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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äÉbÓ©dG √òg

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

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

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

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«eh Qƒà°SódG

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

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

.äGRÉéfE’G √ò¡H ¢ùªdG ä’hÉëªd

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

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

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

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

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

 .QÉgOR’Gh

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

 .ìÉéædGh

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

.á«LQÉîdG

áμ∏ªªdG ió``d …óæ¡dG ô«Ø``°ùdG ™``jOƒàH »``ØàëJ zá``«LQÉîdG{
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 ø`̀H ΩÉ``̀ °``̀ û``̀g ï``̀«``̀°``̀û``̀dG Ω qô```````̀c
 ßaÉëe  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 á`̀¡`̀L  16  á``̀ª``̀°``̀UÉ``̀©``̀dG  á``¶``aÉ``ë``e
 »fÉÑªdG  ø`̀«`̀jõ`̀J  á≤HÉ°ùªH  Iõ`̀FÉ`̀a
 É¡eÉY  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á«eƒμëdG
 »àdGh  ¢ùªîdG  É¡J’ÉéªH  ™°SÉàdG
 ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGQGRƒ``````̀dG :â`̀∏`̀ª`̀°`̀T
 ¥OÉæØdG  ,á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 äÉ¡édG  ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ©ªéªdGh
 á«HÉÑ°ûdG  õ``cGô``ª``dGh  á«ª«∏©àdG
 ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dGh
 øjõFÉa  á°ùªN  ºjôμJ  ÖfÉL  ≈`̀ dEG
 »aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  á≤HÉ°ùªH
 á«æWƒdG  OÉ«YC’ÉH  áMôØdG  ôgÉ¶ªd
 ΩGô¨à°ùfG  ≥«Ñ£J  ôÑY  äôL  »àdG
 É`̀ª`̀¡`̀à`̀eÉ`̀bCG ø`̀«`̀à`̀∏`̀ dGh ,á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 »æWƒdG  ó«©dÉH  OÓ`̀Ñ`̀dG  ä’É`̀Ø`̀à`̀MG
 á`̀dÓ`̀L »``̀dƒ``̀J iô``````cPh ó`̀«`̀é`̀ª`̀ dG
 ΩÉ©d  ºμëdG  ó«dÉ≤e  ióØªdG  ∂∏ªdG
 OóY  πØëdG  ô°†M  å«M  ,Ω2019
 äÉ¡édG  ƒ∏ãªeh  äÉ«°üî°ûdG  øe

.»dÉgC’G øe ∞«Ødh á«æ©ªdG
 ¿EG  ¬```̀ d  á``̀ª``̀∏``̀c  ∫Ó`````̀N  ∫É``````̀bh
 ï«°SôJ  ≈`̀dEG  ¿Éaó¡J  ø«à≤HÉ°ùªdG{
 ø``̀Wƒ``̀dG  Ö````̀Mh  AÉ```̀ª```̀à```̀f’G  ìhQ
 áMôØdG áYÉ°TEGh ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dGh
 ,Ö«ÑëdG øWƒdG ´ƒHQ »a áé¡ÑdGh
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ø``̀e É`̀¡`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀J »```̀JCÉ```̀jh
 IQhô°†H  É¡æe  kÉ`̀fÉ`̀ª`̀jEG  áª°UÉ©dG
 »fGôª©dGh …QÉ°†ëdG ¬LƒdG RGôHEG
 á«æWƒdG  OÉ`̀«`̀YC’G  ∫Ó`̀N  áª°UÉ©∏d
 áeÉæªdG  ô¡¶J  á« qæa  Qƒ°U  QÉWEG  »a
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ácGô°ûdG  ìhQ  Rô`̀Ñ`̀Jh
 …ò``̀dG AÉ`̀ª`̀ æ`̀ dGh Qƒ`̀£`̀à`̀dG º`̀dÉ`̀©`̀eh
 ôgGõdG  ó¡©dG  πX  »a  ¬«dEG  â∏°Uh

.zióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd
 ¢``ù``«``FQ ø````̀∏````̀YCG ¬``̀à``̀¡``̀L ø````̀e
 á≤HÉ°ùe  ≈`̀∏`̀Y  á`̀aô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 á«eƒμëdG  »fÉÑª∏d  ø«jõJ  πªLCG{
 ìÓ°U óªëe ¢Sóæ¡ªdG  zá°UÉîdGh
 äAÉL  óbh  á≤HÉ°ùªdG  èFÉàf  øjódG
 :á«eƒμëdG  äGQGRƒ`̀dG  áÄa  :»JB’Éc
 IQGRh  ∫hC’G  õcôªdG  ≈∏Y  π°üM

 ,»`̀æ`̀Wƒ`̀ dG OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG
 ∫É¨°TC’G  IQGRh  :»fÉãdG  õcôªdGh
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 áÄ«g  ådÉãdG  õcôªdGh  ,»fGôª©dG
 áÄa ø``̀Y É```̀eCG  ,AÉ```ª```dGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG
 õcôªdG  â≤≤ëa  á«eƒμëdG  äÉÄ«¡dG
 ,QÉ`````̀ KB’Gh  á`̀aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG  á`̀Ä`̀«`̀g  ∫hC’G
 øeC’G •ÉÑ°V …OÉf »fÉãdG õcôªdGh
 ±ô°üe å`̀dÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dGh  ,ΩÉ`̀©`̀ dG
 áÄa  ø`̀Y  É``̀eCG  ,…õ`̀cô`̀ª`̀dG  øjôëÑdG
 ájQÉéàdG  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀ª`̀dGh  ¥OÉ`̀æ`̀Ø`̀dG
 Ö«°üf  ø`̀e  ∫hC’G  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¿É`̀μ`̀a
 õ`̀cô`̀ª`̀dGh ,¿ƒ`̀ à`̀ dQÉ`̀ c õ`̀à`̀jQ ¥ó`̀æ`̀a
 ,øjôëÑdG  -  Rƒ«æaCG  ™ªée  »fÉãdG
 πH  ¢ùjƒ°S  ¥óæa  ådÉãdG  õcôªdGh
 Ö«JôJ  AÉ`̀L  ø«M  »`̀a  ,∞«°ùdG  -
 õcGôªdGh  á«ª«∏©àdG  äÉ¡édG  áÄa
 á©eÉL :∫hC’G õcôªdG »a á«HÉÑ°ûdG
 »fÉãdG  õcôªdGh ,á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG
 õ`̀cô`̀ª`̀dGh ,º`̀«`̀©`̀æ`̀dG ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T õ`̀cô`̀e
 ≥jó°üdG  ô`̀μ`̀Hƒ`̀HCG  á°SQóe  ådÉãdG
 øYh  ,ø«æÑ∏d  ájOGóYE’G  á«FGóàH’G

 á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑdG  áÄa
 »∏gC’G  ∂æÑdG  ∫hC’G  õcôªdG  ≥≤M
 ácô°T  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dGh  ,óëàªdG
 OQófÉà°S :ådÉãdG  õcôªdGh  ,STC
 ™`̀HGô`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dGh ,∂`̀æ`̀H Oô`̀JQÉ`̀°`̀û`̀J
 kGó«°ûe  ,IôjõédG  AÉØ°T  ≈Ø°ûà°ùe
 ìhQ â°ùμY »àdG á≤HÉ°ùªdG èFÉàæH
 øWƒdG  Ö`̀Mh  áØjô°ûdG  á°ùaÉæªdG
 ∫ÓN øe áª«μëdG  IOÉ«≤∏d  A’ƒdGh
 ÉeÉY »≤Jôj …òdG ø«jõàdG äÉYGóHEG

.ΩÉY ó©H
 AÉ``̀ª``̀°``̀SCG äAÉ`````̀L π``̀HÉ``̀≤``̀ª``̀dÉ``̀H
 á≤HÉ°ùe  »`̀ a  á°ùªîdG  ø`̀jõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG
 ôgÉ¶e ôjƒ°üàd áª°UÉ©dG á¶aÉëe
 ≥«Ñ£J ôÑY »æWƒdG ó«©dÉH áMôØdG
 :∫hC’G  õcôªdG  :º`̀gh  zΩGô¨à°ùfG{
 õ`̀cô`̀ª`̀dG ,â`̀Ñ`̀°`̀S ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 õcôªdG ,»∏Y º«gGôHEG á∏«≤Y :»fÉãdG
 ,≈°ù«Y  ó``̀ª``̀MCG  AGô````̀gR  :å``dÉ``ã``dG
 ó`̀ª`̀MCG ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y :™``̀HGô``̀ dG õ`̀cô`̀ª`̀dG
 Iƒdƒd  :¢ùeÉîdG  õcôªdG  ,≈°ù«Y

.óYÉ°ùe óªëe
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 ôeCÉH ó``«°ûj »``eƒ°ù©dG ∫OÉ``Y Ö``FÉædG

AÉªdGh AÉHô¡μdG áaô©J ¿CÉ°ûH ó¡©dG »dh
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  QGôb  ¿CG »eƒ°ù©dG  øªMôdGóÑY ∫OÉY  ÖFÉædG  ócCG
 øª°V á≤ëà°ùªdG áaÉ°†ªdG áª«≤∏d  áeƒμëdG ÜÉ©«à°SG ¢ùeCG  ¬à°ù∏L »a
 ø«μ∏¡à°ùªdG áaÉμd á«dÉëdG áaô©àdG ô««¨J ¿hO øe AÉªdGh AÉHô¡μdG áaô©J
 áë∏°üe π©L ≈∏Y áª«μëdG IOÉ«≤dG øe ôªà°ùªdGh ºFGódG ¢UôëdG ócDƒj
 ∫ÉªYC’Gh Oƒ¡édG ∞∏àîe »a »°ù«FôdG ±ó¡dG »g »æjôëÑdG øWGƒªdG
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  äÉ©∏£àd  É≤«≤ëJ  ,ø«æWGƒªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  áeóîd
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG
 á©«aôdG Oƒ¡é∏d ôjó≤àdG º«¶Yh ôμ°ûdG ≠dÉH øY ÉHô©e ..ióØªdG OÓÑdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  áã«ãëdGh
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H »HÉéjE’G ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe »a
 øe  áeõM  ò«Øæàd  áªjôμdG  äÉ¡«LƒàdGh  ,ôªà°ùªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  è¡fh
.ÜGƒædG ¢ù∏ée ™e ¿hÉ©àdÉH »eóîdG ™HÉ£dG äGP ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG

 á°ùªN  ±ô°U óYƒe ó«MƒàH  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  äÉ¡«LƒàH  OÉ°TCGh 
 ¿Éμ°SE’G  IQGRhh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG  IQGRh øe áeó≤e èeGôH
 ïjQÉJ  »a  Ió`̀MGh  á©aO  ºYódG  ±ô°U  ≈`̀ dhC’G  á∏MôªdG  »a  ºàj  å«ëH
 ºàj  å«ëH  øjóYÉ≤àª∏d  á°û«©ªdG  ø«°ùëJ  IhÓY AÉæãà°SG  ™e  ,ó`̀MGh
 IóYÉb OGóYEG á«fÉãdG á∏MôªdG »a ºàj ¿CG ≈∏Y ,»dÉëdG ÉgóYƒe »a É¡aô°U
 É¡JAÉØc IOÉjõd ºYódG èeGôH ™«ªéd IóMƒeh ájõcôe á«JÉeƒ∏©e äÉfÉ«H
 §HGƒ°†dÉH ¢SÉ°ùªdG ¿hO øe ó«Øà°ùª∏d óMGh πé°S ∑Éæg ¿ƒμj å«ëH

.èeGôÑdG ∂∏àd πgCÉà∏d kÉ«dÉM É¡H ∫ƒª©ªdG ô«jÉ©ªdGh Ióªà©ªdG

 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
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »a
 ,Ω2020  ô`̀jÉ`̀æ`̀j  27  ø``«``æ``K’G
 πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa Ió«°ùdG
 ∂`̀dPh  ,ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 ÜÉ`̀jP  ø`̀cô`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Qƒ°†ëH
 áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U  øH
 ï«°ûdG  øcôdG  AGƒ∏dGh  ,¿É`̀cQC’G
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG

.´ÉaódG IQGRh
 óFÉ≤dG  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É````̀ aO Iƒ``̀≤``̀d ΩÉ``̀ ©``̀ dG
 ,ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e á``°``ù``«``Fô``H
 ¬```̀LhCG ¢`̀VGô`̀©`̀ à`̀ °`̀ SG º``̀J å`̀«`̀M
 ø«H  ºFÉ≤dG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 ¢ù∏éeh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É```aO  Iƒ``̀b
 ¬`̀dò`̀Ñ`̀j É`̀ª`̀H OÉ```̀°```̀TCGh  ,ÜGƒ```̀æ```̀dG

 áÑ«W Oƒ¡L øe ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG
 øWƒdG  Gò`̀¡`̀H  »`̀bô`̀dG  π«Ñ°S  »`̀a
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á``̀eó``̀Nh õ``jõ``©``dG

.ø«ª«≤ªdGh
 øcôdG  AGƒ`̀∏`̀dG  AÉ≤∏dG  ô°†M
 ¿Gƒ`̀jO  ôjóe  ó©°S  óªëe  ø°ùM

 øcôdG  AGƒ`̀∏`̀dGh  ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dG
 áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  »∏Y  ï«°ûdG
 ¿É```̀cQC’G  áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  óYÉ°ùe

 »bƒ≤M AGƒ∏dGh ,ájô°ûÑdG iƒ≤∏d
 πØ«∏a  ó`̀°`̀TGQ  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ¢ù«FQ …ôμ°ù©dG AÉ°†≤dG  ¢ù«FQ

 ,á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e
 ´ÉaO  Iƒb •ÉÑ°V QÉÑc  øe OóYh

.øjôëÑdG

zø«æWGƒªdG áeóN{ Oƒ¡éH ó«°ûjh zÜGƒædG{ á°ù«FQ πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG ó``FÉ≤dG

 ó``FÉb  π``Ñ≤à°ùj  ΩÉ``©dG  ó``FÉ≤dG
»©eÉédG óª`M ∂``∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe
 ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
 27 ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG IOÉ«≤dÉH ¬Ñàμe »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d
 óFÉb áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ∏dG ,Ω2020 ôjÉæj

.»©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe
 iƒà°ùªH  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  OÉ°TCG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  É¡eó≤j  »`̀à`̀dG  Iõ«ªàªdG  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  óFÉb  É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édÉH  G kó«°ûe  ,»©eÉédG
 ºjó≤àd  ôªà°ùªdG  º¡«©°Sh  ≈Ø°ûà°ùªdG  »a  áaÉc  ø«∏eÉ©dGh  »©eÉédG

.äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≥ah á«ë°üdG äÉeóîdG

É¡«fÉÑe ø«jõJ »a âcQÉ°T á°UÉNh á«eƒμM á¡L 16 Ω qôμj áª°UÉ©dG ßaÉëe

 ó`̀ª`̀MCG  á`̀eÉ`̀ °`̀SCG  QÉ°ûà°ùªdG  ó```cCG
 ¢ù∏éªd  ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀«``̀eC’G  Qƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀©`̀dG
 õjõ©àd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  »©°S  iQƒ°ûdG
 É¡ª¶æJ  »`̀à`̀dG  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G
 ¬H Ωƒ≤J Éªd ,¢ù∏éªdÉH áeÉ©dG áfÉeC’G
 ø«H á«HÉéjEG  AGƒLCG ≥∏N »a QhO øe
 ∞dBÉàdG ìhQ IOÉjR »a º¡°ùJ ø«ØXƒªdG
 ≈∏Y  á«HÉéjEÉH  ¢ùμ©æJh  IOƒ``ª``dGh
 AÉªàf’G  õjõ©J  ôÑY  πª©dG  iƒà°ùe
 ,óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πª©dGh øWƒ∏d
 ídÉ°U  ø`̀H  »`̀∏`̀Y  äÉ¡«LƒàH  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 »àdG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG
 »Ñ°ùàæªH  ΩÉªàg’G  ≈`̀dEG  É kªFGO  ƒYóJ
 ™aódG  ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``fÉ``eC’G
 ºgõ«ØëJh  ,π°†aC’G  ƒëf  ºgOƒ¡éH

.äGRÉéfE’G π°†aCG ≥«≤ëàd
 ø«eC’G  √ó≤Y AÉ≤d  ∫ÓN ∂dP  AÉL
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG
 »àdG  IOÉ©°ùdG  áæéd  AÉ°†YCGh  ¢ù«FôH
 ¢ù∏ée ΩÉY ø«eCG øe QGô≤H É¡∏«μ°ûJ ºJ
 á«HÉéjE’G º«b ï«°SôJ ±ó¡H iQƒ°ûdG
 πª©dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ,ø«ØXƒªdG  ø«H
 ,IOÉ©°ùdG  Ωƒ¡Øe  ô°ûfh  ,»YÉªédG
 »ØXƒªd  á«Ø«XƒdG  áÄ«ÑdG  ø«°ùëJh
 Éª«a §HGhôdG õjõ©Jh ,áeÉ©dG áfÉeC’G

.º¡æ«H
 AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ΩÉ©dG  ø«eC’G  QÉ°TCGh
 ø«H §```HGhô```dG õ`̀jõ`̀©`̀J á`̀ «`̀ª`̀gCG ≈```̀ dEG
 á«ªgCG  G kócDƒe  ,áeÉ©dG  áfÉeC’G  »ØXƒe
 áÑëªdG  ÉgOƒ°ùJ  πªY  AGƒ```̀LCG  ≥∏N
 AÉ£©dG  õjõ©J  π``̀LCG  ø`̀e  ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

 …òdG  πμ°ûdÉH  ,¢ù∏éª∏d  á«LÉàfE’Gh
 …òdG »©jô°ûàdG πª©dG ºYO »a Ö°üj
 »a  G kó«°ûe  ,¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  ¬H  Ωƒ≤j
 áfÉeC’G  »ØXƒe  äGQó≤H  ¬`̀JGP  âbƒdG
 äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G º«¶æJ »a áeÉ©dG
 ô`̀KC’G  Ö`̀«`̀WCG  É¡d  ¿É`̀c  »`̀à`̀dG  áëLÉædG
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  »Ñ°ùàæe  ™«ªL  ió`̀d

.¢ù∏éªdÉH
 »æ«°ùëdG  ø«°ùM  ôÑY  ,∂`̀dP  ≈`̀dEG
 √ôμ°T  ø``̀Y  IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀æ`̀é`̀d  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¬æ««©J  ≈∏Y  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«eCÓd  √ôjó≤Jh
 áæé∏dG  »©°S G kócDƒe ,áæé∏dG  AÉ°†YCGh
 ™aQ ≈∏Y IQOÉb èeGôHh §£N ™°Vƒd
 ,á«LÉàfE’G  IOÉ`̀jRh  »°ù°SDƒªdG  AGOC’G
 ∫ÓN  øe  á«°ù°SDƒªdG  º«≤dG  õjõ©Jh
 á∏FÉØàe  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  π`̀ª`̀Y  áÄ«H  áÄ«¡J

.õ«ªàdG ≈∏Y IõØëeh Ió«©°Sh
 Qó`̀°`̀UCG ó`̀b ΩÉ`̀©`̀ dG ø``«``eC’G ¿É``̀ ch

 áæéd  π«μ°ûJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É````` kjQGOEG  G kQGô```̀ b
 áeÉ©dG  á``̀fÉ``̀eC’G  »`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀d  IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ÖfÉL  ≈``̀dEG  º°†J  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªd
 øe  Ó`̀c  »æ«°ùëdG  ø«°ùM  ¢ù«FôdG
 ,¢ù«Fô∏d  É`̀ kÑ`̀FÉ`̀f  Qƒ``̀f  óªëe  á`̀ª`̀WÉ`̀a
 øªMôdGóÑY  πeCG  ,ôHÉédG  …Rƒa  ô«ÑY
 ó«°ùdG  ,»°Vƒ©dG  »∏Y ∫OÉY ,ìÓØæÑdG
 Oƒªëe AÉ```̀ah  ,¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ó`̀ª`̀ë`̀e  »`̀∏`̀Y
 Ö°ùëH  áæé∏dG  ¢üàîJh  .¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 á«YÉªàL’G  äÉ«dÉ©ØdG  áeÉbEÉH  QGô≤dG
 ä’É`̀Ø`̀à`̀M’G  º«¶æJ  »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 ≥«≤ëJh  ,äÉÑ°SÉæªdGh  äÉfÉLô¡ªdGh
 »ØXƒe  ™`̀e  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 ±ó`̀¡`̀dG  ≥≤ëj É`̀ª`̀H  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G
 á«HÉéjE’G  º«b  ï«°Sôàd  É¡∏«μ°ûJ  øe
 ô°ûfh  ,»YÉªédG  πª©dGh  ¿hÉ©àdGh
 πª©dG áÄ«H ø«°ùëJh IOÉ©°ùdG Ωƒ¡Øe

.á«Ø«XƒdG

iQƒ``°ûdG ¢``ù∏éªd á``eÉ©dG á``fÉeC’ÉH IOÉ``©°ù∏d á``æéd π``«μ°ûJ

 øH  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  πÑ≤à°SG

 óYÉ°ùe  …ô°ShódG  ôÑL  øH  π°ü«a

 ¿GƒjódÉH  ¬ÑàμªH  ,á«LQÉîdG  ôjRh

 õcôªdG  ó`̀ah  ¢ùeCG  ,IQGRƒ`̀∏`̀ d  ΩÉ©dG

.äÉeƒ∏©ª∏d »é«∏îdG »HhQhC’G

 óYÉ°ùe  Ö`̀MQ  ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh

 ôØ∏H π°ûà«e ó«°ùdÉH á«LQÉîdG ôjRh

 »é«∏îdG  »`̀HhQhC’G  õcôªdG  ¢ù«FQ

 É«∏«fQƒc  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀∏`̀d

 õ`̀cô`̀ª`̀dG ´ô```̀a ô``jó``e â`̀°`̀ù`̀Ø`̀cQƒ`̀«`̀H

 ,äÉeƒ∏©ª∏d  »é«∏îdG  »```̀HhQhC’G

 ™∏£°†j  …òdG  º¡ªdG  QhódÉH  Gó«°ûe

 á``̀°``̀SGQOh π`̀«`̀∏`̀ë`̀J »``̀a õ`̀cô`̀ª`̀ dG ¬``̀H

 ,á≤£æªdG º¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe

 »àdG ¢TQƒdGh äÉ«dÉ©ØdG ≈∏Y É«æãe

 ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdÉH õcôªdG É¡ª«≤j

 åMÉÑàdG  ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  äÉ¡édG

 º∏°ùdG  ≥«≤ëàd  πÑ°ùdG  π°†aCG  ∫ƒM

 É«æªàe  ,º`̀dÉ`̀©`̀ dG  »`̀ a  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’Gh

 »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG »`````````̀ HhQhC’G õ``cô``ª``∏``d

 ìÉ`̀é`̀æ`̀dG ø``̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀∏`̀d

.Ωó≤àdGh

 õcôªdG  óah  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe

 äÉeƒ∏©ª∏d  »é«∏îdG  »````̀HhQhC’G

 ô`̀jRh  óYÉ°ùe  AÉ≤∏H  º¡JOÉ©°S  ø`̀Y

 ≈∏Y  º¡°UôM  øjócDƒe  ,á«LQÉîdG

 á«LQÉîdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J

 çƒ``̀ë``̀Ñ``̀dG ∫É```̀é```̀e »```̀ a á```°```UÉ```Nh

 AGô`̀KEG  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉ°SGQódGh

 π`̀°`̀†`̀aCG á````jDhQ ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG

 á≤£æªdG  πÑ≤à°ùeh  QGô≤à°SGh  øeC’

 .ºdÉ©dGh

»é«∏îdG »HhQhC’G õ``côªdG QhóH ó«°ûj á``«LQÉîdG ôjRh ó``YÉ°ùe

 »æØdG º«∏©à∏d õ«ªàdG õcôe CGóH

 á«HôàdG  IQGRƒ```̀d  ™`̀HÉ`̀à`̀dG  »æ¡ªdGh

 øe  á∏°ù∏°S  ò«ØæJ  »`̀a  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh

 »ª∏©e øe Oó©d  á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG

 ájƒfÉãdGh  á``jOGó``YE’G  ø«à∏MôªdG

 º`̀gOGó`̀YE’  ,á«eƒμëdG  ¢SQGóªdÉH

 IójóL ègÉæe 6 ¢ùjQóàd º¡∏«gCÉJh

 AÉ``̀cò``̀dGh äƒ```Hhô```dG ≈`̀∏`̀Y õ`̀μ`̀Jô`̀J

.QÉμàH’Gh »YÉæ£°U’G

 √òg  º«ª°üJh  OGó```̀YEG  »`̀JCÉ`̀jh

 IQGRƒ``dG  Oƒ¡L  QÉ``WEG  »a  ègÉæªdG

 Ö`̀cGƒ`̀j É`̀ª`̀ H É`̀¡`̀é`̀gÉ`̀æ`̀e ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d

 á«HôàdG  ∫Éée  »a  »ªdÉ©dG  Qƒ£àdG

 º¡°ùj  …ò``̀dG  πμ°ûdÉHh  ,º«∏©àdGh

 ≈∏Y ø``̀ jQOÉ``̀ b á`̀Ñ`̀∏`̀W è`̀jô`̀î`̀J »``̀a

 »a  πª©dG  ¥ƒ°S  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J

 ,IójóédG  á«YƒædG  äÉ°ü°üîàdG

 á«ªæàdG  äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏J  øY  kÓ°†a

.áeGóà°ùªdG á∏eÉ°ûdG

 »`̀a õ``«``ª``à``dG õ``̀ cô``̀e π``̀ª``̀©``̀jh

 ±Gô`̀ °`̀ TEG  â`̀ë`̀J  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

 á«Hôà∏d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀ eC’G  áª¶æe

 »a  ,zƒμ°ùfƒ«dG{  áaÉ≤ãdGh  º∏©dGh

 »æØdG  º«∏©àdG  ôjƒ£J  Oƒ¡L  QÉ`̀WEG

 Ö`̀jQó`̀J ∂```̀dP »``̀a É`̀ª`̀H ,»`̀æ`̀ ¡`̀ª`̀ dGh

.∫ÉéªdG Gòg »a á«°ùjQóàdG QOGƒμdG

QÉμàH’Gh »YÉæ£°U’G AÉcòdG »a IójóL ègÉæe ≈∏Y ø«ª∏©ªdG ÖjQóJ

»``dhh AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀ ``̀«`̀FQh ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 »``æ«°üdG ¢``ù«Fô``dG ¿ƒ``Ä`æ`¡`j ó``¡`©dG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ≠æ«H  ø«L  »°T  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG
 øY á«bôÑdG »a ¬àdÓL ÜôYCG óbh ,IójóédG á«æ«°üdG áæ°ùdG ¢SCGQ áÑ°SÉæªH ,á«Ñ©°ûdG
 ø«°üdG ájQƒ¡ªédh ,IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àeÉîØd äÉ«æªàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥jó°üdG É¡Ñ©°Th
 Éeh ,ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG äÉbÓ©dG ≥ª©H ¬àdÓL OÉ°TCGh

.ä’ÉéªdG πc »a ƒªfh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ≠æ«H  ø«L »°T ¢ù«FôdG  áeÉîa ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒdG
 ¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG óbh ,IójóédG á«æ«°üdG áæ°ùdG ¢SCGQ áÑ°SÉæªH ,á«Ñ©°ûdG
 É¡Ñ©°Th ø«°üdG  ájQƒ¡ªédh ,IOÉ©°ùdGh áë°üdG  ôaƒe ¬àeÉîØd  äÉ«æªàdGh »fÉ¡àdG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥jó°üdG
 ó«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

.á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªéH ádhódG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≠fÉ«°ûJ ¬c »d
 ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
 ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 á«æ«°üdG  áæ°ùdG  ¢SCGQ  áÑ°SÉæªH  ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ≠æ«H  ø«L  »°T
 áë°üdG  Qƒaƒe  ¬àeÉîØd  äÉ«æªàdGh  »fÉ¡àdG  ≠dÉH  øY  É¡«a  √ƒª°S  ÜôYCG  ,IójóédG

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõªdG ≥jó°üdG É¡Ñ©°Th ø«°üdG ájQƒ¡ªédh ,IOÉ©°ùdGh
 Éeh ,ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ™ªéJ »àdG äÉbÓ©dG áfÉàªH √ƒª°S OÉ°TCGh

.ó©°üdG ∞∏àîe ≈∏Y Qƒ£Jh mΩÉæJ øe √ó¡°ûJ
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ádhódG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≠fÉ«°ûJ ¬c »d ó«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

.á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªéH

 π`̀ jRGô`̀Ñ`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ …õ`̀ ©`̀ j ∂`̀∏`̀ª`̀dG
äÉ``fÉ``°``†``«``Ø``dG É``̀jÉ``̀ë``̀ °``̀V »````a
 OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ hQÉfƒ°ùdƒH ô«jÉL ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG ájõ©J á«bôH ,ióØªdG

.ájOÉëJ’G πjRGôÑdG
 »a ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY á«bôÑdG »a ¬àdÓL ÜôYCG óbh 
 ¥ô°T  ÜƒæL  ≈∏Y  â∏£g  »àdG  Iôjõ¨dG  QÉ£eC’G  AGô`̀L  äÉfÉ°†«ØdG  ÉjÉë°V
 ìhõfh ø«HÉ°üªdGh ÉjÉë°†dG øe ójó©dG •ƒ≤°S øY äôØ°SCG »àdGh ,πjRGôÑdG

 .º¡≤WÉæe øe ±’B’G

 ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 IOÉ«≤dÉH ¬Ñàμe »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N
 AGƒ∏dG  ,Ω2020  ôjÉæj  27  ø«æK’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG
 ìÓ°S óFÉb áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH óªM ï«°ûdG QÉ«W øcôdG

.»æjôëÑdG »μ∏ªdG ƒédG
 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÖMQ AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 πª©dÉH  G kó«°ûe  ,»æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ƒédG  ìÓ°S  óFÉ≤H
 Éªd  »æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ƒédG  ìÓ°S  »Ñ°ùàæe  πμd  ÜhDhódG
 …QGOE’G  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  ¬fCÉ°T  øe

.»æjôëÑdG »μ∏ªdG ƒédG ìÓ°ùH »dÉà≤dGh

ƒédG ìÓ°S »Ñ°ùàæªd ÜhDhódG πª©dÉH ó«°ûj óªMCG øH áØ«∏N ô``«°ûªdG
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 Ió`̀≤`̀ ©`̀e á`̀ «`̀ fÉ`̀ Wô`̀ °`̀ S É````````̀eGQhCG ìÉ``̀é``̀æ``̀H π`̀ °`̀ UCÉ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j z»``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG ó``̀ ª``̀ M{
º`̀«`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ¿ƒ``̀ dƒ``̀≤``̀ dG  ¿É``Wô``°``ù``d  É`̀ jƒ`̀ æ`̀ °`̀ S  Ió```jó```L  á``̀ dÉ``̀ M  100  π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀J

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  øH  øªMôdGóÑY  ï«°ûdG  ∑QÉ°T
 ¢ùeCG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ¿GƒæY  âëJ  »ªdÉ©dG  ∞jô°ûdG  ôgRC’G  ôªJDƒe  ∫ÉªYCG  »a
 »a  ó≤©æªdG  ,(á«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©dGh  ôμØdG  »a  ójóéàdG)
 »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY  ¢ù«FôdG  ájÉYQ  âëJ  IôgÉ≤dG  áæjóe
 ácQÉ°ûªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe iƒà°ùªdG á©«aQ Oƒah
 ójóéàdG  ¿CG  É¡«a  í°VhCG  ôªJDƒªdG  »a  áª∏c  ≈≤dCGh
 øe  É`̀gRGô`̀HEGh  ∫ƒ`̀°`̀UC’G  QÉ`̀¡`̀XEG  ƒg  »eÓ°SE’G  ôμØdG  »a
 ≥∏£æªdG  Gò`̀g  øe  É k«YGO  ,É¡æY  »°TGƒ¨dG  á``̀dGREGh  ,ójóL
 áæ°ùdGh  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  ¢Uƒ°üf  »a  ô¶ædG  ¿É`̀©`̀eEG  ≈`̀ dEG
 káeõà∏e kIAGôb É¡JAGôb IOÉYEGh ,á«¡≤ØdG ΩÉμMC’Gh áØjô°ûdG
 åjóëdGh  ô«°ùØàdG  áªFCG  É¡«∏Y  ¢UôM  »àdG  óYGƒ≤dG  qπμH
 ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e  q»`̀Yô`̀°`̀û`̀dG  ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG  ójóëàd  ;∫ƒ``̀ °``̀UC’Gh
 ¬«dEG  qøÄª£j  É v«Yô°T  vÓM  Ö∏£àJ  »àdG  áë∏ªdG  Iô°UÉ©ªdG

.¿ƒ°ü°üîàªdGh AÉª∏©dG
 á«JGòdG  äÉe qƒ≤ªdG  qº`̀gCG  ó`̀MCG  ƒg  ójóéàdG{  ¿CG  ó`̀cCGh
 É keÉ¶f  ¬à∏©Lh  ,¿Éμeh  ¿ÉeR  qπμd  É këdÉ°U  ¬à∏©L  ;øjó∏d

 ;Iô°UÉ©ªdGh  ádÉ°UC’G  ø«H  É k©eÉL  ;¢SÉædG  É«fO  »a  kÓYÉa
 ≈`̀dEG  ô≤àØJ  ’  Iô°UÉ©eh  ,OƒªédG  »`̀a  √ó©≤J  ’  ádÉ°UCG

.zπ«°UCÉàdG
 É k≤aGƒe AÉL ∞«æëdG »eÓ°SE’G øjódG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 IÉ«ëd É v«fÉHQ É kª q¶æeh ,É¡«∏Y ¢SÉædG ¬∏dG ô£a »àdG Iô£Ø∏d
 äÉª°ùH  º°ùJG  ¬fCG  ≈dEG  É kàa’  ,IOó©àªdG  ¬JÉbÓYh  ¿É°ùfE’G
 áMÉª°ùdG  É¡ªgCG  øe  ;AÉ¡ÑdGh  OôØàdG  Gòg  ¬àëæe  Iõ«ªe

.OƒªédG ΩóYh
 É`̀ veÉ`̀Y  É`̀ kfGƒ`̀æ`̀Y  áMÉª°ùdG  π`̀©`̀L  ΩÓ``̀°``̀SE’G  ¿CG  ø`̀ q«`̀Hh
 AÉæH  »a  ká«°SÉ°SCG  kIõ«cQ  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈dEG  ÉYOh  ,¬JÉª«∏©àd
 ¢SÉædG ø«H øeB’G ¢ûjÉ©à∏d ¢ù«°SCÉàdG »ah ;º∏°ùªdG á«°ùØf
 Éª«a  πãªàj  OƒªédG  ΩóY  ¿CG  É kë°Vƒe  ,º¡H  qôÑdGh  , káeÉY
 áeÉY ó°UÉ≤eh ∫ƒ°UCGh óYGƒb øe ∞jô°ûdG ´ô°ûdG ¬©°Vh

.äÉKóëªdGh çOGƒëdG »a »Yô°ûdG ºμëdG É¡æe ≈≤à°ùj
 ≈∏Y  Ωó`̀≤`̀dG  òæe  â°UôM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ∫É`̀bh
 q»æjódG  ´ƒæàdG  ¿CGh  ,áMÉª°ùdGh  á«£°SƒdG  è¡æe  AÓ`̀YEG
 øjô«Ñc  É kWÉ°ûfh  kájƒ«M  É¡Ñ°ùcCG  q»aÉ≤ãdGh  q»ÑgòªdGh
 π©L  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  q…ô`̀μ`̀Ø`̀dGh  q»ª∏©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y

 ¢UôM  G kó`̀cDƒ`̀e  ,ÉfOÓH  »a  É kKQGƒàe  É ké¡æe  ójóéàdG  øe
 ¢ùjôμJh ßØM ≈∏Y á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 á`̀dÉ`̀°`̀UC’G  ø«H  ™`̀eÉ`̀é`̀dG  íª°ùdG  q»`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG  è¡æªdG  Gò``g

.Iô°UÉ©ªdGh

 ôÑY  q»îjQÉàdG  √QhOh  ∞jô°ûdG  ôgRC’G  Oƒ¡L  øªKh
 ójóéJh  ,∞«æëdG  ÉææjO  áMÉª°S  ô°ûf  »a  ,¿hô`̀b  Iô°ûY
 â`̀HGƒ`̀ã`̀dGh ∫ƒ``̀°``̀UC’G ø``e É`̀ kbÓ`̀£`̀fG ;ÜÉ``£``î``dGh ô`̀μ`̀Ø`̀dG
 kIó`̀jô`̀a  ká©°S  q…ô```̀gRC’G  è¡æªdG  Ö°ùcCG  Éªe  ;äÉ`̀«`̀∏`̀μ`̀dGh
 É¡àeôàMGh  ,IOó©àªdG  á«eÓ°SE’G  ÖgGòªdG  âÑYƒà°SG
 ¬dÉªYCG  ºààîj  …òdG  ôªJDƒªdG  åëÑjh  .É¡àªFCG  âeôàMGh
 ÉjÉ°†b :É¡àeó≤e »a ,á«°ù«FQ QhÉëe IóY AÉKÓãdG  Ωƒ«dG
 §HGƒ°Vh  ,áØ∏àîªdG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  Ωƒ∏©dG  »`̀a  ójóéàdG
 …ô«ØμàdG  ô`̀μ`̀Ø`̀dG  ∫ƒ``°``UCG  ∂«μØJh  ,¬`̀ JÉ`̀ «`̀ dBGh  ó`̀jó`̀é`̀à`̀dG
 ôjƒ£Jh º«¶æJ »a á«æjódG äÉ°ù°SDƒªdG QhOh ,¬égÉæeh
 á«YGódG  øjƒμJ  äÉÑ∏£àeh  ¢ù°SCGh  ,…ƒ`̀Yó`̀dG  ÜÉ£îdG
 »fÉ°ùfE’G  ¢ûjÉ©à∏d  »eÓ°SE’G  ôμØdG  á`̀jDhQh  ,ô°UÉ©ªdG
 ï«°ûdG  ¢SCGôàjh  .ÖgGòªdGh  äGó≤à©ªdGh  ¿É``̀jOC’G  ø«H
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH óªëe øH øªMôdGóÑY
 Gòg  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  óah  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G
 ídÉ°üdG ídÉ°U øH ∞°Sƒj :øe vÓc óaƒdG º°†jh ,ôªJDƒªdG
 ó«°ùdG  ∫ÓL  óªëeh  ,ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

.¢ù∏éªdG ¢ù«FQ Öàμe ôjóe

:á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù«FQ ..z»ªdÉ©dG ôgRC’G{ ôªJDƒe »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN

»YÉªàL’Gh …ô``μØdGh »``ª∏©dG iƒ``à°ùªdG ≈``∏Y ká``jƒ«M ø``jôëÑdG Ö``°ùcCG ´ƒ``æàdG
ó`̀jó`̀L ø``̀e É```̀ gRGô```̀ HEGh ∫ƒ```°```UC’G QÉ``̀ ¡``̀ XEG ƒ``̀g »``̀eÓ``̀°``̀SE’G ô`̀μ`̀Ø`̀ dG »``̀a ó`̀jó`̀é`̀à`̀dG

 ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a  »MGôL  ≥jôa  íéf

 ∫É°üÄà°S’  ø«à«∏ªY  AGôLEG  »a  »©eÉédG  óªM

 º«≤à°ùªdG  »a  áã«ÑNh  Ió≤©e  á«fÉWô°S  ΩGQhCG

 øe  π`̀eÉ`̀c  πμ°ûH  ,ø«à°†jôªd  êô°ûdG  IÉ`̀æ`̀bh

 ó≤©dG  ∞«¶æJh  ¢VƒëdG  çÉãàLG  á«∏ªY  ∫ÓN

 ºJ  Éª«a  ,¢VƒëdG  QGóL  á≤£æe  »a  ájhÉØª∏dG

.äÉYÉ°S 8 ôªà°SG »MGôL πNóJ ∫ÓN ∂dP

 »MGôédG ≥jôØdG ¿CG ≈dEG π«°UÉØàdG ô«°ûJh

 ø«Jó≤©e  ø«à«∏ªY  iô```̀LCG  ≈Ø°ûà°ùªdG  »`̀a

 49```dG  »`̀a  ø«Jó«°ùd  áeó≤àe  áã«ÑN  ΩGQhC’

 õcôe  »a  Éª¡°ü«î°ûJ  ó©H  ,ôª©dG  øe  59``̀dGh

 êÓ©dG  á£N  á°ûbÉæe  äôL  ,ΩGQhCÓ`̀d  øjôëÑdG

 »dÉàdÉH  Qô≤Jh  ,ΩGQhCÓ`̀d  »æWƒdG  ¢ù∏éªdG  »a

 êÓ©d ≈dhC’G á∏MôªdG »a ø«à°†jôªdG ´É°†NEG

 ΩQƒ`̀dG  AGƒ`̀à`̀MG  π``LCG  ø`̀e  »YÉ©°TEGh  …hÉª«c

 …ôLCG  …òdG  »MGôédG  êÓ©∏d  ∂dP  ó©H  ’ƒëàd

 Ö«Ñ£dG  øe  Óc  qº°V  ¢ü°üîàe  ≥jôa  πÑb  øe

 …QÉ°ûà°SG  …ô°üªdG  Oƒªëe  QƒàcódG  ôFGõdG

 ø«°ùëdG õcôe »a ΩGQhC’G áMGôL º°ùb ¢ù«FQh

 QƒàcódGh á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdÉH ¿ÉWô°ù∏d

 áeÉ©dG áMGôédG …QÉ°ûà°SG á©ªL ¿RÉe ΩÉ°üY

 ≈Ø°ûà°ùe  »a  º«≤à°ùªdGh  ¿ƒdƒ≤dG  áMGôLh

 É k°†jCG  ≥jôØdG  qº°V  Éªc  ,»©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG

 Qƒ°ù«ahôÑdG  á«FÉ°ùædG  áMGôédG  »jQÉ°ûà°SG

 »eÉ°S  Oƒªëe  Qƒ°ù«ahôÑdGh  ¿ƒà°SQƒJ  ÉHhCG

 á«dƒÑdG ∂dÉ°ùªdG áMGôL …QÉ°ûà°SGh π«YÉª°SG

 ôjóîàdG  …QÉ°ûà°SGh  ™`̀«`̀aQ  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 .óYQ ºã«g QƒàcódG

 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ∏dG  ìô°Uh

 óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe óFÉb áØ«∏N ∫BG  ¬∏dG  á«£Y

 äÉ«∏ª©dG øe ôÑà©J äÉ«∏ª©dG √òg ¿CÉH »©eÉédG

 »a  É k«©°Vƒe  G kô°ûàæe  ΩQƒ``̀dG  ¿ƒμd  Ió≤©ªdG

 á«YhC’Gh  ÜÉ°üYCÓd  É k≤°UÓeh  ƒ°†Y  øe  ôãcCG

 øe  ôãcCG  πNóJ  Ö∏£àj  Éªe  á«°ù«FôdG  ájƒeódG

 ¬dÉ°üÄà°S’ ∂dPh óMGh âbh »a »MGôL ≥jôa

.ÓeÉc

 ¬fCG ≈dEG ¿Éª∏°S ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ∏dG QÉ°TCGh

 Éjƒæ°S IójóL ádÉM 100 »dGƒM ¢ü«î°ûJ ºàj

 áμ∏ªe  »`̀a  º«≤à°ùªdGh  ¿ƒdƒ≤dG  ¿ÉWô°S  ø`̀e

 ä’ÉëdG  øe  %50  ≈`̀dEG  %40  ¿ƒμJh  øjôëÑdG

 Ö∏£àj  Gò`̀gh  á`̀©`̀HGô`̀dGh  áãdÉãdG  á∏MôªdG  »`̀a

 ≥∏£æªdG Gòg øeh .¢†jôª∏d á∏jƒW êÓY á∏MQ

 ΩÉ©dG  »a  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  ø°TO

 øY  ôμÑªdG  ∞°ûμ∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  »°VÉªdG

 »a  âªgÉ°Sh  ,º«≤à°ùªdGh  ¿ƒdƒ≤dG  ¿ÉWô°S

 Éªe  IôμÑªdG  πMGôªdG  »`̀a  ΩGQhC’G  ±É°ûàcG

.êÓ©dG èFÉàf ≈∏Y É k«HÉéjG ¢ùμ©fG
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áMôØe äGQGôb
 ºYódGh ô«JGƒØdG »a

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

نسعى  رئيسي  هدف  تطلعاته  وتحقيق  المواطن  مصلحة  «ان 
الوزراء  مجلس  قرار  وأن  المستويات،  كافة  على  وتعزيزه  لدعمه  ا  دومً
تعرفة  ضمن  المستحقة  المضافة  للقيمة  الحكومة  باستيعاب 
المستهلكين  لكافة  الحالية  التعرفة  تغيير  دون  والماء  الكهرباء 
صاحب  من  الكريم  التصريح  هذا  العام»..  التوجه  هذا  في  يصب 
نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
هو  اهللا،  حفظه  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
قرار حكيم، يؤكد الحرص الرفيع، والجهود الحثيثة، لجعل مصلحة 
المواطن أوال، في كافة األعمال والمشاريع والخدمات تحقيقا ألهداف 
المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه.
القيمة  الحكومة  تستوعب  أن  في  ــوزراء  ال مجلس  قرار  إن 
تكون  بحيث  والماء،  الكهرباء  خدمات  على  المستحقة  المضافة 
المضافة،  القيمة  لمبلغ  شاملة  والماء  للكهرباء  الحالية  التعرفة 
قرارا  يعد   ٢٠٢٠ فبراير  شهر  من  اعتبارًا  التطبيق  في  البدء  يكون  وأن 
صائبا، أثلج صدور المواطنين، ودعم وأبرز جهود الدولة في مراعاتهم، 

والحرص على مصلحتهم.
خمسة  صرف  موعد  توحيد  على  الوزراء  مجلس  موافقة  أن  كما 
اإلسكان  ووزارة  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  مقدمة  برامج 
بحيث يتم في المرحلة األولى صرف الدعم دفعة واحدة في تاريخ واحد 
وهو ١٥ من كل شهر، واستثناء عالوة تحسين المعيشة للمتقاعدين 
بحيث يتم صرفها في موعدها الحالي، يؤكد كذلك التجاوب الكريم 
في  اإلعالمية،  والوسائل  الشعب  ونواب  المواطن  يطرحه  ما  كل  مع 
هذا الخصوص، وبيانا واضحا في الرد على كل التساؤالت والهواجس 

التي انتشرت مؤخرا في هذا الشأن.
والجهود  الحكيمة،  والقرارات  الكريمة  التوجيهات  هذه  مثل 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  من  المستمرة  والمتابعة  الحثيثة 
العهد حفظه اهللا، جعلت المواطن البحريني في ترقب دائما وتطلع 
مبشر لجلسات مجلس الوزراء األسبوعية، واللقاءات المتواصلة بين 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ألن نتائجها أصبحت تعود 
بالخير والنفع مباشرة على الوطن والمواطنين، كما تسهم في بيان 

حرص الدولة على مصلحة المواطن البحريني، أوال ودائما.
برنامج  أهداف  تحقيق  في  جهدها  قصارى  تبذل  الدولة  أن  ندرك 
التقدم  من  المزيد  نحو  يسير  الوطني  االقتصاد  وأن  المالي،  التوازن 
واالزدهار، وتجاوز كافة التحديات، وخلق الفرص النوعية واالستثمارات، 
وكافة  التنمية  هدف  هو  اإلنسان  محور  جعلت  ذاته  الوقت  في  وهي 

المشاريع والمبادرات والبرامج والخدمات.
الوزراء  مجلس  وقرارات  اهللا،  حفظه  العهد  ولي  سمو  توجيهات 
جميعها  كذلك،  العام  الرأي  ومتابعة  النواب،  مجلس  وتعاون  الموقر، 
المحك األهم  ومصلحة المواطن، وسيبقى  تصب في صالح الوطن 
بالجهات  الثقة  تمام  نثق  ونحن  والتطبيق،  التنفيذ  آلية  في  كذلك 
أي  مع  والتعامل  والمسؤول،  الكامل  بدورها  القيام  في  المعنية 
مالحظة أو عائق خالل مرحلة التنفيذ، بكل حكمة وقانونية وإنسانية. 

.óªëe øH øªMôdGóÑY ï«°ûdG |
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 É¡H ôeCG áª¡e áæéd
 ó¡©dG »dh ƒª°S

 åëÑdG øe ºgCG óLƒj ’h ,»æWƒdG OÉ°üàb’G øe ºgCG óLƒj ’
 É¡∏μ°ûH OÉ°üàb’G á∏éY ¿GQhO ¥ƒ©J äÉbƒ©e …CG øY ºFGO πμ°ûH

.äÉbƒ©ªdG √òg ádGRE’ ∂dPh º«∏°ùdGh í«ë°üdG
 øe ó©j …Oƒ©°ùdG »æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ¢ù∏ée ¿CG …ôjó≤J »a
 ä’Éée IOÉjõd ™aóJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG ácôà°ûªdG ¢ùdÉéªdG ºgCG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H QÉªãà°S’Gh ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
 ô«eC’G  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  É¡H  ô`̀eCG  »àdG  áæé∏dG  ôÑà©J  ∂dòd
 øjó∏ÑdG ø«H ™jQÉ°ûªdG á©HÉàªd √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM óªM øH ¿Éª∏°S
 π¡°ùJh ™°SƒJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG ¿Éé∏dG ºgCG øe »g …ôjó≤J »a
 RÉéfE’G ™jô°ùJh äÉbƒ©e …CG  ádGREG  πLCG øe ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ πªY

.øjôëÑdÉH º¡©jQÉ°ûªd
 ÖfÉédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¿É°û«£©dG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  π`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀dG  ñC’G
 ¿CÉH  ìô°U  …Oƒ©°ùdG  »æjôëÑdG  ∫ÉªYC’G  ¢ù∏ée  »a  …Oƒ©°ùdG

.áæé∏dG √ò¡H ôeCG ó¡©dG »dh ƒª°S
 øjôëÑdÉH  ájOƒ©°ùdG  äGQÉªãà°S’G  ºéM  ¿CG  …ôjó≤J  »a
 ,á`̀HPÉ`̀L  á«æjôëH  áÄ«H  Oƒ`̀Lƒ`̀d  ∂``̀ dPh  ,∞YÉ°†àj  ¿CG  »¨Ñæj
 Éæ∏gCG  ¿CG  Éªc  ,IOó©àe  äÉYÉ£bh  ä’Éée  »a  Iô«ãc  äÉeƒ≤eh
 ¿ƒæªàjh  ,øjôëÑdÉH  QÉªãà°S’G  »a  áÑZôdG  º¡jód  ájOƒ©°ùdÉH
 …Oƒ©°ùdG ôªãà°ùªdG ¥ƒ©J äÉbƒ©e …CG ádGREG »¨Ñæj Éæg øe ,∂dP

.AÉ°ùædG hCG ∫ÉLôdG øe ¿Éc øjôëÑdÉH πª©∏d
 ≈∏Y  ¢VôY  ¢SÉf  ô«ª°S  ñC’G  á°SÉFôH  »æjôëÑdG  ÖfÉédG
 :»gh ,áª¡e äÉYÉ£b 6 »a ájQÉªãà°SG É°Uôa …Oƒ©°ùdG ÖfÉédG
 áMÉ«°ùdG ,…ôëÑdG π≤ædG ,»μª°ùdG ´GQõà°S’G ,…QÉ≤©dG ´É£≤dG{

.z»ë°üdG ´É£≤dGh ,»YÉæ°üdG ´É£≤dG ,áaÉ«°†dGh
 ¿CG  ƒLôfh  ,øjôëÑdÉH  Ió`̀YGh  äÉYÉ£b  äÉYÉ£≤dG  √òg  πc
 ìÉéædÉH …Oƒ©°ùdGh »æjôëÑdG ø«ÑfÉédG ø«H äÉYÉªàL’G π∏μàJ

.´É£b πc »a IOó©àeh IóYGh äÉYhô°ûe iôf ¿CG πLCG øe
 ,øjôëÑdÉH  Éæd  øjôªãà°ùªdG  º`̀gCG  øe  …Oƒ©°ùdG  ôªãà°ùªdG
 ≥aóJ ΩÉeCG äÉHƒ©°üdG πc πdòJ ¿CGh ,ájƒdhC’G ≈£©j ¿CG »¨Ñæjh
 ó¡©dG  »dh ƒª°S É¡H ôeCG  »àdG  áæé∏dGh ,ájOƒ©°ùdG  äGQÉªãà°S’G
 …Oƒ©°ùdG  ôªãà°ùªdG  á«ªgCG  ≈∏Y  OÓÑdG  IOÉb  øe  ó«cCÉJ  »g  ÉªfEG

.øjôëÑdÉH Éæ«dEG áÑ°ùædÉH
øjôëÑdG »a ∂æH ∫hCG

 íàa »ªdÉY ∂æH ∫hCG ƒg ∂æH OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S ∂æH ¿Éc GPEG
 ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG  øe  1920  ΩÉY  »a  »Hô©dG  è«∏îdG  á≤£æe  »a
 √ò¡H  AÉØàM’G  øjôëÑdÉH  ádhódG  ≈∏Y  ÖLƒà°ùj  ô`̀eC’G  Gòg  ¿EÉa
 »a  á≤£æªdG  »a  ≈dhC’G  IóFGôdG  ádhódG  øjôëÑdG  ¿ƒc  áÑ°SÉæªdG

.»aô°üªdG ´É£≤dG
 »¨Ñæj  ,øjôëÑdÉH  áWô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ  iôcòH  Éæ«ØàMG  Ée  πãe
 äÉYÉ£≤dG  º`̀gCG  ó`̀MCG  ƒgh  »aô°üªdG  ´É£≤dÉH  É°†jCG  »Øàëf  ¿CG

 .»æWƒdG OÉ°üàbÓd ácôëªdG
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 á``̀jó``̀dÉ``̀î``̀dG á`̀ «`̀©`̀ª`̀L â````̀eÉ````̀bCG

 øe  Oó`̀Y  ºjôμàd  á«dÉ©a  á«HÉÑ°ûdG

 ∂dPh  ºª¡dG  …hPh  ø«æWGƒªdG  QÉÑc

 óªM  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ájÉYQ  âëJ

 øe  º`̀Yó`̀Hh  ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H

 ô¨°UCG  ácô°Th  êGƒ`̀ë`̀dG  áYƒªée

 áYƒªéeh  …ÉHGOGO  áYƒªéeh  »∏Y

 »a  á«dÉ©ØdG  âª«bCG  å«M  ,IƒNƒH

 ,»LPƒªædG  ¥ôëªdG  ÜÉÑ°T  õcôe

 Qƒ¡ªédG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó``Y  Qƒ°†ëH

 ájÉYQ QhO øe áYƒªée ácQÉ°ûªHh

 äGP  äÉ«©ªédG  øe  OóYh  øjódGƒdG

 πØëdG »``̀YGQ ø`̀Y á``HÉ``fEGh ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG

 ó«Mh …ó∏ÑdG ¥ôëªdG ¢ù∏ée ƒ°†Y

.»YÉæªdG

 ¿CG  πØëdG  »YGQ  ócCG  ¬ÑfÉL  øe

 ä’Éée  »a  ábÉÑ°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG QÉ``̀Ñ``̀c á```eGô```c ß``Ø``M

 ,º`̀ª`̀¡`̀dG ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG á`̀fÉ`̀μ`̀e õ`̀jõ`̀©`̀Jh

 á«fÉ°ùfEG  äÉ`̀eó`̀N  ø`̀e  ¬`̀e qó`̀≤`̀J  É``̀eh

 âª°SQ  å«M  ,á«dÉªYh  á«YÉªàLGh

 áÑbÉãdG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  á`̀jDhQ

 ,™«aôdG  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ¬àdÓL  ¢`̀ù`̀Mh

 ìÓ°UE’G Iô«°ùe ¬àdÓL ≥∏WCG ÉeóæY

 RÉéfE’G  ƒëf  πª©∏d  É k≤jôW  á∏eÉ°ûdG

 ,»dhódGh  »∏ëªdG  øjó«©°üdG  ≈∏Y

 »YÉªàL’G  πaÉμàdG  áeƒ¶æe  ≥∏Nh

 »Ñ∏J  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀J  IQƒ`̀°`̀ü`̀H

 ∫Ó`̀N ø``̀e ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀W

 äÉ°SÉ«°Sh äÉ«é«JGôà°S’ ÉgOÉªàYG

 G kô«°ûe  ,ä’ÉéªdG  √ò`̀g  »a  á°UÉN

 á`̀aÉ`̀c Oƒ`̀ ¡`̀L ô`̀aÉ`̀°`̀†`̀J á`̀ «`̀ª`̀gCG ≈```̀ dEG

 ™e  πeÉμààd  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe

 ≈`̀ dEG k’ƒ``̀°``̀Uh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG

 ¥ƒ`̀≤`̀M ï`̀«`̀ °`̀Sô`̀Jh á`̀fÉ`̀μ`̀ e õ`̀jõ`̀©`̀J

.ø«æWGƒªdG QÉÑch ºª¡dG ÜÉë°UCG

 äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ d  ¿CG  ±É````̀ °````̀VCGh

 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh »``fó``ª``dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

 ï«°SôJ  »a  É«°SÉ°SCG  GQhO  á«HÉÑ°ûdG

 º`̀¡`̀fEG  å`̀«`̀M ,º`̀ª`̀¡`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  QhO

 ™ªàéªdG  øe  Iô«Ñc  áÑ°ùf  ¿ƒ∏μ°ûj
 º¡JGQób  øe  IOÉØà°S’G  ºàj  ºd  GPEGh
 ób  »àdG  óFGƒØdG  øe  ô«ãμdG  ô°ùîf
 ôjƒ£J  »a  »HÉéjEG  QhO  É¡d  ¿ƒμj
 á«©ªL ΩÉªàgG ≈∏Y É k«æãe ,™ªàéªdG
 »a  ºgOƒ¡Lh  á«HÉÑ°ûdG  ájódÉîdG

.ÖfÉédG Gòg

 á«©ªL  ¢ù«FQ  ó``̀cCG  ¬à¡L  ø`̀e
 ¿CG ó°TGQ º«gGôHEG á«HÉÑ°ûdG ájódÉîdG
 øH  óªM  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  á`̀jÉ`̀YQ
 ôjó≤J πëe πØë∏d áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
 ø«æWGƒªdG  QÉ`̀Ñ`̀c  ¿CGh  ,RGõ``̀à``̀YGh
 á``̀jGQOh Iô`̀Ñ`̀Nh ÜQÉ`̀é`̀J ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 ∂dP  ø`̀e  IOÉØà°S’G  ºàj  ¿CG  Öéjh

 Ée ≈dEG Éfó°TôJ áaô©e ÜÉë°UCG ºgh
 ôKDƒj ’ ¿É°ùfE’G ôªYh ¬àLÉëH øëf
 ≈dEG G kô«°ûe ,¬æe IOÉØà°S’G ióe »a
 øjòdG AÉª¶©dG øe ô«ãμdG óLƒj ¬fCG
 øjòdGh  ºª¡dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ø`̀e  Gƒ`̀fÉ`̀c

.ájô°ûÑ∏d ájOÉjQ äÉeóN Gƒeób
 ó°VÉ©àdG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ó`̀°`̀TGQ  ó``̀ cCGh

 á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc πeÉμJh
 Iô```°```SC’Gh á``̀«``̀∏``̀gC’Gh á``°``UÉ``î``dGh
 Ée ï«°SôJh ≥«≤ëàd É©e ™ªàéªdGh
 ÜÉë°UCG áfÉμe õjõ©J »a √RGôMEG ºJ
 IOÉØà°S’Gh ø«æWGƒªdG QÉÑch ºª¡dG
 á©ØæªdG  Ö`̀∏`̀é`̀j  É`̀ª`̀H  º`̀¡`̀JGQó`̀b  ø`̀e

.áeÉ©dG

ºª¡dG  …hPh  ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG  QÉ`̀ Ñ`̀ c  Ωô`̀ μ`̀ J  zá`̀«`̀HÉ`̀ Ñ`̀ °`̀û`̀ dG  á`̀ jó`̀ dÉ`̀ î`̀ dG{

.ó°TGQ º«gGôHEG |

 ï«°ûdG  ø`̀ H  »`̀∏`̀Y  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  OÉ``̀°``̀TCG

 ß`̀aÉ`̀ë`̀e Qƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀©`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dGó`̀Ñ`̀Y

 áÑMÉ°U  º`̀Yó`̀H  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG

 âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 OÓÑdG  πgÉY áæjôb  áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG

 ≈`̀∏`̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ ió`̀Ø`̀ª`̀dG

 äÉeÉ¡°SEGh  ,»YGQõdG  ´É£≤∏d  ICGôª∏d

 ´É£≤dG  Gò`̀g  QhO  õjõ©J  »a  Égƒª°S

 IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a

 Éeh  »YGQõdG  ´É£≤dG  á«ªæàd  á«æWƒdG

 ∫ÓN  ø`̀e  ™`̀bGƒ`̀dG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  ≥≤ëJ

 ¥ƒ°Sh  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉæ°VÉëdG  õcôe

 ô``eC’G ,»`̀dÉ`̀Y IQƒ``̀g »`̀a ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG

 á«ªæJ ≈∏Y ¢UôëdG ióe ¢ùμ©j …òdG

 øeC’G  ≥«≤ëJh  …ƒ«ëdG  ´É£≤dG  Gòg

.»FGò¨dG

 ßaÉëªdG IQÉ`̀ jR ∫Ó`̀N ∂`̀dP AÉ`̀L

 ¥ƒ°Sh  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉæ°VÉëdG  õcôe

 …ò`̀ dGh »`̀dÉ`̀Y IQƒ``̀g »`̀a ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG

 ≈àM ø«æK’G øe QGhõ∏d  ¬HGƒHCG  íàØj

.kGô°üY 3`dG ≈àM kÉMÉÑ°U 8 øe âÑ°ùdG

 Qhó```̀dÉ```̀H ß``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG OÉ`````°`````TCGh
 øjôëÑdG  õ`̀cô`̀e  ¬``H  ™∏£°†j  …ò```̀dG
 á¡édG  ,áÄ°TÉædG  äÉYÉæ°üdG  á«ªæàd
 »a π`̀ª`̀©`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀J ≈`̀∏`̀Y á`̀aô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ¥ƒ°Sh  á«YGQõdG  äÉæ°VÉëdG  õcôe
 Éªd  ¬MÉ«JQG  øY  kÉHô©e  ,ø«YQGõªdG
 Iõ«ªàe  á«æjôëH  äÉéàæe  øe  √ó¡°T
 á`̀«`̀YGQõ`̀ dG äÉ`̀æ`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG êÉ``̀à``̀fEG ø``̀e
 »`̀à`̀dGh ´QGõ``̀ª``̀dGh »`̀dÉ`̀Y IQƒ``̀g »`̀a
 ¬H  ≈¶ëj  …ò`̀dG  ºYódG  ió`̀e  ¢ùμ©J
 ´QGõ`̀ª`̀ dG  QhO  Éæªãe  ,´É`̀£`̀≤`̀ dG  Gò``̀g

 ôjƒ£J  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀°`̀Uô`̀Mh  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 êÉ`̀à`̀fE’G  ™jƒæJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  çÉ`̀ë`̀HC’G

.»YGQõdG
 ∞«ãμJ  ≈````̀dEG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG  É````̀YOh
 √ò`̀g π`̀ ã`̀e º```̀YO π````̀LCG ø``̀e Oƒ``¡``é``dG
 ,kÉ«MÉ«°S  É¡d  è`̀jhô`̀à`̀dGh  ™jQÉ°ûªdG
 »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ´É``£``≤``dG º```̀YO á``̀«``̀ª``̀gCGh
 πãªd  ìÉ«°ùdG  ÜÉ£≤à°SG  »a  √QhOh
 á¡LGƒdG  ¢ùμ©J  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  √òg
 IQGOE’G  kGôcÉ°T  ,áμ∏ªª∏d  ájQÉ°†ëdG

 .º«¶æàdGh ¢Vô©dG ø°ùM ≈∏Y

 º``̀Yó``̀H ó``̀«``̀°``̀û``̀j á``̀«``̀ dÉ``̀ª``̀ °``̀û``̀ dG ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e
»```̀YGQõ```̀ dG ´É``£``≤``∏``d á`̀μ`̀ «`̀ Ñ`̀ °`̀ S Iô````̀ «````̀ eC’G

 IÉ`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG õ`̀cô`̀e ô`̀jó`̀e ìô`̀°`̀U
 è«∏îdG  á©eÉéH  á«Ñ£dG  äGQÉ¡ªdGh
 ô«°ù«J  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  »`̀Hô`̀©`̀dG
 õcôªdG  OGó`̀©`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  IOGô```̀L  ó«©°S
 õcôªd  »ÑjôéàdG  ìÉààa’G  ø«°Tóàd
 ™HÉàdG »Ñ∏≤dG ¢TÉ©fE’G ≈∏Y ÖjQóàdG
 .á«Ñ£dG äGQÉ¡ªdGh IÉcÉëªdG õcôªd
 øe  ó«Øà°ùj  ¿CG  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø``̀eh
 ¢TÉ©fE’G ≈∏Y ÖjQóàdG õcôe äÉeóN
 áÑ∏W øe áÑdÉWh kÉÑdÉW 450 »Ñ∏≤dG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,»Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG ∞∏àîe øe ø«HQóàªdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«Ñ£dG õcGôªdGh
 ¿ƒHQóàªdG π°üë«°S Éªc ,á≤£æªdGh
 IAÉØμdG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  õcôªdG  Gòg  »a

 .ALS »Ñ£dG ¢TÉ©fE’G »a
 õcôe  ∫ÉÑ≤à°SG  ió`̀d  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 kGóah  á«Ñ£dG  äGQÉ¡ªdGh  IÉcÉëªdG
 º¡eó≤àJ á«μjôeC’G Ö∏≤dG á«©ªL øe
 ôjóªdG  »dÓ¡dG  ΩôcCG  AGôgR Ió«°ùdG
 á«μjôeC’G  Ö∏≤dG  á«©ªéd  »ª«∏bE’G

 å«M  ,§``̀ °``̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æªd
 õcôªd  ájó≤ØJ  IQÉ`̀jõ`̀H  ó`̀aƒ`̀dG  ΩÉ``b
 »a  á«Ñ£dG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dGh  IÉcÉëªdG
 á`̀jõ`̀gÉ`̀L ≈`̀∏`̀Y ´Ó``WÓ``d á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 »a  »Ñ∏≤dG  ¢TÉ©fE’G  õcôªH  πª©dG

 .á©eÉédG
 óaƒdG  ™∏WG  ,∂``dP  ÖfÉL  ≈``dEG
 õcôe AÉ`̀æ`̀H  π`̀MGô`̀e ≈`̀∏`̀Y  ô``̀FGõ``̀dG
 è«∏îdG  á©eÉéH  »Ñ∏≤dG  ¢TÉ©fE’G
 á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG äÉ``̀jÉ``̀Ø``̀μ``̀dGh »``̀Hô``̀©``̀dG
 »`̀à`̀dG  äGhOC’Gh  äGõ`̀«`̀ ¡`̀é`̀à`̀ dGh
 ≈∏Y  ø«HQóàª∏d  õ`̀cô`̀ª`̀dG  É`̀gô`̀aƒ`̀j

 »°SÉ°SC’G :¬«YƒæH »Ñ∏≤dG ¢TÉ©fE’G
 .Ωó≤àªdGh

 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ó````ah ≈``≤``à``dG É``ª``c
 §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æªd á«μjôeC’G
 á©eÉL  ¢ù«FQ  ÖFÉf  IQÉjõdG  ∫ÓN
 ódÉN Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  »`̀Hô`̀©`̀dG  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 Ö£dG  á«∏c  ó«ªYh  ,IQÉÑW  ó«©°S
 QƒàcódG  PÉà°SC’G  á«Ñ£dG  Ωƒ∏©dGh
 ±ô©J  Éªc  ,¬∏dG  ∞«°V  º«∏ëdGóÑY
 õcôe ≥`̀ jô`̀a  ≈`̀∏`̀Y  ô``̀FGõ``̀dG  ó``aƒ``dG
 áà°S  øe  ¿ƒμªdG  »Ñ∏≤dG  ¢TÉ©fE’G

 .ø«∏gDƒe ø«HQóe

ø«°Tóàd  ó`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀J  »`̀ Hô`̀ ©`̀ dG  è`̀«`̀ ∏`̀î`̀dG  á`̀ ©`̀ eÉ`̀ L
»`̀Ñ`̀∏`̀≤`̀dG ¢``̀ TÉ``̀ ©``̀ fE’G ≈`̀ ∏`̀ Y Ö``̀jQó``̀ à``̀ dG õ``̀cô``̀e

 ídÉ°üdG ìhóªe ÖFÉædG  OÉaCG
 ¢ù∏éªH  äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ
 â©ªàLG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 ìGôàb’G â°ûbÉfh ,ø«æK’G ¢ùeCG
 øe (12) IOÉªdG πjó©àH ¿ƒfÉ≤H
 (25) º``̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG
 äÉ°ù°SDƒªdG  ¿CÉ°ûH  1998  áæ°ùd
 ,á°UÉîdG  á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG
 »a ájƒdhC’G AÉ£YEG øª°†àj …òdG
 ø«∏°UÉëdG  ø««æjôëÑdG  ∞«XƒJ
 π¨°ûd  á`̀eRÓ`̀dG  äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y
 ´É£≤dG  »a  á«ª«∏©àdG  ∞FÉXƒdG

.¢UÉîdG
 áæé∏dG  ¿CG  ídÉ°üdG  í°VhCGh
 IQGRh  äÉ`̀«`̀ Fô`̀e  ≈`̀∏`̀Y  â`̀©`̀∏`̀WG
 »àdG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
 ¬fƒc ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ìGô``̀à``̀b’G äó```̀jCG
 ,∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  á`̀fô`̀ë`̀H  »``a  º¡°ùj
 πª©dG øY ø«∏WÉ©dG OGóYCG π«∏≤J
 ≈dEG  kÉàa’  ,»ª«∏©àdG  ∫ÉéªdG  »a
 á°†«Øà°ùªdG  á°ûbÉæªdG  ó©Hh ¬fCG
 øe  ó`̀jõ`̀e  Ö∏W  áæé∏dG  äCÉ```̀JQG
 á«HôàdG  IQGRh  ø`̀e  äÉ`̀«`̀Fô`̀ª`̀dG
 ¢†©H  ìÉ`̀°`̀†`̀«`̀à`̀°`̀S’  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh

.QƒeC’G
 øªK ¬````̀JGP  ¥É`̀ «`̀ °`̀ù`̀ dG  »```̀ah
 πª©dG  IQGRh  nOQ  áæé∏dG  o¢ù«FQ
 ≈∏Y  á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀ dGh
 √É`̀jEG  kÉØ°UGh  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G
 ∂`̀ dP  ¿CG  É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e  ,»``HÉ``é``jE’É``H
 ≈∏Y  áeƒμëdG  ¢UôM  ≈∏Y  ∫ój
 Ö°üj  ÉªH  áfôëÑdG  ∞∏e  á∏ë∏M

.»æjôëÑdG øWGƒªdG ídÉ°U »a
 ídÉ°üdG  ôcP  ôNBG  mÖfÉL øe
 áÄ«¡dG áÑWÉîe âÑ∏W áæé∏dG ¿CG
 ,á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉà∏d  áeÉ©dG
 ìGôàb’G  ¿CÉ°ûH  á«dÉªdG  IQGRhh
 IOÉ`̀ª`̀dG π`̀jó`̀©`̀J ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 ø«eCÉàdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e  (39)  º`̀ bQ
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  »YÉªàL’G
 ,1976 áæ°ùd  (24)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H
 áÑ°ùf  π`̀jó`̀©`̀J  ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀j  …ò```̀ dG
 äÉ°TÉ©ªdG ≈∏Y ájƒæ°ùdG IOÉjõdG
 øe ±ô`̀°`̀ü`̀ oJ »`̀à`̀ dG á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG
 å«ëH  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ¥hóæ°U
 k’óH %5 ™bGƒH íÑ°üàd É¡©aQ ºàj

.% 3 øe
 ¿CÉ`````̀H í```̀dÉ```̀°```̀ü```̀dG √ƒ````````̀ fh

 øe  áYƒªéªH  âeó≤J  áæé∏dG
 ¥hó`̀æ`̀°`̀U º``̀Yó``̀d äÉ``̀MGô``̀ à``̀ b’G

.øjóYÉ≤àªdG äBÉaÉμeh äÉ°TÉ©e
 áÑZôH äÉMGôàb’G óæH »ah
 øe Oó``̀Y ≈`̀∏`̀Y á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â``≤``aGh
 ™aQ  äQôbh  áÑZôH  äÉMGôàb’G
 ¢ù∏éªdG  Öàμe  ≈`̀ dEG  ÉgôjQÉ≤J
 ∫É`̀ª`̀YCG  ∫hGó```̀L  ≈`̀∏`̀Y  É¡°Vô©d

.áeOÉ≤dG äÉ°ù∏édG
 áæé∏dG  ¿EG  ídÉ°üdG  ∫É``̀bh
 áÑZôH  ìGô``̀à``̀b’G  ≈`̀∏`̀Y  â`̀≤`̀ aGh
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  ΩÉ``«``b  ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H
 äÉã©ÑdG  èFÉàf  ô°ûæH  º«∏©àdGh
 ∞ë°üdG  »a  á«°SGQódG  íæªdGh
 OÉ``̀ª``̀à``̀YG ∂```̀ dò```̀ ch ,á``̀«``̀∏``̀ë``̀ª``̀dG
 QÉ`̀«`̀©`̀ª`̀c »``̀ ª``̀ jOÉ``̀ cC’G ∫ó``©``ª``dG
 äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG ™``̀ jRƒ``̀ J »``̀ a ó``̀«``̀Mh
 ô`̀°`̀û`̀fh á``̀ «``̀ °``̀SGQó``̀ dG í``̀æ``̀ª``̀dGh
 áfhô≤e  øjó«Øà°ùªdG  AÉ`̀ª`̀°`̀SCG
 ¿CG  kGócDƒe  ,»ªjOÉcC’G  ∫ó©ªdÉH
 á«aÉØ°ûdG  CGó`̀ Ñ`̀e  ≥≤ë«°S  ∂``̀dP
 ,á«°SGQódG  äÉã©ÑdG  ™jRƒJ  »a
 Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M  ¿CG  ±OQCGh
 øe  á«°SGQO  áã©H  ≈∏Y  ¥ƒØàªdG

 ’h  ôîØ∏d  IÉ`̀Yó`̀e  ƒ`̀g  á``dhó``dG
 ,∂`̀ dP  AÉ`̀ Ø`̀NE’ Qô`̀Ñ`̀e  …CG  ó`̀Lƒ`̀j
 ¢UôM  RGôHEÉH  áeƒμëdG  kÉÑdÉ£e
 AÉØàM’G  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ió`̀MEÉ`̀c ø`̀«`̀bƒ`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dÉ`̀H
 ™àªàj  Éªd  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  Qƒ`̀°`̀ü`̀dG
 øe »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG ¬``̀H

 .äÉÑ°ùàμe
 ¿CG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ±É``̀ °``̀VCG  É`̀ª`̀c
 äÉMGôàb’G  ≈∏Y  â≤aGh  áæé∏dG
 Ωƒ`̀∏`̀Y  êGQOEG  ¿CÉ``̀°``̀û``̀H  á`̀ Ñ`̀Zô`̀ H
 »`̀a »```YÉ```æ```£```°```U’G AÉ`````̀cò`````̀dG
 IÉYGôeh  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG
 á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG á`̀jÉ`̀ª`̀M
 á``jGó``¡``dG) ¢``̀SQGó``̀ª``̀d á`̀ª`̀jó`̀≤`̀ dG
 ,ájƒ∏©dG  ácQÉÑªdGh  ,á«Ø«∏îdG
 É¡FÓNEG Iôàa AÉæKCG (ájôØ©édGh
 πeÉ°ûdG  áfÉ«°üdG  èeÉfôH ò«Øæàd
 á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG  IQGRh  ¢```̀SQGó```̀ª```̀d
 á`̀°`̀SQó`̀e AÉ``̀°``̀û``̀fEG ,(º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dGh
 Iôà°S  IôjõéH  ø«æÑ∏d  ájOGóYEG
 ¥Ó``̀ZEGh  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëªH
 è`̀fhÓ`̀dGh  á«MÉ«°ùdG  ºYÉ£ªdG

.á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG »a Üƒ∏c

 :ídÉ°üdG ÖFÉædG ..∞ë°üdG »a äÉã©ÑdG èFÉàf ô°ûf ≈∏Y ≥aGƒJ

 ø««æjôëÑdG  ∞«XƒJ  ¢ûbÉæJ  ÜGƒædG  äÉeóN
 á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ∞``̀ FÉ``̀Xƒ``̀ dG »``̀ a
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 ∫Éb :ä’ÉcƒdG – ≠fƒc ≠fƒg
 ≠fƒg  á©eÉL  øe  ¿ƒãMÉH  ¢ùeCG
 áeƒμëdG  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀é`̀j  ¬``̀ fEG  ≠`̀fƒ`̀c
 zá``̀eQÉ``̀ °``̀U{ äGAGô``````````̀LEG PÉ```̀î```̀JG
 Iô£«°ù∏d  ¢SÉædG  äÉcôëJ  óq«≤J
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ≈`̀∏`̀Y
 AÉæH  ¿ƒãMÉÑdG  Qó`̀bh  ,óéà°ùªdG
 Oó`̀Y  ¿CG  á`̀«`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M  êPÉ``̀ª``̀f  ≈`̀∏`̀Y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .z»dhódG iƒà°ùªdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .á«μjôeC’G á£îdG ¿ÓYEG ó©H z¿OQC’G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .k’Éª°T

 ∞°ü≤dG  ™`̀aO  ,ôÑª°ùjO  òæeh

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

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

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

 á«dÉN  ¬Ñ°T  áæjóªdG  âëÑ°UCG  ≈àM

 ádÉcƒd  π°SGôe  ≥`̀ah  ,¿Éμ°ùdG  øe

 Iôeóe á«æHCG øY OÉaCG ¢SôH ¢ùfGôa

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

 ¬fCG  øªMôdGóÑY  í°VhCGh  .Iôã©Ñe

 øe  á∏b  iƒ°S  áæjóªdG  »a  ≥Ñj  ºd{

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

 ìÓ°ùdG  Gƒ∏ªM  øjòdG  ¿ÉÑ°ûdG  hCG

 .z∫Éà≤∏d

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

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

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

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

 IÉ«M Ωƒé¡dG π©éj{ :ôàjƒJ ™bƒe

 ìhõæ∏d ºgô£°†j Éªe áÑ©°U ±’B’G

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

 ájÉYQh  í«ë°T  ΩÉ©W  ,ihCÉ``̀e  ÓH

 ¬fhójôj  Ée  πc  .IOhó`̀ë`̀e  á«ë°U

 .zIÉ«ëdG ó«b ≈∏Y AÉ≤ÑdG ƒg

 øe  πjƒ°SÉH  »à°ù«e  â`̀dÉ`̀bh

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

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

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

 .zÖdOEG »a kÉ°SÉ°SCG

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

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

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

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

 .±ƒédG

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

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

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

 .…OÉg Qƒ°üæe ¬HQóÑY

 áYƒªée  ¬Jô°ûf  ôjô≤J  OÉaCGh

 hóÑj{  á©ªédG  á«dhódG  äÉ```eRC’G

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

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

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

 ΩÓ°ùdG Oƒ¡L ≈∏Y Iôeóe äÉ«YGóJ

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

 ,±’B’G äGô°ûY πà≤e ≈dEG á£∏°ùdG

 ,ø««fóªdG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó``̀Y  º¡æ«H

 .á«fÉ°ùfEG äÉª¶æe Ö°ùëH

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

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

 ,¢üî°T ¿ƒ«∏e 24^1 êÉàëj Éª«a

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

 IóëàªdG  º`̀eC’G  Ö°ùëH  ,IóYÉ°ùe

 »a  á«fÉ°ùfE’G  á`̀eRC’G  ∞°üJ  »àdG

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

 .É k«dÉM

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

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

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

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

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

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

 .»Yóà°SG GPEG ¬JOÉaEÉH A’OEÓd

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

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

 .zº«à©àdG ÉeEGh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

á∏JÉ≤dG »dÓªdG ÖjPÉcCG
√ôgR ó«°ùdG

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

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

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

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

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

™ªà°ùj ƒgh ¿ƒàdƒÑd á«Ø«°TQCG IQƒ°U |
 (Ü ± G) .»Øë°U ôªJDƒe »a ÖeGôJ ≈dEG
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ويل العهد ي�صكر مراكز اخلدمة احلكومية احلا�صلة على ت�صنيف »الفئة الذهبية«.. جمل�س الوزراء:

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

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

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

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

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

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

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

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

عقب اجلل�سة بالت�سريح التايل:

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

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

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

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

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

واململكة  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  الوطيدة  الأخوية 

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

هذه العالقات.

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

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

على  والعمل  احلكومية،  اخلدمات  كفاءة  رفع  موا�سلة  اإىل 

تعزيز التناف�سية والإبداع والبتكار لتطوير الأداء احلكومي، 

وحت�سني جودة اخلدمات احلكومية بكفاءة وفاعلية من قبل 

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

الذهبية  الفئة  ت�سنيف  على  احلا�سلة  احلكومية  اخلدمة 

وهي  )تقييم(  برنامج  �سمن  ثمانية  وعددها   2019 للعام 

بخدمات  ممثلة  اللكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة 

بطاقة الهوية مبجمع ال�سيف باملحرق، وهيئة الكهرباء واملاء 

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

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

ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة ممثلة مبركز البحرين 

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

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

والتخطيط العمراين ممثلة ببلدية ال�سمالية يف مبنى بلدية 

يف  ممثلة  الجتماعي  للتاأمني  العامة  والهيئة  حمد،  مدينة 

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

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

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

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

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

ممثلة  الداخلية  ووزارة  البحري،  باملنفذ  ممثلة  الداخلية 

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

الجتماعي،  املحرق  مبركز  ممثلة  الجتماعية  والتنمية 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  ووزارة 

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

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

ووزارة  اجلنائية،  املعلومات  باإدارة  للمرور  العامة  الإدارة 

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

والتنمية الجتماعية ممثلة مبركز املنامة الجتماعي.

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

جدول اأعماله، وذلك على النحو التايل:

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

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

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

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

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

مع  للتعامل  الالزمة  التجهيزات  وتوفري  العينات  بفح�س 

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

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

جمل�س  اطلع  فيما  الدولية،  املنظمات  ومع  منها  والوقاية 

الإجراءات  على  ال�سحة  وزيرة  مذكرة  خالل  من  الوزراء 

وتفعيل  املنافذ  يف  اتخاذها  اجلاري  والوقائية  الحرتازية 

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

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

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

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

ال�سحة العاملية.

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

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

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

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

الكهرباء واملاء بحيث تكون التعرفة احلالية للكهرباء واملاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برامج مقدمة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية ووزارة 

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

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

الجتماعية،  والتنمية  العمل  باإ�سراف وزارة  فرباير 2020 

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

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

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

اإعداد قاعدة بيانات  اأن يتم يف املرحلة الثانية  احلايل، على 

لزيادة  الدعم  برامج  جلميع  وموحدة  مركزية  معلوماتية 

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

بال�سوابط املعتمدة واملعايري املعمول بها حالًيا للتاأهل لتلك 

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

�سعادة وزير العمل والتنمية الجتماعية.

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

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

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

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

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

الالزمة للطلبة البحرينيني احلا�سلني على �سهادات جامعية 

من ال�سني ومل تتم معادلتها.

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

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

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

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

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  من  املقدمة  بالتو�سية 

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

رئي�س اللجنة املذكورة.

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

وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات 

بني  التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  اإيطاليا،  جمهورية 

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

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

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

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

املذكورة.

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

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

قانون بالت�سديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني البحرين 

واملالديف التي وقعت بني اجلانبني يف 25 �سبتمرب 2019.

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

وزارة  بتنفيذها  قامت  التي  واملهام  والإن�سائية  الرتبوية 

الرتبية والتعليم ومبا �ستنفذه من برامج وم�ساريع لتحقيق 

برنامج  حددها  التي  الواردة  والأولويات  العامة  الأهداف 

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

ومبادرات واأولويات، ومن اأهمها تطوير قطاع التعليم العايل 

واإدارة  التعليمي  الكادر  عمل  بجودة  والرتقاء  وخمرجاته 

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

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

من خالل  والتعليم  الرتبية  وزير  عر�سها  والتي  التعليمي، 

املذكرة املرفوعة اإىل جمل�س الوزراء باإجنازات ومهام وزارة 

الرتبية والتعليم يف برنامج احلكومة.

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

البحرين ملوؤمتر الريا�سة اخلليجي الإقليمي خالل الفرتة 25 

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

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

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

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

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

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

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

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

ل�سنة 2010.

الوزراء  جمل�س  تابع  فقد  الوزارية،  التقارير  بند  ويف 

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

ال�سرتاطات  وتطبيق  البيئية  والت�سريعات  بالقوانني 

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

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

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

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

 2020 للتعليم  العاملي  املنتدى  بنتائج  علًما  املجل�س  اأخذ 

الذي عقد يف اململكة املتحدة موؤخًرا من خالل �سعادة وزير 

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

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

من وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة.

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

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

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

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

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

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

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

دول العامل. 

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

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

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

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

التي حر�س عليها  القواعد  واإعادة قراءتها قراءًة ملتزمًة بكّل 

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

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

العلماء واملتخ�س�سون.

الذاتية  املقّومات  اأهّم  اأحد  هو  »التجديد  اأن  معاليه  واأكد   

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

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

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

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

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

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

التفرد والبهاء؛ ومن اأهمها ال�سماحة وعدم اجلمود.

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

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

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

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

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

احلوادث واملحدثات. 

اإعالء  على  القدم  منذ  حر�ست  البحرين  مملكة  اإن  وقال 

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

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

يف  متوارًثا  منهًجا  التجديد  من  جعل  والجتماعي،  والفكرّي 

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

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

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

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

عادل حم�سن:

على �سفاف املحيط الهندي باأمريكا اجلنوبية، رفع 38 األف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واخلري والت�سامح والتعاي�ص.

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

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

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

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

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

التي تبعد عن بلده لأكرث من 14 األف كيلومرت.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وجود التيار الكهربائي يف منزله، تعاطفت معه وقررت اأن اأتكّفل 

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

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

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

وطلبنا  حمافظتهم،  يف  الطفل  باأن  اأحدهم  واأخربنا  الفي�سبوك 

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

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

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

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

مد التيار الكهرباء لهم«.

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

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

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

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

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

قمي�سه الريا�سي »اأنا اأحب البحرين«.

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

ل�ستقبايل  كبرًيا  حفالً  اأقامت  الطفل  ومدر�سة 

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

دبي،  من  قريبة  لهم  فقلت  البحرين،  يعرفون  ل 

اأجل  من  طويلة  مل�سافة  قطعي  �سبب  عن  فتعجبوا 

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

بي  فاحتفت  العامل،  دول  لكل  البحرين  من  �سالم 

اأمنية  للطفل  كان  ووقتها  الإعالم،  و�سائل  جميع 

طلبها مني مبقابل األ اأبني منزله وهو توفري غرفة 

وغرفة  الأحالم  مبنزل  اأمنيته  فحققت  حا�سوب 

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

وكر�سيًّا كهربائًيا لأحد الأطفال من ذوي الإعاقة«.

يف  املحافظات  باأن  يو�سف  يعقوب  وذكر 

البريو م�ستمرة يف دعوته ويذهب اإليها با�ستمرار 

ويتواجد فيها املحافظ والأهايل ويقدمون ثقافتهم 

الكتاب  اأحد  فقام  كبرية،  احتفالت  خالل  من 

بتاأليف ق�ستي مع الطفل، واأدخل بعدها �سفحات 

الدين  عن  و�سفحات  العربية،  الثقافة  عن 

الإ�سالمي، وختمها باأ�سئلة عن البحرين كامتحان 

بنهاية الكتابة فزاد البحث عن البحرين يف موقع 

البحث )قوقل(.

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

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

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

خديجة العرادي:

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

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

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

املواد الغذائية يف املحال التجارية ونفاٍد للكّمامات واملعّقمات، 

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

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

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

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

باتت  والطرقات  ال�سوارع  اأغلب  اأن  اإىل  منوهني  التجارية، 

خالية من املاّرة وال�سيارات.

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

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

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

يف ال�سني وتوجيهات �سفارة مملكة البحرين«.

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

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

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

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

دائم.

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

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

العام  والأماكن  الأ�سواق  وحتى  اجلميع،  كافة  على  يخيم 

خالية من النا�ص«.

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

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

انهم مينحوننا كماًما واحد فقط لكل طالب يف اليوم.

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

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

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

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

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

اجلامعة ب�ساأن متديد الإجازة«.

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

ظهر اأم�ص بتمديد الإجازة لتاريخ 24 فرباير املقبل.

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

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

ملحافظة  التابعة  )وجنو(  منطقة  يف  »نحن  وقالت: 

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

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

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

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

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

الرحالت  اأقرب  على  حاليا  تبحث  اأنها  اىل  لفتة  العدوى، 

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

�سعًبا«. 

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

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

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

انهن  مبينة  اطول«،  ملدة  يكفينا  احتياجاتنا ومبا  كامل  يلّبي 

يعتمدن يف طعامهن على اخل�سار.

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

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

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

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

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

التجارية  املحال  من  نفدت  الكمامات  اأن  وامل�سكلة  الكمام، 

وال�سيدليات«.

للبحرين  العودة  تذاكر  فان  اأخرى،  ناحية  وتابعت »من 

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

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

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

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

على  حفاظا  بالدوام  لنا  ال�سماح  بعدم  البحرينيون  الطلبة 

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

الطلبة البحرينيني املتواجدين يف ال�سني.

واأ�سارت اىل اأن الطلبة البحرينيني املتواجدين يف البحرين 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جتاوزت الـ50%، وذلك مقارنًة بالعام املا�سي.

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

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

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

اىل دول اأخرى مثل تركيا او الدول الوروبية ودبي.

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

املجاورة لل�سني يتجاوز الـ%90.

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

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

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

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

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

10% من احلجوزات.

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

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

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

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

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

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

لنتهاء عطلة الربيع لطلبة املدار�ص«.

 احد املحالت يف ال�سني خاليا من الأطعمة

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

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

�صّححت منظمة ال�صحة العاملية الثنني تقييمها لتهديد 

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

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

حتى الآن ب�صبب »خطاأ يف ال�صياغة«.

الفريو�س  خطر  اللحظة  حتى  تعترب  املنظمة  وكانت 

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

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

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

واأعلنت ال�صلطات يف مدينة بكني الثنني اأول حالة وفاة 

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

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

بكني  اإىل  عودته  وبعد  يناير  من  الثامن  يف  الوباء،  مركز 

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

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

ف�صل يف التنف�س.

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

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

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

التي تف�صى فيها الوباء القاتل.

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

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

الطعام  من  اليومية  احتياجاتهم  ل�صراء  اخلروج 

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

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

وتلقي  باأمورهم  يتعلق  ما  كل  ومتابعة  ال�صفارة،  وبني 

ا�صتف�صاراتهم.

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

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

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

عدد امل�صريني الذين يقيمون يف ووهان وغالبيتهم طالب 

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

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

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

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

بالفريو�س القاتل.

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

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

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

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

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

التجارية  العطلة تغلق املحال  اأنه خالل تلك  واأ�صاف 

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

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

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

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

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

من جانبها، تقول عزة عبدالوهاب باحثة م�صرية من 

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

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

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

وتنتظر  الإنرتنت  عرب  يومًيا  اأ�صرتها  تطمئن  اأنها  موؤكدة 

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

وبطريقة اآمنة.

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

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

الكبرية،  والتجمعات  املزدحمة  الأماكن  بتجنب  دائًما 

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

الحتفال  بدء  مع  ل�صيما  ووهان،  مدينة  يف  للمقيمني 

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

غري  اللحوم  مثل  احليوانات  من  تاأتي  التي  واملنتجات 

املطهية، موؤكدة اأن �صوارع املدينة خالية من املارة واحلياة 

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

تفتح اأبوابها لبيع بع�س الحتياجات ال�صرورية.

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

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

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

كابول - )د ب اأ(: 

 قال املتحدث با�صم حركة طالبان الأفغانية 

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

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

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

الأمريكية. 

واأ�صاف جماهد اأن الطائرة الأمريكية كانت 

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

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

منت  على  كانوا  الذين  الأ�صخا�س  عدد  بعد 

الطائرة. 

الأمريكية  القوات  الآن  حتى  تعلّق  ومل 

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

احلادث. 

اأنها  املا�صي  يف  طالبان  حركة  زعمت  وقد 

ع�صكرية  مروحية  طائرات  بنجاح  اأ�صقطت 

اأفغانية اأو اأمريكية، لكن هذه الدعاءات مل يتم 

التحقق منها دائًما. 

وقد ت�صاربت ت�صريحات امل�صوؤولني الأفغان 

حول طبيعة حادث حتطم طائرة وقع يف وقت 

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

البع�س يف وقوع حادث من الأ�صا�س. 

وقال علي �صينا �صعيد املتحدث با�صم وزارة 

لأي  حادثة حتطم  ت�صجل  مل  الوزارة  اإن  النقل 

طائرة مدنية، كما مل توؤكد هيئة الطريان املدين 

وقوع حادثة. 

وحيد  الأفغاين  غزين  اإقليم  حاكم  وي�صر 

اهلل كليم زاي على اأن طائرة �صقطت يف منطقة 

تقارير  بذلك �صحة  موؤكدا  بالإقليم،  ياك«  »ديه 

ل�صركة  تابعة  طائرة  ب�صقوط  اأفادت  اإعالمية 

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

نف�صها. 

حاكم  با�صم  املتحدث  نوري،  عارف  وقال 

اإقليم غزين، اإن الطائرة حتطمت يف منطقة ديه 

ياك يف حوايل ال�صاعة الواحدة ظهرا بالتوقيت 

املحلي )11:00 بتوقيت جرينت�س(. 

فيها  ا�صتعلت  الطائرة  اأن  نوري  واأ�صاف 

غري  من  اأنه  اإىل  م�صرًيا  حتطمها،  فور  النريان 

املرجح جناة اأي �صخ�س من احلادث. 

وتابع نوري قائال اإنه مت اإر�صال فرق اإنقاذ 

كان  اإذا  ما  يت�صح  مل  لكن  احلادث  مكان  اإىل 

مقاتلو طالبان �صيمنعونهم من الو�صول اإليها. 

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

اإقليم غزين، وقوع احلادث، قائالً اإن عدد القتلى 

غري وا�صح. 

تكون  رمبا  اإنها  امل�صوؤولني  بع�س  وقال 

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

املحتمل  املوقع  على  طالبان  حركة  وت�صيطر 

لتحطم الطائرة.

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

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

العراق- وكالت

اأمرا بالقب�س  اأ�صدر الق�صاء العراقي 

علي،  ال�صيخ  فائق  العراقي  النائب  على 

اإثر �صكوى تقدم بها زعيم حتالف الفتح 

هادي العامري.

حمكمة  حتقيق  قا�صي  واأ�صدر 

النائب  بحق  ق�صائيا  قرارا  »الكرادة« 

�صكوى  اإثر  علي،  ال�صيخ  فائق  العراقي، 

تقدم بها �صده العامري قبل 7 اأيام.

جاء  القا�صي،  قرار  ن�س  وبح�صب 

حتالف  زعيم  تقدمي  بعد  املحكمة  قرار 

مدمج  وقر�س  وتغريدات  وثائق  الفتح، 

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

الربملان العراقي فائق ال�صيخ علي.

ت�صريحات  اإىل  الق�صية  وتعود 

لذعة، للنائب الربملاين ال�صيخ علي، �صد 

دوليا،  مبالحقته  فيها  توعده  العامري، 

بتهم قال اإنها تتعلق بـ»جرائم قتل« �صد 

العراقيني.

تلفزيونية،  مقابلة  يف  واتهمه 

الطيارين  مقتل  عن  بـ»امل�صوؤولية 

النظام  �صقوط  بعد  العراقيني  وال�صباط 

ال�صابق، عرب فيلق بدر«.

عزمه  علي،  ال�صيخ  فائق  واأكد 

»التوا�صل مع املحكمة اجلنائية الدولية، 

جرائم  ارتكاب  بتهمة  العامري  ملالحقة 

احلرب  خالل  العراقيني،  �صد  قتل 

 ،»2003 عام  وبعد  الإيرانية  العراقية 

هادي  يا  بيننا  »الأيام  بالقول  م�صددا 

العامري«.

اأكرث  من  علي  ال�صيخ  ويعترب 

يف  للحكومة  املعار�صة  ال�صخ�صيات 

وا�صتخدم  حاليا،  العراقي  ال�صارع 

من  عدد  ملهاجمة  )تويرت(  على  ح�صابه 

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

للوزراء يف العراق.

العراق.. اأمر ق�صائي

 بالقب�س على فائق ال�صيخ علي

بريوت- رويرتز

لعام  الدولة  ميزانية  اللبناين  الربملان  اأقر 

املال  جلنة  رئي�س  اأن  رغم  الثنني   2020

اليرادات  اإن  قال  كنعان  اإبراهيم  واملوازنة 

املتوقعة قد ل تكون واقعية.

العجز  ن�صبة  اإن  لـ)رويرتز(  كنعان  وقال 

املتوقعة يف املوازنة هي �صبعة باملئة من اإجمايل 

املاأمول  املعدل  من  اأكرب  وهي  املحلي،  الناجت 

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

القت�صاد وخنقه ب�صبب اأزمة ال�صيولة.

بو�صط  الربملان  يف  النواب  اجتماع  واأثناء 

بريوت ملناق�صة امليزانية، قام املتظاهرون باإلقاء 

احلجارة على رجال �صرطة مت ن�صرهم بالقرب 

احلريري  �صعد  حكومة  وكانت  الربملان.  من 

اأن  قبل   ،2020 ميزانية  اأ�صل  �صاغت  قد 

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

دفعت  التي  احلاكمة  النخبة  الحتجاجات �صد 

لبنان نحو اأ�صواأ اأزمة منذ عقود.

ح�صان  الوزراء  رئي�س  قال  الربملان،  واأمام 

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

بدعم من جماعة حزب اهلل وحلفائها ال�صيا�صيني 

اإن حكومته لن تعرقل ميزانية الدولة. ولبنان 

عن  ناجمة  واقت�صادية  مالية  اأزمة  خ�صم  يف 

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

عن اأزمة �صيولة دفعت البنوك اإىل فر�س قيود 

غري قانونية على اأموال املودعني وتراجع �صعر 

اللرية.

اإيف  جان  الفرن�صي  اخلارجية  وزير  وقال 

اللبنانية  احلكومة  اإن  الثنني  اليوم  دريان  لو 

واأ�صاف  تغيريات  جتري  اأن  يجب  اجلديدة 

»يجب على احلكومة اأن تتخذ اجراءات ل غنى 

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

حمللون اإن احلكومة اجلديدة �صتكافح من اأجل 

اخلليج  دول  من  خا�صة  الأجنبي  الدعم  ك�صب 

من  وا�صنطن  مع  بالقلق  ت�صعر  التي  العربية 

نفوذ حزب اهلل املتزايد يف بريوت.

الربملانية  وقال كنعان يف م�صتهل اجلل�صة 

ل  قد  تقديرها  املعاد  »الواردات  اإن  الثنني  يوم 

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

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

على  قادرة  تكون  لن  الدولة  اإيرادات  فاإن  واإل 

�صمع  اأنه  م�صيفا  الديون،  خدمة  تكلفة  تغطية 

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

اللتزام الكامل«.

وتفجر  اجلل�صة  الأحزاب  بع�س  وقاطعت 

حكومة  اأن  اإذ  اجلل�صة  د�صتورية  حول  جدال 

تنل  ومل  بعد  الوزاري  بيانها  تقدم  مل  دياب 

الثقة، ومل تعد اأرقام املوازنة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التقرير المرفوع من وزير شؤون الشباب والرياضة.

ربط مختبرات 
»الصحة« مع كبريات 

 مراكز السيطرة 
على األمراض

توحيد موعد صرف 
الدعم الحكومي 

15 من كل شهر 
اعتبارًا من فبراير

توجيه الجهات 
الحكومية لمواصلة 

رفع كفاءة 
الخدمات وتعزيز 

التنافسية

تحسين جودة 
الخدمات 

الحكومية بكفاءة 
وفاعلية من قبل 

مراكز الخدمة

8 مراكز خدمة 
حاصلة على 

»الذهبية« و8 على 
»الفضية« لعام 

2019

الحكومة تستوعب 
القيمة المضافة 
المستحقة على 
»الكهرباء والماء«

إعداد قاعدة بيانات 
معلوماتية مركزية 

وموحدة لجميع 
برامج الدعم

حلول للبحرينيين 
الحاصلين على 

شهادات جامعية 
من الصين ولم تتم 

معادلتها
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القائد العام يستقبل قائد 
سالح الجو الملكي البحريني

استقبل المشير الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام 
لقوة دفاع البحري��ن في مكتبه بالقيادة العامة، االثنين، اللواء الركن 
طي��ار الش��يخ حمد بن عب��د اهلل آل خليفة قائد س��اح الج��و الملكي 

البحريني.
وخ��ال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد س��اح الجو 
الملكي البحريني، مش��يدًا بالعمل الدؤوب لكل منتس��بي ساح الجو 
الملك��ي البحريني لما من ش��أنه تحقيق المزيد م��ن التطور والتقدم 

اإلداري والقتالي بساح الجو الملكي البحريني.

القائد العام يستقبل قائد 
مستشفى الملك حمد الجامعي

استقبل المشير الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام 
لقوة دفاع البحري��ن في مكتبه بالقيادة العامة، االثنين، اللواء طبيب 
الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل آل خليفة قائد مستش��فى الملك حمد 

الجامعي.
وخال اللقاء، أشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بمستوى الخدمات 
الصحي��ة المتميزة الت��ي يقدمها مستش��فى الملك حم��د الجامعي، 
وبالجهود التي يبذلها قائد مستشفى الملك حمد الجامعي والعاملين 
كافة في المستش��فى وسعيهم المس��تمر لتقديم الخدمات الصحية 

وفق أعلى المستويات.

 القائد العام يبحث التعاون والتنسيق 
بين قوة دفاع البحرين ومجلس النواب

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة القائد العام لقوة دفاع البحرين في 
القي��ادة العامة، االثنين، فوزي��ة بنت عبداهلل 
زينل رئيس��ة مجل��س النواب، وذل��ك بحضور 
الفريق الركن ذياب ب��ن صقر النعيمي رئيس 
هيئة األركان، واللواء الركن الش��يخ أحمد بن 

محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع.

وخ��ال اللق��اء رحب القائ��د العام لق��وة دفاع 
البحرين برئيس��ة مجل��س الن��واب، حيث تم 
استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين 

قوة دفاع البحرين ومجلس النواب.
وأش��اد القائد العام بما يبذله أعضاء المجلس 
من جهود طيبة في سبيل الرقي بهذا الوطن 

العزيز وخدمة المواطنين والمقيمين..

حضر اللقاء اللواء الركن حس��ن محمد س��عد 
مدير دي��وان القي��ادة العامة، والل��واء الركن 
الش��يخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس 
هيئة األركان للقوى البش��رية، واللواء حقوقي 
د. يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري 
رئي��س محكمة التمييز العس��كرية، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 وزارة الخارجية تقيم حفل 
توديع لسفير جمهورية الهند

أقام��ت وزارة الخارجية، االثنين، بالديوان العام للوزارة، حفل توديع 
أللوك كومار س��ينها، س��فير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، 
وذلك بمناس��بة انته��اء فترة عمله كس��فير لباده ل��دى المملكة، 
بحضور عدد من س��فراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى 

مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
وخال الحفل، أكد عبداهلل بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير 
الخارجية، على عم��ق العاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين 
وجمهورية الهند الصديقة وما تتسم به متانة وقوة، مشيدًا بجهود 
ألوك كومار س��ينها التي بذلها خال فترة عمله في مملكة البحرين 
والتي أس��همت في تعزيز عاقات التع��اون بين البلدين الصديقين 

في شتى المجاالت.
م��ن جانبه، أعرب س��فير جمهورية الهند ل��دى مملكة البحرين عن 
ش��كره وتقديره لمس��اعد وزير الخارجي��ة ولكافة المس��ؤولين في 
مملكة البحرين لما لقيه من دعم وتعاون أسهم في تسهيل وإنجاح 

مهام عمله، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.
وفي نهاية الحفل، قدم مس��اعد وزير الخارجية أللوك كومار س��ينها 

هدية تذكارية بهذه المناسبة، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح.

الدوسري: »األوروبي الخليجي 
 للمعلومات« يضطلع بدور 
في تحليل قضايا المنطقة

أكد مساعد وزير الخارجية عبداهلل الدوسري، الدور الهام الذي يضطلع 
ب��ه المركز األوروبي الخليجي للمعلومات في تحليل ودراس��ة مختلف 

القضايا التي تهم المنطقة.
جاء ذل��ك، أثناء اس��تقباله االثنين وف��د المركز، حي��ث رحب برئيس 
المركز ميتش��ل بلفر، ومدير فرع المركز كورنيليا بيوركفس��ت، حيث 
أثنى على الفعاليات والورش التي يقيمها المركز بالتعاون مع مختلف 
الجهات والتي تهدف إلى التباحث حول أفضل الس��بل لتحقيق السلم 

واالستقرار في العالم، متمنيا للمركز المزيد من النجاح والتقدم.
م��ن جانب��ه، أعرب وف��د المركز ع��ن س��عادتهم بلقاء مس��اعد وزير 
الخارجية، مؤكدي��ن حرصهم على تعزيز التعاون م��ع وزارة الخارجية 
وخاصة في مجال البحوث والدراس��ات التي من ش��أنها إثراء المعرفة 

وتحقيق رؤية أفضل ألمن واستقرار ومستقبل المنطقة والعالم.

 جامعة البحرين تنظم منتدى 
المدن الذكية الثالث أبريل المقبل

أعلن رئيس جامع��ة البحرين د.رياض 
حم��زة عن إتم��ام كلية الهندس��ة في 
لتنظي��م منتدى  اس��تعدادها  الجامعة 
الم��دن الذكي��ة ف��ي نس��خته الثالثة، 
المنظم��ة  م��ع  التع��اون  بالتع��اون 
العالمي��ة للهندس��ة والتكنولوجيا في 
بريطانيا »IET« في الفترة 12 إلى 14 
أبريل المقبل، في م��درج مركز التعلم 
اإللكتروني في حرم الجامعة بالصخير.

وسيش��ارك ع��دد من صن��اع الق��رار، 
يتحدث��ون ع��ن مش��روعات وخط��ط 
حي��ث  وإقليمي��ة،  محلي��ة  تنموي��ة 
رئيسين  يس��تعرض ثمانية متحدثين 
المدن  موضوعات مس��تحدثة بش��أن 
الذكية وتطبيقاتها وأكد رئيس جامعة 
البحرين، أن السير الحثيث نحو تطبيق 
تقين��ات الم��دن الذكية من ش��أنه أن 
يس��رع من وتيرة تحقيق أهداف األمم 

الطامحة  المستدامة  للتنمية  المتحدة 
إلى تحسين الحياة في العالم، وتحقيق 
الرف��اه، والقض��اء على الفق��ر والعوز، 
متوائمًا مع الهدف التاسع من األهداف 

السبعة عشر من هذه األهداف.
وأشار إلى أن جامعة البحرين، بوصفها 
بي��ت خب��رة ومرك��ز للبح��ث العلمي، 
مس��تمرة في ط��رح موضوعات المدن 
الذكية وتداولها علميًا دعمًا للتوجهات 
الوطنية والعالمية نحو تحقيق التنمية 

المستدامة.
وأضاف، حمزة أن المنتدى الذي ش��هد 
طرح��ًا علمي��ًا رصينًا خال النس��ختين 
خب��راء  في��ه  وش��ارك  الماضيتي��ن، 
بتطبيق��ات  صل��ة  ذوي  ومس��ؤولون 
المدن الذكية، يع��ود مجددًا مصحوبًا 
بهاكثون علم��ي. ودعا رئيس الجامعة 
للمشاركة  الجامعة  وأساتذة  المعنيين 

ف��ي المنت��دى الذي يطرح ع��دة أوراق 
علمية عن الم��دن الذكية التي تجعل 
المدين��ة أكثر جاذبية للعي��ش، وأكثر 
اس��تدامة، وأكثر ق��درة عل��ى االرتقاء 

والتطور، وأكثر تنافسية أيضًا.
الرئيس��ين  المتحدثي��ن  بي��ن  وم��ن 
نظ��م  مش��روع  رئي��س  للمنت��دى: 
المعلومات لمش��روع الضمان الصحي 
في المجلس األعلى للصحة الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، الذي سيتحدث عن 
التطبيقات الذكية في الرعاية الصحية، 
د.حس��ين كتان��ي من جامعة ويس��ت 
كانس��تين في والية فلوريدا بالواليات 
المتح��دة، ود.محم��د خ��ان األس��تاذ 
األكاديمي ف��ي مركز األبحاث لموجات 
الميكروي��ف والموج��ات الدقيق��ة في 
باكس��تان الذي س��يتحدث ع��ن نظم 

االتصاالت في البيوت الذكية.

القائد العام يستقبل قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

https://alwatannews.net/article/864539
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اجتماعات اللجان

 »تشريعية النواب«:
 تثبيت األطباء البحرينيين

العاملين بعقود مؤقتة في »الصحة«

 الموافقة على االقتراح بتثبيت األطباء البحرينيين
ممن يعملون بعقود مؤقتة في وزارة الصحة 

بحث اقتراح قانون تعديل بعض مواد القانون رقم )27( 
لسنة 2014 بإصدار قانون إيجارات العقارات

 بحث اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام 
 قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون

رقم )35( لسنة 2001

 شبهة عدم دستورية في المادة 2 من مشروع
 تعديل قانون رقم )48( لسنة 2012 بشأن

غرفة تجارة وصناعة البحرين والمادة )51( مكررًا.

 سالمة اقتراح قانون تعديل المادة )3( من قانون التأمين 
االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976

 رئيسة النواب تتسلم تقرير 
»تحقيق بحرنة الوظائف«

تس��لمت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل تقرير 
لجنة التحقيق البرلمانية بش��أن عدم قيام الجهات 
المختص��ة ببحرن��ة الوظائف ف��ي القطاعين العام 
والخاص، وأش��ادت بجهود وأعمال رئيس وأعضاء 
اللجن��ة، وما قاموا به من منهجي��ة عمل برلمانية 
متمي��زة، مؤك��دة ع��رض التقري��ر ف��ي جلس��ات 
المجلس المقبلة، بعد اتخ��اذ اإلجراءات القانونية 

وعرضه على هيئة مكتب المجلس.
واس��تقبلت زينل، اإلثني��ن، رئيس اللجن��ة النائب 

إبراهيم النفيعي، بحضور أعضاء اللجنة.
وأع��رب النائب النفيعي عن ش��كره وتقديره لدعم 

رئيس��ة مجلس النواب ألعمال اللجن��ة، معبرًا عن 
بالغ الش��كر واالمتنان لكافة النواب، وما قاموا به 
من جهود حثيثة في دراسة ومتابعة أعمال اللجنة، 
واالجتماع م��ع العديد من الوزارات والمؤسس��ات 

المعنية.
ولف��ت إل��ى أن اللجنة عق��دت خالل فت��رة عملها 
25 اجتماع��ًا ولق��اء، والتقت ب�42 جه��ة حكومية 
ومؤسس��ات المجتمع المدني، وقام��ت ب�9 زيارات 
ميداني��ة، كم��ا وضعت اللجنة 37 توصية، س��يتم 
عرضه��ا ومناقش��تها في أح��د جلس��ات المجلس 

المقبلة.

»أمانة الشورى«: لجنة للسعادة
أكد األمين العام لمجلس الش��ورى أسامة العصفور، 
س��عي األمانة العام��ة لتعزيز األنش��طة والفعاليات 
التي تنظمه��ا األمانة العامة بالمجل��س، لما تقوم 
ب��ه من دور في خلق أج��واء إيجابية بين الموظفين 
تس��هم ف��ي زي��ادة روح التآلف والم��ودة وتنعكس 
بإيجابي��ة على مس��توى العمل، عبر تعزي��ز االنتماء 

للوطن والعمل بروح الفريق الواحد.
ون��وه العصفور، بتوجيهات رئيس مجلس الش��ورى 
علي الصال��ح التي تدعو دائمًا لالهتمام بمنتس��بي 
األمانة العام��ة والعمل على الدف��ع بجهودهم نحو 

األفضل، وتحفيزهم لتحقيق أفضل اإلنجازات.
ج��اء ذلك خ��الل لقاء عق��ده األمين الع��ام لمجلس 

الشورى االثنين، برئيس وأعضاء لجنة السعادة التي 
تم تش��كيلها بقرار من أمين عام مجلس الش��ورى 
به��دف ترس��يخ قي��م اإليجابي��ة بي��ن الموظفين، 
والتعاون والعمل الجماعي، ونش��ر مفهوم السعادة، 
وتحس��ين البيئة الوظيفية لموظفي األمانة العامة، 

وتعزيز الروابط فيما بينهم.
وأش��ار األمين العام خ��الل اللقاء إل��ى أهمية تعزيز 
الروابط بي��ن موظفي األمانة العامة، مؤكدًا أهمية 
خلق أجواء عمل تسودها المحبة والتعاون، من أجل 
تعزيز العط��اء واإلنتاجية للمجلس، بالش��كل الذي 
يص��ب في دع��م العمل التش��ريعي ال��ذي يقوم به 

أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

اجتماعات اللجان

 »خدمات النواب«: توظيف البحرينيين
في الوظائف التعليمية الخاصة

 مناقشة اقتراح قانون يعطي أولوية التوظيف
للبحرينيين الحاصلين على المؤهالت الالزمة لشغل 

الوظائف التعليمية بالقطاع الخاص

 تقديم مجموعة من االقتراحات لدعم
صندوق معاشات ومكافآت المتقاعدين 

 الموافقة على إدراج علوم الذكاء االصطناعي
في العملية التعليمية

إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بسترة

مناقشة اقتراح قانون رفع الزيادة السنوية من 3% إلى %5 
على المعاشات التقاعدية المصروفة من صندوق القطاع 

الخاص 

الموافقة على نشر وزارة التربية نتائج البعثات والمنح في 
الصحف المحلية واعتماد المعدل األكاديمي معيارًا وحيدًا 

لتوزيع البعثات والمنح ونشر أسماء المستفيدين مقرونة 
بالمعدل األكاديمي

مراعاة حماية المباني التاريخية القديمة لمدارس الهداية 
الخليفية، والمباركة العلوية، والجعفرية أثناء تنفيذ برنامج 

الصيانة 

 إغالق المطاعم السياحية و»الالونج كلوب«
في المناطق السكنية
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اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، قائد مستشـــفى الملك حمد الجامعي 

اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة. 
وأشـــاد القائـــد العام بمســـتوى الخدمـــات الصحيـــة المتميزة التي يقدمها مستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعي، منوها بالجهود التي يبذلها قائد المستشـــفى والعاملون كافة 
في المستشفى وسعيهم المستمر لتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المستويات.

خدمات صحية متميزة في “حمد الجامعي”

 المنامة - وزارة العدل

اســـتقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
بمكتبـــه أمس، المستشـــار القانوني بهيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية منيرة 
الفاضـــل، التـــي أهدتـــه نســـخًة من رســـالة الدكتـــوراه التي حصلـــت عليها مـــن كلية 

الحقوق بجامعة البحرين بعنوان “الحماية الدستورية لمبدأ المساواة”.
 وأشـــاد وزيـــر العدل بالجهـــود التي بذلتها الفاضل في إعداد الرســـالة وما اشـــتملت 
عليـــه من موضـــوع قيم، مؤكـــًدا أهمية الدراســـات العلمية التي تشـــكل عامل إثراء 

للمكتبة والباحثين في المجاالت القانونية.

وزير العدل: الدراسات العلمية تثري المكتبات
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اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل 
خليفـــة فـــي مكتبـــه بالقيادة العامة صبـــاح أمس، قائد ســـالح الجو الملكـــي البحريني 
اللـــواء الركـــن طيـــار الشـــيخ حمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة.  وأشـــاد القائد العـــام بالعمل 
الـــدؤوب لكل منتســـبي ســـالح الجو الملكـــي البحريني لما من شـــأنه تحقيق مزيد من 

التطور والتقدم اإلداري والقتالي بسالح الجو الملكي البحريني.

إشادة بالعمل الدؤوب لمنتسبي سالح الجو الملكي

القائد العام يستقبل رئيسة “النواب”
الطرفين بــيــن  ــقــائــم  ال والــتــنــســيــق  ــاون  ــع ــت ال أوجـــه  ــراض  ــع ــت اس

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة في 
أمـــس،  صبـــاح  العامـــة  القيـــادة 
رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
بحضـــور   زينـــل،  عبـــدهللا  بنـــت 
رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
وزارة  ووكيـــل  النعيمـــي،  ذيـــاب 
الدفاع اللواء الركن الشيخ أحمد 

بن محمد آل خليفة.
 وفـــي اللقـــاء، رّحب القائـــد العام 
برئيســـة  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 

مجلس النواب.
وتـــم اســـتعراض أوجـــه التعـــاون 
والتنســـيق القائم بيـــن قوة دفاع 
البحرين ومجلس النواب، وأشاد 
القائـــد العـــام بمـــا يبذلـــه أعضـــاء 

المجلـــس مـــن جهـــود طيبـــة فـــي 
ســـبيل الرقي بهذا الوطـــن العزيز 

وخدمة المواطنين والمقيمين.
 حضـــر اللقاء اللواء الركن حســـن 

محمد ســـعد مدير ديوان القيادة 
العامة، واللواء الركن الشيخ علي 
بن راشد آل خليفة مساعد رئيس 
البشـــرية،  للقـــوى  األركان  هيئـــة 

ورئيس القضاء العســـكري رئيس 
محكمة التمييز العســـكرية اللواء 
حقوقي يوسف فليفل، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام مستقبال رئيسة مجلس النواب

الرفاع - قوة الدفاع
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زينــل تتســلم تقريــر “تحقيــق البحرنــة”
اللجنة عقدت ٢٥ اجتماعا ولقاء والتقت ٤٢ جهة حكومية ومؤسسة مجتمعية

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  التقـــت 
فوزية بنت عبـــدهللا زينل بمكتبها 
التحقيـــق  لجنـــة  رئيـــس  أمـــس 
البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات 
المختصـــة ببحرنـــة الوظائـــف في 
القطاعيـــن العام والخاص إبراهيم 
النفيعي، وبحضور أعضاء اللجنة.

وتســـلمت رئيســـة مجلـــس النواب 
بجهـــود  مشـــيدة  اللجنـــة،  تقريـــر 
وأعمـــال رئيـــس وأعضـــاء اللجنة، 
ومـــا قامـــوا به مـــن منهجيـــة عمل 
برلمانيـــة متميـــزة، مؤكـــدة عرض 
المجلـــس  جلســـات  فـــي  التقريـــر 
المقبلـــة، بعـــد اتخـــاذ اإلجـــراءات 

هيئـــة  علـــى  وعرضـــه  القانونيـــة 
مكتب المجلس.

مـــن جانبه، أعـــرب النفيعي رئيس 

عـــن  البرلمانيـــة  التحقيـــق  لجنـــة 
رئيســـة  لدعـــم  وتقديـــره  شـــكره 
مجلـــس النـــواب ألعمـــال اللجنـــة، 

معبـــرا عـــن بالـــغ الشـــكر واالمتنان 
للنـــواب، ومـــا قاموا به مـــن جهود 
حثيثة في دراســـة ومتابعة أعمال 
اللجنة، واالجتمـــاع مع العديد من 

الوزارات والمؤسسات المعنية.
عقـــدت  اللجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
خـــالل فتـــرة عملهـــا ٢٥ اجتماعـــا 
ولقـــاء، والتقـــت ٤٢ جهة حكومية 
المدنـــي،  المجتمـــع  ومؤسســـات 
وقامـــت بـ ٩ زيـــارات ميدانية، كما 
وضعت اللجنة ٣٧ توصية، ســـيتم 
إحـــدى  فـــي  ومناقشـــتها  عرضهـــا 

جلسات المجلس المقبلة.

رئيسة مجلس النواب تترأس االجتماع

القضيبية - مجلس النواب

أمـــس،  الخارجيـــة،  وزارة  أقامـــت 
بالديـــوان العـــام للـــوزارة، حفـــل توديع 
لســـفير جمهوريـــة الهنـــد لـــدى مملكـــة 
البحريـــن ألوك ســـينها؛ وذلك بمناســـبة 
انتهـــاء فتـــرة عمله ســـفيرا لبـــالده لدى 

المملكة.
وزيـــر  مســـاعد  أكـــد  الحفـــل،  وخـــالل 
عمـــق  الدوســـري  عبـــدهللا  الخارجيـــة 
العالقـــات الثنائيـــة القائمة بيـــن مملكة 
البحرين وجمهورية الهند الصديقة وما 
تتســـم به متانـــة وقوة، مشـــيًدا بجهود 
ســـينها التـــي بذلهـــا خـــالل فتـــرة عمله 
في مملكة البحرين والتي أســـهمت في 
تعزيـــز عالقـــات التعـــاون بيـــن البلدين 

الصديقين في شتى المجاالت.

أعـــرب ســـفير جمهوريـــة  مـــن جانبـــه، 
الهنـــد لدى مملكـــة البحرين عن شـــكره 
الخارجيـــة  وزيـــر  لمســـاعد  وتقديـــره 

ولكافة المسؤولين في مملكة البحرين 
لمـــا لقيـــه من دعـــم وتعاون أســـهم في 
تســـهيل وإنجـــاح مهـــام عملـــه، متمنًيـــا 

لمملكـــة البحريـــن المزيـــد مـــن التقـــدم 
واالزدهار.

وفي نهايـــة الحفل، قدم مســـاعد وزير 

الخارجيـــة أللـــوك كومـــار ســـينها هدية 
تذكاريـــة بهذه المناســـبة، متمنًيا له كل 

التوفيق والنجاح.

كما حضر الحفل عدد من سفراء الدول 
المعتمديـــن لدى مملكة البحرين، وعدد 

من المسؤولين في وزارة الخارجية.

المنامة - وزارة الخارجية

لقطة تذكارية

بــــمــــنــــاســــبــــة انــــــتــــــهــــــاء فــــــتــــــرة عــــمــــلــــه فــــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة

“الخارجيـــة” تقيـــم حفـــل توديــع للسفيــر الهنــدي

جانب من حفل التوديع

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل مساعد وزير الخارجية عبدهللا 
العـــام  بالديـــوان  بمكتبـــه  الدوســـري، 
للـــوزارة، أمـــس، وفـــد المركـــز األوروبي 

الخليجي للمعلومات.
وزيـــر  مســـاعد  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل 
األوروبـــي  المركـــز  برئيـــس  الخارجيـــة 
بلفـــر  ميتشـــل  للمعلومـــات  الخليجـــي 
ومدير فرع المركـــز األوروبي الخليجي 
للمعلومات كورنيليا بيوركفست، مشيًدا 
بالدور المهم الذي يضطلع به المركز في 
تحليل ودراســـة مختلـــف القضايا التي 
تهـــم المنطقـــة، مثنًيـــا علـــى الفعاليـــات 
والورش التـــي يقيمها المركـــز بالتعاون 

مع مختلـــف الجهات والتـــي تهدف إلى 
التباحـــث حـــول أفضل الســـبل لتحقيق 
الســـلم واالســـتقرار فـــي العالـــم، متمّنًيا 
للمركـــز األوروبي الخليجـــي للمعلومات 

المزيد من النجاح والتقدم.
 مـــن جانبه، أعرب وفد المركز األوروبي 
ســـعادتهم  عـــن  للمعلومـــات  الخليجـــي 
بلقاء مســـاعد وزير الخارجية، مؤكدين 
حرصهـــم على تعزيز التعـــاون مع وزارة 
الخارجيـــة وخاصة فـــي مجال البحوث 
إثـــراء  شـــأنها  مـــن  التـــي  والدراســـات 
المعرفـــة وتحقيـــق رؤيـــة أفضـــل ألمـــن 

واستقرار ومستقبل المنطقة والعالم.

الدوسري: دور مهم لـ “األوروبي الخليجي للمعلومات” ميرزا يرعى حفل توزيع جوائز “IEEE” األكاديمية والطالبية
مناقشـــة مجـــاالت التعـــاون بيـــن المعهـــد و “الطاقـــة المســـتدامة”

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المستدامة عبدالحسين ميرزا بمكتبه 
وفـــدا مـــن جمعيـــة معهد المهندســـين 
 IEEE واإللكترونييـــن  الكهربائييـــن 
تتقدمهـــم رئيســـة مجلـــس إدارة فرع 
الجمعيـــة بمملكـــة البحريـــن الشـــيخة 
إيشـــاع بنت محمد آل خليفة، وعضوا 
مجلس اإلدارة  عيســـى قمبـــر وعادل 

عبدهللا.
وفـــي اللقاء، رحـــب ميـــرزا بالحضور، 
مشـــيدا بأنشطة جمعيات IEEE بدول 
مجلـــس التعاون ومـــا تقدمه من دعم 
للصناعـــات التكنولوجيـــة ومـــا توفره 
الالزمـــة  والكفـــاءات  الكـــوادر  مـــن 

للتطوير االقتصادي من الجهات كافة.
وجرى مناقشـــة مجاالت التعاون بين 
المســـتدامة  الطاقـــة  وهيئـــة  المعهـــد 
صناعـــة  لتعزيـــز  المتاحـــة؛  والســـبل 
الطاقة النظيفة من خالل هذا التعاون 

المشترك.

وقـــال ميـــرزا إننـــا فـــي هيئـــة الطاقـــة 
المســـتدامة ندعـــم الجهـــود المبذولـــة 
فـــي  للمعهـــد  فـــرع  فتـــح  الســـتكمال 
األثـــر  لـــه  ســـيكون  ممـــا  البحريـــن 
النشـــاط  علـــى  الكبيـــر  اإليجابـــي 
الكهربائييـــن  للمهندســـين  المتميـــز 

واإللكترونيين في وطننا العزيز.
حفـــل  برعايـــة  ترحيبـــه  أبـــدى  كمـــا 
توزيـــع الجوائز األكاديميـــة والطالبية 
التـــي ســـيقوم المعهـــد بطرحهـــا فـــي 
الفتـــرة المقبلـــة علـــى مســـتوى مملكة 
البحريـــن، حيـــث ســـيفتح المعهد باب 
الترشـــيح ألربع جوائـــز تم تخصيصها 
لتشـــجيع األكاديمييـــن فـــي البحريـــن 
علـــى التنافـــس اإليجابـــي مـــن خـــالل 
طرحهم ألفضل مـــا لديهم من خبرات 
األربعـــة  الجوائـــز  وهـــذه  وإمكانـــات، 
متمثلـــة فـــي أفضـــل مـــدرس جامعي، 
أفضـــل بحث علمي، أفضـــل مجموعة 
طالبيـــة، وأفضـــل مشـــروع مجتمعي، 
وذلـــك وفـــق المعاييـــر الدوليـــة لمعهد 

.IEEE

”IEEE“ ميرزا مستقبال وفدا من جمعية معهد المهندسين الكهربائيين واإللكترونيين

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة
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وقال أولياء أمور بعض الطلبة الدارســـين بمنطقة 
“شـــيان” لـ “البالد” إن أن السفارة اكتفت بالتواصل 
اإللكترونـــي مـــع الطلبة دون تفاعـــل إلجالئهم من 

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

أولياء األمور، وليس السفارة.

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

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

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

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

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

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

بعد سقوط األمطار.

الطفل أثناء تلقيه الرعاية بمستشفى الملك حمد

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

المنامة - األوقاف الجعفرية

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

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

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

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

اإلجمالي 64 مشاركا.

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

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

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

 وعدد الطلبة العائدين يصل إلى 25 صعدوا بطائرة متجهة للمنامة.

زينب العكري

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

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

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

واالســـتجابة وعلـــى نحـــو يتوافـــق مـــع اللوائـــح 
الصحية الدولية.

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

إلى الصين.

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

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

صحية إضافية محددة للمسافرين.

الـــــفـــــيـــــروس عــــــــن  لــــلــــكــــشــــف  دولــــــــيــــــــة  مـــــخـــــتـــــبـــــرات   3

“الصحــــة العالميـــــة”: ال “كورونــــــا” بالخليـــــــج

بدور المالكي

سيدعلي المحافظة

DSC_9287

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

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

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

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

وينتهي بعد فترة؟

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

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

البنك أكثر من ربع رواتبهم.

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

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

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

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

المواطن؟”.
يوسف زينل

المنامة - مكتب النائب يوسف زينل

محرر الشؤون المحلية

محمد بوحمود
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محرر الشؤون المحلية

وفيما يأتي أبرز ما ورد على لسان العمادي:

أنا من قدمت طلب حجز قاعة الشركة، والحجز . 1
باسمي، وموجود في محتوى رسالة طلب الحجز 
أن نقابة عمال شركة مطار البحرين ستستخدم 

هذه القاعة )مرفق بهذا التصريح صورة من رسالة 
طلب حجز القاعة(. وليست هذه المرة األولى التي 
أتولى حجز قاعة الشركة لعقد اجتماعات لنقابات 

عمالية، وليست هي المرة األولى التي تعقد 
نقابة عمال “المطار” اجتماعا لها بقاعة الشركة، 

وسيعقد اجتماع جديد للنقابة بالربع األول من 
العام.

في ضوء شكوى وزارة العمل والتنمية االجتماعية . 2
بالشرطة ضد الرئيس الشرعي لنقابة عمال 
“المطار”، فقد استدعيت للتحقيق، وأدليت 

بإفادتي بأن الشكوى ضد النقيب سيد عبدالقادر 
محيي الدين كيدية، وأبلغت مركز الشرطة بأنني 

من تولى حجز القاعة، وأبرزت لهم المستندات.

يوجد توثيق إلكتروني النعقاد الجمعية العمومية . 3
لنقابة عمال شركة “المطار” بتاريخ 27 أبريل 2019، 

إذ توجد مجموعة صور محددة بهاتف “اآليفون” 
تبين الزمان والمكان، ويبدو من خالل الصورة 

)مرفقة مع التصريح( انعقاد اجتماع بقاعة شركة 
DHL بالساعة 3:45 ظهرا ومن الصورة توجد 

شاشة تتضمن مناقشة جدول أعمال اجتماع 
للجمعية العمومية وتوجد صور وفيديوهات 

أخرى عن المناقشات الجارية باالجتماع. وحضرت 
هذا االجتماع برفقة أعضاء قياديين من مجلس 

.DHL إدارة نقابة

أود الكشف عن مفاجأة صادمة بأن مسؤوال من . 4
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، بدرجة رئيس 

قسم، تواصل معي هاتفيا عبر “الواتساب”، 
وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة 

عمال شركة “المطار” في 27 أبريل 2019، وطلب 
مني إبالغ رئيس النقابة سيد عبدالقادر بتقديم 

مستندات عن انعقاد اجتماع للجمعية العمومية 
دون اشتراط انعقادها على أرض الواقع، ولكني 

رفضت هذا االقتراح منه، وقلت له: هل تريد 
النقابة أن تقدم مستندات مزورة لك؟ وإن ليس 
من شيمنا التزوير وإنما العمل الصائب وتقديم 
المستندات السليمة، وإن النقابة لن تقدم على 

هذه الخطوة، وبخاصة أن لدى نقيب الشركة 
ظهيرا مساندا من األعضاء العمال بالشركة، وهو 
ليس عاجزا عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية 

وحشد األعضاء لموقف مناصر له. وأبلغني هذا 
المسؤول بأنه تلقى تعليمات شفهية من الوزير 
بتعطيل انعقاد أّي اجتماع للجمعية العمومية؛ 

وذلك ألسباب مجهولة.

هذا المسؤول بالوزارة حض نقابة “المطار” لتزوير . 5
المستندات وليس من المنطقي أن تنقلب 

الحقيقية ويلبس من ال يريد التزوير ثوب االتهام.

في تقديري أن 80 % من النقابات بكال االتحادين . 6
العام والحر غير منتظمين في عقد اجتماعات 

الجمعيات العمومية، وإن عقدت فإن انتخاباتها 
صورية، والسبب حشد المندوبين واألعضاء لحجز 

موقع لهم على طاولة مجلس إدارة االتحاد أو 
النقابة، ولألسف أن بعض هذه النقابات وقعت 

في مخالفات جسيمة مثل تولي متقاعدين مركز 
الرئاسة، أّي أن نسبة كبيرة من هذه المنظمات 

النقابية هي نقابات صفراء لغايات معروفة، 
وسؤالي للوزارة: لماذا لم تتدخل وبقيت متفرجة 

أمام هذه المخالفات وصوبت بندقيتها على 4 
نقابات رفعت صوت الحقيقة ضد استبداد االتحاد 

الحر؟

جانب الموقف القانوني لوزارة العمل الصواب . 7
في تكليف االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
بالدعوة لعقد الجمعية العمومية لنقابة عمال 

شركة “المطار” وانتخاب مجلس إدارة جديد، 
وان المادة 18 من قانون النقابات العمالية التي 

استندت عليها الوزارة، والتي تنص على أنه “يتولى 
مجلس إدارة االتحاد بصفة مؤقتة اختصاصات 

مجلس إدارة النقابة التي صدر قرار بحل مجلس 
إدارتها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا 
للنظام األساسي”، والرد على هذا االستناد غير 

القانوني من الوزارة أن القانون يعطي الصالحية 
لالتحاد بالتدخل في شؤون النقابة وإدارتها 

مؤقتا في حالة حل مجلس إدارة النقابة، وال يتم 
حل مجلس اإلدارة إال بحكم قضائي، وفي حالة 

نقابة “المطار” فإنه لم يصدر القضاء حكما بحل 
مجلس إدارتها ليتولى االتحاد مسؤولية إدارتها 

مؤقتا، وأما الرد األهم على موقف الوزارة فإن 
النقابة منسحبة من عضوية االتحاد منذ شهر 

مارس 2019 فكيف يتم تكليف االتحاد بإدارة 
النقابة مؤقتا واألخيرة منسحبة به، وذلك أمر ال 

يستقيم مع المنطق والواقع؟

رسالة الوزارة لالتحاد الحر إلدارة النقابة مؤقتا . 8
تعتبر باطلة، وتعديا سافرا على الحريات النقابية 

وتدخال غير مقبول بالشؤون الداخلية للنقابات.

ذكرت الوزارة في رسالتها لرئاسة االتحاد الحر بأنها . 9
تلقت طعنا في صحة انعقاد الجمعية العمومية 

لنقابة “المطار” مقدما من عدد من أعضاء 
الجمعية العمومية للنقابة المذكورة والمجلس 

التنفيذي لالتحاد الحر، وردي على ذلك بأنه 
ليس من حق االتحاد الحر الطعن بصحة انعقاد 
اجتماع نقابة ليست منضوية تحت مظلته، وأما 
عن األعضاء الطاعنين فإن الوزارة لم تكشف عن 

هويتهم أو أسمائهم عندما طلب منها ذلك. ولكن 
بعد عقد اجتماع جمع الرئيس الشرعي للنقابة 

سيد عبدالقادر مع رئيس شؤون النقابات العمالية 
بالوزارة علي سلمان فإن األخير أبلغ األول بأن 

مقدمي الطعن هم من غير أعضاء النقابة، ولكن 
المفاجأة أن الوزارة اعتمدت أسماء الطاعنين 

وقبلت طعنهم ومضت في نظر شكوى كيدية 
يكتنفها الغموض والتضليل.

لقد التقيُت مع 3 أعضاء بمجلس اإلدارة . 10
غير الشرعية لنقابة “المطار”، وهم محمد 

عبدالرحمن الجودر وغازي جمعة المهزع وأحمد 
حسن بوحسان، وذلك قبل االجتماع غير القانوني 

النتخاب إدارة غير شرعية، وأبلغتهم بأن قيادة 
االتحاد الحر تعمل على تخريب النقابة والتدخل 

في شؤونها وحرف بوصلتها وتريد السيطرة على 
القرار الحر بالنقابة، ونصحتهم بأنه إذا أرادوا 

المضي في مشروع االتحاد الحر فإنه يمكنهم 
تشكيل نقابة عمالية جديدة وفقا للضوابط التي 

يقررها قانون النقابات العمالية، وبينت لهم 
أن إثارة القالقل بجسم النقابة في هذه الفترة 

ستضعف الموقف التفاوضي إلدارة النقابة مع 
إدارة الشركة بشأن صرف العالوات والحوافز 

المالية للموظفين، وجاء رد األعضاء بأنهم يدركون 
دسائس االتحاد الحر ولكن موقفهم تشكيل إدارة 

جديدة للنقابة.

طلبت 4 نقابات عمالية االجتماع مع وزير العمل . 11
والتنمية االجتماعية منذ شهر مارس 2019، ولكنه 

لألسف يتجاهل الطلبات والتذكيرات له لعقد 
االجتماع. والنقابات األربع هي: DHL وباس وبافكو 

والمطار.

موقفي أن وزير العمل منحاز لالتحاد الحر . 12
ضد النقابات العمالية التي كانت منضوية تحت 

مظلته، وفي تقديري أن سبب موقف الوزير ألنه ال 
يريد تشكيل اتحاد عمالي ثالث، وبخاصة أن هذه 
النقابات هي من كانت تتصدر المشهد لتشكيل 

االتحاد الثالث، ولهذا يتحرك الوزير لضرب أّي 
نقابة تنوي االنخراط بمشروع تشكيل اتحاد جديد. 

وموقف الوزير يجد أرضية لتطبيقه من خالل 
امتناع الموظفين المعنيين بالوزارة من استالم 

أو تسليم بعض النقابات األوراق القانونية أو 
االعتمادات أو السندات، ومن بين المتضررين من 

ذلك حتى اآلن نقابتان، واحدة منها من النقابات 
األربع التي طلبت لقاء الوزير وتجاهل الطلب.

أعتقد أن بالغ الوزارة بالشرطة ضد رئاسة . 13
نقابة “المطار” كيدي وجاء رد فعل من الوزارة 

بسبب قضية رفعها النقيب سيد عبدالقادر ضد 
الوزارة. لقد رفع النقيب قضية في شهر أبريل 

2019 وعندما بدأت تتحرك القضية بالمحكمة في 
شهر سبتمبر 2019 أرادت الوزارة الضغط بورقة 

تقديم الشكوى الكيدية، وقدمت الشكوى في 
شهر نوفمبر 2019. ومالحظتي أنه ليس معقوال 
فيما لو صدقت معلومات الوزارة غير الصحيحة 

أن يعقد اجتماع مزور في شهر أبريل 2019 ثم 
تأتي الوزارة بعد 7 أشهر لتقديم البالغ، ألن مدة 7 

أشهر طويلة وغير منطقية وغير معقولة لسحب 
االعتماد وإبطال شرعية اجتماع حقيقي وعقد على 

أرض الواقع.

تصريح العمادي

الثالثاء 28 يناير 2020 - 3 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4123

قال عضو مجلس إدارة نقابة عمال شركة )DHL( محمد العمادي لـ “البالد” إن 
رســالة وزارة العمل والتنمية االجتماعية لالتحاد الحر لنقابات العمال إلدارة 
نقابــة عمــال شــركة مطــار البحريــن مؤقتــا تعتبــر “باطلــة وتعديــا ســافرا على 

الحريات النقابية وتدخال غير مقبول بالشؤون الداخلية للنقابات”.

وعلـــق، ردا على اتهام الوزارة لرئاســـة 
فـــي  والتدليـــس  بالتضليـــل  النقابـــة 
تقديـــم المعلومات والمســـتندات، بأن 
“ليس من شـــيمنا التزويـــر وإنما العمل 
الصائب وتقديم المستندات السليمة”.
واعتبـــر بـــاغ الوزارة للشـــرطة كيديا؛ 
ألنه جاء بعد مضي 7 أشهر من انعقاد 
إدارة  النتخـــاب  العموميـــة  الجمعيـــة 
جديـــدة للنقابة، مضيفا “مدة 7 أشـــهر 
طويلـــة وغيـــر منطقية وغيـــر معقولة 

شـــرعية  وإبطـــال  االعتمـــاد  لســـحب 
أرض  علـــى  عقـــد  حقيقـــي  اجتمـــاع 

الواقع”.
يشـــار إلـــى أن العمـــادي عضـــو قيـــادي 
ســـابق بـــإدارة االتحـــاد الحـــر لنقابـــات 
عمـــال البحريـــن، وكان رئيســـا لنقابـــة 
عمال شـــركة )DHL(، ثم طلب تنحيته 
عـــن هـــذا المركـــز بعـــد ترقيتـــه لمركـــز 
متقدم بالشركة. ويشغل اآلن عضوية 

رئيس االتحاد الحر متوسطا االدارة الجديدة لنقابة المطارمجلس اإلدارة.

رسالة العمادي لطلب حجز القاعة لنقابة المطار

منصة اجتماع الجمعية العمومية للنقابة

ــر ــه ــار” بـــعـــد مــــــرور 7 أش ــ ــط ــ ــم ــ ــد نــقــيــب “ال ــ الــــــــــوزارة قـــدمـــت بـــاغـــا ض

العمادي ردا على شكوى “العمل”: باطلة وليس من شيمنا التزوير

القضيبية - مجلس الشورى

أكـــد األمين العام لمجلس الشـــورى المستشـــار أســـامة العصفور ســـعي األمانة العامة 
لتعزيـــز األنشـــطة والفعاليـــات التي تنظمهـــا األمانة العامة بالمجلس، لمـــا تقوم به من 
دور فـــي خلـــق أجواء إيجابية بين الموظفين تســـهم في زيـــادة روح التآلف والمودة 
وتنعكـــس بإيجابيـــة على مســـتوى العمـــل، عبر تعزيـــز االنتماء للوطـــن والعمل بروح 
الفريـــق الواحـــد، منوًهـــا بتوجيهات رئيس مجلس الشـــورى علي الصالـــح التي تدعو 
دائًمـــا لاهتمام بمنتســـبي األمانة العامة والعمل على الدفـــع بجهودهم نحو األفضل، 

وتحفيزهم لتحقيق أفضل اإلنجازات.
جاء ذلك خال لقاء عقده األمين العام لمجلس الشورى صباح أمس برئيس وأعضاء 
لجنة الســـعادة التي تم تشـــكيلها بقرار من أمين عام مجلس الشـــورى؛ بهدف ترسيخ 
قيـــم اإليجابية بيـــن الموظفين، والتعاون والعمل الجماعي، ونشـــر مفهوم الســـعادة، 

وتحسين البيئة الوظيفية لموظفي األمانة العامة، وتعزيز الروابط فيما بينهم.
وأشار األمين العام خال اللقاء إلى أهمية تعزيز الروابط بين موظفي األمانة العامة، 
مؤكـــًدا أهميـــة خلق أجواء عمل تســـودها المحبـــة والتعاون؛ من أجـــل تعزيز العطاء 
واإلنتاجيـــة للمجلس، بالشـــكل الذي يصـــب في دعم العمل التشـــريعي الذي يقوم به 
أعضاء المجلس، مشـــيًدا في الوقت ذاته بقدرات موظفي األمانة العامة في تنظيم 
األنشـــطة والفعاليـــات الناجحـــة التي كان لها أطيب األثر لدى جميع منتســـبي األمانة 

العامة بالمجلس.

“الشورى” يشكل لجنة إلسعاد الموظفين

أسرة تطالب بالتحقيق في وفاة مريض معوق بسبب اإلهمال
“إســـعاف الســـلمانية” تأخـــر ســـاعات... ومحـــاوالت “ترقيـــده” بالمستشـــفى بـــاءت بالفشـــل

طالبت أسرة بحرينية بفتح تحقيق في وفاة أحد أبنائها بسبب ما وصفوه باإلهمال في توفير الرعاية العالجية الالزمة له، وذلك 
بعد أن باءت محاوالتهم بإدخاله للعالج في مجمع الســلمانية الطبي والمستشــفى العســكري بالفشــل طوال األسبوعين الماضيين 

وقبل أن توافيه المنية يوم الخميس 16 يناير الماضي.

 ورفعـــت األســـرة شـــكواها من 
خال صحيفة “الباد” قائلًة إن 
“ع.علي.أ”  المتوفـــى  المواطـــن 
عاًمـــا   57 العمـــر  مـــن  والبالـــغ 
تعّرض النتكاســـة شـــديدة في 
صحته بســـبب إصابتـــه بقرحة 
كبيـــرة في منطقـــة الظهر، فتم 
نقله إلى المستشـــفى العسكري 
ولـــم يتـــم إدخالـــه بســـبب عدم 
مصاريـــف  دفـــع  علـــى  قدرتـــه 
االتصـــال  تـــم  ثـــم  العـــاج، 
الســـلمانية  مجمـــع  بإســـعاف 
الطبـــي فأبلغونـــا بأنـــه ســـينقل 
عبر اإلســـعاف إلى المستشـــفى 
العســـكري أواًل كونه يقطن في 

مدينة حمـــد، ومن هنـــاك ينقل 
كان  أنـــه  مـــع  الســـلمانية،  إلـــى 
في غايـــة التعب ويتحرك على 
كرســـي متحـــرك كونـــه مصاًبـــا 
بشلل نصفي إثر حادث تعرض 
لـــه فـــي العـــام 1986 ســـّبب له 

اإلعاقة.
مشـــوار  إن  األســـرة  وقالـــت   
عاجه في الســـنوات الســـابقة 
كان متعًبـــا بالنســـبة لـــه، فحين 
المستشـــفى  إلـــى  يتوّجـــه 
العســـكري ينتظر لساعات قبل 
تحويلـــه إلى الســـلمانية، حيث 
ينتظـــر لســـاعات أخـــرى أيًضا، 
وهـــو وضع متعب لـــه ولعائلته، 

وفـــي إحـــدى المـــرات وبعد أن 
لـــم  الســـلمانية،  إلـــى  أخذنـــاه 
يدخلوه بل أبلغونا بأنه سيتلقى 
العـــاج فـــي المنزل وســـيتولى 
عاجـــه فريـــق تمريـــض يزوره 

في المنزل.
 وقدمـــت األســـرة شـــكوى إلى 
بإدخالـــه  مطالبيـــن  الســـلمانية 
للعـــاج ولكن المحاولة فشـــلت 
أيًضا بعذر أن المريض ال يحتاج 
لتلقـــي العاج في المستشـــفى، 
وكـــّرروا ذات العبـــارة: “خـــذوه 
إلى المستشفى العسكري ومن 
ثـــم ســـينقلونه إلـــى الســـلمانية 
وحينهـــا ســـيقّرر األطبـــاء مدى 

حاجته “للترقيد” أم ال!
 وأشـــارت إلى أنهم لم يتمكنوا 
فـــي  عاجـــه  مواصلـــة  مـــن 
المستشـــفيات الخاصة الرتفاع 
يمكنهـــم  ال  إذ  العـــاج،  كلفـــة 
تغطيتهـــا خصوًصـــا وأنـــه كان 
يعاني من االلتهابات ومشـــاكل 
فـــي الكلى ويحتـــاج إلى رعاية 
عـــدم  وبســـبب  فائقـــة،  طبيـــة 
الـــازم  العـــاج  حصولـــه علـــى 
فـــارق الحيـــاة يـــوم الخميـــس 
16 ينايـــر الجـــاري ممـــا دفعهم 
تحقيـــق  بفتـــح  للمطالبـــة 
فـــي  تســـبب  مـــن  ومحاســـبة 

إهمال عاجه.

محرر الشؤون المحلية



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني


