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 ¢`̀†`̀©`̀H ä’ó````©````e ¢``̀ VÉ``̀ Ø``̀ î``̀ fG
á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ihó```©```dG ´Gƒ``````fCG

 á``°``SGQó``dG äô``̀ ¡``̀XCG
 ihó©dG ™bGƒd á«ª««≤àdG
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d áÑMÉ°üªdG
 á«fÉª∏°ùdG  ™`̀ª`̀é`̀e  »``a
 á«HÉéjEG  èFÉàf  »Ñ£dG
 ä’ó©e  »`̀a  ¢VÉØîfÉH
 ihó`̀©`̀dG  ´Gƒ```̀ fCG  ¢†©H
 ádƒÑ≤ªdG  ä’ó©ªdG  øY
 É«dRÉæJ  ’ó©eh  ,É«ªdÉY
 ø`̀e iô````````̀NCG ´Gƒ``````````̀fC’

.ihó©dG
 ≥jôØdG  ∂dòH  ìô°U
 óªëe  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  Ö`̀«`̀Ñ`̀W

 AóÑdG  ó`̀cCGh  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 áÑMÉ°üªdG ihó©dG ™e πeÉ©à∏d äGAGôLE’G øe OóY PÉîJG »a …QƒØdG
 á°SGQódG äÉ«°UƒJ ≈∏Y kAÉæH »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée »a äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬Lh  »àdG  á«ª««≤àdG
 ¬°SDhôJ iód Égò«ØæJ ≈dEG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G

.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢ùeCG
 IQGRh  ™e  ≥«°ùæàdÉH  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  √ƒ`̀fh
 øe  ò«ØæàdG  ™°Vƒe  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ™°VƒH  G kQƒ`̀a  Ωƒ≤«°S  áë°üdG
 çGóëà°SG  ∫ÓN  øe  ihó©dG  áëaÉμe  ¥ô`̀Wh  πFÉ°Sh  õjõ©J  ∫ÓN
 ¢ù«jÉ≤ªdG  ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  ôNBG  Ö°ùëH  ihó©dG  áëaÉμªd  èeÉfôH
 πμ«¡dG  øª°V  ihó©dG  áëaÉμe  Ió`̀Mh  AÉ°ûfEG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,á«ªdÉ©dG
 áëaÉμe  áæéd  π«μ°ûJh  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùªd  »ª«¶æàdG
 PÉîJG ≈dEG áaÉ°VEG ,á«μ«æ«∏cE’G áª¡ªdG äÉeóîdG »∏ãªe πc øe ihó©dG
 »ãjóëdG  ∫ÉØWCÓd  iƒ°ü≤dG  ájÉæ©dG  º°ùb  ôjƒ£àd  ájQƒa  äGAGô`̀LEG
 »æ¡ªdG  ôjƒ£àdG  á∏°UGƒeh  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »a  IO’ƒ`̀dG

.á«Ñ£dG QOGƒμ∏d ôªà°ùªdG
(4¢U π«°UÉØàdG)

 ¢†Ñ≤dG »≤∏J ájOƒ©°ùdG øeC’G Iõ¡LCG
∞«£≤dG »``a »HÉgQEG  ô``£NCG  ≈``∏Y

 »HÉgQEG ô£NCG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ¢ùeCG ájOƒ©°ùdG á«æeC’G Iõ¡LC’G â≤dCG
 áªFÉ≤dÉH Üƒ∏£ªdGh ,QÉªY ∫BG »∏Y ø«°ùM øH óªëe ≈Yój ∞«£≤dG »a
 Üƒ∏£ªdG  ó©jh  .2016  ΩÉY  á«∏NGódG  IQGRh  É¡àæ∏YCG  »àdG  á©°SÉàdG
 PEG ,á©°ùàdG áªFÉ≤H ø««HÉgQE’G ô£NCG øe QÉªY ∫BG ø«°ùM óªëe É«æeCG
 ¬àbÓY ÖfÉL ≈dEG ,äÉbô°S çOGƒMh z»fGô«édG{ ±É£àNG »a •QƒJ
 á«æeCG  ájQhO ±Gó¡à°SGh ,øeC’G ∫ÉLQ ≈∏Y QÉf ¥ÓWEG  äÉ«∏ªY Ió©H
 ájô°†îdG »M »a á«æeC’G É¡JÉª¡e É¡FGOCG AÉæKCG á«bô°ûdG á≤£æªdG »a
 í∏°ùe ƒ£°S ºFGôL zQÉªY ∫BG{  »HÉgQE’G  πé°S »ah .ΩÉeódG  áæjóªH

.∞«£≤dG á¶aÉëe »a ∫GƒeCG π≤f äGQÉ«°S ≈∏Y
 øe  ø`̀eCG  πLQ  ≈∏Y  AGóàY’G  »a  •Qƒàe  zQÉªY  ∫BG{  ¿CG  ó≤à©jh
 Ió∏H »a ¬∏ªY AGOCG AÉæKCG QÉf ¥ÓWE’ ¢Vô©J á«bô°ûdG áWô°T »Ñ°ùàæe
 ¬Ñà°ûj Éªc .¬∏«eR Ö«°UCGh ∂dP ôKEG øeC’G πLQ ó¡°ûà°SGh ,ájó«éªdG
 øeC’G  ∫ÉLQ  øe  áKÓK  ≈∏Y  ∞«ãc  QÉf  ¥Ó`̀WEG  áKOÉM  »a  ¬WQƒJ  »a

.áKÓãdG Ééfh ∞«£≤dG á¶aÉëªH …QÉëÑdG Ió∏ÑH

 »``a ≈``MôédG äÉ``Äeh Ó``«àb 50
»fÉª«∏``°S IRÉ``æL ∫Ó``N ™``aGóJ
 ™««°ûJ ∫ÓN ¢ùeCG π°üM …òdG ™aGóàdG »a É°üî°T 50 øe ôãcCG ≈°†b
 »a  »fÉª«∏°S  º°SÉb  »`̀fGô`̀jE’G  …QƒãdG  ¢Sôë∏d  ™HÉàdG  ¢Só≤dG  ≥∏«a  óFÉb

 .¿Éeôc
 óªëe  áæjóªdG  »a  áKÉZE’G  ¥ôa  ¢ù«FQ  øY  zÉæ°SEG{  ádÉch  â∏≤f  ∂dòc

.zIô£N ∫ÉM »a º¡°†©Hz ™aGóàdG »a GƒÑ«°UCG É°üî°T 212 ¿CG …ôHÉ°U
 ≈∏àb OóY ¿EG ¬dƒb ¿GôjEG »a »∏ëe ∫hDƒ°ùe øY áÑ∏£dG ádÉch â∏≤f Éªc

.50 ≈dEG ™ØJQG »fÉª«∏°S IRÉæL »a ™aGóàdG
.≈MôédGh ≈∏à≤dG •ƒ≤°S ÖÑ°ùH øaódG º°SGôe π«LCÉJ ºJ óbh

(14¢U π«°UÉØàdG)

á«æWƒdG ±Gó``gC’G ≥``«≤ëàd í«ë°üdG ≥``jô£dG »``a ø``jôëÑdG
QÉªãà``°S’Gh áMÉ«``°ùdG Rõ©j ójóédG ¢VQÉ©ªdG õcôe :ó¡©dG »``dh

zá«WÉ«àM’G Iƒ≤dG{ ¿ƒfÉb Ωƒ°Sôe ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH ≥aGƒj ÜGƒædG ¢ù∏ée
ø``«°üëdG ø``WƒdG ´QO ´É``aódG Iƒ``b :ÜGƒ``ædG

¢UÉîdG ´É£≤∏d äÉ``≤ëà°ùe QÉæjO ¿ƒ``«∏e 21 ó``jó°ùJ

 ¿Éª∏°S ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 ôjƒ£J  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  √ó¡°ûJ  É`̀e  ¿CG
 É¡«°†e  ócDƒj  äÉjƒà°ùªdG  πc  ≈∏Y  åjóëJh
 É¡aGógCG  ≥«≤ëJ  ƒëf  í«ë°üdG  ≥jô£dG  »a

.áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y IOƒ°ûæªdG
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG á``«``ª``gCG ≈````̀dEG √ƒ`̀ª`̀ °`̀S √ƒ````̀fh
 äÉ¡LƒdG  ºgCG  ióMEÉc  áμ∏ªªdG  áfÉμe  õjõ©J
 ¢UôØdG  ô«aƒJ  ôÑY  ájQÉªãà°S’Gh  á«MÉ«°ùdG
 ,ìÉ«°ùdGh  øjôªãà°ùª∏d  áHPÉédG  äÉeƒ≤ªdGh
 »a  á«YƒædG  äÓ`̀≤`̀æ`̀dG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ≥«≤ëJh
 Iô«°ùªdG óaôj ÉªH ø«jƒ«ëdG ø«YÉ£≤dG øjòg
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG
 ôéM ™°Vh πØM ¬àjÉYQ iód √ƒª°S ∫Ébh
 ¢VQÉ©ª∏d  »dhódG  øjôëÑdG  õcôªd  ¢SÉ°SC’G
 ô«î°üdG  á≤£æe  »`̀a  ójóédG  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dGh
 É¡Jô«°ùe  ôÑY  âYÉ£à°SG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG
 ≥«≤ëJ  äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ªdG  áYÉæ°U  »a
 iƒà°ùe ¬°ùμY Ée ôÑY áμ∏ªª∏d áª¡e äGõéæe
 äÉ«dÉ©Ø∏d  á«æWƒdG  QOGƒμ∏d  »dÉ©dG  º«¶æàdG
 âª«boCG  »àdG  á«ª«∏bE’Gh  á«ªdÉ©dG  çGó``MC’Gh
 øe äRõY Iõ«ªe á©ª°S øe áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y

 É¡JGôªJDƒe º«¶æJ »a á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG áÑZQ
.áμ∏ªªdG »a É¡°VQÉ©eh

 É¡H  ≈¶ë«°S  »àdG  á«ªgC’G  √ƒª°S  ó`̀cCGh
 ¬fƒμd  √ò«ØæJ  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  õcôªdG  Gò`̀g
 ÜÉ£≤à°SG  õjõ©àd  áªFÉ≤dG  Oƒ¡édG  óaô«°S
 ,¢VQÉ©ªdGh  çGó``MC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG  øe  ójõe
 áMÉ«°ùdG  ´É£b  QhO  áØYÉ°†e  π°UGƒj  ÉªH
 áμ∏ªªdG  QÉ```̀gORGh  AÉ`̀ª`̀f  »`̀a  º¡ªdG  …ƒ«ëdG
 OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G  ƒªædG  »a  ¬JÉeÉ¡°SEG  ôÑY
 ≈∏Y  πª©dG  á«ªgCG  √ƒª°S  Gó`̀cDƒ`̀e  ,»æWƒdG
 øe  É¡JOÉjQh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«°ùaÉæJ  IOÉjR
 …òdGh  ,ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ™jƒæJ  ∫ÓN
 øWƒ∏d IOƒ°ûæªdG äÉ©∏£àdG ≥«≤ëJ ¬fCÉ°T øe

.øWGƒªdGh
 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh QÉ°TCG ¬ÑfÉL øe
 ¿CG  ≈`̀ dEG  »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ó`̀jGR  áMÉ«°ùdGh
 »LPƒªf  ™bƒe  äÉ°SÉ°SCG  ™°†«°S  ´hô°ûªdG
 ≈∏Y IQƒ``£``à``eh á`̀ã`̀jó`̀M á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀H º`̀°`̀ù`̀à`̀j
 É«LƒdƒæμJh  á«àëJ  á«æH  øe  Ió©°UC’G  πc
 á«dhódG ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG ≥ah IQƒ£àe äÉeóNh
 Égóaôj  É`̀eh  ,¢VQÉ©ªdG  áYÉæ°U  ∫Éée  »`̀a
 ÉgQhóH  § q°ûæà°S  »àdG  áMÉ«°ùdG  ∫Éμ°TCG  øe

.áμ∏ªªdG äÉYÉ£b ∞∏àîe
(2¢U π«°UÉØàdG)

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  »a  ¬jô°VÉM  ´ÉªLEÉH  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≥aGh
 Ωƒ°SôªdG  ≈∏Y  πæjR  ájRƒa  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  á°SÉFôH
 á«WÉ«àM’G  Iƒ≤dG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H
 ´ÉaódG Iƒb OGôaC’ äGhÓ©dGh QƒLC’Gh ÖJGhôdG º«¶æJ IOÉYEGh

.øjóYÉ≤àªdG É¡«Ñ°ùàæeh ø««fóªdG ø«Yƒ£àªdGh
 ôjRh »ª«©ædG  ø°ùM  ø`̀H  ¬∏dGóÑY øcôdG ≥jôØdG  ó``̀ cCGh
 áægGôdG  ´É°VhCÓd  áé«àf  »JCÉj  πjó©àdG  Gòg  ¿CG  ´ÉaódG  ¿hDƒ°T
 GócDƒe  ,á«dhódG  hCG  á«ª«∏bE’G  AGƒ°S  ,á≤£æªdG  »a  áYQÉ°ùàªdGh

.¬«Ñ°ùàæeh øWƒdG øY ´ÉaódÉH øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ΩGõàdG
 É¡fCGh ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ô«ÑμdG QhódG ÜGƒædG ócCG ºgQhóH
 ,ÜôëdGh  º∏°ùdG  ΩÉ`̀jCG  ø«°üëdG  øWƒdG  ´QOh  ∫ÉLôdG  ™æ°üe
 ºJCG  ≈∏Y º¡fCG  ø«Ø«°†e ,øjôëÑdG  AÉæHC’ á«YÉªàLG á∏¶e É¡fCGh
 á«WÉ«àM’G  äGƒ≤dG  ±ƒØ°U  áeó≤e  »a  Gƒfƒμj  ¿C’  OGó©à°SG
 ¢VQCG øY ´Éaó∏d ÉªFGO OGó©à°S’G áÑgCG ≈∏Y º¡fCGh ,´ÉaódG Iƒ≤d
 á≤ã∏d ÓgCG Gƒfƒμj ≈àM É¡ëdÉ°üeh É¡bƒ≤Mh á«dÉ¨dG øjôëÑdG

.»aƒdG øjôëÑdG Ö©°Th áª«μëdG IOÉ«≤dG ÉgÉjEG º¡àdhCG »àdG

(8¢U π«°UÉØàdG)

 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 á«dÉªdG  äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  äó``cCG

 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  IQGRh  »``̀a  á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ádƒ«°ùdG  ôaGƒJ  ≈Ø£°üe  óªMCG  ió`̀f  »æWƒdG

 á«fGõ«e  ∑Éæg  PEG  ;á«eƒμëdG  ™jQÉ°ûªdG  ™«ªéd

 21 OGó°Sh ó°UQ ≈dEG  Iô«°ûe ,™jQÉ°ûªdG  ™«ªéd

 äÉcô°ûdG äÉ≤ëà°ùe áª«b »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e

 OóY  iód  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh

 ôHƒàcCG ∫ÓN á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG øe

.»°VÉªdG ΩÉ©dG øe
 …C’  á°UÉN  á«fGõ«e  ó°UQ  ºJ  ¬fCG  âaÉ°VCGh
 á°übÉæªdG AÉ°SQEG ó©H AGô°T ôeCG ¬d Qó°U ´hô°ûe
 ó°UQ  ºàj  ’  ø`̀μ`̀dh  ,´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Gò`̀¡`̀H  á°UÉîdG

.¬à°übÉæe AÉ°SQEG πÑb ´hô°ûe …C’ á«fGõ«ªdG
 á«dÉªdG  äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  â`̀YOh
 á«eƒμëdG  äÉ¡édGh äGQGRƒdG  ™«ªL ácôà°ûªdG
 IQô≤ªdG á«dÉªdG äGOÉªàY’G ôaGƒJ øe ócCÉàdG ≈dEG
 äGóbÉ©J  …CG  »a  ∫ƒNódG  πÑb  á«fGõ«ªdG  »a  É¡d
 QGó°UEG  IQhô°V  ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,øjOQƒªdG  ™e

 õéM  ¢Vô¨d  áeó≤ªdG  áeóî∏d  AGô°ûdG  ô``̀eGhCG
.Üƒ∏£ªdG ≠∏ÑªdG

 á«YƒÑ°SCG  äGAÉ`̀≤`̀d  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 äGQGRƒ```̀dG »`̀a ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’G AÉ``̀°``̀SDhQh …ô`̀jó`̀e ™`̀e
 ô«JGƒØdG  ™«ªL  ôjôªJ  ≈∏Y  º¡ãëd  á«eƒμëdG
 øe  É¡«≤ëà°ùªd  É`̀gOGó`̀°`̀Sh  É¡jód  á≤ëà°ùªdG
 ΩÉ©dG  Gòg  ºàà°S  PEG  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe
 πÑb äÉÑdÉ£ªdGh á≤dÉ©dG ™jQÉ°ûªdG Ö∏ZCG á∏ë∏M

.2020 ájÉ¡f
 (ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ô``àæ°S »``à«°S ™``ªée AÓ``NEG
 Ohóëe ≥jôM ó©H É``jRGôàMG
 ÉjRGôàMG  ôàæ°S  »à«°S  ™ªée ¢ùeCG  »fóªdG  ´ÉaódG  äGƒb â∏NCG
 í£°ùH  ºYÉ£ªdG  ó``̀MCG  áæNóe  »`̀a  Ö°T  Ohó`̀ë`̀e  ≥`̀jô`̀M  ó©H  ∂``̀dPh
.≥jôëdG OÉªNEG ºJh GOôah É£HÉ°V 27h äÉ«dBG 6`H ™aódG ºJh ,™ªéªdG

 ™ªéªdG »a QGòfE’G ¢SôL …hóH GƒÄLƒa ób ™ªéªdG OGhQ ¿Éch
 ºJ QƒØdG ≈∏Yh ,≈æÑªdG í£°S øe áæNOC’G óYÉ°üJ ó©H ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 áYÉ°S  Qhô`̀e  πÑb  É¡à©«ÑW  ≈`̀dEG  Qƒ`̀eC’G  äOÉ`̀Yh  çOÉëdG  ™e  πeÉ©àdG

.á©bGƒdG ≈∏Y
 ójGR  ó«°ùdG  áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG  ôjRh ΩÉb  ¬ÑfÉL øe
 øe  ¿ÉæÄªW’Gh  ´ÓWÓd  ™ªéª∏d  ájó≤ØJ  IQÉjõH  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH
 É¡dÓN ™∏WG ,≥jôëdG á«Ø∏N ≈∏Y ™ªéªdG »a πª©dG  ô«°S ≈∏Y Öãc
 πμ°ûH  ¬«a  ájQÉéàdG  ácôëdG  IOƒ`̀Yh  ™ªéªdG  »a  πª©dG  ô«°S  ≈∏Y

.»©«ÑW
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 »`̀a QÉ``̀ Ñ``̀ c ¿ƒ``̀ dhDƒ``̀ °``̀ ù``̀e ∞`̀ °`̀ û`̀ c
 ¿CG  zRƒ«f  ¢ùcƒa{  áμÑ°ûd  ¿ƒLÉàæÑdG
 â°S  É kÑjôb  π≤æà°S  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 »H{  RGô`̀W  øe  á«é«JGôà°SG  äÉ`̀aPÉ`̀b
 §«ëªdG  »a  QõédG  ió`̀MEG  ≈`̀ dEG  z52
 »``̀fGô``̀jEG Ωƒ`̀é`̀¡`̀ d É`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ë`̀J …ó``æ``¡``dG

.πªàëe
 IQGRh  ∂`̀jô`̀ë`̀J  ¿CG  Ghô``̀Ñ``̀à``̀YGh
 »JCÉj  äÉaPÉ≤dG  √òg  á«μjôeC’G  ´ÉaódG
 ≈∏Y  ,πªàëe  »fGôjEG  Ωƒé¡d  É kÑ°ùëJ
 óFÉb  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢û«édG  πàb  á«Ø∏N
 …Qƒ`̀ã`̀dG  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  »`̀a  ¢`̀Só`̀≤`̀dG  ≥∏«a

.»fÉª«∏°S º°SÉb

 íªdCG  ¿CG  ó©H  ∑ôëàdG  Gòg  »JCÉjh
 ôÑ°SEG  ∑QÉ`̀e  »μjôeC’G  ´É`̀aó`̀dG  ô`̀jRh
 ∂¡àæj  ød  »μjôeC’G  ¢û«édG  ¿CG  ≈`̀dEG
 ±Gó¡à°SÉH  í∏°ùªdG  ´Gô°üdG  ø«fGƒb
 ójó¡J  º``ZQ  á`̀«`̀fGô`̀jEG  á«aÉ≤K  ™`̀bGƒ`̀e

.É¡Hô°†H ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG
 ôJƒàdG  óYÉ°üJ  ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TEG  »`̀ah
 ¿GôjEGh IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H ºFÉ≤dG
 á«LQÉîdG ôjRh íæe ø£æ°TGh â°†aQ
 Iô«°TCÉJ  ∞jôX OGƒL óªëe »fGôjE’G
 øeC’G ¢ù∏ée ´ÉªàLG Qƒ°†ëd ∫ƒNO
 GóZ ∑Qƒjƒ«f »a √ó≤Y Qô≤ªdG »dhódG

.¢ù«ªîdG

 ≈dEG  á``«é«JGôà°SG  äÉ``aPÉb π``°SôJ Éμ``jôeCG
πªàëe »fGôjEG Ωƒé¡d ÉÑ°ùëJ …óæ¡dG §«ëªdG

.¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG |

.ójóédG ¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôªd  ¢SÉ°SC’G ôéM ™°†j ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ÉãjóëJ ≥∏£j zó``ëàªdG »∏gC’G{
…QÉéàdG zÜÉ``°ùJGƒdG{`d  Gó``jóL

 ∂``̀æ``̀Ñ``̀dG ≥````̀∏````̀WCG
 ó``ë`` qà``ª``dG q»`````∏`````gC’G
 Gó```̀jó```̀L É```ã```jó```ë```J
 ÜÉ`̀°`̀ù`̀JGƒ`̀dG á`̀eó`̀î`̀d
 øe  Aõéc  …QÉéqàdG
 äÉeóîdG  áYƒªée
 ≥«Ñ£J ≈dEG Ióæà°ùªdG
 á«eÉæàªdG  ÜÉ°ùJGƒdG
 ∂æÑdG  Égôqaƒj  »àdG
 π`̀ª`̀°`̀û`̀jh ,¬`̀ FÓ`̀ª`̀©`̀ d
 …òdG  åjóëqàdG  Gò`̀g
 ¬Yƒf  øe  ∫hC’G  qó©oj
 çÓ`̀K ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀ a
 í«àJ  Ió`̀jó`̀L  É`̀jGõ`̀e

 ¢ùªN  ôNBGh  º¡JÉHÉ°ùM  äÉ°ü qî∏e  øY  QÉ°ùØà°S’G  AÓª©∏d
 ∫Gƒ`̀eC’G  πjƒëJ  øY  Ó°†a  ,º¡JÉHÉ°ùM  »a  â qªJ  äÓeÉ©e
 äÓeÉ©ªdG ∂dP »a ÉªH ,óëqàªdG q»∏gC’G ∂æÑdG äÉHÉ°ùM ø«H
 ∫É°üqJ’G  ∫ÓN  øe  á q«ÑæLC’G  äÓª©dG  ∫GóÑà°SÉH  á q°UÉîdG

 .ÜÉ°ùJGƒdG ≥«Ñ£J ôÑY ∂æÑdÉH
 q»∏gC’G  ∂æÑdG  áYƒªéªd  q»ªb qôdG  ∫ƒëqàdG  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 ÉãjóëJ  ó©j  ø«°TóqàdG  Gò`̀g  ¿EG  ÖdÉW  ƒ`̀HCG  í«ª°S  óëqàªdG
 ,∂æÑdG  √ôqaƒj  …ò`̀dG  q»dÉëdG  q…QÉéqàdG  ÜÉ°ùJGƒdG  ≥«Ñ£àd
 q»∏gC’G  ∂æÑdG  ƒ£îj  ç qóëªdG  ≥«Ñ£àdG  Gò`̀g  ΩGóîà°SÉHh
 á«ªbôdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  øe  á«dÉ qàdG  á∏MôªdG  ≈`̀dEG  óëqàªdG
 É¡«∏Y  AÉæÑdG  øμªj  IóYÉb  Éæd  ™°†j  Ée  ,¬FÓª©d  IôμàÑªdG

 .πÑ≤à°ùªdG »a á q«aÉ°VEG äÉeóN ºjó≤àd
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.ÖdÉW ƒHCG í«ª°S |

.á°ù∏édG ∫ÓN ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh |
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 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉæH  
 ≈∏Y  á«°û«©ªdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ¢†«ØîJ  ≈`̀dEG  á«eGôdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  QGô`̀b  QÉ`̀WEG  »`̀ah  ,ø«æWGƒªdG
 øcÉ°ùª∏d  øjôLCÉà°ùªdG  ø«æWGƒªdG  IGhÉ°ùe
 ø«μdÉªdG  ø«æWGƒªdÉH  ájó∏ÑdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG  »`̀a
 ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  Qó°UCG  ,º¡æcÉ°ùªd
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀Th ∫É``̀¨``̀°``̀T’G ô````jRh ∞`̀∏`̀N
 ¢†«Øîàd ájQGRh äGQGôb »fGôª©dG §«£îàdGh
 2564  ≈∏Y  ájó∏ÑdG  Ωƒ°SôdG  AÉØYEGh  •É≤°SEGh
 É¡H  á°UÉN  øcÉ°ùe  ∂∏àªJ  ’  á«æjôëH  Iô`̀°`̀SCG
 øe IôàØdG ∫ÓN IôLCÉà°ùe øcÉ°ùe »a øμ°ùJh
 ΩÉ©dG øe Ω2019ôÑª°ùjO ô¡°T ≈àM ôjÉæj ô¡°T

 .»°VÉªdG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh  í°VhCGh
 »JCÉJ  äGQGô≤dG  √òg  ¿CG{  »fGôª©dG  §«£îàdGh

 ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«b øe á«eÉ°ùdG áÑZô∏d Gò«ØæJ
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 áªjôc  IÉ«M  ô«aƒJ  ≈dEG  á«eGôdG  ióØªdG  OÓÑdG
 AÉÑYC’G ¢†«ØîJ ≥jôW øY ,ø«æWGƒªdG ™«ªéd
 ájó∏H Ωƒ°SQ ∫ÓN øe ,º¡∏gGƒc øY á«°û«©ªdG
 A’Dƒ``̀g  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  ™`̀e  áªé°ùæeh  á°†Øîe
 πNódG  …hP  ¢†©H  AÉØYEG  ∂dòch  ,ø«æWGƒªdG
 •É≤°SEG hCG ÓÑ≤à°ùe Ωƒ°SôdG OGó°S øe OhóëªdG

 .áªjó≤dG º¡fƒjO
 ºbQ  äÉjó∏ÑdG  ¿ƒfÉ≤d  É≤ah  ¬`̀ fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 (38) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH ∫ó©ªdGh 2001 áæ°ùd (35)
 ¿ƒfÉ≤d  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  ≈∏Yh  2001  áæ°ùd
 ºbQ  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  QGô≤H  QOÉ°üdG  äÉjó∏ÑdG
 øe  (Ü)  Iô≤ØdG  á°UÉîHh  2002  áæ°ùd  (16)
 ≈∏Y  AÉæHh  IQƒcòªdG  áëFÓdG  øe  (48)  IOÉªdG

 ¢†«ØîJ ºJ  ó≤a  äÉjó∏ÑdG  ΩƒªY …ôjóe ¢VôY
 á«æjôëH  Iô``̀°``̀SCG  2514`````̀d  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ dG
 á«æjôëH Iô°SCG 39 øY ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG •É≤°SEGh
 ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG øe á«æjôëH Iô°SCG  11 AÉØYEGh
 .zΩ2019 ôÑª°ùjO ≈àM ôjÉæj øe IôàØdG ∫ÓN

 ô«î°ùàd  ≈©°ùJ  IQGRƒ``̀ dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  πª©∏d  OQGƒªdGh  äÉ«fÉμeE’G  áaÉc
 øe ∞«ØîàdGh ø«æWGƒª∏d »°û«©ªdG iƒà°ùªdÉH

.zø«æWGƒªdG ≈∏Y ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG
 É≤«°ùæJ  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ∞∏N  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCG  Éªc
 äÉeóN  IQGOEGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T  ø«H  Gôªà°ùe
 AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g  »a  ø«μ∏¡à°ùªdG  ¿hDƒ°T
 »a ô°SC’G √ò¡d ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG πjó©J πLCG øe
 äGQGô≤∏d  Gò«ØæJ  º¡H  á°UÉîdG  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa

 .√ÓYCG IQƒcòªdG ájQGRƒdG

Iô``̀ °``̀SCG  2564  AÉ```̀ Ø```̀ YEGh  •É``̀ ≤``̀ °``̀ SEGh  ¢`̀†`̀«`̀Ø`̀î`̀J
á``̀ jó``̀ ∏``̀ Ñ``̀ dG Ωƒ`````°`````Sô`````dG ø`````̀ e á```«```æ```jô```ë```H

 ø`̀cô`̀dG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  í`̀à`̀à`̀aG
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S
 ,»æWƒdG  ¢SôëdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀S’G á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ´ô``̀ a
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ,ô`̀«`̀î`̀°`̀ü`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H
 õjõ©dGóÑY  ï«°ûdG  øcôdG  AGƒ∏dG
 ¿ÉcQCG  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  Oƒ©°S  øH
 ìÉÑ°U  ∂`̀ dPh  ,»æWƒdG  ¢SôëdG

.zôjÉæj 7{ AÉKÓãdG ¢ùeCG
 ¢ù«FQ  ƒª°S  ∫ƒ°Uh  ió`̀dh
 »`̀a ¿É`````̀c »```̀æ```̀Wƒ```̀dG ¢```̀Sô```̀ë```̀dG
 ¢SôëdG  •ÉÑ°V  QÉÑc  ∫ÉÑ≤à°S’G
 √ƒª°S  π°†ØJ  Égó©H  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ìÉààaÉH  É`̀ kfGò`̀jEG  QÉà°ùdG  á`̀MGREÉ`̀H
 ìô°T ≈dEG ™ªà°SGh ,ójóédG ´ôØdG
 äÉ«fÉμeE’Gh  äGõ«¡éàdG  ∫ƒ`̀M
 á°ù°SDƒªdG  ´ô``̀a  É¡ª°†j  »`̀à`̀dG

.á«cÓ¡à°S’G
 ¢SôëdG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ó``̀cCGh
 ¿CG  ,¬``̀à``̀ dƒ``̀L  ∫Ó````̀N  »``̀æ``̀Wƒ``̀ dG
 äÉ¡«LƒàdG  ≥ah  »JCÉj  ìÉààa’G
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY

 ôjƒ£àdGh åjóëàdG á∏°UGƒe »a
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢``̀Sô``̀ë``̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀d

.ájQGOE’Gh ájôμ°ù©dG
 øcôdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ±É°VCGh
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S
 »æWƒdG  ¢SôëdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢`̀Sô`̀ë`̀ dG  á`̀ °`̀ SÉ`̀ FQ  ¿CG
 á«cÓ¡à°S’G  á°ù°SDƒªdG  »`̀dƒ`̀J
 øe GAõL ÉgQÉÑàYÉH É k̈ dÉH ÉeÉªàgG
 ∫ÓN  øe  ,á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG

 á«°û«©ªdG IÉ«ëdG äÉÑ∏£àe ô«aƒJ
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢``̀Sô``̀ë``̀dG »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀ª`̀d

.áμ∏ªªdG »ª«≤eh »æWGƒeh
 ¿CG  √ƒ```̀ª```̀ °```̀S  í```````̀°```````̀VhCGh
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢`̀Sô`̀ë`̀dG á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀SG
 ∫ÓN  øe  É kXƒë∏e  G kQƒ£J  ó¡°ûJ
 ´ƒ`̀æ`̀Jh ,É``̀¡``̀Yhô``̀a Oó```̀Y IOÉ````̀ jR
 »`̀à`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀ dGh äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 É`̀¡`̀JOƒ`̀L Ö``fÉ``L ≈```̀ dEG ,É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J

.á«dÉ©dG

 ¿CG ≈```̀dEG √ƒ`̀ª`̀°`̀S QÉ``̀°``̀TCG É`̀ª`̀c
 ƒëf  á∏°UGƒàe  ¢SôëdG  Iô«°ùe
 »æeC’G  πª©dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J
 øª°V  ¢SôëdG  ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëàd
 Iõ¡LC’G  ºYO  »a  »æWƒdG  √QhO
 πX  »a  ∂`̀dPh  ,áμ∏ªªdÉH  á«æeC’G
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ô`̀gGõ`̀dG  ó¡©dG
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N

 .≈∏YC’G

 ´ô```a í``̀à``̀à``̀Ø``̀j »```̀ æ```̀ Wƒ```̀ dG ¢```̀ Sô```̀ ë```̀ dG ¢```ù```«```FQ
ô`̀«`̀î`̀°`̀ü`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H á`̀ «`̀ cÓ`̀ ¡`̀ à`̀ °`̀ S’G á`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ ª`̀ dG

 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGô`̀J
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 294``̀dG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG  AGQRƒ``̀dG

.¢ùeCG
 ≈∏Y zó¡©dG »dh ƒª°S QÉÑNCG{ ÜÉ°ùM ôcPh
 áæé∏dG ¿CG zôàjƒJ{ »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe
 øY á«ª««≤àdG á°SGQódG ≈∏Y â©∏WG á«≤«°ùæàdG

 »a  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  áÑMÉ°üªdG  ihó©dG  ™`̀bGh
 ô«°S â°ûbÉf Éªc ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe
 »Ñ£dG ¢üëØdG á°üî°üN ´hô°ûe »a πª©dG

.øjóaGƒ∏d

 ihó`̀ ©`̀ dG ∫ƒ``̀ M á``̀ °``̀ SGQO ≈`̀ ∏`̀Y ™`̀∏`̀£`̀J zá`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG{
zá`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG{ »``̀ a äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d á`̀ Ñ`̀ MÉ`̀ °`̀ ü`̀ ª`̀ dG

 ø`̀cô`̀dG ô`̀«`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG
 ôjÉæj  7  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 ¢ùª«L …ôëH ≥jôØdG ,Ω2020
 (James Malloy)  …ƒdÉe
 IOÉ«≤dÉH  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  óFÉb
 ó`̀FÉ`̀b á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G á``̀jõ``̀cô``̀ª``̀dG

.¢ùeÉîdG ∫ƒ£°SC’G
 AÉ```̀≤```̀∏```̀dG á`````̀ jGó`````̀ H »```````̀ah
 ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÖMQ
 ájôëÑdG äGƒ≤dG óFÉ≤H øjôëÑdG
 á«μjôeC’G  ájõcôªdG  IOÉ«≤dÉH
 ,¢``ù``eÉ``î``dG ∫ƒ``£``°``SC’G ó``̀FÉ``̀b
 ábGó°üdG  äÉbÓ©H  OÉ°TCG  å«M
 áμ∏ªe  ø«H  áªFÉ≤dG  á«îjQÉàdG
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  øjôëÑdG
 É`̀gõ`̀jõ`̀©`̀J π`̀Ñ`̀°`̀Sh á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 øe √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J É``̀eh É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 ∫Ó`̀N ø``̀e π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀e ¿hÉ``̀©``̀J

 á`̀«`̀∏`̀ª`̀Yh Oƒ```¡```é```dG ó``̀«``̀Mƒ``̀J

 ∞∏àîe ≈∏Y ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG

 ≥«°ùæàdG ¿CG É kë°Vƒe ,Ió©°UC’G

 ¿hÉ©àdGh  ∑ôà°ûªdG  …ôμ°ù©dG

 ´ÉaO Iƒb ø«H ôªà°ùe »YÉaódG

 áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀ dGh  øjôëÑdG

 øjó∏ÑdG  áë∏°üªd  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G

 á`̀aÉ`̀c á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀ d ø`̀«`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG

 QÉ£NC’G  ∞∏àîeh  äÉjóëàdG

 É¡¡LGƒJ  »`̀à`̀dG  äGó`̀jó`̀¡`̀à`̀ dGh

 ó`̀cCGh  ,»Hô©dG  è«∏îdG  á≤£æe

 ∞«ãμJ  á∏°UGƒe  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG

 á«YÉaódGh  ájôμ°ù©dG  Oƒ¡édG

 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d É``̀gõ``̀jõ``̀©``̀J ô```````̀WCGh

 AÉ`̀LQCG  »a  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G

 Oó`̀Y å`̀ë`̀H º`̀ J É`̀ª`̀c ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG

 ΩÉªàg’G  äGP  ™«°VGƒªdG  ø`̀e

.∑ôà°ûªdG

 (AÉ`̀©`̀HQC’G)  Ωƒ`̀«`̀dG  ≥∏£æJ

 27````̀dG Ihó``̀æ``̀ dG ∫É``̀ª``̀YCG ≈````̀ dhCG

 âëJ Iô°UÉ©ªdG IÉcõdG ÉjÉ°†≤d

 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ô`̀jRh  ájÉYQ

 ï«°ûdG  ±É```̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G

 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  »∏Y  ø`̀H  ó`̀dÉ`̀N

 ¥hóæ°U É¡ª¶æj »àdGh ,áØ«∏N

 IQGRƒ`̀dÉ`̀H äÉ`̀bó`̀°`̀ü`̀dGh IÉ`̀cõ`̀dG

 ádhóH IÉcõdG â«H ™e ¿hÉ©àdÉH

 »a  ∂``̀ dPh  ,á≤«≤°ûdG  â`̀jƒ`̀μ`̀dG

 áYÉb  »a  É kMÉÑ°U  á©°SÉàdG  ΩÉªJ

 ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG ¥ó`̀æ`̀Ø`̀H ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG

 AÉª∏©dG  øe  áYƒªée  ácQÉ°ûªH

 ∞∏àîe  ø`̀e  ø«°ü°üîàªdGh

.»eÓ°SE’G ºdÉ©dG ∫hO

 CGó``̀Ñ``̀j  ¿CG  Qô``̀≤``̀ª``̀dG  ø````̀eh

 øe Iô``£``Y IhÓ``̀à``̀H ìÉ``̀à``̀à``̀a’G

 óªëe  ÇQÉ`̀≤`̀∏`̀d  º«μëdG  ô`̀cò`̀dG

 áª∏c  É¡«∏J  ,º«∏ëdGóÑY  Ö«W

 ∫ó``©``dG ô````̀ jRh π``Ø``ë``dG »````̀YGQ

 ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh

 ¬∏dGóÑY øH »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG

 ΩÉY  ôjóªd  áª∏c  ºK  ,áØ«∏N  ∫BG

 ó«°ùdG  »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG  IÉ`̀ cõ`̀ dG  â`̀«`̀H

 áª∏c É¡«∏J ,»Ñ«à©dG ìÓa óªëe

 ÉjÉ°†≤d  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ¢ù«FQ

 ódÉN QƒàcódG Iô°UÉ©ªdG IÉcõdG

.»Ñ«à©dG ´Éé°T

 äÉ°ù∏édG ≈dhCG ∫hÉæàà°Sh

 ä’Éμ°TEG  ¢†©Ñd  á«¡≤a  áédÉ©e

 ø«eCÉàdG  äÉcô°T  IÉ`̀cR  ÜÉ°ùM

 »a CGó`̀Ñ`̀à`̀°`̀S »``à``dGh »`̀∏`̀aÉ`̀μ`̀à`̀dG

 É`̀eCG ,É`̀ kMÉ`̀Ñ`̀°`̀U Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG ΩÉ`̀ª`̀J

 CGóÑà°S  »àdGh  á«fÉãdG  á°ù∏édG

 kAÉ°ùe  ∞°üædGh  á°ùeÉîdG  »a

 çÉëHC’G á°ûbÉæe É¡dÓN ºà«°ùa

 äGóéà°ùªdG  ∫ƒ``̀M  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG

 ø«∏eÉ©dG  ±ô°üe  »a  á«¡≤ØdG

.IÉcõdG ≈∏Y

 IQGRh  ø``̀Y  QOÉ``̀°``̀U  ô`̀jô`̀≤`̀ J  ∞`̀°`̀û`̀c

 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G

 º««≤J  á`̀ æ`̀é`̀ d{  º`̀∏`̀°`̀ù`̀J  ø``̀Y  »``fGô``ª``©``dG

 øe  iƒμ°T  175  IQGRƒ``dÉ``H  zQGô``̀°``̀VC’G

 ôHƒàcCG  21  øe{  áeÉY  äÉ¡Lh ø«æWGƒe

 ó«ØJ  z2019  ôÑª°ùjO  8  ≈àM  2018

 Üƒ°ùæe  ´ÉØJQG  áé«àf  QGô°VCG  çhóëH

 πNGO  ≈`̀ dEG  zQÉ`̀£`̀eC’G{  á«ë£°ùdG  √É«ªdG

.äÉμ∏àªªdGh ∫RÉæªdG

 IQGRh øY ¢ùeCG  QOÉ°U ôjô≤J  OÉaCGh

 áé«àf  QGô`̀ °`̀VC’G  ihÉμ°T  ¿CG  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G

 ≈dEG  zQÉ`̀£`̀eC’G{  á«ë£°ùdG  √É«ªdG  ≥aóJ

 QGô°VCG  ihÉμ°T  ,135  â¨∏H  ób  ∫RÉæªdG

 ôHÉ≤ªdGh äÉμ∏àªe QGô°VCG ,z30{ äGQÉ«°S

 √É«ªdG ∞jô°üJ ø«°ùëJ AGôLEG Ö∏W ,z2{

.z8{ á«ë£°ùdG

 øe ≈```̀ dhC’G á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG äõ`̀cô`̀J ó``̀bh

 ôHƒàcCG  21  ø`̀e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`̀a  ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dG

 ôÑª°ùjO  ô`̀¡`̀°`̀T  á`̀jÉ`̀¡`̀f  ≈``à``Mh  2018

 »a äõcôJ á«fÉãdG á∏MôªdG Éªæ«H .2018

 ƒ«fƒj  ájÉ¡f  ≈àM  πjôHCG  15  øe  IôàØdG

 ≈àM áaÉãc πbCG  πμ°ûH äôªà°SGh 2019

.2019 ôÑª°ùjO ô¡°T ∞°üàæe

 zQGô°VC’G  º««≤J  áæéd{  â∏ªcCG  óbh

 ∫É`̀ª`̀YCGh  ájó≤ØàdG  äGQÉ``̀jõ``̀dG  ø`̀e  G kOó``̀Y

 ¢üîJ  »àdG  ihÉμ°ûdG  πc  ≈∏Y  ∞°ûμdG

 »`̀à`̀dG á``eÉ``©``dG äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀ª`̀dGh ∫RÉ``̀æ``̀ª``̀dG

 ,ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  QÉ``£``eC’G  áé«àf  äQô`̀°`̀†`̀J

 ihÉμ°T  á©HÉàªH  É¡eÉ«b  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH

 ∫Gõj  ’h  30  ÉgOóYh  äGQÉ«°ùdG  QGô°VCG

 ’ π°UGƒàdG ¿EG PEG  ,á°SGQódG ó«b É¡ª¶©e

 »àdG ihÉμ°ûdG øe OóY ™e G kôªà°ùe ∫Gõj

 äÉfÉ«ÑdG  ºjó≤àd  ôNCÉàe  πμ°ûH  äOQh

.áHƒ∏£ªdG

 »a QÉ```̀£```̀eC’G ihÉ``μ``°``T â```YRƒ```Jh

 á¶aÉëe :»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y äÉ¶aÉëªdG

 ,z41{ á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ,z17{ ¥ôëªdG

 á¶aÉëªdG  ,z30{  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe

.z87{ á«HƒæédG

 äGAGô````````̀LEG ¢``̀ü``̀î``̀j É```̀e »```̀ a É``````̀eCG

 »fÉÑªdG  QGô`̀ °`̀VCG  ihÉμ°ûd  ¢†jƒ©àdG

 ,§≤a iƒμ°T 135 ÉgOóY ≠∏Ña ∫RÉæªdGh

 âfÉc  Ωƒ«dG  ≈àMh  2018  ôHƒàcCG  òæªa

 ºJ ádÉM 64 :»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y ihÉμ°ûdG

 26  ,øjQô°†àª∏d  É¡«a  ¢†jƒ©àdG  º«∏°ùJ

 á≤aGƒe äGAGôLEG  ∫ÉªcEG  QÉ¶àfÉH  iƒμ°T

 QÉ¶àfÉH  iƒ`̀μ`̀°`̀T  45  ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  IQGRh

 øe  áªYGódG  äÉfÉ«ÑdGh  QGô`̀°`̀VC’G  ºFGƒb

.øjQô°†àªdG

 ihÉμ°ûdG OóY ≠∏H ,¬°ùØf ¥É«°ùdG »a

 ô¡°T ájÉ¡f òæe IQGRƒdG ≈dEG  äOQh »àdG

 2019  ôÑª°ùjO  8  ≈àMh  2019  ôHƒàcCG

 äOQh  å«M  ,iƒμ°T  213  ¬Yƒªée  Ée

 äGƒæb  ∫ÓN  øe  IQGRƒdG  ≈dEG  ihÉμ°ûdG

 ô°TÉÑªdG  ºjó≤àdG  ø«H  âYRƒJ  áMƒàØe

 ¢ùdÉéªdG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  hCG  IQGRƒ````̀dG  ≈``̀ dEG

 %10  »dGƒM  ¿CG  Éªc  ,á«HÉ«ædGh  ájó∏ÑdG

 ¢üîJ â`̀fÉ`̀c IOQGƒ````̀ dG  ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e

 ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG í`̀£`̀°`̀SCG ø`̀e √É`̀«`̀ª`̀dG äÉ`̀Hô`̀°`̀ù`̀J

 %10  »dGƒM  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»fÉÑªdGh

 Üƒ°ùæe  ´ÉØJQ’  ábÓY  ’  áeÉY  ihÉμ°T

 ¢†jƒ©àdG  ºJ óbh ,É¡H á«ë£°ùdG  √É«ªdG

 ócCÉJ øªe øjQô°†àªdG øe %50 »dGƒëd

 »dGƒM  ∑Éægh  ,¢†jƒ©à∏d  º¡bÉ≤ëà°SG

 º∏°ùàd  á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG  π``̀MGô``̀ª``̀dG  »``̀a  %20

 øe  %30  »dGƒM  ¿CÉ`̀H  É kª∏Y  ,¢†jƒ©àdG

 ’h IQGRƒdG ≈dEG IôNCÉàe äOQh ihÉμ°ûdG

 ∫ÉªàcGh QGô°VC’G º««≤J á∏Môe »a ∫GõJ

.øjQô°†àªdG øe äÉfÉ«ÑdG

 äGƒ``̀≤``̀ dG ó``̀ FÉ``̀b π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀ °`̀ù`̀j ΩÉ```©```dG ó``̀FÉ``̀≤``̀dG
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G á`̀ jõ`̀ cô`̀ ª`̀ dG IOÉ`̀ «`̀≤`̀ dÉ`̀ H á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

Ωƒ`̀«`̀dG IÉ``̀cõ``̀dG Ihó```̀f ∫É``̀ª``̀YCG ¥Ó``£``fG

G kô``¡°T  14 ∫Ó``N QÉ```£`eC’G ø```e  iƒ```μ`°T  135

.∫ó©dG ôjRh |

 ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ≈≤∏J   

 ,áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY

 á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  IQGRh  π```«```ch

 ’É`̀°`̀ü`̀JG ,á``«``dhó``dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d

 ¿ƒ°ùjQƒe  hQó`̀fCG  øe  ,É«ØJÉg

 ¥ô°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ô`̀jRh

.IóëàªdG áμ∏ªªdÉH §°ShC’G

 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ∫Ó```N iô```̀Lh

 äÉ```̀bÓ```̀©```̀ dG ¢```̀VGô```̀©```̀à```̀ °```̀SG

 Ió``̀«``̀Wƒ``̀dG á``«``é``«``JGô``à``°``S’G

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™ªéJ  »`̀à`̀dG

 ,á≤jó°üdG  IóëàªdG  áμ∏ªªdGh

 ßØM  ≈dEG  á«eGôdG  »YÉ°ùªdGh

 áëaÉμeh  ,á≤£æªdG  QGô≤à°SG

 ¥ô`̀£`̀à`̀dG º``̀J É`̀ª`̀c ,ÜÉ```````̀gQE’G

 äGQƒ£J  ≈`̀ dEG  ∫É°üJ’G  ∫Ó`̀N

 ó«cCÉJh  ,á≤£æªdG  »a  çGóMC’G

 ø``̀eC’G ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG

.ΩÓ°ùdGh

 ï«°ûdG  QƒàcódG  í°VhCGh

 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY

 ™HÉàJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG

 Oó°ûJh  ,á≤£æªdG  äGóéà°ùe

 ,ó«©°üàdG  Ωó`̀Y  IQhô°V  ≈∏Y

 ∞∏àîªH  ÜÉgQEÓd  …ó°üàdGh

.√ôgÉ¶eh ¬dÉμ°TCG

 IQGRh  π````̀«````̀ch  É````````̀YOh

 á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG

 πLÉ©dG  ∑ô`̀ë`̀à`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG

 PÉ`̀î`̀JGh  ,»``̀ dhó``̀ dG  ™ªàéª∏d

 AGƒàM’  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô```̀LE’G

 ∞bƒdGh  ,ôJƒàdG  äÉÑÑ°ùe  πc

 äÓNóàdG ´GƒfCG áaÉμd …QƒØdG

 ,iô```NC’G ∫hó```dG ¿hDƒ`̀ °`̀T »`̀a

.»ª«∏bE’G øeC’G ¿Éª°†d

 Üô`````̀YCG ,¬```̀Ñ```̀fÉ```̀L ø`````̀ eh

 ¥ô°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ô`̀jRh

 ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  §`̀°`̀ShC’G

 Oƒ`̀¡`̀é`̀d ≠`̀ dÉ`̀ Ñ`̀ dG √ô`̀ jó`̀≤`̀ J ø``̀Y

 øeCG  ájÉªëd  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ¿CG  GócDƒe ,á≤£æªdG  QGô≤à°SGh

 áØ«∏ëdG ∫hódG ™e πª©J √OÓH

 ó«©°üàdG  ¢†Øîd  á≤jó°üdGh

.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a

IóëàªdG áμ∏ªªdÉH §°ShC’G ¥ô°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh ™e »ØJÉg ∫É°üJG »a

∑ôëàdG á«ªgCG ó`cDƒ`j á`«`dhó`dG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG π«ch
»``ª«∏bE’G ø``eC’G ¿É``ª°†d »``dhódG ™``ªàéª∏d π``LÉ©dG

.óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG .O |.¿ƒ°ùjQƒe hQófCG |
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 AÉ``̀Ñ``̀WC’G á`̀«`̀©`̀ª`̀L â`̀ª`̀¶`̀f
 ÖjQóàd πªY á°TQh á«æjôëÑdG
 ,IQÉ``̀°``̀TE’G á`̀¨`̀d ≈`̀∏`̀Y AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG ø``̀e º`̀¡`̀æ`̀μ`̀ª`̀j É``ª``Hh
 ,á«∏YÉØH  º°üdG  ≈°VôªdG  ™`̀e
 øY ô``ã``cCG π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀J á`̀aô`̀©`̀eh
 ∞`̀°`̀Uh »`̀dÉ`̀à`̀ dÉ`̀Hh ,º`̀¡`̀°`̀Vô`̀e

.º¡d Ö°SÉæªdG êÓ©dG
 á°TQƒdG √òg º«¶æJ iôLh
 ô«ØédÉH AÉÑWC’G á«©ªL ô≤e »a
 á°SÉFôH  áÑ∏£dG  áæéd  πÑb  øe
 QƒàcódG  á«©ªédG  ô°S  ø`̀«`̀eCG
 ™e  ¿hÉ©àdÉHh  ,∫ÉªcƒH  QGõ`̀f

.á«æjôëÑdG º°üdG á«©ªL
 ¿EG ∫ÉªcƒH QƒàcódG âdÉbh
 »a  »JCÉJ  á°TQƒdG  √òg  á«ªgCG
 ±’BG  á«fÉªK  ƒëf  Oƒ`̀Lh  πX
 AõL ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a º°UCG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ¿ƒ©LGôj  º¡æe
 äGOÉ«©dGh  á«ë°üdG  õcGôªdGh
 ,™`̀£`̀≤`̀à`̀e  hCG  …QhO  π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 á`̀°`̀TQƒ`̀dG  √ò```g  ¿CG  í```°```VhCGh
 ìƒªW èeÉfôH áeó≤e »a »JCÉJ

 ¢``̀TQh ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀ dG ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀j
 Ö`̀jQó`̀à`̀d á`̀¡`̀HÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀ ª`̀©`̀ dG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G ø`̀e øμªe Oó`̀Y ô`̀Ñ`̀cCG
 ≈∏Y á«ë°üdG ájÉYôdG »eó≤eh

.IQÉ°TE’G á¨d
 »a  ∫É`̀ª`̀cƒ`̀H  .O  ±É``̀°``̀VCGh
 áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  É¡d  íjô°üJ

 IQÉ°TE’G  á¨d  º∏©J  ¿CG  ±ô©f{
 ¢üî°T  …C’  É`̀ jó`̀ë`̀J  π`̀ã`̀ª`̀j
 Éææμd  ,Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  ∂``̀dP  »`̀a  É`̀ª`̀H
 ΩÉ`̀ª`̀dE’G ¿É`̀μ`̀eE’É`̀H ¬``̀fCG ∑Qó``̀f
 äGQÉ``̀ °``̀TE’Gh  äÉë∏£°üªdÉH
 áÑ°ùædÉH á¨∏dG  √òg »a áª¡ªdG
 ócDƒf{  :∫É``̀bh  ,zÖ«Ñ£dG  ≈`̀ dEG

 »``̀bÓ``̀NC’G É`̀ æ`̀ Ñ`̀LGh ø``̀e ¬```̀ fCG
 πc ∫ò`̀H AÉ`̀Ñ`̀WCÉ`̀c »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh
 áeóN π```̀LCG  ø``e ø`̀μ`̀ª`̀e  ó`̀¡`̀L
 ,π``̀°``̀†``̀aCG π`̀μ`̀ °`̀û`̀H ¢``̀†``̀jô``̀ª``̀dG
 …hP ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG ∂``̀dP »`̀a É`̀ª`̀H

.zá°UÉîdG äÉLÉ«àM’G
 í∏£°üe  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀TCGh

 ¿CG  »æ©j  zá°UÉN  äÉLÉ«àMG{
 ™ªàéªdG  ø`̀e  áëjô°ûdG  √ò`̀g
 á°UÉN  á`̀jÉ`̀æ`̀Y  ≈```̀ dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀H
 ,á``°``UÉ``N π``̀eÉ``̀©``̀J á``̀≤``̀ jô``̀Wh
 π°UGƒà∏d  ádÉ©a  ¥ôW  OÉéjEGh
 IQÉ°TE’G á¨d ∂dP »a ÉªH º¡©e

.º°üdG áëjô°T ≈dEG áÑ°ùædÉH É¡àeƒ¶æe ôjƒ£J ≈∏Y á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL πª©J
 ≈∏Y  õcôJ  »àdG  É¡àjDhQ  ≥«≤ëJ  ≈`̀ dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh  á«ª«∏©àdG
 É¡Jô«°ùe õjõ©J »a º¡°ùj Ée áÑ∏£∏d äÉeóîdG π°†aCG ô«aƒJ

.á«ª«∏©àdG äÉLôîªdG á«Yƒf ø«°ùëJh á«ªjOÉcC’G
 áÑ∏£∏d π«é°ùàdGh ∫ƒÑ≤dG á«∏ªY ¬«a ôªà°ùJ âbh »ah
 »°SGQódG  π°üØdG  »a  á©eÉédÉH  ¥Éëàd’G  »a  ø«ÑZGôdG
 Iôjóe  âYO  .2020-2019  »ªjOÉcC’G  ΩÉ©dG  øe  »fÉãdG
 áÑ∏£dG ø°ùëe á«bQ IPÉà°SC’G áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ≥jƒ°ùàdG
 ,á«ªjOÉcC’G É¡éeGôH ≈∏Y ôãcCG ±ô©à∏d á©eÉédG IQÉjR ≈dEG

 .É¡eó≤J »àdG äÓ«¡°ùàdGh
 ≈`̀dEG  áeÉ©dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dGh  ≥jƒ°ùàdG  Iô`̀jó`̀e  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ¥Ó`̀ZEG  ºJ  PEG  É kØ«ãc  ’ÉÑbEG  ó¡°ûj  á©eÉédÉH  π«é°ùàdG  ¿CG
 OóY Aπe ó©H ¿ƒfÉ≤dG »a ô«à°ùLÉªdG èeÉfôH »a π«é°ùàdG
 ôªà°ùj  ø«M  »a  ,èeÉfôÑ∏d  áHƒ∏£ªdG  á«°SGQódG  óYÉ≤ªdG
 IQGOEG  ,¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  »`̀a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  è`̀eGô`̀H  »`̀a  ∫ƒÑ≤dG
 äÉeƒ∏©ªdG  º¶f  ,á«°SÉ«°ùdG  Ωƒ∏©dG  ,áÑ°SÉëªdG  ,∫ÉªYC’G
 º«ª°üàdGh ,»μ«aGôédG º«ª°üàdG ,Üƒ°SÉëdG º∏Y ,ájQGOE’G
 ,…QÉéàdG ¿ƒfÉ≤dG  »a ô«à°ùLÉªdG  äÉ°ü°üîJh ,»∏NGódG
 áÑ°SÉëªdGh  ,ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  IQGOEG  ,∫É`̀ª`̀YC’G  IQGOEG

.πjƒªàdGh
 Ωó≤J  á©eÉédG  ¿CG  ø°ùëe  á«bQ  IPÉà°SC’G  âë°VhCGh
 ∫Éªμà°S’  áÑ∏£dG  óYÉ°ùJ  »àdG  äÓ«¡°ùàdG  øe  áYƒªée
 ájƒfÉãdG  »a ø«bƒØàªdG áÑ∏£∏d  äÉeƒ°üîdG ôÑY º¡à°SGQO
 ,%30 ≈dEG π°üJ »àdG á©eÉédÉH ø«bƒØàªdG áÑ∏£dGh ,áeÉ©dG
 ,á©eÉédÉH  ø«°SQGódG  Iƒ`̀NC’É`̀H  á°UÉîdG  äÉeƒ°üîdGh
 áaÉ°VEG ,%20-15 ø«H Ée ìhGôàJ ø««°VÉjô∏d äÉeƒ°üNh
 ÖdÉ£dG IQób ∫ÓN øe •É°ùbC’G ™aO á«∏ªY »a áfhôªdG ≈dEG
 Iô°ù«e  äÉ©aO  áYƒªée  ≈∏Y  á«°SGQódG  ¬eƒ°SQ  ™aO  ≈∏Y

.óMGƒdG »°SGQódG π°üØdG ∫ÓN
 ¿CG á`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dGh ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG Iô`̀jó`̀e â`̀æ`̀«`̀Hh
 áYƒæàªdG á«ªjOÉcC’G èeGôÑdG øe áYƒªée ìô£J á©eÉédG
 »a  áÑ∏£dG  óYÉ°ùJh  ,πª©dG  ¥ƒ°S  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏J  »àdG
 É kgƒæe ,êôîàdG ó©H Iõ«ªàe á«Ø«Xh ¢Uôa ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 ’ …QÉéàdG  ¿ƒfÉ≤dG  ô«à°ùLÉe èeÉfôH  »a ∫ƒÑ≤dG  ¿CG  ≈dEG

 áÑ∏£dG ¿ÉμeEÉH å«M ,¥ƒ≤ëdG äÉ«∏c »éjôN ≈∏Y ô°üà≤j
 äÉ°ü°üîàdG  »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  äGOÉ¡°T  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG
 º¡à°SGQO  ∫Éªμà°SG  ∫ÉªYC’G  IQGOEGh  IQÉéàdÉH  ábÓ©dG  äGP
 ¿ƒfÉ≤dG  ô«à°ùLÉe  èeÉfôH  »a  π«é°ùàdG  ∫ÓN  øe  É«∏©dG

.…QÉéàdG
 ≈∏Y πª©J á©eÉédG ¿CG ø°ùëe á«bQ IPÉà°SC’G äócCGh
 ≈dEG ô¶ædG ∫ÓN øe QGôªà°SÉH É¡ãjóëJh É¡éeGôH ôjƒ£J
 π°†aCG  äGôÑN  øe  IOÉØà°S’Gh  πª©dG  ¥ƒ°S  äÉLÉ«àMG
 »a  …ôéJ  »àdG  äGô«¨àdG  ÖcGƒàd  á«ªdÉ©dG  äÉ©eÉédG
 ójhõJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  ,É¡eó≤J  »àdG  äÉ°ü°üîàdG  ä’Éée
 á©HÉàe  øe  º¡æμªJ  »àdG  á«ª∏©dG  äGQó≤dÉH  ø«éjôîdG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh  ,º¡à°SGQO  ä’Éée  »a  É«∏©dG  äÉ°SGQódG

.πª©dG ¥ƒ°S »a ábƒeôe ∞FÉXh
 É¡ãjóM  áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ≥jƒ°ùàdG  Iôjóe  âªàNh
 π°üØ∏d á©eÉédÉH ¥Éëàd’G »a ø«ÑZGôdG áÑ∏£dG πc IƒYóH
 äGAGôLE’G ∫Éªμà°S’ á©eÉédG IQÉjR ≈dEG »fÉãdG »°SGQódG

.IOhóëe óYÉ≤ªdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,π«é°ùà∏d áHƒ∏£ªdG

 è«∏N  íÑ°üj  ¿CG  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø``e
 á«dÉØàMÓd  ójóédG  ™bƒªdG  øjôëÑdG
 π`̀μ`̀dGh π`̀μ`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG{ á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 øe  ô`̀ã`̀cCG  ™ªéJ  »`̀à`̀dGh  ,zøjôëÑ∏d
 IóaGh á«dÉL 40 øe ¢üî°T ∞dCG  50
 äÉª°S ¢VôY á«¨H »∏ëªdG ™ªàéªdGh
 Gòg á«dÉ©a º q¶æoJh .áØ∏àîªdG º¡JÉaÉ≤K
 6)  á©ªédGh  ¢ù«ªîdG  »eƒj  ΩÉ©dG
 ’{  QÉ©°T  âëJ  (πÑ≤ªdG  ôjGôÑa  7h
 ≈∏Y ∂dPh ,zÖcôdG øY ∞∏îà«°S óMCG
 ,™Hôe  ôàe  ±’BG  7  áMÉ°ùªH  ™bƒe
 ¥ƒ°ùà∏d  É kμ°ûc  250  øe  ôãcCG  º°†j
 É©Hôe  Gôàe  128  áMÉ°ùªH  É kMô°ùeh
 óæ¡dG  ø`̀e  Iõ`̀ q«`̀ª`̀e  ¢`̀Vhô`̀Y  Ωó≤à°Sh
 ø«Ñ∏ØdGh  É`̀μ`̀fÓ`̀jô`̀°`̀Sh  ¿É`̀à`̀°`̀ù`̀cÉ`̀Hh
 ô°üeh ¢ûjOÓ¨æHh ófÓjÉJh ¿OQC’Gh
 á«dÉ©ØdG  ΩÉ≤ oJ  Éªc  .ô«ãμdG  ∂dP  ô«Zh
 Öàμeh  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  øe  ºYóH
 ájò«ØæàdG  á£°ûfCÓd  º«≤ªdG  ≥°ùæªdG
 πãªªdGh  IóëàªdG  ºeCÓd  ájƒªæàdGh
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀ eC’G è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ d º`̀«`̀≤`̀ª`̀dG
 ó«°ùdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »FÉªfE’G
 øe  »à°ùLƒd  ºYOh  …hÉbô°ûdG  ø«eCG

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Öàμe
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N

.AGQRƒdG
 áÑ°SÉæªdG  √ò``̀g  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ k≤`̀«`̀∏`̀©`̀Jh
 Éàjó«Ø«f Ió«°ùdG á«dÉ©ØdG áª u¶æ oe âdÉb
 πμ∏d øjôëÑdG á«dÉØàMG ΩÉ≤ oJ{ :»dÉaOGO
 è«∏N  »a  ΩÉ©dG  Gòg  øjôëÑ∏d  πμdGh
 ,É¡îjQÉJ  »a  ≈`̀dhC’G  Iôª∏d  øjôëÑdG
 ¬«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ádƒ¡°ùH  õ«ªàj  …òdGh
 ≈dEG  ,ôëÑdG  ≈∏Y  áH qÓîdG  ä’ÓWE’Gh
 .á©°SGƒdG  äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒe  ÖfÉL
 …QÉ``°``†``ë``dG ¬```̀Lƒ```̀dG ó`` q°``ù``é``j É``̀ª``̀c
 Ée  ƒ`̀gh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  åjóëdG
 RGôHEG  ≈dEG  á«eGôdG  ÉæàdÉ°SQ  ™e  ≥Øàj
 ™ªàéªdG  »``a  IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 ¬à©«ÑWh  »ªdÉ©dG  ¬©HÉWh  »æjôëÑdG
 ¿CG OhCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh .áëeÉ°ùàªdG
 ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  ¢üdÉN  øY  Üô`̀YCG
 ≈∏Y øjôëÑdG è«∏N »a IQGOE’G ≥jôØd
 á«dÉ©ØdG  êôîàd  Éæ©e  ô«ÑμdG  ¬fhÉ©J

.zIQƒ°U π°†aCG ≈∏Y
 áî°ùædÉH  ΩÉ``̀©``̀dG  Gò```g  »``̀JCÉ``̀jh
 Ωó≤J  »`̀à`̀dG  ,á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  ø`̀e  á©°SÉàdG

 »a  áØ∏àîªdG  äÉ«dÉé∏d  Iõ«ªe  á°Uôa
 äGOÉ©dG ≈∏Y ±ô©à∏d øjôëÑdG áμ∏ªe
 ,¢†©ÑdG  É¡°†©ÑH  á°UÉîdG  ó«dÉ≤àdGh
 É¡fGó∏H  ø``e  »`̀¡`̀£`̀dG  ¿ƒ`̀æ`̀a  ¥hò```̀ Jh
 ´É`̀à`̀ª`̀à`̀°`̀S’G ø``̀Y kÓ`̀°`̀†`̀a ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 IójôØdG  äÉª°ùdG  RôÑJ  á«æa  ¢Vhô©H
 OGhQ  á«dÉØàM’G  ºYóJ  Éªc  .É¡æe  πμd
 ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  øe  ø««∏ëªdG  ∫É`̀ª`̀YC’G
 äÉcô°û∏d  á°ü°üîe  ¥ƒ°ùJ  ∑É°ûcCG
 .á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀ dG ô````̀°````̀SC’Gh
 øe  ójó©dG  á«dÉ©ØdG  èeÉfôH  πª°ûjh
 Iô«Ñc  áYƒªée  øe  á«ëdG  ¢Vhô©dG
 »àdGh  ,ø««∏ëªdG  ø«fÉæØdG  ô¡°TCG  øe
 É¡àdÉ°SQ  ™e  É k«°TÉªJh  .É kÑjôb  ø∏©oà°S
 øeÉ°†àdG  ìhQ  õjõ©J  ≈∏Y  áªFÉ≤dG
 ∫ÉØWC’G  á«dÉØàM’G  ƒYóJ  ,∫ƒª°ûdGh
 äÉ«©ªLh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP
 ´Éàªà°S’G  ≈``̀dEG  ø«æ°ùªdGh  ICGô`̀ª`̀ dG
 ä’É`̀Ø`̀à`̀MG QÉ```̀WEG »``̀ah .É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀H
 ΩÉ`̀Y  100  Qhô`̀ª`̀H  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh
 Ωó≤J  ,øjôëÑdG  áWô°T  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y
 á«≤«°SƒªdG  ábôØ∏d  É k°VôY  IQGRƒ```dG

.∫ƒ«î∏d É k°VGô©à°SGh áWô°û∏d

 π``̀μ``̀dGh π`̀ μ`̀ ∏`̀ d ø``̀jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG{ á``«``dÉ``Ø``à``MG
ô```̀jGô```̀Ñ```̀a  6  ΩÉ````̀ ≤````̀ J  zø```̀jô```̀ë```̀ Ñ```̀ ∏```̀ d

á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL »a π«é°ùàdG ≈∏Y ô«Ñc ∫ÉÑbEG

 .ø°ùëe á«bQ |                    

 zõ`̀jõ`̀©`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y{ ¬`̀ n≤`̀ jó`̀ °`̀U ø`̀«`̀©`̀ oj zOƒ``©``°``S{
è```̀eó```̀dG ∞```̀°```̀U »````̀ a º```̀t∏```̀©```̀à```̀dG ≈```̀∏```̀Y

º°üdG ≈``°VôªdG ™e πeÉ©àdG ≈∏Y AÉÑWC’G ÖjQóJ :AÉÑWC’G á«©ªL

 Qƒ`````fCG PÉ```̀ à```̀ °```̀SC’G π``Ñ``≤``à``°``SG
 »a  ôjôëàdG  ¢ù«FQ  øªMôdGóÑY
 PÉà°SC’G  ¢`̀ù`̀eG  IójôédÉH  ¬Ñàμe
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¿ÉÑ©°T  ô`̀°`̀SÉ`̀j

.øjôëÑdG »a á«Hô©dG ô°üe
 äÉ``bÓ``©``dG AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ∫hÉ```̀æ```̀Jh
 á```̀jô```̀°```̀ü```̀ª```̀dG á````«````æ````jô````ë````Ñ````dG

 .ÉgQƒ£J  ¥É``̀aBGh  á«é«JGôà°S’G
 QÉ`̀μ`̀aC’G  ∫ƒ`̀M  πjƒW  QGƒ`̀M  QGOh
 ô«Ø°ùdG É¡°VôY »àdG äGQƒ°üàdGh
 »a ø`̀jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG äÉ``̀bÓ``̀Y ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d
 »a  É°Uƒ°üNh  áeOÉ≤dG  á∏MôªdG
 á«eÓYE’Gh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG

.á«aÉ≤ãdGh

 ∞bGƒªH  ô«Ø°ùdG  OÉ`̀ °`̀TCG  ó``bh
 …ò`̀dG  Qhó``dÉ``Hh  ôjôëàdG  ¢ù«FQ
 õjõ©J  »a  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  ¬Ñ©∏J
 á«eƒ≤dG  É`̀¡`̀Ø`̀bGƒ`̀ª`̀Hh  ,äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

.á«Hô©dG
 ó«°ùdG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  AÉ≤∏dG  ô°†M

.ôjôëàdG ôjóe ÖFÉf √ôgR

…ô``°üªdG ô«Ø``°ùdG πÑ≤à``°ùj ô``jô``ëàdG ¢``ù«FQ

 á«Øë°üdG á«£¨àdG äGQÉ¡e ≈∏Y äÉjó∏ÑdG »ØXƒe ÜQó oj zá«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG{
Gó``Z zâ``«μ«JE’Gh º``°SGôªdGh ∫ƒ``cƒJhôÑdG äGQÉ``¡e{ á``°TQh º``«¶æJ

 ≈∏Y  QOÉ``̀b  »Ø«Xh  QOÉ``̀c  áÄ«¡J  ±ó`̀¡`̀H
 »a á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG AÉ`̀ °`̀†`̀YCG Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e
 ó¡©e  ΩÉ`̀bCG  ,á«YÉªàL’Gh  á«eóîdG  º¡eÉ¡e
 á≤£æªH √ô≤e »a á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG
 á°TQh  ,»°VÉªdG  AÉKÓãdG  Ωƒ`̀j  ,º°üëdG  ΩCG
 ∫ÉªYC’  á«Øë°üdG  á«£¨àdG  π«∏ëJ{  ¿Gƒæ©H
 »ª«ªàdG º«gGôHEG »eÓYE’G É¡eób ,zäÉjó∏ÑdG
 ,äÉ°SQÉªªdG  π°†aC’  øjôëÑdG  èeÉfôH  ôjóe
 »ØXƒªd z…ó∏ÑdG ºYódG{ èeÉfôH øª°V ∂dPh

.áª°UÉ©dG áfÉeCG ¢ù∏éeh ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG
 »`̀Ø`̀Xƒ`̀e ∞`̀ jô`̀©`̀J á``̀°``̀TQƒ``̀dG â`̀∏`̀ª`̀°`̀Th
 áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ¢ù∏éeh  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG
 á«£¨àdÉH  á∏°üàªdG  á«Øë°üdG  Ö`̀dGƒ`̀≤`̀dÉ`̀H
 π«∏ëJ  äGhOCGh  ,äÉjó∏ÑdG  ∫ÉªYC’  á«Øë°üdG
 ,É¡eGóîà°SG  äÉ`̀«`̀dBGh  ,á«Øë°üdG  á«£¨àdG
 á«Ø«c  ≈∏Y  »∏ª©dG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 á«Øë°üdG ∫ÉªYC’G ∫ƒM »∏«∏ëJ ôjô≤J áHÉàc

.äÉjó∏ÑdG πª©H á∏°üàªdG
 äGƒæb  õjõ©J  á`̀«`̀ª`̀gCG  »ª«ªàdG  ó```cCGh
 áaÉë°üdGh  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  ø«H  ∫É°üJ’G
 §HGôàdG ≥«≤ëàd áª¡e π°Uh á≤∏M ÉgQÉÑàYÉH
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ±Gó````gCG ø`̀«`̀H
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG »```̀Yh õ``̀jõ``̀©``̀Jh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀ dG
 Iô«Jh  ™aO  »a  É¡à«ªgCGh  ájó∏ÑdG  äÉeóîdÉH

.á«ªæàdG

 äÉeƒ∏©ªdG ¬∏μ°ûJ Ée ≈dEG »ª«ªàdG √ƒfh
 π≤Y ≈dEG PƒØf ≥«≤ëJ »a ájQƒëe á«ªgCG øe
 ™°Vhh äÉ«é«JGôà°S’G AÉæHh »≤∏àªdG Ö∏bh
 ójhõJ  ¿CG  ≈``dEG  G kô«°ûe  ,ájƒªæàdG  §£îdG
 äÉeƒ∏©ªdÉH  áaÉë°üdGh  ΩÓ```̀YE’G  π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 kÓ°†a ,¬JGRÉéfEGh …ó∏ÑdG •É°ûædÉH á≤∏©àªdG
 πFÉ°SƒdG √òg »a ô°ûæj Ée á©HÉàeh ó°UQ øY
 …ó∏ÑdG  πª©dÉH  á£ÑJôe  ôjQÉ≤Jh  QÉÑNCG  øe
 ø«dhDƒ°ùª∏d É¡fCÉ°ûH ôjQÉ≤J OGóYEGh É¡∏«∏ëJh
 »àdG  áª¡ªdG  äÉ«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  ó©j  ;É¡«a

 ájó∏ÑdG  ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG  ƒ`̀Ø`̀Xƒ`̀e  É`̀¡`̀H  ™∏£°†j
.¿ƒ°üàîªdG

 GóZ á°TQh ó¡©ªdG º¶æj ,iôNCG á¡L øe
 AÉ°†YC’ ,Ω2020 ôjÉæj 9 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG
 áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ¢ù∏éeh  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG
 º°SGôªdGh  ∫ƒcƒJhôÑdG  äGQÉ`̀¡`̀e{  ¿Gƒæ©H

.zâ«μ«J’Gh
 IPÉà°SC’G  ó¡©ªdG  ô≤ªH  á°TQƒdG  Ωó≤Jh
 »a ÜQó```̀ ª```̀ dGh ô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ó```̀jGõ```̀dG ≈``æ``e
 IóY  øª°V  ∂`̀ dPh  ,º°SGôªdGh  ∫ƒcƒJhôÑdG

 ∫ƒcƒJhôÑdGh º°SGôªdG ∞jô©J πª°ûJ QhÉëe
 á«≤Ñ°SC’G  Ωƒ¡Øeh  ,Éª¡à«ªgCGh  ,Éª¡JCÉ°ûfh
 ¢VGô©à°SGh  ,º`̀°`̀SGô`̀ª`̀dGh  äÉØjô°ûàdG  »`̀a
 ,äÉ«bÉØJ’G  ™«bƒàH  §ÑJôªdG  ∫ƒcƒJhôÑdG
 ´Gƒ`````fCGh ,»``̀æ``̀Wƒ``̀dG º`̀∏`̀©`̀ dG ∫ƒ``̀cƒ``̀ Jhô``̀ Hh
 ,á«ª°SQ  IQÉ```̀jR)  É¡æ«H  ¥ô`̀Ø`̀dGh  äGQÉ``̀jõ``̀dG
 ,(QhôªdG  IQÉjR  ,πªY  IQÉjR  ,á°UÉN  IQÉjR
 áaÉ°VEG  ,¢ù∏éªdG AÓeR ø«H ábÓ©dG OhóMh
 ,äÉ«°üî°ûdG  QÉÑc  ™e  πeÉ©àdG  äGQÉ¡e  ≈dEG

.QGƒëdGh åjóëdG øah

 óªëe  Oƒ`̀©`̀°`̀S  Ö`̀ dÉ`̀£`̀ dG  QOÉ``̀Ñ``̀j
 ¬`̀≤`̀ jó`̀°`̀U Ió``̀YÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀H »``̀ª``̀°``̀SÉ``̀≤``̀dG
 øe  ƒgh  ,…ó©°ùdG  óªMCG  õjõ©dGóÑY
 ºq∏©àdG  ≈∏Y  ,óMƒàdG  ÜGô£°VG  …hP
 øH  áÑ≤Y  á°SQóªH  è`̀eó`̀dG  ∞°U  »`̀a
 »a  ∂``̀dPh  ,ø«æÑ∏d  á`̀«`̀FGó`̀à`̀H’G  ™`̀aÉ`̀f
 É¡æª°V  ø`̀eh  ,¢`̀ShQó`̀dG  ø`̀e  ójó©dG
 áaÉ°VEG  ,»fhôàμdE’G  º«∏©àdG  ¢ShQO
 ≈∏Y  ± qô`̀©`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¬JóYÉ°ùe  ≈``̀ dEG
 qóYh ,ájõ«∏éfE’Gh á«Hô©dG ±hôëdG

 .ΩÉbQC’G
 É`̀fCG{  ´hô°ûe  øª°V  ∂`̀dP  »JCÉjh
 …òdGh ,záªjõ©dG …hP øe »≤jó°Uh
 ,á°SQóªdG »a óMƒàdG äÉª∏©e ¬≤Ñ£J
 π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e ™```̀ aQ ±ó``̀¡``̀H
 øe  ,óMƒàdG  áÑ∏W  ió`̀d  »YÉªàL’G
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G è``̀eó``̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ∫Ó```̀N
 äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀Jh ,á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG »`̀a
 á``°``SGQó``dG ∫Ó```̀N ø``̀e á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ÉªH  ,»YÉªédG  Ö`̀©`̀∏`̀dGh  ácôà°ûªdG

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh á`̀Ñ`̀ë`̀ª`̀dG ô``̀°``̀UGhCG Rõ`̀©`̀j
 ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh AÉ`̀£`̀©`̀ dGh
 ≈dEG  ºgAÉªàfG  Rõ©jh  ,áÑ∏£dG  ió`̀d

 .á°SQóªdG
 òN{  á«dÉ©a  ´hô°ûªdG  øª°†àjh
 ≥jôa øjƒμJ ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG ,z…ó«H
 ∞°üH ó`̀Mƒ`̀J  Ö`̀dÉ`̀W ,ø`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀W ø``̀e
 ,ájOÉ©dG ±ƒØ°üdG øe ÖdÉWh ,èeódG
 ácôà°ûe á«ª«∏©J á£°ûfCG AGOCÉH Éeƒ≤«d

.¬LQÉNh óMƒàdG ∞°U πNGO

 á``̀jOƒ``̀©``̀°``̀ù``̀dG äÉ```̀ bÓ```̀ ©```̀ dG :äƒ````̀bÉ````̀«````̀dG
á``̀ jó``̀ HCG á```̀ jƒ```̀ NCG äÉ```̀bÓ```̀Y á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG

 ∫É`̀ª`̀L »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG í```°```VhCG

 áÄ«g  ƒ°†Y  äƒbÉ«dG  óªëe  ø`̀H

 ƒ°†Y  ø«jOƒ©°ùdG  ø««Øë°üdG

 ájô«îdG  á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée

 QÉ°ùe  ¿CG  á«æjôëÑdG  ájOƒ©°ùdG

 á`̀dOÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG á``̀ jƒ``̀NC’G äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dG

 áμ∏ªªdG  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H

 áμ∏ªeh  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀ dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG

 äÉbÓ©dG iƒbCG  øe »g øjôëÑdG

 ºdÉ©dG  »`̀a  ø«≤«≤°T  øjó∏H  ø«H

 á`̀jó`̀HCG  á``jƒ``NCG  äÉ`̀bÓ`̀Y  É¡fƒμd

 ïjQÉàdG ≥ªY »a ÉgQhòL áHQÉ°V

 á£HGôàe IóMGh Iô°SCG øe ≥∏£æJ

 ô«°üeh  ó```̀MGh  ±ó``̀g  É¡©ªéj

 áªë∏d  G kó``«``cCÉ``J  ó```̀MGh  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e

.AGô°†dGh AGô°ùdG »a IóMGƒdG

 äÉbÓ©dG ¿EG zäƒbÉ«dG{ ∫Ébh
 ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  ájƒNC’G
 ¢UôMh  ΩÉªàgGh  ºYóH  ≈¶ëJ

 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN

 Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  ¬`̀«`̀NCGh

 Éª¡¶ØM áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

 ø«Jó«°TôdG  Éª¡«àeƒμMh  ¬`̀∏`̀dG

 äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG √ò````̀g Ö``°``ü``J É``ª``«``a

 ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdG  áë∏°üªd

 √ƒf  Éªc  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  »a

 ƒ°†Y  zäƒ```̀bÉ```̀«```̀dG{  »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ájô«îdG  á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée

 áÄ«g ƒ°†Y á«æjôëÑdG ájOƒ©°ùdG

 ¿CÉ``H  ø`̀«`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  ø««Øë°üdG

 ø°ùM  á«©ªL  ìÉéf  ájQGôªà°SG

 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀jô`̀«`̀î`̀dG QGƒ``̀é``̀ dG

 áYÉæ≤dG  ø`̀e  á`̀©`̀HÉ`̀f  á«æjôëÑdG

.âHGƒãdÉH áî°SGôdG

.äƒbÉ«dG ∫ÉªL |   

..á°SGQódG äÉ«°UƒJ ò«ØæJ »a …QƒØdG AóÑdÉH ó¡©dG »dh ¬«LƒJ ó©H

ihó©dG ™```bGƒd á``«ª««≤àdG á``°SGQódG :ˆGó``ÑY ø``H ó``ª``ë`e ï«``°ûdG
á«HÉéjEG è``FÉàf ô``¡¶J á«fÉª∏``°ùdG ™``ªée »``a äÉ«Ø``°ûà°ùª∏d áÑMÉ``°üªdG

 ™`̀bGƒ`̀d  á«ª««≤àdG  á`̀ °`̀ SGQó`̀ dG  äô``̀¡``̀XCG
 ™ªée »a äÉ«Ø°ûà°ùª∏d áÑMÉ°üªdG ihó©dG
 ¢VÉØîfÉH á«HÉéjEG  èFÉàf »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
 øY ihó``̀©``̀dG ´Gƒ````̀ fCG ¢`̀†`̀©`̀H ä’ó``̀©``̀e »``̀a
 É«dRÉæJ  ’ó©eh  É k«ªdÉY  ádƒÑ≤ªdG  ä’ó©ªdG

.ihó©dG øe iôNCG ´GƒfC’
 óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ∂dòH ìô°U
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
 øe OóY PÉîJG »a …QƒØdG AóÑdG ócCGh áë°ü∏d
 áÑMÉ°üªdG  ihó©dG  ™e  πeÉ©à∏d  äGAGôLE’G
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »a  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 »àdG á«ª««≤àdG á°SGQódG äÉ«°UƒJ ≈∏Y kAÉæH
 ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 áæé∏dG  ´ÉªàLG  ¢ùeCG  ¬°SDhôJ  iód  AGQRƒdG

.Égò«Øæàd á«≤«°ùæàdG
 áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CÉ``̀H  √ƒ``̀fh
 G kQƒa  Ωƒ≤«°S  áë°üdG  IQGRh  ™e  ≥«°ùæàdÉH
 ò«ØæàdG  ™°Vƒe  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ™°VƒH
 áëaÉμe  ¥ô``̀Wh  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  õjõ©J  ∫Ó`̀N  ø`̀e

 è`̀eÉ`̀fô`̀H çGó`̀ë`̀à`̀ °`̀SG ∫Ó```̀N ø``̀e ihó``̀©``̀ dG
 â∏°UƒJ  Ée  ôNBG  Ö°ùëH  ihó©dG  áëaÉμªd
 AÉ°ûfEG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  á«ªdÉ©dG  ¢ù«jÉ≤ªdG  ¬«dEG
 πμ«¡dG  ø`̀ª`̀°`̀V  ihó``̀©``̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  Ió```̀Mh
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùªd  »ª«¶æàdG
 áaÉc  ø`̀e  ihó`̀©`̀dG  áëaÉμe  áæéd  π«μ°ûJh
 áaÉ°VEG ,á«μ«æ«∏cE’G áª¡ªdG äÉeóîdG »∏ãªe
 º°ùb  ôjƒ£àd  ájQƒa  äGAGô``̀LEG  PÉîJG  ≈`̀ dEG
 IO’ƒ`̀dG  »ãjóM  ∫ÉØWCÓd  iƒ°ü≤dG  ájÉæ©dG
 á∏°UGƒeh  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »`̀a
 .á«Ñ£dG  QOGƒμ∏d  ôªà°ùªdG  »æ¡ªdG  ôjƒ£àdG
 áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  í`̀°`̀VhCGh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∞«∏μJ ≈∏Y kAÉæH ¬fCG
 ÖFÉædG  ≈``∏``YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh
 ¢ù∏éª∏d  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 øY  á«ª««≤J  á°SGQO  AGôLEÉH  áë°ü∏d  ≈∏YC’G
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  áÑMÉ°üªdG  ihó`̀©`̀dG  ™``̀bGh
 ¢ù∏éªdG  ΩÉb  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »a
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áÄ«¡dG  ∞«∏μàH
 »fGó«e  ≥«bóJ  AGôLEÉH  á«ë°üdG  äÉeóîdGh

 ™ªée  »a  ihó©dG  áëaÉμe  èeÉfôÑd  πeÉ°T
 á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ≥`̀ah  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  º`̀«`̀«`̀≤`̀J  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG

 IQOÉ°üdG  á∏°üdG  äGP  á«æWƒdG  í`̀FGƒ`̀∏`̀dGh
 áfÉ©à°S’ÉHh  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øY
 øª°V  ,á`̀«`̀dhO  á«æa  äGô`̀Ñ`̀Nh  ø«°üàîªH
 áªcƒëdG  ä’Éée  »a  á«°ù«FQ  ô«jÉ©e  IóY
 ÖjQóàdGh  äGõ«¡éàdGh  ,á«àëàdG  á«æÑdGh
 ihó``̀©``̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ e ΩÉ```̀¶```̀fh ,IAÉ```̀Ø```̀μ```̀dGh

.ájƒ«ëdG äGOÉ°†ª∏d áehÉ≤ªdG Éjô«àμÑdGh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ¿CG  ±É°VCGh
 ≈`̀∏`̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »μ∏ªdG
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 É¡«dƒj  »`̀à`̀dG  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdG  ¢ùμ©J
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »ë°üdG  ´É£≤∏d  √ƒª°S
 áë°Uh  á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀jó`̀°`̀û`̀dG  ¬`̀ °`̀Uô`̀Mh
 º«¶Y øY É kHô©e ,É¡H ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 √ƒª°S ¬jóÑj Ée ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 á«ë°üdG äÉeóîdG äÉeƒ≤e óaôd ΩÉªàgG øe
 IOƒ°ûæªdG  äÉ©∏£àdG  ≥≤ëj  ÉªH  Égôjƒ£Jh

 .øWGƒªdGh øWƒ∏d

.¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG |
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 áãdÉãdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH
 ¢SôëdG ¢ù«°SCÉàd øjô°û©dGh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ™```̀ aQ ,»``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G
 »``fÉ``¡``à``dG äÉ````````jBG ≈```̀ª```̀°```̀SCG
 Iô°†M  ≈```̀dEG  äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dGh
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG OÓ``Ñ``dG
 áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ```̀dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀ «`̀ eC’G  »μ∏ªdG
 ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀d  ∫hC’G
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG É`̀ kæ`̀ª`̀ã`̀e ,AGQRƒ``````̀ dG
 ƒª°S  É¡dòÑj  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG
 ¢SôëdG  ƒÑ°ùàæeh  ¢ù«FQ
 º¡fGƒNEG ÖfÉL ≈dEG  »æWƒdG
 á``̀«``̀æ``̀eC’G äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀ dG »```̀a
 §°ùÑd  áØ∏àîªdG  ájôμ°ù©dGh
 ´ƒ``HQ »``a ¿É`````̀eC’Gh ø````eC’G
 ™«ªé∏d  ô`̀ aƒ`̀j  É`̀ª`̀e  OÓ``̀Ñ``̀dG
 ,Iô≤à°ùeh  áæÄª£e  á`̀Ä`̀«`̀H
 É¡JÉÑ°ùàμeh OÓÑdG ø u°üëjh

 .á«æWƒdG É¡JGõéæeh
 π¡à°ùe  »``̀ a  ∂```̀ dP  AÉ```̀L

 »àdG  á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀Y’G  á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG
 ¢ùeCG ìÉÑ°U ¢ù∏éªdG Égó≤Y
 øªMôdGóÑY  ï«°ûdG  á°SÉFôH
 áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH óªëe øH
 ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 .á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d
 ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀ dG Ö```````````MQh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áaÉ°†à°SÉH
 øjô°û©dGh  á©HÉ°ùdG  IhóædG
 Iô°UÉ©ªdG  IÉ`̀cõ`̀dG  ÉjÉ°†≤d
 ¥hó``æ``°``U É`̀¡`̀ª`̀¶`̀æ`̀j »```à```dG
 IQGRƒ`̀H  äÉbó°üdGh  IÉ`̀cõ`̀dG
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG
 ™e ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dÉ`̀ H ±É```````̀bhC’Gh
 âjƒμdG  ádhóH  IÉ`̀cõ`̀dG  â«H
 10  -  8  IôàØdG  »a  á≤«≤°ûdG
 áÑîf ácQÉ°ûªH …QÉédG ôjÉæj
 ø«°ü°üîàªdGh  AÉª∏©dG  øe
 º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  ø``̀ e

 .»eÓ°SE’G
 ¢ù∏éªdG  åëH  ,∂dP  ó©H
 ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG
 É¡∏¡à°SGh  ,¬`̀dÉ`̀ª`̀YCG  ∫hó``̀L
 AGó``̀ HEG  áæéd  ô`̀jô`̀≤`̀J  åëÑH
 ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H »``̀Yô``̀°``̀û``̀dG …CGô```````̀dG
 ¢ù∏ée  øe  IOQGh  ä’DhÉ°ùJ
 ìGô``̀ à``̀ bG ∫ƒ````̀M iQƒ```°```û```dG
 ºbQ  IOÉªdG  πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H

 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  (19)
 ¿CÉ°ûH Ω1989 áæ°ùd (7) ºbQ
 …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  ádhGõe
 ó`̀ª`̀à`̀YGh ,¿É``̀æ``̀ °``̀SC’G Ö```̀Wh
 »`̀Yô`̀°`̀û`̀dG ¬`````jCGQ ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 ¬Lhh ,ä’DhÉ°ùàdG ∂∏J ∫É«M
 ¢ù∏ée  ≈``̀ dEG  É`̀¡`̀dÉ`̀°`̀SQEG  ≈``̀ dEG

 .iQƒ°ûdG
 ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  º`̀K
 áeÉ©dG  á``̀fÉ``̀eC’G  ø`̀e  Iô`̀cò`̀e
 »a  ¢ù«FôdG  ácQÉ°ûe  ¿CÉ°ûH
 …ƒæ°ùdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫É`̀ª`̀YCG
 ájDhôdG  áYƒªéªd  ¢ùeÉîdG
 É«°ShQ  ø«H  á«é«JGôà°S’G
 »`̀à`̀dG »``̀eÓ``̀°``̀SE’G º``̀dÉ``̀©``̀dGh
 É```̀ahCG á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a äó``≤``©``fG
 ¿Éà°SƒJQƒμ°TÉH  ájQƒ¡ªéH
 -  28  IôàØdG  »`̀a  á«°ShôdG
 âëJ  Ω2019  ôÑªaƒf  30
 :¿É`̀jOC’G  ø«H  ΩÉFƒdG)  QÉ©°T
 áª¶æe ∫hOh É«°ShQ áHôéJ
 É kæeGõJ  (»eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG
 ø`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀î`̀dG iô````̀cò````̀dG ™```̀e
 ¿hÉ©àdG  áª¶æe  ¢ù«°SCÉàd

.»eÓ°SE’G
 øe Iôcòe ≈∏Y ™∏WG Éªc
 èFÉàf  ¿CÉ°ûH  áeÉ©dG  áfÉeC’G
 áMÉª°S ΩÓ°SE’G  ï«°T IQÉjR

 ï«°ûdG É«°Shôd ΩÉ©dG »àØªdG
 ¢ù«FQ øjódG êÉJ ÉØ°U â©∏W
 ájõcôªdG  á«æjódG  IQÉ¶ædG
 áμ∏ªªd  É`̀ «`̀ °`̀ ShQ  »`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀d
 ¢ù∏éªdG  ió`̀HCGh  ,øjôëÑdG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  õjõ©àH  ¬Ñ«MôJ
 ,ø`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG ø`̀«`̀H á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 ΩÉ©dG  »àØªdG  áMÉª°ùd  É kæªãe
 »a  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  √QhO  É`̀«`̀°`̀Shô`̀d
 .ø«ª∏°ùªdGh ΩÓ°SE’G áeóN

 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG ,∂````̀ dP ó``©``H
 áæéd  ø`̀e  Iô`̀cò`̀e  ¢ù∏éªdG
 ™`̀eGƒ`̀é`̀dG AÉ``°``û``fEG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e
 Ée  ô``̀NBG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É¡JÉ≤ë∏eh
 äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e ¬``̀«``̀dEG â`̀∏`̀ °`̀Uh
 á£îdG øª°V ™eGƒédG QÉªYEG
 É kHô©e  ,¢ù∏éª∏d  ájƒæ°ùdG
 áæé∏dG  Oƒ¡éd  √ôjó≤J  ø`̀Y
 ¢ù∏éª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’Gh
 äÉYhô°ûªdG  ∂∏J  RÉéfEG  »a
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀Uô`̀M  QÉ```WEG  »`̀a
 ≈dÉ©J ¬∏dG  äƒ«H áeóN ≈∏Y

 .ÉgQÉ sªY ájÉYQh
 ¬à°ù∏L ¢ù∏éªdG ºààNGh
 π``̀FÉ``̀°``̀Sô``̀dG ¢``̀VGô``̀©``̀à``̀°``̀SÉ``̀H
 åëHh  IOQGƒ```̀dG  äÉÑ∏£dGh
 É¡fCÉ°ûH  òîJGh ,äGóéà°ùªdG

.Ωõ∏j Ée

…ƒHôàdG Ωƒ∏HódGh ø¡ªàdG Ωƒ∏HO »a ø«ª∏©e 505 èjôîJ ≈Yôj á«HôàdG ôjRh
 »∏Y ø`̀H ó`̀LÉ`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀dG ≈`̀ YQ
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô``̀jRh  »ª«©ædG
 ø«ª∏©ªdG  ø`̀e  505  è`̀jô`̀î`̀J  π`̀Ø`̀M
 ∞``FÉ``Xƒ``dÉ``H ø``«``«``°``UÉ``°``ü``à``N’Gh
 »éeÉfôH øe ,¢SQGóªdÉH IófÉ°ùªdG
 Ωƒ∏HódGh ,á«HôàdG »a ø¡ªàdG Ωƒ∏HO
 ø¡ªàdG Ωƒ∏HO »a ø«bƒØàª∏d »dÉ©dG
 IQGRƒ`̀dG  ádÉ°üH  ∂`̀dPh  ,á«HôàdG  »a
 QƒàcódG  Qƒ°†ëH  ,≈°ù«Y  áæjóªH
 IQGRƒ`̀dG  π«ch  á©ªL  ∑QÉÑe  óªëe
 øe Oó```̀Yh ,äÉ``̀eó``̀î``̀dGh OQGƒ``ª``∏``d

.IQGRƒdÉH ø«dhDƒ°ùªdG
 ,π`̀ Ø`̀ë`̀dG ∫Ó````N ¬`̀à`̀ª`̀∏`̀c »````ah
 ácQÉ°ûªH ¬JOÉ©°S øY ôjRƒdG ÜôYCG
 º¡àMôa  äÉ`̀é`̀jô`̀î`̀dGh  ø«éjôîdG
 ø«éeÉfôÑdG  øjòg  äÉÑ∏£àe  ΩÉªJEÉH
 QOÉ```c ø`̀ª`̀ °`̀V ¿É``̀LQó``̀ æ``̀ j ø``̀jò``̀∏``̀dG
 ¬à≤∏WCG  …ò`̀dG  ,á«ª«∏©àdG  ∞FÉXƒdG
 »`̀bô`̀à`̀dG §```̀ HQ ±ó``̀¡``̀H ,IQGRƒ````````̀dG
 ,ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø`̀«`̀¡`̀ª`̀à`̀dÉ`̀H »`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG
 ∂∏J »`̀∏`̀ZÉ`̀°`̀T  ´É```̀°```̀VhCG  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀d
 º¡JAÉØμH  AÉ```≤```JQ’Gh  ,∞``FÉ``Xƒ``dG
 á«ª«∏©àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀Hh
 π`̀MGô`̀ª`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a á`̀eó`̀≤`̀ ª`̀ dG
 äGóéà°ùªdG  ÖcGƒj  ÉªH  ,á«°SGQódG
 »ª«∏bE’Gh  »∏ëªdG  ó«©°üdG  ≈∏Y

.»ªdÉ©dGh
 ÖfÉL ≈``̀dEG  ¬``̀fCG ô`̀jRƒ`̀dG ó``̀cCGh

 IAÉ`̀Ø`̀c ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀H IQGRƒ````̀ dG ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG

 ºgQhO  AGOCG  ó«©°U  ≈∏Y  ø«ª∏©ªdG

 ≈∏Y ¢`̀Uô`̀ë`̀J É`̀¡`̀fEÉ`̀a  ,»`̀°`̀ù`̀jQó`̀à`̀dG

 É¡Ø°UƒH  º«∏©àdG  áæ¡e  QhO  õjõ©J

 á«bÓNCG º«b ádÉ°SQh ,ájƒHôJ ádÉ°SQ

 íeÉ°ùJh  ,AÉªàfGh  A’h  ,á«fÉ°ùfEGh

 ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  ,´Gó``HEGh  ,∫GóàYGh

 ¿CG  ≈∏Y  ôªà°ùªdGh  OÉ`̀é`̀dG  πª©dG

 AGOCG  »a  á«æ¡ªdG  ø«H  º∏©ªdG  ™ªéj

 º«≤dG  ø`̀«`̀Hh  á«ª«∏©àdG  ¬`̀à`̀Ø`̀«`̀Xh

 √òg AGOCG  »a á«æWƒdGh á«YÉªàL’G

 PEG ,áÑ∏£dG AÉæHC’G OGóYEG »a ádÉ°SôdG

 ,¢SÉ°SC’G  ƒg  Ihó≤dÉH  ºq∏©àdG  ≈≤Ñj

 ,ó«°TôdG  πãªdG  ƒg  º∏©ªdG  ≈≤Ñjh

 á`̀aô`̀©`̀ª`̀dGh º`̀∏`̀©`̀ dG õ``̀FÉ``̀cQ »``̀fÉ``̀Hh

 ºgÉØàdGh ∑ôà°ûªdG ¢û«©dGh πª©dGh

.á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh QGƒëdGh

 IQƒ`̀à`̀có`̀dG â`̀≤`̀ dCG ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e

 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  IOhÉ`̀©`̀ª`̀dG  ôKƒc

 ¿CG É¡«a äócCG káª∏c ájô°ûÑdG OQGƒª∏d

 èjôîàH Ωƒ«dG πØàëJ »gh IQGRƒdG

 ø«jƒHôàdG  øe  áÑ«£dG  áÑîædG  √òg

 »a âªgÉ°S ób ¿ƒμJ ¿CG ƒLôJ É¡fEÉa

 øe  É kbÓ£fG  ,á«æ¡ªdG  º¡JAÉØc  ™aQ

 A∞μdG º∏©ªdG OÉéjEG á«ªgCÉH É¡fÉªjEG

 ∫É`̀«`̀LC’É`̀H ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y QOÉ``̀≤``̀dG

.áeOÉ≤dG

 ódÉN á«ª°S  IPÉà°SC’G  â≤dCG  Éªc
 É¡«a  âdÉb  »àdGh  ,ø«éjôîdG  áª∏c
 á«HôàdG  IQGRh  ¿CÉ``̀H  ôîØæd  É`̀ æ`̀ fEG{
 É`̀æ`̀à`̀bÓ`̀£`̀fG á`̀£`̀≤`̀f »``̀g º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ºd  »¡a  ,πÑ≤à°ùªdG  øjôëH  AÉæÑd
 ƒëf  ÉæjójCÉH  òNC’G  »a  G kó`̀HCG  ¿GƒàJ
 ájôμØdGh  á«aô©ªdG  ÉæJGQób  ôjƒ£J
 Éæ°SQGóe  »bQ  πLCG  øe  ,ájƒHôàdGh

 .zÉ¡eó≤Jh
 Ωƒ`̀∏`̀HO  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀ jó`̀é`̀ dGh
 ¿Éª°†d  AÉL  ób  á«HôàdG  »a  ø¡ªàdG
 á«°SÉ°SC’G  äÉfƒμªdG  ø«H  πeÉμàdG
 øe  ,º¡ÑjQóJh  ø«ª∏©ªdG  OGó`̀YEG  »a
 »aô©ªdG  ¿ qƒμªdG  ø«H  ™ªédG  ∫ÓN
 …ƒHôàdG  ¿ qƒ`̀μ`̀ª`̀dGh  ,»°ü°üîàdG
 …QÉ``¡``ª``dG ¿ qƒ```μ```ª```dGh ,»`̀ °`̀ ù`̀ Ø`̀ æ`̀ dG
 »a  Ωƒ∏HódG  Gòg  º¡°ùj  PEG  ,ófÉ°ùªdG
 ø««°UÉ°üàN’Gh  ø«ª∏©ªdG  π«gCÉJ
 ¿ qƒμªdG º¡æjƒμJ »a ôaGƒàj ºd øªe
 º¡«Yh  á«ªæàd  ,»°ùØædG  …ƒHôàdG
 ΩGõ``à``d’Gh  º«∏©àdG  áæ¡e  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H
 ±QÉ©ªdÉH  ºgójhõJh  ,É¡JÉ«bÓNCÉH
 »a  á`̀jô`̀¶`̀æ`̀dG  á«°ùØædG  á`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀dG
 ø«°ùëàd  ,á`̀ q«`̀M  á«≤«Ñ£J  ∞`̀bGƒ`̀e
 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ¥É«°S  »a  º¡FGOCG
 ≈∏Y  É kHÉéjEG  ¢ùμ©æj  ÉªH  ,á«ª∏©àdG
 »a º¡°ùjh ,º¡°SQGóeh º¡àÑ∏W AGOCG

 .¬JÉLôîeh º«∏©àdG IOƒL ≥«≤ëJ

á`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SÉ`̀H Ö``̀Mô``̀j á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G ¿hDƒ``°``û``∏``d ≈```∏```YC’G
zIô`̀ °`̀ UÉ`̀ ©`̀ ª`̀ dG IÉ```̀ cõ```̀ dG É``̀jÉ``̀°``̀†``̀b{ Ihó`````̀f ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG

 π``ª``©``dG  ô```````̀jRh  ¢`````̀SCGô`````̀J   
 ¢ù«FQ  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ó«°ùdG  ø«æ°ùª∏d  á«æWƒdG  áæé∏dG
 ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL

 ó©H á`̀æ`̀é`̀∏`̀d  »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG  ´É``̀ª``̀à``̀L’G
 ºbQ  QGô≤∏d  É k≤ah  ,É¡∏«μ°ûJ  IOÉ`̀YEG
 øY  QOÉ°üdG  ,2018  áæ°ùd  (18)
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 »a º°†J »àdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 äÉ¡édG  ø`̀Y  ø«∏ãªe  É¡àjƒ°†Y
 áμ∏ªe  »`̀a  á`̀ «`̀ ∏`̀gC’Gh  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

.ábÓ©dG äGP øjôëÑdG

 á°ûbÉæe  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ºJh

 ôªJDƒªdG  áeÉbE’  »FóÑªdG  Qƒ°üàdG

 QÉ`̀Ñ`̀μ`̀ d »``ë``°``ü``dG »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G

 ¢VGô©à°SG  ºJ  Éªc  ,ø«æWGƒªdG

 á«ë°üdG  á«Ø«≤ãàdG  á∏ªëdG  èFÉàf

 ájófCGh  Qhó`̀H  ø«æWGƒªdG  QÉÑμd

 ≈dEG  øjódGƒ∏d  ájQÉ¡ædG  ájÉYôdG

 É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉ`̀é`̀ fE’G  ÖfÉL

 IOƒL  ≥«≤ëJ  ¿Éª°†d  øjôëÑdG

 QÉªãà°SGh  ø«æWGƒªdG  QÉÑc  IÉ«M

 á©Øæªd  º`̀¡`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SGh  º`̀¡`̀JGô`̀Ñ`̀N

 õ`̀jõ`̀©`̀J ø``̀Y kÓ`̀ °`̀†`̀ a ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ¿hÉ`̀©`̀J

 äGP äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™``̀e á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 èeGôÑdGh  äÉ«dB’G  ™°Vƒd  ábÓ©dG
.ø«æWGƒªdG QÉÑc áeóîd á°UÉîdG

 ôjRh  ócCG  ,¥É«°ùdG  Gòg  »ah
 ¿CG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 ∫ÓN øe â°UôM øjôëÑdG áμ∏ªe
 äÉª¶æeh  É¡JÉÄ«gh  É``̀¡``̀JGQGRh
 ´É``̀£``̀≤``̀dGh »``̀fó``̀ª``̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀ dG
 π`̀ °`̀†`̀aCG ô``«``aƒ``J ≈``∏``Y ¢``̀UÉ``̀î``̀dG
 QÉÑμd  ájÉYôdG  πFÉ°Shh  äÉeóîdG
 ΩGõàd’G  øY  kÓ°†a  ,ø«æWGƒªdG
 á«YÉªàL’G ájÉYôdG èeGôH ô«aƒàH
 á«∏«gCÉàdGh á«fƒfÉ≤dGh á«ë°üdGh
 IÉ«ëdG  º¡d  πØμj  ÉªH  áÄØdG  √ò¡d

 äôbCG IQGRƒdG ¿CG GócDƒe ,áªjôμdG
 É¡JÉeóN  ôjƒ£àd  áMƒªW  á£N
 ø«æWGƒªdG QÉÑc áÄa ≈dEG á¡LƒªdG
 QhO Oó``̀Y IOÉ```̀jR ™`̀e …RGƒ`̀à`̀ dÉ`̀ H
 ,ájQÉ¡ædG øjódGƒdG ájÉYQ ájófCGh
 äÉª¶æe  ≈`̀ dEG  É`̀¡`̀JQGOEG  Ióæ°ùªdG
 ¢ùμ©j  É`̀ª`̀H  ,»`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG
 ácGô°ûdÉH IQGRƒdG øe áeÉàdG á≤ãdG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ™``̀e á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 õ`̀jõ`̀©`̀J Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀ dEG ,á``̀«``̀fó``̀ª``̀dG
 »a  ø«æWGƒªdG  QÉÑc  áÄa  êÉ``̀eOEG
 ¬JGQOÉÑe »a º¡cGô°TEGh ™ªàéªdG
 É k«°ù«FQ G kô°üæY º¡fƒc ,IOó©àªdG

 Iõ«cQh  Iô`̀°`̀SC’G  AÉæH  á≤∏M  »`̀a
 á∏FÉ©dG »a »YÉªàL’G QGô≤à°S’G

.á«æjôëÑdG
 ¿EG ¿Gó`̀«`̀ª`̀M ô``̀jRƒ``̀dG ∫É```bh
 »a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 »a  QGôªà°S’G  πLCG  øe  ÉgOƒ¡L
 ø«æWGƒªdG  QÉ`̀Ñ`̀c  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¿ƒ`̀°`̀U
 ¿CG  É`̀ª`̀c  ,º¡JÉÑ°ùàμe  õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 ø`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG á`̀ æ`̀é`̀ ∏`̀ dG
 ò«ØæJ  »``̀ a  É``̀gOƒ``̀¡``̀L  π``̀°``̀UGƒ``̀J
 QÉÑμd  á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G
 πª©dG »a Iôªà°ùeh ,ø«æWGƒªdG
 »a ádhòÑªdG Oƒ¡édG ≥«°ùæJ ≈∏Y

 ,áª¡ªdG  áÄØdG  √òg  ájÉYQ  ∫Éée
 äÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y â©°Vh å«M
 iƒà°ùªH  AÉ≤JQ’G  ≥«≤ëJ  É¡∏ªY
 QÉÑc  É¡°û«©j  »àdG  IÉ«ëdG  IOƒL
 º¡LÉeOEG  ¿Éª°Vh  ,ø«æWGƒªdG
 ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »```a º`̀ ¡`̀ à`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ eh
 OhOô```̀ª```̀ dGh ó``̀FÉ``̀©``̀dG º``«``¶``©``Jh
 øe »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh …OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G
 ∂dPh  ,É¡fƒμ∏àªj  »àdG  äGôÑîdG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e
 äÉ¡édG  ∞∏àîe  »a  á£°ûfC’Gh
 äGP äÉ¡édG áaÉc ™e ¿hÉ©àdÉHh

.ábÓ©dG

:¿Gó«ªM ..ø«æ°ùªdG áæéd ´ÉªàLG ¬°SDhôJ iód

 É``¡``JÉ``eó``N ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀d á``̀ £``̀ N äô```````̀ bCG zπ```̀ ª```̀ ©```̀ dG{
ø``̀ «``̀ æ``̀WGƒ``̀ª``̀ dG QÉ```̀ Ñ```̀ c á```̀Ä```̀a ≈```````̀ dEG á```̀¡```̀Lƒ```̀ª```̀dG

 áeƒKôL øY
á«°SÉ«°ùdG ..z¢Shô«ahQƒf{

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ,OôÑdG  ,zº«YÓÑdG{  ¿É≤àMG  ,≥∏ëdG  ÜÉ¡àdG  ,Gõfƒ∏Øf’G  ,ΩÉcõdG  
 »àdGh  ,z¢Shô«ahQƒf{  áeƒKôéH  áHÉ°UE’G  ÖfÉéH  ,ƒHôdG  äÉØYÉ°†e
 øe  ô«ãc  Égô«Zh  ,»FGò¨dG  ºª°ùàdG  ÖÑ°ùH  Dƒ«≤àdGh  ∫É¡°SE’G  Ö∏éJ

.AÉà°ûdG º°Sƒe ∫ÓN ¢üî°ûdG É¡H ÜÉ°üj »àdG ¢VGôYC’G
 º°Sƒe ∫ƒNO ™e GôNDƒe ¢VGôYC’G √ò¡H Ö«°UCG  ÉfóMCG  ¿CG  ∂°T ’
 »ah ,â«ÑdG »a ,Gô°ûàæe íÑ°UCG  ôeC’G ¿CG  â¶M’ ∂fCG  óH ’h ,AÉà°ûdG
 òæe ¬Jó≤àaG ¢üî°T øY ∫CÉ°ùJ ¿EG Éeh ,ÜQÉbC’Gh AÉbó°UC’G ™eh ,πª©dG

.z¢†jôe ÉfCG{ :ÜGƒédG ¿ƒμj ,ΩÉjCG
 hCG  áë°üdG  IQGRh  ,á°üàîªdG  á«ë°üdG  äÉ¡édG  ≈∏Y  ≈æªJCG  âæc
 ájƒYƒJ äÓªM º¶æJ ¿CG ,á°UÉîdG äGOÉ«©dGh õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 á`̀jhOCG  ∑Éæg  ..É¡©e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  ,AÉà°ûdG  ¢`̀VGô`̀eCG  øe  ájÉbƒ∏d
 äÉØ°Uhh  ájòZCG  ∑Éægh  ,πFGƒ°Sh  ÜƒÑMh  ô`̀HEG  ∑Éægh  ,äGOÉ°†eh
 Ωóîà°SCG »°ùØf øY ..AÉà°ûdG ¢VGôeCÉH ÜÉ°üj øªd ÉªFGO ∞°UƒJ á«Ñ©°T
 ¬«ah  »©«ÑW  ô«Z  ¬dƒ©Øeh  (π°ù©dGh  π«ÑéfõdG  ™e  ô°†NC’G  …É°ûdG)
 »a Gòg ..≥∏ëdG ÜÉ¡àdGh ΩÉcõdG á°UÉNh ,AÉà°ûdG ¢VGôeC’ πLÉY AÉØ°T
 ??..»°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdG »a AÉà°ûdG ¢VGôeCG øY GPÉe øμdh ,»ë°üdG ¿CÉ°ûdG
 áØ°Uh  ≈dEG  áLÉëH  ,AÉà°ûdG  º°Sƒe  ™e  ,Ωƒ«dG  »ª«∏bE’G  ó¡°ûªdG
 ,¢ùØædG §Ñ°Vh áFó¡àdGh áªμëdG øe Iô«Ñc áYôLh ,áØ∏àîe á«°SÉ«°S
 ,áeGó¡dG  äÉ©FÉ°ûdG  ô°ûfh  ,áWƒ∏¨ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  ∫hGóJ  øe  QòëdGh
 ,™ªàéªdG ó°ùL »a É©jô°S π≤àæJ ,z¢Shô«ahQƒf{ áeƒKôL πãe É¡fC’
 Dƒ«≤àdGh ∫É¡°SE’G øe ójõªdÉH ÖÑ°ùàJh ,™ªéJh ¿Éμe …CG »a πbÉæàJh
 áæàØdG  ô«ãJh  ,±hÉ`̀î`̀ª`̀dGh  ¢ùLGƒ¡dG  Ö∏éJh  ,…ôμØdG  ¥É```̀gQE’Gh

.»∏gC’G º∏°ùdG Oó¡Jh ,ôJƒàdGh
 πμ°ûH  ΩÉ``̀jC’G  Qhô`̀e  ™e  ∫hõ`̀J  AÉà°ûdG  ¢`̀VGô`̀eCG  ¢†©H  ¿CG  Éªch
 á«Ñ£dG  ,á«LÓ©dG  äÉØ°UƒdGh  á`̀jhOC’G  ≈dEG  áLÉëdG  ¿hO  øe  ,»©«ÑW
 πªëJ  ¿hO  øeh  ,ájó°ùédG  áMGôdÉH  ΩGõàd’G  •ô°T  ,É¡æe  á«Ñ©°ûdGh
 ,á«°SÉ«°ùdG  AÉà°ûdG  ¢VGôeCG  »g  ∂dòc  ,IOÉ`̀jR  Ö©Jh  ¥É`̀gQEGh  AÉÑYCG
 á£«ëdG  òNCÉH  É¡°†©Hh  ,äGAGô`̀LE’Gh  ¿ƒfÉ≤dÉH  ¬LÓY  ¿ƒμj  É¡°†©H

.¢û«æ£àdGh ∫ÉªgE’ÉH ôNB’G ¢†©ÑdGh ,QòëdGh
 ø«æWGƒªdG  á«YƒàH  á°üàîªdG  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ΩÉ«≤a  ,∂`̀dò`̀d
 ,áYQÉ°ùàªdG  ¬JGóéà°ùeh  ,»ª«∏bE’G  ™°VƒdG  äÉ«YGóJ  ôWÉîe  ∫ƒM
 ßØëj  ,Éª«μMh  Éª«∏°S  É«FÉbh  AGô`̀LEG  ó©j  ,á«©«Ñ£dG  ô«Z  ¬JGQƒ£Jh
 QGô≤à°S’Gh  ø``eC’G  õjõ©J  »a  º¡°ùjh  ,º«≤ªdGh  øWGƒªdGh  øWƒdG

.»©ªàéªdG
 πª©jh ,AÉà°ûdG  º°Sƒe ≈∏Y zô£°ûàj{ ¿CG  ójôj øe ¿EG  ∫ƒ≤f Éªch
 ,ádÉëe ’ Ió«cCG AÉà°ûdG ¢VGôeCÉH ¬àHÉ°UEG ¿EÉa z¬fÉeR ôàæYh π£H{ É¡«a
 IQƒ£N  ∑GQOEG  ø°ùëj  ’h  ,áª¶fC’Gh  ¿ƒfÉ≤dG  RhÉéàj  øe  ƒg  ∂dòc
 ,Gô«ãc çóëàjh ,(áà∏ØæªdG)  ô«Ñ©àdG  ájôëH èéëàjh ,ºFÉ≤dG  ™°VƒdG
 âëJ ¬°ùØf óé«°S ¬fEÉa ,QƒeC’G πc »a »é«JGôà°S’G π∏ëªdG íÑ°üjh
 äÉ©FÉ°ûdG ô°ûf »a zIóFGõdG ádƒ£ÑdG{ áYôL ∫ÓN øe ,¿ƒfÉ≤dG á∏FÉW
 z¢Shô«ahQƒf{  áeƒKôéH  Ö«°UCG  ób  ¬fCÉch  ,áÄWÉîdG  äÉeƒ∏©ªdGh
 »àdG  ,á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  øe  áÑ°SÉæe  áYôL  É¡LÓYh  ,á«°SÉ«°ùdG

.¢VGôeCGh ¢VGôYCG øe ¬H Ée ∫É≤àfG øe ™ªàéªdG »ªëJh ,¬édÉ©J

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«LƒJ
(12)`dG QÉμaC’G ≥«Ñ£àd

 ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lh
 ò«ØæJ ¿ÉμeG á°SGQO ≈dEG á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG ™«ªL √ÉYQh ¬∏dG
.á«fÉãdG É¡àî°ùf »a Iôμa á≤HÉ°ùe »a â∏gCÉJ »àdG Iô°ûY »àæK’G QÉμa’G
 ´GóH’Gh  QÉμàH’G  õjõ©J  á∏°UGƒe  á«ªgG  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ócCG  óbh
 Égõ«ØëJh  á«æWƒdG  QOGƒμdG  ™«é°ûJ  ájQGôªà°SGh  »eƒμëdG  πª©dG  »a

.QÉμàH’G ≈∏Y
 Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  ¬∏dG  ¬¶ØM  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »dƒj
 ôãcG »a ôe’G Gòg ≈∏Y Oó°ûj √ƒª°S ¿Éch ,´GóH’Gh QÉμàH’G ´ƒ°Vƒªd
 äGAÉ≤∏dG ∫ÓN øe hCG ,…ƒæ°ùdG »eƒμëdG ≈≤à∏ªdG »a AGƒ°S áÑ°SÉæe øe

.ø«æWGƒªdGh ø«dhDƒ°ùªdG ™e
 IôμØdGh ,Iôμa ¿Éc π°U’G »a A»°T πc ,∞bƒªdG Ió«°S »g IôμØdG
 Iô«ãc  óFGƒY  QóJ  ábÓîdG  IôμØdGh  ,Iô«Ñch  IóFGQ  ™jQÉ°ûe  ≈dEG  ∫ƒëàJ
 Iõ«ªªdG QÉμa’G ódƒj øe ¿EÉa Éæg øe ,ádhódG ≈∏Yh IôμØdG ÖMÉ°U ≈∏Y

.¬JÉ«M ∫GƒW …ó«∏≤J §ªf ≈∏Y ô«°ùj …òdG πãe ¢ù«d ábÓîdG

áÉ°T á«æWh á°ù°SDƒe (¢Sô◊G) 
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈dEG  áÄæ¡àdG  Ωó≤f
 ,»æjôëÑdG  »æWƒdG  ¢SôëdG  ¢ù«°SCÉJ  iôcP  áÑ°SÉæªH  »æWƒdG  ¢SôëdG
 Qób  óæY  É¡dÉLQ  ¿G  âàÑKG  »àdG  áîeÉ°ûdGh  Iô«ÑμdG  á°ù°SDƒªdG  √ò`̀g

.äÉeR’G øe áÑ«°üY äGôàa »a á°UÉN ,á«dhDƒ°ùªdG
 ´ÉaO Iƒb ™e πμ°ûJ ájƒbh áàHÉK á«æWh á©∏b ƒg »æWƒdG ¢SôëdG
 πch  ,ø`̀Wƒ`̀dG  IOÉ«°Sh  ø`̀eG  øY  ´É`̀aó`̀dG  ¿É``cQG  ΩÉ©dG  ø``e’Gh  øjôëÑdG

.iôN’G πªμJ á°ù°SDƒe
 ¢SôëdG  ∫ÉLQ  ∞bGƒe  ≈∏Y  »æWƒdG  ¢Sôë∏d  ôjó≤Jh  RGõàYG  á«ëJ
 áîeÉ°ûdG  á°ù°SDƒªdG  √ò¡d  ≈æªàfh  ,≈°ùæJ  ’  »àdG  á«fÉ°ùf’Gh  á«æWƒdG
 ájôÑdG É¡JGó©eh É¡Jõ¡LG áaÉc »a åjóëàdGh Qƒ£àdGh Ωó≤àdG øe ójõªdG
 øjòdG ∫ÉLôdG A’Dƒg πãe ≈dEG á°SÉe áLÉëH øWƒdÉa ,ájôëÑdGh ájƒédGh

.IAÉØμdGh ÖjQóàdG øe ∫ÉY iƒà°ùe ≈∏Y

!!..¢ShQO äÉeRC’G  
 »àdG  Iõ¡dG  áHÉãªHh  ôÑYh  ¢`̀ShQO  »g  ÉªfG  ôªJ  »àdG  äÉ`̀eRC’G  πc
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ∂dP  ¿Éc  AGƒ°S  ,ô«ãμdG  Éæª∏©J  ¿G  ¢VôàØj  É¡æμd  çóëJ

.∫hódG iƒà°ùe ≈∏Y hCG ,»°üî°ûdG
 ÉæàYÉ£à°SÉH ¢ù«∏a ,É°†jG áªdDƒeh ,á«°SÉbh Iô«ãc ¢ShQO Éæ«∏Y äôe
 GPEG ≈àM ô«ãμdG ¬æe º∏©àf ¿G ÉæfÉμeEÉH øμd ,çóëdG ™æªf ¿G Iô«ãc ÉfÉ«MG

.á∏«∏b É¡«a ôFÉ°ùîdG âfÉc áeRG äAÉL Ée
 ™e º∏bCÉàdG ≈∏Y á«∏YÉah IQób Éæjód âëÑ°UCG AÉ£N’G Éæëë°U Éª∏ch

.IOhóëe äÉ«YGóàH çóM …G
 ?Éæëéf nº«a ,¢ShQódG ¿ qhóf ¿G ¿hO øe äÉeR’G ôªJ ¿G »¨Ñæj ’

?GôaGƒàe ¿ƒμj ¿CG Öéj ¿Éch Éæ°ü≤æj ¿Éc GPÉeh ?Éæ≤ØNCG nº«ah
 …G  øe  ó«Øà°ùfh  ,ádhÉ£dG  ≈∏Y  ¿ƒμJ  ¿G  »¨Ñæj  Qƒ`̀eC’G  √òg  πc
 ∞°ü©j OÉc É¡°†©H á«°SÉb ¢ShQO øe ÉæJAÉL Ée ôãcG Éeh ,¢SQOh áeRG

!!..A»°T πμH
 ô¶àæj …òdG  è¡ædG  äGP ≈∏Y ÉædRÉe ΩCG  ..¢ShQódG  øe ÉfóØà°SG  π¡a

!!..GóMCG ô¶àæj ’ âbƒdGh ?ô«μØàdG CGóÑj Égó©Hh áKQÉμdG

riffa3al3z@gmail.com

(إنا � وإنا إليه راجعون)

بسم ا� الرحمن الرحيم

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»

«صدق ا� العظيم»

Ωó```≤àj
 ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ¢ù«FQ

»a ø«∏eÉ©dG ™«ªLh IQGOE’G

π«eõdG ≈dEG IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ¢üdÉîH

¿É```Mô```°S π`````«ªL
É`````¡```d Qƒ`````Ø¨ªdG IÉ``````aƒ``d

¬```à≤«≤°T
 É¡æμ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG ˆG ø«YGO

¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG É¡jhPh É¡∏gCG º¡∏jh ¬JÉæL í«°ùa
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�سارة جنيب 

وافق جمل�س النواب يف جل�سته اأم�س بالجماع على ت�سكيل القوة الحتياطية الرديفة 

الدفاع  قوة  لأفراد  والعالوات  والرواتب  الأجور  تنظيم  واإعادة  البحرين،  دفاع  لقوة 

واملتطوعني واملدنيني.

اأن ت�سكيل القوة  الدفاع الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن النعيمي  واأكد وزير �سوؤون 

املنطقة  يف  الراهنة  الأو�ساع  اإطار  يف  ياأتي  البحرين  دفاع  لقوة  الرديفة  الحتياطية 

واملتغريات املت�سارعة والتهديدات على امل�ستوى الإقليمي والدويل.

و�صع حجر الأ�صا�ض ملركز البحرين الدويل للمعار�ض.. ويل العهد:

ا�صتقطاب املزيد من املعار�ض وم�صاعفة ال�صياحة
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

خالل  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

الدويل  البحرين  ملركز  الأ�سا�س  حجر  و�سعه 

منطقة  يف  اجلديد  واملوؤمترات  للمعار�س 

امل�سروع،  يف  العمل  ببدء  اإيذاناً  ال�سخري 

املركز  هذا  بها  �سيحظى  التي  الأهمية  على 

اجلهود  �سريفد  كونه  تنفيذه  من  النتهاء  بعد 

الفعاليات  املزيد من  ا�ستقطاب  القائمة لتعزيز 

والأحداث واملعار�س مبا يوا�سل م�ساعفة دور 

قطاع ال�سياحة احليوي املهم يف مناء وازدهار 

الإيجابي  النمو  يف  اإ�سهاماته  عرب  اململكة 

لالقت�ساد الوطني.

واأ�سار ويل العهد اىل اأهمية ا�ستمرار تعزيز 

اأهم الوجهات ال�سياحية  مكانة اململكة كاإحدى 

واملقومات  الفر�س  توفري  عرب  وال�ستثمارية 

وحتقيق  وال�سياح  للم�ستثمرين  اجلاذبة 

القطاعني  النوعية يف هذين  النقالت  املزيد من 

احليويني. ويل العهد خالل و�سعه حجر الأ�سا�ض ملركز البحرين الدويل للمعار�ض اجلديد

جانب من جل�سة النواب اأم�ض

حاملة طائرات اأمريكية يف بحر العرب

بومبيو: �صرند ب�صكل حا�صم وجدي 

حتذيرات اأمريكية من ا�صتهداف اإيران ل�صفنها 
اأم�س،  املتحدة،  الوليات  اأ�سدرت 

املائية  املمرات  ال�سفن يف  اإىل  حتذيًرا 

احتمال  من  الأو�سط  ال�سرق  يف 

البحرية  امل�سالح  �سد  اإيراين  فعل 

فيلق  قائد  مقتل  على  رًدا  الأمريكية 

الثوري  للحر�س  التابع  القد�س 

الإيراين قا�سم �سليماين.

اخلارجية  وزير  قال  جهته،  من 

اإن �سليماين  الأمريكي، مايك بومبيو، 

�سوريا  يف  جمازر  عن  م�سوؤول 

الوليات  اأن  على  م�سدًدا  والعراق، 

وجدي  حا�سم  ب�سكل  �سرتد  املتحدة 

على اأي رد اإيراين.

موؤمتر  خالل  بومبيو  واأ�ساف 

�سحافـي يف وا�سنطن، اأن كالم وزير 

عن  ظريف  جواد  الإيراين  اخلارجية 

مهمة دبلوما�سية ل�سليماين يف العراق 

جمرد اأكاذيب.

�سالح  قائد  قال  املقابل،  يف 

الثوري  للحر�س  التابع  البحرية 

»نن�سح  تنك�سريي  علي  الأدمريال 

الثاأر  قبل  املنطقة  مبغادرة  الأعداء 

منهم ب�سدة«.

التقى قائد الأ�صطول اخلام�ض.. امل�صري:

تكثيف التن�صيق الع�صكري مع اأمريكا

ملواجهة الأخطــار باخلليــج العربي

خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  اأكد 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

امل�سرتك  الع�سكري  التن�سيق  باأن  الدفاع 

والتعاون الدفاعي م�ستمر بني قوة دفاع 

الأمريكية  امل�سلحة  والقوات  البحرين 

مل�سلحة البلدين ال�سديقني ملواجهة كافة 

الأخطار والتهديدات  التحديات وخمتلف 

العربي،  اخلليج  منطقة  تواجهها  التي 

اجلهود  تكثيف  موا�سلة  على  موؤكًدا 

تعزيزها  واأطر  والدفاعية  الع�سكرية 

اأرجاء  يف  وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق 

املنطقة.

الفريق  لقائه  خالل  امل�سري  واأ�ساد 

القوات  قائد  مالوي  جيم�س  بحري 

البحرية بالقيادة املركزية الأمريكية قائد 

ال�سداقة  بعالقات  اخلام�س  الأ�سطول 

البحرين  مملكة  بني  القائمة  التاريخية 

و�سبل  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

من  ت�سهده  وما  وتطويرها  تعزيزها 

تعاون متوا�سل.

امل�سري م�ستقبالً قائد الأ�سطول اخلام�ض

15 04

0206

ب�صبب الأو�صاع الراهنة والتهديدات يف املنطقة

النيابي يقر بالإجماع ت�صكيل »القوة الحتياطية«

الدرا�صة التقييمية اأظهرت نتائج اإيجابية.. رئي�ض »الأعلى لل�صحة«:

انخفا�ض معدلت العدوى بـ»ال�صلمانية«

اأكد الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

العدوى  لواقع  التقييمية  الدرا�سة  اأن  لل�سحة  الأعلى  املجل�س 

اأظهرت  الطبي  ال�سلمانية  جممع  يف  للم�ست�سفيات  امل�ساحبة 

نتائًجا اإيجابية بانخفا�س يف معدلت بع�س اأنواع العدوى عن 

املعدلت املقبولة عاملًيا ومعدلً تنازلًيا لأنواع اأخرى من العدوى.

واأ�سار اإىل البدء الفوري يف اتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل 

مع العدوى امل�ساحبة للم�ست�سفيات يف جممع ال�سلمانية الطبي.

وزارة  مع  بالتن�سيق  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  باأن  ونوه 

ال�سحة �سيقوم فوًرا بتعزيز و�سائل وطرق مكافحة العدوى من 

خالل ا�ستحداث برنامج ملكافحة العدوى بح�سب اآخر ما تو�سلت 

العدوى  اإن�ساء وحدة مكافحة  اإىل جانب  العاملية  املقايي�س  اإليه 

�سمن الهيكل التنظيمي مل�ست�سفى ال�سلمانية الطبي.

حل ملف الفواتري امل�صتحقة جلميع املوردين.. »املالية«:

21 مليون دينار فواتري �ُصـددت لـ»اخلا�ض«
هدى عبدالنبي:

للخدمات  امل�ساعد  الوكيل  ك�سفت 

املالية  وزارة  يف  امل�سرتكة  املالية 

والقت�ساد الوطني، ندى م�سطفى، عن 

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزارة  قيام 

دينار  مليون  ما جمموعه 21  بت�سديد 

القطاع  ملوؤ�س�سات  م�ستحقة  فواتري  من 

دفع  ملف  حل  على  واأكدت  اخلا�س. 

املوردين  جلميع  امل�ستحقة  الفواتري 

اجلاري،  العام  نهاية  قبل  بالكامل 

القطاع  دعم  على  احلكومة  من  ا  حر�سً

اخلا�س.  اإ�سدار فاتورة »اأوامر ال�سراء«0809 ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
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له بو�صع حجر الأ�صا�س للمركز الدويل اجلديد بال�صخري.. ويل العهد: لدى تف�صّ

مركز املعار�س اجلديد ي�صّهل ا�صت�صافة اأ�صخم الأحداث العاملية وينمي ال�صياحة

ت���وف���ري ال���ف���ر����س وامل����ق����ّوم����ات اجل����اذب����ة ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن وال�������ص���ي���اح وزي�������ادة ت��ن��اف�����ص��ي��ة امل��م��ل��ك��ة

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

ما  اأن  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

وحتديث  تطوير  من  البحرين  مملكة  ت�سهده 

على كافة امل�ستويات يوؤكد م�سيها يف الطريق 

على  املن�سودة  اأهدافها  حتقيق  نحو  ال�سحيح 

ا�ستمرار  باأهمية  �سموه  منوًها  الأ�سعدة،  كافة 

الوجهات  اأهم  كاإحدى  اململكة  مكانة  تعزيز 

الفر�س  توفري  عرب  وال�ستثمارية  ال�سياحية 

وال�سياح  للم�ستثمرين  اجلاذبة  واملقومات 

هذين  النوعية يف  النقالت  من  املزيد  وحتقيق 

القطاعني احليويني مبا يرفد امل�سرية التنموية 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

ا�ستطاعت  البحرين  اإن مملكة  وقال �سموه 

وعرب م�سريتها يف �سناعة املعار�س واملوؤمترات 

ما  عرب  للمملكة  مهمة  منجزات  حتقيق  من 

عك�سه م�ستوى التنظيم العايل للكوادر الوطنية 

التي  والإقليمية  العاملية  والأحداث  للفعاليات 

مميزة  �سمعة  من  اململكة  اأر�س  على  اأُقيمت 

تنظيم  يف  العاملية  ال�سركات  رغبة  من  عزز 

موؤمتراتها ومعار�سها يف اململكة وهو ما �سكل 

فر�سة  اإىل  حتويله  اليوم  يتم  جديداً  حتدياً 

حيوية �سينعك�س اأثرها على مناء وازدهار هذا 

جديد  دويل  مركز  باإن�ساء  وذلك  املهم،  القطاع 

للمعار�س واملوؤمترات.

و�سع  حفل  �سموه  رعاية  لدى  ذلك  جاء 

حجر الأ�سا�س ملركز البحرين الدويل للمعار�س 

واملوؤمترات اجلديد يف منطقة ال�سخري يرافقه 

اآل  حمد  بن  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو 

خليفة.

حجر  بو�سع  �سموه  تف�سل  اأن  وبعد 

للمعار�س  الدويل  البحرين  ملركز  الأ�سا�س 

واملوؤمترات اجلديد يف منطقة ال�سخري بح�سور 

العمل يف  ببدء  اإيذاناً  امل�سوؤولني  كبار  من  عدد 

امل�سروع، اأكد �سموه على الأهمية التي �سيحظى 

كونه  تنفيذه  من  النتهاء  بعد  املركز  هذا  بها 

ا�ستقطاب  لتعزيز  القائمة  اجلهود  �سريفد 

واملعار�س مبا  والأحداث  الفعاليات  من  املزيد 

يوا�سل م�ساعفة دور قطاع ال�سياحة احليوي 

اإ�سهاماته  عرب  اململكة  وازدهار  مناء  يف  املهم 

موؤكًدا  الوطني،  لالقت�ساد  الإيجابي  النمو  يف 

�سموه اأهمية العمل على زيادة تناف�سية مملكة 

القطاعات  تنويع  من خالل  وريادتها  البحرين 

التطلعات  حتقيق  �ساأنه  من  الذي  القت�سادية 

املن�سودة للوطن واملواطن.

الزياين  را�سد  بن  زايد  األقى  احلفل  وخالل 

للرعاية  اعتزازه  عمق  عن  فيها  اأعرب  كلمة 

الكرمية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

لهذا  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

احلفل الذي ُيعلن عن بداية ت�سييد هذا امل�سروع 

احليوي يف ال�سخري، والذي من �ساأنه اأن يعمل 

ال�سياحي  للقطاع  التحتية  البنية  تعزيز  على 

العاملية  الأحداث  اأ�سخم  ا�ست�سافة  ي�سهل  مبا 

يف مملكة البحرين.

اأ�سا�سات  �سي�سع  امل�سروع  اأن  اإىل  واأ�سار 

حديثة  بجاهزية  يت�سم  منوذجي  موقع 

الأ�سعدة من بنية حتتية  ومتطورة على كافة 

اأعلى  وفق  متطورة  وخدمات  وتكنولوجيا 

املعار�س،  �سناعة  جمال  يف  الدولية  املعايري 

اأ�سكال ال�سياحة التي �ستن�ّسط  وما يرفدها من 

لتوفري  اململكة،  قطاعات  خمتلف  بدورها 

م�سادر  وتنويع  الوافدة،  ال�سياحة  احتياجات 

الدخل وفق توجيهات القيادة الر�سيدة.

يذكر اأن م�سروع مركز املعار�س واملوؤمترات 

تبلغ م�ساحتها  اأر�س  �سيقام على  ال�سخري  يف 

309000 مرت مربع، حيث �سيتم ت�سييد املبنى 

اإجمايل م�ساحة  على 149000 مرت مربع من 

الأر�س. و�سي�سم املركز 10 قاعات للمعار�س 

مربع  مرت   95000 تبلغ  اإجمالية  مب�ساحة 

لحت�سان  الالزمة  اخلدمات  باأحدث  جمهزة 

ومركز  العاملية،  واملعار�س  الفعاليات 

 4500 م�ساحته  البالغة  الرئي�سي  املوؤمترات 

العر�س  و�سائل  باأكرث  وجمهّز  مربع،  مرت 

�سخ�س،   4000 يقارب  ملا  ويت�سُع  تطوًرا، 

ذلك اإىل جانب 27 قاعة متنوعة ال�ستخدامات 

مب�ساحات متو�سطة و�سغرية.

اطلعت على الدرا�صة التقييمية عن واقع العدوى امل�صاحبة للم�صت�صفيات

اللجنة التن�صيقية تناق�س �صري العمل يف م�صروع خ�صخ�صة الفح�س الطبي للوافدين

اآل خليفة ويل العهد  تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اللجنة  اجتماع  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

التن�سيقية 294، واطلعت اللجنة التن�سيقية على الدرا�سة التقييمية عن واقع 

العدوى امل�ساحبة للم�ست�سفيات يف م�ست�سفى ال�سلمانية الطبي.

الفح�س  العمل يف م�سروع خ�سخ�سة  التن�سيقية �سري  اللجنة  وناق�ست 

الطبي للوافدين.

وزير »�صوؤون البلديات«: الإعفاء من الر�صوم

 البلدية اأو خف�صها اأو اإ�صقاطها �صمل 2564 اأ�صرة

بناء على توجيهات �سمو رئي�س الوزراء 

على  املعي�سية  الأعباء  تخفي�س  اإىل  الرامية 

الوزراء  جمل�س  قرار  اإطار  ويف  املواطنني، 

مب�ساواة املواطنني امل�ستاأجرين للم�ساكن من 

الر�سوم البلدية باملواطنني املالكني مل�ساكنهم، 

اأ�سدر ع�سام بن عبداهلل خلف وزير الأ�سغال 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

واإعفاء  واإ�سقاط  لتخفي�س  وزارية  قرارات 

الر�سوم البلدية على 2564 اأ�سرة بحرينية 

يف  وت�سكن  بها  خا�سة  م�ساكن  متتلك  ل 

م�ساكن م�ستاأجرة خالل الفرتة من �سهر يناير 

ولغاية �سهر دي�سمرب من العام املا�سي. 

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  واأو�سح 

بن  ع�سام  العمراين  والتخطيط  البلديات 

تنفيذا  تاأتي  القرارات  »هذه  اأن  خلف  عبداهلل 

�ساحب  ح�سرة  قيادة  من  ال�سامية  للرغبة 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى الرامية اإىل توفري حياة كرمية 

جلميع املواطنني، عن طريق تخفي�س الأعباء 

ر�سوم  خالل  من  كواهلهم،  عن  املعي�سية 

احتياجات  مع  ومن�سجمة  خمف�سة  بلدية 

ذوي  بع�س  اإعفاء  وكذلك  املواطنني،  هوؤلء 

الدخل املحدود من �سداد الر�سوم م�ستقبالً اأو 

اإ�سقاط ديونهم القدمية«. 

واأ�سار وفقا لقانون البلديات رقم )35( 

 )38( رقم  بالقانون  واملعدل   2001 ل�سنة 

ل�سنة 2001 وعلى الالئحة التنفيذية لقانون 

الوزراء  جمل�س  بقرار  ال�سادر  البلديات 

الفقرة  وبخا�سة   2002 ل�سنة   )16( رقم 

املذكورة،  الالئحة  من   )48( املادة  من  )ب( 

وبناًء على عر�س مدراء عموم البلديات، اإىل 

اأ�سرة   2514 عن  البلدية  الر�سوم  تخفي�س 

 39 عن  البلدية  الر�سوم  واإ�سقاط  بحرينية 

بحرينية  اأ�سرة   11 واإعفاء  بحرينية  اأ�سرة 

يناير  من  الفرتة  خالل  البلدية  الر�سوم  من 

ولغاية دي�سمرب 2019. 

لت�سخري  ت�سعى  الوزارة  اأن  واأو�سح 

جميع الإمكانات واملوارد للعمل على الرتقاء 

بامل�ستوى املعي�سي للمواطنني والتخفيف من 

الر�سوم البلدية على املواطنني.

هناك  اأن  على  خلف  الوزير  اأكد  كما 

البلديات واإدارة  تن�سيًقا م�ستمًرا بني �سوؤون 

خدمات �سوؤون امل�ستهلكني يف هيئة الكهرباء 

لهذه  البلدية  الر�سوم  تعديل  اأجل  من  واملاء 

الأ�سر يف فواتري الكهرباء اخلا�سة بهم تنفيًذا 

للقرارات الوزارية املذكورة اأعاله.
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تد�صني عدة كتب �صوتية

 خالل مهرجان الأيام الثقايف للكتاب

احلياة  وترية  و�سرعة  ازدياد  مع 

وامل�ساغل والتطور التكنولوجي امل�ستمر، 

الهائلة  املعلومات  كمية  زيادة  ظل  ويف 

التي يتم اإنتاجها وتبادلها يف كل حلظة، 

نوعية  كاإ�سافة  ال�سوتية  الكتب  برزت 

يف جمال الطالع لت�ستطيع اأن ت�ستقطب 

القراءة وت�سكل  اهتماًما كبرًيا من حمبي 

الذي  التقليدي  الورقي  للكتاب  مناف�ًسا 

واجه حتدًيا يف مرحلة �سابقة مع الكتب 

الإلكرتونية.

للكتاب  الثقايف  الأيام  مهرجان  ويف 

مت  املا�سي،  الأ�سبوع  نهاية  اختتم  الذي 

تد�سني عدد من الكتب ال�سوتية يف جناح 

انطلق من مملكة  الذي  تطبيق )الراوي( 

تقديًرا  نال  ريادي  كم�سروع  البحرين 

اإقليمًيا ودولًيا.

البحرين  اأنباء  وكالة  التقت  وقد 

ممن  والرواة  الكّتاب  من  بعدد  )بنا( 

مدى  عن  ليتحدثوا  )الراوي(  جمعهم 

يف  ال�سوتي  الكتاب  واأهمية  انت�سار 

الآونة الأخرية.

رئي�س  البنخليل  يو�سف  وو�سف 

دار  و�ساحب  الوطن  �سحيفة  حترير 

اإىل  املطبوعة  الكتب  حتويل  )تدوين( 

لأي  خمتلفة  جتربة  باأنه  �سوتية  كتب 

اإىل  القراءة  من  الن�س  تنقل  لأنها  كاتب، 

ال�ستماع، موؤكًدا اأن حر�سه على حتويل 

رواية بحر اأخ�سر ولوؤلوؤ اأحمر اإىل كتاب 

اأكرب  �سريحة  اإىل  و�سوله  يتيح  �سوتي 

بتفا�سيلها  لال�ستمتاع  اجلمهور  من 

ال�سردية، حيث اإن الكتاب ال�سوتي يتميز 

بانت�ساره الوا�سع وي�سيف للن�س روًحا 

يت�سمن  الكتاب  كان  اإن  خا�سًة  خمتلفة 

ق�سة اأو رواية.

عقيل  الدكتور  قال  جانبه  ومن 

الكتاب  اإن  روايات  موؤلف  املو�سوي 

من  للتناول  اأ�سهل  �سيكون  ال�سوتي 

خا�سة  الورقي  والكتاب  الرقمي  الكتاب 

واأنه ي�ساير وترية حياة اجليل اجلديد، 

احلركة،  ت�سرها  ل  الأذن  اأن  اإىل  منوًها 

فيمكن ال�ستمتاع بال�سوت يف اأي مكان، 

يف ال�سيارة اأو اأثناء مزاولة الريا�سة اأو 

حتى قبل النوم.

عبدالوهاب  اأكد  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

و�ساحب  كويتي  موؤلف  وهو  الرفاعي 

ال�سوتية  الكتب  فكرة  اأن  نوفا  ن�سر  دار 

منطقة  ويف  العربي  الوطن  يف  نادرة 

اخلليج العربي خا�سًة، لذلك رغب يف اأن 

ليقي�س  ال�سوتية  الكتب  يخو�س جتربة 

خا�س  اأنه  اإىل  م�سرًيا  جناحها،  مدى 

اإنه  حيث  الرقمية،  الكتب  م�سبًقا جتربة 

كتب  اإىل  ورواياته  كتبه  من  عددا  حّول 

رقمية ولكنها مل جتد الإقبال املتوقع.

ال�سعبان،  حممد  الدكتور  قال  كما 

رغم  اإنه  الراوي،  تطبيق  الرواة يف  اأحد 

والتعليق  الإعالم  جمال  يف  انخراطه 

مع  جتربته  اأن  اإل  الإخباري،  ال�سوتي 

نوعها،  من  الأوىل  كانت  الراوي  تطبيق 

له  واأ�سافت  مثمرة  التجربة  كانت  وقد 

الكثري.

اإن  ال�ساعاتي  ح�سن  الراوي  وقال 

اإىل  لالجتاه  دفعته  التي  الأ�سباب  من 

واعد  جمال  اأنه  ال�سوتية  الكتب  تقدمي 

بوظيفته  �سبيه  وهو  العربي  العامل  يف 

اإذاعة  يف  مذيًعا  يعمل  كونه  الإعالمية 

خمزونه  لإثراء  فر�سة  وهي  البحرين، 

اأن جتربته  اإىل  م�سرًيا  بالقراءة،  املعريف 

يف هذا املجال �ساهمت ب�سقل موهبته يف 

الأداء  يف  امل�ستمر  �سغفه  وا�سباع  الأداء 

ال�سوتي.

احلمر: ندر�س احلالت

 الإن�صانية وناأخذها بعني العتبار

تفعيل التعاون مع القطاع اخلا�س.. خلف:

8 �صركات قدمت عطاءات ل�صوق مدينة حمد املركزي
اأكد وزير الإ�سكان با�سم احلمر اأن البحرين 

وحققت  الإ�سكاين،  امللف  يف  كبري  بجهد  تقوم 

املوقرة  واحلكومة  الواقع،  اأر�س  على  الكثري 

تعمل على تلبية الطلبات من خالل ق�سة جناح 

وهناك العديد من ب�سائر اخلري.

جاء ذلك يف رد له على �سوؤال للنائب ه�سام 

لأهايل  الإ�سكانية  الطلبات  ب�ساأن  الع�سريي 

الدائرة ال�ساد�سة مبحافظة الدير وال�سماهيج، 

ق�سري  فيديو  مقطع  بعر�س  الأخري  قام  اإذ 

يت�سمن عدد من احلالت الإن�سانية التي تاأخر 

ح�سولها على طلبات اإ�سكانية، اإذ اأ�سار الوزير 

احلالت  لر�سد  قنوات  الوزارة  لدى  اأن  اإىل 

ل�ستعرا�س  حاجة  هناك  تكن  ومل  وتوثيقها، 

ليوؤكد  عاد  الع�سريي  النائب  اأن  اإل  الفيديو، 

ال�ستعرا�س،  �سياق  يف  بذلك  يقم  مل  باأنه 

�سوت  لتو�سيل  املجل�س  يف  موجود  اإنه  بل 

ال�سعب، ول يقبل باتهامه بال�ستعرا�س.

يدركون  باأنهم  احلمر  الوزير  وذكر 

اإن�سانية  حالت  وجود  الإ�سكان  وزارة  يف 

خا�س،  ب�سكل  معها  التعامل  ويتم  ا�ستثنائية 

لالإجنازات  باإن�ساف  ا  اأي�سً الإ�سارة  لكن يجب 

باملحافظات  اخلم�س  املدن  يف  حتققت  التي 

ال�سكنية،  املجمعات  اإىل  بالإ�سافة  الأربع، 

برنامج  من  �سنويا  امل�ستفيدين  اأعداد  وتزايد 

مزايا.

اإن  النفيعي  اإبراهيم  النائب  قال  بدوره، 

لفرتات  النتظار  من  يعانون  مواطنني  هناك 

للت�سعينات  تعود  اأن هناك طلبات  اإذ  طويلة، 

يف  خا�سة  وحدات  على  اأ�سحابها  يح�سل  مل 

بو�سع  مطالًبا  وال�سمالية،  املحرق  حمافظتي 

توزيع  عند  العتبار  بعني  الأقدمية  معيار 

الوحدات القادمة.

اأكد وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�سام 

املركزي  حمد  مدينة  �سوق  م�سروع  مناق�سة  طرح  مت  اأنه  خلف 

اأخلت  ال�سركة  اأن  اإل  الأوىل،  املرة  يف  العطاءات  الوزارة  وت�سلمت 

ب�سروط و�سوابط احلكومة وعليه مل يتم ا�ستكمال العطاء، م�سرًيا 

اإىل اأن امل�سروع مطروح الآن يف مناق�سة جديدة وهناك 8 �سركات 

تتناف�س على العطاءات.

بتزويد  قام  اإنه  املالكي  با�سم  للنائب  �سوؤال  على  رده  وقال يف 

الذي  الوقت  امل�سروع، يف  وتفا�سيل  والر�سومات  باخلرائط  الأخري 

طالب النائب باأن تدار ال�سوق من قبل املجل�س البلدي اأ�سوة بتجربة 

جًدا،  ناجحة  تعترب  التي  العا�سمة  واأمانة  املركزي  املنامة  �سوق 

معرًبا عن خوفه من طرح امل�سروع لال�ستثمار حتى ل تتكرر جتربة 

�سوق املحرق املركزي، وحتى ل يتم الرتكيز على الربحية يف املقام 

الأول.

واأو�سح الوزير خلف بدوره اأن الوزارة تتجه لتفعيل التعاون 

الناجحة  التجارب  العديد من  القطاع اخلا�س، وهناك  امل�سرتك مع 

مل�ساريع تدار من قبل امل�ستثمرين حتت مظلة واإ�سراف الوزارة، منها 

م�سروع ال�سرف ال�سحي باملحرق.

اآخر ب�ساأن معايري تطبيق فر�س ر�سوم  ويف رد له على �سوؤال 

والتخطيط  البلديات  و�سئون  الأ�سغال  وزير  اأكد  التحتية،  البنية 

العمراين اأن عدد تراخي�س البناء ا�ستمر تقريبا على املنوال نف�سه، 

بعد تطبيق ر�سوم البنية التحتية، واأن اللجنة املعنية قامت بدرا�سة 

القيمة مقارنة بالبناء الكلي، والتحدي الأكرب للوزارة املحافظة على 

البنية التحتية وتطوير املرافق.

جاء ذلك يف رد له على النائب بدر الدو�سري والذي اأكد �سرورة 

مراجعة ر�سوم البنية التحتية والتفاوت يف الر�سم املعتمد بح�سب 

الركود  حلالة  نظًرا  وذلك  فيها،  التحتية  البنية  وتوافر  املنطقة 

القت�سادي التي �سببها فر�س الر�سوم.

واأو�سح الوزير خلف باأن الر�سوم تطبق على امل�ساحة ال�سافية 

التي ميكن للم�ستثمر ال�ستفادة منها فقط، كما ميكن حت�سيل الر�سوم 

للتو�سيالت  حمت�سًبا  ديناًرا   12 مبلغ  اأن  اإىل  لفًتا  اأق�ساط،  على 

القرار  اأن  كما  الر�سوم،  تكلفة  من جممل  التي متثل %40  الداخلية 

واملنزل  مزايا،  الإ�سكان،  م�ساريع  مثل  احلالت  من  العديد  ا�ستثنى 

الأول اأو الأقارب من الدرجة الأوىل، كما �سدرت العديد من القرارات 

املي�سرة والتي كان اآخرها خف�س الر�سوم من 12 اإىل 10 دنانري يف 

حال دفعها دفعة واحدة.

وزير الإ�سكان

 ع�سام خلف

فا�سل ال�سواد

خدمات �صحية متدنية و»قوار�س« مبركز �صرتة ال�صحي

اإنه بالرغم من تدين م�ستوى  ال�سواد  النائب فا�سل  قال 

تكابر  ال�سحة  وزارة  اأن  اإل  البالد  يف  الطبية  اخلدمات 

تقدمي  تعمدت  الوزيرة  اأن  اإىل  م�سرًيا  بذلك،  العرتاف  يف 

اإح�سائيات غري �سحيحة حتى توؤكد باأن الطاقة ال�ستيعابية 

للمركز ال�سحي يتحمل العدد امل�سجل، اإل اأن العدد ال�سحيح 

اخلدمات  وتردي  باملواعيد  املتعلقة  امل�سكالت  يربر  ما  هو 

ال�سحية«.

احلالت  عدد  اأن  اإىل  رّدها  الوزارة يف  »ت�سري  واأ�ساف: 

اأطباء   )6( تخ�سي�س  مت  اإذ  �سباًحا،  حالة   )270( يبلغ 

اأطباء  عائلة لهم، و)275( حالة م�ساء مع تخ�سي�س )5( 

لهم، وبح�سبة ب�سيطة فاإن متو�سط عدد املر�سى لكل طبيب 

فرتة  طرحنا  ولو  ا،  مري�سً  )50( يبلغ  الواحد  اليوم  يف 

ال�سرتاحة )ن�سف �ساعة( من وقت العمل، فاإن الطبيب خالل 

)6( �ساعات ون�سف يعاين مري�س كل )7( دقائق تقريًبا، 

اأن  الطبيب  من  يفرت�س  بينما  العاملي،  املعدل  ن�سف  وهي 

يعطي املري�س )15 دقيقة( يف كل معاينة. 

واأكد اأن عدد اأطباء العائلة املخ�س�سني ملعاينة املر�سى 

بدل  فقط  اأطباء   )3( يبلغ  الواقع  ال�سباحية يف  الفرتة  يف 

من )6(، و)4( لنف�س الفرتة لليوم التايل، مما يزيد ال�سغط 

على الأطباء يف املركز، ويف�سر انتهاء املواعيد وا�سطرار كثري 

من الأ�سر اإىل اللجوء اإىل املراكز الطبية اخلا�سة اأو طوارئ 

ال�سلمانية، واأ�ساف: »م�سى على تاأ�سي�س املركز 40 �سنة، 

ومرور كل هذه املدة الزمنية كفيلة اأن حتتم على احلكومة 

هدم املبنى واإعادة بنائه من جديد ليتواءم مع التطور الطبي 

والزيادة الطبيعية لعدد ال�سكان، خا�سة واأن املركز ال�سحي 

ومنذ اإن�سائه مل يتم اإجراء اأي عملية تو�سعة له، وقد وردتنا 

ب�سكل مبا�سر اأعداد هائلة من ال�سكاوى املختلفة ب�ساأن املركز 

وخدماته ال�سحية وتتمثل يف عدم �سالحية و�سحة من�ساآته 

لتقدمي اخلدمات ال�سحية، ووجود القوار�س يف كل جوانبه، 

وافتقاره لأب�سط مقومات ومعايري املراكز ال�سحية«.

ن�صف مليون دينار تكلفة تطوير �صوارع جممع 745 ب�صند.. وزير الأ�صغال: 

خطة لإعادة تاأهيل ال�صوارع يف كل املناطق باملحافظات الأربع
ال�ساخوري: م�سطفى 

و�سوؤون  ال�سغال  وزير  قام 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

ميدانية  زيارة  باأول  خلف  ع�سام 

خالل 2020 بالإ�سراف على �سري 

�سبكة  تطوير  مب�سروع  العمل 

العا�سرة  الدائرة  مبناطق  الطرق 

لر�سد  �سند  يف   745 مبجمع 

والرتقاء  املواطنني  احتياجات 

لهم،  املقدمة  اخلدمات  بجودة 

يف  التطوير  اأعمال  �ست�سمل  حيث 

الطرق 4561،  تاأهيل  اإعادة  �سند 

وطريق   4566  ،4568  ،4571

رويان،  ل�سيدلية  املقابل  اخلدمة 

بع�س  ر�سف  اإعادة  ت�سمل  كما 

املذكورة  بالطرق  املحيطة  الطرق 

كما   ،745 مبجمع  والواقعة 

اأر�سفة  توفري  امل�سروع  يت�سمن 

لت�سريف  �سبكة  واإن�ساء  للم�ساة، 

اخلدمات،  وحماية  الأمطار،  مياه 

والعالمات  الإ�سارات  وو�سع 

والتحذيرية  التنظيمية  املرورية 

الالزمة لتحقيق ال�سالمة املطلوبة 

يف  الوزير  وقال  الطرق،  على 

هام�س  على  لـ»الأيام«  ت�سريحه 

الزيارة باأن امل�سروع ي�سمل اإعادة 

الطرق  من  مرت  كيلو   3 تاأهيل 

اخلدمات  م�ستوى  ورفع  الداخلية 

له  امل�سروع  اأن  اىل  منوها  فيها، 

�سريحة  يخدم  اذ  خا�سة  اأهمية 

باملنطقة،  املواطنني  من  كبرية 

واأ�ساف وزير ال�سغال اأن امل�سروع 

ياأتي �سمن خطة الوزارة لتطوير 

والفرعية  الرئي�سية  الطرق  �سبكة 

لهذه  ال�ستيعابية  الطاقة  وزيادة 

م�ستوى اخلدمات  ال�سوارع ورفع 

قال  امل�سروع  كلفة  وحول  فيها، 

الجمالية  التكلفة  باأن  الوزير 

دينار،  مليون  الن�سف  قرابة  تبلغ 

باملنطقة  اخلدمات  رفع  ت�سم 

المطار،  وحل م�سكلة جتمع مياه 

ال�سحي،  ال�سرف  �سبكة  وتطوير 

ا�سافة لتطوير ال�ساءة والر�سف 

باأن  الوزير  التبليط، واأكد  واعادة 

من  �سهور   5 ي�ستغرق  امل�سروع 

قبل  منه  النتهاء  و�سيتم  العمل 

�سهر رم�سان املقبل.

تاأتي  »الزيارة  خلف:  وقال 

احلكومة  عمل  لربنامج  تنفيذا 

تقدميه  مت  والذي  املوقرة 

الطاقة  رقع  يف  النواب  ملجل�س 

وزيادة  للطرق  ال�ستيعابية 

وال�سالمة  اخلدمات  م�ستوى 

ال�ستمرار  موؤكدا  فيها،  املرورية 

واعادة  اخلطة  هذه  تنفيذ  قي 

مبختلف  ال�سوارع  كل  تاأهيل 

املناطق مبحافظات اململكة.

امليدانية  الزيارة  باأن  يذكر 

ا�سحاقي  علي  النائب  برفقة  متت 

مبحافظة  العا�سرة  الدائرة  ممثل 

الوزير  رافق  كما  العا�سمة، 

وكيل  من  كل  اجلولة  خالل 

اأحمد  الأ�سغال  ل�سوؤون  الوزارة 

ل�سوؤون  الوزارة  ووكيل  اخلياط، 

اأحمد  بن  حممد  ال�سيخ  البلديات 

امل�ساعد  والوكيل  خليفة،  اآل 

والقائم  فخرو،  هدى  للطرق 

للخدمات  امل�ساعد  الوكيل  باأعمال 

املناعي،  راوية  امل�سرتكة  البلدية 

وم�ساريع  �سيانة  اإدارة  ومدير 

ورئي�س  علوي،  بدر  �سيد  الطرق 

�سالح  العا�سمة  اأمانة  جمل�س 

وزارة  مهند�سي  من  وعدد  طرادة 

الأ�سغال.

علي  النائب  قال  جانبه  من 

تطوير  م�سروع  باأن  ا�سحاقي 

هو  �سند  مبنطقة   745 جممع 

والدائرة  �ست�ستمر  اأوىل  خطوة 

العا�سرة اول دائرة مت العمل فيها 

توجيه  بعد  امليدانية  بالزيارات 

�سمو ويل العهد.

تطوير  اىل  احلاجة  واأكد 

مل  التي  تلك  خ�سو�سا  املنطقة 

طويلة  فرتة  منذ  التطوير  يطلها 

قدم  على  جار  العمل  ان  وقال 

ال�سرف  �سبكة  لتطوير  و�ساق 

وت�سريف  وال�سوارع  ال�سحي 

لتطوير  ا�سافة  المطار  مياه 

واحلدائق  العامة  املرافق  من  عدد 

تنفيذا  الزيارة  وتاأتي  واملالعب، 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

وزارة  بني  بتن�سيق  الوزراء، 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال 

وجمل�س  العمراين  والتخطيط 

النواب لتنفيذ حزمة من امل�ساريع 

اخلدمي  الطابع  ذات  التطويرية 

املقدمة  اخلدمات  اأجل حت�سني  من 

امل�ساريع  اإطار  يف  للمواطنني 

امل�سرتكة مبختلف مناطق  البلدية 

البحرين. مملكة 

واإ�سحاقي  خلف  قام  كما 

�سند  حديقة  اإىل  ميدانية  بزيارة 

للوقوف   743 جممع  يف  الكائنة 

مرافق  من  احتياجاتها  على 

يخدم  مبا  جتميلية  وجوانب 

املواطنني واملقيمني.
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ندوة »ق�ضايا الزكاة« 

تبحث زكاة �ضركات التاأمني التكافلي

د. النعيمي ي�ؤكد اأهمية تعزيز

دور املـعـلــم فـــي نــ�ضــر قـيم التعاي�ش

اأعمال  اأوىل  الأربعاء  اليوم  تنطلق 

املعا�صرة  الزكاة  لق�صايا  الـ27  الندوة 

وال�صوؤون  العدل  وزير  رعاية  حتت 

علي  بن  خالد  ال�صيخ  والأوقاف  الإ�صالمية 

بن عبداهلل اآل خليفة، التي ينظمها �صندوق 

مع  بالتعاون  بالوزارة  وال�صدقات  الزكاة 

وذلك  ال�صقيقة،  الكويت  بدولة  الزكاة  بيت 

التا�صعة �صباًحا يف قاعة املحرق  يف متام 

من  جمموعة  مب�صاركة  الدبلومات،  بفندق 

دول  خمتلف  من  واملتخ�ص�صني  العلماء 

العامل الإ�صالمي.

بتالوة  الفتتاح  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 

عطرة من الذكر احلكيم للقارئ حممد طيب 

وزير  احلفل  راعي  كلمة  تليها  عبداحلليم، 

والأوقاف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل 

ال�صيخ خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة، 

الكويتي  الزكاة  بيت  عام  ملدير  كلمة  ثم 

رئي�س  كلمة  تليها  العتيبي،  فالح  حممد 

املعا�صرة  الزكاة  لق�صايا  العامة  الأمانة 

الدكتور خالد �صجاع العتيبي.

معاجلة  اجلل�صات  اأوىل  و�صتتناول 

زكاة  ح�صاب  اإ�صكالت  لبع�س  فقهية 

يف  �صتبداأ  التي  التكافلي  التاأمني  �صركات 

متام العا�صرة �صباًحا، اأما اجلل�صة الثانية 

م�صاًء  والن�صف  اخلام�صة  يف  �صتبداأ  التي 

املقدمة  الأبحاث  مناق�صة  خاللها  ف�صيتم 

م�صرف  يف  الفقهية  امل�صتجدات  حول 

العاملني على الزكاة.

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  رعى 

وزير الرتبية والتعليم حفل تخريج 505 

بالوظائف  والخت�صا�صيني  املعلمني  من 

دبلوم  برناجمي  من  باملدار�س،  امل�صاندة 

العايل  والدبلوم  الرتبية،  يف  التمهن 

الرتبية،  يف  التمهن  دبلوم  يف  للمتفوقني 

عي�صى،  مبدينة  الوزارة  ب�صالة  وذلك 

بح�صور الدكتور حممد مبارك جمعة وكيل 

من  وعدد  واخلدمات،  للموارد  الوزارة 

امل�صوؤولني بالوزارة.

اأعرب  احلفل،  خالل  كلمته  ويف 

اخلريجني  مب�صاركة  �صعادته  عن  الوزير 

واخلريجات فرحتهم باإمتام متطلبات هذين 

كادر  �صمن  يندرجان  اللذين  الربناجمني 

اأطلقته الوزارة،  الوظائف التعليمية، الذي 

بالتمهني  الوظيفي  الرتقي  ربط  بهدف 

تلك  �صاغلي  اأو�صاع  لتح�صني  امل�صتمر، 

ومب�صتوى  بكفاءتهم  والرتقاء  الوظائف، 

خمتلف  يف  املقدمة  التعليمية  اخلدمات 

امل�صتجدات  يواكب  مبا  الدرا�صية،  املراحل 

على ال�صعيد املحلي والإقليمي والعاملي.

اهتمام  جانب  اإىل  اأنه  الوزير  واأكد 

الوزارة بتطوير كفاءة املعلمني على �صعيد 

اأداء دورهم التدري�صي، فاإنها حتر�س على 

ر�صالة  بو�صفها  التعليم  مهنة  دور  تعزيز 

واإن�صانية،  اأخالقية  قيم  ور�صالة  تربوية، 

واإبداع،  وولء وانتماء، وت�صامح واعتدال، 

وذلك من خالل العمل اجلاد وامل�صتمر على 

اأن يجمع املعلم بني املهنية يف اأداء وظيفته 

التعليمية وبني القيم الجتماعية والوطنية 

يف اأداء هذه الر�صالة باإعداد الأبناء الطلبة، 

الأ�صا�س،  هو  بالقدوة  التعلّم  يبقى  اإذ 

ويبقى املعلم هو املثل الر�صيد، وباين ركائز 

امل�صرتك  والعي�س  والعمل  واملعرفة  العلم 

والتفاهم واحلوار والقيم الإن�صانية النبيلة.

كوثر  الدكتورة  األقت  جانبها،  ومن 

الب�صرية  للموارد  امل�صاعد  الوكيل  املعاودة 

حتتفل  وهي  الوزارة  اأن  فيها  اأكدت  كلمًة 

من  الطيبة  النخبة  هذه  بتخريج  اليوم 

الرتبويني، فاإنها ترجو اأن تكون قد �صاهمت 

يف رفع كفاءتهم املهنية، انطالًقا من اإميانها 

على  القادر  الكفء  املعلم  اإيجاد  باأهمية 

النهو�س بالأجيال القادمة.

األقت �صمية خالد كلمة اخلريجني،  كما 

وزارة  باأن  لنفخر  »اإننا  فيها  قالت  والتي 

الرتبية والتعليم هي نقطة انطالقتنا لبناء 

يف  اأبًدا  تتوان  مل  فهي  امل�صتقبل،  بحرين 

الأخذ باأيدينا نحو تطوير قدراتنا املعرفية 

والفكرية والرتبوية، من اأجل رقي مدار�صنا 

وتقدمها«.

وزير العدل

النائب العام يت�ضلم

التقرير ال�ضن�ي ل�حدة التحقيق اخلا�ضة

بن  علي  الدكتور  العام  النائب  التقى 

ف�صل البوعينني، اأم�س، حممد خالد الهزاع، 

التحقيق  وحدة  رئي�س  باأعمال  القائم 

اخلا�صة واأع�صاء الوحدة، حيث قدم للنائب 

العام التقرير ال�صنوي املت�صمن ا�صتعرا�صا 

�صامال ومف�صال لأعمال الوحدة خالل العام 

املا�صي 2019.

اأظهرته  مبا  العام،  النائب  ونّوه 

التقرير؛  عليها  ا�صتمل  التي  الإح�صائية 

ال�صكاوى  معدل  يف  ملحوظ  انخفا�س  من 

باإ�صاءة املعاملة، مقارنة بال�صنوات املا�صية.

التحقيق  اأع�صاء وحدة  باأداء  اأ�صاد  كما 

اخلا�صة وموظفيها، الذي متثل جناحها يف 

اجلرمية،  �صبهة  تثري  التي  الوقائع  ر�صد 

فور  ال�صكاوى  بتحقيق  املبادرة  و�صرعة 

بغر�س  مكثفة  حتقيقات  واإجراء  تلقيها، 

عن  ف�صال  احلقيقة،  واإظهار  الأدلة  جمع 

الت�صرف يف الق�صايا يف اآجال منا�صبة.

جمال الياقوت

ويل العهد ي�جه بالبدء الف�ري يف تنفيذ الت��ضيات .. »رئي�ش الأعلى لل�ضحة«:

نتائج اإيجابية للدرا�ضة التقييمية ل�اقع »العدوى« يف »ال�ضلمانية«

الياق�ت: العالقات ال�ضع�دية البحرينية عــالقــات اأخــ�يــة اأبـــديــــة

تخريج دورتني تدريبيتني ملنت�ضبي »الداخلية«

»اجلمارك« تطلع على التجربة ال�ضع�دية يف نظام امل�اعيد لل�ضاحنات

بن  اأحمد  ال�صيخ  اجلمارك  رئي�س  اجتمع 

العامة  املوؤ�ص�صة  عام  ومدير  خليفة  اآل  حمد 

املحي�صن  اإبراهيم  بن  عماد  فهد  امللك  جل�صر 

التابعة  تبادل  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س 

العربية  للمملكة  ال�صتثماري  لل�صندوق 

اإطار  يف  ال�صام�صي،  عبدالعزيز  ال�صعودية 

مناق�صة  حول  ال�صابقة  الجتماعات  ا�صتكمال 

امللك  ج�صر  بعمل  املتعلقة  املو�صوعات  اأهم 

فهد.

مببنى  عقد  الذي  الجتماع  خالل  ومت 

اململكة  �صوؤون اجلمارك، الطالع على جتربة 

العربية ال�صعودية ال�صقيقة يف نظام املواعيد 

وراء  من  املتحققة  والإجنازات  لل�صاحنات 

يف  تطبيقها  يتم  اأن  على  النظام،  هذا  تطبيق 

القريب  امل�صتقبل  يف  البحرين  مملكة  جمارك 

واجلهات  الأطراف  جميع  مرئيات  اأخذ  بعد 

املحلية ذات العالقة.

واأكد رئي�س اجلمارك اأن الجتماع جاء يف 

اإطار تطبيق خمرجات برنامج احلكومة لعام 

اإيجابي  2019 نحو حتقيق اقت�صاد ذي منو 

املبادرات  ظل  يف  منوه  ويوا�صل  م�صتمر 

عليها،  العمل  يتم  التي  املختلفة  التنموية 

والأمن  التفتي�س  عام  مدير  الجتماع،  ح�صر 

اجلمارك  ب�صوؤون  املدراء  من  وعدد  اجلمركي 

وممثلون  فهد  امللك  جل�صر  العامة  واملوؤ�ص�صة 

من �صركة تبادل.

»الأ�ضغال«: تع�ي�ش 63 مت�ضرًرا من اأ�ضل 135 حالة خالل 14 �ضهًرا

العدوى  لواقع  التقييمية  الدرا�صة  اأظهرت 

ال�صلمانية  جممع  يف  للم�صت�صفيات  امل�صاحبة 

معدلت  يف  بانخفا�س  اإيجابية  نتائج  الطبي 

املقبولة  املعدلت  عن  العدوى  اأنواع  بع�س 

عاملًيا ومعدلً تنازلًيا لأنواع اأخرى من العدوى.

�صرح بذلك رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة 

الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

واأكد البدء الفوري يف اتخاذ عدد من الإجراءات 

للم�صت�صفيات  امل�صاحبة  العدوى  مع  للتعامل 

يف جممع ال�صلمانية الطبي بناًء على تو�صيات 

ال�صمو  �صاحب  وجه  التي  التقييمية  الدرا�صة 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء لدى تروؤ�صه يوم 

اأم�س اجتماع اللجنة التن�صيقية لتنفيذها.

لل�صحة  الأعلى  املجل�س  باأن  ونوه 

فوًرا  �صيقوم  ال�صحة  وزارة  مع  بالتن�صيق 

من  التنفيذ  مو�صع  �صموه  توجيهات  بو�صع 

العدوى  مكافحة  وطرق  و�صائل  تعزيز  خالل 

العدوى  ملكافحة  برنامج  ا�صتحداث  خالل  من 

بح�صب اآخر ما تو�صلت اإليه املقايي�س العاملية 

اإىل جانب اإن�صاء وحدة مكافحة العدوى �صمن 

الطبي  ال�صلمانية  مل�صت�صفى  التنظيمي  الهيكل 

وت�صكيل جلنة مكافحة العدوى من كافة ممثلي 

اتخاذ  اإىل  اإ�صافة  الإكلينيكية،  املهمة  اخلدمات 

اإجراءات فورية لتطوير ق�صم العناية الق�صوى 

ال�صلمانية  جممع  يف  الولدة  حديثي  لالأطفال 

امل�صتمر  املهني  التطوير  وموا�صلة  الطبي، 

للكوادر الطبية.

لل�صحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأو�صح 

اأنه بناًء على تكليف �صاحب ال�صمو امللكي ويل 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

لل�صحة  الأعلى  للمجل�س  الوزراء  جمل�س 

العدوى  واقع  عن  تقييمية  درا�صة  باإجراء 

ال�صلمانية  جممع  يف  للم�صت�صفيات  امل�صاحبة 

الوطنية  الهيئة  بتكليف  املجل�س  قام  الطبي، 

باإجراء  ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

تدقيق ميداين �صامل لربنامج مكافحة العدوى 

املعايري  وفق  الطبي  ال�صلمانية  جممع  يف 

امل�صت�صفيات  تقييم  ب�صاأن  املعتمدة  الدولية 

ال�صادرة  ال�صلة  ذات  الوطنية  واللوائح 

وبال�صتعانة  لل�صحة،  الأعلى  املجل�س  عن 

عدة  �صمن  دولية،  فنية  وخربات  مبخت�صني 

معايري رئي�صية يف جمالت احلوكمة والبنية 

والكفاءة،  والتدريب  والتجهيزات  التحتية، 

املقاومة  والبكترييا  العدوى  مكافحة  ونظام 

للم�صادات احليوية.

ال�صمو  �صاحب  توجيهات  اأن  واأ�صاف 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي 

املتابعة  الوزراء تعك�س  لرئي�س جمل�س  الأول 

ال�صحي  للقطاع  �صموه  ُيوليها  التي  امل�صتمرة 

على  ال�صديد  وحر�صه  البحرين  مملكة  يف 

�صالمة و�صحة املواطنني واملقيمني بها، معرًبا 

ال�صمو  ل�صاحب  والمتنان  ال�صكر  عظيم  عن 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي 

يبديه  ما  على  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول 

اخلدمات  مقومات  لرفد  اهتمام  من  �صموه 

التطلعات  يحقق  مبا  وتطويرها  ال�صحية 

املن�صودة للوطن واملواطن.

ال�صعوديني  ال�صحفيني  هيئة  ع�صو  اأو�صح 

ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية اخلريية ال�صعودية 

الياقوت  حممد  بن  جمال  ال�صحفي  البحرينية 

بني  املتبادلة  الأخوية  العالقات  م�صار  باأن 

ال�صعودية  العربية  اململكة  ال�صقيقني  البلدين 

بني  العالقات  اأقوي  من  هي  البحرين  ومملكة 

اأخوية  عالقات  لكونها  العامل  يف  �صقيقني  بلدين 

التاريخ  تنطلق  اأبدية �صاربة جذورها يف عمق 

واحد  هدف  يجمعها  مرتابطة  واحدة  اأ�صرة  من 

للحمة الواحدة يف  وم�صري م�صرتك واحد تاأكيداً 

العالقات  اإن  ال�صراء وال�صراء  وقال: )الياقوت( 

بدعم  حتظى  ال�صقيقني  البلدين  بني  الأخوية 

امللك  ال�صريفني  احلرمني  واهتمام وحر�س خادم 

�صاحب  واأخيه  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة حفظهما اهلل 

وحكومتيهما الر�صيدتني فيما ت�صب هذه العالقات 

مل�صلحة ال�صعبني ال�صقيقني يف البلدين ال�صقيقني 

كما نوه ال�صحفي »الياقوت« ع�صو جمل�س اإدارة 

ع�صو  البحرينية  ال�صعودية  اخلريية  اجلمعية 

ا�صتمرارية  باأن  ال�صعوديني  ال�صحفيني  هيئة 

ال�صعودية  جناح جمعية ح�صن اجلوار اخلريية 

البحرينية نابعة من القناعة الرا�صخة للثوابت.

العام  الأمن  رئا�صة  ل�صوؤون  العامة  الإدارة  عام  مدير  رعاية  حتت 

اأقامت اإدارة الت�صالت وبالتعاون مع الفريق ال�صت�صاري لالت�صالت، 

دورتني  يف  الداخلية  وزارة  منت�صبي  من  امل�صاركني  تخريج  حفل 

تدريبيتني.

وقد ت�صمنت الأوىل والتي جاءت بعنوان »اأنظمة الرتا�صل« تعريف 

اأنظمة الرتا�صل واأنظمة  امل�صاركني باملعلومات الفنية الالزمة يف جمال 

�صبكات  ت�صميم  اإتقان  اإىل  اإ�صافة  الب�صرية  والألياف  املايكرويف 

الرتا�صل، بينما ا�صتملت الدورة الثانية »�صبكات الكمبيوتر الال�صلكية« 

على تعريف امل�صاركني باأ�صا�صيات ال�صبكات الال�صلكية واأنواعها وكيفية 

برجمتها و�صيانتها وحمايتها من الخرتاقات الأكرث �صيوًعا.

و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  عن  �صادر  تقرير  ك�صف 

تقييم  )جلنة  ت�صلم  عن  العمراين  والتخطيط  البلديات 

وجهات  مواطنني  من  �صكوى   175 بالوزارة  الأ�صرار( 

 )2019 دي�صمرب   8 حتى   2018 اأكتوبر   21 )من  عامة 

تفيد بحدوث اأ�صرار نتيجة ارتفاع من�صوب املياه ال�صطحية 

)الأمطار( اإىل داخل املنازل واملمتلكات، واأفاد تقرير �صادر 

الأ�صرار نتيجة  اأن �صكاوى  الأ�صغال  اأم�س عن وزارة  يوم 

تدفق املياه ال�صطحية )الأمطار( اإىل املنازل قد بلغت 135، 

واملقابر  ممتلكات  اأ�صرار   ،)30( �صيارات  اأ�صرار  �صكاوى 

 .)8( ال�صطحية  املياه  ت�صريف  حت�صني  اإجراء  طلب   ،)2(

وقد تركزت املرحلة الأوىل من ال�صكاوى يف الفرتة من 21 

بينما  دي�صمرب 2018،  �صهر  نهاية  اأكتوبر 2018 وحتى 

املرحلة الثانية تركزت يف الفرتة من 15 اإبريل حتى نهاية 

منت�صف  حتى  كثافة  اأقل  ب�صكل  وا�صتمرت   2019 يونيو 

�صهر دي�صمرب 2019.

النحو  على  املحافظات  يف  الأمطار  �صكاوى  وتوزعت 

ال�صمالية )41(،  املحافظة  املحرق )17(،  التايل: حمافظة 

اأما   .)87( اجلنوبية  املحافظة   ،)30( العا�صمة  حمافظة 

املباين  اأ�صرار  ل�صكاوى  التعوي�س  اإجراءات  يخ�س  فيما 

واملنازل فبلغ عددها 135 �صكوى فقط، فمنذ اأكتوبر 2018 

 64 التايل:  النحو  على  ال�صكاوى  كانت  اأم�س  يوم  وحتى 

�صكوى   26 للمت�صررين،  فيها  التعوي�س  ت�صليم  مت  حالة 

املالية، 45 �صكوى  اإجراءات موافقة وزارة  اإكمال  بانتظار 

بانتظار قوائم الإ�صرار والبيانات الداعمة من املت�صررين.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل
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 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد تطلع 
على دراسة العدوى المصاحبة للمستشفيات

     ناقشت خصخصة الفحص الطبي للوافدين

اطلع��ت اللجنة التنس��يقية ال���294، برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، على الدراس��ة التقييمية عن واقع العدوى 

المصاحبة للمستش��فيات في مستشفى السلمانية الطبي. كما ناقشت 
اللجنة التنس��يقية س��ير العمل في مش��روع خصخص��ة الفحص الطبي 

للوافدين.

 عبداهلل بن أحمد:
اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

الحتواء كل مسببات التوتر
أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولي��ة د.الش��يخ عب��داهلل بن 
أحمد آل خليف��ة، أهمية التحرك 
العاجل للمجتمع الدولي، واتخاذ 
الالزمة الحت��واء كل  اإلج��راءات 
مس��ببات التوتر، والوقف الفوري 
لكافة أنواع التدخالت في شؤون 
ال��دول األخ��رى، لضم��ان األمن 

اإلقليمي.
الخارجي��ة  وزارة  وتلق��ى وكي��ل 
للشؤون الدولية، اتصااًل هاتفيًا، 
من وزير الدولة لش��ؤون الشرق 
المتح��دة  بالمملك��ة  األوس��ط 

أندرو موريسون.
وجرى خالل االتصال، استعراض 
الوطيدة  االستراتيجية  العالقات 
الت��ي تجم��ع مملك��ة البحري��ن 
الصديقة،  المتح��دة  والمملك��ة 
والمس��اعي الرامي��ة إل��ى حفظ 
ومكافح��ة  المنطق��ة،  اس��تقرار 
اإلرهاب، كما ت��م التطرق خالل 
االتص��ال إلى تط��ورات األحداث 
ف��ي المنطق��ة، وتأكي��د أهمية 

الحفاظ على األمن والسالم.
وأوضح د.الشيخ عبداهلل بن أحمد 
آل خليف��ة، أن مملك��ة البحرين 

المنطق��ة،  مس��تجدات  تتاب��ع 
ع��دم  ض��رورة  عل��ى  وتش��دد 
التصعي��د، والتص��دي لإلره��اب 

بمختلف أشكاله ومظاهره.
م��ن جانب��ه، أعرب وزي��ر الدولة 
األوس��ط  الش��رق  لش��ؤون 
بالمملك��ة المتحدة، عن تقديره 
البال��غ لجهود مملك��ة البحرين، 
لحماية أمن واس��تقرار المنطقة، 
مؤكدًا أن بالده تعمل مع الدول 
لخف��ض  والصديق��ة،  الحليف��ة 
التصعي��د ف��ي منطق��ة الش��رق 

األوسط.

 د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة

محمد بن عبداهلل: نتائج إيجابية للدراسة التقييمية 
للعدوى المصاحبة للمستشفيات بالسلمانية

األعل��ى  المجل��س  رئي��س  أك��د 
للصح��ة الفري��ق طبي��ب الش��يخ 
محمد بن عب��داهلل آل خليفة، أن 
الدراسة التقييمة التقييمية لواقع 
العدوى المصاحبة للمستش��فيات 
ف��ي مجم��ع الس��لمانية الطب��ي 
أظهرت، نتائجًا إيجابية بانخفاض 
في مع��دالت بعض أنواع العدوى 
المقبول��ة عالميًا  المع��دالت  عن 
ومع��داًل تنازليًا ألن��واع أخرى من 

العدوى.
وأك��د البدء الفوري في اتخاذ عدد 
من اإلجراءات للتعامل مع العدوى 
ف��ي  للمستش��فيات  المصاحب��ة 
مجمع السلمانية الطبي بناًء على 
التي  التقييمية  الدراسة  توصيات 
وجه صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء لدى 
ترؤس��ه الثالث��اء اجتم��اع اللجنة 

التنسيقية لتنفيذها.
ونوه بأن المجلس األعلى للصحة 
الصح��ة،  وزارة  م��ع  بالتنس��يق 

س��يقوم ف��ورًا بوض��ع توجيهات 
س��موه موضع التنفي��ذ من خالل 
تعزي��ز وس��ائل وط��رق مكافح��ة 
الع��دوى م��ن خ��الل اس��تحداث 
برنامج لمكافحة العدوى بحس��ب 
آخر م��ا توصلت إلي��ه المقاييس 
العالمي��ة إلى جانب إنش��اء وحدة 
مكافح��ة العدوى ضم��ن الهيكل 
التنظيمي لمستش��فى السلمانية 
الطب��ي وتش��كيل لجن��ة مكافحة 

العدوى من كافة ممثلي الخدمات 
المهمة اإلكلينيكي��ة، إضافة إلى 
اتخاذ إجراءات فورية لتطوير قسم 
العناي��ة القصوى لألطفال حديثي 
ال��والدة ف��ي مجم��ع الس��لمانية 
الطبي، ومواصلة التطوير المهني 

المستمر للكوادر الطبية.
وأوض��ح رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة أن��ه بن��اًء عل��ى تكليف 
ول��ي  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
العه��د نائب القائد األعلى النائب 
ال��وزراء  مجل��س  لرئي��س  األول 
للمجل��س األعلى للصح��ة بإجراء 
دراس��ة تقييمية عن واقع العدوى 
ف��ي  للمستش��فيات  المصاحب��ة 
الس��لمانية الطب��ي، قام  مجم��ع 
الوطنية  الهيئة  المجلس بتكليف 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
بإج��راء تدقي��ق ميدان��ي ش��امل 
لبرنامج مكافحة العدوى في مجمع 
الس��لمانية الطبي وف��ق المعايير 
الدولي��ة المعتمدة بش��أن تقييم 
المستش��فيات واللوائ��ح الوطنية 

ذات الصلة الصادرة عن المجلس 
وباالس��تعانة  للصح��ة،  األعل��ى 
بمختصين وخب��رات فنية دولية، 
ضم��ن ع��دة معايير رئيس��ة في 
مجاالت الحوكمة والبنية التحتية، 
والتجهي��زات والتدريب والكفاءة، 
ونظام مكافحة العدوى والبكتيريا 

المقاومة للمضادات الحيوية.
صاح��ب  توجيه��ات  أن  وأض��اف 
الس��مو الملكي ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل��س الوزراء تعك��س المتابعة 
المس��تمرة الت��ي يوليها س��موه 
للقط��اع الصح��ي ف��ي البحري��ن 
وحرص��ه الش��ديد عل��ى س��المة 
والمقيمين  المواطني��ن  وصح��ة 

بها.
الش��كر واالمتنان لس��مو  وأعرب 
ولي العهد على ما يبديه س��موه 
مقوم��ات  لرف��د  اهتم��ام  م��ن 
وتطويره��ا  الصحي��ة  الخدم��ات 
بم��ا يحقق التطلعات المنش��ودة 

للوطن والمواطن.

 الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 

ميرزا يصدر قراًرا يعتمد نظام 
»شهادات الطاقة المتجددة«

وقع عبدالحسين بن علي ميرزا 
رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
ق��رارًا بش��أن اعتم��اد نظ��ام 
»ش��هادات الطاقة المتجددة« 
ليصب��ح ناف��ذًا بعد نش��ره في 
وه��ذه  الرس��مية،  الجري��دة 
الجهات  الى  تمنح  الش��هادات 
المس��تثمرة في أنظمة الطاقة 
الشمسية وتمكنها من تسجيل 
إنتاجها م��ن الطاقة المتجددة 
لدى هيئة الطاقة المس��تدامة 
والتي بدورها س��تقوم بتقييم 
ورص��د كمية الطاق��ة المنتجة 
واعتمادها في صورة »شهادة 
الطاق��ة المتج��ددة«، ومن ثم 
منحها للمستثمرين عن كل )1 
ميغاوات/ساعة(، وبذلك يمكن 
التحقق من تقارير إنتاج الطاقة 

ومصداقيتها.
يمك��ن  النظ��ام  وه��ذا 
تخط��ي  م��ن  المس��تخدمين 
بعض التحديات التي تحد من 
قدراتهم لالنتف��اع من الطاقة 
محدودي��ة  مث��ل  المتج��ددة 
المساحة لديهم لتركيب الواح 
الطاقة الشمس��ية أو أية قيود 
أخرى مث��ل القي��ود التقنية أو 
القي��ود المالية، حيث يمكنهم 
البرنام��ج م��ن االس��تثمار في 
مش��اريع الطاق��ة المس��تدامة 
الطاق��ة  ش��هادات  مقاب��ل 

المتجددة.
مجل��س  ب��أن  مي��رزا  وص��رح 
جلس��ته  ف��ي  واف��ق  ال��وزراء 
المنعقدة امس 6 يناير 2020 
ق��رار  عل��ى تكليف��ه بإص��دار 
المتجددة«،  الطاقة  »شهادات 
بصفته رئيس��ًا لهيئ��ة الطاقة 

المستدامة.
وفي ه��ذا الص��دد رف��ع ميرزا 

لمجل��س  وتقدي��ره  ش��كره 
الوزراء، وإلى اللجنة التنسيقية 
برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء على اهتمامهم 
الدؤوب��ة  ومتابعته��م  البال��غ 
»ش��هادات  نظ��ام  إلط��الق 

الطاقة المتجددة«.
وق��ال إن هذه الخط��وة تعتبر 
خطوة رائدة من خطوات تعزيز 
اس��تخدام الطاقة المس��تدامة 
البحري��ن، وتترجم  في مملكة 
القيادة  بش��كل واضح اهتمام 
الحكيمة بتش��جيع االس��تفادة 
والخضراء  النظيفة  الطاقة  من 
والمتج��ددة من اج��ل التنمية 

الشاملة.
كم��ا يعتب��ر نظام »ش��هادات 
فرص��ة  المتج��ددة«  الطاق��ة 
والمؤسس��ات  للمس��تثمرين 
ف��رص  لتقيي��م  التمويلي��ة 
االس��تثمار وتموي��ل مش��اريع 
الطاق��ة المس��تدامة والتحقق 
ع��ن  المنتج��ة  الطاق��ة  م��ن 
وأدوات موثوقة  برنامج  طريق 

ومعتمدة.

 عبدالحسين ميرزا

 وزير العمل: خطة طموحة لتطوير
خدماتها الموجهة لفئة كبار المواطنين

أكد وزي��ر العمل والتنمي��ة االجتماعية رئيس 
اللجنة الوطنية للمس��نين جميل حميدان، أن 
الوزارة أقرت خطة طموح��ة لتطوير خدماتها 
الموجه��ة لفئ��ة كب��ار المواطني��ن بالتوازي 
م��ع زي��ادة ع��دد دور وأندية رعاي��ة الوالدين 
النهارية، المسندة إدارتها لمنظمات المجتمع 
المدن��ي، بما يعكس الثق��ة التامة من الوزارة 
بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات المدنية.

وش��دد على تعزيز إدماج فئة كبار المواطنين 
مبادرات��ه  ف��ي  وإش��راكهم  المجتم��ع  ف��ي 
المتع��ددة، كونهم عنص��رًا رئيس��ًا في حلقة 
بناء األس��رة وركيزة االس��تقرار االجتماعي في 

العائلة البحرينية.
وت��رأس الوزير، االجتم��اع الثان��ي للجنة بعد 
إعادة تش��كيلها، وفقًا للقرار رقم )18( لس��نة 
2018، الص��ادر ع��ن صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليف��ة، رئيس 
مجلس ال��وزراء، والت��ي تضم ف��ي عضويتها 

ممثلي��ن عن الجه��ات الرس��مية واألهلية في 
مملكة البحرين ذات العالقة.

وتم خالل االجتماع مناقش��ة التصور المبدئي 
إلقام��ة المؤتم��ر االجتماع��ي الصح��ي لكبار 
المواطنين، كما تم اس��تعراض نتائج الحملة 
التثقيفي��ة الصحي��ة لكب��ار المواطني��ن بدور 
وأندية الرعاية النهاري��ة للوالدين، إلى جانب 
اإلنجازات التي حققتها البحرين لضمان تحقيق 
جودة حياة كبار المواطنين واستثمار خبراتهم 
واس��هاماتهم لمنفع��ة المجتم��ع، فضاًل عن 
تعزيز تعاون وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
مع الجهات ذات العالقة لوضع اآلليات والبرامج 

الخاصة لخدمة كبار المواطنين.
وأكد حميدان، أن مملكة البحرين حرصت من 
خ��الل وزاراتها وهيئاتها ومنظم��ات المجتمع 
المدن��ي والقط��اع الخاص عل��ى توفير أفضل 
الخدمات ووس��ائل الرعاية لكب��ار المواطنين، 
فض��اًل ع��ن االلت��زام بتوفي��ر برام��ج الرعاية 

االجتماعي��ة والصحية والقانوني��ة والتأهيلية 
لهذه الفئة بما يكفل لهم الحياة الكريمة،

وقال الوزي��ر، إن المملكة ماضية في جهودها 
م��ن أج��ل االس��تمرار في ص��ون حق��وق كبار 

المواطنين وتعزيز مكتسباتهم.
وأوض��ح أن اللجنة الوطنية للمس��نين تواصل 
جهوده��ا ف��ي تنفي��ذ االس��تراتيجية الوطنية 
لكبار المواطنين، ومس��تمرة ف��ي العمل على 
تنس��يق الجه��ود المبذول��ة في مج��ال رعاية 
هذه الفئ��ة المهمة، حيث وضع��ت على رأس 
أولويات عملها تحقيق االرتقاء بمستوى جودة 
الحياة التي يعيش��ها كبار المواطنين، وضمان 
إدماجهم ومش��اركتهم في المجتمع، وتعظيم 
العائد والمردود االقتص��ادي واالجتماعي من 
الخب��رات الت��ي يمتلكونها، وذل��ك من خالل 
العدي��د م��ن البرامج واألنش��طة ف��ي مختلف 
الجه��ات وبالتع��اون م��ع كافة الجه��ات ذات 

العالقة.

رئيس الشورى يهنئ بذكرى 
تأسيس الحرس الوطني

رفع رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أسمى آيات التهاني 
وأطي��ب التبري��كات إلى مقام حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس 
الوطني، معربًا عن بال��غ االعتزاز بالمكانة المرموقة التي وصل إليها 
الحرس الوطني بفضل توجيهات جاللت��ه الحكيمة، ورعايته الكريمة 

الدائمة لمسيرة التطوير والنماء في المملكة.
وبع��ث رئيس مجلس الش��ورى برقيت��ي تهنئة بهذه المناس��بة إلى 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
مس��تذكرًا اإلنجازات الطيبة التي تحققها البحرين بفضل دعم ورعاية 

سموهما.
كما بعث برقية تهنئة مماثلة إلى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد 
بن عيس��ى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، مشيدًا بدور سموه في 

االرتقاء بمستوى وأداء الحرس الوطني.
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  »نعم« باإلجماع لـ»مرسوم القوة االحتياطية«

أجمع مجلس النواب على مرسوم 
والذي  االحتياطية،  للقوة  بقانون 
يل��زم الجه��ات الحكومي��ة بدفع 
روات��ب عض��و الق��وة االحتياطية 
ال��ذي يت��م اس��تدعاؤه للخدم��ة 
ف��ي الق��وة االحتياطية ف��ي حالة 
لتدابي��ر  أو  الح��رب  أو  الط��وارئ 

التعبئة العامة.
كما يل��زم القطاع الخ��اص بدفع 
30% من راتب الموظف الذي يتم 
اس��تدعاؤه للخدمة العسكرية في 
القوة المذكورة لمدة سنه كاملة 
مع تحمل قوة الدفاع أجر الموظف 
في حال بقائه أكثر من س��نه في 

الخدمة العسكرية.
م��ن جانب��ه أك��د رئي��س لجن��ة 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
أن  السيس��ي،  محم��د  الوطن��ي 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
االس��تراتيجيات  المفدى،أس��س 
بق��وة دف��اع البحري��ن م��ن أجل 
الحفاظ على أمن الدولة وحمايتها 

من األخطار.
واعتبر أن قوة دفاع البحرين قامت 
بتطبيق قان��ون القوة االحتياطية 
من خالل اس��تدعاء العس��كريين 
األولى  المرحلة  ف��ي  المتقاعدين 
من تطبيق المرس��وم، والتعديل 
علي��ه يمث��ل المرح��ة الثانية من 

خالل فتح الباب للتطوع.
وقال النائب السيسي: »قوة دفاع 
البحرين ه��ي مصنع الرجال ودرع 

الوطن الحصي��ن، ولطالما مثذل 
وقدم  للمنطقة  اجتماعي��ة  مظلة 
الخدمات والرعاية الصحية ووظف 
العديج من أبناء الوطن«، معتبرًا 
أن دور الق��وة مفصل��ي وواض��ح 
في المؤامرات الت��ي خضعت لها 
البحري��ن خالل األعوام الس��ابقة 
مم��ا يتوج��ب تقدي��م كل الدعم 
والمس��اندة لها من خ��الل إقرار 

المرسوم.
م��ن جانب��ه، رف��ع النائ��ب أحمد 
االنص��اري »عقاله« أثن��اء تعقيبه 
عل��ى المرس��وم، مؤك��دًا الدعم 
ضم��ن  للمش��اركة  واالس��تعداد 
الق��وة االحتياطية، ف��ي حين أكد 
النائب أحمد العامر أن المرس��وم 

يمثل أهمية كبيرة لتعزيز القدرات 
األمني��ة والدفاعي��ة خصوصًا في 
ظ��ل التحدي��ات الت��ي تش��هدها 

المنطقة.
وفيما اعتبر النائب غازي آل رحمة 
أن ق��وة الدف��اع تمث��ل الره��ان 
للحفاظ عل��ى األمن واالس��تقرار 
والس��لم األهل��ي ويج��ب تطوير 
لمواجه��ة  القتالي��ة  الق��درات 
التحدي��ات التي تحدق بالمنطقة، 
الدوس��ري  عيس��ى  النائب  أش��ار 
لس��د  ج��اء  المرس��وم  أن  إل��ى 
يتعلق  فيم��ا  التش��ريعي  الف��راغ 
الملتحقين  المالية  باالستحقاقات 
جانب  إل��ى  االحتياطي��ة  بالق��وة 
ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية.

وأكد وزير ش��ؤون الدفاع الفريق 
الركن عبداهلل بن حسن النعيمي، 
أن التعدي��ل على مرس��وم القوة 
االحتياطية يأت��ي نتيجة األوضاع 
والتهديدات  والمتسارعة  الراهنة 

سواء كانت إقليمية أو دولية.
وأوض��ح في أول مداخل��ه له أمام 
الفص��ل  بداي��ة  من��ذ  المجل��س 
التش��ريعي الخام��س، أن الق��وة 
االحتياطي��ة ه��ي ق��وة مس��اندة 
لوحدات قوة دفاع البحرين، شاكرًا 
المش��اعر النبيل��ة الت��ي لمس��ها 
ممثل��ي قوة دف��اع البحرين، كما 
أكد على التزام قوة دفاع البحرين 
الوط��ن  أم��ن  عل��ى  بالحف��اظ 

ومنتسبيه وحماية مكتسباته.

وزير »الدفاع«: »القوة االحتياطية« نتيجة األوضاع األمنية المتسارعة
»النواب«: الحرس الوطني عمق 

عسكري وأداء أمني وتطور نوعي

أشاد مجلس النواب بما يقوم به الحرس الوطني، من مهام جسيمة، 
ومسؤوليات عظيمة، وخدمات جليلة، وما يزخر به من خبرات وطاقات 
وكفاءات متميزة، وما يش��هده من جاهزية عالية، ودور حيوي، وتطور 
نوعي، وما يش��كله من عمق عس��كري، ودرع حصين، في الدفاع عن 

الوطن وحمايته، والمحافظة على أمنه وسالمة أراضيه.
ورفع مجلس النواب التهان��ي والتبريكات، إلى حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بمناسبة ذكرى 
تأس��يس الحرس الوطني، ومرور 23 عاما على إنشائه، والذي تحتفل 

به مملكة البحرين في السابع من يناير من كل عام.
وأعرب المجلس عن بالغ ش��كره وتقديره، إلى رئيس الحرس الوطني 
الفريق أول ركن س��مو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، 
وإل��ى كافة منتس��بي الح��رس الوطني، عل��ى جهودهم المس��تمرة، 
وأعمالهم المتواصلة، وتضحياتهم المقدرة، ودورهم البارز، وبالتعاون 
مع المؤسس��ات األمنية والعس��كرية في البالد، في حماية المنش��آت 
الحيوية، واإلس��هام في إرساء دعائم األمن واالستقرار، والحفاظ على 
المكتس��بات والمقدرات والمنجزات الحضاري��ة، في ظل العهد الزاهر 
والمس��يرة التنموية الش��املة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأك��د المجل��س أن جاهزية ويقظ��ة وتقدم ونجاح الح��رس الوطني، 
وال��ذي يكتب في صفحات التاريخ الوطني بأح��رف من نور، قد تحقق 
بفض��ل الدعم الملكي الس��امي، وجع��ل من الح��رس الوطني صرحا 

عسكريا، وبناء شامخا، يعتز ويفتخر به الجميع في البحرين.

»الشورى«: جهود الحرس 
الوطني حفظت المكتسبات 

الوطنية على مدى 23 عامًا
أكد مجلس الش��ورى، أن جهود الحرس الوطني وتفاني المنتس��بين 
إليه حفظت المكتس��بات الوطنية واإلنجازات على مدى األعوام ال�23 

الماضية.
وبمناس��بة الذك��رى ال�23 لتأس��يس الحرس الوطن��ي، أعرب مجلس 
الشورى عن الفخر واالعتزاز بما حققه هذا الصرح الوطني من إنجازات 
ونجاحات في مس��يرة حفظ األمن واالس��تقرار لمملك��ة البحرين، في 
ظ��ل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، الذي وضع ركائز وأسس��ا جعلت لهذا 
الص��رح الوطني مكانة عالية، ومحل فخر واعتزاز بما يقوم به من دور 

كبير في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية.
وأكد مجلس الش��ورى أن الح��رس الوطني بقي��ادة الفريق أول ركن 
س��مو الشيخ محمد بن عيس��ى آل خليفة، حقق العديد من المنجزات 
المتمي��زة، واس��تطاع بفض��ل م��ا يمتلكه م��ن تجهيزات عس��كرية 
وأمنية، وكوادر بش��رية ذات خب��رة عالية، وعطاء متواصل، أن يصون 

المكتسبات الوطنية ويحافظ على سيادة وأمن مملكة البحرين.
وأعرب »الش��ورى« عن التقدير لهذا الص��رح الوطني، مثمنًا ما حققه 
من س��جل مش��رف وحصاد كبير في تطبيق االس��تراتيجية الخمسية 
2020، نتاج��ا للدعم والمس��اندة المس��تمرة من ل��دن جاللة الملك 
المفدى، وه��و األمر الذي يعك��س روح الب��ذل، والتفاني واإلخالص، 

والعطاء الكبير التي يمتلكها المنتسبون إلى الحرس الوطني.  »الرمال البحرية« تفسد الود
بين بوعنق وحمد الكوهجي

أعاد مجلس النواب مش��روعًا بقانون ينظم عملية اس��تخراج الرمال 
البحري��ة وبيعه��ا إل��ى لجنة المراف��ق العام��ة والبيئ��ة بالرغم من 
المناقش��ات التي دارت عليه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس��ة فوزية 
زينل لضرورة إعادته بهدف التعديل على التوصيات ومن ثم عرضه 

على المجلس للتصويت عليه.
 وعند المناقش��ة ثارت المناوش��ات بي��ن مقرر اللجن��ة خالد بوعنق 
ورئيس��ها حمد الكوهجي الذي اعتبر أنه يقوم بالدفاع عن القرارات 
التي تم اتخاذها في اللجنة، مس��تغربا م��ن معارضة النائب بوعنق 
لق��رار اللجن��ة بالرغم من ع��دم إبدائه أية مالحظ��ات خالل اجتماع 

اللجنة وال يصح أن يكون معارضًا لها.
فيم��ا رد النائب بعنق بمطالبته س��حب المش��روع أو عدم الموافقة 
علي��ه نظرًا إلضراره بالبيئة البحري��ة، معتبرا أنه من حقه تغيير رأيه 
وأنه لي��س ملزمًا برأي اللجن��ة، واعتبر أن النائ��ب الكوهجي »خانه 

التعبير« أثناء الحديث.
من جانبه أوضح النائب محمد العباسي أن إعطاء التصاريح لشركات 
من أجل استخراج الرمال البحرية وبيعها في الخارج أمر يحتاج إلعادة 
النظ��ر، خصوصًا أن م��وارد المملكة تعد قليله وهي وفقًا للدس��تور 

ملكًا للدولة.

وزيرة الصحة تختزل »ربع 
ساعة السواد« في دقيقة

اس��تمرت  مداخلة  بعد 
ألكث��ر من ربع س��اعة، 
طال��ب خالله��ا النائب 
وزارة  الس��واد  فاض��ل 
بض��رورة  الصح��ة 
لتحس��ين  االلتف��ات 
وضع وج��ودة الخدمات 
واس��تعرض  الصحي��ة. 
على  »الس��يء«  الوضع 
بالمراكز  تعبي��ره  ح��د 
ح��دا  مم��ا  الصحي��ة 
اللج��وء  بالمواطني��ن 
الصحي��ة  للمراك��ز 
ش��طبت  فيما  الخاصة، 

الرئيسة فوزية زينل ما جاء على لسان النائب السواد ل�»رعونة الوزارة 
في إدارة المرافق الصحية« من مضبطة الجلسة.

بعدها اكتفت وزيرة الصحة فائقة الصالح بردها كما جاء مكتوبًا، ولم 
تضف سوى تأكيدها على أن اإلحصائيات التي وردت في إجابة السؤال 
البرلماني صحيحة، وليس��ت مغلوطة. كما ادعى النائب السواد، الذي 
اعتب��ر أن ردّها مخيبًا لآلمال نظرًا لوجود قصور وإهمال في الخدمات 

الطبية المقدمة للمواطن والتي هي واضحة للجميع.

8 شركات تنافست على إنجاز 
المشروع وتخصيص األرض

 وزير األشغال: استالم عطاءات 
»مدينة حمد المركزي« األسبوع المقبل

كش��ف وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف، أن الوزارة طرحت مؤخرًا مناقصة جديدة إلنش��اء س��وق مدينة 
حمد المركزي حيث ستس��تلم الوزارة العطاءات األس��بوع المقبل بعد 
تنافس 8 ش��ركات لتقديم عطاءات المناقصة المذكورة بعد انتهائها 

من تخصيص األرض الالزمة إلقامة المشروع.
وأكد الوزير خالل جلس��ة مجلس النواب في رده على س��ؤال برلماني 
للنائب باس��م المالك��ي، أن الوزارة أعادت ط��رح المناقصة المذكورة 
بع��د إخالل الش��ركة الفائزة بالعطاء في المناقصة األولى بالش��روط 
والضواب��ط ولذلك لم يتم قبول العط��اء وتمت إعادة طرح المناقصة 
مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتوانى في مراقبة تلبية الشروط 

والضوابط في إنشاء السوق كشرط رئيس.
وأشار إلى أن مشروع السوق يحظى باهتمام الوزارة انتهت الوزارة من 
تخصيص األرض إلقامة المشروع، من جانب آخر بين توجه الحكومة 
في إش��راك القطاع الخاص بتنفيذ المش��اريع الحكومية، فيما أعطى 
مثااًل على خدمة الصرف الصحي في المحرق والتي تم إش��راك القطاع 
الخاص في إنشائها هي األفضل على مستوى المناطق في المملكة.
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انخفاض العدوى المصاحبة للمستشفيات في “السلمانية”
أظهرت الدراســة التقييمية لواقع العدوى المصاحبة للمستشــفيات 
في مجمع الســلمانية الطبــي نتائًجا إيجابية بانخفاض في معدالت 
بعــض أنــواع العدوى عــن المعــدالت المقبولة عالمًيا ومعــدالً تنازلًيا 

ألنواع أخرى من العدوى.

صرح بذلك رئيس المجلس األعلى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمد بن عبدهللا آل خليفة، وأكد 
البـــدء الفوري في اتخـــاذ عدد من 
اإلجـــراءات للتعامـــل مـــع العـــدوى 
فـــي  للمستشـــفيات  المصاحبـــة 
مجمع الســـلمانية الطبي بناًء على 
توصيات الدراســـة التقييمية التي 
وجـــه صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
لدى ترؤســـه أمس اجتماع اللجنة 

التنسيقية لتنفيذها.
ونـــوه بأن المجلس األعلى للصحة 
بالتنسيق مع وزارة الصحة سيقوم 
ســـموه  توجيهـــات  بوضـــع  فـــوًرا 
موضـــع التنفيـــذ مـــن خـــال تعزيز 
وســـائل وطـــرق مكافحـــة العدوى 
برنامـــج  اســـتحداث  خـــال  مـــن 
لمكافحـــة العدوى بحســـب آخر ما 
توصلـــت إليـــه المقاييـــس العالمية 
إلـــى جانب إنشـــاء وحدة مكافحة 
العـــدوى ضمـــن الهيـــكل التنظيمي 
الطبـــي  الســـلمانية  لمستشـــفى 

وتشـــكيل لجنـــة مكافحـــة العدوى 
من كافة ممثلـــي الخدمات المهمة 
اإلكلينيكيـــة، إضافـــة إلـــى اتخـــاذ 
إجـــراءات فوريـــة لتطويـــر قســـم 
العناية القصـــوى لألطفال حديثي 
الســـلمانية  مجمـــع  فـــي  الـــوالدة 
الطبـــي، ومواصلة التطوير المهني 

المستمر للكوادر الطبية.
وأوضـــح رئيـــس المجلـــس األعلى 
تكليـــف  علـــى  بنـــاًء  أنـــه  للصحـــة 

ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
للمجلـــس األعلـــى للصحـــة بإجراء 
دراســـة تقييمية عن واقع العدوى 
المصاحبة للمستشفيات في مجمع 

الســـلمانية الطبـــي، قـــام المجلـــس 
بتكليـــف الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية بإجراء 
تدقيـــق ميدانـــي شـــامل لبرنامـــج 
مجمـــع  فـــي  العـــدوى  مكافحـــة 
الســـلمانية الطبـــي وفـــق المعاييـــر 
الدوليـــة المعتمـــدة بشـــأن تقييـــم 
المستشـــفيات واللوائـــح الوطنيـــة 
ذات الصلة الصـــادرة عن المجلس 
وباالســـتعانة  للصحـــة،  األعلـــى 
بمختصيـــن وخبرات فنيـــة دولية، 
ضمـــن عـــدة معاييـــر رئيســـة فـــي 
والبنيـــة  الحوكمـــة  مجـــاالت 
التحتية، والتجهيـــزات والتدريب 
والكفاءة، ونظام مكافحة العدوى 
للمضـــادات  المقاومـــة  والبكتيريـــا 

الحيوية.

صاحـــب  توجيهـــات  أن  وأضـــاف 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء تعكـــس 
المتابعـــة المســـتمرة التـــي يوليهـــا 
فـــي  الصحـــي  للقطـــاع  ســـموه 
مملكـــة البحرين وحرصه الشـــديد 
علـــى ســـامة وصحـــة المواطنين 
والمقيميـــن بهـــا، معرًبـــا عن عظيم 
الشـــكر واالمتنان لصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يبديـــه 
ســـموه مـــن اهتمام لرفـــد مقومات 
الخدمات الصحيـــة وتطويرها بما 
يحقق التطلعات المنشودة للوطن 

والمواطن.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد 
يوجه بالبدء 

الفوري في تنفيذ 
توصيات الدراسة

األربعاء 8 يناير 2020 - 13 جمادى األولى 1441 - العدد 4103

المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة أن ما 
تشــهده مملكــة البحريــن من تطوير وتحديث على المســتويات كافــة يؤكد مضيها في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها المنشــودة 
علــى األصعــدة كافــة، منوهــا ســموه بأهميــة اســتمرار تعزيــز مكانــة المملكة كإحــدى أهم الوجهات الســياحية واالســتثمارية عبــر توفير 
الفرص والمقومات الجاذبة للمستثمرين والسياح وتحقيق المزيد من النقالت النوعية في هذين القطاعين الحيويين بما يرفد المسيرة 

التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

البحريـــن  مملكـــة  إن  ســـموه  وقـــال 
استطاعت وعبر مســـيرتها في صناعة 
تحقيـــق  مـــن  والمؤتمـــرات  المعـــارض 
منجـــزات مهمة للمملكة عبر ما عكســـه 
للكـــوادر  العالـــي  التنظيـــم  مســـتوى 
الوطنيـــة للفعاليات واألحداث العالمية 
واإلقليميـــة التـــي ُأقيمـــت علـــى أرض 
المملكـــة مـــن ســـمعة مميـــزة عـــزز مـــن 
رغبـــة الشـــركات العالميـــة فـــي تنظيـــم 
المملكـــة،  فـــي  ومعارضهـــا  مؤتمراتهـــا 
وهو ما شـــكل تحديا جديدا يتم اليوم 
تحويلـــه إلى فرصة حيوية ســـينعكس 
أثرهـــا على نمـــاء وازدهار هـــذا القطاع 
المهم وذلك بإنشـــاء مركز دولي جديد 

للمعارض والمؤتمرات.
جاء ذلك لدى رعاية سموه حفل وضع 
حجر األســـاس لمركـــز البحرين الدولي 
فـــي  الجديـــد  والمؤتمـــرات  للمعـــارض 
منطقـــة الصخير يرافقه ســـمو الشـــيخ 

عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.
وبعـــد أن تفضـــل ســـموه بوضـــع حجـــر 
الدولـــي  البحريـــن  لمركـــز  األســـاس 
فـــي  الجديـــد  والمؤتمـــرات  للمعـــارض 
منطقة الصخير بحضـــور عدد من كبار 
المســـؤولين إيذانـــا ببـــدء العمـــل فـــي 
المشـــروع، أكـــد ســـموه األهميـــة التـــي 
ســـيحظى بها هذا المركز بعـــد االنتهاء 
من تنفيذه كونه سيرفد الجهود القائمة؛ 

لتعزيز اســـتقطاب المزيد من الفعاليات 
يواصـــل  بمـــا  والمعـــارض  واألحـــداث 
مضاعفة دور قطاع الســـياحة الحيوي 
المهـــم في نمـــاء وازدهـــار المملكة عبر 
إسهاماته في النمو اإليجابي لاقتصاد 
الوطنـــي، مؤكـــدا ســـموه أهميـــة العمل 
على زيـــادة تنافســـية مملكـــة البحرين 
وريادتهـــا من خـــال تنويـــع القطاعات 
االقتصاديـــة الـــذي مـــن شـــأنه تحقيـــق 
التطلعات المنشودة للوطن والمواطن.

وخـــال الحفـــل ألقـــى وزيـــر الصناعـــة 
والتجارة والسياحة زايد الزياني كلمة 
أعرب فيهـــا عن عمق اعتـــزازه للرعاية 
الكريمـــة مـــن ســـمو ولـــي العهـــد نائـــب 

لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
الـــذي  الحفـــل  لهـــذا  الـــوزراء  مجلـــس 
ُيعلـــن عن بداية تشـــييد هذا المشـــروع 
الحيوي في الصخير، والذي من شـــأنه 
أن يعمـــل علـــى تعزيـــز البنيـــة التحتية 

للقطاع الســـياحي بما يسهل استضافة 
أضخـــم األحـــداث العالمية فـــي مملكة 

البحرين.
وأشار إلى أن المشروع سيضع أساسات 
موقع نموذجي يتسم بجاهزية حديثة 
ومتطـــورة على األصعدة كافة من بنية 
تحتية وتكنولوجيا وخدمات متطورة 
وفق أعلـــى المعايير الدولية في مجال 
صناعـــة المعـــارض، ومـــا يرفدهـــا مـــن 
أشـــكال السياحة التي ستنّشط بدورها 
لتوفيـــر  المملكـــة؛  قطاعـــات  مختلـــف 
احتياجات الســـياحة الوافـــدة، وتنويع 
مصادر الدخل وفـــق توجيهات القيادة 

الرشيدة.
المعـــارض  مركـــز  مشـــروع  أن  يذكـــر 

والمؤتمـــرات في الصخير ســـيقام على 
متـــر   309,000 مســـاحتها  تبلـــغ  أرض 
المبنـــى  تشـــييد  ســـيتم  حيـــث  مربـــع، 
علـــى 149,000 متـــر مربع مـــن إجمالي 
مســـاحة األرض. وســـيضم المركـــز 10 
إجماليـــة  بمســـاحة  للمعـــارض  قاعـــات 
تبلغ 95,000 متر مربع مجهزة بأحدث 
الخدمات الازمـــة الحتضان الفعاليات 
والمعارض العالمية، ومركز المؤتمرات 
الرئيـــس البالغـــة مســـاحته 4,500 متر 
مربـــع، ومجهـــّز بأكثـــر وســـائل العرض 
 4000 يقـــارب  لمـــا  ويتســـع  تطـــوًرا، 
شـــخص، ذلـــك إلـــى جانـــب 27 قاعـــة 
بمســـاحات  االســـتخدامات  متنوعـــة 

متوسطة وصغيرة.

بالصخيـــر الجديـــد  المعـــارض  لمركـــز  األســـاس  حجـــر  يضـــع  العهـــد  ولـــي  ســـمو 

توفير الفرص والمقومات الجاذبة للمستثمرين والسياح

الشيخ محمد بن عبدالله
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المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعاية مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
أقامـــت  العـــام  األمـــن  رئاســـة  لشـــئون 
إدارة االتصـــاالت وبالتعـــاون مع الفريق 
االستشـــاري لالتصـــاالت، حفـــل تخريج 
المشاركين من منتسبي وزارة الداخلية 

في دورتين تدريبيتين.
 وقـــد تضمنـــت األولـــى والتـــي جـــاءت 
تعريـــف  التراســـل”  “أنظمـــة  بعنـــوان 
المشـــاركين بالمعلومـــات الفنية الالزمة 

فـــي مجـــال أنظمـــة التراســـل وأنظمـــة 
المايكرويـــف واألليـــاف البصرية إضافة 
إلـــى إتقـــان تصميم شـــبكات التراســـل، 
بينما اشـــتملت الدورة الثانية “ شـــبكات 
تعريـــف  علـــى   “ الالســـلكية  الكمبيوتـــر 
الشـــبكات  بأساســـيات  المشـــاركين 
الالســـلكية وأنواعهـــا وكيفيـــة برمجتها 
وصيانتهـــا وحمايتهـــا مـــن االختراقـــات 

األكثر شيوًعا.

“االتصاالت”: تخريج المشاركين 
في دورتين تدريبيتين

خلف: توجد ميزانية للحدائق ووكيله: ال ما عندنا
ــارك فـــي العمـــل البلـــدي ــر المبـ ــد الوزيـ ــر” علـــى فقـ ــزاع “يتحسـ بوهـ

وجه رئيـــس اللجنة الفنيـــة عضو مجلس 
المحـــرق البلـــدي صالـــح بوهـــزاع انتقـــاًدا 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  إلـــى  الذًعـــا 
حـــول  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
الواحـــات  حديقتـــي  تنفيـــذ  ميزانيـــات 

وإسكان قاللي.
بتوضيـــح  الـــوزارة  بوهـــزاع  وطالـــب 
موقفهـــا من ميزانيـــة تنفيذ المشـــروعين 
والفتـــرة الزمنيـــة للبـــدء واالنتهـــاء منـــه 
بأرقام وحقائق واالبتعـــاد عن التصورات 
والتوقعـــات والطموحات غيـــر الموجودة 
ســـوى فـــي خيـــال مســـؤوليها، فيمـــا دعـــا 
الوزارة إلـــى “االلتزام بما تم االتفاق عليه 
مـــع الوزيـــر عصام خلف خـــالل لقائنا معه 
بمعية النائب خالد بوعنق ومدير البلدية، 

إذ أكد لنا الوزير شـــخصًيا بوجود ميزانية 
البلديـــات  شـــؤون  ووكيـــل  للمشـــروعين 

ينفي وجود الميزانية أمس”.
الـــوزارة  مســـؤولي  أن  بوهـــزاع  وأكـــد 
يناقضـــون أنفســـهم عندمـــا يؤكـــد الوزير 
وجـــود الميزانيـــة فـــي حين ينفـــي وكيل 

الوزارة ذلك.
وأوضـــح العضو البلـــدي أن “العمل البلدي 
الوكيـــل  مثـــل  لشـــخصيات  يفتقـــد  بـــات 
المســـاعد الســـابق وائـــل المبـــارك، ونغبط 
الكهربـــاء والماء على كونه وزيرا فيها، إذ 
إنه عندمـــا كان موجـــودا بالبلديات كانت 
الخطـــوات تتســـارع لتنفيـــذ المشـــروعين 
من خـــالل تجهيز الرســـومات بل تخطت 
ذلـــك، إذ كانت هنالك مســـاع للشـــراكة مع 

القطاع الخاص لتنفيذ المشـــروع بالكامل 
علـــى نفقات تلك الشـــركات، وقام المبارك 
بمخاطبة شـــركة منار للتطوير المســـؤولة 
عـــن واحـــات المحـــرق وأبـــدت ترحيبهـــا 
الواحـــات  بحديقـــة  بالتكفـــل  المبدئـــي 
وأيضـــا شـــركة مطار البحريـــن التي أبدت 

اســـتعدادها بــــ ١٠٠ ألف دينار للمســـاهمة 
فـــي تطوير حديقة اإلســـكان تعويضا عن 
الحديقـــة القديمـــة التـــي ضمـــت للمطـــار، 
وهـــو ما يعكس حـــرص الوكيل المســـاعد 
الســـابق لتنويـــع مصادر تمويل المشـــاريع 

البلدية.

المحرق - مجلس المحرق البلدي

قوة الدفاع... درع الوطن المنيع لحماية مكتسبات الوطن
فـــي كل عام تتجلى الخطوات التطويرية 
والتحديثيـــة التـــي تنتهجهـــا قـــوة دفـــاع 
البحرين ضمن استراتيجياتها الموضوعة؛ 
لتعزيـــز هـــذا الـــدرع المنيـــع القائـــم علـــى 

حماية مكتسبات الوطن الغالي.
وتواصـــل قـــوة دفـــاع البحريـــن فـــي ظل 
التوجيهـــات الســـامية لعاهل البـــالد القائد 
األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ورعايـــة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة ودعم ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة والمتابعـــة  ســـلمان 
العـــام  القائـــد  مـــن  والمســـتمرة  الحثيثـــة 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمـــد آل خليفة القيام بدورها 
الوطنـــي فـــي الدفاع عـــن حـــدود الوطن، 
وحمايته والمحافظة على أمنه واستقالله 
وســـيادته ضد أي تهديـــد خارجي، إضافة 
إلـــى مســـاندة وزارة الداخليـــة، والحـــرس 
النظـــام  علـــى  المحافظـــة  فـــي  الوطنـــي 
وسيادة القانون، ومساندة أجهزة المملكة 
فـــي حاالت الكوارث والطوارئ واألزمات، 
كمـــا تســـهم فـــي تطويـــر البنـــاء الحضاري 

والتنموي للبالد وحمايتها.
وحِفـــل العام 2019 بالكثير من اإلنجازات 
واألعمـــال التي دونت بكل فخـــر واعتزاز 
فـــي ســـجل قوة دفـــاع البحريـــن، لتضيف 
مزيـــدا مـــن التقـــدم والنجاح في مســـيرة 
البنـــاء والعطاء الذي يـــزداد يوًما بعد يوم 

رسوًخا وشموًخا.

المتابعة الملكية الحثيثة

جاللـــة  مـــن  الحثيثـــة  المتابعـــة  كانـــت 
قـــوة  وجهوزيـــة  الســـتعدادات  الملـــك 
دفـــاع البحريـــن والوقـــوف علـــى حاجتها 
بشـــكل دائـــم ومســـتمر، ركًنـــا رئيســـا مـــن 
أركان خطـــط التطويـــر والتحديـــث التـــي 
شـــهدتها قوة دفـــاع البحرين، وتجســـدت 
هـــذه المتابعة فـــي العديد من المناســـبات 
منها تـــرؤس جاللتـــه االجتماع المشـــترك 
لمجلس الوزراء والمجلس األعلى للدفاع، 
والزيارات الملكية السامية للقيادة العامة 
لقـــوة دفـــاع البحرين فـــي أبريـــل ويونيو 
وســـبتمبر، وللحرس الملكي خالل شـــهري 
أبريـــل ومايـــو، هـــذا فضـــالً عـــن الزيـــارة 
البحريـــة  ســـالح  إلـــى  الســـامية  الملكيـــة 
الملكـــي، واســـتقبال جاللتـــه للقائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين ووزير شـــؤون الدفاع 
ورئيـــس هيئـــة األركان وعـــدد مـــن كبـــار 

المسؤولين وقادة األسلحة بقوة الدفاع.

وعبرت هذه الفعاليـــات المتعددة وغيرها 
مـــن الزيـــارات التفقديـــة لكبـــار مســـؤولي 
الدولة للقوة عـــن معان عدة، فإضافة إلى 
بحـــث مســـتجدات األوضـــاع ومتابعتهـــا 
واإلقليمـــي،  المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى 
والوقـــوف علـــى احتياجـــات قـــوة دفـــاع 
البحرين وأجهزتها وكفاءة منتسبيها، فقد 
أشـــاد جاللتـــه برجال قوة دفـــاع البحرين 
فـــي شـــتى مواقعهـــم، والجهوزيـــة عاليـــة 

المستوى التي يتسمون بها.

مواصلة التمارين والتدريبات

مـــن  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  اســـتهدفت 
وراء مواصلـــة إجـــراء التماريـــن وتنفيـــذ 
التدريبـــات والمناورات المشـــتركة العديد 
مـــن األهـــداف، فإضافـــة إلـــى رفـــع كفاءة 
مواقعهـــم  مختلـــف  فـــي  القـــوة  عناصـــر 
وصقـــل مهاراتهم، فإنها تمكنت من تزويد 
قـــوة دفـــاع البحريـــن بأحدث مـــا توصلت 
إليه العلوم العســـكرية في العالم الحديث 
مـــن حيث تنفيذ العمليـــات وفنون الدفاع 
والحـــرب، ومـــن ذلـــك التمريـــن المشـــترك 
)ســـموم 4( الـــذي أجـــراه الحـــرس الملكـــي 
وتفضـــل صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد 
القائـــد األعلـــى وشـــهد المرحلـــة الختامية 
له، واســـتهدف التمرين تفعيل اإلجراءات 
العســـكرية  العمليـــات  لتنفيـــذ  الموحـــدة 

والســـيطرة  القيـــادة  ممارســـة  وكيفيـــة 
خالل العمليات المشتركة ورفع المستوى 
المهـــارات  وصقـــل  المشـــترك  العملياتـــي 
القياديـــة لمركـــز القيادة والســـيطرة ورفع 
القتاليـــة،  الجهوزيـــة  وكفـــاءة  مســـتوى 
إضافـــة إلـــى تبـــادل الخبـــرات العملياتيـــة 

والتكتيكية.
الـــذي   )3 )حمـــد  المشـــترك  والتمريـــن 
شـــهده القائـــد العـــام لقوة الدفـــاع ونفذته 
األســـلحة التابعة لقوة الدفـــاع مع عناصر 
مـــن القـــوات المســـلحة بجمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة الشـــقيقة؛ بهدف تحقيـــق المزيد 
مـــن التكاتف والتآزر والتالحـــم واالرتقاء 
في األداء العســـكري والتعاون والتنســـيق 
األخـــوي القائـــم بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، 
وتمرين القيادات المشترك )حصن الوطن( 
الـــذي نفذته قوة دفاع البحرين بمشـــاركة 
الحـــرس الوطنـــي ووزارة الداخليـــة فـــي 
المملكـــة،  محافظـــات  مناطـــق  مختلـــف 
الحديـــدي(  )الجســـر  المشـــترك  والتمريـــن 
الـــذي نفذتـــه عدد مـــن أســـلحة ووحدات 

قوة دفاع البحرين.
البحـــري  التمريـــن  جـــاء  ذلـــك،  وبجانـــب 
الـــذي   )23 العواصـــف  )فجـــر  التعبـــوي 
نفـــذه ســـالح البحريـــة الملكـــي البحريني 
بمشـــاركة عدد من أســـلحة ووحدات قوة 
دفـــاع البحريـــن والحـــرس الوطني وخفر 

والتمريـــن  الداخليـــة،  بـــوزارة  الســـواحل 
المشـــترك )درع الجزيرة 10( فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، والتمريـــن المشـــترك 
)األســـد المتأهب 2019( الذي اســـتضافته 
الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة 
30 دولـــة  8 آالف مـــن ممثلـــي  بمشـــاركة 
البحـــري  والتمريـــن  وصديقـــة،  شـــقيقة 
الـــذي    )Neon Response 19( المشـــترك 
نفـــذه ســـالح البحريـــة الملكـــي البحريني، 
بمشـــاركة وحدة هندســـة الميدان الملكية 

والقوات األميركية.

االهتمام بالمورد البشري

يعد االهتمام بالعنصر البشـــري ألفراد قوة 
دفاع البحرين والوقوف على احتياجاتهم 
ورفـــع  والمعنويـــة  والعلميـــة  التدريبيـــة 
ركًنـــا  لهـــم  المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
أساسا من أركان استراتيجية قوة الدفاع 
بالمهـــارات  وتزويـــده  كفاءتـــه  لتطويـــر 
العلميـــة الالزمـــة، مـــع ترقيـــة 776 ضابًطا 
بقـــوة دفاع البحريـــن من مختلـــف الرتب 
الصـــف  ضبـــاط  مـــن  و3605  العســـكرية 
واألفـــراد والمدنييـــن مـــن مختلـــف الرتب 
وتوزيـــع األوســـمة علـــى عـــدد مـــن كبـــار 

الضباط.
هـــذا فضـــالً عـــن مواصلـــة تزويـــد أفـــراد 
التدريبيـــة  بالخبـــرات  القـــوة  ورجـــال 

الـــدورات  إحـــدى  ذلـــك  ومـــن  المناســـبة، 
المتقدمـــة مشـــاة للضبـــاط بمركـــز تدريب 
القيـــادة  ودورة  الملكـــي،  الدفـــاع  قـــوة 
واألركان المشـــتركة الحادية عشر بالكلية 
الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني، 
الثامنـــة  التأسيســـية  القضائيـــة  والـــدورة 
للضبـــاط فـــي أعمـــال النيابـــة العســـكرية، 
ودورة  الثانيـــة  الوطنـــي  الدفـــاع  ودورة 
القيادة واألركان المشـــتركة الثانية عشـــر 
بالكليـــة الملكية للقيادة واألركان والدفاع 
الوطنـــي وتكريم عـــدٍد من منتســـبي قوة 
دفاع البحرين الحاصلين على الشـــهادات 
العليا من حملة الدكتورة والماجستير في 

عيد العلم العسكري الثاني وغيرها.
ولـــم تغفل قوة دفاع البحرين خالل العام 
2019 عـــن أهميـــة نقـــل وتوطيـــن وتبادل 
أحـــدث  ومواكبـــة  العســـكرية  الخبـــرات 
التكنولوجيـــات الدفاعيـــة، حيـــث النجاح 
الباهـــر لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للدفاع 
الـــذي صاحبـــه  2019( والمؤتمـــر  )بايـــدك 
وتناول التكنولوجيا العسكرية في الشرق 
األوســـط، وشهد تدشين مشـــروع صناعة 
اآلليـــة المدرعـــة فيصـــل، والمشـــاركة في 
بروســـيا  الثامـــن  الدولـــي  األمـــن  مؤتمـــر 
االتحاديـــة، وفي معـــرض ومؤتمر الدفاع 
الدولي )أيدكس 2019( في دولة اإلمارات 

العربية الشقيقة.

المنامة - بنا

السـلوم لـ “^”: “مـوردون ضخـوا عالماتـهـم بالسـوق 
مــــــــتــــــــوقــــــــعــــــــا حـــــــــــــل أزمـــــــــــــــــــــة الـــــــــســـــــــجـــــــــائـــــــــر قــــــريــــــبــــــا

توقـــع رئيس اللجنة الماليـــة واالقتصادية 
إدارة  مجلـــس  النـــواب وعضـــو  بمجلـــس 
غرفـــة وصناعـــة البحريـــن أحمـــد الســـلوم 
أن أزمـــة الســـجائر في الســـوق البحرينية 
مـــن  مزيـــدا  وتحتـــاج  تدريجيـــا  ســـتحل 
الوقـــت كونهـــا مرتبطـــة بمشـــكلة طارئـــة 
الســـوق الســـعودية الـــذي يعمـــل على حل 

المشكلة فيه.
وأكد الســـلوم لـ “البالد” أن بعض الشركات 

المـــوردة طرحـــت عالماتهـــا فـــي الســـوق 
منذ بداية األســـبوع كشـــركة GTI الموردة 
لعالمـــة “كينـــت” و”نســـتون” بشـــكل أكبـــر 
فـــي الســـوق وضختها في كل نقـــاط البيع 
بأنواعهـــا لكـــون مخـــازن الشـــركة قريبـــة 
مـــن منطقـــة الخليج العربي، فـــي حين لم 
تتمكن شـــركات أخرى مـــن تغطية الطلب 

المتزايد كشركة “فيليب مونست”.
يســـتطيعون  ال  المورديـــن  “أن  وأوضـــح 
زيادة كمية المستوردة للسوق لاللتزامهم  
خاصـــة  محـــددة  بكميـــات  المصانـــع  مـــع 

وأن الطلـــب المتزايـــد علـــى الســـجائر كان 
فجائيا وطارئا ســـببه المشكلة في السوق 

السعودية”.
وقـــال إن شـــهر ينايـــر مـــن كل عـــام تزيـــد 
الســـجائر  مـــن  المســـتوردة  الكميـــات 
أكثـــر مـــن بقيـــة أشـــهر الســـنة، إال أنهـــا لم 
تســـتوعب كميات الطلب من المستهلكين 
الســـعوديين، حيث إن الســـوق الســـعودية 
أكبر مـــن الســـوق البحرينيـــة 10 أضعاف، 
فـــي حيـــن أن مبيعاته صفر حاليا بســـبب 

“السجائر المغشوشة “.

العـــرض  يفـــوق  الطلـــب  أن  وأوضـــح 
وأن  اضعـــاف   10 زاد  واالســـتهالك 
تغطيتـــه  تمكـــن  ال  الطبيعـــي  االســـتهالك 
بهذه الســـرعة والمصنعون ال يســـتطيعون 
توفيـــر هذه الكميات؛ ألنها ليســـت مخزنة 
وتحتـــاج وقتا للتصنيـــع حتى لو تم طلبها 
بشـــكل ســـريع خصوصـــا وان كل دولة لها 

مواصفاتها المختلفة عن األخرى.
والغـــذاء  الـــدواء  هيئـــة  الســـلوم  وذكـــر 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وضعت 
جديـــدة  وعالمـــات  جديـــدة  اشـــتراطات 

والمـــوردون بصـــدد العمـــل عليهـــا لضخها 
في الســـوق، وهـــي تختلف عـــن العالمات 

التجارية التي تسببت في المشكلة.  
وقال السلوم على الرغم من ضخ موردين 
كمياتهم إال أن المشـــكلة فـــي نقاط بيع أو 
التوزيـــع الصغيـــرة التـــي لـــم تطلهـــا عيـــن 
الرقابـــة تمتنع عن البيـــع او التوزيع، إال أن 
إدارة حمايـــة المســـتهلك ووزارة الصناعة 
غلـــق  فـــي  بدورهمـــا  يقومـــان  والتجـــارة 
المحـــالت التـــي تخـــزن الســـجائر وتغلقها 

أحمد السلومكعاقب فوري.

السبيعي لـ “^”: 90 حجاًما مرخًصا 40 % منهم نساء
ــك ــ ــ ــت ــ ــ ــق ــ ــ ــط ــ ــ ــن ــ ــ اطــــــــــــــلــــــــــــــب “حــــــــــــــجــــــــــــــامــــــــــــــك” فــــــــــــــــي م

كشـــفت مستشـــار وخبيـــر المهـــن الطبية 
المســـاندة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية، ورئيسة لجنة تكافؤ 
الفـــرص بالهيئة، نعمت الســـبيعي أن عدد 
الحجاميـــن الشـــعبيين المرخصين للعمل 
والمســـجلين بالهيئـــة والذين تـــم منحهم 
تراخيـــص مزاولـــة المهنة وصـــل نحو 90 
حجامـــا وحجامـــة بحرينيـــا حتـــى اآلن، 
مشيرة إلى أن جميع هؤالء الحجامين تم 
تمكينهـــم وتأهيلهم بـــدورات متخصصة 
محليـــة وخليجيـــة وإقليميـــة؛ مـــن أجـــل 
االرتقاء وتطوير ممارسة مهنة الحجامة 
الشـــعبية، مشـــيرة أن الهيئة نشـــرت على 

موقعهـــا اإللكتروني الخـــاص قائمة تضم 
69 من الحجامين الشعبيين المصرح لهم 

بممارسة الحجامة الشعبية اآلمنة.
النســـاء  نســـبة  أن  الســـبيعي  وبينـــت 
اإلجمالـــي  العـــدد  مـــن  البحرينيـــات 
للحجامين الشـــعبيين وصل إلى أكثر من 
20 %، فقـــد بلـــغ عددهن حاليـــا نحو 40، 
مؤكـــدة أن 11 حجامـــا وحجامة يعملون 
حاليا في 10 من المراكز والمستشـــفيات 
الخاصة؛ لالســـتفادة من خبرتهم في هذا 
الجانـــب، وبعضهم بـــدأوا العمل في هذه 
المراكـــز مـــن فتـــرة، وقـــد أثبتـــوا قدرتهم 
وتميزهـــم فـــي مجـــال عملهـــم، وبصورة 
نالـــت العديد مـــن أوجه الشـــكر والتقدير 
مـــن القائميـــن علـــى إدارة هـــذه المرافـــق 

الصحية ومن المرضى أنفسهم.
وقالت الســـبيعي في تصريحات خاصة لـ 
“البالد”، على هامش تخريج فوج الدورة 
التدريبيـــة التأهليـــة األخيـــرة للحجامين 
مـــن  الواســـع  اإلقبـــال  “أذهلنـــا  الشـــعبين 
الشـــباب البحرينـــي مـــن الجنســـين علـــى 
الـــدورات التأهلية للحجامـــة، منوهة بأن 
بعـــض الشـــباب هم مـــن حملة الشـــهادات 
واألطبـــاء  االستشـــاريين  مـــن  العليـــا 
والممرضيـــن خصوصـــا مـــن لديهـــم فـــي 
عوائلهم أقرباء يزاولون هذه المهنة، في 
الوقـــت الـــذي لم يقبـــل على هـــذه المهنة 
إال مـــن هـــم في أعمـــار تتجـــاوز األربعين 
عامـــا أو فما فوق، مؤكدة أن هذا اإلقبال 
ســـيصب  المهنـــة  تعلـــم  علـــى  الشـــبابي 

بالتأكيـــد بصالـــح تطورهـــا ونشـــرها فـــي 
المجتمع”. 

وأكـــدت أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية، وبدعم متواصل من 
الرئيس التنفيذي للهيئة، مريم الجالهمة، 
الفضـــل فـــي دعمـــي فـــي هـــذا  لهـــا  كان 

المشروع، كوني صاحبة فكرة المشروع، 
وهـــو تأهيـــل الحجاميـــن الشـــعبيين في 
البحريـــن، حيث كانـــت الهيئـــة أول جهة 
حكوميـــة تحتضن تدريبهـــم وذلك ضمن 
النظم والضوابـــط الخاصة بهم، وتكفلت 
بإصـــدار التصاريـــح الالزمة لهـــم لمزاولة 
مهنـــة الحجامة اآلمنة، ســـعيا مـــن الهيئة 
في احتـــواء وتطوير ممارســـة الحجامة 
الشـــعبية فـــي مملكـــة البحريـــن، وحفاظا 
الممارســـة،  هـــذه  طالبـــي  ســـالمة  علـــى 
موضحـــة أن عدد المســـجلين في الدورة 
األخيرة للحجامة الشعبية بلغ 24 حجاما 
وحجامـــة، منهم 13 من النســـاء و11 من 

الرجال.
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