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AGQRƒdG ¢ù«FQ Öàμe º«¶æJh AÉ°ûfEÉH á«μ∏e º«°SGôe

πjôHCG ájÉ¡f Ö∏≤∏d áØ«∏N øH óªëe õcôªd ójóédG »æÑªdG π«¨°ûJ

º`¡`Ñ`°UÉ`æ`e ø```e AGQRƒ```dG ¢ù`∏`é`e ¢``ù`«`FQ …QÉ```°û`à`°ù`e ™```«`ª`L AÉ``Ø`YEG
¢ù∏éª∏d É``eÉY Éæ«eCGh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ Öàμªd É``eÉY Gô``jóe »μdÉªdG ó``ªM ø``««©J

á«Ñ£dG á«æ≤àdGh á``YÉæ°üdG ¬``«dEG â∏°UƒJ É``e çóMCÉH Ohõe »``ªdÉY õ``côe
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 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U
 øe  Oó`̀Y  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 á«ª«¶æàdG  πcÉ«¡dG  º«¶æJ  IOÉ`̀YE’  á«μ∏ªdG  º«°SGôªdG
 º«¶æJh AÉ°ûfEGh  AGQRƒdG  ¢ù∏éªd áeÉ©dG  áfÉeC’G  »a
 á«dÉªdG  äGQGRhh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Öàμe

.á«LQÉîdGh á«∏NGódGh »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 …QÉ°ûà°ùe ™«ªL AÉØYEÉH Éeƒ°Sôe ¬àdÓL Qó°UCGh
 Qó°UCG  Éªc  ,º¡Ñ°UÉæe  øe  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 Gôjóe »μdÉªdG π°ü«a øH óªM ó«°ùdG ø««©àH ¬àdÓL
 ÉeÉY  Éæ«eCGh  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Öàμªd  ÉeÉY

.AGQRƒdG ¢ù∏éªd
 ¢ù«FQ  Öàμe  »a  äÉæ««©àH  Ωƒ°Sôe  Qó°U  Éªc
 øH  ó`̀¡`̀a  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e  Ó`̀c  â∏ª°T  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée
 äÉ°SÉ«°ù∏d  É`̀eÉ`̀Y  Gô`̀ jó`̀e  áØ«∏N  ∫BG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 Ó«ch  ó«ªëªdG  Üƒ≤©j  óªM  ó«°ùdGh  ,≥«°ùæàdGh
 ¿É`̀fó`̀Y º`̀ jô`̀e Ió`̀«`̀ °`̀ù`̀ dGh ,™`̀jQÉ`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dGh çƒ`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d
 IQÉ°S Ió«°ùdGh ,™jQÉ°ûª∏d GóYÉ°ùe Ó«ch …QÉ°üfC’G
 ,π°UGƒàdGh  ΩÓYEÓd  GóYÉ°ùe  Ó«ch  »éMƒH  óªMCG

 OQGƒª∏d GóYÉ°ùe Ó«ch …ôîa óªMCG Iô«æe Ió«°ùdGh
 Ó«ch ¢``û``jhQO ∫OÉ``̀Y OÉ``̀ jR ó`̀«`̀°`̀ù`̀dGh ,äÉ`̀eó`̀î`̀ dGh
 »∏Y áæeBG Ió«°ùdGh ,»eƒμëdG AGOC’G ôjƒ£àd GóYÉ°ùe

.äÉ°SGQódGh çƒëÑ∏d GóYÉ°ùe Ó«ch ¢†jô©dG
 óªMCG  áæeBG  Ió«°ùdG  ø««©àH  Ωƒ°Sôe  Qó°U  Éªc
 »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  IQGRƒ`̀∏`̀d  Ó«ch  »ë«eôdG  ó°TGQ
 »a ø«©oj Éªc ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh »a
 Ió«°ùdG  øe  wπc  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh
 ¿hDƒ°û∏d  GóYÉ°ùe  Ó«ch  ∞«∏îdG  ¿É£∏°S  »∏Y  Qƒf
 …ƒ∏©dG  º°TÉg  ídÉ°U  áeÉ°SCG  ó«°ùdGh  ,ájOÉ°üàb’G

.ájOÉ°üàb’G äGô°TDƒªdGh á«°ùaÉæà∏d GóYÉ°ùe Ó«ch
 ÉÑFÉf  »Øjô©dG  ódÉN  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG  ø««©J  º`̀Jh

.»æWƒdG ∫É°üJ’G õcôªd …ò«ØæàdG ¢ù«Fô∏d
 ¿GƒjO)  á«ª°ùJ  OÉ©oJ  ¬ÑLƒªH  Ωƒ°Sôe  Qó°U  Éªc
 ,(á«fóªdG  áeóîdG  RÉ¡L)  íÑ°ü«d  (á«fóªdG  áeóîdG

 .á«fóªdG áeóîdG ¢ù∏ée ™Ñàjh
 πjó©J ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh á«fÉK á¡L øe
 äÉ¡édGh  äGQGRƒ```̀dG  ø`̀e  Oó©d  á«ª«¶æàdG  πcÉ«¡dG

 ô««¨Jh  äGQGOEGh  Ö°UÉæe  AÉ¨dEÉH  ∂`̀dPh  á«eƒμëdG
 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  IOÉ```̀jR  ±ó`̀¡`̀H  ,iô````NCG  äÉ«ª°ùeh  á«©ÑJ
 3  AÉ¨dEG  ºà«°S  πjó©àdG  ÖLƒªHh  ,AGOC’G  ø«°ùëJh
 áÑJôH iôNCG Ö°UÉæe 3h IQGRh π«ch áÑJôH Ö°UÉæe

.ôjóe Ö°üæe çGóëà°SGh óYÉ°ùe IQGRh π«ch
 …OÉ«àY’G AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ¢`̀ù`̀eCG  »YƒÑ°SC’G
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

.AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ≥«≤ëJ  »a  Éeób  »°†ªdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ó`̀cCGh
 ÉªH  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dG  èeÉfôÑd  á«°ù«FôdG  ±Gó```gC’G
 »àdG  á°UÉNh  É¡JÉÑ∏£àeh  á∏MôªdG  äÉ¡LƒJ  Ωóîj
 áëFÉL  äÉ«YGóJh  §ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  É¡°Vôa
 »a  QGôªà°S’Gh  ,»ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c
 ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdG  π©éJ  »àdG  äGQOÉÑªdG  »æÑJ
 áeƒμëdG äÉ¡Lƒàd  áªYGOh á«μ«eÉæjOh áfhôe ôãcCG

.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh
(3h2 ¢U π«°UÉØàdG)

 :»∏Y áªWÉa âÑàc 
 ï«°ûdG õcôªd …ò«ØæàdG ôjóªdG ∞°ûc 
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ø`̀H  óªëe
 áMGôL  …QÉ°ûà°SG  Ö∏≤∏d  »°ü°üîàdG
 ¿CG  ¿GQóÑdG  OƒªM  ¿É°ùjQ  QƒàcódG  Ö∏≤dG
 CGóÑ«°S  »dGƒY  »a  õcôª∏d  ójóédG  ≈æÑªdG
 ó©H ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dGh ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ΩOÉ≤dG  πjôHCG  ájÉ¡f  ™e  GójóëJh  øjô¡°T
 áeRÓdG  á«æ≤àdG  Qƒ`̀eC’G  øe  AÉ¡àf’G  ó©H
 π≤f á«∏ªY ∫Éªμà°SGh π«¨°ûàdG á∏Môe AóÑd
 õcôªdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,á«LÓ©dG  äÉeóîdG
 äÉØ°UGƒªdG  øe iƒà°ùe ≈∏YCG  ≈∏Y ºª°U
 á°ùªîH  õ`̀¡`̀é`̀eh  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 zø«ég{  ôÑàîe  É¡æe  Iô£°ù≤∏d  äGôÑàîe
 áMGôédG  »Yóà°ùJ  »àdG  ä’É`̀ë`̀dG  Ωóîj
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬°ùØf  âbƒdG  »a Iô£°ù≤dG
 çóMCÉH  ø«Jõ¡ée  Ö∏≤dG  áMGôéd  ø«àaôZ
 áãjóëdG á«≤æàdG ™e ≈°TÉªàJ »àdG äGó©ªdG
 ¿CG  ≈dEG  Égƒæe  ,á«còdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ºYód
 á∏gDƒe á«ÑW QOGƒμH QGóJ äÉeóîdG ™«ªL

 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ÉjQÉ°ûà°SG 21 øe ôãcCG º°†J
 »a ø«°Sôªàe ø««°UÉ°üàNGh Ö∏≤dG AÉÑWCG

.∫ÉéªdG Gòg
 á`̀«`̀eÓ`̀YE’G á`̀dƒ`̀é`̀dG ∫Ó``̀N ∂``̀dP AÉ``̀L 
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ∫É`̀ °`̀ü`̀ J’G õ`̀cô`̀e É`̀¡`̀ª`̀¶`̀f »`̀à`̀ dG
 AÉÑfC’G ä’Échh á«∏ëªdG ∞ë°üdG »∏ãªªd
 øH áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG õcôªd á«ªdÉ©dG

 ìÉÑ°U Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
.»dGƒ©H ójóédG √ô≤e »a ¢ùeCG

 Üòéd  QÉ``̀L  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ƒg  ∫hC’G  ø¡ªg  IôÑN  äGhP  äÉ°Vôªe
 áaô©ªdÉH  ø©àªàjh  ,¢†jôªdÉH  ájÉæ©dG
 ájDhQ  ¿CG  GócDƒe  ,á∏eÉ©ªdG  Ö«Wh  á«Ñ£dG
 ÖMÉ°U ≈`̀dÉ`̀©`̀J  ¬`̀∏`̀ dG  ¿PEÉ```̀ H  ¬`̀ d  Qƒ`̀Ø`̀¨`̀ª`̀dG

 ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ≈∏Y  â≤≤ëJ  ób  (√Gô`̀K  ¬∏dG  Ö«W)  áØ«∏N
 õcôe ∫hCG »a πª©dG ¥Ó£fÉH ™bGƒdG ¢VQCG
 Ée çóMCÉH õ¡ée á≤£æªdG »a Ö∏≤dG êÓ©d
 á«dÉ©dG  á«æ≤àdGh  áYÉæ°üdG  ¬«dEG  â∏°UƒJ
 á«Ñ£dG  äGó©ªdGh  Iõ`̀¡`̀LC’G  ä’Éée  »a
 Qƒ£àdG  »gÉ°†Jh  »°TÉªJ  »àdG  áãjóëdG
 ¢`̀VGô`̀eCG  ¢ü«î°ûJh  êÓ``̀Y  »`̀a  »ª∏©dG
 GRÉéfEG  ó©j  õcôªdG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,Ö∏≤dG
 »a øjôëÑdG áμ∏ªe ™bƒe Rõ©j GójóL É«ÑW
 áeƒ¶æª∏d á«Yƒf áaÉ°VEGh »ë°üdG ¿CÉ°ûdG
 êÓY õcGôe çóMCG ƒgh ,á«∏ëªdG á«ë°üdG
 õcôªdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,á≤£æªdG  »a  Ö∏≤dG
 º°†jh »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ«æ≤àH  πª©j
 É«ªdÉY  ´ô`̀ °`̀ SC’G  äÉeƒ∏©e  á«æ≤J  áμÑ°T
 áÑbGôªd  á`̀jõ`̀cô`̀e  á`̀aô`̀Z  ≈`̀∏`̀Y  …ƒ`̀à`̀ë`̀jh
 ±É©°SE’G äGQÉ«°Sh áëæLC’G »a ≈°VôªdG
 äGôÑàîe  á°ùªNh  Gôjô°S  148  º°†jh
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ÖcGƒJ  äÉ«æ≤Jh  Iô£°ùb

.á«còdG á«ë°üdG äÉeóîdGh
(7¢U π«°UÉØàdG)

 âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH ≥≤M
 ≈```̀ dEG Üƒ``̀°``̀ù``̀æ``̀e í`````̀HQ »``̀aÉ``̀ °``̀U
 ¿ƒ«∏e 52^0 ≠∏H ∂æÑdG »ªgÉ°ùe
 ∂æÑdG  ø`̀∏`̀YCG  PEG  ;»æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO
 á«¡àæªdG  áæ°ù∏d  á«dÉªdG  ¬éFÉàf
 Éª«a  ,2020  ôÑª°ùjO  31  »``a
 QÉæjO ¿ƒ«∏e 13^0 ìÉHQC’G â¨∏H
 ΩÉY  ø`̀e  ™`̀HGô`̀dG  ™Hô∏d  »æjôëH

.2020
 πeÉ°ûdG πNódG »dÉªLEG ≠∏Hh
 ∫ÓN ∂æÑdG »ªgÉ°ùe ≈∏Y óFÉ©dG
 Ω2020 ΩÉ``Y ø`̀e ô`̀«`̀NC’G ™`̀Hô`̀dG
 »æjôëH  QÉ``̀æ``̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  56^6
 QÉ``̀æ``̀jO  ¿ƒ``̀«``̀∏``̀e  44^2  π``̀HÉ``̀≤``̀e
 ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ΩÉ``̀©``̀dG »``̀a »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H

 .%28^0 ÉgQób IOÉjõH
 IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÜôYCGh
 ¿É`̀æ`̀à`̀e’G ø``̀Y OGô```̀e »`̀∏`̀Y OGô```̀e
 áμ∏ªe  »`̀à`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀d  ô``̀jó``̀≤``̀à``̀dGh

 ≈∏Y â`̀jƒ`̀μ`̀dG á```̀dhOh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Éª¡JÉ¡«LƒJh  áª«μëdG  Éª¡JOÉ«b
 »àdG  ádÉ©ØdG  ô«HGóàdGh  Iójó°ùdG
-ó«aƒc{ áëFÉL AGƒàM’ É¡JòîJG

.±GôWC’G ™«ªL ºYOh z19
 É``̀≤``̀«``̀∏``̀©``̀Jh ,¬````̀Ñ````̀fÉ````̀L ø`````̀e
 Qƒ``à``có``dG ∫É```̀ b ,è``̀FÉ``̀à``̀æ``̀dG ≈``∏``Y
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ∞`̀ «`̀ °`̀S ø``ª``Mô``dGó``Ñ``Y
 ∂`̀æ`̀H á``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀ª``̀d …ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀ dG

 ºZôdG  ≈∏Y{  :âjƒμdGh  øjôëÑdG
 ΩÉ©d  á«FÉæãà°S’G  äÉjóëàdG  øe
 AÉ≤HE’G  »a  ∂æÑdG  ôªà°SG  Ω2020
 ÉæFÓª©d  á«aÉ°VEG  áª«b  íæe  ≈∏Y
 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh º```̀YOh ,É`̀æ`̀«`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀eh
 »àdG äÉ©ªàéªdG ºYOh ,Éæ«ØXƒe

.zÉ¡H πª©f
 äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
(ájOÉ°üàb’G

 ±EG  »`̀L  áYƒªée  â∏é°S
 hCG z¢ûJEG ±EG »L{) á«dÉªdG ¢ûJEG
 ∫hDƒj É«aÉ°U ÉëHQ (záYƒªéªdG{
 21^93  áª«≤H  ø«ªgÉ°ùªdG  ≈dEG
 ∫Ó`̀N  »`̀μ`̀ jô`̀eCG  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e
 ,2020 ΩÉ`̀Y ø`̀e ô`̀«`̀NC’G ™`̀Hô`̀dG
 »aÉ°üdG  í`̀Hô`̀ dG  áª«b  â`̀¨`̀∏`̀Hh
 ø«ªgÉ°ùªdG  ≈``̀dEG  ∫hDƒ```j  …ò``̀dG
 Q’hO  ¿ƒ«∏e  45^1  √QGó≤e  Ée
 ;πeÉμdÉH  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  »μjôeCG
 ¢`̀ù`̀eCG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG  â`̀æ`̀∏`̀YCG  PEG
 ô«NC’G  ™Hô∏d  á«dÉªdG  É¡éFÉàf
 »a á«¡àæªdG Gô¡°T ô°ûY »æK’Gh

 .2020 ôÑª°ùjO 31
 »`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG º`̀ °`̀ SÉ`̀L ∫É````̀bh
 áYƒªée  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 É≤«∏©J  á«dÉªdG  ¢`̀û`̀JEG  ±EG  »`̀L
 ºZôdÉH  ¬``̀fEG  èFÉàædG  √ò`̀g  ≈∏Y
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  äÉjóëàdG  øe
 ±hô¶dGh  ,2020  ΩÉY  Égó¡°T

 ≈∏Y äOÉ°S »àdG ábƒÑ°ùªdG ô«Z
 »°ûØàd  áé«àf  ºdÉ©dG  iƒà°ùe
 √ò`̀g ¿EÉ````a ,19-ó``̀«``̀aƒ``̀c AÉ````Hh
 GQÉÑàNG  âfÉc  áÑ©°üdG  á∏MôªdG
 Iƒb  ¬dÓN  ø`̀e  äó`̀cCÉ`̀J  É«≤«≤M
 ≈`̀∏`̀Y É```̀¡```̀JQó```̀bh á``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀ª``̀dG

.Oƒª°üdG
 ΩÉ`̀ °`̀û`̀g ∫É`````b ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG ¢``̀ù``̀jô``̀dG
 πª©dG ¥ôa ™«ªL ¿EG :áYƒªéª∏d
 á©HÉàdG  ÉæJÉcô°Th  áYƒªéªdÉH

 QÉÑL  πª©H  âeÉb  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M
 ±hô`̀¶`̀dGh äÉ```̀bhC’G ∂`̀∏`̀MCG »`̀a
 ó≤d  ,Iô≤à°ùªdG  ô«Z  ¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh
 ≥∏£æe  øe  á`̀eRC’G  √òg  Éæ¡LGh
 √òg ºéM ¿Éc Éª¡e ¬fCÉH ÉæfÉªjEG
 ¢ûJEG  ±EG  »`̀L  ¿EÉ``̀a  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 OQGƒªdGh  á«é«JGôà°S’G  É¡jód
 Gògh  ,á¡LGƒªdG  ≈∏Y  IQó≤dGh

.√Éæ∏©a Ée
 äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
(ájOÉ°üàb’G

2020 øY ÉMÉHQCG QÉ``æjO ¿ƒ«∏e 52 ≥≤ëj zâjƒμdGh ø``jôëÑdG{2020 øY Q’hO ¿ƒ«∏e 45^1 áª«≤H É«aÉ°U ÉëHQ ≥≤ëJ z¢ûJEG ±EG »L{

.Ö∏≤∏d áØ«∏N øH óªëe õcôªd ójóédG ≈æÑªdG øY çóëàj ¿GQóÑdG OƒªM ¿É°ùjQ .O |

.∞«°S øªMôdGóÑY .O |
.¢ùjôdG ΩÉ°ûg |

.OGôe »∏Y OGôe |
.»≤jó°üdG º°SÉL |

.∂∏ªdG ádÓL |.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 πjôHCG í``JÉØdG ´QÉ``°T ô``jƒ£J Aó``H
QÉ``æjO  ¿ƒ``«∏e  30  á``ª«≤H  ΩOÉ``≤dG

 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  ô`̀ jRh  ìô°U
 ôjƒ£J  ´hô°ûe  ∫ÉªYCG  »a  CGóÑà°S  IQGRƒ`̀dG  ¿CÉH  ∞∏N  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 ´hô°ûªdG á«°SôJ âªJ ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,ΩOÉ≤dG πjôHCG ∫ÓN íJÉØdG ´QÉ°T
 ä’hÉ≤ª∏d  ¢SÉf  »àcô°T  ≈∏Y  äGójGõªdGh  äÉ°übÉæªdG  ¢ù∏ée  πÑb  øe
 πjƒªàH QÉæjO ¿ƒ«∏e 30 »dGƒM ≠∏ÑJ á«dÉªLEG  áª«≤H ó∏«aôé«g ÉJƒgh

 .á«ªæà∏d …Oƒ©°ùdG ¥hóæ°üdG πÑb øe
 ™WÉ≤J  ≈àM  ’Éª°T  óªM  ï«°ûdG  ô°ùL  øe  óàªj  ´hô°ûªdG  ¿EG  ∫Ébh
 πª°ûJh  ,ô«ØédG  á≤£æªH  á∏jóH  òaÉæe  ôaƒ«°Sh  ,ÉHƒæL  ¿Éª∏°S  AÉæ«e
 »a  äGQÉ°ùe  á©HQCG  ≈`̀dEG  íJÉØdG  ´QÉ°T  á©°SƒJ  ¬«a  á«°ù«FôdG  ∫ÉªYC’G
 óæY  √ÉéJG  πc  »a  äGQÉ°ùe  áKÓãH  »`̀°`̀VQCG  ≥Øf  AÉ°ûfEG  ™e  √ÉéJG  πc
 ô«aƒJ  ™e  ,(è«∏îdG  ¥óæa  ™WÉ≤J)  ∫GhCG  ´QÉ°T  ™e  íJÉØdG  ´QÉ°T  ™WÉ≤J
 …ƒ∏Y ô°ùL AÉ°ûfEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«Fƒ°V äGQÉ°TEÉH QGój »°VQCG ™WÉ≤J
 íJÉØdG ´QÉ°T ≈∏Y ’Éª°T áeÉæªdG øe áeOÉ≤dG ájQhôªdG ácôë∏d øjQÉ°ùªH
 ™WÉ≤J  ≥∏Z  ™e  π°ü«ØdG  Oƒ©°S  ô«eC’G  ´QÉ°T  ≈dEG  Ébô°T  ô«ØédG  √ÉéJÉH
 ô«aƒJ ´hô°ûªdG πª°ûj Éªc ,»dÉëdG è«YO ï«°ûdG ´QÉ°T ™e íJÉØdG ´QÉ°T
 ¢û«fQƒc  πNóe  øe  Üô≤dÉH  »°ùμ©dG  ¿GQhó∏d  øjQÉ°ùªH  …ƒ∏Y  ô°ùL

 .’Éª°T á¡éàªdG ájQhôªdG ácôë∏d íJÉØdG
(9¢U π«°UÉØàdG)

 á«bGô©dG áeƒμëdG ¢ù«FQ ¿ÓYEG π qãe :(Rƒ«f ΩQEG)
 zäƒªdG  áHÉ°üY{  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  »ªXÉμdG  ≈Ø£°üe
 ≈∏Y ôNBG  Ó«dO AÉ£°ûf ∫É«àZGh πàb ºFGôéH áª¡àªdG
 IOQÉ£e  ºFGôéH  ¿GôjEG  ™ÑàJ  »àdG  äÉ«°û«∏ªdG  •QƒJ
 ø∏YCGh  .ÉgPƒØæd  ø«°†gÉæªdGh  ø««bGô©dG  AÉ£°ûædG
 »Øë°üdG  á∏àb  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ¢`̀ù`̀eCG  ôéa  »ªXÉμdG
 .»fÉªë°ûdG ¿ÉæL á£°TÉædGh ,óª°üdGóÑY óªMCG RQÉÑdG
 äƒªdG  áHÉ°üY{  ¿EG  zôàjƒJ{  ≈∏Y  Iójô¨J  »a  ∫É`̀bh
 »a  äƒªdG  äô°ûfh  Iô°üÑdG  »a  Éæ∏gCG  âÑYQCG  »àdG
 â£≤°S  á«cR  É``` kMGhQCG  â`̀≤`̀gRCGh  áÑ«ÑëdG  É¡YQGƒ°T
 áªcÉëªd  G kó«¡ªJ  ,á«æeC’G  ÉæJGƒb  ∫É£HCG  á°†Ñb  »a
 óªMCGh  …PÉ`̀e  ¿ÉæL  á∏àb{  :±É°VCGh   .zá«æ∏Y  ádOÉY
 ΩÉ¡jQ  »∏JÉb  øe  ¢UÉ°ü≤dG  G kó`̀Zh  ,Ωƒ«dG  óª°üdGóÑY
 .zΩÉ`̀æ`̀J  ø`̀d  á`̀dGó`̀©`̀dG  ..ø`̀jQhó`̀¨`̀ª`̀dG  π`̀ ch  »ª°TÉ¡dGh

 RÉ¡L ÉgòØf á«∏ª©dG{ :»bGôY øeCG •ÉÑ°V ∫Éb ,√QhóH
 ,äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H  ,»æWƒdG  äGôHÉîªdG
 ádhÉëeh  ,ø«ª¡àªdG  áÑbGôe  øμd  ,ô¡°TCG  Ió`̀Y  òæe
 øY  Ó°†a  ,á«∏ª©dG  äô``̀ qNCG  ,º¡æe  Oó`̀Y  ôÑcCG  ∫É≤àYG
 πàμdG  ¢†©H  É¡«a  âcôà°TG  ,á«∏NGO  äÉ°TÉ≤f  ¢VƒN
 ∞°ûμdG  ΩóY Ö∏W …òdG  •ÉÑ°†dG  QÉ°TCGh  .zá«°SÉ«°ùdG
 ø«∏≤à©ªdG  ¢†©H{  ¿CG  ≈`̀ dEG  zRƒ`̀«`̀f  ΩQEG{```̀ d  ¬ª°SG  ø`̀Y
 ¿hòîàjh ,¬∏dG  ÜõM ÖFÉàc ≈dEG  ¿ƒªàæj 4 ºgOóYh
 á¶aÉëe  »`̀a  º¡dÉªYC’  kAÉ`̀£`̀Z  »Ñ©°ûdG  ó°ûëdG  ø`̀e
 ,ä’hÉ≤e ácô°T ÖMÉ°U »©«HôdG Qó«M :ºg ,Iô°üÑdG
 ,»fGó«©dG  Iõ`̀ª`̀Mh  ,…OÉ``̀g  π«≤Yh  ,»`̀eÓ`̀dG  ∞∏Nh
 ,Iô°üÑdG  ≈dEG  OGó¨H  áª°UÉ©dG  øe  Iƒb  â∏°Uh  å«M
.zäÉ≤«≤ëàdG ∫Éªμà°SGh áª°UÉ©dG ¿ƒé°S ≈dEG º¡∏≤æd
(14¢U π«°UÉØàdG)

 ∞°ûμj ¥Gô``©dG »``a zäƒ``ªdG á``HÉ°üY{ ∫É``≤àYG
∫É«àZ’G º``FGôéH ¿GôjE’ á©HÉJ äÉ``«°û«∏e •Qƒ``J

 ΩGóYE’ÉH »``°†≤j ÉfƒfÉb ¢``ûbÉæJ ziQƒ``°ûdG á``«LQÉN{
á«HÉgQE’G º``FGôédG »``a ø``«HQÉ¡dG ≈``∏Y ø``jôà°ùàª∏d
(10¢U π«°UÉØàdG)
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 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M π°Uh
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 á«Hô©dG  äGQÉ````eE’G  á``̀dhO  ≈``̀dEG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 IQÉ``̀jR  »``a  ¢``ù``eCG  á≤«≤°ûdG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

.á°UÉN
 ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¿Éch
 »aIôØ¶dG á≤£æe »a ºcÉëdG πãªe ¿É«¡f

.¬dƒ°Uh iód ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG
 óªëe ï«°ûdG ∫ÉÑ≤à°S’G »a ¿Éc Éªc 
 øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdGh ,óeÉM ∫BG  »£H øH

 ádhO  ô«Ø°S  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH  ¿GóªM
 ï«°ûdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód äGQÉeE’G
 ,¿É«¡f  ∫BG  ó`̀ jGR  ø`̀H  ¿Gó`̀ª`̀M  ø`̀H  óªëe
 ∫BG  ó`̀jGR  øH  ¿GóªM  øH  ¢SÉj  ï«°ûdGh
 øH  óªëe  ø`̀H  ∞«°S  ï«°ûdGh  ,¿É`̀«`̀¡`̀f
 ∞∏N  ¢`̀SQÉ`̀a  AGƒ`̀∏`̀ dGh  ,ó`̀eÉ`̀M  ∫BG  »£H
 ,»ÑXƒHCG áWô°ûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG »YhQõªdG
 Öàμe ô`̀jó`̀e …ô`̀gÉ`̀¶`̀dG  ô`̀£`̀e ó``̀ª``̀MCGh
 ,IôØ¶dG  á≤£æe  »a  ºcÉëdG  πãªe  ƒª°S
 ƒª°S  QÉ°ûà°ùe  ÜÉ¡°TƒH  óªM  ≈°ù«Yh

 ,Iô`̀Ø`̀¶`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a º`̀ cÉ`̀ë`̀ dG π`̀ã`̀ª`̀e
 π«ch  …Qƒ°üæªdG  ô£e  óªëe  ô°UÉfh
 IôØ¶dG  á≤£æe  »a  ºcÉëdG  πãªe  ¿GƒjO
 øH  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdGh  ,áHÉfE’ÉH
 áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  »∏Y

.äGQÉeE’G ádhO iód øjôëÑdG
 ƒª°S  IQÉjõdG  ∫ÓN  ¬àdÓL  ≥aGôj  
 ƒª°Sh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 øe OóYh áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG

.ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑch ñƒ«°ûdG

 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 ºbQ Ωƒ°Sôe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 ¢ù«FQ  Öàμe  º«¶æJh  AÉ°ûfEÉH  2021  áæ°ùd  (11)

.AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ≈ª°ùoj  Öàμe  CÉ°ûæoj  ¬`̀ fCG  Ωƒ°SôªdG  »`̀a  AÉ`̀Lh
 ≈¨∏ oj  ∂`̀ dò`̀Hh  ,zAGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀à`̀μ`̀e{
 º«¶æJ  IOÉ`̀YEÉ`̀H  2020  áæ°ùd  (53)  º`̀bQ  Ωƒ°SôªdG
 ºbQ  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dGh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ¿Gƒ``̀jO
 ÖFÉædG  Öàμe  º«¶æJ  IOÉ`̀YEÉ`̀H  2016  áæ°ùd  (22)
 ¢üf  πc  ≈¨∏ oj  Éªc  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

.Ωƒ°SôªdG Gòg ΩÉμMCG ™e ¢VQÉ©àj
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ Öàμe º¶æj ¬fCG Ωƒ°SôªdÉH AÉLh

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y AGQRƒdG
 ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀à`̀μ`̀e  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e

:¬©Ñàjh
.≥«°ùæàdGh äÉ°SÉ«°ùdG ΩÉY ôjóe :k’hCG

.á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG :kÉ«fÉK
.ájõcôªdG á«∏NGódG áHÉbôdG IQGOEG :kÉãdÉK

 ,äÉeóîdGh  OQGƒª∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  :kÉ©HGQ
:¬©ÑàJh

.ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG  -CG 
.á«dÉªdG OQGƒªdG IQGOEG  -Ü 

.äÉeƒ∏©ªdG º¶fh äÉeóîdG IQGOEG  -ê 
 ,π°UGƒàdGh  ΩÓYEÓd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  :kÉ°ùeÉN

:¬©ÑàJh
.ΩÓYE’G IQGOEG -CG 

.π°UGƒàdG IQGOEG -Ü 
:¬©Ñàjh ,™jQÉ°ûªdGh çƒëÑdG π«ch :kÉ°SOÉ°S

 ,äÉ`̀°`̀SGQó`̀dGh  çƒëÑ∏d  óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  -CG 
:¬©ÑàJh

.çƒëÑdG IQGOEG  -1
.äÉ°SGQódG IQGOEG  -2

.äÉ°SÉ«°ùdG IQGOEG  -3
:¬©ÑàJh ,™jQÉ°ûª∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG -Ü 

.äÉ«∏ª©dG IQGOEG -1
.™jQÉ°ûªdG IQGOEG ≈ª°ùªH äGQGOEG ™HQCG -2

 ,»eƒμëdG  AGOC’G  ôjƒ£àd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  -ê 
:¬©ÑàJh

.á«eƒμëdG QOGƒμdG ôjƒ£J IQGOEG  -1
.á«eƒμëdG áeóîdG IOƒL IQGOEG  -2

.π«∏ëàdGh º««≤àdG IQGOEG  -3
.á©HÉàªdGh ≥«°ùæàdG IQGOEG  -4

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U  Éªc
 Ωƒ°Sôe  ,OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 áeÉ©dG áfÉeC’G º«¶æJ IOÉYEÉH 2021 áæ°ùd (13) ºbQ
 ºbQ  Ωƒ°SôªdG  ≈¨∏ oj  ¬ÑLƒªHh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  º«¶æJ  IOÉ`̀YEÉ`̀H  2020  áæ°ùd  (36)
 ΩÉμMCG  ™e  ¢VQÉ©àj  ¢üf  π`̀ch  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd

.Ωƒ°SôªdG Gòg
 áeÉ©dG áfÉeC’G º«¶æJ OÉ©oj ¬fCG Ωƒ°SôªdÉH AÉLh 

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,AGQRƒdG ¢ù∏éªd
 π«ch  áLQóH)  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  

:¬©Ñàjh ,(IQGRh
 IQGOEGh  OQGƒ`̀ª`̀∏`̀d  óYÉ°ùªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  -CG 

:¬©ÑàJh ,(óYÉ°ùe π«ch áLQóH) äÉ°ù∏édG
.äÉ°ù∏édG ô°S áfÉeCG IQGOEG  -1

.≥FÉKƒdGh äÉeƒ∏©ªdG º¶f IQGOEG -2
.á«dÉªdGh ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG  -3

 á©HÉàªdGh  ¿Éé∏d  óYÉ°ùªdG  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  -Ü 
:¬©ÑàJh ,(óYÉ°ùe π«ch áLQóH)

.¿Éé∏dG ¿hDƒ°T IQGOEG  -1
 OQGƒªdG IQGOEG  -3 .á©HÉàªdGh OGóYE’G IQGOEG  -2

.á«dÉªdGh ájô°ûÑdG
 á©HÉàªdGh  ¿Éé∏d  óYÉ°ùªdG  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  -Ü 

:¬©ÑàJh ,(óYÉ°ùe π«ch áLQóH)
.¿Éé∏dG ¿hDƒ°T IQGOEG -1

.á©HÉàªdGh OGóYE’G IQGOEG -2
 óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°Uh
 Ωƒ°Sôe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 ¢ù«FQ  Öàμe »a  äÉæ««©àH  2021 áæ°ùd  (15)  ºbQ

:¬«a AÉL AGQRƒdG ¢ù∏ée
:øe lπc AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Öàμe »a ø«©oj 

áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY øH ó¡a ï«°ûdG - 1
.≥«°ùæàdGh äÉ°SÉ«°ù∏d kÉeÉY kGôjóe

ó«ªëªdG Üƒ≤©j óªM ó«°ùdG - 2
.™jQÉ°ûªdGh çƒëÑ∏d kÓ«ch

…QÉ°üfC’G ¿ÉfóY ºjôe Ió«°ùdG -3
.™jQÉ°ûª∏d kGóYÉ°ùe kÓ«ch

»éMƒH óªMCG IQÉ°S Ió«°ùdG -4
.π°UGƒàdGh ΩÓYEÓd kGóYÉ°ùe kÓ«ch

…ôîa óªMCG Iô«æe Ió«°ùdG - 5
.äÉeóîdGh OQGƒª∏d kGóYÉ°ùe kÓ«ch

¢ûjhQO ∫OÉY OÉjR ó«°ùdG -6
.»eƒμëdG AGOC’G ôjƒ£àd kGóYÉ°ùe kÓ«ch

¢†jô©dG »∏Y áæeBG Ió«°ùdG -7
.äÉ°SGQódGh çƒëÑ∏d kGóYÉ°ùe kÓ«ch

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U  Éªc
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 áfÉeC’G »a äÉæ««©àH 2021 áæ°ùd (16) ºbQ Ωƒ°Sôe

:¬«a AÉL AGQRƒdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG
 lπc  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  »a  ø«©oj  

:øe
Qƒ°TÉY óªëe »e Ió«°ùdG -1

.á©HÉàªdGh ¿Éé∏d kGóYÉ°ùe kÉeÉY kÉæ«eCG
π«YÉª°SEG »æ¨dGóÑY áªWÉa Ió«°ùdG -2

.äÉ°ù∏édG IQGOEGh OQGƒª∏d kGóYÉ°ùe kÉeÉY kÉæ«eCG

 ÖMÉ°U Iô`̀°`̀†`̀M  ø`̀Y  Qó`̀°`̀U
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG
 2021  áæ°ùd  (17)  ºbQ  Ωƒ°Sôe
 á«dÉªdG  IQGRh  º«¶æJ  IOÉ``̀YEÉ``̀H
 ¬ÑLƒªHh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 áæ°ùd  (1)  º`̀bQ  Ωƒ°SôªdG  ≈¨∏ oj
 IQGRh  º«¶æJ  IOÉ``̀YEÉ``̀H  2019
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 äÉ``̀e ró``̀ pî``̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀H Q oó``̀°``̀ü``̀ njh
 øe QGô```̀ b á`̀c nô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ,á«fóªdG  áeóîdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ¿Gƒ``̀jO ø``e ìGô``̀à``̀bG ≈`̀∏`̀Y kAÉ``æ``H
 á«dÉªdG  IQGRhh  á«fóªdG  áeóîdG
 ∞dÉîj ’ ÉªH »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀UÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀N’G

.á¡L πμd É kfƒfÉb É¡«∏Y
 OÉ©oj  ¬`̀ fCG  Ωƒ°SôªdÉH  AÉ`̀Lh
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh º«¶æJ
 ƒ`̀ë`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∂````̀dPh ,»``̀æ``̀Wƒ``̀dG

:»JB’G
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ô``̀ jRh

:¬©Ñàjh ,»æWƒdG
 ø`̀j só`̀dG  IQGOEG  Öàμe  :k’hCG  

.ΩÉ©dG
 »WÉ«àMG  ¢ù∏ée  :É`̀ k«`̀fÉ`̀K  

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’G
 á``̀HÉ``̀bô``̀dG  IQGOEG  :É``` kã```dÉ```K  

.∫É°üJ’Gh
 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  :É``̀ k©``̀HGQ  

:¬©ÑàJh ,äÉeƒ∏©ªdGh OQGƒª∏d
 ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  IQGOEG  -CG 

.á«dÉªdGh
.äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J IQGOEG -Ü 

 ∑Ó``̀eC’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGOEG  -ê 
.á«eƒμëdG

 ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG IQGOEG -O 

.…QGOE’G
 IQGRƒ````̀dG π`̀ «`̀ch :É`̀ k°`̀ù`̀eÉ`̀N 

:¬©Ñàjh ,á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d
 ó`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG  π```«```cƒ```dG  -CG  

:¬©ÑàJh ,á«dÉªdG äÉ«∏ª©∏d
.πjƒªàdG äÉ«∏ªY IQGOEG -1

 äÉ``̀Yƒ``̀aó``̀ª``̀dG  IQGOEG  -2
.π«°üëàdGh

 áª¶fC’G  ôjƒ£J  IQGOEG  -3
.á«dÉªdG

 ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG  π``̀ «``̀ cƒ``̀ dG  -Ü  
 ,»```dhó```dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀ dG ¿hDƒ``̀ °``̀û``̀ d

:¬©ÑàJh
.á«dhódG äÉbÓ©dG IQGOEG -1

 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀ °`̀S’G  IQGOEG  -2
.á«eƒμëdG

 ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG  π``̀ «``̀ cƒ``̀ dG  -ê  
 ,á«fGõ«ªdGh  á«dÉªdG  äÉ°SÉ«°ù∏d

:¬©ÑàJh
.á«fGõ«ªdG IQGOEG -1
.™jQÉ°ûªdG IQGOEG -2

 äGOGôjE’G  á°SÉ«°S  IQGOEG  -3
.áeÉ©dG

 ó`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG  π```̀«```̀cƒ```̀dG  -O  
 ,ácôà°ûªdG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d

:¬©ÑàJh
 ¿hDƒ`̀°`̀T  ≥«°ùæJ  IQGOEG  -1

.ácôà°ûªdG á«dÉªdG äÉeóîdG
 á``̀jõ``̀cô``̀ª``̀dG  IQGOE’G  -2

.á«eƒμëdG äÉjôà°ûª∏d
.ájõcôªdG IAÉØμdG IQGOEG -3

 OQGƒªdG  AGQó`̀e  øe  Oó`̀Y  -4
 IGOC’  É k≤ ra ph  ºgójóëJ ºàj  á«dÉªdG
 ΩÉ¡e  »`̀ udƒ`̀à`̀d  º`̀¡`̀ p∏`̀ r≤`̀fh  º¡æ««©J
 »a  ác nôà°ûªdG  á«dÉªdG  äÉe ró pîdG

.á«eƒμëdG äÉ¡édG
 IQGRƒ````̀ dG π``«``ch :É`` k°``SOÉ``°``S

:¬©Ñàjh ,»æWƒdG OÉ°üàbÓd
 ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG -CG  

:¬©ÑàJh ,ájOÉ°üàb’G
 §``«``£``î``à``dG  IQGOEG  -1

.…OÉ°üàb’G
 äÉ`̀ °`̀ SÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG  IQGOEG  -2

.ájOÉ°üàb’G
 á«dÉªdG  áeGóà°S’G  IQGOEG  -3

.ájOÉ°üàb’Gh
 ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG  π``̀ «``̀ cƒ``̀ dG  -Ü  
 äGô```̀°```̀TDƒ```̀ª```̀dGh á`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ aÉ`̀ æ`̀ à`̀ ∏`̀ d

:¬©ÑàJh ,ájOÉ°üàb’G
 äGô``̀ °``̀TDƒ``̀ª``̀ dG  IQGOEG  -1

.ájOÉ°üàb’G
.á«°ùaÉæàdG õjõ©J IQGOEG -2

 π``̀«``̀∏``̀ë``̀à``̀dG  IQGOEG  -3
.äÉeƒ∏©ªdGh

 ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°Uh
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG
 á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  (18)  º`````̀bQ  Ωƒ```°```Sô```e
 ø«∏«chh  π«ch  ø««©àH  2021
 á«dÉªdG  IQGRh  »`̀a  ø`̀jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e

:¬«a AÉL »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 óªMCG  á`̀æ`̀eBG  Ió«°ùdG  ø«©oJ
 IQGRƒ∏d  kÓ«ch  »ë«eôdG  ó°TGQ
 IQGRh  »`̀a  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ°üàbÓd

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 á«dÉªdG  IQGRh  »a  ø«©oj  Éªc

:øe wπc »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 ¿É£∏°S »∏Y Qƒf Ió«°ùdG -1 
 ¿hDƒ°û∏d  G kóYÉ°ùe  kÓ«ch  ∞«∏îdG

.ájOÉ°üàb’G
 ídÉ°U  á`̀eÉ`̀ °`̀SCG  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  -2
 G kóYÉ°ùe  kÓ`̀«`̀ch  …ƒ∏©dG  º°TÉg
 äGô```̀°```̀TDƒ```̀ª```̀dGh á`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ aÉ`̀ æ`̀ à`̀ ∏`̀ d

.ájOÉ°üàb’G

á°UÉN IQÉjR »a äGQÉeE’G ≈dEG π°üj ∂∏ªdG

AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏éªd  á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG  á``̀ fÉ``̀ eC’G  º`̀«`̀¶`̀æ`̀J  IOÉ``̀ YEÉ``̀ H  á`̀«`̀μ`̀∏`̀e  º`̀«`̀ °`̀ SGô`̀e
É`̀ª`̀¡`̀H äÉ``̀æ``̀«``̀«``̀©``̀Jh AGQRƒ`````````̀dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e ¢``̀ù``̀«``̀FQ Ö``à``μ``e AÉ```̀ °```̀ û```̀ fEGh ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U

 ø««©àH 2021 áæ°ùd (14) ºbQ Ωƒ°Sôe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 AGQRƒdG ¢ù∏éªd ΩÉY ø«eCGh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Öàμªd ΩÉY ôjóe

:¬«a AÉL
 ¢ù«FQ Öàμªd kÉeÉY kGôjóe »μdÉªdG π°ü«a øH óªM ó«°ùdG ø«©oj 

.AGQRƒdG ¢ù∏éªd kÉeÉY kÉæ«eCGh AGQRƒdG ¢ù∏ée

 ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 …QÉ°ûà°ùe AÉØYEÉH 2021 áæ°ùd (10) ºbQ Ωƒ°Sôe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 øe  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  …QÉ°ûà°ùe  ™«ªL  ≈Ø©oj  :¬«a  AÉ`̀Lh

.º¡Ñ°UÉæe

Öàμªd ÉeÉY Gôjóe »μdÉªdG ó``ªM ø««©J
AGQRƒdG ¢ù∏éªd ÉeÉY Éæ«eCGh AGQRƒdG ¢ù«FQ

AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ …QÉ°ûà°ùe ™«ªL AÉØYEG

GQGôb Qó°üj AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Öàμe »a AGQóe ø««©àH
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øY  Qó°U
 »a  AGQó`̀e  ø««©àH  (10)  ºbQ  QGô`̀b  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh

 :¬«a AÉL AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Öàμe
:øe πc AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Öàμe »a ø«©oj 

 á«∏NGódG  áHÉbôdG  IQGOE’  G kô`̀jó`̀e  ¿Gó«ªM  ø°ùM  óªMCG  ó«°ùdG  -1
.ájõcôªdG

.á«dÉªdG OQGƒªdG IQGOE’ G kôjóe óªëe óªMCG ódÉN ó«°ùdG -2
 º¶fh  äÉeóîdG  IQGOE’  G kô`̀jó`̀e  º«≤dG  »ÑædGóÑY  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG  -3

.äÉeƒ∏©ªdG
.π°UGƒàdG IQGOE’ G kôjóe  »fÉK óªMCG QÉæe Ió«°ùdG -4

.çƒëÑdG IQGOE’ G kôjóe ¿GQóÑdG ¿É°ùjQ …õeQ ó«°ùdG -5
.äÉ°SÉ«°ùdG IQGOE’ G kôjóe êGô©ªdG ìÓ°U ó«dh ó«°ùdG -6

.™jQÉ°ûªdG IQGOE’ G kôjóe »bhRôªdG Oƒªëe ódÉN ó«°ùdG -7
.™jQÉ°ûªdG IQGOE’ G kôjóe ôLÉàdG »eÉ°S óªMCG ó«°ùdG -8

.äÉ«∏ª©dG IQGOE’ G kôjóe »Ñjô©dG GRô«e óªëe ó«°ùdG -9
 QOGƒμdG  ôjƒ£J  IQGOE’  G kôjóe  óªëe  ∞°Sƒj  ºjôμdGóÑY  ó«°ùdG  -10

.á«eƒμëdG
 áeóîdG  IOƒ`̀L  IQGOE’  G kô`̀jó`̀e  ÜÉ¡°T  ∫BG  »∏Y  ø«°ùM  ó«°ùdG  -11

.á«eƒμëdG
.π«∏ëàdGh º««≤àdG IQGOE’ G kôjóe QÉédG ó°TGQ Oƒéf á°ùfB’G -12

 ≥«°ùæàdG  IQGOE’  G kôjóe  »îjôªdG  õjõ©dGóÑY  IQÉ°S  Ió«°ùdG  -13
.á©HÉàªdGh

GQGôb Qó°üj AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
AGQRƒdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G »a AGQóe ø««©àH
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øY  Qó°U
 »a  AGQó`̀e  ø««©àH  (11)  ºbQ  QGô`̀b  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh

 :¬«a AÉL AGQRƒdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G
:øe πc AGQRƒdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G »a ø«©oj 

.äÉ°ù∏édG ô°S áfÉeCG IQGOE’ G kôjóe »ë«eôdG ≈°ù«Y ìÓ°U ó«°ùdG -1
 äÉeƒ∏©ªdG  º¶f  IQGOE’  G kôjóe  »ØjôdG  º©æªdGóÑY  ôeÉK  ó«°ùdG  -2

.≥FÉKƒdGh
 ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  IQGOE’  G kô`̀jó`̀e  »ª«©ædG  óªMCG  ¥QÉ`̀W  ó«°ùdG  -3

.á«dÉªdGh
.¿Éé∏dG ¿hDƒ°T IQGOE’ G kôjóe π°TÉ¡dG º«gGôHEG ¿É«Ø°S ó«°ùdG -4

.á©HÉàªdGh OGóYEG IQGOE’ G kôjóe …ô«°ù©dG º«gGôHEG óªMCG ó«°ùdG -5

 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh º«¶æJ IOÉYEÉH º«°SGôe
 øjóYÉ°ùe ø``«∏«chh π``«ch ø``««©Jh »``æWƒdG øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U

 (22) ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 2014 áæ°ùd  (69) ºbQ Ωƒ°SôªdG  πjó©àH 2021 áæ°ùd

 .á«∏NGódG IQGRh º«¶æJ IOÉYEÉH
 áeÉ©dG IQGOE’G ≈ª°ùe ∫óÑà°ùoj Ωƒ°SôªdG ÖLƒªHh 
 IQGRh ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG IQGOE’ÉH á«∏NGódG IQGRh ¿Gƒjód

.á«∏NGódG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U Éªc 
 ºbQ  Ωƒ°Sôe ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ,á«LQÉîdG  IQGRh  º«¶æJ  IOÉ`̀YEÉ`̀H  2021  áæ°ùd  (23)
 2016  áæ°ùd  (68)  º`̀bQ  Ωƒ°SôªdG  ≈¨∏ oj  ¬ÑLƒªHh

.á«LQÉîdG IQGRh º«¶æJ IOÉYEÉH
 ,á«LQÉîdG IQGRh º«¶æJ OÉ©oj ¬fCG Ωƒ°SôªdÉH AÉLh 

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh
:¬©Ñàjh ,á«LQÉîdG ôjRh

:¬©Ñàjh ,á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe :’hCG 
.äÉª¶æªdG ´É£b ¢ù«FQ -1

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿hDƒ°T ´É£b ¢ù«FQ -2
.á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG ´É£b ¢ù«FQ -3

 áLQóH) á«LQÉîdG IQGRh ¿hDƒ°T ΩÉY ôjóe :É«fÉK
:¬©Ñàjh ,(óYÉ°ùe π«ch

.á©HÉàªdGh ≥«°ùæàdG ´É£b ¢ù«FQ -1
.∫É°üJ’G ´É£b ¢ù«FQ -2

.º°SGôªdG ¢ù«FQ -3
 ∑QÉÑe øH óªëe á«ªjOÉcC’ …ò«ØæàdG ôjóªdG :ÉãdÉK 

.(óYÉ°ùe π«ch áLQóH) á«°SÉeƒ∏HódG äÉ°SGQó∏d
.á«é«JGôà°S’G ¿hDƒ°ûdG ´É£b ¢ù«FQ :É©HGQ 

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  π`̀ «`̀ ch  :É`̀°`̀ù`̀eÉ`̀N  
:¬©Ñàjh ,á«°SÉ«°ùdG

.ájƒ«°SBGhôaC’G ¿hDƒ°ûdG ´É£b ¢ù«FQ -1
.á«Hô©dG ¿hDƒ°ûdG ´É£b ¢ù«FQ -2

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T ´É£b ¢ù«FQ -3
.QGóªdG õcôe ¢ù«FQ -4

.á«HhQhC’G ¿hDƒ°ûdG ´É£b ¢ù«FQ -5
.ø«à«μjôeC’G ¿hDƒ°T ´É£b ¢ù«FQ -6

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  π`̀ «`̀ch  :É`̀°`̀SOÉ`̀°`̀S  
:¬©Ñàjh ,ájQGOE’Gh á«∏°üæ≤dG

.ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IQGOEG -1 
.á«dÉªdG OQGƒªdG IQGOEG -2

.ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG -3
.äÉeƒ∏©ªdG º¶f IQGOEG -4

 .á«∏°üæ≤dG äÉeóîdG ´É£b ¢ù«FQ -5

á«LQÉîdGh á``«∏NGódG »JQGRh º«¶æJ IOÉ``YEÉH ¿É``eƒ°Sôe

 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  ø`̀Y  Qó`̀°`̀U
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 2021  áæ°ùd  (21)  ºbQ  Ωƒ°Sôe
 ø`̀e ≈```````̀dhC’G IOÉ```̀ª```̀ dG π`̀ jó`̀©`̀ à`̀ H
 2016 áæ°ùd (35) ºbQ Ωƒ°SôªdG
 §«£îà∏d  É«∏©dG  áæé∏dG  AÉ°ûfEÉH

 .»fGôª©dG
 πëJ ¬fCG Ωƒ°SôªdG »a AÉLh 
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH)  IQÉÑY
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 á°SÉFôH)  IQÉÑY  πëe  (AGQRƒ``̀ dG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 (AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ≈dhC’G  IOÉªdG  Qó°U  »a  IOQGƒ`̀dG
 áæ°ùd  (35)  º`̀ bQ  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  ø`̀e
 É«∏©dG  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀û`̀fEÉ`̀H  2016

.»fGôª©dG §«£îà∏d

»fGôª©dG §«£îà∏d É«∏©dG áæé∏dG AÉ°ûfEG Ωƒ°Sôe πjó©J

 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 ºbQ  Ωƒ°Sôe  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¿GƒjO á«©ÑJ π≤fh á«ª°ùJ IOÉYEÉH 2021 áæ°ùd (12)

.á«fóªdG áeóîdG

 (á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO) á«ª°ùJ OÉ©oJ ¬ÑLƒªHh 
 ¢ù∏ée  ™Ñàjh  ,(á«fóªdG  áeóîdG  RÉ`̀¡`̀L)  íÑ°ü«d
 ™e  ¢VQÉ©àj  ¢üf  πc  ≈¨∏ oj  Éªc  .á«fóªdG  áeóîdG

.Ωƒ°SôªdG Gòg ΩÉμMCG

zá``«fóªdG  á``eóîdG  RÉ``¡L{  á``«ª°ùàH  Ωƒ``°Sôe

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U
 ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH 2021 áæ°ùd (19) ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ,»æWƒdG ∫É°üJ’G õcôe º«¶æJh AÉ°ûfEÉH 2016 áæ°ùd (84) ºbQ Ωƒ°SôªdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ  Öàμe  ΩÉY  ôjóe  »æWƒdG  ∫É°üJ’G  õcôe  ™Ñàj  ¬ÑLƒªHh

.Ωƒ°SôªdG Gòg ΩÉμMCG ™e ¢VQÉ©àj ¢üf πc ≈¨∏ oj Éªc ,AGQRƒdG
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U Éªc 
 ¢ù«FQ ÖFÉf ø««©àH 2021 áæ°ùd (20) ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY

 :¬«a AÉL »æWƒdG ∫É°üJ’G õcôªd …ò«ØæJ
 õcôªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«Fô∏d  ÉÑFÉf  »Øjô©dG  ódÉN  óªMCG  ó«°ùdG  øs«©oj

.»æWƒdG ∫É°üJ’G

 ¢`̀ ù`̀ «`̀ Fô`̀ ∏`̀ d É``̀ Ñ``̀ FÉ``̀ f »``̀ Ø``̀ jô``̀ ©``̀ dG
∫É``̀°``̀ü``̀J’G õ``̀cô``̀ª``̀d …ò``«``Ø``æ``à``dG
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 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ≈```̀ dEG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ÖMÉ°U ≈dEGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 iôcòdG áÑ°SÉæªH AGQRƒdG ¢ù∏ée
 πª©dG  ¥Éã«e  QGô```̀bE’  øjô°û©dG
 ¿CG  ¢ù∏éªdG  Gó``cDƒ``e  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ø«ª©Øe  øjó≤Y  äó¡°T  áμ∏ªªdG
 Éª¡≤∏£æeh  RÉ``é``fE’Gh  AÉ£©dÉH
 ¬«∏Y äó`̀æ`̀à`̀°`̀SG  …ò```̀dG  ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG
 å`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e
 á«°SÉ«°ùdG  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a

.ájƒªæàdGh ájOÉ°üàb’Gh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó`````̀ cCG ∂````̀ dP ó``̀©``̀H
 ±Góg’G ≥«≤ëJ »a Éeób »°†ªdG
 »dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôÑd á«°ù«FôdG
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀J Ωó`̀î`̀ j É`̀ª`̀H
 »`̀à`̀dG á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀Hh É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀eh
 §ØædG  QÉ©°SG  ¢VÉØîfG  É¡°Vôa
 ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉL  äÉ«YGóJh
 QGôªà°S’Gh  ,»ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG
 π©éJ  »àdG  äGQOÉÑªdG  »æÑJ  »a
 ô`̀ã`̀cCG á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 á``̀ª``̀YGOh á`̀«`̀μ`̀«`̀eÉ`̀æ`̀jOh á``̀fhô``̀e
 á«ªæàdGh  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀d

.ájOÉ°üàb’G
 øY AGQRƒdG ¢ù∏ée ÜôYCG ºK
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀fGOEGh  QÉμæà°SG
 »`̀Kƒ`̀ë`̀ dG É`̀«`̀°`̀û`̀«`̀∏`̀e QGô``̀ª``̀à``̀°``̀SG
 QÉ£e  ±Gó¡à°SG  »`̀a  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  »`̀dhó`̀dG  É`̀¡`̀HCG
 äGôFÉ£dÉH  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ,è¡æªeh  óª©àe  πμ°ûH  áîîØªdG

 AÉjôHC’G IÉ«M ô£î∏d ¢Vô©j Éªe
 á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG äBÉ`̀ °`̀û`̀æ`̀ª`̀dGh ø``«``æ``eB’G
 ñQÉ`̀°`̀U ∑É`̀¡`̀à`̀fG »``̀a ,á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG
 GOóée ,»fÉ°ùfE’G »dhódG ¿ƒfÉ≤∏d
 ófÉ°ùªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe
 √ò¡d É¡jó°üJ »a áμ∏ªª∏d ºYGódGh

.Iô«£îdG á«HÉgQE’G äGAGóàY’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Üô``````̀YCG ∂````̀dP ó``̀©``̀H
 »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG ¥ó``̀°``̀UCG ø``̀Y AGQRƒ`````̀ dG
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód

 á``eƒ``μ``Mh É``̀°``̀ù``̀«``̀FQ á`̀≤`̀ «`̀≤`̀ °`̀ û`̀ dG
 QÉÑ°ùe  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ,ÉÑ©°Th
 Öcƒc ≈``̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG »`̀a π``̀eC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG √ô``̀Ñ``̀à``̀YGh ,ï``̀jô``̀ª``̀dG
 â∏°Uh  Ée  ócDƒj  É«îjQÉJ  GRÉéfEG
 á≤«≤°ûdG  äGQÉ`````̀eE’G  á```̀dhO  ¬`̀ «`̀ dEG
 áfÉμeh  áeó≤àe  äÉjƒà°ùe  ø`̀e

.AÉ°†ØdG ±É°ûμà°SG »a Iõ«ªàe
 »`̀a ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ô```̀¶```̀f º````̀ K
 ≈∏Y  á``̀LQó``̀ª``̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ª`̀ dG

:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG ∫hóL
 äGôcòªdG ≈∏Y á≤aGƒªdG :k’hCG

:á«dÉàdG
 áeóîdG  ¢ù∏ée  Iô`̀cò`̀e  -1
 πcÉ«¡dG  πjó©J  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á«fóªdG
 äGQGRƒ```̀dG  ø`̀e  Oó`̀©`̀d  á«ª«¶æàdG
 ∂```̀dPh á``«``eƒ``μ``ë``dG äÉ```¡```é```dGh
 ô««¨Jh  äGQGOEGh  Ö°UÉæe  AÉ¨dEÉH
 ±ó¡H  ,iô`̀NCG  äÉ«ª°ùeh  á«©ÑJ
 ,AGOC’G  ø«°ùëJh  IAÉØμdG  IOÉ`̀jR

 AÉ¨dEG  ºà«°S  πjó©àdG  ÖLƒªHh
 IQGRh  π`̀«`̀ch  áÑJôH  Ö°UÉæe  3
 π«ch  áÑJôH  iô`̀NCG  Ö°UÉæe  3h
 çGó``ë``à``°``SGh  ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀e  IQGRh

.ôjóe Ö°üæe
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -2
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 9  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OhOQ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 øe á`̀Yƒ`̀aô`̀e á`̀Ñ`̀Zô`̀H äÉ`̀MGô`̀à`̀bG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée

..AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH »YƒÑ°SC’G ¬YÉªàLG »a

á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒ`dG ø`e Oó©d á«ª«¶æàdG πcÉ«¡dG πjó©J ≈∏Y  á≤`aGƒªdG
»`̀æ`̀Wƒ`̀dG π`̀ ª`̀ ©`̀ dG ¥É`̀ ã`̀ «`̀ e iô`̀ cò`̀ ``̀ H AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ ó`̀¡`̀``̀©`̀``̀dG »``̀```̀dhh ∂`̀∏`̀ª`̀ ``̀dG á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG  
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ™e á``bGó``°``ü``dG äÉ``̀bÓ``̀Y »`̀eÉ`̀ æ`̀ J
 »àdGh  á≤jó°üdG  ÉjQƒc  ájQƒ¡ªL
 áaÉc  ≈∏Y  G kôªà°ùe  G kQƒ£J  ó¡°ûJ
 ÉªH √ƒ`̀ª`̀°`̀S É`̀ kgƒ`̀æ`̀e ,Ió``̀©``̀°``̀UC’G
 ΩÉªàgG øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬«dƒJ
 ôjƒ£J  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀Mh
 íàØj  É`̀ª`̀H  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿hÉ``©``à``dG
 ídÉ°üªdG  Ωó`̀î`̀jh  Ö```MQCG  É`` kbÉ``aBG
 ¬H  ≈¶ëJ  É`̀e  π`̀X  »`̀a  ácôà°ûªdG
 ôªà°ùe mºYO øe á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

.ióØªdG OÓÑdG
 √ƒª°S  AÉ`̀≤`̀ d  ió``̀d  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 Qƒ°†ëH  ,¢ùeCG  ´ÉaôdG  ô°üb  »a
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y â`̀æ`̀H á``̀jRƒ``̀a Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR

 ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï`̀«`̀°`̀û`̀dGh
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  áØ«∏N
 ≠fƒ«H  ∑QÉ```̀H  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀ dG
 á«æWƒdG  á«©ªédG  ¢ù«FQ  Æƒ°S
 å«M  ,OÓÑdG  Qhõj  …òdG  ájQƒμdG
 á«©ªédG  ¢ù«FôH  √ƒª°S  Ö``MQ

 á`̀«`̀ª`̀gCG ≈```̀ dEG G kô`̀«`̀°`̀û`̀e ,á``̀jQƒ``̀μ``̀dG
 ø«H  ádOÉÑàªdG  äGQÉjõdG  QÉªãà°SG
 õjõ©J  »`̀a  ø«≤jó°üdG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 »a á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 ójõe  ô«aƒàd  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 IQhô°Vh  ,á«YƒædG  ¢UôØdG  øe

 ádOÉÑàªdG  äGôÑîdG  øe  IOÉØà°S’G
 ÉªH ;»`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  ∫É``é``ª``dG  »``̀a
 ø«H  »fÉªdôÑdG  ¿hÉ©àdG  øe  Rõ©j
 ¬©∏£J øY √ƒª°S  É kHô©e ,øjó∏ÑdG
 ƒëf ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀H ™`̀aó`̀∏`̀d
 ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  ™°ShCG  ≥aCG

 IOƒ°ûæªdG  ácôà°ûªdG  ±Gó```̀gC’G
.äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y

 áμ∏ªe  ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ±É``̀°``̀VCGh
 ó«WƒJ  ≈∏Y  á°üjôM  øjôëÑdG
 ™e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  äGQÉ`̀°`̀ù`̀e  ∞∏àîe
 áaÉc »a á≤jó°üdG ájƒ«°SB’G ∫hódG
 Ée  ≈∏Y  √ƒª°S  GócDƒe  ,ä’ÉéªdG
 á≤jó°üdG ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ¬H Ωƒ≤J
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG  »``̀a  RQÉ````̀H  QhO  ø``̀e
 »àdGh  á«YÉæ°üdGh  ájOÉ°üàb’G
 á«ªæàdG  »YÉ°ùe  õjõ©J  »a  º¡°ùJ
 ø`̀jó`̀«`̀©`̀°`̀ü`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.»dhódGh …ƒ«°SB’G
 á°ûbÉæe  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  ºJ  Éªc
 ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  ÉjÉ°†≤dG  πªée
 OóY  åëHh  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdG  øe
 Oƒ``¡``L É``̀¡``̀«``̀a É``̀ª``̀H ∑ô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 QÉ°ûàfG  ø``e  ó`̀ë`̀dG  »``a  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ô`̀NBGh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL

.É¡JGóéà°ùe
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ωó````̀ b ,¬``̀ Ñ``̀ fÉ``̀L ø```̀e
 á``jQƒ``μ``dG á``«``æ``Wƒ``dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ≈```̀ dEG  »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG
 iô``̀cò``̀ dG á`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H AGQRƒ````````̀ dG
 πª©dG  ¥Éã«e  QGô```̀bE’  øjô°û©dG
 ÉªH  G kó«°ûe  ,áμ∏ªªdG  »a  »æWƒdG
 »a  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SEÓ`̀d  ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG  ¬æª°†àj
 Ωó≤àdG  á∏°UGƒe  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πc
 ,Ió`̀©`̀ °`̀UC’G á`̀aÉ`̀c ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀ª`̀ æ`̀ dGh
 áμ∏ªª∏d  ¬`̀JÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀J  ø``̀Y  É``̀ kHô``̀©``̀e
 Qƒ£àdG  ø`̀e  ójõªdG  É¡«æWGƒeh

.QÉgOR’Gh
 á«©ªédG  ¢ù«FQ  Üô``̀YCG  Éªc
 √ô`̀μ`̀°`̀T ø``̀Y á``̀jQƒ``̀μ``̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ΩÉªàgGh ¢UôM øe ¬jóÑj Ée ≈∏Y

.á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£àd

ÉjQƒc ™e äÉbÓ©dG ôjƒ£àH áμ∏ªªdG ΩÉªàgG ócDƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhiôcòH á``Äæ¡J á``«bôH ≈``≤∏àj ∂``∏ªdG
áØ«∏N  ø``H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``e  ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG

 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S øe áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e
 ≈∏Y  âjƒ°üà∏d  øjô°û©dG  iôcòdÉH  ∫ÉØàM’G  áÑ°SÉæªH  ,áØ«∏N  ∫BG

 .»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e
 »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCÉH ¬àdÓéd ºjôμdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG √ƒª°S Ωó≤Jh
 G kô«Ñ©Jh G kó«°ùéJ äAÉL »àdG á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H äÉμjôÑàdGh
 Ωó≤àdG  Iô«°ùªd  »æWƒdG  πª©dG  è¡f  »a  áª«μëdG  ¬àdÓL  ájDhôd

.OÓÑdG Ö©°T äÉ©∏£Jh ∫ÉeB’ É k≤«≤ëJ AÉªædGh
 ≥«≤ëàd IOGQEGh áªjõY πμH πª©dG á∏°UGƒe ≈∏Y √ƒª°S ócCG Éªc
 kÓFÉ°S  ,áª«μëdG  ¬àdÓL  IOÉ«b  πX  »a  »bôdGh  Ωó≤àdG  øe  ójõªdG
.√QÉgORGh øWƒdG Gòg ô«N ¬«a Éªd ¬àdÓL ≥aƒj ¿CG ôjó≤dG ≈dƒªdG

 áÄæ¡J ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
áØ«∏N øH ¿É``ª∏°S øe ¥Éã«ªdG iô``còH

¢ù«FQ …õ©j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
≥Ñ°SC’G ¢ù«Fô`dG IÉ``ah »``a ø`«àæLQC’G

 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏J
 ï«°ûdG  ƒª°S  øe  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 øjô°û©dG iôcòdÉH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH ,áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH ¿Éª∏°S

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ≈∏Y âjƒ°üà∏d
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀dEG  √ƒª°S  ™`̀aQh
 áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ÖMÉ°U  Iô°†M  á`̀jDhô`̀d  G kô«Ñ©Jh  G kó«°ùéJ  äAÉ`̀L  »àdG  á«æWƒdG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¬∏dG  É k«YGO  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  G kô`̀gGR  kÓÑ≤à°ùe  ≥≤ëj  ÉªH  áª«μëdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ßØëj  ¿CG  π`̀Lh  õ`̀Y
 Iô«°ùe á∏°UGƒªd √É£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y Oó°ùjh AGQRƒdG ¢ù∏ée
 Iô°†ëd áª«μëdG äÉ¡«LƒàdGh ôgGõdG ó¡©dG πX »a Ωó≤àdGh AÉæÑdG

.ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ádÓédG ÖMÉ°U

 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©H
 ≈dEG  IÉ°SGƒeh  ájõ©J  á«bôH  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 ø«àæLQC’G  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  õjófÉfôa  ƒJôÑdCG  ¢ù«FôdG  áeÉîa
 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  º©æe  ¢`̀Sƒ`̀dQÉ`̀c  ó«°ùdG  IÉ``̀ah  »`̀a  ,á≤jó°üdG

.≥Ñ°SC’G ø«àæLQC’G
 ¥OÉ`̀°`̀Uh  ¬`̀jRÉ`̀©`̀J  ¢üdÉN  ø`̀Y  á«bôÑdG  »`̀a  √ƒª°S  Üô```̀YCGh  
 ,ø«àæLQC’G  ájQƒ¡ªL  Ö©°ûdh  ó«≤ØdG  Iô°SC’h  ¬àeÉîØd  ¬JÉ°SGƒe

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ¬jhòdh áªMôdG ó«≤Ø∏d kÉ«æªàe

 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 QÉ`̀Ñ`̀ch  AGQRƒ````̀dG  ø`̀e  áÄæ¡àdG  äÉ`̀«`̀bô`̀H  ø`̀e  Gó`̀jõ`̀e
 øjô°û©dG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH  áμ∏ªªdÉH  ø«dhDƒ°ùªdG
 √ƒª°S ≈dEG É¡«a Gƒ©aQ ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e QGôbE’
 ,á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN
 ºjójh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  ø«∏FÉ°S
 ≥«≤ëàd ôª©dG ∫ƒWh IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬«∏Y
 Iô«°ùªdG  πX  »a  á«æWƒdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  øe  ójõªdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG

:øe πc øe áÄæ¡J äÉ«bôH √ƒª°S ≈≤∏J óbh
 ¿hDƒ°T ôjRh ´ƒ£ªdG º«gGôHEG øH óªëe ó«°ùdG
 øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ódÉN  øH  ¬∏dGóÑY
 óªMCG ï«°ûdG ,∞«°S ø°ùM øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ,áë°ü∏d
 ¿GƒjódÉH  á©HÉàªdG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG  á«£Y  øH
 ßaÉëe  êGô`̀©`̀ª`̀dG  óªëe  ó`̀«`̀°`̀TQ  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ,»`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 π°†a  øH  »∏Y QƒàcódG  ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
 º«gGôHEG øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ,ΩÉ©dG ÖFÉædG ø«æ«YƒÑdG
 ,¢UÉîdG ÖàμªdGh »μ∏ªdG ¿GƒjódG ¢ù«FQ »ë«eôdG
 ó«°ùdG ,¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ó«°ùdG
 »°ù∏ée  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀jRh  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  ºfÉZ
 áæjO øH ∑QÉÑe øH óªëe QƒàcódG ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ñÉæªdG ¿hDƒ°ûd ¢UÉîdG çƒ©ÑªdG
 øH  øªMôdGóÑY  ï«°ûdG  ,áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe
 áØ«∏N ∫BG óªëe øH RGƒa ï«°ûdG ,á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d
 ó«°ùdG ,IóëàªdG áμ∏ªªdG iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S
 ¿hDƒ°T  QÉ°ûà°ùe  …OÉªëdG  øªMôdGóÑY  øH  ≈°ù«Y
 ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG ,ó¡©dG »dh ¿GƒjóH ΩÓYE’G
 ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ΩÉ©dG  ø«eC’G
 ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  ódÉN  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG
 π°ü«a  øH  óªM  ó«°ùdG  ,áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ¢ù∏ée  ΩÉY
 ø«eC’G AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¿GƒjO ¢ù«FQ »μdÉªdG
 øªMôdGóÑY  øH  ó¡a  ï«°ûdG  ,AGQRƒdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG
 ÖFÉædG  hôîa  óªëe  ∫ÉªL  ó«°ùdG  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 »∏Y á∏«ªL Ió«°ùdG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  ¿Éª∏°S
 º`̀«`̀gGô`̀HEG  ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG  ,®É`̀Ø`̀M  ió``f  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 áeÉ°SCG  ó«°ùdG  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  …ô`̀°`̀Shó`̀dG
 ó«°ùdG  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ΩÉY  ø«eCG  QƒØ°ü©dG  óªMCG
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ΩÉ`̀Y  ø«eCG  áªéfƒH  óªëe  ó°TGQ
 ¢ù∏ée ƒ°†Y …ô°ShódG º«gGôHEG  øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG
 º«MôdGóÑY ø°ùM âæH áeƒ°ü©e IQƒàcódG ,ÜGƒædG
 óªMCG  ø`̀H  á©ªL  QƒàcódG  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 ,¿Éª oY  áæ£∏°S  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  »Ñ©μdG
 ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y ≥æY ƒH ídÉ°U øH ódÉN ó«°ùdG
 ô«Ø°S áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
 ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 º`̀FGó`̀dG  Ühó`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀©`̀jhô`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀a  ∫É`̀ª`̀L  ó«°ùdG
 ,∑Qƒjƒ«f  IóëàªdG  º``̀eC’G  ió`̀d  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ô«Ø°S  ƒî«°T  ¿ÉfóY  óªëe  ¿É°ùZ  óªëe  QƒàcódG
 πch  É«°ù«fhófG  ájQƒ¡ªL  ió`̀d  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ó«°ùdG  ,IQÉØ°ùdG  »a  »°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ùdG  »Ñ°ùàæe
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  »JÉYÉ°ùdG  øªMôdGóÑY  óªMCG
 óªëe  ø`̀H  ΩÉ°ûg  ó«°ùdG  ,á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G  É«°ShQ  ió`̀d
 ájQƒ¡ªL  ió``̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  QOƒ``é``dG
 ∫hódG  á©eÉL  iód  ºFGódG  ÜhóæªdG  á«Hô©dG  ô°üe
 π«cƒdG  •É«îdG  Üƒ≤©j  π«∏N  ô«Ø°ùdG  ,á«Hô©dG
 äÉeƒ∏©ªdGh OQGƒªdGh á«∏°üæ≤dG ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG
 ,áØ«∏N ∫BG óªëe øH ∫ÓW ï«°ûdG ,á«LQÉîdG IQGRƒH
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  ∞°Sƒj  ó«°ùdG
 øªMôdGóÑY  øH  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  ,ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G
 óªëe  ó«°ùdG  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG
 äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  óFÉ≤dG  »∏Y
 ¢ù«FQ  »égƒμdG  º°TÉg  Oƒªëe  ó«°ùdG  ,áeƒμëdGh
 ,»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏ée
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¿Gó«ªM  º«gGôHEG  ódÉN  ó«°ùdG
 ,ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée  »Ñ°ùàæe  ™«ªLh
 IQGRƒdG  π«ch  QOƒédG  øªMôdGóÑY  …Rƒa  QƒàcódG

 ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ègÉæªdGh º«∏©àdG ¿hDƒ°ûd
 á°ù«FQ »Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S âæH »e áî«°ûdG IQƒàcódG
 ¿É«H  á°SQóe  AÉæeCG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCGh  AÉæeCG  ¢ù∏ée
 ∫BG  óªM øH ∑QÉÑe øH øªMôdGóÑY ï«°ûdG ,øjôëÑdG
 ∞«°üf OhhGO QƒàcódG ,áªéædG …OÉf ¢ù«FQ áØ«∏N
 §Øf ácô°T …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 …ƒ∏©dG  ó«ªëdGóÑY  ó«dh  ¿É£Ñ≤dG  ,ƒμHÉH  øjôëÑdG
 ,è«∏îdG  ¿Gô«W  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …óFÉb  »∏Y ô°UÉf  QƒàcódG
 º«gGôHEG  QƒàcódG  ,¢VQÉ©ªdGh  áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG
 πª©dG  ¥hóæ°üd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »MÉæL  óªëe
 ¢ù«FôdG  áªgÓédG  »HòY  ºjôe  IQƒàcódG  ,ø«μªJ
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG
 ,…ó∏ÑdG  ¥ôëªdG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCGh  ¢ù«FQ  ,á«ë°üdG
 ó«°ùdG  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  »bÉë°SEG  »∏Y  ó«°ùdG
 ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  …OGhò```̀dG  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY
 ó«°ùdG  ,áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  …ô°ShódG  º«gGôHEG  ¬∏dGóÑY
 ΩÉ`̀©`̀dG ø``«``eC’G Ö`̀«`̀é`̀dG ∞`̀°`̀Sƒ`̀j á`̀jRƒ`̀a IQƒ`̀à`̀có`̀ dG
 çƒëÑdGh  ΩÓ```̀YE’Gh  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  óYÉ°ùªdG
 ø°ùM  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ,iQƒ`̀°`̀û`̀ dG  ¢ù∏éªH
 ºdÉ°S  ìÉÑ°U  ó«°ùdG  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  π`̀ HCG
 ióg  Ió«°ùdG  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  …ô°ShódG
 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  »bhô°ûdG  º«gGôHEG
 ó«°ùdG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y ¿Gó«ªM ô°SÉj ó«°ùdG
 ï«°ûdG ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y »μdÉªdG ¿Éª∏°S º°SÉH
 ¢ù«FôdG  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  áØ«∏N  ø`̀H  óªëe
 óªM  ï«°ûdG  ,…QÉ≤©dG  º«¶æàdG  á°ù°SDƒªd  …ò«ØæàdG
 IQÉéà∏d  óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒ``H  á«LQÉîdGh  á«∏ëªdG
 ójDƒªdG  π«∏N  ∞°Sƒj  ¥hQÉ``̀a  ó«°ùdG  ,áMÉ«°ùdGh
 ¿ÉL  ,»æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 øjôëÑdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ófGQhO ±ƒà°ùjôc
 »eÉëªdG  …ÓYƒH  ó«°TQ  πFGh  QÉ°ûà°ùªdG  ,»æWƒdG
 π«ch  »YÉæªdG  »eÉ°S  ≈°ù«Y  ó«°ùdG  ,∫hC’G  ΩÉ©dG
 ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRƒH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG

 óªMC’G  õjõ©dGóÑY  ó«°ùdG  ,±É```̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G
 ∂æÑH  á«é«JGôà°S’G  äÉHÉ°ùë∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ,»æWƒdG øjôëÑdG
 ä’É°üJÓd  øjôëÑdG  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 øH  ó«°TQ  ï«°ûdG  ,(ƒμ∏àH)  á«μ∏°SÓdGh  á«μ∏°ùdG
 »∏Y  ó«°ùdG  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¬∏dGóÑY  øH  ≈°ù«Y
 ,AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G »Ñ©μdG óªMCG
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ø«°ùMƒH  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  OGƒ``̀L  ó«°ùdG
 ƒ°†Y  ô«°ûªL  óªëe  øªMôdGóÑY  ó«°ùdG  ,iQƒ°ûdG
 •É«îdG  õjõ©dGóÑY  óªMCG  ó«°ùdG  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 ∫É¨°TC’G  IQGRh  ∫É¨°TC’G  ¿hDƒ°ûd  IQGRƒ``̀dG  π«ch
 ¢SÉf  ¬∏dGóÑY  ô«ª°S  ó«°ùdG  ,äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀ Th
 »∏Y ó«°ùdG  ,øjôëÑdG  áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ
 ,á«dÉª°ûdG ßaÉëe QƒØ°ü©dG ø«°ùëdGóÑY ï«°ûdG øH
 ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G IòNGƒædG »∏Y º«gGôHEG ó«°ùdG
 π«ch íàØdG ƒHCG óªëe π«Ñf QƒàcódG ,áë°ü∏d ≈∏YC’G
 ∫É¨°T’G  IQGRh  ájôëÑdG  IhôãdGh  áYGQõ∏d  IQGRƒdG
 ï«°ûdG  ,»fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ø`̀H  áØ«∏N
 ∫BG  ¿Éª∏°S  âæH  óæg  áî«°ûdG  ,øjôëÑdG  á°UQƒÑd
 ∫ÉªYC’G  äÉÑMÉ°üd  »ªdÉ©dG  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 »μdÉªdG  »∏Y  ìÓ`̀°`̀U  ó«°ùdG  ,á«æjôëÑdG  ø¡ªdGh
 ó«°ùdG  ,âjƒμdG  á`̀dhO  ió`̀d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S
 ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  …OôØæe  º`̀«`̀gGô`̀HEG  É°VQ
 ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  »LÉM  óªMCG  OGDƒ`̀a  ó«°ùdG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀ H  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªëe  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 è«∏îdG ácô°T ¢ù«FQ …ôgGƒL øªMôdGóÑY QƒàcódG
 óªMCG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ,äÉjhÉª«chôàÑdG  áYÉæ°üd
 ï«°ûdG  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªëe  øH  ¿Éª∏°S  øH
 äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ódÉN øH ∞jÉf
 óYÉ°ùe »ë«eôdG  º«gGôHEG  óªM ó«°ùdG  ,äGójGõªdGh
 »¡«≤a º«gGôHEG ÉfQ Ió«°ùdG ,ó¡©dG »dh ¿GƒjO ¢ù«FQ
 »æWƒdG RÉ¡édG »Ñ°ùàæe ™«ªLh …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 ÖFÉf  ó©°ùdG  ó°TGQ  ìÓ°U  ó°TGQ  ó«°ùdG  ,äGOGôjEÓd
 QƒàcódG  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

.øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ IõªM ∞°Sƒj ¢VÉjQ

ø«dhDƒ``°ùªdG QÉÑch AGQRƒdG øe ¥Éã«ªdG iôcòH áÄæ¡J äÉ«bôH ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

ájOƒ©°ùdÉH É¡HCG QÉ£e ±Gó¡à°SG á«HÉgQE’G »KƒëdG É«°û«∏e QGôªà°SG áfGOEGh QÉμæà°SG

 ø`̀«`̀à`̀æ`̀LQC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ …õ`̀©`̀j ∂`̀∏`̀ª`̀dG
≥``Ñ``°``SC’G ¢``ù``«``Fô``dG IÉ`````ah »```a

 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H 
 ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀dEG  IÉ°SGƒeh  ájõ©J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e
 IÉah »a ,á≤jó°üdG  ø«àæLQC’G  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,õjófÉfôa ƒJôÑdCG

.≥Ñ°SC’G ø«àæLQC’G ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ º©æe ¢SƒdQÉc ó«°ùdG
 ¥OÉ`̀°`̀Uh ¬`̀jRÉ`̀©`̀J ¢`̀ü`̀dÉ`̀N ø`̀Y á`̀«`̀bô`̀Ñ`̀dG »`̀a ¬`̀à`̀dÓ`̀L Üô```̀YCGh
 ,ø«àæLQC’G  ájQƒ¡ªL  Ö©°ûdh  ó«≤ØdG  Iô°SC’h  ¬àeÉîØd  ¬JÉ°SGƒe

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ¬jhòdh IôØ¨ªdGh áªMôdG ó«≤Ø∏d kÉ«æªàe
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العدد
الرابط اإللكتروني

 …ò«ØæàdG  ô`̀jó`̀ª`̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 á«eÓYE’G  ádƒédG  ∫ÓN  õcôª∏d
 »æWƒdG  ∫É°üJ’G  É¡ª¶f  »àdG
 á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG ∞`̀ë`̀ °`̀ü`̀dG »`̀∏`̀ã`̀ª`̀ª`̀d
 õcôªd á«ªdÉ©dG AÉÑf’G ä’Échh
 øH  áØ«∏N  ø``H  ó`̀ª`̀ë`̀e  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 »°ü°üîàdG  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 √ô≤e  »`̀a  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  Ö∏≤∏d
 πª©dG  ¿G  ≈`̀dG  »dGƒ©H  ójóédG
 äGhP äÉ`̀°`̀Vô`̀ª`̀e  Üò`̀é`̀d  QÉ``̀L
 ájÉæ©dG  ƒg  ∫hC’G  ø¡ªg  IôÑN
 áaô©ªdÉH  ø©àªàjh  ,¢†jôªdÉH

 .á∏eÉ©ªdG Ö«Wh á«Ñ£dG
 ¿CG ¿GQóH …QÉ°ûà°S’G ócCGh
 ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG ájDhQ
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀ H  áØ«∏N
 ≈∏Y â≤≤ëJ ób (√GôK ¬∏dG Ö«W)
 πª©dG  ¥Ó£fÉH  ™`̀bGƒ`̀dG  ¢``̀VQCG
 Ö∏≤dG  êÓ`̀©`̀ d  õ`̀cô`̀e  ∫hCG  »``̀a
 Ée  çó`̀MCÉ`̀H  õ¡ée  á≤£æªdG  »`̀a
 á«æ≤àdGh áYÉæ°üdG ¬«dG â∏°UƒJ
 Iõ`̀¡`̀LC’G  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  á«dÉ©dG
 á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äGó``̀©``̀ª``̀dGh
 Qƒ£àdG  »gÉ°†Jh  »°TÉªJ  »àdG

 ¢ü«î°ûJh  êÓ`̀Y  »`̀a  »ª∏©dG
 ≈`̀dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,Ö`̀∏`̀≤`̀ dG ¢``̀VGô``̀eG
 á```̀jDhô```̀dG  π``ã``ª``j  õ``̀cô``̀ª``̀ dG  ¿G
 ô«eC’G ¬d QƒØ¨ª∏d á«aGô°ûà°S’G
 º`̀jó`̀≤`̀J »``̀a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 IOƒ`̀é`̀dG  á`̀≤`̀FÉ`̀a  á«ë°U  á`̀jÉ`̀YQ
 á«°ùaÉæàdG  CGó`̀Ñ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  É`̀XÉ`̀Ø`̀M
 »ÑW RÉ`̀é`̀fG »`̀a á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’Gh
 »a  øjôëÑdG  ™bƒe  Rõ©j  ójóL
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  »ë°üdG  ¿CÉ°ûdG

 .»ªdÉ©dGh »é«∏îdGh »∏ëªdG
 ¿CG  ≈```̀dEG  ¿GQó``̀Ñ``̀ dG  QÉ``̀ °``̀TCGh
 øH óªëe õcôªd ójóédG ≈æÑªdG
 »°ü°üîàdG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 148 ≈∏Y …ƒàëj ójóédG Ö∏≤∏d
 á©°SƒàdG  á«fÉμeEG  ™e  ,Gôjô°S
 10  ¿CG  É`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e  ,á`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 πc  ∫ÉÑ≤à°S’  â°ü°üN  Iô`̀°`̀SCG
 ,Qó°üdG  »a  º`̀dCG  øe  »fÉ©j  øe
 QGó`̀e  ≈∏Y  º°ù≤dG  Gò`̀g  πª©jh
 ,´ƒÑ°SC’G  ΩÉ`̀ jCG  ∫Gƒ`̀W  áYÉ°ùdG
 iƒ°ü≤dG  ájÉæ©∏d  Gôjô°S  20
 10h  ,Ö∏≤dG  »a  ¢Vôe  ¬d  øªd
 áMGôéd iƒ°ü≤dG ájÉæ©∏d Iô°SCG
 ájÉæ©∏d  Gô`̀jô`̀°`̀S  12h  ,Ö`̀∏`̀≤`̀dG

 Gô«°ûe  ,Iô°TÉÑe  Iô£°ù≤dG  ó©H
 áª°ù≤e  Iô`̀ °`̀ S’G  á«≤H  ¿G  ≈``̀dG
 ájÉæ©dG  á∏ªμàd  áëæLC’G  ≈∏Y
 êhôN  ≈àM  áeRÓdG  ájÉYôdGh
 πch  ,≈Ø°ûà°ùªdG  øe  ¢†jôªdG
 ±ôZ  10 ,áaôZ  14  ¬«a  º°ùb
 kÉ`̀°`̀†`̀jô`̀e Ö`̀Yƒ`̀à`̀°`̀ù`̀J Ió``̀MGƒ``̀ dG
 Iõ¡ée á«bÉÑdG  ™`̀HQ’Gh kGó`̀MGh
 ,§≤a  ø«°†jôe  ÖYƒà°ùJ  ¿C’
 á«æH  ôaƒj  õcôªdG  ¿CG  Éë°Vƒe
 ≈∏Y ó`̀à`̀ª`̀J  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e  á`̀«`̀à`̀ë`̀J
 º°†j ™Hôe ôàe ∞dCG 35 áMÉ°ùe
 áYRƒe Gôjô°S 148h ≥HGƒW 7
 ìÉæLh ø«¨dÉÑ∏d  áëæLG 4 ≈∏Y

 .∫ÉØWCÓd óMGh
 õcôªdG ¿CG ¿GQóÑdG í°VhCGh
 Rõ©j  GójóL  É«ÑW  GRÉéfG  ó©j
 »a ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ™``̀bƒ``̀e
 á«Yƒf  áaÉ°VEGh  »ë°üdG  ¿CÉ°ûdG
 á«∏ëªdG  á«ë°üdG  áeƒ¶æª∏d
 êÓ``̀Y õ```̀cGô```̀e çó```````̀MCG ƒ`````gh
 Éë°Vƒe  ,á≤£æªdG  »`̀a  Ö∏≤dG
 á«°Sóæ¡dG  õcôªdG  º«eÉ°üJ  ¿CG
 á``jDhô``dG ±Gó````̀gC’ É`̀ª`̀YO »``JCÉ``J
 Gõ`̀jõ`̀©`̀Jh  2030  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀d
 á≤FÉa  á«ë°U  á``jÉ``YQ  º`̀jó`̀≤`̀à`̀d
 ™e ºé°ùæJ iƒà°ùªdGh IOƒédG
 äÉjƒà°ùªdGh  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG
 õcôªdG  ¿CG  ≈dEG  Égƒæe ,á«ªdÉ©dG
 ¬«dG  â∏°UƒJ  É`̀e  çó``̀MG  º°†j

 »a  á«ªdÉ©dG  á«æ≤àdGh  áYÉæ°üdG
 äGó`̀©`̀ª`̀dGh Iõ``̀¡``̀LC’G ä’É`̀é`̀e
 »°TÉªàJ  »àdG  áãjóëdG  á«Ñ£dG
 êÓY  »`̀a  »ª∏©dG  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  ™`̀e
 ,Ö`̀∏`̀≤`̀dG  ¢``̀VGô``̀eG  ¢ü«î°ûJh
 á«°Sóæ¡dG  õcôªdG  º«eÉ°üJ  ¿CGh
 ø`̀e iƒ``̀ à``̀ °``̀ ù``̀e ≈````∏````YG ≈```̀∏```̀Y
 Ióªà©ªdG  á«ë°üdG  äÉØ°UGƒªdG
 á«ë°üdG  á«æØdG  äGôcòªdG  øe
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG á`̀ Ä`̀ «`̀gh
 ø¡ªdG º«¶æJ áÄ«gh á«fÉ£jôÑdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«ë°üdG
 ¿Éc 2005 ΩÉY »a ¬fG ≈dG Éàa’
 ’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿Éμ°S  Oó`̀Y
 ¿Éch  ,áª°ùf  ¿ƒ«∏ªdG  RhÉéàj
 ±ƒ°S Oó©dG Gòg ¿CG ™bƒàªdG øe
 Öéjh  ,πÑ≤à°ùªdG  »`̀a  OGOõ``̀ j
 ó©à°ùfh çóëdG ≥Ñ°ùf ¿CG Éæ«∏Y
 Ö∏≤dG ¢VGôeCG êÓ©d õcôe AÉæÑd
 OGOõ«°S  å«M  áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd
 ÖMÉ°U Iô°†M Qó°UCGh ,ºgOóY
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 π`̀gÉ`̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``̀H
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ`̀Ñ`̀dG
 á©£b ¢ü«°üîàH »eÉ°ùdG ôeC’G
 AÉ°ûfE’  »`̀dGƒ`̀Y  á≤£æªH  ¢``̀VQCG
 QÉ`̀«`̀à`̀NG º``̀J É`̀gó`̀©`̀H ,õ``̀cô``̀ª``̀dG
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG π`̀ °`̀†`̀aCG
 º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀J »```̀a á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀dG
 QƒØ¨ªdG  ¿É`̀ch  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ÖMÉ°U ≈`̀dÉ`̀©`̀J  ¬`̀∏`̀ dG  ¿PEÉ```̀ H  ¬``d

 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¬∏dG  Ö«W  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 äÉYÉªàLG  ™«ªL  ô°†ëj  √Gô`̀K
 ≈∏Y  ™∏£jh  áªª°üªdG  ácô°ûdG
 »£©jh  Iô`̀«`̀Ñ`̀ch  Iô«¨°U  π`̀ c

 .¬ëFÉ°üf
 ∂``̀dP ó``̀©``̀H :Ó```̀FÉ```̀b ™```̀HÉ```̀Jh
 πÑb  ø`̀e  áëæe  ¢ü«°üîJ  º`̀J
 øª°V á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
 ºYód  »é«∏îdG  ºYódG  èeÉfôH
 º¡dh  øjôëÑdG  »`̀a  ™jQÉ°ûªdG
 Égó©H ,¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG  πjõL
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬``Lh
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ≥jôØdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 áëæªdG  ¢ü«°üîàH  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 AÉæÑd  É¡«∏Y  ≥`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG  á`̀jOÉ`̀ª`̀ dG
 ácô°T QÉ`̀«`̀à`̀NG º`̀J º`̀K ,õ`̀cô`̀ª`̀dG
 »aGôîdG  ø°ùëªdGóÑY  óªëe
 ¢VôY π°†aCÉH º¡eó≤àd √O’hCGh
 áæ°S  »a  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,»dÉe
 ¢SÉ°SC’G  ôéM ™°Vh ºJ  2015
 ¬`̀aô`̀°`̀T …ò`````̀dG ∫É``̀ Ø``̀ à``̀M’G »```̀a
 ≈dÉ©J ¬`̀∏`̀dG  ¿PEÉ```̀H  ¬`̀d  Qƒ`̀Ø`̀¨`̀ª`̀dG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀ H  áØ«∏N
 Ö∏≤dG õcôe AÉæH AóÑd ¬∏dG ¬ªMQ

 .ójóédG
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ô``jó``ª``dG ∫É````̀bh
 RGõ``̀à``̀YGh ô`̀î`̀a π`̀μ`̀H :õ`̀cô`̀ª`̀∏`̀d

 áªjôc  ájÉYôH  GôNDƒe  Éæ∏ØàMG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ``̀Ñ``̀dG π`̀gÉ`̀Y
 ìô°üdG  Gò``̀g  ìÉ`̀à`̀à`̀aÉ`̀H  ≈`̀ ∏`̀ YC’G
 ÖMÉ°U  ¬àdÓL  ÜÉ`̀fCGh  ,»Ñ£dG
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈`̀∏`̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG
 »a  AóÑdG  Éæd  ≈æ°ùà«d  AGQRƒ``dG
 êÓYh  ¢ü«î°ûJ  áeóN  ºjó≤J
 áμ∏ªe  »æWGƒªd  Ö∏≤dG  ¢VGôeCG

 .øjôëÑdG
 ¿GQó`̀ H  …QÉ°ûà°S’G  ∫É``̀bh
 Iƒb  ø`̀e  mò«ØæJh  m±Gô`̀°`̀TEÉ`̀H  ¬`̀ fEG
 ≈æÑªdG  íààaG  øjôëÑdG  ´É``̀aO
 ø`̀H ó``ª``ë``e õ``̀cô``̀ª``̀d ó``̀ jó``̀é``̀ dG

 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀ H  áØ«∏N
 øe ó©j …òdG Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG
 »a Ö∏≤dG  êÓ©d õcGôªdG  çóMCG
 ™jQÉ°ûªdG  º`̀gCG  ó`̀MCGh  á≤£æªdG
 Ió`̀ jó`̀é`̀ dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG á`̀ jƒ`̀ «`̀ë`̀ dG
 ∂dP  π`̀ch  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 á``jDhô``dG ±Gó````̀gC’ É`̀ª`̀YO »``JCÉ``j
 kGõ`̀jõ`̀©`̀Jh  2030  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀d
 á≤FÉa  má`̀«`̀ë`̀°`̀U  má``̀jÉ``̀YQ  º`̀jó`̀≤`̀à`̀d
 ™e ºé°ùæJ iƒà°ùªdGh IOƒédG
 äÉjƒà°ùªdGh  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG
 õcôªdG  ¿CG  ≈dEG  âØdh   .á«ªdÉ©dG
 á©Ñ°Sh »°ù«FQ ≈æÑe øe ¿ƒμàj
 áªYGódG  »fÉÑªdGh  ,áªYGO  ¿ÉÑe
 ,»°ù«FôdG  ïÑ£ªdG  øe  ¿ƒμàJ

 ø««æÑeh ,»°ù«FôdG ´Oƒà°ùªdGh
 ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  á«°ù«FôdG  äÉeóî∏d
 ,IófÉ°ùªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d  ≈`̀æ`̀Ñ`̀eh
 ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀d ≈`̀ æ`̀Ñ`̀eh
 ´hô°ûªdG  øe  ±ó¡dG  ¿CG  GócDƒe
 RGô`̀£`̀dG  ≈∏Y  ≈Ø°ûà°ùe  ºjó≤J
 IQÉ`̀ª`̀©`̀dG ø``̀a è``eó``j å`̀ jó`̀ë`̀ dG
 â∏°UƒJ  É`̀e  çó```̀MCGh  å`̀jó`̀ë`̀dG
 ä’Éée  »a  É«LƒdƒæμàdG  ¬«dEG
 äGó`̀©`̀ª`̀ dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG Iõ``̀ ¡``̀LC’G
 ,kÉ«ªdÉY  ábƒØàªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh
 øª°†àj  ´hô°ûªdG  ¿CG  ±É°VCGh
 »a  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  kÉ°†jCG
 ¿Éª°†d  ¬`̀à`̀ª`̀¶`̀fCG  ø``̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áYô°ùdGh IAÉØμdG

 .≥«°ùæàdG
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 ôjRh  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  óªàYG
 øe  ø«éjôîdG  áÑ∏£dG  èFÉàf  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ø«ª¶àæe øe ,äGQÉ°ùªdG ™«ªéH ájƒfÉãdG á∏MôªdG
 »°SGQódG ΩÉ©dG øe ∫hC’G »°SGQódG π°üØ∏d ,∫RÉæeh
 π°üØdG Gòg ájÉ¡f »a êôîJ å«M ,Ω2021/2020
 .%81 ìÉéf áÑ°ùæH ,áÑdÉWh É kÑdÉW 845 »°SGQódG

 ¢üdÉN  ø`̀Y  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  ô`̀jRƒ`̀dG  ô`̀Ñ`̀Yh

 √ƒdòH Ée ≈∏Y IQGRƒdG »Ñ°ùàæªd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
 ºZôdÉH º∏©àdGh º«∏©àdG áeGóà°S’ Iô«Ñc Oƒ¡L øe
 øjôëÑdG  É¡°û«©J  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  øe
 ôÑY  hCG  »Ø°üdG  º∏©àdG  ∫ÓN  øe  AGƒ°S  ,ºdÉ©dGh
 øY  hCG  ,É¡dÉμ°TG  áaÉμH  ó©H  øY  º∏©àdG  áeƒ¶æe
 ,πFÉ°SƒdG  øe  Égô«Zh  IõØ∏àªdG  ¢ShQódG  ≥jôW
 Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ¿hÉ©àHh  áÑ∏£dG  Oƒ¡éH  G kó«°ûe

 iOCG  ÉªHh  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  QGôªà°SG  ¿Éª°†d
.IƒLôªdG ±GógC’G ≥«≤ëJ ≈dEG ≈dÉ©J ¬∏dG ¿ƒ©H

 ∞∏àîe »a áÑ∏£dG èFÉàf ¿CG  ôcòdÉH ôjóédGh
 á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ≈∏Y áMÉàe  á«°SGQódG  πMGôªdG
 …OGóYE’G  ådÉãdG  »a  áÑ∏£dG  èFÉàf  ÉeCGh  ,IQGRƒ∏d
 »a  É¡«∏Y  ´Ó``̀W’G  øμª«a  ,ájƒfÉãdG  á∏MôªdGh

.á«fhôàμdE’G áeƒμëdG ™bƒe

…ƒfÉãdÉH áÑdÉWh ÉÑdÉW 845 êôîJ 

∫hC’G  »°SGQódG  π°üØdG  èFÉàf  óªà©j  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh

.á«HôàdG ôjRh |

 ±É©°SE’G äGQÉ``«°Sh áëæLC’G »``a ≈°VôªdG áÑbGôªd á``jõcôe á``aôZ

 :Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N øH óªëe õcôªd …ò«ØæàdG ôjóªdG

 ΩOÉ≤dG πjôHCG ájÉ¡f ójóédG »æÑªdG »a ø«©LGôªdGh ≈°VôªdG ∫ÉÑ≤à°SG
 á«còdG á«ë°üdG äÉeóîdGh »ªbôdG ∫ƒëàdG ÖcGƒJ äÉ«æ≤Jh Iô£°ùb äGôÑàîe á°ùªNh Gôjô°S 148

 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  øH  óªëe  ï«°ûdG  õcôªd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ó`̀cCG
 ¿CG  ¿GQóÑdG  OƒªM  ¿É°ùjQ  QƒàcódG  Ö∏≤dG  áMGôL  …QÉ°ûà°SG  Ö∏≤∏d  »°ü°üîàdG
 øjô¡°T  ó©H  ø«©LGôªdGh  ≈°VôªdG  ∫ÉÑ≤à°SÉH  CGóÑ«°S  »dGƒY  »a  ójóédG  ≈æÑªdG
 AóÑd  áeRÓdG  á«æ≤àdG  Qƒ`̀eC’G  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  ΩOÉ≤dG  πjôHG  ájÉ¡f  ™e  GójóëJh
 õcôªdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,á«LÓ©dG  äÉeóîdG  π≤f  á«∏ªY  ∫Éªμà°SGh  π«¨°ûàdG  á∏Môe

 á°ùªîH  Iõ¡éªdG  Ióªà©ªdG  á«ë°üdG  äÉØ°UGƒªdG  øe  iƒà°ùe  ≈∏YCG  ≈∏Y  ºª°U

 áMGôédG »Yóà°ùJ »àdG ä’ÉëdG Ωóîj zø«ég{ ôÑàîe É¡æe Iô£°ù≤∏d äGôÑàîe

 çóMCÉH ø«Jõ¡ée Ö∏≤dG áMGôéd ø«àaôZ »dG áaÉ°VE’ÉH ,¬°ùØf âbƒdG »a Iô£°ù≤dG

 Égƒæe  ,á«còdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ºYód  áãjóëdG  á«≤æàdG  ™e  »°TÉªàJ  »àdG  äGó©ªdG

 ÉjQÉ°ûà°SG  21  øe  ôãcCG  º°†J  á∏gDƒe  á«ÑW  QOGƒμH  QGóJ  äÉeóîdG  ™«ªL  ¿G  ≈dG

 .∫ÉéªdG Gòg »a ø«°Sôªàe ø««°UÉ°üàNGh Ö∏≤dG AÉÑWCG ≈dG áaÉ°VE’ÉH

 º`̀°`̀†`̀jh »``YÉ``æ``£``°``U’G AÉ```̀cò```̀ dG äÉ`̀ «`̀ æ`̀≤`̀ à`̀ H π`̀ ª`̀ ©`̀ j
 É`̀ «`̀ ª`̀ dÉ`̀ Y ´ô`````°`````SC’G äÉ``̀ eƒ``̀ ∏``̀ ©``̀ e á``«``æ``≤``J á``μ``Ñ``°``T
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ó«ªëŸG ó«ª
:ô£°ùdG ∫hCG

 ¬¶ØM  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ógÉ°ûf  Éªæ«M
 ™«ªé∏d  ádÉ°SQ  »¡a  ,áeÉªμdG  …óJôj  ,√ÉYQh  ¬∏dG
 ´ÉÑJGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G IQhô°†H
 áeÓ°Sh  áë°U  π``̀LCG  ø`̀e  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  äÉª«∏©àdG

.™«ªédG

:§≤a º∏©∏d
 ∞«æ°üJ  AÉ`̀¨`̀dEG  á«μjôeC’G  IQGOE’G  QGô`̀ b  ™`̀e
 øe  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQEG  É`̀¡`̀fCG  »KƒëdG  áYÉªL
 ±ƒ°ûμªdG  »fGôjE’G  ºYódGh  IOƒ¡°ûªdG  É¡ªFGôL
 …òdG  âbƒdG  »a  ??¿PEG  »`̀HÉ`̀gQE’G  øªa  ,ø∏©ªdGh
 É¡dÉªYCGh  É¡HÉgQEG  »KƒëdG  áYÉªL  ¬«a  π°UGƒJ
 Qƒ£J  Gòg  ..ájOƒ©°ùdG  »°VGQC’G  ≈∏Y  á«eGôLE’G
 Üƒ©°ûdG  ∑Qó```̀J  ¿CG  º`̀¡`̀ª`̀dG  ø``e  ó``jó``Lh  ô`̀«`̀£`̀N
 á¡L øe π¡a  ..¬JÉ«YGóJh  ¬æe  iõ¨ªdG  á«é«∏îdG

?π°üëj Ée »é«∏îdG ΩÉ©dG …CGô∏d í°VƒJ

 πª©dG ôjRh ≈dEG AGóf

:á«æjôëH áæWGƒe øe
 á«æjôëÑdG  á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  á`̀dÉ`̀°`̀SQ  Éæà∏°Uh
 ó«°ùdG IOÉ©°ùd É¡©aôf ,¿ƒgôe ôØ©L AÉYO áHÉ°ûdG
 ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ¿Gó«ªM π«ªL
 πYÉØàdGh  ,»fÉ°ùfEG  »æWh  ≥∏£æe  øe  É¡«a  ô¶æ∏d
 »a  AÉL  å«M  ,πª©dG  ôjRh  ÉfOƒY  Éªc  Qƒμ°ûªdG

:ádÉ°SôdG
 á°UÉîdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ió```MEG  »`̀a  áØXƒe  É``̀fCG
 ÖÑ°ùH  É`̀fCGh  2017  ƒ«dƒj  òæe  ,…QGOEG  óYÉ°ùªc
 G kô«ãc πªëJCG âæc ,»∏éæªdG ΩódG ô≤a ƒgh »°Vôe
 ,ó«MƒdG »∏NOh »àØ«Xh ô°ùNCG ’h ,πª©∏d ÖgPC’
 äCGóH 2019 ájÉ¡f òæeh ,Iô«NC’G IôàØdG »a øμdh
 »a  ≈≤HCG  âëÑ°UCGh  ,…ó`̀d  OGOõ`̀J  ô∏μ°ùdG  äÉHƒf
 óæYh ,iôNCGh Iôàa ø«H ΩO »d π≤æjh ≈Ø°ûà°ùªdG
 ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ÖgPCGh ™LQCG âæc πª©∏d ÜÉgòdG
.ΩódG ô°ùμJ ∞«Øîàd …ò¨ªdG òNB’ ,Ωƒ«dG πãe »a

 Ωó`̀dG  ¢`̀VGô`̀eCG  …QÉ°ûà°SG  »`̀fÉ`̀£`̀YCG  Égó©Hh
 ¿Éé∏dG  ≈``̀dEG  ¬ªjó≤J  »æe  Ö`̀∏`̀Wh  ,É«ÑW  Gôjô≤J
 »JóYÉ°ùªH  ¿ƒeƒ≤«°S  º`̀¡`̀fCG  »æ¨∏HCGh  ,á«Ñ£dG
 âeó≤J  π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀Hh  ,ô`̀μ`̀Ñ`̀e  ó`̀YÉ`̀≤`̀J  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ°üë∏d
 º¡d  âMô°Th  ,á«Ñ£dG  ¿Éé∏dGh  äÉæ«eCÉà∏d  »Ñ∏£H
 øμdh äÉJÉÑK’G ™«ªL ºjó≤J ó©H á«ë°üdG »àdÉM
 »àdÉMh  ,»Ñ∏W  ¢†aQ  ºJ  ¬fCÉH  ∞°SCÓd  âeó o°U
 πÑb »°ü«î°ûJ ºJh ,Ωƒj ó©H Éeƒj OGOõJ á«ë°üdG
 ô∏μ°ùdG  áHƒf  ÖÑ°ùH  ,á£∏L  OƒLh  ∫ÉªàMÉH  ΩÉjCG

 .»d â∏°üM »àdG IOÉëdG
 ôμÑªdG  óYÉ≤àdG  »Yóà°ùJ  ’  »àdÉM  âfÉc  GPEÉa
 ¿Éé∏dG  É¡LÉàëJ  »àdG  ádÉëdG  hCG  ¢VôªdG  ƒg  Éªa
 ôjRƒdG  IOÉ©°S  ?»Yóà°ùJ  É¡fCÉH  Égƒª«≤«d  á«Ñ£dG
 ,ºμJóYÉ°ùe »a πeCG »∏ch ºμHÉH âbôW ..π°VÉØdG

 .ºcô«Z ¬∏dG ó©H óMCG »d ¢ù«∏a

:áÑLGh á¶MÓe
 »°VÉjôdG  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  …OÉ``̀f  »`̀a  π°üëj  GPÉ``̀e
 …QGOE’Gh  »æØdG  ô««¨àdG  ..?Ωó`̀≤`̀ dG  Iô`̀c  ≥`̀jô`̀ah
 ≈∏Y  GhOƒ©J  ájhÉbôëªdGh  ..èFÉàf  …CÉH  äCÉj  ºd
 õcGôªdGh  ..ä’ƒ£ÑdGh  ∫hC’G  õcôªdGh  äÉ°üæªdG
 á`̀jó`̀fC’G  ï«°T  á`̀fÉ`̀μ`̀eh  ¿É`̀μ`̀e  â°ù«d  Iô`̀NCÉ`̀à`̀ª`̀dG
 º««≤Jh  ºjƒ≤J  áØbƒd  áLÉëH  …OÉædG  ..á«é«∏îdG
 ïjQÉàdG  ¥ôëª∏d  ÉæªYO  πc  ™e  ..∂dòc  ìÓ°UEGh
 ƒg  ¥ôëªdG  …OÉf  ™LGôJ  ..ä’ƒ£ÑdGh  ∫ÉLôdGh

 .¢SôØdG §Hôe Gògh ,á°VÉjô∏d ™LGôJ

:ô£°ùdG ôNBG
 ¿É°ùfE’G  πLôdG  »àNG  êhR  πMQ  ¢ùeC’ÉH
 ódGh πMQ ¬∏Ñb øeh ,…ódÉîdG »∏Y »dÉ¨dG ºjôμdG
 ..ôeÉ©dG  ¿Éª∏°S  QƒbƒdG  π°VÉØdG  ,»`̀NCG  áLhR
 Éªa  ..∂JÉæL  í«°ùa  Éª¡æμ°SCGh  Éª¡ªMQG  º¡∏dG
 òæe º¡©e Éæc AGõYCG ¢UÉî°TCG øe ¥GôØdG Ö©°UCG
 ôKC’G  »g  Qƒ°üdGh  äÉjôcòdG  ≈≤Ñàd  ..ô¨°üdG

.á«fÉØdG IÉ«ëdG √òg »a Ö«£dG

malmahmeed7@gmail.com

 πª©dG ôjRh ≈dEG AGóf
á«æjôëH áæWGƒe øe

QÉæjO ¿ƒ«∏e 30 »dGƒM ≠∏ÑJ áØ∏μH

ΩOÉ≤dG πjôHCG íJÉØdG ´QÉ°T ôjƒ£J ∫ÉªYCÉH AóÑdG :∫É¨°TC’G ôjRh
GQƒ°ùLh ÉbÉØfCG øª°†àjh Ωƒ«dG »a áÑcôe ∞dCG 140 ≈dEG ÜÉ©«à°S’G ábÉW ™aQ

 ∫É```¨```°```T’G ô```````̀jRh ìô```̀ °```̀U
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG »``fGô``ª``©``dG
 IQGRƒ``̀dG  ¿CÉ``H  ∞∏N  ¬∏dGóÑY  ø`̀H
 ´hô`̀°`̀û`̀e ∫É```̀ª```̀YCG »```a CGó``Ñ``à``°``S
 ô¡°T  ∫ÓN  íJÉØdG  ´QÉ°T  ôjƒ£J
 ¬`̀fCG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe  ,ΩOÉ`̀≤`̀ dG  π`̀jô`̀HCG
 πÑb  øe  ´hô°ûªdG  á«°SôJ  âªJ
 äGójGõªdGh  äÉ°übÉæªdG  ¢ù∏ée
 ä’hÉ≤ª∏d  ¢`̀SÉ`̀f  »àcô°T  ≈`̀∏`̀Y
 á«dÉªLG áª«≤H ó∏«aôé«g ÉJƒgh
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  30  »`̀dGƒ`̀M  ≠∏ÑJ
 ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG π`̀Ñ`̀b ø``e π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀Hh

.á«ªæà∏d …Oƒ©°ùdG
 ´hô°ûªdG  ¿EG  ô`̀jRƒ`̀dG  ∫É`̀bh
 á«é«JGôà°S’G ™jQÉ°ûªdG óMCG ó©j
 á«àëàdG á«æÑdG  ´É£b »a iôÑμdG
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  º`̀Yó`̀J  »`̀à`̀dG
 ¥ô£dG  áμÑ°T  ôjƒ£J  »a  º¡°ùJh
 πª©dG  ∫Ó``̀N ø`̀e  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »`̀a
 ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀ dG π``̀°``̀†``̀aG OÉ```̀é```̀jG ≈``̀∏``̀Y
 ,ájQhôªdG  äÉeÉMOR’G  áédÉ©ªd
 ôÑà©j  í`̀JÉ`̀Ø`̀dG  ´QÉ`̀°`̀T  ¿EG  å`̀«`̀M
 ácôë∏d πbÉædG »°ù«FôdG ¿Éjô°ûdG
 áª°UÉ©dG ¥ô°T á≤£æªd ájQhôªdG
 ´hô°ûe  øe  Aõ`̀L  ƒ`̀gh  áeÉæªdG
 áeÉæªdG  ´QÉ`̀ °`̀ T  ƒ``̀gh  ’CG  ô`̀ Ñ`̀ cCG
 ≥∏N ≈`̀ dG  ±ó¡j  …ò``dG  …ô`̀FGó`̀dG
 ∞bƒJ ¿hóH IôM ájQhôe ácôM

 .áª°UÉ©dG »a
 ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈``̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ÜòLh ájOÉ°üàb’G á°†¡ædG ºYój
 §«°ûæJ  Rõ©j  ÉªH  äGQÉªãà°S’G
 »`̀a á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀dG
 §Hôj ´QÉ°ûdG ¿CG QÉÑàYÉH áμ∏ªªdG
 ô°ùLh ¿Éª∏°S  AÉæ«e  ™WÉ≤J  ø«H

 ≈dG  π°UƒªdG  »dÉª°ûdG  áeÉæªdG
 º¡°ù«°S  É`̀ª`̀c  .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  è«∏N
 á«MÉ«°ùdG  ácôëdG  §«°ûæJ  »`̀a
 ƒ`̀ë`̀f Üò````̀é````̀dGh á```jQÉ```é```à```dGh

.áª°UÉ©dG »a ájƒ«ëdG ≥WÉæªdG
 ∞∏N  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  ∫Ébh
 ô°ùL  ø`̀e  ó`̀à`̀ª`̀j  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿EG
 ™WÉ≤J ≈àMh k’Éª°T óªM ï«°ûdG
 ôaƒ«°Sh  ,kÉHƒæL  ¿Éª∏°S  AÉæ«e
 ,ô«ØédG  á≤£æªd  á`̀∏`̀jó`̀H  ò`̀aÉ`̀æ`̀e
 ¬«a á«°ù«FôdG ∫ÉªY’G πªà°ûà°Sh
 ≈dEG  íJÉØdG  ´QÉ°T  á©°SƒJ  ≈∏Y
 ™e  √ÉéJG  πc  »a  äGQÉ°ùe  ™`̀HQCG
 äGQÉ°ùe áKÓãH »°VQCG ≥Øf AÉ°ûfEG
 ´QÉ°T  ™WÉ≤J  óæY  √ÉéJG  πc  »a
 ™WÉ≤J)  ∫GhCG  ´QÉ°T  ™e  íJÉØdG
 ™WÉ≤J  ô«aƒJ  ™e  (è«∏îdG  ¥óæa
 ,á«Fƒ°V  äGQÉ°TEÉH  QGó`̀j  »°VQCG
 …ƒ∏Y ô°ùL AÉ°ûfG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 á`̀jQhô`̀ª`̀dG á`̀cô`̀ë`̀∏`̀d ø`̀jQÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H
 ≈∏Y  k’Éª°T  áeÉæªdG  øe  áeOÉ≤dG
 ô«ØédG  √É`̀é`̀JÉ`̀H  í`̀JÉ`̀Ø`̀dG  ´QÉ`̀°`̀T
 Oƒ©°S  ô`̀«`̀eC’G  ´QÉ`̀°`̀T  ≈`̀dG  kÉbô°T
 ´QÉ°T  ™WÉ≤J  ≥∏Z  ™`̀e  π°ü«ØdG
 è«YO  ï«°ûdG  ´QÉ`̀°`̀T  ™`̀e  íJÉØdG
 ´hô°ûªdG  πª°ûj  Éªc  .»`̀dÉ`̀ë`̀dG
 øjQÉ°ùªH  …ƒ`̀∏`̀Y  ô°ùL  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 øe  Üô`̀≤`̀dÉ`̀H  »°ùμ©dG  ¿GQhó``̀∏``̀d
 ácôë∏d  íJÉØdG  ¢û«fQƒc  πNóe

.k’Éª°T á¡éàªdG ájQhôªdG
 äCGó`````̀H{ :∞``̀∏``̀N ±É````̀°````̀VCGh
 ∫ÉªYC’ÉH ≥HÉ°S âbh »a IQGRƒdG
 ΩÉY  òæe  ´hô°ûª∏d  ájô«°†ëàdG
 äÉμÑ°T π≤f »a â∏ãªJh , 2019
 §°Sh ø``e  á`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 áãjóëdG  É¡©bGƒe  ≈``dEG  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG

 äÉμÑ°T ∂dòc ,´QÉ°ûdG ΩôM êQÉN
 á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,iô````̀NC’G äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 »ë°üdG  ±ô°üdG  §N  π≤f  ≈`̀ dEG
 ≈dEG  ´QÉ°ûdG  π`̀NGO  øe  ¢ù«FôdG
 ¢VQÉ©àj ’ ≈àM ójóédG ™bƒªdG
 óæY ≥`̀Ø`̀æ`̀dG AÉ`̀ °`̀û`̀fG ∫É``̀ª``̀YG ™``̀e
 ´QÉ°T  ™`̀e  íJÉØdG  ´QÉ`̀°`̀T  ™WÉ≤J
 IQGRh ™e ≥«°ùæàdG ºJ Éªc ,∫GhG
 ∂dPh  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG
 QÉ£≤dÉH ¢UÉN QÉ°ùe ¢ü«°üîàd
 ´QÉ°ûdG  ôKCÉàj  ’  ≈àM  ,»∏ëªdG
 ≈∏Y  πª©dG  AóH  óæY  ∫ÉªYCG  …CÉ`̀H

.z»∏Ñ≤à°ùªdG QÉ£≤dG
 ¿CÉ``̀H ∞`̀∏`̀N ô``̀jRƒ``̀dG OÉ`````aCGh
 ∞Øîj  ¿CG  ´hô°ûªdG  ¿CÉ`̀°`̀T  ø`̀e
 »àdG  á``jQhô``ª``dG  äÉ```̀eÉ```̀MOR’G
 iƒà°ùe  ™aQh  ´QÉ°ûdG  Égó¡°ûj
 å«M  ,¬«∏Y  ájQhôªdG  áeÓ°ùdG
 á`̀jQhô`̀ª`̀dG  á`̀cô`̀ë`̀dG  ºéM  ≠∏Ñj
 »a  íJÉØdG  ´QÉ°ûd  áeóîà°ùªdG
 áÑcôe  ∞`̀ dCG  87  »dÉëdG  âbƒdG
 ¿CG ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG ø``̀eh ,Ωƒ``̀«``̀dG »`̀a
 138  ≈``dG  Qhô`̀ª`̀ dG  ºéM  π°üj
 áæ°S  »a  Ωƒ«dG  »a  áÑcôe  ∞`̀ dCG

 ó`̀©`̀H  π``̀ eDƒ``̀ ª``̀ dG  ø````̀eh  .2030
 ôaGƒJ  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø`̀e  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G
 ≈``dG π°üJ á«dÉY á«HÉ©«à°SG ábÉW
 ΩóîJ Ωƒ«dG »a áÑcôe ∞dCG 140
 ,íJÉØdG  ´QÉ°ûd  ôHÉ©dG  Qhô`̀ª`̀dG
 á°ù∏°S  ò`̀aÉ`̀æ`̀e  ô`̀«`̀aƒ`̀J  ∂``̀dò``̀ch
 πch á«Ñ«°†≤dGh ô«ØédG á≤£æªd
 ΩCGh  áØjô¨dGh  ô«ØédG  ájôb  øe

 .º°üëdG

.∫É¨°TC’G ôjRh |

 IQGRƒ``H  ¥ô£∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG âeÉb
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th  ∫É``¨``°``TC’G
 hôîa  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ió``̀g  á°Sóæ¡ªdG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ô«eÉ©ªdGh  ôμ©dG  »àjô≤d  á«fGó«e  IQÉ`̀jõ`̀H
 OóY  Qƒ°†ëH  ¢SÉÑY  ∫BG  QÉªY  ÖFÉædG  É¡≤aGôj
 äÉLÉ«àMG  ó≤Øàd  ∂dPh ,IQGRƒdG  »°Sóæ¡e  øe
 á«àëJ  á«æH  ™jQÉ°ûe  øe  ø«à≤£æªdG  »`̀dÉ`̀gCG

.á«eóNh
 IQGRƒdG ¿CG hôîa ióg á°Sóæ¡ªdG äócCGh
 »æWÉb äÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh ¢ùª∏J ≈∏Y á°üjôM
 ,áμ∏ªªdG  ≥WÉæe  »bÉÑH  kIƒ`̀ °`̀SCG  ø«à≤£æªdG
 »a  áeƒμëdG  äÉ¡«Lƒàd  káªLôJ  ∂`̀dP  »JCÉjh
 á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£Jh ô«aƒàH É¡eÉªàgG πX
 á«fÉμ°SE’G IOÉjõdG  ÖcGƒJh ø«æWGƒªdG ºFÓàd
 ¢Vô©à°SG  Éª«a  .äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a
 ôμ©dG »dÉgCG äÉLÉ«àMG RôHCG ¢SÉÑY ∫BG ÖFÉædG
 »àdG  ™bGƒªdG  øe  Oó`̀Y  ó≤ØJ  º`̀Jh  ô«eÉ©ªdGh
 ±ô`̀°`̀ü`̀dGh  ¥ô`̀£`̀dG  ∞`̀°`̀UQ  äÉ`̀eó`̀N  É¡°ü≤æJ
 ≈dEG  ¥ô£∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  QÉ°TCGh  »ë°üdG
 ™jQÉ°ûe  øe  OóY  ≈∏Y  á∏Ñ≤e  ôμ©dG  á≤£æe  ¿CG

 πeDƒªdG  øe  å«M  ,ájôjƒ£àdG  á«àëàdG  á«æÑdG
 á«°SôàdGh  á°übÉæªdG  äGAGô``̀LEG  øe  AÉ¡àf’G
 624 ™ªéªH á«HGôàdG ¥ô£dG ∞°UQ ´hô°ûªd

.ôμ©dG »a
 AÉ£°ûfh »``̀dÉ``̀gCG  ø`̀e  Oó``̀Y  AÉ`̀≤`̀ d  º`̀ J  É`̀ª`̀c
 ô°TÉÑe  πμ°ûH  º¡JÉLÉ«àMG  ´Éª°Sh  ,ø«àjô≤dG
 ¢VGô©à°SG  ∂dP  ∫ÓN  ºJ  h  ,π«cƒdG  πÑb  øe
 ™jQÉ°ûªdGh  É¡«a  Aó`̀Ñ`̀dG  º`̀J  »`̀à`̀dG  ™jQÉ°ûªdG

.ÉÑjôb á∏Ñ≤ªdG
 QÉªY Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG Ωó`̀≤`̀J á`̀dƒ`̀é`̀dG ΩÉ`̀à`̀N »``ah
 ≈`̀ dEG  º`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  ∫BG
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRƒ```̀H  ¥ô£∏d  óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG
 ≈∏Y  IQGRƒ`̀dG  »°Sóæ¡e  ≥jôah  ø«dhDƒ°ùªdGh
 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  å«ãëdG  »©°ùdGh  ΩÉªàg’G
 º¡∏°UGƒJh  Iƒ`̀Yó`̀dG  º¡à«Ñ∏J  ≈∏Yh  »`̀dÉ`̀gC’G

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóN ¬«a Éªd ºFGódG

ô«eÉ©ªdGh ôμ©dG »``àjôb äÉLÉ«àMG ó≤ØàJ ¥ô£∏d óYÉ°ùªdG π``«cƒdG

 QƒØ°ü©dG  ø«°ùëdGóÑY  ï«°ûdG  øH  »∏Y  ó`̀cCG
 á«dhDƒ°ùªdG  ¿CG  á«dÉª°ûdG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 »a  äÉ©ªéàdG  ™æªH  ΩGõ``à``d’G  Ö∏£àJ  á«æWƒdG
 äGOÉ°TQE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdGh  ,øcÉeC’G  ∞∏àîe

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G Öæéàd á«FÉbƒdG

 ≈dEG  ,QÉ`̀WE’G  Gòg  »a  ,á«dÉª°ûdG  ßaÉëe  É`̀YOh
 ±ÉbhC’G  ¿É«H  »a  AÉL  ÉªH  ºJBÉªdG  ΩGõàdG  IQhô°V
 »a  á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG  áeÉbEG  å«M  øe  ájôØ©édG
 ≥«Ñ£Jh  ô°TÉÑªdG  å`̀Ñ`̀dG  á«æ≤J  ôÑY  Ö`̀LQ  ô¡°T

.áHƒ∏£ªdG ábódÉH ájRGôàM’G äGAGôLE’G

äÉ©ªéàdG ™æªH ΩGõàd’G Ö∏£àJ á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG :á«dÉª°ûdG ßaÉëe

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH óªMCG øH ¿É£∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™aQ
 äÉjBG ≈ª°SCG áμ∏ªªdG iód á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ô«Ø°S Oƒ©°S
 OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓéd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀dGh  ióØªdG
 Ö©°û∏dh áªjôμdG áμdÉªdG á∏FÉ©dG ≈dEGh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

.ºjôμdG »æjôëÑdG
 …òdG  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  ≈∏Y  âjƒ°üàdG  iô`̀cP  ¿EG  √ƒª°S  ∫É`̀bh
 äó°ùL á«æWh áÑ°SÉæeh iôcP ôÑà©J ,ΩÉY πc øe ôjGôÑa øe 14 ±OÉ°üj
 äGRÉéfE’G øe ójõe ≥«≤ëàd äÉ«æªàdGh äÉMƒª£dÉH ôNGR ójóL ó¡Y ájGóH
 áaÉc ≈∏Y πeÉ°T »MÓ°UEG  πªY »æWƒdG ¥Éã«ªdGh ,á«æWƒdG äÉÑ°ùàμªdGh
 áμ∏ªe π©L …òdGh ,áãjóëdG ádhódG AÉæÑd ¢ù°SC’G ï°SQ å«M ,äÉjƒà°ùªdG
 áÑbÉãdG  ájDhôdG  π°†ØH  ∫hó`̀dG  ø«H  áeó≤àe  á©«aQ  áfÉμe  πàëJ  øjôëÑdG
 äÉbÓ©dÉH  ¿É£∏°S  ô«eC’G  ƒª°S  OÉ°TCGh.√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  ádÓéd
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ø«H  áæ«àªdGh  áî°SGôdG  á«îjQÉàdG  ájƒNC’G
 ájƒNC’G  §HGhôdG  øe  kÉbÓ£fG  äÉjƒà°ùªdG  áaÉc  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªeh

.Éª¡æ«H ™ªéJ »àdG iDhôdGh âHGƒãdGh

πªY ¥Éã«ªdG :øjôëÑdG iód …Oƒ©°ùdG ô«Ø°ùdG
áãjóëdG ádhódG ¢ù°SCG ï°SQ π``eÉ°T »MÓ°UEG

 ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ô«Ø°ùdG ™aQ
 ¿ÉªY  áæ£∏°S  ô«Ø°S  …ƒ∏jóªdG
 ∂∏°ùdG ó«ªY øjôëÑdG áμ∏ªe iód
 »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG »°SÉeƒ∏HódG
 ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤ªd äÉμjôÑàdGh
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üdh  áØ«∏N
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 Ö©°û∏dh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 áÑ°SÉæªH  ≥`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¥Éã«e  QGô`̀ bE’  øjô°û©dG  iôcòdG
 ¥Éã«e  ¿EG  ∫Ébh.»æWƒdG  πª©dG
 G kQÉWEGh G kõμJôe ó©j »æWƒdG πª©dG
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùª∏d  É keÉY
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡Jó¡°T  »`̀à`̀dG

 ø««°VÉªdG øjó≤©dG ∫ÓN á≤«≤°ûdG
 »`̀MÓ`̀°`̀UE’G ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG π``X »`̀ a
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 AÉ≤JQÓd áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ÜhQO  ≈`̀∏`̀Y  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H
 áªμM â`̀∏`̀é`̀J  ó`̀≤`̀a  ,QÉ``````̀gOR’Gh
 áÑcGƒe IQhô°†H Ió«°TôdG IOÉ«≤dG
 åjóëàdGh  ôjƒ£àdG  äÉÑ∏£àe
 á©HÉf  á`̀°`̀ü`̀dÉ`̀N  á`̀«`̀æ`̀Wh  á``̀jDhô``̀H
 »aÉ≤ãdGh  …QÉ°†ëdG  çQE’G  øe
 á≤≤ëe ≥«≤°ûdG »æjôëÑdG Ö©°û∏d
 π`̀LCG  ø`̀e  ¬`̀JÉ`̀Mƒ`̀ª`̀Wh  ¬JÉ©∏£àd
 ,ô```gGRh  ¥ô`̀°`̀û`̀e  πÑ≤à°ùe  AÉ`̀æ`̀H
 ≈∏Y  âjƒ°üàdG  Ωƒ``̀j  ¿É``̀c  ∂`̀dò`̀d
 »a  IOƒ¡°ûªdG  ΩÉjC’G  øe  ¥Éã«ªdG

.øjôëÑdG

GõμJôe ó©j ¥É``ã«ªdG :¿ÉªY á``æ£∏°S ô``«Ø°S
øjôëÑ∏d á``∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô``«°ùª∏d É``eÉY
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 ºgCG  ióMEG  »g  PEG  ,áª«¶Y  ádõæe  ádƒØ£dG  ≠∏ÑJ
 á«fóÑdG  ICÉ°ûædG  á∏Môe  »gh  ¿É°ùf’G  IÉ«M  πMGôe

.á«°üî°ûdG øjƒμJh
 á«°ùØædG  äÓμ°ûªdG  ¿ƒμJ  ádƒØ£dG  á∏Môe  »a
 ∫õæªdG  π``NGO  ∫É`̀Ø`̀WC’G  IÉ«M  »`̀a  çóëj  Éªd  IBGô``̀e
 äÉeó°ü∏d  É¡«a  ¿ƒ°Vô©àj  »àdG  äÉ©ªàéªdG  »`̀ah

 .áØ∏àîªdG
 óMGh  ≈∏Y  ôKDƒJ  á«°ùØædG  áë°üdG  πcÉ°ûe  ¿EG
 ,áØ∏àîªdG  ádƒØ£dG  πMGôe  »a  ∫ÉØWCG  Iô°ûY  πc  øe
 Éæ∏©éJ  πØ£∏d  á«°ùØædG  áë°üdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 ¬àë°üa  ;Æƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dGh  á`̀≤`̀gGô`̀ª`̀dG  äÓ`̀μ`̀°`̀û`̀e  Öæéàf
 Éeóæ©a  ,á«fóÑdG  ¬àë°U  øY  á«ªgCG  π≤J  ’  á«°ùØædG
 ™e  ∞«μàj  ¿CG  ™«£à°ùj  ájƒ°S  á«°ùØæH  ∂∏ØW  ™àªàj

.ó©H Éª«a ¬JÉ«M »a É¡H ôªj »àdG QƒeC’G πc
 ¢†©H  ¬LGƒf  É©«ªL  ÉæëÑ°UCG  ô`̀eC’G  á≤«≤M  »a
 »a  π∏N  çó`̀M  ó≤a  ;»dÉëdG  âbƒdG  »a  äGó«≤©àdG
 Ωƒ«dG CGóÑj ¿Éc å«M OÉà©ªdG øY êôNh ÉædÉØWG Ωƒj
 …OÉædG  ≈`̀ dEG  ÜÉ`̀gò`̀dGh  AÉ`̀bó`̀°`̀UC’G  AÉ≤dh  á°SQóªdÉH
 ºZQh  ,ÜQÉbC’G  ™e  QhGõàdGh  ¿GôbC’G  ™e  ¢ùaÉæàdGh
 í«àJ  »àdG  èeGôÑdG  ∂dòch  ó©H  øY  á°SGQódG  OƒLh
 ≥∏≤dG  …OÉØàd  á«aÉc  øμJ  ºd  É¡fEÉa  á«ëdG  äGAÉ≤∏dG

.ÜÉÄàc’Gh
 ÉHÉàc  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äQó`̀°`̀UCG  ó`̀bh
 Ö∏¨àdGh  áëFÉédG  ™`̀e  º∏bCÉà∏d  ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d  É«°ü°üb
 øFÉμH  ÜÉàμdG  ø«©à°ùjh  ,πØ£dG  ≈∏Y  ôKDƒj  Ée  ≈∏Y
 º¡°ùØfCG  ¿ƒ`̀ª`̀ë`̀j  ∞`̀«`̀c  ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d  ìô°û«d  »`̀aGô`̀N
 ™e ¿ƒ∏eÉ©àj  ∞«ch ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  øe ºgô°SCGh
 ¿ƒ¡LGƒj ÉeóæY ºgôª¨J »àdG  áHô£°†ªdG  ôYÉ°ûªdG
 äGQÉ¡ªdG  õjõ©J  ¿EG  .ô«¨àdG  ™jô°Sh  GójóL  É©bGh
 ¢ùØædÉH  á≤ãdGh  πcÉ°ûªdG  πM  äGQÉ¡eh  á«YÉªàL’G
 º¡ëæeh  ,ô¨°üdG  òæe  Ωƒª¡dÉH  ∫ÉØWC’G  ∫É≤KG  ΩóYh
 ájÉbƒdG  ≈∏Y  óYÉ°ùj  ,…ô`̀°`̀SC’G  AÉªàf’ÉH  Qƒ©°ûdG
 º¡ªYO  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«°ùØædG  áë°üdG  πcÉ°ûe  øe
 øe ´É£à°ùªdG Qób ≈∏Y á«©«Ñ£dG º¡JÉ«M Gƒ°SQÉª«d
 ’h ,¬LQÉNh â«ÑdG  πNGO  Ö©∏dGh  á°VÉjQ  á°SQÉªe
 ≈∏Y GQOÉb  ¬∏©éJ ∂∏ØW ™e ájƒ≤dG  ∂àbÓY ¿G  ¢ùæJ

.á«°ùØf áeRCG …CG RhÉéJ

 πØ£∏d á«°ùØædG áë°üdG
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óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 äÉHGô£°VG  ôãcCG  øe  á«bQódG  Ió¨dG  ôÑà©J
 ºZôdG ≈∏Yh øjôëÑdG »a ÉYƒ«°T AÉª°üdG Oó¨dG
 IOóëe äÉ°SGQO hCG äÉ«FÉ°üMG OƒLh ΩóY øe
 Qó≤j  ¬`̀fG  ’EG  ¢VôªdÉH  áHÉ°U’G  áÑ°ùf  ôjó≤àd
 AÉ°ùædG »a ¿ƒμjh ø«¨dÉÑdG »a %10 øe ôãcCÉH
 GôNCÉàe  ¬°ü«î°ûJ  º`̀à`̀jh  ,∫É`̀Lô`̀ dG  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 øY  ôãcCG  ±ô©f  »μdh  ,ä’É`̀ë`̀dG  øe  ô«ãc  »a
 »Ñ£dG  è«∏îdG  QhÉ`̀M  á«bQódG  Ió¨dG  ¢`̀VGô`̀eCG
 AÉª°U  Oó`̀Z  …QÉ°ûà°SG  ø«°ùM  ΩÉ`̀Fh  QƒàcódG
 OQƒÑdGh  ,øjôëÑdG  ∫ÉjhQ  ≈Ø°ûà°ùªH  …ôμ°Sh

.AÉª°üdG Oó¨∏d »μjôeC’G
?ΩÉY πμ°ûH á«bQódG Ió¨dG »g Ée -

 AÉª°üdG Oó¨dG ôÑcCG øe á«bQódG Ió¨dG ôÑà©J
 ™≤Jh  á°TGôa  πμ°T  ≈∏Y  ¿ƒ`̀μ`̀Jh  º°ùédG  »`̀a

.≥æ©dG πØ°SCG
 π«ãªàdG »a ºμëàdG »g á«°SÉ°SC’G É¡àØ«Xh
 á«bQódG  Ió`̀¨`̀dG  èàæJh  º°ùédG  »`̀a  »`̀FGò`̀¨`̀dG
 ƒ°†Y  πc  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  ôKDƒJ  äÉfƒeôg
 øe â`̀cô`̀J  GPEG  º`̀°`̀ù`̀é`̀dG  »`̀ a  á`̀«`̀∏`̀Nh è`̀«`̀°`̀ù`̀fh
 äÉjƒà°ùe  »a  ÉYÉØJQG  ÖÑ°ùJ  óbh  êÓY  ¿hO
 ∞©°Vh  º≤©dGh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCGh  ∫hôà°ùdƒμdG
.¿RƒdG »a πcÉ°ûeh ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûgh äÓ°†©dG

 º°ù≤J á©FÉ°Th ó¨dÉH á≤©∏àªdG πcÉ°ûªdG ºgCG
 ¿ƒμJ ¿CG  ÉeEG  ¿ƒeô¡dG êÉàfEÉH  á≤∏©àe É¡fCG  ≈∏Y
 πbCG  ¿ƒμJ  ¿CG  hCG  »©«Ñ£dG  hCG  ΩRÓ`̀dG  øe  ôãcCG
 Ió¨dG  ƒªf  IOÉ``̀jR  ø`̀Y  áéJÉædG  É`̀°`̀†`̀jCGh  ,Gó``L
 áÑbôdG  ≈∏Y  §¨°†dG  »a  ÖÑ°ùàj  Éªe  á«bQódG

.áÑbôdG »a á∏àμc áWÉ°ùÑH Qƒ¡¶dG hCG É¡∏μ«gh
 Ió¨dG  π`̀NGO  πàμdG  hCG  äGó«≤©dG  πμ°ûJh
 OƒLh  ≈∏Y  ∫ó`̀j  ób  ¬`̀f’  É≤∏≤e  ÉÄ«°T  á«bQódG

.á«bQódG Ió¨dG ¿ÉWô°S
?á«bQódG Ió¨dG πª©J ∞«c -

 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG á`̀«`̀bQó`̀dG Ió`̀¨`̀ dG Rô`̀Ø`̀J É`̀eó`̀æ`̀Y
 πμ°ûH  ábÉ£dG  º°ùédG  Ωóîà°ùj  äÉfƒeô¡dG
 •ôØH  ádÉëdG  √òg  ≈ª°ùJh  »¨Ñæj  Éªe  ´ô°SCG

.á«bQódG Ió¨dG •É°ûf
 øe »Øμj Ée á«bQódG Ió¨dG èàæJ ’ ÉeóæYh
 CÉ£HCG πμ°ûH ábÉ£dG º°ùédG Ωóîà°ùj äÉfƒeô¡dG
 Ió¨dG Qƒ°ü≤H ádÉëdG √òg ≈ª°ùJh ,»¨Ñæj Éªe

.á«bQódG
 ¢ü«î°ûJ Ö©°üdG øe ¬fCG  ôcòdÉH ôjóédGh
 ¿ƒμJ  ¢`̀VGô`̀YC’G  ¿C’  á«bQódG  Ió¨dG  ¢`̀VGô`̀eCG
 øªa  ,iôN’G  ¢VGôeC’G  ¢VGôYCG  ™e  á¡HÉ°ûàe
 ∑Éæg ßëdG ø°ùëd øμdh ,º¡æ«H §∏îdG π¡°ùdG
 Ió¨dG  äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀VG  ójóëJ  ¬æμªj  ΩO  ¢üëa
 ∞°ûàμj  Éeóæ©a  ,¢VGôYC’G  Qƒ¡X  πÑb  á«bQódG
 ≈∏Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG π`̀¡`̀°`̀ù`̀dG ø`̀e Gô`̀μ`̀Ñ`̀e ¢`̀Vô`̀ª`̀dG

 .GôμÑe ÜGô£°V’G
 ióe  á«bQódG  Ió¨dG  ¢`̀VGô`̀eCG  ôªà°ùJ  ó`̀bh
 áë«ë°üdG  á«Ñ£dG  á©HÉàªdG  ™e  øμdh  IÉ«ëdG
 á«©«ÑW  IÉ`̀«`̀M  Gƒ°û«©j  ¿CG  ≈°Vôª∏d  øμªj

.á«ë°Uh
?á«bQódG Ió¨dG ∫ƒªN ¢VGôYCG »g Ée -

 Ö©àdÉH  Qƒ©°ûdG  ¿ƒμJ  á©FÉ°ûdG  ¢VGôYC’G
 ,äÓ°†©dG  Ω’BG  ,¿É«°ùædGh  õ«côàdG  á∏b  ,ΩÉ©dG
 IQGõZh ¿RƒdG IOÉjR ,ô©°ûdG ±ÉØLh ∑É°ùe’G
 »a É°†jG çóëj óbh ,¢†«ëdG äGôàa »a ΩódG
 Ö∏≤dG äÉHô°V ∫ó©e »a DƒWÉÑJ ä’ÉëdG ¢†©H

.ø«æ«©dG ∫ƒM ñÉØàfGh OôÑdG øe ¢ù°ùëàdGh
 ƒªædG  ô`̀NCÉ`̀à`̀j  ó≤a  ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d  áÑ°ùædÉH  É``̀eCG

.»©«Ñ£dG óëdG øY »∏≤©dGh …ó°ùédG
 á«bQódG  Ió¨dG  ¿ƒeôg  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 Éªc ,πªëdG øe øμªàJ ≈àM ICGôª∏d É vª¡e ôÑà©j
 ô¡°TC’G  »a á°UÉN ø«æédG  ƒªæd  É°†jCG  º¡e ¬fCG

 AÉ°ùædG  óæY  ÉeÉªJ  øeBG  πªëdG  ,≈`̀dhC’G  áKÓãdG
 πjóÑdG á«bQódG Ió¨dG ¿ƒeô¡d ø©°†îj »JGƒ∏dG
 Ö«Ñ£dG  äÉª«∏©Jh  AGhódG  ≈∏Y  ø«ª¶àæªdG  …CG
 πªëdG Iôàa AÉæKCG Ö«Ñ£dG êÉàëj óbh èdÉ©ªdG

.áYôédG πjó©J ≈dEG
?á«bQódG Ió¨dG •É°ûf •ôa øY GPÉeh -

 á«bQódG  Ió¨dG  •É°ûf  •ô`̀a  á«ª°ùJ  Oó©àJ
 Ió¨dG RGôaG IOÉjRh á£°ûædG á«bQódG Ió¨dG πãe
 ôãcC’G  πμ°ûdG  ƒg  õØjôL  ¢Vôe  øμdh  á«bQódG
 øμªjh »∏FÉY πμ°ûH ô°ûàæjh ,¢Vôª∏d  ÉYƒ«°T
 AÉ°ùædG óæY ójõJ ¬àÑ°ùfh ôªY …G »a çóëj ¿G

.äGôe »fÉªK ∫ÉLôdG øe ôãcCG

 ô¡¶J  ’  »`̀¡`̀a  ¢``̀VGô``̀YCÓ``̀d  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H  É```̀eCG
 ¢VGôYC’G  Oƒ©J  ÉªfEG  ,Ió`̀MGh  á©aO  ΩÉY  πμ°ûH
 øe  IóFGõdG  äÉ«ªμdG  äGô«KCÉJ  ≈dEG  äÉeÓ©dGh
 º°ùédG  ∞`̀FÉ`̀Xh  ≈∏Y  á«bQódG  Ió`̀¨`̀dG  ¿ƒ`̀eô`̀g
 ™jô°ùJ ºàj á£°ùÑe á≤jô£H »FGò¨dG π«ãªàdGh
 ¿ƒμj  ∫Éãªc  »FGò¨dG  π«ãªàdG  äÉ«∏ªY  ™«ªL
 OGOõjh  (100  øe  ôãcCG)  É©jô°S  ¢†ÑædG  ∫ó©e
 πª©Jh ∫É¡°SE’G  ¢VGôYCG  CGóÑJ  …CG  AÉ©eC’G  πªY
 õ«ØëJ ºàj É°†jCGh ,•ôØe πμ°ûH á«bô©dG Ió¨dG
 É«Ñ°üY ¢†jôªdG íÑ°üj å«ëH »Ñ°ü©dG RÉ¡édG
 ∞©°V  á`̀©`̀FÉ`̀°`̀û`̀dG  ¢``̀VGô``̀YC’G  πª°ûJ  É`̀ª`̀c
 ô«Z  ¿Rƒ`̀ dG  ¿Gó`̀≤`̀ah  ó«dG  ¢`̀TÉ`̀YQh  ,äÓ°†©dG
 Ió¨dG  ºî°†Jh  Ωƒ`̀æ`̀dG  äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀VGh  QôÑªdG

 .¢†«ëdG äGôàa á∏bh á«bQódG
 è«¡Jh ,ájDhôdG »a πcÉ°ûe ÉfÉ«MG çóëJ Éªc

 .IQGôëdG πªëJ ΩóYh ø«©dG »a ñÉØàfGh
?É©FÉ°T Ió¨dG ¿ÉWô°S ôÑà©j πg -

 øμdh  ™FÉ°T  ô«Z  á«bQódG  Ió`̀¨`̀dG  ¿ÉWô°S
 OGOõj  ¬H  áHÉ°U’G  ∫ó©e  ¿CG  äÉ°SGQódG  äô¡XCG
 ´Gƒ``fCG  ô`̀ã`̀cCG  øeÉK  ƒ`̀g  ∫Gõ``j  ’h  ,Éjƒæ°S  %4
 IóëàªdG  äÉ`̀ j’ƒ`̀ dG  »`̀a  ÉYƒ«°T  äÉfÉWô°ùdG
 ôãcCG  »fÉK  ¬fCG  ∂dP  øe  ºgC’G  øμdh  ,á«μjôeC’G
 ôªY »a AÉ°ùædG ø«H ÉYƒ«°T äÉfÉWô°ùdG ´GƒfCG

 .è«∏îdG ∫hO »a ø«©e
 ´Gƒ``̀fCG ô`̀ã`̀cCG ƒ`̀g á`̀«`̀bQó`̀dG Ió`̀¨`̀dG ¿É`̀Wô`̀°`̀S
 ¬æμdh  ÉYƒ«°T  áã«ÑîdG  AÉª°üdG  Oó¨dG  ΩGQhCG
 ,ΩGQhC’G  ™«ªL  ø`̀e  §≤a  %1  »`̀dGƒ`̀M  πμ°ûj
 ,¢üëØdG  Iõ¡LCG  ábO  »a  Ωó≤àdG  ÖÑ°ùH  ∂`̀dPh
 ±É°ûàc’G  »a  º¡e  QhO  É¡d  á«YƒàdG  äÓªMh
 º««≤àdG  ≈`̀∏`̀Y  óªà©j  ¢ü«î°ûàdGh  ,ô`̀μ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 Iô«¨°U  IôHEÉH  ÉjÓîdG  ¢†©H  Öë°ùH  …ƒ∏îdG

.Ió≤©dG »a

 ÜÉ©dC’G  øe  á«WÉ£ªdG  ø«dƒÑeGôàdG  áÑ©d
 ¢VGô©à°SÉH  ¿ƒ©àªàj  º¡a  ∫ÉØWCÓd  áHPÉédG
 ÜòéJ ó``̀bh á`̀bÉ`̀«`̀∏`̀dGh õ`̀Ø`̀≤`̀dG »`̀ a º`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀e
 á°VÉjôdG  øe  ´ƒæc  ¿É«MC’G  ¢†©H  »a  QÉÑμdG

.¬«aôàdGh
 Éªc  áÑ©∏dG  √ò`̀g  ø`̀e  â«H  ƒ∏îj  ’  OÉμj
 øμdh ,áeÉ©dG ¬«aôàdG øcÉeCG »a ÉgOƒLh ôãμj
 øe  ´ƒædG  Gò`̀g  »a  ô`̀NBG  É`̀ jCGQ  ΩÉ¶©dG  AÉ`̀Ñ`̀WC’
 º¡°Vô©Jh ∫ÉØWC’G  áeÓ°S  Oó¡J  É¡fC’  ÜÉ©dC’G

.Iô«£N äÉHÉ°UE’
 …QÉ°ûà°SG »°TGôc É°VQ »∏Y QƒàcódG ∫Ébh
 øHG  ≈Ø°ûà°ùªH  Qƒ°ùμdGh  ΩÉ`̀¶`̀©`̀dG  á`̀MGô`̀L
 QÉ°ûàfGh  É«LƒdƒæμàdG  Qƒ£J  ™e  ¿G  ¢ù«ØædG
 ∑ôëJ  ¿EÉ`̀a  ôJƒ«ÑªμdGh  ádƒªëªdG  Iõ`̀¡`̀L’G
 »°†≤j  å`̀«`̀M  Ó«∏b  í`̀Ñ`̀°`̀UG  ∫É``Ø``W’G  Ö`̀©`̀dh
 ¿hO  øe  Iõ¡L’G  ΩÉ`̀eG  á∏jƒW  Iôàa  ∫É`̀Ø`̀WC’G
 ÜÉ©dC’G øe ø«dƒÑeGôàdG áÑ©d ¿EÉa ∂dòd ,ácôM
 π¡°Sh  ∫É``̀Ø``̀W’G  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  QÉ`̀Ñ`̀μ`̀∏`̀d  áÑÑëªdG
 ´Éàªà°S’G ™«ªé∏d í«àj Éªe â«ÑdG »a É¡©°Vh

:áÑ©∏dG √òg óFGƒa øeh É¡H
 IQhó`̀dGh  Ö∏≤dG  πªY  õ«ØëJh  §«°ûæJ-

 .ájƒeódG
 á`̀ °`̀UÉ`̀Nh º`̀ °`̀ù`̀é`̀ dG äÓ``°``†``Y á``̀jƒ``̀≤``̀J-

 .á«∏Ø°ùdG ±GôWC’G

.¿RƒdG ¿Gó≤a ≈∏Y óYÉ°ùJ-

 á«côëdG  äGQÉ`̀ ¡`̀ ª`̀ dG  ¢`̀†`̀©`̀H  ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cG-

 .ábÉ°TôdGh

 .ôJƒàdG øe ¢ü∏îàdG -

 É¡fEÉa  IQƒcòªdG  óFGƒØdG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh

 QÉÑμdG  ≈`̀∏`̀Y  Iô`̀«`̀£`̀î`̀dG  ÜÉ``̀©``̀dC’G  ø`̀e  ôÑà©J

 ≈dG  êÉàëJ  É¡à°SQÉªe  ¿G  á°UÉNh  ,QÉ¨°üdGh

 .ø«°ü°üîàªdG ±Gô°TG

 øe  ø`̀«`̀dƒ`̀Ñ`̀eGô`̀à`̀dG  áÑ©d  ôÑà©J  GPÉ`̀ª`̀ d  -

?Iô«£îdG ÜÉ©dC’G

 »a  äÉbõªJ  hG  Qƒ°ùμdG  ÖÑ°ùJ  Ée  IOÉ`̀Y

 πMÉc  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,π°UÉØª∏d  áæ«∏dG  á`̀£`̀HQ’G

 »a  äÉHÉ°UEG  ÖÑ°ùJh  ,≠°SôdG  ,áÑbôdG  ,Ωó≤dG

 »Yóà°ùj  Éªe  ,¢``̀SCGô``̀dG  hG  …ô`̀≤`̀Ø`̀dG  Oƒ`̀ª`̀©`̀dG

 ≈∏Yh .»MGôédG πNóàdG hCG  »©«Ñ£dG êÓ©dG

 áeRÓdG  ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G  PÉîJG  π`̀gC’G

 ô«°üe ô«¨J ób »àdG äÉHÉ°UE’G ™æe hCG π«∏≤àd

.á«∏≤©dGh ájó°ùédG πØ£dG IÉ«M

 ∫ÉØW’Gh  QÉÑμ∏d  çóëJ  äÉHÉ°UE’G  √ògh
 ¿ƒμJ  ¿CG  π°†Øjh  á©HÉ°ùdG  ø°S  âëJ  á°UÉN

 .á«YÉªL â°ù«dh ájOôa áÑ©d
 äó`̀Lh ¿EG  á``eRÓ``dG  äGRGô```à```M’G  É`̀e  -

?É¡«a ácQÉ°ûªdG ≈dEG QGô£°V’Gh áÑ©∏dG
 ∫ÓN  ∫É``Ø``WC’G  Oó``Y  ó`̀jó`̀ë`̀Jh  π«∏≤J-1
 º¶©e ¿CG á°UÉNh á«YÉªédG áÑ©∏dG √ò¡H Ö©∏dG
 ¿GRhCG øe ∫ÉØWC’G ø«H çóëJ »àdG äÉHÉ°U’G
 ÜÉ°üj  Ée  IOÉ`̀Yh  áæjÉÑàeh  áØ∏àîe  QÉ`̀ª`̀YCGh

.ÉfRh πbC’Gh GôªY ô¨°UC’G ∫ÉØWC’G É¡«a
 h  π``̀gC’G  πÑb  ø`̀e  Iôªà°ùªdG  áÑbGôªdG-

.áÑ©∏dG √òg øY ø«dhDƒ°ùªdG
 º¡©æeh  Ö©∏dG  AÉ`̀æ`̀KCG  ∫É`̀Ø`̀WC’G  ¬«LƒJ-
 »àdG  Iô«£îdG  äÉXÉÑ∏≤°ûdGh  äGõ`̀Ø`̀≤`̀dG  ø`̀e
 äÉHÉ°UEG  hCG  ¢Vƒ°VôdGh  Qƒ°ùμdG  ÖÑ°ùJ  ób

 .…ô≤ØdG Oƒª©dG
 ±Gô°TEG âëJ áÑ©∏dG √òg ¿ƒμJ ¿CG Öéj-

 .ø«°ü°üîàªdG
 á≤∏¨e  áÑ©∏dG  √ò`̀g  ¿CG  øe  ócCÉàdG  Öéj-

.ó«L πμ°ûH
 á«°TÉª≤dG  óFÉ°SƒdÉH  áÑ©∏dG  √òg  ájÉªM-
 ájÉªëdG  ôaƒj  ’  ∂dP  πch  ,É¡dƒM  äÉμÑ°ûdGh
 á«ªjOÉcC’G  ™é°ûJ  ’  ∂dòdh  ,∫ÉØWCÓd  á«aÉμdG

.∫RÉæªdÉH áÑ©∏dG √òg ô«aƒJ ≈∏Y á«μjôeC’G

 ΩÓ°ùdG ≈Ø°ûà°ùe
 ΩÉª°†fÉH ÖMôj »°ü°üîàdG
 QÉØ¨dGóÑY óªëe QƒàcódG

 ø∏©j  ¿CG  »°ü°üîàdG  ΩÓ°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  ô°ùj
 …QÉ°ûà°SG  QÉ`̀Ø`̀¨`̀dGó`̀Ñ`̀Y  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fG
 âÑ°ùdG ΩÉjCG »a »Ñ£dG ¬ªbÉW ≈dEG ájQó°üdG ¢VGôeC’G

.´ƒÑ°SCG πc øe AÉ©HQC’Gh ø«æKE’Gh óMC’Gh

 á«bQódG Ió¨dG ¢VGôeCG øY πeÉ°T QGƒM »a ø«°ùM ΩÉFh QƒàcódG

 π¡°ùj GôμÑe ¢VôªdG ±É°ûàcG
Ió¨dG äÉHGô£°VG ≈∏Y Iô£«°ùdG

.ø«°ùM ΩÉFh .O |

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d »°TGôc É°VQ »∏Y QƒàcódG

 ∂∏ØW áeÓ°S Oó¡J ôWÉîe
ø«dƒÑeGôàdG áÑ©d ÖÑ°ùH



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

Ω2021 ôjGôÑa 16 - `g1442 ÖLQ 4 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15670) Oó©dG 24

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ¢†©ÑdG QÉà¡à°SG øY ôÑ©j ó¡°ûe »a
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á``aÉ``¶``æ``dG ≈``∏``Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dG »``̀ a

 ÜÉ°T  §≤àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````LE’Gh

 ƒ`̀gh  Qƒ`̀«`̀£`̀dG  ó``̀MC’  IQƒ`̀°`̀U  »æjôëH

 πMÉ°S  OGhQ  ó`̀MCG  ÉgÉeQ  áeÉªc  §≤à∏j

 Éª«a  á«dhDƒ°ùªdÉH  Qƒ©°ûdG  ¿hO  ÉfGQƒf

 äÉeÉªμdG  »eôH ∫ÉªgE’G  ≈∏Y ÖJôàj  ób

.áeÉ©dG øcÉeC’G »a

ïjôªdG í``£°S øe Üô``à≤j z¢``ùfô«Ø°SôH{ ∫Gƒ``édG äƒ``HhôdG

 ájƒédG  OÉ°UQC’G  áÄ«g  äQòM
 ¿CG ø`̀e ø`̀«`̀æ`̀K’G ¢`̀ù`̀eCG á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ìÉàéà°S zábƒÑ°ùe ô«Z{ OôH áLƒe
 á`̀ jGó`̀ H »``̀a Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG äÉ```̀j’ƒ```̀ dG
 á«Ñ£b  ìÉjôH  áHƒë°üe  ´ƒÑ°SC’G
 »a OÉ``̀M ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG ≈``̀ dEG …ODƒ`̀à`̀°`̀S

 .IQGôëdG äÉLQO
 øe  OÓ``Ñ``dG  ó¡°ûJ  ,ΩÉ````̀ jCG  ò`̀æ`̀e
 πMÉ°ùdG  ≈``̀ dEG  »`̀bô`̀°`̀û`̀dG  π`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG
 Ióªéàe  QÉ`̀£`̀eCG  •ƒ≤°S  ,»Hô¨dG

 .á«é∏K áØ°UÉY ÜƒÑgh êƒ∏Kh
 á«HƒæédG  äÉj’ƒdG  äôKCÉJ  Éªc
 πé°ùJ  Ée  IOÉY  »àdG  ¢SÉ°ùμJ  πãe

 .IQGôëdG áLQO »a ÉYÉØJQG
 OÉ````̀ °````̀UQC’G á```̀eó```̀N äô```````̀ cPh
 øe  ôãcCG  ¢û«©j{  á«æWƒdG  ájƒédG

 ºJ  ¿Éμe  »a  »μjôeCG  ¿ƒ«∏e  150
 øe  hCG  ™«≤°üdG  ø`̀e  ôjòëàdG  ¬«a
 ™°Vhh  IóªéàªdG  QÉ£eC’G  ∫ƒ£g
 ∞°UGƒ©dG  á¡LGƒªd  ÖgCÉJ  §£N

 .zá«é∏ãdG
 ÖÑ°S Oƒ©j{  áÄ«¡dG  âë°VhCGh
 âHô°V »àdG áÄLÉØªdG OôÑdG áLƒe
 ≈`̀ dEG á`̀jQÉ`̀≤`̀dG Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dG
 …òdG  »Ñ£≤dG  QÉ°üY’G  øe  èjõe
 Ióªéàe  IQGô```̀M  äÉ```̀LQO  π`̀ª`̀ë`̀j
 äÉLƒe  ™`̀e  §°ûædG  ¢†ØîæªdGh

 .zQÉ£eC’G ∫ƒ£g
 ¢VÉØîfG π«é°ùJ ºJ{ âaÉ°VCGh
 ºà«°Sh  IQGôëdG  áLQO  »a  »°SÉ«b
 ™«≤°üdG  á`̀Lƒ`̀e  ∫Ó``̀N  É`̀gRhÉ`̀é`̀J

.z√òg »Ñ£≤dG

 â`̀∏`̀°`̀Uh ,OÓ```̀Ñ```̀dG §``̀°``̀Sh »```a
 ≈``̀ dEG π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H IQGô```̀ë```̀dG äÉ`````̀LQO
 á∏£Y  ∫Ó``̀N  á«°SÉ«b  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ájƒÄe áLQO 45 ™e ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f
 ≥WÉæe  ¢†©H  »`̀a  ôØ°üdG  â`̀ë`̀J
 Oô`̀HCG  øe  »`̀gh  ,ÉJƒ°ù«æ«e  á`̀j’h

.OÓÑdG »a äÉj’ƒdG
 ≈``̀ dEG  êƒ``̀∏``̀ã``̀dG  §`̀bÉ`̀ °`̀ù`̀J  iOCG
 ±’BG  øY »FÉHô¡μdG  QÉ«àdG  ´É£≤fG
 á`̀j’h »`̀a ∂``̀dP »`̀a É`̀ª`̀H ,∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 áØ°UÉ©dG  âÑÑ°ùJ  å«M  ,¢SÉ°ùμJ
 ºî°V ΩOÉ°üJ çhóM »a ájó«∏édG
 ™`̀jô`̀°`̀S ≥``̀jô``̀W ≈`̀∏`̀Y äGQÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀∏`̀ d
 Éªe  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀S’GO  øe  Üô≤dÉH
 ≈∏Y ¢UÉî°TCG áà°S πà≤e øY ôØ°SCG

 .äGô°û©dG áHÉ°UEGh πbC’G

á```̀«```̀ Ñ```̀£```̀b ™`````̀«`````̀≤`````̀°`````̀U á````````̀Lƒ````````̀e
 Ió```̀ë```̀à```̀ª```̀dG äÉ````````̀j’ƒ````````̀dG Üô````̀°````̀†````̀J

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

á≤£æªdG »a áeOÉ≤dG É¡à°SÉ«°ùd ô°TDƒe zø««KƒëdG{ øe ÉμjôeCG ∞bƒe
 É¡FÉYOG  ø«H  í°VGh  ¢†bÉæJ  »a  á©bGh  ..IójóédG  á«μjôeC’G  IQGOE’G{
 É«°û«∏ªdG ™e ºYÉædG É¡∏eÉ©Jh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG øeCG ≈∏Y ¢UôëdG
 z®ÉμY{  áØ«ë°U  »`̀a  Ö`̀dÉ`̀Wƒ`̀HCG  OƒªM  ÖJÉμdG  ¬dÉb  É`̀e  Gò`̀g  ..zá`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG
 ºeC’G iód ºFGódG …Oƒ©°ùdG ÜhóæªdG ∫Éb ¬à¡L øe ..ø«eƒj òæe ájOƒ©°ùdG
 »KƒëdG  áYÉªL  á∏eÉ©e  π°UGƒà°S  áμ∏ªªdG  ¿EG  z»ª∏©ªdG  ¬∏dGóÑY{  IóëàªdG
 AÉ¨dEG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  QGôb  øe  ºZôdG  ≈∏Y  á«HÉgQEG  áª¶æªc  øª«dG  »a

.á«ÑæLCG á«HÉgQEG áª¶æªc áYÉªé∏d É¡Ø«æ°üJ
 ájOƒ©°ùdG  øeCG  ájÉªM ø£æ°TGh äGAÉYOG  ø«H  ô«Ñc  ¢†bÉæJ  ∑Éæg kÉ≤M
 ¿CGh  kÉ°Uƒ°üNh  ,á«HÉgQEG  áYÉªéc  ø««KƒëdG  ∞«æ°üJ  øY  É¡©LGôJ  ø«Hh
 ¬fCÉH á«HÉgQEG  áYÉªL º¡Ø«æ°üJ øY ÉμjôeCG  ™LGôJ Ghô°ùa ø««KƒëdG A’Dƒg
 º¡JÉªég  ºéM  øe  GôNDƒe  GhOGR  »dÉàdÉHh  ,ájOƒ©°ùdG  ó°V  º¡d  á«°VôJ

.ájOƒ©°ùdG »a á«fóªdG äGQÉ£ªdGh ¿óªdGh »°VGQC’G ó°V á«HÉgQE’G
 IójóédG á«μjôeC’G IQGOE’G øe QOÉ°üdG êhOõªdG ∞bƒªdG Gòg »æ©j GPÉe
 ÖfÉL  ≈dG  RÉëæJ  ø£æ°TGh  ¿CG  »æ©j  ..?ájOƒ©°ùdGh  zø««KƒëdG{  ¿CÉ°ûH
 »Hô©dG  ∞dÉëàdG  ó°V  É¡fCG  É°†jCG  »æ©jh  !ájOƒ©°ùdG  øeCG  ó°V  ø««KƒëdG
 É¡fCG  »æ©jh  !øª«dG  »a  á«Yô°ûdG  ºYód  ájOƒ©°ùdG  √Oƒ≤J  …òdG  …ôμ°ù©dG
 Iô«°ùªdG  äGôFÉ£dGh  ïjQGƒ°üdG  ¥ÓWEG  zø««KƒëdG{  á∏°UGƒªH  çôàμJ  ’
 ÅfGƒªdGh  ô`̀ª`̀MC’G  ôëÑdG  √É`̀«`̀e  »`̀a  ΩÉ`̀¨`̀ dC’G  ´QRh  ,IôéØàªdG  (¿hQO)
 ’h  ..ájOƒ©°ùdG  »a  á«fóªdG  äGQÉ£ª∏d  º¡aGó¡à°SGh  ,á«æª«dGh  ájOƒ©°ùdG
 zø««KƒëdG{  ÖfÉL ≈dG  ø£æ°TGh  RÉ«ëfG  …CG  ..∂dP  ô«Z  ôNBG  ô«°ùØJ  óLƒj

.ájOƒ©°ùdG ó°V
 ¿Éc GPEG  :º¡ªdG  ∫GDƒ°ùdG  ìô£fh ,∂dP  øe ≥ªYCG  ƒg Ée ≈dEG  »JCÉf  ¿B’Gh

 øe  IójóédG  IQGOE’Gh  ø£æ°TGh  ∞bƒe  Gò`̀g
 áeƒYóe  áYÉªL  º¡fCG  º∏©J  »gh  ,zø««KƒëdG{
 »fÉæÑ∏dG ¬∏dG ÜõMh ¿GôjEG øe kÉ«dÉeh kÉjôμ°ùY
 GPÉªa  ..GójóëJ  »`̀fGô`̀jE’G  …QƒãdG  ¢SôëdGh

 Éª«a ¿GôjEG  ™e áeOÉb äÉ°VhÉØe ájCG  »a ø£æ°TGh ∞bƒe ¿ƒμ«°S ¿hó≤à©J
 É¡ªYOh QGô≤à°S’Gh øeCÓd ¿GôjEG  ójó¡Jh ,á≤£æªdG »a ¿GôjEG  PƒØæH ≥∏©àj

?»Hô©dG è«∏îdG ∫hO »a á«HÉgQE’G äÉYÉªé∏d
 ÉμjôeCG  ¿G  …CG  ..zø««KƒëdG{  øe  ø£æ°TGh  ∞bƒe  øe  í°VGh  ÜGƒédG
 ∫RÉæàJ  ±ƒ°S  ,»`̀fGô`̀jE’G  …hƒædG  ∞∏ªdG  ∫ƒ`̀M  áeOÉb  äÉ°VhÉØe  á`̀jCG  »a
 ±ôà©J ±ƒ°Sh ,äGQÉ≤∏d IôHÉ©dG á«à°ùdÉÑdG ïjQGƒ°ü∏d Égôjƒ£J øY ¿GôjE’
 …CG  ..á≤£æªdG  ∫hO »a É¡d  á«dGƒªdG  É¡JÉ«°û«∏e äÓNóJh »fGôjE’G  PƒØædÉH
 .øª«dGh ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG  »a »fGôjE’G  OƒLƒdG  ∑QÉÑà°S  ÉμjôeCG  ¿CG
 øjôëÑdG  »a  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  ÉjÓîdG  ¬∏©ØJ  Éªd  kGô«ãc  çôàμJ  ø`̀dh
 »HÉgQE’G  É¡WÉ°ûf  ™é°ûJ  ºd  ¿EG  Gòg  ..äGQÉ``̀e’Gh  âjƒμdGh  ájOƒ©°ùdGh
 á«dhódG  πaÉëªdG  »a  á«°SÉeƒ∏HódGh  á«°SÉ«°ùdG  •ƒ¨°†dG  ∫ÓN  øe  Éfó°V
 ≈∏Y  zá«WGô≤ªjódG  ô°ûf{h  z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{  ábQƒH  á≤£æªdG  ∫hO  RGõàH’
 çQGƒc øe á«Hô©dG ∫hódG »a ¬∏©a Éeh ÉeÉHhCG  ∑GQÉH â«°üdG Å«°S á≤jôW

.2011 ΩÉY á«°SÉ«°Sh ájô°ûH
 ∫hO  ≈∏Y  »dÉàdÉHh  ,á≤£æªdG  »a  áeOÉ≤dG  ø£æ°TGh  IóæLCG  »g  √ò`̀g
 ¿hO  øe  ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  øY  ´ÉaódG  »a  É¡°ùØf  ≈∏Y  óªà©J  ¿CG  è«∏îdG
 ø£æ°TGh  ¿EÉa  â∏©a  GPEGh  ..π°üJ  ød  É¡fC’  ..ÉμjôeCG  øe  IóYÉ°ùªdG  QÉ¶àfG

.IÉØë∏°S ô¡X ≈∏Y É¡©°†à°S

 õéY  GOƒdƒe  ™«Ñj  Ö«ÑW
 áØ∏c  ™``̀ aO  ø``Y  ¬``∏``gCG
≈Ø°ûà°ùª∏d  IO’ƒdG  á«∏ªY

 ÖÑ°ùH  ,ójóL  Oƒdƒe  ™«H  ≈∏Y  Ö«ÑW  Ωób
 IO’ƒ`̀dG  á«∏ªY  ∞«dÉμJ  ™`̀aO  øY  ø`̀jƒ`̀HC’G  õéY
 áj’ƒH  Iô«¨°üdG  ÉÑe’ƒJ  áæjóe  »a  ≈Ø°ûà°ùªd
 .É©°SGh  ’ó`̀L  QÉ`̀ KCG  Ée  ,á«fÉà°ùcÉÑdG  ÜÉéæÑdG
 ÓLQ ¿EG{ :¬d ôjô≤J »a zRƒ«f …QCG{ ™bƒe ∫Ébh
 ≈dEG  ¢VÉîªdG  á∏Môe  »a  »gh  ¬àLhR  ô°†MCG
 ,Éª¡∏ØW  ÜÉ`̀é`̀fE’  á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ó`̀MCG
 ¿Gó`̀dGƒ`̀dG  CÉLÉØJ  πØ£dG  ΩC’G  âÑéfCG  ¿CG  ó©Hh
 Éª¡fCGh  Éª¡«dEG  áÑ°ùædÉH  á©ØJôe  ∞«dÉμàdG  ¿CÉ`̀H

.zÉ¡©aO øY ¿GõLÉY
 Éª¡«∏Y ¢`̀Vô`̀Y  É`̀æ`̀gh{  :™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ±É``°``VCGh
 IQƒ`̀JÉ`̀a  ójó°ùàd  Oƒ`̀dƒ`̀ª`̀dG  É©«Ñj  ¿CG  Ö«Ñ£dG
 ΩõëH  ôeC’G  É°†aQ  øjódGƒdG  øμdh  ,≈Ø°ûà°ùªdG
 ≈dEG  Éª¡∏ØW  òNCG  É©«£à°ùj  ºd  Éª¡fCG  ’EG  ,Ió°Th

 .zÉª¡dõæe
 ≈dEG πØ£dG ∂dP Ö«Ñ£dG ´ÉH{ :™bƒªdG ™HÉJh
 ÜC’Gh  ΩC’G  IOGQEG  øY  ÉªZQ  ,π°ü«a  ≈Yój  πLQ
 ≈dEG ¿CÉ°ûdG Gò¡H iƒμ°T ºjó≤J ≈dEG ÉYQÉ°S øjò∏dG

 .záWô°ûdG
 ≈Ø°ûà°ùªdG âªgGO{ áWô°ûdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 õcôªdG{  IQGOEG  ¿CG  É kë°Vƒe  zÖ«Ñ£dG  â∏≤àYGh
 øjódGƒdG  ≈∏Y  Iô«Ñc  ÉWƒ¨°V  â°SQÉe  »ë°üdG

.ziƒμ°ûdG Öë°ùd

 z¢ùfô«Ø°SôH{  ∫Gƒ``̀é``̀dG  äƒ``̀Hhô``̀dG  ∫hÉ`̀ë`̀j
 •ƒÑ¡dG  (É°SÉf)  á«μjôeC’G  AÉ°†ØdG  ádÉcƒd  ™HÉàdG
 áaƒØëe  áª¡e  »`̀a  ïjôªdG  í£°S  ≈∏Y  ¢ù«ªîdG
 ,ô¡°TCG  á©Ñ°S  â``eGO  á∏MQ  ó©H  »`̀JCÉ`̀J  ôWÉîªdÉH
 QÉKBG øY ÉãëH äGƒæ°S ôªà°ùJ á«∏ªY ájGóH π qμ°ûJh
 áã©H  πªëJh  .ôªMC’G  ÖcƒμdG  ≈∏Y  á≤HÉ°S  IÉ«M
 âFÉØdG ƒ«dƒj ájÉ¡f »a â©∏bCG »àdG z2020 ¢SQÉe{
 ôÑcC’G  ƒgh  ,z¢ùfô«Ø°SôH{  QÉÑ°ùªdG  GójQƒ∏a  øe
 ≈àM  â∏°SQCG  »àdG  äÉÑcôªdG  ø«H  GQƒ£J  ôãcC’Gh
 ójóédG äƒHhôdG »æHh .ôªMC’G ÖcƒμdG ≈dEG Ωƒ«dG
 â«L{  äGôÑàîe  »a  Gó`̀MGh  ÉæW  ¬`̀fRh  ≠∏Ñj  …ò`̀dG
 ,É°SÉæd  á©HÉàdG  Iô«¡°ûdG  z…ô`̀JGQƒ`̀H’  ø°ûdÉHhôH
 π≤j ’ ÉªHh ,¿Gôàe É¡dƒW á«dBG  ´GQòH õ¡ée ƒgh
 ¿ƒahôμjÉe  …RÉ¡L  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,Gô«eÉc  19  øY
 ∫GƒédG äƒHhôdG ∫ƒ°Uh ∫ÉM »ah .≈dhC’G Iôª∏d
 √òg »a íéæj …òdG ¢ùeÉîdG ¿ƒμ«°S QGô°VCG ¿hO
 äGQÉÑ°ùªdG  √ò`̀g  π`̀ch  .1997  ΩÉ©dG  òæe  á∏MôdG
 ƒ`̀gh  ,Ö°ùëa  É¡æe  ó``̀MGh  ∫Gõ``̀ j  ’h  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eCG

 .ôªMC’G  ÖcƒμdG  ≈∏Y  ¬àª¡e  òØæj  ,z»à«°SƒjQƒc{
 ÉgQÉÑ°ùe  âFÉØdG  ´ƒÑ°SC’G  â©°Vh  ø«°üdG  ¿CG  ’EG
 äƒHhôdG  ÓeÉM  ïjôªdG  QGó`̀e  »a  z1-øjƒfÉ«J{
 ≈∏Y  §Ñ¡j  ¿CG  ™bƒàj  …ò`̀dG  äÓé©dG  GP  ô q«°ùªdG

 .ø«∏Ñ≤ªdG ƒ«fƒjh ƒjÉe ø«H ïjôªdG í£°S

 ¬JÓéY z¢ùfô«Ø°SôH{  ™°†j ¿CG  ô¶àæªdG  øeh
 ¢ù«ªîdG  AÉ°ùe  øe  ∞°üædGh  áæeÉãdG  »a  qâ°ùdG
 ,zπ`̀gò`̀e{  •ƒÑg  ™bƒe  ≈∏Y  ¢ûà«æjôL  â«bƒàH
 ø«c  ´hô°ûªdG  »a  ∑QÉ°ûªdG  ºdÉ©dG  ô«Ñ©J  Ö°ùëH

.»dQÉa

 :á«àjƒμdG ¢ùª°T

¥Gô`̀©`̀dG »`̀ a Iƒ`̀∏`̀M IÉ`̀«`̀ë`̀dG
 …OÉf  »a  ÓØM  ,ó`̀M’G  Ωƒ`̀j  ,á«àjƒμdG  ¢ùª°T  áfÉæØdG  â«MCG
 .ÖëdG  ó«Y  áÑ°SÉæªH  OGó¨H  »a  á«bGô©dG  áª°UÉ©dG  »a  ∑ƒeô«dG
 ¿G  ócDƒJ  »gh  πØëdG  πÑb  á«àjƒμdG  ¢ùª°T  ƒjó«a  ™£≤e  ô¡XCGh
 âdÉbh .ΩÓY’G »a ô¡¶j Ée ¢ùμY ≈∏Y á«©«ÑW ¥Gô©dG »a IÉ«ëdG
 Iôe É«fódGh πÑ¡J Iƒ∏M IÉ«ëdG  ¿ÉeCG  Éæg ¢SÉædG{  á«àjƒμdG  ¢ùª°T
 ó∏H ìôa ó∏H ô«N ó∏H ¥Gô©dG{ â©HÉJh zäÉ¨dÉÑe …CG É¡«a Ée á«©«ÑW

.zIÉ«ëdG ¿ƒÑëjh IÉ«ëdG ¿ƒ∏gÉà°ùj

 ¿Rƒ`̀ H  äó``̀ dh  á∏ØW  IÉ`̀«`̀M  PÉ`̀ ≤`̀ fEG
ΩGô``̀ L ƒ`̀ ∏`̀ «`̀ c ∞`̀ °`̀ü`̀ f ø``̀ Y π`̀ ≤`̀ j

 27 ó©H ,ƒ∏«c ∞°üf øe πbG ¿RƒH á∏ØW á«fÉ£jôH Ió«°S äódh
 íéf øμdh ,ø«æédG ∫Éªàc’ á«aÉc ô«Z Ióe »gh πªëdG øe ÉYƒÑ°SCG
 á«≤H ∫Éªàc’ áfÉ°†ëdG »a É¡©°Vhh É¡JÉ«M PÉ≤fEG »a »Ñ£dG ≥jôØdG
 »a IO’ƒdG øe á∏Ø£dG …ódGh É«fÉ£jôH »a AÉÑWC’G QòMh .É¡FÉ°†YCG
 ƒéæj ’ óbh ΩC’G áë°U ≈∏Y Iô«Ñc IQƒ£N ∑Éæg ¿CGh âbƒdG ∂dP
 ™«ªédG  IOGQEG  øY  áLQÉN  ±hô¶d  øμdh  ≈aÉ©e  êôîjh  ø«æédG
 âfÉch  .™«HÉ°SCÉH  ÉgOÉ©«e  πÑb  IO’ƒdG  áaôZ  ’QhCG  Ió«°ùdG  â∏NO
 »a  ÖÑ°S  ¢†jôªàdG  ºbÉWh  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  á¡jóH  áYô°Sh  IQÉ¡e
 27 ó©H É¡JO’h ¿CG  ™«ªédG øX ¿CG  ó©H á∏Ø£∏d  IójóL IÉ«M áHÉàc
 á∏Ø£dG  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  ™°Vhh .≥≤ëªdG  äƒª∏d  É¡°Vô©«°S  ÉYƒÑ°SCG
 »a  OÉμj  ¿Éc  …òdG  ô«¨°üdG  É¡ªéM ≈dEG  G kô¶f  »μ«à°SÓH ¢ù«c  »a
 áÑ°SÉæe  áÄ«H  É¡d  Ghôaƒ«d  ,zAÉ`̀Ñ`̀WC’G  ∞°Uh  Éªc{  ó«dG  ∞c  ºéM

.∂dP »a Gƒëéf π©ØdÉHh ,¢ùØæà∏d

!Qƒ`̀ «`̀£`̀ dG ¬`̀æ`̀ª`̀K ™`̀ aó`̀ J ..QÉ`̀ à`̀ ¡`̀ à`̀ °`̀ S’G

ô`à`jƒ`J ≈``∏Y ø`jÉ`à`æ`dÉ`ØdG ó```«`©`H π`Ø`à`ë`j ¿ó```jÉ`H
 ,ójóédG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  πØàMG
 ,zôàjƒJ{  »a  ,ÖëdG  ó«©H  ,¿ójÉH  ƒL
 ,¬`̀à`̀LhR  ≥fÉ©j  ƒ`̀gh  ¬`̀d  IQƒ`̀°`̀U  ôÑY
 ∫É`̀bh  .ó«©dG  Gò¡H  É`̀gÉ`̀jEG  ÉÄæ¡e  ,π«L
 :zôàjƒJ{ ™bƒe ≈∏Y ¬HÉ°ùM ôÑY ¿ójÉH
 øjÉàædÉa ó«Y ,»ÑM IÉ«Mh ,»JÉ«M ÖM{
 QÉ°TCG ób ¢ù«FôdG ¿Éch .z»∏«L Éj ó«©°S
 ≈dEG  ,»°VÉªdG  á©ªédG  Ωƒj  ø««Øë°ü∏d
 ó«Y ¬fCGh ,º«¶Y Ωƒj ƒg ÖëdG Ωƒj{ ¿CG

.zπ°†ØªdG π«L
 ÖM  ó`̀«`̀Y  ∫hCG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ihQh
 ¬àLhR  ¿EG  ÓFÉb  ,¢ù«Fô∏d  ÖFÉæc  ¬`̀d
 IòaÉf  ø`̀e  Iò`̀aÉ`̀f  π`̀c  »`̀a  ÉÑ∏b  â©°Vh
 ÉeóæYh .zπ«L Öëj ƒL{ ,∫ƒ≤J ¬Ñàμe
 ÖëdG  á°üb  π≤æj{  ∞«c  ¢ù«FôdG  πÄ°S
 ,z¿B’G  §ÑëªdG  »μjôeC’G  Ö©°û∏d  √òg
 ∑Éæg  ¿CG  º`̀gô`̀Ñ`̀NCG{  :¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ÜÉ``̀LCG

.zÉjƒb ≥HG..πeCG ∑Éæg..ÓeCG

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

πÑ≤à°ùe

 âbÓJ  á£ëe  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e
 ádÓL  óFÉ≤dG  IOGQEG  ™e  Ö©°ûdG  IOGQEG  É¡«a

.ióØªdG OÓÑdG ∂∏e
 √ójôj  ÉªH  º«μëdG  óFÉ≤dG  ¢ùMCG  ó≤d
 πªY  ôjƒ£J  ƒgh  ¬«dEG  êÉàëj  Éeh  ¬Ñ©°T
 »a  ácQÉ°ûªdG  QGó≤e  IOÉ`̀jRh  äÉ°ù°SDƒªdG
 äÉfƒμeh  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ™«ªéd  QGô`̀≤`̀ dG  ™æ°U
 Ö∏Wh ¬Ñ©°T √ójôj ÉªÑ°ùM QÉ°ùa  Ö©°ûdG
 Ió``̀MGh  á`̀ dhÉ`̀W  ≈`̀∏`̀Y  Gƒ°ù∏éj  ¿G  º¡æe
 ¬æª°†àj  ¿G  ¿hójôj  Ée  ≈∏Y  Gƒ≤aGƒàjh
 ¿hójôj  »àdG  äÓjó©àdG  ≈∏Yh  ¥Éã«ªdG
 ∂dòdh  π©ØdÉH  ¿Éc  Ée  Gò`̀gh  É¡æª°†àj  ¿G
 »a  ¬H  ∫ƒÑ≤dG  AÉ`̀Lh  ¬«∏Y  ≥aGƒàdG  AÉ`̀L
 É¡aô©J ºd ábƒÑ°ùe ô«Z áÑ°ùæH äÉHÉîàf’G

.∫hódG øe ádhO …CG
 GOƒLƒe ∫Gõj ’ ÉfóFÉb ¿CG ¬∏d óªëdGh
 √ôYÉ°ûeh √QÉμaCG ¢ùØf πªëj ∫Gõj ’ ¬fCGh
 º¡ªμëj  ¿G  ó`̀jô`̀j  ∫GRÉ```̀e  ,¬Ñ©°T  √É`̀é`̀J
 º¡FGQBÉH  ò``NC’G  ™`̀eh  ¿hó`̀jô`̀j  Ée  Ö°ùëH
 πμd  º¡JGOÉ≤àfG  »a  ô¶ædGh  º¡JÉMôà≤eh
 ,πÑb  øe  OÓÑdG  É¡aô©J  ºd  IôØW  »a  A»°T
 Ö°ùëH ô«°ùJ π¶à°S OÓÑdG ¿G »æ©j Gògh
 ,áª«μëdG  ¬àjDhQh  ¬àØ°ù∏ah  ¥Éã«ªdG  ìhQ
 IOÉ`̀«`̀≤`̀dGh  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG  ∑QÉ`̀°`̀û`̀J  πªëJ  »`̀à`̀dG
 äGQGô`̀≤`̀ dG  PÉ`̀î`̀JG  »`̀ah ºμëdG AÉ`̀Ñ`̀YCG  »`̀a
 É°†jG  á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  »a  ∑QÉ°ûàdGh
 á°†¡ædGh  ìÓ``̀°``̀UE’Gh  ô«ª©àdGh  AÉæÑ∏d
 πÑ≤à°ùª∏d  Éæ≤jôW  ¿ƒμ«°S  ¬`̀fCGh  á∏eÉ°ûdG
 ¬à«dhDƒ°ùeh √QhO Éæe πc ¬«a πªëàj …òdG
 ≥jôW ƒ``̀gh É`̀°`̀†`̀jCG  ¬`̀bƒ`̀≤`̀M ¬`̀«`̀a ∫É`̀ æ`̀ jh
 ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  øjôëÑ∏d  ≥≤ëj  ±ƒ°S  è¡æeh
 ∫Éée  »`̀a  äGRÉ``̀é``̀fE’Gh  èFÉàædG  π`̀°`̀†`̀aCG
 …ƒb OÉ°üàbG AÉæH »ah áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

.ºMÓàeh ∂°SÉªàe ™ªàéeh
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مر�سوم ملكي بتعيينات يف

 مكتــب رئيــ�س جملــ�س الــوزراء

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

اهلل  املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة، عاهل  بن عي�صى 

ورعاه، مر�صوم رقم )15( ل�صنة 2021 بتعيينات يف 

مكتب رئي�س جمل�س الوزراء جاء فيه: 

ُيعينّ يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء كٌل من:

-1 ال�صيخ فهد بن عبدالرحمن اآل خليفة

مديًرا عاًما لل�صيا�صات والتن�صيق.

-2 حمد يعقوب املحميد

وكيالً للبحوث وامل�صاريع.

-3 مرمي عدنان الأن�صاري

وكيالً م�صاعًدا للم�صاريع.

-4 �صارة اأحمد بوحجي

وكيالً م�صاعًدا لالإعالم والتوا�صل.

-5 منرية اأحمد فخري

وكيالً م�صاعًدا للموارد واخلدمات.

-6 زياد عادل دروي�س

وكيالً م�صاعًدا لتطوير الأداء احلكومي.

-7 اآمنة علي العري�س

وكيالً م�صاعًدا للبحوث والدرا�صات.

مر�سوم باإعادة ت�سمية ونقل تبعّية ديوان اخلدمة املدنية

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

عي�صى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

ونقل  ت�صمية  باإعادة   2021 ل�صنة   )12( رقم  مر�صوم 

تبعية ديوان اخلدمة املدنية. 

املدنية(  اخلدمة  )ديوان  ت�صمية  ُتعاد  ومبوجبه 

لي�صبح )جهاز اخلدمة املدنية(، ويتبع جمل�س اخلدمة 

املدنية. 

كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�صوم.

مر�سوم ملكي بتعيينات يف الأمانـــة العامة ملجل�س الوزراء
�صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل 

رقم  مر�صوم  ورعاه،  اهلل  حفظه 

بتعيينات   2021 ل�صنة   )16(

يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء 

جاء فيه: 

العامة  الأمانة  يف  ُيعني   

ملجل�س الوزراء كٌل من:

1- مي حممد عا�صور

للجان  م�صاعًدا  عاًما  اأميًنا 

واملتابعة.

2- فاطمة عبدالغني ا�صماعيل

للموارد  م�صاعًدا  عاًما  اأميًنا 

واإدارة اجلل�صات.

مر�سوم ملكي باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

عي�صى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

مر�صوم رقم )13( ل�صنة 2021 باإعادة تنظيم الأمانة 

رقم  املر�صوم  ُيلغى  ومبوجبه  الوزراء،  ملجل�س  العامة 

)36( ل�صنة 2020 باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س 

الوزراء، وكل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�صوم.

العامة  الأمانة  تنظيم  ُيعاد  اأنه  باملر�صوم  وجاء 

ملجل�س الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

 الأمني العام ملجل�س الوزراء )بدرجة وكيل وزارة(، 

ويتبعه:

اجلل�صات  واإدارة  للموارد  امل�صاعد  العام  الأمني   اأ- 

)بدرجة وكيل م�صاعد(، وتتبعه:

1-  اإدارة اأمانة �صر اجلل�صات.

2-  اإدارة نظم املعلومات والوثائق.

3-  اإدارة املوارد الب�صرية واملالية.

)بدرجة  واملتابعة  للجان  امل�صاعد  العام  الأمني   ب- 

وكيل م�صاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة �صوؤون اللجان. 2- اإدارة الإعداد واملتابعة.

امللك ي�ســل اإلــى دولـــة الإمــارات يف زيـــارة خا�ســـة

و�صل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، 

بحفظ اهلل ورعايته اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة، يوم اأم�س يف زيارة 

خا�صة. وكان �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 

يف ا�صتقبال جاللته لدى و�صوله.

كما كان يف ال�صتقبال ال�صيخ حممد بن بطي اآل حامد، وال�صيخ �صلطان بن حمدان 

بن زايد اآل نهيان �صفري دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، وال�صيخ حممد بن حمدان 

بن زايد اآل نهيان، وال�صيخ يا�س بن حمدان بن زايد اآل نهيان، وال�صيخ �صيف بن حممد 

بن بطي اآل حامد، واللواء فار�س خلف املزروعي القائد العام ل�صرطة اأبوظبي، واأحمد 

مطر الظاهري مدير مكتب �صمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، وعي�صى حمد بو�صهاب 

املن�صوري وكيل  الظفرة، ونا�صر حممد مطر  م�صت�صار �صمو ممثل احلاكم يف منطقة 

ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة بالإنابة، وال�صيخ خالد بن عبداهلل بن علي بن 

حمد اآل خليفة �صفري مملكة البحرين لدى دولة الإمارات.

يرافق جاللته خالل الزيارة �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة و�صمو ال�صيخ 

خالد بن حمد اآل خليفة وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني.

�صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، عاهل 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

 2021 ل�صنة   )11( رقم  مر�صوم 

رئي�س جمل�س  مكتب  باإن�صاء وتنظيم 

الوزراء. وجاء يف املر�صوم، اأنه ُين�صاأ 

جمل�س  رئي�س  »مكتب  ُي�صمى  مكتب 

املر�صوم  ُيلغى  وبذلك  الوزراء«، 

باإعادة   2020 ل�صنة   )53( رقم 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  ديوان  تنظيم 

 2016 ل�صنة   )22( رقم  واملر�صوم 

الأول  النائب  مكتب  تنظيم  باإعادة 

لرئي�س جمل�س الوزراء، كما ُيلغى كل 

ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�صوم.

مكتب  ينظم  اأنه  باملر�صوم  وجاء 

النحو  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الآتي: مدير عام مكتب رئي�س جمل�س 

الوزراء، ويتبعه:

ال�صيا�صات  عام  مدير  اأولً: 

والتن�صيق.

ثانًيا: اإدارة ال�صوؤون القانونية.

الداخلية  الرقابة  اإدارة  ثالًثا: 

املركزية.

للموارد  امل�صاعد  الوكيل  رابًعا: 

واخلدمات، وتتبعه:

 اأ-  اإدارة املوارد الب�صرية.

 ب-  اإدارة املوارد املالية.

ونظم  اخلدمات   ج-  اإدارة 

املعلومات.

لالإعالم  امل�صاعد  الوكيل  خام�ًصا: 

والتوا�صل، وتتبعه:

اإدارة  الإعالم.  ب-  اإدارة   اأ- 

التوا�صل.

�صاد�ًصا: وكيل البحوث وامل�صاريع، 

ويتبعه:

للبحوث  امل�صاعد  الوكيل   اأ- 

والدرا�صات، وتتبعه:

1-  اإدارة البحوث.

2-  اإدارة الدرا�صات.

3-  اإدارة ال�صيا�صات.

للم�صاريع،  امل�صاعد  الوكيل   ب- 

وتتبعه: 1- اإدارة العمليات.

اإدارة  مب�صمى  اإدارات  اأربع   -2

امل�صاريع.

 ج- الوكيل امل�صاعد لتطوير الأداء 

احلكومي، وتتبعه:

الكوادر  تطوير  1-  اإدارة 

اخلدمة  جودة  2-  اإدارة  احلكومية. 

احلكومية.

3-  اإدارة التقييم والتحليل.

4-  اإدارة التن�صيق واملتابعة.

مر�سوم ملكي باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�ساد الوطنيمر�سوم ملكي باإن�ساء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

عي�صى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

وزارة  تنظيم  باإعادة  ل�صنة 2021   )17( رقم  مر�صوم 

املالية والقت�صاد الوطني، ومبوجبه ُيلغى املر�صوم رقم 

)1( ل�صنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�صاد 

الوطني وَي�صُدر بتنظيم اخِلْدمات املالية امل�صرَتكة قرار 

من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية، بناًء على اقرتاح من 

ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية والقت�صاد الوطني 

قانوًنا  عليها  املن�صو�س  الخت�صا�صات  يخالف  ل  مبا 

لكل جهة. 

املالية  وزارة  تنظيم  ُيعاد  اأنه  باملر�صوم  وجاء 

والقت�صاد الوطني، وذلك على النحو الآتي:

وزير املالية والقت�صاد الوطني، ويتبعه:

اأولً: مكتب اإدارة الَدّين العام.

ثانًيا: جمل�س احتياطي الأجيال القادمة.

ثالًثا: اإدارة الرقابة والت�صال.

رابًعا: الوكيل امل�صاعد للموارد واملعلومات، وتتبعه:

 اأ- اإدارة املوارد الب�صرية واملالية.

 ب- اإدارة تقنية املعلومات.

 ج- اإدارة �صوؤون الأمالك احلكومية.

 د- اإدارة التدريب والتطوير الإداري.

خام�ًصا: وكيل الوزارة لل�صوؤون املالية، ويتبعه:

 اأ- الوكيل امل�صاعد للعمليات املالية، وتتبعه:

1- اإدارة عمليات التمويل.

2- اإدارة املدفوعات والتح�صيل.

3- اإدارة تطوير الأنظمة املالية.

الدويل،  التعاون  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل   ب- 

وتتبعه:

1- اإدارة العالقات الدولية.

2- اإدارة ال�صتثمارات احلكومية.

وامليزانية،  املالية  لل�صيا�صات  امل�صاعد  الوكيل   ج- 

وتتبعه:

1- اإدارة امليزانية.

2- اإدارة امل�صاريع.

3- اإدارة �صيا�صة الإيرادات العامة.

امل�صرتكة،  املالية  للخدمات  امل�صاعد  الوكيل   د- 

املالية  اخلدمات  �صوؤون  تن�صيق  اإدارة   -1 وتتبعه: 

امل�صرتكة. 2- الإدارة املركزية للم�صرتيات احلكومية.

3- اإدارة الكفاءة املركزية.

حتديدهم  يتم  املالية  املوارد  مدراء  من  عدد   -4

وفًقا لأداة تعيينهم ونْقِلهم لتويِلّ مهام اخِلْدمات املالية 

امل�صرَتكة يف اجلهات احلكومية.

�صاد�ًصا: وكيل الوزارة لالقت�صاد الوطني، ويتبعه:

 اأ- الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون القت�صادية، وتتبعه:

1- اإدارة التخطيط القت�صادي.

2- اإدارة ال�صيا�صات القت�صادية.

3- اإدارة ال�صتدامة املالية والقت�صادية.

واملوؤ�صرات  للتناف�صية  امل�صاعد  الوكيل   ب- 

القت�صادية، وتتبعه:

1- اإدارة املوؤ�صرات القت�صادية.

2- اإدارة تعزيز التناف�صية.

3- اإدارة التحليل واملعلومات

حمد املالكي مديًرا 

ملكتب رئي�س جمل�س الوزراء

اأحمد العريفي نائًبا للرئي�س 

التنفيذي ملركز الت�سال الوطني

�صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، مر�صوم 

رقم )14( ل�صنة 2021 بتعيني مدير عام ملكتب رئي�س 

جمل�س الوزراء واأمني عام ملجل�س الوزراء جاء فيه: 

ُيعنّي حمد بن في�صل املالكي مديًرا عاًما ملكتب رئي�س 

جمل�س الوزراء واأميًنا عاًما ملجل�س الوزراء.

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

مر�صوم رقم )20( ل�صنة 2021 بتعيني نائب رئي�س 

تنفيذي ملركز الت�صال الوطني جاء فيه:

 ُيعنَيّ اأحمد خالد العريفي نائًبا للرئي�س التنفيذي 

ملركز الت�صال الوطني.
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غادة حميد حبيب*

ميثاق �لعمل �لوطني.. �أمل

 يتجدد وحلم يتحقق مبرور كل عام

نظرة ثاقبة تلك التي كان يرتئيها جاللته عندما تبنى 

امل�صروع الإ�صالحي ململكة البحرين يف العام 2001م، كان 

رهان جاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 

على م�صتقبل خمتلف، على نه�صة ملمو�صة يف كل القطاعات 

اآفاق  انفتاح  على  الوقت،  ذات  يف  ومتوازن  متواز  ب�صكل 

�صاملة،  اإ�صالحية  وروؤية  وتطلعات  لها،  حدود  ل  جديدة 

فكانت النطالقة التي بداأت يف العام 2000م باإ�صدار الأمر 

الأمريي بت�صكيل جلنة وطنية عليا لإعداد م�صروع ميثاق 

الإطار  وحتدد  تر�صم  �صيا�صية  كوثيقة  الوطني،  العمل 

العام للتعديالت والتوجهات والتغيريات املطلوبة لإر�صاء 

الأ�ص�س والقواعد املتينة لقيام الدولة احلديثة.

قيادته  بعزمية  البحريني  ال�صعب  اآمال  التقت  وهنا 

الر�صيدة واإ�صرارها على اإحداث التغيري، فعندما جاء دور 

ال�صعب الذي اآمن بحكمة القيادة وعاهدها على امل�صي قدما 

اأو خوف، متحديا كل  الذي حتدده دون تعب  الطريق  يف 

امل�صاعب ومتعديا ملختلف الأزمات، قال ال�صعب كلمته من 

خالل الت�صويت على امل�صروع واإقرار ميثاق العمل الوطني 

عام 2001م باأغلبية �صاحقة بلغت %98.4.

فما زالت ذاكرتي تزخر بتلك امل�صاعر التي امتزج فيها 

باملا�صي  بالعتزاز  مزهر  مب�صتقل  والأمل  بالفخر  الفرح 

العريق، واأنا ما زلت طالبة م�صتجدة يف �صنوات اجلامعة 

الأوىل بالقاهرة، وبالرغم من البعد عن اأر�س الوطن اإل اأن 

ذلك مل يثنِن عن الت�صويت لهذا امليثاق ومل يحل بيني وبني 

امل�صاركة يف هذه التجربة التي �صكلت نقطة حتول يف حياة 

كل بحريني، وما كان هذا غريبا فقد كان لوالدي - وكيل 

الدعاء العام بوزارة الداخلية اآنذاك - �صرف امل�صاركة يف 

هذا العمل من خالل رئا�صة اإحدى جلان ال�صتفتاء ال�صعبي 

على  انعك�س  مما  الوطني،  العمل  ميثاق  م�صروع  على 

اإمياننا ب�صرورة امل�صاركة واأهميتها لر�صم امل�صتقبل وولئنا 

الالمتناهي لوطننا الغايل بقيادة جاللة امللك املفدى و�صمو 

ويل العهد رئي�س الوزراء حفظهما اهلل ورعاهما.

وحققت  �صهدت  اأنها  اإل  �صريعا،  مرت  عاما  ع�صرون 

تطورات وتغريات جذرية يف خمتلف القطاعات؛ ال�صيا�صية، 

واحلقوقية،  والتعليمية،  وال�صناعية،  والقت�صادية، 

حتديدا ملا مل�صته اململكة من طفرة نوعية يف جمال العمل 

احلقوقي والذي ر�صخ مبادئ الدميقراطية والعدل و�صيادة 

ملمو�س  واقع  اإىل  الإن�صان  مبادئ حقوق  القانون، وحول 

ي�صمن احرتام هذه احلقوق واملمار�صات، مما جعل مملكتنا 

الغالية اأيقونة ي�صهد لها يف خمتلف املحافل على امل�صتوى 

اخلليجي والعربي والدويل وي�صجلها التاريخ ملا حققته من 

اإجنازات وجناحات �صكلت انعكا�صا �صريحا لروؤية جاللة 

امللك ونظرته الثاقبة.

امللك  جلاللة  التهنئة  اأجدد  اأن  اإل  ي�صعني  ل  واأخريا 

املفدى و�صمو ويل العهد رئي�س الوزراء على مرور ع�صرين 

عاما من النجاحات املتوا�صلة، اآملني من اهلل العلي العظيم 

اأن مين على مملكتنا الغالية بنعمة الأمن والأمان واملزيد 

من التقدم والزدهار.

* نائب �لأمني �لعام للتظلمات

�لأمانة �لعامة للتظلمات بوز�رة �لد�خلية

يوفر طاقة ��صتيعابية عالية ت�صل �إىل 140 �ألف مركبة يف �ليوم.. خلف:

�لبدء باأعمال تطوير �صارع �لفاحت �أبريل �لقادم بكلفة 30 مليون دينار

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  اأكد 

خلف  عبداهلل  بن  ع�صام  العمراين  والتخطيط 

تطوير  م�صروع  اأعمال  يف  �صتبداأ  الوزارة  اأن 

م�صريا  املقبل،  اأبريل  �صهر  الفاحت خالل  �صارع 

امل�صروع من قبل جمل�س  اأنه متت تر�صية  اإىل 

نا�س  �صركتي  على  واملزايدات  املناق�صات 

اجمالية  بقيمة  هيجرفيلد  وهوتا  للمقاولت 

تبلغ حوايل 30 مليون دينار وبتمويل من قبل 

ال�صندوق ال�صعودي للتنمية.

اأحد  يعد  امل�صروع  اإن  الوزير  وقال 

قطاع  يف  الكربى  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع 

التنموية  امل�صرية  تدعم  التي  التحتية  البنية 

اململكة،  يف  الطرق  �صبكة  تطوير  يف  وت�صهم 

احللول  اأف�صل  اإيجاد  على  العمل  خالل  من 

ملعاجلة الزدحامات املرورية، حيث اإن �صارع 

الفاحت يعترب ال�صريان الرئي�س الناقل للحركة 

وهو  املنامة  العا�صمة  �صرق  ملنطقة  املرورية 

األ وهو �صارع املنامة  اأكرب،  جزء من م�صروع 

مرورية  اإىل خلق حركة  يهدف  الذي  الدائري 

حرة بدون توقف يف العا�صمة.

النه�صة  يدعم  امل�صروع  اأن  اإىل  واأ�صار 

يعزز  مبا  ال�صتثمارات  وجذب  القت�صادية 

اململكة  يف  القت�صادية  القطاعات  تن�صيط 

ميناء  تقاطع  بني  يربط  ال�صارع  اأن  باعتبار 

اإىل  املو�صل  ال�صمايل  املنامة  وج�صر  �صلمان 

تن�صيط  يف  �صي�صاهم  كما  البحرين.  خليج 

نحو  واجلذب  والتجارية  ال�صياحية  احلركة 

املناطق احليوية يف العا�صمة.

امل�صروع  اإن  خلف  ع�صام  املهند�س  وقال 

وحتى  �صمال  حمد  ال�صيخ  ج�صر  من  ميتد 

منافذ  و�صيوفر  جنوبا،  �صلمان  ميناء  تقاطع 

الأعمال  و�صت�صتمل  اجلفري،  ملنطقة  بديلة 

اإىل  الفاحت  �صارع  تو�صعة  على  فيه  الرئي�صة 

نفق  اإن�صاء  مع  اجتاه  كل  يف  م�صارات  اأربع 

عند  اجتاه  كل  يف  م�صارات  بثالثة  اأر�صي 

)تقاطع  اأوال  �صارع  مع  الفاحت  �صارع  تقاطع 

يدار  اأر�صي  تقاطع  توفري  مع  اخلليج(  فندق 

ج�صر  اإن�صاء  اإىل  بالإ�صافة  �صوئية،  باإ�صارات 

علوي مب�صارين للحركة املرورية القادمة من 

املنامة �صمال على �صارع الفاحت باجتاه اجلفري 

�صرقا اإىل �صارع الأمري �صعود الفي�صل مع غلق 

دعيج  ال�صيخ  �صارع  مع  الفاحت  �صارع  تقاطع 

احلايل. كما ي�صمل امل�صروع توفري ج�صر علوي 

مب�صارين للدوران العك�صي بالقرب من مدخل 

املتجهة  املرورية  للحركة  الفاحت  كورني�س 

�صمال. واأ�صاف خلف: »بداأت الوزارة يف وقت 

منذ  للم�صروع  التح�صريية  بالأعمال  �صابق 

عام 2019، ومتثلت يف نقل �صبكات الكهرباء 

مواقعها  اإىل  ال�صارع  و�صط  من  الرئي�صة 

�صبكات  كذلك  ال�صارع،  حرم  خارج  احلديثة 

خط  نقل  اإىل  بالإ�صافة  الأخرى،  اخلدمات 

ال�صارع  داخل  من  الرئي�س  ال�صحي  ال�صرف 

اإىل املوقع اجلديد حتى ل يتعار�س مع اأعمال 

اإن�صاء النفق عند تقاطع �صارع الفاحت مع �صارع 

املوا�صالت  وزارة  مع  التن�صيق  مت  كما  اأوال، 

خا�س  م�صار  لتخ�صي�س  وذلك  والت�صالت 

باأية  ال�صارع  يتاأثر  ل  حتى  املحلي،  بالقطار 

اأعمال عند بدء العمل على القطار امل�صتقبلي«.

امل�صروع  �صاأن  اأن من  الوزير خلف  واأفاد 

التي ي�صهدها  اأن يخفف الزدحامات املرورية 

ال�صارع ورفع م�صتوى ال�صالمة املرورية عليه، 

حيث يبلغ حجم احلركة املرورية امل�صتخدمة 

ل�صارع الفاحت يف الوقت احلايل 87 األف مركبة 

املرور  اأن ي�صل حجم  املتوقع  اليوم، ومن  يف 

اإىل 138 األف مركبة باليوم يف �صنة 2030. 

توفر  امل�صروع  من  النتهاء  بعد  املوؤمل  ومن 

األف   140 اىل  ت�صل  عالية  ا�صتيعابية  طاقة 

ل�صارع  العابر  املرور  تخدم  اليوم  يف  مركبة 

ملنطقة  �صل�صة  منافذ  توفري  وكذلك  الفاحت، 

اجلفري  قرية  من  وكل  والق�صيبية  اجلفري 

والغريفة واأم احل�صم.

بوعنق: توعية �صحية ووقائية

 لطــــالب �ملد�ر�س �صـــد »كورونــــا« 

حمرر ال�صوؤون الربملانية: 

يعتزم كل من النائب علي زايد، خالد بوعنق، عبدالرزاق 

باقرتاح  التقدم  الأن�صاري  اأحمد  بوحمود،  حممد  حطاب، 

برغبة ب�صفة م�صتعجلة يف جل�صة يوم غد ب�صاأن قيام كافة 

املدار�س بتخ�صي�س فرتة �صباحية عن ُبعد خالل الأ�صبوع 

للتوعية ال�صحية وكيفية الوقاية من فريو�س كورونا.

حيث اأكد النائب خالد بوعنق اأحد مقدمي القرتاح باأن 

الهدف منه هو توعية طالب املدار�س عن ُبعد بالإجراءات 

وحّثهم  وعلمًيا  نظرًيا  التنف�صية  الأمرا�س  من  الوقائية 

على اتباعها، وذلك من خالل بث حمتوى علمي مب�ّصط عن 

العدوى بفريو�س كورونا وكيفية الوقاية منها واملمار�صات 

ال�صحيحة للعناية بال�صحة.

ا�صتعجال  ب�صفة  باملقرتح  التقدم  مربرات  اإىل  واأ�صار 

وذلك نظًرا اإىل النت�صار ال�صريع لفريو�س كورونا امل�صتجد 

ب�صرعة كبرية يف العامل وتزايد اأعداد الإ�صابات يف مملكة 

البحرين ي�صتدعي التدخل العاجل من وزارة الرتبية لإلزام 

ُبعد من  الدرا�صة عن  اأثناء  الطلبة  املدار�س بتوعية  جميع 

خالل بث حمتوى علمي مب�صط عن كيفية انتقال العدوى 

و�صبل الوقاية منها.

خطرية  �صاللت  ظهور  جانب  »اإىل  قائالً:  واأ�صاف 

اإىل  ال�صاللت  اأّدت هذه  الفريو�س نف�صه وقد  اأن طور  بعد 

هذه  اأن  الباحثون  يرى  حيث  للمر�س،  ال�صريع  النت�صار 

ال�صاللة  من  النت�صار  على  قدرة  اأكرث  اجلديدة  ال�صاللة 

الأوىل مما ي�صتدعي التدخل العاجل«.

 خالد بوعنق

5 معامل ق�صطرة مبركز �لقلب وخمترب »هجني« وغرفتان للجر�حة.. �لبدر�ن:

»�لتخ�ص�صي للقلب« �صوف ي�صتقبل كل من يعاين من �أمل يف �ل�صدر

�صارة جنيب:

البدران  حمود  ري�صان  الدكتور  اأكد 

بن  حممد  ال�صيخ  ملركز  التنفيذي  املدير 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة التخ�ص�صي 

نوعية  اإ�صافة  يعد  املركز  اأن  للقلب 

للمنظومة ال�صحية يف مملكة البحرين، 

القلب يف  لعالج  مركز  اأحدث  يعد  واأنه 

املنطقة.

اإعالمية  جولة  خالل  ذلك  جاء 

نظمها مركز الت�صال الوطني يوم اأم�س 

اأن  خاللها  البدران  اأو�صح  »الإثنني«، 

على  موزًعا  �صريًرا   148 ي�صم  املركز 

لالأطفال،  وجناح  للكبار  اأجنحة  اأربعة 

وحدتني  ال�صدر،  اآلم  عيادة  وي�صم 

للعناية املركزة، وحدة احلالت اليومية، 

التعقيم،  وحدة  العمليات،  غرف 

بالإ�صافة اإىل معامل الق�صطرة، وخمترب 

خا�س  طابق  وهناك  التقنية،  عايل 

بالتو�صعة امل�صتقبلية.

القلب  مركز  اأن  البدران  واأو�صح 

�صريًرا   68 على  يحتوي  كان  القدمي 

بن  خليفة  بن  حممد  مركز  اأما  فقط، 

اجلديد  للقلب  التخ�ص�صي  �صلمان 

فيحتوي على 148 �صريًرا، مع اإمكانية 

اأنها مق�صمة  مبيًنا  امل�صتقبلية،  التو�صعة 

بحيث ت�صمل 10 اأ�صرة ل�صتقبال كل من 

يعاين من اأمل يف ال�صدر �صواء الذين يتم 

اأو  احلكومية  امل�صت�صفيات  من  حتويلهم 

ويعمل  املنزل،  من  والقادمني  اخلا�صة 

طوال  ال�صاعة  مدار  على  الق�صم  هذا 

للعناية  �صريًرا  و20  الأ�صبوع،  اأيام 

من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�س  الق�صوى 

للعناية  اأ�صرة  و10  القلب،  يف  اأمرا�س 

�صريًرا  و12  القلب،  جلراحة  الق�صوى 

للعناية بعد الق�صطرة مبا�صرة، وتتوزع 

البقية على الأجنحة املخ�ص�صة للعناية 

املري�س  خروج  حتى  الالزمة  والرعاية 

 14 ق�صم  كل  وي�صم  امل�صت�صفى،  من 

واحد،  ملري�س  خم�ص�صة  اأغلبها  غرفة، 

خم�ص�صة  غرف   4 هناك  حني  يف 

ل�صتيعاب مري�صني. واأ�صار اإىل اأن املركز 

موؤهل بخم�س خمتربات للق�صطرة، منها 

احلالت  يخدم  »هجني«  واحد  خمترب 

القلب  التي ت�صتدعي اجلراحة وق�صطرة 

جلراحة  وغرفتان  نف�صه،  الوقت  يف 

املعدات  باأحدث  القلب وجميعها جمهزة 

التي تتما�صى مع التقنية احلديثة لدعم 

امل�صت�صفيات الذكية.

ولفت اإىل اأن املركز جمهز باأحدث ما 

تو�صلت اإليه ال�صناعة والتقنية العاملية 

الطبية  واملعدات  الأجهزة  جمالت  يف 

تن�صجم  والتي  وامل�صتوى  اجلودة  فائقة 

مع املعايري الدولية وامل�صتويات العاملية 

احلديثة مبا يتما�صى مع التطور العلمي 

يف عالج وت�صخي�س اأمرا�س القلب، واأن 

الهند�صية  والت�صاميم  التحتية  البنية 

تتوافق مع املوا�صفات ال�صحية املعتمدة.

املركز  مييز  ما  اأهم  »من  وتابع: 

الذي  الرقمي  التحول  عملية  مواكبة 

يت�صمن  واأنه  البحرين،  مملكة  ت�صهده 

اأحدث املعدات والربجميات والت�صالت 

الطبية،  التقنية  وكذلك  وال�صبكات 

بالإ�صافة اإىل اأن �صبكة تقنية املعلومات 

ال�صبكات  فئة  من  تعترب  املركز  يف 

العمل  بيئة  ربط  ومت  عامليا،  الأ�صرع 

وا�صتخدام  ال�صحابية،  باحلو�صبة  كاملة 

تقنيات الذكاء ال�صطناعي«.

واأ�صاف: »�صي�صم املركز كوادر طبية 

وجراحني  ا�صت�صاريني  واأطباء  نوعية 

متخ�ص�صني يف عالج اأمرا�س القلب، من 

الأ�صماء امل�صهود بخربتها حملًيا واإقليمًيا، 

طاقم  ا�صتقطاب  على  حالًيا  ونعمــل 

وبـاملعرفة  بالكـــفاءة  يتمــتع  متري�س 

مع  تتنـــا�صب  التي  الالزمة  الطبية 

احتياجات وم�صتوى املركز«.

مركز ال�صيخ حممد بن خليفة للقلباجلولة الإعالمية يف مركز حممد بن خليفة التخ�ص�صي للقلب

مبجل�س  والقت�صادية  املالية  ال�صوؤون  جلنة  عقدت 

م�صروع  م�صتجدات  اآخر  ب�صاأن  النواب  مع  اجتماعاً  النواب 

املاليتني  لل�صنتني  للدولة  العامة  امليزانية  باعتماد  قانون 

2021 و2022 املرافق للمر�صوم رقم )70( ل�صنة 2020 

برئا�صة النائب حممود البحراين.

وقد اأفاد البحراين اأنه مت ا�صتعرا�س البنود املقرتحة بعد 

اأجل  من  املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  ومراجعتها  تعديلها 

املالحظات  جميع  العتبار  يف  الأخذ  وبعد  ب�صاأنها،  التوافق 

والقرتاحات التي قدمتها ال�صلطة الت�صريعية.

تعديال  يت�صمن  امل�صروفات  بند  اأن  البحراين  واأو�صح 

اإجماليا تقديرات امل�صروفات مبقدار 100 مليون دينار، مع 

وتعديال  امل�صروفات،  ب�صقف  اللتزام  �صرورة  على  التاأكيد 

مليون   53 مبقدار  امل�صاريع  م�صروفات  تقديرات  اإجماليا 

النفط  برميل  بيع  �صعر  تعديل  اإىل  البحراين  واأ�صار  دينار. 

اأمريكًيا  دولًرا   45 من  للدولة  العامة  امليزانية  يف  املعتمد 

اأنه مت  اأمريكًيا لكل برميل، موؤكداً  لكل برميل اإىل 50 دولًرا 

القيام بدرا�صة مالية واقت�صادية لل�صعر املعدل مع املوؤ�ص�صات 

املالية، كما اأن تعديل �صعر برميل النفط �صيوؤدي لتقليل العجز 

اجلزئي والكلي مبقدار 160 مليون دينار لعام 2021.

الجتماعية  احلماية  قطاع  بنود  اأن  البحراين  وذكر 

تقديرات  مع  يتطابق  مبا  القطاع  تقديرات  تعديل  ت�صمنت 

امليزانية العامة للدولة ال�صابقة لل�صنوات 2019 – 2020، 

 14 مبقدار  القطاع  بنود  لتعديل  �صتكون  الزيادة  اأن  مبيناً 

مليون دينار لل�صنة املالية 2021 ومقدار 43 مليون دينار 

لل�صنة املالية 2022.

يف  احلكومية  الإيرادات  با�صتغالل  يتعلق  فيما  اأما 

امليزانية، قال النائب البحراين اإنه مت التوافق على ا�صتغالل 

اإيرادات البلديات لتنفيذ م�صروعات البنية التحتية للمناطق 

الداخلية، اإذ �صيكون التعديل �صمن تقديرات ميزانية امل�صاريع 

للبلديات، و�صتقدر الزيادة ككل يف ميزانية امل�صاريع بـ 35 

مليون دينار.

امل�صروفات  زيادة  كذلك  �صتتم  اأنه  البحراين  واأ�صاف 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  لوزارة  الت�صغيلية 

العمراين من اأجل ا�صتكمال الكوادر الوظيفية يف قطاع الرثوة 

األف   500 مبقدار  الزيادة  جانب  اإىل  وال�صمكية،  احليوانية 

دينار اإ�صافية لكل �صنة، اأي باإجمايل قدره مليون دينار لكل 

من ال�صنتني املاليتني 2021 و2022.

ويف بند الإيرادات، ا�صتعر�س البحراين ما تو�صلت اإليه 

اإذ مت التفاق على  اللجنة من توافقات مع احلكومة املوقرة، 

تعديل اإجمايل الإيرادات العامة، ليكون 2.486 مليار دينار 

لعام 2021، و2.457 مليار دينار لعام 2022 مع تعديل 

الإيرادات  يف  القاب�صة  البحرين  ممتلكات  �صركة  م�صاهمة 

دينار  مليون   20 اإىل  دينار  ماليني   10 من  للدولة  العامة 

اأن زيادة  لكل من ال�صنتني املاليتني 2021 و2022، موؤكداً 

لتوفري  عليها  �صغط  وجود  اإىل  �صيوؤدي  ال�صركة  م�صاهمة 

و�صتعمل  التمويل،  وطريقة  الآثار  درا�صة  مت  وقد  التمويل، 

ال�صركة على مواجهة التحديات.

واأ�صاف البحراين اأن الهـــدف مـــن ذلك هو احلفاظ على 

امل�صرتك  الإيجابي  العمل  ونـــتاج  ال�صحيحــة  الر�صالــة 

زيادة  بــ�صرورة  والتنـــفيذية  الت�صريعيــة  ال�صلطة  بني 

م�صاهمة ال�صركة.

مالية �لنو�ب ت�صتعر�س تعديالت �مليز�نية �لعامة للنو�ب

تعديل �إجمايل تقديــر�ت �مل�صروفــات مبقــد�ر 100 مليون دينــار
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مرسوم باستبدال مسمى 
اإلدارة العامة لديوان الداخلية 

بـ»شؤون الداخلية«
ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرس��وم رقم 
)22( لس��نة 2021 بتعديل المرس��وم رقم )69( لسنة 2014 
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية. وبموجب المرس��وم، ُيس��تبدل 
مس��مى اإلدارة العامة لديوان وزارة الداخلية باإلدارة العامة 

لشؤون وزارة الداخلية.

مرسوم ملكي بإعفاء 
مستشاري رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل، ورعاه مرس��وم رقم )10( لسنة 
2021 بإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء. وجاء فيه: »ُيعفى 

جميع مستشاري رئيس مجلس الوزراء من مناصبهم«.

مرسوم بإعادة تنظيم وزارة الخارجية
صدر ع��ن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل البالد المف��دى حفظه 
اهلل ورعاه، مرس��وم رقم )23( لسنة 2021 بإعادة 
تنظيم وزارة الخارجية، وبموجبه ُيلغى المرس��وم 
وزارة  تنظي��م  بإع��ادة   2016 لس��نة   )68( رق��م 

الخارجية.
وجاء بالمرس��وم أنه يعاد تنظيم وزارة الخارجية، 

وذلك على النحو اآلتي:
وزير الخارجية، ويتبعه:

أواًل: مساعد وزير الخارجية، ويتبعه:
1- رئيس قطاع المنظمات.

2- رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان.

3- رئيس قطاع الشؤون القانونية.
ثاني��ًا: مدير ع��ام ش��ؤون وزارة الخارجية )بدرجة 

وكيل مساعد(، ويتبعه:
1- رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.

2- رئيس قطاع االتصال.
3- رئيس المراسم.

ثالثًا: المدير التنفيذي ألكاديمية محمد بن مبارك 
للدراسات الدبلوماسية )بدرجة وكيل مساعد(.

رابعًا: رئيس قطاع الشؤون االستراتيجية.
خامس��ًا: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، 

ويتبعه:
1- رئيس قطاع الشؤون األفروآسيوية.

2- رئيس قطاع الشؤون العربية.
3- رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.

4- رئيس مركز المدار.
5- رئيس قطاع الشؤون األوروبية.

6- رئيس قطاع شؤون األمريكيتين.
سادس��ًا: وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية 

واإلدارية، ويتبعه:
1- إدارة الشؤون اإلدارية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة الموارد البشرية.
4- إدارة نظم المعلومات.

5- رئيس قطاع الخدمات القنصلية.

 مرسوم ملكي بإنشاء 
وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء

ص��در عن حض��رة صاحب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرس��وم رقم )11( لس��نة 2021 بإنش��اء 

وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.
 وجاء في المرس��وم أنه ُينشأ مكتب ُيسمى »مكتب رئيس مجلس الوزراء«، 
وبذلك ُيلغى المرس��وم رقم )53( لس��نة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس 
مجل��س الوزراء والمرس��وم رق��م )22( لس��نة 2016 بإع��ادة تنظيم مكتب 
النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، كما ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام 

هذا المرسوم.
وجاء بالمرسوم أنه ينظم مكتب رئيس مجلس الوزراء على النحو اآلتي:

مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
أواًل: مدير عام السياسات والتنسيق.

ثانيًا: إدارة الشؤون القانونية.
ثالثًا: إدارة الرقابة الداخلية المركزية.

رابعًا: الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:
 أ- إدارة الموارد البشرية.
 ب- إدارة الموارد المالية.

 ج- إدارة الخدمات ونظم المعلومات.
خامسًا: الوكيل المساعد لإلعالم والتواصل، وتتبعه:

 أ- إدارة اإلعالم.
 ب- إدارة التواصل.

سادسًا: وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:
 أ- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:

1- إدارة البحوث.
2- إدارة الدراسات.

3- إدارة السياسات.
 ب- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:

1- إدارة العمليات.
2- أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.

 ج- الوكيل المساعد لتطوير األداء الحكومي، وتتبعه:
1- إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2- إدارة جودة الخدمة الحكومية.

3- إدارة التقييم والتحليل.
4- إدارة التنسيق والمتابعة.

عاهل البالد المفدى

إعادة تسمية ديوان الخدمة 
المدنية إلى جهاز الخدمة المدنية

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرس��وم رقم )12( لس��نة 

2021 بإعادة تسمية ونقل تبعية ديوان الخدمة المدنية.
 وبموجبه تعاد تس��مية )ديوان الخدم��ة المدنية( ليصبح )جهاز 
الخدمة المدني��ة(، ويتبع مجلس الخدمة المدنية. كما ُيلغى كل 

نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مرسوم بتعيينات في األمانة 
العامة لمجلس الوزراء

ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرس��وم رقم 
)16( لسنة 2021 بتعيينات في األمانة العامة لمجلس الوزراء 

جاء فيه:
ُيعين في األمانة العامة لمجلس الوزراء كٌل من:

1- السيدة مي محمد عاشور
أمينًا عامًا مساعدًا للجان والمتابعة.

2- السيدة فاطمة عبدالغني إسماعيل
أمينًا عامًا مساعدًا للموارد وإدارة الجلسات.

تعيين وكيل ووكيلين مساعدين في »المالية«
صدر عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورع��اه، مرس��وم رقم )18( لس��نة 2021 بتعيين 
وكي��ل ووكيلي��ن مس��اعدين ف��ي وزارة المالي��ة 

واالقتصاد الوطني جاء فيه:

ُتعي��ن الس��يدة آمنة أحمد راش��د الرميحي وكياًل 
لل��وزارة لالقتص��اد الوطن��ي ف��ي وزارة المالي��ة 

واالقتصاد الوطني.
كم��ا ُيعين في وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطني 

كٌل من:

1- السيدة نور علي سلطان الخليف
وكياًل مساعدًا للشؤون االقتصادية.

2- السيد أسامة صالح هاشم العلوي
والمؤش��رات  للتنافس��ية  مس��اعدًا  وكي��اًل 

االقتصادية.

مرسوم بتعيينات في مكتب رئيس مجلس الوزراء
ص��در عن حض��رة صاحب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرس��وم رقم )15( لس��نة 2021 بتعيينات 

في مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه:
ُيعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كٌل من:

1- الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة
مديرًا عامًا للسياسات والتنسيق.
2- السيد حمد يعقوب المحميد

وكياًل للبحوث والمشاريع.
3- السيدة مريم عدنان األنصاري

وكياًل مساعدًا للمشاريع.
4- السيدة سارة أحمد بوحجي

وكياًل مساعدًا لإلعالم والتواصل.
5- السيدة منيرة أحمد فخري

وكياًل مساعدًا للموارد والخدمات.
6- السيد زياد عادل درويش

وكياًل مساعدًا لتطوير األداء الحكومي.
7- السيدة آمنة علي العريض

وكياًل مساعدًا للبحوث والدراسات.

نقل تبعية »االتصال الوطني« 
لمدير عام مكتب رئيس الوزراء

ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرس��وم رقم 
)19( لس��نة 2021 بتعديل بعض أحكام المرس��وم رقم )84( 
لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز االتصال الوطني. وبموجبه 
يتب��ع مركز االتصال الوطني مدير ع��ام مكتب رئيس مجلس 
الوزراء. كما ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

إعادة تنظيم وزارة المالية واالقتصاد الوطني
ص��در عن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد المف��دى حفظه 
 2021 لس��نة   )17( رق��م  مرس��وم  ورع��اه،  اهلل 
بإعادة تنظيم وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطني، 
وبموجبه ُيلغى المرس��وم رقم )1( لس��نة 2019 
بإع��ادة تنظيم وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطني 
وَيصُدر بتنظيم الِخْدمات المالية المش��تَركة قرار 
من رئي��س مجلس الخدم��ة المدنية، بن��اًء على 
اقت��راح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية 
واالقتص��اد الوطن��ي بما ال يخال��ف االختصاصات 

المنصوص عليها قانونًا لكل جهة.
وجاء بالمرس��وم أن��ه ُيعاد تنظي��م وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني، وذلك على النحو اآلتي:
وزير المالية واالقتصاد الوطني، ويتبعه:

ين العام. أواًل: مكتب إدارة الدَّ
ثانيًا: مجلس احتياطي األجيال القادمة.

ثالثًا: إدارة الرقابة واالتصال.
رابع��ًا: الوكيل المس��اعد للم��وارد والمعلومات، 

وتتبعه:

 أ- إدارة الموارد البشرية والمالية.
 ب- إدارة تقنية المعلومات.

 ج- إدارة شئون األمالك الحكومية.
 د- إدارة التدريب والتطوير اإلداري.

خامسًا: وكيل الوزارة للشئون المالية، ويتبعه:
 أ- الوكيل المساعد للعمليات المالية، وتتبعه:

1- إدارة عمليات التمويل.
2- إدارة المدفوعات والتحصيل.

3- إدارة تطوير األنظمة المالية.
 ب- الوكيل المس��اعد لش��ئون التع��اون الدولي، 

وتتبعه:
1- إدارة العالقات الدولية.

2- إدارة االستثمارات الحكومية.
المالي��ة  للسياس��ات  المس��اعد  الوكي��ل  ج- 

والميزانية، وتتبعه:
1- إدارة الميزانية.
2- إدارة المشاريع.

3- إدارة سياسة اإليرادات العامة.
د- الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة، 

وتتبعه:
المالي��ة  الخدم��ات  ش��ئون  تنس��يق  إدارة   -1

المشتركة.
2- اإلدارة المركزية للمشتريات الحكومية.

3- إدارة الكفاءة المركزية.
4- عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم 
ِوْفقًا ألداة تعيينهم ونْقِلهم لتولِّي مهام الِخْدمات 

المالية المشتَركة في الجهات الحكومية.
سادسًا: وكيل الوزارة لالقتصاد الوطني، ويتبعه:
 أ- الوكيل المساعد للشئون االقتصادية، وتتبعه:

1- إدارة التخطيط االقتصادي.
2- إدارة السياسات االقتصادية.

3- إدارة االستدامة المالية واالقتصادية.
 ب- الوكي��ل المس��اعد للتنافس��ية والمؤش��رات 

االقتصادية، وتتبعه:
1- إدارة المؤشرات االقتصادية.

2- إدارة تعزيز التنافسية.
3- إدارة التحليل والمعلومات.

تعيين أحمد العريفي 
نائبًا للرئيس التنفيذي 

لـ»االتصال الوطني«
ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المف��دى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم 
رقم )20( لس��نة 2021 بتعيين نائب رئي��س تنفيذي لمركز 
االتص��ال الوطني جاء فيه: ُيعيَّن الس��يد أحمد خالد العريفي 

نائبًا للرئيس التنفيذي لمركز االتصال الوطني.

 تعديل المادة األولى من مرسوم 
إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني

ص��در عن حض��رة صاحب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرس��وم رقم )21( لس��نة 2021 بتعديل 
الم��ادة األولى من المرس��وم رقم )35( لس��نة 2016 بإنش��اء اللجنة العليا 

للتخطيط العمراني.
 وجاء في المرس��وم أنه تحل عبارة )برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 

س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء( محل عبارة 
)برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء( الواردة في صدر 
الم��ادة األولى من المرس��وم رقم )35( لس��نة 2016 بإنش��اء اللجنة العليا 

للتخطيط العمراني.

 تعيين حمد المالكي 
مديرًا عامًا لمكتب رئيس الوزراء 

وأمينًا عامًا للمجلس
ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرس��وم رقم 
)14( لس��نة 2021 بتعيين مدير ع��ام لمكتب رئيس مجلس 

الوزراء وأمين عام لمجلس الوزراء جاء فيه:
 ُيعين الس��يد حمد بن فيص��ل المالكي مدي��رًا عامًا لمكتب 

رئيس مجلس الوزراء وأمينًا عامًا لمجلس الوزراء.

  إعادة تنظيم األمانة
 العامة لمجلس الوزراء

ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرس��وم رقم 
)13( لس��نة 2021 بإع��ادة تنظي��م األمان��ة العامة لمجلس 
الوزراء، وبموجبه يلغى المرسوم رقم )36( لسنة 2020 بإعادة 
تنظيم األمانة العامة لمجلس الوزراء، وكل نص يتعارض مع 

أحكام هذا المرسوم.
وجاء بالمرس��وم أن��ه ُيعاد تنظي��م األمان��ة العامة لمجلس 

الوزراء، وذلك على النحو اآلتي:
 األمين العام لمجلس الوزراء )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

 أ- األمي��ن العام المس��اعد للموارد وإدارة الجلس��ات )بدرجة 
وكيل مساعد(، وتتبعه:

1- إدارة أمانة سر الجلسات.
2- إدارة نظم المعلومات والوثائق.
3- إدارة الموارد البشرية والمالية.

 ب- األمي��ن العام المس��اعد للجان والمتابع��ة )بدرجة وكيل 
مساعد(، وتتبعه:

1- إدارة شؤون اللجان.
2- إدارة اإلعداد والمتابعة.
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 ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا 
بتعين 5 مدراء في األمانة العامة لمجلس الوزراء

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
قرار رق��م )11( بتعين مدراء ف��ي األمانة العامة 

لمجلس الوزراء جاء فيه: 
ُيعين في األمانة العامة لمجلس الوزراء كُل من:

1- الس��يد صالح عيس��ى الرميحي مدي��رًا إلدارة 
أمانة سر الجلسات.

2- الس��يد ثامر عبدالمنع��م الريفي مديرًا إلدارة 
نظم المعلومات والوثائق.

3- الس��يد ط��ارق أحم��د النعيمي مدي��رًا إلدارة 

الموارد البشرية والمالية.
4- الس��يد س��فيان إبراهيم الهاشل مديرًا إلدارة 

شؤون اللجان.
5- الس��يد أحمد إبراهيم العس��يري مديرًا إلدارة 

إعداد والمتابعة.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يعزي رئيس األرجنتين 

في وفاة الرئيس األسبق
بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية ومواس��اة إلى الرئيس 
ألبرت��و فرنانديز، رئيس جمهوري��ة األرجنتين الصديقة، في وفاة 

السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية األرجنتين األسبق.
وأعرب س��موه ف��ي البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته 
له وألس��رة الفقيد ولش��عب جمهورية األرجنتين، متمنيًا للفقيد 

الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

 ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا 
بتعيين 13 مديرًا في مكتب رئيس مجلس الوزراء

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، قرار رق��م )10( بتعين م��دراء في مكتب 

رئيس مجلس الوزراء جاء فيه: 
ُيعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كُل من:

1- السيد أحمد حسن حميدان مديرًا إلدارة الرقابة الداخلية المركزية.
2- السيد خالد أحمد محمد مديرًا إلدارة الموارد المالية.

3- السيد أحمد عبدالنبي القيم مديرًا إلدارة الخدمات ونظم المعلومات.
4- السيدة منار أحمد ثاني مديرًا إلدارة التواصل.

5- السيد رمزي ريسان البدران مديرًا إلدارة البحوث.

6- السيد وليد صالح المعراج مديرًا إلدارة السياسات.
7- السيد خالد محمود المرزوقي مديرًا إلدارة المشاريع.

8- السيد أحمد سامي التاجر مديرًا إلدارة المشاريع.
9- السيد محمد ميرزا العريبي مديرًا إلدارة العمليات.

10- الس��يد عبدالكري��م يوس��ف محم��د مدي��رًا إلدارة تطوي��ر الك��وادر 
الحكومية.

11- السيد حسين علي آل شهاب مديرًا إلدارة جودة الخدمة الحكومية.
12- اآلنسة نجود راشد الجار مديرًا إلدارة التقييم والتحليل.

13- السيدة سارة عبدالعزيز المريخي مديرًا إلدارة التنسيق والمتابعة.

 الملك يعزي رئيس األرجنتين
 في وفاة الرئيس األسبق

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية تعزية ومواساة إلى فخامة 
الرئي��س ألبرتو فرنانديز، رئي��س جمهورية األرجنتين الصديقة، 
في وفاة السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية األرجنتين األسبق.

 وأع��رب جاللته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته 
لفخامته وألس��رة الفقيد ولش��عب جمهوري��ة األرجنتين، متمنيًا 

للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

 رئيس هيئة االركان يفتتح 
عددًا من المنشآت التدريبية الحديثة

أقيم تحت رعاي��ة القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
أم��س حفل افتتاح ع��دد من المنش��آت التدريبية 

الحديثة بإحدى وحدات قوة دفاع البحرين.
وأناب القائ��د العام رئيس هيئ��ة األركان الفريق 
الرك��ن ذياب بن صق��ر النعيم��ي الفتتاحها، وقد 
ش��ملت عل��ى جناح للتدري��ب وقاع��ة للمحاضرات 
ومبنى مشبه للرماية وميدان للرماية، وذلك تزامنًا 

مع ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين 5 فبراير.
وق��ام رئي��س هيئ��ة األركان بإزاح��ة الس��تار عن 
المنش��آت  بافتت��اح  إيذان��ًا  التذكاري��ة  اللوح��ة 
التدريبي��ة الحديثة، وبدأ الحفل بت��الوة آيات من 
الذك��ر الحكيم، ثم ألقيت كلم��ة ترحيبية من قبل 
قائ��د الوحدة بهذه المناس��بة، بعدها قام رئيس 
هيئ��ة األركان بجول��ة تفقدية اطل��ع خاللها على 
المنش��آت التدريبية الحديثة وما تحتوي عليه من 
تجهي��زات وإمكانيات حديثة وتقنيات متطورة في 

مجال التدريب العسكري المتقدم.
وأكد على الرعاية الدائمة والمتابعة المس��تمرة 

م��ن لدن حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى القائد 
األعل��ى لمختل��ف أس��لحة ووح��دات ق��وة دف��اع 
البحري��ن واهتمام جاللت��ه بتطويرها من الناحية 
القتالي��ة واإلداري��ة، ومواصلة العم��ل على توفير 
كاف��ة المتطلبات المتقدم��ة والحديثة، باإلضافة 
إلى اإلع��داد والتطوي��ر لالرتقاء بكافة المنش��آت 

العسكرية.

حضر الحفل مدير اإلم��داد والتموين اللواء الركن 
علي صقر النعيمي، ومدير الصيانة والتزويد الفني 
الل��واء الرك��ن بحري أن��ور عبداهلل الج��ودر، ومدير 
األش��غال العس��كرية الل��واء مهن��دس عبدالعزيز 
فض��ل البوعينين، وقائ��د القوة الخاص��ة الملكية 
اللواء الركن عيسى محمد الرميحي، ومدير التدريب 
العس��كري اللواء الركن صالح راش��د السعد، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 رئيس البرلمان الكورّي 
يزور متحف البحرين الوطنّي

زار رئي��س الجمعية الوطنية بجمهوري��ة كوريا الجنوبّية بارك 
بيونغ س��وغ ووفد من البرلمانيين الكوريي��ن متحف البحرين 
الوطنّي، حيث كان في استقبالهم  مدير عام الثقافة والفنون 
الشيخة هال بنت محمد آل خليفة ومدير إدارة المتاحف بهيئة 

البحرين للثقافة واآلثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
واطل��ع الوفد ف��ي جولته على قاعات متح��ف البحرين الوطنّي 
وعروضه الدائمة، حيث استمعوا إلى شرِح عن أبرز ما يشتمل 
علي��ه المتحف م��ن أروقة وأقس��ام تش��تمل عل��ى مجموعة 
من القط��ع األثرية والنم��اذج الفنية التي ترص��د أبرز مالمح 
الحض��ارات التي م��ّرت على البحري��ن عبر تاريخه��ا الطويل، 
مبدين إعجابهم بالمس��توى المتميز للمتحف وما يضمه بين 
جنباته من مقتنيات أثرية تجس��د العم��ق الحضاري للبحرين 
وش��عبها، منوهين بما يتمتع به المتحف من أس��لوب متميز 
في ع��رض القط��ع األثرية بش��كل يضاه��ي أع��رق المتاحف 

المعروفة عالميًا.

 البحرين: إجبار الحوثيين 
على استئناف المفاوضات 

للتوصل لحل سياسي باليمن
دانت وزارة الخارجية، الهجمات المتواصلة التي تنفذها ميليش��يا 
الحوث��ي اإلرهابية، وبش��كل متعمد، على مدينة م��أرب اليمنية، 
مس��تهدفة مخيم��ات النازحي��ن واألحي��اء الس��كنية والمدنيي��ن 
اآلمني��ن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنس��اني وكل القيم 

والمبادئ األخالقية.
وأك��دت »الخارجية«، تضامن ودعم مملك��ة البحرين للجمهورية 
اليمنية الشقيقة، مؤكدة أن هذه االعتداءات اآلثمة التي ترتكبها 
ميليش��يا الحوثي تدل على رفضها المتعنت لدعوات وقف الحرب 
والجنوح إلى السلم، واس��تمرارها في التصعيد العسكري لزعزعة 

األمن واالستقرار في اليمن.
ودع��ت المجتم��ع الدولي إل��ى إدانة تل��ك االعت��داءات والجرائم 
الحوثي��ة، والعم��ل عل��ى إجب��ار الحوثيين عل��ى قبول اس��تئناف 
المفاوض��ات السياس��ية للتوصل إلى حل سياس��ي يلبي تطلعات 

الشعب اليمني الشقيق للسالم واألمن واالستقرار.

الملك يصل إلى اإلمارات في زيارة خاصة

وص��ل حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
بحف��ظ اهلل ورعايت��ه إلى دول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، أمس في زيارة 

خاصة.
 وكان س��مو الش��يخ حم��دان ب��ن زايد آل 
نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، 

في استقبال جاللته لدى وصوله.
كم��ا كان ف��ي االس��تقبال معالي الش��يخ 
محمد بن بطي آل حامد، وس��عادة الشيخ 
س��لطان ب��ن حمدان ب��ن زاي��د آل نهيان 
سفير دولة اإلمارات لدى مملكة البحرين، 
والش��يخ محم��د بن حم��دان ب��ن زايد آل 
نهيان، والش��يخ ياس ب��ن حمدان بن زايد 
آل نهي��ان، والش��يخ س��يف ب��ن محمد بن 

بطي آل حامد، ومعال��ي اللواء فارس خلف 
المزروع��ي القائد العام لش��رطة أبوظبي، 
وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب 
س��مو ممثل الحاكم في منطق��ة الظفرة، 
وس��عادة عيسى حمد بوش��هاب مستشار 
س��مو ممثل الحاكم في منطق��ة الظفرة، 
وس��عادة ناص��ر محم��د مط��ر المنصوري 
وكي��ل ديوان ممث��ل الحاكم ف��ي منطقة 
الظفرة باإلنابة، وس��عادة الشيخ خالد بن 
عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة س��فير 

مملكة البحرين لدى دولة اإلمارات.
يرافق جاللته خالل الزيارة، س��مو الش��يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة وعدد من الشيوخ وكبار 

المسؤولين.

نتائج الطلبة متاحة على البوابة التعليمية

تخريج 845 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح ٪81 
اعتم��د وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي نتائج الطلبة 
الخريجين م��ن المرحلة الثانوية بجميع المس��ارات، من منتظمين ومنازل، 
للفصل الدراس��ي األول من الع��ام الدراس��ي 2020/ 2021، حيث تخرج في 

نهاية هذا الفصل الدراسي 845 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح %81.
وعبر الوزير عن خالص الش��كر والتقدير لمنتسبي الوزارة على ما بذلوه من 
جهود كبيرة الس��تدامة التعليم والتعلم بالرغم من الظروف االس��تثنائية 
الت��ي تعيش��ها البحرين والعالم، س��واًء من خ��الل التعلم الصف��ي أو عبر 

منظومة التعلم عن ُبعد بكافة أش��كالها، أو ع��ن طريق الدروس المتلفزة 
وغيرها من الوسائل، مش��يدًا بجهود الطلبة وبتعاون أولياء األمور لضمان 
استمرار العملية التعليمية وبما أدى بعون اهلل تعالى إلى تحقيق األهداف 

المرجوة.
والجدير بالذكر أن نتائج الطلبة في مختلف المراحل الدراس��ية متاحة على 
البواب��ة التعليمية للوزارة، وأما نتائج الطلبة في الثالث اإلعدادي والمرحلة 

الثانوية، فيمكن االطالع عليها في موقع الحكومة اإللكترونية.
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 ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة عالقات 
الصداقة المتنامية بين كوريا والبحرين في كافة المجاالت

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء تنامي عالقات 
الصداقة م��ع جمهورية كوري��ا الصديقة والتي تش��هد 
تطورًا مس��تمرًا على كافة األصعدة، منوهًا س��موه بما 
توليه المملكة من اهتمام وحرص على مواصلة تطوير 
التعاون المشترك بما يفتح آفاقًا أرحب ويخدم المصالح 
المش��تركة في ظل ما تحظى ب��ه العالقات الثنائية من 
دعٍم مس��تمر من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه في قصر الرفاع أمس، بحضور 
رئيس��ة مجل��س الن��واب فوزي��ة زين��ل، ووزي��ر المالية 
واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة، 
رئيس الجمعية الوطنية الكورية بارك بيونغ س��وغ الذي 

يزور البالد، حيث رحب س��موه برئيس الجمعية الكورية، 
مشيرًا إلى أهمية استثمار الزيارات المتبادلة بين البلدين 
الصديقين في تعزيز الشراكات االستراتيجية في مختلف 
المج��االت لتوفير مزيد م��ن الفرص النوعي��ة، وضرورة 
االستفادة من الخبرات المتبادلة في المجال التشريعي؛ 
بم��ا يعزز من التع��اون البرلماني بي��ن البلدين، معربًا 
سموه عن تطلعه للدفع بعالقات التعاون نحو أفق أوسع 
بما يسهم في تحقيق األهداف المشتركة المنشودة على 

كافة المستويات.
وأضاف س��موه أن البحرين حريصة عل��ى توطيد مختلف 
مس��ارات الشراكة مع الدول اآلسيوية الصديقة في كافة 
المج��االت، مؤكدًا س��موه عل��ى ما تقوم ب��ه جمهورية 
كوري��ا الصديقة من دور بارز ف��ي القطاعات االقتصادية 
والصناعي��ة والتي تس��هم ف��ي تعزيز مس��اعي التنمية 

المستدامة على الصعيدين اآلسيوي والدولي.
كما تم خالل اللقاء مناقشة مجمل القضايا على الساحتين 

اإلقليمي��ة والدولي��ة، وبحث عدد م��ن الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك بما فيها جهود البلدين في الحد من 

انتشار جائحة فيروس كورونا وآخر مستجداتها.
م��ن جانب��ه، ق��دم رئي��س الجمعي��ة الوطني��ة الكورية 
التهاني إلى صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بمناس��بة الذكرى العش��رين إلقرار ميثاق 
العمل الوطني في المملكة، مشيدًا بما يتضمنه الميثاق 
لإلس��هام لكل ما من شأنه مواصلة التقدم والنماء على 
كافة األصعدة، معربًا عن تمنياته للمملكة ومواطنيها 
المزيد من التطور واالزدهار، معربًا عن ش��كره وتقديره 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
عل��ى ما يبدي��ه من ح��رص واهتمام لتطوي��ر العالقات 

الثنائية.

بيونغ سوغ: حريصون على تطوير العالقات الثنائية مع البحرين

تعزيز مساعي التنمية المستدامة على الصعيدين اآلسيوي والدولي

 سياسات اقتصادية أكثر مرونة 
واستمرار تحقيق أهداف »التوازن المالي«

أكد مجلس الوزراء المضي قدمًا في تحقيق 
األهداف الرئيس��ة لبرنامج الت��وازن المالي 
بما يخ��دم توجهات المرحل��ة ومتطلباتها 
وبخاص��ة الت��ي فرضه��ا انخفاض أس��عار 
النف��ط وتداعي��ات جائحة في��روس كورونا 
عل��ى المس��توى العالمي، واالس��تمرار في 
تبن��ي المب��ادرات الت��ي تجعل السياس��ات 
االقتصادية أكثر مرونة وديناميكية وداعمة 

لتوجهات الحكومة والتنمية االقتصادية.
جاء ذلك خالل ترؤس صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء أم��س االجتم��اع 
االعتيادي األس��بوعي لمجل��س الوزراء الذي 

عقد عن ُبعد.
ورفع مجل��س ال��وزراء أص��دق التهاني إلى 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى وإلى صاحب 
الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء بمناس��بة الذكرى العش��رين إلقرار 
ميثاق العمل الوطن��ي، مؤكدًا المجلس أن 
المملكة شهدت عقدين مفعمين بالعطاء 
واإلنجاز ومنطلقهما الميثاق الذي استندت 
علي��ه منظوم��ة التطوي��ر والتحدي��ث في 
مختل��ف المجاالت السياس��ية واالقتصادية 

والتنموية.
وإدان��ة  اس��تنكار  ع��ن  المجل��س  وأع��رب 
البحرين استمرار ميليشيا الحوثي اإلرهابية 
في اس��تهداف مطار أبها الدولي بالمملكة 
المفخخة  بالطائ��رات  الس��عودية  العربية 
بشكل متعمد وممنهج، مما يعرض للخطر 
حياة األبري��اء اآلمنين والمنش��آت المدنية 
الحيوية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي 
اإلنس��اني، مج��ددًا موقف مملك��ة البحرين 
المس��اند والداع��م للمملكة ف��ي تصديها 

لهذه االعتداءات اإلرهابية الخطيرة.
بعد ذل��ك أعرب مجلس ال��وزراء عن أصدق 
التهان��ي لدولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الشقيقة رئيس��ًا وحكومة وشعبًا، بمناسبة 
نجاح مس��بار األمل ف��ي الوصول إلى كوكب 
المري��خ، واعتب��ره المجلس إنج��ازًا تاريخيًا 
يؤكد ما وصلت إليه دولة اإلمارات الشقيقة 
من مستويات متقدمة ومكانة متميزة في 

استكشاف الفضاء.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذك��رة مجلس الخدمة المدنية بش��أن 
تعدي��ل الهي��اكل التنظيمي��ة لع��دد م��ن 
ال��وزارات والجهات الحكومي��ة وذلك بإلغاء 

مناص��ب وإدارات وتغيير تبعية ومس��ميات 
أخرى، بهدف زيادة الكفاءة وتحسين األداء، 
وبموجب التعديل س��يتم إلغ��اء 3 مناصب 
برتبة وكي��ل وزارة و3 مناصب أخرى برتبة 
وكيل وزارة مساعد واستحداث منصب مدير.

للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .2
القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة 
على 9 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس 

النواب.

عقدان مفعمان بالعطاء واإلنجاز منطلقهما الميثاق.. »مجلس الوزراء«:

مساندة السعودية في تصديها العتداءات مليشيا الحوثي اإلرهابية

إلغاء 3 مناصب برتبة وكيل وزارة و3 مناصب برتبة وكيل مساعد

نجاح »مسبار األمل« إنجاز تاريخي ومكانة متميزة في استكشاف الفضاء



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

07 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Tue 16 Feb 2021  |  السنة 16  |   العدد 5547   |  الثالثاء 4 رجب 1442هـ

 خلف: نتابع مشكالت منطقة 
الساية ونعمل على حلحلتها

أيمن شكل «

اس��تجابة لم��ا نش��رته »الوط��ن« ق��ام وزي��ر 
األش��غال عصام خلف بزي��ارة تفقدية لمنطقة 
الس��اية بمحافظ��ة المحرق لمتابعة ما نش��ر 
حول مشكلة تغيير تخطيط المنطقة من »فلل 
س��كنية« إلى عمارات إيجاري��ة، حيث أوضح في 
تصري��ح ل�»الوطن« أن الزي��ارة تهدف للتعرف 

على مشكالت المنطقة والعمل على حلها.
م��ن جانبه، أش��اد عض��و مجلس الن��واب حمد 
الكوهج��ي باس��تجابة الوزي��ر خل��ف وتلبيت��ه 
الحتياج��ات المواطني��ن، مؤكدًا أن��ه متعاون 
ألبعد الحدود، وقال إن ذلك نابع من توجيهات 
س��مو ولي العهد رئي��س ال��وزراء، بالعمل مع 
السلطة التش��ريعية لحلحلة كثير من القضايا 
المتعلقة بالمواطنين س��واء ف��ي دوائرهم أو 
خارجها. وأشار الكوهجي إلى أنه تمت مناقشة 
قضي��ة مخالف��ات البناء والت��ي وضعت ضمن 
أولوي��ات اللجن��ة العليا الت��ي أمر بتش��كيلها 

نائب رئي��س مجلس ال��وزراء الش��يخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة، موضحًا أن خلف تابع مشكلة 
تس��ريبات المياه الجوفية ف��ي بعض المناطق 
والتي اشتكى منها الس��كان، وتسببت بأضرار 
في ع��دد من المن��ازل، في مجم��ع 228، حيث 
وجه الوزير المس��ؤولين المرافقين بسرعة حل 
تلك المشكلة، باإلضافة لمشروع نخل سيادي، 
وبعض المش��اريع الخاصة الت��ي لم يتم إعداد 
بني��ة تحتية له��ا، الفتا إلى أنها قيد الدراس��ة 
وتم وضع الخرائط وتخطيط الشوارع للبدء في 
الرصف. وق��ال عضو المجلس البل��دي للدائرة 
األول��ى بالمحرق وحيد المناع��ي، إن زيارة خلف 
اش��تملت عل��ى متابع��ة أكثر م��ن قضية في 
منطقة الس��اية، حيث اس��تطلع آراء المواطنين 
في المنطقة، والخاص��ة بتغيير تصنيف بعض 
المناط��ق م��ن ra إل��ى rb*، وكذلك توس��عة 
الش��وارع بم��ا يضمن س��رعة وص��ول خدمات 
الط��وارئ للمنطق��ة، فضاًل عن مش��كلة ظهور 
مياه في بيوت لمناط��ق الدفان، ورصف الطرق 

والبنية التحتية، مثمنًا اهتمام ومتابعة الوزير 
بنفسه وتلمسه للمشكالت في مواقعها.

وكانت »الوطن« قد نش��رت تقريرًا عن شكاوى 
مواطنين بمنطقة الساية بشأن تغيير تصنيف 
المنطقة، وإعطاء رخص بناء لعمارات س��كنية 
متع��ددة الطوابق في منطق��ة مصنفة »فلل« 
وبما ال يتناس��ب مع عرض الش��وارع والكثافة 
الس��كانية الت��ي ستتس��بب فيه��ا العم��ارات 
الس��كنية، ورح��ب أهال��ي المنطق��ة بالزي��ارة 
الميداني��ة للوزير، مؤكدين أنها الثانية لنفس 
المنطق��ة، وطالب��وا الوزير بض��رورة فتح طرق 
ناف��ذة م��ن مناطقهم إلى الش��ارع الرئيس��ي 
ألن تغيي��ر تصني��ف المنطقة من س��كني إلى 
اس��تثماري م��ع عدم وج��ود مناف��ذ كافية، قد 
يش��كل ض��ررًا عل��ى بيوته��م والقاطني��ن في 
ح��ال حدوث أمر طارئ، ع��الوة على االزدحامات 
الخانق��ة والت��ي ق��د يتس��بب في��ه تك��دس 
الس��يارات، وقد وع��د الوزير بالعم��ل على حل 

المشكلة بالتنسيق مع مجلس بلدي المحرق.

خلف: »األشغال« داعمة لكافة 
مشاريع الشراكة المجتمعية الحقيقية

أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني عصام 
خلف أن الوزارة داعمة لكافة المش��اريع التي تش��كل ترجمة حقيقية 
لمفهوم الش��راكة المجتمعية والتي تعود بالنف��ع العام على كافة 

المواطنين. 
وأوض��ح خلف، خالل زيارة قام بها لمش��تل المواطن أنور بو حمد في 
منطقة البس��يتين، أن »مثل هذه المش��اريع تش��كل فهم��ا حقيقيًا 
وإحساس��ًا بالمس��ؤولية الوطني��ة تج��اه المجتمع، ونحن ف��ي وزارة 
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني يسعدنا دعم مثل 
هذه المش��اريع التي تس��هم في تش��جير وتخضير مملك��ة البحرين، 

وتسهم في تحسين البيئة والمناخ في المملكة«. 

وتابع: »لدى الوزارة مشاريع استراتيجية كثيرة، وجميع هذه المشاريع 
يش��كل فيها المواطن حجر الزاوية، فالهدف األساس��ي من مشاريعنا 
هو خدمة المواطنين س��واء فيما يتعلق بالنظاف��ة إذ أن المواطنين 
والمقيمين ش��ركاء حقيقين في الحفاظ عل��ى النظافة، وكذلك فيما 
يتعلق بالتش��جير والتخضير، فإن المواطنين كذلك شركاء أساسيين 
في تنفيذ وترجمة هذه االس��تراتيجية إل��ى برامج ومبادرات تعكس 
الوج��ه الحضاري للمملكة«، مش��يرًا إل��ى أن »مب��ادرة المواطن أنور 
بوحمد تأتي ضم��ن هذه الرؤية وترجمة تع��ود بالنفع على الجميع 
وأن هناك مب��ادرات أخرى انطلقت كمبادرة أصدقاء الحدائق كان لها 

األثر اإليجابي في مختلف المناطق«. 

 وزير األشغال: البدء بأعمال تطوير 
شارع الفاتح بـ30 مليون دينار أبريل المقبل

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي عصام خل��ف إن الوزارة س��تبدأ في 
أعم��ال مش��روع تطوي��ر ش��ارع الفات��ح خالل 
ش��هر أبري��ل المقب��ل، مش��يرًا إلى أن��ه تمت 
ترسية المش��روع من قبل مجلس المناقصات 
والمزاي��دات عل��ى ش��ركتي ن��اس للمقاوالت 
وهوتا هيجرفيلد بقيم��ة إجمالية تبلغ حوالي 
30 ملي��ون دينار وبتمويل م��ن قبل الصندوق 

السعودي للتنمية.
وأضاف خلف إن المش��روع يعد أحد المش��اريع 
االستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية 
الت��ي تدعم المس��يرة التنموية وتس��هم في 
تطوير ش��بكة الطرق ف��ي المملكة، من خالل 
العم��ل عل��ى إيجاد أفض��ل الحل��ول لمعالجة 
االزدحام��ات المروري��ة، حيث إن ش��ارع الفاتح 
للحرك��ة  الناق��ل  الرئي��س  الش��ريان  يعتب��ر 
المرورية لمنطقة شرق العاصمة المنامة وهو 
جزء من مش��روع أكب��ر أال وهو ش��ارع المنامة 
الدائري ال��ذي يهدف إلى خل��ق حركة مرورية 

حرة بدون توقف في العاصمة.
النهض��ة  يدع��م  المش��روع  أن  إل��ى  وأش��ار 
االقتصادي��ة وج��ذب االس��تثمارات بم��ا يعزز 
تنش��يط القطاعات االقتصادي��ة في المملكة 
باعتب��ار أن الش��ارع يربط بين تقاط��ع ميناء 
س��لمان وجس��ر المنام��ة الش��مالي الموصل 
إلى خلي��ج البحرين، إلى جانب مس��اهمته في 
تنشيط الحركة الس��ياحية والتجارية والجذب 

نحو المناطق الحيوية في العاصمة.
وأوضح أن المش��روع يمتد من جس��ر الش��يخ 
حمد ش��مااًل وحتى تقاطع ميناء سلمان جنوبًا، 
وس��يوفر منافذ بديلة لمنطق��ة الجفير، حيث 
ستش��تمل األعمال الرئيسة فيه على توسعة 
شارع الفاتح إلى أربع مسارات في كل اتجاه مع 
إنشاء نفق أرضي بثالثة مسارات في كل اتجاه 
عند تقاطع شارع الفاتح مع شارع أوال )تقاطع 
فن��دق الخلي��ج( مع توفي��ر تقاطع أرض��ي يدار 
بإش��ارات ضوئية، باإلضافة إلى إنش��اء جس��ر 

علوي بمسارين للحركة المرورية القادمة من 
المنامة شمااًل على شارع الفاتح باتجاه الجفير 
شرقًا إلى ش��ارع األمير سعود الفيصل مع غلق 
تقاط��ع ش��ارع الفاتح مع ش��ارع الش��يخ دعيج 
الحالي، كما يشمل المشروع توفير جسر علوي 
بمسارين للدوران العكسي بالقرب من مدخل 
كورني��ش الفاتح للحرك��ة المرورية المتجهة 

شمااًل.
وأردف أن الوزارة بدأت في وقت سابق باألعمال 
التحضيرية للمشروع منذ عام 2019، وتمثلت 
في نقل ش��بكات الكهرباء الرئيسة من وسط 
الشارع إلى مواقعها الحديثة خارج حرم الشارع، 
كذلك ش��بكات الخدمات األخرى، باإلضافة إلى 

نقل خ��ط الصرف الصحي الرئي��س من داخل 
الش��ارع إلى الموقع الجديد حت��ى ال يتعارض 
م��ع أعم��ال إنش��اء النفق عن��د تقاطع ش��ارع 
الفاتح مع ش��ارع أوال، إلى جانب التنس��يق مع 
وزارة المواصالت واالتصاالت وذلك لتخصيص 
مس��ار خاص بالقط��ار المحلي، حت��ى ال يتأثر 
الشارع بأية أعمال عند بدء العمل على القطار 

المستقبلي.
وبي��ن خلف أن من ش��أن المش��روع أن يخفف 
االزدحام��ات المرورية التي يش��هدها الش��ارع 
ورفع مس��توى الس��المة المرورية عليه، حيث 
يبلغ حجم الحركة المرورية المستخدمة لشارع 
الفاتح ف��ي الوقت الحالي 87 أل��ف مركبة في 

الي��وم، ومن المتوقع أن يصل حجم المرور إلى 
138 ألف مركبة في اليوم في سنة 2030. ومن 
المؤمل بعد االنتهاء من المشروع توفر طاقة 
اس��تيعابية عالية تصل إل��ى 140 ألف مركبة 

ف��ي اليوم تخدم المرور العابر لش��ارع الفاتح، 
وكذلك توفي��ر منافذ سلس��ة لمنطقة الجفير 
والقضيبي��ة وكل م��ن قرية الجفي��ر والغريفة 

وأم الحصم.

 محافظ الشمالية: 
ضرورة التزام المآتم باإلجراءات 
االحترازية خالل مناسبات رجب

أكد محافظ الش��مالية علي العصف��ور، أن المس��ؤولية الوطنية، تتطلب 
االلت��زام بمن��ع التجمعات ف��ي مختل��ف األماك��ن، والتقي��د بالتعليمات 
واإلرش��ادات الوقائية لتجنب اإلصابة بفي��روس كورونا )كوفيد�19(، داعيًا  
إلى ض��رورة التزام المآتم بم��ا جاء في بيان األوق��اف الجعفرية من حيث 
إقامة المناس��بات الدينية في شهر رجب، عبر تقنية البث المباشر وتطبيق 

اإلجراءات االحترازية بالدقة المطلوبة.

توسعة الشارع إلى أربع مسارات في كل اتجاه

 طاقة استيعابية 
تصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم

تفاعاًل مع ما نشرته
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تحديد األراضي السكنية لتحمل 
التصنيف الخاص بالمحرق

واف��ق مجلس بل��دي المح��رق على تحدي��د جمي��ع المناطق 
الس��كنية واالس��تثمارية بخرائ��ط التصني��ف الخاص��ة بجزر 
المح��رق، وأن تكون جميع األراضي الس��كنية تحمل التصنيف 
»س��كن خاص »أ« وبهذه اآللية سوف يسهل إصدار تراخيص 
البناء أو عمل اإلضافات لطلبات التراخيص التي س��وف يتقدم 

بها أصحاب العقارات بمنطقة المحرق.

بلدي المحرق: إزالة األعمدة 
الحديدية لتيسير حركة المرور

واف��ق مجل��س بل��دي المحرق على عم��ل فتح��ات لتصريف مياه 
األمطار بمجم��ع 231 بمنطقة الدير، وهن��اك طريقان بالمجمع 
المذك��ور وهم��ا 3135،3138 مرصوفان ولك��ن ال توجد فتحات 
لتصري��ف مي��اه األمط��ار عل��ى الرغم م��ن وجود ش��بكة قائمة 
بالموقع، وأنه تم إعداد مخطط مبدئي لحل هذه المشكلة بتلك 

المواقع.
كما وافق المجل��س بإزالة األعمدة الحديدي��ة على الطريق رقم 
3239 بمجمع 232 بمنطقة الدير، وذلك بس��بب إعاقة األعمدة 

لحركة دخول وخروج المركبات والسيما في الحاالت الطارئة.

 القبيسي يطالب بوضع 
الفتات لمنع رمي الفضالت

سماهر سيف اليزل  «

قدم العضو البلدي عبداهلل القبيس��ي، مقترحًا بشأن وضع إعالنات إرشادية 
لمن��ع رمي الفض��الت في األرض الفض��اء، وخصوصًا بعد مالحظة انتش��ار 
هذه الظاهرة في الش��وارع والطرقات باألحياء السكنية بحجة تركها للطيور 

والحيوانات السائبة. 
وأوضح أن ش��كاوى األهالي في ازدياد، وأن هذه الفضالت تزيد من انتش��ار 
الق��وارض وتجمع الكالب والقطط الضالة، باإلضافة إلى أنها تتس��بب في 
انبعاث روائح كريهه ومزعجة، وتش��وه المنظر الع��ام، وتؤدي إلى تكدس 

الفضالت بصورة يومية. 
وطالب القبيس��ي برفع توصية إلى الجهات المعنية مفادها إيعاز المعنيين 
بعمل الالزم لمنع رمي الفضالت بالطرقات واألحياء السكنية، ووضع الفتات 
إرشادية توضح منع هذا الفعل، وتخصيص مواقع وتهيئتها لهذا الغرض.

  رفض طلب ترخيص مأوى 
للحيوانات األليفة في الهملة

سماهر سيف اليزل  «

ناقش مجلس بلدي الش��مالية في جلس��ته االعتيادية التي عقدت عن بعد 
طلبًا بترخي��ص مأوى للحيوانات األليفة واقع ف��ي منطقة الهملة، وتحفظ 
أعضاء اللجنة الفنية على منح الترخيص مع إصرار ممثل الدائرة زينة جاسم 

على الموافقة. 
وأرجع األعضاء الرافضين للمقترح أسبابهم لكون المنطقة المجاورة للعقار 
تحم��ل التصنيف الس��كني، وإل��ى أن المنطقة في طور التطوي��ر العمراني 
مم��ا يتعارض م��ع وجود مثل ه��ذا المأوى بي��ن البيت واألحياء الس��كنية، 
ذلك باإلضافة لورود ش��كاو من المواطنين والقاطنين بالمنطقة من إزعاج 

الكالب الذي يدوم حتى وقت متأخر من الليل. 
وأوض��ح األعض��اء أن صاحب الطلب لم يأخذ تصاري��ح الجهات المعنية قبل 
البدء في تنفيذ المشروع مما يجعله مخالفًا، خصوصًا كونه مشروعًا تجاريًا 
ولي��س خدميًا، مش��يرين إلى أن مش��روع الم��أوى الذي بصدد أن تنش��ئه 
الحكومة س��يؤوي أكثر من 5 آالف من الكالب الضالة تش��مل جميع مناطق 

ومحافظات البحرين. 
م��ن جهتها، قالت مدير عام بلدية المنطقة الش��مالية لمياء الفضالة، إن 
البلدي��ة ل��م تقدم أي ترخيص لمثل هذه األنش��طة ف��ي المحافظة كونها 

تضر بالصال��ح العام، إذ إن الثروة الحيوانية هي المس��ؤولة عن مثل هذه 
األنش��طة، فيم��ا قال رئيس المجل��س أحمد الكوهجي إن هن��اك 3 مآو غير 

مرخصة في الدائرة الخامسة.

يوفر مبلغ 72 ألف دينار من الميزانية

 »بلدي الشمالية«: 
االنتقال إلى المبنى الجديد خالل أيام

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف رئي��س مجل��س البل��دي 
الش��مالي أحم��د الكوهج��ي، أن 
االنتق��ال إل��ى المبن��ى الجدي��د 
س��يتم خالل 10 أيام، موضحا أن 
االنتق��ال للمبنى الجديد س��يوفر 
على الحكومة 3 آالف دينار شهريا 
أي ما يع��ادل 72 أل��ف دينار من 
الحكوم��ة عل��ى م��دى  ميزاني��ة 

سنتين. 
وأض��اف ل�»الوط��ن« أن التوج��ه 
لمبن��ى  لالنتق��ال  يه��دف  كان 
تخفي��ض  أج��ل  م��ن  حكوم��ي 
النفقات والميزانيات، مش��يرًا إلى 
أن المبن��ى تم تجهي��زه بقاعتي 
اجتماع��ات بكافة المس��تلزمات 
من أجهزة مرئية وصوتية بأعلى 
التقني��ات، باإلضافة إل��ى توفير 
مواق��ف مخصصة لألعضاء ولزوار 

المبنى ومتلقي الخدمات. 
وأش��ار إل��ى أن��ه س��يكون هناك 
مهندس��ون معني��ون بمتابع��ة 
الرقاب��ة والتفتيش ورخص البناء 

بالتنس��يق مع البلدية الش��مالية 
لتقدي��م الخدم��ات للمواطني��ن، 
مبينا أن مكتب األكياس سيكون 
ف��ي المبن��ى حتى تزوي��د أجهزة 
التوزيع ف��ي المجمعات التجارية 

بالمحافظة الشمالية. 
وقال الكوهجي: إن »المبنى مجهز 
بجمي��ع المرافق والمس��تلزمات، 
باإلضاف��ة إل��ى تجهيزه بش��كل 
المواطني��ن  لخدم��ة  كام��ل 

واس��تقباله، وتخصيص ترتيبات 
ل��ذوي الهمم وكبار الس��ن، الفتًا 
إلى أنه س��يكون هناك تدش��ين 
رس��مي للمبن��ى م��ن قب��ل وزير 

األشغال والوكالء.

»بلدية الشمالية«: المآوي مضرة بالمصلحة العامة وال نمنح تراخيص

التجمعات سبب رئيس لزيادة الحاالت

 متعافون: االلتزام باإلجراءات 
االحترازية يقلل اإلصابات بـ»كورونا«

ياسمينا صالح «

أكد متعافون م��ن فيروس كورون��ا )كوفيد19( 
ومخالطين لحاالت قائمة، أن االلتزام باإلجراءات 
االحترازية الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي 
للفي��روس، ل��ه دور كبير ف��ي تقلي��ل اإلصابات 
بالفي��روس، مش��يرين إلى أن التجمعات س��بب 

رئيس لزيادة الحاالت.
وأش��اروا إل��ى أن��ه يج��ب عل��ى أف��راد المجتمع 
التع��اون والتكات��ف من خ��الل اتب��اع اإلجراءات 
االحترازية بهدف حفظ صحة وسالمة المواطنين 
والمقيمين، وحت��ى تعود الحياة إل��ى طبيعتها 
في أق��رب وقت، الفتين إل��ى أهمية األخذ بعين 
االعتبار الجهود الوطنية الكبيرة لفريق البحرين 
والك��وادر العاملة ف��ي الصف��وف األمامية التي 
جعل��ت م��ن مصلح��ة المواطني��ن والمقيمي��ن 

وسالمتهم أولوية قصوى.
وقال��ت ابتس��ام محم��د، وه��ي متعافي��ة م��ن 
الفي��روس: »خالط��ت مصابًا ب��� »كورونا« وهو 
ال يعل��م بإصابت��ه وف��ي الي��وم التال��ي ظهرت 
أع��راض خفيفة منها تكس��ير بالجس��م ومبادئ 

زكام فس��اورتني الش��كوك وقمت بحجر نفس��ي 
على الفور واالتصال بالرقم 444 وأجريت فحصًا 
واتضح أني مصابة، كما اتضح أن الشخص الذي 

خالطته كان مصابًا بالفيروس«.
وأضاف��ت، أنها اس��تمرت ف��ي الحج��ر لمدة 10 
أي��ام تتناول خاللها البندول كل 4 س��اعات حتى 
خ��ف األلم كثيرًا وبعدها تماثلت للش��فاء تمامًا 
وع��ادت صحتي إلى طبيعته��ا، داعية في الوقت 
نفس��ه الجميع إلى تجنب التجمع��ات الخروج إال 

للضرورة القصوى.
وأكدت أن االلتزام باإلجراءات االحترازية الصادرة 
عن الفريق الوطني للتص��دي للفيروس، له دور 
كبير في تقليل اإلصابات بالفيروس، مشيرة إلى 
أن س��المة الجميع أصبحت مس��ؤولية مشتركة 
لتج��اوز ه��ذه الجائح��ة بس��الم ودون خس��ائر 

إضافية.
بينم��ا ذكرت فاطمة كيل��وث، إحدى المتعافيات 
من »كورونا«، أنها شعرت ببعض األعراض بعد 
توجهها برفق��ة زوجها إلى أحد األماكن، فقررت 
إجراء فح��ص كورونا وبالفعل أظه��رت النتيجة 
إصابتنا، حيث أثرت على حياتنا بش��كل كبير ولم 

اس��تطع تناول الطعام لفترة طويلة، ولكن بعد 
فرض الحجر لمدة 14 يوم شفينا تمامًا.

ونصح��ت الجمي��ع بالجل��وس في المن��زل وعدم 
التوج��ه إل��ى أي م��كان إال للض��رورة القصوى، 
وااللت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة الت��ي أقره��ا 
الفريق الوطن��ي فيروس كورون��ا، ألجل الحفاظ 

على صحة الجميع. 
وأح��د  مقي��م  وه��و   ،joby peter ق��ال  فيم��ا 
المتعافين: إنه »خال��ط حالة قائمة لزمليه في 
السكن، حيث شعر بأعراض طفيفة وتوجه فورًا 
إلجراء الفح��ص وكانت النتيجة إيجابية، وحجرت 
نفس��ي أس��بوعًا حت��ى تماثل��ت للش��فاء تمامًا 
وقم��ت بإجراء فحص آخر للتأك��د من خلوي من 

الفيروس«. 
وأكد joby على أهمية البقاء في المنزل وااللتزام 
بكافة اإلجراءات االحترازية الصحية للوقاية من 
الفيروس، معبرًا عن أمله بأن يبتعد الجميع عن 
التجمعات وااللتزام بارت��داء الكمامة في جميع 
األوق��ات للحف��اظ على صح��ة وس��المة الجميع 
لتج��اوز مخاطر الفيروس ف��ي أقرب وقت ممكن 

وبأقل الخسائر.

»سوق العمل«: على وكاالت 
توريد العمال المخالفة التوقف 

فورًا وتصحيح أوضاعها
هدى عبدالحميد  «

دع��ت هيئ��ة تنظيم س��وق العمل المؤسس��ات والش��ركات 
واألش��خاص الذين يقومون بممارسة نش��اط وكاالت توريد 
العم��ال بأي صورة من الصور وتحت أي مس��مى كتوفير خدم 
المنازل بالساعات أو توفير المنظفين أو المنظفات بالساعات 
للمن��ازل، أو توفي��ر مقدمي الرعاي��ة والممرضي��ن أو غيرها 
دون الحص��ول على ترخيص وكالة توري��د عمال من الهيئة، 
إل��ى التوقف ف��ورًا وتصحيح أوضاعه��م وفقًا ألح��كام المادة 
)28( م��ن القانون رقم 19 لس��نة 2006 والقرار المنظم لهذا 
الترخيص رقم 3 لس��نة 2014 بشان تنظيم تراخيص وكاالت 
ت��ورد العمال، واإلجراءات المعمول به��ا لدى الهيئة، لتجنب 

المسائلة القانونية.
وأكدت عب��ر موقعها اإللكتروني أن توفي��ر أي خدمات رعاية 
صحي��ة أو ممرضين أو غيرها من األنش��طة المش��ابهة يجب 
الترخي��ص لها م��ن قب��ل الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحية، باإلضاف��ة إلى ترخي��ص وكاالت توريد 
األيدي العاملة من الهيئة، داعية جميع المواطنين والمقيمين 
الراغبي��ن ف��ي الحص��ول على عمال��ة مؤقتة وف��ق تعاقدات 
رس��مية إل��ى االطالع عل��ى أس��ماء ال��وكاالت المرخصة على 
موقعها اإللكترون��ي )Irra.bh( والتي يجري تحديثها بصورة 
أس��بوعية، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الحكومية من 
خالل عدم التعام��ل مع المكاتب المخالفة لما يش��كله ذلك 
من ضرر على مس��توى المجتمع واألسرة أمنيًا وصحيًا ال سيما 
أن ه��ذه العمالة قد ال تتلقى الرعاية الصحية المناس��بة وال 

تخضع للفحص الطبي الدوري.

وكيل األشغال: ترسية مشروع 
رصف الطرق في العكر قريبًا

 أك��دت الوكي��ل المس��اعد للطرق بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطي��ط العمراني هدى فخرو، أن منطقة العكر 
مقبل��ة على ع��دد من مش��اريع البني��ة التحتي��ة التطويرية، 
حي��ث من المؤمل االنتهاء من إجراءات المناقصة والترس��ية 

لمشروع رصف الطرق الترابية بمجمع 624 في العكر.
ج��اء ذلك، خالل زيارة ميدانية بحض��ور النائب عمار آل عباس 
لقريتي العكر والمعامير، لتفقد احتياجات أهالي المنطقتين 
من مش��اريع بنية تحتية وخدمية، حيث أكدت فخرو أن الوزارة 
حريصة عل��ى تلمس وتلبي��ة احتياجات قاطن��ي المنطقتين 
أس��وًة بباقي مناطق المملكة، ويأتي ذلك ترجمًة لتوجيهات 
الحكومة في ظ��ل اهتمامها بتوفير وتطوي��ر البنية التحتية 
لتالئ��م المواطني��ن وتواك��ب الزيادة اإلس��كانية في مختلف 

المحافظات.
فيما اس��تعرض النائب آل عباس أبرز احتياجات أهالي العكر 
والمعامي��ر وتم تفقد عدد من المواقع التي تنقصها خدمات 
رصف الط��رق والصرف الصحي. كما تم لق��اء عدد من أهالي 
ونشطاء القريتين، وسماع احتياجاتهم بشكل مباشر من قبل 
الوكيل، تم خالل ذلك استعراض المشاريع التي تم البدء فيها 
والمش��اريع المقبلة قريبًا. وقدم آل عباس الشكر إلى الوكيل 
المس��اعد للط��رق وفريق مهندس��ي ال��وزارة عل��ى االهتمام 
والس��عي الحثيث لتلبي��ة احتياجات األهالي وعل��ى تلبيتهم 
الدعوة وتواصلهم الدائم لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
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 المدربة فاطمة رياض: »كورونا«رأي الشباب
حافز لممارسة الرياضة واإلغالق ليس عذرًا

أك��دت المدرب��ة البحرينية الش��ابة 
فاطم��ة ري��اض ف��ي فق��رة تح��ت 
ف��ي  الرياض��ة  »ممارس��ة  عن��وان 
ظل جائح��ة كورونا« تابع��ة للجنة 
الش��باب بالمجل��س األعل��ى للمرأة 
أهمية الرياضة ف��ي جميع األوقات، 
الفت��ة إلى عدم أخذ »كورونا« كعذر 
للخم��ول والس��منة حتى م��ع إغالق 

الصاالت الرياضية.
وبين��ت رياض وهي مدرب��ة الفريق 
النسائي لكرة السلة بجامعة العلوم 
التطبيقي��ة وعضو االتحاد البحريني 
لكرة السلة والمساهمة في تدريب 
عدة ف��رق لكرة الس��لة منها مدينة 
عيس��ى والحالة أن الرياضة في ظل 
جائح��ة »كورونا« لها أهمية صحية 
ونفس��ية، والمرحل��ة اآلن تتطل��ب 
مالزم��ة المن��زل وله��ا العديد من 
النفس��ية،  التداعي��ات كالضغ��وط 
النش��اطات  وج��ود  ع��دم  بس��بب 
المعت��ادة، إذ ال ب��د من ممارس��ة 
الرياضة لتحس��ين الم��زاج وتخفيف 
النفس��ية،  والضغوط��ات  التوت��ر 
لما له��ا الدور البارز في المس��اعدة 
على زيادة المناعة وتحس��ين صحة 
الرئتين والجهاز التنفسي ومكافحة 

أمراض القلب.
وتضي��ف: »أنصح الجمي��ع في هذه 
الش��بابية  الفئة  الفت��رة وخصوصًا 

بمارس��ة الرياض��ة بالمن��زل أو في 
األحي��اء الس��كنية، اذ م��ن الممكن 
ممارس��ة تمارين كالقدرة واإلطالة 
والتمارين الهوائية بش��كل مبسط 
ومري��ح بفت��رات يومية م��ع ضرورة 
التنوي��ع فيم��ا بينهم، واخ��ذ إجازة 
يوم او يومين خالل األس��بوع إلراحة 
الجس��م والعضالت، يمكن للشباب 
ممارس��ة رياض��ة الكثاف��ة العالية 
حس��ب الق��درة والنم��ط المعت��اد 
علي��ه قبل أزم��ة »كورونا«، ومن لم 
يعتد على ذلك فممارس��ة الرياضة 
العادي��ة لم��دة 30 ال��ى 45 دقيقة 
يومي��ًا، م��ع االكثار من ش��رب الماء 
حس��ب كتل��ة الجس��م من لت��ر الى 
لتري��ن، مع االخ��ذ بإختالف نس��بة 

الحاجة للمرأة والرجل ومن ش��خص 
يم��ارس الرياض��ة بش��كل مكث��ف 
وغيره، بسبب اختالف فقد السوائل 

بحسب نشاط الجسم«.
وزادت بالق��ول: »يمك��ن لألطف��ال 
كذلك ممارس��ة أكثر من 20 نشاطًا 
رياضيًا مناس��بًا له��م، أبرزها توفير 
عل��ى  وحثه��م  الذكي��ة  الس��اعات 
وحس��ب  المش��ي  رياضة  ممارس��ة 
الس��اعة،  خ��الل  م��ن  خطواته��م 
وتش��جيعهم عبر نظ��ام المكافآت، 
البع��ض جرب ه��ذا النظ��ام وأبدى 
مفعوله، ولمن هم دون الخامس��ة 
من الممك��ن تحويل نظ��ام اللعب 
إلى نظ��ام رياضي عبر م��لء أوقات 
بألع��اب يحبونه��ا وف��ي  فراغه��م 
ذات الوق��ت ه��ي تماري��ن رياضية 
تحرك عضالت جس��مهم و تقويهم 
بدين��ًا، ولم��ن ه��م فوق العاش��رة 
من الممك��ن أن يمارس��وا تمارين 
»السكواد« كونها أكثر سهولة، مع 
حثهم على البحث في اليوتيوب على 
نظ��ام ونمط رياضي مناس��ب لهم 
ولعمره��م الحالي، وكذل��ك للمرأة 
الحامل، مقول��ة أن المرأة الحامل ال 
تم��ارس الرياضة خاطئ��ة، في أول 
ثالثة أش��هر م��ن الحم��ل ال أنصح 
الحام��ل بممارس��ة الرياض��ة أو أي 
نشاط، بعد الثالثة أشهر بإمكانها 

الرياضية،  نش��اطاتها  تم��ارس  أن 
وال أنصح نهائيًا بممارسة الرياضة 
تجنبه��ا  ويج��ب  الكثاف��ة  عالي��ة 

نهائيًا«.
الس��ن  ري��اض: »ولكبار  وأوضح��ت 
أيضًا نصيب في هذه الفترة، إذ من 
الممكن أن يمارس��وا أسهل رياضة، 
عبر رفع القدم مرة على اإلصبع ومرة 
عل��ى الكع��ب، وكذلك تمري��ن اليد 
ع��ن طري��ق رفعها بط��رق مختلفة 
للموظفي��ن  وبالنس��بة  وبس��يطة، 
المكتبيين، بإمكانهم عمل تمارين 
عل��ى  الجل��وس  أثن��اء  مخصص��ة 
المكتب م��ن غير عن��اء، بإمكانهم 
اليوتي��وب،  م��ن  عليه��ا  الحص��ول 

تمارين المكتب كثيرة ومختلفة«.
للش��باب  »نصيحت��ي  وقال��ت: 
بالممارس��ة  تحديدًا،  والمبتدئي��ن 
واالعتياد، األمر ليس بالسهل ولكن 
م��ع الممارس��ة الت��ي ق��د تتطلب 
أس��بوعين سيعتاد الجس��م، بسبب 
اعتياد الجس��م على الراحة والخمول 
ف��ي بداية األمر، م��ع العلم بأن في 
البداية س��تكون هناك بعض اآلالم 
ف��ي عض��الت الجس��م، ه��ذا األل��م 
مؤقت لفترة وجي��زة، أنصح الجميع 
بممارسة الرياضة وعدم أخذ جائحة 
وإعط��اء  للجل��وس  كورون��ا كع��ذر 

الخمول فرصة للتمكن منا«.

 فاطمة رياض

األولى على اإلعدادية والمتحدثة باللغة اليابانية

 زينب المؤمن: ال يوجد طريق
مفروش بالورد واالختالف ليس عائقًا

اس��تضافت لجن��ة الش��باب بالمجل��س األعل��ى للمرأة 
الطالبة زينب إبراهيم المؤمن الحائزة على المركز األول 
على المرحل��ة اإلعدادية والمتحدثة باللغ��ة اليابانية، 
لتتح��دث عن إنجازاتها وكيفي��ة مواجهة الحياة بالعزم 

واإلرادة.
وفي هذا الشأن، قالت المؤمن: »اللغة اليابانية تعتبر 
لغة صعبة على األغلب، بالنس��بة لي منذ الطفولة كنت 
أعتقد بأن اللغة اليابانية من أصعب اللغات في العالم 
ولكن كان لدي طموح لتعلمها رغم الصعوبة في ذلك، 
تحديت نفس��ي وقررت أن أجعل من الصعب سهاًل، في 
نظري يج��ب على كل ش��خص تعلم أم��ور جديدة وغير 
مألوفة للتطوير من ذاته في الجانب الحياتي، فالتغيير 
ال ينحص��ر عل��ى الجانب العلم��ي واألكاديم��ي، التغيير 
والتعلم نتيجة عمل متواصل ومجهود فترة زمنية يمكن 
أن تكون طويلة، فعلى سبيل المثال تعلمت في البداية 
المرادفات واألفعال واألس��ماء كبداية بس��يطة للتعلم 
لمحاول��ة تعلم أكثر قدر ممكن م��ن اللغة، ما يدفعني 
ويحفزنن��ي دائمًا هو تش��جيع الناس لي ف��ي كل مكان 
ب��دءًا من العائلة إلى األصدقاء وطاق��م المعلمين، وما 
يدور في داخلي م��ن ردة فعل تجاه هذه الثقة ومحاولة 
أن أكون محلها وأرد الجميل لهم بالتميز، وكذلك ثقتي 
التامة باهلل س��بحانه هي سر نجاحي، نظرتي لإلنجازات 

تمكنني من مواصلة النهج لمستقبل مبهر«.
وأضافت: »كمكفوفين كانت جائحة كورونا )كوفيد19( 

مرحلة اس��تثنائية بالنسبة لنا، الدراسة عن بعد ليست 
باألمر الس��هل باإلضافة إل��ى التحدي��ات الكبيرة التي 
تبعتها مع محاولة البقاء في نفس المس��توى والتطور 
لألفض��ل. على مس��توى التعليم أطمح دائم��ًا لتحقيق 
الدرج��ات العالية ف��ي المرحل��ة الثانوي��ة والجامعية، 
وطموح��ي ليس له ح��دود وال يمكنني تحديده اآلن، في 
الوقت الراهن أفكر بالوصول للماجستير والتميز فيه«.

وتابع��ت: »اس��تقبلت خبر حصولي عل��ى المركز األولى 
على مس��توى المملكة باالتصاالت المباركة لي، حينها 
لم أكن أعلم س��بب ذل��ك، كنت أعتقد ب��أن هناك خطأ 
في األس��ماء المعلن عنها، كانت ردة فعلي هي ش��عور 
مفاج��ئ ال تصف��ه الكلم��ات، حي��ث إن جائح��ة كورونا 

)كوفيد19( خلطت بعض األمور«. 
وبين��ت المؤم��ن: »ف��ي الغال��ب ليس لدي وق��ت فراغ 
إلضاعته، أعمل جاهدة لمس��اعدة إخواني في دراستهم 
وكذلك أقوم بقراءة الكتب والروايات الجديدة، فاإلنسان 
يحاول قد المستطاع اكتساب أمور جديدة بشكل يومي 
لزي��ادة حصيلته من المعلومات جاهدًا لتطوير نفس��ه 
لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، إذ دائمًا أحرص على 
قراءة كل جديد وبعد ذلك أقوم بمناقش��ته مع العائلة 
للحص��ول على أكبر نس��بة من االس��تفادة، كذلك لدي 
فكرة جديدة عبارة عن عمل فيديوهات توعوية تعرض 
على منص��ات التواص��ل االجتماعي، ته��دف إلى زيادة 
الوعي، ردة فع��ل الناس وتش��جيعهم للفكرة تدفعني 

للمزيد«. 
وأردفت: »ال يوجد طري��ق مفروش بالورد، منذ المرحلة 
االبتدائي��ة وإل��ى اآلن والصعوب��ات تواجهن��ي، مث��ل 
الكت��ب والكتابة، لكني أعمل لتف��ادي تلك الصعوبات 
وإيجاد الحلول لها لتس��هيل المستقبل، وال أنسى فضل 
صديقات��ي ومعلماتي تجاه��ي، فهم تحدوا أنفس��هم 
وعمل��وا جاهدين لمس��اعدتي، فمثاًل كان��وا يتعلمون 
لغ��ة المكفوفي��ن »برايل« وذل��ك لتصحي��ح اختباراتي 
المدرس��ية، أعتبره إنج��ازًا كبيرًا أن يتعلم ش��خص أمرًا 
جديدًا وفي ذات الوقت هو دافع كبير لي، فمن هم حولي 
يعملون لمس��اعدتي ويجب أن أرد لهم الدين بالتفوق 
والنجاح، أس��رتي م��ن أول الداعمين لي ف��ي خطواتي، 
تركي��ز أمي تجاهي كان على الجانب الديني والقرب من 
اهلل، التزام��ي الديني ه��و نتيجة اهتمام أمي وهو س��ر 

توفيقي«.
وختم��ت المؤمن بقوله��ا: »االختالف بين األش��خاص 
في الش��كل لم ولن يكون عائق��ًا للتميز، ويجب أن نرى 
األش��خاص المختلفي��ن بنظ��رة إيجابية لم��ا يملكونه 
م��ن ممي��زات مختلف��ة، النظرة المش��رقة لألش��خاص 
المختلفين وتقبلهم م��ن الممكن أن تحقق الكثير من 
األمور، تم دمجي بعمر 6 سنوات في المرحلة االبتدائية، 
الحظت أن الناس ينظرون إلى األمور المتش��ابهة بيني 
وبينهم والعكس، وال توجد مشكلة في االختالف ويجب 

التكيف معه«.

 العولمة في الفكر 
اإلسالمي وتوجه الشباب

العال��م  تمح��ور  رغ��م 
وجعل��ه كم��ا الهاتف في 
يد اإلنس��ان وتنقله حيُث 
ما أراد وه��و جالس وبما 
وصلن��ا ل��ه م��ن تقني��ة 
بها  الوص��ول  اس��تطعنا 
لما نريد ف��ي جميع أنحاء 
العال��م، لعب��ت العولمة 
ال��دول  ف��ي  كبي��رًا  دورًا 
وبالخصوص  اإلس��المية 

مجتمعنا الشبابي.
المجتمع��ات  كان��ت  إذا 
تهت��م باألم��ن الغذائي، 

واألم��ن الصح��ي واألم��ن العس��كري، فإنه وفي س��ياق ثورة 
االتص��االت والمعلوم��ات والتطور التقني في ظ��ل العولمة، 
أصب��ح األم��ن الفك��ري واألخالقي ألف��راد المجتم��ع وخاصة 
الش��باب، أمرًا في غاية األهمية باعتباره بعدًا استراتيجيًا في 
الحفاظ على الهوية الوطنية ومقومات المجتمع، من االنحالل 
والذوب��ان ف��ي ذاتي��ة اآلخري��ن، لقد دخل��ت البش��رية اليوم 
ف��ي عصر العولمة ث��ورة االتصاالت والمعلوم��ات والتواصل 
الفوري، مما يهدد األمن الفك��ري واألخالقي والقيمي، وطرق 
حي��اة المجتمعات، وبخاص��ة إن ثقافة الش��باب غير محصنة 
أمام هذا الس��يل الجارف من الرسائل واإلش��ارات التي تجوب 
أرجاء األرض طوال الوقت، حاملة معها أفكارًا وقيمًا ومفاهيم، 
تختل��ف تمامًا عن قيمن��ا وثقافتنا، حيث أخ��ذت تجذب إليها 
العدي��د من الناظرين، وخاصة فئة الش��باب الذي أصبح يقلد 
كل أنواع الس��لوك التي يش��اهدها في تل��ك الفضائيات مثل 
األكل والش��رب والغناء والرقص.. إلخ، األمر الذي س��يؤثر في 
أفكاره��م وأخالقهم ويؤدي إلى س��لب ش��خصياتهم الوطنية 
بم��ا تتضمنه من مقومات، وبالتالي أصبح الوضع خطيرًا جدًا 

يحتاج إلى تدابير وقائية لمواجهة تلك المخاطر. 
وم��ن أكثر التأثي��رات س��لبًا التأثير ف��ي الهوية اإلس��المية 
للش��باب، وغي��اب االلت��زام بتعالي��م الدين، وتش��ويه اللغة 
العربي��ة كذلك تمثل تحديًا فكريًا وثقافيًا ولغويًا وس��لوكيًا، 
خصوصًا أن الشباب قد أثبت مخاطرها على الجوانب الثقافية، 
وبالتالي يعد البعد الثقافي للعولمة من أخطر أبعادها، فهي 
تعني إشاعة قيم ومبادئ ومعايير ثقافة واحدة وإحاللها محل 
الثقافات األخرى، مما يعني تالش��ي القيم والثقافات القومية 
وإح��الل القيم الثقافية للب��الد األكثر تقدم��ًا محلها، وخاصة 
أمري��كا وأوروب��ا، األم��ر الذي قد ينعكس س��لبًا عل��ى الهوية 
الثقافي��ة للش��باب العربي.والعولمة ببعده��ا الثقافي الذي 
يعن��ي ثقافة بح��دود ثقافية معينة من خالل انتش��ار األفكار 
والمعتق��دات والقيم والقناعات وأنم��اط الحياة واألذواق ذات 
الصبغة الغربية على الصعيد العالمي، عن طريق االنفتاح بين 
الثقافات العالمية بفعل وسائل االتصال الحديثة، واالنتقال 
الح��ر لألف��كار والمعلوم��ات، وبالتالي فهي أص��ل العولمات 
االقتصادية واالجتماعية والسياس��ية واألخالقية، ألن الثقافة 
هي التي تهيئ األذهان والنفوس لقبول تلك األنواع، فالثقافة 
عنصر أساسي، وهي تش��مل العادات والتقاليد، والمعتقدات 
والقيم، وأنماط الحي��اة المختلفة،أم��ا مضامينها ومحتواها 
فهي البرامج الفكرية والتص��ورات األدبية والفنية والمذاهب 
النقدي��ة، واآلراء اإليديولوجي��ة، ووجه��ات النظر السياس��ية، 
ونم��ط الحياة، والتقالي��د االجتماعية في الم��أكل والملبس 
والمشرب والبرامج التمثيلية الغنائية والموسيقية وما شابه 
ذلك ومن هنا نجد أن العولمة ليست نظامًا اقتصاديًا فحسب 

بل ترتبط ارتباطًا عضويًا مع وسائل االتصال الحديثة. 

أحمد النسيم

 الفنانة فاطمة حسن:
الرسم بالفحم اكتشاف جمال ال حدود له

فاطم��ة حس��ن فنان��ة 
الرسم  تعشق  بحرينية 
بالفح��م ال��ذي تعتبره 
الخام��ة المتمايلة بين 
وتس��عى  أصابعه��ا، 
ب��ه لنق��ل وم��زج واقع 
الحياه من خالل أوراقها 
أن  تؤك��د  إذ  الفني��ة، 
الدقيق��ة  التفاصي��ل 
تستهويها، في ترجمة 
لما يج��ول بين عينيها. 
في  وأك��دت: »ش��غفي 
الفن ال ينتهي، تعمقي 
في اكتش��اف الجمال ال 
حدود ل��ه، كلما نظرت 
م��ن حولي ذهب��ت في 
فسبحان  التكوين  عالم 
الخال��ق،  المص��ور  اهلل 
أش��به تعلق��ي بالف��ن 
ال  ق��د  ال��ذي  بالم��رء 
يحصل على ماء ليشربه 
عل��ى  يحص��ل  ولك��ن 
األلوان كونها متنفس��ًا 

لدي«. 
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 استشارية طب نفسي: اإلعاقات مشاهدة 
وغير مرئية والبعض ال يقبل وصفه معاقًا

أك��دت استش��ارية الطب النفس��ي 
بقس��م األطف��ال والناش��ئة د.نيلة 
ناص��ر، أن اإلعاقات تصنف حس��ب 
أو  الحاس��ة  أو  العض��و  قص��ور 
الوظيفة، ويمكن أيضًا تقس��يمها 
إلى مرئية أو غير مرئية، فالشخص 
الفاق��د لط��رف أو الذي يس��تخدم 
كرس��يًا متحركًا يعاني م��ن إعاقة 
مرئية، أما الش��خص ال��ذي يعاني 
م��ن اضط��راب نفس��ي أو ذهن��ي 
فهو ش��خص يعاني من إعاقة غير 
مرئية، وق��د يواجهون صعوبة في 
فهم ش��خص م��ا أو تصديق��ه إذا 
كان��ت لديه��م إعاقة غي��ر مرئية، 

ويحتاج حقًا إلى المساعدة.
وأضافت ل�»الوط��ن«، أنه قد يتولد 
ل��دى البعض نظرة س��لبية بش��أن 
وبع��ض  إعاقته��م  ع��ن  الكش��ف 
إزاء  بالقل��ق  يش��عرون  األش��خاص 
إط��اق الصف��ات عليه��م والخج��ل، 
ويش��عرون أن المصطل��ح ال ينطبق 
عليهم حقًا.. وفيما يلي نص اللقاء..

ما مفهوم اإلعاقة؟
� اإلعاق��ة تعن��ي اإلصاب��ة بقص��ور 
كلي أو جزئي بش��كل دائم أو لفترة 
طويلة في إحدى القدرات الجس��مية 
أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو 
النفسية. وتتسبب في عدم إمكانية 
العادية،  الحي��اة  تلبي��ة متطلب��ات 
واعتم��اده على غيرة ف��ي تلبيتها أو 

احتياجه ألداة خاصة تتطلب تدريبًا 
أو تأهيًا خاصًا لحسن استخدامها.

م��ا هي أنواع اإلعاقة؟ وكم يبلغ عدد 
المعاقين على مستوى العالم؟

� هناك أن��واع لإلعاقة، منها اإلعاقة 
الحركية مثل الشلل الدماغي، مرض 
ضم��ور العض��ات التده��وري مثل 
العم��ود الفق��ري، اإلعاق��ة العقلية 
والتخلف العقل��ي أو التوحد، اإلعاقة 
البصري��ة: س��واء الكل��ي أو الجزئي، 
واإلعاقة الس��معية. فهذه اإلعاقات 
يمكن أن تكون موجودة منذ الوالدة 
أو أن يص��اب به��ا اإلنس��ان ف��ي أي 

مرحلة من مراحل حياته.
وتش��ير اإلحصائي��ات إل��ى أن هناك 
نح��و مليار ش��خص مع��اق أي %15 
من س��كان العالم، فبالتالي تنقسم 
اإلعاق��ات حس��ب قص��ور العضو أو 
الحاس��ة أو الوظيف��ة، ويمكن أيضًا 

تقسيمها إلى مرئية أو غير مرئية.
ه��ل ممكن تجن��ب اإلعاق��ة أو الحد 

منها؟
� تب��دأ الرعاي��ة الطبي��ة حت��ى قبل 
اإلصاب��ة باإلعاق��ة فالوقاي��ة خي��ر 
من العاج، فإج��راء بعض الخدمات 
الطبية وإدخالها في الرعاية الطبية 
مث��ل تحليل ما قبل الزواج والتحاليل 
أثن��اء الحم��ل لألم��راض الت��ي ق��د 
تتسبب في اإلعاقة، وتحليل األطفال 

بعد الوالدة مباشرة والذي من شأنه 
أن يحد من حدوث هذه الحاالت.

أم��ا بع��د ح��دوث اإلعاق��ة وإصابة 
هؤالء األشخاص بها، فيبدأ المشوار 
الطبي أيض��ًا، في المراح��ل األولى، 
حيث أن التشخيص واكتشاف الحالة 
في المراح��ل األولى مهم جدًا والذي 
ق��د يتوافر معه في بع��ض األحيان 
عاج سواء دوائي أو جراحي للحد من 

اإلصابة أو تخفيف حدتها.
فبعض الح��االت يكون التش��خيص 
عل��ى  كبي��ر  تأثي��ر  ذا  المبك��ر 
مس��تقبلهم، فلتدخل المبكر مردود 
إيجابي على حياته��م وتطورها نحو 

األفضل.

م��ا أهمي��ة الحص��ول عل��ى العناية 
الطبية للمرضى المصابين باإلعاقة 
غير المرئية مثل العصبية والعقلية؟
� التأهي��ل االجتماع��ي: وه��و إعداد 
للتكي��ف  اإلعاق��ة  ذوي  األف��راد 
والتفاع��ل اإليجاب��ي م��ع المجتم��ع 
ومتطلبات الحي��اة من خال البرامج 
واألنشطة االجتماعية وإيجاد فرص 

العمل الجيدة.
وتعتمد الرعاية الصحية على العاج 
باألدوية أو العاج الطبيعي وغيرها. 
كما تعتمد على نوع اإلصابة لديهم 
والحرص على متابع��ة العاج وأخذ 

اللقاحات الازمة.
وتعتب��ر الرعاي��ة الطبية ح��ق قبل 
اإلصابة باإلعاقة وقد تشمل تحليل 
الحال��ة وتش��خيصها وتوفير العاج 

والعناية وإعادة التأهيل.
تمك��ن  التش��خيص  فمعرف��ة 
المتخصصي��ن م��ن إرش��اد األه��ل 
البرامج  لتلق��ي  المناس��بة  لألماكن 
والتفاع��ل  والتكي��ف  التأهيلي��ة 
اإليجاب��ي م��ع المجتم��ع ومتطلبات 
الحياة اليومي��ة، وحتى يكون بعض 
األش��خاص مؤهلي��ن إليج��اد فرص 
عمل جيدة، وق��د يتطلب في بعض 
الح��االت االس��تفادة م��ن الخدمات 
الجراحية  العملي��ة  الصحية ومنه��ا 
والعاج��ات بمختلف أنواعها س��واء 
وتوفي��ر  التأهيلي��ة،  أو  الدوائي��ة 

األجهزة والتقنية المس��اعدة حسب 
الحالة.

ومن الخدم��ات الطبي��ة التي يكون 
للمعاق الحق في الحصول عليها:-

خ��ال  م��ن  وقائي��ة:  خدم��ات   -
اتخ��اذ احتياط��ات معين��ة، وتوعية 
اإلصاب��ة  م��ن  للح��د  للمواطني��ن 
باإلعاق��ة، فالوقاية خي��ر من العاج 
مث��ل اإلرش��اد الوراث��ي قب��ل الزواج 

والحمل.
- الخدمات العاجي��ة بهدف العاج 

في المراحل األولى والمستمرة.
- خدمات عاجية تتمثل في تقديم 
كاف��ة أوج��ه الع��اج الممكن��ة بما 
يمكنهم من التخلص من اإلعاقة أو 

التخفيف من حدتها وآثارها.
- خدم��ات الرعاي��ة وه��ي خدم��ات 
الذي��ن  تق��دم لبع��ض المعاقي��ن 
يحتاج��ون إل��ى متابع��ة صحية من 
خال اإلشراف الطبي عليهم وتقديم 

األدوية المناسبة.
ما تأثي��ر جائحة كورون��ا على حياة 
األشخاص المصابين بهذه اإلعاقة؟

� بع��ض اإلعاقات تعتم��د حياتهم 
أساس��ًا على اللمس، في��رون العالم 
عب��ر أصابعه��م، وبالتال��ي يعيش 
المكفوفين أس��وأ أيام حياتهم خال 
فترة الجائح��ة والتباعد االجتماعي، 
مث��ل عند عبور الش��ارع واس��تخدام 
المصاعد، وفي حالة الصم فاألقنعة 

تعيق التواصل حيث يعتمد البعض 
منه��م عل��ى ق��راءة الش��فاه ولبس 
األقنع��ة يحجب عنهم ه��ذه القدرة، 
وكما يؤثر على الصوت في األقنعة، 

وقد ينخفض الصوت مع التباعد.
و مع بعض اإلعاقات قد يعانون من 
حاالت مزمنة وأمراض��ًا أخرى تجعل 
المرض أكث��ر خط��ورة عليهم. وقد 
يك��ون من الصعب على األش��خاص 
م��ن ذوي اإلعاق��ة اتخ��اذ خط��وات 
وإجراءات الوقاي��ة والنصائح الطبية 

والتعليمات االحترازية.
فالبق��اء ف��ي المنزل والح��رص على 
التباع��د االجتماع��ي وع��دم وج��ود 
المراك��ز التأهيلي��ة، يض��ع بع��ض 
العوائل في مأزق باألخص إذا كانوا 
عاملين، كم��ا أن تعليمهم عن بعد 

ليس باألمر السهل.
ما هي النصائح التي يمكن تقديمها 

للمرضى وذويهم؟
� انص��ح، بعدم االستس��ام للواقع 
والتفكي��ر في إيج��اد بدائل وحلول 
للحد من آث��ار األزمة والخروج منها 
بأقل ضرر ممكن، إلى جانب أهمية 
تمكينه��م من التواص��ل والتعبير 
عن مش��اعرهم ومش��اركتهم يعزز 
التماس��ك والثبات في االس��تجابة 
اإلحس��اس  يقل��ل  مم��ا  والتكي��ف 
بالعزل��ة لديه��م، وعل��ى األس��رة 

مساندتهم واالهتمام بهم.

د. نيلة ناصر

يطمح لتحوله لمركز رسمي إعالمي خاص بذوي اإلعاقة

 صاحب حساب ذوي الهمم والعزيمة: 
2300 متابع على »اإلنستغرام« خالل عامين

الهم��م  أصح��اب  حس��اب  يع��د 
التي  الحس��ابات  أح��د  البحرينيي��ن 
أنش��اها الش��اب عمار النشيط على 
اإلنس��تغرام وبات له��ا حضور قوي 
وتشهد تفاعًا كبيرًا ولها متابعون 
يصلون إلى أكثر م��ن 2300 متابع 
بعد فترة قليلة ال تتجاوز العامين.

أخب��ار  النش��يط  حس��اب  وينش��ر 
)ذوي  اإلعاق��ة  ذوي  وفعالي��ات 
الهم��م والعزيم��ة( ف��ي المملك��ة 
تقيمه��ا  الت��ي  الفعالي��ات  مث��ل 
المتخصص��ة  والمعاه��د  المراك��ز 
ب��ذوي اإلعاقة، وكذل��ك الفعاليات 
الرياضي��ة والترفيهي��ة والثقافي��ة 
ل��ذوي اإلعاق��ة، ونش��ر المق��االت 
المهتم��ة  واإلرش��ادية  التوعوي��ة 
بش��ؤون ه��ذه الفئ��ة، إل��ى جانب 
ناجح��ة  تج��ارب وقص��ص  ع��رض 

للمعاقين.
 وح��ول هذا الموقع كان لنا حوار مع 

»آدمن« الحساب عمار النشيط:
ما هو سبب اهتمامك بقضية ذوي 

الهمم؟
� بما أنني أحد ذوي اإلعاقة وأستشعر 
للتمي��ز  وحاجته��م  معاناته��م 
واالندم��اج المجتمعي والعمل على 
كل م��ا يحق��ق ه��ذه األه��داف من 
والعمل  والتوعية  والتوثيق  النش��ر 
اإلعام��ي، حرص��ت عل��ى تكريس 

جهدي لدعم قضيتهم.
كيف بدأت فكرة إنشاء هذا الحساب 
عل��ى اإلنس��تغرام؟ وما ه��و مصدر 

تمويله؟
� في البداية، كنت م��ن المتابعين 
لألخب��ار واألح��داث المتعلقة بذوي 

اإلعاق��ة وحصل��ت عل��ى معلومات 
اإلعاق��ة  ل��ذوي  ومهم��ة  مفي��دة 
وقصص محفزة وتشجيعية لتجارب 
أش��خاص يحملون إعاقات مختلفة، 
فوج��دت أنه م��ن الازم نش��ر هذه 
المعلوم��ات وأن تصل إلى كل ذوي 

اإلعاقة في البحرين خصوصًا. 
انتش��ار  اس��تغال  فك��رة  فج��اءت 
وسائل التواصل االجتماعي، فقمت 
بتصمي��م الش��عار وعمل الحس��اب 
وبدأت بنشر األخبار والفعاليات من 
خاله، والتمويل من مالي الخاص.

حدثنا عن فكرة الشعار؟
� في هذا الش��عار استخدمنا أسلوبًا 
بس��يطًا يعطي انطباعًا الئقًا بذوي 
اإلعاق��ة، فهو يعطي رس��الة كبيرة 

في رسم بسيط ومعبر.
إذ يوجد في هذا الشعار شخص على 
كرسي متحرك وذراعاه المرفوعتان 
وذلك عامة على اإللهام والعزيمة 
والقوة، والتاج على رأس��ه يرمز إلى 

أن الشخص المعاق حر وليس عبدًا 
ألي إعاقة في جسده.

م��ن أي��ن تحص��ل عل��ى المواضيع 
المنشورة في الحساب؟

� أحصل عليها من الصحف والجرائد 
المحلي��ة وخصوصًا صفحة »األمل« 
المختصة بش��ؤون ذوي اإلعاقة في 
جري��دة »الوطن«، ومن الحس��ابات 
والمعاه��د  بالمراك��ز  الخاص��ة 
والمهتمة  الرياضي��ة  واالتح��ادات 

بشؤون ذوي اإلعاقة.
وهناك أش��خاص وكت��اب مهتمون 
بشؤون ذوي اإلعاقة يثرون الحساب 

بمقاالتهم وكتاباتهم.
ه��ل واجه��ت صعوبات ف��ي بداية 

االنطاق بهذه الفكرة؟
� الفك��رة جدي��دة نوع��ًا م��ا فه��ي 
المتعلق��ة  للمواضي��ع  مخصص��ة 
ب��ذوي اإلعاقة، فكان م��ن الصعب 
توجي��ه هذا الحس��اب له��ذه الفئة 

والحصول على متابعين للحس��اب، 
ولكن بفض��ل اهلل اس��تطعنا خال 

فترة قليلة تحقيق انتشار نوعًا ما.
ه��ل وج��دت الدعم والتش��جيع من 

المجتمع؟
� ب��كل تأكي��د، بعض الش��خصيات 
والجه��ات  والمعاه��د  والمراك��ز 
رس��ائل  ل��ي  أرس��لت  الرس��مية 
الش��كر والتش��جيع على المواصلة، 
وبعضهم قدم لي دروعًا تعبيرًا عن 
تقديرهم لما أق��وم به من دور في 
خدم��ة قضايا المعاقي��ن من خال 

هذا الحساب.
م��ا ه��و درع »ت��اج الهم��م« الذي 
لبع��ض  تقديم��ه  عل��ى  تح��رص 

الشخصيات؟
� ه��و درع ت��ذكاري يرم��ز للش��كر 
والتقدي��ر إل��ى األش��خاص الذي��ن 
ل��ذوي  يقدم��ون خدم��ات ممي��زة 
اإلعاق��ة، وس��عدنا ج��دًا بتقديمه 
لجمي��ع فئ��ات المجتمع م��ن نواب 
جامع��ة  وأس��اتذة  وش��وريين 
وناش��طين في مج��ال ذوي اإلعاقة 
والذين قدموا لنا التشجيع والشكر، 
حيث نقوم باختيار ش��خصية مميزة 
ف��ي كل ش��هر وننش��ر ذل��ك ف��ي 

اإلنستغرام.
الخط��ط  أو  طموح��ك  ه��و  م��ا 

المستقبلية للحساب؟
� أطمح في أن تتطور فكرة مش��روع 
إل��ى  اإلنس��تغرام  عل��ى  الحس��اب 
جمعي��ة أو مرك��ز رس��مي إعام��ي 
خ��اص بنش��اطات وفعالي��ات ذوي 

اإلعاقة ودعمهم إعاميًا.

 المعهد السعودي البحريني
 للمكفوفين يحتفل باليوم الرياضي عن بعد

نظم المعهد الس��عودي البحرين��ي للمكفوفين 
احتف��ااًل باليوم الرياضي الوطني لهذا العام عبر 
الواق��ع االفتراضي »ع��ن بعد«، نظ��رًا للظروف 
االس��تثنائية التي يمر بها العالم جراء تفش��ي 
جائح��ة كورونا، ودعم��ًا للجه��ود الوطنية التي 
يق��وم بها فريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء ف��ي التص��دي 
البحري��ن  احتف��االت  للجائح��ة، وذل��ك ضم��ن 
بالنس��خة السادس��ة من اليوم الرياضي الوطني 
تنفي��ذًا لق��رار رؤس��اء اللج��ان األولمبي��ة بدول 
مجلس التع��اون الخليجي بتنظي��م يوم رياضي 

في كافة دول المجلس يوم الثاثاء في األس��بوع 
الثاني من شهر فبراير من كل عام. 

وق��د تضمن االحتفال مس��ابقة وطنية عن بعد 
 Microsoft عبر تطبي��ق الفص��ول االفتراضي��ة 
teams بعن��وان ي��وم البحري��ن الرياضي والتي 
اس��تهدفت جميع الطلبة المكفوفين بالمملكة، 
حيث فاز بالمراكز األولى الطالب جاس��م الش��يخ 
بالصف الثاني االبتدائي من مدرس��ة س��نابس 
االبتدائي��ة للبني��ن والطالب��ة م��اك الصوف��ي 
ذات  أس��ماء  مدرس��ة  م��ن  الخام��س  بالص��ف 
النطاقي��ن االبتدائي��ة للبن��ات والطالب��ة زينب 
المؤمن بالصف األول الثانوي من مدرسة سترة 

الثانوي��ة للبن��ات، كما تضمن الحفل مس��ابقة 
إلكترونية عن بعد للهيئ��ة اإلدارية والتعليمية 

مع تكريم الفائزين.
وف��ي الختام، ت��م تكري��م الطلب��ة المكفوفين 
م��ن قب��ل قس��م التربي��ة الرياضي��ة بالمعهد 
بإش��راف ليلى بوع��اي. وبهذه المناس��بة، أكد 
مدي��ر المعهد البحريني الس��عودي للمكفوفين 
عبدالواحد الخياط، أن المعهد يحرص دائمًا من 
االس��تفادة من التكنولوجيا المتوفرة لتس��هيل 
الحالي��ة  الظ��روف  وف��ق  التعليمي��ة  العملي��ة 
والمش��اركة الدائمة في المحافل والمس��ابقات 

اإلقليمية والدولية.

التوحد.. األسطورة المغلقة

غامض، محير، مليء بالش��ك، مت��رف بالمفاجآت، يباغتك 
دون اس��تعداد، يتس��لل لحياتك من حي��ث ال تتوقع، تدور 

حوله األساطير والفرضيات.
َوّح��د العالم حوله بتاريخه الصع��ب، وتناقلته الموروثات 
المجتمعية والش��عبية من أنحاء المعمورة عامًا بعد عام، 

دون فهٍم واضح أو وصول لكنهه وماهيته.
ه��و التوحد، أجل التوحد، حقيقي للغاية، يكبر ويس��ير مع 

أبنائنا، ال ظًا، وإنما ضمنًا.
أحيان��ًا أفكر لو أنه يقاس بش��كل فيزيائي، ل��و أنه يظهر 
نفس��ه بش��كل ملموس كما تظه��ر خايا ال��دم المنجلية 
نفس��ها -هالية الش��كل وهزيل��ة- في صورعين��ات الدم 
المخبري��ة، أو حتى كما أظهر في��روس كورونا )كوفيد19( 
المستجد نفس��ه للعالم في نهايات العام 2019 وبدايات 
العام 2020 وكشف عن لثام أعراضه، وتبعات اإلصابة به، 
مما وفر للبش��رية جمعاء حيزًا لمعرفة ما يواجهون وكيف 

يستعدون وكيف يختبرون صنع وتطوير أدواته العاجية.
ه��ذا التوحد، لو أنه يقاس أو يكش��ف عن نفس��ه بش��كل 

ملموس، أكنا حينها سنتعامل معه بشكٍل أفضل؟ 
بطبيع��ة الحال، نح��ن أعداء ما نجهل، ونقات��ل عدوًا خفيًا 
في حرب تأخذ العمر كله، وتحيل حيواتنا البس��يطة لطرق 
لم نكن نتخيل أننا س��نعبر من خالها: التقييم المتجدد، 
البح��ث ع��ن اختصاصيين في النطق واللغ��ة، اختصاصيي 
الس��لوك واختصاصي��ي العاج المهن��ي، أكان أحدنا يعلم 
بوج��ود ع��اج مهني أص��ا قب��ل أن يصط��دم بالتوحد؟؟ 

وغيرها الكثير.
 يثير العجب والذهول، فكيف لعقل إنس��اٍن كامل التكوين 
ومطاب��ق للجمي��ع خارجي��ًا، أن يعم��ل بطريق��ة متميزة 
ومختلفة من الداخل؟ ونحن كم أضعنا من السنين ندرس 
عقل اإلنس��ان تكوينًا م��ن الخارج، وك��م يلزمنا من العمر 

أكثر لنسبر أغواره من الداخل؟
 هذا التوحد، األس��طورة التي عجز الجميع عن فهمها وفك 

عقدها، كلما اقتربنا منه لنعرفه، ابتعد عنا أكثر.
هذا التوحد، األس��طورة الت��ي تحولت إل��ى حقيقة واقعة 
ف��ي حياتن��ا وحياة أطفالن��ا، يومًا ما، س��نفك عقدة ورموز 

األسطورة.
وإل��ى ذلك الحين، نح��ن حامدون ش��اكرون هلل على جزيل 
عطاي��اه، ونب��ذل الغالي والنفي��س ليحيا أطفال وش��باب 

التوحد في هذه
المعمورة أفضل حياة، بخير وسعادة ونماء.

* طبيبة ومستشارة وراثية -  
رئيسة اللجنة التثقيفية التوعوية
جمعية التوحديين البحرينية

د. فاطمة مرهون
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المنامة - بنا

المالكي مديراً 
لمكتب رئيس 

مجلس الوزراء وأميًنا 
لمجلس الوزراء

أصـــــدر عـــن عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
لسنة   )14( رقــــم  مـــرســـوم  خــلــيــفــة، 
لمكتب  عـــام  مــديــر  بــتــعــيــيــن   2021
عام  وأمين  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 

لمجلس الوزراء جاء فيه:
ُيعين  حمد بن فيصل المالكي مديرًا 
الــوزراء  رئيس مجلس  لمكتب  عامًا 

وامينا عاما لمجلس الوزراء.

إنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
صـــدر عن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة،  مرســـوم رقم )11( لسنة 2021 

بإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.
 وجاء في المرســـوم أنه ُينشـــأ مكتب ُيسمى “مكتب 
رئيـــس مجلس الوزراء”، وبذلك ُيلغى المرســـوم رقم 
)53( لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس 
الـــوزراء والمرســـوم رقـــم )22( لســـنة 2016 بإعـــادة 
تنظيـــم مكتب النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، 
كما ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 وجـــاء بالمرســـوم أنـــه ينظـــم مكتب رئيـــس مجلس 
الوزراء على النحو اآلتي:

مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
أوالً: مدير عام السياسات والتنسيق.

ثانيًا: إدارة الشؤون القانونية.

ثالثًا: إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
رابعًا: الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:

 أ -   إدارة الموارد البشرية.
 ب -   إدارة الموارد المالية.

 ج -   إدارة الخدمات ونظم المعلومات.
خامسًا: الوكيل المساعد لإلعالم والتواصل، وتتبعه:

 أ -  إدارة اإلعالم.
 ب -  إدارة التواصل.

سادسًا: وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:
 أ -  الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:

1 -   إدارة البحوث.
2 -   إدارة الدراسات.
3 -   إدارة السياسات.

 ب -  الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1 -  إدارة العمليات.

2 -  أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.
الحكومـــي،  األداء  لتطويـــر  المســـاعد  الوكيـــل    -  ج 

وتتبعه:
1 -   إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2 -   إدارة جودة الخدمة الحكومية.

3 -   إدارة التقييم والتحليل.
4 -   إدارة التنسيق والمتابعة.

المنامة - بنا

جاللة الملك

المنامة- بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
 )23( رقـــم  مرســـوم  خليفـــة،  آل 
لســـنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة 
ُيلغـــى  وبموجبـــه  الخارجيـــة، 
المرســـوم رقـــم )68( لســـنة 2016 

بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.
 وجاء بالمرســـوم أنه ُيعاد تنظيم 
علـــى  وذلـــك  الخارجيـــة،  وزارة 

النحو اآلتي:
وزير الخارجية، ويتبعه:

 أوالً: مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة، 
ويتبعه:

1 -  رئيس قطاع المنظمات.
2 -  رئيـــس قطاع شـــؤون حقوق 

اإلنسان.
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  3

القانونية.

 ثانيـــًا: مديـــر عـــام شـــؤون وزارة 
الخارجية )بدرجة وكيل مساعد(، 

ويتبعه:
التنســـيق  قطـــاع  رئيـــس    -  1

والمتابعة.
2 -  رئيس قطاع االتصال.

3 -  رئيس المراسم.
 ثالثًا: المدير التنفيذي ألكاديمية 
للدراســـات  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
وكيـــل  )بدرجـــة  الدبلوماســـية 

مساعد(.
الشـــؤون  رئيـــس قطـــاع  رابعـــًا:   

االستراتيجية.
 خامســـًا: وكيـــل وزارة الخارجية 

للشؤون السياسية، ويتبعه:
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  1

األفروآسيوية.
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  2

العربية.
3 -  رئيس قطاع شـــؤون مجلس 

التعاون.
4 -  رئيس مركز المدار.

الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  5
األوروبية.

شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  6
األمريكيتين.

 
سادســـًا: وكيـــل وزارة الخارجية 
واإلداريـــة،  القنصليـــة  للشـــؤون 

ويتبعه:
 1 -  إدارة الشؤون اإلدارية.

2 -  إدارة الموارد المالية.
3 -  إدارة الموارد البشرية.
4 -  إدارة نظم المعلومات.

الخدمـــات  قطـــاع  رئيـــس    -  5
القنصلية.

إعادة تنظيم “الخارجية”

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “المالية”

صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مرســوم رقم )17( لســنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنــي، وبموجبــه ُيلغــى المرســوم رقــم )1( لســنة 2019 بإعــادة تنظيــم وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي وَيصــُدر بتنظيم الِخْدمــات المالية 
المشتَركة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بناًء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية واالقتصاد الوطني بما ال يخالف 

االختصاصات المنصوص عليها قانونًا لكل جهة.

 وجـــاء بالمرســـوم أنـــه ُيعـــاد تنظيـــم وزارة الماليـــة 
واالقتصاد الوطني، وذلك على النحو اآلتي:

وزير المالية واالقتصاد الوطني، ويتبعه:
ين العام.  أوالً: مكتب إدارة الدَّ

 ثانيًا: مجلس احتياطي األجيال القادمة.
 ثالثًا: إدارة الرقابة واالتصال.

والمعلومـــات،  للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  رابعـــًا:   
وتتبعه:

 أ -  إدارة الموارد البشرية والمالية.
 ب -  إدارة تقنية المعلومات.

 ج -  إدارة شئون األمالك الحكومية.
 د -  إدارة التدريب والتطوير اإلداري.

 خامسًا: وكيل الوزارة للشؤون المالية، ويتبعه:
  أ -  الوكيل المساعد للعمليات المالية، وتتبعه:

1 -  إدارة عمليات التمويل.
2 -  إدارة المدفوعات والتحصيل.
3 -  إدارة تطوير األنظمة المالية.

  ب -  الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون التعـــاون الدولـــي، 
وتتبعه:

1 -  إدارة العالقات الدولية.
2 -  إدارة االستثمارات الحكومية.

  ج -  الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، 
وتتبعه:

1 -  إدارة الميزانية.

2 -  إدارة المشاريع.
3 -  إدارة سياسة اإليرادات العامة.

  د -  الوكيل المســـاعد للخدمات المالية المشـــتركة، 
وتتبعه:

1 -  إدارة تنسيق شئون الخدمات المالية المشتركة.
2 -  اإلدارة المركزية للمشتريات الحكومية.

3 -  إدارة الكفاءة المركزية.
4 -  عـــدد من مدراء المـــوارد المالية يتم تحديدهم 
ِوْفقـــًا ألداة تعيينهـــم ونْقِلهم لتولِّي مهـــام الِخْدمات 

المالية المشتَركة في الجهات الحكومية.
  سادسا: وكيل الوزارة لالقتصاد الوطني، ويتبعه:
  أ -  الوكيل المساعد للشئون االقتصادية، وتتبعه:

1 -  إدارة التخطيط االقتصادي.
2 -  إدارة السياسات االقتصادية.

3 -  إدارة االستدامة المالية واالقتصادية.
والمؤشـــرات  للتنافســـية  المســـاعد  الوكيـــل    -   ب 

االقتصادية، وتتبعه:
1 -  إدارة المؤشرات االقتصادية.

2 -  إدارة تعزيز التنافسية.
3 -  إدارة التحليل والمعلومات.

المنامة- بنا

صدر عن عاهل البالد  صاحب الجاللة الملك  «
حمد بن عيسى آل خليفة، ، مرسوم رقم )18( 

لسنة 2021 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين 
في وزارة المالية واالقتصاد الوطني جاء فيه:

 ُتعين آمنة أحمد راشد الرميحي وكياًل للوزارة  «
لالقتصاد الوطني في وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.

 كما ُيعين في وزارة المالية واالقتصاد  «
الوطني كٌل من:

 1 -   نور علي سلطان الخليف «
وكياًل مساعداً للشؤون االقتصادية. «
2 -   أسامة صالح هاشم العلوي «
وكياًل مساعداً للتنافسية والمؤشرات  «

االقتصادية.

تعيين وكيل ووكيلين مساعدين في “المالية”

المنامة - بنا

صدر عن عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم 
رقـــم )21( لســـنة 2021 بتعديـــل المادة 
األولـــى مـــن المرســـوم رقم )35( لســـنة 
2016 بإنشـــاء اللجنـــة العليا للتخطيط 
العمراني. وجاء في المرسوم أنه تحل 
عبارة )برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء( محل 
عبارة )برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء( الـــواردة في 
صدر المـــادة األولى من المرســـوم رقم 
)35( لســـنة 2016 بإنشـــاء اللجنة العليا 

للتخطيط العمراني.

تعديل مادة من 
مرسوم إنشاء 

“العليا العمراني”

المنامة - بنا

 بــعــث عــاهــل الـــبـــالد صــاحــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــ ــالل ــجــ ــ ال
العهد  آل خليفة وولي  عيسى 
الــوزراء صاحب السمو  رئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
تــعــزيــة  بــرقــيــتــي  آل خــلــيــفــة، 
ومواساة إلى رئيس جمهورية 
ألبرتو  الــصــديــقــة  األرجــنــتــيــن 
فــرنــانــديــز، فـــي وفــــاة رئــيــس 
األسبق  األرجنتين  جمهورية 
عن  معربين  مــنــعــم،  ــوس  كــارل
ــادق  ــ خـــالـــص تــعــازيــهــمــا وصـ
الفقيد  وألســرة  له  مواساتهما 
األرجنتين،  جمهورية  ولشعب 
ــلــفــقــيــد الــرحــمــة  مــتــمــنــيــيــن ل
ــرة ولــــذويــــه الــصــبــر  ــفـ ــغـ ــمـ والـ

والسلوان.

البحرين تعزي 
رئيس األرجنتين

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مرســـوم رقم )22( لسنة 2021 بتعديل المرسوم رقم )69( لسنة 2014 

بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.
 وبموجـــب المرســـوم، ُيســـتبدل مســـمى اإلدارة العامة لديـــوان وزارة 

الداخلية باإلدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية.

اعتماد مسمى اإلدارة العامة 
لشؤون الداخلية

المنامة -بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مرســـوم رقـــم )12( لســـنة 2021 بإعـــادة تســـمية ونقـــل تبعية 

ديوان الخدمة المدنية.
وبموجبه ُتعاد تســـمية )ديوان الخدمة المدنية( ليصبح )جهاز الخدمة 
المدنيـــة(، ويتبع مجلس الخدمة المدنيـــة. كما ُيلغى كل نص يتعارض 

مع أحكام هذا المرسوم.

إعادة تسمية ونقل تبعية 
ديوان الخدمة المدنية

المنامة- بنا

صـــدر عـــن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )19( لســـنة 2021 
بتعديل بعض أحكام المرســـوم رقم )84( لســـنة 2016 

بإنشاء وتنظيم مركز االتصال الوطني.
وبموجبه يتبع مركز االتصال الوطني مدير عام مكتب 
رئيس مجلس الوزراء. كما ُيلغى كل نص يتعارض مع 

أحكام هذا المرسوم.

“االتصال الوطني” 
يتبع مدير عام مكتب 

رئيس الوزراء

المنامة- بنا

صدر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )20( لسنة 2021 
بتعييـــن نائب رئيس تنفيذي لمركز االتصال الوطني 

جاء فيه:
ـــن أحمد خالـــد العريفـــي نائبًا للرئيـــس التنفيذي  ُيعيَّ

لمركز االتصال الوطني.

العريفي نائبًا لرئيس 
“االتصال الوطني”

المنامة- بنا

صـــدر عـــن عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مرسوم رقم )16( لسنة 2021 
بتعيينـــات في األمانة العامة لمجلـــس الوزراء جاء 

فيه: 
ُيعين في األمانة العامة لمجلس الوزراء كٌل من:

1 -  السيدة مي محمد عاشور
أمينًا عامًا مساعدًا للجان والمتابعة.

2 -   السيدة فاطمة عبدالغني اسماعيل
أميًنا عاًما مساعًدا للموارد وإدارة الجلسات.

تعيين أمينين عامين 
مساعدين في “أمانة 

مجلس الوزراء”

المانمة- بنا

صـــدر عن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )10( 
لســـنة 2021 بإعفاء مستشـــاري رئيس مجلس 

الوزراء.
وجـــاء فيـــه: ُيعفـــى جميـــع مستشـــاري رئيس 

مجلس الوزراء من مناصبهم.

إعفاء مستشاري رئيس 
مجلس الوزراء

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مرســوم رقــم )13( لســنة 2021 بإعادة 
تنظيــم األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، وبموجبــه ُيلغى المرســوم رقــم )36( لســنة 2020 بإعادة تنظيــم األمانة 

العامة لمجلس الوزراء، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وجـــاء بالمرســـوم أنـــه ُيعـــاد تنظيم 
الـــوزراء،  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 

وذلك على النحو اآلتي:
 

الـــوزراء  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
)بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

 أ -  األميـــن العـــام المســـاعد للمـــوارد 
وكيـــل  )بدرجـــة  الجلســـات  وإدارة 

مساعد(، وتتبعه:

1 -   إدارة أمانة سر الجلسات.
2 -   إدارة نظم المعلومات والوثائق.

3 -   إدارة الموارد البشرية والمالية.
 ب -  األميـــن العـــام المســـاعد للجان 
والمتابعـــة )بدرجـــة وكيل مســـاعد(، 

وتتبعه:
1 -  إدارة شؤون اللجان.

2 -  إدارة اإلعداد والمتابعة.

إعادة تنظيم األمانة العامة لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  عـــن  صـــدر 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
لســـنة   )15( رقـــم  مرســـوم  خليفـــة، 
2021 بتعيينـــات فـــي مكتب رئيس 

مجلس الوزراء جاء فيه:

 ُيعيـــن فـــي مكتـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء كٌل من:

 1 -  الشـــيخ فهد بن عبدالرحمن آل 
خليفة

مديرا عاما للسياسات والتنسيق.
2 -   حمد يعقوب المحميد
وكيالً للبحوث والمشاريع.

3 -   مريم عدنان األنصاري
وكيالً مساعدا للمشاريع.

4 -   سارة أحمد بوحجي

وكيالً مساعدا لإلعالم والتواصل.
5 -  السيدة منيرة أحمد فخري

وكيالً مساعدا للموارد والخدمات.
6 -   زياد عادل درويش

األداء  لتطويـــر  مســـاعدًا  وكيـــالً 
الحكومي.

7 -  آمنة علي العريض
وكيالً مساعدا للبحوث والدراسات.

7  تعيينات في مكتب رئيس مجلس الوزراء



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلــس الوزراء الذي عقــد صباح امس 

عن ُبعد.

فـــي مســـتهل االجتمـــاع، رفع مجلـــس الوزراء 
أصـــدق التهانـــي إلـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وإلـــى رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد بمناســـبة الذكرى العشـــرين 
إلقرار ميثاق العمـــل الوطني، مؤكًدا المجلس 
أن المملكـــة شـــهدت عقدين مفعميـــن بالعطاء 
واإلنجـــاز ومنطلقهمـــا الميثاق، الذي اســـتندت 
فـــي  والتحديـــث  التطويـــر  منظومـــة  عليـــه 
مختلـــف المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة 

والتنموية.
بعـــد ذلـــك، أكـــد المجلـــس المضـــي قدمـــا فـــي 
تحقيـــق األهـــداف الرئيســـة لبرنامـــج التوازن 
المالي بما يخدم توجهات المرحلة ومتطلباتها 
خصوصـــا التي فرضها انخفاض أســـعار النفط 
وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا علـــى المســـتوى 

العالمي، واالســـتمرار في تبني المبادرات التي 
تجعـــل السياســـات االقتصاديـــة أكثـــر مرونـــة 
وديناميكيـــة وداعمـــة لتوجهـــات الحكومـــة و 

التنمية االقتصادية.
وأعـــرب مجلس الـــوزراء عن اســـتنكار وإدانة 
مملكـــة البحريـــن اســـتمرار ميليشـــيا الحوثـــي 
اإلرهابيـــة فـــي اســـتهداف مطـــار أبهـــا الدولي 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
بالطائرات المفخخة بشـــكل متعمـــد وممنهج، 
مـــا يعـــرض للخطـــر حيـــاة األبريـــاء اآلمنيـــن 
والمنشآت المدنية الحيوية، في انتهاك صارخ 
اإلنســـاني، مجـــددا موقـــف  الدولـــي  للقانـــون 
مملكة البحرين المســـاند والداعم للمملكة في 
تصديها لهذه االعتداءات اإلرهابية الخطيرة.

بعـــد ذلك أعـــرب مجلـــس الوزراء عـــن أصدق 
التهاني لدولة اإلمارات العربية المتحدة رئيسا 

وحكومة وشـــعبا، بمناسبة نجاح مسبار األمل 
فـــي الوصـــول إلـــى كوكـــب المريـــخ، واعتبره 
المجلس إنجـــازا تاريخيا يؤكد ما وصلت إليه 
دولة اإلمارات الشقيقة من مستويات متقدمة 

ومكانة متميزة في استكشاف الفضاء.
ثـــم نظر المجلس فـــي الموضوعـــات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

المدنيـــة بشـــأن  1. مذكـــرة مجلـــس الخدمـــة 
تعديـــل الهياكل التنظيمية لعـــدد من الوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة وذلـــك بإلغـــاء مناصـــب 
أخـــرى؛  ومســـميات  تبعيـــة  وتغييـــر  وإدارات 
األداء،  وتحســـين  الكفـــاءة  زيـــادة  بهـــدف 
وبموجـــب التعديـــل ســـيتم إلغـــاء 3 مناصـــب 
برتبـــة وكيـــل وزارة، و3 مناصب أخـــرى برتبة 
منصـــب  واســـتحداث  مســـاعد  وزارة  وكيـــل 

مدير.
2. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
 9 الحكومـــة علـــى  والتشـــريعية بشـــأن ردود 
اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.

المنامة - بنا

مجلـــس الـــوزراء: الميثـــاق أدخـــل المملكـــة فـــي عقديـــن مفعميـــن باإلنجـــازات والعطـــاء

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 15 فبراير 2021:

تهنئـــة جاللة الملك وســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء بالذكـــرى العشـــرين 
العمـــل  ميثـــاق  إلقـــرار 

الوطني.

تبنـــي  فـــي  االســـتمرار 
تجعـــل  التـــي   المبـــادرات 
أكثر  االقتصادية  السياسات 

مرونة وديناميكية.

تهنئة دولـــة اإلمارات العربية 
بنجاح وصول مسبار  المتحدة 

األمل إلى المريخ.

اســـتنكار اســـتمرار ميليشـــيا 
الحوثي اإلرهابية استهدافها 
األبريـــاء  لحيـــاة  الممنهـــج 
المدنية  والمنشـــآت  اآلمنين 

الحيوية بالسعودية.

تحقيق  فـــي  المضـــي قدًما 
األهـــداف الرئيســـية لبرنامج 
التـــوازن المالـــي بمـــا يخدم 

توجهات المرحلة٫

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

إلغاء 3 مناصب وكالء وزارات و3 مناصب وكالء مساعدين 
واستحداث منصب مدير.

تعديل الهياكل التنظيمية لعدد من الوزارات، بهدف زيادة الكفاءة.

ردود الحكومة على 9 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.

local@albiladpress.com
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تطـويـر المرافـق وإيجـاد مشروعات خالقـة في “الجنوبيــة”
التقى محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني عصــام خلف، عبر 
تقنيــة االتصــال المرئــي، وذلــك بحضــور نائــب المحافــظ العميــد عيســى 
الدوسري ووكيل الوزارة لشؤون األشغال أحمد الخياط، إضافة إلى عدد 
من المسؤولين؛ لبحث احتياجات المواطنين ومتابعة سير العمل في عدد 

من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأشاد سمو المحافظ بتوجيهات وحرص 
القيـــادة الحكيمـــة علـــى تطويـــر القطاع 
الخدمـــي والتنموي، الذي يحظى برعاية 
عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
الفتـــا إلى أن هذا الدعـــم واالهتمام يبرز 
مســـتوى جودة وكفـــاءة الخدمات التي 
تنفذها الوزارة حاضًرا ومستقبًا لدورها 
في دعم أهداف التنمية من جهة وتلبية 

احتياجـــات المواطنيـــن والمقيميـــن من 
جهة ثانية.

وأثناء االجتماع، أكد ســـمو المحافظ أن 
المحافظـــة حريصة على رصـــد ومتابعة 
احتياجـــات األهالي مـــن مختلف مناطق 
نتائـــج  إطـــار  فـــي  وذلـــك  المحافظـــة، 
سلســـلة الزيارات الميدانيـــة التي قامت 
بهـــا المحافظة الجنوبيـــة لمتابعة تطوير 
المرافـــق والخدمـــات بمختلـــف مناطـــق 
التواصـــل  تعزيـــز  لضمـــان  المحافظـــة؛ 
والشـــراكة المجتمعية مع الجهات كافة، 

مبينـــا أن إقامـــة حزمة من المشـــروعات 
بمختلف مجاالتهـــا بالتعاون مع الجهات 
عمـــل  أولويـــات  ضمـــن  يقـــع  المعنيـــة 
المحافظـــة لدورهـــا المنشـــود في خدمة 

األهالي.
وقـــال “إن المحافظـــة تعتزم االســـتمرار 
فـــي الجـــوالت الميدانيـــة لتوفير أفضل 
الخاقـــة  والمشـــروعات  الخدمـــات 
ســـلم  فـــي  تأتـــي  والتـــي  والمبتكـــرة 
وتطلعـــات  رؤى  وتلبـــي  األولويـــات 

األهالي”.
كما تابع كل من سمو محافظ المحافظة 
وشـــؤون  األشـــغال  ووزيـــر  الجنوبيـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عرًضا 
التـــي  المشـــروعات  أهـــم  حـــول  مرئًيـــا 
األهالـــي  وتطلعـــات  احتياجـــات  تلبـــي 
فـــي المحافظـــة الجنوبية، ضمـــن نتائج 
التواصل الميداني لعدد من المواقع في 

مختلف مناطق المحافظة.
المحافـــظ  ســـمو  أشـــاد  الختـــام،  وفـــي 
بمســـتوى التعـــاون مـــع وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
فـــي  الخدميـــة  بالمشـــروعات  للنهـــوض 
لتلبيـــة  الهادفـــة  والشـــراكة  المحافظـــة 
التواصـــل  وفـــق  األهالـــي  احتياجـــات 

البّناء.

المســـاعد  الوكيـــل  االجتمـــاع،  حضـــر 
الشـــيخ  والصيانـــة  البنـــاء  لمشـــروعات 
مشـــعل بـــن محمـــد آل خليفـــة، والوكيل 
المســـاعد للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة 
بالـــوزارة شـــوقية حميـــدان، ومدير عام 
بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبدهللا، 
الصحـــي  للصـــرف  المســـاعد  والوكيـــل 

بالوزارة إبراهيم الحواج.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ 
الجنوبية: جوالت 

ميدانية لحصر 
احتياجات األهالي

المضي بـ “التوازن المالي” لمواكبة انخفاض النفط وتداعيات كورونا

إلغاء 6 مناصب برتبتـي وكيـل 
وزارة ووكيـل مساعــد

تبني مبادرات تجعل السياسات 
االقتصادية أكثر مرونة وديناميكية

اعتداءات الحوثيين اإلرهابية 
تهدد حياة األبرياء في السعودية

 وصول “المسبار” إلى المريخ 
يؤكد مكانة اإلمارات المتقدمة

المنامة - بنا

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
قرار رقم 10 بتعيين مديرين في مكتب رئيس 

مجلس الوزراء جاء فيه:
ُيعيـــن فـــي مكتب رئيـــس مجلس الـــوزراء كُل 

من:
1. السيد أحمد حسن حميدان

مديرا إلدارة الرقابة الداخلية المركزية.
2. السيد خالد أحمد محمد

مديرًا إلدارة الموارد المالية.

3. السيد أحمد عبدالنبي القيم
مديرًا إلدارة الخدمات ونظم المعلومات.

4. السيدة منار أحمد ثاني
مديرًا إلدارة التواصل.

5. السيد رمزي ريسان البدران
مديرا إلدارة البحوث.

6. السيد وليد صاح المعراج
مديرًا إلدارة السياسات.

7. السيد خالد محمود المرزوقي
مديرًا إلدارة المشاريع.

8. السيد أحمد سامي التاجر

مديرًا إلدارة المشاريع.
9. السيد محمد ميرزا العريبي

مديرًا إلدارة العمليات.
10. الســـيد عبدالكريـــم يوســـف محمـــد مديرا 

إلدارة تطوير الكوادر الحكومية.
11. السيد حسين علي آل شهاب

مديرًا إلدارة جودة الخدمة الحكومية.
12. اآلنسة نجود راشد الجار

مديرا إلدارة التقييم والتحليل.
13. الســـيدة ســـارة عبدالعزيز المريخي مديرا 

إلدارة التنسيق والمتابعة.

قرار بتعيين مديِرين في مكتب رئيس الوزراء

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، قـــرار رقـــم )11( 
بتعيـــن مديريـــن فـــي األمانـــة العامـــة 

لمجلس الوزراء جاء فيه:
لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  فـــي  ُيعيـــن 

الوزراء كُل من:
1. السيد صاح عيسى الرميحي
مديرًا إلدارة أمانة سر الجلسات.

2. السيد ثامر عبدالمنعم الريفي
المعلومـــات  نظـــم  إلدارة  مديـــرًا 

والوثائق.
3. السيد طارق أحمد النعيمي

مديرًا إلدارة الموارد البشرية والمالية.
4. السيد سفيان إبراهيم الهاشل

مديرًا إلدارة شؤون اللجان.
5. السيد أحمد إبراهيم العسيري

مديرًا إلدارة إعداد والمتابعة.

تعيين مديِرين في “أمانة مجلس الوزراء”



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أكــد أطبــاء لـــ “البالد” مآثر الراحل الكبير صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه فــي تأســيس مركــز الشــيخ محمــد بــن 
خليفــة للقلــب والذي أحدث نقلة نوعية في تشــخيص وعــالج أمراض القلب 
في البحرين، وعالوة على تقديمه العالج المجاني للمواطنين وغيرهم ومنها 

الحاالت التي تستدعي تدخال جراحيا.

األمير اإلنسان

أحمـــد  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
العريـــض إن مآثـــر صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه 
هللا(، فـــي تعزيـــز مفاصـــل الحقـــل الطبـــي 
البحريني، وتطويره، والدفع به قدما، أحد 
مراحـــل التحول األساســـية فـــي البحرين 
حيـــا  مثـــاال  أضحـــت  والتـــي  الحديثـــة، 
يحتـــذى فـــي الرعايـــة الطبيـــة والدوائية. 
وأوضـــح العريض في تصريحـــه لـ “البالد” 
معايشـــة  مـــن  تمكـــن  الراحـــل  األميـــر  أن 
احتياجـــات المواطنيـــن الطبية، خصوصا 
بفتـــرة التســـعينات، والتـــي تمخضـــت عن 
إنشـــاء مركـــز الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة 
لعـــالج أمراض القلـــب، والـــذي كان محلقا 
في المستشفى العســـكري آنذاك. وأضاف 
“كانت الفكرة منذ تلك اللحظة في موضع 
التطبيـــق، ولقـــد اســـتدعى األميـــر الراحل 
ريســـان البـــدران وأطبـــاء آخرين لدراســـة 
تطبيـــق الفكـــرة فـــي البحريـــن، والخروج 
بهـــا بأفضـــل صورة ممكنة، وهـــو ما حدث 

فعال”.
المواطنيـــن  مـــن  المرضـــى  “كان  وأردف 
المصابين بأمراض القلب، خصوصا بضيق 
الشرايين يبعثون لدولة الكويت والمملكة 
العربيـــة الســـعودية لتلقي العـــالج، وكنُت 
بتلـــك الفترة أعمـــل في مجمع الســـلمانية 
الطبي، وسئلت عن هذا األمر، ولقد أسسنا 
لذلـــك لجنـــة من األطبـــاء لدراســـته، وكان 
الوزير حينها جواد العريض يشجعنا على 
الدفـــع بالموضوع؛ ليتمكـــن الطاقم الطبي 

من عالج المرضى في البحرين”.
وأكمـــل العريـــض “فـــي حينـــه، تـــم اختيار 
حبيب الطريف وماري الطريف، لاللتحاق 
بهذا المركز، فتمـــت الموافقة، وبدأ المركز 
بتقديـــم خدماته بعد اكتمال الطاقم، ولقد 
اليـــد األساســـية فـــي جلـــب  لبـــدران  كان 
الطواقـــم الطبيـــة مـــن الـــدول األوروبيـــة 

ودول أخرى لتشغيل المركز”.
وتابـــع “اهتـــم األميـــر الراحـــل خليفـــة بـــن 
ثـــراه(  هللا  )طيـــب  خليفـــة  آل  ســـلمان 
بالمشـــروع، وكان يشـــجعنا علـــى إتمامـــه، 

وتوفيـــر األطقـــم الالزمـــة له، والـــذي كان 
حينها في المستشفى العسكري”.

وأضـــاف “لقـــد كان لســـموه حينهـــا النظرة 
المتقـــدم  العـــالج  لتقديـــم  المســـتقبلية 
لمرضـــى القلـــب، ولقـــد حظـــي المركز منذ 
حينهـــا برعايتـــه ليس معنويا فقـــط، وإنما 
منـــذ  المركـــز  توســـع  ولقـــد  أيضـــا،  ماديـــا 
التســـعينات، وبـــدأ يســـتقبل المرضـــى من 
وكان  الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  دول 
األمير الراحل يشجع على تقديم ذلك لهم 
بالمجـــان”. وزاد العريـــض “اهتمـــام األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان رحمـــه هللا  بالمواطن 
وأياديه البيضاء شاهدة وال يمكن نكرانها، 
ولقد كان لسموه الدور الرئيس في إنجاح 
هـــذا الصـــرح الكبيـــر والقائـــم حاليـــا فـــي 
مدينة عوالي، حيث نستذكر هذه األيادي 
منـــذ  بإنشـــائه  ســـاهمت  التـــي  البيضـــاء 

تسعينات القرن الماضي”.

 حرص واهتمام

بدوره، أوضح أنور جمشـــير كان لتأسيس 
مركز الشـــيخ محمد بن خليفة للقلب نقلة 
أمـــراض  فـــي تشـــخيص وعـــالج  نوعيـــة 
القلـــب فـــي البحرين، عالوة علـــى تقديمه 
وغيرهـــم،  للمواطنيـــن  المجانـــي  العـــالج 
ومنهـــا الحـــاالت التـــي تســـتدعي تدخـــال 
جراحيا، يضاف إلى ذلك حاالت إنســـانية 
كبيـــرة أعطـــى خاللها المركز مستشـــفيات 

أخرى؛ لكي تحذو ذات الحذو.
كان األمير الراحل صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حريصا 
الخاصـــة  التفاصيـــل  أدق  متابعـــة  علـــى 
بالمراكز، وفي النظر بالحاالت والمشـــاكل 
التـــي يواجههـــا المراكز، ونوعيـــة األطباء 
والكـــوادر الطبيـــة التـــي تســـتجلب إليـــه، 

وإزاحة كل العقبات التي تواجه العمل.
المركـــز  نجـــح  االهتمـــام،  “ولهـــذا  وزاد 
لســـنوات طويلـــة فـــي تقديـــم الكثيـــر من 
الداخـــل  فـــي  الطبيـــة  لألطقـــم  الـــدورات 
والخارج مجانا، وبشكل انعكس باإليجاب 

على اإلنسانية نفسها”.
وأردف “البحريـــن وبفضـــل ســـمو األميـــر 
معروفـــة  محطـــة  أصبحـــت  الراحـــل، 

بالمركـــز فـــي أوروبـــا وغيرها مـــن الدول، 
مـــع  خصوصـــا  للبلـــد،  مضيئـــة  وعالمـــة 
للمراجعيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  نوعيـــة 
مـــن المرضى، كمعلـــم تفتخر بـــه البحرين 

وشعب البحرين للعالم المتحضر”.
وتابـــع “نأمـــل من افتتـــاح المركـــز الجديد 
فـــي مدينة عوالي بأن يكون عالمة فارقة 
وجديدة في خدمة اإلنسانية، وهو كذلك 

بكفاءة أبناء الوطن وبعزيمتهم”.

بوابة لألمل

إلى ذلك، قال طبيب جراحة الفم والوجه 

والفكين بمجمع الســـلمانية الطبي محمد 
جوهـــر خالل وصف تاريخـــي عن المركز 
فـــي كتابه الجديـــد والذي يوثـــق مراحل 
التحـــول الطبـــي فـــي البحرين بأنـــه “منذ 
افتتـــاح مركـــز الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
آل خليفـــة للقلب، كان ومـــازال يعتبر من 
المراكز المتميزة والنوعية على مســـتوى 
المنطقـــة والشـــرق األوســـط فـــي مجـــال 
جراحة القلـــب، بفضل الدعم الال محدود 
من صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا، والذي 
اهتـــم منـــذ البدايـــات بـــأن يكـــون المركز 

بوابة للخير واألمل، للعالم ككل”.
التجهيـــزات  “بـــدأت  جوهـــر  وأضـــاف 
إلنجاز هذا المركـــز منذ نهاية الثمانينات، 
وانتهـــت التجهيـــزات فـــي العـــام 1991، 
وفـــي العـــام 1992 صـــدر المرســـوم رقـــم 
بعـــالج  واختـــص  المركـــز  بإنشـــاء   )9(
جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن والزائرين 
والوافدين، بالتنســـيق مـــع وزارة الصحة 
والجهـــات المعنيـــة، باإلضافة لتخصيص 
العامـــة  الميزانيـــة  مـــن  للمركـــز  ميزانيـــة 
للدولـــة، باعتبـــاره وحدة طبية مســـتقلة، 
ليبـــدأ العمل به رســـميًا بشـــهر أكتوبر من 

العـــام 1992 بعد اســـتكمال الكادر الطبي 
والوظيفي”.

وأكمـــل جوهـــر “بعد مـــرور عام، أشـــارت 
عمليـــة   132 إجـــراء  إلـــى  اإلحصـــاءات 
جراحيـــة بالركـــز، منهـــا 100 عمليـــة قلب 
بنســـبة  مفتـــوح، و386 عمليـــة قســـطرة 

نجاح تجاوزت 98 %”.
ومضى يقول “فـــي يناير من العام 2012 
اكدنـــز  شـــركة  مـــع  اتفاقيـــة  توقيـــع  تـــم 
إنشـــاء  فـــي  للبـــدء  العالميـــة  الهندســـية 
المركـــز الجديد بمدينة عوالـــي، وفي 10 
يونيـــو مـــن العـــام 2015 تفضـــل المغفور 
لـــه صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة )رحمه هللا(، بوضع 
الحجـــر األســـاس للمركـــز الجديـــد إيذانا 
البنـــاء، وبلغـــت كلفـــت  بالبـــدء بمراحـــل 
إنشـــائه 60 مليون دينـــار، منها 40 مليونا 
الطبيـــة  لألجهـــزة  مليونـــا  و16  للبنـــاء، 
والتأثيث، وتبلغ طاقته االستيعابية 148 

سريرا”.
وأنهى جوهر بالقول “بعد مرور 5 سنوات 
من وضـــع حجـــر األســـاس، كان لصاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمه هللا دور ريادي مهم في 
اإلســـراع بتجهيـــز المركـــز واالنتهـــاء من 
كافة األمور اللوجســـتية، وسرعة افتتاح 
المركـــز بظل هـــذه الظروف االســـتثنائية 
التجهيـــزات  واســـتكمال  افتتاحـــه  وتـــم 
الالزمـــة بوقـــت قياســـي، ممـــا يـــدل على 
االحترافية في إدارة األزمة الصحية من 
قبـــل الحكومة، وصالبـــة القطاع الصحي 

بمختلف المجاالت”.

أطباء لـ “^”: معايشة األمير الراحل للناس أوجدت فكرة مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب
ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ ــع ويــــــخــــــدم اإلن ــيـ ــمـ ــجـ ــلـ يـــــقـــــدم الــــــعــــــاج الــــمــــجــــانــــي لـ
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بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أكد المدير التنفيذي لمركز الشــيخ محمد بن خليفة بن ســلمان آل خليفة التخصصي للقلب، استشــاري جراحة القلب 
ريســان البدران أن رؤية المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة )طيب 
هللا ثــراه( قــد تحققــت علــى أرض الواقــع بانطــاق العمــل فــي أول مركــز لعــاج القلب فــي المنطقة مجهــز بأحدث ما 
توصلــت إليــه الصناعــة والتقنيــة العاليــة فــي مجاالت األجهــزة والمعــدات الطبية الحديثــة والتي تماشــي وتضاهي 
التطور العلمي في عاج وتشخيص أمراض القلب، مشيرا إلى أن المركز يمثل الرؤية االستشرافية للمغفور له والتي 
تقدم رعاية صحية فائقة الجودة والمســتوى وذلك حفاظا على مبدأ التنافســية واالســتدامة في إنجاز طبي جديد 

يعزز موقع البحرين في الشأن الصحي على المستوى المحلي والخليجي والعالمي.

واســـتذكر البـــدران، متابعـــة المغفـــور لـــه 
بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه 
هللا( لـــكل خطوات تأســـيس المركز، مبينا 
أنـــه كان يحضر جميع اجتماعات الشـــركة 
المصممـــة للمركز ويطلع علـــى كل صغيرة 
وكبيـــرة، ويضـــع التصـــورات التـــي تجعل 

المركز في الريادة والتميز.

استقبال المرضى

وأعلن استشاري جراحة القلب بأن المركز 
ســـيبدأ باســـتقبال المرضـــى والمتردديـــن 
فـــي مقره الجديد فـــي عوالي نهاية أبريل 
المقبـــل بعـــد أن يتـــم نقل كافـــة الخدمات 
العالجيـــة واالنتهـــاء مـــن األمـــور التقنيـــة 
الالزمـــة لبـــدء مرحلـــة التشـــغيل، مشـــيرا 
أن المركـــز صمـــم على أســـس االســـتدامة 

ومطابقا للمعايير الصحية.
وقـــال: نحن فخورون جميعـــا كبحرينيين 
ســـيرتقي  الـــذي  اإلنســـاني  بالمشـــروع 
فـــي  المتخصصـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 
مجـــال طـــب وجراحة القلـــب، مبينا أن ما 
تم إنجازه حتى اليوم استغرق 11 مليون 

ساعة عمل من دون إصابات.

دعم رؤية 2030

وقـــال جـــراح القلـــب المعـــروف أن المركز 
يأتـــي دعمـــا ألهـــداف الرؤيـــة االقتصادية 
لمملكـــة البحريـــن 2030، وتعزيـــزا لجهود 
التنمية المســـتدامة لتقديم رعاية صحية 
مـــع  تنســـجم  المســـتوى  الجـــودة  فائقـــة 
المعاييـــر الدوليـــة والمســـتويات العالمية، 
منوهـــا أن المركـــز يضم أحـــدث ما توصل 
فـــي  العالميـــة  والتقنيـــة  الصناعـــة  إليـــه 
الطبيـــة  والمعـــدات  األجهـــزة  مجـــاالت 
الحديثة التي تتماشـــي مع تطـــور العلمي 
القلـــب،  فـــي عـــالج وتشـــخيص أمـــراض 
علـــى  الهندســـية  المركـــز  تصاميـــم  وأن 
أعلى مســـتوى مـــن المواصفـــات الصحية 
المعتمـــدة من المذكـــرات الفنيـــة الصحية 
البريطانيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  وهيئـــة 
وهيئـــة تنظيم المهن الصحيـــة في مملكة 

البحرين.
جـــاء ذلك خالل الجولة اإلعالمية لممثلي 
الصحف المحلية ووكاالت األنباء العالمية 
صبـــاح أمـــس بمركـــز الشـــيخ محمـــد بـــن 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة التخصصي 
للقلب في مقره الجديد بعوالي، وشـــملت 
كافـــة طوابق المركز الـ 7، وغرف العمليات 
وجنـــاح  المرضـــى،  وغـــرف  والقســـطرة، 
والعيـــادات  والمختبـــرات،  األطفـــال، 
الخارجية والتي تضم 14 عيادة خارجية، 
وغـــرف العناية المركزة ووحدات الحاالت 
ومختبـــر  الصـــدر  آالم  وعيـــادة  اليوميـــة 

التقنية ومعامل القسطرة.

148 سريرا

وأوضح البـــدران بأن مركـــز القلب القديم 
كان يحتوي على 68 سريرا فقط، أما مركز 
محمـــد بن خليفـــة بن ســـلمان التخصصي 
للقلب الجديد، فيحتوي على 148 سريرا، 
مع إمكان التوســـعة المستقبلية، وقال إن 
148 ســـريرا لهـــذا المركز مقســـمة كالتالي، 
10 أســـرة الســـتقبال كل مـــن يعانـــي ألمـــا 
فـــي الصدر، ويعمل هذا القســـم على مدار 
الســـاعة طوال أيام األســـبوع، و20 سريرا 
للعنايـــة القصوى لمـــن له مرض في القلب، 
و10 أسرة للعناية القصوى لجراحة القلب، 
و12 سريرا للعناية بعد القسطرة مباشرة. 
ثـــم البقية مقســـمة على األجنحـــة لتكملة 
العنايـــة والرعايـــة الالزمـــة حتـــى خـــروج 
المريض من المستشـــفى، وكل قســـم فيه 
14 غرفـــة، 10 غـــرف الواحـــدة تســـتوعب 
مريضـــا واحـــدا واألربعـــة الباقيـــة مجهزة 
ألن تســـتوعب مريضيـــن فقـــط، موضحـــا 
بـــأن المركـــز يوفـــر بنيـــة تحتيـــة متكاملة 
تمتد على مساحة 35 ألف متر مربع يضم 
7 طوابـــق و148 ســـريرا موزعـــة علـــى 4 

أجنحة للبالغين وجناح واحد لألطفال.

5  مختبرات قسطرة

وبيـــن بـــدران أن المركـــز مجهز بخمســـة 

مختبرات للقســـطرة، منها واحد يســـمى 
“مختبـــر هجيـــن” يخـــدم الحـــاالت التي 
تســـتدعي جراحـــة القســـطرة فـــي ذات 
الوقـــت، باإلضافة إلـــى غرفتين لجراحة 
القلب، مؤكدا بأن هذه الوحدات مجهزة 
مـــع  تتماشـــي  التـــي  المعـــدات  بأحـــدث 
التنقيـــة الحديثـــة لدعـــم المستشـــفيات 
الذكيـــة، منوهـــا بأنها تدار بكـــوادر طبية 
مؤهلـــة تضـــم أكثـــر مـــن 21 استشـــاريا 
باإلضافة إلى أطباء القلب واخصائيين.

صاحب العظمة الشيخ عيسى

بالقـــول  البدايـــات  البـــدران  واســـتذكر   
نحـــن العاملين في هذا الصـــرح الجديد 
ال ننســـى أبدا وســـوف نســـتمر بطاعة ما 
أمرنـــا صاحـــب العظمة الشـــيخ عيســـى 
بـــن ســـلمان آل خليفة )طيـــب هللا ثراه(، 
عندمـــا أمرنـــا عند بـــدء عملنا فـــي مركز 
القلب القديم، حيث قال: أوال أريد مركز 
قلب أفتخر فيـــه، وثانيا رحمة للعاملين 
فـــي البحريـــن الذيـــن ال يملكـــون المـــادة 
لدفـــع أجـــرة العناية الطبيـــة”. وأقول له: 
“يـــا ســـيدي يـــا فقيدنـــا الغالـــي.. ســـوف 

نستمر بتنفيذ ما أمرتنا به”.  
وبيـــن االستشـــاري بدران أنه وبإشـــراٍف 
وتنفيـــٍذ من قـــوة دفاع البحريـــن افتتح 
المبنـــى الجديد لمركز محمـــد بن خليفة 
التخصصـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 

للقلـــب، والـــذي يعد مـــن أحـــدث المراكز 
لعـــالج القلـــب فـــي المنطقـــة وأحـــد أهم 
المشـــاريع الحيوية الطبية الجديدة في 
مملكـــة البحريـــن وكل ذلـــك يأتـــي دعما 
 2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة  ألهـــداف 
المســـتدامة  التنميـــة  لجهـــود  وتعزيـــزا 
لتقديـــم رعايـــٍة صحيـــٍة فائقـــة الجـــودة 
والمستوى تنســـجم مع المعايير الدولية 

والمستويات العالمية. 
وأضـــاف، في الســـنوات األخيرة تطورنا 
أحـــدث  لدينـــا  وتوفـــرت  فنـــي،  ككادر 
األجهـــزة، وأردف: أنـــه في الســـابق كان 
لدينا معمال قسطرة، وحاليًا أصبح لدينا 
أربعـــة معامـــل قســـطرة، ومعمـــل واحـــد 
هجيـــن، مع توافر آخـــر وأحدث األجهزة 

في قسطرة القلب.

أمر ملكي سام

وعلـــى صعيـــد متصل، أشـــار استشـــاري 
جراحـــة القلـــب بأنه في عـــام 2005 كان 
عدد ســـكان مملكـــة البحريـــن ال يتجاوز 
المليـــون نســـمة، وكان مـــن المتوقـــع أن 
هـــذا العدد ســـوف يزداد في المســـتقبل، 
ويجب علينا أن نســـبق الحدث ونستعد 
لبناء مركز لعالج أمراض القلب لألجيال 
القادمة، حيث ســـيزداد عددهم، وأصدر 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، األمـــر الســـامي 

بتخصيص قطعـــة أرض بمنطقة عوالي 
إلنشـــاء المركز، بعدها تـــم اختيار أفضل 
الشـــركات األمريكيـــة المتخصصـــة فـــي 
تصميم المستشـــفيات، وكان المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 
هللا يحضـــر جميـــع اجتماعـــات الشـــركة 
صغيـــرة  كل  علـــى  ويطلـــع  المصممـــة 

وكبيرة ويعطي نصائحه.

منحة الدعم الخليجي

وأضاف البدران، وبعد ذلك تم تخصيص 
منحـــة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية 
ضمـــن برنامـــج الدعـــم الخليجـــي لدعم 
البحريـــن ولهـــم جزيـــل  فـــي  المشـــاريع 
الشكر واالمتنان، بعدها وجه ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الفريق 
الماديـــة  المنحـــة  بتخصيـــص  الوطنـــي 
المتفق عليها لبناء المركز، ثم تم اختيار 
الخرافـــي  عبدالمحســـن  محمـــد  شـــركة 
وأوالده لتقدمهـــم بأفضـــل عـــرض مالي، 
مشـــيرا إلى أنه في سنة 2015 تم وضع 
حجر األساس في االحتفال الذي شرفه 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمـــه هللا لبـــدء بنـــاء مركـــز 

القلب الجديد.

رعاية جاللة الملك

القلـــب  جراحـــة  استشـــاري  واســـتطرد 
فخـــر  وبـــكل  بالقـــول،  بـــدران  ريســـان 
واعتـــزاز احتفلنـــا برعاية كريمة من لدن 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد بافتتاح 
جاللتـــه  وأنـــاب  الطبـــي  الصـــرح  هـــذا 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى رئيـــس مجلس الـــوزراء 
بافتتـــاح المركز؛ ليتســـنى لنـــا البدء في 
تقديم خدمة تشـــخيص وعالج أمراض 

القلب لمواطني مملكة البحرين

شكر وتقدير

المديـــر  أعـــرب  االتجـــاه،  هـــذا  وفـــي 
التنفيـــذي للمركـــز عـــن جل شـــكره وجل 
امتنانه للقائـــد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة، قائـــال، الـــذي كان لتوجيهاته 
طوال الســـنوات الماضية األثر البالغ في 
الناحية اإلدارية والهندسية، كان متابعا 
وداعما وموجها من أجل أن يأتي المركز 

بأفضل المستويات.
كمـــا تقـــدم بالشـــكر الجزيـــل والعرفـــان 
لنائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ 
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة على دعمه 
وعنايته المســـّخرة لســـير العمل إلنشـــاء 
المركز، مردفا، ويعجز اللســـان عن شـــكر 
رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة الفريق 
الطبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
اإلداريـــة  لألمـــور  دعمـــه  علـــى  خليفـــة 
يومـــي،  بشـــكل  القلـــب  لمركـــز  والفنيـــة 
االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر  كل  وكذلـــك 
الذيـــن  البيضـــاء  األيـــادي  ألصحـــاب 

ســـاهموا فـــي دعـــم المركـــز مـــن خـــالل 
التبرعـــات الســـخية ممثلـــة فـــي شـــراء 
الطبيـــة والمعـــدات  األدويـــة واألجهـــزة 
ذات الصلة والتبرعـــات المادية، مضيفا، 
لزمالئـــي  الجزيـــل  بالشـــكر  أتقـــدم  كمـــا 
وإخوانـــي وأبنائي أعضاء الهيئة الطبية 
والتمريـــض، والهيئـــة اإلداريـــة اإلدارية؛ 
لوالئهـــم وتفانيهـــم فـــي العمـــل وتقديم 
الرعايـــة الصحية المتميـــزة حتى وصل 

المركز إلى هذه السمعة العالية.

االستدامة

وأوضـــح  المديـــر التنفيـــذي، بـــأن غرفة 
العمليات كانت واحدة، وحاليا أصبحت 
غرفتيـــن، مبينا، ولقد شـــرعنا في إجراء 
طريـــق  عـــن  الصمـــام  تغييـــر  عمليـــات 
الصمـــام  ارتجـــاع  وعـــالج  القســـطرة 
“المايترالي” عن طريق القسطرة لتفادي 
العمليـــات الجراحيـــة ومشـــاكلها، مؤكدا 
أن المركز صمم على أســـس االســـتدامة 
ومطابقـــا للمعاييـــر العالميـــة والصحيـــة، 
وأضـــاف: أكملنـــا فـــي هذا المشـــروع 11 
مليـــون ســـاعة عمـــل مـــن غيـــر إصابات 

تذكر.

7 مبان داعمة

ولفـــت إلـــى أن المركز يتكـــون من مبنى 
رئيـــس وســـبعة مبـــاٍن داعمـــة، والمباني 
الداعمـــة تتكـــون مـــن المطبـــخ الرئيس، 
والمستودع الرئيس، ومبنيين للخدمات 
للخدمـــات  ومبنـــى   ، األمنيـــة  الرئيســـة 

المساندة، ومبنى لمركز المعلومات.

مشروع نوعي

وقال المديـــر التنفيذي لمركـــز القلب إن 
مديرية األشغال العسكرية وبتوجيهات 
مـــن القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين، 
أخذت على عاتقها تقديم أحد المشاريع 
النوعيـــة، وهو مركز محمد بن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة التخصصي للقلب في 
عوالـــي، مؤكدا أن الهدف من المشـــروع 
تقديم مستشـــفى على الطـــراز الحديث 
يدمج فـــن العمارة الحديـــث وأحدث ما 
توصلـــت لـــه التكنولوجيـــا فـــي مجاالت 
األجهـــزة الطبيـــة والمعـــدات واألنظمـــة 
المتفوقـــة عالميا، وأضاف أن المشـــروع 
االصطناعـــي  الـــذكاء  أيضـــا  يتضمـــن 
في كثيـــر من أنظمتـــه؛ لضمـــان الكفاءة 

والسرعة باإلضافة إلى التنسيق.

انطالق العمل بـ “محمد بن خليفة للقلب” تحقيق لرؤية األمير الراحل االستشرافية
البـــدران: إنجـــاز طبـــي غيـــر مســـبوق... ويســـتقبل المرضـــى نهايـــة أبريـــل المقبـــل
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بدور المالكي من عوالي



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

قـــال عضو مجلس الشـــورى مدير المكتبة 
الوطنيـــة بمركـــز عيســـى الثقافـــي منصور 
ســـرحان إن معـــدل االنتـــاج الســـنوي مـــن 
 100 عـــن  يقـــل  ال  البحرينيـــة  المؤلفـــات 
عنـــوان، ويصـــل فـــي بعـــض األحيـــان إلى 

150 عنوانا.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تعد من أعلى 
الـــدول العربية فـــي التأليـــف مقارنة بعدد 
الســـكان. وأشـــار إلى أن االنتاج البحريني 
مر بمراحل مختلفـــة، إذ غلب عليه الطابع 
األدبـــي فـــي ثمانينـــات وتســـعينات القرن 
الماضـــي، ومنذ تولي جاللـــة الملك مقاليد 
الحكـــم بدأ المؤلـــف البحرينـــي يكتب في 
السياســـية  منهـــا  المجـــاالت  مـــن  العديـــد 

والتكنولوجية وغيرها.
وذكر أن العشـــرين ســـنة الماضية شـــهدت 
كذلـــك بـــروزا للكتابات التي توثـــق تاريخ 
طابـــع  بعضهـــا  أخـــذت  والتـــي  البحريـــن، 

تاريـــخ  توثيـــق  خـــالل  مـــن  المناطقيـــة 
والديـــر  والنويـــدرات  كالمنامـــة  المناطـــق 

والمحرق وغيرها.
وبيـــن أن التنـــوع الـــذي شـــهدته الكتابات 
البحرينية خالل العشـــرين ســـنة الماضية، 
والقفـــزة النوعيـــة والكبيرة التـــي حققتها 
مـــن جهـــة غـــزارة االنتـــاج، يعـــود إلـــى مـــا 
أطلقه المشـــروع اإلصالحي لجاللة الملك 
رأســـها  علـــى  كان  والتـــي  حريـــات،  مـــن 
حريـــة التعبير، وهو ما مكـــن البحرين من 
إنتـــاج 1650 عنوانـــا فـــي 9 ســـنوات مـــن 

العـــام 2001، مقابل 1502 كتـــاب أنتجتها 
البحرين خالل 100 عام منذ 1900 وحتى 

1999 ميالدية.
ولفـــت إلـــى أن الشـــباب البحرينـــي يلعـــب 
الـــدور األبـــرز فـــي الحركـــة التأليفيـــة في 
أغـــزر  أن  إلـــى  البحريـــن، مشـــيرا  مملكـــة 
مراحـــل عمـــر كبـــار الكتـــاب البحرينييـــن 

إنتاجا كانت في أيام شبابهم.
وقـــال عـــن دور مركز عيســـى الثقافي في 
تشـــجيع الشـــباب واألطفال علـــى الكتابة، 
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  المركـــز نظـــم  إن 
والمسابقات في الكتابة والتأليف لمختلف 
المراحـــل العمرية، كما طبـــع مجموعة من 
تلـــك الكتب ذات القيمة الثقافية والعلمية 

وذلك بعد إخضاعها لتقييم متخصصين.
وأشـــار إلى أن معظـــم الكتابات البحرينية 
التاريخـــي  المنحـــى  أخـــذت  الجديـــدة 
والتوثيقي، مشـــيرا إلى أنـــه انتهى حديثا 
مـــن إنجاز كتاب يوثـــق أماكن الترفيه في 
البحريـــن فـــي النصـــف األول مـــن القـــرن 

العشرين.
وذكـــر أن من بين مـــا وثقه في الكتاب هو 
أن البحرين ضمت أول حديقة للحيوانات 
وكانـــت تدعـــى بحديقـــة “الباخشـــا” فـــي 
المنامـــة، حيث تأسســـت في العـــام 1932 

ميالدية.

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أكـــد 
العصفور أن المسؤولية الوطنية 
تتطلب االلتـــزام بمنع التجمعات 
فـــي مختلـــف األماكـــن، والتقيـــد 
بالتعليمات واإلرشادات الوقائية 
بفيـــروس  اإلصابـــة  لتجنـــب 

كورونا.
فـــي  الشـــمالية،  محافـــظ  ودعـــا 
هذا اإلطـــار، إلى ضـــرورة التزام 
المآتم بما جاء في بيان األوقاف 
إقامـــة  حيـــث  مـــن  الجعفريـــة 
شـــهر  فـــي  الدينيـــة  المناســـبات 
رجـــب عبـــر تقنية البث المباشـــر 
وتطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
هللا  داعيـــا  المطلوبـــة،  بالدقـــة 

العلي القدير أن يحفظ البحرين 
وأهلهـــا، وأن يديـــم علينـــا نعمـــة 

األمن واألمان.

إحياء مناسبات شهر رجب... “عن بعد”

local@albiladpress.com

الثالثاء 16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 - العدد 4508
09

السفير العماني: “الميثاق” مرتكز للمسيرة التنموية
ــة صــلــبــة ــ ــي ــ ــع الـــبـــحـــريـــن تـــقـــف عـــلـــى أرض ــ ــا م ــنـ ــاتـ عـــاقـ

رفع سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين عبدهللا المديلوي أسمى آيات التهاني 
والتبريــكات لعاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

وللشعب البحريني بمناسبة الذكرى العشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني.

العمـــل  ميثـــاق  أن  المديلـــوي  واعتبـــر 
عاًمـــا  وإطـــاًرا  مرتكـــًزا  يعـــد  الوطنـــي 
التـــي  الشـــاملة  التنمويـــة  للمســـيرة 
تشـــهدها مملكة البحرين الشـــقيقة في 
العقديـــن الماضيين في ظل المشـــروع 
لالرتقـــاء  الملـــك  لجاللـــة  اإلصالحـــي 
بالمملكـــة على دروب التقدم واالزدهار، 
فقـــد تجلـــت حكمـــة القيـــادة الرشـــيدة 

بضـــرورة مواكبـــة متطلبـــات التطويـــر 
والتحديث برؤية وطنية خالصة نابعة 
من اإلرث الحضاري والثقافي للشـــعب 
البحرينـــي الشـــقيق محققـــة لتطلعاتـــه 
وطموحاتـــه مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل 

مشرق وزاهر.
وأشـــاد الســـفير بمـــا تشـــهده العالقـــات 
الُعمانية البحرينية من تقدم ونمو على 

المســـتويات كافـــة، وذلـــك انطالًقـــا من 

األرضيـــة الصلبة التي تقـــف عليها هذه 

العالقات األخوية التاريخية الراســـخة 
وبفضـــل الرعاية الكريمـــة التي تحظى 
بهـــا مـــن لـــدن عاهلـــي البلديـــن صاحب 
طـــارق  بـــن  هيثـــم  الســـلطان  الجاللـــة 
المعظـــم وأخيـــه عاهـــل البـــالد صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة، إذ يحـــرص مســـؤولو البلديـــن 
الشـــقيقين علـــى ترجمتهـــا مـــن خـــالل 
تعزيز مجـــاالت التعـــاون القائمة وفتح 
آفـــاق أرحب لها من أجـــل بناء عالقات 
متميزة في شـــتى المجاالت السياسية 
يعـــزز  وبمـــا  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح  ويعمـــق 

والشعبين الشقيقين”.

المنامة - بنا

الميثاق أمل يتجدد وحلم يتحقق بمرور كل عام
Û  نظــرة ثاقبــة تلــك التــي كان يرتأيهــا جاللتــه عندمــا تبنــى المشــروع

اإلصالحــي لمملكــة البحرين في العــام 2001، كان رهان جاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة خفظه هللا ورعاه على مســتقبل مختلف، 
علــى نهضة ملموســة في كافة القطاعات بشــكل متــواز ومتوازن في 
ذات الوقــت، علــى انفتاح افــاق جديدة ال حدود لهــا، تطلعات ورؤية 
اصالحيــة شــاملة .. فكانــت االنطالقــة التي بــدأت في العــام 2000م 
بإصــدار األمــر األميــري بتشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا إلعداد مشــروع 
ميثــاق العمــل الوطني، كوثيقة سياســية ترســم وتحدد االطــار العام 
األســس  إلرســاء  المطلوبــة  والتغييــرات  والتوجهــات  للتعديــالت 

والقواعد المتينة لقيام الدولة الحديثة.
Û  وهنا التقت آمال الشعب البحريني بعزيمة قيادته الرشيدة واصراها

علــى إحــداث التغييــر فعندمــا جــاء دور الشــعب الــذي آمــن بحكمــة 
القيــادة، وعاهدهــا علــى المضي قدمــا في الطريق الــذي تحدده دون 
تعــب أو خــوف، متحديــا كل المصاعــب ومتعديا لمختلــف االزمات.. 
قال الشــعب كلمته من خالل التصويت على المشــروع وإقرار ميثاق 

العمل الوطني عام 2001 بأغلبية ساحقة بلغت  98.4 %. 
Û  فمازالت ذاكرتي تزخر بتلك المشــاعر التي امتزج فيها الفرح بالفخر

واألمل بمستقل مزهر باالعتزاز بالماضي العريق .. وانا مازلت طالبة 
مســتجدة فــي ســنوات الجامعــة األولى  بالقاهــرة وبالرغم مــن البعد 
عن أرض الوطن اال ان ذلك لم يثنين عن التصويت لهذا الميثاق ولم 
يحل بيني وبين المشاركة في هذه التجربة التي شكلت نقطة تحول 
فــي حيــاة كل بحرينــي، وما كان هــذا غريبا فقــد كان لوالدي – وكيل 
االدعاء العام بوزارة الداخلية آنذاك-  شرف المشاركة في هذا العمل 
من خالل رئاسة احدى لجان االستفتاء الشعبي على مشروع ميثاق 
العمــل الوطني ممــا انعكس على ايماننا بضرورة المشــاركة واهميتها 
لرســم المســتقبل ووالئنــا الــال متناهــي لوطننــا الغالــي بقيــادة جاللــة 
الملك  المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما هللا ورعاهما.

Û  عشرون عاما مرت سريعا،، اال انها شهدت وحققت تطورات وتغيرات
جذريــة فــي مختلــف القطاعــات السياســية، االقتصاديــة، الصناعية، 
التعليميــة والحقوقيــة  تحديــدا لما لمســته الممكلة مــن طفرة نوعية 
فــي مجــال العمــل الحقوقي والذي رســخ مبــادئ اليمقراطية والعدل 
وســيادة القانــون وحــول مبــادئ حقــوق االنســان الــى واقــع ملموس 
يضمــن احتــرام هــذه الحقوق والممارســات مما جعــل مملكتنا الغالية 
أيقونــة يشــهد لهــا فــي مختلــف المحافــل علــى المســتوى الخليجــي، 
العربي والدولي ويسجلها التاريخ  لما حققته من إنجازات ونجاحات 

شكلت انعكاس صريح لرؤية جاللة الملك ونظرته الثاقبة.
Û  وأخيــرا ال يســعني اال ان اجــدد التهنئــة لجاللــة الملــك المفدى وســمو

ولــي العهــد رئيــس الــوزراء علــى مــرور عشــرين عامــا مــن النجاحات 
المتواصلــة آمليــن من هللا العلي العظيــم ان يمن على مملكتنا الغالية 

بنعمة األمن واألمان والمزيد من التقدم واالزدهار.

غادة حميد حبيب*

*نائب األمين العام للتظلمات
األمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية

عبدالله المديلوي

منصور سرحان

علي العصفور

الشباب “دينامو” الحركة التأليفية والتوثيق توجه المرحلة
ســـرحان: المكتبـــة البحرينيـــة تنتـــج أكثـــر مـــن 100 عنـــوان ســـنويا

“الميثاق” ساهم في تعزيز بيئة االستثمار بالمملكة
والــمــؤســســات لــلــشــركــات  والــلــوجــســتــي  الــمــالــي  ــم  ــدع ال وفـــر  نجيبي: 

قـــال النائـــب األول لرئيـــس غرفـــة تجارة 
إن  نجيبـــي  خالـــد  البحريـــن  وصناعـــة 
ذكـــرى االحتفـــال بميثـــاق العمـــل الوطني 
هو مناســـبة وطنيـــة باعثة علـــى االعتزاز 
تســـتدعي مـــن الجميـــع الوقـــوف عندهـــا 
مواصلـــة  نحـــو  يدفـــع  الـــذي  بالشـــكل 
مسيرتنا الوطنية في ضوء هذا المشروع 
الحضـــاري الذي شـــكل خارطة طريق في 
المشـــروع  إن  وأضـــاف  الوطنـــي،  عملنـــا 
الوطنـــي الذي أطلقه عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وتّوجـــه بالميثـــاق وبدعـــم وإســـناد ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، هـــو اليـــوم أســـاس تحديـــث 
مؤسســـات الدولة، وسلطاتها الدستورية، 

كمـــا أنـــه أســـاس لمشـــاريع وطنيـــة كبيرة 
في كافـــة المجاالت، الفتًا إلـــى إن الرؤية 
االقتصادية 2030 هي من ضمن أبرز هذه 
المشـــاريع التـــي تضع تصـــورا بعيد المدى 
للمسارات المســـتقبلية لالقتصاد الوطني 
وتجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي 

للنمو االقتصادي.
وأضـــاف: شـــهدت البحريـــن منـــذ إطـــالق 
ذات  المشـــاريع  مـــن  مجموعـــة  الميثـــاق 
والتـــي  التكاملـــي  االقتصـــادي  الطابـــع 
االســـتثمار،  بيئـــة  تعزيـــز  فـــي  ســـاهمت 
ولعل مـــن أبرزها انشـــاء مجلـــس التنمية 
إســـتراتيجية  يضـــع  الـــذي  االقتصاديـــة 
البحريـــن  لمملكـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة 
ويشـــرف على تنفيذها، وصنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” الـــذي ُيعنى بمجـــاالت التدريب 
والتنميـــة البشـــرية، وهيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل والـــذي يقوم بالموازنـــة بين جميع 

عناصـــر ســـوق العمـــل الوطنـــي، ومجلس 
لتســـوية  البحريـــن  المناقصـــات، وغرفـــة 
المنازعات وهي أول جهة متخصصة في 
التحكيم التجاري في المنطقة، فضالً عن 
تأســـيس شركة ممتلكات القابضة، وهيئة 
الوطنيـــة  والهيئـــة  االتصـــاالت،  تنظيـــم 

مشـــاريع  مـــن  وغيرهـــا  والغـــاز،  للنفـــط 
عصريـــة أســـهمت فـــي تعزيز بيئـــة العمل 
واالستثمار في المملكة، وفي تعظيم دور 
القطـــاع الخاص في تحريـــك عجلة النمو 
االقتصـــادي، وفـــي توفيـــر الدعـــم المالي 
الشـــركات  لكافـــة  والفنـــي  واللوجســـتي 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  والمؤسســـات 

والصناعية والخدمية والمالية.
واختتـــم نجيبـــي تصريحه برفـــع التهنئة 
البحريـــن  ولشـــعب  الحكيمـــة،  للقيـــادة 
بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، 
مؤكـــدا التزام القطـــاع الخاص في مملكة 
البحريـــن بالقيم والمبادئ واألســـس التي 
أكد عليها الميثاق والمشـــروع اإلصالحي 
لصاحب الجاللة الملـــك وفي مقدمتها ما 
يتصـــل بالجانـــب االقتصـــادي والتنمـــوي 
ورفع مســـتوى معيشة المواطن وتحقيق 

آماله وطموحاته.

سيدعلي المحافظة
المشروع 

اإلصالحي لجاللة 
الملك حقق قفزة 
نوعية في التأليف

وأضـــاف الباحث أن ما تحقق مـــن تقدم ديمقراطي، 
ونهضـــة تنمويـــة شـــاملة فـــي مملكة البحريـــن، كان 
ومؤسســـات  الســـلطات  كافـــة  السترشـــاد  حصيلـــة 
المملكة، بالنهج الذي رسمه جاللة الملك، ارتكازا على 
ثوابت ميثاق العمل الوطني الذي رسخ قواعد دولة 
المؤسســـات والقانـــون، وعزز مكانـــة مملكة البحرين 
على المستوى الخليجي والعربي والعالمي. وأوضح 
أن أبـــرز المكتســـبات الوطنيـــة مـــن خالل المشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملك هـــو االنفتـــاح االقتصادي 

والنهضـــة التي رســـمها جاللته وبدعم ومســـاندة من 
قبل ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة. وأردف الحوطي 
بـــأن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي بـــكل مـــا يحملـــه مـــن 
طموحـــات فريـــدة، وما قدمه من مقومـــات ومبادئ، 
شـــكل دعائـــم راســـخة لمســـيرة التطويـــر واإلصالح 
الشـــامل وأبرزها المجلس الوطنـــي وإصالح التعليم 
وتنمية االقتصاد، وهذه أحد أبرز وأهم أهداف رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

 المدير التنفيذي لـ “بحريننا”: الحوطي: حصيلة ثرية من اإلنجازات
“الميثاق” ركيزة للخطة الوطنية

أكدت مدير المكتـــب التنفيذي للخطة الوطنية 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز 
المواطنـــة )بحريننـــا( هالـــة ســـليمان أن ميثـــاق 
العمـــل الوطنـــي، الـــذي يتـــم االحتفـــال بذكـــرى 
انطالقتـــه العشـــرين، يعتبـــر الركيزة األساســـية 
اســـتقت  والتـــي  “بحريننـــا”  الوطنيـــة  للخطـــة 
مبادئهـــا ومبادراتهـــا، التـــي تزيـــد عـــن 100 من 
قيم المواطنة الصالحة واالنتماء للوطن، كونها 
الحصـــن اآلمن والســـياج الـــذي يحمـــي الوطن 

ويسهم في تعزيز مكتسباته.
وأضافـــت أن الميثاق يجســـد القيم السياســـية 
الشـــورى  فـــي  والمتمثلـــة  البحريـــن  لمملكـــة 
والديمقراطيـــة والمشـــاركة العامـــة والتوافـــق، 
خصوصـــا أنـــه حظـــي بإجمـــاع شـــعبي منقطـــع 

النظير، وجاء تعبيرا عن روح الوالء والتعايش 
التي تجمع المجتمع البحريني، وترسخ حضوره 
الوطنـــي تحـــت قيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهة 

إلـــى أن المؤسســـات الدســـتورية والمجتمعية، 
التـــي أنشـــأت بموجـــب الميثـــاق، عملـــت فـــي 
اطـــار أداء دورها والنهوض بمســـؤولياتها، على 
ترســـيخ هذه الـــروح الوطنية لتحقيـــق التنمية 

المستدامة وحماية المكتسبات الوطنية.
وأشـــارت مدير المكتـــب التنفيذي لــــــ “بحريننا” 
إلـــى أن الميثـــاق يمثـــل نقلـــة نوعيـــة، وضعـــت 
البحريـــن علـــى أعتـــاب الدولـــة الحديثـــة وأن 
جعلتـــه  تضمنهـــا،  التـــي  والمنطلقـــات  أهدافـــه 
ســـابقا لعصره متقدمـــا على كافـــة األطروحات 

ومشاريع العمل السياسي.
وختمت هالة ســـليمان، تصريحها بالقول إن ما 
تتمتع به البحرين من ريادة يضعها في مصاف 
الـــدول الحضاريـــة، وهو أمر نعتز به ويؤســـس 
لمزيـــد مـــن التطـــور الحاصل للمضـــي قدما في 

سبيل رفعة البحرين وعلو شأنها.

المنامة - مكتب بحريننا

محرر الشؤون المحلية

سلمان الحوطي

هالة سليمان

خالد نجيبي

محرر الشؤون المحلية

أكد الباحث األكاديمي سلمان الحوطي أن مسيرة العمل 
الوطني وصلــت مراتــب متقدمــة من العطــاء واإلنجاز، 
وحققــت حصيلــة واســعة وثرية مــن العطاء، وســجلت 
اإلصالحــي  المشــروع  انطــالق  منــذ  والتقــدم  الريــادة 
لجاللــة الملــك، والتصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطني 
قبــل عقديــن من الزمان، برؤية حكيمة ومبادرة ســامية 
مــن لــدن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة.
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وكأنَّ األرَض ال يكفيهـــا مـــا نالهـــا من تلـــوٍث متعدِد المصادر واألشـــكال حتى يغزوها 
تلوٌث آخر، ِإن لْم يكْن عارضًا، إال أنه تمدَد واستعرض، بل أصبح ترندًا “وسمًة عامة 
ُتوســـُم بها المجتمعات” المتحضرة زورًا وبهتانا، وكما األشـــكاُل األخرى للتلوث التي 
ِانبثقـــْت مـــن فوهِة التقدم والحضارة والتطور التكنولوجـــي، ظهر التدخيُن كظاهرٍة 
تدلُّ على الثراِء حســـَب النوع المســـتخدِم حينًا، والشـــجاعِة والجـــرأة حينًا آخر، بل 

وباَت الوسيلَة الُمثلى للتنفيس وإلقاِء الهموم في نفثٍة واحدة.
وبعـــد أن كان ِحكـــرًا بكل أنواعه علـــى الرجل، إال بعَض أنواِع التدخين التي اشـــترَك 
فيهـــا الرجـــُل والمـــرأة منذ القـــدم، أصبحت المـــرأُة أيضـــًا ُتزاحُم الرجل فـــي مقاهي 
الشيشـــة وتتفاخُر بنفِث دخاِنها في األجواء، بعد أن كانت ُتالزُم منزلها وتدخن بين 
النســـوة في خصوصيـــٍة تامة. لقد حان الوقُت إذًا لُنلقـــي الضوء على ظاهرٍة قديمة 
متجـــددة، ال جديـــد فيهـــا ســـوى أنَّ صبَرنا قـــد ِعيَل من تلـــك الظاهرة التـــي لْم تترك 
لنـــا موطـــئ قدٍم في المقاهي والمطاعم العامة، التي أصبحت بأغلبها تســـترزُق على 
خدمـــاِت المدخنيـــن وُتفرُد لهم أفضَل األقســـاِم بمقاهيها ومطاعمها، ولْم يُعْد لألســـِر 

مكان يجلسون فيه ليقضوا وقتًا ممتعًا أو يتناولوا وجبًة طيبة.
المدخنـــون باتوا يتمتعـــون بحِق التدخين ليس في المقاهي وحدها، بل في األماكِن 
العامة والطائرات ومواقِع اإلنشـــاءات وبعض مواقع العمل األخرى. أغلبهم ال ُيهمهم 

من يتواجُد حولهم من الناس، وال يراعوَن وجوَد أطفاٍل في المكان، أو كباِر ســـن أو 
مرضى ال يســـتطيعون تحُمَل ُســـحِب الُدخان، ويعاني بعُضهم من ضيٍق في التنفس 
وقـــد ُتـــودي بحياتهـــم ســـيجارة. حتى أنهـــم قد ُيشـــعلون ســـيجاراِتهم وشيشـــاِتهم 
اإللكترونية في مراكز ألعاِب األطفال المكتظِة باألبرياء الذين جاءوا للعِب والمتعة 
ال لالختناِق وتعلِم ســـلوٍك يتنافى مع الســـلوكاِت التي علَّمها لهم آباؤهم. وهنا أســـأُل 
بعـــَض المدخنيـــن، أحقًا أنتم ال تستشـــعروَن ســـَخَط النـــاس من حولكـــم، وال تبالوَن 
بصحـــِة اآلخرين المتواجدين في البيئة التي لوثتموها، أْم أنكم ُتدركوَن ما تفعلون، 
لكنكـــم ال تهتمـــوَن إال بُمتعتكم؟ أعزائي المدخنين، لكم مطلـــُق الحريِة في التدخين 
طبعـــًا، “وإن ألقيتـــْم بأيديكـــم للتهُلكة”، ولكـــنَّ حريَتكم هذه ال يجـــُب أن تعتدي على 
حريـــاِت اآلخريـــن، فتحِرَمهم من االســـتمتاِع والخـــروج والتنزِه فـــي األماكن العامة 
المفتوحِة أو المغلقة. وأخيرًا أقول، أيحُق لكم إلحاُق األذى باآلخرين الذين ُيدخنوَن 
معكم بالرغِم منهم ال بالرضا، ويستنشقوَن غماماِت الُسمِّ الذي تنفثون، وهل سكوُت 
النـــاس من حولكم ُيِحـــلُّ لكم انتهاككم حرياتهم وإضراركـــم بصحتهم؟ ومتى ُيعلَُّق 
في كل قسٍم مخصٍص للتدخين هذه العبارة التي ُتجبُر شركات الدخاِن على نشرها، 
وال ُتجبـــُر بؤُر التدخيِن على تعليقها: “تحذير حكومي: التدخين ســـبٌب رئيســـي في 

اإلصابة بسرطاِن الرئة وأمراِض القلب وتصلِب الشرايين والسكتة الدماغية”.

“الحوثيون” قيادتهم فقط إرهابية!
غيـــر مقنـــع الحـــل الـــذي اعتمدتـــه اإلدارة األميركيـــة، إدارة الرئيس جـــو بايدن، 
لمشكلة “حوثيي” اليمن، أْي اعتبار القيادة إرهابية والتنظيم غير إرهابي، وهذا 
مع أّن الجهتين عملة واحدة وأن اإلخوة أسوأ من إخوتهم، وهذه مسألة سيتم 
التأكـــد منهـــا قريبًا وقبـــل “أن يصيح الديـــك” كما يقال، وإّن غـــدًا لناظره قريب، 
ويبـــدو أّن األميركييـــن ال يعرفـــون ال أمزجـــة أهـــل هـــذه المنطقـــة وال طبائعهم 
رغم اعتمادهم على جهاز الـ “ســـي آي أيه” االســـتخباري، وكان عليهم االستعانة 
بالبريطانييـــن فـــي هذا المجال الذيـــن لطول فترة وجودهم في الشـــرق العربي 

باتوا يعرفون حتى الطبائع الخاصة لكل قبيلة عربية.
لقـــد كان أول دخـــول لــــ “الحوثييـــن” فـــي الدائرة اإليرانيـــة، دائرة الولـــي الفقيه 
وحراس الثورة وقاســـم ســـليماني الذي كانت نهايته على يد الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب الذي كان قد أحيل على محكمة الديمقراطيين، من خالل 
ضاحية بيروت الجنوبية حيث حســـن نصـــر هللا... والذي كانت آخر أفعاله، كما 
يتردد ويقال، التخلص من إنسان طيب ومسالم هو لقمان سليم الذي هو أيضًا 

أحد أبناء الطائفة الشيعية وهذا مع أنه غير طائفي وال يؤمن بالطائفية.
ربمـــا تعـــرض “الحوثيـــون” لبعـــض “الضيـــم” فـــي فتـــرات ســـابقة خـــالل تعاقب 
األنظمـــة اليمنيـــة التـــي تالحقـــت على هـــذا البلد بعد انهيـــار المملكـــة المتوكلية 
فـــي عـــام 1962 لكن مشـــكلة هؤالء أنهم من أجل فرض حكمهم وبقوة الســـالح 
علـــى هـــذا البلـــد التحقوا مذهبيـــًا بإيـــران، دولة الولـــي الفقيه، ولجـــأوا في عام 
2014 لفـــرض نظامهم مجددًا وبقوة الســـالح وهذه مســـألة ربما أّن هذه اإلدارة 
األميركيـــة الديمقراطيـــة ال تدرك أبعادها وال تعرف حقيقة أن هذا الصراع الذي 
، هو صراع وجود بين  بات اإليرانيون يتدخلون فيه، عســـكرياًّ وأمنياًّ وسياســـياًّ
طرفيـــن هـــم األغلبية واألقليـــة “الحوثية” التي باتت تابعة ال بـــل جزءًا من هذا 
النظام اإليراني الذي بات يتغلغل في أربع دول عربية هي باإلضافة إلى اليمن: 
العراق وسوريا ولبنان. والواضح أّن كل هذه األبعاد السياسية، التي تتكئ على 
ركائـــز طائفيـــة ومذهبية هـــي الركائز اإليرانيـــة، ال تدركهـــا اإلدارة الديمقراطية 
األميركيـــة ولهـــذا فإنهـــا بادرت إلى رفع صفـــة “اإلرهاب” عـــن “الحوثيين” قيادة 
وقاعدة ثم وتحت الضغط الذي مارسته بعض الدول األوروبية والعربية عادت 
العتبـــار أّن القيـــادة “الحوثيـــة” إرهابية وأن أتباعها غيـــر إرهابيين، ما يدل على 
أّن اإلدارة األميركية الجديدة مرتبكة وأنها ال تعرف الكثير عن شؤون وشجون 
هذه المنطقة الشـــرق أوســـطية التي كانت وال تزال في غاية األهمية. والسؤال 
إزاء هـــذا كلـــه هو: كيف من الممكن يا ترى أن تكـــون القيادة “الحوثية” إرهابية 

ويكون تنظيمها “الحوثي” غير إرهابي؟! “إيالف”.

القلب والمطرقة
قد تتعدد الصور ويخالها البعض كما يفكر اآلن، وينثر فيها عدة ألوان تتناســـب 
مـــع حالتـــه الشـــعورية، وهـــذا ما يصنـــع جماليـــة الموقـــف ورمزيته، فقـــد تكون 
الحالـــة المزاجيـــة مع اللون األحمـــر تزامًنا مع زخم احتفال البعـــض بالفالنتاين، 
بالرغـــم ممـــا يمر به العالـــم من تحديات حيال تأرجح موجـــات فيروس كورونا، 
إال أن التجار لم ييأســـوا من بث رســـائل ترويجية لعروض الهدايا الخاصة بتلك 
المناسبة، وكما فعل أصحاب محالت الورد والحلويات لتقديم كل ما يحفز تلك 
الطاقـــة اللونية بما تبثه مـــن قوة وتأثير نحو جذب االنتباه ومحاصرة المحبين 

أو من يشتاقون عشًقا لتتجدد طاقة الحب لديهم.
ولكـــن ال أعلـــم حتـــى اآلن رمزية مـــزج اللون األبيـــض هذا العام باللـــون األحمر، 
حتى اكتســـت بعض المحالت باللون الوردي في كل منتجاتها، هل هي محاولة 
خجولـــة للدعوة لالحتفـــال أم ماذا؟ لن ندخل في النوايا هنـــا وال في المبررات، 

فهي حركة لطيفة لتهدئة النفوس بطريقة إيجابية وبث روح التفاؤل واألمل.
إننـــا هنا بصـــدد الحديث عن ثقافة اللون األحمر بشـــكل عام وقـــوة توهجه في 
تحفيز المشـــاعر نحو طريقين مســـارهما الراحة والدفء، أو االنفعال والغضب 
وفـــي كليهمـــا تأثيـــرات وعواقب، لذلك نرى مـــن يدعو لتوهجـــات الفرح، يقصد 
المجـــاراة ولـــو لـــم تكن عنـــده، فعندما تســـير في طريقهـــا تعطي تجربـــة خيرة 
لتداعيات رمزية الحدث، لكن الطْرق والِمطرقة هنا غير مجديين، والســـبب في 
أن المشاعر باعتبارها حالة تقاس بمدى سماح الشخص باالنسجام مع تأثيرات 
األلـــوان ألنهـــا ثقافـــة تتطلـــب التركيـــز واالســـتمرار، لكـــن والرأي شـــخصي هنا، 
بالحذر من مزاجية اســـتخدام األلوان ومزجها كي تلون ما تشـــاء من الظروف 
ومتغيراتهـــا، ألن ارتداداتهـــا المعاكســـة أشـــد وأقســـى قهًرا وقد تخلـــف مزًجا ال 
يتوقـــف من عـــدة ألوان تعيق البصر والبصيرة عن الحيـــاة المثالية التي تجعلنا 
نـــرى اللون األحمر بجماليتـــه الحقيقية لتعميق عالقتنا الذاتيـــة بأواصر األلوان 
الحقيقية لكل حالة شعورية قوة وتعبيًرا. نعود هنا لقوة الطرق التي نستخدمها 
لفرض قوتنا في تحدي الظرف والموقف بما تحمل من دالالت ومعنى، لتعميق 

الرؤية الواضحة، ونقول رفًقا بالقلوب عندما تكون بين المطرقة والسندان.

التدخين وانتهاك الحريات

أعجبني كتاب “حفظ المباني التاريخية – مبان من مدينة المحرق” للدكتور سلمان 
المحـــاري في تناولـــه موضوع العمارة التقليدية في “أم المـــدن”، وصدر الكتاب من 
المركـــز اإلقليمـــي لحفـــظ التـــراث الثقافي فـــي الوطن العربـــي )إيكروم – الشـــارقة( 
عام )2017م(، والكتاب بحق موســـوعة شـــاملة كاملة في العمارة التقليدية بمملكة 
البحريـــن والمحـــرق، ويقع في 402 صفحـــة من الحجم الكبير، فـــي 6 أبواب بواقع 
فصلين لكل باب، وخصص الباب األول لمقدمة تاريخية ووصف المدينة وعمارتها، 
والثانـــي لمـــواد وتقنيـــات البنـــاء، والثالث للعوامـــل ومظاهر تلف المبانـــي التراثية، 
والرابـــع للمبـــادئ العلمية لصيانـــة المباني التراثية، والخامـــس للفحوص والتحاليل 
على مواد البناء، والباب الســـادس لموضوع الدراســـة وجانبهـــا التطبيقي، وتكررت 
كلمـــة “المحرق” )552( مرة، في الكتـــاب، و”البناء” )469(، و”البحرين” )361( مرة، ما 
يعكـــس حجـــم التركيز على المحرق كموضـــوع الكتاب، ويلخـــص مقالنا محتويات 

الباب األول. 
وإننـــي إذ أشـــكر األخ المؤلف على إهدائي نســـخة من الكتـــاب، فقد كان خير معين 
لي لبحثي عن مدينتي العريقة المحرق كمدينة اقتصادية حديثة ومركز سياســـي 
بـــرز في )1796م( ثـــم كعاصمة أولى للبحريـــن )1810 - 1923م( لها مكانتها العلمية 
والثقافيـــة والتاريخيـــة وتطورها العمراني، متناولينه في البابين األول والســـادس 
مـــن وصف للمحرق وتاريخها وجيولوجيتها وتطور العمارة التقليدية في البحرين 
عمومـــا وفي مدينـــة المحرق خصوصـــا، والعناصـــر المعماريـــة والزخرفية الجصية 

والخشـــبية والمعدنيـــة، والســـمات المعماريـــة لعمارتهـــا التقليدية من جهـــة، وإيراد 
بعض النماذج المعمارية لها من جهة أخرى، والمتمثلة في نماذج خمســـة، هي بيت 
المغفور له الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة حاكم البحرين خالل الفترة )1869 - 
1923(، وبيت ومجلس سيادي، ومسجد سيادي ودكاكين سيادي وبيت المغفور له 
الشـــيخ ســـلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين في )1942 - 1961( الذي أنشـــئ 

عام )1794(.
أمـــا فـــي وصف جزيرة المحرق، فتعرف بأنها الثانيـــة في المملكة من حيث حجمها 
وموقعها شرقي العاصمة المنامة وهي األكبر، وكان اسمها القديم “رفين” ومجموع 
مســـاحتها نحو 7 أميال مربعة و”تتميز بشـــواطئها الرملية ويحيط بها شـــريط من 
الصخـــور المرجانيـــة” وفقا “لوريمر القســـم الجغرافي” في عام )1976م(. وتتشـــكل 
عمرانيـــة الجزيـــرة مـــن مدينة المحـــرق ومن قرى وحـــاالت وأحيـــاء أو فرجان، أما 
القـــرى فهـــي الدير نســـبة إلـــى دير قديمـــا كان بها، وقريـــة ســـماهيج وقاللي والحد 
والبســـيتين وقريـــة عراد بقلعتها التي شـــيدها البرتغاليون فـــي القرن 16 الميالدي. 
وهناك حاالت كحالة بوماهر والنعيم والســـلطة، وبمدينة المحرق أحياء إما نســـبة 
إلى ســـكانها مثل فريج الشـــيوخ والبنعلي والمناعي وغيرها من العوائل، أو حسب 
المهـــن التـــي يحترفها قاطنـــوا هذه الفرجـــان، كفريـــج البنائين والحيـــاك والصاغة. 

وللموضوع تتمة.

مدينة المحرق “أم المدن” والعمارة التقليدية منذ 1794م )1(

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

للتواصل: 17111483

مواطنون محرومون من الراحة بسبب “األشغال”
فـــي بعض األحيان تجد نفســـك ملزما بالتعليق على مشـــروعات 
الطرق التي تنفذها وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي بالقول، كيف حدث ولمـــاذا حدث، لكن مفتاح التحليل 
وحجـــر الزاوية مفقود بالمعنى األعمـــق لهذه الكلمة، وكثيرة هي 
األمثلـــة التـــي نســـمعها عـــن التناقض فـــي القرارات والعشـــوائية 
والتجـــارب فـــي صيانة الطرق والشـــوارع دون أدنـــى اعتبار إلى 
القاطنين، وكأنهم خارج منظومة المستفيدين من بيوت اإلسكان 

أو حتى أولئك الذين صرفوا أمواال طائلة على بناء بيت العمر.
كثيـــرة هـــي المالحظـــات التـــي يفترض أن نجـــد لهـــا أجوبة عند 
المســـؤولين ألن البعض وصلت روحه إلـــى العتبة الغاضبة، ومن 
غير العدل واإلنصاف أن ال يجد اإلنسان الراحة في بيته نتيجة 
اجتهادات أو قرارات شـــخصية لها تأثير العواصف على األهالي، 
وأولها وأهمها العمل - “تكســـر وتحفير الشوارع” - أيام اإلجازات 
ومنـــذ الصباح الباكر، فمـــا إن تزحف عقارب الســـاعة إلى الرابعة 
أو الخامســـة فجـــرا وفي يـــوم إجازة، إال وصـــوت “الورور” يكون 

مثـــل اللهـــب المســـتعر في كل بيـــت فـــي “الفريـــج” وكل األركان 
تتصـــدع مـــن اإلزعـــاج، قد نعطي العمـــال الذين يشـــتغلون دفء 
القلب لو كانت أياما عادية غير اإلجازة، فعلى األقل هناك “دوام” 
ومشاوير ومســـؤوليات، لكن في يومي الراحة اللذين ينتظرهما 
كل مواطن، فأتصور أن الموضوع يحتاج إلى تفســـيرات ومسار 
مناســـب مقنـــع يشـــرح لنـــا هـــذا الخلـــل أو الحمولة الزائـــدة على 
المواطنين الذين باتوا محرومين من الراحة في منازلهم بســـبب 

استمرار اإلزعاج.
واألمـــر اآلخـــر الذي عجـــز عن تفســـيره كبـــار العلمـــاء والمحافل 
العلميـــة، هـــو إعادة حفـــر الطـــرق والشـــوارع الداخليـــة أكثر من 
مرتين في الســـنة، ســـواء بســـبب وضع “كيبل كهربـــاء جديد” أو 
لســـبب آخر.. لماذا ال يتم إنجاز المشروع مرة واحدة طالما هناك 
تصاميم مســـبقة وعقول تخطط من وراء المكاتب، بدل الترقيع 
الســـنوي وتشـــويه الشـــوارع وتجارب المقاولين التي تشبه الفن 

التشكيلي بدرجاته المختلفة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

صالح القالب

د. حورية الديري

حسين المهدي

هدى حرم
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