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ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN …õ©j ∂∏ªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCG ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e
 áμ∏ªªdG  πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG
 QóH  ô«eC’G  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IÉ`̀ah  »a  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ¬jRÉ©J  ¢üdÉN ¬àdÓL É¡æª°V ,Oƒ©°S ∫BG  ô«ÑμdG  Oƒ©°S øH ó¡a  øH
 ≈dƒªdG  kÓFÉ°S  ,ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN  ¬«NC’  ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ°Uh
 í«°ùa  ¬∏Nójh  ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG
 ø°ùMh  ôÑ°üdG  π«ªL  áªjôμdG  áμdÉªdG  Iô`̀°`̀SC’G  º¡∏j  ¿CGh  ¬JÉæL

.AGõ©dG

 ø«eôëdG ΩOÉN …õ©j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
Oƒ©°S ∫BG ó¡a øH QóH ô«eC’G IÉah »a √ó¡Y »dhh

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H
 ΩOÉN ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 ô«eC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U IÉah »a á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 ¢üdÉN  √ƒª°S  É¡æª°V  ,Oƒ©°S  ∫BG  ô«ÑμdG  Oƒ©°S  øH  ó¡a  øH  Qó`̀H
 ≈dƒªdG kÓFÉ°S ,ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉîd ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J
 í«°ùa  ¬∏Nójh  ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG áªjôμdG áμdÉªdG Iô°SC’G º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG á∏KÉªe ájõ©J á«bôH AGQRƒdG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe
.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée

 AGQRƒdG ¢``ù«FQ ó¡©dG »``dhh ∂``∏ªdG
 á«æ«∏«¡dG  á``jQƒ¡ªédG  á``°ù«FQ ¿ÉÄæ¡j
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 »æjôJÉμjEG  Ió«°ùdG  áeÉîa ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,á«æ«∏«¡dG  ájQƒ¡ªédG  á°ù«FQ  ƒdƒHhQÓ«cÉ°S
 ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY á«bôÑdG »a ¬àdÓL ÜôYCG ,ÉgOÓH ∫Ó≤à°SG iôcP
 áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  QƒaƒªH  É¡àeÉîØd  ¬JÉ«æªJh

.á«æWƒdG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ,á«æ«∏«¡dG  ájQƒ¡ªédG  á°ù«FQ  ƒdƒHhQÓ«cÉ°S  »æjôJÉμjEG  Ió«°ùdG
 øY  É¡«a  √ƒª°S  Üô`̀YCG  ,É`̀gOÓ`̀H  ∫Ó≤à°SG  iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dPh
 √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH É¡àeÉîØd ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ¢ù«cÉJƒ°ùà«e ¢SƒcÉjô«c ó«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG

.á«æ«∏«¡dG ájQƒ¡ªédG AGQRh ¢ù«FQ

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG
 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG
 ÜôYCG ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ
 IÉaƒH ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY É¡«a ¬àdÓL
 ºcÉM  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S
 ≈dƒªdG  ¬àdÓL  kÓFÉ°S  ,¬∏dG  ¬ªMQ  á«dÉªdG  ô`̀jRh  »HO
 ¬JôØ¨eh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å`̀©`̀Hh
 ájõ©J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ≈dEG  IÉ°SGƒeh
 á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ
 ,»HO  ºcÉM  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 ¬«NCG  IÉaƒH  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¥OÉ°U  ¬àdÓL  É¡æª°V
 ºcÉM  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S

 ¬fÉëÑ°S  ¬`̀∏`̀dG  kÉ`̀«`̀YGO  ,¬`̀∏`̀dG  ¬`̀ª`̀MQ  á«dÉªdG  ô``̀jRh  »`̀HO
 ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ≈dÉ©Jh

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh
 óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H  Éªc
 ájõ©J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ≈dEG  IÉ°SGƒeh
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  »dh  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  ádhóH  áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d
 ¬jRÉ©J  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  ø`̀Y  É¡«a  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  Üô```̀YCG  ,á≤«≤°ûdG
 ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  IÉaƒH  ¬JÉ°SGƒeh
 kÉYQÉ°V ,¬∏dG ¬ªMQ á«dÉªdG ôjRh »HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàμe
 ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG ¬JQób â∏L …QÉÑdG ≈dEG

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀ dEG  IÉ°SGƒeh  ájõ©J  á«bôH

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N
 ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG
 ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S IÉaƒH ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh
 ,¬∏dG  ¬ªMQ  á«dÉªdG  ô`̀jRh  »HO  ºcÉM  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG
 ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬JôØ¨eh ¬àªMQ
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ¬«NCG  ≈``dEG  IÉ`̀°`̀SGƒ`̀eh  ájõ©J  á«bôH  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée
 ÖFÉf Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ
 ¥OÉ°U  √ƒª°S  É¡æª°V  ,»``HO  ºcÉM  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬«NCG  IÉaƒH  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J
 á«dÉªdG  ô`̀ jRh  »`̀HO  ºcÉM  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H
 ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG kÉ«YGO ,¬∏dG ¬ªMQ

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 ¬«NCG  ≈``dEG  IÉ`̀°`̀SGƒ`̀eh  ájõ©J  á«bôH  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée
 »dh  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y
 Üô`̀YCG  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀dhó`̀H
 ƒª°S IÉaƒH ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S
 »HO  ºcÉM  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG
 ¬JQób â∏L …QÉÑdG ≈dEG kÉ kYQÉ°V ,¬∏dG ¬ªMQ á«dÉªdG ôjRh
 ¬æμ°ùjh  ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc  .¬JÉæL  í«°ùa
 IÉ°SGƒeh  ájõ©J  á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬«NCG  ≈dEG
 ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  É¡«a  Üô`̀YCG  ,»HO  ó¡Y  »dh  Ωƒàμe
 ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  IÉaƒH  ¬JÉ°SGƒeh
 kÉ«YGO ,¬∏dG ¬ªMQ á«dÉªdG ôjRh »HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàμe
 ¬àªMQ  ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG

 .¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh

.∂∏ªdG ádÓL |.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |.ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S |.ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S |.ójGR øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S |

 ¿É``̀jõ``̀©``̀j  AGQRƒ``````````̀ dG ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ ó``̀ ¡``̀ ©``̀ dG »``````̀dhh ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG
»```̀HO º````cÉ````M Ö````FÉ````f IÉ````̀ aƒ````̀ H äGQÉ``````````````̀eE’G IOÉ````̀ «````̀ b

 ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  OÉ°TCG
 â∏°UƒJ ÉªH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ájQÉéàdG ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG ¬«dEG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø`̀«`̀H Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀ °`̀ü`̀dG á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀Lh
 QGôªà°SG  á«ªgCG  GócDƒe  ,á≤jó°üdG
 Ió``«``Wƒ``dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀dÉ``̀H AÉ```̀≤```̀ JQ’G
 ø«H  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ≥«≤ëàd

 ,ø`̀«`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG ø`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dGh ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 äÉbÓY  ó«WƒàH  ¢ù∏éªdG  ΩÉªàgGh
 øjó∏ÑdG  ø«H  á«fÉªdôÑdG  ábGó°üdG

.ø«≤jó°üdG
 ¢ùeCG  ¬dÉÑ≤à°SG  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¬∏dG  Ö«ÑM  Qƒ``fCG
 áμ∏ªe  ió```̀ d  á`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG  ø`̀«`̀ °`̀ü`̀ dG
 Iô«°ùªdG ¢Vô©à°SG å«M ,øjôëÑdG

 áμ∏ªªdG  Égó¡°ûJ  »àdG  á«WGô≤ªjódG
 Iô°†ëd  ô``̀gGõ``̀ dG  ó`̀¡`̀©`̀dG  π``̀X  »``̀a
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π``gÉ``Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 ºYGódG  ¬àdÓL  ôÑà©j  PEG  ,ióØªdG
.áμ∏ªªdG »a »©jô°ûàdG πª©∏d ∫hC’G

 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ åëHh
 äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG »`̀æ`̀«`̀ °`̀ü`̀dG ô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dGh

 ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  Iõ«ªàªdG
 »a  Oô£e  ¿hÉ`̀©`̀J  ø`̀e  √ó¡°ûJ  É`̀eh
 ,äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dGh  ä’É`̀é`̀ª`̀ dG  ∞∏àîe
 ,ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G  á°UÉNh
 º``̀YO »````̀a ∑ô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG π```̀ª```̀©```̀dGh
 áMÉ«°ùdG  §«°ûæJh  äGQÉªãà°S’G

.øjó∏ÑdG ø«H
 ¬∏dG Ö«ÑM QƒfCG ø qªK ¬à¡L øe

 á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S
 á«dÉédG  ¬H  ≈¶ëJ  Ée  áμ∏ªªdG  iód
 Iôªãà°ùªdGh  áª«≤ªdG  á«æ«°üdG
 á`̀jÉ`̀YQ ø``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a

 ≈`̀dEG  ¬©∏£J  ø`̀Y  É`̀ kHô`̀©`̀e  ,ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh
 ∫OÉÑJh  á«fÉªdôÑdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J
 …òdG  πμ°ûdÉH  äGôÑîdGh  äGQÉjõdG
.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG äÉ©∏£J ≥≤ëj

ø«°üdGh øjôëÑdG ø«H äÉbÓ©dG iƒà°ùªH ó«°ûj iQƒ°ûdG ¢ù«FQ

 ójóªJ ¿Éμ°SE’G IQGRh âæ∏YCG  
 ø«æWGƒªdG  äÉÑ∏W  á«MÓ°U  Ióe
 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SÓ`̀d É`̀ k«`̀∏`̀©`̀a ø`̀«`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG

 AÉ¡àfG  πÑb  zÉ`̀jGõ`̀e{  èeÉfôH  øe
 ∫ƒÑb ∞bƒd É kØ∏°S IOóëªdG á∏¡ªdG
 IOóëªdGh  äGAÉæãà°S’G  äÉÑ∏W

 Ióe  πÑ≤ªdG  π`̀jô`̀HCG  16  ïjQÉàH
 ≈∏Y  kÓ«¡°ùJ  ,á«aÉ°VEG  ô¡°TCG  6
 AGô°T äÓeÉ©e AÉ¡fE’ ø«æWGƒªdG

 íæªà°S  Éª«a  ,á«æμ°ùdG  º¡JGóMh
 äÉÑ∏£H  ø`̀«`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  IQGRƒ``````dG
 ∂dP  ≈àM ôª©dG  AÉæãà°S’ IójóL
 ô¡°TCG  6  RhÉéàJ  ’  á∏¡e  ïjQÉàdG
 ó«cCÉàdG ™e ,º¡JGAGôLEG ∫Éªμà°S’
 ¢UÉîdG  QÉ`̀«`̀©`̀ª`̀dG  ≥«Ñ£J  ≈`̀∏`̀Y
 á«æμ°ùdG  äGóMƒdG  AGô°T  ∫ƒÑ≤H

.§≤a øμ°ù∏d IõgÉédG
 ¿Éμ°SE’G  IQGRh  âë°VhCGh
 IOÉ°ùdG  äÉÑ∏W  ™`̀e  É`̀ k≤`̀aGƒ`̀J  ¬``̀fCG
 ¢Uƒ°üîH ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YCG
 á«aÉ°VEG  á∏¡e  ø«æWGƒªdG  íæe
 IOÉØà°S’G  äGAGô```̀LEG  ∫Éªμà°S’
 ¢UôM ≥∏£æe øeh .èeÉfôÑdG øe
 ø«æWGƒªdG áë∏°üe ≈∏Y IQGRƒdG
 º¡d  øμ°ùdG  ô«aƒàd  É¡«YÉ°ùeh
 á«dBG ÉgôaƒJ »àdG äÓjƒªàdG ôÑY
 ºàj  ¿CG  Qô≤J  ó≤a  ,ÉjGõe  èeÉfôH
 äÉÑ∏£H  Ωó≤J  ¿CG  ≥Ñ°S  øe  íæe
 zÉ`̀jGõ`̀e{  èeÉfôH  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 ¬àæj  ºdh  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN
 äGAGô`````̀LE’G AÉ`̀Ø`̀«`̀à`̀°`̀SG ø``e ó`̀©`̀H
 ∫ƒ°üë∏d  á`̀jó`̀bÉ`̀©`̀à`̀dGh  á«μæÑdG
 IQÉàîªdG  á«æμ°ùdG  IóMƒdG  ≈∏Y
 ,§≤a  ô¡°TCG  6  RhÉéàJ  ’  á∏¡e
 ô«jÉ©e ¥ÉÑ£fG  QGôªà°SG  á£jô°T
 »ah ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ø`̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 45  `dG  ø°S  RhÉéJ  ΩóY  É¡àeó≤e

.πjƒªàdG ≠∏Ñe ±ô°U πÑb É keÉY
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Yh
 øe IOÉ``Ø``à``°``S’G »``̀a ø`̀ «`̀ Ñ`̀ZGô`̀ dG
 AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀fG π`̀Ñ`̀b ô`̀ª`̀©`̀dG AÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SG
 Iôàa  AÉ`̀¡`̀à`̀f’  á«fƒfÉ≤dG  á∏¡ªdG
 â`̀ë`̀ª`̀°`̀S ó``̀≤``̀a ,äGAÉ``̀æ``̀ ã``̀ à``̀ °``̀S’G
 …Qƒ``̀Ø``̀ dG º``jó``≤``à``dÉ``H IQGRƒ````````̀dG
 ,πjôHG  16 ïjQÉJ  ≈àM º¡JÉÑ∏£d
 π«gCÉàdG  IOÉaEG  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üë«°Sh
 ,º¡JGAGôLEG AÉ¡fE’ ô¡°TCG 6 á∏¡eh
 ≈∏Y  §≤a  ∂``dP  ô°üà≤j  ¿CG  ≈∏Y
 ,§≤a  IõgÉédG  äGó`̀Mƒ`̀dG  AGô°T
 IQGRƒ`̀ dG â`̀HCGO …ò`̀dG ô`̀eC’G ƒ`̀gh
 øe  äGô``̀ e  Ió``̀Y  ¬ë«°VƒJ  ≈`̀∏`̀Y
 ,áØ∏àîªdG  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  ∫ÓN
 ºjó≤àH ÉjGõe ΩÉ¶f íª°ùj ’ å«M
 ó«b á«æμ°S  äGóMh AGô°T äÉÑ∏W
 øe  ø∏©ªdG  ô``eC’G  ƒ`̀gh  AÉ°ûfE’G

.πÑb
 ød ¬``̀ fCG IQGRƒ````̀dG â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh

 AGô°T  äÉÑ∏W  ∫ƒÑ≤H  ìÉª°ùdG  ºàj
 ,AÉ`̀°`̀û`̀fE’G  ó`̀«`̀b  á«æμ°S  äGó```̀Mh
 É`̀¡`̀ à`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ù`̀e »``̀∏``̀î``̀J É````̀¡````̀fCGh
 ø«æWGƒe ΩÉ«b ∫ÉM »a á«fƒfÉ≤dG
 AGô`̀°`̀û`̀d á`̀eó`̀≤`̀e äÉ``̀©``̀aO OGó`̀ °`̀ù`̀H
 ájRƒ¡édG  á∏ªàμe  ô«Z  äGó``Mh
 ≈∏Y  •ôà°ûj  ¿CG  ≈∏Y  ,á«FÉ°ûfE’G
 á∏¡ªdG  ∫Ó`̀N  Oó`̀é`̀dG  ø«eó≤àªdG
 äGóMƒdG  AGô°ûd  º¡d  áMƒæªªdG
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG ¥É``̀Ñ``̀£``̀fG QGô``̀ª``̀à``̀°``̀SG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,º¡«∏Y  á«fÉμ°SE’G
 πÑb  É keÉY  45 `dG  ø°S  RhÉéJ ΩóY

.πjƒªàdG ≠∏Ñe ±ô°U
 IQGRƒ``````````dG â`````̀ HÉ`````̀gCG É```̀ª```̀c
 äÉcô°Th  ø«jQÉ≤©dG  øjQƒ£ªdÉH
 ó«≤àdG  IQhô`̀°`̀V  ≈``dEG  ä’hÉ`̀≤`̀ª`̀dG
 ô«Z  á«æμ°S  äGó``̀Mh  ™«H  Ωó`̀©`̀H
 ø«æWGƒª∏d  á`̀jRƒ`̀¡`̀é`̀dG  á∏ªàμe
 ,ÉjGõe  èeÉfôH  ≈``dEG  ø«eó≤àªdG
 áeó≤e  ≠`̀ dÉ`̀Ñ`̀e  ∫É`̀°`̀ü`̀ë`̀à`̀°`̀SG  hCG
 ºd  Ée  á«æμ°S  Ió`̀Mh  AGô°T  ô«¶f
 äGAGô```̀LE’G  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  πªμà°ùj
 ∫ƒ°üëdGh  ájóbÉ©àdGh  á«μæÑdG

.á«FÉ¡ædG á≤aGƒªdG ≈∏Y
 Oó°üdG Gòg »a IQGRƒdG âdÉbh
 ΩÉ©dG …CGôdG »a G kôNDƒe ô«KCG Ée ¿EG
 ÖÑ°ùH  ø«æWGƒe  Qô°†J  ¿CÉ°ûH
 Oƒ©j  äGAÉæãà°S’G  á∏¡e  AÉ¡àfG
 ¥ÉØJ’ÉH  º¡æe  ¢†©ÑdG  ΩÉ«b  ≈`̀dEG
 äGóMh  AGô°T  ≈∏Y  ø«dhÉ≤e  ™e
 ø``eh ,AÉ```̀°```̀û```̀fE’G ó``«``b  ∫Gõ````̀ J  ’
 ∫Éªμà°SG  hCG  Ö`̀∏`̀W  º`̀jó`̀≤`̀J  ¿hO
 ô`̀eC’G  ,É`̀jGõ`̀e  èeÉfôH  äGAGô```̀LEG
 á`̀ë`̀°`̀VGh á`̀Ø`̀ dÉ`̀î`̀e ó``©``j …ò`````dG
 èeÉfôÑdG  äÉWGôà°TGh  ô«jÉ©ªd
 IQhô`̀°`̀†`̀H  ™ØàæªdG  Ωõ`̀∏`̀j  …ò```dG
 äGóMƒdG  AGô°T  ≈∏Y  QÉ°üàb’G
 ¬«∏Yh  ,§≤a  IõgÉédG  á«æμ°ùdG
 É kàbh  ø«æWGƒªdG  ¥ô¨à°SG  ó≤a
 AÉ¡àf’G  ø«M  ≈`̀dEG  ájÉ¨∏d  kÓjƒW

.äGóMƒdG ó««°ûJ øe
 IQGRh  âæ«H  ∂dP  ÖfÉL  ≈dEG
 òæeh  ÉjGõe  èeÉfôH  ¿CG  ¿Éμ°SE’G
 »a  á«ÑjôéàdG  ¬à∏Môe  ø«°TóJ
 ô«jÉ©e  øª°V  ô``̀ bCG  2013  ΩÉ``̀Y
 RhÉ`̀é`̀à`̀j  ’CG  ¬``æ``e  IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G
 IOÉ`̀Ø`̀à`̀ °`̀SÓ`̀d ø`̀«`̀eó`̀≤`̀ à`̀ª`̀ dG ø``°``S
 É`̀ keÉ`̀Y 35````̀dG ø`̀°`̀S è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ø`̀e

 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SEG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀H  ø«eó≤àª∏d
 QÉ````WEG  »````ah  ¬`````fCG  ’EG  ,Ió```̀jó```̀L
 äGQÉ`̀«`̀N ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Uô`̀ë`̀dG
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀d á``«``fÉ``μ``°``SEG k’ƒ```̀∏```̀Mh
 QÉ¶àf’G  º`̀FGƒ`̀b  ≈∏Y  á`̀LQó`̀ª`̀dG
 á«ª«¶æàdG  äGQGô≤dG  Qhó°U  πÑb
 ,ø«°TóàdG  â`̀bh  É`̀jGõ`̀e  èeÉfôÑd
 Ióªd kAÉæãà°SG IQGRƒdG âëæe ó≤a
 á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  …hòd  ø«eÉY
 èeÉfôH  ø`̀e  IOÉØà°SÓd  áªFÉ≤dG
 ≈∏Y AÉ≤ÑdG Ióe QÉ°üàNGh ,ÉjGõe

.QÉ¶àf’G ºFGƒb
 ¬`̀fCG ≈``̀dEG IQGRƒ```̀dG äQÉ``°``TCGh
 áªFÉ≤dG  äÉÑ∏£dG  …hP  π`̀X  »`̀a
 ójóªJ  ôªà°SG  ó≤a  ,º¡«dEG  QÉ°ûªdG
 IOÉØà°SÓd ôª©dG AÉæãà°SG äGQGôb
 á«Ñ∏J  ºJ  π©ØdÉHh  ,èeÉfôÑdG  øe
 ,áªFÉ≤dG  äÉÑ∏£dG  øe  ô«Ñc  Oó`̀Y
 7  `H  Qó≤J  á∏¡e  IQGRƒ`̀dG  âëæeh

.èeÉfôÑdG øe IOÉØà°S’ äGƒæ°S
 ádCÉ°ùe  ¿EG  IQGRƒ```̀ dG  â`̀dÉ`̀bh
 QÉ«©ªd  »∏°UC’G  QÉ«©ªdG  ≥«Ñ£J
 ió``̀d ô`̀ª`̀©`̀ ∏`̀ d ≈```̀°```̀ü```̀bC’G ó```ë```dG
 É keÉY  35  ƒ`̀gh  èeÉfôÑ∏d  Ωó≤àdG
 ¿Éª°†d  ájOÉ°üàbG  á«ªgCG  πãªj
 ßØëd  ,èeÉfôÑdG  ∂`̀ dP  áeGóà°SG
 äÉÑ∏£H OóédG  ø«eó≤àªdG  ¥ƒ≤M
 √òg  øe  IOÉØà°S’G  »a  á«fÉμ°SEG
 CGóÑe  ≥«≤ëJh  ,ájQƒØdG  áeóîdG
 á«fGõ«ª∏d  π``̀ã``̀eC’G  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀S’G

 á«Ñ∏J  »a  èeÉfôÑ∏d  á°ü°üîªdG
 OóY  π«∏≤Jh  ,áãjóëdG  äÉÑ∏£dG
 ºàj »``à``dG  á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG

.QÉ¶àf’G ºFGƒb ≈∏Y É¡LGQOEG
 É¡°UôM  IQGRƒ`````̀dG  äó````̀ cCGh
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ΩÉ``̀à``̀dG

 É`̀¡`̀fCGh  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  áë∏°üeh
 ≈∏Y  ∫Gõ``̀J  ’h  π©ØdÉH  â°UôM
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀J
 É k≤ah  ,á«fÉμ°SE’G  º¡JÉeóN  ≈∏Y
 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀∏`̀d

 .á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG ™«ªéd

zÉ``̀jGõ``̀e{ è`̀ eÉ`̀ fô`̀ Ñ`̀ d ø`̀«`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀∏`̀d π`̀ «`̀ gCÉ`̀ à`̀ dG äGOÉ``````aEG Oó`̀ ª`̀ J ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G
AÉ```̀ °```̀û```̀fE’G ó```«```b á``̀«``̀æ``̀μ``̀°``̀S äGó````````̀ Mh AGô````̀ °````̀T äÉ```Ñ```∏```W ∫ƒ```Ñ```≤```H ìÉ```ª```°```ù```dG º```à```j ø````̀d



64Ω2021 ¢SQÉe 25 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 11 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15707) Oó©dG

 kGô«°ùØJ  iô`̀f  Iô`̀e  ∫hC’
 É`̀ æ`̀ u«`̀ H É`̀ «`̀≤`̀£`̀ æ`̀e É`̀«`̀∏`̀ «`̀ °`̀ü`̀Ø`̀J
 ´hô°ûª∏d  ájò«ØæàdG  á£î∏d
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »MÓ°UE’G
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ∂dòch  -√É``̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-
 ,2030  ájOÉ°üàb’G  ájDhô∏d
 iôNC’G äÉ«é«JGôà°S’G πμdh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É¡≤∏£j  »àdG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ,¬∏dG  ¬¶ØM  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ¬ãjóM »`̀a  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  É``̀gõ``̀LhCG
 ¥ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀ «`̀Z »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ¬dÓN  º°SQ  …òdGh  ,2021  ôjGôÑa  25  ïjQÉàH
 Éeób  »°†ª∏d  áeƒμëdGh  á`̀dhó`̀dG  á£N  ºdÉ©e
 Éæ«∏Y  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªªd  ô`̀gGR  πÑ≤à°ùe  AÉæÑd

.É©«ªL
 πLQ  á`̀jDhQ  âæª°†J  á∏eÉ°ûdG  á£îdG  √òg
 äÉ«é«JGôà°SG É¡«a Oóëa ,√OÓH πÑ≤à°ùªd ádhO
 ¥Éã«eh  á«æWƒdG  âHGƒãdG  ≈∏Y  õμJôJ  áeÉY
 ÜQÉéJ  É°Vô©à°ùe  ,Qƒà°SódGh  »æWƒdG  πª©dG
 çGóMC’G  èFÉàfh  äÉjôéeh  πeGƒYh  »°VÉªdG
 ∫ÓN  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  äôe  »àdG  iôÑμdG
 ä’Éée  ≈``̀dEG  É≤∏£æeh  ,ø`̀jô`̀«`̀NC’G  øjó≤©dG
 ÉgOÉªY  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  Iô«°ùe  »`̀a  Ö``̀MQCG
 √QGô≤à°SGh ¬æeCG  É¡àjÉZh ,»æjôëÑdG øWGƒªdG

.¬à«gÉaQh
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°ùd  »Øë°üdG  AÉ≤∏dG
 πLôc  √ƒª°S  á«°üî°T  ¢ùμY  ôbƒªdG  AGQRƒdG
 ºéëH  ,ø``Wh  ºéëH  á«dhDƒ°ùe  πªëj  á``dhO
 á«aÉØ°ûH º¡«dEG çóëàa ,º¡JÉ©∏£Jh ¬Ñ©°T ΩÓMCG
 ¬à«é«JGôà°SG  »a  •É≤f  øY  Ahó`̀gh  áYÉé°Th
 …OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdG  ¿CÉ°ûdG  »`̀ah  ,áeÉ©dG
 »a  ó«cCÉàdG  ™e  ,»eóîdGh  »eƒμëdG  πª©dGh
 »a QÉªãà°S’G ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM ≈∏Y Iôe πc
 ¬àªgÉ°ùe  øª°†J  á«°ùaÉæJ  áÄ«H  »a  øWGƒªdG

.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG Iô«°ùe »a á∏YÉØdG
 øe  á`̀eÉ`̀Y  á«é«JGôà°SG  √ƒª°S  º`̀°`̀SQ  ó≤d
 »æWƒdG  πª©dG  Iô«°ùe  ¿CG  √ƒª°S  ó«cCÉJ  ∫ÓN
 IOÉ«≤H  áMƒªW  Iô«°ùe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 øjôëÑdG  ø``̀eCG  ø`̀Y ´É`̀aó`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCGh{ ,√É```YQh
 »a »JCÉj º¡ëdÉ°üeh ø«æWGƒªdG ¥ƒ≤M ßØMh
 Éæ©ªàée  ∞JÉμàH  ¬`̀fCGh  ,Éæ∏ªY  äÉ«dhCG  áeó≤e
 ’  øe  ä’hÉëe  qó°üfh  2011  çGó`̀MCG  ÉfõàLG
 áÑ«W äÉbÓY ójôj øe ¿CGh ,øWƒ∏d ô«îdG ójôj
 .zÉ¡d  ø«ªYGódG  ∫hCG  øëæa  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™e
 ócCG ÉeóæY »°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdG ≈dEG √ƒª°S ¥ô£Jh
 ∞JÉμàdG øe ójõe ≈dEG áLÉëH á«Hô©dG áeC’G ¿CG
 ≈∏Y  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ≥ah  äÉbÓ©dG  AÉæHh
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ¿CGh  ,ájô°üYh  IójóL  ¢ù°SCG
 ,á≤£æª∏d ¿ÉeCG ΩÉª°U ƒg á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
 ≥ª©dG  »g  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¿CGh
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀eCÓ`̀d »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’Gh  á≤£æª∏d  QGô≤à°SG  πeÉYh
 ºYO  ≈°ùæJ  ød  øjôëÑdG{  ¿CG  ≈`̀dEG  √ƒª°S  Éàa’
 Éæ£HGhQh  â`̀jƒ`̀μ`̀dGh  äGQÉ````eE’Gh  ájOƒ©°ùdG
 ÖæL  ≈`̀dEG  ÉÑæL  ,ájOÉ°üàbGh  á«YÉªàLG  º¡©e
 AÉ`̀Ø`̀∏`̀ë`̀dG äÉ``bÓ``©``dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG ™``̀e
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø««é«JGôà°S’G
 ô£b  ™`̀e  qπ``̀M  …CG  ¿CGh  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdGh
 ø`̀Wƒ`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀eh ¥ƒ`̀≤`̀M  ß`̀Ø`̀ë`̀j  ¿CG  Ö`̀é`̀j

.zø«æWGƒªdGh

 ¬H  çóëJ É`̀e  Rô``̀HCG  ø`̀eh
 »eƒμëdG  πª©dG  øY  √ƒª°S
 π«μ°ûJ  ≈````̀ dEG  »`̀©`̀ °`̀ù`̀ dG  ƒ``̀g
 ≈∏Yh π`̀YÉ`̀a  »`̀eƒ`̀μ`̀M RÉ`̀¡`̀L
 Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀j º``é``ë``Hh IAÉ```Ø```c
 ,á`̀ «`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dG äÉ``̀Ñ``̀∏``̀£``̀à``̀e ™```̀ e
 ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒeh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`````̀jDhQ äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀J
 è`̀eÉ`̀fô`̀H  ∫Ó```̀N  ø``̀e  2030
 ¿CG  √ƒª°S  ó«cCÉJh  ,áeƒμëdG
 ∫GõoJ  ¿CG  Öéj  á«WGôbhô«ÑdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  ™∏£àdGh  ,ΩÉ`̀J  πμ°ûH
 AGQRƒdG ¢ù∏ée áÑ«côJ ¿ƒμJ
 ∞∏àîeh  IAÉØμdG  ≈∏Y  á«æÑe
 ôÑcCG á°Uôah ájôª©dG äÉÄØdG
 øY  ¬``̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  √ƒª°S  kÉHô©e  ,ÜÉÑ°û∏d
 øe  »æWƒdG  πª©dG  á≤dÉªY  ™e  πª©dÉH  ôîØdG
 ócCG …OÉ°üàb’G ∫ÉéªdG »a .äGôÑîdG ÜÉë°UCG
 áeóîd  G kõcôe  øjôëÑdG  ¿ƒμàd  »©°ùdG  √ƒª°S
 ™e  ,Ég qƒªf  øe  IOÉØà°SÓd  á≤£æªdG  äGOÉ°üàbG
 äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y õ«côàdG  á∏°UGƒe ≈∏Y ¢UôëdG
 ,á«dÉªdG  äÉeóîdG)  ájƒdhC’G  äGP  ájOÉ°üàb’G
 ,áMÉ«°ùdG  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 ,RÉ``̀¨``̀ dGh §`̀Ø`̀ æ`̀ dG ,á`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀Lƒ`̀∏`̀ dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG
 á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ,(á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG
 á`̀ª`̀YGó`̀dG  äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh  äÉ°SÉ«°ùdG  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 á∏°UGƒeh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  ƒªfh  ìÉàØfÓd
 É k«©°S  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ``̀à``̀dG  ≥«≤ëJ  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG
 πãªJ  äÉjóëàdG  ¿CGh  ,ájOÉ°üàb’G  áeGóà°SÓd
 IQOÉÑªdG  ìhQ  AÉcPEGh  π°†aC’G  ≥«≤ëàd  á°Uôa
 äGP áMƒàØe á«°ùaÉæJ áÄ«H õjõ©Jh ,QÉμàH’Gh
 ÅaÉμJ  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ™`̀e  áæ«àe  Qƒ°ùL
 ¿CÉ°ûdG  ø`̀Y  Gó«©H  ¢ù«dh  .õ`̀«`̀ª`̀à`̀dGh  ´Gó```̀HE’G
 QÉ°TCG  GójóëJ  »eóîdG  ¿CÉ°ûdG  »ah  ,»eƒμëdG
 IôμàÑe  ∫ƒ∏M  áZÉ«°U  ≈∏Y  πª©dG  ≈dEG  √ƒª°S
 ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  á«àëàdG  ≈æÑdGh  ¿Éμ°SEÓd
 ájGóH …QÉédG ΩÉ©dG ∞°üàæe ¿ƒμj ¿C’ ™∏£àdGh
 √ƒª°S  Éàa’  ,zÉ`̀ fhQƒ`̀c{  áëFÉL  ø`̀e  »aÉ©àdG
 á«£ØædG  äÉaÉ°ûμà°S’G  ¿CG  ≈dEG  QÉ`̀WE’G  Gòg  »a
 øWƒdG ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SG ≈dEG ™∏£àf{h IóYGh
 õcGôªd èeÉfôH »qæÑJ ≈dEG ™∏£àfh ,ø«æWGƒªdGh
.z§HGƒ°V ≥ah áMƒàØªdG ¿ƒé°ùdGh ìÓ°UE’G

 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢ü s°üNh
 øe ôÑcC’G ÖfÉédG ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
 »æjôëÑdG øWGƒªdG øY åjóë∏d √ƒª°S åjóM
 …ô°ûÑdG  ô°üæ©dG  »a QÉªãà°SÓd √ƒª°S ájDhQh
 QÉWE’G Gòg »a √ƒª°S ∫Ébh ,¬æ«μªJh »æjôëÑdG
 »a  ìÉéf  á q°üb  ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj  øjôëÑdG  ¿EG
 ¢UôØdG  IOÉ```̀jRh  ,¬æ«μªJh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀eó`̀N
 ¬`̀fCGh  ,¥Ó`̀¨`̀f’Gh  ájÉªëdG  øe  k’ó`̀H  øWGƒª∏d
 Ö°UÉæªdG »a IójóL äGAÉØc qï°†d âbƒdG ¿ÉM
 á«æÑe  ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj  äÉæ««©àdGh  ,á```jQGOE’G
 Éæ©ªàée ¢ùμ©Jh øWƒ∏d A’ƒdGh IAÉØμdG ≈∏Y
 äGAÉØc  øe  Éæjód  ÉªH  √ƒª°S  ôîah  ,´ qƒæàªdG
 …óëàdG Ö`̀M ø`̀e ¬`̀H ¿hõ`̀ q«`̀ª`̀à`̀j  É``̀eh á`̀«`̀æ`̀Wh
 ¬fCÉH  »æjôëÑdG  á∏eÉ©e  ¿CGh  ,RÉéfE’G  ≥°ûYh
 ìÉàØf’Gh  á«°ùaÉæàdG  øe  kájÉªM  ≈`̀ dEG  êÉàëj
 øe πμa  .áªjõYh ¥ qƒØJ  øe  ¬jód  É qªe  l¢UÉ≤àfG
 áWQÉN  ¿B’G  ¬`̀jó`̀d  áÑ«£dG  ¢``̀VQC’G  √ò`̀g  ≈∏Y
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG Ö`̀LGƒ`̀dÉ`̀H ΩÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d á`̀ë`̀°`̀VGh ≥`̀jô`̀W
 ≥«≤ëàd ájò«ØæàdG  á£îdG  √òg »a áªgÉ°ùªdGh
 Ωƒ«dG  π`̀μ`̀dGh  ,Éæàμ∏ªªd  ¥ô°ûªdG  πÑ≤à°ùªdG
 ¬àfÉμe  Ö°ùëH  ,¬à«dhDƒ°ùªH  ¢Vƒ¡æ∏d  ƒYóe
 ¢UÉîdGh  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »a  ,¬JÉ«fÉμeEGh
 ≥«≤ëàd ,»Yƒ£àdGh ΩÉ©dG πª©dG »ah »∏gC’Gh

 .≥jô©dG øWƒdG Gòg á°†¡f

á````````̀jDhQh á````````̀dhO π``````̀ LQ
RÉ``̀ é``̀ fE’Gh Ωó`̀≤`̀à`̀∏`̀d á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T

:º∏≤H
º°SÉ≤dG ó«Mh .O 

 ≈∏Y  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  Öàμe  áÄ«g  äócCG
 π°UGƒàªdG  π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀dGh  ôªà°ùªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ,ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  áeóîd  ,áeƒμëdG  ™e
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  iDhô`̀dGh  äÉ©∏£à∏d  É≤«≤ëJ
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ód  øe
 »a ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH

.á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dÉ`̀H Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g Ió`̀«`̀°`̀û`̀e
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  áã«ãëdG  á©HÉàªdGh  áªjôμdG
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 áédÉ©e  »a  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ÖdÉ£ªdG  ™``e  ÜhÉ``é``à``dGh  ,Qƒ`````eC’G  ™`̀«`̀ª`̀L
 ,»æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ø`̀Y  IôÑ©ªdG  ,á«HÉ«ædG
 á£∏°ùdGh ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ¢Uôëd Gó«cCÉJh

 πc  ôjƒ£J  π`̀LCG  øe  É©e  πª©∏d  á«©jô°ûàdG
 QÉÑàYGh  ,èeGôÑdGh  äGQOÉÑªdGh  ™jQÉ°ûªdG
 á«æWh  ájƒdhCG  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  áë∏°üe
 á``fGOEG  ø`̀Y  ÖàμªdG  áÄ«g  â`̀Hô`̀YCG  Éªc  .É«∏Y
 »KƒëdG  É«°û«∏e  ¥Ó```̀WEG  ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏ée
 IÉØ°üe  √ÉéJÉH  Iô«°ùe  äGôFÉW  á«HÉgQE’G
 áμ∏ªªdÉH  ¢VÉjôdG  áæjóe  »a  ∫hôàÑdG  ôjôμJ
 øe  ¬∏μ°ûj  Éeh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 áÄ«g  IócDƒe  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  ójó¡J
 ï°SGôdGh âHÉãdG  »æjôëÑdG  ∞bƒªdG  ÖàμªdG

 .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d ºYGódG
 »HÉ«ædG  ó«jCÉàdG  ÖàμªdG  áÄ«g  äó``̀cCGh
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡àæ∏YCG »àdG á∏«ÑædG IQOÉÑª∏d
 »a  QÉædG  ¥Ó`̀WEG  ∞bƒH  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 ,IóëàªdG  º``̀ eC’G  ±Gô`̀°`̀TEÉ`̀H  ≥«≤°ûdG  øª«dG
 áeRCÓd  »°SÉ«°S  πM  ≈`̀dEG  π°UƒàdG  π`̀LCG  øe
 ∞bGƒª∏d  GQGôªà°SG  »`̀JCÉ`̀J  »`̀à`̀dGh  ,á«æª«dG
 áªYGódGh  áaô°ûªdG  ájOƒ©°ùdG  á«fÉ°ùfE’G
 ,É`̀ ¡`̀ æ`̀eCGh É`̀¡`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th á`̀«`̀æ`̀ª`̀«`̀dG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d
 ∫ÓN  ∂`̀ dP  AÉ`̀L  .É¡∏Ñ≤à°ùeh  ÉgQGô≤à°SGh
 ó≤©æªdG ,ÜGƒædG ¢ù∏ée Öàμe áÄ«g ´ÉªàLG
 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  á°SÉFôH  ¢`̀ù`̀eCG
 ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh  .ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 IOQGƒ`̀dG  ádÉ°SôdG  ≈∏Y  ÖàμªdG  áÄ«g  â©∏WG
 ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh øe
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  IQÉØ°S  Iôcòe  É¡H  ≥aôªdGh
 AÉª°SCG ¿CÉ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe iód ájOƒ©°ùdG
 ájOƒ©°ùdG  á«fÉªdôÑdG  ábGó°üdG  áæéd  AÉ°†YCG

 πFÉ°SôdG ÖàμªdG áÄ«g âãëH Éªc .á«æjôëÑdG
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ¿hDƒ°T  ôjRh  øe  IOQGƒ`̀dG
 OhOôdGh  ,áÑZôH  äÉMGôàb’G  ∫ƒM  ÜGƒædGh
 ôjQÉ≤Jh  ,á«HÉ«ædG  á∏Ä°SC’G  ≈∏Y  á`̀jQGRƒ`̀dG
 ™jQÉ°ûªdG  ¢Uƒ°üîH  á«fÉªdôÑdG  ¿É`̀é`̀∏`̀dG
 ≥«≤ëàdG  áæé∏d  »FÉ¡ædG  ôjô≤àdGh  ,ø«fGƒ≤H
 áeó≤ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôÑdG
 äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G  ô`̀jQÉ`̀≤`̀Jh  ,áë°üdG  IQGRh  ø`̀e
 áÄ«g  äQôbh  ,áÑZôH  äÉMGôàb’Gh  ,¿ƒfÉ≤H
 ∫ÉªYCG  á°ù∏L  ≈∏Y  ™«°VGƒªdG  êGQOEG  ÖàμªdG
 ÖàμªdG  áÄ«g  äô`̀bCG  Éªc   .á∏Ñ≤ªdG  äÉ°ù∏édG
 á°ù∏édG  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫hó`̀L  ,¬``̀JGP  ´ÉªàL’G  »`̀a
 Égó≤Y  Qô≤ªdG  ,øjô°û©dGh  á°SOÉ°ùdG  ájOÉ©dG

 .(ó©H øY) ΩOÉ≤dG AÉKÓãdG Ωƒj

 :ÜGƒædG Öàμe áÄ«g

 π`̀ °`̀ UGƒ`̀ à`̀ ª`̀ dG π``̀ eÉ``̀μ``̀ à``̀ dGh ô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG ¿hÉ```©```à```dG
ø```WGƒ```ª```dGh ø```̀ Wƒ```̀ dG á``̀ eó``̀ î``̀ d á``̀ eƒ``̀μ``̀ ë``̀ dG ™```̀ e

 ÜGƒædG  ¢ù∏ée á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äócCG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM
 ºYO  ≈∏Y  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 á°UÉNh ,ájƒªæàdG ä’ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe πc ôjƒ£J
 ™e ,á«fÉªdôÑdGh á«ë°üdG ÖfÉéH ,ájQÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G
 RQÉÑdG ¿hÉ©àdÉH Ió«°ûe ,á≤jó°üdG á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL
 áëFÉL  äÉjóëJ  á¡LGƒe  »a  ∑ôà°ûªdG  »æ«°üdG  »æjôëÑdG
 ,á«Ñ£dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  äÉeóîdG  ¬``̀LhCG  π`̀c  ô«aƒJh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 øjôëÑdG  ≥jôa  ™e  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh  ,º«©£àdGh  äÉMÉ≤∏dGh
 ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμë∏d áªjôμdG Oƒ¡édGh ,»Ñ£dG »æWƒdG
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 õ«ªàd  ôjó≤àdG  ≠dÉH  øY  âHôYCGh  .AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  ,á«æ«°üdG  á«æjôëÑdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 äÉbÓY  √ó¡°ûJ  Éeh  ,(≠æ«H  ø«L  »°ûJ)  ¢ù«FôdG  áeÉîah
 ø«H  ,IOóéàªdGh  áî°SGôdG  ,á«îjQÉàdGh  á«FÉæãdG  ,ábGó°üdG
 »a  á≤jó°üdG  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Ö«ÑM QƒfCG ô«Ø°ùdG É¡FÉ≤d ∫ÓN ∂dP AÉL  .ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 É¡ÑàμªH  á≤jó°üdG  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¬∏dG
 øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  åëH  º`̀J  å«M  ,¢`̀ù`̀eCG
 ¬«a  Éªd  ,»HÉ«ædGh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  º`̀YOh  ,ø«≤jó°üdG

 .ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ídÉ°Uh ô«N

ø«°üdG ™e »fÉªdôÑdGh …ƒªæàdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£J ºYO :ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

 ÜGƒ``̀æ``̀dG ≥``̀ aGô``̀ e
 AÉ°û`fEG ≈`∏`Y ≥`aGƒJ
QGƒM Qõ``L ≈dEG ô°ùL

 AÉHô¡``μ`dÉH É``gó`eh
 ≥```̀aGô```̀ª```̀dG á``̀æ``̀é``̀ d äó````≤````Y
 ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG
 »a  ,øjô°û©dGh  ådÉãdG  É¡YÉªàLG
 …OÉ`̀©`̀dG  …ƒæ°ùdG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO
 »©jô°ûàdG  π°üØdG  ø`̀e  å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 óªëe  ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,¢ùeÉîdG
 á«æ≤J  ô``Ñ``Y  ¢``̀ ù``̀ eCG  ,Oƒ``̀ª``̀Mƒ``̀H
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ,»``̀Fô``̀ª``̀dG ∫É``̀°``̀ü``̀J’G

.áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG
 »a á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H ìGô``̀à``̀b’G É``̀¡``̀YÉ``̀ª``̀à``̀LG
 Ωƒ°SôªdG  øe  (1)  IOÉªdG  πjó©àH
 1976  áæ°ùd  (10)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H
 â©∏WG  å«M  ,¿Éμ°SE’G  ¿CÉ°T  »a
 ,á«fƒfÉ≤dG äGôcòªdG ≈∏Y áæé∏dG
 ,¿É``̀μ``̀ °``̀SE’G  IQGRh  äÉ``̀«``̀Fô``̀eh
 ≈∏Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  áæé∏dG  äQô```̀bh

.ìGôàb’G
 ìGô`̀à`̀b’G  ,áæé∏dG  â°ûbÉfh
 ≈`̀dEG  ô°ùL  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ¿CÉ°ûH  áÑZôH
 AÉHô¡μdÉH QõédG óeh QGƒM QõL
 Égóe  øe  k’ó`̀H  ô°ùédG  ∫Ó`̀N  øe
 áæé∏dG  äCÉJQGh  ,ôëÑdG  √É«e  ôÑY

.ìGôàb’G ≈∏Y á≤aGƒªdG
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG â``̀°``̀û``̀bÉ``̀f É``̀gó``̀©``̀H
 AÉ`̀¨`̀ dEG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀Ñ`̀Zô`̀H ìGô``̀à``̀b’G
 áæ°ùd  á«dÉe  (2)  º`̀bQ  Ωƒ°SôªdG
 ´hô°ûe  áeÉbEÉH  ¢UÉîdG  1962
 ¬`̀à`̀ë`̀F’h ∂`̀«`̀∏`̀ª`̀à`̀dGh ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G
 ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WGh  ,ájò«ØæàdG
 äQôbh ,¿Éμ°SE’G  IQGRh  äÉ«Fôe
 ìGôàb’G  »a  âÑdG  π«LCÉJ  áæé∏dG

.á∏Ñ≤ªdG äÉYÉªàL’G ≈dEG
 â≤àdG  ¬``̀JGP  ´É`̀ª`̀à`̀L’G »`̀ah
 ∫É¨°TC’G IQGRh »∏ãªe ™e áæé∏dG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 ≈`̀ ∏`̀ YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ´hô°ûe á°ûbÉæe ºJ å«M ,áÄ«Ñ∏d
 ΩÉª°†fG  ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 ∫ƒcƒJhôH  ≈`̀dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ,É`̀jƒ`̀ZÉ`̀f
 ∫OÉ©dG º°SÉ≤àdGh á«æ«édG OQGƒªdG
 øY  áÄ°TÉædG  ™aÉæª∏d  ∞æ°üªdGh
 á«bÉØJÉH  ≥ë∏ªdG  É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG ,»`̀Lƒ`̀dƒ`̀«`̀Ñ`̀dG ´ƒ`̀æ`̀à`̀dG
 ,2020 áæ°ùd (81) ºbQ Ωƒ°Sôª∏d
 ≈∏Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  áæé∏dG  äQô```̀bh

.¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG

 á«∏gC’G  á©eÉédG  âæ∏YCG   
 áÑ°SÉæªH  É`̀¡`̀J’É`̀Ø`̀à`̀MG  Aó```̀H
 É¡°ù«°SCÉJ ≈∏Y ÉeÉY 20 Qhôe
 Ωƒ«dG  øe  GAó`̀H  ,É¡àbÓ£fGh
 25 ≥```̀aGƒ```̀ª```̀ dG  ¢``̀ù``̀«``̀ª``̀î``̀dG
 »a  ∂dPh  2021  QGPBG/¢SQÉe
 GOó`̀Y  º°†j  »`̀°`̀VGô`̀à`̀aG  π`̀Ø`̀M
 á©eÉédG  IòJÉ°SCG  øe  É©°SGh
 ø`̀e É``ª``°``ù``bh É`̀¡`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀eh
 å«M  ,ø`̀«`̀é`̀jô`̀î`̀dGh  áÑ∏£dG
 20  Qhô`̀ª`̀H  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ôîØJ
 ¥ƒ`̀Ø`̀à`̀dGh õ`̀«`̀ª`̀à`̀dG ø``̀e É`̀eÉ`̀Y
 ,´Gó``̀HE’Gh  AÉ£©dGh  AÉæÑdGh
 äÉ°ü°üîàdG  çGó`̀ë`̀à`̀ °`̀SGh
 äGP  á«é«JGôà°S’G  á«ª∏©dG
 ÉeÉY  20h  ,…ƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  ó©ÑdG
 ¿hÉ``©``à``dGh äÉ``cGô``°``û``dG ø``̀e
 äGQGRƒ`̀dG  ∞∏àîe  ™e  AÉæÑdG
 á``̀eÉ``̀©``̀dG äÉ```̀°```̀ù```̀°```̀SDƒ```̀ª```̀dGh
 âLôN ÉeÉY 20h ,á°UÉîdGh
 áÑ∏£dG  ±’BG  á©eÉédG  É¡«a
 º¡æe  ™°SGh  OóY  CGƒÑJ  øjòdG
 á`̀eó`̀≤`̀à`̀eh á`̀ bƒ`̀eô`̀e ™``̀bGƒ``̀e
 »a á`̀aÉ`̀°`̀†`̀e á`̀ª`̀«`̀b Gƒ`̀≤`̀≤`̀Mh
 É`̀eÉ`̀Y  20h  ,π`̀ ª`̀ ©`̀ dG  ¿Gó``̀«``̀e
 á``̀«``̀HÉ``̀é``̀jE’G äÉ``̀ bÓ``̀©``̀ dG ø```̀e
 ¬H  ¢SCÉH  ’  OóY  ™e  IôªãªdGh
 »a á`̀≤`̀jô`̀©`̀dG äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ø`̀e
 É«°SBG  ¥ô°Th ÉHhQhCGh ÉμjôeCG

 ∞∏àîeh  »`̀Hô`̀©`̀dG  ø``Wƒ``dGh
.IQƒª©ªdG QÉ£bCG

 á``̀Ñ``̀ °``̀SÉ``̀æ``̀ª``̀ dG √ò`````̀ ¡`````̀ Hh
 Iô`̀FÉ`̀K IQƒ`̀à`̀có`̀ dG â`̀ë`̀°`̀VhCG
 IóYÉ°ùe  …hGô`̀«`̀°`̀û`̀dG  óªëe
 ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ d á`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 áeÉ©dG  äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dGh  ΩÓ````̀YE’G
 √ò¡H  á©eÉédG  á«dÉØàMG  ¿CG
 ,Iô«Ñc  m¿É`̀©`̀e  É¡d  áÑ°SÉæªdG
 á«∏gC’G á©eÉédG âª¡°SCG å«M
 »dÉ©dG  º«∏©àdÉH  AÉ≤JQ’G  »a
 ióMEG  âëÑ°UCGh  áμ∏ªªdG  »a
 »YƒdG ô°ûfh ôjƒæàdG äGQÉæe
 ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀ a á``̀aô``̀©``̀ª``̀dGh
 …ò`̀dG  πØëdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ágƒæe
 Ωƒ``̀«``̀dG ìÉ``̀Ñ``̀°``̀U ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀«`̀ °`̀S

 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG ô`̀Ñ`̀Y
 á`̀ª`̀∏`̀c ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀j »``∏``YÉ``Ø``à``dG
 ¬∏dGóÑY  Qƒ°ù«ahôÑ∏d  áª¡e
 ¢ù°SDƒªdG  ¢ù«FôdG  êGƒ`̀ë`̀dG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ á``̀«``̀∏``̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀∏`̀ d
 ¿É`̀HQ  ó`̀FÉ`̀b  ,AÉ``̀æ``̀eC’G  ¢ù∏ée
 òæe Ió``̀FGô``̀dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG √ò``̀g
 áª∏c øª°†à«°S Éªc ,É¡àbÓ£fG
 Qƒ°ù«ahôÑdG á©eÉédG ¢ù«Fôd
 É`̀°`̀Vô`̀Yh »``̀dÉ``̀©``̀dG Qƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 á©eÉédG  Iô«°ùe  ø`̀Y  É«ª∏a
 ä’É``̀é``̀ª``̀dG »```̀a É``̀gQƒ``̀£``̀ Jh
 á«æÑdGh  á«ãëÑdGh  á«ªjOÉcC’G
 OóY  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«àëàdG

 .iôNC’G äGô≤ØdG øe

 Qhô``̀e á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H π`̀Ø`̀à`̀ë`̀J á``«``∏``gC’G á`̀ ©`̀ eÉ`̀ é`̀ dG
É`̀ gõ`̀ «`̀ ª`̀ Jh  É``̀¡``̀à``̀bÓ``̀£``̀fG  ≈``̀ ∏``̀ Y  É```̀eÉ```̀Y  20

.…hGô«°ûdG IôFÉK .O | .êGƒëdG ¬∏dGóÑY |



 :»Kƒë∏d IQOÉÑªdG
!¿Gô¡W ÉeEGh øª«dG ÉeEG

ó«°TQ ájRƒa
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 Ö©∏ªdG ≈dEG IôμdG äOÉYCG ájOƒ©°ùdG IQOÉÑªdG |
 ÇOÉÑe  ≈∏Y  Ωƒ≤J  É¡fC’  ,»dhódG  Ö©∏ªdGh  »KƒëdG
 äGQOÉÑªdG πc ™e ≥aGƒàdÉH ,πeÉ°T »ª∏°S πM OÉéjE’
 çƒ©ÑªdGh  ø««ªeC’G  ø«Kƒ©ÑªdG  IQOÉÑeh  ,á≤HÉ°ùdG
 ÜGôYEÓd Óëe óéJ ød »àdG IQOÉÑªdG »gh »μjôeC’G
 ∫ƒÑ≤dGh ,(É¡«a Ée πμH É¡«∏Y »KƒëdG (á≤aGƒªH ’EG)
 É¡°ùØf  á©°Vƒe  »KƒëdG  É«°û«∏e  ó«©J  ¿CG  »æ©j  É¡H
 ±Gô``̀WCG  ø«H  »æªj  ±ô`̀W)``̀c  É``̀gQOGƒ``̀ch  É¡fÉμeh
 πª©dGh  øª«dG  á«ªæJ  »a  ∑QÉ°ûJ  (iô`̀NCG  á«°SÉ«°S
 ¿ƒ«KƒëdG ¿Éc »àdG áæMÉ£dG ¬àeRCG øe ¬LGôNEG ≈∏Y
 øe  êhôîdG  »æ©j  Gògh !É¡ªbÉØJ  »a  kÉÑÑ°S  º¡°ùØfCG
 π«cƒc  º¡H  •ƒæªdG  Qhó``̀dGh  ,zá`̀«`̀fGô`̀jE’G  IAÉÑ©dG{
 øª«dG  QGô≤à°SÉH  åÑ©∏d  ¿Gô`̀jE’  ájhÉ«°û«∏e  ´GQPh
 ,»©°SƒàdG  »`̀fGô`̀jE’G  ´hô°ûªdG  ò«ØæJh  ,è«∏îdGh
 ∫ÓN  øe  øª«dG  ≈∏Y  áæª«¡dG  »a  ,¬JóæLCG  ≥«≤ëJh
 ,zäÓ``dG  Üõ``M{  ™`̀e  á«fÉæÑ∏dG  áHôéàdG  ñÉ°ùæà°SG
 ójó¡Jh  á«æª«dG  á«Yô°ûdG  ≈∏Y  ÜÓ≤f’G  á∏°UGƒeh
 ≈∏Y Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG É``̀eh ,…ƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG »`̀aGô`̀¨`̀é`̀dG ≥`̀ª`̀©`̀dG
 øª«¡ªc  á£∏°ùdG  ≈∏Y  á∏eÉμdG  Iô£«°ù∏d  ’EG  zÜQCÉ`̀e{

!∂jô°ûc ’ ≥∏£e
 »KƒëdG ™°†J ,á«cP ájOƒ©°S IQOÉÑe ¿PEG »g |
 Oƒ©j  ¿CG  É`̀eEG  :ºdÉ©dG  øe  iCGô``e  ≈∏Yh  ¬°ùØf  ΩÉ``eCG
 π°UGƒ«a IQOÉÑªdG ¢†aôj ÉeEGh »æWh »æªj π«°üØc
 á«fGôjE’G ´ÉªWC’G Ö∏¨J á«bGõJQG á«fGôjEG IGOCG ¬fƒc
 !Ó«°üØJh  á∏ªL  á«æª«dG  ídÉ°üªdG  ≈∏Y  øª«dG  »a

!Gòg øe ôãcCG ≥FÉ≤ë∏d ∞°ûc øe ¢ù«dh
 á«bGó°üe  ΩÉeCG  zø««KƒëdG{  IQOÉÑªdG  ™°†J  Éªc
 áHÉbôdGh  ,AÉ©æ°U  QÉ£ªH  ≥∏©àj  Éª«a  º`̀¡`̀JGAÉ`̀YOG
 äÓWÉªªdG  âØbhCG  »àdG  ,zIójóëdG{  ≈∏Y  á«ªeC’G
 ,º``̀gQƒ``̀eCG  º`̀°`̀ù`̀Mh É¡«a  ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG  Ωó`̀≤`̀J  á`̀«`̀ª`̀eC’G
 ´É`̀°`̀VhC’G  ≈∏Y  »cÉÑàdG  »`̀a  º`̀¡`̀JGAÉ`̀YOG  ÖfÉL  ≈`̀dG
 ÜôëdG ºFGôL ÜÉμJQG »a Ghôªà°SG »àdG ,á«fÉ°ùfE’G
 »cÉÑàdGh ≥«Ø∏àdGh ÜòμdG É¡∏X »a ¢SQÉªàd ,Égƒëf
 »æWƒdG ¢û«édGh ∞dÉëàdG ó°U ±É≤jE’ ,ºdÉ©dG ΩÉeCG
 ¿CG  áéëH  ,É¡ªFGôéd  á«æª«dG  π`̀FÉ`̀Ñ`̀≤`̀dGh  »æª«dG

!áeRC’G »a ÖÑ°ùdG ƒg ∞dÉëàdG
 ∞°ûμd  ÜÉ`̀Ñ`̀dG  âëàa  ájOƒ©°ùdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  |
 á`̀eRC’G  ∞jô©J  äOÉ``YCG  ¿CG  ó©H  ,äGAÉ``̀YO’G  ∂∏J  πc
 π«∏°†àdG  ¥ƒ°S  »a  É¡HÉÑ°SCG  âYÉ°V  óbh  øª«dG  »a
 ÜÓ≤f’G ÖÑ°ùH) ƒg Éª¡bÉØJ ¿CG  QÉÑàYÉH !»°SÉ«°ùdG
 á«fGôjE’G  IóæLCÓd  á«©ÑàdGh  …hÉ«°û«∏ªdG  ÜÉgQE’Gh

 ÜôëdG ¿CGh ,(è«∏îdGh ájOƒ©°ùdGh øª«dG ójó¡J »a
 »KƒëdG  ÜÉ``̀gQE’G  á¡LGƒeh  á«Yô°ûdG  IOÉ``YE’  »g
 á£∏°ùdG  ≈∏Y  »KƒëdG  AGóàY’G  øe  øª«dG  ôjôëJh
 ∂dòdh ,»æª«dG Ö©°ûdG ≈∏Yh á«æª«dG ¢VQC’G ≈∏Yh
 áMÉ°ùdG ≈dG z»KƒëdG{ IOƒ©d ÜÉÑdG IQOÉÑªdG âëàa
 (»HÉgQE’G »JÉeóîdG •ÉÑJQ’G) ∂ah á«æWƒdG á«æª«dG
 πM »a áªgÉ°ùªdG ójôj ¿Éc ¿EG ,»fGôjE’G ´hô°ûª∏d

!GOÉL ¿Éc ¿EGh øª«dG »a áeRC’G
?∂dP π©a »KƒëdG ™«£à°ùj π¡a

 √ó«H  ¢ù«d  √QGô``̀ b  ¿C’  ™«£à°ùj  ’  ƒ`̀g  ÉªàM
 ød  ¿Gô``̀jEGh  !¿ƒ∏∏ëªdG  ™ªéj  Éªc  ,¿Gô``̀jEG  ó«H  πH
 ≈∏Y  AÉ°†≤dG  »æ©j  ∂`̀dP  ¿C’)  IQOÉÑªdG  √ò¡H  πÑ≤J
 øY  »∏îàdGh  (øª«dG  »`̀a  …QÉª©à°S’G  É¡Yhô°ûe
 ¬«a  äôªãà°SG  …òdG  ø««Kƒë∏d  …hÉ«°û«∏ªdG  QhódG
 ájOƒ©°ùdGh  øª«dG  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  á∏î∏îd  ô«ãμdG

!è«∏îdGh
 ,´ÉîædG ≈àM á«fGôjEG áYÉæ°U ø««KƒëdG É«°û«∏e
 !?á©fÉ°U  ó°V  ∑ôëàdG  IOGQEG  ´ƒæ°üªdG  ∂∏ªj  π¡a
 »KƒëdG  •É`̀Ñ`̀JQG  ø««æª«dG  ø«≤∏©ªdG  ó`̀MCG  ∞°Uh

.∂dP ≈∏Y ¬≤aGƒfh !(»æ«L •ÉÑJQG) ¬fCÉH ¿GôjEÉH
 ájOƒ©°ùdG ¬«a â©°Vh á∏°UÉa á¶ëd ¿PEG »g |
 á≤«≤ëdG  ∂ëe  ≈∏Y  (»KƒëdG  ÜÉ``̀gQE’G)  É¡JQOÉÑªH
 èéëdG π``̀c  ≥`̀ jô`̀£`̀ dG  »``̀a  ä qô````̀Yh ,º``dÉ``©``dG  ΩÉ````̀eCG
 ∫ƒM  ,á«bƒ≤ëdGh  á«ªeC’Gh  á«dhódG  äGAÉ```YO’Gh
 ¿B’Gh  !É¡à«KQÉc  »a  ÖÑ°ùdG  øeh øª«dG  »a  ™°VƒdG
 ΩÉeCG QÉàîj ¿CG ’EG z»F’ƒdG π«°üØdG{ Gòg ΩÉeCG ¢ù«d
 øª«dG  ø«H ,¬JGAÉYOG πc øe ÉeÉªJ QÉY ƒgh ,ºdÉ©dG
 z»dÓªdG{ ¿Gô¡W ø«Hh ,Éª¡ëdÉ°üeh Ö©°Th øWƒc
 …ó≤Y  ∑ôëªch  ,IôÑîdGh  ìÓ°ùdÉH  ¬HÉgQE’  ºYGóc

!øª«dG »a ÜÉgQE’G Gò¡d »°SÉ«°Sh
 ÉeEG  :∂ëªdG  ΩÉeCG  É°†jG  ¬°ùØf  »æª«dG  Ö©°ûdGh
 ¬∏FÉÑbh  ¬JGOÉ«bh  √QOGƒch √Gƒb  πeÉμH  ∞£°üj ¿CG
 ,á«KƒëdG á°†Ñ≤dG øe øª«dG ôjôëàd á«Yô°ûdG ∞∏N
 É¡bõªJ  GójóëJ  á«KƒëdG  QOGƒμdG  π°UGƒJ  ¿CG  É`̀eEGh
 Éeh  ¿GôjEG  QÉàîàa  (á«KƒëdG  äGOÉ«≤∏d)  É¡Yƒ°†Nh

!è«∏îdGh øª«dG »a É¡JóæLCG ¬«æ©J
 ÖîædGh  á«æª«dG  πFÉÑ≤dG  πc  QhO  RôÑj  Éægh
 π°üØd  ∞JÉμàdG  »a  ,á«æª«dG  ÜGõ`̀MC’Gh  á«°SÉ«°ùdG
 øe  øª«dG  êGô`̀NEGh  ,»fGôjE’G  √QhO  øY  z»KƒëdG{
 ô«ãμdG  í°Vƒà°S  áeOÉ≤dG  ΩÉ``jC’Gh  ,áæMÉ£dG  ¬àeRCG

!IQOÉÑªdG ó©H

 ájOƒ©°ùdG  zƒ`̀μ`̀eGQCG{  ácô°T  âæ∏YCG  Iô`̀«`̀NC’G  á`̀ fhB’G  »a
 ,»dÉª°SCGôdG  ¥ÉØfE’G  ¢†ØN  É¡©bƒJ  -»ªdÉ©dG  §ØædG  ¥ÓªY-
 ÖÑ°ùH ,%44^4 áÑ°ùæH 2020 »a É¡MÉHQCG »aÉ°U ™LGôJ ó©H
 ¢ûeGƒg ™LGôJh ,¬LÉàfEG ¢VÉØîfGh §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG
 ôKCÉàdG  ƒg  ∂`̀dP  AGQh  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdGh  ,ôjôμàdG  »aÉ°üe
 â°Vôa »àdG ,ÉfhQƒc áeRCG  ÖÑ°ùH »ªdÉ©dG OÉ°üàbÓd ójó°ûdG
 »YÉ£b  âHô°Vh  ,ä’É`̀≤`̀à`̀f’Gh  ôØ°ùdG  ≈∏Y  IOó°ûe  G kOƒ`̀«`̀b
 ºgCG  øe  ó©j  §ØædG  ¿CG  Ωƒ∏©ªdG  ø`̀eh  .¿Gô«£dGh  áMÉ«°ùdG
 hCG  »é«∏îdG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  §≤a  ¢ù«d  ô`̀KDƒ`̀J  »àdG  ™∏°ùdG
 .¬∏c »ªdÉ©dG ƒªædG »a ôKDƒJ É¡æμdh ,§°ShC’G ¥ô°ûdG OÉ°üàbG
 øY åëÑj èàæe πc ¿EÉa »£ØædG ¢Vhô©ªdG áªîJ §°Sh »ah
 á«fÉμeEG  ≈∏Y  ôKDƒj  ÉªH  ™LGôàªdG  ¥ƒ°ùdG  Gòg  »a  ¬d  á°üM

.ø«éàæªdG ø«H ≥«°ùæàdGh ¥ÉØJ’G
 Iô«NC’G áfhB’G »a •ƒÑ¡dG ≈dEG §ØædG ô©°S √ÉéJG øμj ºdh
 âª°ùJG ô«°ü≤dG πLC’G »Øa .§ØædG QÉ©°SC’ Ió«MƒdG áª°ùdG ƒg
 äGô«¨à∏d  É¡à«°SÉ°ùM  ióe  ø«Ñj  Ée  ,ÜòHòàdÉH  QÉ©°SC’G  √òg
 §£N  hCG  äÉfhõîªdG  iƒà°ùªH  AGƒ°S  ,á≤∏©àªdG  AÉ`̀Ñ`̀fC’Gh
 ¢SQÉe ô¡°T »Øa .á«°SÉ«°ùdG äGô«¨àdGh çGóMC’G hCG ,êÉàfE’G
 ´ÉØJQG á©bƒàe ,…ô¡°ûdG Égôjô≤J ∂HhC’G âæ∏YCG ø«M 2021
 ,É«eƒj π«eôH ø«jÓe 5^89 ™bGƒH §ØædG ≈∏Y »ªdÉ©dG Ö∏£dG
 96^3 ≈dEG §ØædG ≈∏Y ™bƒàªdG »ªdÉ©dG Ö∏£dG »dÉªLEG π°ü«d
 Gòg ∫ÓN …OÉ°üàb’G •É°ûædG ´QÉ°ùJh ,É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e
 ™bƒàªdG  »ªdÉ©dG  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  ∫ó©e  ´É`̀Ø`̀JQGh  ,ΩÉ©dG
 èjõe  ô©°S  ó©°U  ÉfhQƒc  áëFÉL  ôKCG  QÉ°ùëfGh  ,%5^1  ≈dEG
 ƒªf ™eh .π«eôÑ∏d GQ’hO 69^14 ≈dEG π°ü«d %2 áÑ°ùæH âfôH
 ™LGôJ ób »£ØædG ∂HhCG êÉàfEG ¿Éc ∂HhCG ¬à©bƒJ …òdG Ö∏£dG
 êÉàfE’G ¢†ØN ≈dEG z¢ù∏H ∂HhCG{ AÉ°†YCG OÉYh ,ôjGôÑa ô¡°T »a
 »a  É«eƒj  π«eôH  ¿ƒ«∏e »aÉ°VEG  ¢†ØîH ájOƒ©°ùdG  ó¡©J  ™e
 ¢†ØN ¬ÑMÉ°U ób ™bƒàªdG Ö∏£dG ƒªf ¿CG …CG ,¢SQÉeh ôjGôÑa
 iƒà°ùe ≈dEG QÉ©°SC’G »a ´ÉØJQ’G Gòg ≈dEG ™aO Ée ,»∏©a êÉàfEG

.π«eôÑ∏d GQ’hO 70
 »dÉàdG Ωƒ«dG »Øa ,Oƒ©°üdG áªb ¿Éc ô©°ùdG Gòg ¿CG hóÑjh
 øY  äÉfÉ«H  ô°ûf  øμdh  ,™LGôàdG  »a  QÉ©°SC’G  äòNCG  Iô°TÉÑe
 Ö∏£dG  ºYO  øe ¬©Ñàj  Éeh ,»æ«°üdG  OÉ°üàb’G  »aÉ©J  ´QÉ°ùJ
 70  iƒà°ùe  ≈dEG  á«fÉK  Oƒ©°üdG  IOƒY  ≈dEG  iOCG  ,ábÉ£dG  ≈∏Y
 »YÉæ°üdG  èJÉædG  ƒªf  RhÉéJ  å«M  ,¢SQÉe  15  »a  GQ’hO
 êÉàfEG  ™ØJQGh  ,äÉ©bƒàdG  2021  ôjGôÑah  ôjÉæj  »a  »æ«°üdG
 áæ°ùdG øe IôàØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e %15 áÑ°ùæH ôjôμàdG »aÉ°üe
 ábÉW  ≈`̀ dEG  êÉàëj  …ƒ`̀≤`̀dG  »YÉæ°üdG  ƒªædG  Gò`̀gh  .á≤HÉ°ùdG
 ΩÉîdG  äGOGó``̀ eEG  ¢†ØN  ™e  Gò`̀g  AÉ`̀Lh  ,ôjó°üàdGh  øë°û∏d

.πjôHCG ≈àM É¡JÉ°†«ØîJ ¢ù∏H ∂HhCG ójóªJh ,…Oƒ©°ùdG
 øe  ôãcC’  Oƒ©°üdG  Gòg  óª°üj  ºd  ,∂`̀dP  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 áÑ°ùæH  »dÉàdG  Ωƒ«dG  »a  âfôH  ΩÉ`̀N  ô©°S  ¢†ØîfG  PEG  ,Ωƒ`̀j
 ,»μjôeC’G  §ØædG  äÉfhõîe  IOÉ`̀jR  øY  AÉÑfCÉH  G kôKCÉàe  %0^7
 Éμ«æjRGôà°SCG  ìÉ≤d ΩGóîà°SG á«HhQhC’G ∫hódG ¢†©H ≥«∏©Jh
 ¢†«ØîJ  ≈``̀dEG  ƒ`̀Yó`̀J  π`̀eGƒ`̀Y  É¡∏ch  ,19–ó«aƒμd  OÉ°†ªdG
 OÉYCG  »μjôeC’G  ΩÉîdG  ¢VÉØîfG  äÉfÉ«H  Qhó°U  øμdh  ,Ö∏£dG
 πbCG  áÑ°ùæH  …CG  %0^54  áÑ°ùæH  ´É`̀Ø`̀JQ’G  ≈`̀dEG  §ØædG  QÉ©°SCG
 QÉ©°SC’G  √ò`̀g  äOÉ``̀Yh  ,≥HÉ°ùdG  Ωƒ`̀«`̀dG  ¢VÉØîfG  áÑ°ùf  ø`̀e
 Q’hódG  ô©°S  ´ÉØJQÉH  IôKCÉàe  ¢SQÉe  18  »a  ¢VÉØîf’G  ≈dEG
 ójó°ûdG  ô«KCÉàdG  QGôªà°SGh  á«μjôeC’G  äÉfhõîªdG  ´ÉØJQGh
 ΩÉN  ô©°S  π°ü«d  ,…OÉ°üàb’G  •É°ûædG  ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉéd
 äÉeƒ∏©e  IQGOEG  âfÉch  ,π«eôÑ∏d  Q’hO  67^63  ≈`̀dEG  âfôH
 »μjôeC’G  ΩÉîdG  äÉfhõîe  ¿CÉH  äOÉ`̀aCG  ób  á«μjôeC’G  ábÉ£dG
 ó¡©ªd ôjó≤J øe óMGh Ωƒj ó©H π«eôH ¿ƒ«∏e 2^4`H äOGR ób
 QGó≤ªH  ¿hõîªdG  Gòg ¢VÉØîfG  ≈dEG  QÉ°TCG  »μjôeC’G  ∫hôàÑdG

 É¡JòîJG »àdG IójóédG ∫õ©dG äGAGôLEG ÖÑ°ùHh ,π«eôH ¿ƒ«∏e
 ¢†ØîfG  ÉfhQƒμH  äÉHÉ°UEG  ójGõJ  áé«àf  á«HhQhCG  ∫hO  IóY

.π«eôÑ∏d GQ’hO 63^18 ≈dEG ¢SQÉe 19 Ωƒj âfôH ΩÉN ô©°S
 §ØædG  QÉ©°SCG  •ƒÑg z¢ùcÉ°S  ¿ÉeódƒL{  ∂æH  ™bƒJ  ™eh
 ´ÉØJQGh ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ô«°ü≤dG πLB’G »a %9 ƒëæH
 ¢†ØîæªdG  ô©°ùdG  ¬∏ãªj  Ée  ¿CG  ’EG  ,»μjôeC’G  Q’hó`̀dG  ô©°S
 ô©°S  π°üj  ¿CG  ™bƒàj  ∂æÑdG  π©L  ób  øjôà°ûª∏d  á°Uôa  øe
 ,ΩÉ©dG  Gò`̀g  ∞«°U  »`̀a  π«eôÑ∏d  GQ’hO  80  ≈`̀ dEG  âfôH  ΩÉ`̀N
 ó°V  ø«°üëàdG  ä’ó©e  ´ÉØJQGh  Ö∏£dG  ƒªf  äGô°TDƒe  π©ØH

.19–ó«aƒc
 ƒg §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG »a ¿PEG º°SÉëdG πeÉ©dG ó©jh
 äGAGôLEG øe ¬©Ñàà°ùj Éeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G »°ûØJ
 QÉ©°SC’G Oƒ©°U »a º°SÉëdG πeÉ©dG Éªæ«H ,ácôëdG ó««≤Jh ∫õY
 ,ácôëdG ≈dEG  OÉ°üàb’G IOƒYh áëFÉédG √òg øe »aÉ©àdG ƒg
 ¢Vô©dG  áfRGƒe  äGAGô`̀LEG  ,áëFÉédG  √òg  IQGOEG  §°Sh  »ah
 ∂HhCG  πÑb  øe  çóM  Éªc  ,êÉàfE’G  ójóëàH  AGƒ°S  ,Ö∏£dG  ™e
 ƒªf  hCG  ,¢Vhô©ªdG  áªîJ  øe  ¢ü∏îàdG  øμªj  ≈àM  ,¢ù∏H
 πÑb  ø`̀e  çó`̀M  Éªc  ,äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀cô`̀Mh  »YÉæ°üdG  Ö∏£dG
 ¢SCGQ  ≈`̀dEG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ∫ƒNóHh  ,»æ«°üdG  OÉ°üàb’G
 äGQƒ£J  π¶J  ,øjOQƒà°ùªdGh  øjQó°üªdGh  ø«éàæªdG  áªFÉb
 »a  IôKDƒªdG  πeGƒ©dG  ôÑcCG  øe  »μjôeC’G  ¿hõîªdGh  êÉàfE’G
 ∫ÓN ô©°ùdG  Qƒ£J ¢VGô©à°SG  »a ÉæjCGQ  Éªc ,QÉ©°SC’G  ácôM
 á«μjôeCG ábÉW äÉcô°T äCGóH Iô«NC’G áfhB’G »ah .¢SQÉe ô¡°T
 IOƒ©H  ∫DhÉØàdG  áé«àf  §ØædG  QÉ©°SCG  Oƒ©°U  ∫Ó¨à°SG  »a
 »¡àæªdG ´ƒÑ°SC’G »a äGQÉØëdG øe ô«Ñc OóY áaÉ°VEÉH ,Ö∏£dG
 ƒgh ,IQÉØM 411 íÑ°üàd  9 QGó≤ªH äOGR å«M ,¢SQÉe 19

.2020 πjôHCG øe ºbQ ≈∏YCG
 »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ƒªf ¿CÉ°ûH z∂HhCG{ äÉ©bƒJ âfÉc GPEGh
 É¡fCÉ°T  ø`̀e  ¿É`̀c  ,¬`̀LÉ`̀à`̀fE’  É¡°†ØN  ™`̀e  §ØædG  ≈∏Y  Ö∏£dGh
 ¿hÉ©àdG áª¶æe{ øY IQOÉ°üdG äÉ©bƒàdG ¿EÉa ,QÉ©°SC’G Oƒ©°U
 áª¶æªdG »gh- 2022h 2021 »eÉ©d zá«ªæàdGh …OÉ°üàb’G
 ¿CG  ,πHÉ≤ªdÉH  äOÉ`̀aCG  ób  -ºdÉ©dG  äGOÉ°üàbG  ôÑcCG  º°†J  »àdG
 »∏ëªdG  èJÉædG  ¢Vƒ©J  ød  á`̀«`̀HhQhC’G  äGOÉ°üàb’G  ¢†©H
 …ƒ«°SB’G Ö∏£dG ¿Éc GPEGh .2022 ≈àM ¬Jô°ùN …òdG »dÉªLE’G
 ôãcCG  »`̀HhQhC’G  Ö∏£dG  äÉ©bƒJ  ¿EÉa  ,Ió«L  Iô«JƒH  ≈aÉ©àj
 §ØædG  ôjó°üàd  á«°ù«FQ  á£ëe  ≈∏Y  Ωƒé¡dG  øμdh  ,áeÉàb
 ¿Éc  äGOGó``eE’G  ¢†ØN  ™e  ÖæL  ≈dEG  É kÑæL  …Oƒ©°ùdG  ΩÉîdG
 √ÉéJG  ¿CG  ∂°T  ’h  ,QÉ©°SC’G  ´ÉØJQG  çhóM  »a  ¬°SÉμ©fG  ¬d
 ≈dEG  Ójhõæah  ¿Gô`̀jEGh  É«Ñ«d  êÉàfEG  IOƒ©H  ôKCÉà«°S  QÉ©°SC’G
 ºd GPEÉa ,¢Vhô©ªdG IOÉjR ≈dEG …ODƒà°S »àdGh ,»£ØædG ¥ƒ°ùdG
 ,•ƒÑ¡∏d á∏HÉb π¶J QÉ©°SC’G ¿EÉa Ö∏£dG »a Oƒ©°U É¡ÑMÉ°üj
 »ÑfÉL ≈∏Y IôKDƒªdG πeGƒ©dG π©ØH §ØædG QÉ©°SCG ¿EÉa Gòμgh
 É kYÉØJQG  ,á«°ùμY •ƒ¨°V âëJ á©bGh π¶J Ö∏£dGh ¢Vô©dG
 »ah  ,¿ƒéàæªdG  ó«Øà°ùj  ´ÉØJQ’G  ádÉM  »ah  ,É k°VÉØîfGh

.¿ƒμ∏¡à°ùªdG ó«Øà°ùj ¢VÉØîf’G ádÉM
 äÉª∏°ùe  øe  ó©j  Q’hó``̀dGh  §ØædG  ø«H  •É`̀Ñ`̀JQ’G  ¿C’h
 ºdÉ©dG äGQOÉ°U øe %50 øe ôãcCG ¿EG å«M ,»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
 ÜòHòàdG  ¿EÉ`̀a  ,∫hôàÑdG  É¡«a  ÉªH  Q’hó`̀dÉ`̀H  É¡àª«b  ™`̀aO  ºàj
 ôKDƒj  Éªc  ,§ØædG  ô©°S  ≈∏Y  ôKDƒj  √ô©°S  »a  ÜGô£°V’Gh
 ô©°S  ¢VÉØîfÉa  ;πHÉ≤ªdG  »a  iô`̀NC’G  äÓª©dG  º««≤J  ≈∏Y
 ¿CG  Éªc  ,ΩÉîdG  §ØædG  ô©°S  ´ÉØJQG  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  ¿PEG  Q’hó`̀ dG
 ,ΩÉîdG §ØædG ô©°S ¢VÉØîfG ≈dEG  …ODƒj É°†jCG  √ô©°S ´ÉØJQG
 »a  Q’hó`̀ dG  ô©°S  ´É`̀Ø`̀JQGh  ,á«°ùμY  ábÓY  Éª¡æ«H  ábÓ©dÉa
 ÜÉÑ°SCG  øe  ¿Éc  á«°ù«FQ  äÓªY 6 ôÑcCG  AGREG  Iô«NC’G  áfhB’G

.§ØædG ô©°S •ƒÑg
 â∏©L §ØædG QÉ©°SCG ÜòHòJ IôgÉX ¿EÉa ,iôNCG á«MÉf øe
 É¡JÉ«é«JGôà°SG  »æÑJ  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  πc
 OÉªàY’G øe QôëàdG ≈∏Y πLC’G á∏jƒ£dG ájOÉ°üàb’G ÉgGDhQh
 ƒg Éªc §ØædG ¿CG ’EG ,á«é«JGôà°S’G á©∏°ùdG √òg ≈∏Y ≥∏£ªdG
 ¢VÉØîfG πãe óbh ,»é«∏îdG OÉ°üàb’G OÉªY ƒg ∫GRÉe Ωƒ∏©e

 áëFÉL  á¡LGƒªd  á«aÉ°VE’G  áØ∏μdG  ™`̀e  É kÑcGƒàe  ,√QÉ`̀©`̀°`̀SCG
 âfÉch  .OÉ°üàb’G  Gò`̀g  ≈∏Y  Gô«Ñc  §¨°V  ô°üæY  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ≈dEG  ô«°ûJ 2020 ƒ«fƒj »a »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U äGôjó≤J
 ™e  ,2020  »a  %7^6  áÑ°ùæH  »é«∏îdG  OÉ°üàb’G  ¢TÉªμfG
 ¢ùμ©fGh  .2021  »a  %2^5  áÑ°ùæH  É«HÉéjEG  Gƒªf  É¡≤«≤ëJ
 áØ∏îe ,á«é«∏îdG ∫hódG äÉfRGƒe ≈∏Y §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ
 áfRGƒªdG  »a  õé©dG  áª«b  ≠∏Ñàd  ,¬jOÉØJ  ™«£à°ùJ  ’  G kõéY
 á«àjƒμdG áfRGƒªdG õéY ≠∏H Éª«a ,Q’hO QÉ«∏e 38 ájOƒ©°ùdG
 ôHƒàcCG  »a  »dhódG  ∂æÑdG  ™bƒJh  ,Q’hO  äGQÉ«∏e  5^7  ƒëf
 âjƒμdG »a »≤«≤ëdG »∏ëªdG èJÉædG »dÉªLEG ¢TÉªμfG 2020
 ,%2  áÑ°ùæH  ô£bh  ,%9  áÑ°ùæH  ¿Éª oY  áæ£∏°Sh  %7^9  áÑ°ùæH

.%5^4 ájOƒ©°ùdGh ,%1^1 áÑ°ùæH øjôëÑdGh
 ≈`̀dEG  π°UƒàdÉH  ºdÉ©dG  OÉ°S  …ò``dG  ∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀dG  Aƒ°V  »`̀ah
 »aÉ©J IOƒY ≈∏Y ∂dP ô«KCÉJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V äÉMÉ≤d
 OÉ°üàb’G ¥ÉaBG{ ôjô≤J ™bƒJ ó≤a ,á«£ØædG ¥ƒ°ùdG ≈∏Y Ö∏£dG
 2021  ΩÉY  π¡à°ùe  »a  IóëàªdG  ºeC’G  øY  QOÉ°üdG  z»ªdÉ©dG
 »a  %3^5  áÑ°ùæH  ƒªædG  ≈``̀dEG  »é«∏îdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  IOƒ``̀Y
 ´É£b  ¿ƒμj  ¿CGh  ,2020  »a  %5^4  ¢TÉªμfG  πHÉ≤e  2021
 ∫hód  á«eƒμëdG  äGOGô``̀jE’G  ƒªæd  »°ù«FôdG  ∑ôëªdG  ábÉ£dG
 áé«àf  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  »a  QÉ©°SC’G  â£Ñg  ¿CG  ó©H  ,¢ù∏éªdG
 êÉàfE’G  äÉ°†«Øîàd  ¢ù∏éªdG  ∫hO  ∫ÉãàeGh  ,ÉfhQƒc  »°ûØJ
 ÖJôJ  Ée  ƒ`̀gh  ,á«Yƒ£dG  äÉ°†«ØîàdG  øY  kÓ°†a  ,áeõ∏ªdG
 áfQÉ≤e ,%35 áÑ°ùæH 2020 »a §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ¬«∏Y
 äGOGô`̀jE’G  ¢VÉØîfG  ºZôHh  ,2019  »a  QÉ©°SC’G  §°SƒàªH
 â¨∏H ájõ«ØëJ ΩõëH á«é«∏îdG ∫hódG âeÉb ó≤a ,á«eƒμëdG

.Q’hO QÉ«∏e 194 É¡àª«b
 øjôªãà°ùªdG äÉeóîd õjOƒe ádÉch â©bƒJ Gòg ÖfÉL ≈dEG
 äÉfRGƒªdG  »a  »dÉëdG  õé©dG  ó°S  2021  ôjGôÑa  ô`̀NBG  »a
 »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »a  AÉ°†YC’G  ∫hó∏d  áeÉ©dG
 áLÉM  »a  É¡∏©éj  ød  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,2021  »a  Iô«Ñc  áÑ°ùæH
 …òdG ƒëædG ¢ùØf ≈∏Y 2021 »a ájOÉ«°S äGóæ°S QGó°UEG ≈dEG
 ÜÉÑ°SC’G ¿EG Égôjô≤J »a ádÉcƒdG âdÉbh ,2020 »a ¬H âeÉb
 §ÑJôªdG ¥ÉØfE’G ≈dEG áLÉëdG ™LGôJ »g ∂dP ≈dEG ƒYóJ »àdG
 ´ÉØJQGh  ,ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G  ´QÉ°ùJh  ,ÉfhQƒc  áëFÉéH

.§ØædG QÉ©°SCG
 QÉ©°SCG  ÜòHòJ  ô«KCÉàH  á£ÑJôªdG  ôjQÉ≤àdG  çóMCG  ¿CG  ô«Z
 πjƒªàdG  â«H{  ôjô≤J  ƒg  »é«∏îdG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  §ØædG
 OÉ°üàb’G  ≥≤ëj ¿CG  ¬«a  ™bƒJ  …òdG  ,¢SQÉe  19 »a  z»dhódG
 %4^9 ¢TÉªμfG πHÉ≤e 2021 »a %2^5 áÑ°ùæH Gƒªf »é«∏îdG
 ƒªfh §ØædG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ≈dEG ƒªædG Gòg ™Lôjh .2020 »a
 ¿Éc  ¿CG  ó©H  ,%3^1  §°SƒàªH  »£ØædG  ô«Z  »∏ëªdG  èJÉædG
 ôjô≤àdG  »æÑjh  ,2020  »a  %4^1  áÑ°ùæH  É k©LGôJ  πé°S  ób
 GQ’hO 60 π«eôÑ∏d ™bƒàe ô©°S §°Sƒàe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¬JÉ©bƒJ
 ô©°S  §°Sƒàe ≈∏Y %40 áÑ°ùæH  ójõj  ô©°S ƒgh ,2021 »a

 .»°VÉªdG ΩÉ©dG
 áfRGƒªdG õéY áÑ°ùf ™LGôJ ≈∏Y ´ÉØJQ’G Gòg ¢ùμ©æjh
 »a %9^1 øe »é«∏îdG »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ≈dEG  áeÉ©dG
 ≥≤ëJ  ¿CG  ôjô≤àdG  ™bƒJ  Éª«a  ,2021  »a  %1^2  ≈dEG  2020
 ¿Éª oY áæ£∏°Sh ,%2^6 äGQÉeE’Gh ,%2^4 ƒªf ∫ó©e ájOƒ©°ùdG
 ,%3^4  øjôëÑdGh  ,%2^2  âjƒμdGh  ,%3^3  ô£bh  ,%1^4
 øμªJ  á«HÉéjE’G  ä’ó©ªdG  √òg  ≥«≤ëJh  ƒªædG  Gòg  Rõ©jh
 ,ºî°†àdG  ä’ó©e  ≈∏Y Iô£«°ùdG  øe  á«é«∏îdG  äGOÉ°üàb’G
 øcÉ°ùªdG äGQÉéjEÉc OGô«à°S’ÉH á£ÑJôªdG ô«Z OƒæÑdG á°UÉNh
 »gh  ,ø«μ∏¡à°ùªdG  á∏°S  §°Sƒàe  øe  %27  ƒëf  πμ°ûJ  »àdG
 òæe  ôªà°ùe  ¬Ñ°T  πμ°ûH  É k°VÉØîfG  â≤≤M  »àdG  äGQÉ`̀é`̀jE’G
 ¿ƒμJ  ¿CG  z¢ùμªfƒμjEG  OQƒØ°ùcCG{  ô°TDƒe  ™`̀bƒ`̀Jh  ,2018
 ,âjƒμdG  »a  %2^2h  ,øjôëÑdG  »a  %0^8  ºî°†àdG  ä’ó©e
 ,ájOƒ©°ùdG  »a  %3^6h  ,ô£b  »a  %0^8h  ,¿É`̀ª`̀ oY  »a  %3h
 ≈dEG …OÉ°üàb’G •É°ûædG IOƒY ºYój Éªc ,äGQÉeE’G »a %0^7h

.¢ù∏éªdG ∫hO »a á°†ØîæªdG IóFÉØdG QÉ©°SCG »aÉ©àdG

 á`̀cô`̀ë`̀dG  ¿CG  ±hô``̀©``̀ª``̀dG  ø``̀e
 á«ªdÉ©dG äÉcôëdG øe ó©J á«Ø°ûμdG
 »¡a  ,»`̀aGô`̀¨`̀é`̀dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 π°Uh óbh ,∫hódG øe ójó©dG πª°ûJ
 ≈dEG  É¡àjƒ°†Y  »a  ø«Ñ°ùàæªdG  OóY
 AÉ°†YC’G  áaÉ°ûμdG  øe  É kfƒ«∏e  50

.ºdÉ©dG ∫ƒM ádhO 224 »a
 ácôëdG  ¬`̀H  õ«ªàJ  É`̀e  Rô```̀HCGh
 É k«≤«≤M  É k≤∏£æe  É¡fƒc  á«Ø°ûμdG
 AGƒ`̀°`̀S ,±É`̀°`̀û`̀μ`̀à`̀°`̀S’Gh ±QÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d
 ±QÉ©àdGh  ¢UÉî°TC’G  ÖfÉL  ø`̀e
 ±ô©àdG  ÖfÉL  øe  hCG  ,»fÉ°ùfE’G

 πc ≈©°ùJ PEG ,ºdÉ©ªdGh äÉaÉ≤ãdG ≈∏Y
 ,áaÉ°ûμ∏d  É¡àjƒ°†Y »a »ªàæJ ádhO
 É¡°û«©J  »àdG  äGQƒ£àdG  ÖcGƒJ  ¿C’
 ,É¡∏«°UÉØJ  πμH  á«Ø°ûμdG  á`̀cô`̀ë`̀dG

 ájƒ°†©dG  áfÉμe  ø`̀e  Rõ`̀©`̀Jh  É kaô°ûe  k’É`̀ã`̀e  »£©àd
 øe  ójõª∏d  ;á`̀≤`̀ã`̀dG  å`̀Hh  º`̀Yó`̀dG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  á«∏ëªdG

 .∫ÉéªdG Gòg »a AÉ£©dG
 »a  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG  ácQÉ°ûe  G kóL  »©«Ñ£dG  øeh
 á«LQÉîdGh á«∏ëªdG äÉcQÉ°ûªdGh πaÉëªdG øe ójó©dG
 ≥≤ëJ Ée Gògh ,É¡d ≈©°ùJ »àdG ±GógC’G á∏ªL ≥«≤ëàd
 ±GôàY’G ºJ ¿CG òæe øjôëÑdG áμ∏ªe iƒà°ùe ≈∏Y kÓ©a
 kÓé°ùe  G kƒ°†Y  âëÑ°UCGh  »Hô©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É¡H
 Ö°ùëH  1968  ΩÉ`̀Y  »a  »Hô©dG  »Ø°ûμdG  ÖàμªdG  »a
 ôHƒàcCG ô¡°T øe ådÉãdG »a QOÉ°üdG …ô«eC’G Ωƒ°SôªdG
 ,IôàØdG ∂∏J »a zøjôëÑdG áaÉ°ûc á«©ªL ¿ƒfÉb{ ¿CÉ°ûH
 ¢ù£°ùZCG ô¡°T øe ™HÉ°ùdG »a É k«dhO É¡H ±GôàY’G ºJh
 ÖàμªdG  »a  ájƒ°†©dG  πeÉc  G kƒ°†Y  â∏é°Sh  1970
 »Ø°ûμdG ôªJDƒªdG »a ≈dhC’G É¡àcQÉ°ûe âfÉch ,»ªdÉ©dG

 .¿ÉHÉ«dG »a ó≤Y …òdG øjô°û©dGh ådÉãdG »ªdÉ©dG
 á«ª°SQ  IQÉ``̀ jR  ø«H  ,äÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  √ò`̀g  Oó`̀©`̀à`̀Jh
 »£©j  Ée  ...»Ø°ûc  º«îeh  á°SGQOh  Ihó`̀fh  ôªJDƒeh
 äÉbÓ©dG ôjƒ£Jh äGôÑîdG ∫OÉÑàd ¢UôØdG øe ô«ãμdG
 ÖfÉL ≈dEG  ,ó«©ÑdGh  ô«°ü≤dG  ióªdG  ≈∏Y ÉgQÉªãà°SGh

 .óFGƒØdG øe ójó©dG
 º¡°ùJ  äÉcQÉ°ûªdG  √òg  πãe  ¿CG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉHh
 »a  É k°Uƒ°üN  ¢ùØædG  ≈∏Y  OÉªàY’G  »a  ô«Ñc  πμ°ûHh
 ÉªHQh  ,É¡d  §£îªdG  ô«Zh  áFQÉ£dG  ±hô¶dG  á¡LGƒe
 »a  G kóL  áHQÉ≤àe  É k«∏ëe  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©«ÑW  ¿ƒμJ
 ¬fCG  ’EG  ,∑ôà°ûªdG  É¡KQEGh  á¶aÉëªdG  É¡à©«ÑWh É¡àaÉ≤K
 ∫hódG »a äÉbhôØdG øe ójó©dG RôÑJ á∏HÉ≤ªdG á¡édG »a
 ¿Gó∏ÑdG  »a  OƒLƒe  ƒg  ÉªY  É keÉªJ  ∞∏àîJ  ,á«ªdÉ©dG

 .á«Hô©dG
 óFÉ≤dG ñCÓd áHôéJ ™bGh øeh ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Yh
 ,øjôëÑdG áaÉ°ûμH ÜÉÑ°ûdG áæéd ¢ù«FQ …OGô©dG óªëe
 »a  øjô°û©dGh  ådÉãdG  »ªdÉ©dG  »Ø°ûμdG  º«îªdG  »Øa
 ∑QÉ°T  …òdG  ,Ω2015  ¢ù£°ùZCG  »a  º«bCG  …òdG  ¿ÉHÉ«dG
 Qƒ°üàJ  ¿CG  ∂dh  ,óFÉbh  ±É°ûc  ∞dCG  33  øe  ôãcCG  ¬«a
 äGOGó©à°S’G øe ô«ãμdG êÉàëj …òdG ºî°†dG Oó©dG Gòg
 á«æeC’G  äÉjƒà°ùªdGh  ó© o°üdG  ™«ªL  ≈∏Y  Iô«ÑμdG

 .Égô«Zh á«eÓYE’Gh ájQGOE’Gh

 ∂`̀ fƒ`̀ch ,iô`````̀NCG á`̀¡`̀L ø```̀eh
 º`̀∏`̀bCÉ`̀à`̀dG  ∂«∏Y  ,»`̀ª`̀dÉ`̀Y  çó``̀M  »`̀a
 á∏«°Sh  π°†aCÉH  äGóéà°ùªdG  ™`̀e
 »a ¿ƒμà°S , kÓãªa ,áæμªe á≤jôWh
 á«Yƒf  QÉ«àNG  ∞bƒe  ™e  á¡LGƒe
 QÉμaC’G  ,∂dP  ≈∏Y  IhÓYh  ,ΩÉ©£dG
 ™e ™WÉ≤àJ ’ ÉªHQ »àdG äÉaÉ≤ãdGh
 »a »bô°ûdG »Hô©dG ¿É°ùfE’G á©«ÑW

 .¬àÄ«Hh ¬£«ëe
 zπ``̀YÉ``̀Ø``̀à``̀dG{  ´ƒ``̀ °``̀Vƒ``̀e  ¿EG 
 Üƒ©°ûdG  ø«H  »aÉ≤ãdG  z∫OÉÑàdG{h
 ôãcCG  ≥jôW  øY  QÉ°ûàf’G  »a  ò`̀NCG
 ≈≤Ñjh  ,»aÉ≤K  èeÉfôHh  áª¶æe  øe
 ôFÉ°S  ø«H  øe  G kRQÉH  áaÉ°ûμdG  ió°U
 ô`̀KCÉ`̀à`̀dG π``̀X »``̀a ,äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG √ò```g
 ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  OƒLƒH  ô«KCÉàdGh
 äGôéëdG  IQƒ°S »a ≈dÉ©J  ∫ƒ≤j  .áØ∏àîªdG  ΩÓYE’Gh
 ≈ nãfoCG nh  mô nc nP  ø q pe  º ocÉ næ r≤ n∏ nN  É sfpEG  o¢SÉsædG  É n¡ tjnCG  É nj{  :13  ájB’G
 π«dO ôÑcCG Gògh z..Gƒoa nQÉ n©nà pd nπ pFÉ nÑ nb nh É kHƒ o© o°T rº ocÉ nær∏ n© nL nh

 .¢SÉædG ø«H ±QÉ©àdG á«ªgCG ≈∏Y IQÉ°TEGh
 ¢ù°SDƒe  ¬«∏Y  ócCG  Ée  Gòg  ,IôμØdG  √ò¡H  k’É°üJGh
 ácôëdG ¿CÉH ¬dƒb »a ∫hÉH ¿OÉH OQƒ∏dG á«Ø°ûμdG ácôëdG
 ,øjôNB’G  áeóNh  á«ªdÉ©dG  Iƒ`̀NC’G  øe  ºdÉY  á«Ø°ûμdG
 ´É°ùJÉH  ójóédG  π«édG  ™àªàj  ¿CG  ójôf  ÉæfEG{  ¬dƒbh
 ÉæfCÉH ±GôàY’Gh IƒNC’G ÇOÉÑe ô°ûf ≈∏Y πª©jh ≥aC’G
 hCG  ¥GôYC’G hCG  ¿ÉjOC’G âfÉc Éª¡e óMGh ÜCG øe IƒNEG

.z∫hódG
 õ¡àæf  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh  ,á`̀d’O  äGP  IQÉ°TEG  »ah
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ™«ªéd  á``̀jƒ``̀NC’G  á«ëàdG  ºjó≤àd  á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG
 á«Ø°ûμdG  Iƒ``̀NC’G  Ωƒ«H  k’ÉØàMG  áaÉ°ûμdG  AÉ`̀bó`̀°`̀UCGh
 Ωƒj  ƒ`̀gh  …QÉ`̀é`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀e  22  ≥``̀aGh  …ò``̀dG  »Hô©dG
 Ωƒ«dG  Gò`̀g  ,1945  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  á©eÉL  ¢ù«°SCÉJ
 äÉfÉLô¡ªdGh  ä’É`̀Ø`̀à`̀M’G  á`̀eÉ`̀bE’  ¬«a  ™ªàéf  …ò`̀ dG
 ™bGƒdG Éæ«∏Y â°Vôa »àdG ÉfhQƒc áëFÉL ’ƒd Iô«ÑμdG

.»°VGôàa’G »fhôàμdE’G
 áeÓY  πãªj  »Hô©dG  á«Ø°ûμdG  Iƒ``̀NC’G  Ωƒ`̀j  ¿EG
 ø«Hh  ,óMGƒdG  øWƒdG  OGôaCG  ø«H  §HGôàdG  äÉeÓY  øe
 ,ÜQÉ≤àdGh ºMÓàdG øe ƒL »a á«Hô©dG ¿ÉWhC’G Üƒ©°T
 ,áaÉ°ûμdG AÉbó°UCG øe ø«ªàæªdG ô«¨dh ø«ªàæª∏d AGƒ°S
 ≥≤ëJh  äÉ©ªàéªdG  ¥ÉaBG  »a  IóàªªdG  É¡aGógCG  ô°ûæàd

 .É«∏©dG É¡JÉjÉZ
 ¬ª°†j …òdG ∫ƒ¡ªdG Oó©dG ¥QÉa π¶j ,¬JGP óëHh
 ¿É«H  »a  É vª¡e  É kYƒ°Vƒe ¿ƒμ«d  É k«aÉc  »ªdÉ©dG  º«îªdG
 .á«∏ëªdGh á«Hô©dG äÉª«îªdG øY ¬∏ªëj …òdG õjÉªàdG
 ,¿É°ùfE’G  É¡H  »JCÉj  »àdG  QÉμaC’G  ≈≤ÑJ  ,ô«NC’G  »ah
 »g  ,á«ÑæLC’G  hCG  á«Hô©dG  ¬àjƒg  øY  ô¶ædG  ¢†¨H
 ,É¡à£°SGƒH  ójóédG  ∞«°†jh  ™æ°üj  »`̀à`̀dG  QÉ`̀μ`̀ aC’G
 ≈≤Ñjh ,ácôëdG √òg õ«ªJ πLCG øe É¡dÓN øe »£©jh
 ácôëdG  »`̀a  IRQÉ``̀H  áª°S  QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  ójóéàdG  ≥`̀jô`̀W
 ≈≤ÑJh  ,äÉjƒà°ùªdG  ≈∏YCG  ≈dEG  É¡H  AÉ≤JQÓd  á«Ø°ûμdG
 »a á«fÉ°ùfE’G äÉbÓ©dG ∫Éμ°TCG πªLCGh ºgCG øe IƒNC’G

 .ácôëdG √òg

»é«∏îdG OÉ°üàb’G ≈∏Y √ô``«KCÉJh §ØædG QÉ©°SCG Üò``HòJ
á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

..z»aÉ≤ãdG  πYÉØàdG{h  z…ƒNC’G  §HGôàdG{
ºdÉ©dGh  Üô©dG  áaÉ°ûc  ø«H  ô«ÑμdG  ÉªgôKCGh

 :º∏≤H
»é«gÉª°ùdG óªMCG ¥OÉ°U

áÑ©°U äÉjóëJ ΩÉ`eCG ¿É`°ùfE’G á`ë`°U ..ÉfhQƒc ≈dEG AGƒ¡dG çƒ∏J øe
 øjôëÑdG âHô°V »àdG AÉLƒ¡dG áØ°UÉ©dG
 ,¢SQÉe  13h  12  ,âÑ°ùdGh  á©ªédG  »eƒj
 ìÉÑ°Uh  kAÉ°ùe  á©ªédG  Ωƒj  É¡JhQP  â¨∏Hh
 ≈dEG  º¡Jô£°VGh  ¢SÉædG  âeõdCG  ,âÑ°ùdG  Ωƒj
 kÉHôg kÉ«∏c êhôîdG ÖæéJh º¡dRÉæe »a AÉ≤ÑdG
 ä’ÉëdG  óæY  ’EG  ,»©«Ñ£dG  çƒ∏àdG  Gòg  øe
 ô°Uô°üdG  íjôdG  √ò¡a  .áë∏ªdG  ájQhô°†dG
 áHôJC’G É¡©e â∏ªM Éæ«∏Y âdõf »àdG á«JÉ©dG
 áHôJC’Éa ,»dÉîdG ™HôdG AGôë°U øe QÉÑ¨dGh
 äÉaÉ°ùe  â∏≤àfG  Iô«ÑμdG  äÉª«°ùédG  äGP
 áHôJC’G ÉeCGh ,¢VQC’G ≈∏Y âÑ°SôJh Iô«°üb
 á«gÉæàe  É¡°†©Hh  Iô«¨°U  É¡JÉª«°ùL  »àdG
 ,á∏jƒW äÉaÉ°ùe ìÉjôdG É¡à∏ªëa ,ô¨°üdG »a
 ≈àM ∫hó∏d á«aGô¨édG OhóëdG É¡©e äôÑYh
 kÉ«∏c  OÓ`̀Ñ`̀dG  â£¨a  ,øjôëÑdG  ≈``̀dEG  â∏°Uh
 ÖÑ°ùªdG  ¿ƒ∏dG  »dÉ≤JôÑdG  ôØ°UC’G  QÉÑ¨dÉH

.¿É«MC’G ¢†©H »a äƒªdGh ¢VGôeCÓd
 ócDƒJ  ,IôÑ¨ªdG  ä’ÉëdG  √òg  πãe  »Øa
 øe  ô«ãμdG  ¿CG  á≤HÉ°ùdG  äGôÑîdGh  ÜQÉéàdG
 á≤∏©àe  á«°Vôe  ¢VGôYCÉH  ¿ƒHÉ°üj  ¢SÉædG
 ,áëμdGh  ∫É©°ùdG  πãe  ,»°ùØæàdG  RÉ¡édÉH
 RÉ¡édG  ÜÉ`̀¡`̀à`̀dGh  ,º¨∏ÑdG  áÑ°ùf  ´É``Ø``JQGh
 äÉHƒf  OÉjORGh  ,»∏Ø°ùdGh  …ƒ∏©dG  »°ùØæàdG
 ÜÉ`̀¡`̀à`̀dGh ,ƒ``̀Hô``̀dG ø``̀e »`̀fÉ`̀©`̀j ø`̀ª`̀d ƒ``̀Hô``̀dG
 áªLÉædG á«°SÉ°ùëdG IOÉjRh ,á«ØfC’G Üƒ«édG
 ä’ÉM  »`̀ah  ,á≤«bódG  äÉª«°ùédG  √ò`̀g  øY
 Ω’BGh  ¢ùØæàdG  ≥«°†H  ¿É°ùfE’G  ÜÉ°üj  IOÉM
 ä’Éë∏d  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  òNDƒ«a  Qó°üdG  »a
 ºgGƒãe  ≈`̀ dEG  ¢†©ÑdG  π≤àæj  ó`̀bh  ,áFQÉ£dG
 ≈∏Y  É¡JóMh  áHÉ°UE’G  Ió°T  ÖÑ°ùH  ô«NC’G
 ≈dG  áÑ°ùædÉH  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,»°ùØæàdG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG
 øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdGh  ,ø°ùdG  QÉÑch  ,∫ÉØWC’G

.»°ùØæàdG RÉ¡édG »a ¢VGôeCG
 k’Éãe  ó`̀©`̀ oj  øjôëÑdG  »`̀a  Éæd  çó`̀M  Éªa
 ,¿É°ùfE’ÉH  çƒ∏àdG  ¬∏©Øj  É`̀e  ≈∏Y  kÉNQÉ°U
 ≈∏Y  QOÉ`̀b  á°UÉN  AGƒ`̀¡`̀dG  çƒ∏J  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀jh
 »ah ,ôμÑªdG äƒªdGh áeÉ©dG áë°üdG º«£ëJ
 ,»©«Ñ£dG  çƒ∏àdÉH  ¬«∏Y  ≥∏£of  ∫ÉãªdG  Gòg
 á«ª°SƒªdG á«NÉæªdG äGô«¨àdG øY ºLÉædG …CG
 É¡d  ¿É°ùfE’G  …ó`̀jCG  ¿CÉH  º∏©dG  ™e  ,á«©«Ñ£dG
 ä’ÉëdG √òg πãe Ió°T OÉjORGh ºbÉØJ »a QhO

 »àdG äÉKƒ∏ªdÉa .á«NÉæªdG
 …ƒédG AGƒ¡dG ≈dEG É¡≤∏£oj
 »`̀à`̀FÉ`̀e ø```̀e ô```̀ã```̀cCG ò``̀æ``̀e
 »fÉK  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,ΩÉ`̀Y
 ¿Éã«ªdGh  ¿ƒHôμdG  ó«°ùcCG
 ≈``̀dEG  äOCG  ó``̀b  É`̀ª`̀gô`̀«`̀Zh
 ô`̀«`̀¨`̀à`̀dG Iô``̀gÉ``̀X çhó````̀M
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  »NÉæªdG
 IôgÉ¶dG  √ò`̀gh  ,»`̀dhó`̀dG
 ¢VÉØîfG  É`̀¡`̀JGOhOô`̀e  øe
 ,QÉ``````̀£``````̀eC’G iƒ```̀à```̀°```̀ù```̀e
 IQGô``̀M á```̀LQO ´É``̀ Ø``̀ JQGh
 ,É`̀¡`̀à`̀fƒ`̀î`̀°`̀Sh ¢```````̀VQC’G

 ≈`̀dEG É`̀gQhó`̀H …ODƒ``̀J √ò`̀gh
 ,á«ë£°ùdG  áHôàdG  ±ÉØL
 É¡côëJ  ádƒ¡°Sh  ,É¡μμØJh
 É¡∏≤fh  ,É¡d  ìÉjôdG  πªMh

 .á∏jƒW äÉaÉ°ùe ≈dEG
 …òdG  çƒ∏àdG  ∑Éæg  ¬°ùØf  âbƒdG  »`̀ah
 äÉjó©J  √Gój  âÑμJQÉa  ,kÉ«∏c  ¿É°ùfE’G  ¬©æ°U
 øe  áÄ«ÑdG  äÉeôM  ≈∏Y  ≈°üëJ  ’h  ó©J  ’
 äÉjó©àdG √òg ó°TCG øeh ,áHôJh ,AÉeh ,AGƒg
 íª°S »àdG äÉKƒ∏ªdG »g áeÉ©dG áë°üdÉH kÉμàa
 òæe  …ƒédG  AGƒ¡dG  ≈`̀dEG  É¡bÓWEÉH  ¿É°ùfE’G
 äÉ£ëe  øe  ≥∏£æJ  äÉKƒ∏ªdÉa  ,ø«fôb  ƒëf
 Ωƒª°ùdGh ,ºdÉ©dG ¿óe πc »a AÉHô¡μdG ó«dƒJ
 »ah »M πc »a äGQÉ«°ùdG ø«jÓe øe å©ÑæJ
 øe å©ÑæJ äÉKƒ∏ªdGh ,ÉæÑcƒc ≈∏Y áæjóe πc
 »a ΩƒëJ »àdG äGôFÉ£dG øe ±’B’G äGô°ûY
 É¡d  íª°ùf ô°ûÑ∏d  áμ∏¡ªdG  Ωƒª°ùdGh ,ÉæFÉª°S
 ™fÉ°üªdG  øe ø«jÓªdG  øNGóe øe êhôîdÉH

.áeQÉ°U áëaÉμe hCG á«≤«≤M áHÉbQ ¿hóH
 »àdG  äÉKƒ∏ªdG  øe  ΩÉ°ùdG  §«∏îdG  Gò¡a
 ’h  ,»¡àæJ  ’  …ƒ`̀é`̀dG  AGƒ`̀¡`̀dG  ≈``dEG  É¡≤∏£f
 ôgÉ¶e ≈dEG  âdƒëJ ÉªfEGh  ,≈æØJ  ’h ,∫hõJ
 ,Éææ«YCG  ΩCÉH  ÉgógÉ°ûfh ÉæeÉeCG  ÉgGôf  á«©bGh
 ∫ƒëàd  áé«àf  »°†ªëdG  ô£ªdG  IôgÉX  πãe
 âjôÑμdG  ó`̀«`̀°`̀SÉ`̀cCG  π`̀ã`̀e  á«°†ªM  äÉ`̀Kƒ`̀∏`̀e
 ™e  πYÉØàJ  »àdG  ¿ƒHôμdGh  ø«Lhôà«ædGh
 ,kÉ«°†ªM kGô£e ∫õæàa AÉª°ùdG »dÉYCG »a AÉªdG
 ∂∏¡j  kÉ«°†ªM  kÉHÉÑ°V  hCG  ,kÉ«°†ªM  kÉé∏K  hCG

 ,ôéëdGh  ôé°ûdGh  ô°ûÑdG
 Iô``̀gÉ``̀X  ∑É``̀æ``̀g  ¿CG  É``̀ª``̀c
 »``̀Fƒ``̀°``̀†``̀ dG ÜÉ```̀Ñ```̀°```̀†```̀dG
 »æÑdG  ôØ°UC’G  »FÉ«ª«μdG
 kÉë°VGh  √Gôf  …òdG  ¿ƒ∏dG
 øe  ô«ãμdG  »a  AÉª°ùdG  »a
 á¶àμªdG  ájô°†ëdG  ¿óªdG
 √ò`̀g π``̀ ch .äGQÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dÉ`̀H
 kGQƒ`̀°`̀U  â°ù«d  ô`̀gÉ`̀¶`̀ª`̀dG
 ,ÉæeÉeCG  ÉgógÉ°ûf  áÄjôH
 ä’ÉM  ≈dEG  ∫ƒëàJ  ÉªfEGh
 øeh ,ô°ûÑdG πà≤J á«°Vôe
 á«îjQÉàdG  á`̀∏`̀ã`̀eC’G  ô`̀Ñ`̀cCG
 »àdG  Iô°UÉ©ªdG  á«©bGƒdG
 á`̀KQÉ`̀μ`̀dG »``̀g É`̀¡`̀æ`̀Y É``̀fCGô``̀b
 á∏JÉ≤dG  á«ë°üdG  á«Ä«ÑdG
 OÉ«YC’G ΩÉjCG »a â©bh »àdG
 »a á≤jô©dG ¿óæd áæjóe »a
 á©HQCG  øe  ôãcCG  äÉe  ÉeóæY  1952  ôÑª°ùjO

.…ƒédG AGƒ¡dG çƒ∏J ÖÑ°ùH »fóæd ±’BG
 »≤«≤M  mhó```̀Y  ΩÉ````̀eCG  ∞`̀≤`̀f  ø`̀ë`̀æ`̀a  ¿PEG
 ,kÉÑ≤Jô oe  hCG  kÉ«ªgh  kGhó`̀Y  ¢ù«dh  ,»`̀©`̀bGhh
 IÉfÉ©ªdG  »a  á∏jƒW  IôÑN  Éæjód  âëÑ°UCGh
 ∑Éæg ∂dòdh ,ºdÉ©dG ¿óe øe ô«ãμdG »a É¡æe
 çÉ`̀ë`̀HC’Gh  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  ø`̀e  ±’B’G  äGô°ûY
 á«©bGh  ó`̀cDƒ`̀Jh  IÉfÉ©ªdG  √ò`̀g  ≥`̀Kƒ`̀ oJ  »àdG
 áë°U ≈∏Y AGƒ¡dG çƒ∏J øe çOÉëdG Qô°†dG
 IóëàªdG  ºeC’G  äÉª¶æe  âªàgG  Éªc  ,ô°ûÑdG
 √ò¡H  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh  áÄ«ÑdÉH  á«æ©ªdG

 .áæeõªdG á«°†≤dG
 á«°†≤dG  √òg  ∫ƒM  çÉëHC’G  ô`̀NBG  øeh
 záÄ«ÑdG çƒ∏J{ á∏ée »a ô°ûæ«°S …òdG åëÑdG
 äÉ«aƒdG{  :¿GƒæY  âëJ  ,2021  πjôHCG  »a
 äÉª«°ùédG  ÖÑ°ùH  »dhódG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 ,z…Qƒ```Ø```MC’G Oƒ``̀bƒ``̀dG ¥ô``̀M ø``e á`̀≤`̀«`̀bó`̀dG
 »a  ≈JƒªdG  Oó`̀Y  ¿CÉ`̀H  äQ só`̀ b  á°SGQódG  √ò¡a
 10^2  ≠∏Ña  ∫ó©ªdG  ø`̀Y  ™`̀Ø`̀JQG  2012  ΩÉ`̀Y
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املرور يدعو اجلميع للتعاون مع رجال

االأمن خالل فرتة اإقامة �سباقات الفورموال 1

جائزة  ل�شباقات  اال�شتعدادات  �شمن 

البحرين الكربى »الف�رم�ال 1«، ت�ؤكد االإدارة 

االإجراءات  كل  اتخاذ  على  للمرور  العامة 

التنظيمية ل�شمان ان�شيابية احلركة املرورية 

بال�شخري  الدولية  البحرين  حلبة  واإىل  من 

اجلاري،  مار�س   28 اإىل   26 من  الفرتة  يف 

والق�اعد  باالأنظمة  لاللتزام  اجلميع  وتدع� 

االأمن واملرور  املرورية والتعاون مع رجال 

املنت�شرين  الدولية  البحرين  وم�ظفي حلبة 

م�قع  من  القريبة  التقاطعات  من  بالقرب 

املخ�ش�س  املل�شق  احللبة، وااللتزام ب��شع 

للم�قف يف مكان بارز على الزجاج االأمامي 

التي  االإر�شادية  العالمات  واتباع  للمركبة، 

البحرين  حلبة  منظمي  قبل  من  و�شعها  مت 

مع  الفعالية،  م�قع  اإىل  للدخ�ل  الدولية 

فعاليات  بدء  قبل  املبكر  احل�ش�ر  اأهمية 

كاف،  ب�قت  امل�شاحبة  والفعاليات  ال�شباق 

وعدم اال�شتعجال يف اخلروج.

بن دينة يبحث مع جمعية التاأمني

اإ�سناد احلوادث الب�سيطة لل�سركات

ا�شتناًدا اإىل قرار الفريق اأول ال�شيخ را�شد 

بتنظيم  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

وقائع  يف  التاأمني  عقد  بن�د  تنفيذ  اإعهاد 

�شركات  اإىل ممثلي  عليها  املت�شالح  التلفيات 

بتاريخ  تنفيذه  بدء  املقرر  املخت�شة،  التاأمني 

اإ�شناد مبا�شرة  21 ي�لي� 2021، ويت�شمن 

�شركات  اإىل  الب�شيطة  املرورية  احل�ادث 

الداخلية  وزير  لت�جيهات  وتنفيًذا  التاأمني، 

�شائقي  لتعريف  ت�ع�ية  حملة  باإطالق 

امل�شروع،  يتطلبها  التي  باالإجراءات  املركبات 

عقد اجتماع بني العميد حممد بن دينة مدير 

االأمنية  والثقافة  لالإعالم  العامة  االإدارة  عام 

جمعية  ممثل  �شلطان  عبداهلل  والدكت�ر 

التاأمني البحرينية الرئي�س التنفيذي لل�شركة 

الرائد  بح�ش�ر  للتاأمني،  الك�يتية  البحرينية 

اأمني من االإدارة  خالد ب�قي�س، والنقيب فايز 

وم�شرية  بيطار،  ويزيد  للمرور،  العامة 

املعت�ق.

اأن  اإىل  دينة  بن  حممد  العميد  واأ�شار 

�شرورة  ت�ؤكد  الداخلية  وزير  ت�جيهات 

املركبات  �شائقي  مع  الت�ا�شل  تعزيز 

ب�شاأن  الالزمة  باالإجراءات  وتعريفهم 

مبا  الب�شيطة،  املرورية  احل�ادث  مبا�شرة 

االإجراءات  لتح�شني  القائمة  اجله�د  يعزز 

اأن  يف  اأمله  عن  معرًبا  العمل،  وان�شيابية 

ت�شهد البحرين تغرًيا وا�شًحا واإيجابًيا يف 

اإدارة احل�ادث املرورية عند تطبيق  جمال 

امل�شروع.

التاأمني  جمعية  ممثل  اأكد  جهته،  من 

لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  البحرينية، 

حتقيق  اأن  للتاأمني،  الك�يتية  البحرينية 

م�شرتك  جناح  الت�ع�ية  احلملة  اأهداف 

التامني  جمعية  بني  ال�شراكة  ويعزز 

البحرينية ووزارة الداخلية، وينعك�س اإيجاًبا 

ويف  املركبات،  �شائقي  اإجراءات  ت�شهيل  على 

ال�قت ذاته زيادة معدالت ال�شالمة املرورية.

اإعادة �سباغة اخلطوط االأر�سية واملواقف و�سيانة االإ�سارات.. »االأ�سغال«:

 جاهزية تامة ل�سبكتي الطرق وال�سرف ا�ستعداًدا للفورموال 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزارة  قامت 

وال�شرف  الطرق  �شبكتي  جاهزية  من  بالتاأكد  العمراين 

ا�شتعداداتها ال�شتقبال  ال�شحي و�شالمتهما، وذلك �شمن 

اململكة لفعاليات الف�رم�ال 1.

ال�زارة  حر�س  من  انطالًقا  االأعمال  هذه  وتاأتي 

على ت�فري كل ما يلزم للم�شاهمة يف اإجناح هذا احلدث 

العاملي الكبري الذي يقام على اأر�س مملكة البحرين من 

خدمات  ت�فري  و�شيانتها  الرئي�شة  الطرق  تهيئة  خالل 

البنية التحتية لرفع م�شت�ى ال�شالمة املرورية و�شمان 

ان�شيابية احلركة املرورية عليها مع اقرتاب العد التنازيل 

 ،»1 »ف�رم�ال  الكربى  الدولية  البحرين  جائزة  ل�شباق 

االأر�شية  اخلط�ط  �شباغة  باإعادة  ال�زارة  قامت  حيث 

و�شيانة  الرملية،  امل�اقف  وتثبيت  ال�شيارات،  وم�اقف 

االإ�شارات والعالمات املرورية وتنظيفها يف املنطقة القريبة 

من حلبة البحرين الدولية ل�شباقات الف�رم�ال 1.

قامت  فقد  ال�شحي،  ال�شرف  باأعمال  يتعلق  وفيما 

ال�شرف  ل�شبكات  ال�قائية  ال�شيانة  باأعمال  ال�زارة 

املحطات  حتى  الدولية  البحرين  حلبة  من  ال�شحي 

التاأكد  مت  حيث  الرئي�شة،  املحطات  اإىل  و�ش�ال  الفرعية 

من عمل حمطتي ال�شخ E4 وE4F اللتني تخدمان حلبة 

 E1 البحرين الدولية، كما مت التاأكد من املحطات الرئي�شة

اأنها �شت�فر م�لدات كهربائية  اإىل  واأ�شارت   .E3و E2و

تخدم حلبة البحرين الدولية، حت�شًبا حلدوث اأي انقطاع 

كهربائي.

عقدت اجتماعها الرابع والع�سرين عن ُبعد.. جلنة »اأماكن االحتجاز«:

لقاحات فريو�س كورونا متوافرة جلميع من طلبها من النزالء

عقدت جلنة زيارة اأماكن االحتجاز 

واملرافق يف امل�ؤ�ش�شة ال�طنية حلق�ق 

الرابع  العادي  اجتماعها  االإن�شان 

الدكت�ر  برئا�شة  ُبعد،  والع�شرين عن 

خالد  وع�ش�ية  احلمادي،  اهلل  مال 

ال�شالح،  ف�زية  والدكت�رة  ال�شاعر، 

واملحامية دينا اللظي.  

اجتماعها  اللجنة  وافتتحت 

با�شتعرا�س جمريات الزيارة امليدانية 

امل�ؤ�ش�شة  بها  قامت  التي  املعلنة  غري 

بهدف  والتاأهيل  االإ�شالح  مراكز  اإىل 

التطعيم  عملية  �شري  على  االطالع 

لفريو�س  امل�شاد  اللقاح  وت�فري 

لعدد   )19 )ك�فيد  امل�شتجد  ك�رونا 

اإذ  التطعيم،  يف  الراغبني  النزالء  من 

ت�افر  من  التاأكد  الزيارة  خالل  مت 

طلبها  من  جلميع  الالزمة  اللقاحات 

االإجراءات  على  واالطالع  النزالء،  من 

ل�شمان  املركز  اإدارة  بها  قامت  التي 

و�ش�ل التطعيم للجميع دون متييز، 

وذلك من خالل تعريف النزالء باأن�اع 

اأخذ  واأهمية  املت�افرة،  التطعيمات 

التطعيم ملا له من دور مهم يف تعزيز 

م�شاعفات  لتفادي  اجل�شم  مناعة 

من  يعان�ن  ملن  خ�ش��شا  الفريو�س، 

اللجنة حر�س  اأمرا�س مزمنة. وتقدر 

ب�ش�ن  واهتمامها  الداخلية  وزارة 

وت�فري  عامة  ب�شفة  النزالء  حق�ق 

واللقاحات  االحرتازية  التدابري  كل 

اخل�ش��س.  وجه  على  لهم  الالزمة 

جممل  اللجنة  ا�شتعر�شت  ثم  ومن 

وما  ال�شابقة  وت��شياتها  قراراتها 

وال�شيما  اإجراءات،  من  فيها  اتخذ 

دور  من  عدد  مبخاطبة  املتعلقة  تلك 

التي  وال�شحية  االجتماعية  الرعاية 

تقدم خدمات االإي�اء الدائمة والنهارية، 

باالإ�شافة اإىل ال�شركات الكربى، بهدف 

االحرتازية  االإجراءات  على  االطالع 

تلك  تتخذها  التي  ال�قائية  والتدابري 

نزالئها  حق�ق  حفظ  ل�شمان  الدور 

يف  العمال  حق�ق  وكذلك  ومرتاديها، 

ظل جائحة ك�رونا. 

ا�ستقبال احلا�سلني على التطعيم واملتعافني من الفريو�س.. رئي�س »االأعلى لل�سحة«:

تطبيق بروتوكوالت �سحية ل�سباق الفورموال تتوافق مع املرحلة

عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  قام 

اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة رئي�س 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق 

بنت  فائقة  وبح�ش�ر  )ك�فيد-19(  ك�رونا 

ميدانية  بزيارة  ال�شحة  وزيرة  ال�شالح  �شعيد 

تفقدية اأم�س اإىل حلبة البحرين الدولية لل�ق�ف 

البحرين  بحلبة  الطبي  الفريق  جاهزية  على 

الطبية  اال�شتعدادات  اإطار  يف  وذلك  الدولية، 

البحرين  جائزة  �شباق  ال�شت�شافة  القائمة 

الكربى لطريان اخلليج للف�رم�ال واحد 2021، 

مار�س  من 28-26  الفرتة  �شتقام خالل  والتي 

2021م.

لل�شحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  وثمن 

ت�جيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

ومتابعة  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

وفق  الريا�شي  احلدث  هذا  اإقامة  على  بالتاأكيد 

متطلبات  مع  تتما�شى  �شحية  بروت�ك�الت 

املرحلة ومقت�شياتها اخلا�شة باإجراءات الت�شدي 

و�شالمة  �شحة  ي�شمن  مبا  ك�رونا  لفريو�س 

جماهري ال�شباق والفرق امل�شاركة فيه، م�ؤكًدا اأن 

اجله�د ال�طنية لفريق البحرين بقيادة �شاحب 

ال�زراء  رئي�س جمل�س  العهد  امللكي ويل  ال�شم� 

خمتلف  على  النجاحات  حتقيق  يف  م�شتمرة 

ال�شعد، ال �شيما اال�شتمرار يف ا�شت�شافة �شباقات 

حتققه  الذي  امل�شتمر  والتميز  واحد،  الف�رم�ال 

ال�شباق  هذا  تنظيم  يف  الدولية  البحرين  حلبة 

الدويل بخربات وطنية يفخر بها اجلميع.

مف�شل  �شرح  اإىل  ا�شتمع  االإطار،  هذا  ويف 

اآل خليفة الرئي�س  من ال�شيخ �شلمان بن عي�شى 

وذلك  الدولية،  البحرين  حللبة  التنفيذي 

بح�ش�ر وزيرة ال�شحة وعدد من اأع�شاء الفريق 

ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  ال�طني 

القطاع ال�شحي يف اململكة  وكبار امل�ش�ؤولني يف 

والقائمني على تنظيم ال�شباق.

وخالل ج�لته التفقدية لالطمئنان على �شري 

الطبي  الفريق  جاهزية  على  واالطالع  العمل 

املنظمني  من  اإيجاز  اإىل  ا�شتمع  الطبية،  واملرافق 

ال�شاملة  اال�شتعدادات  ب�شاأن  الطبية  والفرق 

على  اطلع  كما  املهم،  احلدث  هذا  ال�شت�شافة 

املركز الطبي والعيادات ومنطقة الفح�س، مروًرا 

لزوار  املخ�ش�شة  بالعيادات  الطبية  بالفرق 

و�شيارات  االإنقاذ  فرق  م�اقع  وكذلك  احللبة، 

االإ�شعاف التي خ�ش�شت للحلبة.

م�شيًدا  العمليات،  غرفة  اإىل  بزيارة  قام  كما 

ال�ثيق  التعاون  يف  الداخلية  وزارة  بجه�د 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق  مع 

كل  التخاذ  ال�شباق  على  والقائمني  ك�رونا 

العمل  وكذلك  املنافذ،  يف  االحرتازية  التدابري 

اأجل احلفاظ على  امليداين يف مراكز احللبة، من 

�شالمة املنظمني واجلمه�ر.

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأ�شار 

وتنظيم  ا�شت�شافة  يف  النجاح  ا�شتمرار  اأن  اإىل 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين  جائزة  �شباق 

الظروف  ظل  يف   2020 واحد  للف�رم�ال 

اال�شتثنائية جلائحة ك�رونا جاء بف�شل اجله�د 

الكبرية التي قام بها املنظم�ن والط�اقم الطبية 

احلك�مية  واجلهات  امل�شاندة  االأمنية  واجلهات 

كافة، والتي كان لها عظيم االأثر يف تنفيذ جميع 

من  امل��ش�عة  واخلطط  االحرتازية  االإجراءات 

بها  عرفت  الذي  بالتميز  ال�شباق  اإجناح  اأجل 

جميع ال�شباقات الدولية التي تنظمها اململكة.

املا�شي  العام  كان احل�ش�ر يف  »لقد  وقال: 

ال�شف�ف  العاملني يف  االأبطال من  مقت�شًرا على 

الك�ادر  لفريو�س ك�رونا من  للت�شدي  االأمامية 

امل�شاندة  واجلهات  والتمري�شية  الطبية 

جديدة  مرحلة  اإىل  انتقلنا  والي�م  وع�ائلهم، 

حيث  اجلمه�ر  من  اأو�شع  فئات  ا�شتقبال  وهي 

امل�شاد  التطعيم  للحا�شلني على  متاحة  �شتك�ن 

من  واملتعافني  )ك�فيد-19(  ك�رونا  لفريو�س 

الفريو�س، وذلك ل�شمان انطالق ال�شباق يف بيئة 

اآمنة متا�شًيا مع االإجراءات االحرتازية والتدابري 

يعك�س  مما  اململكة،  يف  عنها  املعلن  ال�قائية 

مع  التعامل  مراحل  خمتلف  يف  اململكة  تط�ر 

جائحة ك�رونا«.

لل�شحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  و�شدد 

امل�شتمر  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  اأهمية  على 

ل�شمان  التنظيمية  والفرق  الطبية  الفرق  بني 

باحلد  املتعلقة  االحرتازية  االإجراءات  تطبيق 

�شحة  يحفظ  مبا  ك�رونا  فريو�س  انت�شار  من 

وزوار  واملقيمني  امل�اطنني  جميع  و�شالمة 

البحرين. احللبة يف مملكة 

بن  �شلمان  ال�شيخ  اأعرب  جانبه  ومن 

حللبة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  عي�شى 

واالمتنان  التقدير  بالغ  عن  الدولية  البحرين 

اإىل رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة على تف�شله 

احللبة  بزيارة   - ال�شحة  وزيرة  مبعيته   -

احللبة  جاهزية  على  كثب  عن  وال�ق�ف 

هذا  ال�شت�شافة  املالئمة  الظروف  وتهيئة 

الريا�شي الكبري، حيث حتر�س احللبة  احلدث 

بها  امل��شي  الت�جيهات  جميع  تطبيق  على 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق  من 

الدورية  الفح��شات  اإىل  باالإ�شافة  ك�رونا، 

والعاملني  وامل�شاهمني  امل�شاركني  جلميع 

عن  معرًبا  واحد،  الف�رم�ال  منظ�مة  �شمن 

للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق  جله�د  �شكره 

يحفظ  مبا  ال�شحة  وزارة  ك�رونا  لفريو�س 

يف  وامل�شاهمة  اجلميع،  و�شالمة  �شحة 

للجماهري. اآمن  �شباق  ا�شت�شافة 
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جّددت التاأكيد على عدم قبول طلبات الوحدات غري مكتملة البناء.. الإ�سكان:

متديد اإفادات التاأهيل للمتقّدمني م�سبًقا لربنامج »مزايا« 6 اأ�سهر اإ�سافية

واأو�شحت وزارة الإ�شكان اأنه توافًقا مع طلبات اأع�شاء 

اإ�شافية  مهلة  املواطنني  منح  بخ�شو�س  النواب  جمل�س 

منطلق  ومن  الربنامج،  من  ال�شتفادة  اإجراءات  ل�شتكمال 

لتوفري  وم�شاعيها  املواطنني  م�شلحة  على  الوزارة  حر�س 

ال�شكن لهم عرب التمويالت التي توفرها اآلية برنامج مزايا، 

فقد تقّرر اأن يتم منح من �شبق، واأن تقدم بطلبات ال�شتفادة 

بعد  ينتِه  ومل  املا�شية  الفرتة  خالل  »مزايا«  برنامج  من 

على  للح�شول  والتعاقدية  البنكية  الإجراءات  ا�شتيفاء  من 

فقط،  اأ�شهر   6 تتجاوز  ل  مهلة  املختارة  ال�شكنية  الوحدة 

الربنامج،  من  ال�شتفادة  معايري  انطباق  ا�شتمرار  �شريطة 

ويف مقدمتها عدم جتاوز �شن الـ45 عاًما قبل �شرف مبلغ 

التمويل.

وعلى �شعيد املواطنني الراغبني يف ال�شتفادة من ا�شتثناء 

العمر قبل انق�شاء املهلة القانونية لنتهاء فرتة ال�شتثناءات، 

فقد �شمحت الوزارة بالتقدمي الفوري لطلباتهم حتى تاريخ 

اإفادة التاأهيل ومهلة  اأبريل اجلاري، و�شيح�شلون على   16

�شراء  على  ذلك  يقت�شر  اأن  على  اإجراءاتهم،  لإنهاء  اأ�شهر   6

الوحدات اجلاهزة فقط، وهو الأمر الذي داأبت الوزارة على 

تو�شيحه عدة مرات من خالل و�شائل الإعالم املختلفة، اإذ ل 

قيد  بتقدمي طلبات �شراء وحدات �شكنية  ي�شمح نظام مزايا 

الإن�شاء، وهو الأمر املعلن من قبل.

طلبات  بقبول  ال�شماح  يتم  لن  اأنه  الوزارة  واأ�شافت 

ُتخلي م�شوؤوليتها  واأنها  الإن�شاء،  قيد  �شكنية  �شراء وحدات 

القانونية يف حال قيام مواطنني ب�شداد دفعات مقدمة ل�شراء 

ي�شرتط  اأن  على  الإن�شائية،  اجلهوزية  مكتملة  وحدات غري 

على املتقدمني اجلدد خالل املهلة املمنوحة لهم ل�شراء الوحدات 

ا�شتمرار انطباق املعايري الإ�شكانية عليهم، بالإ�شافة اإىل عدم 

جتاوز �شن الـ45 عاًما قبل �شرف مبلغ التمويل.

و�شركات  العقاريني  باملطورين  الوزارة  اأهابت  كما 

غري  �شكنية  وحدات  بيع  بعدم  التقيد  �شرورة  املقاولت 

مزايا،  برنامج  اإىل  املتقدمني  للمواطنني  اجلهوزية  مكتملة 

اأو ا�شتح�شال مبالغ مقدمة نظري �شراء وحدة �شكنية ما مل 

ي�شتكمال املواطن الإجراءات البنكية والتعاقدية، واحل�شول 

على املوافقة النهائية.

يف  موؤخًرا  اأثري  ما  اإن  ال�شدد  هذا  يف  الوزارة  وقالت 

مهلة  انتهاء  ب�شبب  مواطنني  ت�شرر  ب�شاأن  العام  الراأي 

مع  بالتفاق  منهم  البع�س  قيام  اإىل  يعود  ال�شتثناءات 

مقاولني على �شراء وحدات لتزال قيد الإن�شاء، ودون تقدمي 

ُيعد  الذي  الأمر  اإجراءات برنامج مزايا،  ا�شتكمال  اأو  طلب 

خمالفة وا�شحة ملعايري وا�شرتاطات الربنامج الذي يلزم 

ال�شكنية  الوحدات  �شراء  على  القت�شار  ب�شرورة  املنتفع 

وقًتا طويالً  املواطنني  ا�شتغرق  فقد  فقط، وعليه  اجلاهزة 

للغاية اإىل حني النتهاء من ت�شييد الوحدات.

اأن برنامج مزايا ومنذ  الإ�شكان  اإىل ذلك، بّينت وزارة 

�شمن  اأقّر  قد   2013 عام  يف  التجريبية  مرحلته  تد�شني 

معايري ال�شتفادة منه األ يتجاوز �شن املتقدمني بال�شتفادة 

اإ�شكانية  الـ35 عاًما للمتقدمني بطلبات  من الربنامج �شن 

خيارات  توفري  على  احلر�س  اإطار  يف  اأنه  اإل  جديدة، 

وحلول اإ�شكانية للطلبات املدرجة على قوائم النتظار قبل 

التد�شني،  مزايا وقت  التنظيمية لربنامج  القرارات  �شدور 

الطلبات  لذوي  عامني  ملدة  ا�شتثناًء  الوزارة  منحت  فقد 

الإ�شكانية القائمة لال�شتفادة من برنامج مزايا، واخت�شار 

مدة البقاء على قوائم النتظار.

واأ�شارت الوزارة اإىل اأنه يف ظل ذوي الطلبات القائمة 

العمر  ا�شتثناء  قرارات  متديد  ا�شتمر  فقد  اإليهم،  امل�شار 

من  تلبية عدد كبري  وبالفعل مت  الربنامج،  من  لال�شتفادة 

بـ7 �شنوات  تقّدر  الوزارة مهلة  القائمة، ومنحت  الطلبات 

ل�شتفادة من الربنامج.

وقالت الوزارة اإن م�شاألة تطبيق املعاير الأ�شلي ملعيار 

احلد الأق�شى للعمر لدى التقدم للربنامج، وهو 35 عاًما، 

الربنامج،  ذلك  ا�شتدامة  ل�شمان  اقت�شادية  اأهمية  ميثل 

حلفظ حقوق املتقدمني اجلدد بطلبات اإ�شكانية يف ال�شتفادة 

الأمثل  الفورية، وحتقيق مبداأ ال�شتغالل  من هذه اخلدمة 

للميزانية املخ�ش�شة للربنامج يف تلبية الطلبات احلديثة، 

وتقليل عدد الطلبات ال�شنوية التي يتم اإدراجها على قوائم 

النتظار.

العامة  امل�شلحة  على  التام  حر�شها  الوزارة  واأكدت 

تزال على  بالفعل ول  واأنها حر�شت  املواطنني،  وم�شلحة 

وفًقا  الإ�شكانية،  خدماتهم  على  املواطنني  ح�شول  ت�شهيل 

للمعايري الفنية والقانونية جلميع اخلدمات الإ�شكانية.

طلبات  قبول  لوقف  �سلًفا  املحددة  املهلة  انتهاء  قبل  »مزايا«  برنامج  من  لال�ستفادة  فعليًا  املتقدمني  املواطنني  طلبات  �سالحية  مدة  الإ�سكان متديد  وزارة  اأعلنت 

ال�ستثناءات، واملحددة بتاريخ 16 اأبريل املقبل، وذلك ملدة 6 اأ�سهر اإ�سافية، ت�سهيالً على املواطنني لإنهاء معامالت �سراء وحداتهم ال�سكنية، فيما �ستمنح الوزارة املتقدمني 

بطلبات جديدة ل�ستثناء العمر حتى ذلك التاريخ مهلة ل تتجاوز 6 اأ�سهر ل�ستكمال اإجراءاتهم، مع التاأكيد على تطبيق املعيار اخلا�ص بقبول �سراء الوحدات ال�سكنية 

اجلاهزة لل�سكن فقط.

8 اأ�سهر لتنفيذ تطوير ال�سارع والنتهاء منه يف دي�سمرب.. خلف:

بدء تنفيذ املرحلة الأوىل من تطوير �سارع ريا ال�سهر املقبل

خديجة العرادي:

و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  قال 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

مت  قد  اإنه  خلف  عبداهلل  ع�شام 

من  الأوىل  املرحلة  مناق�شة  طرح 

م�شروع تطوير �شارع ريا.

اجلدول  عن  الوزير  وك�شف 

الأوىل  املرحلة  لتنفيذ  الزمني 

اأن  مبيًنا  ريا،  �شارع  تطوير  من 

يف  كان  املناق�شة  طرح  تاريخ 

15 من دي�شمرب من العام املا�شي 

2020، واأنه مت فتح املناق�شة يف 

تاريخ 28 يناير من العام اجلاري 

2021، واأن التاريخ املتوقع لبدء 

 ،2021 اأبريل  �شهر  نهاية  العمل 

واأنه قد مت احل�شول على موافقة 

جمل�س املناق�شات واملزايدات على 

تر�شية املناق�شة الأوىل، لفًتا اإىل اأن 

املدة الزمنية للتنفيذ هي 8 اأ�شهر، 

من  لالنتهاء  املتوقع  التاريخ  واأن 

العمل هو نهاية دي�شمرب 2021.

واأو�شح الوزير، يف رده على 

املحرق  بلدي  جمل�س  تو�شية 

اجلدول  على  احل�شول  ب�شاأن 

اأن  ريا،  �شارع  لتطوير  الزمني 

ال�شارع يف اجلزء  ي�شمل  التطوير 

�شارع  مع  تقاطعه  من  املح�شور 

 )13( �شارع  مع  تقاطع  اإىل  عراد 

بطول )1.2 كيلومرت(، كذلك فتح 

بطول   )38( �شارع  مع  تقاطعه 

اإىل  )140 مرًتا تقريًبا( وحتويله 

�شارع مزدوج ذي م�شارين يف كل 

اجتاه، وتطوير التقاطع املوجودة 

�شوئية  اإ�شارات  با�شتحداث 

واإن�شاء  للم�شاة،  اأر�شفة  وتوفري 

الأمطار  مياه  لت�شريف  حمطة 

التحتية،  البنية  بناء  واإعادة 

وو�شع  الإنارة  م�شتوى  وحت�شني 

املرورية  والإ�شارات  العالمات 

لتجنب  الالزمة  امل�شاة  وحواجز 

قطع الإ�شفلت م�شتقبالً.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن احلكومة 

خطة  املا�شي  العام  ا�شتعر�شت 

على  ردها  يف  ريا  �شارع  تطوير 

اقرتاح برغبة بهذا ال�شاأن، وك�شفت 

عن كلفة اإجمالية لتو�شعة ال�شارع 

وخطوط  الكهرباء  كابالت  ونقل 

اإمداد املياه والت�شالت، تناهز 12 

مليون دينار.

ا�شتقطاع  مت  اأنه  واأو�شحت 

احلكومية  العقارات  من  العديد 

ال�شارع  لتو�شعة  واخلا�شة 

 6 وبطول  مرًتا   60-40 بعر�س 

كلم، ومت مترير تعوي�شات للمالك 

باإجمايل 3.16 مليون دينار، فيما 

يتعار�س  امل�شروع  اأن  اإىل  اأ�شارت 

مع خطوط اجلهد العايل للكهرباء 

وكابالت  املياه،  اأنابيب  وخطوط 

لتوليد  وحمطات  الت�شالت 

اإزاحة  تكلفة  وتبلغ  الكهرباء، 

 8.7 تقديرًيا  املتعار�شة  الأجهزة 

تنفيذ  �شيتم  ولذلك  دينار،  مليون 

امل�شروع على على مراحل.

تغيري ت�سنيف 4 عقارات 

يف اجتماع �سريع ملجل�س اأمانة العا�سمة

�شارة جنيب:

اجتماعه  العا�شمة  اأمانة  جمل�س  عقد 

ناق�س  »الأربعاء«،  اأم�س  يوم  العتيادي 

خالله 4 تقارير للجنة الفنية ب�شاأن تغيري 

ت�شنيف عقارات يف مناطق خمتلفة.

الفنية  اللجنة  رئي�س  وا�شتعر�س 

مبارك النعيمي التقارير الأربعة التي تهدف 

لت�شنيف العقارات مبا يتالءم مع املخططات 

والإ�شهام  فيها  الواقعة  للمناطق  العامة 

متكاملة  عمرانية  جمتمعات  تاأ�شي�س  يف 

وم�شتدامة، واملتعلقة بتغيري ت�شنيف عقار 

مبنطقة جرداب 729 من ت�شنيف املناطق 

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل  املخططة  غري 

ومبا  املحيطة  بالعقارات  اأ�شوة  وذلك  )اأ(، 

اجلاري  التف�شيلي  املخطط  مع  يتما�شى 

اإعداده للمنطقة.

مقرتح  على  املجل�س  اأع�شاء  وافق  كما 

ت�شنيف  ب�شاأن  العمراين  التخطيط  هيئة 

غري  مناطق  من   745 �شند  مبنطقة  عقار 

اخلدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل  م�شنفة 

مع  تتما�شى  حتى  وذلك  العامة،  واملرافق 

حدود العقار ح�شب وثيقة امللكية.

و�شّوت الأع�شاء باملوافقة على مقرتح 

ت�شنيف عقار مبنطقة مهزة من حدود عقار 

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل  م�شنفة  غري 

بالعقارات  اأ�شوة  وذلك  )ب(،  اخلا�س 

املخطط  مع  يتما�شى  ومبا  املحيطة 

التف�شيلي اجلاري اإعداده للمنطقة.

وبناًء على تو�شية اللجنة الفنية، وافق 

الأع�شاء على مقرتح ب�شاأن تغيري ت�شنيف 

عقار مبنطقة اأم احل�شم 333 من ت�شنيف 

ذات  العمارات  ومناطق  الرتفيهية  املناطق 

ثالثة طوابق اإىل ت�شنيف املناطق الرتفيهية، 

وذلك مبا يتالءم مع التخ�شي�س الوارد يف 

وثيقة امللكية.

جل�سة اأمانة العا�سمة

اأعلن جمل�س اإدارته للدورة اجلديدة..

اأوال مل���������س����رح  ����ا  رئ����ي���������سً اأح�����م�����د  اأن����������ور 

اجلديد  اأوال  م�شرح  اإدارة  عقد جمل�س 

توزيع  مت  اإذ  الأول،  الفرتا�شي  اجتماعه 

ومت  املقبلني،  للعامني  الإدارية  املنا�شب 

اأوال،  مل�شرح  رئي�شا  اأحمد  اأنور  اختيار 

ويا�شني  للرئي�س،  نائبا  القوز  ويعقوب 

جا�شم  واأحمد  العام،  لل�شر  اأمينا  قازاين 

وخليل  والإنتاج،  ال�شتثمار  للجنة  رئي�شا 

رئي�شا  ح�شن  ومو�شى  ماليا،  اأمينا  املطوع 

�شم�س  وعادل  والتوثيق،  الثقافية  للجنة 

رئي�شا للجنة العالقات العامة والإعالم. 

وقد با�شر املجل�س عمله فور الت�شكيل، 

والت�شورات  الأفكار  من  العديد  طرح  ومت 

للمرحلة املقبلة، خ�شو�شا يف ظل التوقف 

الإجباري للعمل امل�شرحي ب�شبب اجلائحة، 

املقر  بناء  م�شروع  تنفيذ  متابعة  اأهمها 

املقرر  عايل  مدينة  يف  للم�شرح  اجلديد 

النتهاء من العمل فيه العام املقبل.

اأنور اأحمد

مناف القحطاين

ا����س���ت���م���رار ق���ب���ول ط���ل���ب���ات ال����س���ت���ث���ن���اء اجل�����دي�����دة ح���ت���ى 16 اأب�����ري�����ل امل��ق��ب��ل 

اأكد اأن التطعيمات حت�سني للفرد واملجتمع وحتد من انت�سار الفريو�س.. د.القحطاين:

 ن�سبة احلالت القائمة حمليًا التي اأ�سيبت بعد اأخذ التطعيم مل تتعدَّ 0.71 %

اأكد املقدم طبيب مناف القحطاين ا�شت�شاري 

الأمرا�س املعدية بامل�شت�شفى الع�شكري ع�شو 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

اجلهود  دعم  اأهمية  )كوفيد-19(  كورونا 

الوطنية الهادفة اإىل تعزيز الأمن ال�شحي، عرب 

خالل  من  وذلك  الفريو�س،  انت�شار  من  احلد 

امل�شاركة يف احلملة الوطنية للتطعيم لإك�شاب 

املجتمع املناعة الالزمة، مبا ي�شهم يف التقليل 

من ن�شب انتقال العدوى، مبيًنا اأن التطعيمات 

ت�شاعد يف حماية املواطنني واملقيمني واحلد من 

املختلفة حتى يف  الفريو�س و�شاللته  انت�شار 

خالل  من  وذلك  جديدة،  طفرات  حدوث  حال 

عملها امل�شاعد جلهاز املناعة.

امل�شادة  التطعيمات  اأن  القحطاين  وذكر 

قد  البحرين  مملكة  اأجازتها  التي  للفريو�س 

القائمة  احلالت  بلغت  اإذ  فاعليتها،  اأثبتت 

التطعيم  جرعتي  اأكملوا  الذين  املتطعمني  من 

اآخر جرعة  من  اأ�شبوعني  مرور  بعد  واأ�شيبوا 

حملًيا ما ن�شبته 0.71% من جمموع احلالت 

القائمة، كما اأن احلالت القائمة من احلا�شلني 

مل  اأو  خفيفة  اأعرا�شهم  كانت  التطعيم  على 

مل  بالذين  مقارنة  اأعرا�س  اأي  عليهم  تظهر 

يح�شلوا على التطعيم.

احلالت  ن�شبة  اأن  اإىل  القحطاين  واأ�شار 

كانت  التطعيمات  من  نوع  كل  ح�شب  القائمة 

احلا�شلني  اعتماًدا على جمموع  متدنية  ن�شب 

على كل تطعيم، الذين اأكملوا جرعتي التطعيم 

بعد مرور اأ�شبوعني من اآخر جرعة.

واأ�شاف القحطاين اأن البحرين تعد من اأوىل 

للمواطنني واملقيمني  التي وفرت جماًنا  الدول 

للفريو�س،  امل�شادة  التطعيمات  اأنواع  خمتلف 

جمدًدا دعوته للجميع وبالأخ�س الفئات الأكرث 

ال�شن  كبار  من  بالفريو�س  لالإ�شابة  عر�شة 

واحلوامل واملر�شعات وذوي الأمرا�س املزمنة 

بالت�شجيل  للمبادرة  بال�شمنة  وامل�شابني 

الإلكرتوين لأخذ التطعيم حفاًظا على �شالمتهم 

و�شالمة اجلميع، وذلك عرب املوقع الإلكرتوين 

اأو   healthalert.gov.bh ال�شحة  لوزارة 

ميكن  اأنه  بنّي  كما  واعي«،  »جمتمع  تطبيق 

لكبار ال�شن مّمن يبلغون من العمر 70 عاًما فما 

فوق التوجه اإىل املراكز ال�شحية مبا�شرًة لأخذ 

التطعيم، دون احلاجة للت�شجيل الإلكرتوين.

ونوه القحطاين باأهمية عدم النتظار حلني 

توافر تطعيم �شركة حمددة، واإمنا اأخذ املتوافر 

من  املح�شنني  املجتمع  اأفراد  عدد  لزيادة  منها 

الإ�شابة بالفريو�س وحتقيق املناعة اجلماعية.
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رف�شت وظيفة واحدة واأوقفت 

وزارة العمل بدل التعطل
 

وتقدمت  عمل،  عن  اأبحث  بحرينية  مواطنة   اأنا 

يل  يعرثوا  مل  لكن  العمل،  وزارة  اىل  وظيفة  بطلب 

ولكن  التعطل يل،  بدل  ب�شرف  وقاموا  وظيفة،  على 

كان هناك �شرط وهو اأين اإذا رف�شت 3 وظائف توقف 

�شوى  اأرف�س  مل  الواقع  يف  واأنا  العالوة،  الوزارة 

كان  ولكن  بي  االت�شال  مت  والثانية  واحدة،  وظيفة 

رف�شت  باأين  ت�شجيلي  ومت  التغطية  خارج  هاتفي 

وظيفتني، مع العلم اأنني مل اأرف�س �شوى واحدة!

ويل  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا 

العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل، مل�شاعدتي يف اإعادة 

�شرف عتتالوة بدل التعطل، فظرويف �شعبة واأ�شكن 

اإىل  واأحتاج  قدمي،  بيت  يف  باالإيجار  وزوجتتتي  اأنا 

دون  العي�س  من  لنتمكن  العالوة  اىل  اأو  الوظيفة 

احلاجة اإىل اأحد.

البيانات لدى املحرر

اأهايل �شند: ل ن�شعر بالأمان 

لوجود الكالب ال�شالة بكرثة

الكالب  وجود  من  �شند  منطقة  �شكان  نحن  نعاين 

يف  بكرثة  توجد  اإذ   ،743 مبجمع  منطقتنا  يف  ال�شالة 

االت�شال  خالل  من  �شكاوى  بعدة  بالتقدم  وقمنا  منطقتنا 

البالغات،  وقدمنا  البلديات  ب�شوؤون  ال�شاخن  اخلط  على 

هذه  دخلت  االأخرية  املرة  ويف  جدوى،  دون  من  ولكن 

اإىل منزلنا وتعاركت مع 3 قطط وقتلتها، ونحن  الكالب 

ال نتمّكن من االإح�شا�س بالطماأنينة عند دخولنا وخروجنا 

من املنزل ب�شبب وجودها.

البيانات لدى املحرر

»�شوؤون الأ�شغال«: ر�شف الطرق  

1506 و1508 مدرج للتنفيذ على برنامج الوزارة
البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  اأو�شحت 

والتخطيط العمراين، تعقيًبا على ما ن�شر ب�شحيفة 

املوافق 23 تربيل 2021،  »االأيام« يوم )الثالثاء( 

حول ثالث مالحظات تتمثل يف )جتمع املياه مبجمع 

و1508،   1505 الطريقني  ر�شف  طلب   ،209

اال�شمنتية   احلواجز  عن  ا  عو�شً ر�شيف  اإن�شاء 

بالقرب من جميع االإ�شالح يف املحرق(، اأنها قامت 

زيارة  لرتتيب  املالحظة  �شاحب  مع  بالتوا�شل 

ميدانية للموقع، ونظًرا للظروف ال�شحية له تعذر 

ح�شوره اإىل املوقع.

املياه  )جتمع  مالحظتني  حول  الوزارة  وذكرت 

مبجمع 209(، فاإنه �شيتم درا�شتهما الإيجاد احللول 

الطرق  ر�شف  بت)طلب  يخ�س  فيما  اأما  املنا�شبة، 

1506 و1508 مبجمع 215(، اأفادت الوزارة باأن 

الطرق املذكورة مدرجة للتنفيذ على برنامج �شيانة 

الطرق الإعادة ر�شفها وتاأهيلها، و�شيتم التنفيذ بعد 

ا�شتكمال االإجراءات املطلوبة وتخ�شي�س امليزانيات 

املطلوبة.

ا عن احلواجز  وحول )طلب اإن�شاء ر�شيف عو�شً

االإ�شمنتية بالقرب من جميعة االإ�شالح يف املحرق(، 

فقد اأو�شحت الوزارة اأنه يجري الرتتيب للح�شول على 

املوافقات الالزمة على رخ�شة العمل متهيدا للتنفيذ.

وت�شيد الوزارة بال�شراكة املجتمعية للمواطنني 

يف نقل هذه املالحظات، يف الوقت ذاته توؤكد حر�شها 

التام على حلحلة هذه املالحظات وتلبية احتياجات 

املواطنني.

ميكنكم  واملراجعة  اال�شتف�شار  من  للمزيد 

التوا�شل مع جمموعة خدمة املجتمع بق�شم الت�شال 

الربيد  على  اأو   ،17545544 رقم  هاتف  على 

كما   .complain@works.gov.bh االإلكرتوين 

الر�شمي  الدوام  اأوقات  خارج  االت�شال  ميكنكم 

ال�شاخن  اخلط  على  الوطني«  االت�شال  بت»مركز 

.80008001

6 �شنوات ننتظر اخلدمات لنتمكن من بناء منازلنا 
ننا�شد  املواطنني  من  جمموعة  اإننا 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه، التدخل واإنهاء 

معاناتنا.

يف  �شكنية  اأرا�ٍس  ب�شراء  قمنا  لقد 

اأكرث من 6 �شنوات  »جزيرة نورانا« منذ 

للم�شروع  العقاري  املطور  قبل  من 

اململكة،  يف  البنوك  اأحد  ميلكه  الذي 

قامت  االأرا�شي  لتلك  �شرائنا  اأثناء  ويف 

لنا  وعودها  باإطالق  املطورة  ال�شركة 

الإي�شال  والفنية  االإدارية  االإجراءات  باأن 

واملاء  الكهرباء  مثل  اال�شا�شية  اخلدمات 

اىل اجلزيرة يف  الطرق �شت�شل  وخدمات 

اأقل من 5 �شنوات، وقد مرت تلك ال�شنوات 

بالوفاء بوعودها  ال�شركة  تقم  واأكرث ومل 

زيارتنا  االآن بح�شب  اىل  بوادر  وال توجد 

نوع  اأي  ن�شاهد  مل  اإذ  للجزيرة،  املتكررة 

من التحرك الإي�شال تلك اخلدمات.

قام بع�س  ال�شنوات  تلك  وبعد مرور 

واملكاتب  املطور  مع  بالتوا�شل  املالك 

والبلديات  االأ�شغال  ووزارة  العقارية 

الكهرباء  ووزارة  العمراين  والتخطيط 

هناك  كان  اإذا  ما  حول  لال�شتف�شار  واملاء 

اجلزيرة،  اىل  اخلدمات  الإي�شال  خمطط 

لياأتي اجلواب اىل االآن ال يوجد اأي خمطط 

املالك  بع�س  قام  كما  نورانا،  بخ�شو�س 

واال�شتف�شار  البنك  مع  بالتوا�شل  اأي�شا 

عن م�شري امل�شروع، اإال اأن البنك مل يعِط 

اأو تفا�شيل عن خطته مل�شروع  اأي جوابا 

نورانا. 

جزيرة  يف  االأرا�شي  ا�شرتينا  اأن  منذ 

يف  البدء  ميكننا  وال  معلقة  بقيت  نورانا 

ميكننا  وال  العمر  منزل  بناء  م�شروع 

من  كثريا  اأن  االأرا�شي، يف حني  تلك  بيع 

نورانا،  جزيرة  بعد  دفانها  اكتمل  املدن 

وباتت  �شلمان،  مدينة  املثال  �شبيل  وعلى 

العديد  عليها  و�شيدت  بال�شكان  ماأهولة 

جزيرة  بقيت  بينما  ال�شكنية،  املنازل  من 

من  واملن�شية  املفقودة  اجلزر  من  نورانا 

كل اخلدمات، االمر الذي ميثل �شرر علينا 

وعلى م�شتقبلنا. 

�شاحب  اىل  منا�شدتنا  جندد  ختاما، 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

معناتنا،  الإنهاء  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة 

يوجه  اأن  الكرمي  �شموه  من  ونتطلع 

تلك  انهاء  على  بالعمل  املعنية  اجلهات 

طويلة،  ل�شنوات  ا�شتمرت  التي  املعاناة 

علينا  �شريعة  متر  ال�شنوات  اأن  خا�شة 

اىل  ويحتاجون  يكربون  اأبنائنا  وعوائلنا 

االنتقال اىل م�شكن جديد وكبري. 

البيانات لدى املحرر

 وحدتي ال�شكنية تخلو من اأب�شط التجهيزات

 واأنا�شد �شمو ويل العهد رئي�س الوزراء مل�شاعدتي

واأهلكته  احلياة  حّطمته  قد  بحريني  مواطن  اأنا 

االأوالد  من  اأربعة  ولدّي  متزوج  فاإنني  وللعلم  الديون، 

غري  املتهالك  القدمي  والدي  منزل  يف  ونعي�س  وابنتان 

ال�شالح لل�شكن، وقد اأخذت من البنك عدة قرو�س وذلك 

املرتاكمة  الكهرباء  فواتري  ول�شداد  وال�شيانة  للرتميم 

نهاية  اإىل   2014 �شنة  من  املتقاعد  والدي  عاتق  على 

2017، وك�شوفات هيئة الكهرباء واملاء تدل على ذلك، 

اأ�شبحت كل امل�شوؤولية  وبعد ما تويف والدي رحمه اهلل 

�شنة   27 انتظار  وبعد  اأنا،  عاتقي  على  الديون  وكل 

وذلك  �شلمان  مدينة  يف  �شكنية  وحدة  على  ح�شلت 

اأت�شلّم  ومل  البيت،  وثيقة  وا�شتلمت   2020 بتاريخ 

مفاتيح املنزل اإال الحًقا بعد معاناة، لكن عندما ا�شتلمنا 

مفاتيح الوحدة ال�شكنية وك�شفنا على البيت وجدنا اأنه 

يخلو من االأ�شياء االأ�شا�شية التي هي من حق اأي مواطن، 

فكيف ميكن يل اأن اأعي�س يف هذه الوحدة ال�شكنية التي 

حتتاج لتو�شعة واإىل اإعادة ترميم من كهرباء وم�شارف 

�شحية، وغريها وغريها الكثري.

النور  يجعل  اأن  القدير  العلي  اهلل  من   فاأرجو 

وظرويف  ومعاناتي  خطابي  تروا  لكي  اأب�شاركم  يف 

معاناتي  تو�شيل  م�شاعدتي يف  واملوافقة على  القا�شية، 

اأنا وعائلتي اإىل اجلهات املعنية، واأخ�س بالذكر �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

باأنني  علًما  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اأح�شل على  قمت بالتوا�شل مع بع�س النواب ولكن مل 

اأي رد حتى حلظة كتابة هذه املنا�شدة.

البيانات لدى املحرر

 

�شكر وتقدير

اأر�شي جمّمدة واأنا�شد �شمو ويل العهد رئي�س الوزراء لإتاحتها

اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

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

الأر�س   امتالكي  يف  تتلّخ�س  التي  م�شكلتي  حلل  اهلل، 

�شكنية اأرغب يف بنائها الأ�شكنها مع عائلتي منذ �شنوات 

خريطة  اأن  منها  �شعوبات،  اأواجه  ولكني  طويلة، 

ال�شجل  اإدارة  من  ال�شادرة  العقار  وثيقة  يف  االأر�س 

االأر�س،  اإىل  مدخل  وجود  بو�شوح  تبنّي  العقاري 

االأر�س  اأن  البناء  يف  �شرعت  ما  عند  فوجئت  ولكن 

لي�س لها مدخل يف نظام اإدارة ال�شجل العقاري؛ الأنه 

بح�شب قولهم ال�شارع متداخل مع اأرا�ٍس خا�شة، مع 

االأرا�شي املحيطة بي من كل اجلهات مبنية، وكل  اأن 

القاطنني ميّرون من الطريق نف�شه.

حتت  االأر�س  باأن  فوجئت  اأخرى  ناحية  ومن   

وات�شاالتي  املتكررة  زيارتي  وعند  »جمّمدة«،  م�شمى 

باإدارة التخطيط العمراين ملدة تزيد على عامني علمت 

باأن هنالك م�شروًعا على االأرا�شي يف اجلهة املقابلة، 

اإذ �شيتم تعديل و�شعيتها، ولكن اأر�شي لي�شت داخلة 

التخطيط  اإدارة  تعطني  مل  اأنه  كما  امل�شروع،  بهذا 

من  االأر�س  م�شمى  لتغيري  زمنية  فرتة  اأي  العمراين 

»جمّمدة« اإىل  »متاحة«، ووفًقا ملا اأ�شرت اإليه اأرجو من 

�شموكم التدخل يف رفع جتميد االأر�س؛ حتى يت�شّنى 

يل بناء م�شكني اخلا�س يل ولعائلتي.

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد �شمو ويل العهد 

رئي�س الوزراء م�شاعدتي

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، 

من  اآمالً  الكرمي،  �شموكم  مقامكم  اإىل  هذه  اأتقدم مبنا�شدتي 

قلبكم الكرمي النظر يف ق�شيتي.

اأنا مواطن بحريني اأمتلك �شالة بليارد، وقد ا�شطررت 

ال�شادرة  االأوامر  �شهور، وذلك وفق  ملدة 7  ال�شالة  لغلق 

من الفريق الطبي ملكافحة كورونا، ولقد قام �شاحب املبنى 

املحكمة  لدى  ق�شية  علّي  برفع  لديه  م�شتاأجر  اأنا  الذي 

كل  عن  دينار   1500 قدره  البالغ  االإيجار  بدفع  يطالب 

�شهور  ا عن 7  دينار تعوي�شً �شهر، ما جمموعه 10400 

التي كاتت مغلقة فيها بتعليمات من الدولة، علًما اأنني اأعمل 

يف القطاع اخلا�س ودخلي حمدود ولدّي قرو�س. �شاحب 

ال�شمو، كلي اأمل بكم -من بعد اهلل- يف النظر يف معاناتنا، 

اأبناء وطنكم هو ما  فقلبكم احلنون وطيبتكم الدائمة على 

دعاين اإىل منا�شدتكم، حفظكم اهلل واأدام اهلل عزكم وطيبتكم، 

واأطال عمركم بال�شحة والعافية.

البيانات لدى املحرر

اأخ�شى على اأولدي من

 الختناق ب�شبب طفح املجاري

لل�شرف  �شبكة  غياب  م�شكلة  اإن  قلنا  ما  اإذا  نبالغ  ال 

اإحداث  ت�شّببت يف  املالكية  ال�شحي يف جممع 1032 يف 

اأن  اأوالدي  على  اأخ�شى  واإنني  املنطقة.  الأهايل  مزمن  قلق 

التي تطفح داخل  ي�شابوا باالختناق ب�شبب مياه املجاري 

ا طفلتي الر�شيعة. املنزل، خ�شو�شً

البلدية  املعنية يف  اأنكر تعاون اجلهات  اأن  ال ميكنني 

وا�شتجابة  البالعات،  ل�شفط  ومواعيد  اآلية  و�شعت  التي 

املوظفني وتعاونهم، ولكن الواقع يحكي اأن حاجة االأهايل 

ال�شفط،  �شيارات  قدرة  تفوق  البالعات  �شفط  عمليات  اإىل 

امتالء  ثم  املواعيد ومن  تاأخر  يت�شّبب يف  الذي  االأمر  وهو 

البالعات وطفحها.

الكثري من االأهايل يلجاأون اإىل ال�شركات اخلا�شة ل�شفط 

البالعات، لكن هذا اخليار لي�س متي�شًرا للجميع، واأحيانا 

ال�شركات اخلا�شة تتاأخر هي االأخرى اإذ توجد لديها عقود 

واأولويات.

لل�شرف  �شبكة  اإن�شاء  �شوى  منطقي  بديل  يوجد  وال 

ال�شحي يف املنطقة، خ�شو�شا اأنها قريبة من ال�شبكة �شواء 

اأن  امل�شوؤولني  من  فاأرجو  املالكية،  يف  اأو  حمد  مدينة  يف 

ياأخذوا هذه الق�شية على حممل اجلد قبل اأن حتدث كارثة 

ال قدر اهلل.

البيانات لدى املحرر

االإ�شكان،  اأتوّجه بال�شكر اجلزيل اىل موظفي بنك 

فوزية  القانونية  ال�شوؤون  ق�شم  موظفة  ا  خ�شو�شً

حلل  وم�شاعدتها  واإ�شهاماتها  جهودها  على  عبدو؛ 

م�شكلتنا، واأخالقها العالية.

ر�شا ال�شيخ

13امللتقىباإ�شراف: ح�شني املرزوق www.alayam.com
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 محمد بن عبداهلل: 
جاهزية طبية تامة استعدادًا لـ»الفورموال1«

أك��د رئيس المجلس األعلى للصح��ة رئيس الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، 
جاهزي��ة حلب��ة البحري��ن الدولية، وذلك ف��ي إطار 
االس��تعدادات الطبية القائمة الس��تضافة س��باق 
جائ��زة البحرين الكبرى لطي��ران الخليج للفورموال1 
2021، والت��ي س��تقام خ��ال الفت��رة م��ن 26 إلى 
28 مارس.ج��اء ذلك، خ��ال قيامه بزي��ارة ميدانية 
تفقدية أم��س إلى حلبة البحري��ن الدولية للوقوف 
على جاهزية الفريق الطبي بحلبة البحرين الدولية، 

بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح.
وثمن رئي��س المجلس األعلى للصح��ة، توجيهات 
حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى، ومتابعة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء، بالتأكيد عل��ى إقامة هذا 
الحدث الرياضي وفق بروتوكوالت صحية تتماش��ى 
الخاص��ة  المرحل��ة ومقتضياته��ا  م��ع متطلب��ات 
بإج��راءات التص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( 
بما يضمن صحة وس��امة جماهير السباق والفرق 
المش��اركة فيه. وأوضح أن الجه��ود الوطنية لفريق 
البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، مستمرة في تحقيق النجاحات 
عل��ى مختل��ف الصع��د، ال س��يما االس��تمرار ف��ي 
اس��تضافة س��باقات الفورموال1، والتميز المستمر 
الذي تحققه حلب��ة البحرين الدولية في تنظيم هذا 

السباق الدولي بخبرات وطنية يفخر بها الجميع.
واس��تمع إلى ش��رح مفصل من الرئي��س التنفيذي 
لحلبة البحرين الدولية الش��يخ سلمان بن عيسى آل 
خليفة، فيما استمع إلى إيجاز من المنظمين والفرق 
الطبية بش��أن االس��تعدادات الش��املة الستضافة 
هذا الح��دث الهام، كم��ا اطلع عل��ى المركز الطبي 
والعيادات ومنطقة الفح��ص، مرورًا بالفرق الطبية 
بالعي��ادات المخصصة لزوار الحلب��ة، وكذلك مواقع 
فرق اإلنقاذ وسيارات اإلسعاف التي خصصت للحلبة.
وقام بزي��ارة إلى غرف��ة العمليات، مش��يدًا بجهود 
وزارة الداخلي��ة ف��ي التع��اون الوثي��ق م��ع الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( 

والقائمي��ن عل��ى الس��باق التخ��اذ كاف��ة التدابير 
االحترازي��ة ف��ي المناف��ذ وكذلك العم��ل الميداني 
ف��ي مراك��ز الحلبة، من أج��ل الحفاظ على س��امة 

المنظمين والجمهور.
وأشار الش��يخ محمد بن عبداهلل إلى استمرار النجاح 
في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج للفورموال وان 2020 في ظل الظروف 
االس��تثنائية لجائحة كورونا )كوفيد19( جاء بفضل 
الجه��ود الكبيرة التي قام بها المنظمون والطواقم 
الطبية والجهات األمنية المس��اندة وكافة الجهات 
الحكومي��ة، والت��ي كان لها عظيم األث��ر في تنفيذ 
كافة اإلجراءات االحترازية والخطط الموضوعة من 
أج��ل إنجاح الس��باق بالتميز الذي عرف��ت بها كافة 

السباقات الدولية التي تنظمها المملكة.
وق��ال: »كان الحضور في الع��ام الماضي مقتصرًا 
على األبطال من العاملي��ن في الصفوف األمامية 
م��ن  )كوفي��د19(  كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
الك��وادر الطبية والتمريضية والجهات المس��اندة 
وعوائله��م، واليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهي 
اس��تقبال فئات أوس��ع من الجمهور حيث ستكون 
متاح��ة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( والمتعافين م��ن الفيروس، 
لضمان انطاق الس��باق في بيئة آمنة تماشيا مع 

اإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية المعلن 
عنه��ا في المملك��ة، مما يعكس تط��ور المملكة 
ف��ي مختلف مراح��ل التعام��ل مع جائح��ة كورونا 

)كوفيد19(«.
وش��دد عل��ى أهمي��ة تعزي��ز التع��اون والتنس��يق 
المستمر بين الفرق الطبية والفرق التنظيمية، من 
أجل ضمان تطبيق اإلج��راءات االحترازية المتعلقة 
بالحد من انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفيد19( بما 
يحفظ صحة وس��امة جميع المواطنين والمقيمين 

وزوار الحلبة في مملكة البحرين.
فيما أعرب الشيخ سلمان بن عيسى، عن التقدير إلى 
رئي��س المجلس األعلى للصحة عل��ى زيارته الحلبة 
والوق��وف ع��ن كثب عل��ى جاهزية الحلب��ة وتهيئة 
الظروف المائمة الس��تضافة هذا الحدث الرياضي 
الكبي��ر، حيث تح��رص الحلب��ة على تطبي��ق جميع 
التوجيهات الموصي بها من الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( باإلضافة إلى 
الفحوص الدورية لجميع المش��اركين والمساهمين 

والعاملين ضمن منظومة الفورموال1.
وأعرب عن ش��كره لجه��ود الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، ووزارة الصحة 
بما يحفظ صحة وس��امة الجميع، والمساهمة في 

استضافة سباق آمن للجماهير.

 »الحكمة للمتقاعدين« تكرم الجهات
 الرئيسية ضمن الفريق الطبي للتصدي لـ»كورونا«

برعاية من رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس فريق البحرين الطبي للتصدي 
لجائح��ة الكورون��ا الفري��ق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة كرمت 
الجمعية الوزارات المعنية والرئيس��ية في التص��دي لفيروس كورونا وذلك في 
الموق��ع الخ��اص بالمجلس األعل��ى للصحة بالمرف��أ المالي وت��م تكريم وزارة 
الصحة بحض��ور الدكتور وليد المانع وكيل الوزارة والبروفيس��ور اللواء خالد بن 
عل��ي بن عب��داهلل آل خليفة ممثًا لق��وة دفاع البحرين وممثل ل��وزارة الداخلية 
وممث��ل لوزارة اإلع��ام وممثل لجمعي��ة الصحفيين البحريني��ة. وألقى الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة كلمة موجزة تش��يد ب��دور الوزارات 
المعنية والكوادر الطبية والمس��اندة العاملة في الصفوف األمامية وتم توزيع 
أوش��حة التصدي المتميز التذكاري الذي يحمل مجس��مًا لجالة الملك المفدى 
كم��ا يتم توزي��ع مكافآت مالية ودروع وش��هادات خاصة على ع��دد من أعضاء 
الفريق المس��اند للفريق الطبي. ووفقًا للتوجيهات الرس��مية وعمًا باإلجراءات 
االحترازية س��وف يستكمل الحفل لتكريم الكوادر الطبية العاملين في الصفوف 
األمامي��ة من ال��وزارات المعنية وعدد من رواد العم��ل والمتقاعدين في األيام 

التالي��ة 29/28 من ش��هر مارس الحال��ي بمبنى جمعية الحكم��ة للمتقاعدين 
والذين سيس��تلمون مكافآت مالية ودروع خاصة بالمناس��بة وشهادات وهدايا 
أخرى تقديرًا للجه��ود الجبارة والمضنية التى بدلها المكرمون واآلالف اآلخرين 
م��ن أقرانهم في مختل��ف مواقع ومحافظ��ات المملكة، وس��يقام حفل التكريم 
على م��دى يومين آخرين وبفت��رات متباعدة التزامًا بالتباع��د االجتماعي. هذا 
وأن الجمعي��ة تمه��د إلقامة حفات تكريم مماثلة ألع��داد أخرى من العاملين 
المتطوعي��ن في الصف��وف األمامية في األيام القادمة، وننتهز هذه المناس��بة 
الوطني��ة الهامة لنعرب ع��ن خالص االمتنان والعرفان لجال��ة الملك المفدى 
لتوجيهاته الحكيمة بتشكيل اللجنة التنسيقية العليا للتصدي ألخطار الجائحة 
وحماية المواطنين والمقيمين برئاس��ة س��مو األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كل التقدير واالمتنان لفريق البحرين الطبي برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة وكافة المؤسس��ات والهيئات ومجلس��ي النواب والش��ورى 

الذين أسهموا في دعم هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وزير الكهرباء: عالقات وطيدة 
متميزة تربط بين البحرين واليابان

اس��تقبل وزير ش��ؤون الكهرباء والماء وائل المبارك سفير 
الياب��ان المعتم��د لدى البحري��ن هيديكي إيتو بمناس��بة 
انتهاء فترة عمله الدبلوماسي سفيرًا لباده لدى المملكة، 
مش��يدًا بما يربط البلدين الش��قيقين من عاقات وطيدة 
متمي��زة يعززه��ا التعاون المش��ترك في ش��تى المجاالت 
التنموي��ة، معرب��ًا عن أطي��ب تمنياته للس��فير بالتوفيق 
والنجاح في أداء مهامه القادمة بما يسهم في دعم وتعزيز 

الروابط المتميزة والتنسيق الثنائي في كافة المجاالت.
 م��ن جانبه أع��رب الس��فير الياباني عن ش��كره وتقديره 
للوزي��ر المب��ارك على االس��تقبال، مؤكدًا اس��تعداد باده 
دائمًا لتعزيز التعاون القائم في قطاعات الكهرباء والماء 

بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الشقيقين.

»المرور« تستكمل استعداداتها للفورموال1
أك��دت اإلدارة العام��ة للم��رور على اتخ��اذ كافة 
اإلج��راءات التنظيمية لضمان انس��يابية الحركة 
المرورية من وإلى حلبة البحرين الدولية بالصخير 

في الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري.
ودعت اإلدارة الجميع لالتزام باألنظمة والقواعد 
المروري��ة والتع��اون م��ع رج��ال األم��ن والمرور 
وموظف��ي حلب��ة البحري��ن الدولية المنتش��رين 

بالقرب من التقاطعات القريبة من موقع الحلبة، 
وااللت��زام بوضع الملصق المخصص للموقف في 
مكان بارز على الزجاج األمام��ي للمركبة، واتباع 
العام��ات اإلرش��ادية التي ت��م وضعها من قبل 
منظمي حلبة البحرين الدولية للدخول إلى موقع 
الفعالي��ة، مع أهمي��ة الحضور المبك��ر قبل بدء 
فعاليات الس��باق والفعالي��ات المصاحبة بوقت 

كاف، وعدم االستعجال في الخروج.
وأش��ارت اإلدارة العام��ة للمرور إل��ى أن دوريات 
المرور سوف تنتشر في جميع المحافظات لتأمين 
الحرك��ة المرورية من وإلى الحلبة ومراقبتها من 
خال غ��رف المراقبة ونظ��ام الكاميرات، كما أنه 
ت��م توفير مكت��ب بالموق��ع لمباش��رة الحوادث 

المرورية.

خالل ندوة إقليمية حول العقوبات البديلة

المدير العام لألمم المتحدة: توسيع
 الشراكة مع معهد الدراسات القضائية بالبحرين

قال��ت المدير العام لألمم المتحدة في فيين��ا والمدير التنفيذي ل�مكتب األمم 
المتح��دة المعن��ي بالمخ��درات والجريمة غ��ادة والي إن المكت��ب يعمل على 
توس��يع نطاق الش��راكة مع معهد الدراس��ات القضائية والقانونية بالمملكة 
بهدف تس��هيل تدريب ممارس��ي العدال��ة الجنائية في منطق��ة دول مجلس 

التعاون الخليجي وإنشاء شبكة معاهد التدريب القضائي.
جاء ذلك خال تنظيم معهد الدراس��ات القضائية والقانونية، اإلثنين الماضي 
عن بعد، الن��دوة اإلقليمية حول العقوبات البديلة، تح��ت رعاية النائب العام 
عل��ي البوعينين وبالش��راكة م��ع مكتب األم��م المتحدة المعن��ي بالمخدرات 
والجريمة، وبالتنسيق مع السفارة الفرنسية بالبحرين، حيث ألقى مدير مكتب 
األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون 
حات��م علي كلم��ة بالنيابة ممثًا ع��ن المدير العام لألمم المتح��دة في فيينا 
والمدير التنفيذي ل�مكتب األم��م المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة 

والي.
وأك��دت والي، أن موضوع الن��دوة يمثل أحد المواضيع الهامة واألساس��ية في 
برنامج منع الجريمة العالمية التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، حيث أطلقت اس��تراتيجية المكتب للفترة من 2021 – 2025 لدعم 
جه��ود إص��اح العقوبات، حي��ث تعتبر هذه الن��دوة ذات صل��ة وثيقة بخطة 
التنمية المستدامة لعام 2030 في الهدف السادس عشر منها المعني بتوفير 

وصول العدالة للجميع.
وذكرت أنه باإلشارة إلى قواعد طوكيو و قواعد بانكوك يسعى المكتب إلى دعم 
اإلصاحات التش��ريعية وبناء القدرات األساسية لممارسي العدالة الجنائية، إذ 
تمثل الندوة أحد نتاج الش��راكة المختلفة والعامة بين مكتب األمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة والبحرين والتي سبقها منتدى حول معايير األمم 
المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية 2015.

م��ن جانبه، ق��دم رئيس معهد الدراس��ات القضائية والقانوني��ة خالد صيام، 
الش��كر والتقدير لمكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة 
في دول مجلس التعاون على التع��اون الوثيق في مجاالت التدريب المرتبطة 
بالموضوع��ات العدلية بش��كل ع��ام والعدالة الجنائية عل��ى وجه الخصوص، 
مش��يرًا إلى انطاق باكورة األنش��طة اإلقليمية للمعهد التي تستهدف تبادل 

المعارف والخبرات بين دول المنطقة.

البلوشي: مضاعفة التبادل 
التجاري وتشجيع السياحة 

واالستثمار مع إيطاليا

بحث س��فير البحرين لدى الجمهورية اإليطالية ناصر البلوش��ي، 
خ��ال اجتماعه مع الس��يناتور إينريكو أيم��ي ونائب رئيس لجنة 
الشؤون الدس��تورية بمجلس الشيوخ الس��يناتور نازاريو باجانو، 
ورئيس قس��م االقتصاد في حزب فورزا إيطاليا السيناتور ماسيمو 
فيرو، وكبير مستش��اري مكتب سكرتارية لجنة الشؤون الخارجية 
والهج��رة بمجل��س الش��يوخ اإليطال��ي جيوفاني بايوّك��ي، عددًا 
من المواضي��ع ذات االهتمام المش��ترك بي��ن البلدين وبخاصة 
المتعلق��ة بس��بل الدف��ع لتعزي��ز التع��اون القائم ف��ي مجاالت 
االقتصاد بما يخدم األهداف الموضوعة ويحقق تطلعات البلدين 
الصديقين لمضاعفة حجم التبادل التجاري القائم والس��عي نحو 

تشجيع السياحة واالستثمار المشترك.

وزير الخارجية يبحث مع السفير 
األذربيجاني مجاالت التعاون الثنائي

بحث وزي��ر الخارجية عبداللطيف الزياني، خال اس��تقباله في 
مكتبه بالوزارة أمس، سفير جمهورية أذربيجان لدى البحرين 
المقيم في الرياض ش��اهين عبدالايي��ف، بحضور مدير إدارة 
الش��ؤون األفروآس��يوية بوزارة الخارجية الس��فير منى رضي، 
مجاالت التعاون الثنائي وما يش��هده من تقدم ونماء، وسبل 
تعزيز العاقات واالرتقاء بها إلى مس��تويات أرحب، باإلضافة 

إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وخال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالسفير األذربيجاني، مؤكدًا 
عل��ى اهتمام البحري��ن بتعزيز عاقات الصداق��ة القائمة مع 
أذربيجان بما يخدم المصالح المش��تركة للبلدين والش��عبين 

الصديقين.

أحمد بن حمد: تعزيز التنسيق 
المستمر بين روسيا والبحرين 

في المجال الجمركي

أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، على عاقات 
الصداق��ة والتع��اون بين البحرين وروس��يا االتحادي��ة في كافة 
المج��االت وأهمية العم��ل على تعزيز التع��اون وتبادل الخبرات 
المش��تركة في المجال الجمركي. جاء ذلك خال استقباله سفير 
جمهورية روس��يا االتحادية لدى البحري��ن ايغور كريمنوف، حيث 
بح��ث معه عددًا م��ن الموضوعات ذات االهتمام المش��ترك في 
المج��ال الجمركي وس��بل تعزيز التنس��يق المس��تمر بما يخدم 
المصالح المش��تركة، مس��تعرضًا استراتيجية ش��ؤون الجمارك 
 2030 االقتصادي��ة  الرؤي��ة  م��ع  المنس��جمة   2024-2021
والمتوائم��ة مع مرتك��زات العمل الحكومي وسياس��ات منظمة 

الجمارك العالمية.
من جهته، أعرب س��فير جمهورية روس��يا االتحادية عن ش��كره 
وتقديره لرئيس الجمارك، منوهًا إلى أهمية استمرار تعزيز كافة 

أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.



العربي  أك��د رئي��س االتح��اد 
لحقوق اإلنسان رئيس جمعية 
»معًا« لحقوق اإلنس��ان عيسى 
العربي، أن نج��اح البحرين في 
إقامة الفعاليات الدولية وعلى 
رأس��ها س��باقات الفورم��وال1، 
يؤكد م��ا تتمتع ب��ه البحرين 
وطنية مرموقة،  إمكانيات  من 
وما تحظى به من مكانة دولية 
تكرس��ت بفضل جهود حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
والت��ي  وحكومت��ه،  المف��دى 

حرصت على االرتقاء بعالقاتها الدولية، وبتعزيز مكانتها العالمية 
بش��بكة من العالق��ات الدولية القائم��ة على االحت��رام والتقدير، 
والمشاركة في وضع وتنفيذ خطط التنمية االقتصادية واإلنسانية 
على المس��توى اإلقليمي��ة والدولي، وال��ذي يأتي في إط��ار تعزيز 
المكانة المرموقة للبحرين على الخارطة العالمية بتنظيمها ألهم 
وأكبر الفعاليات الدولية بمختلف المجاالت االقتصادية واإلنسانية 
والرياضي��ة والثقافية. وأش��ار إلى أن قدرة البحري��ن على تنظيم 3 
س��باقات دولية لرياضة الس��يارات »فورموال 1« خالل أقل من عام 
وفي ظل ظ��روف جائحة كوورنا )كوفيد-19( التي يواجهها العالم، 
يؤكد وبش��كل كبي��ر ما تتمتع ب��ه البحرين م��ن إمكانيات وطنية 
بقيادة فريق البحرين الوطني، وما تمتلكه مؤسس��اتها التنفيذية 
م��ن ق��درة على مواجه��ة مختل��ف التحدي��ات وتحقي��ق اإلنجازات 
الوطنية والعالمية، الس��يما وأن سباق هذا العام الذي سيقام خالل 
نهاية األس��بوع يحظى باالهتم��ام العالمي، ويب��رز جهود مملكة 
البحرين في االس��تجابة لجائحة »كوفي��د 19«، وهي الجهود التي 
حرص��ت البحرين بالعام الماض��ي على توجيهها في إطار يس��هم 
في تعزيز الوعي العالمي بمواجهة هذه الجائحة، وتقديم الش��كر 
والعرفان لجميع الجهود الطبية واإلنس��انية واألمنية التي تقدمت 
الصف��وف األمامية ف��ي مواجهة هذه الجائحة، وه��ي الجهود التي 
حققت البحرين الريادة فيها بقراراتها التي وضعت صحة وس��المة 
المواطني��ن والمقيمين في مقدم��ة أولوياتها، وانته��ت بتبّوئها 

ألعلى النسب الدولية في مجال تقديم واعتماد اللقاحات. 
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 الكعبي: »األشغال« تؤمن
  الصرف لعمارتين وبيت 

بمجمع 109وتتجاهل اآلخرين
أك��د العض��و البل��دي لثامن��ة 
المح��رق عبدالعزي��ز الكعب��ي 
وش��ؤون  األش��غال  وزارة  أن 
برص��د  أبلغت��ه  والبلدي��ات 
الصرف  ميزانية خاص��ة لعمل 
الصح��ي في مجم��ع 109 على 
مجم��ع  وكذل��ك   902 طري��ق 
111 وأج��زاء من مجمعي 112 
و113، ول��م تلَق ه��ذه الوعود 
الواقع��ي  للتطبي��ق  طريقه��ا 

حتى اآلن.
وق��ال: إن��ه لمن المؤس��ف أن 
تتعاط��ى ال��وزارة الخدمية مع 

الممثلين بطريقة التس��كيت غي��ر المقبولة في كل األحوال، فكيف 
إذا تعلقت بالشأن العام الذي يحتاجه األهالي؟!

ووص��ف وض��ع المنطقة بالمزري، إث��ر عدم تواف��ر خدمات الصرف 
الصح��ي واألهالي في تذمر مس��تمر وقد ضاقوا ذرع��ا بهذا األمر، 
حيث تنتشر الحشرات واألوبئة وتغدو المنطقة وكأنها غير صالحة 
للعي��ش، وهي ف��ي الواقع مأهولة بالس��كان والمواطني��ن!! ودعا 
الوزارة إلى س��رعة تنفيذ وعودها حيث ال يمكن التغاضي عن غياب 
خدمات الصرف الصحي في المنطقة، كما أن مبدأ العدل والمساواة 
الذي نص عليه دستور البحرين يوجب على الوزارة تأمين الخدمات 

للمواطنين على حد سواء، وليس عمارتين وبيت فقط.

عبدالعزيز الكعبي

عيسى العربي

تغيير تصنيف حدود عقارات مناطق بالعاصمة
ياسمينا صالح «

وافق��ت أمان��ة العاصمة على مقترح بش��أن 
تغيير تصنيف عقار رقم 08000539 بمنطقة 
جرداب 729 من تصنيف المناطق غير مخططة 
إلى تصنيف مناطق السكن الخاص أ حيث تبلغ 
مساحة العقار ما يقارب 4,755 متر مربع وذلك 
أس��وة بالعقارات المحيطة وبما يتماشى مع 
المخطط التفصيلي الجاري إعداده للمنطقة، 
واالس��تنارة بمرئي��ات المختصي��ن من هيئة 
التخطي��ط والتطوي��ر العمراني م��ن الناحية 
التخطيطي��ة وذلك عبر االط��الع على حيثيات 
الموضوع وجميع المرفق��ات التابعة له حيث 
أشارت إلى التقسيم والتصنيف ال يتعارض مع 

المخطط التفصيلي لهذه المنطقة.
كم��ا وافق��ت أمان��ة العاصم��ة عل��ى مقترح 
بش��أن تصنيف حدود العقار رقم 06023333 
بمنطقة س��ند 745 من مناط��ق غير مصنفة 
إلى تصنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة 
ويبلغ مساحة العقار ما يقارب 2,050,76 متر 
مرب��ع وذلك حتى يتماش��ى مع ح��دود العقار 

حس��ب وثيقة ملكية.باإلضاف��ة إلى الموافقة 
على مقترح بش��أن تصنيف ح��دود العقار رقم 
06021220 بمنطق��ة مه��زة 602 من حدود 
عقار غير مصنفة إلى تصنيف مناطق الس��كن 

الخاص RB وتبلغ مس��احة العق��ار ما يقارب 
3,931 مت��ر مرب��ع وذل��ك أس��وة بالعقارات 
المخط��ط  م��ع  يتماش��ى  وبم��ا  المحيط��ة 

التفصيلي الجاري إعداده للمنطقة.

 رئيس »بلدي الشمالية«: 
 خيارات هندسية كثيرة 

لتوسعة الوحدة السكنية
دعا رئيس المجلس البلدي الش��مالي أحم��د الكوهجي المواطنين 
المنتفعين من الوحدات السكنية إلى الحفاظ على سالمة وحداتهم 
وع��دم اإلض��رار بمنظره��ا الع��ام، مؤكدًا ب��أّن االلت��زام بقوانين 
واشتراطات البناء التي وضعتها وزارة اإلسكان يساهم في الحفاظ 
على الواجهات المعمارية والحضارية للمدن والمشاريع اإلسكانية 
في المملكة، إضافًة إلى الحفاظ على سالمة هذه الوحدات وتفادي 

تعرّضها لألضرار الفنية والهندسية.
وق��ال الكوهجي إّن وزارة اإلس��كان حرصت عل��ى توفير عدة نماذج 
لتوس��عة البناء، وبما يحقق كافة المقومات الالزمة لضمان جودة 
الس��كن للمواطنين، إل��ى جانب تقديمها للمحاض��رات التعريفية 
بالقوانين واألنظمة الخاصة بالبناء والتوس��عة للمنتفعين الجدد، 
وذلك لتوضيح أهمية االلتزام باالش��تراطات واس��تصدار التصاريح 

قبل البدء في عملية البناء.
وأّك��د رئي��س المجلس البلدي الش��مالي عل��ى أّن وزارة اإلس��كان 
قامت بالتنس��يق مع وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني في وقت سابق بشأن إجراء تعديالت خاصة باالشتراطات 
التنظيمي��ة للتعمي��ر ف��ي الوحدات الس��كنية، منّوهًا إل��ى أّن أهم 
التعدي��الت التي ط��رأت تتمّث��ل بإلغاء حظ��ر البناء خالل الس��نة 
األول��ى من اس��تالم الوح��دات اإلس��كانية، وذلك اس��تجابة لرغبة 
المواطنين في منحهم المزيد من المرونة ألعمال التوس��عة وفقًا 
الحتياجاتهم وبما يتوافق مع اش��تراطات البناء. وش��دد الكوهجي 
عل��ى ضرورة مراجع��ة المواطنين المنتفعين حديث��ًا من الوحدات 
الس��كنية، للجهات المختصة في حال الرغبة في التوس��عة، وذلك 
لتجنب الوقوع في المخالفات والممارسات الهندسية الخاطئة التي 
قد ت��ؤدي لحدوث تصدعات وأضرار دائمة في الوحدات الس��كنية، 
مش��يرًا إلى أن وزارة اإلس��كان ال تعارض حق المنتفع بالتوسع في 
وحدته، بل خصصت له الخيارات الهندسية المالئمة لتساعده في 

التوسعة دون اإلضرار بالوحدة وسالمة قاطنيها.

مدير اإلعالم األمني يبحث مع »التأمين« توعية 
السائقين بإسناد الحوادث البسيطة للشركات

عقد اجتماع بين مدير عام اإلدارة 
العامة لإلع��الم والثقافة األمنية 
العمي��د محمد بن دين��ه وممثل 
البحريني��ة،  التأمي��ن  جمعي��ة 
للش��ركة  التنفي��ذي  الرئي��س 
للتأمي��ن  الكويتي��ة  البحريني��ة 
د.عبد اهلل سلطان، بحضور الرائد 
خال��د ب��و قي��س والنقي��ب فاي��ز 
أمي��ن م��ن اإلدارة العامة للمرور، 
ويزي��د بيطار ومش��يرة المعتوق. 
ويأتي ذلك اس��تنادًا إلى قرار وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، بتنظيم 
إعه��اد تنفيذ بنود عق��د التأمين 
ف��ي وقائ��ع التلفي��ات المتصالح 
عليها إلى ممثلي شركات التأمين 
المختص��ة، والمقرر ب��دء تنفيذه 
بتاريخ 21 يوليو 2021 ويتضمن 
إسناد مباش��رة الحوادث المرورية 
التأمين،  البس��يطة إلى ش��ركات 
وتنفي��ذًا لتوجيهات وزير الداخلية 
لتعريف  بإطالق حمل��ة توعوي��ة 
سائقي المركبات باإلجراءات التي 

يتطلبها المشروع.
وأش��ار العميد محمد بن دينه إلى 
أن توجيهات وزير الداخلية، تؤكد 
على ض��رورة تعزي��ز التواصل مع 
وتعريفه��م  المركب��ات  س��ائقي 
مباشرة  بشأن  الالزمة  باإلجراءات 

الحوادث المرورية البس��يطة، بما 
القائمة لتحس��ين  يعزز الجه��ود 
العم��ل،  وانس��يابية  اإلج��راءات 
معرب��ًا عن أمل��ه في أن تش��هد 
البحري��ن، تغيرًا واضح��ًا وإيجابيًا 
في مجال إدارة الحوادث المرورية 

عند تطبيق المشروع.
ومن جهت��ه، أكد ممث��ل جمعية 

التأمي��ن البحريني��ة، أن تحقي��ق 
نجاح  التوعوي��ة،  الحمل��ة  أهداف 
مش��ترك ويع��زز الش��راكة بي��ن 
جمعية التامي��ن البحرينية ووزارة 
الداخلي��ة، وينعك��س إيجابيًا على 
تسهيل إجراءات سائقي المركبات 
وف��ي الوقت ذاته زي��ادة معدالت 

السالمة المرورية.

وق��د ت��م خ��الل االجتم��اع، بحث 
الس��بل الكفيل��ة بتنفي��ذ الحملة 
الح��وادث  لخصخص��ة  التوعي��ة 
ومباش��رتها  البس��يطة  المرورية 
ع��ن طريق ش��ركات التأمين، بما 
يضمن نجاح المش��روع على أرض 
الواق��ع، باعتب��اره محط��ة نقلية 

مهمة للحركة المرورية.

خبراء يبحثون تطورات ومخاطر األمن السيبراني
يبحث ع��دد من الخبراء والمختصين في أم��ن المعلومات، آخر التطورات 
والتحديات والمخاطر في مجال األمن الس��يبراني، في ندوة تنظمها كلية 

تقنية المعلومات بجامعة البحرين، عبر منصة تطبيق تيمز.
وقالت عميدة كلي��ة تقنية المعلومات الدكتورة لمياء محمد الجس��مي، 
إن ه��ذه الن��دوة الثانية الت��ي تنظمها كلية تقني��ة المعلومات من أجل 
التباح��ث حول أمن المعلومات ومس��تجداته، مؤكدة أن 15 خبيرًا وباحثًا 
م��ن مملك��ة البحرين وم��ن دول عدة، وم��ن جامعات وش��ركات عالمية 
متخصصة، س��وف يتحدثون عن آخر التحديات والتقنيات والتطورات في 
مجال األمن الس��يبراني، باإلضافة إلى موضوعات مثل: األمن السيبراني 
المعرفي، واألمن السحابي، وأمن إنترنت األشياء، والهندسة االجتماعية، 
واألتمتة، والتكامل في األمن الس��يبراني. كما تضم الندوة حلقة نقاش 
تس��تعرض اس��تعداد الحكوم��ات والش��ركات لتحدي��ات ومخاطر األمن 

السيبراني المتزايدة.

 »الفريق الوطني«: نسبة المصابين
 بـ»كورونا« بعد أخذ التطعيم ال تتعدى ٪0.71

المعدية  األمراض  استشاري  أكد 
بالمستش��فى العس��كري عض��و 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
)كوفي��د�19(  كورون��ا  لفي��روس 
المق��دم طبيب من��اف القحطاني 
المض��ادة  التطعيم��ات  أن 
للفيروس الت��ي أجازتها البحرين 
أثبت��ت فاعليته��ا، حي��ث بلغ��ت 
الحاالت القائمة من المتطعمين 
الذي��ن أكملوا جرعت��ي التطعيم 
وأصيبوا بعد مرور أس��بوعين من 
آخر جرعة محليًا ما نسبته %0.71 

من مجموع الحاالت القائمة.
وش��دد على أهمي��ة دعم الجهود 
الوطنية الهادفة إلى تعزيز األمن 
الصح��ي عب��ر الح��د من انتش��ار 
الفي��روس، من خالل المش��اركة 
ف��ي الحمل��ة الوطني��ة للتطعيم 
إلكساب المجتمع المناعة الالزمة 
بم��ا يس��هم ف��ي التقلي��ل م��ن 
نس��ب انتقال الع��دوى، مبينا أن 
التطعيمات تس��اعد على حماية 

المواطني��ن والمقيمي��ن والح��د 
من انتش��ار الفيروس وس��الالته 
المختلف��ة حتى في ح��ال حدوث 
طف��رات جديدة وذل��ك من خالل 

عملها المساعد لجهاز المناعة.
الح��االت  أن  القحطان��ي  وذك��ر 
القائم��ة م��ن الحاصلي��ن عل��ى 
التطعيم كانت أعراضهم خفيفة 

أو ل��م تظهر عليه��م أية أعراض 
مقارنة بالذين ل��م يحصلوا على 
التطعيم، مش��يرًا إلى أن نس��بة 
الح��االت القائمة حس��ب كل نوع 
م��ن التطعيم��ات كان��ت نس��ب 
متدني��ة اعتم��ادًا عل��ى مجموع 
تطعي��م،  كل  عل��ى  الحاصلي��ن 
الذي��ن أكملوا جرعت��ي التطعيم 
بع��د م��رور أس��بوعين م��ن آخر 

جرعة.
وأض��اف أن البحري��ن تع��د م��ن 
أوائ��ل ال��دول التي وف��رت مجانا 
للمواطني��ن والمقيمي��ن مختلف 
المض��ادة  التطعيم��ات  أن��واع 
للجميع  للفيروس، مجدًدا دعوته 
وباألخ��ص الفئ��ات األكثر عرضة 
لإلصابة بالفيروس من كبار السن 
وذوي  والمرضع��ات  والحوام��ل 
والمصابين  المزمن��ة  األم��راض 
بالس��منة للمب��ادرة بالتس��جيل 
اإللكتروني ألخذ التطعيم حفاظا 
على سالمتهم وس��المة الجميع، 

عب��ر الموق��ع اإللكترون��ي لوزارة 
الصح��ة healthalert.gov.bh أو 
مبينًا  واع��ي«،  »مجتم��ع  تطبيق 
أن��ه يمك��ن لكب��ار الس��ن ممن 
يبلغون من العم��ر 70 عاما فما 
فوق التوجه إلى المراكز الصحية 
دون  التطعي��م  ألخ��ذ  مباش��رًة 

الحاجة للتسجيل اإللكتروني.
ونوه بأهمية عدم االنتظار لحين 
تواف��ر تطعي��م ش��ركة مح��ددة 
وإنم��ا أخذ المتوف��ر منها لزيادة 
ع��دد أفراد المجتم��ع المحصنين 
من اإلصاب��ة بالفيروس وتحقيق 
المناع��ة الجماعية، مش��دًدا على 
أهمي��ة مواصلة الحيط��ة والحذر 
اإلج��راءات  بكاف��ة  وااللت��زام 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة 
وكاف��ة التعليمات الص��ادرة عن 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د-19( 
والجهات المعنية بما يسهم في 

الحد من انتشار الفيروس.

مناف القحطاني

 العربي: نجاح البحرين 
 في إقامة الفعاليات الدولية 

يؤكد مكانتها عالميًا



517 ألف دينار توفيرًا باالكتشاف المبكر إلصابة 5 آالف شخص بالمرض

 »حمد الجامعي« لـ                 : 9190 مشاركًا 
في »الفحص المبكر لسرطان القولون« خالل 21 شهرًا

كش��ف قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي 
اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل آل 
خليف��ة، عن »الحملة الوطنية للكش��ف المبكر 
ع��ن س��رطان القولون ف��ي مملك��ة البحرين، 
بالتع��اون م��ع وزارة الصح��ة وبالش��راكة مع 
اللجنة الوطني��ة لمكافحة األم��راض المزمنة 
غير الس��ارية«، موضحًا أنه »تم إعداد برنامج 
متكام��ل لرفع التوعي��ة ل��دى المجتمع وحث 
الفئ��ة المس��تهدفة لعم��ل الفح��ص الالزم 
لتحدي��د الحاالت التي تش��كل نس��بة خطورة 
عالي��ة لوجود س��رطان القول��ون أو اللحميات 
 ،»FIT« وذل��ك ع��ن طري��ق تحلي��ل فح��ص
المخب��ري عال��ي الدقة لمعاينة ال��دم الكامن 
في الب��راز وهو فحص معتم��د دوليًا ومن ثم 
يتم توجيه الحاالت التي تش��كل نسبة خطورة 
عالية لوجود س��رطان القول��ون لعمل تنظير 

القولون«. 
وأضاف ف��ي مقابل��ة خاصة م��ع »الوطن« أن 
»كلفة اكتش��اف وفحص وعالج 5 آالف مصاب 
بسرطان القولون نحو 83 ألف دينار، بينما تبلغ 
كلفة اكتشاف وفحص وعالج 100 ألف مصاب 
بسرطان القولون، نحو 1.66 مليون دينار، في 
حين أن »الكش��ف المبكر عن إصابة 100 ألف 
مصاب بس��رطان القولون يوف��ر 10.4 مليون 
دينار، بينما باإلمكان توفير ما يقارب 517 ألف 
دينار وذلك في حالة االكتشاف المبكر إلصابة 

5 آالف شخص بالمرض«.
وق��ال قائد مستش��فى الملك حم��د الجامعي 
إن »متوس��ط تكلف��ة عالج مريض س��رطان 
القولون تبل��غ نحو 5 آالف دينار«، مش��يرًا إلى 
»مش��اركة 9190 مش��اركًا في حملة الفحص 
المبكر لسرطان القولون خالل 21 شهرًا، بينما 
شارك 2294 شخصًا في الحملة منذ إعالن أول 
إصابة ب�»كورونا« ف��ي البحرين في 24 فبراير 

.»2020
وأش��ار إلى أن »س��رطان القولون والمستقيم 
يع��د ثال��ث أكثر أنواع الس��رطان ش��يوعًا في 
العالم، وهو ثاني أكثر أنواع السرطان انتشارًا 
في مملكة البحرين. ويهدف برنامج االكتشاف 
المبك��ر لزيادة ف��رص الش��فاء وتقليل العبء 
المادي لعالج المرضى قبل أن ينتش��ر لديهم 

مرض السرطان«.
م��ن جانبه، أوضح استش��اري الجهاز الهضمي 
والكب��د، ونائ��ب رئيس األطباء ورئيس قس��م 
الباطنية، بمستش��فى الملك حم��د الجامعي، 
د. عم��ر إبراهي��م ش��ريف، خ��الل المقابلة مع 
»الوطن«، أنه »تم خضوع 8070 عينة للتحليل 
بينه��ا 7542 س��لبية و528 إيجابية، في حين 
تأكدت س��المة 7542 مش��اركًا بنسبة %93.4 
في الفحص المبك��ر، بينما تم إجراء مناظير ل� 
528 ش��خصًا كانت نتيجتهم إيجابية بنس��بة 
6.6% نتيجة الفحص. وتم اكتش��اف 23 حالة 
س��رطان مبكر و 98 لحميات قبل سرطانية تم 

استئصالها بالكامل خالل الحملة.
وذك��ر د. ش��ريف أن »الفئة المس��تهدفة من 
الفحص المبكر بين عمر 45 و75 س��نة ذكورًا 
وإناث��ًا«، مش��ددًا على أن »مستش��فى الملك 
حم��د الجامع��ي مجه��ز بالكام��ل الس��تقبال 

الحاالت لجميع المواطنين والمقيمين«.
وقال د. عمر إبراهيم ش��ريف إنه »انطالقًا من 
ذلك فق��د تم إطالق الحملة الوطنية للكش��ف 
المبكر عن سرطان القولون في مملكة البحرين 
بتنظيم من مستش��فى المل��ك حمد الجامعي 
و بالتع��اون م��ع وزارة الصحة وبالش��راكة مع 
اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير 
الس��ارية. حيث تم إعداد برنامج متكامل لرفع 
التوعية لدى المجتمع وحث الفئة المستهدفة 
للتقدم بعم��ل الفحص الالزم لتحديد الحاالت 
التي تشكل نسبة خطورة عالية لوجود سرطان 
القولون أو اللحميات وذل��ك عن طريق تحليل 
 ،»)Fecal immunochemical testing )FIT«
وهو فحص مخبري عال��ي الدقة لمعاينة الدم 
الكام��ن في الب��راز وهو فحص معتم��د دوليًا 
يقوم ب��ه المرضى ف��ي منازله��م وال يتطلب 
حمية خاصة أو تجن��ب أدوية معينة. ومن ثم 
يتم توجيه الحاالت التي تش��كل نس��بة خطر 
عالية لوجود س��رطان القول��ون لعمل تنظير 
القول��ون، حيث تظهر نتيج��ة فحص البراز في 

خالل أسبوع«. 
وفيما يتعلق الفئة المس��تهدفة، فقد أفاد د. 
شريف، بأنها »تشمل أفراد المجتمع البحريني 
بي��ن عمر 45 و75 س��نة من اإلن��اث والذكور، 
فيم��ا يق��در ع��دد المواطنين في ه��ذه الفئة 
العمرية في مملكة البحرين بحسب السجالت 

الوطنية بنحو 150 ألف مواطن«.
وحول مراح��ل التطبيق، أوضح د. ش��ريف أنها 
»تتضمن مرحلتين، المرحلة األولى، تش��مل 
5000 مريض لدراس��ة كفاءة التنس��يق وسير 
العم��ل ومدى إقب��ال المرضى عل��ى البرنامج، 
ويت��م إطالقه��ا من مستش��فى المل��ك حمد 
الجامع��ي بالتع��اون م��ع المراك��ز الصحي��ة 
التابع��ة لوزارة الصحة ف��ي محافظة المحرق، 
بينم��ا المرحل��ة الثاني��ة، يت��م فيه��ا تحويل 
الحملة إلى برنامج وطني معتمد يشمل جميع 

محافظات مملكة البحرين«.
وفيما يتعل��ق بالحمالت اإلعالمي��ة، أوضح د. 
ش��ريف أنه »تم عمل فيديو توضيحي للترويج 
للفحص والخدم��ات المتاحة يوفر المعلومات 
الالزم��ة بس��هولة للفئ��ة المس��تهدفة، وتم 
اإلعداد لكتيبات ومعلوم��ات توضيحية تتوفر 
المؤسس��ات  ف��ي  وكمطبوع��ات  الكتروني��ًا 
الصحي��ة المش��اركة، وت��م تدش��ين الحمل��ة 
برعاي��ة كريمة م��ن رئيس المجل��س األعلى 
للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة، وذلك عن طريق معرض توعوي في 
مجم��ع األفني��وز بتاري��خ 13 و14 يونيو 2019 

للترويج عن الحملة للفئة المستهدفة«.
وفي رد على س��ؤال حول »بيانات المش��اركين 
ف��ي الحملة«، أوضح أنه »تم تدش��ين الحملة 
ف��ي 13 يوني��و 2019، ف��ي حي��ن بل��غ ع��دد 
المش��اركين في الحملة، 9190 مشاركًا، بينما 
بلغ عدد المش��اركين في الحملة من تاريخ 24 

فبراي��ر 2020، أي من��ذ اإلعالن عن اكتش��اف 
أول إصاب��ة بفي��روس كورون��ا )كوفيد19( في 

البحرين، 2294 مشاركًا«.
وقال إن »اإلحصائيات كش��فت ع��ن أن هناك 
و8444  مش��اركة،  و4131  مش��اركًا،   5059
مواطن��ًا، و746 مقيمًا، وبلغ عدد المش��اركين 
مش��اركين،   6304 المح��رق  محافظ��ة  م��ن 
ومن خ��ارج المحرق، 2886 مش��اركًا، وقد بلغ 
عدد المش��اركين من مستش��فى الملك حمد 
الجامعي والمعارض التوعوية، 5153 مشاركًا، 
وكان هناك 2519 مشاركًا من المراكز الصحية 
في المحرق، و692 مشاركًا من وزارة الداخلية، 

و826 مشاركًا من المستشفيات الخاصة«.
وأوض��ح د. ش��ريف أن »نتائج تحلي��ل العينات 
ت��م  الت��ي  العين��ات  أن ع��دد  كش��فت ع��ن 
تحليله��ا بلغ��ت 8070 عين��ة، حي��ث بلغ��ت 
نسبة المش��اركين الذي قاموا بعمل الفحص 
87.8%، في حين بلغت عدد العينات الس��ليمة 
»الس��لبية«، 7542 بنس��بة 93.4%، بينما بلغ 
عدد العينات غير الس��ليمة »اإليجابية«، 528 

بنسبة %6.6«.
وق��ال إنه »بلغ ع��دد العين��ات اإليجابية »غير 
السليمة« بين اإلناث 223 عينة، وبين الذكور، 
305 عين��ات«. وفيم��ا يتعل��ق بالمتابعة في 
عي��ادة الفح��ص المبك��ر لس��رطان القول��ون 
والمس��تقيم، ذك��ر د. ش��ريف أن »هناك 398 
مريض��ًا تم��ت معيانتهم في عي��ادة الفحص 
المبكر، بينما لم تتم متابعة 130 مريضًا في 
عيادة الفحص المبكر، حيث تنوعت األس��باب، 
بين، 25 مريضًا، ت��م إخبارهم بالنتيجة ولكن 
يرفضون زيارة العي��ادة أو عمل المنظار، و20 
مريض��ًا، تم اخباره��م بالنتيجة ولكن ليس��وا 
بحاج��ة لمنظار في الوقت الحالي، و57 مريضًا 
ق��رروا إجراء المنظ��ار خارج مستش��فى الملك 

حم��د الجامع��ي، و28 مريض��ًا، ل��م يباش��روا 
بالقدوم ال��ى العيادة لصعوبة الوصول اليهم 
او تأخره��م عل��ى المواعيد«. وق��ال إن »334 
مريضًا تم إج��راء منظار القول��ون لهم، بينما 
هن��اك 43 مريضًا تمت معاينتهم في العيادة 
ولكن لم يجرى لهم المنظار لصعوبة الوصول 
اليه��م او الغاءهم المواعيد او رفضوا المنظار، 
ف��ي حي��ن هن��اك 21 مريض��ًا بانتظ��ار اجراء 
المنظ��ار«. وفي رد على س��ؤال ح��ول التكلفة 
المالي��ة لحمل��ة س��رطان القول��ون ل���5 آالف 
ش��خص، قال إن��ه »تم فحص 5 آالف مش��ارك 
منذ تدش��ين الحملة واكتش��اف ومعالجة 60 
مريضًا، منه��م 12 مصابًا بس��رطان القولون 
والمس��تقيم، و48 مصاب��ًا بلحمي��ات كبيرة«. 
وق��ال إن »كلف��ة فح��ص عين��ات لفح��ص 5 
آالف مش��ارك تبل��غ 5 آالف دين��ار، بينم��ا تبلغ 
كلف��ة المناظير واس��تئصال اللحمي��ات القبل 
س��رطانية لنح��و 200 مش��ارك، 40 ألف دينار، 
فيم��ا تبلغ كلفة العمليات لمرضى الس��رطان 
الذي��ن تم اكتش��افهم ف��ي الحمل��ة، 16 ألف 
دينار، وكلفة العالج لمرضى الس��رطان الذين 
تم اكتش��افهم في الحملة 22 ألف دينار، فيما 
يبلغ المجموع الكلي نحو 83 ألف دينار«. وفيما 
يتعل��ق بالعبء المادي في ح��ال عدم تطبيق 
الكشف المبكر واكتشاف السرطان في مراحله 
المتفاوتة من انتشار المرض، أوضح د. شريف 
أن��ه »بفرضية اكتش��اف 60 مصابا بس��رطان 
القولون ف��ي المرحلة األول��ى والثانية، فإنها 
تبلغ ألف��ي دينار لكل ش��خص، فيما المجموع 
يبل��غ 120 أل��ف دينار، وبفرضية اكتش��اف 60 
مصابًا بسرطان القولون في المرحلة الثالثة، 
ف��إن التكلف��ة تص��ل إل��ى 6 آالف دين��ار لكل 
ش��خص، أي أن المجموع الكل��ي يبلغ 360 ألف 
دينار، وبفرضية اكتش��اف 60 مصابا بسرطان 

القول��ون ف��ي المرحلة الرابعة، ف��إن التكلفة 
تص��ل إل��ى 10 آالف دينار لكل ش��خص، أي أن 
المجموع الكل��ي يبلغ 600 ألف دينار، وبالتالي 
فإن تقليل الكلف��ة العالجية من خالل تطبيق 
برنامج الكشف المبكر تصل بين 37 ألف دينار 

إلى 517 ألف دينار«.
وكش��ف ع��ن أن التكلف��ة المطلوب��ة لفحص 
100 أل��ف مواطن بعد تعمي��م البرنامج على 
كل المحافظات، بهدف اكتش��اف وعالج 1200 
حالة بين الس��رطان واللحمي��ات الكبيرة تبلغ 
1.66 مليون دين��ار«. وذكر أن »العبء المادي 
في حال عدم تطبيق الكش��ف المبكر واكتشاف 
الس��رطان ف��ي مراح��ل متفاوتة من انتش��ار 
الم��رض، بفرضي��ة اكتش��اف 1200 مص��اب 
بسرطان القولون في المرحلة األولى والثانية، 
تبل��غ 2000 دينار لكل ش��خص، أي أن مجموع 
التكلف��ة المادية تصل إلى 2.4 مليون دينار«. 
وأوضح أنه »بفرضية اكتش��اف 1200 مصاب 
بسرطان القولون في المرحلة األولى والثانية، 
تبل��غ 6000 دينار لكل ش��خص، أي أن مجموع 
التكلفة المادية تصل إلى 7.2 مليون دينار«.

وأشار إلى أن »بفرضية اكتشاف 1200 مصاب 
بس��رطان القولون في المرحل��ة الرابعة، تبلغ 
10 آالف دين��ار ل��كل ش��خص، أي أن مجم��وع 

التكلفة المادية تصل إلى 12 مليون دينار«.
وكش��ف عن أن »تقليل الكلفة العالجية يصل 

بين 800 ألف دينار و10.4 مليون دينار«.
من جانبه، كش��ف استش��اري جراحة القولون 
والمس��تقيم والجراحة العام��ة والمناظير في 
مستش��فى الملك حم��د الجامع��ي، د. عصام 
م��ازن جمعة خالل المقابلة م��ع »الوطن«، أن 
»فري��ق جراحة القولون أج��رى في عام 2020، 
القول��ون  الس��تئصال  جراحي��ة  عملي��ة   87
والمس��تقيم كانت ه��ذه األورام هي الس��بب 
األكبر لهذه العمليات حيث تم إجراء 67 عملية 
استئصال أورام القولون والمستقيم و20 حالة 

استئصال قولون ألسباب حميدة«.
وأضاف خ��الل مقابلة مع »الوط��ن«، »نمتلك 
عي��ادة خاص��ة لجراح��ة القولون ه��ي األولى 
الوحي��دة ف��ي البحرين حيث تقوم باس��تقبال 
المري��ض بعد تش��خيصه مباش��رة في وحدة 
المناظير والجهاز الهضمي، حيث تم استقبال 
571 مراجع��ًا في ع��ام 2020 إلج��راء التقييم 
الش��امل ومراجعة التقارير والص��ور والنتائج 
وم��ن ثم يت��م مناقش��ة الحالة ف��ي المجلس 
الوطني لألورام مباش��رة بالعالج، حيث يشكل 
الع��الج الجراحي الخيار األول وقد يكون الوحيد 
للع��الج خصوص��ا إذا تم اكتش��اف ال��ورم في 
مراحل��ه األولي��ة دون الحاج��ة إل��ى العالجات 

الكيماوية واإِلشعاعية األخرى«.
ونوه إلى أنه »من المالحظ أن هناك زيادة في 
عدد الحاالت الجديدة المكتش��فة في سرطان 
القول��ون والمس��تقيم في البحري��ن، حيث تم 
اكتش��اف 120 إصابة جديدة ف��ي عام 2020، 
بنسبة زيادة بلغت نحو 18 %، عن عام 2019، 
حيث تم اكتشاف 98 إصابة جديدة بالمرض«.

وشدد د. مازن على أن »مستشفى الملك حمد 
الجامع��ي ومرك��ز البحرين ل��ألروام يمتلكان 
فريق��ًا كاماًل ومؤهاًل من كاف��ة االختصاصات 
وقادرًا عل��ى التعامل مع ه��ذه الحاالت بأعلى 
درج��ات االحترافي��ة ووفق أح��د البروتوكوالت 
العالمي��ة ونجه��ز بأح��دث التقني��ات الطبية 
في مجال التش��خيص والعالج مما أس��هم في 
جعل المستش��فى ه��و الخي��ار األول للمرضى 
في البحرين«. وفيما يتعل��ق بالتأثير الوراثي 
والعائل��ي عل��ى اإلصاب��ة بالمرض، أف��اد د. 
مازن بأن »نس��بة اإلصابة بس��رطان القولون 
والمس��تقيم ع��ن طري��ق الوراث��ة والتاري��خ 
العائلي تصل إلى 20%«. وفي رد على س��ؤال 
حول تكلفة عالج المريض بس��رطان القولون 
والمس��تقيم، أفاد بأنها »تص��ل إلى 10 آالف 
دينار، لذلك يسارع العالم إلى اكتشاف المرض 
مبك��رًا من أج��ل نتائ��ج أفضل ومعان��اة أقل 

وكلفة مادية أقل على الدول«.
ونص��ح د. مازن »الجميع باتب��اع نظام غذائي 
صحي والتقليل من الده��ون واللحوم الحمراء 
ومكافحة السمنة وممارس��ة الرياضة بصورة 

منتظمة«.

الفريق الطبي المختص بعالج سرطان القولون والمستقيم في »حمد الجامعي«اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة

د.عمر شريف ود. عصام مازن وزينب حسين خالل المقابلة مع »الوطن«  »تصوير: سهيل وزير«

سرطان القولون والمستقيم ثاني أكثر أنواع األورام الخبيثة بالبحرين

مازن: 218 مصابًا بسرطان القولون في البحرين خالل العامين الماضيين

سلمان بن عطية اهلل: 83 ألف دينار الكتشاف وفحص وعالج 5 آالف مصاب

أهداف الحملة الوقاية األولية واالكتشاف المبكر والشراكة المجتمعية

شريف: الفئة المستهدفة من الفحص المبكر بين 45 و75 سنة ذكورًا وإناثًا

 فريق »حمد الجامعي« يعمل باحترافية وفق البروتوكوالت العالمية
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المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد 
الفريـــق  عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
منـــاف  طبيـــب  المقـــدم   )19  - )كوفيـــد 
القحطانـــي أهميـــة دعم الجهـــود الوطنية 
الهادفـــة إلـــى تعزيـــز األمـــن الصحـــي عبر 
الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس وذلـــك مـــن 
خـــال المشـــاركة فـــي الحملـــة الوطنيـــة 
المناعـــة  المجتمـــع  إلكســـاب  للتطعيـــم 
الازمـــة بما يســـهم في التقليل من نســـب 
التطعيمـــات   أن  مبيًنـــا  العـــدوى،  انتقـــال 
تســـاعد في حماية المواطنين والمقيمين 

والحـــد مـــن انتشـــار الفيروس وســـاالته 
المختلفة حتى فـــي حال حدوث طفرات 
جديـــدة وذلك مـــن خال عملها المســـاعد 

لجهاز المناعة.
وذكر القحطانـــي أن التطعيمات المضادة 
للفيـــروس التـــي أجازتها مملكـــة البحرين 
قد أثبتـــت فاعليتها، حيث بلغت الحاالت 
أكملـــوا  الذيـــن  المتطعميـــن  مـــن  القائمـــة 
مـــرور  بعـــد  وأصيبـــوا  التطعيـــم  جرعتـــا 
أسبوعين من آخر جرعة محليًا ما نسبته 
0.71 % مـــن مجمـــوع الحـــاالت القائمـــة، 
كمـــا أن الحـــاالت القائمـــة مـــن الحاصلين 

علـــى التطعيم كانـــت أعراضهم خفيفة أو 
لم تظهر عليهم أية أعراض مقارنة بالذين 

لم يحصلوا على التطعيم.
وأشـــار إلـــى أن نســـبة الحـــاالت القائمـــة 
حســـب كل نـــوع مـــن التطعيمـــات كانـــت 
مجمـــوع  علـــى  اعتمـــاًدا  متدنيـــة  نســـب 
الحاصلين علـــى كل تطعيم، الذين أكملوا 
جرعتـــا التطعيم بعد مرور أســـبوعين من 

آخر جرعة.
تعـــد  البحريـــن  أن  القحطانـــي  وأضـــاف 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي وفـــرت مجاًنـــا 
أنـــواع  مختلـــف  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 

التطعيمـــات المضـــادة للفيـــروس، مجدًدا 
دعوتـــه للجميـــع وباألخص الفئـــات األكثر 
عرضة لإلصابة بالفيروس من كبار الســـن 
والحوامـــل والمرضعـــات وذوي األمراض 
للمبـــادرة  بالســـمنة  والمصابيـــن  المزمنـــة 
التطعيـــم  اإللكترونـــي ألخـــذ  بالتســـجيل 
حفاًظـــا على ســـامتهم وســـامة الجميع 
عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي لـــوزارة الصحة 
healthalert.gov.bh أو تطبيـــق “مجتمع 
واعـــي”، كمـــا بّيـــن أنه يمكـــن لكبار الســـن 
ممـــن يبلغون من العمـــر 70 عاًما فما فوق 
التوجـــه إلـــى المراكـــز الصحيـــة مباشـــرًة 
ألخـــذ التطعيـــم دون الحاجـــة للتســـجيل 

اإللكتروني.
ونـــوه القحطانـــي بأهميـــة عـــدم االنتظار 
محـــددة  شـــركة  تطعيـــم  توافـــر  لحيـــن 
وإنمـــا أخـــذ المتوافـــر منهـــا لزيـــادة عـــدد 
أفـــراد المجتمـــع المحصنيـــن مـــن اإلصابة 
بالفيـــروس وتحقيـــق المناعـــة الجماعية، 
مشـــدًدا علـــى أهميـــة مواصلـــة الحيطـــة 
اإلجـــراءات  بكافـــة  وااللتـــزام  والحـــذر 
وكافـــة  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
التعليمـــات الصـــادرة عن الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
والجهات المعنية بما يســـهم في الحد من 

انتشار الفيروس.

المنامة - بنا

التطعيمات تحصين للفرد والمجتمع وأثبتت فاعليتها
ـــدَّ 0.71 % ـــم تتع ـــم ل ـــد التطعي ـــة بع ـــا المصاب ـــة محليًّ ـــاالت القائم ـــبة الح ـــي: نس القحطان

مناف القحطاني
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جوائز سحب بقيمة 175 ألف دينار من “لولو هايبر”
ــة ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــرة وبـــــأســـــعـــــار اسـ ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ عـــــــــروض رمــــــضــــــان م

ســـيصبح لولو هايبر ماركت مكاًنا مميًزا جًدا للمتســـوقين على 
مدار الـ 15 أسبوًعا المقبلة من 25 مارس إلى 7 يوليو من خال 

عرضهم الترويجي “تسوق أكثر تربح أكثر”.
فمقابـــل كل 5 دنانير تنفقها، ســـتحصل على كوبـــون إلكتروني 
للدخول في الســـحب للفوز بما يزيد عـــن 175000 دينار بهيئة 

بطاقات هدايا تســـوق لولو )شوبن جفت( التي تتراوح بين 10 
دنانير و100 دينار، وســـيكون هناك سحب كل أسبوعين خال 
هـــذه الفترة وســـيعلن في كل ســـحب عن 400 فائـــز يحصلون 
على بطاقات هدايا تسوق لولو بقيمة 25000 دينار، أي بمعدل 

7 سحوبات للفوز خال هذا العرض الترويجي.
عـــاوة على ذلـــك، هناك نقاط إضافية لعـــدد كبير من العامات 

التجارية، وإذا قمت بشـــرائها، فســـتحصل على تذكرتي سحب 
إلكترونـــي بداًل مـــن واحدة. باإلضافة إلى ذلك، فإن عرض لولو 
أها رمضان مستمر أيًضا، ما يجعل التسوق أكثر قيمة وفائدة، 
ويقـــدم مجموعة من المنتجات الضرورية واألساســـية للشـــهر 
الكريم بأسعار استثنائية. لذا حقق أقصى استفادة من التسوق 

وضاعف فرصتك بالفوز.

المنامة - لولو هايبر ماركت

للمـــرأة أهميـــة وضـــع  أكـــد المجلـــس األعلـــى 
خطـــوات واضحـــة وصريحـــة  لمرحلـــة ما بعد 
جائحـــة كوفيـــد - 19، ومـــن بينها دعـــم الواقع 
االفتراضـــي وضمـــان مراعـــاة خطـــط التعافي 
وخطـــط مرحلـــة مـــا بعـــد التعافـــي الوطنيـــة 
لمنظـــور المـــرأة واحتياجـــات أســـرتها بشـــكل 
آمـــن، وتطويـــر وإعـــادة صناعـــة الفـــرص لرفع 
مســـتويات مشـــاركة المرأة القياديـــة وتمثيلها 
المتكافـــئ فـــي مواقـــع صنـــع القـــرار؛ وتكثيف 
واتجـــاه  االســـرية  بالمؤشـــرات  االهتمـــام 
العاقات المرتبطة بين مؤشر الحياة األسرية 
وبين مؤشرات نوعية الحياة لألفراد لتحقيق 
ومواصلـــة  والمســـتدامة،  الشـــاملة  التنميـــة 

التعـــاون وبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود لتحقيق 
األجندة العالمية للتنمية المســـتدامة لمواجهة 
التحديات التي تحد من تقدم المرأة وتطورها 
فـــي كافة المجـــاالت بمنظور تشـــاركي، وخلق 
منصـــات لتبادل أفضل الممارســـات والتجارب 
علـــى  وتبنيهـــا  المجـــال  هـــذا  فـــي  الناجحـــة 

المستوى اإلقليمي والدولي.
جاء ذلك خال مشاركة مملكة البحرين ممثلًة 
في المجلس األعلى للمرأة  في أعمال مؤتمر 
عقده  جــرى  األم”  “عــيــد  بمناسبة  افــتــراضــي 
العام  النسائي  االتــحــاد  رئيسة  رعــايــة  تحت 
والطفولة  لألمومة  األعــلــى  المجلس  رئيسة 
األســريــة  التنمية  لمؤسسة  األعــلــى  الرئيسة 
بـــدولـــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة 
الشيخة  رســمــو  الــمــتــحــدة 
مبارك ورئاسة   بنت  فاطمة 
ــمــؤتــمــر  مـــن قــبــل  عضو  ال
ــر  ــ ــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـ مـــجـ
بدولة  والتعايش  التسامح 
المتحدة  العربية  ــارات  االمـ
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
نخبة  ــمــشــاركــة  وب نــهــيــان، 
والــخــبــراء  المسئولين  مــن 
عــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، 
عن  المملكة  خاله  أعــربــت 
التي  الجهود  لكافة  دعمها 
مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز نــهــوض 
تحقيق  يضمن  بما  ــمــرأة،  ال
في  الجنسين  بين  الــتــوازن 
التنموية  الــمــجــاالت  جميع 
ــة، واســتــثــمــار  ــيــ ــ ــان ــســ ــ واإلن
كشريك  الـــمـــرأة  إســهــامــات 
الوطنية  التنمية  في  فاعل 
وفـــــــــي تـــــعـــــزيـــــز أواصـــــــــر 

االستقرار المجتمعي.
وأكـــدت مديـــر مركـــز دعـــم 
المرأة فـــي المجلس األعلى 
للمـــرأة  عبيـــر دهـــام خـــال 

علـــــى مواصلـــة  المجلـــس  حـــرص  المشـــاركة 
اتخـــــاذ خطـــــوات مؤثـــــرة متســـقة مـــع الرؤى 
االقتصاديـــة الوطنية ومنســـجمة مـــــع أهداف 
الجهـــــود  وتكثـــــيف  المســـــتدامة  التنميـــــة 
الراميـــة لتعزيـــز وضع المرأة فـــي المجتمع مع 
األخـــذ بعيـــن االعتبـــار االرتبـــاط بيـــن البعدين 

االقتصادي واالجتماعي لذلك.
وأشـــارت دهام إلى أن مملكة البحرين تواصل 
مســـاعيها الحثيثة للمحافظة على مســـتويات 
التقـــدم المحـــرز فـــي مجـــاالت عمـــل المـــرأة، 
وإدمـــاج احتياجاتها فـــي المســـار التنموي بما 
يحقق شـــراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافســـي 
مســـتدام.  وقالـــت “برهنـــت منهجيـــات العمل 
التـــي اعتمدهـــا المجلس األعلى للمـــرأة خال 
لكافـــة  التأهـــب  ضـــرورة  المنصرمـــة  الفتـــرة 
الظـــروف المحتملـــة عنـــد التعاطـــي مـــع ملف 
مبكـــرة تضمـــن  كقـــراءة موضوعيـــة  المـــرأة  
االســـتباقية والمرونة فـــي التخطيط والتنفيذ 
وإدارة المخاطـــر بآليات مبتكرة ونوعية. وهو 
مـــا ينعكس إيجابًا علـــى قدرة المرأة في تلبية 
مســـؤوليتها الوطنيـــة بدورهـــا كشـــريكة فـــي 
عملية البناء الوطني اضافة لدورها كأم تقوم 

بدور تربوي ال غنى عنه مع األبناء”.

األعلـــى  المجلـــس  وضـــع  “عندمـــا  وأضافـــت 
للمرأة الخطـــة الوطنية المعنية بتحديد آليات 
نهـــوض المـــرأة، تـــم تخصيـــص مجـــال خاص 
يربـــط االســـتقرار األســـري باألمـــن االجتماعي 
واالقتصـــادي للمـــرأة. كمـــا وانبثق عـــن الخطة 
الرئيســـية عـــدد مـــن الخطـــط االســـتراتيجية 
الفرعيـــة والرامية والمتقاطعة مع عدة ملفات 
رئيسية كاألسرة والطفل والتنمية االجتماعية 
واالقتصاديـــة لمعالجـــة كافـــة التحديات التي 
تواجـــه المـــرأة فـــي المجـــاالت المختلفـــة بمـــا 

يصب في مسيرة تقدمها الشاملة”.
وأوضحـــت أن أبـــرز اآلليات الوطنيـــة الداعمة 
لنهـــوض المـــرأة تخصيـــص آليات تعمـــل على 
“حوكمـــة” الجهود الوطنيـــة الموجهة لتحقيق 
التوازن بين الجنســـين؛ ومن بيـــن أهم أدواته 
قياس أثر إصدار التشـــريعات وتنفيذ البرامج 
المختلفـــة علـــى واقع تقـــدم المـــرأة عبر وضع 
أدوات قيـــاس وتقييم محـــددة تعمد للخروج 
تعكـــس  الجنـــس  بحســـب  مصنفـــة  ببيانـــات 
واقـــع المرأة بصـــورة دقيقة تســـاهم في رصد 

الفجوات ومعالجتها. 
وأشـــارت دهـــام فـــي هـــذا الســـياق أيضـــا إلى 
أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة خـــرج بعـــدد مـــن 

لتعزيـــز  الراميـــة  النوعيـــة  االســـتراتيجيات 
االســـتقرار االجتماعـــي وجـــودة حيـــاة المرأة، 
والتـــي بدورها تنعكس على جـــودة حضورها 
إذ  العـــام.  والمجـــال  المجتمـــع  فـــي  وأدائهـــا 
يعمـــل المجلـــس علـــى متابعـــة تنفيـــذ برامـــج 
االســـتراتيجية الوطنيـــة لحمايـــة المـــرأة مـــن 
العنف األســـري. كما ويعمل المجلس بالتعاون 
مع شركائه على تنفيذ مبادرات اإلطار الموحد 
لخدمـــات اإلرشـــاد والتوعيـــة األســـرية والذي 
يهـــدف الســـتدامة الترابـــط العائلـــي وحمايـــة 
كيان األســـرة عبر تطويـــر الخدمات ومراجعة 

السياسات وتعزيز التثقيف المجتمعي.
ولفتت إلى أن هذه الخطط واالســـتراتيجيات 
تمثل امتدادا لرؤيـــة داخلية وطنية أكثر منها 
رؤيـــة خارجيـــة وكنســـيج واحـــد ممتـــد لدعم 
مصالح المرأة الفضلى ونقطة تحول أساســـية 
انعكســـت بشـــكل حتمـــي فـــي هـــذه التجربـــة 
الوطنيـــة الرائـــدة التـــي برهنـــت علـــى قـــدرة 
مملكـــة البحريـــن فـــي موائمـــة خططهـــا خال 
فترة جائحة “كوفيـــد19-” لمراعاة احتياجات 
المرأة وبما يضمن المحافظة على المكتسبات 

التنموية التي تم تحقيقها.

مشاركة مملكة البحرين ممثلًة في المجلس األعلى للمرأة  في أعمال مؤتمر افتراضي بمناسبة عيد األم

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“األعلى للمرأة”: تكثيف الجهود لتعزيز وضع المرأة ما بعد التعافي
مســــــاع مستمــــــرة للمحـــافظــــــة علــــــى التقــــــدم المحـــرز بمجــــــاالت العمــــــل النســـوي



قــام  رئيــس المجلس األعلى للصحــة رئيس الفريق الوطني الطبي 
للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( الفريــق طبيــب الشــيخ 
محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة  وبحضــور وزيــرة الصحــة فائقــة 
الصالــح  بزيــارة ميدانية تفقدية أمــس إلى حلبة البحرين الدولية 
للوقوف على جاهزية الفريق الطبي بحلبة البحرين الدولية، وذلك 
فــي إطــار االســتعدادات الطبيــة القائمة الســتضافة ســباق جائزة 
للفورمــوال وان 2021، والتــي  الخليــج  الكبــرى لطيــران  البحريــن 

ستقام خالل الفترة من 28-26 مارس 2021م.

وثمـــن  رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة توجيهات عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة،  بالتأكيـــد على 
إقامة هذا الحدث الرياضي وفق 
بروتوكوالت صحية تتماشى مع 
المرحلـــة ومقتضياتها  متطلبات 
التصـــدي  بإجـــراءات  الخاصـــة 
يضمـــن  بمـــا  كورونـــا  لفيـــروس 
صحة وســـالمة جماهير الســـباق 
والفـــرق المشـــاركة فيـــه، مؤكدًا 
لفريـــق  الوطنيـــة  الجهـــود  أن 
البحريـــن بقيادة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء مســـتمرة فـــي تحقيـــق 
النجاحات علـــى مختلف الصعد، 
ال سيما االستمرار في استضافة 
ســـباقات الفورموال وان، والتميز 
حلبـــة  تحققـــه  الـــذي  المســـتمر 
البحرين الدولية في تنظيم هذا 
الســـباق الدولي بخبرات وطنية 

يفخر بها الجميع.

وفي هذا اإلطار، اســـتمع الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
إلـــى شـــرح مفصل مـــن  الرئيس 
التنفيذي لحلبة البحرين الدولية 
بـــن عيســـى آل  الشـــيخ ســـلمان 
خليفـــة، وذلـــك بحضـــور وزيـــرة 
الصحة وعدد من أعضاء الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا وكبـــار المســـؤولين فـــي 
المملكـــة  فـــي  الصحـــي  القطـــاع 

والقائمين على تنظيم السباق.
التفقديـــة  جولتـــه  وخـــالل 
العمـــل  ســـير  علـــى  لالطمئنـــان 
واالطـــالع على جاهزيـــة الفريق 
الطبي والمرافق الطبية، اســـتمع 
إلى إيجاز من المنظمين والفرق 
االســـتعدادات  بشـــأن  الطبيـــة 
الشاملة الســـتضافة هذا الحدث 
الهـــام، كمـــا اطلـــع علـــى المركـــز 
ومنطقـــة  والعيـــادات  الطبـــي 
الفحـــص، مـــرورًا بالفـــرق الطبية 
لـــزوار  المخصصـــة  بالعيـــادات 
فـــرق  مواقـــع  وكذلـــك  الحلبـــة، 
اإلنقاذ وســـيارات اإلسعاف التي 

خصصت للحلبة.

غرفـــة  إلـــى  بزيـــارة  قـــام  كمـــا 
العمليـــات، مشـــيدًا بجهود وزارة 
الداخلية في التعاون الوثيق مع 
الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا والقائمين على 
الســـباق التخـــاذ كافـــة التدابيـــر 
االحترازيـــة في المنافـــذ وكذلك 
مراكـــز  فـــي  الميدانـــي  العمـــل 
الحلبـــة، مـــن أجل الحفـــاظ على 

سالمة المنظمين والجمهور.
وأشار الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة إلى اســـتمرار النجاح 
فـــي اســـتضافة وتنظيـــم ســـباق 
جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيران 
 2020 وان  للفورمـــوال  الخليـــج 

في ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
بفضـــل  جـــاء  كورونـــا  لجائحـــة 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي قـــام بهـــا 
الطبيـــة  والطواقـــم  المنظمـــون 
المســـاندة  األمنيـــة  والجهـــات 
الحكوميـــة،  الجهـــات  وكافـــة 
األثـــر  عظيـــم  لهـــا  كان  والتـــي 
اإلجـــراءات  كافـــة  تنفيـــذ  فـــي 
االحترازية والخطط الموضوعة 
مـــن أجل إنجاح الســـباق بالتميز 
الـــذي عرفت بها كافة الســـباقات 

الدولية التي تنظمها المملكة.
وقـــال  رئيـــس المجلـــس األعلى 
الحضـــور  كان  “لقـــد  للصحـــة: 
مقتصـــرًا  الماضـــي  العـــام  فـــي 

علـــى األبطـــال مـــن العاملين في 
للتصـــدي  األماميـــة  الصفـــوف 
لفيـــروس كورونـــا مـــن الكـــوادر 
الطبيـــة والتمريضيـــة والجهـــات 
واليـــوم  وعوائلهـــم،  المســـاندة 
جديـــدة  مرحلـــة  إلـــى  انتقلنـــا 
وهي اســـتقبال فئات أوســـع من 
الجمهـــور حيث ســـتكون متاحة 
للحاصلين على التطعيم المضاد 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( 
والمتعافين من الفيروس، وذلك 
لضمان انطالق الســـباق في بيئة 
اإلجـــراءات  مـــع  تماشـــًيا  آمنـــة 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة 
المعلـــن عنهـــا فـــي المملكـــة، مما 

فـــي  المملكـــة  تطـــور  يعكـــس 
مـــع  التعامـــل  مراحـــل  مختلـــف 

جائحة كورونا”.
وشـــدد رئيـــس المجلـــس األعلى 
تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  للصحـــة 
التعاون والتنســـيق المستمر بين 
الفرق الطبية والفرق التنظيمية 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  لضمـــان 
االحترازيـــة المتعلقـــة بالحد من 
بمـــا  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
يحفـــظ صحـــة وســـالمة جميـــع 
وزوار  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

الحلبة في مملكة البحرين.
لرئيـــس  أعـــرب  جانبـــه  مـــن 
التنفيذي لحلبة البحرين الدولية 
عن بالـــغ التقديـــر واالمتنان إلى 
رئيـــس المجلـــس األعلى للصحة 
علـــى تفضلـــه – بمعيتـــه ســـعادة 
وزيـــرة الصحـــة - بزيـــارة الحلبة 
والوقوف عن كثب على جاهزية 
الحلبة وتهيئة الظروف المالئمة 
الستضافة هذا الحدث الرياضي 
الكبيـــر، حيـــث تحـــرص الحلبـــة 
علـــى تطبيق جميـــع التوجيهات 
الموصـــي بها من الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الفحوصـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
المشـــاركين  لجميـــع  الدوريـــة 
والمســـاهمين والعامليـــن ضمـــن 
منظومـــة الفورمـــوال وان، معرًبا 
عن شكره لجهود الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
وزارة الصحـــة بمـــا يحفظ صحة 
وسالمة الجميع، والمساهمة في 

استضافة سباق آمن للجماهير.

المنامة - بنا

رئيس “األعلى للصحة” يقف على جاهزية الفريق الطبي في الحلبة
ــع اإلجــــــــراءات ــ ــة آمـــنـــة تـــمـــاشـــًيـــا م ــئ ــي ــي ب ــ ــاق ف ــبـ ــسـ ــاق الـ ــ ــط ــ ضـــمـــان ان
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“األشغــال” تتـأهــب لسبــاق فـورمــوال 1
ــن الـــشـــوارع ــي ــزي ــات الـــصـــرف وإضـــــاءة وت ــك ــب ــة اإلشــــــارات وش ــان صــي

والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  قامـــت 
العمرانـــي بالتأكـــد مـــن جاهزيـــة شـــبكتي الطـــرق والصرف 
الصحي وســـالمتهما، ضمن اســـتعداداتها الستقبال المملكة 

لفعاليات الفورموال 1.
وتأتي هذه األعمـــال انطالقًا من حرص الوزارة على توفير 
كل ما يلزم للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير 
الـــذي يقـــام علـــى أرض مملكـــة البحريـــن مـــن خـــالل تهيئة 
الطـــرق الرئيســـية وصيانتها توفير خدمـــات البنية التحتية 
لرفع مســـتوى الســـالمة المرورية وضمان انسيابية الحركة 
المروريـــة عليهـــا مـــع اقتـــراب العـــد التنازلي لســـباق جائزة 

البحرين الدولية الكبرى فورموال1.
وقامت الـــوزارة بإعادة صباغة الخطوط األرضية ومواقف 
الســـيارات، وتثبيـــت المواقـــف الرملية، وصيانة اإلشـــارات 
والعالمـــات المروريـــة وتنظيفهـــا فـــي المنطقـــة القريبة من 

حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورموال1.
وفيمـــا يتعلـــق بأعمال الصـــرف الصحي فقد قامـــت الوزارة 
بأعمـــال الصيانـــة الوقائيـــة لشـــبكات الصـــرف الصحـــي من 
حلبـــة البحرين الدولية حتى المحطات الفرعية وصوال إلى 
المحطـــات الرئيســـية، حيـــث تـــم التأكد من عمـــل محطتي 

الضـــخ E4 و E4F اللتـــان تخدمـــان حلبة البحريـــن الدولية، 
 ، E3 و E2 وE1   كمـــا تـــم التأكـــد مـــن المحطـــات الرئيســـية
وأشـــارت بأنها ســـتوفر مولدات كهربائية  التي تخدم حلبة 
البحرين الدولية تحســـبًا لحدوث أي انقطـــاع كهربائي، كما 
ســـيتم توفير صهاريج للحـــاالت الطارئة وفي حالة حدوث 
أيـــة فيضانات، ســـيتم التنســـيق مـــع اإلدارة العامـــة للمرور 
بوزارة الداخلية لتحديد وتنظيم مسار شاحنات الصهاريج 
فـــي حـــاالت الطـــوارئ. وأوضحـــت أن طاقم إدارة تشـــغيل 
بــ”شـــؤون األشـــغال” ســـيكون  وصيانـــة الصـــرف الصحـــي 
متواجـــدا في الموقع في حالة حدوث أي خلل أو أي طارئ 
حيـــث ســـيتم التعامـــل معه فـــورًا،  وفـــي حالة حـــدوث أي 
فيضانـــات، باإلمكان التواصل مع الـــوزارة عن طريق الخط 

الساخن 80001810.
 ومـــن جانب آخـــر، قامت الـــوزارة بأعمـــال تنظيف فتحات 
تصريـــف ميـــاه األمطار على امتداد شـــارع خليـــج البحرين 
والتأكد من عملية التشـــغيل لشـــبكة تصريف مياه األمطار. 
وقامـــت أيضـــًا بأعمـــال اإلضـــاءة والتزيين للطـــرق المؤدية 
إلـــى حلبـــة البحريـــن الدوليـــة، وإضـــاءة وتزييـــن منطقـــة 
الفـــرق المشـــاركة )البـــادوك( فـــي الحلبـــة، ومعالجة أشـــجار 
النخيل المتواجدة فـــي حلبة البحرين الدولية في المنطقة 

الصحراويـــة والشـــوارع المؤديـــة إليهـــا، وتحســـين المظهر 
العام لشـــارع خليج البحرين واإلعالنات اإلرشادية المؤدية 
إلى حلبة البحرين الدولية، وتركيب األعالم على الشـــوارع 
العامـــة لمملكة البحرين والطرق المؤدية إلى حلبة البحرين 
الدوليـــة وتزيينها. وأكدت الـــوزارة أنه تم تزيين 267 نخلة 
على شارع خليج البحرين، 138 شجرة في الشارع المؤدي 
لحلبـــة البحرين الدولية لســـباق الفورمـــوال1، باإلضافة إلى 

202 نخلة على شارع الزالق.
كمـــا تم اعتمـــاد األلوان األحمر واألبيض فـــي اإلنارة لجميع 
المواقع، وتقليم الحشيش على امتداد مساحة تبلغ 12 ألف 

متر مربع، وصيانة 300 شجرة وشجيرة 450 نخلة.
وأكدت الوزارة أنها على أتم االســـتعداد للتعامل مع أي أمر 
طـــارئ قد يســـتجد في آخر لحظة ويتطلـــب تدخالً فوريًا ، 
الى جانب التنسيق المستمر مع اإلدارة العامة للمرور للتأكد 

من سالمة الحركة المرورية على كافة الطرق.
البلديـــات والتخطيـــط  وأهابـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
الحيطـــة والحـــذر  بأخـــذ  الطريـــق  العمرانـــي بمســـتخدمي 
وااللتـــزام بقواعـــد الســـالمة المرورية خالل فتـــرة الفعالية 
ســـباق  إنجـــاح  أجـــل  مـــن  والتعـــاون  ســـالمتهم  لضمـــان 

الفورموال1.

المنامة-  بنا

“بريتــس التعليميــة” تدّشــن ملتقــى “بريتــس إد”
أعلنــت بريتــس التعليميــة؛ وهــي منصــة تعليميــة تشــمل جميــع 
مراحــل التعليــم، وصممــت لخلق فــرص تعليمية مبتكــرة لطالبها 
انطالًقــا مــن فلســفتها التــي تهــدف إلى جعلهــم رواًدا للمســتقبل 
في إطار اســتراتيجيتها لــــ “التعلم بال حدود”، تنظيم سلســلة من 
الندوات بدًءا من 28 مارس 2021، وذلك ضمن الملتقى التعليمي 

التفاعلي “بريتس إد” الذي دشنته حديًثا.

أداة فكريـــة  هـــي  إد”  “بريتـــس 
األفـــكار  تبـــادل  علـــى  تســـاعد 
التعليمـــي  بالتحـــول  المتعلقـــة 
مـــع  التواصـــل  خـــالل  مـــن 
المتمرســـين  التعليـــم  مقدمـــي 
وذوي الخبـــرة والباحثيـــن فـــي 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم. يهدف 
ملتقـــى “بريتـــس إد” إلـــى دعـــم 
اســـتراتيجية التعليـــم والتعلـــم 
بريتـــس  لمنصـــة  الخمســـية 
تشـــمل  والتـــي  التعليميـــة، 

المجتمـــع التعليمي في مختلف 
أنحاء منطقة الخليج والشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا. من 
أهم عناصر هذه االستراتيجية 
التعليـــم  مقدمـــي  دعـــم  هـــو 
المتمرســـين مـــن خـــالل تقديم 
أفضل األدوات الممكنة وأكثرها 
ابتـــكاًرا للمســـاهمة فـــي تعزيـــز 
قدرة المتعلمين على التحصيل 

العلمي والتقدم.
 وقالـــت القائم بأعمـــال الرئيس 

التنفيـــذي فـــي منصـــة بريتـــس 
التعليمية، فاطمة كمال “نسعى 
لتقديـــم كل مـــا هـــو أفضـــل في 
قطاع التعليم ليتسنى لمقدمي 
ومـــزودي الخدمـــات التعليميـــة 
الطـــرق واألســـاليب  اســـتخدام 
الجديـــدة والمبتكـــرة فـــي ظـــل 
للنهـــوض  الحاليـــة  الجائحـــة 
بعمليـــة التعليـــم. نتطلـــع لـــدور 
التعليـــم  صناعـــة  فـــي  الريـــادة 
اســـتباقية  خطـــوات  باتخـــاذ 
عالـــي  تعليـــم  توفيـــر  لضمـــان 

عبـــر  ســـلس  بشـــكل  الجـــودة 
مدارســـنا، ومـــن خـــالل ملتقـــى 
“بريتـــس إد” فإننـــا نهـــدف إلـــى 
تســـليط الضـــوء علـــى التحول 
إطـــالع  خـــالل  مـــن  التعليمـــي 
ومقدمـــي  والطلبـــة  اآلبـــاء 

السياســـات  وصانعـــي  التعليـــم 
والمســـتثمرين حـــول مســـتقبل 
التعليـــم خـــالل مرحلـــة مـــا بعد 

جائحة الكورونا. 
قـــال  اإلعـــالن،  علـــى  تعليًقـــا   
فـــي  للتعليـــم  العالمـــي  المديـــر 

كيدزينيـــا البروفيســـور الدكتور 
جيـــر جـــراوس أو بـــي إي “إنني 
ا لدعوتي قيادة هذه  ســـعيد جدًّ
كيـــف  توضـــح  التـــي  النـــدوات 
كانـــت جائحـــة الكورونـــا لحظة 
التاريـــخ،  فـــي  مســـبوقة  غيـــر 
الكثيريـــن، ومـــع  هـــّددت حيـــاة 
هذا مازال هناك ضوء يلوح في 
األفـــق فيما تبدأ أنظمـــة التعليم 
التخطيط للمستقبل في مرحلة 
المهـــم  مـــن  الكورونـــا.  بعـــد  مـــا 
أن نهـــدأ ونفّكـــر طويـــالً وبعمـــق 
حول أهدافنا على المدى البعيد 
المتمثل في توفير بيئة تعليمية 
أفضـــل لكل طفل من خالل هذه 
الندوات، سوف أعمل على إلقاء 
الضوء على ما يحتاجه مقدمي 

التعليم اليوم لمستقبل أفضل”.

فاطمة كمالجير جراوس أو بي إي

تنظيم سلسلة 
ندوات بدًءا من 28 

مارس

المنامة - وزارة الداخلية

ضمن االســـتعدادات لســـباقات جائـــزة البحرين الكبرى 
اتخـــاذ  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  أكـــدت  “الفورمـــوال1”، 
كافـــة اإلجـــراءات التنظيمية لضمان انســـيابية الحركة 
المرورية من وإلى حلبة البحرين الدولية بالصخير في 
الفتـــرة من 26 إلـــى 28 مارس الجـــاري، ودعت الجميع 
لاللتـــزام باألنظمـــة والقواعـــد المروريـــة والتعـــاون مـــع 
رجـــال األمن والمرور وموظفـــي حلبة البحرين الدولية 
المنتشـــرين بالقـــرب مـــن التقاطعات القريبـــة من موقع 
الحلبـــة، وااللتـــزام بوضـــع الملصق المخصـــص للموقف 
فـــي مـــكان بارز على الزجـــاج األمامي للمركبـــة، واتباع 
العالمـــات اإلرشـــادية التي تم وضعهـــا من قبل منظمي 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة للدخول إلـــى موقـــع الفعالية، 
مـــع أهمية الحضـــور المبكر قبـــل بدء فعاليات الســـباق 
والفعاليـــات المصاحبة بوقت كاف، وعدم االســـتعجال 

في الخروج.
وأشـــارت اإلدارة العامة للمرور إلـــى أن دوريات المرور 
ســـوف تنتشـــر في جميـــع المحافظات لتأميـــن الحركة 
المروريـــة من وإلـــى الحلبة ومراقبتهـــا من خالل غرف 
المراقبـــة ونظـــام الكاميـــرات، كما أنه تـــم توفير مكتب 

بالموقع لمباشرة الحوادث المرورية.

“المرور” تستكمل 
استعداداتها للفورموال 1
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