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4Ω2021 ¢SQÉe 17 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 3 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15699) Oó©dG

 πª©dG ô«°S ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓdh
 QƒàcódG  ΩÉ`̀b  ,áÑ∏£dG  IOƒ`̀Y  ó©H
 ô`̀jRh  »ª«©ædG  »`̀∏`̀Y  ø`̀H  ó`̀LÉ`̀e
 OóY  IQÉ`̀jõ`̀H  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ™ªà°SG  å`̀«`̀M  ,¢``̀SQGó``̀ª``̀dG  ø``̀e
 áØ«£d IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G ø`̀e ìô`̀°`̀T ≈``̀dEG
 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀ «`̀ cƒ`̀ dG á`̀Xƒ`̀fƒ`̀Ñ`̀ dG
 ¢SQGóªdG  …ôjóe  ø`̀eh  º«∏©à∏d
 äGRGôàM’Gh  äGAGô``LE’G  ¿CÉ°ûH
 áHGƒÑdG  øe ∫ƒNódG òæe á©ÑàªdG
 ∫ƒ``̀°``̀Uƒ``̀dG ≈``̀à``̀M á``̀«``̀°``̀SQó``̀ª``̀dG
 äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dGh ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ≈```̀ dEG
 π`̀«`̀dO ≥```̀ah ∂````̀dPh ,á``̀«``̀°``̀SGQó``̀dG
 …OÉ`̀°`̀Tô`̀à`̀°`̀S’G á``̀æ``̀eB’G IOƒ``̀©``̀dG
 ¬JQó°UCG  …òdG πeÉ°ûdGh π°üØªdG
 »°SGQódG  ΩÉ`̀©`̀dG  ™∏£e  IQGRƒ```dG
 ¿É`̀é`̀d ±Gô```̀°```̀TEÉ```̀Hh ,…QÉ````̀é````̀dG
 áë°üdG  ø`̀Y  ádhDƒ°ùe  á«°SQóe
 É¡∏«gCÉJh  É¡ÑjQóJ  ºJ  ,áeÓ°ùdGh
 ,á°üàîªdG äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdÉH
 á«°SQóªdG  áë°üdG º°ùb ±Gô°TEÉH

.IQGRƒdÉH
 øe  kGOó`̀Y  ô`̀jRƒ`̀dG  ≈≤àdG  Éªc
 º¡JÉYÉÑ£fG  ≈dEG  ™ªà°SGh  áÑ∏£dG

.ájRGôàM’G äGAGôLE’G ∫ƒM
 ¢SQGóªdG  ƒÑ°ùàæe  Ωõà∏jh
 áÑ∏Wh  ø``̀«``̀jQGOEGh  ø«ª∏©e  ø`̀e
 áLQO  ¢üëah  áeÉªμdG  AGóJQÉH
 ,á°SQóª∏d  ∫ƒNódG  πÑb  IQGôëdG
 »a »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh
 ,≥aGôªdG  øe  Égô«Zh  ±ƒØ°üdG
 á«°SQóe  õ`̀cGô`̀e  ¢ü«°üîJ  ™`̀e
 ô«Zh  ,™jô°ùdG  ¢üëØdG  AGô`̀LE’

 .á«FÉbh ô«HGóJ øe ∂dP
 ´Ó``̀WG IQÉ```̀ jõ```̀ dG â`̀∏`̀ª`̀ °`̀Th
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  ô`̀jRƒ`̀dG
 á«∏ª©dG  ¢```ShQó```dG  QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀S’
 ¢`̀SQGó`̀e  äGôÑàîeh  ¢``̀TQh  »`̀a
 »àdGh  ,»æ¡ªdGh  »æØdG  º«∏©àdG
 äÉfƒμe  øe  kÉ«°SÉ°SCG  kGAõ`̀L  ó©J
 PÉîJG ºJh ,»ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG Gòg
 Ió«Øe IQƒ°üH Égó≤©d Ωõ∏j Ée πc

.¬JGP âbƒdG »a áæeBGh
 êPÉªf ≈∏Y ôjRƒdG ™∏ qWG Éªc
 ¢SQGóªdG äÉYGóHEGh äGQOÉÑe øe
 ∫ÓN  IQGRƒ``̀ dG  Oƒ¡éd  IRõ©ªdG
 øe  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √ò`̀g
 ï«°ûdG  á°SQóe  ¬JòØf  Ée  É¡æª°V
 á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ø``̀H ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ø«æÑ∏d  á«YÉæ°üdG
 á°UQƒH{  ´hô°ûe  É¡ªgCG  ,Ió`̀FGQ
 øY IQÉ`̀ Ñ`̀Y ƒ``̀gh ,zäÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG
 ó°Uôj  Qƒ`̀£`̀à`̀e  »`̀ª`̀bQ  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 º¡∏YÉØJh  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG
 ,AGOC’G  º`̀«`̀«`̀≤`̀J  äÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ™``̀e
 ø`̀jò`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG äÉ`̀fÉ`̀«`̀H ô`̀¡`̀¶`̀jh
 ºàj  PEG  ,≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG  Gƒ`̀ë`̀à`̀Ø`̀j  º``̀d
 ™`̀eh  º¡©e  …Qƒ``Ø``dG  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 áÑ°ùf ™`̀aQ ÉªH ,º`̀gQƒ`̀eCG  AÉ`̀«`̀dhCG
 ,%100 ƒëf ≈dEG äÉ≤«Ñ£àdG AGOCG
 åÑdG  õcôe{  ´hô°ûe  ≈dEG  náaÉ°VEG
 ≈∏Y Ωƒ`̀≤`̀j …ò``̀dG ,z»`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 á©HÉàªd  πeÉμàe  »ªbQ  èeÉfôH

 á«°VGôàa’G ¢ü°üëdG ™«ªL åH
 ó°Uôd  ,OGƒ`̀ª`̀dG  ™«ªéd  á«eƒ«dG
 ,É`̀¡`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀ dG äÉ``̀¶``̀MÓ``̀ª``̀dG
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG Qƒ`̀ °`̀†`̀M ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈`̀ ∏`̀ Y
 AGOCG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀eh  º`̀¡`̀WÉ`̀Ñ`̀°`̀†`̀fGh
 ÖfGƒL  ø`̀e  Égô«Zh  ø«ª∏©ªdG

.áª¡e
 ≈`̀dOCG  IQÉ`̀jõ`̀dG  ¢ûeÉg  ≈∏Yh
 ¿EG{  :¬«a  ∫É`̀b  íjô°üàH  ô`̀jRƒ`̀dG
 á°üjôM º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ≈``̀∏``̀Y ¢```Uô```ë```dG π```̀ c
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ≥`̀ «`̀ bó`̀ dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  …ó«°S
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 …ó«°Sh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 á«fGó«ªdG  á©HÉàªdG  IQhô`̀°`̀†`̀H
 PÉîJGh ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ô«°ùd
 á¡LGƒªH á∏«ØμdG äGAGôLE’G áaÉc
 ,á«aGôàMG  πμH  áëFÉédG  äÉ©ÑJ
 »a ¿hôªà°ùe IQGRƒdG »a øëfh
 ∫É°üjE’ áæμªªdG Oƒ¡édG πc ∫òH
 ,áÑ∏£dG  AÉ`̀æ`̀HC’G  ™«ªéd  º«∏©àdG
 Qƒ°†ëdG  GhQÉ``̀à``̀NG  ø`̀e  AGƒ`̀ °`̀S
 øe  hCG  ,èeóªdG  ºq∏©àdGh  »FõédG
 ºq∏©àdG  ∫Éªμà°SG  º¡àÑZQ  âfÉc
 øe  ,á∏eÉ°ûdG  ¬JQƒ°üH  ó©H  øY
 á«æ¨dG  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ∫Ó`̀N
 ´ƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG »`̀ª`̀bô`̀dG iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀dÉ`̀H
 »àdGh  ,á«∏°UGƒàdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh

 ¿ƒ«∏e  52  É¡JGQÉjR  OóY  RhÉéJ
 »`̀°`̀SGQó`̀ dG ΩÉ``̀©``̀dG ∫Ó``̀N IQÉ````̀jR
 ¢`̀ShQó`̀dG ≈`̀ dEG ká`̀aÉ`̀°`̀VEG ,…QÉ`̀é`̀dG
 ™«ªéd  Iò`̀Ø`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ °`̀VGô`̀à`̀a’G
 ¢ShQódGh  ,á«°SGQódG  ±ƒØ°üdG
 800  ÉgOóY  ≠∏H  »àdG  IõØ∏àªdG
 ¿ƒjõØ∏J  ô`̀Ñ`̀Y  É¡ãH  º`̀à`̀j  ¢```SQO
 IQGRƒdG äGƒæbh øjôëÑdG áμ∏ªe
 ,Üƒ«Jƒ«dG  á°üæe  ôÑY  á«ª°SôdG

.zIÉæb 14 ÉgOóY ≠dÉÑdG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀H ô```̀ jRƒ```̀ dG OÉ````̀°````̀TCGh
 õ«ØëJ  »a  á«°SQóªdG  äGQGOE’G
 AÉ``̀ «``̀ dhCGh º`̀¡`̀à`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 áeóîdG ∫ƒ°Uh ¿Éª°†d ,ºgQƒeCG
 ,™«ªédG ≈dEG áÑ°SÉæªdG á«ª«∏©àdG
 IQGRƒ``̀dG  Oƒ`̀¡`̀L  ¿CG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe
 ,á°UÉîdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  â∏ª°T  ó`̀b
 AÉæHCG  øe  Iô«Ñc  áÄa  º°†J  »àdG
 ó≤Y π«¡°ùJ ∂dP »a ÉªH ,øjôëÑdG
 áLQóªdG  á`̀«`̀dhó`̀dG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G
 á≤Ñ£ªdG á«ª«∏©àdG áª¶fC’G øª°V
 ó©H ∂``̀ dPh ,¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG √ò``̀g »`̀a
 á«ë°üdG áÄ«ÑdG  ô«aƒJ øe ócCÉàdG

.Égó≤©d áæeB’G
 IQÉ`̀ jõ`̀ dG »`̀a ô``̀jRƒ``̀dG ≥```aGQ
 π«cƒdG  Qhõæ©dG  ájÉØc  IPÉà°SC’G
 á«ª«∏©àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d  óYÉ°ùªdG
 .IQGRƒdÉH ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh

:á«HôàdG ôjRh ..¢SQGóªdG øe Oó©d ájó≤ØJ IQÉjR »a

¬∏ªcCÉH »``°SGQódG Ωƒ«dG »``£¨J á∏eÉ°T á``jRGôàMG á«ë°U äGAGô``LEG
 ¿Éª°†d  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  É¡JòØf  á≤«bOh  á∏eÉ°T  ájRGôàMGh  á«ª«¶æJ  äGAGô``LEG  §°Sh
 »FõédG Qƒ°†ëdG ≈dEG  áÑ∏£dG IOƒY øjôëÑdG  áμ∏ªe ¢SQGóe äó¡°T ,á«°SQóªdG  áÄ«ÑdG  áeÓ°Sh áë°U
 Éª«a ,ó©H øY ºq∏©àdÉH á«Ø°üdG á°SGQódG ™ªéj …òdG èeó oªdG ºq∏©à∏d kÉ≤«Ñ£J ,´ƒÑ°SCG πc øe IOóëe ÉeÉjCG
.ºgQƒeCG AÉ«dhCG äÉÑZôd ´Ó£à°SG ≈∏Y kAÉæH ∂dPh ,ó©H øY á∏eÉc IQƒ°üH º¡ª«∏©J »≤∏J á«≤ÑdG π°UGƒj

 º«∏©àdG OÉªàYÉH »°Uƒj (º«∏©àdG πÑ≤à°ùe)
á``«ª«∏©J  á``«é«JGôà°SEÉc  »``fhôàμdE’G

:º«gGôHEG AÉ«Ÿ âÑàc
 ó≤Y  …ò`̀ dG  º«∏©àdG  πÑ≤à°ùªd  ∫hC’G  »ª«∏bE’G  ôªJDƒªdG  ≈`̀°`̀UhCG
 ¢ù«FQ ÖFÉf »Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S âæH »e áî«°ûdG IQƒàcódG ájÉYQ âëJ
 ¢ùeCG ¬dÉªYCG ΩÉàN »a á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e AÉæeCG ¢ù∏ée
 ™«ªéd  á«°SÉ°SG  á«ª«∏©J  á«é«JGôà°SG  »fhôàμd’G  º«∏©àdG  OÉªàYÉH
 øe áªFÓe Ö°ùf ¢ü«°üîàH ¬∏jƒªJ »a ™°SƒàdGh ,á«°SGQódG πMGôªdG
 äÉ©jô°ûJh  äÉ°SÉ«°S  OGó`̀YEG  IQhô°V  ™e  ,¬d  á°ü°üîªdG  äÉ«fGõ«ªdG
 É¡dÉªà°TG ™e »fhôàμd’G º«∏©à∏d áªYGO IójóL á«ª«∏©J äÉ«é«JGôà°SGh

.á«æ≤àdG áaÉ≤ãdG ô°ûf ôKCG ¢SÉ«≤d äGô°TDƒe ≈∏Y
 äÉ«°UƒJ øe Gô«Ñc GAõL ¿EG »Ñ«à©dG »e áî«°ûdG IQƒàcódG âdÉbh
 ìÉéfEG ≈∏Y óYÉ°S Ée øjôëÑdG ¢SQGóe º¶©e »a π©ØdÉH ≥Ñ£J ôªJDƒªdG

.á«dÉëdG IôàØdG »a ó©H øY á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 á«∏ª©dG »a IójóédG QÉμa’G çGóëà°SG ≈∏Y Aƒ°†dG ôªJDƒªdG §∏°S
 áaÉ≤ãdG  ô°ûfh  º∏©àdG  »a  ÖdÉ£∏d  ôÑcCG  QhO  ≥∏N  ±ó¡H  á«ª«∏©àdG
 áæª«g  ∫ƒM  »ª«∏©àdG  ΩÉ¶ædG  »a  IóFÉ°ùdG  á«°SGQódG  º«gÉØªdG  ô««¨àd
 á«°SGQódG  ègÉæªdG  åjóëJ  IOÉYEG  QÉÑàY’G  »a  òNC’G  ™e  ,äGQÉÑàN’G
 Égôjƒ£Jh á«ª«∏©àdG πMGôªdG πμd »ªbôdG πjƒëàdG ≈∏Y Ωƒ≤J á≤jô£H
 ø«°SQóªdG  π«gCÉJ  IOÉYEG  IQhô°Vh ,»fhôàμd’G  º«∏©àdG  áeƒ¶æe ≥ah
 Qƒ`̀e’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ∑Gô`̀°`̀TEGh  ¬JÉÑ∏£àeh  »ªbôdG  ºdÉ©dG  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH
 Oƒ¡édG  ôªJDƒªdG  ∫hÉæJ  »eÉàîdG  Ωƒ«dG  »ah  .á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  »a
 RGôHEG ™e ¬àaÉ≤K ô°ûfh »fhôàμd’G º«∏©àdG ô«aƒàd á«ª«∏b’Gh á«æWƒdG
 ó≤Y  .»fhôàμd’G  º«∏©àdG  áHôéJ  ∫ÓN  øe  ìÉéædG  ¢ü°übh  êPÉªædG

.á«HôY ádhO 21 øe ∑QÉ°ûe 500 øe ôãcCG Qƒ°†ëH ó©H øY ôªJDƒªdG

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  äÉeóîdG  áæéd  â¡àfG
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó©oH  ø`̀Y  ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  »`̀a
 øe  π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY  OÉ¡L  IQƒàcódG  á°SÉFôH
 ´hô°ûe  ¿CÉ°ûH  »FÉ¡ædG  áæé∏dG  ôjô≤J  OGó``̀YEG
 ¿ƒfÉb  ø`̀e  (35)  º`̀bQ  IOÉ`̀ª`̀dG  πjó©àH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG »∏gC’G ´É£≤dG »a πª©dG
 ≥«≤ëJ  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  …ò`̀dG  ,2012  áæ°ùd  (36)
 ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a á∏eÉ©dG  ICGôªdG  ø«H IGhÉ°ùªdG
 áYƒaóe á«eƒj ájÉYQ »àYÉ°S É¡ëæªH ,»∏gC’Gh
 ≠∏Ñj  ≈àM  ™°VƒdG  IRÉ``̀LEG  AÉ¡àfG  ó©H  ô``̀LC’G

 .ø«àæ°S É¡∏ØW
 …CGQ  ™e ¬«dEG  â¡àfG  Éª«a  áæé∏dG  â≤aGƒJh
 áaôZh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh
 kÉμ°ùªàe  AÉL  …òdG  ,øjôëÑdG  IQÉéJh  áYÉæ°U
 »a  ô¶ædG  IOÉ`̀YEÉ`̀H  É¡JGQôÑeh  áeƒμëdG  …CGô`̀H

.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
 áæé∏dG  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G  ∫Ó```̀Nh
 ´hô`̀°`̀û`̀e  ∫ƒ``̀M  äQGO  »`̀à`̀ dG  ô`̀¶`̀æ`̀dG  äÉ``̀¡``̀Lh
 QÉ°ûà°ùªdGh  áæé∏dG  AÉ°†YCG  πÑb  øe  ¿ƒfÉ≤dG
 IQGRh  øe  πc  Iôcòe  ≈∏Y  â©∏ qWGh  ,»fƒfÉ≤dG
 áYÉæ°U  áaôZh  ,»YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ΩÉ©dG OÉëJ’Gh ,øjôëÑdG IQÉéJh
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  …CGQ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,øjôëÑdG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
 »àdG  äÉ¶MÓªdGh  AGQB’G  ¢`̀SQGó`̀J  ó©Hh
 äÉ«FôªH É°SÉæÄà°SGh ,áæé∏dG AÉ°†YCG øe âjóHCG
 â°ü∏N ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ∫ƒM á«æ©ªdG äÉ¡édG
 Ió©d ∂dPh ,CGóÑªdG  å«M øe ¬°†aQ ≈dEG  áæé∏dG
 kÉ«dÉM  kÉfƒfÉb  ¬H  ∫ƒª©ªdG  ¿CG  É¡æe  äGQÉÑàYG
 »àYÉ°S »∏gC’G ´É£≤dG »a á∏eÉ©dG ICGôªdG íæªj

 áYÉ°S  ºK  ,ô¡°TCG  6  πØ£dG  ≠∏Ñj  ≈àM  áYÉ°VQ
 ¿CG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  .∫hC’G  ¬eÉY  ≠∏Ñj  ≈àM  ájÉYQ
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG  íæe  »æjôëÑdG  ´ô°ûªdG
 ô°üb  ¿hO  øe  ájÉYQ  »Jôàa  »a  ≥ëdG  á∏eÉ©dG
 ≈YGQ Éªc ,á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG ≈∏Y É¡æe ájÉ¨dG
 Ö°SÉæàJ  áMƒæªªdG  á«æeõdG  Ió`̀ª`̀dG  ¿ƒμJ  ¿CG
 ≈``̀dEG ¬`̀à`̀LÉ`̀M Qƒ``̀£``̀Jh π`̀Ø`̀£`̀dG ƒ`̀ª`̀f π``̀MGô``̀eh
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡«∏Y  √OÉªàYG  ióeh  áYÉ°VôdG
 ájÉYôdG  äGôàØd  »dÉëdG  »fƒfÉ≤dG  º«¶æàdG  ¿CG
 á∏eÉ©dG  ICGô`̀ª`̀ dG  áë∏°üe  »`̀YGô`̀j  á`̀YÉ`̀°`̀Vô`̀dGh
 ≥aGƒàjh ádƒØ£dGh áeƒeC’G  ájÉYQ äGQÉÑàYGh
 »dÉëdG º«¶æàdG ¿CG  Éªc ,Qƒà°SódG ¢Uƒ°üf ™e
 ø«H  IGhÉ°ùªdG  CGóÑªH  πîj ’ ájÉYôdG  »a ≥ë∏d
 »àdG  ∂∏Jh  »∏gC’G  ´É£≤dG  »a  á∏eÉ©dG  ICGôªdG

.ΩÉ©dG ´É£≤dG »a πª©J

ßØëàdG ≈``∏Y záaô¨dG{h zπ``ª©dG{ ™e ≥``aGƒàJ ziQƒ°ûdG äÉ``eóN{
ø``«eÉ©d á``YÉ°VQ »``àYÉ°S »``∏gC’G ´É``£≤dÉH  á``∏eÉ©dG í``æe ≈``∏Y

 øY Qƒ`̀£`̀©`̀∏`̀d ó`̀«`̀æ`̀L â``æ``∏``YCG
 »`̀à`̀dGh zó`̀«`̀æ`̀L IQOÉ```Ñ```e{ ¥Ó````̀WEG
 ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG ICÉ``̀aÉ``̀μ``̀e ≈```̀ dEG ±ó``¡``J
 ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  É¡jód  ø«Ñ°ùàæªdG
 πc  ≈¶ë«°S  å«M  ,É`̀fhQƒ`̀c  ìÉ≤d
 ≈∏Y  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y  π°UÉM  ∞`̀Xƒ`̀e
 ∂dPh  ,ácô°ûdG  øe  IójóY  äGõ«ªe
 »YƒdG  õjõ©J  »`̀a  É¡æe  áªgÉ°ù oe
 ò``̀NC’G á`̀«`̀ª`̀gCG ∫ƒ``̀M »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ oª`̀dG
 óë∏d  ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉμH
 ™«é°ûàdh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 Qƒ£©∏d ó«æL »a ø«ØXƒªdG ™«ªL

.ìÉ≤∏dG òNCG ≈∏Y
 IQOÉ`̀ Ñ`̀e{ ∫ƒ``̀M ¬`̀ã`̀jó`̀M »``̀ah
 ,ó«æL  OGDƒ``̀a  óªM  ìô`̀°`̀U  ,zó`̀«`̀æ`̀L

 ó«æL  ácô°ûH  …ò«ØæàdG  ô`̀jó`̀ª`̀dG
 ÉªYO  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  »JCÉJ : kÓFÉb
 … qó°üà∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ¡é∏d  É`̀æ`̀e
 kÉ`̀bÓ`̀£`̀fGh ,19-ó``«``aƒ``c á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d
 Éæà«dhDƒ°ùeh  »æWƒdG  Éæ°ùM  øe
 á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀dh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 É`̀æ`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀e ™`̀«`̀ª`̀é`̀d á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 Éæe  áªgÉ°ùeh  ΩGô`̀μ`̀ dG  ÉæFÓªYh
 √òg  äAÉ`̀L  ó≤a  ,»`̀Yƒ`̀dG  ô°ûf  »a
 Éæ«ØXƒe  ™«ªL  ™«é°ûàd  IQOÉÑªdG
 ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG ìÉ≤∏dG »≤∏J ≈∏Y
 Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e º``̀¡``̀JCÉ``̀aÉ``̀μ``̀eh É```̀fhQƒ```̀c
 Éæe  Gôjó≤J  ∂dPh ,IójóY äGõ«ªªH
 º¡ªYód  Éæ°UôM  ≈∏Y  kGó«cCÉJh  º¡d
 ó`̀ª`̀ë`̀dGh  ,±hô``̀¶``̀dG  ∞∏àîe  »``a

 òNCG  ≈∏Y  Éæ«ØXƒe  øe  ∫ÉÑbE’G  ¬∏d
 º¡«a Qó≤f øëfh ,kÉàa’ ¿Éc ìÉ≤∏dG

.∫hDƒ°ùªdG »YƒdG
 øëf :ó`̀«`̀æ`̀L ó`̀ª`̀M ±É``̀°``̀VCGh

 øμªe  OóY  ôÑcCG  π°üëj  ¿CG  íª£f
 áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdG  Éæ«ØXƒe  øe
 ø`̀jó`̀cDƒ`̀e ,ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ƒ¡a  OÉ°†ªdG  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ò``̀NCG  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ájÉªëd  kGó`̀L  º¡eh  »æWh  Ö`̀LGh
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ø`̀«`̀ °`̀ü`̀ë`̀Jh OGô````````̀aC’G
 Gò``̀gh ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG ø``̀e á``̀jÉ``̀bƒ``̀dGh
 áaOÉ¡dG  á«æWƒdG  »YÉ°ùªdG  ºYój
 ,™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ßØëd
 ΩGõàd’G  á∏°UGƒe  ÉfQhóH  ócDƒfh
 äGQGô≤dGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG ø``̀e IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 áë°üdG  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀ a  º¡°ùJ  »`̀à`̀dG

.™ªàéªdG áeÓ°S ¿Éª°Vh áeÉ©dG

ÉfhQƒc ìÉ≤d ≈∏Y ø«∏°UÉëdG É¡«ØXƒªd ájõ«ØëJ IQOÉÑe ≥∏£J Qƒ£©∏d ó«æL

.ó«æL óªM |

 ..zÓjófÉe{ áë«°üf
á«bƒ≤ëdG ôjQÉ≤àdGh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ÉeóæY)) :É¡«a ∫ƒ≤j ,zÓjófÉe ¿ƒ°ù∏«f{ º«Yõ∏d IódÉN ádƒ≤e ∑Éæg
 πNóJ ¬à¨d çóëàJ ÉeóæYh ,¬∏≤Y ≈dEG πNóJ ¢üî°ûdG É¡ª¡Øj á¨d çóëàJ
 ôjQÉ≤àdG  á«°†b  ™e  πeÉ©à∏d  ájQhô°V  ádCÉ°ùe  ô`̀eC’G  Gòg  »ah  ..((¬Ñ∏b
 äÉª¶æªdG ÉgQó°üJ »àdG ,á«bGó°üªdGh á«æ¡ªdG øY Ió«©ÑdGh ,áÄ«°ùªdG
 ÉfOÓH ™e ,ô«jÉ©ªdG  á«LGhORG  ¢SQÉªJ  äÉ°ù°SDƒeh ∫hO hCG  ,á«bƒ≤ëdG

.á«Hô©dGh á«é«∏îdG
 ô«Z  äÉfÉ«ÑdGh  ôjQÉ≤àdG  √òg  πãe  Qó°üJ  Iôe  πc  »a  ¬`̀fCG  ßMÓf
 OhOQ  ÖfÉéH  ,á«Hô©dGh  á«é«∏îdG  ÉæJÉHÉ£N  á¨d  ¿ƒμJ  ,á«Yƒ°VƒªdG
 »àdG  á¨∏dÉH  ôNB’G  áÑWÉîe  ≈dEG  ó≤àØJ  É¡fCG  ,áeRÓdGh  áÑLGƒdG  É¡dÉ©aCG
 …Qóf ’h ..äÉfÉ«ÑdGh ôjQÉ≤àdG ∂∏J Qó°UCG ¿CG ó©H ,É¡ª¡Øjh É¡æY çóëJ

.’ ΩCG á«dhDƒ°ùªH É¡©e πYÉØJh ¬«dEG â∏°Uh ób âfÉc ¿EG Ó°UCG
 á«ª°SQ IQÉjR »a âcQÉ°T :»d ∫Éb AÉbó°UC’G óMCG ¿CG äGƒæ°S òæe ôcPCG
 ¿Éch ,É¡«dhDƒ°ùe ¢†©Ñd â©ªà°SGh ,á«HhQhCG ádhO »a á«bƒ≤M áª¶æªd
 ∫hódG  øe  ,º¡©e  ¿hÉ©àdG  hCG  ôªà°ùªdG  π°UGƒàdG  ÜÉ«Z  ócDƒj  º¡ãjóM
 ,á«Hô©dGh  á«é«∏îdG  ,ábƒKƒªdG  á«Ñ©°ûdGh  á«ª°SôdG  äÉ«°üî°ûdGh
 OÓÑdG  »a  áªFGO  áeÉbEG  º«≤J  ,áFhÉæe  äÉ«°üî°Th  äÉYÉªéH  áfQÉ≤e
 ™e  π°UGƒJ  ≈∏Yh  ,É¡©e  áæNÉ°Sh  áMƒàØe  •ƒ£N  É¡jódh  ,á«Hô¨dG
 äÉ°ù°SDƒe  ábhQCG  πNGO  »ah  ,∑Éæg  ø««°SÉ«°ùdGh  ø«£°TÉædG  øe  áμÑ°T
 ™aóJh  ±ô°üJh  ,á`̀dhO  πc  »a  »Hƒd  É¡jódh  ,Égõ«dÉgOh  QGô≤dG  ™æ°U
 ºμM  Qó°U  ƒ`̀d  ¬`̀ fCG  á`̀LQó`̀d  ,É¡dÉªYCG  ∞jQÉ°üªH  πØμà∏d  º`̀Yó`̀dG  óéJh
 äÉYÉªédG  ∂∏J  ¿EÉa  ,»HÉgQEG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  »≤dCG  hCG  ,Ωôée  ó°V  »FÉ°†b
 ,»fhôàμd’G  ójôÑdGh  ¢ùcÉØdÉH  É¡JÉfÉ«H  ∫É°SQE’  ´QÉ°ùJ  äÉ«°üî°ûdGh
 äGƒæ≤dG ≈∏Y Qƒ¡¶∏d ,πLÉ©dG »eÓYE’G ó«°ûëàdGh ,»ØJÉ¡dG ∫É°üJ’Gh
 ™bGƒe »a áé¡æªe äÓªM øY Ó°†a ,∞ë°üdGh äÉ°üæªdGh ôHÉæªdGh
 πμ°ûH É¡Ø«dCÉJh ¢ü°ü≤dG è°ùf ÖfÉéH ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉHÉ°ùMh
 ≈àMh ,¬Jô°SCGh  ¬©e  ∞WÉ©àdG  Ö°ùμd  ,ΩôéªdG  øY …hÉ°SCÉeh  »fÉ°ùfEG

.É«LƒdhójCG É¡d »ªàæj »àdG áYÉªédG
 ÉªFGOh , láahô©e äÉfÉ«ÑdG  ôjQÉ≤àdG  èjhôJh QGó°UEG  ôHÉæeh oäÉ¡L
 äÉ¡LƒJ äGP »gh ,á«Hô©dGh á«é«∏îdG ÉædhO ó°V ó¡°ûªdG  Qó°üàJ Ée
 ≥∏£Jh  ,AGOƒ°ùdG  IQÉ¶ædG  ¢ùÑ∏Jh  ,á`̀«`̀LGhOR’G  ¢SQÉªJ  ..IOó°ûàe
 äÉYÉªédG  ∂∏J  Iô°UÉæe  π``LCG  ø`̀e  É¡àYõah  É¡JÉëjô°üJh  É¡JÉfÉ«H
 á«Hô©dGh  á«é«∏îdG  É`̀æ`̀dhOh  ø«æ°ùdG  äGô°ûY  òæeh  .äÉ«°üî°ûdGh
 äGhOCG É¡fCG Gó«L º∏©fh ,ôHÉæªdGh äÉ¡édG ∂∏J ™e ádCÉ°ùªdG √òg ¢VƒîJ
 Ée  øμdh  ..»fÉ°ùfEG  »bƒ≤M  •É°ûf  äGP  â°ù«dh  ,âëH  »°SÉ«°S  §¨°V

 ?πëdG
 IójôL  ôjôëJ  ¢ù«FQ  øªMôdGóÑY  Qƒ`̀fCG  PÉà°SC’G  Öàc  Iô`̀e  äGP
 ¢ù∏éªd »eÉ°ùdG  ¢VƒØªdG  ºYGõe ≈∏Y GOQ ,á«æjôëÑdG  zè«∏îdG QÉÑNCG{
 Éæ≤M  øe))  :øjôëÑdG  áμ∏ªe  ó°V  •ƒ∏¨ªdG  ¬fÉ«H  ó©H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »eÉ°ùdG  ¢VƒØªdG  π°üëj  øjCG  øe  :∫AÉ°ùàf  ¿CG
 AÉæH  øjôëÑdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  √ôjQÉ≤J  Öàμj  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG
 á©ª°S  √ƒ°ûJh  áWƒ∏¨eh  á∏∏°†e  É¡fCG  âÑK  »àdG  ôjQÉ≤àdG  »gh  ?É¡«∏Y
 ¢VôàØf ¿CG Éæd πg ?ÉgOÉ°üàbÉH iPC’G ó°TCG ≥ë∏Jh ,êQÉîdG »a øjôëÑdG
 §≤a á∏∏°†ªdG áHPÉμdG äÉeƒ∏©ªdG √òg ≈∏Y π°üëj »eÉ°ùdG ¢VƒØªdG ¿CG
 ≈∏Y º¡æe  ô«ãc  π°üM øjòdG  ,á«LƒdƒjójC’G  á°VQÉ©ªdG  äÉ«°üî°T  øe
 º¡àª¡e A’Dƒg ¿CG º∏©j πμdG ?∫hódG øe ójóY »a »°SÉ«°ùdG Aƒé∏dG ≥M
 πª©dGh ,ágƒÑ°ûªdG  º¡JóæLCG  ΩóîJ »àdG  ÖjPÉcC’G  ójOôJ  »g Ió«MƒdG
 ..((ºdÉ©dG ΩÉeCG  øjôëÑdG IQƒ°U ¬jƒ°ûJh ´É°VhC’G á≤«≤M ∞«jõJ ≈∏Y

.™ªLCG á«Hô©dGh á«é«∏îdG ÉædhO πª°ûj ôeC’G Gòg ¿CG Ö°ùMCGh
 äÉ«fÉμeE’G  É¡°ü≤æJ  É`̀æ`̀dhO  ¿CG  ó`̀LCG  ’  ,»`̀Hô`̀Y  »é«∏N  øWGƒªc
 ,Iô«ÑîdGh  áμæëªdG  ,äÉ«°üî°ûdGh  äGAÉØμ∏d  ó≤àØJ  ’h  ,äGhOC’G  ’h
 ÉªHQ  øμdh  ,äÉ°üæªdGh  ôHÉæªdGh  äÉ¡édG  ∂∏J  ™e  π°UGƒàdGh  πeÉ©à∏d
 ¿ƒaô©jh ,Ωƒ≤dG á¨d ¿hó«éj øjòdG ¢UÉî°TC’G á«Yƒf QÉ«àNG Éæ°ü≤æj
 º«YõdG  ∫Éb  Éªc  ..¥ô`̀£`̀dGh  πFÉ°SƒdG  áaÉμH  ,Üƒ∏≤dGh  ∫ƒ≤©dG  πNGóe

   .Ωƒj äGP ..zÓjófÉe ¿ƒ°ù∏«f{

¿hÉ©àdG ¿ÉãëÑJ É«fÉ£jôHh øjôëÑdG
á«àëàdG á``«æÑdG ™``jQÉ°ûe ∫Éée »``a

 »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh πÑ≤à°SG
 »fÉ£jôÑdG á«dhódG IQÉéàdG ôjRh ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG
 É«fÉ£jôH áμ∏ªe ô«Ø°S Qƒ°†ëH ,¬d ≥aGôªdG óaƒdGh ÉæjOQGƒ«L π«fGQ
 õjõ©dGóÑY óªMCG  ¢Sóæ¡ªdG ∫É¨°TC’G ¿hDƒ°T π«chh ófƒeGQO …OhQ
 ø°ùM º«gGôHEG ¢Sóæ¡ªdG á«æØdG äÉeóî∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdGh •É«îdG

.êGƒëdG
 ø«H á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ ÉªH ôjRƒdG OÉ°TCG AÉ≤∏dG ájGóH »a
 ø«H ¿hÉ©àdG ä’Éée ¢VGô©à°SG ºJ Égó©H ,»bQh Qƒ£J øe øjó∏ÑdG
 ¢üNC’ÉHh äÉbÓ©dG ôjƒ£J πÑ°S »a åMÉÑàdGh ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG
 ióeh ,Égò«ØæJ ≈∏Y IQGRƒdG ∞μ©J »àdG á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe »a
 äÉcô°ûdG  ¬H  ™àªàJ  Éªd  á«fÉ£jôÑdG  äGôÑîdG  øe IOÉØà°S’G  á«fÉμeEG
 ò«ØæJ »a ΩÉ¡°SEÓd ,ä’ÉéªdG √òg »a á«ªdÉY á©ª°S øe á«fÉ£jôÑdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áeOÉ≤dG ™jQÉ°ûªdG ¢†©H
 ≈∏Y  »fÉ£jôÑdG  á«dhódG  IQÉéàdG  ô`̀jRh  ™∏WG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 kÉ«FÉæK  »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dG  √É`̀«`̀e  áédÉ©e  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ΩÉ`̀¶`̀f  ´hô`̀°`̀û`̀e
 …òdG  »ë°üdG  ±ô°üdG  √É«e  áédÉ©ªd  »∏HƒJ  õcôe »a  (¢ùμÑjÉ¡dG)
 ±ô°üdG  ΩÉ¶fh  á«àëàdG  á«æÑdG  ø«°ùëàd  áª¡ªdG  ™jQÉ°ûªdG  øe  ó©j
 √É«ªdG  IAÉØc  ø«°ùëJ  ≈`̀dEG  ±ó¡jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »ë°üdG
 »a  kÉ«KÓK  áédÉ©ªdG  √É«ªdG  êÉàfEG  IOÉjR  »dÉàdÉHh  ,kÉ«FÉæK  áédÉ©ªdG
 …ô`̀dG  ¢`̀VGô`̀ZCG  »`̀a  É¡eGóîà°S’  »ë°üdG  ±ô°ü∏d  »∏HƒJ  á£ëe
 ´hô°ûªdG Gòg ò«ØæJ ºàjh ,AGô°†îdG äÉë£°ùªdG ô«é°ûJh π«ªéJh
 ä’Éée  »a  IóFGôdG  á«ªdÉ©dG  á«fÉ£jôÑdG  äÉcô°ûdG  ióMEG  πÑb  øe
 BluewaterƒjÉH  ô`̀Jhh  ƒ∏H{  ácô°T  »`̀gh  ,»ë°üdG  ±ô°üdG

.zBio
 äGQOÉÑªdG ≈∏Y »fÉ£jôÑdG á«dhódG IQÉéàdG ôjRh ≈æKCG ¬ÑfÉL øe
 §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh ÉgòîàJ »àdG IOÉédG
 ¢Vƒ¡ædG ∫Éée »a áë°VGh Oƒ¡L øe ¬H Ωƒ≤J ÉªH kGó«°ûe ,»fGôª©dG
 kGójõe É¡Ñ©°Th øjôëÑ∏d kÉ«æªàe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«àëàdG á«æÑdÉH

 .Qƒ£àdGh á°†¡ædG øe

 Ωƒ∏©dG á«∏μd ójóL RÉéfEG »a 
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H á``«``dÉ``ª``dGh á```````̀ jQGOE’G
 á`̀«`̀©`̀ª`̀L äó```̀ª```̀à```̀YG ,á````̀«````̀∏````̀gC’G
 øjóªà©ªdG ø««fƒfÉ≤dG ø«Ñ°SÉëªdG
 èeÉfôH  (ACCA)  á«fÉ£jôÑdG
 á«dÉªdGh  áÑ°SÉëªdG  ¢SƒjQƒdÉμH
 í«àj  å«ëH  ,á«∏μdG  ¬eó≤J  …ò`̀dG
 áÑ°SÉëªdG  »éjôîd  OÉªàY’G  Gòg
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  á«∏μdÉH  á«dÉªdGh
 `dG IOÉ¡°T ¿ÉëàeG »a äGAÉØYEG ™°ùJ
 »éjôN  π©éj  Ée  ,  (ACCA)
 É¶M  ô``̀ahC’G  á«dÉªdGh  áÑ°SÉëªdG
 »ª∏bE’Gh  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 ∫ƒ°üëdG  äÉÑ∏£àe  ∫Éªμà°SG  »a
 á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG IOÉ``̀¡``̀ °``̀û``̀ dG √ò````̀g ≈``̀∏``̀Y
 áÑ∏£dG  ≈∏Y  ø«©à«°S  PEG  ábƒeôªdG
 ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG »``̀a º`̀¡`̀æ`̀e ø``«``Ñ``ZGô``dG
 √ò`̀g ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e
 äÉfÉëàeG á©HQG ºjó≤J øe IOÉ¡°ûdG
.¿ÉëàeG 13 π°UCG øe §≤a á«aÉ°VG
 ¢ù«FôdG  Ωób  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ¢ù«FQ  á«∏gC’G  á©eÉé∏d  ¢ù°SDƒªdG
 Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG AÉ```̀æ```̀eC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 ≈dEG ¬«fÉ¡J ¢üdÉN êGƒëdG ¬∏dGóÑY
 èeÉfôH »éjôNh áÑ∏Wh IòJÉ°SC’G
 á«dÉªdGh  áÑ°SÉëªdG  ¢SƒjQƒdÉμH
 Oƒ¡édG  ™«ªéH  É`̀gƒ`̀æ`̀e  á«∏μdÉH
 É¡dòH ºJ »àdG  á«æ¡ªdGh á«ªjOÉcC’G
  »JCÉj …òdGh ,RÉéf’G Gòg ≥«≤ëàd
 áeAGƒªd  ÜhDhó``̀ dG  º¡∏ª©d  Iôªãc
 ¢`̀Sƒ`̀jQƒ`̀dÉ`̀μ`̀ H è``̀eÉ``̀fô``̀H è`̀gÉ`̀ æ`̀ e
 ∞∏àîe  ™`̀e  á«dÉªdGh  áÑ°SÉëªdG
 á«æ¡ªdG  äGOÉ¡°ûdG  √òg  äÉÑ∏£àe
 zACCA{  `dG  IOÉ¡°T ó©J »àdGh

 .É¡ªgCG øe IóMGh
 á©eÉédG ¢ù«FQ ôÑY ¬à¡L øeh
 øY  »dÉ©dG  Qƒ°üæe  Qƒ°ù«ahôÑdG
 ≈∏Y  GócDƒe  RÉéf’G  Gò¡H  √RGõàYG
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  »`̀é`̀jô`̀N   ∫ƒ°üM  ¿CG
 IófÉ°ùªdG  á«æ¡ªdG  äGOÉ¡°ûdG  ≈∏Y
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G ±Gó``````̀gC’G ó````MCG
 º¡°Uôa  õjõ©J  π`̀LCG  øe  á©eÉé∏d
 QÉ°TCGh .πª©dG ¥ƒ°S »a á«°ùaÉæàdG
 OÉªàYG  ¿CG  ≈``̀dEG  á©eÉédG  ¢ù«FQ
 áÑ°SÉëªdG  ¢SƒjQƒdÉμH  èeÉfôH
 á«ªdÉY  á«æ¡e  áÄ«g  øe  á«dÉªdGh

 Iô«Ñc  á«ªgCG  ¬d  ,  ACCA  πãe
 èeÉfôÑ∏d  á«dhO  á©ª°S  Ö°ùc  »a
 í«àj  å«M  ,ΩÉY  πμ°ûH  á©eÉé∏dh
 èeÉfôÑdG  »éjôîd  RÉ`̀é`̀f’G  Gò`̀g
 IOÉ`̀¡`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG á`̀ °`̀Uô`̀a
 ø««fƒfÉ≤dG  ø«Ñ°SÉëªdG  èeÉfôH
 ,áª¡e IOÉ¡°T ÉgQÉÑàYÉH øjóªà©ªdG
 ø«∏eÉ©∏d  á«aGôàMG  á«æ¡e  á`̀LQOh
 É¡fCÉ°T  ø`̀e  ,áÑ°SÉëªdG  ∫Éée  »`̀a
 ¥ÉëàdÓd  º¡eÉeCG  ≥jô£dG  ó¡ªJ  ¿CG
 ∫É`̀é`̀e »```̀a á``̀bƒ``̀eô``̀e ∞``̀FÉ``̀Xƒ``̀H
 ¢ù«FQ  ó``̀cCG  √Qhó```Hh  .áÑ°SÉëªdG
 á«dÉªdG  Ωƒ∏©dGh  áÑ°SÉëªdG  º°ùb

 á`̀«`̀∏`̀gC’G  á©eÉédÉH  á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh
 …hÉWô°ùdG  Ö∏£ªdGóÑY  QƒàcódG
 ≈∏YCG ≥«≤ëJ ≈dG ≈©°ùj º°ù≤dG ¿CÉH
 ôjƒ£Jh á«ªjOÉcC’G IOƒédG ô«jÉ©e
 ºé°ùæj  É`̀ª`̀H  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  ¬`̀é`̀eGô`̀H
 å«M ;π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀°`̀S äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀eh
 áYƒªée  ó≤Y  ≈∏Y  º°ù≤dG  ∞μ©j
 §Hôd  ájQÉ«©ªdG  äÉ`̀ °`̀SGQó`̀ dG  ø`̀e
 ∞∏àîe ™`̀e  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  ¬`̀é`̀eGô`̀H
 »àæ¡e ∫Éée »a á«æ¡ªdG äGOÉ¡°ûdG
 Ö°ùμj  ÉªH  áaô«°üdGh  áÑ°SÉëªdG
 »a  á«°ùaÉæJ  Iõ«e  º°ù≤dG  »éjôN

.πª©dG ¥ƒ°S

á«fÉ£jôÑdG(ACCA) `d äÉfÉëàeG 9 øe á«∏gC’G á©eÉédG »éjôN AÉØYEG
πª©dG ¥ƒ°S »a Éæ«éjôN iód á«°ùaÉæJ äGõ«ªe :êGƒëdG Qƒ°ù«ahôÑdG
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 Qƒ¡°ûdG ô«N ´ƒHQ »a ≥∏£ææd ,Éæà©àeCG Ωõëf Ωƒ«dG øëf Ég 
 ô¡°T  ,äÉcôÑdGh  ô«îdG  ô¡°T  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ,É¡∏°†aCGh
 ∞≤f  Ωƒ«dG  ÉæfEGh  ,¿Gô«ædG  øe  ≥à©dG  ô¡°Th  ,áªMôdGh  IôØ¨ªdG
 ¬∏dG  øe  ô¶àæf  ,»dGƒàdG  ≈∏Y  á«fÉãdG  áæ°ù∏d  áëFÉédG  √òg  πX  »a
 Éªc  ,AGô°ùdG  IÉ«ëdG  ™LôJ  ¿CGh  ,AÓÑdG  Gòg  ÉæY  ™aôj  ¿CÉ`̀H  êôØdG
 ≈dEG  kÓ«∏b  ™LQCÉ°S  »ææμdh  ..AÉNôdGh  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  »a  ÉgÉfó¡Y
 Iô«°Sh ¬ª°SG ôcP øeGõàj øªd AÉKôdG ¥OÉ°U »Ñ∏b øe ΩóbC’ ,AGQƒdG
 -¬∏dG  ¬ªMQ- áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ódGƒdG  ô«eC’G  ,AÉ«î°SC’G
 Gòg πªëj Ée kÉªFGóa ,AÉ°†«ÑdG ó«dG ÖMÉ°Uh ,AÉ£©dGh ô«îdG õeQ
 ,ô«îdG  π©a  »a  áª°üH  ¬d  ¿É`̀c  øªd  áæ«aO  äÉjôcP  ºjôμdG  ô¡°ûdG
 ,π∏L ôeCG  øe  ¬d  Éjh ,¬fhO  øe ¿É°†eQ ∫hCG  ¢û«©æ°S  Ωƒ«dG  ÉæfEGh
 ºjôμdG ô¡°ûdG Gòg »a ø«bÉÑ°ùdG øe -≈dÉ©J ¬∏dG ¬ªMQ- ¿Éc ÉªdÉ£∏a
 ∫Gƒ`̀MCG  ó≤Øàd  ø«bÉÑ°ùdG  øeh  ,äGô«îdG  ô¡°T  »a  äGô«îdG  π©Ød
 ∫GƒW  -¬∏dG  ¬ªMQ-  ¿Éch  ,AGô≤ØdGh  áØØ©àªdG  ô°SC’Gh  ø«LÉàëªdG
 ôμÑe  â`̀bh  »a  ájƒæ°ùdG  áëæªdG  ™jRƒJ  ≈∏Y  É°üjôM  äGƒæ°ùdG
 º¡éFGƒM »°†≤Jh AGô≤ØdG ìôØJ É¡fC’ ΩÉY πc π«°†ØdG ô¡°ûdG π«Ñb
 ,É¡«≤ëà°ùe  ≈∏Y  IÉcõdG  ™jRƒJh  ,kÉjƒæ°S  RQC’G  ™jRƒJ  ∫ÓN  øe
 Gƒ©aQ  ÉªdÉ£dh  ,á«FGò¨dG  OGƒªdG  äÉfƒHƒc  ™jRƒJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 øe ¬d ¿Éc Éªd ,¬bGôa ó©H ≈àM ¬d ™aôJ ¿B’G ≈dEGh ,AÉYódÉH ¬d º¡ØcCG

.ô°SC’G øe ô«ãμdG Ωƒªg èjôØJh IOÉ©°ùdG ≥«≤ëJ »a ôKC’G º«¶Y
!?áØ«∏N áØ«∏N ó©HCG :¿ƒdAÉ°ùàj Ωƒ«dG º¡∏©dh

 ,áØ«∏N  -¬∏dG  ¬ªMQ-  áØ«∏N  ó©H  º©f  ,º¡d  ∂dòH  Ωõ`̀LCG  »æfEGh
 OÓÑdG  ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓL ƒg É¡a ;AÉØ∏Nh
 ,ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ∞`̀bh  AÉ°ûfEÉH  ôeCÉj  ióØªdG
 Iô«°ùe ¿ƒ∏ªμ«°S øe º¡a ,ódGƒdG ÜCÓd AÉah AÉL …òdG ∞bƒdG Gòg
 √ògh  ,AÉ£©dGh  ô«îdG  πªY  ÖM  º¡FÉeO  »a  ¢SôZ  …ò`̀dG  ºgódGh
 πª©dG  πLC’  Gƒ°TÉY  øjòdG  ¬FÉæHCG  ™e  Iôªà°ùe  ¬∏dG  ¿PEÉH  Iô«°ùªdG
 ,ô¨°üdG  øe  ∂`̀dP  ≈∏Y  ¿hQƒ£Øe  º¡a  ,…ô«îdG  πª©∏dh  …ô«îdG
 º¡∏dG ..ôgGõdG ÉæJOÉb ó¡Y »a ,AÉæg »a ¢û«©æ°S ÉæfCÉH ΩõLCG »æfEGh
 ¿G  πLh  õY  ≈dƒªdG  ø«∏FÉ°S  ,¬∏«MQ  Éæ©éah  ÉæY  πMQ  øe  ºMQG
 ¬JÉæL  í«°ùa  ¬æμ°ùjh  ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  πMGôdG  óª¨àj

.¬Ñ©°Th ¬æWƒd ¬eób Ée ô«¶f AGõédG ô«N ¬jõéjh

∞«°S ¿ÉæM

 ï``°SGôdG ..ø«©dG ø``Y ÖFÉ¨dG
¬dÉ©aCÉH ô°VÉëdGh ..Üƒ∏≤dG »a

 Ihóf »a ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ∑QÉ°T
 ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG{ ¿Gƒæ©H á«°VGôàaG
 á©eÉL É¡àª¶f z19-ó«aƒc áëFÉL πX »a
 º``̀eC’G è`̀eÉ`̀fô`̀H ™``e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 √òg  »a  âKóëJ  ó`̀bh  ,»FÉªfE’G  IóëàªdG
 õcôe Iôjóe ±ôédG É«fGQ IPÉà°SC’G IhóædG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdÉH  ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒàdG
 …Éb  ¢ù«°ùfGôa  Ió«°ùdG  QGƒL  ≈dEG  ,ICGôª∏d
 äGQOÉÑe  á«ªæJh  ôjƒ£J  πªY  ≥jôa  IóFÉb
 á«Hô©dG á≤£æªdG »a ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG
 ,»`̀FÉ`̀ª`̀fE’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀eC’G è`̀eÉ`̀fô`̀H ø`̀e
 á«FÉ°üNC’G  »æjô«μæ«H  ∫É`̀æ`̀e  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒà∏d  èeGôÑd  á«ª«∏bE’G

 IóëàªdG  º``̀eC’G  áÄ«g  ø`̀e  á«Hô©dG  ∫hó`̀∏`̀d
.ICGôª∏d

 ácQÉ°ûªdG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  ±ôédG  âdÉbh
 ¢ù∏éªdG Oƒ¡L QÉªK ¿EG ó©H øY äôL »àdG
 äRôH  ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒàdG  ≥«Ñ£J  »a
 »a  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  Ö`̀fGƒ`̀L  ∞∏àîe  »`̀a
 ™jô°ùJ  »`̀a  â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ICGôªdG áªgÉ°ùe ∂dP »a ÉªH ,á«ªæàdG Iô«°ùe
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  »`̀a  á∏YÉØdG  á«æjôëÑdG
 óëdGh  (19-ó`̀ «`̀ aƒ`̀c)  áëFÉéd  …ó°üà∏d
 äÉ©ªàéªdG  ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG  É¡JGô«KCÉJ  ø`̀e
 ,»YÉªàL’G  ÖfÉédG  »a  á°UÉNh  OGôaC’Gh

.ΩÉY πμ°ûH …OÉ°üàb’Gh »ë°üdGh

 Iôjóe âë°VhCG ,á∏°U …P ó«©°U ≈∏Y
 êPƒªædG{  ¿CG  ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG  õcôe
 ôÑà©j  zø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒà∏d  »æWƒdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  »©°VGƒd  É«æWh  πªY  π`̀«`̀dO
 ø«Yô°ûªdGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’Gh
 QÉWE’G ™°†jh ,§£îdGh èeGôÑdG  …òØæeh
 ÉLÉeOEG øª°†j ÉªH ±GôWC’G ∂∏J πª©d ΩÉ©dG
 »a  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ÉeGóà°ùeh  É«≤«≤M
 ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd ≈©°ùjh ,ájƒªæàdG á«∏ª©dG
 ¢ü∏≤j πμ°ûH OQGƒªdG ™jRƒJ iƒà°ùe ≈∏Y
 ≥«≤ëJ ¬LhCG ≈∏Y ôKDƒJ äGƒéa …CG ≥∏¨jh
 ≈∏Y  ICGô`̀ª`̀dGh  πLôdG  ø«H  ¢UôØdG  DƒaÉμJ

 .»æWƒdG iƒà°ùªdG

 z19-ó«aƒc áëFÉL πX »a ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG{ Ihóf »a ∑QÉ°ûj zICGôª∏d ≈∏YC’G{

:»∏Y áªWÉa âÑàc 
 å`̀jó`̀M ™``̀«``̀°``̀VQ ™``°``†``N
 ≥«bO  »`̀Ñ`̀W  π`̀Nó`̀à`̀d  IO’ƒ````̀dG
 ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a  ¢SÉ°ùMh
 øe  ¬°ü∏N  ,»`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ó`̀ª`̀M
 »∏Ø°ùdG AõédÉH Éªf ºî°V ΩQh
 ºJ  ó`̀bh  ,…ô`̀≤`̀Ø`̀dG  Oƒª©dG  ø`̀e
 ƒgh  AÉ`̀Ñ`̀W’G  ø`̀e  ¬°ü«î°ûJ
 GójóëJh  ¬`̀eCG  ø£H  »a  ø«æL
 ,πªëdG øe 24`dG ´ƒÑ°S’G »a
 ∫É`̀°`̀ü`̀Ä`̀à`̀°`̀SG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y â``̀ª``̀Jh
 øe π``̀≤``̀KCG ¿É``̀ c …ò```̀dG ΩQƒ````̀dG
 óMGh Ωƒj ó©H ™«°VôdG º°ùL
 ™e »`̀∏`̀c π`̀μ`̀°`̀û`̀H ¬````̀JO’h ø``̀e
 º°ùédG  πμ°T  ≈∏Y  á¶aÉëªdG
 óbh  .√ƒ°ûJ  çGó``̀MEG  …OÉ`̀Ø`̀Jh
 »Ñ£dG »MGôédG ≥jôØdG íéf
 z»©eÉédG  óªM{ øe πeÉμàªdG
 Qƒ``̀°``̀ù``̀«``̀ahô``̀Ñ``̀dG ±Gô```̀ °```̀TEÉ```̀ H
 …QÉ°ûà°SG  »`̀dÉ`̀HQƒ`̀c  ø`̀JQÉ`̀e
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ∫ÉØWC’G  áMGôL
 ¬d  óYÉ°ùªdG  »Ñ£dG  ≥jôØdGh
 πμ°ûH  ΩQƒ``̀dG  ∫É°üÄà°SG  »`̀a
 »dGƒM ∂dP ¥ô¨à°SG óbh ,»∏c
 ≈∏Y ¢`̀Uô`̀ë`̀dG ™``e ø`̀«`̀à`̀YÉ`̀°`̀S
 äÉØYÉ°†e  …C’  ¬°Vô©J  Ωó`̀Y
 âªJ PEG ,Égó©Hh á«∏ª©dG AÉæKCG
 »àdG äÓ°†©dG ≈∏Y á¶aÉëªdG
 Éªc  AÉ©eC’G  ácôM  »a  ºμëàJ
 øe ô`̀«`̀NC’G Aõ`̀é`̀dG á```̀dGREG º`̀J
 Qƒ¡X  ™æªd  …ô`̀≤`̀Ø`̀dG  Oƒ`̀ª`̀©`̀dG

 AGô`̀LEG h ,iô``̀NCG Iô`̀e ΩQƒ``dG
 á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀∏`̀d »`̀∏`̀«`̀ª`̀é`̀J π``̀Nó``̀J
 ób ΩQƒ`````̀dG ¿ƒ```̀c ≈````̀dEG Gô``̀¶``̀f
 .±GOQC’G  √ƒ°ûJ  »a  ÖÑ°ùàj
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  ∞°ûch
 π«°UÉØJ  øY  zè«∏îdGQÉÑNCG{`d
 ôÑà©J  »àdG  á«°VôªdG  ádÉëdG
 Ió≤©ªdGh IQOÉædG ä’ÉëdG øe
 ¿CG  Éë°Vƒe ,ájOÉ«àY’G ô«Zh
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ∫É`̀Ø`̀WC’G  AÉ`̀Ñ`̀WCG
 »a  ºî°†dG  ΩQƒ``̀dG  GƒØ°ûàcG
 øe πªëdG  øe 24`dG  ´ƒÑ°SC’G
 ,á«Jƒ°üdG  äÉ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀N
 ™°Vh ∂`̀ dP  ô``KCG  ≈∏Y GhQô``̀bh
 á`̀°`̀Vô`̀ª`̀e  π`̀ª`̀©`̀J  »``̀à``̀dG  ΩC’G
 á©HÉàªdG  âëJ  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 ø«M ≈```̀ dEG  á`̀≤`̀«`̀bó`̀dG  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 IÉYGôe ™e ø«æédG ƒªf ∫ÉªàcG
 äÉØYÉ°†e  …C’  ¬°Vô©J  Ωó`̀Y
 áé«àf  ¬Ñ∏b  ∞bƒJh  ,á«ë°U
 ∂dòd  ,ΩQƒ``̀ dG  ≈``dEG  Ωó``dG  ≥aóJ
 ájô°ü«b  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  AGô````̀LEG  º``̀J
-35`dG ´ƒÑ°SC’G »a ájQÉ«àNG

 ≈∏Y á¶aÉëª∏d  πªëdG øe 36
 ádÉëà°SG πX »a ø«æédG IÉ«M

.á«©«Ñ£dG IO’ƒdG
 øJQÉe Qƒ°ù«ahôÑdG  øq«Hh
 ájÉ¨∏d  Ió≤©e âfÉc  ádÉëdG  ¿CG
 ≈∏Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  π`̀Ñ`̀°`̀S  ¿CGh
 Gòg  Oƒ`̀Lh  ™e  ø«æédG  IÉ«M
 á`̀jÉ`̀Z »``̀a º`̀î`̀°`̀†`̀dG ΩhQƒ`````̀ dG
 Gô«Ñc  ÉjóëJ  ¿Éch  áHƒ©°üdG

 äQÉ°S QƒeC’G ¿CG ó«H ,AÉÑWCÓd
 ájCG  çóëJ  º`̀dh  ΩGô`̀j  Ée  ≈∏Y
 á£N  ≥«Ñ£J  ó©H  äÉØYÉ°†e
 ¿CG  Éë°Vƒe  ,á`̀≤`̀«`̀bO  á©HÉàe

 10)  ∫ó©ªH  ¿É`̀c  Ωó`̀ dG  ¿Gó`̀≤`̀a
 áë°üH  πØ£dG  êô`̀Nh  ,(π`̀∏`̀e
 »dÉàdG  ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀ SC’G  »`̀a  Ió`̀«`̀L

.áMGôé∏d

..ÉYƒÑ°SCG 24 ôª©H Éæ«æL ¿Éc òæe ¬à©HÉàe âªJ

ºî°V ΩQƒH ód oh É©«°VQ ò≤æj z»©eÉédG óªM{`H ≥«bO »ÑW πNóJ

 á`̀«`̀©`̀ª`̀L  IQGOEG  äó``̀ª``̀à``̀YG
 á°SÉFôH  ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀∏`̀d  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀dG
 øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 øjóYÉ≤àª∏d áªμëdG á«©ªL IQGOEG
 …ƒæ°ùdG  ºjôμàdG  πØM  èeÉfôH
 ÖÑ°ùH  π`̀LDƒ`̀ª`̀dG  (AÉ``aƒ``dG  Ωƒ``̀j)
 á¡LGƒªd  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G
 äGQGô≤H  kÉeGõàdG  ÉfhQƒc  áëFÉL
 ,áëFÉé∏d …ó°üà∏d »Ñ£dG ≥jôØdG
 á«dÉØàM’G  √òg  áeÉbEG  Qô≤J  óbh
 ºjôμàH CGóÑJ IóYÉÑàe äGôàa ≈∏Y
 ´ÉaO Iƒb IOÉ«bh á«∏NGódG IQGRh
 ºjôμàH áë°üdG IQGRhh øjôëÑdG
 ƒ∏ãªe  π`̀°`̀†`̀Ø`̀à`̀j  å`̀«`̀M  ,…õ````̀eQ
 ±ô°ûàdÉH  á«æ©ªdG  äGQGRƒ`````̀dG
 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  Öàμe  »a
 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 CÉaôªdÉH áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdÉH
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ´QO  º∏°ùàd  »`̀dÉ`̀ª`̀ dG
 á°UÉN IOÉ¡°Th áëFÉé∏d õ«ªàªdG
 Ωƒj ìÉÑ°U »a ∂dPh ,IQGRh πμd
 ¢`̀SQÉ`̀e  24 ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  AÉ``̀©``̀HQC’G

 ºà«°S  É`̀ª`̀c  .Ω2021  »``dÉ``ë``dG
 á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  øe  áFÉe  ºjôμJ
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dGh
 »eƒj  ìÉÑ°U  áëFÉé∏d  …ó°üà∏d
 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG  ø``̀e  29h  28
 áÑMÉ°U  áYÉ≤H  Ω2021  ¢`̀SQÉ`̀e
 áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈æÑªH  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH
 ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀∏`̀d á`̀ª`̀μ`̀ë`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L
 »æWƒdG  πª©dG  OGhQ  ÖfÉL  ≈`̀dEG

.øjóYÉ≤àªdG

 ±ƒØ``°üdG QOGƒ``c Ωô``μJ zá``ªμëdG{
…QÉédG 28 áëFÉé∏d …ó°üà∏d á«eÉeC’G

.¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG |

 »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉ`̀b
 á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH
 á©HÉàªd  ájó≤ØJ  IQÉ`̀jõ`̀H  ,á«HƒæédG
 ´É`̀aô`̀dG  »à≤£æe  »`̀ dÉ`̀gCG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 øª°V ∂```dPh ,äÉ`̀«`̀é`̀ë`̀dGh »`̀bô`̀°`̀û`̀dG
 ájó≤ØàdG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  äGQÉ`````jR  á∏°ù∏°S
 ∞∏àîªd  »fGó«ªdG  π°UGƒàdG  õjõ©àd
 »∏ãªe  Qƒ°†ëH  ,á¶aÉëªdG  ≥WÉæe
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh

.á¶aÉëªdGh »fGôª©dG §«£îàdGh
 ƒª°S ócCG ájó≤ØàdG IQÉjõdG ∫ÓNh
 »dÉgC’G  äÉLÉ«àMG  á©HÉàe  ßaÉëªdG
 »àdGh …ƒªæàdGh »eóîdG ø«ÑfÉédG »a
 äÉ¡é∏d  äÉ«°Uƒàc  É≤Ñ°ùe  É¡©aQ  ºJ
 ¢ù∏éªdG  ∫Ó`̀N  á«æ©ªdG  á«eƒμëdG
 ≈∏Y  √ƒª°S  ™`̀∏`̀WG  å«M  ,»≤«°ùæàdG

 øe ójó©dG ôjƒ£àH á≤∏©àªdG ™jQÉ°ûªdG
 ´hô°ûe  ò«ØæJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ¥ô£dG
 √ƒª°S  GócDƒe  ,QÉ£eC’G  √É«e  ∞jô°üJ

 ø«æWGƒªdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  á©HÉàe  ¿CG
 π°UGƒàdG õjõ©J »a º¡°ùJ ø«ª«≤ªdGh

.á«ªæàdG á∏é©H ™aó∏d »©ªàéªdG

 á¶`aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S OÉ°TCG Éªc
 ¿hÉ``©`̀ à``dGh ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 á«HƒæédG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀ dG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRhh
 ¢Vƒ¡ædG  »a  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 á`̀«`̀eó`̀î`̀dGh á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dÉ`̀H
 ÉªH  É¡JOƒL  iƒà°ùeh  á¶aÉëªdÉH
 ∞∏àîe »a áMGôdG πÑ°S »dÉgCÓd ôa qƒj

.áeó≤ªdG äÉeóîdG
 ¿CÉH á«HƒæédG ßaÉëe ƒª°S √ƒfh
 »JCÉj  »`̀dÉ`̀gC’G  ™`̀e  ∫É q©ØdG  π°UGƒàdG
 á¶aÉëªdG  πªY  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  º∏°S  ≈∏Y
 º`̀¡`̀ JÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀MG ó```°```UQ »```̀a √Qhó```````d
 ∞∏àîe  »`̀a  á`̀«`̀eó`̀î`̀dG  º¡JÉÑ∏£àeh
 ≈∏Y  πª©dGh  Ió`̀©`̀°`̀UC’Gh  ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 ™e  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  É¡à«Ñ∏J

 ¿CG  ≈``̀ dEG  Gô«°ûe  ,á`̀«`̀eó`̀î`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 »HÉéjE’G  º¡∏°UGƒJh  »dÉgC’G  ¿hÉ©J
 »a Ö`̀°`̀ü`̀j á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG äGƒ``̀æ``̀b ™``̀e
 øe  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  iƒà°ùe  ™``aQ
 á«ªæàdG  á«∏ªY  »`̀a  º`̀¡`̀cGô`̀°`̀TEGh  á¡L
 ∞∏àîe  Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG  á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 äGQÉ```̀ jõ```̀ dG  ¿CG  √ƒ``̀ª``̀°``̀S  ø```̀ q«```̀Hh
 äGƒ``̀æ``̀b ió```````̀MEG ó``̀©``̀J á``̀«``̀fGó``̀«``̀ª``̀dG
 ¢ù qª∏J  »a  ∫É q©a  QhO  É¡dh  á¶aÉëªdG
 ´ÓW’Gh Üôb øe »dÉgC’G äÉLÉ«àMG
 ≥WÉæªdG  ´É`̀°`̀VhCGh  äGóéà°ùe  ≈∏Y
 ≥«°ùæàdG  á«∏ªY π«¡°ùJ  »a  ΩÉ¡°SE’Gh
 áfhÉ©àªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dGh
 ø«æWGƒªdG  ≈`̀∏`̀Y  ™ØædÉH  Oƒ`̀©`̀j  É`̀ª`̀H

.ø«ª«≤ªdGh

äÉ«éëdGh ´ÉaôdG »à≤£æe »dÉgCG äÉLÉ«àMG ó≤Øàj á«HƒæédG ßaÉëe

ô°ùL  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀d  ìƒ`̀ ª`̀ W  ´hô`̀ °`̀ û`̀ e

 QGƒ``````̀ M Qõ````````̀ L §`````̀ Hô`````̀ j

øjô``ë`Ñ`∏d  »``°ù``«``Fô``dG  ô`Ñ``dÉH
 AÉæÑd  ÉMƒªW  ÉYhô°ûe  Ωƒ«dG  á«HƒæédG  …ó∏H  ¢ù∏ée  ¢ûbÉæj
 .øjôëÑ∏d »°ù«FôdG ôÑdÉH QGƒM QõL §Hôd Gôàeƒ∏«c 23 ¬dƒW ô°ùL
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh  ∞∏N  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  ∫ÉMCG  óbh
 »a ájó∏ÑdG äÉ£∏°ùdG ≈dG »HÉ«ædG ìôà≤ªdG Gòg »fGôª©dG §«£îàdGh

.¿ÉªdôÑdG ÜGƒf ¬«a ô¶æ«d ¬fCÉ°ûH ΩÉY ¥ÉØJG ≥«≤ëàd á£N QÉWEG
 øe óàªj  ô°ùL ó««°ûJ  É¡ãëH …ôéj »àdG  äGQÉ«îdG  øª°V øeh
 »dÉª°ûdG  AõédG  ≈dEG  -ôÑdG  ¢SGQ-  øjôëÑdG  ÜƒæL  »a  á£≤f  ≈°übCG
 »a  ’Gƒ`̀eCG  π©ØdÉH  äó°UQ  ób  áeƒμëdG  âfÉch  .QGƒ`̀M  øe  »Hô¨dG
 »a  á«FÉHô¡c  äÓHÉc  ójóªàd  2020-2019  ΩÉ©d  áeÉ©dG  áfRGƒªdG
 áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  ¿CG  ô«Z  .QGƒM ≈dEG  ôëÑdG  ´É≤H  QÉ°ùe
 ÉYhô°ûe  ¿ƒμ«°S  á«FÉHô¡μdG  äGójóªàdG  ¥ƒa  ô°ùL  áeÉbEG  ¿CG  iôJ

.π°†aCG
 ójDƒj  ¬fEG  á«HƒæédG  …ó∏H  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  …ô°ShódG  ΩGõM  ∫Ébh
 hôàe á∏°Uh πª°ûàd πÑ≤à°ùªdG »a ™°SƒàJ ¿CG øμªj »àdG ô°ùédG Iôμa
 ô°ûY ¬dÉªcEG ¥ô¨à°ùj ób ™jQÉ°ûªdG øe ´ƒædG Gòg ¿CG{ ±É°VCGh .É°†jCG
 QõL  ôjƒ£J  ≈`̀dEG  ≈©°ùf  ÉæfEG  å«M  Éjóée  ¿ƒμ«°S  ¬æμdh  äGƒæ°S

.z»MÉ«°S ÜòL ó°ü≤ªc QGƒM



 äÓ``````̀°``````̀UGƒ``````̀ª``````̀dG ô`````````````̀ jRh ó`````````````̀ cCG
 óªëe óªMCG  øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG ä’É°üJ’Gh
 »a  IOƒLƒe  äÉμ∏àªe  äGQÉªãà°SG  ôãcCG ¿G
 ∂∏ªJ ácô°T 16 ∑Éæg ¿G ≈dG Éàa’ ,øjôëÑdG
 É¡«ØXƒe  º¶©e  ,ôãcCÉa  %50  áeƒμëdG  É¡«a
 πμ°ûH ºàj πª©dG  ¿G ≈dG  Gô«°ûe ,¿ƒ«æjôëH
 á«ªæJh  ôjƒ£J  ≈∏Y  äÉμ∏àªe  πNGO  ôªà°ùe

.AGOC’G
 ∫GDƒ``°``S  ≈`̀∏`̀Y  √OQ »``̀a  ô``̀jRƒ``̀ dG  ∫É```̀ bh 
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  á`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀∏`̀d
 äÉμ∏àªe äGQÉªãà°SG ¿CÉ°ûH ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY
 Öéj  ’  äÉeƒ∏©e  ∑Éæg  ¿G  É¡H  ∞«XƒàdGh
 ¢ùØf  »`̀a  ¬æμdh  ,CÓ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  É`̀gô`̀cP  ºàj  ¿G
 ÜGƒædG  ∫ÉÑ≤à°S’  OGó©à°SG  ºJCG  ≈∏Y  âbƒdG
 πNGO  √RÉéfEGh  ¬H  ΩÉ«≤dG  ºàj  Ée  í«°VƒJh
 GócDƒe  ,äÉbƒ©ªdG  Rô`̀HCG  »g  Éeh  ,äÉμ∏àªe
 ôÑcCG  ≠dÉÑªH  áªgÉ°ùª∏d  »YÉ°ùe  ∑Éæg  ¿G
 á∏MôªdG  ∫ÓN  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  »a

.áeOÉ≤dG
 ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑY  ÖFÉædG  ∫É`̀ b  √hQó``̀H

 »a  äÉμ∏àªe  QhO  ø`̀Y  ∫AÉ°ùàJ  ¢SÉædG  ¿G
 ó`̀FGƒ`̀Y  ¿G  ÉØ«°†e  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 :ÓFÉ°ùàe ,á©æ≤e ô«Z á«fGõ«ªdG »a äÉμ∏àªe
 QÉæjO QÉ«∏e 18 øe ôãcCG QÉªãà°SG ¿ƒμj ∞«c
 É¡àªgÉ°ùe  ¿ƒμJh  -äÉμ∏àªe  ∫ƒ°UCG  »gh-
 ≈dG Éàa’ ,á«fGõ«ªdG »a §≤a QÉæjO ø«jÓe 10
 ¿CÉ°ûH  äÉeƒ∏©ªdG  ≈∏Y  ÉªàμJ  ÉªFGO  ∑Éæg  ¿G

 äÉμ∏àªe ¿G G qô°S ¢ù«d ¬fG ÉØ«°†e ,äÉμ∏àªe
 ,øjôëÑdG »a ºgC’G ájQÉªãà°S’G ´GQòdG »g

.π«°üØàdÉH É¡eÉbQCG ¢ûbÉæf ¿G Öéjh
 iô`̀f ¿CG  ≈``̀ dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀f{ :¬`̀dƒ`̀≤`̀H  ™`̀HÉ`̀Jh
 øWGƒªdG  ó«ØJ  á«≤«≤ëdG  äGQÉªãà°S’G  ∂∏J
 áªî°†àe ácô°T Oôée ¿ƒμJ ’Gh »æjôëÑdG

.z»æWƒdG OÉ°üàbÓd π«∏≤dG iƒ°S Ωó≤J ’

øjôëÑdG πNGO zäÉμ∏àªe{ äGQÉªãà°SG ôãcCG :äÓ°UGƒªdG ôjRh
zäÉμ∏àªe{ ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y ºàμJ ∑Éæg ÉªFGO :¿Éª∏°S »ÑædGóÑY
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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ¬`̀FÉ`̀°`̀†`̀YCG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ZCÉ`̀H ÜGƒ``̀æ``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀†`̀ aQ
 ¢ù∏ée á°ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeG á°ù∏L »a øjô°VÉëdG
 ,(∫ó©ªdG) äÉeóîdG áæéd ôjô≤J πæjR ájRƒa ÜGƒædG
 ø«NóàdG áëaÉμe :¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ¢Uƒ°üîH
 ´hô°ûªdG ¢†aôH ÉÑFÉf 29 äƒ°Uh ,¬YGƒfCÉH ≠ÑàdGh
 ¢ù∏ée  ≈`̀dEG  ¬àdÉMG  ºJh  ,CGóÑªdG  å«M  øe  ¿ƒfÉ≤H

. iQƒ°ûdG
 á«ÑdÉZ πÑb  øe ÉØ«æY Éeƒég á°ù∏édG äó¡°Th
 ΩÉJ  ÜÉ«Z  πX  »a  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG  ≈∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ∫Éf  Éª«a  ,É¡fƒfÉb  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀dG  hG  áeƒμëdG  …CGô``̀d
 äGOÉ≤àfG  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG  ≈∏Y  áë°üdG  IQGRh  OQ
 ≠Ñà∏d ™æ°üe AÉ°ûfEG ¿G ≈dG ø«àa’ ,ÜGƒædG øe IOÉM
 øjôëÑdG »a ø«æNóªdG OóY øe ójõ«°S øjôëÑdG »a
.äÉ«àØdGh ÜÉÑ°ûdG ø«H ø«NóàdG QÉ°ûàfG ≈dEG …ODƒjh
 ô«μØJ  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿G  IQhô`̀°`̀V  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ó`̀ cCGh
 ¿Gh  ,øjôëÑdG  »a  äGQÉªãà°S’G  §£N  »a  ∞∏àîe
 ™ªàéª∏d  Ió«Øe  äGQÉªãà°SG  ÜòL  ≈∏Y  πª©dG  ºàj
 ≥«≤ëJh  É«LƒdƒæμàdGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  πãe
 á`̀«`̀FGhó`̀dG äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀Jh »``FGò``¨``dG ø```̀e’G

.á«ë°üdG äGhO’Gh
 √ô`̀cP  º`̀J  É`̀e  ≈àM  ¬``fG  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢†©H  iCGQh
 ’  áØ«Xh  400  ƒëæH  Qó≤J  πªY  ¢Uôa  ô«aƒJ  øe
 ÖgòJ  ¿G  øª°†j  Ée  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG  »a  óLƒj

 ÜGƒf  ∞°Uh Éªæ«H  ,ø««æjôëÑdG  ≈dG  ∞FÉXƒdG  ∂∏J
 Öéj ¬fGh áeôàëe ô«Z É¡fCÉH ∞FÉXƒdG ∂∏J ¿hôNBG
 áaÉ°VEG øjôëÑdG »a ΩÉ≤J »àdG äGQÉªãà°S’G ¿ƒμJ ¿G

.ø««æjôëÑdG IAÉØch áμ∏ªªdG á©ª°S ≈dG
 ∞dÉîJ äÓjó©àdG √òg ¿G ≈dG ôNG OóY QÉ°TCGh
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  …CGQ  ò``̀NG  Ö`̀é`̀j  ¿É``̀ch  ´ô`̀°`̀û`̀dG
 ádhódG  ¿G  ¢†©ÑdG  ∫É`̀b  Éª«a  ,á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 ¿EGh »ë°üdG ¿Éª°†dG ≈∏Y Iô«Ñc äÉ«fGõ«e ±ô°üJ
 ¢VGôeG øe ójõ«°S øjôëÑdG »a ≠Ñà∏d ™æ°üe AÉ°ûfG

.ôÑcCG á«dÉe AÉÑYCG ádhódG ∞∏μj »dÉàdÉHh ø«NóàdG
 áæéd  ¿G  áªMQ  ∫BG  …RÉ`̀Z  ÖFÉædG  ∫É`̀b  √Qhó``̀H
 áÄ«ÑdG ájÉªëd áª¡e äÓjó©J AGôLEÉH âeÉb äÉeóîdG
 ≠ÑàdG  áYGQõH  ìÉª°ùdG  Ωó`̀Y  É`̀gRô`̀HCG  ,øjôëÑdG  »a
 Gòg  ¿G  ÉØ«°†e  ,áÄ«ÑdG  ≈∏Y  QGô°VG  øe  ¬∏ãªj  Éªd
 âeÉb  áæé∏dG  ¿G  Éªc  ,…Qhô°Vh  …ôgƒL  πjó©àdG
 IQÉé«°ùdGh á°û«°ûdG πãe ≠ÑàdG πFGóH ™«æ°üJ ô¶ëH

.á«fhôàμd’G
 ¢†©ÑdG  ø`̀e  IQó`̀≤`̀e  ±hÉ`̀î`̀e  ∑É`̀æ`̀g  ¿G  ô``̀cPh
 AÉ°ûfEÉH  ìÉª°ùdG  øμdh  ôFÉé°ùdG  ∑Ó¡à°SG  IOÉjR  øe
 ≠ÑàdG  øY  ¿Ó`̀YE’É`̀H  ìÉª°ùdG  »æ©j  ’  ≠Ñà∏d  ™æ°üe
 ∂dP  ≈∏Y  ¢üf  Éªc  ø«Nóà∏d  èjhôàdGh  ôFÉé°ùdGh
 ≠Ñà∏d ™æ°üe AÉ°ûfEÉH ìÉª°ùdG ¿EÉa »dÉàdÉHh ,¿ƒfÉ≤dG
 »a á∏μ°ûªdG Ée :ÓFÉ°ùàe ,≠Ñà∏d èjhôàdÉH ¬d ábÓY ’
 OÉ°üàb’G  ≈∏Y  Oƒ©jh  GQÉªãà°SG  Qój  ™æ°üe  AÉ°ûfEG
 ∫hó``̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG  ∑É`̀æ`̀g  ¿G  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  »æjôëÑdG

 ¿G  ≈dG  Éàa’  ,≠ÑàdG  áYÉæ°U  øe  óFGƒY  ≈∏Y  π°üëJ
 ≥∏N πLCG  øe âëH …OÉ°üàbG  ´hô°ûªdG  øe ±ó¡dG
 πª©dG  ™e  ,IójóL  πªY  ¢Uôah  ájQÉªãà°SG  ¢Uôa

.≠Ñà∏d èjhôàdG ™æe ≈∏Y
 º«MôdGóÑY áeƒ°ü©e .O ÖFÉædG âdÉb É¡ÑfÉL øe
 øjòdG  ¢SQGóªdG  »a äÉæÑdG  OóY »a IOÉjR ∑Éæg ¿G
 Ée  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«fhôàμd’G  IQÉé«°ùdG  ¿ƒæNój
 OQ  áØ°UGh  ,»Ä«H  çƒ∏J  øe  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ¬∏ãª«°S
 .»Ñ∏°S OQ ¬fCÉHh z»μÑªdG ∂ë°†e{`dÉH áë°üdG IQGRh
 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ∫Éb Éª«a
 ’h  óée  ô«Z  ´hô°ûªdG  Gòg  ¿G  ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑY
 QÉ«àNG ºàj ¿CÉH ÉÑdÉ£e ,øjôëÑdG á©«ÑW ™e Ö°SÉæàj
 É«LƒdƒæμàdG »a QÉªãà°S’G πãe ájÉæ©H ÉæJGQÉªãà°SG
 á°Uôa  400`dG  πg  :ÓFÉ°ùàe  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdGh
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  É¡æY  âKóëJ  »àdG  πªY
 ºJ  GPG  ¬fG  ÓFÉb  ,ÖfÉLCÓd  ΩCG  ø««æjôëÑ∏d  ôaƒà°S
 πª©dG ¢Uôa ¿ƒμJ ¿G Öéj ¬fÉa ¿ƒfÉ≤dG Gòg ôjôªJ

.ø««æjôëÑ∏d %100
 ô©°ûà°ùj ¬fG »fGôëÑdG Oƒªëe ÖFÉædG ∫Éb Éªc
 ÉgGƒàëe øe ø«fGƒ≤dG ¢†©H ÆGôaEÉH ¬LƒJ OƒLh
 ´hô°ûªdG Gòg ¿G ÉØ«°†e ,óFGƒ©dG πHÉ≤e »bÓNC’G
 äÉ«bÉØJG áØdÉîe øe ¬LƒàdG ¢ùØf QÉWEG »a πNój
 ¬fEGh ,™ªàéªdG º«b ™e ¢VQÉ©Jh á«dhOh á«é«∏N
 ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ødh QÉéàdG øe áYƒªée Ωóîj

.ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG

 á°ù«Fôd  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ∫AÉ`̀°`̀ù`̀J  ¬à¡L  ø`̀e
 øe  π``̀g{  :ÉÑé©àe  ó```jGR  »`̀∏`̀Y  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée
 !?zô°†ªdG ™«æ°üJ ó«©fh ™æ°üfh ´Qõf ¿G ≥£æªdG
 ∂dP  øe óFGƒØdG  ≈dG  ô¶æf  ¿G  Öéj ’ ¬fG  ÉØ«°†e
 ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg øe Éæ«∏Y Oƒ©à°S »àdG  ôFÉ°ùîdG  πH
 áë°üdG  IQGRhh  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  OhOQ  ÉHô¨à°ùe
 óM ≈∏Y ôe’G Gòg ôμæà°ùJ ¿G ¢VôàØªdG øe »àdG
 ¢ù«d  øμdh  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæàH  ÉÑdÉ£e  ,¬dƒb

.ÉææjOh Éfó«dÉ≤Jh ÉæJGOÉY ÜÉ°ùM ≈∏Y
 ´hô°ûªdG ¿G »bÉë°SEG »∏Y ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
 ¿ƒμJ  ¿G  Öéjh  ,áeôàëe  ô«Z  ∞FÉXh  ôaƒ«°S
 á©ª°S  ≈`̀ dG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  øjôëÑdG  »`̀a  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ±’BG ôaƒJh »æjôëÑdG øWGƒªdG IAÉØch øjôëÑdG
 äÉ«fGõ«e ∑Éæg ¿G ÉØ«°†e ,ø««æjôëÑ∏d ∞FÉXƒdG
 ¿Gh  ,ø«NóàdG  øY  áéJÉædG  ¢VGôeCÓd  á°ü°üîe
 ∫Éb  Éªc  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≈∏Y  ôØ°U  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  OhOô``̀e
 ™°†f  ¿G  Öéj  ¬`̀fG  …ô«°û©dG  ΩÉ°ûg  .O  ÖFÉædG
 øe  ¬`̀d  Éæ°Vô©J  Éªd  É≤ÑW  ájQÉªãà°S’G  §£îdG
 ™æ°üe  ≈dG  êÉàëf  π¡a{  :ÓFÉb  ,ÉfhQƒc  áëFÉL
 Öéj ,á«ë°U äÉeõ∏à°ùeh ájò¨J  ™fÉ°üe ΩCG  ≠ÑJ
 §£îdG πc ™LGôfh ájQÉªãà°S’G ∫ƒ≤©dG ô«¨àJ ¿G
 IQGRh  ô`̀jQÉ`̀≤`̀J  ¿G  ≈``̀dG  Gô«°ûe  ,zá`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 É¡d ∞«μa ,ø«æNóªdG OóY »a IOÉjR ócDƒJ áë°üdG

!¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y á≤aGƒªdG
 ºJ  πg  :»μdÉªdG  º°SÉH  ÖFÉædG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 ,á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  …CGQ  ò`̀NCG
 ,óFGƒØdG  øe  ô«ãμH  ôÑcCG  QGô°V’G  ¿G  ≈dG  Gô«°ûe
 ¢UôØdG  ™«ªL  â`̀¡`̀à`̀fG  π```gh{  :¬`̀dƒ`̀≤`̀H  ÉÑé©àe
 :ÉØ«°†e ,z≠ÑàdGh π°ù©ªdG ≈dG CÉé∏æd ájQÉªãà°S’G
 »FGò¨dG  ø`̀e’G  ≥≤ëJ  ™jQÉ°ûe  ≈dG  êÉàëf  ÉæfG{

.z™ªàéª∏d IóFÉØdG ≥≤ëJh
 ¿G  »©«ØædG  º«gGôHEG  ÖFÉædG  ∫Éb  ¬à«MÉf  øe
 ¬fG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd  »`̀a  º¡d  ∫É`̀b  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ô``jRh
 ™«ªL  »a  ø««æjôëÑdG  ∞«Xƒàd  áfÉª°V  óLƒj  ’
 ≈dG Gô«°ûe ,≠ÑàdG ™æ°üe Égôaƒ«°S »àdG ∞FÉXƒdG
 É«©ªàéeh  É«æjO  ¢Vƒaôe  ô`̀eCG  ≠ÑàdG  áYÉæ°U  ¿G
 ≈dG  êÉàëf{  :ÓFÉb  ,ô°†eh  Éjô°ûH  ∫ƒÑ≤e  ô«Zh

.zºdÉ©dG ô°†J ’h øjôëÑdG ±ô°ûJ ™fÉ°üe
 ?™«æ°üJ Gòg πg{ :πæjR ∞°Sƒj ÖFÉædG ∫Ébh
 ¿G  Éæ°ü≤æjh  ïjôªdGh  ôª≤dG  ≈`̀dG  Éæ∏°Uh  π`̀gh
 äÉYÉæ°üH  ô`̀î`̀à`̀Ø`̀f  É``̀fƒ``̀YO  ?π`̀°`̀ù`̀©`̀ª`̀dÉ`̀H  ô`̀î`̀à`̀Ø`̀f
 ,zäÉYGôàN’Gh º∏©dG ™é°ûfh ájhOC’Gh πÑ≤à°ùªdG
 äGRÉéfEG ∑Éæg ¿G OƒªMƒH óªëe ÖFÉædG ∫Éb Éªc
 áë°üdG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  É¡à≤≤M  Iô`̀«`̀ã`̀c
 ≈dEG  Éæ©aój  ≠ÑàdG  ¿ƒfÉb  ¿Gh  ,Égô«Zh  º«∏©àdGh
 Oƒ©j …ƒ«Mh º¡e ∫Éée …CG ºYóH ôîØf ÉæfEG ∫ƒ≤dG
 ô°ûfh Qô°†dÉH ÖÑ°ùàj ¢ù«dh ™«ªédG ≈∏Y ™ØædÉH

.ø«NóàdÉH á≤∏©àªdG ¢VGôe’G
 Gòg  ¿G  …QÉ°üf’G  óªMG  ÖFÉædG  ∫Éb  √Qhó`̀H
 ,áeÉ«≤dG  Ωƒ`̀j  ÜGƒædG  ≈∏Y  áéM  ƒg  ´ƒ°VƒªdG

 Öéjh ,áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ≈∏Y ôKDƒ«°S ºgQGôb ¿Gh
 Ió°ùØe ¬Hh å«ÑNh ΩGôM ƒg Ée ≈∏Y ¢Vôà©f ¿G
 Qó°üfh  ÉæJÉ«M  ôeój  Ée  ™æ°üf  ∞«ch  ,¢SÉæ∏d
 GQƒëe ÉæàdhO π©éf ∞«ch ,∫hódG ≈dG ¿ÉWô°ùdG

!?¿É°ùf’G ô«eóàd

πà≤e »a ≠ÑàdG ¿ƒfÉb ¿ƒHô°†jh zIQÉé«°ùdG á∏©°T{ ¿ƒÄØ£j ÜGƒædGπà≤e »a ≠ÑàdG ¿ƒfÉb ¿ƒHô°†jh zIQÉé«°ùdG á∏©°T{ ¿ƒÄØ£j ÜGƒædG
!É¡fƒfÉb ø``Y ≈``∏îàJ á``eƒμëdGh ..ø``jôëÑdG »``a ≠``ÑàdG ™«æ``°üJ ¢``†aôj ¢``ù∏éªdG

™ªàéªdG  ó«ØJ ájQÉªãà°SG  §£îH áÑdÉ£eh ..áë°üdG  IQGRh Oôd IOÉM äGOÉ≤àfG

 õcôªH á``«LQÉîdG äGOÉ``«©dG π``ªY Aó``H :áë``°üdG IôjRh
∫ÉØWC’G Ö∏b ¢VGôeCÉc IójóL äÉeóN ô«aƒJ å``ëHh Ö∏≤dG

 á«LQÉîdG äGOÉ«©dG  πªY AóH ºJ ¬fG  ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG IôjRh äôcP
 »°ü°üîàdG  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  øH  óªëe  õcôªd  ójóédG  ≈æÑªdG  »a
 ,õcôªdG ≈dG äÉ«∏ª©dG πc π≤f ºà«°S ΩOÉ≤dG πjôHG ájÉ¡f »a ¬fG ≈dG áàa’ ,Ö∏≤∏d
 πãe ¿B’G É¡à°SGQO ºàj õcôªdG »a á«aÉ°VEG äÉeóN ôjƒ£àd »YÉ°ùe ∑Éæg ¿CGh
 ádhódG  ≈∏Y  ôaƒà°S  äÉeóîdG  √òg  ¿G  ≈dG  áàa’  ,∫ÉØWC’G  Ö∏b  ¢VGôeG  áeóN

.êQÉîdG »a êÓ©dG ∞«dÉμJ
 ¿CÉ°ûH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«Fôd  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y  É`̀gOQ  »`̀a  Iô`̀jRƒ`̀dG  â`̀dÉ`̀bh
 ¿EG  Ö∏≤∏d  »°ü°üîàdG  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  øH  óªëe  õcôe  ájõgÉL
 π°†aG  IÉYGôe  ó«cCÉJh  äÉØ°UGƒªdG  øe  A»°T  π°†aCÉH  ’EG  πÑ≤J  ’  ´ÉaódG  Iƒb
 ¬H  õcôªdG  ¿G  áØ«°†e  ,»ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  Iõ¡LC’G  çóMCGh  äÉjƒà°ùªdG
 Iõ¡LC’G  ≈∏Y  ôKDƒj  ºd  õcôªdG  ìÉààaG  ôNCÉJ  ¿CGh  ,á«LÓ©dG  äÉÑ∏£àªdG  çóMCG
 ô«aƒJ ºJh ,äÉWÉ«àM’G πc äòNCG õcôªdG IQGOEG ¿CG á°UÉNh ,á«Ñ£dG äGó©ªdGh
 »a Ö∏≤dG  õcGôe çóMCG  øe õcôªdG ¿CG  IócDƒe ,ìÉààa’G ™e øeGõàdÉH Iõ¡LC’G
 »a ø«æWGƒªdG  áeóîd ÉMô°U ó©jh ,2030 øjôëÑdG  ájDhQ ≥≤ëjh ,á≤£æªdG

.øjôëÑdG
 Oƒ¡édG ∂∏àd ôμ°ûdG πc πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ â¡Lh ÉgQhóH
 É¡∏eCG øY áHô©e ,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ∂∏J »a ¿ƒ∏ª©j øe á°UÉNh Iõ«ªàªdG

.øjôëÑdG »a á«ë°üdG áMÉ«°ùdG ºdÉ©e óMCG Ö∏≤dG õcôe ¿ƒμj ¿G
 ä’ÉëdG §°Sƒàe ¿CG ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG IôjRh äôcP ôNBG ÖfÉL ≈∏Y
 ,1200h 900 ø«H  ìhGôàj  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ÇQGƒ£dG  º°ùb  É¡∏Ñ≤à°ùj  »àdG
 á«aÉ°VE’G á©°SƒàdG ôÑY Oó©dG Gòg π«∏≤àd IQGRƒdG πÑb øe É«©°S ∑Éæg ¿CG IócDƒe
 219  »dÉªLE’G  ¿ƒμj  »dÉàdÉHh  ,IOƒLƒªdG  Iô°S’G  ≈∏Y  Gôjô°S  50  áaÉ°VEÉH

.Gôjô°S
 OóY ¿CÉ°ûH …ô°ShódG ¬∏dGóÑY ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y ÉgOQ »a IôjRƒdG âàØdh
 ∑Éæg ¿G ≈dEG  É«eƒj á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ÇQGƒ£dG º°ùb É¡∏Ñ≤à°ùj »àdG ä’ÉëdG
 º°†à°S ÉÑjôb áëFÉédG AÉ¡àfG ∫ÉM »ah ,ÉfhQƒc áëFÉéd á°ü°üîe Gôjô°S 83
 »àdG  ä’ÉëdG  øe %75 »dGƒM ∑Éæg ¿G  áë°Vƒe ,ÇQGƒ£dG  ≈dG  Iô°S’G  ∂∏J

.áFQÉW ¿ƒμJ ’ ÇQGƒ£dG º°ùb ≈dG OôJ
 º°ù≤H  ≈°VôªdG  QÉ¶àfG  Oó`̀e  ¿EG  …ô°ShódG  ¬∏dGóÑY  ÖFÉædG  ∫É`̀b  √Qhó`̀H
 10  øe  ôãcCG  ≈°VôªdG  øe  ô¶àæj  øe  ∑Éæg  ¿G  ÉØ«°†e  ,GóL  Iô«Ñc  ÇQGƒ£dG
 Gògh ,AÉÑWC’G OóY »a Gójó°T É°ü≤f ∑Éæg ¿G Éæ«Ñe ,ÇQGƒ£dG º°ùb »a äÉYÉ°S
 äÓμ°ûe ¿G ≈dG Éàa’ ,¢Vƒaôe ôeCG ƒgh ,øWGƒªdG áë°U ¿CÉ°ûH ÉfhÉ¡J ôÑà©j

 .á«fÉª∏°ùdG »a ÇQGƒ£dG º°ùb »a ßMÓe ôeCG áaÉ¶ædG

 âÑgP øjCG ∞°ûμJ ≥«≤ëàdG áæéd
!!IOƒ≤ØªdG QÉæjO ¿ƒ«∏e 900`dG

 ¿ƒ«∏e 900 AÉØàNG ¿CÉ°ûH »Øë°üdG íjô°üàdG ÖÑ°S øY óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG áæéd âØ°ûc
 âeÉb  »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG  áÄ«g  ¿EG  áæé∏dG  âdÉbh  ,á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN  ô«Ñc  §¨d  »a  ÖÑ°ùJ  …òdGh  ,QÉæjO

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 900 øe ôãcCG ≈dEG π°üJ äÉbhôa É¡H á«≤«≤M ô«Z ΩÉbQCG ºjó≤J »a óª©àdG ∫ÓN øe áæé∏dG ¬jƒªàH
 ¢UÉîdGh »eƒμëdG óYÉ≤à∏d äÉahô°üeh äÉcGôà°TG ∫hóéH É¡Jóe áÄ«¡dG ¿CG Égôjô≤J »a áæé∏dG âë°VhCGh
 ó©H ∂dPh áë«ë°üdG ΩÉbQC’G ¬H ôNBG ∫hóéH ∫hóédG Gòg ∫GóÑà°SÉH ∂dP ó©H âeÉb É¡fCGh ,äÉfÉ«ÑdG »a AÉ£NCG É¡H

 .∞ë°ü∏d áæé∏dG AÉ°†YCG É¡H ≈dOCG »àdG á«Øë°üdG äÉëjô°üàdG

zóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG{ áæéd πªY ájÉ¡f »a á«°UƒJ 50
IôNCÉàªdG  äÉcGôà°T’G  π«°üëJh  áHƒ£°ûªdG  äGQÉªãà°S’G  ´ÉLôà°SÉH  áÑdÉ£ªdG

º¡JBÉaÉμe á«dBG πjó©Jh ..äGAÉØμdG …hP øe z»YÉªàL’G ø«eCÉàdG{`d IQGOEG ¢ù∏ée
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀d â``̀ ¡``̀ fCG
 ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U ¿CÉ``̀°``̀û``̀H á``HÉ``«``æ``dG
 â``̀©``̀aQh ,É``¡``∏``ª``Y ó``̀YÉ``̀≤``̀à``̀dG
 áÄ«g  ≈``dEG  »FÉ¡ædG  Égôjô≤J
 ,ÜGƒ```̀ æ```̀ dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e Ö``̀à``̀μ``̀e
 50 á``̀HGô``̀b ø`̀ª`̀°`̀†`̀J …ò`````̀dGh
 äÉLÉàæà°SG  Iô°ûYh  á«°UƒJ

.äÉ¶MÓeh
 ,äÉ«°UƒàdG RôHCG â∏ãªJh
 IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG IOÉ``̀ª``̀ dG π`̀jó`̀©`̀J
 óYÉ≤àdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô°ûe  »`̀a
 IOÉ```̀jõ```̀dG í`̀æ`̀ª`̀ H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 äÉ°TÉ©ªdG ÜÉë°UC’ ájƒæ°ùdG
 500 øY º¡JÉ°TÉ©e π≤J øjòdG

 ¬«∏Y âfÉc Éªc íÑ°üàd ,QÉæjO
 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG  Qhó°U πÑb
 ,ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H
 IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  π`̀ «`̀μ`̀ °`̀ û`̀ Jh
 äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  …hP  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L
 áÄ«g  IQGOEG  »dƒàd  ,IôÑîdGh
 ΩGõàdGh  ,»YÉªàL’G  ø«eCÉàdG
 äGAGôLE’G  πc  PÉîJÉH  áÄ«¡dG
 πμH  á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀∏`̀d  á`̀ «`̀ fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG
 ≈∏Y  áÑJôàªdG  äÉ`̀cGô`̀à`̀°`̀T’G
 äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dGh äÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dG
 ´É```Lô```à```°```SGh ,á```̀°```̀UÉ```̀î```̀dG
 áHƒ£°ûªdG  äGQÉ`̀ª`̀ ã`̀ à`̀ °`̀ S’G
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀à`̀dGh

 ¿ƒfÉ≤d  ø«©°VÉîdG  π`̀ª`̀©`̀dG
 ΩÉ«bh  ,»YÉªàL’G  ø«eCÉàdG
 ¿GƒjO  øe  Ö∏£dÉH  áeƒμëdG
 ôjô≤J  OGóYEÉH  á«dÉªdG  áHÉbôdG

.áÄ«¡dG AGOCG øY …ƒæ°S
 í`̀æ`̀e á````̀ «````̀ dBG π```̀ jó```̀©```̀ Jh
 ≈`̀fOCG  óM  ™°Vhh  ,äBÉaÉμªdG
 ,ÖfÉLCÓd  á«æ«eCÉàdG  QƒLCÓd
 »a  á«ÑæLC’G  ádÉª©dG  ∫ÉNOEGh
 òîàj  ¿CGh  ,óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U
 ájQƒà°SódG  º`̀¡`̀JGhOCG  ÜGƒædG
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اعتربوا اأن اأ�شرار امل�شروع اأكرب من فوائده

اأغلبية نيابية ترف�ض ال�شماح بزراعة و�شناعة التبغ واملع�شل

غالب اأحمد:

رف�ض اأغلبية النواب م�شروعا بقانون بتعديل بع�ض 

مكافحة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   8 رقم  القانون  اأحكام 

ال�شماح  اإىل  يهدف  والذي  باأنواعه،  والتبغ  التدخني 

بزراعة و�شناعة واإعادة ت�شنيع التبغ باأنواعه، مبا فيه 

ترخي�ض  على  احل�شول  بعد  وذلك  البحريني،  املع�شل 

اجلهات املخت�شة وفقا لل�شروط، وكذلك ال�شماح بت�شنيع 

ال�شيجارة  الإلكرتونية؛  التبغ  بدائل  وتوزيع  وا�شترياد 

الإلكرتونية، وال�شي�شة الإلكرتونية، يف مملكة البحرين.

النواب عبدالنبي  الأول لرئي�ض جمل�ض  النائب  وقال 

�شلمان اإن هناك عدم و�شوح يف القانون، هل هو ال�شماح 

اإىل الزراعة اأو الت�شنيع فقط، م�شيفا: »نحن ل نريد اأن 

نكون حجر عرثة اأمام ال�شتثمارات، كذلك عدد الوظائف 

التي �شيوفرها يجب اأن تكون وتثبت للبحرينيني %100، 

فالتعديل والقانون غري وا�شح، كذلك زراعة التبغ حتتاج 

اإىل مياه ونحن يف حالة من �شح املياه«.

اأن  على  رحمة  اآل  غازي  النائب  اأكد  جهته،  ومن 

ال�شماح باإن�شاء م�شنع للتبغ، ل عالقة له بالرتويج للتبغ 

ول بالت�شجيع على ا�شتهالك التبغ، م�شريا اإىل اأن احلظر 

على الدعاية والرتويج للتبغ �شي�شتمر ولن ي�شمح باأي 

ترويج للتبغ داخل مملكة البحرين؛ لأن القانون وا�شح 

و�شريح.

عمار  النائب  اخلدمات  جلنة  مقرر  اأكد  جهته،  ومن 

قمرب اأن اللجنة عدلت على القانون والآن هو فقط لإن�شاء 

ت�شنيع  وعدم  بالزراعة  ال�شماح  وعدم  فقط  م�شنع 

ال�شي�شة الإلكرتونية.

والقت�شادية  املالية  اللجنة  رئي�ض  اأكد  وبدوره، 

خلدمة  هو  القانون  اأن  على  البحراين  حممود  النائب 

جمموعة م�شتثمرين فقط ولن يخدم املواطنني ولن يكون 

توظيف  من  التهرب  و�شيتم  للمواطنني  ن�شيب  هناك 

اإ�شافة  باأي  ياأتي  لن  امل�شروع  اأن  اإىل  لفتا  البحرينيني، 

جديدة لالقت�شاد وللمواطنني، واأن القانون مل يتم عر�شه 

على اللجنة املالية والقت�شادية.

واأكد النائب الثاين علي زايد على اأن وزارة ال�شحة 

واأن  املعروف،  التوجه  مع  ويتناق�ض  ردها غريب جدا 

اأ�شرار امل�شروع اأكرب من منافعه، مت�شائال:»هل من العقل 

ت�شنيع امل�شر وت�شديره، فالتدخني اأمر خبيث و�شيكون 

له خ�شائر اأكرب من الفوائد التي تتحقق؟«.

تتناق�ض  التعديالت  اأن  العامر  اأحمد  النائب  واأكد 

كل  اأن  اإىل  م�شريا  التدخني،  مكافحة  م�شــروع  مع 

وم�شتقاته،  التبغ  حتــرم  واملذاهب  الدينيــة  املراجع 

واأن زراعة التبــغ لهــا اأ�شرار علــى الأرا�شي وعلــى 

البيــئة، كـما اأن امل�شــروع �شيت�شبب يف زيادة املدخنني 

وامل�شابني بالأمرا�ض.

زينل: مركز مهم لل�شياحة العالجية.. وزيرة ال�شّحة:

نقل عمليات القلب ملركز ال�شيخ حممد بن خليفة نهاية اأبريل

ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

فائقة ال�شالح اأن مركز ال�شيخ 

اآل  حممد بن خليفة بن �شلمان 

خليفة التخ�ش�شي للقلب حتت 

البحرين،  دفاع  قوة  اإ�شراف 

 4 يف  ر�شميا  افتتاحه  ومت 

فرباير املا�شي تزامنا مع ذكرى 

البحرين  دفاع  قوة  تاأ�شي�ض 

التي ت�شادف 5 فرباير، م�شيدة 

ال�شيخ  الركن  امل�شري  مبتابعة 

خليفة بن احمد اآل خليفة القائد 

كان  الذي  الدفاع  لقوة  العام 

يتابع مراحل تنفيذ املركز.

قوة  ان  اىل  واأ�شارت 

على جودة  تركز  كانت  الدفاع 

الأجهزة على امل�شتوى العاملي، 

يتميز  اليوم  املركز  وان 

اأعلى  على  اأجهزة  بتوفريه 

املركز  اأن  موؤكدة  امل�شتويات، 

احليوية  امل�شاريع  اأهم  من 

ويحقق روؤية البحرين 2030 

و�شيخدم جميع املواطنني، وان 

كل العمليات �شتنقل اىل املركز 

�شيوفر  كما  اأبريل،  نهاية  مع 

العالج  من  بدل  امليزانيات 

للخارج.

رئي�ض  اأكدت  بدورها، 

املجل�ض فوزية زينل ان املركز 

لل�شياحة  مهما  مركزا  �شيمثل 

العالجية يف مملكة البحرين.

وزيرة ال�سحةرئي�سة جمل�س النواب

النائب الأول: 61% من ا�شتثمارات »ممتلكات« بدول اآ�شيا

كمال اأحمد: اأكرث �شركات »ممتلكات« بالبحرين ونوظف الآلف

املوا�شالت  وزير  اأكد 

اأن  اأحمد  كمال  والت�شالت 

تاأ�شي�ض �شركة »ممتلكات« جاء 

على �شركات قائمة حتت مظلة 

»ممتلكات«،  تديرها  واحدة 

ا�شتثمارات  اأكرث  اأن  مو�شحا 

واأن  البحرين  يف  »ممتلكات« 

الهدف هو امل�شاهمة يف امليزانية 

العامة بعد ح�شد الأرباح واأنها 

تعمل بو�شوح تام.

اأكرث  اأن  واأ�شاف 

البحرين،  يف  ا�شتثماراتها 

مو�شحا اأن م�شاهمة »ممتلكات« 

يف حملة »فينا خري« جاء دعما 

وللحكومة  البحرين  للمواطن 

على  متر  جائحة  اأكرب  ظل  يف 

البحرين.

ت�شم  »ممتلكات«  اإن  وقال 

اآلف  وتوظف  �شركة   16

اأن  �شحيحا  ولي�ض  املوظفني، 

»ممتلكات«  موظفي  اأغلبية 

ال�شركات  كل  واإن  بريطانيون، 

توزع خماطرها عدا »ممتلكات« 

يف  ال�شتثمارات  فاأكرث 

البحرين.

الأول  النائب  وقال 

امليزانية  اإن  �شلمان  عبدالنبي 

 %72 باأكرث  تعتمد  العامة 

�شجلت  مقابل  يف  النفط  على 

 2019 يف  اأرباح  »ممتلكات« 

باملقابل   ،%211 على  تزيد 

امليزانية  يف  به  ت�شاهم  ما 

ما  وهذا  �شنويا  ماليني   10

للروؤية  ات�شاق  عدم  ميثل 

ال�شتثمارية.

الأول  النائب  واأ�شاف 

ا�شتثمارات  من   %61 اأن 

اآ�شيا  دول  يف  »ممتلكات« 

اإىل  م�شريا  اأوروبا،  يف  و%19 

يكون  اأن  يتطلع  اجلميع  اأن 

يف  »ممتلكات«  ا�شتثمارات 

الداخل البحريني خ�شو�شا مع 

التقلبات يف اأ�شعار النفط.

على  »اإن  �شلمان:  وتابع 

ت�شاهــم  اأن  ممتلكــات  �شركة 

اأكرث  الوطنــي  القت�شاد  يف 

الراهــن  الو�شــع  مــن 

بعــ�شرات املــرات، واأن تكــون 

يف  لالقتــ�شاد  رئي�شا  ع�شبا 

مملكة البحرين«.

وزير املوا�سالتعبدالنبي �سلمان

عبداهلل الدو�سري

ــــرة  قـــالـــت وزي

ال�شحة فائقة ال�شالح 

من   %75 اإىل   50 اإن 

تزور  التي  احلــالت 

الطوارئ لي�شت طارئة 

تعطى  الأولــيــة  لذلك 

من  ال�شعبة  للحالت 

اأنه  موؤكدة  املراجعني، 

�شيتم  العام  هــذا  يف 

النتهاء من 50 �شريرا 

اأزمة  �شينهي  ما  وهذا 

تواجد املر�شى يف مكان م�شرتك.

ق�شم  لتو�شعة  ــوزارة  ال �شعي  اإىل  الوزيرة  واأ�شارت 

اإىل 136  الأ�شرة  عدد  لي�شل  �شريرا  وزيادة 50  الطوارئ 

�شريرا بالإ�شافة اإىل 83 �شريرا مت و�شعها بالق�شم جلائحة 

ملر�شى  خم�ش�شة  اأ�شرة   7 هناك  اأن  اإىل  م�شرية  كورونا، 

غ�شيل الكلى امل�شابني بفريو�ض كورونا لي�شل املجموع الكلي 

لالأ�شرة اإىل 219 �شريرا وهي ن�شبة عالية ل تتواجد يف اأي 

م�شت�شفى بالعامل.

على  تعليقه  يف  الدو�شري  عبداهلل  النائب  اأكد  بدوره، 

رد وزيرة ال�شحة اأن بع�ض املر�شى يف طوارئ ال�شلمانية 

ينتظرون للدخول على الطبيب اأكرث من 10 �شاعات، وقال: 

»نحن نتحدث عن ق�شم الطوارئ فكيف للمري�ض اأن ينتظر 

اأكرث من 10 �شاعات، بالإ�شافة اإىل اأن هناك نق�شا يف الكوادر 

الطبية ورمبا يعاين املري�ض طبيبا غري متخ�ش�ض«.

واأو�شح الدو�شري باأن الوزيرة قالت يف ردها اإن هناك 

هذا  اأن  اإىل  م�شريا  الطوارئ،  يراجعون  يوميا  مري�ض  األف 

العدد يحتاج اإىل اهتمام اأكرب ل�شمان جودة اخلدمات التي 

تقدم للمري�ض.

الدو�شري: مر�شى ينتظرون

 10 �شاعات بطوارئ ال�شلمانية

�شعف كبري يف اإدارة ال�شتثمار.. »الأيام« تن�شر نتائج »التحقيق الربملانية يف التقاعد« )1(:

ا غري م�شتثمرة.. وحجب معلومات 59 مليون دينار متاأخرات ال�شركات.. و31 اأر�شً
فاطمة �شلمان:

�شلّمت جلنة التحقيق الربملانية يف ال�شناديق التقاعدية 

الثالثاء،  اأم�ض  النواب  مكتب  هيئة  اإىل  النهائي  تقريرها 

وت�شمن 50 تو�شية، بالإ�شافة اإىل عدد كبرية من املالحظات 

وامل�شاهدات.

امل�شتحّقة  الديون  اأن  لحظت  اإّنها  اللجنة  وقالت 

لل�شناديق من ال�شركات واملوؤ�ش�شات بلغت 59 مليون دينار، 

الـ7  لل�شناديق جتاوزت  الكربى  ال�شركات  واأن مديونيات 

ماليني ديناًرا.

مت  مبالغ  هناك  باأن  لحظت  باأنها  اللجنة  اأفادت  كما 

دينار،  بقيمة 105 ماليني  لل�شناديق  �شدادها  التخلف عن 

وهي مبالغ تتعلق بـ»تقاعد النواب وال�شوريني ال�شابقني«.

واأفادت اللجنة باأنها لحظت باأن هيئة التاأمني الجتماعي 

- وبالإ�شافة اإىل املكافاأة الثابتة - ت�شرف مكافاآت لأع�شاء 

اإدارات  جمال�ض  يف  للهيئة  متثيلهم  نظري  الإدارة  جمل�ض 

قيمة  ت�شل  حيث  للهيئة،  اململوكة  ال�شتثمارية  ال�شركات 

اإىل  بالإ�شافة  دينار،  اآلف   9333 اإىل  ع�شو  لكل  املكافاأة 

اإىل 2000 دينار لكل  اأمالك ت�شل  مكافاأة متثيل يف �شركة 

ع�شو.

منح  اآلية  بتعديل  ال�شياق  هذا  يف  اللجنة  واأو�شت 

املكافاآت الأع�شاء جمل�ض الإدارة املمثلني يف ال�شركات التابعة 

للهيئة، وذلك مبنحهم بدل متثيل فقط، واإدراج املبلغ املتبقي 

يف ح�شاب الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.

كما اأو�شت بعدم ال�شماح ملنت�شبي الهيئة العامة للتاأمني 

الجتماعي بالتمثيل يف ال�شركات التابعة لها.

معايري  ينظم  قرار  اإ�شدار  ب�شرورة  ا  اأي�شً واأو�شت 

التابعة  ال�شركات  اإدارة  جمال�ض  اأع�شاء  اختيار  و�شوابط 

للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، يحّدد فيه املوؤهل العلمي 

والتخ�ش�شات، وعدد �شنوات اخلربة، ويف �شوء متطلبات 

موظفي  بتعيني  ي�شمح  األ  على  املركزي،  البحرين  م�شرف 

الهيئة يف ال�شركات اأو جمال�ض اإداراتها.

وقالت اللجنة يف تقريرها اإنها لحظت انخفا�ض عوائد 

ال�شتثمارات العقارية لل�شناديق التقاعدية، حيث اإن ن�شبتها 

ال�شناديق  امتالك  رغم  العوائد  اإجمايل  من   %2 تتجاوز  ل 

لعدد كبري من العقارات.

واأفادت يف هذا ال�شياق بوجود 31 قطعَة اأر�ض من اأ�شل 

38 قطعة اأر�ض تعود ملكيتها لهيئة التاأمني الجتماعي غري 

موؤجرة اأو م�شتثمرة.

ال�شيا�شة  مراجعة  اأهمية  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  وّدعت 

ال�شتثمارية للهيئة يف جمال ال�شتثمار العقاري.

17 مليون دينار قيمة ال�شتثمارات امل�شطوبة
وقالت اللجنة اإنها لحظت قيام هيئة التاأمني الجتماعي 

ب�شطب ا�شتثمارات بقيمة 17.6 مليون دينار.

كما اأفادت باأنها لحظت وجود تو�شية من �شركة اأمالك 

ببيع 9 اأرا�ٍض من الأرا�شي اململوكة لهيئة التاأمني الجتماعي، 

واأنها طلبت �شرورة اإيقاف عملية البيع لتلك الأرا�شي حلني 

الهيئة وافق على  اإدارة  التحقيق واأن رئي�ض جمل�ض  اإكمال 

ذلك.

ويف �شياق مت�شل، ذكرت اللجنة اأن جمل�ض اإدارة هيئة 

�شنة 2019،  خالل  فقط  مّرتني  اجتمع  الجتماعي  التاأمني 

يف حني اأن احلّد الأدنى من الجتماعات بح�شب القانون هو 

4 اجتماعات على الأقل، م�شريًة اإىل وجود حم�شر لجتماع 

واحد فقط.

كما اأ�شارت اإىل اأن الهيئة تتاأخر يف اإر�شال قرارات جمل�ض 

الإدارة اإىل وزير املالية والقت�شاد الوطني لأكرث من �شنة.

�شرف 676 األف ملتوّفني.. ودعاوى ق�شائية بـ21.8 مليون

تقاعدية  معا�شات  �شرف  لحظت  اإنها  اللجنة  وقالت 

بقيمة 676 األف دينار لأ�شحاب معا�شات تبنّي اأنهم متوّفني.

املرفوعة  الدعاوى  عدد  اأن  لحظت  باأنها  اأفادت  كما 

واملنظورة اأمام املحاكم ملطالبات م�شتحّقة للهيئة و�شلت اإىل 

2425 دعوى باإجمايل مبالغ ت�شل اإىل 21.8 مليون دينار.

الهيئة تخلفت عن رفع  باأن  اأفادت  ال�شياق  ذات  ويف 

بحق  القانونية  الإجراءات  واتخاذ  الق�شاء  اأمام  دعاوى 

2786 ق�شية، واعتربت اأن هذا العدد الكبري من املطالبات 

التي مل ترفع فيها الدعاوى يدّل على وجود بْطء كبري يف 

الإدارة املخت�شة باإجراءات التح�شيل.

 

ت�شكيل جمل�ض اإدارة جديد

واأو�شحت اللجنة يف التقرير بت�شكيل جمل�ض اإدارة 

الجتماعي من ذوي اخلربة يف  التاأمني  لهيئة  جديدة 

اإدارة  لتتوىّل  وال�شتثمار،  الجتماعي  التاأمني  جمال 

التابعة  وال�شركات  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة 

لها.

كما اأو�شت باأن ي�شتخدم النواب اأدواتهم الرقابية 

ال�شتنتاجات  ب�شاأن  واملخالفني  املق�شرين  ملحا�شبة 

لت لها اللجنة. واملالحظات التي تو�شّ

بو�شع  الهيئة  بالتزام  ا  اأي�شً واأو�شت 

قبل  الإدارة  جمل�ض  من  واعتمادها  ا�شرتاتيجيتها 

البدء بالتنفيذ، مع �شرورة امل�شاركة املجتمعية مع 

عند  التقاعدية  للت�شريعات  اخلا�شعني  املواطنني 

اإعداد ال�شرتاتيجية وعقد ور�ض العمل والندوات بخ�شو�ض 

ذلك قبل اإقرار اخلطة ال�شرتاتيجية.

التاأمينات مل تتعاون معنا وحجبت معلومات مهمة

للتاأمني  العامة  الهيئة  الربملانية  اللجنة  واتهمت 

التي  باملعلومات  التعاون معها بتزويدها  الجتماعي بعدم 

الداخلي وتقارير  التدقيق  تقارير  التحقيق، مثل  تفيدها يف 

املتابعة وتقييم اأداء الهيئة والقرارات الالزمة التي اأ�شدرها 

جمل�ض اإدارة الهيئة، والو�شف الوظيفي للرئي�ض التنفيذي 

واملوؤهل املطلوب.

الهيئة حجبت  اأن  النهائي  تقريرها  اللجنة يف  وذكرت 

معلومات مهمة تفيد اللجنة يف عملها يف التحقيق، تتمثل يف 

المتناع عن تزويدها بن�شخ من حما�شر اجتماعات جمال�ض 

دارات  اإ

للهيئة  التابعة  ال�شركات 

العامة للتاأمني الجتماعي، ما يوؤّكد عدم الوزارة مع اللجنة.

�شعف كبري يف اإدارة ال�شتثمار

قالت جلنة التحقيق الربملانية يف التقاعد باأنها لحظت 

تديّن  اإىل  اأّدى  ال�شتثمار، مما  اإدارة  وجود �شعف كبري يف 

عوائده، والتي اأو�شى بها اخلبري الكتواري اأّل تقل عن %6 

التاأمني  لهيئة  املالية  الأو�شاع  ترّدي  اأ�شهم يف  �شنوًيا، مما 

الجتماعي.

كما اأ�شارت اإىل وجود تراٍخ يف متابعة م�شتحقات الهيئة 

�شّيع  اخلا�ض مما  القطاع  �شركات  اأو  احلكومة  عند  �شواء 

�شمن  وت�شغيلها  ل�شرتدادها  كان  مبالغ  حت�شيل  اأّخر  اأو 

ا�شتثمارات الهيئة املردود الإيجابي.
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عن  البيع  عمليات  ل�ضبط  التنظيمية  الإجراءات 

طريق النرتنت ت�ضهم يف ت�ضجيع العمل بطرق �ضليمة 

وقانونية بعيًدا عن الحتيال اأو الغ�ش اأو ال�ضتغالل، 

وتهدف بالدرجة الأوىل حلماية امل�ضتهلك.

�ضاًبا  اأو  الإجنليزية  يتقن  ل  بريطانيًا  طفالً  راأيتم  هل 

اأو  الإيطالية  يتقن  ل  اإيطاليًا  اأو  الهولندية  يتقن  ل  هولندًيا 

اإ�ضبانيًا ل يتقن الإ�ضبانية اأو يابانيًا ل يتقن اليابانية؟! فلماذا 

اأ�ضبحنا نرى جياًل كاماًل يف العامل العربي من الأطفال و ال�ضباب 

الذين ل يتِقنون العربية.. اأي �ضياع للهوية هذا؟!
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بنل�ك�ص  ودول  املتحدة  واململكة  فرن�شا   -  1948

ت�ّقع »اتفاقية بروك�شل« يف اأول خط�ة لتاأ�شي�ص حلف 

�شمال الأطل�شي.

1959 - الدالي لما الرابع ع�شر يهرب من التبت 

اإىل الهند ب�شبب مالحقة ال�شينيني له.

 »8 »جيميني  الف�شائية  املركبة  ع�دة   -  1966

نيل  الف�شاء  رائدا  متنها  وعلى  ي�م  قبل  اأقلعت  التي 

اإر�شاء  اأول  يف  جنحت  اإذ  �شك�ت،  وديفيد  اآرم�شرتونغ 

ناجح مع ال�شاروخ الف�شائي اأجينا.

ل�زراء  رئي�ًشا  مائري  ج�لدا  انتخاب   -  1969

امراأة تت�ىل من�شب رئي�ص وزراء  اأول  اإ�شرائيل، لتك�ن 

فيها.

2000 - �شركة ف�رد ت�شرتي عالمة لند روفر من 

�شركة بي اإم دبلي� لل�شيارات.

ك�ك  روبن  الربيطاين  اخلارجية  وزير   -  2003

ي�شتقيل من من�شبه ب�شبب رف�شة احلرب على العراق.

2014 - بعد مترير ل�شتفتاء النف�شال، جمه�رية 

القرم تعلن ا�شتقاللها عن اأوكرانيا وتبداأ عملية الن�شمام 

اإىل الحتاد الرو�شي.

اإحالة رئي�س جمل�س الأمة الكويتي

 للنيابة ملخالفته الإجراءات الحرتازاية

الأمة الك�يتي، مرزوق الغامن،  اأعلن رئي�ص جمل�ص 

العامة، على خلفية  النيابة  اإىل  بتح�يله  اإبالغه  مّت  اأنه 

اإعالن  بعد  متت  التي  والحتفالت  التجمعات  بع�ص 

الغامن يف  واأكد  الأمة 2020.  انتخابات جمل�ص  نتائج 

اأنه �شيك�ن »اأول من  اأم�ص »الثالثاء«  ت�شريح �شحايف 

ميتثل، واآخر من يخالف«. واأ�شاف: »مل ي�شلني �شيء 

�شتتم  باأنه  اأبلغت  لكني  الإحالة،  ب�شاأن  ر�شمي  ب�شكل 

اإحالتي واأعتقد اأنه هذا ه� الت�شرف ال�شحيح وال�شليم، 

واأمام  كامالً،  امتثالً  �شاأمتثل  �شلًفا،  ذكرته  ما  واأوؤكد 

القان�ن ل ت�جد ل منا�شب ول مكانة �شيا�شية«.

لهم  �شاأق�ل  للنيابة،  اإحالتي  يتم  مل  »ل�  وتابع: 

خالفت  النتخابات  بعد  دي�اين  يف  جتمعات  هناك  اإن 

الإجراءات والحرتازات ال�شحية ويجب اإحالتي«.

وقان�ن  د�شت�ر  »هناك  بالق�ل:  الغامن  واأردف 

الكبري  على  يطبق  اأن  ويجب  احرتامه  على  اأق�شمنا 

وال�شغري واأولهم رئي�ص جمل�ص الأمة، واإذا كنا اأخطاأنا 

اأن  اأي قان�ن يجب  اأو خمالفة  ال�شحية  يف الحرتازات 

نتحمل نتائج هذه املخالفات بكل رحابة �شدر«.

تاألّقت الفنانة 

ميكي جيتون 

 Mickey«

Gunton« يف 
رداء من فالنتينو 

ال�ضفاف املغّطى 

بالفرا�ضات، يف 

حفل توزيع 

gra m »جوائز 

my« لعام 
2021، والتي 
ُتعد واحدة من 

اأ�ضخم الأحداث 

املو�ضيقية

 يف العامل.

اأجرى فح�َس احلم�س النووي.. فاكت�شف اأن لديه 30 �شقيًقا ح�شـــــــان ُيوا�شي م�شابـــــــة بال�شـــــــرطان

م�شتخدم  اكت�شف 

الت�ا�شل الجتماعي  مل�قع 

 30 لديه  اأن  ت�ك«  »تيك 

اأن  بعد  و�شقيقًة،  �شقيًقا 

للحم�ص  ا  فح�شً اأجرى 

اجتاه  �شمن  الن�وي 

جديد على الإنرتنت �شارك 

اأكرث  عن  الكثريون  فيه 

للده�شة  اإثارة  الأ�شياء 

اإجراء  بعد  اكت�شف�ها  التي 

مل�قع  ووفًقا  الختبار. 

اأحد  »�شدى ني�ز«، �شارك 

ت�ك«  »تيك  م�شتخدمي 

اأخرًيا،  نبيل  اأندي  ويدعى 

فيه  حتّدث  فيدي�  مقطع 

عن نتائج اختبار احلم�ص 

الن�وي، والتي ك�شفت عن 

�شر غري مت�قع يف حياته، 

اأندي  كان  طف�لته  ففي 

الغالب  يف  كان  اأنه  يظن 

فرن�شًيا اأو اإجنليزًيا، ولكن 

بعد اإجراء اختبار احلم�ص 

الن�وي، رّجحت التقديرات 

اأن يك�ن من اإيرلندا، ووجد 

بنتائج  خا�ص  تطبيق 

تطابًقا  الن�وي  احلم�ص 

بينه وبني رجل ل يعرفه.

عن  البحث  وبعد 

الإنرتنت،  يف  الرجل  ا�شم 

مترّبع  اأنه  اأندي  اكت�شف 

باحلي�انات  معروف 

�شقيًقا   30 ولديه  املن�ية، 

و�شقيقة من والده الذي مل 

يكن يعرفه من قبل، وكان 

ثاين اأكرب اأبناء هذا الرجل، 

�شن  ذا  �شحيفة  بح�شب 

الربيطانية.

الذي  الفيدي�  وح�شد 

ن�شره اأندي اأكرث من 300 

األف اإعجاب منذ ن�شره على 

»تيك ت�ك«، وت�ا�شل معه 

�شخ�ص تبني اأنه ابن عمه، 

تعليق على  حيث كتب يف 

املتربع  »والدك  الفيدي� 

على  ورًدا  عمي«.  ه� 

»لقد  اأندي:  قال  التعليقات 

كان هذا اأكرث �شيء مده�ص 

�شهدته يف حياتي«.

ا�شتثنائية  �ش�رة 

امراأة  ي�ا�شي  حل�شان 

تعانق  بال�شرطان  م�شابة 

امل�ت  �شرير  على  طفلها 

الأخرية،  اللحظات  خالل 

ال��ش�ل  من  متكنت 

لنهائيات م�شابقة ال�شحافة 

ومتكنت  لل�ش�ر.  العاملية 

اأن  »مريور«  مل�قع  وفًقا 

 45 من  واحدة  تك�ن 

تاأثريات  تعك�ص  �ش�رة 

ح�ل  من  »ك�فيد-19« 

لالئحة  تن�شم  العامل 

 2021 جل�ائز  الق�شرية 

امل�ش�ر  وقام  لل�ش�ر. 

بالتقاطها  ليمبني  جريميي 

مركز  داخل  للح�شان 

للعالج التخفيفي يف كاليه 

بفرن�شا. وتظهر فيها مان�ن 

 24 العمر  من  البالغة 

بال�شرطان  وامل�شابة  عاًما 

حتت�شن  وهي  النقيلي 

اإيثان ابنها البالغ من العمر 

يرتدي  وه�  �شن�ات  �شبع 

احل�شان  بي�  اأما  الكمامة. 

الغرفة  اإىل  اأح�شر  فقد 

الأخرية  اللحظات  لريافق 

الأ�شياء  جملة  من  ويك�ن 

حياتها.  يف  اأحبتها  التي 

ال�ش�ر  اإحدى  يف  وتظهر 

اجلائزة  لنيل  املر�شحة 

العاملية، امراأة يف اخلام�شة 

وهي  العمر،  من  والثمانني 

يح�ل  ممر�شتها  تعانق 

بال�شتيكي،  غطاء  بينهما 

حلماية املراأتني من تاأثريات 

الإ�شابة، وه� العناق الأول 

امل�شنة  عليه  حت�شل  الذي 

ويربز  اأ�شهر.  خم�شة  منذ 

الالفتة  ال�ش�ر  �شمن  من 

البحر  لأ�شد  واحدة  كذلك 

يداعب  وه�  الكاليف�رين 

يف  مرمية  طبية  كمامة 

اأعماق املحيط.

ملكة جمال وفّنانة يف ا�شتخدام ال�شواريخ ال�شرتاتيجية
الر�شمية  الناطقة  زفيزدا«؛  »كرا�شنايا  �شحيفة  اختارت 

التي  ت�ل�شت�فا،  يلينا  الع�شكرية  الرو�شية،  الدفاع  با�شم وزارة 

 2020  - اجلمال  ملكة  ال�شرتاتيجية،  ال�ش�اريخ  ق�ات  متثل 

ال�ش�اريخ  ق�ات  با�شم  ناطق  وقال  الرو�شي.  اجلي�ص  يف 

ال�شرتاتيجية الرو�شية اإن الفتاة الع�شكرية من ق�ات ال�ش�اريخ 

تف�ز مب�شابقة ملكة اجلمال للمرة الثانية بعد اأن فازت املالزمة، 

 .2019  - اجلمال  ملكة  م�شابقة  يف  زاف�روتنايا،  كري�شتينا 

واأو�شح اأن، يلينا ت�ل�شت�فا، البالغة من العمر 27 عاًما فازت 

زفيزدا«  »كرا�شنايا  لقراء �شحيفة  الإلكرتوين  الت�ش�يت  نتيجة 

كري�شتينا  امل�ش�رة  التقطتها  ف�ت�غرافية  �ش�رة  اإىل  ا�شتناًدا 

كال�شنيك�فا.

يذكر اأن، يلينا ت�ل�شت�فا، من اأهايل مقاطعة تفري الرو�شية، 

التي  الرو�شية  ال�شرتاتيجية  ال�ش�اريخ  ق�ات  يف  وتخدم 

ت�شتخدم من�شات ذاتية احلركة ل�ش�اريخ »ت�ب�ل« البالي�شتية 

منذ العام 2017، ومتار�ص الريا�شة وب�ش�رة خا�شة ريا�شة 

ال�شاحة وامليدان.

ال�شحة: 686 حالة 

كــــورونــــا وتعافـــــي 680

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 مار�ص   16 ي�م  يف   15063

686 حالة قائمة جديدة منها 281 حالة لعمالة وافدة، 

و385 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و20 حالة قادمة 

من اخلارج، كما تعافت 680 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 125503.
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 محافظ الجنوبية: 
 تلبية احتياجات األهالي 

على سلم األولويات
قام محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليف��ة بن علي بن 
خليف��ة آل خليفة، بزي��ارة تفقدية لمتابع��ة احتياجات 
أهالي منطقتي الرفاع الش��رقي والحجيات، وذلك ضمن 
سلس��لة زي��ارات س��موه التفقدي��ة لتعزي��ز التواص��ل 
الميدان��ي لمختل��ف مناط��ق المحافظة، وذل��ك بحضور 
ممثل��ي وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 

العمراني والمحافظة.
وخالل الزيارة التفقدية أكد سمو المحافظ على متابعة 
احتياج��ات األهال��ي ف��ي الجانبي��ن الخدم��ي والتنموي 
والتي تم رفعها مس��بقًا كتوصي��ات للجهات الحكومية 
المعنية خالل المجلس التنسيقي، حيث اطلع سموه على 
المشاريع المتعلقة بتطوير العديد من الطرق باإلضافة 
إلى تنفيذ مش��روع تصريف مياه األمطار، مؤكدًا سموه 
أن متابعة احتياجات المواطنين والمقيمين تسهم في 

تعزيز التواصل المجتمعي للدفع بعجلة التنمية.
كما أشاد س��مو محافظ المحاف�ظة الجنوبية بالتنسيق 
والتع��اون القائ��م بي��ن المحافظ��ة الجنوبي��ة ووزارة 
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني في 
النه��وض بالمش��اريع التنموية والخدمي��ة بالمحافظة 
ومس��توى جودتها بما يوف��ر لألهالي س��بل الراحة في 

مختلف الخدمات المقدمة.
ونوه س��مو محاف��ظ الجنوبية بأن التواص��ل الفّعال مع 
األهالي يأتي على س��لم أولويات عمل المحافظة لدوره 
في رصد احتياجاتهم ومتطلباتهم الخدمية في مختلف 
المج��االت واألصعدة والعم��ل على تلبيته��ا بالتعاون 
والتنس��يق مع الجه��ات الخدمية، مش��يرًا إلى أن تعاون 
األهالي وتواصلهم اإليجابي مع قنوات المحافظة يصب 
في رفع مس��توى الخدمات العامة من جهة وإش��راكهم 
في عملي��ة التنمي��ة الحضارية التي تش��هدها مختلف 

مناطق المحافظة.
وبين س��موه بأن الزيارات الميداني��ة تعد إحدى قنوات 
المحافظ��ة ولها دور فعال في تلمس احتياجات األهالي 
ع��ن ق��رب واالطالع على مس��تجدات وأوض��اع المناطق 
واإلس��هام في تس��هيل عملي��ة التنس��يق والتعاون مع 
الجه��ات المتعاونة بم��ا يعود بالنفع عل��ى المواطنين 

والمقيمين.

 طرح 5 بوانيش للبيع 
في المزاد اإللكتروني غدًا

أعلنت شركة مزاد عن طرح 5 قوارب »بوانيش« في مزاد 
إلكترون��ي غدًا الخميس ويس��تمر حتى 1 أبريل المقبل، 
حيث تعمل الش��ركة عل��ى تنظيم الم��زاد بالتعاون مع 
الشركة العربية للمزادات وفق أعلى المعايير المتبعة، 
في إطار التعاون بين شركة مزاد ووكالة الزراعة والثروة 
البحرية بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني، ووفقًا لالتفاقية الموقعة بينهما فيما يتعلق 

بإدارة المزادات العلنية والمزايدات. 
وتش��ترط آلية المش��اركة في المزاد القيام بالتس��جيل 
عبر الموق��ع اإللكتروني للعربية للم��زادات أو تطبيقها 
الخاص عل��ى الهواتف الذكية، كم��ا يتطلب أيضًا إيداع 
مبل��غ %20 م��ن قيم��ة حد المزاي��دة من خ��الل اإليداع 
البنك��ي والتحويل أو بطاقة االئتم��ان بحيث يتم إصدار 
فاتورة بعد رس��و المزاد إلتمام عملية الدفع والبدء في 
إج��راءات نقل الملكية للمركبات، ومن ثم س��داد المبلغ 

خالل 30 يومًا من تاريخ المزاد.
وق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة مزاد ط��الل العريفي: 
»يأت��ي ه��ذا الم��زاد اإللكترون��ي اس��تمرارًا لسلس��لة 
المزادات التي قامت شركة مزاد بتنظيمها بالتعاون مع 
العربية للمزادات والتي شهدت نجاحًا متواصاًل في طرح 
أصول متنوعة، حيث تعمل العربية للمزادات وفق أعلى 
المعايير واألنظم��ة المتبعة في مجال تنظيم المزادات 
كم��ا تمت��از بس��هولة عمليات التس��جيل والمش��اركة 
وتتحل��ى مزايداتها بق��در عاٍل من الش��فافية والعدالة 

والتنافسية«.
ويمك��ن متابعة المزاد بعد تدش��ينه بصورة مباش��رة 
www.( عن طريق الموقع اإللكتروني للعربية للمزادات

الخ��اص  التطبي��ق  خ��الل  م��ن  أو   )arabian.auction
بالهوات��ف الذكي��ة )Arabian Auction(، كم��ا ويح��ق 

للمشترك في المزاد معاينة القوارب المعروضة.

 خلف يطلع وزير التجارة الدولية 
البريطاني على مشروع نظام »الهايبكس«

وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر  أطل��ع 
العمراني  والتخطي��ط  البلدي��ات 
عصام خلف، خالل اس��تقباله وزير 
التجارة الدولي��ة البريطاني رانيل 
جيواردين��ا والوف��د المراف��ق له، 
على مشروع نظام تطوير معالجة 
ثنائي��ًا  الصح��ي  الص��رف  مي��اه 
»الهايبك��س« ف��ي مرك��ز توبلي 
لمعالج��ة مي��اه الص��رف الصحي 
ال��ذي يعد من المش��اريع الهامة 
لتحس��ين البنية التحتي��ة ونظام 
البحري��ن  ف��ي  الصح��ي  الص��رف 
ويهدف إلى تحسين كفاءة المياه 
المعالج��ة ثنائي��ًا وبالتالي زيادة 
إنتاج المي��اه المعالجة ثالثيًا في 
محط��ة توبل��ي للص��رف الصحي 
الري  أغ��راض  ف��ي  الس��تخدامها 
المس��طحات  وتجمي��ل وتش��جير 
ه��ذا  تنفي��ذ  ويت��م  الخض��راء، 
المشروع من قبل إحدى الشركات 
البريطاني��ة العالمية الرائدة في 
مج��االت الص��رف الصح��ي وه��ي 
 Bluewater شركة »بلو ووتر بايو

.»Bio
حض��ره  ال��ذي  اللق��اء،  وخ��الل 
الس��فيرالبريطاني رودي دراموند 
ووكي��ل ش��ؤون األش��غال أحم��د 
المس��اعد  والوكي��ل  الخي��اط 

للخدمات الفني��ة إبراهيم الحواج، 
أشاد خلف بما تش��هده العالقات 
التاريخية بي��ن البلدين من تطور 
ورق��ي، بعده��ا ت��م اس��تعراض 
مج��االت التع��اون بي��ن البلدين 
الصديقي��ن، والتباحث في س��بل 
تطوي��ر العالق��ات وباألخص في 
الت��ي  التحتي��ة  البني��ة  مش��اريع 

تعك��ف ال��وزارة عل��ى تنفيذه��ا، 
وم��دى إمكاني��ة االس��تفادة من 
البريطانية لم��ا تتمتع  الخب��رات 
ب��ه الش��ركات البريطاني��ة م��ن 
سمعة عالمية في هذه المجاالت، 
بع��ض  تنفي��ذ  ف��ي  لإلس��هام 

المشاريع القادمة في المملكة.
م��ن جانب��ه أثن��ى وزي��ر التجارة 

الدولية البريطاني على المبادرات 
الجادة التي تتخذها وزارة األشغال 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
العمراني، مشيدًا بما تقوم به من 
جهود واضحة في مجال النهوض 
بالبني��ة التحتي��ة ف��ي البحري��ن، 
متمني��ًا للبحرين وش��عبها مزيدًا 

من النهضة والتطور.

 »جنيد للعطور« تطلق مبادرة لتحفيز 
موظفيها الحاصلين على لقاح »كورونا«

أعلن��ت جني��د للعطورعن إط��الق »مب��ادرة جنيد« التي 
تهدف لمكافأة الموظفين المنتسبين لديها الحاصلين 
على لقاح كورونا، بحيث سيحظى كل موظف حاصل على 
اللقاح على مميزات عديدة من الشركة، وذلك ُمساهمة 
منه��ا في تعزيز الوع��ي الُمجتمعي ح��ول أهمية األخذ 
بكافة اإلج��راءات االحترازية للحد من انتش��ارالفيروس 
ولتش��جيع جميع الموظفين في جني��د للعطورعلى أخذ 
اللق��اح. وفي حديثه ح��ول »مبادرة جنيد« ق��ال المدير 
التنفيذي بشركة جنيد حمد جنيد: »تأتي هذه المبادرة 
دعمًا منا للجهود الوطنية للتصّدي لجائحة )كوفيد19(، 
وانطالق��ًا من حس��نا الوطني ومس��ؤوليتنا االجتماعية 
ولتعزيز الوقاية الش��خصية لجمي��ع موظفينا وعمالئنا 
الكرام ومس��اهمة منا في نش��ر الوعي، فقد جاءت هذه 
المب��ادرة لتش��جيع جميع موظفين��ا على تلق��ي اللقاح 

المضاد لفيروس كورونا ومكافأتهم مباش��رة بمميزات 
عدي��دة، وذلك تقديرًا من��ا لهم وتأكي��دًا لحرصنا على 
دعمه��م في مختلف الظ��روف، والحم��د هلل اإلقبال من 
موظفينا على أخذ اللقاح كان الفتًا ونحن نشيد بالوعي 
المس��ؤول من الجميع«. وأضاف: »نح��ن نطمح إلى أن 
يحص��ل أكبر عدد ممك��ن من موظفين��ا المقيمين في 
البحرين على اللقاح، مؤكدين أهمية أخذ اللقاح المضاد؛ 
فه��و واجب وطني ومهم جدًا لحماي��ة األفراد وتحصين 
المجتم��ع والوقاية من الجائحة، وهذا يدعم المس��اعي 
الوطنية الهادفة لحفظ صحة وس��المة الجميع، ونؤكد 
بدورنا مواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية والقرارات 
الصادرة عن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا التي تس��هم في تعزي��ز الصحة العامة وضمان 

سالمة المجتمع«. حمد جنيد 

 الشيخ: مكانة عالمية رائدة 
للبحرين بتنظيم »الفورموال1« للعام الـ18

أك��د رج��ل األعمال وعض��و مجلس 
البحرين��ي   الس��عودي  األعم��ال 
إبراهيم عبداهلل الش��يخ أن البحرين 
مح��ط أنظ��ار العال��م بتنظيمه��ا 
س��باقات الفورم��وال 1 من��ذ ع��ام 
2004 وللعام ال�18 على التوالي«، 
مضيف��ًا أن النج��اح الباهر للبحرين 
ف��ي االس��تمرار ف��ي تنظي��م ه��ذا 
الس��باق العالم��ي، يع��زز مكانتها 
الدولية السيما وأن السباق يتابعه 

الماليين حول العالم.
وق��ال الش��يخ إن البحري��ن تتب��وأ 
مكانة عالمية على خارطة السياحة 
الدولية األمر ال��ذي ينهض بقطاع 
الضياف��ة البحرينية وهو األمر الذي 
يصب في صال��ح االقتصاد الوطني 
من خ��الل إنع��اش حرك��ة التجارة 

والسياحة.
وق��ال إن اس��تمرار البحري��ن ف��ي 
اس��تضافة ه��ذا الح��دث الرياضي 
ل��ه   ،2004 ع��ام  من��ذ  العالم��ي 
مكان��ة  عل��ى  إيجاب��ي  انع��كاس 
البحري��ن اإلقليمية والدولية، يؤكد 
م��ا تتمت��ع ب��ه البحرين م��ن أمن 

وأم��ان واس��تقرار في ظ��ل العهد 
الزاه��ر لحض��رة صاح��ب الجالل��ة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى، وف��ي ظل 
قي��ادة ومتابع��ة صاح��ب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 

الوزراء.
واعتبر الشيخ أن ثقة أعضاء االتحاد 
الدولي للسيارات FIA ورئيس سباق 

الفورموال واح��د، في قدرة البحرين 
الفائقة على تنظيم السباق، يؤكد 
م��ا تتمتع به مملك��ة البحرين من 
س��معة طيبة على مستوى العالم، 
في ظل ما تنعم به من أمن وأمان 
واس��تقرار وتطور ونهضة حضارية 
باإلضافة إلى قدرتها على السيطرة 
على جائحة كورونا »كوفيد19« في 
ظل اإلشادة العالمية بالبحرين من 

قبل المنظمات الصحية العالمية.
وش��دد الش��يخ عل��ى أن المملك��ة 
بقي��ادة فريق البحرين اس��تطاعت 
الس��يطرة على جائحة كورونا ومن 
ث��م تتمكن م��ن تنظيم س��باقات 
الفورم��وال 1 األمر ال��ذي يصب في 
صالح مكانة البحرين على مستوى 
العال��م، منوهًا أن تنظيم الس��باق 
منذ عام 2004، يعزز الثقة الدولية 
المتزايدة في إمكانياتها التنظيمية 
وما  البش��رية،  والفني��ة، وقدراتها 
تتمت��ع به من بني��ة تحتية حديثة 
وخدمات إعالمية وتقنية متكاملة، 
وتجهيزات أمنية توفر األمان للفرق 

الرياضية المشاركة.

المجتم��ع  بوع��ي  الش��يخ  وأش��اد 
االلت��زام  خ��الل  م��ن  البحرين��ي 
وتنفي��ذ  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
االجتماع��ي،  التباع��د  سياس��ة 
ض��د  التطعي��م  بأخ��ذ  وااللت��زام 
الفيروس«، مشيرًا إلى أن »كل تلك 
اإلجراءات تؤكد مدى وعي المجتمع 
في الوقاية من الفيروس من خالل 
التعاي��ش مع��ه بالس��يطرة عليه 

ومكافحته.
تجن��ي  البحري��ن  أن  إل��ى  وأش��ار 
الكثير من وراء تنظيم هذا الس��باق 
العالم��ي، حي��ث ال يتوق��ف األم��ر 
عن��د تحقي��ق الدعاي��ة اإليجابي��ة 
إقليمي��ًا وعالميًا بل يمتد األمر إلى 
تحقيق عوائد تقدر بمئات ماليين 
الدوالرات لذل��ك فهي تجني فوائد 

اقتصادية جمة من وراء السباق.
وخلص الش��يخ إل��ى أن النجاح في 
اس��تضافة مث��ل تل��ك الفعاليات 
أن  يؤك��د  والعالمي��ة  الدولي��ة 
البحري��ن تمتل��ك ك��وادر بحرينية 
ش��ابة تتمتع بالكف��اءة والطموح 

والذكاء.

إبراهيم الشيخ

 »الحكمة« تكرم الكوادر العاملة 
في الصفوف األمامية للتصدي لـ»كورونا«

اعتم��دت، إدارة جمعي��ة الحكم��ة للمتقاعدين برئاس��ة رئيس المجلس 
األعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة الجمعية، الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة، برنامج حفل التكريم الس��نوي »يوم الوفاء« المؤجل 
بسبب اإلجراءات االحترازية لمواجهة جائحة كورونا التزامًا بقرارات الفريق 

الطبي للتصدي للجائحة.
وتق��رر إقامة االحتفالية الي��وم، على فترات متباعدة تب��دأ بتكريم رمزي 
ل��وزارة الداخلي��ة وقيادة قوة دف��اع البحرين ووزارة الصحة، حيث س��يقوم 
ممثلو الوزارات المعنية بالتش��رف في مكتب الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة بالمجلس األعلى للصحة بالمرفأ المالي لتس��لم درع 

التصدي المتميز للجائحة وشهادة خاصة لكل وزارة.
كما سيتم تكريم 100 من الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف األمامية 
للتصدي للجائحة يومي 28 و29 من الش��هر الحالي مارس 2021م بقاعة 
صاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليفة بمبنى 

الجمعية إلى جانب رواد العمل الوطني المتقاعدين.
وس��يتم من��ح المكرمين مكافأة مالي��ة ودرع التميز وهداي��ا أخرى تقديرًا 
لجهوده��م الوطني��ة المتمي��زة والرائدة لحماي��ة البحري��ن والمواطنين 
والمقيمي��ن وتحمله��م جه��ودًا كبي��رة ألكثر م��ن عام للتص��دي ألخطار 

الجائحة.

»مكافحة المخدرات« تحصد 
المركز الثالث عن فئة أفضل 

تعاون عربي معلوماتي عملياتي

أح��رزت إدارة مكافحة المخ��درات باإلدارة العام��ة للمباحث 
واألدل��ة الجنائي��ة المرك��ز الثالث ع��ن فئة أفض��ل تعاون 
عملياتي معلوماتي في مجال مكافحة المخدرات من األمانة 
العام��ة لمجل��س وزراء الداخلي��ة العرب للع��ام الثاني على 
التوالي، حيث جاء ذلك في إطار مشاركة البحرين في مؤتمر 
رؤس��اء أجهزة مكافحة المخدرات بالدول العربية في دورته 

ال�34 والذي ُعقد عبر تقنية االتصال المرئي.
وأكد مدير عام اإلدارة العام��ة للمباحث واألدلة الجنائية أن 
ف��وز البحرين بهذه الجائ��زة، يأتي تتويج��ا للجهود الكبيرة 
الت��ي تبذله��ا وزارة الداخلي��ة، ممثل��ة ف��ي إدارة مكافح��ة 
المخ��درات، بتوجيهات من وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليف��ة، ومتابعة رئي��س األمن العام 

الفريق طارق الحسن.
وأوض��ح أن التع��اون المعلومات��ي والعمليات��ي المتمي��ز 
والمثم��ر م��ع أجه��زة ال��دول الش��قيقة والصديق��ة عل��ى 
المس��تويات العربي��ة واإلقليمية والدولي��ة، أدى إلى ضبط 
العديد من قضايا المخ��درات وتعزيز جهود مكافحتها على 
كافة المس��تويات، كما أن هذا التعاون مستمر وفق خطط 
ومنهجية مدروس��ة لتحقيق األهداف االستراتيجية لمكافحة 

تلك اآلفة.
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نقل جميع العمليات إلى مركز محمد بن خليفة للقلب نهاية أبريل

 وزيرة الصحة: 75٪ من المترددين على الطوارئ
حاالت غير مستعجلة.. وزيادة األسرة لـ129

مريم بوجيري وسماهر سيف اليزل  «

أك��دت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن 70% إلى 75% من المترديين على قس��م 
الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي حاالت غير طارئة.

وقالت في رد على س��ؤال نيابي إن إجمالي عدد أسرة الطوارئ سيصل إلى 219 
س��رير قريب��ًا، بعد ضم 83 س��ريرًا مخصصة في الوقت الحال��ي لطوارئ جائحة 
كورونا.وبينت أن طوارئ مجمع الس��لمانية الطبي سيش��هد تط��ورًا كبيرًا خالل 
الع��ام الج��اري، كما أقرت بوجود نقص في األس��ّرة بالطوارئ لكن تم الس��عي 
لتوس��عة قس��م الطوارئ ليك��ون اإلجمال��ي 136 س��ريرًا مع وجود 83 س��ريرًا 
مخصصة لطوارئ الجائحة، وبالتالي عند انتهاء الجائحة في أقرب فرصة سيتبع 

عدد األسّرة المذكور إجمالي األسرة الباقية في طوارئ السلمانية.
إل��ى ذلك بين��ت أن العيادات الخارجي��ة بمركز محمد بن خليفة بن س��لمان آل 
خليف��ة التخصصي للقلب ق��د بدأت عملها بالفعل، مش��يرة إلى أنه في نهاية 
شهر أبريل سيتم نقل كل العمليات إلى المركز، مبينة أن المركز يسعى لتطوير 
خدمات إضافية متعلقة بامراض قلب األطفال تتم دراستها حاليًا لتوفيرها في 
المس��تقبل. وأكدت أن المركز يعمل تحت إش��راف ومتابعة من قبل قوة دفاع 

البحرين، حيث تحققت جاهزية المركز من حيث المبنى والكوادر واألجهزة.
 وفيما يخص الس��ؤال حول أسباب التأخير لفتح المركز قالت الصالح، إن أسباب 
التأخي��ر تعود إل��ى الحاجة لفهم طبيع��ة وآلية تنفيذ المش��اريع في البحرين، 
كم��ا أن المواصف��ات والج��ودة تعتبر م��ن األساس��يات لمثل هذه المش��اريع 
االس��تراتيجية، مش��يرة إلى أن حجم المركز ومس��احة بنائه التي تقدر 53 ألف 

متٍر، واستقباله ل�500 مورد للمعدات واألجهزة يحتاج لوقت أطول من 54 شهرًا 
للتنفيذ على أقل تقدير بحس��ب مديرية األش��غال وقوة الدفاع، ذلك إلى جانب 
تش��ديد من جانب قوة دفاع البحرين على الجودة واختيار المواد األفضل، حيث 
إنهم ال يرضون بأقل المواصفات. وأضافت أنه من أسباب التأخير أيضًا تقديم 
الموردين لبعض األجهزة بشكل متواضع  األمر الذي يتنافى مع المستوى الذي 
تطمح له قوة دفاع البحرين، مؤكدة أن المركز من أحدث مراكز عالج القلب في 
المنطقة ومن أهم المش��اريع الحيوية الطبية في البحرين ويحقق رؤية البحرين 
2030 ويعزز جهود التنمية المس��تدامة ويخدم جمي��ع المواطنين، حيث يحوي 

على أحدث المتطلبات العالجية.

»29 ال نيابية« لـصناعة التبغ في البحرين
سماهر سيف اليزل  «

رفض أغلبية النواب بعد مناقشة وجدل طويلين، 
مش��روعًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رق��م 8 لس��نة 2009 بش��أن مكافح��ة التدخين 
والتبغ بأنواعه، والذي يهدف إلى السماح بزراعة 
وصناع��ة وإعادة تصنيع التب��غ بأنواعه، بما فيه 
المعس��ل البحريني الذي اكتسب شهرة وسمعة 
طيبة على مس��توى العالم، وذل��ك بعد الحصول 
على ترخيص الجهات المختصة وفقًا للش��روط، 
واس��تيراد وتوزي��ع  الس��ماح بتصني��ع  وكذل��ك 
بدائل التبغ اإللكترونية؛ الس��يجارة اإللكترونية، 

والشيشة اإللكترونية، في البحرين.
وأش��اروا إل��ى أن أض��رار مش��روع تصني��ع التبغ 
والمعس��ل أكث��ر م��ن فوائ��ده، الفتي��ن إلى أن 
صناع��ة التبغ مرفوض دينيًا وش��عبيًا، معتبرين 
أن مش��روع القان��ون ال جدوى من��ه، ال صحيًا وال 
اقتصاديًا، أو مجتمعيًا، كم��ا أن تصنيع البحرين 
للتبغ ال يليق بس��معتها ومكانته��ا بين الدول، 
وأن السماح بتصنيع التبغ في البحرين سيرفع من 
كلفة العالج، األمر الذي يؤثر س��لبًا على مشروع 

تطبيق الضمان الصحي. 
واعترض 29 نائبًا على مشروع القانون وتوصية 
اللجن��ة.  وكان مق��رر لجن��ة الخدم��ات والمرافق 
العامة بمجلس النواب عمار قمبر طالب بس��حب 

المش��روع إل��ى اللجن��ة المالية لمدة 4 أس��ابيع 
لدراس��ته من الناحية المالية، فيما رفض رئيس 

اللجنة النائب أحمد األنصاري طلب السحب. 
وقال رئي��س لجنة الخدم��ات والمراف��ق العامة 
بمجل��س النواب أحمد األنص��اري، إن قرار النواب 
س��يكون له تأثي��ر على األجيال القادمة، مش��يرًا 
إلى أن دور النواب يتمث��ل في االعتراض على ما 
هو حرام وخبيث لكل ما به مفس��دة للناس، ومن 
غي��ر المنطقي الموافق��ة على صناع��ة ما يدمر 
حياة األفراد وتصدير األم��راض للدول المجاورة، 
معتبرًا أن مرض كورونا المنتش��ر أقل وطأة من 

مرض السرطان الذي يتسبب به التدخين. 
وأضاف: »إننا لن نخس��ر س��معتنا ومكانتنا بين 
الدول لتحقيق االس��تفادة،  هناك عدد من التجار 
الذين يضغطون لتمرير القانون بش��تى الطرق، 
ويتحججون باالس��تثمارات والوظائف غير آبهين 
بمصلحة البحرين، وما جاء من الحرام فالنار أولى 
به. ش��خص واحد يموت بس��بب ه��ذه المصانع 
لكننا كلنا محاسبون عنه بسبب تصريحنا لصناعة 
هذا السم في البحرين«، داعيًا النواب للتفكير في 
القرار الذي قد يكون ذا فائدة اليوم لكنه سيكون 

بمثابة حسرة وندامة في المستقبل.

ال عالقة لبرنامج التنمية الخليجي بالصرف على ميزانية المشاريع

 »وزارة المالية«: »التوازن المالي«
 يحقق الفائض ويخفض الدين العام

أكد وكي��ل وزارة المالي��ة واالقتصاد 
الوطني شؤون المالية يوسف حمود 
أن برنام��ج التوازن المالي يعد خطة 
شاملة تعالج الوضع المالي بالكامل 
وخصوصًا الدين العام بهدف تحقيق 
االستقرار في الوضع المالي والتحول 
م��ن العجز إل��ى الت��وازن ومن بعده 
تحقيق الفائض وسداد الدين العام 

وتخفيضه.
وأك��د في رده على تس��اؤالت النواب 
بش��أن الحس��اب الختام��ي للدول��ة 
ي��دار  أب��و س��عفة  2019 أن حق��ل 
بالكام��ل م��ن قب��ل ش��ركة أرام�كو 
وتس��تلم البحري�����ن النف��ط الخام 

بع��د خص��م التكلف��ة من��ه ويصدر 
للخ��ارج، أما بالنس��بة لحقل البحرين 
ف��إن ارتف��اع التكلفة تع��ود لق�دم 
الحق��ل والحاج��ة لض��خ الكثي��ر من 
االس��تثمارات البق��اء االنت��اج عل��ى 
المس��توى المعت��اد، مش��يرًا إلى أن 

التكلفة تعد شبه مستقرة.
أم��ا بش��أن إدراج دي��ون الش��ركات 
القابض��ة للدين الع��ام، أكد الوكيل 
أن ال��وزارة ملتزمة بقانون س��ندات 
التنمي��ة ودي��ون الش��ركات تبق��ى 
لديها وفقًا لقوانين تأسيس��ها وهي 
مس��ؤولة عنه��ا، كم��ا إن الحكومة 
ليس��ت ضامنة لها من حي��ث المبدأ 

مؤك��دًا التزام الحكوم��ة الكامل من 
الق��روض التي تقترضه��ا الحكومة 
وفق��ًا للقانون. إلى ذل��ك أكد حمود، 

أن مع��دل النم��و االقتص��ادي ف��ي 
البحرين انخفض إلى %1.8.

وفيما يتعلق بالصرف على المشاريع، 
أوض��ح أن برنامج التنمي��ة الخليجي 
لي��س ل��ه عالق��ة بص��رف ميزاني��ة 
المشاريع، حيث يتم الصرف بالتوافق 
م��ع ال��دول المانحة مباش��رة وليس 
ع��ن طري��ق الكحومة ويقتص��ر دور 

الحكومة على التنسيق واإلشراف.
وبش��أن إيرادات النفط ل�13 ش��هرًا، 
بي��ن أن التحصيل الفعل��ي للنقد له 
فت��رة زمنية بي��ن البيع والمس��تلم 
تصل إلى 3 أش��هر ويمكن اس��تالم 
بعض المبالغ قب��ل المدة أو بعدها 
كم��ا يح��دث أن تكون أكث��ر من 12 

شهرًا.

يوسف حمود

»أمانة النواب«: 24 ألف دينار لتدريب 
الموظفين و»البونس« بيد المجلس

مريم بوجيري «

أك��د األمي��ن الع��ام لمجلس 
الن��واب راش��د بونجم��ه ان��ه 
تم رص��د مبلغ 24 أل��ف دينار 
للدورات الخارجية والدراس��ات 
لتمكي��ن موظفي  الجامعي��ة 
األمانة فيما يتعلق بالتدريب 
عل��ى رأس العم��ل، حي��ث تم 
تطبي��ق ذل��ك ف��ي الس��نوات 
الماضية واالستمرار فيه خالل 
الس��نوات المقبل��ة خصوص��ًا 

لتأثيره الجيد على األداء الوظيفي.
وفي رده على تس��اؤالت النواب بشأن البيانات المالية للمجلس، 
أكد أنه يت��م دعم الموظفين وإعطائهم ترقيات رأس��ية وافقية 
وعالوات تش��جيعية وهي مطبقة على ارض الواقع خالل السنوات 
الماضي��ة والمقبل��ة وتعرض على الرئاس��ة ومكت��ب المجلس، 
ويمكن تقديم الزيادة لموظفي المجلس )البونس( بشرط تقديم 
المقت��رح لهيئة مكتب المجلس خصوص��ًا انه ال يوجد لذلك بند 
مخص��ص في الالئحة التنفيذية لالمانة وأن إقراره يتم وفقًا لما 
يقرره المجلس. أما بش��أن تعوي��ض المفصولين، بين بونجمه 
ان ذل��ك األمر عرض على هيئة المكتب اكث��ر من مره، حيث تم 
مخاطب��ة جهاز الخدم��ة المدنية الذي أكد أن جمي��ع الوزارات لم 
تعوض أي موظف تم فصله، مؤكدًا إرجاع موظف العام الماضي 
ت��م فصله بحكم من المحكمة وتنفيذ القرار وإرجاع أقدميته في 

العمل دون التعويض عن سنوات الفصل.

راشد بونجمه

 وزير المواصالت:  ال نقوم
 بالتدليس وسياسة »ممتلكات« 

االستثمارية غير معلنة

مريم بوجيري «

كش��ف وزير المواصالت واالتصاالت - الوزير المشرف على شركة 
ممتل��كات البحرين كمال أحم��د - أن ممتلكات تعد أكبر موظف 
للمواطنين بوجود 16 شركة منضوية تحت مظلتها االستثمارية 

تمتلك فيها الحكومة حصة تعادل 50% فأكثر.
وأوض��ح أن تلك الش��ركات هي التي تقوم بتوظي��ف البحرينيين، 
مؤكدًا في الوقت ذاته أن الش��ركة ستس��اهم بشكل أكبر ضمن 

الميزانية العامة للدولة خالل السنوات القادمة.
ج��اء ذلك ف��ي رده عل��ى س��ؤال للنائ��ب األول لرئي��س مجلس 
النواب عبدالنبي س��لمان، حيث أكد أن نس��بة التوظيف كبيرة في 
الش��ركات المنضوية تحت مظل��ة ممتلكات، مؤك��دًا أن الهدف 
الرئيس للش��ركة المساهمة في الميزانية العامة للدولة، وشدد 
بقوله: »نحن ال نقوم بالتدليس والسياس��ة االستثمارية لشركة 

ممتلكات كشركة سيادية ال يجب أن تنشر للعلن«.

ملخص الجلسة

رفض تصنيع التبغ في المملكة

 السماح بفتح المآتم تدريجيًا
 مع االلتزام باإلجراءات االحترازية

 قيام المصرف المركزي بإيجاد 
آليات مناسبة لتوجيه البنوك بتقديم 
القروض بالتنسيق مع )بنفت( للتأكد 

مما يشغل ذمة طالب القرض من 
التزامات مالية قبل منح القرض

»النواب« ينفض الغبار عن حساب 
2016 الختامي  للدولة

مريم بوجيري «

بع��د ان مضى على الحس��اب 5 س��نوات م��ن وجوده ف��ي ادراج 
المجل��س، نفض الن��واب الغبار عن الحس��اب الختام��ي الموحد 
للس��نة المالي��ة المنتهي��ة في 31 ديس��مبر 2016 بع��د ان تم 
التصويت علي��ه بالرفض، كما رفض المجلس اعتماد الحس��اب 

الختامي للدولة لذات الفترة من عام 2019.
م��ن جانب��ه أكد رئي��س لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 
بالمجلس محمود البحراني أن التقري��ر قديم جدًا وارتأت اللجنة 
تنظيف االدراج النيابية من المواضيع القديمة العالقة، معتبرًا أن 
التقرير ال يعتد به لمعايير القياس في الموازنة العامة، كما بين 
بشأن الحس��اب المتعلق بعام 2019، أنه على الرغم من ارتفاع 
فوائد الدين العام في العام المذكور إال أن العجز األولي انخفض 
ف��ي الميزانية وه��و مطلوب في تنفيذ الميزاني��ات، وما يهم في 
المرحل��ة الحالية تخفيض فوائد الدين العام ليتم تنفيذ برنامج 
التوازن المالي بشكل س��ليم. وقال: »نشد على هذه الممارسات 
أثناء تنفيذ الميزانيات، وأي سلوك حميد يتم فيه اعتماد الحساب 
الختامي عكس ما هو متعارف عليه من قبل المجالس الس��ابقة 
برفض الحس��ابات الختامية، لكن الحس��اب المذكور يحمل أعباًء 
متراكمة ولوالها لكانت اللجنة اوصت بالموافقة على التقرير«.

مريم بوجيري وسماهر سيف «
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التقارير المغلوطة
^ أكـــدت رئيـــس مجلـــس النـــواب 
فوزيـــة بنت عبدهللا زينـــل الرفض التام 
للتقاريـــر التي تحاول النيل من مســـيرة 
والتنمويـــة،  الديمقراطيـــة،  البحريـــن 
والتشكيك في عدالة القضاء البحريني 
النزيه، اعتماًدا على معلومات مغلوطة، 
وذلـــك فـــي بيـــان تلتـــه بمناســـبة اليـــوم 

العربي لحقوق اإلنسان.

 خالد بوعنق

^نفى وزير المواصالت واالتصاالت 
كمـــال أحمـــد وجـــود أغلبيـــة للموظفيـــن 

البريطانيين في شركة ممتلكات.
وذكر أن أغلب اســـثمارات الشركة هي 
في مملكة البحرين، وأن هدف الشركة 
هـــو المســـاهمة فـــي الميزانيـــة العامـــة 
وبشـــكل مباشـــر، بعـــد حصـــد األربـــاح 

النهائية.
ولفت إلى أن ممتلكات تضم 16 شركة 
توظـــف مـــن خاللهـــا آالف البحرينيين، 
مشـــيًرا إلى أن تحقيق الشركة لألرباح 
أمر ليس بالغريب، وأن الشركة تتعامل 
بشـــفافية كاملـــة مـــع الـــرأي العـــام منذ 

تأسيسها.
من جهته، قال النائب عبدالنبي سلمان 
إن ممتلـــكات تديـــر محفظـــة بأكثر من 
النـــواب  ومجلـــس  دوالر،  مليـــار   18
طـــرح مراًرا الكثير من األســـئلة حولها، 
االســـتثمارات  لهـــذه  يتطلـــع  والجميـــع 

ألنها تمثل المستقبل للبحرين، وبعودة 
كثير من المنافـــع االقتصادية للبحرين 

ولشعب البحرين.
توّضـــح  الميزانيـــة  زالـــت  وأضـــاف: ال 
لنـــا بـــأن أكثـــر مـــن 72 % من إيـــرادات 
الدولـــة تعتمـــد على النفـــط، ومن ينظر 
الى موقع شـــركة ممتلـــكات يالحظ أن 
الشـــركة سجلت في 2019 أرباًحا تزيد 

عن 211 %.

^ قالـــت وزيـــرة الصحـــة فائقة 
الصالح إنه تم السعي لتوسعة قسم 
الطوارئ بمعدل 50 ســـريًرا بإجمالي 
136 ســـريًرا، إضافـــة إلى 83 ســـريًرا 
تـــم وضعها بالقســـم لجائحة كورونا، 
هللا،  بـــإذن  قريًبـــا  ســـتنتهي  التـــي 

لتضاف كلها لقسم الطوارئ.
أســـّرة   7 إليهـــا  “يضـــاف  وتابعـــت 
مـــن  الكلـــى  لغســـيل  مخصصـــة 
ليصـــل  بالفيـــروس،  المصابيـــن 
المجمـــوع الكلـــي إلـــى 219 ســـريًرا، 
وهـــي نســـبة عاليـــة ال توجـــد في أي 

مستشفى بالعالم”.
وأكملـــت ”خـــالل هـــذا العام، ســـيتم 
االنتهاء من الخمســـين ســـريًرا، وهو 
ســـينهي أزمـــة وجـــود المرضـــى في 
)الكـــردور(،  فـــي  أو  مشـــترك  مـــكان 

ناهيكـــم عن العمل المســـتمر لتطوير 
قسم الطوارئ”.

وواصلـــت الصالـــح ”بحـــدود 50 إلى 
75 % من الحاالت التي تزور قســـم 
الطوارئ هي ليســـت كذلـــك، بالتالي 
تعطى األولوية للحاالت الصعبة من 

المراجعين”.

كمال أحمد

فائقة الصالح 

 الشــركة تديــر محفظــة بأكثر مــن 18 مليــار دوالر
70 % من المراجعين حاالتهم ليست طارئة

كمال أحمد: ال غالبية 
بريطانية بـ “ممتلكات”

تالشي أزمة وجود المرضى 
في ممرات الطوارئ هذا العام

علـــى  النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
االســـتعجال  بصفـــة  برغبـــة  اقتـــراح 
البحريـــن  مصـــرف  بقيـــام  يقضـــي 
المناســـبة  اآلليـــات  إليجـــاد  المركـــزي 
لتوجيه البنـــوك والمصارف المرخصة 
بتقديم القروض بالتنســـيق مع شركة 
بنفـــت للتأكـــد مما يشـــغل ذمـــة طالب 

قبـــل  ماليـــة  التزامـــات  مـــن  القـــرض 
إقراضه.

وقبـــل التصويـــت، قـــال النائـــب خالد 
بوعنـــق إن هـــذا المقتـــرح يأتـــي فـــي 
سبيل منع المشاكل المترتبة على منح 
بعـــض المصارف قروًضا ألشـــخاص ال 

يملكون القدرة على السداد.

“بنفت” إلزامي قبل اإلقراض
^وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة االستعجال 
يقضـــي بفتـــح المآتم والحســـينيات بشـــكل تدريجي مـــع االلتزام 

باإلجراءات االحترازية.
 مـــن جهته، قال النائب ممدوح الصالح إن هذا المقترح يأتي في 
إطـــار حـــرص جاللة الملك علـــى االرتقاء بالـــدور التنويري للمنابر 
الدينية ونشـــر الوســـطية، كونها منارات تشـــع باإليمـــان والتقوى 

وترص الصفوف وتنشر المحبة والمودة بين الناس.

ولفـــت إلـــى أن المنابـــر الدينية في المآتم ســـاهمت طـــوال الفترة 
الماضيـــة فـــي توجيه الناس نحـــو االلتزام بتوجيهـــات وتعليمات 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لجائحة كورونـــا )كوفيـــد 19(، كما أنها 
التزمـــت ببـــث كافـــة فعالياتها عبر تقنيات البث المباشـــر. وأشـــار 
النائـــب محمـــود البحراني إلى أن الهدف من هـــذا المقترح هو أن 
المآتـــم والحســـينيات ما تزال مغلقـــة فيما بقية المرافـــق كلها تم 

فتحها، ولم يبق إال المآتم وهي دور عبادة حالها حال المساجد.

فتــح المــآتــم تــدريـجــيــا

ــر بـــالـــبـــيـــئـــة والـــصـــحـــة ــ ــض ــ قـــــالـــــوا: حـــــــرام وم

النواب غير المدخنين يسقطون قانون المعسل

ا بقانون  أجهـــض مجلس النواب مشـــروًعا حكوميًّ
يقضـــي الســـماح بصناعـــة وإعـــادة تصنيـــع التبـــغ 
بأنواعـــه، وتصنيع واســـتيراد وتوزيـــع بدائل التبغ 
اإللكترونيـــة )الســـيجارة اإللكترونيـــة، والشيشـــة 
اإللكترونية( في مملكة البحرين.  وقبل التصويت، 
قال النائب باسم المالكي إن الدخان من الخبائث، 
ومـــن غير الطيبات التي أحلها هللا للناس، مشـــيًرا 
إلى أن أضرار مشروع تصنيع التبغ والمعسل أكثر 
من فوائـــده، وبداًل من هذا المشـــروع كان األجدر 
أن تطرح مشروعات تحقق األمن الغذائي وتعود 

بالنفع على البلد وسمعتها الطيبة.
ورأى النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي أن المعـــروف عن 
البحريـــن أنها “عمرهـــا ما ضّرت أحـــد”، ولفت إلى 
ا ومضر  ا وشـــعبيًّ أن صناعـــة التبـــغ مرفـــوض دينيًّ

االشـــتهار  فـــي  الفخـــر  “أيـــن  متســـائاًل  بالصحـــة، 
بالمعّسل البحريني؟”.

وذهـــب النائـــب يوســـف زينـــل إلـــى أن المشـــروع 
يفتقـــر للدراســـات المطمئنة مـــن الناحيـــة البيئية 
والصحيـــة، كمـــا أن هذه المشـــروعات “مشـــبوهة” 

وخطرة على الناس.
وقـــال النائب محمد بوحمود إنـــه كان من األجدر 
أن تطرح مشـــروعات تستثمر في العقول بداًل من 
ا وال  االستثمار في مشروع ال جدوى منه، ال صحيًّ

ا، وسيتسّبب في إفساد المجتمع. اقتصاديًّ

محمد بوحمود باسم المالكي

 رفض مجلس النواب اعتماد الحساب الختامي للدولة مقابل اعتماد 
الحساب الختامي الحتياطي األجيال

صناعة المعسل ستزيد المتعاطين وتضر بسمعة البحرين
بـــال” أخــــو  ــر  ــب ــن “ع صـــنـــاعـــتـــه..  أو  ــه  ــ ــت ــ زراع عـــبـــدالـــرحـــيـــم: 

^رأى النائب عبدالرزاق حطاب أن تشـــريع صناعة 
التبغ في البحرين ســـتؤدي إلى زيادة نســـبة المتعاطين 
للتبغ والتعرض لدخانه بشـــكل مســـتمر، وانضمام فئات 

جديدة من مختلف الفئات العمرية لقائمة المدخنين.
المثـــل  عبدالرحيـــم  معصومـــة  النائـــب  واســـتخدمت 
الشعبي “عنبر أخو بالل”، لوضع صناعة التبغ أو زراعته، 
على مســـافة واحدة من حيث تســـاويهما في التســـبب 

بالضرر.
وعبر النائب عبدالنبي سلمان عن استغرابه من الدعاية 
الضخمـــة لمشـــروع التبـــغ، موضًحـــا أنـــه غير مجـــٍد في 
الوقت الذي يتطلع به المواطنون لمشـــاريع اســـتثمارية 

حقيقية.
ودعـــا النائـــب أحمـــد الدمســـتاني إلـــى االســـتثمار فـــي 
الخضـــار والفواكـــه بدالً مـــن التبغ، مضيًفـــا: “ليس لدينا 
مستشفى للمدمنين، أو مستشفى عام يتكلف بالمدمنين 

الحاليين، فكيف سيتم تمرير هذا المشروع؟”.
وقـــال النائـــب هشـــام العشـــيري إن هنالك أمـــوًرا كثيرة 
تعلمتهـــا البحريـــن بفتـــرة الجائحـــة علـــى رأســـها أهمية 

األمن الدوائي والغذائي، مشـــيًرا إلى أن هذا هو الدرس 
الذي يجب أن نبني عليه خططنا االستثمارية القادمة.

وأشار النائب يوسف الذوادي إلى “أن البحرين اشتهرت 
منذ القدم ببلد المليون نخلة وتغنى بها الشعراء، وذلك 
محل اعتزاز لنا، ولكن أن تشتهر البحرين بصناعة التبغ 

فهو ال يليق بسمعة البحرين وأهلها”.
وقـــال النائـــب أحمـــد األنصـــاري إننـــا ال نريد أن نخســـر 

ســـمعتنا ومكانتنـــا بيـــن الـــدول بـــأن نكـــون بلـــًدا يصدر 
الســـرطان عبر التبغ لآلخريـــن، وأن هللا لن يبارك ما قام 
علـــى الحرام، وكان األجـــدر بنا أن نســـتثمر في صناعة 

األدوية بدل مصانع الهالك”.
وذكـــر النائب علي إســـحاقي أن “الســـماح بتصنيع التبغ 
في البحرين سيرفع من كلفة العالج، وذلك سيؤثر سلًبا 

على مشروع تطبيق الضمان الصحي”.

هشام العشيري عبدالنبي سلمان
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إبراهيم النهام وسيد علي المحافظة 

^ وافـــق مجلس النواب على 
البيانـــات الماليـــة لمجلـــس النواب 

للسنة المالية 2019.
اللجنـــة  رئيـــس  دعـــا  مـــن جهتـــه، 
النائـــب  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
تعزيـــز  إلـــى  البحرانـــي  محمـــود 
تدريـــب موظفـــي المجلـــس علـــى 
رأس العمل، وذلك بما ينســـجم مع 

منهج تطوير الموارد البشرية.
وقـــال النائب عبدالنبي ســـلمان إن 
وجـــود فائض في مجلـــس النواب 
ا، وهو ما يدعو  يعد مؤشًرا إيجابيًّ
إلـــى إعادة بعـــض االمتيازات التي 
لجهـــود  تقديـــًرا  وذلـــك  توقفـــت؛ 
لـــم  لوالهـــم  الذيـــن  الموظفيـــن 
يتحقـــق هذا الفائـــض، وذلك ليس 
تالعًبا بالمـــال العام، وإنما من باب 

إعطاء كل ذي حق حقه.
الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  وأكـــد 
اســـتحقاق موظفـــي األمانة المنح 

لتطويـــر  الدراســـية  والبعثـــات 
علـــي  النائـــب  وشـــّدد  أدائهـــم. 
اســـتثمار  أهميـــة  علـــى  إســـحاقي 
الميزانيات الممنوحة للمجلس بما 
يســـهم فـــي تطوير عمـــل المجلس 

وتأهيل الموظفين.
فيما لفت أمين عام المجلس راشد 
بونجمـــة إلى أن المجلس مســـتمر 
فـــي تدريـــب وتأهيـــل الموظفين، 
وأن صرف البونـــس يتطلب قراًرا 

من هيئة مكتب المجلس.

فائض مالي لدى “النواب”... 
ومصير “البونس” بيد المجلس

محمود البحراني
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