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 ¿ƒÄæ¡j ó``¡©dG »dhh AGQRƒ``dG ¢ù«FQh ∂``∏ªdG
∂``°Sô`¡`dGh á`æ``°Sƒ`Ñ`dG ∫Ó`≤`à``°SG iô``cò`H

 ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N  ∫BG
 äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤àd  É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  ¬Ñàμe  »a  ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh
 Qƒ°†ëH áæé∏d ô°ûY ™HGôdG ´ÉªàL’G ¢ùeCG
 ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ódÉN  ï«°ûdG

.áæé∏dG AÉ°†YCGh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 øe  áæé∏dG  ¬à°Vô©à°SG  Éªd  ’Éªμà°SGh
 »ªbôdG  OÉ°üàb’G  ƒëf  ∫ƒëà∏d  äÉMôà≤e
 ,≥HÉ°ùdG É¡YÉªàLG »a »YÉæ£°U’G AÉcòdGh
 á«æWh  á«é«JGôà°SG  ™°Vh  »a  åëÑdG  ºJ
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g ∞`̀«`̀∏`̀μ`̀Jh
 ∫ÉéªdG  Gòg »a  á°SGQO  OGóYEÉH  á«fhôàμdE’G

 √ôjƒ£àd  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ¡LƒàdGh  º¡ªdG
 π`̀ °`̀†`̀aCG ≈`̀ ∏`̀ Y ´Ó`````̀W’G ∫Ó```̀N ø``̀e ∂````̀ dPh
 á«dhódG  äGôÑîdÉH  áfÉ©à°S’Gh  äÉ°SQÉªªdG
 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  ôjô≤J  ºjó≤Jh

.ΩOÉ≤dG
 äGRÉ`̀é`̀fEG  ôjô≤J  áæé∏dG  äóªàYG  Éªc
 á«fhôàμdE’G áeƒμëdG èeÉfôH äÉ«FÉ°üMEGh
 ôjƒ£J  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  å«M  2019  ΩÉ©d
 áª¶fCG á©Ñ°Sh á∏eÉμàe á«fhôàμdEG áeóN 40
 π«©ØJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  á«fhôàμdEG  á«eƒμM
 á¶ØëªdG  ΩGóîà°SÉH  ™aó∏d  IójóL  äÉ«dBG
 ™aódG  π«©ØJh  (eWallet)  á«fhôàμdE’G
 ™«ªéd  äÉYƒaóªdG  äRhÉéJ  ó`̀bh  ,ó≤ædÉH

 á∏eÉ©e  ¿ƒ«∏e  1^6  á«fhôàμdE’G  äGƒæ≤dG
 å«M QÉæjO  ¿ƒ«∏e 156 øe ôãcCG  »dÉªLEÉH
 ≈dEG  á«æWƒdG  áHGƒÑdG  äGQÉ``̀jR  Oó`̀Y  π°Uh
 ΩGóîà°SG  ™ØJQGh  IQÉjR  ø«jÓe  8  »dGƒM
 184  »dGƒM  ≈dEG  π°ü«d  á«còdG  äÉ≤«Ñ£àdG
 á©°ùJ  øY  ójõj  Éeh  Éjô¡°T  Ωóîà°ùe  ∞dCG

.»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN á∏eÉ©e ø«jÓe
 ô`̀°`̀TDƒ`̀e á``̀°``̀SGQO è`̀FÉ`̀à`̀f Rô```̀ HCG ∫ƒ```̀Mh
 á«fhôàμdE’G  äÉeóî∏d  AÓª©dG  É°VQ  ¢SÉ«b
 á©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  áÄ«¡dG  É¡H  âeÉb  »àdG
 ìô°T  ≈```̀dEG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â©ªà°SG  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äÉeóîdÉH  ΩÉ©dG  »YƒdG  ióe  ø«Ñj  π°üØe
 iƒà°ùeh %93 ≈dEG π°Uh …òdG á«fhôàμdE’G

 ¬`̀«`̀dEG  π`̀°`̀Uh  É``̀eh  ,%74  ≈``̀ dEG  É¡eGóîà°SG
 êPƒªæ∏d É≤ah AÓª©dG É°Vôd ΩÉ©dG ô°TDƒªdG
 áÑ°ùf »gh %77 áÑ°ùf »μjôeC’G ¢SÉ«≤ªdGh

.∫ÉéªdG Gòg »a »ªdÉ©dG ∫ó©ªdG äRhÉéJ
 ï«°ûdG  ƒª°S  ôÑY  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  »a
 √ôμ°T  ø``Y  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ``Ñ``e  ø``H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 áeƒμëdGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  áÄ«¡d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh
 á«HÉéjE’G  ôjQÉ≤àdG  Aƒ°V  »a  á«fhôàμdE’G
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó```̀N á`̀≤`̀≤`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äGRÉ````̀é````̀fE’Gh
 πª©dG  IQhô`̀°`̀V  √ƒª°S  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á«°VÉªdG
 É≤«≤ëJ áeOÉ≤dG á∏MôªdG »a Iô«JƒdG ¢ùØæH
 ∫ÉéªdG Gòg »a áeƒμëdG äÉ©∏£Jh ±GógC’

.º¡ªdGh …ƒ«ëdG

∑QÉÑe øH óªëe á°SÉFôH

»ªbôdG OÉ°üàbÓd á«é«JGôà°SG ™°Vh åëÑJ zä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J{

 á`̀«`̀LQÉ`̀N  IQGRh  â``̀Ñ``̀MQ
 ¥ÉØ`JG  ™«bƒàH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø«`H  ΩÓ°ùdG
 ,¿É`̀Ñ`̀dÉ`̀W á``cô``Mh á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d á`̀ª`̀ ¡`̀e Iƒ``̀£``̀N »```̀a
 ™«ªL »`̀a QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh ø``̀eC’G

 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ájQƒ¡ªL  AÉ`̀ë`̀fCG
.á«eÓ°SE’G

 á«LQÉîdG IQGRh Üô©J PEGh
 √òg  ≥≤ëJ  ¿CG  ≈dEG  É¡©∏£J  øY
 áFó¡àdG  »`̀a  É`̀¡`̀aGó`̀gCG  Iƒ£îdG
 ócDƒJ É¡fEÉa ,QÉædG ¥ÓWEG ∞bhh

 ™e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  øeÉ°†J
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 á«eGôdG  ÉgOƒ¡L  »a  á≤jó°üdG
 º∏°ùdGh  ø``̀eC’G  ÜÉÑàà°SG  ≈`̀ dG
 »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G ø`̀jó`̀«`̀©`̀°`̀ü`̀dG ≈`̀ ∏`̀Y

.»dhódGh

 ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N
 »fÉ£jôÑdG  ádhódG  ô`̀jRh  äô«H  ôà°ù«dCG  á«Ñ«°†≤dG
 ¬JQÉjR  áÑ°SÉæªH  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ≥Ñ°SC’G

.áμ∏ªª∏d
 Égƒæe  ,äôH  ôà°ù«dCG  ó«°ùdÉH  √ƒª°S  ÖMQ óbh
 áμ∏ªe ø«H á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J »a √Oƒ¡éH

 ∑ôà°ûªdG  Éª¡fhÉ©Jh  IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG
.áØ∏àîªdG ä’ÉéªdG »a

 ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  πª°T  Éªc
.ø«≤jó°üdG øjó∏Ñ∏d ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G ™°Vƒe

 IQÉjõH ¬JOÉ©°S øY äô«H ôà°ù«dCG ôÑY ¬ÑfÉL øe
 ájƒªæJ  äGRÉéfEG  øe  ¬≤≤ëJ  ÉªHh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.á∏eÉ°T

 á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  â∏Ñ≤à°SG
 Iô```̀jRh í`̀dÉ`̀ °`̀ü`̀ dG ó`̀«`̀©`̀°`̀S â`̀æ`̀H
 ¿Gƒ``jó``H É`̀¡`̀Ñ`̀à`̀μ`̀e »``̀a á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ó«°ùdG  ô«ØédÉH  áë°üdG  IQGRh
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ƒ`̀e  ¿ƒ«g  ƒ`̀c

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód ÉjQƒc
 âÑMQ  AÉ≤∏dG  π¡à°ùe  »`̀ah
 ,…QƒμdG ô«Ø°ùdÉH áë°üdG IôjRh
 AÉ≤∏dG  AÉ`̀æ`̀KCG  ô«Ø°ùdG  Ωó`̀b  å«M
 »a  äGQƒ£àdG  ô`̀NBG  øY  Gôjô≤J
 ¢Shô«a  ∫ƒM  á«HƒæédG  ÉjQƒc
 ºàj  É`̀ eh  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG  øe  √ò«ØæJ

 .¿CÉ°ûdG Gò¡H á«FÉbhh
 áë°üdG  Iô``̀jRh äó``̀cCG  ó`̀bh
 äÉ``̀bÓ``̀Y ≥``̀ª``̀Y AÉ``̀≤``̀∏``̀dG AÉ```̀ æ```̀ KCG
 øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG
 πÑ°S  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh  ,ø`̀«`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 ø`̀«`̀H ≥``̀«``̀°``̀ù``̀æ``̀à``̀dGh ¿hÉ```̀©```̀à```̀dG

 ®É`̀Ø`̀ë`̀dG π````̀LCG ø``̀e ø`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG
 ™ªàéªdG  á`̀eÓ`̀ °`̀Sh  ø```̀eCG  ≈`̀∏`̀Y
 πc  ò«ØæJh  á©HÉàe  øª°†j  ÉªH
 ô«HGóàdGh  á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’G

.ájRGôàM’G
 IQGRh  ¿CG  äó````````̀cCG  É``̀ ª``̀ c
 É``gOƒ``¡``L π``̀ °``̀UGƒ``̀ J á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG
 áëaÉμe  »a  á°ü∏îªdG  á«æWƒdG
 (19 ó`̀«`̀aƒ`̀c) É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 QOGƒ```̀μ```̀dGh ¥ô``̀ Ø``̀ dG á`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀H
 ∂``̀dPh ,á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  kÉ≤ah
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀ ∏`̀ YC’G

.AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ô«Ø°ùdG  OÉ°TCG  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 á«FÉbƒdG  äGAGô``LE’É``H  …Qƒ`̀μ`̀dG
 áeƒμM  ÉgòîàJ  »àdG  á«HÉbôdGh

 õjõ©J ∫Éée »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¢Shô«ØdG  Gò`̀¡`̀d  …ó°üàdG  πÑ°S
 ΩGõ``̀à``̀d’Gh ó`̀°`̀Uô`̀à`̀dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 äÉª«∏©àdGh  äGOÉ°TQE’G  ≥«Ñ£àH
 ∂``̀ dPh ,IQOÉ```°```ü```dG á``jƒ``Yƒ``à``dG
 áª¶æe  äÉ«°UƒJ  ≈`̀ dEG  G kOÉæà°SG
 QÉ``̀WEG »``̀ ah á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ≈∏Y ®ÉØë∏d ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U

.áμ∏ªªdÉH
 Ωó`̀≤`̀J ,AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ΩÉ``à``N »```̀ah
 ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH …QƒμdG ô«Ø°ùdG
 ø°ùM  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  Iô``̀ jRƒ``̀ d
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG G kó``̀cDƒ``̀e ,∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 πc  ≈∏Y  ´ÓWÓd  ø«ÑfÉédG  ø«H
 øª°†j ÉªH ,áægGôdG äGóéà°ùªdG
 äGAGôLE’G πªée ò«ØæJh á©HÉàe

 .ájRGôàM’Gh á«FÉbƒdG

¿ÉÑdÉWh ÉμjôeCG ø«H ΩÓ°ùdG ¥ÉØJÉH ÖMôJ øjôëÑdG

 á``dhó``dG ô```̀ jRh π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀j ∑QÉ``̀Ñ``̀e ø``̀H ó`̀ª`̀ë`̀e
§```°```ShC’G ¥ô`̀ °`̀ û`̀ ∏`̀ d ≥``̀ Ñ``̀ °``̀ SC’G »``fÉ``£``jô``Ñ``dG

»HƒæédG …QƒμdG ô«Ø°ùdG É¡dÉÑ≤à°SG iód
 øY ô`̀jô`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y ™`̀∏`̀£`̀J á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô````jRh
É`̀ jQƒ`̀ c »``̀ a zÉ```̀ fhQƒ```̀ c{ ´É```̀ °```̀VhCG Qƒ``̀£``̀J

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ôμ°T  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬«NCG  øe á«HGƒL
 ôHÉédG  ó``ª``MC’G  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ï«°ûdG
 â`̀jƒ`̀μ`̀dG á```̀dhO ô``̀«``̀eCG ,ìÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG

 áÄæ¡J  ≈∏Y  G kOQ  ∂``dPh  ,á≤«≤°ûdG
 »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæªH ¬d ¬àdÓL

.âjƒμdG ádhód

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 ¢ûà«°ûeƒc  ƒμ∏jR  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀ dEG  áÄæ¡J
 ,∂°Sô¡dGh  áæ°SƒÑ∏d  á°SÉFôdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 .√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh
 áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©Hh
 áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 ¢ù«FQ  ¢ûà«°ûeƒc  ƒμ∏jR  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀dEG
 ∂`̀ dPh  ,∂`̀°`̀Sô`̀¡`̀dGh  áæ°SƒÑ∏d  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  ¢ù∏ée

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ¿GQhR  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ≈``̀dEG  á∏KÉªe  á«bôH  AGQRƒ````dG

.∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG AGQRh ¢ù∏ée ¢ù«FQ É«à∏¨«J
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 á«bôH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ¢ûà«°ûeƒc  ƒμ∏jR  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀dEG  áÄæ¡J
 ,∂°Sô¡dGh  áæ°SƒÑ∏d  á°SÉFôdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh
 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U å`̀©`̀H É`̀ª`̀c
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 QƒàcódG  ≈``̀dEG  á∏KÉªe  á«bôH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 áæ°SƒÑdG  AGQRh  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  É«à∏¨«J  ¿GQhR

.∂°Sô¡dGh

âjƒμdG ô``«eCG øe ôμ``°T á«bôH ≈``≤∏àj ∂``∏ªdG

 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH

 ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée

 ô«Ø°S  OQÉ°Tƒc  Ωhô«L  á«Ñ«°†≤dG

 áμ∏ªe  iód  á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG

 Gô«Ø°S  ¬æ««©J  áÑ°SÉæªH  øjôëÑdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a √OÓÑd

 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG AÉ``≤``∏``dG ∫Ó````̀Nh

 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S

 äÉbÓY  OQÉ°Tƒc  ô«Ø°ùdGh  áØ«∏N

 ø«H  áªFÉ≤dG  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG

 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

 É`̀gõ`̀jõ`̀©`̀J π``̀Ñ``̀°``̀Sh á`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ fô`̀ Ø`̀ dG

 áØ∏àîªdG É¡J’Éée »a Égôjƒ£Jh
 á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀∏`̀d É`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 ,ø«≤jó°üdG  Éª¡«Ñ©°Th  øjó∏Ñ∏d

 ≥«aƒàdG  ô«Ø°ù∏∏d  √ƒª°S  É«æªàe
.ìÉéædGh

 øY  ô«Ø°ùdG  ôÑY  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 AGOCG »a ¿hÉ©J øe √É≤∏j Éªd ôμ°ûdG

 Gô«Ø°S  »°SÉeƒ∏HódG  ¬∏ªY  ìÉéfh
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a √OÓÑd

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J πÑ°S ¿É°Vô©à°ùj »°ùfôØdG ô«Ø°ùdGh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ó°TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  OÉ`̀°`̀TCG
 áã«ãëdG  Oƒ¡édÉH  á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°üd  á∏°UGƒàªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 á°ù«FQ  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  ,áØ«∏N
 áfÉμe  RGô``̀HEG  »`̀a  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 áaÉc  »a  á«ªæàdG  á«∏ªY  »a  É`̀gQhOh  ICGôªdG

.ä’ÉéªdG
 á«LQÉîdG ôjRh ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
 IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G IQGRƒ`̀ ∏`̀ d ΩÉ`̀©`̀dG ¿Gƒ`̀jó`̀dÉ`̀H ¢`̀ù`̀eCG

 ΩÉ©dG  ø«eC’G  ,…QÉ°üfC’G  ôHÉL  óªëe  ádÉg
 ó«°ùdG  Qƒ°†ëH  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 óYÉ°ùe …ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY
 ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG .Oh ,á«LQÉîdG ôjRh
.á«LQÉîdG IQGRh π«ch ,áØ«∏N ∫BG è«YO øH

 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  Ö`̀MQ  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 ,…QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  ô`̀HÉ`̀L óªëe á`̀dÉ`̀g IPÉ`̀à`̀°`̀SC’É`̀H
 ¿hÉ©àdG ≈∏Y á«LQÉîdG IQGRh ¢UôM GócDƒe
 ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ∑ôà°ûªdG πª©dGh
 QhO õjõ©J ¬fCÉ°T øe Ée πc »a ICGôª∏d ≈∏YC’G

 »ah  »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  ∫Éée  »a  ICGô`̀ª`̀dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  É k«æªàe  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 ≥«aƒàdG  πc  ¬«∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™«ªLh  ICGôª∏d

 .OGó°ùdGh
 óªëe  ádÉg  IPÉà°SC’G  äCÉæg  ,É¡ÑfÉL  øe
 øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  ôHÉL
 øe  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  á≤ãdÉH  »fÉjõdG  ó°TGQ
 óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ó``d
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ¢UôM  áæªãe  ,á«LQÉî∏d  G kô``̀jRh  ¬æ««©àH

 ôWCG á∏°UGƒeh π«©ØJ ≈∏Y á«LQÉîdG IQGRh
 ¢ù∏éªdG  ™e  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 á«LQÉîdG  IQGRƒ``̀d  á«æªàe  ,ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ≥«aƒàdG  πc  ôjRƒ∏dh  »bôdGh  Ωó≤àdG  ΩGhO

.ìÉéædGh
 ôHÉL  óªëe  ádÉg  IPÉà°SC’G  âeób  Éªc
 ∫hÉæJ  É kMô°T  á«LQÉîdG  ôjRƒd  …QÉ°üfC’G
 IQGRh ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG Oƒ¡Lh äÉ«dBG
 ∫ÓN øe ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh á«LQÉîdG

.ácôà°ûªdG á«≤«°ùæàdG ¿Éé∏dG

zICGôª∏d ≈∏YCÓd{ ΩÉ©dG ø«eC’G ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

ÉgQhOh ICGôªdG áfÉμe RGôHEG »a áμ«Ñ°S Iô«eC’G Oƒ¡éH ó«°ûj á«LQÉîdG ôjRh

 ï«°ûdG  øH  »∏Y  ó«°ùdG  πÑ≤à°SG

 ßaÉëe  Qƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀©`̀dG  ø«°ùëdGóÑY

 óªMCG  ó«°ùdG  ,á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG

 ,»≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  ∞°Sƒj

 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »dÉgC’G  πãªe

 ,á`̀°`̀†`̀HÉ`̀≤`̀dG á`̀«`̀MÉ`̀°`̀†`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e

.¢SÉf ¬∏dGóÑY âæH ∫Éjôa Ió«°ùdGh

 ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  º`̀Jh

 Ωõà©J  »`̀à`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø``e  Oó``̀Y

 ´hô°ûe QÉWEG »a Égò«ØæJ á¶aÉëªdG

 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H …ô`̀«`̀î`̀dG zäƒ``̀«``̀H{

.¢UÉîdG ´É£≤dG

 ¢`̀Uô`̀ë`̀H ß`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG OÉ```̀ °```̀TCGh

 »a á``cQÉ``°``û``ª``dG ≈``∏``Y Qƒ``°``†``ë``dG

 á¶aÉëªdG  ¬à≤∏WCG  …òdGh  ´hô°ûªdG

 ¢ùªN ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG  ò`̀æ`̀e  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG

 øY  ójõj  Ée  RÉéfEG  ºJ  PEG  ,äGƒæ°S

 É kæªãe ,´hô°ûªdG øª°V Éà«H øjô°ûY

 ∫É`̀ª`̀YC’G ∫É```̀LQh äGó`̀«`̀°`̀S ¢`̀Uô`̀M

 »àdG  ™jQÉ°ûªdG  √òg  πãe  ºYO  ≈∏Y

 á«æWƒdG  §HGhôdG  õjõ©J  »a  º¡°ùJ

 ¢ùª∏àJh  á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  á`̀ª`̀ë`̀∏`̀ dGh

 πμ°ûH  á¶aÉëªdG  »dÉgCG  äÉLÉ«àMG

 ô`̀°`̀SC’Gh  áªjõ©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh  ΩÉ``Y

.¢UÉN πμ°ûH áØØ©àªdGh IRƒ©ªdG

 ¥É``̀Ø``̀J’G º``̀J ,AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ∫Ó````̀Nh

 äƒ``«``Ñ``dG ø```̀e Oó````̀Y ò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ J ≈``̀∏``̀Y

 iôb  ∞∏àîe  »a  ´hô°ûªdG  øª°V

 ∞°üàJ  »àdGh  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG

 á`̀∏`̀LÉ`̀©`̀dG á``«``fÉ``°``ù``fE’G ä’É``̀ë``̀dÉ``̀H

 ∫ÉÑ≤à°S’ G kOGó©à°SG ∂dPh ,áLôëdGh

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T

 ¢üdÉN  øY  Qƒ°†ëdG  ôÑY  óbh

 ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh  ôμ°ûdG

 πãe  »`̀a  ΩÉ¡°SEÓd  á°UôØdG  á`̀MÉ`̀JEG

 ¥É`̀aB’G  íàØJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  √ò`̀g

 …ô«îdG πª©dG »a AÉ£©dG øe ójõªd

 á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  CGó`̀Ñ`̀e  ø`̀e

 ,á«©ªàéªdG  §``̀HGhô``̀ dG  ≥`̀«`̀ª`̀©`̀Jh

 á«æjôëÑdG ô°SC’G ´É°VhCG ø«°ùëJh

 º¡°ùj …òdG ôeC’G ,á«æμ°ùdG áÄ«ÑdGh

 ≥«≤ëJh  ºjôμdG  ¢û«©dG  ô«aƒJ  »a

.»YÉªàL’G πaÉμàdG

 …ô``«îdG zäƒ``«H{ ´hô``°ûe º``YO äGQOÉ``ÑªH ó«``°ûj á«dÉª``°ûdG ß``aÉëe
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 IQhó````dG äÉ`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀LG äCGó`````̀Hh
 ¢ù«FQ ñÉØîØdG ¢SÉ«dEG  ó«°ù∏d áª∏μH
 ,á«°ùfƒàdG  ájQƒ¡ªédÉH  AGQRƒ```̀dG
 øe GOóY ∫ÉªYC’G ∫hóL øª°†J Éª«a
 É¡æe  ,áª¡ªdG  á«æeC’G  äÉYƒ°VƒªdG
 äGójó¡àdG  ó°Uôd  πªY  ≥jôa  AÉ°ûfEG
 ∫ÉªYCÓd …QƒØdG π«∏ëàdGh á«HÉgQE’G
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉ«°UƒàdG  ,á`̀ «`̀ HÉ`̀gQE’G
 »àdG  äÉYÉªàL’Gh  äGôªJDƒªdG  øY
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ¥É`̀£`̀f  »`̀a  äó≤©fG
 äÉYÉªàL’G  èFÉàfh  ,Ω2019  ∫ÓN
 á«Hô©dG  äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ™``e  á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 IQhódG  OÉ≤©fG  ≥Ñ°S  Éª«a  ,á«dhódGh
 OGó`̀YEG  ¬dÓN  ºJ  …ô«°†ëJ  ´ÉªàLG
 ≈∏Y  É¡°Vô©d  ,äGQGô``≤``dG  ™jQÉ°ûe

.IQhódG
 ¢ù∏ée  Qô`̀ b  ,iô```̀NCG  á¡L  ø`̀e
 ΩÉàN  »`̀a  Üô`̀©`̀dG  á«∏NGódG  AGQRh
 áÄ«g  ìGô`̀à`̀bG  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀Hh  ,¬`̀dÉ`̀ª`̀YCG
 øeCÓd ∞`̀jÉ`̀f  ô`̀«`̀eC’G Iõ`̀FÉ`̀L AÉ`̀æ`̀eCG
 õjõ©dGóÑY  ô«eC’G  á°SÉFôH  »Hô©dG
 ,Oƒ`̀©`̀°`̀S  ∫BG  ∞`̀ jÉ`̀ f  ø``̀H  Oƒ`̀©`̀°`̀S  ø``̀H
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  á«∏NGódG  ô``jRh
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG á`̀jOƒ`̀©`̀ °`̀ù`̀ dG
 ô«eC’G ΩÉ°Sh íæe ,¢ù∏éª∏d …ôîØdG
 á`̀LQó`̀dG ø`̀e »`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀eCÓ`̀d ∞`̀jÉ`̀f
 ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØ∏d  ≈``̀dhC’G
 á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
 ¬ëæe  ºàj  …òdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 OÉ¡d  ¿É`̀c  ,á«æeCG  ájOÉ«b  á«°üî°ûd

.∫É©ah õ«ªàe QhO
 ôjRh  Üô`̀YCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ôμ°ûdG  ôYÉ°ûe  ¥ó°UCG  øY  á«∏NGódG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ôjó≤àdGh
 øH Oƒ`̀©`̀°`̀S ø`̀H õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y ô``«``eC’G
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô```jRh Oƒ`̀©`̀°`̀S  ∫BG  ∞`̀jÉ`̀f
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á``«``Hô``©``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H
 ¢ù∏éªd  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ,á≤«≤°ûdG
 ¢ù«FQh  Üô`̀©`̀dG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  AGQRh
 ,∞jÉf  ô`̀«`̀eC’G  Iõ`̀FÉ`̀L  AÉ`̀æ`̀eCG  áÄ«g
 √QÉ«àNÉH √ôîah √RGõàYG øY kGôÑ©e
.IõFÉédG AÉæeCG áÄ«g AÉ°†YCG πÑb øe

 AGógEÉH  ¬aô°ûJ  ôjRƒdG  ø∏YCGh
 Iô`̀°`̀†`̀M ΩÉ``≤``e ≈````dEG º`̀jô`̀μ`̀ à`̀ dG Gò```̀g
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 á«eÉ°ùdG  á≤ãdG  ¬ëæe  …òdG  ,ióØªdG
 ,á«∏NGódG  IQGRh  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ¬`̀aô`̀°`̀Th
 äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  ¬`̀ fCG  ≈∏Y  GOó°ûe
 ájÉYôdGh  ºYódGh  á«eÉ°ùdG  ¬àdÓL
 »æeC’G  RÉéfE’G  Gòg  ≥≤ëJ  áªFGódG

.™«aôdG
 π«æH  ¬`̀ JOÉ`̀©`̀ °`̀ S  ø``̀Y  Üô``````̀YCGh
 ¬ª°SG §`̀Ñ`̀JQG …ò``̀dG  π`̀Lô`̀dG  ΩÉ`̀°`̀Sh
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  ø``eC’É``H
 õjõ©dGóÑY  øH  ∞jÉf  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ô°UÉY  …òdG  ,¬∏dG  ¬ªMQ  ,Oƒ©°S  ∫BG

 ¬à°SÉFQ  ≈dƒJh  ¢ù∏éªdG  Gòg  ICÉ°ûf
 äÉ«æ«fÉªãdG  »a  ¬°ù«°SCÉJ  ájGóH  òæe
 ßaÉM å`̀«`̀M ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ¿ô`̀≤`̀ dG  ø`̀e
 ¬μ°SÉªJh ¿É«μdG Gòg ≈∏Y ¬∏dG ¬ªMQ
 Qƒ°†M  á«ªgCÉH  ¬`̀fÉ`̀ª`̀jEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 »a  Üô©dG  á«∏NGódG  AGQRh  ¢ù∏ée
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  πLCG  øe  á«é«JGôà°SG
 ÉØ«°†e  ,»Hô©dG  QGô≤à°S’Gh  øeC’G
 ø``eC’G  ¬«fÉ©j  É`̀e  º«≤f  ÉeóæY  ¬``̀fCG
 ó©H kÉeÉªJ ∑Qóf ,ΩÉjC’G √òg »Hô©dG
 ôYÉ°ûªdGh  »`̀æ`̀eC’G  ≥```̀aC’Gh  ô¶ædG
 É¡H  ≈¶M  »àdG  á∏«°UC’G  á«Hhô©dG

.¬∏dG ¬ªMQ ,√ƒª°S
 ø`̀eC’G  ™°Vh  ¿EG  ô`̀jRƒ`̀dG  ∫É`̀ bh
 øe Gó``̀jõ``̀e É`̀æ`̀e Ö`̀∏`̀£`̀à`̀j ,»``Hô``©``dG
 ÉjÉ°†≤dG  »a  Qƒ°†ëdGh  ácQÉ°ûªdG
 ¿ƒ`̀μ`̀à`̀d á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G á``̀«``̀æ``̀eC’G
 äÉ°ûbÉæe  »a  kÉ°SÉ°SCG  ,Éfô¶f  á¡Lh
 kÉ«æªàe  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ºª≤dG  äGQGô```̀bh
 Üô`̀©`̀dG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  AGQRh  ¢ù∏éªd
 Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG
 ô«eC’G  ƒª°S  É¡°ù°SCG  »àdG  ,¿hÉ©àdG
 ÖMÉ°U  ¬é¡f  ≈∏Y  ô«°ùjh  ,∞jÉf
 õjõ©dGóÑY  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 Oƒ`̀©`̀°`̀S  ∫BG  ∞``̀jÉ``̀f  ø``̀H  Oƒ`̀©`̀ °`̀S  ø``̀H
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  á«∏NGódG  ô``jRh
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG á`̀jOƒ`̀©`̀ °`̀ù`̀ dG
 á«∏NGódG  AGQRh  ¢ù∏éªd  …ôîØdG

.Üô©dG
 ô``̀jRh ΩÉ```̀b ,iô``````̀NCG á`̀ ¡`̀L ø``̀e
 äÉeóîdG áeƒ¶æe ø«°TóàH ,á«∏NGódG
 IQGRh É`̀¡`̀Jó`̀YCG  »`̀à`̀dG  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G
 áfÉeCÓd  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«∏NGódG
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  AGQRh  ¢ù∏éªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  πª°ûJh  ,Üô©dG
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCÓ`̀d  »`̀cò`̀ dG  ≥«Ñ£àdGh

 á«∏YÉØàdG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  áî°ùædGh
 ÉbÓ£fG ∂dPh záfÉeC’G AGó°UCG{ á∏éªd
 ,»Hô©dG  »`̀æ`̀eC’G  ¿hÉ©àdG  ¿ƒ`̀c  ø`̀e
 πª©dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e  »`̀a  É«°ù«FQ  Ó`̀eÉ`̀Y
 ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh  .∑ôà°ûªdG  »Hô©dG
 √ôjó≤J  ø`̀Y  á«∏NGódG  ô``̀jRh  Üô``̀YCG
 áfÉeC’G ¬H Ωƒ≤J …òdG »≤«°ùæàdG Qhó∏d
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  AGQRh  ¢ù∏éªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 IQOÉÑªdG  √òg  ¿CG  ≈dEG  Égƒæe  ,Üô©dG
 øe  É kbÓ£fG  »JCÉJ  ,á«∏NGódG  IQGRƒ`̀d
 »`̀æ`̀eC’G ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ±Gó``gCÉ``H É`̀æ`̀fÉ`̀ª`̀jEG
 á`̀fÉ`̀eC’G  πªY  ¬Ñ∏£àj  É`̀eh  ,»`̀Hô`̀©`̀dG
 AGOCG  Rõ©j  »à°ùLƒd  ºYO  øe  áeÉ©dG
 É¡æ«H  π°UGƒàdGh  á«≤«°ùæàdG  É¡eÉ¡e
 º¡°ùj  ÉªH  ,á«∏NGódG  äGQGRh  ø«Hh
 ¿hÉ©àdG  äÉ`̀«`̀dBG  ôjƒ£J  »`̀a  √Qhó``̀H

 .»Hô©dG »æeC’G
 ≈`̀∏`̀Yh ,π`̀ °`̀ü`̀à`̀e ¥É`̀ «`̀ °`̀ S »```̀ ah
 AGQRh  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ´É``̀ª``̀à``̀LG  ¢`̀û`̀eÉ`̀g
 ≈≤àdG  ,¢ùfƒJ  »a  Üô©dG  á«∏NGódG
 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG
 AGƒ∏dGh  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô````̀jRh ≥`̀ «`̀ aƒ`̀J Oƒ`̀ª`̀ë`̀e

.á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH
 ô``̀jRh OÉ``̀ °``̀ TCG ,AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ∫Ó````̀Nh
 äÉbÓ©dG  á`̀fÉ`̀à`̀eh  ≥ª©H  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e §``̀Hô``̀J »``̀à``̀ dG á``̀«``̀î``̀jQÉ``̀à``̀dG
 á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG
 Qhó∏d  √ôjó≤J  øY  ÉHô©e  ,á≤«≤°ûdG
 ºYO »a ô°üe ¬H Ωƒ≤J …òdG ±ô°ûªdG

.»Hô©dG »æeC’G ¿hÉ©àdG Iô«°ùe
 øe OóY åëH ,AÉ≤∏dG  ∫ÓN ºJh
 ,»æeC’G  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ¬`̀LhCG
 äGP äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 äÉbÓ©dG QÉWEG »a ,∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 »JOÉ«b  ø`̀«`̀H  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀≤`̀«`̀Kƒ`̀dG

.ø«≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°Th øjó∏ÑdG
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô````̀ jRh ≈``≤``à``dG É``ª``c
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô````̀jRh OÉ``̀ª``̀M á``̀eÓ``̀°``̀Sh
 ,á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdÉH
 äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH ºJ å«M
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  äGP  á`̀«`̀æ`̀eC’G  π`̀FÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 Ió«WƒdG äÉbÓ©dÉH Gó«°ûe ,∑ôà°ûªdG
 ø«Ñ©°ûdGh  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ™`̀ª`̀é`̀J  »`̀à`̀ dG

 .ø«≤«≤°ûdG
 ôjRh ™ªàLG ,¥É«°ùdG äGP »ah
 óªMCG øH óªMCG ¢Sóæ¡ªdGh ,á«∏NGódG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀ f   …ô`̀°`̀ù`̀«`̀ª`̀dG
 ájQƒ¡ªéH  á«∏NGódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀dG
 ôjRƒdG  OÉ°TCG  å«M  ,á≤«≤°ûdG  øª«dG
 øjó∏ÑdG  ø`̀«`̀H  á`̀≤`̀«`̀Kƒ`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H
 øe  Oó``Y  åëH  º`̀J  ó``bh  .ø«≤«≤°ûdG
 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG QÉWEG »a ÉjÉ°†≤dG
 äÉYƒ°VƒªdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»æeC’G

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP
 »àdG  ,äGAÉ≤∏dG  á∏°ù∏°S  øª°Vh
 øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  Égó≤Y
 á«∏NGódG  ô``̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 AGQRh  ¢ù∏ée  ´ÉªàLG  ¢ûeÉg  ≈∏Y
 ≈≤àdG  ,¢ùfƒJ  »a  Üô©dG  á«∏NGódG
 ô```̀jRh  ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y  OhhGO  ó``̀ª``̀ë``̀eh
 IQGOE’Gh  á`̀jõ`̀cô`̀eÓ`̀dGh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 ™e äÉ`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H ∞`̀∏`̀μ`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 ájQƒ¡ªéH  ájQƒà°SódG  äÉ°ù°SDƒªdG
 AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh  ,á≤«≤°ûdG  ôª≤dG  Qõ`̀L
 äGP  äÉYƒ°VƒªdG  øe  OóY  åëH  ºJ

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 ∫Ó`̀N á`̀«`̀ ∏`̀NGó`̀ dG ô```̀ jRh ≥```̀ aGQ
 º«gGôHEG  º°†j  óah  ,¢ùfƒàd  ¬JQÉjR
 áμ∏ªe  ô«Ø°S  ¬∏dGóÑY  óªMCG  Oƒªëe
 øe GOó```̀Yh ¢`̀ù`̀fƒ`̀J ió``̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.IQGRƒdÉH ø«dhDƒ°ùªdG

Üô©dG á«∏NGódG AGQRh ´ÉªàLG ∫ÓN »Hô©dG øeCÓd ∞jÉf ô«eC’G ΩÉ°Sh ¬ëæe ó©H

∂∏ªdG  á`̀ dÓ`̀ L  ≈```̀dEG  º`̀jô`̀μ`̀ à`̀dG  Gò``̀ g  …ó`̀ ¡`̀ j  á`̀ «`̀ ∏`̀ NGó`̀ dG  ô```̀jRh
™«aôdG RÉéfE’G Gòg ≥≤ëJ áªFGódG ájÉYôdGh ºYódGh á«eÉ°ùdG ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ π°†ØH

 á≤«≤°ûdG ¢ùfƒJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ó«©°S ¢ù«b ¢ù«FôdG áeÉîa πÑ≤à°SG
 OÉ≤©fG  áÑ°SÉæªH  ,Üô©dG  á«∏NGódG  AGQRh  »°SÉFôdG  êÉWôb  ô°ü≤H  ¢ùeCG

.¢ùfƒJ »a Üô©dG á«∏NGódG AGQRh ¢ù∏éªd ø«KÓãdGh á©HÉ°ùdG IQhódG
 Égƒæe  ,Üô©dG  á«∏NGódG  AGQRƒ`̀H  »°ùfƒàdG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ÖMQh
 ôjƒ£Jh »Hô©dG »æeC’G ¿hÉ©àdG õjõ©J »a äÉYÉªàL’G √òg á«ªgCG  ≈dEG
 π∏μJ ¿CG »a ¬∏eCG øY ÉHô©e ,ä’ÉéªdG ™«ªL »a ∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG
 Üƒ©°ûdG  äÉ©∏£Jh  ∫ÉeBG  »Ñ∏j  ÉªH  ìÉéædGh  ≥«aƒàdÉH  äÉYÉªàL’G  √òg

.á«Hô©dG
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG  óÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ¢SCGôJ  óbh
 á©HÉ°ùdG  IQhódG  äÉYÉªàLG  »a  ∑QÉ°ûªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  óah  á«∏NGódG
 á°SÉFôH  ¢ùeCG  äó≤Y  »àdG  ,Üô©dG  á«∏NGódG  AGQRh  ¢ù∏éªd  ø«KÓãdGh
 ájQƒ¡ªéH  á«∏NGódG  ô`̀jRh  óªMCG  ¬∏dG  ™`̀aO  ¢`̀ù`̀jQOEG  »Øjô£dG  ≥jôØdG
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IQhódG á°SÉFQ º∏°ùJ å«M ,á≤«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG
 áμ∏ªªdÉH á«∏NGódG ôjRh Oƒ©°S ∫BG  ∞jÉf øH Oƒ©°S øH õjõ©dGóÑY ô«eC’G
 á«∏NGódG  AGQRh  ¢ù∏éªd  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

.Üô©dG

 ÉjÉ°†≤dG »a ácQÉ°ûªdG øe Gójõe Ö∏£àj »Hô©dG øeC’G ™°Vh :ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG
á«Hô©dG ºª≤dG äGQGôbh äÉ°ûbÉæe »a É°SÉ°SCG Éfô¶f á¡Lh ¿ƒμàd á«é«JGôà°S’G á«æeC’G
á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  É``̀¡``̀Jó``̀YCG  »``̀à``̀dG  á``«``fhô``à``μ``dE’G  äÉ``̀eó``̀î``̀dG  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e  ø`̀«`̀ °`̀Tó`̀J

¿ƒà°TBG ¿ƒL åjóM
!»æjôëÑdG êPƒªædG øY 

 ƒgh  ,¿ƒà°TBG  ¿ƒL  Qƒ°ù«ahôÑdG  ¬dÉb  Ée  Éæ©ª°S
 ájÉbƒdGh  áeÉ©dG  áë°üdG  »a  ø«°üàîªdG  º`̀gCG  ó`̀MCG
 ôjóªdG  √QÉÑàYÉH  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »`̀a  á«ë°üdG
 ∫hDƒ°ùªdGh  ∑Éæg  áeÉ©dG  áë°ü∏d  ≥HÉ°ùdG  »ª«∏bE’G
 kGôjóeh Gôà∏éfEG ÜôZ ∫Éª°ûd ≥HÉ°ùdG »Ñ£dG »ª«∏bE’G
 kÉ«©eÉL G kPÉà°SCG ¬fƒc øY kÓ°†a ,áeÉ©dG áë°üdG Öàμªd
 ¬ãjóM  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dPh  ,á«ë°üdG  ájÉbƒdG  »`̀a  É k°üàîe
 ≈dEG  ¬«a  ¥ô£J  …òdG  ájõ«∏éfE’G  á©HGôdG  IÉæ≤dG  ≈dEG
 øe  óë∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGAGô`̀LE’G
 Qƒ°ù«ahôÑdG  .(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  OÉ°TCG  ¿ƒà°TBG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ∞∏ªd  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 êPƒªædG  ¿CG  ôÑàYGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG
 ™e  ø«©ÑqàªdG  ìƒ`̀°`̀Vƒ`̀dGh  á«aÉØ°ûdG  »`̀a  »æjôëÑdG
 í°VGƒdG  ¿Ó`̀YE’Gh  ôªà°ùªdG  ∞«≤ãàdG  ôÑY  Qƒ¡ªédG
 RGƒe  πμ°ûH  äÉHÉ°UE’G  OGó`̀YCGh  ¢UƒëØdG  èFÉàf  øY
 äÉeƒ∏©e  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  √ô`̀aƒ`̀J  Éªd
 á«fB’G  §£îdG  ójóëJ  ™e  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd
 »a ¢Shô«ØdG AGƒàMG ádhÉëe å«M øe á«∏Ñ≤à°ùªdGh
 ∫ÉM  »`̀a  iô``̀NCG  äGAGô```̀LEG  PÉ`̀î`̀JG  hCG  á∏MôªdG  √ò`̀g
 »a kÉ≤Ñ£e √Gôj ¿CG  ≈æªàj êPƒªf ƒg ,™°VƒdG  Qƒ£J

.É«fÉ£jôH
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âbƒØJ  ó≤d  ,ô```NBG  ≈æ©ªH
 á«ë°üdG  á`̀eRC’G  √òg  ™e  »eÓYE’Gh  »Ñ£dG  É¡∏eÉ©J
 äÉfÉμeEG  ∂∏àªJh  áeó≤àe  iô`̀NCG  ∫hO  ≈∏Y  á«ªdÉ©dG
 ¿CG  ’EG  ,ô«ãμH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬μ∏àªJ  Ée  ¥ƒØJ  ÉªHQ
 kÉLPƒªf ÉfOÓH øe π©L Ée Éªg ô«HóàdG ø°ùMh IQGOE’G

.±hô¶dG √òg πãe »a iòàëj
 á≤£æªdG »a ∫hO ΩÉ«b ¿EÉa ,∂dP øe ¢†«≤ædG ≈∏Yh
 »a  É¡©e  ºdÉ©dG  ∑Gô°TEG  ΩóYh  ™°VƒdG  ≈∏Y  º«à©àdÉH
 á≤«≤M  AÉØNEG  ™e  äÉHÉ°UE’G  OGóYCGh  ¢UƒëØdG  èFÉàf
 ,¿Gô``̀ jEG  »`̀a  ∫É`̀ë`̀dG  ƒ`̀g  Éªc  ,É`̀¡`̀jó`̀d  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  »°ûØJ
 ø«Hh  É¡«°VGQCG  ≈∏Y  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ¿CG  ø«ÑJ  »àdG
 øe  ƒg  ,OÓÑdG  äÉ¶aÉëe  º¶©e  Üô°V  ób  É¡«æWGƒe
 ∫hO  ≈``dEG  ¢Shô«ØdG  ∫É≤àfG  »`̀a  º¡°SCG  ó`̀b  ∂°T  ¿hO
 ô°VCGh ºdÉ©dG »a ¬«°ûØJ ä’ÉªàMG øe ∞YÉ°Vh iôNCG
 kÉbÓWEG  ∂`̀dP  ôÑà©j  ’h  ¬FGƒàMG  ä’hÉ`̀ë`̀eh  Oƒ¡éH

!Iô°†ëàe ádhO …CG äÉª°S øe áª°S

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1202397
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 º«¶æJ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  πÑ≤à°SG
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  πª©dG  ¥ƒ°S
 ,»°ùÑ©dG ¬∏dGóÑY øH áeÉ°SCG ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
 á`̀dhó`̀dG  ô``̀jRh  á°SÉFôH  É k«fÉ£jôH  G kó``̀ah  ,¢`̀ù`̀eCG
 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ≥HÉ°ùdG  »fÉ£jôÑdG

.áμ∏ªªdG ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH äô«H ôà°ùdG ó«°ùdG
 ¢ù∏ée ƒ°†Y øe Óc »fÉ£jôÑdG óaƒdG º°Vh
 ƒ°†Y ,¢`̀ù`̀«`̀aQƒ`̀H »`̀eô`̀«`̀L OQƒ``∏``dG  äGOQƒ``̀∏``̀ dG
 ,¿GQƒ``̀L  â`̀jô`̀ZQÉ`̀e  á≤HÉ°ùdG  Ωƒ`̀ª`̀©`̀dG  ¢ù∏ée
 á«dhódG  ácGô°ûdG  á°ù°SDƒe  »a  ™jQÉ°ûªdG  ôjóe

.åjO »∏«ªjEG áªcƒë∏d
 õjõ©J »fÉ£jôÑdG óaƒdG ™e »°ùÑ©dG åëHh
 ¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμe ∫Éée »a  ¿hÉ©àdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L ºYOh ,IóëàªdG áμ∏ªªdG ™e
 §°ShC’G ¥ô°ûdG »a IôÑN â«H ∫hCG ¢ù«°SCÉJ »a
 ™°Vh  ≈∏Y  πª©j  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμªd
 »a AGôÑîdG èjôîJh ø«HQóªdG ÖjQóJh ô«jÉ©e

.∫ÉéªdG Gòg
 áeó≤àªdG  Oƒ¡édÉH  »fÉ£jôÑdG  óaƒdG  OÉ°TCGh
 áëaÉμe  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡dòÑJ  »àdG
 áHôéàdG  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’É`̀H  QÉ``̀é``̀J’G
 ÉgQÉÑàYG  øμªjh  áeó≤àeh  á`̀jOÉ`̀jQ  á«æjôëÑdG
 óaƒdG  ó`̀cCGh  .∫hó`̀ dG  øe  ójó©∏d  É«ªdÉY  ÉLPƒªf
 º`̀Yó`̀dG  π`̀c  ºjó≤àH  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdG  Ö`̀«`̀Mô`̀J

 ∫Éée  »`̀a  Éª«°S  ’h  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡éd
 QÉéJ’G  áëaÉμe  ∫Éée  »a  IôÑN  â«H  ¢ù«°SCÉJ
 ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  Ωóîj
 ¬fCÉ°T  øe  á≤£æªdG  »a  õcôªdG  Gòg  πãe  ¢ù«°SCÉJ
 »a  áªgÉ°ùªdGh  QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμe  áaÉ≤K  õjõ©J
 »a  ádÉª©dG  øe  ójó©∏d  πª©dG  ±hô`̀X  ø«°ùëJ

.á≤£æªdG
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 »a çóM ..øjôëÑdG
Ωƒ«dG Gòg πãe

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ¬dÉ≤e »a ,ô«¡°ûdG âaƒ°ShôμjÉe ácô°T ¥ÓªY z¢ùà«Z π«H{ ∫ƒ≤j
 »a  ø«àjhÉ°ùàe  ø«à«dhDƒ°ùe  IOÉ≤dG  πªëàj  ,á``eRCG  …CG  »`̀a{  :Gô`̀NDƒ`̀e
 AÉHhh ,iôNCG Iôe çhóëdG øe É¡©æeh ,á∏LÉ©dG á∏μ°ûªdG πM :á«ªgC’G

.zìGhQC’G PÉ≤fEG ≈dEG áLÉëH øëf .∂dP ≈∏Y ∫Éãe ƒg ÉfhQƒc
 É¡FÉæHCG ∞JÉμàH ájƒb øjôëÑdG ¿CG{ ócCG ¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°Sh
 ÉæJGôÑîH  á«dÉY  Éæà≤K  ¿CGh  ..äÉjóëàdG  á¡LGƒe  »a  º¡Ø°U  Ió`̀Mhh
 ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ ¢ùμ©j ÉªH ,á∏MôªdG √òg RhÉéàd ..á«æWƒdG
 ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 Ωƒ«dG  ÉfhóY  ¿CGh  ,Ió`̀MGh  á¡LGƒe  áMÉ°S  »a  OƒæL  Éæ∏ch  ..√É``YQh
 á¡LGƒªdG  √ò`̀gh  ,¬H  ¿ƒHÉ°üªdG  ’  (19ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ƒg
 ÉæJóMh  ≈≤Ñà°Sh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óëdÉH  »¡àæà°S  á«∏Môe  »g
 IógÉ°T  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  áeÓ°S  πLCG  øe  ÉæJÉ«ë°†Jh

.zïjQÉàdG ôÑY
 πãe  »a  çóM{ ≥FÉKhh äÓé°S øª°V ,ô°UÉ©ªdG  ïjQÉàdG  ôcò«°S
 ÉfhQƒc  …óëJ  ¬LGƒJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  zΩƒ«dG  Gòg
 ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S ÉgOÉb ,áëLÉf á«æWh á«é¡æªHh ,Iõ«ªàe Oƒ¡éH
 á∏eÉ°T  ,á©«aQ  πªY  á£N  ò«ØæJ  øe  âæμªJh  ,øjôëÑdG  ≥jôa  ™e  ,¬∏dG
 øe øWƒdG âªMh ,äÉ«fÉμeE’G πc äôî°Sh ,ìGhQC’G â¶ØM ,á∏eÉμàeh

 .∂dòc á«©ªàéªdGh ,á«ë°üdG ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ
 ∂dPh  ,ô£NCG  iô`̀NCG  á∏μ°ûe  Éæd  RôÑJh  ,á∏μ°ûe  èdÉ©f  ¿CG  ójôf  ’
 Éªæ«M  ,áª°SÉMh  á∏LÉY  IQƒ°üH  øjôëÑdG  ≥jôa  ¬d  ø£a  Ée  ΩÉªàdÉH
 IòaÉædG øe πNóJh ,™ªàéªdG »a πZƒàJ ¿CG äOGQCG RÉ°ûf äGƒ°UCG äOOôJ
 ƒª°S åjóM ¿Éμa ,á«ë°üdG ÜGƒHC’G É¡«∏Y äó°UhCG ¿CG ó©H ,á«©ªàéªdG
 ’ z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ƒg Ωƒ«dG ÉfhóY ¿CÉH{ ÉeRÉM ó¡©dG »dh
 √ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL äÉ¡«LƒJ ¿CGh ..¬H ¿ƒHÉ°üªdG
 ÉæWGƒe  ¢ùªj  Ée  ¿CGh  ,∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  ÉehO  øWGƒªdG  áë∏°üe  ™°†J

.z¬∏ªcCÉH øWƒdG ¢ùªj ¢VQC’G √òg ≈∏Y Éª«≤e hCG GóMGh
 ïjQÉàdG  ¬∏é°ù«°S  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  Ωƒ«dG  Gòg  πãe  »a  çóM
 ôe  ≈∏Y  ¬æe  ó«Øà°ùJh  ,áeOÉ≤dG  ∫É`̀«`̀LC’G  ¬∏bÉæàà°Sh  ,É`̀ehO  ¬¶Øëjh
 Oƒ¡Lh -√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM- ióØªdG  ∂∏ªdG  äÉ¡«LƒJ »g ∞«c ,ΩÉjC’G
 áFQÉ£dG  ,á∏LÉ©dG  á∏μ°ûªdG  π`̀M  »`̀a  -¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM-  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ,É¡æe  óëdGh  ,ÉgQGôμJ  Ωó`̀Y  ¿Éª°Vh  ,á«FÉæãà°S’Gh
 á«dhDƒ°ùªdGh á«æWƒdG IóMƒdG :ƒg Ωƒ«dG ∂dP ¿GƒæY ¿ƒμ«°Sh ,ìGhQC’G
 áeRCG  øjôëÑdG  ≥jôa  ¬LGh  ∞«ch  ..¿hÉ©àdGh  ∞JÉμàdGh  ,á«©ªàéªdG

.¢üdÉN »æWh ≥∏£æe øe ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe ïjQÉJ »a GódÉN ≈≤Ñ«°S ,Ωƒ«dG Gòg πãe »a çóM
 πμH  ,É©e  zá«©ªàéªdGh  á«ë°üdG{  äÉjóëàdG  ∂∏J  øWƒdG  ¬LGh  ∞«ch
 ,á«fƒfÉbh  á«ë°U  ,á«FÉbh  äGAGô`̀LEGh  ô«HGóàH  ,∑GQOEGh  »Yhh  áªμM
 ¢VôªdÉa  ..á`̀«`̀æ`̀Wh  á«fÉ°ùfEG  ájQÉ°†M  IQƒ°üH  ,á`̀«`̀æ`̀eCGh  á`̀«`̀eÓ`̀YEGh
 ßØM ..¿ƒbÉH ¬îjQÉJh √ DhÉæHCGh øWƒdGh ..á∏FGR ¬JÉ«YGóJh ¬°VGôYCGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe ¬∏dG

 øH ¥QÉ```̀W ≥`̀jô`̀Ø`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM
 …OQÉ`f âjôLQÉe  Ió«°ùdG  ¢`̀ù`̀eCG
 IóëàªdG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG  ô«Ø°S  Ö`̀FÉ`̀f
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  á«μjôeC’G

 .É¡æ««©J áÑ°SÉæªH ∂dPh
 ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  ÖMQ óbh
 É«æªàe  ,»μjôeC’G  ô«Ø°ùdG  ÖFÉæH
 ΩÉ¡e  »`̀a  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ≥«aƒàdG  É¡d

.ójóédG É¡∏ªY
 ΩÉ`̀©`̀dG ø````̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó````̀ cCGh
 ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J  »`̀a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G
 ,ø«ÑfÉédG  ø«H  »æeC’G  ≥«°ùæàdGh
 ™jQÉ°ûªdGh èeGôÑdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 ÉbÓ£fG  ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô```̀jRh äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ø``̀e
 ∫OÉ`̀ Ñ`̀ J ≈`̀ ∏`̀ Y π`̀ ª`̀ ©`̀ dG á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀ª`̀H
 áëLÉædG  ÜQÉ``é``à``dGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀ dG

 »àdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀ dG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀ à`̀ °`̀S’Gh
 »æeC’G  πª©dG  ôjƒ£J  »`̀a  º¡°ùJ

 .ΩÉY πμ°ûH
 ¢VGô©à°SG  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ºJh

 ø«H  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 OóY  åëHh  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG
 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dGh äÉ``̀Yƒ``̀°``̀Vƒ``̀ª``̀dG ø``̀ e

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP á«æeC’G

»`̀μ`̀ jô`̀ eC’G ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG Ö``FÉ``fh ΩÉ``©``dG ø```̀ eC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ
»````̀æ````̀eC’G ¿hÉ````̀ ©````̀ à````̀ dG ô```̀jƒ```̀£```̀J ¿É```ã```ë```Ñ```j

 Iô`̀«`̀eC’G Iõ`̀FÉ`̀L{``̀H ¿hõ`̀FÉ`̀a ó`̀ cCG
 áØ«∏N  ∫BG  º``̀«``̀gGô``̀HEG  â`̀æ`̀H  á`̀μ`̀«`̀Ñ`̀°`̀S
 á`̀«`̀ª`̀gCG  zICGô``̀ ª``̀ dG  ø«μªàd  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 øe â`̀≤`̀∏`̀£`̀fG »``à``dG- Iõ`̀FÉ`̀é`̀ dG √ò``̀g
 ™«é°ûJ  »a  -á«ªdÉ©dG  ≈dEG  øjôëÑdG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  ójõªdG
 QÉμàHG  ≈∏Y  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á«FÉ°ùædG
 ºYód á°ü°üîe äÉ°SÉ«°Sh äÉ«é¡æe
 áÄaÉμàªdG  ¢UôØdG  á`̀MÉ`̀JEGh  ICGô`̀ª`̀ dG
 á°†¡fh á«ªæJ »a á∏YÉØdG  É¡àcQÉ°ûªd
 ≥jôW  ºdÉ©e  º°Sôj  ÉªHh  ,É¡©ªàée
 á«YÉ°ùdG  ∫hó`̀dG  Oƒ¡L  ΩÉ`̀eCG  áë°VGh
 ±Gó`̀gC’G  ≥≤ëojh  ,É¡«a  ICGôªdG  ºYód

.2030 áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d á«ªdÉ©dG
 …ò`̀dG  ∫É©ØdG  Qhó`̀dÉ`̀H  GhOÉ`̀ °`̀ TCGh
 ∫ÓN  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬H  ¢†¡æJ
 ¿hÉ©àdG  »a  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ICGô`̀ª`̀∏`̀d Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G á`̀Ä`̀«`̀g ™``̀e
 πãªJ »`̀à`̀dG Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG √ò`̀g ∫Ó`̀N ø`̀e
 á«æWƒdG äGôÑîdGh ÜQÉéàdG á°UÓN
 ∫Éée  »a  øjôëÑdG  ió`̀d  áªcGôàªdG
 πª©H  ø«gƒæe  ,ICGôªdG  Ωó≤J  á©HÉàe
 áMÉJEG  ≈∏Y  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 π`̀≤`̀fh äGô``̀Ñ``̀î``̀dG ∫OÉ``Ñ``à``d ¢``Uô``Ø``dG
 á`̀eRÓ`̀dG  OQGƒ``ª``dG  ó°ûMh  ±QÉ`̀©`̀ª`̀dG
 É¡aGógCG  ≈dEG  IõFÉédG  ∫ƒ°Uh ¿Éª°†d
 ºgOÉ≤àYG  øY  ø«Hô©eh  ,IOƒ°ûæªdG
 √òg  ø`̀e  á«fÉãdG  IQhó```̀dG  ó¡°ûJ  ¿CG
 ™`̀ °`̀ShCG á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e Iõ`̀ FÉ`̀é`̀ dG
 …ò``dG ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ìÉ`̀é`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀°`̀SÉ`̀«`̀b
 çó`̀ë`̀Jh .≈`````̀ dhC’G IQhó`````̀dG ¬`̀à`̀≤`̀≤`̀M
 ôKCG  øY  º¡d  äÉëjô°üJ  »a  ¿hõFÉØdG
 áeGóà°SGh  á«ªæJ  ≈∏Y  IõFÉédG  √òg
 á`̀«`̀eGô`̀dG º``¡``JGQOÉ``Ñ``eh º`̀¡`̀©`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e
 äGQÉ«îdG  ™jƒæJh  ICGô`̀ª`̀dG  º`̀YO  ≈`̀ dEG
 äÉeóîdG  øe  ójõªdG  ô«aƒJh  ,É¡eÉeCG
 ô«jÉ©ªdG  ¿CG  ≈dEG  ø«àa’  ,É¡d  á«YƒædG
 »a  âª¡°SCG  IõFÉédG  É¡àæª°†J  »àdG
 É¡H  ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dGh  º¡©jQÉ°ûe  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 IõFÉL{`H IõFÉØdG .É¡àeGóà°SG ¿Éª°Vh
 ∫BG  º`̀ «`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H  áμ«Ñ°S  Iô``̀«``̀eC’G
 øY  zICGô`̀ª`̀dG  ø«μªàd  á«ªdÉ©dG  áØ«∏N
 áWô°T  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  áÄa
 á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  øe  »ÑXƒHCG
 á`̀æ`̀eBG IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG ó``̀FGô``̀dG ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 áWô°ûdG ¿hDƒ°T Öàμe ôjóe »°Tƒ∏ÑdG

 ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  ´É£≤H  á«FÉ°ùædG
 á≤£æe  Iôjóeh »ÑXƒHCG  áWô°T  »a
 á«FÉ°ùædG  áWô°û∏d  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG
 á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  á«©ªL  ¢ù«FQh
 IõFÉédG  √ò`̀g  ¿EG  :â`̀dÉ`̀b  á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’G
 GQƒ`̀¶`̀æ`̀e »``Ñ``Xƒ``HCG á`̀Wô`̀°`̀T â``̀£``̀YCG
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG ô`̀jƒ`̀£`̀J »``̀a ô````̀NBG
 §£îH á`̀°`̀UÉ`̀N  IQƒ`̀£`̀à`̀eh  á`̀ã`̀jó`̀M
 »∏Ñ≤à°ùªdG  »``̀æ``̀eC’G  ±Gô`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G
 áeOÉ≤dG  ΩGƒ`̀YCÓ`̀d  á«FÉ°ùædG  áWô°û∏d
 á°UÉN IójóL äÉYhô°ûe »a AóÑdGh
 áWô°ûdG  »`̀a  ICGô`̀ª`̀ dG  πªY  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 áaÉ°VE’ÉH äGQÉeE’G ádhO »a á«FÉ°ùædG
 Ö°UÉæªdG  »`̀a  ICGô``̀ª``̀dG  ø«μªJ  ≈``̀ dEG

.áWô°ûdG äGƒb »a ájOÉ«≤dG
 áæeBG  IQƒàcódG  óFGôdG  âHôYCGh
 ¢ù∏éªdG ΩGóbEÉH É¡HÉéYEG øY »°Tƒ∏ÑdG
 áÑMÉ°U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ICGô``ª``∏``d  ≈``̀∏``̀YC’G
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 √òg  ¥Ó`̀WEG  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 ócDƒJ  Iƒ£N  »a  ,á«ªdÉ©dG  IõFÉédG
 ¢VôY  ≈∏Y  É¡JQó≤H  øjôëÑdG  á≤K
 É«ªdÉY ICGôªdG ºYO ∫Éée »a É¡àHôéJ

.IóëàªdG ºeC’G ∫ÓN øe
 »ÑXƒHCG  áWô°T  Rƒa  ¿EG  âdÉbh
 É¡eÉªàgG  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  AÉ`̀L  IõFÉédÉH
 õ«ØëàdG  á`̀Ä`̀«`̀H  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H  ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀d ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀dGh ´Gó`````````̀ HE’Gh
 ICGô`̀ª`̀dG  ø«μªJh  á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG
 »Wô°ûdG  πª©dG  ä’É`̀é`̀e  ™«ªL  »`̀a
 á`̀Ñ`̀cGƒ`̀e ≈```̀ dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VE’É`̀ H »``̀ æ``̀ eC’Gh
 ø«μªàd  á«ªdÉ©dG  äÉ¡LƒàdG  ™«ªL
 É££N É``gOGó``YEGh É`̀¡`̀JOÉ`̀jQh ICGô`̀ª`̀dG
 á£°ûfCÓd  πÑ≤à°ùªdG  ±Gô`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’
 á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  »a  á«FÉ°ùædG

.IóëàªdG

ICGôª∏d áªYGódG  ÜQÉéàdG
 äRÉ``̀a »``̀à``̀dG ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG ø```̀eh
 º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G IõFÉL{`H
 øY zICGôªdG ø«μªàd á«ªdÉ©dG áØ«∏N ∫BG
 á°ù°SDƒe  á°UÉîdG  äÉ°ù°SDƒªdG  áÄa
 »gÉæàe  πjƒªà∏d  zÉJQÉjÉgÉ°S  ’ÉgÉe{
 á«dÉÑ«ædG  ICGô``̀ª``̀dG  ø«μªàd  ô`̀¨`̀°`̀ü`̀dG
 á«WGô≤ªjódG  ∫ÉÑ«f  ájQƒ¡ªL  »`̀a
 á°ù°SDƒªdG  á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀Uh  ,á``̀jOÉ``̀ë``̀J’G

 IQƒàcódG  »g  ájò«ØæàdG  É¡à°ù«FQh
 AÉ°ùædG  øe  »gh  èfhQƒL  Éà«eƒ°S
 πjƒªàdG ´É£b »a ∫ÉÑ«f »a äGóFGôdG
 Éà«eƒ°S  .O  âfÉch  ,ô¨°üdG  »gÉæàe
 õcôªdG  »`̀a  á«æ¡ªdG  É¡JÉ«M  äCGó```̀H
 ∫ÉÑé∏d  á∏eÉμàªdG  á«ªæà∏d  »`̀dhó`̀dG
 Éªc  ,∫É``Ñ``«``f  »``̀a  (ICIMOD)
 á«fhÉ©àdG  á«FÉ°ùædG  á«©ªédG  äOÉ`̀b

.…ò«ØæJ ¢ù«Fôc (WCS)
 ±ó`̀¡`̀dG  ¿EG  É`̀à`̀«`̀eƒ`̀°`̀S  .O  ∫ƒ`̀≤`̀ J
 á°ù°SDƒe  ¬«∏Y  â`̀eÉ`̀b  …ò``̀ dG  ô``Ñ``cC’G
 çGó```̀MEG ƒ``̀g zÉ`̀ JQÉ`̀jÉ`̀gÉ`̀ °`̀S ’É``̀gÉ``̀e{
 πjƒªàdG  ´É`̀£`̀b  »``a  …Qò```̀L  ô««¨J
 §HôdG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  ô¨°üdG  »gÉæàe
 ø«Hh  πjƒªàdG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  ø«H
 ∫Ó≤à°SG  º`̀YOh  ,ICGô`̀ª`̀dG  äÉYhô°ûe
 ™jQÉ°ûªdG  ≥jôW  ø`̀Y  É`̀ kjOÉ`̀e  ICGô`̀ª`̀dG
 ô«î°ùJ ºàj å«M ,Iô«¨°üdG ájƒªæàdG
 É¡àjGƒgh  É¡àÑgƒeh  ICGôªdG  äÉbÉW
 á«©«Ñ£dG  ∫ÉÑ«f  OQGƒ`̀e  QÉªãà°SG  »a
 ICGôª∏d ≥≤ëj …OÉ°üàbG πªY ≥«≤ëàd
 OÉ°üàbGh É¡à∏FÉY ºYójh É¡à«dÓ≤à°SG
 Éà«eƒ°S  IQƒàcódG  í°VƒJh  .Égó∏H
 IõFÉL{`H É¡à°ù°SDƒe Rƒa ¿CG èfhQƒL
 ∫BG  º`̀ «`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H  áμ«Ñ°S  Iô``̀«``̀eC’G
 πãªj  zICGôªdG  ø«μªàd  á«ªdÉ©dG  áØ«∏N
 á°ù°SDƒªdG  ï`̀jQÉ`̀J  »`̀a  á`̀bQÉ`̀a  á£ëe
 ¬H iòàëj ÉLPƒªf É¡∏©éjh ,É¡∏ªYh
 RƒØdG  ÉfÉ£YCG{  ∞«°†Jh  ,∫ÉÑ«f  »a
 ÉªYO á«YƒædG  á«ªdÉ©dG  IõFÉédG  √ò¡H
 ôjƒ£J á«∏ªY ™jô°ùJ »a ¥ƒÑ°ùe ô«Z
 äÉYhô°ûªdG  º`̀YOh  á°ù°SDƒªdG  πªY
 ó`̀jõ`̀ª`̀dG  πª°û«d  ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 »JGƒ∏dG  ø`̀e  ∫ÉÑ«f  »`̀a  AÉ°ùædG  ø`̀e
 ,…OÉªdG  º¡dÓ≤à°SG  ≥«≤ëàd  øëª£j
 É°†jCG  IõFÉédG  √òg  øe  ó«Øà°ùæ°Sh
 á«ÑjQóàdG ¢TQƒdG øe ójõªdG πªY »a
 ¥ôW  ≈∏Y  ø¡ª«∏©J  πLCG  øe  AÉ°ùæ∏d
 ôjƒ£J  á`̀«`̀Ø`̀«`̀ch  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  êÉ``̀à``̀f’G
 ,ø¡aQÉ©eh  ø`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀eh  ø¡JÉjGƒg
 ≥jƒ°ùJh  ø¡JÉYhô°ûe  IQGOEG  á«Ø«ch
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ø¡JÉéàæeh  ø¡JÉeóN
 ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  ∫ÉÑ«f  êQÉN  Égôjó°üJ

.zá«ªdÉ©dG
 ¢Vô©e  »a  Éà«eƒ°S  .O  â©HÉJh
 »æJó©°SCG  ó≤d{  IõFÉédG  øY  É¡ãjóM

 …òdG  πª©∏d  ôjó≤àc  ájÉ¨∏d  IõFÉédG
 ≥WÉæªdG »a AÉ°ùædG πLCG øe √ÉfõéfCG
 ,∫ÉÑ«f  ∫É`̀Ñ`̀L  »`̀a  ájÉ¨∏d  á`̀dhõ`̀©`̀ª`̀dG
 IõFÉédG  â°SôZ  ¬°ùØf  âbƒdG  »`̀ah
 ≈∏Y  ±ô©à∏d  »°ùØf  »a  Gô«Ñc  ÉØ¨°T
 øe  ô«ãμdG  AÉ≤dh  ,É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG
 õ`̀FGƒ`̀é`̀dG ™``jRƒ``J π`̀Ø`̀M »``a ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG
 Iõ`̀FÉ`̀L π`̀ã`̀e ƒ`̀g ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’G π`̀Ø`̀Mh
 ™ªé∏d  á∏«ªL  á≤jôW  É`̀¡`̀fEG  ,iô```̀NCG
 øe  øμªe  Oó`̀Y  ô`̀Ñ`̀cCGh  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø«H
 ø«∏eÉ©dGh ICGôª∏d á¡LƒªdG ™jQÉ°ûªdG
 √òg  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ICGô`̀ ª`̀ dG  ÉjÉ°†b  ≈∏Y

.zá«ªdÉ©dG IõFÉédG
 áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  IõFÉL{`H  äRÉah
 á«ªdÉ©dG  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H
 äÉ°ù°SDƒe  áÄa  øY  zICGô`̀ª`̀dG  ø«μªàd
 á«ªæàdG  á°ù°SDƒe  »fóªdG  ™ªàéªdG
 ájQƒ¡ªL øe É«æ«c Ωƒª©d áeGóà°ùªdG
 QÉ`̀©`̀°`̀T â``̀ë``̀J π`̀ ª`̀©`̀ J »``̀à``̀ dG É`̀«`̀æ`̀«`̀c
 ò≤æj  á«°ùª°ûdG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG{
 É¡éeÉfôH  óªà©jh  ,zô°ûÑdG  ìGhQCG
 Ö`̀ fGƒ`̀L á``̀KÓ``̀K ø`̀ «`̀ H ™`̀ª`̀é`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y
 ø«μªàdGh  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh  º«∏©àdG  »``̀gh
 ôjóªdGh ¢ù°SDƒªdG ∫Ébh .…OÉ°üàb’G
 õfÉØjEG  ¢Sóæ¡ªdG  á°ù°SDƒª∏d  …ò«ØæàdG
 ƒg IõFÉédG √ò¡H RƒØdG ¿EG ƒéfhOGh
 ∫ÉLôdG  QhóH  iƒà°ùªdG  ™«aQ  QGô`̀bEG
 ,AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J ¿ƒ`̀ª`̀Yó`̀ j ø``̀jò``̀dG
 ¬FGô¶f  ™é°ûj  RƒØdG  Gòg  ¿CG  ÉØ«°†e
 ºdÉ©dG  ∫ƒ``̀M  ø``̀jô``̀NB’G  ∫É`̀Lô`̀ dG  ø`̀e
 º¡©jQÉ°ûe  »`̀a  É`̀eó`̀b  »°†ªdG  ≈`̀∏`̀Y
 ±É°VCGh .ICGôª∏d áªYGódG º¡JGQOÉÑeh
 á«ªæàdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e{  ¿EG  ƒ``̀é``̀fhOGh
 â≤ëà°SG  zÉ«æ«c  Ωƒª©d  áeGóà°ùªdG
 É¡fC’  IõFÉédÉH  øjõFÉØdG  ø«H  É¡fÉμe
 ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  É`̀¡`̀«`̀æ`̀«`̀Y  Ö`̀°`̀ü`̀f  â`̀©`̀°`̀Vh
 ø«μªJh  º`̀YO  á«°ù«FôdG  É¡aGógCG  øe
 á≤Ñ£dG  øe  á°UÉNh  É«æ«c  »a  ICGôªdG
 OQGƒ`̀e  É¡d  ôaGƒàJ  ’  å«M  Iô«≤ØdG
 ≈∏Y  É¡æ«©j  »dÉe  πjƒªJ  hCG  á«aÉc
 ÉØ«°†e  ,É¡JÉMƒªWh  É¡aGógCG  ≥«≤ëJ
 èeóH  É`̀°`̀†`̀jCG  â`̀eÉ`̀b  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ¿CG
 É¡éeÉfôH  »a  »LƒdƒæμàdG  Qƒ£àdG
 ICGôªdG  º«∏©J  ≥jôW  øY  ICGôªdG  ºYód
 á«Ø«c  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Yh  á`̀£`̀°`̀ù`̀Ñ`̀e  IQƒ`̀ °`̀ü`̀ H
 πãe IQƒ£àe äGó©e ôjƒ£Jh ™«æ°üJ

.á«°ùª°ûdG ábÉ£dG í«HÉ°üe
 ¬à°ù°SDƒe  á£°ûfCG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 ,É«æ«c  AÉ``ë``fCG  ™«ªL  É`̀«`̀dÉ`̀M  »£¨J
 IÉ«M ≈∏Y ∫É©a »HÉéjEG ô«KCÉJ É¡jódh
 É«æ«c  »`̀a  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ø`̀e  ±’B’G  äÉ`̀Ä`̀e
 ø«jÓªdG  ≈∏Y  ô°TÉÑe  ô«Z  πμ°ûHh

.ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y øjôNB’G

AÉ°ùædG ΩÉeCG ¢UôØdG øe ójõªdG
 Iô```̀«```̀eC’G Iõ```̀FÉ```̀L{````̀H äRÉ``````̀ah
 áØ«∏N  ∫BG  º``̀«``̀gGô``̀HEG  â`̀æ`̀H  á`̀μ`̀«`̀Ñ`̀°`̀S
 áÄa  ø`̀Y  zICGô``̀ª``̀dG  ø«μªàd  á«ªdÉ©dG
 QÉμfÉ°S  ÉfÉÑdÉc  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  OGô````aC’G
 ¢ù u°SDƒe  »`̀gh  ,óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  øe
 á«ëHôdG  ô«Z  zófÉg  ¿EG  ófÉg{  áª¶æe
 á«°ù«FôdG  ±Gó``̀gC’G  ø`̀eh  ,óæ¡dG  »a
 øY  ô`̀≤`̀Ø`̀dG  á`̀HQÉ`̀ë`̀e  áª¶æªdG  √ò`̀¡`̀d
 ¢Uôa  ≥∏Nh  ∞FÉXƒdG  ô«aƒJ  ≥jôW

.áëHôe ájQÉéJ ∫ÉªYCGh πªY
 É`̀gRƒ`̀a  ¿EG  É``fÉ``Ñ``dÉ``c.O  â``̀dÉ``̀bh
 ¿EG  ó`̀ fÉ`̀g{  áª¶æe  π`̀©`̀L  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dÉ`̀H
 óæ¡dG  »a  Aƒ°†dG  Iô`̀FGO  âëJ  zófÉg
 RõY RƒØdG Gòg ¿CG âaÉ°VCGh ,ºdÉ©dGh
 É¡aóg ≥«≤ëJ ≈∏Y áª¶æªdG IQób øe
 πªY  á°Uôa  ø«jÓe  Iô°ûY  ≥∏N  »a
 âëéf å«M ,πμc óæ¡dG iƒà°ùe ≈∏Y
 ¢ù«°SCÉJ  ºYO  »a  ¿B’G  ≈àM  áª¶æªdG
 »a AÉ°ùæd Iô«¨°U ácô°T ¿ƒ«∏e 1^6
 2^3  øe  ôãcCG  ≥∏N  ≈dEG  áaÉ°VEG  óæ¡dG
 É°†jCG  âKóëJh  .πªY  á°Uôa  ¿ƒ«∏e
 »a  áª¶æªdG  É¡à≤∏J  Iô«Ñc  á©aO  øY
 ≈dEG ’ƒ°Uh É¡dÉªYCG ¥É£f ≈∏Y É¡∏ªY
 áaÉ°VEG  ,OÓÑdG  »a  IójóL  äÉ©WÉ≤e
 øe  ójõªdG  ø«μªJ  »`̀a  ™°SƒàdG  ≈`̀ dEG
 ø¡©jQÉ°ûe  ìÉààaG  ∫Éée  »a  AÉ°ùædG
 á«∏ëªdG ø¡JÉéàæe ôjƒ£Jh á°UÉîdG
 ¿CG âaÉ°VCGh ,ôãcCG á«aGôàMG IQƒ°üH
 øe  ójõªdG  º¡∏J  ±ƒ°S  IõFÉédG  √òg
 ¥ÓWE’ ºdÉ©dG ∫ƒMh óæ¡dG »a AÉ°ùædG

.á°UÉîdG ájƒªæàdG ø¡JÉYhô°ûe
 ìÉéf  ¿CG  ÉfÉÑdÉc  .O  âë°VhCGh
 ô«ÑμdG  ÉgôKCGh  É¡àª¡e  »a  áª¶æªdG
 …óæ¡dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  ™ªàéªdG  ≈∏Y
 å«M  ,IõFÉédG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  É¡∏gCG
 øe  ô«ãμdG  ¥Ó`̀WEÉ`̀H  áª¶æªdG  âeÉb
 ICGô`̀ª`̀dG  º`̀Yó`̀d  áëLÉædG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG

 äÉeóN  ºjó≤J  ≥jôW  øY  óæ¡dG  »a
 Ωƒ≤àd  ájóæ¡dG  ICGôª∏d  á«ªbQh  á«dÉe
 Éªe  á°UÉîdG  É¡JÉYhô°ûe  ¢ù«°SCÉàH
 É¡d …OÉ°üàb’Gh »dÉªdG ºYódG ≥≤ëj
 øY ¿ÓYE’G ¿CG ≈dEG QÉ°ûj  .É¡à∏FÉ©dh
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  IõFÉL{  èFÉàf
 ø«μªàd  á«ªdÉ©dG  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 AÉ`̀L »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ¢`̀SQÉ`̀e »`̀a zICGô``̀ª``̀dG
 ≥«bódG  πª©dG  øe  äGƒæ°S  çÓK  ó©H
 áÄ«g ¬JGƒ£N ≈∏Y âaô°TCG ,º¶æ oªdGh
 »a É¡JófÉ°Sh ,ICGôª∏d  IóëàªdG ºeC’G
 âª°V  ,á∏≤à°ùe  º«μëJ  áæéd  ∂``dP
 á«ªdÉ©dG  äÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG  ø``̀e  á`̀Ñ`̀î`̀f
 ¢ù∏éªdG  ¿É``̀ch  .iƒà°ùªdG  á©«aQ
 ¿hÉ©àdÉH  ø`̀∏`̀YCG  ó`̀b  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ICGô`̀ª`̀∏`̀d Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G á`̀Ä`̀«`̀g ™``̀e
 OGó``YE’G  Aó`̀H  øY  âFÉØdG  ôjGôÑa  »a
 Iõ`̀FÉ`̀é`̀d á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG IQhó`````̀dG ∫É``̀ª``̀YC’
 ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H  áμ«Ñ°S  Iô``̀«``̀eC’G
 ICGô``̀ª``̀dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀d á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ∑Gô`̀à`̀°`̀T’G  ÜÉ``̀H  í`̀à`̀a  ºà«°S  »`̀à`̀ dGh
 ∫ÓN É¡ëæeh 2021 ΩÉY ∫ÓN É¡«a
 áμ∏ªªH  ΩÉ≤j  ∫ÉØàMG  »a  2022  ΩÉY
 ≈∏YCÉHh  »`̀dhO  Qƒ°†ëHh  øjôëÑdG
 ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªHh  ,äÉjƒà°ùªdG
 πãªàJ »`̀à`̀dG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò`̀g ±Gó```̀gCG
 ∫hódG  ΩGõàdG  ô«KCÉJh á«ªgCG  ¿É«H »a
 ∫Ó`̀N ø``e äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh
 ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  É`̀¡`̀Jõ`̀¡`̀LCG
 »fóªdG  ™ªàéªdGh  á°UÉîdGh  áeÉ©dG
 ,ICGô`̀ª`̀dG  ó°V  õ««ªàdG  Ωó`̀Y  á°SÉ«°ùH
 ICGôªdG  ø«H  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  ≥«≤ëJh
 ,Ió`̀©`̀°`̀U’G  ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  π``̀Lô``̀dGh
 äGQOÉÑªdGh  Oƒ¡édG  ôjó≤Jh  RGôHEGh
 ájOôØdGh  á«°ù°SDƒªdG  ™jQÉ°ûªdGh
 ICGôªdG  äÉLÉ«àMG  êÉ`̀eOE’  á¡LƒªdG
 ô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dG çGó``````̀MEG »``̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀j É`̀ ª`̀ H
 IÉ«M ƒ`̀ë`̀f É`̀¡`̀©`̀bGh »`̀a »`̀HÉ`̀é`̀ jE’G
 RGô``HEGh  ,á«LÉàfEGh  G kQGô≤à°SG  ôãcCG
 ≈`̀∏`̀Y ICGô````̀ª````̀ dG Ωó```≤```J äÉ``̀jƒ``̀à``̀°``̀ù``̀e
 π°†aCG  º«ª©Jh  ,»æWƒdG  iƒà°ùªdG
 õcôe  õjõ©àd  á∏YÉØdG  äÉ°SQÉªªdG
 »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ICGô``̀ ª``̀ dG
 ±Gó````̀gC’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ƒ`̀ë`̀f »`̀©`̀°`̀ù`̀dGh
 ≥«≤ëàH  á`̀bÓ`̀©`̀ dG  äGP  á`̀ «`̀ FÉ`̀ ª`̀ fE’G

.ø«°ùæédG ø«H ádGó©dG

:ICGôª∏d á«ªdÉ©dG áμ«Ñ°S Iô«eC’G IõFÉéH ¿hõFÉØdG

ICGô``̀ ª``̀ dG º``̀Yó``̀d á``̀«``̀dhó``̀dG ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀ Hô`̀ é`̀ à`̀ H õ`̀ à`̀ ©`̀ f
™```̀jQÉ```̀°```̀û```̀ª```̀dG ô````jƒ````£````J »``````a â````ª````¡````°````SCG Iõ`````̀FÉ`````̀é`````̀dG ô```̀«```̀jÉ```̀©```̀e

.ƒéfhOGh õfÉØjEG | .»°Tƒ∏ÑdG áæeBG .O  |.QÉμfÉ°S ÉfÉÑdÉc | .èfhQƒL Éà«eƒ°S .O |

ó`̀ah  ™`̀ e  åëÑj  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀ °`̀ S  º«¶æJ  áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
¢``UÉ``î``°``TC’É``H QÉ```̀ é```̀ J’G á``ë``aÉ``μ``e »``̀fÉ``̀£``̀jô``̀H
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 »`̀Hô`̀©`̀dG OÉ``̀ë``̀J’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ ô`̀Ñ`̀Y
 ≈°ù«Y  QÉ°ûà°ùªdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 äGAGô``````̀LE’G √ó``̀«``̀jCÉ``̀J ø``̀Y »``Hô``©``dG
 Oó°U »`̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG É`̀¡`̀Jò`̀î`̀JG »`̀à`̀dG
 áHQÉëªH  á«æ©ªdG  É¡à«é«JGôà°SG
 ,™ªàéªdÉH  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Vôe  QÉ°ûàfG
 ÖMÉ°U  É¡æ∏YCG  »`̀à`̀dG  äÉ¡«LƒàdGh
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀ «`̀ eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 Iõ`̀¡`̀LC’G  ∞∏àîªd  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 Gó`̀cDƒ`̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªH  á«æ©ªdG
 É¡≤aGƒJh  äGAGô`````̀LE’G  ∂`̀∏`̀J  á`̀eÓ`̀°`̀S
 á«dhódG  á«Yô°ûdG  ¬`̀«`̀dEG  â`̀YO  É`̀e  ™`̀e
 ¿Ó`̀YE’G  Éª«°S  ’h  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 ó¡©dGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 ¿Ó`̀YEG  ¬«∏Y  ó`̀cCG  É`̀eh  ,∫hC’G  »dhódG
 á«ªæàdG  »`̀a  ≥ë∏d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G
 .2030  áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d  É¡à£Nh
 ≥ëdG  ≈`̀∏`̀Y  É¡©«ªL  â`̀°`̀ü`̀f  »`̀ à`̀ dGh
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh IÉ`̀ «`̀ë`̀ dG »``̀a
 IQhô°V äócCGh ,á«°ùØædGh ájó°ùédG
 »a  É¡JÉ«dhDƒ°ùe  »dƒàH  ∫hó`̀dG  ΩÉ«b
 πc  øe  É¡Hƒ©°Th  É¡JÉ©ªàée  ájÉªM
 º¡àeÓ°Sh º¡àë°Uh º¡JÉ«M Oó¡j Ée
 á«aÉc  äGAGô````̀LEG  ø`̀e  ¬Ñ∏£àJ  É`̀ª`̀Hh

 »a  Ω só`̀≤`̀ oJ  PEG  ,∂``̀dP  ≥«≤ëàd  á``̀ eR’h
 á«YÉªédG  ¥ƒ≤ëdG  ä’ÉëdG  ∂∏J  πãe
 ájOôØdG  ¥ƒ≤ëdG  ≈∏Y  äÉ©ªàéª∏d
 OÉ`̀ °`̀ TCG ¿CÉ``°``û``dG Gò``̀g »``̀ ah .OGô```̀aCÓ```̀d
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d »`̀Hô`̀©`̀dG OÉ``ë``J’G
 á«aÉØ°ûdÉH  ,¢`̀ù`̀eCG  √Qó`̀°`̀UCG  ¿É«H  »a
 Iõ¡LC’G  ∞∏àîe  É¡©e  ≈WÉ©àJ  »àdG
 øY  ¿Ó``̀YE’G  »`̀a  øjôëÑdÉH  á«æ©ªdG
 áμ∏ªªdG  á«é«JGôà°SÉH  ≥∏©àj  Ée  πc
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Vô`̀e QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á`̀HQÉ`̀ë`̀ª`̀d
 äGAGô`̀LE’É`̀Hh  ,ºdÉ©dG  »a  »°ûØàªdG
 áμ∏ªªdG Iõ¡LCG ∞∏àîe É¡H Ωƒ≤J »àdG

 ájÉªMh  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  »°ûØJ  á`̀HQÉ`̀ë`̀ª`̀d
 ’h  ,á`̀ dhó`̀ dG  º«∏bEG  π``̀NGO  ø««fóªdG
 É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  äGAGô``````LE’G  Éª«°S
 ,áeÉ©dG  áë°üdÉH  á«æ©ªdG  Iõ`̀¡`̀LC’G
 »àdG  äGAGô````̀LE’G  ™«ªL  ¿CG  G kó`̀ cDƒ`̀e
 ∂dP  »a  ÉªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡JòîJG
 IQGRh  É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  äGAGô`````LE’G
 á`̀eRÉ`̀ë`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 á«∏NGódG  ôjRh  »dÉ©e  ÉgQó°UCG  »àdG
 ™e  É keÉªJ  ºé°ùæJ  ,Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g  »`̀a
 ájÉªëH  á«æ©ªdG  ádhódG  äÉ«dhDƒ°ùe
 …CÉ`̀H  ¢VQÉ©àJ  ’h  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M

 ÇOÉÑeh  º«b  ™`̀e  ∫É`̀μ`̀°`̀TC’G  ø`̀e  πμ°T
 »Hô©dG OÉëJ’G ÉYOh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 πgÉéJ ≈dEG ¬fÉ«H »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 »`̀à`̀dG á`̀°`̀Vô`̀¨`̀ª`̀dG äGƒ```Yó```dG ™`̀«`̀ª`̀L
 ¢VQÉ©J  ºYõJh  ,¢†©ÑdG  øe  Qó°üJ
 »a  ¿É°ùfE’G  ≥M ™e äGAGô`̀LE’G  ∂∏J
 »a  ¬≤Mh  º«∏©àdGh  ájôëdGh  π≤æàdG
 äÉ°UƒëØ∏d  ´ƒ°†îdGh  êÓ©dG  »≤∏J
 á«æjódG  √ôFÉ©°T  á°SQÉªeh  á«Ñ£dG
 äGƒ`̀Yó`̀dG  ∂∏J  ¿EG  PEG  ,á«YÉªàL’Gh
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  IAÉ°SE’G  ≈dEG  ±ó¡J
 ¢†©ÑdG ¬«∏Y êQO Ée QÉWEG »a »JCÉJh

 á«gGh èéëH øjôëÑdG ±Gó¡à°SG »a
 ™«ªL πªëJ IQhô°V G kócDƒe .á∏WÉHh
 º¡JÉ«dhDƒ°ùªd  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ∞∏àîe  ™e  º¡fhÉ©Jh  ,á«©ªàéªdG
 á«æ©ªdG  É¡JÉ°ù°SDƒeh  ádhódG  Iõ¡LCG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H
 ¢Vôe  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  áëaÉμªH  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 äGƒ`̀Yó`̀dG  π`̀c  ™`̀eh  ójóédG  É`̀fhQƒ`̀c
 áμ∏ªªdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGAGô``LE’Gh
 ≈dEG  áaOÉ¡dGh  Égò«ØæJ  ≈`̀dEG  ≈©°ùJh
 ™ªàéªdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  á`̀ë`̀°`̀U  á`̀jÉ`̀ª`̀M

.»æjôëÑdG
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:ócDƒj ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »Hô©dG OÉëJ’G ¢ù«FQ

ÉfhQƒc ¢``Vôe øe á``jÉbƒ∏d ø``jôëÑdG É``gòîàJ »``àdG äGAGô``LE’G á``eÓ°S

 »`̀a  á`̀ ª`̀ «`̀ μ`̀ ë`̀ dG  ó``̀¡``̀©``̀dG  »````̀ dh  iDhQ
É```̀fhQƒ```̀μ```̀dG AÉ``````̀ Hh ™````e π``̀ eÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG

 IQGOEGh  äÉ¡«LƒJh iDhQ  ¿EG

 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U

 »dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S

 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG

 ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

 É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG AÉ``̀Hh ™`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »`̀a

 ƒ¡a  ;IOÉ°TE’G  ≥ëà°ùJ  z19ó«aƒc{

 óMGh  ¿É«μc  øjôëÑdG  ≈`̀ dEG  ô¶æj

 Éª¡e  ;¢``̀Vô``̀ª``̀dG  ¬```̀Lh »``̀a  ∞`̀≤`̀ j

 ¿É«μdG  Gò`̀g  äÉÄa  ¢†©H  äCÉ`̀£`̀NCG

 √òg  ≈`̀dEG  »ªàæJ  ájÉ¡ædG  »a  É¡fEÉa

 ôμa  Gò`̀¡`̀a  ;É¡æ°†àëJh  ÉgÉYôJ  á`̀ dhó`̀ dGh  ,¢```̀VQC’G

 øjRhÉéàªdGh  ¢ù«°ùàdG  ø`̀Y  ø«©aôàªdG  AÉªμëdG

 ¢ù«°ùJ ¢SÉædG øe á∏b ∑Éæg ∞°SCÓd PEG ¢SÉædG AÉ£NC’

 ¿CG  º∏©f ÉæfCG  iƒ°S ÉgÉ¨àÑe º∏©f ’ ¢VGôZC’ ôeCG  πc

.çQGƒμdG øe ójõe ≈dEG …ODƒj Égôμa

 á«YÉªàLG á«ë°U Iô¶f
 áë°üdG IQGRh øe á∏≤æàe äGóMh çGóëà°SG ¿EG

 iô`̀NC’G  ¿Éé∏dGh  çQGƒ`̀μ`̀dG  áæéd  ™e  πª©J  »àdG{

 øe øjóFÉ©dG ¢üëØH zá«dÉY IAÉØμHh É¡àbÉW πeÉμH

 ô«Z  áÑ°ùæH  ¢Shô«ØdG  É¡«a  ≈°ûØJ  »àdGh   ¿Gô``̀jEG

 á«ë°üdG IQGOE’G Aƒ°S ≈dEG Oƒ©J ób ÜÉÑ°SC’ á©bƒàe

 »a  AÉ≤ÑdGh  º¡d  ¢üëØdG  AGôLEGh  ,É¡«a  á«eƒμëdGh

 Öéj  ,á°UÉN  õcGôe  »a  º¡dõY  øe  ’óH  ,º¡dRÉæe

 ∫õ©dGh  AÉ≤ÑdÉH  øjóFÉ©dG  ∂ÄdhCG  ΩGõàdÉH  πHÉ≤j  ¿CG

 äGOÉ°TQEGh  êÓ©dG  äGAGô`̀LEG  ´ÉÑJGh  ,º¡dRÉæe  »a

 óFÉb  øe  íeÉ°ùàdGh  ƒØ©dGh  ≈æ°ùëdG  OQh  ,ájÉbƒdG

 »`̀dhh  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  áμ∏ªªdG

 ;É¡æe  ôãcCG  hCG  É¡∏ãªH  áª«μëdG  áeƒμëdGh  ,√ó¡Y

 Ωó©H  ∂ÄdhCG  øe  ôNBG  CÉ£N  Qôμàj  ¿CG  óMCG  ójôj  Óa

 ≈∏Y  ÉXÉØM  ∂``̀ dPh  º¡dRÉæe  »`̀a  ∫õ`̀©`̀dG  º`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG

 ¿PEÉH ∫hõà°Sh áeRCG »¡a ;º¡æWhh º¡∏gCGh º¡àë°U

 .¬∏dG

 hCG  ¿Gô`̀jEG  hCG  ø«°üdG  ≈`̀dEG  ôaÉ°S  øe  ,á≤«≤Mh

 ôØ°ùdG  Ωó©H ádhódG  ¬«LƒJ ó©H ,ÉjQƒc hCG  É«dÉ£jEG

 ó≤a  ,ihó©dG  ô°ûæd  ÉÑæéJh GRôëJ ∫hódG  ∂∏J ≈dEG

 »a  Gô«Ñc  CÉ£N  CÉ£NCGh  ,¬æWhh  ¬∏gCGh  ¬°ùØf  º`̀KCG

 πÑb  ôaÉ°S  øe  É`̀eCGh  ,¬æjOh  πH  ¬æWhh  ¬∏gCG  ≥M

 ¢Shô«ØdG  ≈°ûØJ  CGóH  ¿CG  ó©H  OÉYh ,ádhódG  ¬«LƒJ

 ÜÉgòdGh  ÆÓ`̀HE’G  ¬«∏Y  ¿Éc  ÉªfEGh  ,¬«∏Y  òNCÉe  Óa

 ΩÉ¶æd ÉØdÉîeh ÉÑfòe √QÉÑàYG ºJ ’EGh ,¢üëØdG ≈dEG

.ádhódG

 á«ª∏Y Iô¶f
 ºZQ{  É«dGôà°SCG  ≈`̀ dEG  ¢Shô«ØdG  ∫ƒ°Uh  ¿EG

 áÑjô≤dG É¡≤WÉæe ¢†©H »a É«Ñ°ùf IQGôëdG ´ÉØJQG

 ô`̀eCG ƒ`̀g zAGƒ`̀à`̀ °`̀S’G §`̀N ≈``̀ dEG

 äÉ«aƒdG  OóY  äOGR  ¿EÉa  ;≥∏≤e

 É«dGôà°SCG  »a  ¢VôªdG  Gò`̀g  øe

 IQÉb πc »a IóMGh ádÉM É«dÉM{

 ájÉ¡f  Iôàa  É¡fEG  ºZQ  zÉ«dGôà°SCG

 ,ºgóæY  »°SÉ≤dG  ∞«°üdG  π°üa

 QÉ°ùëfG  OÉ≤àYG  ¿CG  »æ©j  Gò¡a

 ΩOÉ`̀≤`̀ dG π``̀jô``̀HCG »`̀ a ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG

 É«Ñ°ùf  IQGôëdG  ´ÉØJQG  ÖÑ°ùH{

 zájƒÄe  á```LQO  30  ø`̀e  ô`̀ ã`̀ cC’

 á«é«∏îdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  »a

 ÉæLPƒªf  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀ KDƒ`̀ j  Gò```gh  ,É`̀Ä`̀WÉ`̀N  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S

 »a AÉª∏©dG »FÓeR ™e É«dÉM √óYCG …òdG »°VÉjôdG

 äÓéªdG  ≈bQCG  »a  √ô°ûæd  É©∏£J  á≤«≤°ûdG  ô°üe

 É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀a  ;Nature  á«ªdÉ©dG

 ΩóY  É«ª∏Y  É¡æY  ±hô©e  zRô«ªdGh  ¢SQÉ°ùdG{

 ájƒÄe  á`̀LQO  38  øe  ôãcCG  IQGô`̀M  óæY  É¡à«dÉ©a

 ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ÉªHQh  !%55  øe  ôãcCG  áHƒWQh

 GôjÉ¨e Écƒ∏°S ¬d ¬fCG hCG ¢UGƒîdG ¢ùØf ¬d ¿ƒμJ

.äÉ°Shô«ØdG ∂∏àd

 ´ÉØJQG áé«àf »dÉëdG ÉfhQƒμdG ¢Shô«a πg

 ?¢VQC’G ñÉæe

 πg ƒg ÉªFGO »dÉH ≈∏Y Qôμàj …òdG ∫GDƒ°ùdG

 ¢SÉÑàM’G  Iô`̀gÉ`̀X  áé«àf  ƒ`̀g  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò`̀g

 ÖcƒμdG  IQGôM  ´ÉØJQG  ≈dEG  iOCG  …òdG  …QGôëdG

 áLQO 18^5 ≈dEG π°üàd ájƒÄe áLQO 1^5 QGó≤ªH

 ≈∏YCG âfÉc ó≤d ?ájƒÄe áLQO 17 øe ’óH ájƒÄe

 150 òæe á«°VQC’G IôμdG ïjQÉJ »a â∏é°S IQGôM

 ∂dòch  .2019  ΩÉY  »a  âfÉc  ƒ«fƒj  ô¡°ûd  ÉeÉY

 Üô≤dÉH{  á«Ñ£≤dG  ≥WÉæªdG  »a  IQGôëdG  ∫ƒ°Uh

 22 »gh ,á©bƒàe øμJ ºd áLQO ≈dEG zÖ£≤dG øe

 πH  ,IôªdÉH  »©«ÑW ô«Z ôeCG  Gògh ,ájƒÄe áLQO

 »a  ƒ«dƒj  ô¡°ûd  IQGôM áLQO  §°Sƒàe  ≈∏YCG  ¿EG

 IQGôM ¿EGh .2019 ΩÉY »a ¿Éc øjôëÑdG ïjQÉJ

 AóH òæe »a ≈∏YC’G âfÉc 2019 ΩÉY »a ÖcƒμdG

 1886 ΩÉY{ ábóHh É«ª∏Y IQGôëdG äÉLQO π«é°ùJ

 ≥WÉæe A±Oh ájó«∏L πàc ¿ÉHhP »æ©j Gògh !zΩ

 Ée  ,ádƒ∏°ûe É¡«a  äÉ°Shô«ØdG  ¢†©H  ácôM  âfÉc

 »dÉàdÉHh ÉjôàμHh äÉ°Shô«a  Qƒ¡X ≈dEG  …ODƒ«°S

 óbh  ,iô`̀NCG  ¢VGôeCG  AÉØàNGh  IójóL  ¢VGôeCG

 AÉª∏©dG  çÉëHCG  »a  äÉ©bƒàdG  ∂∏J  πãe  ô`̀cP  ºJ

 É¡Jô°†M  äGôªJDƒe  »a  â∏«b  óbh  ,ÉeÉY30  πÑb

 ÉæÑæL º¡∏dG .Gó«L ¿ƒãMÉÑdG Égôcòàjh É«°üî°T

 Éfó∏H  º`̀MGh  ÉæH  ∞£dG  ÜQÉ``̀jh  ,ΩÉ`̀≤`̀°`̀SC’G  Å«°S

 Gòg øe ø«©ªLCG ºdÉ©dG ¿Gó∏Hh ø«ª∏°ùªdG ¿Gó∏Hh

 ’EG  ihóY  ’h  ,ôjób  A»°T  πc  ≈∏Y  ∂fEÉa  AÉHƒdG

.ø«ªdÉ©dG ÜQ Éj ∑ôeCÉH

.ô°UÉædG ≈°ù«Y Ö«gh .O .CG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 »°ù«°ùdG  óªëe  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó``̀cCG
 å`̀ë`̀Ñ`̀d á``̀jó``̀é``̀ dG á``æ``é``d ¢``̀ù``̀«``̀FQ
 ô``̀jRh ÜGƒ`̀é`̀à`̀°`̀SG Ö`̀∏`̀W QhÉ``̀ë``̀e
 QGóe  ≈∏Y  â∏ªY  áæé∏dG  ¿G  πª©dG
 Éª¡àbh  ´ƒªée  RhÉéJ  ø«YÉªàLG
 ájOÉ«ëdG  π`̀μ`̀H  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  »`̀fÉ`̀ª`̀ã`̀dG
 Éàa’  ,á«aGôàM’Gh  á«Yƒ°VƒªdGh
 ¢†aQ  ≈dEG  â°ü∏N  áæé∏dG  ¿G  ≈dEG
 ó©H ÜGƒ`̀é`̀à`̀°`̀S’G QhÉ`̀ë`̀e á`̀jó`̀L
 »àdGh  âjƒ°üàdG  á«∏ªY  AGô```̀LEG
 ø«°†aGQ  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  4  ≈``̀ dEG  â`̀¡`̀à`̀fG

.ø«≤aGƒe 3h ÜGƒéà°SÓd
 ájóédG  áæéd  ¢ù«FQ  í°VhCGh
 Ö∏W  QhÉ`̀ë`̀e  â°ûbÉf  áæé∏dG  ¿G
 ÉØ«°†e  ,á°VÉØà°SÉH  ÜGƒéà°S’G
 øe  ∫hC’G  Qƒëª∏d  áÑ°ùædÉH  ¬``fG

 ΩóY  »`̀a  πãªàªdGh  ÜGƒ`̀é`̀à`̀°`̀S’G
 ∞«Xƒà∏d  á`̀«`̀æ`̀Wh  á`̀£`̀N  Oƒ```̀Lh
 IóYh  ¿ƒfÉ≤dG  ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WG
 â°üf »àdGh õ««ªàdG ºcÉëªd ΩÉμMCG
 ∫ÉªYCG  øY  ∫AÉ°ùj  ôjRƒdG  ¿G  ≈∏Y

 πÑb ∫AÉ°ùj ’h ¬æ««©J ó©H IQGRƒdG
 ,ôjRƒdG  äGP  ƒg ¿Éc  ƒd  ≈àM ∂dP
 πª©dG  ô`̀jRƒ`̀d  ∫ÉéªdG  í°ùØj  Éªe
 ø«eÉY ∫ÓN ∞«Xƒà∏d á£N ™°VƒH
 ≈dEG  G kô¶f  É≤≤ëàe ∫GRÉe  ôeCG  Gògh
 »a  ¬æ««©J  º`̀J  πª©dG  ô``̀jRh  ¿ƒ`̀c
 ÖFÉædG  ÉØ«°†e  ,2018  ôÑª°ùjO
 Qƒà°SódG ≈∏Y πjó©àdG ¿G »°ù«°ùdG
 èeÉfôH  Oƒ``Lh  ≈∏Y  ¢üf  …ò``̀dGh
 ¢ù∏ée ¬«∏Y ≥aGƒj áeƒμë∏d  πªY
 á«æWƒdG á£îdG ôeCG π©éj ÜGƒædG
 ¿EG å«M ,π©ØdÉH É≤≤ëàe ∞«Xƒà∏d
 á£N πª°ûj áeƒμëdG πªY èeÉfôH
 É°†jCG  ∞«XƒàdG  ´É£b  »`̀a  É¡∏ªY
 ≈∏YCG ¿ƒμj Qƒà°SódG ¿EÉa »dÉàdÉHh

.ádÉëdG √òg »a ¿ƒfÉ≤dG øe
 »fÉãdG  QƒëªdG  ¢üîj  Éª«ah
 »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ó`̀æ`̀°`̀ù`̀dG »`̀a π`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh

 πeÉ©dG  QGô`̀b  πª©dG  ô`̀jRh  QGó°UE’
 ¬fG  »°ù«°ùdG  ÖFÉædG  ∫É`̀b  ,¿ô`̀ª`̀dG
 á≤HÉ°ùdG  äGQGô`̀≤`̀dG  ≈`̀ dEG  ´ƒLôdÉH
 Qó°UCG  ób AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿G óLh
 QGô≤dÉc  ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  äGQGô``b  Ió`̀Y
 ºbQ QGô≤dGh 2014 áæ°ùd (31) ºbQ
 ≈∏Y â°üf »àdGh 2017 áæ°ùd 10
 QGó°UEG  ≈∏Y  á°VhôØªdG  Ωƒ°SôdG
 »æ¡e  •É°ûf  ádhGõªH  íjô°üJ  …CG

 .»ÑæLCÓd
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  ¿G  É``̀ °``̀†``̀ jCG  ô``````̀cPh
 ¢ùdÉée  ø`̀e  äÉ«°UƒJ â°SQGóJ
 íjô°üJ  ¢Uƒ°üîH  á≤HÉ°S  á«HÉ«f
 ¢ù°SC’G  ™«ªLh  ,¿ô`̀ª`̀ dG  π`̀eÉ`̀©`̀dG
 QGó°UEG É¡ÑLƒªH ºJ »àdG á«fƒfÉ≤dG
 óªëe ÖFÉædG  ¬`̀Lhh .QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ≈```̀ dEG ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG »`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 º¡∏ªY  ábóH  Gó«°ûe  ,ájóédG  áæéd

 »æ¡e  ôjô≤àH  êhô`̀î`̀ dG  π``LG  ø`̀e
 áæéd  Qhó``H  OÉ`̀°`̀TCG  Éªc  ,»`̀aGô`̀à`̀MG
 ∞∏e »``̀a  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG
 ÖFÉædG  á°SÉFôH  ∞FÉXƒdG  áfôëH
 âeÉb  É`̀e  ≈∏Y  »©«ØædG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 11  QGóe  ≈∏Y  Iô«Ñc  Oƒ¡L  øe  ¬H
 É¡∏ªY  ∫Ó`̀N  øe  âYÉ£à°SG  Gô¡°T
 IócGôdG  √É«ªdG  ∑ôëJ  ¿G  ÜhDhó`̀dG
 â`̀≤`̀≤`̀Mh º`̀¡`̀ª`̀dG ∞`̀∏`̀ª`̀ dG Gò```̀g »``̀a
 Iôàa  ∫Ó`̀N  äÉMÉéædG  øe  ô«ãμdG
 ¿G zè«∏îdG  QÉÑNCG{  âª∏Yh  .É¡∏ªY
 »a  ÜGƒéà°S’G  Ö∏£d  ø«°†aGôdG
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  º`̀g  á`̀jó`̀é`̀dG  áæéd
 »ª«©ædG  »∏Y  .O  :ÜGƒædG  øe  πch
 ,…ô°ShódG  Qó`̀Hh  Ωƒ∏°ùdG  óªMCGh
 øe πc ÜGƒéà°S’G ≈∏Y ≥aGh Éª«a
 ìhóªeh ∫Éªc ø°Sƒ°S .O :ÜGƒædG

.»μjÉëdG ºã∏ch ídÉ°üdG

π``ª©dG ô``jRh ÜGƒ``éà°SG Ö``∏W ¢``†aôJ á``jóédG á``æéd
∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG á`̀ £`̀ N ø``̀e π`̀ ª`̀ °`̀ TCG á`̀ eƒ`̀μ`̀ ë`̀ dG è`̀ eÉ`̀ fô`̀ H :»`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG
¿ô```̀ª```̀ dG π````eÉ````©````dG π``̀«``̀©``̀Ø``̀à``̀d á```≤```HÉ```°```S á```«```HÉ```«```f äÉ```̀ «```̀ °```̀ Uƒ```̀ Jh

»∏Y áªWÉa :âÑàc
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ äRÉ```̀ a
 ¿Gƒ``̀«``̀ë``̀dG á`̀ jÉ`̀ ª`̀ë`̀ d á``̀jô``̀«``̀î``̀dG
 âæH Ihô```̀e  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh
 IõFÉéH  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY
 ¿ƒ`̀æ`̀ë`̀W ø```̀H ó`̀«`̀©`̀ °`̀S ï``«``°``û``dG
 »a  IôKDƒe  á«°üî°T  50  π°†aCÉc
 IõFÉédG  âª∏°ùJ  å«M ,™ªàéªdG
 º«bCG  …ò``̀dG  ºjôμàdG  πØM  ∫Ó`̀N
 OGhQ ≈≤à∏e äÉ«dÉ©a ¢ûeÉg ≈∏Y
 …ò`̀dG äGQÉ```̀e’G á`̀dhó`̀H ∫É`̀ª`̀YC’G
 IOÉb  π°†aCG{  QÉ©°T  âëJ  ≥∏£fG
 ¥óæa »a ∂dPh z∫ÉªYC’G OGhQ øe

.»ÑX ƒHCG »a IÉ«M ófGôL
 Gó©H  πãª«d  ºjôμàdG  »`̀JCÉ`̀jh
 ≈∏Y  »©ªàéªdG  πª©dG  »a  Éª¡e
 »ª«∏bE’Gh  »é«∏îdG  iƒà°ùªdG
 ájô«îdG á°ù°SDƒªdG ¬dÓN äó°üM
 õ«ªàdG  IõFÉL  ¿Gƒ«ëdG  ájÉªëd
 πª©d  Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀e  áª°üH  ™`̀°`̀†`̀à`̀dh

 øªMôdGóÑY  âæH  Ihô`̀e  áî«°ûdG
 Iô`̀KDƒ`̀e  á«°üî°T  50  π`̀°`̀†`̀aCÉ`̀c
 áKGóM øe  ºZôdÉH ™ªàéªdG  »`̀a
 É¡FÉ°ûfEGh  á°ù°SDƒªdG  πªY ¥Ó£fG
 Gòg AÉL Éª«a ,§≤a óMGh ΩÉY òæe
 á°ù°SDƒªdG  äGRÉéfEG  ó©H  ºjôμàdG
 π°Uhh ∫hC’G É¡eÉY ∫ÓN á∏aÉëdG
 á≤£æªdG »a ∫hO IóY ≈dEG ÉgGó°U

.ºdÉ©dGh
 OGhQ  ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀e  ≥``∏``£``fG  ó```̀ bh
 ,äGQÉ````````̀ e’G á```̀ dhó```̀ H ∫É`````ª`````YC’G
 QÉÑc  øe ™°SGh  Qƒ`̀°`̀†`̀M  §`̀°`̀Sh
 øe ø``jô``KDƒ``ª``dGh äÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 π°†aCG{  QÉ©°T  âëJ ∫ÉªY’G  OGhQ
 ôÑà©jh  z∫É`̀ª`̀YC’G  OGhQ  øe  IOÉ`̀b
 á«∏YÉØJ  á`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG  Gò```̀g
 ä’ƒ``ë``à``dG º````̀gCG ¢``VGô``©``à``°``S’

 QÉ```̀KB’Gh Ió`̀jó`̀é`̀dG á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 ∫OÉÑJh É¡«∏Y áÑJôàªdG ájOÉ°üàb’G

 åëHh  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀ dG

 ƒªædG  á∏éY  ™aód  πÑ°ùdG  π°†aCG

 á«°ùaÉæJ  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 äGQOÉÑªdG  ≈∏Y  õcôj  Éªc   ádhódG

 É¡à≤≤M »àdG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdGh

 á¡Lh  É¡àØ°üH  äÉ«°üî°ûdG  √òg

 á≤£æªdG  »`̀a  á°ù«FQ  ájQÉªãà°SG

 ∫É```̀LQ ∞``̀jô``̀©``̀J ≈`````̀ dEG á```̀aÉ```̀°```̀VEG

 äÉ¡édGh  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G

 ≈≤à∏ªdG »a ácQÉ°ûªdG ájOÉ°üàb’G

 Iõ«ªàªdG ájQÉªãà°S’G äÉeƒ≤ªdÉH

 ¢UÉN  πμ°ûH  É`̀¡`̀H  ™àªàJ  »`̀à`̀dG

 ,ΩÉ``̀Y π`̀μ`̀°`̀û`̀H äGQÉ``````̀eE’G á````̀dhOh

 ÖfÉéH  ∫ÉªYCÓd  õØëªdG  É¡NÉæeh

 ájOÉ°üàb’G É¡àeƒ¶æe ¢VGô©à°SG

 »a  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ø`̀e  π©éJ  »`̀à`̀dG

 ï«°ûdG ∫Ébh  .É këLÉf  ÉYÉ£≤dG  πc

 ¿EG  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW  ø`̀H  ó«©°S

 ±ƒ°S  z∫É``̀ ª``̀YC’G  OGhQ  ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀e{

 á°üæªc  ó``FGô``dG  √Qhó```̀H  ºgÉ°ùj

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©àd á«æWh

 »a ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ôFGhO ø«H

 ¢VGô©à°SGh  á`̀dhó`̀dG  äGQÉ``̀eEG  πc

 »æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e

 á∏MôªdG  ∫Ó`̀N  ájƒªæàdG  ¬`̀bÉ`̀aBGh

 á«ªæàdG  §`̀£`̀N  å`̀ë`̀Hh  á∏Ñ≤ªdG

 Aƒ°V »a á«∏Ñ≤à°ùªdG äGQOÉÑªdGh

.2020 ájDhQh ádhódG äÉaó¡à°ùe

 á°ù«FQ  äó```̀cCG  É¡ÑfÉL  ø``̀eh

 á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d á`̀jô`̀«`̀î`̀ dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

 Ihôe  áî«°ûdG  ,áÄ«ÑdGh  ¿Gƒ«ëdG

 ¿CG  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  âæH

 á«∏YÉØJ  á°üæe  ôÑà©j  ≈≤à∏ªdG

 ä’ƒ``ë``à``dG º````̀gCG ¢``VGô``©``à``°``S’

 QÉ```̀KB’Gh Ió`̀jó`̀é`̀dG á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 É¡«∏Y  á`̀Ñ`̀Jô`̀à`̀ª`̀dG  á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G

 ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dGh  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG  ∫hO  »``̀a

 á∏¶e  ƒg  ≈≤à∏ªdG  ¿CG  ≈dG  Iô«°ûe

 äGôÑîdG  ∫OÉÑàd  Ió`̀FGQh  Iõ«ªàe

 πÑ°ùdG π°†aCG åëHh ,äGQOÉÑªdGh

 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ƒ`̀ª`̀æ`̀dG  á∏éY  ™`̀aó`̀d

 ≈dEG  Iô«°ûe  ,á«°ùaÉæàdG  õjõ©Jh

 ≈∏Y  õ`̀cô`̀jh  ó°ùéj  ≈≤à∏ªdG  ¿CG

 øe ójó©∏d IôKDƒeh áëLÉf ¢ü°üb

 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdGh  äGQOÉÑªdG

 äÉ«°üî°ûdG  √ò`̀g  É¡à≤≤M  »`̀à`̀dG

 á°ù«FQ ájQÉªãà°SG á¡Lh É¡àØ°üH

 ¿ƒ`̀μ`̀J É`̀¡`̀°`̀†`̀©`̀Hh á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a

.ábƒÑ°ùe ô«Z äGQOÉÑe

 áÄ«ÑdGh ¿Gƒ«ëdG ájÉªM »a É¡JGRÉéfE’

 ó`̀«`̀©`̀°`̀S  Iõ```̀ FÉ```̀ L  ó`̀ °`̀ ü`̀ ë`̀ J  á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀ N  ∫BG  Ihô`````̀ e
Iô```̀KDƒ```̀e á`̀ «`̀ °`̀ ü`̀ î`̀ °`̀ T π``̀ °``̀ †``̀ aCÉ``̀ c ¿ƒ``̀ æ``̀ ë``̀ W ø```̀ H

.»°ù«°ùdG óªëe |
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 ≈dEG ¢ù∏éªdÉH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äQÉ°TCGh
 ¢ù∏éªd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QGô≤d G kò«ØæJ »JCÉj ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CG
 ≈∏Y á≤aGƒªdÉH ,(37) ¬JQhO »a á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 ,¢ù∏éªdG  ∫hód  äÉYƒaóªdG  áª¶fC’  §HQ  ΩÉ¶f  AÉæHh  ¢ù«°SCÉJ

 É¡μ∏ªJ á∏≤à°ùe ácô°T ¢ù«°SCÉJ ∫ÓN øe ´hô°ûªdG IQGOEGh ∂∏ªàH
.¢ù∏éªdG ∫hóH ájõcôªdG ∑ƒæÑdGh ó≤ædG äÉ°ù°SDƒe É¡dƒªJh

 ¿EG …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ßaÉëe êGô©ªdG ó«°TQ ∫Ébh
 º«μëàdG õcôe ™°†î«°S á«bÉØJ’G »a OQGƒdG …QÉéàdG º«μëàdG

 ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ¬«∏Y  ±ô°ûJ  …òdG  ¢VÉjôdÉH  …QÉéàdG
 ô≤ªdG ádhO øe Qó°ü«°S »FÉ°†b ôeCG  …CG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,¿hÉ©àdG

.ájOƒ©°ùdG »gh
 ßaÉëe  ÉªgóMCG  ø«°üî°ûH  á∏ãªe  á`̀dhO  πc  ¿CG  ±É°VCGh
 Éàa’  ,¢UÉ°üàN’G  ÜÉë°UCG  øe  ô`̀NB’Gh  …õcôªdG  ±ô°üªdG
 ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e 60`H  Qó≤j  ácô°ûdG  √òg ∫Éª°SCGQ  ¿CG  ≈dEG
 ó≤ædG  äÉ°ù°SDƒeh  ±QÉ°üªdG  πÑb  øe  ¿ƒμà°S  áªgÉ°ùªdG  ¿EÉa
 äOó°S  ±QÉ°üªdG  ¿EÉ`̀a  π©ØdÉHh  ,è«∏îdG  ∫hO  »a  ájõcôªdG
 AÉ°ûfE’G  ó«b  ´hô°ûªdG  ¿C’  ,á«∏«¨°ûàdG  á«fGõ«ªdG  »a  É¡à°üM
 ƒ°†Y …õcôe ∂æH  πc ¢ü°üM ójó°ùJ ºJ  óbh ,äGƒæ°S 3 òæe

.á«bÉØJ’G »a
 …CG  ¿CG  ≈`̀ dEG  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ßaÉëe  QÉ`̀°`̀TCGh
 íàa  ≈∏Y  Ωƒ≤j  É«dÉM  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ø«H  ºàj  πjƒëJ
 »a  øμdh  ,Q’hó`̀dG  á∏ª©H  ájƒ°ùàdG  ºàJh  ∑ƒæÑdG  »a  äÉHÉ°ùM
 ∑ƒæÑdG  ø«H  á°UÉ≤e  á«∏ªY  AGô`̀LEG  ≈dEG  ™∏£àf  ÉæfEÉa  πÑ≤à°ùªdG
 Ée  GPEG  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »a  ájõcôªdG
 ø«H  ájƒ°ùàdG  ºàJ  ájOƒ©°ùdG  ≈dEG  øjôëÑdG  øe  äÓjƒëJ  âªJ

.á°UÉ≤ªdG ≥jôW øY øjó∏ÑdG »a ø«jõcôªdG ø«μæÑdG

 í°VhCG  ,áØ∏μdG  ¢†ØN  »a  ´hô°ûªdG  Gòg  áªgÉ°ùe  ∫ƒMh
 ø«H  Iô«Ñc  áØ∏c  ∑Éæg  øgGôdG  âbƒdG  »a  ¬`̀fCG  êGô©ªdG  ó«°TQ
 ´hô°ûªdG  Gòg  ¿EÉ`̀a  Gòd  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »a  ø«∏eÉ©àªdG
 ≥«Ñ£J  ºà«°S  ¬`̀fC’  Gó`̀L  Iô«Ñc  áÑ°ùæH  áØ∏μdG  ¢†Øîj  ±ƒ°S
 ¬àØ∏c ∫ÉëdG á©«Ñ£H ƒgh ádhO πc »a ájQƒØdG äÉjƒ°ùàdG ΩÉ¶f

.äÉjƒ°ùàdG AGôLEG »a áYô°S ∑Éæg ¿ƒμ«°S Éªc ,á°†Øîæe
 ∫Éb  ,á«∏ëªdG  äÓª©dG  º`̀YO  »a  ´hô°ûªdG  QhO  ¿CÉ°ûHh
 »àdG  »g  á«é«∏îdG  äÓª©dG  ¿EG  …õcôªdG  ±ô°üªdG  ßaÉëe
 ’h  ,á°UÉ≤ªdG  ∂`̀dò`̀ch  ájõcôªdG  ∑ƒæÑdG  ø«H  É¡dhGóJ  ºà«°S
 ≈æ©j ≥«°ùæàdG Gòg ¿C’ ,äÓª©dG ±ô°U ô©°ùd ô«KCÉJ …CG óLƒj
 ácôëdG  π«¡°ùJ  »a  óYÉ°ùj  ÉªH  É¡dÉ≤àfGh  ∫Gƒ``̀eC’G  πjƒëàH

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ø«H ájQÉªãà°S’Gh ájQÉéàdG
 ≈∏Y  ÉàbOÉ°U  ¿ÉªY  áæ£∏°Sh  ájOƒ©°ùdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 »a  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ΩÉ`̀eCG  á«bÉØJ’G  âdGRÉe  Éª«a  á«bÉØJ’G

.âjƒμdG
 ±ô°üe  ™`̀e  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  πYÉØàH  êGô`̀©`̀ª`̀dG  √ƒ``̀fh

.…õcôªdG øjôëÑdG
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  »£≤°ùªdG  ódÉN  OÉ`̀°`̀TCG  ¬ÑfÉL  øe

 …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ßaÉëe ¿hÉ©àH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 ∫hDƒ°ùª∏d êPƒªædG Ωó≤j ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe áæé∏dG êGô©ªdG ó«°TQ

.á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ™e ¿hÉ©àj …òdG
 á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  á°ù«FQ  ó`̀jGõ`̀dG  ∫’O  äQÉ`̀°`̀TCGh
 É¡jód  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  πc  ¿CG  ≈dEG  á«©jô°ûàdGh
 õcôªdG  »`̀a  º«μëàdG  ¿ƒμ«°S  ∞«μa  ájQÉéJ  º«μëJ  õ`̀cGô`̀e

?»é«∏îdG
 á«é«∏îdG ¥ƒ°ùdG ≈dEG ™∏£àj ™«ªédG ¿CG OGóëdG óªMCG ócCGh
 ,IóMƒªdG  á«é«∏îdG  á∏ª©dGh  »é«∏îdG  OÉëJ’Gh  ácôà°ûªdG
 Gòg  »`̀a  è«∏îdG  ∫hO  ≥Ñ°S  »```̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  Éàa’
 º∏M  ¬«a  ≥≤ëàj  …ò`̀dG  Ωƒ«dG  »JCÉj  ¿CG  ≈æªàf  øëfh  ,¿CÉ°ûdG
 √òg  äGOÉ°üàbG  ájƒ≤J  »æ©j  ∂dP  ¿C’  ø««é«∏îdG  ø«æWGƒªdG

.∫hódG
 √òg  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  É¡©∏£J  ø`̀Y  π°VÉØdG  OÉ`̀¡`̀L  .O  â`̀ Hô`̀YCGh
 »àdG á«é«∏îdG á∏ª©dG ´hô°ûe IO’ƒd ≈dhC’G áæÑ∏dG »g ácô°ûdG

.»é«∏N πc Égô¶àæj
 øjôëÑdG OÉ°üàbG ΩóîJ á«bÉØJ’G ¿CG óªëªæÑdG ΩÉ°ùH ócCGh

.πeÉμdÉH è«∏îdG ∫hO äGOÉ°üàbGh

 GóY- πªY »eƒj ø«H á©bGƒdG äGRÉLE’G π«MôJ ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ¿ƒjQƒ°ûdG CÉLQCG  ,πjƒW ∫Éé°S ó©H
 ƒ°†Y  øe  Ωó≤ªdG  ¬àjÉ¡f  hCG  ´ƒÑ°SC’G  ájGóH  ≈dEG –AGQƒ°TÉY  áÑ°SÉæeh  ≈ë°VC’G  ó«Yh  ô£ØdG  ó«Y  äGRÉLEG
 ™e  á«aGh  á°SGQO  ¬à°SGQód  äÉeóîdG  áæéd  ≈dEG  ¬JOÉYEG  ¢ù∏éªdG  Qôb  å«M  ,»YÉæªdG  ¢ûjhQO  ¢ù∏éªdG

.á«æ©ªdG äÉ¡édG
 Éeƒj  14  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«ª°SôdG  äGRÉ`̀LE’G  ¿CG  ócCG  ób  »YÉæªdG  ¢ûjhQO  ìGôàb’G  Ωó≤e  ¿Éch
 iôNC’G äÉÑ°SÉæªdG ÉeCG ,ìôà≤ªdG »a ádƒª°ûe ô«Z »gh á«æjódG OÉ«YC’G Éª¡dhCG äGRÉLE’G øe ø«Yƒf πª°ûJh
.á«æWƒdG OÉ«YC’Gh ∫Éª©dG ó«Yh ájOÓ«ªdG áæ°ùdGh …ƒÑædG ódƒªdG iôcPh ájôé¡dG áæ°ùdG ¢SCGQ »¡a ádƒª°ûªdG

 ´É£≤dG »a π«MôàdG ≥«Ñ£J ¿CG ≈dEG Éàa’ ,äGQÉeE’Gh âjƒμdG »a ≥Ñ£e ôeCG äGRÉLE’G π«MôJ ¿CG ±É°VCGh
 ≈dEG Gô«°ûe ,»eƒμëdG RÉ¡édG »a á«LÉàfE’G IOÉjR »a º¡°ùj Ée ,πª©dG ΩÉjCG »a ÜÉ«¨dG áÑ°ùf π∏≤j ±ƒ°S »eƒμëdG
 »a ÉØXƒe 2270 â¨∏H 2015 ΩÉY …ƒÑædG ódƒªdG iôcP ó©H äòNCG »àdG äGRÉLE’G OóY ¿CG ≈dEG ô«°ûJ á«FÉ°üMEG çóMCG ¿CG
 ≈dEG â∏°Uh áØ∏μH ,ÉØXƒe 1175 á«°Vôe IRÉLEG òNCG øe Éªæ«H ,»æjôëH QÉæjO ∞dCG 64 ≈dEG π°üJ áØ∏μH »eƒμëdG ´É£≤dG
 ∫Éb √QhóH .QÉæjO ¿ƒ«∏e 2 ≈dEG π°üj Ée áμ∏ªªdG »a óMGƒdG Ωƒ«dG »a á«ª°SôdG á∏£©dG áØ∏c ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh .QÉæjO ∞dCG 47
 äGQGô≤H äGRÉLE’G π«MôJ ¿É≤Ñ£j äGQÉeE’Gh âjƒμdG ¿EG ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ø«æ«YƒÑdG ºfÉZ ôjRƒdG
 Ωƒ°SôªH ôeC’G  ≥Ñ£j ¿ÉªY áæ£∏°S  »ah »∏gC’Gh ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG  ≈∏Y ≥Ñ£J AGQRƒdG  ¢ù∏ée øe á°UÉN

.äGRÉLE’G º«¶æàd ø«fGƒ≤dÉH ≥∏©àj ’ ôeC’G ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,»fÉ£∏°S
 πMôf  ¿CG  ºFÓªdG  ô«Z  øe  ä’ÉëdG  ¢†©H  »ah  ,≥«Ñ£àdG  Ωõ∏e  ¿ƒμj  ø«fGƒ≤dG  »a  ôeC’G  ≈∏Y  ¢üædG  ¿CG  ±É°VCGh

 ¿ƒμj ób π«MôàdG ≥«Ñ£J ¿CG øe GQòëe ,ø«fGƒ≤dG ’ äGQGô≤dG ÖLƒªH ôeC’G ≈≤Ñj ¿CG Öéj Gòd ,äGRÉLE’G
 áæ«©e ájõeQ πªëJ äGRÉLE’G ¢†©H ¿CG  ≈dEG  πHBG  õjõ©dGóÑY .O âØdh.»∏gC’G ´É£≤dÉH ø«∏eÉ©dÉH Gô°†e
 Égô«Zh ,∫Éª©dG Ωƒjh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ¢Sƒ∏L Ωƒj ™e ôeC’G ƒg Éªc ,ôNBG Ωƒj ≈dEG É¡∏≤f øμªj ’
 á°UÉNh ,áæé∏dG »a ìGôàb’G ≈∏Y É¡¶ØëJ â∏é°S É¡fCG ≈dEG ∫’ódG ΩÉ°ùàHG .O äQÉ°TCGh .äÉÑ°SÉæªdG øe
 ™ØJôJ äÉ«aƒdG áÑ°ùf ¿CG øe äQòMh ,äƒªdGh IÉ«ëdG ádCÉ°ùªH ≈æ©j …òdG »ë°üdG ´É£≤dG »a ≥∏©àj Éª«a
 Gòg ,ΩÉjCG á°ùªN á∏£©e äÉ«Ø°ûà°ùªdG π¶J ób äGRÉLE’G π«MôJ ™eh ,´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f äGRÉLEG »a Gô«ãc

 A’Dƒg ™æªj Ée óLƒj ’ ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,øjôëÑdG êQÉN ôØ°ùdG ≈dEG ø«jQÉ°ûà°S’G AÉÑWC’G øe Gô«ãc ƒYój
.É«ØJÉg ø«jQÉ°ûà°S’G ™e ¿ƒ∏°UGƒàjh ø«ª«≤ªdG AÉÑWC’G ≈∏Y OÉªàY’G ºàjh ,ôØ°ùdG øe AÉÑWC’G

 Ögòj º¡°†©H ¿EG  πH ,ôØ°ù∏d  äGRÉLE’G  √òg ¿ƒæ«ëàj ÖfÉLC’G  AÉÑWC’G  ¿CG  ∫’ódG  âë°VhCGh
 Gò¡H ôeC’G ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,øjôëÑdG ≈dEG ¿hOƒ©j ºK á«MGôédG äÉ«∏ª©dG ¿ƒ°SQÉªjh º¡fGó∏H ≈dEG

.´hô°ûªdG Gòg ≥«Ñ£J »a áfhôe ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG Öéjh ,IQƒ£îdG øe ójõf ¿CG ójôf ’h πμ°ûdG
 ™e  ¬aÓàNG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  »£≤°ùªdG  ódÉN  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe
 ÉgQÉKBGh ≥«Ñ£àdG á«MÉf øe Ωõ∏ªdG ™jô°ûàdG Gòg É¡≤∏î«°S »àdG äÉ«dÉμ°TE’G á«MÉf øe ìôà≤ªdG

 øY ºàj »dÉëdG ™°VƒdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,¢UÉîdG ´É£≤dG hCG ΩÉ©dG ´É£≤dG ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG á«dÉªdG
 á«Ñ∏°S »a ÖÑ°ùàj ≥∏£e ¿ƒfÉ≤H ôeC’G ¿ƒμj ¿CG  Öéj ’h áfhôªdÉH º°ùàJ äGQGôb ≥jôW

.≥«Ñ£àdG »a

Égôjô≤J ó°V äƒ°üJ äÉeóîdG áæéd á°ù«FQ ..á≤HÉ°S »a

zIhÓàdG{ ≈dEG êÉàëf êƒY …P ô«Z »HôY ¿BGôb πLCG øe :¿ƒjQƒ°ûdG

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ≈∏Y  ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ≥aGh
 ΩÉ¶f  ¢ù«°SCÉJ  ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  ,á«é«∏îdG  äÉYƒaóªdG  ácô°ûd  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædGh  ¢ù«°SCÉàdG  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH
 πjƒëJ äÉ«∏ªY ò«Øæàd É°†©H É¡°†©H ™e á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH á°UÉîdG äÉYƒaóªdG áª¶fCG §Hôj
 áaÉ°VEG ,¢ù∏éªdG ∫hóH ájõcôªdG ∑ƒæÑdGh ó≤ædG äÉ°ù°SDƒe É¡«∏Y ≥ØàJ »àdG äGAGôLEÓd É k≤ah ,É¡æ«H äÉYƒaóªdG ájƒ°ùJh

.»é«∏îdG äÉYƒaóªdG ΩÉ¶æH á≤∏©àªdG äÉeóîdG ø«°ùëJh ôjƒ£J ≈dEG

á«é«∏îdG äÉYƒaóªdG ácô``°T ¢ù«``°SCÉJ ≈∏Y á≤aGƒªdG
Q’hódÉH ¢ù«dh á«é«∏îdG äÓª©dÉH ºàà°S ¿hÉ©àdG ∫hO ø«H ∫GƒeC’G äÓjƒëJ :êGô©ªdG ó«°TQ

 iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉeóîdG áæéd á°ù«FQ âeóbCG ,IQOÉf á≤HÉ°S »a
 ¢†aôH âjƒ°üàdG ≈∏Y ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG áÑdÉ£e ≈∏Y π°VÉØdG OÉ¡L .O
 á«°SÉ°SCG IOÉªc zºjôμdG ¿BGô≤dG IhÓJ{ Qô≤e OÉªàYG ¿CÉ°ûH áæé∏dG ôjô≤J
 IócDƒe ,á«ÑæLC’G á°UÉîdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdÉH »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG »a
 »a  áæé∏dGh  ,ºjôμdG  ¿BGô≤dG  IhÓJ ó°V º¡fCG  »æ©j  ’ áæé∏dG  QGôb  ¿CG

.á«HôàdG IQGRh …CGôH â©æàbG ájGóÑdG
 IOÉªdG  πjó©àH  ¿ƒfÉb  ´hô`°ûe  ¢Uƒ°üîH É¡JÓNGóe »a âdÉbh
 äÉ°ù°SDƒªdG ¿CÉ°ûH Ω1998 áæ°ùd (25) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe (22)
 ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  Aƒ°V  »a  ó©ªdG)  ,á°UÉîdG  á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG
 AGQB’  â©ªà°SG  É¡fEG  ,(ÜGƒædG  ¢ù∏ée  øe  Ωó≤ªdG  -ádó©ªdG  ¬à¨«°üH-
 ∫hCG  ¿ƒμà°S  É¡fEÉa  Gòd  ,¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  äÓNGóeh  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG

.áæé∏dG QGôb ó°V ø«Jƒ°üªdG
 iƒà°ùe ¬«dG  π°Uh ÉªH  ¿hôîØj º¡fCG  ≈dEG  ójGõdG  ∫’O äQÉ°TCGh
 ∫ƒª°ûªdGh  º«∏©àdG  á«fÉée ∫Éée »a  á°UÉNh øæjôëÑdG  »a  º«∏©àdG
 ¢UôëJ  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ¿CG  ≈dEG  áàa’  ,ø««æjôëÑdG  ô«Z  É¡H
 Éªa  ,á°UÉîdG  ¢SQGóª∏d  ÉfÉée É¡H  ºà¡f  »ædG  OGƒªdG  Öàc ô«aƒJ ≈∏Y

.á«ª«∏©J IOÉe IhÓàdG π©L »a ô«°†dG
 ôeC’G  á«fƒfÉ≤dG  á«MÉædG  øe ¬fCG  ∫’ódG  ΩÉ°ùàHG  .O  äócCG  ÉgQhóH
 áàa’  ,ºàj  …ò`̀dG  Ée  Ωƒ∏©e  ô«Z  á«∏ª©dG  á«MÉædG  øe  øμdh  ,≥≤ëàe
 QƒeC’G  πc  ÜÉ©«à°SG  ™«£à°ùJ  É¡fCG  á«Hô©dG  á¨∏dG  âÑãJ  Ωƒ«dG  ¿CG  ≈dEG
 ºgOóY π°üj á«Hô©dG á¨∏dÉH ¿ƒª∏μàj øjòdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh .á«Hô©dG
 »a á¨d »fÉK »gh ,ádhO 60 øe ºdÉ©dG ∫ƒM ¢üî°T ¿ƒ«∏e 467 ≈dEG

.∫hódG OóY á«MÉf øe ºdÉ©dG
 á«eÉ©dG  á¨∏dÉH  ºàj ¢SQGóªdG  »a ¢ùjQóàdG  ¿CG  ≈dEG  ∫’ódG âàØdh
 ΩGóîà°SG ≈∏Y åëdG ≈dEG ΩÓYE’G πFÉ°Sh á«YGO ,äÉé¡∏dG øe ójó©dÉHh
 ΩC’G á¨∏dG »¡a ôîa πëe á«Hô©dG á¨∏dG ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,á«Hô©dG á¨∏dG
 É¡æμdh  ,ìôà≤ªdG  ™fÉªJ  ’  áæé∏dG  ¿EG  ø°ùM  »∏Y  óªëe  .O  ∫Ébh  .Éæd
 ≥≤ëàe  ¬fCG  ÉªgóMCG  ø«ÑÑ°ùd  ìôà≤ªdG  ¢†aQ  ≈dEG  Égôjô≤J  »a  â¡àfG
 ?¿ƒfÉ≤dG  Gòg  »a  ¬«∏Y  ¢üædG  øe  ™fÉªdG  Éªa  ¿PEG  ,™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y
 ≈∏Y  GôKDƒe  »°SÉ°SCG  Qô≤ªc  IhÓàdG  IOÉ`̀e  áaÉ°VEG  ¿ƒμj  ¿CG  ¢†aQh

.º«∏©àdG »a QÉªãà°S’G
 Qô≤e ≈dEG êÉàëf êƒY …P ô«Z »HôY ¿BGôb πLCG øe ¬fCG ±É°VCGh
 á«HôàdG IQGRh π«ch QOƒédG øªMôdGóÑY …Rƒa .O ÉeCG .´ƒædG Gòg øe
 õY  ¬∏dG  ÜÉàc  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  á«ªgCG  ócCÉa  ègÉæªdGh  º«∏©àdG  ¿hDƒ°ûd
 á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ¿CG Éë°Vƒe ,™ªàéª∏dh OôØ∏d è¡æªdG ƒgh πLh
 Gô«°ûe ,äÉ«dÉLh á«ÑæLCGh á«æWh ,äÉ°ù°SDƒe 3 ≈dEG  º°ù≤æJ á°UÉîdG
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉN øe É¡é¡æe ¿ƒμj á«ÑæLC’G äÉ°ù°SDƒªdG ¿CG ≈dEG

.áØ∏àîe ¿ƒμJ äÉÑ∏£àªdGh äGQô≤ªdGh OGƒªdG ¿EÉa »dÉàdÉHh
 óëdG  ≈∏Y ¢üf 1999 áæ°ùd  2 ºbQ …QGRƒdG  QGô≤dG  ¿CG  ±É°VCGh
 á«aGô¨Lh ïjQÉJh á«eÓ°SE’G á«HôàdGh á«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóàd ≈fOC’G
 √òg »a øjôªãà°ùª∏d ∫ÉéªdG ∑ôàjh ,á«ÑæLC’G ¢SQGóªdG »a øjôëÑdG

.óëdG Gòg ≈∏Y ójõJ ¿CG äOGQCG Ée GPEG ¢SQGóªdG
 õcôªdG â≤≤M øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG á«HôàdG IQGRh π«ch QÉ°TCGh

 ¿CG  ≈∏Y  π«dO  Gò`̀gh  z2016  PIRLS{  äÉfÉëàeG  »a  É«HôY  ∫hC’G
 ∫hó`̀dG  ™«ªL  øe  ≈∏YCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«Hô©dG  á¨∏dG  iƒà°ùe
 »æjódG ó¡©ªdG ∑Éæg ¿CG ≈dG Éàa’ ,∫ÉéªdG Gòg »a âcQÉ°T »àdG á«Hô©dG
 »dhh ,á«æjódGh á«Yô°ûdG Ωƒ∏©∏d ¿É°ü°üîe Éªgh …ôØ©édG ó¡©ªdGh

.¬Ñ°SÉæJ »àdG á°SQóªdG QÉ«àNG »a ájôëdG ¬d ôeC’G
 á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  πc  Ghôah  øjôªãà°ùªdGh  áeƒμëdG  ¿EG  ∫Ébh
 ádhódG  ¿CG  Éªc  ,¿BGô`̀≤`̀dG  Ωƒ∏Y  á«ªgCG  ÉfócCG  ó`̀bh  ,É¡égÉæe  ∞∏àîªH
 πc  ≈`̀ dEG  êÉàëJ  ó∏ÑdGh  ,É°†jCG  Ωƒ∏©dG  »a  AÉ`̀jƒ`̀bCG  ¿ƒμf  ¿CG  êÉàëJ

.GóMGh É°ü°üîJ ¢ù«dh ,äÉ°ü°üîàdG
 øe  ójõªd  áæé∏dG  ≈`̀dEG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  IOÉ`̀YEG  ¢ù∏éªdG  Qô`̀bh
 áæé∏dG ôjô≤J áZÉ«°U IOÉYEÉH ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ øe áÑdÉ£e ™e ,á°SGQódG
 IhÓJ  IOÉ`̀e  êGQOE’  ójDƒªdG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  …CGQ  ™e  É≤aGƒàe  »JCÉ«d

.á°UÉîdG ¢SQGóªdG »a á«°SÉ°SCG IOÉªc ¿BGô≤dG

.π°VÉØdG OÉ¡L .O |.ègÉæªdG ¿hDƒ°ûd á«HôàdG π«ch |

 äGƒ`̀£`̀î`̀ dG Ió`̀ fÉ`̀ °`̀ù`̀e iQƒ``̀°``̀û``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ó````̀cCG
 G kò«ØæJ É`̀gPÉ`̀î`̀JG  º`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô````̀LE’Gh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«Lƒàd
 ™e  πeÉ©à∏d  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 πNGO  √QÉ°ûàfG  ™°SƒJ  ΩóY  ¿Éª°Vh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á©HÉàªdÉH  ¥É«°ùdG  äGP  »a  G kó«°ûe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿ód  øe  øjô«ÑμdG  ΩÉªàg’Gh
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢UôMh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 á∏eÉμàe  á£N  ™°Vƒd  ¬JÉ¡«LƒJ  QGó`̀°`̀UEG  ≈∏Y  √ qƒª°S
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V  Égò«ØæJ  ºàj  á∏eÉ°Th
 ,á°SÉ°ùëdG  á∏MôªdG  √òg  ¿CG  ó`̀cCGh  .ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ,á«FÉæãà°S’G  á«ë°üdG  äÉjóëàdGh  ±hô¶dG  πX  »ah
 ∂`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀dGh  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Ió``̀Mƒ``̀dG  ø``e  G kó``̀jõ``̀e  Ö∏£àJ
 RhÉéàd  ™«ªédG  ø«H ∞JÉμàdGh ó°VÉ©àdGh ,»©ªàéªdG
 øjôëÑdG AÉæHCG ¿CG ¥É«°ùdG äGP »a G kócDƒe ,á∏MôªdG √òg
 ,º¡JóMhh  º¡μ°SÉªJ  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  ôÑY  Gƒ`̀à`̀Ñ`̀KCG  AGõ```̀YC’G
 ™e  º¡àHÉéà°SGh  ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ∫ƒ`̀M  º¡aÉØàdGh
 áeÓ°S  øª°†J  »àdG  äÉª«∏©àdGh  äÉ¡«LƒàdG  ∞∏àîe

.º¡àeÓ°Sh øWƒdG
 ¢UÓNEGh  »fÉØJ  É k«dÉY  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  øªK  Éªc

 Éeh  ,É``fhQƒ``c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 ,RGõ``̀à``̀Y’Gh  ô`̀î`̀Ø`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  å©ÑJ  äGô`̀Ñ`̀N  ø`̀e  ¬μ∏àªj
 Égò«ØæJh  ,á«æWƒdG  á«Ñ£dG  äGAÉØμdG  õq«ªJ  ¢ùμ©Jh
 ,ºμëeh  ≥«bO  πμ°ûH  ¢Shô«ØdG  ™`̀e  πeÉ©àdG  á£îd
 á«aÉØ°ûdG  øe  á«dÉ©dG  äÉjƒà°ùªdÉH  ¢ù∏éªdG  G kó«°ûe
 ¬°UôMh ,»æWƒdG ≥jôØdG É¡H ≈∏ëàj »àdG ìƒ°VƒdGh
 äÉª«∏©àdG QGó°UEGh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áfCÉªW ≈∏Y
 ,πFÉ°SƒdG ∞∏àîe ôÑY Égô°ûfh ,á«ë°üdG äGOÉ°TQE’Gh
 ¢ù∏éªdG √ qƒf Éªc .øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe ™«ªL »ah
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ¡édG  ™«ªL ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH
 á«∏gC’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ∂`̀ dò`̀ch  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á«ª°SôdG
 áHÉéà°SG  øe  ¬JóHCG  Éeh  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  äÉª¶æeh
 ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«μH  á≤∏©àªdG  Iôªà°ùªdG  äÉ¡«Lƒà∏d
 É kæªãe  ,áeRÓdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  PÉîJGh  ,¢Shô«ØdG
 Iƒb  ƒÑ°ùàæe  ¬H  ™∏£°†j  …òdG  ô«ÑμdG  QhódG  ¢ù∏éªdG
 ,áë°üdG  IQGRhh  ,á«∏NGódG  IQGRhh  ,øjôëÑdG  ´É`̀aO
 ¿hDƒ°T  IQGRhh  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh  äÓ°UGƒªdG  IQGRhh
 º¡∏ªYh  ,É¡JÉ°ù°SDƒeh  ádhódG  äGQGRh  áaÉch  ,ΩÓYE’G
 ®ÉØëdG πLCG øe ,óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa øª°V ÜhDhódG
 ø«ª«≤ªdGh  øjôëÑdG  AÉæHCG  ™«ªL  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y

.øWƒdG ¢VQCG ≈∏Y

ÉfhQƒc á¡LGƒe äGAGôLEG ófÉ°ùj iQƒ°ûdG

π`ªY »``eƒ`j ø``«H á`©bGƒ`dG äGRÉLE’G π`«Mô`J AÉ`LQEG
ø`jô`ëÑdG »`a á```∏£©dG Ωƒ`j á``Ø∏c QÉ``æjO ¿ƒ``«∏e 2 :»`YÉæªdG

´ƒ`Ñ°SC’G á``jÉ¡f äGRÉLEG »a Gô«ãc ™ØJôJ äÉ`«aƒdG áÑ°ùf :∫’ódG

.»YÉæªdG ¢ûjhQO |.∫’ódG ΩÉ°ùàHG |
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 ô°üæY ÖÑ°ùàj Ée Gô«ãc
 á```̀eRCG  …CG  »``̀a  ICÉ``̀LÉ``̀Ø``̀ª``̀dG
 π∏°ûdGh  OOô`̀à`̀dG  ø`̀e  ádÉëH
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀j ø``̀e ™``̀e …ô``̀μ``̀Ø``̀dG
 PÉ`̀î`̀JG ø``̀Y õ`̀é`̀©`̀dGh É`̀¡`̀©`̀e
 á¶ë∏dG »a Ö°SÉæªdG QGô≤dG
 CÉé∏j  Ée  ÉÑdÉZh  ,áÑ°SÉæªdG
 π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ≈```̀ dEG
 ≈∏Y  Ωƒ∏dG  AÉ≤dEGh  á«YÉaódG
 äÉÑÑ°ùe øY åëÑdGh ô«¨dG
 ,É¡à¡LGƒe  ¿hO  øe  á`̀eRC’G
 á¶ë∏dG  ∂`̀∏`̀J  »`̀a  É«°SÉæàe
 á``̀eRC’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ¿CG
 øe  óë∏d  íLÉædG  êÓ`̀©`̀dGh
 ’hCG »°†à≤j á«Ñ∏°ùdG ÉgQÉKBG
 ,á¡LGƒªdG  A»°T  πc  πÑbh
 äGQGô```b Qhó`̀ °`̀U ∫Ó``̀N ø`̀e

 á«∏ª©dG  á£î∏d  É≤ÑW  ájÉæ©H  á°ShQóeh  á©jô°S
 É©ÑWh  ,ä’ÉëdG  ∂∏J  πãe  á¡HÉéªd  áYƒ°VƒªdG
 ™e  ø«∏eÉ©àªdG  ÜÉ°ùàcÉH  ’EG  ≈`̀JCÉ`̀à`̀j  ’  Gò``̀g
 º¡æμªJ QòëdGh á¶≤«dG øe á«dÉY áLQO äÉeRC’G
 äÉeƒ∏©ªdG  øe  øμªj  Ée  πc  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe
 ájÉæ©H  äÉeƒ∏©ªdG  √òg  AGô≤à°SGh  ,á∏°üdG  äGP
 πjóÑdG  ≈``dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ±ó¡H  ,õ««ªJ  ¿hO  ø`̀e

.πë∏d áMÉàªdG äGQÉ«îdG ø«H øe Ö°ùfC’G
 á¡LGƒe  »`̀a  ô«ÑμdG  …ó`̀ë`̀à`̀dG  Gò``̀g  π`̀©`̀dh
 ,¬HÉ©«à°SG  »a  á«æ«°üdG  á¨∏dG  âYôH  äÉ``̀eRC’G
 zô£îdG{  :Éªg  ø«àª∏μH  á``̀eRC’G  ≈`̀ dEG  äõ`̀eQ  PEG
 áYGôÑdGh  ,ÉgQÉªãà°SG  øμªj  »àdG  zá°UôØdG{h
 áeRC’G  πjƒëJ á«fÉμeEG  Qƒ°üJ »a RôÑJ ∂dP  »a
 á°Uôa  ≈`̀dEG  ôWÉîe  øe  É¡©Ñàj  Éeh  áKQÉμdG  hCG
 ó©j ∂dP ¿EÉa ºK øeh ,á«YGóHE’G äGQó≤dG ¥ÓWE’
 IOÉYE’ á°Uôa ÉgQÉÑàYÉH áeRCÓd QÉªãà°SG áHÉãªH

.IAÉæÑdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEGh ±hô¶dG áZÉ«°U
 ¬à«ªgCGh  √QhO  ∫ÉØZEG  øμªj  Óa  ΩÓYE’G  ÉeCG
 ƒ¡a  ,É¡©e  »WÉ©àdGh  äÉ``̀eRC’G  á¡LGƒe  AÉ`̀æ`̀KCG
 çhóM óæY ΩÉ©dG …CGôdG ΩÉªàgG IQDƒH πãªj …òdG
 ÖLGh  äGQÉÑàYG  Ió`̀Y  ∑Éægh  ,áKQÉc  hCG  á`̀eRCG
 ÉjÉ°†b  »a  ΩÓ``̀YE’G  ™e  πeÉ©àdG  óæY  É¡JÉYGôe
 ΩÓYE’G  Iõ¡LCG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  É¡dhCG  äÉ`̀eRC’G
 á`̀eRC’É`̀H  á≤∏©àªdG  ≥FÉ≤ëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀e
 ≥FÉ≤ëdG  ¿Ó`̀YEGh  ,ádhDƒ°ùªdG  äÉ¡édG  πÑb  øe
 πÑ≤J  ’  áë°VGh  IQƒ°üH  ∞bƒªdG  äGQƒ`̀£`̀Jh
 ™e ,É`̀¡`̀«`̀a ∞`̀jô`̀ë`̀J çó`̀ë`̀j ’ ≈`̀à`̀M ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀à`̀d’G
 áfÉeC’G  »NƒJh  AÉ£NC’ÉH  ±Gô`̀à`̀Y’G  IQhô°V
 ÜÉÑ°SCG  í«°VƒJh  äÉeƒ∏©ªdG  π≤f  »a  ¥ó°üdGh
 ΩÓYE’G  áaô©eh  ÉgQÉμfEG  ¿C’  ,AÉ£NC’G  çhóM
 ∞bƒe ≈dEG …ODƒj ¿CG øμªj iôNCG äÉ¡L øe É¡H
 á«£¨J  »`̀a  ΩÓ```̀YE’G  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e  Öëà°ùe  ô`̀«`̀Z
 »àdG  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  ádÉ°Sô∏d  ô«°†ëàdGh  .á```eRC’G
 …CGôdG ≈dEG É¡∏«°UƒJ »a ádhDƒ°ùªdG á¡édG ÖZôJ
 äÉ«ã«M  ¢Uƒ°üîH  á«æ©ªdG  ±Gô``̀WC’Gh  ΩÉ©dG

.É¡∏«°UÉØJh áeRC’G
 á`̀¡`̀LGƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  √Ó```̀YCG  ΩÓ``μ``dG  Éæ≤ÑW  ƒ``̀dh
 ihó©dGh  áHÉ°UE’Gh  ÇQÉ£dG  ¢Vôª∏d  øjôëÑdG
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dGh  z19  ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
 :»gh äÉ¶MÓe Ió©H êôîæ°S ∂dP »a »eÓYE’G
 ¬μ∏ªj  …ò`̀dG  …OÉ«≤dG  ôμØdG  áaÉ°üM  :’hCG
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ÖFÉædG  ,≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ,áØ«∏N
 ¬é¡f  õcôj  PEG  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 º«à©J ’h πjƒ¡J Óa áMQÉ°üªdGh áØ°TÉμªdG ≈∏Y
 ΩÉeCG ìô£dG »a á«gÉæàe ábO πH ,äÉeƒ∏©ªdG »a
 ¢UôëdG  AGóHEGh  »ªdÉ©dGh  »∏ëªdG  ΩÉ©dG  …CGôdG
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e π°UGƒàdG ≈∏Y ΩÉàdG
 ≥«°ùæJh  ó«Mƒàd  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  äGP  »`̀a  AGô`̀Ñ`̀î`̀dGh

.ÇQÉ£dG ¢VôªdG á¡LGƒe »a Oƒ¡édG

 ô°üM ô```̀KEG  »``̀ah  :É`̀«`̀fÉ`̀K
 äAÉL  äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 ´ÓWÉH  á«fGó«ªdG  äÉcôëàdG
 ô«°S  ≈`̀∏`̀Y  É«°üî°T  √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 PÉîJGh ºμëàdG áaôZ »a πª©dG
 á«æ«ª£Jh ájRGôàMG äGAGôLEG
 »a  á`̀ °`̀ SGQó`̀ dG  ≥«∏©J  É`̀¡`̀ª`̀gCG
 ô`̀Ñ`̀cCG É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H ¢``SQGó``ª``dG
 ájô°ûÑdG  äÉ©ªéàdG  ™`̀bGƒ`̀e
 øªe  áÄ°TÉædGh  ∫É`̀Ø`̀WC’G  áÄØd
 á«aÉc  ô`̀«`̀Z  º`̀¡`̀à`̀YÉ`̀æ`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀ J
 .¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG  ∑GP  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀ d
 »dÉ©e  √ó`̀≤`̀Y  …ò```̀dG  AÉ`̀≤`̀∏`̀ dGh
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø``̀H ó``̀°``̀TGQ ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô```̀ jRh  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 ø``«``«``eÓ``YE’Gh AÉ``̀¡``̀Lƒ``̀dG ™``̀e
 ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæà∏d  AÉÑ£îdGh
 çóëdG  ™e  πeÉ©à∏d  ™ªàéªdG  OGô``̀aCG  áÄ«¡J  »a
 iô`̀NCG  äÓFÉªd  ¬`̀H  ±Gô`̀ë`̀f’G  Ωó``̀Yh ÇQÉ`̀£`̀dG

.¢VôªdG ¥É£f êQÉN
 øe ¿ƒμJ ¿CÉH äÉfÉ«ÑdG Qó°üe ó«MƒJ :ÉãdÉK
 »ah  ,ÉfhQƒc  áëaÉμªd  »æWƒdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG
 §∏àîJh ¢SÉædG âà°ûàj ’ ≈àM á¨dÉH áªμM ∂dP
 »a  ¢ù«d  ÉeÉªJ  ¢ùμ©dG  ≈∏Yh  ,Qƒ``̀eC’G  º¡«∏Y
 á«Ñ£dG ¿Éé∏dG hCG áë°üdG IQGRƒd ¢UÉ≤àfG ôeC’G
 É°Sƒª∏e GôKCG ôeC’G »a ¿CG Éªc .iôNC’G á«æWƒdG
 IQOÉÑe  »`̀gh  ,øjôëÑdG  ≥jôa  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ìÉéæd
 πª©∏d  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  »`̀Ø`̀Xƒ`̀e  π`̀ c  º`̀°`̀V  ±ó¡à°ùJ
 QGó°UEG â«bƒJ ¿EÉa ∂dòc .óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH
 »a  êQó`̀J  ∑Éæg  ¿Éc  PEG  GóL  ¢ShQóe  äÉfÉ«ÑdG
 »©ªàéªdG  ™∏¡dG  IQÉKE’  É©æe  äÉeƒ∏©ªdG  ∞°ûc
 øe  øjóFÉ©dG  OGó```YCG  ¿CG  π`̀«`̀dó`̀dGh  ,Ö`̀«`̀gô`̀à`̀dGh
 ôeC’G ÇOÉH »a ø∏©J ºd  IAƒHƒªdG ∫hódG ióMEG
.á«∏NGódG IQGRh iód º°S’ÉHh áahô©e É¡fCG ºZQ

 òæe äÉ¡jƒæàdGh á«eÓYE’G äÓªëdG :É©HGQ
 ≈dEG  ¬dÉ≤àfGh  ø«°üdG  »a  ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  ájGóH
 ™aQ »a ∂°T ÓH âª¡°SCG  ób ºdÉ©dG  »a ∫hO IóY
 IQƒ£N ≈dEG ¬ÑæàdÉH á«©ªàéªdG á«YƒàdG iƒà°ùe
 ájÉbƒdG  á«Ø«ch  ¢VôªdG  ¢`̀VGô`̀YCG  øY  πaÉ¨àdG
 ∫hCG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ™e  í°†JG  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ƒ`̀gh  ,¬æe
 É°†©H ¬°ùØf  »a óLh ¿CG  ó©H  ¢üëØ∏d  »æjôëH
 ôéëdG »a çƒμªdG ¬∏Ñ≤Jh ,¢VôªdG ¢VQGƒY øe
 äGOÉ¡àL’G ∂dP ÓJ .¬FÉØ°T ΩÉªJEG ≈àM »ë°üdG
 »a AÉÑWC’G ¢†©H É¡eó≤j »àdG áaOÉ¡dG ájƒYƒàdG
 ∞«Øîà∏d  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ≈∏Y  º¡JÉHÉ°ùM
 Éª«∏°S  É¡«LƒJ  ¢SÉædG  ¬«LƒJh  ™∏¡dG  ádÉg  øe
 hCG áHÉ°UE’G çhóM ádÉM »a πãeC’G πeÉ©àdG »a
 OóY  AGó`̀HEG  ∂dP  ≈`̀dEG  ∞°VCG  .É¡KhóëH  √ÉÑà°T’G
 »a º¡àÑZQ øjóYÉ≤àªdG ø«°VôªªdGh AÉÑWC’G øe
 πª©dG  »dGƒJ  »àdG  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  ™e  ´ƒ£àdG
.á«ë°üdG äGOÉ«©dG »ah òaÉæªdG ≈∏Y QÉ¡fh π«d

 É¡à£N  á«LQÉîdG  IQGRh  ¿Ó``YEG  :É°ùeÉN
 »a øjOƒLƒªdG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG AÓLE’
 ø«æWGƒª∏d  äGQÉØ°ùdG  åMh  IAƒHƒªdG  ∫hó`̀dG
 ò«ØæJ  π``̀LCG  ø`̀e  É¡©e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  á`̀Yô`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y

.OÓÑdG ≈dEG º¡YƒLQ π«¡°ùJh AÓLE’G
 IQÉ``̀é``̀à``̀dG  IQGRh  äÉ``̀cô``̀ë``̀J  :É``̀°``̀SOÉ``̀°``̀S 
 øe  óë∏d  äGAGô``LEG  IóY  ÉgPÉîJGh  áYÉæ°üdGh
 QÉμàMG ΩóYh á«FÉbƒdG á©æbC’G QÉ©°SCÉH ÖYÓàdG

 äÉ«dó«°üdG »a É¡©«H
 ºJ  »`̀à`̀dG  äGQOÉ``Ñ``ª``dG  π`̀ c  ¿CG  á`̀°`̀UÓ`̀î`̀dGh
 ÉæàHôéJ Rõ`̀©`̀J  »`̀¡`̀d  ¬`̀î`̀jQÉ`̀J  ≈`̀à`̀M  É`̀gPÉ`̀î`̀JG
 á`̀FQÉ`̀£`̀dG äÉ````̀eRC’G ™`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »`̀a á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 á«eÉæjO  IOÉ«b  âëJ  óMƒªdG  πª©dG  ¿CG  âÑãJh
 Gó`̀HCG  øμªj  ’  IOƒ¡°ûe  èFÉàf  ≥≤ëj  á∏YÉØàe

.É¡fGôμf
 √hôμe πc øe øjôëÑdG ¬∏dG ßØM

É``«eÓYEG  á``FQÉ£dG  äÉ``eRC’G  á``¡LGƒe

:º∏≤H 
ó¡a ¿GóLh .O

 áëaÉμªd  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  QÉ```WEG  »a 
 ≈∏Y  É°UôM  z19  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ,√QÉ°ûàfG ™æeh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°S
 1977  ¢üëa  ºJ  ¬`̀fCG  áë°üdG  IQGRh  äó`̀cCG
 ,IAƒHƒªdG  ∫hó`̀dGh  ¿Gô`̀jEG  øe  ÉeOÉb  É°üî°T
 ºgƒ∏Nh  É°üî°T  1930  áeÓ°S  ø«ÑJ  ó`̀bh
 ÉHÉ°üe 47 ™°†îj Éª«a ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe
.Iô≤à°ùe á«ë°U ádÉM »a É©«ªL ºgh êÓ©∏d

 øª°V  ¬``̀fCG  áë°üdG  IQGRh  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 IójóL ä’ÉM 6 ¢ü«î°ûJ ºJ ó≤a ádÉM 47`dG
 ,¢ùeCG (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°üe
 ø«æWGƒeh  äÉ«æjôëH  äÉæWGƒe  çÓãd  »g
 ób GƒfÉc …Oƒ©°S øWGƒeh ø««æjôëH ø«æKG
 Iô°TÉÑe ô«Z ájƒL äÓMQ ≥jôW øY Gƒ∏°Uh
 π°ü«d  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e ôÑY ¿GôjEG  øe

 π≤f  º`̀J  ó`̀ bh  ,áHÉ°üe  á`̀dÉ`̀M  47  ≈``̀dEG  Oó`̀©`̀dG
 õcGôªdG  ó`̀MCG  ≈`̀ dEG  IójóédG  â°ùdG  ä’É`̀ë`̀dG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  êÓ`̀©`̀dG  »≤∏àd  ∫õ`̀©`̀dÉ`̀H  á°UÉîdG
 ¢ü°üîàe  »ÑW  ºbÉW  ±Gô°TEG  âëJ  áeRÓdG
 ájôÑàîªdG  π`̀«`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀f  ó`̀«`̀cCÉ`̀J  Qƒ``̀a

.¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG
 ádhóL  π°UGƒJ  É¡fCÉH  IQGRƒ``dG  äOÉ``aCGh
 ø«æWGƒªdG  ø`̀e  2292  áæjÉ©ªd  ¢üëØdG
 ôjGôÑa  ô¡°T ∫Ó`̀N ¿Gô``̀jEG  ø`̀e  GhOÉ``̀Y  ø`̀jò`̀dG
 ,É¡fóªH  ¢Shô«ØdG  »°ûØJ  ¿Gô`̀jEG  ¿Ó`̀YEG  πÑb
 Iõ¡éªdG  ¢üëØ∏d  á∏≤æàªdG  äGóMƒdG  ¿CG  Éªc
 äôªà°SG  Ióªà©ªdG  á«Ñ£dG  ô«jÉ©ªdG  ≥`̀ah
 »a  º¡d  á`̀eRÓ`̀ dG  ¢UƒëØdG  AGô``LEÉ``H  ¢`̀ù`̀eCG
 ,¢üàîe  »ÑW  ≥jôa  πÑb  øe  º¡æμ°S  ≥WÉæe
 ΩóYh º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d  áæ«©dG  òNCÉH  ∂dPh

 É¡JƒYO IQGRƒdG IOóée ,¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG
 »a ¿GôjEG øe øjóFÉ©dG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ôÑY  »fhôàμdE’G  π«é°ùàdG  ≈dEG  ôjGôÑa  ô¡°T
 ,444/www.moh.gov.bh  :§HGôdG
 á`̀dhó`̀é`̀d  ,444  º``̀bô``̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫É``°``ü``J’G  hCG
 »a º¡æμ°S ô≤e »a AÉ≤ÑdG  ™e ¢üëØdG  óYƒe
 ¢üëØdG  óYƒe  ádhóL  ≈àM  á∏°üØæe  áaôZ
 πÑb øe º¡d  ≈£©à°S »àdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh
 •ÓàN’G ÖæéJ IQhô°V ™e ,»Ñ£dG ≥jôØdG
 º¡JÓFÉ©d ¢Shô«ØdG ºgô°ûf Öæéàd øjôNB’ÉH

.¬H º¡àHÉ°UEG ∫ÉM »a ™ªàéª∏dh
 ó``̀jhõ``̀J º``̀à``̀j ¬`````̀fCG IQGRƒ````````̀dG äó```````̀cCGh
 äÉª«∏©àdG πμH º¡°üëa ºàj øªe ø«æWGƒªdG
 ,º¡àeÓ°S  ¿Éª°†d  ájƒYƒàdG  äGOÉ``°``TQE’Gh
 ô`̀LC’G  áYƒaóe  á«ÑW  IRÉ```LEG  º¡ëæe  º`̀à`̀jh

 øe  º¡à©HÉàe  É°†jCG  ºàJ  Éªc  ,Éeƒj  14  Ió`̀e
 ™e º¡àë°U ¿Éª°†d ¢üàîe »ÑW ≥jôa πÑb
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ´ÉÑJG  IQhô°V  ó«cCÉJ
 Ióe  »dõæªdG  ôéëdG  »a  á∏ãªàªdG  á«FÉbƒdG

.Éeƒj 14
 É¡fCG  ≈``̀dEG  áë°üdG  IQGRh  äQÉ`̀ °`̀ TCG  Éªc
 QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  á©ÑàªdG  É¡JGAGôLEG  π°UGƒJ
 á©HÉàe ¿Éª°V ∫ÓN øe áμ∏ªªdG »a ¢Shô«ØdG
 14 Ióe IAƒHƒªdG ∫hódG øe ø«eOÉ≤dG ™«ªL
 øe  ócCÉà∏d  ¢ü°üîàe  ≥jôa  πÑb  ø`̀e  Éeƒj
 äGOÉ°TQEÉH º¡eGõàdGh ¢VGôYCG …CG øe ºgƒ∏N
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’G  ≥«Ñ£Jh  ,∫õ`̀©`̀ dG
 (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  á«FÉbƒdGh
 É¡H  â°UhCG  »àdG  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  Ö°ùëH

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe

 1977 ¢üëa ó©H É°üî°T 1930 áeÓ°S :áë°üdG IQGRh
ÉHÉ°üe 47 ≈dEG ÉfQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG OóY π°ü«d IójóL ä’ÉM 6 π«é°ùJ

 áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  Öàμe  º¶f
 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’É`̀H  á«YƒàdGh
 á°UÉN  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  á∏ªM  »`̀fó`̀ª`̀dG
 øcÉ°ùªdG  »a  áeÓ°ùdG  äÉÑ∏£àªH

.(∫Éª©dG øμ°S) ácôà°ûªdG
 π«∏≤àdG  ≈`̀dEG  á∏ªëdG  ±ó¡Jh
 ™≤J »àdG ≥FGôëdGh çOGƒëdG øe
 Ωƒ≤j  å«M  ,øcÉ°ùªdG  √ò``g  »`̀a
 …ƒYƒàdG ∫ÉéªdG »a πgDƒe ≥jôa
 ∫Éª©dG  á«Yƒàd  ájó≤ØJ  äGQÉ`̀jõ`̀H
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اأوقات للريا�سة.. مّل �سمل العوائل.. هدايا و»�سناك«.. وفح�ص يومي

»الأيام« تتوا�سل مع مواطنني يف »العزل«: مرتاحون.. ونعترب اأنف�سنا يف »نقاهة«

واأ�صار عدد من الذين ات�صلت بهم »االأيام« 

واخلدمات  االإجراءات  من  مرتاحون  اأنهم  اإىل 

يف  واجهتهم  التي  ال�صعوبات  رغم  املقّدمة، 

االأيام االأوىل يف املطار ومركز املحرق للرعاية 

الوالدية، الفتني اإىل اأّنهم يعتربون اأنف�صهم يف 

نقاهة.

وقال املواطن )م.�ص(، وهو رّب اأ�صرة، اإنه 

بات يقطن مع اأفراد اأ�صرته يف �صقة واحدة منذ 

اأم�ص، واإن كّل �صقة تتوافر فيها 4 غرف، ولكل 

�صخ�ص غرفة واحدة بح�صب التعليمات.

ومقلقة  �صعبة  اأوقاًتا  »ق�صينا  واأ�صاف: 

الثالثاء  و�صولنا  بعد  البحرين  مطار  يف  جًدا 

اإ�صابة  احتمالية  من  جًدا  قلقني  وكّنا  املا�صي، 

جاءت  هلل  واحلمد  كورونا،  مبر�ص  اأحدنا 

املحرق  مركز  اإىل  نقلنا  ومّت  �صلبية،  النتائج 

للرعاية الوالدية، ومل يكن بامل�صتوى املطلوب، 

ولكن منذ نقلنا اإىل هذه العمارات �صعرنا بنوع 

كاأ�صرة،  م�صّتتني  كّنا  اأننا  مع  االطمئنان،  من 

ب�صيء  و�صعرنا  �صملنا  اجتمع  احلمد هلل  ولكن 

من اال�صتقرار«.

ملتزمة  الوزارة  اإن  )ح.ع(  املواطن  وقال 

بتوفري الوجبات الرئي�صة، وهي وجبات جّيدة، 

املطاعم  من  يطلب  اأن  �صخ�ص  اأي  وباإمكان 

اخلارجية، اإذ يتم ت�صليم الطلب للحّرا�ص الذين 

بدورهم يقومون باإي�صاله اإىل ال�صقة.

واأ�صار اإىل اأن بع�ص املحال التجارية قّدمت 

بع�ص الهدايا والوجبات اخلفيفة للقاطنني يف 

املكان، ومن تلك املحال »هايرب لولو«، م�صيًفا 

اأنها كانت لفتة جميلة.

وعن ح�صولهم على احتياجاتهم، قال: »مّت 

التي  االأ�صياء  لتلّقي  اليوم  يف  �صاعتني  حتديد 

م�صاًء   8 اإىل   6 ال�صاعة  من  اأهلنا،  من  نطلبها 

يوميًّا، واحلمد هلل االأمر �صهل جًدا«.

وعن م�صتوى املكان الذي يقطن فيه، قال: 

»العمارات ال�صكنية جديدة ومل ي�صبق اأن �ُصكنت 

ولكن  فقط،  عمارتني  يف  نقطن  وكّنا  قبل،  من 

املطار،  من  كبرية  جمموعة  اإح�صار  مّت  اأم�ص 

واالآن باتت 4 عمارات ماأهولة باملعزولني«.

بحرينيني  لي�صوا  املعزولني  اأن  اإىل  واأ�صار 

فقط، بل من جن�صيات عربية واأجنبية خمتلفة، 

كما اأّن املعزولني واإن كان اأغلبهم قادًما من اإيران، 

اإال اأنه يوجد قادمون من دول اأخرى، كالعراق 

و�صوريا واإيطاليا، ورمّبا من دول اأخرى.

عن  )ف.م(  املواطنة  حتّدثت  جانبها،  من 

الرعاية ال�صحّية املتوافرة يف املكان، اإذ اأ�صارت 

اإ�صعاف  و�صيارة  املكان،  يف  عيادة  وجود  اإىل 

للحاالت ال�صرورية، وقالت: »يتم فح�ص درجة 

احلرارة ب�صكل يومي، باالإ�صافة اإىل �صغط الدم 

اأي  اأن  كما  ذلك،  يف  يرغب  ومن  ال�صن  لكبار 

اأعرا�ص معّينة  اأو  باأي م�صكلة  ي�صعر  �صخ�ص 

يتم اإر�صال طبيب اإليه ملعاينته يف �صقته«.

ويف الوقت ذاته، اأ�صارت )ف.م( اإىل وجود 

عدد ال باأ�ص به من االأطفال يف العزل ال�صحي، 

م�صيفة اأن عدًدا من املعزولني طالبوا القائمني 

على املكان بالنظر يف توفري بع�ص االأ�صياء التي 

والربامج  االألعاب  كبع�ص  االأطفال،  فراغ  متالأ 

واآلة »الف�صار«، كما اأن هناك مطالبات من بع�ص 

لبيع  �صغرية  )كافترييا(  بتوفري  املواطنني 

بع�ص الوجبات اخلفيفة وامل�صروبات، م�صيفة 

اأن هناك جتاوًبا من القائمني على املكان ووعوًدا 

بالنظر يف هذه املطالب يف اأ�صرع وقت.

اإّنها  لـ»االأيام«  مواطنة  قالت  جانبها،  من 

واإن  واحدة،  عائلتها يف غرفة  مع  تقطن  باتت 

ال�صابق  املكان  عن  متاًما  خمتلف  العزل  مكان 

اإذ  الوالدية،  للرعاية  املحرق  مركز  يف  املتمثل 

اإن العمارات جديدة ومفرو�صة بالكامل ومكّيفة 

اأ�صّرة وخزائن، ويتوافر مطبخ  وحتتوي على 

يف كل طابق يحتوي على ثالجة و)مكريويف( 

واإبريق الإعداد ال�صاي باأنواعه، اإىل جانب توافر 

الفواكه واحللويات ب�صكل دائم.

بني  فيما  الزيارات  اأن  اىل  واأ�صارت 

واخلروج  مفتوحة،  العزل  يف  املوجودين 

كل  يف  متاح  واملباين  الغرف  من  والدخول 

من  حاجيات  اأي  ا�صتالم  ميكننا  »كما  وقت، 

معهم  احلديث  وميكننا  اخلارج،  يف  ذوينا 

ا لكن من م�صافة مرتين لل�صالم واحلديث؛  اأي�صً

جتنًبا للمالم�صة اأو االختالط بهم«.

وقالت املواطنة اإنها تعّد نف�صها يف رحلة 

اأتاح  �صياحية ونقاهة وا�صتجمام، واإن العزل 

واإن  جديدة،  و�صداقات  عالقات  تكوين  لها 

املوجودين  بني  للزيارات  يوميًّا  تبادالً  هناك 

دورات  وجود  اإىل  اأ�صارت  اأّنها  اإال  املكان،  يف 

مياه م�صرتكة يف كّل طابق، ما كان يت�صّبب يف 

ب�صبب  للكثري  راحة  اإحراجات وعدم  ح�صول 

منذ  ولكن  فيها،  والن�صاء  الرجال  م�صاركة 

-باأنف�صهم-  املكان  يف  القاطنون  اتخذ  اأم�ص 

قراًرا بتخ�صي�ص دورات مياه للرجال واأخرى 

للن�صاء.

ا وجدولة فح�ص 2292 من القادمني من اإيران �سالمة 1930 �سخ�سً

»ال�سّحة«: 6 اإ�سابات جديدة ترفع اإجمايل امل�سابني بـ»كورونا« اإىل 47
ا  �صخ�صً  1977 فح�ص  ال�صحة  وزارة  اأكدت 

قادمني من اإيران والدول املوبوءة، وقد تبنّي �صالمة 

ا وخلّوهم من فريو�ص كورونا، فيما  1930 �صخ�صً

يخ�صع 47 م�صاًبا للعالج، وهم جميًعا يف حالة 

�صحية م�صتقّرة.

احلاالت  �صمن  اأنه  ال�صحة  وزارة  واأو�صحت 

الـ47، فقد مت ت�صخي�ص 6 حاالت جديدة م�صابة 

وهي  اأم�ص،  يوم   )19 )كوفيد  كورونا  بفريو�ص 

اثنني  ومواطنني  بحرينيات  مواطنات  لثالث 

بحرينيني ومواطن �صعودي، كانوا قد و�صلوا عن 

اإيران عرب  من  مبا�صرة  طريق رحالت جوية غري 

مطار البحرين الدويل، لي�صل العدد اإىل 47 حالة 

م�صابة، وقد ُنقلت احلاالت ال�صت اجلديدة اإىل اأحد 

والرعاية  العالج  لتلقي  بالعزل؛  اخلا�صة  املراكز 

�ص،  متخ�صّ طبي  طاقم  اإ�صراف  حتت  الالزمة 

اإ�صابتهم  املختربية  التحاليل  نتائج  تاأكيد  فور 

بالفريو�ص.

الفح�ص  اأنها توا�صل جدولة  الوزارة  واأفادت 

ملعاينة 2292 من املواطنني الذين عادوا من اإيران 

خالل �صهر فرباير قبل اإعالن اإيران تف�صي الفريو�ص 

مبدنها، كما اأن الوحدات املتنقلة للفح�ص املجهزة 

وفق املعايري الطبية املعتمدة ا�صتمرت اأم�ص باإجراء 

الفحو�صات الالزمة لهم يف مناطق �صكنهم من قبل 

فريق طبي خمت�ص، وذلك باأخذ العينة للتاأكد من 

�صالمتهم وعدم اإ�صابتهم بالفريو�ص، جمّددة الوزارة 

دعوتها املواطنني واملقيمني العائدين من اإيران يف 

اإىل الت�صجيل االإلكرتوين عرب الرابط  �صهر فرباير 

)www.moh.gov.bh/ 444(، اأو االت�صال على 

الرقم )444(؛ جلدولة موعد الفح�ص، مع البقاء 

جدولة  حتى  منف�صلة  غرفة  يف  �صكنهم  مقر  يف 

�صتعطى  التي  التعليمات  واتباع  الفح�ص،  موعد 

جتنب  �صرورة  مع  الطبي،  الفريق  قبل  من  لهم 

للفريو�ص  ن�صرهم  لتجنب  باالآخرين  االختالط 

لعائالتهم وللمجتمع يف حال اإ�صابتهم به.

املواطنني  تزويد  يتم  اأنه  الوزارة  واأكدت 

التعليمات واالإر�صادات  مّمن يتم فح�صهم بجميع 

اإجازة  منحهم  ويتم  �صالمتهم،  ل�صمان  التوعوية 

تتم  كما  يوًما،   14 ملدة  االأجر  مدفوعة  طبية 

خمت�ّص  طبي  فريق  قبل  من  متابعتهم  ا  اأي�صً

ل�صمان �صحتهم، مع التاأكيد عليهم �صرورة اتباع 

االإجراءات االحرتازية الوقائية املتمثلة يف احلجر 

املنزيل ملدة 14 يوًما.

اإجراءاتها  توا�صل  اأنها  اإىل  الوزارة  واأ�صارت 

اململكة، من  الفريو�ص يف  انت�صار  املتبعة ملكافحة 

الدول  من  القادمني  جميع  متابعة  �صمان  خالل 

�ص؛  املوبوءة ملدة 14 يوًما من قبل فريق متخ�صّ

والتزامهم  اأعرا�ص  اأي  من  خلّوهم  من  للتاأكد 

االحرتازية  االإجراءات  العزل، وتطبيق  باإر�صادات 

 )19 )كوفيد  كورونا  فريو�ص  من  والوقائية 

منظمة  بها  التي  اأو�صت  الدولية  املعايري  بح�صب 

ال�صحة العاملية.

ت�سجيل اإلكرتوين ملواعيد

فح�ص العائدين من اإيران يف فرباير

خدمة  تد�صني  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

مواعيد  جلدولة  االإلكرتوين  الت�صجيل 

دخلوا  الذين  اإيران  من  العائدين  فح�ص 

تف�صي  اإيران  اإعالن  قبل  البحرين  مملكة 

احلملة  �صمن  وذلك  فيها،  الفريو�ص 

الوطنية ملكافحة فريو�ص كورونا )كوفيد 

www.moh.( االآتي  الرابط  عرب   ،)19

.)444  /gov.bh
الت�صجيل  اأنه بجانب  الوزارة  واأفادت 

اخلط  �صي�صتمر  االإلكرتوين،  املوقع  عرب 

طلبات  تلقي  يف   )444( ال�صاخن 

املواطنني  من  يرغب  ملن  الت�صجيل 

�صهر  خالل  اإيران  من  العائدين  واملقيمني 

املا�صي. فرباير 

واأكدت الوزارة وجوب بقاء العائدين 

مقر  يف  فرباير  �صهر  خالل  اإيران  من 

جدولة  حتى  منف�صلة  غرفة  ويف  �صكنهم 

التي  التعليمات  واتباع  الفح�ص،  موعد 

الطبي،  الفريق  قبل  من  لهم  �صتعطى 

باالآخرين  االختالط  جتنب  �صرورة  مع 

لعائالتهم  للفريو�ص  ن�صرهم  لتجنب 

اإ�صابتهم به. وللمجتمع يف حال 

اأعربوا عن اعتزازهم بتوجيهات �سمو ويل العهد

اإيران 8 نّواب يطالبون بت�سريع اإجالء البحرينيني من 
فيه  طالبوا  اأم�ص  بياًنا  نواب   8 اأ�صدر 

بت�صريع االإجراءات التي تقوم بها الوزارة الإجالء 

املواطنني البحرينني من اإيران اإىل اأر�ص الوطن؛ 

امل�صافرون من ظروف �صعبة  ملا يعانيه  وذلك 

جلب  يف  ال�صرعة  ت�صتدعي  وحاالت  قا�صية،  و 

املواطنني.

و�صارك يف التوقيع على البيان النائب االأول 

وكل  �صلمان،  عبدالنبي  النواب  لرئي�ص جمل�ص 

ها�صم  فالح  و�صيد  احلايكي  كلثم  النواب  من 

وممدوح  عبا�ص  اآل  وعمار  البحراين  وحممود 

ال�صالح ويو�صف زينل وعلي اإ�صحاقي.

اعتزازهم  خال�ص  عن  النواب  اأعرب  وقد 

يف  الُعليا  اجلهات  لكل  وتقديرهم  و�صكرهم 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  راأ�صها  وعلى  احلكومة، 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص 

الوزراء؛ على اهتمامه الكبري وعنايته بهذا امللف 

املرهق لكل املواطنني البحرينيني.

كما اأعرب النواب عن تقديرهم جلهود وزارة 

اخلارجية يف تفعيلها خلط �صاخن عرب برنامج 

)الوات�صاب( لت�صجيل بيانات العالقني يف اإيران، 

الفعلية  التحّركات  بدء  عن  ت�صاءلوا  ولكنهم 

جللب العالقني يف اإيران.

واأ�صاف البيان »اإن التعاون والتوا�صل بيننا 

جهود  وهناك  البحرين،  اأبناء  خلدمة  م�صتمر 

ا ن�صاأل وزارة اخلارجية  عظيمة تبذل، ولكن اأي�صً

اإىل  املواطنني  اإح�صار  اإجراءات  اأين و�صلت  اإىل 

�صربهم  نفد  هناك  فالعالقون  الوطن؟  اأر�ص 

و�صعب حالهم، وزادت ظروفهم �صوًءا من جّراء 

تاأخر وزارة اخلارجية يف جلبهم اإىل البحرين«.

ال�سفري الكوري ي�سيد باإجراءات ال�سّحة الوقائية والرقابية
ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  ا�صتقبلت 

وزيرة ال�صحة، يف مكتبها بديوان وزارة 

�صفري  مو  هيون  كو  باجلفري،  ال�صحة 

جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين.

ال�صالح  رّحبت  اللقاء  م�صتهّل  ويف 

تقرير عن  اإليها  قّدم  اإذ  الكوري،  بال�صفري 

التطورات يف كوريا اجلنوبية حول  اآخر 

يتم  وما   )19 )كوفيد  كورونا  فريو�ص 

ووقائية  احرتازية  اإجراءات  من  تنفيذه 

بهذا ال�صاأن.

عالقات  عمق  الوزيرة  اأكدت  وقد 

ال�صديقني،  البلدين  بني  امل�صرتك  التعاون 

بني  والتن�صيق  التعاون  �صبل  وا�صتمرار 

اجلانبني من اأجل احلفاظ على اأمن و�صالمة 

املجتمع، مبا ي�صمن متابعة وتنفيذ جميع 

االإجراءات الوقائية والتدابري االحرتازية.

توا�صل  ال�صحة  وزارة  اأن  اأكدت  كما 

مكافحة  يف  املخل�صة  الوطنية  جهودها 

فريو�ص الكورونا )كوفيد 19( مب�صاركة 

�صة، وذلك  الفرق والكوادر الطبية املتخ�صّ

امللكي  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  وفًقا 

االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

لرئي�ص  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

جمل�ص الوزراء.

الكوري  ال�صفري  اأ�صاد  بدوره، 

التي  والرقابية  الوقائية  باالإجراءات 

تتخذها حكومة مملكة البحرين يف جمال 

الفريو�ص،  لهذا  الت�صدي  �صبل  تعزيز 

بتطبيق  وااللتزام  د  الرت�صّ ومتابعة 

التوعوية  والتعليمات  االإر�صادات 

تو�صيات  اإىل  ا�صتناًدا  وذلك  ال�صادرة، 

اإطار  ويف  العاملية،  ال�صحة  منظمة 

�صحة  على  للحفاظ  والتعاون  التن�صيق 

املواطنني واملقيمني باململكة.

الفحو�سات التي متت ل ت�سمل الذين 

دخلوا البحرين قبل تف�سي كورونا يف اإيران

متت  التي  الفحو�صات  اإن  ال�صحة  وزارة  قالت 

والدول  اإيران  من  لقادمني  كانت  ا  �صخ�صً لـ1977 

املجموعة  هذه  ت�صمل  وال  املنافذ،  خمتلف  عرب  املوبوءة 

 2292 عددهم  البالغ  اإيران  من  العائدين  املواطنني 

والذين دخلوا البحرين قبل اإعالن اإيران تف�صي فريو�ص 

اأخرى. اإن تلك جمموعة  اإذ  كورونا يف مدنها، 

جمع  عملية  ا�صتمرار  بيان  يف  الوزارة  واأكدت 

العائدين  لفح�ص  املتنقلة  الوحدات  خالل  من  العّينات 

دخلوا  والذين   2292 عددهم  البالغ  اإيران،  من 

يف  كورونا  فريو�ص  تف�صي  اإيران  اإعالن  قبل  البحرين 

ُجمعت  التي  عّيناتهم  على حتليل  العمل  مدنها، وجاري 

االآن. حتى 

فاطمة �سلمان:

تو��سلت »�لأيام« �أم�س مع عدد 

يف  يقطنون  �لذين  �ملو�طنني  من 

�أقيمت  �لتي  �ل�سّحي  �لعزل  منطقة 

يف عمار�ت �سكنية جديدة مبنطقة 

�حلّد.

�سائعات  �نت�سرت  وفيما 

حول  �ملا�سية  �لأيام  خالل  كثرية 

�أكد  »�لعزل«،  �لقاطنني يف  �أو�ساع 

معهم  تو��سلت  �لذين  �ملو�طنون 

�ملتو�فرة  �خلدمات  �أن  »�لأيام« 

قي�ست  ما  �إذ�  ممتازة،  �ملكان  يف 

��ستوجب  �لذي  �لطارئ  باحلدث 

�إجر�ء�ت �لعزل.

�مل�سوؤولني  �أن  �ملو�طنون  و�أكد 

عن مكان �لعزل �ل�سّحي يتفاعلون 

ومطالب  مالحظات  مع  »�إيجاًبا« 

�ملوجودين يف �ملكان، �إذ مّت مّل �سمل 

�أن  بعد  ذلك  يف  �لر�غبة  �لعو�ئل 

كانت م�ستّتة بني �لطو�بق و�ل�سقق، 

كما �أن �حلركة و�لتنّقل د�خل �ملكان 

باتت �أكرث حّرية.

ــــــــعــــــــاب ومـــــــــاأكـــــــــولت لـــــــالأطـــــــفـــــــال.. ووعــــــــــــود بــــالــــنــــظــــر فــيــهــا ــــا واأل ــــريي ــــت ــــاف ــــري ك ــــوف ــــت ــــات ب ــــب مــــطــــال

ــــــــي«.. وثــــــالجــــــة ــــــــائ ـــــــف« و»اإبـــــــــــــريـــــــــــــق كــــــــهــــــــرب ـــــــكـــــــروي ــــــــ»مـــــــي مـــــطـــــبـــــخ بــــــكــــــل طـــــــابـــــــق جمـــــــّهـــــــز ب
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اأ�سامة مهران

هــامــ�ش

جميعنا حتت وابل من نريان كورونا، ال يهم 

من اأين اأتى رغم �سرورة املعرفة، وحتمية التعرف

كورونا.. جهود بحرينية م�سهودة

بقيادة �ساحب ال�سمو ويل العهد حتركت الأجهزة البحرينية بكامل 

اجلهود  باذلًة  »كورونا«  لتطويق  املختلفة  والتقنية  الب�سرية  طاقتها 

امل�سهودة وال�ساهد على اإخال�ص اأبناء البحرين لبالدهم وملواطنيهم من 

كل الأطياف.

ال�سيخ را�سد بن عبداهلل يف لقائه املفتوح مع  الداخلية  معايل وزير 

وو�سوح  بدقٍة  املطلوب  اخت�سر  الإعالم  وو�سائل  وال�سحفيني  الكتّاب 

»منر اليوم بظروٍف ت�ستدعي تعزيز الروح الوطنية وال�سراكة املجتمعية 

واملوقف اأكرب من اأي حتديات«.

وقال معاليه: »توحيد اجلهود يتطلب بذل جهوٍد اجتماعية واإعالمية 

وثقافية انطالًقا من اإح�سا�ص املجتمع مب�سوؤولياته«.

واأخواتي  اخواين  لأنا�سد  ملعاليه،  ال�سابقة  العبارة  عند  هنا  اأتوقف 

توخي احلذر والدقة يف تناقل كل �ساردٍة وواردة على و�سائل التوا�سل 

املغلوطة  املعلومات  من  الكثري  ففيها  حتديًدا،  والوات�ساب  الجتماعي 

النا�ص  بني  الهلع  يبث  مما  الإ�ساعات،  من  الأكرث  وفيها  فيها،  واملبالغ 

ويربك امل�سهد وياأتي بنتائج عك�سية يف وقت نحن اأحوج ما نكون فيه 

املتعلق  العام  املوقف  ومعاجلة  والتاأين  الهدوء  من  �سيء  اإىل  حمتاجني 

بانت�سار الفايرو�ص واحلّد من انت�ساره باأ�سلوب علمي و�سحي وثقايف 

واإن  حتى  الإ�ساعات  عليه  ت�سغط  ول  املغلوطة،  املعلومات  تتجاذبه  ل 

كانت بح�سن نية.

اأوقات املحن والأزمات �سواء كانت حمنًا  الإ�ساعات كثرية وتتكاثر 

على  الدخول  احرتف  البع�ص  ولعل  معدية،  مر�سية  اأزمات  اأو  �سحية 

خطها بتهور واإطالق ما يعني له من كالم مر�سل وعلى عواهنه دون 

واإطالق  وفريجه،  وحميطه  اأهله  على  ذلك  اأثر  ويح�سب  يحت�سب  اأن 

الإ�ساعات لي�ست �سطارة، والكورونا لي�ص منا�سبة جلمع العدد الأكرب من 

اأو الإن�ستغرام و�سواها  اأو ال�سناب  اأو الفي�ص بوك  املتابعني على تويرت 

من و�سائل.

وتتطلب  واحلذر  اليقظة  وت�ستدعي  فارقة  بها  منر  التي  اللحظة 

اأو�سح  العالية كما  امل�سوؤولية  الجتماعي بروح من  والتكاتف  التعاون 

معايل وزير الداخلية ال�سيخ را�سد بن عبداهلل.

ولعلنا جميًعا ان�سغلنا كثريًا مبا ي�سل اإلينا من و�سائل التوا�سل على 

مدار ال�ساعة وطوال النهار والليل، ل باأ�ص من املتابعة ملزيٍد من املعرفة، 

ولكن لبد من اليقظة لال�ساعات املد�سو�سة.

كما اإن »التحلطم والت�سكي والتبجبج« واإطالق العنان للتذمر وخلق 

حالة �ُسخط عامة من كل خدمة تقدمها الأجهزة املتفانية خلدمة امل�سابني 

والعمل على وقاية الآخرين، فهذا ال�سلوب املتذمر واإ�ساعة ال�سخط لي�ص 

اأ�سلوًبا يتمتع من ميار�سه باأدنى درجات  اأ�سلوًبا م�سوؤولً ووطنيًا ول 

ا�ستغاللها يف  اللحظة ل حتتمل ول يجوز  الوعي والثقافة، فمثل هذه 

ت�سفية ح�سابات اأو العمل ل�سالح اأجندات خا�سة.

من  اجلهود  بذل  واملطلوب  وا�سحة،  فالإ�سارة  ن�سهب،  اأن  نريد  ل 

اأخذ  ال�سحي، والرتكيز على  الوعي  ن�سر  الأقل يف جانب  اجلميع على 

وامل�سادر  املعنية  اجلهات  وهي  ال�سحيحة،  م�سادرها  من  املعلومات 

�سغارنا  بني  الهلع  نزرع  ول  نهوِّل  ل  حتى  متاًما  املوثوقة  الأخرى 

ون�سائنا واأمهاتنا واآبائنا، فمثل هذا العمل ل ير�سي اهلل ول النا�ص.

ثم اإن ادعاء البع�ص مبعرفة الأخبار والتطورات لحتالل ال�سدارة، 

باإطالق جمموعة »اأخبار« غري دقيقة وزائفة فقط لت�سدر املجموعة، فهذا 

يفقد  بذلك حني  يقوم  من  فيهم  اأحٍد مبا  م�سلحة  ول  اأبًدا،  وقته  لي�ص 

م�سداقية.

اأن ال�ستهتار بالن�سائح والإر�سادات التي يقدمها  اإىل  ولعلنا ن�سري 

فريق العمل ال�سحي والوقائي، يف حماولة للظهور مبظهر »البطل« او 

»اأبو العريف« فيها خطورة لي�ص على �ساحبها فقط، بل على القريبني 

منه من اأهل واأ�سدقاء.

فليق�سد البع�ص وليوؤجل هواة »البطولة« بطولتهم، فالكورونا لي�ص 

مباراة �سبية ولكنه مر�ص معٍد وخطري.

اإىل  لالنتقال  منا�سبة  لي�ص  والكليات  واملعاهد  املدار�ص  وتعطيل 

املنازل  للبقاء يف  تعطيل  ولكنه  والنزهة،  والت�سوق  واملولت  املجمعات 

مع الدرا�سة واملذاكرة املنزلية اأو البقاء يف البيت بعيًدا عن التجمعات.

لكن  طرف،  ينكرها  ل  واآثاره  اأحد،  ينفيها  ل  املر�ص  خطورة 

ال�ستعرا�ص يف تهويل الإ�ساعات ي�ساعف من خطورة كل �سيء ويعني 

العالج ومكافحة الفايرو�ص والق�ساء عليه.

للفحو�ص  يخ�سعون  والذين  اخلارج  من  العائدين  اإخواننا  وعلى 

واحلجز اأن يتحلوا بال�سرب وطول البال، فالفح�ص والأعداد املتزايدة من 

ل�سالمتهم و�سحتهم  واإىل دقة  اإىل وقت  العائدين واملحجوزين حتتاج 

واإىل  وقت  اإىل  يحتاج  وهو  �سحية،  ناحية  كل  من  عليهم  ولالطمئنان 

تعاون اجلميع بالتحلي بروح ال�سرب وطول البال دون اإطالق الر�سائل 

البحرين  اهلل  والت�سكي ب�سخط وغ�سب.. وحفظ  امليديا  ال�سو�سال  على 

و�سعبها.

اللحظة التي منر بها فارقة وت�ستدعي اليقظة واحلذر وتتطلب 

التعاون والتكاتف االجتماعي بروح من امل�سوؤولية العالية

اأمانة يف اأعناقنا

احللول الناجعة متوافرة لدينا ت�ستفزها خربة ال�سنني، وتعدد التجارب والطواحني

وقت  ال  االتهامات،  تبادل  اأو  القبعات،  لرفع  وقت  ال 

التهاين،  واجب  لتقدمي  وقت  وال  االدعاءات،  اأو  للمناكفات 

على اإجنازات اأو منجزات، �صمو ويل العهد قالها �صريحة، ال 

لب�س فيها، وال تاأويل، عدونا احلقيقي هو فريو�س كورونا 

ولي�س امل�صابني به، عدونا احلقيقي اأن نغ�س الطرف عن 

وجهة العدوان، اأو دالالت القدوم اأو عن ت�صاري�س االنت�صار 

يقبل  ال  مقد�س  ورقم  اأعناقنا،  يف  اأمانة  وطننا  ال�صريع، 

الق�صمة على اأية افرتاءات.

ماآذننا،  فوق  االآذان  وتعالت  العمل،  �صاعة  دقت 

اإىل  واالبتهال  كنائ�صنا،  منارات  من  االأجرا�س  و�صيحات 

اهلل خلف اأ�صوار معابدنا، عدونا واحد، وكلنا اأمام التحدي 

�صواء، على مرمى حجر من امل�صري �صواء، ويف ذات الطريق 

�صواء، اأمة ال تعرف ال�صعف اأو الكلل، اال�صت�صلم للإحباط 

والعلل. 

بع�صنا  يف  والت�صفي  البع�س،  بع�صنا  على  التجني 

باأن  موؤمنون  لكننا  ال�صدائد،  نتعلم من  البع�س، وكاأننا ال 

قدراتنا على املواجهة اأكرب واأ�صر�س، واأفعالنا والرد عليها 

اأعمق واأقد�س، واأحلمنا اأو الت�صكيك فيها، جميعها جميعها 

ال�صيطرة،  مناظري  وحتت  التغطية،  اإطار  �صمن  اأ�صبحت 

وجميعها اأ�صبحت تخ�صع ملراآة عاك�صة مت�صاوية االأ�صلع، 

اإال  ال�صيئات  اآخر، وال ح�صنات تذهنب  ال حل�صنة فيها على 

باأعمالنا وطيب اأقوالنا وب�صا�صة طالعنا ورجاحة عقولنا.

اأين  جميعنا حتت وابل من نريان كورونا، ال يهم من 

من  يهم  وال  التعرف،  وحتمية  املعرفة،  �صرورة  رغم  اأتى 

اأ�صيب به الأن مواطنينا واملقيمني على اأرا�صينا �صحتهم يف 

اأعناقنا �صواء، و�صلمتهم يف �صمائرنا �صلوك اأبدي، و�صلت 

اأرحام، وو�صائج قربى يف االإن�صانية جمعاء.

م�صكلتنا لي�صت يف فريو�س قاتل، اأو يف بكترييا �صديدة 

املقاومة للم�صادات ال�صائدة، اأو حتى يف احتكاك مع اأمة اأو 

اأن  الب�صر، م�صكلتنا يف كيفية  اأو عينة ع�صوائية من  دولة 

نكون على قلب رجل واحد، واأن نوؤمن مبا قاله ويل عهدنا 

االأمني علينا وعلى مقدراتنا، كلنا اأمام التحدي م�صوؤولون، 

يف  �صوا�صية  وكلنا  م�صوؤولون،  الكوالي�س  خلف  وكلنا 

املُهاب واملاآب، يف الثواب وامل�صاب، يف دقة املعاجلات ويف 

اإتقان املمار�صات، ويف التفوق على اأنف�صنا من اأجل اأنف�صنا 

واالآخرين.

يف  وال  العادة،  فوق  فريو�س  يف  لي�صت  م�صكلتنا 

لكنها يف  اللحظة،  له حتى  مفاجئ ال علج حا�صم  مر�س 

اإن�صات  يف  املتعار�صة،  واملماحكات  املغر�صة،  املل�صنات 

البع�س وا�صت�صلمه لفكرة �صلبية من هنا وهناك، يف معول 

احللول  لكن  للمجهول،  مبني  اأو  فاعل  بفعل  مت�صلل  هدم 

وتعدد  ال�صنني،  خربة  ت�صتفزها  لدينا  متوافرة  الناجعة 

اأ�صتاذ جامعي يعر�س فكرة جديرة  التجارب والطواحني، 

له باجلامعة االأهلية فكرة التكنولوجيا التي ميكن اأن حتد 

من املر�س، ا�صتخدام »الروبوت« اأو اأ�صقاء »�صوفيا« املعقمة 

يف العثور على م�صابني بالفريو�س، اأو يف تقدمي الوجبات 

وامل�صروبات باملطاعم والفنادق ومباريات كرة القدم بدالً من 

االإن�صان، ويف  اأخيه  اآيل هو من �صنع  اإن�صان  االإن�صان، يف 

�صبط املخالفني لقواعد ال�صلمة بنف�صه، ويكتب التقارير عن 

حاالت املر�س بنف�صه.

اأ�صتاذ تكنولوجيا املعلومات ورئي�س اجلامعة  مل يكن 

االأهلية الدكتور من�صور العايل نغمة ن�صاذ يف واقع يغني 

على ليله، ومل يكن اأمثاله ممن يحاولون التعاون واكت�صاف 

و�صائل الوقاية التي هي خري األف مرة من اأي علج جمرد 

طفرة جينية وال�صلم، لكنه حالة جمتمعية وعلمية خال�صة 

يف بلدنا، ا�صتعداد فطري لكل مواطن كي يكون عند ح�صن 

ظن نف�صه اأوالً، من قبل اأن يكون عند ح�صن ظن االآخرين به 

يف نهاية املطاف.

امللكي  ال�صمو  �صاحب  العهد  ويل  �صمو  كان  هنا  من 

االأمري �صلمان بن حمد حفظه اهلل ورعاه، فاهًما بدقة وهو 

اال�صتعدادات  على  يطمئن  وهو  متحدًثا،  مكان  كل  يزور 

واعًيا ومراقًبا، يزور مركز الطوارئ املكلف بح�صار املهاجم 

البيولوجي امل�صتجد وكله اإميان باأن مواطنيه لن يخذلوه، 

امل�صوؤولية  اأعلى درجة من  �صيكونون على  واأن م�صوؤوليه 

واإتقان اليقني. 

ال وقت لرفع القبعات، اأو لتبادل التهاين الإجناز برامج 

املواجهة والتحلي بالفهم الدقيق لطبيعة املرحلة، اإن مملكة 

البحرين مرت خلل تاريخها العتيد بالعديد من امل�صاعب 

والتحديات، لكن وقفة الرجل الواحد، وال�صرب بيد من حديد 

كان دائًما ديدنها، وكان دائًما د�صتورها، وكان دائًما معول 

اإفاقتها، تلك هي الوقفة ال�صعبية املنتظرة خلف القيادة ومن 

اأجل �صلمة البلد والعباد، وتلك هي ال�صلمة التي يوؤهلها 

قانون تلقائي من النا�س واإىل النا�س، وعي جمتمعي فطري 

وطني ي�صد من االأزر، ومي�س امل�صاعر ال�صادقة مب�صوؤولية، 

واأنبل  تعاطي  اأ�صدق  اإىل  العامة  امل�صلحة  مع  ومي�صي 

مرجتى. 

ويل العهد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد 

اللعني،  كورونا  على  احلرب  الإعلن  ا  خا�صً جتلًيا  فر�س 

اأزمة،  خلية  ُم�صكلً  احلدث  حول  حديد  من  طوًقا  و�صيد 

نف�صه  له  ت�صول  الطريق وكل طريق على كل من  وقاطًعا 

اال�صطياد يف املاء العكر، اأو اإطلق ال�صراح لفكرة معتدية 

من خارج احلدود كي ترعى بحرية و�صط االأزمة وتزامًنا مع 

اأم املعارك �صد الفريو�س. 

اأو  ترهيًبا  تهوين،  اأو  تهويلً  هناك  اإن  قالوا  البع�س 

تهدئة اأو تخوين، لكن الطريق الذي كان مقطوًعا اأمام هذا اأو 

ذاك ا�صتلهم ويل العهد خطاه، وحمل اأمته على يقني وانتباه، 

وا�صًعا فينا روح املحبة والطماأنينة و�صوالً اإىل �صط جناة، 

املوؤمترات ال�صحفية التي تنعقد، الزيارات امليمونة ل�صموه 

النا�س،  مل�صالح  اخلادمة  النحل  النا�س وبني خليا  و�صط 

كل النا�س، هو ما اأدى اإىل تعميق الوعي، وبرجمة القدرات 

م�صتعدون،  جميًعا  نكون  كي  االأزمة  حمك  على  وو�صعها 

ومتجا�صرون، وكي نكون جميًعا اأو ال نكون.

https://bit.ly/3amZSDt
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محافظ الشمالية: »بيوت 
الخيري« أنجز 20 بيتًا في 5 أعوام

أك��د محافظ الش��مالية عل��ي العصفور أن مش��روع »بيوت« 
الخيري بالتعاون مع القط��اع الخاص الذي أطلقته المحافظة 
من��ذ أكثر من 5 أع��وام أنجر ما يزيد عن 20 بيتًا. واس��تقبل 
العصف��ور عض��و المجلس التنس��يقي ممث��ل األهالي رئيس 
مجل��س إدارة مجموع��ة الضاحي��ة القابض��ة أحمد يوس��ف، 
وفري��ال ناس، حيث تم اس��تعراض عدد من المش��اريع التي 
تعتزم المحافظة تنفيذها في إطار »بيوت«. وأش��اد المحافظ 
بحرص الحضور على المش��اركة في المشروع والذي أطلقته 
المحافظ��ة، مثمنًا حرص س��يدات ورجال األعم��ال على دعم 
مثل هذه المشاريع التي تس��هم في تعزيز الروابط الوطنية 
واللحم��ة المجتمعية وتتلم��س احتياجات أهال��ي المحافظة 
بش��كل عام وأصح��اب العزيمة واألس��ر المع��وزة والمتعففة 
بشكل خاص. وتم االتفاق على تنفيذ عدد من البيوت ضمن 
المش��روع في مختلف قرى المحافظ��ة والتي تتصف بالحاالت 
اإلنسانية العاجلة والحرجة، استعدادًا الستقبال شهر رمضان.

 الممثل الشخصي
 للبابا تواضروس يزور

»الملك حمد الجامعي«

اس��تقبل قائد مستش��فى ملك حم��د الجامعي الل��واء طبيب 
الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل آل خليفة، الممثل الش��خصي 
لقداس��ة البابا تواضروس الثاني أس��قف ع��ام مصر القديمة 
والمنيل وفم الخليج وأس��قف الخدم��ات العامة في جمهورية 

مصر العربية، األنبا يوليوس.
وس��لم البابا األنبا يوليوس رس��الة ش��كر وامتنان نيابة عن 
البابا تواض��روس الثاني بابا اإلس��كندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسية الكنيسة القبطية األرثودكسية على الرعاية الطبية 
الفائقة المقدمة إلى األب القمص/ ميساك األنبا بيشوي إلى 
الكادر الطبي واإلداري في المستش��فى، حيث أش��اد بأفضل 
الخدم��ات الصحي��ة المقدم��ة لتلبي��ة االحتياج��ات الصحية 
للمواطن والمقيم بما يحتويه المستشفى من تقنيات حديثة 
ومتط��ورة عالميًا. وقدم الباب��ا األنبا يوليوس ش��كره لقائد 
المستش��فى اللواء طبيب الش��يخ س��لمان ب��ن عطية اهلل آل 

خليفة ورؤساء األقسام على حسن الضيافة واالستقبال.

تطوير 40 خدمة »إلكترونية« خالل 2019.. 
والمدفوعات تتجاوز الـ156 مليون دينار

المعلوم��ات  لتقني��ة  العلي��ا  اللجن��ة  اعتم��دت 
واالتصاالت، خالل اجتماعها ال�14 برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء، س��مو الش��يخ محمد بن 
مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية، األحد 
وبحض��ور نائب رئي��س مجلس الوزراء، الش��يخ 
خال��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، وأعض��اء اللجنة، 
تقرير إنج��ازات وإحصائي��ات برنام��ج الحكومة 
اإللكتروني��ة للعام 2019 حي��ث تم االنتهاء من 
تطوي��ر 40 خدم��ة إلكترونية متكاملة وس��بعة 
أنظمة حكومي��ة إلكترونية باإلضافة إلى تفعيل 
آلي��ات جدي��دة للدف��ع باس��تخدام المحفظ��ة 
اإللكترونية eWallet وتفعيل الدفع بالنقد، فيما 
تج��اوزت المدفوعات لجميع القنوات اإللكترونية 
1.6 ملي��ون معامل��ة بإجمال��ي أكث��ر من 156 

مليون دينار.
وبيّ��ن التقرير أن عدد زي��ارات البوابة الوطنية 
ارتف��ع إلى حوال��ي 8 ملي��ون زيارة فيم��ا ارتفع 
اس��تخدام التطبيقات الذكي��ة ليصل إلى حوالي 
184 ألف مستخدم ش��هريًا وما يزيد عن تسعة 

ماليين معاملة خالل العام الماضي.
واستكمااًل لما اس��تعرضته اللجنة من مقترحات 
وال��ذكاء  الرقم��ي  االقتص��اد  نح��و  للتح��ول 
االصطناعي في اجتماعها السابق، تم بحث وضع 
اس��تراتيجية وطني��ة وتكليف هيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكترونية بإعداد دراس��ة في هذا 
المجال الهام والتوجهات المس��تقبلية لتطويره 
م��ن خ��الل االطالع عل��ى أفض��ل الممارس��ات 
واالس��تعانة بالخب��رات الدولية وتقدي��م تقرير 

بهذا الشأن خالل االجتماع القادم.
وحول أبرز نتائج دراسة مؤشر قياس رضا العمالء 
للخدم��ات اإللكتروني��ة التي قامت به��ا الهيئة 
بالتعاون مع جامعة البحرين، استمعت اللجنة إلى 
ش��رح مفصل يبين مدى الوعي العام بالخدمات 
اإللكتروني��ة ال��ذي وص��ل إل��ى 93% ومس��توى 
اس��تخدامها إل��ى 74%، وما وصل إليه المؤش��ر 
العام لرض��ا العمالء وفق��ًا للنم��وذج والمقياس 
األمريكي نسبة 77% وهي نسبة تجاوزت المعدل 

العالمي في هذا المجال.
ف��ي ختام االجتماع عبر س��مو الش��يخ محمد بن 
مب��ارك آل خليف��ة ع��ن ش��كره وتقدي��ره لهيئة 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة ف��ي ضوء 
التقاري��ر اإليجابي��ة واإلنج��ازات المتحققة خالل 
الفت��رة الماضية، مؤكدًا س��موه ض��رورة العمل 
بنف��س الوتيرة ف��ي المرحل��ة القادم��ة تحقيقًا 
أله��داف وتطلع��ات الحكوم��ة في ه��ذا المجال 

الحيوي والهام.

تكليف »الحكومة اإللكترونية« باستراتيجية 
لـ»االقتصاد الرقمي« و»الذكاء االصطناعي«

 8 ماليين زيارة خالل 2019 لـ»البوابة الوطنية«..
و184 ألف مستخدم شهريًا للتطبيقات

 بدء فعاليات الندوة العلمية 
»األسس الشرعية لبناء واستقرار المجتمع«

بدأت أمس فعاليات الندوة العلمية 
الس��نوية الثاني��ة حول »األس��س 
الش��رعية لبناء واستقرار المجتمع« 
ف��ي مركز عيس��ى الثقاف��ي، تحت 
رعاية وحضور الش��يخ عبد الرحمن 
ب��ن محم��د ب��ن راش��د آل خليفة 
رئي��س المجلس األعلى للش��ؤون 

اإلسالمية.
وأكد الدكتور الش��يخ راش��د محمد 
الهاج��ري، رئيس مجل��س األوقاف 
السنية، خالل كلمته االفتتاحية، أن 
مملكة البحرين تمتلك بفضل اهلل 
مقومات األمن واالس��تقرار والرقي 

والحضارة.
المجتم��ع  مؤسس��ات  إن  وق��ال 
التي  وأش��كالها  أنواعه��ا  بجمي��ع 
تتميز بالعطاء تتطلع إلى مستقبل 

مشرق، ومن هنا فال بد من التحلي 
بروح المس��ؤولية في الحفاظ على 
مكانة مملكة البحرين ودعم أمنها 
واستقرارها، وأن يأخذ كل منا دوره 
ب��كل همة وعزيم��ة ودون تفريط 

بأي من واجبات الوطن وحقوقه.
وأض��اف »إن من أعظم النعم التي 
أنع��م اهلل به��ا علين��ا ف��ي بالدنا 
مملكة البحرين االس��تقرار وبسط 
األم��ن ورخ��اء العي��ش، وأن نعمة 
األم��ن واالس��تقرار ركي��زة مهمة 
تقوم عليه��ا األوطان ويتحقق من 
خالله��ا الرقي والتنمي��ة، وتحفظ 

بها اإلنجازات والمكتسبات«.
وأكد ضرورة الحرص على حس��ن 
التواص��ل  قن��وات  م��ع  التعام��ل 
والمنص��ات اإلعالمية، والحذر من 
المنص��ات والمواق��ع القائمة على 
ترويج األكاذي��ب واألراجيف وقلب 

الحقائق وخداع الناس.

وذكر أن هذه الندوة العلمية تأتي 
من منطلق المسؤولية الملقاة على 
للخطة  وتعزي��زًا  وتفاعاًل  عاتقه��ا، 
الوطني��ة لتعزيز االنتم��اء الوطني 
وترس��يخ قيم المواطنة التي تقوم 
مش��كورة  الداخلي��ة  وزارة  عليه��ا 
لتش��ارك في البناء واالستقرار، جنبًا 
إلى جنب مع المؤسس��ات الرسمية 
واألهلية، وتبرز الجوانب الش��رعية 
الفاعلة في البناء واالس��تقرار التي 
تبي��ن كمال الش��ريعة اإلس��المية 
وأم��ن  بن��اء  عل��ى  الحف��اظ  ف��ي 
المفاهيم  المجتمع��ات، وتصحي��ح 
الخاطئة عن الش��ريعة اإلس��المية 
ف��ي البن��اء واالس��تقرار، من خالل 

محاور موضوعات الندوة العلمية.
واشتملت جلس��ات الندوة العلمية 
الرئيس��ية عل��ى مناقش��ة مح��اور 
بناء المجتمع واس��تقراره في ضوء 
والحض��ارة  الش��رعية  المص��ادر 

اإلسالمية، ومرتكزات بناء واستقرار 
المجتم��ع ومقومات��ه، والمواثي��ق 
المجتمعي��ة وأثرها ف��ي تعزيز بناء 
والظواه��ر  المجتم��ع،  واس��تقرار 
واس��تقرار  لبن��اء  والمه��ددات 
المجتم��ع. كم��ا تم مناقش��ة عدد 
من البحوث المقدمة خالل جلسات 
الندوة تناولت عددًا من المواضيع 
التي تعالج القضايا المجتمعية من 

منظور إسالمي.
حضر افتتاح الندوة د. فريد يعقوب 
الش��ؤون  وزارة  وكي��ل  المفت��اح 
اإلس��المية بوزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف، والشيخ عدنان 
القط��ان رئي��س الدائرة الش��رعية 
رئي��س بعث��ة  التميي��ز  بمحكم��ة 
مملك��ة البحري��ن للحج، ويوس��ف 
الصال��ح ورئي��س مجل��س األوقاف 
العلم��اء  م��ن  ونخب��ة  الجعفري��ة، 

ورجاالت الدين والشريعة.

 20 ألف مستحق للمعاش التقاعدي
عن المتوفين بمتوسط 294 دينارًا

بل��غ ع��دد المس��تحقين للمعاش��ات التقاعدية عن 
المتوفين حتى نهاي��ة العام الماضي 20 ألفًا و156 

مستحقًا في القطاعين العام والخاص.
وكش��ف التقري��ر اإلحصائي للهيئ��ة العامة للتأمين 
االجتماعي أن عدد المستحقين في القطاع العام بلغ 
9974 مس��تحقًا، منهم 1475 م��ن الذكور و8499 
م��ن اإلن��اث، وبمعدل النمو نفس��ه مقارن��ة بالعام 
2018، فيم��ا بلغ عدد المس��تحقين من الذكور في 
القطاع الخاص 1436 مستحقًا، و8719 من اإلناث، 
بمجموع 10 آالف و182 مس��تحقًا وبمعدل نمو %6 
مقارن��ة بالع��ام الماضي الذي كان مع��دل النمو به 

.%3
وأش��ار إلى أن عدد المستحقين عن المتوفين ممن 
معاشاتهم الشهرية تقل عن 200 دينار، بلغ 8294 
مس��تحقًا، منه��م 1806 م��ن الذك��ور و6488 من 
اإلن��اث، بواقع 41% م��ن مجموع المس��تحقين من 
القطاعين العام والخاص، بينما بلغ عدد المستحقين 

عن المتوفين من الذكور ممن معاشاتهم الشهرية 
أل��ف دينار فما فوق 66 مس��تحقًا، و385 من اإلناث، 
بمجم��وع 451 مس��تحقًا وبواق��ع 2% م��ن مجموع 

المستحقين من القطاعين العام والخاص.
وأوض��ح التقري��ر أن متوس��ط المع��اش الش��هري 
للمس��تحقين بل��غ 294 دينارًا م��ن القطاعين العام 
والخاص، بزي��ادة 23 دينارًا عن الع��ام الماضي، إذ 
بل��غ عدد األبن��اء المس��تحقين للمع��اش التقاعدي 
ع��ن والديهم في القطاعين الع��ام والخاص 9524 
مستحقًا، بمتوسط معاش 266 دينارًا وبنسبة %47 
من المس��تحقين، فيما تس��تلم 8050 أرملة معاشًا 
ش��هريًا عن زوجها المتوفى، بمتوس��ط 371 دينارًا 

وبنسبة 40% من المستحقين.
فيما صنف التقرير فئة »أخرى« تستحق عن المتوفى 
المعاش التقاعدي يصل عددها ل�2582 مستحقًا في 
القطاعين، بمتوسط معاش 157 دينارًا، وهي الفئة 

التي تشمل: األب، األم، األخ، األخت، األحفاد.
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يســر مجلــس إدارة شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة ش.م.ب. دعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور إجتمــاع الجمعيــة 
العامــة 2019 المقــرر عقدهــا يــوم الثالثــاء الموافــق 24 مــارس 2020 وذلــك فــي تمــام الســاعة 10.00 صباحــً، فــي فنــدق داون 

تــاون روتانــا المنامــة )قاعــة المهــا(، مملكــة البحريــن.

ــاع  ــد االجتم ــى أن يعق ــل 2020 ، عل ــاء 1 أبري ــوم األربع ــي ي ــي ف ــاع الثان ــيكون االجتم ــاب، فس ــال النص ــدم اكتم ــال ع ــي ح وف
الثالــث إذا إقتضــى األمــر فــي يــوم األربعــاء ٨ أبريــل 2020 فــي نفــس الزمــان و المــكان وذلــك لمناقشــة وإقــرار البنــود 

ــاه:  ــال أدن ــدول األعم ــي ج ــة ف المدرج

قــراءة محضــر إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســابق المنعقــد بتاريــخ  26 مــارس 2019 والمصادقــة عليه.. 1

 مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة للســنة المنتهية في. 2
 31 ديســمبر 2019 والتصديــق عليــه.

 اإلســتماع إلــى تقريــر مدققــي الحســابات عــن حســابات الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.. 3

 مناقشــة البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، والتصديــق عليهــا.. 4

إعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن التخصيصــات التاليــة لعام 2019:. 5

ا منه  )أ( توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 50% ، أي مــا يعــادل 7,124,397 دينــار بحرينــي، علمــً بأنــه قــد تــم توزيــع 2،856،439 دينــاًرا بحرينّيً
أي 20%  في أغســطس 2019

ــا لألعمــال الخيريــة. )ب( تخصيــص مبلــغ 149،973 دينــاًرا بحرينّيً

ــا إلــى األربــاح المســتبقاة، وذلــك بعد خصــم توزيعات األربــاح  والتخصيصــات المقترحة  )ج( ترحيــل المتبقــي مــن صافــي األربــاح  235،083 دينــاًرا بحرينّيً
مــن قبــل مجلس اإلدارة.

 تخصيــص مبلــغ 130,000 لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك بعــد موافقــة وزارة التجــارة والصناعة والســياحة.. 6

 مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات لعــام 2019 وإلتــزام الشــركة بمتطلبــات وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، و مصــرف البحريــن المركــزي . 7
والمصادقــة عليه.

 التبليــغ والموافقــة علــى العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة 31 ديســمبر 2019 مــع أي مــن األطــراف ذات العالقــة كما هو . 8
مبيــن فــي االيضــاح رقــم 20 مــن البيانــات الماليــة تماشــيً مــع المادة 189 مــن قانون الشــركات التجارية.

 إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 2019.. 9

 تعييــن مدققــي الحســابات لمراقبــة حســابات الشــركة لعــام 2020 وتخويــل مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم. . 10

 مــا يســتجد مــن أعمــال طبًقــا للمــادة 207 مــن قانون الشــركات التجارية.. 11

 تاريخ تداول الســهم بدون استحقاق
)أول يــوم تــداول بدون اســتحقاق لألرباح(

26 مارس 2020

آخر يوم تداول الســتحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الســتحقاق األرباح، ليتم تقييد اســم المســاهم في ســجل األســهم يوم االســتحقاق(

25 مارس 2020

يوم االستحقاق 
)المســاهمون المقيــد أســمائهم فــي ســجل األســهم فــي هــذا التاريــخ لهــم الحق  في الحصــول على األرباح(

29 مارس 2020

يوم الدفع
)اليــوم الــذي ســيتم فيــه توزيع األربــاح على المســاهمين المســتحقين(

12 أبريل 2020

التاريخالحدث

دعوة لحضور اجتماع  الجمعية العامة العادية

فاروق يوسف المؤيد
رئيــس مجلس اإلدارة

دعوة لحضور إجتماع  الجمعية العامة العادية

 البحرين ترحب بـ»اتفاق السالم« 
بين الواليات المتحدة وحركة طالبان

رحب��ت وزارة خارجي��ة مملك��ة البحري��ن 
بتوقي��ع اتف��اق الس��ام بي��ن الوالي��ات 
المتح��دة األمريكية وحرك��ة طالبان، في 
خط��وة مهمة لتحقيق األمن واالس��تقرار 
ف��ي جمي��ع أنح��اء جمهورية أفغانس��تان 
اإلسامية. وأعربت الخارجية عن تطلعها 

ف��ي أن تحق��ق ه��ذه الخط��وة أهدافه��ا 
في التهدئ��ة ووقف إطاق الن��ار، مؤكدة 
تضام��ن مملك��ة البحري��ن م��ع الواليات 
المتحدة األمريكية الصديقة في جهودها 
الرامي��ة الس��تتباب األمن والس��لم على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

الزياني: التعاون مع »األعلى 
للمرأة« لتعزيز دور البحرينية 

في العمل الدبلوماسي

أش��اد وزير الخارجية، د. عبداللطي��ف الزياني، بالجهود 
الحثيثة والمبادرات المتواصلة لصاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة، قرينة عاهل 
الب��اد المفدى، رئيس��ة المجل��س األعلى للم��رأة، في 
إب��راز مكانة المرأة ودورها ف��ي عملية التنمية في كافة 

المجاالت.
وأك��د الزياني خال اس��تقباله بالديوان الع��ام للوزارة، 
األمي��ن العام للمجلس األعلى للم��رأة، هالة األنصاري، 
بحضور مساعد وزير الخارجية، عبداهلل الدوسري، ووكيل 
وزارة الخارجي��ة، د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى آل خليفة، 
ح��رص وزارة الخارجية على التعاون والعمل المش��ترك 
مع األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة في كل ما من 
ش��أنه تعزي��ز دور المرأة في مجال العمل الدبلوماس��ي 
وف��ي مختلف المجاالت، متمني��ًا للمجلس األعلى للمرأة 

وجميع القائمين عليه كل التوفيق والسداد.
م��ن جانبها، هنأت األنصاري، د. الزياني بالثقة الملكية 
السامية من لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل الباد المف��دى، بتعيينه وزيرًا 
للخارجي��ة، مثمن��ة ح��رص وزارة الخارجية عل��ى تفعيل 
ومواصلة أطر التعاون والتنسيق المشترك مع المجلس 
األعل��ى للمرأة، متمنية ل��وزارة الخارجي��ة دوام التقدم 

والرقي وللوزير كل التوفيق والنجاح.
كما قدمت األنصاري لوزير الخارجية ش��رحًا تناول آليات 
وجهود التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمجلس 

األعلى للمرأة من خال اللجان التنسيقية المشتركة.

إيهاب أحمد

الصحة: تسجيل 6 حاالت جديدة بـ»كورونا« 
ترفع عدد المصابين إلى 47 مصابًا

     سالمة 1930 شخصًا من الفيروس بعد فحص 1977
أك��دت وزارة الصح��ة بأنه ت��م فحص 1977 
ش��خصًا قادمًا من إي��ران وال��دول الموبوءة، 
وتبي��ن س��امة 1930 ش��خصًا وخلوهم من 
في��روس كورونا )كوفي��د19(، فيما يخضع 47 
مصاب��ًا للعاج وه��م جميعًا ف��ي حالة صحية 

مستقرة.
وأوضحت الصحة بأنه وضمن ال�47 حالة فقد 
تم تشخيص 6 حاالت جديدة مصابة بفيروس 
كورونا )كوفيد19( األحد، وهي لثاث مواطنات 
بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن 
س��عودي كانوا ق��د وصلوا ع��ن طريق رحات 
جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين 
الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة، وقد 
تم نق��ل الحاالت الس��ت الجدي��دة إلى إحدى 
المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العاج والرعاية 
الازم��ة تحت إش��راف طاقم طب��ي متخصص 
فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم 

بالفيروس.

وأفادت ال��وزارة أنها تواص��ل جدولة الفحص 
لمعاين��ة 2292 من المواطني��ن الذين عادوا 
من إيران خال ش��هر فبراير قبل إعان إيران 
تفش��ي الفي��روس بمدنها كم��ا إن الوحدات 
المتنقل��ة للفح��ص المجه��زة وف��ق المعايير 
الطبي��ة المعتم��دة اس��تمرت األح��د بإج��راء 
الفح��وص الازم��ة لهم في مناطق س��كنهم 
م��ن قب��ل فري��ق طبي مخت��ص وذل��ك بأخذ 
العينة للتأكد من س��امتهم وعدم إصابتهم 
بالفيروس، مجددة الوزارة دعوتها المواطنين 
والمقيمي��ن العائدي��ن م��ن إيران في ش��هر 
فبراير إلى التس��جيل اإللكترون��ي عبر الرابط 
www.moh.gov.bh، أو االتص��ال على الرقم 
444، لجدول��ة موع��د الفحص م��ع البقاء في 
مقر س��كنهم في غرفة منفصل��ة حتى جدولة 
موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى 
لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب 
االختاط باآلخرين لتجنب نش��رهم للفيروس 

لعائاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به.
وأك��دت أن��ه يت��م تزوي��د المواطني��ن ممن 
يت��م فحصهم بكاف��ة التعليمات واإلرش��ادات 
التوعوي��ة لضمان س��امتهم، ويت��م منحهم 
إجازة طبي��ة مدفوع��ة األجر لم��دة 14 يومًا، 
كما تتم أيض��ًا متابعتهم من قبل فريق طبي 
مخت��ص لضمان صحتهم م��ع التأكيد عليهم 
بض��رورة اتباع اإلج��راءات االحترازية الوقائية 

المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.
وأش��ارت إلى أنها تواص��ل إجراءاتها المتبعة 
لمكافحة انتش��ار الفيروس ف��ي المملكة من 
خ��ال ضم��ان متابع��ة جمي��ع القادمين من 
ال��دول الموب��وءة لم��دة 14 يوم��ًا م��ن قبل 
فري��ق متخص��ص للتأكد من خلوه��م من أي 
أعراض والتزامهم بإرش��ادات العزل، وتطبيق 
اإلج��راءات االحترازية والوقائي��ة من فيروس 
كورونا )كوفيد 19( بحس��ب المعايير الدولية 

والتي  أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

 قرار لوزير »الصناعة«..
تسعير الكمامات لثالثة أشهر وحظر تصديرها

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد 
الزياني قرارًا يحدد أسعار الكمامات لمدة 3 

أشهر كما يمنع تصديرها لذات المدة.
ويحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية 
س��عر بيع كمام��ات الوجه الطبي��ة من نوع 
surgical face بملب��غ 100 فل��س للقطعة 

الواح��دة للمس��تهلك، فيما تب��اع كمامات 
دين��ار  بمبل��غ 1.4   face  N95 ن��وع  م��ن 
للقطعة الواحدة للمس��تهلك على أن تكون 
التسعيرات لمدة ثاثة أشهر. إلى ذلك بين 
القرار أنه يحظر تصدير كافة أنواع كمامات 
الوجه الطبية لمدة ثاثة أشهر. فيما نصت 

المادة الثالثة من الق��رار على أنه »مع عدم 
اإلخال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في 
أي قان��ون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام 
هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في 
القانون رقم 35 لس��نة 2012 بشأن حماية 

المستهلك«.

 »العربي لحقوق اإلنسان«: 
 إجراءات البحرين للوقاية 

من »كورونا« تتوافق والشرعة الدولية
العرب��ي لحق��وق  أك��د رئي��س االتح��اد 
اإلنسان المستشار عيسى العربي تأييده 
لإلجراءات التي اتخذتها البحرين في صدد 
انتش��ار  المعنية بمحاربة  اس��تراتيجيتها 
في��روس كورونا )كوفي��د 19( بالمجتمع، 
والتوجيهات التي أعلنها صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء لمختلف 

األجهزة المعنية بمملكة البحرين.
وأكد على سامة تلك اإلجراءات وتوافقها 
مع ما دعت إليه الش��رعية الدولية لحقوق 
اإلنسان الس��يما اإلعان العالمي لحقوق 
اإلنس��ان والعهد الدول��ي األول، وما أكد 
علي��ه إع��ان األم��م المتح��دة للحق في 
المس��تدامة  للتنمية  التنمي��ة وخطته��ا 
2030، والت��ي نص��ت جميعها على الحق 
في الحياة والصحة والس��امة الجس��يدة 
والنفس��ية، وأك��دت عل��ى ض��رورة قيام 
ال��دول بتولي مس��ؤولياتها ف��ي حماية 
مجتمعاتها وش��عوبها م��ن كل ما يهدد 
حياته��م وصحته��م وس��امتهم وبم��ا 
تتطلبه من إجراءات كافية والزمة لتحقيق 
ذلك، حيث تتقدم ف��ي مثل تلك الحاالت 
عل��ى  للمجتمع��ات  الجماعي��ة  الحق��وق 

الحقوق الفردية لألفراد.
وأش��اد االتح��اد العربي لحقوق اإلنس��ان 
في بيان، بالش��فافية التي تتعاطي معها 
مختلف األجه��زة المعني��ة بالبحرين في 
اإلعان ع��ن كل ما يتعلق باس��تراتيجية 
الفي��روس  انتش��ار  لمحارب��ة  المملك��ة 
المتفشي بالعالم، وباإلجراءات التي تقوم 
به��ا مختل��ف أجه��زة المملك��ة لمحاربة 
تفش��ي المرض وحماية المدنيين داخل 
اإلقليم، السيما اإلجراءات التي تقوم بها 

األجهزة المعنية بالصحة العامة.
وش��دد عل��ى أن جمي��ع اإلج��راءات التي 
اتخذته��ا مملك��ة البحرين بم��ا في ذلك 
اإلج��راءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، 

والتوجيه��ات الحازمة الت��ي أصدرها وزير 
الداخلية في هذا الصدد، تنس��جم تمامًا 
مع مس��ؤوليات الدولة المعني��ة بحماية 
حقوق اإلنسان وال تتعارض بأي شكل من 

األشكال مع قيم ومبادئ حقوق اإلنسان.
ودعا االتحاد العربي لحقوق اإلنسان، إلى 
تجاه��ل جمي��ع الدع��وات المغرضة التي 
تصدر من البع��ض، وتزعم تعارض تلك 
اإلج��راءات مع حق اإلنس��ان ف��ي التنقل 
والحرية والتعلي��م وحقه في تلقي العاج 
والخض��وع للفح��وص الطبية وممارس��ة 

شعائره الدينية واالجتماعية.
وأوض��ح أن تل��ك الدع��وات ته��دف إلى 
اإلساءة لمملكة البحرين وتأتي في إطار ما 
درج عليه البعض في اس��تهداف البحرين 
بحج��ج واهي��ة وباطل��ة، مؤك��دًا ضرورة 
تحم��ل جمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن 
لمس��ؤولياتهم المجتمعي��ة، وتعاونه��م 
م��ع مختلف أجهزة الدولية ومؤسس��اتها 
المعني��ة بتنفي��ذ االس��تراتيجية الوطنية 
الخاصة بمكافحة انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفيد19( ومع كل الدعوات واإلجراءات 
الت��ي يق��وم به��ا المملكة وتس��عى إلى 
تنفيذه��ا والهادف��ة إل��ى حماي��ة صحة 

وسامة المجتمع البحريني.

عيسى العربي

https://bit.ly/3ahvlGR
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 المعراج: دفع التحويالت المالية 
بين دول التعاون بالعملة الخليجية بداًل من الدوالر

أك��د محافظ مص��رف البحرين المركزي رش��يد 
المع��راج تغيير نظ��ام التحوي��ات المالية بين 
دول التع��اون ليتم بالعمات الخليجية بداًل من 
الدوالر بعد إطاق شركة المدفوعات الخليجية.

وق��ال »إن جمي��ع المص��ارف المركزية في دول 
الخليج س��ددت حصتها في الميزانية التشغيلية 
لمشروع ش��ركة المدفوعات الخليجية، في حين 
أق��رت كل م��ن الس��عودية وعم��ان االنضمام 
إلنشاء الش��ركة وتعمل الكويت والبحرين على 

إنهاء اإلجراءات«.
وأكد المعراج خال جلسة الشورى »أن التمثيل 
من كل دولة سيكون لشخصين يكونان محافَظ 
المص��رف المرك��زي للدولة الخليجي��ة الممثلة 
بالش��ركة وشخصًا آخرَ من أصحاب االختصاص 
في المصرف المركزي، أما فيما يتعلق برأسمال 

الش��ركة المق��در ب��� 60 مليون ريال س��عودي 
فس��تكون المس��اهمة به من جمي��ع المصارف 

المركزية في دول الخليج«.
وأوض��ح أن��ه س��يتم تغيي��ر نظ��ام التحويات 
المالي��ة، وال��ذي يتم حاليًا بين ط��رف محلي أو 
خارج��ي ويتم بعمل��ة الدوالر، في حين س��تتم 
العملية بعد افتتاح الش��ركة ع��ن طريق عملية 
مقاصة يومية بين كل البنوك المركزية في دول 
مجلس التعاون وس��يتم تسويتها بين البنكين 
المركزيي��ن والبن��وك المحلي��ة وس��يتم تقييد 

فائضها في حساباتها بالمصرف المركزي. 
وأكد المعراج أن المشروع سيساهم في تخفيض 
التكلف��ة الكبي��رة عل��ى المتعاملي��ن بين دول 

مجل��س التع��اون وس��تخفض التكلفة بنس��بة 
كبيرة جدًا لكون التحويات س��تكون بين دول 
مجلس التعاون ضمن نظام التس��ويات الفورية 
ب��كل دول��ة وذل��ك بتكلف��ة منخفض��ة، وقال: 
»س��يكون هناك سرعة لتنفيذ التسويات بشكل 
يوم��ي، ولن تس��تغرق وقتًا طوي��ًا فيما يتعلق 
بالتعامات التجارية بين األطراف في المنطقة، 
ث��م إن العمات ب��دول الخليج س��يتم تداولها 
بين البن��وك المركزي��ة، ولن يك��ون هناك أي 
تأثير في صرف العمات الخليجية بناء على هذا 
الترتي��ب )..( هذا األمر خاص بتس��هيل تحويل 
األم��وال وانتقالها مما يس��اعد الحركة التجارية 

واالستثمارية بين دول المجلس«.

3 دول خليجية أقرت »المدفوعات الخليجية«

المعتذرون

فيصل النعيميعبدالرحمن جمشير حمد النعيمينانسي خضوري

 مالحظات الشوريين »تفرمل« 
ترحيل اإلجازات الواقعة بين يومي عمل

      المناعي: يوم اإلجازة يكلف الدولة مليوني دينار

أعاد مجلس الش��ورى االقتراح بقانون الخاص 
بترحيل اإلجازات الت��ي تأتي بين يومي عمل، 
عدا إجازات عيد الفطر وعيد األضحى ومناسبة 
عاشوراء، إلى بداية األسبوع أو نهايته، مجددًا 
دعوته للجنة الخدمات بالمجلس إلعداد تقرير 
جديد يتضمن رأي الجهات المعنية بالتطبيق.
من جانبه بين مقدم االقتراح درويش المناعي 
أن كلف��ة ي��وم اإلجازة ف��ي العطلة الرس��مية 

تكلف الدولة مليوني دينار.
م��ن جانبها اعتب��رت العضو من��ى المؤيد أن 
اإلج��ازات المتقطعة تلحق الض��رر باالقتصاد 
المحل��ي، وقال��ت: »االقتراح مطب��ق في دول 
الخليج األخرى، ويجب على الش��ركات الخاصة 

والمؤسس��ات التعليمية تطبيقه بالتزامن مع 
القطاع الع��ام حتى يتمكن أفراد األس��رة من 

االستمتاع بالعطلة«.
فيما ارتأى العضو فؤاد الحاجي التأني في إقرار 
االقتراح حيث أن آلية التطبيق تستدعي النظر، 
وقال: »المقترح يعطي س��لطة لصاحب العمل 
عل��ى العمال ق��د ال تكون مقبول��ة وبها نفوذ 
وقد تصل لحد التعس��ف، ال أعتقد أن االقتراح 
سيسهم في زيادة اإلنتاجية«، مشيرًا لصعوبة 

تطبيق االقتراح في القطاع الخاص.
وكانت العضو د. ابتس��ام الدالل تحفظت على 
تطبي��ق االقت��راح بالقطاع الصح��ي، حيث إن 
تطبيق��ه يمدد اإلجازة لموظفي القطاع والذي 

يتعلق بمس��ألة حي��اة األش��خاص أو موتهم، 
وطالب��ت بض��رورة ع��دم ت��رك الموضوع في 
القطاع بهذا الش��كل لما له من خطورة كبيرة 
وفضلت أن يكون هناك مرونة للمؤسسات في 

تطبيقه.
في حين طالبت النائب الثاني لرئيس المجلس 
جميله س��لمان بإعادة المقت��رح للجنة لمزيد 
من الدراس��ة، وقال��ت: »هناك إج��ازات إذا تم 
ترحيلها تفق��د قيمتها المعنوية، كما ال يوجد 
لدينا ج��دوى واضحة من الناحية االقتصادية« 
وطالب��ت بأن يح��ال المقترح للجنة الش��ؤون 
المالية واالقتصادية إلضاف��ة مردود الترحيل 

على االقتصاد الوطني.

إلزامية »تالوة القرآن« بـ»المدارس األجنبية« يعود للدراسة
أعاد مجلس الش��ورى للجن��ة الخدمات، مش��روعًا بقانون 
العتم��اد مقرر »ت��اوة القرآن الكريم« مادة أساس��ية في 
النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة األجنبية 
للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم بعد طلب 
رئيسة اللجنة د.جهاد الفاضل من األعضاء التصويت ضد 

توصية اللجنة الرافضة لمشروع القانون.
وأك��د وكي��ل وزارة التربي��ة والتعلي��م لش��ؤون التعلي��م 
والمناهج د.فوزي الج��ودر، أن ولي األمر له مطلق الحرية 
في اختيار المدرس��ة التي تناسبه تخصصاتها ومناهجها، 
خصوصًا أن المؤسسات التعليمية الخاصة تنقسم لوطنية 
وأجنبي��ة وجاليات، وبالتالي ف��إن األجنبية منهجها يكون 
من خارج البحرين فالم��واد والمقررات تكون مختلفة عما 

هو مطبق في المدارس الوطنية.
وأكد أثناء مناقش��ة المجلس لمشروع القانون، أن الهدف 
م��ن إلزامية ت��اوة القرآن الكريم في المدارس تحس��ين 
مس��توى الطلبة ف��ي اللغة العربية، الفتًا إلى أن مس��توى 

طلب��ة البحرين في اللغ��ة يصنف ضمن أعل��ى المعدالت 
ف��ي الدول العربية المش��اركة ف��ي االمتحان��ات العالمية 
المتخصص��ة، مؤك��دًا أن مضمون المش��روع مطبق على 

أرض الواقع.
ف��ي حين اعتبرت العضو دالل الزاي��د أنه الضير من جعل 
التاوة م��ادة تعليمية في الم��دارس، وقالت »هناك جزء 
من الطلبة يتعلمون التاوة خارج أوقات الدراسة لرغبتهم 
ف��ي وجوده��ا ضمن المنهج الدراس��ي فهي من أس��اس 
التنش��ئة، لطالما أن هذا المب��دأ موجود ومطبق فا يضر 

من تضمين ذلك بالتشريع«.
فيما أشار العضو علي العرادي، إلى أن مادة اللغة العربية 
في الم��دارس الخاص��ة غير كافي��ة ومادة ت��اوة القرآن 
غي��ر معمول بها ف��ي تلك المدارس، بينم��ا ارتأى العضو 
د.محمد علي أنه ال مش��كلة من تضمين نص تش��ريعي 
واض��ح فإضافة مقرر التاوة لمرة واحدة في األس��بوع لن 

يضر أحدًا.

»الشورى«: نمر بمرحلة 
صحية استثنائية تتطلب 

مزيدًا من الوحدة الوطنية
أك��د مجلس الش��ورى، ه��ذه المرحلة الحساس��ة، وفي ظل 
الظروف والتحديات الصحية االس��تثنائية، تتطلب مزيدًا من 
الوحدة الوطنية، والتماسك المجتمعي، والتعاضد والتكاتف 

بين الجميع لتجاوها.
وفي إطار الجهود الرس��مية والوطنية الت��ي تبذلها مملكة 
البحري��ن ضمن الحمل��ة الوطنية لمكافح��ة فيروس كورونا 
»كوفي��د19«، أع��رب مجل��س الش��ورى ع��ن عظي��م فخره 
واعت��زازه، وبال��غ ش��كره وتقدي��ره للخط��وات واإلج��راءات 
االحترازي��ة المتقدمة التي ت��م اتخاذها تنفي��ذًا لتوجيهات 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��اد المفدى، من أجل التعامل مع الفيروس، لضمان عدم 

توسع انتشاره داخل مملكة البحرين.
وأش��اد مجلس الش��ورى بالمتابعة واالهتمام الكبيرين من 
ل��دن صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة، ولي العه��د نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، وحرص س��موه على إصدار توجيهاته لوضع 
خطة متكاملة وش��املة يتم تنفيذها ضمن الحملة الوطنية 
لمكافحة في��روس كورون��ا. وأكد مجلس الش��ورى أن أبناء 
البحري��ن األعزاء أثبتوا عب��ر التاريخ تماس��كهم ووحدتهم، 
والتفافه��م حول القيادة الحكيمة، واس��تجابتهم مع مختلف 
التوجيه��ات والتعليم��ات الت��ي تضم��ن س��امة الوط��ن 

وسامتهم.
وثم��ن مجل��س الش��ورى عالي��ًا تفان��ي وإخ��اص الفريق 
الوطن��ي للتصدي لفيروس كورونا، وم��ا يمتلكه من خبرات 
تبع��ث على الفخر واالعتزاز، وتعك��س تميز الكفاءات الطبية 
الوطني��ة، وتنفيذه��ا لخط��ة التعامل مع الفيروس بش��كل 
دقي��ق ومحكم، مش��يدًا المجلس بالمس��تويات العالية من 
الشفافية والوضوح التي يتحلى بها الفريق الوطني، وحرصه 
عل��ى طمأن��ة المواطنين والمقيمي��ن، وإص��دار التعليمات 
واإلرش��ادات الصحية، ونش��رها عبر مختلف الوس��ائل، وفي 
جميع مناطق مملكة البحرين. كما نوّه بالتعاون والتنس��يق 
بين جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة، وكذلك 
المؤسس��ات األهلية ومنظمات المجتمع المدني، وما أبدته 
من استجابة للتوجيهات المستمرة المتعلقة بكيفية التعامل 

مع الفيروس، واتخاذ التدابير الوقائية الازمة.
وثم��ن المجلس الدور الكبير الذي يضطلع به منتس��بو قوة 
دف��اع البحري��ن، ووزارة الداخلي��ة، ووزارة الصح��ة، ووزارة 
المواص��ات واالتص��االت، ووزارة ش��ؤون اإلع��ام، وكافة 
وزارات الدولة ومؤسس��اتها، وعملهم الدؤوب ضمن فريق 
البحرين الواحد، من أجل الحفاظ على صحة وس��امة جميع 

أبناء البحرين والمقيمين على أرض الوطن.
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غدًا تصويت »النواب« على استجواب حميدان 

السيسي: استجواب وزير »العمل« غير جدي

خلصت لجنة الجدية المعنية بالنظر في طلب 
االس��تجواب النيابي المقدم ضد وزير العمل 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان إلى عدم 

جدية االستجواب.
وبحس��ب المعلوم��ات الت��ي حصل��ت عليها 
الوط��ن صوت على عدم الجدية 4 أعضاء من 
اللجنة مقابل 3 أصوات رأت جدية االستجواب 
في اجتم��اع اللجنة األحد. وص��وت على عدم 
جدي��ة االس��تجواب رئي��س اللجن��ة محم��د 
السيس��ي وأحمد الس��لوم ود.عل��ي النعيمي 
وب��در الدوس��ري، فيم��ا ص��وت عل��ى جدية 
االس��تجواب ممدوح الصالح، كلثم الحايكي، 

ود.سوسن كمال.
من جانبه قال رئيس اللجنة محمد السيس��ي 

للوطن: »إن اللجنة درس��ت طلب االستجواب 
المق��دم م��ن 21 نائب��ًا ض��د وزي��ر العم��ل 
والتنمية االجتماعي��ة جميل حميدان بمهنية 
وخلص فحص الطل��ب إلى عدم جدية محاور 

االستجواب«.
وأوض��ح »تن��اول االس��تجواب محورين األول 
ع��دم وض��ع الوزي��ر الخط��ة الوطني��ة التي 
تتضم��ن االس��تراتيجية والسياس��ة العام��ة 
بش��أن العمال��ة الوطني��ة واألجنبي��ة، وبعد 
دراس��ة المحور تبين أن الخط��ة الوطنية غير 
مناط بها تحديد نسب البحرنة، كما إن عدد 
من الجهات لديها خطط لرفع نسب البحرنة. 
إضافة إلى أن تحديد نسب البحرنة يصدر من 
الوزي��ر بقرار وزاري وال يضمن بش��كل صريح 

من خالل قانون«.
وعن محور اعتماد مهن عامل ضيافة »مرن« 
و»عام��ل م��رن« دون وج��ود س��ند قانون��ي 
للق��رار بين السيس��ي: »بعد الدراس��ة تبين 
أن الق��رارات المذكورة اس��تندت على قرارات 

مجلس الوزارء«.
وش��دد السيس��ي عل��ى أن الفيص��ل ال��ذي 
اعتمدته اللجنة في تحديد جدية االستجواب 

من عدمها هو االلتزام بالقوانين واللوائح.
وبحسب الالئحة الداخلية للمجلس سيعرض 
تقرير لجنة الجدية على المجلس في جلس��ة 
الثالث��اء للتصوي��ت دون مناقش��ة، وال يع��د 
االس��تجواب جديًا إال إذا واف��ق على ذلك ثلثا 

أعضاء المجلس.

 نواب يعلنون تأجيل 
استجواب وزير »العمل« بسبب »كورونا«

أعلن عدد من النواب مقدمي طلب استجواب وزير العمل والتنمية 
االجتماعية، تأجيل طلب االس��تجواب لمنح الحكومة ومؤسس��ات 
الدول��ة والمجتمع األولوي��ة الوطنية في مكافح��ة فيروس كرونا 

)كوفيد-19(.
وقال النواب إنه نظرا للظروف التي تمر بها البالد واستنفار جميع 
مؤسس��ات الدولة برئاسة صاحب الس��مو األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، وكافة أفراد المجتمع من أجل مكافحة وإدارة أزمة 
انتش��ار فيروس كرونا )كوفيد-19( حتى اس��تقرار الوضع الصحي 

في مملكة البحرين.
وأكدوا أنه من منطلق المسؤولية الوطنية ومبدأ ترتيب األولويات 
الوطنية والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه 

الظ��روف التي يج��ب أن تتضاف��ر فيها جميع الجهود كل حس��ب 
موقعه وبوعي مجتمعي مشترك للحد من انتشار الفيروس، ولمنح 
الحكومة المس��احة الكافي��ة لتوحيد وتركيز جهود مؤسس��اتها، 
وأجهزتها تجاه األولويات الوطنية المعنية بالمحافظة على صحة 

وسالمة المواطنين من انتشار الفيروس.
ولفت النواب إلى أن التعاون س��يكون مس��تمرًا بين الس��لطتين 
التشريعية والتنفيذية في إيجاد الحلول الرقابية المناسبة لمحاور 
االس��تجواب من خالل تشكيل لجنة مش��تركة بين أعضاء مجلس 
الن��واب والحكومة، بع��د االنتهاء من مكافحة انتش��ار الفيروس، 
داعين اهلل أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه وأن 
يديم عليه��ا نعمة الصحة واألمن واألمان تحت راية جاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

 »خارجية النواب«: إسقاط 
الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء

أقرت لجنة الش���ؤون الخارجي��ة والدفاع واألمن 
الوطن��ي النيابية المرس��وم بقان��ون رقم )16( 
لس��نة 2019 بتعدي��ل بع��ض أح��كام قان��ون 

الجنسية البحرينية لعام 1963.
ويتألف المرس��وم بقانون من )3( مواد، فقد جاء 
في مادته األولى أن يس��تبدل بنص المادة )10( 
من قانون الجنس��ية البحرينية لعام 1963 نص 
جديد يجيز فيه إس��قاط الجنسية البحرينية عمن 
يتمتع بها بقرار مس��بب من مجلس الوزراء، بناء 

على عرض وزير الداخلية، أما المادة الثانية فقد 
نصت على إلغاء الم��ادة )24( مكررًا من القانون 
رقم )58( لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من 
األعم��ال اإلرهابية، في حين جاءت المادة الثالثة 

تنفيذية.
ويه��دف المرس��وم لتوحي��د اإلج��راءات واألداة 
القانونية المبينة لكافة حاالت إس��قاط الجنسية 
البحريني��ة، بما في ذلك حالة اإلدانة في الجرائم 
اإلرهابية ال��وارد النص عليها في المواد من )5( 

إلى )9( و)12( و)17( في القانون رقم )58( لسنة 
2006م، بش��أن حماي��ة المجتمع م��ن األعمال 
اإلرهابية. وجعلت المادة )24( مكررًا من القانون 
رقم )58( لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من 
األعمال اإلرهابية إسقاط الجنسية البحرينية أمرًا 
وجوبي��ًا في حق المدان بإح��دى الجرائم المبينة 
في المادة المذكورة، كعقوب��ة تبعية فضاًل عن 
العقوب��ة األصلي��ة المق��ررة دون اعتبار الختالف 

الظروف الشخصية للجاني.

 »خدمات النواب«: السماح لخريجي 
»طب الخارج« باجتياز »االمتياز« في السلمانية

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابية على االقتراح برغبة بالس��ماح لخريجي 
الطب الدارس��ين في الخارج بامتياز البرنامج التدريبي »س��نة االمتياز« 
في مجمع الس��لمانية الطبي أو المؤسس��ات الصحية الحكومية األخرى 

كما كان معمواًل به في السابق.
وأرجع��ت وزارة الصح��ة حصر تدريب طلبة كليات الطب لس��نة االمتياز 
على خريجي الجامعات المحلية التي ترتبط مع الوزارة باتفاقيات تدريب 
معتم��دة تتمثل ف��ي زيادة عدد خريجي الطلب��ة البحرينيين من كليات 

الطب في السنوات األخيرة.
وقالت الصحة ف��ي ردها على المقترح الذي يصوت عليه النواب الثالثاء 
يوج��د في المواق��ع اإلكلينيكية بوزارة الصح��ة 301 طبيب متدرب في 
مختلف المس��تويات بمختل��ف التخصص��ات الطبية التابع��ة للمجلس 

العربي للتخصصات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأضافت »يتم العمل حاليًا على إدارج 120 طبيبًا متدربًا جديدًا للمواقع 
اإلكلينيكية في التخصصات نفسها كما هناك 120 طبيبًا متدربًا أكلموا 
سنة االمتياز وتستعد المواقع اإلكلينيكية الستقبال 101 طبيب متدرب 

جديد في برنامج سنة االمتياز«.

»الصحة«: 301 طبيب متدرب 
في مختلف المستويات

 إدارج 120 طبيبًا متدربًا جديدًا 
و101 في »برنامج االمتياز«

»الكهرباء«: 24 مليون دينار 
لدعم الحسابات غير المنزلية

أكدت وزارة الكهرباء والماء أن دعم لشريحة االستهالك غير المنزلي 
للكهرب��اء )1- 5000 وح��دة( بلغ العام الماض��ي أكثر من 24 مليون 

دينار.
وقال��ت ف��ي رده��ا عل��ى المقت��رح ال��ذي يناقش��ة الن��واب الثالث��اء 
»المس��تهدفون من االس��تهالك غير المنزلي أساسًا هم صغار التجار 
أصحاب المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة حيث يقع ضمن الشريحة 

أكثر من 80% من استهالك الكهرباء لهذه الفئة«.
ورأت الكهرب��اء أن المقت��رح س��يؤدي إلى زيادة اس��تهالك الكهرباء 
ف��ي أوقات الذروة خالل فترة الصيف مما يزي��د الميزانيات المطلوبة 

ألعمال الصيانة واإلصالح.
إل��ى ذلك وافقت لجن��ة المرافق العامة والبيئ��ة النيابية على االقتراح 
برغبة بقيام الحكومة بدعم الكهرباء والماء لصغار التجار البحرينيين 

أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 »التربية«: استحداث مقرر
إثرائي للثانوية في »اإلعالم«

أكدت وزارة التربية والتعليم اس��تحداث مقرر إثرائي للمرحلة الثانوية 
في الفترة المقبلة يتضمن الكفايات األساسية في مجال اإلعالم. 

ووافق��ت لجنة الخدمات النيابية على االقت��راح برغبة بإدخال مقررات 
اإلعالم وتكنولوجيا االتصال بمناهج المدارس الحكومية.

وقال��ت وزارة التربية والتعلي��م في ردها على المقترح الذي يناقش��ة 
النواب في جلس��ة الثالثاء إن المقترح يتطاب��ق مع رؤيتها في تطوير 
المناهج الدراسية وتنويعها وهي في طور االستعداد الستحداث مقرر 

إثرائي للمرحلة الثانوية في الفترة المقبلة.
ويه��دف المقترح إلى تزويد الطالب بالمهارات والكفايات األساس��ية 
في مجال اإلعالم لإلس��هام في تجس��ير الفجوة المعرفية والمهارات 
للطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في تخصص اإلعالم 
والعالقات العامة أو االنخراط مباشرة في سوق العمل في ذات المجال.

 »تشريعية النواب«: تثبيت الموظفين 
المؤقتين في الحكومة خالل عام

 »تشريعية النواب«: تثبيت موظفي 
 العقود المؤقتة في الوزارات 

والهيئات الحكومية خالل عام

»خارجية النواب«: إلزام مالكي البيوت بوضع 
أجهزة إطفاء الحريق وكاشف الدخان والغاز

»خدمات النواب«: إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل 
ودور رعاية وإيواء لذوي اإلعاقة في المحافظات

»خدمات النواب«: إنشاء مركز متخصص مزود 
بكافة التجهيزات لتأهيل ذوي اإلعاقة والتوحد

»خدمات النواب«: إدخال مقررات اإلعالم 
وتكنولوجيا االتصال بمناهج المدارس الحكومية

 »مرافق النواب«: دعم الكهرباء 
والماء لصغار التجار البحرينيين أصحاب 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 »حقوق اإلنسان النيابية«: 
وضع استراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان 

 »الشباب النيابية«: تحويل 
ملعب عسكر إلى مركز شبابي نموذجي

»الشباب النيابية«: تخصيص أرض في الحجيات 
»مجمع 929« إلنشاء مركز شبابي لكال الجنسين

 اقتراحات برغبة 
يحسمها »النواب« الثالثاء

»شبابية النواب« تبحث 
والمؤيد »االحتراف الرياضي«

أكد رئي��س اللجنة النوعية الدائمة للش��باب والرياض��ة بمجلس النواب 
عب��داهلل الدوس��ري، أن اللجنة ناقش��ت األحد مع وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة أيم��ن المؤيد عددًا م��ن الموضوعات بينها، مش��روع قانون 

بشأن االحتراف الرياضي.
وأش��ار إلى أن اللجنة بحثت مع الوزير القان��ون »المعد في ضوء االقتراح 
بقانون المقدم من مجلس الش��ورى«، حيث ناقش��ت عددًا من الجوانب 
والتص��ورات، وحصل��ت على إيضاحات من قبل الوزير بش��أن المش��روع 

بقانون.
كما بحثت اللجنة في اجتماعها مع الوزير االقتراح بقانون بش��أن تنظيم 
الرياضة، واالقتراح بقانون بش��أن تحويل األندية الرياضية إلى ش��ركات 

استثمارية.
وأكد الدوسري، تطلع اللجنة بسرعة الحصول على مرئيات وتصورات عدد 
من الجهات المعنية، حول المش��اريع واالقتراح��ات بقوانين واالقتراحات 

برغبة، وذلك بناء على طلبات تقدمت بها اللجنة في الفترة السابقة.
وذكر أن اللجنة س��تواصل بحث عدد من الموضوعات األخرى التي تعنى 
بمجال الشباب والرياضة، والسعي لتعزيز القوانين وسن التشريعات بما 

يواكب التطورات المتسارعة للقطاع الرياضي في مملكة البحرين.

https://bit.ly/3amSeci
https://bit.ly/2VI57cu
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المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
الصحـــة  وزارة  بديـــوان  مكتبهـــا  فـــي 
بالجفيـــر، ســـفير جمهوريـــة كوريـــا لدى 

مملكة البحرين كو هيون مو.
اللقـــاء، رحبـــت وزيـــرة  وفـــي مســـتهل 
الصحة بالســـفير الكـــوري، إذ قدم أثناء 
اللقـــاء تقريـــرا عـــن آخر التطـــورات في 
كوريـــا الجنوبيـــة عـــن فيـــروس كورونا 
مـــن  تنفيـــذه  يتـــم  ومـــا   ،)19 )كوفيـــد 
بهـــذا  ووقائيـــة  احترازيـــة  إجـــراءات 
الشـــأن. وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة، أثناء 
اللقـــاء، عمق عالقات التعاون المشـــترك 
واســـتمرار  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
ســـبل التعاون والتنســـيق بين الجانبين 
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى أمن وســـالمة 
المجتمـــع بمـــا يضمـــن متابعـــة وتنفيـــذ 
كافـــة اإلجـــراءات الوقائيـــة والتدابيـــر 

االحترازية.

تواصـــل  الصحـــة  وزارة  أن  وأكـــدت 
جهودها الوطنية المخلصة في مكافحة 
فيـــروس كورونا )كوفيد 19( بمشـــاركة 
الفـــرق والكـــوادر الطبيـــة المتخصصـــة، 
وفقًا لتوجيهـــات ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأثنـــاء اللقـــاء، أشـــاد الســـفير الكـــوري 
باإلجـــراءات الوقائيـــة والرقابيـــة التـــي 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  تتخذهـــا 
فـــي مجـــال تعزيـــز ســـبل التصـــدي لهذا 
الفيـــروس، ومتابعـــة الترصـــد وااللتزام 
والتعليمـــات  اإلرشـــادات  بتطبيـــق 
إلـــى  اســـتناًدا  الصـــادرة،  التوعويـــة 
توصيات منظمة الصحة العالمية، وفي 
إطـــار التنســـيق والتعـــاون للحفاظ على 

صحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

الصالح: استمرار سبل التنسيق للحفاظ على سالمة المجتمع

تســلمت رئيســة المؤسســة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة الشــيخة مروة بنت عبد الرحمن آل خليفة جائزة الشــيخ ســعيد بن 
طحنون كأفضل 50 شخصية مؤثرة في المجتمع.

وتســـلمت الشيخة مروة الجائزة 
والتكريم من الشـــيخ ســـعيد بن 
طحنـــون آل نهيـــان خـــالل حفل 
التكريم الـــذي أقيم على هامش 
فعاليـــات ملتقـــى رواد األعمـــال 
بدولـــة اإلمـــارات بحضـــور عـــدد 
من الشـــيوخ وكبار الشـــخصيات 
والمؤثرين من رواد األعمال في 
الخليج والوطن العربي والعالم، 
وانطلق تحت شعار “أفضل قادة 
مـــن رواد األعمـــال”، وذلـــك فـــي 
فندق جراند حياة في أبوظبي.

ويمثـــل هـــذا التكريم بعـــدا مهما 
علـــى  المجتمعـــي  العمـــل  فـــي 
المســـتوى الخليجـــي واإلقليمي 
ويؤشـــر للعمـــل المتواصـــل الذي 
الخيريـــة  المؤسســـة  بـــه  قامـــت 
لحمايـــة الحيـــوان، لتحصد هذه 
الجائـــزة المتميزة، ولتضع بصمة 
مـــروة  الشـــيخة  لعمـــل  متميـــزة 
بنـــت عبـــد الرحمـــن كأفضـــل 50 
شـــخصية مؤثـــرة فـــي المجتمع 
عمـــل  انطـــالق  حداثـــة  بالرغـــم 
عـــام  منـــذ  وإنشـــائها  المؤسســـة 

واحد فقط.
وجاء هذا التكريم بعد إنجازات 
المؤسســـة الحافلة خـــالل عامها 
األول ووصـــل صداهـــا إلـــى عدة 
والعالـــم،  المنطقـــة  فـــي  دول 
تكريـــم  أول  ويتـــم  يكـــون  وأن 
للمؤسسة من قبل دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة ومن 
مؤسســـة لها الريـــادة في قياس 
المعاييـــر المحكمـــة للمؤسســـات 
فـــي  المؤثريـــن  واألشـــخاص 
مجتمعاتهـــم، والتـــي تعتبـــر أحد 
لعمـــل  والمهتميـــن  المتابعيـــن 
مـــن  لمزيـــد  للمؤسســـة ونتطلـــع 
التعـــاون بين المؤسســـة وجميع 
دولـــة  فـــي  المعنيـــة  الجهـــات 
اإلنجـــازات  لمواصلـــة  اإلمـــارات 

وتحقيق األهداف.
األعمـــال  رواد  ملتقـــى  وانطلـــق 
بدولـــة اإلمـــارات وســـط حضور 
وكبـــار  الشـــيوخ  مـــن  واســـع 
الشخصيات والمؤثرين من رواد 
“أفضـــل  شـــعار  تحـــت  األعمـــال 
قادة مـــن رواد األعمال”، ويعتبر 
تفاعليـــة  منصـــة  الملتقـــى  هـــذا 
التحـــوالت  أهـــم  الســـتعراض 
واآلثـــار  الجديـــدة  االقتصاديـــة 
عليهـــا  المترتبـــة  االقتصاديـــة 
والمبـــادرات  الخبـــرات  وتبـــادل 
لدفـــع  الســـبل  أفضـــل  وبحـــث 
عجلـــة النمو االقتصـــادي وتعزيز 
تنافســـية الدولة،  كمـــا يركز على 
المبـــادرات والمشـــاريع التنموية 
التـــي حققتها هذه الشـــخصيات 

بصفتها وجهة استثمارية رئيسة 
في المنطقـــة إضافة إلى تعريف 
والمســـتثمرين  األعمـــال  رجـــال 
والجهات االقتصادية المشـــاركة 
بالمقومـــات  الملتقـــى  فـــي 
االستثمارية المتميزة التي تتمتع 
بها بشكل خاص ودولة اإلمارات 
عموما، ومناخها المحفز لألعمال 
منظومتهـــا  اســـتعراض  بجانـــب 
مـــن  تجعـــل  التـــي  االقتصاديـــة 
القطاعـــات  كل  فـــي  االســـتثمار 

ناجحا.
وقال الشيخ ســـعيد بن طحنون 
رواد  “ملتقـــى  إن  نهيـــان  آل 
بـــدوره  سيســـاهم  األعمـــال” 
الرائـــد كمنصـــة وطنيـــة لتعزيـــز 
التعـــاون والتنســـيق بيـــن دوائـــر 
كل  فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة 
واســـتعراض  الدولـــة  إمـــارات 
مســـتجدات االقتصـــاد الوطنـــي 
وآفاقه التنمويـــة خالل المرحلة 
المقبلـــة وبحـــث خطـــط التنمية 
فـــي  المســـتقبلية  والمبـــادرات 
ضوء مستهدفات الدولة ورؤية 
الرئيـــس  أكـــد  بـــدوره   .2020
التنفيـــذي “لشـــركة فأســـت لينك 
لالستشارات التسويقية” ، محمد 
خميس النجار، الشـــركة المنظمة 
للفعاليـــة أنـــه تم التفاعل بشـــكل 
كبيـــر مـــع الفعاليـــة مـــن مختلف 
ومـــن  بالدولـــة  الشـــخصيات 
خارجها؛ ألنها ستســـاهم بشـــكل 
فـــي قطاعـــي االســـتثمار  فعـــال 
العربيـــة  باإلمـــارات  واالقتصـــاد 
المتحدة.   وقام الشيخ في ختام 
الملتقى بتكريم والمشاركين من 
الشـــخصيات المؤثـــرة مـــن رواد 

األعمال.
لرئيســـة  تصريحـــات  وفـــي 
لحمايـــة  الخيريـــة  المؤسســـة 

الحيوان والبيئة الشـــيخة مروة 
خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بنـــت 
بعـــد تســـلمها الجائـــزة، أكدت أن 
الملتقـــى يعتبـــر منصـــة تفاعلية 
التحـــوالت  أهـــم  الســـتعراض 
واآلثـــار  الجديـــدة  االقتصاديـــة 
عليهـــا  المترتبـــة  االقتصاديـــة 
والمنطقـــة،  الخليـــج  دول  فـــي 
هـــو  الملتقـــى  أن  إلـــى  مشـــيرة 
مظلـــة متميـــزة ورائـــدة لتبـــادل 
وبحـــث  والمبـــادرات،  الخبـــرات 
أفضل الســـبل لدفـــع عجلة النمو 
االقتصـــادي وتعزيز التنافســـية، 
مؤكدة أن الملتقى يجسد ويركز 
علـــى قصـــص ناجحـــة ومؤثـــرة 
للعديد من المبادرات والمشاريع 
هـــذه  حققتهـــا  التـــي  التنمويـــة 
وجهـــة  بصفتهـــا  الشـــخصيات 
اســـتثمارية رئيســـة في المنطقة 
وبعضهـــا تكـــون مبـــادرات غيـــر 
مســـبوقة، مردفـــة كما أنـــه يعمل 
األعمـــال  رجـــال  تعريـــف  إلـــى 
والجهـــات  والمســـتثمرين 
فـــي  المشـــاركة  االقتصاديـــة 
الملتقى بالمقومات االستثمارية 
المتميـــزة للمنطقـــة، موضحة أن 
لتعريـــف  فرصـــة  كان  الملتقـــى 
االســـتثماري  بالمنـــاخ  الحضـــور 
الرحـــب بالبحرين، واســـتعراض 
العديد من الفرص االســـتثمارية 
الناجحـــة لدينـــا، وتقديـــم صورة 
للدعـــم الحكومـــي والتســـهيالت 
االســـتثمارات  لدعـــم  المقدمـــة 
والصناعـــات القائمـــة فـــي بلدنـــا 
لللفـــرص  واســـتعراض  الغالـــي، 
فـــي  الواعـــدة  االســـتثمارية 
االســـتثمارية  المجـــاالت  كافـــة 
والتجاريـــة، والتـــي تمثـــل أحـــد 
روافد التنمية المستدامة ورؤية 

البحرين 2030.

جانب من التكريم

المجتمــع فــي  مؤثــرة  شــخصية   50 أفضــل  ضمــن 
تكريم الشيخة مروة إلنجازاتها في حماية الحيوان والبيئة

“الصحة”: تسجيل 6 حاالت جديدة ليصل عدد المصابين إلى 47
1977 ــص  ــح ف ــد  ــع ب ــا”  ــ ــورون ــ “ك ــن  مـ شــخــصــا   1930 ســامــة 

 فــي إطــار الجهود المبذولــة لمكافحة فيروس كورونــا )كوفيد 19( حرصا 
علــى ســامة المواطنين والمقيمين ومنع انتشــاره، أكــدت وزارة الصحة 
أنــه تــم فحص 1977 شــخصا قادما من إيــران والدول الموبــوءة، وتبين 
ســامة 1930 شــخصا وخلوهــم مــن فيــروس كورونــا، فيمــا يخضــع 47 

مصابا للعاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.

أنـــه  الصحـــة  وزارة  وأوضحـــت 
وضمـــن الــــ 47 حالـــة، تـــم تشـــخيص 
6 حـــاالت جديـــدة مصابـــة بفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19( أمـــس، وهـــي لــــ 
3 مواطنـــات بحرينيـــات ومواطنيـــن 
اثنيـــن بحرينييـــن ومواطن ســـعودي 
كانـــوا قد وصلوا عـــن طريق رحالت 
جويـــة غيـــر مباشـــرة من إيـــران عبر 
مطـــار البحرين الدولـــي ليصل العدد 
نقـــل  وتـــم  مصابـــة،  حالـــة   47 إلـــى 
الحاالت الســـت الجديـــدة إلى إحدى 
المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العالج 
إشـــراف  تحـــت  الالزمـــة  والرعايـــة 
طاقـــم طبـــي متخصـــص فـــور تأكيد 
نتائج التحاليـــل المختبرية إصابتهم 

بالفيروس.
تواصـــل  بأنهـــا  الـــوزارة  وأفـــادت 

جدولـــة الفحـــص لمعاينـــة 2292 من 
المواطنيـــن الذيـــن عـــادوا مـــن إيران 
خالل شـــهر فبراير قبـــل إعالن إيران 
أن  كمـــا  بمدنهـــا،  الفيـــروس  تفشـــي 
الوحدات المتنقلـــة للفحص المجهزة 
المعتمـــدة  الطبيـــة  المعاييـــر  وفـــق 
اســـتمرت أمس بإجـــراء الفحوصات 
الالزمـــة لهم في مناطق ســـكنهم من 
قبل فريق طبي مختص بأخذ العينة؛ 
للتأكد من ســـالمتهم وعدم إصابتهم 
بالفيـــروس، مجددة الـــوزارة دعوتها 
للمواطنيـــن والمقيميـــن العائدين من 
إيـــران فـــي شـــهر فبرايـــر التســـجيل 
www.moh.( اإللكتروني عبر الرابط
علـــى  االتصـــال  أو   ،)gov.bh/444
الرقـــم 444، لجدولـــة موعد الفحص 
مع البقاء في مقر ســـكنهم في غرفة 

منفصلة حتى جدولة موعد الفحص 
ســـتعطى  التـــي  التعليمـــات  واتبـــاع 
لهـــم مـــن قبـــل الفريـــق الطبـــي، مـــع 
ضـــرورة تجنب االختـــالط باآلخرين 
لتجنب نشـــرهم للفيـــروس لعائالتهم 

وللمجتمع في حال إصابتهم به.
تزويـــد  يتـــم  أنـــه  الـــوزارة  وأكـــدت 
المواطنين ممـــن يتم فحصهم بكافة 
التوعويـــة؛  التعليمـــات واإلرشـــادات 
منحهـــم  ويتـــم  ســـالمتهم،  لضمـــان 
إجـــازة طبية مدفوعة األجر لمدة 14 
يوما، كما تتم أيضا متابعتهم من قبل 
فريق طبي مختص؛ لضمان صحتهم 
مع تأكيـــد ضرورة اتبـــاع اإلجراءات 
االحترازيـــة الوقائيـــة المتمثلـــة فـــي 

الحجر المنزلي لمدة 14 يوما. 
إلـــى  الصحـــة  وزارة  أشـــارت  كمـــا 
المتبعـــة  إجراءاتهـــا  تواصـــل  أنهـــا 
فـــي  الفيـــروس  انتشـــار  لمكافحـــة 
المملكـــة عبـــر ضمـــان متابعـــة جميـــع 
القادميـــن من الـــدول الموبوءة لمدة 
14 يومـــا من قبل فريـــق متخصص؛ 
للتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن أي أعراض 
والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق 
اإلجراءات االحترازية والوقائية من 
فيروس كورونا )كوفيد 19( بحســـب 
المعاييـــر الدوليـــة التـــي  أوصـــت بها 

منظمة الصحة العالمية.

المنامة - وزارة الصحة

االثنين 2 مارس 2020 - 7 رجب 1441 - العدد 4157

   بيان املركز املايل املوحد

مدققةمدققةكام يف 31 ديسمرب 2019

20192018

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 4,016,874  3,359,368 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,243,491  2,245,124 ودائع قانونية

 48,463,736  52,395,388 االستثامرات

 2,346,901  2,188,886 مبالغ تأمني مستحقة القبض

 297,053  1,096,764 مبالغ مستحقة من أطراف ذي عالقة

 8,249,490  6,993,967 حصة معيدي التأمني من مخصصات التأمني

 5,510,167  6,240,896 حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

 125,437  70,233 تكاليف رشاء مؤجلة

 148,024  323,002 موجودات غري ملموسة

 73,267  693,970 عقارات

 956,892  1,419,034 موجودات أخرى

 72,431,332  77,026,632 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

8,131,899  9,423,345 املطالبات القامئة

18,332,262 19,394,813 مخصصات التأمني

25,065,840  27,222,122 مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

2,586,256  1,358,287 مستحقات رشكات إعادة التأمني

1,249,362  3,330,607 مطلوبات أخرى

 56,428,170  59,666,623 مجموع املطلوبات

 187,253  284,259 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 25,000,000  25,000,000 رأس املال

 57,820  57,820 إحتياطي قانوين

 )59,065( 198,710 إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامر

 )9,182,846( )8,180,780(الخسائر املرتاكمة

 15,815,909  17,075,750 مجموع حقوق املساهمني

 72,431,332  77,026,632 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملشاركني

20192018للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

9,383,333  14,243,915 االشرتكات بعد خصم االشرتكات املسرتجعة

)8,207,052( )5,757,956(االسرتدادات و االستحقاق

)925,468( )809,518(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 250,813  7,676,441 االشرتاكات املكتسبة

 )1,268,189( )3,576,607(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 568,194  473,340 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 )699,995( )3,103,267(حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

 3,475,691  )2,156,282(الحركة يف املطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 3,026,509  2,416,892 صايف االشرتاكات املكتسبة

الربح / )الخسارة( يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة العادلة من خالل

 )769,673( 2,994,297   الربح أو الخسارة

 )52,200( 82,440 إحتساب الربح / )الخسارة( املستحق من بيع إستثامرات  متاحة للبيع

 101,199  101,033 دخل االرباح

 2,305,835  5,594,662 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )2,597,112( )6,290,819(املطالبات املتكبدة

 1,939,621  3,502,509 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 -    )72,063(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )1,749,272( )2,543,546(رسوم الوكالة

 )24,500( )91,737(حصة املضارب 

 )2,431,263( )5,495,656(مجموع املرصوفات

 )125,428( 99,006 الفائض/)العجز( للسنة املحول إىل صندوق املشاركني

 49,255  )2,000(التغري يف القيمة العادلة خالل السنة

 )76,173( 97,006 مجموع  الدخل / )الخسارة( الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملساهمني

20192018للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 13,673,962  9,348,757 إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

 )4,980,822( )2,752,722(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 6,596,035  8,693,140 

 )2,091,669( )1,762,822(أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 96,503  65,570 حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 4,898,783  6,697,974 

 )423,616( 1,988,050 الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

 540,278  )1,728,863(الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

 6,814,636  5,157,970 صايف األقساط املكتسبة

 1,099,401  1,182,954 دخل الفوائد

 447,511  445,666 رسوم إدارة

 1,749,272  2,543,546 رسوم الوكالة

 179,403  3,618 إيرادات أخرى

 24,500  91,737 حصة املضارب

 )111,241( )115,981(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 )6,035( 1,059,089 دخل االستثامر - صايف

 5,210,629  3,382,811 

 10,197,447  10,368,599 مجموع اإليرادات

املطالبات

 )11,246,927( )9,427,198(املطالبات املتكبدة

 6,140,240  5,593,023 حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

 )5,106,687( )3,834,175(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

 )350,087( )860,363(تكاليف الرشاء

 -    )100,659(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة للتأمني

 )2,424,325( )2,730,822(تكاليف املوظفني

 )1,553,523( )1,840,514(مرصوفات عامة وإدارية

)5,532,358( )4,327,935( 

 )9,434,622( )9,366,533(مجموع املطالبات واملرصوفات

 762,825  1,002,066 مجموع الربح

الدخل الشامل اآلخر

سيتم إعادة تصنيف الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الدخل املوحد يف

  الفرتات الالحقة:

االستثامرات املتوفرة للبيع:

 )59,065( 257,775 التغري يف القيمة العادلة خالل السنة و الدخل الشامل الآلخر

 703,760  1,259,841 مجموع الدخل الشامل للسنة

   بيان املركز املايل 

مدققةمدققةكام يف 31 ديسمرب 2019 

20192018

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 2,678,381  2,660,209 النقد واألرصدة لدى البنوك

 1,978,239  1,979,872 ودائع قانونية

 30,561,965  32,096,920 االستثامرت

 3,124,960  3,395,861 حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات غري املكتسبة

 1,450  161,662 أرصدة إعادة التكافل املستحقة القبض

 505,450  960,497 أرصدة التكافل املستحقة القبض

 125,437  70,233 تكاليف رشاء مؤجلة

 576,656  2,582,911 مبالغ مستحقة من أطراف ذي عالقة

 34,975  19,944 موجودات غري ملموسة

 8,780  10,348 موجودات ثابتة

 685,390  1,440,681 موجودات أخرى

 40,281,683  45,379,138 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 6,699,008  7,941,840 األحتياطات الفنية للتكافل

 25,065,840  27,222,122 مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

 1,267,312  -   مبالغ مستحقة ألطراف ذي عالقة

 506,827  1,076,849 ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

 943,348  2,306,052 مطلوبات أخرى

 34,482,335  38,546,863 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 187,253  286,259 الفائض املحتفظ به

 -    )2,000(احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 187,253  284,259 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 13,262,600  13,262,600 رأس املال

 )7,650,505( )6,709,566(الخسائر املرتاكمة

 -    )5,018(احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 5,612,095  6,548,016 مجموع حقوق املساهمني

 40,281,683  45,379,138  مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان اإليرادات و املرصوفات لصندوق املشاركني  

20192018للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 9,383,333  14,243,915 االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

 )8,207,052( )5,757,956(االسرتدادات و االستحقاق

 3,475,691  )2,156,282(الحركة يف املطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 )769,673( 2,994,297 دخل / )خسارة( االستثامر - صايف

 3,882,299  9,323,974 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )1,749,272( )2,543,546(رسوم الوكالة

 2,133,027  6,780,428 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

 2,133,027  6,780,428 صايف االشرتاكات

 )1,268,189( )3,576,607(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 864,838  3,203,821 صايف االشرتاكات املحتفظ بها

 )925,468( )809,518(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 568,194  473,340 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 507,564  2,867,643 االشرتاكات املكتسبة

 -    )72,063(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )52,200( 82,440 إحتساب الربح / )الخسارة( املستحق من بيع إستثامرات يف الصكوك

 101,199  101,033 دخل االرباح

 556,563  2,979,053 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )2,597,112( )6,290,819(املطالبات املتكبدة

 1,939,621  3,502,509 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )24,500( )91,737(حصة املضارب 

 )125,428( 99,006  الفائض/)العجز( للسنة يف صندوق املشاركني

  بيان الدخل

20192018للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 1,773,772  2,635,283 رسوم الوكالة واملضاربة

 447,511  445,666 رسوم إدارة

 )6,035( 169,746 دخل / )خسارة( االستثامر - صايف

 252,546  236,427 دخل االرباح

 )111,241( )115,981(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 2,356,553  3,371,141 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )1,176,702( )1,939,169(مرصوفات عامة وإدارية

 )156,833( )347,840(تكاليف الرشاء

 )3,986( )14,728(إطفاء املوجودات غري امللموسة بعد حسم الرسوم املحتسبة

 )115,856( )115,812(رسوم إدارة االستثامر

 )7,922( )12,653(االهالك

 )1,461,299( )2,430,202(مجموع املرصوفات

 895,254  940,939 مجموع الربح 

البيانات املالية مدققة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة    

الرشكة بتاريخ 11 فرباير 2020، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من: 

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات املالية كاملة.

عنوان املكتب:  مكتب 1701/1702، طابق 17، مبنى رقم 470، برج فخرو

 طريق 1010، سنابس 410، ص.ب رقم 5832 املنامة، مملكة البحرين.

هاتف:  973 17589800+
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أشار وزير األشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إلى أنه تم تحديد واقتراح قائمة للمشاريع الطرق ذات األولوية في الدائرة التاسعة بالمحافظة 
الجنوبيــة، حيــث األهميــة والتأثيــر العالــي، وتقــدر تكلفتهــا بنحــو 9.54 مليــون دينار، وســيتم تنفيذها علــى مراحل خالل الســنوات الثالث المقبلــة حال تخصيص 
االعتماد المالية الالزمة من جانب الحكومة لخدمة قاطني الدائرة التاسعة بالمحافظة الجنوبية؛ بهدف التقليل من االزدحامات المرورية والمساهمة في تحسين 
األداء المروري والســالمة المرورية في تلك المناطق وتوســعة الطرق والشــوارع ورفع من الطاقة االســتيعابية، ومنها تســوية طريق في الزالق، وتوفير حواجز 

السالمة المرورية على شارع في الصخير، وتطوير وتوسعة الشارع بالقرب من البوابة الشرقة لجامعة البحرين، وتطوير شبكة الطرق في المدينة الرياضية.

ســـؤال  علـــى  رده  فـــي  الوزيـــر  وذكـــر 
بـــدر الدوســـري حـــول  للنائـــب  برلمانـــي 
والتطويريـــة  التشـــغيلية  المشـــاريع 
والخدماتية التي تعتزم وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 

التاســـعة  الدائـــرة  فـــي  بهـــا  القيـــام 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة، ومـــدة إنجازهـــا 
فقـــد  الـــوزارة  أن  اإلجماليـــة،  وتكلفتهـــا 
قامـــت الـــوزارة بتطويـــر شـــبكة الطـــرق 
والبنيـــة التحتيـــة فـــي مختلـــف المـــدن 
المملكـــة  محافظـــات  بمختلـــف  والقـــرى 
في تحديد واقتـــراح قائمة متكاملة من 
والتطويريـــة  اإلســـتراتيجية  المشـــاريع 
ضمـــن برنامـــج قطـــاع الطـــرق لـــكل مـــن 
محافظـــات مملكـــة البحريـــن، تتناســـب 
وترفـــع  المروريـــة  الحركـــة  حجـــم  مـــع 
للشـــوارع  االســـتيعابية  الطاقـــة  مـــن 
وتســـتحدث  المختلفـــة  والتقاطعـــات 

إضافيـــة. ومخـــارج  مداخـــل 

محطة المعالجة

الصحي،  الصرف  بقطاع  يتعلق  وفيما 
المناطق  أغــلــب  توصيل  تــم  بــأنــه  أفـــاد 
ــورة فــــي الـــــدائـــــرة الــتــاســعــة  ــطــ ــمــ ــ ال
بالمحافظة الجنوبية بشبكة الصرف 

السنوات  فــي  العامة  الصحي 
بخصوص  أمــا  السابقة، 

ــي  ــ ــاقـ ــ تــــــوصــــــيــــــل بـ
طق  لمنا ا

ــتــاســعــة من  ــمـــطـــورة فـــي الــــدائــــرة ال الـ
منطقة  فــي  و1058   1056 المجمعات 
مــنــطــقــة  ــي  فــ  1062 ومـــجـــمـــع  الـــــــزالق 
ــقــة، فــســيــتــم تــوصــيــلــهــا بعد  ــورة عــن ــ هـ
مياه  معالجة  محطة  بناء  من  االنتهاء 
البحرين  غرب  لجنوب  الصحي  الصرف 
للمحطة،  الموصلة  الرئيسة  والخطوط 
بإعداد تصاميم  البدء  تم  بأنه  العلم  مع 
 ۲۰۲۰ يناير  شهر  في  المعالجة  محطة 
في  منها  االنتهاء  يتم  أن  المتوقع  ومن 
بلغت  كما  العام ۲۰۲۱،  الثالث من  الربع 
على  ديــنــار،   287.790 الــمــشــروع  قيمة 
المالية  االعــتــمــادات  تخصيص  يتم  أن 
المطلوبة لبناء المحطة حال االنتهاء من 

إعداد التصاميم.

المشاريع الخدمية

وأشار خلف إلى أن شؤون البلديات بدأت 
النواب  مجلس  مع  والتنسيق  بالتعاون 
التطويرية  المشاريع  من  حزمة  بتنفيذ 
ذات الطابع الخدمي؛ من أجل تحسين 
الــخــدمــات الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن في 
المشتركة  البلدية  المشاريع  إطار 
بمختلف مناطق مملكة البحرين 
بما يسهم في تحقيق األهداف 
عاهل  بقيادة  الشاملة  التنموية 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  الــبــالد 
عيسى آل خليفة، حيث ستقوم الوزارة 
بإنشاء حديقة إسكان الزالق الكائنة في 

مجمع 1056 بمنطقة الزالق، حيث يهدف 
المشروع إلى زيادة الرقعة الخضراء في 
الحديقة  مساحة  تبلغ  حيث  المنطقة، 
نحو 564.825 متر مربع وسيتم تنفيذها 
50 ألف  بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 

بحريني.
الحديقة سيتضمن  وأوضح أن مشروع 
تم  لــأطــفــال  رئيسة  لعب  منطقة  على 
تزويدها باأللعاب الحديثة، والتي تتوافر 
فيها مواصفات األمن والسالمة، إضافة 
الرياضية  األجــهــزة  عــدد من  توفير  إلــى 
للكبار، كما تم تجهيز التصاميم لتتضمن 
متفرقة،  خــضــراء  مــســاحــات  الــحــديــقــة 
ألتسيما،  فيكس  بأشجار  زراعتها  ليتم 
وهي أشجار كبيرة الحجم، حيث بلغت 
مساحة المناطق الخضراء نحو 155 متر 
مربع إلى جانب توفير الجلسات العائلية 
الــراحــة  توفير  فــي  يسهم  مما  المظللة 

للزوار حسب تصاميم الحديقة.
تطوير  المشاريع   ضمن  من  بأنه  وبين 
حديقة الصخير من خالل تركيب ألعاب 
جــديــدة وجــلــســات عــائــلــيــة، إلـــى جانب 
الستبدال  وذلــك  ــزالق  ال حديقة  تطوير 
األرضيات المطاطية باألرضيات الرملية، 

واستبدال األلعاب بأخرى حديثة.

تجميل الشارع

وبــــخــــصــــوص مــــشــــاريــــع تـــوســـعـــة 
ــوزارة  الـ ستقوم  الــخــضــراء،  الرقعة 

عن  لالستغناء  ــري  ال شبكة  بتأهيل 
ــصــهــاريــج الــتــي تــــزود خــارجــيــة،  ال
المنطقة  فــي  ــري  الـ شبكة  وتــطــويــر 
ودوار  الصخير  دوار  بين  الــواقــعــة 
الــقــصــر وتــوصــيــلــهــا بــشــبــكــة الــمــيــاه 
بشارع  الــزراعــة  وتطوير  المعالجة، 
ــة  عـــوالـــي، وزراعــ مـــن دوار  ــزالق  ــ الـ
األسيجة النباتية واألشجار المزهرة 
عــلــى طــرفــي الـــشـــارع، واالســتــعــانــة 
لتجميل  األخــرى  التجميلية  بالمواد 
الـــشـــارع، وتــجــمــيــل وتــطــويــر دوار 
عوالي، وتطوير دوار البالج وزواياه 
غير  التجميلية  العناصر  باستخدام 
النباتية لعدم توفر المياه في الموقع.

مشاريع الترميم

وفي بند مشاريع الصيانة، أشار 
ستقوم  الــــوزارة  أن  ــى  إل خلف 
في  التالفة  األلــعــاب  باستبدال 

استبدال  الحاجة،  حسب  الحدائق 
ــاب الــقــديــمــة الــتــالــفــة بــأخــرى  ــعـ األلـ

جديدة حسب حاجة المواقع.
ــمــيــاه  ال دورات  صـــيـــانـــة 

والمرافق بصورة دورية كل 6 أشهر 
أو حسب احتياج المواقع في حالة 

تعرضها لإلتالف.
الطلبات  إجمالي عدد  بلغ  بأن  ن  وبيَّ
ــروع تــنــمــيــة  ــشــ الـــمـــنـــفـــذة ضـــمـــن مــ
األمطار في  والقرى وعــوازل  المدن 
ضمن  األول  طلبان  التاسعة  الدائرة 
ــار واآلخـــر  ــطـ ــوازل األمـ ــ مـــشـــروع عـ
والقرى  المدن  تنمية  مشروع  ضمن 

للترميم.

حديقــــة إسكـــان الزالق بكلفــــة 50 ألف دينــــار
ــة الــجــنــوبــيــة” ــع ــاس ــر مـــن 9 مــايــيــن ديـــنـــار لــتــطــويــر شــبــكــة الـــطـــرق فـــي “ت ــث أك
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مروة خميس

إبراهيم النهام

أكد عضو مجلس البلدي أحمد المقهوي تجاهل وزارة األشغال والبلديات 
وشــئون التخطيــط العمرانــي لمجلس بلــدي المحرق فيما يتعلــق بافتتاح 
جزء من شــارع المطار االســتراتيجي، والذي يهتم الكثير من المواطنين 

والمقيمين في السؤال عنه وعن مستجداته.

وأكد المقهوي في تصريح خص به 
“البالد” أن الــوزارة ال تزال مستمرة 
فــي تــجــاهــل الــمــجــلــس الــبــلــدي في 
بمحافظة  ــمــشــاريــع  ال مـــن  الــكــثــيــر 
ــمــحــرق، بــالــرغــم مـــن أن أعــضــاء  ال
من  منتخبون  هم  البلدي  المجلس 
ويمثلون  البحريني،  المواطن  قبل 
القناة  ويعتبر  وتطلعاته،  إرادتــــه، 
ومطالبه  للتعبير عن صوته  األولــى 

واحتياجاته.
ــارع الــمــطــار تــحــديــًدا   وتــابــع أن شـ
يهم  بـــه،  الــشــامــل  للتطوير  ونــظــًرا 

ــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن عــلــى  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ الـ
ــي ظــل  ــد ســـــــواء، خـــصـــوًصـــا فــ حــ
االزدحامات الشديدة التي تعترض 
أن  مبيًنا  والــقــادمــيــن،  الــمــســافــريــن 
بعين  تــرى  أن  األشــغــال  وزارة  على 
ــبــلــدي،  االعـــتـــبـــار واجــــب الــعــضــو ال

والذي يكمل مهامها وال ينافسها.
خلف  الــوزيــر  أن  المقهوي  وأضـــاف 
لكن  ومتفهم،  المجلس  مع  متعاون 
هــنــالــك مــســؤولــون بـــالـــوزارة يــرون 
بأن دور المجالس البلدية هو أقرب 
أمر  وهــو  لصالحياتهم،  للتنافسي 

وتفصيالً،  جملة  الــصــواب  يخالف 
أمــام  الــعــثــرات  تلو  الــعــثــرات  ويضع 
في  مساعيهم  ويصعب  البلديين، 

خدمة الناس.
كثيًرا،  عملنا  يصعبون  “إنهم  وتابع 
خــصــوًصــا بــعــد نــقــل الــصــالحــيــات 
إلى  البلدية  المجالس  مــن  المالية 

وزارة المالية”.

المقهوي لـ “^”: “األشغال” مستمرة في تجاهل دورنا الخدمي للمواطنين
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أحمد المقهوي

محرر الشؤون المحلية

قــال رئيــس جمعيــة قاللــي للصيادين محمــد الدخيل “إن هنــاك عمالة 
جديدة تغزو قطاع الصيد في المملكة، الذي بدأ يتعافى شيًئا فشيًئا، 
باســتخدام طــرق الصيــد المحرمــة المختلفــة، التــي منهــا “الكــراف” 
بــــ  إياهــم  واصًفــا  المخالفــة”،  الوســائل  وبقيــة  النايلــون،  وخيــوط 

“القراصنة”.

ــدخــيــل بــتــصــريــحــه لــ  وأوضـــــح ال
تستهدف  العمالة  هذه  أن  “البالد” 
التعدي على المخزون الوطني من 
صيده،  موسم  غير  فــي  الــروبــيــان 
ــقــوانــيــن  وأنـــهـــا تــتــخــطــى عــلــنــا ال
هناك  وان  بالمملكة،  بها  المعمولة 
البحرينيين  الصيادين  من  الكثير 
وشـــاهـــدوا  هــــــؤالء،  رأوا  الـــذيـــن 
على  وخطورتهم  صيدهم  وسائل 

البحر.
العمالة  الــدخــيــل مــن هـــذه  ــذر  وحـ
عبر  مــرخــص،  بشكل  تعمل  الــتــي 
اســتــئــجــار الـــرخـــص، مــثــلــهــم مثل 
أســوأ  لكنهم  اآلســيــويــة،  الــعــمــالــة 
منهم، سواء من جهة عدم الخوف 

الــســابــقــة فـــي دول  والـــتـــجـــارب 
مجاورة، اثَّروا بها على محصولها 
الــوطــنــي مـــن الـــثـــروات الــبــحــريــة 

وحرثوها حرًثا.
ــيــن أنــهــم يــعــمــلــون فـــي فــتــرات  وب
الصباحية  الفترة  من  تمتد  طويلة 
وحتى المغرب، وأن منهم من يبات 
في البحر حتى اليوم التالي، مؤكًدا 
يتوقفوا  أن  البحرينيين  على  أن 
فــــوًرا عــن تــأجــيــر رخـــص الــصــيــد، 
للثروات  مباشر  تدمير  بذلك  ألن 
والمقدرات البحرية الوطنية، التي 
استراتيجًيا  غذائًيا  مخزوًنا  تمثل 

مهما لأجيال الحالية والقادمة.
وفي األثناء، أكد الدخيل بضرورة 

سن المزيد من التشريعات الصارمة 
ــة؛ لــحــمــايــة  ــ ــوري ــفــ ــ ــظــة وال ــمــغــل وال
والسرقة  العبث  من  المملكة  بحار 
والحرث وإثارة الفوضى، وتضييق 

الخناق على الصياد البحريني.
ــراع في  وشــدد على ضـــرورة اإلسـ
البحريني،  النوخذة  قانون  تطبيق 
للصياد  نــجــاة  ــوق  يــمــثــل طـ ــذي  ــ ال
ــثـــروات الــوطــنــيــة  ــلـ الــبــحــريــنــي ولـ
ولــقــطــاع الــصــيــد مــًعــا، مـــؤكـــًدا أن 
يؤيدون  الوطنيين  الصيادين  كل 

تطبيق هذا القانون العادل.

الدخيل لــ“^”: قراصنة صيد جدد يغزون بحار المملكة

محمد الدخيل

محرر الشؤون المحلية

شكا مواطنون لـ “البالد” اختفاء أدوية المعدة من الصيدليات الحكومية، وتحديًدا حبوب )رابيزول(، حيث يضطر 
كثيرون منهم لشرائه على حسابهم من الصيدليات الخاصة.

شــح  ــرة  ــاهــ ظــ أن  وأوضـــــحـــــوا   
المعدة وعدم وفرتها في  أدويــة 
ليست  الــحــكــومــيــة  الــصــيــدلــيــات 
ــم من  ــرغـ بـــالـــجـــديـــدة، وعـــلـــى الـ
ندرتها،  حــول  المستمر  اإلبـــالغ 
الحال  يتغير  لم  عديدة  ولمرات 

الراهن بشيء.
 وبــّيــنــوا أن ظــاهــرة شــح أدويــة 
المعدة، ال يختلف كثيًرا عن بعض 
األدويـــــة الــواســعــة االســتــخــدام 
ــي يـــالحـــظ مــن  ــ ــت ــ األخــــــــرى، وال
تناقص  وذويــهــم  الــمــرضــى  قبل 
وجودها على أرفف المستشفيات 

الحكومية والمراكز الصحية.
 وقالت مواطنة لـ “البالد” رفضت 

المعالج  الطبيب  إن  اسمها،  ذكر 
وصـــف لــهــا )3( حــبــات فــقــط من 
ــمـــذكـــور، بــالــرغــم من  الــــــدواء الـ
حاجتها الماسة له، وحين ذهبت 
ــحــد الــصــحــي الســتــالم  لــمــركــز ال
ــا بــأنــه  ــادوهــ ــات، أفــ ــبـ ــثـــالث حـ الـ
غــيــر مــتــوفــر، وحــيــن ذهــبــت في 
الماضي(  )الخميس  التالي  اليوم 
لها  قــالــوا  ــمــحــرق،  ال لمستشفى 

أيًضا ذات الجواب.
 وأوضحت أن جدتها تعاني من 
مرض المعدة أيًضا، وبأنها تنتظر 
المذكور منذ عدة  الــدواء  صرف 
غياب  أسباب  عن  متسائلة  أيام، 
الــدواء، وغياب البدائل له، وهل 

بـــدورهـــا  الــصــحــة  وزارة  تـــقـــوم 
للمواطنين  الالزم  العالج  بتوفير 

أم ال؟
)رابـــيـــزول( مــن األدويـــة   ودواء 
الشائعة االستخدام في البحرين 
تقليل  على  ويساعد  والمنطقة، 
ويعمل  للحمض،  الــمــعــدة  إفـــراز 
)البروتون( بها،  على تثبيط ضخ 
لعالج  فــعــاالً  دواًء  يجعله  مــمــا 
ــمـــريء والــحــمــوضــة،  ــاع الـ ارتـــجـ
ومــــن قـــرحـــة الـــمـــعـــدة الــنــاتــجــة 
المعدة،  بجرثومة  اإلصــابــة  عــن 
وعالجه أيًضا من القرحة الناتجة 
عن كثرة تناول أدوية المضادات 

الحيوية.

اختفاء دواء المعدة من الصيدليات الحكومية

علوي الموسوي

تدخل أجواء البحرين حتى اواخر الثلث االول من شهر مارس موجة برد اعتيادية تعرف اجتماعيا “ببرد العجوز”، ومن المتوقع ان تنخفض 
درجات الحرارة إلى ١٥ درجة مئوية وفقا لخبراء الطقس وإدارة األرصاد الجوية.

“برد العجوز” سيكون ضيفنا من اإلثنين 
حــتــى نــهــايــة الــثــلــث االول مــن الــشــهــر، 
وستبدأ تأثيرات موجة البرد االعتيادية 
ــعــجــوز” آخــر  ــاح قــويــة. و”بــــرد ال مــع ريــ
ــهــا تــقــع فـــي أواخـــر  ــبـــرد؛ ألن مـــوجـــات الـ
موجات الشتاء الباردة، ومن بعده تقل 
تأثيرات الموجات الباردة، حيث ينتهي 
أسابيع   3 نحو  بعد  فلكيًا  الشتاء  فصل 
من بداية شهر مارس وفقا لتصريحات 

حساب “بحرين ويذر” للبالد.
بـ”برد  الباردة هذه  الموجة  وعن تسمية 
بأنه قديما  “بحرين ويذر”  أفاد  العجوز” 
“بياع  هــذه  الــبــرد  مــوجــة  كــانــت تسمى 
المسميات  مـــن  وهـــي  ــه”،  ــات عــب الــخــبــل 
قصص  عدة  وهناك  المتوارثة،  القديمة 
أن  مــنــهــا  بــذلــك،  الــعــجــوز  ــرد  بـ لتسمية 
صوف  فجزت  بالدفء  أحست  عجوزا 
نفوق  الى  أدى  ما  البرد  رجع  ثم  غنمها، 

كل األغنام.

وتــابــع: وقــيــل ألن بـــرده يــؤثــر فــي كبار 
السن والعجائز دون الفتيان، وقيل ألنه 
يأتي في عجز الشتاء أي آخره، وموسم 
بــيــاع الــخــبــل عــبــاتــه لـــه ايـــضـــًا قصص 
للتسمية  منها أنهم كانوا يبيعون العباءة 
بعودة  ويــتــفــاجــأون  الــشــتــاء  نهاية  فــي 
البرد مجددًا، فسموه “بياع الخبل عباته” 

أي من يبيع عباته قبل نهاية الشتاء.
وورد في رواية أخرى أن رجالً معتوهًا 
الشتاء  لسع  مــن  لتقيه  عــبــاءة  اشــتــرى 
وفي نهاية الشتاء عاد الدفء، فظّن أن 
البرد قد انتهى فباع عباءته، فعاود البرد 

فأهلكه، فُسمي هذا الموسم باسمه.
الحرارة خالل  لدرجات  بالنسبة  واشار: 
البحرين  تسجل  فقد  العجوز  برد  فترة 
مئوية  ــة  درجــ  15 الـــى  تــصــل  ــات  ــ درجـ
فــرص  بينما  الــبــاكــر  وبــالــصــبــاح  فـــجـــرًا، 
بعد  مــن  تتحسن  أن  مــتــوقــع  األمـــطـــار 
العاشر من مــارس، حسب آخر قراءات 

النماذج والمودالت العالمية للطقس.
عن  ــنــت  أعــل الـــجـــويـــة  االرصـــــــاد  ادارة 
الحرارة  درجــات  في  ملحوظ  انخفاض 
ســتــســجــلــهــا اجـــــــواء الـــبـــحـــريـــن خـــالل 
الثالثاء حيث  يومي االثنين حتى يوم 
 ١٦ الـــى  ــرارة  ــحـ الـ درجــــات  ستنخفض 
درجة   ٢٢ العظمى  ستكون  فيما  درجــة 

مئوية.
وبينت المعلومات التفصيلية لإلدارة أن 
انخفاض  البحرين مع موعد مع  أجــواء 
ستكون  فيما  الــحــرارة،  لدرجات  نسبي 
األجواء رطبة مع وجود بعض السحب 

يتحول إلى بارد نسبيا.
 ٥ من  شرفية  جنوبية  الرياح  وستكون 
الى ١٠ عقد وتصل الى ١٨ عقدة أحيانا 
وتتحول الى شمالية غربية وتصل الى 

٢٧ عقدة االثنين.
الجوية  العظمى وفقا لالرصاد  الرطوبة 
ستكون نت ٨٥ ٪ والصغرى ٢٠ ٪.

“برد العجوز” يدخل األجواء وأمطار بعد 10 أيام

http://www.albiladpress.com/newspaper/4157/630373.html
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البوعينيــن: لتكــن قــرارات العطل مــن خالل مجلــس الوزراء

من غير المالئم ترحيل إجازة االحتفاالت

أشـــار وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
أن  إلـــى  البوعينيـــن  غانـــم  والنـــواب 
المبـــدأ فـــي التقرير هو حصـــر اإلجازات 
فـــإذا  دينيـــة،  بمناســـبات  المســـتثناة 
كان المبـــرر قضيـــة حصـــر أو اســـتثناء 
اإلجـــازات من قضيـــة الترحيـــل هو أمر 
غيـــر وارد وغير صحيح؛ ألنـــه لم يلتزم 
بالمبـــدأ فـــي صياغـــة  مقتـــرح القانـــون 
بالمناســـبات الدينيـــة. وعن المناســـبات 
العالميـــة ، فقـــال إن هنـــاك يـــوم العمـــال 
العالمـــي وبيـــوم واحـــد محـــدد عالميـــا، 
وعندمـــا يأتـــي العيـــد الوطنـــي لمملكـــة 
البحرين من غير المالئم ترحيل اإلجازة 

لالحتفال بالمناسبة بيوم آخر.
ودعـــا البوعينيـــن فـــي جلســـة الشـــورى 

“تكـــون  أن  إلـــى  أمـــس  يـــوم  المنعقـــدة 
القـــرارات مـــن خـــالل مجلس الـــوزراء، 
وليس في نصوص قانون ملزم تطبيقها، 

الرئيس الصالح والوزير البوعينينفيجب أن يبقى كما هو حاليا”.

درويش المناعي

فرد بأمن البرلمان يفحص بجهاز الكشف الحراري ببوابة الدخول 

نسبة الوفيات بالبحرين ترتفع في نهاية األسبوع
ــب ــانـ ــاء االســـتـــشـــاريـــيـــن األجـ ــ ــب ــ ــع ســفــر األط ــن ــم ال قـــانـــون ي

وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى طلـــب 
لجنة الخدمات باســـترداد االقتراحين 
اإلجـــازات  ترحيـــل  بشـــأن  بقانونيـــن 
بيـــن يومـــي عمـــل واللذيـــن  الواقعـــة 
يهدفـــان إلى ترحيل اإلجازات الواقعة 
بيـــن يومـــي عمـــل عـــدا إجـــازات عيد 
ومناســـبة  األضحـــى  وعيـــد  الفطـــر 
أو  األســـبوع  بدايـــة  إلـــى  عاشـــوراء 

نهايته.
أن  المعـــاودة  عـــادل  الشـــوري  وبيـــن 
“ربط اإلجازات باالحتفاالت ال أرى أن 
أصال لهـــا وباألخـــص الرتباطها ببعض 

األديان”.
وأشـــارت الشورية ابتســـام الدالل أنها 
تتحفظ علـــى موضوع اإلجـــازات في 
القطـــاع الصحـــي، إذ إن هـــذا ينحصـــر 
بيـــن الحيـــاة والمـــوت والمعـــروف في 
وبمملكـــة  عالميـــا  الصحـــي  القطـــاع 

البحرين إلى أن نســـبة الوفيات ترتفع 
فـــي نهايـــة األســـبوع، فالمستشـــفيات  
فـــي اإلجـــازات تكـــون معطلـــة إلـــى 5 
أيام، مما يستدعي سفر االستشاريين 
إلـــى الخـــارج دون وجود قانـــون يمنع 

ســـفرهم، بالتالي االعتمـــاد يكون على 
مـــع  المقيميـــن ويتواصلـــون  األطبـــاء 

االستشاريين بالهاتف.
وقالـــت : “مع فتح االســـتثمار ووجود 
اإلجـــازات  ينتظـــرون  أجانـــب  أطبـــاء 

للســـفر لذهابهم إلـــى بلدانهم ويجرون 
مملكـــة  إلـــى  ويعـــودون  العمليـــات 
البحريـــن، فترك القطـــاع الصحي بهذا 

الشكل يشكل خطورة”.
وأشارت الشورية منى المؤيد إذا طبق 
على القانون بالمؤسســـات الحكومية، 
فيجـــب أن تطبـــق علـــى المؤسســـات 
الخاصـــة أيضـــا. وأضافـــت “أعتقـــد أن 
تحســـين  علـــى  سيســـاعد  االقتـــراح 

مستوى األنتاج لدى الموظفين”.
ســـلمان  جميلـــة  الشـــورية  وأردفـــت 
المناســـبات  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  أن 
كعيـــد  أخـــرى  ومناســـبات  الدينيـــة، 
العمـــال ومناســـبة العيـــد الوطنـــي، إذا 
تم ترحيلهـــا تفقد قيمتهـــا، وخصوصا 
المشـــاركة الوطنية، إذ إن المناســـبات 
واالحتفال بوقتها تحافظ على قيمتها 

المعنوية بهذه المناسبة.

العريض والمعاودة والرميحي

المعتذرون
اعتذر عن حضور جلسة مجلس 
الشورى التي انعقدت يوم أمس 

كالً من:

-  حمد النعيمي
- نانسي خضوري

- عبدالرحمن جمشير
- فيصل النعيمي

تغطية: مروة خميس 
تصوير: خليل إبراهيم
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أولياء أمور طلبة “الخاصة” يؤيدون “تالوة القرآن”
الفاضل للشوريين: صوتوا ضد توصية اللجنة وأنا أولكم

أعـــاد مجلـــس الشـــورى مشـــروع قانـــون 
المؤسســـات  بقانـــون  مـــادة  بتعديـــل 
التعليميـــة والتدريبيـــة الخاصـــة، للمزيد 
مـــن الدراســـة وتعديـــل صيغـــة المقترح، 
والـــذي يهـــدف إلـــى اعتمـــاد مقـــرر تالوة 
القرآن الكريم كمادة أساســـية بالمدارس 

الخاصة.
وأشـــارت رئيـــس لجنـــة الخدمـــات جهاد 
اتخـــذت  لمـــا  اللجنـــة  “أن  إلـــى  الفاضـــل 
قرارها، ليســـت ضد تالوة القرآن، ولكنها 

اقتنعـــت بعـــد اجتمـــاع اللجنة مـــع وزارة 
أنـــا شـــخصيا  التربيـــة والتعليـــم، ولكـــن 
اســـتمعت إلـــى آراء كثيـــرة مـــن أوليـــاء 
أعضـــاء  مداخـــالت  وســـمعت  األمـــور، 
مـــن  أطلـــب  وعليـــه  الشـــورى،  مجلـــس 
الجميـــع أن يصـــوت ضـــد قـــرار اللجنـــة 

والموافقة على مشروع القانون”.
وتحدث شـــوريون عن تجاربهم بصفتهم 
أوليـــاء أمـــور طلبة بمـــدارس خاصة عن 
رغبتهـــم في اعتماد مقـــرر التالوة. وقال 

الشـــوري عزيـــز أبـــل أنـــه خريج مدرســـة 
يدرســـون  وأوالده  المقـــدس  القلـــب 
بمدارس خاصة ويحرص على تدريسهم 

التالوة.
وذكر الشـــوري علـــي العرادي بـــأن أبناءه 
بمـــدارس خاصـــة وال وجـــود  يدرســـون 
لحصص التالوة بمقرر التربية االسالمية 
مثلما تزعم وزارة التربية في ردها بشأن 
علـــى  المعـــروض  التشـــريعي  التعديـــل 

جهاد الفاضلالمجلس.

“التربية” تعلم مدرسي “الدِّين” تالوة القرآن
الجلـســة تمـضــي دون رأي قـانـونـي مـن كبـيــر المستشـاريــن غـربـــال

عـــادل  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  دعـــا 
المعـــاودة لتمرير مشـــروع اعتمـــاد مقرر 
تـــالوة القـــرآن الكريـــم كمـــادة أساســـية 

بالمدارس الخاصة.
متحققـــا  المشـــروع  كان  “لـــو  وقـــال: 
كمـــا تقـــول وزارة التربيـــة متحققـــا لمـــا 
مـــع وزارة  بالتعـــاون  الـــوزارة  اضطـــرت 
العدل والشؤن اإلسالمية إلقامة دورات 
لتعليمهـــم  الدينيـــة  التربيـــة  لمعلميـــن 
الطـــالب،  لتعليـــم  الصحيحـــة  القـــراءة 
فلمـــاذا تضطر الحكومة لهذا العمل حتى 

يكون المدرس على هذا المستوى؟”.
وأيـــدت الشـــورية دالل الزايد المشـــروع 

باعتمـــاد حصـــص لتـــالوة القـــرآن، مبينة 
“أننـــا نفتخر بالمســـتوى التي وصلنا فيها 

بالتعليم”.
وقالـــت: “نرى أن الوزارة تدرب المعلمين 
الصحيحـــة،  القـــراءة  فـــي  والمعلمـــات 
وهنـــاك طلبـــة يدرســـون خـــارج أوقـــات 

الدراسة لتعلم القراءة”.
وتســـاءل الشـــوري أحمـــد الحـــداد عـــن 
وجود آلية مراقبـــة للمدارس؛ للتأكد من 

تطبيق تدريس القرآن حاليا.
ومضت جلســـة المجلس يوم أمس دون 
تقديـــم أّي رأي قانونـــي بالميكرفون من 

كبير المستشارين نوفل غربال. المستشاران غربال والعصفور

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم 
لشـــؤون التعليـــم والمناهج فوزي 
الجودر أن المؤسســـات التعليمية 
الخاصة تنقســـم إلى 3 مؤسســـات 
منها مؤسســـات وطنيـــة وأجنبية 

والجاليات.
وأضـــاف بـــأن فـــي اللغـــة العربيـــة 
حققـــت مملكـــة البحريـــن المركـــز 
األول عالميـــا وأعلـــى درجـــة فـــي 
فـــي  العربيـــة  اللغـــة  امتحانـــات 
العـــام 2016، وهـــذا دليـــل على أن 

مســـتوى الدولـــة أعلـــى مـــن بقيـــة 
الدول العربية.

ا باللغة العربية البحرين األولى عربيًّ

علـــى  الشـــورى  مجلـــس  وافـــق 
مشـــروع قانـــون بالتصديـــق على 
والنظـــام  التأســـيس  اتفاقيـــة 
المدفوعـــات  لشـــركة  األساســـي 

الخليجية.
البحريـــن  بنـــك  محافـــظ  وأشـــار 

المركـــزي رشـــيد المعـــراج إلـــى أن 
رأس مال الشـــركة التشغيلية تبلغ 
60 مليـــون دينـــار. وقـــال: حصـــة 
البحريـــن مقدارهـــا مليـــون دينـــار 
بحرينـــي، والحصـــص وزعت بين 

دول مجلس التعاون بالتساوي. 

مليون دينار حصة البحرين بـ “المدفوعات”

عبدالله الدوسري

خالد المسقطي ومحمد علي حسن




