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ÉfhQƒc áëFÉL º``ZQ 1 ’ƒeQƒØdG ìÉ``éæd ô«Ñc »ªdÉY ô``jó≤J :∂``∏ªdG
äÉjóëà∏d πgCG º¡fCG GƒàÑKCG ø``jôëÑdG AÉæHCG :AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh

iôÑμdG ø``jôëÑdG IõFÉL Ö``≤d ∞£îjh ¥É``Ñ°ùdÉH RƒØj ¿ƒ``à∏eÉg
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 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ócCG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U Oƒ¡L ¿CG ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ,áØ«∏N ∫BG
 ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  πc Oƒ¡Lh ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 »àdG  äÉMÉéædG  ∞∏N  á≤ãH  ∞≤J  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG  ø`̀e
 øe  ºZôdÉH  ,2021  óMGh  ’ƒeQƒØdG  ¥ÉÑ°S  »a  â≤≤ëJ
 äÉWÉ°ûædG  πc  ≈∏Y  »Ñ∏°ùdG  Égô«KCÉJh  ÉfhQƒc  áëFÉL

.ô«ÑμdG »ªdÉ©dG »dÉ©dG ôjó≤àdG ™°Vƒe Gògh ,á«ªdÉ©dG
 ó¡©dG  »dh ƒª°S  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  »a  ¬àdÓL ∫Ébh
 óMGh ’ƒeQƒØdG  ¥ÉÑ°S  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 äÉ«ëàdG ¢üdÉN ºcƒª°S ≈dEG å©Ñf ¿CG Éæd Ö«£j{ :2021
 áfÉeC’G  ¿ƒ∏ªëJ  ºàfCGh  ,≥«aƒàdÉH  äÉ«æªàdG  ¥OÉ°Uh

.zºcƒª°S øY ±ôY …òdG õ«ªàdÉH ádÉ°SôdG ¿hODƒJh
 »dh  ƒª°S  ø`̀e  áÄæ¡J  á«bôH  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈≤∏Jh
 ¥ÉÑ°S  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 πX »a AÉL ìÉéædG Gòg ¿CG √ƒª°S É¡«a ócCG ,’ƒeQƒØdG
 øjôëÑdG  AÉæHCG  âÑKCG  øμdh  ,á«ªdÉY  á«FÉæãà°SG  ±hôX
 ¥ôØdG  ¬`̀H  âeÉb  É`̀e  ôÑY  äÉjóëà∏d  lπ``̀gCG  º`̀¡`̀fCG  G kOó`̀é`̀e
 øe  IófÉ°ùªdG  iô``̀NC’G  ¥ô`̀Ø`̀dGh  á«Ñ£dGh  á«ª«¶æàdG
 ≥ah  ¥ÉÑ°ùdG  ìÉéf  π`̀LCG  øe  IQó≤eh  áØYÉ°†e  Oƒ¡L
 ,±hô¶dG  √òg  πãe  »a  á©ÑàªdG  äGAGô``̀LE’Gh  §£îdG
 Ghô°†M øjòdG ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG √GóHCG  Ée ∂dòch
 ΩGõàd’G ôÑY ¥ÉÑ°ùdG Gòg ìÉéfEG ≈∏Y ¢UôM øe ¥ÉÑ°ùdG
 Gòg  »a  á©ÑàªdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H

.¿CÉ°ûdG

 òæe  á«eÉ°ùdG  ºμJÉ¡Lƒàd  ¿É`̀c  ó≤d{  :√ƒª°S  ∫É`̀bh
 ¬«dEG  â∏°Uh Éª«a  ôKC’G  ≠dÉH  Ωƒ«dG  ≈àMh áëFÉédG  AóH
 ¢Shô«a  áëFÉL  …óëJ  IQGOEG  »a  õ«ªJ  øe  øjôëÑdG
 ≥ah  ¥ÉÑ°ùdG  Gò`̀¡`̀d  ø≤àªdG  º«¶æàdG  É¡æeh  ,É`̀ fhQƒ`̀c
 º«¶æJ  ìÉéf  ¿CG  √ƒª°S  ÉØ«°†e  ,záYƒ°VƒªdG  §£îdG
 πé°ùd  ∞«°†«d  »JCÉj  iôÑμdG  øjôëÑdG  IõFÉL  ¥ÉÑ°S
 ≈∏Y  øjôëÑdG  º°SG  ï°Sôjh  ,øjôëÑdG  áÑ∏M  äÉMÉéf
 ∫Éée  »a  Égõ«ªJ  ócDƒjh  ,á«ªdÉ©dG  äÉbÉÑ°ùdG  áWQÉN
 á«æWh  ó`̀YGƒ`̀°`̀ù`̀H  ó``̀MGh  ’ƒ`̀eQƒ`̀Ø`̀dG  äÉ`̀bÉ`̀Ñ`̀°`̀S  º«¶æJ

.á°ü∏îe
 øjôëÑdG áÑ∏ëd ájó≤ØJ IQÉjõH ¢ùeCG √ƒª°S π°†ØJh
 »a ádƒéH √ƒª°S ΩÉb å«M ,¥ÉÑ°ùdG ¥Ó£fG πÑb á«dhódG
 äÉ«°üî°T QÉÑc  É¡dÓN ≈≤àdG  QÉª°†ªdGh ¥ôØdG  á≤£æe
 ,É`̀¡`̀«`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀à`̀eh  ¥ô``̀Ø``̀dG  …ô``̀ jó``̀eh  ,¿Gh  ’ƒ``̀eQƒ``̀Ø``̀dG
 πÑb  á«FÉ¡ædG  äGô«°†ëàdG  ≈∏Y  ™∏WG  Éªc  ,ø«ª¶æªdGh

.»FÉ¡ædG ¥ÉÑ°ùdG ábÓ£fG
 …òdG  øjôëÑdG  ≥jôa  AÉ£©H  √RGõàYG  √ƒª°S  ó`̀cCGh
 õ«ªàdG  ÜÉÑ°SCG  ô«aƒàH IójóL ìÉéf á°üb Ωƒ«dG ô£°ùj
 ∂dP  ¬Ñ∏£àj  É`̀eh  ,»FÉæãà°SG  ±ô`̀X  πX  »a  ,ìÉéædGh
 º¡eõ©H  øjôëÑdG  AÉæHCG  ø qμªJ  áØYÉ°†e  äGOGó©à°SG  øe
 »dhódG  çó`̀ë`̀dG  Gò`̀g  á`̀eÉ`̀bE’  É¡àÄ«¡J  ø`̀e  º`̀gQGô`̀°`̀UEGh
 ä’ƒcƒJhôH  ≥`̀ahh  á«°ùaÉæJ  á«°VÉjQ  áÄ«H  »a  ΩÉ¡dG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U øª°†J ájRGôàMG äGAGôLEGh
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdGh 2¢U π«°UÉØàdG)

 äGôe  ™Ñ°ùd  ºdÉ©dG  π£H  »fÉ£jôÑdG  ø sμªJ
 ¢Só«°Sôe  ≥`̀ jô`̀a  ≥`̀FÉ`̀°`̀S  ¿ƒ`̀à`̀∏`̀eÉ`̀g  ¢`̀ù`̀jƒ`̀d
 ≈```̀dhC’G  á`̀dƒ`̀é`̀∏`̀d  ∫hC’G  põ`̀ cô`̀ª`̀ dG  p∞`̀£`̀N  ø``e
 ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d  á«ªdÉ©dG  ádƒ£Ñ∏d  á«MÉààa’Gh
 …òdG  ¥ÉÑ°ù∏d  Iô°ûY  áæeÉãdG  áî°ùæ∏dh  2021
 ¥ô°ûdG  »a  äGQÉ«°ùdG  á°VÉjQ  øWƒe{  »a ΩÉ≤ oj
 »a  ∂``dPh  á`̀«`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  áÑ∏M  z§`̀°`̀ShC’G
 iôÑμdG  øjôëÑdG  IõFÉL  1-’ƒeQƒØ∏d  ¥ÉÑ°S
 ,¢ùeCG Ωƒj ≥∏£fG …òdG2021  è«∏îdG ¿Gô«£d
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ê sƒ``̀Jh
 …õFÉa  äGQÉ«°ù∏d  »æjôëÑdG  OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ

.≈dhC’G áKÓãdG õcGôªdG
 ’ƒeQƒØ∏d  äGôe  ™Ñ°S  ºdÉ©dG  oπ£H  n≥≤Mh
 ḿ Gô°U ó©H  ¬àØc  âëLQ ¿CG  ó©H  ∫hC’G  nõcôªdG
 èæ«°ùjQ  ∫ƒ`̀Hó`̀ jQ  ≥`̀jô`̀a  ≥`̀FÉ`̀°`̀S  ™`̀e  mΩó`̀à`̀ë`̀e
 sπ`̀M  …ò```̀dGh  ø«HÉà°Sô«a  ¢`̀ù`̀cÉ`̀e  …ó`̀æ`̀dƒ`̀¡`̀dG
 ¬àæeRCÉH  øª«g  ¿CG  ó`̀©`̀H  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  »`̀a
 á«∏«gCÉàdG  ¢ü°üëdGh  Iô`̀ë`̀dG  ÜQÉéàdG  ≈∏Y

.¥ÉÑ°ùdG »a ’hCG ¬bÓ£fGh
 õcôªdG  øe  ≥∏£fG  …ò`̀dG  ¿ƒà∏eÉg  ≈¡fCGh
 03^897h á≤«bO 32h áYÉ°S »a ¥ÉÑ°ùdG ,»fÉãdG
 …òdG  ø«HÉà°Sô«a  øY  0^745  ¥QÉ`̀Ø`̀Hh  ¿Gƒ`̀K
 ¿ƒà∏eÉg  oπ«eR  AÉL  Éª«a  »fÉãdG  õcôªdG  πàMG
 »a  ¢`̀SÉ`̀Jƒ`̀H  …ô«àdÉa  …óæ∏æØdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  »`̀a
.∫hC’G øY á«fÉK 37^383 ¥QÉØH ådÉãdG õcôªdG
 ≥≤M  ób  ¿ƒà∏eÉg  ¿ƒμj  ,áé«àædG  √ò¡Hh
 ¢ùeÉîdG RƒØdGh .¬Jô«°ùe »a 96 ºbQ √QÉ°üàfG
 lºbQ  ƒgh  ,iôÑμdG  øjôëÑdG  IõFÉL  ¥ÉÑ°S  »a

.IõFÉédG √ò¡d ójóL »°SÉ«b
 ≈àMh ájGóÑdG øe Éeóàëe ´Gô°üdG ¿Éc ó≤d
 ¿ƒμªdG ¥ÉÑ°ùdÉH º°SƒªdG á«MÉààaG »a ájÉ¡ædG
 ΩÉ`̀©`̀dG  ƒjQÉæ«°ùd  QGô`̀μ`̀ J  »``̀ah   .á`̀Ø`̀d  57  ø`̀e
 ≈dhC’G áØ∏dG »a ¿ÉeC’G oIQÉ«°S âLôN ,»°VÉªdG
 ø«ÑjRÉe  Éà«μ«f  ¢SÉg  o≥FÉ°S  Ωó£°UG  ¿CG  ó©H
.¿Gh ’ƒeQƒØdG »a ¬d Qƒ¡X ∫hCG »a §FÉëdÉH
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 »a á°SGQódG ≥``∏©J zá``ë°üdG{
ΩÉ``jCG Iô``°ûY ¢``SQGóe ™``HQCG

 ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ™`̀e  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a
 á°SQóe  »a  á°SGQódG  ≥«∏©àH  »°†≤j  GQGô`̀b  áë°üdG  IQGRh  äQó°UCG
 ,äÉæÑ∏d á«FGóàH’G ó°SCG âæH áªWÉa á°SQóeh ,ø«æÑ∏d ájOGóYE’G RGQódG
 øHG  á°SQóeh  ,(á«FGóàH’G  á∏MôªdG)  á°UÉîdG  »`̀HGhô`̀dG  á°SQóeh
 PÉîJG ºàj ¿CG ≈∏Y ,(á«FGóàH’G á∏MôªdGh á°VhôdG) á«æWƒdG ¿hó∏N
 ∫ÓN ó©oH  øY áÑ∏£dG  ™«ªéd  á°SGQódG  á∏°UGƒªd  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G

.IôàØdG √òg
 ≈∏Y  áeÉ©dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  øe  QOÉ°üdG  QGô≤dG  ¢üfh
 áë°üdG IQGOEG  ócCÉàJ ¿CG  ó©H ’EG  ¢SQGóªdG  √òg íàa OÉ©oj  ’ ¬fCG  ó«cCÉJ
 ,IQƒcòªdG IôàØdG ∫ÓN IójóL áªFÉb ä’ÉM π«é°ùJ ΩóY øe áeÉ©dG
 º¡«£dÉîeh áªFÉ≤dG ä’Éë∏d IQô≤ªdG ∫õ©dG Ióe ∫Éªμà°SG øe ócCÉàdGh
 øe  QOÉ°üdG  ™ÑàªdG  ∫ƒcƒJhôÑdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ≈∏Y  AÉæH
-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  πÑb

 πÑb É¡≤aGôe πc º«≤©J øe á«æ©ªdG ¢SQGóªdG AÉ¡àfG ≈dEG áaÉ°VEG ,(19
 QGó°UEGh  ,ihó©∏d  πbGƒf  …CG  øe  É keÉªJ  Égƒ∏Nh  á°SGQódG  ±ÉæÄà°SG

.á°üàîªdG IQGOE’G øe É¡ëàØH ¿PEG

| Ω2021 ¢SQÉe 29 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 15 ø«æKE’G – ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15711) Oó©dG

ájOÉ°üàb’G äGô``°TDƒªdG ø°ùëJ :…õ``côªdG ±ô°üªdG
٪11^2 ádƒ«°ùdG ´ÉØJQGh ٪1^3 »£ØædG ô«Z »∏ëªdG èJÉædG ƒªf

 øY  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  √ó`̀YCG  ôjô≤J  ∞°ûc
 ådÉãdG  ø«∏°üØdG  »a  ájOÉ°üàb’G  äGô°TDƒªdG  ø°ùëJ
 Éªf  PEG  2020  ΩÉ`̀Y  øe  »fÉãdG  ™HôdÉH  áfQÉ≤e  ™`̀HGô`̀dGh
 áÑ°ùæH  »£ØædG  ô«Z  »≤«≤ëdG  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG
 »àdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áeõëdÉH  ÉYƒaóe  %1^3
 4^5  äRhÉéJ  áª«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  É¡à≤∏WCG
 »éjQóàdG  ìÉààa’G  IOƒY ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  QÉæjO  äGQÉ«∏e
 ƒªædG  ¿CG  ’EG  ,ájQÉéàdG  á£°ûfC’Gh  äÉYÉ£≤dG  ¢†©Ñd
 2020  ΩÉY  »a  %5^4  áÑ°ùæH  É°TÉªμfG  πé°S  …ƒæ°ùdG
 áÑ°ùæH  »£ØædG  ô«Z  ´É£≤dG  ƒªf  »a  ¢TÉªμfÉH  ÉYƒaóe
 ∫ÓN ∂∏¡à°ùªdG QÉ©°SC’ »°SÉ«≤dG ºbôdG πé°S Éªæ«H ,%7
 %1^0  ≠∏H  ´ÉØJQÉH  áfQÉ≤e  %2^3  ≠∏H  É°VÉØîfG  áæ°ùdG

.2019 ΩÉY »a
 áªgÓédG  áØ«∏N  ø°ùM  ¢`̀SDhô`̀J  ∫Ó``N  ∂``dP  AÉ``L
 ´ÉªàLG …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ¢ù∏éªdG óªàYG å«M ,2021 ΩÉ©d ∫hC’G IQGOE’G ¢ù∏ée
 á«eÉàîdG  äÉHÉ°ùëdGh  ,±ô°üª∏d  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG
 øY ôjô≤J ≈∏Y ™∏WG Éªc ,2020 ΩÉ©d ±ô°üª∏d á≤bóªdG
 ≈∏Yh ,ΩÉ©dG Gòg øe áeô°üæªdG IôàØ∏d ±ô°üªdG ∫ÉªYCG

 »dÉªdG  ´É£≤dG  »a  äGQƒ£àdGh  ±ô°üª∏d  AGOC’G  ôjô≤J
 ±ô°üª∏d »dÉªdG AGOC’G ôjô≤Jh ,2021 ΩÉ©d ∫hC’G ™Hô∏d

.2021 ôjGôÑa ájÉ¡f ≈àM
 ΩÉY  »a  á«∏ëªdG  ádƒ«°ùdG  ´ÉØJQG  ôjô≤àdG  ∞°ûch
 ó≤ædG)  ≥«°†dG  ¬eƒ¡ØªH  ó≤ædG  ¢VôY  ™ØJQG  PEG  2020
 Ö∏£dG  â`̀ë`̀J  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  ™```̀ FGOh +  ∫hGó``à``ª``dG
 ¿ƒ«∏e  2921^1  ≈`̀dEG  π°ü«d  %11^2  áÑ°ùæH  (QÉæjódÉH
 ôÑª°ùjO  ájÉ¡æH  áfQÉ≤e  2020  ôÑª°ùjO  ájÉ¡f  »a  QÉæjO
 ≈dEG  §°SƒàªdG ¬eƒ¡ØªH ó≤ædG ¢VôY ™ØJQG Éªc ,2019
 hCG  ,2020  ôÑª°ùjO  ájÉ¡f  »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  12840^0
 ¬eƒ¡ØªH ó≤ædG ¢VôY ™ØJQG á∏°üëªdÉHh .%6^5 áÑ°ùæH
 ¿ƒ«∏e  14151^3  ≈`̀ dEG  π°ü«d  %3^5  áÑ°ùæH  ™°SGƒdG

.2020 ôÑª°ùjO ájÉ¡f »a QÉæjO
 ™ØJQG  ó≤a  áFõéàdG  ´É£b  ±QÉ°üe  ≈dEG  áÑ°ùædÉHh
 ¿ƒ«∏e  11517^1  øe  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™`̀FGOh  »dÉªLEG
 ¿ƒ«∏e  12247^0  ≈dEG  2019  ôÑª°ùjO  ájÉ¡f  »a  QÉæjO

 .%6^3 áÑ°ùæH …CG ,2020 ôÑª°ùjO ájÉ¡f »a QÉæjO
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.áÑ∏ë∏d ájó≤ØJ IQÉjõH ¬∏°†ØJ iód AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

.∫hC’G õcôªdÉH ¿ƒà∏eÉg ¢ùjƒd èjƒàJ øe ÖfÉL |

.∂∏ªdG ádÓL |

øjôëÑdG ≥jôØd IójóL »ªdÉY ìÉéf á°üb

 ™æªd zIõ``côe{ á«fGôjEG á``∏ªM :¿ƒ``∏∏ëe
»Hô©dG §``«ëªdG ≈``∏Y ¥Gô``©dG ìÉ``àØfG
(9¢U π«°UÉØàdG)

 äÉ`̀©`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG OÉ`̀ ª`̀ à`̀ YG
 äÉeóN  »a  á«fhôàμdE’G
á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG ihÉ```Yó```dG

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh äóªàYG
 äÉeóîdG  »a  »fhôàμdE’G  πeÉ©àdG  ∫ƒÑ≤H  GQGôb
 AÉ°ûfEG  á°UÉN  ,á«FÉæédG  ihÉYódÉH  á≤∏©àªdG
 ∫ƒÑbh  äÓé°ùdG  øjõîJh  º∏°ùJh  ∫É`̀ °`̀SQEGh
 ô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG π``̀c ≈`̀∏`̀Y »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG
 á«FÉæédG iƒYódG äGAGôLEÉH á≤∏©àªdG ¥GQhC’Gh
 ΩÉμMC’Gh äGQGô≤dGh ôeGhC’G QGó°UEG ∂dP »a ÉªH
 ¥GQhC’Gh  áeó≤ªdG  äGóæà°ùªdGh  äÉ`̀fÓ`̀YE’Gh
 á≤∏©àªdG äÉeóîdGh É¡aGôWCG ø«H É¡«∏Y πeÉ©àdGh
 ôjRh √Qó°UCG …òdG QGô≤dG ¢üf Éªc .ø«eÉëªdÉH
 øH  ódÉN  ï«°ûdG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG
 ¿CG ,á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûfh áØ«∏N ∫BG »∏Y
 É¡ª«¶æJh  á«æØdG  äÉWGôà°T’ÉH  IQGRƒ`̀dG  Ωõà∏J
 åjóëJh  º∏°ùJh  ∫É°SQEÉH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉN
 äÉ¡é∏d  á«fhôàμdE’G  äÉ©«bƒàdGh  äÓé°ùdG
 òØæj  ¿CG  ≈∏Y  á«fhôàμdE’G  É¡JÓeÉ©J  »a  áeÉ©dG

.Ωƒ«dG øe GAóH QGô≤dG

 309 É¡æe ,IójóL áªFÉb ádÉM 1027 π«é°ùJ ô¡XCG ,ÉfhQƒc ¢üëa 16820 AGôLEG ¢ùeCG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
 ádÉM 643 âaÉ©J Éªc ,êQÉîdG øe áeOÉb ádÉM 16h ,áªFÉb ä’Éëd ø«£dÉîªd ádÉM 702h ,IóaGh ádÉª©d ä’ÉM

.133098 ≈dEG á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG π°ü«d á«aÉ°VEG
 É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG ä’ÉëdGh ,ádÉM 58 â¨∏H ájÉæ©dG âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿CG  ≈dEG  IQGRƒdG äQÉ°TCGh
 …òdG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM 8176 ¿CG ø«M »a ádÉM 134 êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG

.áªFÉb ádÉM 8234 ≠∏H
(çOGƒM h ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 äÉ``̀ HÉ``̀ °``̀ UEG ..≈``````````̀ dhC’G Iô``̀ª``̀∏``̀d
∞```̀ dC’G õ``̀LÉ``̀M ≈`̀£`̀î`̀à`̀J É```̀fhQƒ```̀c



62Ω2021 ¢SQÉe 29 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 15 ø«æKE’G – ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15711) Oó©dG

 øH ó`̀ª`̀ë`̀e ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG OÉ```̀°```̀TCG
 ¿hDƒ°T  ôjRh  ´ƒ£ªdG  º«gGôHEG
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 ¿Éμ°ùdGh  äÉeƒ∏©ª∏d  á«æWƒdG
 πª©J  »àdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e á``̀fÉ``̀μ``̀e RGô````````̀HEG ≈``̀∏``̀Y
 ,»dhódG ™ªàéªdG iód øjôëÑdG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG ΩÉ``̀ª``̀ à``̀gG kGó````̀cDƒ````̀e
 ºFGódG É¡∏ªYh á«dhódG ôjQÉ≤àdÉH
 á«ªæàdG  ±Gó```̀gCG  ≥«≤ëJ  ≈`̀∏`̀Y

.áeGóà°ùªdG
 ¬`̀ °`̀SDhô`̀J ∫Ó```̀N ∂```̀dP AÉ```̀L
 OGó``YE’  …ô«°†ëàdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 RôëªdG Ωó≤à∏d  »æWƒdG ôjô≤àdG
 ájô°†ëdG  á`̀£`̀î`̀dG  ò«ØæJ  »``a
 ôÑY ∂``̀ dPh ,π`̀Fƒ`̀ª`̀∏`̀d  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H »``Fô``ª``dG ∫É``̀°``̀ü``̀J’G
 Üƒ≤©j  ø``H  º`̀°`̀SÉ`̀H  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 øe mOóYh ¿Éμ°SE’G  ôjRh ôªëdG
 äÉ¡édGh  ø««ªeC’G  ø«∏ãªªdG
 z´ƒ£ªdG{  QÉ°TCGh  ,ábÓ©dG  äGP
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢`̀Uô`̀M  ≈```̀dEG
 ájô°†ëdG  §£îdG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y
 ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,π°UGƒàe  πμ°ûH
 ΩÉY »a ájô°†ëdG á£îdG OÉªàYG
 πFƒªdG  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫Ó`̀N  2016

.ådÉãdG
 ¢Sóæ¡ªdG  Ωó``̀b  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 ôjRh  ôªëdG  Üƒ≤©j  øH  º°SÉH
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ô`̀ jô`̀≤`̀ à`̀ dG ¿É``̀μ``̀ °``̀SE’G
 â≤≤ëJ  »``̀à``̀dG  äGRÉ```̀é```̀fE’É```̀H

 ájô°†ëdG  á«ªæàdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a
 É``̀jÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dG ±Gô```̀ °```̀ û```̀ à```̀ °```̀ SGh
 ôjô≤àdG  ∫hÉæJ  Éªc  ,ájô°†ëdG
 ƒ`̀«`̀dƒ`̀j  »``̀ a  ∫hC’G  »``̀Yƒ``̀£``̀dG
 π°üa πY iƒàMG …òdGh 2018
 ájô°†ëdG  á«ªæàdG  ∫ƒM  ¢UÉN

.áeGóà°ùªdG
 ∫ò``̀H ô````̀jRƒ````̀dG ó``````̀cCG ó`````bh
 ôjQÉ≤àdG ≈∏Y πª©dG »a Oƒ¡édG
 áμ∏ªe  IQƒ°U  RGô`̀HEGh  á«æWƒdG
 ,»dhódG  ™ªàéªdG  »a  øjôëÑdG
 ±GógCÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ¢üNC’ÉHh
 ≈dEG  kGô«°ûe  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 OGó``̀YEG  »`̀a  ábÉ qÑ°S  áμ∏ªªdG  ¿CG
 ´ÉªàLG  òæe  á«æWƒdG  ôjQÉ≤àdG

.Ω1976 ΩÉY ∫hC’G πFƒªdG
 ôªëdG  ¢Sóæ¡ªdG  ±É`̀°`̀VCGh
 Aƒ°V  »ah  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ¿CG
 ≥jôa  â∏μ°T  á«ªeC’G  ±Gó``gC’G
 πª©∏d  IQGRƒ``̀dÉ``̀H  É`̀°`̀UÉ`̀N  π`̀ª`̀Y
 »æWƒdG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  OGó````YEG  ≈`̀∏`̀Y
 á£îdG ò«ØæJ »a RôëªdG Ωó≤à∏d
 ,πFƒª∏d  Ió`̀jó`̀é`̀dG  ájô°†ëdG
 ôjô≤àdG  IQƒ∏H  ¬fCÉ°T  øe …òdGh
 Ωó≤àdG  ™ÑàJ  π`̀LCG  øe  »æWƒdG
 ¿Éª°Vh  ô`̀KC’G  º««≤Jh  RôëªdG

.∫É©ØdG ò«ØæàdG
 OGóYEG ≈∏Y πª©dG QÉWEG »ah
 â°Vô©à°SG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ôjô≤àdG
 ∫BG  áØ«∏N  âæH  á°üM  áî«°ûdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  IQGOEG  ôjóe  áØ«∏N

 §``̀«``̀£``̀î``̀à``̀dGh á```̀«```̀fÉ```̀μ```̀°```̀SE’G
 ¿Éμ°SE’G  IQGRƒH  »é«JGôà°S’G
 ôjô≤àdG OGóYEG πªY ≥jôa ¢ù«FQ
 ôjô≤àdG  QhÉëe  -â°Vô©à°SG-
 å«M  ,Ω2021  ΩÉ`̀©`̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ácQÉ°ûe âdhÉæJ
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º`````̀eC’G ô``̀ª``̀JDƒ``̀e »``̀a
 á«ªæàdGh  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’É`̀H  »`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 πFƒªdG{  áeGóà°ùªdG  ájô°†ëdG
 …ò`̀ dGh  ,Ω2016  ΩÉ`̀Y  zå`̀dÉ`̀ã`̀dG
 ájô°†ëdG á£îdG OÉªàYG ¬«a ºJ

.IójóédG
 IQGRh  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCG  Éªc
 ≈∏Y ÜhDhO πμ°ûH πª©J ¿Éμ°SE’G

 ô«°S  äÉ`̀«`̀dBG  á©HÉàeh  á©LGôe
 IójóédG ájô°†ëdG á£îdG ò«ØæJ
 ´É£≤∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ≥°ùæªdG  É¡fƒc
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 äÉ«dhDƒ°ùªdG  º¡a  ¿Éª°†d  ∂dPh
 ô«aƒJ  á`̀«`̀dBG  ójóëJh  ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dGh
 ¿CGh  ,É¡ª«∏°ùJh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 ∞∏àîe  Ωó≤J  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh
 ¢ù°SCG  ≈∏Y πª©J »àdG  ôjQÉ≤àdG
 »`̀ª`̀μ`̀ dGh »``̀Yƒ``̀æ``̀dG π`̀ «`̀∏`̀ë`̀à`̀ dG
 ájô°†ëdG  á`̀£`̀î`̀dG  ò«ØæJ  »``a
 ≥ØàªdG  á∏°üdG  äGP  ±Gó``̀gC’Gh
 ¢VôY  øY  kÓ°†a  ,kÉ`̀«`̀dhO  É¡«∏Y
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGRÉ`̀é`̀fEG

 .ä’ÉéªdG ≈à°T
 ´ÉªàL’G  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀T  ó``bh
 ôjô≤àdG  OGó````̀YE’  …ô«°†ëàdG
 »a Rô`̀ë`̀ª`̀dG Ωó`̀≤`̀à`̀∏`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 á`̀ jô`̀ °`̀†`̀ë`̀ dG á``̀£``̀î``̀dG ò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ J
 Öàμe  øe  πc  πFƒª∏d  IójóédG
 ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ƒª°S
 IQGRh ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th
 ,äÉ``̀°``̀SGQO õ`̀cô`̀e ,»`̀fGô`̀ª`̀©`̀ dG
 ÖJÉμeh  äÉ°ù°SDƒe  øe  Oó`̀Yh
 äGP  äÉ¡édGh  IóëàªdG  º`̀eC’G

.ábÓ©dG

 ≈`̀∏`̀Y ø``̀ jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG ¢```̀Uô```̀M ó```̀ cDƒ```̀ j z´ƒ```̀ £```̀ ª```̀ dG{
π`̀Fƒ`̀ª`̀∏`̀d á`̀ jô`̀ °`̀ †`̀ ë`̀ dG §`̀ £`̀ î`̀ dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J QGô``ª``à``°``SG

 á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ``̀ª``̀°``̀S äCÉ````æ````g
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  â`̀æ`̀H  á°üM
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y
 âæH É``̀ fQ á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  IQƒ``̀à``̀có``̀dG
 ,áØ«∏N  ∫BG  è`̀«`̀YO  ø``H  ≈°ù«Y
 ƒ°†Y  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch
 ,ICGô``̀ª``̀∏``̀d ≈```̀∏```̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG
 ICGôªdG{ IõFÉéH ÉgRƒa áÑ°SÉæªH
 á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùª∏d  á«Hô©dG
 á«dƒª°ûdGh  ∫ƒëàdG  ô°üY  »a
 á``«``°``SÉ``eƒ``∏``Hó``dGh á``jƒ``ª``æ``à``dG
 ¢ù∏éªdG  π`̀ Ñ`̀b  ø``̀e  zá`̀ «`̀ª`̀ bô`̀ dG
.á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d »Hô©dG

 áî«°ûdG  ƒª°S  äOÉ``̀°``̀TCGh  
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  â`̀æ`̀H  á°üM
 ÉfQ  áî«°ûdG  IQƒàcódG  Oƒ¡éH
 »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  ∫Éée  »`̀a
 ,É¡à°†¡fh  ICGôªdG  QhO  õjõ©Jh

 áμ∏ªªd  áfÉμe  π°†aCG  ≥≤ëj  ÉªH

 ágƒæe ,ºdÉ©dG ∫hO ø«H øjôëÑdG

 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¬H  ™àªàJ  ÉªH

 »a  Iõ«ªàe  Iô`̀Ñ`̀Nh  IAÉ`̀Ø`̀c  ø`̀e

 ≈dƒªdG  á∏FÉ°S  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  π`̀c

 »a  ÉgOƒ¡L  ∑QÉ`̀Ñ`̀j  ¿CG  ôjó≤dG

 á«æªàe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeóN

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG É¡d

á«LQÉîdG IQGRh π«ch Åæ¡J áØ«∏N âæH á``°üM áî«°ûdG
á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d á``«Hô©dG ICGôªdG IõFÉéH É``gRƒØH

.≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG | .áØ«∏N âæH á°üM áî«°ûdG |

 øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 ¢ùeCG  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ø«eCÓd  ¢UÉîdG  çƒ©ÑªdG  OƒJ  ¿ƒL  ó«°ùdG
 ,¥ô`̀£`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀d Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º``eCÓ``d ΩÉ``©``dG
 IQGRh π«chh ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH
 ôjRƒdG ÖMQ ,AÉ≤∏dG π¡à°ùe »ah .á«∏NGódG
 IQGRh Oƒ¡L ≈dEG Gô«°ûe ,OƒJ ¿ƒL ó«°ùdÉH
 ájQhôªdG áeÓ°ùdG õjõ©J ∫Éée »a á«∏NGódG
 ¿ƒfÉb  QhOh  ,≥jô£dG  »eóîà°ùe  ™«ªéd
 ,ájQhôªdG  çOGƒëdG  øe  óëdG  »a  QhôªdG
 á∏«ØμdG  πÑ°ùdÉH Iôªà°ùªdG  á«YƒàdG  á«ªgCGh

.™«ªédG áeÓ°ùd áeRÓdGh
 øe Oó```̀Y å``ë``H ,AÉ``̀≤``̀∏``̀ dG ∫Ó```̀N º```̀ Jh
 ∫OÉ`̀Ñ`̀J  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀H  á≤∏©àªdG  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG ¿CÉ``°``û``H ÜQÉ``̀é``̀à``̀dGh äGô``̀Ñ``̀î``̀dG

.ájQhôªdG

IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G çƒ©Ñe πÑ≤à°ùj á«∏NGódG ôjRh

 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y  ø``̀H  ó``̀ °``̀TGQ
 AGƒ`̀∏`̀dG ,¢``ù``eCG ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô``̀ jRh
 »°ùjôdG  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ó`̀ª`̀MCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 á«∏NGódG  IQGRƒ``̀H  ΩÉ©dG  ¢ûàØªdG
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ∫hóH
 ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH  ,á≤«≤°ûdG
 IQGRƒ``̀ H  ΩÉ`̀©`̀ dG  ¢ûàØªdGh  ΩÉ`̀©`̀ dG

.á«∏NGódG

 Ö`̀MQ  ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  π¡à°ùe  »``̀ah
 ó`̀ª`̀MCG Qƒ`̀à`̀có`̀dG AGƒ`̀∏`̀dÉ`̀H ô`̀ jRƒ`̀ dG
 ≥ª©H Gó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,»`̀°`̀ù`̀jô`̀dG  ô`̀°`̀UÉ`̀f
 Iõ«ªàªdGh  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG
 á```̀ dhOh ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø``«``H
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á``«``Hô``©``dG äGQÉ````````̀ eE’G
 ¢UôëdG  ≈``̀ dEG  É`̀gƒ`̀æ`̀e  ,á≤«≤°ûdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG
 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG ∫OÉ``̀ Ñ``̀ Jh ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh

 º¡°ùj  ÉªH  ,áëLÉædG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dGh
 »æeC’G  ¿hÉ©àdG  ¥É`̀ aBG  õjõ©J  »a
 ∫ÓN  ºJh  .ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH ,AÉ≤∏dG
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  äGP  á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG  á`̀ «`̀ æ`̀eC’G
 º`̀YO ¬`̀fCÉ`̀°`̀T ø`̀e É`̀ª`̀H , ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 AÉ≤JQ’Gh »æeC’G  ¿hÉ©àdG  Iô«°ùe
 äÉjóëàdG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  AGOC’É````̀H

 .áYQÉ°ùàªdG äGô«¨àªdGh á«æeC’G

 ≥`̀ª`̀©`̀H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j á``̀ «``̀ ∏``̀ NGó``̀ dG ô`````̀ jRh
á``̀«``̀JGQÉ``̀eE’G á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äÉ``bÓ``©``dG

 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ,áØ«∏N
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ’ƒeQƒØdG  ¥ÉÑ°S  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée

:á«bôÑdG ¢üf »∏j Éª«ah ,2021 óMGh
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  õjõ©dG  ÉææHG  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG óªM
,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG

 ¥OÉ°Uh äÉ«ëàdG ¢üdÉN ºcƒª°S ≈dEG å©Ñf ¿CG Éæd Ö«£j
 ádÉ°SôdG ¿hODƒJh áfÉeC’G ¿ƒ∏ªëJ ºàfCGh ,≥«aƒàdÉH äÉ«æªàdG
 ¿CG  ¬dÓL  πL  ¬∏dG  ∫CÉ°ùfh  ,ºcƒª°S  øY  ±ôY  …òdG  õ«ªàdÉH

 QÉgORG  øe É k©«ªL ¬«dEG  ™∏£àf Ée  ºcOƒ¡éH ≥≤ëJh ºμæ«©j
.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªd ºFGO

 ó≤dh ,2021 óMGh ’ƒeQƒØdG ¥ÉÑ°S ìÉéæH ºμÄæ¡f ÉæfEG
 AÉæHCG  øe  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  áaÉc  Oƒ¡Lh  ºcOƒ¡L  âfÉc
 áëFÉL øe ºZôdÉH ,äÉMÉéædG √òg ∞∏N á≤ãH ∞≤J øjôëÑdG
 á«ªdÉ©dG  äÉWÉ°ûædG  áaÉc  ≈∏Y  »Ñ∏°ùdG  Égô«KCÉJh  ÉfhQƒc

.ô«ÑμdG »ªdÉ©dG »dÉ©dG ôjó≤àdG ™°Vƒe Gògh
 ∫CÉ°ùfh ,RQÉÑdG ìÉéædG Gòg ºcƒª°ùd ∑QÉÑf ¿CG Oƒf ÉæfEG
 Gòg  »a  ºμ©e  ø«∏eÉ©dGh  ºcOƒ¡éH  ≥≤ëj  ¿CG  πLh  õY  ¬∏dG

.ºdÉ©dG QÉ¶fCG ó°T …òdG ¥ƒeôªdG ìÉéædG π≤ëdG
 »àdG  áëLÉædG  Oƒ¡édG  »a  ∑QÉ`̀Hh  ºcƒª°S  ¬∏dG  ßØM

.ºcÉYôj ¬∏dGh ºàeOh ,IAÉØc πμH É¡H ¿ƒ°†¡æJ
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

 øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J óbh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ’ƒeQƒØdG  ¥ÉÑ°S  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée

:á«bôÑdG ¢üf »∏j Éª«ah ,2021 óMGh
 óªM ∂∏ªdG õjõ©dG ódGƒdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M …ó«°S
 øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e √ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH

.ióØªdG
,,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG

 ¬∏dG  ºμ¶ØM  »eÉ°ùdG  ºμàdÓL  ΩÉ≤ªd  ™aQCG  ¿CG  »æaô°ûj
 ìÉéædG  áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  ºcÉYQh

 ¿Gô«£d  iôÑμdG  øjôëÑdG  IõFÉL  ¥ÉÑ°S  º«¶æJ  »a  ô«ÑμdG
 ±hôX πX »a AÉL …òdGh ,2021 óMGh ’ƒeQƒØ∏d è«∏îdG
 øμdh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL »a â∏ãªJ á«ªdÉY á«FÉæãà°SG
 âeÉb Ée ôÑY äÉjóëà∏d lπgCG º¡fCG G kOóée øjôëÑdG AÉæHCG âÑKCG
 IófÉ°ùªdG  iô`̀NC’G  ¥ôØdGh  á«Ñ£dGh  á«ª«¶æàdG  ¥ôØdG  ¬H
 ≥ah  ¥ÉÑ°ùdG  ìÉéf  π`̀LCG  øe  IQó≤eh  áØYÉ°†e  Oƒ¡L  øe
 ∂dòch ,±hô¶dG √òg πãe »a á©ÑàªdG äGAGôLE’Gh §£îdG
 øe ¥ÉÑ°ùdG Ghô°†M øjòdG ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG √GóHCG Ée
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ôÑY  ¥ÉÑ°ùdG  Gòg  ìÉéfEG  ≈∏Y  ¢UôM

.¿CÉ°ûdG Gòg »a á©ÑàªdG äÉª«∏©àdGh ájRGôàM’G
 ≈àMh  áëFÉédG  AóH  òæe  á«eÉ°ùdG  ºμJÉ¡Lƒàd  ¿Éc  ó≤d
 IQGOEG »a õ«ªJ øe øjôëÑdG ¬«dEG â∏°Uh Éª«a ôKC’G ≠dÉH Ωƒ«dG
 Gò¡d ø≤àªdG º«¶æàdG É¡æeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL …óëJ
 ¥ÉÑ°S º«¶æJ ìÉéf »JCÉj .áYƒ°VƒªdG §£îdG ≥ah ¥ÉÑ°ùdG
 áÑ∏M äÉMÉéf πé°ùd ∞«°†«d Ωƒ«dG iôÑμdG øjôëÑdG IõFÉL
 äÉbÉÑ°ùdG  áWQÉN  ≈∏Y  øjôëÑdG  º°SG  ï°Sôjh  ,øjôëÑdG
 ’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°S º«¶æJ ∫Éée »a Égõ«ªJ ócDƒjh ,á«ªdÉ©dG

.á°ü∏îe á«æWh óYGƒ°ùH óMGh
 ôμ°ûdG  πc  ºμàdÓL  ΩÉ≤e  ≈`̀ dEG  ™``aQCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 πª©dG  á∏°UGƒe ≈∏Y ºμàdÓL øjógÉ©e ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh
 ºμé¡æH  øjô«æà°ùe  ,ºμJÉ©∏£Jh  º``̀cGDhQ  ≥«≤ëJ  π`̀LCG  øe
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëàd  ºμJÉ¡«LƒJh
 øe  ójõªdG  ≥«≤ëJh  ,ºcÉYQh  ¬∏dG  ºμ¶ØM  ºμàdÓL  IOÉ«≤H
 ¢VQCG  ≈∏Y iôÑμdG  á«dhódG  äÉ«dÉ©ØdG  º«¶æJ »a äÉMÉéædG
 QƒaƒªH ºμàdÓL ™àªj ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  É k«YGO  ,áμ∏ªªdG

 É¡Ñ©°Th  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªªd  ≥≤ëj  ¿CGh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG
 ºμJOÉ«b π`̀X »`̀a QÉ````̀gOR’Gh Qƒ`̀£`̀à`̀dG ø`̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG º`̀jô`̀μ`̀dG

.áª«μëdG

¢ü∏îªdG ºμæHG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

1 ’ƒeQƒØdG ¥ÉÑ°S ìÉéf áÑ°SÉæªH »fÉ¡àdG ¿’OÉÑàj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S | .∂∏ªdG ádÓL |

 Oƒ`̀©`̀j ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``̀dÓ``̀L
ø`̀ Wƒ`̀ dG ¢`````̀ VQCG ≈````̀ dEG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  OÉ`̀Y
 ¢VQCG  ≈dEG  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ªdG  áμ∏ªªdG  øe  É keOÉb  ¢ùeCG  øWƒdG

.á°UÉN IQÉjR ó©H
 πëdG  »a  áeÓ°ùdG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  â≤aGQ

.∫ÉMôàdGh

 hQÉHÉH πjƒª°U …ôëH ≥jôØdG ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
.¬∏ªY Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH ,¢ùeÉîdG ∫ƒ£°SC’G óFÉb ,á«μjôeC’G ájõcôªdG IOÉ«≤dÉH ájôëÑdG äGƒ≤dG óFÉb

 õjõ©J  »a  Iõ«ªàªdG  ¬JÉeÉ¡°SGh  √QhOh  hQÉHÉH  πjƒª°U  …ôëH  ≥jôØdG  Oƒ¡éH  ,ôjRƒdG  OÉ°TCG  óbh
 áeÓ°ùdGh øeC’G ∫Éée »a á°UÉNh ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 .ìÉéædGh ≥«aƒàdG ¬d kÉ«æªàe ,ájôëÑdG

 ó`̀ FÉ`̀ b π`̀ Ñ`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j á``̀ «``̀ ∏``̀ NGó``̀ dG ô``````̀jRh
á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G IOÉ`̀«`̀≤`̀ dÉ`̀ H á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äGƒ``̀≤``̀dG

 É`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀g ’É``̀°``̀ü``̀JG ≈`̀≤`̀ ∏`̀ à`̀j ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``̀dÓ``̀L
…Oƒ``̀©``̀ °``̀ ù``̀ dG ó``̀ ¡``̀ ©``̀ dG »`````̀ dh ƒ``̀ª``̀ °``̀S ø````̀e

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂`̀∏`̀e  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M
 ÖMÉ°U  ø`̀e  ¢`̀ù`̀eCG  É k«ØJÉg  ’É°üJG  ióØªdG
 øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  õjõ©dGóÑY
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ´É`̀aó`̀dG  ô``̀jRh  AGQRƒ```̀ dG

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 ¬æª°†J Ée åëH ∫É°üJ’G ∫ÓN iôLh

 Üôb ∫ƒM ,…Oƒ©°ùdG ó¡©dG »dh ƒª°S ¿ÓYEG
 øe  πμd  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¥Ó`̀WEG
 ¥ô°ûdG{h  zAGô°†îdG  ájOƒ©°ùdG{  »JQOÉÑe
 äÉjóëàdG  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d  zô`̀°`̀†`̀NC’G  §``̀°``̀ShC’G
 ™°VƒdÉH á£ÑJôªdG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G
 á`̀«`̀ª`̀gCGh ,º``̀dÉ``̀©``̀dGh á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a »`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG
 ∫Ó`̀N ø``e É`̀¡`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG »``a ø`̀«`̀JQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ™aQh  ,ºdÉ©dG  »a  ô«é°ûJ  èeÉfôH  ºî°VCG

 äÉ«ªëªdGh  áØ«¶ædG  ábÉ£dG  áªgÉ°ùe  áÑ°ùf
 á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH  ,á«©«Ñ£dG
 iƒà°ùe øe Rõ©ojh á≤£æªdG  »a áeGóà°ùªdG
 ∂∏ªdG ádÓL ÜôYCG óbh .¿Éμ°ùdG IÉ«M IOƒL
 »dh ƒª°ùd √ôμ°T øY ∫É°üJ’G ∫ÓN ióØªdG
 OGó©à°SGh  ¬JQOÉÑe  ≈∏Y  …Oƒ©°ùdG  ó¡©dG
 Oƒ¡édG  áaÉc  ó«jCÉJh  ºYód  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.É¡aGógCG IQOÉÑªdG ≥≤ëàd.…Oƒ©°ùdG ó¡©dG »dh ƒª°S |



 ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  Qó°UCG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó``̀ª``̀M  ø```̀H
 GQGô`̀b  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 Iô£îdG  äÉØ∏îªdG  IQGOEG  ¿CÉ°ûH
 ±ó¡j  …ò`̀dG  ,á«ë°üdG  ájÉYô∏d
 äÉØ∏îªdG IQGOEG á«∏ªY º«¶æJ ≈dEG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``jÉ``Yô``∏``d Iô``̀£``̀î``̀dG
 áeGóà°ùeh áæeBGh áª«∏°S á≤jô£H
 äÉØ∏îªdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ¢Vô¨H
 ÉªHh  ÉgQÉ°ûàfG  ¿hO  ádƒ∏«ëdGh
 áë°üdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  øª°†j
 ≈∏Y ≥Ñ£j å«M ,áÄ«ÑdGh áeÉ©dG
 ≈àe  áédÉ©e  IóMh hCG  èàæe  πc
 …CG  ¬°SQÉªj  …ò`̀dG  •É°ûædG  ¿É`̀c
 hCG  É«∏c  É≤∏©àe  hCG  É£ÑJôe  º¡æe
 Iô£îdG äÉØ∏îªdG IQGOEÉH É«FõL

.á«ë°üdG ájÉYô∏d
 Ωõà∏j  ¿CG  ≈∏Y  QGô≤dG  Oó°Th
 Iô`̀£`̀î`̀dG äÉ`̀Ø`̀ ∏`̀î`̀ª`̀ dG ƒ`̀é`̀à`̀æ`̀e
 ≈∏Y  πª©dÉH  á«ë°üdG  ájÉYô∏d
 äÉØ∏îªdG √òg ódƒJ ∫ó©e ¢†ØN
 á«Ñ£dG Iõ¡LC’G ôjƒ£J ∫ÓN øe
 áeóîà°ùªdG äGhOC’Gh äGó©ªdGh
 QÉ«àNGh áØ«¶ædG á«æ≤àdG ´ÉÑJGh
 π`̀bC’G  á`̀«`̀dhC’G  OGƒ`̀ª`̀dGh  πFGóÑdG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ≈`̀ ∏`̀Y GQô``̀ °``̀V
 πªY  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ™`̀°`̀Vhh  áÄ«ÑdGh
 äÉØ∏îªdG  √ò`̀g  IQGOE’  πeÉμàe
 å«ëH  áª«∏°Sh  á`̀æ`̀eBG  á≤jô£H

 RôØd á«dÉY IAÉØc GP ÉeÉ¶f πª°ûj
 äÉØ∏îªdG øjõîJh π≤fh ™ªLh
 É¡JQGOE’ á«∏«°üØJ á£Nh Iô£îdG
 ∂`̀ dP »``̀a É`̀ª`̀H ICÉ`̀ °`̀û`̀æ`̀ª`̀dG π````NGO
 áédÉ©ªd  áeóîà°ùªdG  äÉ«æ≤àdG
 èeGôH  ô«aƒJ  ,äÉØ∏îªdG  √ò`̀g
 ôªà°ùªdG  Ö``jQó``à``dGh  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 IQGOEG  øY  ø«dhDƒ°ùªdG  ø«∏eÉ©∏d
 øeB’G πeÉ©àdG á«Ø«ch äÉØ∏îªdG
 πØμJ  »àdG  πÑ°ùdG  ô«aƒJh  É¡©e
 »`̀à`̀dG QÉ```̀£```̀NC’G ø``̀e º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀M
 √òg  ™`̀e  πeÉ©àdG  ø`̀Y  ºéæJ  ó`̀b
 IQGOE’ á£N ™°Vh ™e ,äÉØ∏îªdG
 äÉHÉμ°ùfG  πãe áFQÉ£dG  ä’ÉëdG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀∏`̀d Iô``£``î``dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG
 π`̀bÉ`̀f ™``̀e ó`̀bÉ`̀©`̀ à`̀ dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

.äÉØ∏îªdG √òg π≤f ¬d ¢üNôe
 ΩGõ```dEG ≈```dEG QGô``̀≤``̀dG QÉ``̀°``̀TCGh
 á``̀jÉ``̀Yô``̀dG äÉ``̀Ø``̀∏``̀î``̀e »``é``à``æ``e
 …QhO  ôjô≤J  OGó`̀YEÉ`̀H  á«ë°üdG
 Iô`̀£`̀î`̀dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀c ø``Y
 ,á«ë°üdG ájÉYô∏d Iô£îdG ô«Zh
 ±É`̀c Oó``̀Y ô`̀«`̀aƒ`̀J º``¡``eGõ``dEG ™``e
 á`̀«`̀μ`̀«`̀à`̀°`̀SÓ`̀Ñ`̀dG ¢```SÉ```«```cC’G ø```e
 ™ªéd  á°ü°üîªdG  äÉ`̀jhÉ`̀ë`̀dGh
 É``̀¡``̀YGƒ``̀fCÉ``̀H äÉ``̀Ø``̀∏``̀î``̀ª``̀dG √ò````̀g
 ,É`̀gó`̀dƒ`̀J  ø``cÉ``eCG  ø`̀e  áØ∏àîªdG
 ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG  ÉgQÉKBG  ÖæéJ  ™e
 πª©dG  ∫ÓN øe »Ä«ÑdG  §«ëªdG

 ¢`̀SÉ`̀«`̀cC’G  á«ªc  ¢†«ØîJ  ≈`̀∏`̀Y
 äÉ```̀jhÉ```̀ë```̀dGh á`̀ «`̀μ`̀ «`̀ à`̀ °`̀ SÓ`̀Ñ`̀ dG

.¿ÉμeE’G Qób áeóîà°ùªdG
 AGõLCG ™ªéJ ¿CG QGô≤dG ócCGh
 ICÉ«¡ªdG ájô°ûÑdG AÉ°†YC’G ÉjÉ≤Hh
 á«μ«à°SÓH  ¢`̀SÉ`̀«`̀cCG  »`̀a  ø`̀aó`̀∏`̀d
 ¿ƒμJh  Üô°ùà∏d  áehÉ≤e  ájƒb
 É¡«∏Y  ™`̀°`̀Vƒ`̀jh  ¿ƒ`̀∏`̀ dG  AGô`̀ª`̀M
 á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG äÉ`̀ Ø`̀ ∏`̀î`̀ ª`̀ dG QÉ``̀©``̀°``̀T
 á`̀LÓ`̀K »``̀a ß`̀Ø`̀ë`̀Jh Iô``̀£``̀î``̀dG
 ™ªéJ  ¿CG  ≈∏Y  ,≈`̀Jƒ`̀ª`̀dG  ßØM
 »a  äÉfGƒ«ëdG  áé°ùfCGh  åãL
 áehÉ≤e  ájƒb  á«μ«à°SÓH  ¢SÉ«cCG
 ¿ƒ∏dG  AGôØ°U  ¿ƒμJh  Üô°ùà∏d
 äÉØ∏îe{  IQÉ`̀Ñ`̀Y  É¡«∏Y  ÖàμJh

.zájó©e Iô£N á«ÑW

 á`̀©`̀°`̀û`̀ª`̀dG äÉ`̀ Ø`̀ ∏`̀î`̀ª`̀ dG É````̀ eCG
 øe áYƒæ°üe äÉjhÉM »a ™ªéàa
 ¢UÉ°UôdÉH áWÉëe hCG ¢UÉ°UôdG
 É¡«∏Y  Ö`̀à`̀μ`̀Jh  π`̀Ø`̀≤`̀ dG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e
 ≥°ü∏jh  á©°ûe  äÉØ∏îe  IQÉÑY
 »dhódG  QÉ©°ûdG  äÉjhÉëdG  ≈∏Y

.´É©°TEÓd
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  Rƒ``é``jh
 ¬æe  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e  QGô```̀≤```̀Hh  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d
 áédÉ©e  Ió``Mh  ¢ü«NôJ  AÉ`̀¨`̀dEG
 hCG  ICÉ°ûæªdG  êQÉ``̀N  äÉØ∏îªdG
 Ióe  ¬H  πª©dG  ±É≤jEG  hCG  ¬Ñë°S
 GPEG ∂dPh ô¡°TCG áKÓK ≈∏Y ójõJ ’
 äÉfÉ«H ≈∏Y AÉæH ¢ü«NôàdG Qó°U
 IóMh âØdÉN GPEG  ,áë«ë°U ô«Z
 äÉWGôà°T’G hCG  QGô≤dG  áédÉ©ªdG
 GPEG  ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  É`̀gQó`̀°`̀ü`̀j  »`̀à`̀dG
 ÅÑæJ  äGô```°```TDƒ```e  …CG  äô``̀¡``̀X
 á«Ä«ÑdG  º¶ædÉH  QGô``̀°``̀VE’G  ø`̀Y
 hCG  áédÉ©ªdG  Ió`̀Mƒ`̀H  á£«ëªdG
 GPEG  hCG  ,É¡dƒM  áeÉ©dG  áë°üdÉH
 äÉ°SÉ«≤dG hCG äÉ°UƒëØdG äô¡XCG
 hCG  áeAÓe Ωó`̀Y  hCG  ihó`̀L  Ωó`̀Y
 ≈∏Y  »`̀à`̀dG  á«æ≤àdG  á`̀jÉ`̀Ø`̀c  Ωó``̀Y

.¢ü«NôàdG Qó°U É¡°SÉ°SCG
 ¢üî°T  …CG  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀¶`̀ë`̀jh
 OGô`̀«`̀à`̀°`̀SG  …ƒ`̀æ`̀©`̀e  hCG  »`̀©`̀«`̀Ñ`̀W
 á`̀jÉ`̀Yô`̀∏`̀d Iô``£``î``dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG
 ¢ü∏îàdG  hCG  É¡àédÉ©ªd  á«ë°üdG

 Éªc  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  πNGO  É¡æe
 √ò`̀g ∫ƒ``̀Nó``̀H ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG ô`̀¶`̀ë`̀j
 »°VGQCG »a ÉghQôe hCG äÉØ∏îªdG
 ¢VGôZC’G øe ¢VôZ …C’ áμ∏ªªdG
 ΩÉμMCÉH ∫ÓNE’G ΩóY ™e ¬∏c ∂dPh
 á«ª«∏bE’Gh  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«dEG áª°†æªdG
 ¢ü«NôJ  ô«¨H  Rƒéj  ’h
 á°üàîªdG  á``jQGOE’G  á¡édG  øe
 ¢ù∏éªdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdG  ó`̀©`̀H
 QhôªH  ìÉª°ùdG  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 äÉØ∏îªdG  πªëJ  »àdG  øØ°ùdG
 á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀∏`̀ d  Iô`̀£`̀î`̀ dG
 áμ∏ªªd  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 áªNÉàªdG  á≤£æªdGh  øjôëÑdG
 QÉ`̀£`̀NEG  á¡édG  √ò`̀g  ≈`̀∏`̀Yh  ¬`̀d
 ∫ƒ```̀NO ï``̀ jQÉ``̀ à``̀ H ¢``ù``∏``é``ª``dG
 É`̀eh ø`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG √ò```̀g IQOÉ```̀¨```̀eh
 É`̀gQhô`̀e ø`̀Y âéàf ó`̀b  ¿ƒ`̀μ`̀j
 hCG  áeÉ©dG  áë°üdÉH  QGô°VEG  øe

.áÄ«ÑdG
 ¢üî°T  …C’  Rƒ``é``j  ’h
 ôjó°üJ  …ƒ`̀æ`̀©`̀e  hCG  »©«ÑW
 ájÉYô∏d  Iô`̀£`̀î`̀dG  äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG
 ¢ù∏éªdG  ø`̀e  ¢ü«NôJ  ô«¨H

.áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G
 ¿CG  ≈````dEG  QGô``̀≤``̀ dG  QÉ```̀°```̀TCGh
 »a ≥`̀ë`̀ dG ¬````̀jhPh ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀∏`̀d
 ÉjÉ≤Hh  AGõ``̀LCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 øaó∏d ICÉ«¡ªdG ájô°ûÑdG ¬FÉ°†YCG
 ΩÉ`̀μ`̀MC’  É`̀≤`̀ah  É¡«a  ±ô°üà∏d
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG ™`̀FGô`̀°`̀û`̀dG
 RhÉéJ ’ Ió`̀e  ∫Ó`̀N ∂`̀ dPh ¬H
 »a É¡¶ØM ïjQÉJ øe ΩÉjCG áKÓK

.≈JƒªdG ßØM áLÓK
 ≈∏Y ¬``fCÉ``H  QGô``̀≤``̀dG  OÉ````̀aCGh
 ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ΩÉ`̀μ`̀MCG  ò«ØæJ  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G
 »°†e  ó©H  ¬`̀H  πª©jh  QGô`̀≤`̀dG
 »a √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S

.á«ª°SôdG IójôédG
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:záÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ √Qó°UCG QGôb »a

 á`̀jÉ`̀Yô`̀∏`̀d  Iô`̀ £`̀ î`̀ dG  äÉ`̀Ø`̀ ∏`̀î`̀ª`̀ dG  IQGOEG  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  º`̀«`̀¶`̀æ`̀J
á`̀ eGó`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ eh á````æ````eBGh á`̀ ª`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ S á``≤``jô``£``H á`̀ «`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG

.óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S |

.IQÉÑW ¿Ghôe |

 á©eÉédG  ,á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  â©bh
 á∏ãªe  ,≥«Ñ£àdÉH  ájô¶ædG  §`̀HQ  »`̀a  Ió`̀ FGô`̀ dG
 á©eÉédG  ¢ù«FQ  OGƒY  ¿É°ùZ  QƒàcódG  PÉà°SC’ÉH
 äGQÉ°ûà°SÓd ¿ƒμaÉL á°ù°SDƒe ™e ºgÉØJ Iôcòe
 …ôØ©L  ô`̀ Ñ`̀ cCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dÉ`̀H  á∏ãªe  á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’Gh
 áÑ∏£d »ÑjQóJ èeÉfôH ô«aƒàd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 á«∏ª©dG  º¡JGQÉ¡e õjõ©J  »a áªgÉ°ùª∏d  á©eÉédG
 ábƒeôe ∞FÉXh ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a º¡JóYÉ°ùeh

.πª©dG ¥ƒ°S »a
 »éjôNh áÑ∏W π«é°ùJ ≈dEG á«bÉØJ’G ±ó¡Jh
 (QGóàbG) á«LÉàfE’G ø«°ùëJ èeÉfôH »a á©eÉédG
 º¡JGQóbh  º¡JGQÉ¡e  ™aôd  ø«μªJ  øe  ΩƒYóªdG
 øe  Rõ`̀©`̀j  πμ°ûH  º¡à°SGQO  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á«∏ª©dG
 ≥jôW  øY  Iõ«ªàªdG  ∞FÉXƒdG  π«f  »a  º¡°Uôa
 πª©dG  ¢`̀TQhh  á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  ó≤Yh  º«¶æJ
 íàa ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«∏ª©dG áÑ∏£dG äGQób õjõ©àd
 á°ù°SDƒªdGh  á©eÉédG  áÑ∏W  ø«H  π°UGƒàdG  ¥ÉaBG
 áYƒæàªdG  É¡JGôÑNh  É¡HQÉéJ  ø`̀e  IOÉØà°SÓd

.º¡LôîJ ó©H πª©dG »a õ«ªàdG øe º¡æ«μªàd
 á©eÉédG  ¢ù«FQ  ó``̀cCG  á«bÉØJ’G  √ò`̀g  ø`̀Yh
 á©eÉédG  ¿CG  OGƒ``̀Y  ¿É`̀°`̀ù`̀Z  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀ à`̀ °`̀SC’G
 áÑ∏£∏d  á«Ø«XƒdG  ¢UôØdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢UôëJ
 ôÑY πª©dG ¥ƒ°S ø«Hh º¡æ«H π°UGƒàdG õjõ©Jh
 äÉÑ∏£àe  ÖcGƒJ  »àdG  á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  ìôW
 á«°ùaÉæàdG  ìhQ  óYÉ°üJ  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,ô°ü©dG
 ΩÉªàg’G  ≈`̀ dEG  á©eÉédÉH  ™`̀aO  πª©dG  ¥ƒ°S  »`̀a
 ¢UôØdG  ≈∏Y  º¡dƒ°üM  ¿Éª°†d  ô`̀ã`̀cCG  áÑ∏£dÉH

.áªFÓªdG á«Ø«XƒdG
 OGƒ`̀Y ¿É`̀°`̀ù`̀Z Qƒ`̀à`̀có`̀dG PÉ`̀à`̀ °`̀SC’G í``̀°``̀VhCGh

 óaQ  ≈∏Y  É¡°ù«°SCÉJ  òæe  â°UôM  á©eÉédG  ¿CG
 øe  áÑîæH  »é«∏îdGh  »æjôëÑdG  πª©dG  ¥ƒ°S
 ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  øjõ«ªàªdG  ø«éjôîdG
 º¡«≤∏Jh  áÑ∏£dG  ájÉYQ  ≈∏Y  ¢UôëdG  ôÑY  ∂dPh
 ,êôîàdG äÉÑ∏£àe ∫Éªμà°SG πÑb »∏ª©dG ÖjQóàdG
 »a  •Gô`̀î`̀f’G  ádƒ¡°S  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùj  Ée  ƒ`̀gh
 äGôÑîdG  º¡HÉ°ùàcG  »`̀a  º¡°ùjh  πª©dG  ¥ƒ°S

.πª©∏d á«aÉμdG
 øe  ±ó¡dG  ¿CG  ≈`̀dEG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  QÉ°TCGh
 ≈∏Y áÑ∏£dG ∫ƒ°üM á«ªgCÉH øªμj á«bÉØJ’G √òg
 á«ªjOÉcC’G º¡à°SGQO Iôàa ∫ÓN »∏ª©dG ÖjQóàdG
 »àdG  áØ«XƒdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  »°ù«FQ  πeÉ©c
 ,êôîàdG  ó©H  á«ª∏©dG  º¡JÓgDƒe  ™e  Ö°SÉæàJ
 »àdG ájô¶ædG áaô©ªdG ≥«Ñ£J øe º¡æ qμªj å«ëH
 ,É k«∏ªY  É k≤«Ñ£J  á°SGQódG  Iôàa  ∫ÓN  ÉgƒÑ°ùàcG
 ,¬JÉLÉ«àMGh πª©dG  ¥ƒ°S á©«ÑW ≈dEG  ±ô©àdGh
 ÖdÉ£∏d  É k«dhCG  É kYÉÑ£fG  »£©j  ¬fCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ó©H º¡©e πeÉ©à«°S øjòdG ¢UÉî°TC’G á©«ÑW øY

.á©eÉédG øe ¬LôîJ
 ≈∏Y  ó«cCÉàdÉH  áãjóM  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ºàNh
 ÖjQóà∏d  ô¶æJ  á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  ¿CG
 º`̀gCG  ø`̀e  ó`̀MGƒ`̀c  É¡àÑ∏£d  ¬eó≤J  …ò``̀dG  »∏ª©dG
 ,¬Jô«°ùeh  ,Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  á«°üî°T  AÉ`̀æ`̀H  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e
 ¢UôëJ  å«M  ,á«∏ª©dGh  á«ªjOÉcC’G  ¬JôÑNh
 Ée  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  É¡àÑ∏£d  á°UôØdG  á`̀MÉ`̀JEG  ≈∏Y
 ÉjÉ°†b ≈∏Y ´ÓW’Gh ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y √ƒª∏©J
 »àdG Ωƒ∏©dG øe IOÉØà°S’Gh áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG
 OÉéjE’  á«©eÉédG  º¡à°SGQO  ∫Ó`̀N  ÉgƒÑ°ùàcG

 .É¡d á«ª∏Y ∫ƒ∏M

 Ωƒ∏©dG á``©eÉL ø``«H ºgÉØJ Iô``còe ™``«bƒJ
á«LÉàfE’Gh äGQÉ°ûà°SÓd ¿ƒμaÉLh á«≤«Ñ£àdG

 zø°ûjÉcƒjOEG  ∫ƒ`̀°`̀ù`̀jEG{  á°ù°SDƒe  âæ∏YCG
 ¢SQGóª∏d  ºdÉ©dG  »`̀a  π q̈ °ûe  ô`̀Ñ`̀cCG  ó©J  »àdG
 äÉj’ƒdG  êQÉN  Ióªà© oªdG  á«dhódG  á«μjôeC’G
 ∞°üdG  ≈àM  áfÉ°†ëdG  á∏Môe  øe  IóëàªdG
 á«é«JGôà°SG  ácGô°T  ™«bƒJ  øY  ô°ûY  »fÉãdG
 ÖLƒªH  á°ù°SDƒª∏d  ¿ƒμ«d  zº∏Y{  ¥hóæ°U  ™e
 á©eÉédG ôjƒ£J »a »°SÉ°SCG QhO ácGô°ûdG √òg
 ø«æKG ΩÉª°†fG ôÑY ∂dPh ,øjôëÑdÉH á«μjôeC’G

.á©eÉédG IQGOEG ¢ù∏ée ≈dEG É¡«∏ãªe øe
 ó«°ùdG  ∫Éb  ,´ƒ°VƒªdG  Gòg  ≈∏Y  kÉ≤«∏©Jh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉfh  ƒ°†Y  IQÉÑW  ¿Ghô``e
 áHÉ«ædÉH  øjôëÑdÉH  á«μjôeC’G  á©eÉédG  IQGOEG
 É`̀fô`̀°`̀ù`̀j{ :…QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀ °`̀S’G º`̀∏`̀Y ¥hó`̀æ`̀ °`̀U ø``̀Y
 zø°û«cƒjójG  ∫ƒ°ùjG{  á°ù°SDƒªH  Ö«MôàdG
 á©eÉédG  »`̀a  kÉ«é«JGôà°SG  kÉμjô°T  É¡àØ°üH
 »a  º¡°ùf  ¿CG  Éfó©°ùjh  ,øjôëÑdÉH  á«μjôeC’G
 .z¥hóæ°üdG πªY »a º¡JÉcQÉ°ûe ¥É£f ™«°SƒJ
 »àdG  á°ù°SDƒªdG  á©ª°S{  :IQÉ`̀ Ñ`̀W  ±É``°``VCGh
 á«dÉ©dG  äGôÑîdGh  »ªjOÉcC’G  õ«ªàdÉH  ¿ôà≤J
 á«ªjOÉcCG äÉ°ù°SDƒe ™e óeC’G á∏jƒW äÉbÓ©dGh
 AÉ`̀cô`̀°`̀T  ≈`̀∏`̀Y  kÉ``HÉ``é``jEG  ¢ùμ©æà°S  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eCG
 Éªc  ,øjôëÑdÉH  á«μjôeC’G  á©eÉédG  …ôjóeh

.zá©eÉédG »a ƒªædGh Qƒ£àdG Iô«°ùe ºYóà°S

 ∫ÓN  øe  zø°û«cƒjOG  ∫ƒ°ùjG{  ≈©°ùJh
 QÉ°ùe ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈``̀ dEG  Ió`̀jó`̀é`̀dG á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  √ò``̀g
 »a  ÜÓ£dG  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏j  ¥ƒeôe  »ª«∏©J
 ºdÉ©dG  AÉëfCG  »bÉHh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe
 .ô°ûY »fÉãdG ∞°üdG ≈àM áfÉ°†ëdG á∏Môe øe
 áî°SGôdG  É¡àμÑ°T  øe  á°ù°SDƒªdG  ó«Øà°ùJ  Éªc
 á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG äÉ``̀bÓ``̀Y õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a
 á«ª«∏©J  äÉcGô°T  áeÉbEG  ∫ÓN  øe  øjôëÑdÉH
 á©eÉL ™e á«bÉØJG kGôNDƒe â©bh å«M ,IójóL
 ¿ƒμàd  êó```jQ  çQƒ```f –  É`̀«`̀fQƒ`̀Ø`̀«`̀dÉ`̀c  á```j’h
 á«μjôeC’G á©eÉé∏d ójóédG »ªjOÉcC’G ∂jô°ûdG
 Iô«NC’G áæ°ùdG ÜÓW ΩÉeCG í«àj Ée ,øjôëÑdÉH
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ```̀j’ƒ```̀dG »``̀a á``̀°``̀SGQó``̀dG á`̀°`̀Uô`̀a

 .É«fQƒØ«dÉc áj’h »a º¡ª«∏©J ∫Éªμà°SGh
 zø°û«cƒjOG  ∫ƒ°ùjG{  á°ù°SDƒe  äô¡à°TGh
 è¡æe ôjƒ£J ≈∏Y É¡°UôëH kÉeÉY 44 ióe ≈∏Y
 á≤£æe  »`̀a  IOƒ`̀é`̀dG  »`̀dÉ`̀Y  »`̀μ`̀jô`̀eCG  »ª«∏©J
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH âëéf óbh ,§°ShC’G ¥ô°ûdG

 .IQGóéH ¥ƒKƒªdG ∂jô°ûdG Ö≤d
 ,Iô≤°TƒHCG  ó«dh  ó«°ùdG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øeh
 ∫ƒ`̀°`̀ù`̀jG{  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 kÓYÉa  kGQhO  Ö©∏f  ¿CG  Éfó©°ùj{  :zø°û«cƒjOG
 ºYófh  øjôëÑdÉH  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á©eÉédG  »`̀a

 äÉ°ù°SDƒe  Rô```HCG  áªFÉb  Qó°üààd  É¡«YÉ°ùe
 ácGô°ûdG º¡°ùà°Sh .áμ∏ªªdG »a »dÉ©dG º«∏©àdG
 »a êójQ çQƒf – É«fQƒØ«dÉc áj’h á©eÉL ™e
 øjôëÑdÉH  á«μjôeC’G  á©eÉédG  äÉ¡LƒJ  ºYO
 øe  ø«éjôîdG  ±’BG  OGó```̀YEG  ≈``̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dGh
 øe  º¡æ qμªJ  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀H  º`̀gó`̀jhõ`̀Jh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 ≈∏Y  øjôëÑdG  πÑ≤à°ùe  ìÉéf  »a  áªgÉ°ùªdG

 .z»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G iƒà°ùe
 Iƒ£N  ó`̀cDƒ`̀J{  :Iô≤°TƒHCG  ó«°ùdG  ™HÉJh
 á°üM  ≈∏Y  zø°û«cƒjOG  ∫ƒ°ùjG{  PGƒëà°SG
 ,øjôëÑdÉH á«μjôeC’G á©eÉédG »a á«é«JGôà°SG
 »a  »ª«∏©àdG  ó¡°ûªdÉH  ó`̀eC’G  πjƒW  ÉæeGõàdG

 .zá≤£æªdG AÉëfCG »bÉHh øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¢ù«°SCÉJ  ø`̀°`̀û`̀«`̀cƒ`̀jOG  ∫ƒ`̀ °`̀ ù`̀ jG{  â`̀ dƒ`̀J
 kGô``̀NDƒ``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dÉ`̀H á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀eC’G á`̀ °`̀SQó`̀ª`̀ dG
 ,…QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G º`̀∏`̀Y ¥hó`̀æ`̀°`̀U ™`̀e á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 ôÑªàÑ°S  »a  É¡HGƒHCG  á°SQóªdG  âëààaG  å«M
 øjôëÑdÉH  á«μjôeC’G  á°SQóªdG  Ωó≤Jh  .2020
 kÓeÉ°T  É`` k«``dhOh  É`̀ k«`̀μ`̀jô`̀eCG  É k«ª«∏©J  É`̀ ké`̀eÉ`̀fô`̀H
 ø«ª∏©eh Iô«ÑN IQGOEG ôÑY äÉjóëàdÉH É kÄ«∏eh
 ºª°üe  »°SQóe  Ωô`̀M  »a  ø«ªà¡eh  ø«fÉØàe
 áeó≤àe  á`̀ «`̀ °`̀ SGQO  É`̀aƒ`̀Ø`̀°`̀U  ô`̀aƒ`̀«`̀d  ¢`̀Uô`̀ë`̀H
 .áãjóMh IQƒ£àe á«æ≤J äGP á«ª«∏©J ≥aGôeh

 á°üM  ≈`̀∏`̀Y  Pƒëà°ùJ  zø`̀ °`̀ û`̀ «`̀ cƒ`̀ jOEG  ∫ƒ``°``ù``jEG{  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dÉ`̀H á``«``μ``jô``eC’G á`̀ ©`̀ eÉ`̀ é`̀ dG »``̀a á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀SG

 óªëe  ó```̀FGQ  Qƒ``à``có``dG  ó```̀cCG
 ó¡©ªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ôjóªdG  ¢ùª°T  ø`̀H
 ó¡©ªdG  ¿CG  zÉÑ«H{  áeÉ©dG  IQGOE’G
 á«eƒμëdG  ájDhôdG  ò«Øæàd  ≈©°ùj
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áMƒª£dG
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 QÉμàH’G  ∞«XƒJ  ≈``̀ dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG
 ¬££N π`̀ c  »`̀ a »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  è`̀¡`̀æ`̀c
 ™e ≈°TÉªàj ÉªH ∂dPh ,¬éeGôHh
 »eƒμëdG πª©dG ôjƒ£J äÉ¡LƒJ
 π©L  »``a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »``a
 áªFGO  á«eƒμM  áaÉ≤K  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G
 »eƒμëdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  áfÉμe  ™`̀aô`̀J
 ≥«≤ëJ  »`̀a  º¡°ùJh  á«°ùaÉæàdG
 AÉL .á«æWƒdG iDhôdGh äÉ©∏£àdG
 IQGOE’G ó¡©e ¿hÉ©J áÑ°SÉæªH ∂dP
 IóëàªdG  º`̀eC’G  Öàμe  ™e  áeÉ©dG
 ôjƒ£àd øjôëÑdG áμ∏ªªH »FÉªfE’G

 ôjƒ£àd »æWƒdG èeÉfôÑdG êPƒªf
 ø qª°†à«d  ,á«eƒμëdG  äGOÉ`̀«`̀≤`̀dG
 »a »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG ¿ qƒ`̀μ`̀ª`̀c QÉ`̀μ`̀ à`̀H’G
 Ö°SÉæàj  ÉªHh  ,¬éeGôH  ∞∏àîe
 ø«cQÉ°ûªdG  øe  áëjô°T  πc  ™e

 .èeÉfôÑdG »a
 ¿hÉ©àdÉH ¢ùª°T øH .O OÉ°TCGh
 ó¡©ªdG  ø«H  É`̀e  ôªãªdGh  AÉ`̀ qæ`̀Ñ`̀dG
 »FÉªfE’G  IóëàªdG  ºeC’G  Öàμeh
 ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 Ωƒ«dG ≈©°ùj áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e
 äGOÉ«≤dG iód QÉμàH’G õjõ©J ≈dEG
 ™``̀aQh á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 äGQOÉÑªH  êhôîdG  ≈∏Y  É¡JQób
 ™jQÉ°ûe  ΩóîJ  IôμàÑe  á«eƒμM
 IAÉ`̀Ø`̀c ™``̀aô``̀Jh ΩÉ``̀©``̀ dG ´É``£``≤``dG
 ¿CG  É kØ«°†e  ,á«eƒμëdG  äÉeóîdG
 â`̀YGQ  êPƒ`̀ª`̀æ`̀dG  ôjƒ£J  á«∏ªY
 á«Ø«XƒdG  äÉjƒà°ùªdG  ±ÓàNG

 ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG »``̀a
 πc »a QÉμàH’G ∞«XƒJ ºJ å«M
 »a  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  áà°ùdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 »gh  ,»æWƒdG  èeÉfôÑdG  êPƒªf
 zøjƒμJh{h  zAÉæH{h  z¢ù«°SCÉJ{
 äGOÉ«≤dG{h ,zäGOÉ«b{h zQOGƒc{h
 ø«ØXƒªdG  ø qμªj  πμ°ûH  ,zÉ«∏©dG

 äGOÉ«≤dG  ≈àMh  øjóéà°ùªdG  øe
 äGhOCG  ΩGó`̀î`̀ à`̀ °`̀ SG  ø``̀e  É`̀«`̀∏`̀©`̀dG
 á©«ÑW  ™e  ≈°TÉªàj  ÉªH  QÉμàH’G

.ájQGOE’G äÉ«dhDƒ°ùªdGh πª©dG
 ƒ`̀fÉ`̀Ø`̀«`̀à`̀°`̀S ó``̀«``̀°``̀ù``̀dG ∫É`````̀ bh
 èeÉfôÑd º«≤ªdG πãªªdG ,ƒJÉæ«à«H
 »a »``̀FÉ``̀ª``̀fE’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G
 ºeC’G èeÉfôH »a øëf{ :øjôëÑdG
 ¿CG  ¿hQhô°ùe »FÉªfE’G  IóëàªdG
 ,IQOÉÑªdG  √ò`̀g  øe  kGAõ``L  ¿ƒμf
 ô°UÉæY  øe  ô°üæ©c  »JCÉJ  »àdG
 kÉbÉ£f  ™°ShC’G  ôªà°ùªdG  ¿hÉ©àdG
 IQGOE’G  »``̀a  QÉ``μ``à``H’G  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d
 √òg  ∫Ó`̀N  øe  ≈©°ùfh  .áeÉ©dG
 IQGOE’G  ó¡©e  ºYO  ≈`̀dEG  IQOÉÑªdG
 äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL ∂dòch ,áeÉ©dG
 øe  ó«Øà°ùJ  »`̀ à`̀ dG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 É¡eó≤j  »`̀à`̀dG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀N

.ó¡©ªdG

 ø«ª°†àd  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀ eC’Gh  IQGOE’G  ó¡©e  ø`̀«`̀H  ¿hÉ`̀ ©`̀ J
á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGOÉ``̀«``̀≤``̀dG ô`̀ jƒ`̀ £`̀ J è`̀ eÉ`̀ fô`̀ H »``̀a QÉ``μ``à``H’G

.¢ùª°T øH óFGQ .O |



66Ω2021 ¢SQÉe 29 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 15 ø«æKE’G – ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15711) Oó©dG

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ΩÉ©dG ø«eC’G »Ñ©μdG óªMCG »∏Y »°VÉ≤dG ∞°ûc
 áæé∏dG  ∫ÉªYCG  AóH  øY  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 ´hô°ûªd  º««≤àdG  π`̀MGô`̀e  ≈∏Y  áaô°ûªdG  É«∏©dG
 å«M  ,»Yô°ûdG  AÉ°†≤dG  2021  πÑ≤à°ùªdG  IÉ°†b
 ø«æK’G  Ωƒ``j  ø`̀e  á«°üî°ûdG  äÓ`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG  äCGó```H
 øjòdG  ø«ë°Tôàª∏d  …QÉédG  ¢SQÉe  22  ≥aGƒªdG
 í°TôàdG äÉÑ∏£àe Gƒaƒà°SGh á∏MôªdG √ò¡d Gƒ∏gCÉJ
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b :á``̀«``̀JB’G äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG ∫hÉ`̀æ`̀à`̀J »`̀ à`̀ dGh
 á«Yô°ûdG ºcÉëªdG ΩÉeG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb ,Iô°S’G
 ájQÉéàdGh á«fóªdG äÉ©aGôªdG ¿ƒfÉbh ¬JÓjó©Jh
 ΩÉeCG  äGAGôLE’ÉH  á≤∏©àªdG  OGƒªdG  »a  ¬JÓjó©Jh

.ºcÉëªdG
 OÉªàYG ºJ ¬fCÉH »Ñ©μdG »∏Y »°VÉ≤dG ±É°VCGh
 ï°ùf  ™«ªL  »a  πÑ≤à°ùªdG  IÉ°†b  QÉ«àNG  ô«jÉ©e

 ∂dPh  »Yô°ûdG  AÉ°†≤dG  ´hô°ûe  º¡æeh  ´hô°ûªdG
 ™e kÉ«°TÉªJh AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ájDhôd É≤ah
 á«dhódG áª¶æªdG πÑb øe Ióªà©ªdG äGAÉØμdG áªFÉb
 á«°ù«FôdG  ô°UÉæ©dG  πª°ûJh  »FÉ°†≤dG  ÖjQóà∏d
 äGQó`̀≤`̀ dG ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG äGQó``̀≤``̀dG »``̀gh äGQó`̀≤`̀∏`̀ d
 πeÉ©àdGh  º¡ØdG  äGQó```b  ,á«∏«∏ëàdGh  ájôμØdG
 á£∏°ùdG äGQób ,IOÉ«≤dG äGQÉ¡eh äGQób ,ágGõæH
 ø«eC’G  √ƒfh  ,AGOC’G  »a  IAÉØμdGh  ,ä’É°üJ’Gh
 øe  á«°üî°ûdG  á∏HÉ≤ªdG  RÉàéj  ø`̀e  ¿CÉ``̀H  ΩÉ`̀©`̀dG
 á∏Môe ≈dG  π≤àæj ±ƒ°S ´hô°ûªdG  øe ø«∏gCÉàªdG
 ÖjQóàdG á∏Môe ≈dEG ºK øeh …ôjôëàdG ¿Éëàe’G
 ¿ƒ∏gCÉàªdG  ™°†î«°S  å«M  ,»∏ª©dGh  …ô¶ædG
 »ë°Tôàªd  ¢ü°üîeh  ∞ãμe  »ÑjQóJ  èeÉfôÑd

.»Yô°ûdG AÉ°†≤dG

IÉ``°†b ´hô``°ûªd á``«°üî°ûdG äÓ``HÉ≤ªdG Aó``H
»`Yô```°û`dG AÉ`°†```≤dG 2021 π``Ñ`≤``à```°ù``ªdG

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 äQƒgóJ Éeó©H (óM’G) ¢ùeCG ìÉÑ°U …ƒ«°SBG Ééf
 ≈∏Y äÉfGƒ«ëdG ∞∏Y øe ÉæW 21 `H á∏ªëªdG ¬àæMÉ°T

.π°ü«a ∂∏ªdG ´QÉ°T
 Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG  »a  áæMÉ°T  Oƒ≤j  …ƒ«°SBG  ¿Éc
 35  ™WÉ≤J  ≈``̀dEG  ¬dƒ°Uh  AÉ`̀æ`̀KCGh  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ø`̀e
 Iô£«°ùdG  ó≤a  π°ü«a  ∂∏ªdG  ´QÉ`̀°`̀T  ≈``dEG  …ODƒ`̀ª`̀ dGh

 øe QÉ°ùªdG »a áæMÉ°ûdG âÑ∏≤fGh IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y
 ø«M »a ôcòJ äÉHÉ°UG …CÉH  ≥FÉ°ùdG  ÜÉ°üj ¿CG  ¿hO

.áæMÉ°ûdG äQô°†J
 QhôªdG  áWô°T  çOÉëdG  ´ƒ`̀bh  Qƒ`̀a  ô°†M  ó`̀bh
 QÉ°ùªdG ¢ùØf »a áeOÉ≤dG äGQÉ«°ùdG π«¡°ùJ ºJ å«M
 IOÉYEG ºJh ácô°û∏d á©HÉJ Iô«Ñc á©aGQ ∫ƒ°Uh ø«ëd
 Égó©Hh  É¡àMGRGh  »©«Ñ£dG  É¡©°Vh  ≈`̀dEG  áæMÉ°ûdG

.¬HÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa

äÉfGƒ«ëdG ∞∏Y øe ÉæW 21 `H á∏ªëe áæMÉ°T QƒgóJ

 π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G äócCG
 ájƒdhCG  πãªJ  A’õædG  πc  áeÓ°Sh  áë°U  ¿CG
 ìÓ`̀°`̀UE’G  á°ù°SDƒe  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ≥``̀ah  á«°ù«FQ
 ≈dEG  ágƒæe  ,ájò«ØæàdG  ¬àëF’h  π«gCÉàdGh
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’G  QGôªà°SG
 ∫ÓN  øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d
 áë°üdG  IQGRh  ™`̀e  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdGh
 ≥«Ñ£àH  ΩGõ```̀ à```̀ d’G  º`̀ à`̀ j  å`̀ «`̀M  ,É```̀ fhQƒ```̀c
 á©HÉàe  ¿CÉ°ûH  ,Qô≤ªdG  »Ñ£dG  ∫ƒcƒJhôÑdG
 ≈dEG  É¡∏≤fh A’õædG øe áªFÉb ádÉM …CG ™°Vh

.∂dP ôeC’G ≈Yóà°SG ¿EG ,≈Ø°ûà°ùªdG
 …RGƒàdÉH ¬fCG  áeÉ©dG IQGOE’G âë°VhCGh
 ¿ƒ`̀fÉ`̀bh  ƒ`̀Ø`̀©`̀dG  ≥«Ñ£J  »``a  ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG  ™``e
 IQGOE’G äòîJG ,á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG
 äGAGô```̀LE’G ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG ΩÉ`̀Y ø`̀e ô`̀ã`̀cCG òæe
 á«bÉÑà°S’G  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 É¡æ«H  ø`̀e  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØëd
 ≈∏Y  QOÉ``̀b  ,êÓ`̀©`̀ dGh  ôéë∏d  õ`̀cô`̀e  AÉ`̀°`̀û`̀fEG
 ™`̀aQ ø`̀μ`̀ª`̀jh á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG ä’É``̀ë``̀dG ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀SG
 ø«H  π°üØdGh  ,™`̀°`̀Vƒ`̀dG  Ö∏£J  GPG  ,¬`̀à`̀bÉ`̀W
 ™jRƒJ  IOÉ`̀YEGh  ,πª©dG  ¥ôa  ∂dòch  »fÉÑªdG

 IójóédG  »fÉÑªdG  ¢†©H  π«©ØJh  ,A’õ`̀æ`̀dG
 ≈`̀dEG  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  π`̀jƒ`̀ë`̀Jh
 ø«∏eÉ©dG ™«ªL ΩGõdEG ™e ,á«fhôàμdEG äÉeóN
 πÑb  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  AGô`̀LEÉ`̀H  øjOÉJôªdGh

.∫ƒNódG
 G kõjõ©Jh á«aÉØ°ûdG QÉWEG »a ¬fCG âaÉ°VCGh
 21  ïjQÉàH  ºJ  ,á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  ΩGõàdÓd
 áªFÉb  ádÉM  ∫hCG  øY  ¿Ó`̀YE’G  2021  ôjGôÑa
 áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ¿CG  áë°Vƒe  ,óªà©ªdG  ∫ƒcƒJhôÑdG  Ö°ùëH
 áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ™«ªéd  »ë°üdG  ™°VƒdG
 ∫ƒcƒJhôÑdG »≤∏J »Yóà°ùj ’h ô≤à°ùe É«dÉM
 ôéëdG õcôªH É¡©°Vh ºJh ,óªà©ªdG »LÓ©dG
 á∏eÉμàe  á«ÑW  ájÉYôd  É¡YÉ°†NEGh  ,êÓ©dGh
 á©HÉàªdGh  á°ü°üîàe  á«ÑW  QOGƒc  ±Gô°TEÉH
 ôjƒ£J ºàj Éªc ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y Iôªà°ùªdG
 øe ø«HÉ°üªdG ø«μªàd ájRGôàM’G äGAGôLE’G

.øμªe âbh ´ô°SG »a º¡jhòH ∫É°üJ’G
 øcÉeCG  º«≤©J  äGAGô```LE’G  âæª°†J  Éªc
 ™«ªL  ô°üMh  A’õædG  øe  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 AGôLEÉc É keƒj 14 Ióe º¡dõYh º¡d ø«£dÉîªdG
 ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G äQÉ°TCGh .…RGôàMG

 ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G  õcGôe ¿CG  ≈dEG  π«gCÉàdGh
 Ió«©H  â°ù«d  ,ºdÉ©dG  ∫hO  πc  »a  É¡JÓ«ãªc
 Ée  ≈`̀ dEG  âÑgP  É¡fCG  øY  Ó°†a  ,ihó`̀©`̀dG  øY
 ájÉYôdG  å«M  øe  õcGôªdG  ∂∏J  øe  ó©HCG  ƒg
 áHô©e ,á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  ó«≤àdGh  á«ë°üdG
 øjôëÑdG ≥jôa ±Gô°TEGh á©HÉàªd Égôjó≤J øY
 ºàj ájRGôàMG äGAGôLEG øe √ôbCG Éeh »Ñ£dG
 áë°U πLCG øe ≥«bO πμ°ûH Égò«ØæàH ΩGõàd’G
 øjôëÑdG  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh  .A’õ``æ``dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 áë°U  ≈∏Y  ¢UôëdG  QÉ`̀WEG  »`̀ah  âYÉ£à°SG
 äÉª«©£àdG ´GƒfCG πc ô«aƒJ A’õædG áeÓ°Sh
 É kfÉée  A’õæ∏d  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  IOÉ°†ªdG
 »`̀à`̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀à`̀∏`̀d º`̀gQÉ`̀«`̀ à`̀NG á``jô``M ™``̀e
 %100 áÑ°ùæH  A’õædG  πc º«©£Jh ,º¡Ñ°SÉæJ
 äó``̀cCG  É``gQhó``H  .π«é°ùàdÉH  GhQOÉ```̀ H  ø`̀ª`̀e
 ¿CG  áë°üdG  IQGRƒ``̀H  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOG
 ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  OóY  π«é°ùJ
 »a  »JCÉj  π«gCÉàdGh  ìÓ°U’G  õcôªH  ÉfhQƒc
 πc  ø«H  ºàj  …òdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  QÉWG
 »Ñ£dG øjôëÑdG ≥jôa πªY QÉWG »a äÉ¡édG
 ø«£dÉîªdG  ô``̀KCG  ™ÑàJ  ≥`̀jô`̀a  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  É`̀eh
 ¬fCG  âë°VhCGh  .ΩRÓdG  ¢üëØ∏d  º¡YÉ°†NEGh

 áeÉ©dG áë°üdG IQGOG â©∏WG ,QÉW’G Gòg »a
 …òdG êÓ©dGh ôéëdG õcôe äGOGó©à°SG ≈∏Y
 A’õædG π«gCÉJh ìÓ°UG õcôªH ¬°ü«°üîJ ºJ
 á`̀eRÓ`̀dG  äGõ«¡éàdÉH  Ohõ`̀ª`̀ dGh  (ƒ``̀L)  »`̀a
 »a ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áªFÉb ádÉM …G êÓ©d
 á∏eÉμàe á«ÑW ájÉYQ ô«aƒJ ≈∏Y πª©dG QÉWG
 øe  Qô≤ªdG  »Ñ£dG  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG  ≥«Ñ£Jh
 QÉ°ûàfG øe óëdG ¿CÉ°ûH »Ñ£dG øjôëÑdG ≥jôa
 »ë°üdG ™°VƒdG ¿G áØ«°†e ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 »≤∏J  »Yóà°ùj  ’h  ô≤à°ùe  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh   .êÓ``Y  …CG
 õcôªH  á`̀jQhó`̀dG  äÉ°UƒëØdG  É¡àØ°ûc  »àdG
 ±Gô``°``T’ ™`̀°`̀†`̀î`̀J ,π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀dGh ìÓ``̀ °``̀U’G
 QOGƒ`̀c  πÑb  øe  áYÉ°ùdG  QGó`̀e  ≈∏Y  á©HÉàeh
 äGAGôLE’G  ≥«Ñ£J  πX  »a  á°ü°üîàe  á«ÑW
 »a  áæ«Ñe  ,á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 ∫ƒª©ªdG »Ñ£dG ∫ƒcƒJhôÑdG ¿CG ¬JGP âbƒdG
 êÓ©∏d áªFÉb ádÉM …CG π≤f á«fÉμeG øª°†àj ¬H
 π«gCÉàdGh ìÓ°U’G õcôe êQÉN ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 áàa’  ,∂dP  Ö∏£àj  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿Éc  ¿EG
 áHƒ∏£ªdG  á«YƒàdG  ºjó≤J  ≈∏Y  É¡°UôM  ≈dG

 .¬æe ájÉbƒdGh ¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d

 á```̀jƒ```̀dhCG A’õ```̀ æ```̀ dG á``̀eÓ``̀°``̀S :π```«```gCÉ```à```dGh ìÓ````̀°````̀UE’G
á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G äGAGô`````LE’É`````H ¿ƒ``̀eõ``̀à``̀∏``̀eh ..á`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ

 iôÑμdG  áªμëªdG  äOó``̀L
 á«°†b  π«LCÉJ  ≈`̀dhC’G  á«FÉæédG
 ¢ü∏îe  Éª¡æ«H  ø«ª¡àe  º°†J
 É°UÉN  ÉHÉ£N  GQhR  äÓeÉ©e
 »æjôëH  ídÉ°üd  ∂«°T  QGó°UEÉH
 5  á°ù∏L  ≈``̀dEG  ,¬ª∏Y  ¿hO  ø`̀e
 ó`̀gÉ`̀°`̀û`̀dG AÉ``̀Yó``̀à``̀°``̀S’ π```̀jô```̀HCG
 GOóée  z¬«∏Y  »æéªdG{  »fÉãdG
 Ωó©d  GQÉ``æ``jO  50  ¬ªjô¨J  ™`̀e
 ™e  ,á«°VÉªdG  á°ù∏édG  Qƒ°†M
 áî°ùæH º¡àªdG  ´Éaód  íjô°üàdG
 ø«H  ÜG  ¢ùJGƒdG  äÉKOÉëe  øe

.¬«∏Y »æéªdGh º¡àªdG
 á`̀©`̀bGƒ`̀dG π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀J Oƒ`̀©`̀ J
 ∫hC’G  º``¡``à``ª``dG  ¬``̀Lƒ``̀ J  ≈`````̀ dEG
 ôNCÉJ  øY  ∫GDƒ°ù∏d  z¢ü∏îªdG{
 »æjôëÑH  ¢UÉN  ∂«°T  QGó`̀°`̀UEG
 ≠∏ÑªH  ò«ØæàdG  áªμëªH  ∞∏e  ¬d
 ≥≤ëàdG  óæYh  ,QÉæjO  ∞`̀dCG  25
 ΩÉ¶ædG  »a  âÑãe  ô«Z  ¬fCG  ø«ÑJ
 ∞XƒªdG  ¬Lƒàa  ,»fhôàμdE’G
 ò«ØæàdG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  »`̀°`̀VÉ`̀b  ≈```̀dEG
 QGó°UEG  øY  ¬dCÉ°ù«d  á°üàîªdG
 »°VÉ≤dG  ∞°ûc  å«M  ,ÜÉ£îdG
 IQƒ``̀°``̀U  ≈``̀∏``̀Y  ™``̀«``̀bƒ``̀à``̀dG  ¿CG
 ¬©«bƒJ  ¢ù«dh  Qhõ`̀e  ÜÉ£îdG

.∂«°ûdG ±ô°U ∞bh Ö∏Wh
 º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀Y ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀ dÉ`̀Hh
 ≈∏Y  ±ô``̀©``̀J  ¬````̀fCG  Qô```̀b  ∫hC’G
 ≥``jô``W ø```̀Y ¬``̀«``̀∏``̀Y »``̀æ``̀é``̀ª``̀dG

 ∑É`̀æ`̀g â``fÉ``c å`̀«`̀M ,¬`̀«`̀eÉ`̀ë`̀e
 ,ò«ØæàdG  IQGOEG  »a  ¬d  äÓeÉ©e
 ¬àaô©ªH  ¬«∏Y  »æéªdG  ≠`̀∏`̀HCGh
 ¬μ∏ªj  äGQÉ``°``û``à``°``SG  Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀H
 ¢ü«∏îàH  Ωƒ≤j  »fÉãdG  º¡àªdG
 ∞∏e  »a  É¡ª°†H  ò«ØæàdG  äÉØ∏e
 òØæªdG  ≠∏ÑªdG  §«°ù≤Jh  ó`̀MGh
 Ö∏Wh ,Iô`̀°`̀ù`̀«`̀e  •É`̀°`̀ù`̀bCÉ`̀H  ¬`̀ H
 ¬JóYÉ°ùe  ¬`̀æ`̀e  ¬«∏Y  »æéªdG
 ÖàμªdG  ™`̀e  äÓeÉ©ªdG  AÉ`̀¡`̀fE’
 º¡àªdG  π°UGƒJh  .√ô``̀cP  …ò`̀ dG
 …ò````̀ dGh  »``̀ fÉ``̀ ã``̀ dG  ™```̀e  ∫hC’G
 äGóæà°ùªdG  ¢†©H  ¬`̀æ`̀e  Ö`̀∏`̀W
 É`̀¡`̀æ`̀eh äGAGô``````````LE’G ΩÉ```̀ª```̀JE’
 ìÉ`̀à`̀Ø`̀ª`̀dGh »`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG º``̀bô``̀dG
 ,¬«∏Y  »æéª∏d  »``fhô``à``μ``dE’G
 øe  ádÉ°SQ  ¬à∏°Uh  Iôàa  ó©Hh
 âªJ  ¬fCÉH  ó«ØJ  »fÉãdG  º¡àªdG
 ™«ªL  º°V  Ö∏W  ≈∏Y  á≤aGƒªdG
 ∫ƒÑbh  óMGh  ∞∏e  »a  äÉØ∏ªdG
 ≈∏Y  º«ª©àdG  ™`̀ aQh  §«°ù≤àdG

.¬JÉHÉ°ùM
 ∞°ûàcG  ¬«∏Y  »æéªdG  øμd
 øY  º«ª©àdG  ™``̀aQ  º`̀à`̀j  º`̀ d  ¬``̀ fCG
 ¬¨∏HCÉa  ,á`̀«`̀μ`̀æ`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG
 ±ƒ`̀°`̀S ¬``̀fCÉ``̀H »``fÉ``ã``dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 øe  ∂«°T  QGó`̀°`̀UEG  Ö∏£H  Ωƒ≤j
 ∞dCG  25  ≠∏ÑªH  ò«ØæàdG  áªμëe
 ∫hC’G º¡àªdG ≈dEG π°SQCGh ,QÉæjO
 ™æ£°üªdG  ÜÉ£îdG  øe  áî°ùf

 ±ô`̀°`̀U á`̀©`̀HÉ`̀ à`̀e ¬``æ``e Ö``̀∏``̀Wh
 ø«ÑJ  å«M  ,Ωƒ`̀Yõ`̀ª`̀dG  ∂«°ûdG
 äÉμ«°T  hCG  ÜÉ£N  Oƒ`̀Lh  Ωó`̀Y
 äô¡XCGh  .áªμëªdG  øY IQOÉ°U
 ¬jód  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CG  ¥GQhC’G
 »a  á∏KÉªe  á«FÉæL  äÉ«≤Ñ°SCG
 ¬fCGh  ,äGóæà°ùe  ôjhõJ  ™FÉbh
 äóæ°SCÉa ,øjôëÑdG êQÉN ÜQÉg
 ø«ª¡àªdG  ≈``dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ,2020  ΩÉ`̀Y  ¿ƒ°†Z  »a  Éª¡fCG
 Écôà°TG  ,áª°UÉ©dG  øeCG  IôFGóH
 ÜÉ`̀μ`̀JQG »`̀a ∫ƒ`̀¡`̀é`̀e ô``̀NBG ™`̀e
 ƒgh  »ª°SQ  Qôëe  »a  ôjhõJ
 áæjõN øe ∂«°T  QGó°UEG  ÜÉ£N
 √Qhó`̀ °`̀U Üƒ`̀°`̀ù`̀æ`̀e á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 ∫ó©dG  IQGRƒ``̀H  ò«ØæàdG  IQGOE’
 ,´Éæ£°U’G  ≥jô£H  ∂`̀dP  ¿É`̀ch
 ÉaôMh  GQhõ`̀e  É©«bƒJ  É©°Vhh
 ∫ƒ¡éªdG ™e É≤ØJG ¿CÉH á≤«≤ëdG
 ¿CÉ`̀H  √Gó`̀YÉ`̀°`̀Sh  É`̀¡`̀HÉ`̀μ`̀JQG  ≈∏Y
 Üƒ∏£ªdG  äÉeƒ∏©ªdÉH  √Gó``̀eCG
 ∫ƒ`̀¡`̀é`̀ª`̀ dG ΩÉ```̀≤```̀a ,É```̀¡```̀JÉ```̀Ñ```̀KEG
 Üƒ`̀°`̀ù`̀æ`̀e ÜÉ``̀£``̀N ´É`̀æ`̀£`̀°`̀UÉ`̀H
 ,ò«ØæàdG  IQGOEG  ≈``̀ dEG  √Qhó`̀ °`̀U
 ¬«∏Y  »æéªdG  á«≤MCG  Éæª°†àe
 áªμëªdG  áæjõN  ø`̀e  ∂«°T  »`̀a
 Üƒ°ùæe  Qhõe  ™«bƒàH  √Gô¡eh
 ,ò«ØæàdG  áªμëe  »`̀°`̀VÉ`̀b  ≈``̀ dEG
 Gòg  ≈∏Y  AÉæH  áªjôédG  â©bƒa

.IóYÉ°ùªdG ∂∏Jh ¥ÉØJ’G

ô``jhõJ á``©bGh »``a Gó``gÉ°T Ωô``¨J á``ªμëªdG
√Qƒ°†M Ωó``©d GQÉæjO 50 ∂``«°T ±ô°U ÜÉ``£N

IQÉYódG ºFGôL á∏«°üM QÉæjO ∞dCG 85 π°ù¨d äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH Ωƒμëe ø©W ô¶f AóH
 øé°ùdÉH  Ωƒμëe  ø©W  ô¶f  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äCGó``H
 ∞dCG  85  ÉgQGó≤e  ∫Gƒ`̀eCG  π°ùZ  á«∏ª©H  ¬àfGOEG  ó©H  äGƒæ°S  5
 ΩÉb  å«M  ,QƒéØdGh  IQÉYódG  ºFGôL  øe  É¡«∏Y  π°üëJ  QÉæjO
 á«°VÉjôdG  ¢ùHÓª∏d  ô«¡°T  πëe  »a  ∫Gƒ`̀eC’G  π«¨°ûàH  º¡àªdG
 π«LCÉJ áªμëªdG äQôb å«M ,∫GƒeC’G ∂∏J Qó°üe AÉØNEG ±ó¡H

.¬°ùÑëe øe ∞fCÉà°ùªdG Ö∏éd πjôHCG 4 ≈dEG áeOÉ≤dG á°ù∏édG
 äÉjôëàdG  IQGOEG  øe  É kZÓH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â≤∏J  å«M
 º¡àªdG  ÜÉμJQG  ∫ƒM  É¡JÉjôëJ  ¬æY  äôØ°SCG  Ée  ¿CÉ°ûH  á«dÉªdG
 πëe  IQGOEG  º`̀FGô`̀L  ø`̀e  á∏°üëàªdG  ∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZ  áªjôéd
 »a  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’Gh  IQÉ`̀Yó`̀dG  ÜÉ`̀μ`̀JQG  ≈∏Y  ¢†jôëàdGh  IQÉYó∏d
 ≥Ñ°S »àdGh IQÉYódG  øe ¬Ñ°ùμj Ée  ≈∏Y á«FõL áØ°üH ¬JÉ«M
 É¡JÉ≤«≤ëJ  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  ¬«∏Yh  .É¡H  øjOCGh  º¡JG  ¿CG
 ¥GQhCG ≈∏Y â©∏WGh á©bGƒdG äÉjôëJ …ôée ógÉ°ûdG ∫GDƒ°ùH
 øeh  ,É¡H  ø`̀jOCG  »àdG  á«∏°UC’G  ºFGôédG  ΩÉμMCGh  äGóæà°ùeh

 »àdG  á«dÉªdG  äÉ«∏ª©dGh  äÓeÉ©ªdG  ™ÑàJh  ∞°ûμdÉH  äôeCG  ºK
 ¬HÉ°ùàcGh  »≤∏àH  ¬eÉ«b  øY  äôØ°SCG  »àdGh  º¡àªdG  É¡H  ΩÉ`̀b
 ájQÉéàdG  ¬JÓé°S  ió`̀MEG  äÉHÉ°ùM  »a  á¶gÉH  á«dÉe  ≠dÉÑªd
 á≤jô£Hh  πé°ùdG  äÓeÉ©J  á©«ÑWh  ºéM  ™`̀e  Ö°SÉæàJ  ’
 ’h  ¬JÉHÉ°ùM  »a  ÉgQó°üe  ø«Ñàj  ¿CG  ¿hOh  ágƒÑ°ûe  ájó≤f
 á«¨H ∂dPh ,…QÉéàdG ¬∏é°ùd ájôàaódGh á«dÉªdG äÓé°ùdG »a
 ¬fCÉ°T øe ƒëf ≈∏Y É¡«a ±ô°üàdG á≤jôWh ÉgQó°üªd ¬FÉØNEG
 ø««©àH áeÉ©dG áHÉ«ædG äôeCG Éªc .´hô°ûe ÉgQó°üe ¿CG QÉ¡XEG
 äÉ«∏ª©dGh  äÓeÉ©àdG  ∂∏J  á≤«≤M  ó«cCÉàd  »Ñ°SÉëe  ô«ÑN
 »dÉªdG  ôjô≤àdG  áé«àf  äôØ°SCG  óbh  ,ÉgQó°üe  á≤«≤M  ¿É«Hh
 ÉØYÉ°†e GQób â¨∏H äÉYGójEG  ¬HÉ°ùàcGh ¬«≤∏J øY »Ñ°SÉëªdG
 ÉgQó°üe  ó«Øj  É`̀e  Oƒ`̀Lh  Ωó`̀Yh  πé°ùdG  ∫ƒ`̀Nó`̀e  ≈∏Y  G kó`̀L
 ¿ƒfÉªKh  á°ùªN)  ≠∏Ñe  ÉgQGó≤e  ≠∏H  »àdGh  É¡YGójEG  á≤jôWh
 á°ùªNh áFÉª©°ùJh GQÉæjO ¿ƒ°ùªNh áKÓKh áFÉª°ùªNh ÉØdCG

.(É°ù∏a ô°ûY
 Ö°ùf  É`̀e  ∫ƒ`̀M  Ó«°üØJ  º¡àªdG  ÜGƒ`̀é`̀à`̀°`̀SG  º`̀J  ¬«∏Yh
 ∫GƒeC’G  øY  ∞°ûμdG  èFÉàf  ¬æY  äôØ°SCG  ÉªY  ¬à¡LGƒeh  ¬«dEG
 ó«Øj  Ée  ºjó≤J  øY  º¡àªdG  ¬©e  õéY  …òdGh  »dÉªdG  ôjô≤àdGh
 ≈dEG  É°SƒÑëe  ¬àdÉMEÉH  äôeCGh  ¥GQhC’G  ¬æY  âØ°ûc  Ée  ±ÓN
 ¿ƒ°†Z »a ¬fCG áHÉ«ædG ¬d äóæ°SGh .á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  2018  ôjGôÑa  25  ≈àM  2016  øe  IôàØdG
 á∏ªL øe QÉæjO ∞dCG 85 ≠∏Ñe ≈∏Y ∫GƒeC’G π°ùZ áªjôL ÖμJQG
 Qó°üªH ¬ª∏Y ™e QƒéØdGh IQÉYó∏d πëe IQGOEG áªjôL äGóFÉY
 Iô°TÉÑe  IQƒ°üH  áªjôL  øe  á∏°üëàe  É¡fƒc  ∫Gƒ``̀eC’G  ∂∏J
 ºK áªjôédG øe óFGƒ©dG ∂∏J ≈≤∏Jh Ö°ùàcG ¿CÉH Iô°TÉÑe ô«Zh
 á«°VÉjôdG ¢ùHÓªdG πëªH á°UÉN á«μæH äÉ«∏ªY É¡«∏Y iôLCG
 ∫Gƒ`̀eC’G  ∂∏J  Qó°üe  AÉØNEG  ¬fCÉ°T  øe  ƒëf  ≈∏Y  ¬d  ácƒ∏ªªdG

 .»Yô°T •É°ûf øe á∏°üëàe É¡fCG QÉ¡XEGh

 øY â©HÉJ É¡fCÉH äÉª∏¶à∏d áeÉ©dG áfÉeC’G âMô°U
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ¢†©H OƒLh øY GôNDƒe ô«KCG Ée Öãc
 ìÓ°UEG  õcôe  π`̀NGO  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 øe  ¬à≤∏J  É`̀e  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ƒéH  ∫É`̀Lô`̀dG  π«gCÉJh
 õcôªdG  »a  A’õædG  ¢†©H  äÓFÉY  øe  IóYÉ°ùe  äÉÑ∏W
 ¿ÉæÄªW’Gh º¡YÉ°VhCG øY ΩÓ©à°S’G ¢Vô¨H QƒcòªdG
 √òg á©LGôªH âeÉb É¡fCG IócDƒe ,á«ë°üdG º¡J’ÉM ≈∏Y
 ôÑY ∂dPh π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe IQGOEG ™e äÉÑ∏£dG
 á`̀jQGOE’G  äGóæà°ùªdG  ™bGh  øe  äÉeƒ∏©ªdG  ™ªL  á«dBG
 øe  √PÉîJG  ºJ  Ée  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  á«ª°SôdG
 ,É¡JÉ°UÉ°üàNG  ¥É£f  »a  Oó°üdG  √ò`̀g  »a  äGAGô``̀LEG
 äGAGôLE’G ≥Ñ£J õcôªdG IQGOEG ¿CG ≥Ñ°S Éªe ø«ÑJ å«M
 ¬H  ∫ƒª©ªdG  »Ñ£dG  ∫ƒcƒJhôÑdGh  IQô≤ªdG  á«ë°üdG
 ø«HÉ°üªdG  ∫õ`̀Y  ºàj  å«M  ,ä’É`̀ë`̀ dG  √ò`̀g  πãe  »`̀a
 º¡d  ΩRÓ`̀dG  êÓ©dG  ºjó≤Jh  ,á°ü°üîªdG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a
 º¡d á∏eÉμàªdG á«Ñ£dG ájÉYôdG ô«aƒJh º¡àdÉM á©HÉàeh
 .áë°üdG  IQGRh  øe  ¢ü°üîàe  »ÑW  ≥jôa  ±Gô°TEÉH
 äÓFÉY ¢SƒØf »a ôYòdG åH ΩóY IQhô°V ≈dEG âàØdh

 á°VôY »g ™ªàéªdG äÉÄa πc ¿EG å«M ,A’õædG …hPh
 ¿CG  Éªc  ,§`̀≤`̀a  A’õ`̀æ`̀dG  ¢ù«dh  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd
 πNGO  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  ä’ÉM  ™e  πeÉ©àdG
 ä’ÉëdG  ™e  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  πeÉ©J  ¢ùØf  ƒg  øé°ùdG
 ´ƒf hCG áLQO å«M øe AGƒ°S ,¬LQÉN ájOÉ©dG iôNC’G
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  âªààNGh  ,»Ñ£dG  êÓ©dGh  ΩÉªàg’G
 É«FÉæãà°SG ÉaôX ó©j iôL Ée ¿CÉH É¡ëjô°üJ äÉª∏¶à∏d
 ,§≤a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  â°ù«dh  √ô°SCÉH  ºdÉ©dG  ¬°û«©j
 IÉ«ëdG  »MÉæe  øe  ô«ãμdG  ≈∏Y  çóëdG  Gò`̀g  ô`̀KCG  ó`̀bh
 á«JÉ«ëdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  π`̀£`̀Yh  á«©«Ñ£dG
 ≥aGôªdG  ôKCÉJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ájQhô°†dG  ájOÉ°üàb’Gh
 õcGôe É¡æeh áëFÉédG √òg äÉ«YGóàH áeÉ©dGh á«eóîdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  ∞«bƒàdG  õcGôeh  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G
 ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL »a iôNC’G á«HÉ≤©dG
 äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ∫ÓN øe É«dÉM ádhòÑªdG Oƒ¡édG
 QÉ`̀KB’G  øe  óë∏d  »g  äÉª«©£àdG  »≤∏Jh  ájRGôàM’G
 ¬«a  øμªj  …ò`̀dG  âbƒdG  ≈`̀ dEG  áëFÉédG  √ò¡d  á«Ñ∏°ùdG

.É¡d ™LÉf πM hCG êÓY OÉéjEG

§≤a A’õædG ¢ù«dh zÉfhQƒc{`H áHÉ°UEÓd á°VôY ™ªàéªdG äÉÄa ™«ªL

ø``«HÉ°üªdG A’õ``æ∏d á``«ë°üdG á``jÉYôdG πc ô``ah π``«gCÉàdGh ìÓ``°UE’G :äÉ``ª∏¶àdG á``fÉeCG

 ∫GƒeC’G{ ™jRƒJh ΩGóîà°SG áÑbGôªH áØ∏μe á°UÉN áYƒªée âeÉb
 É¡àdÉMCG ºK øeh »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN á«°†b 12 »a ≥«≤ëàdÉH zIQò≤dG
 ∞°ûμdG  AÉL .É¡fCÉ°ûH  á«FÉ°†≤dG  äGAGôLE’G  PÉîJ’ áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈dEG
 äÉjôëàdG  IQGOE’  ô`̀«`̀NC’G  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  »`̀a  º`̀FGô`̀é`̀dG  √ò`̀g  ø`̀Y
 iô`̀NCG  ä’É`̀M  â°S  ¿CG  ôjô≤àdG  í`̀°`̀VhCGh  .á«∏NGódG  IQGRƒ`̀ H  á«dÉªdG
 É¡≤«KƒJ  iôL  ób  OhóëdG  ôÑY  á«fƒfÉb  ô«Z  á«dÉe  äÓjƒëàH  ≥∏©àJ
 ôjóe áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH »e áî«°ûdG  âdÉbh .áHÉ«ædG  ≈dEG  É¡àdÉMEGh
 πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôL ¿EG ôjô≤àdG »a á«dÉªdG äÉjôëàdG IQGOEG
 áé«àf  »g  OhóëdG  ôÑY  áYhô°ûªdG  ô«Z  πjƒëàdG  á£°ûfCGh  ÜÉ`̀gQE’G
 ô°ü©dG ºFGôL{ º°SG É¡«∏Y ≥∏£f ¿CG øμªjh ™ªàéªdG Qƒ£J QGôªà°S’
 ¿EG å«M OGôaC’G RhÉéàj ºFGôédG √òg ô«KCÉJ{ ¿CG âë°VhCGh .zåjóëdG
 º¡ëdÉ°üeh  OGô`̀aC’G  A’Dƒg  äÉ©ªàée  ≈∏Y  GQÉ°V  ÉjOƒ≤æY  Gô«KCÉJ  É¡d
 ø«àdÉM 2019 ΩÉ©d Égôjô≤J »a äó°UQ ób IQGOE’G âfÉch .zá«æWƒdG
 òaÉæªdG  »a  ó≤ædG  øY  ìÉ°üaE’G  Ωó©H  ≥∏©àJ  ádÉM  15h  ∫Gƒ`̀eCG  π°ù¨d
 .2019 ∫ÓN ÜÉgQEÓd πjƒªJ ä’ÉM ™°ùJ ôjô≤àdG ≥Kh Éªc .ájOhóëdG

 á`̀«`̀ °`̀†`̀b  12  »````a  ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀à``̀dG
»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ΩÉ``̀©``̀dG ∫Gƒ`````̀eCG π`̀ °`̀ù`̀Z
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38 خدمة اإلكرتونية للبطاقة واإقبال كبري عليها.. مدير »ال�سجل ال�سكاين«:

ت�سريع اإجناز املعامالت الإلكرتونية لـ»بطاقة الهوية«

من�شور �شاكر:

ال�شكاين  وال�شجل  الهوية  اإدارة  مدير  قال 

املعلومات  هيئة  اإن  اآل خليفة  بن حمد  ال�شيخ �شباح 

االإلكرتونية اأ�شافت خالل االأ�شهر املا�شية 10 خدمات 

وال�شجل  الهوية  ببطاقة  تتعلق  جديدة،  اإلكرتونية 

ال�شكاين، ليكون جمموع اخلدمات االإلكرتونية يف هذا 

املجال 38 خدمة.

على  الهيئة  حر�ص  لـ»االأيام«  ت�شريح  يف  واأكد 

�شمان �شرعة اإجناز املعامالت االإلكرتونية، مبا ي�شهم 

يف حفظ الوقت واجلهد جلميع امل�شتفيدين.

حت�ّسن املوؤ�سرات القت�سادية بالربع الثالث والرابع من 2020.. امل�سرف املركزي:

منــو الناتـــج غيــــر النفـــــطي %1.3

ح�سن اجلالهمة

ال�سيخ �سباح بن حمد

ويل العهد ال�سعوديجاللة امللك

فاطمة �شلمان:

با�شم  املهند�ص  االإ�شكان  وزير  ك�شف 

اأن الوزارة قطعت �شوًطا كبرًيا يف  احلمر 

املرحلة التجريبية من برناجمها االإ�شكاين 

تطوير  »برنامج  اأ�شمته  والذي  اجلديد، 

يف  الوزير،  واأفاد  احلكومية«.  االأرا�شي 

القطري،  فاطمة  النائب  �شوؤال  على  رّده 

الوزارة  د�ّشنت  الذي  الواعد  الربنامج  اأن 

تقدمي  اإىل  ي�شعى  التجريبية  مرحلته 

خدمات اإ�شكانية فورية للمواطنني.

1027 اإ�سابة جديدة و643 حالت التعايف 

ت�سجيل اأعلى ح�سيلة اإ�سابات يومية بكورونا

ح�شيلة  اأعلى  البحرين  �شّجلت 

كورونا،  بفريو�ص  يومية  اإ�شابات 

وذلك  اإ�شابة،   1000 حاجز  بتخّطي 

اأن  من  ال�شحة  وزارة  اأعلنته  ما  وفق 

 ،16820 عددها  بلغ  التي  الفحو�شات 

ت�شجيل 1027 حالة  اأظهرت  اأم�ص،  يوم 

لعمالة  حاالت   309 منها  جديدة؛  قائمة 

قائمة،  حلاالت  ملخالطني  و702  وافدة، 

و16 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 

643 حالة اإ�شافية لي�شل العدد االإجمايل 

للحاالت املتعافية اإىل 133098.

املركزي  البحرين  م�شرف  اإدارة  جمل�ص  ا�شتعر�ص 

تقرير االأداء للم�شرف والتطّورات يف القطاع املايل للربع 

االأول لعام 2021، وتقرير االأداء املايل للم�شرف حتى 

ح�شن  برئا�شة  املجل�ص  وناق�ص   .2021 فرباير  نهاية 

اجلالهمة التقرير الذي اأعّده امل�شرف، والذي يتناول اأهم 

عام  خالل  وامل�شرفية  والنقدية  االقت�شادية  التطّورات 

2020. واأ�شار تقرير اإىل حت�ّشن املوؤ�شرات االقت�شادية 

املحلي  الناجت  منا  اإذ  والرابع،  الثالث  الف�شلني  يف 

مدفوًعا   ،%1.3 بن�شبة  النفطي  غري  احلقيقي  االإجمايل 

احلكومة،  اأطلقتها  التي  واالقت�شادية  املالية  باحلزمة 

باالإ�شافة اإىل عودة االفتتاح التدريجي لبع�ص القطاعات 

واالأن�شطة التجارية. 

ال�سفيـــر الفرن�سي ي�سيـــد بتوّجـــــه

 البحرين نحــو تطبيــق العقوبــات البديلــــة

عموميـــــة عقارات ال�سيــــف تقــــّر

 توزيـــع 2.3 مليــــون دينــــار اأرباًحـــا نقديـــة 
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هاميلتون يفوز ب�سباق جائزة البحرين.. امللك يهّنئ ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

 جنــــاح بارز وتقديــــر عـــاملي كبيـــر
 ويل العهـــد رئي�ـــس الـــوزراء: فريـــق البحريـــن ي�سّطـــر ق�ســـة جنـــاح جديـــدة

اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�شى  بعث ح�شرة �شاحب اجلاللة 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  تهنئة  برقية  املفدى،  البالد 

الوزراء، وذلك مبنا�شبة  العهد رئي�ص جمل�ص  اآل خليفة ويل  بن حمد 

»اإننا  التهنئة:  برقية  وقال جاللته يف  واحد.  الفورموال  �شباق  جناح 

نهنئكم بنجاح �شباق الفورموال واحد 2021، ولقد كانت جهودكم وجهود كافة اجلهات 

احلكومية من اأبناء البحرين تقف بثقة خلف هذه النجاحات، بالرغم من جائحة كورونا 

العاملي  العايل  التقدير  مو�شع  وهذا  العاملية،  الن�شاطات  كافة  على  ال�شلبي  وتاأثريها 

الكبري«. م�شيًفا جاللته: »اإننا نود اأن نبارك ل�شموكم هذا النجاح البارز«. واأكد ويل العهد 

اليوم ق�شة جناح  ي�شّطر  الذي  البحرين  فريق  بعطاء  اعتزازه  الوزراء،  رئي�ص جمل�ص 

جديدة، بتوفري اأ�شباب التميز والنجاح يف ا�شت�شافة �شباق جائزة البحرين الكربى. جاء 

ل �شموه، اأم�ص، بزيارة تفقدية حللبة البحرين الدولية قبل انطالق ال�شباق.  ذلك لدى تف�شّ

وقد فاز لوي�ص هاميلتون ب�شباق البحرين يف افتتاح مو�شم بطولة العامل.

هاميلتون يحتفل بفوزه بال�سباق ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء خالل جولته يف حلبة البحرين اأم�س
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امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  تلقى 

حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

ات�شاالً هاتفًيا اأم�ص من �شاحب ال�شمو امللكي 

بن عبدالعزيز ويل  �شلمان  بن  االأمري حممد 

وزير  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد 

الدفاع باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

وجرى خالل االت�شال بحث ما ت�شّمنه 

اإعالن �شمو ويل العهد ال�شعودي حول قرب 

من  لكل  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإطالق 

و»ال�شرق  اخل�شراء«  »ال�شعودية  مبادرتي 

التحديات  ملواجهة  االأخ�شر«،  االأو�شط 

االقت�شادية واالجتماعية املرتبطة بالو�شع 

واأهمية  والعامل،  املنطقة  يف  البيئي 

املبادرتني يف الت�شدي لها من خالل اأ�شخم 

ن�شبة  ورفع  العامل،  يف  ت�شجري  برنامج 

اإ�شهام الطاقة النظيفة واملحميات الطبيعية، 

امل�شتدامة يف  التنمية  مبا ي�شهم يف حتقيق 

حياة  جودة  م�شتوى  من  ويعّزز  املنطقة، 

ال�شكان.

خالل  املفدى،  امللك  جاللة  اأعرب  وقد 

العهد  ويل  ل�شمو  �شكره  عن  االت�شال، 

مملكة  وا�شتعداد  مبادرته،  على  ال�شعودي 

البحرين لدعم وتاأييد جميع اجلهود لتحقق 

املبادرة اأهدافها.

جاللته تلقى ات�سالً هاتفًيا من ويل عهد ال�سعودية

امللك: ندعم مبادرة »ال�سرق الأو�سط الأخ�سر«

الإ�سكان: تقّدم كبري يف 

برنامج تطوير الأرا�سي احلكومية

05
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وزير الداخلية ي�ستقبل املبعوث اخلا�ص لالأمني العام لالأمم املتحدة ل�سالمة الطرق

تعزيز تبادل اخلربات اخلا�سة بال�سالمة املرورية مع الأمم املتحدة

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

وزير الداخلية، يوم اأم�ص، جون تود املبعوث اخلا�ص للأمني 

االأمن  رئي�ص  بح�شور  الطرق،  ل�شلمة  املتحدة  للأمم  العام 

العام ووكيل وزارة الداخلية.

ويف م�شتهل اللقاء، رحب الوزير بجون تود، م�شريا اإىل 

املرورية  ال�شلمة  تعزيز  جمال  يف  الداخلية  وزارة  جهود 

من  احلد  يف  املرور  قانون  ودور  كافة،  الطريق  مل�شتخدمي 

احلوادث املرورية، واأهمية التوعية امل�شتمرة بال�شبل الكفيلة 

واللزمة ل�شلمة اجلميع.

املتعلقة  املو�شوعات  من  عدد  بحث  اللقاء  خلل  ومت 

بتعزيز تبادل اخلربات والتجارب ب�شاأن ال�شلمة املرورية.

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اأحمد نا�شر الري�شي املفت�ص العام  اأم�ص، اللواء الدكتور  الداخلية، 

بوزارة الداخلية بدول االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، بح�شور 

م�شتهل  ويف  الداخلية.  بوزارة  العام  واملفت�ص  العام  االأمن  رئي�ص 

م�شيدا  الري�شي،  نا�شر  اأحمد  الدكتور  باللواء  الوزير  اللقاء، رحب 

ودولة  البحرين  مملكة  بني  واملتميزة  التاريخية  العلقات  بعمق 

على  املتبادل  باحلر�ص  منوها  ال�شقيقة،  املتحدة  العربية  االإمارات 

الناجحة،  والتجارب  اخلربات  وتبادل  والتن�شيق  التعاون  تعزيز 

مبا ي�شهم يف تعزيز اآفاق التعاون االأمني يف خمتلف املجاالت. ومت 

خلل اللقاء بحث عدد من املو�شوعات االأمنية املهمة ذات االهتمام 

امل�شرتك، مبا من �شاأنه دعم م�شرية التعاون االأمني واالرتقاء باالأداء 

يف مواجهة التحديات االأمنية واملتغريات املت�شارعة.

ا�ستقبل املفت�ص العام بوزارة الداخلية يف الإمارات.. وزير الداخلية:

 تعزيــز التعــاون الأمنــي مــع الإمــارات مبختلـــف املجـــالت

وزير الداخلية ي�ستقبل قائد الأ�سطول

 اخلام�ص مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

الفريق  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

بحري �شمويل بابارو قائد القوات البحرية بالقيادة املركزية االأمريكية، قائد االأ�شطول 

اخلام�ص، مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله.

وقد اأ�شاد الوزير بجهود الفريق بحري �شمويل بابارو ودوره واإ�شهاماته املتميزة 

يف تعزيز العلقات الثنائية بني مملكة البحرين والواليات املتحدة االأمريكية، خا�شة 

يف جمال االأمن وال�شلمة البحرية، متمنًيا له التوفيق والنجاح.

قرار ب�ساأن قبول وحتديد نطاق التعامل

 الإلكرتوين يف خدمات اأطراف الدعوى اجلنائية

�شارة جنيب: 

وال�شوؤون  العدل  وزير  اأ�شدر 

بن  خالد  ال�شيخ  واالأوقاف  االإ�شلمية 

ونطاق  قبول  ب�شاأن  قراًرا  اآل خليفة  علي 

املتعلقة  اخلدمات  االإلكرتوين يف  التعامل 

باأطراف الدعوى اجلنائية.

وزارة  تعتمد  اأن  على  القرار  ون�ّص 

واالأوقاف  االإ�شلمية  وال�شوؤون  العدل 

وجه  على  وتقبل  االإلكرتوين،  التعامل 

وت�شلّم  واإر�شال  اإن�شاء  اخل�شو�ص 

بالو�شائل  والتوقيع  ال�شجلت،  وتخزين 

النطاق  �شمن  وذلك  االإلكرتونية، 

وبال�شروط املحّددة يف هذا القرار.

قبول  يعتمد  اأن  اإىل  القرار  واأ�شار 

على  االإلكرتوين  بالتوقيع  التعامل 

املحا�شر كافة، واالأوراق املتعلقة مببا�شرة 

جميع اإجراءات الدعوى اجلنائية، مبا يف 

واالأحكام  والقرارات  االأوامر  اإ�شدار  ذلك 

املقدمة  واالأوراق  وامل�شتندات  واالإعلنات 

وكل  اأطرافها،  بني  عليها  والتعامل  فيها 

الدعوى  باأطراف  املتعلقة  اخلدمات 

باملحامني،  املتعلقة  واخلدمات  اجلنائية، 

االإلكرتوين  التوقيع  بيانات  تن�شاأ  اأن  على 

اإما بطريقة التوقيع االإلكرتوين با�شتخدام 

االإلكرتوين  التوقيع  اأو  الرقمية،  الرموز 

با�شتخدام الو�شائل البيومرتية.

وزارة  تلتزم  القرار،  وبح�شب 

واالأوقاف  االإ�شلمية  وال�شوؤون  العدل 

القرار  يف  املذكورة  الفنية  باال�شرتاطات 

بتنظيم   2018 ل�شنة   )39( رقم 

باإر�شال  اخلا�شة  الفنية  اال�شرتاطات 

والتوقيعات  ال�شجلت  وحتديث  وت�شلّم 

االإلكرتونية للجهات العامة، يف تعاملتها 

االإلكرتونية الوارد ذكرها يف املادة الثالثة 

من هذا القرار.

امللك وويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء 

يتلقيان تهنئة وزير �سوؤون الديوان امللكي

تلقى ح�شرة �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البلد املفدى، 

الديوان  �شوؤون  اآل خليفة وزير  بن عي�شى  ال�شيخ علي  �شمو  تهنئة من  برقية 

امللكي، رفع فيها اإىل مقام ح�شرة �شاحب اجلللة خال�ص التهاين والتربيكات 

جائزة  �شباق  تنظيم  البحرين يف  حققته مملكة  الذي  الكبري  النجاح  مبنا�شبة 

البحرين الكربى بافتتاحية املو�شم ل�شباق الفورموال1 لعام 2021.

الفخر  بالغ  عن  الربقية  يف  امللكي  الديوان  �شوؤون  وزير  �شمو  واأعرب 

واالعتزاز باحت�شان مملكة البحرين لهذا احلدث الريا�شي الكبري، وهو ما يوؤكد 

العامل كمق�شد ريا�شي  اململكة من مكانة كبرية بني خمتلف دول  به  ما تتمتع 

و�شياحي �شنوي، منذ انطلقة ال�شباقات عام 2004.

واأكد �شموه على الثقة التي ُيوليها العامل للبحرين، ومبا متلكه من اإمكانات 

وقدرات وطنية خال�شة واإدارة حمرتفة ال�شت�شافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات 

من  املزيد  البحرين  ململكة  �شموه  متمنًيا  الكربى،  الريا�شية  واالأحداث  العاملية 

التقدم واالزدهار يف ظل القيادة احلكيمة حل�شرة �شاحب اجلللة امللك املفدى 

حفظه اهلل ورعاه.

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

رئي�ص جمل�ص الوزراء، برقية تهنئة من وزير �شوؤون الديوان امللكي، رفع فيها 

مملكة  حققته  الذي  الكبري  النجاح  مبنا�شبة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى 

البحرين يف تنظيم �شباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورموال1 

لعام 2021.

تلقت طلبات من عوائل النزلء لال�ستعالم عن اأو�ساعهم.. »التظلمات«:

اإدارة »جو« تطبق كافة الإجراءات والربوتوكولت الطبية املقررة اخلا�سة بـ»كورونا«

اأنها  للتظلمات  العامة  االأمانة  اأكدت 

وجود  عن  موؤخرا  اأثري  ما  كثب  عن  تابعت 

كورونا  لفريو�ص  القائمة  احلاالت  بع�ص 

وتاأهيل  اإ�شلح  مركز  داخل  )كوفيد-19( 

من  تلقته  ما  اإىل  باالإ�شافة  بجو،  الرجال 

النزالء  بع�ص  عائلت  من  م�شاعدة  طلبات 

عن  اال�شتعلم  بغر�ص  املذكور  املركز  يف 

اأو�شاعهم واالطمئنان على حاالتهم ال�شحية، 

اأنها قامت مبراجعة هذه الطلبات مع  موؤكدة 

عرب  وذلك  والتاأهيل  االإ�شلح  مركز  اإدارة 

امل�شتندات  واقع  من  املعلومات  جمع  اآلية 

على  االطلع  خلل  ومن  الر�شمية،  االإدارية 

ال�شدد  هذه  يف  اإجراءات  من  اتخاذه  مت  ما 

�شبق  مما  تبنّي  اإذ  اخت�شا�شاتها،  نطاق  يف 

ال�شحية  االإجراءات  تطبق  املركز  اإدارة  اأن 

يف  به  املعمول  الطبي  والربوتوكول  املقررة 

يف  امل�شابني  عزل  يتم  اإذ  احلاالت،  هذه  مثل 

اللزم  العلج  وتقدمي  املخ�ش�شة،  االأماكن 

لهم ومتابعة حالتهم وتوفري الرعاية الطبية 

املتكاملة لهم باإ�شراف فريق طبي متخ�ش�ص 

من وزارة ال�شحة.

اإىل  للتظلمات  العامة  االأمانة  ولفتت 

عائلت  نفو�ص  يف  الذعر  بث  عدم  �شرورة 

املجتمع كافة هي  فئات  اإن  اإذ  النزالء،  وذوي 

النزالء  ولي�ص  بالفريو�ص  للإ�شابة  عر�شة 

االإ�شابة  حاالت  مع  التعامل  اأن  كما  فقط، 

نف�ص  هو  ال�شجن  داخل  كورونا  بفريو�ص 

االأخرى  احلاالت  مع  الطبية  الكوادر  تعامل 

اأو  درجة  حيث  من  �شواء  خارجه،  العادية 

اإىل  باالإ�شافة  الطبي،  والعلج  االهتمام  نوع 

اأن االإدارة العامة للإ�شلح والتاأهيل �شبق اأن 

قامت بحملة تطعيم اختيارية للنزالء الراغبني 

احلملة  هذه  اإنهاء  مت  وقد  اللقاح،  تلقي  يف 

وافقوا  الذين  النزالء  جلميع   %100 بن�شبة 

اأمام  متاحا  اخليار  اللقاح، ومازال  تلقي  على 

باقي النزالء االآخرين الراغبني يف ذلك.

للتظلمات  العامة  االأمانة  واختتمت 

ا�شتثنائيا  ظرفا  ُيعد  ما جرى  باأن  ت�شريحها 

يعي�شه العامل باأكمله، ولي�شت مملكة البحرين 

فقط، وقد اأثر هذا احلدث على الكثري من مناحي 

االأن�شطة  من  العديد  وعطل  الطبيعية  احلياة 

باالإ�شافة  ال�شرورية،  واالقت�شادية  احلياتية 

بتداعيات  والعامة  اخلدمية  املرافق  تاأثر  اإىل 

هذه اجلائحة، ومنها مراكز االإ�شلح والتاأهيل 

ومراكز التوقيف واملوؤ�ش�شات العقابية االأخرى 

يف جميع دول العامل، م�شرية اإىل اأن اجلهود 

باالإجراءات  االلتزام  من خلل  حاليا  املبذولة 

من  للحد  هي  التطعيمات  وتلقي  االحرتازية 

االآثار ال�شلبية لهذه اجلائحة، اإىل الوقت الذي 

ميكن فيه اإيجاد علج اأو حل ناجع لها.

التو�ّسع يف تطبيق العفو وقانون العقوبات والتدابري البديلة.. »الإ�سالح والتاأهيل«: 

الو�سع ال�سحي جلميع النزلء امل�سابني بـ»كورونا« م�ستقر

للإ�شلح  العامة  االإدارة  اأكدت 

والتاأهيل اأن الو�شع ال�شحي جلميع 

وامل�شابة  حالًيا  القائمة  احلاالت 

وال  م�شتقر  »كورونا«  بفريو�ص 

ي�شتدعي تلقي الربوتوكول العلجي 

احلجر  و�شعها مبركز  ومت  املعتمد، 

طبية  لرعاية  واإخ�شاعها  والعلج 

طبية  كوادر  باإ�شراف  متكاملة 

امل�شتمرة  واملتابعة  متخ�ش�شة، 

تطوير  يتم  كما  ال�شاعة،  مدار  على 

لتمكني  االحرتازية  االإجراءات 

يف  بذويهم  االت�شال  من  امل�شابني 

اأ�شرع وقت ممكن.

و�شلمة  �شحة  اأن  اإىل  واأ�شارت 

رئي�شة  اأولوية  متثل  كافة  النزالء 

االإ�شلح  موؤ�ش�شة  قانون  وفق 

الفتة  التنفيذية،  والئحته  والتاأهيل 

باالإجراءات  االلتزام  ا�شتمرار  اإىل 

االحرتازية للحد من انت�شار فريو�ص 

كورونا من خلل التعاون والتن�شيق 

الوطني  ال�شحة والفريق  مع وزارة 

كورونا،  لفريو�ص  للت�شدي  الطبي 

اإذ يتم االلتزام بتطبيق الربوتوكول 

و�شع  متابعة  ب�شاأن  املقرر  الطبي 

ونقلها  النزالء  من  قائمة  حالة  اأي 

للم�شت�شفى، اإن ا�شتدعى االأمر ذلك.

اأنه  العامة  االإدارة  واأو�شحت 

تطبيق  يف  التو�شع  مع  بالتوازي 

والتدابري  العقوبات  وقانون  العفو 

البديلة، اتخذت االإدارة منذ اأكرث من 

عام العديد من االإجراءات االحرتازية 

والتدابري الوقائية اال�شتباقية حلفظ 

بينها  من  اجلميع،  و�شلمة  �شحة 

قادر  والعلج  للحجر  مركز  اإن�شاء 

القائمة  احلاالت  ا�شتيعاب  على 

تطلب  اإذا  طاقته  رفع  وميكن 

وكذلك  املباين  بني  والف�شل  الو�شع، 

النزالء،  توزيع  واإعادة  العمل،  فرق 

اجلديدة  املباين  بع�ص  وتفعيل 

املقدمة  اخلدمات  من  عدد  وحتويل 

اإلزام  مع  اإلكرتونية،  خدمات  اإىل 

باإجراء  واملرتادين  العاملني  جميع 

الفح�ص ال�شريع قبل الدخول.

ال�شفافية  اإطار  اأنه يف  واأ�شافت 

وتعزيًزا لللتزام بالتدابري الوقائية، 

 2021 فرباير   21 بتاريخ  مت 

االإعلن عن اأول حالة قائمة بفريو�ص 

اللزمة  االإجراءات  واتخاذ  كورونا 

ح�شب الربوتوكول املعتمد، مو�شحة 

ال�شحي جلميع احلاالت  الو�شع  اأن 

ي�شتدعي  وال  م�شتقر  حالًيا  القائمة 

املعتمد،  العلجي  الربوتوكول  تلقي 

ومت و�شعها مبركز احلجر والعلج، 

متكاملة  طبية  لرعاية  واإخ�شاعها 

متخ�ش�شة  طبية  كوادر  باإ�شراف 

مدار  على  امل�شتمرة  واملتابعة 

االإجراءات  تطوير  يتم  كما  ال�شاعة، 

من  امل�شابني  لتمكني  االحرتازية 

وقت  اأ�شرع  يف  بذويهم  االت�شال 

ممكن.

تعقيم  االإجراءات  ت�شّمنت  كما 

النزالء،  من  القائمة  احلاالت  اأماكن 

وح�شر جميع املخالطني لهم وعزلهم 

ملدة 14 يوًما كاإجراء احرتازي.

العامة  االإدارة  واأ�شارت 

مراكز  اأن  اإىل  والتاأهيل  للإ�شلح 

يف  كمثيلتها  والتاأهيل  االإ�شلح 

عن  بعيدة  لي�شت  العامل،  دول  كل 

اإىل  ذهبت  اأنها  عن  ف�شلً  العدوى، 

ما هو اأبعد من تلك املراكز من حيث 

بالتدابري  والتقيد  ال�شحية  الرعاية 

الوقائية، معربة عن تقديرها ملتابعة 

وما  الطبي  البحرين  فريق  واإ�شراف 

يتم  احرتازية  اإجراءات  من  اأقره 

من  دقيق؛  ب�شكل  بتنفيذها  االلتزام 

اأجل �شحة و�شلمة النزالء.

البحرين  اأن  واأ�شافت 

على  احلر�ص  اإطار  يف  ا�شتطاعت، 

�شحة و�شلمة النزالء، توفري جميع 

لفريو�ص  امل�شادة  التطعيمات  اأنواع 

حرية  مع  جماًنا،  للنزالء  كورونا 

اختيارهم للتطعيمات التي تنا�شبهم، 

وتطعيم جميع النزالء بن�شبة %100 

مّمن بادروا بالت�شجيل.

وفد من كلية نا�سر الع�سكرية 

يــــزور »امللكيـــة للقيــــادة والأركــــان«

قام وفد من كلية نا�شر الع�شكرية العليا ومن كلية القادة واالأركان للقوات امل�شلحة 

للقيادة  امللكية  الكلية  اإىل  بزيارة  االأحد،  اأم�ص  ال�شقيقة،  العربية  م�شر  بجمهورية 

واالأركان والدفاع الوطني.



05حمليات www.alayam.com

االثنني 15 �شعبان  1442 ـ العدد 11678 

Monday 29th  March 2021 - No. 11678

فاطمة �شلمان: 

احلمر  با�شم  املهند�س  االإ�شكان  وزير  ك�شف 

املرحلة  يف  كبرًيا  �شوًطا  قطعت  الوزارة  اأن 

التجريبية من برناجمها االإ�شكاين اجلديد والذي 

اأ�شمته »برنامج تطوير االأرا�شي احلكومية«.

النائب  �شوؤال  على  رّده  يف  الوزير  واأفاد 

د�ّشنت  الذي  الواعد  الربنامج  اأن  القطري  فاطمة 

تقدمي  اإىل  ي�شعى  التجريبية  مرحلته  الوزارة 

خدمات اإ�شكانية فورية للمواطنني.

برملاين  �شوؤال  على  رّده  يف  الوزير  واأّكد 

للنائب فاطمة القطري اأن الوزارة تقوم يف الوقت 

الراهن بدرا�شة العديد من املبادرات التي ت�شعى 

املواطن  فورية متكن  لتوفري خدمات  من خاللها 

من اال�شتفادة من اخلدمة االإ�شكانية دون احلاجة 

اىل االنتظار.

اخلدمات  املبادرات  تلك  من  اأن  اإىل  واأ�شار 

توفري  على  اخلا�س  القطاع  وحتفيز  التمويلية 

وحدات �شكنية مالئمة باأ�شعار معقولة يف متناول 

املواطن من ذوي الدخل املحدود.

تقّدًما  حّققت  الوزارة  باأن  الوزير  واأو�شح 

تطوير  لربنامج  التجريبية  املرحلة  تنفيذ  يف 

االأرا�شي احلكومية بالتعاون مع القطاع اخلا�س، 

وجاء ذلك تنفيذا لربنامج احلكومة حتديدا الهدف 

مبتكرة ومتنوعة  اإ�شكانية  بتقدمي حلول  املتعلق 

للمواطنني.

ورًدا على �شوؤال القطري ب�شاأن عدد الطلبات 

االإ�شكانية يف الدائرة الثانية باملحافظة ال�شمالية 

االإ�شكانية  الطلبات  عدد  اإجمايل  باأن  احلمر  ذكر 

لالأعوام  وتعود  طلًبا،   1730 اإىل  ي�شل  حالًيا 

من 2000 وحتى 2020، واأّنه ال توجد طلبات 

اإ�شكانية تعود للت�شعينيات.

عدد  اأن  الوزير  اأفاد  الطلبات  تفا�شيل  وعن 

الدائرة  يف  »املنازل«  ال�شكنية  الوحدات  طلبات 

الق�شائم  طلبات  بينما  طلًبا،   1683 اإىل  ي�شل 

فقط،  طلًبا   41 يبلغ  »االأرا�شي«  ال�شكنية 

خلل لقائه وزير اخلارجية.. املبعوث اخلا�ص للأمم املتحدة:

جهود بحرينية كبرية يف جماالت التنمية امل�ستدامة 

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  ا�شتقبل 

اخلارجية، يوم ام�س االأحد يف مكتبه مبقر وزارة 

لالأمني  اخلا�س  املبعوث  تود،  جون  اخلارجية، 

بح�شور  الطرق،  ل�شالمة  املتحدة  لالأمم  العام 

وكيل  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور 

وال�شفري  الدولية،  لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة 

اإدارة  مدير  خليفة،  اآل  اأحمد  بنت  عائ�شة  ال�شيخة 

وال�شفري  االأوروبي،  واالحتاد  االأوروبية  ال�شوؤون 

فاطمة عبداهلل الظاعن، مدير اإدارة املنظمات.

وقد رحب وزير اخلارجية بجون تود مبنا�شبة 

القائم  بالتعاون  م�شيًدا  البحرين،  ململكة  زيارته 

يف  املتحدة  االأمم  ومنظمة  البحرين  مملكة  بني 

خمتلف املجاالت التنموية، معرًبا عن تقدير اململكة 

للتعاون الذي تبديه اأجهزة االأمم املتحدة ومكاتبها 

لدعم امل�شرية التنموية ال�شاملة يف مملكة البحرين، 

متمنًيا له زيارة ناجحة وموفقة.

�شعادته  عن  تود  جون  اأعرب  جانبه،  من 

بزيارة مملكة البحرين، وما لقيه من ح�شن الوفادة 

البحرين  مملكة  حتققه  مبا  م�شيًدا  واال�شتقبال، 

امل�شتدامة  التنمية  جماالت  يف  وتقدم  تطور  من 

والبنية التحتية، منوًها مبا تبذله احلكومة املوقرة 

الطرق  م�شاريع  تنفيذ  كبرية يف جمال  جهود  من 

ي�شر  بكل  املرور  حركة  وان�شيابية  واجل�شور، 

البحرين  مملكة  حتققه  مبا  اأ�شاد  كما  و�شهولة. 

اإقامة �شباق جائزة البحرين  من جناح وتفوق يف 

الكربى لطريان اخلليج )الفورموال1( الذي اأ�شبح 

دوام  البحرين  ململكة  متمنًيا  العامل،  اأنظار  حمط 

بحث  اللقاء  خالل  مت  واالزدهار.  والرقي  التقدم 

اأوجه التعاون القائم بني مملكة البحرين وهيئات 

االأمم املتحدة واأجهزتها املختلفة وخا�شة يف جمال 

�شالمة الطرق، وما ت�شهده من تطور وتقدم يف �شتى 

املجاالت، والتاأكيد على حر�س اجلانبني و�شعيهما 

مبا  الثنائي  والتن�شيق  التعاون  لتعزيز  املتوا�شل 

يحقق االأهداف امل�شرتكة.

الوزير املطوع: ا�ستمرار تطبيق 

اخلطط احل�سرية للموئل ومراجعتها

وزير  املطوع  اإبراهيم  بن  حممد  اأ�شاد 

اللجنة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  �شوؤون 

باجلهود  وال�شكان  للمعلومات  الوطنية 

الوطنية التي تعمل على اإبراز مكانة مملكة 

البحرين لدى املجتمع الدويل، موؤكدا اهتمام 

احلكومة املوقرة بالتقارير الدولية وعملها 

الدائم على حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

االجتماع  تروؤ�شه  خالل  ذلك  جاء 

الوطني  التقرير  الإعداد  التح�شريي 

احل�شرية  اخلطة  تنفيذ  يف  املحرز  للتقدم 

اجلديدة للموئل، وذلك عرب االت�شال املرئي 

احلمر  يعقوب  بن  با�شم  املهند�س  بح�شور 

االأمميني  املمثلني  من  وعدد  االإ�شكان  وزير 

اإىل  املطوع  واأ�شار  العالقة.  ذات  واجلهات 

حر�س مملكة البحرين على تطبيق اخلطط 

احل�شرية ب�شكل متوا�شل، الفتا اإىل اعتماد 

خالل   2016 عام  يف  احل�شرية  اخلطة 

اجتماع املوئل الثالث. ومن جانبه قدم با�شم 

التقرير  االإ�شكان  وزير  احلمر  يعقوب  بن 

اخلا�س باالإجنازات التي حتققت يف جمال 

الق�شايا  وا�شت�شراف  احل�شرية  التنمية 

الطوعي  التقرير  تناول  كما  احل�شرية، 

احتوى  والذي   2018 يوليو  يف  االأول 

احل�شرية  التنمية  ف�شل خا�س حول  على 

اجلهود  بذل  الوزير  اأكد  وقد  امل�شتدامة. 

واإبراز  الوطنية  التقارير  على  العمل  يف 

�شورة مملكة البحرين يف املجتمع الدويل، 

التنمية  باأهداف  يتعلق  فيما  وباالأخ�س 

اململكة �شباقة يف  اأن  اإىل  امل�شتدامة، م�شريا 

املوئل  اجتماع  منذ  الوطنية  التقارير  اإعداد 

االأول عام 1976. واأ�شاف احلمر اأن وزارة 

االإ�شكان ويف �شوء االأهداف االأممية �شكلت 

على  للعمل  بالوزارة  خا�س  عمل  فريق 

يف  املحرز  للتقدم  الوطني  التقرير  اإعداد 

للموئل،  اجلديدة  احل�شرية  اخلطة  تنفيذ 

الوطني  التقرير  بلورة  �شاأنه  من  والذي 

االأثر  وتقييم  املحرز  التقدم  تتبع  اأجل  من 

و�شمان التنفيذ الفعال.

التقرير  اإعداد  على  العمل  اإطار  ويف 

بنت  ح�شة  ال�شيخة  ا�شتعر�شت  الوطني 

ال�شيا�شات  اإدارة  مدير  خليفة  اآل  خليفة 

االإ�شكانية والتخطيط اال�شرتاتيجي بوزارة 

التقرير،  اإعداد  عمل  فريق  رئي�س  االإ�شكان 

حماور التقرير الوطني لعام 2021، حيث 

تناولت م�شاركة مملكة البحرين يف موؤمتر 

والتنمية  باالإ�شكان  املعني  املتحدة  االأمم 

عام  الثالث«  »املوئل  امل�شتدامة  احل�شرية 

اخلطة  اعتماد  فيه  مت  والذي   ،2016

احل�شرية اجلديدة.

كما اأ�شارت اإىل اأن وزارة االإ�شكان تعمل 

اآليات  ب�شكل دوؤوب على مراجعة ومتابعة 

�شري تنفيذ اخلطة احل�شرية اجلديدة كونها 

مبملكة  احلكومي  للقطاع  العام  املن�شق 

امل�شوؤوليات  فهم  ل�شمان  وذلك  البحرين، 

املعلومات  توفري  اآلية  وحتديد  واملهام 

وت�شليمها، واأن وزارة االإ�شكان تقدم خمتلف 

التحليل  اأ�ش�س  على  تعمل  التي  التقارير 

النوعي والكمي يف تنفيذ اخلطة احل�شرية 

دوليا،  عليها  املتفق  ال�شلة  ذات  واالأهداف 

البحرين  اإجنازات مملكة  ف�شال عن عر�س 

يف �شتى املجاالت. 

التح�شريي  االجتماع  يف  �شارك  وقد 

يف  املحرز  للتقدم  الوطني  التقرير  الإعداد 

للموئل  اجلديدة  احل�شرية  اخلطة  تنفيذ 

كل من مكتب �شمو رئي�س جمل�س الوزراء، 

واملجل�س االأعلى للمراأة، ووزارة اخلارجية، 

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  ووزارة 

درا�شات،  ومركز  العمراين،  والتخطيط 

املتحدة  االأمم  ومكاتب  موؤ�ش�شات  من  وعدد 

واجلهات ذات العالقة.

ا على القطري: ي�سعى لتوفري خدمات فورية للمواطنني.. احلمر رًدّ

قطعنا �سوًطا كبرًيا يف برنامج تطوير االأرا�سي احلكومية

ال�سفري الفرن�سي ي�سيد بتوّجه

 البحرين نحو تطبيق العقوبات البديلة

رّحب جريوم كو�شار، �شفري اجلمهورية 

بتوجه  البحرين،  مملكة  لدى  الفرن�شية 

العقوبات  تطبيق  نحو  البحرين  مملكة 

البديلة.

جاء ذلك خالل الندوة االإقليمية بعنوان 

للتدابري  الفعال  التنفيذ  واآفاق  »حتديات 

الدولية  املعايري  بني  البديلة  والعقوبات 

معهد  نظمها  التي  الوطنية«  والتجارب 

برعاية  والقانونية،  الق�شائية  الدرا�شات 

النائب  البوعينني،  ف�شل  بن  علي  الدكتور 

املتحدة  االأمم  مكتب  مع  وبال�شراكة  العام، 

وبالتن�شيق  واجلرمية،  باملخدرات  املعني 

البحرين،  مبملكة  الفرن�شية  ال�شفارة  مع 

املرئي يومي 22  االت�شال  التي عقدت عرب 

و23 مار�س.

على  الفرن�شية  اجلمهورية  �شفري  واأكد 

املو�شوعات  الذي يعد من  الندوة  مو�شوع 

بني  خا�شة  مكانة  احتلت  التي  املهمة 

مو�شوعات العدالة اجلنائية، الأن االإجراءات 

جديدة  اأجوبة  جتلب  اأن  ميكن  البديلة 

تبادل  فائدة  على  ال�شفري  و�شدد  للمجتمع. 

ف�شاعًدا  االآن  من  يدمج  اخلربات يف جمال 

االأ�شخا�س  وتدريب  لر�شد  جديدة  تقنيات 

امل�شتفيدين من العقوبات البديلة. 

م�شاهمة  الفرن�شي  ال�شفري  وثمن 

البحرين  مبملكة  والداخلية  العدل  وزارتي 

فرن�شا  اأن  اإىل  ال�شفري  واأ�شار  الندوة،  يف 

لديها خربة طويلة يف البدائل الفعالة، فمنذ 

عام 1875، اأ�شدرت فرن�شا قوانني مبتكرة 

امل�شروطة  االأحكام  مثل  البدائل،  ب�شاأن 

وتهدف  والتدريب.  االجتماعية  واخلدمات 

خماطر  تقليل  اإىل  املختلفة  االأ�شاليب  هذه 

العودة اإىل االإجرام وعدد العائالت املفككة، 

يف  االكتظاظ  مل�شاكل  اال�شتجابة  مع 

ال�شجون.

ولتو�شيح التجربة واخلربة الفرن�شية، 

وهم  الندوة،  يف  فرن�شيون  خرباء  �شارك 

يف  االأحكام  تنفيذ  قا�شية  اإهوكي،  ليزا 

ودانيال  روان،  يف  الق�شائية  املحكمة 

دائرة  يف  ال�شيا�شات  م�شوؤول  دانغليدز، 

يف  العدل  وزارة  يف  الفرن�شية  املراقبة 

فرن�شا، واإميلي دي�شورميري، ملحق التعاون 

اخلرباء  �شاهم  وقد  الفرن�شي،  الق�شائي 

الذي  االجتماع،  هذا  اإثراء  يف  الفرن�شيني 

جمع ممثلني عن العديد من الدول العربية، 

من خالل مداخالتهم الثاقبة وذات ال�شلة.

ت�سريعات تنظم احلقوق الرقمية وااللتزامات النا�سئة.. البوعينني:

 اإدخــال الذكـــاء اال�سطناعـــي يف مرفــق الق�ســاء

الدويل  املوؤمتر  اأعمال  اأم�س  انطلقت 

الق�شاء  االفرتا�شي يف »الذكاء اال�شطناعي يف 

اخلرباء  من  وا�شع  بح�شور   »4.0 حماكم   -

الدوليني واالإقليميني واملهتمني يف جمال الذكاء 

اال�شطناعي ويف �شوؤون املحاكم.

وعرب امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن البوعينني 

رئي�س  للق�شاء  االأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب 

بالغ  عن  املوؤمتر  رعى  الذي  التمييز  حمكمة 

�شاعدته يف احت�شان هذا املوؤمتر التي تت�شارع 

ميادين  يف  االأمم  وتتبارى  التقدم  وترية  فيها 

خلدمة  اأف�شل  هو  عما  بحثا  والتطوير  التطور 

خالل  من  االإن�شان  حياة  ولتح�شني  االإن�شانية 

توظيف الربجميات يف جميع مناحي احلياة. 

االفتتاحية  كلمته  يف  امل�شت�شار  وقال 

الذكاء  جمال  يف  االأبحاث  بداأت  اأن  منذ  باأنه 

القرن  و�شتينيات  خم�شينيات  يف  اال�شطناعي 

املا�شي فقد اأ�شهمت ب�شكل ت�شاعدي يف جتويد 

وازدهرت  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  العمل 

االآن  نراه  ما  اإىل  الت�شعينيات حتى و�شلنا  يف 

وي�شهده العامل من ثورة تكنولوجية وابتكارات 

ن�شاأت  وما  املجاالت  من  للعديد  تت�شع  ممتدة 

عن هذه الثورة التكنولوجية من حقوق رقمية 

ت�شمل حق الو�شول اإىل �شبكة االنرتنت وحرية 

الراأي والتعبري واحلق يف اخل�شو�شية.

البحريني  امل�شرع  اأ�شدر  »ولقد  واأ�شاف: 

تنظم  ت�شريعات  عدة  الداخلي  ال�شعيد  على 

عنها،  النا�شئة  وااللتزامات  الرقمية  احلقوق 

املعلومات،  تقنية  جرائم  ب�شاأن  قانون  منها 

وقانون  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  وقانون 

وقانون  االإلكرتونية  واملعامالت  اخلطابات 

للتداول،  القابلة  االإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن 

مملكة  �شادقت  فقد  الدويل،  ال�شعيد  على  اأما 

البحرين على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم 

اإىل  اململكة  ان�شمت  كما  املعلومات،  تقنية 

اتفاقية االأمم املتحدة ب�شاأن ا�شتخدام اخلطابات 

االإلكرتونية يف العقود الدولية«.

مبعزل  لي�س  الق�شائي  املجال  باأن  وبني 

النظام  اإذ يحر�س  التكنولوجية  التطورات  عن 

الق�شائي مبملكة البحرين على رقمنة اإجراءات 

اأمام املحاكم وتي�شريها واخت�شارها،  التقا�شي 

واإعالن  وقيدها  الدعوى  رفع  من  ابتداء  وذلك 

املدعى عليه عرب الو�شائل االإلكرتونية كر�شالة 

الق�شرية  الن�شية  والر�شالة  االإلكرتوين  الربيد 

واطالع  وامل�شتندات  املذكرات  بتبادل  مرورا 

الدعوى  ملف  على  وكالئهم  اأو  اخل�شوم 

واإعالن  احلكم  باإ�شدار  وانتهاء  اإلكرتونيا 

اأي�شا  �شدوره  فور  به  وكالئهم  اأو  اخل�شوم 

اإعادة  تكفل  والتي  االإلكرتونية،  بالو�شائل 

احلق اإىل م�شتحقيه ب�شكل ناجز ال تاأخري فيه، 

املتقا�شني،  اأقل من اجلهد والتكلفة على  وبقدر 

خ�شو�شا يف االإجراءات التي ال تتطلب ح�شور 

الدعوى، وذلك كله مبا ي�شمن احلفاظ  اأطراف 

عليها  تقوم  التي  وال�شمانات  املبادئ  على 

املحاكمة العادلة التي اأكد عليها د�شتور اململكة 

واأقرتها املواثيق الدولية.

كما اأكد امل�شت�شار عبداهلل البوعينني على اأن 

امل�شتقبل  ا�شت�شراف  اال�شطناعي  الذكاء  برامج 

ومواكبة  امل�شتقبل  ومعامل  مالمح  لر�شم 

التغريات العاملية، اإذ قال: »اإن اخلطوات التالية 

امل�شتقبلية هي امتداد التكنولوجيا احلديثة اإىل 

اإدخال الذكاء اال�شطناعي يف مرفق الق�شاء، يف 

اإطار تنفيذ التوجيهات امللكية ال�شامية ل�شاحب 

عاهل  اآل خليفة،  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة 

تقنيات  وتوظيف  تبنى  ب�شاأن  املفدى،  البالد 

اخلدمية  القطاعات  يف  اال�شطناعي  الذكاء 

مع  يتما�شى  ومبا  الق�شائي،  القطاع  وال�شيما 

خطة التنمية امل�شتدامة وروؤية مملكة البحرين 

مكانة  تعزيز  يف  وي�شاهم   2030 االقت�شادية 

اململكة اإقليميا ودوليا يف القطاع الق�شائي«.

جا�شم  الدكتور  املوؤمتر  رئي�س  قال  فيما 

اأخرى  واأ�شكال  اال�شطناعي  الذكاء  باأن  حاجي 

ا�شتخدامها  يتم  املتقدمة  اخلوارزميات  من 

من  العديد  يف  وا�شع  نطاق  على  بالفعل 

اأن  اإىل  ولفت  العامل،  حول  الق�شائية  االأنظمة 

اأ�شكاال  ت�شتخدم  االأمريكية  الق�شائية  اخلدمة 

تقييم  خوارزميات  ت�شمى  اخلوارزميات،  من 

مع  التعامل  يف  امل�شاعدة  اأجل  من  املخاطر، 

الق�شاة  اأن  واأو�شح  االعتقال،  بعد  ما  ق�شايا 

املدعومون بالذكاء اال�شطناعي ا�شبحوا حقيقة 

العامل،  نوعه يف  من  االأول  باأنه  معلنة  واقعة 

خدمة  مركز  بتقدمي  بكني  مدينة  قامت  حيث 

قا�شيا  ي�شم  والذي  االإنرتنت  عرب  التقا�شي 

معينة  اأنواع  اأجل  من  اال�شطناعي  بالذكاء 

هو  االأمل  اأن  واأ�شاف  الق�شائية،  الدعاوى  من 

بالذكاء  املدعوم  القا�شي  ا�شتخدام  يوؤدي  اأن 

جعل  اإىل  االإنرتنت  عرب  واملحكمة  اال�شطناعي 

فعالية  اأكرث  الق�شائية  العملية  اإىل  الو�شول 

واأو�شع نطاًقا ملواطني مدينة بكني. 

الذكاء  ا�شتخدام  يتم  اأنه  على  واأكد 

اال�شطناعي واخلوارزميات املتقدمة بالفعل يف 

جميع اأنحاء العامل من اأجل بع�س املهام الكتابية 

وجتميع البيانات واإنهم يقومون ببع�س املهام 

ال�شاقة للق�شاة واملحامني من الب�شر. 

اأن ميكن  اإىل  واأ�شار الدكتور جا�شم حاجي 

تو�شيات  جتاهل  احلال،  وبطبيعة  للق�شاة، 

الذكاء اال�شطناعي متاما، لكن قد ال يكون هذا 

عن  تام  ب�شكل  الب�شر  اإبعاد  مت  اإذا  ممكنا  االأمر 

اأجل  من  ق�شية  بناء  ميكن  واأنه  العملية،  هذه 

اال�شطناعي  بالذكاء  مدعومني  ق�شاة  هيئة 

مكونة من �شبكة خ�شومية توليدية. 

من  وا�شعة  م�شاركة  املوؤمتر  �شهد  وقد 

املتحدثني من كل من اململكة العربية ال�شعودية، 

- ع�شو جمل�س  الكرمي  العبد  لطيفة  الدكتورة 

ال�شورى، ومن فرن�شا القا�شي يانيك مينيجور، 

 - ميلينج  �شولتز  جني  الدكتور  اأملانيا  ومن 

اأرن�شت ياجن، ومن بلجيكا املحامي  تنفيذي يف 

من  القانوين  واالأخ�شائي  جو�شني،  مارك  جان 

فرن�شا غال بوفن، وباإدارة اأحمد �شالح البلو�شي 

من مملكة البحرين، وذلك بتنظيم من جمموعة 

الذكاء اال�شطناعي يف البحرين، وموؤ�ش�شة جي 

اإي �شي ميديا االإماراتية، وبال�شراكة مع جامعة 

اأما الدولية.

امل�شت�شار عبداهلل البوعينني

حمافظة ال�سمالية تعتمد 

تطبيق »اأماكن عمل معززة لل�سحة«

اأحد  اعتمدت املحافظة ال�شمالية تطبيق م�شروع »اأماكن عمل معززة لل�شحة«، وهو 

ال�شيخ  بن  علي  توجيهات  من  انطالًقا  ال�شحة،  بوزارة  ال�شحة  تعزيز  اإدارة  مبادرات 

عبداحل�شني الع�شفور حمافظ ال�شمالية وحر�شه على �شحة و�شالمة منت�شبي املحافظة.

�شحية  مدينة  عايل  العتماد  باملحافظة  ال�شحية  املدن  برنامج  من�شق  مكتب  وعقد 

اجتماًعا مع ب�شرى الهندي من اإدارة ال�شحة، بهدف تقييم بيئة عمل املحافظة ومدى توافر 

معايري ت�شنيف اأماكن العمل كمعززة لل�شحة، واعتماد خطوات عمل الربنامج لت�شمينها.

فاطمة القطريوزير الإ�شكان

جريوم كو�شار
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�سم� ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء يزور حلبة البحرين الدولية وي�ؤكد:

ة جناح لفريق البحرين با�ست�سافة الف�رم�ال يف الظرف اال�ستثنائي لك�رونا  ق�سّ

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

الذي  البحرين  اعتزازه بعطاء فريق  الوزراء،  العهد رئي�س جمل�س 

ي�شطر اليوم ق�شة جناح جديدة بتوفري اأ�شباب التميز والنجاح يف 

ا�شت�شافة �شباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورموال 

واحد 2021، يف ظل الظرف اال�شتثنائي العاملي لفريو�س كورونا 

)كوفيد-19(، وما يتطلبه ذلك من ا�شتعدادات م�شاعفة متكن اأبناء 

الدويل  البحرين بعزمهم واإ�شرارهم من تهيئتها الإقامة هذا احلدث 

واإجراءات  بروتوكوالت  ووفق  تناف�شية  ريا�شية  بيئة  يف  املهم 

باملقومات  �شموه  منوها  اجلميع،  و�شالمة  �شحة  ت�شمن  احرتازية 

اجلاذبة التي متتلكها مملكة البحرين ال�شت�شافة االأحداث الريا�شية 

�شباقات  ا�شت�شافة  اأبنائها يف  لدى  تراكمية  عززتها خربة  الكربى، 

التنظيم  االإبداع يف  الفورموال واحد منذ عام 2004، ما مكنهم من 

وتهيئة فر�س النجاح التي عززت من ح�شور اململكة على اخلريطة 

الدولية ل�شباقات الفورموال واحد.

وقال �شموه اإن التميز الذي يرافق كل جهد وطني هو اخت�شار 

متقدمة  مراكز  تبواأت  فالبحرين  النجاح،  طريق  على  خلطوات 

وحتظى ب�شمعة متميزة يف خمتلف املجاالت بف�شل عطاء واإخال�س 

اأبنائها يف كل ميدان، والنجاحات التي حققتها اململكة يف ا�شت�شافة 

العمل  ا�شتمرارية  نحو  قويا  دافعا  تعد  واحد  الفورموال  �شباقات 

بعزمية الإجناز املزيد، مبا ي�شب يف خدمة اأهداف امل�شرية التنموية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

تفقدية  بزيارة  اأم�س،  اهلل،  حفظه  �شموه،  تف�شل  لدى  ذلك  جاء 

حللبة البحرين الدولية قبل انطالق �شباق جائزة البحرين الكربى 

لطريان اخلليج للفورموال واحد 2021 يف ن�شخته ال�شابعة ع�شرة، 

اإذ قام �شموه بجولة يف منطقة الفرق وامل�شمار التقى خاللها كبار 

�شخ�شيات الفورموال واحد، ومديري الفرق ومت�شابقيها، واملنظمني، 

كما اطلع على التح�شريات النهائية قبل انطالقة ال�شباق النهائي.

�شباق  �شهده  الذي  العايل  التنظيم  مب�شتوى  �شموه  اأ�شاد  وقد 

كورونا  فريو�س  جلائحة  اال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف  العام  هذا 

الذين  ال�شابة  الوطنية  اخلربات  جهود  على  مثنيا  )كوفيد-19(، 

الريا�شي  احلدث  هذا  اإخراج  على  ومقدرتهم  كفاءتهم  مدى  اأثبتوا 

ململكة  واحل�شاري  امل�شرق  الوجه  عك�شت  م�شرفة  ب�شورة  العاملي 

البحرين.

ووجه �شموه �شكره وتقديره جلميع املنظمني والطواقم الطبية 

واجلهات امل�شاندة الع�شكرية واالأمنية، ومن كافة اجلهات احلكومية، 

يف تنفيذ كافة االإجراءات االحرتازية من اأجل اإجناح ال�شباق، معربا 

اأبناء الوطن املخل�شني وتفانيهم  �شموه عن اعتزازه وفخره بجميع 

ا�شت�شافة  النجاح والتميز يف  اأداء عملهم مبا ي�شهم يف حتقيق  يف 

هذا احلدث العاملي.

يف  ال�شيارات  �شباق  موطن  الدولية،  البحرين  حلبة  و�شهدت 

العامل  لبطولة   2021 مو�شم  انطالقة  العام  هذا  االأو�شط،  ال�شرق 

االفتتاحية  اجلولة  البحرين  ا�شت�شافت مملكة  اإذ  واحد،  للفورموال 

للمو�شم وذلك يف الفرتة من 26 اإىل 28 مار�س اجلاري.
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تابعت جهود تقديم الرعاية الصحية للنزالء المصابين بـ»كورونا«

 »التظلمات«: التعامل مع المصابين داخل 
السجن بدرجة الحاالت العادية بالخارج

أنه��ا  للتظلم��ات  العام��ة  األمان��ة  قال��ت 
تابع��ت عن كثب م��ا أثير مؤخ��رَا عن وجود 
بع��ض الح��االت القائم��ة لفي��روس كورونا 
»كوفي��د19« داخ��ل مرك��ز إص��اح وتأهيل 
الرج��ال بج��و، باإلضاف��ة إلى م��ا تلقته من 
طلبات مس��اعدة من عائات بع��ض النزالء 
ف��ي المركز المذكور بغرض االس��تعام عن 
أوضاعهم واالطمئنان على حاالتهم الصحية، 
مؤك��دة أنها قامت بمراجع��ة هذه الطلبات 
م��ع إدارة مركز اإلص��اح والتأهيل وذلك عبر 
آلي��ة جمع المعلومات من واقع المس��تندات 
اإلدارية الرس��مية ومن خال االطاع على ما 
ت��م اتخاذه من إجراءات ف��ي هذه الصدد في 
نط��اق اختصاصاتها، حيث تبين مما س��بق 
أن إدارة المرك��ز تطب��ق اإلج��راءات الصحية 
المعم��ول  الطب��ي  والبروتوك��ول  المق��ررة 
ب��ه في مث��ل هذه الح��االت، حي��ث يتم عزل 
المصابين ف��ي األماكن المخصصة، وتقديم 
العاج الازم له��م ومتابعة حالتهم وتوفير 

الرعاية الطبية المتكاملة لهم بإشراف فريق 
طبي متخصص من وزارة الصحة.    

ولفتت األمانة العامة للتظلمات إلى ضرورة 
ع��دم ب��ث الذعر ف��ي نفوس عائ��ات وذوي 
الن��زالء، حي��ث إن كافة فئ��ات المجتمع هي 
عرض��ة لإلصابة بالفي��روس ولي��س النزالء 
فق��ط، كم��ا أن التعامل مع ح��االت اإلصابة 
بفي��روس كورون��ا داخ��ل الس��جن هو نفس 
تعام��ل الك��وادر الطبية مع الح��االت األخرى 
العادي��ة خارج��ه، س��واء من حي��ث درجة أو 
نوع االهتم��ام والعاج الطبي، باإلضافة إلى 
أن اإلدارة العام��ة لإلص��اح والتأهيل س��بق 

وأن قام��ت بحملة تطعي��م اختيارية للنزالء 
الراغبي��ن في تلقي اللقاح وقد تم إنهاء هذه 
الحمل��ة بنس��بة 100% للنزالء كاف��ة الذين 
وافقوا على تلقي اللق��اح، والزال الخيار متاح 

أمام باقي النزالء اآلخرين الراغبين في ذلك.
وأك��دت ب��أن ما جرى يع��د ظرفًا اس��تثنائيًا 
يعيشه العالم بأسره وليست البحرين فقط، 
وقد أث��ر هذا الحدث عل��ى الكثير من مناحي 
الحياة الطبيعية وعطل العديد من األنشطة 
الحياتي��ة واالقتصادي��ة الضرورية باإلضافة 
إلى تأثر المرافق الخدمية والعامة بتداعيات 
هذه الجائحة ومنها مراكز اإلصاح والتأهيل 
ومراك��ز التوقي��ف والمؤسس��ات العقابي��ة 
األخ��رى في جمي��ع دول العالم، مش��يرة إلى 
أن الجه��ود المبذولة حاليًا من خال االلتزام 
باإلج��راءات االحترازي��ة وتلق��ي التطعيمات 
هي للحد من اآلثار الس��لبية له��ذه الجائحة 
إلى الوقت الذي يمكن فيه إيجاد عاج أو حل 

ناجع لها.

وزيرة الصحة تبحث مع صندوق 
 األمم المتحدة للسكان 

التعاون المشترك

بحث��ت وزيرة الصحة فائقة الصالح، خال اس��تقبالها صباح أمس 
بمكتبها بديوان الوزارة في أبراج الخير بمنطقة السنابس، ممثل 
صن��دوق األم��م المتحدة للس��كان ل��دى المكتب ش��به اإلقليمي 
ل��دول مجلس التع��اون الخليجي المقيم في س��لطنة عمان كارل 
كوليسا، ومسؤول تنس��يق التنمية والخبير االقتصادي في مكتب 
األمم المتحدة في البحرين بيبه لوفوي، أوجه التعاون والتنس��يق 
بين المملكة واألم��م المتحدة، إضافة إلى س��بل تعزيز التعاون 
المشترك مع منظمات وبرامج األمم المتحدة في سبيل تحقيق ما 
جاء في أجندة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة 
في مجال دع��م التجربة البحرينية بمج��ال مكافحة األمراض غير 
السارية، وتم التطرق إلى أبرز إنجازات البحرين في مجال السكان، 
وتنمية الش��باب والمس��اواة بين الجنس��ين، وتمكين المرأة مما 
جعلها تتبوأ مكانة كبيرة في المجتمع، وارتفاع المستوى الصحي 
للمواط��ن والمقي��م بالمملك��ة وهو ما تش��هد به المؤسس��ات 
الدولي��ة. وأعربت الصالح ع��ن تقديرها للجه��ود التي تقوم بها 
المنظمة في مس��اعيها المساندة للس��كان والتنمية في مختلف 
مجاالتها، واعتزازها بعاقات التعاون، مع صندوق األمم المتحدة 
للس��كان، وما تش��هده تلك العاقات من تطور ونماء بما يحقق 
المصالح المش��تركة، مثني��ة على جهود األم��م المتحدة الرامية 
إل��ى االرتق��اء بالقطاعات الصحي��ة في دول المنطق��ة، بعد ذلك 
تم اس��تعراض مجموعة من المحاور منها الجه��ود التي بذلتها 
البحري��ن لمكافحة األم��راض والوقاية منها، وقدمت نس��خة من 
تقرير المس��ح الوطن��ي الذي تم تدش��ينه في ع��ام 2020، حول 
األمراض المزمنة غير السارية. من جانبه، استعرض كارل كوليسا 
أنش��طة ومهام الصندوق والتي تتمثل في تقديم الدعم العلمي 
والفني في مجاالت الس��كان والتنمية والصحة والحقوق اإلنجابية 
وتنمية الش��باب ضمن رؤية المكتب اإلقليمي في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة ومن بينها أهداف التعليم والصحة اإلنجابية، 
والمس��اواة بين الجنس��ين، معرب��ًا عن تطلعه لتعزي��ز التعاون 
الثنائ��ي بما يحقق التطلعات المش��تركة وإمكانية نقل التجارب 

والخبرات إلى دول المنطقة لاستفادة منها.

 »الصحة«: تعليق الدراسة
10 أيام في 4 مدارس احترازيًا

أص��درت وزارة الصحة قرارًا يقضي بتعليق الدراس��ة في مدرس��ة الدراز اإلعدادية 
للبنين، ومدرس��ة فاطمة بنت أس��د االبتدائية للبنات، ومدرس��ة الروابي الخاصة 
)المرحلة االبتدائية(، ومدرسة ابن خلدون الوطنية )الروضة والمرحلة االبتدائية(، 
عل��ى أن يتم اتخاذ اإلجراءات الازمة لمواصلة الدراس��ة لجمي��ع الطلبة عن ُبعد 

خال هذه الفترة، وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم.
ون��ص القرار الصادر من الوكيل المس��اعد للصحة العامة عل��ى التأكيد على أنه 
ال ُيع��اد فت��ح هذه الم��دارس إال بع��د أن تتأك��د إدارة الصحة العام��ة من عدم 
تس��جيل حاالت قائم��ة جديدة خ��ال الفترة المذك��ورة، والتأكد من اس��تكمال 
م��دة العزل المقررة للحاالت القائمة ومخالطيهم بن��اء على اإلجراءات االحترازية 
والبروتوك��ول المتبع الص��ادر من قبل الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19(، إضافة إلى انتهاء المدارس المعنية من تعقيم كافة مرافقها 
قبل اس��تئناف الدراسة وخلوها تمامًا من أي نواقل للعدوى، وإصدار إذن بفتحها 

من اإلدارة المختصة.

»اإلصالح والتأهيل«: الوضع الصحي 
للنزالء المصابين بـ»كورونا« مستقر

أك��دت اإلدارة العامة لإلص��اح والتأهيل أن صحة 
وس��امة كافة الن��زالء تمثل أولوية رئيس��ية وفق 
والئحت��ه  والتأهي��ل  اإلص��اح  مؤسس��ة  قان��ون 
التنفيذية، منوهة إلى اس��تمرار االلتزام باإلجراءات 
االحترازي��ة للح��د م��ن انتش��ار في��روس كورون��ا 
)كوفيد�19( من خال التعاون والتنس��يق مع وزارة 
الصحة والفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد�19(، حي��ث يتم االلت��زام بتطبيق 
البروتوك��ول الطب��ي المقرر، بش��أن متابعة وضع 
أي��ة حالة قائمة م��ن النزالء ونقلها للمستش��فى، 
إن اس��تدعى األمر ذل��ك. وأوضح��ت اإلدارة العامة 
أنه بالتوازي مع التوس��ع في تطبيق العفو وقانون 
العقوب��ات والتدابير البديلة، اتخ��ذت اإلدارة ومنذ 
أكثر م��ن ع��ام العديد م��ن اإلج��راءات االحترازية 
والتدابير الوقائية االستباقية لحفظ صحة وسامة 
الجمي��ع، من بينها إنش��اء مرك��ز للحج��ر والعاج، 
ق��ادر على اس��تيعاب الحاالت القائم��ة ويمكن رفع 

طاقت��ه، إذا تطل��ب الوضع، والفصل بي��ن المباني 
وكذلك فرق العمل، وإع��ادة توزيع النزالء، وتفعيل 
بع��ض المباني الجديدة وتحويل عدد من الخدمات 
المقدم��ة إلى خدم��ات إلكترونية، مع إل��زام جميع 
العاملين والمرتادين بإجراء الفحص الس��ريع قبل 
الدخ��ول. وأضافت أنه في إطار الش��فافية وتعزيًزا 
لالت��زام بالتدابير الوقائية، ت��م بتاريخ 21 فبراير 
2021 اإلع��ان ع��ن أول حال��ة قائم��ة بفي��روس 
كورون��ا )كوفي��د�19( واتخ��اذ اإلج��راءات الازم��ة 
حس��ب البروتوك��ول المعتمد، موضح��ة أن الوضع 
الصح��ي لجميع الحاالت القائمة حاليا، مس��تقر وال 
يستدعي تلقي البروتوكول العاجي المعتمد، وتم 
وضعه��ا بمركز الحجر والع��اج، وإخضاعها لرعاية 
طبي��ة متكاملة بإش��راف ك��وادر طبي��ة متخصصة 
والمتابعة المس��تمرة على مدار الساعة، كما ويتم 
تطوير اإلجراءات االحترازية لتمكين المصابين من 

االتصال بذويهم في أسرع وقت ممكن.

كم��ا تضمنت اإلج��راءات تعقي��م أماك��ن الحاالت 
القائم��ة من النزالء و حص��ر جميع المخالطين لهم 

وعزلهم لمدة 14 يوما كإجراء احترازي.
وأش��ارت اإلدارة العامة لإلص��اح والتأهيل إلى أن 
مراكز اإلص��اح والتأهيل، كمثياته��ا في كل دول 
العالم، ليس��ت بعيدة عن الع��دوى، فضا عن أنها 
ذهب��ت لما ه��و أبعد من تل��ك المراك��ز من حيث 
الرعاية الصحية والتقيد بالتدابير الوقائية، معربة 
ع��ن تقديره��ا لمتابع��ة وإش��راف فري��ق البحرين 
الطبي وما أقره من إج��راءات احترازية يتم االلتزام 
بتنفيذه��ا بش��كل دقيق م��ن أجل صحة وس��امة 
الن��زالء. وأضافت أن البحرين اس��تطاعت وفي إطار 
الحرص على صحة وسامة النزالء توفير كافة أنواع 
التطعيمات المضادة لفيروس كورونا )كوفيد�19( 
للنزالء مجانا مع حري��ة اختيارهم للتطعيمات التي 
تناسبهم، وتطعيم كافة النزالء بنسبة 100% ممن 

بادروا بالتسجيل.

 »الصحة«: تسجيل إصابات بـ»كورونا« 
في مركز تأهيل »جو«

أك��دت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن تس��جيل عدد م��ن الحاالت القائمة 
بفي��روس كورون��ا )كوفيد19( بمركز اإلص��اح والتأهيل يأتي ف��ي إطار التعاون 
والتنس��يق الذي يتم بي��ن كافة الجهات في إطار عمل فري��ق البحرين الطبي وما 

يقوم به فريق تتبع أثر المخالطين وإخضاعهم للفحص الازم.
وأوضح��ت: »اطلعت إدارة الصحة العامة على اس��تعدادات مرك��ز الحجر والعاج 
ال��ذي تم تخصيصه بمركز إصاح وتأهيل النزالء ف��ي »جو« والمزود بالتجهيزات 
الازم��ة لعاج أي حالة قائمة بفي��روس كورونا )كوفيد�19(، في إطار العمل على 
توفير رعاية طبية متكاملة وتطبيق البروتوكول الطبي المقرر من فريق البحرين 
الطبي بش��أن الحد من انتش��ار في��روس كورونا )كوفي��د�19(، مضيفة أن الوضع 

الصحي للحاالت القائمة مستقر وال يستدعي تلقي أي عاج«. 
وأضافت أن الحاالت القائمة التي كش��فتها الفحوص��ات الدورية بمركز االصاح 
والتأهي��ل، تخض��ع إلش��راف ومتابعة عل��ى مدار الس��اعة من قبل ك��وادر طبية 
متخصص��ة في ظ��ل تطبيق اإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية، مبينة في 
الوق��ت ذات��ه أن البروتوكول الطبي المعمول به يتضم��ن إمكانية نقل أي حالة 
قائمة للعاج بالمستش��فى خارج مركز اإلصاح والتأهيل أن كان الوضع الصحي 
يتطلب ذلك، الفتة إلى حرصها على تقديم التوعية المطلوبة للتصدي للفيروس 

والوقاية منه. 
كما أش��ارت إدارة الصح��ة العامة إلى أنه تم االنتهاء من تطعيم النزالء بنس��بة 

100% ممن أبدوا رغبتهم في أخذ التطعيم وبادروا بالتسجيل.

»حقوق اإلنسان«: التعامل مع 4 شكاوى 
وتلقي 213 اتصااًل خالل شهر

اس��تعرضت لجنة الش��كاوى والرص��د والمتابعة في المؤسس��ة الوطنية لحقوق 
اإلنس��ان خال اجتماعها الرابع والعشرين عن بعد برئاسة ماريا خوري وعضوية 
حميد حس��ين وعمار الناي وروضة العرادي، كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي 
تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحاالت التي تم رصدها من 
خال وسائط اإلعام ووسائل التواصل االجتماعي في الفترة من 24 فبراير وحتى 
18 مارس من العام الجاري، حيث تعاملت مع 4 ش��كاوى، وقدمت 48 مس��اعدات 
قانوني��ة، ورصدت 6 حاالت عبر وس��ائط اإلعام ووس��ائل التواص��ل االجتماعي، 
فضًا عن تلقيها 213 اتصااًل عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خال الفترة 

المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها. 



فالش ميموري
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 البلوشي: الثورة الصناعية الرابعة 
ُتعيد تشكيل مستقبل البشرية

قال المدير التنفيذي لش��ركة فينتك 
الستش��ارات تقنية المعلومات أحمد 
البلوش��ي إن الثورة الصناعية األولى 
غيرت حياة البش��ر من اقتصاد زراعي 
وصيد وصناعات يدوي��ة إلى اقتصاد 
تهيمن عليه اآلالت الصناعية، وكانت 
هذه ه��ي البداي��ة، مبين��ًا أن الثورة 
الثانية تمثل��ت في النفط والكهرباء 
واإلنت��اج المصنع��ي الضخ��م، وأم��ا 
ف��ي الث��ورة الصناعي��ة الثالث��ة فقد 
تم اس��تخدام تكنولوجيا المعلومات 
ألتمتة اإلنت��اج، ونالحظ هنا، أن كل 
سلس��لة من األح��داث تعتم��د على 
ابتكارات الثورة الس��ابقة وتؤدي إلى 
إنتاج حل��ول أكثر تقدما ف��ي اإلنتاج 

والجودة.
وأش��ار إلى »أننا اليوم نعيش بدايات 
ث��ورة صناعي��ة رابع��ة انطلق��ت مع 
بداي��ة هذا الق��رن وعماده��ا الثورة 
الرقمية السريعة، وأهم أركانها هي 
اإلنترنت بسرعتها الفائقة وبياناتها 
الضخمة ومن أه��م منتجاتها الذكاء 
التعل��م  بخوارزمي��ات  االصطناع��ي 
اآلل��ي والتعلم العمي��ق، من دون أن 
ننسى ملحقاتها من إنترنت األشياء، 
الحوسبة السحابية، األمن السيبراني 
الذكي، إنترنت البلوكشين ذو الشفرة 
األمنية العالية، وغيرها من التقنيات 
الحديثة، وأما المس��تقبل فس��يكون 
خارج حدود اس��تيعاب عقل اإلنس��ان 
العادي وذلك حين نعلم أن الحوسبة 
الكمي��ة أو الضوئي��ة ق��د تختصر ما 

ننجزه في س��نين إلى دقائق أو ثوان 
مع��دودة، ناهيك عن إمكانية اختراع 
اإلدراك،  وذاتي��ة  بعق��ل  روبوت��ات 
تس��تطيع أن تفك��ر مث��ل اإلنس��ان 

وتتخذ القرارات بشفافية وعدل«.  
وذكر أن م��ن أهم فوائد هذه الثورة، 
أنه��ا رفع��ت اإلنتاجي��ة إل��ى أقصى 
حد ممك��ن، بأقل تكلف��ة ومجهود، 
وبج��ودة عالية ج��دًا. وكذلك أوجدت 
نمطا اجتماعيا مطلوبا بما يناس��ب 
أذواق ورغبات الجمه��ور، وأكبر مثال 
على ذلك وسائل التواصل االجتماعي 
الت��ي جعل��ت كل إنس��ان ق��ادر على 
التواص��ل مع الجميع بس��رعة وحرية 
حت��ى ل��و كان فقي��رًا أو ذو إمكانيات 
اس��تغالل  ع��ن  ناهي��ك  بس��يطة، 
الكثي��ر م��ن الن��اس هذه الوس��ائل 
لجني األم��وال. وقد يتحج��ج البعض 

بإمكانية خسارتهم لوظائفهم ولكن 
يجب أال ننس��ى أنه س��يتم أيضًا خلق 
الكثير من فرص عمل جديدة للكثير 
من البشر، وهذه سنة اهلل في الكون. 
وأوض��ح أن��ه توج��د بع��ض األمثلة 
عل��ى تقني��ات الث��ورة الرابع��ة هي 
آلي��ة  الس��يارات  الذكي��ة،  الم��دن 
الجراحة والخدمات  القيادة، روبوتات 
والتعليم المجاني، هندس��ة الجينوم 
والنانو الستنس��اخ الخالي��ا والجينات 
البش��رية، الواقع االفتراضي والمعزز، 
خوارزمي��ات التنبؤ لألس��واق المالية 
ثالثي��ة  الطباع��ة  واالقتصادي��ة،  
األبعاد، والقائم��ة تطول. وقد نصل 
والضوئي��ة  الكمي��ة  الحوس��بة  م��ع 
إل��ى الس��فر عب��ر الزم��ن والوصول 
إل��ى الكواكب األخرى في س��اعات أو 

دقائق. واهلل أعلم بالغيب.

وخت��م بقول��ه: »إنن��ا عل��ى أعت��اب 
عصر ثوري صناع��ي جديد، ال يمكننا 
التظاه��ر بعدم القدرة عل��ى التنبؤ، 
حي��ث أن مضمون الخدمة والس��رعة 
والدقة واالتس��اق ه��ي معايير نجاح 
أي منتج قادم. وليس سرًا أن األدوات 
المس��تخدمة لتنفيذ الحلول التقنية 
المطلوب��ة لعصرنا الحالي س��يكون 
لها اليد العليا في استمرارية أو فشل 
المنت��ج، بل قد ينتج ع��ن ذلك خروج 
الشركات الكبيرة من سباق المنافسة 
مس��تقبال لع��دم القدرة عل��ى توفير 
ما ه��و مطل��وب للجمه��ور! من هذا 
المنطل��ق، أصبحت الث��ورة الصناعية 
الرابعة هاجس معظم المتنافس��ين 
في السوق المحلي والعالمي من أجل 
خدم��ة تطلع��ات الجمه��ور المهنية 

والترفيهية«.

ه��ي لغة برمج��ة حديثة تتميز بس��هولتها حي��ث يوجد لها 
عدد كبير من المس��تخدمين والعديد من الكتب التي تساعد 
المطوّري��ن في عملهم، تس��تخدم بايثون بإنش��اء تطبيقات 
 ،Flaskو Django الوي��ب باس��تخدام أنظم��ة البايثون مث��ل
وإنشاء مخططات لسير العمل للبرامج التي يتم العمل عليها، 
وتحدي��ث البيان��ات والملفات المخّزن��ة في قواع��د البيانات 
والتعام��ل م��ع الحس��ابات المعّق��دة والعلمي��ة والتحليلّي��ة 

بسهولة، وإنشاء البرامج بسرعة وسهولة.
 وتتمي��ز لغ��ة بايث��ون بأنها لغ��ة عالية المس��توى وُيقصد 
بهذا أنها ُمش��تّقة من اللغة العادية التي يستخدمها البشر 
للتواصل فيما بينهم، ولذلك هي سهلة الفهم، ولغة مفّسرة 
حيث يتم تتبع البرنامج المكتوب بلغة بايثون س��طرًا بسطر 
لتس��هيل عملية تتب��ع األخطاء وجعله��ا أكثر كف��اءة، ولغة 
ديناميكية ال يحتاج المس��تخدم إلى كتابة نوع المتغّيرات في 
البرنامج حيث يتم تحديدها بشكل تلقائي، ومفتوحة المصدر 
حيث إن هذه اللغة متاحة بش��كل مجاني للجميع، ويملك كل 
من يس��تخدمها حرية التعدي��ل على البرنامج ليتناس��ب مع 
متطلباته، وقابل��ة للنقل والحمل حيث يمكن كتابة البرنامج 
مرة واحدة ومن ثم تش��غيله على أجهزة مختلفة دون الحاجة 

إلى إضافات أو تغييرات.

لغة بايثون

 ASUS Vivo Book S15 S510UA الب توب 
األفضل لعام 2021

 ASUS أطلقت شركة اسوس التايوانية الب توب
S510UA Vivo Book S15 المميز بالعديد من 
 Core i5 و Core i7 اإلصدارات من ش��ركة أنتل
و Core i3 م��ن الجي��ل الس��ابع و الثامن، والذي 
يحمل مواصفات مناسبة لجميع الفئات وعملية.

ويحت��وي الجه��از، عل��ى  كرت رس��وميات مدمج 
يص��ل ال��ي Intel HD Graphics 620 ، وذاكرة 
عش��وائية تص��ل إل��ى 16 جيجا باي��ت من نوع 
DDR4 بس��رعة 2400 ميج��ا هرتز ، وبشاش��ه 
عرض تص��ل ال��ي 15.6 بوصة بإض��اءة خلفية 
LED ودق��ة عالية الوضوح FHD بدقة 1080× 
1920 بكسل مضادة للتوهج ، أما التخزين يأتي 
 SDD بسعة تصل إلى 2 تيرا بايت وهارد تخزين
فائق السرعة بسعة تصل إلى 512 جيجا بابت ، 

وبطارية تصل إلى 4 خاليا 42 وات.
ويعمل الالب توب بأحدث أنظمة مايكروسوفت 
 × 243.5 × 361.4 وبأبع��اد   ،10 Windows
17.9 مم ووزن 1.50 كيلوغرام، ويوجد في بعض 
اإلص��دارات بصم��ة، ولوحة المفاتي��ح مع لوحة 

مفاتيح رقمي��ة وأخرى متعددة اللمس، وكاميرا 
p HD 720  م��ع ميكروفونات مزدوجة ومكبرات 

 ASUS SonicMaster ص��وت مزدوجة بتقني��ة
.Technology

أحمد البلوشي

 ألعاب الواقع االفتراضي 
الختراق عالم ثالثي األبعاد

نجد أّن كلمة الواقع االفتراضي 
تش��رح   »virtual reality«
نفس��ها بش��كل مبس��ط ع��ن 
التقنية. وهي مش��اهدة  معنى 
عال��م محيط حولك غير متواجد 
فعليًا، ويمكننا القول إّنه »عالم 
تخيلي ثالث��ي األبعاد بالصوت 
تحص��ل  ويجعل��ك  والص��ورة، 
عل��ى نف��س اإلحس��اس كما لو 
كن��ت متواجدًا داخل هذا العالم 
لتعيش تجربًة سواًء باإلثارة، أو 

الرعب أو الهدوء النفسي«.
وتعتبر ألعاب الواقع االفتراضي 
تخل��ق بيئ��ة اصطناعية ثالثية 
األبعاد أللعاب الحاسوب، ويتم 
خلق بيئ��ات الواق��ع االفتراضي 
باس��تخدام برامج متطورة يتم 
بطريقة  للمس��تخدم  تقديمها 
تجعلها تتفوق على بيئة العالم 
الواقعي، ما يؤدي إلى مساعدة 
المس��تخدم ف��ي تجرب��ة بيئة 
رائع،  االفتراضي بش��كل  الواقع 
وفي أبسط صورها قد تتضمن 
االفتراض��ي  الواق��ع  ألع��اب 

ص��ورة ثالثي��ة األبع��اد يمكن 
استكشافها بشكل تفاعلي على 
جهاز حوسبة من خالل معالجة 
المفاتيح أو الماوس أو الشاشة 
الت��ي تعم��ل باللم��س، وق��د 
تش��تمل غرف الواقع االفتراضي 
أرضيات  عل��ى  األكث��ر تعقي��ًدا 

مفرغة أو طرق مشابهة لتعزيز 
شعور المستخدم بحرية الحركة 
ومش��اعر االنغماس ف��ي البيئة 

االفتراضية.
وُتس��هم أجه��زة التحك��م ف��ي 
استش��عار الحرك��ة بم��ا يخدم 
فاعلي��ة تلك األلع��اب، ويمكن 

الواق��ع  ألع��اب  اس��تخدام 
االفتراض��ي في أن��واع مختلفة 
من التدري��ب والعالج، وتختلف 
ألع��اب الواق��ع االفتراض��ي عن 
ألع��اب الواق��ع الُمع��ّزز، والتي 
الرقمي  تتضمن دمج المحتوى 

مع بيئة المستخدم الواقعية.

في  المستخدمة  التقنيات  إحدى   :4K تقنية 
أو  التلفزة  المرئي في شاشات  العرض  عمليات 
التقنية  هذه  وتمكن  السينمائي،  العرض  دور 
وتظهر  فائقة،  بدقة  العروض  مشاهدة  من 

فيها جميع التفاصيل واأللوان بشكل واضح.

المستخدمة  التكنولوجيا  استندت   :3g شبكة 
أتاح  ما  االنتشار،  طيف  إلى  الشبكة  تلك  في 

الوصول بسرعة 1 ميجابايت في الثانية.

متقّدمة،  راديوّية  شبكات  عن  عبارة   :g4 شبكة 
عملّية  في  اإلنترنت  بروتوكوالت  على  تعتمد 
باإلضافة  ُحزم،  في  البيانات  واستقبال  إرسال 
باستخدام  أيضًا  الّصوت  بيانات  تنقل  إلى 

بروتوكوالت اإلنترنت.

لغة باسكال: هي لغة برمجة ُصممت كوسيلة 
للمساعدة في تعليم البرمجة المنظمة.

إدارة  عملية  عن  عبارة  اإللكترونية:  األرشفة 
الحماية  توفير  يجب  التي  والملفات  السجالت 
أي  في  إليها  الوصول  وإمكانية  لها،  والصيانة 

وقت.

إعداد: ياسمينا صالح
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جامعة البحرين تحتضن 
عرضًا لمحاكاة العقل البشري 

والمستخلصات النباتية العالجية
تع��رَّف ع��دد من أس��اتذة وطلبة جامع��ة البحري��ن والمهتمين 
بالتطبيقات الحديثة في مجال الطب البشري، على توظيف أحدث 
م��ا توصل إليه العل��م الحديث في محاكاة عمل العقل البش��ري، 
إضافة إلى مجال استخدام المستخلصات النباتية لغرض تركيب 

وتطوير األدوية التي تعالج ارتفاع السكر في الدم.  
ج��اء ذل��ك ف��ي محاض��رة نظمها قس��م عل��وم الحي��اة بعنوان: 
»التقني��ات الحديثة وتطبيقاتها في المج��ال الطبي«، بالتعاون 
م��ع جامعة كالجري Calgary، بكن��دا، برعاية عميد كلية العلوم 

د.محمد الحلو، عبر منصة مايكروسوفت »تيمز«. 
وقدم المحاضرة كل من أس��تاذ علوم الجهاز العصبي في جامعة 
كالجري الكندية د.ناويد س��يد، واألس��تاذ المساعد في تخصص 
علم الحيوان بقسم علوم الحياة في جامعة البحرين د.قمر عباس.

وعرض  س��يد أحدث ما توصل إليه العل��م الحديث من تطبيقات 
وتصنيعات للروبوتات اآللية واستخدامها في عدة مجاالت تسهم 
في تقديم خدمات للبش��رية، ومنها محاكاة العقل البش��ري من 
أج��ل الوصول إلى عالج أمراض متع��ددة مثل: الرعاش، والصرع، 

باإلضافة إلى صناعة األطراف المبتورة. 
بينم��ا ع��رض عباس، أح��دث م��ا توصل إلي��ه العلم ف��ي مجال 
استخدام المس��تخلصات النباتية لغرض تركيب وتطوير األدوية 
الت��ي تعالج ارتفاع الس��كر في الدم، واس��تخدامات النباتات في 
إنتاج المس��تحضرات التجميلية المس��تخدمة في تفتيح البشرة، 

والتحكم في عملية إنتاج الصبغات الجلدية.
وأش��رفت على تنظيم المحاضرة األستاذة المس��اعدة في البيئة 
والتقنيات الحيوية الجزيئية بقسم علوم الحياة د.ميسون عوض.
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مشروع إعداد 
ُمديري البنوك والشركات

لقد كانت مبادرة بعثات ولي العهد إلعداد الكوادر القيادية للمرحلة 
االنتقالي��ة الجديدة فك��رة رائدة لتحدي��ث العم��ل الحكومي، جاءت 
اس��تجابة ذكية للمتغيرات، سواء تلك الخاصة بالتطور الطبيعي ألي 
عمل كان في أي قطاع كان، أو تلك الخاصة بالمتغيرات الطارئة كالتي 
أحدثتها جائحة كورونا، وكأن سموه قد أعد مسبقًا لهذه المرحلة ما 
تحتاج��ه من صفوف قيادية مدربة على اقتحام المس��تقبل، وهذا ما 

نحتاج للقطاع الخاص وعلى رأسهم البنوك والشركات الوطنية.
صحي��ح أن هن��اك مالحظات على تلك الصفوف الت��ي أعدت من خالل 
البرنام��ج أهمها عدم وضوح الهوي��ة العربية البحريني��ة، وثانيهما 
القناع��ة بأنهم ل��م ولن يب��دؤوا من الصف��ر، وثالثها ه��ي القناعة 
باالس��تفادة م��ن الخب��رات الس��ابقة واحترامه��ا، وتل��ك مالحظات 
تس��معها من أكثر من قطاع من المحتكين بهذه القيادات، إنما عدا 
ذلك فهم من الشباب الذكي المتعلم المواكب للعصر ولديهم حس 
وطن��ي عاٍل وأهم ما يميزه��م هو العمل بال كل��ل واالتصال بالعالم 

الخارجي والمرونة في التأقلم مع مستجداته. 
المه��م في فكرة إعداد الصفوف القيادية األولى أنها فكرة ذكية جدًا 
ال تت��رك األمر للصدفة، تؤه��ل البحريني كي يس��توطن القيادة في 
القطاعات الواعدة فيها، إن اس��تباق الزمن واإلعداد لمرحلة متوقعة 
قبل فترة زمنية وعدم االنتظار لحين حدوث األمر كما فعل سمو ولي 
العه��د مع القطاع الحكومي هو مهمة القائمين على إدارة االقتصاد 

اآلن.
خذ على س��بيل المثال القطاع المصرف��ي، ال نريد أن نعيد ما كتبناه 
وكتبه غيرنا عن القيادات الوطنية التي كانت تدير هذا القطاع، وكيف 
أبلت بالء حسنًا وجعلوا من البحرين مركزًا ماليًا عالميًا، وكانوا يملكون 
الحس االستباقي حين وضعوا حجر األساس للصيرفة اإلسالمية، جميع 
هذه البنوك اآلن تحت قيادات أجنبية مع األس��ف، ولس��نا ضد األجانب 
بالمطلق ولكننا نأس��ف على تراجعنا في إع��داد القيادات البنكية، أي 
أنن��ا عدن��ا للوراء بداًل من التق��دم في صناعة القي��ادات، ما حدث قد 
حدث، ولكننا س��نتحدث عن المس��تقبل ال الحاضر، هذا القطاع مقبل 
عل��ى متغي��رات كثيرة خاصة بع��د الجائحة التي قد تنس��ف ما عرف 
طوال العقود الس��ابقة من أعراف تقليدية للعمل المصرفي، العديد 
من المعامالت س��تلغى العديد من الوظائف س��تلغى، كما ضعفت 
التوجهات لبنوك األوفش��ور وتحولت لالستثمارات، ستتغير أيضًا في 
القري��ب العاجل لتوجهات أخرى، فهل أعددنا قيادات وطنية للمرحلة 

القادمة في هذا القطاع؟ هل أعددناهم ضمن رؤية واضحة؟
القطاعات الصناعي��ة كاأللمنيوم والنف��ط والبتروكيماويات وغيرها 
من الصناعات التحويلية، ش��ركة الطيرات وغيرها كلها قطاعات جرى 
عليه��ا متغيرات كبيرة وإدارة تلك المتغيرات بحاجة لس��رعة بديهة 
تلتقط المتطلبات فورًا وتضع لها خطة إعداد خالل السنوات الخمس 
القادم��ة، نمل��ك بعده��ا الصف��وف األولى فيه��ا التي س��تقود تلك 

القطاعات.
ولي��س من الض��رورة أن نبدأ م��ن الصفر هناك صف��وف طويلة من 
الشباب البحريني الواعد الذي يملك الخبرة األكاديمية ويملك الخبرة 

المصرفية باإلمكان االستثمار فيهم. 
الخالصة أن إعداد القيادات الوطنية للقطاع الخاص مشروع بحد ذاته 
ال يق��ل أهمية عن اإلعداد تلك القيادات للقط��اع الحكومي، ومبادرة 
تماثل مبادرة س��مو ولي العهد إلعداد القي��ادات الحكومية أصبحت 
ض��رورة في ظ��ل تراجعن��ا، خاص��ة إذا كان القطاع الخ��اص هو من 
س��يحرك عجلة االقتصاد، فالتراجع في هذا المشروع الحاصل اآلن في 
البحرين محزن ومؤس��ف، وعلى هذا األساس نحتاج لشخص يملك أن 
يس��بر أغوار المس��تقبل بناء على المعطيات الحاضرة ويسبق الحدث 
ويعد له الع��دة ويؤمن بقدرات البحريني وإمكانياته، وهذا ما نأمله 

من سمو ولي العهد.

 استطالع روسي يكشف 
عن أفضل سن إلنجاب الطفل األول

أكد اس��تطالع روس��ي أن أفضل س��ن لوالدة الطفل 
األول هو 25 عاما للنساء و28 عاما للرجال.

وبحسب ما نشر على موقع »سوبر جوب«، األحد. فإن 
44% ممن ش��ملهم االستطالع قالوا إنه من األفضل 
للم��رأة أن تنج��ب طفله��ا األول ف��ي س��ن 24-19، 
ويعتقد 48% من المس��تجيبين أنه يجب يكون عمر 

األب ألول مرة بين 25 و29 عاما.
وأجري االس��تطالع في الفترة م��ن 11 إلى 23 فبراير 

وحضره 3000 شخص من جميع أنحاء روسيا.
مقارنة بع��ام 2010، من المرج��ح أن يجادل الروس 
ب��أن حل مش��كلة الطفل األول يج��ب أن يعتمد على 

القدرات المالية، وليس على العمر فقط، كما تش��ير 
الدراسة.

في نوفمبر/تش��رين الثاني من الع��ام الماضي، قال 
81% م��ن ال��روس، الذي��ن ش��ملهم االس��تطالع إن 
بإمكانهم وصف أنفسهم بأنهم يشعرون بالسعادة.
ولم يتغير هذا الرقم خالل األش��هر التي عاشوها في 

الجائحة.
وجاءت اإلجابات »سعيد بالتأكيد« و»سعيد للغاية« 
بنس��بة 31% و50% عل��ى التوالي. ف��ي حين أن %16 
من المس��تجيبين ل��م يتمكنوا من وصف أنفس��هم 

بالسعداء، و3% وجدوا صعوبة في اإلجابة.

 53 فريقًا وفردًا يشاركون 
في تحدي »برمج في الفضاء«

تش��ارك البحري��ن، للم��رة األولى 
في تاري��خ المملكة، بأكثر من 53 
فريق��ًا وف��ردًا من طلب��ة المرحلة 
باإلضاف��ة  والجامعي��ة  الثانوي��ة 
إل��ى أعضاء من هيئ��ات التدريس 
والباحثين من مؤسس��ات التعليم 
العالي ضم��ن تح��دي »برمج في 
 ،»Code in Space  – الفض��اء 
والذي انطلق ف��ي فبراير الماضي 
وأغلق باب التقدم للمش��اركة فيه 

قبل عدة أيام.
وتم تنظيم ه��ذا التحدي في إطار 
التع��اون بي��ن الهيئ��ة الوطني��ة 
لعل��وم الفضاء وش��ركة اوربيتال 
س��بيس وهي شركة خليجية تتخذ 
من دبي مقرًا له��ا. وقالت رئيس 
التخطيط االستراتيجي والمشاريع 

البنعل��ي: »نح��ن  بالهيئ��ة أم��ل 
سعداء بهذه المش��اركة الواسعة 
البحرين��ي  الش��باب  قب��ل  م��ن 

والت��ي تعك��س مس��توى الوع��ي 
المتنام��ي لديهم بأهمية الفضاء 
م��دى  لن��ا  وتبي��ن  وتطبيقات��ه، 
االهتم��ام بالعل��وم والتكنولوجيا 

والرياضيات والهندسة«.
وأك��د أن الهيئ��ة تتطل��ع لزيادة 
والباحثين في  الش��باب  مشاركات 
التحدي��ات المقبل��ة الت��ي تعتزم 
الهيئ��ة تنظيمها واإلع��الن عنها 
خ��الل األس��ابيع المقبل��ة والت��ي 
ستحمل الكثير من المفاجآت التي 
أولئك  ستثير اهتمامهم خصوصًا 
الذين لديهم ش��غف ف��ي مجاالت 

علوم الفضاء.
يذك��ر أنه بن��اًء على نتائ��ج الفرز 
مجموع��ة  تأهل��ت  والمراجع��ة، 
من الفرق المس��توفية للش��روط، 

وس��يتم اس��تالم قرار م��ن اللجنة 
الرئيس��ة يح��ّدد الف��رق الفائ��زة 
والتي س��يتم إرس��ال برمجياتهم 
وتنفيذه��ا في الفض��اء من خالل 
نظام حوس��بة موج��ود فعليًا على 
مت��ن قم��ر صناعي حقيق��ي يدور 
ح��ول األرض، وم��ن ث��م اس��تالم 
نتائج اختبار ه��ذه البرمجيات عبر 

محطة أرضية لألقمار الصناعية. 
وتطم��ح الهيئ��ة م��ن خ��الل هذا 
التح��دي، إلى زيادة وعي الش��باب 
والناش��ئة بالف��رص والتحدي��ات 
الحالية في قطاع األقمار الصناعية 
والتشجيع على إيجاد الحلول لهذه 
ف��ي  المش��اركة  عب��ر  التحدي��ات 
أنش��طة تتالءم م��ع اهتماماتهم 

ورغباتهم.

أمل البنعلي

مبروك نجاح 
الفورموال 1
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

الــــوزراء صاحب  رئــيــس  العهد  ــي  أكــد ول
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
البحرين  فــريــق  بعطاء  اعــتــزازه  خليفة، 
جديدة  نــجــاح  قصة  الــيــوم  يسطر  الـــذي 
ــاب الــتــمــيــز والـــنـــجـــاح في  ــبـ بــتــوفــيــر أسـ

الكبرى  البحرين  جائزة  سباق  استضافة 
في   ،2021  1 للفورموال  الخليج  لطيران 
ظل الظرف االستثنائي العالمي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19(، وما يتطلبه ذلك من 
استعدادات مضاعفة تمّكن أبناء البحرين 
إلقامة  تهيئتها  على  وإصــرارهــم  بعزمهم 
هذا الحدث الدولي المهم في بيئة رياضية 

وإجــراءات  بروتوكوالت  ووفق  تنافسية 
احترازية تضمن صحة وسالمة الجميع.

جاء ذلك لدى تفضل سموه أمس، بزيارة 
قبل  ــيــة  ــدول ال الــبــحــريــن  لحلبة  تــفــقــديــة 
الــبــحــريــن الكبرى  انــطــالق ســبــاق جــائــزة 
في   2021  ،1 للفورموال  الخليج  لطيران 
قام سموه  السابعة عشرة، حيث  نسخته 

بجولة في منطقة الفرق والمضمار التقى 
ــار شــخــصــيــات الـــفـــورمـــوال 1،  خــاللــهــا كــب
والمنظمين،  ومتسابقيها،  الفرق  ومديري 
قبل  النهائية  التحضيرات  على  اطلع  كما 
انطالقة السباق النهائي. وتمكن البريطاني 
هاملتون  لويس  مــرات  لسبع  العالم  بطل 
المركز  سائق فريق مرسيدس من خطف 

األول للجولة األولى واالفتتاحية للبطولة 
وللنسخة   2021  ،1 لــلــفــورمــوال  العالمية 
الثامنة عشرة للسباق الذي يقام في حلبة 
االتحاد  رئيس  وتــوج  الدولية.  البحرين 
بن  عبدهللا  الشيخ  للسيارات  البحريني 
عيسى آل خليفة الفائزين بالمراكز الثالثة 
العالم  األولى. ورجحت الخبرة كفة بطل 

سبع مرات للفورموال 1 البريطاني لويس 
بعد صــراع محتدم  السباق  في  هاملتون 
مع سائق فريق ريدبول ريسينج الهولندي 
المركز  في  حل  الذي  فيرستابين،  ماكس 
الثاني بعد أن هيمن بأزمنته على التجارب 
الحرة والحصص التأهيلية وانطالقه أوالً 

في السباق.

قصـــة نجــاح جديـــدة لفـريــق البحريـــن

)15 - 14 - 5 - 4(

المنامة - بنا

رحب سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، جيروم كوشار، بتوجه 
مملكة البحرين نحو تطبيق العقوبات البديلة. 

جاء ذلك في الندوة اإلقليمية بعنوان “تحديات وآفاق التنفيذ الفعال للتدابير 
نظمها  التي  الوطنية”  والتجارب  الدولية  المعايير  بين  البديلة  والعقوبات 
البوعينين،  علي  العام  النائب  برعاية  والقانونية،  القضائية  الدراسات  معهد 
وبالشراكة مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق 
مع السفارة الفرنسية بمملكة البحرين، التي عقدت عبر االتصال المرئي يومي 

22 و23 مارس.

ترحيب فرنسي بتوجه البحرين 
نحو تطبيق العقوبات البديلة

)18()19( )19(

“المطاحن” توزع أرباحا 
بـ 372.4 ألف دينار

“السيف” توزع أرباًحا 
بـ 2.3 مليون دينار

“الخليج” توزع 2.3 مليون 
دينار للمساهمين

)09(

ألول مرة... 1027 إصابة بـ “كورونا” في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 
قائمة  حــالــة   1027 تسجيل  أظــهــرت  أمـــس،   16820
وافــدة، و702 حالة  لعمالة  309 حــاالت  منها  جديدة 

من  قــادمــة  حــالــة  و16  قــائــمــة،  لــحــاالت  لمخالطين 
الخارج.

العدد  ليصل  إضافية  حالة   643 تعافي  عن  وكشفت 
اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 133098.

محرر الشؤون المحلية

جاللة الملك

لويس هاملتون بطل جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليجسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يزور حلبة البحرين الدولية

سمو األمير محمد بن سلمان

0919121615

جائزة خاصة ألفضل فريق تنظيمأول مسلسل ثالثي األبعاد بمصرسباق مع الزمن لتعويم “إيفر غيفن”“المركزي” يستعرض التطورات االقتصادية“اإلصالح”: وضع النزالء مستقر
أكدت اإلدارة العامة لإلصالح  «

والتأهيل أن صحة وسالمة جميع 
النزالء تمثل أولوية رئيسة، ويتم 

االلتزام بتطبيق البروتوكول الطبي 
المقرر، بشأن متابعة وضع أية 

حالة قائمة من النزالء ونقلها 
للمستشفى، إن استدعى األمر ذلك.

ترأس رئيس مجلس إدارة  «
مصرف البحرين المركزي حسن 

الجالهمة، اجتماع مجلس اإلدارة 
األول للعام 2021، وذلك صباح 

أمس، إذ تم استعرض التطورات 
االقتصادية والنقدية والمصرفية.

تخوض السلطات المصرية سباقا  «
مع الزمن لتعويم حاملة الحاويات 

الضخمة الجانحة في قناة السويس، 
التي تعطل حركة المالحة في الممر 

المائي الدولي لليوم السادس على 
التوالي مع كل ما يسببه ذلك من 

خسائر اقتصادية هائلة.

بدأ المنتج محمد مراد تصوير أحدث  «
أعماله التلفزيونية بعنوان “تفتيش” 

استعدادا لعرضه في موسم 
رمضان 2021. تفتيش بطولة: هبة 
األباصيري، أسر البدراوي، محسن 

صبري، حسن عبدالله، إبراهيم طلبة، 
مهرة مدحت، مي عرفة.

قدم رئيس االتحاد الدولي  «
للسيارات الفرنسي جون تود 

وبحضور رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للسيارات الشيخ 

عبدالله بن عيسى آل خليفة 
جائزة رئيس االتحاد الدولي للسيارات الخاصة لفريق التنظيم 

البحريني التابع لالتحاد البحريني للسيارات.

ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء: بالعـــزم واإلصـــرار حققنـــا اإلنجـــاز الكبيـــر
”1 “الـــــــفـــــــورمـــــــوال  ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ ــه  ــ ــرت ــ ــب ــ ــخ ــ ب ــف  ــ ــط ــ ــخ ــ ي ــون  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ هـ

البحرين تدعم مبادرتي “السعودية 
الخضراء” و“الشرق األوسط األخضر”

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
نائب  العهد  ولــي  مــن  أمــس  هاتفًيا  اتــصــاال  خليفة  آل 
العربية  بالمملكة  الدفاع  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز.
وجرى في االتصال بحث ما تضمنه إعالن سمو ولي 

العربية  المملكة  إطـــالق  قــرب  عــن  الــســعــودي،  العهد 
الــخــضــراء”  “الــســعــوديــة  مــبــادرتــي  مــن  لكل  السعودية 
و “الـــشـــرق األوســــط األخـــضـــر” لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
البيئي  بالوضع  المرتبطة  واالجتماعية  االقتصادية 
التصدي  في  المبادرتين  وأهمية  والعالم،  المنطقة  في 
العالم، ورفع  لها من خالل أضخم برنامج تشجير في 

الطبيعية،  والمحميات  النظيفة  الطاقة  مساهمة  نسبة 
بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة 

وُيعزز من مستوى جودة حياة السكان.
وأعرب جاللة الملك في االتصال عن شكره لسمو ولي 
العهد السعودي على مبادرته واستعداد مملكة البحرين 

لدعم وتأييد كل الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.
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فــي ضوء التنســيق المســتمر مــع وزارة التربية والتعليــم، أصدرت وزارة 
الصحــة قــراًرا يقضــي بتعليــق الدراســة فــي مدرســة الــدراز اإلعداديــة 
للبنيــن، ومدرســة فاطمة بنت أســد االبتدائيــة للبنات، ومدرســة الروابي 
الخاصــة )المرحلــة االبتدائيــة(، ومدرســة ابــن خلدون الوطنيــة )الروضة 
والمرحلــة االبتدائيــة(، علــى أن يتــم اتخــاذ اإلجراءات الالزمــة لمواصلة 

الدراسة لجميع الطلبة عن بعد في هذه الفترة.

ونـــص القـــرار الصـــادر مـــن الوكيـــل 
علـــى  العامـــة  للصحـــة  المســـاعد 
التأكيـــد علـــى أنه ال ُيعـــاد فتح هذه 
المـــدارس إال بعـــد أن تتأكـــد إدارة 
الصحـــة العامـــة مـــن عدم تســـجيل 
حـــاالت قائمـــة جديـــدة فـــي الفترة 
المذكـــورة، والتأكـــد مـــن اســـتكمال 
مـــدة العزل المقررة للحاالت القائمة 
ومخالطيهـــم بناء علـــى اإلجراءات 

المتبـــع  والبروتوكـــول  االحترازيـــة 
الصـــادر مـــن قبـــل الفريـــق الوطنـــي 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
انتهـــاء  إلـــى  إضافـــة   ،)19 )كوفيـــد 
تعقيـــم  مـــن  المعنيـــة  المـــدارس 
اســـتئناف  قبـــل  كافـــة  مرافقهـــا 
أي  مـــن  تماًمـــا  وخلوهـــا  الدراســـة 
نواقل للعدوى، وإصدار إذن بفتحها 

من اإلدارة المختصة.

“كورونا” تتسبب بتعليق الدراسة بـ 4 مدارس

ترحيب فرنسي بتوجه البحرين نحو تطبيق العقوبات البديلة
الســـفير كوشـــار: أســـاليب لتقليـــل مخاطـــر العـــودة إلـــى اإلجـــرام

رحب سفير الجمهورية الفرنسية لدى 
مملكة البحرين جيروم كوشار، بتوجه 
مملكـــة البحرين نحو تطبيق العقوبات 

البديلة.
اإلقليميـــة  النـــدوة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
التنفيـــذ  وآفـــاق  “تحديـــات  بعنـــوان 
الفعـــال للتدابيـــر والعقوبـــات البديلـــة 
والتجـــارب  الدوليـــة  المعاييـــر  بيـــن 
الوطنية” التي نظمها معهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونيـــة، برعايـــة النائب 
وبالشـــراكة  البوعينيـــن،  علـــي  العـــام 
المعنـــي  المتحـــدة  مـــع مكتـــب األمـــم 
بالمخدرات والجريمة، وبالتنســـيق مع 
الســـفارة الفرنســـية بمملكـــة البحريـــن، 
التي عقـــدت عبر االتصـــال المرئي 22 

و23 مـــارس. وأكـــد ســـفير الجمهورية 
يعـــد  النـــدوة  موضـــوع  أن  الفرنســـية 
مـــن الموضوعات المهمـــة التي احتلت 
مكانة خاصة بيـــن موضوعات العدالة 

الجنائية، ألن اإلجراءات البديلة يمكن 
أن تجلب أجوبة جديدة للمجتمع.

تبـــادل  فائـــدة  علـــى  الســـفير   وشـــدد 
الخبـــرات فـــي مجـــال يدمج مـــن اآلن 
لرصـــد  جديـــدة  تقنيـــات  فصاعـــًدا 
وتدريب األشـــخاص المســـتفيدين من 

العقوبات البديلة. 
بمســـاهمة  الفرنســـي  الســـفير  ونـــوه 
بمملكـــة  والداخليـــة  العـــدل  وزارتـــي 
البحريـــن فـــي الندوة، مشـــيرا الســـفير 
إلى أن فرنســـا لديها خبـــرة طويلة في 
 ،1875 العـــام  الفعالـــة، فمنـــذ  البدائـــل 
أصدرت فرنســـا قوانين مبتكرة بشـــأن 
المشـــروطة  األحـــكام  مثـــل  البدائـــل، 
والتدريـــب.  االجتماعيـــة  والخدمـــات 
وتهـــدف هذه األســـاليب المختلفة إلى 

تقليـــل مخاطـــر العـــودة إلـــى اإلجـــرام 
وعدد العائالت المفككة، مع االستجابة 

لمشاكل االكتظاظ في السجون.
ولتوضيح التجربة والخبرة الفرنسية، 
شـــارك خبـــراء فرنســـيون فـــي الندوة، 
تنفيـــذ  قاضيـــة  إهوكـــي،  ليـــزا  وهـــم 
األحـــكام فـــي المحكمـــة القضائية في 
مســـؤول  دانغليـــدز،  ودانيـــال  روان، 
المراقبـــة  دائـــرة  فـــي  السياســـات 
الفرنســـية في وزارة العدل في فرنسا، 
وإميلـــي ديســـورميير، ملحـــق التعاون 
القضائي الفرنسي، وقد ساهم الخبراء 
الفرنســـيين فـــي إثراء هـــذا االجتماع، 
الـــذي جمـــع ممثليـــن عـــن العديـــد مـــن 
الـــدول العربية، من خـــالل مداخالتهم 

الثاقبة وذات الصلة.
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المنامة - وزارة الداخلية

أكــدت اإلدارة العامــة لإلصــالح والتأهيل أن صحة وســالمة كل النــزالء تمثل أولوية 
رئيســة وفــق قانــون مؤسســة اإلصــالح والتأهيــل والئحتــه التنفيذيــة، منوهــة إلــى 
اســتمرار االلتزام باإلجراءات االحترازية للحد من انتشــار فيروس كورونا من خالل 
التعــاون والتنســيق مــع وزارة الصحــة والفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس 
كورونا، حيث يتم االلتزام بتطبيق البروتوكول الطبي المقرر، بشأن متابعة وضع أية 

حالة قائمة من النزالء ونقلها للمستشفى، إن استدعى األمر ذلك.

وأوضحـــت اإلدارة العامـــة أنـــه بالتـــوازي 
مـــع التوســـع فـــي تطبيـــق العفـــو وقانـــون 
اتخـــذت  البديلـــة،  والتدابيـــر  العقوبـــات 
اإلدارة ومنـــذ أكثـــر مـــن عـــام العديـــد من 

اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
االستباقية لحفظ صحة وسالمة الجميع، 
من بينها إنشاء مركز للحجر والعالج، قادر 
علـــى اســـتيعاب الحـــاالت القائمـــة ويمكن 

رفـــع طاقتـــه، اذا تطلب الوضـــع، والفصل 
بيـــن المبانـــي وكذلك فرق العمـــل، وإعادة 
توزيـــع النـــزالء، وتفعيـــل بعـــض المبانـــي 
الجديـــدة وتحويـــل عـــدد مـــن الخدمـــات 
مـــع  إلكترونيـــة،  خدمـــات  إلـــى  المقدمـــة 
إلـــزام جميع العامليـــن والمرتادين بإجراء 

الفحص السريع قبل الدخول.
وأضافت أنه في إطار الشـــفافية وتعزيًزا 
لاللتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة، تـــم بتاريـــخ 
أول  عـــن  اإلعـــالن   2021 فبرايـــر   21
بفيـــروس كورونـــا واتخـــاذ  قائمـــة  حالـــة 

اإلجـــراءات الالزمـــة حســـب البروتوكـــول 
الصحـــي  الوضـــع  أن  المعتمـــد، موضحـــة 
لجميـــع الحـــاالت القائمـــة حاليـــا، مســـتقر 
وال يســـتدعي تلقي البروتوكول العالجي 
الحجـــر  بمركـــز  وضعهـــا  وتـــم  المعتمـــد، 
طبيـــة  لرعايـــة  وإخضاعهـــا  والعـــالج، 
متكاملة بإشـــراف كوادر طبية متخصصة 
والمتابعـــة المســـتمرة على مدار الســـاعة، 
كمـــا و يتم تطوير اإلجـــراءات االحترازية 
لتمكيـــن المصابين مـــن االتصـــال بذويهم 

في اسرع وقت ممكن.

كمـــا تضمنـــت اإلجـــراءات تعقيـــم أماكـــن 
الحـــاالت القائمة من النزالء و حصر جميع 
المخالطيـــن لهـــم وعزلهـــم لمـــدة 14 يوًمـــا 

كإجراء احترازي.
وأشارت اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل 
والتأهيـــل،  اإلصـــالح  مراكـــز  أن  إلـــى 
ليســـت  العالـــم،  دول  فـــي كل  كمثيالتهـــا 
بعيـــدة عن العدوى، فضال عـــن أنها ذهبت 
لمـــا هـــو أبعد مـــن تلـــك المراكز مـــن حيث 
بالتدابيـــر  والتقيـــد  الصحيـــة  الرعايـــة 
الوقائيـــة، معربـــة عـــن تقديرهـــا لمتابعـــة 

وإشـــراف فريق البحريـــن الطبي وما أقره 
االلتـــزام  يتـــم  احترازيـــة  إجـــراءات  مـــن 
بتنفيذهـــا بشـــكل دقيـــق مـــن أجـــل صحة 

وسالمة النزالء.
وأضافـــت أن البحريـــن اســـتطاعت وفـــي 
إطار الحرص على صحة وســـالمة النزالء 
توفيـــر جميـــع أنواع التطعيمـــات المضادة 
لفيـــروس كورونا للنـــزالء مجاًنا مع حرية 
تناســـبهم،  التـــي  للتطعيمـــات  اختيارهـــم 
وتطعيم جميع النزالء بنسبة 100 % ممن 

بادروا بالتسجيل.

صحتهـــم وســـامتهم أولويـــة رئيســـة وفـــق قانـــون مؤسســـة اإلصـــاح والتأهيـــل

“الداخلية”: الوضع الصحي للحاالت القائمة من النزالء مستقر

دعــت األمانــة العامــة للتظلمــات إلــى ضــرورة عــدم بــث الذعر فــي نفوس عائــالت وذوي 
النــزالء، وذلــك ردا مــا أثيــر أخيــرا  عــن وجــود بعــض الحــاالت القائمــة لفيــروس كورونــا 

)كوفيد 19( داخل مركز إصالح وتأهيل الرجال بجو.

 وأشارت إلى أن “جميع فئات المجتمع هي عرضة 
لإلصابـــة بالفايـــروس وليـــس النـــزالء فقـــط، كمـــا 
أن التعامـــل مع حاالت اإلصابـــة بفيروس كورونا 
داخل السجن هو نفس تعامل الكوادر الطبية مع 
الحاالت األخرى العادية خارجه، سواء من حيث 
درجـــة أو نوع االهتمام والعالج الطبي، باإلضافة 
إلـــى أن اإلدارة العامـــة لإلصـــالح والتأهيل ســـبق 
للنـــزالء  اختياريـــة  تطعيـــم  بحملـــة  قامـــت  وأن 

الراغبيـــن فـــي تلقـــي اللقـــاح وقـــد تم إنهـــاء هذه 
الحملة بنســـبة 100 % للنزالء كافة الذين وافقوا 
علـــى تلقـــي اللقاح، ومـــازال الخيـــار متاحـــا أمام 

باقي النزالء اآلخرين الراغبين في ذلك”.
مـــن  مســـاعدة  طلبـــات  تلقـــت  بأنهـــا  وصرحـــت 
عائـــالت بعض النزالء فـــي المركز المذكور بغرض 
علـــى  واالطمئنـــان  أوضاعهـــم  عـــن  االســـتعالم 
حاالتهـــم الصحيـــة، مؤكـــدة أنها قامـــت بمراجعة 

هذه الطلبـــات مع إدارة مركز اإلصـــالح والتأهيل 
واقـــع  مـــن  المعلومـــات  جمـــع  آليـــة  عبـــر  وذلـــك 
المستندات اإلدارية الرسمية ومن خالل االطالع 
على ما تـــم اتخاذه من إجراءات في هذه الصدد 
في نطاق اختصاصاتها، حيث تبين مما ســـبق أن 
إدارة المركـــز تطبق اإلجـــراءات الصحية المقررة 
والبروتوكـــول الطبـــي المعمول به فـــي مثل هذه 

الحـــاالت، حيث يتم عزل المصابيـــن في األماكن 
المخصصـــة، وتقديـــم العالج الالزم لهـــم ومتابعة 
حالتهـــم وتوفيـــر الرعايـــة الطبيـــة المتكاملة لهم 
بإشراف فريق طبي متخصص من وزارة الصحة.

واختتمـــت األمانـــة العامـــة للتظلمـــات تصريحها 

بـــأن ما جرى يعد ظرفا اســـتثنائيا يعيشـــه العالم 
بأســـره وليســـت مملكـــة البحرين فقـــط، وقد أثر 
هـــذا الحـــدث علـــى الكثيـــر مـــن مناحـــي الحيـــاة 
الطبيعية وعطـــل العديد من األنشـــطة الحياتية 
تأثـــر  إلـــى  باإلضافـــة  الضروريـــة  واالقتصاديـــة 
هـــذه  بتداعيـــات  والعامـــة  الخدميـــة  المرافـــق 
الجائحة ومنها مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز 
التوقيف والمؤسسات العقابية األخرى في جميع 
دول العالـــم، مشـــيرة إلـــى أن الجهـــود المبذولـــة 
حاليا من خـــالل االلتزام باإلجراءات االحترازية 
وتلقـــي التطعيمـــات هي للحد من اآلثار الســـلبية 
لهـــذه الجائحة إلى الوقت الذي يمكن فيه إيجاد 

عالج أو حل ناجع لها.

ــز جو ــرك ــم ــي كـــورونـــا ب ــاب ــص ــاج م ــ ــى ع ــل ــن “الـــصـــحـــة” يـــشـــرف ع فـــريـــق مـ
“التظلمــات”:  ال تبثــوا الــرعــب فــي نفــوس عـوائــل النــزالء

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

مستوى العناية 
الطبية للحاالت 

المصابة داخل السجن 
كخارجه
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تأتـــي مهمـــة صناعة األجيـــال مقترنة بكل تأكيـــد بالتعليـــم وتفرعاته في 
العديد من االتجاهات المركزية واألساســـية، ومنها ترسيخ أقدام الناشئة 
علـــى الطريق القويم الـــذي يرفد األمم بالمبدعين والملهمين ويستشـــرف 
المســـتقبل، ومن هنا كان تأكيد الكثير مـــن المفكرين والعلماء على أهمية 
التعليم في بناء المجتمعات والنهوض بالشعوب، يقول “تورستن هوسن” 
- وهو مفكر وبروفيســـور سويدي - فيما يخص التعليم وصناعة األجيال 
)إن أسلم طريقة ينتهجها اآلباء لالستثمار، وأبعدها عن الكساد والتضخم، 

هي تعليم أبنائهم(.
ومـــن هنا وجهت المملكة الجهـــود الكبيرة والطاقات غير المحدودة لدعم 
المســـيرة التعليميـــة بعديد تفرعاتهـــا، حيث كانت لهـــا أولوية قصوى في 
التخطيـــط التنمـــوي وإعـــداد الميزانيـــات وتوفيـــر مختلـــف االحتياجات 
ووضـــع الخطـــط البديلة في أوقـــات األزمات، وهذا مـــا اتضح خالل هذه 
الجائحـــة، حيث ســـارت مملكـــة البحرين بخطوات ثابتة نحـــو التقدم من 

منطلق أن اإلنسان المتعلم الثروة الحقيقية لألمم.
وكانـــت خارطـــة الطريـــق التـــي ســـارت عليها مملكـــة البحريـــن هي وضع 

البرامـــج والمشـــاريع التـــي تستكشـــف اإلبداعـــات والطاقـــات لـــدى أبنائنا 
الطلبة وتحفزها، وما لفت نظري هو المشاريع الطالبية التي أقل ما يمكن 
أن يقـــال عنهـــا إنها مشـــاريع ملهمة  تؤســـس لجيل مـــن المبتكرين، والتي 
تم اإلعالن عنها في معرض مشـــاريع مســـابقة علماء المســـتقبل للبحوث 
واالبتكارات العلمية للعام الدراسي 2020 - 2021 التي نظمها مركز رعاية 

الطلبة الموهوبين.

نقطة أخيرة

إن المشـــاريع والبحـــوث التـــي قدمها الطلبـــة األعزاء مثل “أثر اســـتخدام 
طـــالء معقم لألســـطح بتقنيـــة النانـــو للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا” 
و”العالقة بين عدد الســـيارات ونســـبة التلوث في المملكة” و”إعادة تدوير 
المطاط من اإلطارات المستعملة والتالفة في الخلطة اإلسفلتية” وغيرها 
مـــن المشـــاريع والبحوث التي تغطي تفرعات عديـــدة مثل البحث العلمي 
واالبتكار البيئي تؤكد أن مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح في 

تخريج جيل من المبدعين والمبتكرين.

مرتكزات إيران عبر محاوريها
بـــال شـــك، إن المحاوريـــن اإليرانييـــن يتحدثـــون بلغة يغلـــب عليها طابـــع الفكر 
السياســـي الناعـــم ذي التوجـــه البرغماتـــي، لكنه مغلـــف بآيديولوجيـــة العصبية 
العرقيـــة المذهبيـــة وأوهـــام التاريـــخ المفقود في عالـــم المتغيـــرات المتالحقة، 
وكثيرا ما تســـتضيف القنوات الفضائية مثل “الفرنســـية” و”الروسية” وقناة “بي 
بي ســـي عربي” سياســـيين ومن مراكز دراســـات إيرانية من أمثال مير موسوي 
والبحرانـــي وغيرهمـــا، حيث يمتـــازون بااللتفاف على أســـئلة المحاورين بهدف 
تســـويق إيران بأنها الحمل الوديع في الشـــرق األوسط التي تسعى إلى استقرار 

المنطقة والتعاون المشترك فيما بين جيرانها.
ويتفق المتحدثون اإليرانيون دائما في تحليالتهم المتكررة على أربعة محاور! 
على رأســـها عدم ســـعي إيران إلى امتالك سالح نووي بدعوى فتوى من المرشد 
بتحريمه وأن مشـــروعها النووي ســـلمي!! ثاني هذه المحاور أن إيران تمد يدها 
لـــدول الخليج من أجـــل أمن المنطقة والتعاون األخوي فيمـــا بينها وأن المملكة 
العربيـــة الســـعودية هي التي ترفض الحوار وحل القضايـــا العالقة من أجل أمن 
الممـــرات والمالحـــة وإبعـــاد القـــوات األجنبيـــة عن التدخـــل في أمـــن المنطقة!! 
ثالـــث هـــذه المحـــاور أن إيران دولة كبيرة فـــي المنطقة ومســـتهدفة، فوجودها 
في لبنان شـــرعي لردع إســـرائيل وفي العراق وســـوريا تواجد رســـمي بناء على 
طلـــب حكوماتهـــا! أما اليمن فكان على إيران لزاما إنســـانيا دعمـــه في صراعه!! 
أمـــا المحـــور الرابع فهو أن تطويـــر المنظومة الصاروخية البالســـتية للدفاع عن 

أمنها وسيادتها!
بهـــذه التصـــورات الواهية يطرح المحـــاورون اإليرانيـــون مواقفهم عبر مختلف 
المقابالت التلفزيونية دون اإلبحار في التفاصيل المتشـــعبة، وجميعهم واثقون 
أن الواليات المتحدة األميركية ســـتخضع لمطالبهم وفق معطياتهم التي انتهوا 
فـــي خالصتهـــا بأن إيران قادرة على الصمود وتحمـــل العواقب بما فيها الضربة 
العســـكرية وأن حصارها االقتصادي الخانق منذ عقود لم يوقف تطوير قدراتها 

الدفاعية، وأن العقوبات فشلت!
الواقـــع يثبت أن موقع إيران بالنســـبة ألميركا مهم، فهي تطل على روســـيا وأن 
االســـتراتيجية األميركيـــة القادمـــة ســـتكون فـــي اتجـــاه الصيـــن ووقـــف نموها 
االقتصادي وســـتحاول احتواء إيران من أجل مصالحها وكل المؤشرات توحي 
أن الجليد ســـيذوب تدريجيا وإيران ســـتزيد من تعنتها ورفع سقف التوتر ألنها 
تدرك أهميتها في المرحلة القادمة، وأن الكســـاد االقتصادي الذي تعانيه أميركا 
بســـبب جائحـــة كوفيد ١٩ غير اســـتراتيجية الديمقراطييـــن وأصبحوا يؤمنون 

بأن إيران قد تكون حصان طروادة للسباق االقتصادي مع الصين.
ومما سبق ذكره، على دول الخليج ومنطقتنا العربية عدم االعتماد على الواليات 
المتحدة، فاالبتزاز حول عودة الملف النووي ما هو إال تســـويق لمرحلة جديدة 
تندرج في إطار الصراع االقتصادي، وهو ما سنشهده في الفترة القادمة، لذلك 

علينا أن ننتقل من ضفة أميركا إلى الضفة األخرى نحو عالم متعدد األقطاب.

عبداهلل العيناتي

تواصل... برافو
من منكم سمع عن النظام الرائع “تواصل”، أنا على يقين بأن البرنامج يستخدمه 
الكثيـــر مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن على حـــد ســـواء، إذ يعتبر النظـــام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصـــل” إحـــدى القنـــوات اإللكترونية الرئيســـية التي 
تمكـــن المواطنيـــن والمقيميـــن من تقديـــم أي مقترح أو شـــكوى موجهة إلحدى 
الجهـــات الحكوميـــة بمملكـــة البحريـــن بصورة ســـهلة وســـريعة، ومـــن أي مكان 
وفـــي أي وقـــت، علمًا أن هناك فريق عمل في كل جهـــة حكومية معنيا بمعالجة 
المقترحـــات والشـــكاوى المطروحـــة وفقـــًا لمؤشـــر أداء وفتـــرة زمنيـــة محـــددة 

بحسب نوع الشكوى، وهذا هو الشرح المختصر الرسمي للنظام.
شـــخصًيا اســـتخدمت هـــذا النظـــام الرائع بـــل الرائع جـــًدا لوزارتيـــن مختلفتين، 
وفي الواقع لم أصدق أن الشـــكاوى التي قدمتها نفذت خالل ٢٤ ســـاعة، وللعلم 
فالخدمـــات التـــي طلبتهـــا لم تكن شـــخصية، بل تمـــس جميع قاطنـــي المنطقة! 
أحياًنا ومع األســـف الشـــديد ال نكلف أنفسنا حتى المبادرة واإلبالغ عن أي خلل، 
ودائما ما نقول إن ذلك ليس من اختصاصنا! وبصراحة ومن خالل هذه التجربة 
الشـــخصية البد أن أشـــيد بهـــذا النظام الذي يبلي بالًء حســـًنا، والـــذي طالما كنا 
نطمح إليه وبالشـــك يعد إضافة رائعة للخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة. إننـــا جميعًا مســـؤولون ومـــن واجبنا إنجاح وإبـــراز هذه 
األنظمـــة والبرامج الناجحـــة التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد 
سواء، وهناك الكثير من المشاريع الناجحة التي أقامتها وتقوم بها بشكل مستمر 
الحكومة الرشـــيدة في مختلف مناطق المملكة، وال يســـعني هنا أن أسردها في 
هـــذه المســـاحة الصغيـــرة من مقالـــي، لكن يبقى الســـؤال الذي يطرح نفســـه، ما 
الخطـــط الموضوعـــة إلدارة المشـــاريع والمحافظـــة على اســـتدامتها، وليعذرني 
القارئ إذا قلت إننا أحياًنا ال نستحق تلك المشاريع! لسبب بسيط هو أننا السبب 
الرئيـــس في إتـــالف مرافقها أو عدم المحافظة علـــى نظافتها، فالمحافظة على 

المكتسبات واجب وطني. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

صناعة األجيال و“تكريم علماء المستقبل”

تعتبر الرعاية الصيدالنية من خالل أقســـامها اإلسعافية والطبية والسريرية 
والعالجيـــة الحرجـــة، مـــن الخدمـــات الصحية الرائـــدة في توفيـــر العالجات 
الدوائيـــة اآلمنة والفعالـــة والمتكاملة وفق منظومـــة قيمّية تضع احتياجات 
المريـــض علـــى رأس أولوياتها بعد التزامها بأرقى المبـــادئ والبيئة “الحانية” 
لجميـــع المرضـــى ووحدات رعايتهم في أوقات الـــذروة أو في ظل تعقيدات 

العمل وضغوطه المتصاعدة.
لذلـــك ان مـــا جرى نهاية األســـبوع الماضي في قاعة انتظـــار صيدلية “مجّمع 
الســـلمانية الطبي” الرئيســـية؛ قد يعود في تقديرنا لذات األســـباب البينة في 
بيئـــة العمـــل الضاغطـــة بمعية أســـباب لوجســـتية غيـــر معلومة لـــدى “بعض” 
المتردديـــن مـــن المرضـــى وذويهم بعـــد أْن أضحى المشـــهد مألوفـــًا على حّد 
تعبيرهم حين تسمع رجالً عجوزًا ممتعضا أو امرأة مسّنة متبرمة أو مريضًا 
من ذوي االحتياجات يشـــكو من تأخير صرف أدويته لســـاعات! ومن زاوية 
أخرى، أفاد أحد المواطنين والذي حضر بصحبة أّمه الُمقعدة، بأّنه َشـــِهد بأّم 
العيـــن ُصـــراخ أحد المرضـــى رافضًا آلية الصـــرف البطيئة لعّلة طـــول انتظار 
قضـــى فيهـــا ُجـــّل يومه في هـــذه القاعة! كمـــا َلِفت أيضـــًا النعـــدام إجراءات 

التباعـــد االجتماعـــي المطلوبة ســـواء في نوافذ الصرف أو فـــي مقاعد قاعة 
االنتظار.

نافلة: 

ُيلّبـــي “مجّمـــع الســـلمانية الطبـــي” الذي تأّســـس عـــام 1956م ويقـــع في حّي 
للمواطنيـــن  الصحيـــة  االحتياجـــات  جميـــع  المنامـــة  بالعاصمـــة  الســـلمانية 
والمقيمين وفق أرقى األساليب الممكنة ضمن حدود الموارد المتاحة، حيث 
يضـــّم هـــذا المجّمع مرافق متعـــددة أبرزها الصيدلية الرئيســـية للمجمع التي 
اسُتحدثت مع نهاية 2010م بطاقة استيعابية تقارب )1000 – 1200( مريض 
يوميًا ما بين الساعة السابعة صباحًا ومثلها مساء، إال أّن هذا اإلنجاز الكبير 
الذي يواكب التطور الصحي الشامل في مملكتنا الحبيبة يبقى بحاجة ماسة 
للمتابعة الدورية المســـتمرة وإيجاد الحلول العاجلة بعد الضغط الكبير الذي 
تتعرض له نوافذ صرف األدوية الـ )12(، وال أقّلها زيادة أعداد الكوادر العاملة 
التـــي ُتعانـــي نقّصًا ملحوظـــًا متزايدًا في الوقـــت الحالي مقابـــل كثرة أعداد 

المترددين الذين تغّص بهم قاعة االنتظار في طوابير على مدار األسبوع.

وقائع بصيدلية السلمانية!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إرث األمير خليفة بن سلمان العظيم لألمة العربية
من يشـــاهد األحـــداث والتحديـــات التي تمر 
بهـــا المنطقـــة العربية اليـــوم، يســـتذكر القائد 
الكبيـــر الـــذي اقترنـــت باســـمه الحكمـــة وبعد 
النظـــر، ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا ثراه، 
الذي أعطى العرب صورة مرســـومة بخطوط 
عريضة لما سوف يحدث وما هو مخطط له، 
فقـــد كان طيـــب هللا ثـــراه يتحـــدث إلينا في 
مجلســـه األســـبوعي عن الحاضر والمستقبل 
العوامـــل  ومجموعـــة  الدوليـــة  والمتغيـــرات 
التي قـــد تؤثر على األمن واالســـتقرار، وكان 
يعـــرف بحكمته مـــن يريد غـــرس أظفاره في 
جسم العالم العربي وانعكاساته وآثاره بعيدة 

المدى.
حينمـــا نعـــود إلـــى مـــا كان يقولـــه لنـــا طيـــب 

هللا ثـــراه، سنكتشـــف الوضـــع التاريخي الذي 
يتطابـــق مع آرائه ومالحظاته بكل المقاييس 
والمفاهيـــم، فقـــد كان طيـــب هللا ثـــراه يريـــد 
للوطـــن العربي وزنا نوعيـــا جديدا في ميزان 
القـــوى العالميـــة، وكان يؤكـــد باســـتمرار على 
المستقبل العربي الواحد والتضامن واليقظة، 
أمننـــا  لتحقيـــق  والفعـــال  الســـليم  والطريـــق 
واســـتقرارنا، ألن القـــوة العربية هـــي وحدها 
القـــادرة على وضع األســـس الكفيلـــة بحماية 
أراضينا والتصدي للقوى التي تسعى لتفتيت 
مجتمعاتنا، فالكيان العربي قادر على تحقيق 
األمن واالســـتقرار وســـالمة شـــعوبنا وحماية 

مصير األمة.
كانت قراءات ســـيدي صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيب 

هللا ثـــراه ذات خصوصيـــة متميـــزة، خارطـــة 
يفتحها أمامك لتنظر مباشـــرة إلى ما يحدث 
وما ســـيحدث، فقد كان يدرك بصادق حدسه 
األطمـــاع والمؤامرات التـــي تحاك وتلف ضد 
الـــدول العربية، مخاطـــر واضحة واندفاعات 
تدميريـــة مخربـــة، وجـــزء منهـــا ســـمعتها من 
ســـموه طيـــب هللا ثـــراه فـــي عـــام 2004، أي 
قبل 17 عاما من اليوم، وهذا يؤكد أن للعرب 
قائدا عظيما وكبيرا ليس له مثيل في البحث 
والتحليـــل والعـــرض وقراءة الصـــورة بكامل 
جوانبهـــا، قائد نهلت وســـتنهل األمـــة العربية 

من معينه وتفيد من دروسه البليغة وعبره.
رحمك هللا يا ســـيدي وأسكنك فسيج جناته، 
وإرثـــك العظيـــم ســـيبقى دائمـــا طاقـــة تلعب 

دورا مهما في حياة األمة العربية بأكملها.
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