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33 Ω2021 ¢SQÉe 8 - `g1442 ÖLQ 24 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15690) Oó©dG

 Qhô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 É¡à≤∏WCG  »àdGh  zá¶ëd  »`̀a{  á∏ªM  ¿CG
 7 øe óàªªdG  QhôªdG  ´ƒÑ°SCG  áÑ°SÉæªH
 É©HÉW  πªëJ  ,…QÉédG  ¢SQÉe  11  ≈dEG
 á«ë°üdG  ±hô``¶``dG  π`̀X  »`̀a  ÉØ∏àîe
 ΩGõ`̀à`̀ d’G  Ö∏£àJ  »`̀à`̀dG  á«FÉæãà°S’G
 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô````̀LE’É````̀H ≥``«``bó``dG
 ≈dEG  ágƒæe  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  áëaÉμªd
 ™aQ  ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  á∏ªëdG  √òg  ¿CG
 ôÑY  ºàJ  ,…Qhô`̀ª`̀ dG  »`̀Yƒ`̀dG  iƒà°ùe
 π°UGƒàdG  ™`̀ bGƒ`̀eh  ΩÓ```̀YE’G  π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 ¢Vô©e ¥ÓWEG øª°†àJ Éªc ,»YÉªàL’G
 É©HÉW πªëJ »àdG ∫ÉØWC’G Ωƒ°Sôd »æa
 ¿ƒfÉæa  ¬«a  ∑QÉ°ûj  ,ÉjƒYƒJ  ÉjQhôe
 ,á«æØdG  äÉcQÉ°ûªdG  º««≤àd  ¿ƒ«∏«μ°ûJ
 ∫ÓN  øe  kÉ«fhôàμdEG  ¬à©HÉàe  øμªjh

.∂dòd ¢ü°üîe §HGQ

 IQGOE’G  â≤∏WCG  ,QÉ``̀WE’G  Gò`̀g  »`̀ah
 IQGOE’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH  Qhôª∏d  áeÉ©dG
 IQGRƒH á«æeC’G áaÉ≤ãdGh ΩÓYEÓd áeÉ©dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  á```̀YGPEGh  ,á«∏NGódG
 ôÑY  QÉæjO  ∞dCG  áª«≤H  á«eƒj  á≤HÉ°ùe
 ºμMÉÑ°U{  »gh  ,á«YGPEG  èeGôH  áKÓK
 ¢ùfƒjh ∑ƒ°ûdG ƒHCG IQƒf ºjó≤J z≥jGQ
 »∏Y º`̀jó`̀≤`̀J z¬`̀«`̀aÉ`̀c QÉ`̀à`̀°`̀S{h ,ó`̀«`̀©`̀dG
 Éjh ´ƒÑ°SCG{h ,¢ûjhQO iógh ¿É£≤dG
 øjô°ùfh  IOÉ°ùdG  õjÉa  ºjó≤J  zQhôªdG

.FM øjôëH áYGPEG ôÑY ±hô©e
 πμH  øjôëÑdG  äÉ`̀YGPEG  ∑QÉ°ûJ  Éªc
 ºjó≤J »a ájóæ¡dG áYGPE’G ™e É¡JÉLƒe
 ∫ÓN äÉ≤HÉ°ùªdGh èeGôÑdG øe ójó©dG
 ∞«°†à°ùJ  å`̀«`̀M  ,Qhô``̀ª``̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀SCG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  •É`̀Ñ`̀ °`̀V  ø``̀e  kGOó`````Y
 ∫ƒM OÉ°TQE’Gh í°üædG ºjó≤àd Qhôª∏d

 ΩGõàd’G ÖLGƒdG ájQhôªdG äÉ«cƒ∏°ùdG
 ájQhôªdG  áeÓ°ùdG  ä’ó©e  ™aôd  É¡H

 ∫Ó`̀N ø``̀e Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG »``̀Yh õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 .á«∏YÉØJ èeGôH

 á`̀«`̀dhó`̀dG É```̀eCG á`̀©`̀eÉ`̀L ∫ò`̀Ñ`̀J
 Iô«Ñc  kGOƒ`̀¡`̀L  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 á«HÓ£dG IÉ«ëdG π©éd á∏°UGƒàeh
 ábƒ°ûeh  á`̀ HPÉ`̀L  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  »`̀ a
 É¡YƒæàH  RÉàªJ  áÄ«Hh  á`̀bÓ`̀Nh
 ,»YÉªàL’Gh  »ª∏©dGh  »aÉ≤ãdG
 ¿ƒμe »`̀ª`̀jOÉ`̀cCG QOÉ``̀c ∫Ó`̀N ø`̀e
 áÑ∏Wh  áØ∏àîe  äÉ`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀L  ø``̀e
 ¿ƒ≤≤ëj  Ö``̀fÉ``̀LCGh  ø««æjôëH
 ´ƒæàdG Gòg øe IOÉØà°S’G ≈°übCG
 á«HÓ£dG  º¡JÉ«M  ¿ƒ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀jh
 IhÓ``̀Y ,•É``̀°``̀û``̀fh á`̀jƒ`̀«`̀M π`̀μ`̀ H
 øe  á©eÉédG  º¡d  √ôaƒJ  Ée  ≈∏Y
 »©eÉL  Ωô`̀Mh  Iô«Ñc  äÉ«fÉμeEG
 ¢Uôah  IOó©àe  ≥aGôeh  åjóM
 »a Iô«Ñc IQƒ°üH º¡°ùJ áYƒæàe
 AÉ≤JQ’Gh  á«HÓ£dG  IÉ«ëdG  AGôKEG
 .áÑ∏£∏d  »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG  π`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀à`̀dÉ`̀H
 √òg  πX  »`̀ah  ≥∏£æªdG  Gò`̀g  øe
 ,Iô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG  á«dÉãªdG  ±hô`̀¶`̀ dG
 RhôÑdG  »a  á©eÉédG  áÑ∏W  øæØJ
 »a á`̀eó`̀≤`̀ à`̀e õ```cGô```e RGô```````̀MEGh
 »àdG  á«ª∏©dG  äÉ≤HÉ°ùªdG  ∞∏àîe
 ™«é°ûàH á«dhódG ÉeCG á©eÉL Ωƒ≤J
 kÉ«∏NGO É¡«a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y É¡àÑ∏W

 Rô``̀HCG π`̀©`̀dh ,kÉ``̀«``̀dhOh É`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEGh
 øe  á©eÉédG  áÑ∏W  ¬`̀H  ôîØj  É`̀e
 ≈∏Y  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »`̀a  äGRÉ``é``fEG
 á«°VÉªdG  äGƒæ°S  ¢ùªîdG  ió`̀e
 AMA á©eÉL áÑ∏W ∫ƒ°üM ƒg
 ≈∏Y  É¡JÉ«∏c  ∞∏àîªH  á`̀«`̀dhó`̀dG
 øe  OóY  »a  ºjôμJh  õFGƒL  IóY
 á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  äÉ≤HÉ°ùªdG
 ¬«LƒJ ∫ÓN øe ∂dPh ,á«dhódGh
 IôÑîdG …hP øe IòJÉ°SCG  OÉ°TQEGh
 äGP  ä’ÉéªdG  »a  ¢ü°üîàdGh
 ™àªàj  É`̀eh  äÉ≤HÉ°ùªdÉH  á∏°üdG
 ¿ƒ≤HÉ°ùàªdG  á©eÉédG  áÑ∏W  ¬`̀H

 á«æ≤Jh  á«ª∏Y  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ø``e
 »a RhôÑ∏d º¡∏gDƒJ á«æa äGQÉ¡eh
 áÑ∏W π°üM ó≤a ,äÉ≤HÉ°ùªdG √òg
 »a á«dÉY õcGôe ≈∏Y á°Sóæ¡dG á«∏c
 ,äÉJƒHhô∏d  »ªdÉ©dG  OÉ«ÑªdhC’G
 á«©ªéd  äÉ``̀Jƒ``̀Hhô``̀dG  …ó``̀ë``̀Jh
 áaÉ°VE’ÉH  ,á«é«∏îdG  IEEE
 É«Lƒdƒæμàd …hGƒg á≤HÉ°ùe ≈dEG
 ,ä’É```̀ °```̀ü```̀ J’Gh äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀ dG
 IOÉ≤d  …hGƒ`̀g  èeÉfôH  kGô`̀NDƒ`̀eh
 å«M  ,2020  ΩÉ`̀©`̀d  πÑ≤à°ùªdG
 ∫Gƒf  áÑdÉ£dG  èeÉfôÑdG  »a  äRÉa
 πãªà°Sh  á°Sóæ¡dG  á«∏c  øe  ¿ÉN

 èeÉfôÑdG  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  »`̀a  »FÉ¡ædG
 ôjóédGh   .áeOÉ≤dG  ô¡°TC’G  ∫ÓN
 ¢SƒjQƒdÉμH »éeÉfôH ¿CG ôcòdÉH
 ¢ùμfhôJÉμ«ªdG á°Sóæg »a Ωƒ∏©dG
 á°Sóæg »a Ωƒ∏©dG ¢SƒjQƒdÉμHh
 ÉeCG  á©eÉL  »a  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 ABET  øe  ¿Góªà©e  á«dhódG
 ≈∏Y  ¿Éeƒ≤jh  »dhódG  OÉªàYÓd
 áÑ∏£∏d  á`̀ë`̀fÉ`̀°`̀S  ¢`̀Uô`̀a  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 áØ∏àîe  ´GƒfCG  ôjƒ£Jh  º«ª°üàd
 »a ò```̀NC’G ™``e äÉ``̀Jƒ``̀Hhô``̀dG ø``e
 É«LƒdƒæμJ  ôjƒ£J  ¿CG  QÉÑàY’G

 º```̀gCG ó``````̀MCG ƒ```̀g äÉ````̀Jƒ````̀Hhô````̀dG
 »YÉ°ùªdG »a á«°ù«FôdG äGQƒ£àdG
 ≈∏Y  .áãjóëdG  ájô°ûÑdG  á«ª∏©dG
 á«∏c  áÑ∏W  ∑QÉ°T  ô`̀NB’G  ÖfÉédG
 øe Oó``̀Y »``̀a Üƒ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dG Ωƒ`̀ ∏`̀ Y
 áÑ∏W  ó°üM  å`̀«`̀M  äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á≤HÉ°ùªc áØ∏àîe õFGƒL á©eÉédG
 äÉeƒ∏©ªdG  É«Lƒdƒæμàd  …hGƒg
 ,¿ƒ``̀KÉ``̀cÉ``̀¡``̀dGh ,ä’É```̀°```̀ü```̀J’Gh
 ,≈`````dhC’G á`̀é`̀eô`̀Ñ`̀ dG á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀eh
 áéeôÑ∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀eh
 ¢`̀SCÉ`̀c äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀eh ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG
 å«M â`̀aƒ`̀°`̀S hô`̀μ`̀«`̀ª`̀d  ∫É`̀«`̀î`̀dG
 á«∏ëe  äÉ≤HÉ°ùe  »a  É¡àÑ∏W  RÉa
 Iôe  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  øjôëÑdG  Gƒ∏ãeh
 â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀«`̀e äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 Ωƒ`̀≤`̀jh  ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh  á«é«∏îdG
 Ωƒ`̀∏`̀Y ¢``̀Sƒ``̀jQƒ``̀dÉ``̀μ``̀H è``̀eÉ``̀fô``̀H
 áÑ∏£dG  Ö`̀jQó`̀J  ≈∏Y  Üƒ°SÉëdG
 πμ°ûH  äÉ≤«Ñ£àdG  áéeôH  ≈∏Y
 á«æ≤J  ä’É``̀é``̀ e  »``̀ a  »``̀°``̀SÉ``̀°``̀SCG
 äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø````eCG π`̀ ã`̀e IQƒ`̀£`̀ à`̀e
 ∫É`̀«`̀LCGh  á«HÉë°ùdG  áÑ°SƒëdGh

.á«∏Ñ≤à°ùªdG É«LƒdƒæμàdG

QÉ``æjO  ∞``dCG  á``ª«``≤``H  á````«``YGPEG  äÉ```≤``HÉ``°ù`e  º````¶```æ``J  Qhô```ª``dG

..AMA á©eÉL »a ábƒ°ûeh áHPÉL á«HÓW IÉ«M

á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ôÑY á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG äÉ≤HÉ°ùªdG »a õFGƒL ¿hó°üëj á©eÉédG áÑ∏W

 á«eƒ`μ`ë`dG äÉ``«`Ø`°û`à`°ùª``dG AÉ```æ```eCG  ¢``ù∏ée
á«fÉª∏°ùdG ≈``Ø°ûà°ùe ô``jƒ£J á``£N ¢``Vô©à°ùj

 AÉ`````̀æ`````̀eCG ¢```̀ù```̀∏```̀é```̀e ó````̀≤````̀Y
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG äÉ`̀«`̀ Ø`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 á°SÉFôH  G kôNDƒe  kÉ«Fôe  É kYÉªàLG
 õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ`̀°`̀û`̀g  ï«°ûdG
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 á`̀ «`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG äÉ`̀«`̀ Ø`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  áaÉc  Qƒ°†ëH
 óªëe  óªMCG  QƒàcódGh  AÉ`̀æ`̀eC’G
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G

.á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 øH ΩÉ`̀ °`̀ û`̀g ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Ö```̀MQ
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ¢ù∏éªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCÉ`̀H  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 …ô``̀jó``̀e CÉ```̀æ```̀gh ,Qƒ``̀ °``̀†``̀ë``̀ dGh
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’G  AÉ```°```SDhQh  äGQGOE’G
 á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  á«Ñ£dG
 øe QOÉ``̀°``̀ü``̀dG º`̀¡`̀Ø`̀«`̀∏`̀μ`̀J QGô``̀≤``̀H

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 AÉ```̀ æ```̀ eCG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e OÉ`````̀°`````̀TCG
 ó¡édÉH  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 á«Ñ£dG QOGƒμdG πÑb øe ∫hòÑªdG
 á`̀¡`̀LGƒ`̀e »```̀a á`̀ «`̀ °`̀†`̀jô`̀ª`̀ à`̀ dGh
 COVID)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 …ò``dG  º`̀ q«`̀≤`̀ dG  Qhó````̀dGh  (19  –
 ºJ Éªc .á```eRC’G ¿É``̀ qHEG  ¬`̀H Gƒ`̀eÉ`̀b
 ≥∏©àJ  áª¡e  ™«°VGƒe  á°ûbÉæe
 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  ø«°ùëàH
 ,»`̀Ñ`̀£`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ™`̀ª`̀é`̀ª`̀H
 ÇQGƒ``£``dG º`̀°`̀ù`̀b á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀J É`̀¡`̀æ`̀e
 ™`̀aô`̀d ™`̀ª`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H çOGƒ````̀ë````̀dGh
 øe  á«dÉëdG  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG

 Ée  ,Gôjô°S  115  ≈dEG  Gôjô°S  76
 Oó©∏d  Gôjô°S  39  áaÉ°VEG  »æ©j
 »a Iô°SC’G OóY IOÉjRh ,»dÉëdG
 ≈dEG  Iô°SCG  8  øe  ¢TÉ©fE’G  áaôZ
 AÉ°ûfEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Gôjô°S 16
 á«°ù«FôdG  äÉ«∏ª©∏d  ±ô``̀Z  4
 13  øe  á«∏«¨°ûàdG  ábÉ£dG  ™aôd
 ¢ü«∏≤àdh  ,áaôZ  17  ≈`̀dEG  áaôZ
 π°†aCG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  QÉ`̀¶`̀à`̀f’G  Ió``̀e
 Ó°†a  ,≈`̀ °`̀Vô`̀ª`̀ ∏`̀ d  äÉ``̀eó``̀î``̀ dG
 á°UÉîdG  äGOÉ`̀«`̀©`̀dG  ôjƒ£J  ø`̀Y
 ¢UÉîdG  Ö£∏d  äGOÉ«Y  AÉ°ûfEÉH
 §`̀£`̀î`̀dG ™```̀e ∂````̀dP ≈`̀ °`̀TÉ`̀ª`̀à`̀«`̀ d
 ¿Éª°†dG  ´hô°ûªd  á«∏Ñ≤à°ùªdG

.»JGòdG ô««°ùàdGh »ë°üdG
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G »`̀a ¢`̀û`̀bƒ`̀f É`̀ª`̀c
 äÉcô°T  ™`̀e  óbÉ©àdG  äÉ££îe
 øjƒªàdG  ä’ÉéªH  á°ü°üîàe
 á«dÉY  äÉ`̀Ñ`̀Lh  ºjó≤àd  »FGò¨dG
 äGAGô`̀LE’Gh  ,≈°Vôª∏d  IOƒédG
 ø«°ùëJh  ôjƒ£àd  â`̀ª`̀J  »`̀à`̀dG
 á«dó«°üdÉH  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

.QÉ¶àf’G Ióe ¢ü«∏≤àd
 äGóéà°ùe ¢VGô©à°SG ºJ ºK
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ¿É``ª``°``†``dG ´hô``̀°``̀û``̀e
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  »JGòdG  ô««°ùàdGh
 êPƒªædG  á°ûbÉæeh  á«eƒμëdG
 §£îd  ±ó¡à°ùªdG  »∏«¨°ûàdG
 ô««°ùàdG  á∏¶e  âëJ  ≥«Ñ£àdG
 π`̀cÉ`̀«`̀¡`̀dG ¢``̀ü``̀NC’É``̀Hh ,»``̀ JGò``̀ dG
 ±É``````̀°``````̀UhC’Gh á``̀«``̀ª``̀«``̀¶``̀æ``̀à``̀dG

 á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG iƒ```≤```dGh á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG
 ádOC’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áHƒ∏£ªdG
 .πª©dG  á«é¡æªd  ájOÉ°Tôà°S’G
 á∏MôªdG  á°ûbÉæe  º`̀J  ∂``dP  ó©H
 ΩÉ``̀°``̀ù``̀bC’G ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀d á`̀ «`̀ dÉ`̀≤`̀ à`̀ f’G
 ,ájô°ûÑdG  OQGƒ``̀ª``̀dG  º°ùb  π`̀ã`̀e
 áeÉ©dG  äÉeóîdG  ,á«dÉªdG  º°ùb
 øe  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  É«LƒdƒæμJh
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈dEG áë°üdG IQGRh
 ô```̀NBG á``̀©``̀HÉ``̀à``̀eh ,á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG
 íFGƒ∏dÉH  á≤∏©àªdG  äGóéà°ùªdG
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  á`̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG

.á«eƒμëdG
 ∞∏àîe  ¢VGô©à°SG  ºJ  Éªc
 øe  âªJ  »àdG  ô««¨àdG  á£°ûfCG
 á£Nh  á«Øjô©àdG  πª©dG  ¢`̀TQh
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dGh π`̀ª`̀©`̀dG
 ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dG ´hô`̀ °`̀ û`̀ª`̀ H á```̀«```̀ dhC’G
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G ΩÉ`̀à`̀N »`̀a .»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 õjõ©dGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG Ωó≤J
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 πjõéH  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀∏`̀d ô``jó``≤``à``dGh ô`̀μ`̀ °`̀û`̀dG
 ™«ªédG  å``̀Mh  º`̀gOƒ`̀¡`̀L  ≈`̀∏`̀Y
 ôjƒ£Jh  ø«°ùëàd  »©°ùdG  ≈∏Y
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG äÉ`̀«`̀ Ø`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 ≈°Vôª∏d  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh

.ø«©LGôªdGh
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 ∞XƒªdG)  áeóN  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  â≤∏WCG
 Ωƒ≤j  …ò`̀ dGh  ,»YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  á«æ≤J  ΩGóîà°SÉH  (»°VGôàa’G
 ≈∏Y  áHÉLE’Gh  º¡JGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y  OôdGh  ø«æWGƒªdG  ™e  π°UGƒàdÉH
 ø«æWGƒªdG ∫ƒ°Uh π«¡°ùàd ∂dPh ,Ö∏£dG á©HÉàe á«dBG ô«aƒJh º¡à∏Ä°SCG
 IóYÉ°ùe Ö∏£H Ωó≤àdG á«fÉμeEG ≈∏Y áeóîdG …ƒàëJ å«M ,äÉeóî∏d
 á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ≈∏Y ±ô©àdG hCG πeGQC’Gh ΩÉàjCÓd ádÉØc hCG á«fÉ°ùfEG
 ÖfÉL  ≈dEG  ájô°SCG  IQÉ°ûà°SG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  hCG  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 Ö∏Wh »fhôàμdE’G  ´ôÑàdGh  É¡à©HÉàeh áeó≤ªdG äÉÑ∏£dG  øe ≥≤ëàdG
 á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ø«H áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh.»Yƒ£àdG πª©dG
 áeóîdG  √òg ¥ÓWEG  ¿CÉH  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe QƒàcódG  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ø«©LGôªdGh  á°ù°SDƒªdG  »Ñ°ùàæªd  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤àd  »JCÉj
 OôdGh äÉÑ∏£dÉH á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG ôNBG áaô©e ádƒ¡°Sh áYô°ùdh
 â∏ªYh ,É¡«dEG ∫ƒ°UƒdGh äÉeóîdG øe IOÉØà°S’Gh AÓª©dG á∏Ä°SCG ≈∏Y
 ≈∏Y äÉeóîdG π«¡°ùàdh »LƒdƒæμàdG Qƒ£àdG áÑcGƒe ≈∏Y Iôàa òæe
 ¿ƒæWGƒªdG øμªJ å«M á«fhôàμdE’G áHGƒÑdG ¥ÓWEG ôÑY ,ø«æWGƒªdG
 ,É¡æe  IOÉØà°S’Gh á°ù°SDƒªdG  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóîdG  ≈∏Y ºjó≤àdG  øe

.á°ù°SDƒª∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG ôÑY ∂dPh
 »fhôàμdE’G ™bƒªdG ≈dEG ∫ƒNódÉH áeóîdG √òg ΩGóîà°SG øμªjh
 ÖfÉédG  ≈∏Y  ô¡¶à°S  å«M  ,www.rhf.gov.bh  á°ù°SDƒª∏d

.»fhôàμdE’G ∞XƒªdG áfƒ≤jCG

 ∞``XƒªdG{ á``eóN ≥``∏£J á``«μ∏ªdG á``°ù°SDƒªdG
ø«æWGƒªdG äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y Oô∏d z»``°VGôàa’G

 øe ¢``SQÉ``e ô`̀¡`̀°`̀T »``a
 IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  πØàëJ  ,ΩÉ```̀Y  π``c
 Ió``̀ë``̀ à``̀ª``̀ dG äÉ```````̀j’ƒ```````̀dG
 ,øjôëÑdG  »`̀a  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 äGQÉØ°ùdG  øe  ójó©dG  πãe
 ™`̀«`̀ª`̀L »```̀ a á```̀«```̀μ```̀jô```̀eC’G
 ïjQÉJ  ô¡°ûH  ºdÉ©dG  AÉëfCG
 AÉ°ùæ∏d ¿Éc ÉªdÉ£d .ICGôªdG
 AÉëfCG  ™«ªL »a äÉ«àØdGh
 á°SÉ«°ùdG ≈∏Y ô«KCÉJ ºdÉ©dG
 OÉ°üàb’Gh øØdGh º«∏©àdGh
 á````̀jô````̀°````̀SC’G IÉ`````«`````ë`````dGh
 äÉ«°ù«FQ IÉYóc ¿ƒfÉ≤dGh
 OGô`̀aC’G  ™«ªéH  ¢Vƒ¡æ∏d
 øÑ©∏j  ø`̀¡`̀a  .º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh
 πc π«μ°ûJ »a É v kª¡e G kQhO
 ,πÑ≤à°ùªdGh  ô°VÉëdG  øe
 ø`̀gô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀H ±Gô```̀à```̀Y’Gh
 ìÉàØe  ƒ`̀g  »°VÉªdG  ôÑY
 ,∑ôà°ûªdG  ÉæîjQÉJ  º¡Ød

 áÑ°SÉæªdG  p√ò`̀¡`̀H  πØàëæ°S  ô¡°ûdG  Gò`̀g  ∫Ó`̀Nh
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  ¢†©ÑH  AÉØàM’ÉH  ∂`̀ dPh  á°UÉîdG

 .äGóFGQ lAÉ°ùf É¡à≤≤M »àdG
 π°UGƒJ  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a
 »a  πª©dÉH  ∂``̀ dPh  ±Gô````̀YC’G  áØdÉîe  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 âbh  òæe  ,ó≤à©oj  ¿É`̀c  »àdG  QGhOC’Gh  ø¡ªdG
 .§≤a  ∫ÉLôdG  ≈∏Y  ôμM  ø¡e  É¡fCG  ,ó«©ÑH  ¢ù«d
 ICGô``̀eG  ∫hCG  ÜÉ`̀î`̀à`̀fG  Éfó¡°T  2020  ΩÉ`̀Y  »Øa
 ∂dPh  ,»μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  Ö°üæe  π¨°ûJ
 …CG  »a  äGƒ°UC’G  øe  OóY ôÑcCG  ≈∏Y É¡dƒ°üëH
 ≈∏YCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«μjôeC’G  äÉHÉîàf’G  øe
 ¢SôéfƒμdG  äGƒ°†Y  øe  ¥Ó`̀WE’G  ≈∏Y  áÑ°ùf
 ≈dƒàJ  ICGô``̀eG  ∫hCG  É k°†jCG  Éfó¡°Th  ,»`̀μ`̀jô`̀eC’G
 .á«μjôeC’G ájôëÑ∏d á©HÉJ äGôFÉW á∏eÉM IOÉ«b
 π°UCG  øe  ΩÉ°ùbCG  áKÓK  ∑Éæg  ,∂`̀dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG
 á«μjôeC’G  á«LQÉîdG  IQGRh  ΩÉ°ùbCG  øe  á°ùªN
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  IQÉØ°ùd  á©HÉàdG
 ÖFÉf  øY  n∂«gÉf  ,AÉ°ùf  É¡°SCGôàJ  øjôëÑdG  »a
 ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ÉfCGh  ,ádÉcƒdÉH  »μjôeC’G  ô«Ø°ùdG
 áμ∏ªe  iód  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ô«Ø°S

 .øjôëÑdG
 iòàëj  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f  É`̀ k°`̀†`̀jCG  øjôëÑdG  ó`̀©`̀ oJh
 øjôëÑdG  äOÉ`̀b  å«M  ,ICGôªdG  äGRÉéfEG  »a  ¬H
 ∫Éée »a ICGôªdG ∫ƒNO ≈dEG IƒYódG »a á≤£æªdG
 É¡∏«ãªJh  ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒªH  É¡àjÉªMh  º«∏©àdG
 áÑMÉ°U  IOÉ`̀«`̀b  âëJh  .äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  »`̀a
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢Vƒ¡f ICGôª∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG nºYnO  ,áØ«∏N ∫BG
 .™ªàéªdG íFGô°T ∞∏àîe øe äÉ«àØdGh ICGôªdG
 É¡H  OÉ°ûe  Oƒ¡édG  p√ò¡H  É¡eGõàdGh  É¡JOÉ«b  ¿EG
 øe  ≈∏éàj  …ò```̀dGh  OÓ`̀Ñ`̀ dG  AÉ``ë``fCG  ™«ªL  »`̀a
 ICGôªdG  Qó°üJh ∫ƒª°ûdGh  ìÉàØf’G  áaÉ≤K  ∫ÓN
 ,IOó©àe äÉYÉ£b »a ïjQÉàdG áYÉæ°üd »eÉæàªdG
 áμ∏ªªd  Ió`̀jô`̀Ø`̀dG  ó«dÉ≤àdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ™`̀e

 .øjôëÑdG
 IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG  IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  âaô°ûJ  Éªc
 πª©dGh ±ô©àdÉH øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«μjôeC’G
 äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  øe  á©°SGh  áYƒªée  ™e
 ácGô°ûdG  π«μ°ûJ  »a  ¿óYÉ°ùj  »JÓdG  äGóFGôdG
 Ió«°ùdG  øe  kAGóàHG  ∂dPh  ,á«æjôëÑdG  á«μjôeC’G

 ICGô``̀eG  ∫hCG  π`̀æ`̀jR  á`̀jRƒ`̀a
 á`̀°`̀SÉ`̀FQ Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀e ó`̀∏`̀≤`̀à`̀J
 ∂dòch  ,øjôëÑdG  ¿ÉªdôH
 ºàj  á«æjôëH  ICGô``eG  ∫hCG
 Ö°üæe  π¨°ûd  É¡æ««©J
 á«LQÉîdG  IQGRƒ``̀d  π«ch
 â`̀æ`̀H  É````̀fQ  .O  á`̀î`̀«`̀ °`̀û`̀ dG
 ∫BG  è```̀«```̀YO  ø```̀H  ≈`̀ °`̀ ù`̀ «`̀Y
 ∫BG »e áî«°ûdG ≈dEG ,áØ«∏N
 áÄ«g  Oƒ≤J  »àdGh  áØ«∏N
 QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 áaÉ≤ãdG  ¿CG  º`̀¡`̀ah  á`̀jDhô`̀H
 ™«ªL  ≈∏Y  ôKDƒJ  QÉ`̀KB’Gh
 ≈dEG  ,™ªàéªdG  äÉYÉ£b
 »MÉæL  ΩÓ``̀MCG  Ió«°ùdG
 äGó«°S  äÉ«©ªL  á°ù«FQ
 á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∫É````̀ª````̀YC’G
 AÉ°ûfEG  ≈`̀ dEG  â`̀YO  »àdGh
 â≤∏£fG  IójóL  ™jQÉ°ûe
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  É`̀¡`̀H
 É«LƒdƒæμJ  πãe  ,Iô«ãeh  IójóL  ä’Éée  »a
 ∫ƒ£J áªFÉ≤dGh ,ô¨°UC’G πjƒªàdGh äÉeƒ∏©ªdG
 QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  IOÉ«≤∏d  Iô«ãc  á`̀∏`̀ã`̀eCG  ™`̀e  ∫ƒ`̀£`̀Jh
 .øjôëÑdG áμ∏ªe äGó«°S »a á∏ãªàªdG áÑgƒªdGh
 zQó`̀bCG  É`̀ fC’G{  ìhQ  ¢UÉN  πμ°ûH  »æª¡∏jh
 å«M  ,øjôëÑdG  äÉHÉ°ûd  IôμàÑªdG  ÖgGƒªdGh
 »àdG  Iójó©dG  ∫OÉÑàdG  è`̀eGô`̀H  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  ¬`̀fEG
 AÉ°ùf  ™`̀e  πª©dÉH  Éæaô°ûJ  ÉæJQÉØ°S  É`̀gÉ`̀Yô`̀J
 â°ù°SCG  ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a ,äÉ©FGQ äÉ«æjôëH
 »ØjôdG IQÉ°S IQƒàcódG »gh äÉcQÉ°ûªdG ióMEG
 ≈`̀dEG  iOCG  Éªe  ,…ó`̀ã`̀dG  ¿É`̀Wô`̀°`̀S  êÓ`̀©`̀d  G kõ`̀cô`̀e
 Éæàª¡dCG Éªc .ìGhQC’G ±’BG PÉ≤fEGh »YƒdG IOÉjR
 äÉcQÉ°ûªdG  ió`̀MEG  »gh  QÉØ°üdG  πeCG  áãMÉÑdG
 ICGô`̀eG  ∫hCG  ÉgQÉÑàYÉH  âjGôÑdƒa  èeÉfôH  »a
 IQÉ≤dG QhõJh hQÉéæª«∏c πÑL ≥∏°ùàJ á«æjôëH

 .á«HƒæédG á«Ñ£≤dG
 É k°†jCG  É vª¡e  G kQhO  AÉ°ùædG  Ö©∏J  ,É k«dÉMh  
 å«M ,øjôëÑdG  »a ôgOõªdG  »æØdG  ó¡°ûªdG  »a
 äGRQÉH äÉfÉæØd  ∫ÉªYCG  ¢Vô©H ÉæJQÉØ°S ôîàØJ
 É k°†jCG É¡dÉªYCG â°VôY »àdGh hôîa ¢ù«≤∏H πãe
 á∏«Ñf  áfÉæØdGh  ,¢ùjQÉH  ∫Éæ«HR  õ«ÑKƒ°S  »a
 á«eƒ«dG  IÉ«ëdG  øe  G kQƒ°U  §≤à∏J  »àdG  ô«îdG
 ∫hC’G  …OôØdG  É¡°Vô©e  òæe  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d

 .2002 »a
 äÉªgÉ°ùe  ≥ªY  ¢ùμ©f  ¿CG  G kó``̀HCG  øμªj  ’
 ∫É≤ªdG Gòg »a äÉ«æjôëÑdGh äÉ«μjôeC’G AÉ°ùædG
 øY  çóëàj  ¬JGP  óM  »a  Gòg  øμdh  ,ô°üàîªdG
 »a  ICGôª∏d  ôKDƒªdGh  »æ¨dG  ïjQÉàdG  øe  ô«ãμdG
 ,øjôëÑdGh á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG øe πc
 á«æ¨dGh á∏jƒ£dG ábGó°üdG ≈∏Y É k°†jCG ¢ùμ©æjh

 .Éæjó∏H ø«H
 äÉj’ƒdG IQÉØ°S ™bƒe á©HÉàªd ºcƒYOCG  Gòd
 äÉμÑ°T  ≈∏Y  ÉæJÉ°üæeh  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ΩGô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀fGh ô`̀«`̀Jƒ`̀J »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG
 äÉ©FGôdG  AÉ°ùædG  øY ójõªdG  áaô©ªd  ∑ƒÑ°ù«ah

 .ïjQÉàdG ôÑYh ô°VÉëdG »a
!ICGôª∏d ó«©°S »ªdÉY Ωƒj

 IóëàªdG äÉj’ƒdG ô«Ø°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG
 øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«μjôeC’G

ICGôªdG äGRÉéfEÉH AÉØàM’G

 :º∏≤H
…OQÉf âjôLQÉe 

(2) !..…ô°ùdG ìÓ°ùdG

 ìÉ«àL’ ádÉ©a á£N ¬d Gƒeó≤j ¿CG ¬J’GôæL QÉÑc øe ô∏àg Ö∏W
 »a øjOOôàe GƒfÉc º¡fC’h .¢ùjQÉH É¡àª°UÉY ≈dEG ∫ƒNódGh É°ùfôa
 øjóª©àe ô∏àg ≈dEG Gƒeób ,ô¡≤j ’ …òdG É¡°û«Lh É°ùfôa á¡LGƒe
 ájó«∏≤àdG §£îdÉH á¡«Ñ°T hCG ,áëLÉf ô«Zh ,á∏ªe ájôμ°ùY É k££N
 ¬«æK  ±ó¡H  ∂`̀dPh  ,≈`̀ dhC’G  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  »a  É¡YÉÑJG  ºJ  »àdG
 ¿ƒeó≤j  GƒfÉc  Iôe  πc  »ah .É°ùfôa  ™e  ÜôëdG  ¢VƒN QGôb  øY
 É k££N ójQCG  º¡d  ∫ƒ≤jh É¡∏°ûa  ô∏àg ∞°ûàμj  Ée  ¿ÉYô°S  ,á£N ¬d
 ,¬«∏Y ƒg Ée ≈∏Y ™°VƒdG ôªà°SG .IójóL G kQÉμaCGh áëLÉfh IôμàÑe
 IOÉ«≤H  ¿Gô«£dG  ìÓ°S  É keóîà°ùe  ô∏àg  ≥ëdCG  ∂dP  ¿ƒ°†Z  »ah
 »a  É°ùfôah  É«fÉ£jôÑH  áMOÉa  ôFÉ°ùN  ≠æjQƒZ  ¿Éeô«g  ∫GôæédG
 »°ù«FôdG ¬aóg »≤H øμd ,É¡æe êhôîdG ≈dEG ºgô£°VGh ,èjhôædG
 ò«Øæàd áëLÉf ájôμ°ùY É k££N ô¶àæj »≤Hh ,É°ùfôa ìÉàéj ¿CG ƒg

.∂dP
 ;ïjQÉàdG  √É°ùæj  ød  º°SG  ƒg  øjÉà°ûfÉe  ¿ƒa  ∂jôjEG  ∫GôæédG
 π¨à°SGh  ,ø«ëeÉ£dG  »fÉªdC’G  ¢û«édG  •ÉÑ°V  ó`̀MCG  ¿É`̀c  å«M
 ºjó≤àH ´QÉ°Sh ájôμ°ù©dG ™bGƒªdG óMC’ ô∏àg ÉgòØf IQÉjR á°Uôa
 øjÉà°ûfÉe  á£N  âfÉc  .É°ùfôa  hõ¨d  ô∏àg  ≈`̀dEG  á«FÉæãà°SG  á£N
 IôYƒdG  äÉHÉ¨dG  øe É¡«dEG  ∫ƒNódG  ôÑY É°ùfôa áàZÉÑe ≈∏Y óªà©J
 ΩGóîà°SÉH  É«fÉªdCGh  É°ùfôa  ø«H  OhóëdG  ≈∏Y  á©bGƒdG  áÑ©°üdGh
 ,¿Gô«£dG  ìÓ°ùH  áeƒYóªdG  á©jô°ùdG  á«fÉªdC’G  zRQõfÉH{  äÉYQóe
 G kô«ãc  ô∏àg  ÖéYCG  .∑Éæg  á«°ùfôØdG  äÉYÉaódG  ≈∏Y  ¢VÉ°†≤f’Gh
 ä’GôæédG  QÉÑc  øe  ôYP  §°Sh  Égò«ØæàH  ôeCGh  øjÉà°ûfÉe  á£îH

.á£îdG ∂∏J π°ûa äÉ©ÑJ ¿ƒ°ûîj GƒfÉc øjòdG
 äÉ«dB’Gh  äÉYQóªdG  äÉÄeh  OƒæédG  ±’BG  äÉÄe  ô∏àg  ó°ûM
 ÜƒéJ  á«°ùfôØdG  ´Ó£à°S’G  äGôFÉW  âfÉch  ,äÉHÉ¨dG  √ÉéJÉH
 âfÉch ,äÉHÉ¨dG ôÑY äÉ«dB’G øe ô«HGƒW OƒLh ó°UôJh AGƒLC’G
 ∑Gò`̀ fBG  »°ùfôØdG  ¢û«édG  óFÉb  ≈`̀ dEG  ájQÉÑîà°SG  ôjQÉ≤J  π°SôJ
 ¿CG  ≈dEG  ô«°ûJ  äÉeƒ∏©ªdG  ¿CÉH  √ôÑîJ  ,¿ÓeÉZ  ¢ùjQƒe  ∫GôæédG
 ¢û«édG  óFÉb  ¿CG  ’EG  ,äÉ«dB’G  äÉÄªH  äÉHÉ¨dG  ¥GôàNÉH  Ωƒ≤j  ô∏àg
 ô∏àg  Ωó≤j  ¿CG  É keÉªJ  ó©Ñà°SGh  ,ôjQÉ≤àdG  ∂∏J  ¥ó°üj  ºd  »°ùfôØdG
 »a  ôªà°SGh  ,∂∏àc  ájôμ°ù©dG  á«MÉædG  øe  á∏«ëà°ùe  Iƒ£N  ≈∏Y
 âà°ûj  ≈àM  ∫Éª°ûdG  »a  ô∏àg  É¡∏©àaG  á«ÑfÉL  ∑QÉ©ªH  ∫É¨°ûf’G
 ..øjÉà°ûfÉe ∫GôæédG  á£N ;á«∏©ØdG  ¬à£N øY ø««°ùfôØdG  √ÉÑàfG

 .(G kóZ z…ô°ùdG ìÓ°ùdG{ ∫É≤e πªμà°ùf)

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

 QƒàcódG  øe  πc  ájÉYQ  âëJ
 »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY
 ádÉg IPÉà°SC’Gh ,á«LQÉîdG ôjRh
 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG ø«eC’G …QÉ°üfC’G
 IQGRh  º`̀¶`̀æ`̀J  ,ICGô``̀ª``̀∏``̀d  ≈``̀∏``̀YC’G
 á«°VGôàaG  πªY  á°TQh  á«LQÉîdG
 ICGô``̀ª``̀dG ¥ƒ``̀≤``̀M{ ¿Gƒ``̀æ``̀Y â`̀ë`̀J
 …ô``°``SC’G QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh
 ∂``̀ dPh ,zø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a
 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  ,ø«æK’G  Ωƒ«dG

.G kô¡X IóMGƒdG
 É kæeGõJ  á°TQƒdG  √òg  »JCÉJh
 øª°Vh ,ICGôª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG ™e
 á«æ©ªdG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¢``̀ TQh  á∏°ù∏°S
 ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á£îdG  OGó`̀YEÉ`̀H
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G
 ,á«LQÉîdG  IQGRh  É¡ª¶æJ  »àdGh
 §``̀HGQ ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ø`̀μ`̀ª`̀jh
 ™`̀bƒ`̀ª`̀ dG ≥``̀jô``̀W ø```Y á``̀ °``̀TQƒ``̀ dG
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G

.www.scw.bh ICGôª∏d
 ¢ûbÉæJ  ¿CG  Ö`̀≤`̀Jô`̀ª`̀dG  ø``̀eh
 á«æjôëÑdG ICGôªdG ¥ƒ≤M á°TQƒdG
 ôéM ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG »a ¢SÉ°SC’G
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ¬«∏Y  ¢üf  É`̀eh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG

 Qƒà°SOh  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e
 á∏eÉc IGhÉ°ùe øe øjôëÑdG áμ∏ªe
 ∂dP  »a  ÉªH  ,ICGôªdGh  πLôdG  ø«H
 áeÉ©dG  IÉ«ëdG  »a  ácQÉ°ûªdG  ≥M
 »a  í«°TôàdGh  ÜÉ`̀î`̀à`̀f’G  ≥`̀Mh
 ,ájó∏ÑdGh  á«HÉ«ædG  äÉHÉîàf’G
 á«æjôëÑdG  áHôéàdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG
 ø«H  ¿RGƒàdG  ∫Éée  »a  áeó≤àªdG

.ø«°ùæédG
 ICGôªdG ¥ƒ≤M{ á°TQh §∏°ùJh
 »a  …ô°SC’G  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJh
 ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ¬H  ¢†¡æJ  …ò``̀ dG  RQÉ``Ñ``dG  Qhó```̀dG
 õjõ©J πLCG øe á«æjôëÑdG ICGôªdG
 áæÑ∏dG  ,Iô`̀°`̀SC’G  ∂°SÉªJh  §HGôJ
 »a ∂dPh ,™ªàéªdG »a á«°SÉ°SC’G

 á∏eÉμàªdG  ºYódG  áeƒ¶æe  Aƒ°V
 É`̀ k«`̀ °`̀SÉ`̀«`̀ °`̀S É``̀¡``̀H ≈``¶``ë``J »```à```dG

 .É k«eóNh É kjOÉ°üàbGh
 ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Ωó``̀≤``̀ jh
 äÉ¡LƒJ  á°TQƒdG  ∫Ó`̀N  ICGôª∏d
 ¬``̀JGRÉ``̀é``̀fEG Rô`````HCG ø``̀Y á`̀°`̀†`̀jô`̀Y
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ∫É`̀é`̀e »``̀a
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  »©ªàéªdG
 ¿hDƒ`̀°`̀T  »`̀a  »`̀æ`̀Wh Iô`̀Ñ`̀N â«Ñc
 øe  É`̀ kbÓ`̀£`̀fGh  ,ICGô``ª``dG  ÉjÉ°†bh
 ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdG
 ¢ù∏éªdG ¬H Ωƒ≤j Éeh ,á«æjôëÑdG
 ,∫ÉéªdG Gòg »a á«æWh QGhOCG øe
 ¬`̀JÉ`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG ø``̀e É``̀ kbÓ``̀£``̀ fGh
 Ωƒ°SôªdG  »a  É¡æY  ¢Uƒ°üæªdG

.¬FÉ°ûfE’ »eÉ°ùdG

 ±OÉ°üj  …òdG  ,ICGôª∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH
 ΩÉ©dG Gòg ¬H ≈Øàëojh ,ΩÉY πc ¢SQÉe ô¡°T øe øeÉãdG
 mπÑ≤à°ùe  o≥«≤ëJ  :IOÉ«≤dG  »a  ICGô`̀ª`̀dG{  QÉ©°T  âëJ
 ÜôYCG  ,z19  ó«aƒc  áëFÉL  √Oƒ°ùJ  mºdÉY  »a  mhÉ°ùàe
 ΩÉªàg’ÉH  ô«ÑμdG  RGõ`̀à`̀Y’G  ø`̀Y  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 ¿ód  øe  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¬H  ≈¶ëJ  …ò`̀dG  ºYódGh
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ICGôª∏d  ∫hC’G  º`̀YGó`̀dG  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 á°SÉFôH áeƒμëdG øe ô°TÉÑªdG ΩÉªàg’Gh ,á«æjôëÑdG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ájÉYôdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ,áØ«∏N
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  É¡«dƒJ  »àdG  á∏°UGƒàªdG
 πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G
 ICGôª∏d ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG
 »àdG IóFGôdG äGQOÉÑªdÉH ¢ù∏éªdG G kó«°ûe á«æjôëÑdG
 ó°üëd É¡æ«μªJh ICGôªdG  QhO õjõ©àd  Ég qƒª°S É¡àeób

.»dhódGh »æWƒdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y äGRÉéfE’G

 ºdÉ©dG  ∫hO  AÉØàMG  s¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ó`̀cCGh
 RGôHEG  ΩÉeCG  ∫ÉéªdG  íàØj  ,IOÉ«≤dG  ∫Éée  »a  ICGôªdÉH
 â∏°Uh »àdG á«dÉ©dG äÉjƒà°ùªdGh ,ábƒeôªdG áfÉμªdG
 á«dhDƒ°ùe  øe  ¬∏ªëJ  Éeh  ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG  É¡«dEG
 ,ájOÉ«≤dG  Ö°UÉæªdG  øe  ójó©dG  Égóq∏≤J  »a  á«æWh
 áeóN  »a  ÉgOƒ¡Lh  É¡«fÉØàd  IôªK  ôÑà©j  Ée  ƒ`̀gh

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 »àdG  ìÉéædG  ¢ü°ü≤H  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ôîØjh
 »a  ÉgóLGƒJ  ∫ÓN  øe  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  É¡à©æ°U
 …ó°üà∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 IOó©àe G kQƒ``°``U â`̀eó`̀b  å`̀«`̀M ,É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 áeÓ°Sh áë°U πLCG  øe á«ë°†àdGh »æWƒdG  AÉ£©∏d

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 á∏°UGƒe  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Oó`̀Lh
 ,ICGôªdG ¥ƒ≤M Rõ©J »àdG ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG ø°S
 Ωó≤àdG  ø`̀e  G kó`̀jõ`̀e  É¡d  ≥≤ëJh  ,É¡àfÉμe  ï`̀ q°`̀Sô`̀Jh

.á©aôdGh

ICGôªdG É¡à©æ°U »àdG ìÉéædG ¢ü°ü≤H ôîØf :iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG á∏ªëdG øª°V á«æjôëÑdG

 ìÉÑ°U  óªMCG  ÖFÉædG  OÉ°TCG
 ICGô``̀ª``̀dG ¬`̀à`̀≤`̀≤`̀M É`̀ª`̀H Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 äGRÉ```̀é```̀fG ø```̀e á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG
 ≈à°T  »`̀a  á≤≤ëàe  äÉ`̀MÉ`̀é`̀fh
 É`̀¡`̀JQó`̀b â``æ``gô``H ä’É``̀é``̀ª``̀ dG
 ájOÉ«≤dG  Ö°UÉæªdG  AƒÑJ  ≈∏Y
 á`̀°`̀†`̀¡`̀æ`̀dG »```̀a á``ª``gÉ``°``ù``ª``dGh
 á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªªd  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
.äGQÉ¡ªdG øe ójó©dG É¡HÉ°ùàcGh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  Oƒ¡L  øªKh
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á°SÉFôH  ICGôª∏d
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀ «`̀ eC’G  »μ∏ªdG
 πgÉY áæjôb  áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ ióØªdG  OÓÑdG
 Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  ICGôª∏d  ≈∏YC’G

 ±OÉ°üj …òdGh ICGôª∏d »ªdÉ©dG
 øe ¢``SQÉ``e ô`̀¡`̀°`̀T ø``e ø`̀eÉ`̀ã`̀dG
 ócDƒJ  áÑ°SÉæe  »`̀gh  ,ΩÉ``̀Y  π`̀c

 ICGôªdG  É¡à≤≤M  »àdG  äGõéæªdG
 ó«cCÉJh  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  √ò`̀g  á∏«W
 É¡àªgÉ°ùeh  …QƒëªdG  É`̀gQhO
 ™aódG »a áë°VGƒdG É¡JÉª°üHh
 AÉªædGh  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  á∏é©H  É`̀ keó`̀b

.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªd
 ¬eó≤j …òdG ºYódG ¿CG ócCGh
 äÉH  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 ôªKCG  Ée  ƒgh  ,É k«∏Lh  É kë°VGh
 äGRÉéf’G  øe  ójó©dG  ≥«≤ëJ
 äGƒ`̀æ`̀ °`̀ù`̀ dG á`̀∏`̀ «`̀W á`̀aô`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG
 ICGô```̀ª```̀dG í`̀ dÉ`̀ °`̀ü`̀ d á`̀ «`̀ °`̀VÉ`̀ ª`̀ dG
 øY  âàÑKCG  »`̀à`̀dGh  á«æjôëÑdG
 ≈∏Y  É¡JQóbh  É¡JAÉØc  IQGó``L

.±hô¶dG ™«ªL ™e πeÉ©àdG

 á`̀æ`̀é`̀d ¢``̀ù``̀«``̀FQ Ö```FÉ```f ó`````̀ cCG
 ´É``̀aó``̀dGh á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG
 ≈°ù«Y  ÖFÉædG  ,»æWƒdG  ø``̀eC’Gh
 øe  øeÉãdG  Ωƒ`̀j  ¿CG{  ,…ô`̀°`̀Shó`̀dG
 ï`̀jQÉ`̀J  ó°ùéj  Ωƒ``̀j  ƒ``g  ¢``SQÉ``e
 º`̀dÉ`̀©`̀dG AÉ`̀ °`̀ù`̀ f ™`̀«`̀ª`̀é`̀d ìÉ``é``æ``dG
 PEG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  É°Uƒ°üN
 kÓYÉa É kμjô°T ICGôªdG Ωƒ«dG âëÑ°UCG
 âYÉ£à°SGh  á«æWƒdG  á«ªæàdG  »a
 øe  ¬à≤≤M  Éªd  áé«àf  IQGó`̀L  πμH
 øe  ójõJ  ¿CG  ,äGRÉéfEGh  äÉMÉéf
 ,É¡©bƒeh  É¡àfÉμeh  ÉgQƒ°†M

.zÉ k«ªdÉYh É k«ª«∏bEGh É k«∏ëe
 √ò``̀¡``̀H …ô````̀°````̀Shó````̀dG ™``````̀ aQh
 »fÉ¡àdG  äÉ``̀jBG  ≈ª°SCG  ,áÑ°SÉæªdG
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ≈`̀dEG  äÉμjôÑàdGh
 âæH á`̀μ`̀«`̀Ñ`̀°`̀S  Iô```̀«```̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ∂∏e  á`̀æ`̀jô`̀b  áØ«∏N  ∫BG  º`̀ «`̀gGô`̀ HEG

 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ∫ÉØàM’G  áÑ°SÉæªH  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 Gó`̀cDƒ`̀e ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ICGô``̀ª``̀dG Ωƒ`̀«`̀H
 á`̀ «`̀ dhó`̀ dG  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  √ò````̀g{  ¿CG
 QÉcòà°S’  IOóéàe  á°Uôa  πãªJ
 ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  ô«ÑμdG  ICGô``̀ª``̀dG  QhO

 »a  GójóëJ  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dGh
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  ó`̀aQ
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M
 É¡JÉeÉ¡°SEG ∫ÓN øe ,ióØªdG OÓÑdG
 ≈∏Yh ájƒªæàdG ä’ÉéªdG áaÉc »a

.zIó©°UC’G áaÉc
 á«æjôëÑdG ICGôªdG ¿EG{ ±É°VCGh
 CGõéàj ’ Aõ`̀L »`̀g »`̀à`̀dGh Ωƒ`̀«`̀dG
 âYÉ£à°SG  á«ªdÉ©dG  áeƒ¶æªdG  øe
 …òdG  Ohóëe  Ó`̀dG  ºYódG  π°†ØHh
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U  ¬`̀eó`̀≤`̀J
 ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G
 ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áæjôb  áØ«∏N
 ¿G ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
 É¡H  äôe  »àdG  äÉjóëàdG  ≈£îàJ

.ºdÉ©dG »a AÉ°ùædG

 Iõ«ªàe  á`̀``̀ª`̀``̀gÉ`̀°`̀ù`̀e  :Ωƒ`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG  ó``̀ª``̀MCG  Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG
ä’É``é``ª``dG ≈`̀ à`̀ °`̀ T »```a á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ICGô``̀ ª``̀ ∏``̀ d

 ICGô```̀ ª```̀ dG :…ô````̀ °````̀Shó````̀dG ≈``°``ù``«``Y Ö```FÉ```æ```dG
á``«``æ``Wƒ``dG á``̀«``̀ª``̀æ``̀à``̀dG »```̀ a π```̀YÉ```̀a ∂``̀ jô``̀ °``̀ T

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |

.…ô°ShódG ≈°ù«Y |

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

 ICGô``ª``dG â`̀∏`̀©`̀L ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀ L äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J
 á`̀°`̀†`̀¡`̀æ`̀dG Iô`̀ «`̀ °`̀ ù`̀e »``̀a Ó``̀YÉ``̀a É`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ e

 ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  â©aQ
 »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG äÉ`````̀jBG ≈``ª``°``SCG π``̀æ``̀jR
 ÖMÉ°U Iô°†M ≈dEG  äÉμjôÑàdGh
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ,ICGôª∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH
 ø«æK’G  Ωƒ`̀«`̀ dG  ±OÉ`̀°`̀ü`̀j  …ò```dG
 ≥≤ëJ  É`̀eh  ,¢`̀SQÉ`̀e  8  ≥aGƒªdG
 Ωó`̀≤`̀J ø``̀e á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ICGô``ª``∏``d
 ä’É`̀é`̀ª`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a RQÉ````̀H
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG π`̀X »`̀a ,äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dGh
 Iô«°ùªdGh  ,á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  á«μ∏ªdG
 âªgÉ°S  óbh  ,á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 RQÉ`̀H  Qhó``̀H  á«æjôëÑdG  ICGô``ª``dG
 á°†¡fh AÉæH »a ,á∏YÉa ácQÉ°ûeh

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 ôμ°ûdG º«¶Y øY âHôYCG Éªc
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh
 »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG
 »a  ,áeƒμëdG  Oƒ¡L ≈∏Y ICGôª∏d

.á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤J π«Ñ°S
 »fÉ¡àdG ¢üdÉîH âeó≤J Éªc

 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ≈dEG  äÉμjôÑàdGh
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô``̀«``̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 πgÉ©dG  áæjôb  áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG
 »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  ,ICGôª∏d
 ¢ù∏éªdG  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEGh  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀ d
 äÉ«YGóJ á¡LGƒªd ICGôª∏d ≈∏YC’G
 IófÉ°ùe ôÑY  ,É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉL
 õcôe ∫Ó`̀N ø`̀e ,á`̀ dhó`̀ dG Oƒ`̀¡`̀L
 øª°V ácQÉ°ûªdGh  ,ICGô`̀ª`̀dG  º`̀YO
 ±ƒØ°üdG  »a  á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀dG
 äÉ`̀«`̀YGó`̀J á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG

 á∏ªM ¥Ó```̀WEGh ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò``g
 á``eÓ``°``S π```````̀LC’ ø``̀«``̀Ø``̀JÉ``̀μ``̀à``̀e{

.zøjôëÑdG
 ¿EG  å```̀«```̀Mh  :â````̀aÉ````̀°````̀VCGh
 πªëj ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  Ωƒ`̀«`̀ dG
 »a ICGô``̀ª``̀dG{ ¿Gƒ`̀æ`̀Y ΩÉ`̀©`̀dG Gò``g
 hÉ°ùàe πÑ≤à°ùe ≥«≤ëJ :IOÉ«≤dG
 »a  ÉæfEÉa  ,z19  ó«aƒc  ºdÉY  »`̀a
 ôîàØfh  õà©f  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »àdG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ ª`̀ dG  Qhó``̀H
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  âcQÉ°T
 âeóbh  ,øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V
 äÉeóîdGh  ,Iô«ÑμdG  äÉ«ë°†àdG
 áZÉ«°U  »a  âªgÉ°Sh  ,Iõ«ªàªdG

.IóFGQ á«æjôëH ìÉéf á°üb
 ¿ÉÑLGh  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  AÉ°ùf  πμd  ∂dòc
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG ∫É`̀é`̀e »``̀a äÓ``eÉ``©``dG
 ,á«©ªàéªdG äÉª¶æªdGh ,á«Ñ£dG
 äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh äGQGRƒ```````̀ dG á``̀aÉ``̀ch
 »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
 »a  …OÉ«≤dG  ø`̀gQhOh  ,»∏gC’Gh
 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒe  Oƒ¡L

.¬æe »aÉ©àdGh

.πæjR ájRƒa |

ICGô`̀ª`̀ dÉ`̀ H ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dG »`̀ a iò`̀à`̀ë`̀j êPƒ`̀ ª`̀ f ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG :á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG π`̀ «`̀ ch
 âæH  É``̀fQ  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  .O  äó```̀ cCG
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  è«YO  ø`̀H  ≈°ù«Y
 áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 á«LQÉîdG  IQGRƒ`̀H  ¢UôØdG  DƒaÉμJ
 ¿CG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y
 IQGóL πμH âæμªJ øjôëÑdG áμ∏ªe
 iòàëj  êPƒªf  AÉ°SQEG  øe  õ«ªJh
 ≈∏Y ICGô``̀ª``̀dÉ``̀H ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dG »``̀a ¬``̀H
 ≈dEG É¡H ∫ƒ°UƒdGh áaÉc äÉjƒà°ùªdG
 ,QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe á©°SGh ¥ÉaBG
 »`̀MÓ`̀°`̀UE’G  è`̀¡`̀æ`̀dG  π°†ØH  ∂```̀dPh

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 áªFGódG  ájÉYôdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 äÉ©∏£àdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 øe π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG º`̀Yó`̀ dGh Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H  áμ«Ñ°S
 á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG

 Égôjó≤J  ≥«ªY  ø`̀Y  äôÑYh 
 ¬`̀H Ωƒ`̀≤`̀ j …ò`````̀dG ô`̀ «`̀ Ñ`̀μ`̀ dG Qhó```̀∏```̀d
 á°SÉFôH ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H  áμ«Ñ°S
 äGQOÉÑe  øe  ¢ù∏éªdG  √õéæj  Éeh
 áeó≤àe  á«æWh  ™jQÉ°ûeh  èeGôHh
 ICGôªdG  ídÉ°U  »a  Ö°üJ  á«Yƒfh
 ágƒæe  ,á«ªæàdG  »a  πYÉa  ∂jô°ûc
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  OÉªàYÉH
 º`̀ «`̀gGô`̀HEG â`̀æ`̀H á`̀μ`̀«`̀Ñ`̀°`̀S Iô```«```eC’G

 ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ``̀j  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  áØ«∏N  ∫BG
 ICGô`̀ª`̀dG{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ  á«æjôëÑdG
 ..á«æWƒdG  á«ªæàdG  »a  á«æjôëÑdG
 ,zAÉ£©e  ø`̀Wh  »a  AÉ≤JQG  Iô«°ùe
 ¢ùμ©J  Iô`̀ «`̀ Ñ`̀ ch  á`̀ª`̀¡`̀e  Iƒ`̀£`̀î`̀c
 …ò`̀dG  »eÉæàªdGh  »æWƒdG  Qhó``̀dG
 áaÉc »a á«æjôëÑdG ICGôªdG ¬H Ωƒ≤J
 ¬côàJ  Éeh  »æWƒdG  πª©dG  øjOÉ«e
 øe  É¡d  É``eh  áaô°ûe  äÉª°üH  ø`̀e
 Iô«°ùe  õjõ©J  »a  á∏YÉa  äÉeÉ¡°SEG

.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG.á«LQÉîdG IQGRh π«ch |

 ..ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’Gh á«LQÉîdG ôjRh ájÉYôH

 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh ICGô```̀ ª```̀ dG ¥ƒ``̀≤``̀ M{ á``̀ °``̀ TQh º`̀«`̀¶`̀æ`̀J
zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a …ô``̀ °``̀ SC’G QGô`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ S’G

.á«LQÉîdG ôjRh |.…QÉ°üfC’G ádÉg |
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 á`̀ «`̀ ª`̀ æ`̀ à`̀ dGh π``̀ª``̀©``̀ dG ô``````̀jRh ™`````̀aQ
 »∏Y óªëe øH π«ªL ó«°ùdG á«YÉªàL’G
 áÑMÉ°üd  á°üdÉîdG  áÄæ¡àdG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô``«``eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  ,áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ,ióØªdG
 áYƒæàªdG  Égƒª°S  äGQOÉ``Ñ``eh  Oƒ¡éd
 É¡d  »`̀ à`̀ dGh  ,É¡æ«eÉ°†e  »`̀ a  á`̀jô`̀ã`̀ dGh
 ójó©dG  ≥«≤ëJ  »`̀a  »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  Qhó```̀dG
 ICGôª∏d  äÉÑ°ùàμªdGh  äGRÉ``̀é``̀fE’G  ø`̀e
 É¡JGQób  äÉÑKEGh  É¡æ«μªJh  ,á«æjôëÑdG
 á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G  ácQÉ°ûªdG  »a
 áμ∏ªe  â`̀≤`̀≤`̀M  å`̀«`̀M  ,á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh
 IójóY  äGRÉ`̀é`̀fEGh  äÉÑ°ùàμe  øjôëÑdG
 ,¢UôØdG DƒaÉμJ ÇOÉÑe ï«°SôJ ∫Éée »a
 G kó«°ûe ,É¡bƒ≤M ¿ƒ°Uh ICGôªdG ø«μªJh
 Égƒª°S  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò``̀g  »`̀a
 á∏ªM ¥ÓWEÉH  áëFÉédG  ∫ÓN á«fÉ°ùfE’G
 zøjôëÑdG  áeÓ°S  π``̀LC’  ..ø«ØJÉμàe{
 ºYód  Ωõ`̀∏`̀j  É`̀e  π`̀c  ºjó≤J  ≈``̀dEG  á`̀aOÉ`̀¡`̀dG
 á∏«©ªdG  É k°Uƒ°üNh  ICGô`̀ª`̀dG  IófÉ°ùeh
 á«Ñ£dG QOGƒμdG ô°SCG É¡æ«H øeh ,É¡Jô°SC’
 ±ƒØ°üdG  »`̀a  á∏eÉ©dGh  á«°†jôªàdGh
 á«fóªdG  á`̀eó`̀î`̀dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G
 ¿ƒjódG OGó°S ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ájôμ°ù©dGh
 AÉ°ùædG ≈∏Y á≤ëà°ùªdG á«dÉªdG ≠dÉÑªdGh

 Qó°U  øªe  (äÉ`̀eQÉ`̀¨`̀ dG)  äÉ«æjôëÑdG
.á«FÉ°†b ΩÉμMCG ø¡≤ëH

 πª©dG  IQGRh  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  ó```̀cCGh
 »a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 äÉ¡édG  áaÉc  ™e  É¡àcGô°Th  É¡«YÉ°ùe
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢üNC’G ≈∏Yh ,á«æ©ªdG
 äGõéæªdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëàd  ,ICGôª∏d
 ,á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG  ø«μªJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  Ió`̀©`̀ °`̀UC’G  ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y
 äGQOÉÑªdG  ¥ÓWEÉH  ∂dPh  ,á«YÉªàL’Gh

 ¥ƒ°S  »a  çÉ`̀fE’G  êÉ`̀eOEG  ≈∏Y á©é°ûªdG
 á∏éY ™aO »a ø¡JÉbÉW QÉªãà°SGh πª©dG
 .õjõ©dG Éfó∏H á°†¡fh á«ªæàdGh êÉàfE’G

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π``̀ª``̀©``̀dG ô`````̀jRh ó``````̀cCGh
 øe  ≥≤ëJ  Éªe  ô«ãμdG  ¿CG  á«YÉªàL’G
 á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  äÉÑ°ùàμeh  äGRÉéfEG
 á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a AÉL
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 äGQGô``̀≤``̀ dGh äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG Aƒ`̀°`̀V »``̀ah
 ÖMÉ°U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  áeƒμë∏d  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ìÉ``̀JCG  É`̀e  ,AGQRƒ````dG
 AÉ£©dG  »`̀a  É``̀gQhO  ¢SQÉªàd  á°UôØdG
 ¥Ó``̀WEG ∫Ó``̀N ø``e á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh AÉ`̀ æ`̀ Ñ`̀ dGh
 »a  âªgÉ°S  »àdG  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG

.É k«dhOh É k«HôYh É k«∏ëe É¡àfÉμe õjõ©J
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG  Qhó``̀H  É`̀ kfÉ`̀ª`̀jEGh
 IQGRh âeób ,™ªàéªdG á«ªæJ »a ô«ÑμdG
 º`̀Yó`̀dG á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀dG
 äÉ©ÑJ  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d
 óë∏d  ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh  áëFÉédG
 IóYÉ°ùe ∫ÓN øe AGƒ°S ,É¡JÉ«YGóJ øe
 á«ªæJ  äÉeóN  hCG  ,»YÉªàL’G  ¿Éª°†dG
 èeGôH  ∫ÓN  øe  hCG  ,ádƒØ£dGh  Iô°SC’G

 ó°V ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dGh ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dGh Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 øe  ójó©dG  IQGRƒ`̀dG  âeób  Éªc  ,π£©àdG
 ∂dPh ¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæªd õaGƒëdG
 hCG  ó©H  ø`̀Y  πª©dÉH  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ìÉª°ùdÉH
 èeÉfôH øe IOÉØà°S’G ™e »FõédG πª©dG
 áã«ãM  Oƒ¡L  ø`̀Y  kÓ°†a  ,Qƒ``̀LC’G  º`̀YO
 ¿Éª°Vh  ICGô``ª``dG  ájÉªëd  É`̀gPÉ`̀î`̀JG  º`̀J

.É k«Ø«Xh ÉgQGô≤à°SG
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  âæμªJ  Éªc
 »a  çÉ``̀fE’G  áÑ°ùf  ™`̀aQ  øe  á«YÉªàL’G
 ™`̀HQCG  πÑb  %25  øe  ∞«XƒàdG  äÉ«∏ªY
 ø«ØXƒàªdG »dÉªLEG øe %48 ≈dEG äGƒæ°S
 ´É`̀£`̀≤`̀dG »``̀a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø``̀e Oó``̀é``̀dG
 â¨∏H ø«M »a ,2020 ΩÉY »a ¢UÉîdG
 á«dõæªdG  äÉYhô°ûªdG  äÉÑMÉ°U  áÑ°ùf
 äÉÑ°ùàæªdG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  ø`̀e
 äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d Iƒ``̀£``̀N{ è``̀eÉ``̀fô``̀H »``̀a
 á«ªæàdGh πª©dG IQGRƒd ™HÉàdG zá«dõæªdG
 ICGôªdG  ø«μªJ  ≈dEG  »eGôdGh  á«YÉªàL’G
 πª©dG  iƒà°ùe  ≈∏Yh  .%78  É kjOÉ°üàbG
 äÉ«©ªL  Oó``̀Y  ∞YÉ°†J  ó`̀≤`̀a  ,»`̀fó`̀ª`̀dG
 Ωƒ≤J  ,á«©ªL  21  ≈``̀dEG  π°ü«d  ICGô`̀ª`̀ dG
 ICGôªdG ¥ƒ≤M øY ´ÉaódG »a §°ûf QhóH

 .ÉgÉjÉ°†b øY ô«Ñ©àdGh

 ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d  É`̀¡`̀«`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  »``̀a  á`̀«`̀ °`̀VÉ`̀e  π`̀ ª`̀ ©`̀ dG  IQGRh
á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ICGô```̀ª```̀dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J ∫É``é``e »``̀a äGõ`̀ é`̀ æ`̀ ª`̀ dG ø``̀e

.πª©dG ôjRh |

 πc  øe  ¢SQÉe  8  ±OÉ°üj   
 …òdGh ICGôª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG ΩÉY
 QÉ©°T  âëJ  É`̀ k«`̀dÉ`̀M  ¬`̀H  πØàëj
 :IOÉ`̀«`̀≤`̀dG ™`̀bGƒ`̀e »`̀a ICGô``̀ª``̀dG{
 ¿RGƒàe  πÑ≤à°ùe  ≥«≤ëJ  ƒëf
 ,z(19-ó«aƒc) áëFÉL øeR »a
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀S’ á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀e ó``©``jh
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  äÉ`̀MÉ`̀é`̀f
 ≈∏Yh  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a
 É`̀bÓ`̀£`̀fG ,äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á``aÉ``c
 á`̀jDhQ  äGP  á«°SÉ«°S  IOGQEG  øe
 ∫Éée »``a  Iô`̀«`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀eh á`̀Ñ`̀bÉ`̀K
 É¡éeOh  ICGô`̀ª`̀dG  äÉbÉW  π«©ØJ
 QÉ`̀gOR’Gh  á«ªæàdG  Iô«°ùe  »a
 º``̀YO á``̀eƒ``̀¶``̀æ``̀eh ,»```̀æ```̀Wƒ```̀dG
 ¢ù∏éªdG  É``gô``aƒ``j  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e
 áÑMÉ°U  á°SÉFôH  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH
 É`̀eh ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀Ñ``̀ dG π``̀gÉ``̀Y
 á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀dG äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ¬`̀à`̀≤`̀≤`̀M
 øe  øjó≤Y  ióe  ≈∏Y  Égƒª°ùd
 IQób ™aQ øe ¢ù∏éªdG ¢ù«°SCÉJ
 á«°ùaÉæàdG áªgÉ°ùªdG »a ICGôªdG
 áªFÉ≤dG  ájƒªæàdG  á«∏ª©dG  »a
 ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG Dƒ`̀ aÉ`̀μ`̀ J ¢`̀ù`̀ °`̀SCG ≈`̀∏`̀Y
 ,É¡«a ICGôªdG äÉLÉ«àMG êÉeOEGh
 AÉ≤JQÓd IOóéàe ¢Uôa ô«aƒJh
 É¡JÉ«M  IOƒ`̀L  ƒëf  É¡JGQÉ«îH
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  É¡ª∏©J  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SGh
 AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ™`̀e Oƒ`̀¡`̀é`̀dG π`̀eÉ`̀μ`̀J
 ,»°ù°SDƒªdG πª©dG »a AÉØ∏ëdGh
 áeƒ¶æe  õjõ©J  »a  º¡°SCG  Éªe
 »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  øeC’G
 øª°†j  É`̀ª`̀H  ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d  ¬`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 QÉ`̀WEG  »a  …ô`̀°`̀SC’G  ÉgQGô≤à°SG
 »©ªàéªdGh  »∏FÉ©dG  §HGôàdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
-ó«aƒc  áëFÉéd  …ó°üàdG

19
 ICGô````̀ª````̀ dG â```̀YÉ```̀£```̀à```̀°```̀SGh
 Ö`̀«`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀J  ¿CG  á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG
 øe π`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀Jh ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 É``̀gQGhOCGh  É¡∏ªY  ™bGƒe  ∫Ó`̀N
 …ó°üàdG äÉÑ∏£àe ™e IOó©àªdG
 IQƒ°üH  ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉéd
 ôjƒ£Jh  π«μ°ûJ  »`̀a  âª¡°SCG
 πeÉ©à∏d  »æjôëÑdG  êPƒ`̀ª`̀æ`̀dG
 Iô£«°ùdGh  áëFÉédG  √ò`̀g  ™`̀e
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G É`̀¡`̀JÉ`̀©`̀Ñ`̀J ≈``̀∏``̀Y
 ÉbÓ£fG  ∂``̀dPh  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 »`̀a Ωó``̀≤``̀à``̀ª``̀ dG É``̀¡``̀©``̀bƒ``̀e ø```̀ e
 É¡àcGô°Th  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á«ªæàdG
 ≥«≤ëJ »a πLôdG ™e áÄaÉμàªdG
 Ée  Ö°ùëHh  ΩGóà°ùªdG  Ωó≤àdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀ jDhQ  ¬£àîJ

.2030 ájOÉ°üàb’G
 ICGô`̀ª`̀ dG Qƒ`̀°`̀†`̀M π`̀X »``̀ah
 »YƒædGh  ™°SGƒdG  á«æjôëÑdG
 äÉjƒà°ùeh äGQGOEG ∞∏àîe »a
 ,»ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀eh
 %66  äÉÑ«Ñ£dG  áÑ°ùf  πμ°ûJ
 §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG ø```e ≈```∏```YCG ƒ````gh
 ,%46 ≠`̀∏`̀Ñ`̀j  …ò````dGh  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 äÉ°VôªªdG  áÑ°ùf  πμ°ûJ  Éªc
 ó≤a  ¬«∏Yh  ,%76  äÉ«æjôëÑdG
 ∂dP ¢ùμ©æj ¿CG »©«Ñ£dG øe ¿Éc

 ±ƒØ°üdG  »`̀a  ÉgQƒ°†M  ≈∏Y
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d á``«``eÉ``eC’G
 ICGôªdG  πãªJ  å«M  ,19-ó«aƒc
 ø«∏eÉ©dG  øe  %75  á«æjôëÑdG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ±ƒØ°U  øª°V
 â∏ sãeh ,¢Shô«ØdG Gòg áëaÉμªd
 %80  ¬àÑ°ùf  Ée  ≥jôØdG  øª°V
 Ö°UÉæªdG  »``a  äÓ`̀eÉ`̀©`̀ dG  ø``e
 ∞FÉXƒdG  »a  %69h  ájò«ØæàdG
 É¡àÑ°ùf  â¨∏Hh  ,á«°ü°üîàdG
 øª°V ø«∏eÉ©dG »dÉªLEG øe %64
 äÉ«∏ªY  »`̀a  »fGó«ªdG  ≥jôØdG
 ≈∏Y  ∞°ûμdGh  ∫õ©dGh  ôéëdG
 »dÉªLEG  ø`̀e  %71h  ,ä’É`̀ë`̀ dG
 Éªc ,ô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dG  »``a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 ≈∏Y  ø∏ª©j  »JÓdG  áÑ°ùf  â¨∏H
.%78 äÉfÉ«ÑdG ™«ªéJh π«∏ëJ

 º«∏©àdG
 πμ°ûJ  º«∏©àdG  ∫Éée  »`̀ah
 »a  á«æjôëÑdG  ICGô``ª``dG  áÑ°ùf
 ô`̀Ñ`̀cC’G  áÑ°ùædG  º«∏©àdG  ´É`̀£`̀b
 å«M  πeÉ©dG  πLôdÉH  áfQÉ≤e
 áÑ°ùf ¿G ≈dEG äGAÉ°üME’G ô«°ûJ
 »©eÉédG  º«∏©àdG  »a  äÉÑdÉ£dG
 Éªc  .%65  §°SƒàªdÉH  â¨∏H  ób
 »a  äÉ`̀é`̀jô`̀î`̀dG  áÑ°ùf  â`̀¨`̀∏`̀H
 2020 ΩÉ©d %62 »dÉ©dG º«∏©àdG
 %5 â`̀¨`̀∏`̀H ´É```Ø```JQG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀Hh
-2010)  á«æeõdG  IôàØdG  ∫ÓN
 áÑ°ùf  â`̀©`̀Ø`̀JQG  É`̀ª`̀c  .(2020
 øe äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äGó`̀«`̀ª`̀©`̀ dG
 ø««æjôëÑdG  AGóª©dG  »dÉªLEG
 (»dÉ©dG  º«∏©àdG)  äÉ©eÉédG  »a
 %33 ≈dEG 2016 ΩÉY »a %7 øe
 áÑ°ùf â©ØJQGh ,2020 ΩÉY »a
 äÉ«æjôëÑdG  ΩÉ°ùb’G  äÉ°ù«FQ
 ΩÉ°ùbC’G  AÉ`̀ °`̀SDhQ  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e
 äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG »``̀a ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áÑ°ùædG íÑ°üàd (»dÉ©dG º«∏©àdG)
 ∫Ó`̀N  %5  ≠`̀∏`̀H  ´É`̀Ø`̀JQÉ`̀H  %55
 ∂dòch  ,É`̀¡`̀JGP  á«æeõdG  IôàØdG
 »a  äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  áÑ°ùf
 »dÉªLEG  øe  ájOÉ«≤dG  Ö°UÉæªdG
 »a ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ dG
 º«∏©àdG  »a  ájOÉ«≤dG  Ö°UÉæªdG
 ΩÉY  »`̀a  %46  íÑ°üàd  »`̀dÉ`̀©`̀dG
 ,%9 â¨∏H ´ÉØJQG áÑ°ùæH 2020
 äÉ«ªjOÉcC’G  áÑ°ùf  â`̀©`̀Ø`̀JQGh
 »``̀dÉ``̀ª``̀LEG ø```̀e äÉ``«``æ``jô``ë``Ñ``dG

 ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø``̀«``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G
 %3  ≠∏H  ´ÉØJQÉH  %49  íÑ°üàd
 Gò¡Hh  ,(2020-2014)  ∫ÓN
 ICGô``̀ª``̀dG  ¿EG  ∫ƒ``̀≤``̀dG  ™«£à°ùf
 ÉgQÉÑàYÉH  ,âªgÉ°S  á«æjôëÑdG
 ,á«ªjOÉcC’Gh ájQGOE’Gh áª∏©ªdG
 á«∏ª©dG  ájQGôªà°SG  ìÉéfEG  »a
 áYÉæ°Uh  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y  á«ª«∏©àdG
 .ºFÓªdG  »ª«∏©àdG  iƒàëªdG
 ICGô`̀ª`̀ dG  π«é°ùJ  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ vª`̀¡`̀e  GQƒ`̀°`̀†`̀M
 IófÉ°ùªdG  á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG  ¥ô``Ø``dG
 ô°SCÓd  á«ª«∏©àdG  äÉLÉ«àMÓd

.á«æjôëÑdG
ájOÉ°üàb’G ácQÉ°ûªdG

 á`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG ∫É``̀é``̀e »````̀ah
 áÑ°ùf  â`̀©`̀Ø`̀JQG  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀ dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 á∏eÉ©dG  iƒ``≤``dG  »`̀ dÉ`̀ª`̀LEG  ø``e
 »a  %32^2  ø``̀e  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 %42^8  ≈``````̀ dEG  2010  ΩÉ`````̀Y
 áÑ°ùf  â`̀¨`̀ ∏`̀ Hh  ,2020  ΩÉ```̀Y
 ΩÉ©dG  ¿Gƒ`̀jó`̀dG  »`̀a  äGô«Ø°ùdG
 %15  êQÉ```î```dÉ```H  äÉ``̀ã``̀©``̀Ñ``̀dGh
 »`̀a  äÉ``̀°``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dGh  ,2020
 ,%36  »``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG  ´É```£```≤```dG
 ≈`̀ dEG äÉ`̀«`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG Oó``̀Y ™``Ø``JQGh
 äÓeÉ©dG  πμ°ûJh  .á«°VÉb  21
 ´É``̀£``̀b »`````a äÉ```̀«```̀æ```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dG
 øe  ä’É`̀ °`̀ü`̀J’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdG  »dÉªLEG
 »a  %38  ¬àÑ°ùf  Ée  ´É£≤dG  »a
 ø∏μ°ûj ø¡fCG  Éªc ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 äÓeÉ©dG  ø`̀e  %32  ¬àÑ°ùf  É`̀e
 áªFÉ≤dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  äÉcô°T  »`̀a
 ¿É``̀ch .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a
 IOÉ«b »a QhO á«æjôëÑdG ICGôª∏d
 â©ØJQG  ó≤a  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  πª©dG
 ájƒ°†Y  »`̀a  É¡àcQÉ°ûe  áÑ°ùf
 äÉcô°ûdG  »a  IQGOE’G  ¢ùdÉée
 ΩÉY  »`̀a  %17  ≠∏Ñàd  á°UÉîdG
 øY  %5  ≠`̀∏`̀H  ´É`̀ Ø`̀ JQÉ`̀ H  2020
 ICGô`̀ª`̀dG  âcQÉ°Th  ,2010  ΩÉ`̀Y
 äÉ`̀WÉ`̀°`̀û`̀æ`̀dG »``̀a á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 PEG  ,®ƒë∏e  πμ°ûH  ájOÉ°üàb’G
 ájQÉéàdG äÓé°ùdG áÑ°ùf â¨∏H
 ácƒ∏ªªdG  á`̀£`̀°`̀û`̀æ`̀dG  á``jOô``Ø``dG
 »dÉªLEG øe äÉ«æjôëÑdG AÉ°ùæ∏d
 ájOôØdG  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÓé°ùdG

 äGƒæ°ù∏d  ø««æjôëÑ∏d  á£°ûædG
 2020  ∫hC’G  ∞°üædG  -2010
 á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  â``̀¨``̀∏``̀Hh  ,%43  ƒ``̀ë``̀f
 äGó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áéàæªdG  ô``°``SC’G  ´hô`̀°`̀û`̀e  ø`̀e
 ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »```dÉ```ª```LEG ø```̀e

.%78 øjó«Øà°ùªdG
á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûªdG

 ácQÉ°ûªdG  ¢üîj  É`̀ª`̀«`̀ah
 ,á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  á«°SÉ«°ùdG
 ∑Éæg  ¿CG  èFÉàædG  âë°VhCG  ó≤a
 π«ãªJ  áÑ°ùæd  É`̀jOó`̀Y  É`̀YÉ`̀Ø`̀JQG
 %8 øe ÜGƒædG ¢ù∏ée »a ICGôªdG
-2014) IôàØdG ∫ÓN %15 ≈dEG
 ºJ  »Yƒf  AGOCG  ≈``̀dEGh  ,(2020
 ´É`̀Ø`̀JQG  ≈``̀ dEG  G kOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  ¬°SÉ«b
 äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dGh á`̀∏`̀ Ä`̀ °`̀SC’G Oó```Y
 ¢ù∏ée  äGƒ`̀°`̀†`̀©`̀d  IOô`̀Ø`̀æ`̀ª`̀dG
 øe  ,)¿ƒ`̀fÉ`̀b  /áÑZôH)  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 áÑ°ùæH)  äÉMôà≤eh  á∏Ä°SCG  3
 π°üØdG »a (»dÉªLE’G øe %0^4
 ’GDƒ°S 76 ≈dEG »fÉãdG »©jô°ûàdG
 %10^5  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H)  É`̀Mô`̀à`̀≤`̀ eh
 π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG »``̀a (»``̀ dÉ``̀ ª``̀LE’G ø``̀e
 OóY ™ØJQGh .™HGôdG »©jô°ûàdG
 IOôØæªdG  äÉMôà≤ªdGh  á∏Ä°SC’G
 äGƒ°†©d  (¿ƒ``̀fÉ``̀ b/  á`̀Ñ`̀Zô`̀H)
 ’GDƒ°S  74  øe  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ∫hC’G OÉ≤©f’G QhO »a ÉMôà≤eh
 ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe
 »a  ÉMôà≤eh  ’GDƒ°S  174  ≈`̀dEG
 π°üØdG øe »fÉãdG OÉ≤©f’G QhO
 áaÉ°VE’ÉH  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 Ö∏ZCG »a á∏YÉØdG É¡àcQÉ°ûe ≈dEG
 »a á`̀ª`̀FGó`̀dG á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀dG ¿É`̀é`̀∏`̀dG
 ,iQƒ`̀°`̀û`̀dGh  ÜGƒ`̀æ`̀dG  »°ù∏ée
 »a AÉ`̀ °`̀ù`̀ æ`̀ dG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f π`̀μ`̀ °`̀û`̀Jh
 ÉeCG  .(%23)  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 ó≤a  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéª∏d  áÑ°ùædÉH
 ≈`̀ dEG  %3  ø`̀e  áÑ°ùædG  â`̀©`̀Ø`̀JQG

.äGƒæ°S ô°ûY ∫ÓN %23
 IÉ«ëdG IOƒL

 IOƒ``̀L ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈``∏``Y É````̀ eCG
 ºeC’G  äGôjó≤J  ô«°ûàa  ,IÉ«ëdG
 §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀e  ¿G  ≈````̀ dEG  Ió`̀ë`̀ à`̀ ª`̀ dG
 ICGô`̀ª`̀dG  IÉ«ëd  ™bƒàªdG  ôª©dG
 áæ°S  78^9  ≠∏Ñj  øjôëÑdG  »a
 §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG ø```e ≈```∏```YCG ƒ````gh
 74^9  ≠`̀∏`̀Ñ`̀j  …ò````̀dG  »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG

 í°ùªdG  èFÉàæd  É`̀ k≤`̀ ahh  .á`̀æ`̀°`̀S
 ≠∏H  ,2018  »æWƒdG  »ë°üdG
 ICGôª∏d  IÉ«ëdG  á«Yƒf  §°Sƒàe
 Overall Quality)
 ¢SÉ«≤e  Ö°ùëH   (of Life
 ,(%82) IÉ«ëdG á«Yƒf iƒà°ùe
 IOƒ`̀L  iƒà°ùe  ≈∏Y  ∫ó`̀j  Éªe
 πeGƒ©H  É¡«Yhh  ICGôª∏d  IÉ«ëdG
 π°†aC’G  äGQÉ«îdGh  QÉ£àN’G
 É¡∏©éj ÉªH  É¡JÉ«M IOƒL ™aôd
 áeGóà°SGh  AÉ£©dG  ≈∏Y  IQOÉ`̀ b
 ∞∏àîe  ≈∏Y  á«∏ª©dG  É¡Jô«°ùe

.Ió©°UC’G
πÑ≤à°ùªdG Ωƒ∏Y

 ICGô````̀ª````̀ dG äô```̀jÉ```̀°```̀S É```ª```c
 Ωƒ``̀∏``̀Y Ö``````̀cQ á``̀ «``̀ æ``̀ jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG
 áÑ°ùf  ≠∏ÑJ  å«M  ,πÑ≤à°ùªdG
 »a äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  äÓ``̀eÉ``̀©``̀dG
 øe äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J
 ø««æjôëÑdG  ø«∏eÉ©dG  »dÉªLEG
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J »``̀a
 ,%47  »`̀dGƒ`̀M  2019  ΩÉ`̀Y  »`̀a
 äÉéjôîdG  áÑ°ùf  ≠∏ÑJ  Éª«a
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J ø```̀e
 ä’É```̀°```̀ü```̀J’Gh äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG
 ø``«``é``jô``î``dG »```̀ dÉ```̀ª```̀LEG ø````̀e
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J ø```̀e
 ΩÉY »a ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG
 â¨∏Hh  ,%44  »`̀dGƒ`̀M  2019
 äÉ°ü°üîJ  äÉ`̀é`̀jô`̀N  áÑ°ùf
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  »``̀a  (STEM)`dG
 äÉéjôN  »dÉªLEG  ø`̀e  »dÉ©dG
 »a  (STEM)`dG  äÉ°ü°üîJ
 2019  ΩÉY  »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG

.%46 »dGƒM
 äGOÉ`````̀°`````̀TE’Gh ô``̀jQÉ``̀≤``̀ à``̀ dG

 á«dhódG
 áμ∏ªe  AGOCG  ó«©°U  ≈∏Y  ÉeCG
 …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  »a  øjôëÑdG
 QOÉ°üdG  ø«°ùæédG  ø«H  IƒéØ∏d
 …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ió``̀à``̀æ``̀ª``̀dG ø```̀Y
 â≤≤M  ó≤a  ,(¢SƒaGO)  »ªdÉ©dG
 ™e  133  á`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 .%63  â¨∏H  IƒéØ∏d  ó°S  áÑ°ùf
 ôjô≤àdG  äGP  èFÉàf  ô«°ûJ  Éªc
 »a  IƒéØdG  ó°S  áÑ°ùf  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ájOÉ°üàb’G  ácQÉ°ûªdG  ∫Éée
 ,%51  »dGƒM  ≠∏H  ób  ¢UôØdGh
 á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûªdG ∫Éée »ah
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  »```̀ ah  ,%7  »``̀ dGƒ``̀M
 º«∏©àdG  ∫Éée  »a  ÉeCG  .%95^8
 %98^5  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  â`̀¨`̀∏`̀H  ó`̀≤`̀ a
 ≈dhC’G áÑJôªdG øjôëÑdG á≤≤ëe
 πc  »a  IƒéØdG  ó°S  »a  É k«ªdÉY
 …ƒfÉãdG  º«∏©àdÉH  ¥Éëàd’G  øe

.»dÉ©dG º«∏©àdGh
 »dhódG  ôjô≤àdG  QÉ°TCG  Éªc
 ¢UÉîdGh  Gô`̀NDƒ`̀e  Qó o°U  …ò`̀dG
 ∫É``̀ª``̀YC’G IOÉ`````̀jQh ICGô```ª```dG{````H
 Ωó≤J  ≈``̀dEG  ,z2021  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh
 á£≤f 46^3 øe øjôëÑdG áLQO
 øe (100 π°UCG øe) 55^6 ≈dEG
 Éªe ,2021 ΩÉY ≈dEG 2020 ΩÉY
 äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£J  ≈∏Y  ∫ó``j
 ICGô`̀ª`̀dG IGhÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dGh
 »a  ∫ƒNódG  ∫Éée  »a  πLôdÉH

.∫ÉªYC’G IOÉjQh πª©dG ¥ƒ°S

 π`̀ °`̀UGƒ`̀J á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ICGô```̀ª```̀dG ..ΩÉ````̀bQC’É````̀ H
 ä’É`̀ é`̀ ª`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a äGRÉ```̀ é```̀ fE’G á`̀ ª`̀ cGô`̀ e ø`̀e) ∫ƒ`̀≤`̀ j »`̀ Hô`̀Y π`̀ã`̀e É`̀æ`̀jó`̀d

 ô¶æf  ’  ∂dòdh  ,(Q pò nëdG  ≈JDƒoj  ¬æ neCÉ ne
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ≈∏Y  ∫hÉ£àdG  ≈`̀dEG
 πH ,G kRÉ°ûf ÉKóM √QÉÑàYÉH ájOƒ©°ùdG
 Iô«°ùe Aƒ°V »a ¬«dEG ô¶æf ¿CG Éæ«∏Y
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ```̀j’ƒ```̀dG ø`̀«`̀H á`̀ bÓ`̀©`̀ dG
 øe á``̀«``̀HhQhC’G ∫hó```̀dGh á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 »eÓ°SE’Gh »Hô©dG ºdÉ©dG ø«Hh á¡L
 á`̀¡`̀L ø```̀e π``̀ jƒ``̀£``̀ dG ió```̀ª```̀dG ≈``̀∏``̀Y
 ¬H  ¿ƒ∏ª©j  …ò`̀dG  º¡fƒfÉ≤a  ,iô``̀NCG
 AÉbó°UCG Éæjód ¢ù«d) :¬H Éæfƒ∏eÉ©jh
 ,¿ƒªFGO AGóYCG Éæjód ¢ù«dh ,¿ƒªFGO
 ƒd  ≈àM  (áªFGO  ídÉ°üe  Éæjód  øμdh
 ≈∏Y  óªà©j  º¡ëdÉ°üe  ≥«≤ëJ  ¿É`̀c

.ºgô«Z ô«eóJ
 ∫hÉ£àdG  ÖÑ°S  øY  ∫GDƒ°S  ¿É`̀gPC’G  ≈dEG  QOÉÑàj  ób
 »WGô≤ªjódG ÜõëdG øe ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ≈∏Y

.ΩÉjC’G √òg ÉμjôeCG »a
 øY  -π oØ r̈ nf  πH-  πaÉ¨àf  ójó°ûdG  ∞°SCÓd  ÉæfCG  ô«Z
 ∫hódGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿CG »gh I qôe á≤«≤M
 »HhQhC’G »¨ÑdG IôFGO øY êôîJ ºd á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
 •ƒ≤°S  òæe  …ô°ùdGh  »æ∏©dG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  »```̀HhQhC’Gh
 ä’ƒ`̀L  »`̀a  ,Ω1492  ΩÉ`̀Y  á«eÓ°SE’G  áWÉfôZ  IQÉ``̀eEG
 ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ∂dÉªªdGh  ∫hó`̀dG  ≈∏Y  ä’ƒ°Uh
 OÉëJ’G  •ƒ≤°S  ≈`̀ dEG  ïjQÉàdG  ÉæH  π°Uh  É`̀e  GPEG  ≈àM
 á°SÉ°ùdG ¢†©H ø∏YCG 1991 ôÑª°ùjO äÉjÉ¡f »à«aƒ°ùdG
 ó©H º¡FGóYCG áªFÉb ø«ëdG ∂dP òæe ø««Hô¨dG ø«ãMÉÑdGh
 ÜôëdG  IQGOEG  ¿hô`̀j  øjòdG  »à«aƒ°ùdG  OÉëJ’G  AÉ¡àfG
 á¡LGƒe  âfÉc  Éªc  á«fÓY  º¡à¡LGƒe  Öéjh  ºgó°V
 GhQÉ°TCGh  ,º¡Jƒb  øe  qóë∏d  á«fÓY  »à«aƒ°ùdG  OÉëJ’G
 ¥ô°Th  ø«°üdG)  ôØ°UC’G  ô£îdG  ≈`̀dEG  ΩÉ¡J’G  ™HÉ°UCÉH
 ¬H  ¿ƒæ©jh  ,ô°†NC’G  ô£îdGh  ,(É«°SBG  ¥ô°T  ÜƒæLh

.á«Hô©dG ∫hódG Éªgõcôeh á«eÓ°SE’G ∫hódGh ΩÓ°SE’G
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ≈dEG  ¿B’G  äÓªëdG  ¬ qLƒJ  GPÉª∏a

?ájOƒ©°ùdG
 áμ∏ªªdG  ≈``̀ dEG  IQƒ`̀©`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  √ò``̀g  ¬`̀ qLƒ`̀J

;IOó©àe QƒeC’ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ºdÉ©dG oá∏Ñ pb »g ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿CG :É¡æe
 É¡≤jõªJ  hCG  É¡aÉ©°VEG  hCG  É¡Ø©°Vh  ,¬oÑ∏ nbh  »eÓ°SE’G
 ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  á`̀eC’G  AGó`̀YCG  πμd  »°ù«FQ  ±ó`̀g
 á«Hô¨dG á«°SÉ«°ùdGh á«æjódG äGOÉ«≤dG √ qô°ùoJ AGó©dG Gòg
 º¡d  ≥≤ëj  É`̀e  Ö°ùM  iô``̀NCG  ÉfÉ«MCG  √ô¡¶Jh  ÉfÉ«MCG
 ºdÉ©dG  Iƒ`̀b  Ö°ùMh  á«MÉf  øe  º¡ëdÉ°üeh  º¡aGógCG
 á«Hô©dG  ÉædhO  ∞bGƒe  Iƒb  Ö°ùMh  ¬Ø©°Vh  »eÓ°SE’G

.É¡Ø©°Vh á«eÓ°SE’Gh
 ™ªéJh ó qMƒJ ¿CG âYÉ£à°SG ádhódG √òg ¿CG :É¡æeh
 ≈dEG  á«bô°ûdG á≤£æªdG øe á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°T äÉà°T
 á≤£æªdG  ≈dEG  á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  øeh  á«Hô¨dG  á≤£æªdG
 ∫hódG âfÉc …òdG âbƒdG »a IóMGh ádhO »a á«HƒæédG
 á«Hô©dG ∫hódG ≥jõªJ ≈∏Y πª©J ájQÉª©à°S’G á«Hô¨dG
 ƒμ«H  ¢ùμjÉ°S  á«bÉØJG  É¡∏ª°ûJ  ºd  ∂dòdh  ,á«eÓ°SE’Gh
 √òg  øe  π«æ∏d  1916  ΩÉ`̀Y  á«Hô©dG  ∫hó∏d  á«≤jõªàdG
 ¥ qôa)  ¬H  ¿ƒ∏ª©j  GƒfÉc  …òdG  º¡fƒfÉb  ¿CG  ºZQ  IóMƒdG

 .(ó°ùJ
 ∫hó`̀dG  OÉ`̀ª`̀Yh  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  OÉªY  É`̀¡`̀fCG  :É¡æeh
 ,¢Uƒ°üîdG  ¬`̀Lh  ≈∏Y  Égóæ°Sh  á«é«∏îdG  á«Hô©dG
 ∫hó``̀dGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀∏`̀d  É`̀ kaÉ`̀©`̀°`̀VEG  ôÑà©j  É¡aÉ©°VEGh
 á«eÓ°SE’G  áeCÓdh  á«Hô©dG  áeCÓdh  á«é«∏îdG  á«Hô©dG

.É©«ªL
 ÉeÉ¶f-  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¿CG  :É¡æeh
 áμ∏ªe  ™e  Iƒb  πμH  2011  ΩÉY  âØbh  -ÉÑ©°Th  IOÉ«bh
 §£N  Gƒ∏°ûaCÉa  -ÉÑ©°Th  IOÉ`̀«`̀bh  É`̀eÉ`̀¶`̀f-  øjôëÑdG
 ø«ª∏°ùªdGh  Üô©dG  ≈∏Y  IóbÉëdG  á«°SÉ«°ùdG  äGOÉ«≤dG
 ò«Øæàd  »HhQhC’G  OÉëJ’G  ∫hOh  É«fÉ£jôHh  ÉμjôeCG  »a
 ábÓîdG  ≈°VƒØdÉH  ójóédG  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  §£îe
 …ƒØ°üdG  »`̀WGô`̀bƒ`̀«`̀ã`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀∏`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  º«∏°ùàd
 ºμëdG  ΩÉ¶f  •É≤°SE’  GôÑ©e  øjôëÑdG  ¿ƒμàdh  »ØFÉ£dG
 AõL  ƒgh  ,É¡ª«°ù≤Jh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a
 á«°SÉ«°ùdG  äÉ°SGQódG  õcGôe  ¬àæ∏YCG  …òdG  §£îªdG  øe
 ≈∏Y  2003  ΩÉ`̀Y  òæe  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á«LQÉîdG  IQGRhh
 ´ÉaódG ôjRhh ¢ùjGQ Gõ«dófƒc É¡à«LQÉN IôjRh ¿É°ùd

.∫hÉH ødƒc »μjôeC’G
 äòîJG  ób  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¿CG  :É¡æeh
 ø««KƒëdG áYÉªéd øª«dG º«∏°ùJ á£N ó°V ÉeRÉM ÉØbƒe
 »WGôbƒ«ãdG  »`̀fGô`̀jE’G  ΩÉ¶æ∏d  º¡°ùØfCG  Gƒ`̀YÉ`̀H  ø`̀jò`̀dG
 áØ°UÉ©H IQOÉÑªdÉH º¡dƒ¨J øe óëdGh »ØFÉ£dG …ƒØ°üdG
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  âfÉch 2015 ΩÉY ΩõëdG

.∂dòd G kó«¡ªJ øª«dG »a É¡«∏ãªe ™«ªL Öë°S âæ∏YCG ób

 áμ∏ªªdG  ≈∏Y  ∫hÉ`̀£`̀à`̀dG  Gò`̀g  ¿EG
 IójóL  ádhÉëe  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 §``̀°``̀ShC’G ¥ô`̀ °`̀ û`̀ dG §`̀£`̀î`̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d
 áYÉ°TE’  Ió`̀jó`̀L  á`̀dhÉ`̀ë`̀eh  ,ó`̀jó`̀é`̀dG

?ø ne ø pe ,ábÓîdG ≈°VƒØdG
 AGƒ````̀d ¿ƒ```̀©```̀aô```̀j ø````̀jò````̀dG ø````̀e
 ,¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ``̀≤``̀Mh á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG
 ¿ƒ££îj  ø`̀jò`̀dG  º`̀g  á≤«≤ëdG  »`̀ah
 º`̀ dÉ`̀©`̀ dG Ö``̀jô``̀î``̀J ≈``̀∏``̀Y ¿ƒ``̀∏``̀ª``̀©``̀jh
 á«μjôeC’G  á°SÉ«°ùdG  áë∏°üªd  É≤«≤ëJ
 »°SÉ«°ùdG  ôμªdG  ¬fEG  ,§≤a  á«HhQhC’G

.ø«aódG ó≤ëdG ≈∏Y »æÑªdG
 ø«aódG ó≤ëdG

 ø`̀«`̀ aó`̀ dG ó``̀≤``̀ë``̀dG Gò````̀g qô``̀ °``̀S É```̀e
 á«æjódGh  á«°SÉ«°ùdG  äGOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ø`̀e
 Üô©dG  ≈∏Y  Iô«ãc  ¿hôb  á∏«W  á«μjôeC’Gh  á«HhQhC’G
 áeÉY  ø««HhQhC’G  ô«Z  øe  ôNB’G  ≈∏Y  πH  ,ø«ª∏°ùªdGh
 »ah  á«HƒæédGh  á«dÉª°ûdG  ÉμjôeCGh  É«≤jôaEGh  É«°SBG  »a

?Égô«Zh É«dGôà°SCG
 QƒàcódG  √ôcP  Éª«a  ∫GDƒ°ùdG  Gòg  øY ÜGƒédG  óéf
 äGô`̀¶`̀æ`̀dG  ≈``̀ dEG  Oƒ`̀©`̀j  ÖÑ°ùdG  q¿CÉ```̀H  …OhQÉ````Z  »``̀LhQ
 ø«H  âYÉ°Th  »Hô¨dG  ôμØdG  »a  äô¡X  »àdG  á«Ø°ù∏ØdG
 á«HhQhC’G  á°†¡ædG  ô°üY  »a  á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG  AÉæHCG
 ábÓ©∏d  -ô°VÉëdG  Éæeƒj  ≈àMh-  QÉª©à°S’G  ô°üYh
 ø«Hh º¡æ«Hh (»Hô¨dG ¿É°ùfE’G ô«Z) ôNB’G ø«Hh º¡æ«H
 áØ°SÓØd  äÉªs∏ n°ù oe  çÓK  ÉHhQhCG  »a  ´É°T  ó≤a  ,á©«Ñ£dG

:øjQƒ¡°ûe
.(á©«Ñ£∏d l∂dÉeh ló«°S ¿É°ùfE’G) áªq∏°ù oe -1

.(¿É°ùfEÓd áÑ°ùædÉH lÖFP ¿É°ùfE’G) áª∏°ùe -2
 l¬dEG  á«∏≤©dG  ¬JGQó≤d  » uªnæ oªdG  ¿É°ùfE’G)  áª∏°ùe  -3

.(É¡«∏Y øª«¡jh ô°UÉæ©dG ™«ªL Oƒ°ùnj
:»gh á©HGQ áª∏°ùªH ô qcPCGh

.¢†«HC’G πLôdG IOÉ«°S áª∏°ùe -4
 OGôaC’G ¿CÉH OÉ≤àY’G ≈∏Y »æÑe …ô°üæY ôμa »gh
 ô°ûÑdG πc ≈∏Y OÉ«°SCG ºg ¢†«HC’G π°UC’Gh ¥ô p©dG …hP
 ¢†« pÑdG  Iô£«°S  ≈``̀dEG  ƒ`̀Yó`̀jh  ,iô```̀NC’G  ¥Gô```̀YC’G  ø`̀e
 á«îjQÉàdGh  á«°SÉ«°ùdGh  á«YÉªàL’G  »MGƒædG  ≈∏Y
 áë∏°üªd  ºdÉ©dG  ≈∏Y  πH  ,º¡JÉ©ªàée  »a  á«YÉæ°üdGh

.¢†«HC’G ¢ùæédG
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG •É≤°SE’ ádhÉëªdG √òg íéæJ πg
 ¥ô°ûdG §£îe ≥«Ñ£Jh º¡ª«°ù≤Jh Égô«Zh ájOƒ©°ùdG

?ójóédG §°ShC’G
 øe É``̀gô``̀«``̀Zh á``dhÉ``ë``ª``dG √ò```̀g ìÉ``̀é``̀f ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y

:øjôeCG ≈∏Y óªà©J ä’hÉëªdG
 √ò`̀g  ø`̀Y  ¿ƒ`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG  á`̀°`̀SÉ`̀°`̀ù`̀dG  ∞`̀μ`̀j  ¿CG  :∫hC’G
 »a ¢ù«dh ,ó©Ñà°ùe Gògh ,ôNBÓd ájô«eóàdG äÉ°SÉ«°ùdG
 ¿hô¶æj º¡a ,ø««HhQhC’G ô«Z ºg øjòdG øjôNB’G …ójCG
 ƒg iƒbC’G …CGQh ,iƒbC’G º¡fCÉH º¡°ùØfCG ≈dEG AÓ©à°SÉH

.á≤«≤ëdGh ™bGƒdG »a ÓWÉH ¿Éc ¿EGh ≥ëdG
 á«Hô©dG  áeC’G  AÉæHCG  ø«H  …ôμØdG  Ö°ü©àdG  :»fÉãdG
 á«ØFÉ£dGh  á«æjódG  ¬JÉ¡LƒJ  ±ÓàNG  ≈∏Y  á«eÓ°SE’Gh

.á«Ø°ù∏ØdGh á«eƒ≤dGh á«∏Ñ≤dGh
 ¿C’  ,…ôμØdG  Oó©àdG  …ôμØdG  Ö°ü©àdÉH  ó°übCG  ’
 ¬∏dG  πØc  ó`̀bh  ,IÉ«ëdG  øæ°S  øe  áæ°S  …ôμØdG  Oó©àdG
 á«HƒHôdG  ≥M  √OƒLƒH  ¿hôØμj  øjòdG  √OÉÑ©d  ≈dÉ©J
 ÉªfEGh  ,ádGó©dG  ≥`̀Mh  ¥Rô``dG  ≥`̀Mh  IÉ«ëdG  ≥M  ƒ`̀gh
 á«Hô©dG ÉæàeCG ¬H â«∏àHG Ée ƒg …ôμØdG Ö°ü©àdÉH ó°übCG
 ÉæHƒ©°T  äÉfƒμe  á«≤ÑH  ∫ƒÑ≤dG  Ωó`̀Y  øe  á«eÓ°SE’Gh
 ,á«Ø°ù∏ØdGh  á«eƒ≤dGh  á«∏Ñ≤dGh  á«ØFÉ£dGh  á«æjódG
 »g  â`̀fÉ`̀ch  ,º`̀¡`̀FÉ`̀¨`̀dEGh  º¡«∏Y  Iô£«°ùdG  ä’hÉ`̀ë`̀eh
 ∫ÓN á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’G ¥õªàd ∫hC’G ÖÑ°ùdG

.¿ÉeõdG øe ¿ôb ≈∏Y ójõj Ée
 ¬∏¨à°SG  ìÓ`̀°`̀S  ô`̀Ñ`̀cCG  ƒ`̀g  …ô`̀μ`̀Ø`̀dG  Ö°ü©àdG  Gò`̀g
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  §£îe  ò«Øæàd  ¿ƒ`̀«`̀HhQhC’G  á°SÉ°ùdG
 ó«æéJh  ábÓîdG  ≈°VƒØdG  √ƒª°SCG  Ée  áYÉ°TEÉH  ójóédG
 É«ØFÉWh  É«æjO  áÑ°ü©àªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  OGô```̀aC’G  ™«ªL

.∫hódG ≥jõªJh áª¶fC’G •É≤°SE’ Éjôμah
 ø««æjódG  IOÉ`̀≤`̀dG  øe  ¢ùØædG  á©LGôe  ƒg  πëdGh
 á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ÉædhO »a øjôμØªdGh ø««°SÉ«°ùdGh
 ,ô``̀NB’G  ∫ƒ`̀Ñ`̀bh  Ö°ü©àdG  áédÉ©ªd  §`̀£`̀î`̀dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀d
 á«ªæJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,¬©°Vƒe  »a  ±ÓàNG  πc  ™°Vƒdh
 ø«H  ácôà°ûªdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG)  É«fóe  É`̀ æ`̀ dhOh  ÉæJÉ©ªàée
 º«≤dG  øe  ¢ù°SCG  ≈∏Y  ÉæJóMh  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  (™«ªédG

 .É«∏©dG á«fÉ°ùfE’G
 ∫hó``dGh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¬∏dG  ßØM
 øe  É¡H  OGôj  Ée  πc  øe  É¡Hƒ©°Th  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG
 »ØFÉWh »æjOh »°SÉ«°S OÉÑ©à°SGh ≥jõªJh ôμeh ó«c

.Ö«ée ™«ª°S ¬fEG ,»Ø°ù∏ah …ôμah »∏Ñnbh

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ≈∏Y ∫hÉ£àdG ÜÉÑ°SCG

 ∞«£∏dGóÑY .O ï«°ûdG :º∏≤H
Oƒª ∫BG Oƒª

 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø``̀e ó``̀ ah ΩÉ``̀ b
 ¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 áæ∏©e  ô`̀«`̀Z  á`̀«`̀fGó`̀«`̀e  IQÉ``̀jõ``̀H
 »a  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õcôªd
 äGAGôLE’G  á©HÉàªd  ƒL  á≤£æe
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 áeÉ©dG  IQGOE’G  É¡©ÑàJ  »`̀à`̀dG
 ≥∏©àj  Éª«a  π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd
 á«ë°üdG  äÉ``̀eó``̀î``̀dG  º`̀jó`̀≤`̀à`̀H

.A’õædG ™«ªéd
 ™`̀∏`̀WG ,IQÉ````̀jõ````̀dG ∫Ó````̀Nh
 Oó©d  º«©£J  á«∏ªY  ≈∏Y  óaƒdG
 »≤∏J  »a  ø«ÑZGôdG  A’õædG  øe
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d OÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG
 ¿hÉ©àdÉH  ºàJ  »`̀à`̀dGh  É`̀fhQƒ`̀c
 .á«ë°üdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  IQGOEG  ™`̀e
 ø«ªFÉ≤dG á°ù°SDƒªdG óah ≈≤àdGh
 ´ÓW’G ºJh ,õcôªdG IQGOEG ≈∏Y
 âeÉb  »`̀à`̀dG  äGAGô``````LE’G  ≈`̀∏`̀Y
 ¿Éª°V  øe  ócCÉàdGh  IQGOE’G  É¡H
 øe ™«ªédG ≈dEG º«©£àdG ∫ƒ°Uh

 ô«aƒJ øe G kAóH ,õ««ªJ …CG ¿hO
 ¢Shô«Ø∏d  OÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG  º«©£àdG
 ÉªH ,º«©£àdG á«∏ªY ≈dEG k’ƒ°Uh
 ´GƒfCÉH  A’õædG  ∞jô©J  ∂dP  »a
 á«ªgCGh ,IôaGƒàªdG äÉª«©£àdG
 QhO  ø`̀e  ¬`̀d  Éªd  º«©£àdG  ò``̀NCG
 º°ùédG  áYÉæe  õjõ©J  »`̀a  º¡e
 ,¢Shô«ØdG  äÉØYÉ°†e  …OÉØàd
 øe  ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀j  øªd  É°Uƒ°üNh
 Üô©J  PEGh  .áæeõªdG  ¢VGôeC’G
 ¿CÉ°ûH  É¡MÉ«JQG  øY  á°ù°SDhºdG
 Ωƒ≤J  »àdG  º«©£àdG  äGAGô``̀LEG
 â∏ª°T »àdGh ,õcôªdG IQGOEG É¡H
 A’õ``̀æ``̀dG ø``̀ e äÉ``̀Ä``̀Ø``̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 ≈∏Y õ`̀cô`̀ª`̀dG  »``a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh
 ,õ««ªJ  ¿hO  ø``e  AGƒ``°``S  q mó```̀M
 πμ°ûH  º«©£àdG  á«∏ªY  ºàJ  PEG
 π`̀°`̀†`̀aCG ≥```ah ≥``̀«``̀bOh »`̀ë`̀°`̀U
 ,á`̀ «`̀ dhó`̀ dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ¢UôM  ió``e  ¢ùμ©j  É`̀e  ƒ``gh
 ¿ƒ°U  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh

 É¡«∏Y  ®ÉØëdGh  A’õædG  ¥ƒ≤M
 OGô``̀aCG ø`̀e º`̀¡`̀fGô`̀bCÉ`̀H IGhÉ`̀°`̀ù`̀e
 ,ô```NBG Ö`̀ fÉ`̀L ø``̀e .™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ôªà°ùe πμ°ûH á°ù°SDƒªdG ™HÉàJ
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ™«ªL
 »`̀à`̀dG á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dGh
 ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G É¡©ÑàJ
 ºjó≤àH  ≥∏©àj  Éª«a  π«gCÉàdGh
 ™«ªéd  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ``̀eó``̀î``̀dG
 á°ù°SDƒªdG  äƒØj  ’h  ,A’õædG
 ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ dG  Gò```̀g  »``̀ a  Ωó`̀≤`̀ à`̀ J  ¿CG
 ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh ô`̀μ`̀ °`̀û`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H
 º¡fhÉ©J  ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRƒd
 ¥ƒ≤M  ájÉªM  π`̀LCG  øe  AÉæÑdG
 »àdG ±GógC’G ≥«≤ëJh A’õædG
 Gòg  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  âª°S oQ
 øe ¬`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  ∫Ó`̀N
 á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d É``̀gò``̀î``̀à``̀J »```̀à```̀dG
 »a º`̀¡`̀°`̀ù`̀j É``̀ª``̀Hh ,á``ë``FÉ``é``dG

.A’õædG áeÓ°Sh áë°U ájÉªM

 ìÓ°UE’G õcôe A’õf º«©£J :¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
á«dhódG  á«Ñ£dG  ô«jÉ©ªdG  π°†aCG  ≥ah  ºàj  π«gCÉàdGh



 zÉfhQƒc{ áªjõ¡d »dhódG ¿hÉ©àdG á«ªgCG

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 »a á``«``dhó``dG á`̀cô`̀©`̀ª`̀dG OGó``à``°``TG ™``̀e
 ∫hO ™«ªL óÑμJh ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe
 áMOÉa  ôFÉ°ùN  ,AÉæãà°SG  ¿hO  øe  ,ºdÉ©dG
 ájOÉ°üàb’Gh ájô°ûÑdG Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Y
 á`̀dhó`̀dG  äÉYÉ£b  ™«ªL  π`̀H  ,á«ª«∏©àdGh
 ¢†¨Hh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò`̀g  áªé¡H  äô`̀KCÉ`̀J
 â≤ëd  »`̀à`̀dG  ôFÉ°ùîdG  º`̀é`̀M  ø`̀Y  ô`̀¶`̀æ`̀dG
 ô«ÑμdG  …óëàdG  ¿EÉa  ,∂∏J  hCG  ádhódG  √ò¡H
 »àdG ∫hódG ôÑLCG ¢Shô«ØdG Gò¡d ô«£îdGh
 è««°ùJh  §jƒëJ  É¡fÉμeEÉH  ¿CG  äó≤àYG
 ÉgôÑLCG  ,ô£îdG  Gòg  ó°V  »æWƒdG  É¡fÉ«c
 ô£N  ó°V  ácô©ªdG  ¿CÉ``̀H  ±Gô`̀à`̀Y’G  ≈∏Y
 ™«ªL  ≈∏Yh  á«ªdÉY  OÉ©HCG  äGP  ¢Shô«ØdG
 OÉ©àH’Gh á≤«≤ëdG √òg ™e ∞«μàJ ¿CG ∫hódG
 ¬H  ™àªàJ  É`̀e  ≈∏Y  GOÉ`̀ª`̀à`̀YG  IôHÉμªdG  ø`̀Y
 ájOÉ°üàbG  äGQó`̀b  øe  ∂∏J  hCG  ádhódG  √òg

.IQƒ£àe á«ÑWh á«ë°U äÉjƒà°ùeh
 GójóëJh ,ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL ΩÉeCG ¢ù«d
 ∂°ùªJ  »àdGh  »ªdÉ©dG  π≤ãdG  äGP  ∫hó`̀ dG
 ºμëàdG  í«JÉØe  ∞∏àîªH  É`̀¡`̀jOÉ`̀jCG  ø`̀«`̀H
 É¡æe  ájOÉ°üàb’G  ,á«ªdÉ©dG  ¿hDƒ°ûdG  »a
 ∫hódG  √òg ΩÉeCG  ¢ù«d  :∫ƒ≤f  ,á«°SÉ«°ùdGh
 º°SÉëdG  QÉ°üàf’G  ≥≤ëJ  ¿CG  äOGQCG  Ée  GPEG
 ,ºFÉ≤dG  ô£îdG  ó°V  Iô`̀FGó`̀dG  ácô©ªdG  »a
 ìGhQC’G »a ôFÉ°ùîdG øe ójõªdG ÖæéàJh
 iƒ°S  ,áØ∏àîªdG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dGh
 ô«î°ùJh  äÉ``̀bÉ``̀£``̀dGh  Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG  ó`̀«`̀Mƒ`̀J
 á«æWƒdG äÉbÓZE’Éa ,ácôà°ûªdG äÉ«fÉμeE’G
 É¡fƒc hó©J ’ ∫hódG ¢†©H É¡H Ωƒ≤J »àdG
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ∫Éμ°TCG  øe  Óμ°T
 ºéM øe π«∏≤àdGh ¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd
 É¡éFÉàfh  ,É¡«a  ÖÑ°ùàj  »àdG  ôFÉ°ùîdG
 Ée  ióªH  á£ÑJôe  É¡æμd  á«æWh  OÉ©HCG  äGP

.É«ªdÉY èFÉàf øe ≥≤ëàj
 ácô©ªdG  √ò¡d  »ªdÉ©dG  ó©ÑdG  á≤«≤M
 ≈∏Y  ¢Vôa  …òdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ô£Nh
 ∂HÉ°ûJh »bÓàH ∫ƒÑ≤dG  ºdÉ©dG  ∫hO ™«ªL

 áë°VGh  âëÑ°UCG  ,áØ∏àîªdG  É¡ëdÉ°üe
 êÉàfEG  ≈∏Y  ¥ÉÑ°ùdÉa  ,ø«©dG  É¡Ä£îJ  ’
 áYÉéf  »a  ∂«μ°ûàdG  ä’hÉëeh  äÉMÉ≤∏dG
 É`̀gOÉ`̀©`̀HCG  ¿CG  ø«ÑJ  ,∑GP  hCG  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  Gò``̀g
 á«ª∏Y É¡fƒc øe ôãcCG ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S
 äò``NCG  ¥ÉÑ°ùdG  Gò``g  ¿G  ≈àM  ,á«ÑW  hCG
 á≤«≤ëdG  ΩÉ`̀eCG  ihÉ¡àJ  ¬©aGhOh  ¬JÉeƒ≤e
 Oƒ`̀Lh  É¡H  »æ©fh  ,∫ó`̀é`̀dG  πÑ≤J  ’  »àdG
 ≈∏Y AÉ°†≤dG »a ºdÉ©dG ∫hO ™«ªéd áë∏°üe
 äÉ°ThÉæªdG  øY OÉ©àH’Gh ¢Shô«ØdG  ô£N
.ácô©ªdG √òg »a ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG

 »dhódG  ó©ÑdGh  á«fÉ°ùfE’G  áë∏°üªdG
 zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ô£îd …ó°üàdG ácô©ªd
 »a  ≥«°†dG  ô«μØàdG  øe  QôëàdG  IQhô°Vh
 »a IòNBG (É©ÑW ÉàbDƒe) á«æWƒdG ídÉ°üªdG
 »a  √ógÉ°ûf  Éª«a  πãªàj  Gò`̀gh  êƒ°†ædG
 äGƒ°UCG  »a  óYÉ°üJ  øe  Iô`̀«`̀NC’G  IôàØdG
 ∫hO  ™«ªL  »`̀a  ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  ójó©dG
 áØ∏àîªdG  á«dhódG  äÉ°ù°SDƒªdG  »ah ºdÉ©dG
 ∂`̀ dò`̀ch Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G É``¡``°``SCGQ ≈`̀ ∏`̀ Yh
 áÑdÉ£ª∏d  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  äÉ°ù°SDƒªdG
 √òg  »a  á«dhódG  Oƒ¡édG  ≥«°ùæJh  ó°ûëH
 É¡≤jôW òNCÉJ äCGóH äGƒ°UCG »gh ,ácô©ªdG
 äGP ∫hó``̀dG  »`̀a QGô`̀≤`̀dG  ™æ°U õ`̀cGô`̀e ≈``dEG
.ºdÉ©dG »a …OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG ô«KCÉàdG

 …CG É`̀¡`̀d ¢`̀ù`̀«`̀d »`̀à`̀dG »``̀gh Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG
 »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù««°ùJ  »`̀a  áë∏°üe
 ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG √ò``̀¡``̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀ dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y »``̀a
 …CG  øe  GOôée  ’É©a  É«dhO  ÉfhÉ©J  ô¶àæJ
 πμ°T  …CG  hCG  á«°SÉ«°S  ídÉ°üe  hCG  ™`̀ aGhO
 √òg  ¿C’  ,ájOÉ°üàb’G  á«fÉf’G  ∫Éμ°TCG  øe
 É≤jôW  ,Gò`̀¡`̀c  ¿hÉ`̀©`̀J  »`̀a  iô`̀ J  Üƒ©°ûdG
 äÉMÉ≤∏dG  ô«aƒJ  øeDƒj  ÉÑFÉ°Uh  Éfƒª°†e
 »àdG  äÉMÉ≤∏dG  ¿CG  ∂dP  ,Üƒ©°ûdG  ™«ªéd
 »àdG  ∂∏J  hCG  ¿B’G  ≈àM  É¡«dEG  π°UƒàdG  ºJ
 »g âJÉH ,ÜQÉéàdGh åëÑdG äGôÑàîe »a
 ,øgGôdG  âbƒdG  »a  ,áYÉéf  ôãcC’G  IGOC’G

 ∫hódG  ™«ªLh  ,¢Shô«ØdG  ô£N  á¡LGƒªd
 ƒëf  ¬éàJ  »gh  ,∂dòH  á©æà≤e  âëÑ°UCG

.¿B’G ≈àM ™LÉædGh ìÉàªdG QÉ«îdG Gòg
 »ah ,∫hódG ∞∏àîe âYÉ£à°SG Ée GPEG
 ÉjOÉ°üàbGh É«ª∏Y áeó≤àªdG ∫hódG É¡àeó≤e
 äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô``̀aƒ``̀Jh  ø``̀ qeDƒ``̀J  ¿CG  ,É``«``dÉ``eh
 øe  ≈ª¶©dG  á«ÑdÉ¨∏dh  É©ÑW  É¡Hƒ©°ûd
 ó©j ∂dP  ¿EÉa  ºdÉ©dG  Üƒ©°T ™«ªéd OGôaC’G
 ídÉ°üe  ¿C’  ÓFÉgh  É«Yƒf  Éjô°ûH  Éeó≤J
 QÉ«N ƒgh ,∂dòH á£ÑJôe AÉ©ªL ájô°ûÑdG
 ø«°üëàdG ¿C’ ,¬«dEG RÉ«ëf’G øe ¢UÉæe ’
 ÉªfEGh  ,Üƒ©°ûdG  øe  Oó©d  ¢ù«d  »YÉªédG
 πãeC’G  QÉ«îdG  ƒg  ,ºdÉ©dG  Üƒ©°T  ™«ªéd

 .ô£îdG Gòg ≈∏Y QÉ°üàfÓd
 ƒdh  ,á«æWƒdG  áë∏°üªdG  ™°Vh  áª¡e
 â°ù«d  á`̀«`̀ª`̀eC’G  áë∏°üªdG  ∞∏N  ,É`̀à`̀bDƒ`̀e
 ,ójó©dG iód ádƒÑ≤e â°ù«d ÉfÉ«MCGh ,á∏¡°S
 Ée  ø`̀μ`̀dh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ™«ªL  π≤f  º`̀d  ¿EG
 ,á«ªeC’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîe  ¬æY  çóëàJ
 á«YÉªàL’Gh  ,á«ë°üdGh  É¡æe  á«Ñ£dG
 áægGôdG  ±hô¶dÉH  ≥∏©àj  ƒg  ÉªfEG  ,É°†jCG
 ¿EG  º`̀K  ,AÉ`̀©`̀ª`̀L  ájô°ûÑdG  É`̀¡`̀H  ô`̀ª`̀J  »`̀à`̀dG
 ≥«ëj ô`̀£`̀N ƒ`̀g É`̀æ`̀eÉ`̀eCG π`̀KÉ`̀ª`̀dG ô`̀£`̀î`̀dG
 ,AÉæãà°SG  ¿hO  øe  ºdÉ©dG  Üƒ©°T  ™«ªéH
 »a áàbDƒe äGƒ£N »a ô«°V Óa »dÉàdÉHh
 á£ÑJôe  áÑ°SÉæªdÉH  »`̀gh  ,√É`̀é`̀J’G  Gò`̀g
 »a  ájô°ûÑdG  ¬≤≤ëJ  …ò`̀dG  ìÉéædG  ióªH
 âàÑKCG óbh ,zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ó°V É¡HôM
 √òg »a ºdÉ©dG ∫hO ø«H ¿hÉ©àdG äGƒ£N
 QÉ«îdG  ƒ`̀g  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  Gò`̀g  ¿CG  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG
 ,ô£îdG  Gò`̀g  ø`̀e  ájô°ûÑdG  PÉ`̀≤`̀f’  π`̀ã`̀eC’G
 ™«ªéd ìÉéf ƒg áª¡ªdG √òg »a ìÉéædGh
 áªgÉ°ùe  ºéM  øY  ô¶ædG  ¢†¨H  Üƒ©°ûdG
 Ωóîà°S  áé«àædG  ¿C’  ,∂∏J  hCG  ádhódG  Gòg

.É¡∏c ájô°ûÑdG

 ájô£≤dG zIôjõédG{ IÉæb ΩÓYEG ÜCGO
 πNóàdG ≈∏Y ôNB’Gh ø«ëdG ø«H ¬JOÉ©c
 ø°Th  »æjôëÑdG  »∏NGódG  ¿CÉ°ûdG  »a
 É¡JóMh  ó°V  á«FGóY  á«eÓYEG  äÓªM
 ¢Vô©H  IQÉ``̀J  »YÉªàL’G  É¡é«°ùfh
 äÉjGhôH  iô`̀NCG  IQÉ`̀Jh  áHPÉc  ôjQÉ≤J
 ≥£æªdG  »`̀aÉ`̀é`̀J  á`̀Wƒ`̀∏`̀¨`̀eh  á∏∏°†e
 …òdG  ™bGƒdG  á≤«≤ëd  kÉaÓNh  π≤©dGh
 ¬H  ô©°ûj  Éeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  √ó¡°ûJ
 ájÉªMh  õjõ©J  øe  º«≤ªdGh  øWGƒªdG
 ôÑY  ∂dPh  ,áeÉ©dG  äÉjôëdGh  ¥ƒ≤ë∏d
 ¢Vô¨d  »FôªdG  ô«Zh  »FôªdG  É¡eÓYEG
 AÉ`̀æ`̀HCG  ø«H  á`̀«`̀gGô`̀μ`̀dGh  øàØdG  á`̀YÉ`̀°`̀TEG
 º∏°ùdG  ƒØ°U  ô«μ©Jh  óMGƒdG  ™ªàéªdG
 çGóMC’G ¬jƒ°ûJ ≥jôW øY ¬«a »∏gC’G
 ±Ó`̀N ≈`̀∏`̀Y É`̀gô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀Jh á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 áë«ë°üdG ô«Z QÉÑNC’G ô°ûfh É¡à≤«≤M
 á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dGh  á``̀bó``̀dG  …ô`̀ë`̀J  ¿hO  ø``̀e
 ≈∏Y á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á`̀«`̀bGó`̀°`̀ü`̀eh
 äGAÉYO’Gh  äÉcôÑØdG  ôÑY  ’  ≥FÉ≤ëdG
 á«dhDƒ°ùe  ≈fOCG  ¿hO  øeh  ,á°VôëªdG
 ô`̀eCG  ƒ``̀gh  ,»`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  ógÉ°ûªdG  √É`̀é`̀J
.»fGódGh »°UÉ≤dG ≈∏Y ≈Øîj ’ ≈ë°VCG

 É¡eÓYEG  ôÑY  π£J  Ωƒ«dG  »g  É`̀gh
 Oô°ùJh  kÉª∏«a  Éæd  ¢Vô©àd  ∑ôÑØªdG
 ’EG  É`̀gô`̀f  º`̀d  ¢ü°üb  ø`̀Y  äÉjÉμM  Éæd
 á∏eÉ©e  Aƒ°S  øY  Ohƒ«dƒg  ΩÓ`̀aCG  »a
 âKóM  OôªJh  Ö¨°T  ∫ÉªYCG  »a  â©bh
 AÉæé°S  ¢†©Ñd  2015 áæ°S  ¢SQÉe  »a
 ∂`̀dPh  ,π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õcôe  »`̀a
 ôbCG  ,2017 áæ°S  Qó°U ÜÉàc  ™bGh  øe
 øeh ÜÉàμdG ÖJÉc øe πc ¬«a ±ôàYGh
 πNGO  OôªàdGh  Ö¨°ûdG  ∫ÉªYCÉH  GƒeÉb
 øàe »`̀a π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ``̀°``̀UE’G õ`̀cô`̀e
 á£N  Gƒ©°Vh  º¡fCÉH  ÜÉàμdG  äÉëØ°U
 øé°ùdG  øe  AÉæé°ù∏d  »YÉªL  Ühô`̀g
 OôªJh  Ö¨°T  ∫ÉªYCG  ∫É©àaG  ≥jôW  øY
 ô«°ùμJh  ¿ÉÑe  ¢†©H  ≈∏Y  º¡Jô£«°Sh
 ¢Vô¨H  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ≥``̀aGô``̀eh  äÉ«æà≤e
 á£N  ™°Vh  ø`̀Y  kÓ°†a  ,¬æe  Ühô`̀¡`̀dG
 ó©H  øjôëÑdG  ≥WÉæe  π``̀NGO  π≤æà∏d

.Ühô¡dG
 :∫É≤ªdG Gòg »a ìhô£ªdG ∫GDƒ°ùdGh
 ¢†©Ñd OôªJh Ö¨°T ∫ÉªYCÉc çGóMCG πg
 á«æWƒdG  ø«fGƒ≤∏d  áØdÉîªdÉH  AÉæé°ùdG
 ΩÉ«bh  á«dhódG  ≥«KGƒªdGh  ∑ƒμ°üdGh
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG ß`̀Ø`̀M É`̀¡`̀H •ƒ`̀æ`̀ª`̀ dG á``̀ dhó``̀ dG
 ÖLƒªH  º¡d  …ó°üàdÉH  ΩÉ©dG  ø`̀eC’Gh
 Gò¡H  π¨à°ùj  ¿CG  »Yóà°ùj  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ¥ó°ûàj  ΩÓ```̀YEG  ø`̀e  ∫ò`̀à`̀Ñ`̀ª`̀dG  π`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 øe  ±ó¡dG  ¿EG  ΩCG  ?≥FÉ≤ëdGh  á«æ¡ªdÉH
 »bƒ≤ëdG  πé°ùdÉH  ¢SÉ°ùªdG  ƒg  ∂`̀dP
 »∏gC’G º∏°ùdG ójó¡Jh øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ¢†jôëJ  ô`̀Ñ`̀Y  »æjôëÑdG  ™ªàéª∏d

?É¡JGOÉ«b ≈∏Y Üƒ©°ûdG
 …CGôdG  áYÉæ°U ¿CG  í°VGƒdG  øe  ¬fEG
 »g  ¬JÉ©ªàée  ≈∏Y  §NÉ°ùdG  ΩÉ`̀©`̀dG
 ôÑY  Iô`̀jõ`̀é`̀dG  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG  ádÉ°SôdG
 …CÉ``H »``JCÉ``J ø``̀ dh º``d »``̀gh ,É`̀¡`̀JGƒ`̀æ`̀b
 è¡ædG  Gò``̀g  »`̀a  äô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  Éª¡e  QÉ`̀ª`̀K
 É¡àdÉ°SQ  ∫É°üjE’  ∫hódG  √ÉéJ  »FGó©dG

.áeƒª°ùªdG
 ≈£¨J  ’  ¢ùª°ûdG  ¿CG  á≤«≤ëdÉa
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀a  ,∫É`̀Hô`̀¨`̀H
 OôªàdGh  Ö¨°ûdG  çGó``̀MCG  ™e  â∏eÉ©J
 »a  á«æWƒdG  É¡à«dhDƒ°ùe  ≥∏£æe  øe
 π`̀NGO  ΩÉ`̀©`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG
 Ée π``c √É``é``Jh É`̀¡`̀LQÉ`̀Nh ¿ƒ`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 ƒ`̀gh ,ø``̀jô``̀NB’G A’õ``æ``dG IÉ`̀«`̀M Oó`̀¡`̀j
 ¿ƒfÉb  ádhO  πc  »a  ¬«∏Y  ±QÉ©àe  ôeCG
 øe ´ƒ`̀æ`̀ dG Gò``̀g Oó`̀°`̀ü`̀H äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh

.¿ƒfÉ≤∏d áØdÉîªdG ∫ÉªYC’G
 ≥£æe hCG  ´ô°T πÑ≤j  ’h π≤©j Óa
 √ÉéJ  …ó`̀jC’G  áaƒàμe  ádhódG  ∞≤J  ¿CG
 ,ô£î∏d  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ¢Vô©j  ø`̀e
 ΩÓ`̀YEG ¬`̀d êhô``̀j É`̀e ∂`̀ dP ø`̀e ∫É`̀æ`̀j ’h
 ¢†©H ¢`̀Vô`̀©`̀J  AÉ```̀YOG ø``e Iô`̀jõ`̀é`̀dG
 ¬jhôj  Ée  hCG  á∏eÉ©e  Aƒ°ùd  AÉæé°ùdG
 øªa  ,OôªàdGh  Ö¨°ûdG  ∫ÉªYCG  ƒª¶æe
 QGô``̀ah Ühô``̀g á`̀dhÉ`̀ë`̀e ¿CG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 ΩÉμMCG  º¡«∏Y  AÉæé°ùdG  øe  áYƒªée
 õcGôe ¢SGôM ≈∏Y ºgAGóàYGh á«FÉ°†b
 ä’ÉMh ∫É©aCG É¡∏c π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
 ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  ∫ÉLôd  ¿ƒfÉ≤dG  íª°ùj
 ájOÉªdG  Iƒ≤dG  ΩGóîà°SGh  É¡àehÉ≤ªH
 ´Éaó∏d  hCG  QGô`̀Ø`̀dG  ø`̀e  º¡©æªd  AGƒ`̀°`̀S
 ,ô«¨dG  ¢ùØf  hCG  ¢ùØædG  øY  »Yô°ûdG
 πH øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢ù«d ôeCG Gògh
 ¿ƒfÉb  á``dhO  É`̀¡`̀fEG  ∫ƒ≤J  á``dhO  π`̀c  »`̀a
 PÉØfEG  ∫ÉLQ ≈ë°VC’ ’EGh ,äÉ°ù°SDƒeh
 øY ø«LQÉî∏d ÉjÉë°Vh ÉfÉHôb ¿ƒfÉ≤dG

.¿ƒfÉ≤dG

 ¬d ¢`̀Vô`̀©`̀J É`̀ª`̀e º`̀Zô`̀dÉ`̀H á`̀dhó`̀dÉ`̀a
 øe  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcôe  ¢SGôM
 ΩÓYEG ¬Ø°ûc …òdG ƒëædG ≈∏Y äGAGóàYG
 ,Ωƒª°ùªdG  ¬ª∏«a  »`̀a  ¬``̀JGP  Iô`̀jõ`̀é`̀dG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀ dB’ É``̀¡``̀HGƒ``̀HCG â`̀ë`̀à`̀a
 IQGRƒ```H  äÉª∏¶à∏d  á`̀eÉ`̀Y  á``̀fÉ``̀eCG  ø`̀e
 AÉæé°ùdG  ¥ƒ≤M  á«°VƒØeh  á«∏NGódG
 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdGh  øjõéàëªdGh
 ≥«≤ëàdG  Ió``̀Mhh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd
 áHÉ«ædGh  AÉ°†≤dG  øY  kÓ°†a  ,á°UÉîdG
 Ö¨°ûdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ´ƒ``̀bh  AÉ`̀ æ`̀ KCG  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 Ée  ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  ≥«≤ëà∏d  OôªàdGh
 É¡jód ¢ù«d ádhódG ¿EG PEG ,§Ñ°†dÉH çóM
 A’õædÉa  ,ÉÄ«°T  ≈°ûîJ  hCG  ¬«ØîJ  Ée
 ºg  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  äÉ°ù°SDƒe  »a
 º¡bƒ≤M  πeÉμH  ¿ƒ©àªàjh  É`̀gDhÉ`̀æ`̀HCG
 ìÓ°UE’G  ¿ƒfÉb  »a  É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
 á°UÉîdG  á«dhódG  ∑ƒμ°üdGh  π«gCÉàdGh
 PÉØfEG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH
 ìÓ`̀°`̀UE’G  äÉ°ù°SDƒe  π``̀NGO  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ¿ƒHQóe øjôëÑdG  áμ∏ªe »a π«gCÉàdGh
 á«LPƒªædG IóëàªdG ºeC’G óYGƒ≤d kÉ≤ah

.AÉæé°ùdG á∏eÉ©ªd
 √ò`̀g π`̀ã`̀e ¢`̀Vô`̀Y ¿EÉ```̀a »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh
 »a  áWƒ∏¨ªdGh  á∏∏°†ªdG  äÉ``̀jGhô``̀dG
 »bƒ≤ëdG  πé°ùdÉH  ¢ùª∏d  á`̀dhÉ`̀ë`̀e
 »∏gC’G º∏°ùdG ójó¡Jh øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ¬`̀Jó`̀cCG É`̀ e Gò```gh ,¢`̀Vƒ`̀aô`̀e ô```eCG ƒ`̀g
 ¬æe  ≈≤à°SG  …ò``̀ dG  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG  äÉëØ°U
 PEG  ,áeƒª°ùªdG  ¬àjGhQ  IôjõédG  ΩÓYEG
 Gô«HóJh É£«£îJ ∑Éæg ¿CG  ÜÉàμdG  ócCG
 Ö¨°ûdG ∫ÉªYCG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG øe Éª¶æe
 øe IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ¿CGh  Oô`̀ª`̀à`̀dGh
 âfÉc  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  äÉHÉ°ùëdG
 ∫É`̀ª`̀YCG  »ª¶æe  AÉ`̀æ`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ø``e  QGó```̀J
 É¡«a  É¨dÉÑe  â`̀fÉ`̀c  Oô`̀ª`̀à`̀dGh  Ö¨°ûdG
 IôjõédG  ΩÓ`̀YEG  ¿CG  ’EG  ,á«≤«≤M  ô«Zh
 äÉaGôàY’G  ∑ôÑØj  ¿CG  ∫hÉ`̀M  ¬JOÉ©c
 É¡æe  »≤à°ù«d  ÜÉàμdG  »a  IOƒLƒªdG
 IôjõédG iDhQ ófÉ°ùj ÉjOhƒ«dƒg kÉª∏«a
 á©ª°S  ≈``dEG  IAÉ`̀ °`̀SE’G  ±ó¡H  á∏∏°†ªdG
 ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG ¢†jƒ≤Jh øjôëÑdG áμ∏ªe

.É¡«a
 »a Iô``̀jõ``̀é``̀dG ΩÓ`````̀YEG ø``̀e π``̀eCÉ``̀f
 ≈∏Y  É`̀fƒ`̀©`̀∏`̀£`̀j  ¿CG  ΩOÉ``̀≤``̀ dG  ¢`̀Vô`̀©`̀ dG
 øe ô`̀£`̀b »`̀a º`̀gó`̀æ`̀Y ∫É`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀M
 á«bƒ≤ëdG  äÉª¶æªdG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀J  ™``̀ bGh
 á«dhódG  ƒØ©dG  áª¶æe  ¢üNC’G  ≈∏Yh
 øe  ∫Éª©dG  ¢Vô©àj  Ée  âë°VhCG  »àdG
 øe øμdh ô£b »a äÉcÉ¡àfGh ∫Ó¨à°SG
 ¥ƒ≤M ™bGh ≈∏Y ±ô©àæd äÉcôÑa ¿hO

.∑Éæg ∫Éª©dG
 - ∑QÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG PÉ`̀à`̀ °`̀SCG |

 øjôëÑdG á©eÉL

çó`̀ ë`̀ dG á`̀ cô`̀ Ñ`̀ a ø`̀ «`̀ H zIô``̀ jõ``̀ é``̀ dG{ IÉ``̀æ``̀b
äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀∏`̀d »```̀∏```̀gC’G º`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG ó``̀jó``̀¡``̀Jh

 º∏©e  ï``jQÉ``à``dGh  ,ï``jQÉ``à``dG  Éæª∏©j
 äÉª°ùdG  øe  ¿G  ,º∏©àdG  ÖZôj  øªd  ô«Ñc
 πMGôe  π`̀c  »`̀a  ΩÉ¶©dG  IOÉ≤∏d  Iõ«ªªdG
 ,å`̀jó`̀ë`̀dGh  §`̀ °`̀ Sh’Gh  ó«©ÑdG  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG
 ,πÑ≤à°ùªdG  ±Gô`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  º`̀¡`̀JQó`̀b
 ,ôμÑe âbƒH ¬JÉÑ∏£àeh ¬JÉjóëJ Qƒ°üJh
 §£îdG  ™°Vh  øe  º¡æμªj  …òdG  πμ°ûdÉH
 º¡fGó∏H  íæªJ  »`̀à`̀dG  äÉ«é«JGôà°S’Gh
 ¬JÉ«£©e ™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQó≤dGh á©æªdG
 º¡fÉa »dÉàdÉHh ,∞©°†dG ’ Iƒ≤dG ™bƒe øe
 ™e ≥aGƒàj ÉªH º¡fGó∏H πÑ≤à°ùe ¿ƒ©æ°üj
 ídÉ°üªdG øY ôÑ©J »àdG á«æWƒdG º¡JÉ«Fôe
 ºgô«Z  øμªàj  ¿G  ¿hO  º¡Ñ©°ûd  É«∏©dG
 √óéj  Ée  Gòg  ,É¡«∏Y  ¬JGóæLG  ¢Vôa  øe
 ∫hC’G  AÉ≤∏dG  ø«eÉ°†ªH  ,πeCÉàªdG  ,ÓKÉe
 øH ¿Éª∏°S ô«e’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 ¬∏«f  ó©H  á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  AÉ`̀°`̀SDhQ  ™e
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  á≤K
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 á°SÉFôH √ƒª°S ∞«∏μàH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  OÓÑdG  »a  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ÆÉ°U  ó≤a  .iô``̀N’G  √ƒª°S  äÉ«dhDƒ°ùe
 ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ≥jôW á£jôN ºjôμdG √ƒª°S
 ¬ªdÉ©e º°SQ Éªc OÓÑ∏d  ôgGõdG  πÑ≤à°ùªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL
 ¥Éã«ªd  ¬fÓYEG  òæe  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 á«é«JGôà°S’  ¬FÉ°SQGh  ,»æWƒdG  πª©dG
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe Ωó≤Jh á°†¡fh ìÓ°UE’G
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á``̀jDhô``̀dÉ``̀H É`̀¡`̀≤`̀ë`̀d »``̀à``̀dGh
 É¡é¡f  ≈`̀∏`̀Y  OÓ``Ñ``dG  äQÉ``̀°``̀Sh  ,Ω2030
 ójõj  Ée  ∫Ó`̀N  iôÑc  äGRÉ`̀é`̀fEG  â≤≤Mh
 √ƒª°S  ÉgóY  óbh  .øeõdG  øe  øjó≤Y  øY
 á«°ù«FQ  ™`̀aO  π`̀eGƒ`̀Y  áKÓK  ∫hCG  ºjôμdG
 áμ∏ªe  á°†¡f  á∏°UGƒªd  √ƒª°ùd  Iõ`̀aÉ`̀M
 á«μ∏ªdG  á≤ãdG  ø`̀Y  IôÑ©ªdGh  øjôëÑdG
 »g{  É¡æY  ∫É`̀b  »àdGh  ,√ƒª°ùH  Iõjõ©dG
 Iô«Ñc  á«dhDƒ°ùeh  ¿ÉæàeGh  ôjó≤J  πëe
 äÉeÉ¡°SE’G{  á«fÉãdGh  ,zÉ¡∏ªëH  ±ô°ûJCG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  IódÉîdG
 Éeh ¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 »a  AÉ£©dÉH  á∏aÉM  Iô«°ùe  ∫GƒW  ¬H  ΩÉb
 ,øWƒdG  AÉæHh  »eƒμëdG  πª©dG  ¢ù«°SCÉJ
 Iôàa  ∫GƒW  äGôÑN  øe  oâ∏¡f  ÉªH  õàYCGh
 º∏©ªdG ¬∏dG ¬ªMQ ¿Éch ,√ƒª°S ™e »∏ªY
 áãdÉãdGh  ,z»`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  πª©dG  »`̀a  ∫hC’G
 á«æWh  äGAÉ``̀Ø``̀c  ø`̀e  OÓ`̀ Ñ`̀ dG  ¬μ∏àªJ  É`̀ e
 .RÉ`̀é`̀fE’G  ≥°ûYh  …óëàdG  ÖëH  õ«ªàJ
 É©bh  óéJ  πeGƒ©dG  √ò`̀g  ¿EÉ`̀ a  »dÉàdÉHh
 âbƒH õ«ªJ …òdG √ƒª°S iód ôK’G ójó°T
 πeGƒ©d  á°üMÉØdG  á≤«ª©dG  ¬àjDhôH  ôμÑe

 ¥ÉÑà°SG  äÉÑ∏£àeh  ,Iô°UÉ©ªdG  á°†¡ædG
 óbh  ,Ö°ùëa  ¬àÑcGƒe  ¢ù«dh  Qƒ£àdG
 mπÑ≤à°ùªH πFÉØàe ÉfCG{ ∫ƒ≤dÉH ∂dP øY ôÑY
 ó«cCÉJ  »`̀ah  .z¬FÉæHCG  πμdh  øWƒ∏d  ó`̀YGh
 ≥«≤ëJ{ ≈∏Y πª©dG  á∏°UGƒe ≈∏Y √ƒª°S
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á```̀jDhQ  äÉ©∏£J
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ∫Ó``̀N  ø``̀e  Ω2030
 ájƒdhC’G  äGP  á«eƒμëdG  èeGôÑdG  QÉWEGh
 QÉ°TG  Éªc  .zIOƒ°ûæªdG  äÉjÉ¨∏d  É k≤«≤ëJ
 ≈dEG  äÉjóëàdG  πjƒëJ  á«ªgG  ≈dEG  √ƒª°S
 É¡dÓN  øªa  ,Ωó`̀≤`̀à`̀dGh  ¢Vƒ¡æ∏d  ¢`̀Uô`̀a
 É¡Jƒb ø`̀eÉ`̀μ`̀e  ø``̀Y  á`̀«`̀ë`̀dG  º```̀e’G  ô`̀Ñ`̀©`̀J
 ±hô¶dG πX »a{ √ƒª°S ∫ƒ≤H ,á«≤«≤ëdG
 ¬LGƒj  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  á«FÉæãà°S’G
 ,ábƒÑ°ùe  ô«Z  ájOÉ°üàbG  äÉjóëJ  ºdÉ©dG
 ≈dEG  äÉjóëàdG  √òg πjƒëJ Éæ«∏Y Öéjh
 ÉæfÉªjEG  ≥∏£æeh  ,π©ØdÉH  ÉfCGóHh  ,¢Uôa
 ÉfRÉμJQG  ƒg  ÉæJGQOÉÑeh  Éæ££N  ìÉéæH
 ƒ¡a  zø`̀WGƒ`̀ª`̀dG{  á«æWƒdG  É`̀æ`̀Jhô`̀K  ≈∏Y
 √ƒª°S  ±OQGh  .zájOÉ°üàbG  Iƒb  Qó°üe
 á°Uôa  πãªJ  äÉjóëàdG  ¿CG  iôf{  ∫ƒ≤dÉH
 IQOÉÑªdG  ìhQ  AÉ``cPEGh  π°†aC’G  ≥«≤ëàd
 »àdG  á«WGôbhô«ÑdG  øY  G kó«©H  QÉμàH’Gh
 ô°üëæJ  ’h  .zΩÉ`̀J  πμ°ûH  ∫Gõ`̀ oJ  ¿CG  Öéj
 ó¡©dG  »dh  ƒª°ùd  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ«FôªdG
 äÉMÉéf ≥«≤ëàH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ™∏£àj  π`̀H  ,Ö°ùëa  á«∏ëe  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG
 »ªdÉ©dGh  »ª«∏bE’G  AÉ≤JQ’G  ≈`̀dEG  √ƒª°S
 äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£J á«ªgCG G kócDƒe ,áμ∏ªª∏d
 ƒªfh  ìÉàØfÓd  á`̀ª`̀YGó`̀dG  äÉ©jô°ûàdGh
 É«°ù«FQ Éμjô°T  √QÉÑàYÉH  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 »ah  ,ájOÉ°üàb’G  á°†¡ædG  »a  áeƒμë∏d
 ™«£à°ùf{  ∫ƒ`̀≤`̀dG  ≈∏Y  √ƒª°S  Oó°T  ∂`̀ dP
 ¿ƒμJ  Ió`̀jó`̀L  á«æWh  á°†¡f  ≥∏îf  ¿CG
 ,¬æ«μªJh øWGƒªdG áeóN »a ìÉéf á°üb
 ¿CG  ≈``̀dEG  ≈©°ùfh  ≥∏£æf  á«∏ëªdG  ø`̀eh

 äGOÉ°üàbG  áeóîd  G kõcôe  øjôëÑdG  ¿ƒμJ
 Éªc  .zÉ`̀gƒ`̀ª`̀f  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  á≤£æªdG
 ≈∏Y  õ«côàdG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  √ƒª°S  ó`̀cCG
 á`̀jƒ`̀ dhC’G  äGP  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG
 äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG)
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG ,á`̀MÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ,ä’É```̀°```̀ü```̀J’Gh
 äÉYÉæ°üdG  ,RÉ¨dGh  §ØædG  ,á«à°ùLƒ∏dG
 ¢ù∏ée ™°Vh ¿Gh ≥Ñ°S »àdG (á«∏jƒëàdG
 á«∏«°üØàdG  §£îdG  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG
 »a  º¡e  QhO  ø`̀e  É¡d  Éªd  ,É¡H  ¢Vƒ¡æ∏d
 √ƒªf  õjõ©Jh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  ó`̀ aQ{
 ÖfÉL  ≈dEG  ,zø«æWGƒª∏d  ¢UôØdG  ô«aƒJh
 á«£ØædG  äÉaÉ°ûμà°S’G  »`̀a  QÉªãà°S’G
 ádGó©dG  øe ójõªdG  ≥≤ëj ÉªHh ,IójóédG
 ∫Éb  ∂dP  »ah  ,™ªàéªdG  »a  ájOÉ°üàb’G
 ™°SƒàdGh  ƒªædG  ¢ùμ©æj  å«ëH{  √ƒª°S
 ™«ªédG  ≈∏Y  ô°TÉÑe  πμ°ûH  OÉ°üàb’G  »a
 √ƒª°S ΩÉªàgG øe ÉbÓ£fGh .z™ªàéªdG »a
 ó≤a  ä’ÉéªdG  πc  »a  ´GóH’Gh  QÉμàH’ÉH
 QÉªãà°S’G π°UGƒæ°S ÉæfCG{ ≈∏Y √ƒª°S ócCG
 º«gÉØe  õjõ©J  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a
 ≥∏îJh  ´Gó``̀ HE’G  õØëJ  »àdG  á«°ùaÉæàdG
 á«gÉªd  ¬∏«°üØJ  ¢Vô©e  »ah  .z¢UôØdG
 í°VhG  ,´Gó``̀ H’G  Rõ©J  »àdG  á«°ùaÉæàdG
 áMƒàØe  á«°ùaÉæJ  áÄ«H  Rõ©æ°S{  √ƒª°S
 »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ™e  áæ«àe  Qƒ°ùL  äGP
 ≥∏N »a º¡°ùj ÉªH ,õ«ªàdGh ´GóHE’G ÅaÉμJ
 ≥«≤ëJ  ºK  øeh  ¬eÉeCG  á«YƒædG  ¢UôØdG
 ÉgôKCG  ¢ùμ©æ«°S  »àdG  ¬`̀dÉ`̀eBGh  ¬JÉ©∏£J
 .z√QÉgORGh ¬FÉªfh øWƒdG äÉMÉéf ≈∏Y
 QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  Qhó``̀ d  ≥«ªY  ∑GQOG  ∂``̀dP  »``̀ah
 ,ô°UÉ©ªdG  »ªdÉ©dG  Ωó≤àdG  »a  ´Gó`̀ H’Gh
 ™jƒæJ  »`̀a  É«°ù«FQ  É kcôëe  É«ë°VG  ó≤a
 ¿Gó∏ÑdG  øe  ójó©dG  äGOÉ°üàbG  åjóëJh
 ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëJ ≈dEG  á«YÉ°ùdG
 »a  ÉYÉ°ùJG  OGOõ``̀J  Ió`̀YÉ`̀b  Óμ°T  ¿G  ó©H
 ∑ÓàeG  íÑ°UCG  å«M  ,áeó≤àªdG  ¿Gó∏ÑdG
 ¬Lƒe  πμ°ûH  áaô©ªdG  πFÉ°Sh  IRÉ`̀«`̀Mh
 á«∏YÉah  IAÉØμH  ÉgQÉªãà°SGh  ,èeôÑeh
 áaô©ªdG äGhOCGh äGQÉ¡ªdG èeO ∫ÓN øe
 ,IQƒ£àªdG  á«æ≤àdGh  ájQÉμàH’Gh  á«æØdG
 »ah  .…OÉ°üàb’G  ÉgQƒ£àd  ÉeRÓe  GôeCG
 º`̀FGO  √ƒª°S  ¿É`̀c  ó≤a  áÑ«ÑëdG  Éæàμ∏ªe
 IOÉjQ õjõ©Jh ºYO ≈∏Y ó«cCÉàdGh ΩÉªàg’G
 øe  ójõªdG  á`̀MÉ`̀JGh  ,QÉμàH’Gh  ∫É`̀ª`̀YC’G
 ¿É°†àMGh  øjôμàÑª∏d  á«YƒædG  ¢UôØdG
 IóYÉ°ùªdG  ºjó≤Jh  áÄ°TÉædG  äÉYhô°ûªdG
 ô«aƒJh  ,É`̀¡`̀d  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh  IQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’Gh
 õ«Øëàd  ºFÓe »©jô°ûJh …OÉ°üàbG  ñÉæe

.QÉμàH’Gh IOÉjôdGh ´GóH’G
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 Qƒ``¶``æ``e »````̀a π``̀Ñ``̀≤``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG á``̀ YÉ``̀ æ``̀ °``̀ U
(1) AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ  ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG  »```̀dh  ƒ`̀ª`̀°`̀S

 :º∏≤H
| ∫OÉY óª QóH .O 

 ∫hC’G ´ÉaódG §N ΩÓYE’G
!?ƒg øjCG !ÉædhO øY 

ó«°TQ ájRƒa

 »Hô©dG  ΩÓ`̀Y’G  ¿CG  ≈`̀dEG  Éæbô£J  ≥HÉ°S  ´ƒ°Vƒe  »a  }
 ôÑîdG  êÉ`̀à`̀fEG  »`̀a  É©HÉJ  É`̀eÓ`̀YEG  ¬Ñ∏ZCG  »`̀a  ∫Gõ``j  ’  ∞°SCÓd
 É°†jCG  ó≤àØj  ∫Gõ`̀j  ’  ¬``fCGh  ,çGó```MC’G  á«£¨Jh  áeƒ∏©ªdGh
 »é«JGôà°S’G iƒà°ùªdG  ≈∏Y (á°UÉîdG á«JÉeƒ∏©ªdG  õcGôe)
 »Hô©dG  »eƒ≤dG  øeC’ÉHh  ,IóM  ≈∏Y  ádhO  πc  øeCÉH  ≥∏©àªdG

!ΩÉY πμ°ûH
 ¢û«©j  ¿Éc  ,Üôà¨e  …Oƒ©°S  øWGƒªd  âa’  åjóM  »a
 ’GDƒ°S  ìôW  ,√OÓ`̀H  ≈∏Y  áægGôdG  IQƒ©°ùªdG  á∏ªëdG  á°üZ
 á«eÓYE’G  ÜôëdG  √òg  á¡LGƒe  »a  ÉæeÓYEG  ƒg  øjCG)  :Éª¡e
 º«gÉØªdG  ¬jƒ°ûJh  ≥FÉ≤ëdG  §∏N  É¡«a  ºàj  »àdG  (Iô«ÑμdG
 èàæà°ù«d !?á«dGƒàªdG äÉªé¡dG √òg øe ÉæeÓYEG øjCG !?QÉμaC’Gh
 ™e ÉædhO πeÉ©àJ ºd Ée) :ƒg √QhóH Éàa’ ÉLÉàæà°SG ájÉ¡ædG »a
 ájÉªM »a ´ÉaódG IQGRh á«ªgCG ™e πeÉ©àJ Éªc ìÓ°ùc ΩÓYE’G

!(IOGƒg ¿hO äÉªé¡dG ≈≤∏àæ°S ÉæfEÉa ÉæfGó∏H
 »a  ìÓ°ùc  ΩÓ``̀Y’G  á«ªgCG  ™eÉ°ùªdG  ≈∏Y  ó«©f  ø`̀d  }
 É¡æ°ûJ  »àdG  IójóédG  ÜôëdG  ¿CG  á°UÉNh  ,øgGôdG  ô°ü©dG
 á«é«∏N ∫hO É¡æe á«HôY ∫hO ≈∏Yh ºdÉ©dG ≈∏Y É¡æ«©H iƒb
 á≤«≤ëdG √òg ±ô©j πμdG !(á«°ùØfh ájôμa á«eÓYEG ÜôM) »g
 ƒg (»Hô©dG »eÓYE’G AGOC’G) øμdh ,»Hô©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 É¡æ°T ºàj »àdG IQƒ©°ùªdG äÓªëdG ΩÉeCG ÉØ«©°V ∫Gõj ’ …òdG

!ÉæHƒ©°T ≈∏Yh ÉæfGó∏H ≈∏Y á«eÓYEG Ühôëc
 (ájQÉÑNEG  äGƒæb) É¡æe á«Hô©dG  äGƒæ≤dG  øe äÉÄe ∑Éæg
 ø°ûJh πH ,ïjQÉà∏d  ÅWÉîdG  ™bƒªdG  »a ∞≤J É¡fCG  ÉeEG  IRQÉH
 ,»Hô©dG  π≤©∏d  á«∏«∏°†àdGh  á«¡jƒ°ûàdG  äÓªëdG  É¡JGòH  »g
 á≤WÉf  äGƒæb  É¡fCG  ÉeEGh  ,zIôjõédG{  IÉæb  RQÉÑdG  É¡LPƒªfh
 (CCN-BBC) πãe π«∏°†àdG »a IQƒ£N π≤J ’ á«Hô©dÉH
 ¿Gô`̀jE’  á©HÉJ  iô`̀NCG  äGƒæb  Éª¡©eh  á«Hô©dÉH  ø«à≤WÉædG
 (á«eÓYE’G  ÜôëdGh  á«fGôjE’G  äÉeƒ∏©ªdG  Üô`̀M)  ó°ùéJh
 øjôëÑdGh  ô°üeh  ájOƒ©°ùdG  ó°V  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  É`̀æ`̀dhO  ≈∏Y
 ÉjQƒ°Sh  ¥Gô©dG  »a  IôFGódG  ≥FÉ≤ëdG  √ƒ°ûJh  ,äGQÉ``̀eE’Gh
 »àdG  á«fGôjE’G á«eÓYE’G IóæLC’G Ö°ùëHh ,Égô«Zh ¿ÉæÑdh

 (IDƒdDƒ∏dGh  øjOÉ«ªdGh  ºdÉ©dG)  äGƒæ≤dG  ∂∏J  πc  »a  Égôjój
 ¿hO øμdh á«HôY äGƒæb É¡fCG ÉeEGh !»fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG
 É¡¡LGƒJ  »àdG  (∫ƒ≤©dG  ÜôM)h  çGó`̀MC’G  áeÉî°V  iƒà°ùe

!á«Hô©dG Üƒ©°ûdG
 á«eÓYE’G ÜôëdG ±GôWCG πc ºZQ …òdG »Hô©dG ΩÓYE’G }
 É©HÉJ)  ∫Gõ``̀j  ’  ¬``̀ dhOh  á≤£æªdG  ó°V  É¡¡«LƒJ  ºàj  »`̀à`̀dG
 ,á«Hô¨dG  á«eÓYE’Gh  ájôμØdG  äÉéàæª∏d  IOÉ`̀Y  (Éμ∏¡à°ùeh
 »àdG  äÉéàæªdG  ∂∏J  ÜÉ£N  ∂«μØJ  hCG  ó°U  ≈∏Y  QOÉ`̀b  ô«Zh
 áMÉ°S  »a  ¬fCG  ∑Qój  ¿CG  ≈∏Y  QOÉb  ô«Z  ƒg  Éª∏ãe  ,É¡μ∏¡à°ùj
 ô«KCÉàdGh  ô««¨àdG  äGhOCG  ≈∏Y  áªFÉb  (IójóL  á«dhO  Üô`̀M)
 π«édG äGhOCG øe Égô«Zh ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’Éc ,áªYÉædG
 á«Hô©dG  äGƒæ≤dG  Iôãc  º`̀ZQ  ,∫É`̀«`̀LCG  øe  √ó©H  É`̀eh  ™`̀HGô`̀dG

!É¡μ∏àªJ »àdG áªî°†dG äÉ«fÉμeE’Gh ájQÉÑNE’G
 áaó¡à°ùªdG) á°UÉNh á«Hô©dG ∫hódG »©J ºd Ée π©ØdÉHh }
 ´ÉaódG  §N ƒg ΩÓY’G)  ¿CG  (»eÓYE’G  ¬jƒ°ûàdGh  π«∏°†àdÉH
 ,(á«Hô©dG  ´É`̀aó`̀dG  äGQGRh  ø`̀Y  á«ªgCG  π≤j  ’  …ò``dG  ∫hC’G
 áMÉ°S)  ÉgQÉÑàYÉH  IôKDƒªdG  ¬JGƒæb  ™e  πeÉ©àj  ¿CG  »dÉàdÉHh
 ,á«YGh äGQGOEG øe ∂dP ¬Ñ∏£àj ÉªH (á«eÓYE’G ÜhôëdG ó°üd
 åëH  õcGôeh  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  á°ü°üîàe  á«eÓYEG  QOGƒch
 ÜôëdGh  ¬jƒ°ûàdG  äÉHÉ£N  ∂«μØàd  ,É¡d  á©HÉJ  á«é«JGôà°SG
 ∂dP  πμH  á≤«≤M  ø°üëàJ  ºd  Ée  ,Égó°V  ájôμØdGh  á«eÓYE’G
 á«Hô©dG  äGQÉ°ùîdG  ¿EÉ`̀a  (á«FGƒ°ûY  ô«Z)  á«ª∏Y  á`̀jGhô`̀Hh
 √ó©H  É`̀eh  2011  çGó``MCG  »a  çó`̀M  Éªc  ÉeÉªJh  ,≈dGƒàà°S
 äGô`̀¨`̀ã`̀dG º`̀é`̀M) ¬`̀dÓ`̀N ø``e í`̀°`̀†`̀JG …ò```̀dG ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG »``a
 ÜôMh  á«ª«gÉØªdG  ÜhôëdG)  ó°U  »a  (ájôμØdGh  á«eÓYE’G
 á«Hô¨dG)  ájOÉ©ªdG  iƒ`̀≤`̀dG  É¡à≤∏WCG  »`̀à`̀dG  (äÉë∏£°üªdG
 á≤£æªdG  »`̀a  ¢ùeÉîdG  É`̀gQƒ`̀HÉ`̀Wh  (á«côàdGh  á`̀«`̀fGô`̀jE’Gh
 π«μ°ûJ øeR »ah ,áªYÉædG ÜhôëdG øeR »a ÉæfC’h !á«Hô©dG
 ≈∏Y  …òdG  øeõdG  ƒ¡a  ,á«eÓYE’G  äGhOC’É`̀H  »YƒdGh  ∫ƒ≤©dG
 Éªc  ΩÓ`̀Y’G  ™e  πeÉ©àJ  ¿CGh  É«eÓYEG  ¬«a  ƒë°üJ  ¿CG  ÉædhO

!É¡«a ´ÉaódG äGQGRh ™e πeÉ©àJ

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 
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 ™«Ñ∏d  »°SQhO  ∑ÉL  ôàjƒJ  ¢ù«FQ  ìôW
 á°ùªN  πÑb  áμÑ°ûdG  ≈∏Y  É¡Ñàc  Iójô¨J  ∫hCG
 ≈àM  äGó`̀jGõ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀YCG  â¨∏Hh  ,É`̀eÉ`̀Y  ô°ûY
 ,Q’hO ¿ƒ«∏ªdG ∞°üfh ø«fƒ«∏e óMC’G ¢ùeCG
 ójóédG ´ƒædG Gòg ≈∏Y á«¡°ûdG ≈∏Y ô°TDƒe »a

 .äÉXƒØëªdG øe
 21  »a  O qô`̀Z  ób  áμÑ°ûdG  ¢ù°SDƒe  ¿É`̀ch
 .zôàjƒJ ≈∏Y »HÉ°ùM äCÉ°ûfCG{ :2006 ¢SQÉe
 ™bƒe  ≈``̀dEG  É`̀£`̀HGQ  á©ªédG  Ωƒ`̀j  ™`̀°`̀Vh  ó`̀bh
 ºjó≤J  ø«ÑZGô∏d  øμªj  å«M  ,zõ`̀∏`̀Hƒ`̀«`̀dÉ`̀a{

.AGô°û∏d º¡°VhôY
 ìÉÑ°U ≈àM ≈∏YC’G ¢Vô©dG áª«b â¨∏Hh
 ,Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀ª`̀dG  ∞`̀°`̀ü`̀fh  ø«fƒ«∏e  ó```̀MC’G
 º°SÉH  ¬°ùØf  ø`̀Y  ± qô`̀©`̀j  Ωóîà°ùe  ¬`̀e qó`̀ bh

 .z»aÉà°ùjG{
 äGójô¨àdG ≈∏Y äGOGõªdG ™bƒe í°VhCGh
 Éª«a  QGô≤dG  ¬d  Oƒ©j  Iójô¨àdG  ÖMÉ°U{  ¿CG
 (äÉfÉ«H  Ió`̀YÉ`̀b)  ≈∏Y  Égô°ûf  ójôj  ¿É`̀c  GPEG
 .zá≤Kƒe  Iójôa  áî°ùf  AÉ°ûfE’  øjÉ°ûàcƒ∏H

 ≈∏Y  PGƒëà°S’G  ≈∏Y  Iójô¨J  AGô°T  Ωƒ≤jh
 á©bƒe  ¿ƒ`̀μ`̀J  É¡æY  Ió`̀jô`̀a  á«ªbQ  IOÉ`̀¡`̀°`̀T{
 ôÑY  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ≥`̀ ah  ,zÉ¡ÑMÉ°U  ø`̀e  á`̀≤`̀Kƒ`̀eh

 Iójô¨àdG ≈≤ÑJh .áHƒLC’Gh á∏Ä°SCÓd ¬àëØ°U
 ∑ÉL  ÉgÉ≤HCG  ∫ÉM  »a  ™«ªé∏d  IôgÉX  É¡°ùØf

.áμÑ°ûdG ≈∏Y ôàjƒJ hCG »°SQhO

 ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ..Q’hO  »`̀fƒ`̀«`̀ ∏`̀e  ≈```̀ dEG  É`̀gô`̀©`̀ °`̀S  π``°``Uh
OGõ`̀e  »`̀a  ™«Ñ∏d  »```̀dhC’G  Ió`̀jô`̀¨`̀à`̀dG  ¢Vô©j  zô`̀à`̀jƒ`̀J{

 157 ¿ƒbô°ùj ¢Uƒ°üd
 øFGõN øe πHhQ ¿ƒ«∏e
 É`̀«`̀ °`̀ShQ »``̀a ∑ƒ``æ``H

 á«°ShôdG  áª°UÉ©dG  »`̀a  áWô°ûdG  åëÑJ
 øe É«∏Mh ’GƒeCG  Gƒbô°S  ¢Uƒ°üd  øY ƒμ°Sƒe
 IójóY  ΩÓYEG  πFÉ°Sh  äôcPh  .á«aô°üe  øFGõN
 ¿CG  ≥«≤ëàdG  äÉ¡L  ≈`̀ dEG  GOÉæà°SG  ó`̀MC’G  ¢ùeCG
 157`H ¬àª«b Q só n≤ oj GôNDƒe ¬àbô°S ºJ Ée »dÉªLEG

 .(hQƒj ¿ƒ«∏e 1^7) πHhQ ¿ƒ«∏e
 Gòg ∞°üf  ƒëf  ¿CG  πFÉ°SƒdG  √òg â©HÉJh
 ,»fÉªàF’G  ƒμ°Sƒe  ∂æH  ¢ù«FQ  ¢üîj  ≠∏ÑªdG
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  Gƒëàa  ¢Uƒ°ü∏dG  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ƒ``jOGQ  á£ëe  äô``̀cP  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e  .ø`̀FGõ`̀î`̀dG
 äQôμJ äÉbô°ùdG √òg πãe ¿CG z»Øμ°Sƒe ƒμjEG{
 ’Gƒ``̀eCG  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,Iô``«``NC’G  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`̀a
 ø«jÓe  3^3  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀jõ`̀J  áª«≤H  äGô`̀gƒ`̀é`̀eh
 »°VÉªdG ôjGôÑa »a øFGõN øe É¡àbô°S ºJ hQƒj
 ∞≤J áHÉ°üY ∑Éæg ¿CG áWô°ûdG ¢VôàØJh .√óMh

 .ºFGôédG √òg πãe AGQh

 ..∫É°üØf’G QGôb ºZQ
 â°ùjh »fÉc Oƒ``©j πg
?¿É«°TOQÉc º``«c ≈``dEG

 â°ùjh  »fÉc  ,»μjôeC’G  ÜGô`̀dG  »æ¨e  ôÑY
 º«c  áªéædG  ¬`̀à`̀LhR  ≈``̀dEG  IOƒ©∏d  ¬à«æeCG  ø`̀Y
 ≈dEG Éª¡æ«H ôeC’G ∫ƒ°Uh øe ºZôdÉH ,¿É«°TOQÉc
 19  »a  ¥Ó£dG  Ö∏W  É¡ªjó≤Jh  Ohó°ùe  ≥jôW

 .ôjGôÑa
 Éª¡fCG ÉeÉY 43 ôª©dG øe ≠dÉÑdG »fÉc OOôjh
 çóëj  ÉªY  ô¶ædG  ¢†¨H  á∏FÉY  ÉªFGO  ¿Éfƒμ«°S
 ,º«c  ≈dEG  IOƒ©dG  ™«£à°ùj  ¬`̀fCGh  ,Éª¡LGhR  »a
 Éª¡dÉ°üØfG AÉæKCG Iôàa ÉªgOÉ©àHG ¿CG ó≤à©j å«M

 .ójóL øe ôYÉ°ûªdG Oóéj ób
 z∞``j’ Ohƒ``«``dƒ``g{ ™`̀bƒ`̀ª`̀d Qó`̀°`̀ü`̀e ∫É```̀bh
 ™«£à°ùj  ¬`̀ fCÉ`̀ H  ô©°ûj  »`̀fÉ`̀c  ¿EG  :»``μ``jô``eC’G
 øe ô«ãμdG ∑Éæg ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,º«c ≈dEG IOƒ©dG
 ,»ë°üdG  ôéëdG  ÖÑ°ùH  ;Éª¡àbÓY »a §¨°†dG
 ,áØ∏àîe  øcÉeCG  »a  ¢û«©dG  ¿Gójôj  Éª¡«∏c  ¿CGh
 »g ácôà°ûªdG  áeƒeC’Gh IƒHC’G  ¿CG  ±ô©j ¬æμd
 ¬àë°Uh  ,Éª¡dÉØWCG  π`̀LCG  øe  ó«MƒdG  π«Ñ°ùdG
 ∑QóJ  É¡∏©éj OÉ©àH’G  ¿CÉH  ô©°ûj  ¬æμd  ,á«∏≤©dG

 .√ó≤àØJ Ée
 ºJÉN …óJôj ƒgh G kôNDƒe »fÉc ógƒ°T óbh
 ¿CG  π`̀eCÉ`̀j  ¬``fCG  ƒ`̀g  ÖÑ°ùdG  ¿CG  ø«ÑJh  ,¬``̀LGhR
 É¡fÉμe  ≈`̀ dEG  ájÉ¡ædG  »`̀a  Éª¡æ«H  ábÓ©dG  Oƒ©J
 º«μH ∂°ùªàe »fÉc ¿EG :Qó°üªdG ∫Ébh .í«ë°üdG
 QGôb  ¿Éc  ÉjCGh  ¬gÉéJ É¡Øbƒe øY ô¶ædG  ¢†¨H
 Qó°üªdG  Oó°T  ,ôNB’G  ÖfÉédG  ≈∏Yh  .áªμëªdG
 É¡JódGhh º«c ™e Ió«L ábÓ©H ßØàëj ¬fCG ≈∏Y

.á∏FÉ©dG OGôaCG á«≤Hh ôæ«L ¢ùjôc

 »``̀μ``̀jô``̀eCG π````̀LQ ¢``̀Vô``̀Y
 ø£°SƒH  á`̀æ`̀jó`̀e  »``̀a  ¬`̀dõ`̀æ`̀e
 ,™«Ñ∏d  ¢ùà°Sƒ°TÉ°SÉe  áj’ƒH
 â∏©L  ¬«a  Ió``MGh  Iõ«e  øμd
 ,ÜGô¨à°SG  ádÉM  »a  øjô«ãμdG
 AGô°T øY ¿hôNBG ¢VôYCG Éª«a
 áØ«ë°U  äô`````̀cPh  .∫õ``̀æ``̀ª``̀dG
 ¢ùeCG  ,á«fÉ£jôÑdG  zø`̀°`̀ü`̀dG{
 ¿ƒ`̀μ`̀ª`̀dG  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ¿CG  ,ó````̀MC’G
 iô````Lh Ωƒ`````̀f ±ô`````̀Z 4 ø`````̀e
 ™«Ñ∏d  ¢VôY  GôNDƒe  √ójóéJ

 .Q’hO ∞dCG 890 πHÉ≤e
 á«LQÉîdG  Qƒ°üdG  äó`̀Hh
 ô`̀¡`̀¶`̀j  PEG  ,á```̀jOÉ```̀Y  ∫õ`̀ æ`̀ ª`̀ ∏`̀ d
 ∫RÉæªdG  á«≤ÑH  Iƒ°SCG  Éjó«∏≤J
 øμd  .»`̀μ`̀jô`̀eC’G  RGô`̀£`̀dG  ≈∏Y
 ¿CG ƒ``̀g ô````̀eC’G »``̀a ¢`̀û`̀gó`̀ª`̀dG
 •Éëe  ∫õæªdG  π`̀NGO  ΩÉªëdG
 ’h ,á`̀jÉ`̀¨`̀∏`̀d ±É`̀Ø`̀°`̀T êÉ``Lõ``H
 ≈∏Y  á`̀«`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N  …CG  ô`̀ aƒ`̀ j
 Óa  ¢VÉMôªdG  É``eCG  ,¥Ó```̀WE’G

 AÉ`̀LQCG  á«≤H  øY  A»°T  ¬∏°üØj
 .∫õæªdG

 OGhQ ΩÉªàgG ∫õæªdG »≤dh
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe
 øjòdG  ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a
 .≥£æªdG  êQÉN  ô`̀eC’G  º¡d  GóH

 É¡æe  äGô«°ùØJ  ¢†©ÑdG  Ωóbh
 ó`̀MCG  hCG  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¿CG
 øe  »fÉ©j  ¿É`̀c  ¬Jô°SCG  OGô``̀aCG
 ¿CG  »æ©j  É`̀e  ,ájó°ùL  á`̀bÉ`̀YEG
 Ö©°üj  ó`̀ b  ¢`̀VÉ`̀Mô`̀ª`̀dG  ÜÉ``̀H
 ºdh .¬àLÉM AÉ°†b óæY ¬àcôM

 áÑ°SÉæªdG  √òg  AÉaô¶dG  ∑ôàj
 Gƒ``̀dOCÉ``̀a ΩGô```μ```dG Qhô````̀e ô`̀ª`̀J
 :∫É`̀b  ø`̀e  º¡æªa  ,º¡JÉ≤«∏©àH
 äÉªdÉμe AÉæKCG  ∂°ùØf ¢ùæJ ’{
 AÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ d  Ö````̀gò````̀Jh  ,ΩhhR

.z∂àLÉM

á``«é∏ãdG ≥``WÉæªdÉH AÉ``à°ûdG »``a ±Gô``îdG ≠``Ñ°U Ö``Ñ°S

 è«c  ¢`̀S’ƒ`̀μ`̀ «`̀ f  π`̀ã`̀ª`̀ª`̀dG
 á``°ù`eÉ``îdG  Iô``ª∏d  êhõ``àj
É keÉY  31`H  √ô`¨`°ü`J  IÉ`à`Ø`H

 ¬aÉaõH ,¢SÉé«a ¢S’ »a ,è«c ¢S’ƒμ«f »ªdÉ©dG ºéædG πØàMG
 øe  á¨dÉÑdG  ,zÉJÉÑ«°T  ƒμjQ{  á«fÉHÉ«dG  ¬à≤jó°U  øe  á°ùeÉîdG  Iôª∏d
 è«c  ¢S’ƒμ«f  á`̀LhR  Qƒ°†M  ô¶æ∏d  â`̀aÓ`̀dGh  .É`̀ keÉ`̀Y  26  ôª©dG
 á©ªédG Ωƒj »ªdÉ©dG ºéædG ¬æ∏YCG …òdG ,±ÉaõdG πØM ¬æHGh á≤HÉ°ùdG
 57  ôª©dG  øe  ≠dÉÑdG  è«μd  á°ùeÉîdG  áéjõdG  √òg  ó©Jh  .»°VÉªdG
 ΩÉY  »a  §≤a  ΩÉ`̀jCG  4  iƒ°S  á©HGôdG  ¬àéjR  ôªà°ùJ  ºd  å«M  ,É keÉY

.2019

∞fC’G  áë°ùe  πÑb  zÉfhQƒc{  ∞°ûàμJ  á«°ù«dƒÑdG  ÜÓμdG  :á°SGQO

 ádhGóàe  Qƒ`̀°`̀U  äô°ûàfG

 GóædôjEG  »a  áZƒÑ°üe  ±Gôîd

 ÖÑ°ùdG ¿CG ø«ÑJ Éªc ,á«dÉª°ûdG

 »a  É`̀gOÉ`̀é`̀jEG  π«¡°ùJ  ∂`̀ dP  ø`̀e

 äAÉ``̀Lh .á`̀«`̀é`̀∏`̀ã`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 GóædôjEG »a ±GôîdG ≠Ñ°U Iôμa

 πLCG  øe  AÉà°ûdG  »a  á«dÉª°ûdG

 è∏ãdG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀æ`̀cÉ`̀eCG  ó`̀jó`̀ë`̀J

 .É¡YÉ«°†d É kÑæéJ ,∞«ãμdG

 ™àªàJ  ±Gô`̀î`̀dG  ¿CG  ôcòj

 á```̀«```̀cGQOEG äGQó``````̀bh Iô```̀cGò```̀H

 º«≤J  ¿CG  É¡æμªj  PEG  ,á`̀∏`̀gò`̀e

 É¡°†©H  ó`̀fÉ`̀°`̀ù`̀Jh  ,äÉ`̀ bGó`̀ °`̀U

 ¿õëJh  ,∑QÉ`̀©`̀ª`̀dG  »`̀a  É°†©H

.íHò∏d É¡fGôbCG òNDƒj ÉeóæY

 »```````a ≈``````¡``≤``e ¥Ó`````ZEG
 Iƒ``¡≤dG  ¬``ªjó≤àd  â```jƒ`μ`dG
∫É````Ø``WC’G z™`````°VGô```e{```H

 óMCG óMC’G ¢ùeCG âjƒμdG »a áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh â≤∏ZCG
 ó©H  ∫ÉØWC’G  z™°VGôe{  »a  ¬æFÉHõd  Iƒ¡≤dG  ¬ªjó≤J  ÖÑ°ùH  »gÉ≤ªdG

 .»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ôÑY ƒjó«a ™WÉ≤ªH ∂dP ≥«KƒJ
 èjhôJ ¿CÉ°ûH ihÉμ°T IóY IQGRƒdG »≤∏J ó©H ≈¡≤ªdG ¥ÓZEG ºJh
 Ée ƒgh ,™°VGôªdG √ò¡H Iƒ¡≤dG ºjó≤J ∫ÓN øe áÑjôZ Iôμa ≈¡≤ªdG
 á£°ûfC’G IQƒ°U ¬jƒ°ûJh ,ΩÉ©dG AÉ«ëdG ¢TóN Ö«dÉ°SCG øª°V πNój
 πFÉ°Sƒd  ôjQÉ≤J  Ö°ùëH  ,É¡H  ∫ƒª©ªdG  íFGƒ∏d  ∞dÉîeh  ájQÉéàdG

 .á«∏ëe ΩÓYEG
 ≈¡≤ªdG ≈∏Y øFÉHõdG ∫ÉÑbEG  ájQÉÑNEG äÉHÉ°ùM â≤Kh ¿CG ≥Ñ°Sh
 á«Hô©dG ¿óªdG ¢†©H »a äô°ûàfG »àdG ,™°VGôªdG √òg ≈dEG CÉéd …òdG
 Ó°†a ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG  øe óë∏d  É¡à©æe Ée ¿ÉYô°S »àdGh

 .ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG É¡àØdÉîe øY
 ,AÉ£°ûædG  πÑb  øe  áæjÉÑàe  π©a  OhOô`̀H  ¥Ó`̀ZE’G  QGô`̀b  πHƒbh
 øe  º¡æ«Hh  ,IôgÉ¶dG  √òg  ôμæà°SGh  QGô≤dG  Gò¡H  ÖMQ  øe  º¡æ«H
 Iôμa  º¡°†aQ  º`̀ZQ  ¥Ó``̀ZE’G  Gò¡d  »fƒfÉ≤dG  Æƒ°ùªdG  øY  ∫AÉ°ùJ

.™°VGôªdG

ΩÉªëdG »``a ¢ûgóªdG ¬Ñ«Y ø``μd ..π«ªL ∫õ``æªdG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

±ÉéY äGƒæ°S 4 ≈∏Y øgGôJ áØFGR á«bƒ≤M äÉª¶æe
 ô°ûf »a G kôNDƒe äCGóH êQÉîdG »a zá°ù«°ùªdG{ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉª¶æe
 ¿Gô`̀jE’  á«dGƒe  á«HÉgQEG  äÉYÉªL  øe  IÉ≤à°ùe  Ö`̀jPÉ`̀cCGh  áØjõe  äÉeƒ∏©e
 »fÉ°ùfE’Gh  »bƒ≤ëdG  ™°VƒdG  ∫ƒM iôNCG  á«HhQhCG  ¿óeh ¿óæd  »a  áª«≤e
 »àdG  á«bƒ≤ëdGh  á«°SÉ«°ùdG  äGõéæªdG  ≈`̀ dEG  ¿hô¶æj  ’h  ,øjôëÑdG  »a
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«LƒJ ÉgôNBG ¿Éch ,ø«æWGƒª∏d ádhódG É¡Jôah
 Å«¡j Ée ƒgh ,áMƒàØªdG ¿ƒé°ùdG AÉ°ûfEG ≈∏Y πª©dÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
 AÉ¡àfG ó©H IÉ«M øe ¬«∏Y ¿ƒ∏Ñ≤«°S Éªd A’õædGh øjõéàëªdGh ø«eƒμëªdG
 øjôëÑdG  »a  á∏eÉ©dG  á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédG  äQÉ°TCG  Éªch  ,º¡«àeƒμëe  Ióe
 ,áæ«fCÉª£dG ¢SƒØædG »a å©Ñj ±ƒ°S AGôLE’G Gòg ¿EÉa ,ô«NC’G É¡YÉªàLG »a
 øeh ..»HÉéjEG  πμ°ûH ™ªàéªdG  ≈dEG  IOƒ©dG  ≈dEG  ø«eƒμëªdG  É k«°ùØf  ™aójh
 »àdG á«dhódG ôjQÉ≤àdG ¢†©H á«æjôëÑdG äÉ«©ªédG √òg äó≤àfG iôNCG á¡L
 zIôjõédG{ IÉæb äó≤àfG Éªc ..á«bƒ≤ëdG ádhódG äGõéæe ≈∏Y É k«æéJ øª°†àJ
 á©ª°S Oó¡j ÉªH ,óMGh ±ôW øe äGQƒ°üJ ∫hÉæàJ èeGôH åÑJ »àdG ájô£≤dG
 ΩÉ¶ædG  ™e  ¢VQÉ©àjh  ,∫ƒÑ≤e  ô«Z  É k«FGóY  kÓªY  ôÑà©jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód »°SÉ°SC’G
 øjôëÑdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  â`̀YO  É¡à¡L  øe
 ™°Vh ∫ƒM áWƒ∏¨e äGAÉYOG ô°ûf ΩóY ≈dEG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉHÉ°ùM

.í«ë°U ô«Z ∂dP ¿C’ ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe »a »ë°üdG A’õædG
 ÖjPÉcCG  ™e  áeOÉb  ±ÉéY  äGƒæ°S  ™`̀HQCG  ¢û«©J  ¿CG  øjôëÑdG  Qób  ¿PEG
 áWƒ∏¨e ôjQÉ≤J øe É k°†jCGh ,zá°ù«°ùe{ á«bƒ≤M äÉ«©ªL øe Qó°üJ ¢ùFÉ°SOh
 ..øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ó°V  zá«ªeCG{  äÉª¶æe  øe  Qó°üJ

 äGõéæªdG á°ù«°ùªdG äÉª¶æªdG √òg πgÉéàJh
 »àdG  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉ°†ëdG
 á«dhO á«ãëH äÉ°ù°SDƒe IOÉ¡°ûH ádhódG É¡≤≤ëJ

 á`̀dhO  184  ø«H  ø`̀e  40  áÑJôªdG  G kô`̀NDƒ`̀e  øjôëÑdG  â∏àMG  ó≤a  ,á∏≤à°ùe
 ô°TDƒªd  É k≤ah  ,ºdÉ©dG  »a  ájôM  ôãcC’G  äGOÉ°üàb’G  Ö«JôJ  »a  ºdÉ©dG  »a
 êóàjô«g)  á°ù°SDƒe  øY  QOÉ°üdG  2021  ΩÉ©d  …ƒæ°ùdG  ájOÉ°üàb’G  ájôëdG
 ..ø£æ°TGh  Égô≤e  á«μjôeCG  ájôμa  á«ãëH  á°ù°SDƒe  »`̀gh  ,(ø°ûjófhÉa
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hód  »dhódG  ∂æÑ∏d  »ª«∏bE’G  ôjóªdG  ócCG  á«fÉK  á¡L  øeh
 øjôëÑdG  ¿CG{  :zè«∏îdG  QÉÑNCG{  »a  ¢ùeCG  Ωƒj ¿Éª«∏°SƒHCG  ΩÉ°üY »é«∏îdG
 ø«H  IGhÉ°ùe  ôãcCG  πª©dG  ¢Uôa  π©éH  ≥∏©àj  Éª«a  É kXƒë∏e  É keó≤J  â≤≤M
 ƒgh ,áFÉªdÉH 45 ≈dEG ICGôªdG ácQÉ°ûe áÑ°ùf â©ØJQG å«M ,ICGôªdGh πLôdG

.zô«Ñc »HôY RÉéfEG
 ÖfGƒédG »a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡≤≤ëJ »àdG áeó≤àªdG äGõéæªdG √òg πc
 É¡«dEG  ô¶æJ  ’  ,É k°†jCG  á«°SÉ«°ùdGh  πH  ,ájô°SC’Gh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G
 É¡jód  »¡a  ,êQÉîdG  »a  IOƒLƒªdG  zá°ù«°ùªdG{  á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédG  ∂∏J
 á«HÉgQE’G äÉYÉªédG OÉ≤MCGh á«gGôμdG É¡Hƒ°ûJ øjôëÑdG ∫ƒM á≤Ñ°ùe Iô¶f
 ..iôNCG á«HhQhCG ¿óeh ¿óæd »a á«fGôjEG ∫GƒeCÉH áª«≤ªdGh ¿GôjE’ á«dGƒªdG
 áØ°üæe  hCG  IójÉëe  hCG  á«Yƒ°Vƒe  äÉeƒ∏©e  ÉgôjQÉ≤J  øe  ô¶àæf  ød  ∂dòd
 Éæ∏b Éªch ..øjôëÑ∏d ájOÉ©e äÉ¡LƒJh ¥É£f øª°V πª©J É¡fC’ ..øjôëÑ∏d
 É k©e á«°SÉ«°S áæ£ah ΩõëH É¡d …ó°üàdG Éæ«∏Y ,áeOÉb ±ÉéY äGƒæ°S 4 É¡fEG

.zøjôcÉªdG ô«N ¬∏dGh ..¬∏dG ôμªjh ..¿hôμªjh{

 á«°ù«dƒÑdG  ÜÓμdG  ¿CG  øY  IójóL  á`̀°`̀SGQO  âØ°ûc
 áHÉ°UEÓd  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  ä’É`̀ë`̀ dG  ±É`̀°`̀û`̀à`̀cG  ≈`̀∏`̀Y  IQOÉ```̀b
 äÉë°ùªdG  øe  ´ƒÑ°SCG  øe  ôãcCG  πÑb  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 iôLCG á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jO{ áØ«ë°U ≥ahh .á«∏ª©ªdG
 »a  á«°ù«dƒÑdG  ÜÓμdG  á«dÉ©a  ∫ƒM  áHôéJ  ¿ƒãMÉÑdG
 Ωó≤dG  Iôc  …OÉ`̀f  »ÑY’  ≈∏Y  áHÉ°UE’G  ä’É`̀M  ±É°ûàcG
 ¢üëØd IGOCÉc ÜÓμdG ™°Vh ºJh ,z√óæà°ShCG{ »μ«é∏ÑdG
 Éμ«é∏H äGQÉ`̀£`̀e »`̀a  Oó`̀é`̀dG  ø`̀jó`̀aGƒ`̀∏`̀d  äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG

 .äGQÉeE’Gh Góæ∏æah
 äÉë°ùe  º°ûH  ÜÓμdG  ∞«∏μJ  ºJ  áHôéàdG  ∫Ó`̀Nh
 …CG  øY  É kãëH  ø«ÑYÓdG  §`̀HEG  ∫Ó`̀N  øe  ¥ô©dG  áëFGôd
 OƒLh á≤HÉ°ùdG äÉ°SGQódG âØ°ûc å«M ,ihó©∏d äÉeÓY

 .áHÉ°UEÓd ∫hC’G Ωƒ«dG òæe ¢Shô«Ø∏d Iõ«ªe áëFGQ
 ¢ü«î°ûJ  äGhOCG  É«dÉM óLƒJ ’ ,∂dP  øe ºZôdÉHh
 º°ûdG  ΩÉ¶f  AÉæãà°SÉH  ,¢Shô«ØdG  ±É°ûàcG  ≈∏Y  IQOÉ`̀b

.ÜÓμ∏d á«°SÉ°ùëdG ójó°T
 äQÉ°TCG ób á«μæª∏ØdG zOQGófÉà°S …O{ áØ«ë°U âfÉch
 ó©j Ée ƒgh ,%99^5 ≠∏Ñj ábO ∫ó©e É¡jód ÜÓμdG ¿CG ≈dEG
 »àdG ,∞fC’G øe IPƒNCÉªdG ájôÑàîªdG äÉë°ùª∏d É k¡HÉ°ûe

.ÉfhQƒc ¢Shô«a øY ∞°ûμ∏d QÉÑàNG ºgCG ôÑà©J
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األف دينار لت�سجيل اجلهاز الطبي عايل اخلطورة

وزيرة ال�سحة ت�سدر قراًرا بتحديد ر�سوم الأجهزة واملنتجات الطبية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأ�شدرت وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح 

قراًرا ب�شاأن حتديد فئات ر�ش�م امل�ؤ�ش�شات 

 3 القرار  وت�شمن  اخلا�شة،  ال�شحية 

جداول تتعلق باخلدمات وطلبات االأجهزة 

واملنتجات الطبية بالهيئة ال�طنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�شحية.

ديناًرا ر�شًما  وحدد اجلدول مبلغ 50 

االأجهزة  ملن�شاآت  الرتخي�ص  طلب  لتقدمي 

وحدد  جديد،  طلب  لكل  ــك  وذل الطبية 

ر�شم  ويبلغ  للرتاخي�ص،  ت�شنيفات   4

الرتخي�ص االأول مل�شت�دع االأجهزة الطبية 

اآالف دينار للرتخي�ص  1000 دينار، و5 

ديناًرا  و50  الطبية،  االأجهزة  مل�شنع 

الطبية  االأجهزة  من�شاآت  بيانات  لتحديث 

التفتي�ص  الإعادة  ديناًرا  و50  طلب،  لكل 

على من�شئات االأجهزة الطبية.

وفيما يتعلق بخدمات ت�شجيل اجلهاز 

الطبي، بنينّ القرار اأن ر�شم طلب تقدمي طلب 

الت�شجيل يبلغ 5 دنانري لكل جهاز، ويبلغ 

اخلط�رة  منخف�ص  اجلهاز  ت�شجيل  ر�شم 

دينار  و100  االأول،  للطلب  ديناًرا   150

دينار  و300  الت�شجيل،  لتجديد  �شن�ًيا 

للت�شجيل االأول للجهاز مت��شط اخلط�رة، 

فيما  ال�شن�ي،  للتجديد  دينار  و200 

عايل  للجهاز  االأول  الت�شجيل  ر�شم  ي�شل 

دينار  دينار و700  اإىل 1000  اخلط�رة 

حتديث  ر�شم  ويبلغ  ال�شن�ي،  للتجديد 

ديناًرا   20 الطبي  اجلهاز  ت�شجيل  بيانات 

لكل جهاز.

االأجهزة  ا�شترياد  خلدمات  وبالن�شبة 

ا�شترياد  على  امل�افقة  تتطلب  الطبية، 

اإذا  دينار  بن�شف  ال�احد  الطبي  اجلهاز 

كان م�شجالً، ودينارين اإذا مل يكن م�شجالً، 

املدمج  الطبي  للجهاز  بالن�شبة  وديناًرا 

امل�شجل، و3 دنانري اإذا كان غري م�شجل.

اجل�دة،  �شهادة  فعالية  من  وللتحقق 

 20 ومبلغ  دنانري،   5 مبلغ  القرار  حدد 

العادي،  املنتج  ت�شنيف  لطلب  ديناًرا 

دينار  و100  للم�شتعجل،  ديناًرا  و40 

يف  امل�افقة  حلني  اجلهاز  على  للتحفظ 

الإ�شدار  ديناًرا  و15  �شحنة،  لكل  ي�م  كل 

�شهادة ت�شنيف املنتج، و5 دنانري لفح�ص 

ال�شحنة  ملعاينة  دنانري  و10  العينة، 

باملنفذ لكل �شنف.

اأمانة العا�سمة تفوز بجائزة خليجية

عن خدمة »خط الت�سال املرئي لل�سم والبكم«

وزير  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  ا�شتقبل 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال 

ال�زارة  وكيل  العا�شمة  اأمانة  العمراين 

اأحمد  بن  حممد  ال�شيخ  البلديات  ل�ش�ؤون 

العا�شمة  اأمانة  اآل خليفة، ورئي�ص جمل�ص 

العا�شمة  اأمانة  عام  ومدير  طرادة،  �شالح 

بلدية  ف�ز  مبنا�شبة  ال�شهلي،  �شعد  حممد 

بجائزة  الثالث  باملركز  العا�شمة«  »اأمانة 

البلدي  العمل  جمال  يف  التعاون  جمل�ص 

يف دورتها الثالثة لعامي 2019/ 2020، 

املرئي  االت�شال  خط  »خدمة  بعن�ان  وذلك 

لل�شم والبكم للخدمات البلدية«.

العا�شمة«  »اأمانة  خلف  ال�زير  و�شلم 

تكرمي االأمانة العامة ملجل�ص التعاون، وذلك 

تنفيذا لقرار اجتماع ال�زراء املعنيني ب�ش�ؤون 

والع�شرين  الثالث  اجتماعهم  يف  البلديات 

والذي  املرئي،  االت�شال  بتقنية  اأقيم  الذي 

قبل  من  الفائزين  تكرمي  يتم  اأنه  على  ن�ص 

اإليها  ينتمي  التي  الدولة  املعني يف  ال�زير 

اللجنة  با�شم  التكرمي  يك�ن  اأن  على  الفائز 

وتق�م  البلديات  ب�ش�ؤون  املعنية  ال�زارية 

االأمانة العامة باإ�شدار �شهادات التكرمي.

مببادرة  االحتفال  خالل  ال�زير  واأ�شاد 

االت�شال  خدمة  بتد�شني  العا�شمة  اأمانة 

املرئي لل�شم والبكم، معربا عن اعتزازه بهذا 

االإجناز الذي حققته االأمانة، م�ؤكدا ا�شتمرار 

ت�جه ال�زارة نح� تط�ير م�شت�ى خدماتها 

يف خمتلف املجاالت.

لدول  البلديات  وزراء  اجتماع  اأن  واأكد 

نح�  اخلط�ات  ي�شتكمل  التعاون  جمل�ص 

ميكن  وما  امل�شتدام،  البلدي  العمل  حتقيق 

اأنظمة  لكل  وحتديث  تط�ر  من  يحققه  اأن 

العمل البلدي، ما ي�شهم يف تعزيز اخلط�ات 

اخلليجي  امل�اطن  رفاهية  لتحقيق  الرامية 

وتط�ير العمل، وحتقيق التنمية يف البنية 

التحتية ملدن وبلديات دول املجل�ص.

رحيمي التحقت ب�سوؤون الطريان »مهند�سة متدّربة«.. واليوم تراأ�س فريًقا من 30 موظًفا

بحرينية تقود مركز عمليات مطار البحرين الدويل

ملطار  اجلديد  املبنى  داخل  يف 

ال�اجهة  كانت  الدويل،  البحرين 

املطار،  عمليات  مراقبة  مركز 

نافذة  ي�شكل  ــذي  ال املركز  هــذا 

الت�شغيلية  العمليات  جميع  على 

القيادة  مركز  وه�  املطار،  داخل 

فيه  تق�د  التي  للمطار  الفعلي 

املتعلقة  التفا�شيل  جميع  رحيمي 

بحركة ال�شفر، والطائرات القادمة 

امل�شافرين،  واأمتعة  واملــغــادرة، 

لكن حتًما اجلمه�ر ال يعرف عنها 

الكثري.

التقينا  املركز  هــذا  يف  هنا 

�ش�زان عبداهلل رحيمي التي يعمل 

م�ظفا   30 نح�  قيادتها  حتت 

عمليات  مراقبة  يت�ل�ن  بحرينيا 

كــافــة، وو�ــشــع اخلطط  املــطــار 

واملــغــادرة،  القادمة  للطائرات 

ومراقبة عمليات االأمتعة.

البدايات،  عن  رحيمي  �شاألنا 

التحقت  عاًما   23 »قبل  فقالت: 

كمهند�شة  ـــدين  امل ــطــريان  ــال ب

يف  قبلها  عملت  قد  كنت  متدربة، 

هند�شية،  ا�شت�شارات  م�ؤ�ش�شات 

واملاء،  الكهرباء  وزارة  يف  كذلك 

الطريان  �ش�ؤون  يف  عملي  وبداأت 

تلك  ت�ليت خالل  كمتدربة.  املدين 

يف  ال�شيانة  ق�شم  اإدارة  االأعــ�ام 

مطار البحرين الدويل، وبعد مرور 

ترقية  باأول  حظيت  اأع�ام  اأربعة 

يف جمال عملي«.

مركز  هناك  يكن  »مل  وتتابع 

وكانت  املطار،  عمليات  ملراقبة 

املركز  هــذا  الإن�شاء  خطة  هناك 

لتاأ�شي�ص  تر�شيحي  ومت  املهم، 

مركز متقدم يتنا�شب مع االحتياج 

ال�اقعي ملطار البحرين الدويل يف 

املبنى القدمي«.

عدة  اىل  »�شافرت  وت�شيف: 

جتارب  كافة  على  واطلعت  دول، 

مراكز مراقبة العمليات يف مطارات 

اأوروبية واأمريكية، وكانت جتربة 

ح�ل  ت�ش�ر  ل��شع  جًدا  مفيدة 

اإن�شاء مركز وفق مفاهيمنا، ويلبي 

احتياجات املطار ال�اقعية«.

عمليات  مراقبة  مركز  يت�ىل 

التحكم  رحيمي-  -ح�شب  املطار 

حلظة  منذ  املطار  عمليات  بكافة 

حتى  املطار،  اىل  امل�شافر  و�ش�ل 

التحكم  كذلك  الطائرة،  اىل  ي�شل 

القادمة  بالطائرات  يتعلق  ما  بكل 

ــد اأمــاكــن  ــدي ـــادرة، وحت ـــغ وامل

اجل�ية  وال�شالمل  ا�شطفافها، 

التي  والب�ابات  لها،  املخ�ش�شة 

امل�شافرون،  خاللها  من  �شيعرب 

ــة االأر�ــشــيــة  ــرك ومــراقــبــة احل

مراقبة  بالطائرات، كذلك  املرتبطة 

االأمتعة،  بعمليات  يتعلق  ما  كل 

م�شارات  وحتديد  وو�ش�لها، 

ا�شتالمها.

يف  هنا  »نحن  �ش�زان:  تق�ل 

هذه  لكل  اخلطط  ن�شع  املركز 

مراقبة  على  ونعمل  العمليات، 

التخطيط  مت  مــا  ــق  وف �شريها 

التقنية،  االأجهزة  اأحدث  عرب  له 

وكامريات املراقبة«.

 وتابعت »الي�م بعد ان انتقلنا 

الدويل  البحرين  مطار  مبنى  اىل 

املركز  هــذا  جتهيز  مت  اجلــديــد، 

ت�اكب  التي  التقنيات  باأحدث 

امل�شتخدمة  والتقنيات  التط�رات 

يف مبنى املطار اجلديد، باالعتماد 

التكن�ل�جيا  اأ�شاليب  احدث  على 

احلديثة«.

يف  يعمل  »الي�م  وت�شيف: 

م�ظًفا   23 املتط�ر  املركز  هذا 

املتميزة،  البحرينية  الك�ادر  من 

باالإ�شافة اىل عدد من امل�ظفني من 

بهم  فخ�رة  اأنا  امل�شاندة.  االأق�شام 

جميًعا ملا يقدم�نه من اأداء وعمل 

متميز«.

املــراأة  �ش�زان  عن  مــاذا  لكن 

البحرينية التي تت�ىل قيادة مركز 

ه� فعلًيا ما يق�م بقيادة عمليات 

املطار؟

كان  »نعم  رحيمي:  تق�ل 

جتربة  كل  لكن  كــبــرًيا،  حتدًيا 

كل جتربة خ�شتها  كانت ممتعة، 

يف جمال عملي، �شكلت يل اإ�شافة 

جديدة، لقد ا�شتفدت من عملي يف 

وا�شتفدت  املطار،  يف  اأق�شام  عدة 

من كافة الدورات التي تلقيتها يف 

اأعطتني ت�ش�ًرا  اخلارج، وهي ما 

اأف�شل الإن�شاء اأول مركًزا يف مبنى 

لتاأ�شي�ص هذا  القدمي، واالآن  املطار 

املركز مع فريق عملي«.

�شيدة  اأنـــا  »نــعــم  وتــتــابــع 

اأبناء، لكن ذلك مل  متزوجة ولدينّ 

يتعار�ص مع م�شريتي املهنية«.

بكل  حظيت  »لقد  وت�شيف: 

الت�شجيع، ومل اأ�شعر ي�ًما اأن هناك 

الرجل،  زميلي  وبني  بيني  فرًقا 

�ش�اء باالرتقاء ال�ظيفي اأو فر�ص 

لطاملا  ما  وهــذا  املهني،  التط�ر 

�شعرت باالعتزاز به«.

ت�سوير: اإميان ال�سرييف

21 جمعية للمراأة يف اململكة.. حميدان:

ن�سف املتوّظفني اجلدد يف القطاع اخلا�س اإناث

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  اأكد 

جميل بن حممد علي حميدان اأن وزارة العمل 

ن�شبة  رفع  من  متكنت  االجتماعية  والتنمية 

االإناث يف عمليات الت�ظيف من 25% قبل اأربع 

�شن�ات اإىل 48% من اإجمايل املت�ظفني اجلدد من 

امل�اطنني يف القطاع اخلا�ص يف العام 2020، 

امل�شروعات  �شاحبات  ن�شبة  بلغت  حني  يف 

يف  املنت�شبات  اإجمايل  من  الن�شاء  من  املنزلية 

التابع  املنزلية  للم�شروعات  »خط�ة«  برنامج 

ل�زارة العمل والتنمية االجتماعية، الرامي اإىل 

م�شت�ى  وعلى   .%78 اقت�شاديا  املراأة  متكني 

العمل املدين، فقد ت�شاعف عدد جمعيات املراأة 

يف  ن�شط  بدور  تق�م  جمعية،   21 اإىل  لي�شل 

الدفاع عن حق�ق املراأة والتعبري عن ق�شاياها.

اأبرز  اأحد  للمراأة  الــدويل  الي�م  وي�شكل 

املنا�شبات املهمة للمراأة واملجتمع على م�شت�ى 

الذي تلعبه يف  للدور اجل�هري  العامل؛ نظرا 

فاإن  لذا  املجتمع،  وتنمية  بناء  ويف  االأ�شرة 

مملكة البحرين حتيي هذا الي�م عرفانا وتقديرا 

التي  وت�شحياتها  وجه�دها  املراأة  الإ�شهامات 

امليادين  خمتلف  يف  ملم��شة  ب�شمات  تركت 

واملجاالت، ما اأ�شهم يف حتقيق التنمية ال�شاملة 

باململكة.

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  ورفع 

التهنئة  حميدان  علي  حممد  بــن  جميل 

االأمــرية  امللكي  ال�شم�  ل�شاحبة  اخلال�شة 

عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

للمراأة؛  االأعلى  املجل�ص  رئي�شة  املفدى  البالد 

والرثية  املتن�عة  �شم�ها  ومبادرات  جله�د 

يف  الرئي�ص  الدور  لها  والتي  م�شامينها  يف 

واملكت�شبات  ــازات  االإجن من  العديد  حتقيق 

للمراأة البحرينية، ومتكينها واإثبات قدراتها يف 

امل�شاركة االقت�شادية وال�شيا�شية واملجتمعية، 

اإذ حققت مملكة البحرين مكت�شبات واإجنازات 

عديدة يف جمال تر�شيخ مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص، 

املراأة و�ش�ن حق�قها، م�شيدا يف هذا  ومتكني 

خالل  االإن�شانية  �شم�ها  بت�جيهات  ال�شدد 

الأجل  »متكاتفني..  حملة  باإطالق  اجلائحة 

ما  كل  تقدمي  اإىل  الهادفة  البحرين«  �شالمة 

املعيلة  خ�ش��شا  املراأة،  وم�شاندة  لدعم  يلزم 

الطبية  الك�ادر  اأ�شر  بينها  ومن  الأ�شرتها، 

االأمامية  ال�شف�ف  يف  والعاملة  والتمري�شية 

يف جمال اخلدمة املدنية والع�شكرية، باالإ�شافة 

اإىل �شداد الدي�ن واملبالغ املالية امل�شتحقة على 

�شدرت  ممن  الغارمات  البحرينيات  الن�شاء 

بحقهن اأحكام ق�شائية.

والتنمية  العمل  وزارة  اأن  حميدان  واأكد 

االجتماعية ما�شية يف م�شاعيها و�شراكتها مع 

املجل�ص  االأخ�ص  وعلى  املعنية،  اجلهات  كل 

االأعلى للمراأة، لتحقيق املزيد من املنجزات يف 

خمتلف  على  البحرينية،  املراأة  متكني  جمال 

وذلك  واالجتماعية،  االقت�شادية  االأ�شعدة 

االإناث  اإدماج  امل�شجعة على  املبادرات  باإطالق 

دفع  يف  طاقاتهن  وا�شتثمار  العمل  �ش�ق  يف 

عجلة االإنتاج والتنمية ونه�شة بلدنا العزيز.

من  حتقق  مما  الكثري  اأن  ال�زير  ــد  واأك

اإجنازات ومكت�شبات للمراأة البحرينية جاء يف 

ظل امل�شرية التنم�ية ال�شاملة حل�شرة �شاحب 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى، ويف �ش�ء ال�شيا�شات والقرارات 

�شاحب  برئا�شة  امل�قرة  للحك�مة  ال�شديدة 

ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

اأتاح  ما  ــ�زراء،  ال جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل 

دورها  لتمار�ص  الفر�شة  البحرينية  للمراأة 

اإطالق  من خالل  والتنمية  والبناء  العطاء  يف 

تعزيز  يف  اأ�شهمت  التي  املبادرات  من  العديد 

مكانتها حمليا وعربيا ودوليا.

للمراأة  الــدعــم  العمل  وزارة  وقــدمــت 

اجلائحة  تبعات  ملــ�اجــهــة  البحرينية 

تداعياتها،  من  للحد  االحرتازية  واالإجــراءات 

االجتماعي،  ال�شمان  م�شاعدة  من خالل  �ش�اء 

من  اأو  والطف�لة،  االأ�شرة  تنمية  خدمات  اأو 

خالل برامج التدريب والت�ظيف والتاأمني �شد 

التعطل. كما قدمت ال�زارة العديد من احل�افز 

بال�شماح  وذلــك  اخلا�ص،  القطاع  ملن�شاآت 

مع  اجلزئي  العمل  اأو  بعد  عن  بالعمل  للمراأة 

اال�شتفادة من برنامج دعم االأج�ر، ف�شال عن 

جه�د حثيثة مت اتخاذها حلماية املراأة و�شمان 

ا�شتقرارها وظيفيا.

الدويل  املجتمع  البحرين  وت�شارك مملكة   

للمراأة،  الــدويل  بالي�م  ال�شن�ي  باالحتفاء 

والذي ي�افق الثامن من مار�ص من كل عام، اإذ 

املنا�شبة  املتحدة م��ش�ع  االأمم  اختارت هيئة 

»املراأة  عن�ان  حتت   ،2021 اجلاري  للعام 

عامل  يف  مت�شاٍو  م�شتقبل  حتقيق  القيادة:  يف 

ك�فيد-19«؛ وذلك تقديرا للجه�د الالفتة التي 

تبذلها الن�شاء والفتيات يف جميع اأنحاء العامل، 

مل�اجهة  االأمامية  اخلط�ط  يف  وقفن  والالتي 

يف  �ش�اء  تام،  باقتدار  امل�شتجد  املر�ص  هذا 

اأو املنظمات املجتمعية،  جمال الرعاية الطبية 

اأو م�اقع العمل والقيادة باختالفها. وياأتي هذا 

امل��ش�ع متا�شيا مع اأول�يات امل�شاركة الكاملة 

احلياة  يف  القرار  اتخاذ  يف  للمراأة  والفعالة 

اجلن�شني،  بني  امل�شاواة  وحتقيق  العامة، 

التي ت�شب يف  والتمكني، وغريها من اجله�د 

للمراأة  م�شاواة  اأكرث  م�شتقبل  ت�شكيل  �شالح 

ومتكينها من ت�يل املنا�شب القيادية.

وزير العمل

متام اأب��شايف:

اأن عملت يف  بعد  املدين كمهند�سة متدربة،  الطريان  ب�س�ؤون  التحقت جامعية بحرينية �سابة  الآن،  23 عاًما من  قبل 

عدة م�اقع منها وزارة الكهرباء واملاء، و�سركات ا�ست�سارات هند�سية. لقد �سكلت هذه التجربة لها جمال جديدا يف احد 

اهم املرافق احلي�ية يف اململكة، األ وه� مطار البحرين الدويل. بعد اأربعة اأع�ام من العمل والتدريب، مت تر�سيح املهند�سة 

�س�زان عبداهلل رحيمي لتك�ن م�س�ؤولة عن تاأ�سي�س مركز ملراقبة عمليات املطار. قبلت رحيمي التحدي باإ�سرار ل تنق�سه 

ال�سجاعة، لتق�د الي�م واحدا من احدث مراكز مراقبة عمليات املطارات يف املنطقة. 23 عاما حملت العديد من التجارب، 

وكل جتربة و�سفتها �س�زان بالإ�سافة اجلديدة. والأبرز اأنها مل ت�سعر ي�ما باأن فر�سها قد تتعرث لك�نها امراأة، يف بلد 

لطاملا وثق بقدرات املراأة.

رحيمي تتحدث اإىل الزميلة متام اأب��سايف
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ال�سعودية عمقنا ال�سرتاتيجي وال�سمانة لأمن وا�ستقرار املنطقة

»ال�سورى« يرف�س امل�سا�س مبكانة ال�سقيقة الكربى ويوؤّكد الت�سامن معها

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

رف�شه  بالغ  عن  ال�ش�رى  جمل�س  اأعرب 

ومكانة  ب�شمعة  امل�شا�س  �شاأنه  من  ما  لكل 

العربية  اململكة  الكربى  واجلارة  ال�شقيقة 

ورد  ملا  املطلق  تاأييده  م�ؤكًدا  ال�شع�دية، 

العربية  باململكة  اخلارجية  وزارة  بيان  يف 

تزويد  مت  الذي  التقرير  ب�شاأن  ال�شع�دية 

مقتل  به ح�ل جرمية  االأمريكي  الك�نغر�س 

اهلل. رحمه  خا�شقجي،  جمال  ال�شع�دي، 

البارز  الدور  ال�ش�رى  جمل�س  واأكد 

ال�شع�دية  العربية  للمملكة  واملح�ري 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�شقيقة 

اآل �شع�د حفظه  امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

االأمري حممد  االأمني  عهده  وويل  ورعاه،  اهلل 

االأمن  ق�اعد  اإر�شاء  اهلل، يف  اأيده  �شلمان  بن 

ون�شر  والعامل،  املنطقة  يف  واال�شتقرار 

بني  املتبادل  واالحرتام  وال�شالم  التعاي�س 

دبل�ما�شية  جه�د  من  تبذله  وما  الدول، 

اخلارجية  �شيا�شتها  عرب  وم�شه�دة  كبرية 

املتبادل  واالحرتام  االعتدال  على  القائمة 

والدويل. والعربي  االإقليمي  ال�شعيد  على 

مل�قف  وتاأييده  دعمه  املجل�س  واأبدى 

للمملكة  وامل�شاند  الداعم  البحرين  مملكة 

ما  اإزاء  ال�شقيقة  ال�شع�دية  العربية 

ب�شيادتها  وم�شا�س  اإ�شاءة  من  له  تتعر�س 

مملكة  اأمن  اأن  م�ؤكًدا  املرم�قة،  ومكانتها 

اأمن اململكة العربية ال�شع�دية  البحرين من 

اال�شرتاتيجي  عمقها  متثل  وهي  ال�شقيقة، 

املنطقة.  وا�شتقرار  الأمن  وال�شمانة 

النعيمي: ال�سعودية مظلة العرب وامل�سلمني 

اخلارجية  ال�ش�ؤون  جلنة  ع�ش�  قال 

حمد  ال�ش�ري  ال�طني  واالأمن  الدفاع 

هي  ال�شع�دية  العربية  اململكة  اإن  النعيمي 

ال�شريفني،  احلرمني  وبالد  امل�شلمني  قبلة 

العربية  والدول  العربي  اخلليج  ومظلة 

واالإ�شالمية. 

التام  الرف�س  على  النعيمي  واأكد   

بعيد،  من  وال  قريب  من  ال  بها  بامل�شا�س 

�شد  املرف��شة  املظللة  االدعاءات  هذه  وما 

�شاأنها  من  للتقليل  اإال  الكربى  ال�شقيقة 

م�شريتها  ثني  وحماولة  العاملية،  ومكانتها 

احلديثة واحلثيثة يف ظل قيادتها احلكيمة. 

الفا�سل: ال�سعودية ح�سن العرب 

جهاد  د.  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأكدت 

الفا�شل اأن ال�شع�دية هي ح�شن الدول العربية، 

وكل ما مي�شها مي�س وجدان كل عربي، م�شرية 

اأنها لي�شت هذه املرة االأوىل التي يتم فيها  اإىل 

ا�شتهداف اململكة العربية ال�شع�دية.

الذي  امل�شيء  التقرير  اإن  الفا�شل  وقال 

وال  اإثباتات  دون  تقرًيا  كان  ا�شتعرا�شه  مت 

م�شتندات وال ه�ية، وكانت جمّرد تقارير ظنية. 

العرادي: ال�سقيقة الكربى خط اأحمر

العرادي  ال�ش�رى علي  اأكد ع�ش� جمل�س 

اأن التقارير امل�شيئة للمملكة العربية ال�شع�دية 

وعقيدة  التاأويل  على  واعتمدت  حمايدة  غري 

ال�شك، وال تقبل بها اأي جهة حمايدة حتى يف 

اأن  م�ؤكًدا  نف�شها،  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات 

ال�شقيقة الكربى خط اأحمر.

مع  واحًدا  �شًفا  »نقف  العرادي:  وقال 

قائد  بقيادة  ال�شع�دية  العربية  اململكة 

احل�شن  هي  وال�شع�دية  ال�شريفني،  احلرمني 

عقيدة  اأن  ندرك  اال�شرتاتيجي،  والعمق  املنيع 

ال�اليات املتحدة هي خلق وافتعال امل�شاكل«.

الدو�سري: الوقوف مع الأ�سقاء من الثوابت

�شباح  ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  قال 

باململكة  االأ�شقاء  مع  ال�ق�ف  اإن  الدو�شري 

العربية ال�شع�دية يعترب من الث�ابت، م�ؤكًدا 

يف  والعاملي  االإقليمي  الكربى  ال�شقيقة  دور 

ن�شر احل�ار واالعتدال.

ال�شع�دية  ي�ؤذي  ما  اأن  الدو�شري  وبنّي 

ي�ؤذي البحرين، واأن البحرين قيادة وحك�مة 

و�شعًبا مع اململكة العربية ال�شع�دية، واأن ما 

البحرين، م�شدًدا على  ال�شع�دية مي�س  مي�س 

الرف�س التام لكل ما مي�س االأ�شقاء.

علي العرادي حمد النعيمي

اإجازة تقّلد »غري العربي« ملن�سب الق�ساء

اإدخال »اللغات الأجنبية« يف املحاكم البحرينية
ح�شني �شبت:

على  تعديالت  اإجراء  ت�شّمن  بقان�ن  م�شروًعا  احلك�مة  اأحالت 

اللغات  با�شتخدام  ال�شماح  اأبرزها  من  الق�شائية،  ال�شلطة  قان�ن 

لت�يّل  العربي«  »غري  االأجنبي  تعيني  واإجازة  املحاكم،  يف  االأجنبية 

من�شب »القا�شي«.

وين�ّس القان�ن احلايل على اأن »اللغة العربية هي اللغة الر�شمية 

الذين  ال�شه�د  اأو  اخل�ش�م  اأق�ال  ت�شمع  اأن  املحكمة  وعلى  للمحاكم، 

يجهل�ن اللغة العربية ب�ا�شطة مرتجم بعد حلف اليمني اأو الت�شريح 

ر�شمًيا بق�ل احلّق«.

فيما ين�ّس التعديل اجلديد على ج�از »اتفاق اأطراف النزاع على 

املحكمة،  اأمام  ا�شتخدامها  التي ميكن  اللغات  من  اأكرث  اأو  لغة  اختيار 

لرتجمتها  املنظمة  والق�اعد  تطبيقها  واآلية  بتحديدها  ي�شدر  والتي 

و�شماع ال�شه�د فيها قراٌر من ال�زير املعني ب�ش�ؤون العدل بعد م�افقة 

املجل�س االأعلى للق�شاء«.

ميلك  الذي  اأو  البحريني  بت�يّل  حالًيا  النافذ  القان�ن  ويق�شي 

جن�شية عربية ملن�شب الق�شاء، فيما ن�ّس التعديل اجلديد على ج�ازية 

تعيني االأجنبي من اأي جن�شية كانت.

وقالت احلك�مة اإن القان�ن يهدف اإىل تط�ير عمل ال�شلطة الق�شائية 

من خالل ا�شتقطاب اخلربات الالزمة لتدعيم وتعزيز الكفاءات ال�طنية 

التخ�ش�شات  يف  والدراية  والكفاية  باخلربة  تتمّيز  ب�شرية  بعنا�شر 

للتعامل  املحاكم  اأمام  املجال  اإف�شاح  اإىل  يهدف  كما  الدقيقة،  الن�عية 

بقاء  مع  العربية  اللغة  اأخرى غري  بلغات  اأمامها  املقامة  الدعاوى  مع 

اللغة  على  االعتماد  ل�شع�بة  نظًرا  وذلك  ر�شمية؛  لغة  »العربية« 

العربية لغة اأ�شا�شية يف ظّل ت�شابك العالقات التعاقدية بني ال�شركات 

العق�د  االأجنبية يف  اللغات  االعتماد على  تعامالتها  ي�ش�د يف  والتي 

املعامالت  املطردة يف  التط�ر  م�اكبة حركة  ي�شتلزم  ما  التي تربمها، 

التجارية املحلية والعاملية.

حمذرة من املخاطر املحتملة عند اإ�سابتهم بالفريو�س

»ال�سحة« تدعو ذوي الأمرا�س املزمنة وال�سمنة للتطعيم

ح�ش�ل  اأهمية  ال�شحة  وزارة  اأكــدت 

بفريو�س  لالإ�شابة  عر�شة  االأكرث  الفئات 

على  املزمنة  االأمرا�س  اأ�شحاب  من  ك�رونا 

التطعيم امل�شاد للفريو�س، اإذ اإن م�شاعفات 

خط�رة  ت�شكل  التنف�شية  االأمرا�س  متالزمة 

بالفريو�س،  االإ�شابة  حال  يف  عليهم  كبرية 

يك�ن  لديهم  املناعة  نظام  اأن  ا  خ�ش��شً

باالأ�شحاء.  �شعيًفا مقارنة 

بــروتــ�كــ�الت  اإن  الــــ�زارة  وقــالــت 

الفئات،  هذه  و�شعت  »ك�فيد-19«  عالج 

وال�شغط  والقلب  ال�شكري  مر�شى  وهم 

وامل�شابني  والروماتيزم  والرب�  وال�شمنة 

اإىل  املزمنة  الكلى  واأمرا�س  املناعة،  بنق�س 

عليهم  يت�ّجب  من  �شمن  ال�شرطان،  جانب 

نظًرا  التطعيم  على  احل�ش�ل  �شرورة 

اإن  اإذ  لها،  يتعّر�ش�ن  قد  التي  للمخاطر 

من  يعان�ن  الذين  امل�شابني  دخ�ل  احتمال 

االإ�شابة  بعد  امل�شت�شفى  اإىل  االأمرا�س  هذه 

من  بغريهم  مقارنة  اأعلى  ك�رونا  بفريو�س 

احلاالت القائمة بفريو�س ك�رونا، كما اأنهم 

املركزة،  العناية  ق�شم  لدخ�ل  عر�شة  اأكرث 

اإىل  امل�ؤدية  احلــادة  امل�شاعفات  وظه�ر 

ال�فاة.

ال�طنية  احلملة  اأن  اإىل  ــارت  ــش واأ�

للتطعيم م�شتمرة وت�شهد ت��شًعا كبرًيا على 

ت�شتهدف  والتي  البحرين،  مملكة  م�شت�ى 

امل�شاد  التطعيم  ت�فري  يف  االأول�ية  اإعطاء 

جلميع  »ك�فيد-19«  ك�رونا  لفريو�س 

املرتبطة  للم�شاعفات  عر�شة  االأكرث  الفئات 

بالفريو�س.

اإىل  الفئات  هذه  ال�شحة  وزارة  ودعت 

التطعيم  على  للح�ش�ل  بالت�شجيل  املبادرة 

عرب زيارة م�قع وزارة ال�شحة االإلكرتوين 

healthalert.gov.bh، اأو من خالل تطبيق 
عملية  اأثناء  يف  يجب  كما  واعي«،  »جمتمع 

املكان  يف  املزمن  املر�س  ت��شيح  الت�شجيل 

�س لذلك، من�هة ب�شرورة اال�شتمرار  املخ�شّ

واتباع جميع  الكمامات  بارتداء  االلتزام  يف 

�شحة  يحفظ  مبا  االحرتازية،  ــراءات  االإج

و�شالمة اجلميع.

ممثل الحتاد الأوروبي ي�سيد

بدور اململكة يف تعزيز حقوق الإن�سان

جرب  بن  في�شل  بن  عبداهلل  ا�شتقبل 

�شباح  اخلارجية،  وزير  م�شاعد  الدو�شري 

اأم�س يف مكتبه ب�زارة اخلارجية، كاي ثام� 

االحتادية  اأملانيا  جمه�رية  �شفري  ب�كمان 

لالحتاد  احلايل  املمثل  البحرين  مملكة  لدى 

�شفري  ك��شارد  جريوم  بح�ش�ر  االأوروبي، 

البحرين،  لدى مملكة  الفرن�شية  اجلمه�رية 

�شفارة  باأعمال  القائم  ب��شي�  واأجنيال 

البحرين،  مملكة  لدى  االإيطالية  اجلمه�رية 

والتن�شيق  التعاون  اأوجه  لبحث  وذلك 

البحرين  مملكة  بني  امل�شرتك  الثنائي 

املجاالت  خمتلف  يف  االأوروبي  واالحتاد 

الكفيلة بتعزيزها. وال�شبل 

وزير  م�شاعد  اأ�شاد  اللقاء،  وخالل 

و�شلت  الذي  املتقدم  بامل�شت�ى  اخلارجية 

الثنائية  والتعاون  ال�شداقة  عالقات  اإليه 

واالحتاد  البحرين  مملكة  جتمع  التي 

االأوروبي وما ت�شهده من تط�ر ومناء، معربا 

عن تطلع مملكة البحرين اإىل زيادة جماالت 

يف  االأوروبي  االحتاد  مع  امل�شرتك  التعاون 

الطّيبة  باجله�د  م�شيدا  املجاالت،  خمتلف 

تعزيز  االأوروبي يف  االحتاد  بها  يق�م  التي 

م�ؤكدا  والدويل،  االإقليمي  واال�شتقرار  االأمن 

ب�شكل  االأوروبي  االحتاد  اإ�شهام  اأهمية 

مل�اجهة  املنطقة  دول  جه�د  دعم  يف  فاعل 

واالأمنية،  ال�شيا�شية  التحديات  خمتلف 

اإحالل  اإىل  الرامية  للم�شاعي  وم�شاندته 

دول  ل�شالح  واالزدهار  واال�شتقرار  ال�شلم 

كل  لل�شفراء  متمنيا  املنطقة،  و�شع�ب 

الت�فيق والنجاح.

من جانبه، اأعرب �شفري جمه�رية اأملانيا 

االحتادية لدى مملكة البحرين املمثل احلايل 

ت�شهده  مبا  اعتزازه  عن  االأوروبي  لالحتاد 

البحرين  مملكة  بني  الثنائية  العالقات 

وتط�ر  تقدم  من  االوروبي  االحتاد  ودول 

م�ا�شلة  اأهمية  م�ؤكدا  كافة،  االأ�شعدة  على 

مبا  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  تعزيز 

يخدم امل�شالح امل�شرتكة، م�شيدا بدور مملكة 

واأهداف  مبادئ  تعزيز  يف  البارز  البحرين 

البحرين  ململكة  متمنيا  االإن�شان،  حق�ق 

دوام التقدم واالزدهار.

عدد  مناق�شة  االجتماع  خالل  جرى  كما 

االهتمام  ذات  والق�شايا  امل��ش�عات  من 

امل�شرتك.

م�ساعد وزير اخلارجية م�ستقبالً ال�سفري الأملاين

»الرثوة احليوانية«: تقدمي بالغات الكالب ال�سالة عرب »الوات�ساب«
االأ�شغال  وزارة  يف  احلي�انية  للرثوة  ال�زارة  وكيل  اأعلن 

ا�شتحداث  اأحمد ح�شن  العمراين خالد  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

اآلية جديدة يف تقدمي البالغات اخلا�شة بالكالب ال�شالة يف املناطق 

ال�شالة  الكالب  ب�شاأن  البالغات  تقدمي  خدمة  اأن  اأكد  اإذ  ال�شكنية، 

حالًيا. اإلكرتونًيا  متاحة  اأ�شبحت 

الحت�اء  جاهدة  ت�شعى  احلي�انية  الرثوة  وكالة  »اإن  وقال: 

بطرح  قمنا  لذا  ال�شكنية،  املناطق  يف  ال�شالة  الكالب  ت�اجد  ظاهرة 

خدمة جمع وا�شطياد الكالب ال�شالة يف املناطق ال�شكنية كمناق�شة 

املناق�شة على  تقدمي هذه اخلدمة، حيث ر�شت  عامة لتح�شني ج�دة 

البحرينية«.  Black Gold �شركة 

واأ�شاف: »يعتمد تقدمي خدمة جمع وا�شطياد الكالب ال�شالة يف 

على  واملقيمني  امل�اطنيني  لبالغات  اال�شتجابة  على  ال�شكنية  املناطق 

اإلكرتونًيا  البالغ  تقدمي  فاإنه حالًيا ميكن  لذا  البحرين،  اأر�س مملكة 

عرب ملء اال�شتمارة اخلا�شة بتقدمي بالغ عن وج�د الكالب ال�شالة 

ال�شكنية«. املناطق  يف 

واأو�شح اأن ال�شركة بالتن�شيق مع ال�كالة قامت بتط�ير طريقة 

)وات�شاب(  ر�شالة  امل�شتكي  اإر�شال  عرب  اإلكرتونًيا  البالغات  تقدمي 

اإر�شال  عرب  اآلًيا  بالرد  النظام  �شيق�م  اإذ   ،38099994 الرقم  على 

ال�شركة  و�شتق�م  مبا�شرة،  مبلئها  امل�شتكي  يق�م  ا�شتمارة  رابط 

اإلكرتونًيا. الالزم ف�ر ملء اال�شتمارة  املعنية بعمل 

»املوؤ�س�سة امللكية« تطلق خدمة »املوظف 

الفرتا�سي« للرد على ا�ستف�سارات املواطنني

اأطلقت امل�ؤ�ش�شة امللكية لالأعمال االإن�شانية 

تقنية  با�شتخدام  االفرتا�شي(  )امل�ظف  خدمة 

الذكاء اال�شطناعي، والذي يق�م بالت�ا�شل مع 

واالإجابة  ا�شتف�شاراتهم  على  والرد  امل�اطنني 

عن اأ�شئلتهم وت�فري اآلية متابعة الطلب، وذلك 

لت�شهيل و�ش�ل امل�اطنني للخدمات، اإذ حتت�ي 

م�شاعدة  بطلب  التقدم  اإمكانية  على  اخلدمة 

اإن�شانية اأو كفالة لالأيتام واالأرامل اأو التعرف 

اأو  االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  على 

جانب  اإىل  اأ�شرية،  ا�شت�شارة  على  احل�ش�ل 

التحقق من الطلبات املقدمة ومتابعتها والتربع 

االإلكرتوين وطلب العمل التط�عي.

وبنّي االأمني العام للم�ؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

هذه  اإطالق  اأن  ال�شيد  م�شطفى  االإن�شانية 

اأف�شل اخلدمات ملنت�شبي  ياأتي لتقدمي  اخلدمة 

و�شه�لة  ول�شرعة  واملراجعني،  امل�ؤ�ش�شة 

معرفة اآخر امل�شتجدات املتعلقة بالطلبات والرد 

العمالء، واال�شتفادة من اخلدمات  اأ�شئلة  على 

وال��ش�ل اإليها، وعملت منذ فرتة على م�اكبة 

على  اخلدمات  ولت�شهيل  التكن�ل�جي  التط�ر 

اإذ  االإلكرتونية،  الب�ابة  اإطالق  عرب  امل�اطنني 

متكن امل�اطن�ن من التقدمي على اخلدمات التي 

عرب  وذلك  منها،  واال�شتفادة  امل�ؤ�ش�شة  تقدمها 

امل�قع االإلكرتوين للم�ؤ�ش�شة.

لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  اأن  واأ�شاف 

بخدماتها  االرتقاء  على  دائما  تعمل  االإن�شانية 

اأطلقت م�شبقا  لالأ�شر املنت�شبة للم�ؤ�ش�شة، كما 

تطبيقها االإلكرتوين الذي يحت�ي على العديد 

من اخلدمات منها الت�شجيل للربامج واالأن�شطة 

والتط�ع، اإىل جانب متابعة كل جديد وخدمة 

التربع االإلكرتوين.

وميكن ا�شتخدام هذه اخلدمة بالدخ�ل اإىل 

www.rhf.gov. امل�قع االإلكرتوين للم�ؤ�ش�شة

امل�ظف  اأيق�نة  اجلانب  على  �شتظهر  اإذ   ،bh
�شيتم  فاإنه  عليها  النقر  ومبجرد  االإلكرتوين، 

الرد على ال�شخ�س وميكنه اختيار اخلدمة التي 

يرغب مبتابعها اأو التقدمي على خدمة جديدة.

م�سطفى ال�سيد

العامة لالإ�شالح  االإدارة  التي تنفذها  اإطار اخلدمات والربامج  يف 

والئحته  والتاأهيل  االإ�شالح  م�ؤ�ش�شة  قان�ن  منطلق  من  والتاأهيل، 

مركز  نفذ  وممار�شة،  واقعا  االإن�شان  حق�ق  تر�شخ  والتي  التنفيذية، 

اإ�شالح وتاأهيل النزالء برنامج الفعاليات واالألعاب الريا�شية للنزالء 

مار�س 2021،   4 فرباير وحتى  من 28  الفرتة  للعام 2021 خالل 

االإجراءات االحرتازية والتدابري  الدقيق جلميع  بالتطبيق  االلتزام  مع 

ال�قائية املعم�ل بها ملكافحة جائحة ك�رونا.

وياأتي هذا الربنامج يف اإطار حر�س مركز اإ�شالح وتاأهيل النزالء 

على تعزيز الن�شاط البدين والفكري للنزالء، و�شمن �شل�شلة ممتدة من 

الربامج التي يتم تنفيذها على مدار العام ووفق جدول زمني حمدد، 

اإذ �شملت الفعاليات م�شابقات لكرة القدم والطائرة وال�شطرجن بجانب 

األعاب �شعبية عديدة، كما مت تخ�شي�س مكافاآت وج�ائز للنزالء الذي 

اأحرزوا مراكز متقدمة خالل هذه امل�شابقات، مبا يعزز م�شاركة النزالء 

يف الربامج والفعاليات التي يقيمها املركز.

»اإ�سالح النزلء« ينّظم برنامج فعاليات ريا�سية للنزلء
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�الحتفاء باإجناز�ت �ملر�أة

*مارجريت ناردي

�سفارة  حتتفل  عام،  كل  من  مار�س  �سهر  يف 

الوليات املتحدة الأمريكية يف البحرين، مثل العديد من 

ال�سفارات الأمريكية يف جميع اأنحاء العامل ب�سهر تاريخ 

املراأة. لطاملا كان للن�ساء والفتيات يف جميع اأنحاء العامل 

تاأثري على ال�سيا�سة والتعليم والفن والقت�ساد واحلياة 

بجميع  للنهو�س  رئي�سات  كدعاة  والقانون  الأ�سرية 

الأفراد وحمايتهم، فهن يلعنب دورا مهما يف ت�سكيل 

احلا�سر وامل�ستقبل، والعرتاف بتاأثريهن عرب املا�سي 

هو مفتاح لفهم تاريخنا امل�سرتك، وخالل هذا ال�سهر 

بالحتفاء  وذلك  اخلا�سة،  املنا�سبة  بهذه  �سنحتفل 

ببع�س الإجنازات التي حققتها ن�ساء رائدات. 

الن�ساء  توا�سل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 

خمالفة الأعراف وذلك بالعمل يف املهن والأدوار التي 

كان يعتقد، منذ وقت لي�س ببعيد، اأنها مهن حكر على 

اأول  انتخاب  �سهدنا   2020 عام  ففي  فقط.  الرجال 

وذلك  الأمريكي،  الرئي�س  نائب  من�سب  ت�سغل  امراأة 

من  اأي  يف  الأ�سوات  من  عدد  اأكرب  على  بح�سولها 

اأعلى ن�سبة على  اإىل  النتخابات الأمريكية، بالإ�سافة 

الإطالق من ع�سوات الكوجنر�س الأمريكي، و�سهدنا 

تابعة  طائرات  حاملة  قيادة  تتوىل  امراأة  اأول  اأي�سا 

للبحرية الأمريكية. اإ�سافة اإىل ذلك، هناك ثالثة اأق�سام 

من اأ�سل خم�سة من اأق�سام وزارة اخلارجية الأمريكية 

التابعة ل�سفارة الوليات املتحدة الأمريكية يف البحرين 

الأمريكي  ال�سفري  نائب  عن  ناهيك  ن�ساء،  ترتاأ�سها 

املتحدة  الوليات  �سفري  باأعمال  القائم  واأنا  بالوكالة، 

الأمريكية لدى مملكة البحرين. 

وُتعد البحرين اأي�سا منوذًجا يحتذى به يف اإجنازات 

املراأة، حيث قادت البحرين املنطقة يف الدعوة اإىل دخول 

القانون  مبوجب  وحمايتها  التعليم  جمال  يف  املراأة 

�ساحبة  قيادة  وحتت  القطاعات.  جميع  يف  ومتثيلها 

اآل خليفة،  اإبراهيم  بنت  الأمرية �سبيكة  امللكي  ال�سمو 

والفتيات  املراأة  نهو�س  للمراأة  الأعلى  املجل�س  دعم 

والتزامها  قيادتها  اإن  املجتمع.  �سرائح  خمتلف  من 

بهذه اجلهود م�ساد بها يف جميع اأنحاء البالد والذي 

وت�سدر  وال�سمول  النفتاح  ثقافة  خالل  من  يتجلى 

املراأة املتنامي ل�سناعة التاريخ يف قطاعات متعددة، مع 

املحافظة على التقاليد الفريدة ململكة البحرين. 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفارة  ت�سرفت  كما 

جمموعة  مع  والعمل  بالتعرف  البحرين  مملكة  لدى 

وا�سعة من الن�ساء البحرينيات الرائدات الالتي ي�ساعدن 

يف ت�سكيل ال�سراكة الأمريكية البحرينية، وذلك ابتداء 

من فوزية زينل اأول امراأة تتقلد من�سب رئا�سة برملان 

البحرين، وكذلك اأول امراأة بحرينية يتم تعيينها ل�سغل 

بنت  رنا  د.  ال�سيخة  اخلارجية  لوزارة  وكيل  من�سب 

عي�سى بن دعيج اآل خليفة، اإىل ال�سيخة مي اآل خليفة 

والتي تقود هيئة البحرين للثقافة والآثار بروؤية وفهم 

باأن الثقافة والآثار توؤثر على جميع قطاعات املجتمع، 

الأعمال  �سيدات  جمعيات  رئي�سة  جناحي  اأحالم  اإىل 

البحرينية والتي دعت اإىل اإن�ساء م�ساريع جديدة اأطلقت 

البحرينية يف جمالت جديدة ومثرية، مثل  املراأة  بها 

تكنلوجيا املعلومات والتمويل الأ�سغر، والقائمة تطول 

واملوهبة  والبتكار  للقيادة  كثرية  اأمثلة  مع  وتطول 

املتمثلة يف �سيدات مملكة البحرين. 

وُيلهمني ب�سكل خا�س روح »الأنا اأقدر« واملواهب 

املبتكرة ل�سابات البحرين، حيث اإنه ومن خالل برامج 

التبادل العديدة التي ترعاها �سفارتنا ت�سرفنا بالعمل 

مع ن�ساء بحرينيات رائعات، فعلى �سبيل املثال اأ�س�ست 

اإحدى امل�ساركات وهي الدكتورة �سارة الريفي مركزا 

لعالج �سرطان الثدي، مما اأدى اإىل زيادة الوعي واإنقاذ 

اأمل ال�سفار وهي  األهمتنا الباحثة  اآلف الأرواح. كما 

اإحدى امل�ساركات يف برنامج فولربايت باعتبارها اأول 

امراأة بحرينية تت�سلق جبل كليمنجارو وتزور القارة 

القطبية اجلنوبية. 

 وحاليًا، تلعب الن�ساء دورا مهما اأي�سا يف امل�سهد 

�سفارتنا  تفتخر  حيث  البحرين،  يف  املزدهر  الفني 

بعر�س اأعمال لفنانات بارزات مثل بلقي�س فخرو والتي 

باري�س،  زبينال  �سوثبيز  يف  اأي�ًسا  اأعمالها  عر�ست 

احلياة  من  �سورا  تلتقط  التي  اخلري  نبيل  والفنانة 

اليومية للمراأة البحرينية منذ معر�سها الفردي الأول 

يف 2002. 

الن�ساء  م�ساهمات  عمق  نعك�س  اأن  اأبًدا  ميكن  ل 

الأمريكيات والبحرينيات يف هذا املقال املخت�سر، ولكن 

هذا يف حد ذاته يتحدث عن الكثري من التاريخ الغني 

واملوؤثر للمراأة يف كل من الوليات املتحدة الأمريكية 

الطويلة  ال�سداقة  على  اأي�سا  وينعك�س  والبحرين، 

والغنية بني بلدينا. 

لذا اأدعوكم ملتابعة موقع �سفارة الوليات املتحدة 

الأمريكية ومن�ساتنا على �سبكات التوا�سل الجتماعي 

توتري واإن�ستغرام وفي�سبوك ملعرفة املزيد عن الن�ساء 

الرائعات يف احلا�سر وعرب التاريخ. 

يوم عاملي �سعيد للمراأة!

* �لقائم باأعمال �سفري

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية لدى مملكة �لبحرين 

حتية لدور �ملر�أة �لقيادية يف مو�جهة كورونا ودعم �ملجتمع.. «�لنو�ب«:

توجيهات �مللك حّققت �لتقدم و�لقيادة للمر�أة يف �لتنمية

رفع جمل�س النواب اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات، 

وعظيم ال�سكر واالمتنان، اإىل �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، مبنا�سبة اليوم 

العاملي للمراأة، وما حتقق للمراأة البحرينية من تقدم، 

ودور قيادي بارز يف ظل امل�سرية التنموية ال�ساملة.

والتربيكات،  التهاين  خال�س  املجل�س،  ورفع  كما   

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والعرفان،  والتقدير 

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

تقدم  ودعم  للمراأة،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  الوزراء، 

املجاالت  خمتلف  يف  ومتكينها  البحرينية،  املراأة 

والنه�سة،  التنمية  واإ�سهاماته يف م�سرية  والقطاعات، 

تنفيذية  منظومة  وفق  الفر�س،  تكافوؤ  جهود  ودعم 

وت�سريعية ح�سارية رائدة، وعرب روؤية وطنية جامعة 

النوعية،  الفر�س  وخلق  التحديات،  كل  مواجهة  يف 

وحتقيق االإجنازات، باإرادة وطنية و�سراكة جمتمعية، 

تنفيذ  قدما يف  وامل�سي  البحرين«،  »فريق  ا�سم  حملت 

برنامج عمل احلكومة املوقرة، ومبادئ واأهداف روؤية 

البحرين 2030.

واأعرب املجل�س، عن عميق تقديره وامتنانه، بدعم 

وتوجيهات �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية �سبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة قرينة العاهل املفدى رئي�سة املجل�س 

نالت  التي  البحرينية،  املراأة  تقدم  يف  للمراأة،  االأعلى 

واأ�سبحت  الرفيعة،  العاملية  واملكانة  الدولية  االإ�سادة 

الدولة  جهود  م�ساندة  يف  املراأة  لدور  متميزا  منوذًجا 

حملة  واإطالق  كورونا،  جائحة  تداعيات  ملواجهة 

»متكاتفني الأل �سالمة البحرين«.

للمراأة،  العاملي  اليوم  ومبنا�سبة  املجل�س،  واأكد 

الذي حتتفل به دول العامل يف 8 مار�س من كل عام، 

حتقيق  القيادة:  يف  »املراأة   :2021 عام  يف  و�سعاره 

م�ستقبل مت�ساٍو يف عامل كوفيد-19«، عن بالغ تقديره 

التي �ساركت  البحرينية  املراأة  بدور  وفخره واعتزازه 

والتحية  البحرين.  فريق  االأمامية �سمن  ال�سفوف  يف 

العامالت  البحرين  مملكة  ن�ساء  جلميع  والتقدير 

وال�سحي  الطبي  املجال  يف  االأمامية  ال�سفوف  يف 

الر�سمي  العمل  خ�سو�سا، ويف كل جماالت وقطاعات 

واخلا�س يف جهود مواجهة جائحة كورونا، والتعايف 

البحرين،  ململكة  ق�سة جناح  �سياغة  لت�سهم يف  منه، 

مواجهة  يف  القيادي  املراأة  لدور  وا�سًحا  مثاالً  تعد 

التحديات كافة.

مو��سلة �سّن �لت�سريعات �ملعّززة حلقوق �ملر�أة.. »�ل�سورى«:

نفخر باملبادر�ت �لر�ئدة ل�سمو �الأمرية �سبيكة لدعم �ملر�أة

اأ�سدر جمل�س ال�سورى بياًنا مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة، الذي ي�سادف الثامن من 

�سهر مار�س كل عام، اأعرب فيه عن 

لدن  من  البحرينية  املراأة  به  حتظى  الذي  والدعم  باالهتمام  الكبري  االعتزاز  عن 

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

للمراأة البحرينية، واالهتمام املبا�سر من احلكومة املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، والرعاية 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  االأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  توليها  التي  املتوا�سلة 

قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س االأعلى للمراأة حفظها اهلل، للمراأة البحرينية 

ومتكينها  املراأة  دور  لتعزيز  �سمّوها  قدمتها  التي  الرائدة  باملبادرات  املجل�س  م�سيدا 

حل�سد االإجنازات على امل�ستويني الوطني والدويل.

واأكد املجل�س اأن احتفاء دول العامل باملراأة يف جمال القيادة، يفتح املجال اأمام اإبراز 

املكانة املرموقة، وامل�ستويات العالية التي و�سلت اإليها املراأة البحرينية، وما حتمله من 

م�سوؤولية وطنية يف تقلدها العديد من املنا�سب القيادية، وهو ما يعترب ثمرة لتفانيها 

وجهودها يف خدمة مملكة البحرين.

وجدد جمل�س ال�سورى التاأكيد على موا�سلة �سن الت�سريعات والقوانني التي تعزز 

حقوق املراأة، وتر�سخ مكانتها، وحتقق لها مزيًدا من التقدم والرفعة.

»�لغرفة«: �لبحرينية قائدة يف �ل�سفوف �الأمامية ور�ئدة يف �لتنمية

اآيات  اأ�سدق  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  رفعت 

االأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى  اإبراهيم  �سبيكة بنت 

رئي�سة املجل�س االأعلى للمراأة مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة، 

الذي ي�سادف الثامن من مار�س من كل عام، والذي ياأتي 

هذا العام حتت �سعار: »املراأة يف القيادة: حتقيُق م�ستقبٍل 

مت�ساٍو يف عامٍل ت�سوده جائحة كوفيد-19«، حيث ت�سكل 

االإجنازات  الإبراز جانب م�سيء من  املنا�سبة فر�سة  هذه 

والنجاحات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية املرتاكمة 

التي حققتها املراأة البحرينية يف م�سريتها التنموية.

وتوؤكد غرفة البحرين اأن �سعار املنا�سبة الذي حددته 

التاريخي  الدور  يخلد  العام  لهذا  املتحدة  االأمم  هيئة 

التي تبذلها يف  الهائلة  املراأة واجلهود  الذي ت�سطلع به 

املجتمع من جائحة  اأجل حماية  العامل من  اأنحاء  جميع 

ت�سدرن  اأنهن  حيث  وتداعياتها،  »كوفيد-19«  كورونا 

مكافحة  يف  االمامية  اخلطوط  يف  بوجودهن  امل�سهد 

املنظمات  اأو  الطبية  الرعاية  جمال  يف  �سواء  كورونا، 

واملنظمات  الن�سائية  القيادات  اأظهرت  حيث  املجتمعية، 

يف  الفعالة  القيادة  على  وقدرتهن  مهاراتهن  الن�سائية 

جهود اال�ستجابة لـ»كوفيد-19« والتعايف منه، وهنا ال 

اأ�سا�سياً  البحرينية كونها عن�سراً  املراأة  اإىل  اأن ن�سري  بد 

الت�سدي  على  يعمل  الذي  البحرين  فريق  ت�سكيل  يف 

مظاهر  اأروع  ج�سدت  التي  وقيادتها  واآثارها،  للجائحة 

العديد  جتاوز  البحرين  ا�ستطاعت  وبف�سلها  الت�سحية 

البلدان،  العديد من  له  املخاطر مقارنة مبا تعر�ست  من 

م�سرية  وا�سحة  وبروؤية  ثابتة  بخطى  توا�سل  هي  وها 

النه�سة ال�ساملة.

واعتزاًزا بالدور الكبري الذي توؤديه املراأة البحرينية 

بلغت  التي  واإجنازاتها  االقت�سادي  ال�سعيد  على 

�سيدات  اأبرز  من   3 بفوز  البحرين  غرفة  ت�سيد  العاملية 

االأعمال بجائزة املوؤ�س�سة الدولية لتحدي ريادة االأعمال، 

لي�ساهمن يف رفع ا�سم مملكة البحرين عالياً، وُهن كالً من 

ال�سيدة بتول داداباي الرئي�س التنفيذي ملجموعة داداباي 

اإدارة  جمل�س  وع�سو   »Affinity« ملجموعة  واملوؤ�س�س 

غرفة البحرين، وال�سيدة خريية د�ستي املدير العام ونائب 

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العا�سمة للتجارة وال�سناعة، 

ل�سركة  التنفيذي  ال�سريك  املوؤيد،  خليل  و�سباح 
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 »Flat6Labs«االأعمال حلا�سنة  التنفيذي  والرئي�س 

للتنمية وغريها من  البحرين  بنك  اإدارة  وع�سو جمل�س 

املالية وامل�سرفية، وذلك بف�سل ما تتمتع به  املوؤ�س�سات 

اململكة من بيئة مميزة وداعمة لريادة االأعمال.

يل متهمني بتاأجري �سجل جتاري �إىل �ملحكمة »�لنيابة« حتحُ

اأفاد رئي�س نيابة الوزارات واجلهات العامة باأن النيابة العامة قد اأجنزت حتقيقاتها 

ب�ساأن قيام متهم بتاأجري ال�سجل التجاري على متهم اأجنبي.

مغ�سلة  قيام �ساحب  عن  اأبلغت  قد  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  وكانت 

للمالب�س واملن�سوجات بتاأجريه �سجالً التجاري على املتهم االأجنبي نظري مبلغ �سهري 

قدره 100دينار عن ف�سالً على مبلغ 160 ديناًرا مقابل ا�ستئجار املحل التجاري. وقد 

مت اإنذار املتهم االأول مبا مت ر�سده واإمهاله ملدة اأ�سبوع لت�سحيح اأو�ساعه القانونية اإال 

اأنه تخلّف عن تقدمي ما يثبت ذلك. 

 وقد با�سرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البالغ، حيث ا�ستجوبت املتهمني 

ال�سغرى  للمحكمة  املتهمني  باإحالة  واأمرت  احتياطًيا،  االأجنبي  املتهم  بحب�س  واأمرت 

اجلنائية. وتوؤكد النيابة العامة عزمها الت�سدي الفوري وب�سورة حا�سمة لكل من ميكن 

الغري من ممار�سة ن�ساط جتاري حمظور عليه اأو يخالف القواعد املقررة لتملّك ال�سجالت 

التجارية ملا ي�سكله ذلك من انتهاك الإحكام القانون واالأمن االقت�سادي للمملكة.

ثنية على �الحتفاء باملر�أة �لبحرينية مع دول �لعامل.. �ل�سالح: محُ

�سهمن بقوة يف تطوير �ملنظومة �ل�سحية �لن�ساء �لبحرينيات يحُ

رفعْت فائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  ال�سحة 

�سبيكة  االأمرية  امللكي  ال�سمو  اإىل �ساحبة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد 

للمراأة؛  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  املفدى 

مبنا�سبة االحتفاء ال�سنوي باليوم الدويل 

الثامن من مار�س من  الذي يوافق  للمراأة 

كل عام، اإذ ت�سارك مملكة البحرين املجتمع 

الدويل بهذه املنا�سبة النبيلة حتت عنوان 

»املراأة يف القيادة: حتقيق م�ستقبل مت�ساٍو 

اختارتها  والتي  كوفيد-19«،  عامل  يف 

هيئة االأمم املتحدة للعام اجلاري 2021 

تقديًرا للجهود الالفتة التي تبذلها الن�ساء 

والفتيات يف جميع اأنحاء العامل، والالتي 

ملواجهة  االأمامية  اخلطوط  يف  وقفن 

�سواء  تام،  باقتدار  امل�ستجد  املر�س  هذا 

املنظمات  اأو  الطبية  الرعاية  جمال  يف 

والقيادة  العمل  مواقع  اأو  املجتمعية 

باختالفها.

واأكدت الوزيرة اأن امل�ساركة واالحتفاء 

يج�سد  العامل  دول  مع  البحرين  بن�ساء 

البحرينية  باملراأة  �سموها  اهتمام  مدى 

وتقديرا  وا�ستحقاقا  املجاالت،  �ستى  يف 

يف  املتفاين  ودورها  املتميز  لعطائها 

والتي  العمل،  ومواقع  القطاعات  خمتلف 

الت�سجيع  عرب  اجلائحة،  خالل  حتققت 

م�سرية  يف  الفاعلة  مل�ساركتها  والدعم 

البذل والعطاء والت�سحيات للحفاظ على 

املكت�سبات ال�سحية مبملكتنا الغالية.

امل�ساعي  ال�سحة  وزيرة  وثّمنْت 

االأمرية  امللكي  ال�سمو  ل�ساحبة  املباركة 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س االأعلى 

ومبادرات  جلهود  اهلل،  حفظها  للمراأة، 

الكبري يف حتقيق  الدور  التي لها  �سموها 

للمراأة  واملكت�سبات  االإجنازات  من  العديد 

البحرينية، خ�سو�سا يف القطاع ال�سحي، 

ومتكينها واإثبات قدراتها يف امل�ساركة يف 

خمتلف املجاالت، اإذ حققت مملكة البحرين 

اإجنازات عديدة ي�سار اإليها بالبنان.

الرعاية  على  ال�سحة  وزيرة  واأكدت 

من  ال�سحي  للقطاع  الالحمدود  والدعم 

جائحة  خالل  خ�سو�سا  �سموها،  قبل 

حملة  اإطالق  مع  جتلى  والذي  كورونا، 

فقد  البحرين«،  �سالمة  الأجل  »متكاتفني.. 

قدمت هذه املبادرة االإن�سانية كل ما يلزم 

على  تركيزها  مع  املراأة،  وم�ساندة  لدعم 

اأ�سر الكوادر العاملة يف ال�سفوف االأمامية 

من اأطباء ومتري�س وخدمات م�ساندة.

البحرينية  املراأة  اأن  الوزيرة  واأكدت 

الفاعل  وعطاءها  القوي  ح�سورها  اأثبتت 

واملتميز يف املجال ال�سحي، وبّينت قدراتها 

الكبرية يف خمتلف االأوقات، ال �سيما وقت 

االأزمات، وهو ما اأ�سهم يف تطوير املنظومة 

منوذجا  يعد  والذي  اململكة  يف  ال�سحية 

التنموية  للمكت�سبات  وتعزيزا  بارزا 

االإ�سالحي  امل�سروع  التي حتققت يف ظل 

جاللته  وتوجيهات  املفدى،  امللك  جلاللة 

على  انعك�ست  التي  واحلكيمة  ال�سديدة 

متّيز مملكة البحرين يف اإدارتها واتخاذها 

اخلطوات واالإجراءات االحرتازية ملكافحة 

فريو�س كورونا »كوفيد-19«، وما توليه 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة  احلكومة 

اآل خليفة  �سلمان  بن  االأمري خليفة  امللكي 

كبري  اهتمام  من  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

التعليمات  واإ�سدار  االحرتازية  للتدابري 

واالإر�سادات املهمة لكل املواطنني حلمايتهم 

من اأي خماطر �سحية.

املراأة  متيز  ال�سحة  وزيرة  واأكدت 

العمل،  مواقع  خمتلف  يف  وح�سورها 

اجلهات  جميع  مع  جهودها  وا�ستمرار 

التعامل  يف  ال�سحي  القطاع  يف  املعنية 

للت�سدي  اال�ستثنائي  ال�سحي  الظرف  مع 

للجائحة اإىل ان يتم الق�ساء عليها، م�سرية 

اإىل اأن اجلميع حتت االأمر والطاعة كواجب 

وطني من اأجل الوطن واملواطن.

واأ�سارت وزيرة ال�سحة اإىل العطاءات 

والتمري�سية  الطبية  للطواقم  النبيلة 

جميع  يف  الن�ساء  من  امل�ساعدة  واملهن 

واالإدارات  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات 

الوالء  لقيم  وجت�سيدهن  امل�ساندة، 

احلكيمة،  وقيادته  للوطن  واالنتماء 

ووطنية  م�سوؤولية  بكل  العمل  وموا�سلة 

ل�ساعات طويلة من اأجل �سالمة املواطنني 

اأنهن اجلزء املكمل لل�سد  واملقيمني، مبينة 

والذي  ال�سحي  االأمن  لتحقيق  املنيع 

القيادة  خلطوات  وم�سانًدا  داعًما  �سيكون 

احلكيمة يف خمتلف الظروف.

ال�سحة ت�سريحها:  واختتمت وزيرة 

»ال ي�سعنا يا �ساحبة ال�سمو اإال اأن نرفع 

ل�سموكم جزيل ال�سكر االمتنان والعرفان 

الطيبة  �سموكم  جهود  على  والتقدير؛ 

والتي مكنت ن�ساء البحرين لتبواأ املكانة 

للمجل�س  متمنني  ودوليا،  حمليا  العالية 

وال�سداد  التوفيق  كل  للمراأة  االعلى 

للمراأة  الداعمة  املثمرة  م�سريته  يف 

البحرينية.

وزيرة ال�سحة
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وزير �ملالية: �حلفاظ على �لدعم للمو�طنني.. �ل�صالح: �ملو�طن �أولوية 

»�ل�صورى« يو�فق على �عتماد �مليز�نية �لعامة للدولة 2022-2021
غالب اأحمد:

عرب م�شروع امليزانية العامة امليزانية 

-2021 املاليتني  لل�شنتني  للدولة  العامة 

ل�شنة   70 رقم  للمر�شوم  واملرافق   2022

على  باالغلبية  املجل�س  ووافق   ،2020

اعتماد م�شروع امليزانية.

علي  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  وقال 

اأ�شا�شًيا  هدًفا  حققت  امليزانية  اإن  ال�شالح 

اأن  موؤكدة  املواطن،  على  احلفاظ  وهو 

قامت  املجل�س  اىل  و�شولها  ومنذ  امليزانية 

مقدرة  بجهود  واالقت�شادية  املالية  اللجنة 

وكان  تف�شيلي،  ب�شكل  امل�شروع  بدرا�شة 

عنها  ونتج  م�شرتكة  اجتماعات  هناك 

واالأكرث  املدعومة  الطبقات  تخدم  توافقات 

مكت�شبات  على  امليزانية  وحافظت  حاجة 

املواطنني.

واأكد ال�شالح اأن احلكومة كانت مرنة 

اللجنتني،  واآراء  امليزانية  مع  التعاطي  يف 

امل�شوؤولية،  م�شتوى  يف  كان  اجلميع  واأن 

والتحديات  امليزانية  يدرك حجم  واجلميع 

جتاه  وااللتزامات  العام،  الدين  وحجم 

على  بناء  اولوية  ميثل  والذي  املواطن 

تو�شية وتوجيهات جاللة امللك املفدى.

واالقت�شاد  املالية  وزير  اأكد  بدوره، 

الوطني ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة 

متطلبات  وفق  ي�شري  امليزانية  م�شروع  ان 

املرحلة احلالية وان احلكومة حري�شة بناًء 

احلفاظ  على  امللك  جاللة  توجيهات  على 

الرثوة  كونهم  للمواطنني  الدعم  على 

احلقيقية.

مت  امليزانية  اإن  املالية  وزير  وقال 

اأن  وهي  عدة  واأهداف  مبادئ  على  بناوؤها 

احلكومة بنف�شها من خالل خف�س النفقات 

على  واحلفاظ  وامل�شروفات،  الت�شغيلية 

جودة  على  واحلفاظ  للمواطنني،  الدعم 

االلتزام  وحتقيق  احلكومية،  اخلدمات 

التعايف  وتعزيز  املايل  التوازن  بربنامج 

االقت�شادي.

و�شع  املايل  التوازن  برنامج  اأن  واأكد 

منها  الكثري  االهداف ومت حتقيق  من  عدًدا 

التوازن،  لنقطة  الو�شول  منه  والهدف 

مو�شًحا اأن جائحة كورونا اثرت على خطة 

الربنامج.

على  عملت  امليزانية  ان  اىل  وا�شار 

املايل  التوازن  بربنامج  وااللتزام  الرتكيز 

وااللتزام  الدخل  م�شادر  تنويع  خالل  من 

»وبالرغم  اأنه  مو�شًحا  ال�شرف،  باأ�شقف 

ال�شرف  �شبط  ا�شتطعنا  اجلائحة  من 

التحديات،  برغم  وا�شحة  الر�شالة  وكانت 

احلفاظ  ا�شتطعنا  االئتماين  والت�شنيف 

عليه بالرغم من اجلائحة«.

ولتحقيق  احلكومة  اأن  الوزير  وذكر 

املبادرات،  من  عدًدا  و�شعت  املايل  التوازن 

حيث مت اإطالق ن�شخة للدليل املايل املوحد 

ال�شرف  كفاءة  حت�شني  يف  اأ�شهم  ما  وهذا 

كما مت نقل جميع مدراء االدارات املالية اىل 

وزارة املالية.

اإىل  االنتقال  »مت  املالية:  وزير  وتابع 

الدفع االلكرتوين جلميع اخلدمات والر�شوم 

الوزراء  جمل�س  قرار  على  بناًء  احلكومية 

و�شم 45 خدمة جديدة للدفع االلكرتوين، 

مت ت�شكيل فرق لتنمية االإيرادات يف جميع 

هيكلة 53 جهة  ومت  احلكومية،  االيرادات 

بقية  يف  م�شتمر  العمل  وهذا  حكومية، 

اجلهات احلكومية«.

واأكد اأن كل هذه املبادرات ت�شهم يف �شّد 

الو�شع  من  وحت�شن  الدين  وتقليل  العجز 

املايل الكلي.

املالية  اللجنة  رئي�س  واأكد 

اللجنة  اأن  امل�شقطي  خالد  واالقت�شادية 

حيث  يوًما،   98 قبل  امليزانية  ت�شلمت 

هناك  وكانت  بالتف�شيل  امل�شروع  در�شت 

عدد من االجتماعات اال�شتباقية، كما عقدت 

اللجنة 7 اجتماعات م�شرتكة ومت التو�شل 

حتليل  ومت  احلكومة،  مع  التوافقات  اىل 

ت�شاوؤالت  جملة  تقدمي  ومت  البيانات  كافة 

لالمور غري الوا�شحة.

توافقة  اللجنة �شيغ  »قّدمت  واأ�شاف، 

املالية  وزير  مع  امل�شرتكة  االجتماعات  يف 

واللجنة املالية يف النواب، مت ا�شتالم قرار 

جمل�س النواب باملوافقة على امل�شروع بناًء 

على تعديالت اللجنتني وبالتن�شيق والذي 

وافقت عليه احلكومة املوقرة«.

جانب من جل�شة جمل�س ال�شورى  وزير املاليةرئي�س جمل�س ال�شورى

�لفا�صل: ميز�نية �لتحدي و�لأمل

و�شفت رئي�س جلنة اخلدمات د. جهاد 

ميزانية  اأنها  امليزانية  م�شروع  الفا�شل 

اجلائحة  وذلك يف حتدي  واالأمل،  التحدي 

وانخفا�س اأ�شعار النفط واالأمل يف الو�شول 

ملرحلة التعايف.

مدرك  اجلميع  اإن  الفا�شل  وقالت 

بها  ت�شببت  التي  ال�شلبية  بالتداعيات 

االأن  اأ�شعار  وانخفا�س  كورونا  جائحة 

تكون امليزانية تق�شفية مثل بقية دول العامل، لكن امليزانية جاءت 

اأن  اإىل  م�شرية  كفر�س،  التحديات  جاءت  حيث  التوقعات،  عك�س 

امليزانية حافظت على املكا�شب وا�شتمرت امليزانية يف تقدمي الدعم 

للمواطنني وزادت االعتمادات للم�شاريع للبنية التحتية وال�شحية 

والتعليمية، كما خ�ش�شت لالأمن الغذائي.

د. حممد علي: خلُق فر�ص و�عدة للمو�طنني 

اأكد رئي�س جلنة املرافق العامة والبيئة 

حملت  امليزانية  اأن  ح�شن  علي  حممد  د. 

اأن وجود  اإىل  االإيجابيات، الفًتا  العديد من 

يوؤكد على  اعتماد ملواجهة جائحة كورونا 

على  العمل  احلكومة يف  وا�شتمرارية  عزم 

مواجهة اجلائحة.

يف  خطة  و�شعت  احلكومة  اإن  وقال 

اال�شتمرار يف خلق فر�س واعدة للمواطنني 

يف الربنامج الوطني للتوظيف.

واأكد اأن االإرادة امللكية تتجلى يف ا�شتدامة التنمية ال�شاملة يف 

الظروف اال�شتثنائية من خالل ا�شتمرار االإعمار والبنية التحتية يف 

كل القطاعات مع تخ�شي�س االعتمادات املالية يف امليزانية.

�حلاجي: �مليز�نية برهان على جناح �لبحرين

 

فوؤاد  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  اأكد 

اجلديد  امليزانية  م�شروع  اأن  احلاجي 

البحرين  ململكة  جناح  على  برهاًنا  يعترب 

التي مير  اال�شتثنائية  الظروف  من  بالرغم 

اإىل امليزانية حافظت على  بها العامل، الفًتا 

املبادئ واالأ�ش�س كافة.

املوازنة  م�شروع  اإن  احلاجي  وقال 

االجتماعية  ال�شمانات  على  عّزز وحافظ  للعامني 2022-2021 

واملكت�شبات املعي�شية، وبالتايل حافظ على عجلة التنمية، موؤكًدا اأن 

ت�شكيل اللجنة امل�شرتكة لبحث الدعم يوؤكد اإ�شرار مملكة البحرين 

على اال�شتمرار يف نهج االإ�شالح والعمل والتنمية.

�لبنمحمد: ميز�نية �إيجابية و�أولوية للمو�طن

ب�شام  د.  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  قال 

من  بالرغم  اإيجابية  امليزانية  اإن  البنمحمد 

حققت  اأنها  مو�شًحا  العاملية،  الظروف 

على  احلفاظ  يف  للمواطنني  اال�شتقرار 

النمو  تعزيز  يف  و�شت�شهم  املكت�شبات 

االقت�شادي من خالل ميزانية امل�شاريع.

اأعطت  احلكومة  اأن  البنمحمد  وذكر 

تبنّي  امليزانية  وهذه  للمواطنني  االأولويات 

باالأرقام  املواطنني  مكت�شبات  على  احلفاظ  يف  احلكومة  م�شوؤولية 

ولي�س بال�شعارات، الفًتا اإىل اأن احلكومة اأبدت مرونة وتفهًما يف اأثناء 

املناق�شات.

واأو�شح اأن امليزانية ركزت على حت�شني جودة اخلدمات احلكومية، 

وهذا ما يعك�س تكيف البحرين مع التحديات واملتغريات.

بوح�صني: �إجناٌز كبري بالرغم من �لتحديات 

قال ع�شو جمل�س ال�شورى جواد بوح�شني 

الفرحة  اأدخلت  املفدى  العاهل  توجيهات  اإن 

املكت�شبات  على  حافظت  حيث  املواطنني  على 

املعي�شية للمواطنني، موؤكًدا اأن �شمو ويل العهد 

رئي�س الوزراء هو االأحر�س على توفري احلياة 

الكرمية للمواطنني.

وقال بوح�شني اإن م�شروع امليزانية اإجناز 

جائحة  ب�شبب  التحديات  من  بالرغم  كبري 

كورونا وانخفا�س اأ�شعار النفط.

زيادة  مت  حيث  املكت�شبات،  على  حافظت  امليزانية  اأن  وذكر 

املخ�ش�شات املالية دون نق�شان واحلفاظ على العالوات، م�شرًيا اإىل اأن 

م�شروع امليزانية ب�شيغته احلالية فيه الكثري من الطموحات و�شيحقق 

اال�شتقرار للمواطنني.

�لدو�صري: �مليز�نية تلبي �لتطلعات 

�شامل  �شباح  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  اأكد 

الدو�شري اأن امليزانية راعت فئات ذوي الدخل 

التي  ال�شعبة  التحديات  من  بالرغم  املحدود 

تع�شف بالعامل ب�شبب جائحة كورونا والتي 

م�شرًيا  القطاعات،  من  العديد  تراجع  اإىل  اأدت 

مع  املواطنني  تطلعات  تلبي  امليزانية  اأن  اإىل 

تبني اإجراءات حمفزة لعودة االقت�شاد.

تاأتي  امليزانية  اأن  الدو�شري  واأو�شح 

الظروف  مع  وبدائل  حلول  اإيجاد  يف  العامل  تواجه  حتديات  ظل  يف 

اال�شتثنائية ب�شبب اجلائحة، موؤكًدا اأن البحرين ا�شتطاعت يف املحافظة 

�شاعدت  املحفزة  االإجراءات  واأن  املواطنني،  وتطلعات  مكت�شبات  على 

املواطنني والقطاع اخلا�س يف جتاوز اآثار اجلائحة.

�لز�يد: �مليز�نية حافظت على �ملكت�صبات

اأكدت رئي�شة اجلنة الت�شريعية والقانونية 

دالل الزايد اأن امليزانية حافظت على املكت�شبات 

ا على بند الرعاية االجتماعية، م�شيفة  خ�شو�شً

التعاطي مع  اأنها قادرة يف  اأكدت  اأن احلكومة 

االأزمة وموا�شلة تقدمي اخلدمات الالئقة.

واأ�شارت الزايد اإىل اأن زيادة االعتماد لكلية 

من   %83 اأن  ا  خ�شو�شً للمعلمني  البحرين 

العمالة الوافدة يف القطاع احلكومي يف التعليم 

وال�شحة يوؤكد جدية وعمل احلكومة لتطوير هذه القطاعات.

واأو�شحت اأن مواجهة الف�شاد م�شتمر من خالل االأدوات الت�شريعية 

والق�شاء اجلنائي، واأن ديوان الرقابة املالية يقوم بدور كبري يف هذا 

االأمر.

�ملعاودة: �حلكومة

بد�أت بنف�صها وز�دت بامل�صاريع 

ال�شورى عادل املعاودة  قال ع�شو جمل�س 

ذلك  مقابل  ويف  بنف�شها  بداأت  احلكومة  اإن 

زادت من ميزانية امل�شاريع، موؤكًدا اأن امليزانية 

العمل على  اإىل جانب  للمواطن  الدعم  وا�شلت 

زيادة جودة اخلدمات، واأن زيادة 53 مليوًنا 

اإيجابًيا يف احلركة  يف ميزانية امل�شاريع يوؤثر 

االقت�شادية.

اأن يتفاخر وزير  وتابع املعاودة: »ال نريد 

يف توفري امليزانية واإمنا االإجناز يف حتقيق امل�شاريع والتوفري يعني 

تعاون  لوال  االقت�شاد،  يف  يوؤثر  ما  وهذا  البلد  يف  مل�شاريع  تعطيل 

احلكومة ملا حقق املجل�شان ما مت حتقيقه«.

جم�صري: جتاوب حكومي يف

 زيادة خم�ص�صات �لرعاية �لجتماعية

عبدالرحمن  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  ثّمن 

�شاحب  برئا�شة  احلكومة  جهود  جم�شري 

اآل خليفة  االأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو 

يف  للمواطنني  الدعم  توجيه  ا�شتمرار  يف 

امليزانية، موؤكًدا على جتاوب احلكومة بزيادة 

خم�ش�شات الرعاية االجتماعية وا�شتمرار دعم 

الكهرباء واملاء.

واالقت�شاد  املالية  وزير  اإن  جم�شري  وقال 

بنجاح،  امل�شروع  هذا  اإخراج  يف  كبري  بجهد  وفريقه  قام  قد  الوطني 

هذا  تطبيق  ت�شمن  البحرين  يف  الرقابية  اجلهات  خمتلف  اأن  موؤكًدا 

امل�شروع على اأر�س الواقع بنجاح.

أسئلة برلمانية

�ل�صي�صي ي�صاأل وزيرة �ل�صحة

عن مركز مدينة خليفة �ل�صحي

 �لبناي ي�صاأل وزير �لأ�صغال

عن تاأخر �إن�صاء مرفاأ �جلفري

�لعبا�صي ي�صاأل وزير �لرتبية

عن �لنتد�ب للمد�ر�ص �خلا�صة

حممد  النائب  تقّدم   

ال�شي�شي  ــم  ــي ــراه اإب

بــ�ــشــوؤال  البوعينني 

بنت  فائقة  اإىل  برملاين 

وزيرة  ال�شالح  �شعيد 

ال�شحة، عن مركز مدينة 

خليفة ال�شحي، هذا ن�شه:

لت�شغيل  الــوزارة  هي خطة  ما   

مركز مدينة خليفة ال�شحي؟ وما هي 

املجمعات التي �شيخدمها املركز؟ وما 

هي االأق�شام واخلدمات الطبية املزمع 

ت�شغيل  اأثــنــاء  تد�شينها 

عدد  يبلغ  وكم  املركز؟ 

والطاقم  الطبي  الفريق 

ال�شحية  املــهــن  ــن  م

مثل  االإداريـــة  واملهن 

وال�شيدلية  التمري�س 

ومن�شقي  واالأ�شعة  واملخترب 

مت  الذين  واال�شتقبال  ال�شجالت 

املركز  يف  للعمل  توظيفهم  و�شيتم 

هي  وما  الت�شغيلية؟  اخلطة  �شمن 

اأوقات العمل املقررة للمركز؟

اأحمد  عمار  النائب  تقّدم   

اإىل  برملاين  ب�شوؤال  البناي 

املهند�س ع�شام بن عبداهلل 

االأ�شغال  وزير  خلف 

البلديات  و�شئون 

عن  العمراين،  والتخطيط 

تاأخر اإن�شاء مرفاأ اجلفري، هذا 

ن�شه: ما هي اأ�شباب تاأخر اإن�شاء مرفاأ 

اجلفري الذي اأمر به جاللة امللك املفدى؟ 

له يف  ر�شدت  التي  التكلفة  تبلغ  وكم 

2013-2014؟  ميزانية 

فيه  العمل  �شيتم  ومتى 

لل�شيادين؟  وجتهيزه 

املتوقع  املوقع  واأين 

وهل  املرفاأ؟  الإن�شاء 

جميع  من  االنتهاء  مت 

العمل  يف  للبدء  االإجراءات 

التي  القوارب  عدد  وكم  املرفاأ؟  يف 

تزويدي  اأرجو  امل�شروع؟  ي�شتوعبها 

باخلرائط التف�شيلية للم�شروع.

حممد  النائب  تقّدم   

العبا�شي  عي�شى 

اإىل  برملاين  ب�شوؤال 

الدكتور ماجد بن علي 

النعيمي وزير الرتبية 

االنتداب  عن  والتعليم، 

هذا  اخلا�شة،  للمدار�س 

ن�شه:

انتداب  عملية  زالت  ما  هل   

املعلمني للمدار�س اخلا�شة م�شتمرة 

من قبل الوزارة؟ واإذا كانت االإجابة 

تزويدي  اأرجو  بنعم، 

الوقت  يف  بعددهم 

واملدار�س  احلايل، 

ومن  اإليها،  املنتدب 

جميع  ب�شرف  يقوم 

م�شتحقات هوؤالء املعلمني 

تاأثري  مدى  وما  املنتدبني. 

يف  املعلمني  عدد  على  العملية  هذه 

املدار�س احلكومية، وعملية التعليم 

احلالية  الظروف  ظل  يف  ُبعد،  عن 

التي اأفرزتها جائحة كورونا؟



عب��رت فعاليات مجتمعية ومنظمات المجتمع المدني 
بالمملكة عن اس��تنكارها وش��جبها الش��ديدين، لما 
دأب��ت علي��ه قن��اة الجزي��رة القطري��ة م��ن محاوالت 
مستميتة ونهج إعالمي عدائي لشعب البحرين بكافة 
فئاته ومكوناته، عبر أعمال بائس��ة تتخذ من اإلعالم 
ستارا لش��ق الصف وضرب النس��يج الوطني، موضحين 
أن الس��جل األس��ود لهذه القناة في تخري��ب األوطان 
ودعم التطرف وتمويل اإلرهاب، يجعلها قناة مسيسة 

بامتياز.
وأكدت الفعالي��ات أنه »ليس غريبًا عل��ى القناة اتباع 
خط��ة ممنهجة لتش��ويه صورة البحرين، تس��عى من 
خالله��ا إلى بث االدعاءات واألكاذي��ب التي تتنافى مع 
الواق��ع على األرض، خاصة حول ملف حقوق اإلنس��ان، 
متعمدة تجاهل ما تشهده البحرين من إنجازات شاملة 
ونهضة حضارية وحضور دولي مش��رف في المنظمات 
الدولي��ة ذات الصلة، ومنها عضوية المجلس العالمي 

لحقوق اإلنسان على مدى ثالث دورات«.
وقال��ت إن »على هذه القناة الت��ي ترعاها دولة قطر، 
أن تعي أن كل هذه المغالطات اليائس��ة، إنما تزيدنا 
تصميم��ا ووطني��ة والوقوف صف��ا واحدا خل��ف قيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، من منطلق ما لدينا من مقومات 
واثقة ف��ي قيادتنا التي نعتز به��ا ونفخر بالوالء لها، 
مش��ددين على أن الحملة المضللة، التي تشنها هذه 
القن��اة ضد ش��عب البحري��ن من خالل ما تنش��ره من 
تقاري��ر إعالمي��ة كاذبة، تتم بش��كل انتقائ��ي بعيدا 
تماما ع��ن االحترافية والمهني��ة اإلعالمية، متجاهلة 
قضاي��ا حق��وق اإلنس��ان ف��ي مواق��ع ودول بعينه��ا، 

وبالتالي فإن هذه االنتقائية في المعالجة اإلعالمية، 
تعد تدخاًل سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة، األمر 
الذي ل��ن يزيدنا إال وحدة وطنية وتماس��كا مجتمعيا، 
حتى نس��قط هذه المؤام��رة ضد ش��عبنا والتي تقف 
وراءها تلك القناة، بخطه��ا اإلعالمي غير المتزن الذي 

ال يمت بصلة للشرف اإلعالمي ومواثيقه«.
وأش��ارت فعاليات إلى أن قناة الجزيرة القطرية، دأبت 
عل��ى العمل ضد ش��عب البحري��ن واللعب عل��ى إثارة 
الفتنة الطائفية، لكن هذا الش��عب وبكافة مكوناته، 
يؤك��د أن األمر عصي عليه��ا، فوح��دة البحرينيين لن 
تنال منه��ا تلك األالعي��ب والمؤام��رات الدنيئة، ولم 
يعد تنطلي علينا نحن أهل البحرين، ادعاءات المهنية 
والموضوعية والحياد مؤك��دة أن هذه القناة القطرية 
تعتم��د ف��ي معلوماتها المش��وهة على زم��رة ممن 
يس��مون أنفس��هم »نش��طاء« يغردون خارج الس��رب 

الوطن��ي وال يمثلون إال أنفس��هم وليس لهم أي تأثير 
على الجبهة الداخلية، ما يجعلها قناة ومنصة للخونة، 
»عاش الش��عب البحرين��ي بوحدته وأصالت��ه ووالئه 

لقيادته«.
ووقع عل��ى البيان الجهات واألفراد التالية أس��ماؤهم: 
البروفيس��ور عبداهلل يوسف الحواج، الرئيس المؤسس 
رئي��س مجلس األمناء للجامعة األهلية، والس��يد غازي 
عبدالمحس��ن، رئي��س مركز ش��باب النعيم، والس��يد 
محمد جواد العرادي، رجل أعمال، والبروفيسور منصور 
العالي، رئيس الجامعة األهلية، والس��يد علي س��بكار، 
رئي��س النادي العالمي لإلع��الم االجتماعي، والدكتور 
عبداهلل ال��درازي، ناش��ط حقوق��ي، والدكت��ور فيصل 
المحروس، استش��اري أمراض الس��كر وط��ب العائلة، 
والدكتور محمد رضا بوحس��ين، محامي ومحكم دولي، 
والسيد حس��ين محمد حبيب، مدير العالقات المهنية 
بالجامعه االهلية، والسيد عادل عيسي المرزوق، كاتب 
عم��ود، والدكتورة زه��رة الحرم، أكاديمية، والس��يدة 
الئقة الس��لمان، ناش��طة اجتماعية، والس��يد عيسى 
العربي، رئيس جمعية معا لحقوق اإلنسان، والدكتور 
عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، 
والسيدة أحالم جناحي، رئيس جمعية سيدات األعمال 
البحريني��ة، والس��يد فري��د غ��ازي، محام��ي وبرلماني 
سابق، والدكتور فهد إبراهيم الشهابي رئيس جمعية 
العالقات العامة البحرينية والسيد غالب العلوي رئيس 
مأتم القصاب والش��يخ مجيد العصفور برلماني سابق 
والس��يد محمد بلجي��ك رئيس مأتم العج��م والدكتور 
عبدالواحد النكال عضو مجلس أمانة العاصمة والسيد 
يوسف صالح الدين رجل أعمال وممثل أهالي محافظة 
العاصمة والسيد عبدالكريم إس��ماعيل باحث إعالمي 
والسيد حس��ن عيد بوخماس برلماني س��ابق والسيد 
نبيل أج��ور رجل أعمال والس��يد عبدالرحم��ن بومجيد 
رئيس لجنة حقوق اإلنس��ان بالبرلمان البحريني سابقا 
والس��يد أحمد قراطه برلماني س��ابق والس��يدة بتول 
السيد رئيس مركز تمكين شباب الهملة والسيد حسن 
الخاجة رئيس مركز تمكين ش��باب الحورة والقضيبية 
والسيد حسن سبت رئيس مركز تمكين شباب سلماباد 

والس��يد أحم��د العمي��ري رئيس مركز تمكين ش��باب 
الجسرة والسيد حسن عقيل رئيس مركز تمكين شباب 
صدد والس��يد أحمد الدمس��تاني رئيس مركز تمكين 
شباب دمستان والس��يد غانم الرميحي أمين سر مركز 
تمكين ش��باب الجنوب والس��يد رائد م��ال اهلل رئيس 
مرك��ز تمكين ش��باب المحرق والس��يد من��ذر إبراهيم 
رئي��س مرك��ز تمكين ش��باب مدينة عيس��ى والس��يد 
مفتاح الدوس��ري رئي��س مركز تمكين ش��باب الزالق 
والس��يد فهد ياقوت رئيس مركز تمكين شباب الرفاع 
الشرقي والسيد سعيد رضي رئيس مركز تمكين شباب 
جدحفص والسيد علي سبت رئيس مركز تمكين شباب 
الشاخورة والسيد صادق س��لمان رئيس مركز تمكين 
شباب ابوصيبع والسيد محمد رضا مركز تمكين شباب 
القرية والسيد شبر الوداعي رئيس مركز تمكين شباب 
كرانه والس��يد راش��د النعيم��ي رئيس مرك��ز تمكين 
شباب حالتي النعيم والسلطة والسيد منصور الفردان 
رئيس مركز تمكين شباب كرزكان والسيد علي الصباح 
رئيس مركز تمكين شباب راس الرمان والسيد يوسف 
جراح الدوس��ري رئيس مركز تمكين ش��باب القادسية 
والس��يد حس��ن عواج��ي رئي��س مركز تمكين ش��باب 
السهلة الشمالية والدكتور عيسى جاسم المطوع إمام 
وخطيب جامع الشيخ عيسى بن سلمان والشيخ يعقوب 
علي محمد خطيب جامع فاطمة بنت الرس��ول والشيخ 
إبراهيم عب��داهلل الحدي خطيب جامع ع��روة بن الزبير 
والش��يخ جاس��م علي ربيعة إمام وخطي��ب جامع الخير 
والش��يخ عيس��ى أحمد الحجازي إمام وخطيب جامع بن 
حويل والس��يد خالد كانو رئيس نادي االهلي والس��يد 
عبدالرحم��ن الخش��رم رئيس ن��ادي البحرين والس��يد 
أحمد المس��لم رئيس نادي الحد والس��يد أحمد جاسم 
العكبري رئيس نادي مدينة عيسى والسيد علي حسين 
الدوس��ري رئيس ن��ادي البديع والس��يد محفوظ ثامر 
رئيس نادي دار كليب والسيد عباس عبدالوهاب رئيس 
نادي س��ار والس��يد علي الماض��ي رئيس ن��ادي الدير 
والس��يد محمد إبراهيم رئيس نادي س��ماهيج والسيد 
ميرزا أحمد رئيس نادي الش��باب والسيد محمد حسين 
رئيس نادي بوري والس��يد زهي��ر كازروني رئيس نادي 
المنامة والسيد جاسم عبدالعال رئيس نادي المالكية 
والش��يخ عب��داهلل عاش��ور البحراني رجل دين والش��يخ 
الدكت��ور محم��د عبدالرحمن القالف خطي��ب جامع أبو 
عبيدة بن الجراح والش��يخ جاس��م محمد الذوادي إمام 
جامع أحمد بن حس��ن إبراهيم والس��يد حسين العالي 
رئيس نادي عالي والش��يخ أحم��د المخوضر رجل دين 
والسيد جميل بن محمد عضو المجلس األعلى للشئون 
اإلسالمية والش��يخ محمد التوبالني رجل دين والشيخ 
فاض��ل فتيل رجل دين والش��يخ ميث��م جميل الدغاس 
رجل دين والش��يخ جواد بوحس��ين رجل دين ود. جعفر 

الصائغ رئيس نادي سترة.
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أعمال بائسة تتخذ اإلعالم ستارًا لشق الصف وضرب النسيج الوطني

  السجل األسود للقناة في التخريب 
ودعم التطرف واإلرهاب يجعلها مسيسة بامتياز 

  الحملة ضد شعب البحرين من خالل التقارير الكاذبة 
تتم بانتقائية بعيدًا عن االحترافية والمهنية اإلعالمية 

 القناة تعتمد في معلوماتها المشوهة 
على من يسمون أنفسهم »نشطاء« وال يمثلون إال أنفسهم
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المغالطات اليائسة تزيدنا تصميما ووطنية للوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا

  في بيان لـ 78 شخصية مجتمعية: »الجزيرة« تشن 
حملة مضللة ضد البحرين وتسعى إلثارة الفتنة الطائفية

 »اإلصالح والتأهيل« ينظم برنامج 
فعاليات وألعاب رياضية للنزالء

نف��ذ مركز إص��الح وتأهيل النزالء، برنام��ج الفعاليات 
واأللع��اب الرياضية للنزالء للع��ام 2021 خالل الفترة 
من 28 فبراي��ر وحتى 4 مارس مع االلت��زام بالتطبيق 
الدقيق لكافة اإلج��راءات االحترازية والتدابير الوقائية 
المعم��ول به��ا لمكافح��ة جائح��ة كورونا، ف��ي إطار 
الخدمات والبرامج التي تنفذها اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهي��ل، م��ن منطل��ق قان��ون مؤسس��ة اإلص��الح 
والتأهي��ل والئحت��ه التنفيذي��ة والتي ترس��خ حقوق 

اإلنسان واقعا وممارسة. 
ويأت��ي البرنامج، في إطار ح��رص مركز إصالح وتأهيل 
الن��زالء على تعزيز النش��اط البدني والفك��ري للنزالء، 
وضمن سلس��لة ممتدة من البرامج التي يتم تنفيذها 
على مدار العام ووفق جدول زمني محدد، حيث ش��ملت 
الفعاليات، مسابقات لكرة القدم والطائرة والشطرنج 
بجان��ب ألع��اب ش��عبية عدي��دة، كما ت��م تخصيص 

مكاف��آت وجوائز للن��زالء الذي أح��رزوا مراكز متقدمة 
خالل هذه المس��ابقات، بما يعزز مش��اركة النزالء في 

البرامج والفعاليات التي يقيمها المركز.

»حقوق اإلنسان«: تطعيم نزالء »اإلصالح 
والتأهيل« يسير وفق المعايير الطبية الدولية

اطلع وفد من المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان، خالل 
زي��ارة ميدانية غي��ر معلنة إلى مركز اإلص��الح والتأهيل 
في منطقة جو لمتابعة اإلج��راءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة التي تتبعها اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل 
فيم��ا يتعلق بتقدي��م الخدمات الصحي��ة لجميع النزالء، 
على عملي��ة تطعيم لعدد من النزالء الراغبين في تلقي 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا والتي تتم بالتعاون 

مع إدارة الشؤون الصحية. 
والتقى وفد المؤسس��ة مع القائمين على إدارة المركز، 
وتم االطالع على اإلجراءات التي قامت بها اإلدارة والتأكد 
م��ن ضمان وصول التطعيم للجميع دون أي تمييز، بدءًا 
من توفي��ر التطعيم المضاد للفي��روس وصواًل لعملية 
التطعيم، بما في ذلك تعريف النزالء بأنواع التطعيمات 
المتوف��رة، وأهمية أخذ التطعيم لما ل��ه من دور مهم 
في تعزيز مناعة الجس��م لتفادي مضاعفات الفيروس، 

خصوصًا لمن يعانون من األمراض المزمنة.
وأعربت المؤسسة عن ارتياحها بشأن إجراءات التطعيم 

التي تقوم بها إدارة المركز، التي ش��ملت جميع الفئات 
م��ن الن��زالء والعاملين ف��ي المركز على حدٍّ س��واء دون 
تميي��ز، حيث تتم عملية التطعيم بش��كل صحي ودقيق 
وف��ق أفضل المعايي��ر الطبية الدولي��ة، وهو ما يعكس 
م��دى ح��رص وزارة الداخلية عل��ى صون حق��وق النزالء 

والحفاظ عليها مساواة بأقرانهم من أفراد المجتمع.
من جانب آخر، تتابع المؤسس��ة بش��كل مستمر جميع 
اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير الوقائي��ة التي تتبعها 
اإلدارة العام��ة لإلصالح والتأهيل فيم��ا يتعلق بتقديم 
الخدم��ات الصحي��ة لجميع النزالء، وال يفوت المؤسس��ة 
أن تتق��دم ف��ي هذا الش��أن بخال��ص الش��كر والتقدير 
ل��وزارة الداخلية عل��ى تعاونهم البناء م��ن أجل حماية 
حق��وق النزالء وتحقي��ق األهداف التي ُرس��مت للحد من 
انتش��ار هذا الفيروس والتصدي ل��ه من خالل اإلجراءات 
االحترازية التي تتخذها لمواجهة الجائحة، وبما يسهم 

في حماية صحة وسالمة النزالء.
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وزير الكهرباء يبحث مع زينب 
عبداألمير احتياجات سابعة العاصمة

بح��ث وزي��ر ش��ؤون الكهرب��اء والماء وائ��ل المب��ارك، خالل 
اس��تقباله بمكتب��ه عض��و مجل��س الن��واب ممثل��ة الدائرة 
الس��ابعة بمحافظ��ة العاصم��ة زين��ب عبداألمير، ع��ددًا من 
المواضي��ع المتعلقة بقطاع��ي الكهرباء والماء، مس��تعرضًا 
خطط ومشاريع هيئة الكهرباء والماء المستقبلية، إضافة إلى 
اس��تعراضه ألهم المنجزات التي تحققت مؤخ��رًا في الهيئة 
وعوائ��د هذه المنجزات ف��ي تقديم خدم��ات الكهرباء والماء 

للمواطنين والمقيمين في البحرين.
وتطّرق الوزير، خالل اللقاء، إلى سبل تعزيز التعاون المشترك 
بي��ن هيئة الكهرباء والم��اء ومجلس الن��واب، من خالل دعم 
خطط الهيئة التي تهدف بش��كل مس��تمر لتحسين وتطوير 
خدماتها، مش��يدًا بالجهود المخلصة التي يقوم بها الس��ادة 
الن��واب ف��ي ط��رح ومناقش��ة القضاي��ا التي تم��س مصلحة 
المواط��ن وبالتع��اون المش��ترك بي��ن الس��لطة التنفيذية 
والس��لطة التش��ريعية ف��ي تحقي��ق تطلع��ات المواطني��ن، 
واالرتق��اء بجودة وكف��اءة الخدمات المقدم��ة، وذلك انطالقًا 
من توجيهات القيادة الرش��يدة بتوثيق وتوطيد التعاون بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كّرم »أمانة العاصمة« لفوزها بجائزة مجلس التعاون عن »خط االتصال المرئي للصم«

 خلف: »األشغال« مستمرة في تطوير 
مستوى خدماتها بمختلف المجاالت

وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر  اس��تقبل 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف وكي��ل الوزارة لش��ؤون البلديات 
الش��يخ محم��د ب��ن أحم��د آل خليفة 
ورئيس مجلس أمانة العاصمة صالح 
ط��رادة ومدير ع��ام أمان��ة العاصمة 
محمد الس��هلي بمناس��بة فوز بلدية 
»أمان��ة العاصم��ة« بالمرك��ز الثالث 
بجائ��زة مجل��س التعاون ف��ي مجال 
العم��ل البل��دي ف��ي دورته��ا الثالثة 
لعام��ي 2019-2020 وذل��ك بعنوان 
»خدم��ة خط االتص��ال المرئي للصم 

والبكم للخدمات البلدية«.
وس��لم خلف »أمانة العاصمة« تكريم 
األمانة العامة لمجلس التعاون وذلك 
تنفيذًا لقرار اجتماع الوزراء المعنيين 
بش��ؤون البلدي��ات ف��ي اجتماعه��م 
الثالث والعش��رين والذي أقيم بتقنية 
االتص��ال المرئي والذي نص على أنه 
يت��م تكريم الفائزين م��ن قبل الوزير 
المعني في الدول��ة التي ينتمي إليها 
الفائز عل��ى أن يكون التكريم باس��م 
المعني��ة بش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة 
العام��ة  األمان��ة  وتق��وم  البلدي��ات 

بإصدار شهادات التكريم.
وأش��اد خلف خالل االحتف��ال بمبادرة 
خدم��ة  بتدش��ين  العاصم��ة  أمان��ة 

االتصال المرئ��ي للصم والبكم معبرًا 
عن اعت��زازه بهذا اإلنجاز الذي حققته 
األمانة، ومؤكدًا على اس��تمرار توجه 
الوزارة نحو تطوير مس��توى خدماتها 
ف��ي مختل��ف المج��االت، مؤك��دًا أن 
اجتم��اع وزراء البلدي��ات لدول مجلس 
التع��اون يس��تكمل الخط��وات نح��و 
تحقيق العمل البلدي المس��تدام وما 
يمكن أن يحققه م��ن تطور وتحديث 
لكاف��ة أنظم��ة العم��ل البل��دي مما 
يس��اهم في تعزيز الخط��وات الرامية 
لتحقي��ق رفاهي��ة المواط��ن الخليجي 
وتطوير العمل وتحقي��ق التنمية في 

البني��ة التحتية لم��دن وبلديات دول 
المجل��س. وبين خلف أهمي��ة العمل 
الخليجي المش��ترك في تحقيق أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة ضم��ن الرؤية 
الموح��دة، مش��يرًا إلى ال��دور الحيوي 
المهم ال��ذي تضطلع ب��ه القطاعات 
البلدي��ة ف��ي دول مجل��س التع��اون 
الخليجي لتعزيز ودعم وتحقيق معايير 
التنمي��ة الش��املة بما يضم��ن رقي 
ورفاهية وتقدم المجتمعات الخليجية 
وتعزي��ز اقتصاداتها الوطنية في ظل 
الرعاية الكريمة والتوجيهات المباركة 
ألصحاب الجاللة والس��مو ق��ادة دول 

مجل��س التعاون. الجدي��ر بالذكر أنه 
ق��د تم االتف��اق في االجتم��اع األخير 
البلديات  بش��ؤون  المعنيين  لل��وزراء 
في دول مجل��س التعاون على تحديد 
موضوع جائزة مجلس التعاون للعمل 
البلدي لل��دورة القادمة 2022-2021 
تح��ت مس��مى »أفض��ل الممارس��ات 
ف��ي إدارة النفايات وإع��ادة التدوير«، 
بمش��اركة عدد كبير من بلديات دول 
مجلس التع��اون الخليجي في الجائزة 
حيث فازت أمان��ة العاصمة بالجائزة 
البرونزي��ة عن خدمة االتصال المرئي 

للصم والبكم للخدمات البلدية.

 »األشغال«: تقاطع سار يرفع الطاقة 
االستيعابية لشارع خليفة بن سلمان ٪66

أيمن شكل «

أكدت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني أن الطاقة االس��تيعابية لشارع الشيخ 
خليف��ة بن س��لمان ق��د س��جلت زيادة بنس��بة 
66% بع��د افتت��اح تقاطع س��ار مؤخ��رًا، وارتفع 
استيعاب الشارع بعد التوسعة حوالي 327.600 
مركب��ة في اليوم، بعد أن كان يس��توعب حوالي 
196.400 مركبة، وبحس��ب إحصائيات األشغال، 

فإن��ه ت��م رف��ع الطاق��ة االس��تيعابية للمنحدر 
المؤدي إلى مدينة عيس��ى م��ن حوالي 14.000 
مركب��ة ف��ي اليوم إل��ى حوال��ي 56.200 مركبة 
ف��ي الي��وم أي بنس��بة 300%. وثم��ن مواطنون 
المش��روع مؤكدين أن��ه وفر الكثي��ر من الوقت 
والجه��د مقارن��ة بالوض��ع الس��ابق، ولفتوا إلى 
أن توس��عة شارع الش��يخ خليفة بن سلمان إلى 
خمس مس��ارات في كل اتجاه ساهم في تخفيف 

االزدحامات وانسيابية الحركة المرورية.

 »علوم الفضاء« تشارك 
في اللقاء األول التفاقيات الفضاء

ش��اركت الهيئ��ة الوطنية لعلوم الفضاء، الخمي��س الماضي عبر 
تقني��ة االتصال المرئي »عن بعد«، في اللقاء األول الذي نظمته 
اإلدارة العام��ة للش��ؤون القانونية بالهيئة الس��عودية للفضاء 
بالتعاون م��ع كلية القانون في جامعة األمير س��لطان، في إطار 
س��عيها المستمر لرفع مستويات منتس��بيها في كافة المجاالت 
ذات العالق��ة بالفضاء وعلومه. وق��ال الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لعلوم الفضاء محمد العس��يري: حرصت الهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء على المش��اركة لتمكين منتس��بيها من اكتساب 
المزي��د من المعارف ف��ي مجال الفضاء، خصوص��ًا أن الهيئة قد 
قطعت ش��وطًا طوي��اًل في إعداد المس��ودة األولى م��ن القانون 
الوطن��ي للفض��اء وهو أول قان��ون بحريني يعن��ى بتنظيم قطاع 

الفضاء على المستوى الوطني«. 

 حبس متهم استأجر سجاًل 
تجاريًا وإحالته والمؤجر للمحاكمة

ق��ال رئيس نيابة ال��وزارات والجهات العام��ة إن النيابة 
العامة قد أنجزت تحقيقاتها بش��أن قيام متهم بتأجير 

السجل التجاري على متهم أجنبي.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة قد أبلغت عن 
قي��ام صاحب مغس��لة للمالبس والمنس��وجات بتأجيره 
س��جله التجاري على المتهم األجنبي نظير مبلغ ش��هري 
ق��دره مائة دينار فض��اًل على مبلغ مائة وس��تين دينارًا 
مقابل اس��تئجار المحل التجاري، حي��ث تم إنذار المتهم 
األول بم��ا ت��م رص��ده وإمهال��ه لمدة أس��بوع لتصحيح 

أوضاعه القانونية إال أنه تخلف عن تقديم ما يثبت ذلك. 
وباش��رت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البالغ حيث 
اس��تجوبت المتهمي��ن وأمرت بحب��س المتهم األجنبي 
احتياطيًا، وأمرت بإحال��ة المتهمين للمحكمة الصغرى 
الجنائي��ة، مؤك��دة عزمه��ا التص��دي الف��وري وبصورة 
حاسمة لكل من يمكن الغير من ممارسة نشاط تجاري 
محظور عليه أو يخالف القواعد المقررة لتملك الس��جالت 
التجارية لما يش��كله ذلك من انته��اك إلحكام القانون 

واألمن االقتصادي للمملكة.

 افتتاح مصنع عالم العناية 
الصناعية للمواد المعقمة

افتتح الوكيل المس��اعد لتنمية الصناعة خالد العلوي، 
نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، 
مصنع عالم العناية الصناعية لتصنيع المواد المعقمة 
والمطهرة، بحضور الرئي��س التنفيذي للمصنع جميل 
أبو خليل. وأش��ار العل��وي، إلى اعت��زاز البحرين بتنامي 
المش��اريع االس��تثمارية والمصان��ع العالمي��ة الت��ي 
تتخذ م��ن المملكة مقرًا رئيس��ًا ألعماله��ا، الفتًا بأن 
التس��هيالت التي تقدمها الحكوم��ة الموقرة بناًء على 
ال��رؤى واالس��تراتيجيات الهادف��ة جاءت لتع��زز موقع 
البحري��ن االس��تثماري كبواب��ة لألعمال ف��ي المنطقة 
والحرص على ضمان سالسة عمل هذه المشاريع ضمن 
بيئ��ة صناعية صديق��ة والمميزات الت��ي توفرها على 
مس��توى عال قد أس��همت إلى حد بعيد في استقطاب 

كبريات المشاريع العالمية وتوطينها في المملكة. 
وق��ام الحضور بأخذ جولة في أرج��اء المصنع الذي يعد 
واح��دًا من أحدث المصانع الت��ي تعمل في مجال إنتاج 

مستحضرات العناية الصحية والمعقمات والمطهرات.
وت��م تقديم ش��رح مفصل حول ديناميكي��ة العمل في 
المصن��ع وأه��م المنتجات الت��ي يعمل عل��ى إنتاجها 
والتي تش��مل مواد التنظيف الكيميائية ومستحضرات 
والعط��ور  الش��خصية  العناي��ة  ومنتج��ات  التجمي��ل 
معقم��ات األيدي ومنظفات متع��دد األغراض وصنفرة 
الس��طوح، وغيره��ا م��ن المنتج��ات التي تأت��ي تلبية 
للس��وق المحلية، كما يعمل المصنع على زيادة الطاقة 
اإلنتاجية واالس��تعداد للتصدير لدول مجلس التعاون 
واألردن ولبن��ان وأوروبا والوالي��ات المتحدة األمريكية.  
يذك��ر أن إدارة المصن��ع قامت باس��تيراد مجموعة من 
األجه��زة واآلالت م��ن ع��دة دول مثل الصي��ن واألردن 
وإيطاليا وألمانيا، وحاليا يعمل في الش��ركة 15 موظفًا 
وبنسبة بحرنه 40%، وسيعمل على زيادة التوظيف في  
المصنع إلى 10 موظفين آخرين خالل العام الجاري، مع 

العمل على زيادة نسبة البحرنة إلى %60.
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 حظر مشروبات الطاقة المحتوية 
على نسبة عالية من الكافيين والمواد المنبهة

هدى عبدالحميد «

 أعلن��ت وزيرة الصح��ة فائقة الصال��ح عن حظر 
مش��روبات الطاق��ة التي ت��روج على أنه��ا ترفع 
مس��توى النش��اط الذهن��ي والبدن��ي وتحت��وي 
عل��ى نس��بة عالي��ة م��ن الكافيي��ن والس��كر أو 
المحلي��ات الصناعي��ة كمكونات أساس��ية ويتم 
فيها إضافة مكونات أخ��رى إلعطائها خصائص 
والجنس��نج  والجواران��ا  التوري��ن  مث��ل  منبه��ة 

والجلوكورونوالكتون.

وأضافت: »يحظ��ر القيام ببيعه��ا لمن هم دون 
س��ن الثامنة عش��رة وعل��ى جميع بائع��ي هذه 
المش��روبات أن يضع��وا ف��ي م��كان ب��ارز داخل 
نقط��ة البيع عب��ارة واضح��ة باللغتي��ن العربية 
واإلنجليزية تبين عدم الس��ماح ببيعها لمن هم 
دون هذا السن أو بيعها في المطاعم والمقاصف 
التعليمي��ة والصحي��ة وتوزيعها  بالمؤسس��ات 
مجانًا على المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية، 
اإلع��الن عنه��ا ب��أي طريقة م��ن ط��رق اإلعالن 
دون الحص��ول عل��ى ترخيص بذلك م��ن اإلدارة 

المختصة وفقًا للش��روط واإلجراءات«. وش��ددت 
عل��ى الت��زام مصنع��ي ومس��توردي مش��روبات 
الطاقة بحس��ب األحوال بوضع نص تحذيري على 
هذه المش��روبات بش��كل واضح وب��ارز باللغتين 
العربي��ة اإلنجليزي��ة ين��ص عل��ى أن المنتج غير 
مناس��ب للنس��اء الحوامل والمرضعات ومن هم 
دون سن الثامنة عشرة والذين لديهم حساسية 
لمادة الكافيين أو ألح��د مكونات المنتج والذين 
يعانون من أمراض القل��ب وارتفاع ضغط الدم 

والسكري، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.

 »الصحة«: صندوق لإلسعافات
 األولية وشهادة للمنقذين ببرك السباحة

هدى عبدالحميد  «

أكدت وزي��رة الصحة فائقة الصال��ح، أهمية توفير 
صندوق إس��عافات أولية مزود ب��األدوات الضرورية 
س��ارية المفعول موضح عليه التعليمات اإلرشادية 
في برك الس��باحة، ومنع ن��زول األطفال إلى حوض 
وتتضم��ن  مراف��ق.  اصطح��اب  دون  الس��باحة، 
اش��تراطات الصن��دوق، عدم الس��ماح ألي ش��خص 
يعان��ي م��ن أم��راض س��ارية أو التهاب��ات جلدية 
أو نوب��ات مرضي��ة بالن��زول لحوض الس��باحة وأن 

تك��ون التمديدات والتوصيالت الكهربائية حس��ب 
المواصف��ات الت��ي تقرها الجه��ات اإلدارية، ضمن 
أح��كام الالئح��ة التنفيذية لقان��ون الصحة العامة 
الص��ادر بقان��ون رق��م )34( لس��نة 2018 الخاص 
ببرك الس��باحة التابعة لمؤسس��ات  مثل الفنادق 
والمنتجعات والش��قق الفندقية واألندية ويستثنى 
م��ن ذلك ب��رك الس��باحة المنزلي��ة والعائلية ذات 
االس��تخدام المحدود. وأشارت إلى ضرورة أن تلتزم 
البرك بالحصول على ملف صحي، يتضمن ش��هادة 
التس��جيل الصحي��ة لبركة الس��باحة الص��ادرة عن 

الوزارة وش��هادات المنفذين وج��دول تدوين تاريخ 
تعقي��م مي��اه حوض الس��باحة، واس��تخدام المواد 
الكيميائية المعتمدة لتعقيم مياه حوض السباحة.
كم��ا يج��ب أن يش��رف عل��ى إضاف��ة ه��ذه المواد 
أش��خاص مؤهلي��ن أو جه��ة متخصص��ة بصيان��ة 
أح��واض الس��باحة وتكون نس��بة الكلوري��ن الكلي 
المتبق��ي في مياه حوض الس��باحة ما بين .5 -1.5 
وال يسمح باس��تخدام الحوض إال بعد ساعتين من 
تعقي��م مياه��ه بالم��واد الكيميائي��ة والتأكد من 

نسبة تركيزها المناسبة.

توسعة »طوارئ السلمانية« إلى 
115 سريرًا وزيادة طاقة اإلنعاش

بحث مجلس أمناء المستش��فيات الحكومية، خالل اجتماعه عن 
بعد أمس، توسعة قس��م الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية 
الطبي لرفع الطاقة االس��تيعابية الحالية من 76 سريرًا إلى 115 
س��ريرًا، مما يعني إضافة 39 س��ريرًا للعدد الحالي، وزيادة عدد 

األسرة في غرفة اإلنعاش من 8 أسرة إلى 16 سريرًا.
وأشاد المجلس، الذي عقد برئاسة الشيخ هشام بن عبد العزيز آل 
خليف��ة، وبحضور كافة أعضاء مجلس األمناء والرئيس التنفيذي 
للمستش��فيات الحكومية د.أحمد األنصاري، على الجهد المبذول 
من قبل الكوادر الطبية والتمريضية في مواجهة فيروس كورونا 
)كوفيد19( وال��دور القّيم الذي قاموا به إّبان األزمة. ومن ضمن 
المواضيع التي تم مناقش��تها والتي تتعلق بتحس��ين الخدمات 
المقدمة بالمجمع إنشاء 4 غرف للعمليات الرئيسة لرفع الطاقة 
التش��غيلية من 13 غرفة إلى 17 غرفة، ولتقليص مدة االنتظار 
وتقديم أفضل الخدمات للمرضى، باإلضافة إلى تطوير العيادات 
الخاصة بإنشاء عيادات للطب الخاص ليتماشى ذلك مع الخطط 

المستقبلية لمشروع الضمان الصحي والتسيير الذاتي.

حظر استخدام األجهزة واألدوات والكريمات والمركبات الطبية

 وزيرة الصحة: ترك مسافة متر 
بين كل كرسيين بمحالت الحالقة

هدى عبدالحميد «

كش��فت وزيرة الصحة فائقة س��عيد 
الصالح عن ضرورة ترك مس��افة متر 
واح��د على األق��ل بين كل كرس��يين 
ونصف متر بين الكرس��ي والجدار في 
محالت الحالق��ة والتجمي��ل، وتوفير 
غرفة مناس��بة ال تقل مس��احتها عن 
2×3 متر لكل أنش��طة عالج الش��عر 
وتنظيف الوجه والمكياج وعمل الحناء 
والتخضيب والعناية باألظافر مزودة 
باإلض��اءة والتهوي��ة الكافيتين على 
أن تتضم��ن وس��ائل التهوية مراوح 
شفط بأحجام مناسبة. وأضافت: »أن 
تكون غرفة معالجة الش��عر معزولة 
تمامًا عن األنش��طة األخرى ومزودة 
بجهاز خاص لشفط الروائح واألدخنة 
واألبخرة ومنبه لحس��اب وقت العمل 
وأن يكون باب الغرفة مزودا بوسائل 
الغل��ق الذاتي م��ع توفير ع��دد كاف 
من المغاسل داخل الغرف أو بالقرب 

منها تناس��ب حجم العمل باإلضافة 
إلى مغاس��ل خاصة بأنشطة عالجات 
الش��عر وتوفي��ر ما ال يق��ل عن ثالث 
معاط��ف نظيف��ة فاتحة الل��ون لكل 
عام��ل وتوفير أوعي��ة محكمة الغلق 
م��زودة بأكي��اس بالس��تيكية لجمع 
القمام��ة ومخلفات الحالقة للتخلص 

منه��ا بانتظ��ام وذلك ضم��ن أحكام 
الصحة  لقان��ون  التنفيذية  الالئح��ة 
العام��ة الص��ادر بقانون رق��م )34( 
لسنة 2018 الخاصة بمحالت الحالقة 
البدنية والتدليك  والتجميل واللياقة 
أدوات  »توفي��ر  وزادت:  »المس��اج«. 
حادة كش��فرات الحالقة المستعملة 
ف��ي عل��ب خاص��ة والتخل��ص منها 
صن��دوق  وتوفي��ر  آمن��ة  بطريق��ة 
إسعافات أولية وتوفير جهاز التعقيم 
الح��راري لتعقي��م األدوات المعدنية 
باس��تخدام الح��رارة المرتفعة التي 
تفوق 150 درجة مئوية، وتوفير عدد 
كاف من الفوط والشراش��ف يتناسب 
م��ع حج��م العم��ل بحي��ث تخصص 
قطعة ل��كل زب��ون تس��تخدم لمرة 
واح��دة لحي��ن غس��لها وتطهيرها«. 
وشددت على حظر استخدام األجهزة 
واألدوات والكريمات والمركبات ذات 
الطبيعة الطبية ويحظر إعادة تعبئة 
ويحظ��ر  التجميل��ة  المس��تحضرات 

استخدام محالت التجميل في األعمال 
الطبية كتلك الخاصة بأمراض الجلد 
والش��عر، ويحظ��ر اس��تخدام المحل 

للسكن أو النوم أو الطبخ.
وتطرقت للمحال الرياضية بأن األثاث 
المس��تخدم يجب أن يك��ون مصنوعا 
من مواد جيدة وس��هلة التنظيف وأن 
تكون األجهزة المستخدمة للتمارين 
الرياضية معتم��دة من قبل الجهات 
اإلداري��ة المعنية في مج��ال الصحة 
والس��المة، وأن يك��ون المح��ل تحت 
إش��راف مختصين في مجال التمارين 
الرياضية وحاصلي��ن على المؤهالت 
العلمي��ة الت��ي تؤهله��م لمزاول��ة 
المهنة واإلش��راف عليها وأن يكونوا 
ملمين باإلسعافات األولية وأن يكون 
المش��رف عل��ى التماري��ن الرياضية 
حاص��اًل على ش��هادة الفحص الطبي 
المؤسس��ات  إح��دى  م��ن  الص��ادرة 

الصحية وتحدد كل سنتين.

2.5 متر بين األسواق المتنقلة والفرشات المتقابلة 

»الصحة«: اشتراطات األسواق 
تفرض نسبة إشغال الفرشة ٪70

هدى عبدالحميد «

دعت وزي��رة الصحة فائقة س��عيد الصالح إلى أن 
تكون الفرش��ات داخل األس��واق مغط��اة بالبالط 
باتج��اه فتحات تصريف المياه وأال تقل المس��افة 
بين الفرش��ات المتقابل��ة عن 2.5 مت��ر وال تزيد 
نس��بة اس��تغالل الفرش��ة عن 70% من مساحتها 
اإلجمالي��ة وذلك ضمن أح��كام الالئحة التنفيذية 
لقان��ون الصحة العامة الص��ادر بقانون رقم )34( 

لسنة 2018.
وأضاف��ت: »يج��ب مكافح��ة الحش��رات والقوارض 
وتركي��ب مصائ��د إلكتروني��ة والقي��ام بإجراءات 
مكافحتها بش��كل ش��هري وأن يتم تفريغ السوق 
لم��دة ي��وم واح��د الس��تخدام التضبي��ب الحراري 
لمرتين في الس��نة وأدركت اش��تراطات األرضيات 

والجدران واألس��قف وأن تكون األرضيات مرتفعة 
عن مس��توى الش��ارع بارتف��اع ال يق��ل عن نصف 
متر وأن تك��ون الجدران ذات ح��واف مائلة بزاوية 
45 درج��ة وتركيب صفين من األبواب يكون الباب 
األول آل��ي الفت��ح والغل��ق ومزودا بم��راوح طاردة 
للحشرات والثاني مزودا بوسائل الغلق الذاتي على 
أال يقل المس��افة بين الباب األول والثاني عن 2.5 
متر، وتركيب إضاءة كافية وأنظمة تكييف الهواء. 
كما أش��ارت الصالح إلى أنه يحظ��ر تداول األغذية 
الخاص��ة وما ف��ي حكمها ب��أي طريق��ة من طرق 
اإلعالن س��واء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة 
إال بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها 
وطريقة اإلع��الن عنها من الوزارة وفقًا للش��روط 
واإلج��راءات ومنه��ا التأكد من مضم��ون اإلعالن 
وأنه مطابق الس��تخدامات المس��تحضر الغذائي 

المعلن عن��ه والمعلومات العلمي��ة الموثقة عن 
فاعليت��ه وال يتضم��ن تهوي��اًل أو مبالغ��ة أو أن 
يحتوي على معلومات خادعة أو مضللة أو مخالفة 
لما تم تس��جيل المس��تحضر الغذائ��ي بموجبها، 
وأال يتضم��ن اإلع��الن اإلض��رار أو المس��اس بأية 
مستحضرات أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، وأال 
يش��جع اإلعالن العادات الغذائية السيئة أو أنماط 

الحياة غير الصحية.
وأفادت »أنه بعد التأكد من استيفاء الشروط يمنح 
مقدم الطلب ترخيص��ًا باإلعالن على أن يحدد في 
الترخيص مدة وطريقة اإلعالن والمعلومات التي 
يج��ب أن يتضمنه��ا وفي حال اإلع��الن بالمخالفة 
للترخي��ص الممنوح تقوم اإلدارة المختصة بإلغاء 
الترخيص والتنس��يق مع الجهات اإلدارية المعنية 

التخاذ إجراءات وقف عرض اإلعالن«.

»الصحة«: أهمية أخذ أصحاب 
األمراض المزمنة والسمنة لقاح »كورونا«

أك��دت وزارة الصح��ة عل��ى أهمي��ة حصول 
الفئ��ات األكث��ر عرض��ة لإلصاب��ة بفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( من أصح��اب األمراض 
المزمن��ة على التطعيم المض��اد للفيروس، 
مبين��ة أن مضاعف��ات متالزم��ة األم��راض 
التنفس��ية تش��كل خط��ورة كبي��رة عليهم 
في ح��ال اإلصابة بالفي��روس، خصوصًا وأن 
نظام المناع��ة لديهم يكون ضعيفًا مقارنة 

باألصحاء. 
وقالت ال��وزارة إن بروتوكوالت عالج كورونا 
)كوفيد19( وضعت هذه الفئات وهم مرضى 
الس��كري والقلب والضغط والسمنة والربو 
والروماتي��زم والمصابين بنق��ص المناعة، 

وأمراض الكلى المزمنة إلى جانب السرطان، 
ضم��ن من يتوجب عليهم ض��رورة الحصول 
عل��ى التطعي��م نظ��رًا للمخاط��ر الت��ي قد 
يتعرضون له��ا، الفتة إلى أن احتمال دخول 
المصابين الذين يعانون من هذه األمراض 
إل��ى المستش��فى بع��د اإلصاب��ة ب�فيروس 
كورونا )كوفي��د19(، أعل��ى مقارنة بغيرهم 
م��ن الح��االت القائم��ة بفي��روس كورون��ا 
)كوفي��د19(، كما أنهم أكث��ر عرضة لدخول 
قس��م العناية المركزة، وظهور المضاعفات 
الح��ادة المؤدي��ة للوف��اة. وأش��ارت إلى أن 
الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة، وتشهد 
توسعًا كبيرًا على مس��توى مملكة البحرين 

األم��ر ال��ذي يس��تهدف إعط��اء األولوية في 
توفي��ر التطعي��م المضاد لفي��روس كورونا 
)كوفي��د19( لجمي��ع الفئ��ات األكث��ر عرضة 

للمضاعفات المرتبطة بالفيروس.
ودعت وزارة الصحة هذه الفئات إلى المبادرة 
بالتسجيل للحصول على التطعيم عبر زيارة 
healthalert. موقع وزارة الصحة اإللكتروني

gov.bh، أو م��ن خالل تطبيق مجتمع واعي، 
كم��ا يجب أثن��اء عملي��ة التس��جيل توضيح 
الم��رض المزم��ن ف��ي الم��كان المخصص 
لذلك منوهة بضرورة االستمرار في االلتزام 
بارت��داء الكمام��ات واتباع جمي��ع اإلجراءات 
االحترازية، بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

»الصحة« اشتراطات لبيع 
المأكوالت المعدة بالمنزل

هدى عبدالحميد  «

 حددت وزي��رة الصحة فائق��ة الصالح اش��تراطات يجب على 
صاحب النش��اط اإلنتاجي المرتبط بالمن��زل المنتج االلتزام 
به��ا، م��ع أهمية توفير غرفة مس��تقلة أو مطب��خ في المنزل 
بمس��احة ال تق��ل ع��ن )4x2( متر حس��ب النش��اط وتغطية 
الجدران بمواد ملس��اء قابلة للغسل على أن يستخدم البالط 
فات��ح اللون بارتفاع ال يقل عن مترين ويطلى الجزء المتبقي 

من الجدران بلون فاتح.
كم��ا يش��ترط تركيب مروحة ش��فط لألنش��طة الت��ي يتم 
فيه��ا الطبخ والتحميص وتزويد األب��واب الخارجية للغرفة أو 
المطبخ بوس��ائل الغل��ق الذاتي واس��تخدام أدوات غير قابلة 

للصدأ وتوفير مواقد.

وزيرة الصحة

»الهاجري« تشارك في اجتماع 
المجلس اإلشرافي في 

»الخليجي للوقاية«
ش��اركت الوكي��ل المس��اعد للصح��ة العام��ة عض��و الهيئة 
التنفيذي��ة لمجل��س الصحة ل��دول مجلس التع��اون، عضو 
المجلس اإلش��رافي للمرك��ز الخليجي للوقاي��ة من األمراض 
ومكافحتها في االجتماع األول للمجلس اإلش��رافي الدكتورة 
مري��م إبراهي��م الهاجري، حيث ترأس��ت ه��ذا االجتماع كون 
البحري��ن دولة الرئاس��ة لهذا العام، وبحض��ور المدير العام 

لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
وافتتحت الهاجري أعمال االجتماع بترحيب باألعضاء ونقلت 
لهم تحيات اإلدارة العليا بالوزارة وعلى رأسهم تحيات سعادة 
األس��تاذة فائقة بنت س��عيد الصالح وزيرة الصحة، وتمنيات 
س��عادتها بالتوفي��ق والنج��اح والخ��روج بتوصي��ات فعالة، 

وتحقيق األهداف المرجوة من االجتماع.
وخ��الل االجتماع تم عرض مهام المجلس اإلش��رافي للمركز 
الخليجي للوقاية من األم��راض ومكافحتها، وأهدافه وآليات 
العمل. كما ت��م تقديم عرض مفصل عن أعمال لجنة اختيار 

المرشح لمنصب الرئيس التنفيذي للمركز.

»الثروة الحيوانية«: تقديم 
بالغات الكالب الضالة عبر 

استمارة إلكترونية
أعلن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية في وزارة األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني خالد حس��ن عن اس��تحداث 
آلية جديدة في تقديم البالغات الخاصة بالكالب الضالة في 
المناطق الس��كنية، مؤكدًا أن خدمة تقديم البالغات بشأن 

الكالب الضالة أصبحت متاحة إلكترونيًا حاليًا.
وق��ال: »إن وكالة الث��روة الحيوانية تس��عى جاهده الحتواء 
ظاهرة تواج��د الكالب الضال��ة في المناطق الس��كنية، لذا 
قمن��ا بط��رح خدم��ة جم��ع واصطي��اد ال��كالب الضالة في 
المناطق الس��كنية كمناقصة عامة لتحس��ين جودة تقديم 
 Black Gold هذه الخدمة، حيث رست المناقصة على شركة

البحرينية«.
وأضاف: »يعتمد تقديم خدمة جمع واصطياد الكالب الضالة 
في المناطق الس��كنية على االستجابة لبالغات المواطنين و 
المقيمي��ن على أرض البحرين، لذا ف��إن حاليًا يمكن تقديم 
البالغ إلكتروني��ًا عبر ملء االس��تمارة الخاصة بتقديم بالغ 

عن وجود الكالب الضالة في المناطق السكنية«.



أكـــدت فعاليـــات وطنيـــة أن المـــرأة 
بـــارزا  تقدمـــا  حققـــت  البحرينيـــة 
وإســـهامات كبيرة، في بناء ونهضة 
مملكـــة البحرين، في ظل المســـيرة 
البـــاد  لعاهـــل  الشـــاملة  التنمويـــة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، مهنئين رئيســـة 
صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة العاهل، 

بمناسبة العالمي للمرأة.
البحرينيـــة  المـــرأة  أن  إن  وقالـــوا 
أثبتـــت جدارتهـــا فـــي التعامـــل مـــع 
الوضـــع الطارئ غير المســـبوق الذي 
نتيجـــة  البحريـــن  مملكـــة  بـــه  تمـــر 
لتفشـــي فيروس كورونا المستجد، 
واســـتطاعت أن تكون مسهًما فاعاً 
في نجاح الجهود الوطنية المبذولة 

للوقاية من كوفيد 19.

دعم خطط “األعلى للمرأة”

هنأت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
آل خليفـــة  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
العالمـــي  بمناســـبة  العاهـــل،  قرينـــة 
للمرأة، وما تحققت للمرأة البحرينية 
مـــن تقـــدم بـــارز وإســـهامات كبيرة، 
فـــي بناء ونهضـــة مملكـــة البحرين، 
في ظل المســـيرة التنموية الشاملة 
لعاهـــل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
المجلـــس  بجهـــود  زينـــل  وأشـــادت 
األعلـــى للمـــرأة، في دعم ومســـاندة 
جهـــود الحكومة، وفريـــق البحرين، 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
جائحـــة  تداعيـــات  مواجهـــة  فـــي 
كورونـــا، وعبـــر تقديـــم العديـــد مـــن 
والبرامـــج  والمشـــاريع  المبـــادرات 
النوعيـــة، والمشـــاركة ضمن الكوادر 
الوطنيـــة فـــي الصفـــوف المتقدمـــة 
لمواجهـــة تداعيـــات هـــذه الجائحة، 
وإطـــاق حملـــة “متكاتفيـــن ألجـــل 
لهـــا  كان  التـــي  البحريـــن”،  ســـامة 
بالـــغ األثـــر في دعـــم جهـــود الدولة، 

والعاملين في الصفوف األمامية.
النـــواب  مجلـــس  دعـــم  وأكـــدت 
المســـتمر لخطط وبرامـــج المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، والتعـــاون الفاعـــل 
والمثمـــر بيـــن المجلســـين، لمـــا فيه 
البحرينيـــة،  المـــرأة  وصالـــح  خيـــر 

والوطن والمواطنين.

تجسيد لتاريخ النجاح واإلنجاز

أكـــد نائـــب رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني، 
النائـــب عيســـى الدوســـري، أن يوم 
الثامـــن من مـــارس هو يوم يجســـد 
تاريـــخ النجـــاح لجميع نســـاء العالم 
اذ  البحرينيـــة  المـــرأة  خصوصـــا 
أصبحت اليوم المرأة شـــريكًا فاعاً 

فـــي التنميـــة الوطنية واســـتطاعت 
بـــكل جـــدارة نتيجة لمـــا حققته من 
نجاحـــات وإنجـــازات، أن تزيـــد من 
حضورها ومكانتها وموقعها، محليًا 

وإقليميًا وعالميًا”.
المناســـبة،  بهـــذه  الدوســـري  ورفـــع 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
صاحبة الســـمو الملكـــي قرينة ملك 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  البـــاد 
بيـــوم  االحتفـــال  بمناســـبة  للمـــرأة 
المرأة العالمي،”، موكدا أن المناسبة 
متجـــددة  فرصـــة  تمثـــل  الدوليـــة 
الســـتذكار دور المرأة الكبير بشـــكل 
تحديـــدا  البحرينيـــة  والمـــرأة  عـــام 
في رفد المســـيرة التنموية الشاملة 
لصاحـــب الجالة الملـــك، من خال 
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  إســـهاماتها 

التنموية وعلى كافة األصعدة.
وأضاف بمناسبة يوم المرأة العالمي 
ان المـــرأة البحرينيـــة اليـــوم والتي 
هـــي جـــزء ال يتجـــزأ مـــن المنظومة 
العالمية اســـتطاعت وبفضل الدعم 
الامحـــدود الـــذي تقدمـــه صاحبـــة 
الســـمو الملكي األميـــرة قرينة ملك 
الباد رئيس المجلس األعلى للمرأة 
أن تتخطى التحديات التي مرت بها 
النســـاء فـــي العالم بل واســـتطاعت 
التفـــوق علـــى الرجـــال فـــي بعـــض 
المجـــاالت واألمـــر الـــذي يؤكد على 
كونهـــا قطعـــت شـــوطا كبيـــرا فـــي 
والمســـاهمة  الوطـــن  بنـــاء  ســـبيل 
بشكل متساوي في التنمية الشاملة 

للمملكة البحرين.
“اعتـــزازه  عـــن  الدوســـري  وأعـــرب 
وتقديـــره للدور الكبير الذي يضطلع 
به المجلـــس األعلى للمرأة في دعم 
قضايا المـــرأة البحرينيـــة، وحرصه 
المســـتمر علـــى تمكيـــن المـــرأة فـــي 
مختلف المجاالت واألصعدة، حيث 
تجـــاوزت المـــرأة البحرينيـــة اليـــوم 
مراحل التمكين إلى مرحلة التقدم، 
وأصبحـــت شـــريكًا فاعـــاً ورئيســـًا 
فـــي التنميـــة الوطنية والتي تســـير 
بمملكتنا الغالية على طريق النهضة 

والتقدم”.

المرأة مساهم رئيس في التنمية

عبـــاس  فاطمـــة  النائـــب  وهنـــأت 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  القطـــري، 
رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  األميـــرة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، بمناســـبة 
يوم المرأة العالمـــي والذي يصادف 
يـــوم 8 مـــارس من كل عـــام، لتكون 

العالـــم  ليحتفـــل  مثلـــى  مناســـبة 
والبحريـــن بالمـــرأة خصوصـــا مع ما 
حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة تحديدا 
مـــن اإلنجـــازات الكبيـــرة والضخمة 
التـــي قامـــت بتحقيقهـــا فـــي جميع 
المجاالت كالسياسية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة والـــذي جـــاء نتيجـــة 
قرينـــة  مـــن  محـــدود  الـــا  للدعـــم 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  العاهـــل 
“برؤيـــة ســـموها  للمـــرأة. وأشـــادت 
االستشـــرافية للمســـتقبل فـــي إبراز 
وتعزيـــز مكانة المرأة البحرينية في 
كافـــة المجـــاالت، األمر الذي أســـهم 
البحرينـــي  المـــرأة  دور  إبـــراز  فـــي 
كشـــريك أســـاس في عملية التنمية 

المستدامة”.
وأكـــدت القطـــري “ان اليـــوم الثامن 
من مارس هـــي ذكرى مهمة تحتفل 
المـــرأة  بيـــوم  البحريـــن  خالهـــا 
العالمـــي، والـــذي يحمل فـــي طياته 
معاٍن كثيرة، خصوصا محليا وذلك 
لمـــا للمرأة البحرينية من إســـهامات 
متميزة في عملية التنمية الوطنية، 
حيـــث أصبحـــت ُتســـهم بجهودهـــا 
العمـــل  فـــي  وتفانيهـــا  الوطنيـــة، 
والمجـــاالت،  القطاعـــات  بمختلـــف 
في تحقيق التنمية الشاملة بمملكة 
البحرين، مشـــيرة إلى أن “مع تنامي 
ضمـــن  النســـائي  الحضـــور  عراقـــة 
بالنظـــر  الوطنـــي  البنـــاء  عمليـــات 
إلـــى عمـــق ذلـــك الحضـــور تاريخيًا، 
وتطـــوره التدريجـــي والمتســـق مع 
تطـــور الدولـــة المدنيـــة البحرينيـــة 
الحديثة القائمة على أسس العدالة 
والمســـاواة في الحقوق والواجبات 

بين المواطنين”.
وأضافـــت “ان مملكـــة البحريـــن لها 
الريـــادة في تمكين المـــرأة في هذه 
تفخـــر  أن  لهـــا  ويحـــق  المجـــاالت، 
الصعيـــد  هـــذا  علـــى  حققتـــه  بمـــا 
وهـــو مـــا أظهرتـــه التقاريـــر الدولية 
الـــذي  التقـــدم  وإن  المتخصصـــة، 
حازت عليه المـــرأة البحرينية يأتي 
ثمرة جهود جالة الملك في تمكين 
المـــرأة، ونتيجة للدعـــم الا محدود 
عبر إنشـــاء المجلس األعلـــى للمرأة 
برئاســـة قرينة جالة الملك صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة والـــذي شـــكل 
انشاؤه نقلة نوعية هائلة في تطور 

المرأة البحرينية.
وأشـــارت إلـــى أن المـــرأة البحرينية 
باتـــت مســـاهمًا رئيســـًا فـــي عمليـــة 

تبوؤهـــا  مـــع  المســـتدامة،  التنميـــة 
أعلى المناصب وهي تســـير بخطى 
ثابتـــة نحو تطوير دورهـــا في كافة 
المجـــاالت، لُتثبـــت للجميـــع أن ثقة 
بالمـــرأة  الرشـــيدة  القيـــادة  ورؤيـــة 
البحرينيـــة فـــي محلهـــا، وأنهـــا على 
قـــدر من القـــوة واإلرادة لرفـــع راية 

المملكة عاليا.

 إنجازات مستدامة ال تتوقف

أشادت جمعية معًا لحقوق اإلنسان 
منجزات المرأة البحرينية في اليوم 
الدولي للمرأة، الذي تم اعتماده من 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ليتم 
االحتفال به في تاريخ 8 مارس من 
كل عـــام، منوهة بدورها الفاعل في 
الصفـــوف القيادية لمواجهة جائحة 
تفشـــي فيروس كورونا المســـتجد، 
وذلك تزامنًا مـــع موضوع احتفالية 
اليـــوم الدولي للمـــرأة للعـــام 2021، 
والـــذي يأتـــي بعنـــوان: “المـــرأة في 
الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل 
من المساواة في عالم كوفيد - 19”، 
والذي أيضًا يتماشـــى مع الموضوع 
للـــدورة 65 للجنـــة وضـــع  الرئيـــس 
المـــرأة المعنون بـ’”المرأة في الحياة 
العامة، والمشـــاركة المتســـاوية في 

صنع القرار”.
معـــًا  جمعيـــة  عضـــو  وأوضحـــت 
لحقوق اإلنسان شيخة العليوي أنه 
فـــي حين تســـببت جائحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد )كوفيد 19( في 
تفاقـــم أوجـــه عـــدم المســـاواة بين 
الجنســـين فـــي بعـــض دول العالـــم 
فضـــا عـــن ازديـــاد العنـــف الموجه 
ضد المـــرأة إثر الظروف والضغوط 
األمنيـــة والصحيـــة والمالية، إال أن 
مملكـــة البحريـــن ســـطرت نموذجًا 
يحتذى بـــه في العالم فـــي النهضة 
ظـــل  فـــي  حتـــى  المـــرأة  بحقـــوق 
الظروف االســـتثنائية التي يمر بها 
العالم بأجمعه جراء تفشي جائحة 
كورونـــا المســـتجد، وذلـــك في ظل 
الدعـــم الحثيـــث الـــذي تحظـــى به 
المـــرأة البحرينية مـــن لدن صاحبة 
الســـمو الملكي قرينـــة عاهل الباد 
للمـــرأة،  المجلـــس األعلـــى  رئيســـة 
التـــي ســـاهمت بتعزيز ودعـــم دور 
قدمـــًا  للمضـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
تعزيـــز  فـــي  بفاعليـــة  والمســـاهمة 

منظومة الوطن.
المـــرأة  إلـــى أن  العليـــوي  وأشـــارت 
فـــي  جدارتهـــا  أثبتـــت  البحرينيـــة 

التعامـــل مـــع الوضـــع الطـــارئ غيـــر 
مملكـــة  بـــه  تمـــر  الـــذي  المســـبوق 
البحريـــن نتيجـــة لتفشـــي فيـــروس 
واســـتطاعت  المســـتجد،  كورونـــا 
أن تكـــون مســـهًما فاعاً فـــي نجاح 
الجهـــود الوطنية المبذولـــة للوقاية 
من هذا الفيـــروس، وأن إحصائيات 
الفريـــق  ضمـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 
الوطنـــي لمكافحة فيـــروس كوفيد 
19 تثبـــت مســـاهمة المـــرأة الفاعـــل 
لمكافحـــة  اســـتجابتها  تعزيـــز  فـــي 

الجائحة.
وختمـــت العليـــوي بـــأن المنجـــزات 
التي حققتها المرأة البحرينية تشهد 
التمكيـــن  مراحـــل  تجـــاوزت  بأنهـــا 
لتصـــل إلـــى مرحلـــة المســـاواة مـــع 
الرجل وذلك ينبـــع من إيمان أصيل 
من قيادة حكيمة بمشاركتها وقيمة 
عطائهـــا، بمـــا يعـــد ثمرة مـــن ثمرات 
المشـــروع اإلصاحي لجالة الملك، 
محققًة بذلك إنجازات مســـتدامة ال 

تتوقف. 

جهود هائلة للمرأة

 أكـــدت رئيس مركز المنامة لحقوق 
اإلنســـان المحاميـــة دينـــا اللظي أن 
مـــن  يتجـــزأ  ال  جـــزءًا  تعـــد  المـــرأة 
مكونـــات  إحـــدى  وهـــي  المجتمـــع، 
فاعلـــة  كونهـــا  الرئيســـية  المجتمـــع 
ومتواجـــدة فـــي أغلـــب المجـــاالت 
أن  موضحـــة  والحيويـــة،  المهمـــة 
الموازنـــة بيـــن فئـــات المجتمـــع أمر 
ونهضتهـــا  الدولـــة  لتقـــدم  أساســـي 
فـــي مختلف المجـــاالت السياســـية 

واالجتماعية واالقتصادية.
اليـــوم  عـــن  دائًمـــا  “نســـمع  وقالـــت 
العالمي للمرأة في األخبار ووســـائل 
اإلعام المختلفة، في تعبير صريح 
وتقدير دولي وعالمي لدورها البارز 
فـــي مختلـــف المجـــاالت وحقها في 
فمنـــذ  القياديـــة،  المناصـــب  تولـــي 
قـــرون عديدة والمـــرأة تعاني كثًيرا 
في مختلف أنحاء العالم، ولكن منذ 
أكثـــر من قـــرن والعالم كلـــه يحتفل 
باليـــوم العالمي للمرأة، يـــوم الثامن 
مـــن شـــهر مـــارس، ويأتـــي كحـــدث 
ســـنوي، منذ اللحظـــة التي اعترفت 
به األمم المتحدة في تقدير للحراك 

العالمي، الذي انطلق عام 1908”.
هـــذا  أن  إلـــى  اللظـــي  واشـــارت 
االحتفال يأتي إلظهار التزام الدول 
بإلقـــاء  الجنســـين  بيـــن  بالمســـاواة 
والفتيـــات  النســـاء  علـــى  الضـــوء 

الاتي يشـــكلن أهمية كبيرة ومهمة 
واالزدهـــار  التقـــدم  عجلـــة  فـــي 
لمجتمعاتهـــن وأوطانهن، ومنذ عام 
1975 عندمـــا بدأت األمـــم المتحدة 
بـ االحتفـــال باليوم العالمـــي للمرأة، 
قامـــت باختيـــار موضـــوع مختلـــف 
لـــه كل عـــام، حيـــث كان أول عنوان 
والتخطيـــط  بالماضـــي،  “االحتفـــاء 
للمســـتقبل”، ليصبح بعـــد ذلك يوما 
لاحتفـــال بإنجـــازات المـــرأة علـــى 
لنشـــر  وأيًضـــا  المســـتويات،  كافـــة 
الوعـــي حول المســـاواة بين الرجال 

والنساء في الحقوق والواجبات.
ونوهـــت بما توليه مملكـــة البحرين 
مـــن عنايـــة فائقـــة في هـــذا الجانب 
وذلك التزامًا بمبادئ حقوق اإلنسان 
والمعاهـــدات واالتفاقيـــات األممية 
إلـــى أن  المصـــادق عليهـــا، مشـــيرة 
المـــرأة البحرينية احتلـــت النصيب 
األكبر في المسيرة التنموية الشاملة 
التي يقودها جالة الملك، إذ حرص 
المـــرأة  دور  تفعيـــل  علـــى  جالتـــه 
وتمكينها فـــي المجتمـــع البحريني، 
حتى تبـــوأت العديد مـــن المناصب 
القياديـــة كرئيســـة مجلـــس النـــواب 
وأعضاء مجلس النواب والشـــورى، 
البحرينيـــة  المـــرأة  حظيـــت  كمـــا 
برعايـــة كريمـــة من صاحبة الســـمو 
الملكـــي قرينـــة عاهل الباد رئيســـة 

المجلس األعلى للمرأة.
وقالـــت اللظي إن المـــرأة البحرينية 
أصبحـــت “هويـــة وطنيـــة” عرفـــت 
الـــذي شـــهد  علـــى مســـتوى العالـــم 
وقدراتهـــا  وإمكانياتهـــا  إنجازاتهـــا 
وصابتهـــا وتحدياتهـــا من خال ما 
تمتلكه من دوافع حماسية وقدرات 
وإمكانيـــات ومهارات إصـــرارًا منها 
على الوصول إلى أعلى المستويات 
العلميـــة ووقوفهـــا جنبـــًا إلـــى جنب 
مـــع الرجـــل والمســـاهمة معـــه فـــي 
منهـــا  وحرصـــًا  الوطنـــي،  العطـــاء 
على المشـــاركة فـــي كافة المجاالت 
والمهـــن، وإثباتًا لقدرتها على تحمل 
مملكـــة  فـــي  والبنـــاء  المســـؤولية 
البحريـــن فقـــد شـــاركت فـــي صنـــع 

القرار.
المـــرأة  أن  إلـــى  اللظـــي  وأشـــارت 
البحرينية اســـتطاعت منذ المرحلة 
األولـــى النتشـــار فيـــروس كورونـــا 
19 أن تســـاهم وتشـــارك   - كوفيـــد 
من خـــال مواقـــع عملهـــا وأدوارها 
المتعـــددة بصـــورة واســـعة، ومنهـــا 
إســـهامها في اعداد وتطوير الخطة 
الجائحـــة  مـــع  للتعامـــل  البحرينيـــة 
والسيطرة على تبعاتها االجتماعية 
هنـــاك  أن  مضيفـــة  واالقتصاديـــة، 
تقاريـــر محليـــة ودوليـــة أوضحـــت 
مستوى إسهامات المرأة البحرينية 
فـــي عدد من المجاالت، والتي تأتي 
موقعهـــا  لتعكـــس  الحـــال  بطبيعـــة 
الوطنيـــة  التنميـــة  فـــي  المتقـــدم 
وشـــراكتها المتكافئة مع الرجل في 
تحقيـــق التقـــدم و رؤيـــة البحريـــن 

االقتصادية 2030.

“البحرينيـة” أثبتت جدارتها في التعامـل مع الجائحـة
ــدم ــق ــت ــاء الــنــهــضــة وال ــن ــرأة فـــي ب ــم ــل ــرة ل ــي ــب ــة: إســهــامــات ك ــي ــن ــات وط ــي ــال ــع ف
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المنامة - بناالمنامة - بنا

رفـــع مجلس النـــواب في بيـــان أمس 
والتبريـــكات،  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
وعظيم الشـــكر واالمتنـــان، إلى عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للمـــرأة، ومـــا تحقـــق للمـــرأة 
البحرينية من تقدم، ودور قيادي بارز 
في ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة،  بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للمـــرأة، ودعـــم تقـــدم المرأة 
فـــي مختلـــف  البحرينيـــة، وتمكينهـــا 
المجاالت والقطاعات، وإسهاماته في 
مسيرة التنمية والنهضة، ودعم جهود 

تكافؤ الفرص، وفق منظومة تنفيذية 
وتشريعية حضارية رائدة، وعبر رؤية 
وطنيـــة جامعـــة فـــي مواجهـــة كافـــة 
التحديـــات، وخلـــق الفـــرص النوعية، 
وتحقيـــق اإلنجـــازات، بـــإرادة وطنية 
اســـم  حملـــت  مجتمعيـــة،  وشـــراكة 
“فريق البحريـــن”،  والمضي قدما في 
تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ومبادئ 
وأهداف رؤيـــة البحرين 2030، معرًبا 
عـــن عميـــق تقديـــره وامتنانـــه، بدعم 
رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  وتوجيهـــات 
المجلس االعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، في تقدم المرأة البحرينية، 
التي نالت اإلشـــادة الدوليـــة والمكانة 
العالميـــة الرفيعـــة، وأصبحت نموذجا 
متميزا لدور المرأة في مساندة جهود 

الدولـــة لمواجهـــة تداعيـــات جائحـــة 
كورونـــا، وإطـــاق حملـــة »متكاتفيـــن 

ألجل سامة البحرين«.
وعبر المجلس عن بالغ تقديره وفخره 
البحرينيـــة  المـــرأة  بـــدور  واعتـــزازه 
التي شـــاركت في الصفـــوف األمامية 
ضمن فريـــق البحرين، موجها التحية 
والتقدير لجميع نساء مملكة البحرين 
العامـــات في الصفـــوف األمامية في 
المجـــال الطبـــي والصحـــي خصوصا، 
وقطاعـــات  مجـــاالت  كافـــة  وفـــي 
العمـــل الرســـمي والخاص فـــي جهود 
مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، والتعافـــي 
منه، لتســـاهم في صياغة قصة نجاح 
لمملكـــة البحريـــن، تعد مثـــاال واضحا 
لدور المرأة القيادي في مواجهة كافة 

التحديات.

أعرب مجلس الشورى عن االعتزاز 
الـــذي  والدعـــم  باالهتمـــام  الكبيـــر 
تحظـــى بـــه المـــرأة البحرينيـــة من 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، الداعم 
األول للمـــرأة البحرينية، واالهتمام 
المباشـــر من الحكومة برئاسة ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
المتواصلـــة  والرعايـــة  خليفـــة،  آل 
التـــي توليها قرينة العاهل رئيســـة 
المجلـــس االعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة للمرأة البحرينية 
مشيًدا المجلس بالمبادرات الرائدة 

التـــي قدمتهـــا ســـمّوها لتعزيز دور 
المرأة وتمكينهـــا لحصد اإلنجازات 
على المستويين الوطني والدولي.

للمجلـــس  بيـــان  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي 
يصادف الثامن من شهر مارس كل 
عـــام، والـــذي ُيحتفى به هـــذا العام 
تحـــت شـــعار “المـــرأة فـــي القيادة: 
تحقيُق مســـتقبٍل متســـاٍو في عالٍم 

تسوده جائحة كوفيد 19”.
وأكـــد مجلس الشـــورى أن احتفاء 
مجـــال  فـــي  بالمـــرأة  العالـــم  دول 
القيـــادة، يفتـــح المجال أمـــام إبراز 
والمســـتويات  المرموقـــة،  المكانـــة 
العاليـــة التـــي وصلـــت إليهـــا المرأة 
مـــن  تحملـــه  ومـــا  البحرينيـــة، 
تقلدهـــا  فـــي  وطنيـــة  مســـؤولية 

العديد من المناصب القيادية، وهو 
مـــا يعتبر ثمـــرة لتفانيهـــا وجهودها 

في خدمة مملكة البحرين.
فخـــره  عـــن  المجلـــس  وأعـــرب 
صنعتهـــا  التـــي  النجـــاح  بقصـــص 
خـــال  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 
تواجدهـــا فـــي الصفـــوف األمامية 
ضمـــن الحملـــة الوطنيـــة للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا، حيـــث قدمـــت 
صـــوًرا متعـــددة للعطـــاء الوطنـــي 
صحـــة  أجـــل  مـــن  والتضحيـــة 

وسامة المواطنين والمقيمين.
وجـــدد مجلـــس الشـــورى التأكيـــد 
التشـــريعات  ســـن  مواصلـــة  علـــى 
والقوانين التي تعزز حقوق المرأة، 
وترّسخ مكانتها، وتحقق لها مزيًدا 

من التقدم والرفعة.

فخــورون بقصــص نجاحهــا فــي الصفــوف األولــىتقدير لدور ســمو قرينة العاهل في دعــم تقدم المرأة
“الشورى”: المرأة تحظى باهتمام مباشر من الدولة“النواب”: نحيي جميع العامالت في الصفوف األمامية

دينا اللظيفاطمة القطريعيسى الدوسريفوزية زينل

محرر الشؤون المحلية
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مساع مباركة لسمو األميرة سبيكة في دعم البحرينية
النسائية الــصــحــيــة  الـــكـــوادر  ــاءات  ــط ــع ب تــشــيــد  الــصــحــة  ــرة  ــ وزيـ

رفعت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  إلـــى 
المجلـــس االعلـــى للمـــرأة صاحبة 
ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
بنـــت إبراهيم آل خليفة بمناســـبة 
االحتفاء الســـنوي باليـــوم الدولي 
للمـــرأة، والـــذي يوافـــق الثامن من 
مارس من كل عام، حيث تشـــارك 
مملكـــة البحرين المجتمـــع الدولي 
تحـــت  النبيلـــة  المناســـبة  بهـــذه 
عنوان “المرأة في القيادة: تحقيق 
مســـتقبل متســـاٍو في عالم كوفيد 
19”، والتـــي اختارتهـــا هيئة األمم 
 2021 الجـــاري  للعـــام  المتحـــدة 
التـــي  الالفتـــة  للجهـــود  تقديـــرًا 
تبذلها النساء والفتيات في جميع 
أنحـــاء العالم، والالتـــي وقفن في 
الخطـــوط األماميـــة لمواجهة هذا 
المـــرض المســـتجد باقتـــدار تـــام، 
ســـواء في مجال الرعاية الطبية، 
أو  المجتمعيـــة،  المنظمـــات  أو 

مواقع العمل والقيادة باختالفها.
المشـــاركة  ان  الوزيـــرة  وأكـــدت 
واالحتفاء بنساء البحرين مع دول 
العالم يجسد مدى اهتمام سموها 
شـــتى  فـــي  البحرينيـــة  بالمـــرأة 
المجـــاالت، واســـتحقاقا وتقديـــرا 

لعطاءها المتميز ودورها المتفاني 
فـــي مختلـــف القطاعـــات ومواقع 
خـــالل  تحققـــت  والتـــي  العمـــل 
الجائحـــة، عبـــر التشـــجيع والدعم 
لمشـــاركتها الفاعلـــة فـــي مســـيرة 
والتضحيـــات  والعطـــاء  البـــذل 
للحفاظ على المكتسبات الصحية 

بمملكتنا الغالية.
وثمنت وزيـــرة الصحة المســـاعي 
المباركـــة لصاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، لجهود ومبادرات سموها، 
والتي لها الدور الكبير في تحقيق 
العديد من اإلنجازات والمكتسبات 
للمـــرأة البحرينيـــة خصوصـــا فـــي 
القطاع الصحي، وتمكينها وإثبات 
قدراتها في المشاركة في مختلف 
المجـــاالت، حيـــث حققـــت مملكة 
البحرين إنجازات عديدة يشار لها 

بالبنان.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة الرعايـــة 
والدعم الالمحدود للقطاع الصحي 
من قبل سموها، وخصوصا خالل 
جائحـــة كورونـــا والـــذي تجلى مع 
إطـــالق حملـــة “متكاتفيـــن.. ألجل 
ســـالمة البحريـــن” حيـــث قدمـــت 
هـــذه المبـــادرة اإلنســـانية كل مـــا 
يلـــزم لدعم ومســـاندة المـــرأة، مع 

تركيزها على أسر الكوادر العاملة 
في الصفـــوف األمامية من أطباء 

وتمريض وخدمات مساندة.
المـــرأة  أن  الوزيـــرة  وأكـــدت 
البحرينية أثبتت حضورها القوي 
وعطاءهـــا الفاعـــل والمتميـــز فـــي 
المجـــال الصحي، وبينـــت قدراتها 
الكبيرة فـــي مختلف األوقات، وال 
سيما وقت األزمات وهو ما ساهم 
في تطوير المنظومة الصحية في 
المملكـــة والذي يعـــد نموذجا بارزا 
التنمويـــة  للمكتســـبات  وتعزيـــزا 
التـــي تحققـــت في ظل المشـــروع 
اإلصالحـــي لعاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
جاللتـــه  وتوجيهـــات  خليفـــة،  آل 
السديدة والحكيمة التي انعكست 

علـــى تمّيـــز مملكـــة البحريـــن فـــي 
الخطـــوات  واتخاذهـــا  إدارتهـــا 
واإلجراءات االحترازية لمكافحة 
فيروس كورونـــا “كوفيد 19”، وما 
ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة   توليـــه 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، مـــن اهتمام كبير 
وإصـــدار  االحترازيـــة  للتدابيـــر 
المهمـــة  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
لكل المواطنيـــن لحمايتهم من أي 

مخاطر صحية.
إلـــى  الصحـــة  وزيـــرة  وأشـــارت 
للطواقـــم  النبيلـــة  العطـــاءات 
والمهـــن  والتمريضيـــة  الطبيـــة 
المســـاعدة من النســـاء فـــي جميع 
الصحية  والمراكـــز  المستشـــفيات 
واإلدارات المساندة، وتجسيدهن 
للوطـــن  واالنتمـــاء  الـــوالء  لقيـــم 
ومواصلـــة  الحكيمـــة،  وقيادتـــه 
العمـــل بـــكل مســـؤولية ووطنيـــة 
لســـاعات طويلة من أجل ســـالمة 
مبينـــة  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
بأنهـــن الجزء المكمل للســـد المنيع 
لتحقيـــق األمـــن الصحـــي والـــذي 
ســـيكون داعًما ومسانًدا لخطوات 
مختلـــف  فـــي  الحكيمـــة  القيـــادة 

الظروف.

المنامة - بنا

حميدان يشيد بإسهامات المرأة في الصفوف األولى
2020 خــــال  “الــــخــــاص”  بــــ  الـــمـــوظـــفـــات  ــة  ــب ــس ن  %  48

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رفـــع 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
التهنئة الخالصـــة لقرينة العاهل 
رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
بمناســـبة اليـــوم الدولـــي للمـــرأة 
ســـموها  ومبـــادرات  لجهـــود 
المتنوعة والثرية في مضامينها، 
والتـــي لهـــا الـــدور الرئيســـي في 
تحقيـــق العديـــد مـــن اإلنجازات 
البحرينية،  للمرأة  والمكتســـبات 
قدراتهـــا  وإثبـــات  وتمكينهـــا 
االقتصاديـــة  المشـــاركة  فـــي 
والمجتمعيـــة،  والسياســـية 
حيـــث حققـــت مملكـــة البحرين 
عديـــدة  وإنجـــازات  مكتســـبات 
في مجال ترسيخ مبادئ تكافؤ 
الفرص، وتمكيـــن المرأة وصون 

حقوقها.
الصـــدد  هـــذا  فـــي  وأشـــاد 
اإلنســـانية  ســـموها  بتوجيهـــات 
خـــالل الجائحـــة بإطـــالق حملة 
ســـالمة  ألجـــل  “متكاتفيـــن.. 
البحرين” الهادفة إلى تقديم كل 
مـــا يلـــزم لدعم ومســـاندة المرأة 
ألســـرتها،  المعيلـــة  وخصوًصـــا 
ومن بينها أســـر الكـــوادر الطبية 
فـــي  والعاملـــة  والتمريضيـــة 
الصفـــوف األماميـــة فـــي مجال 

والعســـكرية،  المدنيـــة  الخدمـــة 
الديـــون  ســـداد  إلـــى  باإلضافـــة 
والمبالغ المالية المســـتحقة على 
النســـاء البحرينيـــات )الغارمات( 
أحـــكام  بحقهـــن  صـــدر  ممـــن 

قضائية.
وأكـــد حميـــدان أن وزارة العمل 
ماضيـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
في مساعيها وشراكتها مع كافة 
الجهـــات المعنية، وعلى األخص 
المجلس األعلى للمرأة، لتحقيق 
المزيـــد من المنجزات في مجال 
تمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة، على 
مختلـــف األصعـــدة االقتصاديـــة 
بإطـــالق  وذلـــك  واالجتماعيـــة، 
علـــى  المشـــجعة  المبـــادرات 
إدمـــاج اإلنـــاث في ســـوق العمل 
واســـتثمار طاقاتهـــن فـــي دفـــع 
عجلة اإلنتـــاج والتنمية ونهضة 

بلدنا العزيز. 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأكـــد 
االجتماعية أن الكثير مما تحقق 
من إنجازات ومكتســـبات للمرأة 
البحرينية جاء في ظل المسيرة 
التنموية الشـــاملة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وفـــي ضوء 
السديدة  السياســـات والقرارات 
للحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ما أتاح للمرأة البحرينية 
فـــي  دورهـــا  لتمـــارس  الفرصـــة 
العطـــاء والبنـــاء والتنميـــة مـــن 
مـــن  العديـــد  إطـــالق  خـــالل 
المبـــادرات التـــي ســـاهمت فـــي 
تعزيـــز مكانتهـــا محلًيـــا وعربًيـــا 

ودولًيا.
وإيماًنـــا بـــدور المـــرأة البحرينية 
المجتمـــع،  تنميـــة  فـــي  الكبيـــر 
قدمـــت وزارة العمـــل والتنميـــة 
للمـــرأة  الدعـــم  االجتماعيـــة 
تبعـــات  لمواجهـــة  البحرينيـــة 
واإلجـــراءات  الجائحـــة 
االحترازيـــة للحد من تداعياتها، 
مســـاعدة  خـــالل  مـــن  ســـواء 
الضمـــان االجتماعي، أو خدمات 
أو  والطفولـــة،  األســـرة  تنميـــة 
التدريـــب  برامـــج  خـــالل  مـــن 

ضـــد  والتأميـــن  والتوظيـــف 
الـــوزارة  قدمـــت  كمـــا  التعطـــل، 
العديـــد مـــن الحوافـــز لمنشـــآت 
القطـــاع الخاص وذلك بالســـماح 
أو  بعـــد  عـــن  بالعمـــل  للمـــرأة 
العمـــل الجزئـــي مـــع االســـتفادة 
األجـــور،  دعـــم  برنامـــج  مـــن 
فضـــاًل عـــن جهـــود حثيثـــة تـــم 
اتخاذها لحمايـــة المرأة وضمان 

استقرارها وظيفًيا.
كما تمكنت وزارة العمل والتنمية 
نســـبة  رفـــع  مـــن  االجتماعيـــة 
اإلنـــاث فـــي عمليـــات التوظيف 
من 25 % قبل أربع ســـنوات إلى 
48 % مـــن إجمالـــي المتوظفين 
فـــي  المواطنيـــن  مـــن  الجـــدد 
القطاع الخاص في العام 2020، 
فـــي حين بلغت نســـبة صاحبات 
المشروعات المنزلية من النساء 
فـــي  المنتســـبات  إجمالـــي  مـــن 
“للمشـــروعات  “خطـــوة  برنامـــج 
المنزليـــة” التابـــع لـــوزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة والرامي 
اقتصادًيـــا  المـــرأة  تمكيـــن  إلـــى 
78 %. وعلـــى مســـتوى العمـــل 
عـــدد  تضاعـــف  فقـــد  المدنـــي، 
إلـــى  ليصـــل  المـــرأة  جمعيـــات 
21 جمعيـــة، تقـــوم بـــدور نشـــط 
فـــي الدفـــاع عـــن حقـــوق المرأة 

والتعبير عن قضاياها.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البحـريــن أرسـت نموذًجا يحتــذى فــي النهــوض بالمـــرأة
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــدت 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
تكافـــؤ  لجنـــة  رئيـــس  خليفـــة،  آل 
بـــوزارة الخارجيـــة عضـــو  الفـــرص 
المجلـــس األعلى للمـــرأة، أن مملكة 
البحريـــن تمكنت بكل جدارة وتميز 
مـــن إرســـاء نموذج يحتـــذى به في 
النهـــوض بالمرأة على المســـتويات 
آفـــاق  إلـــى  بهـــا  والوصـــول  كافـــة 
واالزدهـــار  التقـــدم  مـــن  واســـعة 
اإلصالحـــي  النهـــج  بفضـــل  وذلـــك 
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  لحعاهـــل 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
والرعايـــة الدائمـــة مـــن ولـــي العهد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، والتطلعات الكبيرة والدعم 

المتواصل من قرينة العاهل رئيسة 
للمـــرأة صاحبـــة  االعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة.
وعبـــرت وكيل وزارة الخارجية في 
تصريح لها بمناســـبة اليوم العالمي 
للمـــرأة الـــذي يوافـــق 8 مـــارس من 
كل عام عـــن عميـــق تقديرها للدور 
المجلـــس  بـــه  يقـــوم  الـــذي  الكبيـــر 
األعلى للمرأة منذ إنشائه في 2001 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  برئاســـة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة ومـــا ينجـــزه المجلـــس مـــن 
مبادرات وبرامج ومشـــاريع وطنية 
متقدمـــة ونوعية تصـــب في صالح 
المـــرأة كشـــريك فاعل فـــي التنمية 
وأدت لتفعيل دور المرأة وترســـيخ 
حضورها في كافة المجاالت وإثراء 

عطائهـــا وتميز وقـــوة تواجدها في 
كافل المحافل الدولية.

ونوهت الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيـــج آل خليفـــة باعتمـــاد صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة موضـــوع يـــوم 
عنـــوان”  تحـــت  البحرينيـــة  المـــرأة 
التنميـــة  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
الوطنية.. مســـيرة ارتقاء في وطن 
معطـــاء”، كخطـــوة مهمـــة وكبيـــرة 

تعكـــس الـــدور الوطنـــي والمتنامي 
الـــذي تقـــوم بـــه المـــرأة البحرينيـــة 
فـــي كافـــة مياديـــن العمـــل الوطني 
وما تتركه من بصمات مشـــرفة وما 
لها من إســـهامات فاعلـــة في تعزيز 

مسيرة التنمية الشاملة.

الفـــرص  وأكـــدت أن لجنـــة تكافـــؤ 
بـــوزارة الخارجيـــة تواصـــل دورها 
وجهودهـــا الدؤوبـــة، في ظل إيمان 
من قبل الوزارة وإدراك من أعضائها 
التـــي يحملونهـــا  النبيلـــة  بالرســـالة 
فـــي تعزيز تكافـــؤ الفرص بين كافة 
احتياجـــات  ومراعـــاة  الموظفيـــن، 
المـــرأة في كافـــة المجـــاالت، وذلك 
عبـــر التحرك في مســـارات مختلفة 
التخطيطـــي  الجانـــب  أهمهـــا  مـــن 
بإعـــداد الخطط التـــي تضمن تعزيز 
الجنســـين،  بيـــن  الفـــرص  تكافـــؤ 
والجانـــب التوعوي بتوعيـــة المرأة 
والجانـــب  وواجباتهـــا،  بحقوقهـــا 
الصـــف  قيـــادات  بإعـــداد  اإلداري 
الثانـــي بالـــوزارة وذلـــك لخلق جيل 
جديد ومتواصل من القيادات على 
أعلـــى درجات من الكفاءة، مشـــيرة 

إلـــى أن اللجنة ســـتظل فـــي متابعة 
دائمة الحتياجات المرأة وســـتعمل 
الخطـــط  ضمـــن  إدراجهـــا  علـــى 
والتدريبيـــة  التنمويـــة  والبرامـــج 

بالوزارة.
وأعربـــت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بن دعيـــج آل خليفة عـــن اعتزازها 
بما يتحقق من نتائج مشرفة تؤكد 
تفعيل وتعزيز دور المرأة ومن بينها 
ارتفاع نســـبة تمثيل الدبلوماسيات 
البحرينيـــات فـــي ســـفارات مملكـــة 
البحرين في الخارج في الســـنوات 
األخيـــرة، وهـــو مـــا يؤكـــد أن وزارة 
ثابتـــة  بخطـــى  تســـير  الخارجيـــة 
وتنفـــذ خطـــط ومبـــادرات متميـــزة 
لتحقيق األهـــداف المرجوة بتعزيز 
تكافـــؤ الفرص بين الجنســـين على 

جميع المستويات.

المنامة - وزارة الخارجية

رنا بنت عيسى: 
ماضون بخطى 
ثابتة نحو تعزيز 

تكافؤ الفرص

جميل حميدان

فائقة الصالح

االحتفاء بإنجازات المرأة
Û  في شهر مارس من كل عام، تحتفل سفارة الواليات المتحدة األميركية

فــي البحريــن، مثــل العديــد مــن الســفارات األميركية في جميــع أنحاء 
العالم بشهر تاريخ المرأة. لطالما كان للنساء والفتيات في جميع أنحاء 
العالم تأثير على السياســة والتعليم والفن واالقتصاد والحياة األســرية 
والقانــون كدعــاة رئيســيات للنهــوض بجميــع األفــراد وحمايتهــم. فهــن 
يلعبــن دوًرا مهًمــا في تشــكيل كل مــن الحاضر والمســتقبل، واالعتراف 
بتأثيرهــن عبــر الماضــي هــو مفتــاح لفهــم تاريخنــا المشــترك، وخــالل 
هــذا الشــهر ســنحتفل بهــذِه المناســبة الخاصــة وذلك باالحتفــاء ببعض 

اإلنجازات التي حققتها نساٌء رائدات. 
Û  في الواليات المتحدة األميركية تواصل النساء مخالفة األعراف، وذلك

بالعمــل فــي المهن واألدوار التــي كان ُيعتقد، منذ وقت ليس ببعيد، أنها 
مهــن حكــر علــى الرجــال فقــط. ففــي العــام 2020 شــهدنا انتخــاب أول 
امــرأة تشــغل منصــب نائــب الرئيــس األميركــي، وذلــك بحصولهــا علــى 
أكبر عدد من األصوات في أٍي من االنتخابات األميركية، باإلضافة إلى 
أعلــى نســبة على اإلطــالق من عضوات الكونجرس األميركي، وشــهدنا 
أيًضــا أول امــرأة تتولى قيادة حاملة طائرات تابعة للبحرية األميركية. 
إضافًة إلى ذلك، هناك ثالثة أقســام من أصل خمســة من أقســام وزارة 
الخارجيــة األميركيــة التابعة لســفارة الواليات المتحــدة األميركية في 
البحرين تترأسها نساء، ناهيَك من نائب السفير األميركي بالوكالة، وأنا 
القائم بأعمال سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين. 

Û  وُتعــد البحريــن أيًضــا نموذًجــا يحتــذى بــه فــي إنجــازات المــرأة، حيث
قادت البحرين المنطقة في الدعوة إلى دخول المرأة في مجال التعليم 
وحمايتها بموجب القانون وتمثيلها في جميع القطاعات. وتحت قيادة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، دَعم 
المجلــس األعلــى للمــرأة نهــوض المــرأة والفتيــات مــن مختلف شــرائح 
المجتمع. إن قيادتها والتزامها بهذِه الجهود مشــاد بها في جميع أنحاء 
البــالد والــذي يتجلى من خالل ثقافة االنفتاح والشــمول وتصدر المرأة 
المتنامــي لصناعــة التاريــخ فــي قطاعــات متعــددة، مــع المحافظة على 

التقاليد الفريدة لمملكة البحرين. 
Û  كمــا تشــرفت ســفارة الواليات المتحــدة األميركية لــدى مملكة البحرين

بالتعرف والعمل مع مجموعة واســعة من النســاء البحرينيات الرائدات 
الالتي يساعدن في تشكيل الشراكة األميركية البحرينية، وذلك ابتداًء 
من السيدة فوزية زينل أول امرأة تتقلد منصب رئاسة برلمان البحرين، 
وكذلــك أول امــرأة بحرينيــة يتــم تعيينهــا لشــغل منصب وكيــل لوزارة 
الخارجية الشيخة د. رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، إلى الشيخة 
مــي آل خليفــة والتي تقود هيئــة البحرين للثقافة واآلثــار برؤية وفهم 
بــأن الثقافــة واآلثــار تؤثــر علــى جميــع قطاعــات المجتمع، إلى الســيدة 
أحالم جناحي رئيسة جمعيات سيدات األعمال البحرينية والتي دعت 
إلــى إنشــاء مشــاريع جديــدة أطلقت بها المــرأة البحرينيــة في مجاالت 
جديــدة ومثيرة، مثل تكنلوجيــا المعلومات والتمويل األصغر، والقائمة 
تطول وتطول مع أمثلة كثيرة للقيادة واالبتكار والموهبة المتمثلة في 

سيدات مملكة البحرين. 
Û  ويلهمنــي بشــكل خــاص روح “األنــا أقــدر” والمواهــب المبتكرة لشــابات

البحريــن، حيــث إنــه ومــن خــالل برامــج التبــادل العديدة التــي ترعاها 
ســفارتنا تشــرفنا بالعمــل مــع نســاء بحرينيــات رائعــات، فعلــى ســبيل 
المثــال أسســت إحدى المشــاركات وهــي الدكتورة ســارة الريفي مركًزا 
لعــالج ســرطان الثدي، ممــا أدى إلى زيادة الوعي وإنقــاذ آالف األرواح. 
كمــا ألهمتنــا الباحثــة أمــل الصفار وهــي إحدى المشــاركات فــي برنامج 
فولبرايت باعتبارها أول امرأة بحرينية تتسلق جبل كليمنجارو وتزور 

القارة القطبية الجنوبية. 
Û  ــا، تلعــب النســاء دوًرا مهًما أيًضا في المشــهد الفنــي المزدهر في  وحاليًّ

البحريــن، حيــث تفتخــر ســفارتنا بعــرض أعمــال لفنانــات بــارزات مثــل 
بلقيــس فخــرو والتي عرضت أعمالها أيًضا في ســوثبيز زبينال باريس، 
والفنانــة نبيــل الخيــر التــي تلتقــط صــوًرا مــن الحيــاة اليوميــة للمــرأة 

البحرينية منذ معرضها الفردي األول في 2002. 
Û  ال يمكن أبًدا أن نعكس عمق مساهمات النساء األميركيات والبحرينيات

في هذا المقال المختصر، ولكن هذا في حد ذاته يتحدث عن الكثير من 
التاريــخ الغنــي والمؤثر للمرأة في كل من الواليــات المتحدة األميركية 

والبحرين، وينعكس أيًضا على الصداقة الطويلة والغنية بين بلدينا. 
Û  لذا أدعوكم لمتابعة موقع سفارة الواليات المتحدة األميركية ومنصاتنا

على شــبكات التواصل االجتماعي توتير وإنســتغرام وفيسبوك لمعرفة 
المزيد عن النساء الرائعات في الحاضر وعبر التاريخ. 

Û !يوم عالمي سعيد للمرأة

مارجريت ناردي*

*القائم بأعمال سفير واشنطن لدى البحرين

الشيخة رنا بنت عيسى



https://alwatannews.net/article/868946

دعوة أصحاب األمراض المزمنة والسمنة ألخذ التطعيم
أكدت وزارة الصحة أهمية حصول الفئات األكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا من أصحاب األمراض المزمنة على التطعيم 
المضــاد للفيــروس، حيث أن مضاعفات متالزمة األمراض التنفســية تشــكل خطورة كبيرة عليهم فــي حال اإلصابة بالفيروس، 

خصوصا وأن نظام المناعة لديهم يكون ضعيفًا مقارنة باألصحاء.

بروتوكـــوالت  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
عـــاج )كوفيـــد - 19( وضعـــت هـــذه 
الســـكري  مرضـــى  وهـــم  الفئـــات 
والقلـــب والضغـــط والســـمنة والربـــو 
بنقـــص  والمصابيـــن  والروماتيـــزم 
المزمنـــة  الكلـــى  وأمـــراض  المناعـــة، 
مـــن  الســـرطان، ضمـــن  إلـــى جانـــب 
يتوجـــب عليهـــم ضـــرورة الحصـــول 
علـــى التطعيم نظـــرًا للمخاطـــر التي 
قد يتعرضون لهـــا، حيث أن احتمال 

دخـــول المصابين الذيـــن يعانون من 
هـــذه األمـــراض إلى المستشـــفى بعد 
أعلـــى  كورونـــا،  بــــفيروس  اإلصابـــة 
مقارنة بغيرهم مـــن الحاالت القائمة 
بفيـــروس كورونـــا، كمـــا أنهـــم أكثـــر 
عرضة لدخول قسم العناية المركزة، 
وظهور المضاعفـــات الحادة المؤدية 

للوفاة.
وأشـــارت إلـــى أن الحملـــة الوطنيـــة 
للتطعيـــم مســـتمرة، وتشـــهد توســـعًا 

كبيرًا على مســـتوى مملكـــة البحرين 
والـــذي يســـتهدف إعطـــاء األولويـــة 
في توفير التطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا )كوفيد - 19 ( لجميع الفئات 
األكثر عرضـــة للمضاعفات المرتبطة 

بالفيروس.
ودعـــت وزارة الصحـــة هـــذه الفئـــات 
إلـــى المبـــادرة بالتســـجيل للحصـــول 
على التطعيم عبر زيارة موقع وزارة 
healthalert. اإللكترونـــي  الصحـــة 

تطبيـــق  خـــال  مـــن  أو   ،  gov.bh
مجتمـــع واعـــي، كمـــا ويجـــب أثنـــاء 
عمليـــة التســـجيل توضيـــح المـــرض 
المزمن فـــي المكان المخصص لذلك، 
فـــي  االســـتمرار  بضـــرورة  منوهـــة 
االلتـــزام بارتـــداء الكمامـــات واتبـــاع 
جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة، بمـــا 

يحفظ صحة وسامة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة
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المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس نيابة الوزارات والجهــات العامة بأن النيابة العامة قد 
أنجــزت تحقيقاتهــا بشــأن قيــام متهــم بتأجير الســجل التجاري على 

متهم أجنبي.

كانـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة قـــد أبلغـــت عـــن قيام 
للمابـــس  مغســـلة  صاحـــب 
ســـجله  بتأجيـــره  والمنســـوجات 
التجـــاري علـــى المتهـــم األجنبـــي 
 100 قـــدره  مبلـــغ شـــهري  نظيـــر 
دينـــار عـــن فضاً علـــى مبلغ 160 
دينـــاًرا مقابـــل اســـتئجار المحـــل 
التجـــاري. وقـــد تم إنـــذار المتهم 
وإمهالـــه  رصـــده  تـــم  بمـــا  األول 
لمدة أســـبوع لتصحيـــح أوضاعه 
عـــن  تخلـــف  أنـــه  إال  القانونيـــة 

تقديم ما يثبت ذلك.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 

البـــاغ  تلقيهـــا  فـــور  التحقيـــق 
المتهميـــن  اســـتجوبت  حيـــث 
وأمـــرت بحبس المتهـــم األجنبي 
بإحالـــة  وأمـــرت  احتياطيـــًا، 
الصغـــرى  للمحكمـــة  المتهميـــن 

الجنائية.
هذا وتؤكـــد النيابة العامة عزمها 
التصدي الفوري وبصورة حاسمة 
لكل من يمكن الغير من ممارســـة 
نشـــاط تجـــاري محظـــور عليه أو 
يخالـــف القواعـــد المقـــررة لتملك 
الســـجات التجاريـــة لما يشـــكله 
ذلك مـــن انتهاك ألحـــكام القانون 

واألمن االقتصادي للمملكة.

في إطار الخدمات والبرامج التي تنفذها اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل، 
مـــن منطلق قانون مؤسســـة اإلصـــاح والتأهيل والئحتـــه التنفيذية والتي 
ترســـخ حقوق اإلنســـان واقعا وممارســـة، نفذ مركز إصاح وتأهيل النزالء، 
برنامـــج الفعاليات واأللعاب الرياضية للنـــزالء للعام 2021 خال الفترة من 
28 فبرايـــر وحتـــى 4 مـــارس الجاري، مع االلتـــزام بالتطبيـــق الدقيق لكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائيـــة المعمول بهـــا لمكافحة جائحة 
كورونـــا. ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص مركز إصاح وتأهيل النزالء 
علـــى تعزيـــز النشـــاط البدني والفكـــري للنـــزالء، وضمن سلســـلة ممتدة من 
البرامـــج التـــي يتـــم تنفيذها علـــى مدار العـــام ووفق جدول زمنـــي محدد، 
حيث شـــملت الفعاليات، مسابقات لكرة القدم والطائرة والشطرنج بجانب 
ألعـــاب شـــعبية عديـــدة، كما تـــم تخصيـــص مكافـــآت وجوائز للنـــزالء الذي 
أحرزوا مراكز متقدمة خال هذه المســـابقات، بما يعزز مشاركة النزالء في 

البرامج والفعاليات التي يقيمها المركز.

أّجر سجله التجاري لمتهم أجنبي 
والنيابة تحيلهما للمحاكمة

فعاليات وألعاب رياضية لنزالء “التأهيل”

وضع دراسة لتنفيذ سياسة السجون المفتوحة

تطعيم النزالء وفق أفضل المعايير الدولية

ــد رئـــيـــس الــــــوزراء ــه ــع ــو ولــــي ال ــم ــات س ــه ــي ــوج ــى ت ــل بـــنـــاًء ع

تمييز دون  لــلــجــمــيــع  الـــلـــقـــاح  ــر  ــي ــوف ت ــان”:  ــ ــسـ ــ اإلنـ “حـــقـــوق 

بنـــاء على توجيهـــات ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة، بشـــأن ضرورة تطوير 
مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل فـــي 
الفتـــرة المقبلـــة وتبّنـــي برنامـــج 
والســـجون  اإلصـــاح  لمراكـــز 
النســـيج  لحمايـــة  المفتوحـــة 
االجتماعـــي وفق ضوابط، بدأت 
اللجنـــة التي قـــرر وزير الداخلية 

آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
خليفة تشكيلها، أعمالها بدراسة 
المشـــروع ووضع تصور متكامل 

لتنفيذه.
دراســـة  علـــى  اللجنـــة  وتعمـــل 
تحديـــد فئات معينـــة من النزالء 
ليكونوا في السجون المفتوحة، 
وفقا لمعايير تضمن استحقاقهم 
هذا األســـلوب، من ضمنها درجة 
خطـــورة النزيـــل، نوعية الجرائم 

المرتكبـــة، مـــدة الفتـــرة المتبقية 
من العقوبة، درجة تعليم النزيل، 
فـــي خروجـــه خطـــرا  أال يكـــون 
باإلضافـــة  العـــام،  األمـــن  علـــى 
إلـــى ســـلوكه أثنـــاء فتـــرة تنفيذ 
أن  إلـــى  اإلشـــارة  مـــع  العقوبـــة، 
األخذ بنظام السجون المفتوحة، 
سيســـاعد علـــى التوســـع بصورة 
أكبر في تطبيق قانون العقوبات 

والتدابير البديلة.

قام وفد من المؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان بزيارة ميدانية 
اإلصـــاح  لمركـــز  معلنـــة  غيـــر 
والتأهيل في منطقة جو لمتابعة 
اإلجراءات االحترازية والتدابير 
اإلدارة  تتبعهـــا  التـــي  الوقائيـــة 
والتأهيـــل  لإلصـــاح  العامـــة 
فيمـــا يتعلـــق بتقديـــم الخدمات 

الصحية لجميع النزالء.
وفـــي الزيـــارة، اطلـــع الوفد على 
عمليـــة تطعيم لعدد مـــن النزالء 
التطعيـــم  تلقـــي  فـــي  الراغبيـــن 
المضـــاد لفيـــروس كورونا والتي 
تتم بالتعاون مع إدارة الشـــؤون 

الصحية. 
مـــع  المؤسســـة  وفـــد  والتقـــى 
القائميـــن على إدارة المركز، وتم 
االطـــاع علـــى اإلجـــراءات التي 
قامـــت بهـــا اإلدارة والتأكـــد مـــن 
ضمـــان وصـــول التطعيم للجميع 
دون أي تمييـــز، بـــدًءا من توفير 
للفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
بمـــا  التطعيـــم،  لعمليـــة  وصـــوالً 

في ذلـــك تعريف النـــزالء بأنواع 
التطعيمـــات المتوفـــرة، وأهميـــة 
أخذ التطعيم لما له من دور مهم 
في تعزيز مناعة الجســـم لتفادي 
مضاعفـــات الفيـــروس، خصوصا 
األمـــراض  مـــن  يعانـــون  لمـــن 

المزمنة.
وأعربت المؤسســـة عن ارتياحها 

بشـــأن إجـــراءات التطعيـــم التي 
التـــي  المركـــز،  إدارة  بهـــا  تقـــوم 
شـــملت جميع الفئات من النزالء 
والعامليـــن فـــي المركـــز على حدٍّ 
ســـواء دون تمييز، إذ تتم عملية 
التطعيم بشـــكل صحـــي ودقيق 
الطبيـــة  المعاييـــر  أفضـــل  وفـــق 
الدوليـــة، وهـــو مـــا يعكـــس مدى 

علـــى  الداخليـــة  وزارة  حـــرص 
صـــون حقـــوق النـــزالء والحفاظ 
عليها مساواة بأقرانهم من أفراد 

المجتمع.
من جانب آخر، تابعت المؤسسة 
بشكل مســـتمر جميع اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة 
العامـــة  اإلدارة  تتبعهـــا  التـــي 
لإلصـــاح والتأهيل فيمـــا يتعلق 
الصحيـــة  الخدمـــات  بتقديـــم 
يفـــوت  وال  النـــزالء،  لجميـــع 
المؤسســـة أن تتقـــدم فـــي هـــذا 
الشـــأن بخالص الشـــكر والتقدير 
لـــوزارة الداخليـــة علـــى تعاونهم 
البنـــاء مـــن أجـــل حمايـــة حقوق 
النـــزالء وتحقيق األهـــداف التي 
ُرســـمت للحـــد مـــن انتشـــار هـــذا 
الفيروس والتصدي له من خال 
التـــي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
تتخذها لمواجهة الجائحة، وبما 
يسهم في حماية صحة وسامة 

النزالء.

المنامة - وزارة الداخلية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

دشـــن  مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن 
بـــن عبدالوهاب آل خليفة الحملة 
اإلعامية التوعويـــة “في لحظة” 
والتـــي تنطلـــق بمناســـبة أســـبوع 
المـــرور 2021، وذلك بالتعاون مع 
بنـــك البحرين الوطني الذي يقوم 
برعايـــة هذه الحملـــة والتي تركز 
على األبعاد الصحية واالجتماعية 
الناجمـــة عن الحـــوادث المرورية 
وربطها بمحيط الشخص المصاب 
من أســـرته وأصدقائـــه، وخطورة 
االنشـــغال عن الطريق باستخدام 
وعـــدم  القيـــادة،  أثنـــاء  الهاتـــف 
االلتزام بالســـرعة المقررة للشارع 
والســـياقة بتهـــور، واالســـتعراض 
والمركبـــات،  الناريـــة  بالدراجـــات 

وخطورة تجاوز الضوء األحمر.

وأكد أن هـــذه الحملة تأتي ضمن 
معـــدالت  لرفـــع  اإلدارة  ســـعي 
مـــن  والحـــد  المروريـــة  الســـامة 
الحوادث المروريـــة ورفع الوعي 
لـــدى مســـتخدمي الطريـــق بأهـــم 
المخالفـــات المروريـــة التـــي تؤثر 
على سامتهم وسامة اآلخرين، 

المترتبـــة  باألبعـــاد  وتذكيرهـــم 
علـــى ذلـــك مـــن خســـائر بشـــرية 
للممتلكات  وإتـــاف  واقتصاديـــة 
علـــى  اجتماعيـــة  وآثـــار  العامـــة 
الوالديـــن واألبنـــاء، وغيرهـــا مـــن 
تقديمهـــا  ســـيتم  التـــي  النتائـــج 
مختلفـــة  إعاميـــة  قوالـــب  فـــي 
مـــن تجـــارب اجتماعيـــة ميدانية 
ومقاطـــع فيديو مؤثرة وإعانات 
وســـائل  جميـــع  فـــي  توعويـــة 

اإلعام.
وثمن العميد الشـــيخ عبدالرحمن 
بن عبدالوهاب آل خليفة شـــراكة 
بنـــك البحرين الوطني بدعم هذه 
الحملـــة لمـــا تمثله مـــن أهمية في 
نشـــر مفاهيـــم الســـامة المرورية 
مـــن أجـــل الحفـــاظ على ســـامة 

جميع مستخدمي الطريق.

أعلنـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور أن حملـــة “فـــي لحظـــة” 
والتـــي أطلقتها بمناســـبة أســـبوع المـــرور الممتد من 7 
إلـــى 11 مارس الجـــاري، تحمل طابعـــا مختلفا في ظل 
الظروف الصحية االســـتثنائية والتـــي تتطلب االلتزام 
جائحـــة  لمكافحـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  الدقيـــق 
كورونـــا، منوهـــة إلـــى أن هـــذه الحملـــة والتـــي تهـــدف 
إلـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي المـــروري، تتم عبر وســـائل 
اإلعـــام ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، كمـــا تتضمـــن 
إطاق معرض فني لرســـوم األطفال التي تحمل طابعا 
مروريا توعويا، يشـــارك فيه فنانون تشكيليون لتقييم 
المشاركات الفنية، ويمكن متابعته إلكترونيًا من خال 

رابط مخصص لذلك.
وفي هذا اإلطار، أطلقت اإلدارة العامة للمرور بالتعاون 
مـــع اإلدارة العامـــة لإلعـــام والثقافـــة األمنيـــة بـــوزارة 
الداخلية، وإذاعة مملكة البحرين، مسابقة يومية بقيمة 
ألـــف دينار عبـــر ثاثة برامـــج إذاعية، وهـــي “صباحكم 
رايـــق” تقديـــم نورة أبو الشـــوك ويونس العيد، و”ســـتار 
كافيـــه” تقديم علـــي القطان وهدى درويش، و”أســـبوع 

ويـــا المرور” تقديم فايز الســـادة ونســـرين معروف عبر 
.FM إذاعة بحرين

كما تشـــارك إذاعات البحرين بـــكل موجاتها مع اإلذاعة 
الهنديـــة فـــي تقديـــم العديد مـــن البرامج والمســـابقات 
خال أســـبوع المرور، حيث تستضيف عددًا من ضباط 
اإلدارة العامـــة للمـــرور لتقديـــم النصح واإلرشـــاد حول 
السلوكيات المرورية الواجب االلتزام بها لرفع معدالت 
الســـامة المروريـــة وتعزيـــز وعـــي الجمهـــور من خال 

برامج تفاعلية.

تتناول األبعاد الصحية واالجتماعية الناجمة عن الحوادث تســتهدف رفــع مســتوى الوعــي المــروري لــدى الجميع

مدير عام المرور يدشن “في لحظة” حملة توعوية وجوائز نقدية مجزية بأسبوع المرور

الحملة الوطنية 
مستمرة وتشهد 

توسًعا كبيًرا

العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب
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