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 Ö``MÉ``°``U Iô``̀ °``̀†``̀M ó```````̀cCG
 ø`̀H ó``̀ª``̀M ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG á```̀dÓ```̀é```̀dG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H √RGõ```à```YG ió`̀Ø`̀ª`̀ dG
 É¡dòH  π`̀°`̀UGƒ`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG
 ΩÉ«≤dG  »a  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀LGhh É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀H
 õjõ©Jh ,á«HÉbôdGh ájQƒà°SódG
 á©HÉædG  á«WGô≤ªjódG  º«gÉØe
 á«æWƒdG  º`̀«`̀≤`̀dGh  áaÉ≤ãdG  ø`̀e

.á≤jô©dG
 ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó``̀N  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 ¢`̀ù`̀eCG ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀L
 á`̀jRƒ`̀a ô`̀«`̀î`̀°`̀ü`̀dG ô`̀°`̀ü`̀b »``̀a
 á°ù«FQ  π`̀ æ`̀ jR  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  â`̀æ`̀H
 øH »`̀ ∏`̀ Yh ,ÜGƒ```æ```dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U
 »°ù«FQ  »`̀Ñ`̀FÉ`̀fh  ,iQƒ``̀°``̀û``̀dG
 ≈dEG  Gƒ©aQ  å«M  ,ø«°ù∏éªdG
 ≈∏Y  ø«°ù∏éªdG  OQ  ¬`̀à`̀dÓ`̀L
 …òdG  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ÜÉ£îdG
 ìÉààaG  ∫ÓN ¬àdÓL ¬H π°†ØJ
 π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO

.¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG
 Üô````̀YCG ,AÉ``̀≤``̀ ∏``̀ dG ∫Ó`````̀Nh
 √ô`̀jó`̀≤`̀Jh √ô`̀μ`̀°`̀T ø`̀Y ¬`̀à`̀dÓ`̀L
 ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  »°ù∏éªd
 º```̀YO »`````̀a É``````̀ª``````̀gQhO ≈```̀∏```̀Y
 á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG Iô`̀«`̀ °`̀ù`̀e
 øWƒdG  ídÉ°üe  ø`̀Y  ´É`̀ aó`̀ dGh
 ø«fGƒ≤dG  áeƒ¶æe  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 äÉ©∏£J »Ñ∏j ÉªH äÉ©jô°ûàdGh

.ø«æWGƒªdG
 ÉªH  ¬``à``dÓ``L  OÉ```̀°```̀TCG  É``ª``c
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  OQ  ¬æª°†J
 õ`̀jõ`̀©`̀J π````̀LCG ø``̀ e ÜGƒ```̀ æ```̀ dGh
 ôjƒ£Jh  »WGô≤ªjódG  QÉ°ùªdG
 √ôjó≤J øY ¬àdÓL ÉHô©e ,¬FGOCG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùªd
 AÉæÑ∏d  ,ø«à£∏°ùdG  ø«H  ôªãªdG
 äGõéæe  ø`̀e  ≥≤ëJ  É`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 º`̀ FÉ`̀YO ï`̀ °`̀Sô`̀J äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀eh
 ≈∏Y  ácQÉÑªdG  øWƒdG  Iô«°ùe
.QÉgOR’Gh »bôdGh Ωó≤àdG ÜQO
 Oó`̀Y ≈```̀dEG AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ¥ô`̀£`̀ Jh
 ¿CÉ°ûdG  º¡J  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  øe
 äGQƒ£àdG  á°UÉîHh  ,»∏ëªdG
 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »`̀ a Ió`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 .19ó«aƒc  -  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``̀ dÓ``̀L Üô``````̀YCG å``̀«``̀M
 Oƒ¡édÉH  √RGõàYG  øY  ióØªdG
 ≥`̀jô`̀Ø`̀d á`̀∏`̀«`̀Ñ`̀æ`̀dG á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G
 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
 áaÉch  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ∞∏àîe  »a  á«æ©ªdG  Iõ`̀¡`̀LC’G
 »àdG  äÉYÉ£≤dGh  äÉ°ù°SDƒªdG
 ô«HGóàdG ™«ªL ò«ØæJ ≈∏Y πª©J
.áëFÉédG √òg QÉ°ûàfG øe óë∏d
 ≈°ù«Y ÖFÉædG ¬àdÓL CÉægh
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  »°VÉ≤dG  »∏Y
 IõFÉéH √Rƒa áÑ°SÉæªH ÜGƒædG
 áÄa{  »Hô©dG  »fÉªdôÑdG  õ«ªàdG
 OÉ`̀ë`̀JÓ`̀d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG zAÉ``̀°``̀†``̀YC’G
 Gô«¶f  ,»``Hô``©``dG  »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 √QhOh  ¬JÉeÉ¡°SEGh  ¬JÉeóîd
 »Hô©dGh  »æjôëÑdG  »fÉªdôÑdG
 ∂dòc  ¬àdÓL  CÉæg  Éªc  ,õ«ªàªdG
 ó`̀jGõ`̀dG  º`̀°`̀SÉ`̀L  ∫’O  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ¢ù«FQh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y
 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ``°``û``dG  á`̀æ`̀é`̀d
 ¿Ó``YEG  áÑ°SÉæªH  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh
 »`̀Hô`̀©`̀dG »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG OÉ``̀ë``̀J’G
 õ`̀ «`̀ ª`̀ à`̀ dG Iõ```̀FÉ```̀é```̀H É````̀gRƒ````̀a

 2020  ΩÉ©d  »Hô©dG  »fÉªdôÑdG
.¿ÉªdôÑdG ƒ°†Y áÄa øY

 √ôjó≤J øY ¬àdÓL ÜôYCGh
 π°UGƒj »àdG áª¡ªdG äÉMÉéæ∏d
 »a  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG  É¡≤«≤ëJ
 Gó``cDƒ``e ,ä’É``̀é``̀ª``̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 õjõ©J  ≈∏Y  º¡°UôëH  √RGõàYG
 ™«ªL »a É¡àjGQ ™aQh É¡JOÉjQ

.á«dhódG πaÉëªdG
 É°ù«FQ  Üô`̀YCG  ,º¡ÑfÉL  øe
 ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  »°ù∏ée
 ô``μ``°``û``dG ø````̀Y Qƒ```̀ °```̀†```̀ë```̀ dGh
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 áªjôμdG ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ≈∏Y
 ¬àdÓL  ájÉYQh  ΩÉªàgG  ≈∏Yh
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ù∏d  ¬`̀ª`̀YOh
 á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG πμ°T …òdGh
 »``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG π```ª```©```dG AGô``````````̀KE’
 ójõe  ≥«≤ëJh  ,»©jô°ûàdGh
 áμ∏ªªdG  ídÉ°üd  äGRÉéfE’G  øe

.õjõ©dG É¡Ñ©°Th
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  Ωó≤J  ó`̀bh
 ÜÉ£îdG  ≈∏Y  √OQ  π¡à°ùe  »a
 …RÉ©àdG  ôMCÉH  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG
 ó«≤a »`̀a IÉ`̀°`̀SGƒ`̀ª`̀dG  ¥OÉ`̀ °`̀Uh
 ¬d  Qƒ`̀Ø`̀¨`̀ª`̀dG  ô«ÑμdG  áμ∏ªªdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG

.áØ«∏N ∫BG
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e OÉ``̀ °``̀ TCGh
 »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ôeC’G  Qhó°üH
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø««©àH
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh

.AGQRƒdG ¢ù∏éªd É°ù«FQ
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ¢ùªàdGh
 ió`̀ Ø`̀ª`̀ dG ∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀ dÓ``̀L ø```̀e
 á«Ñ£dG  º`̀bGƒ`̀£`̀dG  ≈¶ëJ  ¿CG
 ™`̀«`̀ª`̀Lh ,á```̀ aÉ```̀ c á```̀ «```̀ æ```̀eC’Gh
 »a  ø«Yƒ£àªdGh  ø«ØXƒªdG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀H ,≈``````dhC’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG

.áªjôμdG ¬àdÓL
 ¬àdÓL  ø`̀e  Gƒ°ùªàdG  Éªc
 IQGRh  »`̀a  ø««æ©ªdG  ¬«LƒJ
 ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀ dG
 áÑ°SÉæªdG  äÉã©ÑdG  øe  ójõªdG
 »`̀à`̀ dGh á``jƒ``fÉ``ã``dG »`̀é`̀jô`̀î`̀d
 á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG ä’É`̀é`̀ª`̀ dÉ`̀ H ≈`̀æ`̀©`̀J

.πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SGh
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  Üô````̀YCGh
 »μ∏ªdG  ÜÉ£îdG  ≈∏Y  Oô`̀dG  »a

 ôªà°ùJ  ¿CÉH  πeC’G  øY  »eÉ°ùdG
 Üôc èjôØàd  (ô«N Éæ«a)  á∏ªM
 ø«æWGƒªdG  ø`̀e  ø«LÉàëªdG

.ø«ª«≤ªdGh
 ≈dEG ÜGƒædG ¢ù∏ée ¬LƒJh
 ôμ°ûdÉH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 AÉ°ûfEÉH  »eÉ°ùdG  ¬«LƒàdG  ≈∏Y
 ¢VGôeCÓd ¢ü°üîàe ≈Ø°ûà°ùe
 ¢ù∏éªdG  ¬LƒJ  Éªc  ,ájó©ªdG
 QGó°UEG ≈∏Y ¬àdÓL ≈dEG ôμ°ûdÉH
 πeC’G ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH Ωƒ°Sôe

.á«HÉÑ°ûdG ™jQÉ°ûªdG ºYód
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  OQ  »```̀ a  AÉ``````̀Lh
 ºμ¡«Lƒàd  í`̀ª`̀£`̀f{  :ÜGƒ``̀æ``̀dG
 ´ƒ°Vƒe  á∏ë∏M  »a  ´Gô°SE’ÉH
 ÜÉÑ°ûdG  •GôîfGh  ,ø«∏WÉ©dG
 ∞FÉXƒdG  áaÉc  »a  »æjôëÑdG
 ,º¡JÉ°ü°üîJh  Ö°SÉæàJ  »àdG
 ∫hC’G  QÉ«îdG  ºg  Gƒfƒμj  ¿CGh
 ≈∏Y ó°ûfh ,ä’ÉéªdG áaÉc »a
 º`̀cô`̀WÉ`̀°`̀û`̀fh ,á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG º`̀có`̀j
 ∑QGó```̀J IQhô``̀ °``̀V »``̀a …CGô`````̀dG
 ÉæàÄ«H  ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG  äGô«KCÉàdG
 Iô°TÉÑªdG  É¡à∏°üd  á«∏ëªdG
 √OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G IÉ`̀«`̀ë`̀H

.z¬FÉ≤Hh ¬eó≤Jh
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¬``Lƒ``Jh
 äGƒ≤dG  áaÉμd  ≠dÉÑdG  ôμ°ûdÉH
 Iƒ`̀b  »Ñ°ùàæe  ø`̀e  áë∏°ùªdG
 IQGRhh  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG  ´É``````̀aO
 ,»æWƒdG  ¢SôëdGh  á«∏NGódG

 »àdG  á°Sƒª∏ªdG  Oƒ¡édG  πμd
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d É`̀ Ñ`̀M É`̀¡`̀fƒ`̀∏`̀ª`̀ë`̀à`̀j

.É¡Ñ©°T ≈∏Y ÉXÉØMh
 ádÓL  ¢ù∏éªdG  ô`̀WÉ`̀°`̀Th
 √ÉéJ{  …CGô```̀dG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG
 »`̀à`̀dG  á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 º`̀μ`̀ª`̀g  ∫hCG  â``̀ fÉ``̀ c  É``ª``dÉ``£``d
 á«°†≤dGh  π`̀ZÉ`̀°`̀û`̀dG  ºμ∏¨°Th
 √ó`̀cDƒ`̀J É`̀e Gò``̀gh ,á`̀jô`̀gƒ`̀é`̀dG

.záaÉc á«eÉ°ùdG ºμJÉHÉ£N
 ¿CG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ó``̀cCGh
 É¡æª°†J  »àdG  á«μ∏ªdG  iDhô`̀ dG
 É°SGôÑf  ó©J  »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG
 πª©dG  ô`̀«`̀WCÉ`̀J  »`̀a  ¬`̀H  iòàëj
 ≈`̀∏`̀Yh ,á```̀eOÉ```̀≤```̀dG á`̀ ∏`̀Mô`̀ª`̀ ∏`̀ d
 áëFÉédG AÉ¡àfG ó©H Ée ¢üNC’G

.á«ë°üdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  OQ  »```̀ a  AÉ``````̀Lh
 ÜÉ``̀£``̀î``̀dG ≈``̀ ∏``̀ Y iQƒ```̀ °```̀ û```̀ dG
 ¢ù∏éªdG  ¿CG  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG
 á£∏°ùdG ¬H ≈¶ëJ Ée ô©°ûà°ùj
 ∂∏ªdG  ádÓL  ió`̀d  á«©jô°ûàdG
 ≠HÉ°Sh ájÉæ©dG ≠dÉH øe ióØªdG
 ôîØdG OGóªH πé°ùjh ,ájÉYôdG
 ÜÉ£îdG  ø«eÉ°†e  RGõ`̀à`̀Y’Gh
 ¬H  πØM  Éeh  ,»eÉ°ùdG  »μ∏ªdG
 á∏eÉ°T iDhQh Iójó°S ¿É©e øe
 AGóàbÓd IÉμ°ûe πμ°ûJ ,Ió«°TQ
 ÖMQCG  ƒëf AGóàgÓd É°SGôÑfh
 ÉªH ,OGó`̀°`̀ù`̀dGh OODƒ`̀°`̀ù`̀dG ¥É``̀aBG
 OÓÑdG ≈∏Y º«ª©dG ™ØædÉH Oƒ©j

.OÉÑ©dGh
 ¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ó`̀cCGh
 AÉL  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ÜÉ£îdG
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  º`̀gCG  AÓéH  Éæ«Ñe
 ≈∏Y  â≤≤ëJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 øe  ójó©dG  »`̀a  ™`̀bGƒ`̀dG  ¢``̀VQCG
 ôWDƒ«d  AÉ``̀L  É`̀ª`̀c  .ä’É`̀é`̀ª`̀ dG
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d º`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG è``̀¡``̀æ``̀dG
 ≈©°ùJ  »àdG  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG

.QÉgOR’G ≥«≤ëJ ≈dEG
 ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  Üô````̀YCGh
 á≤ãdÉH  RGõ`̀à`̀Y’G  øY  iQƒ°ûdG
 º`̀¶`̀Y ø```̀«```̀cQó```̀e ,á``̀«``̀μ``̀∏``̀ª``̀ dG
 ø°ùH  ≥∏©àj  Éª«a  á«dhDƒ°ùªdG
 ,ø«fGƒ≤dG ôjƒ£Jh äÉ©jô°ûàdG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  øjógÉ©e
 äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eE’G ≈`̀°`̀ü`̀bCG ∫ò``̀H ≈`̀∏`̀Y
 É≤ah á«©jô°ûàdG ΩÉ¡ªdÉH ΩÉ«≤∏d

.¬àdÓéd Iójó°ùdG äÉ¡«Lƒà∏d
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ∑QÉ```Hh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  π`̀«`̀f
 ∫BG  ó`̀ª`̀M ø``̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G
 á«μ∏ªdG á≤ãdG ó¡©dG »dh áØ«∏N
 Ö°üæe  »a  ¬æ««©àH  á«eÉ°ùdG
 ÓFÉ°S  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 áª©f  ¬`̀«`̀∏`̀Y  ≠`̀Ñ`̀°`̀ù`̀j  ¿CG  ¬``̀∏``̀dG
 ∞∏N  ô«N  ¿ƒμj  ¿CGh  ìÉéædG

.∞∏°S ô«îd
 øe ¬```̀fG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó````̀cCGh
 ádÓL  IOÉ°TEG  RGõàY’G  »YGhO
 êPƒ`̀ª`̀ æ`̀ dÉ`̀ H ió``̀Ø``̀ª``̀dG ∂``̀∏``̀ª``̀dG

 …ó``°``ü``à``dG »```̀ a »``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ó©j  …ò`̀ dGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéd
 á`̀Hô`̀é`̀Jh ,¬``̀Yƒ``̀f ø``̀e Gó``̀jô``̀a
 ,áëFÉédG  á¡LGƒe  »a  Iõ«ªàe
 AƒÑJ  »a  ô`̀KC’G  Ö«WCG  É¡d  ¿É`̀c
 á©«aQ  áfÉμe  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 ∂∏J  ¿CG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ó````̀cCGh
 §`̀£`̀î`̀dGh Ió`̀«`̀ª`̀ë`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 º«∏°ùdG è¡ædG â°ùμY á∏eÉμàªdG
 »WÉ©àdG  »a  πãªàªdG  ºjƒ≤dG
 ≥``̀ah É```̀ fhQƒ```̀ c á``̀ë``̀FÉ``̀L ™```̀e
 äGAGô``̀LEGh  ,á«bÉÑà°SG  §£N
 ≥«bO  ≥«Ñ£J  ™`̀e  á`̀ jRGô`̀ à`̀MG
 øjôëÑdG ≥jôa äÉª«∏©J ™«ªéd
 ¢ù∏éªdG  ó````cCG  É`̀ª`̀c  ,»``Ñ``£``dG
 á«dÉªdG ΩõëdG ¥ÓWEÉH √RGõàYG
 äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG ø``e â`̀Ø`̀Ø`̀N »`̀à`̀ dG

.áëFÉédG √òg øY áªLÉædG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ó`̀cCG  Éªc
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ∑QÉ°ûj ¬fG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀H IOÉ```̀ °```̀TE’G
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 ¿CG ó`̀©`̀H ,¬``̀∏``̀dG ¬`̀ª`̀MQ á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ,á`̀fÉ`̀eC’G  πªMh  ádÉ°SôdG  iOCG
 ô«N øjôëÑdG  øY ¬∏dG  √GRÉéa

.AGõédG
 äÉ¡«LƒàdG ¢ù∏éªdG øªKh
 Ö«dÉ°SC’ÉH  ò`̀NCÓ`̀ d  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG
 á∏eÉμdG  IOÉØà°S’Gh  ,áãjóëdG

 πÑ≤à°ùªdG  Ωƒ`̀∏`̀Y  äÉ«æ≤J  ø`̀e
 á`̀FQÉ`̀£`̀dG äÉ`````eRC’G á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 Ée  çó``̀MCG  áÑcGƒeh  ,á¡L  ø`̀e
 øe »fÉ°ùfE’G ôμØdG ¬«dEG π°UƒJ
 á¡L  øe  IQƒ£àe  á«æ≤J  Ωƒ∏Y

.iôNCG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ôWÉ°Th
 ÜGô`̀YE’G  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 º`̀«`̀¶`̀Yh √ô`̀μ`̀ °`̀T ¢`̀ü`̀dÉ`̀N ø``̀Y
 ø`̀«`̀ª`̀YGó`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d ¿É``æ``à``e’G
 »`̀à`̀ dG zô```«```N É``̀æ``̀«``̀a{ á`̀ ∏`̀ ª`̀ë`̀ d
 πgC’  π«°UC’G  ¿ó©ªdG  äRô``HCG
 ácGô°ûdG º«b äRõYh ,øjôëÑdG
 áî°SGQ  º«b  »gh  ,á«©ªàéªdG
 »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ¿GóLh  »a

.ó«éªdG ¬îjQÉJ ôÑY
 iQƒ`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ô```̀cPh
 ¿CG  iô`̀j  ¢ù∏éªdG  ¿CG  √OQ  »a
 É¡æª°†J  »àdG  á«μ∏ªdG  ájDhôdG
 AÉ£YEG  ∫ƒM  »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG
 »aÉ©à∏d  iƒ°ü≤dG  á``̀jƒ``̀dhC’G
 »æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bÓ`̀d  ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ,Oƒ`̀¡`̀é`̀dG á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀e Ö`̀∏`̀£`̀à`̀J
 »`̀à`̀dG äGQOÉ``̀ Ñ``̀ ª``̀ dG ô`̀aÉ`̀ °`̀†`̀Jh
 IOƒ©dG  äÉÑ∏£àe  ™e  ºé°ùæJ
 á``«``HÉ``é``jE’G ä’ó``̀©``̀ª``̀ dG ≈````̀ dEG
 ƒëædG  ≈∏Y  á«æWƒdG  á«ªæà∏d
 øjôëÑdG ájDhQ ¬«dEG íª£J …òdG

.2030 ájOÉ°üàb’G
 ¬`̀ª`̀YO ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG ó``````̀ cCGh

 á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG Iƒ``̀Yó``̀∏``̀d
 á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ¬«LƒàH  ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 ä’ÉéªdG ƒëf É¡dGƒeCG ¢ShDhQ
 Ée  »àdG  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  äGP
 ó©H Éeƒj ócCÉàJ É¡à«ªgCG âμØfG
 áëFÉédG  √ò`̀g  â`̀à`̀Ñ`̀KCGh  ,Ωƒ``̀j
 ,Égôjƒ£Jh  Égõjõ©J  IQhô°V
 É¡æe  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j  É``̀ e  É`̀ª`̀«`̀°`̀S  ’h
 QÉªãà°S’Gh  »ªbôdG  ∫ƒëàdÉH
 ø`̀«`̀eCÉ`̀Jh »`̀Ñ`̀£`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG »``a
 QÉWEG »a ∂dPh ,»JGòdG AÉØàc’G
 ø«à£∏°ùdG  ø«H  AÉæÑdG  ¿hÉ©àdG

.ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
 ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG √ƒ```̀fh
 äÉ``Ñ``K »``̀eÉ``̀ °``̀ù``̀ dG ÜÉ```̀£```̀î```̀dG
 áμ∏ªªd  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG
 ÉjÉ°†≤∏d  áÑ°ùædÉH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á«dhódG  äÉbÓ©dGh  á«ª«∏bE’G
 ø°ùM  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  ≈``̀dEG  Ióæà°ùªdG
 ¿hÉ©àdG  iôY õjõ©Jh QGƒédG

.AÉbó°UC’Gh AÉ≤°TC’G ™e
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  √ƒf  Éªc
 ∂∏ªdG  ádÓL  ∑QÉ°ûj  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG
 Qhó``̀dÉ``̀H IOÉ````̀ °````̀TE’G ió``̀Ø``̀ª``̀dG
 •ƒ``æ``ª``dG ô``«``Ñ``μ``dG »``̀æ``̀Wƒ``̀ dG
 á«YÉaódG  áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀dÉ`̀H
 øe ¬`̀H Ωƒ`̀≤`̀J É``̀eh ,á`̀ «`̀ æ`̀ eC’Gh
 QGô≤à°S’G  ájÉªëd  á∏«∏L  ΩÉ¡e

.»YÉªàL’G

:∂∏ªdG ..»eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ≈∏Y ø«°ù∏éªdG OQ ¬àdÓL º∏°ùJ ∫ÓN

 øWƒdG ídÉ°üe øY ´ÉaódGh á«ªæàdG Iô«°ùe ºYO »a ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée QhO Qó≤f
ÉfhQƒc øe óë∏d AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥``jôa Oƒ¡éH √RGõàYG øY Üô``©j π``gÉ©dG
ä’É`̀ é`̀ ª`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a É`̀¡`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG AÉ``̀ æ``̀ HCG π`̀ °`̀ UGƒ`̀ j »``à``dG á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG äÉ`̀ MÉ`̀ é`̀ æ`̀ dG ô`̀ jó`̀≤`̀ J

á«©jô°û`à`dG á```£`∏``°ù∏d ¬````à`dÓ```L º````YO :ÜGƒ```ædGh iQƒ```°ûdG »``°ù`∏ée É```°ù«`FQ
»`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh »`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG π`̀ ª`̀ ©`̀ dG AGô`````̀ KE’ á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ °`̀ SC’G Iõ``̀«``̀cô``̀dG π`̀μ`̀ °`̀T
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¿GôjEG ™e áeRC’G äGQƒ£àH á«æ©ªdG á«YÉHôdG ´ÉªàLG ∫ÓN

áë∏°SC’G Öjô¡Jh ÜÉgQEÓd É¡ªYOh ¿Gô¡W äÓNóJ øY Gôjô≤J Ωó≤J øjôëÑdG
á«HÉgQE’G ¿GôjEG ´QPCG óMCG zˆG ÜõM{ ´Oôd …ó°üàdG IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdG

 ,…ô°ShódG  ôÑL  øH  π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG  ∑QÉ°T
 áæé∏d ô°ûY ¢ùeÉîdG ´ÉªàL’G »a ,á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe
 áeRC’G äGQƒ£J á©HÉàªH á«æ©ªdG á«YÉHôdG á«Hô©dG ájQGRƒdG
 á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a É¡JÓNóàd …ó°üàdG πÑ°Sh ¿GôjEG ™e
 äGQÉ```eE’G  á``̀dhO  :ø`̀e  π`̀c  ø`̀e  áfƒμªdGh  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀∏`̀d
 áμ∏ªªdG ,øjôëÑdG áμ∏ªe ,(áæé∏dG á°SÉFQ) IóëàªdG á«Hô©dG
 óªMCG ó«°ùdGh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ∂dPh  ,á«Hô©dG  ∫hó``dG  á©eÉéd  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  §«¨dG  ƒ`̀HCG
 ≈∏Y á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉL ¢ù∏ée äÉYÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y

.155 ájOÉ©dG ¬JQhO »a …QGRƒdG iƒà°ùªdG
 ™e  á``̀ eRC’G  äGQƒ`̀£`̀J  á`̀ jQGRƒ`̀ dG  áæé∏dG  â°ûbÉf  ó`̀bh
 á«Hô©dG  äÉbÓ©dG  QÉ°ùeh  á«fGôjE’G  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ªédG
 ¿hDƒ°ûdG »a á«fGôjE’G äÓNóà∏d …ó°üàdG πÑ°Sh ¿GôjEG ™e
 äGQGô≤dG ≈∏Y áæé∏dG äócCG å«M ,á«Hô©dG ∫hó∏d á«∏NGódG
 »a  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  äÓ`̀Nó`̀à`̀dG  ø`̀jó`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«Hô©dG
 Iô«°ûe  ,á≤£æªdG  ∫hOh  á«Hô©dG  ∫hó∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG
 á«ªæàdGh  ø`̀eC’G  á«FÉæK  »a  Ωó≤J  ≥«≤ëJ  øμªj  ’  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG
 äGƒ£N  òîàJ  ºd  ÉªdÉW  ,ÉæJGQób  ™e  Ö°SÉæàJ  ÉæHƒ©°ûd
 Ωó¡dG  ≈dEG  ±ó¡j  …òdG  ,»fGôjE’G  ô£îdG  á¡LGƒªd  á«YÉªL
 QÉÑàY’G »a òNCÉj ’ …òdGh ,QGô≤à°S’G áYõYRh ÖjôîàdGh

.á«dhódG ≥«KGƒªdÉH ΩGõàd’Gh QGƒédG ø°ùM ¢ù°SCG
 ∫ƒM  G kô`̀jô`̀≤`̀J  áæé∏dG  ≈``̀dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  â`̀eó`̀bh
 ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a á«fGôjE’G äÓNóàdG
 Qó°üj  Ée  ¬«a  â`̀fGOCG  ¿É«H  ájQGRƒdG  áæé∏dG  øY  Qó°U  óbh
 á°Vƒaôe äGAÉ°SEG øe »HÉgQE’G ¬∏dG Üõëd ΩÉ©dG ø«eC’G øY
 á`̀ dhOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ô`̀eC’G  ,á«æª«dG  ájQƒ¡ªédGh  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G
 ó°ü≤j  á«∏NGódG  É¡fhDƒ°T  »a  G kôaÉ°S  kÓNóJ  πμ°ûj  …ò`̀dG
 G kOGóàeG  ôÑà©jh  ,á«gGôμdG  ≈∏Y  ¢†ëdGh  áæàØdG  IQÉ`̀KEG  ¬H
 óMCG  ó©j  …ò`̀dG  ÜõëdG  Gòg  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG  ô«£îdG  Qhó∏d
 ,á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  øeCÓd  ´õYõªdGh  ¿Gô``jEG  ´QPCG
 Éªe  ôJƒà∏d  É k°ù«FQ  G kQó°üe  πμ°ûj  ÜõëdG  Gòg  ¿CG  ócDƒJh
 ,¬ªYój  ø`̀ª`̀dh  ¬`̀d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh  ¬``̀YOQ  IQhô`̀°`̀V  ÖLƒà°ùj
 äÉëjô°üàdG  √ò`̀g  øY  …Qƒ`̀Ø`̀dG  ∞μdÉH  ¬`̀eGõ`̀dEG  IQhô`̀°`̀Vh
 »a  ΩÓ°ùdG  ∫Ó`̀MEG  Oƒ¡L  πbô©J  »àdG  äÉ°SQÉªªdG  áaÉch
 IAÉ°SEG  …C’  ≥∏£ªdG  É¡°†aQ  ≈∏Y  áæé∏dG  ócDƒJh  ,á≤£æªdG

 áfGOEG  ≈dEG  á«fÉæÑ∏dG  áeƒμëdG  ƒYóJh  ,äGOÉ«≤dGh  Rƒeô∏d
 É¡JÉfƒμe  óMCG  πÑb  øe  IôaÉ°ùdG  äÓNóàdGh  äÉëjô°üàdG
 »àdG  Iƒ`̀NC’G  äÉbÓ©H  ΩGõàd’G  QÉWEG  »a  ∂dPh  ,á«°SÉ°SC’G
 QGô≤H âÑMQh ,á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ªédÉH á«Hô©dG ∫hódG §HôJ
 »fÉæÑ∏dG  ¬∏dG  Üõ`̀M  ∞«æ°üJ  ƒaƒ°Sƒch  É«fÉªdCG  ø`̀e  π`̀c

.á«HÉgQEG áª¶æe
 äÓ`̀Nó`̀à`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  â````̀fGOCGh  áæé∏dG  äô`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SGh
 ΩÉ«bh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  á«fGôjE’G
 º¡FGƒjEGh  ø««HÉgQE’G  ÖjQóJh  ÜÉ`̀gQE’G  IófÉ°ùªH  ¿Gô`̀jEG
 äGô©ædGh  áæàØdG  IQÉKEGh  ,äGôéØàªdGh  áë∏°SC’G  Öjô¡Jh
 ∞∏àîe  ≈∏Yh  ájOÉ©ªdG  äÉëjô°üàdG  á∏°UGƒeh  ,á«ØFÉ£dG
 áμ∏ªe  »`̀a  QGô≤à°S’Gh  ø``̀eC’G  á`̀Yõ`̀YR  á«¨H  äÉjƒà°ùªdG
 ádƒªe  áμ∏ªªdÉH  á«HÉgQEG  äÉYÉªéd  É¡°ù«°SCÉJh  ,øjôëÑdG
 ÖFÉàc  ¬`̀«`̀YGQPh  »`̀fGô`̀jE’G  …Qƒ`̀ã`̀dG  ¢SôëdG  øe  á`̀HQó`̀eh
 ∂dPh ,»HÉgQE’G  ¬∏dG  ÜõMh á«HÉgQE’G  ≥ëdG πgCG  ÖFÉ°üY
 ∫hódG  IOÉ«°S  ΩGôàMGh QGƒédG  ø°ùM CGóÑe  ™e  ≈aÉæàj  ÉªH
 É≤ah  á«∏NGódG  É¡fhDƒ°T  »`̀a  πNóàdG  Ωó``Yh  É¡dÓ≤à°SGh
 äó`̀cCGh  ,»dhódG  ¿ƒfÉ≤dGh  IóëàªdG  º`̀eC’G  ¥Éã«e  ÇOÉÑªd
 øe  √òîàJ  É`̀e  π`̀c  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º`̀YO  ≈∏Y  áæé∏dG

.ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d äGAGôLEG
 ∞«æ°üàH  ∫hó`̀dG  øe  OóY  äGQGô≤H  áæé∏dG  âÑMQ  Éªc
 ø«à«HÉgQE’G  QÉàîªdG  ÉjGô°Sh  ôà°TC’G  ÉjGô°ùH  ≈ª°ùj  Ée
 ,Éª¡d  G kô≤e  ¿GôjEG  øe  ¿GòîàJ  ø«à∏dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 áªFÉb  ≈∏Y  Éª¡FÉ°†YCG  øe  Oó`̀Yh  ,ø«à«HÉgQEG  ø«àª¶æªc
 ≈∏Y  ºdÉ©dG  ∫hO  QGô°UEG  ∞bƒªdG  Gòg  ¢ùμ©jh  ,ÜÉ``̀gQE’G
 πch ,»dhódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y ÜÉgQEÓd …ó°üàdG
 πãªjh ,¬©e ∞WÉ©àdGh ¬«∏Y ¢†jôëàdG hCG ¬ªYóH Ωƒ≤j øe
 »a É¡H Ωƒ≤J »àdG äGAGôLE’Gh øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡éd É kªYO

.É¡«a º∏°ùdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J
 ∫ÉªYC’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áaÉ°†à°SÉH  áæé∏dG  âÑMQh
 ôHƒàcCG 22-21 »a …ƒédGh …ôëÑdG øeCÓd »dhódG ôªJDƒªdG
 áμ∏ªe  Qhód  G kó«cCÉJ  ,ádhO  60  øe  ôãcCG  ácQÉ°ûªHh  ,2019
 ø`̀eC’G  ï«°SôJ  »a  áªgÉ°ùª∏d  ¬H  ™∏£°†J  …ò`̀dG  øjôëÑdG
 äÉ°SQÉªªdG  ôWÉîe  á¡LGƒeh  ,á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh
 ájôëÑdG  áMÓªdG  ≈∏Y  G kô«Ñc  G kô£N  πμ°ûJ  »àdG  á«fGôjE’G

.á≤£æªdG »a ájƒédGh

 á«fGôjE’G äÓNóàdG QGôªà°SG ájQGRƒdG áæé∏dG âfGOCGh
 »a  äôμæà°SGh  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀∏`̀d  á«∏NGódG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a
 πÑb  øe  Iôªà°ùªdG  ájRGõØà°S’G  äÉëjô°üàdG  âbƒdG  äGP
 âHôYCG  Éªc  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ó°V  ø««fGôjE’G  ø«dhDƒ°ùªdG
 è«LCÉJ  øe  ¿GôjEG  ¬H  Ωƒ≤J  Ée  AGREG  ≠dÉÑdG  É¡≤∏b  øY  áæé∏dG
 É¡ªYO  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ,á«Hô©dG  ∫hó``dG  »a  »ØFÉWh  »Ñgòe
 á«Hô©dG  ∫hódG  ¢†©H  »a  á«HÉgQE’G  äÉ«°û«∏ª∏d  É¡ë«∏°ùJh
 á≤£æªdG  »a  QGô≤à°SG  ΩóYh ≈°Vƒa  øe  ∂dP  øY èàæj  Éeh
 Oƒ¡édG  ≥«©j  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G  ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  ø``̀eC’G  Oó¡j
 ¥ô£dÉH  á≤£æªdG  äÉ`̀eRCGh  ÉjÉ°†b  πëd  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

.∂dP øY ∞μdÉH É¡àÑdÉWh á«ª∏°ùdG
 á«HÉgQE’G ∫ÉªYCÓd ¿GôjEG  ºYO á∏°UGƒe áæé∏dG âfGOCGh
 »a  ¿Gô``̀ jEG  QGôªà°SGh  ,á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  »`̀a  á«ÑjôîàdGh
 øe  Égô«Zh  á«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°ü∏d  É¡éeÉfôH  ôjƒ£J
 QGôªà°SG âfGOCGh ,É¡H ø««KƒëdG ójhõJh ïjQGƒ°üdG ´GƒfCG
 øe ™æ°üdG á«fGôjE’G á«à°ù«dÉÑdG ïjQGƒ°üdG ¥ÓWEG äÉ«∏ªY
 ó°V  Iô«°ùªdG  äGôFÉ£dG  ∂dòch  ,á«æª«dG  »°VGQC’G  π`̀NGO
 ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  á«fóeh  ájƒ«M  ±Gó``gCG
 πμ°ûj √QÉÑàYÉH ,á©°SGh á«dhOh á«HôY áfGOEÉH πHƒb …òdGh
 G kôaÉ°S É kbôNh á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeCÓd É kjóL G kójó¡J
 ≈∏Y  ¢üæj  …òdG  (2015)  2216  ºbQ  øeC’G  ¢ù∏ée  QGô≤d
 É¡ªYO  IócDƒe  ,äÉ«°û«∏ªdG  í«∏°ùJ  øY  ´Éæàe’G  IQhô°V
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ÉgòîàJ  »`̀à`̀dG  äGAGô``̀LEÓ``̀d
 É¡æeC’  ájÉªM  á«fGhó©dG  ∫ÉªYC’G  √ò¡d  …ó°üàdG  π`̀LCG  øe
 ΩGõàdG  IQhô°V  ≈∏Y  ∂dòc  áæé∏dG  äócCG  Éªc  .ÉgQGô≤à°SGh
 Éª«a (2015) 2231 ºbQ øeC’G  ¢ù∏ée QGôb ò«ØæàH ¿GôjEG
 á«dBG ≥«Ñ£J IQhô°V ≈∏Yh ,»NhQÉ°üdG É¡éeÉfôÑH ≥∏©àj
 IOÉYEGh áHÉbôdGh ¢û«àØàdGh ¥ÉØJ’G ò«ØæJ øe ≥≤ëà∏d ádÉ©a
 ¿GôjEG ∑É¡àfG ∫ÉM ∫É©ah ™jô°S ƒëf ≈∏Y äÉHƒ≤©dG ¢Vôa
 ≈dEG ¿GôjEG ΩÉª°†fG á«ªgCG ≈∏Yh ¥ÉØJ’G ÖLƒªH É¡JÉeGõàd’
 á«Ä«ÑdG  πcÉ°ûªdG  IÉYGôeh  ájhƒædG  áeÓ°ùdG  ≥«KGƒe  áaÉc
 ¿GôjEG ô¶M ≈∏Y ó«cCÉJ øe QGô≤dG äGP ¬æª°†J Éeh .á≤£æª∏d
 Ió«©ÑdG ïjQGƒ°ü∏d Égôjƒ£Jh á«à°ù«dÉÑdG ÜQÉéàdG AGôLE’

.ájhƒf ¢ShDhQ πªM ≈∏Y IQOÉ≤dG ïjQGƒ°üdGh ióªdG
 á«æ©ªdG  á«Hô©dG  ∫hódG  ácQÉ°ûe  á«ªgCG  áæé∏dG  äócCGh
 …hƒædG É¡éeÉfôH ¢üîJ ¿GôjEG ™e á«dhO äÉ°VhÉØe …CG »a
 ÉªHh ,á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeCÓd áYõYõªdG É¡à£°ûfCGh
 »ah ,¿CÉ°ûdG Gòg »a á«Hô©dG ∫hódG πZÉ°ûeh Ωƒªg »YGôj
 ™HQC’G  ∫hódG  AGôØ°S  ∞«∏μJ  ≈∏Y áæé∏dG  äócCG  QÉWE’G  Gòg
 AÉ°†YC’G  ∫hódG  áYƒªée  iód  øjóªà©ªdG  áæé∏dG  AÉ°†YCG
 π≤æd  (1+5 áYƒªée) É«fÉªdCGh  øeC’G  ¢ù∏ée »a ø«ªFGódG
 QGô≤dGh  ¿É«ÑdG)  áæé∏d  ô°ûY  ¢ùeÉîdG  ´ÉªàL’G  äÉLôîe
 ∂∏J »a á«æ©ªdG äÉ¡édG ≈dEG (á«fGôjE’G äÓNóàdÉH ¢UÉîdG

.¿CÉ°ûdG Gòg »a »Hô©dG ¬LƒàdÉH É kª∏Y É¡àWÉME’ ∫hódG
 á«HÉgQE’G  äÉªé¡dG  äGQÉÑ©dG  ó°TCÉH  áæé∏dG  â``fGOCGh
 ïjQÉàH  ,ájOƒ©°ùdG  á«£ØædG  ƒμeGQCG  ácô°T  äBÉ°ûæe  ≈∏Y
 ,™æ°üdG  á`̀ «`̀ fGô`̀jEG  á`̀ë`̀∏`̀°`̀SCG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ,2019/9/14
 äOóLh  .z¢üjôN{ π≤Mh ,z≥«≤H{ ™bƒe øe Óc âaó¡à°SG
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d πeÉμdG É¡ªYO øY ÜGôYE’G áæé∏dG
 πLCG  øe áμ∏ªªdG  ÉgòîàJ  »àdG  äGAGô`̀LE’G  áaÉμd  Égó«jCÉJh
.á«£ØædG É¡JBÉ°ûæe ≈∏Y ¿Ghó©dG á¡LGƒe »a É¡«°VGQG ø«eCÉJ
 äGQÉjõ∏d É¡àfGOEGh ÉgQÉμæà°SG ájQGRƒdG áæé∏dG äócCGh
 √ÉéJ  ø««fGôjE’G  ø«dhDƒ°ùª∏d  ájRGõØà°S’G  äÉëjô°üàdGh
 ÖæW  -  iôÑμdG  ÖæW)  á∏àëªdG  çÓãdG  á«JGQÉeE’G  QõédG
 É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG ∂dP »a ÉªH ,(≈°Sƒe ƒHCGh - iô¨°üdG
 ≈dEG  2021/1/25  ïjQÉàH  »fGôjE’G  ¢û«é∏d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG
 ΩÉb  »àdG  IQÉjõdG  ∂dòch  á∏àëªdG  çÓãdG  á«JGQÉeE’G  QõédG
 ≈dEG 2021/1/2 ïjQÉàH »fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG óFÉb É¡H

.á∏àëªdG ≈°Sƒe ƒHCG IôjõL

 Oƒ¡L ó«MƒJ IQhô°V ócDƒj á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe

»Hô©dG ¿CÉ`°û`dÉ`H á«`LQÉ`î`dG äÓNó`à∏d  …ó°üàdG

 :º«gGôHEG AÉ«Ÿ âÑàc
 äÉ`̀ «`̀ dÉ`̀©`̀ a Ωƒ```̀«```̀ dG CGó```̀Ñ```̀J
 Ö£d  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  è«∏îdG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀e
 ΩÉ``̀jCG á`̀KÓ`̀K ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀Jh Ωƒ``æ``dG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ø`̀e  áÑîf  ácQÉ°ûªH
 áμ∏ªe  ø``̀e  ø`̀«`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’Gh
 ø`̀e É```̀¡```̀LQÉ```̀Nh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG
 á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe
 á`̀©`̀°`̀SGhh á`̀dÉ`̀©`̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀Hh
 óªM ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG  ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e  ø``̀e
 øe º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀Hh »`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG
 º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀ d  BDA  á```̀cô```̀°```̀T

 .äGôªJDƒªdG
 Qƒ`````̀à`````̀có`````̀dG ìô```````̀ °```````̀Uh
 ¢ù«FQ  Ö`̀jô`̀¨`̀dG  øªMôdGóÑY
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ¢``ù``«``FQh ô``ª``JDƒ``ª``dG
 »a ô`̀ª`̀ JDƒ`̀ª`̀ dG ¿CÉ````H á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 »a »``̀JCÉ``̀j á`̀ «`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG ¬`̀à`̀î`̀°`̀ù`̀f

 ÖÑ°ùH  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SG  ±hô````X
 ¬à°Vôa  É`̀eh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 .á«°VGôàaG äGôªJDƒe áeÉbEG øe
 ¬eƒj  »a  ôªJDƒªdG  ó≤©æjh
 øe  á`̀©`̀°`̀SGh  ácQÉ°ûªH  ∫hC’G
 »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe
 øe áYƒªée ácQÉ°ûe ∫ÓN øe
 Gòg »a ø«∏eÉ©dG ø«jQÉ°ûà°S’G

.ô«ÑμdG »ª«∏©àdG ìô°üdG
 Öjô¨dG  QƒàcódG  ±É°VCGh
 º°ù≤æJ  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ∫É``̀ª``̀YCG  ¿CG
 É¡«a  ´ƒæàJh  ΩÉ``̀jCG  áKÓK  ≈`̀ dEG
 áØ∏àîªdG á«Ñ£dG äÉYƒ°VƒªdG

.ΩƒædG äÉHGô£°VÉH É¡àbÓYh
 ôªJDƒªdG  QhÉ`̀ë`̀e  Qhó``̀ Jh
 ∫hC’G  Ωƒ``«``dG  »``a  á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 Ωƒ``̀æ``̀dG äÉ``̀ HGô``̀£``̀ °``̀VG ∫ƒ````̀M
 äÉHGô£°VGh áæª°ùdG πcÉ°ûeh

 Iô°VÉëe  ∑Éægh  ,äÉfƒeô¡dG
 áÑ°SÉæªdG  ôjóîàdG  ¥ô`̀W  ø`̀Y
 Ωƒ`̀æ`̀dG  äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀VG  ≈°Vôªd
 á`̀«`̀ZÉ`̀eó`̀dG á`̀à`̀μ`̀°`̀ù`̀dG ô``̀«``̀KCÉ``̀Jh

.ΩƒædG ≈∏Y Ö∏≤dG ¢VGôeCGh

 ¬°ü«°üîJ ºàj »fÉãdG Ωƒ«dG
 ΩƒædG  äÉHGô£°VGh  πcÉ°ûªd
 ô«KCÉJ  ió`̀eh  ø«≤gGôªdG  ió`̀d
 »ªjOÉcC’G  º¡∏«°üëJ  ≈∏Y  ∂dP

 .ΩÉY πμ°ûH º¡cƒ∏°Sh
 É°†jCG  ôªJDƒªdG  ¢ûbÉæ«°S
 ≈∏Y  ΩƒædG  äÉHGô£°VG  ô«KCÉJ
 ∂`̀dP á`̀Ø`̀∏`̀ch π`̀ª`̀©`̀dG á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fEG
 á°ûbÉæe  ºà«°Sh  ,ájOÉ°üàb’G
 »a  Iô`̀e  ∫hC’  ´ƒ°VƒªdG  Gò`̀g

.»ÑW ôªJDƒe
 äÉHGô£°VG ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  ΩƒædG
 ,Éjƒæ°S äÉfƒ«dôJ 4 ≈dEG π°üJ
 Oó©dG ∂dP ¬Ñ°ûj Ée ∑Éæg ó«cCGh

.á«Hô©dG Éæà≤£æe »a
 ô«NC’Gh ådÉãdG Ωƒ«dG »ah
 QhÉ`̀ë`̀e  ≈```̀dEG  ¥ô`̀£`̀à`̀dG  ºà«°S

 ΩƒædG  äÉHGô£°VG  É¡æe  ,áª¡e
 É¡æeh  ,∫É`̀Ø`̀WC’Gh  ICGôªdG  iód
 Éeh á«¶ë∏dG IƒØ¨dG ≈ª°ùj Ée
 √òg  ≈∏Y  IQƒ`̀£`̀N  ø`̀e  ¬∏ãªJ

.äGó«°ùdG øe áÄØdG
 á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e º`̀à`̀«`̀°`̀S É``̀°``̀†``̀jCG
 ÜGô£°VG ƒg ,…ƒ«M ´ƒ°Vƒe
 ø««°VÉjôdG iód ¬LÓYh ΩƒædG
 É¡«a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀jh  ,ø`̀«`̀aô`̀à`̀ë`̀ª`̀dG
 ƒ`̀ dhÉ`̀ H »``̀dÉ``̀£``̀j’G Qƒ``̀à``̀có``̀dG
 Ωƒ«dG  »a ô°VÉëj Éªc ,ƒ∏é«a
 »a »fÉªdCG Ö«ÑW ô¡°TCG ådÉãdG
 ∫Éée  »`̀a  Ωƒ`̀æ`̀dG  äÉHGô£°VG

.¿Gô«£dG
 Aƒ°†dG  ôªJDƒªdG  §∏°ùjh
 ÖW Ö``̀ fGƒ``̀L ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ≈`̀ ∏`̀ Y
 IGƒ`̀f  ¿ƒμj  ¿CG  π`̀eCÉ`̀fh  Ωƒ`̀æ`̀dG

.ádÉ©ah áàHÉK

Ωƒ`̀æ`̀dG Ö`̀£`̀d »`̀fÉ`̀ã`̀ dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀e ¥Ó`̀ £`̀ fG Ωƒ`̀ «`̀ dG

.Öjô¨dG øªMôdGóÑY .O |

 »a á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀d äó`̀≤`̀Y
 áeÉY  áÄ«¡dG  øe  QGó`̀J  »àdG  óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U
 á°SÉFôH  ¢ùeCG  É¡YÉªàLG  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d
 Qƒ°†ëHh  ,ó©H  øY  »©«ØædG  º«gGôHEG  ÖFÉædG

 .áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG
 äÉfÉ«ÑdG  ¿CG  ≈`̀ dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  QÉ`̀°`̀TCGh
 Iôªãà°ùªdG  ∫ƒ`̀°`̀UC’G  ´Gƒ``̀fCG  ∫hó`̀é`̀d  á«dÉªdG
 ó`̀FGƒ`̀©`̀dGh  Iôªãà°ùªdG  ìÉ`````̀HQC’G  »`̀dÉ`̀ª`̀LGh
 ´ƒªée  ¿CG  ≈`̀dEG  ô«°ûJ  ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°ü∏d
 äGQÉ«∏e  3^4  øe  ÜQÉ≤J  Iôªãà°ùªdG  ∫ƒ°UC’G
 RhÉéàJ ’ âfÉc Éªæ«H ,Ω2019 áæ°ùdG »a Q’hO
 »æ©j  Éªe  ,2012  ΩÉ©dG  »a  QÉæjO  QÉ«∏e  2^9
 Iôªãà°ùªdG  ∫ƒ°UCÓd  …ƒæ°ùdG  ƒªædG  ∫ó©e  ¿CG
 âëJ óFÉ©dG RhÉéàj ºdh %2^6 OhóM »a ¿Éc
 Ω2019  h  2017  ø«àæ°ùdG  »a  ’EG  %6  IQGOE’G

 .Ω2019 ≈dEG Ω2012 øe IôàØdG ∫ÓN
 »©«ØædG ÖFÉædG QÉ°TCG äÉ°ûbÉæªdG óæH »ah

 Ió`̀Mh  á`̀ °`̀ SGQO  â°Vô©à°SG  áæé∏dG  ¿CG  ≈``̀dG
 óFGƒY  ¿CÉ°ûH  á«dÉªdGh  ájOÉ°üàb’G  äÉ°SGQódG
 á«Ø«ch  óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  »`̀a  äGQÉªãà°S’G
 è«∏îdG ∫hO »a óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a QÉªãà°S’G
 ,∫ƒ``̀°``̀UC’G ƒ`̀ª`̀f å`̀«`̀M ø`̀e á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó````̀dGh
 ádÉª©∏d  QÉ````NO’G  ΩÉ`̀¶`̀fh  ,ó`̀FGƒ`̀©`̀ dG  áÑ°ùfh
 áHôéàdGh  ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  »a  á«ÑæLC’G
 Éªc  ,ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  Gò`̀g  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  ájõ«dÉªdG
 äÉMôà≤ªdGh äÉLÉàæà°S’G áæé∏dG â°Vô©à°SG
 Iôcòeh  ,áæé∏dG  πªY  QhÉëe  ¿CÉ°ûH  á`̀«`̀dhC’G
 QÉ°ûà°ùªdG  Iô`̀cò`̀e  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  QÉ°ûà°ùªdG
 ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  OQ  ∂dòch  ,»fƒfÉ≤dG
 äGQÉ°ùØà°SG  øe  áYƒªée  ¿CÉ°ûH  »YÉªàL’G
 èFÉàfh ,áæé∏dG πªY QhÉëe ¢Uƒ°üîH áæé∏dG
 áØãμªdG äÉYÉªàL’G øe áæé∏dG äÉ°UÓîà°SGh
 á∏ªμJ  π`̀LCG  øe  Égó≤©J  ±ƒ°Sh  É¡Jó≤Y  »àdG

.á«FÉ¡ædG É¡JÉ«°UƒJ áHÉàch ôjô≤àdG

 …ƒæ``°ùdG ƒªædG ∫ó©e ٪2^6 :»©«ØædG Ö``FÉædG
á``jóYÉ≤àdG ≥jOÉæ``°ü∏d Iôªãà``°ùªdG ∫ƒ``°UCÓd

 …ô°ShódG  ôÑL  π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY  ∑QÉ°T
 IQhódG äÉYÉªàLG »a á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe
 á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ¢ù∏éªd 155`dG ájOÉ©dG
 ¬àª∏c »a ócCG  å«M ,…QGRƒ`̀dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 á«HôY ´É°VhCG πX »a ó≤©æj ´ÉªàL’G Gòg ¿CG
 äÉjóëJh äGô«¨àeh ,Ió≤©eh áÑ©°U á«ª«∏bEGh
 G kóMƒe É kØbƒe Ö∏£àJ ,IOó©àe á«dhOh á«ª«∏bEG
 ÉææeCG  øY  ´Éaó∏d  ,ÓeÉ°T  É kfhÉ©Jh  É kæeÉ°†Jh
 É¡JÉÑ°ùàμe ájÉªMh ÉæHƒ©°T ídÉ°üeh »eƒ≤dG

.É¡JGRÉéfEGh
 äÓNóàdG ¿CG á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ócCGh
 ,á«Hô©dG ∫hó∏d á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a á«ÑæLC’G
 Oó©d  á«æWƒdG  IOÉ«°ù∏d  É kNQÉ°U  É kcÉ¡àfG  πμ°ûJ
 G kójó¡J  πμ°ûJh  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  øe
 ø«fGƒ≤dG ™e ¢VQÉ©àJh ,»Hô©dG »eƒ≤dG øeCÓd
 ô«Ñc  ≥∏b  Qó°üe  »`̀gh  ,á«dhódG  ≥«KGƒªdGh
 ∫hódG  ¬°û«©J  ôjôe  ™bGhh ,á«Hô©dG  Üƒ©°û∏d
 øeC’G äGOó¡ªd »dhódG ™ªàéªdG πgÉéJ πX »a
 ¿CG Éæ«∏Y ÖLƒj …òdG ôeC’G ,»ª«∏b’G º∏°ùdGh
 πª©f ¿CGh ,ácôà°ûªdG ÉæØbGƒeh ÉfOƒ¡L óMƒf
 »a äÓNóàdG áaÉc ∞bƒd »YÉªL πμ°ûH Éjƒ°S
 ßØëf ¿CGh ,á«Hô©dG Éædhód á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG
 »a »Yô°ûdG É¡≤Mh É¡àeGôch É¡JOÉ«°S ÉæfGó∏Ñd
 É¡ëdÉ°üeh  É¡JÉÑ°ùàμeh  É¡JÉ©ªàée  ájÉªM

 .á«æWƒdG
 áaô£àªdG ¬JÉª«¶æJh ÜÉgQE’G ¿CG ócCG Éªc
 QGô≤à°SGh  øeC’  G kô«£N  G kójó¡J  πãªj  ∫Gõj  ’
 øe äÉª«¶æàdG ∂∏J ¬ÑμJôJ ÉªH ,á«Hô©dG ÉædhO
 ,QGô≤à°S’Gh  ø``eC’G  ¢Vƒ≤J  á«HÉgQEG  ∫É`̀ª`̀YCG
 ¬ÑμJôJ ÉªH á«Hô©dG äÉ©ªàéªdG áeÓ°S Oó¡Jh
 QÉμaCG  øe  ¬LhôJ  Éeh  ,äGAGóàYGh  ºFGôL  øe
 ¢VQÉ©àj  ÉªH  ,Ö°ü©àdGh  ƒ∏¨dGh  ±ô£àdG
 Éæª«bh  ∞«æëdG  »eÓ°SE’G  ÉææjO  ÇOÉÑe  ™e
 íeÉ°ùàdG  ≈`̀ dG  ƒYóJ  »àdG  á∏«°UC’G  á«Hô©dG
 »NBÉàdG º«b õjõ©Jh ,ôNB’G ∫ƒÑbh ¢ûjÉ©àdGh

.ºdÉ©dG ºeCG ø«H
 ≈`̀ dEG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e QÉ``̀°``̀TCGh
-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ«YGóJ
 ,á«ë°üdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  (19
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≈∏Y  á¨dÉÑdG  É¡JGô«KCÉJh
 á«JÉ«ëdG  QƒeC’G  πªée  ≈∏Yh  á«Hô©dG  ∫hó∏d
 Éæ«∏Y  ºàëj  …ò``̀dG  ô``̀eC’G  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  øWGƒª∏d
 É¡Ø«ãμJh  Oƒ¡édG  ∞JÉμJ  ≈∏Y  πª©dG  É k©«ªL
 ∞«Øîà∏d ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©àd
 â°Vôa  »àdG  áFQÉ£dG  áëFÉédG  √òg  QÉ`̀KBG  øe

 ÇQGƒ``̀W  §`̀£`̀N  ™`̀°`̀†`̀J  ¿CG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ≈`̀∏`̀Y
 á∏Môªd  OGó©à°S’Gh  ,É¡à¡LGƒªd  á«FÉæãà°SG

.áëFÉédG √òg QÉKBG øe »aÉ©àdG
 ¿CG  á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  ô````̀ jRh ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀e ó`````̀ cCGh
 áLQóªdG  ájƒ«ëdG  ÉjÉ°†≤dGh  äÉYƒ°VƒªdG
 Ö∏£àJ  á©eÉédG  ¢ù∏ée  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫hó`̀L  ≈∏Y
 Rõ©J IAÉ`̀æ`̀H äGQGô````̀bh ,G kó``̀Mƒ``̀e É`̀ kØ`̀bƒ`̀e É`̀æ`̀e
 øeÉ°†J  ócDƒJh  ∑ôà°ûªdG  »Hô©dG  Éæ∏ªY  øe
 ájÉªëd  Oƒ¡édG  áaÉc  ∫òH  ≈∏Y  É¡eõYh  ÉædhO
 ÉæëdÉ°üe  øY  ´ÉaódGh  »Hô©dG  »eƒ≤dG  øeC’G

.ÉæHƒ©°T äÉÑ°ùàμeh
 áμ∏ªe  º`̀YO  ø`̀Y  Üô``̀YCG  ¬àª∏c  ΩÉàN  »`̀ah
 §«¨dGƒHCG óªMCG ó«°ùdG ø««©J IOÉYE’ øjôëÑdG
 ∫hó`̀dG  á©eÉéd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  Ö°üæe  »dƒàd
 √Oƒ`̀¡`̀L á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀eh ,á`̀«`̀fÉ`̀K á`̀j’ƒ`̀d á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 áeƒ¶æe  ôjƒ£Jh  õjõ©àd  Iõ«ªªdGh  Iô«ÑμdG
 ô«Nh ¬ë∏°üe ¬«a Éªd ∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG
 ¢Vƒ¡ædGh  á≤«≤°ûdG  É¡Hƒ©°Th  á«Hô©dG  ∫hódG
 ∞∏àîe  áÑcGƒªd  Ió©°UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  É¡H
 ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äGô«¨àªdGh  äGQƒ£àdG
 á°ü∏îªdG  Oƒ¡édÉH  ¬`̀ JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  OÉ`̀°`̀TCGh
 ¬`̀à`̀j’h Iô`̀à`̀a ∫Gƒ```W É`̀¡`̀dò`̀H »`̀à`̀dG IQó`̀≤`̀ ª`̀ dGh

.≈dhC’G

 …ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ∑QÉ°T
 »fÉãdG …QGRƒdG ´ÉªàL’G »a á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe
 äÓNóàdG  á©HÉàªH  á«æ©ªdG  ájQGRƒdG  á«Hô©dG  áæé∏d
 »àdGh  ,á«Hô©dG  ∫hó∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  á«côàdG
 ô≤ªH  ó≤Y  …ò`̀ dGh  ,á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  É¡°SCGôJ
 á©eÉL ¢ù∏ée äÉYÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh ,á©eÉédG
 ¬`̀JQhO  »a  …QGRƒ``̀dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  á«Hô©dG  ∫hó``dG

.155 ájOÉ©dG
 »a á«côàdG äÓNóàdG QGôªà°SG áæé∏dG â°ûbÉf óbh
 OƒLƒdG âfGOCG å«M ,á«Hô©dG ∫hó∏d á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG
 á«Hô©dG ∫hódG øe OóY »°VGQCG ≈∏Y »côàdG …ôμ°ù©dG
 ¿hDƒ°ûdG »a á«fGhó©dG á«côàdG äÓNóàdG ∫Éμ°TCG πch
 ÉgQGô≤à°SG  Ωóg  ≈`̀dEG  ±ó¡J  »àdG  ,á«Hô©dG  á«∏NGódG
 äÉ°üæªdG  ∞«XƒJ  ™e  …RGƒàdÉH  ,É¡JGQó≤ªH  åÑ©dGh
 ∞æ©dG ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢†jôëàdGh É¡d á©HÉàdG á«eÓYE’G
 ,¥Gô©dGh É«Ñ«dh ÉjQƒ°S »a É k°Uƒ°üNh ìÓ°ùdG πªMh

 äÉYÉªé∏d  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG  á`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG  Ö`̀fÉ`̀é`̀H
 øeB’G  PÓªdG  ô«aƒJh  ¿Gƒ`̀NE’G  º«¶æJ  πãe  á«HÉgQE’G
 ¢ù∏ée  äGQGô≤d  IQôμàªdG  á«côàdG  äÉcÉ¡àf’Gh  ,É¡d

.É«Ñ«d ≈∏Y ìÓ°ùdG ô¶M ¢VôØH á∏°üdG äGP øeC’G
 …ó©àdGh Iôªà°ùªdG äÉcÉ¡àf’G áæé∏dG äôμæà°SGh
 ∫hódG  ¢†©H  IOÉ«°S  ≈∏Y  »côàdG  ÖfÉédG  øe  ôaÉ°ùdG
 ô°TÉÑªdG  πNóàdG  ∫Ó`̀N  øe  ∂`̀dP  ¿É`̀c  AGƒ°S  ,á«Hô©dG
 á«HÉgQE’G  äÉª«¶æàdGh  äÉYÉªédG  ºYO  ∫ÓN  øe  hCG
 ø`̀«`̀«`̀HÉ`̀gQE’G ø`̀«`̀∏`̀JÉ`̀≤`̀ª`̀dGh á`̀bõ`̀Jô`̀ª`̀dGh á`̀aô`̀£`̀à`̀ª`̀dGh
 ÖjQóàdG  hCG  πjƒªàdG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  AGƒ`̀°`̀S  ,Ö``̀fÉ``̀LC’G
 á¡LGƒªd É k«dhOh É k«HôY É kcôëJ »Yóà°ùj Ée ,í«∏°ùàdGh
 Ió©°UC’G ≈∏Y ¬d …ó°üàdGh ,å«ÑîdG »côàdG è¡ædG ∂dP
 »`̀dhó`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀∏`̀d  É nª«°ùL  É`̀ kcÉ`̀¡`̀à`̀fG  √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  á`̀aÉ`̀c
 Éª«°ùL  G kójó¡Jh  á∏°üdG  äGP  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée  äGQGô`̀bh

.»Hô©dG »eƒ≤dG øeCÓd
 áÑ«côàdG  ô««¨àd  »côàdG  »©°ùdÉH  áæé∏dG  äOó`̀fh

 á©°VÉîdG  á«Hô©dG  ≥WÉæªdG  ¢†©H  »a  á«aGô¨ªjódG
 ΩóY äócCGh  ,ÉjQƒ°S ¥ô°T ∫Éª°T  QGôZ ≈∏Y É¡dÓàM’
 ájQƒ¡ªL  øe  πc  »a  á«côàdG  äGƒ≤dG  Oƒ`̀Lh  á«Yô°T
 ,ájQƒ°ùdG  á«Hô©dG  ájQƒ¡ªédGh  É«Ñ«d  ádhOh  ¥Gô©dG
 ,•ô°T hCG ó«b ¿hO øe É¡JGƒb ™«ªL Öë°S IQhô°Vh
 áeRÓdG ô«HGóàdG πc PÉîJG ≈∏Y πª©dG IQhô°V äócCGh
 π≤fh  Ö`̀jQó`̀Jh  ó«æéJh  á`̀jÉ`̀YQ  äÉ«∏ª©d  …ó°üà∏d
 OÓÑdG πNGód ábõJôªdGh ÖfÉLC’G ø««HÉgQE’G ø«∏JÉ≤ªdG

.á«Hô©dG
 …QƒØdG ∞μdÉH »côàdG ΩÉ¶ædG ∂dòc áæé∏dG âÑdÉWh
 ¥Gô©dG  ájQƒ¡ªL øe πμd  á«FÉªdG  ¥ƒ≤ëdG ∑É¡àfG  øY
 øe  ¬H  Ωƒ≤J  Ée  ôÑY  ,ájQƒ°ùdG  á«Hô©dG  ájQƒ¡ªédGh
 …òdGh ,äGôØdGh á∏LO …ô¡f ™HÉæe ≈∏Y Ohó°ùdG áeÉbEG
 ,ø«à«Hô©dG  ø«àdhó∏d  á«FÉªdG  ¢ü°üëdG ≈∏Y É kÑ∏°S ôKCG
 QGô°VCG øe á«côàdG äÉ°SQÉªªdG ¬«a ÖÑ°ùàJ ÉªY kÓ°†a

 .ø«àdhódG Óc ≈∏Y áª«°ùL ájOÉ°üàbGh á«Ä«H

á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H IOÉ«°S ≈∏Y …ó©àdGh á«côàdG äÓNóàdG QÉμæà``°SG

 ¥ƒ≤ëd  zÉ©e{  á«©ªL  ¢ù«FQ  ôÑY  
 »Hô©dG  ≈°ù«Y  QÉ°ûà°ùªdG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 á°SÉFôH  áeƒμëdG  Oƒ¡éd  √ôjó≤J  øY
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 »àdG  Oƒ¡édG  »`̀gh  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 »a  á«ªdÉ©dG  áfÉμªdG  áμ∏ªª∏d  â≤≤M
 ,z19  ó`̀«`̀ aƒ`̀c{  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d  á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G
 äÉjóëàdG øe ô«ãμdG áédÉ©e ≈dEG áaÉ°VEG
 áμ∏ªªdG  â`̀¡`̀LGh  »`̀à`̀dG  äÉ`̀Hƒ`̀©`̀°`̀ü`̀dGh

 G kó«°ûe  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∫Ó``̀N
 áeƒμëdG √òg É¡à≤≤M »àdG äGRÉéfE’ÉH
 »dÉªdG õcôªdG ≈∏Y á¶aÉëªdG π«Ñ°S »a
 ,áμ∏ªª∏d  …ƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  …OÉ``°``ü``à``b’Gh
 á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dG á`̀fÉ`̀«`̀ °`̀Uh
 »a  áμ∏ªªdG  É¡à≤≤M  »àdG  ájƒªæàdGh
 É¡à°Vôa  »àdG  iôÑμdG  äÉjóëàdG  π`̀X
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  »`̀gh  ,á«ªdÉ©dG  áëFÉédG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L É`` k«``dÉ``Y É`̀¡`̀à`̀æ`̀ª`̀K
 ’h  ,á°ü°üîàªdG  á«dhódG  äÉÄ«¡dGh

 º««≤àH  á«æ©ªdG  á«ªeC’G  ¿Éé∏dG  Éª«°S
 á«dhódG  äÉ°ù°SDƒªdG  èFÉàfh  äGô°TDƒe
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëàH  á≤∏©àªdG
 á«ªæà∏d  IóëàªdG  ºeC’G  á£N  Aƒ°V  »a
 É¡«∏Y  äócCG  »àdGh  ,2030  áeGóà°ùªdG
 º««≤àH  á«æ©ªdG  á`̀«`̀dhó`̀dG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG
 …ƒªæàdGh …OÉ°üàb’Gh »dÉªdG ™°VƒdG
 ¢ù«FQ OÉ°TG ¥É«°ùdG äGP »ah  .áμ∏ªª∏d
 ¬àdhCG ÉªH ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd zÉ©e{ á«©ªL
 ø«æWGƒªdÉH  ≠dÉH  ΩÉªàgG  øe  áeƒμëdG

 ájOÉ°üàb’G É¡JGQOÉÑeh É¡éeGôH ™«ªéH
 º¡Ñ«æéJ  ≈∏Y  É¡°UôMh  ,ájƒªæàdGh
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG QÉ```````̀KB’Gh äÉ`̀©`̀ Ñ`̀ à`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d
 ¢Shô«a áëFÉéH á≤∏©àªdG ájOÉ°üàb’Gh
 Ée  º`̀ZQ  É¡∏ªëJh  ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 á«dÉeh ájOÉ°üàbG  äÉHƒ©°U øe ¬«fÉ©J
 É kæªãe  ,äÉ`̀©`̀Ñ`̀à`̀dGh  QÉ```̀KB’G  ∂∏J  ™«ªéd
 ≈∏Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  IQó``̀b  ¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûHh
 »àdG  ájOÉ°üàb’G  äÉHƒ©°üdG  RhÉéJ
 ≥«≤ëJ  ≈∏Y  É¡JQóbh  ,ºdÉ©dG  É¡«fÉ©j

 √òg  πãe  »`̀a  %3^3  ≠∏ÑJ  ƒªf  áÑ°ùf
 ,ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG  áÑ©°üdG  äÉ`̀bh’G
 QGôªà°S’G  ≈∏Y  áeƒμëdG  IQób  G kócDƒe
 πμ°ûH  ≈`̀ ∏`̀ YCG  ƒ`̀ª`̀f  Ö°ùf  ≥«≤ëJ  »`̀a

.áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN »éjQóJ
 ¥ƒ≤ëd zÉ©e{ á«©ªL ¢ù«FQ ºàNh
 ¢UÉN πμ°ûHh G kó≤àæe ¬ëjô°üJ ¿É°ùfE’G
 πFÉ°Sh  ôÑY  √ô°ûæH  ¢†©ÑdG  Ωƒ≤j  Ée
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ∫ÓN  øe  hCG  ΩÓY’G
 äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó```̀N  hCG  »`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G

 äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©Ñd á«ª°SôdG äÉ°ù∏édGh
 A»°ùJ  »`̀à`̀dGh  ,á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀∏`̀gC’G
 äGRÉ`̀é`̀ fEGh  Oƒ`̀¡`̀L  ≈``̀dEG  ô«Ñc  πμ°ûHh
 õcôªdG  ±É©°VEG  »a  º¡°ùJh  ,áeƒμëdG
 áaÉ°VEG  ,áμ∏ªª∏d  …OÉ°üàb’Gh  »dÉªdG
 πNGódG  »a  áμ∏ªªdG  á©ª°S  ¬jƒ°ûJ  ≈dEG
 ∂∏J  ΩGóîà°SG  ø`̀e  É`̀ kbÓ`̀£`̀fG  êQÉ`̀î`̀dGh
 áWƒ∏¨ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  hCG  äÉëjô°üàdG
 ídÉ°üªH  QGô°VEÓd  á«dhódG  πaÉëªdÉH

.á«dhódG øjôëÑdG áfÉμeh

 øjôëÑdG ídÉ°üªH ô°†J á∏∏°†e äÉeƒ∏©e ô°ûf ∫ÓN  øe ΩÉ©dG …CGôdG è«LCÉJ ó≤àæj ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd zÉ©e{ á«©ªL ¢ù«FQ

.»Hô©dG ≈°ù«Y QÉ°ûà°ùªdG |
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منوًها بنجاحات اأبناء البحرين يف خمتلف املجاالت لرفع راية الوطن خفاقة

امللـك ي�سيد بجهود ال�سلطة الت�سريعية لـتـعـزيـز الـمـ�سـار الـديـمـقـراطـي 

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأكد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

بذلها  توا�صل  التي  املهمة  باجلهود  اعتزازه 

مب�صوؤولياتها  القيام  يف  الت�صريعية  ال�صلطة 

وتعزيز  والرقابية،  الد�صتورية  وواجباتها 

مفاهيم الدميقراطية النابعة من الثقافة والقيم 

الوطنية العريقة.

امللك  جاللة  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء 

املفدى، اأم�س يف ق�صر ال�صخري، فوزية بنت 

وعلي  النواب،  جمل�س  رئي�س  زينل  عبداهلل 

ال�صورى،  رئي�س جمل�س  ال�صالح  بن �صالح 

ونائبي رئي�صي املجل�صني، اإذ رفعوا اإىل جاللته 

رد املجل�صني على اخلطاب امللكي ال�صامي الذي 

تف�صل به جاللته خالل افتتاح دور االنعقاد 

الثالث من الف�صل الت�صريعي اخلام�س.

�صكره  عن  جاللته  اأعرب  اللقاء،  وخالل 

على  والنواب؛  ال�صورى  ملجل�صي  وتقديره 

ال�صاملة  التنمية  م�صرية  دعم  يف  دورهما 

والدفاع عن م�صالح الوطن وتطوير منظومة 

تطلعات  يلبي  مبا  والت�صريعات،  القوانني 

املواطنني.

كما اأ�صاد جاللته مبا ت�صمنه رد جمل�صي 

امل�صار  تعزيز  اأجل  من  والنواب  ال�صورى 

الدميقراطي وتطوير اأدائه، معرًبا جاللته عن 

تقديره مل�صتوى التعاون والتن�صيق املثمر بني 

ال�صلطتني، للبناء على ما حتقق من منجزات 

الوطن  م�صرية  دعائم  تر�صخ  ومكت�صبات 

املباركة على درب التقدم والرقي واالزدهار.

وتطرق اللقاء اإىل عدد من الق�صايا التي 

التطورات  وبخا�صة  املحلي،  ال�صاأن  تهم 

كورونا،  جائحة  مع  التعامل  يف  امل�صتجدة 

اعتزازه  عن  املفدى  امللك  جاللة  اأعرب  اإذ 

البحرين  لفريق  النبيلة  االإن�صانية  باجلهود 

�صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بقيادة 

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

الوزراء، وجميع االأجهزة املعنية يف خمتلف 

املوؤ�ص�صات والقطاعات التي تعمل على تنفيذ 

جميع التدابري للحد من انت�صار هذه اجلائحة.

علي  عي�صى  النائب  جاللته،  وهناأ 

مبنا�صبة  النواب؛  جمل�س  ع�صو  القا�صي 

»فئة  العربي  الربملاين  التميز  بجائزة  فوزه 

التابعة لالحتاد الربملاين العربي،  االأع�صاء« 

الربملاين  ودوره  واإ�صهاماته  خلدماته  نظرًيا 

البحريني والعربي املتميز. كما هناأ جاللته، 

جمل�س  ع�صو  الزايد  جا�صم  دالل  كذلك، 

ال�صورى ورئي�س جلنة ال�صوؤون الت�صريعية 

والقانونية، مبنا�صبة اإعالن االحتاد الربملاين 

الربملاين  التميز  بجائزة  فوزها  عن  العربي 

العربي للعام 2020 عن فئة ع�صو الربملان.

للنجاحات  تقديره  عن  جاللته  واأعرب 

البحرين  اأبناء  حتقيقها  يوا�صل  التي  املهمة 

يف خمتلف املجاالت، موؤكًدا اعتزازه بحر�صهم 

جميع  يف  رايتها  ورفع  ريادتها  تعزيز  على 

املحافل الدولية.

جمل�صي  رئي�صا  اأعرب  جانبهم،  من 

ال�صكر  عن  واحل�صور  والنواب  ال�صورى 

توجيهات  على  اجلاللة؛  ل�صاحب  والتقدير 

ورعاية  اهتمام  وعلى  الكرمية  جاللته 

والذي  الت�صريعية،  لل�صلطة  ودعمه  جاللته 

�صكل الركيزة االأ�صا�صية الإثراء العمل النيابي 

االإجنازات  من  مزيد  وحتقيق  والت�صريعي، 

ل�صالح اململكة و�صعبها العزيز.

وقد تقدم جمل�س النواب، يف م�صتهل رده 

على اخلطاب امللكي ال�صامي، باأحر التعازي 

الكبري  اململكة  فقيد  يف  املوا�صاة  و�صادق 

ال�صمو  �صاحب  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور 

امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة.

االأمر  ب�صدور  النواب  جمل�س  واأ�صاد 

امللكي ال�صامي بتعيني �صاحب ال�صمو امللكي 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  االأمري 

نائب القائد االأعلى، رئي�ًصا ملجل�س الوزراء.

والتم�س جمل�س النواب من جاللة امللك 

واالأمنية  الطبية  الطواقم  حتظى  اأن  املفدى 

يف  واملتطوعني  املوظفني  وجميع  كافة، 

ال�صفوف االأوىل، برعاية جاللته الكرمية.

كما التم�صوا من جاللته، اأيده اهلل، توجيه 

بتوفري  الرتبية والتعليم  املعنيني يف وزارة 

املزيد من البعثات املنا�صبة خلريجي الثانوية 

وا�صت�صراف  احلديثة  باملجاالت  تعنى  التي 

امل�صتقبل.

على  الرد  يف  النواب،  جمل�س  واأعرب 

اخلطاب امللكي ال�صامي، عن االأمل باأن ت�صتمر 

حملة فينا خري لتفريج كرب املحتاجني من 

املواطنني واملقيمني.

امللك  جاللة  اىل  النواب  جمل�س  وتوجه 

املفدى بال�صكر على التوجيه ال�صامي باإن�صاء 

م�صت�صفى متخ�ص�س لالأمرا�س املعدية، كما 

توجه املجل�س بال�صكر اإىل جاللته على اإ�صدار 

مر�صوم باإن�صاء �صندوق االأمل لدعم امل�صاريع 

ال�صبابية. 

»نطمح  النواب:  جمل�س  رد  يف  وجاء 

مو�صوع  حلحلة  يف  باالإ�صراع  لتوجيهكم 

يف  البحريني  ال�صباب  وانخراط  العاطلني، 

وتخ�ص�صاتهم،  تتنا�صب  التي  الوظائف  كل 

املجاالت  يف  االأول  اخليار  هم  يكونوا  واأن 

كافة، ون�صد على يدكم الكرمية، ون�صاطركم 

الراأي يف �صرورة تدارك التاأثريات ال�صلبية 

على بيئتنا املحلية ل�صلتها املبا�صرة بحياة 

االإن�صان واقت�صاده وتقدمه وبقائه«. 

البالغ  بال�صكر  النواب  جمل�س  وتوجه 

قوة  منت�صبي  من  امل�صلحة،  القوات  لكل 

واحلر�س  الداخلية  ووزارة  البحرين  دفاع 

التي  امللمو�صة  اجلهود  لكل  الوطني، 

على  وحفاًظا  للبحرين  حبا  يتحملونها 

�صعبها.

و�صاطر املجل�س جاللة امللك املفدى، اأيده 

اهلل، الراأي »جتاه الق�صية الفل�صطينية التي 

ال�صاغل  و�صغلكم  همكم  اأول  كانت  لطاملا 

توؤكده  ما  وهذا  اجلوهرية،  والق�صية 

خطاباتكم ال�صامية كافة«.

امللكية  الروؤى  اأن  النواب  جمل�س  واأكد 

ال�صامي تعد نربا�صا  التي ت�صمنها اخلطاب 

يحتذى به يف تاأطري العمل للمرحلة املقبلة، 

اجلائحة  انتهاء  بعد  ما  االأخ�س  وعلى 

ال�صحية.

على  ال�صورى  جمل�س  رد  يف  وجاء 

اخلطاب امللكي ال�صامي اأن املجل�س ي�صت�صعر 

لدى  الت�صريعية  ال�صلطة  به  حتظى  ما 

جاللة امللك املفدى من بالغ العناية و�صابغ 

واالعتزاز  الفخر  مبداد  وي�صجل  الرعاية، 

م�صامني اخلطاب امللكي ال�صامي.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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يف  �صعوبة  اخلدمية  الإدارات  مراجعو  يجد 

فجميع  مراجعاتهم..  لإنهاء  مواعيد  على  احل�صول 

املواعيد اليومية تنفد خالل وقت ق�صري جًدا!

تعدد اللقاحات لي�ض الغر�ض منها مقارنة ن�صبة الفعالية 

ول يعني اأن هذا اللقاح اأف�صل من الآخر. اإذا اعتمد اللقاح 

الأهم،  وهو  املخت�صة  الرقابية  واجلهات  املخت�صني  قبل  من 

املناعة  فلكل �صخ�ض جهاز مناعي يختلف عن الآخر. ل تقا�ض 

بالأج�صام امل�صادة فقط واإمنا باأ�صياء عديدة ل ن�صتطيع قيا�صها خمربًيا.
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 Fred ن�ّصقته مع جموهرات من ،Gucci اختارت املمثلة الأمريكيّة اإيل فانينغ ثوًبا من احلرير باللون الأزرق الفاحت حمل توقيع

Leighton. وقد �صبّهها البع�ض باإل�صا اإحدى �صخ�صيّات ديزين ال�صهرية بثوبها الأزرق، وذلك يف حفل »غولدن غلوب« الذي مت 
تقدميه افرتا�صيًا على الب�صاط الأحمر، و�صاركت اإيل فانينغ من منزلها وعرب �صا�صات و�صعت يف مكان احلفل، ولكنها حر�صت على 

الظهور باإطاللة فاخرة تليق بهذه املنا�صبة.

�صورة  اأول  ظهور  بدء   -  1880
يف ال�صحف.

ملجل�ض  طارئ  اجتماع   -  1979
الكويت  يف  العربية  الدول  جامعة 

على  اجلنوبي  اليمن  عدوان  لبحث 

اليمن ال�صمايل.

1991 - ويل عهد ورئي�ض الوزراء 
الكويتي واحلاكم العريف العام ال�صيخ 

اإىل  يعود  ال�صباح  العبداهلل  �صعد 

الكويت بعد حتريرها و�صط ا�صتقبال 

�صعبي من املواطنني ال�صامدين.

1995 - حاكم اإمارة دبي ال�صيخ 
ي�صدر  مكتوم  اآل  را�صد  بن  مكتوم 

قراًرا عني مبوجبه اأخيه ال�صيخ حممد 

بن را�صد اآل مكتوم وليًا للعهد واأخيه 

مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ 

نائبًا حلاكم الإمارة.

2009 - املحكمة اجلنائية الدولية 
الرئي�ض  بحق  توقيف  مذكرة  ت�صدر 

ارتكاب  بتهمة  الب�صري  عمر  ال�صوداين 

الإن�صانية  �صد  وجرائم  حرب  جرائم 

يف اإقليم دارفور.

يفوز  املاء  �صكل  فيلم   -  2018
فيلم  لأف�صل  الأو�صكار  بجائزة 

الأو�صكار  جوائز  توزيع  حفل  خالل 

الت�صعني.

املعماريتني  فـــوز   -  2020
مكنمارا  و�صيلـي  فاريل  اإيفــون 

بجائزة بريتزكـــر للهند�صــة املعمارية 

لعام 2020.

�ساب انتحل �سفة طبيب ن�ساء وتوليد ملدة 10 �سنوات

بعد 10 �شن�ات من انتحال �شفة طبيب ن�شاء 

وت�ليد وفتح عيادة ملمار�شة مهنة الطب يف قرية 

ال�شف، التابعة ملحافظة اجليزة، ا�شتطاعت مباحث 

حم�شر  وحترير  ال�شاب  على  القب�ص  اجليزة 

بال�اقعة وت�لت النيابة التحقيق معه.

كلية  خريج  ال�شاب  اأن  التحقيقات  من  وتبني 

امل�شتندات  من  العديد  تزوير  من  ومتكن  العل�م، 

العيادة  بفتح  ويق�م  الطب،  مهنة  ليمار�ص 

وممار�شة مهنة الطب.

حممد  املقدم  ال�شف،  مباحث  رئي�ص  وقام 

الع�شري، بت�شكيل فريق بحث ت��شل اإىل اأنه نتج 

ومتكنت  ال�شاب،  به  املت�اجد  املكان  حتديد  عنه 

الإجراءات  املتهم واتخاذ  القب�ص على  املباحث من 

الالزمة ملبا�شرة التحقيقات.

كما كانت قد حررت اإدارة العالج احلر حم�شًرا 

ال�شاب،  �شد  ال�شف  �شرطة  بق�شم   2020 ل�شنة 

ال�شف،  لت�شغيله عيادة للن�شاء والت�ليد يف قرى 

يقدم  ومل  ترخي�ص،  على  احل�ش�ل  دون  وذلك 

ممار�شته  �شحة  تثبت  اأوراق  اأي  املتهم  ال�شاب 

اأن  اإىل  الأطباء  نقابة  اأ�شارت  جهتها  ومن  للمهنة، 

ال�شاب م�ق�ف عن العمل، وذلك ب�شبب ك�شف كلية 

طب املن�فية باأن ال�شهادة التي قام املتهم بتقدميها 

يتم  ومل  الكلية،  من  م�شتخرجة  ولي�شت  مزورة 

قيده من قبل الكلية ح�شب �شجل اخلريجني.

العثور على اأول »قر�ش متوهج«.. 

�ساحب »ال�سوء احلي«

الكائنات  من  عدًدا  هناك  اأن  العلماء  يعرف 

يدر�ص  فريًقا  لكن  الظالم،  يف  تلمع  التي  البحرية 

احلياة يف البحار وجد اأول �شمكة قر�ص مت�هجة.

على  الربيطانية  ميل«  »ديلي  �شحيفة  وذكرت 

عرثوا  الباحثني  اأن  الأربعاء،  الإلكرتوين،  م�قعها 

قبالة   »kitefun« القر�ص من ف�شيلة  �شمكـــة  على 

م�شح  خالل  لني�زيلندا،  ال�شرقيـــة  ال�ش�احـــل 

العام املا�شي.

ميت يعود اإىل احلياة

 علــــى طاولة الت�سريــــح

دراجة  حلادث  تعر�ص  هندي  كان  فيما 

نارية على طاولة الت�شريح بعدما اأعلن اأطباء 

وفاته، �شدرت عنه فجاأة ب�ادر ت�شري اإىل اأنه ل 

يزال على قيد احلياة، كما اأفاد الأربعاء م�ظف 

يف هيئات الرعاية ال�شحية.

وكان الرجل البالغ 27 عاما نقل يف نهاية 

الأ�شب�ع الفائت وه� يف حال حرجة من مدينة 

ماهالينغاب�ر يف ولية كارناتاكا اجلن�بية اإىل 

م�شت�شفى خا�ص حيث اأعلن الأطباء وفاته.

م�شت�شفى  اإىل  »اجلثة«  اأ�شرتـــه  ونقلــت 

املقرر  من  كان  حيـث  قريــب  حك�مــي 

ت�شريحها الإثنني.

�سلبوا اأر�ش والده زوًرا فدر�ش

 املحاماة واأعادها له بعد 18 عاًما

مل يكن ج�ردان كينريا قد تخطى اأع�امه ال�شت حني راأى باأم عينيه اأب�ه يخ�شر 

اأر�شه جلاره فدر�ص 18 عاما لي�شبح حماميا وي�شرتدها بالقان�ن. واأ�شار كينريا يف 

حديث لهيئة »بي بي �شي« م�ؤخرا اإىل اأن خ�شارة اأر�ص العائلة غريت له حياته كلها.

وكانت املحكمة الأوغندية العليا قد اأ�شدرت مطلع الأ�شب�ع قرارها النهائي الذي 

باأن  قراري  اتخذت  »لقد  له:  تعليق  املحامي يف  وقال  عائلة ج�ردان.  ل�شالح  جاء 

اأ�شبح حماميا يف وقت لحق من حياتي لكنني ا�شتلهمت من الأحداث التي عاينتها 

وكيفية  املحاكمة  خالل  عائلتي  بها  مرت  التي  والإحباطات  والظروف  اأكرب  واأنا 

تاأثريها علينا«.

وكان جار للعائلة قد رفع دع�ى على والد ج�ردان على اإثر خالف على قطعة 

»العدالة  الزمن.  من  عقدين  من  لأكرث  ا�شتمرت  حماكمة  �شمن   1996 عام  اأر�ص 

املتاأخرة اإنكار لها.« يق�ل ج�ردان م�شيفا باأن والده الذي يبلغ من العمر 82 عاما مل 

يتمكن من اأن يزرع حبة اأو يبني حجرا على الأر�ص ملدة 23 عاما، واأنه مل يعد قادرا 

على ال�شتفادة من الأر�ص كثريا الي�م، م�ؤكدا اأن الأبناء ل بد اأن يكمل�ا ما بداأ به.

البحر يقدم هدية ثمينة ل�سيدة تايلندية

ذكر م�قع »مريور« اأن �شرييب�رن 

نيامرين عرثت على كتلة غري اعتيادية 

تاممارات  �شي  ناخ�ن  حمافظة  يف 

املنزل،  اإىل  �شحبها  وقررت  التايلندية، 

الذي يبعد نح� ن�شف كيل�مرت قبل اأن 

تكت�شف اأنها عرثت على كتلة من العنرب 

قيامها  لدى  لنيامرين  وخطر  الثمني. 

بج�لة على ال�شاطئ عقب العا�شفة اأن 

تع�د بالكتلة رغم رائحة ال�شمك الق�ية 

وبالفعل  تبيعها.  علها  منها  املنبعثة 

قامت ال�شيدة البالغة 49 عاًما ب�شحب 

ال�شحمة بي�شاوية ال�شكل، التي تزن ما 

بعر�ص  كيل�غرامات  ال�شبعة  يقارب 

م�شافة  ب��شة   24 وط�ل  ب��شة   12

500 مرت اإىل املنزل.

»ال�سحة«: 738 اإ�سابة جديدة 

بفريو�ش »كورونا«.. وتعايف 539 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

حالة   738 ت�شجيل  اأظهرت  ام�ص،  ي�م  يف   15158

و477  وافدة،  لعمالة  حالة   253 منها  جديدة،  قائمة 

من  قادمة  حالت  و8  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة 

العدد  لي�شل  اإ�شافية؛  تعافت 539 حالة  كما  اخلارج، 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 117026.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 60 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

م�شتقر  و�شعها  حالة  اأن 6725  حالة، يف حني   126

 6785 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من 

حالة قائمة. وفيما يتعلق بعدد حالت التطعيم تبني من 

الإح�شاء الر�شمي للفريق ال�طني اأنه بلغ 1291 حالة 

تطعيم، واأن جمم�ع من اأخذ التطعيم حتى م�شاء اأم�ص 

ا. قد بلغ 303962 �شخ�شً



دانت للجنة الوزاري��ة العربية الرباعية المعنية 
بمتابعة تطورات األزمة مع إيران وسبل التصدي 
لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، 
ما يصدر عن األمين الع��ام لحزب اهلل اإلرهابي 
م��ن إس��اءات مرفوض��ة للبحرين والس��عودية 
واإلمارات واليمن، ما يش��كل تدخاًل س��افرًا في 
شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض 
عل��ى الكراهي��ة، ويعتبر امتدادًا لل��دور الخطير 
الذي يق��وم به هذا الحزب ال��ذي يعد أحد أذرع 

إيران والمزعزع لألمن واالستقرار في المنطقة. 
واستنكرت اللجنة اس��تمرار التدخالت اإليرانية 

في الشؤون الداخلية للبحرين.
وتدري��ب  اإلره��اب  بمس��اندة  إي��ران  وقي��ام 

األس��لحة  وتهري��ب  وإيوائه��م  اإلرهابيي��ن 
والمتفجرات، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، 
ومواصل��ة التصريحات المعادي��ة على مختلف 

المستويات.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net

مواجهة التدخالت اإليرانية في المنطقة بالخطوات الجماعية

»بتلكو« تفتتح فرع سيتي سنتر 
بإضافة زاوية لـ»التكنولوجيا«
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تسارع اإلنجاز في »شرق سترة« 
لتوفير 3 آالف وحدة سكنية

 358 معسرًا استفادوا من
 سهم الغارمين في 2020
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في الداخل
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العاهل يتسلم من »التشريعية« الرد على الخطاب السامي

 الملك: تعزيز المسار الديمقراطي 
وتطوير منظومة القوانين والتشريعات

أش��اد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، 
بم��ا تضمنه رد مجلس��ي الش��ورى والن��واب على 
الخطاب الملكي الس��امي ال��ذي تفضل به جاللته 
خ��الل افتت��اح دور االنعق��اد الثال��ث م��ن الفصل 
التش��ريعي الخام��س، م��ن أج��ل تعزي��ز المس��ار 

الديمقراطي وتطوير أدائه.
وأع��رب جاللت��ه، خ��الل اس��تقباله أم��س معالي 
السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب، ومعالي 

الس��يد علي الصالح رئيس مجلس الشورى، ونائبي 
رئيس��ي المجلس��ين، حيث رفع��وا إل��ى جاللته رد 
المجلس��ين عل��ى الخط��اب الملكي الس��امي، عن 
تقديره لمس��توى التعاون والتنس��يق المثمر بين 
الس��لطتين، للبن��اء عل��ى م��ا تحقق م��ن منجزات 

ومكتسبات ترسخ دعائم مس��يرة الوطن المباركة 
على درب التقدم والرقي واالزدهار.

وأكد جاللته اعتزازه بالجهود المهمة التي تواصل 
بذلها السلطة التشريعية في القيام بمسؤولياتها 

وواجباتها الدستورية والرقابية.

إيران دربت اإلرهابيين وهربت األسلحة لزعزعة أمن البحرين واستقرارها

 »الوزاري العربي« يرفض إساءة حزب اهلل 
اإلرهابي للبحرين والسعودية واإلمارات

»المواصالت«: تأهيل المطورين
 الرئيسيين لطرح مناقصة »مترو البحرين« 

أك��دت وزارة المواصالت واالتصاالت، أنه س��يتم إعداد مس��تندات المناقصة وتحديد آلية 
تنفيذ مش��روع مت��رو البحرين بعد رصد اهتمامات الش��ركات المعنية بالتنفيذ ودراس��ة 
التوجه��ات القائمة في الس��وق ألخذها بعين االعتبار، بما يتناس��ب مع توجهات حكومة 
البحرين واهتمامات القطاع الخاص، كخطوة اس��تباقية لغ��رض البدء في اإلعداد لتأهيل 

المطورين الرئيسين قبل طرح المناقصة النهائية.
وقال وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد، خالل لقاء تعريفي افتراضي عقدته الوزارة 
عن بعد أمس بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
إن: »ال��وزارة تتطلع إلى التعاون مع القطاع الخاص باالس��تناد إلى نموذج الش��راكة بين 
القطاعي��ن الع��ام والخاص لتش��جيع االبتكار وخل��ق الكفاءات وتقديم أفض��ل قيمة لهذا 

المشروع«.

 افتتاح أكبر 
قناة مائية في البحرين

أعلنت ش��ركة اإلثمار للتطوي��ر، عن افتتاح أكب��ر قناة مائية 
للس��ياحة العائلي��ة في البحري��ن أمام الجمه��ور، بطول 1.7 

كيلومتر في مشروع جزيرة دلمونيا بالمحرق. 

 محادثات إلقامة خطوط غاز 
بين البحرين ودول التعاون

عباس المغني «

أج��رت البحري��ن محادثات ج��ادة م��ع دول مجل��س التعاون 
الخليجي وخصوصًا المملكة العربية السعودية، إلقامة شبكة 
من خط��وط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول المجلس، 
وفق ما جاء في تقرير رسمي لوزارة المالية واالقتصاد الوطني.

وأكد التقرير أن المشروع سيكون له آثار إيجابية على مختلف 
األصعدة وباألخص التوسع في المشاريع النفطية والصناعية 

في البحرين. 
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العرب يطالبون بتحرك دولي لمواجهة التعدي التركي الخبيث

آخر تحديث - 9:00 مساًء
3 مارس 2021

(الجرعة األولى)

التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

 جهود نبيلة لفريق البحرين بقيادة 
ولي العهد رئيس الوزراء في التعامل مع »كورونا«

الملك ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان أبو الغيط بالتجديد له 

أمينًا عامًا للجامعة العربية
أك��د حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه دعَم مملكة البحرين لكل 
المساعي والخطوات التي تتخذها جامعة الدول العربية من أجل 
تفعيل التعاون والتنسيق وتعزيز العمل المشترك. جاء ذلك في 
برقية تهنئة بعثها جاللة الملك المفدى إلى معالي السيد أحمد 
أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة التجديد 
له لفترة جديدة. وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء برقية تهنئة 
إلى معالي الس��يد أحمد أبو الغيط األمي��ن العام لجامعة الدول 

العربية بمناسبة التجديد له لفترة جديدة. 

 »التأمينات«: إجراءات قانونية 
ضد أعضاء بـ»التحقيق البرلمانية«

أكد رئيس مجل��س إدارة الهيئة العام��ة للتأمين االجتماعي 
محم��ود الكوهجي، اتخاذ إج��راءات قانونية ضد بعض أعضاء 
لجنة التحقيق البرلمانية. وأوضح أنه من المؤس��ف جدًا خروج 
بع��ض أعض��اء اللجنة عن المهني��ة في عملهم التش��ريعي، 

وتكرارهم اإلساءات العلنية والتهم الزائفة.
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أك��د حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، اعت��زازه بالجه��ود 
الهام��ة الت��ي تواص��ل بذلها الس��لطة 
التش��ريعية ف��ي القيام بمس��ؤولياتها 
وواجباتها الدستورية والرقابية، وتعزيز 
م��ن  النابع��ة  الديمقراطي��ة  مفاهي��م 

الثقافة والقيم الوطنية العريقة.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبال جالل��ة الملك 
المفدى أمس ف��ي قصر الصخير، معالي 
الس��يدة فوزية بنت عبد اهلل زينل رئيسة 
مجلس النواب، ومعالي الس��يد علي بن 
صال��ح الصال��ح رئيس مجلس الش��ورى، 
ونائبي رئيسي المجلس��ين، حيث رفعوا 
إلى جاللته رد المجلس��ين على الخطاب 
الملكي الس��امي الذي تفضل به جاللته 
خ��الل افتت��اح دور االنعق��اد الثالث من 

الفصل التشريعي الخامس.
وخالل اللق��اء، أعرب جاللته عن ش��كره 
وتقدي��ره لمجلس��ي الش��ورى والن��واب 
على دورهم��ا في دعم مس��يرة التنمية 
الش��املة والدف��اع عن مصال��ح الوطن 
والتشريعات  القوانين  وتطوير منظومة 

بما يلبي تطلعات المواطنين.
كما أشاد جاللته بما تضمنه رد مجلسي 
الش��ورى والنواب من أجل تعزيز المسار 
أدائ��ه، معرب��ًا  الديمقراط��ي وتطوي��ر 
جاللته ع��ن تقديره لمس��توى التعاون 
والتنسيق المثمر بين السلطتين، للبناء 
على م��ا تحقق من منجزات ومكتس��بات 
ترس��خ دعائم مس��يرة الوطن المباركة 

على درب التقدم والرقي واالزدهار.
وتط��رق اللق��اء إلى ع��دد م��ن القضايا 
الت��ي ته��م الش��أن المحل��ي، وبخاصة 
التط��ورات المس��تجدة ف��ي التعامل مع 
جائح��ة في��روس كورونا »كوفي��د 19«، 
حيث أع��رب جالل��ة المل��ك المفدى عن 
اعتزازه بالجهود اإلنسانية النبيلة لفريق 
البحري��ن بقيادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء وكافة 
األجهزة المعنية في مختلف المؤسسات 
والقطاعات التي تعمل على تنفيذ جميع 

التدابير للحد من انتشار هذه الجائحة.
وهنأ جاللته النائب عيس��ى علي القاضي 
عض��و مجل��س الن��واب بمناس��بة فوزه 
بجائ��زة التميز البرلمان��ي العربي »فئة 
األعض��اء« التابع��ة لالتح��اد البرلماني 
العرب��ي، نظي��رًا لخدماته وإس��هاماته 
والعرب��ي  البحرين��ي  البرلمان��ي  ودوره 
المتميز، كما هنأ جاللته كذلك الس��يدة 
دالل جاس��م الزايد عضو مجلس الشورى 
التش��ريعية  الش��ؤون  لجن��ة  ورئي��س 
االتح��اد  إع��الن  بمناس��بة  والقانوني��ة 
البرلمان��ي العرب��ي عن فوزه��ا بجائزة 
التميز البرلماني العرب��ي للعام ٢٠٢٠ 

عن فئة عضو البرلمان.
وأع��رب جاللته ع��ن تقدي��ره للنجاحات 
الهام��ة الت��ي يواص��ل تحقيقه��ا أبن��اء 
البحرين ف��ي مختلف المج��االت، مؤكدًا 
اعت��زازه بحرصه��م على تعزي��ز ريادتها 

ورفع رايتها في جميع المحافل الدولية.
من جانبهم، أعرب رئيسا مجلسي الشورى 
والن��واب والحضور عن الش��كر والتقدير 
لصاح��ب الجاللة عل��ى توجيهات جاللته 
الكريم��ة وعلى اهتم��ام ورعاية جاللته 
ودعمه للسلطة التشريعية والذي شكل 
الركيزة األساس��ية إلثراء العمل النيابي 
والتشريعي، وتحقيق مزيد من اإلنجازات 

لصالح المملكة وشعبها العزيز.
وقد تق��دم مجلس النواب في مس��تهل 
رده عل��ى الخطاب الملكي الس��امي بأحر 

التع��ازي وص��ادق المواس��اة ف��ي فقيد 
المملك��ة الكبي��ر المغفور ل��ه بإذن اهلل 
تعال��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأش��اد مجل��س الن��واب بص��دور األم��ر 
الملكي الس��امي بتعيين صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائد األعلى، رئيس��ًا 

لمجلس الوزراء.
والتمس مجلس النواب من جاللة الملك 
المف��دى أن تحظ��ى الطواق��م الطبي��ة 
الموظفي��ن  وجمي��ع  كاف��ة،  واألمني��ة 

األول��ى،  الصف��وف  ف��ي  والمتطوعي��ن 
برعاية جاللته الكريمة.

كما التمسوا من جاللته أيده اهلل توجيه 
المعنيي��ن ف��ي وزارة التربي��ة والتعليم 
بتوفي��ر المزي��د من البعثات المناس��بة 
لخريجي الثانوي��ة التي تعنى بالمجاالت 

الحديثة واستشراف المستقبل.
وأع��رب مجل��س الن��واب ف��ي ال��رد على 
الخطاب الملكي الس��امي عن األمل بأن 
تس��تمر حملة »فينا خي��ر« لتفريج كرب 

المحتاجين من المواطنين والمقيمين.
وتوجه مجلس الن��واب إلى جاللة الملك 
المفدى بالش��كر على التوجيه الس��امي 
بإنش��اء مستش��فى متخصص لألمراض 
المعدي��ة، كما توجه المجلس بالش��كر 
إلى جاللته على إصدار مرس��وم بإنش��اء 
صندوق األمل لدعم المشاريع الشبابية.  
وج��اء ف��ي رد مجل��س الن��واب »نطم��ح 
لتوجيهكم باإلس��راع في حلحلة موضوع 
البحريني  الش��باب  وانخراط  العاطلي��ن، 
تتناس��ب  الت��ي  الوظائ��ف  كاف��ة  ف��ي 
وتخصصاته��م، وأن يكون��وا ه��م الخيار 
األول ف��ي كاف��ة المجاالت، ونش��د على 
يدك��م الكريم��ة، ونش��اطركم الرأي في 
ضرورة ت��دارك التأثيرات الس��لبية على 
بيئتنا المحلية لصلتها المباش��رة بحياة 

اإلنسان واقتصاده وتقدمه وبقائه«.  
وتوج��ه مجل��س الن��واب بالش��كر البالغ 
لكافة القوات المسلحة من منتسبي قوة 
دفاع البحري��ن ووزارة الداخلية والحرس 

الوطني، ل��كل الجهود الملموس��ة التي 
يتحملونه��ا حب��ًا للبحري��ن وحفاظًا على 

شعبها.
وش��اطر المجلس جالل��ة الملك المفدى 
أيده اهلل الرأي »تجاه القضية الفلسطينية 
التي لطالما كانت أول همكم وش��غلكم 
الش��اغل والقضي��ة الجوهري��ة، وهذا ما 

تؤكده خطاباتكم السامية كافة«.
وأك��د مجل��س الن��واب عل��ى أن ال��رؤى 
الملكية التي تضمنها الخطاب الس��امي 
تعد نبراس��ًا يحتذى به في تأطير العمل 
للمرحلة القادم��ة، وعلى األخص ما بعد 

انتهاء الجائحة الصحية.
وجاء في رد مجلس الشورى على الخطاب 
الملكي السامي أن المجلس يستشعر ما 
تحظى به السلطة التشريعية لدى جاللة 
المل��ك المفدى من بالغ العناية وس��ابغ 
الرعاية، ويس��جل بمداد الفخر واالعتزاز 
مضامي��ن الخط��اب الملك��ي الس��امي، 
وما حف��ل به م��ن معاٍن س��ديدة ورؤى 
ش��املة رشيدة، تشكل مش��كاة لالقتداء 
ونبراسًا لالهتداء نحو أرحب آفاق السؤدد 
والس��داد، بما يعود بالنفع العميم على 

البالد والعباد.
وأكد مجلس الشورى أن الخطاب الملكي 
الس��امي جاء مبينًا بجالء أه��م اإلنجازات 
الوطني��ة التي تحققت عل��ى أرض الواقع 
في العديد من المجاالت. كما جاء ليؤطر 
النهج السليم للمسيرة التنموية الشاملة 

التي تسعى إلى تحقيق االزدهار.
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العاهل: جهود نبيلة لفريق البحرين بقيادة ولي العهد 
رئيس الوزراء في التعامل مع »كورونا«

 تعاون مثمر بين السلطتين 
للبناء على منجزات ومكتسبات مسيرة الوطن

 البناء على ما تحقق من منجزات 
ترسخ دعائم مسيرة الوطن المباركة

 نجاحات هامة يواصل تحقيقها 
أبناء البحرين في مختلف المجاالت

 تعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة 
من الثقافة والقيم الوطنية العريقة

 الشورى والنواب يدعمان 
مسيرة التنمية والدفاع عن الوطن
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 العاهل يتسلم الرد على الخطاب الملكي السامي

 الملك: تعزيز المسار الديمقراطي 
وتطوير منظومة القوانين والتشريعات
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 »المواصالت«: البدء بتأهيل المطورين 
الرئيسيين قبل طرح »مترو البحرين« في مناقصة

أك��دت وزارة المواص��ات واالتص��االت أنه 
سيتم إعداد مس��تندات المناقصة وتحديد 
آلية تنفيذ مشروع مترو البحرين بعد رصد 
اهتمام��ات الش��ركات المعني��ة بالتنفي��ذ 
ودراس��ة التوجه��ات القائم��ة في الس��وق 
ألخذه��ا بعي��ن االعتب��ار، بما يتناس��ب مع 
توجه��ات حكوم��ة البحري��ن واهتمام��ات 
القطاع الخ��اص، وذلك كخطوة اس��تباقية 
لغرض البدء في اإلعداد لتأهيل المطورين 

الرئيسين قبل طرح المناقصة النهائية.
ج��اء ذل��ك خ��ال لق��اء تعريف��ي افتراضي 
عقدت��ه ال��وزارة أم��س ع��ن بع��د، يتعلق 
والمس��تثمرين  للمطوري��ن  بالمش��روع 
م��ن القطاع الخ��اص بحضور وزي��ر المالية 
واالقتصاد الوطني  الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليف��ة، حي��ث يع��د المش��روع أحد أهم 
المشاريع اإلس��تراتيجية في البحرين والذي 
يصب في تحقيق أهداف الرؤية االقتصادية 
2030 بتوفير ش��بكات نقل مس��تدامة في 

المملكة.
وت��م، التعريف بالمش��روع للمرحلة األولى 
والمطوري��ن  االس��تثمارية  للش��ركات 
والمقاولين ومصنعي القطارات المهتمين، 
حي��ث بلغ عدد الحضور قرابة 300 مش��ارك 

من ممثلين عن أكثر من 100 شركة. 

وأك��د وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني أن 
»مت��رو البحري��ن«، من المش��اريع الحيوية 
الت��ي تس��هم في تعزي��ز مكان��ة المملكة 
التنافسية وتنمية اس��تثماراتها عبر توفير 
بني��ة تحتية ذات معايير عالية بما يس��هم 
بدف��ع عجلة النمو االقتصادي ويعود بالنفع 
والنم��اء لصال��ح الوط��ن والمواطنين وفق 
رؤي��ة البحرين االقتصادي��ة 2030، في ظل 
ما توليه الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام 
وحرص عل��ى الدف��ع بالمش��اريع التنموية 

ودعم المشاريع الحيوية اإلستراتيجية.
ولف��ت إل��ى م��ا تبدي��ه حكوم��ة البحرين 
م��ن أولوي��ة لمواصل��ة االس��تثمار بالبنية 
التحتي��ة رغ��م التحدي��ات الت��ي تواجهها 
المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس 
كورونا )كوفي��د19(، من خال تفعيل الدور 
التكامل��ي والش��راكة اإلس��تراتيجية بي��ن 
القطاعي��ن الع��ام والخاص بالش��كل الذي 
يحفز النمو االقتصادي ويسهم في مواصلة 

العملية التنموية. 
وأش��ار وزير المالية واالقتصاد الوطني، إلى 
أن »مت��رو البحري��ن« س��يقوم برب��ط أهم 
المعال��م والمراك��ز الحيوي��ة ف��ي البحرين 

ما يش��كل نقل��ة نوعي��ة لش��بكات الطرق 
والنقل تس��هم في تعزيز استقطاب وجذب 
االس��تثمارات وخلق ف��رص نوعي��ة واعدة 
للمواطني��ن، مؤكًدا عل��ى أن وزارة المالية 
واالقتصاد الوطني لن تألو جهدًا في تقديم 
كل ما من شأنه دعم هذا المشروع الحيوي 
الهام بما يحقق مزيدًا من التقدم واالزدهار 

للمملكة.
فيما ق��ال وزي��ر المواص��ات واالتصاالت: 
»تتطل��ع الوزارة إل��ى التعاون م��ع القطاع 
الخاص باالس��تناد إلى نموذج الشراكة بين 
القطاعين الع��ام والخاص وذلك لتش��جيع 
االبت��كار وخلق الكف��اءات وتقدي��م أفضل 

قيمة لهذا المشروع«.
وأض��اف أنن��ا عملن��ا بكام��ل طاقتن��ا على 
وضع اس��تراتيجية متكاملة لتحسين البنية 
التحتية للنقل البري والجوي والبحري لدعم 
عجل��ة التنمي��ة االقتصادية ف��ي المملكة 

وخدمة مواطنينا والمقيمين والزوار. 
وأوضح، أنه من خال مشروع مترو البحرين 
تطم��ح الوزارة إلى تطبيق أح��دث التقنيات 
التي ترقى إلى المعايير الدولية وتحس��ين 
نوعي��ة حي��اة المواطني��ن والمقيمين من 
خال توفير نظام نقل سريع ومريح وموثوق 

ومستدام في البحرين.

كما تم عرض أهم ما توصلت إليه الدراسات 
المحدثة مؤخرًا من الناحية الفنية والمالية، 
باإلضافة إلى تحدي��د اإلطار القانوني الذي 
س��تصاغ بن��اًء علي��ه العقود المس��تقبلية 

لتعيين المنفذ الرئيس للمشروع.
الورش��ة، ضم��ن أعم��ال تحال��ف  وج��اءت 
الش��ركات االستش��ارية للمرحلة االنتقالية 
من المش��روع لرصد اهتمامات الش��ركات 

التوجه��ات  ودراس��ة  بالتنفي��ذ  المعني��ة 
القائمة في الس��وق ألخذه��ا بعين االعتبار 
عند إعداد مستندات المناقصة وتحديد آلية 
التنفيذ بما يتناس��ب م��ع توجهات حكومة 
البحرين واهتمامات القطاع الخاص، وذلك 
كخطوة اس��تباقية لغرض البدء في اإلعداد 
لتأهي��ل المطوري��ن الرئيس��ين قب��ل طرح 

المناقصة النهائية.

وزير المواصالت: نتطلع إلى التعاون مع »الخاص« لتشجيع االبتكار

وزير المالية: لن نألَو جهدًا في تقديم الدعم للمشروع لتحقيق مزيد من التقدم

 مدمن يهدد عامل برادة بمقص 
ليسرق 20 دينارًا كلفته 7 سنوات سجنًا

أيمن شكل «

رفض��ت محكم��ة االس��تئناف العلي��ا الجنائية 
األولى، طعن بحريني أدين بس��رقة عامل برادة 
باإلكراه على حكم سجنه 7 سنوات، بعد أن هدد 

العامل بمقص وسرق 20 دينارا.
المستأنف في العقد الرابع من عمره، ويتعاطى 
مواد مخدرة، وقرر في يوم الواقعة سرقة برادة، 
فدخل إلى إحدى البرادات عند العاش��رة صباحا، 
وطل��ب من العام��ل علب��ة س��جائر، وأعطاه 5 
دناني��ر، وعندما قام العام��ل بفتح درج الخزينة 
إلرج��اع باقي المبلغ، تفاج��أ بالمتهم يخرج آلة 

حادة »مقص« ويأتي من خلفه ويهدده به، ثم 
قام بسحب 20 دينارا وفر هاربا بسرعة.

وقام عامل البرادة باالتصال بالشرطة وقال في 
باغه »إن��ه تجنب مقاومة المته��م خوفا على 
حياته، فترك��ه يأخذ األموال ويه��رب«، فبدأت 
الش��رطة بعمل تحريات لضبط المتهم، وأثناء 
ما كانت تقوم دورية شرطة بتمشيط المنطقة 
بعد الباغ اش��تبه أفرادها في أحد األش��خاص 
بنف��س مواصف��ات الجاني، فت��م توقيفه حيث 
تعرف عليه المجن��ي عليه وقال إنه هو مرتكب 
الوقع��ة، فيما أنكر المتهم الواقعة وأش��ار إلى 
أن��ه يوم الواقع��ة توجه إلى مستش��فى الطب 

النفس��ي لتس��لم بعض األدوية وبعدها التقى 
أح��د أصدقائ��ه وتعاطيا مادة الش��بو المخدرة 

سويا، مدعيا عدم تذكره شيئا بعد ذلك.
وأحال��ت النياب��ة العام��ة المته��م للمحاكمة 
بعد أن أس��ندت له أن��ه في 22 يوني��و بدائرة 
أم��ن العاصمة س��رق المبلغ النق��دي المملوك 
للمجن��ي عليه بطريق اإلكراه بأن قام بإش��هار 
مق��ص ض��د المتهم وتمك��ن بتلك الوس��يلة 
من س��رقة المجني علي��ه، وحكمت محكمة أول 
درجة بالس��جن 7 س��نوات، فطعن على الحكم 
باالس��تئناف، وقضت المحكمة برفضه وتأييد 

الحكم الصادر.

وزير المالية: سفارة البحرين في 
روسيا عززت أطر التعاون المشترك

استقبل وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة، سفير مملكة البحرين لدى روسيا االتحادية أحمد الساعاتي، 
حيث أش��اد بالجهود التي تبذلها سفارة مملكة البحرين في روسيا 
االتحادية ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك ومواصلة العمل 
على تطوي��ر العاقات الثنائي��ة بين مملكة البحري��ن وجمهورية 
روسيا االتحادية الصديقة بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة 
بي��ن البلدي��ن في ش��تى المج��االت وباألخ��ص المجالي��ن المالي 

واالقتصادي، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.  
وخال اللقاء، تم اس��تعراض ما تقوم به السفارة من جهود رامية 
لتطوي��ر العاقات الثنائية بمختلف المج��االت بما يحقق المصالح 

المشتركة بين البلدين. 
 فيما أعرب الس��اعاتي عن شكره وتقديره لوزير المالية واالقتصاد 
الوطن��ي، مثمنًا الجهود الت��ي تبذلها الوزارة ف��ي تعزيز العاقات 
االقتصادي��ة بين مملك��ة البحرين وكافة الدول بم��ا يعود بالنفع 

والنماء على االقتصاد الوطني.

 اكتمال كلفة عالج الطفل عبدالعزيز 
بعد ساعتين من نشر                 مناشدة عائلته 

أيمن شكل «

بع��د أق��ل من س��اعتين من نش��ر الوط��ن عبر 
منصاته��ا اإللكترونية مناش��دة عائل��ة الطفل 
عبدالعزيز ألصحاب األيادي البيضاء لمساعدتهم 

في عاجه اكتمل المبلغ المطلوب للعاج. 
وكانت عائلة الطفل عبدالعزيز أطلقت مناش��دة 
أليادي الخير في البحرين للمس��اعدة في تكاليف 
عاج��ه بعد أن أصيب بورم نادر في المخ ال عاج 
له، بحس��ب ما أكده األطباء، وأصبح الورم يمثل 
قنبل��ة موقوتة في جس��د الطفل حيث يتس��بب 
باحتب��اس الس��وائل في جس��مه، ويتمدد الورم 

بصورة مستمرة.
وقال��ت إيمان عبدالعزيز عم��ة الطفل المريض 
إن حال��ة الطفل بدأت بعدم القدرة على الوقوف 
ونزول ال��درج، وعندم��ا قامت عائلته بالكش��ف 
عليه ف��ي البحري��ن تلقت الصدمة م��ن األطباء 
ب��أن أيامه في الحي��اة مع��دودة وال يوجد عاج 
لحالة الورم الذي يوجد في المخ ويواصل التمدد 
مما تسبب له في مش��اكل كثيرة، حاول األطباء 
إيقافه��ا باس��تخدام الكورتي��زون، لك��ن ب��دأت 
الس��وائل تتزايد في جسمه حتى أصبح غير قادر 

على الحركة تماما.
وعند الكشف عليه في مستشفى بمصر تحسنت 

حالته من خال استخدام األشعة، لكن ال يمكن 
االس��تمرار في اس��تخدام هذا النوع من األشعة 
لكونها حا مؤقتا، لكن وبحسب ما ذكرته عمة 
الطفل، ت��م التواصل مع مستش��فى في ألمانيا 
لديهم نوع فريد من األش��عة يس��تطيع تجميد 
نمو الورم داخل الدماغ وتس��اعد على التحس��ن 
الجزئي بنس��بة 25%، لكن تكلف��ة العاج فقط 
تبل��غ 30 ألف دينار. وأوضحت إيم��ان عبدالعزيز 
أن جمعية التربية اإلسامية تبنت الحالة وذلك 
بتدش��ين رابط إلكتروني للتبرع السريع للحالة 
الطارئ��ة، أو عب��ر البارك��ود الموجود م��ع رابط 

التبرع.

 القطان: 358 معسرًا استفادوا 
من »سهم الغارمين« في 2020

أعل��ن الوكيل المس��اعد للش��ؤون 
العدل والشؤون  اإلس��امية بوزارة 
اإلس��امية واألوقاف محمد القطان 
والصدق��ات  ال��زكاة  صن��دوق  أن 
البن��وك  م��ن  بدع��م  بال��وزارة 
واألفراد  والمؤسس��ات  والش��ركات 
م��ن أه��ل الخي��ر، ق��ام خ��ال عام 
2020 بتس��ديد ديون 358 معسرًا 
ومعس��رة الص��ادر بحقه��م أحكام 
قضائي��ة بس��بب مديونياتهم وقد 
عجزوا ع��ن س��دادها، وذلك ضمن 
مشروع »س��هم الغارمين«، وبمبلغ 
397 ألف دينار، مثمنًا الدعم السخي 
الذي قدمه كل من س��اهم في هذه 

المبادرة.
ال��زكاة  تبن��ي صن��دوق  أن  وذك��ر 
»س��هم  لمب��ادرة  والصدق��ات 
الغارمي��ن« يه��دف بالدرجة األولى 
التكاف��ل  مفه��وم  تعزي��ز  إل��ى 
االجتماعي والش��راكة المجتمعية، 
وتترجمه��ا واقع��ًا ملموس��ًا وه��و 
م��ا عهدناه دائم��ًا م��ن الداعمين 
أن  للصن��دوق، متمني��ًا  والش��ركاء 
تكون ه��ذه المبادرة الكريمة حافزًا 

لذوي اليسار والسعة للقيام بدورهم 
ضمن إطار المسؤولية المجتمعية 

التي حث عليها ديننا الحنيف.
المب��ادرة  ه��ذه  أن  إل��ى  ولف��ت 
المجتمعي��ة ُتجس��د أح��د المعالم 
الحضاري��ة للدي��ن اإلس��امي، وما 
يتمتع به شعب البحرين من سعي 
دائم للخير واإلحسان، والذي يتميز 
به الشعب البحريني بكافة أطيافه، 
الوط��ن  أبن��اء  بي��ن  تفري��ق  دون 

الواح��د، داعيًا إل��ى مزيد من الدعم 
لارتق��اء بعمل وخدم��ات صندوق 
لي��ؤدي دوره  والصدق��ات؛  ال��زكاة 

التكافلي والتنموي في المجتمع.
وحول معايير االستفادة من مبادرة 
»س��هم الغارمي��ن«، ق��ال القطان: 
»تم اس��تحداث عدد م��ن المعايير 
حيث تم تحديد س��قف أعلى للمبلغ 
المس��دد لصال��ح المس��تفيد م��ن 
المش��روع ليك��ون بواق��ع مبل��غ ال 
يتج��اوز 5000 دين��ار لم��رة واحدة 
فق��ط، وأن يكون المدين ش��خصًا 
طبيعي��ًا وليس اعتباري��ًا ممن ثبت 
علي��ه الدي��ن بموجب مل��ف تنفيذ 
جاٍر، مع ثبوت إعس��اره عن الس��داد 
وفق��ًا للمس��تندات المقدمة الدالة 

على ظروفه المعيشية«.
وبي��ن أن األولوي��ة في االس��تفادة 
لألكب��ر س��نًا م��ع مراع��اة الظروف 
الخاصة للنساء، وكذلك ذوي الهمم 
وم��ن يعان��ون من م��رض عضال، 
وذل��ك بهدف رفع إج��راءات التنفيذ 
الجبري��ة ف��ي مواجهته��م، على أال 
يكون قد صدر ضد المستفيد حكم 

باإلدان��ة في جريمة تمس الش��رف 
واألمان��ة، ما ل��م يكن ق��د رد إليه 
اعتباره أو لم يتكرر منه ذلك الفعل 

مؤخرًا بعد صاح حاله.
يذك��ر أن حمل��ة س��هم الغارمي��ن 
األرب��ع  الس��نوات  خ��ال  س��اهمت 
 781 كرب��ة  بتفري��ج  الماضي��ة 
معس��رًا، بكلف��ة إجمالي��ة بلغ��ت 
1208670 دين��ارًا، وذلك من خال 
تلقائيًا  المتواف��رة  البيانات  قاعدة 
الع��دل  ب��وزارة  التنفي��ذ  ب��إدارة 
واألوق��اف،  اإلس��امية  والش��ؤون 
واالش��تراطات  المعايي��ر  بحس��ب 
التي تم وضعها من قبل الصندوق 
مراعيًا في ذلك الضوابط واألحكام 
الش��رعية به��ذا الخص��وص، وذلك 
الصن��دوق  إس��تراتيجية  ضم��ن 
الرامية إلى ترس��يخ مفهوم فاعلية 
ال��زكاة والصدقات ودوره��ا المهم 
ف��ي المج��ال التنموي عل��ى صعيد 
الفرد والمجتمع، والعمل على إحياء 
هذه الفريض��ة تطبيقًا وممارس��ة 
المستحقة  الشرائح  منها  لتستفيد 

على اختافها. 

د. محمد القطان

زابودسكي يغادر منصبه كرئيس 
تنفيذي لبوليتكنك البحرين

أع��رب رئي��س مجلس أمن��اء كلي��ة البحري��ن التقني��ة »بوليتكنك 
البحرين« الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة عن خالص شكره 
وتقدي��ره للدكتور جي��ف زابودس��كي، الذي غ��ادر منصبه كرئيس 
تنفيذي للبوليتكنك نهاية ش��هر فبراير الماضي، بعد أن خدم في 

منصبه لما يقارب أربع سنوات.
 ج��اء ذلك خال اجتماع رئيس مجلس األمناء مع الرئيس التنفيذي 
ف��ي ح��رم البوليتكن��ك، بحضور كل م��ن نائب الرئي��س التنفيذي 
للم��وارد والجودة الش��يخ علي ب��ن عبدالرحمن آل خليف��ة، ونائب 
الرئيس التنفيذي للش��ؤون األكاديمية الدكت��ورة ريم البوعينين، 
حيث أش��اد الشيخ هشام بإسهامات الدكتور زابودسكي طوال فترة 
عمله في البوليتكنك سواء مع الطلبة أو الكادر األكاديمي واإلداري، 
وس��عيه ال��دؤوب للتواص��ل م��ع كبريات الش��ركات لدع��م برامج 
الكلية، مقدمًا الش��كر له نيابة عن أعضاء مجلس أمناء البوليتكنك 
واإلدارتين التنفيذية واألكاديمية وجميع منتس��بي الكلية، متمنًيا 

له كل التوفيق والنجاح في حياته المهنية القادمة.



وليد صبري «

كش��ف رئيس قس��م الط��ب الجزيئي ف��ي كلية الط��ب والعل��وم الطبي��ة ومدير مرك��ز األميرة 
الجوه��رة البراهي��م للط��ب الجزيئي وعل��وم الموروثات واألم��راض الوراثية ف��ي جامعة الخليج 
العربي د. معز عمر بخيت عن أن »هناك نحو 8068 ش��خصًا اس��تفادوا من خدمات المركز خالل 
عام��ي 2019، 2020«، موضح��ًا أن »الجوه��رة البراهيم« يق��دم الخدمات التش��خيصية الطبية 
للبحرينيين والخليجيين والمقيمين«، مش��يرًا إلى أن »التش��خيص الوراثي ما قبل الحمل وفحص 
الكروموس��ومات أبرز خدمات المركز«. وأضاف د. بخيت ف��ي حوار خص به »الوطن« أن »المركز 
يقوم بتطوير األبحاث بشأن الطب الجزيئي و»الشخصي« و»النانو« و»المناعة الجزيئية««، مبينًا 

أن »المركز حصل على 4 براءات اختراع تتعلق بالجين »إسراء« وبروتينه وتطبيقاته المختلفة«.
وفيما يتعلق بمركز الطب التجديدي، أوضح د. بخيت أن »المركز يعالج المشاكل الصحية لسكان 
دول الخليج«، مش��يرًا إلى أن »المركز يعالج الس��رطانات والحروق بالخاليا الجذعية والجينات«. 
ون��وه إل��ى أن »مرك��ز الطب التجدي��دي األحدث على مس��توى الش��رق األوس��ط بالمواصفات 

والتقنية«. 
وتط��رق د. بخي��ت للحديث عن جائح��ة »كورونا« )كوفي��د19(، مبينًا أن »هناك دراس��ة مكثفة 
ل�»متالزم��ة ما بعد )كوفيد19(« لمعرفة األس��باب والعالج«، الفتًا إل��ى أن »إصابة من بين 10 
حاالت »كورونا« تعاني من أعراض طويلة األمد«، فيما شدد على ضرورة إنتاج اللقاحات الذكية 

من أجل مواجهة تحورات الفيروسات التاجية«. وإلى نص الحوار:

مركز الطب التجديدي يعالج المشكالت الصحية لسكان الخليج 

 بخيت لـ                 : 8068 مستفيدًا 
من الخدمات العلمية لـ»الجوهرة البراهيم« في عامين

* م��ا أب��رز الخط��ط االس��تراتيجية والدراس��ات واألبحاث 
المرتقبة المقرر مناقشتها هذا العام في المركز؟

- الخطط االس��تراتيجية متعلقة بمج��ال عمل المركز في 
التشخيص حيث سنطور هذا القسم بإضافات جيدة أهمها 
أجهزة الجيل القادم من تحليل الجينوم البشري واستيعاب 
استش��اري هذا النوع من التحليل واألجهزة ليس��تخدم في 
مختبرات الجينات بالمركز. في ما يتعلق باألبحاث والبرامج 
األكاديمية س��يتم افتتاح مركز الطب التجديدي في مجال 
البحث والعالج بالخاليا الجذعية ومحاربة الش��يخوخة. كما 
تستمر أبحاث المركز في تخصصاته المختلفة وفي تطوير 
برامجه ف��ي الطب الجزيئي والطب الش��خصي وطب النانو 
والمناعة الجزيئية في كل ما يتعلق باألمراض السائدة في 
منطق��ة الخليج العربي. أيضًا س��يقيم المركز فعاليات عبر 
الويب احتفاًء باليوم العالم��ي لألمراض النادرة في نهاية 

الشهر الجاري كما جرت العادة في كل عام.
* ما أبرز إنجازات المركز العلمية في عام 2020؟

- أهم اإلنج��ازات تخرج العديد من طلبة الدراس��ات العليا 
ما بين دكت��وراه في الطب الجزيئي وماجس��تير في الطب 
الش��خصي وتم اس��تيعاب العديد من الط��الب كذلك في 
مجال الطب التجديدي باإلضافة لماجستير الطب الشخصي 
والدكتوراه في الطب الجزيئي، كما نشرنا أكثر من ثالثين 
بحثًا علميًا في أكبر الدوريات العالمية وشاركنا في عشرات 
الحم��الت التوعوية ح��ول جائحة كورونا )كوفي��د19(، عبر 
جميع وس��ائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة في 
المنطقة العربية وش��اركنا في عشرات السمنارات والورش 

والمؤتمرات العالمية.
* ما أبرز الخدمات التي يقدمها المركز على مستوى البحرين 

والخليج؟ وهل يقدم المركز خدمات طبية للمقيمين؟
- على مس��توى الخدمات التشخيصية يقدم المركز خدمات 
على مستوى البحرين والخليج للمواطنين والمقيمين تشمل 
خدمات التش��خيص الوراث��ي لما قبل الحمل والتش��خيص 
الجزيئي وفحص الكروموس��ومات في بعض حاالت الحمل 
وتش��خيص ومتابع��ة بع��ض األورام والس��رطانات وأيضا 
فحص األطف��ال حديث��ي ال��والدة لألمراض االس��تقالبية 

الوراثية.
* ه��ل هن��اك إحصائية بعدد المس��تفيدين م��ن خدمات 

المركز خالل عام 2019؟ وخالل عام 2020؟
� ع��دد المس��تفيدين ف��ي 2019 بل��غ 3453، بينم��ا عدد 

المستفيدين في 2020 كان 4615.
* كم عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من المركز 

خالل عام 2019؟ وخالل عام 2020؟
- ع��ام 2019 حص��ل طالب عل��ى الماجس��تير وثالثة على 
الدكت��وراه وعام 2020 حصل 4 طالب على الدكتوراه وكان 
م��ن المفت��رض أن يناق��ش 4 أربعة طالب في ماجس��تير 
الطب الش��خصي والطب التجديدي لكن تأجلت المناقشات 

بسبب ظروف »كورونا«.
* ما أبرز براءات االختراع التي حققها المركز؟

- أرب��ع براءات اخت��راع متعلق��ة بالجين إس��راء والبروتين 
الخاص به وتطبيقاته المختلفة.

* ما الجديد بشأن عقار إسراء؟
- نعمل اآلن مع مجموعات عمل بهولندا والسويد في اجراء 
التج��ارب األخيرة قبل المرحلة الس��ريرية، وه��ذه التجارب 
مهمة ج��دًا في آلية عمل إس��راء كعق��ار وتحديد تركيبته 
المس��تخدمة وطريقة منحه. ه��ذه المرحلة من المفترض 
أن تس��تغرق م��ن عام إلى ثالثة وقد تعطلنا فيها بس��بب 
جائح��ة كورونا )كوفيد19( لكنن��ا اآلن تحركنا بإيجابية في 
هذا الش��أن. بعد ذلك تحتاج التجارب الس��ريرية لس��نوات 
أخ��رى من الصع��ب تحديدها لكنها قد تس��تمر لخمس��ة 
سنوات. بعد التجارب الس��ريرية نستطيع أن نحدد إن كان 
العق��ار ناجحًا ف��ي إدارة جهاز المناعة بال أع��راض جانبية 
ليكون عالجًا ش��افيًا بإذن اهلل وحينها فقط يمكن أن يطرح 

في األسواق.
* ما أبرز األمراض الوراثي��ة التي يمكن أن تصيب األفراد؟ 

وما أخطرها على اإلطالق؟
- هن��اك اآلالف م��ن األمراض الوراثية الت��ي تصيب الناس 
وتعتم��د خطورتها على التركيب��ة البيولوجية للفرد وعلى 
نوع الخاليا واألنسجة المصابة وتأثيرها على الجهاز الفعال 
مثل الجهاز العصبي وغيره وه��ذا ما يحدد خطورتها لكننا 
ال نس��تطيع أن نقول هذا أخطر مرض وراثي، لكن نستطيع 
من خالل عمل سجالت وإحصائيات دقيقة أن نعرف المرض 

الوراثي الشائع ومدى انتشاره وخطورته على المجتمع.
* ما آخر التطورات بشأن الطب التجديدي؟ وماذا عن مركز 

الطب التجديدي للعالج بالخاليا الجذعية والجينات؟
- جامع��ة الخليج العربي ومركز األمي��رة الجوهرة يجهزان 

لمرك��ز حدي��ث للط��ب التجديدي يش��مل الع��الج بالخاليا 
الجذعي��ة والع��الج بالجين��ات. المركز س��يكون من أحدث 
المراكز على مستوى الشرق األوسط من ناحية المواصفات 
والتقني��ة، والمعايي��ر الموضوع��ة للمركز تع��د أعلى من 
بعض المراكز المشابهة في نيويورك وفي أوروبا وأمريكا.

وقد تم ش��راء الدفع��ة األولى م��ن األجه��زة الطبية التي 
تعم��ل بالروب��وت وس��تصل البحري��ن قريب��ًا ب��إذن اهلل. 
س��يقوم المركز بإنتاج العالج��ات بالخاليا الجذعية والطب 
التجدي��دي والع��الج الجين��ي التي يتم اعتماده��ا من قبل 
الهيئ��ات العالمية للدواء والغذاء، مث��ل العالجات بالخاليا 
الجذعي��ة لبع��ض أنواع س��رطانات الدم وأيض��ًا العالجات 
لتصنيع الجل��د لمعالجة الحروق واإلصابات وأيضًا نس��عى 
لكي نبدأ العالجات الخلوية المتقدمة باس��تخدام التعديل 
الجين��ي مث��ل عالجات »كار ت��ي« وغيرها وس��يكون تركيز 
المركز على المش��كالت الصحية التي يعاني منها س��كان 
دول الخلي��ج والت��ي ال يمك��ن عالجها بالط��رق التقليدية. 
باختصار تركيزنا س��يكون على الجيل القادم من العالجات 
الت��ي تعتمد على التركيب الجيني للش��خص وعلى تجديد 

األنسجة المصابة أو تعديلها. 
* ما الجديد بشأن عالج مرض التصلب اللويحي؟

- تتركز العالج��ات الجديدة على عقاقي��ر بيولوجية تنظم 
جهاز المناع��ة حتى ال يهاجم الخاليا العصبية وذلك بإزالة 
الخالي��ا التي تتعرف عل��ى بروتينات األغش��ية التي تغلف 
الخالي��ا العصبية والعمل على إنتاج خاليا جديدة س��ليمة. 
واآلن هن��اك مح��اوالت س��ريرية واع��دة لدم��ج عمل هذه 

العقاقير مع العالج بالخاليا الجذعية.
* م��ا آخر التطورات بش��أن دراس��ات المركز ح��ول تحويل 

اإلنسولين من إبر إلى حبوب باستخدام »النانو«؟
- لقد قمنا بتصنيع تركيبة جديدة من اإلنس��ولين تعتمد 
عل��ى تكنولوجيا النان��و. تهدف التركيب��ة الجديدة لحماية 

هرمون اإلنسولين من التكس��ير عند مروره خالل المعدة. 
حي��ث تق��وم بحمايت��ه م��ن أنزيم��ات المع��دة وحامض 
الهيدروكليك. نجحت التركيبة الجديدة في تخفيض معدل 
الس��كر بالدم ف��ي الفئ��ران المصابة بداء الس��كري وذلك 
باس��تعمالها خالل الفم وتم نشر البحث في مجلة عالمية 
متخصصة فى مج��ال األدوية بعد تحكيم��ه من محكمين 
دوليي��ن خب��راء ف��ي ه��ذا المج��ال. التركيبة نجح��ت على 
المس��توى البحث��ي بكفاءة وهذا أقصي م��ا يمكن تحقيقه 
ف��ي المجال األكاديمي. عملي��ة تحويل هذا البحث الى دواء 
هي عملية اخرى تتطلب اس��تثمارات مالية وشركات ادوية 
وتراخي��ص م��ن جه��ات حكومية وتس��ويق وخالف��ه وهنا 
يب��رز دور التعاون بي��ن الجامعات األكاديمية والش��ركات 
المتخصصة في هذا المجال. ونحن ندعو ونرحب بمثل هذا 

الشراكة في مركز األميرة الجوهرة.
* ما أحدث الدراسات الطبية بشأن الجينات البشرية؟

- علم الجينات البشرية تطور تطورًا سريعًا ومتقدمًا خاصة 
في مجال تحري��ر الحامض النووي وعالج عدد من األمراض 
الوراثي��ة عن طري��ق عالج الجين��ات وأيضًا ع��الج عدد من 
األم��راض المس��تعصية بعقاقير موجهة لطف��رات جينية 
تسبب المرض خاصة في مجال السرطان وبعض األمراض 

الوراثية األخرى.
* هل لنا أن نتطرق إلى الجينوم البشري؟ 

- تط��ور علم الجينوم البش��ري واالكتش��افات المس��تجدة 
ف��ي علم البروتينات حقق تقدمًا س��ريعًا في مجال الرعاية 
الصحية، وإلى تطور في وص��ف التركيب الجيني، والوراثي، 
والسريري لكل شخص، والمعلومات البيئية له. وقد ساعد 
تطور علم الجينوم على دراسة األمراض المعقدة المكونة 
من جينات متعددة ومتأث��رة بالعوامل البيئية المتفاعلة 
م��ع الجين��ات البش��رية مث��ل الس��رطان وأم��راض القلب 
واألمراض العصبية والس��منة ومرض السكر، وهي أمراض 

أخذت تشكل عبئًا كبيرًا على دول مجلس التعاون الخليجي. 
ونتيج��ة لتط��ور العل��وم الت��ي بالجينوم البش��ري والطب 
الش��خصي نش��أت الحاجة إل��ى التدريب المهن��ي لألطباء، 
وخريجي العلوم والفنيين الذين يسعون إلى الحصول على 
مهن في هذا المجال وخصوصًا علم الجينوم وعلم الصيدلة 

السريرية.
* كم يبلغ عدد منتسبي المركز؟

- 30 من الباحثين واألساتذة والفنيين واإلداريين.
* ماذا عن نسبة اإلقبال على المركز خالل جائحة »كورونا«؟

- ظلت كما هي قبل جائحة »كورونا« عدا الش��هر األول في 
مارس تقريبًا.

* ه��ل أثرت جائح��ة »كورونا« عل��ى عمل المرك��ز؟ وكيف 
استطاع المركز تجاوز األزمة؟

- لم يتأثر العمل بالمركز بس��بب جائح��ة »كورونا« وظل 
مفتوحًا بعد اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية الالزمة وتنظيم 

العمل.
* ما تفس��يركم العلمي لفيروس »كورونا« المتحور؟ وكيف 

يمكن السيطرة عليه ومكافحته؟
- كل فيروس��ات المجموع��ة التاجي��ة والت��ي تتك��ون من 
الحام��ض الرايب��وزي RNA هي كثي��رة التحور أثناء نس��خ 
الفي��روس عند دخوله الخلية البش��رية بواس��طة إنزيمات 
الخلية وفي أحيان كثيرة يصحح الفيروس التحورات الجديدة 
حتى ال تؤثر على تركيبته البروتينية، فالحامض الرايبوزي 
يمثل الش��فرة الوراثية للفيروس. وكلما يمر الفيروس عبر 
بيئات بشرية مختلفة بس��بب االختالط يتم التحور بسبب 
األخط��اء التي تحث في نس��خه. لذلك تتم الس��يطرة عليه 
ومكافحته عبر اإلجراءات االحترازية ومنع انتقال الفايروس 

بين األفراد والمجتمعات.
* كيف تعمل اللقاحات ضد تحورات الفيروس؟

- اللقاح��ات موجه��ة ض��د مكون��ات األش��واك الخارجي��ة 
للفيروس والمناع��ة الناتجة منها تغطي كل مكونات تلك 
البروتينات. وعندم��ا تحدث تحورات في الحامض الرايبوزي 
الحامل لجزء من ش��فرة تلك البروتين��ات يتغير جزء صغير 
م��ن البروتين الخارجي بينما تظل بقية تكويتات البروتين 
ثابتة فتهاجمها األجس��ام المضادة مهما تحور الفيروس 
إال إذا تغي��رت تلك البروتينات تمام��ا فهنا نحتاج لتعديل 

اللقاح.
* م��ا المقص��ود باللقاح��ات الذكية؟ وهل نح��ن في حاجة 

ماسة إليها؟
- اللقاحات الذكية هي لقاح��ات الجيل القادم التي تعتمد 
على تقنية الحامض الرايبوزي والجينات التي تحمل شفرات 
البروتينات التي تش��كل بني��ة الفيروس والت��ي تترجمها 
أنزيم��ات الخلية ومن ثم تحولها ألحم��اض أمينية يتعرف 
عليها جهاز المناعة إلنتاج أجسام مضادة مع مناعة خلوية 
متخصصة وذاكرة مناعية. هناك أيضًا تقنية جديدة تعرف 
بالبروتيوميكس تس��تخدم في صناعة لقاحات عبر وحدات 
جزيئية م��ن البروتينات الخاصة بالفي��روس يتم تركيبها 
به��ذه التقني��ة لصناعة لقاح��ات ذكي��ة. المجتمعات في 
حاجة إليها لمواجهة أي جائحة تحدث ال قدر اهلل بالس��رعة 
المطلوبة وعدم االعتماد على التقنيات التقليدية القديمة 
الت��ي قد ال تناس��ب التحورات الس��ريعة الت��ي تحدث هذا 
الوقت مع الفيروس��ات خاصة التاجي��ة. فالعلماء يرجحون 
انتشار سالالت متعددة لفيروسات »كورونا« في المستقبل 
حيث إن الخفافيش وبعض الثدييات تمتلئ بهذا النوع من 
الفيروس��ات التي قد تتحور وتس��بب جوائح جديدة وهو ما 
شجعهم على البدء في تجريب لقاح عام وذكي للفيروسات 
التاجي��ة والذي كانت له نتائج واعدة في حيوانات التجارب 
لكنه يتطل��ب الكثير من الدعم الم��ادي والتعاون العلمي 

والمجهودات المشتركة.
* بع��ض المتعافين من »كورونا« تظه��ر عليهم أعراض 
مرضية بعد عدة أش��هر دون معرفة األسباب.. إلى أي مدى 

تتفقون مع هذا الطرح؟ وما السبب في ذلك؟
- نعم هذا أمر تمت مالحظته وقد زارني مريض على األقل 
في عيادتي بس��بب هذه األعراض وأطل��ق عليها »متالزمة 
ما بعد كوفيد Post Covd-Syndrome 19« ،»19«، وهي 

تحت دراسة مكثفة لمعرفة األسباب وإمكانية العالج.
* حال��ة إصابة واح��دة ب�»كورونا« من بي��ن 10 حاالت قد 
تعاني من أع��راض طويلة األمد بعد فت��رة من اإلصابة.. 

ما رأيكم في ذلك؟
- هذه تعتمد على االستجابة المناعية لدى البعض وتأثر 
جزء من أنس��جة الجسم بعاصفة السيتوكينات وما تسببه 
م��ن ض��رر لخاليا تل��ك األنس��جة وبالتالي بع��ض أجهزة 
الجسم قد تعاني من اعتالالت طويلة األمد بعد فترة من 

اإلصابة.

المركز يقدم الخدمات الطبية للبحرينيين والخليجيين والمقيمين

4 براءات اختراع للمركز تتعلق بالجين »إسراء« وبروتينه وتطبيقاته

تصنيع تركيبة من حبوب اإلنسولين تعتمد على »تكنولوجيا النانو«

بدء العالجات الخلوية المتقدمة باستخدام التعديل الجيني

دراسة »متالزمة ما بعد )كوفيد19(« لمعرفة األسباب والعالج

مدير مركز األميرة الجوهرة البراهيم للطب الجزيئي

د. معز بخيت خالل حواره مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير««
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أكـــد عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بالجهود المهمة 
التـــي تواصـــل بذلها الســـلطة التشـــريعية في 
القيـــام بمســـؤولياتها وواجباتهـــا الدســـتورية 
الديمقراطيـــة  مفاهيـــم  وتعزيـــز  والرقابيـــة، 

النابعة من الثقافة والقيم الوطنية العريقة.
الملـــك  جاللـــة  اســـتقبال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
أمـــس، فـــي قصـــر الصخيـــر، رئيســـة مجلـــس 
النـــواب فوزيـــة بنت عبـــدهللا زينـــل، ورئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي بـــن صالـــح الصالـــح، 
ونائبي رئيســـي المجلســـين، حيث رفعوا إلى 
جاللتـــه رد المجلســـين على الخطـــاب الملكي 
الســـامي الذي تفضل به جاللته خالل افتتاح 
دور االنعقـــاد الثالـــث مـــن الفصل التشـــريعي 
الخامـــس. وخـــالل اللقاء، أعـــرب جاللته عن 
شـــكره وتقديره لمجلســـي الشـــورى والنواب 
على دورهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة 
والدفاع عن مصالح الوطن وتطوير منظومة 
يلبـــي تطلعـــات  بمـــا  القوانيـــن والتشـــريعات 

المواطنين.
كمـــا أشـــاد جاللتـــه بمـــا تضمنـــه رد مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب؛ مـــن أجـــل تعزيـــز المســـار 
الديمقراطي وتطوير أدائه، معربا جاللته عن 
تقديره لمســـتوى التعـــاون والتنســـيق المثمر 
بيـــن الســـلطتين؛ للبنـــاء علـــى مـــا تحقـــق من 
منجزات ومكتســـبات ترســـخ دعائم مســـيرة 
الوطـــن المباركـــة علـــى درب التقـــدم والرقي 

واالزدهار.
وتطـــرق اللقـــاء إلـــى عـــدد مـــن القضايـــا التي 
التطـــورات  المحلـــي، وبخاصـــة  الشـــأن  تهـــم 
المســـتجدة فـــي التعامـــل مع جائحـــة كورونا 
- كوفيـــد19 - حيـــث أعرب جاللـــة الملك عن 
اعتـــزازه بالجهـــود اإلنســـانية النبيلـــة لفريـــق 
البحريـــن بقيـــادة ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، وكافة األجهـــزة المعنية في 
مختلف المؤسســـات والقطاعـــات التي تعمل 
علـــى تنفيـــذ جميـــع التدابير للحد من انتشـــار 

هذه الجائحة.
وهنـــأ جاللتـــه النائـــب عيســـى علـــي القاضي 
بمناسبة فوزه بجائزة التميز البرلماني العربي 
“فئـــة األعضـــاء” التابعـــة لالتحـــاد البرلمانـــي 
العربـــي؛ نظيـــرا لخدماتـــه وإســـهاماته ودوره 
البرلمانـــي البحرينـــي والعربـــي المتميـــز، كمـــا 
هنـــأ جاللتـــه كذلك دالل الزايـــد عضو مجلس 
الشـــورى ورئيـــس لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونية بمناســـبة إعـــالن االتحاد البرلماني 
العربـــي عـــن فوزها بجائـــزة التميـــز البرلماني 

العربي للعام ٢٠٢٠ عن فئة عضو البرلمان.
وأعـــرب جاللته عن تقديره للنجاحات المهمة 
التـــي يواصـــل تحقيقهـــا أبنـــاء البحريـــن في 
مختلـــف المجاالت، مؤكـــدا اعتزازه بحرصهم 
علـــى تعزيـــز ريادتها ورفـــع رايتها فـــي جميع 

المحافل الدولية.
من جانبهم، أعرب رئيســـا مجلســـي الشـــورى 
والتقديـــر  الشـــكر  عـــن  والحضـــور  والنـــواب 
علـــى توجيهـــات جاللتـــه  الجاللـــة  لصاحـــب 
الكريمة وعلى اهتمام ورعاية جاللته ودعمه 
للســـلطة التشـــريعية، والـــذي شـــكل الركيـــزة 
األساســـية إلثراء العمل النيابي والتشـــريعي، 
وتحقيـــق مزيد من اإلنجازات لصالح المملكة 

وشعبها العزيز.

المنامة - بنا

الشوريــون يؤكــدون أن صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان رحــــــــــــمه اهلل حـمــل األمانــة فجــزاه اهلل عــن مملكــة البحـريــن خـيــر الجـــزاء
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اعتـزاز ملكـي بجهــود فريـــق البحريـــن برئاســـة سمـــو ولـــي العهـــد رئيــس الـــوزراء

“الشورى والنواب” يشيدون باألمر الملكي السامي بتعيين سمو ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء

تـأطيـر النهــج السليـــم للمسيـــرة التنمويـــة الشاملـــة الهادفـــة لتحقـيـــق االزدهـــار

النواب في ردهم على الخطاب السامي يجددون تعازيهم لجاللة العاهل بوفاة فقيد الوطن الكبير

مـضـامــيــــن الخـطــــاب الملـكــــي نـبــــراس لالهـتــــداء نـحــــو أرحــــب آفــــاق الـرفـعـــة

وقد تقدم مجلس النواب في مســـتهل رده على 
الخطاب الملكي الســـامي بأحر التعازي وصادق 
المواســـاة في فقيـــد المملكة الكبيـــر المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى صاحـــب الســـمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأشـــاد مجلـــس النـــواب بصـــدور األمـــر الملكي 
الســـامي بتعيين ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، رئيسا لمجلس الوزراء.
والتمـــس مجلـــس النواب مـــن جاللـــة الملك أن 
تحظى الطواقـــم الطبية واألمنية كافة، وجميع 
الموظفيـــن والمتطوعيـــن في الصفـــوف األولى 

برعاية جاللته الكريمة.
كما التمســـوا من جاللتـــه توجيـــه المعنيين في 
مـــن  المزيـــد  بتوفيـــر  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
البعثات المناســـبة لخريجي الثانوية التي تعنى 

بالمجاالت الحديثة واستشراف المستقبل.
وأعـــرب مجلس النواب في الـــرد على الخطاب 
الملكي السامي عن األمل بأن تستمر حملة )فينا 
خير(؛ لتفريج كـــرب المحتاجين من المواطنين 

والمقيمين.
وتوجه مجلس النواب إلى جاللة الملك بالشكر 
مستشـــفى  بإنشـــاء  الســـامي  التوجيـــه  علـــى 
توجـــه  كمـــا  المعديـــة،  لألمـــراض  متخصـــص 
إصـــدار  علـــى  إلـــى جاللتـــه  بالشـــكر  المجلـــس 
مرســـوم بإنشـــاء صندوق األمل لدعم المشاريع 

الشبابية.  

وجـــاء في رد مجلس النواب “نطمح لتوجيهكم 
العاطليـــن،  موضـــوع  حلحلـــة  فـــي  باإلســـراع 
وانخراط الشـــباب البحريني في كافة الوظائف 
التـــي تتناســـب وتخصصاتهـــم، وأن يكونوا هم 
الخيـــار األول فـــي كافـــة المجاالت، ونشـــد على 
يدكـــم الكريمة، ونشـــاطركم الرأي فـــي ضرورة 
تـــدارك التأثيرات الســـلبية على بيئتنـــا المحلية 
لصلتهـــا المباشـــرة بحيـــاة اإلنســـان واقتصـــاده 

وتقدمه وبقائه”.  
وتوجـــه مجلـــس النـــواب بالشـــكر البالـــغ لكافـــة 
دفـــاع  قـــوة  منتســـبي  مـــن  المســـلحة  القـــوات 

البحريـــن ووزارة الداخليـــة والحـــرس الوطني، 
لـــكل الجهـــود الملموســـة التـــي يتحملونهـــا حبا 

للبحرين وحفاظا على شعبها.
وشـــاطر المجلـــس جاللـــة الملـــك الـــرأي “تجـــاه 
القضيـــة الفلســـطينية التـــي لطالمـــا كانـــت أول 
همكـــم وشـــغلكم الشـــاغل والقضيـــة الجوهرية، 

وهذا ما تؤكده خطاباتكم السامية كافة”.
وأكـــد مجلـــس النـــواب أن الـــرؤى الملكيـــة التي 
تضمنهـــا الخطاب الســـامي تعد نبراســـا يحتذى 
بـــه فـــي تأطيـــر العمل للمرحلـــة القادمـــة، وعلى 

األخص ما بعد انتهاء الجائحة الصحية.

وجـــاء فـــي رد مجلس الشـــورى علـــى الخطاب 
مـــا  يستشـــعر  المجلـــس  أن  الســـامي  الملكـــي 
تحظى به السلطة التشريعية لدى جاللة الملك 
من بالغ العناية وســـابغ الرعاية، ويسجل بمداد 
الفخـــر واالعتـــزاز مضاميـــن الخطـــاب الملكـــي 
الســـامي، وما حفل به من معان ســـديدة ورؤى 
شاملة رشيدة، تشكل مشكاة لالقتداء ونبراسا 
لالهتداء نحو أرحب آفاق السؤدد والسداد، بما 

يعود بالنفع العميم على البالد والعباد.
وأكـــد مجلـــس الشـــورى أن الخطـــاب الملكـــي 
الســـامي جـــاء مبينـــا بجـــالء أهـــم اإلنجـــازات 
الوطنيـــة التي تحققـــت علـــى أرض الواقع في 
العديـــد مـــن المجاالت. كمـــا جاء ليؤطـــر النهج 
السليم للمســـيرة التنموية الشاملة التي تسعى 

إلى تحقيق االزدهار.

وأعـــرب أعضاء مجلس الشـــورى عـــن االعتزاز 
بالثقة الملكية، مدركين عظم المســـؤولية فيما 
يتعلـــق بســـن التشـــريعات وتطويـــر القوانيـــن. 
أقصـــى  بـــذل  علـــى  الملـــك  جاللـــة  معاهديـــن 
وفقـــا  التشـــريعية  بالمهـــام  للقيـــام  اإلمكانـــات 

للتوجيهات السديدة لجاللته.
وبـــارك مجلـــس الشـــورى نيـــل صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد الثقـــة الملكيـــة الســـامية 
بتعيينـــه فـــي منصب رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
ســـائال هللا أن يســـبغ عليـــه نعمـــة النجـــاح، وأن 

يكون خير خلف لخير سلف.
وأكـــد المجلـــس أنه من دواعي االعتزاز إشـــادة 
جاللـــة الملك بالنمـــوذج البحريني في التصدي 
لجائحـــة كورونا، والـــذي يعد فريـــدا من نوعه، 
وتجربـــة متميزة في مواجهة الجائحة، كان لها 

أطيـــب األثـــر في تبـــوؤ مملكة البحريـــن مكانة 
رفيعة على المستوى الدولي.

الحميـــدة  الجهـــود  تلـــك  أن  المجلـــس  وأكـــد 
الســـليم  النهـــج  المتكاملـــة عكســـت  والخطـــط 
القويم المتمثل في التعاطي مع جائحة كورونا 
وفق خطط استباقية، وإجراءات احترازية مع 
تطبيـــق دقيـــق لجميع تعليمات فريـــق البحرين 
الطبي، كما أكد المجلس اعتزازه بإطالق الحزم 
المالية التي خففت من التداعيات الناجمة عن 

هذه الجائحة.
كمـــا أكـــد مجلـــس الشـــورى أنـــه يشـــارك جاللة 
الملك اإلشادة بجهود الحكومة برئاسة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة بعـــد أن أدى الرســـالة وحمـــل األمانـــة، 

فجزاه هللا عن البحرين خير الجزاء.
وثمـــن المجلـــس التوجيهـــات الســـديدة لألخـــذ 
باألســـاليب الحديثـــة، واالســـتفادة الكاملة من 
تقنيـــات علـــوم المســـتقبل لمواجهـــة األزمـــات 

الطارئـــة مـــن جهـــة، ومواكبة أحـــدث ما توصل 
إليـــه الفكر اإلنســـاني من علـــوم تقنية متطورة 
من جهة أخرى. وشاطر مجلس الشورى جاللة 
الملـــك فـــي اإلعراب عن خالص شـــكره وعظيم 
االمتنـــان لجميـــع الداعميـــن لحملـــة “فينا خير” 
التـــي أبـــرزت المعدن األصيـــل ألهـــل البحرين، 
وعـــززت قيـــم الشـــراكة المجتمعيـــة، وهي قيم 
راســـخة فـــي وجـــدان الشـــعب البحرينـــي عبـــر 
تاريخـــه المجيـــد. وذكـــر مجلـــس الشـــورى في 
رده أن المجلـــس يـــرى أن الرؤيـــة الملكية التي 
تضمنها الخطاب السامي حول إعطاء األولوية 
القصـــوى للتعافـــي الســـريع لالقتصـــاد الوطني 
بالتعاون مـــع القطاع الخاص، تتطلب مضاعفة 
الجهـــود، وتضافـــر المبادرات التي تنســـجم مع 
اإليجابيـــة  المعـــدالت  إلـــى  العـــودة  متطلبـــات 
للتنميـــة الوطنيـــة على النحو الـــذي تطمح إليه 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.  
وأكد المجلـــس دعمه للدعوة الملكية الســـامية 

للمؤسسات االســـتثمارية الحكومية والخاصة، 
بتوجيـــه رؤوس أموالهـــا نحـــو المجـــاالت ذات 
أهميتهـــا  انفكـــت  مـــا  التـــي  المضافـــة  القيمـــة 
تتأكـــد يومـــا بعـــد يـــوم، وأثبتت هـــذه الجائحة 
ضـــرورة تعزيزها وتطويرها، الســـيما ما يتعلق 
منهـــا بالتحول الرقمي واالســـتثمار في القطاع 
الطبـــي وتأميـــن االكتفـــاء الذاتـــي، وذلـــك فـــي 
إطار التعاون البناء بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة. ونـــوه المجلـــس بتأكيـــد الخطاب 
لمملكـــة  الخارجيـــة  المواقـــف  ثبـــات  الســـامي 
البحرين بالنســـبة للقضايا اإلقليمية والعالقات 
الدوليـــة المســـتندة إلـــى مبـــادئ حســـن الجوار 

وتعزيز عرى التعاون مع األشقاء واألصدقاء.
كمـــا نـــوه مجلس الشـــورى بأنـــه يشـــارك جاللة 
الملك اإلشـــادة بالـــدور الوطني الكبيـــر المنوط 
بالقـــوات المســـلحة الدفاعيـــة واألمنيـــة، ومـــا 
تقـــوم به مـــن مهـــام جليلـــة لحماية االســـتقرار 

االجتماعي.

رد مجلـس النـــواب

رد مجلس الشورى



اســتضاف مركز عيســى الثقافي على مدى يومين متتاليين أعمال ندوة 
“النظــام العالمــي فــي ظــل جائحــة كورونــا” التي تنظمهــا األمانــة العامة 
لتحالــف مراكــز الفكــر والثقافــة العربيــة عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، 
بمشــاركة واســعة من مســؤولين ومفكرين وخبراء على مســتوى الوطن 

العربي.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  وقـــّدم 
لشـــؤون اإلعالم نبيـــل الحمر خالل 
كلمتـــه الرئيســـة في افتتـــاح أعمال 
النـــدوة، نظرة تفاؤليـــة لما بعد وباء 
كورونـــا المســـتجد، حيـــث أكـــد أنه 
المتفائلـــة  اآلراء  تتضـــارب  وســـط 
أحاســـيس  تتجـــدد  والمتشـــائمة 
إنســـانية تحث على تبني النظريات 
للعالـــم  يمكـــن  خاللهـــا  مـــن  التـــي 
الخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق الكبيـــر، 
ذاكًرا أن اإلنســـانية ال تقبل التراجع 
وال تستسلم أبدا للتحديات المعيقة
وأضاف المستشار الحمر أن التسابق 
الـــذي يســـتهدف  الحثيـــث  العلمـــي 
ابتـــكار الـــدواء إلنقـــاذ البشـــرية من 
الهـــالك بعيـــدا عـــن األنانيـــة يشـــكل 
حالة فريدة من التعاون الدولي في 
مواجهـــة وباء الكورونـــا، قائاًل “منذ 
أكثر من عام انصبت كل المحادثات 
والمشـــاورات بيـــن عواصـــم العالـــم 
علـــى التنســـيق وتبـــادل المعلومات 
العلمية لمكافحة الوباء، وكانت كل 
النـــدوات والمؤتمـــرات تتوجـــه في 

تناسق كوني نحو مقاتلة الوباء”.
اإلنســـاني  الرصيـــد  أن  وقـــال 
الحضـــاري أثبـــت أنـــه غّيـــر بالفعـــل 
شـــروط حياة اإلنسان إلى األفضل، 
ذاكـــًرا أنه ال يمكن القول بأن النظام 
العالمي الحالي على وشـــك االنهيار 
بســـبب الجائحـــة، بـــل إن التعـــاون 
المتبـــادل بيـــن الـــدول فـــي ظروف 
ما مرت به مـــن تحدي في مواجهة 
وبـــاء كورونـــا ســـيجعل مـــن هـــذه 
الدول تتشبث أكثر بالنظام العالمي 
القائم وتطويره ومن خالل التعاون 
المتعـــدد األطـــراف وإيجـــاد حلـــول 
للمشـــاكل واألزمـــات الكبرى بشـــكل 
جماعـــي وتكاملي يـــؤدي إلى نظام 

عالمي أكثر أمنا وسالًما.
رئيـــس  نائـــب  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
مجلـــس األمنـــاء المديـــر التنفيـــذي 
لمركز عيســـى الثقافي الشيخ خالد 
بن خليفـــة آل خليفة، خـــالل كلمته 
اإلنســـانية  بالجهـــود  الترحيبيـــة، 
يقودهـــا  التـــي  الكبيـــرة  الوطنيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
الـــوزراء للتصـــدي  رئيـــس مجلـــس 
 ،)١٩ )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
والتـــي قدمـــت مـــن خاللهـــا مملكـــة 
الوطنـــي  الفريـــق  وعبـــر  البحريـــن 
الطبي نموذًجا رائًدا على المســـتوى 
الدولـــي، في ســـبيل توفيـــر الرعاية 
ســـالمة  علـــى  والحفـــاظ  الصحيـــة 

وصحة المواطنين والمقيمين.
واســـتعرض الشـــيخ خالـــد، قـــراءة 
تاريخيـــة اســـتنتج فيهـــا أن جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19( انفـــردت دون 
ســـواها من الجوائـــح التي مرت بها 
اإلنســـانية فـــي تاريخهـــا بعـــدٍد من 
الخصائص، مشـــيًرا إلـــى “أن تاريخ 

األوبئـــة العابرة للقـــارات كانت ذاَت 
طابـــٍع نطاقيٍّ مـــن حيث انتشـــاِرها 
ا، وهو ما ســـاهم إلى حٍد ما  جغرافيًّ
فـــي الســـيطرة عليهـــا والتحكم في 
ِدهـــا وَكْبِح جماِحها وانتشـــاِرها،  َتمدُّ
وذلـــك على عكـــس طبيعـــة جائحة 
كورونـــا التي ُتَعدُّ من أســـوأ األوبئة 
التي اجتاحت الكـــرة األرضية على 
اإلطـــالق” مضيفـــًا أن ذلـــك أحـــدَث 
التغيـــرات  مـــن  جديـــدًة  موجـــًة 
الجذريـــة فـــي الســـلوك االجتماعي 
والسياســـي واالقتصـــادي والعلمي، 
سياســـات  حقيقـــة  عـــن  وكشـــَفت 

الدول تجاه مواطنيها والعالم. 
وتساءل عن جدوى النظام العالمي 
َبُه هذا  المنفتح بمصراَعْيِه، وما ســـبَّ
النظام من اهتراء محدداِت اإلدارة 
المحليـــة وخصوصياتها في العديد 
مـــن دول العالم، والعجز عن تطبيق 
أبســـط المعاييـــر الوقائيـــة، بســـبب 
أولويـــات النظام العالمـــي وأجندته 
المفروضـــة علـــى تلك الـــدول، الفتا 
إلـــى أن البحرين جاءت ضمن أولى 
الـــدول عربيا في أمانها ضد جائحة 
التـــي  سياســـاِتها  بفضـــل  كورونـــا، 
وازنت بين إكراهات النظام العالمي 
االنفتاحيـــة،  خصوصيتهـــا  وبيـــن 
فوضعت المواطـــن والمقيم والزائر 
وقايـــة  وجعلـــت  عينيهـــا،  نصـــب 
المجتمـــع والحفـــاظ عليـــه مســـتقرا 

ومستديما من بين أولوياتها.
إلى ذلـــك، أكد نائـــب رئيس مجلس 
للدراســـات  أمنـــاء مركـــز اإلمـــارات 
مجلـــس  رئيـــس  االســـتراتيجية 

أمنـــاء التحالـــف جمـــال الســـويدي، 
فـــي تصريح خاص لـــه، أهمية هذه 
االفتراضيـــة  االســـتثنائية  النـــدوة 
التـــي تدخـــل منعطًفـــا جديـــًدا مـــن 
خالل استخدام التقنية اإللكترونية 
عـــن بعد في ظل الظـــروف العالمية 
واالجـــراءات  الراهنـــة  واإلقليميـــة 
االحترازية والتباعد االجتماعي من 
خالل طرح الدراســـات المقدمة من 
المراكز البحثية والفكرية والثقافية 
والمفكرين والباحثين واإلعالميين 
اآلعضـــاء في التحالف ومناقشـــتها 
وتوحيـــد الدراســـات وإصـــدار بيان 

وتقريـــر مفصـــل مـــن منتـــدى الفكر 
والثقافـــة وتقديمهـــا إلـــى متخـــذي 
القـــرار للنظـــر فيهـــا لوضـــع الخطط 

والحلول والخيارات المناسبة.
وتناولـــت النـــدوة االفتراضية على 
مـــدى يوميـــن 4 محـــاور للنظـــر في 
المســـتجد  كورونـــا  جائحـــة  تأثيـــر 
على أســـس النظـــام العالمي المقبل، 
الدولـــة  وإكراهـــات  ومحـــددات 
الجديدة، إلى جانب محددات القوة 
فـــي الجغرافيـــا السياســـية العالمية 
الجديـــدة، فضـــال عـــن تأثيـــر ذلـــك 
علـــى أســـس العالقـــات االجتماعية 

الجديدة.
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  وترأســـت 
ســـلمان  جميلـــة  الشـــورى  مجلـــس 
الجلســـة األولـــى من النـــدوة، والتي 
تحـــدث فيهـــا كل من وزيـــر اإلعالم 
المصري أســـامة هيـــكل، وأمين عام 
منتـــدى الفكر العربي باألردن محمد 
واألكاديمـــي  والمفكـــر  حمـــور،  أبـــو 
المغـــرب عبدالحـــق عـــزوزي. فيمـــا 
العلـــوم  أســـتاذ  مـــن  كل  تحـــدث 
ســـعود  األميـــر  بمعهـــد  السياســـية 
الدبلوماســـية  للدراســـات  الفيصـــل 
بالســـعودية أسعد الشـــمالن، أستاذ 

العالقـــات الدولية بجامعة اإلمارات 
محمد بـــن هويـــدن، واألميـــن العام 
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  المســـاعد 
العربيـــة واألمـــن القومـــي بجامعـــة 
الدول العربية خليل الذوادي، حيث 
أدار الجلســـة رئيس اإلعالم والنشر 
محمـــد  الثقافـــي  عيســـى  بمركـــز 

يوسف محمد.
وفي اليـــوم الثاني، ترأس الجلســـة 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية بجامعـــة 
صالـــح  بالســـعودية  ســـعود  الملـــك 
المانـــع، التـــي تحـــدث فيهـــا كل من 
األردنـــي  األعيـــان  مجلـــس  عضـــو 
حسين المجالي، ومدير عام المعهد 
االســـتراتيجية  للدراســـات  الملكـــي 
مليـــن،  توفيـــق  محمـــد  بالمغـــرب 
والمحلـــل السياســـي ووزير اإلعالم 
األســـبق بالكويـــت ســـامي النصـــف. 
بينمـــا اســـتعرضت الجلســـة الرابعة 
واألخيرة مشـــاركات كل من رئيس 
لجنـــة العالقـــات الخارجية بمجلس 
النـــواب المصـــري محمـــد العرابـــي، 
السياســـي  والمحلـــل  واألكاديمـــي 
الكاتـــب  المانـــع،  عايـــد  الكويتـــي 
اإلماراتـــي  واإلعالمـــي  الصحافـــي 
الجلســـة  وأدار  الحمـــادي،  محمـــد 
مســـاعد األمين العـــام لمنتدى الفكر 

العربي باألردن كايد هاشم.
أصـــدر  النـــدوة،  ختـــام  وفـــي 
المشاركون بيانا قدموا فيه شكرهم 
وتقديرهـــم لألمانـــة العامة، معربين 
عـــن بالـــغ االعتـــزاز والشـــكر لجمال 
السويدي المؤســـس األول للتحالف 
الســـتمراريته،  الكبيـــر  والداعـــم 
مشـــيدين بالجهـــود المميـــزة لفريق 
العمل بمركز عيسى الثقافي بمملكة 
البحريـــن في إنجـــاح تجربة الندوة 
االفتراضيـــة عـــن بعـــد، مـــن خـــالل 

استخدام التقنية اإللكترونية.
وأكدوا ضرورة تبني استراتيجيات 
فكريـــة مـــن خـــالل إطـــالق تحالف 
فكـــري لبلـــورة اســـتراتيجية فاعلة 
البنـــاء  معضـــالت  عـــن  لإلجابـــة 
والوحـــدوي  والنهضـــوي  التنمـــوي 
في إطار عقالنية مرنة تعم الشـــكل 
السياســـية  والهيـــاكل  والمضمـــون، 
وســـلوك  وعقليـــة  ومؤسســـاتها 
الجماعـــات واألفـــراد فـــي الحاضـــر 

والمستقبل.
ورأوا أن الـــذي يحدث يكمن في أن 
البيئـــة الدوليـــة الجديـــدة أصبحت 
أكثـــر ضبابيـــة وأكثر تعقيـــدا وأكثر 
غموضـــا من أي وقت مضى؛ فالقوة 
بالمفهـــوم القديـــم لن تصبـــح لها أي 
معنـــى، إذ تكفي حروب على شـــكل 
هجمات إلكترونية أو نشـــر أســـلحة 
فيروسية ال ترى ويجهل مصدرها.

ورحبت األمانة العامة بدعوة المعهد 
االســـتراتيجية  للدراســـات  الملكـــي 
النســـخة  الســـتضافة  بالمغـــرب 
المقبلـــة مـــن النـــدوة، بالتزامـــن مـــع 
إصدار المعهد تقريره االستراتيجي 
“العالـــم  موضـــوع  حـــول  الســـنوي 
كوفيـــد  جائحـــة  بعـــد  مـــا  الجديـــد 
19” بالتركيـــز علـــى مســـتقبل العالم 

العربي.

الجفير - مركز عيسى الثقافي

الحمر: مواجهة “كورونا” تشكل حالة فريدة من التعاون الدولي
ــرى ــب ــك ــتــغــلــب عـــلـــى األزمــــــــات ال ــل ــث بـــنـــظـــام مـــتـــعـــدد األطــــــــراف ل ــب ــش ــت ال
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شويطر: انخفاض الحاالت القائمة مرتبط بتطبيق اإلجراءات
ــا عـــن مــخــالــطــيــهــم ــورونـ ــكـ ــن بـ ــي ــاب ــص ــم ضــــــرورة إفـــصـــاح ال

أكدت استشـــارية طـــب العائلة ورئيســـة الخدمات 
الصحية لمراكز الرعاية األولية لولوة شويطر أهمية 
االلتـــزام بكافـــة اإلرشـــادات االحترازيـــة الصحيـــة 
حيث إن المسؤولية المجتمعية تقع على عاتق كل 
فـــرد من أفـــراد المجتمـــع البحريني للمســـاهمة عبر 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية للحد من انتشـــار 
فيروس كورونا )كوفيد 19-( والتقليل من الحاالت 

القائمة وخفض األعداد.
 ونوهت الدكتورة لولوة شويطر بأهمية اتباع كافة 
التعليمات ومجمل اإلرشـــادات الصادرة عن الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتي من 
أبرزها االلتـــزام بمعايير التباعد االجتماعي في كل 
األوقات والمناسبات وضمن نطاق العائلة الواحدة، 
واقتصـــار التجمعـــات على داخل األســـرة الصغيرة 
فقـــط مـــع أهمية لبـــس الكمامـــات ومواصلة غســـل 

اليديـــن والخـــروج مـــن المنـــزل للضـــرورة وتعقيـــم 
األســـطح باستمرار، مشيرًة إلى أن كافة اإلرشادات 
والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الجهـــات المعنية تهدف 
إلـــى الحد من انتشـــار الفيـــروس وضمـــان الحماية 
من مخاطره وتداعياته وباألخص على كبار الســـن 

واألطفال والحوامل وذوي األمراض المزمنة.
 وقالـــت إن انخفـــاض عدد الحـــاالت القائمة يرتبط 
فـــي  والتهـــاون  التراخـــي  بعـــدم  أساســـي  بشـــكل 
أهميـــة  مؤكـــدًة  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
إفصـــاح الحـــاالت القائمـــة عـــن كافـــة مخالطيهـــم 
وإتبـــاع اإلجـــراءات الوقائيـــة مع االلتزام بشـــروط 
العزل الصحي للمخالطيـــن للحاالت القائمة وإتباع 
اإلجـــراءات إلنهـــاء فتـــرة العـــزل والتـــي تعتبر من 
األمـــور الضروريـــة والتـــي تســـاهم فـــي تقليل عدد 

الحاالت القائمة.

المنامة - وزارة الصحة

مناعـــة جماعيــة لموظفـي “العاصمـة” بتلقـي التطعيـــم
رفــع محافــظ الشــمالية علي العصفــور، نيابة عن أعضاء المجلس التنســيقي 
للمحافظة، أســمى آيات الوالء واالمتنان لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، على توجيهــات جاللتــه ورعايتــه واهتمامه بكل 
مــا فيــه مصلحة الوطــن والمواطن، معربا عــن خالص الشــكر والعرفان لولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفــة، تقديــرا لجهــود الحكومــة، انطالقــا من رؤية ســموه والتــي يعبر عنها 
برنامــج عمــل الحكومــة، والمســتند على معاييــر التطوير واالنفتــاح وثوابت 

التعددية والتنافسية والعدالة.

جـــاء ذلـــك خـــالل تـــرؤس المحافـــظ، 
عبـــر تقنيـــة االتصال المرئـــي، اجتماع 
المجلس التنسيقي، بمشاركة األعضاء 
من ممثلي الجهـــات الحكومية، حيث 
ناقـــش المجلس الســـبل الكفيلة بدعم 
الحملة الوطنية للتطعيم بالتعاون مع 
وزارة الصحـــة، والســـعي نحو تحقيق 

المناعـــة الجماعيـــة للموظفين، تعزيزا 
للواجـــب الوطنـــي في تأمين ســـالمة 

الجميع.
عضـــو  بمقتـــرح  المحافـــظ  وأشـــاد 
المجلس الوكيل المســـاعد للسياسات 
والخدمات اإلسكانية بوزارة اإلسكان 
الحـــاالت  بعـــرض  الحيـــدان،  خالـــد 

االتصـــال  طريـــق  عـــن  اإلنســـانية 
االفتراضـــي فـــي كل أســـبوع، إليجاد 
الحلـــول العاجلـــة للحاالت اإلنســـانية، 
فيمـــا قدمـــت عضـــو المجلـــس مديـــر 
إدارة تعزيـــز الصحـــة بـــوزارة الصحة 
وفاء الشـــربتي، عرضًا حـــول برنامج 
“أماكـــن عمـــل معـــززة للصحـــة”، الذي 
تهتـــم  سياســـات  إليجـــاد  يهـــدف 

بصحـــة الموظفيـــن بالقطـــاع الخاص 
والحكومـــي، وتعزيـــز أنمـــاط الحيـــاة 
الصحيـــة في أماكن العمل، وتحســـين 
علـــى  والتشـــجيع  الغذائـــي  النظـــام 
ممارسة الرياضة، مع توفير بيئة عمل 

صحية للموظفين.
كمـــا بحث المجلـــس، كيفيـــة الترويج 
فـــي  للتوظيـــف  الوطنـــي  للبرنامـــج 
نســـخته الثانيـــة في مختلـــف مناطق 
لالســـتغالل  الشـــمالية،  المحافظـــة 

األمثـــل لهـــذا المشـــروع الوطني الذي 
آالف  و10  وظيفـــة،  ألـــف   25 يوفـــر 
فرصـــة تدريبيـــة، حيـــث قـــدم عضـــو 
المجلس مدير إدارة التدريب وتطوير 
القوى العاملة بـــوزارة العمل والتنمية 
العلـــوي، عرضـــًا  االجتماعيـــة عصـــام 
حـــول ســـبل التعـــاون بيـــن المحافظة 
والـــوزارة لتأهيـــل وتوظيـــف العمالـــة 

الوطنية في القطاع الخاص.
واختتم المجلس التنسيقي للمحافظ 
الشمالية، أعماله ببحث آلية االحتفاء 
بيوم الشراكة المجتمعية الذي يوافق 
وتكريـــم  عـــام،  كل  مـــن  مـــارس   18
الكـــوادر الطبية واألمنيـــة العاملة في 
الصفـــوق األماميـــة لمكافحـــة جائحة 

كورونا.

المنامة - وزارة الداخلية

عرض الحاالت 
اإلنسانية عبر 

“األونالين” إليجاد 
حلول عاجلة
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“اإلسكان” توشك على إنهاء المرحلة األولى لـ “شرق سترة”
قالـــت وزارة اإلســـكان إن مشـــروع مدينة 
شرق ســـترة يشهد انطالقة متسارعة منذ 
اإلعالن عن بدء تنفيذ األعمال اإلنشـــائية 
والبنيـــة التحتيـــة فـــي ديســـمبر الماضـــي، 
والـــذي تنفذه الوزارة بالشـــراكة مع إحدى 
كبريات شركات المقاوالت الصينية، وذلك 
فـــي إطـــار مســـاعيها لتنفيذ األمـــر الملكي 
الســـامي لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببناء 40 
ألف وحدة ســـكنية، وتلبية أمر ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بتنفيذ 
ما يزيد عن ثالثة آالف وحدة ســـكنية في 
خامـــس المدن اإلســـكانية الجديـــدة على 

ثالثـــة مراحـــل بكلفـــة إجماليـــة تبلـــغ 260 
مليون دينار، موضحـــًة أن تكلفة المرحلة 
األولـــى تبلغ نحو 91 مليون دينار، وتكلفة 
المرحلة الثانية تتجاوز 124 مليون دينار، 
والمرحلـــة الثالثة واألخيـــرة تبلغ نحو 45 

مليون دينار. 
وأوضحـــت “اإلســـكان” أنه منـــذ البدء في 
األعمـــال اإلنشـــائية فـــي المرحلـــة األولـــى 
الـــوزارة  حققـــت  الماضـــي  ديســـمبر  فـــي 
تقدما على صعيـــد تجهيز المرحلة األولى 
بالمشروع، وهي المرحلة التي تضم تنفيذ 
أكثـــر مـــن ١٠٠٠ وحـــدة ســـكنية، ويجري 
العمل على إنجازها حاليا، حيث سيستمر 
العمل خالل األشـــهر المقبلة على تســـوية 
األرض تمهيدا للبـــدء بتنفيذ أعمال البنية 
التحتية وإنشاء الوحدات السكنية، لتأتي 

المرحلـــة الثانيـــة بعدهـــا مباشـــرة والتـــي 
تضم مـــا يزيد عن ١٨٠٠ وحدة وقســـيمة 
ســـكنية. أمـــا المرحلـــة الثالثـــة، فتضـــم ما 

يزيد عن ٥٠٠ وحدة سكنية. 
وبّينـــت الوزارة أن مشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة يتميز بموقعه الجغرافي وإطاللته 
البحريـــة، فضـــالً عما يتمتع بـــه من مرافق 
نســـمة،   20,640 نحـــو  تخـــدم  وخدمـــات 
شـــاملة،  مـــدارس  توفيـــر  فـــي  تتمثـــل 

ريـــاض أطفـــال وحضانات، حدائـــق عامة 
ومالعـــب أطفال داخل األحياء الســـكنية، 
ودور عبـــادة، فضال عـــن المرافق الصحية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، ومركـــز لرعايـــة 

األطفـــال، ونـــاٍد شـــبابي، ومراكـــز تجارية، 
باإلضافـــة إلى محطات لتزويـــد المركبات 
بالوقـــود، ومحطة لمعالجـــة المياه، ومركز 

لخدمات الزوار.

ونوهت “اإلســـكان” بـــأن المدينـــة تتضمن 
كيلومتـــر،   6.2 بطـــول  بحريـــة  واجهـــات 
وأرصفـــة للمشـــاة بطـــول 120 كيلومتـــرا، 
ومســـارات للدراجـــات الهوائيـــة بطول 13 
كيلومتـــرًا، وأن كافة المرافـــق والخدمات 
تأتـــي مواكبـــة لجهـــود المملكة فـــي تنفيذ 

أهداف التنمية المستدامة.
فيمـــا اختتمـــت الـــوزارة باإلشـــارة إلى أن 
القائميـــن علـــى المشـــروع سيســـعون مـــن 
 CMEC خالل تعـــاون الـــوزارة مع شـــركة
الصينيـــة إلى تســـريع وتيرة العمـــل، طبقا 
للجـــدول الزمني لخطة البناء والتشـــييد، 
مؤكدًة تعاون الجانـــب الصيني منذ إبرام 
عقد تنفيذ المشروع في ديسمبر الماضي، 
مـــرورا بمراحل اإلعـــداد والتجهيز وتهيئة 

الموقع لبدء أعمال البناء.

مدينة سترة

المنامة - وزارة اإلسكان

لقـــاح كـــورونـــا آمن لمرضى السرطان ومخــالطيهــــم
التطعيم قــبــل  مــهــمــة  الــطــبــيــب  ــارة  ــش ــت اس ــن:  ــس ح عــلــي  األورام  ــي  ــائ ــص أخ

علـــي  األورام  طـــب  أخصائـــي  قـــال 
حســـن إن مرضـــى األورام هـــم مـــن 
أكثر الفئات عرضة لإلصابة الشديدة 
ومضاعفـــات فيروس كورونا )كوفيد 
19(، ونســـبة وفيـــات لدى هـــذه الفئة 
أعلـــى مـــن غيرهـــا، كمـــا أنهـــم وبفعل 

يكونـــون  قـــد  الجائحـــة  تداعيـــات 
معرضيـــن لتأخـــر عالجهـــم ممـــا قـــد 

يفاقم حالتهم سوًءا.
التطعيـــم  بأخـــذ  ينصـــح  أنـــه  وأكـــد 
والســـرطان  األورام  لمرضـــى 
وإعطائهم األولوية عند توافر اللقاح، 
وذلك طبقا ألحـــدث توصيات الهيئة 
األوروبيـــة لعـــالج األورام والهيئـــات 

األميركيـــة لـــأورام، وأن هذا يشـــمل 
المرضى شديدي الضعف وكبار السن 
يعالجـــون  الذيـــن  والمرضـــى  منهـــم، 
بالعـــالج الكيميائـــي، أو المناعـــي، أو 

الهرموني، أو العالجات الموجهة. 
وأوضـــح أن أهميـــة التطعيم تشـــمل 
كذلـــك من يعتنـــون بمرضـــى األورام 

ويخالطونهم.

وأشـــار إلى أن التطعيمات المتوافرة 
حاليا للكورونا آمنة بالدرجة العلمية 
الكافيـــة، وأنـــه ال يوجد دليـــل علمي 
على أن التطعيم سيزيد من المخاطر 
علـــى مريـــض األورام، ولكن ال شـــك 
الســـرطان يزيـــد مـــن خطـــورة  بـــأن 

الكورونا.
وقـــال: إن ما نعرفه هو أننا بالتطعيم 

أن  األورام ونأمـــل  نضـــر مرضـــى  ال 
نرفع مناعتهم ضد الكورونا.

مرضـــى  استشـــارة  ضـــرورة  وأكـــد 
الطبيـــب  ومخالطيهـــم  األورام 
لتحديـــد مدى مالءمـــة اللقاح لحالة 
نـــوع  وتحديـــد  الخاصـــة،  المريـــض 
والوقـــت  لحالتـــه  األنســـب  اللقـــاح 

علي حسناألفضل ألخذ اللقاح.

تتضمن 3 آالف وحدة 
سكنية وبكلفة 260 

مليون دينار
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“بتلكو” تضيف مركزا للتقنية الحديثة في فرع “سيتي سنتر”

قطـــاع  عـــام  مديـــر  صـــرح 
المســـتهلكين بشركة بتلكو ميثم 
عبدهللا بأن الشـــركة تســـعى الى 
مواكبـــة كبـــرى المتاجـــر الرقمية 
ذلـــك  أجـــل  ومـــن  العالـــم  فـــي 
افتتحـــت بتلكـــو مركـــز للتقنيـــة 
الحديثة فـــي فرعهـــا الكائن في 
مجمـــع الســـيتي من أجـــل مزيد 

من التفاعل مع زبائن الشركة.
وأضـــاف ميثـــم:” وفرنـــا في هذا 
الفـــرع أجهزة الموبايـــل بأنواعها 
متنوعـــة  وخيـــارات  المختلفـــة 
مـــن وأجهـــزة الراوتـــر باإلضافـــة 
الموبايـــل  اكسســـوارات  إلـــى 
واألجهـــزة المنـــزل الذكيـــة مثـــل 
CCTV البـــالي ستيشـــن بحيـــث 
يتوفـــر للعميـــل كل االحتياجات 
العصريـــة باإلضافة الى خدمات 

االتصال المعتادة.
واوضـــح قائـــالً: “قمنـــا بإضافـــة 
زاوية جديدة لعالم التكنولوجيا 
واطلقنـــا عليهـــا ) مركـــز للتقنيـــة 
الحديثـــة ( في هذا فرع ســـيتي 
ســـنتر وســـنقوم بعـــرض جميـــع 
ســـواء  المســـتقبلية  الخدمـــات 
التي نقـــوم بالعمل على توفيرها 
بالقريـــب العاجل وحين توافرها 
عالمًيـــا. من خالل هـــذه الزاوية، 
نحرص على خلـــق بيئة تفاعلية 
القنـــوات  وتوفـــر  الزبائـــن  مـــع 

اراءهـــم  الســـتقبال  المناســـبة 
وافكارهـــم بمنتجاتنا وخدماتنا. 
والتفاعل مع هذه المقترحات من 

خالل فريـــق مدرب من موظفي 
حديثـــه  “.واختتـــم  الشـــركة 
بالتأكيـــد علـــى أن شـــركة بتلكـــو 

تجاوبت مع احتياجـــات الزبائن 
المتغيرة بســـبب جائحـــة كوفيد 
19-، كمـــا حرصنـــا علـــى التركيز 

على خدمات االنترنت والبيانات 
وعلى تحديـــث القنوات الرقمية 
لتمكيـــن الزبائـــن مـــن الحصـــول 

علـــى أفضـــل الخدمـــات واتمـــام 
ُبعـــد  عـــن  االساســـية  مهامهـــم 

بسهولة ويسر.

سيدعلي المحافظة

هبة محسن من سيتي سنتر

ميثم: تمكين الزبائن من الحصول على أفضل الخدمات وإتمام مهماتهم األساسية عن ُبعد بسهولة ويسر
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