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 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬Lh Égó©H
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀YC’G
 äÉ``¡``é``dG AGQRƒ`````````̀ dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e
 ™aQ  á∏°UGƒe  ≈``̀dEG  á«eƒμëdG
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG IAÉ``̀Ø``̀c
 á«°ùaÉæàdG  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dGh
 ôjƒ£àd  QÉ`̀μ`̀ à`̀ H’Gh  ´Gó`````̀HE’Gh
 ø«°ùëJh  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  AGOC’G
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG IOƒ````̀L
 õcGôe  πÑb  øe  á«∏YÉah  IAÉØμH
 ¬``̀Lhh ,á`̀ «`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG á``̀eó``̀î``̀dG
 õ``̀cGô``̀e ≈`````̀dEG ô`̀μ`̀ °`̀ û`̀ dG √ƒ``̀ª``̀°``̀S
 á∏°UÉëdG  á«eƒμëdG  á`̀eó`̀î`̀dG
 á«ÑgòdG  á`̀Ä`̀Ø`̀dG  ∞«æ°üJ  ≈`̀∏`̀Y
 á«fÉªK  É``̀gOó``̀Yh  2019  ΩÉ`̀©`̀ d
 »`̀gh  (º`̀«`̀«`̀≤`̀J)  è`̀eÉ`̀fô`̀H  øª°V
 áeƒμëdGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  áÄ«g
 äÉeóîH  á∏ãªe  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 ∞«°ùdG  ™ªéªH  ájƒ¡dG  ábÉ£H
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀gh ,¥ô`̀ë`̀ª`̀ dÉ`̀H
 äÉeóN  õcôªH  á∏ãªe  AÉ`̀ª`̀ dGh
 ,GRÓ``̀H  É`̀jGõ`̀e  »`̀a  ø«côà°ûªdG
 kÓãªe (ø«μªJ) πª©dG ¥hóæ°Uh
 ™ªéªH  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  á`̀eó`̀N  õcôªH
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh  ,∞`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 á∏ãªe  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ`̀é`̀ à`̀ dGh
 ,øjôªãà°ùª∏d  øjôëÑdG  õcôªH
 IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG  IQGRhh
 ¢üëa  õcôªH  á∏ãªe  áMÉ«°ùdGh
 ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G  IQGRhh  ,¿OÉ``̀©``̀ª``̀dG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 á`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀H á``∏``ã``ª``e »```fGô```ª```©```dG
 áæjóe ájó∏H  ≈æÑe »a á«dÉª°ûdG
 ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dGh  ,óªM

 õ`̀cô`̀ª`̀H á`̀ ∏`̀ ã`̀ª`̀e »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ∞`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™`̀ª`̀é`̀ª`̀H ∫É`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’G
 áeÉ©dG  áÄ«¡dGh  ,¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀a
 õcôªH á∏ãªe »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d
 ôμ°T  Éªc  .»°ù«FôdG  ∫ÉÑ≤à°S’G
 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG á``̀eó``̀î``̀dG õ```̀cGô```̀e
 á«°†ØdG  áÄØdG  ≈∏Y  á∏°UÉëdG
 IQGRh  »`̀gh  ,á«fÉªK  É`̀gOó`̀Yh
 ,…ôëÑdG òØæªdÉH á∏ãªe á«∏NGódG
 á`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  á``̀ «``̀∏``̀NGó``̀ dG  IQGRhh
 º°ùb  ábÉ«°ùdG  º«∏©J  á°SQóªH
 πª©dG IQGRhh ,¥Gƒ°ùdG ¢üNQ
 á∏ãªe  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀H
 ¿hDƒ``̀°``̀Th  ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  IQGRhh
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ,áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG  õcôªH  á∏ãªe
 π«é°ùàdGh  áMÉ°ùªdG  RÉ`̀¡`̀Lh
 ,¢ùHÉæ°S  ≈æÑªH  kÓãªe  …QÉ≤©dG
 ´ôØH  á∏ãªe  á«∏NGódG  IQGRhh
 IQGOEÉ``H  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G
 IQGRhh  ,á«FÉæédG  äÉeƒ∏©ªdG
 á∏ãªe  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG
 πª©dG  IQGRhh  ,´É`̀aô`̀dG  ójôÑH
 á∏ãªe  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh

.»YÉªàL’G áeÉæªdG õcôªH
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ô``̀¶``̀f ∂````̀dP ó``̀©``̀H 
 áLQóªdG äGôcòªdG »a AGQRƒdG
 ≈∏Y  ∂`̀ dPh  ¬dÉªYCG  ∫hó`̀L  ≈∏Y

 :»dÉàdG ƒëædG
 ¢VGô©à°SG  ∫Ó``̀N  :k’hCG  
 äGAGô``̀LEÓ``̀d  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée

 É`̀gò`̀î`̀à`̀J »``̀à``̀dG á```̀jRGô```̀à```̀M’G
 ∫ƒ°Uh  ™æªd  áë°üdG  IQGRh
 ,OÓ`̀Ñ`̀dG ≈``̀dEG É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬``Lh
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ô`̀«`̀aƒ`̀J á`̀Yô`̀°`̀S ≈```̀ dEG AGQRƒ``````̀dG
 ∞°ûμ∏d  ôμÑªdG  ¢üëØdG  Iõ¡LCG
 äÉæ«©dG  ¢üëØH  ¢VôªdG  ø`̀Y
 á`̀eRÓ`̀dG äGõ`̀«`̀¡`̀é`̀à`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀Jh
 ,πªàëe  Qƒ£J  …CG  ™e  πeÉ©à∏d
 §`̀HQ ≈````̀dEG √ƒ`̀ª`̀ °`̀ S ¬```̀Lh É`̀ª`̀ c
 áeÉ©dG áë°üdG IQGRh äGôÑàîe
 Iô£«°ùdG  õ`̀cGô`̀e  äÉ`̀jô`̀Ñ`̀c  ™`̀e
 É¡æe  ájÉbƒdGh  ¢`̀VGô`̀eC’G  ≈∏Y
 Éª«a  ,á«dhódG  äÉª¶æªdG  ™`̀eh
 øe AGQRƒ```````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ™``̀∏``̀WG
 áë°üdG  Iô```̀jRh  Iô`̀cò`̀e  ∫Ó``̀N
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’G ≈`̀∏`̀Y
 É`̀gPÉ`̀î`̀JG …QÉ``é``dG á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh
 áÑbGôªdG  π«©ØJh  òaÉæªdG  »`̀a
 ¢Shô«a  ∫ƒ°Uh  ™æªd  á«ë°üdG
 õjõ©J  ≈```dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,É``̀fhQƒ``̀c
 á`̀«`̀FÉ`̀Hƒ`̀dG á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dGh ó`̀°`̀Uô`̀dG
 ¿CÉ`̀ ª`̀WG å`̀«`̀M ,¢``Vô``ª``dG Gò`̀ ¡`̀ d
 äGAGôLE’G ≈dEG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 â`̀eÉ`̀b »``à``dG äGOGó``̀©``̀à``̀ °``̀S’Gh
 ¿B’G  ≈àM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H
 äGOÉ`̀°`̀TQEG  ™`̀e  ≈°TÉªàJ  »`̀à`̀dGh

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 á«°UƒJ  ≈∏Y  AÉæH  :É`̀ k«`̀fÉ`̀K  
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  á«≤«°ùæàdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ≈``̀∏``̀YC’G ó``̀FÉ``̀≤``̀dG Ö``̀FÉ``̀f ó`̀¡`̀©`̀ dG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  Qô`̀b  AGQRƒ``̀ dG
 áª«≤dG  áeƒμëdG  ÖYƒà°ùJ  ¿CG
 ≈∏Y  á`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀ aÉ`̀ °`̀†`̀ª`̀ dG
 å«ëH  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  äÉeóN
 AÉHô¡μ∏d  á«dÉëdG áaô©àdG  ¿ƒμJ
 áª«≤dG  ≠∏Ñªd  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T  AÉ``̀ª``̀dGh
 Aó`̀Ñ`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀ j  ¿CGh  ,á`̀aÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG
 ô¡°T  øe  G kQÉÑàYG  ≥«Ñ£àdG  »a
 ¢ù∏éªdG ≥aGhh .2020 ôjGôÑa
 QGôb ´hô°ûe ≈∏Y ¢Vô¨dG Gò¡d
 IOÉ``̀e  á``aÉ``°``VEG  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H  …QGRh
 ≈`̀ dEG  G kQô`̀μ`̀ e  (6) º`̀bô`̀H  Ió`̀jó`̀L
 2016  áæ°ùd  (1)  º``bQ  QGô`̀≤`̀ dG
 AÉHô¡μdG  ∑Ó¡à°SG  áaô©J  ¿CÉ°ûH
 IôcòªdG Aƒ°V »a ∂dPh ,AÉªdGh
 øe  ¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  áYƒaôªdG

.AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh
 ÖMÉ°U  ôeC’  G kò«ØæJ  :É kãdÉK  
 ÖFÉf ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``̀∏``̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG
 ™°VƒH AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 äGAGô`````̀LEG π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀d äÉ```̀«```̀dB’G
 »``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG º````̀Yó````̀dG ±ô```̀ °```̀U
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh ,ô°TÉÑªdG
 á°ùªN ±ô°U óYƒe ó«MƒJ ≈∏Y
 πª©dG  IQGRh  øe  áeó≤e  èeGôH
 IQGRhh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 á∏MôªdG »a ºàj å«ëH ,¿Éμ°SE’G
 á`̀©`̀aO º``̀Yó``̀dG ±ô``̀°``̀U ≈``````dhC’G
 ƒgh ó`̀MGh ï`̀jQÉ`̀J »`̀a Ió``̀MGh
 15 ø`̀e  G kAó``̀H  ô¡°T  π`̀c  ø`̀e  15
 IQGRh  ±Gô°TEÉH  2020  ôjGôÑa
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 ÖMÉ°U ôeCÉH ∂dP øe ≈æãà°ùjh
 ÖFÉf ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``̀∏``̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG
 IhÓY  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ,øjóYÉ≤àª∏d  á°û«©ªdG  ø«°ùëJ

 ÉgóYƒe  »a  É¡aô°U  ºàj  å«ëH
 á∏MôªdG »a ºàj ¿CG ≈∏Y ,»dÉëdG
 äÉfÉ«H  Ió`̀YÉ`̀b  OGó```̀YEG  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 Ió`̀Mƒ`̀eh  á`̀jõ`̀cô`̀e  á«JÉeƒ∏©e
 IOÉ`̀jõ`̀d  º`̀Yó`̀ dG  è`̀eGô`̀H  ™«ªéd
 ∑É`̀æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀ j å`̀«`̀ë`̀H É`̀¡`̀JAÉ`̀Ø`̀c
 ¿hO  ó«Øà°ùª∏d  ó```̀MGh  π`̀é`̀°`̀S
 Ióªà©ªdG  §HGƒ°†dÉH  ¢SÉ°ùªdG
 É k«dÉM  É¡H  ∫ƒª©ªdG  ô«jÉ©ªdGh
 ∂`̀ dPh  ,è`̀eGô`̀Ñ`̀ dG  ∂∏àd  π`̀gCÉ`̀à`̀∏`̀d
 áYƒaôªdG  Iô`̀cò`̀ª`̀dG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a
 πª©dG  ô`̀ jRh  ø`̀e  ¢Vô¨dG  Gò¡d

.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∞∏c :É k©HGQ
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀d ≈````̀∏````̀YC’G
 ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH ÖjQóàdGh
 áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ``̀Ñ``̀e  ø``̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 Ωó≤ªdG áÑZôH ìGôàb’G á°SGQóH
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ÜGƒ```æ```dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀e
 áÑ∏£∏d  áeRÓdG  ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEG

 ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  ø««æjôëÑdG
 ø«°üdG  ø`̀e  á«©eÉL  äGOÉ`̀¡`̀°`̀T

.É¡àdOÉ©e ºàJ ºdh
 ¢ù∏ée  ≥````̀aGh  :É`̀ k°`̀ ù`̀ eÉ`̀N
 QGô`̀ b ´hô`̀°`̀û`̀e ≈`̀∏`̀Y AGQRƒ````̀ dG
 ∫ó``̀©``̀ dG ô```````jRh ø````̀Y Qó``̀ °``̀ü``̀ j
 á```̀«```̀eÓ```̀°```̀SE’G ¿hDƒ`````̀°`````̀û`````̀dGh
 ó«≤dG  Ωƒ°SQ  Oóëj  ±É``̀bhC’Gh
 AÉ£°SƒdG  ∫hóL  »a  ójóéàdGh
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀H kÓ``̀ª``̀Y
 á`̀WÉ`̀ °`̀ Sƒ`̀ dG ¿CÉ``̀°``̀û``̀H ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H
 kÓªY ∂dPh äÉYRÉæªdG  ájƒ°ùàH
 áæé∏dG  øe  áeó≤ªdG  á«°UƒàdÉH
 á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG
 É¡°VôY  »`̀à`̀dGh  á«©jô°ûàdGh
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf

.IQƒcòªdG áæé∏dG ¢ù«FQ
 ¢ù∏ée  ≥````aGh  :É`` k°``SOÉ``°``S
 á«bÉØJG  ´hô°ûe  ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG
 áeƒμM  ø«H  ájƒédG  äÉeóîdG
 á`̀eƒ`̀μ`̀Mh ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 »`̀ à`̀ dGh É``̀«``̀dÉ``̀£``̀jEG á`̀ jQƒ`̀ ¡`̀ ª`̀L
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```̀ dEG ±ó`̀¡`̀ J
 »a  ø«≤jó°üdG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H
 π«¡°ùJh  …ƒédG  π≤ædG  ∫Éée
 ájƒL  äÉeóN  π«¨°ûJh  AÉ°ûfEG
 ,Éª¡«ª«∏bEG  AGQh  Éª«ah  ø«H
 áæé∏dG  á«°UƒàH  kÓ`̀ª`̀Y  ∂``̀dPh
 á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG
 ÖFÉf É¡°VôY »àdG á«©jô°ûàdGh
 ¢ù«FQ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

.IQƒcòªdG áæé∏dG
 ¢ù∏ée  ≥````̀ aGh  :É``̀ k©``̀HÉ``̀°``̀S
 á£∏°ùdG  ≈`̀ dEG  ∫É``̀MCGh  AGQRƒ```dG
 äGAGô```̀LE’G  ≥`̀ ah  á«©jô°ûàdG
 á``̀«``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dGh á``̀jQƒ``̀à``̀ °``̀Só``̀ dG
 ≥jó°üàdÉH  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e
 ájƒédG  äÉeóîdG  á«bÉØJG  ≈∏Y

 »àdG  ∞jódÉªdGh  øjôëÑdG  ø«H
 25  »`̀a  ø«ÑfÉédG  ø«H  â©bh

.2019 ôÑªàÑ°S
 ¢ù∏ée  ¢Vô©à°SG  :É kæeÉK
 ™jQÉ°ûªdGh äGRÉéfE’G AGQRƒdG
 ΩÉ¡ªdGh  á«FÉ°ûfE’Gh  ájƒHôàdG
 IQGRh  Égò«ØæàH  â`̀eÉ`̀b  »`̀à`̀dG
 √òØæà°S ÉªHh º«∏©àdGh á«HôàdG
 ≥«≤ëàd  ™jQÉ°ûeh  èeGôH  øe
 äÉ`̀jƒ`̀dhC’Gh  áeÉ©dG  ±Gó``̀gC’G
 èeÉfôH  ÉgOóM  »àdG  IOQGƒ``̀dG
 2020  –  2019  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 äÉ°SÉ«°S  øe  ¬«∏Y  πªà°TG  Éeh
 ,äÉ``````̀jƒ``````̀dhCGh äGQOÉ``````̀Ñ``````̀eh
 ´É`̀£`̀b ô``jƒ``£``J É``̀¡``̀ª``̀gCG ø```̀ eh
 ¬`̀JÉ`̀Lô`̀î`̀eh »`̀dÉ`̀©`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 QOÉμdG  πªY  IOƒéH  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  IQGOEGh  »ª«∏©àdG
 ÜQÉ`̀é`̀ à`̀ dG ø``̀e IOÉ``̀Ø``̀à``̀ °``̀S’Gh
 äÉ°SQÉªªdG  π°†aCGh  á«dhódG
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ôjƒ£àd
 ´É£≤dG »a QÉªãà°S’G ™«é°ûJh
 ôjRh  É¡°VôY  »àdGh  »ª«∏©àdG
 ∫Ó`̀N ø`̀e º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 ¢ù∏ée  ≈dEG  áYƒaôªdG  IôcòªdG
 ΩÉ`̀¡`̀eh äGRÉ``̀é``̀fEÉ``̀H AGQRƒ`````̀ dG
 »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh

.áeƒμëdG èeÉfôH
 ¢ù∏ée  ≥````̀ aGh  :É``̀ k©``̀°``̀SÉ``̀J
 áμ∏ªe  ¿É°†àMG  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG
 á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫Ó``N »``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’G »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 2020 ôjGôÑa 27 – 25 IôàØdG
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG ≈````̀dEG ±OÉ```̀¡```̀ dGh
 …òdG  É¡MÉéfh  ∫hó`̀dG  ÜQÉéJ
 äGOÉ«≤dG  ´hô°ûe  »`̀a  ¬à≤≤M
 á``̀MÉ``̀JEGh á`̀HÉ`̀°`̀û`̀dG á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 IOÉ``≤``dGh  ø«ª∏©ª∏d  á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG

.º¡JGQÉ¡e ôjƒ£àd ÜÉÑ°ûdG
 ¢ù∏ée  ≥````̀aGh  :G kô``̀ °``̀TÉ``̀Y
 QGô`̀ b ´hô`̀°`̀û`̀e ≈`̀∏`̀Y AGQRƒ````̀ dG
 ájó∏ÑdG  Ωƒ°SQ  ¢†©H  πjó©àH
 QGô≤dG  »`̀a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 »¨∏jh  .2010  áæ°ùd  (5)  ºbQ
 ôjRh øe Ωó≤ªdG QGô≤dG ´hô°ûe
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ``̀°``̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G
 Ωƒ°SôdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 ≈∏Y  á`̀°`̀Vhô`̀Ø`̀ª`̀dG  á`̀ «`̀ aÉ`̀ °`̀VE’G
 äÉØ∏îªdG øe ¢ü∏îàdG äÉeóN
 AÉ°ùe  á`̀©`̀HGô`̀ dG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ó`̀©`̀H
 ≥aôªdG  ∫hó`̀é`̀dG  »`̀a  IOQGƒ```̀dG

.2010 áæ°ùd (5) ºbQ QGô≤∏d
 ô```̀jQÉ```̀≤```̀à```̀dG ó```̀ æ```̀ H »```````̀ah
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ™```̀HÉ```̀J ,á``````̀jQGRƒ``````̀dG
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ΩGõ```à```dG AGQRƒ``````̀ dG
 ¿Éª∏°S  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀H  á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 ø«fGƒ≤dÉH  óëdÉH  á«YÉæ°üdG
 ≥«Ñ£Jh  á«Ä«ÑdG  äÉ©jô°ûàdGh
 º¡d  áMƒæªªdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G
 »a  á«Ä«ÑdG  ¢ü«NGôàdG  øª°V
 ≥«bóàdG  ´hô°ûe ø«°TóJ Aƒ°V
 á«YÉæ°üdG äÉcô°ûdG ≈∏Y »Ä«ÑdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ôjô≤àdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  áÄ«Ñ∏d
 øe ¢`̀Vô`̀¨`̀ dG Gò``¡``d ´ƒ``̀aô``̀ª``̀dG
 IQÉ``é``à``dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ô````̀jRh
 ¢ù∏éªdG  òNCG  Éª«a  ,áMÉ«°ùdGh
 »ªdÉ©dG  ióàæªdG  èFÉàæH  É kª∏Y
 »a  ó≤Y  …ò``̀dG  2020  º«∏©à∏d
 øe  G kô`̀NDƒ`̀e  IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh  ∫ÓN
 »a  äó≤Y  »àdG  πª©dG  ¢`̀TQhh
 áæjóªdG  ´hô°ûe  ¿CÉ°ûH  ¿óæd
 ∫ÓN  øe  ô«î°üdÉH  á«°VÉjôdG
 ô``jRh ø``e ´ƒ`̀aô`̀ª`̀ dG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG

 .á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T
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ó``¡©dG »``dh á``°SÉFôH AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée á``°ù∏L »``a á``ª¡e äGQGô``b
QÉμàH’Gh ´GóHE’Gh á``«°ùaÉæàdG õjõ©Jh á«eƒμëdG äÉ``eóîdG IAÉØc ™aQ á∏°UGƒe ≈``dEG ¬Lƒj √ƒ``ª°S

OÓ`̀Ñ`̀dG ≈```̀dEG É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀ Shô`̀ «`̀ a ∫ƒ``°``Uh ™`̀æ`̀ª`̀d á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô``````̀ LE’G ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀ °`̀SG

z¿Éμ°SE’G{h zá``«YÉªàL’G á``«ªæàdGh π``ª©dG{ ø``e á``eó≤e è``eGôH á``°ùªN ±ô``°U ó``Yƒe ó``«MƒJ

áeRÓdG ∫ƒ``∏ëdG á``°SGQóH zº``«∏©àdG ô``jƒ£J{ ¢``ù∏ée ∞``«∏μJ
ø«``°üdG ø``e äGOÉ¡``°T ≈``∏Y ø«∏``°UÉëdG ø``««æjôëÑdG á``Ñ∏£∏d

 ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
 á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  ∂dPh  ,AGQRƒdG  ¢ù∏éªd  á«YƒÑ°SC’G  ájOÉ«àY’G  á°ù∏édG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 á°ù∏édG  Ö≤Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ô°UÉædG  ≈°ù«Y  øH  ô°SÉj  QƒàcódG  ≈dOCG  óbh  ,¢ùeCG  ìÉÑ°U

:»dÉàdG íjô°üàdÉH
 ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M AÉ≤∏H AGQRƒdG ¢ù∏ée OÉ°TCG
 ájƒNC’G  IQÉjõdG  ∫ÓN á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ªdG  áμ∏ªªdG  πgÉY ¢SOÉ°ùdG  óªëe ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U ¬«NCG  ™e
 Ió«WƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ªY ¢ù∏éªdG GócDƒe ,á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG ≈dEG ióØªdG πgÉ©dG ádÓL É¡H ΩÉb »àdG
 õjõ©Jh ºYO »a …ƒNC’G AÉ≤∏dG Gòg QhóHh ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H §HôJ »àdG

.äÉbÓ©dG √òg

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 ¢ù∏éªH  ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  áæéd  â`̀°`̀û`̀bÉ`̀f
 óªMCG á°SÉFôH ó≤©æªdG É¡YÉªàLG ∫ÓN iQƒ°ûdG
 øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG áæé∏dG ¢ù«FQ OGóëdG …ó¡e
 ¢Uƒ°üîH  »μjôeC’G  ¢SôéfƒμdG  çÉëHCG  õcôe
 ôªY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ô«Ø°ùdG  OQh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d è`̀«`̀∏`̀î`̀dG õ``̀cô``̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG
.QƒcòªdG ôjô≤àdG »a OQh Ée ∫ƒM á«é«JGôà°S’G

 á«ªgCG  ôjô≤àdG  É¡ãëH  iód  áæé∏dG  äó`̀cCGh
 π°UGƒàdG  õjõ©J  ≈dEG  á«eGôdG  Oƒ¡édG  á∏°UGƒe
 iô`̀NC’G  äÉ¡édGh  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢SôéfƒμdG  ™`̀e
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀ j’ƒ`̀ dG  »`̀a  á°üàîªdG
 áμ∏ªe Égó¡°ûJ …òdG á«HÉéjE’G äGQƒ£àdG ¿É«Ñd
 π°†ØH  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  øjôëÑdG
 ádÓL  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¬«dƒJ  Ée
 É¡«∏Y  ó`̀cCG  »àdG  ¥ƒ≤ëdG  √ò¡d  ióØªdG  πgÉ©dG

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«eh Qƒà°SódG

 ≈dEG  »μjôeC’G  ¢SôéfƒμdG  áæé∏dG  â`̀YOh
 äGPh  áMÉàªdG  π°UGƒàdG  äGƒæb  øe  IOÉØà°S’G
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿Éé∏H  á∏ãªªdGh  á«bGó°üªdG
 á°ù°SDƒªdGh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  »a
 …CG ìÉ`̀°`̀†`̀«`̀à`̀°`̀S’ ¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 áæé∏dG ágƒæe ,»bƒ≤ëdG ¿CÉ°ûdÉH ≥∏©àJ áeƒ∏©e
 äÉ°SGQó∏d  è«∏îdG  õcôe  ¢ù«FQ  OQ  ¬æª°†J  ÉªH
 å«M  ,ôjô≤àdG  »a  OQh  Ée  ∫ƒM  á«é«JGôà°S’G
 »a  É¡à°SÉ«°Sh  áμ∏ªªdG  äÉ¡Lƒàd  É k«æÑàe  AÉ`̀L

.¿CÉ°ûdG Gòg
 ¢ù∏éªH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áæéd  âæªK  Éªc
 á«LQÉîdG IQGRh É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG iQƒ°ûdG
 ™ªàéªdG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh  á«©jô°ûàdG  á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dGh
 øjôëÑdG áμ∏ªªd …QÉ°†ëdG ¬LƒdG ¿É«Ñd »fóªdG
 É¡jó°üJh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a É¡JGRÉéfEGh

.äGRÉéfE’G √ò¡H ¢ùªdG ä’hÉëªd

¿É``«H á``«ªgCG ó``cDƒJ ziQƒ``°ûdG á``«bƒ≤M{
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a øjôëÑdG äGRÉéfEG  ¢ùeCG  á«LQÉîdG IQGRh âeÉbCG

 πØM IQGRƒ``̀∏``̀ d  ΩÉ``̀©``̀dG  ¿Gƒ``̀jó``̀dÉ``̀H
 ,É¡æ«°S  QÉeƒc  ∑ƒdCG  ó«°ù∏d  ™jOƒJ
 áμ∏ªe  iód  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S
 AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dPh  ,øjôëÑdG
 ió`̀d √OÓ``Ñ``d Gô`̀«`̀Ø`̀°`̀S ¬`̀∏`̀ª`̀Y Iô`̀à`̀a

 .áμ∏ªªdG
 ó«°ùdG  ó```̀cCG  ,π`̀Ø`̀ë`̀dG  ∫Ó```̀Nh
 ô`̀Ñ`̀L ø```̀H π`̀ °`̀ü`̀«`̀a ø```̀H ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y
 ô````̀jRh ó``̀YÉ``̀ °``̀ù``̀e ,…ô`````°`````Shó`````dG
 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ªY ,á«LQÉîdG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø`̀«`̀H á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG
 Éeh  á≤jó°üdG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªLh
 G kó«°ûe  ,Iƒ`̀bh  áfÉàe  øe  ¬H  º°ùàJ
 É¡æ«°S  QÉeƒc  ∑ƒdCG  ó«°ùdG  Oƒ¡éH
 »a  ¬∏ªY  Iô`̀à`̀a  ∫Ó`̀N  É¡dòH  »`̀à`̀dG
 âª¡°SCG  »`̀à`̀dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀Y  õjõ©J  »`̀a
 ≈à°T  »``̀a  ø`̀«`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG  ø`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG

.ä’ÉéªdG
 ô«Ø°S  Üô``````YCG  ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L  ø```e
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ió````̀d ó``̀æ``̀¡``̀dG á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀L
 √ô`̀jó`̀≤`̀Jh √ô`̀μ`̀ °`̀T ø``̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 πμdh  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh  óYÉ°ùªd

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«dhDƒ°ùªdG
 »a º¡°SCG ¿hÉ©Jh ºYO øe ¬«≤d Éªd
 É k«æªàe ,¬∏ªY ΩÉ¡e ìÉéfEGh π«¡°ùJ
 Ωó≤àdG øe ójõªdG øjôëÑdG áμ∏ªªd

 .QÉgOR’Gh

 óYÉ°ùe Ωób ,πØëdG ájÉ¡f »ah
 ∑ƒ```dCG ó`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀ jRh
 √ò¡H  ájQÉcòJ  ájóg  É¡æ«°S  QÉeƒc
 ≥«aƒàdG  πc  ¬d  É k«æªàe  ,áÑ°SÉæªdG

 .ìÉéædGh

 øe Oó```Y π`̀Ø`̀ë`̀dG ô`̀°`̀†`̀M É`̀ª`̀c
 á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódG  AGôØ°S
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  ¿hóªà©ªdG
 IQGRh  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  Oó`̀Yh

.á«LQÉîdG

áμ∏ªªdG ió``d …óæ¡dG ô«Ø``°ùdG ™``jOƒàH »``ØàëJ zá``«LQÉîdG{
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 ∫Éb :ä’ÉcƒdG – ≠fƒc ≠fƒg
 ≠fƒg  á©eÉL  øe  ¿ƒãMÉH  ¢ùeCG
 áeƒμëdG  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀é`̀j  ¬``̀ fEG  ≠`̀fƒ`̀c
 zá``̀eQÉ``̀ °``̀U{ äGAGô``````````̀LEG PÉ```̀î```̀JG
 Iô£«°ù∏d  ¢SÉædG  äÉcôëJ  óq«≤J
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ≈`̀∏`̀Y
 AÉæH  ¿ƒãMÉÑdG  Qó`̀bh  ,óéà°ùªdG
 Oó`̀Y  ¿CG  á`̀«`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M  êPÉ``̀ª``̀f  ≈`̀∏`̀Y

 .ÉØdCG ø«©HQ’G RhÉéJ äÉHÉ°UE’G
 øe  AÉª∏©dG  A’Dƒ``̀g  Qó`̀ °`̀UCGh
 ó©H ºgôjòëJ ≠fƒc ≠fƒg á©eÉL
 …ò`̀dG  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ´QÉ°ùJ
 »a áæ∏©e IÉah ádÉM 80 ≈dEG  iOCG

 .ø«°üdG
 çÉëH’G áYƒªée ôjóe ∫Ébh
 Éæ«∏Y  Ö``̀é``̀j{  ≠`̀ fƒ`̀«`̀ d  ∫É``̀jô``̀HÉ``̀Z
 Gòg ∫ƒ`̀ë`̀J ∫É`̀ª`̀à`̀M’ OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G
 AÉ``Hh ≈```̀dEG »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G AÉ``̀Hƒ``̀dG
 PÉîJG  Öéj{  ±É`̀°`̀VCGh  .z q»`̀ª`̀dÉ`̀Y
 ÜôbCG »a áeQÉ°Uh áª¡e äGAGôLEG
 äÉ`̀cô`̀ë`̀J ø`̀e ó`̀ë`̀∏`̀d ø`̀μ`̀ª`̀e â``̀bh

 .z¿Éμ°ùdG
 ó```̀MC’G  ∫hC’G  ¢``̀ù``̀eCG  ∫É````̀bh
 á«æWƒdG  áë°üdG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 Iôàa  ¿EG  …hÉ`̀«`̀°`̀T  É``e  á«æ«°üdG
 π°üJ óéà°ùªdG ¢Shô«ØdG áfÉ°†M
 áæμªe áHÉ°UE’G ¿CGh ø«YƒÑ°SCG ≈dEG
 ≈àM  …CG  ,áfÉ°†ëdG  Iôàa  ∫Ó`̀N

 .áHÉ°UE’G ¢VGôYCG Qƒ¡X πÑb
 ,¬`̀≤`̀jô`̀ah ≠`̀fƒ`̀«`̀d è`̀à`̀æ`̀à`̀°`̀SGh
 á«HÉ°ùëdG  êPÉ`̀ ª`̀ æ`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀ æ`̀ H
 Oó`̀©`̀dG  ¿CG  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀f’
 ô«ãμH RhÉéàj äÉHÉ°UÓd »≤«≤ëdG
 äÉ£∏°ùdG  É¡àæ∏YCG  »àdG  á∏«°üëdG
 ä’É`̀ë`̀dG  iƒ`̀°`̀S  πª°ûJ  ’  »`̀à`̀ dG

 .É«ª°SQ áæ∏©ªdG
 ≈`̀∏`̀Y AÉ``̀æ``̀H ,≠``̀fƒ``̀«``̀d Q qó``````̀bh
 ∫ÓN  ,á qjô¶f  á«FÉ°üMG  äÉ«£©e
 ≠fƒc  ≠fƒg  »`̀a  »Øë°U  ôªJDƒe
 IócDƒªdG  ä’ÉëdG  OóY{ ¿CG  âÑ°ùdG

 ¿ƒμj ¿CG Öéj ¢VGôYCÓd á∏eÉëdG
 Ωƒ«dG »a ÉØdCG 26 hCG 25 OhóM »a
 .zIójóédG  á«æ«°üdG  áæ°ù∏d  ∫hC’G
 ÜÉ°ùàMG  ∫É`̀M  »`̀a  ¬``̀fCG  ±É`̀ °`̀VCGh
 Iôàa »`̀a ∫Gõ``̀J  ’ »`̀à`̀dG  ä’É`̀ë`̀dG
 É¡«∏Y  ô¡¶J  ºd  »àdGh  ,áfÉ°†ëdG
 Üôà≤j{  ,¢Shô«ØdG  ¢`̀VGô`̀YCG  ó©H

 .zÉØdCG 44 øe Oó©dG
 Oó©d  øμªj  ¬`̀fCG  ≠fƒ«d  iCGQh
 áà°S  πc  ∞YÉ°†àj  ¿CG  äÉHÉ°UE’G
 π`̀jô`̀HG »``̀a ¬````̀JhQP ≠`̀∏`̀Ñ`̀«`̀d ,ΩÉ````̀ jCG
 óLh  »`̀à`̀dG  ≥WÉæªdG  »`̀a  ƒ`̀jÉ`̀eh
 ±ôàYG  ¬æμd  ,π©ØdÉH  AÉHƒdG  É¡«a
 »a ihó©dG ≥°ùf ¢†ØN á«fÉμeEÉH
 áeÉY  áë°U  äGAGô`̀LEG  PÉîJG  ∫ÉM

 .ádÉ©a
 ¿É``````̀ghh á```̀æ```̀jó```̀e ≈```̀≤```̀Ñ```̀Jh

 áeÉY  áØ°üH  …É`̀ Hƒ`̀g  á`̀©`̀WÉ`̀≤`̀eh
 äó°UQ øμd .¢VôªdG QÉ°ûàfG õcôe
 ¿óªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  »`̀a  ä’É`̀M  É°†jCG
 ø«μH QGôZ ≈∏Y ,iôÑμdG á«æ«°üdG

 .¿ƒàfÉch øéæ«°Th …É¡¨æ°Th
 á``̀jDhQ ™`̀bƒ`̀à`̀f{ ≠`̀fƒ`̀«`̀d ∫É``̀ bh
 »a  AÉHƒ∏d  á`̀ª`̀FGO  QÉ°ûàfG  õ`̀cGô`̀e

 .ziôÑμdG ¿óªdG √òg
 ôéëdG  ¿CG  ôÑàYG  ø«M  »`̀ah
 iCGQ  ,zÉ``eÉ``ª``J  º`̀«`̀∏`̀°`̀S{  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ’  ó``̀b{  äGAGô``````̀LE’G  ¿CG  å`̀MÉ`̀Ñ`̀dG
 AÉHƒdG  Üô°ùJ  ™æªd  á«aÉc  ¿ƒμJ

 .ziôNC’G iôÑμdG ¿óªdG ≈dEG
 »a  Ö£dG  ó¡©e  ≥jôa  πãªjh
 õcGôªdG  ó`̀MCG  ≠fƒc  ≠fƒg  á©eÉL
 áë°üdG  áª¶æe  ™`̀e  á`̀fhÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ∫Éée  »a  á«ªdÉ©dG

 .ájó©ªdG ¢VGôeC’G
 2744  ø``̀Y  É`̀«`̀ª`̀°`̀SQ  ø``̀∏``̀YCGh
 É¡æ«H øe ,ø«°üdG »a áHÉ°UEG ádÉM
 ,ô¡°TCG  á©°ùJ  √ôªY  ≠∏Ñj  ™«°VQ
 ä’É`̀ë`̀dG  Oó`̀Y  ∞YÉ°†J  ø«M  »`̀a
 áYÉ°S  24  ∫Ó``̀N  É¡«a  ¬Ñà°ûªdG

 .ádÉM ±’BG 6 ≠∏Ñ«d
 áæjóe  »a  äÉ£∏°ùdG  âæ∏YCGh
 »a  IÉ``̀ah  á`̀dÉ`̀M  ∫hCG  ¢`̀ù`̀eCG  ø«μH
 ¢Shô«a  AGôL  á«æ«°üdG  áª°UÉ©dG
 á«ë°†dGh  .óéà°ùªdG  É``fhQƒ``c
 QGR É``̀ keÉ``̀Y ø`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀N ≠`̀∏`̀Ñ`̀j π```LQ
 »a  ,AÉHƒdG  õcôe  ,¿É`̀ghh  áæjóe
 ≈dEG ¬JOƒY ó©Hh ôjÉæj øe øeÉãdG
 ¢VôªH  Ö«°UCG  ΩÉjCG  á©Ñ°ùH  ø«μH
 äOÉaCG Ée ≥ah ,á©ØJôe IQGôM ™e
 .á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG »``̀a á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀æ`̀é`̀d

 »a π`̀°`̀û`̀a AGô````L ¢``ù``eG ≈`̀ °`̀†`̀bh
 .¢ùØæàdG

 π qé°ùe  ÜÉ°üe  2700  ø«Hh
 áª°UÉ©dG »a 80 ∑Éæg ,¿B’G ≈àM
 ¿ƒ«∏e  20  qó`̀©`̀J  »`̀à`̀dG  á«æ«°üdG

 .áª°ùf
 áë°üdG  áª¶æe  â`̀ë`̀ që`̀°`̀Uh
 ójó¡àd  É¡ª««≤J  ¢`̀ù`̀eG  á«ªdÉ©dG
 qó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 zÉ`̀ k©`̀Ø`̀Jô`̀e{ í`̀Ñ`̀°`̀UCG ¬```̀fCG kIô`̀Ñ`̀à`̀©`̀e
 ó©j  º`̀dh  »`̀dhó`̀dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 âÑμJQG  É¡fCÉH  âaôàYGh  zk’óà©e{
 ÉgôjQÉ≤J  »a  záZÉ«°üdG  »a  CÉ£N{

 .á≤HÉ°ùdG
 ≈àM  ôÑà©J  áª¶æªdG  âfÉch
 É k©ØJôe{  ¢Shô«ØdG  ô£N  á¶ë∏dG
 ≈∏Y  É`̀ k©`̀Ø`̀Jô`̀eh  ø«°üdG  »`̀a  G kó``̀L
 ≈∏Y  k’óà©eh  »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG
 âë°VhCGh  .z»`̀dhó`̀dG  iƒà°ùªdG
 Ég qô≤eh  áª¶æªdG  º°SÉH  áKóëàe
 »`̀a CÉ``̀£``̀N ∑É``̀æ``̀g ¿É`````̀c{ ∞`̀ «`̀ æ`̀L

.z√Éæë që°Uh áZÉ«°üdG
 É kbÓWEG »æ©j ’ Gòg{ âaÉ°VCGh
 øμd  ô£î∏d  Éæª««≤J  Éfôq«Z  É`̀æ`̀fCG

 .zG kƒ¡°S §≤°S CÉ£îdG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e äô``̀°``̀û``̀fh
 òæe  ™°Vƒ∏d  ôjQÉ≤J  áà°S  á«ªdÉ©dG

 .áeRC’G ájGóH
 ådÉãdG  Égôjô≤J  øe  G kQÉÑàYGh
 â©°Vh ,ôjÉæj 23 »a Qó°U …òdG

 .ô£î∏d É kª««≤J áª¶æªdG
 …ò`̀dG  ¢SOÉ°ùdG  Égôjô≤J  »`̀a
 âë që°U ,ø«æK’G  óMC’G  π«d  ô°ûof
 ¿CG  kIó```̀cDƒ```̀e  É`̀¡`̀∏`̀«`̀∏`̀ë`̀J  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 ™ØJôe  :ôq«¨àj  ºd  ô£î∏d  É¡ª««≤J{
 ≈∏Y ™`̀Ø`̀Jô`̀e ,ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG »``̀a G kó```̀L
 ≈∏Y  ™ØJôeh  »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG

 .z»dhódG iƒà°ùªdG

 ¢ùeCG  ¿ƒ«æ«£°ù∏a  ¿ƒdhDƒ°ùe  ó`̀cCG  :ä’ÉcƒdG  -  ¬∏dG  ΩGQ
 ΩÉb  IóY  ä’hÉëe  ¢SÉÑY  Oƒªëe  »æ«£°ù∏ØdG  ¢ù«FôdG  ¢†aQ
 z¿ô≤dG  á≤Ø°U{  á°ûbÉæªd  ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  É¡H
 ∫ÓN  ∫hÉM  ¢†«HC’G  â«ÑdG  ¿EG  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  ∫Ébh   .áÑ≤JôªdG
 ¢ù«FôdG  ™e  Iô°TÉÑe  ô«Z  ä’É°üJG  AGô``̀LEG  Iô`̀«`̀NC’G  ô¡°TC’G

 .¢†aôdÉH É¡©«ªL â∏Hƒb É¡æμd ,»æ«£°ù∏ØdG
 :¬ª°SG øY ∞°ûμdG ΩóY π°†a »æ«£°ù∏a ∫hDƒ°ùe ±É°VCGh
 qπëH ∂°ùªàe ¢ù«FôdGh .ø««μjôeC’G ™e ¢TÉ≤f ∑Éæg ¿ƒμj ød{
 1967  ΩÉY  Ohó`̀M  ≈∏Y  á∏≤à°ùe  á«æ«£°ù∏a  á`̀dhO  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y

 .zá«bô°ûdG ¢Só≤dG É¡àª°UÉYh
 ΩÓ°ù∏d  ¬à£N  ô°ûæ«°S  ¢†«HC’G  â«ÑdG  ¿EG  ÖeGôJ  ∫É`̀bh
 »∏ëªdG â`̀«`̀bƒ`̀à`̀dÉ`̀H Ωƒ`̀«`̀ dG ô`̀¡`̀X ó`̀©`̀H §``̀°``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG »`̀a
 äÉëjô°üàdG √ò¡H ÖeGôJ ≈dOCGh .(¢ûàæjôL â«bƒàH 17:00)
 ø«eÉ«æH »∏«FGô°SE’G  AGQRƒdG  ¢ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SG  iód ø««Øë°ü∏d

.¢†«HC’G â«ÑdG »a ƒgÉ«æàf
 áÑ≤JôªdG  á«μjôeC’G  á£îdG  âØ°Uh  ób  π«FGô°SEG  âfÉch
 É¡d  º¡°†aQ  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  Oó`̀L  ø«M  »`̀a  ,zá«îjQÉJ{  É¡fCÉH
 .ø£æ°TGh »a äÉYÉªàL’G Qƒ°†ëd IƒYO Gƒ≤∏àj ºd º¡fEG GƒdÉbh
 ´GõædG  qπëd  á«μjôeC’G  á£îdG  ¿EG  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  ∫ƒ≤jh
 πãªJ á«YGQR ¢VGQCG »gh ¿OQC’G Qƒ¨d π«FGô°SEG º°V ∫hÉæàà°S

 .á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG »°VGQCG øe áÄªdG »a 30 »dGƒM
 ±GôàY’G  øª°†àà°S  á£îdG  ¿CG  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  iôj  ,∂dòc
 ¿É«μdG{`d  Ió`̀«`̀Mƒ`̀dG  áª°UÉ©dG  ÉgQÉÑàYÉH  ¢Só≤dÉH  »ª°SôdG

 .zá«Hô¨dG áØ°†dG äÉæWƒà°ùe º°Vh ,»fƒ«¡°üdG
 äÉæWƒà°ùe  »a  »∏«FGô°SEG  ∞`̀dCG  400  øe  ôãcCG  ¢û«©jh
 õgÉæj øjòdG ø««æ«£°ù∏ØdG »°VGQCG ≈∏Y á«æÑªdG á«Hô¨dG áØ°†dG

 .áª°ùf ø«jÓe áKÓK ºgOóY
 á«μjôeC’G  IQGOE’G  ™e  äÉKOÉëªdG  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  óªLh
 ¢Só≤dÉH  2017  ôÑª°ùjO  øe  ¢SOÉ°ùdG  »a  ÖeGôJ  ±GôàYG  òæe

 .π«FGô°SE’ áª°UÉY
 Éª«a ,IóMƒªdG É¡àª°UÉY É¡«≤°ûH ¢Só≤dG π«FGô°SEG ôÑà©Jh

 º¡àdhód  áª°UÉY  á«bô°ûdG  ¢Só≤dG  ¿Ó`̀YEG  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  ójôj
 .á«∏Ñ≤à°ùªdG

 âfÉc Éeó©H ,1967 ΩÉY á«bô°ûdG ¢Só≤dG π«FGô°SEG â∏àMGh
 É¡à qª°Vh ,á«Hô¨dG áØ°†dG ¿óe ôFÉ°ùc á«fOQC’G IOÉ«°ù∏d ™°†îJ

 .»dhódG ™ªàéªdG É¡H ±ôà©j ºd Iƒ£N »a kÉ≤M’
 »HhQhC’G  OÉëJ’G  ¿CG  ≈dEG  ¿É«HhQhCG  ¿É«°SÉeƒ∏HO  QÉ°TCGh

 .zø«àdhódG πM{`d ¬ªYO GOóée ó«cCÉàdÉH Ωõ∏e

 ™ªàLG  ó`̀b  ¿hô`̀cÉ`̀e  πjƒfÉªjEG  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  ¿É`̀ch
 ¬∏dG  ΩGQ  áæjóe  »a  »æ«£°ù∏ØdG  √ô«¶f  ™e  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G
 »a  ƒgÉ«æàf  ø«eÉ«æH  »∏«FGô°SE’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ™e  ∂dòch

 .á∏àëªdG ¢Só≤dG
 :¬ª°SG  øY  ∞°ûμdG  Ωó`̀Y  π°†a  »æ«£°ù∏a  ∫hDƒ°ùe  ∫É`̀bh
 QƒZ π«FGô°SEG âª°V ∫ÉM »a Ó©a ¬∏©Ø«°S ÉªY ¿hôcÉe ÉædCÉ°S{

 .á«μjôeC’G á£îdG ¿ÓYEG ó©H z¿OQC’G

ÉØdCG 40 RhÉéàj ób óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G OóY :¿ƒãMÉH

ÖeGôJ ™e á«μjôeC’G z¿ô≤dG á≤Ø°U{ á°ûbÉæe ¢†aQ ¢SÉÑY :¿ƒ«æ«£°ù∏a ¿ƒdhDƒ°ùe

 ±  CG)  -  ¿Éª©ædG  Iô`̀©`̀e  Üô``b
 ≈∏Y  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  äGƒ```̀b  ∂`̀°`̀Tƒ`̀J  :(Ü
 »fÉK  ¿Éª©ædG  Iô©e  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 ∫Éª°T  »a  ÖdOEG  á¶aÉëe  ¿óe  ôÑcCG
 ¬Ñ°T â`̀JÉ`̀H »`̀à`̀dGh ,É`̀jQƒ`̀°`̀S Üô``Z
 øe  ™«HÉ°SCG  ó©H  ¿Éμ°ùdG  øe  á«dÉN

 .∞«æ©dG ∞°ü≤dGh äÉcÉÑà°T’G
 ≥WÉæeh ÖdOEG á¶aÉëe ó¡°ûJh
 áKÓK  …hDƒ``̀J  »`̀à`̀dGh  ,É¡d  ájPÉëe
 øe  kÉÑjô≤J  º¡Ø°üf  ¢üî°T  ø«jÓe
 kGó«©°üJ  ôÑª°ùjO  òæe  ,ø«MRÉædG
 É¡àØ«∏Mh  ΩÉ¶ædG  äGƒ≤d  kÉjôμ°ùY
 Ö```̀dOEG ∞```̀jQ »``̀a õ`̀cô`̀à`̀j É``«``°``ShQ
 å«M »`̀Hô`̀¨`̀dG  Ö`̀∏`̀Mh »`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 »``dhó``dG ≥`̀ jô`̀£`̀ dG ø``̀e Aõ```̀L ô`̀ª`̀j
 áª°UÉ©dÉH  Ö∏M áæjóe  §Hôj  …òdG

 .≥°ûeO
 IOÉ©à°SG  É¡à«f  ≥°ûeO  Qôμ oJh
 ájPÉëe AGõLCGh ÖdOEG  á≤£æe πeÉc
 ºZQ á«bPÓdGh Ö∏Mh IÉªM »a É¡d
 É¡«dEG π°UƒàdG ºJ IóY áfóg äÉbÉØJG
 »a  á«°VÉªdG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ô`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 âëJ  É¡ª¶©ªH  á©bGƒdG  á¶aÉëªdG
 á¡ÑL)  ΩÉ°ûdG  ôjôëJ áÄ«g Iô£«°S
 É¡«a  §`̀°`̀û`̀æ`̀Jh  (kÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀S  Iô`̀°`̀ü`̀æ`̀dG
 .kGPƒØf πbCG iôNCG á°VQÉ©e πFÉ°üa
 ¢ùfGôa  ádÉcƒd  π°SGôe  OÉ`̀aCGh
 ¿CÉ``̀H ¿É`̀ª`̀©`̀æ`̀dG Iô`̀©`̀e Üô``̀ b ¢`̀Sô`̀H
 ≥jô£dG ≈∏Y õcôàj …ƒédG ∞°ü≤dG
 √É`̀é`̀JÉ`̀H á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG ∫É`̀ª`̀°`̀T »``̀dhó``̀dG
 .»Hô¨dG  É¡ØjQ  ≈∏Y  Éªc  ,ÖbGô°S
 …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG ô``jó``e ∫É```̀ bh
 ΩÉ¶ædG  äGƒ`̀b  ¿EG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

 ≈∏Y  á©ªédG  AÉ°ùe  òæe  äô£«°S
 ¥ô°T ∫Éª°Th ¥ô°T Ió∏Hh ájôb 18
 áæjóªdG âëÑ°UCG{h ,¿Éª©ædG Iô©e
 ¿CG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe  ,zIô`̀°`̀UÉ`̀ë`̀e  ¬Ñ°T
 ±Gó¡à°SG  øY  ∞bƒàj  ’  ∞°ü≤dG{

 .záæjóªdG
 Ωƒ«dG  ΩÉ¶ædG  äGƒ``b  õcôàJh
 Iô`̀©`̀e ¥ô``̀ °``̀ Th ∫É``̀ª``̀°``̀Th Üƒ``̀æ``̀L
 kGô`̀«`̀NCG  â∏°Uh  Éeó©Hh  ,¿Éª©ædG
 ≈©°ùJ  ,á`̀«`̀bô`̀°`̀û`̀dG  É``¡``aGô``WCG  ≈```̀dEG
 Ωó≤àdG  ≈dEG  øªMôdGóÑY  ≥ah  kÉ«dÉM

 ó°UôªdG  OÉaCGh  .á«Hô¨dG  á¡édG  øe
 ¢ùeCG  ø««fóªdG  ø`̀e  ø«æKG  πà≤ªH
 zá«°ShQ{ ájƒL äGQÉZ »a ø«æKE’G

 .»HƒæédG ÖdOEG ∞jQ »a ájôb »a
 Ωó``̀≤``̀à``̀dG ™````̀e …RGƒ````̀ à````̀ dÉ````̀ Hh
 ¢VƒîJ  ,¿Éª©ædG  Iô`̀©`̀e  √É`̀é`̀JÉ`̀H
 áØ«æY  äÉ`̀cÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀TG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  äGƒ``̀ b
 ΩÉ°ûdG  ôjôëJ  áÄ«g  á¡LGƒe  »`̀a
 áæjóe  Üô``Z  iô```̀NC’G  πFÉ°üØdGh
 ,ø`̀Wƒ`̀dG  áØ«ë°U  äOÉ```̀ aCGh  .Ö`̀∏`̀M
 ¿CÉH ,ájQƒ°ùdG áeƒμëdG øe áHô≤ªdG

 …Qƒ°ùdG  »Hô©dG  ¢û«édG  πé°S{
 √RGô``MEÉ``H  ,¢``ù``eCG  Ió`̀jó`̀L  áªë∏e
 ¬à«∏ªY Aó``̀H  ™`̀e  Ö`̀∏`̀M  »`̀a  kÉ`̀eó`̀≤`̀J
 ∞jQ »a ¬ØMR π°UGhh ,ájôμ°ù©dG
 √ÉéJÉH  »bô°ûdG  »HƒæédG  Ö``̀dOEG
 ÜÉb  âëÑ°UCG  »àdG  ,¿Éª©ædG  Iô©e
 »a  •ƒ≤°ùdG  øe  ≈`̀fOCG  hCG  ø«°Sƒb

 .z¬à°†Ñb
 ≥ah  ,ΩÉ¶ædG  äGƒ``b  â©£bh
 ø«H  »`̀dhó`̀dG  ≥jô£dG  ,áØ«ë°üdG
 ÖbGô°Sh  ¿Éª©ædG  Iô©e  »àæjóe

 .k’Éª°T

 ∞°ü≤dG  ™`̀aO  ,ôÑª°ùjO  òæeh

 Ö`````̀ dOEG ∞`````̀jQ ¿É``̀μ``̀ °``̀ S ∞``̀«``̀æ``̀©``̀dG

 Iô`̀©`̀e kÉ``̀°``̀Uƒ``̀°``̀ü``̀Nh »``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG

 ,QGô`̀Ø`̀ dG  ≈``̀ dEG  É¡£«ëeh  ¿É`̀ª`̀©`̀æ`̀dG

 á«dÉN  ¬Ñ°T  áæjóªdG  âëÑ°UCG  ≈àM

 ádÉcƒd  π°SGôe  ≥`̀ah  ,¿Éμ°ùdG  øe

 Iôeóe á«æHCG øY OÉaCG ¢SôH ¢ùfGôa

 ¥Gƒ``̀°``̀SCGh  IQƒ`̀é`̀¡`̀e  hCG  π`̀eÉ`̀μ`̀dÉ`̀H

 ¬fCG  øªMôdGóÑY  í°VhCGh  .Iôã©Ñe

 øe  á∏b  iƒ°S  áæjóªdG  »a  ≥Ñj  ºd{

 êhô`̀î`̀dG Gƒ`̀°`̀†`̀aQ …ò``̀ dG ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG

 ìÓ°ùdG  Gƒ∏ªM  øjòdG  ¿ÉÑ°ûdG  hCG

 .z∫Éà≤∏d

 á`̀ «`̀ dhó`̀ dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG â```̀Hô```̀YCGh

 øY  ó``̀M’G  Ωƒ``̀j  ô`̀ª`̀M’G  Ö«∏°ü∏d

 Ö∏M  »``̀a  ó`̀«`̀©`̀°`̀ü`̀à`̀dG  AGREG  É`̀¡`̀≤`̀∏`̀b

 ≈∏Y  Iójô¨J  »`̀a  âÑàch  .Ö```̀dOEGh

 IÉ«M Ωƒé¡dG π©éj{ :ôàjƒJ ™bƒe

 ìhõæ∏d ºgô£°†j Éªe áÑ©°U ±’B’G

 ôWÉîªdÉH  á`̀aƒ`̀Ø`̀ë`̀e  äÓ```̀MQ  »``a

 ájÉYQh  í«ë°T  ΩÉ©W  ,ihCÉ``̀e  ÓH

 ¬fhójôj  Ée  πc  .IOhó`̀ë`̀e  á«ë°U

 .zIÉ«ëdG ó«b ≈∏Y AÉ≤ÑdG ƒg

 øe  πjƒ°SÉH  »à°ù«e  â`̀dÉ`̀bh

 ó«©°üàdG{  ¿EG  »dhódG  áKÉZE’G  áæéd

 IOÉ``̀jR ≈``̀ dEG  ’EG  …ODƒ```̀j ø`̀d ô`̀ «`̀NC’G

 ô°ûàæJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  á`̀KQÉ`̀μ`̀dG

 .zÖdOEG »a kÉ°SÉ°SCG

ÖdOEG á¶aÉëe ¿óe ôÑcCG »fÉK ≈∏Y Iô£«°ùdG ∂°Th ≈∏Y …Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG äGƒb

 π`̀°`̀UGƒ`̀j  :(Ü  ±  CG)  -  »``̀HO
 ôKG  Ωó≤àdG  ¿ƒ«KƒëdG  ¿hOôªàªdG
 á«dGƒªdG  äGƒ≤dG  ™e áØ«æY ∑QÉ©e
 »a  É«dhO  É¡H  ±ôà©ªdG  áeƒμë∏d
 ,AÉ©æ°U  áª°UÉ©dG  ¥ô°Th  ∫Éª°T
 ájôμ°ùY QOÉ°üe âæ∏YCG Ée Ö°ùëH

 .ø«æKE’G ¢ùeCG á«æªj
 á`̀dÉ`̀cƒ`̀d QOÉ``̀°``̀ü``̀ª``̀dG â```dÉ```bh
 ø`̀jOô`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  ¿EG  ¢``̀Sô``̀H  ¢``ù``fGô``a
 π°üØe  ≈∏Y  âÑ°ùdG  Ωƒj  Ghô£«°S
 AÉ©æ°U  §Hôj  »é«JGôà°SG  ¥ô`̀W
 .AÉ©æ°Uh  ÜQCÉ```̀e  »à¶aÉëe  ™`̀e
 ΩóY  Ö∏W  …ôμ°ùY  ∫hDƒ°ùe  ∫Ébh
 ¢SôH  ¢ùfGôØd  ¬ª°SG  øY  ∞°ûμdG
 Iô°UÉëªd  ¿ƒ`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG  ≈`̀©`̀°`̀ù`̀j{
 øe (±ƒ``̀é``̀ dG á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀Y) Ωõ``̀ë``̀dG

 .z»dÉª°ûdGh »Hô¨dG øjQƒëªdG
 ≈∏Y  ¿hOô`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  ô£«°ùjh
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ø```̀e á``̀©``̀°``̀SGh AGõ```````̀LCG

 .±ƒédG

 ¿EG  ôNBG  …ôμ°ùY Qó°üe ∫Ébh
 5 ó©H ≈∏Y ¿hOƒLƒe{ øjOôªàªdG

.z±ƒédG áª°UÉY øe äGôàeƒ∏«c
 âëJ  áª°UÉ©dG  ≈≤ÑJ  ø`̀μ`̀dh
 .á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGƒ```̀≤```̀dG Iô`̀£`̀«`̀ °`̀S
 »a GOó``̀é``̀e ∑QÉ``©``ª``dG â``©``dó``fGh
 Ahó¡dG  ø`̀e  ô¡°TCG  ó©H  ôjÉæj  17
 QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  äOQhCGh  .»`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 ≈∏à≤dG  äGô°ûY  •ƒ≤°S  ájôμ°ù©dG
 áYÉ°S  48 ``̀ dG  ∫Ó`̀N ∑QÉ`̀©`̀ª`̀dG  »`̀a
 øY  ∞`̀°`̀û`̀μ`̀dG  ¿hO  ø`̀e  ,Iô``̀«``̀NC’G

 .áë°VGh ΩÉbQG
 áeƒμëdG  âæ∏YCG  ,á©ªédGh
 øe  zÉ«μ«àμJ  ÉHÉë°ùfG{  á«æª«dG
 ó¡°ûjh .AÉ©æ°U ¥ô°T  ™bGƒe IóY
 ø«H  É kHôM  2014  ΩÉ`̀Y  òæe  øª«dG
 ø«H qô≤ªdG  ø««KƒëdG  øjO qôªàªdG
 á`̀«`̀dGƒ`̀ª`̀dG äGƒ``̀≤``̀dGh ,¿Gô````̀ jEG ø`̀e
 ¬H ±ô`̀à`̀©`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀d

 .…OÉg Qƒ°üæe ¬HQóÑY

 áYƒªée  ¬Jô°ûf  ôjô≤J  OÉaCGh

 hóÑj{  á©ªédG  á«dhódG  äÉ```eRC’G

 Ωó≤àdG  ¿ƒ`̀≤`̀≤`̀ë`̀j  ø`̀«`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG  ¿CG

 øe IQò``̀ë``̀e ,zÉ``̀«``̀fGó``̀«``̀e Rô`````̀ HC’G

 ∑ôà«°S  …ò````dG  ´Gõ``̀ æ``̀ dG  ™`̀ °`̀ Sƒ`̀ J{

 ΩÓ°ùdG Oƒ¡L ≈∏Y Iôeóe äÉ«YGóJ

 ≈∏Y  ´Gõ``̀æ``̀dG  iOCGh  .zá`̀ dhò`̀Ñ`̀ª`̀ dG

 ,±’B’G äGô°ûY πà≤e ≈dEG á£∏°ùdG

 ,ø««fóªdG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó``̀Y  º¡æ«H

 .á«fÉ°ùfEG äÉª¶æe Ö°ùëH

 ’ ,É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀†`̀dG ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VEGh

 ,ìRÉ``̀f  ø`̀«`̀jÓ`̀e  3^3 ∑É`̀æ`̀g  ∫Gõ``̀ j

 ,¢üî°T ¿ƒ«∏e 24^1 êÉàëj Éª«a

 ≈`̀ dEG  ¿Éμ°ùdG  »ã∏K  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  …CG

 IóëàªdG  º`̀eC’G  Ö°ùëH  ,IóYÉ°ùe

 »a  á«fÉ°ùfE’G  á`̀eRC’G  ∞°üJ  »àdG

 ºdÉ©dG  »`̀a  CGƒ``̀°``̀SC’G  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  ø`̀ª`̀«`̀dG

 .É k«dÉM

 ócDƒj  :(Ü  ±  CG)  -  ø£æ°TGh
 »eƒ≤dG  øeCÓd  ≥HÉ°ùdG  QÉ°ûà°ùªdG
 ¿CG ÜÉàc IOƒ°ùe »a ¿ƒàdƒH ¿ƒL
 ó«ªéJ OGQCG ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG
 ≈dEG  É«fGôchC’  ájôμ°ùY  IóYÉ°ùe
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  kÉ≤«≤ëJ  ∞`̀«`̀«`̀c  í`̀à`̀Ø`̀J  ¿CG
 äÉHÉîàf’G  »a  πªàëªdG  ¬ª°üN
 Ωƒ`̀j â`̀Ñ`̀à`̀c É``e ≥``̀ah ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG
 zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°U  ó`̀MC’G

 .á«μjôeC’G
 Ö`̀dÉ`̀W ,∫É`̀≤`̀ ª`̀ dG ô`̀°`̀û`̀f Qƒ```̀ah
 ¿ƒàdƒH  AÉYóà°SÉH  ¿ƒ«WGô≤ªjódG
 õ`̀cGô`̀e »`̀ a iô```̀NCG äÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀Th
 A’OEÓ``̀ d  Ö`̀eGô`̀J  IQGOEG  »`̀a  áª¡e
 ≈dEG áaOÉ¡dG áªcÉëªdG »a º¡JOÉaEÉH
 á°SÉFôdG  »a  ÖeGôJ  ô«°üe  ójóëJ
 .ñƒ`̀«`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  »`̀a  á`̀jQÉ`̀é`̀dG
 ¿CG  ∂`̀dò`̀c  ¿ƒ«WGô≤ªjódG  ó`̀jô`̀jh
 Öàμe  ôjóe  »fÉØdƒe  ∂«e  »dój

 .kÉ°†jCG ¬JOÉ¡°ûH á°SÉFôdG
 ¿ƒàdƒH  ÜÉàc  ≈`̀ dEG  kGô«°ûeh
 ∫É≤e  í°Vƒj  ,ó©H  ô°ûæj  ºd  …ò`̀dG
 ≠∏HCG  Ö`̀eGô`̀J  ¿CG  õªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f
 IóYÉ°ùe  ™``̀aO  ¬`̀°`̀†`̀aô`̀H  ¿ƒ`̀à`̀dƒ`̀H
 ≈``dEG  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  391  áª«≤H
 äÉ£∏°ùdG √óYÉ°ùJ ºd Ée ,É«fGôchCG
 ¿CÉ°ûH  ≥«≤ëJ AóH  ôÑY á«fGôchC’G
 ¬æHGh  ¿ó`̀jÉ`̀H  ¿ƒ`̀L  »WGô≤ªjódG
 IQGOEG ¢ù∏ée »a πª©j …òdG ôàfÉg

 .RÉ¨∏d á«fGôchCG áYƒªée
 ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e ¬```````Lhh
 á«WGô≤ªjódG á«ÑdÉ¨dG …P »μjôeC’G
 .ôÑª°ùjO 18 »a ÖeGôJ ≈dG º¡àdG

 ∞dDƒªdG  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  ≈`̀∏`̀Yh
 53) ø`̀«`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ø``̀e ¬`̀à`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀¨`̀H
 ¿CG (ƒ°†Y 100 π°UCG øe kÉjQƒ¡ªL
 º¡àojh .ÖeGôJ ∫õY ádCÉ°ùe »a qâÑj
 ôjOQÉ«∏ªdGh  ∫ÉªYC’G  πLQ  ÖeGôJ
 πªY  á∏bôYh  ¬Ñ°üæe  ∫Ó¨à°SÉH
 ¬dõY  QGô`̀b  êÉàëjh  .¢SôéfƒμdG
 ¢ù∏ée  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  »`̀ã`̀∏`̀K  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀d

 .ñƒ«°ûdG
 øμj  ºd  ¬`̀fCG  √ƒeÉëe  ó`̀cDƒ`̀jh
 º`̀jó`̀≤`̀à`̀d á`̀≤`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e •hô``̀°``̀T ∑É``̀æ``̀g
 ≈dEG  ø«àa’  ,É«fGôchC’  IóYÉ°ùªdG
 äÉÑ∏£H  ¬d  ábÓY  ’  Égó«ªéJ  ¿CG
 IOƒ°ùe øμd .¿ójÉH ¿CÉ°ûH ≥«≤ëàdG
 ¿Éch  .∂dP  ¢†bÉæJ  ¿ƒàdƒH  ÜÉàc
 √OGó©à°SG  kGôNDƒe  ócCG  ób  ¿ƒàdƒH

 .»Yóà°SG GPEG ¬JOÉaEÉH A’OEÓd

 »WGô≤ªjódG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Ö`̀à`̀ch
 ≥`̀jô`̀a  Oƒ``̀≤``̀j  …ò`````dG  ∞`̀ «`̀ °`̀T  ΩOBG
 »a  Ö`̀eGô`̀J  áªcÉëe  »`̀a  AÉ```̀YO’G
 πbôY{  ÖeGôJ  ódÉfhO  ¿CG  Iójô¨J
 .zIOÉaEÓd  ¿ƒàdƒH  AÉYóà°SG  ÉæÑ∏W
 :ÖÑ°ùdG  ±ô`̀©`̀f  ¿B’G{  :±É``°``VCGh
 áéëdG  kIô°TÉÑe  ¢†bÉæj  ¿ƒàdƒH
 øY ´É``̀ aó``̀ dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀ d á`̀ «`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SC’G

 .z¢ù«FôdG
 á°ù«FQ  äôÑàYG  ,É¡à¡L  ø`̀e
 »°Sƒ∏«H  »°ùfÉf  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ´Éªà°S’G  ø«jQƒ¡ªédG  ¢†aQ  ¿CG
 ´ÓW’Gh øjôNBG Oƒ¡°Th ¿ƒàdƒÑd
 QôÑe  ô«Z  ¿B’G  äÉ`̀H{  ≥FÉKh  ≈∏Y
 âaÉ°VCGh  .zπÑb  øe  …P  øe  ôãcCG
 ÉfQƒà°SO  ÉeEG  :í°VGh  QÉ«îdG{  ¿CG

 .zº«à©àdG ÉeEGh

 äô°ûf  á«μjôeC’G  zõªjÉJ  ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f{  áØ«ë°U
 •É≤°SEG  ó©H  ¿GôjEG  »a  iôL  Ée  ∫ƒM  É©°Sƒe  É≤«≤ëJ
 IOÉ≤dG  ¿CG  ∞«ch  ,ø«NhQÉ°üH  á«fGôchC’G  IôFÉ£dG
 øe ΩÉjCG  ó©H á≤«≤ëdG ¿ÓYEG  ≈dEG  Ghô£°VG ø««fGôjE’G

.ádÉ≤à°S’ÉH »fÉMhQ ¢ù«FôdG Oóg ÉeóæY QÉμfE’G
 ô«ãμH áYÉ°ûH ôãcCG ¿GôjEG »a iôL Ée ¿CG á≤«≤ëdG
 ÖμJQG ΩÉ¶ædG ¿CG ƒg iôL …òdG .áØ«ë°üdG ájGhQ øe
 Ö©°ûdG  ≥ëH  ºFGôédGh  ÖjPÉcC’G  øe  á∏°üàe  á∏°ù∏°S

.ôNBG óMCG …CG πÑb
 πX ,á∏eÉc ΩÉjCG  áKÓK Ióªd ¬fCG  ∞«c ájGóH ôcòàf
 á«dhDƒ°ùe …CG ÉeÉªJ ¿ƒØæj AÉæãà°SG ÓH ΩÉ¶ædG IOÉb πc
 øY á«Hô¨dG ôjQÉ≤àdG πc ¿ƒØ°üjh IôFÉ£dG •É≤°SEG øY
 IQƒ°U ¬jƒ°ûJ ójôJh á∏∏°†eh áHPÉc É¡fCÉH  ôeC’G Gòg
 Éª«a ≥«≤ëàdG ¿CG Gƒæ∏YCGh ,ΩÓμdG Gòg ôNBG ≈dEG ..¿GôjEG

.ø«eÉY ÉªHQh Gô¡°TCG ¥ô¨à°ùj ±ƒ°S çóM
 ¢SôëdG  á«dhDƒ°ùe  ¿Ó`̀YEG  ≈`̀dEG  Ghô£°VG  ø«Mh
 Éª¡fEG GƒdÉb ºK ,ñhQÉ°üH IôFÉ£dG •É≤°SEG øY …QƒãdG
 áªjôédG  ≈∏Y  ºgôà°ùJh  º¡«Øf  GhQô`̀H  ,¿ÉNhQÉ°U
 Gƒfƒμj ºd º¡fCG ƒg ÖÑ°ùdG ¿EG ∫ƒ≤dÉH IôàØdG √òg πc
.iôNCG áHòc √ògh .§Ñ°†dÉH iôL Ée á≤«≤ëH ¿ƒª∏©j

 Ée  º¡«∏Y  äÉ`̀a  ,Ö`̀jPÉ`̀cC’G  √ò`̀g  ójOôJ  IôªZ  »a
 »a  á`̀jƒ`̀é`̀dG  äGƒ`̀≤`̀ dG  ó`̀FÉ`̀b  IOGR  »`̀LÉ`̀M »∏Y ¬`̀æ`̀∏`̀YCG
 OôéªH  ¬fEG  »Øë°U  ôªJDƒe  »a  ∫Éb  .…QƒãdG  ¢SôëdG
 ÆÓHEÉH  É«°üî°T  ΩÉb  ,IôFÉ£dG  •É≤°SEG  çOÉ`̀M  ´ƒ`̀bh
 iôL  É`̀e  á≤«≤ëH  ¿Gô`̀¡`̀W  »`̀a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  π`̀c

.§Ñ°†dÉH
 ¿Éc IôFÉ£dG •É≤°SE’ ≈dhC’G á¶ë∏dG òæe ¬fCG  …CG
 ≈∏Y  AÉæãà°SG  ÓH  ¿Gô`̀jEG  »a  ø«dhDƒ°ùªdGh  IOÉ≤dG  πc
 ™eh  .É¡HÉμJQG  ºJ  »àdG  áªjôédG  á≤«≤ëH  πeÉc  º∏Y
 Gò¡H  É¡«∏Y  ¿hôà°ùàjh  ¿ƒHòμj  ΩÉjCG  áKÓK  Gƒ∏X  Gòg

.í°VÉØdG πμ°ûdG
 ±Gô`̀à`̀Y’G ≈``̀dEG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  IOÉ``̀b  QGô`̀£`̀°`̀VG  ÖÑ°Sh
 Éªc ádÉ≤à°S’ÉH »fÉMhQ ójó¡J §≤a øμj ºd áªjôédÉH
 ºd ¬fCG Éë«ë°U ¢ù«d ¬fCG ø¶dG Ö∏ZCG .áØ«ë°üdG äôcP
 ájƒédG äGƒ≤dG óFÉb .ΩÉjCG áKÓK ó©H ’EG á≤«≤ëdÉH º∏©j
 πc ≠∏HCG ¬fEG ∫Éb ÉeóæY Gòg »Øæj …QƒãdG ¢SôëdG »a
 çóëH  ¢ù«FôdG  º∏©j  ’CG  ’ƒ≤©e  ¢ù«dh  .ø«dhDƒ°ùªdG

.Gòg πãe Ö«gQ
 ±GôàY’G  ≈∏Y  ºgôÑLCG  …òdG  »°SÉ°SC’G  ÖÑ°ùdG
 É¡fCG  ìƒ°VƒH âæ∏YCG á«Hô¨dG ∫hódG ¿CG  ƒg áªjôédÉH
 É¡WÉ≤°SEG  ºJ  IôFÉ£dG  ¿CG  ≈∏Y  á≤KƒªdG  á`̀ dOC’G  ∂∏àªJ
 ,äÉeƒ∏©e  ø`̀e  É¡jód  É`̀e  ô°ûæH  äOó```gh  ñhQÉ`̀°`̀ü`̀H

.É«fGôchC’ π©ØdÉH É¡à¨∏HCGh
 ¿CG iƒ°S Ó°UCG QÉ«N …CG ΩÉ¶ædG ΩÉeCG øμj ºd ,¿PEG

.iôÑc áë«°†Ød ÉjOÉØJ áªjôédÉH ±ôà©j
 Ó°UCG áªjôédG ≈∏Y Ghôà°ùJ GPÉªdh :ƒg ∫GDƒ°ùdG

?á∏eÉc ΩÉjCG áKÓK Ióe
 øμªj áªjôédG ¿CG Qƒ°üJh Éæg áLGò°ùdG øe ∂YO

.ºdÉ©dG ≈∏Y »∏£æJ ¿CG øμªj º¡àHòc ¿CGh ôªJ ¿CG
 ¬æY ôÑY áªjôédG ≈∏Y ôà°ùà∏d  »°SÉ°SC’G  ÖÑ°ùdG
 Gƒ∏©a ºg ..{ ∫Éb .…QƒãdG ¢SôëdG IOÉb óMCG ìƒ°VƒH
 øe ójõªdG á¡LGƒe É¡æμªj ’ OÓÑdG ¿CG GƒæX º¡fC’ Gòg
 ájQƒ¡ªédG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿EÉa  ájÉ¡ædG  »a  ..äÉ``eRC’G

.zøªK …CÉHh »FÉ¡ædG Éæaóg ƒg á«eÓ°SE’G
 »a  ΩÉ¶ædG  Gòg  ¿G  ÖÑ°ùdG  .¿PEG  ÖÑ°ùdG  ƒg  Gòg
 ≈∏Y  áªjôL  …CG  ÜÉ`̀μ`̀JQG  øY  ´Qƒàj  ’  ¬FÉ≤H  π«Ñ°S
 ´Qƒàj ’ ..ºdÉ©dG ≥M »a hCG Ö©°ûdG ≥M »a ¥ÓWE’G

.π«∏°†àdGh ´GóîdGh ÜòμdG øY
 ¿CG º¡éYõj Oôée ≈àM hCG º¡YõØj ºd ΩÉ¶ædG IOÉb
 áªjôédG √òg »a º¡MGhQCG Ghó≤a ø««fGôjE’G äGô°ûY
 A’Dƒg  ìGhQCG  ¿CÉ`̀c  É¡«∏Y  ôà°ùàdG  GhOGQCGh  ,áYhôªdG
 É°ùîH  ÉæªK  ôÑà©Jh  ,¥Ó``̀WE’G  ≈∏Y  ÉÄ«°T  …hÉ°ùJ  ’

.á£∏°ùdG »a º¡FÉ≤Ñd
 âfÉc  ,¢ùeC’ÉH  Éæ°ûbÉf  Éªc  ,äGòdÉH  ÖÑ°ùdG  Gò¡d
 •ƒ≤°S ÜÉ≤YCG »a â©dófG »àdG á«Ñ©°ûdG äÉLÉéàM’G
 »a É«Yƒf ’ƒëJ πãªJ ΩÉ¶ædG Üòc ìÉ°†JGh IôFÉ£dG

.¬∏«MôH áÑdÉ£ªdGh ΩÉ¶ædG ¢†aQ á°VÉØàfG
 ¬àªjôéH ±GôàY’G ≈dEG ΩÉ¶ædG QGô£°VG ¿CG ≈≤Ñj
 πªëj  ¬ë°†ØH  ójó¡àdGh  »dhódG  §¨°†dG  âëJ  §≤a

 .É vª¡e ≈æ©e
 ..Iƒ≤dG á¨d ’EG ¬©e πeÉ©àdG »a í∏°üj ’ ΩÉ¶f Gòg
 OOôjh ¬ªFGôL ÖμJôj π¶«°S Gòg ¿hO øe .´OôdG á¨d

.á«fÉ°ùfEG øe ´RGh …CG ¿hO øe á∏JÉ≤dG ¬ÑjPÉcCG

á∏JÉ≤dG »dÓªdG ÖjPÉcCG
√ôgR ó«°ùdG

(Ü ± G) .IõZ »a z¿ô≤dG á≤Ø°U{ ó°V ¿hôgÉ¶àj ¿ƒ«æ«£°ù∏a  |

 (Ü ± G) .¿Éª©ædG Iô©e »MGƒ°V ióMEG »a á©bGƒdG ÉehQ ôØc Ió∏H »a ø«ë∏°ùªdG ™bGƒe ∞°ü≤j ΩÉ¶ædG |

 Éeó≤J  ¿ƒ`̀≤`̀≤`̀ë`̀j  ø`̀ª`̀«`̀ dG  »``̀a  ¿hOô`̀ ª`̀ à`̀ ª`̀ dG
AÉ`̀©`̀æ`̀°`̀U §`̀ «`̀ ë`̀ e »```a ∑QÉ``̀ ©``̀ ª``̀ dG AÉ```̀ æ```̀ KCG

 §``HQ  Ö``eGôJ  ¿CG  ÜÉ``àc  »``a  ó``cDƒj  ¿ƒ``àdƒH
 ¿ó``jÉH  ¿CÉ``°ûH  É``¡≤«≤ëàH  É``«fGôchC’  Ió``YÉ°ùe

 (Ü ± G) .¿Éghh »a ÉfhQƒc »HÉ°üe êÓ©d ójóédG ≈Ø°ûà°ùªdG ó««°ûJ ∫ÉªYCG ó≤Øàj »æ«°üdG AGQRƒdG ¢ù«FQ  |

™ªà°ùj ƒgh ¿ƒàdƒÑd á«Ø«°TQCG IQƒ°U |
 (Ü ± G) .»Øë°U ôªJDƒe »a ÖeGôJ ≈dEG



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

الثالثاء
28  يناير 2020

ربط مختبرات وزارة الصحة العامة مع كبريات مراكز السيطرة على األمراض
األيام

4
11249

https://www.alayam.com/alayam/local/838857/News.html

حمليات 04www.alayam.com

الثالثاء 3 جمادى الآخرة  1441ـ العدد 11249 

Tuesday 28th January 2020 - No. 11249

ويل العهد ي�صكر مراكز اخلدمة احلكومية احلا�صلة على ت�صنيف »الفئة الذهبية«.. جمل�س الوزراء:

ربط خمتربات وزارة ال�صحة مع كربيات مراكز ال�صيطرة على الأمرا�س 

 ا������ص�����ت�����ي�����ع�����اب احل�������ك�������وم�������ة ل����ل����ق����ي����م����ة امل�������������ص������اف������ة امل�����������ص�����ت�����ح�����ق�����ة ������ص�����م�����ن ت������ع������رف������ة ال�������ك�������ه�������رب�������اء وامل�����������اء 

اأخ���������رى ب�������رام�������ج   5 �������ص������رف  وت������وح������ي������د  م������وع������ده������ا  ل����ل����م����ت����ق����اع����دي����ن يف  امل����ع����ي���������ص����ة  ع�����������اوة حت���������ص����ن  �������ص������رف 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

ملجل�س  الأ�سبوعية  العتيادية  اجلل�سة  الوزراء،  جمل�س 

اأدىل  وقد  اأم�س،  �سباح  الق�سيبية  بق�سر  وذلك  الوزراء 

الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر الأمني العام ملجل�س الوزراء 

عقب اجلل�سة بالت�سريح التايل:

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بلقاء  الوزراء  جمل�س  واأ�ساد 

اأخيه  املفدى، مع  البالد  اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�سى 

املغربية  اململكة  ال�ساد�س عاهل  امللك حممد  �ساحب اجلاللة 

ال�سقيقة، خالل الزيارة الأخوية التي قام بها جاللة العاهل 

املفدى اإىل اململكة املغربية، موؤكًدا املجل�س على عمق العالقات 

واململكة  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  الوطيدة  الأخوية 

املغربية ال�سقيقة، وبدور هذا اللقاء الأخوي يف دعم وتعزيز 

هذه العالقات.

بعدها وجه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء اجلهات احلكومية 

على  والعمل  احلكومية،  اخلدمات  كفاءة  رفع  موا�سلة  اإىل 

تعزيز التناف�سية والإبداع والبتكار لتطوير الأداء احلكومي، 

وحت�سني جودة اخلدمات احلكومية بكفاءة وفاعلية من قبل 

مراكز  اإىل  ال�سكر  �سموه  ووجه  احلكومية،  اخلدمة  مراكز 

الذهبية  الفئة  ت�سنيف  على  احلا�سلة  احلكومية  اخلدمة 

وهي  )تقييم(  برنامج  �سمن  ثمانية  وعددها   2019 للعام 

بخدمات  ممثلة  اللكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة 

بطاقة الهوية مبجمع ال�سيف باملحرق، وهيئة الكهرباء واملاء 

ممثلة يف مركز خدمات امل�سرتكني يف مزايا بالزا، و�سندوق 

ال�سيف،  العمالء مبجمع  العمل )متكني( ممثالً مبركز خدمة 

ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة ممثلة مبركز البحرين 

وال�سياحة ممثلة  والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  للم�ستثمرين، 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  ووزارة  املعادن،  فح�س  مبركز 

والتخطيط العمراين ممثلة ببلدية ال�سمالية يف مبنى بلدية 

يف  ممثلة  الجتماعي  للتاأمني  العامة  والهيئة  حمد،  مدينة 

مركز ال�ستقبال مبجمع ال�سيف يف املحرق، والهيئة العامة 

كما  الرئي�سي.  ال�ستقبال  مبركز  ممثلة  الجتماعي  للتاأمني 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  �سكر 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء مراكز اخلدمة احلكومية 

وزارة  وهي  ثمانية،  وعددها  الف�سية  الفئة  على  احلا�سلة 

ممثلة  الداخلية  ووزارة  البحري،  باملنفذ  ممثلة  الداخلية 

مبدر�سة تعليم ال�سياقة ق�سم رخ�س ال�سواق، ووزارة العمل 

الجتماعي،  املحرق  مبركز  ممثلة  الجتماعية  والتنمية 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  ووزارة 

والت�سجيل  امل�ساحة  وجهاز  العا�سمة،  اأمانة  مبركز  ممثلة 

العقاري ممثالً مببنى �سناب�س، ووزارة الداخلية ممثلة بفرع 

ووزارة  اجلنائية،  املعلومات  باإدارة  للمرور  العامة  الإدارة 

العمل  الرفاع، ووزارة  بربيد  والت�سالت ممثلة  املوا�سالت 

والتنمية الجتماعية ممثلة مبركز املنامة الجتماعي.

بعد ذلك، نظر جمل�س الوزراء يف املذكرات املدرجة على 

جدول اأعماله، وذلك على النحو التايل:

لالإجراءات  الوزراء  جمل�س  ا�ستعرا�س  خالل  اأولً: 

الحرتازية التي تتخذها وزارة ال�سحة ملنع و�سول فريو�س 

كورونا اإىل البالد، فقد وجه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

املر�س  للك�سف عن  املبكر  الفح�س  اأجهزة  توفري  �سرعة  اإىل 

مع  للتعامل  الالزمة  التجهيزات  وتوفري  العينات  بفح�س 

اأي تطور حمتمل، كما وجه �سموه اإىل ربط خمتربات وزارة 

الأمرا�س  على  ال�سيطرة  مراكز  كربيات  مع  العامة  ال�سحة 

جمل�س  اطلع  فيما  الدولية،  املنظمات  ومع  منها  والوقاية 

الإجراءات  على  ال�سحة  وزيرة  مذكرة  خالل  من  الوزراء 

وتفعيل  املنافذ  يف  اتخاذها  اجلاري  والوقائية  الحرتازية 

اإىل  اإ�سافة  كورونا،  فريو�س  و�سول  ملنع  ال�سحية  املراقبة 

اطماأن  حيث  املر�س،  لهذا  الوبائية  واملراقبة  الر�سد  تعزيز 

جمل�س الوزراء اإىل الإجراءات وال�ستعدادات التي قامت بها 

مملكة البحرين حتى الآن والتي تتما�سى مع اإر�سادات منظمة 

ال�سحة العاملية.

برئا�سة  التن�سيقية  اللجنة  تو�سية  على  بناء  ثانًيا: 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  امللكي ويل  ال�سمو  �ساحب 

اأن  الوزراء  جمل�س  قرر  فقد  الوزراء؛  جمل�س  لرئي�س  الأول 

خدمات  على  امل�ستحقة  امل�سافة  القيمة  احلكومة  ت�ستوعب 

الكهرباء واملاء بحيث تكون التعرفة احلالية للكهرباء واملاء 

التطبيق  يف  البدء  يكون  واأن  امل�سافة،  القيمة  ملبلغ  �ساملة 

اعتباًرا من �سهر فرباير 2020، ووافق املجل�س لهذا الغر�س 

برقم  جديدة  مادة  اإ�سافة  ب�ساأن  وزاري  قرار  م�سروع  على 

تعرفة  ب�ساأن  ل�سنة 2016   )1( رقم  القرار  اإىل  مكرًرا   )6(

ا�ستهالك الكهرباء واملاء، وذلك يف �سوء املذكرة املرفوعة بهذا 

اخل�سو�س من �سعادة وزير �سئون الكهرباء واملاء.

ثالًثا: تنفيًذا لأمر �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 

بو�سع  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

املبا�سر،  احلكومي  الدعم  �سرف  اإجراءات  لت�سهيل  الآليات 

موعد �سرف خم�سة  توحيد  على  الوزراء  وافق جمل�س  فقد 

برامج مقدمة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية ووزارة 

دفعة  الدعم  �سرف  الأوىل  املرحلة  يف  يتم  بحيث  الإ�سكان 

واحدة يف تاريخ واحد، وهو 15 من كل �سهر بدًءا من 15 

الجتماعية،  والتنمية  العمل  باإ�سراف وزارة  فرباير 2020 

وي�ستثنى من ذلك باأمر �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 

عالوة  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

للمتقاعدين بحيث يتم �سرفها يف موعدها  املعي�سة  حت�سني 

اإعداد قاعدة بيانات  اأن يتم يف املرحلة الثانية  احلايل، على 

لزيادة  الدعم  برامج  جلميع  وموحدة  مركزية  معلوماتية 

كفاءتها بحيث يكون هناك �سجل واحد للم�ستفيد دون امل�سا�س 

بال�سوابط املعتمدة واملعايري املعمول بها حالًيا للتاأهل لتلك 

من  الغر�س  لهذا  املرفوعة  املذكرة  وذلك يف �سوء  الربامج، 

�سعادة وزير العمل والتنمية الجتماعية.

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  كلف  رابًعا: 

املجل�س  الوزراء  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئا�سة �سمو ال�سيخ حممد 

بدرا�سة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن 

القرتاح برغبة املقدم من جمل�س النواب ب�ساأن اإيجاد احللول 

الالزمة للطلبة البحرينيني احلا�سلني على �سهادات جامعية 

من ال�سني ومل تتم معادلتها.

خام�ًسا: وافق جمل�س الوزراء على م�سروع قرار ي�سدر 

عن وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف يحدد ر�سوم 

القيد والتجديد يف جدول الو�سطاء عمالً بن�سو�س املر�سوم 

عمالً  وذلك  املنازعات،  بت�سوية  الو�ساطة  ب�ساأن  بقانون 

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  من  املقدمة  بالتو�سية 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  عر�سها  والتي  والت�سريعية، 

رئي�س اللجنة املذكورة.

اتفاقية  م�سروع  على  الوزراء  جمل�س  وافق  �ساد�ًسا: 

وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات 

بني  التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  اإيطاليا،  جمهورية 

اإن�ساء  وت�سهيل  اجلوي  النقل  جمال  يف  ال�سديقني  البلدين 

وت�سغيل خدمات جوية بني وفيما وراء اإقليميهما، وذلك عمالً 

والت�سريعية  القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  بتو�سية 

اللجنة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  عر�سها  التي 

املذكورة.

ال�سلطة  اإىل  واأحال  الوزراء  جمل�س  وافق  �سابعاً: 

والقانونية م�سروع  الد�ستورية  الإجراءات  الت�سريعية وفق 

قانون بالت�سديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني البحرين 

واملالديف التي وقعت بني اجلانبني يف 25 �سبتمرب 2019.

وامل�ساريع  الإجنازات  الوزراء  ا�ستعر�س جمل�س  ثامًنا: 

وزارة  بتنفيذها  قامت  التي  واملهام  والإن�سائية  الرتبوية 

الرتبية والتعليم ومبا �ستنفذه من برامج وم�ساريع لتحقيق 

برنامج  حددها  التي  الواردة  والأولويات  العامة  الأهداف 

�سيا�سات  من  عليه  ا�ستمل  وما   2020  –  2019 احلكومة 

ومبادرات واأولويات، ومن اأهمها تطوير قطاع التعليم العايل 

واإدارة  التعليمي  الكادر  عمل  بجودة  والرتقاء  وخمرجاته 

املدار�س وال�ستفادة من التجارب الدولية واف�سل املمار�سات 

لتطوير املوؤ�س�سات التعليمية وت�سجيع ال�ستثمار يف القطاع 

من خالل  والتعليم  الرتبية  وزير  عر�سها  والتي  التعليمي، 

املذكرة املرفوعة اإىل جمل�س الوزراء باإجنازات ومهام وزارة 

الرتبية والتعليم يف برنامج احلكومة.

مملكة  احت�سان  على  الوزراء  جمل�س  وافق  تا�سًعا: 

البحرين ملوؤمتر الريا�سة اخلليجي الإقليمي خالل الفرتة 25 

– 27 فرباير 2020 والهادف اإىل ا�ستعرا�س جتارب الدول 
وجناحها الذي حققته يف م�سروع القيادات الريا�سية ال�سابة 

واإتاحة الفر�سة للمعلمني والقادة ال�سباب لتطوير مهاراتهم.

عا�سًرا: وافق جمل�س الوزراء على م�سروع قرار بتعديل 

 )5( رقم  القرار  يف  عليها  املن�سو�س  البلدية  ر�سوم  بع�س 

ل�سنة 2010، ويلغي م�سروع القرار املقدم من وزير الأ�سغال 

الإ�سافية  الر�سوم  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

ال�ساعة  بعد  املخلفات  من  التخل�س  خدمات  على  املفرو�سة 

 )5( رقم  للقرار  املرفق  اجلدول  يف  الواردة  م�ساء  الرابعة 

ل�سنة 2010.

الوزراء  جمل�س  تابع  فقد  الوزارية،  التقارير  بند  ويف 

باحلد  ال�سناعية  �سلمان  ال�سناعية مبدينة  ال�سركات  التزام 

ال�سرتاطات  وتطبيق  البيئية  والت�سريعات  بالقوانني 

تد�سني  �سوء  يف  البيئية  الرتاخي�س  �سمن  لهم  املمنوحة 

م�سروع التدقيق البيئي على ال�سركات ال�سناعية بالتعاون 

املرفوع  التقرير  وذلك من خالل  للبيئة،  الأعلى  املجل�س  مع 

لهذا الغر�س من وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، فيما 

 2020 للتعليم  العاملي  املنتدى  بنتائج  علًما  املجل�س  اأخذ 

الذي عقد يف اململكة املتحدة موؤخًرا من خالل �سعادة وزير 

الرتبية والتعليم، وور�س العمل التي عقدت يف لندن ب�ساأن 

م�سروع املدينة الريا�سية بال�سخري من خالل التقرير املرفوع 

من وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة.

لدى م�صاركته يف اأعمال موؤمتر الأزهر ال�صريف بالقاهرة.. عبدالرحمن بن حممد:

البحرين حر�صت منذ القدم على اإعاء منهج الو�صطية وال�صماحة
ال�سيخ  الإ�سالمية  لل�سئون  الأعلى  املجل�س  رئي�س  �سارك 

اأعمال  يف  اأم�س،  خليفة،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  عبدالرحمن 

موؤمتر الأزهر ال�سريف العاملي حتت عنوان )التجديد يف الفكر 

رعاية  حتت  القاهرة  مدينة  يف  املنعقد  الإ�سالمية(،  والعلوم 

العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س 

خمتلف  من  امل�ستوى  رفيعة  وفود  مب�ساركة  وذلك  ال�سقيقة، 

دول العامل. 

الفكر  التجديد يف  اأن  فيها  اأو�سح  املوؤمتر  واألقى كلمة يف 

واإزالة  جديد،  من  واإبرازها  الأ�سول  اإظهار  هو  الإ�سالمي 

يف  النظر  اإمعان  اإىل  املنطلق  هذا  من  داعًيا  عنها.  الغوا�سي 

الفقهية،  والأحكام  ال�سريفة  وال�سنة  الكرمي  القراآن  ن�سو�س 

التي حر�س عليها  القواعد  واإعادة قراءتها قراءًة ملتزمًة بكّل 

اأئمة التف�سري واحلديث والأ�سول؛ لتحديد املوقف ال�سرعّي من 

الق�سايا املعا�سرة امللحة التي تتطلب حالًّ �سرعيًّا يطمئّن اإليه 

العلماء واملتخ�س�سون.

الذاتية  املقّومات  اأهّم  اأحد  هو  »التجديد  اأن  معاليه  واأكد   

للدين؛ جعلته �ساحًلا لكّل زمان ومكان، وجعلته نظاًما فاعالً 

ل  اأ�سالة  واملعا�سرة؛  الأ�سالة  بني  جامًعا  النا�س؛  دنيا  يف 

تقعده يف اجلمود، ومعا�سرة ل تفتقر اإىل التاأ�سيل«. 

واأ�سار اإىل اأن الدين الإ�سالمي احلنيف جاء موافًقا للفطرة 

الإن�سان  حلياة  ربانيًّا  ومنّظًما  عليها،  النا�س  اهلل  فطر  التي 

وعالقاته املتعددة. لفًتا اإىل اأنه ات�سم ب�سمات مميزة منحته هذا 

التفرد والبهاء؛ ومن اأهمها ال�سماحة وعدم اجلمود.

لتعليماته،  ا  عامًّ عنواًنا  ال�سماحة  جعل  الإ�سالم  اأن  وبنّي 

ويف  امل�سلم؛  نف�سية  بناء  يف  اأ�سا�سيًة  ركيزًة  تكون  لأن  ودعا 

التاأ�سي�س للتعاي�س الآمن بني النا�س عامًة، والرّب بهم، مو�سًحا 

اأن عدم اجلمود يتمثل فيما و�سعه ال�سرع ال�سريف من قواعد 

يف  ال�سرعي  احلكم  منها  ي�ستقى  عامة  ومقا�سد  واأ�سول 

احلوادث واملحدثات. 

اإعالء  على  القدم  منذ  حر�ست  البحرين  مملكة  اإن  وقال 

واملذهبّي  الدينّي  التنوع  واأن  وال�سماحة،  الو�سطية  منهج 

والثقايّف اأك�سبها حيويًة ون�ساًطا كبريين على امل�ستوى العلمّي 

يف  متوارًثا  منهًجا  التجديد  من  جعل  والجتماعي،  والفكرّي 

الإ�سالمية على  الأعلى لل�سئون  بالدنا. موؤكًدا حر�س املجل�س 

حفظ وتكري�س هذا املنهج الو�سطّي ال�سمح اجلامع بني الأ�سالة 

واملعا�سرة. 
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ما �سبب احتفال 38 األف مواطن من البريو بعيدنا الوطني؟

عمل خريي للبحريني يعقوب يك�سبه لقب اأف�سل �سخ�سية اإن�سانية

عادل حم�سن:

على �سفاف املحيط الهندي باأمريكا اجلنوبية، رفع 38 األف 

�سخ�ص من مواطني البريو اأعالم البحرين، وعلى م�سرح مفتوح 

مت رفع �سورتني �سخمتني حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، و�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد 

اآل خليفة، ولقد متايل اجلميع على اأنغام »بلد عيني وبلد قلبي« 

والأغاين الوطنية مرتدين املالب�ص ال�سعبية البحرينية، ومكت�سني 

باللونني الأحمر والأبي�ص، يتقدمهم �ساب بحريني اأو�سل ر�سالة 

�سالم من البحرين اإىل البريو واأمريكا اجلنوبية، ومل يعلم يوًما 

اأن �ساعد  الأ�سطورة لدى �سعب البريو بعد  باأنه �سيكون مبثابة 

طفالً ببناء منزله يف ق�سة انت�سرت عاملًيا واأثارت ا�ستغرابها عن 

�سخ�سية هذا ال�ساب ومن اأي بلد قادم، وملاذا يحمل معاين التكافل 

واخلري والت�سامح والتعاي�ص.

ا�ستقبل هذا ال�ساب اأكرث من 16 حمافًظا وجمموعة كبرية من 

الوزراء وامل�سوؤولني بالدولة وُيعرف لديهم بـ)يعقوب العربي من 

الذي ح�سل  »الأيام« ق�سته مع بريو  اإىل  نقل  البحرين(، والذي 

فيها على لقب اأف�سل �سخ�سية اإن�سانية لعام 2019 يف البريو، 

وهو اأول �سخ�ص يح�سل على هذا اللقب من غري مواطني الدولة 

التي تبعد عن بلده لأكرث من 14 األف كيلومرت.

الأواخر يف �سهر  الع�سر  يقول يعقوب يو�سف: »اأحر�ص يف 

رم�سان من كل عام على اختيار اأحد البلدان لأقوم بتقدمي الأعمال 

اخلريية فيها يف اأوروبا واأمريكا اجلنوبية واآ�سيا، وذهبت يوًما 

املحامني  اأحد  على  ال�سدفة  طريق  عن  وتعّرفت  املك�سيك  اإىل 

كرثتهم  ب�سبب  اهتمام  اإىل  يحتاجون  الأيتام  اإن  يل  وقال  هناك، 

وعملت  اخلا�سة،  املالجئ  اأحد  على  بتعريفي  وقام  املك�سيك،  يف 

طفالً،   60 اإىل  عددهم  ي�سل  الأيتام  من  جمموعة  كفالة  على 

وكانت البداية يف عالقتي مع هذا املحامي، بعدها راأيت يف مواقع 

التوا�سل الجتماعي طفالً يدر�ص على قارعة الطريق، ب�سبب عدم 

وجود التيار الكهربائي يف منزله، تعاطفت معه وقررت اأن اأتكّفل 

بفاتورته ملدة �سنة على الأقل، وكان من مواطني البريو، واجهت 

الر�سمية  اجلهات  معي  تتجاوب  ومل  اإليه  الو�سول  يف  �سعوبة 

عرب  اإعالًنا  املحامي  مع  فن�سرُت  البريو،  يف  الإعالم  و�سائل  ول 

وطلبنا  حمافظتهم،  يف  الطفل  باأن  اأحدهم  واأخربنا  الفي�سبوك 

النهاية ح�سلنا  اجلد ويف  على حممل  ياأخذنا  ولكن مل  العنوان 

على عنوان الطفل، وواجهت �سعوبة يف احل�سول على تاأ�سرية، 

وبعد ال�سفر اإىل عدة دول للو�سول اإىل البريو اكت�سفنا باأن الطفل 

يعي�ص يف منزل ل �سقف له، ويحيطه جدار ب�سيط فقط ول ميكن 

مد التيار الكهرباء لهم«.

به على اأحدث طراز  اأن يبني له منزلً خا�ساً  اإنه قّرر  وقال 

بالق�سة  الإعالم  و�سائل  باهتمام  البريو  مع  البداية  هذه  فكانت 

ون�سر 56 قناة لق�ستي مع الطفل من بينها »بي بي �سي« و»�سي 

الرتبية والتعليم يف  »اأم بي �سي«، وقامت وزارة  اإن« وقناة  اإن 

م�سهوًرا، ويرتدي  اأ�سبح  الذي  الطفل  بالهتمام مبدر�سة  البريو 

قمي�سه الريا�سي »اأنا اأحب البحرين«.

واأ�ساف: »و�سائل الإعالم قامت بتغطية احلدث، 

ل�ستقبايل  كبرًيا  حفالً  اأقامت  الطفل  ومدر�سة 

فكانوا  بالدي،  عن  ي�ساألونني  وكانوا  و�سكري، 

دبي،  من  قريبة  لهم  فقلت  البحرين،  يعرفون  ل 

اأجل  من  طويلة  مل�سافة  قطعي  �سبب  عن  فتعجبوا 

تقدمي خدمة لطفل ل اأعرفه، فقلت لهم منلك ر�سالة 

بي  فاحتفت  العامل،  دول  لكل  البحرين  من  �سالم 

اأمنية  للطفل  كان  ووقتها  الإعالم،  و�سائل  جميع 

طلبها مني مبقابل األ اأبني منزله وهو توفري غرفة 

وغرفة  الأحالم  مبنزل  اأمنيته  فحققت  حا�سوب 

حا�سوًبا،   15 بتوفري  مدر�سته  لطالب  حا�سوب 

وكر�سيًّا كهربائًيا لأحد الأطفال من ذوي الإعاقة«.

يف  املحافظات  باأن  يو�سف  يعقوب  وذكر 

البريو م�ستمرة يف دعوته ويذهب اإليها با�ستمرار 

ويتواجد فيها املحافظ والأهايل ويقدمون ثقافتهم 

الكتاب  اأحد  فقام  كبرية،  احتفالت  خالل  من 

بتاأليف ق�ستي مع الطفل، واأدخل بعدها �سفحات 

الدين  عن  و�سفحات  العربية،  الثقافة  عن 

الإ�سالمي، وختمها باأ�سئلة عن البحرين كامتحان 

بنهاية الكتابة فزاد البحث عن البحرين يف موقع 

البحث )قوقل(.

زيارات ال�ساب يعقوب للمحافظات بح�سور ر�سمي من الوزراء واملحافظني احتفال العيد الوطني يف البريو حفل ا�ستقبال لل�ساب يعقوب يف مدر�سة الطفل

تذاكر العودة ارتفعت.. حركة البا�سات توّقفت.. الأطعمة يف الرّبادات تنفد.. ناأكل اخل�سار.. وخائفون

طلبة بحرينيون يف ال�سني يروون ق�س�سهم: حمبو�سون يف ال�سكن.. واملعّقمات والكّمامات تنفد

خديجة العرادي:

معاناتهم  لـ»الأيام«  ال�سني  يف  بحرينيون  طلبة  روى 

الذعر  حالة  ب�سبب  اأكرث  وتتعّقد  يوم،  بعد  يوًما  تزداد  التي 

املنت�سر يف املدن ال�سينية، والتي ت�سّببت يف وجود نق�ٍص يف 

املواد الغذائية يف املحال التجارية ونفاٍد للكّمامات واملعّقمات، 

والتي اأ�سبحت �سرورية لأي م�سواٍر ب�سيط خارج ال�سكن.

اإّنهم  لـ»الأيام«  اأم�ص  ت�سريحات  يف  الطلبة  وقال 

اإّل  اأحدهم  يخرج  ول  �سكناهم،  يف  اأيام  منذ  حمبو�سون 

املحال  من  الأطعمة  اإح�سار  بهدف  الق�سوى  لل�سرورة 

باتت  والطرقات  ال�سوارع  اأغلب  اأن  اإىل  منوهني  التجارية، 

خالية من املاّرة وال�سيارات.

وقالت طالبة بحرينية تدر�ص يف جامعة �سيان »جنل�ص 

اإّل  نهائًيا  اخلروج  عن  وامتنعنا  الوقت،  طوال  ال�سكن  يف 

لل�سرورة ا�ستجابة للتعليمات ال�سادرة من اجلهات امل�سئولة 

يف ال�سني وتوجيهات �سفارة مملكة البحرين«.

بعدم  تنبيهنا  »مت  لـ»الأيام«:  ت�سريح  يف  واأ�سافت 

مع  الختالط  نتجّنب  وان  الق�سوى،  لل�سرورة  اإل  اخلروج 

يلب�سون  لل�سرورة  خروجهم  حني  اأنهم  موؤكدة  اأحد«،  اأي 

الكمامات، ويقومون بتعقيم كافة اأغرا�سهم وحاجياتهم ب�سكل 

دائم.

بالقول  ال�سوارع  يف  العام  الو�سع  الطالبة  وو�سفت 

بات  فارغة، واخلوف والذعر  ا�سبحت �سبه  ال�سني  »�سوارع 

العام  والأماكن  الأ�سواق  وحتى  اجلميع،  كافة  على  يخيم 

خالية من النا�ص«.

الكمامات واملعّقمات يف  ا كبرًيا يف  اإن هناك نق�سً وقالت 

ال�سيدليات، حيث نفدت الكمامات لكرثة القبال علها، لدرجة 

انهم مينحوننا كماًما واحد فقط لكل طالب يف اليوم.

اأن�ساأت  ال�سني  يف  البحرين  مملكة  �سفارة  »اإن  واأكدت 

قروب عرب تطبيق برنامج )وي �سات( ال�سيني، حيث طلب 

ال�سخ�سية  مبعلوماتنا  تزويدهم  منا  ال�سفارة  يف  املعنيون 

على  انهم  لنا  اأكدوا  كما  املوجودين،  الطلبة  لعدد  كاإح�ساء 

�سيخاطبون  وانهم  فيها  ندر�ص  التي  اجلامعات  مع  توا�سل 

اجلامعة ب�ساأن متديد الإجازة«.

وقالت اإن اإدارة جامعة »�سيان« اجتمعت، واأ�سدرت قرارا 

ظهر اأم�ص بتمديد الإجازة لتاريخ 24 فرباير املقبل.

تزايد  يف  »كورونا«  فريو�ص  اأن  اأخرى  طالبة  واأكدت 

م�ستمر يوًما بعد يوم من خالل اإعداد امل�سابني.

ملحافظة  التابعة  )وجنو(  منطقة  يف  »نحن  وقالت: 

يف  وحاليا  الإ�سابة،  حالت  فيها  تتزايد  والتي  )زيجيانغ(، 

ا، واحلالة تعترب  )وجنو( و�سل عدد امل�سابني اإىل 32 �سخ�سً

خطرة، ومن اليوم اأعلنوا انه �سوف تتوقف البا�سات«.

وا�سافت: »ان اأجواًء من الذعر واخلوف حتيط بهم كطلبة 

امكانية  امل�ست�سفيات وهناك تكرث  خا�سة وانهم يتدربون يف 

الرحالت  اأقرب  على  حاليا  تبحث  اأنها  اىل  لفتة  العدوى، 

للعودة اىل البحرين، اإّل اأن التذاكر يف ارتفاع والتنّقل اأ�سبح 

�سعًبا«. 

وقالت الطالبة )ز.اأ( لـ»الأيام« عن معاناتها وزميالتها يف 

ال�سكن بالقول »ب�سبب اخل�سية من اخلروج، قّررنا قبل ب�سعة 

اأيام الذهاب اإىل ال�سوبر ماركت وتب�سعنا واأخذنا ما نعتقد اأّنه 

انهن  مبينة  اطول«،  ملدة  يكفينا  احتياجاتنا ومبا  كامل  يلّبي 

يعتمدن يف طعامهن على اخل�سار.

واأ�سارت اإىل اأّنهّن عند اخلروج؛ فاإن هناك خوًفا كبرًيا من 

مل�ص الأ�سياء، واأن ا�ستخدام القفازات بات �سيًئا �سرورًيا جًدا.

مزدحمة  دائًما  كانت  بنا  املحيطة  »ال�سوارع  واأ�سافت 

احد  فال  خالية،  اأ�سبحت  وفجاأة  وال�سيارات،  بالنا�ص 

لب�سا  فيكون  وجد  واإن  نف�سه،  على  خوفا  منزله  من  يخرج 

التجارية  املحال  من  نفدت  الكمامات  اأن  وامل�سكلة  الكمام، 

وال�سيدليات«.

للبحرين  العودة  تذاكر  فان  اأخرى،  ناحية  وتابعت »من 

اإىل   160 بني  ترتاوح  كانت  اأن  فبعد  كثرًيا،  �سعرها  ارتفع 

180، اأ�سبحت الآن حوايل 230 ديناًرا بحرينًيا«.

معهم،  توا�سل  على  البحرين  مملكة  �سفارة  اأن  واأكدت 

وانهم ار�سلوا تعميما للجامعات بال�سني والتي يتواجد فيها 

على  حفاظا  بالدوام  لنا  ال�سماح  بعدم  البحرينيون  الطلبة 

اأعداد  حل�سر  اإح�سائية  بعمل  ال�سفارة  بداأت  حيث  �سالمتنا، 

الطلبة البحرينيني املتواجدين يف ال�سني.

واأ�سارت اىل اأن الطلبة البحرينيني املتواجدين يف البحرين 

- لالإجازة الر�سمية - ي�سعرون بخوٍف كبري وم�سري جمهول 

لو�سعهم، بالرغم من تفّهم غالبية اجلامعات خلطورة الو�سع 

جميع  يخ�سعون  ال�سينيني  امل�سوؤولني  اأن  موؤكدة  احلايل، 

الأ�سخا�ص للفح�ص يف املطار قبل ال�سفر.

 

مكاتب �سفر قّدرت الرتاجع بـ50 %.. والأخرى: جتاوز الـ90 %

انخفا�ض ملحوظ يف حجوزات »�سرق اآ�سيا« ب�سبب »الكورونا«
ح�سني املرزوق:

قال عدد من مالك مكاتب ال�سفريات لـ»الأيام« عن تراجع حجوزات ال�سفر 

هذه  اىل  ال�سفر  من  النا�ص  لتخوف  وذلك  ملحوظ  ب�سكل  اآ�سيا  �سرق  لدول 

الدول نظرا لقربها اىل ال�سني التي ينت�سر فيها مر�ص »كورونا«.

منّوهني اإىل الوقت احلايل من العام ي�سهد ب�سكٍل عام تراجًعا يف احلجوزات 

- وهو الوقت الذي ياأتي بعد عطلة الربيع - حيث ي�سهد عودة الطلبة من 

املدار�ص، اإّل اأن مقارنة احلجوزات بالعام املا�سي تك�سف عن تراجٍع كبري.

مل  الربيع  اإجازة  اأن  احلمد  حممد  الربيع  �سفريات  مكتب  �ساحب  واأّكد 

ت�سهد تراجًعا عن ال�سفر اىل دول �سرق اآ�سيا، بل كانت هناك حجوزات عديدة 

اإل اأّنه بعد عودة امل�سافرين الذين �سافروا خالل فرتة الإجازة �سهدنا عزوف 

م�سهود عن التوجه اىل مثل هذه الدول، علًما اأن احلجوزات ملثل هذه الدول 

املا�سية  الأيام  خالل  الرتاجع  ن�سبة  باأن  وقال  العام،  طوال  قائمة  تكون 

جتاوزت الـ50%، وذلك مقارنًة بالعام املا�سي.

قبل  من  تخوًفا  هناك  باأن  لل�سفريات«  »ناي�ص  مكتب  يف  موظف  وقال 

املواطنني حتى وهم يف مملكة البحرين من انتقال هذا الفايرو�ص لهم، لذلك 

قام البع�ص بتاأجيل �سفرهم، يف حني قام عدد من الزبائن بتغيري وجهاتهم 

اىل دول اأخرى مثل تركيا او الدول الوروبية ودبي.

واأ�سار اإىل اأن الأيام الأخرية �سهدت تراجًعا كبرًيا يف احلجوزات للدول 

املجاورة لل�سني يتجاوز الـ%90.

واأّكد مدير �سركة الو�سط لل�سفريات حممد عبدالعال باأن هناك خماوف 

ال�سني،  من  القريبة  الآ�سيوية  ال�سرق  الدول  اإىل  ال�سفر  من  الكثريين  لدى 

ومار�ص  فرباير  �سهر  الدول خالل  لهذه  فهناك حجوزات  ذلك  اأّنه ورغم  اإّل 

الدول«،  لهذه  امل�سافرين  قبل  من  الغاوؤها  يتم  ومل  قائمة  زالت  ل  القادمني 

منوًها اإىل وجود تفاوت يف الرتاجع حيث اأن بع�ص الدول مل تتاأّثر اإّل بن�سبة 

10% من احلجوزات.

 وجاءت ن�سب الرتاجع عن ال�سفر اىل دول �سرق اآ�سيا متفاوتة بح�سب 

ملحوظ  ب�سكل  تراجًعا  هناك  ان  اىل  البع�ص  ا�سار  ال�سفريات، حيث  مكاتب 

تتجاوز  ول  معتدلة  الرتاجع  ن�سبة  ان  البع�ص  قال  بن�سبة 99%، يف حني 

كانت  الدول  هذه  ملثل  ال�سفر  عن  الرتاجع  ن�سبة  ان  اآخرون  وقال  الـ%50، 

طفيفة وغري ملحوظة ب�سكل كبري ول تتجاوز ما ن�سبته 10% مقارنة بالعام 

ا واأن املو�سم احلايل لل�سفر تنخف�ص فيه احلجوزات نظًرا  املا�سي، خ�سو�سً

لنتهاء عطلة الربيع لطلبة املدار�ص«.

 احد املحالت يف ال�سني خاليا من الأطعمة

عـــودة كبيرة لطلـبــة الـبحـريــــن من الصـــين/ انخفاض ملحوظ في حجوزات »شرق آسيا« بسبب »الكورونا«

https://www.alayam.com/alayam/first/838889/News.html
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عوا�صم - وكالت:

�صّححت منظمة ال�صحة العاملية الثنني تقييمها لتهديد 

»مرتفًعا«  اأ�صبح  اأنه  معتربًة  امل�صتجّد،  كورونا  فريو�س 

على امل�صتوى الدويل ومل يعد »معتدلً«، كما كانت ت�صفه 

حتى الآن ب�صبب »خطاأ يف ال�صياغة«.

الفريو�س  خطر  اللحظة  حتى  تعترب  املنظمة  وكانت 

الإقليمي  امل�صتوى  على  ومرتفًعا  ال�صني  يف  جًدا  »مرتفًعا 

ومعتدلً على امل�صتوى الدويل«. وقال متحدث با�صم املنظمة 

ومقّرها جنيف »كان هناك خطاأ يف ال�صياغة و�صححناه«.

واأعلنت ال�صلطات يف مدينة بكني الثنني اأول حالة وفاة 

يف العا�صمة ال�صينية جراء فريو�س كورونا امل�صتجّد.

وال�صحية رجل يبلغ خم�صني عاماً زار مدينة ووهان، 

بكني  اإىل  عودته  وبعد  يناير  من  الثامن  يف  الوباء،  مركز 

ما  وفق  مرتفعة،  حرارة  مع  مبر�س  اأ�صيب  اأيام  ب�صبعة 

جراء  الثنني  وق�صى  العا�صمة.  يف  ال�صحة  جلنة  اأفادت 

ف�صل يف التنف�س.

ال�صني  يف  م�صريون  عالقون  ك�صف  اأخرى،  جهة  من 

تف�صي  ب�صبب  يعي�صونها  التي  الرعب  حلظات  تفا�صيل 

ووهان  مدينة  يف  وحتديًدا  »كورونا«،  فريو�س  وانت�صار 

التي تف�صى فيها الوباء القاتل.

يقيمون  اإنهم  و»احلدث.نت«  لـ»العربية.نت«  وقالوا 

يف منازلهم منذ الإعالن عن تف�صي الوباء ول ي�صتطيعون 

الطعام  من  اليومية  احتياجاتهم  ل�صراء  اخلروج 

د�صنت  بكني  يف  امل�صرية  ال�صفارة  اأن  م�صيفني  وال�صراب، 

للتوا�صل بينهم  جمموعة ترا�صل عرب تطبيق »وي �صات« 

وتلقي  باأمورهم  يتعلق  ما  كل  ومتابعة  ال�صفارة،  وبني 

ا�صتف�صاراتهم.

اأبوالعز، �صيديل م�صري من  ويقول الدكتور م�صطفى 

مدينة  يف  ويقيم  البالد،  جنوب  اأق�صى  �صوهاج  حمافظة 

ووهان ال�صينية، حيث يدر�س للح�صول على الدكتوراه، اإن 

عدد امل�صريني الذين يقيمون يف ووهان وغالبيتهم طالب 

وباحثون يدر�صون يف اجلامعات ال�صينية للح�صول على 

اأ�صرة، ومبا ي�صل  املاج�صتري والدكتوراه يبلغ نحو 253 

اإىل 500 فرد، وجميعهم الآن يتح�صنون يف منازلهم ول 

يخرجون منها باأمر من ال�صلطات ال�صينية خ�صية اإ�صابتهم 

بالفريو�س القاتل.

امل�صريني  غالبية  اأن  لـ»العربية.نت«  وي�صيف 

يتوا�صلون مع ال�صفارة عرب تطبيق »وي �صات«، م�صرًيا اإىل 

اأنه من ح�صن احلظ اأن جميعهم متكن من تدبري احتياجاته 

واحتياجات اأ�صرته ملدة 15 يوًما كاملة، ب�صبب بدء اإجازة 

ال�صنة ال�صينية اجلديدة التي ت�صتمر ملدة اأ�صبوعني.

التجارية  العطلة تغلق املحال  اأنه خالل تلك  واأ�صاف 

اأن  اإىل  م�صرًيا  متاًما،  والبالد  املدينة  احلركة يف  وتتوقف 

لبحث  ال�صينية،  ال�صلطات  مع  تتوا�صل  امل�صرية  ال�صفارة 

حفظ  مع  م�صر،  اإىل  واإجالئهم  لرتحيلهم  املنا�صب  املوعد 

عند  جديد  من  درا�صتهم  ل�صتكمال  العودة  يف  حقوقهم 

ا�صتتباب الأمور والتخل�س نهائًيا من الوباء القاتل.

من جانبها، تقول عزة عبدالوهاب باحثة م�صرية من 

على  للح�صول  ال�صني  يف  وتدر�س  الإ�صماعيلية،  حمافظة 

الدكتوراه يف اللغة ال�صينية، اأنها تقيم يف منزلها مبفردها 

الوباء،  تف�صي  ب�صبب  اخلروج  ت�صتطيع  ول  اأيام   5 منذ 

وتنتظر  الإنرتنت  عرب  يومًيا  اأ�صرتها  تطمئن  اأنها  موؤكدة 

قرار ال�صلطات ال�صينية بال�صماح لهم بالرتحيل اإىل م�صر 

وبطريقة اآمنة.

وت�صري اإىل اأن ال�صفارة امل�صرية يف بكني ح�صلت على 

بياناتهم وتتوا�صل معهم عرب تطبيق »وي �صات« وتطالبهم 

الكبرية،  والتجمعات  املزدحمة  الأماكن  بتجنب  دائًما 

وتفادي اخلروج من املنزل اإل لل�صرورة، خا�صة بالن�صبة 

الحتفال  بدء  مع  ل�صيما  ووهان،  مدينة  يف  للمقيمني 

اأ�صواق احليوانات،  باأعياد راأ�س ال�صنة ال�صينية، وجتّنب 

غري  اللحوم  مثل  احليوانات  من  تاأتي  التي  واملنتجات 

املطهية، موؤكدة اأن �صوارع املدينة خالية من املارة واحلياة 

فيها �صبه متوقفة، ما عدا بع�س املحال ال�صغرية جًدا التي 

تفتح اأبوابها لبيع بع�س الحتياجات ال�صرورية.

�أحد �أفر�د �لأمن يرتدي مالب�س و�قية للم�شاعدة يف وقف �نت�شار �لفريو�س �لقاتل �لذي بد�أ يف ووهان. )�أ ف ب(

بكني تعلن اأول حالة وفاة يف العا�صمة جراء الفريو�س 

ا  »ال�صحة العاملية« ت�صّحح تقييمها لتهديد كورونا امل�صتجّد اإىل »مرتفع« دولًيّ

كابول - )د ب اأ(: 

 قال املتحدث با�صم حركة طالبان الأفغانية 

ذبيح اهلل جماهد اإن احلركة اأ�صقطت اأم�س الثنني 

البالد،  �صرقي  جنوب  اأمريكية  جت�ص�س  طائرة 

ما اأ�صفر عن مقتل عدد من �صباط ال�صتخبارات 

الأمريكية. 

واأ�صاف جماهد اأن الطائرة الأمريكية كانت 

يف مهمة جت�ص�س يف املنطقة حينما مت اإ�صقاطها، 

م�صريا اإىل مقتل جميع اأفراد الطاقم. ومل يت�صح 

منت  على  كانوا  الذين  الأ�صخا�س  عدد  بعد 

الطائرة. 

الأمريكية  القوات  الآن  حتى  تعلّق  ومل 

على  )الناتو(  الأطل�صي  �صمال  حلف  قوات  اأو 

احلادث. 

اأنها  املا�صي  يف  طالبان  حركة  زعمت  وقد 

ع�صكرية  مروحية  طائرات  بنجاح  اأ�صقطت 

اأفغانية اأو اأمريكية، لكن هذه الدعاءات مل يتم 

التحقق منها دائًما. 

وقد ت�صاربت ت�صريحات امل�صوؤولني الأفغان 

حول طبيعة حادث حتطم طائرة وقع يف وقت 

ت�صكيك  اإىل  الت�صارب  وذهب  اأم�س،  �صابق 

البع�س يف وقوع حادث من الأ�صا�س. 

وقال علي �صينا �صعيد املتحدث با�صم وزارة 

لأي  حادثة حتطم  ت�صجل  مل  الوزارة  اإن  النقل 

طائرة مدنية، كما مل توؤكد هيئة الطريان املدين 

وقوع حادثة. 

وحيد  الأفغاين  غزين  اإقليم  حاكم  وي�صر 

اهلل كليم زاي على اأن طائرة �صقطت يف منطقة 

تقارير  بذلك �صحة  موؤكدا  بالإقليم،  ياك«  »ديه 

ل�صركة  تابعة  طائرة  ب�صقوط  اأفادت  اإعالمية 

»اأريانا« اململوكة للدولة، وهو ما نفته ال�صركة 

نف�صها. 

حاكم  با�صم  املتحدث  نوري،  عارف  وقال 

اإقليم غزين، اإن الطائرة حتطمت يف منطقة ديه 

ياك يف حوايل ال�صاعة الواحدة ظهرا بالتوقيت 

املحلي )11:00 بتوقيت جرينت�س(. 

فيها  ا�صتعلت  الطائرة  اأن  نوري  واأ�صاف 

غري  من  اأنه  اإىل  م�صرًيا  حتطمها،  فور  النريان 

املرجح جناة اأي �صخ�س من احلادث. 

وتابع نوري قائال اإنه مت اإر�صال فرق اإنقاذ 

كان  اإذا  ما  يت�صح  مل  لكن  احلادث  مكان  اإىل 

مقاتلو طالبان �صيمنعونهم من الو�صول اإليها. 

جمل�س  ع�صو  اأكربي،  داد  خالق  اأكد  كما 

اإقليم غزين، وقوع احلادث، قائالً اإن عدد القتلى 

غري وا�صح. 

تكون  رمبا  اإنها  امل�صوؤولني  بع�س  وقال 

�صغرية.  خا�صة  طائرة  اأو  ع�صكرية،  طائرة 

املحتمل  املوقع  على  طالبان  حركة  وت�صيطر 

لتحطم الطائرة.

�لقو�ت �لأفغانية تتجه نحو موقع حتطم �لطائرة يف مقاطعة غزنة. )رويرتز(

طالبان تعلن اإ�صقاط طائرة ع�صكرية اأمريكية ومقتل جميع ركابها 

العراق- وكالت

اأمرا بالقب�س  اأ�صدر الق�صاء العراقي 

علي،  ال�صيخ  فائق  العراقي  النائب  على 

اإثر �صكوى تقدم بها زعيم حتالف الفتح 

هادي العامري.

حمكمة  حتقيق  قا�صي  واأ�صدر 

النائب  بحق  ق�صائيا  قرارا  »الكرادة« 

�صكوى  اإثر  علي،  ال�صيخ  فائق  العراقي، 

تقدم بها �صده العامري قبل 7 اأيام.

جاء  القا�صي،  قرار  ن�س  وبح�صب 

حتالف  زعيم  تقدمي  بعد  املحكمة  قرار 

مدمج  وقر�س  وتغريدات  وثائق  الفتح، 

يف  النائب  �صد  املحكمة  اإىل  دي«،  »�صي 

الربملان العراقي فائق ال�صيخ علي.

ت�صريحات  اإىل  الق�صية  وتعود 

لذعة، للنائب الربملاين ال�صيخ علي، �صد 

دوليا،  مبالحقته  فيها  توعده  العامري، 

بتهم قال اإنها تتعلق بـ»جرائم قتل« �صد 

العراقيني.

تلفزيونية،  مقابلة  يف  واتهمه 

الطيارين  مقتل  عن  بـ»امل�صوؤولية 

النظام  �صقوط  بعد  العراقيني  وال�صباط 

ال�صابق، عرب فيلق بدر«.

عزمه  علي،  ال�صيخ  فائق  واأكد 

»التوا�صل مع املحكمة اجلنائية الدولية، 

جرائم  ارتكاب  بتهمة  العامري  ملالحقة 

احلرب  خالل  العراقيني،  �صد  قتل 

 ،»2003 عام  وبعد  الإيرانية  العراقية 

هادي  يا  بيننا  »الأيام  بالقول  م�صددا 

العامري«.

اأكرث  من  علي  ال�صيخ  ويعترب 

يف  للحكومة  املعار�صة  ال�صخ�صيات 

وا�صتخدم  حاليا،  العراقي  ال�صارع 

من  عدد  ملهاجمة  )تويرت(  على  ح�صابه 

رئي�ًصا  بتن�صيبه  واملطالبة  ال�صيا�صيني، 

للوزراء يف العراق.

العراق.. اأمر ق�صائي

 بالقب�س على فائق ال�صيخ علي

بريوت- رويرتز

لعام  الدولة  ميزانية  اللبناين  الربملان  اأقر 

املال  جلنة  رئي�س  اأن  رغم  الثنني   2020

اليرادات  اإن  قال  كنعان  اإبراهيم  واملوازنة 

املتوقعة قد ل تكون واقعية.

العجز  ن�صبة  اإن  لـ)رويرتز(  كنعان  وقال 

املتوقعة يف املوازنة هي �صبعة باملئة من اإجمايل 

املاأمول  املعدل  من  اأكرب  وهي  املحلي،  الناجت 

انكما�س  مع  باملئة   0.6 بلغ  والذي  اأ�صال،  به 

القت�صاد وخنقه ب�صبب اأزمة ال�صيولة.

بو�صط  الربملان  يف  النواب  اجتماع  واأثناء 

بريوت ملناق�صة امليزانية، قام املتظاهرون باإلقاء 

احلجارة على رجال �صرطة مت ن�صرهم بالقرب 

احلريري  �صعد  حكومة  وكانت  الربملان.  من 

اأن  قبل   ،2020 ميزانية  اأ�صل  �صاغت  قد 

الأول حتت �صغط  ت�صرين  اأكتوبر  ت�صتقيل يف 

دفعت  التي  احلاكمة  النخبة  الحتجاجات �صد 

لبنان نحو اأ�صواأ اأزمة منذ عقود.

ح�صان  الوزراء  رئي�س  قال  الربملان،  واأمام 

املا�صي  الأ�صبوع  حكومته  ت�صكلت  الذي  دياب 

بدعم من جماعة حزب اهلل وحلفائها ال�صيا�صيني 

اإن حكومته لن تعرقل ميزانية الدولة. ولبنان 

عن  ناجمة  واقت�صادية  مالية  اأزمة  خ�صم  يف 

ف�صال  الدولة،  وف�صاد  الإدارة  �صوء  من  عقود 

عن اأزمة �صيولة دفعت البنوك اإىل فر�س قيود 

غري قانونية على اأموال املودعني وتراجع �صعر 

اللرية.

اإيف  جان  الفرن�صي  اخلارجية  وزير  وقال 

اللبنانية  احلكومة  اإن  الثنني  اليوم  دريان  لو 

واأ�صاف  تغيريات  جتري  اأن  يجب  اجلديدة 

»يجب على احلكومة اأن تتخذ اجراءات ل غنى 

ويقول  ببقائها«.  تتعلق  م�صاألة  اإنها  عنها... 

حمللون اإن احلكومة اجلديدة �صتكافح من اأجل 

اخلليج  دول  من  خا�صة  الأجنبي  الدعم  ك�صب 

من  وا�صنطن  مع  بالقلق  ت�صعر  التي  العربية 

نفوذ حزب اهلل املتزايد يف بريوت.

الربملانية  وقال كنعان يف م�صتهل اجلل�صة 

ل  قد  تقديرها  املعاد  »الواردات  اإن  الثنني  يوم 

تكون واقعية يف �صوء النكما�س القت�صادي«.

واأ�صاف اأنه يجب تخفي�س اأ�صعار الفائدة، 

على  قادرة  تكون  لن  الدولة  اإيرادات  فاإن  واإل 

�صمع  اأنه  م�صيفا  الديون،  خدمة  تكلفة  تغطية 

بانتظار  »ونحن  �صتنخف�س  الفائدة  اأ�صعار  اأن 

اللتزام الكامل«.

وتفجر  اجلل�صة  الأحزاب  بع�س  وقاطعت 

حكومة  اأن  اإذ  اجلل�صة  د�صتورية  حول  جدال 

تنل  ومل  بعد  الوزاري  بيانها  تقدم  مل  دياب 

الثقة، ومل تعد اأرقام املوازنة.

�أع�شاء �لربملان �للبناين يح�شرون جل�شة �لربملان. )رويرتز(

رئي�س جلنة املال واملوازنة: البالد تواجه اأزمة اقت�صادية ومالية كبرية
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 ولي العهد يترأس مجلس الوزراء: 
توفير أجهزة الفحص المبكر للكشف عن »كورونا«

وجه صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل��س الوزراء إلى س��رعة توفير أجه��زة الفحص المبكر 
للكش��ف عن م��رض »كورون��ا« بفحص العين��ات وتوفير 

التجهيزات الالزمة للتعامل مع أي تطور محتمل.
ورأس صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائ��ب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س الوزراء الجلس��ة 
االعتيادي��ة األس��بوعية لمجلس الوزراء بقص��ر القضيبية 
اإلثني��ن، حيث أدلى األمين العام لمجلس الوزراء د.ياس��ر 

الناصرعقب الجلسة بالتصريح التالي:
أش��اد مجلس الوزراء بلقاء حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المف��دى، مع أخيه 
صاحب الجالل��ة الملك محمد الس��ادس عاه��ل المملكة 
المغربي��ة الش��قيقة خالل الزي��ارة األخوية الت��ي قام بها 

جاللة العاهل المفدى إلى المملكة المغربية.
وأكد المجلس عل��ى عمق العالقات األخوية الوطيدة التي 
تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الش��قيقة 

وبدور هذا اللقاء األخوي في دعم وتعزيز هذه العالقات.
ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء، الجهات الحكومية 
إل��ى مواصلة رفع كفاءة الخدم��ات الحكومية والعمل على 
تعزيز التنافسية واإلبداع واالبتكار لتطوير األداء الحكومي 
وتحس��ين جودة الخدمات الحكومي��ة بكفاءة وفاعلية من 

قبل مراكز الخدمة الحكومية.
ووجه سموه الشكر إلى مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة 
عل��ى تصني��ف الفئ��ة الذهبي��ة للع��ام 2019 وعددها 8 
ضمن برنامج »تقييم« وه��ي هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية ممثلة بخدمات بطاقة الهوية بمجمع السيف 
بالمح��رق، وهيئة الكهرباء والماء ممثلة في مركز خدمات 
المش��تركين في مزاي��ا بالزا، وصن��دوق العمل »تمكين« 
ممثاًل بمركز خدمة العمالء بمجمع السيف، ووزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة ممثلة بمركز البحرين للمستثمرين.
وشملت مراكز الخدمة الحكومية، وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة ممثلة بمركز فحص المعادن، ووزارة األشغال 
وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني ممثل��ة ببلدية 
الش��مالية في مبنى بلدي��ة مدينة حم��د، والهيئة العامة 
للتأمي��ن االجتماعي ممثل��ة في مركز االس��تقبال بمجمع 
الس��يف في المحرق، والهيئة العام��ة للتأمين االجتماعي 

ممثلة بمركز االستقبال الرئيس.
كما ش��كر صاحب الس��مو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، مراكز الخدمة 
الحكومية الحاصلة على الفئة الفضية وعددها ثمانية وهي 
وزارة الداخلي��ة ممثل��ة بالمنفذ البح��ري، ووزارة الداخلية 
ممثلة بمدرس��ة تعليم الس��ياقة قس��م رخص الس��واق، 
ووزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية ممثلة بمركز المحرق 
االجتماعي، ووزارة األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي ممثلة بمركز أمانة العاصمة، وجهاز المس��احة 
والتسجيل العقاري ممثاًل بمبنى سنابس، ووزارة الداخلية 
ممثل��ة بف��رع اإلدارة العام��ة للم��رور ب��إدارة المعلومات 
الجنائي��ة، ووزارة المواص��الت واالتص��االت ممثلة ببريد 
الرف��اع، ووزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية ممثلة بمركز 
المنام��ة االجتماعي. ونظر مجلس ال��وزراء في المذكرات 

المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أواًل: خالل اس��تعراض مجلس الوزراء لإلجراءات االحترازية 
الت��ي تتخذه��ا وزارة الصحة لمنع وص��ول فيروس كورونا 
إلى البالد، وجه صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء إلى ربط 
مختبرات وزارة الصحة العامة مع كبريات مراكز الس��يطرة 

على األمراض والوقاية منها ومع المنظمات الدولية.
فيما اطلع مجلس الوزراء من خ��الل مذكرة وزيرة الصحة 
على اإلج��راءات االحترازية والوقائية الج��اري اتخاذها في 
المناف��ذ وتفعي��ل المراقبة الصحية لمن��ع وصول فيروس 
كورون��ا، إضاف��ة إلى تعزي��ز الرص��د والمراقب��ة الوبائية 

له��ذا المرض، حيث اطمأن مجل��س الوزراء إلى اإلجراءات 
واالس��تعدادات التي قامت بها مملكة البحرين حتى اآلن 

والتي تتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.
ثانيًا: بناء على توصية اللجنة التنس��يقية برئاس��ة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء، قرر مجلس الوزراء أن تس��توعب 
الحكوم��ة القيم��ة المضاف��ة المس��تحقة عل��ى خدم��ات 
الكهرب��اء والماء بحيث تك��ون التعرفة الحالي��ة للكهرباء 
والماء ش��املة لمبلغ القيمة المضافة، وأن يكون البدء في 

التطبيق اعتبارًا من شهر فبراير 2020.
وواف��ق المجل��س لهذا الغرض على مش��روع ق��رار وزاري 
بشأن إضافة مادة جديدة برقم »6« مكررًا إلى القرار رقم 
)1( لسنة 2016 بش��أن تعرفة استهالك الكهرباء والماء، 
وذلك ف��ي ضوء المذكرة المرفوع��ة بهذا الخصوص من 

وزير شؤون الكهرباء والماء.
ثالثًا: تنفيذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي ولي العهد نائب 
القائ��د األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء بوضع 
اآلليات لتس��هيل إجراءات صرف الدعم الحكومي المباشر، 
واف��ق مجل��س الوزراء عل��ى توحيد موعد ص��رف 5 برامج 
مقدم��ة م��ن وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة ووزارة 
اإلسكان بحيث يتم في المرحلة األولى صرف الدعم دفعة 
واحدة في تاريخ واحد وهو 15 من كل ش��هر بدءًا من 15 
فبراير 2020 بإش��راف وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية، 
ويستثنى من ذلك بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء 
عالوة تحس��ين المعيش��ة للمتقاعدين بحيث يتم صرفها 

في موعدها الحالي.
وأن يتم في المرحلة الثانية إعداد قاعدة بيانات معلوماتية 
مركزي��ة وموح��دة لجميع برام��ج الدعم لزي��ادة كفاءتها 
بحيث يكون هناك س��جل واحد للمس��تفيد دون المساس 
بالضوابط المعتمدة والمعايير المعمول بها حاليًا للتأهل 
لتل��ك البرام��ج وذلك في ض��وء المذك��رة المرفوعة لهذا 

الغرض من وزير العمل والتنمية االجتماعية.
رابعًا: كلف صاحب الس��مو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجل��س ال��وزراء المجلس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاس��ة س��مو الش��يخ 
محمد بن مب��ارك آل خليفة نائب رئي��س مجلس الوزراء، 
بدراس��ة االقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن 
إيج��اد الحلول الالزمة للطلب��ة البحرينيين الحاصلين على 

شهادات جامعية من الصين ولم تتم معادلتها.
خامس��ًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن 
وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف يحدد رس��وم 
القي��د والتجدي��د في ج��دول الوس��طاء عم��اًل بنصوص 
المرسوم بقانون بشأن الوساطة بتسوية المنازعات وذلك 
عماًل بالتوصي��ة المقدمة م��ن اللجنة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس 

الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية الخدمات 
الجوي��ة بين حكومة مملكة البحري��ن وحكومة جمهورية 

إيطالي��ا والتي ته��دف إلى تعزي��ز التعاون بي��ن البلدين 
الصديقين في مجال النقل الجوي وتسهيل إنشاء وتشغيل 
خدم��ات جوية بي��ن وفيم��ا وراء إقليميهم��ا، وذلك عماًل 
بتوصية اللجنة الوزارية للش��ئون القانونية والتش��ريعية 
الت��ي عرضها معالي نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء رئيس 

اللجنة المذكورة.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية 
وف��ق اإلج��راءات الدس��تورية والقانونية مش��روع قانون 
بالتصدي��ق على اتفاقي��ة الخدمات الجوي��ة بين البحرين 
والمالدي��ف الت��ي وقعت بي��ن الجانبين في 25 س��بتمبر 

.2019
ثامنًا: اس��تعرض مجل��س ال��وزراء اإلنجازات والمش��اريع 
التربوية واإلنش��ائية والمهام الت��ي قامت بتنفيذها وزارة 
التربية والتعليم وبما ستنفذه من برامج ومشاريع لتحقيق 
األهداف العام��ة واألولويات الواردة الت��ي حددها برنامج 
الحكومة 2019 – 2020 وما اش��تمل عليه من سياس��ات 
ومب��ادرات وأولويات، وم��ن أهمها تطوير قط��اع التعليم 
العال��ي ومخرجاته واالرتقاء بجودة عم��ل الكادر التعليمي 
وإدارة المدارس واالس��تفادة من التجارب الدولية وأفضل 
الممارس��ات لتطوي��ر المؤسس��ات التعليمي��ة وتش��جيع 
االستثمار في القطاع التعليمي والتي عرضها وزير التربية 
والتعليم من خ��الل المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء 
بإنج��ازات ومه��ام وزارة التربي��ة والتعلي��م ف��ي برنامج 

الحكومة.
تاس��عًا: وافق مجلس الوزراء على احتضان مملكة البحرين 
لمؤتم��ر الرياضة الخليج��ي اإلقليمي خ��الل الفترة 25 - 
27 فبراي��ر 2020 والهادف إلى اس��تعراض تجارب الدول 
ونجاحه��ا ال��ذي حققته في مش��روع القي��ادات الرياضية 
الشابة وإتاحة الفرصة للمعلمين والقادة الشباب لتطوير 

مهاراتهم.
عاش��رًا: واف��ق مجلس الوزراء على مش��روع ق��رار بتعديل 
بعض رس��وم البلدية المنص��وص عليها ف��ي القرار رقم 
)5( لس��نة 2010، ويلغي مش��روع القرار المقدم من وزير 
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني الرسوم 
اإلضافية المفروض��ة على خدمات التخلص من المخلفات 
بعد الس��اعة الرابعة مس��اء ال��واردة في الج��دول المرفق 

للقرار رقم )5( لسنة 2010 .
وفي بن��د التقاري��ر الوزارية، تاب��ع مجلس ال��وزراء إلتزام 
الش��ركات الصناعي��ة بمدين��ة س��لمان الصناعي��ة بالحد 
بالقواني��ن والتش��ريعات البيئي��ة، وتطبيق االش��تراطات 
الممنوحة لهم ضمن التراخيص البيئية في ضوء تدشين 
مشروع التدقيق البيئي على الشركات الصناعية، بالتعاون 
مع المجلس األعلى للبيئة، من خالل التقرير المرفوع لهذا 

الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
فيما أخذ المجلس علمًا بنتائ��ج المنتدى العالمي للتعليم 
2020 ال��ذي عقد في المملكة المتح��دة مؤخرًا من خالل 
وزي��ر التربي��ة والتعلي��م، وورش العمل الت��ي عقدت في 
لندن بشأن مشروع المدينة الرياضية بالصخير من خالل 

التقرير المرفوع من وزير شؤون الشباب والرياضة.

ربط مختبرات 
»الصحة« مع كبريات 

 مراكز السيطرة 
على األمراض

توحيد موعد صرف 
الدعم الحكومي 

15 من كل شهر 
اعتبارًا من فبراير

توجيه الجهات 
الحكومية لمواصلة 

رفع كفاءة 
الخدمات وتعزيز 

التنافسية

تحسين جودة 
الخدمات 

الحكومية بكفاءة 
وفاعلية من قبل 

مراكز الخدمة

8 مراكز خدمة 
حاصلة على 

»الذهبية« و8 على 
»الفضية« لعام 

2019

الحكومة تستوعب 
القيمة المضافة 
المستحقة على 
»الكهرباء والماء«

إعداد قاعدة بيانات 
معلوماتية مركزية 

وموحدة لجميع 
برامج الدعم

حلول للبحرينيين 
الحاصلين على 

شهادات جامعية 
من الصين ولم تتم 

معادلتها
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وقال أولياء أمور بعض الطلبة الدارســـين بمنطقة 
“شـــيان” لـ “البالد” إن أن السفارة اكتفت بالتواصل 
اإللكترونـــي مـــع الطلبة دون تفاعـــل إلجالئهم من 

الصين أو تقديم عرض لهم لتأمين رحالت للعودة.
وبينـــوا أن كلفـــة عودة الطلبـــة للبحرين على نفقة 

أولياء األمور، وليس السفارة.

25 طالبا بحرينيا بمطار صيني 
ورحلــة العــودة على نفقتهــم
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أنقـــذت العنايـــة اإللهيـــة طفـــال يبلـــغ مـــن العمر 4 ســـنوات 
مـــن الغرق فـــي أحد أحواض تجمع مياه األمطار بإســـكان 

الساية الكائن في منطقة البسيتين.
وكان أحـــد األطفـــال من ســـكان المنطقة قد ســـقط صباح 
اإلثنيـــن فـــي واحـــدة مـــن األحـــواض التســـعة المحيطـــة 
باإلســـكان، حيث أدركه أحد أقربائه لدى مشاهدته الطفل 
وهو طافح فوق سطح الماء، وسارع في نقله لمستشفى 

الملك حمد.
ووفقـــا لممثـــل المنطقة البلـــدي وحيد المناعـــي، فإن والد 
الطفـــل قد ســـبق لـــه الطلب من وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني بطمر هذه األحواض التي 

تشكل مصدر خطر على أطفال المنطقة.
وحمل الممثل البلدي الوزارة مسؤولية أي حادث تتسبب 
بـــه هـــذه الحفر التـــي أنشـــئت كبديل مؤقت عـــن توصيل 

المنطقة بشبكات تصريف األمطار.
وأشار إلى أن مجمع 228 يعد واحدا من أرقى المجمعات 
الســـكنية، إال أن عـــدم توصيل وزارة األشـــغال والبلديات 

المنطقـــة بشـــبكات تصريف مياه األمطـــار جعل من الحفر 
بيئـــة خصبة لتكاثر البعوض والحشـــرات، ومصائد للموت 

بعد سقوط األمطار.

الطفل أثناء تلقيه الرعاية بمستشفى الملك حمد

ــوض أمـــطـــار ــ ــي حـ ــ ــرق ف ــ ــغ ــ ــن ال ــ ــاة طـــفـــل م ــجـ نـ
ما بعـد المطـر... “حفر السايـة” بؤر خطـر

المنامة - األوقاف الجعفرية

نظمـــت وزارة الصحة بالتعـــاون مع إدارة 
األوقـــاف الجعفرية حملة الفحص الطبي 
الشـــامل )احـــم قلبـــك 2(؛ للكشـــف المبكر 
عن األمراض المزمنة غير الســـارية؛ لرفع 
الفحوصـــات  وإجـــراء  الوعـــي  مســـتوى 
الوقائيـــة والحصـــول علـــى االستشـــارات 
الطبيـــة من جانب األطبـــاء والمختصين؛ 

لفحص موظفي ومنتسبي اإلدارة.
بمقـــر  أقيمـــت  التـــي  الحملـــة  وانطلقـــت 
صبـــاح  الســـيف  ضاحيـــة  فـــي  اإلدارة 
نائـــب رئيـــس  )اإلثنيـــن( بحضـــور  أمـــس 
مجلس األوقـــاف الجعفرية علي محمود 
وبمشـــاركة أعضاء المجلـــس عبدالجليل 
الطريـــف وعبدالجليـــل البحارنة، ورئيس 
حملـــة “احم قلبـــك” بـــوزارة الصحة كوثر 
العيـــد. وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة فـــي ظـــل 
االهتمـــام الـــذي توليـــه الحكومـــة لصحة 
جميـــع الســـكان، إذ تســـعى وزارة الصحة 

مـــن خالل تشـــجيع ودعم هـــذه الحمالت 
التوعوية الصحيـــة إلى الحد من مخاطر 
انتشـــار األمـــراض المزمنـــة وتعزيـــز دور 
الحيـــاة  أنمـــاط  تحســـين  فـــي  األفـــراد 
الصحية والكشف المبكر لالرتقاء األمثل 
مســـتوى  وتعزيـــز  الصحيـــة  بالخدمـــات 
الوعـــي الصحـــي المجتمعـــي واشـــتملت 
الفعاليـــة علـــى إجـــراء أهـــم الفحوصـــات 

الطبية لموظفي اإلدارة.
وبهـــذه المناســـبة أشـــارت العيـــد إلـــى أن 
هـــذه الحملـــة تقـــام للمـــرة الثانيـــة علـــى 
التوالي، وأن عدد المشـــاركين في إجراء 
موظفـــا   61 بلـــغ  الوقائيـــة  الفحوصـــات 
وموظفـــة مـــن منتســـبي اإلدارة، و3 مـــن 
أعضـــاء مجلـــس األوقـــاف ليبلـــغ العـــدد 

اإلجمالي 64 مشاركا.

للكشـــف المبكـــر عـــن األمـــراض المزمنـــة غيـــر الســـارية
فحوصات وقائية لـ 64 موظفا في “الجعفرية”

واكبــت صحيفــة “البــاد” عــودة مجموعة من طلبة البحرين الدارســين بجامعات صينيــة بعد مخاوف من 
تفشي فيروس كورونا.

Xian� “وزود الطلبة مندوبة “الباد” بمجموعة صور وفيديوهات ألجواء مغادرتهم مطارا بالصين واسمه 
.”yang international airport

 وعدد الطلبة العائدين يصل إلى 25 صعدوا بطائرة متجهة للمنامة.

زينب العكري

أكدت منظمة الصحة العالمية للشـــرق المتوسط 
بفيـــروس  إصابـــة  حـــاالت  أي  وجـــود  عـــدم 
“الكورونـــا”، ولم يتم اإلبالغ عن أي حاالت وذلك 
في كل دول الخليج، )المملكة العربية واإلمارات 
وكافـــة  وقطـــر(،  وعمـــان  والكويـــت  والبحريـــن 
دول إقليم شـــرق المتوســـط. ونصحت المنظمة 
التأهـــب واالســـتجابة  قـــدرات  البلـــدان بتعزيـــز 
لديها، ووِضعت خطة إقليمية لتحســـين التأهب 
واالســـتعداد للعمليـــات فـــي البلـــدان مـــن خـــالل 

االســـتعانة بنهـــج لتقييـــم المخاطـــر وتـــم بالفعل 
تفعيـــل التحري عند الدخول فـــي معظم البلدان 
باإلقليـــم، ويجـــري جمـــع تفاصيل بشـــأن تدابير 

التحّري عند الدخول.
وفـــي تقريـــر للمنظمـــة صـــدر أمـــس فـــي ضـــوء 
الوضع العالمي المستمر المتعلق بانتقال فيروس 
كورونـــا المســـتجد، يواصـــل المكتـــب اإلقليمـــي 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة العمـــل عـــن كثـــب مع 
الـــدول األعضـــاء فـــي إقليـــم شـــرق المتوســـط؛ 
لضمان تســـريع وتيـــرة الجهود الوطنيـــة للتأهب 

واالســـتجابة وعلـــى نحـــو يتوافـــق مـــع اللوائـــح 
الصحية الدولية.

وأشـــارت المنظمـــة إلى أنه تم اإلبـــالغ عن 1320 
حالة مؤكـــدة مصابة بفيروس كورونا المســـتجد 
على مستوى العالم، منها 1297 حالة في الصين؛ 
كمـــا تـــم اإلبـــالغ عـــن نحـــو 237 شـــخًصا مصاًبـــا 
بمـــرض وخيـــم، بينمـــا توفـــي 41 شـــخًصا، وتـــم 
اإلبالغ عن حاالت جديدة في أســـتراليا وفرنســـا 
وماليزيا وجميع الحاالت تقريًبا ســـبق لها الســـفر 

إلى الصين.

وتـــم شـــراء اإلمـــدادات الصحيـــة بمـــا فـــي ذلـــك 
الماسحات ألحرارية وتجهيزها مسبًقا في المركز 
اإلقليمي لإلمدادات اللوجســـتية في مدينة دبي، 
وُأنشـــئت 3 مختبـــرات مرجعيـــة دوليـــة للكشـــف 
عـــن الفيروس، ويعمل المكتب اإلقليمي للمنظمة 
على تنســـيق شـــحن العينـــات المختبريـــة ، يبنما 
يواصـــل المكتب اإلقليمـــي للمنظمة رصد الوضع 
الذي يشهد تطورات سريعة للحّد من خطر وفود 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد إلى اإلقليـــم والعمل 
مـــع البلـــدان عـــن كثب؛ لضمـــان تحديـــد الحاالت 

المحتملة وفحصها واالستجابة لها سريًعا.
وأوصـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة للوقايـــة من 
الفيروس المستجد وتقليل الخطر العام النتقاله، 
أنه يجب على األفراد تجنب مخالطة األشخاص 
الذين يعانون العدوى التنفســـية الحادة، وغســـل 
اليدين باســـتمرار، السيما بعد المالمسة المباشرة 
وتجنـــب  بهـــم،  المحيطـــة  البيئـــة  أو  للمرضـــى 
مخالطـــة حيوانات المـــزارع أو الحيوانات البرية 
دون وقايـــة، وال ُتوصـــي المنظمـــة بـــأي تدابيـــر 

صحية إضافية محددة للمسافرين.

الـــــفـــــيـــــروس عــــــــن  لــــلــــكــــشــــف  دولــــــــيــــــــة  مـــــخـــــتـــــبـــــرات   3

“الصحــــة العالميـــــة”: ال “كورونــــــا” بالخليـــــــج

بدور المالكي

سيدعلي المحافظة

DSC_9287

طالـــب النائـــب محمـــد بوحمـــود 
وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي بضـــرورة 
اإلســـراع في إيجاد حلول لدوار 
ســـوق دار كليـــب؛ بســـبب ســـوء 
التخطيط في الشارع التجاري. 

وقـــال بوحمود إنـــه تلقى العديد 
من شـــكاوى القاطنيـــن ومرتادي 
مبديـــن  التجاريـــة  المحـــالت 
اســـتياءهم من اســـتمرار الوضع 
الحالـــي، مضيفـــا أن ازدحامـــات 
مصالـــح  تعطـــل  باتـــت  المـــرور 

األهالي اليومية. 
وأضاف: من المقرر أنه تم إنهاء 
إذ  فتـــرة،  منـــذ  المشـــروع  هـــذا 
تقدمنـــا بالطلـــب أكثـــر مـــن مرة، 
ولكـــن مـــازال لم ير النـــور، واآلن 
نجـــدد المطالبة في إنهاء معاناة 

األهالـــي مـــن خالل وضـــع حلول 
جذرية إلنهاء المشكلة، متسائال: 
ألـــم يحـــن الوقت للتنفيـــذ أم إن 
الموضـــوع برمتـــه ال يعـــد كونـــه 
ازدحاما طبيعيا بالنسبة للوزارة 

وينتهي بعد فترة؟

بوحمود يطالب بحلول لدوار سوق داركليب زينل مؤيًدا ما نشرته “^”: بنك اإلسكان يستقطع أكثر من ربع معاش المتقاعد
ــة مــنــهــم ــ ــالـ ــ ــدد الـــمـــواطـــنـــيـــن ولـــــــدي رسـ ــ ــه ــ قـــــــال: ي

قــال النائــب يوســف زينل إن بنك اإلســكان وعبــر بيانه الصادر الســبت المنصرم، جانبه 
الصواب، وفيه يرد البنك على اإلشــارة لشــكاوى متقاعدين بحرينيين جراء اســتقطاع 

البنك أكثر من ربع رواتبهم.

وأضـــاف فـــي بيان أمـــس “بحوزتي رســـالة 
صـــادرة عـــن البنـــك نفســـه، وهـــي تخـــص 
صريحـــا  نصـــا  تحـــوي  متقاعـــدا،  مواطنـــا 
يؤكـــد اســـتمرار البنك في اســـتقطاع نفس 
المبلـــغ الـــذي كان يســـتقطعه قبـــل التقاعد 
رغـــم انخفاض الراتب األساســـي للمواطن، 
مـــا أدى إلـــى أن يكـــون االســـتقطاع ما بعد 
التقاعـــد مخالفـــا للقانـــون؛ إذ يتجـــاوز ربـــع 

راتب المواطن”.
وأوضـــح أن البنـــك لـــم يكتـــف بذلـــك، بـــل 
استخدم أسلوب التهديد حين لوح باتخاذ 

اإلجـــراءات القانونيـــة كافة ضـــد المواطن 
الســـترداد جميع المبالغ المستحقة، معتبرا 
زينل ذلك أنـــه أمر غير مقبول، داعيا البنك 

إلى تصحيح خطئه.
وختـــم زينل بيانه بالقول “أال يكفي أن هذا 
المواطـــن وغيـــره ممـــن تقاعـــدوا اختياريا، 
قـــد وجـــدوا أنفســـهم برواتب زهيـــدة جدا 
ال تكفـــي فـــي بعض الحـــاالت لتغطية الحد 
األدنـــى مـــن متطلبـــات أســـرهم، ليأتي بنك 
إفقـــار  مـــن  مزيـــد  فـــي  ويســـهم  اإلســـكان 

المواطن؟”.
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