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 ≈`̀≤`̀dCG :ä’É``̀cƒ``̀dG – ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh
 ÖeGôJ  ó`̀dÉ`̀fhO  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ù«FôdG
 â«ÑdG ≈dEG ¥ÉÑ°ùdG »a ¢ùeCG ¬∏≤K πμH
 á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G á«°ûY ¢†«HC’G
 äÉ`̀YÓ`̀£`̀à`̀°`̀SG π``̀c ¢`̀†`̀≤`̀f π```̀eCG ≈`̀∏`̀Y
 ¬ª°üN  Ωó≤J  ≈`̀dEG  ô«°ûJ  »àdG  …CGô`̀dG

 .¬«∏Y ¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG
 ìÉ```̀jô```̀dG ø````̀e º````̀Zô````̀dG ≈```̀∏```̀Yh
 ∫É``̀ª``̀YC’G π```̀LQ ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀j á`̀°`̀ù`̀cÉ`̀©`̀ª`̀dG
 záLƒe{`H  ÉeÉY  74  ≠dÉÑdG  ≥HÉ°ùdG
 ø∏YCGh  .OÓÑdG  í°ùàμà°S  ájQƒ¡ªL
 ∫hCG  ¿ƒμj  ¿CG  ≈°ûîj  …òdG  ,ÖeGôJ
 øe  ôãcCG  òæe  Ió`̀MGh  áj’ƒd  ¢ù«FQ
 øe Qƒ`̀¡`̀ª`̀L »`̀a É`̀Ñ`̀WÉ`̀N ,¿ô```b ™``̀HQ
 ™`̀HQCÉ`̀H  RƒØæ°S{  :ó```̀MC’G  ø`̀jó`̀jDƒ`̀ª`̀dG
 ¢†«HC’G  Éæà«H  »a  á«aÉ°VEG  äGƒæ°S

 .z™FGôdG
 ¢ù«FôdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫hó``̀L  ≈`̀∏`̀Yh
 á«HÉîàf’G  á∏ªëdG  øe  ô«NC’G  Ωƒ«∏d
 äÉ`̀ j’h  ™``̀HQCG  »`̀a  äÉ©ªéJ  á°ùªN
 É«fÉØ∏°ùæHh  á«dÉª°ûdG  Éæj’hQÉc  »g

 ¿CG  ≈∏Y  ,ø°ùæμ°ùjhh  ¿É¨«°û«eh
 Ró`̀«`̀HGQ ó``̀fGô``̀L »``̀a √QÉ``̀¡``̀f º`̀à`̀à`̀î`̀j
 2016 ΩÉY »a Éªc ,¿É¨«°û«e áj’ƒH

 .á°SÉFôdÉH √RƒØH ºdÉ©dG âZÉH ø«M

 õcôa  (ÉeÉY  77)  ¿ójÉH  ƒL  ÉeCG
 á`̀j’h  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  √Oƒ`̀¡`̀L
 ≈`̀dEG  É¡dÉ≤àfG  π`̀eCÉ`̀j  »àdG  É«fÉØ∏°ùæH
 íàØ«°S  É`̀e  ,»WGô≤ªjódG  ôμ°ù©ªdG

 »a  Gô«NCG  ¢†«HC’G  â«ÑdG  ÜGƒ`̀HCG  ¬d
 .á°SÉFôdÉH RƒØ∏d áãdÉãdG ¬àdhÉëe

 :É«ØdOÓ«a »a óMC’G Ωƒj ø∏YCGh
 ,ø«eƒj  ó©H  !¿É`̀eƒ`̀j  ∑Éæg  ∫GRÉ``̀e{
 »àdG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  √ò`̀¡`̀d  Gó``̀M  ™°†æ°S

 .zÉfOÓH âª°ùb
 Iô`̀«`̀NC’G Iô`̀ª`̀dG »`̀a{ ¬``̀fCG ô``̀cPh
 »a  ÖeGôJ  ódÉfhO  RÉa  (2016  ΩÉ`̀Y)
 äƒ°U  ∞``̀dCG  44  ¥QÉ`̀Ø`̀H  É«fÉØ∏°ùæH
 ø«jÓe áà°S øe ôãcCG π°UCG øe) §≤a
 äƒ`̀°`̀U π``̀μ``̀d{ :Gó```̀cDƒ```̀e ,z(äƒ```̀ °```̀U

 .z¬à«ªgCG
 õªjÉJ ∑Qƒjƒ«f áØ«ë°U âÑàch
 á«HÉîàfG á∏«d º«¶æJ …ƒæj ÖeGôJ ¿CG
 É¡dÓN  πÑ≤à°ùj  ¢†«HC’G  â«ÑdG  »a

 .400 ≈dEG π°üj øjƒYóªdG øe GOóY
 ø««μjôeC’G ÖWÉî«°ùa ¿ójÉH ÉeCG
 áj’ƒH  ¿ƒà¨æ«ª∏jh  »`̀a  ¬∏≤©e  ø`̀e
 …CGôdG  äÉYÓ£à°SG  ô«°ûJh  .ôjhÓjO

.¿ójÉH Rƒa ≈dEG
(12¢U π«°UÉØàdG)
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 Rƒ```a ..IOÉ```«≤dG º````YóH :ó```ªM ø`H ˆGó```ÑY
 á«fÉãdG Iô``ª∏d º``dÉ©dG á``dƒ£H Ö``≤∏H z1 ø``jôëH{

.óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S |

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S |

 ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh
 á«fGõ«ªdG √òg OÉªàYÉH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG ∫ÉMCGh 2022-2021
 á«fGõ«ªdG  ´hô°ûe  OGó`̀YEG  »a  »YhQ  óbh  ,ájQƒà°SódGh  á«fƒfÉ≤dG  ô`̀WC’G  ≥ah
 ,á«eƒμëdG  äÉ≤ØædG  ¢†ØN  2022-2021  ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d  ádhó∏d  áeÉ©dG
 ø«°ùëJ QGôªà°SGh ,ÉLÉ«àMG ôãcC’G ø«æWGƒª∏d »YÉªàL’G ºYódG ≈∏Y ®ÉØëdGh
 ºJ  Éªc  ,Égôjƒ£Jh  É¡à«∏YÉa  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  πª©dGh  á«eƒμëdG  äÉeóîdG  IAÉØc
 äGOGôjE’G  ≥«≤ëJ  ¢üNC’ÉHh  »dÉªdG  ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ±GógCG  ≥«≤ëàH  ΩGõàd’G
 áYƒ°VƒªdG á£îdG Ö°ùëH ∂dPh äÉahô°üªdG ±GógCÉH ΩGõàd’G ™e á«£ØædG ô«Z
 á∏MôªdG  ∫Ó`̀N  …OÉ°üàb’G  »aÉ©àdG  õ«ØëJ  ≈∏Y  πª©dG  IÉYGôe  ºJ  Éªc  ,∂dòd

.ø«æWGƒª∏d IóYGh ¢Uôa ≥∏N »a QGôªà°S’Gh á∏Ñ≤ªdG
 øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ∫ÓN ∂dP AÉL

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe
 ø«à«dÉªdG ø«àæ°ù∏d áeÉ©dG äGOGôjE’G äGôjó≤J á«fGõ«ªdG ´hô°ûe øª°†àjh
 QÉ«∏e 2^339h ,2021 á«dÉªdG áæ°ù∏d QÉæjO QÉ«∏e 2^285 ≠∏ÑJh 2022-2021
-2021  á«fGõ«ªd  §ØædG  π«eôH  ô©°S  ôjó≤J  ó©H  ,2022  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  QÉæjO

 ,á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’ÉH  QÉ©°SC’G  äÉ©bƒJ  ≥`̀ah  É«μjôeCG  GQ’hO  45  óæY  2022
 QÉæjO  äGQÉ«∏e  3^296  ≠∏ÑªH  IQôμàªdG  äÉahô°üªdG  »dÉªLEG  É¡«a  Qó≤j  Éª«a
 Éªæ«H ,2022 á«dÉªdG áæ°ù∏d QÉæjO äGQÉ«∏e 3^219 ≠∏Ñeh 2021 á«dÉªdG áæ°ù∏d
 á«dÉe  áæ°S  πc  øY  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  656`H  ™jQÉ°ûª∏d  IOƒ°UôªdG  äGOÉªàY’G  Qó≤J
 á«ªæàdG  èeÉfôH  äÉ≤aóJ  ∂dP  ÓeÉ°T  √ÓYCG  ø«JQƒcòªdG  ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ùdG  øe

.»é«∏îdG
 áeóN óFGƒa ¿hóH »dhC’G  »dÉªdG  õé©dÉH  ∫ƒ°UƒdG  ≈dEG  á«fGõ«ªdG  ±ó¡Jh
 ΩÉY »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 388h 2021 ΩÉY »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 568 ≈dEG  ΩÉ©dG  øjódG
 QÉ«∏e 1^145h 2021 áæ°S QÉæjO QÉ«∏e 1^276`H »∏μdG õé©dG Qó≤j Éªæ«H ,2022

.2022 áæ°S QÉæjO
 ≥≤M  »dÉªdG  ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ¿CG  á«fGõ«ªdG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  í°VhCG  óbh
 QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  ¿CGh  ,2019  ΩÉY  ájÉ¡f  ™e  ¬d  Ωƒ°Sôe  ƒg  Ée  Ö°ùëH  ¬aGógCG
 ÖÑ°ùH …OÉ°üàb’G •É°ûædG DƒWÉÑJh »dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH äGôjó≤J øY §ØædG
 ´ÉØJQG ≈dEG iOCG á«£ØædG ô«Z äGOGôjE’G ≈∏Y ∂dP ô«KCÉJh ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
 ájQGOE’G ∞jQÉ°üªdG ¢†ØNh äÉahô°üªdG §Ñ°†H ΩGõàd’G ™e õé©dG äÉ©bƒJ »a
 ô«Z äGOGôjE’G á«ªæJ »a QGôªà°S’Gh É¡°ùØf IôàØdG ∫ÓN %30 áÑ°ùæH áeƒμëdÉH
 á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO ôjô≤J ádÉMEG AGQRƒdG ¢ù∏ée Qôb á«fÉK á¡L øe .á«£ØædG
 ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ≈dEG  2020-2019 á«æ¡ªdG  áæ°ù∏d  ájQGOE’Gh
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 äÉ¶MÓªdG  øe  ≥≤ëàdG  ≈∏Y  ±Gô°TEÓd  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 á≤HÉ°ùdG  ôjQÉ≤àdG  á©LGôe  AÉæKCG  á©ÑàªdG  á«dBÓd  É≤ah  ¬«a  IOQGƒdG  äÉ«°UƒàdGh
 äGQGRƒ`̀dG  πμd  √ôμ°T  øY  ¢ù∏éªdG  ÉHô©e  ,á``̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿Gƒjód
 ¢ùμ©j ÉªH ôjô≤àdG »a ájôgƒL äÉ¶MÓe É¡æY OôJ ºd »àdG á«eƒμëdG äÉ¡édGh

.ø«fGƒ≤dGh áª¶fC’ÉH É¡eGõàdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

ádhó∏d IójóédG á«fGõ«ªdG ≈∏Y ≥aGƒj AGQRƒdG ¢ù∏ée
ÉLÉ«àMG ôãcC’G ø«æWGƒª∏d ºYódG ≈``∏Y ®ÉØëdGh á«eƒμëdG äÉ≤ØædG ¢†ØN

 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd »°üî°ûdG  πãªªdG  áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG
 Ö≤∏H  z1  øjôëH{  ≥jôa  RƒØH  πãªàªdG  ô«ÑμdG  RÉéfE’G  ¿CG  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ≥≤ëJ  »dGƒàdG  ≈∏Y  á«fÉãdG  Iôª∏d  Oƒ`̀ehô`̀H  áÄa  äGQÉ«°ù∏d  NHRA  ºdÉ©dG  ádƒ£H
 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¬«dƒJ …òdG ô«ÑμdG ºYódG π°†ØH ºK øeh ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG øe π°†ØH
 áfÉμe á°UÉN äGQÉ«°ùdG á°VÉjQh áeÉY á°VÉjô∏d π©L …òdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á°VÉjô∏d
 ájQÉ≤dGh á«ª«∏bE’G á«°VÉjôdG äÉcQÉ°ûªdGh πaÉëªdG ∞∏àîe »a Gô«Ñc GQƒ°†Mh ábƒeôe
 øjôëH{ ≥jôa ≥≤ë«d ÉHÉéjEG ¢ùμ©fG …òdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ºYóH √ƒª°S Gó«°ûe ,á«ªdÉ©dGh

.»dGƒàdG ≈∏Y á«fÉãdGh ≥jôØdG äÉcQÉ°ûe ïjQÉJ »a á«fÉãdG Iôª∏d ºdÉ©dG ádƒ£H Ö≤d z1
 º°Sƒªd OƒehôH áÄa äGQÉ«°ù∏d NHRA ºdÉ©dG ádƒ£H Ö≤∏H z1 øjôëH{ ≥jôa êƒJh
 áj’ƒH áYô°ù∏d  ¢SÉ¨«a  ¢S’ áÑ∏M ≈∏Y Iô«NC’G  ádƒédG  »a QÉ°üàf’G  ó©H ∂dPh Ω2020
 ¥ÉÑ°ùdG  »a  ¿ƒ°ùcÉL  »Ø«à°S  ≥FÉ°ùdG  RÉa  PEG  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  GOÉØ«f

.≥jôØ∏d »dGƒàdG ≈∏Y »fÉãdG Ö≤∏dG iógCG …òdG »FÉ¡ædG
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 z»``HO …Ó``a{`d …ò``«ØæàdG ¢``ù«FôdG
 øë°ûdG äÓ``MQ :zè``«∏îdG QÉ``ÑNCG{`d
Éjƒb ÉÑ∏W äó¡°T ¥ÓZE’G Iôàa ∫Ó``N

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó`̀cCG
 å«Z z»```̀HO …Ó```̀a{ á`̀cô`̀°`̀û`̀d
 äCGó```̀H  á`̀∏`̀bÉ`̀æ`̀dG  ¿CG  å`̀«`̀¨`̀dG
 ≈dEG  äÓMôdG  Iô«Jh  IOÉ`̀jR
 É`̀«`̀é`̀jQó`̀J 44`````̀dG É`̀¡`̀JÉ`̀¡`̀Lh
 ¥Ó````ZE’G Iô``à``a ó`̀©`̀H ∂````dPh
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á``ë``FÉ``L Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
-ó«aƒc{  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ∫Ébh .z19
 IOÉYE’Gh øë°ûdG  äÓMQ ¿EG
 ∫GƒW ∞bƒàJ ºd øWƒdG ≈dEG

 ≈∏Y Éjƒb É«ªdÉY ÉÑ∏W ó¡°ûJ âfÉc øë°ûdG äÓMQ ¿CG Éªc ,¥ÓZE’G Ióe
.IôàØdG ∂∏J »a ™∏°ùdGh ™FÉ°†ÑdG

 É¡jôaÉ°ùe  á∏MQ  º«ª°üJ  äOÉYCG  z»HO  …Óa{  ¿CG  å«¨dG  ±É°VCGh
 ôWÉîe  π«∏≤àd  É¡JÉ«∏ª©d  á«dÉëdG  á«dÉ©dG  ô«jÉ©ªdG  ≈∏Y  AÉæH  πeÉμdÉH
 â∏ãªJ ácGô°T »gh ,ôØ°ù∏d á«∏©ØdG óFGƒØdG ≥«≤ëàd ¢Shô«ØdG ∫É≤àfG
 π°üj  ≈àM  õéëdÉH  ôaÉ°ùªdG  Ωƒ≤j  ¿CG  πÑb  á£«°ùH  äGƒ`̀£`̀N  »`̀a
 á°UÉîdG  áeRÓdG  áfhôªdG  É¡jôaÉ°ùªd  á∏bÉædG  äô`̀ah  PEG  ¬à¡Lh  ≈`̀dEG

.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH π«LCÉàdG hCG AÉ¨dE’G »a ºgôØ°S äÉÑ«JôàH
 áeõà∏e  ácô°ûdG  ¿CG  »HO  …Óa  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∞°ûch
 •ƒ£îH  §ÑJôJ  ’  »àdG  áehóîªdG  ô«Z  äÉ¡LƒdG  øe  ójõe  íàØH
 ø«H  á°ùaÉæªdG  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,äGQÉ`̀eE’G  hCG  »HO  ™e  ô°TÉÑe  ¿Gô«W
 »gh  ,á«ë°Uh  á«©«ÑW  á≤£æªdG  »a  …OÉ°üàb’G  ¿Gô«£dG  äÉcô°T
 ™°ShCG  äGQÉ«N  ¬jód  ôaGƒàJ  …òdG  ∂∏¡à°ùªdG  ídÉ°U  »a  Ö°üJ  Iõ«e

.É¡JÉéàæeh É¡JÉeóN ôjƒ£J ≈dEG ÉªFGO äÉcô°ûdG ™aóJh
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) 

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d zá«HôàdG{

á°UÉîdG á«Hôà∏d É«ªbQ É°SQO 197 
 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀«``̀cƒ``̀dG äó``````̀cCG
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh á`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒH  á«HÓ£dG
 Ö«édG  ∞°Sƒj  áî«°T  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 »dGƒM OGóYEG øe â¡àfG IQGOE’G ¿CG
 É¡©aQ  ºà«d  ,É«fhôàμdEG  É°SQO  197
 IÉ`̀æ`̀bh  á«ª«∏©àdG  á`̀ HGƒ`̀Ñ`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y
 á«HôàdG  IQGOEÉH  á°UÉîdG  Üƒ«Jƒ«dG
 øe  áÑ∏£dG  á©HÉàe  ™`̀e  ,á°UÉîdG
 äGƒ`̀æ`̀b ô`̀Ñ`̀Y á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ`̀ Ä`̀ Ø`̀ dG
 …hP  ká`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,ó©H  ø`̀Y  π°UGƒJ
 ábÉYE’G  …hPh  ,óMƒàdG  ÜGô£°VG

 QÉÑNCG{`d  ¢UÉN íjô°üJ »a âaÉ°VCGh  .¿hGO áeRÓàeh á«ægòdG
 á«°VÉjôdG  á«HôàdG  IQGOEG  äó``̀YCG  ∂`̀ dP  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ¬`̀ fCG  zè«∏îdG
 á«Ø«c ∫ƒM á«ÑjQóàdG  ¢TQƒdG  øe áeõM äGó°TôªdGh á«Ø°ûμdGh
 ø«ª∏©ª∏dh  ø««°UÉ°üàNÓd  »fhôàμdE’G  ¢SQódG  ¢VôYh  AGô`̀KEG
 IQGOE’G  äó`̀YCG  Éªc  ,á«°VÉjôdG  á«HôàdG  IOÉ`̀e  »≤°ùæeh  π``FGhC’G
 ôjƒ°üJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  π`̀MGô`̀ª`̀dG  ™«ªéd  É«fhôàμdEG  É`̀°`̀SQO  (359)

 .á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G »a á«côëdG äGQÉ¡ªdG
 IQƒàcódG  âdÉb  ø«HƒgƒªdG  áÑ∏£dG  èeGôÑH  ≥∏©àj  Éª«ah
 ájÉYQ õcôe ó«©°U ≈∏Y Gõ«ªe ÉeÉY ¿ƒμ«°S ΩÉ©dG Gòg ¿EG Ö«édG
 »àdG á«FGôKE’G èeGôÑdG øe áeõM ìô£«°S PEG ;ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG
 äÉ°SQÉªªdG çóMCG ≥ah ,áÑ∏£dG äÉMƒªWh ÖgGƒe ™e Ö°SÉæàJ
 á«ªdÉ©dGh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÜQÉéàdÉH  ø«æ«©à°ùe  ,ájƒHôàdG

.áëLÉædG
(7¢U π«°UÉØàdG)

 π«μ°ûJ ≈∏Y Ωƒ«dG äƒ°üj ÜGƒædG
 äÉeóîdG ∫ƒ``M ≥``«≤ëJ »``àæéd
ó``YÉ`≤àdG ≥``jOÉ``æ°Uh á````«Ñ£dG

 ≈∏Y  Ωƒ``«``dG  ¬à°ù∏L  »``a  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  äƒ`̀°`̀ü`̀j
 π«μ°ûJ  ¢Uƒ°üîH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ø`̀e  Ωó≤ªdG  Ö∏£dG
 áeó≤ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôH  ≥«≤ëJ  áæéd
 ≥≤ëàdG  »a  ≥«≤ëàdG  QhÉëe  πãªàJh  ,áë°üdG  IQGRh  øe
 õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  á∏°UÉëdG  á«Ñ£dG  AÉ£NC’G  øe
 ¢ü≤f  øe  ≥≤ëàdGh  ,áë°üdG  IQGRƒ``̀d  á©HÉàdG  á«ë°üdG
 ó«YGƒª∏d  á∏jƒ£dG  QÉ¶àf’G  Oóe  øe  ≥≤ëàdGh  ,á``̀jhOC’G
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »`̀a  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ¢ü≤f  ø`̀e  ≥≤ëàdGh  á«Ñ£dG

.á«Ñ£dG õcGôªdGh
 ÜGƒædG  øe  OóY  øe  Ωó≤ªdG  Ö∏£dG  ≈∏Y  äƒ°üj  Éªc
 ≥jOÉæ°U  ∫ƒM  á«fÉªdôH  ≥«≤ëJ  áæéd  π«μ°ûJ  ¢Uƒ°üîH
 ,á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG øe QGóJ »àdG óYÉ≤àdG
 äGRƒé©dG ÜÉÑ°SCG øe ≥≤ëàdG »a πãªàJ ≥«≤ëàdG QhÉëeh
 áÄ«¡dG  äGAGô```̀LEG  ø`̀e  ≥≤ëàdGh  ≥jOÉæ°ü∏d  á`̀jQGƒ`̀à`̀c’G
 á«∏YÉa  øe  É°†jCG  ≥≤ëàdGh  ,äGRƒé©dG  ∂∏J  á¡LGƒe  »a
 øe  ≥≤ëàdGh  ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  ∫Gƒ`̀eCG  äGQÉªãà°SG
 ≥jOÉæ°üdG IQGOEG »a »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG AGOCG

 .ájóYÉ≤àdG

.å«¨dG å«Z |

 å```ëÑJ ¿É```°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á```«æWƒdG
 OÉ```ëJ’G AGô``Ø°ùd äGQÉ```jR Ö``«JôJ
π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õ``cGôªd »HhQhC’G
(5¢U π«°UÉØàdG)

.Ö«édG áî«°T .O |

.¿ójÉH ƒL |.ÖeGôJ ódÉfhO |

 ÜGô```̀ à```̀ bG ..á````̀«````̀μ````̀jô````̀eC’G äÉ```̀ HÉ```̀ î```̀ à```̀ f’G
¿ó``̀jÉ``̀H Rƒ```Ø```H äÉ```̀©```̀bƒ```̀Jh º``̀°``̀ù``̀ë``̀dG á``̀YÉ``̀ °``̀S

¥Gô©dG »a áKÓãdG AÉ°SDhôdÉH áMÉWEÓd §£îJ ¿GôjEG
 ¿Gô`̀jEG  ¿CG  OGó¨H  »a  »°SÉ«°S  Qó°üe  ∞°ûc  :(Üô©dG  áØ«ë°U(  –  OGó¨H
 äÉHÉîàf’G  ó`̀Yƒ`̀e  πÑb  ,¥Gô`̀©`̀ dG  »`̀a  á`̀KÓ`̀ã`̀dG  AÉ`̀°`̀SDhô`̀dÉ`̀H  á`̀MÉ`̀WEÓ`̀d  §£îJ
 ¬LGƒJ É¡JÉMƒªW øμd ,2021 ΩÉY ∞«°U ÉgDhGôLEG Qô≤ªdG IôμÑªdG á«fÉªdôÑdG
 »ªXÉμdG  ≈Ø£°üe  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  øe  Óc  ¿Gô`̀ jEG  ™°†Jh  .áj qóL  äÉHƒ©°U
 áfÉN »a »°SƒÑ∏ëdG óªëe ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQh ídÉ°U ºgôH ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQh
 ¢ù«FQ É¡Ø«∏ëH í«WoCG ¿CG òæe ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ájOƒ©°ùdG AÉØ∏M

 »a  â≤∏£fG  ábƒÑ°ùe  ô«Z  äGôgÉ¶J  Ö≤Y  …ó¡ªdGóÑY  ∫OÉY  ≥HÉ°ùdG  AGQRƒ`̀dG
.G kQƒ¡°T äôªà°SGh 2019 ôHƒàcCG

 áKÓãdG  AÉ°SDhôdÉH  áMÉWEÓd  á«fGôjE’G  á£îdG  §°ûæJ  ¿CG  QOÉ°üªdG  ™bƒàJh
 øY  É¡°† qîªJh  á«μjôeC’G  á°SÉFôdG  äÉHÉîàfG  ácô©e  AÓéfG  Ö≤Y  ¥Gô©dG  »a

 .íHGQ
(13¢U π«°UÉØàdG)

 ¢ùμ©j ÉgóYƒe »``a á«fGõ«ªdG ºjó≤J :»``£≤°ùªdG
á«æWƒdG áë∏°üªdG ≥≤ëj Éªd ≥aGƒà∏d É«eƒμM É``¡LƒJ

 ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ódÉN ócCG
 ÉgóYƒe  »a  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ºjó≤àH  áeƒμëdG  ΩGõàdG  ¿CG  iQƒ°ûdG
 ¢ùμ©j  Éªc  ,øμªe  âbh  ´ô°SCG  »a  ÉgRÉéfEG  »a  É¡àÑZQ  í°Vƒj  …Qƒà°SódG
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  É¡à°SGQód  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ΩÉeCG  ∫ÉéªdG  ìÉ°ùaE’  ¬LƒàdG

.á«æWƒdG áë∏°üªdG ≥≤ëJ ácôà°ûe äÉ≤aGƒJ
 á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¿CG ≈dEG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ¢UÉN íjô°üJ »a âØdh
 ,á«fGõ«ªdG  ´hô°ûe  RÉéfEG  ø«M  ≈dEG  OÉ≤©fG  ádÉM  »a  ≈≤Ñà°S  ájOÉ°üàb’Gh
 ÜGƒædG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ™e ≥«°ùæàdG ºà«°S Éª«a
 OGó©à°S’G πeÉc ÉjóÑe ,áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô°ûe åëH äÉ«dBG ∫ƒM åMÉÑà∏d

.øWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U »a ƒg Ée πc ≥«≤ëàd ¿hÉ©à∏d
 iôJ  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¿CG  ócCGh  
 ¢ù°SC’G  √òg  ≥ah  á«eƒμëdG  äÉ≤ØædG  §Ñ°†d  »©°ùdG  ¿ÉμªH  IQhô°†dG  øe

.ºYódG ¬«LƒJh äÉ≤ØædG ¢†ØN π«°UÉØJ ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh
(5¢U π«°UÉØàdG).»£≤°ùªdG ódÉN |



.óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S  |.áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ƒª°S  |
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ó«ªëŸG ó«ª
:ô£°ùdG ∫hCG

 ¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ »a IQƒμ°ûe á«∏NGódG IQGRh Oƒ¡L
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ≤dEG  »a  á°UÉNh  ,áªjôédG  áëaÉμeh
 ÜGOBÓ``d  á«aÉæe  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  ¿ƒeƒ≤j  ø`̀jò`̀dG  ¢UÉî°TC’G
 A’Dƒg π«MôJ ≈æªàf ..á«ÑæLC’G äÉ«°ùæédG øe áeÉ©dG

 .ºgô«¨d IôÑ pY Gƒfƒμ«d OÓÑdG øe º¡dÉãeCGh

:º¡ªdG ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y OôdG QÉ¶àfÉH ¢SÉædG
 AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g  äQó`̀°`̀UCG  ¿CG  ó©Hh  ≈àM
 ¢ù«FôdG  ÖFÉf  øe  ≥«∏©J  øe  AÉL  Ée  ¿CÉ°ûH  Éë«°VƒJ
 AÉHô¡μdG  IQƒ`̀JÉ`̀a  ø`̀Y  º`̀Yó`̀dG  ∞`̀ bh  ¿CÉ°ûH  …ò«ØæàdG
 ∞°ûj  º`̀d  ÉªHQ  hCG  ,™æà≤J  º`̀d  ¢SÉædG  ¿CG  ’EG  ,AÉ`̀ª`̀dGh
 í«°VƒJ ,É¡°ùLGƒg ≈∏Y ¢†≤jh É¡Ñ∏b øÄª£jh É¡∏«∏Z
 OôdG  QÉ¶àfÉH  Ωƒ«dG  ¢SÉædG  ¿EÉa  ∂dòd  ,IôbƒªdG  áÄ«¡dG
 ¬H Ωó≤J …òdG º¡ªdG »fÉªdôÑdG ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y ÜGƒédGh
 ôjRh ≈dEG  ¬LƒªdGh ,…ô°ShódG  ≈°ù«Y  ÖFÉædG  IOÉ©°S
 Ée  í«ë°U  π`̀g))  :¬«a  AÉL  …ò`̀dGh  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG
 äÉeóNh äÉ©jRƒà∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf ¬H ìô°U
 ìôà≤e  ≈∏Y  GOQ  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«¡H  ø«côà°ûªdG
 øY  ºYódG  π«∏≤àH  ádhódG  øe  É¡LƒJ  ∑Éæg  ¿CG  ,»HÉ«f
 ºYódG  ∞bƒJ  ≈`̀ dEG  ’ƒ°Uh  »éjQóJ  πμ°ûH  AÉHô¡μdG
 ™e  ?É«FÉ¡f  ºYódG  ∞bƒà«°S  GójóëJ  ≈àªa  ??..É«FÉ¡f

.((?..∂dòd äGQôÑªdÉH ÉfójhõJ
 â≤aGh  ¢ùeC’ÉH  É¡à°ù∏L  »a  IôbƒªdG  áeƒμëdG
 ,2022-2021  ø«àeOÉ≤dG  ø«àæ°ùdG  á«fGõ«e  ≈∏Y
 ®ÉØëdGh ,á«eƒμëdG äÉ≤ØædG ¢†ØN É¡«a »YhQ »àdGh
 ..ÉLÉ«àMG  ôãcC’G  ø«æWGƒª∏d  »YÉªàL’G  ºYódG  ≈∏Y
 Ó«°üØJ ôãcCG πμ°ûH É¡ë«°VƒJ ºàj ¿CG Öéj á£≤f Éægh
 AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ºYO  πgh  ((ÉLÉ«àMG  ôãcC’G))  ¿CÉ°ûH

?∫hC’G øμ°ùªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd É¡æª°V øe
 ôjRh  ÜGƒ`̀L  »JCÉj  ¿CG  ≈`̀ dEGh  ,ø«ëdG  ∂dP  ≈àMh
 ,…ô°ShódG ≈°ù«Y ÖFÉædG ∫GDƒ°S ≈∏Y AÉªdGh AÉHô¡μdG

 ≈∏Y  øÄª£ªdGh  º`̀jô`̀μ`̀dG  Oô``̀dG  QÉ¶àfÉH  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ¿EÉ``̀a
.º¡ªdG ∫GDƒ°ùdG

:ô£°ùdG ôNBG
 øWGƒªdG  çóëàj  á`̀bÉ`̀YEGh  ¢`̀Vô`̀eh  IÉfÉ©e  ø«H
 IÉ`̀fÉ`̀©`̀ª`̀dG  ø`̀Y  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  áæμ°S  ø`̀e  .´  .´
 ,øμ°ùdG ™e Ö©°üdG »°û«©ªdG ¬©°Vh ≈∏Y Ióéà°ùªdG
 á°ùªN  øe  áfƒμe  Iô°SCG  ÜQ  ÉfCG : kÓFÉb  çóëàj  å«M
 á°†jôe  »`̀à`̀LhRh  ,Ö∏≤dÉH  ¢†jôeh  óYÉ≤àe  ,OGô``̀aCG
 Éà∏c  ΩGóîà°SG  ≈∏Y IQó≤dG  É¡Jó≤aCG  ,ácôëàe  äÉ£∏éH
 …hP  øe  áæHG  ÉæàjÉYQ  âëJh  ,»©«ÑW  πμ°ûH  É¡jój
 ,ájô°üH  ábÉYEG  ™e  ,(áæ°S  17)  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G
 á©LGôe óæY Iójó°T IÉfÉ©eh áØãμe ájÉYQ ≈dEG êÉàëJh

.äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 »æfCG øe ºZôdG ≈∏Yh :∫ƒ≤dÉH øWGƒªdG Oô£à°ùjh
 iôNCG ≈dEG á≤°T øe π≤æJCG âdRÉe É keÉY 17 øe ôãcCG òæe
 ¢ùªN ≈dEG É¡æ«H â∏≤æJ »àdG ≥≤°ûdG OóY π°Uh ¿CG ≈dEG
 Óa …óYÉ≤àdG »ÑJGQ º¶©e ™£≤à°ùJ äGQÉéjEG ™e ≥≤°T
 ≈dEG Ögòj »bÉÑdGh π«∏≤dG QõædG ’EG »Jô°SC’h »d ≈≤Ñàj
 äÉÑ∏£àe ô«°ù«Jh »àLhRh »àæH’h »d äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ô°ùμjh »æbQDƒj …òdG ôeC’G ,á«eƒ«dG á«°û«©ªdG IÉ«ëdG
 Iôàa òæe »æfEG å«M ,øμ°ùdG ´ƒ°Vƒe ƒg ôãcCG »∏gÉc
 ,á¶ëd  …CG  »a  á≤°ûdG  øe  Oô£dÉH  Oó¡e  ,á∏«∏≤H  â°ù«d
 øe  »æμªJ  Ωó`̀Yh  ,´QÉ°ûdG  »a  »Jô°SCG  ™e  â«ÑªdGh
 …OÉªdGh »ë°üdG ™°VƒdG Gòg »a iôNCG á≤°T QÉéà°SG

!!™°VGƒàªdG
 »g ôbƒªdG ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  »Jó°TÉæeh  »àdÉ°SQ
 á°UÉN IQƒ°üH »fÉμ°SE’G »Ñ∏W »a áaCGôdG ø«©H ô¶ædG
 √òg π°üJ  ¿CG  πeCG  »∏ch ,ΩRCÉàªdG  »FÉæãà°S’G  »aô¶d
 kÓM  »Jô°SC’h  »d  óéj  ¿CGh  ,¬JOÉ©°S  ≈`̀dEG  Ió°TÉæªdG
 øëfh  ..¢ùFÉÑdG  ±ô`̀¶`̀dG  Gò`̀g  ø`̀e  Éfò≤æjh  ,øμ°ù∏d
 ¿Éμ°SE’G ôjRh IOÉ©°S øe áªjôμdG áHÉéà°S’G QÉ¶àfÉH

 .ôbƒªdG

malmahmeed7@gmail.com

º¡ªdG ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y OôdG QÉ¶àfÉH ¢SÉædG

 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äó`̀cCG
 ≈∏Y  »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG  ¢UôM  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO  ôjô≤J  á°ûbÉæeh á°SGQO
 á«æ¡ªdG áæ°ù∏d ô°ûY ™HÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ájQGOE’Gh
 ÉªHh  ,á«dhDƒ°ùeh  á«æ¡e  πμH  2020-2019
 AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∫ÉªdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≥≤ëj
 õjõ©Jh  ,á`̀dhó`̀dG  äÉ°ù°SDƒe  äÉeóN  IOƒéH
 Iô«°ùªdG  º`̀YOh  ,»©jô°ûàdGh  »HÉbôdG  Qhó`̀dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG

.ióØªdG
 á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ¿Gƒ```̀jO  ô`̀jô`̀≤`̀J  ƒ∏îH äOÉ``̀°``̀TCGh
 áæ°ù∏d ô°ûY ™HÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ájQGOE’Gh á«dÉªdG
 ≈∏Y  äÉ¶MÓe  …CG  øe  2020-2019  á«æ¡ªdG
 ¢UôM  ó`̀cDƒ`̀j  …ò``̀dG  ô```eC’G  ,ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏ée
 ò«ØæJh ΩÉ©dG ∫ÉªdG IQGOEG ø°ùM ≈∏Y ¢ù∏éªdG
 øY ¢ù∏éªdG Öàμe áÄ«g º°SÉH áHô©e ,¿ƒfÉ≤dG
 á°SÉFôH  áeÉ©dG  áfÉeCÓd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ≠dÉH
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  áªéfƒH  óªëe  ó°TGQ  QÉ°ûà°ùªdG
 ¿hÉ©àdGh  AGOC’G  ø°ùM  ≈∏Y  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd

.áaô°ûªdG áé«àædGh »æ¡ªdG ΩGõàd’Gh RQÉÑdG
 ¢ù∏ée Öàμe áÄ«g ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL
 âæH  ájRƒa  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ó≤Y  …ò`̀dG  ÜGƒædG
 å«M  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY
 ô`̀jRh  ø`̀e  IOQGƒ```̀ dG  á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dG  ¢VGô©à°SG  º`̀J
 ¢Uƒ°üîH ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T
 ¿CÉ°ûH  (á∏é©à°ùe  áØ°üH)  áÑZôH  ìGô`̀à`̀b’G
 á«FÉbƒdGh  á«Ñ£dG  ¢û«àØàdG  äÓªM  ∞«ãμJ
 ¢VôY  ÖàμªdG  áÄ«g  äQô``̀bh  ,∫Éª©dG  √ÉéJ
 ¢ù∏éªdG  äÉ°ù∏L  ∫ÉªYCG  ∫hó`̀L  »a  ádÉ°SôdG

.á∏Ñ≤ªdG
 áÄ«g  â`̀ã`̀ë`̀H  ,π`̀ °`̀ü`̀à`̀e  ó`̀«`̀©`̀°`̀U  ≈``̀∏``̀Yh
 ÜGƒædG  øe  OóY  øe  áeó≤ªdG  äÉÑ∏£dG  ÖàμªdG
 á«fÉªdôH  ≥«≤ëJ  áæéd  π«μ°ûJ  ¢Uƒ°üîH
 IQGRh  ø`̀e  áeó≤ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¿CÉ°ûH
 ≥«≤ëJ  áæéd  π«μ°ûJ  ¢Uƒ°üîHh  ,áë°üdG
 øe QGóJ »àdG óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ∫ƒM á«fÉªdôH
 äQôbh  ,á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 äÉ°ù∏L  ≈∏Y  äÉÑ∏£dG  ¢VôY  ÖàμªdG  áÄ«g

 .áeOÉ≤dG ÜGƒædG ¢ù∏ée

á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG á``̀ HÉ``̀ bô``̀ dG ô``jô``≤``J å`̀ ë`̀ Ñ`̀ J ÜGƒ```̀ æ```̀ dG Ö`̀ à`̀ μ`̀ e á`̀ Ä`̀ «`̀ g

 ø`̀H »```̀∏```̀Y á`````jÉ`````YQ â```̀ë```̀J
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,ídÉ°üdG  ídÉ°U
 ™`̀e á``̀cGô``̀°``̀û``̀dÉ``̀Hh ,iQƒ```̀°```̀û```̀dG
 ìÉààaG  ºà«°S  ,…hGƒ```̀g  á`̀cô`̀°`̀T
 øjôëÑdG  Iõ`̀ FÉ`̀L  ™`̀jRƒ`̀J  π`̀Ø`̀M
 ôÑªaƒf  17  »``̀a  CIO200
 øY  »°VGôàaG  Qƒ°†ëH  2020

.âfôàfE’G ≥jôW
 ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ QÉ```̀°```̀TCGh
 ¿CG  ≈`̀ dEG  »LÉM  º°SÉL  QƒàcódG

 …ò``dGh  ,õ`̀FGƒ`̀é`̀dG  ™`̀jRƒ`̀J  πØM
 πÑb øe ádhO 24 øe ôãcCG »a º«bCG
 á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G-  »°S  …EG  »L
 IOÉ≤d  ôjó≤J  ôÑcCG  ƒg  ,IóëàªdG
 §°ShC’G ¥ô°ûdG »a É«LƒdƒæμàdG
 ΩÉ©∏d  ΩÉ`̀≤`̀j  …ò```̀dGh  ,É`̀«`̀≤`̀ jô`̀aEGh
 áμ∏ªe  »a  »dGƒàdG  ≈∏Y  ™`̀HGô`̀dG
 áªFÉb QÉ«àNG ºà«°S Éªc .øjôëÑdG
 »a øjõFÉØdG øª°V øe Iô°üàîe
 øª°V  Gƒfƒμ«d  øjôëÑdG  IõFÉL

 äÉeƒ∏©e  ∫hDƒ°ùe  200  π°†aCG
 »HO  »a  ΩÉ≤«°S  …ò`̀dG  πØëdG  »a

.ôÑª°ùjO ô¡°T ∫ÓN
 ¿hOÉ``̀L ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG OÉ``̀°``̀TCG ó``̀bh
 ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,hÉ`̀c
 ∂`̀jô`̀°`̀û`̀dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG …hGƒ````̀g
 ºYO  äGQOÉÑªH  ,çóë∏d  »ª°SôdG
 »a  É«LƒdƒæμàdG  OGhQ  ôjó≤Jh
 …hGƒg É¡ªYóJ »àdGh ,øjôëÑdG
 É`̀ keÉ`̀Y 16 ```̀dG QGó```e ≈`̀∏`̀Y É`̀ k°`̀†`̀jCG

.á«°VÉªdG
 ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ ∫É``````bh
 øëf{  :»`̀LÉ`̀M  º°SÉL  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  ó«°ù∏d  ¿ƒæàªe
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ídÉ°üdG
 çó`̀ë`̀dG Gò```̀g π`̀ ã`̀e á``̀eÉ``̀ bEG ≈`̀∏`̀Y
 ΩÉ©∏d  ¬`̀à`̀jÉ`̀YQ  â`̀ë`̀J  ¥ƒ`̀eô`̀ª`̀dG
 IhÓ``Y .»``dGƒ``à``dG ≈`̀∏`̀Y »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 …hGƒg ácô°T âª¡°SCG ,∂dP ≈∏Y
 πμ°ûH  øjôëÑdG  »`̀a  É``̀¡``̀JQGOEGh

 É«LƒdƒæμàdG  ôjƒ£J  »`̀a  ô«Ñc
.zOÓÑdG »a ø««æ¡ªdGh

™``̀jRƒ``̀J π``̀Ø``̀M ≈``̀ Yô``̀ j iQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e ¢``̀ù``̀«``̀FQ
…QÉ``édG  ô``Ñªaƒf  ∞``°üàæe  zCIO200{  ø``jôëÑdG  Iõ``FÉL

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd  äó`̀≤`̀Y
 OÉ≤©f’G  QhO  ∫Ó``N  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  É¡YÉªàLG  ¢`̀ù`̀eCG
 á°SÉFôH ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG
 ,áæé∏dG  ¢ù«FQ …QÉ°üfC’G ∞°Sƒj óªMCG  ÖFÉædG
 ó©oH øY ∂dPh ,áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG Qƒ°†ëHh

. Zoom èeÉfôH á«æ≤J ≥jôW ôÑY
 ≥jó°üàdÉH  ∫hC’G  √óæH  »a  ´ÉªàL’G  CGó`̀H
 π`̀ã`̀ª`̀Jh ,»``̀fÉ``̀ ã``̀ dG ´É``̀ª``̀ à``̀L’G ô`̀°`̀†`̀ë`̀e ≈``∏``Y
 á©HÉàe  ∫hó``̀L  ¢VGô©à°SG  »`̀a  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  óæÑdG
 ådÉãdG  óæÑdG  AÉLh  ,á°SGQódG  ó«b  äÉYƒ°VƒªdG
 á°ù«FQ øe ádÉëªdG äÉYƒ°VƒªdG ¢VGô©à°SG »a
 ÉjÉ°†≤dG  »a  ä’É``ME’G  â∏ãªJ  å«M  ,¢ù∏éªdG
 πjó©àH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ádÉMEG :≈dhC’G :á«dÉàdG
 áæ°ùd  78  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG  ¢†©H
 âªJh  ,π`̀£`̀©`̀à`̀dG  ó`̀°`̀V  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2006
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  áÑWÉîe
 IOÉªdG  πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ádÉMEG  á«fÉãdGh
 ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd 18 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG øe á©°SÉàdG
 πª©dG IQGRh áÑWÉîe ºJh ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG
 ìGôàb’G ádÉMEG  ,áãdÉãdGh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ,QÉëàf’G øe ájÉbƒ∏d øNÉ°S §N ô«aƒàH áÑZôH

 ádÉMEG  ,™HGôdGh ,áë°üdG  IQGRh áÑWÉîe âªJh
 á°SGQóH  áeƒμëdG  ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàb’G
 ,É¡JÉLQOh ábÉYE’ÉH ô∏μ°ùdG ≈°Vôe áHÉ°UEG ióe
 á«ªæàdGh πª©dGh áë°üdG »JQGRh áÑWÉîe ºJh
 áÑZôH  ìGôàb’G  ádÉMEG  á°ùeÉîdGh  ,á«YÉªàL’G
 áYÉæªdG ÜÉë°UCGh ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe íæe ¿CÉ°ûH
 ≈dEG  ±ó¡J  á«Øjô©J  ábÉ£H  ΩÉY  πμ°ûH  áØ«©°†dG
 ∞∏àîe »a º¡JÓeÉ©e ô«°ù«J á«¨H º¡H ∞jô©àdG
 áÑWÉîe  º`̀Jh  ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 ìGô`̀à`̀b’G  á`̀dÉ`̀MEG  ,á°SOÉ°ùdGh  ,áë°üdG  IQGRh
 ájôb »a äÉæÑ∏d á«FGóàHG á°SQóe AÉ°ûfEÉH áÑZôH
.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh áÑWÉîe ºJh ,ô«eÉ©ªdG

 ¿CÉ°ûH  á`̀Ñ`̀Zô`̀H  ìGô``̀à``̀b’G  á`̀ dÉ`̀MEG  á©HÉ°ùdG
 »àYÉ°S  ÜÉë°UCG  »dÉgC’  ó©H  øY  πª©dG  OÉªàYG
 ,≈°VôªdGh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hòd ájÉYôdG
 ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh áÑWÉîe ºJh
 á«æjôëÑdG  á«©ªédGh ,á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjOh
 áæeÉãdGh  ,º¡FÉbó°UCGh  ø«bÉ©ªdG  Qƒ`̀eCG  AÉ«dhC’
 ø«æWGƒªdG  º`̀YO  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGô`̀à`̀b’G  ádÉMEG
 á°SGQódG  Iôàa  ∫Ó`̀N  ø««©eÉédG  ÜÓ`̀£`̀dG  ø`̀e
 áÑWÉîe  âªJh  ,»ª∏©dG  π«°üëà∏d  º¡¨jôØJh

 πª©dG  IQGRhh  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh
 ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dGh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 áÑZôH  ìGôàb’G  ádÉMEG  á©°SÉàdGh  ,»YÉªàL’G
 IQGRh áÑWÉîe ºJh ,ΩÉY ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH
 áÑZôH  ìGô``à``b’G  á`̀ dÉ`̀MEG  Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dGh  ,áë°üdG
 ∞«XƒàdG »a ájƒdhC’G AÉ£YEG ≈∏Y πª©dG ¿CÉ°ûH
 ádÉM  áëaÉμªd  ø«Yƒ£àªdG  øe  »ë°üdG  ºbÉ£∏d
 ¢VGôeC’G ≈Ø°ûe »a πª©dG øY ø«∏WÉ©dG ÉfhQƒc
 ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒàH √DhÉ°ûfEG ™eõªdG ájó©ªdG

 .áë°üdG IQGRh áÑWÉîe ºJh ,ióØªdG
 øe  ™`̀HGô`̀dG  óæÑdG  »`̀a  áæé∏dG  â°ûbÉf  Éªc
 áæ°ùd (20) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG É¡dÉªYCG ∫hóL
 Iô≤ØdG  ≈dEG  (4)  ºbôH  ójóL  óæH  áaÉ°VEÉH  2020
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  (8)  IOÉªdG  øe  (ê)
 ,π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ¿CÉ°ûH  2006  áæ°ùd  (78)
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  á`̀æ`̀é`̀d  …CGQ  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  äÉ«Fôeh  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  äÉ«Fôeh  ,»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d
 πª©dG  IQGRh  äÉ«Fôeh  ,2  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d
 IQÉéJ  áaôZ  äÉ«Fôeh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ∫É`̀LQ  á«©ªL  äÉ`̀«`̀Fô`̀eh  ,øjôëÑdG  áYÉæ°Uh

 »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdG  …CGQh ,á«æjôëÑdG  ∫ÉªYC’G
 ø«ãMÉÑdG øe á«fƒfÉb á°SGQOh ,¿Éé∏dG ¿hDƒ°ûd

 .ø««fƒfÉ≤dG
 ÉYhô°ûe áæé∏dG â°ûbÉf ¢ùeÉîdG óæÑdG »ah
 »a πª©dG ¿ƒfÉb øe (35) IOÉªdG πjó©àH ¿ƒfÉ≤H
 áæ°ùd (36) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG »∏gC’G ´É£≤dG
 äÉ«Fôe  ¬°Uƒ°üîH  â°Vô©à°SG  å«M  ,Ω2012
 äÉ«Fôeh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áYÉæ°Uh  IQÉ`̀é`̀J  á`̀aô`̀Z
 …CGQh  ,øjôëÑdG  ∫ÉªY  äÉHÉ≤æd  ΩÉ©dG  OÉëJ’G

 .¿Éé∏dG ¿hDƒ°ûd »fƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùªdG
 á°ûbÉæe  øª°†àªdG  ¢SOÉ°ùdG  óæÑdG  »`̀ah
 kÉ`̀MGô`̀à`̀bG  áæé∏dG  â`̀°`̀SQO  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ìGô``̀à``̀b’G
 ,êQÉ``î``dG »``a êÓ``©``dG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ó```̀MGh ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 äÉ«Fôeh  ,áë°üdG  IQGRh  äÉ«Fôe  á°Vô©à°ùe
 á«æWƒdG  áÄ«¡dGh  ,áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 »`̀ah  ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dGh  ø`̀¡`̀ª`̀dG  º«¶æàd
 ø«MGôàbG  áæé∏dG  â°Vô©à°SG  ™HÉ°ùdG  óæÑdG
 ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàb’G  ∫hC’G  :Éªg  áÑZôH
 ∂æH  AÉ°ûfEÉH  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 ºYO ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàb’G »fÉãdGh ,QÉªãà°SÓd

.øjódGƒdG ájÉYQ QhO

»∏gC’G ´É£≤dG »a πª©dGh π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ≈∏Y äÓjó©J ¢ûbÉæJ zÜGƒædG äÉeóN{ ó°ùd ø«ØXƒªdG π``«gCÉàH ÖdÉ£j ójGR »``∏Y ÖFÉædG
 á``HÉbôdG ¿Gƒ``jOh á``«eƒμëdG äGAGô``LE’G Iƒ``éa

 »a  á«LQÉîdG  IQGRh  âcQÉ°T
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  äó≤Y  »àdG  Ihó`̀æ`̀dG
 ,2020 ôÑªaƒf 2 ≥aGƒªdG ø«æK’G
 »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G QGƒ```̀ë```̀dG ∫ƒ```̀M
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 ,á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh
 »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ôÑY  ∂`̀ dPh
 ô«Ø°ùdG  óaƒdG  ¢SCGôJ óbh .»FôªdG
 π`̀«`̀cƒ`̀dG π`̀«`̀ª`̀L ó`̀ª`̀ë`̀e ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀j
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG

.á«Hô©dG ∫hódGh
 ∞jÉf  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  í`̀à`̀à`̀aG  ó``̀bh
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ±ôéëdG  ìÓ`̀a  ø`̀H
 è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd
 ócCG á«Ñ«MôJ áª∏μH IhóædG á«Hô©dG
 ábGó°üdG äÉbÓY á«ªæJ á«ªgCG É¡«a
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ∫hO  ø``̀«``̀H  ¿hÉ```̀©```̀à```̀dGh

 É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG á``jQƒ``¡``ª``Lh ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG
 á°ûbÉæªdG  íààaG  Éª«a  ,ájOÉëJ’G
 π°ü«a  ô«eC’G  ƒª°S  øe  πc  áeÉ©dG
 á«LQÉN ôjRh Oƒ©°S ∫BG ¿ÉMôa øH
 ,á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

 ádhódG  ô`̀ jRh  ø`̀«`̀fBG  õ∏«f ó«°ùdGh
 É«fÉªdCG ájQƒ¡ªL á«LQÉN IQGRƒH
 »∏Y ô`̀eÉ`̀K  ï`̀«`̀°`̀û`̀dGh á``jOÉ``ë``J’G
 RÉ¡L ¢ù«FQ ìÉÑ°üdG ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U

 .âjƒμdG ádhóH »æWƒdG øeC’G
 ¢VGô©à°SG  IhóædG  ∫ÓN ºJh
 »``fÉ``ª``dC’G »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG Qƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀ dG
 á«°SÉeƒ∏HódGh  ,»ª«∏bE’G  øeCÓd
 ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  áªYÉædG  Iƒ`̀≤`̀ dGh
 è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
 É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG á``jQƒ``¡``ª``Lh á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG
 á«°SÉeƒ∏HódG  ∫Éée  »a  ájOÉëJ’G
 ≈``dEG  á`̀ aÉ`̀ °`̀VEG  ,äÉ``````eRC’G  IQGOEGh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG π`̀Ñ`̀°`̀S ∫ƒ```M å`̀MÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 õjõ©Jh  …OÉ°üàb’G  ∫ÉéªdG  »`̀a
 áëFÉL  ó©H  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG

.19 ó«aƒc

 QGƒ```̀ ë```̀ dG »````̀ a ∑QÉ```̀ °```̀ û```̀ J zá````̀«````̀LQÉ````̀î````̀dG{
É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCGh  ¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG  ¢ù∏ée  ø`̀«`̀H  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G

.π«ªL ∞°Sƒj |

 ôjóªdG  ∂dÉªdG  óªëe  øH  ºdÉ°S  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 Ωƒ∏©dGh  á«Hôà∏d  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  º`̀dÉ`̀©`̀dG  áª¶æªd  ΩÉ`̀©`̀dG
 ó«°ùdG  ¢ùeCG  áª¶æªdG  ô≤ªH  ,(ƒμ°ù«°ùjE’G)  áaÉ≤ãdGh
 iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  º∏°ùªdG  ¿Éª∏°S  øH  ódÉN

.á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG

 õjõ©J πÑ°S ∫ƒM åMÉÑàdG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL óbh
 »eÓ°SE’G ºdÉ©dG áª¶æeh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ¿hÉ©àdG
 ∞∏àîe  »a  (ƒμ°ù«°ùjE’G)  áaÉ≤ãdGh  Ωƒ∏©dGh  á«Hôà∏d
 É¡H  ™aódGh  ,á«aÉ≤ãdGh  á«ª∏©dGh  ájƒHôàdG  ä’ÉéªdG

.ácôà°ûªdG ídÉ°üª∏d áeóN ™°ShCG ¥ÉaBG ƒëf

∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ¿ÉãëÑJ ƒμ°ù«°ùjE’G áª¶æeh ø``jôëÑdG

 ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG ∫Éb   

 ¿EG ó```̀jGR »`̀∏`̀Y ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 á`̀HÉ`̀bô`̀ dG ¿Gƒ`````̀jO ô`̀jô`̀≤`̀ J è`̀FÉ`̀ à`̀ f

 πëe  ¿ƒμà°S  á```̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG

 á``©``LGô``eh ¢`̀†`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀e ¢``TÉ``≤``f

 qó©J  hCG  QGó``̀gEÉ``̀H  ≥∏©àj  É`̀e  π`̀μ`̀d

 ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  ≈∏Y

 ¿Éé∏dG ∫ÓN øeh ÜGƒædG ¢ù∏ée

 ºà«°S  á`̀ «`̀Yƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ SC’G  á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dGh

 áeƒμëdG  ™`̀e  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  á°ûbÉæe

 øjô°ü≤ªdG áÑ°SÉëe ≈∏Y ó«cCÉàdGh

.á«eƒμëdG áª¶fCÓd øjRhÉéàªdGh

 ôjô≤àdG èFÉàf »a õ«côàdG ¿CG ócCGh

 »àdG äÉ¡édG »a Ö°üæj ¿CG Öéj

 äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀Ø`̀f É`̀¡`̀«`̀a Qô`̀μ`̀à`̀J

 äÉ¡Ñ°T  Oƒ`̀Lh  ≈∏Y  ¢ùμ©æj  Éªe

 ,∫ÉªgEG  hCG  ô«°ü≤àdG  »a  óª©J  hCG

 ÖjQóJh π«gCÉJ IQhô°V ≈dEG  É kàa’

 äGAGôLE’G  ≥HÉ£j  ÉªH  ø«ØXƒªdG

 ¿GƒjO πªY πKÉªj ÉªHh á«eƒμëdG

 ó°ùd  á````̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  á`̀HÉ`̀bô`̀dG

 ∑Éæg  ¿ƒ`̀μ`̀ j  ’  »``̀ch  äGƒ`̀é`̀Ø`̀ dG

 º¡«dhDƒ°ùe hCG ø«ØXƒªdG øe áéM

 ΩÉeCG  ¿ƒÑ°SÉëªdG  AGQRƒdG  ∂dòch

 »a  º`̀gQhOh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG

.äGRhÉéJ …CG ™æeh πª©dG ôjƒ£J

 π`̀ª`̀Y  è```̀eÉ```̀fô```̀H  ¿EG  ∫É``````̀bh

 ¬`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  »`̀a  øª°†àj  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG á``̀eó``̀î``̀dG ô``̀jƒ``̀£``̀J

 ™aój  áª«°ùL  äÉ¶MÓe  Oƒ`̀Lhh

 á£∏°ùdG  Ωƒ≤àd  áeRÉM  áØbh  ≈`̀ dEG

 •ƒæªdG  É`̀gQhO  πeÉμH  ájò«ØæàdG

 á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ácQÉ°ûeh ,É¡H

 øe »`̀à`̀dG äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e

 ßaÉëJh  äGô¨ãdG  ó°ùJ  ¿CG  É¡fCÉ°T

 ≈∏Y ó«cCÉàdGh áeÉ©dG ∫GƒeC’G ≈∏Y

 äÉ«é«JGôà°S’G ¿ƒμJ ¿CG IQhô°V

 Égò«ØæJ  ºàjh  á«©bGh  á«eƒμëdG

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y

.ójGR »∏Y |

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ∫Éb
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 Gòg ÉMÉàe ¿ƒμ«°S á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏Øf’G ìÉ≤d ¿EG (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc

.á«ë°üdG õcGôªdG »a ´ƒÑ°SC’G
 ¬àHôéJ  ¿CG  ≈``̀dEG  ¢`̀ù`̀eCG  Égô°ûf  Iójô¨J  »`̀a  »fÉ£ë≤dG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 π°†aCG  ¿Éch  áæ°S  14 øe  ôãcC’  Ióàªe  Gõfƒ∏Øf’G  ìÉ≤d  ™e  á«°üî°ûdG
 Éë°Vƒe  ;Iójó°ûdG  Gõfƒ∏ØfE’G  ¢VGôYCG  á¡HÉée  »a  ¬Jô°SC’h  ¬d  ¿ÉgQ
 ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  »a  …QÉ°ûà°SÉc  ¬°ü°üîJ  ¥É£f  øª°V  ¿Éc  ∂dP  ¿G

.¿É°ùfE’G ≈∏Y Gõfƒ∏Øf’G QGô°VC’ ¬cGQOEGh
 ∞dCG 100`H Qó≤J ìÉ≤∏dG øe áæë°T âª∏°ùJ áë°üdG IQGRh ¿G ôcòj
 á«£¨àd  ¬æe  áªî°V áæë°T  ô«aƒJ  ≈∏Y IQGRƒdG  â°UôM å«M ,áYôL

.áæμªe áëjô°T ôÑcG

 ≈°Vôªd  á«ª°SƒªdG  Gõ`̀fƒ`̀∏`̀Ø`̀fE’G  ìÉ`̀≤`̀d  ò`̀NCÉ`̀H  AÉ`̀ Ñ`̀WC’G  »`̀°`̀Uƒ`̀ ojh

 ó°V  º¡æ«°üëJ  ±ó¡H  ;πeGƒëdGh  ø°ùdG  QÉÑch  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G

.º¡àYÉæe ∞©°V ≈dEG G kô¶f º¡jód É¡JóM OGOõJ »àdG Gõfƒ∏ØfE’G äÉØYÉ°†e

 ôaƒj …òdG  á«ª°SƒªdG  Gõfƒ∏ØfE’G  ìÉ≤d  òNCG  á«ªgCG  AÉÑWC’G  ócDƒjh

 »àdG  Gõfƒ∏ØfE’G  ihó©d  áÑÑ°ùe  á«°Shô«a  •ÉªfCG  áKÓK  ó°V  áfÉ°üëdG

 ÖæéJ  »`̀a  ìÉ≤∏dG  Gò`̀g  º¡°ùj  Éªc  ,º°SƒªdG  »`̀a  ÉYƒ«°T  ô`̀ã`̀cC’G  ó©J

 ôãcC’G  äÉÄØdG  »a  É°Uƒ°üNh  ¢VôªdG  øY  èàæJ  ób  »àdG  äÉØYÉ°†ªdG

 ≈°Uƒojh  .áæeõªdG  ¢VGôeC’ÉH  ø«HÉ°üªdÉc  ¢VôªdG  ôWÉîªd  á°VôY

 AÉæãà°SÉH  ô¡°TCG  6  ôªY  øe  ™«ªé∏d  º°Sƒe  πc  »a  ìÉ≤∏dG  Gòg  AÉ£YEÉH

 º¡jód ø ne hCG ,ìÉ≤∏dG äÉfƒμe óMCG øe á«°SÉ°ùëH ø«HÉ°üªdG ¢UÉî°TC’G

.iôNCG á«ë°U ™fGƒe

 ´ƒÑ°SC’G Gòg õcGôªdG πμH ôaGƒà«°S á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’G ìÉ≤d :»fÉ£ë≤dG ±Éæe

 ø`̀H »``̀∏``̀Y ï``«``°``û``dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ S å``̀©``̀H
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N
 ï«°ûdG ƒª°S ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG
 πãªªdG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¬∏dGóÑY
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀d »`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 ∂dPh  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 {1  øjôëHz  ≥jôa  ∫ƒ°üM  áÑ°SÉæªH
 »a  ∫hC’G  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 âª«bCG  »àdG  NHRA  ºdÉ©dG  ádƒ£H
 GOÉØ«f  áj’ƒH  ¢SÉ¨«a  ¢S’  áæjóe  »a
 øª°V  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH

.OƒehôÑdG áÄa
 áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ƒª°S CÉægh

 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  áØ«∏N  ∫BG
 …ò`̀dG  RÉ``é``fE’G  Gò`̀¡`̀H  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 É¡JQGó°Uh øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμe RõY
 Gó«°ûe ,äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ »a á«ªdÉ©dG
 øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Oƒ¡éH √ƒª°S
 øjôëH z ≥jôØd ¬ªYOh áØ«∏N ∫BG óªM
 AÓàYG  »`̀a  º¡°SCG  É`̀e  ,äGQÉ«°ù∏d  z1
 ∫ƒ°üëdGh  èjƒààdG  á°üæe  ≥jôØdG
 Iôª∏d  Iô«ÑμdG  ádƒ£ÑdG  √òg  Ö≤d  ≈∏Y
 √ƒª°S  É«æªàe  ,»dGƒàdG  ≈∏Y  á«fÉãdG
 »àdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  ø`̀e  ójõªdG  ≥«≤ëJ
 á°VÉjQh ÉeƒªY á°VÉjôdG Ωó≤J ¢ùμ©J
 .øjôëÑdG áμ∏ªªH É°Uƒ°üN äGQÉ«°ùdG

ó``ªM ø``H ˆGó``ÑY ï``«°ûdG ƒ``ª°S Å``æ¡j á``Ø«∏N ø``H »``∏Y ï``«°ûdG ƒ``ª°S
NHRA  á`̀ dƒ`̀ £`̀ Ñ`̀ H  äGQÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ d  z1  ø``̀jô``̀ë``̀H{  ≥``̀jô``̀a  Rƒ``̀Ø``̀H



 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG  óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ÉYO
 ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õcôe  AÉæeCG
 ,IQƒ£àªdG  á«fÉªdC’G –  á«é«∏îdG  äÉbÓ©dG  QÉªãà°SG  ≈dEG  (äÉ°SGQO)
 ôWÉîªdGh äÉjóëàdG á¡LGƒeh ,»ª«∏bE’G QGô≤à°S’G õjõ©J πLCG øe
 ÉæàcGô°T  ΩRÓàJ  ¿CG  á«ªgC’G  øe  ¬fCG  GócDƒe  ,áªFÉ≤dG  á«é«JGôà°S’G
 áëaÉμe ≈dEG á«eGôdG ácôà°ûªdG ÉfOƒ¡L ™e ájQÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G

.á≤£æªdG ∫hO ¿hDƒ°T »a ¿GôjEG äÓNóJ ∞bhh ,ÜÉgQE’G
 ∫É°üJ’G  ôÑY á«°TÉ≤f  á°ù∏L »a ¢ùeCG  ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ∂dP  AÉL
 QGƒë∏d »fÉãdG ióàæªdG ∫ÉªYCG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh ,»FôªdG »fhôàμd’G
 »é«JGôà°S’G  QGƒëdG)  ¿GƒæY  âëJ  ó≤©j  …òdG  ,»fÉªdC’G  »é«∏îdG
 ,á«fÉªdC’G  á«Hô©dG  ábGó°üdG  á«©ªL  øe  º«¶æàH  ,(»ª«∏bE’G  ø`̀eC’Gh
 øe  äÉ°SÉ«°ùdG  ´Éæ°Uh  AGôÑîdGh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  áÑîf  ácQÉ°ûªHh
 êôîj ¿CG ≈dEG ¬©∏£J øY ,AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÜôYCGh .ø«ÑfÉédG Óc
 äÉbÓ©dG ó«WƒJh AGôKEG »a º¡°ùJ ,IAÉæH äÉ«°UƒJh QÉμaCÉH ióàæªdG
 º∏°ùdGh  ø``̀eC’G  º`̀FÉ`̀YO  AÉ`̀ °`̀ SQEGh  ,»`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  ÖfÉédG  ™`̀e  á«é«∏îdG
 äÉ«YGóàdG  πX  »a  Éª«°S’  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  QGô≤à°S’Gh

.(19 ó«aƒc) áëFÉL »°ûØJ øY áªLÉædG

 É«fÉªdCG  ¿EG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ∫É`̀bh
 …OÉ°üàbG  ¿Rh  äGP  ádhóc  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »≤«≤Mh  âHÉK  ≥jó°U
 á≤ãdG  ø`̀e  á∏jƒW  Oƒ`̀≤`̀Y  ≈``̀dEG  ÉæJÉbÓY  óæà°ùJh  ,ô«Ñc  »°SÉ«°Sh
 ™aÉæªdG  õjõ©àd  ádOÉÑàe  áÑZQ  ø`̀Y  kÓ°†a  ,≥«°ùæàdGh  ΩGô`̀à`̀M’Gh

.ø««dhódG øeC’Gh º∏°ùdG QGôbEGh ,ácôà°ûªdG
 ¿hÉ©àdG ôjƒ£àd áMÉàªdG ¢UôØdG øe ójó©dG OƒLh ≈dEG  QÉ°TCGh
 ,á«còdG  êÉàfE’G  äÉYÉ£b  »a  QÉªãà°S’G  É k°Uƒ°üNh  ,ø«ÑfÉédG  ø«H
 IOÉ``jQh  ,áaô©ªdG  π≤fh  QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  ,IOóéàªdG  ábÉ£dG  ™jQÉ°ûeh
 èeGôÑdGh  2030  ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  á``jDhQ  ¿CG  É kæ«Ñe  ,∫É`̀ª`̀YC’G
 äÉcô°ûdG  QÉ¶fCG  §ëe øjôëÑdG  áμ∏ªe  â∏©L ,IQƒ£àªdG  á«eƒμëdG
 ≈≤à∏ªdG  äÉLôîe  ≈∏Y  É k°†jCG  AÉæÑdG  øμªj  ¬`̀fCG  G kôÑà©e  ,á«ªdÉ©dG
 AõL §°ShC’G ¥ô°ûdG øeCG ¿CG í°VhCGh .»fÉªdC’G »Hô©dG …OÉ°üàb’G
 IójóY  ÉjÉ°†b  »a  ¬JGô«KCÉJ  äô¡Xh  ,»ªdÉ©dG  ø`̀eC’G  øe  CGõéàj  ’
 ¿ÉgQ øe ¬HGô¨à°SG  øY ,Oó°üdG  Gòg »a  ÉHô©e ,ÜÉgQE’Gh Iôé¡dÉc
 ∫hC’G  »YGôdG  ,»fGôjE’G  ΩÉ¶æ∏d  ¢UôØdGh ¿ƒ©dG  ºjó≤J  ≈∏Y ¢†©ÑdG

.ºdÉ©dGh á≤£æªdG øeC’ áªFGódG ¬JGójó¡J ºZQ ,ÜÉgQEÓd
 IOÉ«≤H  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CÉ`̀ H  ,AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  OÉ``̀aCGh

 OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 π«Ñ°Sh »é«JGôà°SG QÉ«îc á≤£æªdG »a ΩÓ°ùdG AÉæÑd ≈©°ùJ ,ióØªdG
 ºgÉØàdG  ôÑY  äÉYGõædG  πMh  ,QÉ`̀gOR’Gh  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  ,¿ƒª°†e

.»YÉªédG πª©dGh QGƒëdGh

 Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ∑QÉ°T
 ∫É``̀ª``̀YCG »``̀a ¿É``̀μ``̀ °``̀SE’G ô````̀jRh ô`̀ª`̀ë`̀ dG
 ø««æ©ªdG AGQRƒ∏d ô°ûY øeÉãdG ´ÉªàL’G
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH ¿Éμ°SE’G ¿hDƒ°ûH
 ôÑY  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó≤Y  …òdGh  »é«∏îdG
 ôjRh á°SÉFôH (ó©H øY) ∫É°üJ’G á«æ≤J
 äGQÉeE’G ádhóH á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG
 π«¡°S  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 IQhó``̀dG  ¢ù«FQ  »`̀YhQõ`̀ª`̀dG  óªëe  ø`̀H
 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀«``̀eC’G á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀Hh ,á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ìÓa  ∞jÉf  QƒàcódG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd

.±ôéëdG ∑QÉÑe
 ¢Sóæ¡ªdG  ó``̀cCG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀Nh
 AGQRƒ∏d  …Qhó``̀dG  ´ÉªàL’G  ¿CG  ôªëdG
 ∫hó``H  ¿É``μ``°``SE’G  ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ H  ø««æ©ªdG
 ΩÉ`̀©`̀dG  Gò``̀g  Ö°ùàμj  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée
 äÉjóëàdG ™e ¬æeGõàd ,á«FÉæãà°SG á«ªgCG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L É`̀¡`̀à`̀°`̀Vô`̀a »``à``dG Ió`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á«dÉëdG  ±hô`̀¶`̀dG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É`̀fhQƒ`̀c
 á∏jƒWh  Iô«°üb  §£N  ™°Vh  Ö∏£àJ
 Gòg  QGô≤à°SG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ±ó¡H  óeC’G

.ΩÉ¡dG …ƒ«ëdG ´É£≤dG
 ≈``dEG ¿É``μ``°``SE’G ô```̀jRh QÉ``̀°``̀TCG É`̀ª`̀c
 √PÉîJG  ºJ  Ée  á©HÉàe  á∏°UGƒe  IQhô°V
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG è`̀eÉ`̀ fô`̀Ñ`̀ dÉ`̀ H äGQGô``````b ø``̀e
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ò«ØæJh  ,∑ôà°ûªdG  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  πª©dG
 »a  á`̀LQó`̀ª`̀dG  ™jQÉ°ûªdGh  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 RhÉéJ ≈∏Y πª©dGh ,á«é«JGôà°S’G ∂∏J
 ìÉéf ¿Éª°†d ,∂dòH á°UÉîdG äÉjóëàdG
 áeƒ¶æe  ô«aƒJ  »a  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG

.ácôà°ûe á«é«∏N á«fÉμ°SEG
 äGƒ``̀£``̀î``̀dÉ``̀H ô````̀jRƒ````̀dG OÉ````̀ °````̀TCGh
 ≈àM  ¢ù∏éªdG  ÉgòîJG  »àdG  áeó≤àªdG
 ¬æY  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dG  ò«ØæJ  »a  ¿B’G
 É¡d  ¿É`̀c  »àdGh  ,á≤HÉ°ùdG  äGQhó``̀dG  »a
 èeGôÑdGh §£îdG AGôKEG »a ô«ÑμdG ôKC’G
 ójó©dG »a ¢ù∏éªdG ∫hO iód á«fÉμ°SE’G
 äÉØ∏ªH  á≤∏©àªdG  Éª«°S  ’  ,QhÉëªdG  øe
 …ò`̀ dG ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG ™`̀e á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 »a  Iô«Ñc  ájƒdhCG  ¢ù∏éªdG  ∫hO  ¬àdhCG
 á«é«∏N ájDhQ øjƒμJ øY kÓ°†a ,É¡££N
 á«fÉμ°SE’G  ™`̀«`̀°`̀VGƒ`̀ª`̀dG  AGREG  Ió`̀Mƒ`̀e
 á«ª«∏bE’G  π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀ a  ìô`̀£`̀J  »`̀à`̀dG
 ¬à≤≤M É`̀e  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á`̀ «`̀ dhó`̀ dGh
 á°ü°üîàªdG  πª©dG  ¢TQhh äGôªJDƒªdG
 ,IOƒ¡°ûe  èFÉàf  øe  ¿Éμ°SE’G  ∫Éée  »a
 IOÉjRh äGôÑîdG ∫hGóJ »a É¡àªgÉ°ùeh
 ø««æ©ªdGh ø«°Sóæ¡ª∏d áÑ°ùædÉH áaô©ªdG
 ¢ù∏ée  ∫hO  ió`̀d  »fÉμ°SE’G  ´É£≤dÉH

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 ô```jRh Üô`````̀YCG iô`````̀NCG á``¡``L ø```e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö«MôJ  øY  ¿Éμ°SE’G
 á©°SÉàdG  IQhó```̀ dG  ∫É`̀ ª`̀YCG  áaÉ°†à°SÉH
 ΩÉ©dG  »a  ¢ù∏éªdG  äÉYÉªàL’  Iô°ûY
 iód AÉ≤°TC’G  AÉ≤d  ≈dEG  É¡©∏£Jh ,πÑ≤ªdG

 ±hô¶dG  AÉ°†≤fG  ∫ÉM  AÉ°†YC’G  ∫hódG
 ,ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG á«ë°üdG
 äGAÉ≤∏dGh  äÉYÉªàL’G  ∂∏J  ¿CG  GócDƒe
 Iô«°ùªdG  º`̀YO  »`̀a  πYÉa  πμ°ûH  º¡°ùJ

.ácôà°ûªdG á«é«∏îdG á«fÉμ°SE’G
 AGQRƒ`````̀dG ´É``̀ª``̀à``̀LG ¢`̀û`̀ bÉ`̀ f ó```̀bh
 ∫hó``H  ¿É``μ``°``SE’G  ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ H  ø««æ©ªdG
 ™«°VGƒªdG  øe  G kOó``Y  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 »a ,∫É```̀ª```̀YC’G ∫hó```̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀LQó`̀ª`̀ dG
 áëFÉL  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  É¡àeó≤e
 É¡££Nh  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  Oƒ`̀¡`̀Lh  É``fhQƒ``c
 ¢ù∏ée  ∫hó`̀H  É¡à¡LGƒªd  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ôjô≤àdG  ≈`̀∏`̀Y  ¥É`̀ Ø`̀ J’G  º``̀Jh  ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 Gò¡H  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  øe  ó©ªdG

.¿CÉ°ûdG
 Oƒ¡L  ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  É`̀ª`̀c
 øe √PÉ`̀î`̀ JG º`̀J É``̀eh AÉ`̀°`̀†`̀YC’G ∫hó```̀dG
 äGQOÉ``Ñ``ª``dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H äGAGô``````̀LEG
 á«é«JGôà°SG  »a  áLQóªdG  ™jQÉ°ûªdGh
 ¢ûbÉfh  ,∑ôà°ûªdG  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  πª©dG
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  Iôcòe  É k°†jCG  ¢ù∏éªdG
 ,á«fÉμ°SE’G  äÉeƒ∏©ªdG  ó`̀YGƒ`̀b  ¿CÉ°ûH
 AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ºJ  å«M
 ,¿Éμ°SE’ÉH  á≤∏©àªdG  äÉfÉ«ÑdG  ô«aƒàH
 ,á«ªbQ  á«FÉ°üMEG  äÉfÉ«H  ¿ƒμJ  å«ëH
 ∫hód  »FÉ°üME’G  õcôªdG  ójhõJ  ºàjh

.ájQhO áØ°üH É¡H ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG óªàYG π°üàe ¥É«°S »ah

 ≈dhC’G çÓãdG õcGôªdÉH IõFÉØdG çƒëÑdG
 ∫Éée  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ¢ù∏ée  Iõ`̀FÉ`̀é`̀H
 OÉëJG  ´ƒ°Vƒe  ¢ûbÉf  Éªc  ,¿É`̀μ`̀°`̀SE’G
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  ¢ù∏éªdG  ∞∏ch  ,∑ÓªdG
 óMƒªdG  ΩÉ©dG  ΩÉ¶ædG  π«©ØJ  á©HÉàªH
.AÉ°†YC’G ∫hódG πÑb øe äGQÉ≤©dG ∑Óªd

 áeÉ©dG áfÉeC’G Iôcòe ¢üîj Éª«ah
 ,»fÉμ°SE’G  πjƒªàdG  ´ƒ°VƒªH á≤∏©àªdG
 IÉaGƒe ≈dEG AÉ°†YC’G ∫hódG ¢ù∏éªdG ÉYO
 É¡jód Iõ«ªàªdG ÜQÉéàdÉH áeÉ©dG áfÉeC’G
 πjƒªàdG  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ∑Gô`̀°`̀TE’
 Ö«àc  OGó```YEG  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,»`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 ô«aƒJ  »a ¢ù∏éªdG  ∫hO ÜQÉéJ ™ªéj

.á«fÉμ°SE’G á«∏jƒªàdG ∫ƒ∏ëdG

35
Ω2020 ôÑªaƒf 3 - `g1442 ∫hC’G ™«HQ 17 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15565) Oó©dG 6

 ôHƒàcCG 31 ïjQÉàH QOÉ q°üdG ∫É≤ªdG ≈∏Y É kÑ«≤©J
 .ºbQ  Oó©dG)  è«∏îdG  QÉÑNCG  áØ«ë°U  »a  Ω2020
 á qjô°ü«≤dG  ¥ƒ°S)  ¿GƒæY  πªëj  …òdGh  (15562
 QÉKB’Gh  áaÉ≤ qã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g ó qcDƒJ  ,(iôNCG  Iôe
 øe  Iô«NC’G  á∏MôªdG  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y  ∂°TƒJ  É¡ qfCG
 Iô«°ûe  ,á qjô°ü«≤dG  ¥ƒ°S  AÉ«MEGh  º«eôJ  ´hô°ûe
 áÄ«¡dG  ó«©à°ùà°S  …QÉédG  ô¡ q°ûdG  ∫Ó`̀N  ¬`̀ qfCG  ≈`̀dEG
 Ö∏b  »`̀a  ™`̀bGƒ`̀dG  ¥ƒ°ùdG  Gò`̀¡`̀d  á≤jô©dG  íeÓªdG
 zIôjõL  OÉ°üàbG  ≈∏Y  ógÉ°T  :DƒdDƒq∏dG  QÉ°ùe{  ™bƒe
 áª¶æªd  »ªdÉ©dG  çGô`` qà``dG  áªFÉb  ≈∏Y  πé°ùªdG

.ƒμ°ùfƒ«∏d
 ∫ÓN øe ≈©°ùJ É¡fCG áaÉ≤ãdG áÄ«g í°VƒJ Éªc
 çQE’G  ßØM  ≈`̀ dEG  ájô°ü«≤dG  ¥ƒ°S  AÉ`̀«`̀MEG  IOÉ``̀YEG
 Iôªà°ùe  É¡fCG  IócDƒe  ,¥ qôëªdG  áæjóªd  »îjQÉàdG
 π qãªj  å«M  »fGôª©dG  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  PÉ`̀≤`̀fEG  Oƒ¡L  »`̀a
 á«àëàdG  á«æÑdG  õjõ©J  ™jQÉ°ûeh  »aÉ≤ãdG  πª©dG
 äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨à∏d á≤jôW ¥ qôëªdG »a á«aÉ≤ãdG
 âaÉ°VCGh  .á«æWƒdGh  á«aÉ≤ãdG  ájƒ¡dG  ¬LGƒJ  »àdG
 øe á«XÉØëdG  äGhOC’G  áaÉc  ¢ùjôμJ  ºJ  ¬fCG  áÄ«¡dG
 ºjó≤dG  á qjô°ü«≤dG  ¥ƒ°S  íeÓªH  AÉæàY’G  π``LCG
 »a  »aÉ≤ãdG  ó¡°ûªdG  AGô`̀KEG  »a  √QhO  π°UGƒj  »c

 çQEÉc ,¬H §ÑJôj …òdG ïjQÉàdG IOÉ©à°SGh øjôëÑdG

 OÉ°üàbG ájÉμM ∫ƒ°üa ióMEG Oô°ùj »ªdÉY »fÉ°ùfEG

.DƒdDƒ∏dG

 »°Sóæ¡dG É¡≤jôa ¿CG ≈dEG  áaÉ≤ãdG áÄ«g ô«°ûJh

 ∫É`̀é`̀e »``̀a á`̀≤`̀«`̀bO á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≥``̀ ah π`̀ª`̀©`̀j

 ≈∏Y  âæμªJ  óbh  ,Ö«≤æàdGh  º«ª°üàdGh  º«eôàdG

 á«îjQÉJ  ôªJ  ¢ùHGóe  ±É°ûàcG  øe  äGƒæ°S  QGóe

 á`̀jDhQ ôjƒ£J º`̀J ∂`̀dò`̀dh ,á`̀jô`̀KCG  ¿GQó``̀L É`̀jÉ`̀≤`̀Hh

 ∫Éée  »a  ø«°üàîe  ø«jQÉ°ûà°SGh  AGôÑN  á«©ªH

 á`̀°`̀SGQO π``̀LCG ø`̀e »`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG …QÉ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG ß`̀Ø`̀ë`̀dG

 ájô°†ëdG  íeÓªdGh  ¥ƒ°ù∏d  á«fGôª©dG  äÉfƒμªdG

 á«îjQÉJ  äGQÉ``̀ª``̀Yh  ø`̀«`̀cÉ`̀cO  ø``e  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  »``a

 É¡H  π°üàj  É``eh  á£«ëe  äGQÉ`̀°`̀ù`̀eh  äGAÉ`̀°`̀†`̀ah

 øe  ,ájOÉ°üàbGh  á«YÉªàLGh  á«aÉ≤K  á`̀jƒ`̀g  ø`̀e

 √QhO  IOÉ`̀©`̀à`̀°`̀SGh  ájô°ü«≤dG  ¥ƒ`̀°`̀S  áÄ«¡J  π``̀LCG

 …ô°†ëdG  ¥É«°ùdG  øª°V  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  áaÉ≤ãdG

 º«eôJ  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  â∏ªμà°SGh  .¥ qôëªdG  áæjóªd

 ájô°ü«≤dG  ¥ƒ°ùH  É k«îjQÉJ  É`̀ kfÉ`̀ qcO  35  ÜQÉ≤j  Ée

 â∏ªμà°SG Éªc ,äÉ¡LGƒdÉH AÉ≤JQ’G ´hô°ûe øª°V

 16  êGQOEG  ôÑY  »fGôª©dG  ¬æjƒμJh  ¥ƒ°ùdG  QÉ°ùe

 ™e  ≥°ùqàJ  Iô°UÉ©e  á≤jô£H  É¡ª«ª°üJ  ºJ  É`̀ kfÉ`̀ qcO

 πª°T  ,∂dòc  .áq«∏°UC’G  ø«cÉc qódG  á qjƒgh  áÑ«côJ

 á©bGƒdG  …OÉ«°S  ä qÓëe  º«eôJh  AÉ«MEG  ´hô°ûªdG

 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á qjô°ü«≤dG  ¥ƒ`̀°`̀S  è«°ùf  øª°V

 óMCG  ø°†àëJ  »àdG  (1)  hôîa  ó°TGQ  »∏Y  IQÉªY

 ≈æÑdG  õjõ©J ¥É«°S  »ah .¥ qôëªdÉH  »gÉ≤ªdG  ΩóbCG

 áÄ«¡dÉH q»°Sóæ¡dG πª©dG ≥jôa ΩÉb ,¥ƒ q°ù∏d á q«àëqàdG

 áaÉ°VE’ÉH ,≈¡≤ªdÉH ¢UÉN IAÉ°VEÓd ´hô°ûe ò«ØæàH

 »a ¬H á≤ë∏e AGô°†N á qeÉY áMÉ°S ¢ü«°üîJ ≈dEG

.á«Hô¨dG á«MÉqædG

..ziôNCG Iôe ájô°ü«≤dG ¥ƒ°S{ ∫É≤e ≈∏Y GOQ

 PÉ``≤``fEG Oƒ``¡``L »``̀a É`̀ gQGô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ SG ó``̀cDƒ``̀J á`̀ aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀g
¥ô`̀ ë`̀ ª`̀ dG á``æ``jó``ª``d ≥``̀ jô``̀ ©``̀ dG »``̀ fGô``̀ ª``̀ ©``̀ dG ï```jQÉ```à```dG

á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G  §`̀£`̀î`̀ dG  ¿ƒ`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀j  ¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG  ∫hó```̀ H  ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G  AGQRh

 ≈`̀∏`̀Y á````̀j’ƒ````̀dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e ó``̀≤``̀Y
 º¡ªμM  »`̀a  ø`̀eh  øjô°UÉ≤dG  ∫Gƒ``̀eCG
 áãdÉãdG ¬JQhO »a …OÉ«àY’G ¬YÉªàLG
 ,ójóédG ¬∏«μ°ûàH ≈dhC’Gh ø«fÉªãdGh
 ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ dGh ∫ó``̀©``̀dG ô```̀jRh á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
 ,áØ«∏N  ∫BG  »`̀∏`̀Y  ø``H  ó`̀dÉ`̀N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 »YÉæªdG  ≈°ù«Y  »°VÉ≤dG  Qƒ°†ëHh
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  π«ch

.¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf
 …ò``̀dG ´É``̀ª``̀à``̀L’G π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G á`̀«`̀æ`̀≤`̀J ô`̀ Ñ`̀Y ¢``̀ù``̀eCG ó`̀≤`̀Y
 Oƒ¡éH  ∫ó`̀©`̀dG  ô`̀ jRh  OÉ`̀°`̀TCG  ,»FôªdG
 ∫Gƒ`̀eCG  ≈∏Y  áj’ƒdG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG
 ,á≤HÉ°ùdG  IQhó``̀dG  ∫Ó`̀N  øjô°UÉ≤dG
 øe  ójó©dG  QGô`̀bEG  »a  âª¡°SCG  »àdGh
 á∏°ùdG ™jƒæJ ±ó¡H áª¡ªdG äGQOÉÑªdG

 ∫ÉªdG  ¢SCGQ  áª«b  ™aQh  ájQÉªãà°S’G
 øe πNódG IOÉjRh πjƒ£dG ióªdG ≈∏Y
 äÉHÉ°ùM  ≈∏Y  ìÉ`̀HQC’G  ™jRƒJ  ∫ÓN
 ™e ácGô°ûdG ÉgRôHCG  øeh ,øjô°UÉ≤dG

 á¶Øëe  IQGOEG  »`̀a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 áfÉ©à°S’Gh  äGQÉ≤©dG  IQGOEGh  á«dÉe

.á°ü°üîàªdG ≥«bóàdG äÉcô°ûH
 ¿hÉ©àdG  ¿EG  ∫ó©dG  ô`̀jRh  ∫É`̀bh

 á∏Môªd  ¢ù°SDƒj  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e
 äÉeóîdG  IAÉØc  ôjƒ£J  øe  IójóL
 »a  É`̀ k°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh  ô°ü≤∏d  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG
 ≥≤ëj  É`̀ª`̀H  …QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ∫É`̀é`̀ª`̀ dG

 ô°ü≤dG äÉcôJ ídÉ°üd óFGƒ©dG π°†aCG
.º¡∏Ñ≤à°ùe äÉÑ∏£àe ºYOh

 ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ÜôYCGh
 ø`̀jô`̀°`̀UÉ`̀≤`̀dG ∫Gƒ`````̀eCG ≈`̀∏`̀Y á``̀ j’ƒ``̀ dG
 ºgôjó≤J  ≠dÉH  øY  º¡ªμM  »a  ø`̀eh
 »eÉëªdG  …ÓYƒH  π`̀FGh  QÉ°ûà°ùª∏d
 Ée  ≈∏Y  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædÉH  ∫hC’G  ΩÉ©dG
 »a Iôªãeh á°Sƒª∏e Oƒ¡L øe ¬eób
 Ó«ch ¬Hóf Iôàa ∫ÓN ô°ü≤dG  áeóN
 ø«æªàe ,á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©∏d
 ¬∏ªY  ΩÉ¡e  »a  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  ¬d

.áeÉ©dG áHÉ«ædÉH
 äÉYƒ°VƒªdG  ´ÉªàL’G  åëHh
 ∫É```̀ª```̀YC’G ∫hó`````̀L ≈``̀∏``̀Y á``̀LQó``̀ª``̀ dG
 »a  ø`̀eh  ô°ü≤dG  ¿hDƒ°ûH  á°UÉîdG
 äGQGôb  øe  Ωõ∏j  Ée  PÉîJGh  º¡ªμM

.É¡fCÉ°ûH

¢`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ j ¢``̀ UÉ``̀ î``̀ dG ´É``̀ £``̀ ≤``̀ dG ™```̀ e ¿hÉ```̀©```̀à```̀dG :∫ó````̀©````̀dG ô``````̀jRh
ô`̀ °`̀ ü`̀≤`̀ dG ≈``````dEG á``̀eó``̀≤``̀ª``̀ dG äÉ```̀eó```̀î```̀dG ø```̀ e Ió```̀ jó```̀ L á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀d

 ôÑªaƒf 2 ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U øH ÜÉjP øcôdG ≥jôØdG ájÉYQ âëJ º«bCG
 ájô°S)  á«μ∏ªdG  ájôμ°ù©dG  ≈°ù«Y á«∏c ƒë°Tôe √òØf  …òdG  z11/óªM óæL{ »FÉ¡ædG  …ƒÑ©àdG  øjôªàdG  Ω2020
 óbh ,äÉ«∏ª©∏d  ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùe ádÉ°†ØdG º«gGôHEG  ºfÉZ øcôdG AGƒ∏dG  Qƒ°†ëH ∂dPh ,(íJÉØdG  óªMCG
 ìhôdG ióe â°ùμY á«dÉY á«aGôàMGh ¿É≤JEÉH øjôªàdG πMGôe ∞∏àîe ò«ØæJ »a Iô«Ñc áYGôH ¿ƒë°TôªdG ióHCG

.É¡H ¿ƒ©àªàj »àdG Iô«ÑμdG IAÉØμdGh á«dÉ©dG ájƒæ©ªdG

 ø`̀ jô`̀ ª`̀ à`̀ dG ≈``̀ Yô``̀ j ¿É`````````cQC’G ¢``̀ù``̀«``̀FQ
z11/ó``̀ ª``̀ M ó``̀æ``̀L{ »`̀ FÉ`̀ ¡`̀ æ`̀ dG …ƒ`̀ Ñ`̀ ©`̀ à`̀ dG

 ™jô°ûàdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ∑QÉ`̀°`̀T
 ±Gƒf  QÉ°ûà°ùªdG  »fƒfÉ≤dG  …CGô`̀dGh
 øeÉãdG  ´ÉªàL’G  »a  IõªM  ¬∏dGóÑY
 äGQGOEG »dhDƒ°ùªd áªFGódG áæéqn∏d ô°ûY
 ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hó``̀H  ™jô°ûàdG
 á«æ≤J  ôÑY  ø«æK’G  ¢ùeCG  ó≤Y  …ò`̀dG
 áfÉeC’G  Qƒ°†ëH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G
 ¢ûbÉfh  .¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG
 äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  GOó``̀Y  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdÉH  á≤∏©àªdG
 äGQGOEG  ∫ÉªYEG  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG

.¢ù∏éªdG ∫hóH ™jô°ûàdG

 …CGô`̀dGh  ™jô°ûàdG  áÄ«g  âfÉch
 á°SÉFôH  óaƒH  âcQÉ°T  ób  »fƒfÉ≤dG
 ±Gƒ``f QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 ô`̀jó`̀e á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh ,Iõ``̀ª``̀M ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 á«ª°SôdG  IójôédGh  ™jô°ûàdG  IQGOEG

.…ójƒ°ùdG ô°UÉf ¿É£∏°S QÉ°ûà°ùªdG

 »``a  ∑QÉ```°û``j  ™``jô°û``à``dG  á``Ä```«g  ¢``ù``«FQ
á``«é``«∏``î``dG  ™``jô``°û``à``dG  äGQGOEG  ´É``ª```àLG

 ´ÉaO  Iƒ≤d  á«cÓ¡à°S’G  á°ù°SDƒªdG  øe  ó`̀ah  ΩÉ`̀b
 IQÉjõH  ,(ôÑªaƒf  2)  ø«æK’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  øjôëÑdG
 ≈∏Y ´ÓWÓd ,»æWƒdG ¢SôëdÉH á«cÓ¡à°S’G á°ù°SDƒªdG
 óaƒdG  QGR  å«M  ,äÉ`̀eó`̀N  ø`̀e  ¬àæª°†J  É`̀eh  É¡Yhôa
 ´ÓW’Gh ,óëdG ôμ°ù©ªH »μª°ùdG ´GQõà°S’G ´hô°ûe
 ´GQõà°S’G  ä’Éée  »a  »æWƒdG  ¢SôëdG  áHôéJ  ≈∏Y
 Gòg  »`̀a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  πÑ°S  å`̀ë`̀Hh  ,»μª°ùdG

 .∫ÉéªdG
 »a G kô`̀«`̀Ñ`̀c É`̀ kMÉ`̀é`̀f »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢`̀Sô`̀ë`̀dG ≥≤M ó``bh
 ∂dPh  ,á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫GƒW  »μª°ùdG  ´GQõà°S’G
 …òdGh  ,áªFÉ©dG  ¢VGƒMC’G  ΩÉ¶f  ΩGóîà°SG  ∫ÓN  øe

 ,áØ∏àîe  ´Gƒ`̀fCÉ`̀ H  ∑É`̀ª`̀°`̀S’G  ø`̀e  Iô«Ñc  äÉ«ªc  èàæj
 á«°ùªîdG  á«é«JGôà°S’G  á£îdG  ±GógC’  áªLôJ  ∂dPh
 ¢SôëdG  äÉYÉ£b  ôjƒ£J  »a  »æWƒdG  ¢Sôë∏d  2020

.ájQGOE’Gh ájôμ°ù©dG
 »`̀JGò`̀dG  AÉ`̀Ø`̀à`̀c’G  ô«aƒàd  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ó``̀Lhh
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اإحالة تقرير ديوان الرقابة لـ»التن�سيقية« وبحث معايري الدعم املايل ملحدودي الدخل.. جمل�س الوزراء:

اإقــرار ميزانيــة 2021-2022 بعجـــز ي�ســـل لـــ2.421 مليـار دينــار

راأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء االجتماع االعتيادي 

االأ�شبوعي ملجل�س الوزراء.

تقرير  اإحالة  الوزراء  جمل�س  وقرر 

املهنية  لل�شنة  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان 

برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة  اإىل   2020 /2019

اآل  �شلمان بن حمد  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

التحقق  على  لالإ�شراف  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

وفًقا  فيه  الواردة  والتو�شيات  املالحظات  من 

ال�شابقة  التقارير  مراجعة  اأثناء  املتبعة  لالآلية 

لديوان الرقابة املالية واالإدارية، معرًبا املجل�س 

عن �شكره جلميع الوزارات واجلهات احلكومية 

التي مل ترد عليها مالحظات جوهرية يف التقرير 

مبا يعك�س التزامها باالأنظمة والقوانني.

القطاع  بدور  الوزراء  جمل�س  اأ�شاد  بعدها 

االقت�شاد  دعم  يف  البحرين  مبملكة  امل�شريف 

من  امل�شرفية  ال�شناعة  �شهدته  ومبا  الوطني 

على  امتدت  التي  م�شريته  عرب  مت�شارع  تطور 

مهًما  مركًزا  البحرين  عام مما جعل  مدى 100 

مف�شلة  ووجهة  املنطقة  يف  املالية  لالأ�شواق 

لكربى املوؤ�ش�شات املالية حول العامل.

مملكة  بح�شول  الوزراء  جمل�س  رحب  ثم 

البحرين على املرتبة االأوىل عربًيا يف موؤ�شر بازل 

ملكافحة غ�شيل االأموال، مما يعك�س متانة االأطر 

االأموال  غ�شيل  مكافحة  يف  اململكة  يف  املعتمدة 

احلكومة  اإجراءات  وموفقية  االإرهاب  ومتويل 

ال�شارمة يف تر�شيخ مبداأ ال�شفافية وداللة على 

متانة ت�شريعاتها الوطنية.

خال�س  عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب  كما 

واإ�شابة  ملقتل  املوا�شاة  و�شادق  التعازي 

�شرب  الذي  املوؤ�شف  الزلزال  جّراء  الع�شرات 

يرحم  اأن  املوىل  داعًيا  الرتكية،  اأزمري  والية 

القتلى ومين على امل�شابني بال�شفاء العاجل.

من جانب اآخر، اأدان جمل�س الوزراء االعتداء 

الفرن�شية،  ني�س  مدينة  يف  وقع  الذي  االإرهابي 

موؤكًدا املجل�س رف�شه ملثل هذه اجلرائم االإرهابية 

واملبادئ  والقيم  الديانات  جميع  تنايف  التي 

االإن�شانية.

النا�شر  عي�شى  بن  يا�شر  الدكتور  اأدىل  وقد 

االأمني العام ملجل�س الوزراء عقب اجتماع جمل�س 

الوزراء الذي عقد �شباح اأم�س عن ُبعد عرب تقنية 

االت�شال املرئي بالت�شريح التايل: 

املدرجة  املذكرات  يف  الوزراء  جمل�س  نظر 

القرارات  من  ب�شاأنها  واتخذ  اأعماله  جدول  على 

ما يلي: 

امليزانية  على  الوزراء  جمل�س  وافق  اأوالً: 

العامة للدولة لل�شنتني املاليتني 2021- 2022 

واأحال اإىل جمل�س النواب م�شروع قانون باعتماد 

هذه امليزانية وفق االأطر القانونية والد�شتورية، 

العامة  امليزانية  م�شروع  اإعداد  يف  روعي  وقد 

 2022-2021 املاليتني  لل�شنتني  للدولة 

الدعم  النفقات احلكومية، واحلفاظ على  خف�س 

االجتماعي للمواطنني االأكرث احتياًجا، وا�شتمرار 

حت�شني كفاءة اخلدمات احلكومية والعمل على 

االلتزام  مت  كما  وتطويرها.  فاعليتها  زيادة 

بتحقيق اأهداف برنامج التوازن املايل وباالأخ�س 

حتقيق االإيرادات غري النفطية مع االلتزام باأهداف 

املو�شوعة  اخلطة  ح�شب  وذلك  امل�شروفات، 

لذلك. كما مت مراعاة العمل على حتفيز التعايف 

االقت�شادي خالل املرحلة املقبلة واال�شتمرار يف 

خلق فر�س واعدة للمواطنني. ويت�شمن م�شروع 

لل�شنتني  العامة  االإيرادات  تقديرات  امليزانية 

مليار   2.285 وتبلغ   2022-2021 املاليتني 

مليار  و2.339   ،2021 املالية  لل�شنة  دينار 

�شعر  تقدير  بعد   ،2022 املالية  لل�شنة  دينار 

 45 عند   2022-2021 مليزانية  النفط  برميل 

اأمريكًيا وفق توقعات االأ�شعار باالأ�شواق  دوالًرا 

امل�شروفات  اإجمايل  فيها  تقدر  فيما  العاملية، 

لل�شنة  دينار  مليار   3.296 مببلغ  املتكررة 

املالية 2021 ومبلغ 3.219 مليار دينار لل�شنة 

املالية 2022، بينما تقدر االعتمادات املر�شودة 

للم�شاريع 656 مليون دينار عن كل �شنة مالية 

�شامالً  اأعاله  املذكورتني  املاليتني  ال�شنتني  من 

وتهدف  اخلليجي.  التنمية  برنامج  تدفقات  ذلك 

امليزانية اإىل الو�شول بالعجز املايل االأويل بدون 

فوائد خدمة الدين العام اإىل 568 مليون دينار 

يف العام 2021 و388 مليون دينار يف العام 

2022، بينما يقدر العجز الكلي 1.276 مليار 

�شنة  دينار  مليار  �شنة 2021 و1.145  دينار 

2022، وقد اأو�شح م�شروع قانون امليزانية اأن 

برنامج التوازن املايل حقق اأهدافه ح�شب ما هو 

مر�شوم له مع نهاية عام 2019 واأن انخفا�س 

اأ�شعار النفط عن تقديرات برنامج التوازن املايل 

جائحة  ب�شبب  االقت�شادي  الن�شاط  وتباطوؤ 

فريو�س كورونا وتاأثري ذلك على االإيرادات غري 

مع  العجز  توقعات  ارتفاع يف  اإىل  اأدى  النفطية 

االلتزام يف �شبط امل�شروفات وخف�س امل�شاريف 

الفرتة  خالل  30%  بن�شبة  باحلكومة  االإدارية 

غري  االإيرادات  تنمية  يف  واال�شتمرار  نف�شها 

النفطية.

االأ�ش�س  الوزراء  جمل�س  بحث  ثانًيا: 

واملعايري املتعلقة ب�شرف الدعم املايل ملحدودي 

املذكرة  ا�شتعرا�س  خالل  من  وذلك  الدخل، 

املرفوعة لهذا الغر�س من وزير العمل والتنمية 

االجتماعية، وقرر اإحالتها اإىل اللجنة الوزارية 

املايل  والتوازن  واالقت�شادية  املالية  لل�شوؤون 

ومن ثم اإىل اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

والت�شريعية.

ثالًثا: بحث جمل�س الوزراء �شروط الت�شجيل 

وحتديد �شروط ال�شالمة لل�شفن ال�شغرية التي 

تقل حمولتها االإجمالية عن 150 طًنا واإجراءات 

ح�شولها على ترخي�س املالحة، وذلك من خالل 

وزير  من  الغر�س  لهذا  املرفوع  القرار  م�شروع 

املوا�شالت واالت�شاالت، وقد قرر املجل�س اإحالة 

الوزارية  اللجنة  يف  للدرا�شة  القرار  م�شروع 

لل�شوؤون القانونية والت�شريعية. 

اإخ�شاع  الوزراء  جمل�س  بحث  رابًعا: 

ال�شركات التجارية التي اأ�ش�شت باأمر اأمريي اأو 

التجارية  ال�شركات  قانون  اإىل  ملكي  مبر�شوم 

عقود  تعديل  ذلك  يف  مبا  �شركة،   21 وعددها 

املجل�س  وقرر  االأ�شا�شية،  واأنظمتها  تاأ�شي�شها 

وزير  من  الغر�س  لهذا  املرفوعة  املذكرة  اإحالة 

اللجنة  اإىل  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة 

الوزارية لل�شئون القانونية والت�شريعية.

م�شروع  الوزراء  جمل�س  بحث  خام�ًشا: 

لالأندية  التي يجوز  ال�شركات  قرار يحدد �شكل 

�شركات  اإىل  االأندية  حتويل  ونظام  اتخاذها 

عليها،  الرقابة  واآلية  لعملها  املنظمة  والقواعد 

الغر�س  لهذا  املرفوعة  املذكرة  من خالل  وذلك 

من وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة، حيث قرر 

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  اإىل  اإحالتها  املجل�س 

التن�شيق مع وزارة  القانونية والت�شريعية مع 

الإدخال  وذلك  وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة 

املالحظات والتعديالت الفنية يف �شوء التعديل 

واالأندية  اجلمعيات  قانون  على  اأدخل  الذي 

اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  االجتماعية 

العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة الذي اأجاز 

اإن�شاء اأندية ريا�شية يف �شكل �شركات جتارية 

وفًقا لقانون ال�شركات.

عدد  على  الوزراء  جمل�س  وافق  �شاد�ًشا: 

االأول  اأهدافها  لتحقق  برغبة  االقرتاحات  من 

ال�شرطان  مبر�شى  واالهتمام  بالرعاية  يتعلق 

يتعلق  والثاين  احلكومية،  امل�شت�شفيات  يف 

يف  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  باال�شرتاتيجية 

جمع  بخ�شو�س  والثالث  البحرين،  مملكة 

امل�شاهمات والتربعات للجهود املبذولة ملكافحة 

انت�شار فريو�س كورونا والذي حتقق من خالل 

املتعلق  الدعم  ب�شاأن  والرابع  خري،  فينا  حملة 

خالل  من  حتقق  والذي  اخلارج  يف  بالعاملني 

قرارات جمل�س الوزراء ذات ال�شلة. 

اأخــذ  الوزارية،  التقاريــر  بند  ويف 

املجــل�س علًما بنتائج اأعمال الــدورة اخلام�شة 

وزراء  ملجل�س  التنفــيذي  للمكــتب  وال�شبعني 

خالل  من  العــرب  االجتماعيــة  ال�شوؤون 

التقرير املرفوع بهذا اخل�شو�س من وزير العمل 

والتنمية االجتماعية.

د. يا�صر النا�صر

وزراء »الإ�سكان« بدول جمل�س التعاون

 يبحثون تداعيات »كورونا« على اخلطط الإ�سكانية

�شارك املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر وزير 

للوزراء  الثامن ع�شر  اأعمال االجتماع  االإ�شكان يف 

التعاون  جمل�س  بدول  االإ�شكان  ب�شوؤون  املعنيني 

عرب  االإثنني  ام�س  �شباح  عقد  والذي  اخلليجي 

الطاقة  وزير  برئا�شة  بعد«  »عن  االت�شال  تقنية 

املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  التحتية  والبنية 

املهند�س �شهيل بن حممد املزروعي رئي�س الدورة 

التعاون  العام ملجل�س  االأمني  احلالية، ومب�شاركة 

الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف.

اأن  احلمر  املهند�س  اأكد  االجتماع  وخالل 

ب�شوؤون  املعنيني  للوزراء  الدوري  االجتماع 

االإ�شكان بدول جمل�س التعاون يكت�شب هذا العام 

اأهمية ا�شتثنائية، لتزامنه مع التحديات امل�شتجدة 

اأن الظروف  التي فر�شتها جائحة كورونا، موؤكداً 

احلالية تتطلب و�شع خطط ق�شرية وطويلة االأمد 

احليوي  القطاع  هذا  ا�شتقرار  على  احلفاظ  بهدف 

الهام.

كما اأ�شار وزير االإ�شكان اإىل �شرورة موا�شلة 

بالربنامج  قرارات  من  اتخاذه  مت  ما  متابعة 

العمل  باإ�شرتاتيجية  املتعلق  امل�شرتك  التنفيذي 

وامل�شاريع  املبادرات  وتنفيذ  امل�شرتك،  االإ�شكاين 

على  والعمل  االإ�شرتاتيجية،  تلك  يف  املدرجة 

جناح  ل�شمان  بذلك،  اخلا�شة  التحديات  جتاوز 

اإ�شكانية  منظومة  توفري  يف  املبذولة  اجلهود 

باخلطوات  الوزير  واأ�شاد  م�شرتكة.  خليجية 

االآن يف تنفيذ  التي اتخذها املجل�س حتى  املتقدمة 

ال�شابقة،  الدورات  عنه يف  ال�شادرة عن  القرارات 

اخلطط  اإثراء  يف  الكبري  االأثر  لها  كان  والتي 

العديد  املجل�س يف  االإ�شكانية لدى دول  والربامج 

من املحاور، ال �شيما املتعلقة مبلفات ال�شراكة مع 

اأولوية  املجل�س  دول  اأولته  الذي  اخلا�س  القطاع 

كبرية يف خططها، ف�شالً عن تكوين روؤية خليجية 

يف  تطرح  التي  االإ�شكانية  املوا�شيع  اإزاء  موحدة 

املحافل االإقليمية والدولية، باالإ�شافة اإىل ما حققته 

جمال  يف  املتخ�ش�شة  العمل  وور�س  املوؤمترات 

االإ�شكان من نتائج م�شهودة، وم�شاهمتها يف تداول 

للمهند�شني  بالن�شبة  املعرفة  وزيادة  اخلربات 

جمل�س  دول  لدى  االإ�شكاين  بالقطاع  واملعنيني 

التعاون اخلليجي.

عن  االإ�شكان  وزير  اأعرب  اأخرى،  جهة  من 

الدورة  اأعمال  با�شت�شافة  البحرين  ترحيب مملكة 

التا�شعة ع�شرة الجتماعات املجل�س يف العام املقبل، 

وتطلعها اإىل لقاء االأ�شقاء لدى الدول االأع�شاء حال 

جائحة  فر�شتها  التي  ال�شحية  الظروف  انق�شاء 

واللقاءات  االجتماعات  تلك  اأن  موؤكداً  كورونا، 

االإ�شكانية  امل�شرية  دعم  يف  فاعل  ب�شكل  ت�شهم 

اخلليجية امل�شرتكة.

ب�شوؤون  املعنيني  الوزراء  اجتماع  ناق�س  وقد 

االإ�شكان بدول جمل�س التعاون عدداً من املوا�شيع 

املدرجة على جدول االأعمال، يف مقدمتها مو�شوع 

تداعيات جائحة كورونا وجهود االإ�شكان وخططها 

ومت  التعاون،  بدول جمل�س  ملواجهتها  امل�شتقبلية 

العامة  االأمانة  من  املعد  التقرير  على  االتفاق 

للمجل�س بهذا ال�شاأن.

كما ا�شتعر�س املجل�س جهود الدول االأع�شاء 

وما مت اتخاذه من اإجراءات ب�شاأن تنفيذ املبادرات 

وامل�شاريع املدرجة يف ا�شرتاتيجية العمل االإ�شكاين 

االأمانة  مذكرة  اأي�شاً  املجل�س  وناق�س  امل�شرتك، 

حيث  االإ�شكانية،  املعلومات  قواعد  ب�شاأن  العامة 

البيانات  بتوفري  االأع�شاء  الدول  على  التاأكيد  مت 

اإح�شائية  املتعلقة باالإ�شكان، بحيث تكون بيانات 

رقمية، ويتم تزويد املركز االإح�شائي لدول جمل�س 

التعاون بها ب�شفة دورية.

البحوث  املجل�س  اعتمد  مت�شل  �شياق  ويف 

جمل�س  بجائزة  االأوىل  الثالث  باملراكز  الفائزة 

مو�شوع  ناق�س  كما  االإ�شكان،  جمال  يف  التعاون 

احتاد املالك، وكلف املجل�س االأمانة العامة مبتابعة 

من  العقارات  ملالك  املوحد  العام  النظام  تفعيل 

االأمانة  مذكرة  وفيما يخ�س  االأع�شاء.  الدول  قبل 

دعا  اال�شكاين،  التمويل  مبو�شوع  املتعلقة  العامة 

اإىل موافاة االأمانة العامة  املجل�س الدول االأع�شاء 

اخلا�س  القطاع  الإ�شراك  لديها  املتميزة  بالتجارب 

كتيب  اإعداد  يتم  اأن  على  االإ�شكاين،  التمويل  يف 

احللول  توفري  يف  املجل�س  دول  جتارب  يجمع 

التمويلية االإ�شكانية.

ختام التمرين التعبوي »جند حمد/ 11«
اأقيم حتت رعاية الفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة االأركان �شباح 

اأم�س االثنني، التمرين التعبوي النهائي »جند حمد/ 11« والذي نفذه مر�شحو كلية عي�شى 

الع�شكرية امللكية )�شرية اأحمد الفاحت(، وذلك بح�شور اللواء الركن غامن اإبراهيم الف�شالة 

م�شاعد رئي�س هيئة االأركان للعمليات، حيث اأدى املر�شحون براعة كبرية يف تنفيذ خمتلف 

والكفاءة  العالية  املعنوية  الروح  مدى  عك�شت  عالية  واحرتافية  باإتقان  التمرين  مراحل 

الكبرية التي يتمتعون بها.

م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون 

الإعــالم ي�ستقبــل ال�سفيــر امل�ســري

احلمر  يعقوب  بن  نبيل  ا�شتقبل 

االإعالم  ل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار 

اأم�س،  يوم  الق�شيبية  بق�شر  مكتبه  يف 

اأحمد �شعبان �شفري  ال�شفري يا�شر حممد 

لدى  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 

اململكة.

امل�شري،  بال�شفري  احلمر  ورحب 

االأخوية  العالقات  معه  وا�شتعر�س 

البحرين  بني مملكة  تربط  التي  الوثيقة 

العربية،  م�شر  جمهورية  و�شقيقتها 

و�شلت  الذي  املتقدم  بامل�شتوى  م�شيًدا 

املجاالت  جميع  يف  العالقات  هذه  اإليه 

وبخا�شة يف اجلانب االإعالمي.

التي  الطيبة  اجلهود  على  اأثنى  كما 

التعاون  وتنمية  لتطوير  ال�شفري  يبذلها 

باخلري  يعود  مبا  امل�شرتك  والتن�شيق 

والنفع على البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

يا�شر  ال�شفري  اأعرب  جانبه،  من 

حممد �شعبان عن �شكره للم�شت�شار نبيل 

ومتانة  بعمق  اعتزازه  موؤكًدا  احلمر، 

العالقات والروابط االأخوية التي جتمع 

البلدين ال�شقيقني.

خــفــ�ــس الــنــفــقــات احلــكــومــيــة واحلـــفـــاظ عــلــى الـــدعـــم الجــتــمــاعــي لــلــمــواطــنــن الأكـــــر احــتــيــاًجــا
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لالرتقاء بريا�شة اخليل وتعزيز البنية التحتية ل�شت�شافة امل�شابقات الدولية.. »الأ�شغال«

 تنفيذ اأعمال �شيانة واإن�شاءات بنادي را�شد للفرو�شيــة

املبذولة  واجلهود  امل�ستمر  االهتمام  اإطار  يف 

البلديات  و�سوؤون  االأ�سغال  وزارة  بها  تقوم  التي 

الوثيق مع خمتلف  والتعاون  العمراين  والتخطيط 

احلكومية  وغري  احلكومية  والهيئات  الوزارات 

عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س  �سرح  �سواء،  حٍد  على 

والتخطيط  البلديات  االأ�سغال و�سوؤون  خلف وزير 

من  عدد  بتنفيذ  حالًيا  تقوم  الوزارة  باأن  العمراين 

امل�ساريع بنادي را�سد للفرو�سية و�سباق اخليل من 

�ساأنها االرتقاء بريا�سة اخليل والفرو�سية وتعزيز 

ا�ست�سافة  من  اململكة  متّكن  التي  التحتية  البنية 

اململكة  ا�سم  وت�سع  الدولية  والفعاليات  امل�سابقات 

هي  التي  الريا�سة  هذه  يف  الدولية  اخلريطة  على 

اإرث االآباء واالأجداد، وت�سمل اأعمال �سيانة وتطوير 

املحجر ال�سحي للخيل وتنفيذ اأعمال اإن�ساء اأكادميية 

اخليل وبركة �سباحة لتدريب اخليل ومم�سى جديد 

ووثائق  الت�ساميم  اإعداد  اإىل  باالإ�سافة  للخيل، 

و  اإ�سافيني،  حمجرين  باإن�ساء  اخلا�سة  املناق�سة 

جديدة  اإ�سطبالت   8 باإن�ساء  اخلا�سة  الت�ساميم 

للخيول ومبنى اإداري.

تنفيذها  اجلاري  امل�ساريع  باأن  الوزير  واأفاد 

مباين  يف  وتطوير  �سيانة  اأعمال  عن  عبارة  حالًيا 

املحجر ال�سحي القائم للخيول باإجمايل عدد 3 مباٍن 

ال�سحي  املحجر  وتطوير  جتديد  اأعمال  فيها  يتم 

مبا يتما�سى مع املوا�سفات العاملية ذات ال�سلة من 

غرفة الإطعام اخليول داخل كل حمجر، وعمل �سبكة 

حماية من احل�سرات بكامل حميط املبنى اخلارجي 

اإىل  جديدة،  خارجية  معدنية  اأبواب  اإ�سافة  مع 

ا  جانب اإن�ساء منطقة لغ�سيل وتنظيف اخليل واأي�سً

ميزان للخيل، مع تزويد كل حمجر باالإك�س�سوارات 

املدخل  وجتديد  تطوير  اإىل  باالإ�سافة  الالزمة، 

�سركتا  تقوم  اخليل، حيث  اإنزال  ومنطقة  الرئي�سي 

للمقاوالت  واملقاوالت و�سرايا  للتجارة  دار اخلليج 

االأعمال  لتلك  االإجمالية  التكلفة  وتبلغ  بالتنفيذ، 

236،425 ديناًرا بحرينًيا )مائتان و�ستة وثالثون 

األًفا واأربعمائة وخم�سة وع�سرون ديناًرا(، ولقد مت 

البدء يف تنفيذ االأعمال مع بداية �سهر اأبريل املا�سي 

من العام احلايل، حيث من املوؤمل االنتهاء من التنفيذ 

خالل �سهر نوفمرب احلايل.

ويف ال�سياق ذاته، تقوم الوزارة حالًيا مبتابعة 

تنفيذ اأعمال تطوير بنادي را�سد للفرو�سية و�سباق 

خلدمات  واآمن  �سريع  �سركة  تقوم  والتي  اخليل، 

باإجمايل تكلفة تبلغ 206،000  ال�سيانة بتنفيذها 

دينار بحريني )مئتان و�ستة اآالف دينار(، وت�سمل 

ف�سل  من  تتكون  والتي  اخليل  اأكادميية  اإن�ساء 

بدنية  األعاب  و�سالة  فار�ًسا   25 ب�سعة  درا�سي 

للخيل  حماكاة  مناذج   3 وعدد  املعدات  �ساملة 

باالإ�سافة اإىل دورة مياه وخمزن ومطبخ، كما ت�سمل 

االأعمال اإن�ساء بركة �سباحة للخيول بطول 50 مرًتا 

وعر�س 3 اأمتار مع ممر للم�سي حول الربكة وغرفة 

م�سخات بها جميع اخلدمات الكهروميكانيكية، هذا 

دائري  م�ساء  اأعمال  تنفيذ  متابعة  اإىل  باالإ�سافة 

لتدريب اخليول بقطر 18 مرًتا مع جميع اخلدمات 

املدنية والكهروميكانيكية الالزمة، ولقد مت البدء يف 

ومن  املا�سي  مار�س  �سهر  بداية  مع  االأعمال  تنفيذ 

املوؤمل االنتهاء من تنفيذ االأعمال خالل �سهر نوفمرب 

احلايل.

من  انتهت  قد  الوزارة  باأن  الوزير  اأو�سح  كما 

اأعمال الت�ساميم اخلا�سة باإن�ساء حمجرين �سحيني 

جديدين للخيول بذات املوقع على م�ساحة اإجمالية 

كل  ويتكون  حمجر  لكل  مربًعا  مرًتا   341 تبلغ 

حمجر منها من 12 غرفة للخيل باالإ�سافة اإىل جميع 

فرعية  كهرباء  وحمطة  امل�ساحبة  اخلدمية  املرافق 

وغرفة حتكم وموقًفا النتظار ال�سيارات ب�سعة 30 

مركبة.

انتهت  قد  الوزارة  باأن  املهند�س خلف  واأ�ساف 

 8 الإن�ساء  املبدئية  الت�ساميم  اأعمال  من  ا  اأي�سً

للفرو�سية  را�سد  بنادي  جديدة  خيل  اإ�سطبالت 

ح�ساًنا   80 تبلغ  اإجمالية  بطاقة  اخليل  و�سباق 

تبلغ 1154  اإجمالية  البناء فيها على م�ساحة  يتم 

روعي  قد  اأنه  اإىل  م�سرًيا  اإ�سطبل،  لكل  مربًعا  مرًتا 

تتنا�سب  اأن  واالإن�سائية  املعمارية  الت�ساميم  يف 

مع الطراز املعماري البحريني املتميز، وتواكب يف 

الوقت نف�سه التطور امل�ستمر باململكة وتوفري بيئة 

ويتكون  وللم�ستخدمني،  للخيول  وممتعة  مريحة 

وغرفة  للخيل  غرف   10 من  اإ�سطبل  مبنى  كل 

الإطعام اخليل وخمزن للمعدات وكاونرت لل�سيدلية 

للعاملني ومكتب ملدربي  ودورات مياه وغرف نوم 

اخلدمية  املرافق  جميع  اإىل  باالإ�سافة  هذا  اخليول 

اأعمال  البدء يف  يتم  اأن  املتوقــع  امل�ساحبة، ومــن 

احلايل  نوفمرب  �سهر  خالل  النهائية  الت�ساميــم 

العام  من  الثاين  الربع  خالل  املناق�ســة  وطـرح 

املقبل 2021م.

عدم التجّمع بعد اخلروج منها.. »ال�شحة«:

منع دخول املر�شى والن�شاء والأطفال للم�شاجد
حمرر ال�سوؤون املحلية:

دعت وزارة ال�سّحة اإىل �سرورة 

واالإجراءات  باال�سرتاطات  االلتزام 

االحرتازية اأثناء فتح امل�ساجد، وذلك 

يف الوقت الذي ت�ستعد امل�ساجد لفتح 

اأبوابها ل�سالة الظهر االأحد القادم.

و�سّددت الوزارة يف هذا ال�سياق 

دخول  مبنع  االلتزام  �سرورة  على 

دون  واالأطفال  والن�ساء  املر�سى 

الـ15 �سنة اإىل امل�ساجد.

ودعت عرب بو�ست عرب ح�سابها 

يف االن�ستغرام اأم�س اإىل عدم التجّمع 

اأثناء  وذلك  امل�ساجد،  اأبواب  عند 

الدخول اأو بعد اخلروج منها.

االلتزام  �سرورة  على  واأّكدت 

انت�سار  ملنع  االحرتازية  باالإجراءات 

اأبرزها: عدم  فريو�س كورونا، ومن 

الكمام  بارتداء  وااللتزام  امل�سافحة، 

التواجد  اأثناء  االأوقات  كاّفة  يف 

دعت  كما  امل�سجد،  داخل  وال�سالة 

اإىل ترك م�سافة مرتين بني كّل م�سلٍّ 

واآخر.

الفريق  تعليمات  وتن�س 

اأن »مينع منًعا  الوطني الطبي على 

باًتا ملن كان عنده يقني اأو غلبة ظن 

�سيت�سبب  امل�سجد  اإىل  ح�سوره  باأن 

النا�س،  مر�س  اأو  مر�سه  يف 

وو�سع  امل�ساجد  اإىل  بالدخول 

لذلك،  ووا�سحة  رادعة  عقوبات 

واحلمامات  الو�سوء  اأماكن  واإغالق 

ودورات املياه والثالجات و�سنابري 

املياه ب�سكل كامل، مع توجيه النا�س 

امل�سجد،  اإىل  الذهاب  قبل  بالو�سوء 

�سجاداتهم  باإح�سار  امل�سلني  اإلزام 

ال�سخ�سية معهم، ومنعهم من تركها 

يف امل�سجد بعد ال�سالة«.

امل�سلني  »اإلزام  على  تن�ّس  كما 

دخولهم  قبل  الكمامات  بارتداء 

بداخله  تواجدهم  وعند  للم�سجد 

ال  �سخ�س  اأي  اإدخال  عدم  مع 

حرارة  درجة  وقيا�س  يرتديها، 

امل�سجد،  اإىل  دخولهم  قبل  امل�سلني 

اأعرا�س  اأية  والتاأكد من عدم وجود 

النا�س  حث  اإىل  باالإ�سافة  عليهم، 

واملطهرات  املعقمات  ا�ستخدام  على 

قبل  واملالب�س  باالأيدي  اخلا�سة 

دخول امل�سجد«.

الكني�شة الأرثوذك�شية الرو�شية ُت�شيد

 بتوقيع البحرين على اإعالن »مبادئ اإبراهيم«

االأرثوذك�سية  الكني�سة  اأ�سادت 

البحرين  مملكة  بتوقيع  الرو�سية 

الذي  اإبراهيم«  مبادئ  »اإعالن  على 

ن�س على تعزيز احلوار بني االأديان 

ال�سالم  بثقافة  للنهو�س  والثقافات 

الثالث  االإبراهيمية  الديانات  بني 

االإ�سالمية وامل�سيحية واليهودية.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال املطران 

العالقات  رئي�س  »هيالريون« 

االرثوذك�سية  بالكني�سة  اخلارجية 

�سفري  ال�ساعاتي  الأحمد   الرو�سية 

رو�سيا  لدى  البحرين  مملكة 

االحتادية يف مبنى الكني�سة.

باأن  »هيالريون«  املطران  واأكد 

خالل  العامل  �سهدها  التي  االأحداث 

ازدياد  يف  واملتمثلة  االأخرية  الفرتة 

وخطاب  واالإرهاب  العنف  اأعمال 

واملواجهة  والكراهية  التطرف 

التقاء  �سرعة  تتطلب  االأديان،  با�سم 

القيادات الروحية والدينية يف العامل 

من اأجل و�سع حــد لها والعمل على 

بني  والت�سادمات  املواجهات  اإيقاف 

اأتباع هذه االأديان.

»هيالريون«  املطران  واأ�ساد 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  مببادرات 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

ورعاه  اهلل  حفظه  البحرين  مملكة 

االأديان  حوار  موؤمترات  بتـنظيم 

واحل�سارات خالل ال�سنوات املا�سية 

حمد  امللك  مركز  تاأ�سـيـ�س  وكذلك 

التي  ال�سلمي  للتعاي�س  العاملي 

التقارب  يف  طيـب  اأثـر  لها  كان 

االأديان  واأتباع  ال�سعوب  بني 

الكني�سة  ا�ستعداد  موؤكًدا  املختلفة، 

االرثوذك�سية الرو�سية للم�ساركة يف 

يف  البحرين  مملكة  تنظمه  لقاء  اأي 

هذا االإطار.

»هيالريون«  املطران  ورحب 

الدينية  املمار�سات  حرية  ب�سيا�سة 

التي تنتهجها مملكة البحرين وتوفري 

االأديان، معرًبا  العبادة ملختلف  دور 

عن تقديره ملا يحظى به امل�سيحيون 

من  البحرين  مملكة  يف  االأرثوذك�س 

املفدى  امللك  جاللة  لدن  من  رعايـة 

حفظه اهلل ورعاه.

املطران »هيالريون« خالل ا�ستقباله �سفري البحرين

وزير الأ�سغال

الوزير املبارك ي�شتعر�ض خطط 

»الكهرباء« مع النائبني ال�شلوم والدم�شتاين

ا�ستقبل املهند�س وائل بن نا�سر املبارك 

مكتبه،  يف  واملاء  الكهرباء  �سوؤون  وزير 

جمل�س  ع�سو  الدم�ستاين  اأحمد  النائب 

باملحافظة  ال�سابعة  الدائرة  ممثل  النواب 

ع�سو  ال�سلوم  اأحمد  والنائب  ال�سمالية، 

اخلام�سة  الدائرة  ممثل  النواب  جمل�س 

مبحافظة العا�سمة.

من  عدد  مناق�سة  اللقاء  خالل  ومت 

املوا�سيع املتعلقة بقطاعي الكهرباء واملاء، 

وم�ساريع  خطط  الوزير  ا�ستعر�س  حيث 

اإ�سافة  امل�ستقبلية،  واملاء  الكهرباء  هيئة 

التي حتققت  املنجزات  اأهم  ا�ستعرا�سه  اإىل 

موؤخًرا يف الهيئة وعوائد هذه املنجزات يف 

للمواطنني  واملاء  الكهرباء  خدمات  تقدمي 

واملقيمني يف مملكة البحرين.

وتطّرق اللقاء اإىل �سبل تعزيز التعاون 

امل�سرتك بني هيئة الكهرباء واملاء وجمل�س 

التي  الهيئة  خطط  دعم  خالل  من  النواب، 

وتطوير  لتح�سني  م�ستمر  ب�سكل  تهدف 

التي  املخل�سة  باجلهود  م�سيًدا  خدماتها، 

يقوم بها النواب يف طرح ومناق�سة الق�سايا 

وبالتعاون  املواطن  م�سلحة  مت�س  التي 

وال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  بني  امل�سرتك 

املواطنني،  تطلعات  حتقيق  يف  الت�سريعية 

واالرتقاء بجودة وكفاءة اخلدمات املقدمة، 

وذلك انطالًقا من توجيهات القيادة الر�سيدة 

ال�سلطتني  بني  التعاون  وتوطيد  بتوثيق 

الت�سريعية والتنفيذية.

النائبان  ا�ستعر�س  ذاته،  ال�سياق  يف 

م�سيًدا  اخلدمات،  من  مناطقهم  احتياجات 

التي  باملوا�سيع  واهتمامهم  بجهودهم 

اأف�سل  تقدمي  على  وحر�سهم  املواطن  تهم 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني كافة.

تقديرهما  عن  النائبان  اأعرب  فيما 

للجهود التي تبذلها الهيئة من اأجل االرتقاء 

اأهمية  واأكدا على  واملاء،  الكهرباء  بخدمتي 

اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  امل�ستمر  التعاون 

للمواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

امل�شت�شار حمزة ي�شارك يف اجتماع م�شوؤويل 

اإدارات الت�شريع بدول جمل�ض التعاون اخلليجي

والراأي  الت�سريع  هيئة  رئي�س  �سارك 

حمزة  عبداهلل  نواف  امل�ست�سار  القانوين 

الدائمة  للجنة  ع�سر  الثامن  االجتماع  يف 

جمل�س  بدول  الت�سريع  اإدارات  مل�سوؤويل 

التعاون، الذي عقد اأم�س االثنني عرب تقنية 

العامة  االأمانة  بح�سور  املرئي،  االت�سال 

ملجل�س التعاون.

وناق�س االجتماع عدًدا من املو�سوعات 

املدرجة  والقوانني  بالت�سريعات  املتعلقة 

بدول  الت�سريع  اإدارات  اإعمال  جدول  على 

املجل�س.

وكانت هيئة الت�سريع والراأي القانوين 

الهيئة  رئي�س  برئا�سة  بوفد  �ساركت 

وع�سوية  حمزة،  عبداهلل  نواف  امل�ست�سار 

الر�سمية  واجلريدة  الت�سريع  اإدارة  مدير 

امل�ست�سار �سلطان نا�سر ال�سويدي.

نواف حمزة

طالب تخ�ش�ض الت�شميم الداخلي يف جامعة البحرين 

يت�شاءلون عرب »الأيام«: اإفادات تخّرجنا اإىل متى؟

خديجة العرادي:

اأفاد جمموعة من طلبة تخ�س�س الت�سميم 

الداخلي يف جامعة البحرين ممن اأنهوا متطلبات 

�سهر  يف  البكالوريو�س  درجة  على  احل�سول 

روا بالنجاح اأّنهم وحتى  يناير 2020، وقد ُب�سِّ

اإفادات  على  احل�سول  من  يتمكنوا  مل  تاريخه 

التقّدم للوظائف  تخرجهم، ما حال بينهم وبني 

اإقناع  اأو حتى  التعطل  راتب  للح�سول على  اأو 

وح�سلوا  اجلامعة  يف  تخرجوا  باأّنهم  اأنف�سهم 

على درجة البكالوريو�س.

خا�س  ت�سريح  يف  الطلبة  من  عدد  وقال 

امل�سوؤولني  مع  دائم  توا�سل  على  اإنهم  لالأيام، 

خمتلف  يف  املو�سوع  واإثارة  ومراجعتهم، 

و�سائل التوا�سل االجتماعي، ولكن ال جميب وال 

مربر لتاأخري اإ�سدار االإفادات، ذلك اأن زمالءهم 

اإفادات  على  ح�سلوا  قد  اأخرى  تخ�س�سات  يف 

تاريخ  من  اأ�سبوعني  من  اأقّل  بعد  تخرجهم 

تخرجهم. 

يف  اأ�سهمت  كورونا  اأزمة  »اإن  واأ�سافوا 

ال�سخ�سي  احل�سور  اإن  حيث  امل�سكلة،  زيادة 

اجلائحة  ب�سبب  حمظور  اجلامعة  يف  للطالب 

بح�سب ما ينقله امل�سوؤولون يف اجلامعة، وعدم 

الرد على االت�ساالت الهاتفية للطالب للرد على 

العوائق  يزيد  مما  ت�ساوؤالتهم،  و  ا�ستف�ساراتهم 

اإن  اإذ  اخل�سو�س،  على  التخرج  طالب  اأمام 

م�ستقبلهم مرهون باإ�سدار اإفاداتهم كما هو حق 

لهم، وال يرجون اأكرث من ذلك«.

وزير �شوؤون الدفاع ي�شتقبل قائد

 قــوة الواجـــب امل�شرتكـــة الأ�شرتاليـــة 

ا�ستقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن النعيمي وزير �سوؤون الدفاع يف القيادة 

العامة �سباح اأم�س، اللواء �سوزان كويل Susan Coyle قائد قوة الواجب امل�سرتكة 

االأ�سرتالية )JTF633( مبنا�سبة انتهاء فرتة عملها.

ثّمن  االأ�سرتالية،  امل�سرتكة  الواجب  قوة  بقائد  الدفاع  �سوؤون  وزير  لقاء  واأثناء 

 ،)JTF633( اجلهود املثمرة التي بذلتها طوال فرتة عملها كقائد لقوة الواجب امل�سرتكة

البحرين واأ�سرتاليا و�سبل  القائمة بني مملكة  ال�سداقة  معرًبا عن �سعادته بعالقات 

الدفاعي.  والتعاون  الع�سكري  بالتن�سيق  يتعلق  مبا  خا�سة  وتطويرها،  تعزيزها 

اأحمد مال اهلل م�ساعد رئي�س هيئة االأركان  اللواء الركن بحري يو�سف  اللقاء  ح�سر 

اآل خليفة مدير التخطيط  ال�سيخ �سلمان بن خالد  الركن  لالإمداد والتموين، واللواء 

امللكي  البحرية  �سالح  قائد  الع�سم  يو�سف  حممد  بحري  الركن  واللواء  والت�سليح، 

Ralph Kettle، وعدد  العقيد رالف كيتل  االأ�سرتايل  الع�سكري  البحريني، وامللحق 

من كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

�شفرينا يف الرباط 

يبحث التعاون مع »الإي�شي�شكو«

ا�ستقبل املدير العام ملنظمة العامل االإ�سالمي للرتبية والعلوم والثقافة )االإي�سي�سكو( 

�سامل بن حممد املالك، مبقر املنظمة اأم�س، �سفري مملكة البحرين لدى اململكة املغربية خالد 

بن �سلمان امل�سلم. 

وقد جرى خالل اللقاء التباحث حول �سبل تعزيز التعاون بني مملكة البحرين ومنظمة 

الرتبوية  املجاالت  )االإي�سي�سكو( يف خمتلف  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ�سالمي  العامل 

والعلمية والثقافية، والدفع بها نحو اآفاق اأو�سع خدمة للم�سالح امل�سرتكة.

للمباحث  العامة  االإدارة  عام  مدير  �سرح 

القانون  تنفيذ  اإطار  يف  اأنه  اجلنائية  واالأدلة 

مكافحة  �سرطة  األقت  فقد  اجلرمية،  ومكافحة 

القب�س  العامة  االآداب  بالب�سر وحماية  االجتار 

ا )13 امراأة و3 رجال(، ترتاوح  على 16 �سخ�سً

جن�سيات  من  عاًما  و44   23 بني  اأعمارهم 

اآ�سيوية لقيامهم مبمار�سة اأعمال منافية لالآداب 

العامة يف منطقة اجلفري.

التي  والتحري  البحث  عمليات  اأن  واأو�سح 

اأدت  قامت بها �سرطة مكافحة االجتار بالب�سر، 

التي  القانونية  غيــر  االأفعال  عن  الك�سف  اإىل 

يجري  اأنه  اإىل  م�سرًيا  املذكورون،  بها  يقوم 

على  لعر�سها  متهيًدا  الواقعة  اأوراق  ا�ستكمال 

النيابة العامة.

ا القب�ض على 16 �شخ�شً

 لقيامهم باأفعال منافية لالآداب العامة
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حول مو�صوعي »اخلدمات الطبية« و»�صناديق التقاعد«

طلبان بت�صكيل جلنتي حتقيق على طاولة »النواب« اليوم

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

الن�اب  مكتب  هيئة  اأدرجت 

اجلل�شة  اأعمال  جدول  على 

طلبني  الي�م  للن�اب  االأ�شب�عية 

جلنتي  بت�شكيل  م�شتعجلني 

ح�ل  االأوىل  برملانيتني،  حتقيق 

واالأخرى  الطبية«،  »اخلدمات 

ح�ل »ال�شناديق التقاعدية«.

جلنة  تناق�ش  اأن  املزمع  ومن 

تتعلق  حماور   4 االأوىل  التحقيق 

التحّقق  وهي:  الطبية،  باالأخطاء 

يف  احلا�شلة  الطبية  االأخطاء  يف 

ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات 

التابعة ل�زارة ال�شحة، والتحقق 

االأدوية  يف  النق�ش  وج�د  من 

والتحّقق  املر�شى،  يحتاجها  التي 

نح  تمُ التي  الطبية  امل�اعيد  يف 

الط�يلة،  االنتظار  ومدد  للمر�شى 

باالإ�شافة اإىل التحّقق يف م��ش�ع 

ال�شحية  واملراكز  االأطّباء  نق�ش 

التابعة ل�زارة ال�شحة.

الثانية  التحقيق  جلنة  اأما 

التقاعدية  بال�شناديق  واملتعلقة 

وهي:  حماور،   4 من  فتتك�ن 

العج�زات  اأ�شباب  من  التحّقق 

االكت�ارية لل�شناديق التي تديرها 

العامة للتاأمني االجتماعي،  الهيئة 

ا�شتثمارات  فعالية  من  التحّقق 

التي  التقاعدية  ال�شناديق  اأم�ال 

االإجراءات  من  والتحّقق  تديرها، 

العامة  الهيئة  بها  قامت  التي 

مل�اجهة  االجتماعي  للتاأمني 

باالإ�شافة  االكت�ارية،  العج�زات 

يف  الهيئة  اأداء  من  التحقق  اإىل 

اإدارة ال�شناديق التقاعدية.

جلنة  ت�شكيل  بطلب  وتقّدم 

اخلدمات  ب�شاأن  االأوىل  التحقيق 

زينب  وهم:  نائًبا،   12 الطبية 

عمار  الك�هجي،  حمد  عبداالأمري، 

اأحمد  العبا�شي،  حممد  قمرب، 

الذوادي،  عبداهلل  الدم�شتاين، 

ب�عنق،  خالد  القا�شي،  عي�شى 

البناي، حممد  املالكي، عمار  با�شم 

ب�حم�د، ي��شف زينل.

االأخرى  التحقيق  جلنة  اأما 

فتقّدم  التقاعدية  ال�شناديق  ب�شاأن 

اإبراهيم  وهم:  ن�اب،   8 بطلبها 

اأحمد  ب�حم�د،  حممد  النفيعي، 

كلثم  ب�عنق،  خالد  االأن�شاري، 

ها�شم،  فالح  �شيد  احلايكي، 

عبدالنبي �شلمان، ي��شف زينل.

زينب عبدالأمرياإبراهيم النفيعي

بعد توّقف الدعم عنهم من قبل »البلديات«

طلب نيابي بفتح باب دعم »متكني« للمزارع البحريني

فاطمة �شلمان:

برغبة  مبقرتح  الن�اب  من  عدد  تقّدم 

ب�شرورة  احلك�مة  يطالب  اال�شتعجال  ب�شفة 

امام  »تكني«  العمل  �شندوق  يف  الباب  فتح 

ك�رونا  جائحة  من  املت�شّررين  املزارعني 

وال�شركات  للفئات  املقّدم  الدعم  من  لال�شتفادة 

واملهن املت�شّررة.

وجاء يف املذّكرة ال�شارحة للمقرتح اأن عدًدا 

اجلائحة،  ب�شبب  ت�شّرروا  املزارعني  من  كبرًيا 

لهم  ال�حيدة  املهنة  ت�شّكل  الزراعة  مهنة  واأن 

اإيقاف  اإىل  منّ�هًة  وعي�شهم،  رزقهم  وم�شدر 

وزارة  قبل  من  يمُقّدم  كان  والذي  عنهم  الدعم 

االأ�شغال والبلديات.

الن�اب  من  كل  املقرتح  تقدمي  يف  و�شارك 

زينب  ب�حم�د،  حممد  الدم�شتاين،  »اأحمد 

وعي�شى  النفيعي،  اإبراهيم  عبداالأمري، 

الدو�شري«.

النائب  املقرتح  مقّدمي  اأبرز  اأحد  وقال 

يف  تتمثل  املقرتح  اأهداف  اإن  الدم�شتاين  اأحمد 

من  معي�شًيا  واأ�شرته  املت�شرر  املزارع  دعم 

اإىل  مفاجئ  ب�شكل  الك�ارث  هذه  حدوث  جراء 

اإحياء املهنة  جانب �شمان ا�شتمرار املزارع يف 

املت�شرر  املعي�شي  و�شعه  باإ�شالح  امل�روثة 

بكل  و�شعبها  الدولة  بني  التكاتف  وتعزيز 

باأن املقرتح يهدف بالدرجة  اأطيافهم، م��شًحا 

االأوىل اإىل اإحياء الزراعة، وه� تعزيز �شياحي 

دون  اململكة  مييز  ما  وهذا  للبحرين،  وجمايل 

غريها من الدول االأخرى.

الك�ارث  اإىل  الدم�شتاين  النائب  اأ�شار  كما 

خطر  وج�د  اإىل  نتيجة  تاأتي  التي  الطبيعية 

وح�شا�شة،  معينة  واأوقات  مناطق  يف  مفاجئ 

املزارع  على  هائلة  اأ�شراًرا  يخلف  الذي  االأمر 

املهنة  هذه  على  كلًيا  يعتمد  الذي  البحريني 

�شبيل  بذلك  فينقطع  جد  عن  اأًبا  ورثها  التي 

معي�شته وال ي�شتطيع تاأمني رزقه ومن يعيله 

الذي  الزراعي  العمل  عن  وينقطع  اأ�شرتـه  من 

االأمن  حماية  يف  ومهًما  اأ�شا�شًيا  دوًرا  يلعب 

الغذائي للمملكة.

اأحمد الدم�ستاين

قال النائب الثاين لرئي�ش جمل�ش الن�اب علي زايد اإن 

نتائج تقرير دي�ان الرقابة املالية واالإدارية �شيك�ن حمل 

تعٍد  اأو  باإهدار  يتعلق  ما  لكل  ومراجعة  م�شتفي�ش  نقا�ش 

الن�اب ومن خالل  اأن جمل�ش  اإىل  العام، م�شرًيا  املال  على 

اللجان واجلل�شة االأ�شب�عية �شيناق�ش التقرير مع احلك�مة 

مع التاأكيد على حما�شبة املق�شرين واملتجاوزين لالأنظمة 

احلك�مية.

ين�شب  اأن  يجب  التقرير  نتائج  يف  الرتكيز  اأن  واأكد 

يف اجلهات التي تتكرر فيها نف�ش املالحظات مما ينعك�ش 

الفًتا  اإهمال،  اأو  التق�شري  تعمد يف  اأو  �شبهات  على وج�د 

اإىل �شرورة تاأهيل وتدريب امل�ظفني مبا يطابق االإجراءات 

احلك�مية ومبا مياثل عمل دي�ان الرقابة املالية واالإدارية 

امل�ظفني  من  حجة  هناك  يك�ن  ال  وكي  الفج�ات  ل�شد 

ال�شلطة  اأمام  املحا�شبني  ال�زراء  وكذلك  م�ش�ؤوليهم  اأو 

الت�شريعية ودورهم يف تط�ير العمل ومنع اأي جتاوزات. 

اأ�شا�شه  يف  يت�شمن  احلك�مة  عمل  برنامج  اإن  وقال 

ج�شيمة  مالحظات  ووجـــ�د  احلك�مية  اخلدمة  تط�ير 

بكامل  التنفيذية  ال�شلطة  لتق�م  حازمة  وقفة  اإىل  تدفع 

من  الت�شريعية  ال�شلطة  وم�شاركة  فيها،  املناط  دورها 

خالل املقرتحات التي من �شاأنها اأن ت�شد الثغرات وحتافظ 

تك�ن  اأن  �شرورة  على  والتاأكيد  العامة  االأم�ال  علــى 

على  تنفيذها  ويتم  واقعية  احلك�مية  اال�شــرتاتيجيات 

اأر�ش ال�اقع.

زايد يطالب بتاأهيل املوظفني

ل�صد فجوة الإجراءات احلكومية

الدو�صري ي�صاأل عن �صحة

 تقليل الدعم احلكومي عن الكهرباء

وزير  اإىل  ب�ش�ؤال  الدو�شري  عي�شى  النائب  تقدم 

الكهرباء واملاء ح�ل مدى �شحة املعل�مات التي �شرح 

وخدمات  للت�زيعات  التنفيذي  الرئي�ش  نائب  بها 

تقليل  الكهرباء واملاء بخ�ش��ش  امل�شرتكني يف هيئة 

الدعم احلك�مي عن الكهرباء تدريجًيا، هذا ن�شه:

هل �شحيح ما �شرح به نائب الرئي�ش التنفيذي 

للت�زيعات وخدمات امل�شرتكني بهيئة الكهرباء واملاء 

الدولة  من  ت�جًها  هناك  اأن  نيابي،  مقرتح  على  رًدا 

بتقليل الدعم عن الكهرباء ب�شكل تدريجي و�ش�الً اإىل 

الدعم  �شيت�قف  حتديًدا  فمتى  نهائيا،  الدعم  ت�قف 

نهائًيا مع تزويدنا باملربرات لذلك؟
عي�سى الدو�سري

فاطمة �شلمان: 

يعتزم النائب خالد ب�عنق مبعية عدد 

ب�حم�د  حممد  النائب  وهم  الن�اب  من 

اإ�شحاقي وه�شام  النفيعي وعلي  واإبراهيم 

الع�شريي التقدم باقرتاح ب�شفة ا�شتعجال 

املتعلق  ال�زاري  القرار  تعديل  ب�شاأن 

بتحديد عدد العمال على ظهر �شفن ال�شيد

للمقرتح  االإي�شاحية  املذكرة  وجاء يف 

من�شجم مع  القرار  يك�ن  اأن  الن�اب  رغبة 

م�ازنة  حيث  من  ال�اقع  اأر�ش  معطيات 

ال�شيد، ودعم  �شفن  العمال مع حجم  عدد 

اىل  ال�شيادين  بقطاع  واالهتمام  البحارة 

ال�شعبي  امل�روث  على  املحافظة  جانب 

اأهل  بها  ا�شتهر  التي  العريقة  واملهن 

جيال  وت�ارث�ها  القدم  منذ  البحرين 

بال�شيادين  االهتمام  واخريا  جيل  بعد 

البحرينيني ودعم هذه املهنة.

النائب  املقرتح  مقدمي  اأبرز  اأحد  وقال 

ال�زاري حّدد عدد  القرار  اإن  خالد ب�عنق 

ال�شيد  �شفينة  على  لها  املرخ�ش  العمالة 

البان��ش بـ6 عمال بدال من 8 عمال، وعلى 

 3 من  بدال  فقط  بـ2  الطراد  القارب  ظهر 

عمال.

واأ�شار يف هذا ال�شياق اإىل اأن البحارة 

يتمن�ن اإعادة النظر يف هذا القرار، معترًبا 

واآخر  للق�ارب  معني  عدد  حتديد  اأن 

للب�اني�ش لي�ش معياراً �شحيحاً، حيث اإن 

اأحجامها  تتعدد  املختلفة  البحرية  ال�شفن 

تناف�ش  وق�ارب  �شغرية  ق�ارب  فهنالك 

ب�اني�ش  وهنالك  الب�اني�ش  حجمها  يف 

�شغرية واأخرى كبرية، وبذلك فاإن حتديد 

واأن  االحجام  ت�شنيف  دون  للجميع  عدد 

حجم  مع  يت�افق  مبا  العمال  عدد  يك�ن 

املركبة البحرية ه� ما يحتاج اىل تعديل.

القرار  تعديل  »نقرتح  ب�عنق  وتابع 

على  العمال  عدد  يك�ن  بحيث  ال�زاري 

املركبات البحرية وفقاً حلجمها واأن ت�شدر 

املركبات  اأحجام  حتدد  وا�شحة  الئحة 

مبا  عليها  التي  العمال  وعدد  البحرية 

يتنا�شب مع حجم املركبة البحرية وحاجة 

العمال عليها«.

ملوزانة عدد العمال وحجم ال�صفن ودعًما للبحارة وال�صيادين البحرينيني 

تعديل القرار الوزاري ب�صاأن عدد العمال على ظهر �صفن ال�صيد

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية: 

االن�شاري،  اأحمد  ب�حم�د،  حممد  النائب  من  كل  يعتزم 

التقدم باقرتاح  الدو�شري  املالكي، عبداهلل  خالد ب�عنق، با�شم 

برغبة )ب�شفة اال�شتعجال( ب�شاأن ع�دة فتح امل�شاجد لل�شالة 

يف جميع االأوقات ما عدا �شالة اجلمعة

وذكر النائب حممد ب�حم�د اأحد اأبرز مقدمي االقرتاح اإىل 

اأنه نظًرا ملا قامت به احلك�مة بالع�دة التدريجية اإىل احلياة 

العامة بكافة جماالتها وب�شكل كبري، وذلك بعد اجله�د الكبرية 

مت  وكما  امل�اطنني،  من  الكبري  بالتعاون  الدولة  قّدمتها  التي 

يف االآونة االأخرية من اإعادة فتح املطاعم الذي يمُعد اأمًرا جيًدا 

القت�شاد البالد والعباد، م�شتدرًكا باأن امل�شاجد ما زالت مغلقة 

ب�شالة  ال�شماح  وجتربة  والظهر(،  )الفجر  �شالتي  من  اإال 

ال�شبح اأعطى م�ؤ�شر انعدام االإ�شابات بني امل�شلني لذلك جند 

اأنه من ال�شروري اأن يتم فتح جميع امل�شاجد يف جميع اأوقات 

ال�شالة وا�شتثناء وقف �شالة اجلمعة.

حممد 

بوحمود

نظًرا ملوؤ�صرات انعدام الإ�صابات بني امل�صلني.. مقرتح م�صتعجل:

فتح امل�صاجد لل�صالة يف جميع الأوقات عدا �صالة اجلمعة

خالد بوعنق

علي 

زايد

مقرتح م�صتعجل للعامر يف جل�صة اليوم

دعـــم �صامـــل للمراكـــز الرتفيهيـــة العائليـــة بعــد اإغالقهـــا 8 اأ�صهـــر
حمرر ال�ش�ؤون الربملانية: 

برغبة  باقرتاح  التقدم  الن�اب  من  عدد  يعتزم 

الدعم  تقدمي  ا�شتمرار  ب�شاأن  م�شتعجلة  ب�شفة 

ظل  يف  البحرينية  العائلية  الرتفيهية  للمراكز 

االزمة التي تعي�شها هذه امل�شاريع من اأزمة ك�رونا.

حيث اأكد النائب اأحمد العامر اأحد اأبرز مقدمي 

اأكرب  من  هي  الرتفيهية  املراكز  هذه  اأن  االقرتاح 

�شه�ر   8 من  اأكرث  اإغالقها  دام  حيث  املت�شررين، 

ومنها  االإغالق  رغم  امل�شروفات  عليهم  وتراكمت 

�ش�ق  وهيئة  البلدية  ور�ش�م  امل�ظفني  رواتب 

العمل واالإيجارات وامل�شاريف الت�شغيلية.

كبري  امل�ؤ�ش�شات  هذه  عدد  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 

وي�شل اإىل 45 م�ؤ�ش�شة ترفيهية بينما نالها الدعم 

ملدة 3 �شه�ر ولكن بعد ت�قف الدعم ومع ا�شتمرار 

كبري  وب�شكل  تعاين  امل�ؤ�ش�شات  هذه  فاإن  االأزمة 

ب�شبب ا�شتمرار االإغالق مع ا�شتمرار اأزمة ك�رونا، 

تقدمي  ا�شتمرار  املقرتح  هذا  خالل  من  مطالًبا 

امل�ؤ�ش�شات البحرينية بحيث ال  الكامل لهذه  الدعم 

تتعر�ش لالإغالق من اأ�شحابها.

»م�شاريع  قائالً:  املقرتح  مربرات  واأو�شح 

الرتفيه العائلية يف اأم�ش احلاجة لتقدمي امل�شاندة 

االقت�شاد  بناء  يف  امل�شاهمة  اأجل  من  والدعم 

م�ؤ�ش�شة   45 مطالب  عن  ناهيكم  البحرينــي 

نظًرا  لهم  احلك�مي  الدعم  با�شتمرار  ترفيهيــة 

من  ال�شديدة  الرتفيه  م�شاريع  اأ�شحاب  ملعاناة 

امل�شاريف  وتراكم  لالغالق  يعر�شها  االأزمة 

الت�شغيلية ي�شبب اأزمة اأخرى«.
اأحمد العامر

»خدمات ال�صورى« ُتنهي مناق�صة 

»احلــد من ا�صتهــالك م�صروبــات الطاقـــة« 

ال�ش�رى  مبجل�ش  اخلدمات  جلنة  انتهت 

برئا�شة  بمُعد،  عن  املنعقد  اجتماعها  خالل 

مناق�شة  من  الفا�شل،  عبداهلل  جهاد  الدكت�رة 

ا�شتهالك  من  احلد  ب�شاأن  قان�ن  م�شروع 

االقرتاح  �ش�ء  يف  املعد  الطاقة،  م�شروبات 

جمل�ش  من  املقدم  املعدلة«،  »ب�شيغته  بقان�ن 

من  عدد  و�شع  اإىل  يهدف  والذي  ال�ش�رى، 

االأحكام والتدابري التي تكفل احلد من ا�شتهالك 

م�اد  من  حتت�يه  ملا  نظًرا  الطاقة،  م�شروبات 

غري �شحية ت�ؤدي اإىل اعتالل ال�شحة.

الرتبية  وزارة  راأي  اللجنة  وبحثت 

والتعليم ب�شاأن م�شروع القان�ن، حيث اأ�شارت 

ال�زارة اإىل اأنها تنع بيع وا�شتهالك م�شروبات 

املدار�ش  داخل  اأو  املدر�شي  املق�شف  يف  الطاقة 

كل  لتقدمي  ا�شتعدادها  م�ؤكدة  عام،  ب�شكل 

االإي�شاحات وحر�شها على تعزيز التعاون مع 

جمل�ش ال�ش�رى امل�قر.

واّطلع اأع�شاء اللجنة خالل االجتماع على 

4 مرا�شيم بق�انني والتي تت اإحالتها للدرا�شة 

حلني ورودها من جمل�ش الن�اب، وهي املر�ش�م 

بند  باإ�شافة   2020 ل�شنة   )30( رقم  بقان�ن 

املادة )8(  الفقرة )ج( من  اإىل  جديد برقم )5( 

 2006 �شنة   )78( رقم  بقان�ن  املر�ش�م  من 

ب�شاأن التاأمني �شد التعطل. وا�شتعر�شت اللجنة 

 2020 ل�شنة   )20( رقم  بقان�ن  املر�ش�م 

باإ�شافة بند جديد برقم )4( اإىل الفقرة )ج( من 

املادة )8( من املر�ش�م بقان�ن رقم )78( ل�شنة 

2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطل.
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تهنئة �س�دقة ل�سمو

 ال�سيخ عي�سى بن عبداهلل

�شي�شهد االحتاد امللكي البحريني للفرو�شية و�شباقات 

رئي�س  لتعيني  الثقة  مبنح  وذلك  ازدهار،  مرحلة  القدرة 

جمل�س اإدارة االحتاد ب�شدور قرار عن �شمو ال�شيخ خالد بن 

حمد اآل خليفة النائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب 

رقم  قرار  البحرينية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�شة، 

)14( باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة االحتاد امللكي البحريني 

-2020 االنتخابية  للدورة  القدرة  و�شباقات  للفرو�شية 

ت�شكيل  يعاد  اأنه  القرار  من   )1( املادة  يف  وجاء   2024

جمل�س اإدارة االحتاد امللكي البحريني للفرو�شية و�شباقات 

�شمو  برئا�شة   2024-2020 اجلديدة  دورته  يف  القدرة 

باأن  بالذكر  واجلدير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  عي�شى  ال�شيخ 

�شموه له باع يف رئا�شة جمل�س االدارة منذ تعيينه خلًفا 

ل�شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه.

الفًتا  واهتماًما  ملحوًظا  تطوًرا  االحتاد  �شهد  حيث   

الفرتة  تلك  خالل  اخلا�شة  واال�شطبالت  الفر�شان  جلميع 

�شيدي  من  دائمة  ومتابعة  حثيثة  بتوجيهات  ذلك  وجاء 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو 

لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب م�شت�شار االأمن الوطني 

رئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب والريا�شة الرئي�س الفخري 

�شمو  اأن  كما  القدرة،  و�شباقات  للفرو�شية  امللكي  لالحتاد 

م�شتوى  رفع  اىل  دائًما  ي�شعى  عبداهلل  بن  عي�شى  ال�شيخ 

يعرف  ملا  البطوالت  وتنظيم  ادارة  يف  واالرتقاء  االأداء 

بتوا�شعه واأخالقه العالية مع اجلميع، كما اأن �شموه ملم 

ولديه خربة يف جمال الفرو�شية و�شباقات القدرة ف�شي�شهد 

االحتاد اإ�شافة مميزة وحثيثة يف الفرتة القادمة باإذن اهلل.

اآل خليفة على  ال�شيخ عي�شى بن عبداهلل  نبارك ل�شمو 

يوفقه  اأن  القدير  العلي  اهلل  واأ�شاأل  الثقة،  منحه  جتديد 

ويعينه ملا يف خري و�شالح لالحتاد.

يو�سف بن اأحمد

�سمو ويل العهد ال�سم�س امل�سرقة مل�ستقبل البـحرين

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  اإن �شاحب 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه 

ت�شع  التي  واحلازمة  املخل�شة  الواعية  القيادة  يف  فريدا  منوذجاً  ميثل 

البحريني  ال�شعب  اأبناء  جميع  قابل  لقد  اعتبار،  كل  فوق  الوطن  م�شلحة 

للت�شدي  اهلل  حفظه  العهد  ويل  �شمو  جهود  اململكة  اأر�س  على  واملقيمني 

لفريو�س كورونا بالر�شا واالمتنان، والتي كان لها االأثر الكبري فيما حققته 

اململكة خالل مراحل تعاملها مع الفريو�س واتخاذها االإجراءات االحرتازية 

والتدابري الوقائية مبا يتما�شى مع امل�شتجدات العاملية للحفاظ على �شحة 

اجلميع.

اأطال اهلل  العهد  امللكي ويل  ال�شمو  حينما يرتقي احلديث ملقام �شاحب 

ال�شرف  بو�شاح  يت�شح  احلديث  هذا  جوانب  فاإن   - عزه  واأدام  عمره  فى 

والعز، وال�شوؤدد، واملروءة، عن قائد مدر�شة يف الرجولة اإدارًيا، و�شيا�شًيا، 

ودقته  النافذة  وب�شريته  حكمته  ذلك  لكل  ي�شاف  واإن�شانًيا  واجتماعًيا، 

يتوقف  ومل  ال�شعبة،  الظروف  كل  مع  تعامله  ورقيه يف  ونبله  املتناهية 

ا اىل اأن يتطوع الأخذ لقاح فريو�س  ن�شاط �شموه عند هذا احلد بل امتد اأي�شً

كورونا حقيقة تدل على فكر �شموه يف تقدم �شفوف املتطوعني والتطوع 

الت�شدي  الوطنية يف  امل�شاعي  اأجل جناح  البحرين من  لفريق  امللهم  وهو 

للفريو�س والتي اأثلجت �شدور اجلميع، و�شيخلّد التاريخ ا�شم �شموه باأنه 

االإن�شانية  اأمري  ف�شموه  االإن�شانية  اأجل  من  �شعار  حتت  الوطن  نداء  لبى 

التن�شيقية  اللجنة  واقتدار  حنكة  بكل  البداية  منذ  اأدار  والذي  اهلل  حفظه 

مدى  ج�شدت  والتي  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  والفريق 

املتفاين  ال�شادق  والعمل  واالإخال�س  والبذل  اجل�شيمة  للم�شوؤولية  حتمله 

اململكة  عا�شتها  التي  االأزمات  جممل  يف  التاريخ  �شيحفظها  التي  وملواقفه 

اأثناء جائحة فريو�س كورونا.

حفظ اهلل مملكة البحرين وقيادتها الر�شيدة ومواطنيها من كل مكروه 

ملوالي  العادل  احلكم  ظل  يف  واالأمان  االأمن  علينا  وجل  عز  الباري  واأدام 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه 

اهلل ورعاه.

ع�دل عبداهلل عبدالرحمن

�سمو ال�سيخ عي�سى بن عبداهلل

اأريد حاًل مل�سكلة نقلي لوظيفة اأخ�س�ئي عالج طبيعي ورخ�سة مزاولة املهنة

االأمري  الوالد احلنون �شمو  اأوجه منا�شدتي اىل مقام 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه 

اهلل ورعاه، واإىل وزيرة ال�شحة فائقة بنت �شعيد ال�شالح، 

ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية اأحمد بن زايد الزايد.

قد  الب�شرية  املوارد  باإدارة  متمثلة  ال�شحة  وزارة 

ا�شاعت حقي يف النقل اىل وظيفة اخ�شائي عالج طبيعي 

منذ عام 2017م مدعية التزامها بقانون االإعالنات الذي 

ال  االدارة  فهذه  املدنية،  اخلدمة  ديوان  او  بالوزارة  يتم 

وال  اعالنات  بدون  ترغب  من  ومترر  بالقانون  لها  عهد 

هم يحزنون، ويف هذا املقال اأطالب كل من يعنيهم االأمر 

االإدارية  والرقابة  بالف�شاد  املعنية  واجلهات  بالوزارة 

واملالية بالتحقيق واملحا�شبة، واإن�شايف. 

خدمات  م�شاعد  بوظيفة  اعمل  بحريني  �شاب  فاأنا 

ال�شحة منذ عام  الطبي بوزارة  ال�شلمانية  طبية مبجمع 

العالج  البكالوريو�س يف  2012م، ح�شلت على �شهادة 

الطبيعي عام 2017م على نفقتي اخلا�شة. 

ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  اإىل  بكتاب  تقدمت 

الذي  العام  نف�س  يف  ال�شحة  وزيرة  واإىل  امل�شت�شفيات، 

بالتقدم  عليك  الرد  جاء  ال�شديد  ولالأ�شف  فيه،  تخرجت 

للوظيفة عن طريق االإعالن الداخلي بالوزارة اأو االإعالن 

طريق  عن  املحلية  ال�شحف  يف  ن�شره  يتم  الذي  املحلي 

ديوان اخلدمة املدنية. 

التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  خاطبت  كما 

التقدم  رده  وكان  النقل  ب�شاأن  احلكومية  للم�شت�شفيات 

لالإعالنات، واأ�شاف �شرط احل�شول على رخ�شة مزاولة 

املهنة التي مل اأتقدم لها ح�شب ادعائه يف خطابه.

عدم  �شهادة  بطلب  �شبتمرب 2020 خاطبته  يف 10 

رف�س  اأنه  اإال  ال�شابق،  خطابه  يف  طلبه  ح�شب  ممانعة 

اعطائي �شهادة عدم ممانعة نظًرا لوجود تعميم من قبل 

وكيل الوزارة.

االأمري  �شمو  احلنون  االأب  اإىل  منا�شدتي  اأكرر  وهنا 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

�شعيد  بنت  فائقة  ال�شحة  ووزيرة  ورعاه  اهلل  حفظه 

زايد  بن  اأحمد  املدنية  اخلدمة  ديوان  ورئي�س  ال�شالح 

بالوزارة  املعنيني  وحّث  م�شكلتي  وحل  بالتدخل  الزايد 

على االإ�شراع يف مترير اإجراء النقل واإعطائي �شهادة عدم 

ممانعة للعمل خارج الوزارة حتى يتم نقلي الحًقا فيما 

لو تاأخر اإجراء النقل.

البي�ن�ت لدى املحرر

وزارة الرتبية والتعليم ترد على »ابنتي من ذوي 

االحتي�ج�ت اخل��سة ومت اإيق�ف بعثته�«
 

الثالثاء  يوم  »االأيام«  �شحيفة  املن�شورة يف  املالحظة  اإىل  باالإ�شارة 

االحتياجات  ذوي  من  »ابنتي  عنوان  2020 حتت  اأكتوبر   20 املوافق 

اخلا�شة ومت اإيقاف بعثتها«. 

اإفادتكم  لنا  يطيب  بالوزارة،  املخت�شة  لالإدارة  العودة  وبعد 

الدرا�شي  العام  يف  العامة  الثانوية  خريجة  املذكورة  الطالبة  باأن 

2016/  2017 وحا�شلة على بعثة درا�شية �شمن البعثات املخ�ش�شة 

للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�شة للعام الدرا�شي 2017/  2018، ومت 

اإيقاف بعثتها الدرا�شية ملرة واحدة ب�شبب ر�شوبها، وقد تبقت للطالبة 

�شرف  و�شي�شتمر  االبتعاث،  عقد  بح�شب  ون�شف  درا�شيتان  �شنتان 

بعثتها الدرا�شية يف حال جناحها وحتقيقها املعدل املطلوب، وال�شاعات 

التحية  لوا بقبول فائق  الدرا�شية املطلوبة، هذا ما لزم تو�شيحه وتف�شّ

واالحرتام.

 اإدارة العالق�ت الع�مة واالإعالم

وزارة الرتبية والتعليم

الدرا�ســــة عـــــن ُبعــــد

ها نحن دخلنا مرحلة الدرا�شة، واملدار�س هذه ال�شنة بها حتٍد 

الطلبة  اأن  االأ�شعدة وعلى اخل�شو�س  كبري للجميع وعلى جميع 

اإيجابي.  اأمر  وهذا  احلديثة،  التكنولوجيا  طريق  عن  يدر�شون 

له  يرتاحون  الذي  املحيط  يتواجدون يف  الطلبة  اأن  االآخر  واالأمر 

نف�شًيا وج�شدًيا وهذا �شي�شاعدهم على جتاوز الكثري من املعوقات، 

واالأمر ال�شلبي هو اأننا مل نعتد على مثل هذا الو�شع املفاجئ وهناك 

من يتذمر وي�شكو من الدرا�شة عن ُبعد وخا�شة االأطفال ال�شغار، 

لذلك اأقول علينا جميًعا اأن نتحمل امل�شوؤولية وجنتاز هذه املرحلة 

فحتًما  احلديثة،  التكنولوجيا  طريق  عن  التعلم  لي�شتمر  بجدارة 

مثل  ل�شراء  املال  ميلك  ال  من  هناك  اأن  وخا�شة  �شعوبات  هناك 

مرور  مع  واملقبلة، ولكن  احلالية  املرحلة  التي حتتاجها  االأجهزة 

الوقت ومع ت�شافر اجلهود �شتنجحون جميًعا وبجدارة مع مرتبة 

ال�شرف.. وفقكم اهلل جميًعا ملا فيه اخلري وال�شالح.

ع�دل اأبو ح�سن

عط�وؤكم �سم�ء

اجلامعة رقم 23 عربًيا جامعة البحرين 

يف  تعليمنا  نتلقى  لكوننا  ونفخر  اهلل  نحمد 

مملكة  يف  ونزاهة  تعليًما  اجلامعات  اأقوى 

وكوادرنا  وطاقمنا  كلياتنا  البحرين، 

نويف  فلن  االأل�شن  نطقت  مهما  املتخ�ش�شني 

واالإقدام،  التميز  اأهل  فاأنتم  اأف�شالكم، 

يف  اأثراً  تركت  جهودكم  كلياتنا،  وممثلني 

م�شرية كلِّ طالٍب �شاٍع للنجاح.

ت  اأَ اأُْن�شِ فقد  احلقوق  كلية  كليَّتي  اأما 

اأ�شبحت مركز  اأن  اإىل  عام 2002 وَتطورْت 

مب�شاهمات  ثم  اهلل  ،بف�شل  قانوينٍّ اإ�شعاٍع 

. خمت�شيها

)نايف  اجلذرية  ممثلها  واإجنازات 

الزهراين( واأعمال )نا�شر املران(. 

ملمثليها  املميزة  الب�شمات  نن�شى  وال 

ال�شابقني، )عبداهلل اجلامع، حممد املحرو�س(.

زهٌر  فوحها  اي�شاً  ب�شيطة  وكلمات 

للهيئة  الزهراين  نايف  ممثلنا  يوجهها 

وجلهودكم  لكم  �شكًرا  واالأكادميية:  االإدارية 

البحرين  بجامعة  الطالب  اأن  وتذكروا 

�شقف  �شريتفع  وباإيجابيتكم  طموح،  لديه 

م�شاهماٍت  جمرد  ال�شماء،  ليعانق  طموحه 

اأن ت�شنع يومه. ب�شيطة قادرة على 

 والإخوتنا طالَب العلم يف جميع الكليات 

)ال حترموا اأنف�شكم من �شعور ارتفاع املعدل 

مل�شتواك  ورفعه  الدرا�شّي،  الف�شل  نهاية 

اأكرب حافٍز كطالب جامعّي«.  الدرا�شي هو 

 

 زهراء فوؤاد مو�سى
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مجلس الوزراء يحيل ميزانية 2021-2022 لـ»النواب« 
بإيرادات 4.624 مليار دينار ومصروفات 6.515 مليارًا

     إحالة »تقرير الرقابة المالية« لـ»التنسيقية« برئاسة ولي العهد
واف��ق مجل��س ال��وزراء عل��ى الميزانية 
العام��ة للدول��ة للس��نتين الماليتي��ن 
إل��ى مجل��س  وأحاله��ا   ،2022 -2021
النفق��ات  خف��ض  وتتضم��ن  الن��واب. 
الدع��م  عل��ى  والحف��اظ  الحكومي��ة، 
االجتماع��ي للمواطنين األكث��ر احتياجًا، 
الخدم��ات  كف��اءة  تحس��ين  واس��تمرار 
الحكومية والعمل عل��ى زيادة فاعليتها 

وتطويرها.
كما تم االلت��زام بتحقيق أهداف برنامج 
تحقي��ق  وباألخ��ص  المال��ي  الت��وازن 
اإلي��رادات غي��ر النفطي��ة م��ع االلت��زام 
بأه��داف المصروفات، ومراع��اة العمل 
على تحفي��ز التعاف��ي االقتصادي خالل 
المرحل��ة المقبلة واالس��تمرار في خلق 

فرص واعدة للمواطنين.
جاء ذلك خالل ترؤس سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء االجتم��اع االعتيادي األس��بوعي 

لمجلس الوزراء.
وتضم��ن مش��روع الميزاني��ة تقديرات 
اإلي��رادات العام��ة للس��نتين الماليتين 
2021- 2022 وتبل��غ 2.285 مليار دينار 
للس��نة المالي��ة 2021، و2.339 ملي��ار 
دينار للس��نة المالية 2022، بعد تقدير 
س��عر برميل النف��ط لميزاني��ة 2021-
وف��ق  أمريكي��ًا  دوالرًا   45 عن��د   2022

توقعات األسعار باألسواق العالمية.
وقرر مجلس الوزراء إحال��ة تقرير ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية للسنة المهنية 
التنس��يقية  اللجن��ة  إل��ى   2020/2019
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل��س الوزراء لإلش��راف عل��ى التحقق 
م��ن المالحظ��ات والتوصي��ات ال��واردة 
فيه وفقًا لآللية المتبع��ة أثناء مراجعة 
التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية 
واإلداري��ة، معرب��ًا المجلس عن ش��كره 
لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي 
لم ت��رد عليه��ا مالحظ��ات جوهرية في 
التقرير بما يعك��س التزامها باألنظمة 

والقوانين.
وأش��اد مجل��س ال��وزراء ب��دور القط��اع 
المصرف��ي بالمملكة في دعم االقتصاد 
الصناع��ة  ش��هدته  وبم��ا  الوطن��ي 
المصرفي��ة م��ن تط��ور متس��ارع عب��ر 
مسيرته التي امتدت على مدى 100 عام 
مما جعل البحرين مركزًا مهمًا لألسواق 
المالية ف��ي المنطقة ووجه��ة مفضلة 

لكبرى المؤسسات المالية حول العالم.
ورح��ب المجلس بحص��ول البحرين على 
المرتب��ة األول��ى عربيًا في مؤش��ر بازل 
لمكافحة غس��يل األم��وال، مما يعكس 
متانة األطر المعتمدة في المملكة في 
مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 
وموفقية إجراءات الحكومة الصارمة في 
ترسيخ مبدأ الشفافية وداللة على متانة 

تشريعاتها الوطنية.
كما أع��رب مجل��س الوزراء ع��ن خالص 
لمقت��ل  المواس��اة  وص��ادق  التع��ازي 
وإصابة العش��رات جّراء الزلزال المؤسف 
ال��ذي ضرب والي��ة أزمير التركي��ة داعيًا 
المول��ى أن يرح��م القتل��ى ويم��ن على 

المصابين بالشفاء العاجل.
م��ن جانب آخ��ر أدان المجل��س االعتداء 
اإلرهاب��ي ال��ذي وق��ع في مدين��ة نيس 
الفرنس��ية، مؤك��دًا رفض��ه لمثل هذه 
الجرائ��م اإلرهابي��ة التي تناف��ي جميع 

الديانات والقيم والمبادئ اإلنسانية.
وأدل��ى األمي��ن الع��ام لمجلس ال��وزراء 
الدكتور ياس��ر بن عيس��ى الناصر عقب 
اجتماع مجلس ال��وزراء الذي عقد صباح 
أم��س ع��ن ُبع��د عب��ر تقني��ة االتصال 

المرئي بالتصريح التالي:
نظ��ر مجل��س ال��وزراء ف��ي المذك��رات 
المدرج��ة عل��ى ج��دول أعمال��ه واتخذ 

بشأنها من القرارات ما يلي: 
أواًل: وافق مجل��س الوزراء على الميزانية 
العام��ة للدول��ة للس��نتين الماليتي��ن 
2021- 2022 وأحال إلى مجلس النواب 
مش��روع قانون باعتماد ه��ذه الميزانية 
وفق األطر القانونية والدس��تورية، وقد 
روعي في إعداد مشروع الميزانية العامة 
 2021 الماليتي��ن  للس��نتين  للدول��ة 
الحكومي��ة،  النفق��ات  – 2022 خف��ض 
االجتماع��ي  الدع��م  عل��ى  والحف��اظ 
للمواطني��ن األكث��ر احتياجًا، واس��تمرار 

تحس��ين كف��اءة الخدم��ات الحكومي��ة 
والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها. 
كما تم االلت��زام بتحقيق أهداف برنامج 
تحقي��ق  وباألخ��ص  المال��ي  الت��وازن 
اإلي��رادات غي��ر النفطي��ة م��ع االلت��زام 
بأهداف المصروفات وذلك حسب الخطة 
الموضوعة لذلك. كما تم مراعاة العمل 
على تحفي��ز التعاف��ي االقتصادي خالل 
المرحل��ة المقبلة واالس��تمرار في خلق 

فرص واعدة للمواطنين.
ويتضمن مش��روع الميزاني��ة تقديرات 
اإلي��رادات العام��ة للس��نتين الماليتين 
2021- 2022 وتبل��غ 2.285 مليار دينار 
للس��نة المالي��ة 2021، و2.339 ملي��ار 
دينار للس��نة المالية 2022، بعد تقدير 
س��عر برميل النف��ط لميزاني��ة 2021-
وف��ق  أمريك��ي  دوالر   45 عن��د   2022
العالمية،  باألس��واق  األس��عار  توقعات 
فيم��ا تقدر فيه��ا إجمال��ي المصروفات 
المتك��ررة بمبل��غ 3.296 ملي��ار دين��ار 
للسنة المالية 2021 ومبلغ 3.219 مليار 
دينار للس��نة المالية 2022، بينما تقدر 
االعتم��ادات المرصودة للمش��اريع 656 
ملي��ون دين��ار ع��ن كل س��نة مالية من 
الس��نتين الماليتي��ن المذكورتين أعاله 
ش��اماًل ذلك تدفق��ات برنام��ج التنمية 
الخليجي. وتهدف الميزانية إلى الوصول 
بالعجز المالي األولي بدون فوائد خدمة 
الدي��ن العام إلى 568 ملي��ون دينار في 
الع��ام 2021 و388 ملي��ون دين��ار ف��ي 
الع��ام 2022، بينما يق��در العجز الكلي 
1.276 مليار دينار س��نة 2021 و 1.145 
ملي��ار دين��ار س��نة 2022، وق��د أوض��ح 
مش��روع قان��ون الميزاني��ة أن برنام��ج 
الت��وازن المالي حقق اهدافه حس��ب ما 
هو مرسوم له مع نهاية عام 2019 وأن 
انخف��اض أس��عار النفط ع��ن تقديرات 

برنامج التوازن المالي وتباطؤ النش��اط 
االقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا 
وتأثير ذلك عل��ى االيرادات غير النفطية 
أدى إل��ى ارتفاع في توقع��ات العجز مع 
االلتزام في ضب��ط المصروفات وخفض 
المصاري��ف اإلداري��ة بالحكومة بنس��بة 
٣٠٪ خالل نفس الفترة واالس��تمرار في 

تنمية اإليرادات غير النفطية.
ثاني��ًا: بح��ث مجل��س ال��وزراء األس��س 
الدع��م  والمعايي��ر المتعلق��ة بص��رف 
المال��ي لمح��دودي الدخ��ل وذل��ك من 
خ��الل اس��تعراض المذك��رة المرفوعة 
لهذا الغرض من وزي��ر العمل والتنمية 
االجتماعي��ة، وق��رر إحالتها إل��ى اللجنة 
المالية واالقتصادية  الوزارية للش��ؤون 
والت��وازن المال��ي ومن ثم إل��ى اللجنة 
الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
ثالث��ًا: بح��ث مجل��س ال��وزراء ش��روط 
التسجيل وتحديد شروط السالمة للسفن 
الصغيرة التي تق��ل حمولتها اإلجمالية 
ع��ن 150 طن��ًا وإج��راءات حصولها على 
ترخي��ص المالح��ة وذل��ك م��ن خ��الل 
مشروع القرار المرفوع لهذا الغرض من 
وزي��ر المواصالت واالتص��االت، وقد قرر 

المجلس إحالة مش��روع القرار للدراس��ة 
في اللجن��ة الوزارية للش��ؤون القانونية 

والتشريعية. 
رابع��ًا: بح��ث مجل��س ال��وزراء إخض��اع 
الش��ركات التجاري��ة التي أسس��ت بأمر 
أمي��ري أو بمرس��وم ملك��ي إل��ى قانون 
الش��ركات التجارية وعددها 21 ش��ركة، 

بم��ا في ذل��ك تعديل عقود تأسيس��ها 
وأنظمته��ا األساس��ية، وق��رر المجلس 
إحالة المذك��رة المرفوعة لهذا الغرض 
من وزي��ر الصناعة والتجارة والس��ياحة 
إل��ى اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 

والتشريعية.
خامسًا: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار 
يحدد شكل الشركات التي يجوز لألندية 
اتخاذه��ا ونظ��ام تحوي��ل األندي��ة إلى 
شركات والقواعد المنظمة لعملها وآلية 
الرقاب��ة عليها، وذلك من خالل المذكرة 
المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون 
الش��باب والرياضة، حيث ق��رر المجلس 
إحالته��ا إلى اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 
القانوني��ة والتش��ريعية م��ع التنس��يق 
م��ع وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
وذل��ك إلدخال المالحظ��ات والتعديالت 
الفنية في ضوء التعديل الذي أدخل على 
االجتماعية  واألندي��ة  الجمعيات  قانون 
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 
ميدان الشباب والرياضة الذي أجاز إنشاء 
أندية رياضية في ش��كل شركات تجارية 

وفقًا لقانون الشركات.
سادس��ًا: وافق مجلس ال��وزراء على عدد 
م��ن االقتراحات برغب��ة لتحقق أهدافها 
األول يتعلق بالرعاية واالهتمام بمرضى 
السرطان في المستش��فيات الحكومية، 
والثاني يتعلق باالس��تراتيجية الوطنية 
لحقوق االنس��ان ف��ي مملك��ة البحرين، 
والثال��ث بخص��وص جمع المس��اهمات 
لمكافحة  المبذولة  للجه��ود  والتبرعات 
انتش��ار فيروس كورونا والذي تحقق من 
خالل حملة فينا خير، والرابع بشأن الدعم 
المتعل��ق بالعاملين في الخ��ارج والذي 
تحقق م��ن خالل قرارات مجل��س الوزراء 
ذات الصلة. وفي بن��د التقارير الوزارية، 
أخ��ذ المجلس علمًا بنتائج أعمال الدورة 
الخامسة والس��بعين للمكتب التنفيذي 
االجتماعي��ة  الش��ؤون  وزراء  لمجل��س 
العرب من خالل التقري��ر المرفوع بهذا 
الخص��وص من وزي��ر العم��ل والتنمية 

االجتماعية.

أبرز ما جاء في الجلسة

بحث أسس ومعايير صرف
الدعم المالي لمحدودي الدخل

خفض النفقات الحكومية والحفاظ 
على دعم المواطنين األكثر احتياجًا

االلتزام بأهداف »التوازن المالي« 
وباألخص تحقيق اإليرادات غير النفطية

تحفيز التعافي االقتصادي المرحلة 
المقبلة وخلق فرص واعدة للمواطنين

برنامج التوازن المالي حقق أهدافه
حسب المخطط مع نهاية 2019

إخضاع 21 شركة أسست بأمر أميري
أو مرسوم  لقانون الشركات التجارية

د. ياسر الناصر 



أطلقت ش��ركة ألمنيوم البحرين »ألبا«، حملة »صوت السالمة« وذلك 
على المنصة االفتراضية لتؤكد بذلك على ثقافة السالمة المتأصلة 

في الشركة.
ودش��ن الرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي حملة صوت السالمة 
بع��رض تقديمي خاطب من خالله عائل��ة ألبا من الموظفين وعمال 
المقاولين، مش��ددًا على الدور المهم الذي تضطلع به القوى العاملة 

في بناء ثقافة سالمة مستدامة لألجيال القادمة.
وتأتي الحملة التي تقام خالل الفترة من 2 إلى 11 نوفمبر الجاري في 
إطار التزام ش��ركة ألبا بتمكين موظفيها من الدرجات غير اإلشرافية 
وإتاح��ة الفرصة إليصال رس��ائل الس��المة الخاصة به��م، فضاًل عن 
اعتم��اد منه��ج التواصل م��ن الموظفين إل��ى صناع الق��رار إليصال 
الرس��ائل التوعوية في مجال الس��المة. كما تتضمن الحملة زيارات 

السالمة للمواقع التشغيلية بقيادة أعضاء اإلدارة التنفيذية.
وقال البقالي إن »ما يميز حملة صوت السالمة عن غيرها من الحمالت 
الس��ابقة هو إتاحتها الفرصة لموظفينا من الدرجات غير اإلش��رافية 
إليص��ال صوتهم بحكم طبيع��ة عملهم في المواق��ع اإلنتاجية وفي 

قلب العمليات التش��غيلية بالشركة، وبالتالي قيادة التغيير وتحقيق 
التميز الذي تطمح له الشركة في مجال السالمة«.

وتجدر اإلش��ارة إلى أن ش��ركة ألبا حققت مؤخرًا أكثر من 3.5 مليون 
س��اعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت، وكانت ضمن قلة 
من المصاهر حول العالم التي لم تس��جل أي إصابات مضيعة للوقت 

في عام 2019.
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 إضافات جديدة لمنظومة 
خدمات »هواوي« للهواتف النقالة

 ،40 HUAWEI Mate أعلنت هواوي مؤخرًا خالل حدث إطالق سلس��لة
عن إضافات جديدة في منظومة خدمات هواوي للهواتف النقالة، حيث 
 Petal Maps HUAWEIو Petal Search أطلقت الش��ركة تطبيق��ات
Docs باإلضافة إلى تحديثات جديدة أخرى لالرتقاء بتجربة مستخدمي 
 Petal ه��واوي الرقمية ح��ول العالم. وتتواف��ر أداة البحث الرس��مية
Search م��ن هواوي ف��ي أكثر من 170 دولة ومنطق��ة، وتدعم أكثر 
من 50 لغة، ما يتيح للمستخدمين العثور على المعلومات والخدمات 
الت��ي يحتاجون إليها بس��رعة وس��هولة. وتوف��ر أداة البحث إمكانات 
هائل��ة تض��م أكثر م��ن 20 فئة، بما ف��ي ذلك: التطبيق��ات واألخبار 
والفيديو والصور والتس��وق ورحالت الطيران والشركات المحلية. كما 
أنه��ا تحتوي على العديد من األدوات المط��ورة، مثل: الطقس واآللة 
الحاس��بة وسعر الصرف، حتى االستعالم الورقي لمساعدة المستخدم 
في الحصول على المعلومات اليومية بسهولة. وأصبحت تجربة البحث 
م��ع التحديث الجديد أكثر غنى بصريًا، حي��ث تظهر نتائج البحث اآلن 
في بطاقات المعلومات بداًل من روابط مواقع الويب، وذلك لمساعدة 
المس��تخدمين في الحص��ول على هذه الثروة الغني��ة من المعلومات 

المفيدة ببضع نقرات بشكل فوري.
ال��ذكاء  إمكان��ات  بفض��ل  للمس��تخدمين،   Petal Search وتتي��ح 

االصطناع��ي البح��ث باس��تخدام الصور عب��ر خاصية البح��ث المرئي. 
وتتعرف على مجموعة كبيرة من العناصر مثل األشخاص والحيوانات 
والمعالم السياحية والتاريخية، وستوفر إمكانات جديدة مثل التعرف 
 Petal Search عل��ى النباتات. وستس��اعد ه��ذه المزاي��ا أداة بح��ث
على تلبية احتياجات المس��تخدمين الذين اعتادوا على أس��لوب حياة 
متمحور ح��ول التنقل واألجه��زة المتطورة. إضافًة إل��ى ذلك، تعمل 
Petal Search بالتع��اون مع الش��ركاء العالميي��ن والمحليين، على 
تطوير خدمات البحث الخاصة بالحياة المحلية لتزويد المس��تخدمين 

بتجربة بحث ثرية قائمة على موقعهم وسيناريوهات االستخدام. 
أما تطبيق Petal Maps فهو أداة مالئمة ومريحة من هواوي لتوفير 
الخرائط وخصائص المالحة، فيق��دم مزايا مفيدة، مثل تتبع الموقع 
وع��رض الخرائ��ط والبحث ع��ن األماكن وإرش��ادات القي��ادة وقوائم 
األماكن المفضلة للمستخدمين في أكثر من 140 دولة ومنطقة. وتم 
تجهي��ز تطبيق Petal Maps أيضًا بمهام متط��ورة لتوفير تحديثات 
الم��رور في الوقت الفعلي في بعض المدن الكبرى، وذلك لمس��اعدة 
الركاب على تخطيط مساراتهم بشكل أفضل ليخلصهم من القلق في 
أثناء الس��فر. ويعزز تطبيق Petal Maps الدقة ويزود المس��تخدمين 
بالطرق األكثر كفاءة واألقل ازدحامًا باس��تخدام التقنيات الرائدة مثل 

Super GNSS وخوارزميات التعرف على الصور.
 HUAWEI لمس��تخدمي سلس��لة HUAWEI Docs ويتوافر تطبيق
Mate 40 في أكثر من 100 دولة ومنطقة، ويدعم عرض المستندات 
 .DOCو PPTو PDF وتحريرها بأكثر من 50 تنس��يقًا، بما في ذلك
وُيمكن المس��تخدمين، بفض��ل خاصية المزامنة مع الس��حابة في 
الوقت الفعلي، من العمل بسالس��ة على نفس المستند من أجهزة 
مختلفة ومس��ّجلة في نفس حساب هواوي، ما يعزز تجربة المكتب 

الذكي.

 »باس« تكّرم المشاركين
  في برنامج تطبيق 

»اختبار القياس النفسي«

كرم��ت خدمات مط��ار البحرين »باس«، خ��الل حفلها الذي 
نظمته الموارد البشرية الموظفين المشاركين في برنامج 

تطبيق اختبار القياس النفسي.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي لخدمات مط��ار البحرين »باس« 
س��لمان المحميد إن الشركة تواصل االس��تثمار في الثروة 
البش��رية البحريني��ة وتمكي��ن الموظفي��ن للوص��ول إل��ى 
المناص��ب اإلداري��ة والقيادية العليا في إط��ار برنامج قادة 
المس��تقبل ال��ذي تبنته الش��ركة ضم��ن إس��تراتيجيتها، 
وذلك من أجل ضمان اس��تمرارية جودة الخدمات المقدمة 
من قبل ش��ركة ب��اس لعمالئها، حيث تعم��ل إدارة الثروة 
البش��رية جنبًا إلى جنب مع إدارة التعليم والتطوير، بهدف 

منح التدريب والتعليم الكافي لجميع الموظفين. 
فيما عّبرت مدير أول الثروة البش��رية هن��اء عبدالواحد عن 
شكرها لإلدارة التنفيذية على دعمها المتواصل والمستمر 
للبرامج والمبادرات التي تقدمها اإلدارة، مضيفة: » نؤمن 
في ش��ركة باس باس��تمرار التطوير والتدري��ب رغم جميع 
الظ��روف، وإطالق العنان إلمكانات كل فرد وفريق من خالل 

تهيئة البيئة المحفزة للعمل.
وع��ن البرنامج التدريبي قالت: »تم تدريب 10 من موظفي 
إدارة الموارد البش��رية وإدارة التعليم والتطوير على كيفية 
تقيي��م مواه��ب وق��درات الموظفين بالش��ركة ف��ي جميع 
األقس��ام باإلضاف��ة إلى ط��رق تقييم الموظفي��ن في أثناء 

مقابالت التوظيف«.
وتابعت: »يس��اهم هذا البرنامج أيض��ًا في عملية تخطيط 
التعاق��ب الوظيف��ي للفري��ق التنفيذي بالش��ركة. كما أن 
عملي��ة التدريب تمت من خالل إحدى مؤسس��ات التدريب 
العالمي��ة Thomas International – وه��ي المزود الرائد 
لمنصة تقييم المواهب، إلعداد فريق معتمد في استخدام 

نظام توماس لتنفيذ اختبار التحليل النفسي للموظفين«.

 »الحلبة« تعقد اجتماعًا 
تنسيقيًا استعدادًا لسباقي الفورموال 1

في إط��ار اس��تعدادات حلبة البحري��ن الدولية 
»موطن رياضة الس��يارات في الشرق األوسط« 
الستضافة أكبر االحدث الرياضية واالجتماعية 
واالقتصادي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن ومنطقة 
الشرق األوسط سباق ال�FORMULA 1 – جائزة 
البحري��ن الكبرى لطيران الخليج 2020 وس��باق 
جائ��زة رولك��س الصخي��ر الكب��رى للفورموال1 

.2020
عقد مس��ؤولو حلبة البحري��ن الدولية وممثلو 
االجتم��اع  الحكومي��ة  والهيئ��ات  ال��وزارات 
التنس��يقي الس��نوي وذلك ضمن االستعدادات 
الس��تضافة جولتي��ن متتاليتي��ن م��ن بطولة 
العالم للفورم��وال1، وأقيم االجتم��اع عن بعد 
وذل��ك ضم��ن اإلج��راءات االحترازي��ة لفيروس 

كورونا )كوفيد19(.
وترأس الش��يخ س��لمان ب��ن عيس��ى آل خليفة 
الرئي��س التنفي��ذي لحلب��ة البحري��ن الدولية 
وع��دد من كب��ار المس��ؤولين ف��ي الحلبة من 
مختلف اإلدارات هذا االجتماع الذي يقام سنويًا 
قب��ل انط��الق الس��باق العالم��ي، وذلك ضمن 
االس��تعدادات له بتضافر جه��ود جميع وزارات 
المملكة والهيئات الحكومية مع حلبة البحرين 
الدولي��ة لضم��ان نج��اح أكب��ر حدث يق��ام في 

منطقة الشرق األوسط.
كما قدم مدير أول األمن والس��المة – الشؤون 
الحكومية بش��ارة عبده بش��ارة خالل االجتماع 
عرض��ًا ع��ن الس��باق وفعالياته وأه��م جوانب 
التغييرات والخطة السنوية الستضافة السباق 
العالمي. وتضم��ن االجتماع أب��رز التغييرات، 
كما تم عرض الخطة االس��تعدادية الس��تقبال 
ف��رق ومس��ؤولي الفورم��وال1 القادمي��ن من 
مختل��ف أنح��اء العالم، ومناقش��ة جميع تدابير 

الصحة والسالمة وضمان سالمتهم من جائحة 
)كوفيد19(.

وجدير بالذكر أن س��باق الفورموال1 لهذا العام 
يقام كجولتين متتاليتين وينطلق سباق جائزة 
البحرين الكبرى لطي��ران الخليج 2020 من 27 
وحت��ى 29 نوفمبر الجاري، بينما ينطلق س��باق 
جائ��زة رولك��س الصخي��ر الكب��رى للفورموال1 
2020 في األس��بوع الذي يلي��ه وتحديدًا من 4 

إلى 6 ديسمبر المقبل.

»ألبا« تطلق حملة صوت السالمة
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اآلن..
يمكنكم االطالع على آخر المستجدات الصحية في مملكة البحرين

من خالل الموقع اإللكتروني الجديد التابع لوزارة الصحة

الميزانية  على  الــــوزراء  مجلس  وافـــق 
 الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لــلــســنــتــيــن الــمــالــيــتــيــن

 2021 - 2022 وأحال إلى مجلس النواب 
وفق  الميزانية  باعتماد  قانون  مشروع 
وروعــي  والــدســتــوريــة،  القانونية  األطــر 
فــي إعــــداد مــشــروع الــمــيــزانــيــة الــعــامــة 
للدولة للسنتين الماليتين 2021 - 2022 
والحفاظ  الحكومية،  النفقات  خفض 
على الدعم االجتماعي للمواطنين األكثر 

احتياجًا.
ويتضمـــن مشـــروع الميزانيـــة تقديـــرات 
الماليتيـــن  للســـنتين  العامـــة  اإليـــرادات 
وتبلـــغ 2.285 مليـــار دينار للســـنة المالية 
2021، و2.339 مليار دينار للسنة المالية 
2022، بعـــد تقديـــر ســـعر برميـــل النفـــط 
دوالرا   45 عنـــد   2021-2022 لميزانيـــة 
وفق توقعات األسعار باألسواق العالمية.

وكان نائـــب رئيس مجلس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة قد 

تـــرأس االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي 
لمجلس الوزراء.

ديـــوان  تقريـــر  إحالـــة  المجلـــس  وقـــرر 
الرقابـــة المالية واإلدارية للســـنة المهنية 

التنســـيقية  اللجنـــة  إلـــى   2020  -  2019
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهد 
نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لإلشـــراف علـــى التحقق 
الـــواردة  والتوصيـــات  المالحظـــات  مـــن 
فيـــه وفقًا لآلليـــة المتبعة أثنـــاء مراجعة 

التقارير السابقة.

تقدير 45 دوالًرا للبرميل في الميزانية 
“التنســيقية” إلــى  “الرقابــة”  تقريــر  إحالــة  يقــرر  الــوزراء  مجلــس 

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

قـــال رئيس مجلس الشـــورى علي بن صالـــح الصالح لصحيفة البالد إنه 
يؤيـــد تحويل بعض خدمـــات الوزارات إلى القطـــاع الخاص، وأن تبقى 

الحكومة منّظمة لها.
وأضـــاف بالجزء الثاني واألخير من الحوار مـــع الصحيفة والذي أجري 
قبـــل اقـــرار مجلس الوزراء مشـــروع قانـــون الميزانية العامـــة الجديدة 
للدولـــة بأنـــه يأمـــل أال تتأثـــر ميزانيـــة الـــوزارات الخدميـــة التـــي تقدم 

خدمات أساسية ومباشرة للمواطنين.

الصالح يؤيد تحويل خدمات بعض 
الوزارات لـ “الخاص” مثل “مزايا”

)06(
)02(

كيلوغراًمــا  120 إلــى  التخصيــب  رفــع  يقــرر  البرلمــان 

ا من االتفاق النووي خروج إيران عمليًّ

طهران، دبي - وكاالت

أمـــس  اإليرانـــي،  البرلمـــان  صـــّوت 
االثنيـــن، على قرار يعني عملًيا خروج 
طهران مـــن االتفاق النـــووي في حال 
تطبيقـــه، إذ يفـــرض علـــى الحكومـــة 
إنتـــاج 120 كيلوغراًما من اليورانيوم 

المخصب بنسبة 20 % سنوًيا.
كمـــا ينـــص القـــرار أيًضا على تشـــغيل 
1000 جهـــاز طـــرد مركـــزي مـــن طراز 
IR-6 بحلـــول مـــارس المقبـــل، وعلـــى 
اتخـــاذ إجراءات عاجلة إلعادة تأهيل 

مفاعل أراك.
اإليرانيـــة  “فـــارس”  وكالـــة  وأفـــادت 
لألنبـــاء بأنه من بين 215 نائًبا حاضًرا 
فـــي جلســـة أمـــس، صـــّوت 196 نائًبـــا 
لصالح القـــرار و6 ضده، بينما امتنع 4 

نواب عن التصويت.
ويهـــدف القرار للضغط مـــن أجل رفع 

العقوبـــات الدوليـــة المفروضـــة علـــى 
طهران.

ويلـــزم القـــرار “منظمة الطاقـــة الذرية 
اإليرانيـــة” بإنتـــاج ما ال يقـــل عن 120 
بنســـبة  اليورانيـــوم  مـــن  كيلوغراًمـــا 
تخصيب 20 %، وذلك بشـــكل سنوي 
في منشـــأة فـــوردو، وبتخزينها داخل 

إيران.
كمـــا ينص القـــرار علـــى تعليـــق العمل 
بالبروتوكـــول اإلضافـــي الـــذي وقعت 
عليـــه إيران بموجب االتفـــاق النووي، 
الذي يتضمن التفتيش الدولي الدوري 
لمنشآتها والسماح بوصول المفتشين 

إلى المواقع المشبوهة.

يهدف القرار للضغط من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران

أعلـــن استشـــاري األمـــراض المعدية بالمستشـــفى العســـكري عضـــو الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 19( المقـــدم طبيـــب مناف 
القحطانـــي، عبـــر حســـابه علـــى موقـــع التواصـــل االجتماعـــي “تويتـــر” عن 
توفـــر لقـــاح األنفلونزا الموســـمي هذ األســـبوع بالمراكز الصحية المنتشـــرة 
بمختلـــف محافظـــات المملكـــة. وكان القحطانـــي قـــد دعا في وقت ســـابق 
المواطنيـــن ألخـــذ اللقاح فور توفره، مضيفا: “تجربتي الشـــخصية مع لقاح 
االنفلونزا على مدى ١٤ ســـنة كان افضل رهان لي وألســـرتي وكل من أحب 
فـــي التجنـــب ألعـــراض اإلنفلونزا الشـــديدة، وكان ذلك منـــذ تخصصي في 

األمراض المعدية ومعرفتي أضرار اإلنفلونزا”.

طرح لقاح “األنفلونزا” هذا األسبوع

عواصم - وكاالت

يقـــف الســـباق الرئاســـي األميركي 
األخيـــرة  محطتـــه  أعتـــاب  علـــى 
اليـــوم، وذلـــك بعـــد أكثـــر مـــن عام 
من التراشـــق اللفظـــي واالتهامات 
دونالـــد  الرئيـــس  بيـــن  المتبادلـــة 
ترامب، والمرشح الديمقراطي جو 
بايـــدن؛ لـــذا يحبس العالم أنفاســـه 
قبـــل ســـاعات قليلـــة تفصلنـــا عـــن 
الرئاســـة  انتخابـــات  أكثـــر  نتيجـــة 
التاريـــخ  األميركيـــة شراســـة فـــي 
انقســـامات  وســـط  الحديـــث، 
سياســـية مشحونة تفاقمت بسبب 

أسوأ أزمة صحية منذ قرن.
وســـيقرر الناخبـــون فـــي الواليـــات 
إذا  مـــا  الثالثـــاء  اليـــوم  المتحـــدة 
البيـــت  كان ترامـــب ســـيبقى فـــي 
األبيـــض لمدة أربع ســـنوات أخرى، 

أم سيكون بايدن أكثر حظا.

السباق الرئاسي 
األميركي في 
شوطه األخير

)10()10(

تتويج “بحرين 1” ببطولة العالم

للمرة الثانية 
على التوالي 
يحقق فريق 
“بحرين 1” 

لقب بطولة 
 )NHRA( العالم
للسيارات فئة 

برومود 

تغطية - المكتب اإلعالمي

حقق فريـــق “بحرين 1” لقب بطولة 
فئـــة  للســـيارات   )NHRA( العالـــم 
برومـــود للمرة الثانيـــة على التوالي 
بعـــد االنتصـــار الكبيـــر الـــذي حققه 
سائق الفريق ستيفي جاكسون في 
السباق النهائي آلخر جوالت موسم 
2020م علـــى حلبـــة الس فيغـــاس 
للســـرعة بوالية نيفادا في الواليات 

)12(المتحدة األميركية.

0407101413

سلة المحرق تتعاقد مع اإلسباني بيروكال“Extraction” في المقدمةقتلى باقتحام مسلحين جامعة كابول“تآزر” و“سوليدرتي” يتفقان لالندماجاعتماد 3 روضات جديدة
اعتمد وزير التربية والتعليم  «

ماجد النعيمي قراراً بإنشاء روضة 
أطفال وطنية تحت مسمى 

“روضة بدور الغد”، وقرارين بإنشاء 
روضتي أطفال أجنبيتين، وهما 

 ”Little Wonders Kindergarten“
.”Fairytopia Kids Kindergarten”و

وافق مجلس إدارة شركة “تآزر”  «
للتأمين بصورة مبدئية على 

خطاب نوايا “سوليدرتي” لدمج 
عملياتهما في البحرين. وهذه ثاني 

عملية استحواذ أو اندماج تتم 
بعد أن ضم “سوليدرتي” في وقت 
سابق عمليات “األهلية للتأمين”.

قتل 19 شخصا على األقل أمس  «
في هجوم شنه مسلحون 

على جامعة كابول وانتهى بعد 
ساعات من القتال مع القوى 

األمنية فيما كان الطالب 
غارقين في برك دماء في قاعات 

الدراسة.

كشفت رسميا “نتفليكس”  «
عن أفضل أعمالها األصيلة 

التي تنتجها المنصة الكبيرة 
من نسبة المشاهدات حتى 

النصف األخير من العام الجاري 
2020، وجاء “Extraction” في 

المقدمة.

تعاقد نادي المحرق مع المدرب  «
اإلسباني جوسيب بيروكال ليتولى 
قيادة الفريق األول لكرة السلة في 

الموسم الرياضي الجديد 2020 - 
2021. ويمتلك بيروكال الذي يبلغ 

من العمر 50 عاًما سيرة ذاتية 
طيبة في كرة السلة.
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انضم إلى برنامج الوالء لشركة 
الــحــداد للسيـــارات اليوم

برنامج والء مرسيدس-بنز.

The best or nothing.

راشد الغائب

علي بن صالح الصالح بعدسة “البالد”

محرر الشؤون المحلية



رفع مجلس بلدي المحرق في جلســـته يوم اإلثنين 
2 نوفمبر 2020 برئاســـة غـــازي المرباطي وبحضور 
مديـــر عام بلدية المحـــرق ابراهيم الجـــودر وممثل 
وزار اإلســـكان فهيـــم عبـــدهللا توصيـــة إلـــى وزيـــر 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
بإيقـــاف جميـــع المخالفـــات إلى حيـــن التوصل إلى 
توافق بين وزارة اإلســـكان ووزارة األشغال “ممثلة 
فـــي التخطيـــط العمراني” بشـــأن بعـــض المخالفات 

وتقنيـــن بعضهـــا. أمـــا المخالفـــات الجســـيمة، فهـــي 
تلـــك  الســـيما  القانونيـــة  إجراءاتهـــا  فـــي  ماضيـــة 
المحولـــة إلى النيابة العامة، وســـيتحمل المخالفون 

تبعاتها وفق القانون.
وأبلـــغ عضو المجلـــس ممثل الدائرة الســـابعة أحمد 
المقهـــوي “البـــاد” بـــأن االعضـــاء أوصـــوا بإيقـــاف 
المخالفـــات واســـتكمال دراســـة ثـــاث نقـــاط منهـــا 
البنـــاء فـــوق المرافـــق مـــن الـــدور الثانـــي دون ترك 
ارتداد، والسماح بعمل بروز أمامي لموقف السيارة 
والســـماح بتقليل االرتداد األمامي إلى 3 أمتار دون 

الحاجة النتظار مدة 15 سنة.
وأوضـــح أن هنـــاك “مســـودة لـــدى وزارة اإلســـكان، 
ونحـــن نســـعى من خـــال اســـتكمال دراســـة البنود 
الثاثـــة؛ للتخفيف عن المواطنيـــن، وهناك خطوات 

قادمة تتمثل في مواصلة االجتماعات مع المعنيين 
في الوزارتين، وفي شـــأن المخالفـــات الكبيرة التي 
ضبطها واتخاذ اإلجراءات بشأنها، ومنها ما تم رفعه 
إلـــى النيابة العامة”. وأشـــار إلى أن “تلك المخالفات 

ســـتمضي في إجراءاتها، لكننا نســـتطيع القول إننا 
“نفلتـــر” بعـــض المخالفـــات المذكورة فـــي التوصية 
وإيقافهـــا لحيـــن التوصـــل إلـــى صيغـــة مناســـبة بما 

يسهم في تخفيف العبء على المواطنين.
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اشتراطــــات لإلعفـــــاء مـــن رســـوم عـدادات المنــامـــــــة

استعرض رئيس وأعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس 
أمانة العاصمة اشتراطات إعفاء قاطني المناطق السكنية من دفع 

رسوم مواقف السيارات المدارة بنظام عدادات الوقوف.

ــيـــس قـــســـم هــنــدســة  ــرض رئـ ــ عـ
ــوزارة األشــغــال محمد  الــمــرور بـ
المعتمد  المقترح  عبدالحسين 
مـــن مــجــلــس أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
ــؤون األشـــغـــال بــخــصــوص  ــ وشــ
ــات وآلــــيــــات إعـــفـــاء  ــراطــ ــ ــت اشــ
من  السكنية  المناطق  قاطني 
ــمــدارة  دفـــع رســـوم الــمــواقــف ال
التي  الــوقــوف،  ــدادات  عـ بنظام 

تم التوافق عليها. 
وأكد رئيس قسم هندسة المرور 
فــرز  يتطلب  الــطــلــب  قــبــول  أن 
ــى وزارة  إلـ الــمــرســلــة  الـــحـــاالت 
األشغال قبل إرسالها واعتمادها 
العاصمة لكي  أمانة  من مجلس 
الــطــلــب،  دراســــة  عملية  يــســهــل 
تطابق عنوان صاحب الطلب مع 
ومرونة  اإلرســال،  قبل  المنطقة 

إذا  الطلب  موافقة  فــي  اللجنة 
ــطــلــب عــنــوانــه  ــان صـــاحـــب ال كــ
ــلـــى أحــد  بــنــفــس الــمــنــطــقــة وعـ
الشوارع المتفق عليها وفروعها.

إلــى ضــرورة  ونــوه عبدالحسين 
إيـــجـــاد الـــتـــوازن فـــي الــتــرتــيــب 
لــمــوضــوع الـــمـــواقـــف الــخــاصــة 

والــســيــاح  المنطقة  ســكــان  بــيــن 
أن  الــســوق، موضحا  ــادي  ومــرت
التوقيت يمر بمرحلتين، األولى 
تبدأ من 7 صباًحا إلى 7 مساًء، 
الملصق  أو  البطاقة  وتستخدم 
ومـــن 7 مـــســـاًء إلـــى 7 صــبــاًحــا 
تكون الخدمة مجانية للقاطنين 

وغيرهم.
ــت مـــنـــاقـــشـــة تــعــديــل  ــمـ ــا تـ ــمـ كـ
التي ســوف يتم  االشــتــراطــات، 
األشــغــال  وزارة  إلـــى  إرســالــهــا 
لجنة  رئيس  من  اعتمادها  بعد 
ــق الــعــامــة  ــرافـ ــمـ الـــخـــدمـــات والـ
ورئيس مجلس أمانة العاصمة.

المنامة - بنا

إيجاد التوازن 
في الترتيب بين 
السكان والسياح 
ومرتادي السوق

المنامة - وزارة األشغال

صـــرح وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام بـــن عبدهللا 
خلـــف بـــأن الـــوزارة تقـــوم حاليـــا بتنفيـــذ 
عدد من المشـــاريع بنادي راشد للفروسية 
وســـباق الخيل من شأنها االرتقاء برياضة 
الخيل والفروســـية وتعزيز البنية التحتية 
اســـتضافة  مـــن  المملكـــة  تمّكـــن  التـــي 
المسابقات والفعاليات الدولية وتضع اسم 
المملكـــة علـــى الخارطة الدوليـــة في هذه 
الرياضـــة التـــي هي إرث اآلبـــاء واألجداد، 
وتشـــمل أعمـــال صيانة وتطويـــر المحجر 
للخيـــل وتنفيـــذ أعمـــال إنشـــاء  الصحـــي 
أكاديميـــة الخيـــل وبركة ســـباحة لتدريب 
الخيـــل وممشـــى جديد للخيـــل، باإلضافة 
إلى إعـــداد التصاميـــم ووثائـــق المناقصة 
إضافييـــن،  محجريـــن  بإنشـــاء  الخاصـــة 
 8 عـــدد  بإنشـــاء  الخاصـــة  والتصاميـــم 

إسطبات جديده للخيول ومبنى إداري.
وأفـــاد الوزيـــر إلـــى أن المشـــاريع الجـــاري 
تنفيذهـــا حاليـــا عبـــارة عن أعمـــال صيانة 
وتطوير في مباني المحجر الصحي القائم 
للخيول بإجمالي عدد ثاث مباٍن يتم فيها 

أعمـــال تجديد وتطويـــر المحجر الصحي 
العالميـــة  المواصفـــات  مـــع  بمـــا يتماشـــى 
ذات الصلـــة مـــن غرفـــة إلطعـــام الخيـــول 
داخل كل محجر، وعمل شبكة حماية من 
الحشرات بكامل محيط المبنى الخارجي 
خارجيـــة  معدنيـــة  أبـــواب  إضافـــة  مـــع 
جديدة، إلى جانب إنشـــاء منطقة لغســـيل 
وتنظيـــف الخيـــل وأيضـــا ميـــزان للخيـــل، 
باإلكسســـوارات  محجـــر  كل  تزويـــد  مـــع 
وتجديـــد  تطويـــر  إلـــى  إضافـــة  الازمـــة، 
المدخـــل الرئيـــس ومنطقة إنـــزال الخيل، 
حيـــث تقـــوم شـــركتا دار الخليـــج للتجارة 
والمقـــاوالت وســـرايا للمقـــاوالت بالتنفيذ، 
وتبلـــغ التكلفـــة اإلجماليـــة لتلـــك األعمـــال 
236,425 دينار، حيث تم البدء في تنفيذ 
األعمال مع بداية شـــهر أبريل الماضي من 
العـــام الجاري، حيث مـــن المؤمل االنتهاء 

من التنفيذ خال شهر نوفمبر الجاري.
وتقوم الوزارة حاليا بمتابعة تنفيذ أعمال 
تطويـــر بنـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل، والتـــي تقوم شـــركة ســـريع وآمن 
بإجمالـــي  بتنفيذهـــا  الصيانـــة  لخدمـــات 
تكلفة تبلغ 206,000 دينار، وتشمل إنشاء 

أكاديميـــة الخيل والتـــي تتكون من فصل 
دراســـي بســـعة 25 فارســـا وصالـــة ألعـــاب 
بدنيـــة شـــاملة المعـــدات، وعـــدد 3 نمـــاذج 
محـــاكاة للخيـــل، إضافـــة إلـــى دورة ميـــاه 
ومخـــزن ومطبـــخ، كمـــا تشـــمل األعمـــال 
إنشـــاء بركـــة ســـباحة للخيول بطـــول 50 
متـــرا وعـــرض 3 أمتـــار مـــع ممـــر للمشـــي 
حـــول البركـــة وغرفة مضخـــات بها جميع 
الخدمات الكهروميكانيكية، هذا باإلضافة 
إلـــى متابعـــة تنفيـــذ أعمـــال مســـاء دائري 
لتدريب الخيول بقطـــر 18 مترا مع جميع 

والكهروميكانيكيـــة  المدنيـــة  الخدمـــات 
الازمـــة، ولقد تم البدء في تنفيذ األعمال 
الماضـــي ومـــن  مـــارس  مـــع بدايـــة شـــهر 
المؤمل االنتهاء مـــن تنفيذ األعمال خال 

شهر نوفمبر الجاري.
كما أوضح أن الوزارة قد انتهت من أعمال 
محجريـــن  بإنشـــاء  الخاصـــة  التصاميـــم 
صحييـــن جديدين للخيول بـــذات الموقع 
على مساحة إجمالية تبلغ 341 مترا مربعا 
لـــكل محجر، ويتكـــون كل محجر منها من 
12 غرفـــة للخيـــل باإلضافـــة إلـــى جميـــع 
ومحطـــة  المصاحبـــة  الخدميـــة  المرافـــق 
كهربـــاء فرعيـــة وغرفـــة تحكـــم وموقفـــا 

النتظار السيارات بسعة 30 مركبة.
وأضاف خلف أن الـــوزارة قد انتهت أيضا 
من أعمال التصاميم المبدئية إلنشاء عدد 
8 إســـطبات خيـــل جديـــدة بنـــادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل بطاقة إجمالية 
تبلـــغ 80 حصانـــا يتـــم البنـــاء فيهـــا علـــى 
مســـاحة إجماليـــة تبلـــغ 1154 متـــرا مربعا 
لـــكل إســـطبل، مشـــيرا إلـــى أنه قـــد روعي 
فـــي التصاميـــم المعمارية واإلنشـــائية أن 
تتناســـب مع الطـــراز المعمـــاري البحريني 

المتميز، وتواكب في الوقت نفسه التطور 
المســـتمر بالمملكـــة وتوفيـــر بيئـــة مريحة 

وممتعة للخيول وللمستخدمين.
 ويتكـــون كل مبنى إســـطبل من 10 غرف 
للخيـــل وغرفـــة إلطعـــام الخيـــل ومخـــزن 
للمعدات وكاونتر للصيدلية ودورات مياه 

وغـــرف نـــوم للعامليـــن ومكتـــب لمدربـــي 
الخيول هـــذا باإلضافة إلى جميع المرافق 
الخدمية المصاحبة، ومن المتوقع أن يتم 
البـــدء في أعمال التصاميم النهائية خال 
شـــهر نوفمبـــر الجـــاري وطـــرح المناقصـــة 
خال الربع الثاني من العام المقبل 2021.

تطويـــر المحجـــر الصحـــي و8 إســـطبالت خيـــل جديـــدة

نصف مليون دينـار لمشاريـع تطويريـة بنـادي راشـد

وزير األشغال

“الجسيمة” منها تمضي في إجراءاتها

“بلــدي المحـــرق” يوصـــي بـ “فلتــرة” المخـالفـــات

ممثل وزارة اإلسكان المهندس فهيم عبدالله المرباطي والجودر خالل اجتماع المجلس

محرر الشؤون المحلية

ــلــمــســتــفــيــديــن ل ــاد مــلــصــق  ــ ــم ــ ــت ــ إلـــــى 3 فـــئـــات واع ــف  ــ ــواق ــ ــم ــ ال فـــــرز 

القضيبية - مجلس الشورى

الدولـــي  البرلمانـــي  االتحـــاد  أعلـــن 
عـــن تزكية  رئيســـة مجلس النواب 
رئيســـة اللجنـــة التنفيذية للشـــعبة 
لتكـــون  زينـــل   فوزيـــة  البرلمانيـــة 
التحضيريـــة  اللجنـــة  فـــي  عضـــًوا 
لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخامس، 
العـــام  فـــي فيينـــا  والمقـــرر عقـــده 

المقبل.
جـــاء ذلـــك فـــي اجتمـــاع االتحـــاد 
البرلماني الدولـــي، الذي عقد لليوم 
الثانـــي علـــى التوالي مســـاء اليوم 
أمس، باســـتخدام أنظمـــة االتصال 
المرئي عن ُبعد، والذي شاركت فيه 

الشعبة البرلمانية.

البرلماني الدولي يزكي زينل عضًوا 
في “التحضيرية” لمؤتمر الرؤساء

لجنتا تحقيق بشأن خدمات “الصحة” و“التقاعد”
ــة ــاب ــرق ــن مــاحــظــات ال ــل “الــــنــــواب” نــظــيــف مـ ــج ــل: س ــنـ زيـ

أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
بنـــت عبـــد هللا زينـــل حـــرص المجلـــس 
النيابـــي علـــى دراســـة ومناقشـــة تقرير 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية السنوي 
السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020 
بـــكل مهنيـــة ومســـؤولية، وبمـــا يحقـــق 
الحفـــاظ علـــى المـــال العـــام، واالرتقـــاء 
الدولـــة،  مؤسســـات  خدمـــات  بجـــودة 
والتشـــريعي،  الرقابـــي  الـــدور  وتعزيـــز 
الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  ودعـــم 
لصاحب الجالة الملك. وأشـــادت بخلو 
تقرير ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية 
الســـنوي الســـابع عشـــر للســـنة المهنيـــة 
2020-2019 مـــن أي ماحظـــات علـــى 
مجلس النواب؛ األمر الذي يؤكد حرص 

المجلس على حســـن إدارة المـــال العام 
وتنفيـــذ القانـــون، ومعربة زينل وباســـم 
هيئـــة مكتـــب المجلـــس عن بالغ الشـــكر 
والتقدير لألمانة العامة برئاســـة األمين 
العام لمجلس النواب المستشـــار راشـــد 
بونجمـــة علـــى حســـن األداء، والتعاون 

والنتيجـــة  المهنـــي،  وااللتـــزام  البـــارز، 
المشرفة. جاء ذلك خال اجتماع هيئة 
مكتب مجلـــس النواب الذي عقد صباح 

أمس برئاسة زينل. 
هيئـــة  اســـتعرضت  االجتمـــاع  وخـــال 
المكتب الرسالة الواردة من وزير شئون 

مجلســـي الشـــورى والنـــواب بخصوص 
مســـتعجلة(  )بصفـــة  برغبـــة  االقتـــراح 
بشـــأن تكثيف حمات التفتيش الطبية 
والوقائيـــة تجـــاه العمال، وقـــررت هيئة 
فـــي جـــدول  الرســـالة  المكتـــب عـــرض 

أعمال جلسات المجلس المقبلة.
هيئـــة  بحثـــت  متصـــل،  وعلـــى صعيـــد 
المقدمـــة مـــن عـــدد  المكتـــب الطلبـــات 
مـــن  النـــواب بخصـــوص تشـــكيل لجنة 
تحقيق برلمانية بشأن الخدمات الطبية 
المقدمـــة من وزارة الصحة، وبخصوص 
تشـــكيل لجنـــة تحقيـــق برلمانيـــة حول 
صناديـــق التقاعـــد التي تدار مـــن الهيئة 
العامـــة للتأمينـــات االجتماعية، وقررت 
الطلبـــات علـــى  المكتـــب عـــرض  هيئـــة 

جلسات مجلس النواب القادمة.

خالل االجتماع
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خلود القطان مها آل شهابمحمد ناصرلولوة المعتوق
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