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Ω2020 ƒ«dƒj 14 - `g1441 Ió©≤dG hP 23 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15453) Oó©dG3

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGQ
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG
 …OÉ``«``à``Y’G ´É``̀ª``̀à``̀L’G AGQRƒ``````̀dG
 …òdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd  »YƒÑ°SC’G
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó©H  ø`̀Y  ó≤Y

:»FôªdG
 ÖMÉ°U  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  CÉæg  
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  áeÓ°S  ≈∏Y
 â∏∏μJ  »àdGh  √ƒª°ùd  âjôLCG  »àdG
 ¬fÉëÑ°S  ¬∏°†ØHh  ¬∏dG  ø`̀e  óªëH
 kÓFÉ°S  ìÉéædGh  ≥«aƒàdÉH  ≈dÉ©Jh
 øªj ¿CÉH πLh õY ≈dƒªdG ¢ù∏éªdG
 ΩÉªJh  áë°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°S  ≈∏Y
 á∏°UGƒªd  ôª©dG  ∫ƒ``̀Wh  á«aÉ©dG
 Gò`̀g  »`̀a  ∫ò`̀ Ñ`̀ dGh  AÉ`̀£`̀©`̀dG  Iô«°ùe
 ôgGõdG ó¡©dG πX »a »dÉ¨dG øWƒdG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM

.ióØªdG OÓÑdG
 ¢ù∏ée  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  É`̀gó`̀©`̀H
 äGóéà°ùeh äGQƒ£J ôNBG AGQRƒdG
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``Shô``«``a ™``̀e π`̀ eÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 ¢ù∏ée  ÜôYCG  å«M  ,(19-ó«aƒc)
 áμ∏ªe ìÉéæH RGõàY’G øY AGQRƒdG
 √ò`̀g ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGAGô``̀LE’G  ó«©°U  ≈∏Y  áëFÉédG
 ó«©°U ≈∏Y hG á«bÉÑà°S’G á«FÉbƒdG
 OÉ°üàb’G  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀JCÉ`̀Wh  ∞«ØîJ
 áë°U ≈ª°SC’G É¡aóg ¿Éch »æWƒdG
 ¢ù∏éªdG É«Mh ,¬à°û«©eh øWGƒªdG
 Iô«ÑμdG Oƒ¡édG ¿Éaô©dGh ôjó≤àdÉH
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É¡dòH  »àdG
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  IOÉ«b  »a  AGQRƒdG
 »àdGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ¬JÉª¶æeh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ÜÉ``é``YEG  â`̀dÉ`̀f
 øjôëÑdG  âæμªJ  å«M  áØ∏àîªdG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  IGRGƒe  øe
 É¡JQƒ°üH  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ™`̀e
 ¢ù∏éªdG  √ƒ``f  Éª«ah  ,á«©«Ñ£dG
 iód  ∫hDƒ°ùªdG  »æWƒdG  ¢ùëdÉH
 äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G »a ø«æWGƒªdG
 ø«æWGƒªdÉH ÜÉgCG ó≤a ,ájRGôàM’G
 øeh äGAGôLE’G √ò¡H ¿hÉ¡àdG ΩóY
 AGóJQGh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  É¡ªgCG
 Iõ`̀¡`̀LC’G ∞`̀∏`̀ch ,¬`̀Lƒ`̀dG äÉ`̀eÉ`̀ª`̀c
 Oó°ûàdÉH ¬°UÉ°üàNG »a πc á«æ©ªdG
 á°UÉîdG  äGAGô````̀LE’G  ≥«Ñ£J  »`̀a

 .∂dòH
 ¢ù∏ée  Ö`̀MQ  ô`̀NBG  ÖfÉL  øe

 áμ∏ªe  á¶aÉëe  QGôªà°SÉH  AGQRƒdG

 É«HôY á«fÉãdG É¡àÑJôe ≈∏Y øjôëÑdG

 ºeC’G  ôjô≤J  èFÉàf  øª°V  É«ª«∏bEGh

 á«fhôàμdE’G  áeƒμë∏d  IóëàªdG

 áÄa  »a  áμ∏ªªdG  ∞«æ°üJh  2020

 kGó`̀L  »dÉ©dG  ô°TDƒªdG  äGP  ∫hó``̀dG

 áeƒμë∏d  ΩÉ©dG  Qƒ£àdG  ∫Éée  »a

.á«fhôàμdE’G

 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¿GOCG  Égó©H

 á«KƒëdG  äÉ«°û«∏ªdG  ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SG

 ¿É``̀«``̀YC’Gh  ø««fóª∏d  á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G

 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a á`̀«`̀ fó`̀ª`̀ dG

 á«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°üdÉH  ájOƒ©°ùdG

 √ƒ``̀ fh ,á`̀î`̀î`̀Ø`̀ª`̀ dG äGô```̀FÉ```̀£```̀dGh

 ºYO ∞dÉëJ äGƒb ìÉéæH ¢ù∏éªdG

 Égô«eóJh  É¡°VGôàYG  »a  á«Yô°ûdG

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ±ƒ````̀bh ó`````̀cCGh

 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ™`̀e  É¡æeÉ°†Jh

 á¡LGƒe  »`̀a  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 É`̀¡`̀æ`̀eCG  ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J  á``̀dhÉ``̀ë``̀e  …CG

.ÉgQGô≤à°SGh

 ô°SÉj  Qƒ``à``có``dG  ≈````̀dOCG  ó```bh  
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ô°UÉædG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 á°ù∏L  Ö`̀≤`̀Y  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d
 ó©H øY äó≤Y »àdG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 íjô°üàdÉH »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤àH

:»dÉàdG
 »a AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ô`̀¶`̀f 
 ∫hó`̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀LQó`̀ª`̀dG äGô`̀cò`̀ª`̀dG
 äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH òîJGh ¬dÉªYCG

:»∏j Ée
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ™∏WG  :k’hCG  
 ø`̀e á``̀Yƒ``̀aô``̀ª``̀dG Iô```cò```ª```dG ≈``̀∏``̀Y
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 »dÉªdG  ¿RGƒ``̀à``̀dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ≥`̀ jOÉ`̀ æ`̀ °`̀ü`̀ dG á``̀eGó``̀à``̀°``̀SG ¿CÉ``̀ °``̀û``̀H
 ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≥`̀ aGhh  ,ájóYÉ≤àdG
 áæé∏dG  ø``e  á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG  Iô`̀cò`̀ª`̀ dG
 ¢ù∏ée  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J  á`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dGh
 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d  á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  IQGOEG
 äÉMÓ°UEG  10  AGô`̀LE’  »YÉªàL’G
 ≥aGhh  .áFQÉW  äÉMÓ°UEG  4  É¡æe
 áæª°†àªdG  IôcòªdG  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG

 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°Sôe  QGó°UEÉH  á«°UƒJ
 óYÉ≤àdG  äÉ°TÉ©eh  ≥jOÉæ°U  ¿CÉ°ûH
 ájóYÉ≤àdG  áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dG  »a
 áFQÉ£dG  äÉMÓ°UEÓd  á«æ«eCÉàdGh
 óYÉ≤J  »bhóæ°U  èeO  »a  á∏ãªàªdG
 ´É`̀£`̀≤`̀dGh »`̀fó`̀ª`̀dG ΩÉ`̀©`̀ dG ´É`̀£`̀≤`̀dG
 ájƒæ°ùdG  IOÉjõdG  §`̀HQh  ,¢UÉîdG
 ¢†FÉa  OƒLƒH  …óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ª∏d
 ø«H  ™ªédG  ∞``̀bhh  ,≥jOÉæ°üdÉH
 ™æeh ,ÖJGôdGh …óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ªdG
 ájóYÉ≤àdG  äÉ°TÉ©ªdG  ø«H  ™ªédG
 ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  ø`̀e  …CG  ø`̀e
 ôªY óe É¡fCÉ°T øe »àdGh á«æ«eCÉàdGh
 QGôªà°S’Gh  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG
 95  √ÉéJ  É¡JÉeGõàdG  »`̀a  AÉaƒdÉH

.øWGƒe ∞dCG
 AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∞`̀∏`̀c É`̀ª`̀c 
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 »dÉªdG  ¿RGƒ``̀à``̀dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏ée ™e  ≥«°ùæàdÉH
 åëÑd  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG
 iô`̀NC’G  á∏é©à°ùªdG  äÉMÓ°UE’G

 áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏ée äÉ«°UƒJ ≥ah

 º¡°ùj É`̀ª`̀H  Iô`̀cò`̀ª`̀dG  »`̀a  IOQGƒ````̀dG

 ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  áeGóà°SG  »a

 AÉaƒdG  ≈∏Y  É¡JQóbh  á«æ«eCÉàdGh

 á£∏°ùdG ™e É¡à°ûbÉæeh É¡JÉeGõàdÉH

 äÉ©jô°ûàdG  QGó`̀°`̀UE’  á«©jô°ûàdG

.∫Éé©à°S’G áØ°üH áeRÓdG

 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :kÉ«fÉK  

 ø`̀e á``̀Yƒ``̀aô``̀ª``̀dG Iô``̀ cò``̀ª``̀ dG ≈``̀∏``̀Y
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 »dÉªdG  ¿RGƒ``̀à``̀dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ∫GƒeCG øe AõL »a ±ô°üàdG ¿CÉ°ûH
 áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àMG  ÜÉ°ùM
 äGOGô``̀jEG  πjƒëJ ∞`̀bh  ∫Ó`̀N ø`̀e
 ÜÉ°ùM  ídÉ°üd  IOƒ°UôªdG  §ØædG
 áØ°üH  áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àMG
 á«dÉªdG  áæ°ùdG  ájÉ¡f  ≈àM  áàbDƒe
 √Qó`̀b  ≠∏Ñe  ´É`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  ,2020
 ÜÉ°ùM  ø``e  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  450
 Iôe  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ∫É``«``LC’G  »WÉ«àMG
 áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ºYód §≤a IóMGh
 øe  á«≤ÑàªdG  Ió`̀ª`̀dG  ∫Ó`̀N  ádhó∏d
 á≤aGƒªdGh  ,2020  á«dÉªdG  áæ°ùdG
 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôe QGó°UEG  ≈∏Y É°†jCG
 ∫GƒeCG øe AõL »a ±ô°üàdG ¿CÉ°ûH
.áeOÉ≤dG ∫É«LC’G »WÉ«àMG ÜÉ°ùM

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :kÉãdÉK
 §HGƒ°†dG ™°†j QGôb ´hô°ûe ≈∏Y
 OóëJ  »àdG  óYGƒ≤dGh  ô«jÉ©ªdGh
 π°†aC’  kÉ`̀≤`̀ah  »FÉ¡ædG  ó«Øà°ùªdG

 á≤∏©àªdG  ô«jÉ©ªdGh  äÉ°SQÉªªdG
 »`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG ∫É``̀ã``̀à``̀e’G ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀H
 ∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZ  áëaÉμeh  »`̀dhó`̀dG
 QGô≤dG  …ô°ùjh  ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJh
 ø«∏é°ùªdG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  π`̀c  ≈∏Y
 π`̀é`̀°`̀ù`̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀d ø`̀«`̀©`̀ °`̀VÉ`̀î`̀ dG

.…QÉéàdG
 ∞`̀«`̀∏`̀μ`̀à`̀d k’É``̀ ã``̀ à``̀eG :kÉ````̀©````̀HGQ 
 ¢ù«FQ  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 IQÉjõH  äÉeóîdG  AGQRƒ`̀d  AGQRƒ`̀dG
 ™∏WG  ó≤a  á«Hô¨dG  á≤£æªdG  iô`̀b
 ôjRh  IQÉ`̀jR  èFÉàf  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG
 ∂∏àd  AÉ``̀ª``̀dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG  ¿hDƒ``̀°``̀T
 ∂∏J  êGQOEGh  É¡JÉLÉ«àMGh  iô≤dG
 áÄ«g á`̀£`̀N ø`̀ª`̀°`̀V  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G

.Égò«Øæàd AÉªdGh AÉHô¡μdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :kÉ°ùeÉN
 áÑàμe  ôjƒ£àd  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y
 ¬H Ωƒ`̀≤`̀J É`̀e ô`̀Ñ`̀Y á`̀eÉ`̀©`̀dG ´É``aô``dG
 ÉgójhõàH º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRh
 ≈à°T  »`̀a  Ö`̀à`̀μ`̀dGh  ™`̀LGô`̀ª`̀dG  πμH
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  á«aô©ªdG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG

.á«fhôàμdE’G
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :kÉ°SOÉ°S
 è¡æe  ø«ª°†àd  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y
 ÖFÉædG QhO ∫ƒM º«gÉØe áæWGƒªdG
 »`̀HÉ`̀ bô`̀ dGh »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG Qhó`````̀dGh

.ÜGƒædG ¢ù∏éªd
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :kÉ©HÉ°S
 ìGô`̀à`̀bG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OQ ≈`̀∏`̀Y
 ∞ëàe  AÉ`̀ °`̀ û`̀ fEÉ`̀ H  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j  á`̀Ñ`̀Zô`̀H

.ø««°VÉjô∏d
 ,ájQGRƒdG  ôjQÉ≤àdG  óæH  »ah
 è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀H kÉ``̀ª``̀∏``̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG ò`````̀NCG
 ió`̀à`̀æ`̀ª`̀d …QGRƒ````````̀dG ´É``̀ ª``̀ à``̀L’G
 øe ∂dPh »æ«°üdG »Hô©dG ¿hÉ©àdG
 Éªc  ,á«LQÉîdG  ôjRh  ôjô≤J  ∫ÓN
 ácQÉ°ûe èFÉàf ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WG
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 áª¶æªd  á«ª«∏bE’G  áª≤dG  ∫ÉªYCG  »a
 ´ÉªàLG  èFÉàfh  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  πª©dG
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  AGQRh  ¢ù∏ée
 ¿hDƒ`̀ °`̀T ô```̀jRh ô`̀jô`̀≤`̀J ∫Ó``̀N ø``̀e

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG

ó¡©dG »dh ƒª°S á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L »a

 äÉ`̀ MÓ`̀ °`̀ UEG  10 AGô```LEÉ```H  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀ d  á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  äÉ`̀ «`̀ °`̀ Uƒ`̀ J  ≈`̀ ∏`̀ Y  á`̀ ≤`̀ aGƒ`̀ ª`̀ dG
 á``̀jó``̀YÉ``̀≤``̀à``̀dG  ≥```jOÉ```æ```°```ü```dG  á```̀eGó```̀à```̀°```̀SG  ¿É``̀ ª``̀ °``̀ †``̀ d  á````̀FQÉ````̀W  4  É``̀ ¡``̀ æ``̀e
 ..É```̀à```̀bDƒ```̀e á```̀ eOÉ```̀≤```̀ dG ∫É`````̀«`````̀LC’G »``̀ WÉ``̀ «``̀ à``̀ MG ÜÉ``̀ °``̀ ù``̀ M í``̀dÉ``̀°``̀ü``̀d §``̀ Ø``̀ æ``̀ dG äGOGô````````````̀jEG π``̀ jƒ``̀ ë``̀ J ∞`````̀bh

á```dhó```∏```d  á````̀eÉ````̀©````̀dG  á```̀ «```̀ fGõ```̀ «```̀ ª```̀ dG  º````̀Yó````̀d  ÜÉ```̀ °```̀ ù```̀ ë```̀ dG  ø`````̀e  Q’hO  ¿ƒ```̀ «```̀∏```̀ e  450  ´É```̀ £```̀≤```̀ à```̀ °```̀ SGh

á``̀«``̀Ñ``̀£``̀dG äÉ```̀ °```̀ Uƒ```̀ ë```̀ Ø```̀ dG á```̀eÓ```̀°```̀ù```̀H AGQRƒ``````````````̀ dG ¢```̀ ù```̀ «```̀ FQ Å```̀æ```̀¡```̀j ¢```ù```∏```é```ª```dG
º`````dÉ`````©`````dG ÜÉ``````````̀é``````````̀YEG â```````̀dÉ```````̀f É``````````̀fhQƒ``````````̀c á`````̀ ¡`````̀ LGƒ`````̀ ª`````̀ d ø`````̀ jô`````̀ ë`````̀ Ñ`````̀ dG äGAGô``````````````````````````̀LEG

É`̀ gQGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SGh  É`̀ ¡`̀ æ`̀ eCG  ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J  á`̀ dhÉ`̀ ë`̀ e  …CG  á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ e  »``̀a  á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG  á`̀ jOƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG  ™``̀e  ø`̀eÉ`̀ °`̀†`̀à`̀ dG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »a  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ,Ω2020  ƒ«dƒj  13  ø«æK’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch ≈∏YC’G ´ÉaódG

.zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh
 á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  ≈∏YC’G  ´ÉaódG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ÖFÉæH  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÖMQh 
 AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh ,ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«dhódG ¿hDƒ°û∏d

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH

≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ÖFÉf πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG óFÉ≤dG

 IOÉ«≤dG »a øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG »©jhôdG ídÉ°U óªM óªMCG øcôdG ó«ª©dG ,Ω2020 ƒ«dƒj 13 ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG

.á≤jó°üdG IóëàªdG áμ∏ªªdG iód øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S »a

É«fÉ£jôH iód øjôëÑdG IQÉØ°ùH …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG πÑ≤à°ùj ô«°ûªdG

 IQÉ`````̀Ø`````̀°`````̀ù`````̀dG â```````̀æ```````̀∏```````̀YCG 

 áHôéJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀ a  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G

 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d á``̀«``̀°``̀VGô``̀à``̀a’G º`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG

 Wom e n 2Wom e n
 21  øe  IôàØdG  »a  ∂`̀dPh  øjôëÑdG

 Ωó`̀≤`̀jh .¢`̀ù`̀£`̀°`̀ù`̀ZCG 6 ≈``̀ dEG ƒ`̀«`̀dƒ`̀j

 áKÓK  ôªà°ùj  …ò`̀dG  èeÉfôÑdG  Gò`̀g

 äGó«°ù∏d  Ió`̀jô`̀a  á°Uôa  ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SCG

 15 ø`̀«`̀H ø`̀gQÉ`̀ª`̀YCG ìhGô`̀ à`̀ J ø`̀ª`̀e

 IOÉ«≤dG äGQÉ¡e ôjƒ£àd ,É keÉY 18h

 ôÑà©J  »`̀à`̀ dG  ,ø`̀¡`̀jó`̀d  ∫É``̀°``̀ü``̀J’Gh

 ™ªàéªdG  »`̀ a  ìÉ`̀é`̀æ`̀∏`̀d  á`̀jQhô`̀°`̀V

 .ô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG É`̀ æ`̀ à`̀ bh »``̀ a »`̀ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG

 »ª«∏©àdG  èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ∞`̀dCÉ`̀à`̀jh

 á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀aG ¢``̀Vhô``̀Y á`̀°`̀ù`̀ª`̀N ø``̀e

 É¡eó≤j  Ió`̀MGh  áYÉ°S  Ióe  Iô°TÉÑe

 IOÉ«≤dG  »`̀a  ¿ƒ°ü°üîàe  AGô`̀Ñ`̀N

 ≈bQCG  øe  äGQÉ¡ªdG  ≈∏Y  ÖjQóàdGh

 ,ºdÉ©dG  »`̀a  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh  äÉ«∏μdG

 »a  ø««æjôëH  AGôÑN  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG

 äÉeƒ∏©ªdG øe ójõªdh .∫ÉéªdG Gòg

 ºjó≤à∏dh »°VGôàa’G ÖjQóàdG ∫ƒM

w2wbahrain.  :IQÉjR  ≈Lôoj

.org
 ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀L

 GóZ  ƒ`̀g  äÉÑ∏£dG  ºjó≤àd  »FÉ¡ædG

 .ƒ`̀«`̀dƒ`̀j  15  ≥``aGƒ``ª``dG  AÉ```̀©```̀HQC’G

 ø`̀«`̀eó`̀≤`̀ à`̀ª`̀ dG QÉ````̀£````̀NEG º``̀à``̀«``̀°``̀Sh

 ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒj  ºgQÉ«àNÉH

 80  É`̀«`̀dÉ`̀M  ô`̀aGƒ`̀à`̀J  PEG  ƒ`̀«`̀dƒ`̀j  16

 …CG  ¿hO  øe  á∏eÉc  á«ÑjQóJ  áëæe

 .áØ∏c

 ÉÑjQóJ  Ωó`̀≤`̀J  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
IOÉ`̀ «`̀≤`̀ dG äGQÉ``̀ ¡``̀ e »``̀a É`̀ «`̀ °`̀ VGô`̀ à`̀ aG

 ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  QGô≤H  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  Ö`̀MQ
 πjó©àH ,G kôNDƒe QOÉ°üdG ,ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG
 ΩÉ¶f  ¿CÉ°ûH  2015  áæ°ùd  (909  ºbQ)  QGô≤dG  ΩÉμMCG  ¢†©H
 ¢ù∏éªdG  ø«H  ácôà°ûe  äÉ©HÉàe  ≈∏Y  AÉæH  ∂dPh  ,¿Éμ°SE’G
 áeRÓdG §HGƒ°†dG ™°Vh IQhô°†H ,IQGRƒdGh ICGôª∏d ≈∏YC’G
 Aƒ°V  ≈∏Y  ∂`̀dPh  ,á«æμ°ùdG  á∏FÉ©dG  IóMƒH  ±ô°üàdG  óæY
 IOÉªdG  πjó©àH  2020  áæ°ùd  (12  ºbQ)  ¿ƒfÉ≤dG  »a  AÉL  Ée
 ¿CÉ°T  »a  1976  áæ°ùd  (10  º`̀bQ)  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  3
 á«μ∏e ¬«dEG âdBG …òdG øWGƒªdG ø«μªàH íª°ùJ »àdG ,¿Éμ°SE’G
 IQGRh á≤aGƒe •ô°ûH É¡à«μ∏e π≤æH ±ô°üàdÉH á«æμ°S IóMh

 .¿Éμ°SE’G
 Ió«°ùdG  ¢ù∏éªdG  ΩÉY  ø«eCG  äOÉ°TCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 áYô°S  »a  á∏ãªàªdG  ¿Éμ°SE’G  ôjRh Oƒ¡éH  …QÉ°üfC’G  ádÉg
 áª¡ªdG  §HGƒ°†dG øe OóY ≈∏Y πªà°TG …òdG  QGô≤dG  QGó°UEG
 ójõªdG  ™°Vh »a ô°TÉÑe πμ°ûH Ö°üJ »àdGh ,ájQhô°†dGh
 ÉgQGô≤à°SGh  Iô`̀°`̀SC’G  §HGôJ  ßØëJ  »àdG  äÉfÉª°†dG  øe
 ßØMh ájÉªM πØμj  ÉªHh ,ºFÓªdG  øμ°ùdG  ô«aƒJ  ∫ÓN øe

.QÉ≤©dG øe IOÉØà°S’G πMGôe áaÉc »a ÉgOGôaCG áaÉc ¥ƒ≤M
 §HGƒ°†dG  º``̀gCG  ø«H  ø`̀e  ¿CG  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 áeƒμëdG  ¢UôM  GócDƒe  »JCÉj  …ò`̀dG  ,QGô`̀≤`̀dG  É¡°Sôc  »àdG

 á«æμ°ùdG  IóMƒdG  »a  ø«ª«≤ªdG  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈∏Y
 ƒg  ,á«μ∏ªdÉH  ±ô°üàdG  AGô`̀L  º¡H  QGô°VE’G  ΩóY  ¿Éª°Vh
 ,äÉÑ∏£àeh äGóæà°ùe  Ió©d  Ö∏£dG  ÖMÉ°U ºjó≤J  •Gôà°TG
 ø«©Øàæª∏d  πjóH  øμ°S  ô«aƒJ  øe  ≥≤ëàdG  É¡àeó≤e  »`̀ah
 »a  ±ô°üà∏d  á«HÉàμdG  á≤aGƒªdGh  ,á«æμ°ùdG  Ió`̀Mƒ`̀dG  øe
 êhõdG IÉah ∫ÉM »a AÉæHC’G á≤aGƒe hCG áLhõdG øe IóMƒdG
 ÉªgóMCG  hCG  øjódGƒdG  øe  á«HÉàμdG  á≤aGƒªdGh  ,áLhõdG  hCG
 á«FÉ°†b áYRÉæe …CG OƒLh Ωó©H ó«Øj Éeh ,∫GƒMC’G Ö°ùëH
 π°üØdG ø«ëd á«æμ°ùdG IóMƒdG äGP ≈∏Y á≤∏£ªdG ≥M ¿CÉ°ûH
 ºμM  Oƒ`̀Lh  Ωó©H  ,∂dòc  ó«Øj  Éeh  ,iƒYódG  ´ƒ°Vƒe  »a

 ,¬FÉæHCGh  ¬à≤∏£ªd  ≈æμ°ùdG  ≥M  ¿CÉ°ûH  Ö∏£dG  ÖMÉ°U  ≈∏Y
 øjô°UÉ≤dG ¥ƒ≤M ßØëJ »àdG áª¡ªdG §HGƒ°†dG øe Égô«Zh

 .πª©dG øY ø«∏WÉ©dG AÉæHC’Gh áKQƒdGh
 »a OQh Ée  ™«ªL{ :¿CÉH  É¡ëjô°üJ …QÉ°üfC’G  âªàNh
 Iô°SC’G  OGô`̀aCG  áë∏°üªd  IRõ©e  äAÉL  §HGƒ°V  øe  QGô≤dG
 √òg  πãe  í°†àJ  ¿CÉ`̀H  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ¢UôM  ≈∏Y  ∫ó`̀Jh
 IóMƒdG á«μ∏e »a ±ô°üàdG »a ÖZôj øe ΩÉeCG äÉWGôà°T’G
 ´ÉØàf’G øe É¡≤Mh Iô°SC’G QGô≤à°S’ ∑ÉHQEG ¿hO ,á«fÉμ°SE’G
 øe  QGô`̀≤`̀dG  ¬«∏Y  ¢üæj  Ée  Ö°ùëH  ,º¡dõæe  øe  ∑ôà°ûªdG

 .zá«Yƒ°Vƒeh áë°VGh π«°UÉØJ
.…QÉ°üfC’G ádÉg |

á«æμ°ùdG  á`̀ ∏`̀ FÉ`̀©`̀dG  Ió``Mƒ``H  ±ô`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ó`̀æ`̀Y  §`̀ HGƒ`̀ °`̀ V  ™`̀ °`̀Vƒ`̀H  Ö`̀ Mô`̀ j  zICGô``ª``∏``d  ≈``̀ ∏``̀ YC’G{
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 IõFÉL  ¥Ó``WEG  á qjô«îdG  øjôëÑdG  á«©ªL  âæ∏YCG
 -√Gô`̀K  ¬∏dG  Ö«W-  ƒfÉc  º°SÉL  ø`̀H  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  Ωƒ`̀Mô`̀ª`̀dG
 πª©dG  ∫Éée  »a  åëÑdÉH  ¢üàîJ  IójóL  IõFÉL  »gh
 á«°VQCG OÉéjEG ≈dEG ≈dhC’G É¡àî°ùf »a ±ó¡Jh ,…ô«îdG
 çÉëHC’G  øe  áYƒªée  ¢VôY  ôÑY  ;¢ùaÉæà∏d  áÑ°üN
 ¿ƒμàd »fÉ°ùfE’Gh …ô«îdG πª©dG ∫Éée »a á°ü°üîàªdG
 ,á«Hô©dGh  á«æjôëÑdG  áÑàμªdG  AGô``̀KE’  á«Yƒf  áaÉ°VEG
 QÉμaC’G  π≤f  ≈∏Y  ø«ãMÉÑdG  åM  ≈dEG  IõFÉédG  ≈©°ùJh
 ø«ªà¡ªdGh  ø«∏eÉ©dG  øe  áëjô°T  ôÑcCG  ≈dEG  ÜQÉéàdGh
 ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  √ôjƒ£àd  »fÉ°ùfE’Gh  …ô«îdG  πª©dÉH

.ÉædƒM øe äGô«¨àªdG
 ø«eC’G ∫Éªc º«gGôHEG ø°ùM .O ôcP áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 äÉbÓ©dG  áæéd  ¢ù«FQ  á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG
 ¿CG  IõFÉé∏d  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’Gh  …ô«îdG  ΩÓ``̀YE’Gh  áeÉ©dG
 º°SÉL øH ∑QÉÑe ΩƒMôªdG ¬«LƒdG º°SÉH IõFÉédG ¥ÓWEG
 øjôëÑdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¿ÉªjEG  øe  »JCÉj  ƒfÉc
 kÉ°UôMh  ,»Yƒ£àdGh  …ô«îdG  πª©dG  Qhó`̀H  á qjô«îdG
 kÉ≤«Ñ£Jh ,á«©ªé∏d  ø«°ù°SDƒªdG  AÉHBÓd  AÉaƒdG  ≈∏Y É¡æe

 …ô«îdG πª©dG áaÉ≤K ô°ûf »a É¡aGógCGh á«©ªédG ájDhôd
 ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG Oƒ¡éd kGôjó≤Jh ,»Yƒ£àdGh
 áÑ«£dG  √Gôcòd  kGó«∏îJh ƒfÉc º°SÉL øH ∑QÉÑe ¬«LƒdG
 ΩÓ`̀YCG  øe  Éª∏ nYh  IAÉ£©e  á«æWh  á«°üî°T  √QÉÑàYÉH

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a …ô«îdG πª©dG
 á≤HÉ°ùe  çGóëà°SG  øe  ±ó¡dG  ¿CG  ∫Éªc  í`̀°`̀VhCGh
 çƒëÑ∏d  ƒfÉc  º°SÉL  øH  ∑QÉÑe  ¬«LƒdG  º°SÉH  á qjƒæ°S
 ™«é°ûJh  OGô`̀aC’G  õ«ØëJ  ƒg  …ô«îdG  πª©dG  ∫Éée  »a
 .»fÉ°ùfE’Gh …ô«îdG πª©dG ôjƒ£Jh AGôKEG ≈∏Y ø«ãMÉÑdG
 áªjôc ájÉYôH IõFÉédG  √òg ¿CG  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ôcPh
 ™e  É¡fCÉ°ûH  ≥«°ùæàdG  ºà«°Sh  ΩGô`̀μ`̀dG  ƒfÉc  á∏FÉY  ø`̀e
 âcQÉH  »àdG  ƒfÉc  ∑QÉÑe  ≈æe  Ió«°ùdG  á∏°VÉØdG  âNC’G
 á≤HÉ°ùªdG  πjƒªàd  ÉgOGó©à°SG  äó``̀HCGh  Iƒ£îdG  √ò`̀g

 .kÉjƒæ°S
 äó°UQ IõFÉé∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG QƒàcódG ±É°VCGh
 300h  ,∫hC’G  õcôªdÉH  õFÉØdG  åëÑ∏d  QÉæjO  500  ≠∏Ñe
 150h ,ådÉãdG õcôª∏d QÉæjO 200h ,»fÉãdG õcôª∏d QÉæjO

.¢ùeÉîdG õcôª∏d QÉæjO 100h ,™HGôdG õcôª∏d GQÉæjO

 ƒfÉc º``°SÉL øH ∑QÉÑe ΩƒMôªdG IõFÉL ≥∏£J zájô«îdG ø``jôëÑdG{

.ƒfÉc ∑QÉÑe ΩƒMôªdG |.∫Éªc ø°ùM .O |

 øH áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°S ¢SCGôJ
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y
 ´É`̀ª`̀à`̀LG ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 Qƒ°†ëH ,zó©H øY{ á«æeC’G áæé∏dG
 …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ô`̀eÉ`̀K  ≈°ù«Y  ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG
 •ÉÑ°†dG  øe  OóYh  ßaÉëªdG  ÖFÉf

.á«æeC’G äGQGOE’G »∏ãªe øe
 OÉ°TCG  ,´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »ah
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  ƒª°S
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ¡«LƒàH
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e »``̀a á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 ºFÉYO ï«°SôJh áaOÉ¡dG äGQOÉÑªdGh
 á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  áaÉc  »a  ø`̀eC’G
 á«æeC’G äGQGOE’G áaÉc ™e ácGô°ûdÉH
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh äGAGô``````̀LE’G PÉ``̀î``̀JGh

.áeRÓdG

 ß`̀aÉ`̀ë`̀e ƒ``ª``°``S ™``̀ ∏``̀WG ó````̀bh
 §£îdG  ≈∏Y  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 á`̀cô`̀ë`̀dG á`̀«`̀HÉ`̀«`̀°`̀ù`̀fÉ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 IQGOE’G  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  á`̀jQhô`̀ª`̀dG
 ø`̀e Oó````̀Y »```̀a Qhô``̀ª``̀∏``̀ d á``̀eÉ``̀©``̀ dG
 ´ÉaôdG »a (911) ™ªéªc ≥WÉæªdG
 á≤£æeh  ¿Éà°ûe  ´QÉ°Th  ,»bô°ûdG
 á«ªgCG √ƒª°S É kë°Vƒe ,äGQójƒædG
 ¿Éª°†d  ájQhôªdG  áHÉbôdG  õjõ©J

.≥jô£dG »eóîà°ùe áeÓ°S
 ∫OÉ`̀Y  ó«≤©dG  ó``̀cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 äÉ«∏ª©dG  IQGOEG  ôjóe  …ô`̀°`̀Shó`̀dG
 IQGOE’É````̀H á``jQhô``ª``dG á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dGh
 IQGOE’G  ¿CG  ,Qhô``̀ª``̀∏``̀ d  á``̀eÉ``̀©``̀dG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  á°üjôM
 ô«aƒJ ∫Ó``̀N ø`̀e  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ™`̀e
 º«¶æàd  á``̀jQhô``̀ª``̀ dG  äÉ````jQhó````dG

 øe ó``̀ë``̀dGh á``̀jQhô``̀ª``̀dG á``cô``ë``dG
 ≥WÉæe  ∞∏àîe  »`̀a  äÉ``̀eÉ``̀MOR’G

.á¶aÉëªdG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG Oƒ``̀¡``̀L ø``ª``°``Vh
 ¢Shô«a  áëaÉμe  »`̀a  á«HƒæédG
 á£N  √ƒª°S  ¢Vô©à°SG  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ΩÉ≤J  »àdG  z…RGô`̀à`̀M’G  ô«¡£àdG{
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ™``̀e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 ,ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dGh »`̀fó`̀ª`̀ dG ´É`̀aó`̀∏`̀ d
 äÓªM  øe  á∏°ù∏°S  áeÉbEG  ºJ  å«M
 ¥’õ```̀ dG »`̀à`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀ a ô`̀«`̀¡`̀£`̀à`̀dG
 ±ƒ°S »`̀à`̀dG äÓ`̀ª`̀ë`̀dGh ´É`̀aô`̀ dGh
 áeOÉ≤dG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  É¡àeÉbEG  ºàj
 á¶aÉëªdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  »``̀a
 π«©ØJ »a º¡°ùJ »àdGh ,á«HƒæédG
 ∫ÓN øe á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe
 áeÓ°Sh  øeCG  ¿Éª°†d  Oƒ¡édG  ∫òH

.ø«æWGƒªdGh »dÉgC’G
 ¢Vô©à°SG  ,ô``NBG  ÖfÉL  ø`̀eh
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  ƒª°S
 »°VGôàa’G  »æeC’G  ≈≤à∏ªdG  èFÉàf
 »ªdÉ©dG Ωƒ«dG ™e ÉæeGõJ º«bCG …òdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H äGQó``î``ª``dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d
 IQGOE’G  ™`̀e  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh
 á«FÉæédG  á`̀dOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG
 ∞æ©dG  áëaÉμªd  zÉ`̀ k©`̀e{  èeÉfôHh
 ¿CG √ƒ`̀ª`̀°`̀S ó``̀cCG å`̀«`̀M ,¿É`````̀eOE’Gh
 á«æeC’G  èeGôÑdGh  äÉ«dÉ©ØdG  áeÉbEG
 ≥«KƒJ »a G kóFGQ É kÑfÉL ó©J áaOÉ¡dG
 äGQGOE’G  ™`̀e  á`̀«`̀æ`̀eC’G  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG

.á«∏NGódG IQGRƒH á«æ©ªdG á«æeC’G
 óªM  ó`̀FGô`̀dG  QÉ`̀°`̀TCG  ¬ÑfÉL  øe
 ΩÓ```̀YE’G  áÑ©°T  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ´õ`̀«`̀¡`̀ª`̀dG
 åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’ÉH  »FÉæédG

 Oƒ`̀¡`̀L ≈```̀ dEG ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG á`````̀ dOC’Gh

 äÉ«≤à∏ªdG  á`̀eÉ`̀ bEG  »`̀a  á¶aÉëªdG

 ¢ùμ©J »àdG á«°VGôàa’G äGhóædGh

 õjõ©J »a ∫OÉÑàªdG  ¿hÉ©àdG  ¬LhCG

.™ªàéªdG OGôaCG ø«H øeC’G

 OÉ`̀°`̀TCG ,´É`̀ª`̀à`̀L’G ΩÉ`̀à`̀N »`̀ah

 äGQGOE’G  »∏ãªe  ø``e  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG

 ƒª°S ¬H Ωƒ≤j …òdG QhódÉH á«æeC’G

 ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG

 á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N

 ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  á©HÉàe  »`̀a

 ≥ah  É¡≤«≤ëJ  ≈`̀dEG  √ƒª°S  »©°Sh

 á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈``̀∏``̀YCG

.ájRGôàM’Gh

ócDƒjh á``«æeC’G áæé∏dG ´É``ªàLG ¢SCGôàj á``«HƒæédG ß``aÉëe
ø«æWGƒªdG áeÓ°S ¿É``ª°†d ájQhôªdG áHÉbôdG õjõ©J á``«ªgCG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ºYOh ..zø«μªJ{
ÜÉÑ°ûdGh áÑ∏£dG

 z¬∏dGóÑY OÉªY{ »æjôëÑdG »eÓYE’G ô¡¶j Üƒ«Jƒ«dG äGƒæb ≈∏Y
 ÜÉÑ°ûdG ΩÉb èàæªd »æjôëH ÜÉÑ°ûd …QÉéJ ´hô°ûe ºYO ø∏©j ƒgh
 ºYódG  Gò`̀gh  ..AÉªdG  ¿GõîH  ábÓY  ¬dh  √ôjƒ£J  ÉªHQ  hCG  ¬àYÉæ°üH

.»æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d GóL ó«Øe »fÓYE’G
 É¡«a  ºàj  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  øe  ójó©dG  ∑Éæg  zø«μªJ{  áÄ«g  »ah
 πª©dG  »a  •Gô`̀î`̀f’G  »a  ÖZGôdG  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d  ºYódG  ô«aƒJ
 »àdG  OÓÑdG  »a  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ¡édG  øe  ô«ãμdG  ∑Éægh  ,¢UÉîdG
 ≈dEG  áLÉëH  ô`̀eC’G  ¿CG  hóÑj  øμdh  ,ÜÉÑ°ûdG  ™jQÉ°ûªd  ºYódG  ôaƒJ
 OƒLh  ¿CG  Ö°ùMCGh  ,á«∏YÉØdG  øe  ójõªdG  iôæd  ájõcôªdG  øe  ´ƒf
 ≈dEG  Gô¶f  ,ió``̀LC’Gh  π°†aC’G  ƒg  zø«μªJ{  á∏¶e  âëJ  ájõcôªdG

.zø«μªJ{ iód Iô«ãμdG äÉ«fÉμeE’G OƒLh
 É¡©jQÉ°ûªdh É¡°ùØæd èjhôàdÉH Ωƒ≤J ¿CG zø«μªJ{ ÖLGh øe ÉªHQ
 ÜÉÑ°ûdG  ™jQÉ°ûe  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  πª©J  ¿CGh  ,ô```̀NBGh  ø«M  ø«H
 ≈∏Y  É¡°UôMh  ,º¡d  É¡eó≤J  »àdG  äÓ«¡°ùàdG  ¿É«Hh  ,º¡fÉ°†àMGh
 äGAGô``LEG  ≥`̀ah  »æjôëÑdG  øWGƒª∏d  ÉgQÉªãà°SGh  ∫Gƒ``̀eC’G  ±ô°U
 äÉ¶MÓe  ¢†©H  zø«μªJ{  í∏°üàdh  ,áeGô°Uh  á«aÉØ°T  äGP  á«fƒfÉb
 äÉYÉÑ£fG ¢†©H É¡°ùØf øY CGQóàdh ,áHÉbôdG ¿GƒjO ôjô≤J »a äOQh

.É¡æY ™ªàéªdG »a á«Ñ∏°S
 hCG kÉeÉY ô°ûY áà°S ôª©dG øe ≠dÉÑdG »æjôëÑdG ÖdÉ£dG º∏©j π¡a
 ≈∏Y π°üëj ¿CG øμªj á«ÑjQóJ äGQhOh èeGôH zø«μªJ{ »a ¿CÉH ôãcCG

?..á«æ¡e hCG á«ªjOÉcCG IOÉ¡°T ≈∏Y ÉgôKCG
 »a  OQh  Ée  (ôãcCG  hCG  ÉeÉY  16)  »æjôëÑdG  ÖdÉ£dG  º∏©j  π`̀gh
 øe ™aôJ ¿CG á«aGôàM’G äGOÉ¡°û∏d øμªj{ ¬fCÉH ¢Uƒ°üîdG Gò¡H ø«μªJ
 .zIójó°ûdG ¬à«°ùaÉæàH πª©dG ¥ƒ°S ∑ôà©e ¬dƒNO πÑb ÖdÉ£dG º¡°SCG
 á«aô©ªdG  äGQÉ¡ªdG  ÖdÉ£dG  íæªj  á«aGôàMG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdÉa
 IOÉ¡°ûdG èeÉfôH ôaƒj Éªc .á«JGòdG ¬Jô«°S … qƒ≤Jh ¬à°SGQO Rõ©J »àdG
 øe  Ió``̀MGh  ≈∏Y  π°üëj  »μd  ÖdÉ£∏d  …OÉ`̀ª`̀dG  º`̀Yó`̀dG  á«aGôàM’G
 äGOÉ¡°ûdG  √òg  øe  IóMGh  πμdh  .kÉ«dhO  É¡H  ±ôà©e  Iô«ãc  äGOÉ¡°T
 ∫ƒ°üëdG Ö∏£j ¿CG ÖdÉ£∏d øμªj Éªc ,™aó∏d ∫hóLh Oóëe ºYO ∞≤°S

.Gòg ¬Ñ∏W »a ø«μªJ ô¶æà°Sh ,èeÉfôÑdÉH ádƒª°ûe ô«Z IOÉ¡°T ≈∏Y
 ∫ƒM  Iô«ãc  π«°UÉØJ  ∑Éæg  ø«μªàd  »fhôàμd’G  ™bƒªdG  ≈∏Yh
 ΩÉμMC’Gh  ,èeÉfôÑdG  πªY  á«Ø«ch  ,á«aGôàM’G  äGOÉ¡°ûdG  èeÉfôH

.ÖdÉW …CG øe IQôμàªdGh á©bƒàªdG á∏Ä°SC’G ≈àMh ,äÉWGôà°T’Gh
 åMÉÑ∏dh  ,»æjôëÑdG  ∞Xƒª∏d  ∂`̀dò`̀c  ìÉ`̀à`̀e  ¬``̀JGP  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG
 èeGôH  Oƒ`̀Lh  ÖfÉéH  ,ájOôØdG  äÉHÉ°ùëdG  ÜÉë°UC’h  ,πª©dG  øY
 hCG  ,á«°SÉ°SC’G  äGQÉ¡ªdG  ô«aƒJ  »a  AGƒ°S  ,ÜÉÑ°ûdG  ºYód  iô``NCG
 ôaGƒJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«YGóHE’G  QÉμaC’Gh  äÉ≤HÉ°ùªdGh  ™jQÉ°ûªdG
 äGP äÉ°ù°SDƒªdG AGƒ°S ,Ó°UCG áeÉ≤ªdGh IOƒLƒªdG ™jQÉ°ûª∏d ºYódG

.áé°VÉædG hCG ,áÄ°TÉædG hCG ,¢ù«°SCÉàdG
 É¡WÉ°ûf  åjóëJ  ≈∏Y  ø«μªJ  πª©J  ¿CG  Gó`̀L  ó«ØªdG  ø`̀e  ¬∏©d
 áëFÉL  πX  »a  á°UÉNh  (âjóHCG)  É¡∏ªY  ΩÉ¶f  ójóéJh  É¡∏°UGƒJh
 πª©dG  ≈∏Y  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ∫É`̀ Ñ`̀bEG  á`̀Ñ`̀ZQ  π`̀X  »``ah  ,É``fhQƒ``c

.ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môªd á°UÉîdG ™jQÉ°ûªdGh

 π«gCÉà∏d  ô°UÉf  õ`̀cô`̀e  »éjôN  øjôëÑdG  á©eÉL  â`̀YO
 »©eÉédG ΩÉ©dG »a É¡H ¥Éëàd’G »a ø«ÑZGôdG »æ¡ªdG ÖjQóàdGh
 ΩÉ¶f  ≥jôW  øY  º¡JÉÑ∏£H  Ωó≤àdG  ≈`̀dEG  2021/2020  πÑ≤ªdG

.»fhôàμdE’G ÖdÉ£dG áeóN
 ¿É«H  »a  á©eÉédG  »a  π«é°ùàdGh  ∫ƒÑ≤dG  IOÉªY  äOÉ`̀aCGh
 »æ¡ªdG  ÖjQóàdGh  π«gCÉà∏d  ô°UÉf  õcôe  »éjôN ¿CÉH  ¢ùeCG  É¡d
 áeóîd »fhôàμdE’G ™bƒªdG ôÑY º¡JÉÑ∏W ºjó≤J º¡fÉμeEÉH ¿ƒμ«°S
 ó`̀MC’G  Ωƒ`̀j  øe  ájGóH  ∂`̀dPh  ,sis.uob.edu.bh  ÖdÉ£dG
 ≥aGƒªdG  ó`̀MC’G  Ωƒj  ≈`̀dEG  Ω2020  ƒ«dƒj  19  ≥aGƒªdG  πÑ≤ªdG
 èeÉfôÑ∏d ÖdÉ£dG QÉ«àNG á«∏ªY ¿CG äôcPh .Ω2020 ƒ«dƒj 26
 å«M »ªcGôàdG ¬dó©e ≈∏Y óªà©J ¬H ¥Éëàd’G »a ÖZôj …òdG
 %80  ä’ó©e  ÜÉë°UCG  »æ≤àdG  º«∏©àdG  èeÉfôH  »éjôîd  ìÉàJ

 »gh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤Jh  ,á°Sóæ¡dG  »à«∏c  èeGôH  :¥ƒ`̀a  Éªa
 á°Sóæ¡dGh  ,á«FÉHô¡μdG  á°Sóæ¡dG  :ø`̀e  πc  »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG
 á≤«bódG  Iõ``¡``LC’Gh  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  á°Sóæ¡dGh  ,á«μ«fÉμ«ªdG
 á°Sóægh  ,Üƒ°SÉëdG  á°Sóægh  ,á«fóªdG  á°Sóæ¡dGh  ,ºμëàdGh

 .äÉeƒ∏©ªdG º¶fh ,Üƒ°SÉëdG º∏Yh ,äÉμÑ°ûdG
 %79^99  ≈dEG  %70  øe  ∫ó©ªdG  ¿Éc  ∫ÉM  »a  ¬fCG  äôcPh
 ,»≤«Ñ£àdG  º«∏©àdG  á«∏c  »a  ºjó≤àdG  ÖdÉ£dG  ¿ÉμeEÉH  ¿ƒμ«°ùa
 èeÉfôH  ƒéjôN  É``̀eCG  ,è`̀eGô`̀H  ø`̀e  á«∏μdG  ¬Mô£J  É`̀e  Ö°ùM
 º¡d  ìÉà«a  ¥ƒ`̀a  Éªa  %75  ∫ó©ªdG  ÜÉë°UCG  »æ¡ªdG  ÖjQóàdG
 Ωƒ∏HódG  :Éªgh  ,§≤a  »≤«Ñ£àdG  º«∏©àdG  á«∏c  »a  ¿ÉéeÉfôH
 »a  ∑QÉ°ûªdG  Ωƒ∏HódGh  ,á«FÉHô¡μdG  á°Sóæ¡dG  »a  ∑QÉ°ûªdG

.á«μ«fÉμ«ªdG á°Sóæ¡dG

 á«æ©ªdG  á`̀«`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  äó≤Y 
 IQGRƒ````̀ d »`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG π`̀μ`̀ «`̀¡`̀ dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀H
 π«ch  á°SÉFôH  É¡YÉªàLG  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 OQGƒªdG  ¿hDƒ°ûd  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 á©ªL  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 »∏ãªe  øe  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ™«ªL  Qƒ°†Mh
 ájQÉ°ûà°S’G  ácô°ûdGh  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG

.´hô°ûª∏d
 ¢VGô©à°SG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀N  º`̀J  ó``̀bh
 ºJ  »àdG  äGQOÉÑªdÉH  á°UÉîdG  πª©dG  §£N
 ,ójóédG »°ù°SDƒªdG πμ«¡dG ò«Øæàd ÉgOÉªàYG
 πcÉ«gh á«∏«°üØàdG πcÉ«¡dG ≈∏Y õcôJ »àdGh
 ≈`̀æ`̀Ñ`̀dGh ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG äGQó````̀ bh ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG
 AGOCG  ø«°ùëJh  ôμÑªdG  º«∏©àdGh  á«àëàdG

 á°üæeh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  º«∏©àdGh  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 øe ∂``̀dP ô`̀«`̀Zh ,äGAÉ``̀°``̀ü``̀ME’Gh äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG

.äGQOÉÑªdG
 ó©H π`̀ª`̀©`̀dG §`̀£`̀N á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äó`̀ª`̀ à`̀YG
 ¥ôØdG  IOÉ`̀b  äÉ«ª°ùeh  AÉª°SCG  ¢VGô©à°SG
 ,äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  RÉ`̀é`̀fE’  º¡ë«°TôJ  º`̀J  ø`̀jò`̀dG
 Ö∏£àJ  »`̀à`̀dG  π«°UÉØàdG  ¢†©H  â°ûbÉfh
 ácô°ûdGh  äGQOÉ``Ñ``ª``dG  ¥ô``̀a  ø`̀«`̀H  kÉ≤«°ùæJ
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  øe  Oó`̀Yh  ájQÉ°ûà°S’G
 ≈∏Y  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ≥ØJGh  ,ábÓ©dG  äGP
 º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  IÉ`̀aGƒ`̀e
 äGQƒ£J ôNBG ∫ƒM π°üØe ôjô≤àH ÖjQóàdGh

.á«fÉãdG ¬à∏Môe »a ´hô°ûªdG ô«°S

á«fÉãdG  á∏MôªdG  ò«ØæJ  §£N  óªà©J  á«HôàdG  á∏μ«g  ´hô°ûªd  á«¡«LƒàdG  áæé∏dG

 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG AÉ``̀°``̀†``̀YCG ø``̀e ¿ƒ``ã``MÉ``H õ``̀é``̀fCG
 ÉãëH  ó`̀Mƒ`̀à`̀dGh  á«ægòdG  á`̀bÉ`̀YEÓ`̀d  á«æjôëÑdG
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ∞``̀bƒ``̀e ≈`̀ ∏`̀ Y ±ô``̀©``̀à``̀dG ±ó`̀¡`̀ à`̀ °`̀ SG
 ábÉYEÓd  á«æjôëÑdG  á«©ªédG  »a  ø«Yƒ£àªdGh
óéà°ùªdG ÉfhQƒc áëFÉL AGREG óMƒàdGh á«ægòdG

 äóªàYG PEG  äGô«¨àe Ió©d É≤ah 19-C0VID
 .¿QÉ≤ªdG »Ø°UƒdG è¡æªdG ≈∏Y á°SGQódG

 :á«©ªédG AÉ°†YCG øe πc åëÑdG OGóYEÉH ΩÉb
 »∏Y  ºã«g  .O  ,…QÉ`̀ °`̀ü`̀fC’G  ¬`̀∏`̀dG  ∫É``e  ó`̀ª`̀MCG  .O

.¿Éª«∏°S »∏Y π«Ñf .O ,»eô¡L
 57 ,É°üî°T 97 øe á°SGQódG áæ«Y âfƒμJ 
 çÉ`̀fE’Gh  39  QƒcòdG  øe  ,ÉYƒ£àe  40h  ÉØXƒe
 ôãcCG ≈dEG áæ°S 18 ø«H Ée ºgQÉªYCG âMhGôJ .58
 ºJ  áfÉÑà°SG  á°SGQódG  âeóîà°SGh  áæ°S  60  øe
 áμÑ°ûdG  ôÑY  åëÑdG  áæ«Y  OGô``aCG  ≈∏Y  É¡©jRƒJ
 OƒLh  ΩóY  èFÉàædG  äô¡XCG  å«M  á«fhôàμdE’G
 åëÑdG  áæ«Y  OGô``̀aCG  ø«H  É«FÉ°üMEG  á`̀ dGO  ¥hô`̀a

.äGô«¨àªdG ∞∏àîªdh
 ¢üîj É`̀ª`̀«`̀a  á`̀≤`̀aGƒ`̀à`̀e  äÉ```̀HÉ```̀LE’G  â`̀ fÉ`̀ c
 OGô`̀aCG  øe  ó`̀MCG  áHÉ°UEG  ∫ÉM  »a  ≥∏≤dÉH  Qƒ©°ûdG
 ô¡¶j  Gò``̀gh  %100  áÑ°ùæH  ¢VôªdÉH  Iô`̀ °`̀SC’G
 õcGôe  ™«ªéH  É©«ªL  ø«∏eÉ©dG  »`̀Yh  iƒà°ùe
 %98 ¿CGh á«dhDƒ°ùªdG ìhôH »∏ëàdGh ,á«©ªédG
 äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH  âfÉc  äÉ`̀HÉ`̀LE’G  øe
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 ™«ªL  …CGô``̀H  ó©J  »àdG  ,(19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c
 Gòg øe ájÉbƒ∏d »°SÉ°SC’G øeÉ°†dG »g ø«∏eÉ©dG
 hCG  ¿ƒHÉ°üdÉH  øjó«dG  π°ùZ  ∫ÓN  øe  ,¢VôªdG
 ∂dòch  ,äÉeÉªμdG  ¢ùÑdh  äÉª≤©ªdG  ΩGóîà°SG

 .Iô«ÑμdG äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’G
 ∑Éæg  ¿CG  ≈``̀ dEG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀f  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ø«∏eÉ©dG  øe  %99  áÑ°ùæH  ÉÑjô≤J  ÓeÉc  ÉYÉªLCG
 ™e  á«©ªàéªdG  ácQÉ°ûªdG  ¿CG  ¿hô`̀j  á«©ªédÉH
 ¿Éé∏H  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  è`̀eGô`̀H  »`̀a  á«ë°üdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG
 áLQódÉH  »`̀æ`̀Wh  Ö``̀LGh  ƒ`̀g  ,»`̀Yƒ`̀£`̀dG  πª©dG

 .É°†jCG »bÓNCGh »fÉ°ùfEGh ≈dhC’G
 ø«∏eÉ©dG øe %89 »dGƒM ¿CG èFÉàædG âæ«H
 ìÉ≤∏dG  òNCÉH  ,IQOÉÑªdG  √òg  ¿hójDƒj  á«©ªédÉH
 ´ÉØJQG  ócDƒj  Gògh .¬«∏Y ∫ƒ°üëdG  ºJ  ∫ÉM »a
 ø«∏eÉ©dG  ™«ªL  iód  »ë°üdG  »YƒdG  iƒà°ùe
 ¢`̀VGô`̀eC’G  ó°V  ø«°üëàdG  á«ªgCÉH  á«©ªédÉH

 .áÄHhC’Gh
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ø``̀e  %99  ¿CG  É``°``†``jCG  ø`̀«`̀Ñ`̀Jh
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  IQhô°V ≈∏Y ¿ƒ≤Øàe  á«©ªédÉH
 ´ÓW’Gh  ¢Shô«ØdÉH  á°UÉîdG  äÉeƒ∏©ªdG  áaÉc
 ô¶ædG  äÉ¡Lh  ≥HÉ£J  ≈∏Y  π«dO  Gò`̀gh  ,É¡«∏Y
 äô¡XCG  Éªc  ,á«©ªédG  »a  ø«∏eÉ©dG  áaÉc  ió`̀d
 ¿hôj  á«©ªédÉH  ø«∏eÉ©dG  øe  %86  ¿CG  èFÉàædG
 ÉfhQƒc  ¢Vôe  ∫ƒM  IôaGƒàªdG  äÉeƒ∏©ªdG  ¿CG
 ¬H Ωƒ≤j …òdG QhódG ócDƒj Gògh .á«aÉch ádƒÑ≤e
 äÉeƒ∏©ªdG  áaÉc  ºjó≤àH  ¿ƒdhDƒ°ùªdGh  AÉÑWC’G
 ø«∏eÉ©dG øe %93 ¿CGh ¢VôªdG ∫ƒM Ióéà°ùªdG
 IQOÉb á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ¿CG  ¿hôj á«©ªédÉH

 .¢VôªdG AGƒàMG ≈∏Y ¿B’G
 Öéj ¬fG  ø«∏eÉ©dG  øe %54 »dGƒM iôjh
 êÓ©dÉH 19 ÉfhQƒc ¢Shô«a ≈°Vôe ≈¶ëj ¿CG
 A’Dƒg ¿ƒμj ¿CGh ,Iõ¡éªdG »aÉ°ûªdG »a õcôªdG
 Éªc  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  πÑb  øe  ΩÉªàgG  ™°Vƒe  ≈°VôªdG
 á«©ªédÉH  ø«∏eÉ©dG  øe %97 ¿CG  èFÉàædG  âØ°ûc
 ,á«©ªédG  äGAGô``̀LEG  ™e  º¡HhÉéJ  ≈∏Y  Ghó``̀cCG
 óYÉÑàdG  »a  áμ∏ªªdG  äGAGô```LEG  ≈∏Y  á«æÑªdGh

.»YÉªàL’G
 äÉLÉàæà°SG  ≈``̀dEG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  â∏°UƒJ  ó`̀bh
 ø«∏eÉ©dG  ió`̀d  »YƒdG  ∫ó©e  »a  ´É`̀Ø`̀JQG  ócDƒJ
 á«æjôëÑdG  á«©ªédG  IQGOEG  »`̀a  ø«Yƒ£àªdGh
 áëaÉμe  πÑ°S  ∫ƒM  óMƒàdGh  á«ægòdG  ábÉYEÓd
 ∑ƒ∏°S  ¿CGh  .√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  π«∏≤àdGh  AÉ`̀ Hƒ`̀ dG
 √ÉéJ  É«HÉéjEG  ¿É`̀c  ø«Yƒ£àªdGh  ø«ØXƒªdG

 .¬dƒM áÄWÉN QÉμaCG OƒLh ΩóYh ¢VôªdG

 ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀ ∏`̀ eÉ`̀©`̀ dG ∞``bƒ``e ≈`̀ ∏`̀ Y ±ô`̀ ©`̀ à`̀ J á``̀ °``̀ SGQO
zÉ``fhQƒc{ á``ëaÉμe ø``e ó``MƒàdGh á``«ægòdG á``bÉYE’G á``«©ªL »``a

 Ió``jóL  á``HÉ°UEG  535  π```«`é`°ùJ
á````dÉ`M  674  »```aÉ`©`Jh  É```fhQƒμH

óMC’G π«gCÉà∏d ô°UÉf õcôe »éjôîd  π«é°ùàdG ÜÉH íàa



 QOÉ°üdG  ºμëdG  ¢ùeCG  õ««ªàdG  áªμëe  äô`̀bCG
 ´hô°ûdGh  »Wô°T  Éª¡∏à≤H  ø«æKG  ø«ª¡àe  ΩGóYEÉH
 ≥Ñ°S ™e G kóªY áWô°ûdG  OGôaCG  øe øjôNBG  πàb »a
 »a  º¡d  ó`̀YoCG  ø«ªc  ∫ÓN  øe  ó°UôàdGh  QGô°UE’G
 .IôéØàe IƒÑY ¬«a âeóîà°SG 2014 ΩÉY ¿ƒ°†Z
 »fÉjõdG  ¿hQÉg QÉ°ûà°ùªdG  ΩÉ©dG  »eÉëªdG ìô°U

.ΩÉ©dG ÖFÉæ∏d »æØdG ÖàμªdG ¢ù«FQ
 »a º¡«∏Y ΩƒμëªdG ¿CG ΩÉ©dG »eÉëªdG ôcPh
 ∫ÉLQ πàb ≈∏Y Ωõ©dG Ghó≤Y ób GƒfÉc á«°†≤dG ∂∏J
 ,IôéØàe  IƒÑY  ¢Vô¨dG  Gò¡d  Ghó``YCGh  ,áWô°ûdG
 áªLÉ¡ªH øjôNBGh GƒeÉb 2014/2/14 ïjQÉàHh
 ñÉ«°SC’G á£°SGƒH ôjódG á≤£æªH ΩÉ©dG øeC’G äGƒb
 ±ó¡H ∂``̀dPh á`̀bQÉ`̀ë`̀dG äÉ`̀LÉ`̀Lõ`̀dGh á`̀jó`̀jó`̀ë`̀dG
 IƒÑ©dG  ô«éØJ º¡d  ≈æ°ùàj å«M ≈dEG  º¡LGQóà°SG
 πLCG øe º¡©e πeÉ©àdÉH øeC’G ∫ÉLQ ΩÉ≤a ,º¡∏àbh

.º¡≤jôØJ
 ô«éØàH  º¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ΩÉ`̀ b  ∂`̀ dP  AÉ`̀æ`̀ KCGh
 »Wô°ûdG  IÉ``ah  ≈``dEG  iOCG  É`̀e  IôéØàªdG  IƒÑ©dG
 OGô`̀aCG  øe  Oó`̀Y  áHÉ°UEGh  óªëe  ó«°S  óMGƒdGóÑY
 øY  âØ°ûc  ób  ∑GòfBG  äÉjôëàdG  âfÉch  .áWô°ûdG
 …OÉ«b  Qhó`̀H  ΩGó`̀YE’É`̀H  Éª¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ´ƒ∏°V
 É¡HÉμJQ’  §«£îàdG  É«dƒJ  å«M  á©bGƒdG  ∂∏J  »a
 ,º¡∏àbh  ø`̀eC’G  ∫É`̀LQ  êGQóà°S’  ø«ªμdG  OGó`̀YEGh
 øªe  øjôNBGh  Éª¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  ∂dP  ≈∏Y  AÉæHh

.áªjôédG »a GƒcQÉ°T
 Éª¡«∏Y ΩƒμëªdG ≈dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 áªjôL  º¡HÉμJQG  ø`̀jô`̀NBG  Iô°ûYh  ø`̀jQƒ`̀cò`̀ª`̀dG
 QGô°UE’G  ≥Ñ°S  ™e  G kóªY  ≈aƒàªdG  »Wô°ûdG  πàb
 áWô°ûdG OGôaCG »bÉH πàb »a ´hô°ûdGh ,ó°UôàdGh
 ,º¡MGhQCG  ¥ÉgREG  ó°ü≤H IƒÑ©dG  ô«éØJ ∫ÓN øe
 RGô``̀MEGh IRÉ`̀«`̀Mh ,ô«éØJ çGó``̀MEG  º`̀FGô`̀L Gò`̀ch
 ,É¡©«æ°üJ »a πª©à°ùJ Éªe OGƒeh IôéØàe IƒÑY
 z±ƒ`̀Jƒ`̀dƒ`̀e{  ∫É©à°TÓd  á`̀∏`̀HÉ`̀b  äGƒ`̀Ñ`̀Y  ∂`̀ dò`̀ch
 ,»HÉgQEG  ¢Vô¨d  É k≤«≤ëJh  G kò«ØæJ  ¬©«ªL  ∂`̀dPh
 ´hô°ûªdG  ô«Z  ô¡ªéàdG  »a  ∑Gôà°T’G  øY  Ó°†a
 áªKDƒªdG  ºFGôédG  ∂∏J  √QÉ``WEG  »a  âÑμJQG  …ò`̀dG
 ájÉªM ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤dGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ≈°†à≤ªH
 áë∏°SC’G ¿ƒfÉbh á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G øe ™ªàéªdG

.ôFÉNòdGh
 áªμëªdG  â°†b  2014/12/29  ïjQÉàHh  
 ΩGó``YEÉ``H  AGQB’G  ´É``ª``LEÉ``Hh  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG
 ôNBG  º¡àe  áÑbÉ©ªHh  ,Éª¡«dEG  QÉ°ûªdG  ø«ª¡àªdG
 á«≤H  áÑbÉ©ªH  â°†b  ø«M  »a  ,óHDƒªdG  øé°ùdÉH
 Ióe  øé°ùdÉH  ø«ª¡àe  9  ºgOóY  ≠dÉÑdG  ø«ª¡àªdG
 øe  º¡JCGôHh  äÉeÉ¡J’G  ¢†©H  øY  äGƒæ°S  â°S
 á«fÉªKh  Éª¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ø©£a  ,ô`̀NB’G  É¡°†©H
 äô¶fh  ,±ÉæÄà°S’ÉH  ºμëdG  ∂`̀dP  ≈∏Y  ø`̀jô`̀NBG

 ïjQÉàH â°†bh iƒYódG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe
 ø©£dG  ¢†aôH  AGQB’G  ´É`̀ª`̀LEÉ`̀H  2015/5/27

.iôÑμdG áªμëªdG ºμM ó«jCÉàHh
 »a  ºμëdG  ∂`̀ dP  õ««ªàdG  áªμëe  äô``̀bCG  Éªc
 AÉæKCG º¡àe πc ™e ΩÉëe πãe óbh .2015/11/16
 øe  º¡æe  πc  øμ oeh  ,É¡JÉLQO  πc  »a  áªcÉëªdG
 ágÉØ°T  á«fƒfÉ≤dG  ¬YƒaOh  ¬YÉaO  ºjó≤Jh  ™aGôàdG
 âHÉLCGh  ,¿ƒfÉ≤dG  Ö`̀LhCG  Ée  ƒëf  ≈∏Y  áHÉàch
 â≤≤Mh  º¡«eÉëeh  ø«ª¡àªdG  äÉÑ∏W  áªμëªdG
 ø`̀jò`̀dG  »`̀Ø`̀æ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀°`̀T  ≈``̀ dEG  â©ªà°SGh  ,º`̀¡`̀YÉ`̀aO

.º¡H GƒfÉ©à°SG
 ΩÉeCG É©aO ób ΩGóYE’ÉH Éª¡«∏Y ΩƒμëªdG ¿Éch
 áªμëªdG  â°†aQh  ,Éª¡aGôàYG  ¿Ó£ÑH  áªμëªdG
 ºμëdG  óæà°SG  PEG  ,∑Gò```̀fBG  ™`̀aó`̀dG  ∂`̀ dP  É¡«àLQóH
 Oƒ¡°Th º¡«∏Y »æéªdG ∫GƒbCG ≈dEG ø«ª¡àªdG áfGOEÉH
 á«æØdG ôjQÉ≤àdGh ájOÉªdG ádOC’G øY Ó°†a ,á©bGƒdG
 πFÉ°SQ ádOC’G ∂∏J ø«H øe ¿Éch ,»Yô°ûdG Ö£dGh
 Éª«a ¥ÉØJG ≈dEG ô«°ûJ ø«ª¡àªdG »ØJÉg ≈∏Y á«°üf

.É¡d ≥«°ùæàdGh áªjôédG ÜÉμJQG ≈∏Y º¡æ«H
 ¬fCG ΩÉ©dG ÖFÉæ∏d »æØdG ÖàμªdG ¢ù«FQ ôcPh
 ≥«≤ëàdG IóMh âØbh ,É kJÉH ºμëdG IQhô«°U ó©Hh
 ø«eó≤e ø«jƒμ°T »a É¡JÉ≤«≤ëJ ∫ÓN øe á°UÉîdG
 á«ÑW  ôjQÉ≤J  ≈∏Y  ΩGóYE’ÉH  Éª¡«∏Y  ΩƒμëªdG  øe
 øe IóMƒ∏d  âÑK Ée ≈dEG  G kô¶fh ,ÉªgóMCÉH á°UÉN
 áªμëªdG ô°üH âëJ ¿ƒμJ á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdG ∂∏J ¿CG
 ≈∏Y ôeC’G ¢VôY ºJ ó≤a ,á«°†≤dG »a π°üØdG óæY
 ôjRh  ≈`̀ dEG  ô``eC’G  á`̀dÉ`̀MEG  Qô`̀b  …ò`̀dG  ΩÉ©dG  ÖFÉædG
 »a ô¶ædG IOÉYEÉH Ö∏W ºjó≤J á«fÉμeEG åëÑd ∫ó©dG
 äÉ«°†à≤ªd É k≤«≤ëJ Éª¡àfGOEÉH QOÉ°üdG äÉÑdG ºμëdG
 ôKCG  ôjQÉ≤àdG  ∂∏àd  ¿ƒμj  ¿CG  ∫ÉªàM’h  ádGó©dG
 ¿Ó£ÑH  ™aódG  »a  AÉ°†≤dG  …CGQ  ô««¨J  ¬fCÉ°T  øe

.±GôàY’G
 253  IOÉªdG  ≈°†à≤e  ™e  É kbÉ°ùJG  ∂dP  ¿É`̀ch
 øe ¬Wôà°ûJ Éª«a á«FÉæédG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb øe
 ΩÉμMC’G  É¡«∏Y  ≈æàÑoJ  »àdG  á«dƒ≤dG  ádOC’G  áeÓ°S
 á«bÉØJG øe 15 IOÉªdG ™e ÉgGODƒe »a ≥ØàJ »àdGh

.Öjò©àdG á°†gÉæe
 ;¿ƒfÉ≤dG  √õ«éj  Éªd  É k≤ahh  ∂dP  ≈∏Y  AÉæHh
 É kÑ∏W õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ ≈dEG  ∫ó©dG ôjRh Ωób
 ΩƒμëªdG  ó°V  QOÉ°üdG  ºμëdG  »a  ô¶ædG  IOÉYEÉH
 ƒYóJ  »`̀à`̀dG  á`̀dGó`̀©`̀dG  äÉ«°†à≤ªd  á«Ñ∏J  Éª¡«∏Y
 ≈°übCG  ≈`̀dEGh  á«fƒfÉ≤dG  πÑ°ùdG  πc  PÉØæà°SG  ≈`̀dEG
 º«≤J  »μdh  ,á≤«≤ëdG  QÉ¡XEG  π`̀LCG  øe  øμªe  óM
 ≥«≤ëàdG  IóMh  ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  õ««ªàdG  áªμëe
 ô°üH  âëJ  øμJ  ºd  IójóL  ¥GQhCG  øe  á°UÉîdG
 ó°V á«°†≤dG »a áªFÉ≤dG ádOC’G πHÉ≤e »a áªμëªdG
 Ö∏£dG ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJ óbh .Éª¡«∏Y ΩƒμëªdG

 ó°V QOÉ°üdG  ΩGóYE’G  ºμM õ««ªàdG  áªμëe â¨dCÉa
 áªμëe  ≈`̀ dEG  iƒ`̀Yó`̀dG  â`̀dÉ`̀MCGh  ,¬«∏Y  ΩƒμëªdG
 øe É¡«a π°üØàd IôjÉ¨e IôFGóH É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G

.ójóL
 É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äô¶f  ó`̀bh  Gò`̀g
 É¡«a  πãe  ,á«æ∏Y  äÉ°ù∏L  »`̀a  G kOó`̀é`̀e  iƒ`̀Yó`̀dG
 AÉÑWC’G  IOÉ¡°T  ≈`̀ dEG  É¡«a  â©ªà°SGh  ¿ƒª¡àªdG
 òæe  Éªgƒëf  á«ÑW  äGAGô````̀LEG  Ghô`̀°`̀TÉ`̀H  ø`̀jò`̀dG
 Oƒ¡°Th  äÉ`̀Ñ`̀KE’G  Oƒ¡°T  ∂dòch  ,Éª¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG
 Éªc  .Éª¡«∏Y  ΩƒμëªdG  º¡H  ¿É©à°SG  øjòdG  »ØædG
 ≈dEG  Éª¡©e  ô°VÉëdG  ´ÉaódG  á©aGôe  ≈dEG  â©ªà°SG
 ´ÉªLEÉH  2020/1/8  ïjQÉàH  áªμëªdG  â°†b  ¿CG
 OQh  óbh  ,ΩGóYE’ÉH  QOÉ°üdG  ºμëdG  ó«jCÉàH  AGQB’G
 á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdÉH áàÑãªdG QÉKB’G ¿CG É¡ªμM ÜÉÑ°SCÉH
 hCG áWô°ûdG äGAGôLE’ áÑcGƒe ô«Zh áæeGõàe ô«Z
 »àdG äÉaGôàY’G ≈∏Y É¡d ô«KCÉJ ’h áeÉ©dG áHÉ«ædG
 √GôcEG …CG ¿hO øe á«YGh IôM IOGQEG Ió«dh äAÉL
 Éªc  ,Éª¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ≈∏Y  ™bGh  »`̀HOCG  hCG  …OÉe
 ™e ≥Øàeh á≤«≤ë∏d É k≤HÉ£e AÉL ±GôàY’G ∂dP ¿CG
 ádOC’Gh äÉÑKE’G Oƒ¡°T ∫GƒbCG ™eh á©bGƒdG äÉjOÉe
 ºJ  ó≤a  ¿ƒfÉ≤dG  ¬ÑLƒj  Ée  ≈∏Y  AÉæHh  .iô``NC’G
 ó©H ¬JôbCG »àdG õ««ªàdG áªμëe ≈∏Y ºμëdG ¢VôY

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCGh ¬bÉØJGh ¬àeÓ°S øe âàÑãJ ¿CG
 »æØdG ÖàμªdG ¢ù«FQ ócCG iôNCG á«MÉf øeh
 ≥HÉ°ùdG É¡∏MGôªH áªcÉëªdG ¿CG ≈∏Y ΩÉ©dG ÖFÉæ∏d
 áªcÉëªdG  äÉÑ∏£àe  ™«ªL  âaƒà°SG  ób  É¡MÉ°†jEG
 ºgƒeÉëeh Éª¡«∏Y ΩƒμëªdG É¡dÓN øμ oe ,ádOÉ©dG
 ™ªà°SGh  ,´ƒ`̀aOh  ´É`̀aO  øe  GhAÉ°T  Ée  AGó`̀ HEG  øe
 ±hô¶dÉH  ∫É°üJG  ¬d  øe  πc  IOÉ¡°T  ≈dEG  IÉ°†≤dG
 É¡«a ø«ª¡àªdG ™FÉbƒdÉH âWÉMCG »àdG äÉ°ùHÓªdGh
 ô¶f  óbh  ,º¡H  ø«©à°SG  øjòdG  »ØædG  Oƒ¡°T  ≈dEGh
 É k«°VÉb (15) ºcÉëªdGh πMGôªdG ∂∏J »a iƒYódG
 ≈dEG É k©«ªL º¡JÉYÉæb â°ü∏N äGƒæ°S 6 ióe ≈∏Y
 ,Éª¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ó°V  áªFÉ≤dG  á`̀dOC’G  á«Yhô°ûe
 óæ°SCG  ÉªY  á«FÉæédG  Éª¡à«dhDƒ°ùe  äƒÑK  ºK  øeh

.Éª¡«dEG
 ôFÉ°ùc iƒ``̀Yó``̀dG  »`̀a  ô`̀«`̀°`̀ù`̀dG  º`̀ J  ó``̀bh Gò``̀g
 Ö°ùM  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  iô``̀NC’G  ihÉ`̀Yó`̀dG
 äGAGô`̀LE’G  ¿ƒfÉ≤H  IQô≤ªdG  á«fƒfÉ≤dG  óYGƒ≤dG
 ™e  ≥ØàJ  »àdGh  2002  áæ°S  QOÉ°üdG  á«FÉæédG
 Ióªà©ªdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑeh »dhódG ¿ƒfÉ≤dG
 ºcÉëªdG  â`̀eõ`̀à`̀dG  ó``̀bh  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G  ió``̀d
 ∫ÓN  ø«ª¡àª∏d  äÉfÉª°†dG  πc  ô«aƒàH  á«æWƒdG

.áªcÉëªdG πMGôe ™«ªL

..á«fÉãdG Iôª∏d »FÉ¡f ºμM »a

ôjódÉH ô«éØJ »a »Wô°T πà≤H ø« nª¡àe ΩGóYEÉH ÉªμM ô≤J zõ««ªàdG{
äGƒæ``°S 6 ióe ≈∏Y π``MGôªdG πc »``a iƒ``YódG Ghô``¶f É«``°VÉb 15 :á``HÉ«ædG

»HOCG hCG …OÉe √Gô``cEG ¿hO øe á«YGh IôM IOGQEG Ió``«dh ø«ª¡àªdG äÉ``aGôàYG
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 iô``̀Ñ``̀μ``̀dG á``ª``μ``ë``ª``dG äô```````̀eCG
 ≈dEG ¬°ùÑëe øe º¡àe Ö∏L á«FÉæédG
 ¬à«°†b ô¶f ∫Éªμà°S’ ,Ωƒ«dG á°ù∏L
 ∫É`̀LQ  ≈`̀∏`̀Y  …ó`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  É¡«a  º¡àªdG
 äGQÉ`̀WEÉ`̀H  ≥jôM  ∫É©°TEGh  áWô°ûdG
 á`̀Wô`̀°`̀T á``````̀ jQhO ≈``̀∏``̀Y …ó```©```à```dGh
 ,IQÉ`̀é`̀ë`̀dGh á`̀jó`̀jó`̀ë`̀dG ñÉ`̀«`̀°`̀SC’É`̀H
 ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  AGQh  áaó°üdG  âfÉch
 »a â`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀SG Gô`̀«`̀eÉ`̀c ¬`̀JRƒ`̀ë`̀H
 ≈∏Y  Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG  π«é°ùJh  ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀J
 »a  QÉædG  ∫É©°TEGh  áWô°ûdG  á``jQhO

 .≥jô£dG ™£≤d äÉØ∏îªdG
 Ωƒ``j ¬`````fCG º`̀¡`̀ à`̀ª`̀ dG ±ô```̀à```̀YGh
 ¬HQÉbCG  óMCG  øe ádÉ°SQ ≈≤∏J á©bGƒdG
 Iô«°ùe  »`̀a  êôî«°S  ¿CG  √ô``̀Ñ``̀NCGh
 ácQÉ°ûªdG  Qô```bh  RGQó````̀dG  á≤£æªH
 OóY  ≈`̀dEG  É¡∏°SQCGh  ádÉ°SôdG  ï°ùfh
 ≈∏Y ¥É``̀Ø``̀J’G º``̀ Jh ¬`̀ FÉ`̀ bó`̀ °`̀UCG ø``̀e
 ∫õæe  »`̀a  ôÑ«ªdG  ´QÉ`̀°`̀T  »`̀a  AÉ≤∏dG
 ≠Ñ°üdG  äÉ`̀LÉ`̀LR  ™«æ°üàd  Qƒé¡e
 ´QGõªdG  ∞∏N  øe  GƒLôN  Égó©Hh
 ø«ªã∏e  É°üî°T  25  º`̀gOó`̀Y  ¿É``ch

 GƒeÉb PEG RGQódG QGhO óæY Gƒ©ªéJh
 ´QÉ`̀°`̀T ∞```̀jOQ äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG ™`̀°`̀Vƒ`̀H

.É¡«a QÉædG Gƒ∏©°TCGh ™jóÑdG
 ∫ƒ°Uh  OôéªH  ¬``̀fCG  ±É`̀ °`̀VCGh
 áYƒªée  â`̀eÉ`̀b  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  á``YQó``e
 ≠Ñ°üdG  äÉ``̀LÉ``̀LR  AÉ``≤``dEÉ``H  iô````̀NCG
 ñÉ``«``°``SC’Gh É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ±ƒ``Jƒ``dƒ``ª``dGh
 á``YQó``e AÉ```̀≤```̀dEG ó``̀©``̀Hh á``̀jó``̀jó``̀ë``̀dG
 É©«ªL  Ghôa  π«°ùªdG  RÉ¨dG  áWô°ûdG
 ¬`̀fCG  É kë°Vƒe  ,¿ÉμªdG  ø`̀e  Gƒ`̀Hô`̀gh
 ≈dEG  É¡Lƒàe  ¿Éc  Ó«d  á©bGƒdG  Ωƒj
 Gô«eÉc ¬JRƒëH ¿Éch ¬FÉbó°UCG  AÉ≤d
 ™bGƒe  ≈∏Y  Égô°ûæd  á©bGƒdG  â≤Kh
 â≤dCG  áWô°T  ájQhO ¿CG  ’EG  π°UGƒàdG

.Gô«eÉμdG ¬JRƒëHh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG
 á``̀aô``̀Z ¬``̀à``̀≤``̀∏``̀J ÆÓ`````̀ H ¿É```````̀ch
 20 »`̀ dGƒ`̀M ΩÉ`̀«`̀b ó`̀«`̀Ø`̀J äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 êhôîdÉH Ö¨°ûdG …ô«ãe øe É°üî°T
 ∫É©°TEGh  RGQó``̀ dG  QGhO  ø`̀e  Üô≤dÉH
 ≈∏Y  …ó©àdGh  ≥jô£dÉH  äÉØ∏îªdG
 ñÉ«°SC’Gh  IQÉéëdÉH  áWô°T  ájQhO
 ,±ƒJƒdƒªdG  äÉLÉLRh  ájójóëdG

 º¡àªdG •QƒJ äÉjôëàdG âØ°ûc å«M
 ¢†Ñ≤dG  ºàa  ø`̀jô`̀NBGh  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  »`̀a
 Gô«eÉc  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀JRƒ`̀ë`̀H  ô`̀ã`̀Yh  ¬«∏Y

.á©bGƒdG ôjƒ°üJ »a âeóîà°SG
 º¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 á¶aÉëªdG  øeCG  IôFGóH  øjôNBGh  ¬fCG
 ø«dƒ¡ée  øjôNBGh  π©°TCG  á«dÉª°ûdG
 áæ«ÑªdG  ä’ƒ≤æªdG  »a  É≤jôM  GóªY
 ¬fCÉ°T  øe  ¿É`̀ch  ´ƒ`̀æ`̀dGh  ∞°UƒdÉH
 º`̀¡`̀dGƒ`̀eCGh  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  IÉ`̀«`̀M  ¢†jô©J
 ÉKGóMCG øjôNBGh ∞∏JCG  É«fÉK ,ô£î∏d
 áæ«ÑªdG  ájôμ°ù©dG  á`̀jQhó`̀dG  GóªY
 á`̀cƒ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dGh ´ƒ```̀æ```̀dGh ∞`̀ °`̀Uƒ`̀ dÉ`̀ H
 ∑ôà°TG  É`̀ã`̀dÉ`̀K  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRƒ````̀d
 ΩÉY  ¿Éμe  »a  ô¡ªéJ  »a  ø`̀jô`̀NBGh
 ¢UÉî°TCG á°ùªN øe ôãcCG øe ∞dDƒe
 πîJ  º`̀FGô`̀L  ÜÉ`̀μ`̀JQG  ¬æe  ¢Vô¨dG
 øjôNBGh  Rô``MCG  Éªc  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀eC’É`̀H
 ∫É©à°TÓd  á`̀∏`̀HÉ`̀b  OGƒ``̀e  ø«dƒ¡ée
 ó°ü≤H  z±ƒ```Jƒ```dƒ```e  äÉ````LÉ````LR{
 ¢SÉædG IÉ«M ¢†jô©J »a É¡dÉª©à°SG

.ô£î∏d

 πFÉ°Sh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M  ¢†©H  ¬`̀dhGó`̀à`̀J  É`̀e  ≈`̀∏`̀Y  GOQ
 Ió«°ùd  É«Jƒ°U  É©£≤e  Éæª°†àe  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 AÉæKCG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G øeC’G ∫ÉLQ áØdÉîe »YóJ
 áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  ìô°U  ..É¡æHG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG
 äô°TÉH  ájôjóªdG  áWô°T  ¿CÉ``H  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 øe QÉ°†MEGh §Ñ°V ôeCG  ÖLƒªH á«fƒfÉ≤dG  É¡JGAGôLEG
 17ôª©dG  øe ≠∏Ñj ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤∏d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ≥Ñ°Sh  ,ábô°S  »à«°†b  »a  É«æeCG  Üƒ∏£e  ƒgh  ,ÉeÉY
.ábô°S ÉjÉ°†b áeP ≈∏Y çGóMC’G ájÉYQ õcôe »a ¬YGójEG

 á¨dÉÑdG ΩC’G âeÉb ¢†Ñ≤dG á«∏ªY AÉæKCG ¬fCG í°VhCGh
 äÉZÓHh ihÉμ°T øe OóY É¡«∏Yh- ÉeÉY 53 ôª©dG øe
 ≠dÉÑdGh  ,QƒcòªdG  ≥«≤°T  á«©ªHh  -IôLÉ°ûªdGh  Ö°ùdG
 ±ò≤dGh Ö°ùdGh Üô°†dÉH …ó©àdÉH ,ÉeÉY 20 ôª©dG øe
 IóYÉ°ùeh  ,º¡àØ«Xh  º¡àjOCÉJ  AÉæKCG  ø`̀eC’G  ∫ÉLQ  ≈∏Y
 ºJ  ¬«∏Yh  ,™bƒªdG  øe  Ühô¡dG  ≈∏Y  É«æeCG  Üƒ∏£ªdG
 ádÉMEGh ,Éª¡gÉéJ áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG
 É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG  ∫Éªμà°S’  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  ≈``̀dEG  á«°†≤dG

.Éª¡fCÉ°ûH á«fƒfÉ≤dG

 áWô°T ájQhO ø``jôNBGh ±ó¡à°SG ÜÉ``°T §Ñ°V
á∏eÉc á©bGƒdG â∏é°S Gô«eÉc ¬©eh ±ƒJƒdƒªdÉH

áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ábô°S á«°†b »a »æeCG Üƒ∏£e IódGhh ≥«≤°T ádÉMEG

 ∫É``̀ LQ ≈``∏``Y Ö``̀°``̀ù``̀dGh Üô``°``†``dÉ``H É``̀jó``̀à``̀YG
™bƒªdG  ø`̀ e  Ühô``¡``dG  ≈`̀∏`̀Y  √Gó`̀ YÉ`̀ °`̀ Sh  ø```̀eC’G

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’  »æjôëH  ÜÉ`̀°`̀T  ¢Vô©J

 ø«JQÉ«°S  ø«H  ΩOÉ°üJ  çOÉM »a  ábôØàe

 »a ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ï«°ûdG  ´QÉ°T  ≈∏Y

 ∫hC’G  ¢`̀ù`̀eCG  AÉ°ùe  ø`̀e  Iô`̀NCÉ`̀à`̀e  áYÉ°S

.óMC’G

 çOÉë∏d  á«dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh

 Iô°ûY á`̀jOÉ`̀ë`̀dG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a ¬``̀ fCG  ≈``̀ dEG

 ÜÉ°T  ¿É`̀c  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ωƒ`̀j  ø`̀e  ∞°üædGh

 ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y ¬JQÉ«°S Oƒ≤j »æjôëH

 …ODƒªdG  √ÉéJ’G  »a  z…h  …É¡dG{  áØ«∏N

 ó«≤àdGh √ÉÑàf’G ΩóY ÖÑ°ùHh áeÉæªdG ≈dEG

 Qhôe  ájQhóH  Ωó£°UG  QhôªdG  áª¶fCÉH

 ¿ƒeƒ≤j  ∫É`̀ª`̀Y  ø«eCÉàd  áØbƒàe  â`̀fÉ`̀c

 áHÉ°UEG ∂dP øY èàf ,´QÉ°ûdG »a áfÉ«°üH

 ≈∏Y  ¬∏≤f  ºJ  ábôØàe  äÉHÉ°UEÉH  ÜÉ°ûdG

 »a  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  ≈dEG  ÉgôKCG
.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ¿ÉàÑcôªdG äQô°†J ø«M
 çOÉ``ë``dG ´ƒ```̀ bh Qƒ```a ô`̀°`̀†`̀M ó```bh
 π«¡°ùàH  É`̀gOGô`̀aCG  ΩÉ`̀bh  IóéædG  áWô°T

 áWô°T  ∫ƒ`̀°`̀Uh  ø«ëd  äGQÉ«°ùdG  ô«°S
 øe  ø«JQÉ«°ùdG  á```̀MGREG  º`̀J  PEG  Qhô`̀ª`̀ dG
 á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh ,´QÉ°ûdG

.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG

 á```jQhó```H Ωó``̀ £``̀ °``̀ UG IQÉ``̀ «``̀ °``̀ S ó```FÉ```b á```̀HÉ```̀°```̀UEG
¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ø``̀ H á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N ï`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG ´QÉ``̀ °``̀ T ≈`̀ ∏`̀ Y Qhô````̀e

 ióàæªd  …QGRƒ``dG  ´ÉªàLÓd  á©°SÉàdG  IQhó`̀ dG  äó≤Y
 »FôªdG »fhôàμdE’G ∫É°üJ’G ôÑY »Hô©dG »æ«°üdG ¿hÉ©àdG
 ≠fGh  ó«°ùdG  »dÉ©e  ø«H  ácôà°ûe  á°SÉFôH  ,ƒ«dƒj  6  Ωƒj
 ,»æ«°üdG  á«LQÉîdG  ô`̀jRhh  ádhódG  ¢ù∏ée  QÉ°ûà°ùe  »j
 áª∏c  ¿GôjRƒdG  ≈≤dCGh  .…óØ°üdG  øªjCG  »`̀fOQC’G  √ô«¶fh
 »°T  »æ«°üdG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  å©Hh  ,á«eÉàNh  á«°ù«FQ
 ÜÉë°UCG  ∑QÉ°T  Éªc  .´ÉªàL’G  ≈dEG  áÄæ¡J  ádÉ°SQ  ≠æ«Ñæ«L
 21`dG AÉ°†YC’G ∫hó∏d á«LQÉîdG AGQRh IOÉ©°ùdGh »dÉ©ªdG
 §«¨dG ƒHCG óªMCG ó«°ùdG »dÉ©eh á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL »a

.¬«a äÉª∏μdG Gƒ≤dCGh ´ÉªàL’G Gòg »a ΩÉ©dG ø«eC’G
 πÑ≤à°ùe  øμj  º`̀ dh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ìÉàéJ
 ,Ωƒ«dG πãe É≤«Kh ÉWÉÑJQG ø«£ÑJôe ºeC’G ô«°üeh ájô°ûÑdG
 .áëFÉédG √òg ÖÑ°ùH á«Hô©dG ∫hódG ™«ªLh ø«°üdG ôKCÉàJh
 Gó≤Yh äÉHƒ©°üdG ≈∏Y Ö∏¨à∏d É©e ¿ÉÑfÉédG πªY ∂dP ™eh
 ´ÉªàL’G  Gòg  ó°ùéj  .Gô«NCG  OóëªdG  óYƒªdG  »a  ÉYÉªàLG
 AÉHƒdG áëaÉμe ≈∏Y á«Hô©dG ∫hódGh ø«°ü∏d ï°SGôdG Ωõ©dG
 ø«°üdG ø«H á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdÉH ™aódGh ÖæL ≈dEG ÉÑæL

.ióªdG ó«©H ô«KCÉJh Iô«Ñc á«ªgCG ¬dh ,á«Hô©dG ∫hódGh
 »gh ,´ÉªàL’G Gòg øY IQOÉ°U ≥FÉKh 3 OÉªàYG ºJh
 áëaÉμe »a »Hô©dG »æ«°üdG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH ∑ôà°ûe ¿É«H{
 èeÉfôÑdG{h  z¿É`̀ qª`̀Y  ¿Ó``̀YEG{h  zÉ`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL
 »eÉY  ø«H  »Hô©dG  »æ«°üdG  ¿hÉ©àdG  ióàæªd  …ò«ØæàdG
 iDhôdGh äÉ≤aGƒàdG ≥FÉKƒdG √òg ¢ùμ©Jh .z2022-2020

.»Hô©dG »æ«°üdG ø«ÑfÉédG ø«H ácôà°ûªdG
 OÉªàYG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«Hô©dG  ∫hó```dGh  ø«°üdG  â©ªL
 Ö∏¨àdGh  AÉHƒdG  áëaÉμªd  á«YÉªL  Iƒb  ∑ôà°ûªdG  ¿É«ÑdG
 ø«°üdG  äó`̀cCG  PEG  ,ófÉ°ùàdGh  øeÉ°†àdÉH  äÉHƒ©°üdG  ≈∏Y
 ìÓ°S  iƒ`̀bCG  Éªg  ¿hÉ©àdGh  OÉëJ’G  ¿CG  á«Hô©dG  ∫hó`̀dGh
 ≈dEG  ø«YGO  ,ÉfhQƒc  AÉHh  áªjõ¡d  »dhódG  ™ªàéªdG  ój  »a
 z∑ôà°ûªdG  πÑ≤à°ùª∏d  »Hô©dG  »æ«°üdG  ™ªàéªdG{  áeÉbEG
 ∫ÓN øe zácôà°ûªdG áë°ü∏d »Hô©dG »æ«°üdG ™ªàéªdG{h

 ¿É«ÑdG  »a  ¿ÉÑfÉédG  Oó°T  .AÉ`̀Hƒ`̀dG  áëaÉμe  »a  ¿hÉ©àdG
 õjõ©J  IOÉ`̀jRh  ±Gô`̀WC’G  Oó©àe  ¿hÉ©àdG  CGóÑe  á«ªgCG  ≈∏Y
 º`̀eC’G  É¡JGƒfh  á«ªdÉ©dG  áªcƒëdG  áeƒ¶æe  ∫Éªμà°SGh
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  …OÉ«≤dG  QhódG  ºYOh  ,IóëàªdG
 ±Gô``WCG  Iƒ``̀YOh  áeÉ©dG  áë°ü∏d  á«ªdÉ©dG  áªcƒëdG  »`̀a
 Oƒ¡édG  ó«MƒJh  ≥«°ùæàdG  õjõ©J  ≈`̀dEG  »dhódG  ™ªàéªdG
 º«∏bEGh ádhO …CG ó°V ájõ««ªàdG ∫É©aC’Gh ∫GƒbC’G á°VQÉ©eh
 á«ªdÉ©dG  ácô©ªdÉH  RƒØdG  »a  º¡°ùj  ÉªH  ,¢üî°Th  ¥ôYh
 õjõ©J  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¿ÉÑfÉédG  ≥`̀aGhh  .É©e  AÉHƒdG  ó°V
 ôjƒ£Jh AÉHƒdG ≈∏Y Iô£«°ùdGh ájÉbƒdG ∫ÉªYCG »a ¿hÉ©àdG
 ºjó≤J á∏°UGƒe ≈∏Y »æ«°üdG ÖfÉédG ¢UôM ™e äÉMÉ≤∏dG
 »a  á«Hô©dG  ∫hó∏d  IóYÉ°ùªdGh  ºYódG  øe  ¬©°Sh  »a  Ée
 äGOGó```̀eE’G  AGô°ûd  äÓ«¡°ùàdG  ô«aƒJh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  áëaÉμe

.ø«°üdG »a á«Ñ£dG
 ¿ÓYEG OÉªàYG ∫ÓN øe á«Hô©dG ∫hódGh ø«°üdG âæ«H
 º°SÉ≤Jh  ∫OÉÑàªdG  ºYódG  »a  á«°SÉ«°ùdG  É`̀ª`̀¡`̀JOGQEG  ¿É qªY
 »°T  ¢ù«FôdG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  âëÑ°UCG  .∑ôà°ûªdG  Éªgô«°üe
 πª©dG{ »°VÉªdG …QGRƒdG ´ÉªàL’G »a áMhô£ªdG ≠æ«Ñæ«L
 ∑ôà°ûªdG  πÑ≤à°ùª∏d  »Hô©dG  »æ«°üdG  ™ªàéªdG  áeÉbEG  ≈∏Y
 ø«°üdG ø«H ácôà°ûªdG ájDhôdG zó«H G kój ójóédG ô°ü©dG ƒëf
 áªb  ó≤Y  ≈∏Y  ¿ÉÑfÉédG  ≥``̀aGh  å«M  ,á«Hô©dG  ∫hó```dGh
 ™ªàéªdG áeÉbEG êGQOEGh ,Ö°SÉæªdG âbƒdG »a á«HôY á«æ«°U
 ∫ÉªYC’G  ∫hóL  »a  ∑ôà°ûªdG  πÑ≤à°ùª∏d  »Hô©dG  »æ«°üdG
 áfÉ«°üd á«Hô©dG ∫hódG Oƒ¡L äÉÑK πμH ø«°üdG ºYóJ .áª≤∏d
 É¡JOGQEÉH  ájƒªæàdG  ¥ô£dG  ≈∏Y  ô«°ùdGh  øeC’Gh  QGô≤à°S’G
 É¡°UôM  ™e  ,ádOÉ©dG  ø«£°ù∏a  á«°†b  ºYóJh  ,á∏≤à°ùªdG
 QGô≤à°S’Gh  áeÓ°ùdG  õjõ©àd  AÉæH  QhO  Ö©d  á∏°UGƒe  ≈∏Y
 É¡fCG  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  äó`̀cCGh  .§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a
 ,≠fƒc ≠fƒ¡H á≤∏©àªdG á«°†≤dG øe »æ«°üdG ∞bƒªdG ºYóJ
 QÉWEG  »a  »eƒ≤dG  É¡æeCG  áfÉ«°U  »a  ø«°üdG  Oƒ¡L  ºYóJh
 »a  πNóàdG  ¢†aôJh  ,zø«eÉ¶f  äGP  Ió`̀MGh  á`̀dhO{  CGóÑe

 IóMhh  ø«°üdG  IOÉ«°S  ºYóJh  ,ø«°ü∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG
 ™«ªL  ¢VQÉ©Jh  ,Ió`̀MGh  ø«°U  CGóÑªH  Ωõà∏Jh  ,É¡«°VGQCG
 PÉîJ’  ø«°üdG  Oƒ¡L  ºYóJ  Éªc  .¿GƒjÉJ  ∫Ó≤à°SG  ∫Éμ°TCG
 ¢†aôJh  ±ô£àdG  ´õfh  ÜÉgQE’G  áëaÉμªd  á«FÉbh  ô«HGóJ
 á«eƒ≤dG  á«dÉ°üØf’G  iƒ≤dGh  »æjódG  ±ô£àdG  iƒb  ΩÉ«b
.ø«°ü∏d ájOÉ©e á«dÉ°üØfG ∫ÉªYCÉH ÜÉgQE’Gh ∞æ©dG iƒbh

 OÉªàYG  ∫Ó`̀N  øe  á«Hô©dG  ∫hó``dGh  ø«°üdG  â©°Vh
 »∏ª©dG  ¿hÉ©à∏d  É££N  ø«àeOÉ≤dG  ø«àæ°ù∏d  πª©dG  á£N
 Ée  ≈``̀ dEG  ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG  π`̀°`̀Uƒ`̀J  ó``̀bh  .ácôà°ûªdG  á«ªæàdGh
 »a  ÉªH  k’Éée  20  »a  á«fhÉ©J  äGAGô`̀LEG  107  ¬Yƒªée
 á«LÉàfE’G  IQó`̀≤`̀dGh  ábÉ£dGh  OÉ°üàb’Gh  á°SÉ«°ùdG  ∂`̀dP
 »a ¿ÉÑfÉédG ´QÉ°ù«°S .áë°üdGh É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dGh

 IQÉéàdG  ä’Éée  »a  IójóédG  ácôà°ûªdG  AGQB’G  ò«ØæJ
 ∫OÉÑàdGh  áaÉ≤ãdGh  É«LƒdƒæμàdGh  ábÉ£dGh  QÉªãà°S’Gh
 AÉæH  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  ióàæªdG  AÉ`̀æ`̀Hh  »fÉ°ùfE’G
 ø«H QGƒ`̀ë`̀dG  ™`̀aOh ,á«dÉY IOƒ`̀é`̀H  z≥`̀jô`̀£`̀dGh ΩGõ`̀ë`̀dG{
 áë∏°üe  Ωóîj  ÉªH  ,á«Hô©dGh  á«æ«°üdG  ø«JQÉ°†ëdG
.Éª¡°Vƒ¡fh Éª¡à«ªæàd Iƒ≤dG Ö°üjh Éª¡Hƒ©°Th ø«ÑfÉédG
 áëFÉédG  á¡LGƒe  »`̀a  áª°SÉëdG  á¶ë∏dG  π`̀X  »`̀ah
 á«HÉéjEG  ádÉ°SQ  ´ÉªàL’G  Gòg å©H ób  ,»dhódG  ™ªàéª∏d
 AÉHƒdG áëaÉμe »a ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdG õjõ©J »a á∏ãªàe
 »æ«°üdG  ™ªàéªdG  áeÉbEGh  ,á«Hô©dG  ∫hódGh  ø«°üdG  ø«H
 ºYOh  ájOó©àdÉH  ΩGõàd’Gh  ∑ôà°ûªdG  πÑ≤à°ùª∏d  »Hô©dG
 ™ªàéªdG  á≤K  Rõ©j  …òdG  ôeC’G  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 áeÉbE’  áàHÉãdG  IóYÉ≤dG  »°Sôjh  AÉHƒdG  áªjõ¡d  »dhódG

.ájô°ûÑ∏d ∑ôà°ûªdG πÑ≤à°ùªdG ™ªàée
 øjôëÑdGh  ø«°üdG  ø«H  á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG  Qhò``̀L  Üô°†J
 áμ∏ªe  ¿EG  .QGôªà°SÉH  OóéàJ  É¡fEGh  ,ïjQÉàdG  ¥ÉªYCG  »a
 ∫hó``dG  á©eÉL  »`̀a  º¡e  ƒ°†Y  Oô`̀é`̀e  â°ù«d  øjôëÑdG
 »g  π`̀H  ,Ö°ùëa  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éeh  á«Hô©dG
 AÉæH »a ∑QÉ°ûàdGh è«∏îdG á≤£æe »a ø«°ü∏d õ«ªe ∂jô°T
 ≈∏Y  â°†e  »àdG  áæ°S  31`dG  ∫ÓNh  .z≥jô£dGh  ΩGõëdG{
 ä’OÉÑàdG OGOõJ ,øjó∏ÑdG ø«H á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG AóH
 á«°SÉ«°ùdG  á≤ãdG  ≥ª©àJh  øjó∏ÑdG  ø«H  iƒà°ùªdG  á©«aQ
 ¿hÉ©àdG  Qƒ£J  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  Ωƒ`̀j  ó©H  Éeƒj  ádOÉÑàªdG
 á«fÉ°ùfE’G  ä’OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  â≤≤Mh  ,Oô`̀£`̀e  πμ°ûH  »∏ª©dG
 ôªãªdG  ¿hÉ©àdG  ¿Gó∏ÑdG  iô``̀LCGh  ,IôªãªdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G
 ΩGõëdG{  AÉæH  »a  ∑QÉ°ûàdG  ≥≤Mh  ,ióàæªdG  QÉ``WEG  »a
 óYÉ°ùj ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  π`̀¶`̀jh .»`̀HÉ`̀é`̀jE’G Ωó`̀≤`̀à`̀dG  z≥`̀jô`̀£`̀dGh
 ábGó°üdG ó°ùéj ÉªH ,AÉHƒdG áHQÉëe ∫ÓN É°†©H Éª¡°†©H
 ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG ábÓY ºYO »a Iƒ≤dG Ö°üjh á≤«ª©dG

.øjó∏ÑdG ø«H
 ÉjÉ°†≤dG »a ºYódG ¿’OÉÑàj ø«ÑfÉédG ¿CG á°UÉN ∂dPh

 ÖfÉé∏d  á«°ù«FôdG  Ωƒª¡dGh ájƒ«ëdG  ídÉ°üªdÉH  á≤∏©àªdG
 »æ«°üdG ÖfÉé∏d  ºYódG »æjôëÑdG ÖfÉédG Ωó≤jh .ôNB’G
 ,¿GƒjÉJh ≠fƒc ≠fƒgh ≠fÉ«éæ«°ûH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG »a
 á©jQòH  ø«°ü∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóàdG  ¢VQÉ©jh
 Oƒ¡L  »æ«°üdG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  º`̀Yó`̀j  É`̀ª`̀c  .¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M
 Rõ©j  ÉªH  ,QGô≤à°S’Gh  IóMƒdG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  øjôëÑdG
 áª«∏°ùdG  á«ªæàdG  ™aójh  Iƒ≤H  ádOÉÑàªdG  á«°SÉ«°ùdG  á≤ãdG

.ø«ÑfÉédG ø«H ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG ábÓ©d Iô≤à°ùªdGh
 »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG IOÉ©°S ∑QÉ°T
 ∫É°üJ’G  ôÑY  ,ƒ«dƒj  6  Ωƒj  »æjôëÑdG  á«LQÉîdG  ôjRh
 ¬JOÉ©°S  OÉ°TCGh  ,´ÉªàL’G  Gòg  »a  ,»FôªdG  »fhôàμdE’G
 É¡≤≤M  »àdGh  ,ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  äGRÉéfE’ÉH  ¬àª∏c  »a
 ∫hó`̀dGh  ø«°üdG  ø«Hh  øjôëÑdGh  ø«°üdG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 ø«°üdG  É¡àdòH  »àdG  IQÉÑédG  Oƒ¡édÉH  ≈æKCGh  ,á«Hô©dG
 ™e  ¢Sƒª∏e  ¿hÉ`̀©`̀J  ø`̀e  ¬`̀Jó`̀HCG  É`̀eh  áëFÉédG  á¡LGƒªd
 ¬JOÉ©°S  OóLh  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ∞∏àîe
 á«ªgCG  ócCGh  ,z≥jô£dGh  ΩGõëdG{  IQOÉÑªd  øjôëÑdG  ºYO

.É©e AÉHƒdG áëaÉμe »a ¿hÉ©àdG ≥«ª©J
 AÉHƒ∏d  ácôà°ûªdG  áëaÉμªdG  ∫ÓN ¬fCÉH  ø«≤j  ≈∏Y ÉfCG
 Iôªà°ùªdG  á«ªæàdG  á∏éY  ™aO  ¢SÉ°SCG  ¿ƒμ«°S  ,ó«H  Gój
 ôãcCG  á«Hô©dG  á«æ«°üdG  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  ábÓ©d
 ¬bÉaBG  íÑ°üà°Sh  ,ájôgƒL  ôãcCG  ¬àd’O  ô«°üà°Sh  ,ÉJÉÑK
 ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdG ájGQ ™aôd ø«°üdG ó©à°ùJ .ÉbGô°TEG ôãcCG
 õjõ©àd  á≤jó°üdG  øjôëÑdG  É¡æª°V øe á«Hô©dG  ∫hódG  ™e
 »a  º¡°ùj  ÉªH  ,ÖæL  ≈`̀ dEG  ÉÑæL  AÉ`̀Hƒ`̀dG  áëaÉμªd  πª©dG
 ƒëf ∑ôà°ûªdG πÑ≤à°ùª∏d »Hô©dG »æ«°üdG ™ªàéªdG áeÉbEG

.ójóédG ô°ü©dG

 á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªL ÒØ°S |

øjôëÑdG áμ∏‡ iód

ójóL ô°üY ƒëf ∑ôà°ûªdG πÑ≤à°ùª∏d »Hô©dG »æ«°üdG ™ªàéªdG áeÉbEGh ó«H Gój áëFÉédG áëaÉμe

 :º∏≤H 
| ¬∏dG Ö«ÑM QƒfCG

 áWô°T{ ..á``YÉ°S 12 ø``e πbCG ∫Ó``N
 ¢UÉî°TCG 3 ≈``∏Y ¢``†Ñ≤dG :zá``ª°UÉ©dG
ájQÉéàdG äÓëªdG øe OóY ábô°ùH GƒeÉb

 ájôjóªdG  áWô°T  ¿CÉH  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  ìô°U

 ºgQÉªYCG ìhGôàJ ¢UÉî°TCG 3 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe áYÉ°S 12 øe πbCG ∫ÓN âæμªJ

 äÓëªdG øe OóY äÉjƒàëeh ájó≤f ≠dÉÑe ábô°ùH º¡eÉ«b ôKEG É keÉY 29h 25 ø«H

.áª°UÉ©dG á¶aÉëªH ájQÉéàdG

 ábô°ù∏d  äGOGô`̀Ñ`̀dG  ió`̀MEG  ¢Vô©àH  É kZÓH  â≤∏J  ájôjóªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh

 GƒæμªJ PEG ,á«FÉ°ùf äGAÉÑY ¿hóJôj GƒfÉc ¢UÉî°TCG 3 πÑb øe ô«eÉ©ªdG á≤£æªH

 ábô°Sh  ájójóM  IGOCG  á£°SGƒH  ÜÉÑdG  ô°ùμH  GƒeÉb  ¿CG  ó©H  IOGôÑdG  ∫ƒNO  øe

 äÉ«∏ªY QƒØdG ≈∏Y áª°UÉ©dG áWô°T äô°TÉHh ,äÉjƒàëªdG ¢†©Hh ájó≤f ≠dÉÑe

 ¢†Ñ≤dGh  ø«WQƒàªdG  äÉjƒg  ójóëJ  øY  äôØ°SCG  »àdGh  …ôëàdGh  åëÑdG

.º¡«∏Y

 »àdG  äÉjôëàdG  ¿CG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  ±É°VCGh

 øe  Oó`̀Y  ábô°S  ºFGôL  »a  øjQƒcòªdG  •Qƒ`̀J  øY  âØ°ûc  ájôjóªdG  É¡JôLCG

 GócDƒe  ,ábhô°ùe  áÑcôe  ΩGóîà°SÉH  á©bGƒdG  Ωƒj  ¢ùØf  »a  ájQÉéàdG  äÓëªdG

 áHÉ«ædG  ≈dEG  á«°†≤dG  ádÉME’ G kó«¡ªJ áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G PÉîJG ºJ ¬fCG

.áeÉ©dG
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 ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G πª°ûj í∏£°üe ƒg ºª¡dG hhP
 ≈`̀ dEG  ∑GQOE’Gh  ¢`̀ù`̀ë`̀dG  hCG  ƒ`̀ª`̀æ`̀dG  »`̀a  á£«°ùH  äÉ``̀bÉ``̀YEG  ø`̀e
 á«∏≤Y  hCG  ájó°ùL  áë°VGh  äÉbÉYEÉH  ø«HÉ°üªdG  ¢UÉî°TC’G
 IÉYGôeh  ™ªàéªdG  øe  CGõéàj  ’  AõL  ºg  .QÉªYC’G  ™«ªL  øe
 á°UÉîdG ø«fGƒ≤dG  ΩGôàMGh »fÉ°ùfEGh »æWh ÖLGh º¡ahôX

.√ô°†ëJh ™ªàéªdG »bQ ≈∏Y π«dO º¡H
 »a  ºª¡dG  …hP  ø`̀e  áÑ∏£dG  è`̀eO  Iôμa  Gó`̀L  »fó©°ùJh
 G kô«Ñc G kAõL ∂dP ¢Vƒ©j ó«cCÉàdÉÑa º¡FÓeR »bÉH ™e ¢SQGóªdG
 .º¡FÓeR  »bÉH  πãe  º¡fCÉH  GQƒ©°Th  á≤K  º¡«£©jh  º¡∏NGóH
 AÉ£©∏d  ø`̀jô`̀NB’G  ∫ÉØWCÓd  á°Uôa  »£©j  É°†jCGh  á«°SGƒ°S
 ¿CGh ºª¡dG …hP øe º¡FÓeR äÉ«fÉμeEGh äGQób º¡a ádhÉëeh
 Ée á°SQóªdG πNGO º¡FÓeR IóYÉ°ùe »a ºgô¨°U òæe GQhO º¡d
 .ΩÉY πμ°ûH IÉ«ëdGh πª©dG »a º¡JóYÉ°ùªd ôÑμdG óæY º¡©aój
 ÖLGh »g πH áæ«©e á¡L ≈∏Y IQƒ°ü≤e â°ù«d á«dhDƒ°ùªdÉa
 G kóL º¡ªa ,ºª¡dG …hP ™e πeÉ©àdG øa º∏©àf ¿CG Éæ«∏Yh »æWh
 ÉªFGO  IQOÉÑªdGh  ,º¡LGôMEG  Öæéàd  º¡«dEG  ô¶ædG  ádÉWEG  ΩóY
 á°Sƒª∏ªdG á≤«≤ëdGh ,ÉægƒLh ƒ∏©J áeÉ°ùàHG ™e º¡JóYÉ°ùªH
 …hòd  ájÉYôdG  ô«aƒJ  »a  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  »dƒJ  áeƒμëdG  ¿CG
 ájQÉéàdG  õcGôªdGh  áeÉ©dG  ≥FGóëdÉa  ,™ªàéªdG  »a  ºª¡dG

.º¡dÉÑ≤à°S’ É keÉªJ Iõ¡ée Égô«Zh
 á¨d  áªLôàe  ø`̀Y  ø«°üdG  ø`̀e  AÉ``L  ôÑN  …ô`̀¶`̀f  â`̀Ø`̀dh
 ≈∏Y  ™ª°ùdG  ±É©°V  IóYÉ°ùªd  áaÉØ°T  áeÉªc  âYôàNG  IQÉ°TEG
 áÑ≤Y âfÉc âdÉb Éªc á©æbC’G ¿C’ ,ÉfhQƒc áëFÉL AÉæKCG º¡ª¡a
 ±ÉØ°T  ΩÉªc  ôjƒ£J  »a  âëéfh  º¡©e  π°UGƒàdG  ΩÉeCG  Iô«Ñc
 º¶YCG Ée .É°†©H º¡°†©H º¡a »a Iô«Ñc áLQóH ºgóYÉ°S øeBGh
 íÑ°üj{ :…ófÉZ ∫Éb Éªch ,øjôNB’G IóYÉ°ùe ÖMh á«fÉ°ùfE’G
 ¬«NCG  ájÉYQ  πLCG  øe  ¬«a  πª©j  …òdG  Qó≤dÉH  É kª«¶Y  ¿É°ùfE’G

.z¿É°ùfE’G

ºª¡dG …hP øe ÉfDhÉbó°UCG

Ω2020 ƒ«dƒj 14 - `g1441 Ió©≤dG hP 23 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15453) Oó©dG+

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

نصيحة االسبوع

 óMCGh  ,AÉ°ùædG  ø«H  á©FÉ°ûdG  ä’ÉëdG  øe  IôLÉ¡ªdG  ºMôdG  áfÉ£ÑH  áHÉ°UE’G  ó©J
 êÉàëj É¡°ü«î°ûJ ¿EÉa  ∂dP  øe ºZôdG  ≈∏Yh ,ÜÉéfE’G  ôNCÉJ  »a á«°ù«FôdG  ÜÉÑ°SC’G
 á«FÉ°ùædG  äÓμ°ûªdG  ¢†©H  ™e  ¬HÉ°ûàJ  É¡°VGôYCG  ¿EG  å«M  âbƒdG  ¢†©H  ≈`̀dEG
 π°UGƒJ  É¡LÓY  ¥ô`̀Wh  É¡°VGôYCGh  É¡HÉÑ°SCG  øY  ójõªdG  áaô©ªdh  iô``̀NC’G
 äÉMGôL ájQÉ°ûà°SG …Qƒ°üæªdG AÉæ«°S IQƒàcódG ™e åjóëdG »Ñ£dG è«∏îdG

:QGƒëdG Gòg É¡©e Éæd ¿Éch IO’ƒdGh AÉ°ùædG ¢VGôeC’ ô«XÉæªdG
?§°ùÑe πμ°ûH IôLÉ¡ªdG ºMôdG áfÉ£H »g Ée -

 ,ºMôdG  ∞jƒéJ  êQÉN  ≈dEG  á«ªMôdG  Oó¨dG  Iôég  »g  ºMôdG  áfÉ£H
 øμªªdG øeh ,ÜƒdÉa IÉæbh ø«°†«ÑªdG ≈dEG É¡Jôég ÉYƒ«°T øcÉeC’G ôãcCGh
 »a ÉeQƒJh Éªî°†J áÑÑ°ùe ºMôdG á∏°†Y πNGO á«ªMôdG Oó¨dG õcôàJ ¿CG
 AGƒ°S º°ùédG »a ¿Éμe …CG »a ºMôdG êQÉN ôLÉ¡J ¿CG øμªªdG øeh ,ºMôdG

.¢VƒëdG êQÉN hCG ¢VƒëdG »a
?É¡°VGôYCG Ée GPEG-

 ≈∏©a ,É¡Jó°Th É¡fÉμe Ö°ùëH ¿ƒμJ IôLÉ¡ªdG ºMôdG áfÉ£H ¢VGôYCG
 áHƒ©°Uh ,Éaõfh ,Ée’BG ÖÑ°ùJ ºMôdG á∏°†Y »a âfÉc GPEG ∫ÉãªdG π«Ñ°S
 É¡æY  èàæJh  ájƒeO  É°SÉ«cCG  ÖÑ°ùJ  ¢†jÉÑªdG  »a  É`̀eCG  ,πªëdG  »a
 äÉ°†jôe  øe  Gô«ãch  ,ájô¡°ûdG  IQhódG  »a  äÉHGô£°VGh  Ω’BG
 øe ,¢VƒëdG »a äÉbÉ°üàdG øgóæY çóëj IôLÉ¡ªdG áfÉ£ÑdG
 ÖÑ°ùj  Ée  ,ÜƒdÉa  äGƒæb  »a  OGó°ùfGh  äÉbÉ°üàdG  É¡æª°V

.πªëdG »a áHƒ©°U
?º≤©dG çhóM »a ÉÑÑ°S ¿ƒμJ ób É¡fCG ∂dP ≈æ©e πg-
 ¢†©H »ah πªëdG »a GôNCÉJh áHƒ©°U ÖÑ°ùJ ,º©f
 äÉbÉ°üàd’G Ió°T Ö°ùëH ∂dPh ,º≤©dG ÖÑ°ùJ ób ¿É«MC’G

.¢VƒëdG πNGO É¡≤ªYh
?¢ü«î°ûàdG ºàj ∞«c -

 IôLÉ¡ªdG  áfÉ£ÑdG  äÉ°†jôe  º¶©e  ,∞`̀ °`̀SC’G  ™`̀e
 º¡«Yh  Ωó©d  G kóL  äGôNCÉàe  »Ñ£dG  ¢üëØdG  ≈dEG  ¿CÉé∏j
 ™e ºdC’G ¿ôÑà©j ¿É«MC’G º¶©e ¿EG å«M ,á∏μ°ûe OƒLƒH

 ∞°üJ ¿CÉH ,ádÉëdG º««≤àd GóL º¡e …ôjô°ùdG ¢üëØdGh »°VôªdG ïjQÉàdÉa .É«©«ÑW GôeCG ¢†«ëdG
 Qhôe ™e ó°TCG Ω’B’G ¿ƒμJh ,¬FÉ¡àfG ™e ø°ùëàJh ¢†«ëdG ∫hõf ≥Ñ°ùj …òdG ºdC’G ábóH á°†jôªdG

.ÇQGƒ£dG ≈dEG CÉé∏J óbh ájƒb äÉæμ°ùe ≈dG á°†jôªdG êÉàëJ å«M ,äGƒæ°ùdG
 hCG  ºMôdG  ºî°†J  ÖÑ°ùH  ø£ÑdG  »a  ÉeQƒJ  ∞°ûàμf  ¿CG  øμªªdG  øe  …ôjô°ùdG  ¢üëØdG  ™ªa
 ±É°ûàcG »a kGô«ãc ÉfóYÉ°ùJ »àdG ófhÉ°SGôàdC’G á©°TCG ΩGóîà°SGh IôNCÉàªdG ä’ÉëdG »a ¢†jÉÑªdG
 êÉàëf  ¿É«MC’G  ¢†©H  »ah  ,ÜƒdÉa  äGƒæb  ºî°†J  hCG  ¢†«ÑªdG  »a  ΩódG  ¢SÉ«cCGh  ,ºMôdG  Oó¨J
 ≈∏Y  √ô«KCÉJh  ¢VôªdG  •É°ûf  áLQO  ójóëàd  áæ«©e  á«∏ª©e  π«dÉëJh  »°ù«WÉæ¨e  ø«fQ  πªY  ≈dEG

.áHƒ°üîdG
?êÓ©dG Ée -

 ø°ùdG »a äGô«¨°üdG äÉ°†jôªdÉa ,ÜÉéfE’G »a áÑZôdGh ôª©dG Ö°ùëH Oóëàj ≈°VôªdG êÓY
 Égô«KCÉJ  øe  óëdGh  IôLÉ¡ªdG  áfÉ£ÑdG  •É°ûf  §«Ñãàd  á«fƒeôg ájhOCGh  äÉæμ°ùªH  ø¡àédÉ©e  ºàj
 øe IóY ¥ôWh ä’hÉëe ™e ¢†jÉÑªdG §«°ûæJ ºàj πªëdG áHƒ©°U óæYh ,áHƒ°üîdG ≈∏Y »Ñ∏°ùdG

.Ö«HÉfC’G ∫ÉØWCG ∫ÓN
 ºà«a  ôª©dG  »a  äÉeó≤àªdG  hCG  ÜÉéfE’G  »a  øÑZôj  ’  »JÓdG  äÉ°†jôªdG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG

.»MGôédG QÉ¶æªdG ≥jôW øY ¿ƒμJh ºMôdGh IôLÉ¡ªdG áfÉ£ÑdG ∫É°üÄà°SG ≥jôW øY ø¡LÓY
 ºàj  ∞«ch  ?ä’É`̀ë`̀dG  π`̀c  »`̀a  πeÉμdÉH  º`̀Mô`̀dG  ∫É°üÄà°SG  ≈`̀ dEG  êÉàëJ  º`̀Mô`̀dG  ΩGQhCG  π`̀g  -

?ΩGQhC’G øe ´ƒædG Gòg ∫É°üÄà°SG
 Ö°ùëH AÉ°ùædG øe % 80 ≈dEG 30 πμ°ûJ å«M ,á«Ø«∏dG ΩGQhC’G »g ÉYƒ«°T ºMôdG ΩGQhCG ôãcCG
 Éªc ,ºMôdG ΩGQhG ´GƒfG øe ´ƒf ƒgh »ªMôdG Oó©àdG É°†jCG ∑Éægh ,á«KGQƒdGh á«Ä«ÑdG πeGƒ©dG

.ºMôdG ≥æY hCG ºMôdG áfÉ£H ÉgQó°üe ºMôdG »a á«fÉWô°S iôNCG ÉYGƒfCG ∑Éæg ¿CG
 ÖÑ°ùJ  ’  á≤«ªY  ô«Z  hCG  Iô«¨°U  âfÉc  GPEG  ,±É`̀«`̀dC’G  kÉ°Uƒ°üNh  ,Ió«ªëdG  ºMôdG  ΩGQhCG
 äÉLÓ©∏d áHÉéà°S’G ΩóY ádÉM »a §≤a ¿ƒμj »MGôédG πNóàdGh ,§≤a É¡à©HÉàe Öéjh É°VGôYCG
 á≤jôW  ójóëJ  ºàjh  ,á«fÉWô°ùdG  ä’ƒëàdG  ä’É`̀M  »a  hCG  ºéëdG  »a  Iô«ÑμdG  hCG  á«fƒeô¡dG
 »a  É¡àÑZQh  á°†jôªdG  ø°Sh  ±É«dC’G  OóYh  ¿ÉμªdG  Ö°ùëH  πeÉμdG  hCG  »FõédG  ºMôdG  ∫É°üÄà°SG

.É¡eóY hCG ÜÉéfE’G
?á«KGQh ΩGQhC’G √òg πg-

.á«Ä«Hh á«KGQh πeGƒ©H ábÓY É¡d »ªMôdG Oó¨àdGh á«Ø«∏dG ºMôdG ΩGQhCG ,º©f
?É¡æe ájÉbƒ∏d ¥ôW ∑Éæg πg-

 …Qhó`̀dG  ¢üëØdÉH  kÉ`̀ª`̀FGO  í°üfCG  øμdh  ,ΩGQhC’G  √ò`̀g  øe  ájÉbƒ∏d  ájQòL  ¥ô`̀W  óLƒj  ’

.¢üàîªdG Ö«Ñ£dG ™e á©HÉàªdGh
?ºMôdG ΩGQhC’ IójóédG äÉLÓ©dG ºgCG Ée -

 πª©H  ºàJ  »àdGh  ,QÉ¶æªdG  á«æ≤àH  »MGôédG  πNóàdG  ƒg  ¿B’G  á«Ñ£dG  äÉLÓ©dG  çóMCG  øe
 AÉØ°ûdG áYô°S ≈∏Y óYÉ°ùj Ée ƒgh ,ô«Ñc ≥°T πªY ¿hóH ø£ÑdG QGóL »a ºéëdG Iô«¨°U Üƒ≤K
 á«æ≤àH  É¡LÓY  øμªªdG  øe  kÉ°†jCG  á«Ø«∏dG  ºMôdG  ΩGQhCG  ¢†©Ña  ,á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≈dEG  IOƒ©dGh
 äÉMGôL πªY ºàj É°†jCGh ,ô«XÉæªdG »MGôL ¢ù«dh á©°TC’G AÉÑWCG É¡H Ωƒ≤j á«æ≤J »gh ,ƒØjÉ¡dG
 ¿ƒμjh  á°†jôªdG  ø£H  QGóL  »a  äƒHhôdG  â«ÑãJ  ºàj  å«M  ;äƒHhôdG  á«æ≤àH  IójóY  ô«XÉæe
 á¶gÉH ¿ƒμJ á≤«≤ëdG »a »gh ó©H øY áMGôédG äGƒ£îH Ωƒ≤j å«M ,ºμëàdG áaôZ »a ìGôédG

.Ió«L kÉ°†jCG É¡éFÉàfh ∞«dÉμàdG

:¢UÉN QGƒM »a …OGô©dG ôØ©L »∏Y QƒàcódG

 ¥’õ``f’G ≈``°Vôe ø``e §``≤a ٪10
áMGôL ≈dEG ¿ƒLÉàëj »``ahô°†¨dG

 êÉàëjh á«eƒ«dG ¬àcôM ≥«©j ób πμ°ûH ¢†jôªdG ≈∏Y ¬°VGôYCG ôKDƒjh óMGh ¢Vôªd äÉ«ª°ùe IóY »g ∂°ùjódG hCG »ahô°†¨dG ¥’õf’G hCG ±hô°†¨dG
 ≈∏Y ôãcCG ±ô©àæd ¢ù«ØædG øHG ≈Ø°ûà°ùªH π°UÉØªdGh ΩÉ¶©dG áMGôL …QÉ°ûà°SG …OGô©dG ôØ©L »∏Y QƒàcódG ÉfQhÉM ,Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SG ≈dEG ™jô°S πμ°ûH

.êÓ©dGh ájÉbƒdG ¥ôWh ô£îdG πeGƒYh »ahô°†¨dG ¥’õf’G ÜÉÑ°SCG
?∂°ùjódG hCG »ahô°†¨dG ¥’õf’G ƒg Ée*

 »£©j ±hô°†¨dG Gòg ¿EG …CG ,É¡JÉÑKh É¡àcôM ø°ùëjh äGô≤ØdG »ªë«d ø«Jô≤ØdG ø«H ¿ƒμj »eÓg ±hô°†Z ƒg …ô≤ØdG ±hô°†¨dG -
 Ö∏°üàj ôª©dG Ωó≤J Éª∏ch ÜÉÑ°ûdG Iôàa »ah ô¨°üdG »a áfhôe ôãcCG ±hô°†¨dG Gòg ¿ƒμjh .¬àcôM »a …ô≤ØdG Oƒª©∏d äÉÑãdGh áfhôªdG

.ô¡¶dG Ω’BÉH Qƒ©°ûdÉH ¿É°ùfE’G CGóÑj ∂dòd …ô≤ØdG Oƒª©∏d á«FÉªëdG ¬à«°UÉNh ¬àfhôe √ó≤Øj Ée ±hô°†¨dG Gòg

?¬°VGôYCGh ¬HÉÑ°SCG Ée |
 »`̀ahô`̀°`̀†`̀¨`̀dG  ¥’õ`````̀ f’G  ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀SCG  -
 IóFGõdG  ∫É≤KC’G  ™aQ  øe  ìhGôàJ  IójóY
 äGAGƒ`̀à`̀d’G  ä’É`̀M  hCG  OôØdG  IQó`̀b  ≈∏Y
 ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H  »`̀ah  ,ô¡¶∏d  áÄWÉîdG
 ób  ájƒ≤dGh  á∏°UGƒàªdG  áëμdG  çhó`̀M
 PEG »ahô°†¨dG ¥’õf’G çhóM ≈dEG …ODƒJ
 πNGO §¨°†dG ∫ó©e ™aôJ ájƒ≤dG áëμdG ¿EG
 ,¬b’õfG  ≈`̀ dEG  ∂`̀dP  É`̀ kjODƒ`̀e  …ô≤ØdG  ±hô°†¨dG
 ¥’õ``f’G  çhó`̀ë`̀d  IóYÉ°ùe  π`̀eGƒ`̀Y  ∑É`̀æ`̀gh
 ∂dòch  á∏«≤ãdG  ∫ÉªYC’Gh  ¿Rƒ`̀dG  IOÉ`̀jR  É¡æe
 ,äGô≤ØdG  »a á«≤∏îdG  äÉgÉ©dG  ¢†©H OƒLh
 çhó`̀M  óæ©a  ¢``VGô``YC’G  ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉH  É``̀eCG
 øe  ¢†jôªdG  ƒμ°ûj  ¥’õf’G
 π`̀Ø`̀°`̀SCG  »``a  á`̀Mô`̀Ñ`̀e  Ω’BG
 ô°ûàæj  Ée  ÉÑdÉZh  ô¡¶dG
 ¥É°ùdG ≈dEG π°üjh ºdC’G
 ≥`̀∏`̀£`̀jh  ø`̀«`̀bÉ`̀°`̀ù`̀dG  hCG
 Éªc AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  ¥ô``̀Y ¬`̀«`̀∏`̀Y
 π«ªæJ  çhó`̀M  º`̀ dC’G  ÖMÉ°üj

.πLQC’G »a
?êÓ©dG ¥ôW Ée G kPEG |

 êÓ``̀©``̀dG ø```̀e êÓ```̀©```̀dG ¥ô````̀W ìhGô```̀à```̀J
 Ö`̀ ∏`̀ ZC’G »``̀ ah ,á``̀MGô``̀é``̀dG ≈```̀ dEG »`̀¶`̀Ø`̀ë`̀à`̀dG
 á«¶ØëàdG äÉLÓ©∏d Ö«éà°ùj %90 áÑ°ùæHh
 áæμ°ùªdG  á``````̀ jhOC’Gh  »`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  êÓ`̀©`̀ dÉ`̀ c
 »a  áeÉàdG  áMGôdG  ™e  á«∏°†©dG  äÉ«NôªdGh
 ≈°VôªdG  ø`̀e  %10  §≤a  ,IOÉ`̀ë`̀dG  ä’É`̀ë`̀dG

 ä’’O  º¡jód  ¿ƒμj  ≈°VôªdG  A’Dƒgh  áMGôé∏d  ¿ƒ©°†îj
 »¶ØëàdG  êÓ©∏d  ™°†N  …òdG  ¢†jôªdÉc  É¡∏gÉéJ  øμªj  ’
 ádÉM »a hCG ø°ùëJ hCG áHÉéà°SG …CG ¿hO øe ™«HÉ°SCG 3 Ióe
 ÜÉ°üYC’G  áØ«Xh  »a  Qƒ°üb  Oƒ`̀Lh  øe  ¢†jôªdG  iƒμ°T
 äÓ°†Y »a π∏°T hCG ∞©°V hCG ∫ƒÑàdG »a áHƒ©°U çhóëc
 ô«NCÉàdG  øμªj  ’  ádÉëdG  √ò`̀g  »Øa  ø«eó≤dG  hCG  ø«bÉ°ùdG
 »àdGh πLÉY πμ°ûH »°ù«WÉæ¨ªdG ø«fôdG á©°TCG πªY Éæ«∏Yh
 »Øa ,¬eóY øe »ahô°†Z ¥’õfG OƒLh ócDƒà°S É¡dÓN øe
 ±hô°†¨dG ádGREG á«∏ªY AGôLEÉH π«é©àdG Öéj √OƒLh ádÉM

.≥dõæªdG
 âfÉc GPEG áÑbôdGh ô¡¶dG ºdC’ IôaGƒàªdG äÉLÓ©dG Ée |

?áMGôL ≈dEG êÉàëJ ’ ádÉëdG
 ≈∏Y  óªà©J  áÑbôdGh  ô¡¶dG  Ω’BÉH  á°UÉîdG  äÉLÓ©dG  -
 »©°Vh  É¡HÉÑ°SCG  ¿É`̀«`̀MC’G  º¶©e  »`̀a  ¿ƒ`̀μ`̀Jh  É¡JÉÑÑ°ùe
 ô«Z  ÉYÉ°VhCG  OôØdG  PÉîJG  ƒg  Éæg  »©°VƒH  Oƒ°ü≤ªdGh
 …hP OGôaC’G ø«H Éª«°S ’h ±ƒbƒdGh ¢Sƒ∏édG »a á«ë°U
 á∏jƒW  Iôàa  ôJƒ«Ñªμ∏d  ø«eóîà°ùªdGh  á«ÑàμªdG  ∫ÉªYC’G
 º¡FÉ£YEG  ∫Ó`̀N  øe  »©«Ñ£dG  êÓ©∏d  ¿ƒÑ«éà°ùj  A’Dƒ¡a

.º¡YÉ°VhC’ áëë°üªdG øjQÉªàdG
 á``̀jhOC’G  ¿ƒμJ  ∂°ùjódG  ø`̀e  áéJÉædG  Ω’B’G  á«≤H  É`̀eCG
 ¿GRhC’G ∞«ØîJh »©«Ñ£dG êÓ©dG ™e äÓ°†©dG äÉ«Nôeh

.áª¡e
 ∑Éæg πgh É¡LÓY ¥ôWh É¡HÉÑ°SCG π°UÉØªdG áfƒ°ûN |

?É¡æe ájÉbƒ∏d ¥ôW
 ∞jQÉ°†¨dG  ±É`̀Ø`̀L  ø`̀Y  á`̀é`̀JÉ`̀f  ¿ƒ`̀μ`̀J  áfƒ°ûîdG  -
 Ée É kÑdÉZ »àdGh É¡àfhôeh É¡àLhõd Égó≤ØJ »àdG  á«∏°üØªdG
 »a áfƒ°ûîdG âKóM GPEGh ,ø°ùdG »a Ωó≤à∏d áÑMÉ°üe ¿ƒμJ
 á«°VÉjôdG  äÉHÉ°UE’G  É¡ÑÑ°S  ¿ƒμj  Ée  IOÉ©a  ÜÉÑ°ûdG  ôªY

 ô«Z  π«ªëàdG  ∂dòch  ,É¡cÉμàMGh  É¡μà¡J  ≈dEG  …ODƒJ  »àdGh
 áæª°ùdG  »a ∫ÉëdG  ƒg Éªc π°üØªdG  ≈∏Y ¿GRhCÓd  »©«Ñ£dG

.É¡cÉμàMGh É¡μà¡J ≈dEG …ODƒJ
 ∞«ØîJ  ≥jôW  øY  ¿ƒμJ  ájÉbƒdG  ¥ôW  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH
 á«Ñ∏°S ¿ƒμJ »àdG  áØ«æ©dG  á°VÉjôdG  øY OÉ©àH’Gh ¿GRhC’G
 ´Éæàe’G  Éæ«∏Y  Öéj  ∂`̀dò`̀ch  ,∞`̀jQÉ`̀°`̀†`̀¨`̀dG  π«ªëJ  óæY
 …PDƒ`̀j  É`̀e  AÉ°üaô≤dG  á°ù∏éc  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  ¢Sƒ∏édG  ø`̀Y
 πª©J  ÉgQhóH  »àdG  äÓ°†©dG  ájƒ≤J  Éæ«∏Yh  ,∞jQÉ°†¨dG
 êÓ©∏d  ¿ƒ`̀μ`̀j  ä’É`̀ë`̀dG  √ò``g  »``ah  ,π°üØªdG  äÉ`̀Ñ`̀K  ≈∏Y
 ≥jôW  øY  ∂dPh  êÓ©dGh  ájÉbƒdG  »a  ô«Ñc  QhO  »©«Ñ£dG
.∞jQÉ°†¨∏d ájò¨àdGh ΩódG OhQh ø«°ùëJh äÓ°†©dG ájƒ≤J

 äÉLÓ©dG  »`̀a  áãjóëdG  á«æ≤àdG  Oƒ``̀Lh  »`̀a  Ωƒ`̀«`̀dGh
 äÓNóàdG  øe »Ø©j É¡àjGóH  »a áfƒ°ûî∏d  …ó°üàdG  â∏©L
 ôHGh ∂fhô∏«¡dG ¢†ªM ΩGóîà°SG Óãªa , kÓÑ≤à°ùe á«MGôédG
 ¬∏©éjh  ¢†jôªdG  »Ø°ûJ  ób  Ö∏°üàdG  ájGóH  »a  ÉeRÓÑdG
 »∏°üØªdG ô«¶æàdG á«æ≤J Ωóîà°SG É°†jCGh ,áMGôédG iOÉØàj
 ÖFGƒ°ûdG  ádGREGh ∞«¶æàdG  ∫ÓN øe ∂dPh Ió«Øe ¿ƒμJ ób

.á«ª¶©dGh á«ahô°†¨dG
 π°üØe  ô««¨J  á`̀MGô`̀L  ≈``̀dEG  ¢†jôªdG  CÉé∏j  ≈àe  |

?∂dP ≈∏Y ∫óJ »àdG ¢VGôYC’G Éeh ?áÑcôdG
 πëØà°ùJ ÉeóæY É¡«dEG CÉé∏f É kÑdÉZ π°UÉØªdG ∫GóÑà°SG -
 Ö«dÉ°SC’ÉH  ¬LÓY  Ö©°üdG  øe  ∑ÉμàM’G  ¿ƒμjh  ádÉëdG
 á«∏ª©d  ¢†jôªdG  ™°†îj  ÉgóæY  ôcòdG  á≤HÉ°ùdG  á£«°ùÑdG
 π°üØªdG  πjóÑJ  º°SÉH  áahô©ªdGh  ∞jQÉ°†¨dG  ∫GóÑà°SG
 IRÉàªe  èFÉàæHh  GóL  íéæj  äÉ«∏ª©dG  øe  ´ƒædG  Gò`̀gh
 ≈dEG  êÉàëj …òdG Ö°SÉæªdG ¢†jôªdG ™e á«∏ª©dG âªJ GPEG
 ø°S ó©H Ée OGôaCÓd iôéJ IOÉYh äÉ«∏ª©dG øe ´ƒædG Gòg

.60 `dG

 :z»Ñ£dG è«∏îdG{`d …Qƒ°üæªdG AÉæ«°S IQƒàcódG

πªëdG ôNCÉàH É¡àbÓYh IôLÉ¡ªdG ºMôdG áfÉ£H

¿ÉWô°ùdG øe »ªëj ¿RGƒ``àªdG »FGò¨dG ΩÉ¶ædG
 IójóL äGOÉ°TQEG á«μjôeC’G ¿ÉWô°ùdG á«©ªL âæ∏YCG
 º°†J  ¿CG  Öéj  :É¡æe  ,¿ÉWô°ùdÉH  áHÉ°U’G  ô£N  π«∏≤àd
 äGhGô°†îdG  ø`̀e  Gó`̀jõ`̀e  ∂`̀H  á°UÉîdG  ΩÉ©£dG  áªFÉb
 Ωƒë∏dG  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀à`̀H’Gh  ,á∏eÉμdG  ÜƒÑëdGh  á¡cÉØdGh
 ≈∏Y  á«©ªédG  äOó°Th  .á©æ°üªdG  Ωƒë∏dGh  AGôªëdG
 ójõe  ≈∏Y  âãMh  ,ø«NóàdGh  äÉ«dƒëμdG  Üô°T  Ωó`̀Y
 É¡H ≈°UƒªdG øe ôÑcCG  áLQóH á«°VÉjôdG  äÉæjôªàdG  øe

.kÉ≤HÉ°S
 …QhO  πμ°ûH  á«μjôe’G  ¿ÉWô°ùdG  á«©ªL  ™LGôJh
 á°VÉjôdG  á°SQÉªeh »FGò¨dG  ΩÉ¶ædÉH  á≤∏©àªdG  ô«jÉ©ªdG

 .∂dòd kÉ≤ah É¡JGOÉ°TQEG çóëJh ¿ÉWô°ùdÉH ∂dP ábÓYh
 ø«H á`̀≤`̀«`̀Kh á`̀ bÓ`̀Y Oƒ```̀Lh AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG ß``̀M’ ó``̀ bh
 ôjQÉ≤J  çó`̀MCG  âØ∏j  å«M  ,ó`̀FGõ`̀dG  ¿Rƒ``̀dGh  ¿ÉWô°ùdG
 12  ≈`̀dG  ô¶ædG  ¿ÉWô°ùdG  çÉëHC’  »ªdÉ©dG  ¥hóæ°üdG
 ,áæª°ùdG  hG  ¿Rƒ`̀dG  IOÉjõH  §ÑJôJ  ¿ÉWô°ùdG  øe  ÉYƒf

.ô°ûf ôjô≤J ôNBG øY ¿ÉWô°ùdG øe ´GƒfCG 5 IOÉjRh
 π∏≤J  É¡fG  ¢VôàØj  »àdG  á«FGò¨dG  áª¶fC’G  óªà©Jh
 ∫hÉæJ ≈∏Y »°ù«FQ πμ°ûH ¿ÉWô°ùdÉH áHÉ°U’G ô£N øe
 ô`̀ª`̀MC’Gh ø`̀cGó`̀dG ô`̀°`̀†`̀NC’G ¿ƒ`̀∏`̀dG äGP äGhGô`̀°`̀†`̀î`̀dG
 ¢ù«dh áLRÉ£dG ¬cGƒØdG ∫hÉæJ π°†Øj Éªc ,»dÉ≤JôÑdGh

.áÑ∏©ªdG
 Ωƒë∏dG  É¡ÑæéJ  Öéj  »`̀à`̀dG  á`̀ª`̀©`̀W’G  øª°†àJh
 øY  ÉeÉªJ  OÉ`̀©`̀à`̀H’Gh  AGô`̀ª`̀ë`̀dG  Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dGh  ,á©æ°üªdG
 ôμ°S  É¡«dEG  ±É°†ªdG  ôFÉ°ü©dGh  ,ájRÉ¨dG  äÉHhô°ûªdG

.äGô©°ùdG á«dÉ©dG áª©WC’Gh
 øe  ójõe  á°SQÉªe  ≈dG  É°†jG  äGOÉ`̀°`̀TQE’G  âØ°ûch
 ∂∏J  ójõJh  ,¿ÉWô°ùdG  ô£N  OÉ©HE’  ∫hòÑªdG  Oƒ¡éªdG
 »àdG  äÉæjôªàdG  øe  ¬H  ≈°UƒªdG  øeõdG  øe  äGOÉ°TQE’G
 ¿CGh  á≤«bO  300  ≈dG  150  øe  É«YƒÑ°SCG  É¡«dEG  êÉàëJ

.Ió°ûdG á£°Sƒàe äÉæjôªJ ¿ƒμJ
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ا�ستقطاع 450 مليون دولر من ح�ساب احتياطي الأجيال لدعم امليزانية العامة.. جمل�س الوزراء:

ربط الزيادة ال�سنوية للمعا�س التقاعدي بوجود فائ�س بال�سناديق

املعا�سات بني  اجلمع  ومنع  وال��رات��ب..  التقاعدي  املعا�س  بني  اجلمع  وقف 

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء الجتماع 

الذي  الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي 

عقد عن ُبعد عرب تقنية الت�سال املرئي:

هناأ جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

الوزراء املوقر على �سالمة الفحو�سات الطبية 

التي اأجريت ل�سموه والتي تكللت بحمد من اهلل 

وبف�سله �سبحانه وتعاىل بالتوفيق والنجاح، 

باأن مين على  املوىل عز وجل  املجل�س  �سائالً 

�سموه حفظه اهلل ورعاه موفور ال�سحة ومتام 

العافية وطول العمر ملوا�سلة م�سرية العطاء 

العهد  ظل  يف  الغايل  الوطن  هذا  يف  والبذل 

الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

اآخر  الوزراء  جمل�س  ا�ستعر�س  بعدها 

فريو�س  مع  التعامل  وم�ستجدات  تطورات 

جمل�س  اأعرب  حيث  )كوفيد-19(،  كورونا 

البحرين  مملكة  بنجاح  العتزاز  عن  الوزراء 

�سعيد  على  اجلائحة  هذه  مع  التعامل  يف 

الجراءات الوقائية ال�ستباقية او على �سعيد 

تخفيف وطاأتها على القت�ساد الوطني وكان 

ومعي�سته،  املواطن  �سحة  الأ�سمى  هدفها 

اجلهود  والعرفان  بالتقدير  املجل�س  وحيا 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بذلها  التي  الكبرية 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

الفريق  قيادة  يف  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

والتي  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  الوطني 

نالت اعجاب العامل ومنظماته املختلفة حيث 

متكنت البحرين موازاة الجراءات الحرتازية 

مع ا�ستمرار احلياة ب�سورتها الطبيعية، وفيما 

لدى  امل�سوؤول  الوطني  باحل�س  املجل�س  نوه 

املواطنني يف اللتزام بالإجراءات الحرتازية، 

هذه  يف  التهاون  بعدم  املواطنني  اهاب  فقد 

الجتماعي  التباعد  اهمها  ومن  الجراءات 

الأجهزة  وكلف  الوجه،  كمامات  وارتداء 

يف  بالت�سدد  اخت�سا�سه-  يف  -كٌل  املعنية 

تطبيق الإجراءات اخلا�سة بذلك.

الوزراء  جمل�س  رحب  اآخر  جانب  من 

على  البحرين  مملكة  حمافظة  با�ستمرار 

نتائج  �سمن  واإقليمًيا  عربًيا  الثانية  مرتبتها 

الإلكرتونية  للحكومة  املتحدة  الأمم  تقرير 

ذات  الدول  فئة  اململكة يف  وت�سنيف   2020

العام  التطور  جمال  يف  جًدا  العايل  املوؤ�سر 

للحكومة الإلكرتونية.

ا�ستهداف  الوزراء  جمل�س  اأدان  بعدها 

للمدنيني  الإرهابية  احلوثية  امليل�سيات 

والأعيان املدنية يف اململكة العربية ال�سعودية 

املفخخة،  والطائرات  البالي�ستية  بال�سواريخ 

دعم  حتالف  قوات  بنجاح  املجل�س  ونوه 

على  واأكد  وتدمريها  اعرتا�سها  يف  ال�سرعية 

اململكة  البحرين وت�سامنها مع  وقوف مملكة 

اأي  مواجهة  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 

حماولة ت�ستهدف اأمنها وا�ستقرارها.

وقد اأدىل الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر 

جل�سة  عقب  الوزراء  ملجل�س  العام  الأمني 

بتقنية  ُبعد  عن  عقدت  التي  الوزراء  جمل�س 

الت�سال املرئي بالت�سريح التايل:

نظر جمل�س الوزراء يف املذكرات املدرجة 

على جدول اأعماله واتخذ ب�ساأنها من القرارات 

ما يلي:

املذكرة  على  الوزراء  جمل�س  اطلع  اأولً: 

املرفوعة من اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية 

ا�ستدامة  ب�ساأن  املايل  والتوازن  والقت�سادية 

على  املجل�س  ووافق  التقاعدية،  ال�سناديق 

واملت�سمنة  اللجنة  من  املرفوعة  املذكرة 

تو�سيات جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني 

 4 منها  ا�سالحات   10 لإجراء  الجتماعي 

ا�سالحات طارئة. ووافق املجل�س على املذكرة 

بقانون  مر�سوم  باإ�سدار  تو�سية  املت�سمنة 

ب�ساأن �سناديق ومعا�سات التقاعد يف القوانني 

لالإ�سالحات  والتاأمينية  التقاعدية  والأنظمة 

تقاعد  �سندوقي  دمج  يف  املتمثلة  الطارئة 

وربط  اخلا�س،  والقطاع  املدين  العام  القطاع 

بوجود  التقاعدي  للمعا�س  ال�سنوية  الزيادة 

فائ�س بال�سناديق، ووقف اجلمع بني املعا�س 

التقاعدي والراتب، ومنع اجلمع بني املعا�سات 

التقاعدية  ال�سناديق  من  اأي  من  التقاعدية 

والتاأمينية والتي من �ساأنها مد عمر ال�سناديق 

التزاماتها  يف  بالوفاء  وال�ستمرار  التقاعدية 

جتاه 95 األف مواطن.

كما كلف جمل�س الوزراء اللجنة الوزارية 

والتوازن  والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون 

الهيئة  اإدارة  جمل�س  مع  بالتن�سيق  املايل 

العامة للتاأمني الجتماعي لبحث الإ�سالحات 

جمل�س  تو�سيات  وفق  الخرى  امل�ستعجلة 

ي�سهم  مبا  املذكرة  يف  الواردة  الهيئة  اإدارة 

والتاأمينية  التقاعدية  ال�سناديق  ا�ستدامة  يف 

ومناق�ستها  بالتزاماتها  الوفاء  على  وقدرتها 

الت�سريعات  لإ�سدار  الت�سريعية  ال�سلطة  مع 

الالزمة ب�سفة ال�ستعجال.

املذكرة  على  الوزراء  وافق جمل�س  ثانًيا: 

املرفوعة من اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية 

الت�سرف  ب�ساأن  املايل  والقت�سادية والتوازن 

الأجيال  احتياطي  اأموال ح�ساب  من  يف جزء 

القادمة من خالل وقف حتويل اإيرادات النفط 

الأجيال  احتياطي  ح�ساب  ل�سالح  املر�سودة 

القادمة ب�سفة موؤقتة حتى نهاية ال�سنة املالية 

2020، وا�ستقطاع مبلغ وقدره 450 مليون 

القادمة  الأجيال  احتياطي  ح�ساب  من  دولر 

ملرة واحدة فقط لدعم امليزانية العامة للدولة 

خالل املدة املتبقية من ال�سنة املالية 2020، 

بقانون  مر�سوم  اإ�سدار  على  ا  اأي�سً واملوافقة 

ح�ساب  اأموال  من  جزء  يف  الت�سرف  ب�ساأن 

احتياطي الأجيال القادمة.

ثالًثا: وافق جمل�س الوزراء على م�سروع 

قرار ي�سع ال�سوابط واملعايري والقواعد التي 

حتدد امل�ستفيد النهائي وفًقا لأف�سل املمار�سات 

واملعايري املتعلقة بتح�سني المتثال ال�سريبي 

ومتويل  الأموال  غ�سل  ومكافحة  الدويل 

الإرهاب وي�سري القرار على جميع الأ�سخا�س 

امل�سجلني اخلا�سعني لقانون ال�سجل التجاري.

ال�سمو  �ساحب  لتكليف  امتثالً  رابًعا: 

امللكي رئي�س الوزراء لوزراء اخلدمات بزيارة 

قرى املنطقة الغربية، فقد اطلع املجل�س على 

واملاء  الكهرباء  �سوؤون  وزير  زيارة  نتائج 

تلك  واإدراج  واحتياجاتها  القرى  تلك  اإىل 

الحتياجات �سمن خطة هيئة الكهرباء واملاء 

لتنفيذها. 

خام�ًسا: وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح 

ما  عرب  العامة  الرفاع  مكتبة  لتطوير  برغبة 

بتزويدها  والتعليم  الرتبية  وزارة  به  تقوم 

املجالت  �ستى  يف  والكتب  املراجع  بكل 

املعرفية واخلدمات الإلكرتونية.

�ساد�ًسا: وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح 

حول  مفاهيم  املواطنة  منهج  لت�سمني  برغبة 

والرقابي  الت�سريعي  والدور  النائب  دور 

ملجل�س النواب.

رد  على  الوزراء  جمل�س  وافق  �سابًعا: 

باإن�ساء  يتعلق  برغبة  اقرتاح  على  احلكومة 

متحف للريا�سيني.

املجل�س  اأخذ  الوزارية،  التقارير  بند  ويف 

ملنتدى  الوزاري  الجتماع  بنتائج  علًما 

خالل  من  وذلك  ال�سيني  العربي  التعاون 

املجل�س  اأطلع  كما  اخلارجية،  وزير  تقرير 

والتنمية  العمل  وزير  م�ساركة  نتائج  على 

ملنظمة  الإقليمية  القمة  اأعمال  يف  الجتماعية 

العمل الدولية، ونتائج اجتماع جمل�س وزراء 

وزير  تقرير  خالل  من  والريا�سة  ال�سباب 

�سوؤون ال�سباب والريا�سة.

د. يا�صر النا�صر

جلنة »هيكلة الرتبية« تعتمد خطط تنفيذ املرحلة الثانية
عقدت اللجنة التوجيهية املعنية بتطوير 

والتعليم  الرتبية  لوزارة  املوؤ�س�سي  الهيكل 

الرتبية  وزارة  وكيل  برئا�سة  اجتماعها 

الدكتور  املوارد واخلدمات  ل�سوؤون  والتعليم 

اأع�ساء  جميع  وح�سور  جمعة  مبارك  حممد 

العالقة  ذات  اجلهات  ممثلي  من  اللجنة 

وال�سركة ال�ست�سارية للم�سروع.

وقد مت خالل الجتماع ا�ستعرا�س خطط 

اعتمادها  مت  التي  باملبادرات  اخلا�سة  العمل 

لتنفيذ الهيكل املوؤ�س�سي اجلديد.

الهياكل  على  اللجنة  خطط  وتركز 

التف�سيلية وهياكل املدار�س وقدرات املوظفني 

وحت�سني  املبكر  والتعليم  التحتية  والبنى 

ومن�سة  الإلكرتوين  والتعليم  املدار�س  اأداء 

من  ذلك  وغري  والإح�ساءات،  البيانات 

املبادرات. 

بعد  العمل  خطط  اللجنة  اعتمدت  وقد 

ا�ستعرا�س اأ�سماء وم�سميات قادة الفرق الذين 

وناق�ست  املبادرات،  لإجناز  تر�سيحهم  مت 

بع�س التفا�سيل التي تتطلب تن�سيًقا بني فرق 

من  وعدد  ال�ست�سارية  وال�سركة  املبادرات 

اجلهات احلكومية ذات العالقة. واتفق اأع�ساء 

لتطوير  الأعلى  املجل�س  موافاة  على  اللجنة 

اآخر  حول  مف�سل  بتقرير  والتدريب  التعليم 

تطورات �سري امل�سروع يف مرحلته الثانية.

الإن�سانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 

للطلبة  الدرا�سية  للبعثات  الت�سجيل  باب  فتح  عن 

الدرا�سي  العام  خريجي  من  املوؤ�س�سة  يف  املكفولني 

2019/ 2020، وذلك ابتداًء من اليوم الثالثاء.

تتم  التي  الت�سجيل  عملية  اأن  املوؤ�س�سة  وذكرت 

اإىل يوم  الإلكرتوين �ست�ستمر  اإلكرتونًيا عرب موقعها 

اخلمي�س املوافق 30 يوليو 2020.

لالأعمال  امللكية  للموؤ�س�سة  العام  الأمني  واأكد 

لتوجيهات  تنفيًذا  اأنه  ال�سيد  م�سطفى  الإن�سانية 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

امللكية  للموؤ�س�سة  الفخري  الرئي�س  املفدى  البالد 

لالأعمال الإن�سانية، بتوفري البعثات الدرا�سية للطلبة 

ظروفهم  ت�ساعدهم  ل  ممن  املوؤ�س�سة  يف  املكفولني 

وبناًء  اجلامعية،  درا�ستهم  ا�ستكمال  على  املعي�سية 

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  من  امل�ستمر  الت�سجيع  على 

الإن�سانية  لالأعمال  امللك  اآل خليفة ممثل جاللة  حمد 

املوؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�سباب  و�سوؤون 

امللكية لالأعمال الإن�سانية للطلبة املكفولني باملوؤ�س�سة 

املتميزة  الفر�سة  على  واحل�سول  التعليم  ملوا�سلة 

املوؤ�س�سة  فاإن  ورقيه،  الوطن  رفعة  يف  لي�ساهموا 

احلر�س  اأ�سد  حتر�س  الإن�سانية  لالأعمال  امللكية 

و�سمن برامج الرعاية التعليمية التي تقدمها لأبنائها 

الطلبة املكفولني، على توفري هذه البعثات الدرا�سية 

ب�سورة �سنوية.

اإدارة الرعاية الجتماعية باملوؤ�س�سة  وقال مدير 

مت  اإنه  قمرب  علي  بدر  الإن�سانية  لالأعمال  امللكية 

تخ�سي�س 50 بعثة �سنوية وفًقا للتوجيهات امللكية 

ا�ستفاد منها حتى العام الدرا�سي اجلديد 900 طالب 

اجلديد  الدرا�سي  العام  بعثات  اأن  مو�سًحا  وطالبة، 

يف  فقط  البحرين  مملكة  داخل  للدرا�سة  �ستخ�س�س 

وكلية  البحرين  بوليتكنك  وكلية  البحرين  جامعة 

وفًقا  القبول  اأولوية  و�ستكون  ال�سحية،  العلوم 

للمعدلت الأعلى.

وذكرت املوؤ�س�سة �سروط احل�سول على البعثة، 

املوؤ�س�سة  قبل  من  مكفولً  املتقدم  يكون  اأن  وهي: 

خريجي  من  يكون  واأن  الإن�سانية،  لالأعمال  امللكية 

املعدل  يقل  ل  واأن   ،2020 /2019 الدرا�سي  العام 

واأن   ،%89.99 عن  يزيد  ول   %75 عن  الرتاكمي 

يكون حا�سالً على قبول من جامعة البحرين اأو كلية 

اأو كلية بوليتكنك البحرين، واأن ل  العلوم ال�سحية 

اأية جهة  اأو منحة من قبل  على بعثة  يكون حا�سالً 

حكومية اأو اأهلية.

تخ�سي�س 50 بعثة �سنوية للطلبة املكفولني من اخلريجني

املوؤ�س�سة امللكية تعلن عن بدء الت�سجيل للبعثات الدرا�سية
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رحب املجل�س الأعلى للمراأة بقرار  وزير 

احلمر،  يعقوب  بن  با�سم  املهند�س  الإ�سكان 

القرار  اأحكام  بع�س  بتعديل  موؤخًرا  ال�سادر 

نظام  ب�ساأن   2015 ل�سنة   )909 )رقم 

م�سرتكة  متابعات  على  بناًء  وذلك  الإ�سكان، 

بني املجل�س الأعلى للمراأة والوزارة، ب�سرورة 

و�سع ال�سوابط الالزمة عند الت�سرف بوحدة 

جاء  ما  �سوء  على  وذلك  ال�سكنية،  العائلة 

يف القانون )رقم 12( ل�سنة 2020 بتعديل 

املادة 3 من املر�سوم بقانون )رقم 10( ل�سنة 

1976 يف �ساأن الإ�سكان، التي ت�سمح بتمكني 

�سكنية  وحدة  ملكية  اليه  اآلت  الذي  املواطن 

بالت�سرف بنقل ملكيتها ب�سرط موافقة وزارة 

الإ�سكان.

وبهذه املنا�سبة، اأ�سادت اأمني عام املجل�س، 

الإ�سكان  وزير  بجهود  الن�ساري،  هالة 

اإ�سدار القرار الذي ا�ستمل  املتمثلة يف �سرعة 

وال�سرورية،  املهمة  ال�سوابط  من  عدد  على 

املزيد  و�سع  يف  مبا�سر  ب�سكل  ت�سب  والتي 

الأ�سرة  ترابط  حتفظ  التي  ال�سمانات  من 

املالئم،  ال�سكن  توفري  خالل  من  وا�ستقرارها 

ومبا يكفل حماية وحفظ حقوق كافة اأفرادها 

يف كافة مراحل ال�ستفادة من العقار.

اأهم  بني  من  اأن  الن�ساري  واأو�سحت 

ال�سوابط التي كر�سها القرار، الذي ياأتي موؤكًدا 

على  باحلفاظ  املوقرة  احلكومة  حر�س  على 

ال�سكنية و�سمان  الوحدة  املقيمني يف  حقوق 

عدم ال�سرار بهم جراء الت�سرف بامللكية، هو 

ا�سرتاط تقدمي �ساحب الطلب لعدة م�ستندات 

توفري  من  التحقق  مقدمتها  ويف  ومتطلبات، 

ال�سكنية،  الوحدة  من  للمنتفعني  بديل  �سكن 

من  الوحدة  يف  للت�سرف  الكتابية  واملوافقة 

الزوجة اأو موافقة الأبناء يف حال وفاة الزوج 

الوالدين  من  الكتابية  واملوافقة  الزوجة،  اأو 

بعدم  يفيد  وما  الأحوال،  ح�سب  اأحدهما  اأو 

وجود اأية منازعة ق�سائية ب�ساأن حق املطلقة 

يف  الف�سل  حلني  ال�سكنية  الوحدة  ذات  على 

مو�سوع الدعوى، وما يفيد كذلك، بعدم وجود 

حكم على �ساحب الطلب ب�ساأن حق ال�سكنى 

ملطلقته واأبنائه، وغريها من ال�سوابط الهامة 

والورثة  القا�سرين  حقوق  حتفظ  التي 

والأبناء العاطلني عن العمل.

باأن:  ت�سريحها  الن�ساري  وختمت 

»جميع ما ورد يف القرار من �سوابط جاءت 

على  وتدل  الأ�سرة  اأفراد  مل�سلحة  معززة 

هذه  مثل  تت�سح  باأن  الإ�سكان  وزارة  حر�س 

الت�سرف  يف  يرغب  من  اأمام  ال�سرتاطات 

اإرباك  دون  ال�سكانية،  الوحدة  ملكية  يف 

ل�ستقرار الأ�سرة وحقها من النتفاع امل�سرتك 

من منزلهم، بح�سب ما ين�س عليه القرار من 

تفا�سيل وا�سحة ومو�سوعية«.

»الأعلى للمراأة« يرّحب بو�ضع �ضوابط مراعية 

حلقوق اأفراد الأ�ضرة عند الت�ضرف بالوحدة ال�ضكنية

هالة الأن�صاري

حمكمــــة التمييـــز تقـــر 

احلكـــم ال�ضـــادر باإعـــدام متهميـــن اثنيــــن

�سرح املحامي العام امل�ست�سار هارون الزياين رئي�س املكتب الفني للنائب العام، باأن 

اأقرت يوم اأم�س احلكم ال�سادر باإعدام متهمني اثنني لقتلهما �سرطًيا  حمكمة التمييز قد 

وال�سروع يف قتل اآخرين من اأفراد ال�سرطة عمًدا مع �سبق الإ�سرار والرت�سد من خالل 

كمني اأعد لهم يف غ�سون عام 2014 ا�ستخدمت فيه عبوة متفجرة.    

ويف بيان تف�سيالت الواقعة ذكر املحامي العام باأن املحكوم عليهم يف تلك الق�سية 

متفجرة،  عبوة  الغر�س  لهذا  واأعدوا  ال�سرطة،  رجال  قتل  على  العزم  عقدوا  قد  كانوا 

الدير  مبنطقة  العام  الأمن  قوات  مبهاجمة  واآخرون  قاموا   2014 /2 /14 وبتاريخ 

حيث  اإىل  ا�ستدراجهم  بهدف  وذلك  احلارقة  والزجاجات  احلديدية  الأ�سياخ  بوا�سطة 

يت�سنى لهم تفجري العبوة وقتلهم، فقام رجال الأمن بالتعامل معهم من اأجل تفريقهم، 

ال�سرطي  وفاة  اإىل  اأدى  مما  املتفجرة  العبوة  بتفجري  عليهم  املحكوم  قام  ذلك  واأثناء 

عبدالواحد �سيد حممد واإ�سابة عدد من اأفراد ال�سرطة. وكانت التحريات اآنذاك قد ك�سفت 

عن �سلوع املحكوم عليهما بالإعدام بدور قيادي يف تلك الواقعة، حيث توليا التخطيط 

القب�س  مت  ذلك  على  وبناًء  وقتلهم،  الأمن  رجال  ل�ستدراج  الكمني  واإعداد  لرتكابها 

عليهما واآخرين ممن �ساركوا يف اجلرمية، واأ�سندت النيابة العامة اإىل املحكوم عليهما 

املذكورين وع�سرة اآخرين ارتكابهم جرمية قتل ال�سرطي املتوفى عمًدا مع �سبق الإ�سرار 

اإزهاق  ال�سرطة من خالل تفجريالعبوة بق�سد  اأفراد  والرت�سد، وال�سروع يف قتل باقي 

اأرواحهم، وكذا جرائم اإحداث تفجري، وحيازة واإحراز عبوة متفجرة ومواد مما ت�ستعمل 

يف ت�سنيعها، وكذلك عبوات قابلة لال�ستعال )مولوتوف( وذلك جميعه تنفيًذا وحتقيًقا 

لغر�س اإرهابي، ف�سالً عن ال�سرتاك يف التجمهر غري امل�سروع الذي ارتكبت يف اإطاره تلك 

اجلرائم املوؤثمة مبقت�سى قانون العقوبات والقانون ب�ساأن حماية املجتمع من الأعمال 

الإرهابية وقانون الأ�سلحة والذخائر.

والقت�سادية  املالية  اللجنة  رئي�س  اأكد 

اأن  ال�سلوم  �سباح  اأحمد  النائب  النواب  مبجل�س 

الهتمام الذي يوليه �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى بذوي الدخل 

وحتقيق  الهتمام  حمور  باعتبارهم  املحدود 

العديد من املكت�سبات املعي�سية لهم ونهج جاللته 

بعدم تاأثرهم من اأي تبعات اقت�سادية اأو تعديالت 

جترى والعمل امل�ستمر على تقدمي كل ما من �ساأنه 

مبختلف  ودعمها  البحرينية  الأ�سرة  ا�ستقرار 

الو�سائل.

بني  عقد  الذي  الجتماع  بعد  ال�سلوم  وذكر 

جمل�سي  يف  املكتب  وهيئتي  احلكومة  ممثلي 

ال�سورى والنواب اأم�س الإثنني ان دمج ال�سندوق 

العام واخلا�س يعترب �سرورة عاجلة ل�ستمرار 

حتى  عاًما   58 اىل  عمرهما  واملد يف  ال�سندوقني 

العام 2086 مع التاأكيد على �سرورة تطبيق كافة 

مل�ستفيديه،  ال�سندوق  عمل  ل�ستمرار  التعديالت 

والعمل امل�ستمر اىل املراجعة الدورية، وال�ستفادة 

من تقارير اخلبري الكتواري التي يتم ال�ستعانة 

به لعمل الدرا�سات امل�ستفي�سة لو�سع ال�سندوق.

وقال اإنه مت التاأكيد خالل الجتماع على اأهمية 

للمواطنني  املعي�سي  ال�ستقرار  على  املحافظة 

التقاعدية  ال�سناديق  لدميومة  امل�ستمر  وال�سعي 

املنا�سبة  احللول  ايجاد  خالل  من  والتاأمينية 

تت�سبب  ل  مبا  املرجوة  الأهداف  حتقق  والتي 

اآثار م�ستقبلية والتاأكيد على قدرتها بالوفاء  باأي 

بالتزاماتها املالية.

ال�سندوق على مدى  ا�ستثمارات  ان  واأو�سح 

وهي  مرتفعة  جاءت  والتي  املا�سية  ال�سنوات 

القت�سادية  بالأو�ساع  مقارنة  معقولة  ن�سبة 

ايجاد  على  العمل  مع  ح�سلت،  التي  والتاأثرات 

احللول املقرتحة نحو حتقيق املزيد من اليرادات 

اليه  الفعلية  ال�ستدامة  توؤمن  والتي  لل�سندوق 

على مدى ال�سنوات القادمة.

موظفي  من  العديد  خروج  اأن  واأ�ساف 

احلكومة �سمن »التقاعد الختياري« والتي متت 

التاأمني �سد التعطل  امل�ساهمة من خالل �سندوق 

وذلك  العام،  ال�سندوق  مبا�سرة يف  مبالغ  ب�سخ 

حيالهم  باللتزامات  الإيفاء  على  قدرته  اأجل  من 

والتي جاءت داعمة من حيث ال�ستقرار وا�ستدامته 

بال�سكل الأمثل.

وبنينّ اأن التعاون امل�ستمر مع احلكومة املوقرة 

�ساأنها  من  التي  اخلطوات  كافة  على  والطالع 

ل�ستمرار  الداعمة  املقرتحات  ايجاد  يف  امل�ساهمة 

امل�سرتكني،  حقوق  وحفظ  التقاعدية  ال�سناديق 

هذا  مع  والتعاطي  ال�سفافية  مبداأ  على  والتاأكيد 

امللف املهم م�ستمر.

والقت�سادية  املالية  اللجنة  رئي�س  واأ�سار 

مبجل�س النواب اأنه تقدم خالل الجتماع باقرتاح 

الدخل  ذوي  من  املتقاعدين  باإدخال  للحكومة 

املحدود ودون املتو�سط �سمن من ت�سملهم عالوة 

الغالء، حيث �ستكون اإ�سافة لهم وت�ساعدهم على 

حت�سني راتبهم التقاعدي.

اخليارات  من  العديد  هناك  اأن  اإىل  ولفت 

الإجراءات  اتخاذ  على  التوافق  واأن  املوجودة 

بال�سكل  درا�ستها  على  التاأكيد  يتطلب  حيالها 

امل�ستفي�س والتي تاأتي للمحافظة على ا�ستمرارية 

الإيفاء  على  وقدرتها  التقاعدية  ال�سناديق 

بالتزاماتها املالية.

 ال�ضلوم: دمج �ضندوقي العام واخلا�ص �ضرورة 

عاجلة ل�ضتمرار قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما
رحب النائب الأول لرئي�س غرفة جتارة 

و�سناعة البحرين وممثلها يف الهيئة العامة 

باملر�سوم  جنيبي  خالد  الجتماعي  للتامني 

ال�سادر   2020 ل�سنة   )21( رقم  امللكي 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن 

املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة عاهل  عي�سى 

�سناديق  ب�ساأن  بقانون  مر�سوم  ورعاه  اهلل 

والأنظمة  القوانني  يف  التقاعد  ومعا�سات 

بقرار  اأ�ساد  كما  والتاأمينية،  التقاعدية 

جمل�س الوزراء يف اجتماعه العتيادي ام�س 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

باملوافقة على تو�سيات جمل�س اإدارة الهيئة 

حزمة  لإجراء  الجتماعي  للتاأمني  العامة 

الأو�ساع  لتح�سني  الطارئة  الإ�سالحات  من 

املالية لل�سناديق التقاعدية، ملا له من دور يف 

ا�ستدامة ال�سناديق ل�سالح املواطنني، وقال 

اإن هذه الإ�سالحات �سوف ت�ساهم يف �سمان 

والتاأمينية  التقاعدية  ال�سناديق  ا�ستدامة 

وتنمية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية 

جتاه 95 األف مواطن يف الوقت الراهن ويف 

امل�ستقبل، ويف مد عمر ال�سناديق التقاعدية 

اإن  وقال   ،2086 �سنة  حتى  �سنة   58 اإىل 

ال�ستقرار  تولد  �سوف  الإ�سالحات  هذه 

جلميع اطراف العملية الإنتاجية.

واأكد خالد جنيبي على م�ساندة الغرفة 

لقرار اإ�سدار مر�سوم بقانون ب�ساأن �سناديق 

والأنظمة  القوانني  يف  التقاعد  ومعا�سات 

الطارئة  لالإ�سالحات  والتاأمينية  التقاعدية 

القطاع  تقاعد  �سندوقي  دمج  يف  املتمثلة 

العام املدين والقطاع اخلا�س، وربط الزيادة 

فائ�س  بوجود  التقاعدي  للمعا�س  ال�سنوية 

املعا�س  بني  اجلمع  ووقف  بال�سناديق، 

بني  اجلمع  ومنع  والراتب،  التقاعدي 

ال�سناديق  من  اأي  من  التقاعدية  املعا�سات 

�ساأنها  من  والتي  والتاأمينية  التقاعدية 

وال�ستمرار  التقاعدية  ال�سناديق  عمر  مد 

اإىل  اجلميع  داعًيا  التزاماتها،  يف  بالوفاء 

الفردية  املوؤ�س�سية  امل�سالح  فوق  ال�سمو 

م�سالح  من  واأرحب  اأكرب  هو  ملا  ال�سيقة، 

م�سلحة  حتقق  وم�ستدامة  ثابتة  وطنية 

اأ�سحــاب الأعمال والعمال وجميع الأطراف 

ومتوازن  متعادل  نحو  علــى  املعنية 

الوطن  خــري  فيــه  ما  حتقيــق  اإىل  يوؤدي 

واملواطنني، واأمــن اجتماعــي يعزز التنمية 

القت�سادية املن�سودة.

اأحمد ال�صلوم

جنيبي: اإ�ضالحات ال�ضناديق 

التقاعديــــة ت�ضمـــن ا�ضتدامتـــها

خالد جنيبي

خالل اأقل من 12 �ضاعة

القب�ص على 3 اأ�ضخا�ص قاموا ب�ضرقة عدد من املحال التجارية

حمافظة  �سرطة  مديرية  عام  مدير  �سرح 

العا�سمة باأن �سرطة املديرية متكنت خالل اأقل من 

ترتاوح  اأ�سخا�س   3 على  القب�س  من  �ساعة   12

ب�سرقة  قيامهم  اإثر  عاماً  و29   25 بني  اأعمارهم 

مبالغ نقدية وحمتويات عدد من املحالت التجارية 

مبحافظة العا�سمة.

بتعر�س  بالغاً  تلقت  املديرية  اأن  اإىل  واأ�سار 

املعامري من قبل  لل�سرقة مبنطقة  الربادات  اإحدى 

3 اأ�سخا�س كانوا يرتدون عباءات ن�سائية، حيث 

متكنوا من دخول الربادة بعد اأن قاموا بك�سر الباب 

بوا�سطة اأداة حديدية و�سرقة مبالغ نقدية وبع�س 

املحتويات، وبا�سرت �سرطة العا�سمة على الفور 

عمليات البحث والتحري والتي اأ�سفرت عن حتديد 

هويات املتورطني والقب�س عليهم.

حمافظة  �سرطة  مديرية  عام  مدير  واأ�ساف 

املديرية  اأجرتها  التي  التحريات  اأن  العا�سمة 

�سرقة  جرائم  يف  املذكورين  تورط  عن  ك�سفت 

لعدد من املحالت التجارية يف نف�س يوم الواقعة 

اتخاذ  مت  اأنه  موؤكداً  م�سروقة،  مركبة  با�ستخدام 

لإحالة  متهيداً  الالزمة  القانونية  الإجراءات 

الق�سية اإىل النيابة العامة.

لدى  البحرين  مملكة  �سفري  �سارك 

عبداهلل  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 

الجتماع  يف  عبداهلل  عبداللطيف 

بوزارة  الدولة  وزير  مع  الفرتا�سي 

الحتادية  اأملانيا  جمهورية  خارجية 

روؤ�ساء  م�ستوى  على  بريغر  ميغيل 

والذي  برلني،  يف  الدبلوما�سية  البعثات 

نظمته وزارة اخلارجية.

مناق�سة  الجتماع  خالل  مت  وقد 

اأملانيا  جمهورية  �سيا�سة  اأولويات 

الحتادية خالل رئا�ستها احلالية لالحتاد 

كذلك  احلالية  ورئا�ستها  الأوروبي، 

املتحدة، حيث  التابع لالأمم  الأمن  ملجل�س 

ا�ستعر�س وزير الدولة اأولويات ال�سيا�سة 

الأملانية خالل رئا�ستها لالحتاد الأوروبي 

والجتماعية  ال�سيا�سية  املجالت  يف 

انت�سار  بعد  ا  خ�سو�سً والقت�سادية 

جائحة فريو�س كورونا والتي تركت اآثاًرا 

اقت�سادية كبرية يف كل دول العامل، كما 

اأملانيا  دور جمهورية  اإىل  �سعادته  تطرنّق 

الأو�ساع  م�ستجدات  جتاه  الحتادية 

ال�سيا�سية والأمنية الإقليمية والدولية.

�ضفرينا يف برلني ي�ضارك يف الجتماع الفرتا�ضي مع وزير الدولة الأملاين

ال�ضيخة مي: اآيا �ضوفيا موقٌع واإرث ح�ضاري ممّيز

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�سة  خليفة،  اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  اأكدت 

والآثار ورئي�سة جمل�س اإدارة املركز الإقليمي العربي للرتاث العاملي على اأهمينّة 

موؤكدًة  مميزا«  ح�ساريا  واإرثاً  عريقا  اأثريا  »موقعا  يعترب  الذي  �سوفيا«  »اآيا 

على وجوب »اأن يكون حمل اإجماع بني علماء الأديان واأ�سحاب الخت�سا�س يف 

للخالف  »اأن يكون مو�سوعاً  اأ�سفها  اأبدت  الثقافات واملوروث احل�ساري«، كما 

والنق�سام«. 

وجتدر الإ�سارة اأن مملكة البحرين حالياً �سمن الدول الواحدة والع�سرين 

والثقافة  والعلوم  الرتبية  منظمة  من  املنبثقة  العاملي  الرتاث  للجنة  الأع�ساء 

الإن�ساين  الرتاث  ملواقع  والرعاية  واحلماية  باحلفاظ  واملعنية  »اليون�سكو« 

املدرجة على لئحة الرتاث العاملي.

ال�صيخة 

مي

عبداهلل 

عبداللطيف

غرفة البحرين تنظم ندوة افرتا�ضية حول 

الذكاء ال�ضطناعي والتجارة الإلكرتونية

تنظم جلنة التكنولوجيا بغرفة جتارة و�صناعة البحرين غًدا الأربعاء 

 ZOOM املوافق 15 يوليو 2020 يف متام ال�صاعة 1:00 ظهًرا عرب تطبيق

ندوة افرتا�صية تعقد -عن ُبعد- حول »ال�صتفادة من الذكاء ال�صطناعي 

يف التجارة الإلكرتونية«.

Infinit - ل�صركة التنفيذي  الرئي�س  �صيقدمها  التي  الندوة   وتهدف 

ال�صطناعي  الذكاء  وتطبيقات  بتقنيات  التعريف  اإىل  التاجر  اأمني   ware
ال�صوء  �صيُ�صلط  والذي  الإلكرتونية،  التجارة  منها يف  ال�صتفادة  وكيفية 

الذكاء  تطبيقات  من  ال�صتفادة  كيفية  اأبرزها  املحاور  من  عدد  على 

الواقعية ل�صتخدام تطبيقات  امل�صتخدمني، والنتائج  ال�صطناعي وبيانات 

اإىل طبيعة  اإ�صافة  النا�صئة،  الذكاء ال�صطناعي لرواد الأعمال وال�صركات 

الأعمال التي ل تتطلب تطبيقات الذكاء ال�صطناعي.

ويف هذا ال�صدد توجه غرفة البحرين دعوتها اإىل جميع ا�صحاب الأعمال 

واملهتمني للم�صاركة يف الندوة التي �صتعقد باللغة الإجنليزية، موؤكدة اأنها 

بكل  الأعمال  اأ�صحاب  تعريف  اإىل  الفعالية  هذه  تنظيم  خالل  من  تهدف 

امل�صتجدات على ال�صعيد القت�صادي والدفع بهم لتطوير اأعمالهم من خالل 

تبني اف�صل املمار�صات ومواكبة اآخر امل�صتجدات.

مري�ص يهاجم طبيبة وموّظًفا

 بـ»ال�ضلمانية« ب�ضبب اخلّطة العالجية

خديجة العرادي:

ا قام م�ساء اأم�س  اأفاد �سهود عيان لـ»الأيام« اأن مري�سً

ف مب�ست�سفى ال�سلمانية،  الأول بالعتداء على طبيبة وموظنّ

ة العالج التي اأُبلغ بها من قبل الطبيبة  ب�سبب رف�سه خلطنّ

امل�سوؤولة.

الطبية  �سرحت  اأن  بعد  بداأ  املوقف  باأن  ال�سهود  وقال 

على  بال�سراخ  بادر  حيث  العالجية،  ته  خطنّ للمري�س 

م وميعن  ة، وظلنّ يالحقها وهو يتهجنّ ا اخلطنّ الطبيبة راف�سً

فني تهدئته  م اللفظي عليها، وحني حاول اأحد املوظنّ يف التهجنّ

ف والطبيبة. بادر بالهجوم على املوظنّ

هيجان  حالة  يف  كان  املري�س  باأن  ال�سهود  واأ�ساف 

من  خمتلفة  اأنحاء  يف  يركله  وظلنّ  ا  اأر�سً ف  املوظنّ واأردى 

ملفنّه  متزيق  وحاول  يديه  من  املغذنّي  نزع  كما  ج�سمه، 

الطبنّي.

منوهني اإىل اأن املوقف ت�سبنّب يف ذعٍر كبري بني املر�سى 

ومرتادي املجمنّع نظًرا لل�سراخ وحالة الفو�سى التي عمنّت، 

دين �سرورة اتخاذ الإجراءات الالزمة التي حتول دون  موؤكنّ

تكرار مثل هذه احلوادث املوؤ�سفة.
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حمافظة العا�صمة توا�صل توزيع

 ال�صالل الغذائية بح�صور ال�صفري الإندوني�صي

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأطلقها  التي  »فينا خري«  حملة  اإطار  يف 

بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�صانية و�صوؤون 

املوؤ�ص�صة  اأمناء  الوطني، رئي�س جمل�س  الأمن  ال�صباب، م�صت�صار 

توزيع  العا�صمة  حمافظة  توا�صل  الإن�صانية،  لالأعمال  امللكية 

اأطلقته  الذي  بيتك«  »غذاوؤك يف  م�صروع  الغذائية �صمن  ال�صالل 

املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال الإن�صانية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�صام  ال�صيخ  ح�صر  وقد 

اإندوني�صيا  جمهورية  �صفري  راهارجو  �صهرير  ونور  العا�صمة، 

نطاق  �صمن  املنازل  على  التوزيع  عملية  البحرين،  مملكة  لدى 

العا�صمة، اإذ اأكد معاليه موا�صلة املحافظة التن�صيق مع اجلهات 

من  واملت�صررين  املحتاجة  لالأ�صر  امل�صاعدات  لت�صليم  املتعاونة 

تفعيل  يف  ي�صهم  ومبا  للم�صروع،  دعًما  وذلك  كورونا،  فريو�س 

وتعميق  املجتمع  تكاتف  من  ويعزز  املجتمعية  ال�صراكة  مفهوم 

مفهوم ثقافة العطاء الإن�صاين.

�صوؤون  ق�صم  رئي�س  الربيع  اأحمد  التوزيع  عملية  ح�صر 

ال�صرتاتيجي  التخطيط  ق�صم  رئي�س  لوري  ويو�صف  املجتمع، 

و�صيدات  رجال  من  وعدد  العا�صمة،  مبحافظة  امل�صاريع  واإدارة 

الأعمال واملتطوعني، واجلمعيات اخلريية وممثلي الأهايل.

تراأ�س اجتماع اللجنة الأمنية »عن ُبعد«.. حمافظ اجلنوبية:

اأهمية تعزيز الرقابة املرورية ل�صمان �صالمة املواطنني
علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  تراأ�س 

اجلنوبية،  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

ُبعد«،  »عن  الأمنية  اللجنة  اجتماع 

الدو�صري  ثامر  عي�صى  العميد  بح�صور 

من  ال�صباط  من  وعدد  املحافظ  نائب 

ممثلي الإدارات الأمنية.

�صمو  اأ�صاد  الجتماع،  م�صتهل  ويف 

بتوجيهات  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ 

اآل  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق 

خليفة وزير الداخلية يف متابعة الربامج 

واملبادرات الهادفة وتر�صيخ دعائم الأمن 

مع  بال�صراكة  كافة  املحافظة  مناطق  يف 

الإجراءات  واتخاذ  الأمنية  الإدارات  كل 

والتدابري الالزمة.

اجلنوبية  حمافظ  �صمو  اطلع  وقد 

احلركة  بان�صيابية  املتعلقة  اخلطط  على 

الإدارة  مع  بالتن�صيق  وذلك  املرورية، 

العامة للمرور يف عدد من املناطق كمجمع 

و�صارع  ال�صرقي،  الرفاع  يف   )911(

مو�صًحا  النويدرات.  ومنطقة  م�صتان، 

املرورية،  الرقابة  تعزيز  اأهمية  �صموه 

وذلك ل�صمان �صالمة م�صتخدمي الطريق.

من جانبه اأكد العقيد عادل الدو�صري 

املرورية  واملراقبة  العمليات  اإدارة  مدير 

بالإدارة العامة للمرور، اأن الإدارة حري�صة 

على التعاون والتن�صيق مع املحافظة من 

لتنظيم  املرورية  الدوريات  توفري  خالل 

الزدحامات  من  واحلد  املرورية  احلركة 

يف خمتلف مناطق املحافظة.

اجلنوبية  املحافظة  جهود  و�صمن 

ا�صتعر�س  كورونا،  فريو�س  مكافحة  يف 

التي  الحرتازي«  »التطهري  خطة  �صموه 

للدفاع  العامة  الإدارة  مع  بال�صراكة  تقام 

املدين و املتطوعني، حيث مت اإقامة �صل�صلة 

الزلق  منطقتي  يف  التطهري  حمالت  من 

والرفاع واحلمالت التي �صوف يتم اإقامتها 

مناطق  خمتلف  يف  املقبلة  الفرتة  خالل 

يف  ت�صهم  والتي  اجلنوبية،  املحافظة 

املجتمعية من خالل  ال�صراكة  تفعيل مبداأ 

الأهايل  اأمن و�صالمة  بذل اجلهود ل�صمان 

واملواطنني.

�صمو  ا�صتعر�س  اآخر،  جانب  ومن 

الأمني  امللتقى  نتائج  اجلنوبية  حمافظ 

اليوم  مع  تزامنا  اأقيم  الذي  الفرتا�صي 

بالتعاون  املخدرات  ملكافحة  العاملي 

العامة  الإدارة  مع  امل�صرتك  والتن�صيق 

وبرنامج  اجلنائية  والأدلة  للمباحث 

حيث  والإدمان،  العنف  ملكافحة  »مًعا« 

اأكد �صموه اأن اإقامــة الفعاليات والربامج 

يف  رائًدا  جانًبا  يعــد  الهادفة  الأمنية 

الإدارات  مع  الأمنية  ال�صراكة  توثيق 

الأمنية املعنية بوزارة الداخلية.

امل�صرية  يناير   25 �صباب  جريدة  خ�ص�صت 

اخلا�صة  الإعالمية  للتغطيات  خا�صة  �صفحات 

ب�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

امللك لالأعمال الإن�صانية و�صوؤون ال�صباب م�صت�صار 

لل�صباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني  الأمن 

والريا�صة.

وتخ�ص�س اجلريدة م�صاحة وا�صعة للتغطيات 

�صورة  باأف�صل  واإبرازها  عدد  كل  يف  الإعالمية 

لل�صارع امل�صري يف ظل العالقة القوية والتاريخية 

م�صر  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي 

العربية ال�صقيقة.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  حامد  اإميان  واأعربت 

تقديرها  عن  امل�صرية  يناير   25 �صباب  جريدة 

للتعاون امل�صتمر مع املكتب الإعالمي ل�صمو ال�صيخ 

نا�صر بن حمد اآل خليفة ومركز املعلومات وجريدة 

اجلريدة  اأن  مبينة  امل�صرية،  يناير   25 �صباب 

اخلا�صة  والفعاليات  الأخبار  بن�صر  وتفتخر  تعتز 

كبرية  مبتابعة  حتظى  التي  �صفحاتها  يف  ب�صموه 

من ال�صارع امل�صري ب�صكل خا�س والوطن العربي 

ب�صكل عام.

ال�صيخ نا�صر  اأن �صمو  اإميان حامد  واأو�صحت 

بن حمد اآل خليفة يعترب من ال�صخ�صيات القيادية 

الوطن  يف  لل�صباب  امللهمة  ال�صخ�صيات  واأحد 

اإبراز  على  حر�صت  اجلريدة  اأن  مبينة  العربي، 

الأخبار اخلا�صة ب�صموه يف �صفحاتها.

قد  امل�صرية  يناير   25 �صباب  جريدة  وكانت 

املعلومات  ومركز  الإعالمي  املكتب  تغطيات  برزت 

عرب ن�صر كل الأخبار املتعلقة ب�صمو ال�صيخ نا�صر 

بن حمد اآل خليفة ومنها برقيات التهاين التي تلقاها 

الأعلى،  الدفاع  ملجل�س  عاًما  اأميًنا  بتعيينه  �صموه 

وطالبات  طلبة  تخريج  حفل  �صموه  وح�صور 

ا�صتقبال  اإىل  اإ�صافة  الدولية،  فيوز  الرفاع  مدر�صة 

�صموه ال�صفري الأمريكي، ف�صالً عن ت�صريح الدكتور 

»متكني«  لـ  التنفيذي  الرئي�س  جناحي  اإبراهيم 

ا خرب فريق  واأي�صً املن�صب،  حول كفاءة �صموه يف 

البحرين للتحمل 13.

�إميان 

حامد

حامد: ممثل امللك اأحد ال�صخ�صيات امللهمة لل�صباب العربي

ن�صاطات نا�صر بن حمد يف جريدة �صباب 25 يناير امل�صرية

حمرر ال�صوؤون املحلية:

العامة  الهيئة  اأ�صدرت 

فيه  اأ�صادت  بياًنا  احل�صينة  للمواكب 

بالتوجيهات امللكية ال�صامية ل�صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى؛ وبجهود احلكومة 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة 

رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة 

�صاحب  وم�صاندة  وبدعم  الوزراء؛ 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  خليفة ويل 

والتي  الوزراء؛  لرئي�س  الأول  النائب 

حتر�س على توفري وتهيئة كافة �صبل 

الدعم واخلدمات والت�صهيالت لإظهار 

احل�صني  )عا�صوراء  منا�صبة  هذه 

عليه ال�صالم( بال�صورة امل�صرفة التي 

ململكتنا  احل�صاري  الواقع  تعك�س 

الغالية.

واأكدت الهيئة يف بيانها التزامها 

والتوجيهات  بالتعليمات  التام 

ال�صادرة من الفريق الوطني واجلهات 

الر�صمية الأخرى التي تهدف بالدرجة 

اأرواح  �صالمة  على  للمحافظة  الأوىل 

»اأننا  اىل  منوهًة  واملقيمني؛  املواطنني 

ا�صتثنائية غري معهودة  منّر بظروف 

ت�صكل خطًرا على املعزين وامل�صاركني 

واحل�صور«.

»املواكب احل�صينية«: ملتزمون بتعليمات »الفريق الوطني« للحفاظ على اأرواح النا�س

مكافحة اجلائحة يًدا بيد واإقامة املجتمع 

ال�صيني العربي للم�صتقبل امل�صرتك نحو ع�صر جديد

ملنتدى  الوزاري  لالجتماع  التا�صعة  الدورة  عقدت 

التعاون ال�صيني العربي، عرب الت�صال الإلكرتوين املرئي 

وانغ  ال�صيد  برئا�صة م�صرتكة من معايل  يوليو،  يوم 6 

يي م�صت�صار جمل�س الدولة ووزير اخلارجية ال�صيني، 

كلمة  الوزيران  واألقى  ال�صفدي  اأمين  الأردين  ونظريه 

ال�صيني �صي  الرئي�س  رئي�صية وختامية، وبعث فخامة 

جينبينغ ر�صالة تهنئة اإىل الجتماع. كما �صارك اأ�صحاب 

الأع�صاء  للدول  اخلارجية  وزراء  وال�صعادة  املعايل 

الـ21 يف جامعة الدول العربية ومعايل ال�صيد اأحمد اأبو 

الغيط الأمني العام يف هذا الجتماع واألقوا الكلمات فيه.

م�صتقبل  يكن  ومل  العامل،  كورونا  جائحة  جتتاح   

مثل  وثيقا  ارتباطا  مرتبطني  الأمم  وم�صري  الب�صرية 

ب�صبب  العربية  الدول  وجميع  ال�صني  وتتاأثر  اليوم، 

للتغلب  معا  اجلانبان  عمل  ذلك،  ومع  اجلائحة.  هذه 

على ال�صعوبات وعقدا اجتماعا يف املوعد املحدد اأخريا. 

والدول  لل�صني  الرا�صخ  العزم  الجتماع  هذا  يج�صد 

والدفع  جنب  اإىل  جنبا  الوباء  مكافحة  على  العربية 

بال�صراكة ال�صرتاتيجية بني ال�صني والدول العربية، وله 

اأهمية كبرية وتاأثري بعيد املدى.

ومت اعتماد 3 وثائق �صادرة عن هذا الجتماع وهي 

»بيان م�صرتك ب�صاأن التعاون ال�صيني العربي يف مكافحة 

و»الربنامج  عّمان«  و»اإعالن  كورونا«  فريو�س  جائحة 

عامي  بني  العربي  ال�صيني  التعاون  ملنتدى  التنفيذي 

التوافقات  الوثائق  هذه  وتعك�س   ».2022-2020

والروؤى امل�صرتكة بني اجلانبني ال�صيني العربي.

اعتماد  خالل  من  العربية  والدول  ال�صني  جمعت 

والتغلب  الوباء  ملكافحة  جماعية  قوة  امل�صرتك  البيان 

على ال�صعوبات بالت�صامن والت�صاند، حيث اأكدت ال�صني 

اأقوى �صالح  والتعاون هما  اأن الحتاد  العربية  والدول 

اإىل  داعني  كورونا،  وباء  لهزمية  الدويل  املجتمع  يد  يف 

امل�صرتك«  للم�صتقبل  العربي  ال�صيني  »املجتمع  اإقامة 

و»املجتمع ال�صيني العربي لل�صحة امل�صرتكة« من خالل 

البيان  يف  اجلانبان  �صدد  الوباء.  مكافحة  يف  التعاون 

على اأهمية مبداأ التعاون متعدد الطراف وزيادة تعزيز 

الأمم  ونواتها  العاملية  احلوكمة  منظومة  وا�صتكمال 

املتحدة، ودعم الدور القيادي ملنظمة ال�صحة العاملية يف 

احلوكمة العاملية لل�صحة العامة ودعوة اأطراف املجتمع 

التن�صيق وتوحيد اجلهود ومعار�صة  اإىل تعزيز  الدويل 

الأقوال والأفعال التمييزية �صد اأي دولة واإقليم وعرق 

و�صخ�س، مبا ي�صهم يف الفوز باملعركة العاملية �صد الوباء 

معا. ووافق اجلانبان على موا�صلة تعزيز التعاون يف 

مع  اللقاحات  للوباء وتطوير  وال�صيطرة  الوقاية  اأعمال 

حر�س اجلانب ال�صيني على موا�صلة تقدمي ما يف و�صعه 

الوباء  مكافحة  العربية يف  للدول  وامل�صاعدة  الدعم  من 

وتوفري الت�صهيالت ل�صراء الإمدادات الطبية من ال�صني.

اعتماد  خالل  من  العربية  والدول  ال�صني  بينت 

املتبادل  الدعم  يف  ال�صيا�صية  اإرادتهما  عّمان  اإعالن 

الرئي�س  مبادرة  اأ�صبحت  امل�صرتك.  م�صريهما  وتقا�صم 

املا�صي  الوزاري  الجتماع  يف  املطروحة  جينبينغ  �صي 

للم�صتقبل  العربي  ال�صيني  املجتمع  اإقامة  على  »العمل 

بيد« الروؤية امل�صرتكة  امل�صرتك نحو الع�صر اجلديد يداً 

وافق اجلانبان على  العربية، حيث  والدول  ال�صني  بني 

عقد قمة �صينية عربية يف الوقت املنا�صب، واإدراج اإقامة 

جدول  يف  امل�صرتك  للم�صتقبل  العربي  ال�صيني  املجتمع 

الدول  جهود  ثبات  بكل  ال�صني  تدعم  للقمة.  الأعمال 

الطرق  ال�صتقرار والأمن وال�صري على  العربية ل�صيانة 

فل�صطني  ق�صية  وتدعم  امل�صتقلة،  باإرادتها  التنموية 

بناًء  دورا  لعب  موا�صلة  على  حر�صها  مع  العادلة، 

لتعزيز ال�صالمة وال�صتقرار يف منطقة ال�صرق الأو�صط. 

من  ال�صيني  املوقف  تدعم  باأنها  العربية  الدول  واأكدت 

الق�صية املتعلقة بهونغ كونغ، وتدعم جهود ال�صني يف 

ذات  واحدة  »دولة  مبداأ  اإطار  يف  القومي  اأمنها  �صيانة 

نظامني«، وترف�س التدخل يف ال�صئون الداخلية لل�صني، 

مببداأ  وتلتزم  اأرا�صيها،  ووحدة  ال�صني  �صيادة  وتدعم 

�صني واحدة، وتعار�س جميع اأ�صكال ل�صتقالل تايوان. 

ملكافحة  وقائية  تدابري  لتخاذ  ال�صني  جهود  تدعم  كما 

التطرف  قوى  قيام  وترف�س  التطرف  ونزع  الإرهاب 

العنف  وقوى  القومية  النف�صالية  والقوى  الديني 

والرهاب باأعمال انف�صالية معادية لل�صني.

اعتماد  خالل  من  العربية  والدول  ال�صني  و�صعت   

العملي  للتعاون  القادمتني خططا  لل�صنتني  العمل  خطة 

والتنمية امل�صرتكة. وقد تو�صل اجلانبان اإىل ما جمموعه 

ذلك  يف  مبا  جمالً   20 يف  تعاونية  اجراءات   107

ال�صيا�صة والقت�صاد والطاقة والقدرة الإنتاجية والعلوم 

تنفيذ  يف  اجلانبان  �صي�صارع  وال�صحة.  والتكنولوجيا 

الآراء امل�صرتكة اجلديدة يف جمالت التجارة وال�صتثمار 

والطاقة والتكنلوجيا والثقافة والتبادل الإن�صاين وبناء 

والطريق«  »احلزام  بناء  اإىل  اإ�صافة  وغريها،  املنتدى 

ال�صينية  احل�صارتني  بني  احلوار  ودفع  عالية،  بجودة 

العربية، مبا يخدم م�صلحة اجلانبني و�صعوبهما وي�صب 

بقوة لتنميتهما ونهو�صهما.

اجلائحة  مواجهة  يف  احلا�صمة  اللحظة  ظل  ويف 

اإيجابية  ر�صالة  الجتماع  قد بعث هذا  الدويل،  للمجتمع 

متمثلة يف تعزيز الت�صامن والتعاون يف مكافحة الوباء 

ال�صيني  املجتمع  واإقامة  العربية،  والدول  ال�صني  بني 

ودعم  بالتعددية  واللتزام  امل�صرتك  للم�صتقبل  العربي 

املجتمع  ثقة  يعزز  الذي  الأمر  العاملية،  ال�صحة  منظمة 

لإقامة  الثابتة  القاعدة  وير�صي  الوباء  لهزمية  الدويل 

جمتمع امل�صتقبل امل�صرتك للب�صرية.

يف  والبحرين  ال�صني  بني  ال�صداقة  جذور  ت�صرب 

مملكة  اإن  با�صتمرار.  تتجدد  واإنها  التاريخ،  اأعماق 

الدول  جامعة  يف  مهم  ع�صو  جمرد  لي�صت  البحرين 

هي  بل  فح�صب،  اخلليجي  التعاون  وجمل�س  العربية 

�صريك مميز لل�صني يف منطقة اخلليج والت�صارك يف بناء 

»احلزام والطريق«. وخالل الـ31 �صنة التي م�صت على 

البلدين، تزداد التبادلت  بدء العالقات الدبلوما�صية بني 

ال�صيا�صية  الثقة  وتتعمق  البلدين  بني  امل�صتوى  رفيعة 

التعاون  تطور  اإىل  بالإ�صافة  يوم  بعد  يوما  املتبادلة 

الإن�صانية  التبادلت  وحققت  مطرد،  ب�صكل  العملي 

يف  املثمر  التعاون  البلدان  واأجرى  املثمرة،  الإجنازات 

اإطار املنتدى، وحقق الت�صارك يف بناء »احلزام والطريق« 

بع�صا  بع�صهما  ي�صاعد  البلدان  ويظل  الإيجابي.  التقدم 

خالل حماربة الوباء، مبا يج�صد ال�صداقة العميقة وي�صب 

بقوة يف دعم عالقة ال�صداقة والتعاون بني البلدين.

الق�صايا  يف  الدعم  اجلانبان  يتبادل  اأنه  وخا�صة 

للجانب  الرئي�صية  والهموم  احليوية  بامل�صالح  املتعلقة 

الآخر. ويقدم اجلانب البحريني الدعم للجانب ال�صيني 

يف الق�صايا املتعلقة ب�صينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان، 

الداخلية لل�صني بذريعة  ال�صوؤون  التدخل يف  ويعار�س 

جهود  ال�صيني  اجلانب  يدعم  كما  الإن�صان.  حقوق 

يعزز  وال�صتقرار، مبا  الوحدة  على  للمحافظة  البحرين 

ال�صليمة  التنمية  ويدفع  بقوة  املتبادلة  ال�صيا�صية  الثقة 

وامل�صتقرة لعالقة ال�صداقة والتعاون بني اجلانبني.

الزياين  الدكتور عبداللطيف بن را�صد  �صارك �صعادة 

الت�صال  يوليو، عرب  يوم 6  البحريني  وزير اخلارجية 

�صعادته  واأ�صاد  الجتماع،  هذا  يف  املرئي،  الإلكرتوين 

حققها  والتي  املجالت،  كافة  يف  بالإجنازات  كلمته  يف 

والدول  ال�صني  وبني  والبحرين  ال�صني  بني  التعاون 

العربية، واأثنى على اجلهود اجلبارة التي بذلتها ال�صني 

مع  ملمو�س  تعاون  من  اأبدته  وما  اجلائحة  ملواجهة 

خمتلف الدول العربية يف هذا املجال، وجدد �صعادته دعم 

البحرين ملبادرة »احلزام والطريق«، واأكد اأهمية تعميق 

التعاون يف مكافحة الوباء معا.

 اأنا على يقني باأنه خالل املكافحة امل�صرتكة للوباء يدا 

بيد، �صيكون اأ�صا�س دفع عجلة التنمية امل�صتمرة لعالقة 

ثباتا،  اأكرث  العربية  ال�صينية  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 

اأكرث  اآفاقه  و�صت�صبح  جوهرية،  اأكرث  دللته  و�صت�صري 

اإ�صراقا. ت�صتعد ال�صني لرفع راية الت�صامن والتعاون مع 

لتعزيز  ال�صديقة  البحرين  �صمنها  من  العربيــة  الدول 

يف  ي�صهم  مبا  جنب،  اإىل  جبا  الوبــاء  ملكافحــة  العمل 

نحو  امل�صرتك  للم�صتقبل  العربي  ال�صيني  املجتمع  اإقامة 

الع�صر اجلديد.

* �صفري جمهورية ال�صني ال�صعبية لدى مملكة البحرين

اأنور حبيب اهلل 
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 جامعة البحرين: بدء التسجيل
لخريجي مركز ناصر للتأهيل األحد المقبل

دعت جامعة البحرين خريجي مركز ناصر 
الراغبين  المهن��ي  والتدري��ب  للتأهي��ل 
ف��ي االلتح��اق بها ف��ي الع��ام الجامعي 
2021/2020 إلى التقدم بطلباتهم عن 

طريق نظام خدمة الطالب اإللكتروني.
وأف��ادت عم��ادة القبول والتس��جيل في 

الجامعة بأن خريجي مركز ناصر للتأهيل 
والتدري��ب المهن��ي س��يكون بإمكانهم 
تقدي��م طلباتهم عبر الموقع اإللكتروني 
لخدم��ة الطال��ب sis.uob.edu.bh، من 

األحد المقبل إلى  يوم 26 يوليو الجاري.
وذكرت أن عملية اختيار الطالب البرنامج 

ال��ذي يرغب في االلتحاق به تعتمد على 
معدله التراكمي. 

ونبهت العمادة إلى أنه سيكون بإمكان 
المتقدمي��ن من مرك��ز ناص��ر للتأهيل 
والتدري��ب المهني تعديل الرغبات خالل 

فترة تقديم الطلبات.

 »المؤسسة الملكية« تبدأ التسجيل
للبعثات الدراسية للطلبة المكفولين اليوم

أعلن��ت المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية ع��ن فتح باب 
التس��جيل للبعثات الدراس��ية للطلبة المكفولين في المؤسس��ة 
من خريجي العام الدراسي 2020/2019، ابتداًء من اليوم إلى 30 

يوليو الجاري، عن طريق التسجيل اإللكتروني بموقع المؤسسة.
وأك��د األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية 

د.مصطفى الس��يد أن��ه تنفيًذا لتوجيهات صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى الرئيس الفخري 
للمؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية، بتوفير البعثات الدراسية 
للطلب��ة المكفولين في المؤسس��ة ممن ال تس��اعدهم ظروفهم 

المعيشية على استكمال دراستهم الجامعية. 

»المواكب الحسينية«: االلتزام بتعليمات الفريق 
الوطني لمواجهة »كورونا« في موسم عاشوراء

أك��دت الهيئة العام��ة للمواكب الحس��ينية 
في بي��ان له��ا، التزامها الت��ام بالتعليمات 
والتوجيه��ات الص��ادرة من الفري��ق الوطني 
والجهات الرسمية األخرى في موسم عاشوراء، 
والتي تهدف بالدرج��ة األولى إلى المحافظة 
عل��ى س��المة أرواح المواطني��ن والمقيمين، 
في ظ��ل ه��ذه الظ��روف االس��تثنائية وغير 
المعهودة التي تش��كل خطرًا على المعزين 

والمشاركين والحضور.
الس��امية  الملكية  »بالتوجيه��ات  وأش��ادت 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة وبجهود حكومته برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن س��لمان 

آل خليف��ة رئيس ال��وزراء وبدعم ومس��اندة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائ��د األعلى 
النائب األول لرئيس الوزراء التي تحرص على 
توفير وتهيئة  كافة س��بل الدعم والخدمات 
والتس��هيالت إلظهار هذه المناسبة الدينية 
)عاش��وراء الحس��ين عليه الس��الم( بالصورة 
المش��رفة الت��ي تعك��س الواق��ع الحضاري 

لمملكتنا الغالية«.
وأضافت الهيئة في بيانها: »إن الظرف التي 
تمر به بالدنا من جراء جائحة كورونا )كوفيد 
19( يتطلب منا أفرادًا ومؤسس��ات رس��مية 
وأهلية ودينية الوقوف صفًا واحدًا مع القيادة 

ودعم جهودها المبذولة لمواجهة هذا الوباء 
مثمني��ن ومقدرين جه��ود الفري��ق الوطني 
لمكافح��ة كورون��ا برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العه��د األمين والت��ي حظيت 
بالتقدير والثناء م��ن المواطنين والمقيمين 

ونالت إعجاب العالم أجمع«.
وختمت: »الهيئة تتطلع إلى ممارسة دورها 
في موس��م عاش��وراء اإلم��ام الحس��ين عليه 
الس��الم والقيام بدورها ف��ي خدمة المعزين 
والمش��اركين في عزاء الموس��م القادم كما 
كانت عادتها خالل الس��بعين سنة الماضية 
وتتمن��ى أن تمر هذه الجائح��ة وتنتهي من 

البحرين والعالم«.

»خفر السواحل«: القبض على 
4 أشخاص بحوزتهم روبيان 

محظور صيده وتداوله
ص��رح قائد خفر الس��واحل ب��أن »دوريات اإلس��ناد البري 
التابعة لقيادة خفر الس��واحل تمكن��ت من القبض على 
أربعة أش��خاص في قضاي��ا مختلف��ة وبحوزتهم كميات 
متفاوتة من الروبي��ان المحظور صيده وتداوله في هذه 
الفت��رة من العام بموجب القرار ال��وزاري الصادر في هذا 
الش��أن«. وأش��ار إلى أنه »تم اتخاذ اإلج��راءات القانونية 
الالزم��ة تمهي��دًا إلحالة المقب��وض عليهم إل��ى النيابة 

العامة«.

»شرطة الشمالية«: أم وشقيق 
مطلوب أمني يضربان رجال 

األمن ويسبانهم
أك��د مدير عام مديرية ش��رطة المحافظة الش��مالية أن 
ش��رطة المديرية، باش��رت إجراءاتها القانونية، بموجب 
أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة للقبض على شخص 
يبلغ من العمر 17 عامًا، مطلوب أمنيًا في قضيتي سرقة، 
وس��بق إيداعه في مركز رعاية األح��داث على ذمة قضايا 
س��رقة، وذلك ردًا على ما تتداوله بعض حسابات وسائل 
التواص��ل االجتماعي، متضمن��ًا مقطعًا صوتيًا لس��يدة 
تدع��ي مخالفة رج��ال األم��ن لإلج��راءات القانونية أثناء 

القبض على ابنها.
وأوض��ح أنه أثناء عملية القبض، قام��ت األم البالغة من 
العمر 53 عامًا - وعليها عدد من شكاوى وبالغات السب 
والمش��اجرة - وبمعية شقيق المذكور، والبالغ من العمر 
20 عام��ًا، بالتعدي بالضرب والس��ب والقذف على رجال 
األم��ن، أثناء تأديته��م وظيفتهم، ومس��اعدة المطلوب 
أمنيًا على الهروب من الموقع، وعليه تم اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة الالزم��ة تجاههم��ا، وإحالة القضي��ة للنيابة 

العامة الستكمال إجراءاتها القانونية بشأنهما.

 »التمييز« تقر حكم اإلعدام لمتهَمين
بقتل شرطي والشروع في قتل آخرين بالدير

ق��ال رئيس المكتب الفني للنائب العام المحامي العام المستش��ار 
ه��ارون الزياني، إن محكمة التمييز ق��د أقرت اإلثنين الحكم الصادر 
بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من 
أفراد الشرطة عمدًا مع س��بق اإلصرار والترصد من خالل كمين أعد 

لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة.
وف��ي بيان تفصي��الت الواقعة ذك��ر المحامي العام ب��أن المحكوم 
عليه��م في تل��ك القضية كان��وا قد عق��دوا العزم عل��ى قتل رجال 
الش��رطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وبتاريخ 2014/2/14 
قاموا وآخرون بمهاجمة قوات األمن العام بمنطقة الدير بواس��طة 
األس��ياخ الحديدية والزجاجات الحارقة وذلك بهدف استدراجهم إلى 
حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فقام رجال األمن بالتعامل 
معهم من أج��ل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهم بتفجير 
العب��وة المتفجرة مم��ا أدى إلى وف��اة الش��رطي عبدالواحد محمد 

وإصابة عدد من أفراد الشرطة. 

وكان��ت التحري��ات آنذاك قد كش��فت عن ضلوع المحك��وم عليهما 
باإلع��دام ب��دور قيادي ف��ي تل��ك الواقعة حي��ث تولي��ا التخطيط 
الرتكابها وإعداد الكمين الس��تدراج رجال األمن وقتلهم، وبناء على 
ذلك تم القبض عليهما وآخرين ممن شاركوا في الجريمة، وأسندت 
النياب��ة العامة إل��ى المحكوم عليهم��ا المذكورين وعش��رة آخرين 
ارتكابه��م جريم��ة قتل الش��رطي المتوفى عمدًا مع س��بق اإلصرار 
والترصد، والش��روع في قتل باقي أفراد الش��رطة م��ن خالل تفجير 
العب��وة بقصد إزه��اق أرواحهم، وكذا جرائم إح��داث تفجير، وحيازة 
وإح��راز عبوة متفجرة ومواد مما تس��تعمل ف��ي تصنيعها، وكذلك 
عبوات قابلة لالش��تعال )مولوتوف( وذلك جميع��ه تنفيذًا وتحقيقًا 
لغرض إرهابي، فضاًل عن االشتراك في التجمهر غير المشروع الذي 
ارتكبت في إطاره تلك الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات 
والقانون بش��أن حماي��ة المجتمع م��ن األعمال اإلرهابي��ة وقانون 

األسلحة والذخائر.

عبداهلل بن خالد: إجراءات 
فريق العمل رفعت من 

كفاءة مديرية »الجنوبية« 
بمواجهة »كورونا«

بحث مدير عام مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية العقيد 
الش��يخ عبدهلل بن خالد آل خليفة خ��الل اجتماعه مع رئيس 
فريق العمل المعني بمكافحة انتشار فيروس كورونا بوزارة 
الداخلية د.خليل عمر، س��بل التعاون والعمل المشترك بين 
مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية وفريق العمل لمكافحة 
فيروس كورونا خاصة فيم��ا يتعلق بوضع الخطط والبرامج 

الكفيلة بمواجهة هذه الجائحة.
 وفي مس��تهل االجتماع، ال��ذي حضره عض��و فريق العمل 
المعن��ي بمكافحة انتش��ار فيروس كورونا ب��وزارة الداخلية 
المق��دم راش��د بن دينه، أش��اد مدي��ر عام مديرية ش��رطة 
المحافظة الجنوبية بتوجيه وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة بتش��كيل فري��ق عمل لمكافحة 
انتشار فيروس كورونا بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع فريق 
البحرين، منوه��ًا بجهود فريق العمل وبتضافر مؤسس��ات 
المجتمع في مجابهة هذه الجائحة وتقليل خطورتها، معربًا 
عن ش��كره وتقديره لدع��م رئيس األمن الع��ام ومتابعته 
المس��تمرة لل��دور ال��ذي تضطلع ب��ه المديري��ات األمنية 

لمواجهة فيروس كورونا.

سفير البحرين ببرلين يشارك 
في اجتماع افتراضي مع وزير 

الدولة بـ»خارجية« ألمانيا
ش��ارك س��فير مملك��ة البحرين ل��دى جمهوري��ة ألمانيا 
االتحادي��ة عبداهلل عبداللطيف، ف��ي االجتماع االفتراضي 
مع وزير الدولة  بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا االتحادية 
ميغيل بيرغر على مستوى رؤس��اء البعثات الدبلوماسية 

في برلين، والذي نظمته وزارة الخارجية.
وتم خالل االجتماع مناقش��ة أولويات سياس��ة جمهورية 
ألمانيا االتحادية خالل رئاستها الحالية لالتحاد األوروبي، 
ورئاس��تها الحالي��ة كذل��ك لمجلس األم��ن التابع لألمم 
المتحدة، حيث اس��تعرض وزير الدولة أولويات السياسة 
األلمانية خالل رئاس��تها لالتح��اد األوروبي في المجاالت 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية خصوصًا بعد انتشار 
جائحة فيروس كورونا والتي تركت آثارًا اقتصادية كبيرة 
في كل دول العالم، كما تطرق إلى دور جمهورية ألمانيا 
االتحادية تجاه مس��تجدات األوضاع السياس��ية واألمنية 

اإلقليمية والدولية.

 وفاة مواطنة خمسينية
بـ»كورونا« وتعافي 674 حالة جديدة

»chatbot« الصحة« تطلق خدمة »الواتساب« للرد اآللي الفوري«     
كش��فت وزارة الصحة عن »وفاة حالة قائمة 
لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، أمس االثنين، 
لمواطن��ة تبلغ من العمر 57 عام��ًا، ليرتفع 
ع��دد ح��االت الوف��اة بالفي��روس إل��ى 109 
ح��االت«، فيم��ا أعربت الوزارة ع��ن »خالص 
الفقي��دة وكاف��ة أهله��ا  تعازيه��ا ألس��رة 

وأقاربها«.
وأعلن��ت ال��وزارة أن »الفحوص��ات التي بلغ 
عدده��ا 9203، يوم أمس االثنين، 13 يوليو 
2020، أظه��رت تس��جيل 535 حال��ة قائمة 
جديدة منها 297 حالة لعمالة وافدة، و238 
حالة لمخالطين لحاالت قائمة، كما تعافت 
674 حال��ة إضافية ليصل الع��دد اإلجمالي 

للحاالت المتعافية إلى 29099«.
وقال��ت إن »ع��دد الح��االت القائم��ة تح��ت 
العناي��ة بلغ 50 حالة، والحاالت التي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي العالج بلغت 72 حالة، 
ف��ي حي��ن أن 4218 حالة وضعها مس��تقر 
م��ن العدد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي 
بل��غ 4268 حال��ة قائم��ة«. وأج��رت الوزارة 

»675451 فحصًا طبيبًا«.
م��ن ناحية أخ��رى، أطلق��ت ال��وزارة »خدمة 
الواتساب للرد اآللي الفوري »chatbot«، حول 
كل ما يتعلق بفي��روس كورونا )كوفيد19(، 

ومعرفة آخر المستجدات، والقرارات واألخبار، 
حيث تتيح الخدمة لمستخدميها الوقوف على 
آخر المس��تجدات المتعلق��ة بالفيروس في 
البحرين، والجه��ود الوطنية لفريق البحرين 
بقيادة صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد، 
حيث يمكن االش��تراك في الخدمة المجانية 

المتاحة على مدار الس��اعة من خالل إضافة 
الرق��م )32002001 973 +(، إل��ى قائم��ة 
جهات االتص��ال الخاصة بالمس��تخدم على 
تطبيق »واتس��اب«، وإرسال كلمة »مرحبًا«، 
ليتم التواصل المباش��ر والرد الفوري، أو من 

خالل مسح رمز االستجابة السريعة«.
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الخمسة 
الرافضون 

للعقوبات 
البديلة

ثالث تغريدات متتابعة نش��رها واحد م��ن الذين اختاروا الخارج 
موئاًل ذكر فيها شيئًا من الحق ووفر معلومة ظلت »المعارضة« 

تنكرها.
التغريدات عبارة عن تعليق على دعوات سالبة يطلقها واحد من 
الذين تورط في تخريب عقول العديد من الشباب وتحويلهم إلى 

بيادق في معركة ال يدركون الغاية منها.
 التغريدات الثالث في فقرة: »ماذا يريد »مرتضى الس��ندي« من 
هجومه عل��ى قانون العقوب��ات البديلة؟ لم يزعج��ه اإلفراج عن 
المعتقلي��ن؟ ما الحاجة لإلجابة وهو المتزع��م والوجه اإلعالمي 
لمس��ار العنف والس��الح والمتاجرة بدماء وأعمار بعض ش��بابنا 
الذي اس��تجاب لخطاباته ورفاقه من دعاة الش��ر؟ بعد اختطافه 
ورفاقه تي��ار الوفاء تفرغ��وا من إيران وبدعم م��ن أجهزتها في 
اصطياد ضحاياهم من الشباب لتدريبهم وتسليحهم في العراق 
وإيران ثم إعادته��م إلى البحرين والرمي بهم إلى محرقة العنف 
والس��جون والموت. مس��اٌر ال دين فيه وال وطنية، مس��اٌر تسبب 
في خس��ائر ال حد لها وال عدد. إذا كان هناك من المعتقلين من 
يرفض الخروج بالعقوب��ات البديلة - وال أخالهم أكثر من أصابع 
الي��د الواحدة - فه��م ضحايا ويحتاجون للمناصح��ة والمصارحة 
للتحرر من أوهام »الس��ندي« وم��ن معه، ومن يقف من ورائهم. 
فلنأمل  في المزيد من اإلفراجات والمبادرات.. وإذا تأخرت فلنسع 

لها«.
ما احتوته هذه التغريدات تؤكد أن خطوة وزارة الداخلية وجدت 
صدى طيبًا وأن العقوبات البديلة ال يتحسس منها سوى البعض 
ال��ذي ال يس��تطيع أن يتخذ قرارًا م��ن دون مبارك��ة ماللي إيران 
ويس��عى إلى تحقيق غايات ملخصها تمكين إيران من المنطقة، 
وأن كل الذي��ن تس��بب ذلك البع��ض في إبع��اد أبنائهم عنهم 
وحرمانهم منهم يؤيدون خطوة الحكومة ويرفضون س��لبية من 
اعتبروا أنفس��هم »معارض��ة وثوارًا« وأقحموا أنفس��هم في بحر 

ليس لهم فيه »مريال«.
التغريدات الثالث تحتوي اعترافًا مهمًا ملخصه أن ذلك المهوس 
ومن معه ومن يحرضهم ويديرهم ويمولهم هم الذين يقومون 
بتدريب الشباب في العراق وإيران على أعمال العنف وتسليحهم.

 ال مكان للعنصرية 
في دولة القانون والمؤسسات

مع اللحظات األولى لوقوع حادثة أو قضية ما، يسارع كثير من رواد مواقع 
التواص��ل االجتماعي وحتى بعض السياس��يين واإلعالميي��ن إلى اإلدالء 
بدلوهم، في محاولة للتماهي مع المزاج الشعبي وكسب إشادات الشارع، 
كل ذل��ك قبل أن تتضح كامل تفاصيل وتداعيات الحادثة، أو حتى صدور 

بيان من الجهات الرسمية يبين التفاصيل والوقائع.
هذا الموضوع يمكننا أن نسقطه على الحادثة األخيرة، حيث أظهر الفيديو 
المت��داول مجموع��ة من العمالة اآلس��يوية يحاولون االعت��داء على أحد 
المواطني��ن. وعلى الفور انطلق هجوم كاس��ح من التعليقات واالتهامات 
وحتى الش��تائم، دون معرفة أية تفاصيل أو تداعي��ات الحادثة، وهو ما 
يذكرنا بحوادث سابقة، محاولة السرقة في الرفاع وحادثة غرفة التجارة، 

والتي أظهرت التحقيقات الحقًا حقيقة ما جرى فيها. 
لست هنا في وارد أن أدافع عن أي شخص أخطأ أو اعتدى على آخر، ولست 
أيضًا من المنادين بالتس��اهل في حفظ كرامة المواطن أبدًا، لكنني في 
ذات الوقت ضد االندفاع غير المس��ؤول تجاه الط��رف األضعف وتحميله 
مس��ؤولية كل ما يصيبن��ا دون تحقق، وهو ما يتنافي مع أبس��ط قواعد 
الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها، وكما أرادها جاللة الملك المفدى 
في مش��روعة التنموي الش��امل، والقائمة على مجموع��ة من المبادىء 

والقيم وعلى رأسها تكريس دولة القانون والمؤسسات.
العمال��ة الواف��دة، والتي أصبحت في مرمى االس��تهداف لبعض من أراد 
الظهور وكس��ب التعاطف، لم تس��قط علينا من الس��ماء ولم تتغلل في 

أحيائن��ا وأعمالنا وتفاصي��ل حياتنا دون إذن منا، بل إن البعض س��اهم 
وبش��كل واضح في تفاقم هذه األزمة س��عيًا لتحقيق مكاسب دون أدنى 
ش��عور بالمس��ؤولية وبالتبعات التي يمكن أن تص��ل إليها األمور، وهو 
م��ا نراه الي��وم محققًا عل��ى أرض الواقع، ومن ثم أخذ يصي��ح على اللبن 
المس��كوب ويتبرأ مم��ا ارتكبت يداه، متهم��ًا الحكوم��ة بالتقصير تارة 
وبغض النظر تارة أخرى، دون أن يعي أن بعضًا منا كانوا السبب الرئيس 

فيما آلت إليه األمور.
ومع انتش��ار جائحة كورونا )كوفيد19( وما يعانيه العالم من تداعياتها 
الصحية واالقتصادية واالجتماعية، ظهر هذا البعض محاواًل تقمص دور 
البطولة مجددًا متهمًا هذه الفئة بأنهم السبب في انتشار الفيروس، بل 
ووصل األمر بالبعض إلى المطالبة بتش��ديد إجراءات عالجهم ، متناسيًا 
أن وج��ود حال��ة واحدة فقط، لمواط��ن أو وافد، ال يت��م حجرها وعالجها 

يمكن أن تؤدي إلى كارثة ال قدر اهلل.
دولة القانون والمؤسس��ات والمتوافقة مع جميع مبادىء حقوق اإلنسان 
ه��ي ما يجب أن تس��ود، وأن يتم التعاطي مع جمي��ع القضايا والحوادث 
الت��ي تقع ضم��ن إطار هذا المبدأ، فال يحق لنا كأف��راد، ومهما بلغنا من 
العلم والمنصب، أن نصدر أحكامًا دون معرفة التفاصيل وأدق الحقائق، 
وأن ننزع عن أنفس��نا هالة القدس��ية، فنحن في البداية والنهاية جميعًا 
متس��اوون في الكرامة اإلنس��انية، لكل منا حقوق وعلي��ه واجبات، ومن 

يخطىء ال بد من أن يحاسب.

17 يوليو.. مزعج لطهران

التجمع الحاش��د الذي س��ينظمه مجلس المقاومة اإليرانية في الخارج 
ف��ي 17 يوليو الج��اري، والذي يصف��ه المجلس بأنه األكب��ر من نوعه 
على اإلنترنت، سيكون بالتأكيد مقلقًا ومزعجًا النظام اإليراني، بسبب 
الش��خصيات الهامة المش��اركة ف��ي ه��ذا التجمع، خاصة م��ن أوروبا 

والواليات المتحدة، وكندا وكولومبيا.
ه��ذا التجم��ع الذي أطل��ق عليه المنظم��ون »التجم��ع العالمي إليران 
الحرة«، يكتس��ب أهمية بالغة ليس ألنه األكبر من حيث عدد الحضور 
فحس��ب، وإنما لتواجد مش��اركين من جهات يمثلون دواًل من االتحاد 
األوروب��ي التي تميل في أحي��ان كثيرة مع النظ��ام اإليراني، خاصة ما 
يتعلق باالتفاق النووي، ومثل هذه التجمعات غالبًا ما تستعرض فيه 
المعارضة اإليراني��ة الجرائم التي يرفضها االتحاد األوروبي المتعلقة 
بالحري��ات والحقوق، وللنظام اإليراني تاريخ حافل مع هذه النوعية من 

الجرائم بالذات. 
وم��ا قد يتخ��وف منه النظ��ام من هذا التجم��ع أيضًا، مس��ألة تصدير 
اإلره��اب إلى أوروبا، وبال ش��ك ف��إن هذا التجمع سيس��لط الضوء على 
ذلك، وسيثبت بأن النظام اإليراني هو المصدر األكبر لإلرهاب الدولي، 
من خالل التركيز على أحداث ش��هدتها أوروبا خالل العامين الماضين، 
والتي س��تفتح جروح القارة العجوز، في س��عي من المقاومة اإليرانية 
إلى كسب المزيد من الدول األوروبية بالذات إلى صفها، ولعل من أبرز 

تلك األحداث مس��تجدات محاكمة دبلوماس��ي إيراني كبير كان يعمل 
في سفارة بالده في فيينا المتهم بتفجيرات إرهابية لتجمع المعارضة 
اإليرانية في باريس قبل عامين، وإقدام كل من فرنسا وهولندا وألبانيا 
على طرد عدد من الدبلوماسيين اإليرانيين خالل العامين الماضيين.

ه��ذا التجمع لن يخرج أيض��ًا عن الجائحة التي يش��هدها العالم حاليًا 
وهي جائحة كورون��ا )كوفيد19(، التي س��تثبت المقاومة اإليرانية أن 
النظام في طهران فش��ل فش��اًل ذريعًا ف��ي اإلدارة الصحيحة للحد من 
انتشار الفيروس، مما تس��بب -بحسب المعارضة- في وفاة قرابة 70 

ألف إيراني، وليس 12 ألفًا كما يدعي النظام.
إن النظام اإليراني بالتأكيد س��يجد نفس��ه في موق��ف محرج جدًا أمام 
ه��ذه المش��اركات الكبيرة م��ن دول عديدة، التي ستس��بب مزيدًا من 
القل��ق واإلزع��اج للنظام، ومزيدًا م��ن الضغط الدولي علي��ه، ولو كان 
هناك متس��ع من الوقت فأنصح المقاومة بتوجيه دعوات لدول عربية 
تض��ررت م��ن هذا النظ��ام، فالمش��اركة العربي��ة هامة ج��دًا لتعزيز 
وتغليب وجهة نظر المقاوم��ة -القوية أصاًل- ضد النظام، حيث عانت 
دول عربي��ة من إرهاب النظام منذ س��نوات وال ت��زال، خاصة ما يتعلق 
بالتدخل في شؤون العرب، وزرع ميليشيات إرهابية فيها، فحقًا نتطلع 
إلى مش��اركة العرب التي س��تضفي بالتأكيد مزي��دًا من األهمية على 

هذا التجمع الحاشد.

الكراهية 
الخليجية

ال تعتب��ر المجتمعات الخليجية من المجتمع��ات التي تعاني من 
تجذر الكراهية، مثل المجتمعات اإلفريقية، أو مجتمع الس��ود في 
الوالي��ات المتحدة أو الغرب نتيجة االضطه��اد التاريخي وظروفه. 

بل هي مجتمعات منفتحة، والزينوفوبيا طارئة عليها بالتأكيد. 
حت��ى نفهم م��ا يج��ري اآلن م��ن تصاع��د خط��اب الكراهية ضد 
األجان��ب خ��الل جائح��ة »كورونا«، م��ن المهم تتب��ع تاريخ تطور 
خط��اب الكراهية في مجتمعات الخليج العربي. وهو تطور تم على 

مرحلتين أساسيتين:
� المرحلة األولى: من الثالثينات إلى السبعينات في القرن العشرين، 
وكان المس��تهدف بالكراهي��ة م��ا يس��مى حينها ب� »االس��تعمار 
البريطاني«، فعندما انتشر التعليم، وارتفع مستوى الوعي ظهرت 
موجة الكراهية األولى التي طالبت بطرد »المستعمر« واالستقالل. 
� المرحلة الثانية: من سبعينات القرن العشرين حتى العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشرين، وهي مرحلة تذبذبت فيها الكراهية 
تجاه العديد من القوى السياس��ية، فتارة تتم كراهية اليساريين، 
أو الليبراليي��ن، وانته��ت المرحل��ة بكراهية الثيوقراطي��ة الدينية 

ومنتسبي جماعاتها. 
في المرحلتين الس��ابقتين، لم نج��د كراهية طبيعية ممتدة تجاه 
األجانب، ولم تظهر الزينوفوبيا إال في حاالت نادرة لها مس��بباتها 
وظروفها، كما هو الحال في س��يطرة بعض األجانب على قطاعات 
اقتصادي��ة في بعض الدول الخليجية، أو ظروف ما حدث عقب غزو 
الكويت ع��ام 1991، لكن تلك األحداث طارئ��ة، ولها أبعاد أخرى، 
وجميعها في المرحلة الثانية من تاريخ تطور الكراهية الخليجية. 
إضاف��ة إلى ذلك فإن مس��توى الكراهي��ة الخليجية بي��ن مكونات 
المجتمع الواح��د بعضها بعضًا كانت محدودة إلى حد ما، وعندما 
تصاع��دت كانت نتيجة عوامل خارجي��ة بالدرجة األولى، كما حدث 
في مجتمع البحرين مث��اًل عام 2011، وتراجع خالل األعوام األخرى 
س��ريعًا. وهذا الن��وع من الكراهية يتس��م بالس��رعة، لذلك نجده 
يختف��ي بس��رعة، ألنه ط��ارئ، وال يتناس��ب مع طبيع��ة المجتمع 
الخليج��ي ال��ذي يتس��م بالتعايش وقب��ول اآلخر واالنفت��اح وعدم 

التعصب. 
إثر هذا التسلس��ل التاريخي، فإن الكراهية المتصاعدة حاليًا تجاه 
األجان��ب هي بداي��ة مرحلة جديدة من تط��ور الكراهية الخليجية، 
نتطل��ع ألن تك��ون طارئ��ة وتنته��ي قريبًا رغ��م أهمي��ة أبعادها 

إستراتيجيًا.

 أوضاع صعبة.. 
لكنها فرصة للتصحيح واإلصالح

تق��ول:  ش��هيرة  عالمي��ة  معادل��ة  هن��اك 
»األوضاع الصعبة تستوجب تدابير صعبة«، 
وهي تدابير قد يفرضها الواقع عليك فرضًا، 
وقد تجبرك على المضي في اتجاه قد يكون 
اتجاه��ا مرفوضًا في الس��ابق، لكنك مضطر 
إلى س��لوكه اآلن؛ فالكثرة تغلب الش��جاعة، 
وفي حالة فيروس كورونا، تبين كيف أن هذا 
الوباء أدخ��ل دواًل ذات قوة مالية ضخمة في 
متاهات صعبة، واضطرها إلى التأقلم قسرًا 
مع ما تفرضه األوضاع فقط ألجل »الصمود 
والديمومة«؛ ألن التس��اهل وعدم االكتراث 
قد يقودان لكارثة ال تصيب الفرد فقط، بل 

قد تهدد كيان الدول بأسره. 
لكن التعامل مع األزمات يستوجب معالجات 
وإجراءات هدفها األول واألخير »تقليل الضرر 
األكب��ر«، وتجنب الصدمة بوقوع ضرر أكبر ال 
يمكن جبره، وهنا تأتي أهمية ربط اإلجراءات 
بالنظرة المستقبلية وافتراض سيناريوهات 
مختلفة ق��د تحصل بناء عليه��ا، مع ضرورة 
إبق��اء هدف »إع��ادة األمور لم��ا كانت عليه 

س��ابقا« حاضرًا ف��ي األذهان، إذ قد ُتكس��ر 
ساقك أو ذراعك ويجب بالتالي وضعها داخل 
جبيرة، لكن في النهاية الجبيرة ال بد من أن 
تزال وتعود الذراع أو الس��اق سليمتين كما 

كانتا عليه سابقا.  
كل التفكير اآلن يتمحور حول إنقاذ االقتصاد، 
وتجن��ب ضمور الميزاني��ات، وبالتالي تجنب 
وقوع ضرر كبير على الناس،  قد تعجز أمامه 
المعالجات ويس��قط في الي��د، مثلما حصل 
في الوالي��ات المتح��دة األمريكية -كمثال- 
حينم��ا قفز عدد العاطلين إلى س��قف مخيف 
ج��دا، نتحدث هنا ع��ن ماليين ول��م يحصل 
غالبية منهم عل��ى إعانات للتعطل. ومؤخرا 
أصدرت جامعة س��يدني األس��ترالية دراسة 
كشفت عن أن التدابير التي اتخذتها الدولة 
إلبطاء انتش��ار في��روس كورون��ا ومحاربته 
كلفت االقتصاد العالمي قرابة 4 تريليونات 
دوالر، ف��ي المقابل وصل عدد العاطلين عن 
العم��ل 147 ملي��ون ش��خص، م��ا يعني أّن 
هناك عددًا ضخمًا ممن فقدوا وظائف كانوا 

يشغلونها قبل ظهور الفيروس. 
لك��ن هن��اك مس��ألة مهم��ة ج��دًا، إذ رغم 
االضط��رار إلى اتخاذ إجراءات صعبة بس��بب 
أوضاع معينة، ف��إن تصحيح الخلل الذي أدى 
إلى ه��ذه األوضاع أمر واجب؛ ألن الخلل -في 
أي أمر- لو اس��تمر، فإنه ال تنفع معه تدابير 
طارئة أو استثنائية أو مؤقتة، ألنها ستكون 
مخ��درا وقتي��ا فق��ط، س��رعان ما س��يعيد 
الس��يناريو ذاته، ألن أصل الخلل أنه لم يتم 

وضع اليد عليه، ولم يتم حسمه. 
قد تك��ون مرحل��ة كورونا فرص��ة لتصحيح 
كثير م��ن األم��ور، وخاصة الخل��ل الموجود 
في بع��ض األماكن، وتغيي��ر بعض الوجوه 
الت��ي تتس��بب باألخطاء، وتعديل مس��ارات 
وسياس��ات، وإبدال أخ��رى قديم��ة بجديدة 
نضم��ن م��ن خاللها ع��دم تكرار مش��اكلنا 
وعدم تأثر المواط��ن، وإن كانت من تدابير 
صعبة، فإنها تكون مؤقتة، كتحد لتجاوزها 
والع��ودة إل��ى ما كان علي��ه س��ابقا والبناء 

عليها لألفضل.

نظرات

اتجاهات

نقطة ضوء

صهيل

قطرة وقت



جاللة الملك يصدر مرسوًما بالموافقة على تعديالت “التقاعد”

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم بقانون رقم )21( لســنة 2020 بشــأن صناديق ومعاشــات التقاعد في القوانين 
واألنظمة التقاعدية والتأمينية، جاء فيه:

 المادة األولى:
ُيدمـــج كٌل مـــن صنـــدوق تقاعد موظفـــي الحكومة 
 1975 )13( لســـنة  القانـــون رقـــم  المنشـــأ بموجـــب 
بشـــأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي 
االجتماعيـــة  التأمينـــات  وصنـــدوق  الحكومـــة، 
المنشـــأ بموجب قانون التأميـــن االجتماعي الصادر 
فـــي   ،1976 لســـنة   )24( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
صندوق واحد ُينشـــأ لهذا الغرض يســـمى “صندوق 
التقاعـــد والتأمينـــات االجتماعية”، وتتولـــى الهيئة 

العامة للتأمين االجتماعي إدارة هذا الصندوق.
والتأمينـــات  التقاعـــد  صنـــدوق  مـــوارد  وتتكـــون 
والمبالـــغ  االشـــتراكات  جميـــع  مـــن  االجتماعيـــة 
والرســـوم واإلعانـــات التي تـــؤدى لصنـــدوق تقاعد 
موظفـــي الحكومـــة المنشـــأ بموجـــب القانـــون رقم 
)13( لســـنة 1975 بشـــأن تنظيم معاشات ومكافآت 
التقاعـــد لموظفي الحكومـــة، وصنـــدوق التأمينات 
التأميـــن  قانـــون  بموجـــب  المنشـــأ  االجتماعيـــة 
االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم )24( 
لســـنة 1976، وحصيلـــة اســـتثمار أموالـــه والمـــوارد 
األخـــرى الناتجـــة عـــن نشـــاطه، وأية مبالـــغ تقرر أو 

تؤدى له طبقًا للقوانين ذات الصلة.
 المادة الثانية:

ُتوقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقررة 
بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني.

وإذا تبين من تقرير الخبير االكتواري وجود فائض 
فـــي صنـــدوق التقاعـــد والتأمينـــات االجتماعية أو 
صنـــدوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
واألمـــن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشـــأ 
بموجـــب المرســـوم بقانـــون رقـــم )6( لســـنة 1991، 
فُيرحـــل هـــذا الفائض إلى حســـاب مســـتقل في كل 
من الصندوقين، وال يجوز التصرف فيه إال بموافقة 
المجلس األعلى للتقاعد العســـكري أو مجلس إدارة 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي -بحسب األحوال- 
ويكون ذلك لزيادة المعاشـــات بما ال يتجاوز نســـبة 
الزيـــادة فـــي المؤشـــر العام ألســـعار المســـتهلك، مع 

مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.
 المادة الثالثة:

ال يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة 
 1975 )13( لســـنة  القانـــون رقـــم  بموجـــب أحـــكام 
بشـــأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي 
ومكافـــآت  معاشـــات  تنظيـــم  وقانـــون  الحكومـــة، 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط  التقاعـــد 
واألمـــن العـــام الصادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )11( 
لســـنة 1976، وقانـــون التأمين االجتماعـــي الصادر 

بالمرســـوم بقانون رقم )24( لسنة 1976، والمرسوم 
بقانـــون رقـــم )45( لســـنة 2018 بشـــأن نظـــام تقاعد 
الـــوزراء ومن في حكمهم ومكافـــآت تقاعد أعضاء 
مجلسي الشـــورى والنواب والمجالس البلدية، وأي 
قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر. كما ال يجوز 
الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو األجر 
أو المكافأة الشـــهرية متى كانوا خاضعين لالشتراك 

طبقا ألي من القوانين أو األنظمة المشار إليها.
وال يســـري الحظـــر الـــوارد في الفقرة الســـابقة على 
المعاش المســـتحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو 

بسبب صلة القرابة.
 المادة الرابعة:

اســـتثناًء مـــن أحكام القانون رقم )13( لســـنة 1975 
بشـــأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي 
ومكافـــآت  معاشـــات  تنظيـــم  وقانـــون  الحكومـــة، 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط  التقاعـــد 
واألمـــن العـــام الصادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )11( 
لســـنة 1976، وقانـــون التأمين االجتماعـــي الصادر 
بالمرســـوم بقانون رقم )24( لسنة 1976، والمرسوم 
بقانـــون رقـــم )45( لســـنة 2018 بشـــأن نظـــام تقاعد 
الـــوزراء ومن في حكمهم ومكافـــآت تقاعد أعضاء 
البلديـــة،  الشـــورى والنـــواب والمجالـــس  مجلســـي 

يكـــون لصاحب المعاش المســـتحق بموجب أٍي من 
القوانين السابقة في حال التحاقه بوظيفة أو عمل 
غيـــر خاضع لـــذات القانـــون الذي اســـتحق المعاش 

بموجبه، أن يتخذ أحد الخيارات اآلتية:
1 - ضـــم مـــدة خدمتـــه الســـابقة إلـــى مـــدة خدمته 
الجديـــدة، وذلك وفقًا للقواعد المنصوص عليها في 

القوانين واألنظمة التقاعدية والتأمينية.
2 - اســـتمرار صـــرف المعـــاش المســـتحق عـــن مدة 
خدمتـــه الســـابقة مـــع تحصلـــه علـــى راتـــب أو أجر 
أو مكافـــأة عـــن خدمتـــه الجديـــدة ال يـــؤدى عنهـــم 

االشـــتراكات التقاعدية، ويؤدى عنهم االشـــتراكات 
الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.

 المادة الخامسة:
مـــع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـــد ينـــص عليها أي 
قانـــون آخـــر، ُيعاقب بالغرامة التـــي ال تقل عن مثل 
القيمـــة الكلية لالشـــتراكات التي لم يتم تأديتها وال 
تتجـــاوز ثالثـــة أمثالهـــا، كل صاحب عمـــل لم يؤدي 
االشـــتراكات التأمينيـــة التـــي يلتـــزم بهـــا بموجـــب 
قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم )24( لسنة 1976.
والتأمينـــات  التقاعـــد  صنـــدوق  إلـــى  وتـــؤول 

االجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها.
المادة السادسة:

ُيصـــدر المجلـــس األعلـــى للتقاعد العســـكري ووزير 
بنـــاًء علـــى موافقـــة  الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة للتأميـــن االجتماعي - 
بحســـب األحـــوال- القرارات الالزمـــة لتنفيذ أحكام 
هذا القانون، بما يشـــمل تحديد أصحاب المعاشات 
المحـــدودة، وتنظيـــم أوضـــاع أصحـــاب المعاشـــات 
بالنســـبة لالشـــتراكات المســـددة عـــن مـــدة الخدمة 

الجارية.
 المادة السابعة:

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع 
البحريـــن والـــوزراء والمعنييـــن – ُكل فيما يخصه– 
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من أول الشهر 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

جاللة الملك

المنامة-بنا

الموافقة على 10 توصيات إلصالح قانون التقاعد
ــات ــوص ــح ــف ــن ســـلـــمـــان بـــنـــجـــاح ال ــ ــة ب ــف ــي ــل ــر خ ــ ــي ــ ــئ ســـمـــو األم ــن ــه ــس الـــــــــوزراء ي ــل ــج م

تــرأس ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي:

الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  هنـــأ مجلـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
ســـالمة  علـــى  الـــوزراء  رئيـــس  خليفـــة 
الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه 
والتـــي تكللـــت بحمـــد مـــن هللا وبفضلـــه 
والنجـــاح،  بالتوفيـــق  ســـبحانه وتعالـــى 
ســـائال المجلـــس المولـــى عـــز وجـــل بأن 
يمـــن على ســـموه موفور الصحـــة وتمام 
العافيـــة وطول العمر؛ لمواصلة مســـيرة 
العطـــاء والبذل فـــي هذا الوطـــن الغالي 
البـــالد  فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهـــل 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
بعدهـــا اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء آخر 
مـــع  التعامـــل  ومســـتجدات  تطـــورات 
حيـــث   ،)١٩ )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن االعتـــزاز 
بنجـــاح مملكة البحرين فـــي التعامل مع 
هـــذه الجائحة علـــى صعيـــد اإلجراءات 
صعيـــد  علـــى  أو  االســـتباقية  الوقائيـــة 
تخفيف وطأتها على االقتصاد الوطني، 
وكان هدفهـــا األســـمى صحـــة المواطـــن 
بالتقديـــر  المجلـــس  ـــا  وحيَّ ومعيشـــته، 
والعرفـــان الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 

لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
الفريـــق  قيـــادة  فـــي  الـــوزراء  مجلـــس 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
والتـــي نالـــت إعجـــاب العالـــم ومنظماته 
المختلفة، حيث تمكنت البحرين موازاة 
اســـتمرار  مـــع  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الحيـــاة بصورتهـــا الطبيعيـــة، وفيما نوه 
المســـؤول  الوطنـــي  بالحـــس  المجلـــس 
لدى المواطنين في االلتزام باإلجراءات 
بالمواطنيـــن  أهـــاب  فقـــد  االحترازيـــة، 
بعـــدم التهـــاون بهـــذه اإلجـــراءات، ومن 
وارتـــداء  االجتماعـــي  التباعـــد  أهمهـــا 
كمامـــات الوجه، وكلـــف األجهزة المعنية 
كل في اختصاصه بالتشـــدد في تطبيق 

اإلجراءات الخاصة بذلك.
مـــن جانب آخـــر، رحب مجلـــس الوزراء 
باستمرار محافظة مملكة البحرين على 

مرتبتهـــا الثانيـــة عربيـــا وإقليميـــا ضمن 
نتائـــج تقرير األمـــم المتحـــدة للحكومة 
المملكـــة  وتصنيـــف   2020 اإللكترونيـــة 
العالـــي  الـــدول ذات المؤشـــر  فـــي فئـــة 

جدا في مجـــال التطور العـــام للحكومة 
اإللكترونية. بعدها أدان مجلس الوزراء 
استهداف الميلشيات الحوثية اإلرهابية 
فـــي  المدنيـــة  واألعيـــان  للمدنييـــن 

المملكـــة العربية الســـعودية بالصواريخ 
الباليســـتية والطائـــرات المفخخة، ونوه 
المجلـــس بنجـــاح قـــوات تحالـــف دعـــم 
وتدميرهـــا،  اعتراضهـــا  فـــي  الشـــرعية 

وأكد وقوف مملكـــة البحرين وتضامنها 
مع المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
في مواجهة أي محاولة تســـتهدف أمنها 

واستقرارها.

 المنامة - بنا

سمو ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

ربط زيادة الـ 3 % 
السنوية بوجود 

فائض بالصناديق

استقطاع 450 
مليون دوالر من 

احتياطي األجيال 
لدعم الميزانية 
العامة للدولة

الموافقة على 
الدمج الطارئ 

لصندوقي تقاعد 
القطاعين العام 
المدني والخاص

إشادة بجهود 
سمو ولي العهد 
في قيادة الفريق 
الوطني للتصدي 

للفيروس

تضمين منهج 
المواطنة 

مفاهيم حول 
دور النائب ودور 

مجلس النواب

وقف تحويل 
إيرادات النفط 

المرصودة لصالح 
احتياطي األجيال 

حتى نهاية 2020

منع الجمع 
بين المعاشات 
التقاعدية من 

أي من الصناديق 
التقاعدية
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الثالثاء 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 - العدد 4291
03

وقـــد أدلـــى األمين العام لمجلـــس الوزراء 
ياســـر بـــن عيســـى الناصـــر عقـــب جلســـة 
مجلـــس الـــوزراء التـــي عقـــدت عـــن بعـــد 
بتقنية االتصال المرئي بالتصريح التالي:
المذكـــرات  فـــي  الـــوزراء  مجلـــس  نظـــر 
واتخـــذ  أعمالـــه  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 

بشأنها من القرارات ما يلي:
أوال: اطلع مجلس الـــوزراء على المذكرة 
المرفوعـــة مـــن اللجنة الوزارية للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي 
التقاعديـــة،  الصناديـــق  اســـتدامة  بشـــأن 
ووافق المجلس علـــى المذكرة المرفوعة 
من اللجنة والمتضمنـــة توصيات مجلس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي 
إلجراء 10 إصالحـــات، منها 4 إصالحات 
طارئـــة. ووافـــق المجلـــس علـــى المذكرة 

مرســـوم  بإصـــدار  توصيـــة  المتضمنـــة 
بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد 
التقاعديـــة  واألنظمـــة  القوانيـــن  فـــي 
والتأمينيـــة لإلصالحات الطارئة المتمثلة 
في دمـــج صندوقي تقاعد القطـــاع العام 
المدنـــي والقطاع الخاص، وربـــط الزيادة 
بوجـــود  التقاعـــدي  للمعـــاش  الســـنوية 
فائـــض بالصناديـــق، ووقـــف الجمـــع بيـــن 
المعاش التقاعـــدي والراتب، ومنع الجمع 
بيـــن المعاشـــات التقاعديـــة مـــن أي مـــن 
الصناديـــق التقاعديـــة والتأمينية، والتي 
من شـــأنها مد عمـــر الصناديـــق التقاعدية 
واالســـتمرار بالوفاء فـــي التزاماتها تجاه 

95 ألف مواطن.
كمـــا كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 

إدارة  مجلـــس  مـــع  بالتنســـيق  المالـــي 
الهيئة العامـــة للتأمين االجتماعي؛ لبحث 
اإلصالحـــات المســـتعجلة األخـــرى وفـــق 
توصيـــات مجلـــس إدارة الهيئـــة الـــواردة 
فـــي المذكـــرة بمـــا يســـهم فـــي اســـتدامة 
الصناديـــق التقاعدية والتأمينية وقدرتها 
علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا ومناقشـــتها مع 
الســـلطة التشـــريعية إلصدار التشـــريعات 

الالزمة بصفة االستعجال.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على المذكرة 
المرفوعـــة مـــن اللجنة الوزارية للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي 
بشـــأن التصـــرف فـــي جـــزء مـــن أمـــوال 
حســـاب احتياطـــي األجيـــال القادمة من 
النفـــط  إيـــرادات  تحويـــل  وقـــف  خـــالل 
احتياطـــي  حســـاب  لصالـــح  المرصـــودة 

األجيـــال القادمـــة بصفـــة مؤقتـــة حتـــى 
نهايـــة الســـنة الماليـــة 2020، واســـتقطاع 
مبلغ وقدره 450 مليون دوالر من حساب 
احتياطـــي األجيال القادمـــة لمرة واحدة 
فقط؛ لدعم الميزانية العامة للدولة خالل 
المـــدة المتبقية من الســـنة المالية 2020، 
والموافقـــة أيضـــا علـــى إصـــدار مرســـوم 
بقانـــون بشـــأن التصـــرف فـــي جـــزء مـــن 
أموال حساب احتياطي األجيال القادمة.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على مشروع 
قـــرار يضع الضوابـــط والمعايير والقواعد 
التي تحدد المستفيد النهائي وفقا ألفضل 
الممارســـات والمعايير المتعلقة بتحسين 
ومكافحـــة  الدولـــي  الضريبـــي  االمتثـــال 
غســـل األموال وتمويل اإلرهاب، ويسري 
القـــرار على كافة األشـــخاص المســـجلين 

الخاضعين لقانون السجل التجاري.
رابعـــا: امتثـــاال لتكليـــف صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء لـــوزراء الخدمات 
فقـــد  الغربيـــة،  المنطقـــة  قـــرى  بزيـــارة 
اطلـــع المجلـــس علـــى نتائـــج زيـــارة وزير 
شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء إلى تلـــك القرى 
واحتياجاتهـــا وإدراج تلـــك االحتياجـــات 
والمـــاء؛  الكهربـــاء  هيئـــة  خطـــة  ضمـــن 

لتنفيذها.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  خامســـا: 
الرفـــاع  اقتـــراح برغبـــة لتطويـــر مكتبـــة 
العامـــة عبـــر مـــا تقـــوم بـــه وزارة التربيـــة 
المراجـــع  بكافـــة  بتزويدهـــا  والتعليـــم 
والكتـــب فـــي شـــتى المجـــاالت المعرفية 

والخدمات اإللكترونية.
علـــى  الـــوزراء  وافـــق مجلـــس  سادســـا: 

اقتـــراح برغبـــة لتضمين منهـــج المواطنة 
والـــدور  النائـــب  دور  حـــول  مفاهيـــم 

التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
ســـابعا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى رد 
يتعلـــق  برغبـــة  اقتـــراح  علـــى  الحكومـــة 

بإنشاء متحف للرياضيين.
وفـــي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
علمـــا بنتائـــج االجتمـــاع الـــوزاري لمنتدى 
مـــن  وذلـــك  الصينـــي  العربـــي  التعـــاون 
خـــالل تقريـــر  وزير الخارجيـــة، كما أطلع 
المجلس على نتائج مشـــاركة وزير العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي أعمـــال القمة 
اإلقليمية لمنظمـــة العمل الدولية، ونتائج 
اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة 
مـــن خـــالل تقريـــر وزيـــر شـــئون الشـــباب 

والرياضة.

قرارات المجلس

مـــــــــــراعـــــــــــاة أصـــــــــحـــــــــاب الـــــــمـــــــعـــــــاشـــــــات الـــــــمـــــــحـــــــدودة
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