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É¡∏gCGh ø``jôëÑ∏d ôîa ™``°Vƒe ´ÉaódG Iƒ``b
Iƒ≤dG ¢ù«°SCÉJ iô``còH ä’ÉØàM’G ΩÉàN »``a áeÉ©dG IOÉ«≤dG Qhõj ∂``∏ªdG

 ó¡©dG  »``̀ dh  IOÉ`̀ «`̀≤`̀ H  ¿hó`̀«`̀°`̀û`̀j  ô`̀jô`̀ë`̀à`̀dG  AÉ``̀ °``̀ SDhQ
É`̀ fhQƒ`̀ μ`̀ d …ó`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ dG Oƒ`̀ ¡`̀ é`̀ d AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
»dƒ£H πª©H Ωƒ≤j »``æWƒdG ≥jôØdGh ..ábÉÑ°S øjôëÑdG :ø``ªMôdGóÑY QƒfCG
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 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M OÉ°TCG
 áª¡ªdGh  Iójó©dG  ™jQÉ°ûªdGh  äGRÉéfE’ÉH  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG
 áÑ°SÉæªH øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ä’ÉØàMG ΩÉàN áÑ°SÉæªH É¡MÉààaG ºJ »àdG
 »àdG  Oƒ¡édG  GQó≤e  ,´ÉaódG  Iƒb  ¢ù«°SCÉàd  ø«°ùªîdGh  áãdÉãdG  iôcòdG

.Ió«éªdG á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ∫ÉØàMÓd ´ÉaódG Iƒb É¡H âeÉb
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  áeÉ©dG  IOÉ«≤∏d  ¬àdÓL  IQÉ`̀jR  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 óªMCG  øH áØ«∏N ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG  »a ¿Éch ,¢ùeCG

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG
 øjôëÑdG  ´É``aO  Iƒ`̀b  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  ¬àdÓL  ≈`̀æ`̀KCG  Éªc
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG øª°V (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 ∫ƒM  RÉéjEG  ≈`̀dEG  ¬àdÓL  ™ªà°SG  IQÉjõdG  ∫Ó`̀Nh  .»ªdÉ©dG  AÉHƒdG  Gòg
 ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb äGóMhh áë∏°SCG ™«ªL ôjƒ£àd á«∏Ñ≤à°ùªdG §£îdG
 GócDƒe ,ºFGódG º¡ÑgCÉJh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb »Ñ°ùàæªH √RGõàYG øY ÉHô©e
 ∂∏ªdG ádÓL É«æªàe ,É¡∏gCGh øjôëÑ∏d lôîah ô«ÑμdG Éfôjó≤J ™°Vƒe º¡fCG
 ΩGhO  π°SGƒÑdG  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  ∫ÉLQ  ™«ªéd  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG
 øjôëÑdG  π`̀NGO  áaô°ûªdG  º¡∏ªY  ™bGƒe  ∞∏àîe  »a  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdGh »bôdG QGôªà°SG õjõ©dG ÉææWƒdh ,É¡LQÉNh
(2¢U π«°UÉØàdG)

 á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  ôjôëJ  AÉ°SDhQ  OÉ°TCG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d õ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG QOGƒ``̀μ``̀dG äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEÉ`̀Hh
 Oƒ¡édG  √òg  øª°V  á∏eÉ©dG  øjôëÑdG  ≥jôa
 ¢ùeCG º¡JQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL .É¡d áªYGódGh
 »æWƒdG  ≥jôØ∏d  á©HÉàdG  äÉ«∏ª©dG  áaô¨d
 (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 çƒëÑdGh  ÖjQóà∏d  ó¡©dG  »`̀dh  õcôe  »`̀a
 ´ÓWÓd  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á«Ñ£dG
 áØ∏àîªdG  ΩÉ°ùbC’Gh  πª©dG  ô«°S  á«dBG  ≈∏Y
 §£îdGh  äÉ«é«JGôà°S’G  ÖfÉL  ≈dEG  ,É¡«a
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©à∏d  áYƒ°VƒªdG

.¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe ôNBGh
 iƒà°ùªdGh ádhòÑªdG Oƒ¡édÉH Gƒgƒfh
 πª©dG  äGQÉ°ùeh  á«æWƒdG  QOGƒμ∏d  õ«ªªdG
 ø«Hô©e ,äÉ«∏ª©dG  áaôZ ΩÉ°ùbCG  ∞∏àîe »a
 á«æWƒdG  QOGƒμdÉH  ºgôîah  ºgRGõàYG  øY
 »a  á«dÉY  á`̀jRƒ`̀¡`̀L  ø`̀e  ¬`̀H  ¿ƒ©àªàj  É`̀ eh
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG πMGôe ∞∏àîe
 §£îdG  ∞∏àîªH  ìÉ`̀é`̀æ`̀ dG  äRõ```̀Y  »`̀à`̀ dG
 ≥«≤ëJ  »a  á«∏YÉØH  âª¡°SCGh  ,áYƒ°VƒªdG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«dÉààªdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G

 »a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  ™`̀e  πeÉ©àdG
 áë°U  ßØM  »a  º¡°SCG  Ée  ƒgh  ,¬∏MGôe  πc
 ∫ƒ°üëdGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh

.á«dhódG äGOÉ°TE’G ≈∏Y
 ôjôëJ ¢ù«FQ øªMôdGóÑY QƒfCG  OÉ°TCGh
 Iõ«ªªdG  Oƒ¡édÉH  è«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG  áØ«ë°U
 ∫ÓN  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ∫É£HCG
 ®ÉØë∏d áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y πª©j …òdG ÉfhQƒc
 πX  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y
 øªMôdGóÑY  Qƒ``fCG  øªKh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYOh äÉ¡«LƒJ É«dÉY
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ≥jôØ∏d  OhóëeÓdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 πc  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG
 πãªàªdG  õ«ªàªdGh  ¢ü∏îªdG  »æWƒdG  ¬∏ªY
 ó«cCÉàd ºFGódG »©°ùdGh áëFÉé∏d …ó°üàdG »a
 áμ∏ªe ¿CG GócDƒe ,ájRGôàM’G äGƒ£îdG òNCG
 äòîJG »àdG ∫hódG πFGhCG øe ó©J øjôëÑdG
.¿CÉ°ûdG Gòg »a á«bÉÑà°SG ô«HGóJh äGAGôLEG

 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  IƒYódG  Oó`̀Lh
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉª«∏©àH  ΩGõ`̀ à`̀ d’G  ≈``̀dEG
 ¬ëFÉ°üfh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 »a  Gô«ãc  º¡°ùJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  á«Ñ£dG
 ´ƒLQ  áYô°Sh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óëdG
 ô«ÑμdG  ºYódG  πX  »a  ,É¡à©«ÑW  ≈dEG  IÉ«ëdG

.áeƒμëdG ¬eó≤J …òdG
(4¢U π«°UÉØàdG)

 äÉ`̀eó`̀î`̀dG á`̀æ`̀é`̀d â`̀°`̀û`̀bÉ`̀f
 ¢```̀ù```̀eCG ÜGƒ`````̀æ`````̀dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀H
 ó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG »``̀fƒ``̀fÉ``̀b ´hô``̀°``̀û``̀e
 ´É`̀£`̀≤`̀dGh  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  »ØXƒªd
 áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀ cCGh ,¢`̀UÉ`̀î`̀ dG
 ó``̀ª``̀MCG Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG äÉ```̀eó```̀î```̀ dG
 ød  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  ¿CG  …QÉ```̀°```̀ü```̀fC’G
 äÉÑ°ùàμªH  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  π`̀Ñ`̀≤`̀J
 »a Gó¡L o∫CÉJ  ødh ,øjóYÉ≤àªdG
 ßØëj ÉªH óYÉ≤àdG ¿ƒfÉb á°SGQO
 Éªjh  ,’hCG  ø«æWGƒªdG  ¥ƒ≤M
 Gô«°ûe  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ídÉ°üdG  Ωóîj
 èFÉàf  QÉ¶àfÉH  áæé∏dG  ¿CG  ≈`̀dEG
 ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd
 É`̀¡`̀fCG É`̀ª`̀c ,ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U
 ™jQÉ°ûªdG  á°SGQO  »a  ≈fCÉàà°S
 ,óYÉ≤àdÉH  á≤∏©àªdG  ø«fGƒ≤H
 äÉ¶MÓªdG  ™«ªéH  òNCÉà°Sh
 øe É¡«dEG OôJ »àdG äÉMôà≤ªdGh

 .ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™«ªL

 …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG É``̀YOh
 ø``«``eCÉ``à``∏``d á```̀eÉ```̀©```̀dG á``̀Ä``̀«``̀¡``̀dG
 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G ≈```̀ dEG »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 áëLÉædG  ÜQÉéàdG  øe  º∏©àdGh
 á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó`̀ dÉ`̀ H
 ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  IQGOEG  »a
 ìÉHQCG ≥«≤ëJh ,äGQÉªãà°S’Gh
 º¡°SCG  É`̀e  ,á©ØJôe  äGOGô````̀jEGh

 »a õ«ªJh ìÉéfh QGô≤à°SG »a
.≥jOÉæ°üdG IQGOEG

 É`̀Ñ`̀«`̀Y ¢``̀ù``̀«``̀d ¬``````̀fEG ∫É``````̀bh
 ÜQÉéJ  øe  º∏©àdGh  IOÉØà°S’G
 »a  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ¿EG  PEG  ,ô`̀«`̀¨`̀dG
 ,íLÉfh  ø`̀eBG  á≤«≤°ûdG  ∫hó``̀dG
 ∫É``̀°``̀SQEG ≈````dEG ¬``̀Jƒ``̀YO GOó``̀é``̀e
 ÜQÉéàdG  ø`̀e  IOÉØà°SÓd  ó`̀ ah

 .áëLÉædG
 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ¿CG  ô```̀ cPh
 á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ≥``jOÉ``æ``°``ü``dG »```a
 ¿hO ∞``̀°``̀SCÓ``̀d  ø`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  »``̀a
 á£N  ∑Éæg  ¢ù«dh  ,iƒà°ùªdG
 äGOGôjEG »a ƒªæ∏d á«é«JGôà°SG
 ¿CG  ≈```dEG  iOCG  É`̀e  ,≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 ƒg  »æjôëÑdG  óYÉ≤àªdG  ¿ƒμj
 ´É``̀°``̀VhCG  ø«°ùëàd  á`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀dG
 ±É`̀≤`̀jEG ∫Ó``̀N ø`̀e ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG

.º¡æY ájóYÉ≤àdG ÉjGõªdG
 á`̀eƒ`̀ª`̀jOh  AÉ`̀≤`̀H  ¿CG  ó```̀cCGh

 É«æWh  É`̀æ`̀eCG  πãªj  ≥jOÉæ°üdG
 óH  ’  ∂``̀dò``̀d  ;É`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀SGh
 ≥jOÉæ°üdG  IQGOEG  AÉ`̀£`̀YEG  ø`̀e
 ø`̀«`̀Zô`̀Ø`̀ à`̀e ø`̀«`̀ °`̀ü`̀ °`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀ d
 QÉªãà°SGh  IQGOEG  ≈∏Y  πª©∏d

.≥jOÉæ°üdG
 ≈``̀dEG …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G QÉ``̀ °``̀ TCGh
 Ωƒ≤J  »`̀à`̀dG  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ¿CG
 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG É`̀¡`̀H
 »a É`̀¡`̀ JÉ`̀cô`̀ °`̀Th »``YÉ``ª``à``L’G
 ôªãà°ùJ  ’h  áØ«©°V  øjôëÑdG
 áaÉ°VEG  ,¢```̀VGQCG  ø`̀e  ¬μ∏ªJ  É`̀e
 π°üJ  äÉ`̀«`̀fƒ`̀jó`̀e  Ö£°T  ≈``̀ dEG
 GócDƒe  ,ô«fÉfódG  ø«jÓe  ≈``dEG
 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¿CG
 º°V ≈``̀ dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀j »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 øe  ∫É`̀Y  iƒà°ùe  ≈∏Y  ô°UÉæY

.√GQƒàcódG á∏ªM øe IAÉØμdG
(5¢U π«°UÉØàdG)
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 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U Oó```°```T
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG
 á«ªgCG  ≈∏Y  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀e ™`̀jô`̀°`̀ù`̀Jh ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀J
 äÉ`̀ ¡`̀Lƒ`̀ à`̀ dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d π``̀ª``̀©``̀dG
 ø`̀Wƒ`̀ dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ¿Éé∏dG  ∫ÓN  øe  ø«æWGƒªdGh
 èeGôÑdGh  §£îdGh  á`̀jQGRƒ`̀dG
 äGQGRƒdG  Égò«ØæàH  Ωƒ≤J  »àdG
 Ωó≤àdG  º««≤àd  ôjQÉ≤J  ™aQ  ™e

.…QhO πμ°ûH RÉéfE’G »a
 ¢``̀SDhô``̀J ió````̀d ∂````̀dP AÉ````̀L
 »YƒÑ°SC’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  √ƒª°S
 ó≤Y  …ò``̀ dG  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏éªd

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U
 AÉ≤∏dÉH  ¢ù∏éªdG  OÉ`̀ °`̀ TCGh
 ƒª°S  √Gô```LCG  …ò``̀dG  »Øë°üdG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀ dG  »```̀dh
 ôjôëJ  AÉ``̀°``̀SDhQ  ™`̀e  AGQRƒ````̀dG
 OóM  …ò`̀dG  ,á«∏ëªdG  ∞ë°üdG
 äÉ¡LƒàdG  ¬`̀dÓ`̀N  ø`̀e  √ƒª°S

 iDhô```̀dG  ≥«≤ëàd  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
.á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ©∏£àdGh

 ó```̀cCG ô`````̀NBG ó`̀«`̀©`̀ °`̀U ≈``̀∏``̀Y
 øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe ¢ù∏éªdG
 ÖfÉL ≈dEG  ±ƒbƒdG  »a âHÉãdG
 ájOƒ©°ùdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdG
 ΩOÉ`̀N  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  »¡a  ,á≤«≤°ûdG
 ∂∏ªdG  ø`̀«`̀Ø`̀jô`̀°`̀û`̀dG  ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG
 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó¡©dG  »``̀dhh

 ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG

 ≥ª©dG Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

 RÉμJQG  Qƒëeh ,»é«JGôà°S’G

 ,»`̀ª`̀«`̀∏`̀ bE’Gh »`̀Hô`̀©`̀ dG ø````̀eC’G

 »a »°SÉ°SC’G QGô≤à°S’G πeÉYh

.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’Gh á≤£æªdG

(3¢U π«°UÉØàdG)

 áeƒμëdG èeGôHh §£N ò«Øæàd π``ª©dG ™jô°ùJ
ájOƒ©°ùdG Ö``fÉL ≈dEG ±ƒ``bƒdG ócDƒj AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée

 »````a á``«æWƒdG π``FÉ°SôdG
¿É`ª∏°S ô`«`eC’G å````jó``M

√ôgR ó«°ùdG :º∏≤H
7¢U

.äÉ«∏ª©dG áaôZ IQÉjR ∫ÓN á«∏ëªdG ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ |

øjóYÉ≤àªdG äÉÑ°ùàμªH ¢SÉ°ùªdG πÑ≤f ød :ÜGƒædG äÉeóN ¢ù«FQ

 áaôZ  ÉæJQÉjR  ∫Ó`̀N  ¢ùeCG  √ÉfógÉ°T  Ée  ¿EG  ∫ƒ≤dG  »ææμªj  ..ïjQÉàdGh  á≤«≤ë∏d
 ÓªY  ó©j  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØ∏d  á©HÉàdG  äÉ«∏ª©dG

.øjôëÑdG »a É©«ªL ¬H ôîàØf ¿CG ≥ëà°ùj É«FÉæãà°SGh Gõ«ªàe
 Oƒ¡édGh  ô«ÑμdG  Qhó`̀dG  ≈∏Y  Iô°TÉÑe  ±ô©àdG  Éæ©£à°SG  IQÉjõdG  √òg  ∫ÓN  øªa
 ºbÉ£dG  á°UÉNh  ,¢Shô«ØdG  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  AÉ°†YCG  É¡dòÑj  »àdG  IQÉÑédG
.áægGôdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG »a äÉ«∏ª©dG áaôZ Oƒ≤j …òdG »Ñ£dGh …QGOE’Gh »ª∏©dG

 ä’ÉM  áHÉ°UEG  ±É°ûàcG  ¿ÓYEG  òæe  ,GóL  ôμÑe  âbh  »a  É¡æ«°TóJ  ºJ  áaô¨dG  √ò¡a
 áÑbÉãdG ájDhôdG ≈dEG Oƒ©j ∂dP »a π°†ØdGh ,ø«°üdÉH ¿Éghh áæjóe »a ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 √òg õ«¡éàH äÉª«∏©àdG QGó°UEG ≈dEG QOÉH …òdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ô¶f ó©oHh
 ¢Shô«ØdG IQƒ£N â∏gÉéJ Üô¨dGh ¥ô°ûdG »a áeó≤àeh iôÑc ’hO ¿CG ø«M »a ,áaô¨dG

.ÖLGƒdG ΩÉªàg’Gh ájóédÉH ¬©e πeÉ©àJ ºdh
 ,ÜôM áaO IQGOE’  ÓeÉμàe äÉ«∏ªY õcôe ¬Ñ°ûJ  áeó≤àªdG  É¡JGõ«¡éJ »a áaô¨dG  ¿EG
 …CG  åjóëdG  Gòg  »a  ¢ù«dh  π©ØdÉH  √ÉfógÉ°Th  √ÉæjCGQ  Éªe  ÉbÓ£fG  Gòg  ∫ƒ≤f  øëfh
 øe  πc  ¬MÉ°†jEÉH  π°†ØJ  …ò`̀dG  »aGƒdG  ìô°ûdG  Aƒ°V  »a  ∂`̀dPh  ,¥Ó`̀WE’G  ≈∏Y  á¨dÉÑe
 »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdGh  ,äÉ«∏ª©dG  áaôZ  IQGOEG  ¢ù«FQ  ó«ªëªdG  óªM  PÉà°SC’G
 ∑QOCG  »æ∏©L  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ƒ`̀gh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y
 ÖfÉL  øe  AGƒ°S  ,É¡H  äÉ«∏ª©dG  áaôZ  õ«¡éJ  ºJ  »àdG  äÉ«fÉμeE’G  IAÉØch  õ«ªJ  ióe
 áãjóëdG Iõ¡LC’Gh äGó©ªdG å«M øe hCG ,á∏gDƒªdG á«æWƒdG ájô°ûÑdG QOGƒμdGh äGQó≤dG
 äÉ¡édG  ™«ªL  ≈`̀dEG  õcôªdG  øe  äÉeƒ∏©ªdG  ∫É°üjEGh  á©HÉàe  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  IQƒ£àªdG

.¢Shô«ØdG áëaÉμªH á«æ©ªdGh ádhDƒ°ùªdG
 òæe  ¢Shô«ØdÉH  ájOôa  áHÉ°UEG  ádÉM  πμd  á≤«bO  á©HÉàe  ∑Éæg  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Yh
 ,êQÉîdG  øe  áeOÉ≤dG  ä’ÉëdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ∂dPh  ,øjôëÑdG  QÉ£e  ≈dEG  É¡dƒ°Uh  á¶ëd
 á©HÉàªdG  √ò`̀g  ºàJh  ,É°†jCG  OÓÑdG  π`̀NGO  »a  ÜÉ°üe  πμd  á≤«bO  á©HÉàe  ∑Éæg  ∂dòch
 Ωƒ≤j  »àdG  IQÉÑédG  Oƒ¡édG  ¢ùμ©j  Ée  ,á¶ë∏H  á¶ëd  áYÉ°ùdG  QGó`̀e  ≈∏Y  Iôªà°ùªdG
 √ò¡d  …ó°üàdG  »a »æWƒdG  ≥jôØdG  AÉ°†YCG  πch äÉ«∏ª©dG  áaôZ »a πeÉ©dG  ≥jôØdG  É¡H

.Iô£îdG áëFÉédG
 πãªj  äÉ«∏ª©dG  áaôZ  »a  ¢ùeCG  √ÉfógÉ°T  Ée  ¿CG  ƒg  É≤M  ôîØdG  ≈dEG  ÉfƒYój  Ée  ¿EG
 åjóëdG ÉæîjQÉJ »a Éæjód øμj ºd ¬fCG á≤«≤M Aƒ°V »a ,á°üdÉN á«æWh á«æjôëH áHôéJ

.áÄHhC’G √òg πãe á¡LGƒe »a á≤HÉ°S ÜQÉéJ
 QÉªãà°SG  »a  íéf  á«æjôëÑdG  äGAÉØμdG  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH  »æWƒdG  ≥jôØdG  øμdh
 »a  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  »a  áHÉ°ûdG  á«æWƒdG  äGAÉØμdGh  äGQó`̀≤`̀dG  √ò`̀g  ∞«XƒJh
 äGôÑN øe º¡jód ÉªH Ωó≤àªdG õcôªdG Gòg õ«¡éàH ΩÉ«≤dG ´É£à°SG õ«ªàe ≥jôa π«μ°ûJ
 ∂dP áé«àf âfÉμa ,»ª∏©dG è¡æªdG äÉ«£©ªH πeÉc ΩGõàdG »a áãjóM Ωƒ∏Yh äÉeƒ∏©eh
 ∫hódG  iód  Ée  ¥ƒØj  ¿CG  øμªj  πH  »gÉ°†j  …òdG  õ«ªàªdG  õcôªdG  Gòg  Éæjód  íÑ°UCG  ¿CG

.äÉeRC’G IQGOEGh á«ë°üdG ájÉYôdG »a áeó≤àªdGh iôÑμdG
 âjCGQh â©ª°S Ée Aƒ°V »a ≥FÉ≤ë∏d ôjô≤J ƒg πH , kAGôWEG hCG ÉMóe ¢ù«d ,Gòg ∫ƒbCG

.âaôYh
 πeÉμdG »aÉ©àdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG á∏Môe ≠∏Ñf ºd ¿B’G ≈àM ÉæfCG Gó«L ±ô©f É©«ªL øëf
 Iô«NC’G πMGôªdG ≈dEG ó©H π°üf ºd ÉæfCGh ,ÉfhQƒc AÉHh áKQÉc øe »FÉ¡ædG ¢UÓîdG hCG
 ∂∏ªdG  ádÓL  äÉª«∏©J  Aƒ°V  »a  ¬fCG  ÉææÄª£j  Ée  øμdh  ,¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  ácô©e  »a
 »a  øjôëÑdG  ™ªàée ¿EÉa  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh ƒª°ùd  Iõ«ªàªdG  IQGOE’G  πX »ah

.áæ«eCG mOÉjCG
 Éæ«eCG ¿ƒμ«d ¬JÉ«dhDƒ°ùe πªëàjh ¬JGP ™ªàéªdG ÜhÉéàj ¿CG ƒg ¿B’G √ójôf Ée πch

.øWƒdG AÉæHCG πc ájÉªëd ¬°ùØf ™eh ¬°ùØf ≈∏Y
 äÉæÑdGh AÉæHC’Gh äÉ¡eC’Gh AÉHB’G πc ¿hÉ©Jh º¡ØJh IóYÉ°ùe ≈dEG á°SÉe áLÉëH ÉæfEG
 ,ºdÉ©dG Üƒ©°T πc ≈∏Y ICÉéa ∫õf …òdG ¢Shô«ØdG áëaÉμe Oƒ¡L ìÉéfE’ Iô°SCG πc »a
 πÑ≤à°ùe  ≈dEG  ºdÉ©dG  OÉbh  ∞FÉXƒdG  ¿Gó≤ah  …OÉ°üàb’G  OƒcôdG  øe  ádÉM  »a  ÖÑ°ùJh

.∫ƒ¡ée
 »FÉ¡ædG »aÉ©àdG ádÉM ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh ¢UÓî∏d ó«MƒdG π«Ñ°ùdG ¿CG  ∑Qóf ¿CG Éæ«∏Y
 á«Ñ£dG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’G  πμH  ΩQÉ°üdG  ΩGõàd’G  ôÑY  ƒg
 ´ô°SCG »a á«KQÉμdG áeRC’G √òg RhÉéJ ™«£à°ùf »μd ¢Shô«ØdG áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØ∏d

.øμªe âbh

øªMôdGóÑY QƒfCG

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d áeÉ©dG IOÉ«≤∏d ¬JQÉjR ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 èeÉfôH ò«ØæJ Oƒ≤Y ∫hCG ΩGôHEG
»``°``VGQC’G ¥ƒ`̀≤`̀M ô`̀jƒ`̀£`̀J

 áî°ùædG Oƒ≤Y ∫hCG ¿Éμ°SE’G IQGRh âeôHCG
 »°VGQC’G  ¥ƒ≤M  ôjƒ£J  èeÉfôÑd  á«ÑjôéàdG
 ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  á«eƒμëdG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ió`̀MEÉ`̀c  IQGRƒ````dG  ¬àæ°TO  …ò``̀dG
 …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  äÉcô°T  ∑Gô°TE’  á«°ù«FôdG
 øμ°ùdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  »``̀a  ä’hÉ``̀≤``̀ª``̀dGh
 º¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  øjòdG  ø«æWGƒª∏d  »YÉªàL’G
 á«bÉØJ’G  ∂∏J  »°†≤J  PEG  ,á«fÉμ°SE’G  ô«jÉ©ªdG
 zπªædG{  ácô°T  ™`̀e  IQGRƒ```̀ dG  É`̀¡`̀à`̀eô`̀HCG  »`̀à`̀dG
 á«æμ°S IóMh 132 AÉæÑH IQÉéàdGh ä’hÉ≤ª∏d
 á«àëàdG  á«æÑdG  áæª°†àe  …Rƒ`̀∏`̀ dG  á≤£æªH

.ájƒfÉãdG
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H á``«``bÉ``Ø``J’G »`̀°`̀†`̀≤`̀Jh
 AÉæÑH  …QÉ≤©dG  Qƒ£ªdG  Ωƒ≤j  ¿CÉ`̀H  èeÉfôÑdG
 á«æÑdG  äÉeóN  áæª°†àe  á«æμ°S  Ió`̀Mh  132
 á«eƒμëdG  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  ájƒfÉãdG  á«àëàdG
 ,…Rƒ`̀∏`̀dG  á≤£æªH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRƒ``̀d  á©HÉàdG
 ó««°ûJ øe AÉ¡àf’G Qƒa Qƒ£ªdG Ωƒ≤j ¿CG ≈∏Y
 É¡©«Hh äGóMƒdG ≥jƒ°ùàH á«æμ°ùdG äGóMƒdG
 äÉeóîdG  ióMEG  øe  øjó«Øà°ùªdG  ø«æWGƒª∏d
 áeóîc  ,IQGRƒ````̀dG  É¡ë«àJ  »`̀à`̀dG  á«∏jƒªàdG

.zÉjGõe{ èeÉfôH hCG AGô°ûdG πjƒªJ
(3¢U π«°UÉØàdG)

 âfôàfE’G  äÉ``fÉ«Ñd  õcôe  ¥ÓWEG
 §``°ShC’G  ¥ô``°û`dG  á```≤`£`æ`ª`H
ø`jô`ëÑdG »a É`«`≤`jô`aEG ∫É`ª`°Th

 Iôcòe  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ™bh
 »gh  ,(OhÓ```̀c  âæ°ùæ«J)  ácô°T  ™`̀e  ºgÉØJ
 áÑ°SƒëdG  äÉ`̀eó`̀î`̀d  á°ü°üîàªdG  ácô°ûdG
 ±ó¡H  ,(âæ°ùæ«J)  ácô°ûd  á©HÉàdG  á«HÉë°ùdG
 äÉfÉ«Ñd  õ`̀cô`̀ª`̀c  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀fÉ`̀μ`̀e  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 õcôªc  áμ∏ªªdG  RGô``HEGh  ,(IDC)  âfôàfE’G
 á≤£æªH á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG äÉeóîd »ª«∏bEG
 ≥∏£à°Sh  ,É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 äÉeóîd  »ª«∏bEG  äÉfÉ«H  õcôe  ∫hCG  ácô°ûdG
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æe  »`̀a  á`̀«`̀HÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀dG  á`̀Ñ`̀°`̀Sƒ`̀ë`̀dG
 ¿CG  ™bƒàªdG  øeh.É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §`̀°`̀ShC’G
 »a  á«HÉë°ùdG  áÑ°SƒëdG  ¥ƒ°S  ºéM  π°üj
 Q’hO  äGQÉ`̀«`̀∏`̀e  4^5  ≈``̀dEG  §`̀ °`̀ShC’G  ¥ô°ûdG

.2024 ΩÉY ∫ƒ∏ëH »μjôeCG

äÉ«∏ª©dG áaôZ IQÉjR »Mh øe

.…QÉ°üfC’G óªMCG |



 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô``̀°``̀†``̀M π`̀ °`̀†`̀Ø`̀J
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e  ,áØ«∏N  ∫BG
 IOÉ«≤∏d  IQÉ`̀jõ`̀H  ,≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 ,¢ùeCG øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d áeÉ©dG
 ¬àdÓL  ∫ÉÑ≤à°SG  »`̀a  ¿É`̀c  å«M
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG
 Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ,áØ«∏N ∫BG óªMCG
 øcôdG  ≥jôØdGh  ,øjôëÑdG  ´É`̀aO
 ôjRh ,»ª«©ædG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY
 øcôdG AGƒ`̀∏`̀dGh ,´É`̀aó`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ,áØ«∏N
 ≥jôØdGh  ,»μ∏ªdG  ¢SôëdG  óFÉb
 ,»ª«©ædG  ô≤°U  øH  ÜÉ`̀jP  øcôdG
 øe  Oó`̀Yh  ,¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ

.•ÉÑ°†dG QÉÑc
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≥`̀aGQh
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S IQÉ```̀jõ```̀dG ∫Ó```̀N
 ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``̀H  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 ∂∏ªdG  ádÓéd  »°üî°ûdG  πãªªdG

.ióØªdG
 áªjôμdG  IQÉjõdG  √òg  »JCÉJh
 ΩÉàN  áÑ°SÉæªH  áeÉ©dG  IOÉ«≤∏d
 øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ``̀b  ä’É`̀Ø`̀à`̀MG
 á`̀ ã`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG iô````̀cò````̀dG á`̀ Ñ`̀ °`̀SÉ`̀ æ`̀ª`̀ H
 ,´ÉaódG Iƒb ¢ù«°SCÉàd ø«°ùªîdGh
 ™jQÉ°ûªdGh  äGRÉéfE’ÉH  G kó«°ûe
 º`̀J »``̀à``̀ dG á``̀ª``̀¡``̀ª``̀dGh Ió``̀ jó``̀ ©``̀ dG
 G kQó≤eh ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H É¡MÉààaG
 Iƒ`̀b É`̀¡`̀H â`̀eÉ`̀ b »`̀ à`̀ dG Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG
 áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  ∫ÉØàMÓd  ´ÉaódG

.Ió«éªdG á«æWƒdG

 Oƒ¡édG ≈∏Y ¬àdÓL ≈æKCG Éªc
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒb  É¡dòÑJ  »àdG
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d
 á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG  ø`̀ª`̀°`̀V  (19  ó``̀«``̀aƒ``̀c)
 AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò``g  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 äÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Yh ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG á``̀jõ``̀gÉ``̀Lh á`̀∏`̀«`̀Ñ`̀æ`̀dG

 äBÉ`̀ °`̀ û`̀ æ`̀ ª`̀ dG ô``«``aƒ``à``H á``«``Ñ``£``dG
 äÉeõ∏à°ùªdG  çó`̀MCÉ`̀H  Iõ¡éªdG
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG  á«ë°üdG
 á«ÑW  QOGƒ`̀c  ∫Ó`̀N  øe  á«FÉbƒdG

.á°ü°üîàeh á∏gDƒe
 ™`̀ª`̀à`̀°`̀SG IQÉ````jõ````dG ∫Ó`````Nh
 §£îdG  ∫ƒM  RÉéjEG  ≈dEG  ¬àdÓL

 áë∏°SCG ™«ªL ôjƒ£àd á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ,øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ`̀b  äGó```̀Mhh
 Iƒb »Ñ°ùàæªH √RGõàYG øY É kHô©e
 ,ºFGódG  º¡ÑgCÉJh  øjôëÑdG  ´É`̀aO
 Éfôjó≤J  ™`̀°`̀Vƒ`̀e  º``¡``fCG  Gó``̀cDƒ``̀e
 ,É¡∏gCGh  øjôëÑ∏d  lôîah  ô«ÑμdG
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀L É`̀ k«`̀æ`̀ª`̀à`̀e

 Iƒb  ∫ÉLQ  ™«ªéd  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ΩGhO  π`̀°`̀SGƒ`̀Ñ`̀dG  øjôëÑdG  ´É``̀aO
 ∞∏àîe  »`̀a  OGó`̀°`̀ù`̀dGh  ≥«aƒàdG
 π`̀NGO  áaô°ûªdG  º¡∏ªY  ™`̀bGƒ`̀e
 ÉææWƒdh  ,É`̀¡`̀LQÉ`̀Nh  øjôëÑdG
 Ωó≤àdGh  »bôdG  QGôªà°SG  õjõ©dG

.QÉgOR’Gh

2Ω2021 ¢SQÉe 2 - `g1442 ÖLQ 18 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15684) Oó©dG

ø``jôëÑdG ´É``aO Iƒ``≤d á``eÉ©dG IOÉ``«≤dG Qhõ``j ∂``∏ªdG
´ÉaódG Iƒb ¢ù«°SCÉJ  iôcP áÑ°SÉæªH É¡MÉààaG ºJ »àdG  áª¡ªdGh Iójó©dG  ™jQÉ°ûªdGh äGRÉéfE’ÉH IOÉ°TE’G

ÉfhQƒc ¢``Shô«Ød …ó°üà∏d ´É``aódG Iƒb É``¡dòÑJ »àdG Oƒ``¡édG ≈∏Y »``æãj ¬``àdÓL
´ÉaódG Iƒb äGóMhh á``ë∏°SCG ™«ªL ôjƒ£àd á«∏Ñ≤à°ùªdG §``£îdG ∫ƒM RÉéjEG ≈dEG ™``ªà°ùj π``gÉ©dG

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

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP
 ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY á«bôÑdG »a ¬àdÓL ÜôYCGh
 IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  QƒaƒªH  ¬àeÉîØd  ¬JÉ«æªJh

 .á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H

 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ÖMÉ°U  ø`̀e  á`̀«`̀HGƒ`̀L  ôμ°T  á`̀«`̀bô`̀H  AGQRƒ````̀dG
 ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 ≈∏Y  G kOQ  ∂`̀dPh  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG
 áÑ°SÉæªH ¬«dEG √ƒª°S É¡ã©H »àdG áÄæ¡àdG á«bôH

.âjƒμdG ádhód »æWƒdG ó«©∏d ájƒæ°ùdG iôcòdG
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc
 ôμ°T  á«bôH  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 π©°ûe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬«NCG  øe  á∏KÉªe  á«HGƒL
 âjƒμdG ádhO ó¡Y »dh ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G

.á≤«≤°ûdG

 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈``̀ dEG  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ````dG
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∂````̀jOhO OGQƒ`̀ ∏`̀ «`̀ e
 iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂``̀dPh  ,∂`̀°`̀Sô`̀¡`̀dGh  áæ°SƒÑ∏d
 Ö«WCG  øY  É¡«a  √ƒª°S  Üô`̀YCG  ,√OÓ`̀H  ∫Ó≤à°SG

 áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀e  ¬àeÉîØd  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J
.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh

 »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  å`̀©`̀H  É`̀ª`̀c
 ≈dEG á∏KÉªe á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 AGQRh  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  É«à∏¨«J  ¿GQhR  QƒàcódG

.∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG

 ºbQ »μ∏e ôeCG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
.»μ∏ªdG ¿GƒjódÉH π«ch ø««©àH 2021 áæ°ùd (10)

 Ó«ch  π°VÉØdG  »∏Y  øH  áØ«∏N  QƒàcódG  ø«©j  ¬`̀fCG  ≈∏Y  »μ∏ªdG  ô`̀eC’G  øe  ≈``dhC’G  IOÉªdG  â°üfh
.»μ∏ªdG ¿GƒjódÉH á©HÉàªdGh äÉ°SGQódGh §«£îà∏d

 ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©jh ôeC’G Gòg ò«ØæJ »μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh ≈∏Y ¿CG á«fÉãdG IOÉªdG »a AÉLh
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæjh

 §``«£îà∏d π``«ch ø```««`©`àH »``μ`∏`e ô``eCG
»μ∏ªdG  ¿Gƒ``jódÉH  á©HÉàªdGh äÉ``°SGQódGh

 á``°SÉFôdG  ¢``ù∏ée  ¢``ù«FQ  Å``æ¡j  ∂``∏ªdG
∫Ó`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ S’G iô```̀cò```̀H »``æ``°``Sƒ``Ñ``dG

 »à«bôH ≈≤∏àj AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
√ó``¡Y »``dhh â``jƒμdG ô``«eCG  ø``e ô``μ°T

Åæ¡j  AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh
∂°Sô`¡`dGh á``æ°Sƒ`Ñ`dG ∫Ó``≤à°SG iô``cò`H

 ¿hÉ©àdÉH á«ªdÉ©dG á«°SGQódG íæª∏d ó¡©dG »dh èeÉfôH ΩÉbCG
 øY  á«Øjô©J  äGô°VÉëe  á∏°ù∏°S  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ™e
 •hô°ûd ø«aƒà°ùªdG á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG áÑ∏£d ó©H
 IOóëªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ø`̀Y  ¿Ó```̀YE’Gh  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  äÉã©Ñd  ºjó≤àdG
 äGƒ£îdG  øYh  Ω2022  ΩÉY  äÉã©Ñd  ºjó≤àdG  äÉÑ∏W  ΩÓà°S’

.á∏MôªdG √òg »a áÑ∏£àªdG äGAGôLE’Gh
 ¿hDƒ°ûdG  Iô`̀jó`̀e  »∏Y  ó`̀ª`̀MCG  iò°T  Ió«°ùdG  âæ∏YCG  ó`̀bh
 ΩÓà°SG  ¿CG  äGô°VÉëªdG  ∫ÓN  èeÉfôÑdÉH  á«dÉªdGh  á``jQGOE’G
 25-1  øe  IôàØdG  »a  CGóÑJ  2022  ΩÉY  äÉã©Ñd  ºjó≤àdG  äÉÑ∏W
 èeÉfôÑ∏d  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ™bƒªdG  ôÑY  ∂`̀ dPh  ,Ω2021  ¢SQÉ`e
 ¿ƒ`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  ™°†î«°Sh  ,www.cpisp.bh
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  èeÉfôÑdG  É¡ª¶æj  »àdG  á«∏«gCÉàdG  äÉfÉëàeÓd

 øe  (BIBF)  á«dÉªdGh  á«aô°üªdG  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  ó¡©e
 äGQÉ¡ªdGh  ájõ«∏éfE’G  á¨∏dG  iƒà°ùe  ójóëàd  ∂`̀ dPh  ,ó©H
 ø«aƒà°ùªdG áÑ∏£dÉH ∫É°üJ’G ºà«°S ¬«∏Yh ,á«ægòdG äGQó≤dGh
 óYƒªH  º¡ZÓHE’  »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ôÑY  ºjó≤àdG  •hô°ûd

.á°ü°üîªdG á«∏«gCÉàdG äGQÉÑàN’Gh äGQhódG
 ¿ƒμj  ¿CG  :»g  äÉã©Ñ∏d  ºjó≤àdG  •hô°T  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 øeh  …ƒfÉK  »fÉãdG  ∞°üdG  »ah  á«°ùæédG  »æjôëH  Ωó≤àªdG
 ¿CGh  2022  ΩÉY  »a  ájƒfÉãdG  á∏MôªdG  øe  êôîàj  ¿CG  Qô≤ªdG
 ∞°üdG  »a  ôãcCG  hCG  %97  »ªcGôJ  ∫ó©e  ≈∏Y  kÓ°UÉM  ¿ƒμj

.…ƒfÉK »fÉãdG ∞°üdG øe ∫hC’G π°üØdGh …ƒfÉK ∫hC’G
 äÉbÓ©dG »°UÉ°üàNG ¿É£≤dG áªWÉa Ió«°ùdG âaÉ°VCG Éªc 
 á«ªdÉ©dG á«°SGQódG íæª∏d ó¡©dG »dh èeÉfôÑH ΩÓY’Gh áeÉ©dG

 »àdG  èeGôÑdGh  ¿ƒë°TôªdG  É¡H  ôªj  »àdG  ÖjQóàdG  πMGôe ¿CG
 ,ó¡©dG  »dh  ƒª°S  äÉã©Ñd  πgCÉàdG  QÉWEG  »a  »g  É¡d  ¿ƒ©°†îj
 á«∏«gCÉàdG  äÉfÉëàe’G  èFÉàf  ≈∏Y  G kOÉ`̀ª`̀à`̀YG  ¬`̀fCG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 ,É kë°Tôe  60  øY  π≤j  ’  Ée  QÉ«àNG  ºà«°S  »ªcGôàdG  ∫ó©ªdGh
 ¢SQGóªdG áÑ∏W øe 20h á«eƒμëdG ¢SQGóªdG áÑ∏W øe 40 º¡æe
 É¡ª¶æj  ó©H  øY  ΩÉ≤J  á«ÑjQóJ  èeGôH  »a  GƒcQÉ°û«d  ,á°UÉîdG
 á«aô°üªdG  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  ™e  ¿hÉ©àdÉH  èeÉfôÑdG
 á«dhO  ô«jÉ©ªH  äÉfÉëàe’  ´ƒ°†îdGh  (BIBF)  á«dÉªdGh
 ∂dP  ó©H  ºà«d  πÑ≤ªdG  »ªjOÉcC’G  ΩÉ©dGh  ∞«°üdG  Iôàa  ∫ÓN
 èeÉfôÑdG äÉã©ÑH øjõFÉØdG QÉ«àNG º««≤àdG èFÉàf ≈∏Y G kOÉªàYGh
 ¢SQGóªdG  øe  äÉÑdÉW çÓKh ÜÓW áKÓK  :»dÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y

.á°UÉîdG ¢SQGóªdG øe ¿ÉàÑdÉWh ¿ÉÑdÉWh á«eƒμëdG

 á```̀«```̀°```̀SGQó```̀dG í``̀æ``̀ª``̀∏``̀d ó```̀¡```̀©```̀dG »``````̀dh è```̀ eÉ```̀ fô```̀ H
¢``̀ SQGó``̀ ª``̀ dG á`̀ Ñ`̀ ∏`̀ £`̀ d á`̀ «`̀ Ø`̀ jô`̀ ©`̀ J äGô``̀ °``̀VÉ``̀ë``̀e ò`̀ Ø`̀ æ`̀ j

 âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  âã©H
 á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 ∫’O  Ió«°ù∏d  áÄæ¡J  á«bôH  ¢ùeCG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y ójGõdG º°SÉL
 »fÉªdôÑdG OÉëJ’G ¿ÓYEG áÑ°SÉæªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
 »fÉªdôÑdG  õ q«ªàdG{  IõFÉéH  É¡JOÉ©°S  Rƒ`̀a  ø`̀Y  »Hô©dG

.¿ÉªdôÑdG ƒ°†Y áÄa øY ,2020 ΩÉ©d z»Hô©dG
 Gò¡H  Égôîa  ø`̀Y  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  π`̀gÉ`̀©`̀dG  áæjôb  â``Hô``YCGh
 ójGõdG ¬eó≤J Ée ™e Éªé°ùæe »JCÉj …òdG ≥ëà°ùªdG RÉéfE’G
 AÉ£©dÉH ájôãdG á«∏ª©dG É¡Jô«°ùe øª°V áë°VGh Oƒ¡L øe
 ΩÉ¡°SEÓd Ωõ∏j Ée πc ºjó≤Jh ,øWƒdG ÉjÉ°†≤d áeóN õ«ªàªdG
 ∫ƒ°üa  AGôKEGh  á«æWƒdG  äÉ©jô°ûàdG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J  »a

 .õjõ©dG ÉææWh »a »fÉªdôÑdG πª©dG
 ™«aôdG  »Hô©dG  ôjó≤àdG  Gòg ¿CG  ≈dEG  Égƒª°S  äQÉ°TCGh
 á«æjôëÑdG ICGôªdG ¬H ≈∏ëàJ Ée ≈∏Y É«aÉ°VEG Gó«cCÉJ πμ°ûj
 ∂jô°ûdG  ΩGhó``̀dG  ≈∏Y  É¡∏©éJ  áfÉμeh  á«dÉY  IAÉ`̀Ø`̀c  ø`̀e
 É¡FÉ£Yh ,IOóéàªdG É¡JÉeÉ¡°SEÉH »æWƒdG AÉæÑdG »a ôjóédG

 .á«æWƒdG ÉæJô«°ùe OGóàeG ≈∏Y óàªªdG
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áæjôb äQôc á«bôÑdG  ΩÉàN »ah
 É¡JÉ«æªJ  ™`̀e  ,ó`̀ jGõ`̀ dG  ∫’O  Ió«°ù∏d  á°üdÉîdG  É¡«fÉ¡J
 áμ∏ªe  áeóîd  RÉéfE’Gh  AÉ£©dG  á∏°UGƒªd  ≥«aƒàdG  ΩGhO
 øWƒdG  AÉ°ùæd  ábô°ûªdG  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Ωó≤àdG øe ójõªdG ø¡d Égƒª°S ≈æªàJh ø¡H ôîØJ »JGƒ∏dG

 .¥ƒØàdGh

 á``Ñ°SÉæªH ó``jGõ``dG ∫’O Å``æ`¡`J ∂``∏`ªdG á```æjô`b
2020 »``Hô©dG »``fÉªdôÑdG õ``«ªàdG Iõ``FÉéH É``gRƒa

 ó`̀ª`̀ë`̀e ø```̀H ΩÉ``̀°``̀û``̀g ∑QÉ```̀°```̀T

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  QOƒ`̀é`̀dG

 á«Hô©dG  ô`̀°`̀ü`̀e  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ió``̀ d

 ∫hódG á©eÉL iód ºFGódG ÜhóæªdG

 ∫hódG á©eÉL ô≤ªH ¢ùeCG ,á«Hô©dG

 ∫É`̀ª`̀YCG »``a ,Iô`̀gÉ`̀≤`̀ dÉ`̀H á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 ≈∏Y  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ¢ù∏ée  ´É`̀ª`̀à`̀LG

 »a  ø«ªFGódG  ø«HhóæªdG  iƒà°ùe

 ô«°†ëà∏d  ∂`̀ dPh  ,155````dG  ¬``̀JQhO

 iƒà°ùe  ≈∏Y  á©eÉédG  ¢ù∏éªd

 √OÉ≤©fG  Qô≤ªdG  á«LQÉîdG  AGQRh

.AÉ©HQC’G GóZ

 ióe  ≈∏Y  ´ÉªàL’G  ôªà°ùjh

 í«°TôJ IOÉYEG óæH Qó°üJh ,ø«eƒj

 á«Hô©dG  á©eÉé∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G

 óæÑdG ¿ƒμ«°S å«M ´ÉªàL’G OƒæH

 ¢ù∏éªd ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y ∫hC’G

 AGQRh  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀∏`̀Y  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG

.á«LQÉîdG

 äGQƒ£J ´ÉªàL’G ¢ûbÉæj Éªc

 É¡°SCGQ ≈∏Y ,á≤£æªdG »a ´É°VhC’G

 á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  äGQƒ`̀£`̀J

 ¥Gô©dGh  ÉjQƒ°S  »a  ´É`̀°`̀VhC’Gh

 .∫Éeƒ°üdGh É«Ñ«dh øª«dGh

 »a ∑QÉ``̀°``̀û``̀j Iô``̀ gÉ``̀≤``̀ dG »``̀ a ø``jô``ë``Ñ``dG ô`̀ «`̀Ø`̀ °`̀ S
á`̀ ©`̀ eÉ`̀ é`̀ dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ ª`̀ d …ô`̀ «`̀ °`̀ †`̀ ë`̀ à`̀ dG ´É```ª```à```L’G

.QOƒédG ΩÉ°ûg |

.º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G ƒª°S |
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¢UÉîdG ´É£≤dG ™e á«æμ°S IóMh 132 ò«Øæàd »°VGQC’G ¥ƒ≤M ôjƒ£J èeÉfôH ò«ØæJ Oƒ≤Y ∫hCG ΩôÑJ z¿Éμ°SE’G{

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGQ
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée
 ó≤Y  …ò``dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏éªd  »YƒÑ°SC’G

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U
 ¢ù∏ée  OÉ`̀°`̀TCG  ,´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »a
 √Gô``LCG  …ò``dG  »Øë°üdG  AÉ≤∏dÉH  AGQRƒ```̀dG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô`̀jô`̀ë`̀J AÉ```̀°```̀SDhQ ™``̀e AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 √ƒª°S  π°†ØJ  …ò`̀dGh  ,á«∏ëªdG  ∞ë°üdG
 á«eƒμëdG  äÉ¡LƒàdG  ójóëàH  ¬dÓN  øe
 á«μ∏ªdG  äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀à`̀dGh  iDhô`````dG  ≥«≤ëàd
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ,ø``̀WGƒ``̀ª``̀dGh ø``̀Wƒ``̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d ió``Ø``ª``dG
 á£∏°ù∏d  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¢ù∏éªdG  ¬Lhh
 ™ªàéªdGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh  á«©jô°ûàdG
 ¬æY  GhôÑY  Ée  ≈∏Y  ø«æWGƒªdGh  »fóªdG
 øe  AÉ≤∏dG  ¬æª°†J  ÉªH  RGõàYGh  ó«jCÉJ  øe
 Qƒ£àdGh  AÉæÑ∏d  »æWƒdG  πª©dG  äGQÉ°ùe
 Oƒ°ûæªdG  ¥ô°ûªdG  πÑ≤à°ùªdG  ≥≤ëj  ÉªH

.øjôëÑdG AÉæHCG áaÉμd
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Oó°T óbh
 á«ªgCG  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ò«Øæàd  πª©dG  äGQÉ°ùe  ™jô°ùJh  ∞«ãμJ
 ø`̀Wƒ`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ájQGRƒdG  ¿Éé∏dG  ∫ÓN  øe  ø«æWGƒªdGh
 Égò«ØæàH  Ωƒ≤J  »àdG  èeGôÑdGh  §£îdGh
 »a Ωó≤àdG º««≤àd ôjQÉ≤J ™aQ ™e äGQGRƒdG

.…QhO πμ°ûH RÉéfE’G
 ¢``̀Uô``̀M ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ó```````̀cCG É```gó```©```H

 ôjƒ£J  á∏°UGƒe  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  áeƒμëdG
 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ¿hÉ©àdG  ≥`̀ aCG
 »àdG á«eÉ°ùdG ±GógC’G Æƒ∏Ñd á«©jô°ûàdGh
 »a  »æWƒdG  πª©dG  Iô«°ùe  É¡«∏Y  õμJôJ
 ÉgQÉÑàYÉH  ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  ≥«≤ëJ
 áaÉc  Oƒ`̀¡`̀L  É`̀¡`̀dƒ`̀M  »≤à∏J  »`̀à`̀dG  á`̀jÉ`̀¨`̀dG

.øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG
 áμ∏ªe  ∞bƒe  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ócCG  ºK
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  ±ƒbƒdG  »a  âHÉãdG  øjôëÑdG
 »¡a  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  IOÉ«≤H
 »`̀dhh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó¡©dG
 ≥ª©dG Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH
 ø``̀eC’G RÉ``μ``JQG Qƒ`̀ë`̀eh ,»`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 QGô≤à°S’G  π`̀eÉ`̀Yh  ,»`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’Gh  »`̀Hô`̀©`̀dG
 OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a »``̀°``̀SÉ``̀°``̀SC’G
 Gòg  »a  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  Oó`̀Lh  .»ªdÉ©dG
 Éªd  ºYGódG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  Oó°üdG
 áμ∏ªªdÉH  á«LQÉîdG  IQGRh  ¿É«H  »a  AÉL
 ôjô≤àdG ¿CÉ°ûH á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ¬H  »μjôeC’G  ¢Sô¨fƒμdG  ójhõJ  ºJ  …ò`̀dG
 ∫ÉªL  …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  πà≤e  ∫ƒ``̀M
 ¢ù∏éªdG  G kócDƒe  ,-¬∏dG  ¬ªMQ-  »é≤°TÉN
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG IOÉ«°S ¢ùªj Ée πμd ¬°†aQ

.ájOƒ©°ùdG
 äÉ«°û«∏e  ΩÉ`̀«`̀b  ¢ù∏éªdG  ¿GOCG  º``K
 ñhQÉ`̀ °`̀U ¥Ó``̀WEÉ``̀H á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G »`̀Kƒ`̀ë`̀dG
 äGô«°ùeh ¢VÉjôdG áæjóe √ÉéJÉH »à°ù«dÉH
 ¢ù«ªNh  ¿GRÉ``̀L  áæjóe  √ÉéJÉH  áîîØe
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdÉH  §«°ûe

 ±Gó¡à°SG  »`̀a  É`̀gQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh  ,á≤«≤°ûdG
 É¡cÉ¡àfGh  ,ø««fóªdGh  á«fóªdG  ¿É`̀«`̀YC’G

.»fÉ°ùfE’Gh »dhódG ¿ƒfÉ≤∏d ñQÉ°üdG
 äÉYƒ°VƒªdG  »`̀a  ¢ù∏éªdG  ô¶f  º`̀K
:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG
:á«dÉàdG äGôcòªdG ≈∏Y á≤aGƒªdG :k’hCG

 ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .1
 ¿ƒfÉb πjó©J ¿CÉ°ûH á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
 ,á«dó«°üdG õcGôªdGh ádó«°üdG áæ¡e º«¶æJ
 äGAGô``````̀LE’G õ`̀jõ`̀©`̀J ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J »``̀à``̀dGh
 …ƒàëJ »àdG ájhOC’G ±ô°U ≈∏Y á«HÉbôdG
 á«∏≤©dG  äGôKDƒªdGh  IQóîªdG  OGƒªdG  ≈∏Y

.™ªàéªdG ájÉªM õjõ©J ±ó¡H
 ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .2
 ¿ƒfÉb πjó©J ¿CÉ°ûH á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
 å«M ,á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG OGƒªdG
 äÉHƒ≤©dG  ójó°ûJ  ≈∏Y  πjó©àdG  õμJôj
 áëaÉμªd  á«HÉbôdG  äGAGô````̀LE’G  ΩÉ`̀μ`̀MEGh
 IOÉjR »a ºgÉ°ùj ÉªH OGƒªdG √ò¡H QÉéJ’G

.OGƒªdG √òg ôWÉîe øe ™ªàéªdG ájÉªM
 ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .3
 IOÉ`̀e  á`̀aÉ`̀°`̀VEÉ`̀H  á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ájÉªëdG  Rõ©J  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉ≤d  IójóL

.πØ£∏d á«fƒfÉ≤dG
 ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .4
 ≥jó°üàdG  ¿CÉ°ûH  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG
 »Hô©dG  OÉëJÓd  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y

.á«©«Ñ£dG äÉ«ªëª∏d
 AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH á«LQÉîdG ôjRh Iôcòe .5
 áæjóe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  áeÉY  á«∏°üæb
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀dhó`̀H  »`̀HO

 á``jƒ``NC’G äÉ`̀bÓ`̀©`̀∏`̀d Gõ`̀jõ`̀©`̀J ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 äÉeóî∏d  ÉªYOh  ,øjó∏ÑdG  ø«H  Ió«WƒdG

.êQÉîdG »a ø«æWGƒª∏d Ωó≤J »àdG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀T  ô```̀jRh Iô``̀cò``̀e  .6
 ºYódG  ≠dÉÑe  πjƒëJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 É¡ªjó≤J  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  äÉ``̀ fÉ``̀YE’Gh  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ¿Gó«e »a á∏eÉ©dG á°UÉîdG äÉÄ«¡dG ™«ªéd
 ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh  ≈``̀dEG  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  ÜÉÑ°ûdG

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .7
 OhOQ  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H  á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 á`̀Ñ`̀Zô`̀H  äÉ``̀MGô``̀ à``̀ bG  5 ≈``∏``Y á``eƒ``μ``ë``dG
 ¢ù∏ée øe áeó≤e ¿ƒfÉb πjó©J ´hô°ûeh

.ÜGƒædG
 ¢``ù``∏``é``ª``dG ¢``̀Vô``̀ ©``̀ à``̀ °``̀ SG :É```̀ «```̀ fÉ```̀ K

:á«dÉàdG äÉYƒ°VƒªdG
 ™jQÉ°ûª∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .1
 ∫ÉªYCG  ¿CÉ°ûH  á«àëàdG  á«æÑdGh  ájƒªæàdG

.2020 ΩÉ©d áæé∏dG
 ∫ƒ`̀M á``«``∏``NGó``dG  ô````̀jRh Iô``̀cò``̀e  .2
 ´É`̀£`̀b äGRÉ```̀é```̀fE’ …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ü`̀î`̀∏`̀ª`̀dG
 »àdGh  ,2020  ΩÉ©d  »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG
 ∫ƒëàdG  Gò¡d  á«HÉéjE’G  èFÉàædG  äô`̀¡`̀XCG
 π«∏≤Jh áeóîdG ∞«dÉμJ ô«aƒJ ó«©°U ≈∏Y
 IOÉ```̀jRh É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG â``̀bƒ``̀dG
 á∏eÉμàªdG  á«fhôàμd’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áeõM
 äÉeóîdG  IOƒL  ø«°ùëJ  »a  ºgÉ°ùJ  »àdG

.QGhõdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh Iôcòe .3
 IQÉjR äÉÑ∏£d áMôà≤ªdG äGAGôLE’G ¿CÉ°ûH

 .øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª°SôdG OƒaƒdG

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

á«∏ëªdG ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ ™e ó¡©dG »dƒd »Øë°üdG AÉ≤∏dG ø«eÉ°†ªH ó«°ûj AGQRƒdG ¢ù∏ée
AÉ≤∏dG ø«eÉ°†ªd ºgó«jCÉJ ≈∏Y »fóªdG ™ªàéªdGh ¢UÉîdG ´É£≤dGh á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏d ôμ°ûdG ¬«LƒJ

»æWƒdG πª©dG ±GógCG Æƒ∏Ñd á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG ≥aCG ôjƒ£J á«ªgCG ócDƒj ¢ù∏éªdG

»ª«∏bE’Gh »Hô©dG ø``eC’G RÉμJQG Qƒëeh »é«JGôà°S’G ≥``ª©dG ..ájOƒ©°ùdG Ö``fÉL ≈dEG ±ƒbƒdG ó``«cCÉJ

á``«``HÉ```gQE’G »``Kƒ```ë``dG äÉ``«°û«`∏``e ±Gó``¡`à°SG ø``jó`j ¢``ù∏`é`ª`dG
»`̀à`̀°`̀ù`̀«`̀dÉ`̀H ñhQÉ``̀ °``̀ü``̀H á`̀ jOƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG »``̀ a ¢``VÉ``jô`````dG á`̀ æ`̀ jó`̀ e

 Oƒ≤Y  ∫hCG  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  âeôHCG
 ôjƒ£J  èeÉfôÑd  á«ÑjôéàdG  áî°ùædG
 ¿hÉ©àdÉH  á«eƒμëdG  »°VGQC’G  ¥ƒ≤M
 ¬àæ°TO …ò``̀ dGh ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ™`̀e
 á«°ù«FôdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ó`̀MCÉ`̀c  IQGRƒ```dG
 …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  ∑Gô``°``TE’
 øμ°ùdG  ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ  »a  ä’hÉ≤ªdGh
 ≥Ñ£æJ  øjòdG  ø«æWGƒª∏d  »YÉªàL’G
 å«M  ,á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG  º¡«∏Y
 É¡àeôHCG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ∂∏J  »°†≤J
 ä’hÉ≤ª∏d  zπªædG{  ácô°T  ™e  IQGRƒ`̀dG
 á«æμ°S  Ió``Mh  132  AÉæÑH  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh
 á«æÑdG  á`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀e  …Rƒ``̀∏``̀ dG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H

.ájƒfÉãdG á«àëàdG
 IQGRh ÖfÉL øe á«bÉØJ’G ™bh óbh
 Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ¿Éμ°SE’G
 ÖfÉL  ø``eh  ,¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  ô``̀jRh  ôªëdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ä’hÉ`̀≤`̀ª`̀∏`̀d zπ`̀ª`̀æ`̀dG{ á`̀cô`̀°`̀T
 π«ch Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  ,¢`̀ù`̀«`̀ZQÉ`̀a  ¿É``̀jQƒ``̀c
 OƒªM øH ódÉN ï«°ûdG ¿Éμ°SE’G IQGRh

.áØ«∏N ∫BG
 ô«jÉ©e  Ö°ùëH  á«bÉØJ’G  »°†≤Jh
 …QÉ≤©dG  Qƒ£ªdG  Ωƒ≤j  ¿CÉ`̀H  èeÉfôÑdG
 áæª°†àe  á«æμ°S  Ió``̀Mh  132  AÉæÑH
 ≈∏Y  ájƒfÉãdG  á«àëàdG  á«æÑdG  äÉeóN
 IQGRƒ``̀ d  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG  á«eƒμëdG  ¢```̀VQC’G
 ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ,…Rƒ``̀∏``̀dG  á≤£æªH  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G
 ó««°ûJ  øe  AÉ¡àf’G  Qƒa  Qƒ£ªdG  Ωƒ≤j

 äGóMƒdG  ≥jƒ°ùàH  á«æμ°ùdG  äGóMƒdG
 øe  øjó«Øà°ùªdG  ø«æWGƒª∏d  É¡©«Hh
 É¡ë«àJ »àdG á«∏jƒªàdG äÉeóîdG ióMEG
 hCG  AGô`̀°`̀û`̀dG  πjƒªJ  áeóîc  ,IQGRƒ```̀dG

.zÉjGõe{ èeÉfôH
 ,á«bÉØJ’G  ™«bƒJ  ¢ûeÉg  ≈`̀∏`̀Yh
 Üƒ≤©j ø`̀ H  º`̀°`̀SÉ`̀H  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  ìô`̀°`̀U
 èeÉfôH  ¿CÉ``̀H  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  ô``̀jRh ô`̀ª`̀ë`̀dG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  »°VGQC’G  ¥ƒ≤M  ôjƒ£J
 äGQOÉÑe  øª°V  »JCÉj  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ´É£≤dG  ∑Gô`̀°`̀TE’  Iôªà°ùªdG  IQGRƒ```̀dG
 øμ°ùdG  ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ  »`̀a  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 ô```̀eC’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ±ó``¡``H ,»``YÉ``ª``à``L’G
 IóMh  ∞`̀dCG  40  AÉæÑH  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG
 Gò¡H ≥∏©àªdG Qƒëª∏d G kò«ØæJh ,á«æμ°S
 G kô«°ûe  ,áeƒμëdG  èeÉfôH  »a  ¿CÉ°ûdG
 Rô`̀HCG  ó`̀MCG  ó©j  èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  äÉ`̀jƒ`̀ dhCG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ∫ƒ∏ëdG óMCG ó©j ¬fCG á°UÉNh ,AGQRƒdG

.»YÉªàL’G øμ°ùdG ô«aƒàd IôμàÑªdG
 ¿CG  πeDƒªdG  øe  ¬`̀fEG  ô`̀jRƒ`̀dG  ∫É`̀bh
 …Rƒ∏dG  ´hô°ûe  ò«ØæJ  πãª«∏ãª«fCG  ¿
 õjõ©J  ó`̀«`̀©`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y  Ió``̀jó``̀L  Iƒ`̀£`̀N
 »eƒμëdG  ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ø`̀«`̀H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG
 øμ°ùdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh
 Éª«°S  ’h  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 äÉeóîdG  ºjó≤J  á`̀jDhQ  øe  Rõ©«°S  ¬fCG
 ∫Ó``̀N ø```̀e ø``«``æ``WGƒ``ª``∏``d á```̀jQƒ```̀Ø```̀dG
 ¢Vhô©ªdG  ø`̀e  Iô«Ñc  Ió`̀YÉ`̀b  ô«aƒJ
 áØ∏μdG  äGP  á«æμ°ùdG  äGó``̀Mƒ``̀dG  ø`̀e
 ∫ÓN  øe  É¡FGô°T  á`̀MÉ`̀JEGh  ,áÑ°SÉæªdG
 É¡ë«àJ  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀∏`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dG
 øª°V  É k«aÉ°VEG  G kQÉ«N  πãª«d  ,IQGRƒ``dG
 É¡ë«àJ  »`̀à`̀dG  á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG  äGQÉ``«``î``dG

.ø«æWGƒªdG ΩÉeCG IQGRƒdG
 Iôμa ¿CG ≈dEG ôªëdG ¢Sóæ¡ªdG √ƒfh
 âæμªJ  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG
 ≥≤ëJ ¿CG  øe  Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN

 …òdG  zÉjGõe{ èeÉfôÑc ,á«HÉéjEG  èFÉàf
 áeóN  7000  øe  ôãcCG  á«Ñ∏J  øe  øμªJ
 ∫É`̀Ñ`̀bEG  ¢ùμ©j  …ò``̀dG  ô``̀eC’G  ,á«fÉμ°SEG
 ájQƒØdG  äGQÉ`̀«`̀î`̀dG  ≈∏Y  ø«æWGƒªdG

.IQGRƒdG É¡ë«àJ »àdG
 ±ó¡à°ùJ IQGRƒdG ¿CÉH ôjRƒdG OÉaCGh
 ìÉéf ∫É``M è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG Gò``g ∫Ó``N ø`̀e
 IóMh ∞dCG 15 AÉæH á«ÑjôéàdG ¬àî°ùf
 ôeC’G ,á«eƒμëdG »°VGQC’G ≈∏Y á«æμ°S
 äGóMƒdG  øe Gô«Ñc GOóY ôaƒ«°S …òdG
 Ö°SÉæJ  á«°ùaÉæJ  QÉ`̀©`̀°`̀SCÉ`̀H  á«æμ°ùdG
 äÓjƒªàdG  á`̀eó`̀N  ø`̀e  øjó«Øà°ùªdG

.á«fÉμ°SE’G
 ¿É`̀jQƒ`̀c  ó«°ùdG  Üô``̀YCG  ¬à¡L  ø`̀e
 √ò`̀g  ™«bƒàH  ¬`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S  ø`̀Y  ¢`̀ù`̀«`̀ZQÉ`̀a
 ôjƒ£J  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀H  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G
 ´É£≤∏d  í«àj  …ò`̀dG  ,»`̀°`̀VGQC’G  ¥ƒ≤M
 ô«aƒJ  »a  QÉªãà°SÓd  á°UôØdG  ¢UÉîdG
 ,áμ∏ªªdÉH  »YÉªàL’G  øμ°ùdG  ™jQÉ°ûe
 ihóéH RÉàªj èeÉfôÑdG Gòg ¿CG GócDƒe
 ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùà°S  Iô«Ñc  ájOÉ°üàbG
 ø«YÉ£≤dG  ø`̀«`̀H  ácôà°ûªdG  á©ØæªdG

.¢UÉîdGh »eƒμëdG
 ácô°ûdG  ¿CG  ¢ù«ZQÉa  ó«°ùdG  ó`̀cCGh
 á«æμ°S  äGó`̀Mh  ô«aƒàH  É keÉªJ  áeõà∏e
 äÉWGôà°TG  ≥HÉ£J  á©ØJôe  IOƒL  äGP
 ¿C’  É k©∏£àe  ,á«æØdG  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh
 øe  ójõªd  G kó«¡ªJ  ´hô°ûªdG  Gòg  ¿ƒμj
 kÓÑ≤à°ùe  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdG
 »YÉªàL’G  øμ°ùdG  ™jQÉ°ûe  ò«Øæàd

.áμ∏ªªdÉH
 ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 »a  èeÉfôÑdG  ø«°TóJ  âæ∏YCG  ¿CG  ≥Ñ°S
 ,¿Éμ°SE’G ∂æH ™e ¿hÉ©àdÉH ≥HÉ°S âbh
 øe  95  Qƒ°†M  ó¡°T  πØM  ∫ÓN  ∂dPh
 …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdGh  ä’hÉ≤ªdG  äÉcô°T
 π°üØe  ¢VôY  ºjó≤J  øª°†J  ,áμ∏ªªdÉH
 á«dÉªdG  ¬JÉ«dBGh  èeÉfôÑdG  ±GógCG  ∫ƒM
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dGh ,á``«``fƒ``fÉ``≤``dGh á`̀«`̀æ`̀Ø`̀ dGh

.¬H á°UÉîdG äÉWGôà°T’Gh



 ô`̀jô`̀ë`̀à`̀dG AÉ``̀ °``̀SDhQ √ƒ```̀fh
 iƒà°ùªdGh  ádhòÑªdG  Oƒ¡édÉH
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG QOGƒ``̀μ``̀∏``̀ d õ`̀«`̀ª`̀ª`̀ dG
 ∞∏àîe  »a  πª©dG  äGQÉ°ùeh
 ,äÉ`̀ «`̀ ∏`̀ ª`̀ ©`̀ dG á``̀ aô``̀Z ΩÉ```̀°```̀ù```̀bCG
 º```̀gRGõ```̀à```̀YG ø````̀Y ø``̀«``̀Hô``̀©``̀e
 á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀dÉ`̀H  º`̀gô`̀î`̀ah
 ájRƒ¡L  øe  ¬H  ¿ƒ©àªàj  Éeh
 π`̀MGô`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀ a á`̀ «`̀ dÉ`̀Y
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG
 ∞∏àîªH  ìÉéædG  äRõ`̀Y  »àdG
 âª¡°SCGh ,áYƒ°VƒªdG  §£îdG
 äGRÉéfE’G  ≥«≤ëJ »a á«∏YÉØH
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«dÉààªdG
 ¢Shô«a  áëFÉL  ™`̀e  πeÉ©àdG
 ,¬`̀∏`̀MGô`̀e á``aÉ``c »``̀a É``̀ fhQƒ``̀c
 áë°U  ßØM  »a  º¡°SCG  Ée  ƒgh
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
 äGOÉ``̀ °``̀TE’G ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh

.á«dhódG
 Qƒ````̀fCG OÉ```̀ °```̀TCG ¬`̀ à`̀ ¡`̀L ø```̀e
 ôjôëJ  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 Oƒ¡édÉH è«∏îdG QÉÑNCG áØ«ë°U
 áμ∏ªe  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Iõ«ªªdG
 ∫É``̀£``̀HCG ∫Ó```̀N ø``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »``æ``Wƒ``dG ≥``jô``Ø``dG
 πª©j  …ò`̀dG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ≈∏Y ®ÉØë∏d áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y

 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S
 ,É```̀fhQƒ```̀c á``̀ë``̀FÉ``̀L π```̀X »```̀a
 É k«dÉY  øªMôdGóÑY  Qƒ`̀fCG  øªKh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYOh äÉ¡«LƒJ
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG
 Ohó`̀ë`̀eÓ`̀dG  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »``æ``Wƒ``dG ≥`̀jô`̀Ø`̀∏`̀ d
 ¬∏ªY áaÉc »a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 õ«ªàªdGh  ¢ü∏îªdG  »æWƒdG
 áëFÉé∏d  …ó°üàdG  »a πãªàªdG
 ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  º`̀FGó`̀dG  »©°ùdGh
 ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGƒ`̀£`̀î`̀dG ò``̀NCG
 ó©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  GócDƒe
 äòîJG »àdG  ∫hó`̀dG  π`̀FGhCG  øe
 á«bÉÑà°SG  ô«HGóJh  äGAGô```̀LEG

.¿CÉ°ûdG Gòg »a
 ô`̀jô`̀ë`̀J ¢`̀ù`̀«`̀ FQ Üô``````YCGh
 øY  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ``̀Ñ``̀NCG  áØ«ë°U
 á«Ñ£dG  QOGƒ``̀μ``̀dÉ``̀H  √RGõ```̀à```̀YG
 Ωƒ≤J  É`̀eh  á∏gDƒªdG  á«æWƒdG
 óë∏d  Iô`̀ «`̀ Ñ`̀ c  Oƒ``̀¡``̀L  ø``̀e  ¬``̀ H
 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  áÑ°ùf  ´É``̀Ø``̀JQG  ø``e
 ∫Ó`̀N ø`̀e É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
 è``eGô``Hh á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG §`̀£`̀î`̀dG
 ó«cCÉàdGh  ,Iôªà°ùªdG  á«YƒàdG
 äGƒ```̀£```̀î```̀ dG ´É`````̀Ñ`````̀JG ≈```̀∏```̀Y
 ,™«ªédG  πÑb  øe  á`̀jRGô`̀à`̀M’G

 ø`̀ª`̀Mô`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y Qƒ``````̀fCG Oó`````̀Lh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  IƒYódG
 ≥jôØdG  äÉª«∏©àH  ΩGõàd’G  ≈dEG
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »``Ñ``£``dG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ¬ëFÉ°üfh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T ø``̀e »``̀ à``̀ dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 øe  óëdG  »`̀a  G kô«ãc  º¡°ùJ  ¿CG
 á`̀Yô`̀°`̀Sh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 ,É¡à©«ÑW  ≈`̀ dEG  IÉ«ëdG  ´ƒ`̀LQ
 …ò``dG ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG º``Yó``dG π``X »``a

.IôbƒªdG áeƒμëdG ¬eó≤J
 ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ∫É`````̀b ∂`````̀dP ≈``````̀ dEG
 ô`̀jô`̀ë`̀J ¢``̀ù``̀«``̀FQ »``é``jÉ``°``û``dG
 áμ∏ªe  ¿EG  ΩÉ``````̀jC’G  á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀U
 É kª¡∏e  É kLPƒªf  âe qób  øjôëÑdG
 á≤jôW  »`̀a  iô````NC’G  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀∏`̀d
 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ∞∏ªd  É¡JQGOEG
 ô«HGóàdG áeõM ∫ÓN øe ∂dPh
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d É``̀¡``̀Jò``̀î``̀JG »```̀à```̀dG
 Iô``̀à``̀Ø``̀dG ∫Ó`````̀N ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀∏``̀d
 ´Ó£°VG  s¿CG  É kæ«Ñe  ,á«°VÉªdG
 IQGOE’  á`̀ ∏`̀gDƒ`̀ª`̀ dG  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG

 øjôëÑdG  ø qμe  áëFÉédG  ∞∏e
 Ö°SÉæªdG  ∞bƒªdG  ôjó≤J  ø`̀e
 »àdG áëLÉædG äGQGô≤dG PÉîJGh
 ø«æWGƒªdG  áë∏°üe  »a  Ö°üJ
 ≈∏Y  ßaÉëJh  É¡«a  ø«ª«≤ªdGh
 ¢ùμ©fG  É`̀e  ƒ``̀gh  ,OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ájOÉ°üàb’G  äGô°TDƒªdG  ≈∏Y
 Oó©H  áfQÉ≤e  äÉ«aƒdG  Ö°ùfh

.»aÉ©àdG ä’ÉMh äÉHÉ°UE’G
 ™e ¬``̀ JQÉ``̀ jR ∫Ó```̀N ó````̀ cCGh
 ∞`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô``̀jô``̀ë``̀J AÉ````̀°````̀SDhQ
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG á`̀ aô`̀¨`̀ d á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG ≥``jô``Ø``∏``d á``̀©``̀HÉ``̀à``̀dG
 ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 É kLPƒªf  ôÑà©J  äÉ«∏ª©dG  áaôZ
 ô°TÉÑªdG  πeÉ©àdG  á«Ø«μd  É k«M
 á`̀ë`̀FÉ`̀L π``̀ã``̀e äÉ````````̀eRC’G ™```̀e
 πª©J  å«M  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ≈∏Yh  áYÉ°S  24  Ióªd  áaô¨dG
 ƒgh ,´É£≤fG ¿hO ΩÉjCG 7 QGóe
 PÉîJÉH  ¢ùμ©fG  …ò``̀ dG  ô```̀eC’G
 ™e  πeÉ©à∏d  áÑ°SÉæe  äGQGô``̀ b

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ô£N
 ÖMÉ°U åjóM ≈dEG  QÉ°TCGh
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ™e  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 …òdG  ,∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ
 øWGƒªdG  ¿CG  ¬dÓN  √ƒª°S  ócCG
 ,øjôëÑdG ≥jôa Iƒb Qó°üe ƒg
 …óëàdG  Öëj  »æjôëÑdG  ¿C’h
 í°†JG  ó≤a  RÉ`̀é`̀fE’G  ≥°û©jh
 ,¢Shô«ØdG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  ∂``dP
 QOGƒc ¬jód ¿CG ™ªàéªdG âÑKCGh
 á©eÉL É kMhQh á°ü∏îe á«æWh
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,Ö°†æj  ’  É`̀ keõ`̀Yh
 »a  π©ØdÉH  ¬`̀à`̀jDhQ  qº`̀J  É`̀e  Gò`̀g
 ô©°ûj  å«M  ,äÉ«∏ª©dG  áaôZ
 øe G kAõL ¬fƒμd ôîØdÉH ™«ªédG
 á∏«ÑædG  á«æWƒdG  áª¡ªdG  √ò`̀g
 øWƒdG  π«Ñ°S  »a  á«ë°†àdGh
 √QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  »ë°üdG  ¬`̀æ`̀eCGh

.…OÉ°üàb’G
 …OôªdG ¢ùfDƒe ∫Éb √QhóH

 OÓÑdG  áØ«ë°U  ôjôëJ  ¢ù«FQ
 »a  íéf  øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a  ¿EG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀ °`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó``̀ë``̀dG
 ∫ÓN  øe  ôÑcCG  mπμ°ûH  ÉfhQƒc
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh »``̀FÉ``̀bƒ``̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 äGƒ```£```î```dGh á````̀jRGô````̀à````̀M’G
 IôàØdÉH  âªJ  »àdG  á«bÉÑà°S’G
 É kfhÉ©J Ö∏£àJ »àdGh ,á«°VÉªdG
 ΩGõ`̀à`̀dÓ`̀d  ™ªàéªdG  ø`̀e  ô`̀Ñ`̀cCG
 ¢†Øîd  á«ë°üdG  äÉª«∏©àdÉH
 ¢Shô«ØdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ä’ó`̀©`̀e
 áYÉæe  IOÉ``jR  »a  áªgÉ°ùªdGh
 á∏Môªd  ∫É`̀≤`̀à`̀fÓ`̀d  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

.»aÉ©àdG
 ¿CG  ≈```̀dEG  …Oô``̀ª``̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∫É``̀£``̀ HCG
 ¿hô`̀¡`̀°`̀ù`̀j äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG á`̀aô`̀¨`̀H
 äÉ¡«LƒàdG  ò«ØæJ  π```̀LCG  ø`̀e
 ø`̀eCG  ≈∏Y  ®ÉØëdÉH  á«eÉ°ùdG
 ø«æWGƒªdG  áë°Uh  áeÓ°Sh
 ,AGƒ`̀°`̀S  ó`̀M  ≈`̀∏`̀Y  ø«ª«≤ªdGh
 á«fÉ°ùfE’G  ádÉ°SôdG  »g  √ò`̀gh

 øjôëÑdG  IQƒ°U  ¢S qôμJ  »àdG
 ΩÓ°ù∏d  AÉ`̀æ`̀«`̀ª`̀c  á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 ™«ªL  ø«H  ¢ûjÉ©à∏d  á``̀MGhh

.±É«WC’Gh äÉfƒμªdG
 ≥jôa  ¿CG  …Oô``̀ª``̀dG  ó````cCGh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U IOÉ``̀«``̀≤``̀H ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 Ω qó`̀b  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  »``̀a  É`̀ k«`̀M  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀ f
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdÉH  áμ∏ªªdG
 QÉ°ûàfG ¬LGƒJ »àdG ¿Gó∏ÑdG ™e
 ∫Ó`̀N ø``̀e AGƒ``̀ °``̀S á`̀ë`̀ FÉ`̀é`̀ dG
 ä’ÉëdG  ¿Ó``̀YEG  »`̀a  á«aÉØ°ûdG
 áªFÉb  ádÉM  ∫hCG  ±É°ûàcG  òæe
 G kQhôe  áμ∏ªªdG  »a  ¢Shô«ØdÉH
 ºdÉ©dG  ¿Gó`̀∏`̀H  ™`̀e  ácQÉ°ûªdÉH
 ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a Ωó≤àªdG
 ô`̀«`̀aƒ`̀J º```̀K É```̀ fhQƒ```̀ c ìÉ``̀≤``̀∏``̀d
 áØ∏àîªdG  ¬`̀YGƒ`̀fCÉ`̀H  º«©£àdG
 …òdG ôeC’G ,¿ÉéªdÉHh ™«ªé∏d
 øe  äGOÉ`̀°`̀TEG  Qhó°U  »a  º¡°SCG

 áª¶æe πãe á«dhódG äÉª¶æªdG
 øe  Égô«Zh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG

.á«dhódG äÉ¡édG
 óªMCG  ÜÉ¡jEG  ∫Éb  ¬à¡L  øe
 :øWƒdG áØ«ë°U ôjôëJ ¢ù«FQ
 IQÉÑL GOƒ`̀¡`̀L  Ωƒ`̀«`̀dG  É``æ``jCGQ{
 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d ¢`̀ù`̀«`̀dGƒ`̀μ`̀ dG ∞`̀∏`̀N
 ,äÉ«∏ª©dG  áaôZ  »a  áëFÉédG
 Ωƒ≤J …òdG õ«ªªdG πª©dG Gògh
 ≥ëà°ùj  áHÉ°ûdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ¬`̀H
 πëe  ƒgh  IOÉ°TE’G  É k©«ªL  Éæe
 É kØ«°†e ,zøWGƒe πc øe RGõàYG
 á«æWƒdG  QOGƒ``̀μ``̀dG  Oƒ`̀¡`̀L  ¿CG
 äÉ«YGóJ  øe  ™ªàéªdG  ájÉªëd
 »Yóà°ùJ  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀ a
 äÉª«∏©àH  ΩGõàd’G  É k©«ªL  Éæe
 »`̀Ñ`̀£`̀ dG »```̀æ```̀Wƒ```̀dG ≥```̀jô```̀Ø```̀dG
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d
 ¬ªjó≤J  øμªj  Ée  §°ùHCG  ƒ`̀gh
 πª©J  »àdG  á«æWƒdG  QOGƒμ∏d
 øe  ™ªàéªdG  ájÉªëd  QÉ¡f  π«d

.¢Shô«ØdG Gòg

»æWƒdG ≥jôØ∏d á©HÉàdG äÉ«∏ª©dG áaôZ IQÉjR ∫ÓN

 AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh IOÉ«≤H ÉfhQƒμd …ó°üàdG Oƒ¡éH ¿hó«°ûj ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ
¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ dG Gò```̀g »``̀a á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG äGAGô```````LEG äò``̀î``̀JG »``à``dG ∫hó````̀ dG π`````̀FGhCG ø``̀e ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG :ø`̀ ª`̀ Mô`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y Qƒ````̀ fCG

 IQÉjõH  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  ôjôëJ  AÉ°SDhQ  ΩÉb
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØ∏d  á©HÉàdG  äÉ«∏ª©dG  áaô¨d
 çƒëÑdGh  ÖjQóà∏d  ó¡©dG  »`̀dh  õcôe  »a  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 πª©dG  ô«°S  á«dBG  ≈∏Y  ´ÓWÓd  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á«Ñ£dG
 §£îdGh  äÉ«é«JGôà°S’G  ÖfÉL  ≈dEG  ,É¡«a  áØ∏àîªdG  ΩÉ°ùbC’Gh
 äGóéà°ùe  ô``̀NBGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ™`̀e  πeÉ©à∏d  áYƒ°VƒªdG
 Oƒ¡é∏d õ«ªàªdG iƒà°ùªdÉH GhOÉ°TCG  å«M ,¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 á∏eÉ©dG  øjôëÑdG  ≥jôa  AÉ°†YCG  á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀dG  äÉeÉ¡°SEÉHh

.É¡d áªYGódGh Oƒ¡édG √òg øª°V
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 ,ájOƒ©°ùdG  √ÉéJ  äÉ``̀eRC’G  ¥ÓàNG  π°ù∏°ùe  »a  |
 z¿ójÉH{  á°SÉFôH  IôªdG  √ògh  ø««WGô≤ªjódG  IQGOEG  âÑãJ
 ábÓ©dG »a »bÓNC’G âaÉ¡àdGh ,»°SÉ«°ùdG ¢SÓaE’G ºéM
 ¥ô£dÉH º¡aó¡à°ùJ »g Éª«a ,ÉgDhÉØ∏M º¡fCG  »YóJ øe ™e
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áéëH  Iôe  πμch  IôªdG  √ògh  !ájƒà∏ªdG
 !É¡°ùØf  ÉμjôeCG  »`̀g  ºdÉ©dG  »`̀a  É¡bôàîj  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  »àdG
 z¬jEG.…BG.»°S{`dG øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG) ≈dEG ¥ô£JCG ød ∂dòdh
 øWGƒªdG  á«°†b  ¢Uƒ°üîH  (»μjôeC’G  ¢SôéfƒμdG  ≈dEG
 AÉ°†≤dG  É`̀fƒ`̀fÉ`̀b  É`̀gÉ`̀¡`̀fCG  »`̀à`̀dG  ,z»é≤°TÉN{  …Oƒ©°ùdG
 z»é≤°TÉN{  Iô°SCG  â∏Ñbh  ,Iôàa  òæe  ¬jõædG  …Oƒ©°ùdG
 »°VGôàaG  ôjô≤J)  á≤«≤ëdG  »a  ¬fC’  ,¬JÉ«ã«ëHh  ºμëdÉH
 »a  É`̀μ`̀jô`̀eC’  ≥`̀M  ’h  ,π`̀«`̀dO  …CG  ≈``̀dEG  óæà°ùj  ’  (π¡∏¡e
 ÜÉH  øe  ’EG  √óæY  ∞bƒàdG  ≥ëà°ùj  ’  ∂dòdh  !√QGó`̀°`̀UEG
 ,Égó°V IQƒ©°ùªdG á∏ªëdG ó°U »a ájOƒ©°ùdG ™e ∞bƒªdG
 ¥ƒ≤M  áéëH  á«°†≤dG  ¢ù««°ùàd)  á∏°TÉØdG  ádhÉëªdGh
 É¡∏c  ájô°ûÑdG  âØbh  ÉªdÉ£d  »àdG  áéëdG  »gh  (¿É°ùfE’G
 πμ°ûH  É¡°Uƒ°üîH  (á«μjôeC’G  äGAÉ``̀YO’G)  ΩÉ`̀eCG  á°ûgO
 ¥ƒ≤ëdG  âμ¡àfG  »àdG  ºdÉ©dG  ¿Gó∏H  ôãcCG  ÉμjôeCGh  ,ΩÉ`̀Y
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  Ö∏ZCG  »ah  ,á«°VQC’G  IôμdG  ≈∏Y  á«fÉ°ùfE’G
 òæe AÉjôHC’G øe ø«jÓeh ø«jÓe Üƒ©°ûdG øe ÉgÉjÉë°Vh
 âªJ ’ á«°ûMh πμH º¡à∏àb øjòdG zÉª«°Thô«gh »cGRÉéf{

!á∏°U …CÉH á«fÉ°ùfE’G ≈dEG ≈àM hCG ¥ƒ≤ëdG ≈dEG
 π≤©dG ≈∏Y πjÉëàJ »àdG zá«μjôeC’G äGQÉÑîà°S’G{ |
 ’hO Iôe πc ±ó¡à°ùJ »àdG ÉgôjQÉ≤àH ¬ØëàJh ºdÉ©dG »a
 ,¥Gô©dG »a (πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCG ôjô≤J) πãe ÉHòc É¡æ«©H
 !¬«a  Ée  πc  äô`̀eOh  ¥Gô©dG  ÉμjôeCG  â∏àMG  ¬ÑÑ°ùH  …ò`̀dG
 zÖjôZ ƒHCG{ øé°S »a âHòY øe âHòYh ,â∏àb øe â∏àb
 ≈°üëJ  ’  áHPÉμdG  ôjQÉ≤àdG  øe  Égô«Zh  ,zƒeÉæàfGƒL{h
 !ºdÉ©dG  »a  ÉμjôeCG  ºFGôéd  §≤a  óMGh ∫Éãe  Gòg ,ó©J  ’h
 äGQÉÑîà°S’G  √ò`̀g  ø`̀ jCG  É°†jCG  ¿ƒ∏FÉ°ùàªdG  ∫AÉ°ùàjh
 øjCGh  z…ó«æ«c{  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  πà≤e  øe  ÉgôjQÉ≤Jh
 πà≤e  hCG  !?zÉ`̀fÉ`̀jO{  Iô`̀«`̀eC’G  πà≤e  ¢üîj  Éª«a  Égôjô≤J
 πàb  øjòdG  ø««fGôjE’G  ø«°VQÉ©ªdG  πà≤e  hCG  z…ôjôëdG{
 º¡∏àb »a ôªà°SGh ±’B’G á£∏°ùdG ¬ª∏°ùJ òæe »dÓªdG ΩÉ¶f
 óLƒJ ’ GPÉª∏a !∫ƒ£J áªFÉ≤dGh !?á¶ë∏dG ≈àM º¡Ñjò©Jh

 !?É¡dƒM ±Gó¡à°SGh áfGOEG ôjQÉ≤J
 ÉμjôeCG  ø`̀e  áã«ÑîdGh  áã«ãëdG  ä’hÉ`̀ë`̀ª`̀dG  πμd  |
 øe  hCG  á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG  ∫hó```̀dG  ø`̀e  Éªgô«Z  hCG  É«fÉ£jôH  hCG
 hCG  zIôjõédG{  á∏jhO  øe  hCG  º¡àbõJôeh  ¿Gô``̀jEGh  É«côJ
 ø«°ùFÉÑdG  º¡YÉÑJCG  øe  ájOƒ©°ùdG  ±ó¡à°ùj  øe  πc  øe
 §FÉëdG  ΩÉ`̀eCG  GOGô`̀aCGh  äÉYÉªLh  ’hO  ¿ƒ£bÉ°ùàj  øjòdG
 Gƒeõ≤J  Gƒ`̀dhÉ`̀£`̀J  Éª∏c  º`̀¡`̀fEG  ∫ƒ≤f  ≥gÉ°ûdG  …Oƒ©°ùdG
 áehÉ≤ªdG »Yóe øeh !ÉNƒª°Th Gƒ∏Y ájOƒ©°ùdG äOGORGh
 ™°Sƒj …òdG ¬JGP ¿É£«°ûdG ƒg ábQÉØª∏dh ôÑcC’G ¿É£«°û∏d
 Ö«dÉ°SCÉHh QÉà°ùdG ∞∏N øe º¡jƒ≤jh º¡ªYójh º¡d ≥jô£dG
 âJÉH  á«Mô°ùªdG  ¿EG  ∫ƒ≤f  É¡JGP  á«μjôeC’G  äGQÉÑîà°S’G
 »àdG  ájOƒ©°ùdG  Éª«a  !áMƒ°†Øe  É¡dƒ°üah  áaƒ°ûμe

 IóbÉëdG º¡Hƒ∏bh áã«ÑîdG º¡dƒ≤Y ¬LôîJ Ée πμH É¡fƒª¡àj
 »àdG »gh !á≤«≤M ΩhÉ≤J »àdG ájOƒ©°ùdG É¡JGP »g º¡J øe
 »£°ShCG  ¥ô°ûdG  ´hô°ûªdG  ¬`̀Lh  »a  ó°U  §FÉM  âØbh
 ó«dG É¡fGƒØæ©H äóe »àdG »gh ,¬JGhOCG ºg …òdG …ô«eóàdG
 Égó©Hh É¡∏Ñbh âjƒμdGh øjôëÑdGh ô°üe »a É¡FÉ≤°TCG ≈dEG
 øeCG  πeÉY  É¡fC’  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  OÓÑdG  Ö∏ZCG  ≈`̀ dEG
 è«é°V ¿hO øe ,¬∏c ºdÉ©dG  »ah á≤£æªdG  »a QGô≤à°SGh
 ´ÉÑJCG øe (¿ƒØFGõdG ¿ƒehÉ≤ªdG) π©Øj Éªc zGóæLÉHhôÑdG{
 πμd  ¿ƒ«≤«≤ëdG  ΩóîdG  º¡fC’  ´OÉîªdG  ºgQÉ«Jh  ¿Gô``̀jEG

!á«Hô©dG á≤£æªdG »a á«fƒ°SÉªdGh á«fƒ«¡°üdG ™jQÉ°ûªdG
 á«Hô©dG  Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG  ,»``̀g  É`̀æ`̀∏`̀ch  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  »`̀g  |
 ,∫hC’G  Qƒª©ªdG  â«ÑdG  ¢``̀VQCG  »`̀gh  ,»`̀g  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh
 ≈dhC’G äGQÉ°†ëdG ¢VQCGh ,∫hC’G ¿É°ùfE’Gh ΩOBG  ¢VQCGh
 âÑãà°Sh  âàÑK  Éªc  ,ø«æ°ùdG  ø`̀e  ±’B’G  äGô°ûY  πÑb
 É`̀gOGQCG  »àdG  áfÉjódG  ¢`̀VQCG  !ájôKC’G  πF’ódG  øe  ójõªdG
 (¬∏c ºdÉ©dG  »a AÉæãà°S’G »g) ∂dòdh ,É¡∏c ájô°ûÑ∏d  ¬∏dG
 ΩÓ°ùdG ¢VQCGh ¿É«¨W πc ¬Lh »a ¬∏dG áª∏c ¢VQCG É¡fC’
 !¿É`̀jOC’G  ºJÉNh  º¶YCG  ÇOÉÑeh  º«b  øe  ™HÉædG  »≤«≤ëdG
 ƒd  É¡fÉμeEÉH  Iƒ`̀bh  OODƒ`̀°`̀Sh  Iõ`̀Y  πμH  ¬∏dG  ÉgÉÑM  ¢`̀VQCG
 ¬¶Øëj  …ò`̀dG  ¬∏dG  ô°S  É¡«Øa  ,É`̀gAGó`̀YCG  ∫õdõJ  ¿CG  äOGQCG
 ´É`̀Ñ`̀JCG{  äƒæ¡c  ¬`̀Lh  »`̀a  ÉgDhÉª°Sh  É`̀gDhGƒ`̀gh  É¡HGôJ
 ¿hó≤à©j  øjòdG  !áæjÉ¡°üdGh  ¿ƒ°SÉªdG  øe  z¿É£«°ûdG
 º¡Hh  º¡H  …ò`̀dG  ,ÜôîdG  ¿ÉeõdG  Gò`̀g  IOÉ°S  º¡fCG  Ωƒ«dG
 ºdÉ©dG  »a  (¿É°ùfE’G  ô¡bh  ágÉØàdG  ΩÉ¶f)  OÉ°S  ºgóMh
 ¢SÉ«≤e  πμH  Iƒ°ù≤dGh  ágÉØàdG  ∂∏J  ¿ƒ∏ãªj  º¡fC’  ;¬∏c
 º¡JRÉ«Mh  IQÉ°†ëdGh  »bôdG  º¡JGAÉYOG  º`̀ZQ  ,≈æ©eh

!É«LƒdƒæμàdGh º∏©dG
 √óMh É¡Ñ©°T  É¡Ø∏N ∞≤j  ’ »àdG  ájOƒ©°ùdG  »g  |
 ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dGh á«é«∏îdG Üƒ©°ûdG πc ÉªfEGh ,§≤a
 »a  ºàfCG  øªa  ,iôÑμdG  ºdÉ©dG  iƒbh  ∫hO  øe  ójó©dG  πH
 äÉÄe ºLÉªL ≈∏Y âeÉb »àdG ÉμjôeCG »g øeh !?ø£æ°TGh
 …CG  !?ôªëdG  Oƒæ¡dG  øe  ø««∏°UC’G  ¿Éμ°ùdG  øe  ø«jÓªdG
 ßØëà∏a  !?¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  Éæg  Qó°üj  ≥Ø∏e  åjóM
 ájOƒ©°ùdÉa ,»fƒ°SÉªdG ágÉØàdG ΩÉ¶f »a É¡JOÉ«°S ÉμjôeCG
 ,ÉgóMh â°ù«d »g ∂dòdh ;z¬∏dG ’EG ¬dEG ’{ áª∏c ≈∏Y Ωƒ≤J
 ÖjPÉcC’Gh äGRGõàH’G á¡LGƒe »a §b ÉgóMh ¿ƒμJ ødh
 ƒªædG  »a  ájOƒ©°ùdG  IQhô«°S  É¡HÉë°UCG  ±ó¡à°ùj  »àdG

.áî°SGQh ájƒbh áæ«àe ¢ù°SCG ≈∏Y Ωó≤àdGh á°†¡ædGh
 ,OÉ©«ªdG  ¿É`̀Mh  â`̀bƒ`̀dG  ±RCG  ¿EG  zájOƒ©°ùdG  Éæ∏c{
 AÓYE’  ø««≤«≤ëdG  øjógÉéªdG  πc  ¢†¡æ«°S  É¡æe  áª∏μHh
 ¿CGh  ájOƒ©°ùdG  iƒ≤J  ¿CG  !º¡Ø«îj  Ée  Gò`̀gh  ,¬∏dG  áª∏c
 »Hô©dGh  »é«∏îdG  É¡∏≤ãH  äGôeGDƒªdG  ó°üJ  ¿CGh  »æÑJ
 º¡aGó¡à°SG ô°S Gògh !º¡Ø«îj Ée ƒg »dhódGh »eÓ°SE’Gh
 ÜÓμd  ≥jô£dG  íàah  ,Égó°V  IQƒ©°ùªdG  º¡à∏ªMh  ,É¡d
 !É`̀gQGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  É`̀¡`̀æ`̀eCÉ`̀H  åÑ©∏d  á`̀ «`̀ fGô`̀ jE’G  äÉ«°û«∏ªdG
 ,Gô«KCÉJh áfÉàe ôãcCGh iƒbCG É¡JOÉ©c ájOƒ©°ùdG êôîà°Sh

!É¡FGóYCG ìÉÑf ºZQ

 »àdG ,áæé∏dG â¡fCG 1967 áæ°S »a
 ¿ƒ°ùfƒL  ¿hó`̀æ`̀«`̀d  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  É¡∏μ°T
 âªY »àdG Ö¨°ûdG ∫ÉªYCG  »a ≥«≤ëà∏d
 â°ü∏Nh  É¡dÉªYCG  ,á«μjôeC’G  ¿ó`̀ª`̀dG
 IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG{  ¿CÉ``̀H  ∫ƒ`̀≤`̀dG  ≈``̀dEG
 ø«©ªàée  RGô`̀aEG  ≈dEG  ¬éàJ  á«μjôeC’G
 –  ¢†«Ñ∏d  ô`̀NBGh  Oƒ°ù∏d  ™ªàée  –

.zø«jhÉ°ùàe ô«Zh ø«∏°üØæe
 äGô`̀gÉ`̀¶`̀ª`̀dG  ≈```dEG  É`̀fô`̀¶`̀f  É`̀e  GPEG
 äÉ``̀j’ƒ``̀dG É`̀¡`̀Jó`̀¡`̀°`̀T »`̀à`̀ dG Ió`̀°`̀TÉ`̀ë`̀dG
 2020  áæ°S  »`̀a  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 äÉbhôØdGh  áWô°ûdG  Iõ¡LCG  ∞æY  ó°V
 ¢†«Ñ∏d  Iô«ÑμdG  áÄÑ©àdGh  á«bô©dG
 ,Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO  ¢ù«Fô∏d  ø`̀jó`̀jDƒ`̀ª`̀dG
 »a  Ωƒ`̀«`̀dG  ¿ƒμf  ó`̀b  É`̀æ`̀fCG  ∑Qó`̀ f  ÉæfEÉa
 .≈°†e âbh …CG øe GAƒ°S ôãcCG  ™°Vh
 á≤Ñ£dG  ¿CG  ≈∏Y  ∫óJ  äÉ°UÉgQEG  ∑Éæg
 Ée  ≈`̀ dEG  Ωƒ`̀«`̀dG  âdƒëJ  ó`̀b  á«°SÉ«°ùdG
 ø«à∏dGh  ø«JôMÉæàªdG  ø«à∏«Ñ≤dG  ¬Ñ°ûj
 ¿Gô¶æJh  ø«àØ∏àîe  ø«à¨d  ¿ÉKóëàJ
 πc á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e ¿ƒ``«``©``H ™```̀bGƒ```̀dG ≈````̀ dEG
 ∞«c{  :∫CÉ°ùj  ¿CG  πFÉ°ù∏dh  .±ÓàN’G

.z?™°VƒdG Gòg ≈dEG Éæ∏°Uh
 á``̀ aBG ø``̀Y π`̀ Ñ`̀ b ø``̀e â`̀ Kó`̀ë`̀ J ó`̀≤`̀ d
 …òdG  Qô°†dGh  áé¡æªªdG  ájô°üæ©dG
 »a Oƒ`̀ °`̀ù`̀ dG  IÉ`̀«`̀ë`̀H ¬`̀≤`̀ë`̀∏`̀J  ∫Gõ```̀ J  ’
 ô``̀NB’G  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  ™°†îj  º`̀ d  .É`̀μ`̀ jô`̀eCG
 Ée  ≈`̀dEG  ÉæàeCG  Ö∏°U  »a  ΩÉ°ù≤f’G  øe
 Gòg  øe  A»°T  ’  .á`̀°`̀SGQó`̀dG  øe  »Øμj
 áë∏°ùªdG  ô°UÉæ©dG  »Ø©j  ¿CG  øμªj
 OôªàdG  äOÉ`̀b  »àdG  AÉ°†«ÑdG  á«eƒ≤dG
 ≈∏Y  πª©dG  πHÉ≤ªdÉH  ø«©àj  .∞«æ©dG
 √òg  ¬æe  äóªà°SG  …ò`̀dG  Qó°üªdG  º¡a
 §î°ùdG  Gòg  πc  ájô«gÉªédG  IóYÉ≤dG

 .¬æY ôÑ©J …òdG
 »a …É°ûdG ÜõM Oƒ©°U â©HÉJ ó≤d
 »àdG  Iô«ÑμdG  äÉ©ªéàdGh  2009  áæ°S
 2015  áæ°S  »`̀a  Ö`̀eGô`̀J  É¡ª¶æj  ¿É`̀c
 ∫ƒà«HÉμdG  ≈æÑe  ΩÉëàbG  ≈`̀dEG  ’ƒ°Uh
 ¿CG  »`̀d  í`̀°`̀†`̀JG  ó``̀bh  2021  áæ°S  »`̀a
 ºg  É¡«a  GƒcQÉ°T  øjòdG  øe  øjô«ãμdG
 øjòdG  ¢†«ÑdG  ø««μjôeC’G  ∫Éª©dG  øe
 ºgh  ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  øe  ¿hQóëæj
 ¿hô©°ûj  º¡fC’  º¡£î°S  øY  ¿hôÑ©j
 »a  º¡àcôJ  á«μjôeC’G  áeƒμëdG  ¿CÉ`̀H

 .º¡æY â∏îJh º¡àfÉNh ∞∏îdG
 ¿CG ¿hó`̀≤`̀à`̀©`̀j É`̀°`̀†`̀jCG Gƒ``fÉ``c ó`̀≤`̀d
 º¡a  …ò`̀dG  ó«MƒdG  ƒg  ÖeGôJ  ódÉfhO
 .º¡æY  ™aGó«°S  …ò`̀ dG  ƒ`̀gh  º¡∏cÉ°ûe
 ±õY  ó`̀b  Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO  ¿CG  í«ë°U
 ô«Z øjôLÉ¡ªdG  øe ∞æ©dG  QÉJhCG  ≈∏Y
 øe  πª©dG  ¢Uôa  ´É`̀LQEÉ`̀H  √Oƒ`̀Yh  ¿CG
 â∏X πeC’G IOÉYEGh ÉμjôeCG ≈dEG êQÉîdG

 .º¡æ«H OOôàJ
 »````̀jCGQ Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H ¿Ó```̀eÉ```̀Y ∑É``̀æ``̀g
 ¿ÉªjE’G  ™LGôJ  :™°VƒdG  Gòg  ¿Gô°ùØj
 »a  á≤ãdG  ¿Gó`̀≤`̀ah  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  º∏ëdÉH

 á«μjôeC’G  áeƒμëdG
 .É¡JOÉbh É¡JÉ°ù°SDƒªH
 á````̀æ````̀°````̀S »`````````````̀a
 AÉ≤d  »æ©ªL  1995
 »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ù«FôdÉH
 Iô```à```Ø```dG ∂```̀∏```̀J »`````̀a
 ¿ƒàæ«∏c π«H ¢ù«FôdG
 øª°V  »``̀ fÉ``̀ YO  ó```̀ bh
 øe  iô``̀NCG  áYƒªée
 πLCG  øe  äÉ«°üî°ûdG
 π`̀cÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e
 ,OÓ`̀Ñ`̀dG ¬`̀LGƒ`̀J »`̀à`̀dG

 ∂`̀∏`̀J äõ```̀¡```̀à```̀fG ó`````̀ bh
 çó`̀ë`̀JCG »`̀c á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG
 »àdG  çGóMC’G øY ¬©e
 .»`̀à`̀æ`̀jó`̀e »```a äô````L
 …ò`̀ dG »`̀ë`̀dG ¿É``̀c ó`̀≤`̀a

 äÓFÉ©dÉH  É°SÉ°SCG  ’ƒ`̀gCÉ`̀e  ¬«a  º`̀«`̀bCG
 »a  ¿ƒæμ°ùj  ºgh  É¡FÉæHCGh  IôLÉ¡ªdG

 .á∏FÉ©dG ∫õæe
 ™fÉ°üªdG  »a ¿ƒ∏ª©j ∫ÉLôdG  ¿Éc
 â`̀fÉ`̀ch äÉ``HÉ``≤``f É`̀¡`̀«`̀a ó``̀Lƒ``̀J »``̀à``̀dG
 ºgô°SCG  á`̀dÉ`̀YEG  ø`̀e  º¡æμªJ  º`̀gQƒ`̀LCG
 QÉ£b º¡H Ωó≤J øjòdG º¡FÉHBGh º¡FÉæHCGh
 .¿É`̀eC’É`̀H  ¿hô©°ûj  GƒfÉc  ó≤d  .ôª©dG
 É¡HGƒHCG  ™fÉ°üªdG  øe  ô«ãμdG  â≤∏ZCG
 óLƒJ  å«M  ,ÜƒæédG  ≈`̀ dEG  â∏≤àfGh
 ô«Zh  áØ∏μàdG  á°†ØîæªdG  á∏eÉ©dG  ó«dG

.á«dÉª©dG äÉHÉ≤ædG »a ájƒ°†æªdG
 º¡ØFÉXh  ¢SÉædG  ø`̀e  ±’B’G  ó≤a
 π«MôdG  ≈dG  º¡æe  ô«ãμdG  ô£°VG  óbh
 âμμØJh  Iô«ÑμdG  á∏FÉ©dG  âà°ûJ  Éªc
 ICÉWh  âëJ  É°†jCG  Iô«¨°üdG  äÓFÉ©dG
 á©°†H  ∫Ó``N  .ájô°ûà°ùªdG  ádÉ£ÑdG
 áHGôb  ¬«a  º«bCG  …ò`̀dG  »ëdG  ó≤a  Oƒ≤Y
 AÉ«MCG  IóY âëÑ°UCG  Éªc ¬fÉμ°S ∞°üf
 ºbÉØJ ø`̀e »`̀fÉ`̀©`̀Jh IQƒ`̀é`̀¡`̀e  iô```̀NCG

 .á«YÉªàL’G πcÉ°ûªdG
 πØàëj  ¿ƒ`̀à`̀æ`̀«`̀∏`̀c  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ¿É``̀c
 »àdG  zÉàaÉf{  á«bÉØJG  ≥«Ñ£J  ájGóÑH
 äÉHÉ≤ædG IOÉb øe ô«ãμdG É¡«∏Y ¢VôàYG
 ¿Gó≤a  ¿ƒ°ûîj  GƒfÉc  øjòdG  á«dÉª©dG
 ¢ù«FôdG  âdCÉ°S  .º¡ØFÉXh  ø««μjôeC’G
 …òdG »ë∏d ¬∏©Ø«°S ÉªY É¡eƒj ¿ƒàæ«∏c
 iô``̀NC’G  AÉ`̀«`̀MC’G  á«≤Ñdh  ¬«a  øμ°SCG

?πcÉ°ûªdG äGP øe »fÉ©J »àdG
 ¿ƒàæ«∏c  ¢ù«FôdG  »æHÉLCG  É¡eƒj
 ó≤d  .Gó`̀HCG  AGQƒ`̀dG  ≈dEG  Oƒ©f ød{  :ÓFÉb
 ÉæfEÉa  ∂`̀dò`̀d  ,∞`̀ FÉ`̀Xƒ`̀dG  ∂`̀∏`̀J  äô`̀î`̀Ñ`̀J
 ÖjQóàdG  IOÉ```̀YEG  è`̀eGô`̀H  »`̀a  ôªãà°ùf
 ¢UôØdG  ≥`̀∏`̀Nh  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh
 å«M ≈dEG ∫É≤àf’G ≈∏Y IóYÉ°ùe ¢SÉæ∏d

 .zπª©dG ¢Uôa óLƒJ
 π«H  ¢ù«FôdG  áYô°ùH  äô¡ÑfG  ó≤d
 …òdG ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLE’G »a ¿ƒàæ«∏c
 á∏≤H  »æeó°U  ¬``fCG  ô«Z  ,¬`̀«`̀dG  ¬à¡Lh
 .É¡æY  äôÑY  »àdG  IÉfÉ©ªdÉH  ¬°SÉ°ùMEG

 øY  ôÑ©j  øμj  ºd  ƒ¡a
 ø``jò``dG –  »``̀fGô``̀«``̀L
 Gƒë°Vh  Ghôªãà°SG
 º¡dRÉæe AÉæH πLCG øe
 º```̀¡```̀eÓ```̀MCG Gƒ````̀æ````̀Hh
 – º`̀¡`̀dÉ`̀Ø`̀WCG ΩÓ```̀MCGh
 âdƒëJ »àdG º¡eÓMCG

 .ΩÓMCG çÉ¨°VCG ≈dEG
 A»°ûdG  çóM  ó≤d
 ∫Ó`̀N  É`̀Ñ`̀jô`̀≤`̀J  ¬°ùØf
 á``̀«``̀ dÉ``̀ª``̀ dG á````````````eRC’G
 á`````jOÉ`````°`````ü`````à`````b’Gh
 É¡à¡LGh  »àdG  IOÉëdG
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ````j’ƒ````dG
 »`̀à`̀æ`̀°`̀S á```̀«```̀μ```̀jô```̀eC’G
 ∫Óîa  .2009-2008
 âØYÉ°†J  á∏«∏b  ô¡°TCG
 Ée  äÉ°TÉ©ªdG  ó≤ah  ádÉ£ÑdG  ä’ó`̀©`̀e
 íÑ°UCGh  É¡àª«b  øe  %40h  %30  ø«H
 øe ø««μjôeCG á°ùªN πc ø«H øe GóMGh
 .º¡dRÉæe ¿Gó≤ØH øjOó¡e ∫RÉæªdG ∑Óe
 ¢†«HC’G  â«ÑdG  äÉ£∏°S  âHhÉéJ
 äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG ∂`̀∏`̀J ™``̀e ¢`̀Sô`̀é`̀fƒ`̀μ`̀ dGh
 âªYOh  OƒæÑ∏d  äÉfÉª°†dG  â`̀eó`̀bh
 ¿CG  ô``«``Z  ,â``jô``à``°``S  ∫hh  á``̀°``̀UQƒ``̀H
 ¿hô¶àæj  Gƒ∏X  ø«jOÉ©dG  ø««μjôeC’G
 ∂∏J øμJ ºd .äGóYÉ°ùªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 ≈dEG  á≤ãdG  ó«©J  »c  á«aÉc  äGAGô``̀LE’G
 ¿hô©°ûj  º¡∏©éJh  ø««μjôeC’G  Ö∏ZCG
 ºd  Ióe ∫ÓN .º¡H ºà¡J º¡àeƒμM ¿CÉH
 äÉYÓ£à°SG äô¡XCG ô¡°TCG áà°S RhÉéàJ
 ¿É`̀ª`̀jEG »``a ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ™`̀LGô`̀à`̀ dG …CGô````̀dG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  .»μjôeC’G  º∏ëdÉH  ¢SÉædG
 Qƒ©°ûdGh  ájOÉ°üàb’G  ´É°VhC’G  ºbÉØJ
 É°†jCG  ∑Éæg  ¿Éc  ∫ÉªgE’Gh  ¢û«ª¡àdÉH
 á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG »a á≤ã∏d ¿Gó≤a

.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a
 ¢TƒH  êQƒ`̀L  á°SÉFQ  Iôàa  ∫Ó`̀N
 ø««μjôeC’G  øe  ô«ãμdG  íÑ°UCG  ø`̀H’G
 ô«Z á«μjôeC’G áeƒμëdG ¿CÉH ¿hô©°ûj
 äÉªég  ó©H  Ée  º¡àjÉªM  ≈∏Y  IQOÉ`̀ b
 øμªj  ’  ¬```̀fCGh  ,2001  ôÑªàÑ°S  11
 á≤«≤ëdÉH º¡MQÉ°üJ »c É¡«∏Y OÉªàY’G
 πeÉ©àdG  ø°ùM  hCG  (á«bGô©dG  ÜôëdG)
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG »`̀a á`̀FQÉ`̀£`̀dG ä’É``ë``dG ™`̀e
 á«KQÉμdG  á≤jô£dG)  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ¢TƒH  êQƒ`̀L  IQGOEG  É¡H  â∏eÉ©J  »àdG

.(ÉæjôJÉc QÉ°üYEG ™e
 ∫ÓàN’G  ôgÉ¶e  É°†jCG  ≈°ùæf  ’
 ádÉM  ºbÉØJ  øY  áéJÉædG  áªcƒëdG  »a
 »a  á«°SÉ«°ùdG  ÉæJÉ«M  »a  ÜÉ£≤à°S’G
 ó≤a  .á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG
 ¿ƒjQƒ¡ªédGh  ¿ƒ«WGô≤ªjódG  ìGQ
 πc  âëÑ°UCG  Éªc  ºgQÉ°üfCG  ¿ƒdRÉ¨j
 É¡«dEG ô¶æj á∏μ°ûe hCG á«°†b hCG ádCÉ°ùe

 .»HõëdG ´Gô°üdG Gòg ∫ÓN øe
 AÉæHCG  øe  ¢†«ÑdG  ∫Éª©dG  íÑ°UCG

 ¿CÉ``̀H ¿hô`̀©`̀ °`̀û`̀j ≈`̀£`̀ °`̀Sƒ`̀ dG á`̀≤`̀Ñ`̀£`̀dG
 º¡eÉªàgG  πc  ¿ƒdƒj  ø««WGô≤ªjódG
 Ée  ƒ`̀gh  ,ICGô`̀ª`̀dG  ÉjÉ°†≤dh  äÉ«∏bCÓd
 »c ø«jQƒ¡ªé∏d  É©°SÉ°T  ∫ÉéªdG  ∑ôJ
 ¢†«ÑdG  ø«ÑNÉædG  Qƒ©°T  Gƒ∏¨à°ùj
 º¡àdÉªà°SG  ≈∏Y  Gƒ∏ª©jh  ¢û«ª¡àdÉH

 .º¡HÉ£≤à°SGh
 …Qƒ¡ªédG ÜõëdG IóæLCG ¿CG ºZQ
 AÉ``̀«``̀æ``̀ZC’G π`̀«`̀°`̀†`̀Ø`̀à`̀d É``̀ª``̀ FGO ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J
 ,Ö`̀FGô`̀°`̀†`̀dG ¢`̀†`̀Ø`̀N ø``̀e º`̀¡`̀æ`̀«`̀μ`̀ª`̀Jh
 (äGAGô`̀LE’G  π«¡°ùJ  ôÑY)  äÉcô°ûdGh
 ø«°VQÉ©ªdG  ø«¶aÉëªdG  ø«æjóàªdGh
 äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dGh  ¢VÉ¡LEÓd
 ∂``̀dP ™```̀e â`̀ dÉ`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ SG ó``̀≤``̀a iô```````̀NC’G
 AÉæHCG øe ¢†«ÑdG ∫Éª©dG øe ø«ÑNÉædG

.≈£°SƒdG á≤Ñ£dG
 øY êôN ÖeGôJ ódÉfhO AÉL ÉeóæY
 ™aGój ìGQh ájQƒ¡ªédG IóæLC’G √òg
 á∏eÉ©dG  á≤Ñ£dG  AÉæHCG  øe  ¢†«ÑdG  øY
 º¡JÉfÉ©eh  º¡∏cÉ°ûe  ø`̀Y  çó`̀ë`̀à`̀jh
 êQÉîdG  øe  ∞FÉXƒdG  ´É`̀LQEÉ`̀H  ó©jh
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dG ≈``̀ dEG
 äQGOCG  »àdG  áÑîædG  ó°V º¡æY ™aGójh
 º¡YÉ°VhCG  ¿EG  º¡d  ∫ƒ≤jh  Égô¡X  º¡d

 .πÑb …P øe π°†aCG íÑ°üà°S
 ô«¨à«°S  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¿CG  ó`̀≤`̀ à`̀YCG  ’
 ó«©«°S  …Qƒ`̀¡`̀ ª`̀é`̀ dG  Üõ``̀ë``̀dG  ¿CGh
 êhôN  ó©H  ≈àM  ¬JÉ¡LƒJ  »a  ô¶ædG
 .¢†«HC’G  â«ÑdG  ø`̀e  Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO
 …Qƒ¡ªédG  ÜõëdG  IOÉb  ¢†©H  ∫GRÉe
 zø«jQÉ°ù«dG{  ≈∏Y  áªFÓdÉH  ¿ƒëæj
 .∞æ©dG  ∫ÉªYCG  á«dhDƒ°ùe  º¡fƒ∏ªëjh
 ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG óMCG ¿Gƒàj ºd
 ¢ù«FôdG  á``̀fGOEG  øY  ø«jQƒ¡ªédG  øe
 ¿CG  ó©H  ¬æμd  ,ÖeGôJ  ódÉfhO  ≥HÉ°ùdG
 ≈dEG OÉY GójQƒ∏a áj’h »a ÖeGôJ QGR
 ÜõM  øëf{  :ÓFÉb  ìô°ü«d  ø£æ°TGh
 Éªc  ,zÖ`̀eGô`̀J  Üõ`̀M  ,á∏eÉ©dG  á≤Ñ£dG
 Gƒæμªàj ød ø«jQƒ¡ªédG ¿CG ≈∏Y Oó°T
 á`̀eOÉ`̀≤`̀dG äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G »`̀a Rƒ`̀Ø`̀ dG ø`̀e

 .¬fhóH
 kGPEG  ø««WGô≤ªjódG  ≈∏Y  ø«©àj
 äÉÄØdG  √òg  ≈∏Y  ìÉàØf’G  ≈∏Y  πª©dG
 πc πª°ûJ äÉ°SÉ«°Sh ÜÉ£N áZÉ«°Uh
 ,¢†«Hh ø«fƒ∏eh Oƒ°S øe ,ø«ÑNÉædG
 º`̀¡`̀J’É`̀¨`̀°`̀û`̀fGh º`̀¡`̀∏`̀cÉ`̀°`̀û`̀e è``dÉ``©``Jh
 .á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG
 ød  .¿ójÉH  ƒL ¬∏©Øj  ¿CG  Öéj Ée  Gòg
 áédÉ©e  Öéj  øμd  ,Ó¡°S  ∂`̀dP  ¿ƒμj
 »a  π`̀eC’G  ¿Gó≤ah  á«bô©dG  äÉbhôØdG
 .¢†«ÑdG ∫Éª©dG øe ø«ÑNÉædG ±ƒØ°U
 ñô°ûdG  ó°S  ≈∏Y  ¿B’G  òæe  πª©f  ºd  Ée
 »a IOÉëdG ÜÉ£≤à°S’G ádÉMh ≥«ª©dG
 ÉæJÉeÉ°ù≤fG  ¿EÉ`̀a  »μjôeC’G  ™ªàéªdG

 .ºbÉØàà°S
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

á«°SÉ«°ùdG É¡JÉeÉ°ù`≤fG ™```bGh ¬`LGƒ`J É`μjô`eCG

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O 

 ¿ƒ«bGô©dG  ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  äƒØj  ’
 ¢ù«FQh  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ  º¡«a  øªH
 IOÉ«°ùdG  øY  åjóë∏d  á°Uôa  áeƒμëdG
 ≈∏Y  ¬`̀dÓ`̀N  ø`̀e  Ghõ```̀cQh  ’EG  á«æWƒdG
 á«Ø°üàd  áMÉ°S  ¥Gô©dG  ¿ƒμj  ’CG  á«ªgCG
 ¿CG  ƒd  Éªc  .Ωƒ°üîdG  ø«H  äÉHÉ°ùëdG
 á«æWh  IOÉ«°S  É≤M  ∂∏àªJ  ádhO  ¥Gô©dG
.øjôNB’G ≈∏Y ÉgOÉ«M É¡dÓN øe ¢VôØJ

 .á«≤«≤M ÜôM áMÉ°S ¥Gô©dG  øμdh
 ÉeCG  .Üô`̀ë`̀dG  ∂∏J  Oƒ`̀bh  ºg  ¿ƒ«bGô©dG
 á∏°üH âªj ’ ƒ¡a ÜôëdG ∂∏J øe ±ó¡dG
 ¬∏Ñ≤à°ùe  ≈`̀ dEG  ’h  ¥Gô`̀©`̀dG  ô°VÉM  ≈`̀ dEG

 ∫Gõj  ’  …ò`̀dG  √ô«°üªH  ºμëàj  ¿Éc  ¿EGh
.É«HÉÑ°V

 øY  ÉÄ«°T  ¿ƒ`̀aô`̀©`̀j  ’  ¿ƒ`̀«`̀bGô`̀©`̀dG
 ΩÉ``̀eCG  …ô`̀é`̀j  É`̀ª`̀Y  ≈`̀à`̀M  ’h  ºgô«°üe

 á«∏ªY  ∞æàμJ  »àdG  QGô`̀°`̀SC’É`̀H  ø«ª∏e  ô«Z  º`̀gh  º¡æ«YCG
 ºZôdÉH  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  ¿GôjEG  ø«Ø«∏ëdG  ø«H  ´Gô°üdG
 ¬Ñ©°T πgDƒJ äÓ°üH Éª¡æe óMGh πμH §ÑJôj ¥Gô©dG ¿CG øe
 øμªj  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  RhÉéàJ  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
.äÓ°üdG ∂∏J ïjQÉJ ≈dEG ´ƒLôdG ∫ÓN øe É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG

 º¡JÉgÉéJG  ∞«æ°üJ  »`̀a  ¿ƒ«bGô©dG  ∞∏àNG  ÉªdÉ£d
 ¥GôYh »μjôeCG ¥GôY ;ø«bGôY ø«H Gƒª°ù≤fGh º¡JGA’hh
 ¥Gô©dG  Iƒ≤H  ô`̀bCG  ób  í∏°ùªdG  ™bGƒdG  ¿É`̀c  GPEGh  .»`̀fGô`̀jEG
 πH  OƒLƒdG  øY  ∞àîj  ºd  »μjôeC’G  ¥Gô©dG  ¿EÉa  »fGôjE’G
 ô«μØàdG  πÑ°S  ≈∏Y IQGôªH É¡°ùØf  ¢VôØJ  áë∏e á≤«≤M ¬fG
 äGƒ`̀≤`̀dG  πÑb  ø`̀e  ¬dÓàMG  º`̀J  ¿CG  òæe  ¥Gô©∏d  iô`̀L  ÉªH

.Ωƒ«dG ≈àMh á«μjôeC’G
 øªμj  π`̀ eC’G  ¿CG  ¿hó≤à©j  ø««bGô©dG  ¢†©H  ∫Gõ`̀j  ’
 á¡LGƒdG ≈dEG  ,»μjôeC’G ¥Gô©dG …CG ,¥Gô©dG ∂dP IOƒY »a
 iôJ  ¿CG  πÑb  É¡°VÉ¡LEG  ºJ  ób  ¬Jôμa  ¿CG  º¡ª∏Y  øe  ºZôdÉH
 ¿ƒ°VQÉ©j  á«μjôeC’G  IQGOE’G  »a  ÉaGôWCG  ∑Éæg  ¿CGh  QƒædG
 Ghôcòj  ’  »μd  á«bGô©dG  ádCÉ°ùªdG  »a  iôNCG  Iôe  •QƒàdG
 ¢û«édG ≈∏àb Éæg Oƒ°ü≤ªdGh .ÜhôëdG »°SBÉªH º¡«æWGƒe
 πàb  øe  ¿ƒ«bGô©dG  √ó¡°T  Ée  ¢ù«dh  √ÉMôLh  »μjôeC’G
 Gòg  ≈àM  áªFÉb  √QÉ``̀KBG  ∫Gõ`̀J  ’  ÜGô`̀Nh  ójô°ûJh  QÉ`̀ eOh

.á¶ë∏dG
 âcôJ ób IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿CG ¬«Øf øμªj ’ Ée ¿CG ô«Z
 .á«éMCG  â°ù«d  ∂∏J  .¬°ùØf  âbƒdG  »a  ¬côàJ  ºdh  ¥Gô©dG
 ¬«dEG  ≈¡àfG  ÉªY  É¡à«dhDƒ°ùe  øY  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  â∏îJ
 âëJ ¬Yƒbh øYh Ωƒ«dG ¬°û«©j Éeh ¬d iôL ÉªYh ¥Gô©dG
 »gh ,ø«ë∏°ùªdG ¿GôjEG AÓch ∫ÓN øe á«fGôjE’G áæª«¡dG
 ÜôëdG âæ°T »àdG É¡ëdÉ°üe øY πîàJ ºd ¬°ùØf âbƒdG »a
 ídÉ°üªdG ∂∏J ájÉªëH Ωƒ≤J »gh ,É¡∏LCG øe hõ¨dÉH âeÉbh
 áeƒμëdG ™e ≥«°ùæàdÉH ™≤j ∂dP ¿Éc GPEG  ÉªY ô¶ædG ¢†¨H
 ¿CG  Öéj  »àdG  ∫ÓàM’G  áÑjô°V  øe  AõL  ¬fCG  hCG  á«bGô©dG

.¥Gô©dG É¡©aój
 ¥Gô``̀©``̀dG  …CG  ,»``̀©``̀bGƒ``̀dG  ¥Gô```©```dG
 …ò`̀dG Ωƒ``j π`̀c ¥Gô``̀Y ƒ``gh ,»``̀fGô``̀jE’G
 πc  »`̀a  ¿ƒ`̀«`̀bGô`̀©`̀dG  ¬∏«°UÉØJ  ¢û«©j
 ƒg  ¬fEÉa  º¡JÉ«M  äÉØ£©æe  øe  ∞£©æe
 áaGôN  É«bQh  ¬ªμëJ  …òdG  ¥Gô©dG  ∂dP
 ¿EÉa ¢VQC’G ≈∏Y ÉeCG .zçÓãdG äÉ°SÉFôdG{
 ∂dP ºμëJ »àdG »g á«fGôjE’G äÉ«°û«∏ªdG
 ¬fƒc á¡L øe √ô«°üªH ºμëàJh ¥Gô©dG

.¿GôjE’ á«Ø∏îdG á≤jóëdG
 π¡éJ  çÓãdG  äÉ°SÉFôdG  πg  øμdh
 ¢ù«FQ  º``̀gh  É¡«∏ãªe  ¿EG  å`̀«`̀M  ∂``̀ dP
 ¢ù«FQh  áeƒμëdG  ¢ù«FQh  ájQƒ¡ªédG
 IQhô°V  ø`̀Y  É`̀ª`̀FGO  ¿ƒKóëàj  ¿ÉªdôÑdG
 ´Gô°üdG  ø`̀Y  ¬°ùØæH  ¥Gô`̀©`̀ dG  iCÉ`̀æ`̀j  ¿CG

?»fGôjE’G – »μjôeC’G
?¿hó°ü≤j ¥GôY …CG iôJ

 IÉ°SCÉªdG  πªμJ  »àdG  á«bGô©dG  IÉ¡∏ªdG  øe  Aõ`̀L  ∂`̀dP
 á°SÉ«°ùdG  .¿ƒ«fGôjE’G  É¡ªJCGh  ¿ƒ«μjôeC’G  É¡©æ°U  »àdG
 …hÉ°SCÉe  ™bGh  QÉ`̀WEG  »a  IÉ¡∏ªdG  øe  ´ƒf  »g  ¥Gô©dG  »a
 ≈∏Y  OÉ°ùØdG  äÉ«aÉe  Iô£«°Sh  Ö«gôàdGh  ∞æ©dG  ¬∏μ°ûj
 »a  πà≤dG  ≈`̀dEG  Aƒé∏dGh  √Gƒ``aC’G  º«ªμJh  ádhódG  π°UÉØe
 äÉ°SÉFôdG  ¿ƒμJ  Gòμgh  .ø««ª∏°ùdG  ø«éàëªdG  á¡LGƒe
 øY äôÑY ób »ªgƒdG É¡bGôY øY É¡ãjóM ∫ÓN øe çÓãdG
 ∞≤J  »gh  »μjôeC’Gh  »`̀fGô`̀jE’G  ø«bGô©dG  øY  É¡dÉ°üØfG

.¥GôY ’ å«M
.¬d OƒLh ’ ¥GôY øY ¿ƒKóëàj ÉªfEG áKÓãdG AÉ°SDhôdG

 »°SÉ«°ùdG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H  ºμëàJ  »`̀à`̀dG  Ió`̀≤`̀©`̀dG  »`̀g  ∂`̀∏`̀J
 .™bGh …CÉH ¬d á∏°U ’ AGƒ¡dG »a ≥∏©e ΩÉ¶f ƒ¡a .»bGô©dG
 .»fGôjE’G – »μjôeC’G ´Gô°üdG ô«°SCG ƒg »≤«≤ëdG ¥Gô©dÉa
 ájÉ¡f ’ º°SÉ≤J ≈∏Y óªà©j ¬fC’ ∂dP ,¬d ájÉ¡f ’ ´Gô°U ƒgh

.ídÉ°üªdG »a IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿GôjEG ø«H ¬d
 Ée  .á¡LGh  iƒ°S  ¢ù«d  ¥Gô©dG  »a  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG
 ´ƒf ƒg ÉªfEG äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe »a áKÓãdG AÉ°SDhôdG ¬dƒ≤j
 á≤«≤M »a ¥Gô©dÉa  .Ö©∏ªdG  êQÉN ™≤J  »àdG  »dÉ°ùàdG  øe
 IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H ΩGó°ü∏d áMÉ°S ƒg ÉªfEG ¬«∏Y ƒg Ée
 ø«H áeRC’G  êGõe ≈dEG  ô«°ûj ÉªfEG  ¬«a  çóëj Éeh .¿Gô`̀jEGh
 ¿CG ¿ƒcQój ’ áKÓãdG AÉ°SDhôdG ¿CG ó≤àYCG ’ ∂dòd .ø«aô£dG
 Gƒ°ù«d  ºgh πàëe ó∏H  ƒg ¬ª°SÉH  ¿ƒKóëàj  …òdG  ¥Gô©dG
 ¿hQô≤j  øjòdG  ºg ¿ƒ∏àëªdÉa  .√ô«°üe ôjô≤J  »a GQGôMCG

.’ ΩCG º¡æ«H ∫Éà≤∏d áMÉ°S í∏°üj ¿Éc GPEG Ée
 º¡a  .ô`̀«`̀NC’G  ¢ùØædG  ≈`̀ dEG  ¿ƒHòμj  ¥Gô`̀©`̀dG  ƒ«°SÉ«°S
 ºgh ºgó¡°ûe IAGOôH ¿hô©°ûj ’h É«ªgh ÉbGôY ¿ƒYôàîj

.√OÉ«M ≈∏Y ®ÉØëdG á«ªgCGh ¬JOÉ«°S øY ¿ƒKóëàj
»bGôY ÖJÉc |

»fGôjE’G »``μjôeC’G ´Gô``°üdG ¬éàj ø``jCG ≈dEG
!?á``«bGô`©`dG  á``«`°SÉ`«`°ùdG  á``MÉ`°ù`dG  »````a

 ¢SÉ«≤d  iô`̀é`̀ oJ  çÉ``̀ë``̀HC’G  â```dGR  É`̀e
 ≈∏Y É¡©°†J »àdG äÉeÉªμdG IAÉØch á«∏YÉa
 ∞bƒàJ º`̀d çÉ`̀ë`̀HC’G √ò`̀gh ,∂`̀ª`̀ah ∂`̀Ø`̀fCG
 øe  ´ƒ`̀f  πc  º««≤àd  á∏jƒW  äGƒæ°S  òæe
 ¥Gƒ°SC’G  »a  ´ÉÑJ  »àdG  äÉeÉªμdG  ´Gƒ`̀fCG
 ∂àjÉªM  »`̀a  IQó`̀b  ÉgôãcCG  ≈∏Y  ±ô©à∏d
 IAÉØc  Égó°TCGh  ,ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  øe
 ™«ªéH äÉ`̀Kƒ`̀∏`̀ª`̀dG  ô`̀°`̀T ø`̀e ∂`̀à`̀jÉ`̀bh »`̀a
 äÉKƒ∏e âfÉcCG AGƒ°S ,É¡eÉéMCGh É¡YGƒfCG
 ¿ÉNódGh  á≤«bódG  äÉª«°ùédÉc  á«FÉ«ª«c
 ájƒ«ëdG  äÉKƒ∏ªdG  hCG  ,áeÉ°ùdG  äGRÉ¨dGh
 »àdGh ,Éªgô«Zh Éjô«àμHh äÉ°Shô«a øe
 ôÑY  ∂ª°ùL  ≈``̀dEG  π`̀Nó`̀J  ¿CG  øμªªdG  ø`̀e
 ∞fC’G ójóëàdÉHh ,É¡dÓN øe ôªJ äGƒæb

.ºØdGh
 √ò`̀g π`̀ ã`̀e »``̀a AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀ dG ∫É`̀¨`̀°`̀û`̀fÉ`̀a
 ,á`̀eÉ`̀Y  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 ´QódGh  ,∫hC’G  ´ÉaódG  §N  ôÑà©oJ  »àdGh
 »a  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀Kƒ`̀∏`̀ª`̀dG  ó°V »`̀bGƒ`̀ dG
 á«°†≤dG  √ò`̀g  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀J  ,…ƒ`̀é`̀dG  AGƒ`̀¡`̀dG
 Öãc  øY ±ô©àdG  øe óH  ’h ,Iô«£N oó pL
 ,É¡H  §«ëJ  »àdG  äÉ°ùHÓªdG  áaÉc  ≈∏Y
 á«ª∏©dG  äÉLÉàæà°S’G  ≈``̀dEG  ÉæH  π°üàa
 äÉeÉªμdG  √òg  á«∏YÉØH  á≤∏©àªdG  á≤KƒªdG
 ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG É``̀æ``̀æ``̀eCG ≈``̀∏``̀Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dG »```̀a
 Öéj  »àdG  äÉØ°UGƒªdGh  äÉWGôà°T’Gh
 ±ó¡dG ≥≤ëàd äÉeÉªμdG √òg É¡H ™àªàJ ¿CG
.¬LƒdG ≈∏Y É¡©°Vhh ,É¡°ùÑd øe ¢ù«FôdG

 á«∏YÉa  ∫ƒ`̀M  äÉ°SGQódG  √ò`̀g  ô`̀NBGh
 É¡JôLCG  äÉeÉªμdG  ´Gƒ`̀fCG  ∞∏àîe  IAÉØch
 ,É«fÉ£jôH  »a  á≤jô©dG  êójôÑeÉc  á©eÉL
 ¢Sƒ∏H  »`̀g  á«μjôeCG  á∏ée  »`̀a  äô°ûofh
 ôjÉæj  22  »`̀ a  (PLoS ONE)  ¿h
 ¿ƒãMÉÑdG  ΩÉ`̀ b  ó≤a  .…QÉ`̀é`̀ dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e
 äÉeÉªμdG øe ´GƒfCG Ió©d á«fGó«e á°SGQóH
 º««≤J  ±ó¡H  ,¥Gƒ``°``SC’G  »`̀a  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 ¢Shô«Ød É¡jó°üJ áLQOh áÑ°ùfh É¡à«∏YÉa
 Gò`̀g hõ``̀Z ™`̀æ`̀e ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀JQó`̀ obh ,É``̀fhQƒ``̀c
.¿É°ùfE’G º°ùL AÉ°†YC’ ô«£îdG ¢Shô«ØdG

 äÉeÉªμdG ≈àM ¬fCG á°SGQódG äócCG óbh

 ,É`̀ k«`̀ª`̀ dÉ`̀Y á``̀ahô``̀©``̀ª``̀dG
 ò`̀æ`̀e á`̀ ∏`̀ ª`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dGh
 πãe á`̀∏`̀jƒ`̀W äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 N95. KN95)
 GPEG  ,(or FFP2
 ΩÉ``μ``MEÉ``H ™``°``Vƒ``J º```d
 ,¬```̀Lƒ```̀ dG ≈```∏```Y ΩÉ``````J
 á«ª∏©dG  á`̀≤`̀jô`̀£`̀dÉ`̀Hh
 ¿EÉ`````̀ a á``̀ë``̀ «``̀ë``̀ °``̀ü``̀ dG
 øY  ó`̀jõ`̀J  ’  É¡à«∏YÉa
 äÉ``̀eÉ``̀ª``̀μ``̀dG á``̀«``̀∏``̀YÉ``̀a

 øe  áYƒæ°üªdG  ájOÉ©dG
 â°ü∏N  ó`̀bh  .¢TÉª≤dG
 ™°Vh  ¿CG  ≈`̀dEG  á°SGQódG
 É keÉªJ  áªFÓªdG  áeÉªμdG

 ∞`̀ fC’G  á«£¨J  ΩÉ`̀μ`̀MEG  å«M  ø`̀e  ,¬Lƒ∏d
 äÉëàah äGô¨K ∑ôJ ΩóYh ,øbòdGh ºØdGh
 π≤j  ’  ,»LQÉîdG  AGƒ¡dG  QhôªH  íª°ùJ
 IOƒLh á«Yƒf øe ºgCG øμj ºd ¿EG ,á«ªgCG
 á«°Shô«ØdG  ájƒ«ëdG  äÉKƒ∏ªdÉa  .¢TÉª≤dG
 ,PGPQ hCG ä’ƒ°ShôjEG áÄ«g ≈∏Y ¿ƒμJ »àdG
 á≤«bO  äÉª«°ùLh  äGô£b  áÄ«g  ≈∏Y  hCG
 ΩÉëàbG  ≈∏Y  IQó≤dG  É¡d  ºéëdG  Iô«¨°U
 hCG  ,ájƒ∏©dG  äÉëàØdG  ∫ÓN  øe  áeÉªμdG
 ¿ƒμJ  ób  Iô«¨°U  áëàa  ájCG  hCG  ,á«ÑfÉédG

.¬LƒdG ó∏Lh áeÉªμdG ø«H IOƒLƒe
 á``̀ °``̀SGQó``̀ dG √ò````̀g ø```̀e É```̀ kbÓ```̀£```̀fGh
 ,Iô«ãc  iô```̀NCG  çÉ``̀ë``̀HCGh  ,á«ÑjôéàdG
 ≈∏Y  á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ™`̀°`̀Vh  á«∏ªY  ¿CG  ø«ÑJ
 π≤à°ùe  »ª∏Y m∫Éée  ≈dEG  âdƒëJ  ¬LƒdG
 ±óg  ¬`̀d  áeÉªμdG  ¢ùÑ∏a  ,¬``̀JGP  ó`̀M  »`̀a
 ,áeÉªμdG  √ò`̀g  ¬H  Ωƒ≤J  QhOh  áØ«Xhh
 á°Vƒe  hCG  z¬Lƒ∏d  GQƒμjO{  â°ù«d  »¡a
 øe  á©£b  á`̀jCG  â°ù«dh  ,IôHÉY  ájô°üY
 É¡©°†j áØ∏àîe ¿GƒdCGh ∫Éμ°TCÉH ¢TÉª≤dG
 á≤jôW  á``̀jCÉ``̀Hh  ¬`̀ ¡`̀Lh  ≈`̀∏`̀Y  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G
 É¡d  âëÑ°UCG  ÉªfEGh  ,É¡FGóJQG  »a  ÖZôj
 á°ShQóe  á«ª∏Y  äÉWGôà°TGh  äÉØ°UGƒe
 áeÉªμdG º«ª°üJ á«MÉf øe AGƒ°S ,IOóëe
 ™sæ°üoJ »àdG IOÉªdG á«MÉf øe hCG ,É¡àeôH

 á«MÉf  ø`̀e  hCG  ,É`̀¡`̀æ`̀e
 ºéMh  ¢ùÑ∏dG  á≤jôW

.áeÉªμdG
 Ωƒ«dG óéf ∂dòdh
 äÉØ°UGƒªdG äÉÄ«g ¿CG
 á«dhódG  ¢ù«jÉ≤ªdGh
 âédh  ó`̀b  á«eƒ≤dGh
 á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀ dG √ò`````̀g »````a
 ,á``à``ë``Ñ``dG á``«``ª``∏``©``dG
 äÉØ°UGƒe  â©°Vhh
 á°ShQóe äÉWGôà°TGh
 äGô```̀Ñ```̀à```̀î```̀ª```̀ dG »``````̀a
 √ò`̀¡`̀ d á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀dG
 IhÓ```̀Yh .äÉ``̀eÉ``̀ª``̀μ``̀dG
 áLÉëdG  ¿EÉ`̀a  ,∂`̀dP  ≈∏Y
 √òg  á`̀jQhô`̀°`̀Vh  G kó``̀L  áë∏e  âëÑ°UCG
 ¢Shô«a AÉHh ∫hõf ó©H á°UÉîHh ,ΩÉjC’G
 …ô°ûÑdG ™ªàéªdG ≈∏Y Ö«°ü©dG ÉfhQƒc
 á°UÉîdG  äÉØ°UGƒªdG  √òg πãªd  ,AÉ©ªL
 äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG hõ```̀Z Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dÉ`̀ H
 å«M  ,¥Gƒ°SCÓd  IQhõªdGh  á°Tƒ°û¨ªdG
 äÉj’ƒdG »a »∏NGódG øeC’G IQGRh âæ∏YCG
 øe  ôjGôÑa  17  »a  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 11  øe  ôãcCG  Öë°S  øY  …QÉ`̀é`̀dG  ΩÉ©dG
 ´ƒ`̀f ø`̀e ¥Gƒ``̀°``̀SC’G ø`̀e á`̀eÉ`̀ª`̀c ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e
 (N95)95¿EG  ´ƒ`̀f  ø`̀eh  (3M)  ΩEG3

.á°Tƒ°û¨ªdGh áØjõªdG
 räô``̀°``̀û``̀ nf ,∫É``̀ ã``̀ ª``̀ dG π`̀ «`̀Ñ`̀ °`̀S ≈`̀ ∏`̀ ©`̀ a
 ASTM)  á`̀«`̀dhó`̀dG  ô«jÉ©ªdG  áª¶æe
 âfÉc  »`̀à`̀dGh  ,(International
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á«©ªédÉH  É`̀ k≤`̀HÉ`̀°`̀S  ±ô``©`` oJ
 øe  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  18  »`̀a  OGƒ``ª``dGh  ¢üëØ∏d
 ∫ƒM  á°UÉN  äÉØ°UGƒe  ,…QÉédG  ΩÉ©dG
 ôãcC’G  áeÉªμdG  QÉ«àN’  IójóL  ô«jÉ©e
 »eƒ≤dG  QÉ«©ªdG{  É¡«∏Y  ≥∏WoCGh  ,á«∏YÉa
 øY â°†îªJ áØ°UGƒªdG √ògh .záeÉªμ∏d
 »àdG  á°†«Øà°ùªdG  äÉ°SGQódG  øe  ô«ãμdG
 IAÉØch  á«∏YÉa  π«∏ëJh  º««≤àd  âjôLoCG
 á°UÉN  ô«jÉ©e  IóY  å«M  øe  áeÉªc  πc
 ió`̀eh  ,áeÉªμ∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  º«ª°üàdG  É¡æe

 áaÉ°VEG ,áeÉªμdG ºéMh ,¬Lƒ∏d áeAÓªdG
 AGOC’É``̀H  ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh  º¡ªdG  QÉ«©ªdG  ≈``̀dEG
 äÉKƒ∏ªdG  í«°TôJ  á``̀LQOh  á«∏YÉØdGh

.ÉgõéMh
 áéàæªdG  äÉ`̀cô`̀ °`̀û`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  ¿B’Gh
 áØ°UGƒªdG  √ò`̀¡`̀H  ΩGõ``̀à``̀d’G  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀∏`̀d
 IOÉ¡°Th  ,IOƒédG  áeÓY  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 √òg  øe  á°UÉîdG  äÉ°UƒëØdG  RÉ«àLG
 É¡éàæe  ìô£H  É¡d  ìÉª°ùdG  ºK  ,áª¶æªdG
 √òg  ≈∏©a  .¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  äÉeÉªμdG  øe
 É¡YÉÑJG  âÑãj  Ée  ºjó≤J  Ωƒ«dG  äÉcô°ûdG
 AGô```LEGh Ió`̀jó`̀é`̀dG äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G √ò`̀¡`̀d
 äGôÑàîe  πÑb  øe  á«fGó«ªdG  ÜQÉéàdG
 ≈∏Y  IQó``̀≤``̀dG  k’hCG  å`̀«`̀M  ø``e  á∏≤à°ùe
 Ωó`̀Yh  ìÉ`̀«`̀ JQ’É`̀H  Qƒ`̀©`̀°`̀û`̀dGh  ¢ùØæàdG
 AGó`̀JQG  óæY  ¢ùØæàdG  ≥«°†H  ¢SÉ°ùME’G
 á«∏YÉah  IAÉ`̀Ø`̀c  ió`̀e  É`̀ k«`̀fÉ`̀Kh  ,áeÉªμdG
 ¢ùÑM »``̀a  É```̀¡```̀FGOCG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀fh  á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG
 á≤«bódG  äÉª«°ùédGh  äÉKƒ∏ªdG  õéMh
 ≈∏Y  πª©dGh  äÉ°Shô«ah  Éjô«àμH  ø`̀e
 ∞``̀fC’G  ∫ƒ```NO  ø`̀e  É`̀¡`̀©`̀æ`̀eh  É¡ë«°TôJ

.ºØdGh
 º«¶©dG ÜôμdG Gòg ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCGh
 ≈∏Y  ¢û«©j  ¿É°ùfEG  πc  ¬æe  »fÉ©j  …òdG
 AõédG  ôÑà©oJ  áeÉªμdÉa  ,¢```VQC’G  ¬`̀Lh
 á°ù«FQ IGOCGh ,¢VôªdG øe ájÉbƒ∏d º¡ªdG
 øμdh ,¬``̀d  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀dG  ™`̀æ`̀eh ¬`̀à`̀ehÉ`̀≤`̀ª`̀d
 á°SÉ«°S  ´É`̀Ñ`̀JG  Éæ«∏Y  ,∂``̀dP  ø`̀e  ºZôdÉH
 ≈∏Y  óªà©J  »àdGh  ,zá∏eÉμàªdG  ájÉbƒdG{
 ,¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  Ió`̀Y  ò«ØæJ
 ájÉbƒ∏d á«JÉ«M á«eƒj äÉ°SQÉªe ´ÉÑJGh
 ¢Shô«a  ø`̀e  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dGh  á«°üî°ûdG
 øjó«dG  π°ùZ  ójóëàdÉH  »`̀gh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdGh  ,ôªà°ùe  mπμ°ûH
 ,ø``jô``NB’G  ø`̀«`̀Hh  ∂æ«H  áaÉ°ùe  ∑ô``̀ Jh
 ,ΩÉ``̀Y mπ`̀μ`̀ °`̀û`̀H äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G Ö`̀æ`̀é`̀Jh
 á≤∏¨e äÉÄ«H »a ¿ƒμJ ÉeóæY ójóëàdÉHh
 »a ´Gô°SE’G ≈dEG áaÉ°VEG ,ájƒ¡àdG áØ«©°V

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¢UÉîdG ìÉ≤∏dG òNCG
bncftpw@batelco.com.bh

á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀a ô```̀ã```̀cC’G á``eÉ``ª``μ``dG äÉ``̀Ø``̀°``̀UGƒ``̀e

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

:º∏≤H
| ∞°Sƒj ¥hQÉa 
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 ôÑà©Jh ¿É°ùf’G IÉ«M »a Éª¡e GQhO π°UÉØªdG …ODƒJ
 ¢Vôe …Gh ,º°ùédG ácôM π«¡°ùJ É¡d á«°ù«FôdG áØ«XƒdG
 ¬à£°ûfC’ ¢üî°ûdG á°SQÉªe ≈∏Y ¬dÓ¶H »≤∏«°S É¡«a ôKDƒj
 ¢VGôeC’G  øe  áØ∏àîe  ´GƒfCG  π°UÉØªdG  Ö«°üJh  á«eƒ«dG
 QƒàcódG  ™e  »Ñ£dG  è«∏îdG  π°UGƒJh  ójƒJÉehôdG  É¡æe
 π°UÉØªdGh  á«æWÉÑdG  …QÉ°ûà°SG  »Ñjô©dG  ≥dÉîdGóÑY

.»°ü°üîàdG …óæμdG ≈Ø°ûà°ùªH Ωõ«JÉehôdGh
?ójƒJÉehôdG ƒg Ée -

 »JGP  ôXÉæàªdG  π°UÉØªdG  ÜÉ¡àdG  ƒg  ójƒJÉehôdG
 ÉÑdÉZ  »∏°üØe  ÜÉ¡àdG  ¬fCÉH  ôXÉæàªdÉH  ó°ü≤fh  áYÉæªdG
 (ô°ùjC’Gh øªjC’G)  ø«ÑfÉédG  Óc »a π°UÉØªdG  Ö«°üj Ée
 hG  ø«¨°SôdG  »∏°üØe  Ö«°üj  å«ëH  ,πKÉªàe  πμ°ûH

 .π°UÉØªdG á«≤H »a Gòμgh ø«aô£dG ≈∏Y ™HÉ°U’G
 RÉ¡édG  »a  π∏N  áé«àf  çóëj  ¬f’  áYÉæªdG  »`̀JGPh
 É£°ûf RÉ¡édG Gòg íÑ°üj å«ëH ¿É°ùf’G º°ùéd »YÉæªdG
 ¬≤jó°Uh  √hó`̀Y  ø«H  ≥jôØàdG  ≈∏Y  QOÉ`̀b  ô«Z  ¬æμd  Gó`̀L
 ºLÉ¡J  IOÉ°†e  ÉeÉ°ùLG  ≥∏£«a  (º°ùédG  AÉ°†YCG  ºLÉ¡j)

.É¡«a Gójó°T ÉHÉ¡àdG áKóëe º°ùédG π°UÉØeh ÉjÓN
?IQƒ£N πeGƒY ∑Éæg πgh ?¬HÉÑ°SCG Ée -

 »YÉæªdG RÉ¡édG »a çóëj …òdG π∏îdG çhóM ÖÑ°S
 ≈`̀dEG  É`̀fô`̀°`̀TCG  Éªc  (áÄWÉN  á«YÉæe  áHÉéà°SG)  ÜÉ°üª∏d
 »àdG  ÜÉÑ°SC’G  áaô©e  ºàJ  ºd  ∞°SCÓd  øμdh  ,√Ó`̀YCG  ∂`̀dP
 ∂dP  º`̀ZQh  ,Gò`̀g  Éæeƒ«d  »YÉæªdG  π∏îdG  Gò`̀g  ≈`̀ dEG  äOCG
 ≈ª°ùJ  IóYÉ°ùe  πeGƒY  IóY  øY  ÉéJÉf  ¿ƒμj  ¬fG  ó≤à©j
 …òdG  »YÉæªdG  π∏îdG  Gòg  ≈dG  äOCG  »àdG  ,ô£îdG  πeGƒY
 AÉ°û¨dG)  π°üØªdG  áfÉ£H  ºLÉ¡J  IOÉ°†e  ÉeÉ°ùLCG  ≥∏£j
 πFÉ°ùdG  RGôaEG  øY ∫hDƒªdGh π°üØªdG  ≈£¨ªdG  »aƒæ«°ùdG
 ≈dEG  …ODƒj  π°UÉØªdG  »a  ÉHÉ¡àdG  áÑÑ°ùe  (∞«ãμdG  »d’õdG
 ô£îdG πeGƒY √òg ¿G ó≤à©jh .øeõªdG ójƒJÉehôdG ¢Vôe
 á«Ä«ÑdG πeGƒ©dGh á«KGQƒdG πeGƒ©dG øe èjõe øY IQÉÑY
 ∫hÉæJh AÉ°ùæ∏d ÜÉéf’G Iôàa ∫ÓN á«fƒeô¡dG äGô«¨àdÉc
 ,ø«Lhôà°S’G ≈∏Y É°SÉ°SG ájƒàëªdG πªëdG ™æe ¢UGôbG
 ø¡FÉæH’ á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG ø©°Vôj ºd »JÓdG AÉ°ùædGh
 »JÓdG  hG  ,º¶àæªdG  ô«Z  ¢†«ëdG  øe  ø«fÉ©j  »JÓdG  hG

 ,ôμÑªdG  åª£dG  ´É£≤fG  hG  ¢†jÉÑªdG  ¢ù«μJ  øe  ø«fÉ©J
 QôμàªdG  ¢Vô©àdÉc  iô``NCG  ô£N  πeGƒY  ∑Éæg  É°†jGh
 ΩGóîà°S’Gh ,áæª°ùdG ,ø«NóàdGh á«Hhôμ«ªdG äÉHÉ¡àdÓd
 á∏jƒW äGôàa πª©dG hCG ,á«còdG áãjóëdG Iõ¡LCÓd •ôØªdG

.øjó«∏d Iô«¨°üdG π°UÉØªdG ∂¡æJ »àdG Üƒ°SÉëdG ≈∏Y
?»KGQh ¢Vôe ƒg πg -

 çhóëd ô£îdG  πeGƒY óMCG  »KGQƒdG  πeÉ©dG  ôÑà©j  
 ºFGƒàdG øe %4 Ö«°üj ¬fCG óLh ó≤a ,ójƒJÉehôdG ¢Vôe
 Óa ∂dP ºZQh ,á∏KÉªàªdG ºFGƒàdG øe %15h á∏KÉªàªdG ô«Z
 ∑Éæ¡a ,á≤«≤ëdG á«KGQƒdG ¢VGôe’G øe ójƒJÉehôdG ôÑà©j

.»∏FÉY ïjQÉJ º¡d ¢ù«d ≈°VôªdG øe %95 øY π≤j Ée
?¬°VGôYCG Ée G kPEG-

 Ió°ûd  É©ÑJ  ôNBG  ≈dG  ¢üî°T  øe  ¢VGôYC’G  ∞∏àîJ

 ójó°T  ºdCG  øe  ¿ƒfÉ©j  Ö∏Z’G  øμdh  ,É¡eóY  øe  áHÉ°U’G
 »a É°Uƒ°üNh ,áYÉ°S øe ôãcCG ôªà°ùj »MÉÑ°U ¢ùÑ«Jh
 áHÉ°U’  ∂`̀dP  ió©àj  ó`̀bh  ,ø«¨°SôdGh  ™Ñ°UC’G  π°UÉØe
 ø«≤aôªdG  π°UÉØªc  óMGh  âbh  »a  π°UÉØªdG  øe  ójó©dG
 ¢†jôª∏d  ÖÑ°ùj  Éªe  ,ø«∏MÉμdGh  ø«àÑcôdGh  ø«ØàμdGh
 QƒeCÉH  ΩÉ«≤dG  øY  GõLÉY  ¬∏©éJ  ¬∏°UÉØe  »a  ÓeÉc  Ó∏°T

.AÉe áæ«æb íàa ≈àM hG ¢ùHÓªdG ¢ùÑ∏c á«eƒ«dG IÉ«ëdG
 Iõ¡LCG  øe  ójó©dG  ≈∏Y  ójƒJÉehôdG  ôKDƒj  ó`̀bh
 »fÉ©«a  ,≈`̀∏`̀μ`̀dGh  Ö`̀∏`̀≤`̀dGh  á`̀ Fô`̀ dGh  ø«©dÉc  º°ùédG
 ΩÉY  Ö©Jh  ≈ªM  hCG  ¬«æ«Y  »a  QGôªMG  øe  ¢†jôªdG

.ÉfÉ«MCG ¢ùØæàdG »a áHƒ©°Uh º°ùédG »a
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c -

 ¢ü«î°ûJ ≈∏Y QOÉb ó«Mh …ôÑîe π«∏ëJ óLƒj ’

 ≈∏Y  ¢ü«î°ûàdG  óªà©j  ÉªfGh  ,ójƒJÉehôdG  ¢†jôe
 Ö«ÑW ÉgOóëj ô«jÉ©ªdG øe á©ªàée á∏eÉμàe áYƒªée
 »Ñ£dG  ïjQÉàdG  º««≤J  É¡æe  ,á«eõ«JÉehôdG  ¢VGôe’G
 á≤«≤ëdG  ¢VGôY’ÉH  ∞°üàj  Ée  ÉÑdÉZ  …òdGh ¢†jôª∏d
 ¢üëØdGh ¢†jôªdG √ôcP Éªc (√ÓYCG QƒcòªdG) ¢Vôª∏d
 É¡æeh  ájôÑîªdG  äÉ°UƒëØdGh  »μ«æ«∏c’G  …ôjô°ùdG
 »°S  π`̀eÉ`̀Yh  Ö«°SôàdG  πeÉ©c)  äÉ`̀HÉ`̀¡`̀à`̀d’G  π`̀eGƒ`̀Y
 IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùL’Gh  ójƒJÉehôdG  πeGƒYh  (»∏YÉØàdG
 á«fƒjõØ∏àdGh á«æ«°ùdG á©°T’G ôÑà©J É°†jGh ΩódG »a
 ,¢ü«î°ûàdG  π``eGƒ``Y  º```̀gCG  ø``e  á«°ù«WÉæ¨ªdG  hG
 ,ΩódG  »a  ójƒJÉehôdG  äÉeÓY  ÜÉ«Z  »a  É°Uƒ°üNh

.»Ñ∏°ùdG ójƒJÉehôdG ¬«∏Y ≥∏£j Ée ƒgh
?ójóL ∑Éæg πgh êÓ©dG Ée -

 øY ¢Vôª∏d IQGOG ø°ùM ójƒJÉehôdG êÓY Ö∏£àj
 ôÑ°Uh  ¢†jôªdGh  Ö«Ñ£dG  ø«H  QGô≤dG  ácGô°T  ≥jôW
 ¿CÉH ≥∏£ªdG ¬fÉªjEGh ,êÓ©dG á£îH ¬eGõàdGh ¢†jôªdG
 øY ó©ÑdGh ¬©«é°ûJh ¬Jô°SG  ºYOh ,¬∏dG  ƒg »aÉ°ûdG

.á∏∏°†ªdG äÉeƒ∏©ªdG QOÉ°üe
 êÓ©dGh  á``̀jhOC’G  ≈∏Y  …ƒàë«a  êÓ©dG  øY  É`̀eCG
 á«°VÉjôdG  øjQÉªàdG  á°SQÉªeh  »æ¡ªdGh  »©«Ñ£dG

.ΩÉ¶àfÉH
 ø«H  êQóàJ  »¡a  á«FGhódG  äÉLÓ©∏d  áÑ°ùædÉHh
 (¬jOhô«à°S’Gh  ¬jOhô«à°S’G)  äÉHÉ¡àd’G  äGOÉ°†e
 ø``̀cQh º````̀gC’G »```̀gh ¢`̀Vô`̀ª`̀∏`̀d á`̀dó`̀©`̀ª`̀dG á``````̀jhO’Gh
 á`̀ jhOCG  »`̀gh  ójƒJÉehôdG  ¢Vôe  êÓ`̀Y  »`̀a  á`̀jhGõ`̀dG
 É``̀aQ’Gh  π«fƒcÓÑdGh  â«°ùchôJƒã«ªdÉc  ájó«∏≤J
 á«Lƒdƒ«ÑdG  á```̀jhO’Gh  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  øjRÓ°SÉØ∏°ùdGh
 á«KGQƒdG  á°Sóæ¡dÉH  É¡LÉàfG  ºàj  »àdG  øªãdG  á«dÉ¨dG
 á`̀«`̀HÉ`̀¡`̀à`̀d’G OGƒ``̀ª``̀ dG ∫ƒ`̀©`̀Ø`̀e ∫É``̀£``̀ HEG ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀Jh
 »fƒÑª°ùdGh ó«μeôdGh Éjõª°ùdGh ∫ôÑædGh Gô«eƒ«¡dÉc

.Égô«Zh
 ó«éJ  ¢VGôeCG  »g  Ωõ«JÉehôdG  ¢VGôeCG  Gô«NGh
 ¢Sôªàe  Ö«ÑWh  ´Gh  ¢†jôe  ≈`̀dEG  êÉàëJh  »ØîàdG
.¬àæ£ah ¬°üëa ábOh ¬°†jôe IÉfÉ©e ø«H É¡æY åëÑj
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.»Ñjô©dG ≥dÉîdGóÑY .O |
 Ωõ«JÉehôdGh π°UÉØªdGh á«æWÉÑdG …QÉ°ûà°SG 

.»°ü°üîàdG …óæμdG ≈Ø°ûà°ùªH

 OÉ©àH’Gh á«ë°üdG  ájòZC’G  ∫hÉæàd  ¿hô«ãμdG  ≈©°ùj
 º¡æe áÑZQ ,º¡jód á∏°†Øe âfÉc ƒd ≈àM É¡æe ô°†ªdG øY
 øμªj  »àdG  ¢VGôeC’G  ÖæéJh  ábÉ°TôdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a

.»ë°üdG ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ∫ÓN øe É¡jOÉØJ
 ¢†©H ôég ¢†©ÑdG ≈∏Y ¢VôØj »FGòZ ΩÉ¶f ´ÉÑJG ¿EG
 »àdG Iƒ¡≤dGh Óãe áJ’ƒcƒ°ûdÉc º¡jód á∏°†ØªdG áª©WC’G
 ¿G  ≈æªàj  Éæe  Gô«ãμa  ,π`̀jhÉ`̀bC’G  øe  ô«ãμdG  É¡æY  OOôàj

.É¡H ≈°UƒªdG á«ë°üdG ájòZC’G øe ¿ƒμJ
 πãe  Ió«ØªdG  ¿OÉ©ªdÉH  Iô`̀NGR  áæcGódG  áJ’ƒcƒ°ûdG
 ¿RƒH  á©£b  ¿CG  ≈àM  Ωƒ«æ«∏«°ùdGh  ∂fõdGh  Ωƒ«°SÉJƒÑdG
 É¡H  ìƒª°ùªdG  AGò¨dG  äÉ«ªc  øe  %67  ôaƒJ  ΩGôL  100
 ≈∏Y  hÉcÉμdG  IOÉe  …ƒàëJh  ójóëdG  øe  É¡H  ≈°UƒªdGh
 ôãcG  áæcGO  áJ’ƒcƒ°ûdG  âfÉc  Éª∏ch  ,Ió°ùc’G  äGOÉ°†e
 áJ’ƒcƒ°ûdG  …ƒàëJ  IOÉ``̀Yh  ,á«ë°üdG  É¡JóFÉa  äOGR

.¿ƒgódGh ôμ°ùdG øe πbCG äÉ«ªc ≈∏Y áæcGódG
 äÉjƒà°ùe  ø`̀e  π∏≤j  hÉ`̀cÉ`̀μ`̀dG  ∑Ó¡à°SG  ¿CG  â`̀Ñ`̀Kh
 ∫hôà°ù«dƒμdG  ä’ó`̀©`̀e  ™`̀aô`̀jh  QÉ°†dG  ∫hôà°ù«dƒμdG
 Ö∏≤dG  ¢`̀VGô`̀eCÉ`̀H  á`̀HÉ`̀°`̀U’G  ø`̀e  ó`̀ë`̀j  º`̀K  ø``̀eh  ó«ªëdG
 á«Ñ°ü©dG äGQÉ°ùªdG Qô°†J øe π∏≤jh ,ájƒeódG á«Yh’Gh
 Å£Ñj  Ée  ,ôªjÉgõdCG  ¢VôªH  ø«HÉ°üªdG  ¢UÉî°TC’G  óæY
 ≈dG  ΩódG  ≥aóJ  øe  ø°ùëjh  á«cGQOE’G  Iƒ≤dG  QƒgóJ  øe

.ÆÉeódG
 »àdG á£°ûæªdG ø««aÉμdG IOÉe ≈∏Y Iƒ¡≤dG …ƒàëJ Éªc
 ¥ôM  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  Éªc  ,êGõªdG  ø°ùëJh  ÜÉÄàc’G  ΩhÉ≤J
 øªa Iô«Ñc äÉ«ªμH âμ∏¡à°SG GPEG ™Ñ£dÉHh ,º°ùédG ¿ƒgO
 áHÉ°UE’G á«dÉªàMG øe ójõJh ΩódG §¨°V ™aôJ ¿CG øμªªdG

 .øjQòM ¿ƒμf ¿G Éæ«∏©a ,á«Ñ∏b äÉHƒæH
 »∏jódG  »`̀a  ô°ûf  Gó«©°S  GôÑN  ºμ«dEG  ±RCG  »`̀fƒ`̀YO
 »a  äô°ûf  á«fÉªdCG  á°SGQO  â∏°UƒJ  ó≤a  á«fÉ£jôÑdG  π«e
 ´Éàªà°S’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  nature chemistry  á``̀jQhO
 ∂fõdG äÉÑcôe ∫hÉæJ ™e Iƒ¡≤dG  ™e áJ’ƒcƒ°ûdG ∫hÉæàH
 áØ«dƒàdG √òg ¿CGh ,áNƒî«°ûdG Å£Ñj Éæ«©e ÉÑcôe §°ûæj
 ºcGôàj …òdG »∏NGódG OÉ¡LE’G π«∏≤J ≈∏Y óYÉ°ùJ á©àªªdG
 á«ë°üdG  πcÉ°ûªdG  øe  ô«ãμdÉH  §ÑJôjh  ø«æ°ùdG  ôe  ≈∏Y

.ôªjÉgõdCG ≈dEG ’ƒ°Uh ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe øe ájGóH
 ∫hÉæJ  :»`̀g  á£«°ùH  á«ë°U  Ió`̀YÉ`̀b  ™Ñàf  ’  GPÉª∏a

.ó«Øjh »Øμj π«∏≤dG

?áJ’ƒcƒ°ûdG ΩCG Iƒ¡≤dG

Ω2021 ¢SQÉe 2 - `g1442 ÖLQ 18 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15684) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

¢SQÉe »a ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°S øY ôμÑªdG ∞°ûμ∏d ájƒYƒJ á∏ªM º¶æj ôμ°ùdGh »Ñ£dG è«∏îdG õcôe

ôμÑªdG ¢üëØdG :…ƒ∏©dG áªWÉa IQƒàcódG
 ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°S øe ájÉbƒdG ¥ôW ºgCG øe 

 ΩÓ°ùdG ≈Ø°ûà°ùe
 ΩÉª°†fÉH ÖMôj »°ü°üîàdG
¢ù«ªN º«gGôHEG QƒàcódG

 ΩÉª°†fG  ø∏©j  ¿CG  »°ü°üîàdG  ΩÓ°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  ô°ùj
 ≈dEG  ΩÉ¶©dG  áMGôL  …QÉ°ûà°SG  ¢ù«ªN  º«gGôHEG  QƒàcódG
 πc  øe  ¢ù«ªîdGh  AÉKÓãdGh  ó`̀MC’G  ΩÉ`̀jCG  »a  »Ñ£dG  ¬ªbÉW

.´ƒÑ°SCG

الدكتور عبد الخالق العريبي لـ«الخليج الطبي»:

 …ƒæ©ªdG ºYódGh áë«ë°üdG á«LÓ©dG á£îdG …ƒæ©ªdG ºYódGh áë«ë°üdG á«LÓ©dG á£îdG
 ójƒJÉehôdG øe ¬LÓY ¥ôW ºgCG øe ¢†jôª∏d ójƒJÉehôdG øe ¬LÓY ¥ôW ºgCG øe ¢†jôª∏d

 »àdG ¿ÉWô°ùdG ¢VGôeCG øe ´ƒf ƒg ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°S
 AÉ©eC’G øe ô«NC’G AõédG ƒg ¿ƒdƒ≤dGh ,¿ƒdƒ≤dG Ö«°üJ

.»ª°†¡dG RÉ¡édG »a á¶«∏¨dG
 …ƒ`̀∏`̀©`̀dG á`̀ª`̀WÉ`̀a IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG »`̀Ñ`̀£`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG QhÉ```̀M
 ¿ÉWô°S  øY  çóëààd  óÑμdGh  »ª°†¡dG  RÉ¡édG  …QÉ°ûà°SG

¿ƒdƒ≤dG
?¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°S ÜÉÑ°SCG »g Ée-

 ¿ÉWô°ùH áHÉ°UEÓd áahô©eh áë°VGh ÜÉÑ°SCG óLƒJ ’
 »a  Éæeó≤J  Éª∏c  ójõJ  áHÉ°UE’G  á«dÉªàMG  øμdh  ¿ƒdƒ≤dG
 ¢ü«î°ûàd áãdÉãdG áÑJôªdG ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°S πàëjh ,ôª©dG
 ™«ªL ø«H á«fÉãdG áÑJôªdGh ∫ÉLôdGh AÉ°ùædG »a ¿ÉWô°ùdG

.ø«°ùæédG ø«H IÉaƒdG ≈dG ájODƒªdG ¿ÉWô°ùdG ´GƒfCG
?¬°VGôYCG »g Ée-

 ôãcCG  øμdh  á∏MôªdG  ≈∏Y  óªà©J  ¿ÉWô°ùdG  ¢`̀VGô`̀YCG
 hCG  ∑É`̀°`̀ù`̀eG)  RGô`̀Ñ`̀dG  »`̀a  OÉ`̀M  ô««¨J  ÉYƒ«°T  ¢`̀VGô`̀YC’G
 ™e ΩódG ∫hõf ,ø£ÑdG »a ôªà°ùe ójó°T ºdCGh (∫É¡°SG
 »a Qƒ°üb ,¿RƒdG ¿Gó≤ah á«¡°ûdG ¿Gó≤a ,êhôîdG

.ΩódG áÑ°ùf
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c 

 á«Ñ£dG  áæjÉ©ªdÉH  CGó`̀Ñ`̀j  ¢ü«î°ûàdG
 ¢†©H  AGô`̀LEG  ™e  …ôjô°ùdG  ¢üëØdGh
 ,RGôÑdGh Ωó∏d á«∏ª©ªdG äÉ°UƒëØdG
 øY  ¿ƒμj  ¢ü«î°ûàdG  ó`̀«`̀cCÉ`̀Jh
 ¿ƒdƒ≤∏d  QÉ¶æe  AGôLEG  ≥jôW
 á«Yƒf ójóëàd äÉæ«Y òNCGh
 .ájô¡éªdG ¬àLQOh ΩQƒdG

 π``̀eGƒ``̀Y ∑É``̀ æ``̀g π````̀g-
 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G á`̀°`̀Uô`̀a ø`̀e ó`̀jõ`̀J

?¢VôªdÉH

 áÑ°ùf øe ójõJ ¿G øμªe á«KGQhh á«Ä«H πeGƒY ∑Éæg
 ácôëdG  á∏b  ,ó`̀ FGõ`̀ dG  ¿Rƒ```̀dGh  ø«NóàdG  É¡æe  .á`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 áÑ°ùædÉHh  ,»ë°üdG  ô«Z  π`̀ cC’G  ΩÉ¶f  ,»fóÑdG  •É°ûædGh
 »`̀KGQh  ¢Vôe  É`̀eG  ø«àÄa  ≈`̀ dEG  º°ù≤æ«a  »`̀KGQƒ`̀dG  πeÉ©∏d
 øe  ÉÑjôb  ¿G  hCG  ∫Éààe  π«L  πc  »a  áHÉ°UE’G  »a  ÖÑ°ùàj
 á«dÉªàMG  ójõjh  »æ«L  πeÉY  ¿hO  ÜÉ°üe  ≈dh’G  áLQódG

.áHÉ°UE’G
 IQƒ°üH  çóëj  ¿ƒdƒ≤dG  ¿ÉWô°S  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 á«KGQh ôÑà©J %5 §≤ah äÉHÉ°UE’G øe %95 »a á«FGƒ°ûY
 äÉ«FÉ°üME’G  Ö°ùM  ,»æ«L  »``̀ KGQh  ¢`̀Vô`̀e  ÖÑ°ùH  hCG
 áÑ°ùæH áHQÉ≤eh á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a IQƒcòªdG

.øjôëÑdG »a äÉHÉ°UEÓd Iô«Ñc
?êÓ©dG ƒg Ée GPEG-

 ≈∏©a ,¬°ü«î°ûJ á∏Môe ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH óªà©j êÓ©dG
 ´ƒædG ¬fCG ’EG ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°S á°SGô°Th QÉ°ûàfG øe ºZôdG
 ¬H  áHÉ°UE’G  ™æªf  ¿G  Éææμªj  »àdG  äÉfÉWô°ùdG  øe  ó«MƒdG

.»FÉbƒdG …QhódG ¢üëØdGh ôμÑªdG ∞°ûμdG ∫ÓN øe
 ¢†©H  »ah  »MGôédG  ∫É°üÄà°S’G  êÓ©dG  øª°†àjh
 øe  ±ó`̀¡`̀dGh  .»`̀YÉ`̀©`̀°`̀TE’Gh  »FÉ«ª«μdG  êÓ`̀©`̀dG  ¿É`̀ «`̀MC’G
 Éªe  QÉ¶æªdÉH  É¡dÉ°üÄà°SGh  äÉ«ªë∏dG  ¢ü«î°ûJ  ¢üëØdG

.áã«ÑN ΩGQhCG ≈dEG É¡dƒëJh ÉgQƒ£J ™æªj
 ºàj RGôÑdG ™e ΩO OƒLh ∫ÉM »a .RGôÑdG ¢üëØH CGóÑf
 øe ájôª©dG áÄØdG πª°ûj ¢üëØdGh QÉ¶æªdÉH ¢üëØdG πªY
 OƒLh hCG ø«HÉ°üe ÜQÉbG OƒLh ádÉM »ah ÉeÉY 75 ≈dEG 50
 ó©Ñà°ùfh  É«°SÉ°SCG  QÉ¶æªdÉH  ¢üëØdG  ¿ƒμj  »æ«L  πeÉY

.RGôÑdG ¢üëa
 øY ôμ°ùdGh »Ñ£dG è«∏îdG õcôe »a ø∏©f ¿CG Éfô°ùjh
 ¢SQÉe øe GAóH ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°ùH ájƒYƒàdG á∏ªëdG º«¶æJ

.ôμÑªdG ∞°ûμdGh πeÉ°ûdG ¢üëØ∏d äÉbÉH πªYh …QÉédG
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اطلع على اخلطط امل�ستقبلية لتطوير جميع اأ�سلحة القوة.. العاهل: 

رجال قوة الدفاع مو�سع تقديرنا الكبري وفخر للبحرين واأهلها

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تف�سل 

القيادة  اإىل  بزيارة  الأعلى،  القائد  املفدى  البالد  ملك  خليفة، 

ا�ستقبال  يف  كان  حيث  اأم�س،  البحرين  دفاع  لقوة  العامة 

جاللته امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة، القائد 

بن ح�سن  عبداهلل  الركن  والفريق  البحرين،  دفاع  لقوة  العام 

ال�سيخ  �سمو  الركن  واللواء  الدفاع،  �سوؤون  وزير  النعيمي، 

نا�سر بن حمد اآل خليفة، م�ست�سار الأمن الوطني قائد احلر�س 

امللكي، والفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي، رئي�س هيئة 

الأركان، وعدد من كبار ال�سباط.

ال�سيخ  �سمو  الزيارة،  خالل  املفدى  امللك  جاللة  ورافق 

عبداهلل بن حمد اآل خليفة، املمثل ال�سخ�سي جلاللة امللك املفدى.

مبنا�سبة  العامة  للقيادة  الكرمية  الزيارة  هذه  وتاأتي 

الثالثة  الذكرى  البحرين مبنا�سبة  دفاع  قوة  احتفالت  ختام 

اأيده اهلل بالإجنازات  الدفاع، م�سيًدا  لتاأ�سي�س قوة  واخلم�سني 

املنا�سبة،  بهذه  افتتاحها  مت  التي  واملهمة  العديدة  وامل�ساريع 

ومقدًرا رعاه اهلل اجلهود التي قامت بها قوة الدفاع لالحتفال 

بهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة.

دفاع  قوة  تبذلها  التي  اجلهود  على  جاللته،  اأثنى  كما 

�سمن   )19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  البحرين 

احلملة الوطنية ملكافحة هذا الوباء العاملي، وعلى امل�ساهمات 

املجهزة  املن�ساآت  بتوفري  الطبية  اخلدمات  وجاهزية  النبيلة 

باأحدث امل�ستلزمات ال�سحية العالجية والتدابري الوقائية من 

خالل كوادر طبية موؤهله ومتخ�س�سة.

اإيجاز  اإىل  اهلل،  اأيده  جاللته،  ا�ستمع  الزيارة  وخالل 

ووحدات  اأ�سلحة  جميع  لتطوير  امل�ستقبلية  اخلطط  حول 

قوة  مبنت�سبي  اعتزازه  عن  معرًبا  البحرين،  دفاع  قوة 

دفاع البحرين وتاأهبهم الدائم، موؤكًدا اأنهم مو�سع تقديرنا 

املفدى  امللك  متمنًيا جاللة  واأهلها،  للبحرين  وفخر  الكبري 

البوا�سل  البحرين  دفاع  قوة  رجال  جلميع  الأعلى  القائد 

امل�سرفة  عملهم  مواقع  وال�سداد يف خمتلف  التوفيق  دوام 

داخل البحرين وخارجها، ولوطننا العزيز ا�ستمرار الرقي 

والتقدم والزدهار.

اأمر ملكي بتعيني وكيل للتخطيط

والدرا�سات واملتابعة بالديوان امللكي

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن  �سدر 

رقم  ملكي  اأمر  املفدى،  البالد  اآل خليفة، عاهل  عي�سى 

)10( ل�سنة 2021، بتعيني وكيل بالديوان امللكي.

اأنه  على  امللكي،  الأمر  من  الأوىل  املادة  ون�ست 

يعني الدكتور خليفة بن علي الفا�سل وكيال للتخطيط 

والدرا�سات واملتابعة بالديوان امللكي.

الديوان  وزير  على  اأن  الثانية،  املادة  يف  وجاء 

الأمر ويعمل به من تاريخ �سدوره،  امللكي تنفيذ هذا 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

امللك يهنئ رئي�س جمل�س الرئا�سة

للبو�سنة والهر�سك بذكرى اال�ستقالل

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، برقية 

تهنئة اإىل فخامة الرئي�س ميلوراد دوديك، رئيـ�س جملـ�س الرئا�سة للبو�سنة والهر�سك، 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

ال�سحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  واأعرب   

وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يهنئ 

البو�سنة والهر�سك بذكرى اال�ستقالل

بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

برقية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

رئي�س  دوديك  ميلوراد  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة 

والهر�سك، وذلك مبنا�سبة  للبو�سنة  الرئا�سة  جمل�س 

اأطيب  عن  فيها  �سموه  اأعرب  بالده،  ا�ستقالل  ذكرى 

تهانيه ومتنياته لفخامته مبوفور ال�سحة وال�سعادة 

بهذه املنا�سبة الوطنية.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

زوران  الدكتور  اإىل  مماثلة  برقية  الوزراء  جمل�س 

تيغلتيا رئي�س جمل�س وزراء البو�سنة والهر�سك.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يتلقى برقيتي 

�سكر جوابيتني من اأمري دولة الكويت وويل عهده

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

برقية  الوزراء،  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة، ويل 

�سكر جوابية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد 

اجلابر ال�سباح، اأمري دولة الكويت ال�سقيقة، وذلك رًدا 

اإليه مبنا�سبة  �سموه  بعثها  التي  التهنئة  برقية  على 

الذكرى ال�سنوية للعيد الوطني لدولة الكويت.

 كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، برقية �سكر جوابية مماثلة 

من اأخيه �سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح، 

ويل عهد دولة الكويت ال�سقيقة.

هناأت الزايد بفوزها بجائزة التمّيز الربملاين العربي.. قرينة العاهل:

التقدير العربي تاأكيًدا على ما تتحلى به املراأة البحرينية من كفاءة

امل�ستحق  الإجناز  بهذا  فخرها  عن  العاهل  قرينة  واأعربت 

وا�سحة  جهود  من  الزايد  تقدمه  ما  مع  من�سجماً  ياأتي  الذي 

لق�سايا  خدمة  املتميز  بالعطاء  الرثية  العملية  م�سريتها  �سمن 

منظومة  تطوير  يف  لالإ�سهام  يلزم  ما  كل  وتقدمي  الوطن، 

وطننا  يف  الربملاين  العمل  ف�سول  واإثراء  الوطنية  الت�سريعات 

العزيز.

تاأكيداً  ي�سكل  الرفيع  العربي  التقدير  هذا  اأن  اإىل  واأ�سارت 

عالية  كفاءة  من  البحرينية  املراأة  به  تتحلى  ما  على  ا�سافياً 

الوطني  البناء  ال�سريك اجلدير يف  الدوام  ومكانة جتعلها على 

م�سريتنا  امتداد  على  املمتد  وعطاءها  املتجددة،  باإ�سهاماتها 

الوطنية.

اخلال�سة  تهانيها  العاهل  قرينة  كررت  الربقية،  ختام  ويف 

العطاء  ملوا�سلة  التوفيق  بدوام  متنياتها  مع  الزايد  لدلل 

امل�سرقة  ال�سورة  وتقدمي  البحرين،  مملكة  خلدمة  والإجناز 

املزيد  لهن  �سموها  وتتمنى  بهن  تفخر  اللواتي  الوطن  لن�ساء 

والتفوق. التقدم  من 

بعثت �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل 

خليفة قرينة عاهل �لبالد رئي�سة �ملجل�س �لأعلى للمر�أة م�ساء 

يوم �م�س �لثنني برقية تهنئة لدلل جا�سم �لز�يد ع�سو جمل�س 

�ل�سورى ورئي�س جلنة �ل�سوؤون �لت�سريعية و�لقانونية مبنا�سبة 

�إعالن �لحتاد �لربملاين �لعربي عن فوز �سعادتها بجائزة »�لتميّز 

�لربملاين �لعربي« للعام 2020، عن فئة ع�سو �لربملان.
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اإن�صاء قن�صلية للبحرين يف دبي.. وت�صريع تنفيذ التوجهات احلكومية ل�صالح املواطنني

تعزيز الرقابة على �صرف الأدوية التي حتتوي مواد خمدرة وموؤثرات عقلية
راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الجتماع 

العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد �سباح 

اأم�س عن ُبعد.

ويف م�ستهل الجتماع، اأ�ساد جمل�س الوزراء باللقاء 

ال�سحفي الذي اأجراه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

ال�سحف  حترير  روؤ�ساء  مع  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

بتحديد  خالله  من  �سموه  تف�سل  والذي  املحلية، 

التوجهات احلكومية لتحقيق الروؤى والتطلعات امللكية 

ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى ل�سالح الوطن واملواطن، 

الت�سريعية  لل�سلطة  والتقدير  ال�سكر  املجل�س  ووجه 

ما  على  واملواطنني  املدين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 

من  اللقاء  ت�سمنه  مبا  واعتزاز  تاأييد  من  عنه  عربوا 

يحقق  مبا  والتطور  للبناء  الوطني  العمل  م�سارات 

امل�ستقبل امل�سرق املن�سود لكل اأبناء البحرين.

وقد �سدد �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

م�سارات  تكثيف وت�سريع  اأهمية  الوزراء على  جمل�س 

الوطن  ل�سالح  احلكومية  التوجهات  لتنفيذ  العمل 

واخلطط  الوزارية  اللجان  خالل  من  واملواطنني 

والربامج التي تقوم بتنفيذها الوزارات مع رفع تقارير 

لتقييم التقدم يف الإجناز ب�سكل دوري.

اأهمية  على  احلكومة  حر�س  املجل�س  اأكد  بعدها 

موا�سلة تطوير اأفق التعاون بني ال�سلطتني التنفيذية 

والت�سريعية لبلوغ الأهداف ال�سامية التي ترتكز عليها 

املواطنني  تطلعات  حتقيق  يف  الوطني  العمل  م�سرية 

باعتبارها الغاية التي تلتقي حولها جهود اأع�ساء فريق 

البحرين كافة.

مملكة  موقف  على  الوزراء  جمل�س  اأكد  ثم   

البحرين الثابت يف الوقوف اإىل جانب اململكة العربية 

احلرمني  خادم  بقيادة  فهي  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود وويل 

�سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  العهد �ساحب 

بن عبدالعزيز اآل �سعود العمق ال�سرتاتيجي، وحمور 

ال�ستقرار  وعامل  والإقليمي،  العربي  الأمن  ارتكاز 

الأ�سا�سي يف املنطقة والقت�ساد  العاملي. وجدد جمل�س 

الوزراء يف هذا ال�سدد موقف مملكة البحرين الداعم 

العربية  باململكة  اخلارجية  وزارة  بيان  يف  جاء  ملا 

تزويد  مت  الذي  التقرير  ب�ساأن  ال�سقيقة  ال�سعودية 

الكونغر�س الأمريكي به حول مقتل املواطن ال�سعودي 

جمال خا�سقجي رحمه اهلل، موؤكًدا املجل�س رف�سه لكل 

ما مي�س �سيادة اململكة العربية ال�سعودية.

 ثم اأدان املجل�س قيام ميلي�سيات احلوثي الإرهابية 

الريا�س  مدينة  باجتاه  بال�ستي  �ساروخ  باإطالق 

وم�سريات مفخخة باجتاه مدينة جازان وخمي�س م�سيط 

ال�سقيقة، وا�ستمرارها يف  ال�سعودية  العربية  باململكة 

ا�ستهداف الأعيان املدنية واملدنيني، وانتهاكها ال�سارخ 

للقانون الدويل والإن�ساين.

على  املدرجة  املو�سوعات  يف  املجل�س  نظر  ثم   

جدول اأعماله وقرر ما يلي:

- اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

والت�سريعية ب�ساأن تعديل قانون تنظيم مهنة ال�سيدلة 

الإجراءات  واملراكز ال�سيدلية، والتي ت�ستهدف تعزيز 

املواد  التي حتتوي على  الأدوية  الرقابية على �سرف 

املخدرة واملوؤثرات العقلية بهدف تعزيز حماية املجتمع.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

املخدرة  املواد  قانون  تعديل  ب�ساأن  والت�سريعية 

ت�سديد  على  التعديل  يرتكز  حيث  العقلية،  واملوؤثرات 

العقوبات واإحكام الإجراءات الرقابية ملكافحة الإجتار 

من  املجتمع  حماية  زيادة  يف  ي�ساهم  مبا  املواد  بهذه 

خماطر هذه املواد.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

العقوبات  لقانون  جديدة  مادة  باإ�سافة  والت�سريعية 

تعزز احلماية القانونية للطفل.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

الأ�سا�سي  النظام  على  الت�سديق  ب�ساأن  والت�سريعية 

لالحتاد العربي للمحميات الطبيعية.

اإن�ساء قن�سلية  ب�ساأن  5. مذكرة وزير اخلارجية 

الإمارات  بدولة  دبي  مدينة  يف  البحرين  ململكة  عامة 

الأخوية  للعالقات  تعزيًزا  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

تقدم  التي  للخدمات  ودعًما  البلدين،  بني  الوطيدة 

للمواطنني يف اخلارج.

6. مذكرة وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة ب�ساأن 

حتويل مبالغ الدعم احلكومي والإعانات املقرر تقدميها 

ال�سباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  جلميع 

والريا�سة اإىل وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .7

اقرتاحات   5 على  احلكومة  ردود  ب�ساأن  والت�سريعية 

برغبة وم�سروع تعديل قانون مقدمة من جمل�س النواب.

- ثانًيا: ا�ستعر�س املجل�س املو�سوعات الآتية:

التنموية  للم�ساريع  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

والبنية التحتية ب�ساأن اأعمال اللجنة لعام 2020.

2. مذكرة وزير الداخلية حول امللخ�س التنفيذي 

 ،2020 لعام  الإلكرتوين  التحول  قطاع  لإجنازات 

على  التحول  لهذا  الإيجابية  النتائج  اأظهرت  والتي 

�سعيد توفري تكاليف اخلدمة وتقليل الوقت املخ�س�س 

لتنفيذها وزيادة حزمة اخلدمات الإلكرتونية املتكاملة 

للمواطنني  اخلدمات  جودة  حت�سني  يف  ت�ساهم  التي 

واملقيمني والزوار.

ب�ساأن  الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزير  مذكرة   .3

الر�سمية  الوفود  زيارة  لطلبات  املقرتحة  الإجراءات 

ململكة البحرين.
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م�ستوى متميز للكوادر الوطنية �م�سارات العمل لفريق الت�سدي لـ»كور�نا«.. ر�ؤ�ساء التحرير: 

جهوزية عالية عّززت التعامل مع »كور�نا« �حفظ �سحة املواطنني �املقيمني

وامل�ستوى  املبذولة  باجلهود  التحرير  روؤ�ساء  ونّوه 

املميز للكوادر الوطنية وم�سارات العمل يف خمتلف اأق�سام 

بالكوادر  وفخرهم  اعتزازهم  عن  معربني  العمليات،  غرفة 

عالية يف خمتلف  من جهوزية  به  يتمّتعون  وما  الوطنية 

النجاح  عززت  التي  كورونا،  مع فريو�س  التعامل  مراحل 

بفاعلية يف حتقيق  واأ�سهمت  املو�سوعة،  مبختلف اخلطط 

الإجنازات املتتالية ململكة البحرين يف التعامل مع جائحة 

يف  اأ�سهم  ما  وهو  مراحله،  كافة  يف  كورونا  فريو�س 

على  واحل�سول  واملقيمني  املواطنني  و�سالمة  �سحة  حفظ 

الإ�سادات الدولية.

من جهته اأكد عي�سى ال�سايجي رئي�س حترير �سحيفة 

للبلدان  ملهًما  منوذًجا  قّدمت  البحرين  مملكة  اإن  »الأيام« 

الأخرى يف طريقة اإدارتها مللف جائحة كورونا، وذلك من 

خالل حزمة التدابري التي اتخذتها للت�سدي للفريو�س خالل 

الفرتة املا�سية، مبيًنا اأنَّ ا�سطالع العنا�سر املوؤهلة لإدارة 

املنا�سب  املوقف  تقدير  من  البحرين  مّكن  اجلائحة  ملف 

واتخاذ القرارات الناجحة التي ت�سب يف م�سلحة املواطنني 

انعك�س  ما  وهو  القت�ساد،  على  وحتافظ  فيها  واملقيمني 

بعدد  مقارنة  الوفيات  ون�سب  القت�سادية  املوؤ�سرات  على 

الإ�سابات وحالت التعايف.

واأكّد خالل زيارته مع روؤ�ساء حترير ال�سحف املحلية 

لغرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للت�سدي لفريو�س 

لكيفية  حيًّا  منوذًجا  تعترب  العمليات  غرفة  باأن  كورونا 

التعامل املبا�سر مع الأزمات مثل جائحة فريو�س كورونا، 

حيث تعمل الغرفة ملدة 24 �ساعة وعلى مدار 7 اأيام دون 

منا�سبة  قرارات  باتخاذ  انعك�س  الذي  الأمر  وهو  انقطاع، 

للتعامل مع خطر انت�سار الفريو�س.

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  اإىل حديث �ساحب  واأ�سار 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل مع روؤ�ساء حترير ال�سحف، الذي اأكّد �سموه خالله باأن 

البحريني  ولأن  البحرين،  فريق  قوة  م�سدر  هو  املواطن 

يحب التحدي ويع�سق الإجناز فقد ات�سح ذلك يف مواجهة 

الفريو�س، واأثبت املجتمع باأن لديه كوادر وطنية خمل�سة 

وروًحا جامعة وعزًما ل ين�سب، موؤكًدا باأن هذا ما مّت روؤيته 

بالفخر  اجلميع  ي�سعر  حيث  العمليات،  غرفة  يف  بالفعل 

لكونه جزًءا من هذه املهمة الوطنية النبيلة والت�سحية يف 

�سبيل الوطن واأمنه ال�سحي وا�ستقراره القت�سادي.

حترير  رئي�س  عبدالرحمن  اأنور  اأ�ساد  جانبه  من 

بها  تقوم  التي  املميزة  باجلهود  اخلليج  اأخبار  �سحيفة 

للت�سدي  الوطني  الفريق  اأبطال  البحرين من خالل  مملكة 

للحفاظ  ال�ساعة  مدار  على  يعمل  الذي  كورونا  لفريو�س 

كورونا،  جائحة  ظل  يف  واملقيمني  املواطنني  �سالمة  على 

�ساحب  ودعم  توجيهات  عالًيا  عبدالرحمن  اأنور  وثّمن 

العهد  ويل  خليفة  اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س جمل�س الوزراء الالحمدود للفريق الوطني للت�سدي 

لفريو�س كورونا يف كافة عمله الوطني املخل�س واملتميز 

للتاأكيد على  الدائم  الت�سدي للجائحة وال�سعي  املتمثل يف 

ُتعد  البحرين  اأن مملكة  موؤكًدا  الحرتازية،  اخلطوات  اأخذ 

من اأوائل الدول التي اتخذت اإجراءات وتدابري ا�ستباقية يف 

هذا ال�ساأن.

واأعرب رئي�س حترير �سحيفة اأخبار اخلليج عن اعتزازه 

جهود  من  به  تقوم  وما  املوؤّهلة  الوطنية  الطبية  بالكوادر 

كبرية للحد من ارتفاع ن�سبة الإ�سابة بفريو�س كورونا من 

خالل اخلطط املحكمة وبرامج التوعية امل�ستمرة، والتاأكيد 

وجّدد  اجلميع،  قبل  من  الحرتازية  اخلطوات  اتباع  على 

اإىل  واملقيمني  للمواطنني  الدعوة  عبدالرحمن  اأنور  الأ�ستاذ 

اللتزام بتعليمات الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س 

كورونا ون�سائحه الطبية والتي من �ساأنها اأن ت�سهم كثرًيا 

اىل  احلياة  رجوع  و�سرعة  الفريو�س  انت�سار  من  احلد  يف 

طبيعتها، يف ظل الدعم الكبري الذي تقّدمه احلكومة املوقرة.

بدوره قال موؤن�س املردي رئي�س حترير �سحيفة البالد 

اإن فريق البحرين جنح يف احلد من انت�سار فريو�س كورونا 

الوقائي والتدابري الحرتازية  العمل  اأكرب من خالل  ب�سكٍل 

والتي  املا�سية،  بالفرتة  متت  التي  ال�ستباقية  واخلطوات 

بالتعليمات  لاللتزام  املجتمع  من  اأكرب  تعاوًنا  تتطلب 

وامل�ساهمة  بالفريو�س  الإ�سابة  معدلت  خلف�س  ال�سحية 

يف زيادة مناعة املجتمع لالنتقال ملرحلة التعايف.

بغرفة  العاملني  البحرين  اأبطال  اأن  اإىل  املردي  واأ�سار 

ال�سامية  التوجيهات  تنفيذ  اأجل  من  ي�سهرون  العمليات 

باحلفاظ على اأمن و�سالمة و�سحة املواطنني واملقيمني على 

حد �سواء، وهذه هي الر�سالة الإن�سانية التي تكّر�س �سورة 

بني  للتعاي�س  وواحة  لل�سالم  كميناء  احل�سارية  البحرين 

جميع املكونات والأطياف.

ال�سمو  بقيادة �ساحب  البحرين  فريق  اأن  املردي  واأكد 

رئي�س  العهد  خليفة ويل  اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي 

اململكة  تكون  اأن  يف  حيًّا  منوذًجا  قّدم  الوزراء  جمل�س 

بال�سفوف الأمامية مع البلدان التي تواجه انت�سار اجلائحة 

اكت�ساف  منذ  اإعالن احلالت  ال�سفافية يف  �سواء من خالل 

اأول حالة قائمة بالفريو�س يف اململكة مروًرا بامل�ساركة مع 

للقاح كورونا  ال�سريرية  التجارب  املتقدم يف  العامل  بلدان 

ثم توفري التطعيم باأنواعه املختلفة للجميع وباملجان، الأمر 

مثل  الدولية  املنظمات  من  اإ�سادات  �سدور  يف  اأ�سهم  الذي 

منظمة ال�سحة العاملية وغريها من اجلهات الدولية.

�سحيفة  حترير  رئي�س  اأحمد  اإيهاب  قال  جهته  من 

الوطن: »راأينا اليوم جهود جبارة خلف الكوالي�س ملواجهة 

اجلائحة يف غرفة العمليات، وهذا العمل املميز الذي تقوم 

الإ�سادة وهو حمل  ال�سابة ي�ستحق منا جميًعا  الكوادر  به 

اعتزاز من كل مواطن«، م�سيًفا باأن جهود الكوادر الوطنية 

حلماية املجتمع من تداعيات فريو�س كورونا ت�ستدعي منا 

الفريق الوطني الطبي للت�سدي  جميًعا اللتزام بتعليمات 

للكوادر  تقدميه  ميكن  ما  اأب�سط  وهو  كورونا  لفريو�س 

هذا  من  املجتمع  حلماية  نهار  ليل  تعمل  التي  الوطنية 

الفريو�س.

ـــا لــكــيــفــيــة الــتــعــامــل املــبــا�ــســر مـــع الأزمــــــات  ــيــات تــعــتــر منــــوذًجــــا حـــيًّ الــ�ــســايــجــي: غـــرفـــة الــعــمــل

تنفيذ 132 �حدة �سكنية كمرحلة جتريبية مبنطقة »اللوزي«

»الإ�سكان« ترم اأ�ىل عقود برنامج تطوير حقوق الأرا�سي

الن�سخة  اأوىل عقود  الإ�سكان  اأبرمت وزارة 

الأرا�سي  حقوق  تطوير  لربنامج  التجريبية 

احلكومية بالتعاون مع القطاع اخلا�س، والذي 

د�سنته الوزارة كاأحد املبادرات الرئي�سة لإ�سراك 

�سركات التطوير العقاري واملقاولت يف تنفيذ 

الذين  للمواطنني  الجتماعي  ال�سكن  م�ساريع 

تنطبق عليهم املعايري الإ�سكانية، حيث تق�سي 

�سركة  مع  الوزارة  اأبرمتها  التي  التفاقية  تلك 

»النمل« للمقاولت والتجارة ببناء 132 وحدة 

�سكنية مبنطقة اللوزي مت�سمنة البنية التحتية 

الثانوية.

وزارة  جانب  من  التفاقية  وقع  وقد 

الإ�سكان با�سم بن يعقوب احلمر وزير الإ�سكان، 

الدكتور  للمقاولت  »النمل«  ومن جانب �سركة 

وزارة  وكيل  بح�سور  فارغي�س،  كوريان 

الإ�سكان ال�سيخ خالد بن حمود اآل خليفة.

وتق�سي التفاقية بح�سب معايري الربنامج 

وحدة   132 ببناء  العقاري  املطور  يقوم  باأن 

التحتية  البنية  خدمات  مت�سمنة  �سكنية 

التابعة  احلكومية  الأر�س  على  الثانوية 

اأن  على  اللوزي،  مبنطقة  الإ�سكان  لوزارة 

الوحدات  ت�سييد  النتهاء من  فور  املطور  يقوم 

للمواطنني  الوحدات وبيعها  ال�سكنية بت�سويق 

امل�ستفيدين من اإحدى اخلدمات التمويلية التي 

اأو  ال�سراء  متويل  كخدمة  الوزارة،  تتيحها 

برنامج »مزايا«. وعلى هام�س توقيع التفاقية، 

وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�سم  املهند�س  �سرح 

الأرا�سي  حقوق  تطوير  برنامج  باأن  الإ�سكان 

�سمن  ياأتي  اخلا�س  القطاع  مع  بالتعاون 

القطاع  لإ�سراك  امل�ستمرة  الوزارة  مبادرات 

الجتماعي،  ال�سكن  م�ساريع  تنفيذ  اخلا�س يف 

 40 ببناء  ال�سامي  امللكي  الأمر  حتقيق  بهدف 

املتعلق  للمحور  وتنفيذا  �سكنية،  وحدة  األف 

بهذا ال�ساأن يف برنامج احلكومة املوقرة، م�سريا 

اأولويات  اأبرز  اأحد  يعد  الربنامج  هذا  اأن  اإىل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

جمل�س الوزراء، خا�سة واأنه يعد اأحد احللول 

املبتكرة لتوفري ال�سكن الجتماعي.

اأن ميثل تنفيذ  اإنه من املوؤمل  وقال الوزير 

�سعيد  على  جديدة  خطوة  اللوزي  م�سروع 

احلكومي  القطاعني  بني  التعاون  تعزيز 

الجتماعي  ال�سكن  م�ساريع  لتوفري  واخلا�س 

روؤية  من  �سيعزز  واأنه  ل�سيما  للمواطنني، 

خالل  من  للمواطنني  الفورية  اخلدمات  تقدمي 

توفري قاعدة كبرية من املعرو�س من الوحدات 

ال�سكنية ذات الكلفة املنا�سبة، واإتاحة �سراوؤها 

تتيحها  التي  التمويلية  اخلدمات  خالل  من 

اخليارات  اإ�سافيا �سمن  ليمثل خيارا  الوزارة، 

املتنوعة التي تتيحها الوزارة اأمام املواطنني.

ونوه املهند�س احلمر اإىل اأن فكرة ال�سراكة 

ال�سنوات  خالل  متكنت  اخلا�س  القطاع  مع 

كربنامج  اإيجابية،  نتائج  حتقق  اأن  الأخرية 

اأكرث من 7000  تلبية  الذي متكن من  »مزايا« 

اإقبال  يعك�س  الذي  الأمر  اإ�سكانية،  خدمة 

تتيحها  التي  الفورية  اخليارات  املواطنني على 

الوزارة.

واأفاد الوزير اأن الوزارة ت�ستهدف من خالل 

التجريبية  ن�سخته  جناح  حال  الربنامج  هذا 

الأرا�سي  على  �سكنية  وحدة  األف   15 بناء 

من  كبري  عدد  �سيوفر  الذي  الأمر  احلكومية، 

تنا�سب  تناف�سية  باأ�سعار  ال�سكنية  الوحدات 

امل�ستفيدين من خدمة التمويالت الإ�سكانية.

فارغي�س  كوريان  اأعرب  جهته  من 

م�سيدا  التفاقية،  هذه  بتوقيع  �سعادته  عن 

يتيح  الذي  الأرا�سي،  حقوق  تطوير  بربنامج 

توفري  يف  لال�ستثمار  الفر�سة  اخلا�س  للقطاع 

اأن  موؤكدا  باململكة،  الجتماعي  ال�سكن  م�ساريع 

كبرية  اقت�سادية  بجدوى  ميتاز  الربنامج  هذا 

بني  امل�سرتكة  املنفعة  حتقيق  يف  �ست�سهم 

القطاعني احلكومي واخلا�س.

متاما  ملتزمة  ال�سركة  اأن  فارغي�س  واأكد 

مرتفعة  جودة  ذات  �سكنية  وحدات  بتوفري 

الفنية،  الإ�سكان  وزارة  ا�سرتاطات  تطابق 

ملزيد  متهيدا  امل�سروع  هذا  يكون  لأن  متطلعا 

من التعاون مع وزارة الإ�سكان م�ستقبال لتنفيذ 

م�ساريع ال�سكن الجتماعي باململكة.

�سبق  الإ�سكان  وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 

وقت  يف  الربنامج  تد�سني  عن  اأعلنت  واأن 

الإ�سكان، وذلك خالل  �سابق بالتعاون مع بنك 

املقاولت  �سركات  من   95 ح�سور  �سهد  حفل 

والتطوير العقاري باململكة، ت�سمن تقدمي عر�سا 

املالية  واآلياته  الربنامج  اأهداف  حول  مف�سال 

وال�سرتاطات  واملعايري  والقانونية،  والفنية 

اخلا�سة به.

اإدارة ال�سوؤ�ن الإدارية على �سهادة

»الآيز�« للمرة الثالثة على التوايل

العاملي  باليوم  الحتفال  مع  تزامًنا 

احلوطي  حممد  علي  ا�ستقبل  املدين،  للدفاع 

مدير عام الإدارة العامة للدفاع املدين، خالد 

وعدد  الإدارية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  الكعبي 

ح�سول  مبنا�سبة  الإدارة،  منت�سبي  من 

الإدارة على �سهادة نظام اإدارة اجلودة الآيزو 

)2015:9001( للمرة الثالثة على التوايل.

واأ�ساد مدير عام الدفاع املدين بتوجيهات 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ 

لالرتقاء مب�ستويات  الكامل  الداخلية ودعمه 

وفق  اخلدمات  وتقدمي  املدين  بالدفاع  الأداء 

الإجناز،  و�سرعة  والكفاءة  الدقة  معايري 

بن  طارق  مبتابعة  ذاته  الوقت  يف  منوًها 

لالإدارة  العام  الأمن  رئي�س  احل�سن  ح�سن 

واهتمام  رعاية  من  منت�سبوها  يتلقاه  وما 

م�ستمرين.

للدفاع  العامة  الإدارة  عام  مدير  واأعرب 

ال�سوؤون  اإدارة  بح�سول  اعتزازه  عن  املدين 

بدور  م�سيًدا  الآيزو،  �سهادة  على  الإدارية 

�سيا�سة  تطبيق  يف  الإدارة  ومنت�سبي  مدير 

اجلودة مبا يعزز من الحرتافية واملهنية يف 

تقدمي اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

»�سوؤ�ن الأ�سغال«: غلق

طريق 4209 مبدخل منطقة الغريفة

تعلن وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين وبالتن�سيق مع الإدارة 

غلق  عن  الداخلية  بوزارة  للمرور  العامة 

الغريفة(  منطقة  )مدخل   4209 طريق 

اأعمال  عند تقاطعه مع �سارع الفاحت �سمن 

تطوير �سبكة ال�سرف ال�سحي على �سارع 

املرورية  احلركة  حتويل  مت  حيث  الفاحت، 

اخلمي�س  يوم  من  اجلفري  �سارع  اإىل 
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املواطنني  من  يرجى  لذا  تاريخه؛  من  يوًما 

واملقيمني الكرام اللتزام بالقواعد املرورية، 

حفاًظا على �سالمة اجلميع.

قام روؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية �صباح يوم اأم�س الإثنني بزيارة لغرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للت�صدي لفريو�س كورونا )كوفيد19-( يف مركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية 

بامل�صت�صفى الع�صكري لالطالع على اآلية �صري العمل والأق�صام املختلفة فيها، اإىل جانب ال�صرتاتيجيات واخلطط املو�صوعة للتعامل مع فريو�س كورونا، واآخر م�صتجدات التعامل مع الفريو�س، حيث 

اأ�صادوا بامل�صتوى املتميز للجهود الوطنية للت�صدي لفريو�س كورونا بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء وباإ�صهامات الكوادر الوطنية 

اأع�صاء فريق البحرين العاملة �صمن هذه اجلهود والداعمة لها.
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خالل ندوة حتالف مراكز الفكر والثقافة العربية.. امل�شت�شار احلمر: 

جائحة كورونا �شنعت حالة فريدة من التعاون الدويل
متام اأبو�صايف:

ل�صوؤون  امللك  جاللة  م�صت�صار  اأكد 

اأن  على  احلمر  يعقوب  بن  نبيل  الإعالم 

جائحة كورونا قد �صنعت حالة فريدة من 

التعاون الدويل يف مواجهة الوباء، معترًبا 

كورونا،  بعد  يكون  لن  العامل  »اأن  عبارة 

عبثية  عبارة  اإل  هي  ما  قبلها«  كان  كما 

خميفة تربك الب�صرية.

يف  األقاها  التي  كلمته  يف  احلمر  وقال 

ندوة حتالف مراكز الفكر والثقافة العربية 

مدار  على  وتتناول  افرتا�صًيا،  اأقيمت  التي 

ظل  يف  العاملي  »النظام  مو�صوع  يومني 

العامل  ي�صهده  ما  اأن  كورونا«  جائحة 

ابتكار  ي�صتهدف  حثيث  علمي  ت�صابق  هو 

للدول  وتوفريها  والأدوية  الأم�صال، 

الهالك  الب�صرية من  انقاذ  اأجل  الفقرية، من 

بعيًدا عن الأنانية، وانت�صاًرا لالإن�صانية يف 

كل اأنحاء العامل.

حملت  التي  كلمته  خالل  احلمر  واأ�صار 

بعد  ما  وعامل  العاملي،  »النظام  عنوان 

عن  نتجت  التي  التداعيات  اإىل  كورونا«، 

بحالة  ت�صببت  والتي  اجلائحة،  انت�صار 

و�صيا�صي،  واقت�صادي،  اجتماعي،  ارتباك 

كان  اأن  بعد  العامل  �صلت  بدورها  والتي 

زاخًرا ومليًئا باحلركة واحلياة.

�صوف  الكارثة  هذه  اأن  اإىل  احلمر  ولفت 

التن�صيق،  من  املزيد  اإىل  العاملية  النخب  تدفع 

وتفتح  و�صيا�صاتها،  خططها،  بني  والتعاون 

الوباء.  مواجهة  يف  عاملي  تناف�س  اأمام  الباب 

دون اأن ي�صتبعد اأن ي�صهد العامل حرب كونية 

اآخر، لي�صت بحرب مدمرة، بل حرب  من نوع 

كونية ت�صتهدف الق�صاء على اجلائحة، واإعادة 

احلياة للحياة ب�صكلها اجلميل.

يف  الندوة  هذه  »تاأتي  احلمر:  وقال 

نلتقي  اأن  علينا  حّتمت  ا�صتثنائية  ظروف 

عرب الت�صال املرئي، ونحن يف هذا الو�صع 

اأقول  الب�صرية  تواجهه  ما  كل  من  وبالرغم 

الت�صاوؤمية  لكم بثقة، وبعيًدا عن املبالغات 

برونقها  للحياة،  �صتعود  احلياة  اأن 

يوم  كل  ترتدد  »عبارة  وتابع:  اجلميل«. 

و�صحفيني  و�صيا�صيني  قادة  ل�صان  وعلى 

ترتدد  ن�صمعها  يوم  كل  يف  نعم  وحمللني، 

يكون  لن  بعدها  احلال  اأن  م�صامعنا،  على 

العبثية  العبارة  هذه  قبلها،  كان  كما 

حلالة  وتوؤ�ص�س  الب�صرية  تربك  املخيفة 

املعمورة،  اأرجاء  كل  يف  امل�صتفحل  القلق 

القادم  املجهول  من  خوًفا  هذه  القلق  حالة 

وتن�صر  نفو�صنا،  يف  الأمل  بريق  حتبط 

الياأ�س بني الب�صر.

التي  الدولية  احلياة  طبيعة  وحول 

عام  بعد  العاملي  النظام  عليها  �صيكون 

اأحد  »ل  احلمر:  قال  اجلائحة  بدء  من 

الدولية  احلياة  بطبيعة  التنبوؤ  ي�صتطيع 

بعد  العاملي  النظام  عليها  �صيكون  التي 

من  هناك  الوباء،  كارثة  من  عام  من  اأكرث 

كبرية  بدرجة  القت�صادي  النهيار  يخ�صى 

مع اإغالق اآلف ال�صركات اأبوابها، وانكما�س 

عن  املاليني  ع�صرات  وت�صريح  الأ�صواق 

ويف  مورد،  دون  من  لي�صبحوا  العمل 

يف  املتفائلة  اجلميلة  النظرة  هناك  املقابل 

تطلق  �صوف  الكونية  الكارثة  نهاية  اأن 

ديناميكية اقت�صادية كبرية وحراك ان�صاين 

قوي يعّو�س عن اخل�صائر احلا�صلة. 

الآراء  تت�صارب  »بينما  واأ�صاف، 

اأحا�صي�س  تتجدد  واملت�صائمة،  املتفائلة 

اإن�صانية حتث ال�صا�صة يف العامل على تبني 

للعامل  ميكن  خاللها  من  التي  النظريات 

فالإن�صانية  الكبري،  املاأزق  اخلروج من هذا 

ل تقبل الرتاجع، ول ت�صت�صلم اأبًدا للتحديات 

تاريخ  عرب  الإن�صانية  عرفنا  لقد  املعيقة.. 

نحو  الإقدام  اأنها  هي  املا�صية  احل�صارات 

املتفائلون،  هم  كثريون  بتفاوؤل،  امل�صتقبل 

اأولئك  عن  نغفل  ل  اأن  علينا  ا  اأي�صً ولكن 

الوباء  هذا  انت�صار  ت�صارع  اأمام  املحبطون 

للب�صرية«. وفتكه 

واعترب احلمر اأن التحدي ي�صكل طبيعة 

بدء  منذ  املخاطر  مواجهة  يف  الإن�صان 

اخللقية، فبالتحدي تتطور الب�صرية.

مدى  على  تقام  التي  الندوة  وتتناول 

اأ�ص�س النظام العاملي املقبل، وحمددات  يومني 

القوة  وحمددات  اجلديدة،  الدولة  واإكراهات 

اجلديدة،  العاملية  ال�صيا�صية  اجلغرافية، 

 - اجلديدة  الجتماعية  العالقات  واأ�ص�س 

دول  من  واأكادميية  فكرية  نخب  مب�صاركة 

الندوة  و�صارك يف  خليجية وعربية خمتلفة. 

اخلليج  يف  والفكر  ال�صيا�صة  رجال  من  عدد 

والوطن العربي.

�شلط ال�شوء على درجة الأمان للتطعيمات على احلوامل واملر�شعات.. د. مبارك:

لقاح فايزر ل يوؤثر �شلبًا على اخلطط امل�شتقبلية لالإجناب

خديجة العرادي:

مبارك  اإ�صحاق  الدكتور  قال 

ا�صت�صاري اأمرا�س الأطفال يف مركز ابن 

حيان الطبي اإن الكثري من الت�صاوؤلت 

بلقاح  التطعيم  تاأثريات  حول  تثار 

فئة  يف   )19-COVID( كورونا 

الن�صاء احلوامل والأمهات املر�صعات، 

العدوى  كون  من  بالرغم  اأنه  مبينا 

الفئة  هذه  يف  وامل�صاعفات  ال�صديدة 

نتيجة الإ�صابة باملر�س ل تزال قليلة 

اأعلى حني نقارنها بـنظرياتها  اأنها  اإل 

من الن�صاء غري احلوامل.

وذكر اأن التطعيمات املعتمدة على 

تقنية الـ mRNA مثل تطعيم فايزر

على  �صلباً  توؤثر  اأنها  يثبت  مل 

فاإنه  لالإجناب،  امل�صتقبلية  اخلطط 

وح�صب الأكادميية الأمريكية لأمرا�س 

على  اأدلة  توجد  ل  والولدة  الن�صاء 

تاأثريه على الإجناب ول توجد حالت 

للعقم بني املاليني الذين اأخذوا اللقاح 

حلد الآن ومن غري املرجح حدوث ذلك 

م�صتقبال.

ل�صحيفة  ت�صريح  يف  واأ�صاف 

احلوامل  الن�صاء  فاإن  »لذلك  الأيام: 

تقع �صمن الفئة ذات اخلطورة الأعلى 

ب�صبب ما قد يرتتب عليه من احلاجة 

الإ�صابة  عند  متقدمة  طبية  لعناية 

يحمله  ملا  بالإ�صافة  بالفريو�س، 

ن�صبة  زيادة  من  كورونا  فريو�س 

واحتمالية الولدات املبكرة«. 

هذا  »من  اإ�صحاق:  الدكتور  وتابع 

العلمية  الأكادمييات  كانت  املنطلق 

املهتمة ب�صحة الأم والطفل والر�صاعة 

الفرتة  طوال  ت�صغط  الطبيعية 

باإ�صراك  القرار  �صناع  على  املا�صية 

والأمهات  واحلوامل  الأطفال  فئات 

ال�صريرية،  التجارب  يف  املر�صعات 

من  وا�صعة  �صريحة  ميثلون  لأنهم 

النا�س، اإذ من ال�صعب الو�صول ملناعة 

كافية لإيقاف عجلة انت�صار الفريو�س 

با�صتثناء ن�صبة كبرية من املجتمع من 

التطعيم«.

اأمان  على  ال�صوء  ولت�صليط 

تطعيم كورونا بالن�صبة لفئة احلوامل 

والأمهات املر�صى لبد من معرفة عدة 

ال�صريرية  التجارب  اأهمها  حقائق، 

بكورونا  اخلا�صة  للتطعيمات 

مثل   mRNA تقنية  على  املعتمدة 

احلوامل  على  فايزر  �صركة  تطعيم 

�صهر  من  الثاين  الن�صف  يف  بداأت 

التي  التطعيمات  املا�صي،  فرباير 

تعتمد تقنية mRNA مل يثبت وجود 

جتربتها  عند  احلمل  على  لها  تاأثري 

الختبارات  يف  احليوانات  على 

اأن العديد  الأولية مع الأخذ يف العلم 

املوجودة  الروتينية  التطعيمات  من 

وبع�صها  احلمل  يف  اآمنة  حاليا 

يف  التو�صيات  �صمن  ويقع  مطلوب 

اأثناء احلمل مبا فيها التطعيمات التي 

با�صتخدام  التقليدية  التقنية  تعتمد 

املناعة  اإحداث  يف  امليتة  الفريو�صات 

والتي  الإنفلونزا  تطعيمات  مثل 

تطعيم  يف  امل�صتخدمة  التقنية  ت�صابه 

حاليا  امل�صتخدم  ال�صيني  �صينوفارم 

لفريو�س  املتاحة  التطعيمات  �صمن 

كورونا.

وبالن�صبة للتطعيمات التي تعتمد 

�صركة  تطعيم  مثل   mRNA تقنية 

فايزر الأمريكي فاإنها ل حتتوي على 

واجل�صم  الفريو�صات  اأجزاء  من  اأي 

يقوم بالتخل�س من الأجزاء امل�صتخدمة 

يف التطعيم خالل اأيام ومن امل�صتبعد 

ولكن  للم�صيمة،  الأجزاء  هذه  عبور 

ج�صم  يحدثها  التي  امل�صادة  الأج�صام 

الأم قادرة على عبور امل�صيمة للجنني 

واإحداث مناعة عند اجلنني. 

احلامل  للمراأة  اأن  واأو�صح 

خ�صو�صا  اللقاح  اأخذ  بني  الختيار 

عند وجود ظروف �صحية كامنة مثل 

الدم جتعل  �صغط  ارتفاع  اأو  ال�صمنة 

اأكرث خطورة  بالفريو�س  الإ�صابة  من 

الأخذ  مع  الولدة  حتى  النتظار  اأو 

بالحتياطات الالزمة.

املر�صعات،  الن�صاء  يخ�س  وفيما 

اإن اخلرباء مبن  اإ�صحاق  الدكتور  قال 

العاملية ولنف�س  ال�صحة  فيهم منظمة 

بعدم وجود  تعتقد  املذكورة  الأ�صباب 

والر�صاعة  التطعيمات  بني  تعار�س 

الدرا�صات  اكتمال  الطبيعية رغم عدم 

الـ  تطعيمات  اإن  بذلك، حيث  املتعلقة 

فريو�صات  على  حتتوي  ل   mRNA
و�صوله  امل�صتبعد  ومن  اأجزاء  اأي  اأو 

للحليب ويف حال ذلك ف�صوف ته�صمه 

الأج�صام  فاإن  وباملقابل،  الطفل.  معدة 

امل�صادة التي تنتجها الأم املر�صع تفرز 

يف احلليب، مما ي�صاهم يف رفع مناعة 

الطفل.

د. �إ�سحاق مبارك

د. جمال �ل�سويدي�مل�ست�سار نبيل �حلمر �ل�سيخ خالد بن خليفة خليل �لذو�دي وزير �لدولة لالإعالم �مل�سري

اأو�صت اللجنة ال�صت�صارية لالإطار الوطني للموؤهالت 

بهيئة جودة التعليم والتدريب، باإدراج موؤ�ص�صة للتدريب 

املهني على الإطار الوطني للموؤهالت، وت�صكني 27 موؤهال 

والتدريب  العايل  للتعليم  موؤ�ص�صات  يف  تطرح  وطنيا 

املهني، ل�صتيفائها �صروط ومعايري الإدراج، والت�صكني.

جاء ذلك خالل الجتماع الدوري للجنة ال�صت�صارية، 

الذي عقد يوم الأحد املوافق 28 فرباير 2021، عن بعد، 

برئا�صة الرئي�س التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب 

اأع�صاء  وبح�صور  امل�صحكي،  �صاهني  جواهر  الدكتورة 

اللجنة. ويف ت�صريح للرئي�س التنفيذي، قالت: »اإن الهيئة 

تعمل - من خالل الإطار الوطني للموؤهالت واأهدافه - على 

يحقق  مبا  العمل  �صوق  واحتياجات  املوؤهالت  بني  الربط 

والعرتاف  والأجنبية،  الوطنية  للموؤهالت  اأف�صل  فهما 

بها«.

»اجلودة«: اإدراج موؤ�ش�شة للتدريب املهني وت�شكني 27 موؤهاًل وطنًيا



ق�شيدة يف حق املرحوم اإ�شحاق ال�شيخ 

هذا النقي الزكي ال�شامخ العلُم

هذا املتوا�شع القوي

يف امللمات يبت�شُم

�شعلة حمبة طاقة وثابة 

جبل اأ�شم بالب�شطاء يلتحُم

يجيب امل�شطر ذا حاجة، كرمي

حتى مع من ال ي�شتحق الكرُم

ثاقب الفكر ذو منطق ر�شني 

بحر حربه ي�شيء القلُم

مي�شي الهوينا يف حواراتِه

وياأخذ بعقل املحاور اإىل القمُم

�شبور على املكاره ب�شكيمٍة

�شمح النف�س مت�شامح ال ينتقُم

ذاق �ش�شف العي�س يف غربتِه

مع ذلك رغيفه بني رفاقه يقت�شُم

يعني من اأراد م�شرته.. وي�شفح

عبق امل�شاعر لذا االأفئدة له تن�شجُم

وا�شع االأفق بعيد النظر 

يحل املع�شلة بب�شاطة ملهُم

اإ�شحاق يا نور املحبة والوفاء

نرثت لنا الآلئ مقوالتك يا هرُم

واأ�شاأت بعباراتك العبقرية دياجري الدجى 

و�شارعت اأهل الظالم يا �شهُم

نهجك االإن�شاين واإرثك العقالين 

لن ي�شمحالاّ �شيجريان مبجرى الدُم

عي�سى قبوري

 املرحوم اإ�شحاق ال�شيخ

نهر احلب اخلالد

ترحب »االأيام« بر�شائل القراء وم�شاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال.  وحتتفظ »االأيام« لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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اأنا�سد �سمو ويل العهد

رئي�س الوزراء مل�ساعدتي

 يف احل�سول على اإقامة

يبلغ  بحريني  مواطن  من  متزوجة  مغربية  اأنا 

اأنا�شد  الداخلية،  بوزارة  ويعمل  عاًما   35 العمر  من 

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

تاريخ  تزوجنا  مل�شاعدتنا،  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

 2018 /11 /12 تاريخ  ويف   ،2018 /10 /22

واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شوؤون  بطلب  تقدمنا 

للح�شول على االقامة الزوجية، وقمنا باإرفاق جميع 

العامة  لالإدارة  موجهة  ر�شالة  مع  املطلوبة  االأوراق 

بعدم  تفيد  الداخلية  وزارة  من  واالإقامة  للتاأ�شريات 

املمانعة من حتويل كفالتي على زوجي.

وبعد فرتة من تقدمينا لهذا الطلب و�شلتنا ر�شالة 

ملعرفة  للفرع  مراجعتنا  وبعد  الطلب،  برف�س  تفيد 

�شبب الرف�س مل نح�شل على اي جواب، لكن اأخربونا 

ا،  اأي�شً ورف�س  وقدمناه  اأخرى،  مرة  الطلب  بتقدمي 

دون  من  ون�شف  عامني  ملدة  احلال  هذا  على  وبقينا 

معرفة ال�شبب، كما قمت بالكتابة يف برنامج توا�شل 

ومل اأح�شل على اأي رد منهم على مو�شوع اقامتي.

بتاريخ  املحكمة  يف  ق�شائية  بدعوة  وتقدمنا   

7/ 5/ 2020 للنظر يف مو�شوعي ومازالت الق�شية 

متداولة يف املحاكم، لذلك اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

الوزراء مل�شاعدتي يف احل�شول على االقامة، وكلي اأمل 

يف كرمه وعطفه اأدامه اهلل �شنًدا وعوًنا لنا.

البيانات لدى املحرر

اأنا�سد �سمو ويل العهد رئي�س 

الوزراء ال�سرتداد اأمالكي 

عاًما   80 العمر  من  اأبلغ  بحريني  مواطن  اأنا 

اأناّ  ب�شمعة طيبة، كما  ا�شمي و�شمعتي وا�شم عائلتي 

و�شعي املايل ممتاز، ولكن قبل 32 عاًما مت اال�شتيالء 

في هيئة التخطيط  على اأمالكي اخلا�شة من قبل موظاّ

والتطوير العمراين ومن دون اأن يتم تعوي�شي، حيث 

تبلغ هذه االأمالك ما قيمته 15 مليون دينار، واأنا من 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأنا�شد  املنرب  هذا 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الوزراء مل�شاعدتي يف ا�شرتداد اأمالكي.

البيانات لدى املحرر

تعقيًبا على ر�سالة اليوم

تزال  وال  15عاًما  قبل  ا  اأر�شً ا�شرتيت  املو�شوع: 

قيد التخطيط. 

يا ترى ماذا يقول امل�شوؤولون عن ما يلى:

اأحمد كمال قد ا�شرتى  1. والدي املرحوم �شلمان 

ا يف منطقة بوقوة يف �شنة 1975. والزالت قيد  اأر�شً

التخطيط بعد ُم�شى 46 �شنة. 

ا يف  2. اأنا حممود �شلمان كمال قد ا�شرتيت اأر�شً

منطقة عايل �شنة 1985 وال تزال قيد التخطيط بعد 

ُم�شي 36 �شنة. 

ومتى الفرج؟؟

حممود �سلمان كمال 

املرونة املوؤ�س�سية واإدارة املخاطر

مقاومتتة  اأنهتتا  علتتى  املرونتتة  ُتعرف 

احلالتتي،  الو�شتتع  علتتى  والبقتتاء  ال�شدمتتات 

امل�شتهورين  املوؤلفيتن  متن  العديتد  ذكر  ولقتد 

مواجهتتة  فتتي  �شمتدت  التتي  للموؤ�ش�شتات  اأمثلتة 

الكتتتب  اأ�شتتهر  ومتتن  الزمتتن،  اختبتتارات 

بيرتز  تتتوم  كتتتاب  هتتو  ذلتتك  تناولتتت  التتتي 

يف  ن�شر  والذي   )In Search of Excellence(

للموؤلف   )Built to Last( وكتاب  الثمانينات 

واأتبعه  ن�شر يف عام 1994م  والذي  كولينز جيم 

باجلزء املكمل له )Good to Great( والذي ن�شر 

يف عام 2001م.

حققتتت  التتتي  املوؤ�ش�شتتات  معظتتم  اأن  جنتتد 

والتتتي  تاريخهتتا،  عبتتر  �شتتابقة  جناحتتات 

قتتد  الكتتتب  تلتتك  فتتي  اليهتتا  االإ�شتتارة  تتتم 

اجليتتدة  نتائجهتتا  علتتى  احلفتتاظ  فتتي  ف�شتتلت 

املنتتدى  قدر اخلرباء يف  اأو حتتى وجودهتا حيث 

العمتر  متو�شتط  اأن  علتى  العاملتي  االقت�شتادي 

عامتتًا.   50 اإلتتى   40 هتتو  للموؤ�ش�شات  املتوقتع 

املوؤ�ش�شات  اإنهيار  منع  على  موؤخرا  اأطلق  كما 

حالتة  وهتي  اله�شا�شة(  )مكافحتتة  م�شطلتتح 

ولكي  املرونتة،  متن  اأكثتر  فيهتا  ومرغتوب  اأعلتى 

ت�شمد املوؤ�ش�شات وتكون مقاومة لله�شا�شة، يقرتح 

نظام  اإعداد  وهي  مهمتني  خطوتني  اخلرباء  بع�س 

ي�شتوعب االخفاقات احلتمية مبا يحقق احلد االأدنى 

من ال�شرر، ويف نف�س الوقت احل�شول على اأق�شى 

اأقل  النجاحات وذلك بالرتكيز على دائرة  عائد من 

املخاطر واأعلى العوائد.

املوؤ�ش�شات  لتبني  �شرورة  هناك  فاإن  وعليه 

ت�شتجيب  التي  املرنة  واال�شرتاتيجيات  اخلطط 

للقيادات  يتيح  الذي  االأمر  الطارئة، وهو  للظروف 

واأ�شحاب القرار بالتعاطي مع املخاطر املحتملة بثقة 

املتاحة،  الفر�س  من  الق�شوى  واال�شتفادة  كبرية، 

وتعزيز القدرة على قيا�س النتائج لتحقيق االأهداف 

لتطوير  املتاحة  االأدوات  وا�شتخدام  اال�شرتاتيجية، 

تتطلب  املوؤ�ش�شية  فاملرونة  اال�شرتاتيجي،  التفكري 

حتديد االأولويات، وحتديد امل�شارات، والعمل �شمن 

فرق عمل متوازية اأحياناً ومتقاطعة اأحياناً اأخرى، 

ات والو�شائط  كما تتطلب �شرعة التحول نحو املن�شاّ

والرغبة  القيود  من  والتخل�س  التقليدية  غري 

احلقيقية يف القفز خارج ال�شندوق وتر�شيخ ثقافة 

وتبني  امل�شتمر  التعلم  وموا�شلة  والريادة  التميز 

على  فاعلية  واأكرثها  االإدارية  املمار�شات  اأف�شل 

النحو الذي يعزز قدرتها على التاأقلم والتكيف مع 

امل�شتجدات واملتغريات مبا ي�شمن ا�شتدامة النتائج؛ 

االأمر الذي ي�شعب حتقيقه يف موؤ�ش�شات تدار وفق 

هرمية جامدة وذات قواعد �شارمة.

ختاًما فاإن املرونة يف �شناعة واتخاذ القرارات 

اأ�شا�شية  حمددات  هي  االأعمال  بيئات  خمتلف  يف 

كانت  مهما  واملخاطر  االأزمات  اإدارة  يف  للنجاح 

اإىل  التحول  املهم  من  واأ�شبح  جمالها  اأو  طبيعتها 

ثقافة الر�شاقة املوؤ�ش�شية القائمة على �شرعة اتخاذ 

ا�شت�شراف  وجناعة  اال�شتجابة،  و�شرعة  القرار، 

اأكرث جاهزية  امل�شتقبل وحتديد االأولويات لت�شبح 

ملواجهة االأزمات والكوارث.

توفيق حممد ال�سباعي

باحث متخ�س�س يف 

العلوم االإدارية واملوارد الب�سرية

الدراجات النارية ال زالت حت�سد االأرواح دون حل
التوا�شل االجتماعي بني  تن�شر ال�شحف وو�شائل 

الدرجات  �شواق  تعر�س  عن  اأخباًرا  واأخرى  فرتة 

واحد  �شهر  فقدنا خالل  وقد  النارية حلوادث مميتة، 

على  االطالع  ذلك  دفعني  وقد  ال�شباب،  من  �شحيتني 

بنتيجة  وظهرت  والتقارير  ال�شحف  يف  اجلانب  هذا 

�شحافتنا  من  النارية  الدراجات  حلوادث  ماأ�شاوية 

االأعوام  من  تالها  وما   2016 منذ  اأن  ذكرت  املحلية 

العديد من االخبار التي تبني خماطر الدراجات النارية 

وا�شتهتار قادتها.

ال�شحافة  يف  ورد  احل�شر  ال  املثال  �شبيل  وعلى 

اأن يف عام 2016 فقدنا �شبعة من املواطنني  املحلية 

وغريهم ويف الفرتة من 2017 اإىل 2020 متت وفاة 

الدراجات  عدد  بلغ  كما  اإ�شابة  و200  ا  �شخ�شً  25

دراجة  حوايل 8000  املرور  باإدارة  امل�شجلة  النارية 

نارية 

وقد اطلعت على درا�شة كندية عن هذا املو�شوع 

النارية  الدراجات  حلوادث  املالية  التكاليف  اأن  تبني 

االإ�شابات  نتيجة  ال�شيارات  حوادث  عن  مرتني  تزيد 

ال�شنوي  املعدل  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وتبني  البليغة 

 2194 بلغ  النارية  للدراجات  بالن�شبة  لال�شابات 

الدراجات  اأ�شحاب  من  األف  مائة  كل  بني  من  ا  �شخ�شً

ا من بني كل مائة  النارية امل�شجلة مقابل 718 �شخ�شً

األف من اأ�شحاب ال�شيارات امل�شجلة فتكون االإ�شابات 

ال�شيارات  حوادث  اإ�شابات  عن  مرات  ثالث  م�شاعفة 

اأعرف عن مدى تطابق ذلك يف البحرين بالن�شبة  وال 

لال�شابات وما يعادلها باإ�شابات ال�شيارات  

التي  والدرا�شات  املقاالت  من  الكثري  وهناك 

الدراجات  �شواق  قبل  من  التقيد  عدم  من  حتذر 

ومراهقني  �شباًبا  هناك  ان  ا  خ�شو�شً النارية، 

ترخي�س  دون  نارية  دراجات  بقيادة  يقومون 

ب�شبب  بالب�شيتني  ال�شاية  منطقة  يف  ذلك  والحظت 

وال  فيها،  ال�شيارات  زحمة  وقلة  املنطقة  و�شع 

ال�شياقة  ب�شروط  النارية  الدراجات  �شواق  يتقيد 

للنظر،  ملفتة  وب�شورة  ال�شريعة  ال�شوارع  يف 

من  ال�شيارات  �شواق  مبفاجئة  البع�س  يقوم  حيث 

فاأي  باالرباك  ذلك  ويت�شبب  بينها  من  املرور  خالل 

النارية  الدراجة  بانقالب  يت�شبب  ب�شيط  ولو  خطاأ 

احلاجز  اأو  بالر�شيف  واالرتطام  بقوة  و�شاحبها 

اأن  وكما  الكارثة  هنا  وتكون  بال�شارع  احلديدي 

ال�شري  اإرباك  يف  دور  لهم  هم  التو�شيالت  اأ�شحاب 

ال�شيارات  بني  بالتداخل  يقوم  حيث  ال�شوارع،  على 

يح�شل  هوؤالء  معظم  حيث  ب�شرعة،  بالطلب  لي�شل 

عن كل تو�شيل مبلغ بح�شب امل�شوار مما ي�شرع يف 

االآخر الطلب  التو�شيل  لريجع  ال�شري 

املعنية  اجلهات  تقوم  اأن  اإىل  بحاجة  فاملو�شوع 

بدور اأكرث متابعة وكذلك لنادي البحرين للدراجات 

وعقد  ن�شرات  باإ�شدار  للقيام  البارز  الدور  النارية 

واإ�شدار  وال�شحافة  التلفزيون  عرب  تبث  ندوات 

النارية. الدراجات  ل�شواق  اإر�شادية  مل�شقات 

عبداهلل ح�سن

طبيب اأهانني وعاملني بازدراء بدالً من عالجي

اإىل وزيرة ال�شحة املوقرة 

اأتقدم ب�شكواي واأفيد �شعادتكم اأنني تعراّ�شت على يد 

اأحد اأطبائكم مبركز ال�شلمانية الطبي لالإهانة غري م�شبقة 

وغري مقبولة يف عيادة االأمل والتي متاّ حتويلي اإليها من 

عمليتني  اأجريت  قد  الأين  االأع�شاب  جراحة  عيادة  قبل 

امل�شكلة..  نف�س  من  اأعاين  ومازلت  الظهر  يف  جراحيتني 

وقد تعامل معي اأحد االأطباء بدوره تعامل معي بازدراء 

�شديد ووقاحة ال تليق ومل اأعهدها من قبل، فبت�شراّفه هذا 

تنادي  والذي  اأوالً«  »املري�س  �شعاركم  مع  يتنافى  فاإنه 

وتفخر به الوزارة با�شتمرار.

»جائحة  عن  واملرتتبة  الراهنة  الظروف  ظل  ففي 

ممنوعون  كمر�شى  فاإننا  امل�شتجد  كوفيد-19«  كورونا 

من زيارة االأطباء يف امل�شت�شفى ملتابعة العالج، ومراقبة 

كل حني،  الهاتفية  باالت�شاالت  ونكتفي  ال�شحية  حالتنا 

لتخفيف  الالزمة  االأدوية  تو�شف  �شوئها  على  والتي 

اآالمنا التي نعاين منها.

 2020 نوفمرب   1 املوافق  االأحد  يوم  �شباح  ويف 

تلقاّيت مكاملة هاتفية مقت�شبة ومزعجة من الطبيب الذي 

حماوالً  وبازدراء  مهذب  وغري  جاف  باأ�شلوب  خاطبني 

و�شف اأدوية جديدة يل ال تتنا�شب مع و�شعي ال�شحي 

»فولرتين اأو بروفني« وللعلم اإن الدكتور مل يعاينني ومل 

يكن ملًما بحالتي ال�شحية اإطالًقا.

ال�شحية  حالتي  و�شرح  تو�شيح  حاولت  وعندما 

»برادة«  لي�شت  هذه  الواحد  باحلرف  يل  وقال  اأ�شكتني 

تختارين فيها ما حتبني!! واأثناء املحادثة معه هداّدين كذا 

بيننا  ودار  مري�س  عنده  اأن  بحجة  الهاتف  باإغالق  مرة 

نقا�س حاد، وفعالً اأغلق الهاتف بينما كنت اأكمل حديثي 

يحرتم  باأن  املهنة  �شرف  ق�شم  ومتنا�شًيا  نا�شًيا  معه 

وي�شون حالة املري�س وكرامته، واأن ينكث بق�شمه بهذا 

الت�شراّف غري الالئق باأي طبيب يحرتم مهنته..

وبعد مرور ن�شف �شاعة من هذه املكاملة اأعاد مكتب 

الطبيب االت�شال بي لتخربين املمر�شة باأنه متاّ حتويلي 

ال  اأ�شالً  باأين  واأخربتها  اآخر  طبيب  مع  حالتي  ملتابعة 

ي�شراّفني اأن اأكون مري�شة لهذه النوعية من االأطباء.

�شكوى من  فيه  تقداّمت  قد  الطبيب  اإن هذا  العلم  مع 

اإجراءات  اأية  توؤخذ  مل  ذلك  ومع  اآخرين  مر�شى  قبل 

تاأديبية حلقه.

وللعلم اأفيد �شعادتك باأنني قد خدمت وزارة ال�شحة 

مدة اأربعني عاًما يف مكتب االإدارة ومن بعدها �شكرترية 

يف  تقاعدي  حتى  ال�شحة  وزارة  وكيل  مكتب  ملدير 

طوال  وتفاٍن  اإخال�س  بكل  عملت  حيث   ،2011 فرباير 

يف  النظر  ملتم�شة  �شعادتك  اإىل  اأتقدم  لذا  عملي.  فرتة 

لكي  و�شفافية  مهنية  بكل  معها  والتعامل  ال�شكوى  هذه 

العنجهية  لهذه  حد  و�شع  كذلك  اآخرين،  مع  تتكرر  ال 

باتخاذ  ثقة  كلاّي  واأنا  كان..  طبيب  اأي  من  املقبولة  غري 

�شعادتكم القرار التاأديبي املنا�شب.. 

البيانات لدى املحرر

اأحتاج لوظيفة ملوا�سلة عالجي

اأعوام، ومتزوج واأ�شكن مع والدتي االأرملة، ولي�س لدي  اأنا مواطن بحريني عاطل عن العمل منذ 3 

اأي مدخول �شوى عالوة غالء املعي�شة، اأنا�شد امل�شووؤلني املعنيني مل�شاعدتي يف العثور على وظيفة مالئمة 

ا انني اأتعالج الأمتكن من االإجناب. الأمتكن من توفري حاجاتي وحاجة زوجتي ووالدتي، خ�شو�شً

البيانات لدى املحرر

اأبنائي ال يتمّكنون من الدرا�سة 

ب�سبب �سيق امل�سكن

وهم  اأطفال  الأربعة  واأم  بحرينية  مواطنة  اأنا 

االإعدادية  الثانوية  الدرا�شية  املراحل  مبختلف 

يعقوب  بن  با�شم  االإ�شكان  وزير  اأنا�شد  واالبتدائية 

�شكنية،  وحدة  على  احل�شول  يف  مل�شاعدتنا  احلمر 

لديه  وزوجي   2004 العام  من  اإ�شكاين  طلب  لدينا 

اأ�شابع  برت  ومت  و�شغط(  )�شكر  مزمنة  اأمرا�س 

قدمه، وقد كان زوجي ع�شكريا ولكن ب�شبب ظروفه 

للتقاعد. ا�شطر  ال�شحية 

اأبنائي  يجل�س  كورونا  جائحة  ب�شبب  وحالًيا 

االأربعة مع بع�س لتلقي الدرو�س من خالل »التيمز« 

واأنا غري  االزعاج،  ب�شبب  الرتكيز  من  يتمكنون  وال 

حيث  لدرا�شتهم،  املنا�شب  املكان  توفري  على  قادرة 

ابنة  يل  اأن  العلم  مع  جدهم،  منزل  يف  ن�شكن  اإننا 

للمنزل  امتالكنا  عدم  وب�شبب  اأبناء   3 بني  واحدة 

اخوتها  مع  مع   تت�شارك  فهي  امل�شاحة  ول�شيق 

اأن  اأمتنى  باهلل كبري ثم مبعاليكم  اأملي  الغرفة،  ذات 

ب�شكل  �شكنية  وحدة  على  احل�شول  يف  ت�شاعدوين 

عاجل.

البيانات لدى املحرر
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 الملك: قوة الدفاع موضع 
تقديرنا الكبير وفخر للبحرين وأهلها

تفض��ل حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك البالد المفدى القائد األعلى 
حفظه اهلل ورعاه، بزيارة إل��ى القيادة العامة لقوة 
دفاع البحرين امس، حيث كان في استقبال جاللته 
صاحب المعالي المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة، القائ��د العام لقوة دفاع البحرين، 
والفري��ق الرك��ن عبداهلل بن حس��ن النعيمي، وزير 
ش��ؤون الدفاع، واللواء الركن س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، مستش��ار األم��ن الوطني قائد 
الح��رس الملكي، وس��عادة الفريق الركن ذياب بن 
صقر النعيمي، رئيس هيئة األركان، وعدد من كبار 

الضباط.
وراف��ق جاللة المل��ك المفدى خالل الزيارة، س��مو 
الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي 

لجاللة الملك المفدى.
وتأتي هذه الزيارة الكريمة للقيادة العامة بمناسبة 
ختام احتفاالت قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى 
الثالثة والخمس��ين لتأس��يس قوة الدفاع، مشيدًا 
أيده اهلل باإلنجازات والمش��اريع العديدة والمهمة 
التي تم افتتاحها بهذه المناسبة، ومقدرًا أيده اهلل 
الجهود التي قامت بها قوة الدفاع لالحتفال بهذه 

المناسبة الوطنية المجيدة. 
كم��ا أثنى جاللت��ه، أي��ده اهلل، على الجه��ود التي 
تبذلها قوة دفاع البحرين للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د 19( ضمن الحمل��ة الوطنية لمكافحة هذا 
الوباء العالمي، وعلى المساهمات النبيلة وجاهزية 
الخدمات الطبية بتوفير المنشآت المجهزة بأحدث 
المس��تلزمات الصحية العالجية والتدابير الوقائية 

من خالل كوادر طبية مؤهله ومتخصصة.
وخالل الزيارة اس��تمع جاللته، أي��ده اهلل، إلى إيجاز 
ح��ول الخطط المس��تقبلية لتطوير جميع أس��لحة 
ووحدات ق��وة دفاع البحري��ن، معربًا ع��ن اعتزازه 
بمنتس��بي قوة دف��اع البحرين وتأهبه��م الدائم، 
مؤكدًا أنهم موضع تقديرن��ا الكبير وفخٌر للبحرين 
وأهله��ا، متمني��ًا جالل��ة المل��ك المف��دى القائد 
األعل��ى لجميع رجال ق��وة دفاع البحرين البواس��ل 
دوام التوفيق والس��داد في مختل��ف مواقع عملهم 
المش��رفة داخل البحرين وخارجها، ولوطننا العزيز 

استمرار الرقي والتقدم واالزدهار.

العاهل يزور القيادة العامة بمناسبة اختتام احتفاالت ذكرى تأسيس القوة

دوام التوفيق والسداد في مواقع العمل المشرفة داخل البحرين وخارجها

مساهمات نبيلة بتوفير المنشآت المجهزة بأحدث المستلزمات الصحية العالجية

خطط مستقبلية لتطوير جميع أسلحة ووحدات قوة الدفاع

األميرة سبيكة: فوز دالل الزايد بجائزة 
التمّيز البرلماني العربي 2020 إنجاز مستحق

بعثت صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة قرينة عاه��ل البالد 
المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة مساء 
أمس، برقية تهنئة إلى عضو مجلس الش��ورى 
ورئيس لجنة الشؤون التش��ريعية والقانونية 
دالل جاس��م الزاي��د بمناس��بة إع��الن االتحاد 
البرلمان��ي العربي عن فوزه��ا بجائزة »التمّيز 
البرلمان��ي العرب��ي« للع��ام 2020، ع��ن فئة 

عضو البرلمان.
وأعرب��ت قرين��ة العاهل المف��دى، عن فخرها 
به��ذا اإلنجاز المس��تحق الذي يأتي منس��جمًا 
مع ما تقدمه الزايد م��ن جهود واضحة ضمن 
مس��يرتها العملي��ة الثرية بالعط��اء المتميز 

خدم��ة لقضايا الوط��ن، وتقدي��م كل ما يلزم 
لإلس��هام ف��ي تطوي��ر منظومة التش��ريعات 
الوطني��ة وإث��راء فصول العم��ل البرلماني في 

وطننا العزيز. 
وأش��ارت س��موها إلى أن هذا التقدير العربي 
الرفيع يش��كل تأكي��دًا إضافيًا عل��ى ما تتحلى 
به المرأة البحرينية من كف��اءة عالية ومكانة 
تجعلها على الدوام الش��ريك الجدير في البناء 
وعطاءها  المتج��ددة،  بإس��هاماتها  الوطن��ي 

الممتد على امتداد مسيرتنا الوطنية. 
وفي خت��ام البرقية، كررت قرين��ة عاهل البالد 
المفدى تهانيها الخالص��ة إلى دالل الزايد مع 
تمنياته��ا ب��دوام التوفيق لمواصل��ة العطاء 

واإلنج��از لخدم��ة مملك��ة البحري��ن، وتقديم 
الصورة المشرقة لنس��اء الوطن اللواتي تفخر 
بهن وتتمنى س��موها لهن المزيد من التقدم 

والتفوق.

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

 التقدير العربي الرفيع تأكيد إضافي
على ما تتحلى به البحرينية من كفاءة عالية

 دالل الزايد قدمت جهودًا واضحة 
ضمن مسيرتها العملية خدمة لقضايا الوطن

سفير البحرين بالقاهرة يشارك 
 باجتماع الجامعة العربية 

على مستوى المندوبين
ش��ارك س��فير مملك��ة البحرين 
العربية  ل��دى جمهورية مص��ر 
والمن��دوب الدائم ل��دى جامعة 
ال��دول العربية هش��ام الجودر، 
ال��دول  أم��س، بمق��ر جامع��ة 
العربي��ة بالقاهرة، ف��ي أعمال 
اجتم��اع مجل��س الجامعة على 
مس��توى المندوبي��ن الدائمين 
ف��ي دورت��ه ال���155، للتحضير 
لمجلس الجامعة على مس��توى 
انعقاده  المق��رر  الخارجية  وزراء 

غدًا. ويستمر االجتماع على مدى 
يومين، وتصدر بند إعادة ترش��يح األمين الع��ام للجامعة العربية 
بنود االجتماع حيث سيكون البند األول على جدول األعمال لمجلس 
الجامعة على مستوى وزراء الخارجية. كما يناقش االجتماع تطورات 
األوضاع في المنطقة وعلى رأس��ها تطورات القضية الفلس��طينية 

واألوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال.

هشام الجودر
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 تكثيف وتسريع العمل لتنفيذ
 التوجهات الحكومية لصالح الوطن والمواطنين

ش��دد صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء خالل ترؤس��ه عن 
ُبعد أمس اجتماع المجلس على أهمية 
تكثيف وتس��ريع مسارات العمل لتنفيذ 
التوجه��ات الحكومي��ة لصال��ح الوطن 
والمواطني��ن من خالل اللج��ان الوزارية 
والخطط والبرامج التي تقوم بتنفيذها 
الوزارات مع رفع تقاري��ر لتقييم التقدم 

في اإلنجاز بشكل دوري.
وأك��د المجلس ح��رص الحكوم��ة على 
أهمي��ة مواصل��ة تطوير أف��ق التعاون 
بين الس��لطتين التنفيذية والتشريعية 
لبل��وغ األهداف الس��امية الت��ي ترتكز 
عليها مسيرة العمل الوطني في تحقيق 
الغاية  باعتبارها  المواطني��ن  تطلعات 
التي تلتقي حوله��ا جهود كافة أعضاء 
فريق البحرين. في مس��تهل االجتماع، 
أش��اد مجلس الوزراء باللق��اء الصحفي 
الذي أجراه صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء مع رؤس��اء 
تحرير الصحف المحلي��ة، والذي تفضل 
س��موه من خالل��ه بتحدي��د التوجهات 
الحكومي��ة لتحقيق ال��رؤى والتطلعات 
الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى لصالح الوطن والمواطن، 
ووجه المجلس الشكر والتقدير للسلطة 
التش��ريعية والقطاع الخاص والمجتمع 
المدن��ي والمواطنين على ما عبروا عنه 
م��ن تأييد واعت��زاز بما تضمن��ه اللقاء 
م��ن مس��ارات العم��ل الوطن��ي للبن��اء 
والتطور بما يحقق المس��تقبل المشرق 
المنش��ود لكاف��ة أبن��اء البحري��ن. كما 
أكد مجلس ال��وزراء على موقف البحرين 
الثابت في الوق��وف إلى جانب المملكة 
العربية الس��عودية، فهي بقيادة خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود وولي العهد 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن 
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود العمق 
األم��ن  ارت��كاز  االس��تراتيجي، ومح��ور 
االس��تقرار  وعامل  واإلقليمي،  العرب��ي 
واالقتص��اد  المنطق��ة  ف��ي  األساس��ي 

المملك��ة  موق��ف  مج��ددًا  العالم��ي، 
الداع��م لما جاء في بيان وزارة الخارجية 
بالمملك��ة العربية الس��عودية بش��أن 
التقري��ر ال��ذي ت��م تزوي��د الكونغرس 
األمريك��ي ب��ه ح��ول مقت��ل المواطن 
الس��عودي جمال خاش��قجي رحمه اهلل، 
مؤك��دًا المجلس رفضه ل��كل ما يمس 
سيادة المملكة العربية السعودية. ثم 
أدان المجل��س قيام مليش��يات الحوثي 
بالس��تي  ص��اروخ  بإط��الق  اإلرهابي��ة 
ومس��يرات  الري��اض  مدين��ة  باتج��اه 
مفخخ��ة باتجاه مدينة ج��ازان وخميس 
مش��يط بالمملكة العربية السعودية، 
واس��تمرارها ف��ي اس��تهداف األعي��ان 
المدنية والمدنيين، وانتهاكها الصارخ 

للقانون الدولي واإلنساني.
 ث��م نظ��ر المجل��س ف��ي الموضوعات 
المدرج��ة على ج��دول أعمال��ه وقرر ما 

يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية بش��أن تعديل 
قانون تنظي��م مهنة الصيدلة والمراكز 
الصيدلي��ة، والت��ي تس��تهدف تعزي��ز 
اإلج��راءات الرقابية عل��ى صرف األدوية 
الت��ي تحت��وي عل��ى الم��واد المخ��درة 
والمؤثرات العقلية بهدف تعزيز حماية 

المجتمع.
2. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية بش��أن تعديل 
قان��ون الم��واد المخ��درة والمؤث��رات 
العقلي��ة، حي��ث يرتك��ز التعدي��ل على 
تش��ديد العقوب��ات وإح��كام اإلجراءات 
الرقابية لمكافح��ة اإلتجار بهذه المواد 
بما يس��اهم في زيادة حماية المجتمع 

من مخاطر هذه المواد.
3. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون 
القانوني��ة والتش��ريعية بإضافة مادة 

جديدة لقانون العقوبات تعزز الحماية 
القانونية للطفل.

4. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون 
التصديق  القانونية والتشريعية بشأن 
عل��ى النظام األساس��ي لالتحاد العربي 

للمحميات الطبيعية.
5. مذكرة وزير الخارجية بش��أن إنش��اء 
قنصلي��ة عام��ة لمملك��ة البحرين في 
مدين��ة دبي بدول��ة اإلم��ارات العربية 
للعالق��ات األخوية  المتح��دة، تعزي��زًا 
الوطيدة بين البلدين، ودعمًا للخدمات 

التي تقدم للمواطنين في الخارج.
6. مذكرة وزير شؤون الشباب والرياضة 
بش��أن تحوي��ل مبالغ الدع��م الحكومي 
المق��رر تقديمه��ا لجمي��ع  واإلعان��ات 
الهيئ��ات الخاص��ة العاملة ف��ي ميدان 
الش��باب والرياض��ة إل��ى وزارة ش��ؤون 

الشباب والرياضة.
7. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون 
ردود  بش��أن  والتش��ريعية  القانوني��ة 

برغب��ة  اقتراح��ات   5 عل��ى  الحكوم��ة 
ومش��روع تعدي��ل قان��ون مقدمة من 

مجلس النواب.
ثانيا: اس��تعرض المجلس الموضوعات 

التالية:
1. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للمش��اريع 
التنموية والبنية التحتية بش��أن أعمال 

اللجنة لعام 2020.
2. مذك��رة وزير الداخلية حول الملخص 
التح��ول  قط��اع  إلنج��ازات  التنفي��ذي 
اإللكترون��ي لعام 2020، والتي أظهرت 
النتائ��ج اإليجابي��ة لهذا التح��ول على 
صعي��د توفير تكالي��ف الخدمة وتقليل 
وزيادة  لتنفيذه��ا  المخص��ص  الوق��ت 
حزمة الخدم��ات االلكترونية المتكاملة 
التي تساهم في تحسين جودة الخدمات 

للمواطنين والمقيمين والزوار.
3. مذكرة وزير ش��ؤون مجل��س الوزراء 
بشأن اإلجراءات المقترحة لطلبات زيارة 

الوفود الرسمية للمملكة.

رفع تقارير لتقييم التقدم في اإلنجاز بشكل دوري.. مجلس الوزراء:

تقديم طلبات بعثات برنامج ولي 
العهد للمنح الدراسية حتى 25 مـارس

أق��ام برنامج ولي العهد للمنح الدراس��ية العالمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سلس��لة 
محاضرات تعريفية عن ُبعد لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المس��توفين لش��روط التقديم 
لبعث��ات البرنامج واإلعالن ع��ن الفترة المحددة الس��تالم طلبات التقديم لبعث��ات عام2022م 
وعن الخطوات واإلجراءات المتطلبة في هذه المرحلة. وأعلنت مديرة الش��ؤون اإلدارية والمالية 
بالبرنامج ش��ذى أحمد علي خالل المحاضرات عن أن اس��تالم طلبات التقديم لبعثات عام 2022 
www.cpisp. تب��دأ في الفترة من 1 – 25 م�ارس 2021، وذلك عبر الموقع اإللكتروني للبرنامج

bh، وسيخضع الطلبة المؤهلون لالمتحانات التأهيلية التي ينظمها البرنامج بالتعاون مع معهد 
البحرين للدراس��ات المصرفية والمالية )BIBF( من بعد ذلك لتحديد مس��توى اللغة اإلنجليزية 
والمهارات والقدرات الذهنية، وعليه س��يتم االتصال بالطلبة المس��توفين لشروط التقديم عبر 

البريد اإللكتروني إلبالغهم بموعد الدورات واالختبارات التأهيلية المخصصة.
وأش��ارت إلى أن ش��روط التقديم للبعثات هي أن يك��ون المتقدم بحريني الجنس��ية وفي الصف 
الثان��ي ثانوي ومن المقرر أن يتخرج من المرحل��ة الثانوية في عام 2022 وأن يكون حاصاًل على 

معدل تراكمي 97% أو أكثر في الصف األول ثانوي والفصل األول من الصف الثاني ثانوي.
كم��ا أضافت أخصائي العالقات العامة واإلعالم ف��ي البرنامج فاطمة القطان أن مراحل التدريب 
التي يمر فيها المرشحون والبرامج التي يخضعون لها في إطار التأهل لبعثات سمو ولي العهد.
وأوضحت القطان أنه اعتمادًا على نتائج االمتحانات التأهيلية والمعدل التراكمي س��يتم اختيار 
م��ا ال يقل عن 60 مرش��حًا، منهم 40 م��ن طلبة الم��دارس الحكومية و20 م��ن طلبة المدارس 
الخاص��ة، ليش��اركوا في برام��ج تدريبية تقام ع��ن ُبعد ينظمه��ا البرنامج بالتع��اون مع معهد 
البحرين للدراس��ات المصرفية والمالية )BIBF( والخض��وع المتحانات بمعايير دولية خالل فترة 
الصي��ف والعام األكاديمي المقب��ل ليتم بعد ذلك واعتمادًا على نتائ��ج التقييم اختيار الفائزين 
ببعث��ات البرنامج على النحو التالي: ثالثة طالب وثالث طالبات من المدارس الحكومية وطالبان 

وطالبتان من المدارس الخاصة.

»التشريعية« تتسلم مشروعًا يمنح أولوية التوظيف للمواطنين بالتعليم

 الحكومة: أصل التوظيف للبحريني 
وال حاجة لتشريعات جديدة

مريم بوجيري «

أكدت الحكومة في مذكرتها حول مشروع قانون بتعديل 
القان��ون المتعلق بالمؤسس��ات التعليمي��ة والتدريبية 
الخاص��ة، أن األص��ل العام ف��ي التوظيف س��واء كان في 
الجه��ات الحكومي��ة أو القطاع الخاص وفقًا للتش��ريعات 
الحالية هو توظيف البحرينيين، حيث يشترط فيمن يعين 
بإحدى الوظائ��ف أن يكون متمتعًا بالجنس��ية البحرينية 
ومس��توفيًا لشروط شغلها واستثناًء من ذلك األصل يجوز 
شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد حال تعذر 
الحصول على عناصر وطنية مؤهلة ومس��توفية للشروط 

التي تتطلبها الوظيفة ويكون ذلك لمدة محددة.  
ونوهت الحكومة إل��ى أن وزارة التربية والتعليم تضطلع 
بمس��ؤولية كبي��رة لربط مخرج��ات التعلي��م ومواءمتها 
م��ع س��وق العم��ل، وذل��ك بالتع��اون م��ع وزارة العم��ل 
والتنمي��ة االجتماعية وصندوق العم��ل تمكين والهيئات 
والمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة، كما أن الوزارة 
عليها مس��ؤولية توجي��ه النظام التعليم��ي في المملكة 
وربطه بحاجات الفرد والمجتمع وذلك بمراعاة احتياجات 

البحرين من التخصصات العلمية.
وتس��عى الوزارة إلى جعل التعليم الع��ام الفني والمعني 
أكث��ر ارتباط��ًا بس��وق العم��ل من خ��الل توفي��ر البرامج 
والمناه��ج المتخصص��ة، كم��ا تق��وم بتكثي��ف التدريب 
الميدان��ي ف��ي مواق��ع العمل، وذل��ك من خ��الل مبادرة 

التلم��ذة المهني��ة التي نفذته��ا الوزارة ضم��ن مبادرات 
المش��روع الوطني لتطوير التعليم والتدريب لتعزيز هذا 
التوجيه وربط التعليم بالتدريب وبس��وق العمل ليواكب 
رؤي��ة البحري��ن االقتصادية 2030 التي تق��وم على رؤية 
مفادها البحرنة الكاملة للوظائف بحلول 2030 وهي غاية 

تسعى إليها الحكومة.
واقترح��ت أن يكون المتقدم لش��غل الوظيف��ة بالقطاع 
المذكور حاصاًل على المؤهالت والخبرات المناس��بة وفق 
ما يح��دد بقرار من الوزي��ر المعني وتك��ون األولوية في 
توظيف المدير البحريني الحاصل على المؤهالت والخبرة 
الالزم��ة، إل��ى جان��ب أن يكون حاص��اًل عل��ى المؤهالت 
والخب��رات المناس��بة وفق��ًا لما يح��دد بقرار م��ن الوزير 
المعن��ي وتكون األولوية في توظيف الهيئة التعليمية أو 
التدريبية للبحرينيين الحاصلين على المؤهالت والخبرات 

الالزمة.
وبينت الحكومة أن مش��روع القان��ون متحقق بالفعل من 
خالل النصوص الواردة في ميثاق العمل الوطني ودس��تور 
البحري��ن والتش��ريعات القائم��ة والمعمول به��ا حاليًا، 
ومن ث��م فإنه يوجد م��ن النصوص القانوني��ة والقواعد 
اإلجرائي��ة ما يكف��ي بذاته لتحقيق الهدف المنش��ود من 
مش��روع القانون وال يكون لذلك أي مبرر لتعديل القانون 
نظرًا لوفرة النص��وص القانونية التي تحقق ذات الغرض 
المأمول من وراء المقترح فضاًل عن اعتبارات عدم اإلسراف 

في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 1 مارس 2021:

اإلشادة بمضامين اللقاء 
الصحفي الذي أجراه سمو 

ولي العهد رئيس الوزراء مع 
رؤساء تحرير الصحف المحلية.

التشديد على تكثيف وتسريع 
مسارات العمل لتنفيذ 

التوجهات الحكومية لصالح 
الوطن والمواطنين.

رفع تقارير دورية لتقييم 
التقدم في إنجاز التوجهات 

الحكومية.

تطوير أفق التعاون بين 
السلطتين التنفيذية 

والتشريعية.

البحرين تقف مع السعودية 
العمق االستراتيجي وعامل 

االستقرار للمنطقة 
واالقتصاد العالمي.

إدانة استهداف الميليشيا 
الحوثية لألعيان المدنية 

والمدنيين بالسعودية.

تعزيز اإلجراءات الرقابية على 
صرف األدوية التي تحتوي على 
المواد المخدرة لحماية المجتمع.

تشديد العقوبات لمكافحة االتجار 
بالمواد المخدرة والمؤثرات 

العقلية.

إضافة مادة جديدة لقانون 
العقوبات تعزز الحماية القانونية 

للطفل.

التصديق على النظام األساسي 
لالتحاد العربي للمحميات 

الطبيعية.

إنشاء قنصلية عامة للبحرين في 
دبي تعزيزا للعالقات البحرينية 

اإلماراتية.

تحويل مبالغ الدعم الحكومي 
واإلعانات للهيئات العاملة في 

ميدان الشباب والرياضة إلى وزارة 
شؤون الشباب والرياضة.

ردود الحكومة على 5 اقتراحات 
برغبة ومشروع تعديل قانون 

مقدمة من مجلس النواب.

إنجازات قطاع التحول االلكتروني لعام 2020، ونتائجها 
في تقليل تكاليف الخدمة والوقت المخصص لتنفيذها.

أعمال اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحية 
لعام 2020 .

اإلجراءات المقترحة لطلبات زيارة الوفود الرسمية 
لمملكة البحرين.

السعودية محور ارتكاز األمن اإلقليمي ونرفض كل ما يمس سيادتها

البحرين تقف إلى جانب السعودية 

 السعودية العمق االستراتيجي 
ومحور ارتكاز األمن العربي واإلقليمي

السعودية عامل االستقرار 
األساسي في المنطقة واالقتصاد العالمي



المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية شـــكر جوابية من أمير دولة 
الكويت الشـــقيقة، صاحب السمو الشـــيخ نواف األحمد الجابر 
الصبـــاح، وذلـــك رًدا على برقيـــة التهنئة التي بعثها ســـموه إليه 
بمناســـبة الذكرى الســـنوية للعيـــد الوطني لدولـــة الكويت. كما 
تلقى صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
برقية شـــكر جوابيـــة مماثلة من أخيه ولي عهـــد دولة الكويت 

الشقيقة سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح.

سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقى شكر أمير 

الكويت وولي عهده

“ولي العهد للمنح” يعّرف على خطوات التقديم لبعثات 2022
أقــام برنامــج ولــي العهــد للمنــح الدراســية العالميــة، بالتعــاون مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم، سلســلة محاضــرات تعريفيــة عــن بعــد لطلبــة المدارس 
البرنامــج  لبعثــات  التقديــم  لشــروط  المســتوفين  والخاصــة  الحكوميــة 
واإلعالن عن الفترة المحددة الســتالم طلبات التقديم لبعثات عام2022م 

وعن الخطوات واإلجراءات المتطلبة في هذه المرحلة.

وأعلنـــت مديـــرة الشـــئون اإلدارية 
والماليـــة بالبرنامـــج، شـــذى علـــي، 
أن اســـتالم طلبات التقديم لبعثات 
عـــام 2022 تبدأ في الفترة من 1 – 
25 مارس 2021، وذلك عبر الموقع 
www.cpisp. اإللكتروني للبرنامج

bh، وســـيخضع الطلبـــة المؤهلـــون 
لالمتحانات التأهيلية التي ينظمها 
معهـــد  مـــع  بالتعـــاون  البرنامـــج 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
ذلـــك  بعـــد  مـــن   )BIBF( والماليـــة 

لتحديد مســـتوى اللغة اإلنجليزية 
الذهنيـــة،  والقـــدرات  والمهـــارات 
بالطلبـــة  االتصـــال  ســـيتم  وعليـــه 
المســـتوفين لشـــروط التقديم عبر 
البريد اإللكتروني إلبالغهم بموعد 
الـــدورات واالختبـــارات التأهيليـــة 

المخصصة.
وأشـــارت إلـــى أن شـــروط التقديم 
للبعثـــات هـــي أن يكـــون المتقـــدم 
بحرينـــي الجنســـية وفـــي الصـــف 
أن  المقـــرر  ومـــن  ثانـــوي  الثانـــي 

يتخرج مـــن المرحلـــة الثانوية في 
عـــام 2022 وأن يكون حاصالً على 
معـــدل تراكمـــي 97 % أو أكثر في 
الصف األول ثانوي والفصل األول 

من الصف الثاني ثانوي.
 مـــن جانبهـــا؛ أوضحـــت أخصائـــي 
العالقـــات العامة واإلعالم ببرنامج 
الدراســـية  للمنـــح  العهـــد  ولـــي 
العالمية، فاطمة القطان، أن مراحل 
التدريب التي يمر فيها المرشحون 
لهـــا  يخضعـــون  التـــي  والبرامـــج 
فـــي إطـــار التأهـــل لبعثـــات ســـمو 

ولـــي العهـــد، واعتماًدا علـــى نتائج 
والمعـــدل  التأهيليـــة  االمتحانـــات 
التراكمي ســـيتم اختيـــار ما ال يقل 
عن 60 مرشًحا، منهم 40 من طلبة 
المدارس الحكومية و20 من طلبة 
المـــدارس الخاصـــة، ليشـــاركوا في 

برامج تدريبية تقام عن بعد ينظمها 
البرنامج بالتعاون مع معهد البحرين 
والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
المتحانـــات  والخضـــوع   )BIBF(
بمعاييـــر دولية خالل فتـــرة الصيف 
والعـــام األكاديمي المقبـــل ليتم بعد 

ذلـــك واعتمـــاًدا على نتائـــج التقييم 
اختيـــار الفائزيـــن ببعثـــات البرنامج 
علـــى النحـــو التالـــي: ثالثـــة طـــالب 
المـــدارس  مـــن  طالبـــات  وثـــالث 
الحكوميـــة وطالبـــان وطالبتـــان من 

المدارس الخاصة.

المنامة - بنا

استالم الطلبات 
مستمر حتى 25 

مارس الجاري

الثالثاء 2 مارس 2021 - 18 رجب 1442 - العدد 4522

البحرين تهنئ 
البوسنة والهرسك 

بذكرى االستقالل
ــبــالد صــاحــب الــجــاللــة الملك  بــعــث عــاهــل ال
العهد  ــي  ــ بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، وول حــمــد 
الملكي األمير  السمو  الوزراء صاحب  رئيس 
سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى 
والهرسك،  للبوسنة  الرئاسة  مجلس  رئيس 
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  ــك،  دوديـ مــيــلــوراد 
بالده، أعربوا في البرقية عن أطيب تهانيهم 
وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة بهذه 
السمو  صاحب  بعث  كما  الوطنية.  المناسبة 
ــوزراء  الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ــي  ول الملكي 
بــرقــيــة مــمــاثــلــة إلـــى رئــيــس مــجــلــس وزراء 

البوسنة والهرسك زوران تيغلتيا.

المنامة - بنا

تفضـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، بزيـــارة إلى القيادة العامـــة لقوة دفاع 
البحريـــن أمـــس، حيـــث كان في اســـتقبال جاللتـــه القائد 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة، ووزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن 
عبدهللا النعيمي، ومستشـــار األمـــن الوطني قائد الحرس 
الملكي اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ورئيس هيئة األركان، الفريق الركن ذياب النعيمي، وعدد 

من كبار الضباط.
ورافـــق جاللـــة الملـــك أثنـــاء الزيـــارة، الممثـــل الشـــخصي 

لجاللة الملك سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة الكريمـــة للقيـــادة العامـــة بمناســـبة 
ختـــام احتفـــاالت قـــوة دفـــاع البحريـــن بمناســـبة الذكرى 
الثالثة والخمســـين لتأســـيس قوة الدفاع، مشيًدا جاللته 
باإلنجازات والمشاريع العديدة والمهمة التي تم افتتاحها 
بهـــذه المناســـبة، ومقدًرا جاللتـــه الجهود التـــي قامت بها 

قوة الدفاع لالحتفال بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
كمـــا أثنـــى جاللتـــه، علـــى الجهود التـــي تبذلها قـــوة دفاع 
البحريـــن للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( ضمن 
الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة هـــذا الوبـــاء العالمـــي، وعلى 
المســـاهمات النبيلـــة وجاهزيـــة الخدمات الطبيـــة بتوفير 

المنشآت المجهزة بأحدث المستلزمات الصحية العالجية 
مؤهلـــة  طبيـــة  كـــوادر  خـــالل  مـــن  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

ومتخصصة.
وأثنـــاء الزيـــارة اســـتمع جاللته، إلى إيجـــاز حول الخطط 
المســـتقبلية لتطويـــر جميع أســـلحة ووحدات قـــوة دفاع 
البحرين، معرًبا عن اعتزازه بمنتســـبي قوة دفاع البحرين 

وتأهبهـــم الدائم، مؤكًدا أنهم موضع تقديرنا الكبير وفخٌر 
للبحريـــن وأهلها، متمنًيا جاللة الملك القائد األعلى لجميع 
رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد 
فـــي مختلـــف مواقـــع عملهـــم المشـــرفة داخـــل البحريـــن 
والتقـــدم  الرقـــي  اســـتمرار  العزيـــز  ولوطننـــا  وخارجهـــا، 

واالزدهار.

ــا ــورونـ ــكـ ــي الـــتـــصـــدي لـ ــ ــا ف ــ ــوده ــ ــه ــ إشـــــــادة بــجــاهــزيــتــهــا الـــطـــبـــيـــة وج

جاللة الملك: منتسبو قوة الدفاع موضع تقديرنا وفخر للبحرين

سمو قرينة العاهل تهنئ الزايد لفوزها بجائزة “التمّيز البرلماني”
المـــرأة البحرينيـــة شـــريك جديـــر فـــي البنـــاء الوطنـــي

بعثـــت قرينة العاهل رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة مســـاء أمس اإلثنين 
برقيـــة تهنئة لعضو مجلس الشـــورى ورئيس 
لجنـــة الشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة دالل 
البرلمانـــي  االتحـــاد  إعـــالن  بمناســـبة  الزايـــد 
العربـــي عن فوزهـــا بجائزة “التمّيـــز البرلماني 

العربي” للعام ٢٠٢٠، عن فئة عضو البرلمان.

وأعربـــت قرينـــة العاهـــل عـــن فخرهـــا بهـــذا 
اإلنجـــاز المســـتحق الـــذي يأتي منســـجما مع 
مـــا تقدمـــه الزايـــد من جهـــود واضحـــة ضمن 
مســـيرتها العمليـــة الثريـــة بالعطـــاء المتميـــز 
خدمـــة لقضايـــا الوطـــن، وتقديـــم كل ما يلزم 
لإلســـهام فـــي تطويـــر منظومـــة التشـــريعات 
الوطنيـــة وإثراء فصول العمـــل البرلماني في 
وطننـــا العزيز.  وأشـــارت ســـموها إلى أن هذا 
التقديـــر العربي الرفيع يشـــكل تأكيدا إضافيا 
على ما تتحلى به المرأة البحرينية من كفاءة 

عاليـــة ومكانـــة تجعلهـــا على الدوام الشـــريك 
بإســـهاماتها  الوطنـــي  البنـــاء  فـــي  الجديـــر 
المتجـــددة، وعطاءهـــا الممتـــد علـــى امتـــداد 
مسيرتنا الوطنية.  وفي ختام البرقية، كررت 
قرينـــة عاهـــل البـــالد تهانيها الخالصـــة لدالل 
الزايـــد مـــع تمنياتها بـــدوام التوفيق لمواصلة 
العطـــاء واإلنجـــاز لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، 
الوطـــن  لنســـاء  المشـــرقة  الصـــورة  وتقديـــم 
اللواتي تفخر بهن وتتمنى سموها لهن المزيد 

من التقدم والتفوق. سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد  «
بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم )10( لسنة 

2021، بتعيين وكيل بالديوان الملكي. ونصت 

المادة األولى من األمر الملكي، على أنه يعين 
الدكتور خليفة بن علي الفاضل وكيال للتخطيط 
والدراسات والمتابعة بالديوان الملكي. وجاء في 

المادة الثانية، أن على وزير الديوان الملكي تنفيذ 
هذا األمر ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في 

الجريدة الرسمية.

الفاضل وكيال للتخطيط والدراسات والمتابعة بالديوان الملكي



رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس عن ُبعد.

 في مستهل االجتماع، أشاد مجلس الوزراء باللقاء 
الصحفـــي الذي أجراه صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء مع رؤســـاء تحرير 
الصحـــف المحلية، والذي تفّضل ســـموه من خالله 
بتحديـــد التوجهـــات الحكوميـــة لتحقيـــق الـــرؤى 
والتطلعـــات الملكية الســـامية لعاهل البالد حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
لصالـــح الوطن والمواطن، ووّجه المجلس الشـــكر 
والتقديـــر للســـلطة التشـــريعية والقطـــاع الخـــاص 
والمجتمـــع المدني والمواطنين على ما عّبروا عنه 
مـــن تأييد واعتزاز بما تضمنه اللقاء من مســـارات 
العمل الوطني للبناء والتطور بما يحقق المستقبل 

المشرق المنشود لكافة أبناء البحرين.
 وشـــّدد صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى أهميـــة تكثيـــف وتســـريع 
الحكوميـــة  التوجهـــات  لتنفيـــذ  العمـــل  مســـارات 
لصالـــح الوطـــن والمواطنيـــن مـــن خـــالل اللجـــان 
الوزاريـــة والخطط والبرامـــج التي تقوم بتنفيذها 
الوزارات مع رفع تقارير لتقييم التقدم في اإلنجاز 

بشكل دوري.
 بعدهـــا، أكد المجلس حرص الحكومة على أهمية 
مواصلـــة تطويـــر أفـــق التعـــاون بيـــن الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية لبلـــوغ األهداف الســـامية 
التـــي ترتكـــز عليهـــا مســـيرة العمـــل الوطنـــي فـــي 
تحقيـــق تطلعات المواطنين باعتبارها الغاية التي 

تلتقي حولها جهود كافة أعضاء فريق البحرين.
 ثـــم أكـــد مجلـــس الـــوزراء علـــى موقـــف مملكـــة 
البحريـــن الثابـــت في الوقوف إلـــى جانب المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، فهي بقيـــادة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

آل ســـعود وولـــي العهـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
األمـــن  ارتـــكاز  ومحـــور  االســـتراتيجي،  العمـــق 
العربـــي واإلقليمـــي، وعامل االســـتقرار األساســـي 
فـــي المنطقة واالقتصـــاد العالمـــي. وجدد مجلس 
الـــوزراء في هـــذا الصـــدد موقف مملكـــة البحرين 
الداعم لما جاء في بيان وزارة الخارجية بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة بشـــأن التقرير الذي 
تـــم تزويـــد الكونغـــرس األميركـــي به حـــول مقتل 
المواطـــن الســـعودي جمال خاشـــقجي رحمه هللا، 
مؤكـــًدا المجلـــس رفضـــه لـــكل مـــا يمـــس ســـيادة 

المملكة العربية السعودية.
الحوثـــي  ميليشـــيات  قيـــام  المجلـــس  أدان  ثـــم   
اإلرهابيـــة بإطالق صاروخ بالســـتي باتجاه مدينة 
الرياض ومســـيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  مشـــيط  وخميـــس 
الشـــقيقة، واســـتمرارها فـــي اســـتهداف األعيـــان 
المدنيـــة والمدنييـــن، وانتهاكهـــا الصـــارخ للقانـــون 

الدولي واإلنساني.
 ثم نظر المجلس فـــي الموضوعات المدرجة على 

جدول أعماله وقّرر ما يلي:
 أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:

القانونيـــة  اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون  1. مذكـــرة 
والتشـــريعية بشـــأن تعديـــل قانـــون تنظيـــم مهنة 
الصيدلـــة والمراكـــز الصيدليـــة، والتـــي تســـتهدف 
تعزيـــز اإلجـــراءات الرقابيـــة على صـــرف األدوية 
التـــي تحتـــوي علـــى المـــواد المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية بهدف تعزيز حماية المجتمع.
 2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية بشـــأن تعديل قانون المواد المخدرة 

والمؤثـــرات العقليـــة، حيـــث يرتكـــز التعديـــل على 
تشـــديد العقوبـــات وإحـــكام اإلجـــراءات الرقابيـــة 
لمكافحة اإلتجار بهذه المواد بما يساهم في زيادة 

حماية المجتمع من مخاطر هذه المواد.
 3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشريعية بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات 

تعزز الحماية القانونية للطفل.
القانونيـــة  اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون  4. مذكـــرة 
والتشريعية بشأن التصديق على النظام األساسي 

لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
5. مذكـــرة وزيـــر الخارجية بشـــأن إنشـــاء قنصلية 
عامـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي مدينـــة دبـــي بدولـــة 
تعزيـــًزا  الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
للعالقـــات األخويـــة الوطيدة بين البلديـــن، ودعًما 

للخدمات التي تقدم للمواطنين في الخارج.
6. مذكرة وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة بشـــأن 
تحويل مبالـــغ الدعم الحكومـــي واإلعانات المقرر 
تقديمهـــا لجميـــع الهيئـــات الخاصـــة العاملـــة فـــي 
شـــؤون  وزارة  إلـــى  والرياضـــة  الشـــباب  ميـــدان 

الشباب والرياضة.
القانونيـــة  اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون  7. مذكـــرة 
 5 علـــى  الحكومـــة  ردود  بشـــأن  والتشـــريعية 
اقتراحات برغبة ومشـــروع تعديـــل قانون مقدمة 

من مجلس النواب.
ثانيا: استعرض المجلس الموضوعات التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة 
والبنية التحتية بشأن أعمال اللجنة لعام 2020.

2. مذكـــرة وزير الداخلية حول الملخص التنفيذي 
إلنجـــازات قطاع التحـــول اإللكتروني لعام 2020، 
والتـــي أظهـــرت النتائـــج اإليجابيـــة لهـــذا التحول 
على صعيد توفير تكاليف الخدمة وتقليل الوقت 
الخدمـــات  لتنفيذهـــا وزيـــادة حزمـــة  المخصـــص 
اإللكترونيـــة المتكاملة التي تســـاهم في تحســـين 

جودة الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.

المنامة - بنا

تسريع تنفيذ التوجهات الحكومية وتقارير دورية لتقييم التقدم 
ـــي   ـــي واإلقليم ـــن العرب ـــكاز األم ـــور ارت ـــتراتيجي ومح ـــق االس ـــعودية العم ـــوزراء: الس ـــس ال مجل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء
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3. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء 
بشـــأن اإلجـــراءات المقترحـــة لطلبـــات زيـــارة 

الوفود الرسمية لمملكة البحرين.

مواصلة تطوير 
التعاون بين 

السلطتين لتحقيق 
تطلعات المواطنين 

رؤى جاللة الملك 
ترسم المستقبل 

المنشود ألبناء 
الوطن

الحوثيون مستمرون 
في االنتهاكات 

الصارخة للقانون 
الدولي 

زيادة حزمة 
الخدمات اإللكترونية 

المقدمة من 
“الداخلية”

 إنشاء قنصلية 
عامة للبحرين 

في دبي دعًما 
لمواطنينا بالخارج

رفض كل ما يمس 
سيادة المملكة 

العربية السعودية

تحويل مبالغ الدعم 
لجميع الهيئات 

العاملة في ميدان 
الرياضة



انتصــر القضــاء لقيــادي نقابــي واجــه مشــكلة مــع قيادييــن مــن االتحــاد 
الحــر لنقابــات عمــال البحرين، وذلك بإلغــاء قــرارات وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية وتحركات االتحاد لسحب الشرعية منه.

وقـــال محامـــي نقيـــب شـــركة مطار 
محيـــي  عبدالقـــادر  ســـيد  البحريـــن 
إن  المـــا،  أســـامة  محمـــد،  الديـــن 
المحكمـــة الكبـــرى اإلداريـــة أصدرت 
حكمـــا تاريخيـــا فـــي مســـيرة العمـــل 
النقابـــي في مملكـــة البحرين بتاريخ 
29 ينايـــر 2020 يلغي جميع قرارات 
وزارة العمـــل ومـــا يترتـــب عليـــه من 

آثار.
وذكـــر بـــأن المحكمـــة ثّبتت شـــرعية 
لمجلـــس  عبدالقـــادر  ســـيد  رئاســـة 
اإلدارة، وبينـــت حرفيـــا في حيثيات 
هـــو  عبدالقـــادر  ســـيد  بـــأن  الحكـــم 
الممثـــل القانونـــي المنتخـــب لنقابـــة 

شركة مطار البحرين.
محكمـــة  أيـــدت  كمـــا  وواصـــل: 
الثانيـــة  المدنيـــة  العليـــا  االســـتئناف 
فـــي تاريـــخ 27 أبريـــل 2020 حكـــم 
الدرجة األولـــى الصادر عن المحكمة 
الكبرى اإلدارية، ورفضت اســـتئناف 

وزارة العمـــل، وشـــددت في حيثيات 
الحكم بأن الجمعية العمومية للنقابة 
هـــي صاحبـــة الحق وهـــي المختصة 
بأمورهـــا، وفقـــا لنص المـــادة 13 من 
النقابـــات العماليـــة، وأكـــدت  قانـــون 
ع لم يخول  المحكمة على أن المشـــرِّ
أي  العمـــل(  )وزارة  اإلداريـــة  الجهـــة 
ســـلطة او حـــق فـــي عـــزل أو إيقاف 
مجلـــس إدارة أي نقابة عن ممارســـة 

حقها النقابي.
التمييـــز  محكمـــة  رفضـــت  وتابـــع: 
الطعـــن المقـــدم ضد الحكـــم، وثبتت 
التمييـــز  بمحكمـــة  المشـــورة  غرفـــة 
)الدائرة السادسة( بتاريخ 15 نوفمبر 
2020 حكـــم الدرجـــة األولـــى وحكم 
فـــي  وبينـــت  االســـتئناف،  محكمـــة 
حيثيات الحكم بـــأن الطعن بالتمييز 
برمته فاقد لسببه وعلى غير أساس.

وتابـــع: أكـــدت محكمـــة التمييز خلو 
اإلدعـــاء  حجـــة  يؤيـــد  مـــا  األوراق 

بالتزوير أو ينال من ســـامة العملية 
االنتخابية، وعليه يكون القرار فاقدا 
ســـببه القانونـــي الصحيـــح ويتعيـــن 

القضاء إلغاءه.
وبيـــن المحامـــي أســـامة المـــا بأن 
القضاء أنصف النقابـــة وأعاد حقها 
المســـلوب ووضع حـــدا للتجاوزات 

على قانون النقابات العمالية.
محكمـــة  حكـــم  بـــأن  المـــا  ولفـــت 
التمييـــز يحمـــل فـــي تفاصيله عدة 
مبـــادئ قانونيـــة تبعد الشـــكوك عن 
كانـــت  التـــي  الخاطئـــة  األعـــراف 
تتعاطى بهـــا النقابات في اعتمادها 

او اســـتمدادها الشرعية الفعلية من 
عـــدة أوراق غيـــر ملزمة قانونيا من 
وزارة العمل أو االتحادات العمالية، 
فـــي  هـــي  النهائيـــة  القـــرارات  وأن 
يـــد الســـلطة العليـــا للنقابـــات، وهي 

الجمعية العمومية.
درجـــات  فـــي  األحـــكام  وقـــال: 
التقاضـــي الثاث أكدت اســـتقالية 
النقابات وثبتت تفاصيل الشخصية 
االعتباريـــة للنقابـــات والتـــي كانت 
مســـلوبة بســـبب بعـــض اإلجراءات 
والممارســـات الخاطئـــة التي كانت 
تفرض علـــى النقابات مـــن الجهات 

اإلدارية.
وقـــال إن هذه األحـــكام وحيثياتها 
جديـــدة  قانونيـــة  مبـــادئ  ثبتـــت 
تصحـــح المفهـــوم الخاطـــئ وتضع 
غيـــر  اإلداريـــة  للتصرفـــات  حـــدا 
المســـؤولة التـــي من شـــأنها تعطيل 
عمـــل المنظمات النقابيـــة والتحكم 
ســـلب  طريـــق  عـــن  قراراتهـــا  فـــي 
الجمعيات العمومية حقهم األصيل 

في منظماتهم.
وذكرت المحكمـــة بحيثيات حكمها 

األوراق  مـــن  ثابـــت  كان  لمـــا  بأنـــه 
)وزارة  األولـــى  المدعـــى عليهـــا  أن 
العمـــل( أصـــدرت القـــرار المطعـــون 
عليـــه بتاريـــخ 14 أغســـطس 2019 
القانونـــي  الممثـــل  ســـند  بإلغـــاء 
للمدعية )النقابة( للدورة االنتخابية 
لوجـــود  اســـتنادا   )2023  2019-(
شـــكوى من االتحـــاد الحـــر لنقابات 
عمـــال البحرين بعـــدم صحة انعقاد 
الجمعيـــة العموميـــة التي تـــم فيها 
انتخـــاب مجلس إدارة النقابة، وهو 
مـــا لم يقـــم عليه دليل مـــن األوراق 
، فضًا عـــن أن الجمعيـــة العمومية 
“بالطعـــن”  المختصـــة  هـــي  للنقابـــة 
بإيقـــاف أو عـــزل أعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة، وأن حل المنظمات النقابية 
العماليـــة ومجالـــس إداراتهـــا يكون 
وفقا لإلجـــراءات المنصوص عليها 
بنـــاًء  أو  األساســـي،  نظامهـــا  فـــي 
علـــى شـــكوى حكـــم قضائـــي، وهو 
ما لـــم يتوافر في خصـــوص النزاع 
الماثـــل، إذ خلـــت األوراق مما يفيد 
بطان العمليـــة االنتخابيـــة للدورة 
االنتخابية، أو صدور حكم قضائي 

بحل مجلـــس إدارة النقابة، وهو ما 
لم يخول المشـــرع الجهـــة اإلدارية 
ثمة ســـلطة في هـــذا الشـــأن، إذ إن 
حـــل المنظمـــات النقابيـــة العماليـــة 
وفقـــا  يكـــون  إداراتهـــا  ومجالـــس 
لإلجـــراءات المنصـــوص عليهـــا في 
نظامها األساسي، أو بناًء على حكم 
قضائـــي وفقا لحكم المادة )١٧( من 

القانون المشار إليه.
وكانت نقابـــة المطار قد أعلنت عن 
انسحابها من عضوية االتحاد الحر، 
وهو ما قـــاد األخير لتحـــركات ضد 
اإلدارة القائمة وشكل مجلس ادارة 
آخـــر فـــي 15 ينايـــر 2020. وجـــاء 
توزيـــع مناصبهـــا االداريـــة كاآلتي: 
محمـــد عبدالرحمن الجو در رئيســـا 
للنقابـــة، وغ ازي جمعـــة المهزع نائبا 
لـــه، فيما تـــم انتخاب مريـــم صالح 
الياســـي أمينا للســـر يســـاعدها أح

وصالـــح  بوحســـان،  حســـن  مـــد 
عبدالمنعم بودالمـــة األمين المالي، 
ومريم إبراهيم الماجد مســـاع دا له، 
وبعضويـــة محمـــد خالـــد المريخي 

في مجلس اإلدارة.

رئيس االتحاد الحر متوسطا إدارة النقابة بقيادة الجودر الجمعية العمومية بقيادة سيد عبدالقادر

القضاء يعيد شرعية نقيب المطار بإلغاء قرارات “ العمل”
المحامـــي المـــا: مـــن مبـــادئ حكـــم محكمـــة التمييـــز إلغـــاء األعـــراف الخاطئـــة وأوراق “العمـــل”
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غالطونا في المعلومات ... وال معادلة للدراسة اإلكلينيكية عبر األونالين
قالت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية، في ردِّها على ما ورد في “البالد” في عددها الصادر بتاريخ 1 مارس 
بشــأن شــكاوى الدارســين لتخصــص الطب البشــري فــي الجامعات الصينية وتأخــر معادلة مؤهالتهــم، إنه تم تنفيذ 
الســنة الدراســية الســريرية )اإلكلينيكيــة( فــي المستشــفيات الجامعية التابعــة لجامعاتهم في الصيــن، وذلك خالًفا 
للحقيقــة، حيــث تبيــن الحًقــا مــن خــالل الردود الــواردة ضمن إجــراء التحقق من صحــة المؤهل وصحــة المعلومات 
الواردة في الوثائق المقدمة من الطلبة عن طريق المستشار الثقافي بجمهورية الصين، بأن هؤالء الطلبة قد أكملوا 
مــا تبقــى مــن الســنة الســريرية اإلكلينيكية عبر المنصــات اإللكترونية، مع أنهــم وقعوا على تعهد بتحمل المســئولية 

القانونية في حال عدم صحة أي معلومات تقدموا بها عند تقديم طلبات المعادلة.

وأشـــارت إلـــى أن “طريقـــة تنفيذ 
هذا التدريب بالشكل المشار إليه 
ال يمكـــن قبولها، حيـــث إن تنفيذ 
سنة سريرية )إكلينيكية( تتطلب 
مهـــارات عمليـــة تخضـــع للتقييم 
والمتابعة واإلشراف المباشر من 
الجامعـــة وهي جزء مـــن المنهج 
الطبـــي فـــي الدراســـة وال تعطى 
أو تمنـــح أي شـــهادة علميـــة فـــي 
بعـــد  إال  الطبيـــة  التخصصـــات 
إتمام وإنجاز هذه السنة بالشكل 
الصحيـــح والســـليم”. وفيما يلي 

نص رد اللجنة كاما:
 أوالً: اســـتنادًا للمرســـوم بقانـــون 
بشـــأن   1995 لســـنة   )19( رقـــم 
تـــم  العلميـــة  المؤهـــات  تقويـــم 
تشـــكيل اللجنة الوطنيـــة لتقويم 
المؤهـــات العلميـــة المعنية وفق 
التنظيمية  والقـــرارات  المرســـوم 
لهـــا بمعادلـــة وتقويـــم المؤهات 
العلميـــة فوق الشـــهادة الثانوية 
  البحريـــن  مملكـــة  لمواطنـــي 
مؤسســـات  مـــن  لهـــم  الصـــادرة 
التعليـــم العالـــي األجنبيـــة خارج 
المملكـــة، كمـــا تتولـــى التوصيـــة 
التعليـــم  وبرامـــج  بمؤسســـات 
بالدراســـة  الموصـــى  العالـــي 
المملكـــة، وتتكـــون  فيهـــا خـــارج 
هـــذه اللجنـــة مـــن ممثلـــي كافـــة 
القطاعات الوظيفية واألكاديمية 

فـــي المملكة المرشـــحين من قبل 
قطاعاتهـــم كممثـــل عـــن األطباء 
مرشـــح مـــن قبـــل وزارة الصحـــة 
وممثـــل عن المهندســـين مرشـــح 
من قبل وزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 

وغيرهم.
الوطنيـــة  اللجنـــة  تقـــوم  ثانًيـــا: 
بتأديـــة مهامهـــا وفـــق القـــرارات 
المنظمة إلجراءات عملها كالقرار 
الـــوزاري رقم )337( لســـنة 2016 
بتشـــكيل اللجنة الوطنية لتقويم 
وتنظيـــم  العلميـــة  المؤهـــات 
إجـــراءات عملها، والقرار الوزاري 
رقم )887/م ع ن/2018( بتعديل 
بعض أحكام القـــرار رقم )337/م 
اللجنـــة  بتشـــكيل   )2016 ن/  ع 
المؤهـــات  لتقويـــم  الوطنيـــة 
العلميـــة وتنظيم إجراءات عملها 

والقرارات التنظيمية األخرى.
بالشـــكوى  يتعلـــق  فيمـــا  ثالًثـــا: 
المرفوعـــة من الطلبـــة الحاصلين 
غيـــر  معادلـــة  قـــرارات  علـــى 
مســـتوفية من مؤسســـات تعليم 
عاٍل بجمهورية الصين، نفيد بأن 
اللجنـــة تتولـــى دراســـة الطلبـــات 
حـــدة  علـــى  كاً  إليهـــا  الـــواردة 
للتحقـــق من اســـتيفاء المؤهات 
بالضوابـــط  وإلتزامهـــا  العلميـــة 
والمعايير واالشـــتراطات المقررة 

وفـــق القـــرارات التنظيمية لعمل 
اللجنـــة، وفـــي حـــال تبيـــن للجنة 
أن هناك أي مخالفة وعدم التزام 
ال  فإنـــه  والمعاييـــر،  بالضوابـــط 
يمكـــن لهـــا االســـتيفاء، وال تملك 

حق االستثناء من ذلك.
الطلبـــة  هـــؤالء  تقـــّدم  رابًعـــا:   
مؤهاتهـــم  معادلـــة  بطلبـــات 
العلميـــة الطبيـــة مع اإلقـــرار عند 
تقديـــم الطلب بأنه قـــد تم تنفيذ 
الســـريرية  الدراســـية  الســـنة 
)اإلكلينيكيـــة( في المستشـــفيات 
لجامعاتهـــم،  التابعـــة  الجامعيـــة 
حيـــث  للحقيقـــة،  خاًفـــا  وذلـــك 
تبيـــن الحًقـــا مـــن خـــال الـــردود 
الـــواردة ضمن إجراء التحقق من 
صحة المؤهل وصحة المعلومات 
الواردة فـــي الوثائق المقدمة من 
المستشـــار  طريـــق  عـــن  الطلبـــة 
الثقافـــي بجمهوريـــة الصين، بأن 
هـــؤالء الطلبة قد أكملوا ما تبقى 
من السنة الســـريرية اإلكلينيكية 
المنصـــات  عبـــر   )Clerkship(
بأنهـــم  العلـــم  مـــع  اإللكترونيـــة، 
قـــد وقعـــوا علـــى تعهـــد بتحمـــل 
المســـئولية القانونيـــة فـــي حـــال 
عدم صحـــة أي معلومات تقدموا 
بهـــا عند تقديم طلبـــات المعادلة، 
وعليه فإنـــه كان من األولى ومن 
منطلق المســـئولية الملقاة عليهم 

المعلومـــات  بإعطـــاء  االلتـــزام 
الخاصـــة  والصحيحـــة  الدقيقـــة 
بالطلب عند التقدم للمعادلة وأن 
يقـــّروا بتنفيذ جزء مـــن البرنامج 
الدراســـي عـــن طريـــق التعلم عن 
بعـــد. ناهيك عن أن طريقة تنفيذ 
هذا التدريب بالشكل المشار إليه 
ال يمكـــن قبولهـــا، حيث ال يتصّور 
ســـريرية  ســـنة  تنفيـــذ  يتـــم  أن 
مهـــارات  تتطلـــب  )إكلينيكيـــة( 
عملية تخضـــع للتقييم والمتابعة 
واإلشـــراف المباشـــر من الجامعة 
وهي جزء من المنهج الطبي في 
الدراســـة وال تعطـــى أو تمنح أي 
شـــهادة علميـــة فـــي التخصصات 
الطبيـــة إال بعد إتمام وإنجاز هذه 
السنة بالشكل الصحيح والسليم، 
وعـــادة تكـــون ممنهجـــة بجميـــع 
األساســـيات الطبية التـــي تعلمها 
طيلة الســـنوات الدراســـية ويتم 
وتحديـــد  فيهـــا  الطالـــب  تقييـــم 
مســـتواه التحصيلـــي )مـــن قبـــل 
للمؤسســـة  ينتســـبون  أطبـــاء 
التعليميـــة ذاتهـــا وعامليـــن فـــي 
يجـــب  أنهـــا  أي  المستشـــفيات( 
أن تكـــون تحت إشـــراف مباشـــر 
وتقييم مباشر من أساتذة أطباء 
فـــي المستشـــفى الجامعـــي التي 

يطبق فيها هذه السنة.
فـــي  بأنـــه  يخفـــى  ال  خامًســـا: 

ظـــل الجائحـــة العالميـــة حاولـــت 
الجامعـــات إيجـــاد حلـــول بديلـــة 
وإغـــاق  وتعطيلهـــا  للدراســـة 
لمنـــع  وذلـــك  الجامعـــي،  الحـــرم 
تفشـــي المـــرض وعـــدم االضـــرار 
بمصالح الطلبة من خال السماح 
لهم بمواصلة الدراســـة الجامعية 
عبـــر المنصـــات اإللكترونية، لكن 
التحـــدي الكبيـــر كان مـــن نصيب 
  ســـواء  الطـــب  كليـــات  طلبـــة 
المحلية أو األجنبيـــة الخارجية 
التعليـــم  فـــي  يعتمـــدون  الذيـــن 
الجانـــب  علـــى  أساســـي  بشـــكل 
العملـــي والتطبيق الســـريري في 
المستشـــفيات الجامعيـــة، ونظًرا 
ال  التـــي  البرامـــج  هـــذه  لطبيعـــة 
خـــال  مـــن  دراســـتها  يتصـــور 
كانـــت  اإللكترونيـــة،  المنصـــات 
الخيـــارات المتاحـــة بيـــن تأجيل 
الدراســـة وبين الحضور المباشـــر 
مـــا  وهـــذا  اســـتثنائية  بصفـــة   
معادلـــة  خـــال  مـــن  تـــم رصـــده 
دول  مـــن  الطبيـــة  المؤهـــات 
فضـــا  ومصـــر،  كاألردن  أخـــرى 
عـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي 
فـــي مملكة البحرين فـــي برنامج 

الطب البشري.
سادًســـا: أمـــا بشـــأن االدعـــاء بأن 
عادلـــت  قـــد  الوطنيـــة  اللجنـــة 
وذات  النظـــام  بـــذات  مؤهـــات 
عـــن  صـــادرة  لمؤهـــات  اآلليـــة 
المملكة األردنية الهاشمية ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فهو 
قول مـــردوٌد عليه وال أســـاس له 
مـــن الصحـــة، حيـــث إن اللجنـــة 
الوطنيـــة لـــم تعـــادل أي مؤهات 
علميـــة طبيـــة تـــم تقديـــم جـــزء 
مـــن الســـنة اإلكلينيكيـــة فيها عن 

بعـــد، وذلـــك اللتزامهـــا بالضوابط 
والمعاييـــر وتقديـــم كل الوثائـــق 
التـــي تؤكـــد علـــى تنفيـــذ جميـــع 
فيهـــا  بمـــا  الدراســـية  الســـنوات 
)اإلكلينيكيـــة(  الســـريرية  الســـنة 

باألنظمة المتعارف عليها.
ســـابًعا: أما بشـــأن القول بتواصل 
مـــع  الطبيـــة  الفرعيـــة  اللجنـــة 
الطلبـــة، فإنه ادعاء ال أســـاس له 
من الصحـــة حيث أقـــّرت اللجنة 
الفرعية الطبيـــة بعدم علمها عند 
إصدار التوصية في المرة األولى 
عـــن أي معلومـــات حـــول تطبيق 
البرنامج بالتعلم عن بعد كما أنها 
لـــم تتواصـــل مـــع الطلبـــة في أي 

شأن حول ذلك.
ثامًنا: إن اللجنة الوطنية ال تملك 
وفق القـــرارات المنظمـــة لها حق 
االســـتثناء فـــي تطبيـــق المعايير 
الخاصـــة بالمعادلة على فئة دون 
أخـــرى. ووفًقـــا لآلليـــة المقرة من 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة  قبـــل 
لتقويـــم  الوطنيـــة  اللجنـــة  فـــإن 
فـــي  تنظـــر  العلميـــة  المؤهـــات 
طلبـــات معادلة المؤهات الطبية 
الصادرة مـــن الجامعات الصينية 
بالدراســـة  )للملتحقيـــن  الخمـــس 
فيهـــا قبل 2017م( وفق القرارات 
المعمـــول بهـــا لـــدى اللجنـــة وفي 
حال عدم اســـتيفائها يتم إحالتها 
للمجلـــس األعلـــى للصحـــة، كمـــا 
أقرت اآلليـــة أيًضا بأن المؤهات 
غيـــر المســـتوفية لعـــدم تطبيـــق 
تحـــت  العملـــي  التدريـــب  ســـنة 
إشراف الجامعة يتم إحالتها إلى 
المجلس األعلـــى للصحة إلصدار 

القرار المناسب بشأنها.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“المؤهالت 
العلمية” ترد على 

شكاوى طلبة الطب 
البشري في الصين

محرر الشؤون المحلية

المحامي أسامة المال



https://alwatannews.net/article/868946

تشـــريعي  تعديـــل  ^تمّكـــن 
برلماني بشأن مضاعفة غرامة تكرار 
مخالفة إشـــغال الطريق العام والتي 
تشـــمل الباعـــة الجائلين مـــن انتزاع 
موافقة مجلس بلدي المحرق، حيث 
صـــوت 5 من أصـــل 8 أعضاء لصالح 

المقترح.
وقبل التصويت، أبدى رئيس مجلس 
المرباطـــي  غـــازي  المحـــرق  بلـــدي 
تحفظـــه علـــى التعديـــل التشـــريعي، 
ومـــا يمكن أن يتســـبب به من أضرار 

اجتماعية وإنسانية.
لتحديـــد  شـــروًطا  هنـــاك  أن  وبّيـــن 
مواقع عمل الباعة الجائلة، كما يمكن 
تنظيـــم عمـــل الباعـــة الجائليـــن مـــن 
المواطنين في حال كانت أنشطتهم 
المحـــات  أنشـــطة  مـــع  ال تتعـــارض 

الموجودة على هذا الشارع.
أن  المجدمـــي  باســـم  البلـــدي  ورأى 
عدم تطبيـــق العقوبات وتشـــديدها، 
تشـــابه  العتبـــارات  وإخضاعهـــا 
مـــن  العديـــد  ســـيخلق  األنشـــطة 

اإلشكاالت، كأن يّدعي أحد الباعة أن 
نشاطه مختلف ألنه يبيع كنار أصفر، 
فيما النشاط التجاري المرخص على 

الشارع يبيع كنار أخضر.
 مـــن جانب آخـــر، دعـــا المجلس إلى 

إعادة تنظيم وضع أعمدة اإلنارة في 
القســـائم السكنية بمدينة شرق الحد 

اإلسكانية.
الكعبـــي  عبدالعزيـــز  البلـــدي  ولفـــت 
المواطنيـــن  مـــن  العديـــد  أن  إلـــى 
المســـتفيدين متضـــررون من مواقع 
األعمـــدة التـــي تغلـــق أحياًنـــا جـــزًءا 
مـــن كـــراج الســـيارة أو بـــاب المنزل، 
مما يعيـــق حركة الدخول والخروج، 
مســـاحة  حجزهـــا  إلـــى  إضافـــة 
يمكـــن اســـتغالها كموقـــف خارجـــي 

للسيارات.
المحـــرق  بلديـــة  عـــام  مديـــر  وبيـــن 
إبراهيـــم الجـــودر أن اإلنـــارة المعلقة 
أفضـــل من اإلنـــارة الثابتة من حيث 
التكلفـــة والصيانـــة إضافـــة لتقليـــل 

الحوادث عبر االصطدام بها.
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الســماح بإضافــة غرفــة مصاعــد فــي االرتــدادات الخارجية

مكتب لخدمة كبار السن بالبلدية

مـــّرر مجلس بلدي المحـــرق مقترًحا 
فـــي  مكتـــب  بتخصيـــص  يقضـــي 
الســـن ممـــن  كبـــار  البلديـــة لخدمـــة 
يواجهـــون صعوبـــة فـــي التعامل مع 
المنصـــات اإللكترونيـــة المخصصـــة 

لتقديم طلبات الخدمات البلدية.
 وأوضـــح رئيـــس المجلـــس البلـــدي 
غـــازي المرباطـــي أن هـــذا المقتـــرح 
يأتـــي فـــي إطـــار مـــا يـــرد ألعضـــاء 
المجلـــس مـــن ماحظـــات بشـــأن ما 
يواجهه كبار الســـن مـــن صعوبة في 
التعامـــل مـــع الوســـائل االلكترونية، 
ممـــا يجعلهـــم فـــي موضـــع إحـــراج، 

إضافـــة إلـــى تعطـــل طلباتهـــم نظـــًرا 
لعـــدم تمكنهم من إنجـــاز المعامات 

ا. إلكترونيًّ
 إلـــى ذلك، اســـتعرض مجلـــس بلدي 

األشـــغال  وزيـــر  موافقـــة  المحـــرق 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
بإضافـــة  الســـماح  علـــى  العمرانـــي 
االرتـــدادات  فـــي  للمصاعـــد  غـــرف 

الخارجية للمناطق السكنية القائمة، 
بشـــرط موافقة الجيران الماصقين 

والدفاع المدني.
 وبّيـــن مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق 
إبراهيم الجودر أن اشتراط موافقة 
الجـــار يأتـــي فـــي إطار الخشـــية من 
تســـبب المصعـــد فـــي الكشـــف على 
الجار في حال كونه شـــفاًفا، إضافة 
إلـــى ما قد يتســـبب بـــه المصعد من 
إزعـــاج نتيجـــة مـــا يصـــدر عنـــه من 

أصوات. 
ورحـــب المجلـــس بموافقـــة الوزيـــر 
علـــى المقتـــرح مـــع بحـــث إمكانيـــة 
االستعاضة عن موافقة الجار بوضع 
اشتراطات خاصة تمنع تضرر الجار.

فيضان المجاري

بلـــدي  مجلـــس  ^اســـتعرض 
المحـــرق خال االجتماع مشـــكلة 
رقـــم  المجـــاري  محطـــة  فيضـــان 
)B16( عند تقاطع ريا بشـــكل شبه 
يومـــي بالقـــرب مـــن مدخـــل نادي 

سماهيج.

غازي المرباطي

إبراهيم الجودر

تغليظ عقوبة “الجائلة” تعبر بأغلبية ضئيلة
ــد” ــح ــم “شـــــرق ال ــائ ــس ــي ق ــدة اإلنـــــــارة فـ ــمـ تــنــظــيــم وضــــع أعـ

سيدعلي المحافظة

للتربيـــة  إنمـــاء  مركـــز  رئيـــس  قـــال 
الخاصة عبدالرحمـــن الغانم لـ “الباد” 
لفيـــروس  الســـلبية  التأثيـــرات  إن  
علـــى  فـــادح  بشـــكل  أثـــرت  كورونـــا 
قطـــاع مؤسســـات التربيـــة الخاصـــة 
ين  وبـــأن أغلـــب المراكـــز تعانـــي األمرَّ

اقتصاديا.
التحـــاق  توقـــف  بـــأن  الغانـــم  وأكـــد 
األطفال في تلك المؤسســـات تطبيقا 
نتيجـــة  أو  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
عزوف األهل عن إلحاق أبنائهم خوفا 
عليهـــم، وضع مراكـــز التربية الخاصة 

في وضع ال يحسدون عليه.
وبيـــن بـــأن انقطـــاع فئـــة األطفال من 

عـــن  الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي 
الحضـــور للمراكـــز، يؤثـــر بشـــكل كبير 
مهاراتهـــم،  وتنميـــة  تطورهـــم  علـــى 

خصوصـــا وأنهم يعانـــون من صعوبة 
والتطبيقـــات  البرامـــج  اســـتخدام 
بعـــد،  عـــن  للتعلـــم  اإللكترونيـــة 

مســـتدرًكا بـــأن “تدريبهـــم وتعليمهـــم 
يتطلب إلحاقهم بشـــكل مباشر؛ نظرا 
البرامـــج  تلـــك  تطبيـــق  لخصوصيـــة 

والحاجة إلى متخصصين مؤهلين”.
وفـــي ذات االتجـــاه، لفـــت الغانم إلى 
أن األضـــرار التـــي لحقت بمؤسســـات 
التربية الخاصة وســـير عملها؛ بسبب 
إلـــى  أدى  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات 

إغاق عدد منها بشـــكل نهائي نتيجة 
انخفـــاض اإليـــرادات الماليـــة بصورة 
اللتزاماتهـــا  تســـديدها  دون  تحـــول 

المختلفة.
وتابـــع أن “الرســـوم الماليـــة المختلفة 
تشـــكل عبئـــا كبيـــرا كرســـوم التأمين 
االجتماعي، وارتفـــاع تكاليف فواتير 
الميـــاه والكهرباء، وما يلزم من توفير 

األدوات والمـــواد الخاصـــة ممـــا يزيد 
من الكلفة المالية التشغيلية”.

الســـلبية  التأثيـــرات  “أن  وأردف 
هـــذه أدت أيضـــا إلـــى فقـــدان العمالة 
واالختصاصييـــن العامليـــن فـــي هذا 
المجـــال لوظائفهم بســـبب عدم قدرة 
أصحـــاب العمل على ســـداد أجورهم، 

خصوصا لغير البحرينيين”.
الرســـوم  خفـــض  إلـــى  الغانـــم  ودعـــا 
الحكومية والكلفة التشغيلية كرسوم 
التأمين االجتماعي ورســـوم الكهرباء 
والمـــاء، ورفع نســـبة دعـــم األجور أو 
زيـــادة المـــدة الزمنيـــة لفتـــرة الدعـــم، 
وكذلـــك العمل على وضع آلية لصرف 
الدعم الخاص باألطفال ذوي اإلعاقة 
من خال مؤسسات التربية الخاصة.

ــا ــي اقتصاديـ ــز تعانـ ــب المراكـ ــة لــــ “^”: أغلـ ــة الخاصـ ــاء للتربيـ ــز إنمـ ــس مركـ رئيـ

صعوبة التعليم عن بعـد لذوي االحتياجـات الخاصـة

عبدالرحمن الغانم 

إبراهيم النهام
لوضع آلية لصرف 

دعم ذوي 
اإلعاقة عبر 
مؤسساتهم

ارتفاع كلفة 
الخدمات 

التشغيلية أفقد 
كثيرين وظائفهم

الحبس عاًما وغرامة ألفي دينار... عقوبة الطبيب “المتسّتر”
أقـــّرت لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي مجلـــس النـــواب نـــص 
قانـــون  مـــن   231 رقـــم  المـــادة  تعديـــل 
علـــى  التعديـــل  نـــص  حيـــث  العقوبـــات 
)يعاقـــب بالحبـــس مـــدة ال تقل عن ســـنة 
وبالغرامـــة التي ال تقل عن 200 دينار وال 
تتجـــاوز 2000 دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن 
العقوبتيـــن مـــن قـــام فـــي أثنـــاء مزاولته 
مهنـــة طبيـــة أو صحيـــة بالكشـــف علـــى 
مصـــاب  بإســـعاف  أو  متوفـــي  شـــخص 
بـــه عامـــات  بإصابـــة جســـيمة وجـــدت 
تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية 
أو جنحـــة أو إذا توافـــرت ظـــروف أخرى 
تدعـــو إلى االشـــتباه في ســـببها ولم يبلغ 

السلطة العامة بذلك(.
وبحســـب اللجنـــة فـــإن المقتـــرح بقانون 

يهـــدف فـــي ضـــوء مذكرتـــه اإليضاحيـــة 
المرفقـــة إلـــى تشـــديد العقوبـــة المقـــررة 
للجريمة الواردة بالمـــادة 231 من قانون 
العقوبـــات والتي تعاقـــب كل من قام في 
أثنـــاء مزاولتـــه مهنـــة طبيـــة أو صحيـــة 
بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف 
بـــه  وجـــدت  جســـيمة  بإصابـــة  مصـــاب 
عامـــات تشـــير إلى أن وفاتـــه أو إصابته 
توافـــرت  إذا  أو  جنحـــه  أو  جنايـــة  مـــن 
ظـــروف أخـــرى تدعو إلـــى االشـــتباه في 

سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك.
ونصـــت المـــادة األولى فـــي التعديل في 
االقتراح بقانون على أن “يســـتبدل بنص 
المـــادة 231 من قانـــون العقوبات الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقم 15 لســـنة 1976 
النص اآلتي: )يعاقب بالحبس مدة ال تقل 
عن ســـنة وبالغرامة التي ال تقل عن 200 
دينار وال تتجـــاوز 2000 دينار أو بإحدى 

هاتيـــن العقوبتيـــن مـــن قـــام فـــي أثنـــاء 
مزاولتـــه مهنة طبية أو صحية بالكشـــف 
على شـــخص متوفي أو بإسعاف مصاب 
بإصابة جسيمة وجدت به عامات تشير 
إلـــى أن وفاتـــه أو إصابتـــه مـــن جناية أو 
أخـــرى  توافـــرت ظـــروف  إذا  أو  جنحـــة 
تدعـــو إلى االشـــتباه في ســـببها ولم يبلغ 
الســـلطة العامـــة بذلـــك(. فيمـــا كان فـــي 
النـــص األصلي للمـــادة )يعاقـــب بالغرامة 
التـــي ال تتجاوز عشـــرة دنانيـــر( والهدف 

مـــن التعديـــل وفًقـــا للجنـــة فـــي تشـــديد 
العقوبـــة للجريمـــة المقـــررة بالنص محل 
التعديـــل وذلـــك لمـــا تمثلـــه مـــن خطورة 
والحاجـــة إلـــى تشـــديد العقوبـــة المقررة 
لتحقيـــق الردع ضد الفعـــل المجرم بنص 
المـــادة ســـالفة الذكـــر، وذلك علـــى النحو 
الذي فصلته المذكرة اإليضاحية المرفقة 

باالقتراح بقانون محل الرأي القانوني.
المستشار القانوني بمجلس النواب أحمد 
البـــدري أكد فـــي معرض عرضـــه لتعديل 
القانـــون أن االقتراح يهدف بقانون محل 
الـــرأي إلى تغليظ العقوبة الواردة بالمادة 
رقـــم 231 مـــن قانون العقوبـــات على من 
قـــام فـــي أثنـــاء مزاولتـــه مهنـــة طبية أو 
صحية بالكشـــف على شخص متوفى أو 
إســـعاف مصاب بإصابات جسيمة وتبين 
ا من  لـــه وجـــود عامات تشـــير إلـــى أن أيًّ
الوفـــاة أو اإلصابـــة الجســـيمة ناجمة عن 

جناية أو جنحه أو اشتبه في سبب الوفاة 
أو اإلصابـــة الجســـيمة ورغم ذلك لم يبلغ 
الســـلطات العامة بأمر الوفـــاة أو اإلصابة 
الجســـيمة. وأشار إلى أن االقتراح يسهم 
فـــي إباغ مـــن يقومون بالكشـــف الطبي 
على شـــخص متوفي أو مصاب بإصابات 
جســـيمة من جريمة الجنايـــة أو الجنحة 
فـــي قيـــام الســـلطات العامـــة بالتحقيـــق 
في أمر تلك الجرائم والعمل على كشـــف 
مرتكبيهـــا وتقديمهـــم للمحاكمة الجنائية 
ممـــا يـــؤدي فـــي نهايـــة األمـــر إلـــى الحد 
مـــن ارتـــكاب الجرائـــم وهـــو مـــا يتحقـــق 
معـــه الغرض من العقوبـــة بتحقيق الردع 
بنوعيـــه العام والخاص، فالـــردع العام أو 
ما يسمى بالتخويف الجماعي يحمل في 
ا للكافة بالمصير الذي  طياته تحذيًرا قويًّ
ينتظـــر مـــن يرتكـــب الجريمـــة. وأوصت 
اللجنة بتوافق جميع أعضائها الحاضرين 

بالموافقة على االقتـــراح بقانون بتعديل 
المـــادة 231 من قانـــون العقوبات الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقم 15 لســـنة 1976 
نظـــًرا لوجاهة األســـس والمبـــادئ العامة 

التي يستند إليها.
وبالنسبة لمدى تناسب العقوبة المقترحة 
مـــع الجـــرم المرتكـــب، فقد أكـــدت وزارة 
الصحة أنها ليست الجهة المختصة حيث 
ينعقـــد االختصـــاص ببحث تلك المســـألة 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  لـــوزارة 

واألوقاف ومجلس القضاء األعلى.
عـــدم  فأكـــدت  الداخليـــة  وزارة  أمـــا 
الموضـــوع،  فـــي  بالنظـــر  اختصاصهـــا 
أمـــا وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف فبّينـــت عـــدم اســـتباقها لرأي 
الحكومـــة فـــي دراســـة االقتـــراح بقانون 
لحيـــن إحاطتهـــا علًمـــا بـــه ودراســـته من 

جانبها وإبداء رأي نهائي فيه.

فرض سياسة 
“التخويف الجماعي” 

لكل من ينوي 
ارتكاب الجريمة

علوي الموسوي
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