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 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  OÉ°TCG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 á«bÉÑà°S’G  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 áμ∏ªe Ö©°T √ô¡XCG …òdG »FÉæãà°S’G ¿hÉ©àdÉHh
 »àdG á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e õjõ©dG øjôëÑdG
 á¡LGƒe  »a  ájõgÉédG  äÉbÉW  ≈°übCÉH  â∏ªY

.ÉfQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμeh
 á°ù∏édG  ¬``̀°``̀SDhô``̀J  ∫Ó```̀N  ¬`̀à`̀ dÓ`̀L  ∫É````bh
 ÖMÉ°U  Qƒ°†ëH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd  ájOÉ«àY’G
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô``«``eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N
 oøªãf  :¢`̀ù`̀eCG  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ¢ü∏îe  »æWh  πªY  øe  √Gôf  ÉªH  oó«°ûfh  É«dÉY
 ôÑ°Uh ábO øe ¬H RÉàªj ÉªH Éfó©°ùj ,π°UGƒàeh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  …ó°üà∏d  IôHÉãeh
 áaÉch  ,ó p¡©dG  »`̀dh  QÉÑdG  õj põ©dG  ÉææHG  IOÉ«≤H
 ø«æWGƒe  ø`̀e  ó`̀MGƒ`̀dG  øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a  OGô```aCG
 º¡eõY Gƒ∏°UGƒj ¿CÉH ™«ªédG ƒYófh ,ø«ª«≤eh
 ¿ pƒ©H IƒLôªdG èFÉàædG áaÉc ≥«≤ëàd º¡eGõàdGh

.¬≤«aƒJh ¬∏dG
 áeƒμM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ¬àdÓL  ó`̀cCGh
 äÉ`̀Ñ`̀Kh IOGQEÉ``````̀Hh á`̀ª`̀jõ`̀©`̀H â``̀¡``̀LGh É`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th

 √òg  É¡à°Vôa  »àdG  á«°SÉ≤dG  ±hô¶dG  äÉjóëJ
 øe ∞«ØîàdG ≈∏Y â°UôMh ,á«ªdÉ©dG áëFÉédG
 á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«MƒàH É¡JCÉWh IóM
 »YGôj  ÉªH  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É¡JÉ°SÉμ©fG

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y ß`̀aÉ`̀ë`̀jh
 QGôªà°SG  ≈∏Y  πª©dG  ™e  …RGƒàdÉH  ø«ª«≤ªdGh
 á«ªæàdG »YÉ°ùªd É≤«≤ëJ Ωó≤àdGh QÉgOR’G á∏éY
 ÉæbÓWEÉH  ∂dPh  ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd  áeGóà°ùªdG

 áeõëdG  É¡àæª°†J  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  èeGôÑdG
 »a  øjôëÑdG  âª°SQh  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 âàØd ìÉéf á°üb ÉfhQƒc áëFÉL áeRC’ É¡JQGOEG
 äÉjóëJ »a ºμëàdGh ∞«μàdG  »a ºdÉ©dG  √ÉÑàfG

 áëFÉédG  É¡à°Vôa  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG
 Oƒ«b  ¢Vôa  ¿hO  øeh  ôcòJ  ÖYÉ°üe  ¿hO  øe
 hCG  ∫õ`̀Y  ≈``dEG  Aƒé∏dG  hCG  ∫É`̀≤`̀à`̀f’G  ájôM  ≈∏Y

.á¶ë∏dG √òg ≈àM ≥WÉæe ¥ÓZEG

 ™`̀«`̀bƒ`̀J ≈````̀dEG ió``Ø``ª``dG π``gÉ``©``dG ¥ô``̀£``̀Jh
 ø£æ°TGh  »a  iôL  …ò`̀dG  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó`̀YEG
 áμ∏ªe á`̀jDhQ  øe ÉbÓ£fG  AÉ`̀L …ò`̀dGh ,Gô`̀NDƒ`̀e
 GQÉ«N √QÉÑàYGh πeÉ°ûdG ΩÓ°ùdG áeÉbE’ øjôëÑdG
 »a QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG á«∏ªY ™aód É«é«JGôà°SG
 õjõ©J  »a  º¡°ùj  Ée  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe

 .ø««dhódG º∏°ùdGh øeC’G
 »àdG  ±Gó```̀gC’G  ø«H  ø`̀e{  :¬`̀à`̀dÓ`̀L ∫É``̀bh  
 ¿ÓYEG  ∫ÓN  øe  É¡∏LCG  øe  Éæ«©°Sh  ÉgÉæjCÉ`JQG
 ΩÓ°ùdG  ¿CG  ºdÉ©dG  ∑Qó`̀j  ¿CG  ƒg  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ
 ¿CGh  ,»`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  É`̀fQÉ`̀«`̀Nh  ÉæàdÉ°SQ  ƒ`̀g
 äÉª°S  º`̀gCG  ó`̀MCG  ¿Óμ°ûj  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG
 ¿ƒëeÉ°ùàe øëæa ;á∏«°UC’G á«æjôëÑdG Éæàjƒg
 ¢ûjÉ©àdG  ¿EGh  ,¢ûj pÉ©àdGh  ΩÓ°ù∏d  ¿ƒÑëeh
 ¿Gò``∏``dG É`̀ª`̀g »`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG ΩÓ``̀°``̀ù``̀dGh »`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG
 øWGƒªdG ôgƒL ƒgh ôNB’G πÑ≤J ≈∏Y ¿Góæà°ùj
 øëfh  ,∫RC’G  òæe  ¬`̀H  ™àªàj  É`̀eh  »æjôëÑdG
 ƒg ™«ªédG IOÉ¡°ûH ÉæÑ©°T ¿CÉH ºeC’G ø«H ôNÉØf
 â∏©L áÑ«£dG √ògh ,¢VQC’G Üƒ©°T Ö«WCG øe
 »aÉ≤ãdGh  …ôμØdG  ´ƒæà∏d  IQÉæe  øjôëÑdG  øe

.»ÑgòªdGh »æjódGh
 (2¢U π«°UÉØàdG)

 ¢UôM  ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  ôªëdG  Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ó`̀cCG
 QÉ°ûàfG  ≈∏Y  áÑJôàªdG  ájOÉ°üàb’G  QÉ``̀KB’G  á¡LGƒe  ≈∏Y  áeƒμëdG
 ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ¿CG  Éæ q«Ñe  ,z19-ó«aƒc{  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ¿CGh  ,ΩÉªàg’G  πc  ÉfhQƒc  áëFÉL  øe  øjQô°†àªdG  ø«æWGƒªdG  »dƒJ
 í«àJ á«fƒfÉb GOƒæH øª°†àj 2015 áæ°ùd  909 ºbQ »ª«¶æàdG  QGô≤dG
 á«FÉæãà°S’Gh  áFQÉ£dG  ä’ÉëdG  øe  zÉ vjOÉe{  øjQô°†àªdG  ø«æWGƒª∏d
 áØ«XƒdG  ó≤Øc  ÖJôàªdG  …OÉªdG  Qô°†dG  âÑãJ  »àdG  ≥FÉKƒdÉH  Ωó≤àdG
 ≈∏Y  ≥Ñ£æj  …òdG  ôeC’G  ƒgh  ,IôëdG  ∫ÉªYC’ÉH  á≤∏©àªdG  ôFÉ°ùîdG  hCG
 Ωó≤àdG ÉjOÉe øjQô°†àªdG ø«æWGƒªdG ¿ÉμeEÉH ºK øeh ,ÉfhQƒc áëFÉL
 ∂∏J …hòd •É°ùbC’G π«LCÉàH IQGRƒdG Ωƒ≤à°Sh •É°ùbC’G π«LCÉJ äÉÑ∏£H

.ä’ÉëdG

 á«fÉªdôÑdG  ¥Éã«ªdG  á∏àc  AÉ°†YCG  ™e  πªY  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 á«dBGh ø«æWGƒªdG äÉÑ∏W á°ûbÉæeh »fÉμ°SE’G ∞∏ªdG äGóéà°ùe á©HÉàªd

.á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdGh ¿óªdG ∫ÓN øe É¡à«Ñ∏J
 á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdG  øe  ójõe  ≈∏Y  IQGRƒ`̀ dG  ¢UôM  ≈∏Y  Oó°Th
 ,ø«æWGƒªdG ídÉ°U ≥«≤ëJ ±ó¡H πÑ≤ªdG OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN á«©jô°ûàdG
 ÉªH  á«fÉμ°SE’G  É¡à£N  ò«Øæàd  Iôªà°ùªdG  IQGRƒ`̀dG  »YÉ°ùe  ≈dEG  Gô«°ûe
 »àdG  á∏jóÑdG  ∫ƒ∏ëdG  ô«aƒJ  »YÉ°ùe  øY Ó°†a ,™jQÉ°ûe  øe ¬æª°†àJ
 äGOGó©à°SG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,ø«æWGƒª∏d  ájQƒa  á«fÉμ°SEG  äÉeóN  ôaƒJ
 QƒeC’G  πc øe AÉ¡àf’G  ó©H  IójóL á«∏jƒªJ äÉeóN ø«°Tóàd  IQGRƒdG

.∂dòH á°UÉîdG á«FGôLE’G
(3¢U π«°UÉØàdG)

:»YÉ°ùdG óª Öàc
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ¬`̀Jó`̀YCG  …CGô`̀∏`̀d  ´Ó£à°SG  ô`̀¡`̀XCG
 ø«æWGƒe  1706  ¬`̀«`̀a  ∑QÉ``̀°``̀Th  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 ¿hójDƒj  ø«cQÉ°ûªdG  øe  %51  ¿CG  ø«ª«≤eh
 äÓ`̀ë`̀ª`̀dG ¥Ó`````ZEG á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ≈````̀dEG IOƒ``̀ ©``̀ dG
 äGAGô``````̀LE’G ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J IOÉ``````̀YEGh á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀ dG
 ºbÉØJ  ÖÑ°ùH  ∂`̀ dPh  ,IOó°ûªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ÉfhQƒc ¢Shô«ØH  IójóédG  äÉHÉ°UE’G  OGóYCG

 .»eƒj πμ°ûH á«°SÉ«b ΩÉbQCG ≈dEG É¡dƒ°Uhh
 πãe  IhÉ°ùb  º`̀ZQ  ¬`̀fEG  ¿hójDƒªdG  ∫É`̀bh
 ¿EÉa  ájOÉ°üàb’G É¡JGô«KCÉJh äGAGôLE’G √òg
 πãªJ  ™ªàéªdG  áë°Uh  áeÉ©dG  áë∏°üªdG
 …OGƒædGh  äÓëªdG  ¥Ó`̀ZEG  ¿EG  PEG  ;á`̀jƒ`̀dhCG
 ájÉªM  ô`̀aƒ`̀j  äÉ©ªéàdG  ™`̀æ`̀eh  á«ë°üdG

.º«≤ªdGh øWGƒª∏d áeÓ°Sh
 ø«cQÉ°ûªdG  øªe  %49  π q°†a  πHÉ≤ªdÉHh
 á°SÉ«°S  QGôªà°SGh  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  IOƒY
 á£jô°T  ºYÉ£ªdGh  ájQÉéàdG  äÓëªdG  íàa
 ájƒYƒàdG äÓªëdGh áHÉbôdG äÉ«∏ªY ójó°ûJ
 ,á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G äGAGô`````̀LE’É`````̀H ΩGõ````̀à````̀d’Gh

 IOó°ûe ájRGôàMG äGAGôLEG …CG ¿CG GhôÑàYGh

 πYÉØJh  ¿hÉ©J  ¿hO  øe  É¡éFÉàf  ≥≤ëJ  ød

.™ªàéªdG OGôaEG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ºdÉ©dG √ÉÑàfG âàØd ìÉéf á°üb âª°SQ øjôëÑdG :∂∏ªdG
ÉfhQƒc áeRCG É``¡à°Vôa »àdG äÉ``jóëàdG äÉÑKh áªjõ©H â``¡LGh ÉÑ©°Th á``eƒμM á``μ∏ªªdG

á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG øe ºFGOh âHÉK ÉæØbƒeh ..»é«JGôà°S’G ÉfQÉ«Nh ÉæàdÉ°SQ ΩÓ°ùdG

 ∞°ûμJ  á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG  á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG
 »`̀ HÉ`̀ gQE’G §`̀£`̀î`̀ª`̀dGOÉ`̀©`̀HCG
…QƒãdG  ¢SôëdG  øe  ΩƒYóªdG

 ΩÉ```̀©```̀dG »```̀eÉ```̀ë```̀ª```̀dG ó```````̀ cCG
 ó``ª``MCG Qƒ``̀à``̀có``̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ºFGôédG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  …OÉªëdG
 √Qó``̀°``̀UCG ¿É`̀ «`̀ H »``̀a á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG äô``̀°``̀TÉ``̀H ó```b â``̀fÉ``̀c
 Éª¡àe  18  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG  ô````̀KEG
 »a á`̀ «`̀ HÉ`̀gQEG º`̀ FGô`̀L ÜÉ`̀μ`̀ JQÉ`̀H
 ôjÉæj  ô¡°T  øe  »fÉãdG  ∞°üædG
 Ée  Aƒ°V  ≈∏Yh  ,2020  ΩÉY  øe
 ¿CG  ø`̀e  äÉjôëàdG  ¬æY  äôØ°SCG
 ø««°ù«FôdG  ø«ª¡àªdG  ¢`̀†`̀©`̀H

 øe  »à°ùLƒ∏dGh  »dÉªdG  º`̀Yó`̀dG  ¿ƒ≤∏àjh  ¿Gô``̀ jEG  »`̀a  øjOƒLƒªdG
 á«HÉgQEG  äÉ«∏ªY  ÜÉμJQ’  áYÉªL  ¢ù«°SCÉàH  GƒeÉb  …QƒãdG  ¢SôëdG
 ∂∏J  ≈`̀dEG  Gƒª°†fG  øjòdG  ø«ª¡àªdG  á«≤H  ºgó«æéJh  ,áμ∏ªªdG  π`̀NGO
 Éªc ,¢SÉædG ø«H ÖYôdG åH ±ó¡H ºFGôL ÜÉμJQÉH ΩÉ«≤dGh ,áYÉªédG
 ,øeC’G äGƒb OGôaCG ±Gó¡à°SGh áμ∏ªªdG »a äGô«éØJ çGóME’ Gƒ££N
 äGôéØàªdGh ájQÉædG áë∏°SC’G ΩGóîà°SG ≈∏Y ÖjQóàdG º¡°†©H ≈≤∏Jh

.º¡JÉ££îe ò«ØæJ »a É¡dÉª©à°S’
 ,äÉjôëàdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée áë°U äÉ≤«≤ëàdG »a âÑK ¬fCG ±É°VCGh
 πjƒªàdG ô«HóJh ∫GƒeC’G ™ªéH áYÉªédG ∂∏J QÉWEG »a ø«ª¡àªdG ΩÉ«bh
 IôéØàe  äGƒ`̀Ñ`̀Y  º¡JRÉ«Mh  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉ«∏ª©dG  ÜÉ`̀μ`̀JQ’  ΩRÓ``̀dG
 ,É¡©«æ°üJ  »a  Ωóîà°ùj  Éªe  äGhOCGh  OGƒeh  ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  iôNCGh
 äGƒÑY  Gƒ``̀YQR  PEG  ¬`̀d  Gƒ££N  É`̀e  ò«ØæJ  »`̀a  π©ØdÉH  GƒYô°T  º`̀¡`̀fCGh

.øeC’G ∫ÉLQ ±Gó¡à°SG ó°ü≤H áeÉY øcÉeCG »a IôéØàe
 Gƒ££Nh  Ghó`̀YCG  ø«ª¡àªdG  ¿CG  âØ°ûc  äÉ≤«≤ëàdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ßØM  äGƒ``b  ±Gó¡à°SGh  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a  äGô«éØàdG  çGó``̀ME’
 º°SÉb  »`̀HÉ`̀gQE’G  πà≤e  ó©H  ¬`̀fCG  äÉ≤«≤ëàdG  ∫ÓN  øe  âÑKh  ,ΩÉ¶ædG
 áYÉªédG »jOÉ«b øe ø«ª¡àªdG óMCG Ö∏W …QÉédG ΩÉ©dG πÑà≤e »fÉª«∏°S
 º°SÉb  ó«¡°ûdG  ájô°S{  º¡àYÉªL  á«ª°ùJh  ¬∏à≤ªd  ΩÉ≤àf’G  á«HÉgQE’G

.á«ª°ùàdG ∂∏J ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJh z»fÉª«∏°S
 ó≤a  ø«ª¡àªdG  ó°V  á©WÉb  á`̀ dOCG  øe  ΩÉ`̀b  Ée  ≈∏Y  AÉæH  ¬`̀fCG  ó`̀ cCGh
 º¡∏ãeh ø«°SƒÑëe á©°ùJ º¡æe ,áªcÉëªdG ≈dEG º¡àdÉMEÉH áHÉ«ædG äôeCG
 πãeh á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG ΩÉeCG  á«°†≤dG âdhGóJ óbh .¿ƒHQÉg
 »a  áªμëªdG  â©ªà°SGh  ,º¡«eÉëe  Qƒ°†ëH  ¿ƒ°SƒÑëªdG  ¿ƒª¡àªdG
 á«°†≤dG π«LCÉJ äQôbh ,»ØædG Oƒ¡°Th ´ÉaódG á©aGôe ≈dEG ¢ùeCG á°ù∏L
 »bÉH  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀dG  äÉ©aGôe  ºjó≤àd  2020  ôÑªàÑ°S  28  á°ù∏L  ≈`̀ dEG

.ø«ª¡àªdG

 π``«`LCÉJ í```«`à`J IQGRƒ```dG á```ª`¶`fCG :¿É`μ```°SE’G ô```jRh
É``fhQƒc  ø``e  É``jOÉe  øjQô``°†àªdG  ø``«æWGƒª∏d  •É``°ùbC’G

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ´Ó£à°SG »a

zÉfhQƒc{ á¡LGƒªd äGAGô``LE’G ó`jó```°û`J ¿hó```jDƒ`j ٪51

 äÓªëdG ∞«ãμJ :πª©dG ¥ƒ°S áÄ«g
záfôªdG  ádÉª©dG{  ≈∏Y á«``°û«àØàdG
 á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  Iô°TÉÑe  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  âæ∏YCG
 πª©dÉH º¡eÉ«b ΩóY øe ócCÉà∏d (áfôªdG ádÉª©dG) ÖfÉLC’G πª©dG ÜÉë°UCG ≈∏Y
 øe  É¡àdhGõe  »ÑæLC’G  πª©dG  ÖMÉ°üd  Rƒéj  ’  »àdG  á«æ¡ªdG  á£°ûfC’G  »a
 AGQRƒdG ¢ù∏ée äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ ∂dPh ,∂dòH íjô°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGôbh
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM

.AGQRƒdG
 ¬∏dGóÑY  øH  áeÉ°SCG  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Ébh
 äÓªëdG  ∞«ãμàd  á∏eÉμàeh  á∏eÉ°T  á£N  â©°Vh  áÄ«¡dG  ¿EG  »°ùÑ©dG
 ΩóY øe ócCÉàdG ±ó¡H ,¿ôªdG πª©dG íjô°üàd á∏eÉëdG ádÉª©dG ≈∏Y á«°û«àØàdG
 »°ûàØe  ¿CG  GócDƒe  ,É¡H  ΩÉ«≤dG  íjô°üàdG  É¡dƒîj  ’  ∫ÉªYCGh  á£°ûfCÉH  É¡eÉ«b
 ,¥Gƒ°SC’Gh ≥WÉæªdG ∞∏àîe ≈∏Y á«°û«àØàdG äÓªëdG ∞«ãμJ Ghô°TÉH áÄ«¡dG
 É¡àØdÉîe  ΩóY  øe  ócCÉàdGh  áfôªdG  ádÉª©dG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á£°ûfC’G  á©HÉàªd
 ΩÉ«≤dG  ¬∏eÉM ∫ƒîj ’ ¿ôªdG  íjô°üàdG  ¿CG  É kë°Vƒe ,äGAGô`̀LE’Gh ¿ƒfÉ≤∏d
 á≤Ñ£ªdG  ø«fGƒ≤dGh  áª¶fC’G  ∞dÉîJ  »àdG  á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  ∫ÉªYC’G  øe  …CÉH
 »a  πª©dG  -ô°üëdG  ’  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y-  É¡æ«H  øe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 øe  ,Égô«Zh  IôLC’G  äGQÉ«°S  hCG  »Ñ£dG  hCG  »°Sóæ¡dG  hCG  »ª«∏©àdG  ´É£≤dG
 ô¶ëj ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  Éªc  ,¢UÉ°üàN’G  á¡L øe íjô°üJ  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  ¿hO
 áμ∏ªªdG »a ájQÉ°S iôNCG ø«fGƒb …CG Égô¶ëJ ∫ÉªYCG …CÉH ΩÉ«≤dG ¬∏eÉM ≈∏Y
 PÉîJG ºàj É kØdÉîe ¬£Ñ°V ºàj øe ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,Égô«Zh ø«∏FÉédG áYÉÑdÉc

.π«MôàdG ≈dEG π°üJ ób »àdG áÑ°SÉæªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
(3¢U π«°UÉØàdG)

 ∞``dCG  333h  ¿ƒ```«`∏`e  AGô```LEG
zÉ``fhQƒc{ ø``Y ∞``°ûμ∏d ¢``üëa

 ºjôe IQƒàcódG áë°üdG IQGRh »a áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG âØ°ûc
 øY ∞°ûμ∏d ÉjôÑàîe É°üëa 275h ÉØdCG 333h ¿ƒ«∏e AGôLEG øY …ôLÉ¡dG
 ä’ÉëdG  OGó`̀YCG  ¿CG  ≈dEG  kIô«°ûe  ,¿B’G  ≈àM  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ó«≤àdG »a »NGôàdG áé«àf Iô«NC’G áfhB’G ∫ÓN ôªà°ùe ójGõJ »a áªFÉ≤dG
 »àdG  á°UÉNh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  ¿CG  âë°VhCGh  .ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 É¡H áWƒæªdG QGhOC’ÉH âeÉb ¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d ≈dhC’G ±ƒØ°üdG »a πª©J

.áëFÉédG ™e »WÉ©àdG ≈∏Y É¡JQó≤eh É¡JAÉØc âàÑKCGh
 ∫õæªdG  êQÉN  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  ΩGõàd’Gh  •ÓàN’G  π«∏≤J  ≈dEG  âYOh
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  »a  á«°û«©ªdG  äGQhô°†∏d  ’EG  êhôîdG  Ωó`̀Yh
 øe ∫hC’G ≈dEG  ¬≤«≤ëJ Öéj ±ó¡c IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG πμH ΩÉàdG ΩGõàd’G
 ¢üî°T πc øe Ö∏£àJ á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  ¿CG  äócCGh .πÑ≤ªdG  ôHƒàcCG
 äGAGôLE’Gh äÉª«∏©àdG πμH ΩGõàd’G ≈∏Y ¬£«ëe »a ºg øeh ¬HQÉbCG åM

.ø«eOÉ≤dG ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN ájRGôàM’G
(4¢U π«°UÉØàdG)

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

.…OÉªëdG óªMCG .O QÉ°ûà°ùªdG |
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 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¢``SCGQ
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ájOÉ«àY’G  á°ù∏édG  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ÖMÉ°U  Qƒ°†ëH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
.¢ùeCG ô«î°üdG ô°ü≤H ∂dPh ,AGQRƒdG

 øH ô`̀°`̀SÉ`̀j Qƒ`̀à`̀có`̀dG ≈```̀dOCG ó``̀bh
 ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y
 íjô°üàdÉH  á°ù∏édG  Ö≤Y  AGQRƒ```̀dG

:»dÉàdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  OÉ`̀°`̀TCG
 äGAGô`````̀LE’É`````̀H ió``̀ Ø``̀ª``̀ dG π``̀gÉ``̀©``̀ dG
 á«bÉÑà°S’G  ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 √ô¡XCG  …òdG  »FÉæãà°S’G  ¿hÉ©àdÉHh
 ™e  õ`̀jõ`̀©`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°T
 â∏ªY  »àdG  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 á¡LGƒe »a ájõgÉédG äÉbÉW ≈°übCÉH
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμeh
 oó«°ûfh  kÉ«dÉY  oøªãf{  :¬àdÓL  kÓFÉb
 m¢ü∏îe  m»`̀æ`̀Wh  mπ`̀ª`̀Y  ø`̀e  √Gô``̀f  ÉªH
 ¬H  RÉàªj  ÉªH  Éfó©°ùj  ,π°UGƒàeh
 …ó°üà∏d  IôHÉãeh  môÑ°U  h  má`̀bO  øe
 ÉææHG IOÉ«≤H ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd
 OGôaCG áaÉch ,ó p¡©dG »dh QÉÑdG õj põ©dG
 ø«æWGƒe øe óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa
 ¿CG  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ƒ``̀Yó``̀ fh  ,ø`̀«`̀ª`̀ «`̀≤`̀ eh
 ≥«≤ëàd  º¡eGõàdGh  º¡eõY  Gƒ∏°UGƒj
 ¬∏dG  ¿ pƒ`̀©`̀H  Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG  èFÉàædG  áaÉc

.z¬≤«aƒJh
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG π`̀gÉ`̀©`̀dG á`̀dÓ`̀L ó```̀ cCGh
 kÉÑ©°Th  áeƒμM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 äÉ`̀Ñ`̀Kh  IOGQEÉ`````̀Hh  áªjõ©H  â`̀¡`̀LGh
 »àdG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀≤`̀dG  ±hô``̀¶``̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀J
 ,á«ªdÉ©dG  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò``̀g  É¡à°Vôa
 IóM  ø`̀e  ∞«ØîàdG  ≈∏Y  â`̀°`̀Uô`̀Mh
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ó«MƒàH  É`̀¡`̀JCÉ`̀Wh
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y É¡JÉ°SÉμ©fG  á¡LGƒªd
 ß``aÉ``ë``jh »```̀YGô```̀j É``̀ª``̀H »``∏``ë``ª``dG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y
 ≈∏Y  πª©dG  ™e  …RGƒàdÉH  ø«ª«≤ªdGh
 Ωó≤àdGh  QÉ```̀gOR’G  á∏éY  QGôªà°SG
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  »YÉ°ùªd  kÉ≤«≤ëJ
 ÉæbÓWEÉH  ∂`̀ dPh  ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd
 É¡àæª°†J  »àdG  äGQOÉÑªdGh  èeGôÑdG
 ,á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG á``eõ``ë``dG
 áeRC’  É¡JQGOEG  »a  øjôëÑdG  âª°SQh
 âàØd  ìÉ`̀é`̀f  á°üb  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 »a ºμëàdGh ∞«μàdG »a ºdÉ©dG √ÉÑàfG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  äÉjóëJ
 ÜÉ©°U  ¿hO  øe  áëFÉédG  É¡à°Vôa
 ≈∏Y Oƒ`̀«`̀b  ¢`̀Vô`̀a  ¿hO  ø``̀eh  ô`̀cò`̀J
 ∫õY  ≈`̀dEG  Aƒé∏dG  hCG  ∫É≤àf’G  ájôM

.á¶ë∏dG √òg ≈àM ≥WÉæe ¥ÓZEG hCG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  CÉ`̀æ`̀g  ∂``dP  ó©H
 áμ∏ªªdG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  π`̀gÉ`̀©`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 káeƒμMh  kÉμ∏e  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ,ø«©°ùàdG  »æWƒdG  Ωƒ«dÉH  kÉÑ©°Th
 kGójõe á≤«≤°ûdG áμ∏ªª∏d ¬àdÓL kÉ«æªàe
 »a  QÉ```̀gOR’Gh  Ωó≤àdGh  á©aôdG  ø`̀e
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN  IOÉ«b  πX
 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  √ó¡Y  »dhh
 ,Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G
 É¡«∏Y  π`̀Lh  õ`̀Y  ≈`̀dƒ`̀ª`̀dG  º`̀jó`̀j  ¿CGh
 ¬∏μ°ûJ  Éªd  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G  áª©f
 øe á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

 »é«JGôà°SG  ≥ªYh  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó``∏``d º`̀¡`̀e
 ¬àdÓL  kGó`̀cDƒ`̀e  ,õ«ªe  »ªdÉY  π≤Kh
 ó°ùéj  …Oƒ©°ùdG  »æWƒdG  Ωƒ«dG  ¿CG
 É¡îjQÉJh  ájOƒ©°ùdG  ádhódG  ábGôY

.±ô°ûªdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¥ô`̀£`̀J  Égó©H
 ™«bƒJ  ≈`̀dEG  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓédG
 »a  iôL  …ò`̀dG  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó`̀YEG
 kÉbÓ£fG AÉL …òdGh kGôNDƒe ø£æ°TGh
 á`̀eÉ`̀bE’  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  á```̀jDhQ  ø`̀e
 kGQÉ`̀«`̀N  √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh  πeÉ°ûdG  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG
 ΩÓ°ùdG  á«∏ªY  ™`̀aó`̀d  kÉ«é«JGôà°SG
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’Gh
 øeC’G  õjõ©J  »a  º¡°ùj  Éªe  §°ShC’G
 ¿CG  ¬àdÓL  ó`̀cCGh  .ø««dhódG  º∏°ùdGh
 ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó``̀YEG  ≈∏Y  ™«bƒàdG
 ≥«≤ëJ ≥jôW ≈∏Y º¡e »îjQÉJ RÉéfEG

 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »`̀a  πeÉ°ûdG  ΩÓ°ùdG
 É¡Hƒ©°T  äÉ©∏£J  ≥«≤ëJh  §°ShC’G
 QÉ``̀gOR’Gh QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh ø``̀eC’G ≈``dEG
 ï«°SôJh ,º¡JÉfÉjO ∞∏àîªH AÉªædGh
 áμ∏ªe É¡H âaôY »àdG ¢ûjÉ©àdG ìhQ
 øe{  :¬àdÓL  kÓFÉb  ,kÉ`̀ª`̀FGO  øjôëÑdG
 Éæ«©°Sh ÉgÉæjCÉJQG »àdG ±GógC’G ø«H
 ó«jCÉJ  ¿Ó```̀YEG  ∫Ó``̀N ø`̀e  É`̀¡`̀∏`̀LCG  ø`̀e
 ΩÓ°ùdG ¿CG ºdÉ©dG ∑Qój ¿CG ƒg ΩÓ°ùdG
 ,»é«JGôà°S’G ÉfQÉ«Nh ÉæàdÉ°SQ ƒg
 ¿Óμ°ûj  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ¿CGh
 á«æjôëÑdG Éæàjƒg äÉª°S ºgCG ióMEG
 ¿ƒ`̀ë`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e ø`̀ë`̀ æ`̀ a .á``̀∏``̀ «``̀ °``̀UC’G
 ¿EGh  ,¢ûjÉ©àdGh  ΩÓ°ù∏d  ¿ƒÑëeh
 »≤«≤ëdG ΩÓ°ùdGh »≤«≤ëdG ¢ûjÉ©àdG
 ôNB’G πÑ≤J ≈∏Y ¿Góæà°ùj ¿Gò∏dG Éªg
 Éeh »æjôëÑdG øWGƒªdG ôgƒL ƒgh
 ôNÉØf  øëfh  ,∫RC’G  òæe  ¬H  ™àªàj

 ™«ªédG IOÉ¡°ûH ÉæÑ©°T ¿CÉH ºeC’G ø«H
 √ògh ,¢VQC’G Üƒ©°T Ö«WCG øe ƒg
 IQÉæe  øjôëÑdG  ø`̀e  â∏©L  áÑ«£dG
 »æjódGh  »aÉ≤ãdGh  …ôμØdG  ´ƒæà∏d

.z»ÑgòªdGh
 ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓL  Üô``̀YCGh
 »`̀Hô`̀©`̀dG Ö`̀«`̀Mô`̀à`̀dÉ`̀H RGõ``̀à``̀Y’G ø``Y
 áμ∏ªe Iƒ£N ó«jCÉàd ™°SGƒdG »dhódGh
 ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿ÓYEG  ¿CÉ°ûH  øjôëÑdG
 ∫ÓMEG É¡fCÉ°T øe äGƒ£N ÉgPÉîJ’h
 ∫Ébh  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ùdG
 ™°SGƒdG  Ö«MôàdG  Éfó©°ùj{  :¬àdÓL
 ,á«îjQÉàdG  Iƒ`̀£`̀î`̀dG  √ò`̀¡`̀H  ô«ÑμdG
 ÉªYO âb’h ,ºdÉ©dG É¡«a ÉæÑ°ùc »àdG
 ºdÉ©dG  äGQÉ``̀b  ∞∏àîe  ø`̀e  IOÉ`̀ °`̀TEGh
 ¿CG  ó`̀cDƒ`̀f  ÉæfEÉa  ,¬JÉª¶æeh  ¬``̀dhOh
 QÉ```̀gOR’Gh  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ƒëf  ÉæJGƒ£N
 ,iƒb hCG m¿É«c …CG ó°V á¡Lƒe â°ù«d

 ≈dEG  ±ó¡Jh  ™«ªédG  ídÉ°üd  »g  πH
 ,z¬`̀∏`̀LCG  ø`̀e  πª©dGh  QGƒ`̀é`̀dG  ø°ùM
 ó«cCÉJ  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓL  kGOóée
 â`̀HÉ`̀ã`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ∞``̀bƒ``̀e
 á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ø`̀e  º``FGó``dGh
 ø«àdhódG  π`̀M  ≥«≤ëàH  É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dGh
 á«æ«£°ù∏a  ádhO  áeÉbEG  øª°†àj  …òdG
 á«bô°ûdG  ¢Só≤dG  É¡àª°UÉY  á∏≤à°ùe

.á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑªd kÉ≤ah
 ô`̀jRh Ωó``̀b ¬`̀à`̀dÓ`̀L ø`̀e ô``eCÉ``Hh
 º°SGôe  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  kGô`̀jô`̀≤`̀J  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó``̀YEG  ≈∏Y  ™«bƒàdG
 π«FGô°SEG  ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
 ø«H  ΩÓ°ùdG  IógÉ©e  ≈∏Y  ™«bƒàdGh
 IóëàªdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  äGQÉ````̀ eE’G  á``̀ dhO
 â«ÑdG »a äôL »àdG π«FGô°SEG ádhOh
 ôÑªàÑ°S  15  »a  ø£æ°TGƒH  ¢†«HC’G

.2020

ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬àdÓL ¢SDhôJ ∫ÓN

ó¡©dG »dh IOÉ«≤H ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d ¢ü∏îe »æWh πªY øe √Gôf ÉªH oó«°ûf :∂∏ªdG
Iƒ``̀Lô``̀ª``̀dG  è``̀FÉ``̀à``̀æ``̀dG  ≥`̀ «`̀≤`̀ ë`̀ à`̀ d  º``̀ ¡``̀ eGõ``̀ à``̀ dGh  º``̀¡``̀eõ``̀Y  Gƒ``̀∏``̀ °``̀UGƒ``̀j  ¿CG  ™``«``ª``é``dG  ƒ``̀ Yó``̀ f

ø«©°ùàdG »æWƒdG Ωƒ«dÉH ÉÑ©°Th áeƒμMh Éμ∏e á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG Åæ¡j πgÉ©dG

ø«àdhódG qπM ≥«≤ëàH É¡eGõàdGh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG øe âHÉãdG øjôëÑdG ∞bƒe ócDƒf

á∏«°UC’G á«æjôëÑdG Éæàjƒg äÉª°S ºgCG ióMEG ¿Óμ°ûj ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 á¡Lƒe  â°ù«d  QÉ`````̀ gOR’Gh  ΩÓ`̀ °`̀ ù`̀ dG  ƒ`̀ë`̀f  É`̀æ`̀JGƒ`̀£`̀N

™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  í`̀ dÉ`̀ °`̀ ü`̀ d  »```̀g  π```̀H  iƒ````̀b  hCG  m¿É```̀«```̀c  …CG  ó``̀°``̀V



 óªëe  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H
 ô°ü≤H  ¬`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀H  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 áØ«∏N ¬∏dGóÑY »∏Y ôYÉ°ûdG á«Ñ«°†≤dG
 á«Hô©dG  á©Ñ£dG  √ƒª°S  ió`̀gCG  …ò`̀dG
 á≤aôe  zôëÑdGh  IDƒ`̀dDƒ`̀∏`̀dG{  ÜÉàc  øe
 »gh  ,á«°ùfôØdG  á©Ñ£dG  øe  áî°ùæH
 QÉ`̀©`̀°`̀TC’  á`̀≤`̀ª`̀©`̀e  á«∏«∏ëJ  á``̀ °``̀SGQO
 ábÓYh  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY  »∏Y  ôYÉ°ûdG
 »é«∏îdG  »aÉ≤ãdG  çhQƒªdÉH  √ô`©°T
 ¿Gó`̀Lh  á«ªjOÉcC’G  É¡JóYCG  π«°UC’G

.≠jÉ°üdG
 øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCG óbh
 »∏Y  PÉà°SC’G  êÉàæH  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe
 äƒM  ÉªHh  »``̀ HOC’G  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY
 Qƒ°Uh  óFÉ°üb  ø`̀e  √ô©°T  ø``̀jhGhO
 IÉ`̀«`̀ë`̀dG ô`̀gÉ`̀¶`̀ª`̀d Iô`̀μ`̀à`̀Ñ`̀e á`̀jô`̀©`̀°`̀T
 á°UÉN  áØ°üH  á«æjôëÑdG  á«Ñ©°ûdG

.ΩÉY ¬LƒH á«é«∏îdG áÄ«ÑdGh
 »∏Y  PÉà°SC’G  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe
 ƒª°ùd  √ô`̀μ`̀°`̀T  ø``Y  áØ«∏N  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ≈∏Y áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG

 ¬«dƒj  Ée  ¬«ªgCG  kGócDƒe  ,¬d  ¬dÉÑ≤à°SG
 øe  AGô©°ûdGh  ÜÉàμdG  Oƒ¡éd  √ƒª°S
 RGõàY’G  ™°Vƒe  ƒg  ™«é°ûJh  º`̀YO

 .ôjó≤àdGh ôμ°ûdGh

 ó`̀°`̀TGQ ø``H ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀ dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 IQGRƒ∏d  ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH  ,á«LQÉîdG  ôjRh »fÉjõdG
 ø«eC’G  ±ôéëdG  ìÓ`̀a  øH  ∞jÉf  QƒàcódG  ,¢ùeCG
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG
.øjôëÑdG áμ∏ªªd ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH ≥aGôªdG óaƒdGh

 ø«eC’ÉH á«LQÉîdG ôjRh ÖMQ ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀ d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG
 Iô«°ùe õjõ©àd É¡dòÑj »àdG áã«ãëdG Oƒ¡édÉH G kó«°ûe
 ∫hO äÉbÓ©H AÉ≤JQ’Gh ,∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dG
 ƒëf  É¡H  ™aódGh  ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  ™e  ¢ù∏éªdG
 ádÓédG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  äÉ©∏£àd  á«Ñ∏J  ,Ö``̀MQCG  ¥É``̀aBG
 ΩGôμdG  É¡«æWGƒeh  ¢ù∏éªdG  ∫hO  IOÉ`̀b  ƒª°ùdGh
 »a  »é«∏îdG  πeÉμàdGh  ¿hÉ©àdG  øe  ójõe  ƒëf

 .ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 ìÓ`̀a ø`̀H ∞`̀jÉ`̀f Qƒ`̀à`̀có`̀dG Üô```̀YCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉ`̀jõ`̀H  ¬JOÉ©°S  ø`̀Y  ±ôéëdG
 Iô«°ùªH  á≤∏©àªdG  áª¡ªdG  ÉjÉ°†≤dG  åëH  á©HÉàªd
 »a  ø«dhDƒ°ùªdG  ™`̀e  ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ¬JÉ«æªJ  øY G kôÑ©e  ,áμ∏ªªdG

 »bôdGh  Ωó≤àdG  ΩGhO  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H
.QÉgOR’Gh

 ÉjÉ°†≤dG  øe  Oó`̀Y  åëH  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  iô`̀Lh
 QhÉ°ûàdGh ,∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdÉH  á≤∏©àªdG

 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ∞∏àîe á¡LGƒe πÑ°S AGREG
 ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  »é«∏îdG  πª©dG  Iô«°ùe
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G äGP É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ∫ƒ``̀M iDhô````̀dG  ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh

.∑ôà°ûªdG
 á«LQÉîdG  IQGRh  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô°†M
 ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch QÉ«°S ∑QÉÑe ó«Mh ô«Ø°ùdG
 ∞°Sƒj  ô«Ø°ùdGh  ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éeh  á«ª«∏bE’G
 ¢ù∏ée  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  π«ªL  óªëe
 º«gGôHEG ø°ùM ô«Ø°ùdGh ,á«Hô©dG ∫hódGh ¿hÉ©àdG

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée IQGOEG ôjóe ídÉ°U
 ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ÖfÉL  øe  √ô°†Mh
 ø«eC’G  …ôÑ©dG  ó«©°S  øH  áØ«∏N  ó«°ùdG  ¿hÉ©àdG
 ,ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’G  ¿hDƒ°û∏d  óYÉ°ùªdG  ΩÉ©dG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  π°VÉØdG  »∏Y  øH  áØ«∏N  QƒàcódGh
 ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ¿hDƒ°ûdG ´É£b ¢ù«FQ ï«°ûdG ∫BG ∂∏ªdGóÑY ó«°ùdGh
 ΩÉY ôjóe ô°UÉædG õjõ©dGóÑY ó«°ùdGh ,ájOÉ°üàb’G
 ó«°ùdGh  ,§«£îàdGh  äÉeƒ∏©ª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G

.á©HÉàªdGh ≥«°ùæàdG IQGOEG ôjóe π°VÉØdG ¥QÉW
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 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ,ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  âæH  á°üM  áî«°ûdG
 RÉéfEG  á°ù°SDƒe  IQGOEG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ

.øjôëÑdG
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Üô`̀YCGh
 Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J  ø`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 á°üM áî«°ûdG É¡H Ωƒ≤J »àdG IRQÉÑdG
 ¢ù∏ée AÉ°†YCGh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N âæH
 zøjôëÑdG  RÉ``é``fEG{  á°ù°SDƒe  IQGOEG
 áÄ«¡J  ≈dEG  áaOÉ¡dG  èeGôÑdG  ò«ØæJ  »a
 ¥ƒ°ùd  º¡∏«gCÉJh  º¡ÑjQóJh  ÜÉÑ°ûdG
 ÜhDhódG πª©dG ¿CG √ƒª°S É kæ«Ñe ,πª©dG
 zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG RÉ``̀é``̀fEG{ ¬`̀ H Ωƒ`̀≤`̀J …ò```̀dG
 ¢Uôa  íæe  »a  RGõàYGh  ôjó≤J  πëe
 ÜÉÑ°ûdG  øe  ójó©∏d  πª©dGh  ÖjQóàdG
 CÉ«¡e  Ωƒ«dG  íÑ°UCG  …ò`̀dG  »æjôëÑdG

.∫ÉªYC’G øe ójó©∏d ÉÑ°ùμeh
 RÉéfEG{  á°ù°SDƒe ¿CG  √ƒª°S ócCGh
 Ö°ùμH ô«Ñc πμ°ûH âªgÉ°S zøjôëÑdG
 á«æØdGh ájQGOE’G äGôÑîdG øe ójõªdG

 ôjƒ£Jh »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG øe ójó©∏d
 G kó«°ûe  ,º`̀¡`̀JGQó`̀b  á«ªæJh  º¡JGQÉ¡e
 ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  RQÉÑdG  QhódÉH  √ƒª°S
 ,áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N âæH á°üM áî«°ûdG
 Iõ«ªàªdG Oƒ¡édG √òg ¿CG √ƒª°S É kæ«Ñe
 á«eGôdG  ±GógC’G  øe  ójó©dG  ≥≤ëà°S
 ∫ƒNó∏d »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG áÄ«¡J ≈dEG

 äGQÉ¡ªdÉH ºgójhõJh πª©dG ¥ƒ°S »a
 ìhQ ¢SôZ »a ºgÉ°ùJ »àdG äGhOC’Gh
 √ƒª°S  G kó«°ûe  ,º¡jód  ∫ÉªYC’G  IOÉ`̀jQ
 ¢ù∏ée AÉ°†YCG Oƒ¡éH ¬JGP âbƒdG »a
 º¡°UôMh  zøjôëÑdG  RÉ`̀é`̀fEG{  IQGOEG
 ÜÉÑ°û∏d  áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG  ô«aƒJ  ≈∏Y

.»æjôëÑdG

 á°üM áî«°ûdG âeób É¡ÑfÉL øe
 äÉ`̀jBG  ≈ª°SG  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  âæH
 ï«°ûdG  ƒª°S  ≈`̀ dEG  ¿É`̀aô`̀©`̀dGh  ôμ°ûdG
 √ƒª°S ºYód áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf
 ¢UôMh  øjôëÑdG  RÉéfE’  π°UGƒàªdG
 Iôªà°ùªdG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 zøjôëÑdG  RÉ`̀é`̀fEG{  ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëàd

 ÜÉÑ°û∏d  á«dÉãªdG  AGƒ``LC’G  áÄ«¡J  »a
 √ƒª°S  º`̀YO  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,»æjôëÑdG
 »HÉéjE’G  ôKC’G  ≥«≤ëJ  »a  ºgÉ°ù«°S
 ô«aƒJ ∫ÓN øe øjôëÑdG ÜÉÑ°T ≈∏Y
 ÜÉÑ°ûdG  ájõgÉL  õjõ©àd  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG
 πc á`̀eó`̀≤`̀eh ,π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀°`̀S ∫ƒ`̀Nó`̀d

 .ôªà°ùªdG ºYódG ≈∏Y √ƒª°ùd ôμ°ûdG

:óªM øH ô°UÉf ..áØ«∏N âæH á°üM ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

πª©dG ¥ƒ``°S »a »æjôëÑdG ÜÉÑ``°û∏d »``°ù«FQ ºYGO zø``jôëÑdG RÉ``éfEG{

 ô`̀jRh  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ájDhQ ¿CG  á«LQÉîdG
 AÉ°SQEGh ΩÓ°ùdG ô°ûæd ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 áμ∏ªe  áfÉμe  âî°SQ  Üƒ©°ûdG  ø«H  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG
 AGô`̀KEGh  äÉaÉ≤ãdG  ø«H  Öjô≤àdG  »a  Ió`̀FGQ  mádhóc  øjôëÑdG
 ∞∏àîe  »a  äGó≤à©ªdGh  äÉfÉjódG  ÜÉë°UCG  ø«H  πYÉØàdG

.ºdÉ©dG AÉLQCG
 âfÉc  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ±É`̀°`̀VCGh
 É kª«¶Y G kôKCG âcôJ »àdG äGQOÉÑªdG øe ójó©dG Ωó≤J âdGRÉeh
 ∂dP  ó°ùéjh  ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  ΩÓ°ùdG  ä’Éée  »a
 áμ∏ªªdG º«≤H áë°VGh ádÉ°SQ ó©j …òdG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿ÓYEG
 ∂∏ªdG õcôe AÉ°ûfEGh ,á«æjódG ájôëdG õjõ©J ≈dEG  ƒYóJ »àdG
 iòàëj É kLPƒªfCG  äÉH …òdG »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM
 á«ªdÉ©dG äÉaÉ≤ãdG ø«H ÜQÉ≤àdGh π°UGƒàdG áaÉ≤K ô°ûf »a ¬H
 óªM ∂∏ªdG »°Sôc ø«°TóJ ≈dEG áaÉ°VEG ,ôNB’G ≈∏Y ìÉàØf’Gh
 Gõæ«HÉ°S  á©eÉéH  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  ¿É`̀jOC’G  ø«H  QGƒë∏d
 õcôªd »fGôÑ«°ùdG ΩÓ°ùdG èeÉfôH ¥ÓWEGh ,ÉehQ áæjóe »a

 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL øe G kó«cCÉJ ,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d óªM ∂∏ªdG
.áª«¶©dG á«fÉ°ùfE’G áaÉ≤ãdG √òg ô°ûf IQhô°†d

 ≈dEG  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  QÉ`̀°`̀TCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™«bƒJ  ™e  ΩÓ°ù∏d  »`̀dhó`̀dG  Ωƒ«dG  øeGõJ
 áª¡e á«îjQÉJ Iƒ£N »a ,π«FGô°SEG ™e ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYE’
 á≤£æe »a QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG  ≈dEG  ±ó¡J
 »∏«FGô°SE’G  »æ«£°ù∏ØdG  ´GõædG  AÉ¡fEGh  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿ÉªjE’ G kó«°ùéJ ,ø«àdhódG  πM ¢SÉ°SCG  ≈∏Y
 ∫ƒ°Uƒ∏d ,ºdÉ©dG »a ∞æ©dG òÑfh ΩÓ°ùdG ô°ûf á«ªgCÉH ï°SGôdG

.á≤£æªdG Üƒ©°ûd G kQÉgORGh É kfÉeCG ôãcCG πÑ≤à°ùe ≈dEG
 áaÉ≤K õjõ©Jh ΩÓ°ùdG áYÉ°TEG ¿CG á«LQÉîdG ôjRh ócCGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a π«°UCG CGóÑe AÉNE’Gh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG
 ¿Gó`̀Lh  »a  ¬î«°SôJ  ≈∏Y  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ¢Uôëj
 √ô°ûfh  ,™ªLCG  ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  Üƒ©°Th  øjôëÑdG  Ö©°T
 Üƒ©°T ™ªéJ »àdG áÑëªdGh IƒNC’G ô°UGhC’ G kó«cCÉJ kÉ«ªdÉY
 ≥«KGƒªdGh  ájhÉª°ùdG  ¿É``̀jOC’G  º«dÉ©àH  É keGõàdGh  ,ºdÉ©dG

.á«dhódG

áØ«∏N ˆGóÑY »∏Y ôYÉ°ûdG πÑ≤à``°ùj ∑QÉÑe øH óªëe

 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀°`̀û`̀æ`̀d ∂`̀ ∏`̀ª`̀ dG á````̀jDhQ :á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG ô```̀jRh
É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ ª`̀ dG á``fÉ``μ``e äRõ````̀ Y í``eÉ``°``ù``à``dGh

»é«∏îdG ¿hÉ©àdÉH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG ¿ÉãëÑj ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ø«eCGh á«LQÉîdG ôjRh

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e äÉ`̀ ¡`̀ «`̀Lƒ`̀ à`̀ d G kò``̀«``̀Ø``̀æ``̀J
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô`̀bh  AGQRƒ`̀dG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ∫hC’G Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f
 áÄ«g äô°TÉH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 äÓªëdG  ∞«ãμJ  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ
 π`̀ª`̀©`̀dG ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀°`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀à`̀dG
 ócCÉà∏d  (á`̀fô`̀ª`̀dG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG)  Ö``̀fÉ``̀LC’G
 á£°ûfC’G  »a  πª©dÉH  º¡eÉ«b  ΩóY  øe
 πª©dG ÖMÉ°üd Rƒéj ’ »àdG á«æ¡ªdG
 ∫ƒ°üëdG  ¿hO  øe  É¡àdhGõe  »ÑæLC’G

.∂dòH íjô°üJ ≈∏Y
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫É`̀ bh
 ¬∏dGóÑY øH áeÉ°SCG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
 á∏eÉ°T á£N â©°Vh áÄ«¡dG ¿G »°ùÑ©dG
 á«°û«àØàdG äÓªëdG ∞«ãμàd á∏eÉμàeh
 πª©dG  íjô°üJ  á∏eÉëdG  ádÉª©dG  ≈∏Y
 É¡eÉ«b  ΩóY  øe  ócCÉàdG  ±ó¡H  ,¿ôªdG
 íjô°üàdG  É¡dƒîj  ’  ∫ÉªYCGh  á£°ûfCÉH

.É¡H ΩÉ«≤dG
 Ghô°TÉH  áÄ«¡dG  »°ûàØe  ¿CG  ócCGh
 ≈∏Y  á«°û«àØàdG  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  ∞«ãμJ
 á©HÉàªd  ,¥Gƒ°SC’Gh  ≥WÉæªdG  ∞∏àîe
 áfôªdG ádÉª©dG É¡H Ωƒ≤J »àdG á£°ûfC’G

 ¿ƒfÉ≤∏d  É¡àØdÉîe  Ωó`̀Y  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh
 íjô°üàdG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,äGAGô``̀LE’Gh
 øe …CÉH  ΩÉ«≤dG  ¬∏eÉM ∫ƒîj ’ ¿ôªdG
 ∞dÉîJ  »àdGh  á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  ∫ÉªYC’G
 »a á`̀≤`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dG ø`̀«`̀ fGƒ`̀≤`̀ dGh á`̀ª`̀¶`̀ fC’G
 ≈∏Y  -  É¡æ«H  ø`̀eh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »a  πª©dG  -  ô°üëdG  ’  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S
 hCG  ,»°Sóæ¡dG  hCG  »ª«∏©àdG  ´É£≤dG
 ,Égô«Zh  Iô`̀LC’G  äGQÉ«°S  hCG  »Ñ£dG
 øe  íjô°üJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿hO  øe
 ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  Éªc  ,¢UÉ°üàN’G  á¡L
 ∫ÉªYCG  …CÉH  ΩÉ«≤dG  ¬∏eÉM  ≈∏Y  ô¶ëj
 ájQÉ°S  iô``̀NCG  ø«fGƒb  …CG  Égô¶ëJ
 ø«∏FÉédG áYÉÑdÉc ¿ƒfÉ≤dG áμ∏ªªdG »a
 ºàj  ø``e  ¿CG  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,É`̀gô`̀«`̀Zh
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ºàj  É kØdÉîe  ¬£Ñ°V
 π°üJ  ób  »àdGh  áÑ°SÉæªdG  á«fƒfÉ≤dG

.π«MôàdG ≈dEG
 ó≤a ¬`̀«`̀dEG IQÉ``̀°``̀TE’G Qó`̀é`̀J É`̀ª`̀eh
 »àdG  áfôªdG  ádÉª©dG  OóY  »dÉªLEG  ≠∏H
 òæe  É¡∏«MôJ  hCG  É¡ëjQÉ°üJ  AÉ¨dEG  ºJ
 …CG  ¿ô`̀ª`̀ dG  π`̀ª`̀©`̀dG  íjô°üJ  ø«°TóJ
 1170 ÜQÉ≤j Ée ,äGƒæ°S çÓK ∫ÓN
 äÉWGôà°TÉH Gƒ∏NCG ¿CG ó©H É kfôe ÓeÉY

.íjô°üàdG

 äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  ¿CG  ≈````dEG  QÉ``̀ °``̀ TCG  É`̀ª`̀c
 ≈dEG  ∂dòc  ±ó¡J  áØãμªdG  á«°û«àØàdG
 íjô°üJ  ø«H  ™ªédG  Ωó`̀Y  øe  ócCÉàdG
 ,…QÉéàdG  πé°ùdG  ø«Hh ¿ôªdG  πª©dG
 ™ªéj øe IƒYO ºà«°S ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe
 ≥«aƒJ  ≈`̀dEG  zπé°ùdG{h  z¿ôªdG{  ø«H
 ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ô¡°TCG  6  ∫Ó`̀N  ¬YÉ°VhCG
 íjô°üàdÉH  ®É`̀Ø`̀à`̀M’G  ø«H  √ô««îJ

.…QÉéàdG πé°ùdG hCG ¿ôªdG

 áÄ«¡dG  ¿CG  ≈``̀dEG  »°ùÑ©dG  â`̀Ø`̀dh
 áfôªdG  ádÉª©dG  ¬«LƒJ  ≈∏Y  ¢UôëJ
 íjô°üàdG  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  πÑb  ≈àM
 Éª«a  É¡«∏Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dGh  É`̀gOÉ`̀°`̀TQEG  ≈``̀dEG
 ,É¡H ΩÉ«≤dG  ìƒª°ùªdG ∫ÉªYC’ÉH ≥∏©àj
 øe  É këjô°üJ  Ö∏£àJ  »àdG  ∫É`̀ª`̀YC’Gh
 ∫É`̀ª`̀YC’G  ∂∏J  hCG  ,¢UÉ°üàN’G  á¡L
 π°UGƒJ  É`̀ª`̀c  ,É`̀¡`̀H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG  ´ƒ`̀æ`̀ª`̀ª`̀dG
 ∞∏àîªH  ádÉª©∏d  É¡à«YƒJh  ÉgOÉ°TQEG
 πFÉ°SƒdG  øe  ójó©dG  ∫ÓN øe äÉ¨∏dG
 π°UGƒàdÉH  AGƒ°S  áØ∏àîªdG  á«eÓYE’G
 á«°üædG  πFÉ°SôdG  ∫É`̀ °`̀SQEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ∫Ó```̀N  ø``̀e  hCG  Iô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀ dG
 IhÓY  ,áÄ«¡∏d  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  ™e  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y
 »a á``«``Ñ``æ``LC’G äÉ`̀«`̀dÉ`̀é`̀∏`̀ d »``̀fó``̀ª``̀dG

.áμ∏ªªdG
 áÄ«g  ¢`̀Uô`̀M  »`̀°`̀ù`̀Ñ`̀©`̀dG  Oó```̀Lh
 ≥«Ñ£J  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀ °`̀ S  º`̀«`̀¶`̀æ`̀J
 πª©dG  ¥ƒ°ùd  áª¶æªdG  äÉ°SÉ«°ùdG
 ádGó©dÉH  ¬©àªJh  ,¬àfhôe  ßØëj  ÉªH
 º¡°ùj  ÉªH  ,áeGóà°S’Gh  á«°ùaÉæàdGh
 øμªJ  »`̀à`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  áÄ«H  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

.ÉgQhóH ΩÉ«≤dG ≈∏Y á∏eÉ©dG

 ¿hDƒ`̀ °`̀Th ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G ô```jRh ΩÉ``̀b
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG
 ∞∏N  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 áédÉ©ªd »∏HƒJ á£ëªd ájó≤ØJ IQÉjõH
 π«cƒdG ¬≤aGôj »ë°üdG ±ô°üdG √É«e
 ¢Sóæ¡ªdG  »ë°üdG  ±ô°ü∏d  óYÉ°ùªdG
 IQGOEG  ôjóeh êGƒëdG  ø°ùM º«gGôHEG
 »ë°üdG  ±ô°üdG  ™jQÉ°ûeh  §«£îJ
 ,´QÉ`̀Ø`̀dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  »ëàa  ¢Sóæ¡ªdG
 πª©dG ô«°S πMGôe ≈∏Y ´ÓWÓd ∂dPh
 ™aQ ´hô°ûe øe á«fÉãdG  á∏MôªdG »a
 á«Lƒdƒ«ÑdG  á«FÉæãdG  áédÉ©ªdG  IAÉØc
 õcôe  »`̀a  »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dG  √É`̀«`̀ª`̀d

 .¢ùcÉÑjÉ¡dG ΩÉ¶f ∫Éª©à°SÉH »∏HƒJ
 ôjRƒdG  ™ªàLG  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀Nh
 ácô°T  øY  πãªeh  ´hô°ûªdG  ôjóªH
 øY á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG zƒ`̀jÉ`̀H ô``̀ Jhh ƒ`̀∏`̀H{
 ≈`̀ dEG  ±ó`̀¡`̀j  …ò``̀ dG  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ò«ØæJ
 É k«FÉæK áédÉ©ªdG √É«ªdG IAÉØc ø«°ùëJ
 áédÉ©ªdG √É«ªdG êÉàfEG IOÉjR »dÉàdÉHh

 ±ô°ü∏d  »`̀∏`̀Hƒ`̀J  á£ëe  »`̀a  É`̀«`̀KÓ`̀K
 ¢`̀VGô`̀ZCG  »`̀a  É¡eGóîà°S’  »ë°üdG
 ∫Ó`̀N ø``̀e ,ô`̀«`̀é`̀°`̀û`̀à`̀dGh π`̀«`̀ª`̀é`̀à`̀dG
 120 áédÉ©ªd ájƒ¡J »°VƒëH É¡£HQ
 √É«e  øe  Ωƒ«dG  »a  Ö©μe  ôàe  ∞`̀ dCG
 GRÉ¡L 42 Ö«côJh ,»ë°üdG ±ô°üdG
 á«FÉæãdG  áédÉ©ªdG  á«∏ªY  ™jô°ùàd
 ∫É``ª``YCG Ö``fÉ``L ≈```̀ dEG ï`̀°`̀V á`̀£`̀ë`̀eh
 ,áªFÉ≤dG  á£ëª∏d  iô```̀NCG  á«∏«ªμJ
 ø°ùëàà°S  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ∫É`̀ª`̀à`̀cG  ™`̀eh
 øe  á£ëª∏d  á«HÉ©«à°S’G  á`̀bÉ`̀£`̀dG
 200  ≈`̀dEG  π°üJ  áédÉ©e  √É«e  êÉàfEG
 ¢ùμ©æ«°S Éªe É k«eƒj Ö©μe ôàe ∞dCG
 ≈dEG ,á£«ëªdG áÄ«ÑdG ≈∏Y É kHÉéjEG ∂dP
 ÉgòØæJ »àdG iôNC’G ™jQÉ°ûªdG ÖfÉL
 á∏MôªdG  ´hô°ûe  É¡ªgCGh  IQGRƒ```dG
 »∏HƒJ  á£ëe  á©°SƒJ  ø`̀e  á`̀©`̀HGô`̀dG
 ™°VƒdG  ø«°ùëJ  ≈``̀ dEG  ±ó`̀¡`̀J  »`̀à`̀dG
 èdÉ©à°S  »àdGh  á≤£æªdG  »a  »Ä«ÑdG
 áaÉ°VE’ÉH  É¡d  á≤aóàªdG  äÉ«ªμdG  πc

 äÉ«æ≤àdG çóMCÉH ICÉªëdG áédÉ©e ≈dEG
.IôaGƒàªdG

 »a  RÉ``é``fE’G  áÑ°ùf  â¨∏H  ó``bh
 AÉ¡àf’G ™bƒàªdG øeh %55 ´hô°ûªdG
 øe  »fÉãdG  ™HôdG  »a  ´hô°ûªdG  øe

 πª©dG  ≥jôa  ¿CÉ`̀ H  É kª∏Y  ,2021  ΩÉ`̀Y
 áYÉ°S  ∞dCG  100  õéfCG  ´hô°ûªdG  »a
 Ée ƒgh ¿B’G ≈àM äÉHÉ°UEG ¿hO πªY
 ô«jÉ©ªH ´hô°ûªdG IQGOEG ΩGõàdG ócDƒj

 .áeÓ°ùdG

 á∏eÉμàe  á`̀ £`̀ N  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H  Iô`̀ °`̀ TÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG  :π`̀ ª`̀ ©`̀ dG  ¥ƒ`̀ °`̀ S  á`̀Ä`̀«`̀g  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
zá``̀fô``̀ª``̀dG á``̀ dÉ``̀ª``̀©``̀ dG{ ≈``̀∏``̀Y á`̀ «`̀ °`̀ û`̀ «`̀ à`̀ Ø`̀ à`̀ dG äÓ``̀ ª``̀ ë``̀ dG ∞`̀ «`̀ ã`̀μ`̀ à`̀ d

»ë°üdG ±ô°üdG √É``«e áédÉ©ªd »∏HƒJ á``£ëe ó≤Øàj ∫É¨°TC’G ô``jRh

.»°ùÑ©dG áeÉ°SCG |

 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äó`̀cCG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,ô°†ëàe  ™ªàéªd  Gó`̀jô`̀a  ÉLPƒªf  â∏μ°T  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ΩÓ°ùdG  º`̀YO  »a  ,Éjô°üY  Éé¡fh  ,áàHÉK  Ió«≤Y  ∂∏ªj

.™«ªédG ø«H ¢ûjÉ©àdGh
 ,á«æWƒdG  É¡àaÉ≤ãH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G  âaÉ°VCGh
 É¡FOÉÑeh  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G  É¡ª«bh  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  É`̀¡`̀à`̀HGƒ`̀Kh
 É`̀¡`̀μ`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀Hh ,≥``̀jô``̀©``̀dG É`̀¡`̀î`̀jQÉ`̀à`̀Hh ,á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G
 ¢ûjÉ©Jh  ìÉ`̀à`̀Ø`̀fG  ø`̀e  ¬`̀ H  õ«ªàJ  É``̀eh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ¿ƒfÉ≤dG ádhO »a äÉjôë∏d ¿ƒ°Uh ájOó©à∏d ΩGôàMGh
 ájQÉ°†ëdG  IQƒ°üdG  RGôHG  »a  âª¡°SG  ,äÉ°ù°SDƒªdGh

.»fÉ°ùfE’Gh »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y É¡d πYÉØdG QhódGh
 øe  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬H  π°†ØJ  ÉªH  äOÉ°TCGh
 ¬àdÓL ¢SCGôJ iód ,á«eÉ°S äÉ¡«LƒJh á©«aQ ø«eÉ°†e
 ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  ¢`̀ù`̀eCG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ´ÉªàLG
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ióØªdG  πgÉ©dG  äÉ¡«LƒJ  ¿G  â`̀ë`̀°`̀VhCGh.AGQRƒ`̀dG
 ≥jôa  ¬≤≤M  Éª«a  ô`̀KC’G  ≠dÉH  ¬d  ¿Éc  ¬eÉªàgGh  ¬ªYOh
 »a  ,RQÉH  ìÉéf  øe  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ìhôH  πª©dG  õjõ©Jh  ,ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ò«ØæJ
 √ô¡XCG  …òdG  »FÉæãà°S’G  ¿hÉ©àdGh  ,ádhDƒ°ùe  á«æWh

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμeh á¡LGƒªd øjôëÑdG Ö©°T

 á``jDhô``dGh  áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ¿G  ≈``̀dG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 áÑ∏°üdG áªjõ©dG â≤≤M ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd Iójó°ùdG
 áμ∏ªe  É¡H  â`̀¡`̀LGh  »àdG  áàHÉãdG  á«æWƒdG  IOGQE’Gh
 √òg É¡à°Vôa »àdG á«°SÉ≤dG ±hô¶dG äÉjóëJ øjôëÑdG

.á«ªdÉ©dG áëFÉédG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  á«îjQÉàdG  Iƒ£îdG  ¿G  äó`̀cCG  Éªc
 ó©J  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó``̀YEG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  »`̀a  ióØªdG
 ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ  ≥`̀jô`̀W  ≈∏Y  Éª¡e É«îjQÉJ  GRÉ``é``fEG
 Gôjó≤J  ïjQÉàdG  ∞≤j  ±ƒ°Sh  ,á≤£æªdG  »a  πeÉ°ûdG
 »a  º¡°ùà°S  »àdG  ,áª«μëdG  Iƒ£îdG  √ò¡d  ΩGô`̀à`̀MGh
 á≤£æªdG Üƒ©°Th ∫hód á«ªæàdGh QÉgOR’Gh øeC’G ºYO

.É¡dÉ«LCG πÑ≤à°ùeh

 ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á```̀dÓ```̀L IOÉ```«```≤```H :ÜGƒ`````̀æ`````̀dG ¢``ù``∏``é``e á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ
áÑ∏°U  IOGQEGh  á`̀ «`̀ æ`̀ Wh  á`̀ª`̀jõ`̀©`̀H  ..äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG  RhÉ`̀é`̀à`̀ æ`̀ °`̀ S

 Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ó≤Y
 πªY  ´ÉªàLG  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô`̀ jRh  ôªëdG
 á«fÉªdôÑdG  ¥Éã«ªdG  á∏àc  AÉ°†YCG  ™e
 »°ù«°ùdG  ó`̀ª`̀ë`̀e  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 AÉ°†YC’Gh  ,á∏àμdG  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG
 ,á∏àμdG  ¢ù«FQ ÖFÉf  …ô°ShódG  ≈°ù«Y
 ÖFÉædGh  ,…OGhò``̀ dG  ∞°Sƒj  ÖFÉædGh
 ∫BG …RÉ``̀Z Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh ,…ô`̀°`̀Shó`̀dG Qó``H
 ,…ô`̀£`̀≤`̀dG á`̀ª`̀WÉ`̀a Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dGh ,á``̀ª``̀MQ
 ï«°ûdG Qƒ°†ëH ,…ÉæÑdG QÉªY ÖFÉædGh
 IQGRƒdG π«ch áØ«∏N ∫BG OƒªM øH ódÉN
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ¿Gó«ëdG  ódÉN  .Oh
 ,á«fÉμ°SE’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äÉ°SÉ«°ù∏d
 á©HÉàe  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N  iô`̀L  å«M
 á°ûbÉæeh »fÉμ°SE’G ∞∏ªdG  äGóéà°ùe
 øe  É¡à«Ñ∏J  á«dBGh  ø«æWGƒªdG  äÉÑ∏W

.á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdGh ¿óªdG ∫ÓN
 ô`̀jRh Ö``̀MQ AÉ`̀≤`̀∏`̀dG á`̀jGó`̀H »``̀ah
 ¢UôM kGó``̀cDƒ``̀e  ,ÜGƒ`̀æ`̀ dÉ`̀ H  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG ø``̀e ó``̀jõ``̀e ≈`̀∏`̀Y IQGRƒ``````̀dG

 QhO  ∫Ó``̀N  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™`̀e
 ídÉ°U  ≥«≤ëJ ±ó¡H  ,πÑ≤ªdG  OÉ≤©f’G
 »YÉ°ùe  ≈```̀dEG  kGô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 É¡à£N  ò«Øæàd  Iôªà°ùªdG  IQGRƒ````̀dG
 ,™jQÉ°ûe  øe  ¬æª°†àJ  ÉªH  á«fÉμ°SE’G
 ∫ƒ∏ëdG  ô`̀«`̀aƒ`̀J  »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  ø`̀Y  kÓ`̀°`̀†`̀a
 á«fÉμ°SEG  äÉeóN  ôaƒJ  »àdG  á∏jóÑdG
 ¿CG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe  ,ø«æWGƒª∏d  á`̀jQƒ`̀a
 ø«°Tóàd  IQGRƒdG  äGOGó©à°SG  IQGRƒdG
 AÉ¡àf’G  ó©H  IójóL  á«∏jƒªJ  äÉeóN
 á°UÉîdG  á`̀«`̀FGô`̀LE’G  Qƒ```̀eC’G  π`̀c  ø`̀e

.∂dòH
 ´ƒ°Vƒe  ≈dEG  ´ÉªàL’G  ¥ô£Jh
 …ò`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G •É`̀ °`̀ù`̀bC’G π`̀«`̀LCÉ`̀J
 ,á«fÉªdôÑdG  ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG  á∏àc  ¬`̀à`̀Mô`̀W
 ôªëdG  º`̀°`̀SÉ`̀H  ¢Sóæ¡ªdG  ø`̀ qª`̀K  å`̀«`̀M
 áeƒμëdGh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¢UôM
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G QÉ````̀ KB’G á`̀¡`̀LGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ≈∏Y áÑJôàªdG
 ¿CG  kÉæ q«Ñe  ,z19-ó``«``aƒ``c{  óéà°ùªdG

 ø«æWGƒªdG  »`̀dƒ`̀J  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  IQGRh
 πc  ÉfhQƒc  áëFÉL  øe  øjQô°†àªdG
 ºbQ  »ª«¶æàdG  QGô≤dG  ¿CGh  ,ΩÉªàg’G
 kGOƒ`̀æ`̀H  øª°†àj  2015  áæ°ùd  909
 øjQô°†àªdG ø«æWGƒª∏d í«àJ á«fƒfÉb
 á``̀FQÉ``̀£``̀dG ä’É````ë````dG ø```̀e zkÉ`````̀jOÉ`````̀e{
 ≥`̀FÉ`̀Kƒ`̀dÉ`̀H Ωó``≤``à``dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh
 ÖJôàªdG  …OÉªdG  Qô°†dG  âÑãJ  »àdG
 á≤∏©àªdG  ôFÉ°ùîdG  hCG  áØ«XƒdG  ó≤Øc
 …ò`̀dG ô``̀eC’G ƒ`̀gh ,Iô`̀ë`̀dG ∫É`̀ª`̀YC’É`̀H
 »dÉàdÉHh ,ÉfhQƒc áëFÉL ≈∏Y ≥Ñ£æj
 ø`̀jQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ¿É`̀μ`̀ eEÉ`̀ H
 •É°ùbC’G  π«LCÉJ  äÉÑ∏£H Ωó≤àdG  kÉjOÉe
 ∂∏J  …hP  π«LCÉàH  IQGRƒ``dG  Ωƒ≤à°Sh

.ä’ÉëdG
 ´ƒ°Vƒe  ≈`̀ dEG  AÉ≤∏dG  ¥ô£J  Éªc
 ™jô°ùJ äÉ«dBG åëHh ø«©ØàæªdG OÉëJG
 ≥≤°T  ™jQÉ°ûe  ≈∏Y  ¬≤«Ñ£J  Iô`̀«`̀Jh
 ¿CG  ¿Éμ°SE’G  ôjRh  ócCG  å«M  ,∂«∏ªàdG
 ≈∏Y  ¿Éμ°SE’G  ∂æH  ™e  πª©J  IQGRƒ`̀dG

 »a  äGOÉ`̀ë`̀ JG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ò«ØæJ  áYô°S
 á«æμ°ùdG  äGQÉª©dG  ™jQÉ°ûe  ∞∏àîe
 ø«æWGƒªdG  äÉÑ∏W á«Ñ∏J ≈∏Y πª©dGh

.áHƒ∏£ªdG äÉæ«°ùëàdG å«M øe
 óªëe  ÖFÉædG  OÉ`̀°`̀TCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 á∏àc  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG
 IQGRh  Oƒ¡éH  á«fÉªdôÑdG  ¥Éã«ªdG
 â≤≤M  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,¿Éμ°SE’G
 ∞∏ªdG  ó«©°U  ≈∏Y  kÉ°Sƒª∏e  kGQƒ`̀£`̀J
 øe ¬`̀ë`̀eÓ`̀e â`̀fÉ`̀H …ò``̀dG »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdGh  ¿óªdG  ∫Ó`̀N
 zÉjGõe{  èeÉfôH  øY  kÓ°†a  ,IójóédG
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀≤`̀J »``̀a º`̀¡`̀°`̀SG …ò```̀ dG
 á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  á«Ñ∏Jh  QÉ¶àf’G
 á£∏°ùdG  á≤K  kÉjóÑe  ,â`̀bh  ´ô`̀°`̀SCG  »a
 ,IQGRƒ````̀dG  ¬`̀eó`̀≤`̀J  Éª«a  á«©jô°ûàdG
 ™e  AÉæÑdG  ¿hÉ©àdÉH  ¬Ñ«MôJ  ió`̀HCGh
 πc  ºjó≤J  πLCG  øe  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG
 ôaƒjh  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  Ωóîj  Ée

.ºjôμdG ¢û«©dG πÑ°S ¬d

:¿Éμ°SE’G ôjRh

 •É```̀°```̀ù```̀bC’G π```̀«```̀LCÉ```̀J í``̀«``̀à``̀J ¿É````μ````°````SE’G á```̀ª```̀¶```̀fCG
zÉ```̀ fhQƒ```̀ c{ ø```̀e É```̀jOÉ```̀e ø``jQô``°``†``à``ª``dG ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ ∏`̀ d

 ƒª°S äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh ¢`̀Uô`̀M ø`̀e É`̀bÓ`̀£`̀fG
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG
 á©HÉàeh  ó°Uôd  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe
 õjõ©Jh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  »``̀dÉ``̀gC’G  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  âæ∏YCG  ,º¡©e  π°UGƒàdG
 á«fhôàμdE’G  áFQÉ£dG  äÉ`̀fÉ`̀YE’G  áeóN  ¥Ó`̀WEG
 ¿Éª°Vh  á∏LÉ©dG  äÉLÉ«àM’G  á©HÉàªd  ∂`̀dPh
 »a  á«©ªàéªdGh  á«eóîdG  äÉ``fÉ``YE’G  ºjó≤J

.øμªe âbh ´ô°SCG
 »a á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G á`̀eó`̀î`̀dG √ò``̀g »``̀JCÉ``̀Jh

 á«HƒæédG  á¶aÉëª∏d  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  QÉ``̀WEG
 IóFGôdG  á«æeC’Gh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  õjõ©àd
 π°UGƒàdG äÉ«æ≤J ôÑY ™ªàéªdG ™e π°UGƒàdGh
 πμd  áeó≤ªdG  äÉeóîdÉH  AÉ≤JQÓd  ;áãjóëdG
 á«ªæàdG ºYO ≈dEG ±ó¡J »àdG ,™ªàéªdG íFGô°T
 ¥É£f  »`̀a  á«©ªàéªdGh  á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«eóîdG
 IQô°†àªdG  ä’ÉëdG  πª°ûJ  »àdGh  ,á¶aÉëªdG
 ∫ÓN  ∫RÉæªdG  QGô°VCGh  ,≥jôëdG  çOGƒM  øe
 ä’É`̀ë`̀dG ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H ,QÉ```£```eC’G º`̀°`̀Sƒ`̀e

.á«YÉªàL’G

 ™bƒªdG IQÉjR ôÑY äÉÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°SG ºàjh
www.  á«HƒæédG  á¶aÉëª∏d  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 áÄÑ©àH  ∂```̀ dPh  southern.gov.bh
 º∏°ùJ ºàjh ,É¡Ø«æ°üJ Ö°ùëH áfÉYE’G IQÉªà°SG
 IQƒ°üdÉH  º¡JÉLÉ«àMG  ™aQh  »dÉgC’G  äÉÑ∏W
 èeGôÑdG  IQGOEG  πÑb  øe  É¡à©HÉàeh  á«LPƒªædG
 øe  Rõ©j  ÉªH  ,™ªàéªdG  ¿hDƒ°Th  á«YÉªàL’G
 π°Uh  á≤∏M  É¡fƒμd  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  QhO
 äÉ¡édGh á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe ™e á«∏YÉØJ

 .á°üàîªdG á«eƒμëdG

É«fhôàμdEG á``FQÉ£dG äÉ``fÉYE’G á``eóN ≥∏£J á``«HƒæédG á``¶aÉëªdG

 øHG  º«gGôHEG  ¿É£∏°ùdG  ádÓL  ¢ùeCG  AÉ°ùe  OÓÑdG  QOÉZ
 º«∏bEGh  á`̀j’h  ºcÉMh  ¿É£∏°S  Qóæμ°SG  ¿É£∏°S  ΩƒMôªdG
 ¬JQÉjR  ó©H  ∂`̀dPh  á≤«≤°ûdG  Éjõ«dÉªH  º«¶©àdG  QGO  QƒgƒL
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëH  É¡dÓN  ≈≤àdG  áμ∏ªª∏d

.ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ¿É£∏°ùdG  ádÓL  ´GOh  »a  ¿Éch
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »°üî°ûdG  πãªªdG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH

.¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëeh

 OÓÑdG QOÉZ Éjõ«dÉªH º«¶©àdG QGO QƒgƒL º«∏bEGh áj’h ºcÉM

 øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ™ªàLG
 á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG
 ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G ô`̀Ñ`̀Y ,á``̀«``̀dhó``̀dG ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ ∏`̀ d
 ƒfÉØ«à°S ó«°ùdG ™e »FôªdG »fhôàμdE’G
 º`̀eCÓ`̀ d º`̀«`̀≤`̀ª`̀dG ≥`̀°`̀ù`̀æ`̀ª`̀dG ƒ`̀JÉ`̀æ`̀«`̀à`̀«`̀H
 ,áHÉfE’ÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  IóëàªdG
 IóëàªdG ºeC’G èeÉfôÑd º«≤ªdG πãªªdGh

.»FÉªfE’G
 QƒàcódG  ÖMQ  ,´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 áμ∏ªe  ø«H  áªFÉ≤dG  IAÉæÑdG  ácGô°ûdÉH
 ,IóëàªdG  º```̀eC’G  áª¶æeh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀ dGh ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dÉ`̀H kGó`̀ «`̀ °`̀ û`̀e
 º`̀eC’G  èeÉfôH  É¡≤∏£j  »àdG  Iõ«ªàªdG
 ºYO  ≈`̀dEG  áaOÉ¡dGh  ,»FÉªfE’G  IóëàªdG

 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  Oƒ¡L
.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  π`̀ «`̀ch  ó````cCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d
 ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG âëJ
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 IQGó°U »a  »JCÉJ  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ™e  ÜhÉéàdGh  πYÉØàdG  »a  ºdÉ©dG  ∫hO
 Gô«°ûe ,IóëàªdG ºeC’G ÇOÉÑeh ±GógCG
 ôjƒ£J  »YÉ°ùe  ≈``̀dEG  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a
 ™bƒªdG  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  QÉ`̀WEG
 ¿hÉ©àdG QÉWEG á≤«Kh ≈dEG ø«ÑfÉédG ø«H
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  »é«JGôà°S’G

.(2020-2022)  øe äGƒæ°ù∏d
 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG  QƒàcódG  í°VhCGh 

 øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿CG  áØ«∏N ∫BG  óªMCG  øH
 πª©d  äÓ«¡°ùàdGh  πÑ°ùdG  π`̀c  äô`̀ah
 ≈∏Y á``̀«``̀ª``̀eC’G  Ö`̀ JÉ`̀μ`̀ ª`̀ dGh è``̀eGô``̀Ñ``̀dG
 ≥«°ùæàdG ¿Éª°†d É k©e πª©dGh ,É¡«°VGQCG
 É kgƒæe  ,Ió`̀ jó`̀L  ¢`̀Uô`̀a  ±É°ûμà°SGh
 äGôÑîdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG
 á`̀«`̀ª`̀eC’G äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ÜQÉ``é``à``dGh
 ájƒªæàdG  äÉjƒdhC’G  ≥«≤ëàd  ,IóFGôdG

.á«æWƒdG
 º«≤ªdG  ≥°ùæªdG  øªK  ,¬ÑfÉL  øe
 ºeC’G èeÉfôÑd º«≤ªdG πãªªdGh áHÉfE’ÉH
 ,ƒJÉæ«à«H  ƒfÉØ«à°S  »FÉªfE’G  IóëàªdG
 äÉbÓ©H AÉ≤JQÓd øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L
 ≈dEG  IóëàªdG  ºeC’G  áª¶æe ™e ¿hÉ©àdG

.áaÉc äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y ÖMQCG ¥ÉaBG

∫hO IQGó``̀°``̀U »`̀ a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG :á`̀ «`̀ dhó`̀ dG ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀∏`̀ d á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG π`̀ «`̀ ch
IóëàªdG  º``̀ eC’G  ÇOÉ`̀ Ñ`̀ eh  ±Gó```̀gCG  ™`̀e  ÜhÉ`̀é`̀à`̀dGh  πYÉØàdG  »`̀a  º`̀dÉ`̀©`̀dG

.óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG .O |
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 ∂∏e ádÉ°SQ ..ΩÓ°ùdG
Ö«W Ö©°Th ..º«μM

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 òë°ûjh ,¬Ñ©°ûH ôîàØj Ée ÉªFGO …òdG ,º«μëdG ∂∏ªdGh º«¶©dG óFÉ≤dG ¿EG
 ìhôdG  ô°ûfh  ,¬©ªàée  »a  á©«aôdG  º«≤dG  õjõ©J  ≈∏Y  ¢Uôëjh  ,¬dÉLQ  ºªg
 ¢ùjôμJh ,¬JÉ°ù°SDƒe »a ºjôμàdGh ôjó≤àdG áaÉ≤K ºYOh ,√OGôaCG ø«H á«HÉéjE’G
 ìÉàØf’G  RGô``̀HEGh  ,¬JÉfƒμe  ø«H  ô``NB’G  ∫ƒÑbh  ´ƒæàdGh  ájOó©àdG  ΩGô`̀à`̀MG
 ..ÉfƒfÉbh  Éé¡f  ,ÓªYh  ’ƒb  ,êQÉîdGh  πNGódG  »a  ™«ªédG  ™e  ¢ûjÉ©àdGh
 ,´Éé°T óFÉb ƒg ..QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh øeC’G á∏©°Th ,ΩÓ°ùdG ádÉ°SQ ÓeÉM
 ,™ªLCG  ºdÉ©dGh  ,¬àeCGh  ¬Ñ©°T  ídÉ°Uh ô«îd  ,Iójó°S  ájDhQ  ¬jód  ,Ö«W Ö©°ûd
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ƒgh

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG
 ¢ù∏ée á°ù∏éd ¬°SDhôJ  ∫ÓN ¢ùeC’ÉH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL ¬H  π°†ØJ  Ée
 á«æjôëH ÇOÉÑeh º«≤d ,á©«aQ ø«eÉ°†e »g ,ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG
 á∏Môe º°†N »a ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ¬àdÓL É¡«∏Y ócCG ,áàHÉK áî°SGQ ,á«æWh
 Ö«£dG »æjôëÑdG Ö©°ûdG ¬H õ«ªàj ÉªH ,™«ªédG ôcòjh ,ºdÉ©∏d ø∏©«d ,IójóL
 íeÉ°ùJ  øe  á∏«°UC’G  á«æjôëÑdG  ¬àjƒg  »a  á«°SÉ°SCG  äÉª°S  øe  ,¥PÉ`̀ë`̀dGh
 ,»æjôëÑdG øWGƒªdG ôgƒL √QÉÑàYÉH ,ôNBÓd πÑ≤Jh ,ΩÓ°ù∏d ÖMh ,¢ûjÉ©Jh

.π«°UC’G ¬fó©eh
 É≤ah ,ÉjOÉ«°S  GQGôb  äòîJG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øeDƒJh ,¬«∏Y ¢û«©J …òdG »é«JGôà°S’G QÉ«îdÉH âμ°ùªJh ,É«∏©dG É¡àë∏°üªd
 π¶«°S áYÉé°T Iƒ£N »a ,zΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG{ ™«bƒJ ôÑY ,ΩÓ°ùdG ƒgh ,¬H
 »ah ,Iô«Ñc  á«dhO  IOÉ°TEGh  ºYOh ó«jCÉJ  πX »a ,ôgódG  ióe ïjQÉàdG  Égôcòj

.Iõ«ªàe á«æWh ∞bGƒe πX
 ..∂dòc  ¢ùeC’ÉHh  ..™«bƒàdG  ó©Hh  ..zΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó`̀YEG{  ™«bƒJ  πÑb
 πMh  ,»æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ¥ƒ≤Mh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ºYO{  ádCÉ°ùe  âfÉc
 âHGƒãdG  øe  zá«Hô©dG  IQOÉÑªdGh  á«dhódG  á«Yô°ûdG  äGQGô≤d  É≤ah  ,ø«àdhódG
 πc  óæYh  ,áÑ°SÉæeh  πØëe  πc  »a  Gô«ãc  äQôμJ  óbh  ,áî°SGôdG  á«æjôëÑdG
 ¢ù«d Éæg ΩÓ°ùdG ¿CG  »a ,»æjôëÑdG ∞bƒªdG ó«cCÉJh ¿É«Ñd ,»æjôëH ∫hDƒ°ùe
 É¡Ñ©°Th á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG πLCG øe ΩÓ°ùdG ¬æμdh ,π«FGô°SEG ádhO ™e ΩÓ°ùdG

 .á∏eÉc á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ∂dòch ,≥«≤°ûdG
 …òdG è¡æ∏d  Éfó«jCÉJh ÉæªYO ócDƒf ¿CG  ,ø«°ü∏îe ø«æWGƒªc Éæ«∏Y »¨Ñæj
 ióØªdG ∂∏ªdG IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ºdÉ©∏d øgôÑf ¿CGh ,óFÉ≤dG ∂∏ªdG ¬æ∏YCG
 ¬«∏Y Éæ«HôJ ÉªH ôîàØfh õà©f ,™«ªédG πLCG øeh ™«ªé∏d ΩÓ°ùdG ádÉ°SQ πªëJ
 πeÉ©àdGh ôNB’G ∫ƒÑb »ah ,íeÉ°ùàdGh ìÉàØf’Gh ¢ûjÉ©àdG »a ÇOÉÑeh º«b øe
 »ªëfh ,ádOÉÑàªdG á≤ãdG Rõ©fh ,π°UGƒàdG Qƒ°ùL óªfh ,äÉbÓ©dG »æÑf ,¬©e
 ,á«Hô©dG á«°†≤dG ºYO »a ôªà°ùfh ,ôNBÓdh Éæd ô«N ¬«a Ée ≥≤ëfh ,ÉæëdÉ°üe

 .É¡∏Ñ≤à°ùeh øjôëÑdG »gh ,ájô«°üªdG ≈dhC’G Éæà«°†≤H ∂°ùªàf Éªc ÉeÉªJ
 ,áÑ«£dG ¢VQC’G √òg »a äódh »æfCÉH õàYCGh ,»æjôëH »æfCG ôîàaG ..º©f
 …òdG  ó∏ÑdG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe  »æfCG  »Jƒ°U  ≈∏YCÉH  ø∏YCGh  »°SCGQ  ™`̀ aQCGh
 ÇOÉÑeh  ,á«eÓ°SEG  º«bh  ,»HôY  AÉªàfGh  ,á∏«°UCG  áaÉ≤Kh  ,≥jôY  ïjQÉJ  ¬jód
 ™é°TC’ ..RGõàY’Gh ôîØdGh ÖëdG πμa ..º«μM ∂∏eh º«¶Y óFÉbh ..á«fÉ°ùfEG

.Üƒ©°ûdG Ö«WCG øe ∑ƒ∏ªdG

 ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  IQGOEG  â∏Ñ≤à°SG
 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  »©eÉédG  óªM
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe
 ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 ≥aGôªdG  ó`̀aƒ`̀dGh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ``∏``dG  Qƒ°†ëH  ¬`̀ d
 óFÉb  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG  á«£Y  øH  ¿Éª∏°S
 âeÉb  É`̀e  ≈∏Y  ´Ó`̀WÓ`̀d  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ΩÉ¶ædG »a √ôjƒ£àH ≈Ø°ûà°ùªdG IQGOEG
 (HOPE)  »ë°üdG  »JÉeƒ∏©ªdG

 .(ERP) …QGOE’Gh
 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ™`̀∏`̀WGh
 ≈∏Y ôFGõdG óaƒdGh ¬∏dGóÑY øH óªëe
 »JÉeƒ∏©ªdG ΩÉ¶ædG øY π°üØe ¢VôY
 …QGOE’Gh  (HOPE)  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 º¶f  IQGOEG  â`̀eÉ`̀b  …ò```̀dG  (ERP)
 √ôjƒ£àH  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  äÉeƒ∏©ªdG
 ≈°VôªdG  á`̀aÉ`̀c  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  á«Ñ∏àd
 »ë°U  »JÉeƒ∏©e  ΩÉ¶f  ΩGóîà°SÉH
 ≥«bOh »fBG  ΩÉ¶f  øª°V (HOPE)
 »æjôëH  πμd  ¿ƒμj  ¿CG  ±ó¡H  ,ø`̀eBGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  óMGh  »ÑW  ∞∏e
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ¬``̀î``̀jQÉ``̀J ≈``̀∏``̀Y π`̀ª`̀à`̀°`̀û`̀J
 áaÉ°VE’ÉH  ,á∏eÉμàe  áeƒ¶æe  øª°V
 …ò``dGh  (ERP)  …QGOEG  ΩÉ`̀¶`̀f  ≈``̀dEG

 äÉ«∏ª©dG  áaÉμH  Ωƒ≤j  ¿CG  ¬fCÉ°T  ø`̀e
 ¥GQhC’ÉH áfÉ©à°S’G ¿hO øe ájQGOE’G
 IQGOE’  πeÉμàeh  óMƒe  ΩÉ¶f  øª°V
 ,á«dÉªdG  IQGOE’G  ,ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG
 äÉjôà°ûªdG  IQGOEGh  ¿RÉîªdG  IQGOEG
 ø«dhDƒ°ùªdG  óYÉ°ùj  Éªe  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 PÉîJG ≈∏Y ≈Ø°ûà°ùªdG »a ø«jò«ØæàdG
 πμH  áª«∏°ùdGh  á`̀≤`̀«`̀bó`̀dG  äGQGô``̀≤``̀dG
 IOƒL  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ™e  á`̀bOh  áYô°S
 ¿Éª°†d  É¡≤«KƒJh  á`̀jQGOE’G  äÉ«∏ª©dG
 ≈Ø°ûà°ùªdG  πNGO  πª©dG  ô«°S  ø°ùM
 äÉeóîdG ø«°ùëJ ±ó¡H ´ô°SCG πμ°ûH
 ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG ,ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀∏`̀ d á`̀eó`̀≤`̀ ª`̀ dG

 .øjOQƒªdGh
 Ö`̀«`̀Ñ`̀W ≥``̀ jô``̀ Ø``̀ dG ió```````HCG ó````̀ bh
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG
 Q qƒ`̀£`̀ª`̀dG ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG äGQó``̀≤``̀H ¬`̀HÉ`̀é`̀YEG

 ádƒ¡°Sh ¬àbO ,¬FGOCG  áYô°S ,¬JAÉØch
 á°UÉîdG á«Ñ£dG äÉeƒ∏©ª∏d ∫ƒ°UƒdG
 ¬JƒYO É¡Lƒe ,äGQGOE’ÉHh ¢†jôªdÉH
 áfÉ©à°SÓd  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  øe  ójó©∏d
 ≥«Ñ£J  »a  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  äGôÑîH
 Iõ«ªe  äÉeóN  ºjó≤àd  ΩÉ¶ædG  ¢ùØf
 »``̀MGƒ``̀f ≈``à``°``T »```̀a ø``«``©``LGô``ª``∏``d
 AÉ≤∏dG  ΩÉàN  »ah  .á«Ñ£dG  äÉeóîdG
 øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG OÉ°TCG
 QhóHh  äGQGOE’É``̀H  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 Gòg  ôjƒ£J  »`̀a  ≈Ø°ûà°ùªdG  IQGOEG
 AGƒ`̀∏`̀dG  ≈``̀dEG  √ôμ°T  É¡Lƒe  ,ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG
 ¬∏dG  á«£Y  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ö«ÑW
 èeÉfôÑdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dGh  áØ«∏N  ∫BG
 ¿hÉ©àdG ø°ùM ≈∏Y ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh
 Iô«°ùe »a º¡°ùj Ée πc »a ≥«°ùæàdGh
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ë°üdG Qƒ£àdG

 AGOCG  á``Yô°Sh  IAÉ``ØμH  ó``«°ûj  á``ë°ü∏d  ≈``∏YC’G  ¢``ù«FQ
ó``ªM  ∂``∏ªdG  ≈``Ø°ûà°ùªH  »``ë°üdG  »``JÉeƒ∏©ªdG  ΩÉ``¶ædG

 :ÜÉjO ó«dh Öàc
 áÑ°ùf  IOÉjR  ≈∏Y  ôªà°ùªdG  É¡°UôM  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  IQGRh  äócCG
 »a  á«æjôëÑdG  QOGƒμdG  ≈∏Y  OÉªàY’G  ôÑY  ™ÑàªdG  É¡é¡f  ≥ah  ∂`̀dPh  ,áfôëÑdG
 øe  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ôÑY  ¬dhGóJ  ºàj  Ée  áë°U  á«aÉf  ,∫hC’G  ΩÉ≤ªdG
 øjôëÑdG QÉ£e ácô°T »a IôZÉ°T ∞FÉXh øY ájƒ«°SBG á¨∏H ¢UÉî°TC’G óMCG ¿ÓYEG

.ø««æjôëÑdG ô«¨d
 ™e π°UGƒJ ¬fCG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d íjô°üJ »a »©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG ócCGh
 áë°U ΩóY ¬d ócCG …òdG ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh óªMCG øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG
 ø««æjôëÑdG  ô«¨d  IôZÉ°T  ∞FÉXh  øY  zÉjó«e  ∫É«°Tƒ°ùdG{  ôÑY  ¬éjhôJ  ºàj  Ée
 ¥ÉØJ’G ºJ ÉªH áeõà∏e ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRh ¿CGh ,øjôëÑdG QÉ£e »a
 Ö°ùf IOÉjRh ø«æWGƒªdG ≈∏Y OÉªàY’G ∫ÓN øe á«HÉ«ædG áfôëÑdG áæéd ™e ¬«∏Y

.áfôëÑdG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  ø««°VÉªdG  ø«eƒ«dG  ∫ÓN  ô°ûàfG  óbh
 IôZÉ°T ∞FÉXh ôaGƒJ øY ájƒ«°SBG  á¨∏H çóëàj ¢UÉî°TC’G óMC’ »Jƒ°U ¿ÓYEG

.∞FÉXƒdG ∂∏àd Ωó≤àdG á≤jôWh øjôëÑdG QÉ£e »a
 π«gCÉJh  ∞«XƒJ  ºJ  ¬fCÉH  ¬¨∏HCG  äÓ°UGƒªdG  ôjRh  ¿CG  ≈dEG  »©«ØædG  QÉ°TCGh

 .ójóédG QÉ£ªdG »a GôNDƒe É«æjôëH 150

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d »©«ØædG ÖFÉædG

 ∞FÉXh ø``Y ∫hGóàj Ée ≈``Øf äÓ°UGƒªdG ô``jRh
 øjôëÑdG QÉ``£e »``a ø``««æjôëÑdG ô``«¨d Iô``ZÉ°T

 ¿Éª¶æj zõjõ©dGóÑY ∂``∏ªdG IQGO{ h z»aÉ≤ãdG ≈``°ù«Y{

ájOƒ©°ùdG á``«æjôëÑdG äÉ``bÓ©dG ï``jQÉJ ∫ƒ``M Ihó``f

 áμ∏ªªdÉH  õjõ©dGóÑY  ∂∏ªdG  IQGO  ™e  ¿hÉ©àdÉH  »aÉ≤ãdG  ≈°ù«Y  õcôe  º¶æj
 øe  ájOƒ©°ùdG  á«æjôëÑdG  äÉbÓ©dG{  ¿Gƒæ©H  á«aÉ≤K  Ihó`̀f  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 kAÉ°ùe  8:00  áYÉ°ùdG  »a  AÉ©HQC’G  G kóZ  ∂dPh  zá«∏ëªdG  á«îjQÉàdG  ≥FÉKƒdG  ∫ÓN
 ≥FÉKh  IhóædG  ¢Vô©à°ùJh  .á«fhôàμdE’G  ΩhR  á°üæe  ôÑY  ,(øjôëÑdG  â«bƒàH)
 ,ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  áØ∏àîªdG  Ö≤ëdG  ∫ÓN  äÉbÓ©dG  ≥ªY  ø«ÑJ  á«îjQÉJ
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ódÉN  ï«°ûdG  QƒàcódG  øe  πc  É¡«a  çóëàjh
 ∫ÓW QƒàcódG PÉà°SC’Gh ,»aÉ≤ãdG ≈°ù«Y õcôªd …ò«ØæàdG ôjóªdG AÉæeC’G ¢ù∏ée
 øH  óªëe  ΩÉeE’G  á©eÉéH  ô°UÉ©ªdGh  åjóëdG  ïjQÉàdG  PÉà°SCG  »Øjô£dG  ódÉN  øH

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH á«eÓ°SE’G Oƒ©°S

 ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  ¢ù«FQ  OÉ°TCG
 ídÉ°üdG  í`̀dÉ`̀°`̀U  ø``H  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 Iô°†M  É¡¡Lh  »àdG  á«eÉ°ùdG  áª∏μdÉH
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ∫ÓN  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀Y’G  á°ù∏édG  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ¢`̀SDhô`̀ J
 ÖMÉ°U Qƒ°†ëH ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏éªd
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 á«ªgCG á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG äócCG å«M
 áaÉc  øe  IófÉ°ùªdG  Oƒ¡édG  á∏°UGƒe
 äGAGôLE’ÉH  ºgó«≤Jh  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG
 »a  áªgÉ°ùª∏d  ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG

.AÉHƒdG QÉ°ûàfG øe óëdG
 ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  ¢ù«FQ  √ƒ`̀fh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U IOÉ``̀ °``̀TEÉ``̀ H Oó``̀°``̀ü``̀dG Gò```̀g »``̀a
 äGAGô`̀LE’É`̀H  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓédG
 á«bÉÑà°S’G  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á``jRGô``à``M’G
 √ô¡XCG  …ò`̀dG  »FÉæãà°S’G  ¿hÉ©àdÉHh
 ™e õ`̀jõ`̀©`̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e Ö`̀©`̀°`̀T
 â∏ªY  »`̀à`̀dG  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 á¡LGƒe  »a  ájõgÉédG  äÉbÉW  ≈°übCÉH
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμeh
 ádÓL  øe  äÉ¡«LƒàH  ádhódG  q¿CG  kÉæ«Ñe
 áaÉc äôî°Sh OQGƒªdG πc äôah ∂∏ªdG
 á«dÉªdGh  á«Ñ£dGh  ájô°ûÑdG  äÉ«fÉμeE’G

.√QÉKBG øe óëdGh AÉHƒdG á¡LGƒªd
 ádÓL äÉ¡«LƒJ q¿CG  ídÉ°üdG ócCGh
 á∏°UGƒàªdG  ¬à©HÉàeh  Iôªà°ùªdG  ∂∏ªdG
 ≠dÉÑdG  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  Ohó`̀ë`̀eÓ`̀dG  ¬`̀ª`̀YOh
 ™ªàéªdG ΩƒªYh äGQGRƒdG áaÉc Oƒ¡éd
 RhÉéàd  øjôëÑ∏d  ¿É```eC’G  ΩÉª°U  »`̀g
 áªjõ©H  á`̀æ`̀gGô`̀dG  á«ë°üdG  ±hô`̀¶`̀dG
 Oƒ¡é∏d  IófÉ°ùe  ôÑcCG  πãªJh  ,äÉÑKh
 √òg  á¡LGƒªd  á«FÉæãà°S’Gh  Iô«ÑμdG
 mπªY øe √Éfó¡°T Ée ∫ÓN øe áëFÉédG
 RÉàªj ÉªHh ,π°UGƒàeh m¢ü∏îe m»æWh

 …ó°üà∏d  IôHÉãeh  môÑ°Uh  má`̀bO  øe  ¬H
 ƒª°S  IOÉ«≤H  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd
 áHhDhO  á©HÉàeh  ±Gô°TEÉHh  ó¡©dG  »dh

.»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øe
 áμ∏ªe  q¿CG  ≈`̀∏`̀Y  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  Oó`̀°`̀Th
 IòØdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  øjôëÑdG
 IOGQEÉ``̀ Hh  áªjõ©H  â`̀¡`̀LGh  áª«μëdGh
 á«°SÉ≤dG  ±hô``̀¶``̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀J  äÉ`̀Ñ`̀ Kh
 ,á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  √òg  É¡à°Vôa  »àdG
 »fÉ°ùfE’Gh »æWƒdG πª©dG ø«H â©ªLh
 á¡L  øe  áëFÉédG  á¡LGƒªd  ¢ü∏îªdG
 ≈∏Y  É¡JÉ«YGóJ  ICÉ``̀Wh  ø`̀e  ∞«Øîà∏dh
 ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G áeÉ©dG IÉ«ëdG
 kGôjó≤J  É¡Ñ°ùcCG  Éªe  ,iô``̀NCG  á¡L  ø`̀e

.kÉ©«aQ kÉ«dhO
 ¢ù«FQ  ó`̀cCG  ,π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh
 ΩGõ`̀à`̀d’G  á`̀«`̀ª`̀gCG  ájôØ©édG  ±É````bhC’G
 ájQhô°†dG  äGAGô``̀LE’Gh  äÉ¡«LƒàdÉH
 á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG É¡àæ∏YCG »àdG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 Oôa πμH âHÉgCG »àdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée

 á«dhDƒ°ùªdÉH »∏ëàdG ™ªàéªdG OGôaCG øe
 OGôaCGh  ¬∏gCGh  ¬æWh  √ÉéJ  á«©ªàéªdG
 õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y å``̀ë``̀dG ô`̀ Ñ`̀Y ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  áaÉμH  ΩGõàd’G

.πÑ≤ªdG ôHƒàcCG 1 ≈àM ø«YƒÑ°SCG Ióe
 ÜhÉéàdG  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  √ƒ`̀f  Éªc
 AGóædG  ™`̀e  ™ªàéªdG  ±É`̀«`̀WCG  áaÉc  ø`̀e
 Ö«ÑW ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ¬`̀≤`̀∏`̀WCG …ò``̀dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG
 ¢ù«FQ áë°ü∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG  ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG
 âëJ  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ÉYO  å«M  ,zøjôëÑ∏d  -  Ωõà∏f{  QÉ©°T
 Ωó``̀Yh π`̀eÉ`̀μ`̀ dG ó`̀«`̀≤`̀à`̀dG ≈```̀ dEG ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 »àdG  äGAGô```̀LE’G  ≥«Ñ£J  »a  ¿hÉ¡àdG
 áªgÉ°ùª∏d  •ÓàN’G  π«∏≤J  »a  º¡°ùJ
 ¢†ØNh ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG »a á«dÉ©ØH

.√QÉ°ûàfG ä’ó©e
 IQGOE’G  q¿CG  ≈`̀ dEG  ídÉ°üdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 »a áª¡ªdG äGƒ£îdG øe ójó©dÉH âeÉb
 ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdG  ™«ªL  ™e  π°UGƒàdG
 ΩGõ`̀à`̀ d’G  ≈`̀∏`̀Y  º¡ãëd  äÉ«æ«°ùëdGh
 ,äGAGô```````̀LE’Gh §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dÉ`̀H π`̀ eÉ`̀μ`̀ dG
 kGô`̀«`̀Ñ`̀c kÉ`̀ eÉ`̀ª`̀ à`̀gGh kGô``jó``≤``J äó````̀Lhh
 Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  á«ªgCÉH  ™«ªédG  ø`̀e
 Iô°UÉëe  »a  ádhódG  Oƒ¡L  IófÉ°ùeh
 ®ÉØëdGh  ìGhQC’G  ájÉªëd  AÉHƒdG  Gòg
 OGô````aCG ™`̀«`̀ª`̀L á``eÓ``°``Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y

.™ªàéªdG
 ídÉ°üdG OóL ¬ëjô°üJ ΩÉàN »ah
 ≠dÉÑdG  ájôØ©édG  ±ÉbhC’G  IQGOEG  ôjó≤J
 QOGƒμdGh »æWƒdG »Ñ£dG ≥jôØdG Oƒ¡éd
 »àdGh IófÉ°ùªdGh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG
 ßØM  QÉWEG  »a  ¢ù«ØædGh  »dÉ¨dG  âdòH
 ¬∏dG  á`̀«`̀YGO  ,™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 ÉææWh  ø`̀Y  AÓ`̀Ñ`̀dG  ™`̀aô`̀j  ¿CG  ¬fÉëÑ°S
 ™«ª°S  ¬fEG  ..áÑWÉb  á«fÉ°ùfE’Gh  õjõ©dG

 .AÉYódG Ö«ée

:zájôØ©édG{ ..»æWƒdG ≥jôØdG äÉ¡«LƒàH ΩGõàd’G ≈dEG âYO

 ¿É```̀ eC’G ΩÉ`̀ª`̀ °`̀U π`̀ã`̀ª`̀J ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG äÉ`̀¡`̀ «`̀Lƒ`̀J
á`̀ æ`̀ gGô`̀ dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ±hô```¶```dG RhÉ``é``à``d

.ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ |

 ÉgòØæJ  »àdG  á«∏YÉØàdG  á«ªbôdG  äGô°VÉëªdG  ≈`̀dhCG  äó¡°T
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’ÉH  »ª∏©dG  åëÑdG  IQGOEG
 ôãcCG á«°VGôàaG ¢ü°üM ƒëf{ ¿Gƒæ©H ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH
 øe  G kô«Ñc  k’ÉÑbEG  ,zº«∏©àdG  »a  º«à°S  äGQÉ¡e  ∞«XƒJ  :á«∏YÉØJ
 º∏©e 1400 øe ôãcCG ácQÉ°ûª∏d Ωó≤J å«M ,äÉª∏©ªdGh ø«ª∏©ªdG

.§≤a 100 ƒg ácQÉ°ûª∏d Üƒ∏£ªdG Oó©dG ¿CG ºZQ ,áª∏©eh
 á°ù°SDƒe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  âª«bCG  »àdG  Iô°VÉëªdG  âaó¡à°SGh
 »ª∏©e IQGRƒdÉH á∏°üdG äGP á«ª«∏©àdG äGQGOE’Gh ,z…ÓH ôØ«∏c{
 ,á«ª«∏©àdG πMGôªdG ∞∏àîe øe Üƒ°SÉëdGh Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG
 ∫hÉæàJ  »àdG  á«fÉéªdG  äGô°VÉëªdG  øe  á∏°ù∏°S  øª°V  ∂`̀ dPh
 äGQÉ°ùªdG ójóëJh ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ôjƒ£J ∫ƒM áª¡e QhÉëe
 6  ïjQÉàH  á«fÉãdG  Iô°VÉëªdG  ó≤©à°S  å«M  ,áÑ∏£∏d  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 AÉ«dhCG IóFÉØd ,zπÑ≤à°ùª∏d ∂æHG ó©J ∞«c{ ¿Gƒæ©H ,πÑ≤ªdG ôHƒàcCG

 ≈∏Y º¡FÉæHCG IóYÉ°ùe øe º¡æ«μªàd ,ájƒfÉãdG á∏MôªdG áÑ∏W QƒeCG
 ¥ƒ°S »a áYQÉ°ùàªdG äGô«¨àdG πX »a ,»æ¡ªdG ºgQÉ°ùe QÉ«àNG
 ,πÑ≤ªdG ôHƒàcCG 28 ïjQÉàH ó≤©à°ùa áãdÉãdG Iô°VÉëªdG ÉeCG ,πª©dG
 ô«¨àj  ºdÉ©dG{  ¿GƒæY  πªëJh  ,ájƒfÉãdG  á∏MôªdG  áÑ∏W  ÖWÉîàd
 ≈dEG ±ó¡J »àdGh ,z?»∏Ñ≤à°ùªdG ∂°ü°üîJ »a äôμa πg :áYô°ùH
 øe πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe »a áYQÉ°ùàªdG äGô«¨àdÉH »YƒdG ô°ûf

 .äGQÉ¡ªdGh äÉ°ü°üîàdG
 äGô°VÉëªdG  øY  ≥`̀M’  â`̀bh  »a  G kOó`̀é`̀e  ¿Ó``̀YE’G  ºà«°Sh
 k’Éªμà°SG ∂dP »JCÉjh .É¡«a π«é°ùàdG á«Ø«c í«°VƒJ ™e ,á∏Ñ≤ªdG
 áfÉeC’ÉH »ª∏©dG åëÑdG IQGOEG ÉgòØæJ »àdG äGQOÉÑªdGh ™jQÉ°ûª∏d
 á«é«JGôà°S’G  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëàd  ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG
 º«∏©J  ≈∏Y  ócDƒJ  »àdG  ,Ω2024-2014  »ª∏©dG  åëÑ∏d  á«æWƒdG

.º«à°S á«æ≤J ôÑY á°Sóæ¡dGh äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG

Iô°VÉ``ë`e »a ácQÉ°û``ª∏``d  ¿ƒ``eó≤``àj º∏©e 1400
 á`̀«`̀ °`̀VGô`̀à`̀a’G ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ∫ƒ```̀M zá``«``Hô``à``dG{

 á©eÉédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  â``̀YO
 ΩÓ`̀YE’Gh  áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ≥jƒ°ùà∏d
 óªëe  Iô``̀FÉ``̀K  IQƒ``̀à``̀có``̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H
 ø`̀jó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀ dG …hGô``̀«``̀°``̀û``̀dG
 á©eÉédG  èeGôH  ™«ªL  »a  ø«dƒÑ≤ªdG
 ≈`̀dEG  ,2021/2020  »`̀°`̀SGQó`̀dG  ΩÉ©∏d
 ¬àeÉbEG  Qô≤ªdG  záÄ«¡àdG  Ωƒ`̀j{  Qƒ°†M
 ôÑªàÑ°S22  ≥aGƒªdG  zAÉKÓãdG{  Ωƒ«dG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  2020

.»∏YÉØàdG
 ø«ÑZGôdG áÑ∏£dG …hGô«°ûdG âYOh
 »éjôN  ø`̀e  á©eÉédÉH  ¥É`̀ë`̀à`̀d’G  »`̀a
 äÉ©eÉL  ø`̀e  ø«∏≤àæªdG  hCG  ájƒfÉãdG
 äGƒ£îH ΩÉ«≤dÉH áYQÉ°ùªdG ≈dEG iôNCG
 OGƒªdG π«é°ùJ ºK ∫ƒÑ≤dG äÉÑ∏W ºjó≤J

.»∏YÉØàdG »fhôàμdE’G π°UGƒàdG ôÑY
 íjô°üJ  »`̀a  …hGô«°ûdG  äó``̀cCGh
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG á``̀©``̀HÉ``̀à``̀e á``̀ «``̀ª``̀gCG »`̀Ø`̀ë`̀ °`̀U
 ôÑY  záÄ«¡àdG{  äÉ«dÉ©a  øjóéà°ùªdG
 øe  »∏YÉØàdG  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 IÉ`̀«`̀ë`̀dG »``̀a º`̀¡`̀LÉ`̀eó`̀fG á`̀Yô`̀°`̀S π```̀LCG
 á«ªjOÉcC’G  ÉgOÉ©HCG  ∞∏àîªH  á«©eÉédG
 ≥`̀«`̀bó`̀dG ±ô``̀©``̀à``̀dGh ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh
 ±Gô````YC’Gh í`̀FGƒ`̀∏`̀ dGh á`̀ª`̀¶`̀fC’G ≈`̀∏`̀Y
 äÉ``̀eó``̀î``̀dG ∞``∏``à``î``eh ,á```̀«```̀°```̀SGQó```̀dG
 á«YÉªàL’Gh  á````̀jQGOE’Gh  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G

.É¡«Hƒ°ùæªd á©eÉédG É¡eó≤J »àdG
 äÉ«dÉ©a  èeÉfôH  ¿G  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  CGóÑj  ±ƒ°S  áÄ«¡àdG
 äÉ«dÉ©ØdG  øª°†àJh  ,AÉ°ùe  á°ùeÉîdG
 ¢ù«Fô∏d  á«Ñ«MôJh  á«MÉààaG  äÉª∏c
 AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

 êGƒëdG  ∞°Sƒj  ¬∏dGóÑY  Qƒ°ù«ahôÑdG
 Qƒ°üæe Qƒ°ù«ahôÑdG á©eÉédG ¢ù«FQh
 áª¶fCÓd  π°üØe  ìô°T  É¡Ñ≤©j  »dÉ©dG
 á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG äGQÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh í``̀FGƒ``̀∏``̀dGh
 ó«ªY  ¬eó≤j  É¡JÉÑ∏£àeh  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G
 ,ïjƒ°ûdG π°ü«a QƒàcódG áÑ∏£dG ¿hDƒ°T
 kÓ°üØe  kÉ°VôY  èeÉfôÑdG  øª°†àj  Éªc
 É¡H  ≈`̀æ`̀©`̀j  »`̀à`̀ dG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  ∞∏àîªd
 π«é°ùàdG  IQGOEGh  äÉ«∏μdG  »a  áÑ∏£dG
 IOÉªY äÉeóN ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áÑàμªdGh
  ,OÉ°TQE’Gh  ¬«LƒàdGh  ,áÑ∏£dG  ¿hDƒ°T
 øeCG äÉeóNh ,»HÓ£dG •É°ûædG IQGOEGh
 áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  äGAGô``̀LEGh  á©eÉédG

.á«ë°üdG äÉª«∏©àdG ¢†©Hh
 äÉ«dÉ©a  øª°V  ºà¡f  :â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 á©eÉédG  áÑ∏W  ∞jô©àH  áÄ«¡àdG  Ωƒ`̀j

 zêQOCG{  è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀H  ø`̀ jó`̀é`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG
 ∞∏àîe  ≥``̀Kƒ``̀j  …ò````̀dG  »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G
 ,á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G º`̀ ¡`̀YÉ`̀ °`̀VhCGh º`̀¡`̀JÉ`̀fÉ`̀«`̀H
 ™e  ∫É©ØdG  π°UGƒàdG  ≈∏Y  º¡JóYÉ°ùªd
 øe  IOÉØà°S’Gh  ø««ªjOÉcC’G  º¡jó°Tôe
 øμªj å«M ,áMÉàªdG äÉeóîdG ∞∏àîe
 hCG  Üƒ°SÉëdG  RÉ¡L  ∫Ó`̀N  øe  áÑ∏£∏d
 ™HÉàj  ¿CG  á«còdG  ∞JGƒ¡dGh  Iõ`̀¡`̀LC’G
 øe óYÉ°ùj …òdG ,á©eÉédG ™e πYÉØàjh
 ø««ªjOÉcC’G  øjó°TôªdG  ôNB’G  ÖfÉédG
 AGOC’  á≤«bódG  á©HÉàªdG  AGô```̀LEG  ≈∏Y
 º¡©e  ∫É``©``Ø``dG  π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dGh  º`̀¡`̀HÓ`̀W
 ,äGô°VÉëª∏d  º`̀gQƒ`̀°`̀†`̀M  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh

.äGQÉÑàNÓd º¡FGOCGh
 ƒëf á«∏gC’G á©eÉédG »a º¶àæjh
 âLôN  ó``̀bh  ,á`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh  Ö`̀dÉ`̀W  2000
 øe ÉLƒa 14 á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN
 º¡æe  ô«Ñc  OóY  ´É£à°SG  øjòdG  áÑ∏£dG
 ø«YÉ£≤dG  »`̀a  áª¡e  ™`̀bGƒ`̀e  ó∏≤àj  ¿CG
 ∫hOh øjôëÑdG áμ∏ªªH ¢UÉîdGh ΩÉ©dG
 º°†Jh  .»é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée
 äÉæ«eCÉàdG  ™ªéªH  É¡eôM  »a  á©eÉédG
 áª°UÉ©dÉH  »°SÉeƒ∏HódG  »ëdG  §°Sh
 É«LƒdƒæμJ á«∏c :»g äÉ«∏c 5 áeÉæªdG
 á````̀jQGOE’G  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  á«∏c  ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh  ÜGOB’G  á`̀«`̀∏`̀ch  ,á`̀ «`̀ dÉ`̀ª`̀ dGh
 á«∏ch  ,á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG  á`̀«`̀∏`̀ch  ,á`̀«`̀Hô`̀à`̀dGh
 ±ó¡J  PEG  .çƒëÑdGh  É«∏©dG  äÉ°SGQódG
 êPƒªf ºjó≤J ≈dEG É¡JCÉ°ûf òæe á©eÉédG
 á«dÉ©dG  IOƒ`̀é`̀dG  …P  º«∏©àdG  ø`̀e  ¥GQ
 áμ∏ªªd  …OÉjôdG  QhódG  õjõ©J  QÉWEG  »a

.»dÉ©dG º«∏©àdG ∫Éée »a øjôëÑdG

É¡JÉeóNh á©eÉédG áª¶fCÉH º¡Øjô©J ±ó¡H

 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J á``̀ «``̀ ∏``̀ gC’G ..Ωƒ````̀«````̀dG
á`̀ Ä`̀ «`̀ ¡`̀ à`̀ dG è``̀ eÉ``̀ fô``̀ H »```̀ a ø`̀ jó`̀ é`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG

.…hGô«°ûdG IôFÉK |

 áª∏μdG  áë°üdG  Iô`̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  âæªK
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 ¢ù∏éªd ájOÉ«àY’G á°ù∏édG ∫ÓN ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ôîa  Qó°üe  â∏μ°T  ób  áª∏μdG  ø«eÉ°†e  ¿CG  IócDƒe  ,AGQRƒ``dG
 øe  á©HÉàªdGh  ΩÉªàg’G  ≈∏Y  øjôëÑdG  Ö©°T  πμd  RGõ`̀à`̀YGh

.áª«μM IOÉ«b âëJ Ö©°û∏dh »dÉ¨dG øWƒ∏d ¬àdÓL
 »àdGh ,¬àdÓL áª∏c »a AÉL ÉªH áë°üdG IôjRh äOÉ°TCGh
 Ö©°T  ™«ªL  √ÉéJ  ôjó≤àdGh  ΩÉªàg’G  »fÉ©e  ≈ª°SCG  â∏ªM
 »a  á∏eÉ©dG  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  É k°Uƒ°üNh  ,øjôëÑdG
 ÖÑ°ùH  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  πX  »a  ≈`̀ dhC’G  ±ƒØ°üdG
 »dƒj ,º«μM óFÉb ájDhQ øY ôÑ©J (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 è¡æH RGõàY’Gh ôîØdG øY áHô©e ,ôªà°ùªdGh ≠dÉÑdG ΩÉªàg’G
 √ó«°ùéJh ,»aƒdG øjôëÑdG Ö©°T áeÓ°S ≈∏Y ¬°UôMh ¬àdÓL

.™«ªédG √ÉéJ ¬àdÓL É¡∏ªëj »àdG á«dhDƒ°ùªdG ÇOÉÑeh º«≤d

 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ s¿EG áë°üdG IôjRh âdÉbh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  õq«ªJ  ≈∏Y  â°ùμ©fG  áª«μëdGh  Iójó°ùdG
 áëaÉμªd ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh äGƒ£îdG ÉgPÉîJGh É¡JQGOEG
 áeƒμëdG  ¬«dƒJ  ÉªH  Ió«°ûe  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ájRGôàM’G  ô«HGóà∏d  ô«Ñc  ΩÉªàgG  øe  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ø«æWGƒªdG  πμd  áª¡ªdG  äGOÉ``̀°``̀TQE’Gh  äÉª«∏©àdG  QGó`̀°`̀UEGh

.á«ë°U ôWÉîe …CG øe º¡àjÉªëd
 ÉgòîàJ  »àdG  Oƒ¡édG  QGôªà°SG  áë°üdG  Iô`̀jRh  äó`̀cCGh
 ™e  πeÉ©àdG  »a  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™«ªL
 ºàj  ¿CG  ≈dEG  áëFÉé∏d  …ó°üà∏d  »FÉæãà°S’G  »ë°üdG  ±ô¶dG
 áYÉ£dGh  ô`̀eC’G  âëJ  ™«ªédG  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,É¡«∏Y  AÉ°†≤dG
 øWƒdG  πLCG  øe  »æWh  ÖLGh  ¬`̀fCGh  ¿ÉeR  …CGh  âbh  …CG  »a

.øWGƒªdGh

∂∏ª∏d  á`̀ «`̀ eÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG  á`̀ ª`̀ ∏`̀μ`̀ dG  :á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG  Iô`````̀jRh
á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀ ∏`̀ d  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG  »`̀fÉ`̀©`̀e  ≈`̀ª`̀°`̀SCG  â∏ªM

 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  ºjôe  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  âØ°ûc
 1333275  AGô`̀LEG  øY  áë°üdG  IQGRh  »a  áeÉ©dG  áë°ü∏d
 (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øY  ∞°ûμ∏d  ÉjôÑàîe  É°üëa
 ójGõJ »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG  ¿CG  ≈dEG  kIô«°ûe ,Ωƒ«dG ≈dEG
 ó«≤àdG  »a  »NGôàdG  áé«àf  Iô«NC’G  á`̀fhB’G  ∫ÓN  ôªà°ùe
 äÉÄØdG  ¢†©H  πÑb  øe  É¡≤«Ñ£Jh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 ¢ùÑ∏H  ΩGõàd’Gh  •ÓàN’G  π«∏≤J  ≈dEG  á«YGO  ,áeõà∏ªdG  ô«Z
 äGQhô°†∏d  ’EG  êhô`̀î`̀dG  Ωó`̀Yh  ∫õæªdG  êQÉ`̀N  äÉeÉªμdG
 πμH  ΩÉàdG  ΩGõàd’G  ÖfÉL  ≈dEG  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  »a  á«°û«©ªdG
 øe  ∫hC’G  ≈`̀ dEG  ¬≤«≤ëJ  Öéj  ±ó¡c  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG

.πÑ≤ªdG ôHƒàcCG
 ÖLGh øjôëÑ∏d ÉæeGõàdG ¿EG …ôLÉ¡dG IQƒàcódG âdÉbh
 πc  øe  Ö∏£àJ  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  ¿CG  kIócDƒe  ,»æWh
 πμH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ≈∏Y  ¬£«ëªH  ºg  ø`̀eh  ¬`̀HQÉ`̀bCG  åM  ¢üî°T
 ø«YƒÑ°SC’G  ∫Ó`̀N  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’Gh  äÉª«∏©àdG
 π°UGƒàdG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  ÖLƒà°ùj  ô```̀eC’G  Gò``̀gh  ,ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dG
 Iô°SC’G  êQÉ`̀N  πª©dG  äGô≤e  øe  IOƒ`̀©`̀dG  ó©H  »©ªàéªdG
 ¥É£ædG  »`̀a  »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õæªdG  »`̀a  Ió`̀MGƒ`̀ dG

.OhóëªdGh OÉà©ªdG
 QOGƒμdG ¿CG áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG âë°VhCGh
 …ó°üà∏d  ≈dhC’G  ±ƒØ°üdG  »a πª©J »àdG  á°UÉNh ,á«Ñ£dG
 É¡JAÉØc  âàÑKCGh  É¡H  áWÉæªdG  QGhOC’É```̀H  âeÉb  ¢Shô«Ø∏d
 IQhô°V ≈dEG  Iô«°ûe  ,áëFÉédG  ™e »WÉ©àdG  ≈∏Y É¡JQó≤eh
 äGAGô`̀LE’G  πc  ≥«Ñ£àH  πeÉc  πμ°ûH  ™ªàéªdG  QhO  π«©ØJ
 óëdGh  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 Oƒ¡édG πμd Égôμ°T …ôLÉ¡dG IQƒàcódG âeóbh .√QÉ°ûàfG øe
 äGAGôLE’G  ò«ØæàH  QGô°UEGh  Ωõ©H  ø«eõà∏ªdG  øe  á°ü∏îªdG
 OhóëeÓdG  º¡fhÉ©Jh ,øWGƒªdGh øWƒdG  ≈∏Y º¡æe É k°UôM
 káë°Vƒe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH
 ájƒYƒàdG  É¡JÓªM  ò«ØæJ  »a  Iôªà°ùe  áë°üdG  IQGRh  ¿CG
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G í«°VƒJ á∏°UGƒeh ÉfhQƒc ¢Shô«a
 äGAGô``̀LE’É``̀H  ó«≤àdG  ¿CG  áæ«Ñe  ,IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG  äÉª«∏©àdGh
 á∏°UGƒªd É¡H  ΩGõàd’G  ™«ªédG  ≈∏Y ºàëJ á«æWh á«dhDƒ°ùe
 Ö°ùëH  ¬∏MGôe  πc  »a  ¬©e  πeÉ©àdGh  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG

.¬«∏Y AÉ°†≤dG ºàj ≈àM áYƒ°VƒªdG §£îdG

 É``fhQƒc ä’É``M ø``Y ∞``°ûμ∏d ¢``üëa ¿ƒ``«∏e ø``e ô``ãcCG  AGô``LEG
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 ¢ùeCG  Ωƒj  zΩÉ©dG  øjôëÑdG  ô°TDƒe{  πØbCG  :á°UQƒÑdG  AGOCG
 á£≤f 1^63 √Qób ¢VÉØîfÉH 1^440^40 iƒà°ùe óæY ø«æKE’G
 øjôëÑdG  ô°TDƒe{  πØbCG  ø«M  »a  ,ó`̀MC’G  Ωƒj  ¬dÉØbEÉH  áfQÉ≤e
 •É≤f  3^19  √Qób  ´ÉØJQÉH  657^70  iƒà°ùe  óæY  z»eÓ°SE’G

.≥HÉ°ùdG ¬dÉØbEÉH áfQÉ≤e

economic@aakgroup.net

 (ÉcQÉ°ûe  835)  %49  π q°†a  ,πHÉ≤ªdÉHh
 ,ä’ÉëdG ójGõJ ºZQ á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG IOƒY
 äÓªëdGh  áHÉbôdG  äÉ«∏ªY  ójó°ûJ  á£jô°T
 äGAGô````̀LEG  …CG  ¿G  Ghô`̀Ñ`̀ à`̀YGh  ,á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG
 ¿hO øe É¡éFÉàf ≥≤ëJ ød IOó°ûe ájRGôàMG

.™ªàéªdG OGôaCG πYÉØJh ¿hÉ©J

¢†aôdGh ó«jCÉàdG ø«H
 ¢`̀û`̀eÉ`̀g ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀L äÉ`̀≤`̀«`̀∏`̀©`̀J »``̀a
 …ô°üÑdG  á«bQ  áæWGƒªdG  äCGQ  ,´Ó£à°S’G
 IQó≤dG ™«ªédG iód ¿ƒμj ¿G π°†aC’G øe ¬fCG
 ™e  º∏bCÉàdGh  Éfhôc  áëFÉL ™e πeÉ©àdG  ≈∏Y
 »a  ójó°ûàdGh  ¥Ó``̀ZE’G  ø`̀e  ’ó`̀H  ´É`̀°`̀VhC’G
 ¥ÓZEG ≈dEG  IOƒ©dG ¿G äôÑàYGh .äGAGôLE’G
 πcÉ°ûe  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀j  ó`̀b  ájQÉéàdG  äÓëªdG
 OGô`̀aC’G  øe  ô«ãμdG  ¿Gó≤ah  ôÑcG  ájOÉ°üàbG
 Éªc  º¡°SÓaEG  ¿Ó`̀YEG  ºK  øeh  º¡∏NO  Qó°üe
 ≈∏Y ≈àM º¡JQó≤e ΩóY ÖÑ°ùH É≤HÉ°S çóM

 .äGQÉéjE’G ójó°ùJ
 ¿G  á«bQ  äCGQ  ,¬°ùØf  âbƒdG  »a  øμdh
 ä’ÉéªdG  ¢†©H  ∫ƒ£j  ¿G  Öéj  ¥Ó``̀ZE’G
 Ö©°üdG  øe  ¬`̀fC’  ;¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  πãe  iô``̀NC’G
 CGóÑe  ≥≤ëJ  ¿Éª°Vh  áÑ∏£dG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG

 º«∏©àdG  ¿EÉ```a  ,»`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  .º`̀¡`̀æ`̀«`̀H  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 áeÓ°ùd  ≈∏°†ØdG  á≤jô£dG  ƒg  »fhôàμdE’G
 ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀eh  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 ™«£à°ùj  »àdG  äÓëªdG  ¢ùμY  ≈∏Y  ∂`̀ dPh
 òNGh  ájRGôàM’G  Qƒ`̀eC’G  º«¶æJ  É¡HÉë°UCG
 ¢SÉ«bh  º«≤©J  øe  á«FÉbƒdG  äGAGô``LE’G  πc

.Égô«Zh óYÉÑàdGh IQGôëdG
 iô`̀j ,≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG …CGô````̀ dG ¢`̀ù`̀μ`̀Y ≈`̀∏`̀Yh
 á°SÉ«°S  ≈`̀dEG  IOƒ©dG  IQhô°V  óªMG  áØ«∏N
 ∫Ébh  .äÉHÉ°UE’G  OóY  π«∏≤J  ±ó¡H  ¥Ó`̀ZE’G
 Gò`̀gh ´É`̀Ø`̀JQG »`̀a OGó``̀YC’G Ωƒ`̀«`̀dG iô`̀f ÉæfG
 Éæc Éªd á°ùcÉ©e Iô«JƒH ô«°ùf ÉæfG ≈∏Y ∫ój
 ø«æeóªdG  ¢UÉî°TC’G  øe  ÉfCG  :∫Ébh  .√Éæªàf
 ’  øgGôdG  ™°VƒdG  »a  øμdh  ,»gÉ≤ªdG  ≈∏Y
 »gÉ≤ªdG âëàa ƒd ≈àMh .ÜÉgòdG ™«£à°SCG
 áHÉ°üe  »JódGhh  ,»dõæe  »a  ≈°Vôe  …ó∏a
 øe »fÉ©J É°†jCG »àæHGh …ôμ°ùdGh §¨°†dÉH
 øμªj  ’  ÖfGƒL  √ò`̀gh  ,¢ùØæàdG  »a  ≥«°V

.∂∏eCG Ée ºgCG »Jô°SCG ¿C’ É¡«a ¿hÉ¡àdG
 äGô«KCÉàdG  ºZQ  ¬`̀fCG  ≈dG  áØ«∏N  ô«°ûjh
 äGAGô``LE’Gh  äÓëªdG  ¥Ó`̀ZE’  ájOÉ°üàb’G
 OÉ°üàb’G ºYO áeƒμë∏d øμªj ¬fEÉa ,IOó°ûªdG
 π«LCÉJ  »a  ø«æWGƒªdG  äóYÉ°Sh  â∏©a  Éªc

 .AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  ™`̀aOh  ¢Vhô≤dG
 »¡a  É¡àeƒμM  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀jô`̀¨`̀H  ¢`̀ù`̀«`̀d  Gò```̀gh

.’hCG OGôaC’G áeÓ°S ≈∏Y ¢UôëJ
 ™e  ∞°Sƒj  ¿Gó``̀Lh  áæWGƒªdG  ≥ØàJh
 äÓëªdG ¥ÓZEG ájQGôªà°SG »a ≥HÉ°ùdG …CGôdG
 π«∏≤Jh  OGô````aC’G  áë°üd  ∂``̀dPh  ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG
 ,áeƒμëdG  ÖfÉL  øe  ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEGh  Oó©dG
 ôãcCG  äGAGô``LEG  OÉªàYG  ¿Gó`̀Lh  π°†ØJh  πH
 ¢Vôah áæ«©e Iôàa ∫ƒéàdG ™æe πãe GOó°ûJ
 ∂dP πc ¿’ êôîj øe ≈∏Y á«dÉªdG äÉeGô¨dG
 ¿G í«ë°U :âdÉbh .OôØdG áë∏°üe »a Ö°üj
 πμ°ûH  ÉªHQ  ôKCÉ`àj  ±ƒ°S  »æWƒdG  OÉ°üàb’G
 πc  ¿ƒμ«°S  ô¶ëdG  Gò`̀g  ó©H  ø`̀μ`̀dh  ,ô«Ñc
 ióªdG  ≈∏Yh  ,í«ë°üdG  ≥jô£dG  »a  A»°T

 .πbCG ôFÉ°ùîdG ¿ƒμà°S ó«©ÑdG
 »a  QGôªà°S’G  ºJ  ƒd  øμdh  :âaÉ°VCGh
 äGAGôLE’G ∞«ØîJh ájQÉéàdG äÓëªdG íàa
 øe  ¬fEÉa  ,Égô«Zh  π≤æàdGh  ôØ°ùdG  É¡«a  ÉªH
 äÉWÉ«àM’ÉH òNC’G ≈∏Y ójó°ûàdG …Qhô°†dG

 ¢Vôah  óYÉÑàdGh  º«≤©àdG  πãe  ájRGôàM’G
.á«YƒàdGh áHÉbôdGh äÉeGô¨dG

 íàa  QGô`̀b  ¿G  ôÑàYÉa  ,ô°üf  »eÉ°S  É`̀eCG
 GQGô`̀b  ¿É`̀c  »gÉ≤ªdGh  ájQÉéàdG  äÓëªdG
 ä’ÉëdG  øe  ô«ãμdG  ¿CG  á°UÉNh  ,É«HÉéjEG
 ΩóY  ƒg  -¬dƒb  óM  ≈∏Y-  ÉgQó°üe  áªFÉ≤dG
 :»eÉ°S  ±É°VCGh  .OGô`̀aC’G  πÑb  øe  ΩÉªàg’G
 äÓëªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀é`̀j  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh
 ΩGõàd’G  ≈∏Y  ¢UôëdG  »gÉ≤ªdGh  ájQÉéàdG
 äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG Ö`̀æ`̀é`̀à`̀d äGRGô````̀à````̀M’G π`̀μ`̀ H
 º¡eÉbQCGh  ø«eOÉ≤dG  AÉª°SCG  òNGh  á«fƒfÉ≤dG
 ™e π°UGƒàdGh á«WÉ«àMG IQƒ°üH á«°üî°ûdG

 .áë°üdG IQGRh á°UÉNh ,á«æ©ªdG äÉ¡édG
 äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  IOÉjR  ¿G  »eÉ°S  ócCGh
 äÉ©ªéªdÉc  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  §`̀Ñ`̀Jô`̀J  ’
 ∫RÉæªdG  πãe  äÉ©ªéàdG  ≈`̀dEG  Oƒ©J  Ée  Qó≤H
 äÉ¡«LƒàH  ΩGõàd’G  ΩóY  ™e  ,äÉÑ°SÉæªdGh

.á°üàîªdG äÉ¡édG äGôjòëJh
 π«LCÉJ  QGô``b  ¿G  ô°üf  »eÉ°S  ôÑàYGh

 Gô¶f áª«μëdG äGQGô≤dG øe É°†jCG ¢SQGóªdG
 äGAGô`̀LE’G  ¿Éª°Vh  á©HÉàªdG  áHƒ©°U  ≈dG
 ¿ƒ©ªéàj  ÉeóæY  ∫ÉØWC’G  ø«H  ájRGôàM’G

.á°SQóªdG »a Iô«Ñc OGóYCÉH
 íàa  ¿G  ôHÉL  ¿É£∏°S  ∫ƒ≤j  ¬ÑfÉL  øe
 ¿ƒμJ  ¿G  É``̀eEG  ,ø`̀jó`̀M  hP  ìÓ`̀°`̀S  äÓ`̀ë`̀ª`̀dG
 ΩGõàdG ióe √Oóëj Ée Gògh ,áÄ«°S hG Ió«L
 íàØa  .º¡°ùØfCG  OGô`̀aC’Gh  ájQÉéàdG  äÓëªdG
 IÉ«ëdG IOƒYh »gÉ≤ªdGh ájQÉéàdG äÓëªdG
 ºd  ¿EÉ``̀a   .™`̀bƒ`̀à`̀eh  ó«L  ô``̀eCG  É¡à©«ÑW  ≈``̀dEG
 í°UC’G  øe  ∂dòd  .GóZ  íàØà°ùa  Ωƒ«dG  íàØJ
 ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ™`̀e  πeÉ©àdG  ™«ªédG  ≈∏Y
 πμH  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ádhDƒ°ùe  á≤jô£H
 ;äÉª«∏©àdGh  íFÉ°üædÉH  ΩGõàd’Gh  É¡dÉμ°TCG
 ≈àeh  ¢VôªdG  Gòg  ájÉ¡f  ø`̀jCG  º∏©f  ’  ÉæfC’
 âdÉW  Éª∏c  ¬fG  ≈dG  ¿É£∏°S  √ƒfh  .»¡àæ«°S
 ájOÉ°üàb’G  èFÉàædG  â`̀fÉ`̀c  áëFÉédG  Ió`̀e
 ¬∏ªY ó≤a  øªe  ô«ãμdG  ∑Éæ¡a  ,CGƒ°SCG  á«Ñ∏°ùdG

.¬bRQ Qó°üe hCG

á«dhDƒ°ùªdÉH ™«ªédG Qƒ©°T ¿hO øe É¡aGógCG ≥≤ëJ ød IOó°ûªdG äGAGôLE’G :¿hócDƒj ٪49

 ´Ó£à°SG »a
 QÉÑNCG{`d
zè«∏îdG

 ¥Ó```ZEGh IOó```°ûªdG äGAGô``LE’G ¿ƒ``©é°ûj ٪51
zÉ`````fhQƒ`````c{ º`````bÉ````ØJ Ö``````Ñ°ùH äÓ`````ëªdG

¿Éª∏°S ¬∏dGóÑY - »YÉ°ùdG óª :OGóYEG
 ø«æWGƒe  1706  ¬«a  ∑QÉ`̀°`̀Th  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ¬`̀Jó`̀YCG  …CGô`̀∏`̀d  ´Ó£à°SG  ô¡XG

 ¿hójDƒj (ÉcQÉ°ûe 871) ´Ó£à°S’G »a ø«cQÉ°ûªdG ø«æWGƒªdG øe %51 ¿G ,ø«ª«≤eh

 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J IOÉYEGh ájQÉéàdG äÓëªdG ¥ÓZEG  á°SÉ«°S ≈dEG  IOƒ©dG

 ≈dEG É¡dƒ°Uhh ÉfhQƒc ¢Shô«ØH IójóédG äÉHÉ°UE’G OóY ºbÉØJ ÖÑ°ùH ∂dPh ,IOó°ûªdG

 .»eƒj πμ°ûH á«°SÉ«b ΩÉbQCG

 É¡JGô«KCÉJh  äGAGô``̀LE’G  √ò`̀g  πãe  IhÉ°ùb  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬`̀fG  ¿hójDƒªdG  ∫É`̀bh

 ¥Ó`̀ZEG  ¿G  PEG  ,á`̀jƒ`̀dhCG  πãªJ  ™ªàéªdG  áë°Uh  áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ¿EÉ`̀a  ájOÉ°üàb’G

.º«≤ªdGh øWGƒª∏d áeÓ°Sh ájÉªM ôaƒj äÉ©ªéàdG ™æeh á«ë°üdG …OGƒædGh äÓëªdG

 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d ∑ƒ`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG OGó`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ SG ó``̀cDƒ``̀J zø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ±QÉ``̀°``̀ü``̀e{
ΩÉ``©``dG á``jÉ``¡``f ≈``à``M •É```°```ù```bC’G π``̀ «``̀ LCÉ``̀ Jh É`̀ ¡`̀ FÓ`̀ ª`̀ Y º````YO

 ±ô°ûe ∞bƒe ¢Vhô≤dG π«LCÉJ :ï«°ûdG
É¡FÉæHCG √É``éJ á``«æjôëÑdG á``dhódG ø``e

 ¬∏dGóÑY  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ó``̀cCG  
 ∂dÉeh ,∫ÉªYC’G πLQ ,ï«°ûdG
 zäGQÉ«°ù∏d  ∫Éjôàfƒe{ ácô°T
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ô```̀ jRh  ¿Ó`````̀YEG{  ¿CG
 ï«°ûdG  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 ,áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S
 π«LCÉàd  ±QÉ°üªdG  áHÉéà°SG
 É`̀¡`̀à`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀eh ,¢```̀Vhô```̀≤```̀dG
 á`̀dƒ`̀«`̀°`̀ù`̀dG º```̀YO õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a
 äÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dGh ø`̀«`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ ∏`̀ d
 ócDƒj ,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
 …QƒëªdGh  »HÉéjE’G  QhódG
 ôjRh »dÉ©e ¬H ™∏£°†j …òdG
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 ≥«aƒàdGh  »©°ùdG  ∫ÓN  øe

 ∫ÓN  øe  ø«æWGƒªdG  áÑZôd  áHÉéà°S’Gh  ,áeƒμëdG  ±Gó`̀gCG  ò«ØæJ  »a
.z•É°ùbC’G π«LCÉàd ∑ƒæÑdG ™e ≥aGƒàdG

 IOÉ«≤dG  øe áªjôμdG  áÑZôdG  ióe ócDƒJ  äGQGô≤dG  ∂∏J{  ¿CG  ±É°VCGh
 áëFÉL ±hôX πX »a ø«æWGƒªdG ≈∏Y IÉ«ëdG QƒeCG ô«°ù«J »a Ió«°TôdG
 ≈∏Y  Éææ«©j  ¿CG  π`̀Lh  õ`̀Y  ¬∏dG  ƒYóf  »`̀à`̀dGh  ,(19ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ,zÉ`̀ fhQƒ`̀c{
 …CÉH ≈°ùæj ød …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ´É£≤dG{ ¿CG ≈∏Y Oó°Th .zÉ¡«£îJ
 …òdG ƒgh ,áeRC’G √òg πX »a ádhó∏d »HÉéjE’G QhódG ∫GƒMC’G øe ∫ÉM
 ƒgh ,É¡FÉæHCG  ÖfÉL ≈dEG  ádhódG  ±ƒbh ióe âÑãjh É kaô°ûe É kØbƒe ó©j

.zô«N πμH øjôëÑdG AÉæHCG √ôcòà°ùj …òdG
 »a  ádhódG  ájQGôªà°SG  ócDƒJ  ácQÉÑªdG  Iƒ£îdG  ∂∏J{  ¿CG  ≈dEG  √ƒfh
 É k≤ah  É¡bÓWEG  ºJ  »àdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áeõëdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ò«ØæJ
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«MƒJ πLCG øe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 É kªYO ,âbƒdG äGP »ah ,(19ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG πÑb øe á«æWƒdG Oƒ¡é∏d
 øe  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh  ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

.zAGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 »a ácQÉ°ûª∏d ÉgAÉ``°†YCG ƒYóJ záaô¨dG{
…ófÓjÉJ …QÉéJ óah ™e á``«FÉæK äGAÉ≤d

 24  ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  º¶æJ
 á«FÉæK äGAÉ≤d G kô¡X 2:00 ≈àM É kMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe 2020 ôÑªàÑ°S
 äÉcô°ûdG  øe  OóY  øY  ø«∏ãªe  º°†j  …ófÓjÉJ  …QÉéJ  óah  ™e  á«°VGôàaG
 ,ájƒ°†©dG  á`̀jò`̀ZC’G  :É¡æe  ä’É`̀é`̀e  Ió`̀Y  »`̀a  á°ü°üîàªdG  ájófÓjÉàdG
 áYÉæ°Uh IQÉéJ  áaôZ ¬LƒJh .¥OÉæØdG  äGõ«¡éJh ,π«ªéàdGh  ,áë°üdGh
 ácQÉ°ûª∏d ø«ªà¡ªdGh ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCGh QÉéàdG ™«ªL ≈dEG É¡JƒYO øjôëÑdG
 ±ô©àdG  ±ó¡H  …ófÓjÉàdG  óaƒdG  »∏ãªªH  AÉ≤àd’Gh  á«FÉæãdG  äGAÉ≤∏dG  »a
 G kó«¡ªJ  ,ø«ÑfÉédG  ø«H  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©à∏d  IójóL  ä’Ééeh  ¢Uôa  ≈∏Y
 ø««æjôëÑdG  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ø«H  ájOÉ°üàb’G  äÉcGô°ûdG  øe  mójõe  áeÉbE’
 õjõ©J πÑ°S åëH ≈dEG ±ó¡J äGAÉ≤∏dG ¿CG ≈dEG áàa’ ,ø«jófÓjÉàdG º¡FGô¶fh
 øjó∏ÑdG »a ¢UÉîdG ´É£≤dG ø«H ácôà°ûªdG ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG

.Éª¡æ«H ¿hÉ©àdG á«ªæJh ø«≤jó°üdG

.ï«°ûdG º«gGôHEG  |

 »a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀ dG ø``̀e ká`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ±ô`̀ °`̀ü`̀eh AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀eh
 Iô«ÑμdG  Oƒ¡é∏d  É¡æe  Gôjó≤Jh  ,…õcôªdG
 πc ô`̀ «`̀ aƒ`̀J »``̀a á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J »``̀à``̀dG
 á£°ûfC’G  áaÉch  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  ºYódG
 øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏dh  ájOÉ°üàb’G
 ,ÉfhQƒc áëFÉL äGô«KCÉJ øe ∞«ØîàdG πLCG
 ¬Ñ©∏J  …ò``̀dG  Qhó``̀ dG  á`̀«`̀ª`̀gC’  É¡æe  É````cGQOEGh
 ∑ƒæÑdG  √ò`̀g  ó`̀cDƒ`̀J  ,Oƒ¡édG  √ò`̀g  º`̀YO  »`̀a
 ÖMôJh  É¡FÓªY  ºYO  á∏°UGƒªd  ÉgOGó©à°SG
 á≤ëà°ùªdG  •É°ùbC’G  π«LCÉàd  º¡JÉÑ∏W  »≤∏àH

.…QÉédG ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM º¡«∏Y
 ¿CG  øjôëÑdG  ±QÉ°üe  á«©ªL  âæ∏YCGh
 á∏eÉ©dG  πjƒªàdG  äÉcô°Th  áFõéàdG  ∑ƒæH
 øe  É¡FÓª©d  ôaƒà°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 •É°ùbC’G  π«LCÉJ  QÉ«N  äÉcô°ûdGh  OGô``̀aC’G
 …QÉédG  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àM ôÑªàÑ°S  ô¡°T  øe
 IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ÜÉ°ùàMG ºàj  ¿CG  ≈∏Y 2020
 √òg ≈∏Y ∑ƒæÑdG πÑb øe IQô≤ªdG Ωƒ°SôdGh
 π«LCÉàdG  Iôàa  ∫ÓN  äÓjƒªàdGh  ¢Vhô≤dG
 ,kÉ«dÉM  á≤Ñ£ªdG  ΩÉμMC’Gh  •hô°ûdG  ¢ùØæH
 πjƒªàdG  hCG  ¢Vô≤dG  OGó°S  Iôàa  ¿CÉ`̀H  kÉª∏Y
 øe §°ù≤dG ≠∏Ñe AÉ≤HEG πLCG øe kÉ«Ñ°ùf ójõà°S
 ÆÓHEÉH  ∑ƒæÑdG  Ωƒ≤à°S  ÉªÑ°ùM  ô««¨J  ¿hO

.É¡FÓªY

 »a  ø«ÑZGôdG  OGô``̀aC’G  á«©ªédG  â`̀YOh
 ¢ùØæH ,•É`̀ °`̀ù`̀ bC’G  π`̀«`̀LCÉ`̀J  ø`̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 äÉ«bÉØJ’Gh  Oƒ≤©dG  »a  áæª°†ªdG  •hô°ûdG
 §HGôdG  ∫Ó`̀N  øe  º¡JÉÑ∏W  ºjó≤J  ,áªFÉ≤dG
 Öjô≤dG  »`̀a  º¡aô°üe  ¬∏°Sôj  ±ƒ°S  …ò`̀ dG
 ¬jód  πé°ùªdG  ∫Gƒ`̀é`̀dG  º`̀bQ  ≈∏Y  πLÉ©dG
 …CG  ∫ÓN øe hCG  ,áeRÓdG äGAGôLE’G ΩÉªJE’
 óYƒe  ∫ÓN  ∂`̀dPh  ,iô`̀NCG  π°UGƒJ  á∏«°Sh
 π°UGƒàdG  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀e  ΩÉ``̀ jCG  á©Ñ°S  √É`̀°`̀ü`̀bCG
 »a  áÑZGôdG  äÉcô°û∏d  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG  .º¡©e
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG º`̀¡`̀fÉ`̀μ`̀eEÉ`̀Ñ`̀a •É``°``ù``bC’G π`̀«`̀LCÉ`̀J

 ±ô°üªdG  »a  º¡JÉHÉ°ùM  ôjóe  ™e  Iô°TÉÑe
 π«LCÉJ Ö∏£H Ωó≤àdG ΩóY ∫ÉM »ah .»æ©ªdG
 øe  OÉà©ªdÉc  •É°ùbC’G  ôªà°ùà°ùa  •É°ùbC’G

.ô««¨J …CG ¿hO
 ¿ÉfóY PÉà°SC’G ∫Éb ,áÑ°SÉæªdG √òg »ah
 á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∞°Sƒj  óªMCG
 Ωƒ«dG  ø∏©f  ¿CG  Éfô°ùj{  :øjôëÑdG  ±QÉ°üe
 ô«ÑμdGh  π°UGƒàªdG  ºYódG  ºK  ¬∏dG  π°†ØH-
 Ió«°TôdG  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ¬eó≤J  …ò``dG
 …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üeh  áeƒμëdGh
 √òg  Ö«MôJ  -øjôëÑdG  »a  á∏eÉ©dG  ∑ƒæÑ∏d

 Oƒ¡édG ™e á∏eÉc IQƒ°üH ¿hÉ©àdÉH ∑ƒæÑdG
 êhô`̀N  π``̀LC’  ádhòÑªdG  Iô«ÑμdG  á«æWƒdG
 πbCÉH  ÉfhQƒc  áëFÉL  øe  øjôëÑdG  OÉ°üàbG
 ΩÉJ  OGó©à°SG  ≈∏Y  »gh  ,áæμªªdG  ôFÉ°ùîdG
 É¡àHÉéà°SG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  √ò`̀g  º`̀Yó`̀d
 É¡FÓªY  ≈∏Y  á≤ëà°ùªdG  •É°ùbC’G  π«LCÉàd
 ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àM  äÉcô°ûdGh  OGô```̀aC’G  ø`̀e
 QÉ`̀©`̀°`̀SCG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀MG º`̀à`̀j  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y ,…QÉ``̀é``̀dG
 ∑ƒæÑdG  πÑb  øe  IQô≤ªdG  Ωƒ°SôdGh  IóFÉØdG

.zπ«LCÉàdG Iôàa ∫ÓN ¢Vhô≤dG √òg ≈∏Y
 ø«ÑZGôdG AÓª©dG áaÉc ƒYóf{ :±É°VCGh
 Iô°TÉÑe  π°UGƒàdG  ≈dEG  º¡WÉ°ùbCG  π«LCÉJ  »a
 á°UÉîdG  §HGhôdG  ∫ÓN  øe  º¡aQÉ°üe  ™e
 Öjô≤dG  »`̀a  ¢Vô¨dG  Gò¡d  Égôaƒà°S  »àdG

.zπLÉ©dG
 º°SÉ≤dG  ó«Mh QƒàcódG  OÉ°TCG  ,¬à¡L øe
 ±QÉ`̀°`̀ü`̀e á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ Fô`̀ dG
 »àdG  Iô«ÑμdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  øjôëÑdG
 ºYódG  πc  ô«aƒJ  π`̀LCG  øe  áeƒμëdG  É¡dòÑJ
 ™ªàéªdGh  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  ájÉªëdGh
 á£∏°ùdG  º``̀YOh  ¿hÉ`̀©`̀J  ∂`̀dò`̀c  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äÉ¡«LƒàdGh  ,Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  √ò`̀¡`̀d  á«©jô°ûàdG
 …õ`̀cô`̀ª`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀ª`̀d Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG
 ÉgQhóH ¢Vƒ¡æ∏d ∑ƒæÑ∏d π°UGƒàªdG ¬ªYOh
 ádƒ«°S  ≈∏Y  ô`̀KDƒ`̀j  ’  ÉªHh  á∏YÉa  IQƒ°üH

.á«dÉªdG É¡JAÓeh ∑ƒæÑdG

.∞°Sƒj ¿ÉfóY |.º°SÉ≤dG ó«Mh .O |

 π``̀jƒ``̀ª``̀à``̀dG â``̀ «``̀ H ø````̀∏````̀YCG
 ¬`̀bÓ`̀WEG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG-»`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG
 äÉ``̀bÉ``̀£``̀H QGó`````̀ °`````̀UEG á```̀eó```̀N
 …Qƒa  πμ°ûH  »``dB’G  ±Gô°üdG
 ø`̀«`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG ΩGô```μ```dG ø`̀FÉ`̀Hõ`̀∏`̀ d
 ´hô```̀a ™`̀ «`̀ª`̀L »```̀a Oó```̀é```̀ dGh
 áeóîdG  √òg  øμªà°Sh  .∂æÑdG
 äÉbÉ£ÑdG  QGó°UEG  øe  øFÉHõdG
 πμ°ûH  …ô°ùdG  ºbôdG  QÉ«àNGh
 â«H  ´hô`̀a  øe  …CG  »a  …Qƒ`̀a
 øjôëÑdG-»àjƒμdG  πjƒªàdG
 áμ∏ªe  AÉ`̀ë`̀fCG  »`̀a  Iô°ûàæªdG
 á`̀eó`̀î`̀dG »``̀ JCÉ``̀ Jh .ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 ∂æÑdG  »YÉ°ùe  øª°V  IójóédG
 »àdG  ¬à«é«JGôà°SGh  áHhDhódG
 äÉeóîdÉH  AÉ≤JQ’G  ≈dEG  ±ó¡J
 ø«°ùëJh  á«ªbôdG  á«aô°üªdG
 º`̀¡`̀à`̀eó`̀Nh AÓ``ª``©``dG á`̀Hô`̀é`̀J

.π°†aCG πμ°ûH
 »aô©ªdG  ó`̀dÉ`̀N  ≥∏Y  ó`̀ bh
 äÉeóîdG ¢ù«FQh …ò«ØæJ ôjóe
 äÉeóîdGh  OGôaCÓd  á«aô°üªdG
 â«H  »`̀a  á°UÉîdG  á«aô°üªdG
 øjôëÑdG-»àjƒμdG  πjƒªàdG
 ÉæbÓWEG  »JCÉj{  : kÓFÉb  ∂dP  ≈∏Y
 Éæ«YÉ°ùe QÉWEG »a áeóîdG √ò¡d
 ÉæJÉéàæe  ôjƒ£àd  Iôªà°ùªdG
 á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀J ±ó```̀¡```̀H á``̀«``̀aô``̀°``̀ü``̀ª``̀dG
 º¡àHôéJh  ÉææFÉHR  äÉLÉ«àMG
 óbh  .´hô`̀Ø`̀ dG  »`̀a  á«aô°üªdG
 √òg  πãe  ô«aƒJ  ≈∏Y  Éæ°UôM
 ºYóH  ÉæeGõàdG  øª°V  äÉeóîdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  Oƒ¡L
 áëaÉμªd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dGh

 .z19ó«aƒc ¢Shô«a »°ûØJ
 ó≤d{  :»`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  ±É`̀ °`̀VCGh
 ≈∏Y  Éæ∏ªY  ∫Ó`̀N  øe  Éæ°UôM
 ¿CG  ≈∏Y á`̀eó`̀î`̀dG  √ò`̀g  ¥Ó``̀WEG
 ádƒ¡°Sh áMGôdG ÉææFÉHõd ôaƒf

 ,á``̀ jÉ``̀ª``̀ë``̀ dGh ΩGó```̀î```̀à```̀°```̀S’G
 áHôéJ  ≈∏Y  º¡dƒ°üM  ¿Éª°†d
 ôÑY  ∂`̀dPh  ,á∏eÉμàe  á«aô°üe
 »dB’G ±Gô°üdG Iõ¡LCG  åjóëJ
 ¢ùeÓJÓdG  á«æ≤àH  πª©J  »àdG
 kÉ°†jCGh  zContactless{
 õéëd  øFÉHõ∏d  á°UôØdG  áMÉJEG
 ≥«Ñ£J  ≥jôW  øY  ºgó«YGƒe

 .Skiplino
 øªMôdGóÑY ∫Éb ¬ÑfÉL øe
 äÉbÉ£ÑdG  IQGOEG  ¢ù«FQ  ¿ÉîdG
 iód á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G äGƒ`̀æ`̀≤`̀dGh
-»`̀ à`̀ jƒ`̀μ`̀ dG π``̀jƒ``̀ª``̀à``̀dG â``̀«``̀H

 ≈dEG  ∂æÑdG  ≈©°ùj{  :øjôëÑdG
 ôÑY ¬`̀ æ`̀ FÉ`̀ HR á`̀Hô`̀é`̀J  õ`̀jõ`̀©`̀J
 Iõ«ªàe  á«ªbQ  äÉeóN  ºjó≤J
 Rõ©J  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  IQƒ£àeh
 øμªà«°S  å«M  ,º`̀gÉ`̀°`̀VQ  ø`̀e
 ∫ƒ∏ëdG √òg ∫ÓN øe øFÉHõdG
 ø`̀e Iô``̀μ``̀à``̀Ñ``̀ª``̀dGh Ió```jó```é```dG
 »dB’G ±Gô°üdG äÉbÉ£H QGó°UEG
 »a  …Qƒ```̀ah  ø``̀ eBG  πμ°ûH  º`̀¡`̀d
 ∫GóÑà°SGh  §≤a  ≥FÉbO  ¿ƒ°†Z
 áaÉ°VE’ÉH  á«dÉëdG  º¡JÉbÉ£H
 á«¡àæe  º¡JÉbÉ£H  ójóéJ  ≈`̀ dEG

.zá«MÓ°üdG

 á``eóN ≥````∏£j z»``àjƒ``μdG π````jƒ``ªàdG â````«H{
 ¬``Yhôa π````c »``a äÉ``bÉ£ÑdG QGó``°UE’ á``jQƒ`a

.»aô©ªdG ódÉN |.¿ÉîdG øªMôdGóÑY |

 ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH áØ∏μªdG á∏≤à°ùªdG á«ª«¶æàdG á¡édG äGójGõªdGh äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée íàa

 äÉ°übÉæe ¢ùªN Oó©d AÉ£Y 26 ∞jQÉ¶e ¢ùeCG á«eƒμëdG äGójGõªdGh äÉ°übÉæªdG äÉ°SQÉªe

.áaô°üàe äÉ¡L ™HQCG øe áMhô£e

 ójQƒJ ¿CÉ°ûH á«HƒæédG á≤£æªdG ájó∏Ñd á°übÉæe íàa íàØdG áæéd ∫ÉªYCG  ∫hóL øª°†Jh

.á°übÉæªdG √ò¡d AÉ£Y 15 ΩÓà°SG ºJ óbh ,á«HƒæédG á≤£æªdG ájó∏H ≈dEG …ôdG √É«e π«°UƒJh

 ¿CÉ°ûH øjôëÑdG  QÉ£e ácô°ûd  á°übÉæªd  kGóMGh kAÉ£Y áæé∏dG  âëàa ,¿Gô«£dG  ´É£b »ah

 ≥∏©àj Éª«ah .»dhódG øjôëÑdG QÉ£ªH 26 á£ëªdG »a kÉ≤Ñ°ùe ∞«μªdG AGƒ¡dG â«H AÉæH IOÉYEG

 ≥aGôe  ô«aƒJ  ¿CÉ°ûH  ∫hôàÑ∏d  ôjƒ£J  ácô°ûd  ø«à°übÉæe  áæé∏dG  âëàa  ,RÉ¨dGh  §ØædG  ´É£≤H

 á°übÉæªdG ÉeCG .á°übÉæªdG √ò¡d äGAÉ£Y 5 ΩÓà°SG ºJ óbh ,QÉHBÓd ÖMÉ°üªdG ô«Z RÉ¨dG §¨°V

 √ò¡d äGAÉ£Y á©HQCG ΩÓà°SG ºJ óbh ,QÉÑàN’Gh ≥aóàdGh ô«°ùμàdG äÉeóN ¿CÉ°ûH âfÉμa á«fÉãdG

.á°übÉæªdG

 ójQƒJ ¿CÉ°ûH á«æWƒdG øjôëÑdG RÉZ á©°SƒJ ácô°ûd á°übÉæªd óMGh AÉ£Y ΩÓà°SG ºJ Éªc

.3 ºbQ …õcôªdG RÉ¨dG ™æ°üe »a áàÑãªdG GQÉÑjEG äÉî°†ªd QÉ«Z ™£b

 äÉcô°ûdGh  áaô°üàªdG  äÉ¡édG  »∏ãªe  øe  OóY  äGAÉ£©dG  íàa  á«∏ªY  ô°†M  óbh  Gòg

 ï°SGôdG  äGójGõªdGh  äÉ°übÉæªdG  ¢ù∏ée  ΩGõàdG  QÉWEG  »a  ∂dPh  ,äÉ°übÉæªdG  »a  ácQÉ°ûªdG

 »a á«aÉØ°ûdGh ágGõædG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤ëJh ,AÓª©∏d ¢UôØdG DƒaÉμJ ≥«≤ëJ ô«jÉ©e ≈∏YCÉH

 º««≤à∏d äÉ°übÉæª∏d áeó≤ªdG äGAÉ£©dG ™«ªL ™°†îJ ±ƒ°Sh .AÓª©dGh AÉcô°ûdG ™e πeÉ©àdG

 .kGô©°S πbC’Gh kÉWhô°T π°†aC’G AÉ£©dG ≈∏Y á«°SôàdG ºàà°Sh ,»dÉªdGh »æØdG

áMhô£e äÉ``°übÉæe ¢ùªîd AÉ£Y 26 ∞jQÉ¶e íàØj zäGó``jGõªdGh äÉ``°übÉæªdG{
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 ±Gô`̀à`̀Y’G  »`̀g  áæ«©e  á∏μ°ûe  πëd  á∏«°Sh  ∫hCG
 ¢ü∏îà∏d Iƒ£N ∫hCGh ,É¡∏M ≈∏Y ΩGóbE’Gh ÉgOƒLƒH
 ΩGóîà°SGh  ÉæaƒN  ô«ãj  Ée  ójóëJ  ƒg  ±ƒîdG  øe
 ƒëe ≈∏Y á∏FÉg IQób ¬jód ¿EÉa ,øWÉÑdG π≤©dG äGQób
 ¢ùØf »a ±ƒîdGh ÖYôdG ô«ãj Ée πc …óëJh ±ƒîdG

.¿É°ùfE’G
 ,»ë°U  ô``eCG  á«©«Ñ£dG  Ohó`̀ë`̀dG  »`̀a  ±ƒ`̀î`̀dG  ¿EG
 GPEG  óFGõdG ±ƒîdG ÉeCG  ,πcÉ°ûªdG »a ´ƒbƒdG ∂Ñæéjh

.IQƒ£N πμ°ûjh ójó°T ÖYQ ≈dG ∫ƒëà«a Qƒ£J
 ≥aóàdÉH ΩódG CGóÑj ±ƒîdÉH ¢üî°ûdG ô©°ûj ÉeóæY
 π©a OQ PÉîJ’ É¡àÄ«¡J πLCG øe äÓ°†©dG »a áYô°ùH
 »a  »FõL  hCG  »∏c  ¢TÉ©JQÉH  Qƒ©°ûdG  CGóÑjh  ,Ö°SÉæe
 ¢ùØæàdGh  ¥ô©àdÉc  iô`̀NG  äÉeÓY  ∑Éægh  ,ó°ùédG
 ≈∏Y äGô`̀«`̀¨`̀à`̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG  çó`̀ë`̀J  É`̀°`̀†`̀jCGh  ,ó`̀ FGõ`̀ dG
 ,É«Ñ∏°S Gô«KCÉJ É¡«∏Y ôKDƒJ ™Ñ£dÉHh á«∏NGódG AÉ°†YC’G
 äÉ°Shô«ØdG  •É≤àdGh  ihó©∏d  á°VôY  ôãcCG  íÑ°üfh
 Iô£«°ùdG  ó≤Øfh  iô`̀N’G  ¢VGôe’Gh  äÉHhôμ«ªdGh
 IÉ«ëdGh  πª©dG  ≈∏Y  Éæ°SÉªMh  ÉæJQóbh  Éfô«μØJ  ≈∏Y

.πμc
 ΩGóîà°SG  Éæ«∏©a  ;™bƒàf  Éªc  Ó¡°S  ¢ù«d  πëdG
 ∫hÉM .±ƒîdG ÜÉgQ êÓY »a øWÉÑdG Éæ∏≤Y ÖjQóJh
 ´É`̀æ`̀bEG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  ±ƒîdÉH  Qƒ©°ûdG  áehÉ≤e  É`̀ª`̀FGO
 OOô`̀J  ¿CGh  ,äÉHƒ©°üdG  …óëJ  ≈∏Y  ∂JQó≤H  ∂°ùØf
 ,±ƒîdÉH  Qƒ©°ûdG  πà≤Jh  á≤ãdG  ∂«a  å©ÑJ  äGQÉÑY
 ≥jôW øY √ÉæªàJ  Ée  ≥≤ëàj ±ƒ°Sh π°†a’G  ™bƒJh
 ≈°ùæJ  ’h  ,»HÉéjG  ô«μØàH  á«Ñ∏°ùdG  QÉμaC’G  ∫GóÑà°SG
 ∑ôëàdG  »g ÉªfEGh ±ƒîdG  ÜÉ«Z â°ù«d  áYÉé°ûdG  ¿G

.±ƒîdG øe ºZôdG ≈∏Y Éeób
 ,∂∏≤Y  »a  ’G  Oƒ`̀Lh  É¡d  ¢ù«d  ∂ahÉîe  ¿CG  º∏YG
 »a  äôμa  ƒdh  ,É¡«∏Y  Ö∏¨àdG  ™«£à°ùJ  §≤a  ∂∏≤©Hh

.äBG ™bƒàe πμa ;∂d ≥≤ëàJ ±ƒ°ùa Ió«L QƒeCG
 √Qób Ée ƒg ÉæÑ«°üj Ée πc ¿G ócCÉJ A»°T πc πÑbh
 ≥dÉîdG ƒ¡a ,ô«N ƒg ¬∏dG ¬H »°†≤j Ée πch ,Éæd ¬∏dG

.¿ƒμ«a øc ôeCÓd ∫ƒ≤j øeh πLh õY

á«∏≤Y áYÉæ°U ±ƒîdG

Ω2020 ôÑªàÑ°S 22 - `g1442 ôØ°U 5 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15523) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 ôªjÉgõdG ¿G å«M ,ôªjÉgõdG »æ©j ¿É«°ùf πc ¢ù«d
 hG  Iô`̀cGò`̀dG  ¿ƒμj  ób  ïªdG  øe  GAõ`̀L  Ö«°üj  ∞∏J  ƒg
 ¿É«°ùædG øe ô«ãμH ô£NCG ƒgh ,Égô«Zh ô«μØàdG hCG ΩÓμdG
 ¢VôªH  á«Yƒà∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dG  áÑ°SÉæªHh  .…OÉ`̀©`̀ dG
 »Ñ£dG è«∏îdG QhÉM ôÑªàÑ°S øe 21 ≥aGƒªdG ôªjÉgõdG
 Ée - »°ùØædG Ö£dG …QÉ°ûà°SG áÑ°ûN ΩÓ°ùdG óÑY QƒàcódG

?ÆÉeódG ≈∏Y ôKDƒj ∞«ch ôªjÉgõdG ¢Vôe ƒg
 ÉeÉY  65  ôªY  óæY  ¿É°ùfE’G  Ö«°üj  ôªjÉgõdG  ¢Vôe
 äGô«¨J ïªdG »a óLh øμdh ,ÖÑ°ùdG ±hô©e ô«Z ƒgh
 ÉjÓîdG  ¢†©H  ≈°TÓàJ  å«M  IôcGòdG  á≤£æe  »a  á°UÉN
 á«æ«JhôH  OGƒ`̀e  iô``̀NC’G  ÉjÓîdG  ¢†©H  »a  Ö°SôàJh
 »gh  IôcGò∏d  áª¡e  IOÉ`̀e  ¢ü≤ædG  Gòg  øY  èàæàa  IPÉ°T
 íÑ°üJh  ¢†jôe  6:1  ¿ƒμJ  É¡àÑ°ùfh  (ø«dƒc  π«à°SC’G)
 ¿CG óéf 85 ôªY ó©H ÉeCG ,äGƒæ°S 5 πc áØYÉ°†e áÑ°ùædG
 øe ¢UÉî°TCG  3 »fÉ©j 6 πc øe ∞°üædG íÑ°üJ áÑ°ùædG

.ôªjÉgõdG
 ±ôî∏d  á«éjQóàdG  πMGôªdG  øe  á∏Môe  ôÑà©j  ƒgh

.kÉYƒ«°T ¬YGƒfCG ôãcCG øe ƒgh
 ΩÉjCG  ∫ÓN  »a  áãjóëdG  IôcGòdG  »a  áHÉ°UE’G  ¿ƒμJ
 ¿EÉa  ,ø«æ°S  øe  áªjó≤dG  IôcGòdG  ÉªfEGh  äÉYÉ°S  ≈àM  hCG

 ÉgOô°ùjh  á∏eÉc  É¡H  ßØàëj  ¢†jôªdG
 ’ ¢`̀ù`̀eCG  çó`̀M É`̀eh ,¢`̀ù`̀eCG  â`̀Kó`̀M É¡fCÉc

.√ôcòàj
 iôNC’G øcÉeC’G  ¢†©H ôKCÉàJ  IôcGòdG  ó©Hh
 ô«μØàdGh  á«eƒ«dG  ∫É`̀ª`̀YC’Gh  ,ΩÓμdG  πãe  ïªdG  øe
.á«YÉªàL’G äÉ°ûbÉæªdGh •ÓàN’G π≤j ∂dòch õ«côàdGh

 ¢TÉYôdG π∏°ûdGh ôªjÉgõdG áNƒî«°ûdG ±ôN πª°ûj
.ïªdG »a ájƒeódG á«YhC’G Ö∏°üJh

?¢VGôYC’G »g Ée -
 Iô`̀cGò`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀ KDƒ`̀ Jh ìƒ`̀°`̀Vƒ`̀H  ô¡¶J ¢``̀VGô``̀YC’G
 »μëjh  ,¬à∏Ä°SCG  Qôμj  ,ÉÄ«°T  É¡æe  ôcòàj  Óa  áãjóëdG
 ,äÉaÉ°ùªdG  ôjó≤J  ¬jód  ô`̀KCÉ`̀à`̀jh  ,äGô``̀e  Ió`̀Y  ájÉμëdG
 áHƒ©°U ∑Éæg ¿G óéfh ,¬dƒM øeh ¬à∏FÉY ∂dP ßMÓjh
 óbh  .á∏ªL  øjƒμJ  ¬«∏Y  Ö©°ü«a  á¨∏dGh  π°UGƒàdG  »a
 ,∫ƒÑdG ÜÉ¡àdÉc ájƒ°†©dG ¢VGôeC’G ¢†©H áé«àf çóëJ

.ôμ°ùdG äÉØYÉ°†eh áFôdG ÜÉ¡àdG
:á∏LDƒe πeGƒYh á∏é©e πeGƒY ∑Éæg

 ôªjÉgõdG çhóM πLDƒJ πeGƒY »g á∏LDƒªdG πeGƒ©dG
 ΩÉ¶ædG  ,á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  »``̀gh Qƒ`̀gó`̀à`̀dG  á`̀Yô`̀°`̀Sh
 πëc  á«ægòdG  ÜÉ`̀©`̀ dC’Gh  øjQÉªàdG  ,»ë°üdG  »FGò¨dG
 äÉ«∏ª©dG  ≈∏Y  ÖjQóàdGh  á©WÉ≤àªdG  äÉª∏μdGh  RÉ¨dC’G
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG GóL º¡ªdG øeh IAGô≤dGh á«HÉ°ùëdG

.™ªàéªdG OGôaCG ™e •ÓàN’Gh
 ™e  √ô`̀cP  ≥Ñ°S  Ée  ∑ô`̀J  »¡a  á∏é©ªdG  πeGƒ©dG  É`̀eCG

.ø«jGô°ûdG Ö∏°üJh …ôμ°ùdGh ΩódG §¨°V êÓY ∫ÉªgEG
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c -

 ¢†jôªdG  ï`̀jQÉ`̀ Jh  á∏FÉ©dG  ø`̀e  CGó`̀Ñ`̀j  ¢ü«î°ûàdG

 ºK  ,¿É«°ùædG  »a  ¬àdÉM  Qƒ£Jh  ¬æY  äÉeƒ∏©ªdG  ™ªLh
 á«∏ª©ªdG  äGQÉÑàN’G  ∂dP  ó©Hh  ,á«°ùØædG  äGQÉÑàN’G

.ä’ÉëdG ¢†©Ñd á«©£≤ªdG á©°TC’Gh
?ôªjÉgõdG ¢†jôe ™e πeÉ©àdG Éææμªj ∞«c -

 ¿ƒμj  ’CGh  ¬JôéM  çÉ`̀KCG  º«¶æJh  ójó°ûdG  ¢UôëdG
 áaô¨dG πNGO Ió«L IQÉfE’G ¿ƒμJ ¿CG Öéj ,Gô«Ñc ¬ªéM
 ,ájƒ¡àdG Ió«L ¿ƒμJh ¢ùª°ûdG Qƒf É¡∏Nój ìÉÑ°üdG »ah
 ,º¡∏NGóH Ée í°VƒJ á«MÉ°†jEG Qƒ°U êGQOC’G ≈∏Y ≥°ü∏j
 äÉÑ∏£àeh á«eƒ«dG ∫ÉªYC’G øe ¬H Ωƒ≤j ±ƒ°S Ée Öàμjh

.Iôcòà∏d ájQhô°†dG ôjhÉ°ûªdGh ∫õæªdG
 »àdG AÉ«°TC’G øe á«dÉN áæeBG IôéëdG ¿ƒμJ ¿CG Öéj

.OÉé°ùdGh ,∑Ó°SC’Éc •ƒ≤°ù∏d ¬°Vô©Jh ¬bƒ©J
 ¬fGh  IQÉ«°ùdG  IOÉ«b  ≈∏Y  ¬JQób  øe  ócCÉàf  ¿CG  Éæ«∏Y
 ¿Éμe  …CG  ≈`̀ dG  ÜÉ`̀gò`̀dGh  ∫õæªdG  ≈`̀ dG  IOƒ`̀©`̀dG  ™«£à°ùj
 ¿ƒμJ ¿CG ïÑ£ªdG ≈dG Ió«°ùdG ∫ƒNO óæY É°†jCGh ,ádƒ¡°ùH

.âbƒdG ∫GƒW á¶MÓªdGh ±Gô°TE’G âëJ
 ¿CG  ≈`̀ dG  ¢†jôªdG  π°üj  êÓ`̀©`̀dG  π`̀MGô`̀e  ô``NBG  »`̀ah
 Ωƒ≤jh ¬«≤°ùjh ¬ª©£j øe ≈dG  êÉàëj ™«°VôdÉc íÑ°üj

.¬Ø«¶æàH
?êÓY ôªjÉgõ∏d óLƒj πg~

 áYô°S  øe  πLDƒj  êÓY óLƒj  øμdh  ,êÓY  óLƒj  ’
 äÉLÓY  ∑Éæg  ¿G  Éªc  ,(ø«dƒc  π«à°SC’G)  ƒgh  √QƒgóJ
 ¿Éc GPG É°†jCGh ,ÜÉÄàc’G hCG ¿ÉgòdÉH ¢†jôªdG Ö«°UCG GPG
 Iô£«°ùdG  ájhOC’ÉH  Éææμªj  è«¡àªdG  ´ƒædG  øe  ¢†jôªdG

.¬«∏Y
 ™e  ¿hÉ©àdG  ¢†jôªdÉH  ø«£«ëªdG  ™«ªL  ≈∏Y  Öéj

.¢†jôªdG á«dhDƒ°ùe πªëJh ¢†©H

?áæª°ùdG QGô°VCG »g Ée-
 âëÑ°UCG  áæª°ùdG  ¿CG  í°VhCG  ¿G  OhCG  ájGóÑdG  »a
 ,»é«∏îdGh »æjôëÑdG  Éæ©ªàée ¬LGƒJ  Iô«Ñc  á∏μ°ûe
 á«∏«ªéJ  á∏μ°ûe  Oôée  ¢†©ÑdG  Égó≤à©j  Éªc  ó©J  ºdh
 ÉªfEGh  ,º°ùé∏d  âëf  hCG  (Qƒàfƒc)`H  É¡àédÉ©e  øμªj
 áë°U  ≈∏Y  áª«°ùL  QÉ`̀ KBG  äGP  Iô«Ñc  á«ë°U  á∏μ°ûe

.™ªàéªdGh OôØdG
 øe  áæeõªdG  ¢VGôeC’G  øe  ô«ãμdG  áæª°ùdG  ÖÑ°ùJ
 ´ÉØJQG  ,Ωó`̀ dG  §¨°V  ´É`̀Ø`̀JQG  ,…ôμ°ùdG  ¢Vôe  É¡ªgCG
 ¢VGôeCG  ,ø«jGô°ûdGh  ,Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  ,∫hôà°ù«dƒμdG
 á«fÉWô°ùdG ΩGQhC’G øe ójó©dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,π°UÉØªdG

.¿ƒdƒ≤dGh …óãdG ¿ÉWô°S πãe
 çhóM  øe  π∏≤j  áæª°ùdG  êÓY  ¿G  ó«édG  ôÑîdGh

.ÉeÉªJ É¡ÑæéJ hCG πcÉ°ûªdG √òg øe ójó©dG
 øjòdG  ≈°VôªdG  øe  ójó©dG  IOÉ«©dÉH  ™HÉJG  ∫Éãªc
 ¿ƒμjh ∫hôà°ù«dƒμdGh ôμ°ùdG »a ´ÉØJQG øe ¿ƒμà°ûj
 ¿RƒdG á«ÑdÉZ ¢SóμJh ,º°ùédG ¿RƒH ´ÉØJQÓd ÉÑMÉ°üe
 ÖÑ°ùdGh  (¢TôμdG  )`H  áahô©ªdG  ø£ÑdG  á≤£æªH  óFGõdG
 ø£ÑdG á≤£æe »a ¿ƒgódGh Ωƒë°ûdG ºcGôJ ≈dEG  ™Lôj
 √ògh ,óÑμdG  πãe ájƒ«ëdG AÉ°†YC’ÉH §«ëJ Ée IOÉYh

 ™aQ ≈∏Y πª©J º°ùédG »a á«HÉ¡àdG OGƒe RôØJ ¿ƒgódG
 á«YhC’G  ¢VGôeCGh  ø«jGô°ûdG  Ö∏°üàH  áHÉ°UE’G  áÑ°ùf
 äÉàμ°Sh á«Ñ∏b äÉHƒf ≈dEG …ODƒj …òdG ôeC’G ,ájƒeódG
 ¿RƒdG  πjõæJ  ¿ƒμj  ä’ÉëdG  √òg  πãe  »ah  ,á«ZÉeO
 á«ë°üdG  πcÉ°ûªdG  øe  ø°ùëj  ™Ñ£dÉHh  ÉjQhô°V  GôeCG

.É¡æe É«FÉ¡f º°ùédG ¢ü∏îj hCG ®ƒë∏e πμ°ûH
 πcÉ°ûªdG ø°ùëàJ »μd ¿RƒdG πjõæJ ΩRÓdG øe ºc-

?IQƒcòªdG á«ë°üdG
 %10-%7 ∫ó©ªH ¿RƒdG πjõæJ ä’ÉëdG á«ÑdÉZ »a
 ôμ°ùdG  »a  ®ƒë∏e  ø°ùëJ  ≈dEG  …ODƒ`̀j  ¿CG  øμªªdG  øe

.ÖcôdG Ω’BGh ∫hôà°ù«dƒμdG ,§¨°†dGh
?óFGõdG ¿RƒdG øe ¢ü∏îàdG Éææμªj ∞«c GPEG-

 ¢SÉ°SC’ÉH øª°†àJ ¿CG Öéj ¿RƒdG πjõæàd á£N …CG
 äGhGô°†îdG øe ô«ãμdG ≈∏Y …ƒàëj »ë°U πcG ΩÉ¶f
 ÜƒÑëdÉc  á`̀∏`̀eÉ`̀c  QOÉ`̀°`̀ü`̀e  ø`̀e  äÉ`̀jƒ`̀°`̀û`̀f  ,á`̀¡`̀cÉ`̀Ø`̀dGh
 á©Ñ°ûªdG  ¿ƒgódGh  AGôªëdG  Ωƒë∏dG  π«∏≤J  ,AGôª°ùdG
 êÉLódÉc  AÉ°†«ÑdG  Ωƒë∏dÉH  É¡dGóÑà°SGh  IQÉ`̀°`̀†`̀dG
 Gòg  ,¿ƒ`̀à`̀jõ`̀dG  â`̀jõ`̀c  á«JÉÑædG  äƒ``jõ``dGh  ∂ª°ùdGh
 ™jô°ùdG  »°ûªdG  πãe  á°VÉjôdG  á°SQÉªe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ádÉëdG  âëª°S  GPEG  ´ƒÑ°SC’ÉH  á≤«bO  150  π`̀bC’G  ≈∏Y

 .á«ë°üdG
?ájhOC’G ≈dEG áæª°ùdG ¢†jôe CÉé∏j ≈àe-

 IQƒcòªdG  ¥ô£dÉH  ¿Rƒ`̀ dG  ∞«ØîJ  íéæj  ºd  GPEG
 ΩÉ¶f ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ájhOC’G ≈dEG  CÉé∏f ¿G Éææμªj √ÓYCG
 ¢ù«d  ¿CG  ≈``dEG  Éæg  ¬«ÑæàdG  Öéjh  ,»ë°üdG  IÉ«ëdG
 ¿RƒdG  πjõæJ  ≈∏Y  IQó≤dG  »Yój  ¥ƒ°ùdG  »a  AGhO  πc
 ô«Z IOÉ«©dÉH Ωóîà°ùf ’ øëf ∂dòd .ÉæeBGh ’É©a ¿ƒμj
 á«μjôeC’G AGò¨dGh AGhódG áÄ«g øe á°üNôªdG ájhOC’G
 πjõæàd  á°üNôeh  ÉeGóîà°SG  ájhOC’G  ôãcG  øe  .Gô¡fh

.(ójÉJƒ∏LGô«∏dG) AGhO ƒg ¿RƒdG
?AGhódG Gòg πª©j ∞«c-

 ™æ°üe  ¿ƒ`̀eô`̀g  ø`̀Y  IQÉ`̀Ñ`̀Y  ƒ`̀g  ójÉJƒ∏LGô«∏dG
 ™Ñ°ûdG  äÉfƒeôg  ó`̀MC’  ¬HÉ°ûe  ƒgh  ,Iô`̀HG  áÄ«g  ≈∏Y
 ΩódÉH  π≤æj  ¬fG  ¿ƒeô¡dG  Gòg  áØ«Xh  ,¿É°ùfE’G  º°ùéH
 »£©j  »dÉàdÉHh  ÆÉeódÉH  ™Ñ°ûdGh  ´ƒédG  á≤£æe  ≈dEG
 ¬dh  ,á«¡°ûdG  ó°S  ≈∏Y  πª©«a  ™Ñ°ûdÉH  ÆÉeó∏d  IQÉ°TG
 ¢SÉjôμæÑdG  ÉjÓN  õ«ØëJ  »`̀gh  áª¡e  iô`̀NCG  áØ«Xh
 ,πª©dG  ≈∏Y  ø«dƒ°ùfC’G  ¿ƒeôg  RGô`̀aEG  øY  ádhDƒ°ùªdG
 ÖÑ°ùdG Gò¡d ,ΩódÉH ôμ°ùdG º«¶æJ ≈∏Y óYÉ°ùj »dÉàdÉHh
 …ôμ°ùdG  ¢Vôªd êÓ©c AGhó∏d  íjô°üàdG  ájGóH »a ºJ

 1^8  h  0^6  ø«H  ìhGôàJ  äÉYôéH  »fÉãdG  ´ƒædG  øe
.É«eƒj ΩGôé«∏e

 á«¡°ûdG  ó°S  ≈∏Y  ®ƒë∏ªdG  √ô«KCÉJ  ≈`̀ dEG  G kô`̀¶`̀fh
 π°üJ ≈∏YCG äÉYôéH ¬ëjô°üJ ºJ ¿RƒdG ó≤a »dÉàdÉHh

.áæª°ùdG êÓ©d É«eƒj ΩGôé«∏e 3^0 ≈dEG
 ójÉJƒ∏LGô«∏dG  Iô``HG  ™`̀e  ¿Rƒ`̀dÉ`̀H  ∫hõ`̀æ`̀dG  ∫ó©e
 ∑Éægh »∏°UC’G º°ùédG ¿Rh øe %7-%5 ∫OÉ©j ÉÑjô≤J
 ≈dEG  π°üJ  áÑ°ùæH  º¡fGRhG  ∫õæJ  ≈°VôªdG  øe  ô«ãμdG

.AGhó∏d ¿ƒÑ«éà°ùj ’ ¿hôNGh %20
 ’ äÉ`̀Ä`̀a  ∑É`̀æ`̀g π`̀ gh ?á«ÑfÉL ¢`̀VGô`̀YCG  ¬`̀d  π`̀ g-

?¬eGóîà°SÉH º¡d ìô°üj
 ,™«LôàdGh  ¿É«ã¨dG  á«ÑfÉédG  ¢VGôYC’G  ºgCG  øe
 ôãcCG  á«ÑfÉL  ¢`̀VGô`̀YCG  ∑Éægh  ,∑É°ùeE’G  hCG  ∫É¡°SE’G

.¢SÉjôμæÑdG äÉHÉ¡àdG πãe IQóf
 AGhó`̀d  É¡eGóîà°SÉH  í°üæj  ’  äÉÄa  Ió`̀Y  ∑Éæg
 ΩGQhCÉ`̀H  ¿ƒHÉ°üªdG  ¢UÉî°TC’G  º¡æe  ójÉJƒ∏LGô«∏dG
 Éªc ,É¡H »∏FÉY ïjQÉJ hCG AÉª°üdG Oó¨dÉH áæ«©e á«KGQh
 á©°VôªdG hCG πeÉëdG πÑb øe ¬eGóîà°SG ÉJÉàH í°üæj ’
 ójÉJƒ∏LGô«∏dG  AGhO  ±ô°U ΩóY Öéj ∂dP  øe  ºgC’Gh

.¢üàîªdG Ö«Ñ£dG øe áØ°UƒHh IQÉ°ûà°SG ó©H ’EG

»°ûJhÉa ájó©ªdG ¢VGôeC’G ô«ÑN

 á«eƒj äÉ°SQÉªe øY ∞°ûμj 
»YÉæªdG RÉ¡édG ájƒ≤àd

 áé«àf  ø`̀«`̀©`̀dG  »`̀a  »`̀æ`̀gó`̀dG  ¢ù«μdG  πμ°ûàj
 Ió¨H  áahô©ªdG  á«ægódG  hG  á«àjõdG  Oó¨dG  OGó°ùfG
 ™ªéJ ≈dEG …ODƒj Ée ,ø«©dG ¿ƒØL »a (¢Sƒ«eƒÑ«e)
 Ée  ÉÑdÉZh  ,»ægódG  ¢ù«μdG  Qƒ¡Xh  »àjõdG  πFÉ°ùdG
 πãe ó∏édG hG ø«©dG ÜÉ¡àdÉH áHÉ°U’G ÖÑ°ùH ¿ƒμJ
 ó∏édG ÜÉ¡àdGh …OQƒdG ó©dGh øeõªdG øØédG ÜÉ¡àdG
 ¢†©H  »a  »°Shô«ØdG  áªëà∏ªdG  ÜÉ¡àdGh  ,»ægódG
 »a  »ægódG  ¢ù«μdG  ô¡¶jh  ,ÉYƒ«°T  πb’G  ä’ÉëdG
 Éà∏c  hG  ióMG  »a  »∏Ø°ùdG  hCG  …ƒ∏©dG  ø«©dG  øØL
 ô«Z  ñÉØàfG  hCG  á∏àc  áÄ«g  ≈∏Y  ¿ƒ`̀μ`̀jh  ø«æ«©dG
 óbh ,»ægódG ¢ù«μdG ºéMh ™bƒe ≈∏Y AÉæHh ,ºdDƒe
 hCG  ø«©dG  »a  á∏∏ZR  øe  ÜÉ°üªdG  ¢üî°ûdG  »fÉ©j
 ÖÑ°ùj  ób  ä’ÉëdG  ¢†©H  »ah  ,ájDhôdG  »a  ΩGó©fG

 ∫ÉM »a ñÉØàf’Gh QGôªM’Gh ºd’G »ægódG ¢ù«μdG
.ihó©dÉH áHÉ°U’G

 øe  ójó©dG  »Øa  »ægódG  ¢ù«μdG  êÓY øY ÉeCG
 øe  »ægódG  ¢ù«μdG  øe  ¢ü∏îàdG  øμªj  ä’ÉëdG

 ≥aóàdG  IOÉjõd  áÄaGódG  äGOÉªμdG  ≥«Ñ£J  ∫ÓN
 ¢ù«μdG  ≠jôØJ  π«¡°ùJh  ø«©dG  ≈`̀ dEG  …ƒ`̀eó`̀dG

 ó`̀MCG  ∞°UƒH  Ö«Ñ£dG  Ωƒ`̀≤`̀j  ó`̀bh  ,»`̀æ`̀gó`̀dG
 ∞«Øîà∏d  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  ´Gƒ`̀fCG

 ∫É`̀M »``̀ah Ió`̀¨`̀ dG ÜÉ`̀¡`̀à`̀dG ø`̀e
 »ægódG  ¢ù«μdG  ∫GhR  Ωó`̀Y

 ÜGô£°VG  »a  ÖÑ°ùàdG  hCG
 ≈dG  Aƒé∏dG  øμªj  ájDhôdG

.»MGôédG πNóàdG

الكيس الدهني

:øY z»Ñ£dG è«∏îdG{`d Ö«éJ »∏Y ádƒN IQƒàcódG

 ø≤M ióe …CG ≈dEG
?∞«ëæà∏d áæeBG …ôμ°ùdG

 º°ùédG ¿Rh É¡«a ójõj »àdG ádÉëdG ¬fCÉH óFGõdG ¿RƒdG ±ô©j
 É¡fCÉH  áæª°ùdG  ±ô©Jh  ,∫ƒ£dG  ≈dG  áÑ°ùædÉH  ø«©e  ¢SÉ«≤e  øY

.áë°üdG ™e ¢VQÉ©àJ áLQO ≈dG º°ùédG »a ¿ƒgódG ºcGôJ
 áfRGƒe  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ≈∏Y  Öéj  º«∏°S  ¿Rh  ≈∏Y  á¶aÉëª∏dh
 Ωƒ≤j  »àdG  ábÉ£dG  ™e  á«FGò¨dG  á«ªëdG  »a  ádhÉæàªdG  ábÉ£dG

 øe  ô«ãμdG  Iô«NC’G  áfhB’G  »a  ô¡Xh ,É k«eƒj  É¡cÓ¡à°SÉH  º°ùédG
 ,…ôμ°ùdG  ôHG  ójóédGh  ¿RƒdG  ¿Gó≤a  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  »àdG  á`̀jhO’G
 IQƒàcódG »Ñ£dG è«∏îdG QhÉM É¡à«∏YÉa ióe ≈∏Y ±ô©àf »μdh
 ¢VGôeCG  á«FÉ°üNGh  …ôμ°Sh  AÉª°U  OóZ  ájQÉ°ûà°SG  »∏Y  ádƒN

.áæª°ùdG

 »a  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  AGô`̀Ñ`̀N  ô«Ñc  ∞°ûc
 ¥ôW  3  øY  ,»°ûJhÉa  »fƒàfG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 »°ûJhÉa  ∫É`̀bh  ,»YÉæªdG  RÉ¡édG  ájƒ≤àd  á«eƒj
 ¢ü≤f  ø`̀e  ¿ƒfÉ©j  ø`̀jò`̀dG  ∂`̀Ä`̀dhC’  áÑ°ùædÉH  ¬``̀fEG
 øμªj  á«FGò¨dG  äÓªμªdG  ∫hÉæJ  ¿EÉa  (O)  ø«eÉà«a
 ¿CG  ≈∏Y Oó°T ¬æμd  ,ihó©∏d  ¢Vô©àdG øe π∏≤j ¿CG
 ,ÉfhQƒc áHQÉëªd ájôë°S áØ°Uh â°ù«d äÓªμªdG
 óYÉÑàdÉH  ΩGõ``̀à``̀d’Gh  ,¬`̀Lƒ`̀dG  ´É`̀æ`̀b  AGó```̀JQG  πãe

.»YÉªàL’G
 ób  á£«°ùH  á«eƒj  äGOÉ`̀Y  3  »°ûJhÉa  ô`̀cPh
 »°S ™bƒªd É≤ah ,»YÉæªdG RÉ¡édG ájƒ≤J »a ó«ØJ

 »°S »H ¿G
 »aÉμdG  Qó≤dG  ≈∏Y  π°üMG  :≈dhC’G  áë«°üædG
 ¿ƒeÉæj øjòdG ¿G äÉ°SGQódG äô¡XCG ó≤a ,ΩƒædG øe
 áHÉ°UÓd  ¿ƒ°Vô©e  π`̀bG  hCG  π«∏dG  »a  äÉYÉ°S  6
 7 ¿ƒeÉæj  øjòdG  ∂ÄdhG  øe ôãcG  äGôe 4 ΩÉcõdÉH

.ôãcG hCG äÉYÉ°S
 äÉæ«JhôH º°ùédG èàæj ΩÉæJ ÉeóæY ∂fG ÖÑ°ùdG
  .ÜÉ¡àd’G  π«∏≤Jh  ihó©dG  áëaÉμe  øY  ádhDƒ°ùe
 ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ó«édG  π``̀cC’G  »`̀g  :á«fÉãdG  áë«°üædG
 áYƒªée øª°†àj  ¿RGƒàeh »ë°U »FGòZ ΩÉ¶æH
 óYÉ°ùj  ¿G  øμªjh  ¿OÉ`̀©`̀ª`̀dGh  äÉæ«eÉà«ØdG  ø`̀e
 .í«ë°U  πμ°ûH  πª©dG  ≈∏Y  ∂jód  áYÉæªdG  ÉjÓN
 ∞«ØîJ  hCG  ÖæéJ  ∫hÉ`̀M  :áãdÉãdG  áë«°üædG  É`̀eCG
 IQób ≈∏Y ôKDƒj ôJƒàdG ¿ƒeôg ¿C’ ójó°ûdG ôJƒàdG
 ôãcG  ∂∏©éj  Éªe  ,ihó`̀©`̀dG  áehÉ≤e  ≈∏Y  º°ùédG
 OÉ¡L’G  ¿G  âÑK  óbh  .¢VôªdÉH  áHÉ°UÓd  á°VôY
 º∏Y á«©ªéd É≤ah »YÉæªdG RÉ¡édG ôeój ôªà°ùªdG
 ôJƒàdG áHQÉëe ¥ôW ø«H øeh ,á«μjôeC’G ¢ùØædG
 á«°VÉjôdG äÉæjôªàdG á°SQÉªeh ø«JhôdÉH ∂°ùªàdG
 ÉeRÓe ¿ƒμJ ÉeóæY AÉNôà°SÓd á©FGQ á∏«°Sh É¡fC’

 .∫õæª∏d

:¢UÉN QGƒM »a áÑ°ûN ΩÓ°ùdG óÑY QƒàcódG

 Qƒ£J Å£ÑJ ¥ôW
 ôªjÉgõdG ¢Vôe
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»بيتك البحرين«: 

خدمة فورية

 لإ�صـــدار بطاقـــات 

ال�صــــراف الآلــي

رعاية بتلكو 

�صت�صهم بتحقيق 

اأهداف كاأ�س امللك 

ودوري نا�صر بن 

حمد املمتاز

16 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

اأ�صاد بالعمل املخل�س للت�صدي لـ»اجلائحة« بقيادة ويل العهد.. جاللته يرتاأ�س اجتماع جمل�س الوزراء.. امللك:

البحرين ر�صمت ق�صة جناح لفتت انتباه العامل

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�صى  اأكد ح�صرة �صاحب اجلاللة 

وثبات  وباإرادة  بعزمية  واجهت  و�صعًبا  حكومة  البحرين  مملكة  اأن  املفدى 

العاملية. التي فر�صتها هذه اجلائحة  القا�صية  الظروف  حتديات 

خمل�ٍص  وطنٍي  عمٍل  من  نراه  مبا  ون�صيُد  عالًيا  نثّمُن  جاللته:  وقال 

للت�صدي جلائحة  ومتوا�صل، ي�صعدنا مبا ميتاز به من دقٍة و�صرٍب ومثابرة 

فريق  اأفراد  وكافة  العهد،  ويل  البار  العِزيز  ابننا  بقيادة  كورونا  فريو�ص 

الواحد من مواطنني ومقيمني. البحرين 

الكورونا  جائحة  لأزمة  اإدارتها  يف  ر�صمت  البحرين  اأن  اىل  واأ�صار 

الظروف  حتديات  يف  والتحكم  التكيف  يف  العامل  انتباه  لفتت  جناح  ق�صة 

قيود  فر�ص  ودون  تذكر  م�صاعب  دون  اجلائحة  فر�صتها  التي  ال�صتثنائية 

على حرية النتقال اأو اللجوء اإىل عزل اأو اإغالق مناطق حتى هذه اللحظة.

اأم�ص،  الــوزراء  جمل�ص  اجتماع  تروؤ�صه  خالل  املفدى  العاهل  وتطّرق 

باأن  جاللته  موؤكًدا  وا�صنطن،  يف  جرى  الذي  ال�صالم  تاأييد  اإعالن  توقيع  اإىل 

حتقيق  طريق  على  مهم  تاريخي  اإجناز  ال�صالم  تاأييد  اإعالن  على  التوقيع 

ال�صالم ال�صامل يف منطقة ال�صرق الأو�صط. 

من  اأجلها  من  و�صعينا  ارتاأيناها  التي  الأهداف  بني  »من  جاللته:  وقال 

ر�صالتنا  هو  ال�صالم  باأن  العامل  يدرك  اأن  هو  ال�صالم،  تاأييد  اإعالن  خالل 

�صمات  اأهم  اأحد  ي�صكالن  والتعاي�ص  الت�صامح  واأن  ال�صرتاتيجي،  وخيارنا 

والتعِاي�ص،  لل�صالم  الأ�صيلة. فنحن مت�صاحمون وحمبون  البحرينية  هويتنا 

تقّبل  على  ي�صتندان  اللذان  هما  احلقيقي  وال�صالم  احلقيقي  التعاي�ص  واأن 

الأزل، ونحن نفاخر  الآخر وهو جوهر املواطن البحريني وما يتمتع به منذ 

الأر�ص، وهذه  اأطيب �صعوب  �صعبنا وب�صهادة اجلميع هو من  باأن  الأمم  بني 

الطيبة جعلت من البحرين منارة للتنوع الفكري والثقايف والديني واملذهبي.

الق�صية  من  والدائم  الثابت  البحرين  موقف  على  التاأكيد  وجّدد جاللته 

اإقامة  يت�صمن  الذي  الدولتني  حل  حتقيق  على  والتزامها  الفل�صطينية 

ال�صالم  ملبادرة  وفًقا  ال�صرقية  القد�ص  عا�صمتها  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة 

العربية.

 �لعاهل �ملفدى خالل تر�ؤ�سه �جتماع جمل�س �لوزر�ء �أم�س

الـــــــتـــــــ�ـــــــصـــــــامـــــــح والــــــــتــــــــعــــــــايــــــــ�ــــــــس �ــــــــصــــــــمــــــــات هـــــــويـــــــتـــــــنـــــــا الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــيــــــة الأ�ـــــــصـــــــيـــــــلـــــــة

الأر�ـــــــــــــــــــــــس ـــــــــعـــــــــوب  ـــــــــص � اأطــــــــــــــيــــــــــــــب  �ـــــــصـــــــعـــــــبـــــــنـــــــا  اأن  ــــــــــــــــم  الأمـــــــــــــــــ بــــــــــــــن  ـــــــــاخـــــــــر  ـــــــــف ن

تـــــــــــــقـــــــــــــّبـــــــــــــل الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــو جـــــــــــــــــوهـــــــــــــــــر املـــــــــــــــــــــــواطـــــــــــــــــــــــن الــــــــــبــــــــــحــــــــــريــــــــــنــــــــــي 

قــــــــوى اأو  كــــــــــيــــــــــان  ــــــــد  �ــــــــص مــــــــوجــــــــهــــــــة  ــــــت  ــــــص ــــــ� ــــــي ل الـــــــــ�ـــــــــصـــــــــالم  ــــــــحــــــــو  ن ــــــــا  ــــــــن خــــــــطــــــــوات

الــــــــــ�ــــــــــصــــــــــعــــــــــوديــــــــــة عــــــــــمــــــــــق ا�ــــــــــصــــــــــرتاتــــــــــيــــــــــجــــــــــي مــــــــــهــــــــــم وثــــــــــــقــــــــــــل عــــــــــــاملــــــــــــي ممـــــيـــــز

اأكدت ا�صتعدادها لتاأجيل الأق�صاط.. »م�صارف البحرين«:

فرتة ال�صداد �صتزيد ن�صبًيا ومبلغ الق�صط لن يتغري

ا�صتعدادها  البحرين  م�صارف  اأكــدت 

بتلقي  وتــرحــب  عمالئها  دعــم  ملوا�صلة 

عليهم  امل�صتحقة  الأق�صاط  لتاأجيل  طلباتهم 

اجلاري. العام  نهاية  لغاية 

اأن  البحرين  م�صارف  جمعية  واأعلنت 

العاملة  التمويل  و�صركات  التجزئة  بنوك 

من  لعمالئها  �صتوفر  البحرين  مملكة  يف 

الفراد وال�صركات خيار تاأجيل الأق�صاط من 

اجلاري  العام  نهاية  ولغاية  �صبتمرب  �صهر 

الفائدة  اأ�صعار  اأن يتم احت�صاب  2020 على 

على  البنوك  قبل  من  املقــررة  والر�صـوم 

فرتة  خالل  والتمويالت  القـرو�ص  هذه 

املطبقة  والأحكام  ال�صروط  بنف�ص  التاأجيل 

 . لًيا حا

اأو التمويل  علًما باأن فرتة �صداد القر�ص 

الق�صط  مبلغ  اإبقاء  اأجل  من  ن�صبًيا  �صتزيد 

باإبالغ  البنوك  �صتقوم  ح�صبما  تغيري  دون 

. عمالئها

النيابة: املحكمة لزالت تنظر 

يف ق�صية »�صرية �صليماين«

اجتماع قطري ايراين تركي يف 

مدينة ا�صطنبول

م�صر حتقق تقدمًا طفيفًا ب�صاأن التو�صط يف 

�صفقة تبادل بن »حما�س« واإ�صرائيل

الإذاعة والتلفزيون 

حتتفي باليوم الوطني ال�صعودي

يف اإطار العالقات الأخوية والتاريخية املميزة 

اململكة  الكربى  لل�صقيقة  وم�صاركتها 

الوطنية  اأفراحها  ال�صعودية  العربية 

الذي  ال�صعودي  الوطني  اليوم  مبنا�صبة 

ت�صتعد  �صبتمرب،  من   23 يوم  ي�صادف 

وزارة الإعالم عرب خمتلف من�صاتها لالحتفاء بهذا 

اليوم الوطني ال�صعيد.

امل�صاعد لالإذاعة والتلفزيون،  الوكيل  الدو�صري  و�صرح عبداهلل 

اأنه مت ال�صتعداد لليوم الوطني للمملكة العربية ال�صعودية بحزمة 

وهو  خا�صا  �صعارا  الوزارة  خ�ص�صت  وقد  املبا�صرة،  الربامج  من 

البحرين  بني  الوثيق  الرتابط  يعك�ص  ما  وهو  جمتمعة(،  )القلوب 

وال�صعودية.
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ندعو اجلميع باأن يوا�سلوا عزمهم �التزامهم لتحقيق النتائج املرجوة.. امللك خالل تر�ؤ�سه جل�سة جمل�س الوزراء: 

البحرين �اجهت بعزمية �ثبات حتديات الظر�ف القا�سية التي فر�ستها اجلائحة 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  راأ�س 

ملجل�س  االعتيادية  اجلل�صة  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بح�صور  الوزراء 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، وذلك يف ق�صر ال�صخري 

يوم اأم�س. وقد اأدىل الدكتور يا�صر بن عي�صى النا�صر االأمني 

العام ملجل�س الوزراء عقب اجلل�صة بالت�صريح التايل:

باالإجراءات  العاهل  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأ�صاد 

اال�صتثنائي  وبالتعاون  اال�صتباقية  والتدابري  االحرتازية 

املوؤ�ص�صات  العزيز مع  البحرين  اأظهره �صعب مملكة  الذي 

احلكومية التي عملت باأق�صى طاقات اجلاهزية يف مواجهة 

عالًيا  »نثمُن  قائالً:  الكورونا،  فريو�س  انت�صار  ومكافحة 

ومتوا�صل،  خمل�س  وطني  عمل  من  نــراه  مبا  ون�صيُد 

للت�صدي  ومثابرة  و�صرب  دقة  من  به  ميتاز  مبا  ي�صعدنا 

ويل  البار  العزيز  ابننا  بقيادة  كورونا  فريو�س  جلائحة 

مواطنني  من  الواحد  البحرين  فريق  اأفراد  وجميع  العهد، 

والتزامهم  عزمهم  يوا�صلوا  باأن  اجلميع  وندعو  ومقيمني، 

لتحقيق النتائج املرجوة بعون اهلل وتوفيقه«.

اأن مملكة البحرين حكومة  واأكد جاللة العاهل املفدى 

و�صعًبا واجهت بعزمية وباإرادة وثبات حتديات الظروف 

القا�صية التي فر�صتها هذه اجلائحة العاملية، وحر�صت على 

التخفيف من حدة وطاأتها بتوحيد اجلهود الوطنية ملواجهة 

انعكا�صاتها على امل�صتوى املحلي مبا يراعي ويحافظ على 

�صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني بالتوازي مع العمل على 

التنمية  مل�صاعي  حتقيًقا  والتقدم  االزدهار  عجلة  ا�صتمرار 

الربامج  باإطالقنا  وذلك  املواطنني،  ل�صالح  امل�صتدامة 

واالقت�صادية،  املالية  احلزمة  ت�صمنتها  التي  واملبادرات 

ور�صمت البحرين يف اإدارتها الأزمة جائحة الكورونا ق�صة 

جناح لفتت انتباه العامل يف التكيف والتحكم يف حتديات 

الظروف اال�صتثنائية التي فر�صتها اجلائحة دون م�صاعب 

تذكر ودون فر�س قيود على حرية االنتقال اأو اللجوء اإىل 

عزل اأو اإغالق مناطق حتى هذه اللحظة.

املفدى  العاهل  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  هناأ  ذلك  بعد 

باليوم  و�صعًبا  وحكومًة  ملًكا  ال�صعودية  العربية  اململكة 

مزيًدا  ال�صقيقة  للمملكة  جاللته  متمنًيا  الت�صعني،  الوطني 

من الرفعة والتقدم واالزدهار يف ظل قيادة خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود وويل عهده 

�صعود،  اآل  �صلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

واأن يدمي املوىل عز وجل عليها نعمة االأمن واال�صتقرار ملا 

ت�صكله اململكة العربية ال�صعودية من ركيزة اأ�صا�صية وعمق 

عاملي  وثقل  واالإ�صالمية  العربية  للدول  مهم  ا�صرتاتيجي 

مميز، موؤكًدا جاللته رعاه اهلل اأن اليوم الوطني ال�صعودي 

يج�صد عراقة الدولة ال�صعودية وتاريخها امل�صرف.

املفدى  العاهل  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تطرق  بعدها 

وا�صنطن  يف  جرى  الذي  ال�صالم  تاأييد  اإعالن  توقيع  اإىل 

البحرين  مملكة  روؤية  من  انطالًقا  جاء  والذي  موؤخًرا، 

لدفع  ا�صرتاتيجًيا  خياًرا  واعتباره  ال�صامل  ال�صالم  الإقامة 

االأو�صط مما  ال�صرق  ال�صالم واال�صتقرار يف منطقة  عملية 

ي�صاهم يف تعزيز االأمن وال�صلم الدوليني. واأكد جاللته اأن 

التوقيع على اإعالن تاأييد ال�صالم اإجناز تاريخي مهم على 

االأو�صط  ال�صرق  ال�صامل يف منطقة  ال�صالم  طريق حتقيق 

واالزدهار  واال�صتقرار  باالأمن  �صعوبها  تطلعات  وحتقيق 

التعاي�س  روح  وتر�صيخ  دياناتهم،  مبختلف  والنماء 

التي عرفت بها مملكة البحرين دائًما، قائالً جاللته رعاه 

اأجلها  من  و�صعينا  ارتـاأيناها  التي  االأهداف  بني  »من  اهلل 

باأن  العامل  يدرك  اأن  هو  ال�صالم،  تاأييد  اإعالن  خالل  من 

ال�صالم هو ر�صالتنا وخيارنا اال�صرتاتيجي، واأن الت�صامح 

البحرينية  هويتنا  �صمات  اأهم  اأحد  ي�صكالن  والتعاي�س 

االأ�صيلة. فنحن مت�صاحمون وحمبون لل�صالم و التعاي�س، 

اللذان  هما  احلقيقي  وال�صالم  احلقيقي  التعاي�س  واإن 

البحريني  املواطن  االآخر وهو جوهر  تقبل  ي�صتندان على 

باأن  االأمم  بني  نفاخر  ونحن  االزل  منذ  به  يتمتع  وما 

االأر�س،  �صعوب  اأطيب  من  هو  اجلميع  وب�صهادة  �صعبنا 

الفكري  للتنوع  منارة  البحرين  من  جعلت  الطيبة  وهذه 

والثقايف والديني واملذهبي.

بالرتحيب  االعتزاز  عن  املفدى  العاهل  جاللة  واأعرب 

البحرين  مملكة  خطوة  لتاأييد  الوا�صع  والدويل  العربي 

�صاأنها  من  خطوات  والتخاذها  ال�صالم  تاأييد  اإعالن  ب�صاأن 

اإحالل ال�صالم يف ال�صرق االأو�صط، وقال جاللته »ي�صعدنا 

التي  التاريخية،  اخلطوة  بهذه  الكبري  الوا�صع  الرتحيب 

ك�صبنا فيها العامل، والقت دعًما واإ�صادة من خمتلف قارات 

نحو  خطواتنا  باأن  نوؤكد  فاإننا  ومنظماته،  ودوله  العامل 

قوى،  اأو  كياٍن  اأي  �صد  موجه  لي�صت  واالزدهــار  ال�صالم 

اإىل ح�صن اجلوار والعمل  بل هي ل�صالح اجلميع وتهدف 

التاأكيد  اهلل  اأيده  املفدى  العاهل  جاللة  جمدًدا  اأجله«،  من 

الق�صية  من  والدائم  الثابت  البحرين  مملكة  موقف  على 

الفل�صطينية والتزامها بتحقيق حل الدولتني الذي يت�صمن 

ال�صرقية  القد�س  اإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة عا�صمتها 

وفًقا ملبادرة ال�صالم العربية.

ب�صاأن  تقريًرا  اخلارجية  وزير  قدم  جاللته  من  وباأمر 

مرا�صم التوقيع على اإعالن تاأييد ال�صالم بني مملكة البحرين 

دولة  بني  ال�صالم  معاهدة  على  والتوقيع  اإ�صرائيل  ودولة 

يف  جرت  التي  اإ�صرائيل  ودولة  املتحدة  العربية  االإمارات 

البيت االأبي�س بوا�صنطن يف 15 �صبتمرب 2020.
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 �شموه اأ�شاد بنتاج علي عبداهلل خليفة الأدبي

حممد بن مبارك يت�شلم ن�شخة من كتاب »اللوؤلوؤة والبحر«

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

علي  ال�صاعر  الق�صيبية  بق�صر  مكتبه  يف 

الطبعة  �صموه  اأهدى  الذي  خليفة  عبداهلل 

والبحر«  »اللوؤلوؤة  كتاب  من  العربية 

الفرن�صية،  الطبعة  من  بن�صخة  مرفقة 

لأ�صعار  معمقة  حتليلية  درا�صة  وهي 

ال�صاعر علي عبداهلل خليفة وعالقة �صعـره 

باملوروث الثقايف اخلليجي الأ�صيل اأعدتها 

الأكادميية وجدان ال�صايغ.

بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأ�صاد  وقد 

علي  الأ�صتاذ  بنتاج  خليفة  اآل  مبارك 

الأدبي ومبا حوت دواوين  عبداهلل خليفة 

�صعره من ق�صائد و�صور �صعرية مبتكرة 

ملظاهر احلياة ال�صعبية البحرينية ب�صفة 

خا�صة والبيئة اخلليجية بوجه عام. 

الأ�صتاذ علي عبداهلل  اأعرب  من جانبه 

ال�صيخ حممد بن  خليفة عن �صكره ل�صمو 

مبارك اآل خليفة على ا�صتقباله له، موؤكًدا 

الكتاب  جلهود  �صموه  يوليه  ما  اأهميه 

مو�صع  هو  وت�صجيع  دعم  من  وال�صعراء 

العتزاز وال�صكر والتقدير.

خالل ا�شتقبال ال�شيخة ح�شة بنت خليفة.. نا�شر بن حمد:

 »اإجناز البحرين« داعم رئي�شي لل�شباب البحريني يف �شوق العمل

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

خليفة  اآل  خليفة  بنت  ح�صة  ال�صيخة  ال�صباب، 

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة اإجناز البحرين.

البارزة  للجهود  تقديره  عن  �صموه  واأعرب 

التي تقوم بها ال�صيخة ح�صة بنت خليفة اآل خليفة 

واأع�صاء جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة »اإجناز البحرين« 

ال�صباب  تهيئة  اإىل  الهادفة  الربامج  تنفيذ  يف 

�صموه  مبيًنا  العمل،  ل�صوق  وتاأهيلهم  وتدريبهم 

اأن العمل الدوؤوب الذي تقوم به »اإجناز البحرين« 

التدريب  فر�س  منح  يف  واعتزاز  تقدير  حمل 

والعمل للعديد من ال�صباب البحريني الذي اأ�صبح 

اليوم مهيًئا ومك�صًبا للعديد من الأعمال.

اأ�صهمت  البحرين«  »اإجناز  موؤ�ص�صة  اأن  واأكد 

ب�صكل كبري يف ك�صب املزيد من اخلربات الإدارية 

وتطوير  البحريني  ال�صباب  من  للعديد  والفنية 

بالدور  �صموه  م�صيًدا  قدراتهم،  وتنمية  مهاراتهم 

بنت خليفة  ال�صيخة ح�صة  به  تقوم  الذي  البارز 

املتميزة  اجلهود  هذه  اأن  �صموه  مبيًنا  خليفة،  اآل 

تهيئة  اإىل  الرامية  الأهداف  من  العديد  �صتحقق 

العمل  �صوق  يف  للدخول  البحريني  ال�صباب 

يف  ت�صاهم  التي  والأدوات  باملهارات  وتزويدهم 

غر�س روح ريادة الأعمال لديهم، م�صيًدا �صموه يف 

»اإجناز  اإدارة  اأع�صاء جمل�س  بجهود  ذاته  الوقت 

املنا�صبة  البيئة  توفري  على  وحر�صهم  البحرين« 

لل�صباب البحريني.

من جانبها، قدمت ال�صيخة ح�صة بنت خليفة 

�صمو  اإىل  والعرفان  ال�صكر  اآيات  اأ�صمى  اآل خليفة 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة على دعم �صموه 

املتوا�صل لإجناز البحرين وحر�صه على املتابعة 

يف  البحرين«  »اإجناز  اأهداف  لتحقيق  امل�صتمرة 

تهيئة الأجواء املثالية لل�صباب البحريني، موؤكدة 

اأن دعم �صموه �صي�صاهم يف حتقيق الأثر الإيجابي 

املهارات  توفري  خالل  من  البحرين  �صباب  على 

العمل،  �صوق  لدخول  ال�صباب  جاهزية  لتعزيز 

ومقدمة كل ال�صكر ل�صموه على الدعم امل�صتمر.

لدى ا�شتقباله كتلة امليثاق الربملانية.. وزير الإ�شكان:

اأنظمة الإ�شكان تتيح تاأجيل الأق�شاط للمواطنني املت�شررين مادًيا من »كورونا«
الإ�صكان  وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�صم  املهند�س  عقد 

اجتماع عمل مع اأع�صاء كتلة امليثاق الربملانية برئا�صة النائب 

الكتلة، والأع�صاء عي�صى  ال�صي�صي البوعينني رئي�س  حممد 

الذوادي،  يو�صف  والنائب  الكتلة،  رئي�س  نائب  الدو�صري 

والنائب  اآل رحمة،  والنائب غازي  الدو�صري،  بدر  والنائب 

فاطمة القطري، والنائب عمار البناي، بح�صور ال�صيخ خالد 

بن حمود اآل خليفة وكيل الوزارة ود. خالد احليدان الوكيل 

امل�صاعد لل�صيا�صات واخلدمات الإ�صكانية، حيث جرى خالل 

الجتماع متابعة م�صتجدات امللف الإ�صكاين ومناق�صة طلبات 

املواطنني واآلية تلبيتها من خالل املدن وامل�صاريع الإ�صكانية.

بالنواب،  الإ�صكان  وزير  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

ال�صلطة  مع  التعاون  من  مزيد  على  الوزارة  موؤكًدا حر�س 

الت�صريعية خالل دور النعقاد املقبل، بهدف حتقيق �صالح 

لتنفيذ  امل�صتمرة  الوزارة  م�صاعي  اإىل  م�صرياً  املواطنني، 

عن  ف�صالً  م�صاريع،  من  تت�صمنه  مبا  الإ�صكانية  خطتها 

ا�صكانية  التي توفر خدمات  البديلة  م�صاعي توفري احللول 

فورية للمواطنني، م�صرياً اإىل اأن الوزارة اإ�صتعدادات الوزارة 

لتد�صني خدمات متويلية جديدة بعد النتهاء من كافة الأمور 

الإجرائية اخلا�صة بذلك.

وتطرق الإجتماع اإىل مو�صوع تاأجيل الأق�صاط الإ�صكانية 

املهند�س  ثّمن  حيث  الربملانية،  امليثاق  كتلة  طرحته  الذي 

با�صم احلمر حر�س القيادة الر�صيدة واحلكومة املوقرة على 

فريو�س  انت�صار  على  املرتتبة  القت�صادية  الآثار  مواجهة 

الإ�صكان  وزارة  اأن  مبّيناً   ،»19 »كوفيد  امل�صتجد  كورونا 

تويل املواطنني املت�صررين من جائحة كورونا كل الهتمام، 

واأن القرار التنظيمي رقم 909 ل�صنة 2015 يت�صمن بنوداً 

احلالت  من  »مادياً«  املت�صررين  للمواطنني  تتيح  قانونية 

ال�صرر  تثبت  التي  بالوثائق  التقدم  والإ�صتثنائية  الطارئة 

املادي املرتتبة كفقد الوظيفة اأو اخل�صائر املتعلقة بالأعمال 

كورونا،  جائحة  على  ينطبق  الذي  الأمر  وهو  احلرة، 

التقدم بطلبات  وبالتايل باإمكان املواطنني املت�صررين مادياً 

تاأجيل الأق�صاط و�صتقوم الوزارة بتاأجيل ذوي تلك احلالت.

وبحث  املنتفعني  اإحتاد  مو�صوع  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 

التمليك،  �صقق  م�صاريع  على  تطبيقه  وترية  ت�صريع  اآليات 

حيث اأكد وزير الإ�صكان اأن الوزارة تعمل مع بنك الإ�صكان 

م�صاريع  خمتلف  يف  احتادات  برنامج  تنفيذ  �صرعة  على 

العمارات ال�صكنية والعمل على تلبية طلبات املواطنني من 

حيث التح�صينات املطلوبة.

البوعينني  ال�صي�صي  حممد  النائب  اأ�صاد  جانبه،  من 

رئي�س كتلة امليثاق الربملانية بجهود وزارة الإ�صكان، موؤكداً 

اأن الوزارة حققت تطوراً ملمو�صاً على �صعيد امللف الإ�صكاين 

الإ�صكانية  وامل�صاريع  املدن  خالل  من  مالحمه  بانت  الذي 

اجلديدة، ف�صالً عن برنامج »مزايا« الذي �صاهم يف تقلي�س 

�صنوات النتظار وتلبية الطلبات الإ�صكانية يف اأ�صرع وقت، 

واأبدى  الوزارة،  تقدمه  فيما  الت�صريعية  ال�صلطة  ثقة  مبدياً 

اأجل  من  التنفيذية  ال�صلطة  مع  البناء  بالتعاون  ترحيبه 

تقدمي كل ما يخدم املواطن البحريني ويوفر له �صبل العي�س 

الكرمي.

رفع طاقة حمطة توبلي بـواقع 120 األف مرت مكعب.. وزير الأ�شغال:

معاجلة 200 األف مرت مكعب من مياه ال�شرف يومًيا

و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  قام 

البلديات والتخطيط العمراين ع�صام 

بن عبداهلل خلف بزيارة تفقدية ملحطة 

توبلي ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي 

لل�صرف  امل�صاعد  الوكيل  يرافقه 

ال�صحي اإبراهيم ح�صن احلواج ومدير 

اإدارة ومدير اإدارة تخطيط وم�صاريع 

ال�صرف ال�صحي فتحي عبداهلل الفارع، 

وذلك لالطالع على مراحل �صري العمل 

رفع  م�صروع  من  الثانية  املرحلة  يف 

البيولوجية  الثنائية  املعاجلة  كفاءة 

ملياه ال�صرف ال�صحي يف مركز توبلي 

با�صتعمال نظام الهايباك�س.

الوزير  اجتمع  الزيارة،  وخالل 

�صركة  عن  وممثل  امل�صروع  مبدير 

 »Bluewater Bio بايو  ووتر  »بلو 

الذي  امل�صروع  تنفيذ  عن  امل�صوؤولة 

املياه  كفاءة  حت�صني  اىل  يهدف 

زيادة  وبالتايل  ثنائًيا،  املعاجلة 

اإنتاج املياه املعاجلة ثالثًيا يف حمطة 

ل�صتخدامها  ال�صحي  لل�صرف  توبلي 

من  والت�صجري،  التجميل  اأغرا�س  يف 

خالل ربطها بحو�صي تهوية ملعاجلة 

من  اليوم  يف  مكعب  مرت  األف   120

وتركيب  ال�صحي،  ال�صرف  املياه 

املعاجلة  عملية  لت�صريع  جهاًزا   42

الثنائية وحمطة �صخ اإىل جانب اأعمال 

تكميلية اأخرى للمحطة القائمة، ومع 

الطاقة  �صتتح�صن  امل�صروع  اكتمال 

مياه  اإنتاج  من  للمحطة  ال�صتيعابية 

مرت  األف   200 اإىل  ت�صل  معاجلة 

ذلك  �صينعك�س  مما  يومًيا  مكعب 

اإيجاًبا على البيئة املحيطة، اإىل جانب 

امل�صاريع الأخرى التي تنفذها الوزارة 

من  الرابعة  املرحلة  م�صروع  واهمها 

تو�صعة حمطة توبلي التي تهدف اإىل 

املنطقة  يف  البيئي  الو�صع  حت�صني 

املتدفقة  الكميات  كل  �صتعالج  والتي 

احلماأة  معاجلة  اإىل  بالإ�صافة  لها 

باأحدث التقنيات املتوافرة.

يف  الإجناز  ن�صبة  بلغت  وقد 

النتهاء  املتوقع  ومن   %55 امل�صروع 

من  الثاين  الربع  يف  امل�صروع  من 

العمل  باأن فريق  العام 2021، علًما 

�صاعة  األف   100 اأجنز  امل�صروع  يف 

عمل دون اإ�صابات حتى الآن وهو ما 

مبعايري  امل�صروع  اإدارة  التزام  يوؤكد 

ال�صالمة.

كفاءة  رفع  م�صروع  باأن  يذكر 

مركز  يف  البيولوجية  املعاجلة 

الهايباك�س  نظام  با�صتعمال  توبلي 

امل�صاريع  من  يعترب   )HYBACS(

التحتية  البنية  لتح�صني  الواعدة 

مملكة  يف  ال�صحي  ال�صرف  ونظام 

البحرين من خالل حتويل الأحوا�س 

التقليدية الـ)10( املوجودة يف حمطة 

ال�صرف  لتدفقات  امل�صتقبلة  توبلي 

بنظام  تهوية  اأحوا�س  اإىل  ال�صحي 

يف  الوزارة  انتهت  وقد  الهايبك�س، 

الأوىل  املرحلة  اأعمال  وقت �صابق من 

اأ�صل ع�صرة  من حتويل حو�صني من 

لتح�صني  الهايباك�س  بنظام  لتعمل 

من  مكعب  مرت  األف   100 معاجلة 

ت�صل  مكعب  مرت  األف   320 اجمايل 

اآخرين  حو�صني  وحتويل  للمحطة، 

املرحلة  وهي  الثانية  املرحلة  يف 

احلالية، حيث اأثبت النظام كفاءته يف 

املرحلة الأوىل من امل�صروع من خالل 

نتائج الفحو�صات للتدفقات اخلارجة 

منه ومطابقتها للموا�صفات القيا�صية 

البحرين.  مملكة  يف  ر�صميا  املعتمدة 

 120 ا�صتقبال  �صيتم  لذلك  وموازاة 

اإجمايل  األف مرت مكعب يف اليوم من 

الأحوا�س  على  وتوزيعها  التدفقات 

معاجلة  ومعاجلتها  املتبقية  ال�صتة 

تقليدية.
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وزير اخلارجية ي�سيد بجهود احلجرف يف تعزيز م�سرية العمل اخلليجي 

بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  ا�صتقبل 

اأم�س،  للوزارة  العام  الديوان  يف  الزياين،  را�صد 

العام  الأمني  احلجرف  فالح  بن  نايف  الدكتور 

والوفد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س 

املرافق مبنا�صبة زيارته ململكة البحرين.

وخالل اللقاء، رحب وزير اخلارجية بالأمني 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام 

معاليه  يبذلها  التي  احلثيثة  باجلهود  م�صيًدا 

امل�صرتك،  اخلليجي  العمل  م�صرية  لتعزيز 

خمتلف  مع  املجل�س  دول  بعالقات  والرتقاء 

تلبية  اأرحب،  اآفاق  نحو  بها  والدفع  العامل  دول 

دول  قادة  وال�صمو  اجلاللة  اأ�صحاب  لتطلعات 

املجل�س ومواطنيها الكرام نحو مزيد من التعاون 

والتكامل اخلليجي يف خمتلف املجالت. 

فالح  بن  نايف  الدكتور  اأعرب  جانبه  من 

البحرين  مملكة  بزيارة  �صعادته  عن  احلجرف 

مب�صرية  املتعلقة  املهمة  الق�صايا  بحث  ملتابعة 

يف  امل�صوؤولني  مع  امل�صرتك  اخلليجي  العمل 

البحرين،  ململكة  متنياته  عن  معرًبا  اململكة، 

بقيادة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، بدوام 

التقدم والرقي والزدهار.

الق�صايا  من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

املتعلقة بالتعاون اخلليجي امل�صرتك، والت�صاور 

اإزاء �صبل مواجهة خمتلف التحديات التي تواجه 

املجالت،  خمتلف  يف  اخلليجي  العمل  م�صرية 

الهتمام  ذات  الق�صايا  حول  الروؤى  وتبادل 

امل�صرتك.

اخلارجية  وزارة  جانب  من  اللقاء  ح�صر 

ال�صفري وحيد مبارك �صيار وكيل الوزارة لل�صوؤون 

يو�صف  وال�صفري  التعاون،  وجمل�س  الإقليمية 

جمل�س  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  جميل  حممد 

وال�صفري ح�صن  العربية،  لدول اخلليج  التعاون 

اإبراهيم �صالح مدير اإدارة جمل�س التعاون.

ملجل�س  العامة  الأمانة  جانب  من  وح�صره 

العام  الأمني  العربي  �صعيد  بن  خليفة  التعاون 

والتنموية،  القت�صادية  لل�صوؤون  امل�صاعد 

العام  الأمني  الفا�صل  علي  بن  خليفة  والدكتور 

والقانونية،  الت�صريعية  لل�صوؤون  امل�صاعد 

ال�صوؤون  قطاع  رئي�س  ال�صيخ  اآل  وعبدامللك 

عام  مدير  النا�صر  وعبدالعزيز  القت�صادية، 

وطارق  والتخطيط،  للمعلومات  العامة  الإدارة 

الفا�صل مدير اإدارة التن�صيق واملتابعة.

اإ�ساعة الت�سامح والتعاي�ش مبداأ اأ�سيل يف اململكة.. وزير اخلارجية: 

روؤية امللك لن�سر ال�سالم عززت من مكانة البحرين عاملًيا

را�صد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اأكد 

امللك  اجلاللة  �صاحب  روؤية ح�صرة  اأن  الزياين 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه لن�صر ال�صالم واإر�صاء الت�صامح 

مكانة مملكة  ر�صخت  ال�صعوب،  بني  والتعاي�س 

البحرين كدولة رائدة يف التقريب بني الثقافات 

واإثراء التفاعل بني اأ�صحاب الديانات واملعتقدات 

يف خمتلف اأرجاء العامل.

واأ�صاف وزير اخلارجية اأن مملكة البحرين 

التي  املبادرات  العديد من  تقدم  زالت  كانت ول 

تركت اأثًرا عظيًما يف جمالت ال�صالم والت�صامح 

اإعالن مملكة البحرين  والتعاي�س، ويج�صد ذلك 

التي  اململكة  بقيم  وا�صحة  ر�صالة  يعد  الذي 

الدينية، واإن�صاء مركز  اإىل تعزيز احلرية  تدعو 

بات  الذي  ال�صلمي  للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك 

التوا�صل  ثقافة  ن�صر  يف  به  يحتذى  اأمنوذًجا 

على  والنفتاح  العاملية  الثقافات  بني  والتقارب 

حمد  امللك  كر�صي  تد�صني  اإىل  اإ�صافة  الآخر، 

للحوار بني الأديان والتعاي�س ال�صلمي بجامعة 

�صابينزا يف مدينة روما، واإطالق برنامج ال�صالم 

ال�صلمي،  للتعاي�س  حمد  امللك  ملركز  ال�صيرباين 

تاأكيًدا من جاللة امللك املفدى على �صرورة ن�صر 

هذه الثقافة الإن�صانية العظيمة.

واأ�صار الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين 

اإىل تزامن اليوم الدويل لل�صالم مع توقيع مملكة 

اإ�صرائيل، يف  مع  ال�صالم  تاأييد  لإعالن  البحرين 

ال�صالم  اإحالل  اإىل  تهدف  مهمة  تاريخية  خطوة 

ال�صرق  منطقة  يف  والزدهار  وال�صتقرار 

الإ�صرائيلي  الفل�صطيني  النزاع  واإنهاء  الأو�صط، 

على اأ�صا�س حل الدولتني، جت�صيًدا لإميان مملكة 

ونبذ  ال�صالم  ن�صر  باأهمية  الرا�صخ  البحرين 

اأكرث  م�صتقبل  اإىل  للو�صول  العامل،  يف  العنف 

اأماًنا وازدهاًرا ل�صعوب املنطقة.

ال�صالم  اإ�صاعة  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

والإخاء  والتعاي�س  الت�صامح  ثقافة  وتعزيز 

جاللة  يحر�س  البحرين  مملكة  يف  اأ�صيل  مبداأ 

وجدان  يف  تر�صيخه  على  اهلل  اأيده  املفدى  امللك 

�صعب البحرين و�صعوب املنطقة والعامل اأجمع، 

واملحبة  الأخوة  لأوا�صر  تاأكيًدا  عاملًيا  ون�صره 

بتعاليم  والتزاًما  العامل،  �صعوب  جتمع  التي 

الأديان ال�صماوية واملواثيق الدولية.

»اجلعفرية« توؤكد اأهمية م�ساهمة اجلميع مل�ساندة جهود الدولة يف حما�سرة الوباء.. ال�سالح: 

توجيهات امللك �سمام الأمان لتجاوز الظروف ال�سحية الراهنة

اأ�صاد رئي�س الأوقاف اجلعفرية 

بالكلمة  ال�صالح  يو�صف بن �صالح 

ح�صرة  وجهها  التي  ال�صامية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

خالل  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

العتيادية  اجلل�صة  جاللته  تروؤ�س 

بح�صور  اأم�س  الوزراء  ملجل�س 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

ال�صامية  التوجيهات  اأكدت  حيث 

امل�صاندة  اجلهود  موا�صلة  اأهمية 

وتقيدهم  املجتمع  اأفراد  كافة  من 

والحرتازية  الوقائية  بالإجراءات 

انت�صار  من  احلد  يف  للم�صاهمة 

الأوقاف  رئي�س  ونوه  الوباء. 

باإ�صادة  ال�صدد  هذا  يف  اجلعفرية 

املفدى  العاهل  اجلاللة  �صاحب 

والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات 

ال�صتثنائي  وبالتعاون  ال�صتباقية 

البحرين  مملكة  �صعب  اأظهره  الذي 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  مع  العزيز 

التي عملت باأق�صى طاقات اجلاهزية 

انت�صار  ومكافحة  مواجهة  يف 

فايرو�س الكورونا، مبيناً اأّن الدولة 

بتوجيهات من جاللة امللك وفرت كل 

الإمكانيات  كافة  و�صخرت  املوارد 

ملواجهة  واملالية  والطبية  الب�صرية 

واأ�صار  اآثاره.  من  واحلد  الوباء 

بالعديد  قامت  الإدارة  باأّن  ال�صالح 

من اخلطوات املهمة يف التوا�صل مع 

جميع امل�صاجد واملاآمت واحل�صينيات 

الكامل  اللتزام  على  حلثهم 

ووجدت  والإجرءات،  بال�صوابط 

اجلميع  من  كبرًيا  واهتماًما  تقديًرا 

وم�صاندة  اجلهود  ت�صافر  باأهمية 

هذا  حما�صرة  يف  الدولة  جهود 

واحلفاظ  الأرواح  حلماية  الوباء 

اأفراد  جميع  و�صالمة  �صحة  على 

املجتمع.

يو�صف ال�صالح

وكيل اخلارجية يوؤكد اأهمية ال�ستفادة 

من اخلربات وامل�سروعات الأممية الرائدة

لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  اجتمع 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدولية 

عرب الت�صال الإلكرتوين املرئي، مع �صتيفانو 

بيتيناتو، املن�صق املقيم لالأمم املتحدة يف مملكة 

البحرين بالإنابة، واملمثل املقيم لربنامج الأمم 

رحب  الجتماع،  وخالل  الإمنائي.  املتحدة 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور 

بال�صراكة البناءة القائمة بني مملكة البحرين 

بامل�صاريع  م�صيًدا  املتحدة،  الأمم  ومنظمة 

واملبادرات املتميزة التي يطلقها برنامج الأمم 

جهود  دعم  اإىل  والهادفة  الإمنائي،  املتحدة 

دول  خمتلف  يف  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق 

العامل. واأكد وكيل وزارة اخلارجية لل�صوؤون 

القيادة  حتت  البحرين  مملكة  اأن  الدولية، 

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  احلكيمة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، تاأتي يف �صدارة دول العامل 

ومبادئ  اأهداف  مع  والتجاوب  التفاعل  يف 

الأمم املتحدة، م�صرًيا يف هذا ال�صدد.

د. ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة

لدى ا�ستقباله الأمني العام ملجل�ش التعاون اخلليجي 

وزير املالية: موا�سلة دعم وتعزيز التكامل القت�سادي

الوطني  والقت�صاد  املالية  وزير  اأكد 

على  خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ 

حتقيقها  توا�صل  التي  الهامة  الإجنازات 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  م�صرية 

العربية يف جميع املجالت مبا يلبي تطلعات 

حر�س  موؤكًدا  ومواطنيها.  املجل�س  دول 

البحرين على موا�صلة دعم وتعزيز  مملكة 

اأبناء  تطلعات  يحقق  مبا  امل�صرتك  التعاون 

دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

 ونوه باأهمية موا�صلة تعزيز التعاون 

للو�صول  امل�صرتك  القت�صادي  والتكامل 

لالأهداف املن�صودة وخلق املزيد من الفر�س 

التنمية  دعم  يف  ت�صب  التي  ال�صتثمارية 

ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء  القت�صادية.   

اأم�س  الوطني  والقت�صاد  املالية  وزير 

احلجرف  فالح  نايف  الدكتور  مكتبه  يف 

لدول اخلليج  التعاون  العام ملجل�س  الأمني 

العربية والوفد املرافق، حيث رّحب بالأمني 

التي  باجلهود  واأ�صاد  املرافق  والوفد  العام 

التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة  تبذلها 

اأطر  تعزيز  اأجل  من  العربية  اخلليج  لدول 

التعاون والتن�صيق امل�صرتك. وخالل اللقاء، 

مت بحث م�صرية العمل اخلليجي امل�صرتك يف 

اإطار جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

وحتقيق  اخلليجية  املنظومة  دور  وتعزيز 

غاياتها وتطلعات مواطنيها. 

فالح  نايف  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

احلجرف عن خال�س �صكره وتقديره لوزير 

حفاوة  على  الوطني  والقت�صاد  املالية 

البحرين  مملكة  بدور  م�صيًدا  ال�صتقبال، 

اإجنازات  من  حتقق  فيما  واإ�صهاماتها 

ومكت�صبات يف التكامل اخلليجي امل�صرتك.

ال�سيخ: تاأجيل القرو�ش موقف م�سّرف من الدولة جتاه اأبنائها

ال�صيخ،  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

�صركة  ومالك  الأعمال،  رجل 

اأن  لل�صيارات«  »مونرتيال 

والقت�صاد  املالية  وزير  »اإعالن 

الوطني، ال�صيخ �صلمان بن خليفة 

امل�صارف  ا�صتجابة  خليفة،  اآل 

لتاأجيل القرو�س، وم�صاهمتها يف 

للمواطنني  ال�صيولة  دعم  تعزيز 

واملتو�صطة،  ال�صغرية  وال�صركات 

واملحوري  الإيجابي  الدور  يوؤكد 

املالية  وزير  به  ي�صطلع  الذي 

خالل  من  الوطني  والقت�صاد 

ال�صعي والتوفيق يف تنفيذ اأهداف 

وال�صتجابة  الر�صيدة،  احلكومة 

لرغبة املواطنني من خالل التوافق 

مع البنوك لتاأجيل الق�صاط«.

القرارات  »تلك  اأن  واأ�صاف 

من  الكرمية  الرغبة  مدى  توؤكد 

تي�صري  يف  الر�صيدة  القيادة 

يف  املواطنني  على  احلياة  اأمور 

»كورونا«،  جائحة  ظروف  ظل 

اهلل  ندعو  والتي  )كوفيد-19(، 

عزوجل اأن يعيننا على تخطيها«.

»القطاع  اأن  على  و�صدد 

ين�صى  لن  وال�صتثماري  التجاري 

الدور  الأحوال  من  حال  باأي 

هذه  ظل  يف  للدولة  الإيجابي 

موقًفا  يعد  الذي  وهو  الأزمة، 

م�صرًفا ويثبت مدى وقوف الدولة 

الذي  وهو  اأبنائها،  جانب  اإىل 

بكل  البحرين  اأبناء  ي�صتذكره 

خري«.

اخلطوة  »تلك  اأن  اإىل  ونوه 

الدولة  ا�صتمرارية  توؤكد  املباركة 

املالية  احلزمة  مبادرات  تنفيذ  يف 

اإطالقها  مت  التي  والقت�صادية 

ال�صامية  امللكية  للتوجيهات  وفقاً 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

الوطنية  اجلهود  توحيد  اأجل  من 

جائحة  انعكا�صات  ملواجهة 

ذات  ويف  )كوفيد-19(،  كورونا 

الوطنية  للجهود  دعماً  الوقت، 

من قبل احلكومة برئا�صة �صاحب 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو 

الوزراء  رئي�س  خليفة،  اآل  �صلمان 

املوقر، حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة 

امل�صتمرة من �صاحب ال�صمو امللكي 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

الوزراء، حفظه اهلل ورعاه«.

اإبراهيم ال�صيخ



ثّمنت وزيرة ال�سحة فائقة بنت �سعيد 

�ساحب  ال�سامية حل�سرة  الكلمة  ال�سالح 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه خالل 

اجلل�سة االعتيادية ملجل�س الوزراء املوقر 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

ال�سخري  بق�سر  وذلك  اهلل،  الوزراء حفظه 

2020م،  �سبتمرب   21 املوافق  اليوم 

�سكلت  قد  الكلمة  م�سامني  باأن  موؤكدة 

البحرين  �سعب  لكل  واعتزاز  فخر  م�سدر 

على االهتمام واملتابعة من جاللته، للوطن 

الغايل وال�سعب حتت قيادة حكيمة.

يف  جاء  مبا  ال�سحة  وزيرة  واأ�سادت 

والتي  ورعاه،  اهلل  حفظه  جاللته  كلمة 

والتقدير  االهتمام  معاين  اأ�سمى  حملت 

ا  وخ�سو�سً البحرين،  �سعب  جميع  جتاه 

يف  العاملة  وال�سحية  الطبية  الكوادر 

الظروف  هذه  ظل  يف  االأوىل  ال�سفوف 

كورونا  فريو�س  ب�سبب  اال�ستثنائية 

قائد  روؤية  عن  تعرب  )كوفيد-19( 

وامل�ستمرة،  البالغ  االهتمام  يويل  حكيم، 

معربة عن الفخر واالعتزاز بنهج جاللته 

البحرين  �سعب  �سالمة  على  وحر�سه 

الويف، وجت�سيده لقيم ومبادئ امل�سوؤولية 

التي يحملها جاللته جتاه اجلميع.

توجيهات  اإَنّ  ال�سحة  وزيرة  وقالت 

واحلكيمة  ال�سديدة  املفدى  امللك  جاللة 

يف  البحرين  مملكة  متّيز  على  انعك�ست 

واالإجراءات  اخلطوات  واتخاذها  اإدارتها 

كورونا  فريو�س  ملكافحة  االحرتازية 

توليه  مبا  م�سيدة  )كوفيد-19(، 

�ساحب  برئا�سة  الر�سيدة  احلكومة 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو 

كبري  اهتمام  من  الوزراء  رئي�س  خليفة 

التعليمات  واإ�سدار  االحرتازية  للتدابري 

واالإر�سادات املهمة لكل املواطنني حلمايتهم 

من اأي خماطر �سحية.
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

من�شور �شاكر

جدته

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته

وي�صكنها ف�صيح جناتها، ويلهم اأهلها وذويه ال�صرب وال�صلوان

رئي�شة جمل�س النواب:

بقيادة جاللة امللك �شنتجاوز التحديات.. بعزمية وطنية واإرادة �شلبة

رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأكدت 

بقيادة  البحرين  مملكة  ان  النواب  جمل�س 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى، �سكلت منوذجا فريدا 

ونهج  ثابتة،  عقيدة  ميلك  متح�سر،  ملجتمع 

ع�سري، يف دعم ال�سالم والتعاي�س بني اجلميع.

البحرين  مملكة  ان  معاليها  وا�سافت 

وقيمها  العربية،  وثوابتها  الوطنية،  بثقافتها 

وبتاريخها  االن�سانية،  ومبادئها  اال�سالمية، 

به  تتميز  االجتماعي، وما  العريق، وبتما�سكها 

من انفتاح وتعاي�س واحرتام للتعددية و�سون 

للحريات يف دولة القانون واملوؤ�س�سات، �ساهمت 

يف ابراز ال�سورة احل�سارية والدور الفاعل لها 

على امل�ستوى العاملي واالن�ساين.

امللك  جاللة  به  تف�سل  مبا  وا�سادت 

رفيعة  م�سامني  من  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

وتوجيهات �سامية، لدى تروؤ�س جاللته اجتماع 

جمل�س الوزراء وبح�سور �ساحب ال�سمو امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االمري 

نائب القائد االعلى النائب االول لرئي�س جمل�س 

الوزراء.

املفدى  العاهل  توجيهات  ان  واو�سحت 

ودعمه واهتمامه كان له بالغ االثر فيما حققه 

فريق البحرين بقيادة �سمو ويل العهد من جناح 

بارز، يف تنفيذ االجراءات االحرتازية، وتعزيز 

والتعاون  م�سئولة،  وطنية  بروح  العمل 

اال�ستثنائي الذي اأظهره �سعب البحرين ملواجهة 

ومكافحة فريو�س كورونا. وم�سرية معاليها ان 

القيادة احلكيمة والروؤية ال�سديدة جلاللة امللك 

املفدى حققت العزمية ال�سلبة واالرادة الوطنية 

البحرين  مملكة  بها  واجهت  التي  الثابتة 

هذه  فر�ستها  التي  القا�سية  الظروف  حتديات 

اجلائحة العاملية.

جلاللة  التاريخية  اخلطوة  ان  واأكدت  كما 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، يف التوقيع على 

مهما  تاريخيا  اإجنازا  تعد  ال�سالم  تاأييد  اإعالن 

على طريق حتقيق ال�سالم ال�سامل يف املنطقة، 

لهذه  واحرتام  تقديرا  التاريخ  يقف  و�سوف 

االمن  التي �ست�سهم يف دعم  اخلطوة احلكيمة، 

املنطقة  و�سعوب  لدول  والتنمية  واالزدهار 

وم�ستقبل اجيالها.

 وقالت ان جاللة امللك املفدى ار�سى دعائم 

وفق  اال�سالحي  وم�سروعها  الع�سرية  الدولة 

القواعد الرئي�سية واملرتكزات اال�سا�سية للهوية 

�سماتها  ابرز  من  التي  اال�سيلة  البحرينية 

الت�سامح والتعاي�س وحب ال�سالم للجميع ومع 

يعتز  الذي  البحريني  ال�سعب  واأن  اجلميع. 

بقيم  متم�سك  فانه  اال�سيلة  بهويته  ويفتخر 

باعتبارها  االخر،  وتقبل  والتعاي�س  ال�سالم 

من  جعلته  والتي  البحريني،  املواطن  جوهر 

اأطيب �سعوب االأر�س يف ظل حر�س جاللة امللك 

املفدى وتوجيهاته ال�سامية يف تعزيز هذه القيم 

واملبادئ، ثقافة ونهجا، عمال وقانونا.

م�سيدة مبا اكد عليه جاللة امللك املفدى باأن 

خطواتنا نحو ال�سالم واالزدهار لي�ست موجهة 

اأو قوى، بل هي ل�سالح اجلميع  اأي كيان  �سد 

وتهدف اإىل ح�سن اجلوار والعمل من اأجله.

املفدى  امللك  جاللة  تاأكيد  ان  اىل  وم�سرية 

والدائم  الثابت  البحرين  مملكة  موقف  على 

ال�سالم  ملبادرة  وفًقا  الفل�سطينية  الق�سية  من 

ململكة  والثابت  الرا�سخ  املوقف  هو  العربية، 

البحرين يف دعم الق�سية الفل�سطينية وحقوق 

ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق. وان مملكة البحرين 

م�ستمرة يف دعمها للثوابت العربية باعتبار ان 

الق�سية الفل�سطينية ابرز هذه الثوابت.

وزيرة ال�سحة رئي�سة جمل�س النواب

وزيرة ال�شحة: الكلمة ال�شامية حملت

اأ�شمى معاين التقدير جتاه �شعب البحرين

ال�شالح: جاللة العاهل يقود مملكة البحرين نحو 

امل�شتقبل الزاهر بخطوات مدعومة بالتفاف �شعبي جامع

اأكد علي بن �سالح ال�سالح رئي�س جمل�س 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اأن  ال�سورى 

يقود  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

الذي  الزاهر  امل�ستقبل  نحو  البحرين  مملكة 

بدعم  حتظى  ثابتة  بخطوات  اجلميع،  ين�سده 

بنهج  معاليه  منوًها  جامع،  �سعبي  والتفاف 

اأيده  اأكد عليه جاللته  ال�سالم والتعاي�س الذي 

عالقاتها  يف  للمملكة  ا�سرتاتيجي  كخيار  اهلل 

اخلارجية على امل�ستوى الدويل.

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأ�ساد  كما 

تروؤ�سه  لدى  املفدى  العاهل  جاللة  بتوجيهات 

ق�سر  يف  الوزراء  ملجل�س  االعتيادية  اجلل�سة 

ال�سخري بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى 

لقرار  وم�ساندته  ال�سورى  جمل�س  دعم  جمدًدا 

على  بالتوقيع  ال�سيادية  املفدى  العاهل  جاللة 

اإعالن تاأييد ال�سالم بني مملكة البحرين ودولة 

اإ�سرائيل، والذي يعترب اإجناًزا تاريخًيا للمملكة 

على طريق حتقيق ال�سالم ال�سامل يف املنطقة، 

وهو ما يت�سق مع مبادئ الت�سامح والتعاي�س 

الهوية  �سمات  اأهم  اأحد  ي�سكالن  اللذين 

وفخر  اعتزاز  حمل  وهي  االأ�سيلة،  البحرينية 

الأبناء اململكة بني االأمم.

على  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأكد 

ا�ستقاللية قرار اململكة و�سيادتها بقيادة جاللة 

العاهل املفدى، وعلى القدرة وال�سجاعة التخاذ 

امل�سالح  تتطلبها  التي  االإ�سرتاتيجية  القرارات 

الوطنية والق�سايا التي توؤمن بها اململكة وفق 

روؤيتها دون اأن تكون هذه القرارات موجهة �سد 

اأي كيان اأو قوى، بل هي ل�سالح اململكة وتهدف 

من  والعمل  اجلوار  ُح�سن  مبادئ  تعزيز  اإىل 

اأجله، منوًها مبواقف اململكة الثابتة من الق�سية 

الفل�سطينية وفًقا ملبادرة ال�سالم العربية.

يوليه  ملا  تقديره  عن  معاليه  اأعرب  كما 

م�ستمرة  متابعة  من  املفدى  العاهل  جاللة 

اململكة  بها  تقوم  التي  الكبرية  للجهود 

فايرو�س  ملواجهة  االحرتازية  واالإجراءات 

اأظهره  الذي  اال�ستثنائي  والتعاون  كورونا، 

فريو�س  ومكافحة  ملواجهة  البحرين  �سعب 

اال�ستثنائية  الظروف  جانب  اىل  كورونا، 

جتاوزها  من  اململكة  �ستتمكن  التي  االأخرى 

بني  والتكاتف  بالتعاون  ثابته،  وطنية  باإرادة 

�سعب البحرين وقيادته احلكيمة.

رئي�س جمل�س ال�سورى

حممد بن عبداهلل: ملف طبي واحد 

�شامل يف اململكة �شمن النظام املعلوماتي

حمد  امللك  م�ست�سفى  اإدارة  ا�ستقبلت 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  اجلامعي 

لل�سحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  رئي�س 

له  املرافق  والوفد  كورونا  لفريو�س 

اآل  اهلل  عطية  بن  �سلمان  ال�سيخ  بح�سور 

ما  على  لالطالع  امل�ست�سفى  قائد  خليفة 

يف  بتطويره  امل�ست�سفى  اإدارة  به  قامت 

 )HOPE( ال�سحي  املعلوماتي  النظام 

.) ERP( واالإداري

واطلع ال�سيخ حممد بن عبداهلل والوفد 

النظام  عن  مف�سل  عر�س  على  الزائر 

واالإداري   )HOPE( ال�سحي  املعلوماتي 

)ERP( الذي قامت اإدارة نظم املعلومات 

احتياجات  لتلبية  بتطويره  بامل�ست�سفى 

معلوماتي  نظام  با�ستخدام  املر�سى  كل 

�سحي )HOPE( �سمن نظام اآين ودقيق 

اأن يكون لكل بحريني ملف  واآمن، بهدف 

طبي واحد يف مملكة البحرين ت�سمل على 

ال�سحي �سمن منظومة متكاملة،  تاريخه 

باالإ�سافة اإىل نظام اإداري )ERP( والذي 

كافة  االإدارية  بالعمليات  يقوم  �ساأنه  من 

نظام  �سمن  باالأوراق  اال�ستعانة  دون 

الب�سرية،  املوارد  الإدارة  ومتكامل  موحد 

واإدارة  املخازن  اإدارة  املالية،  االإدارة 

بامل�ست�سفى. امل�سرتيات 

النفيعي يقرتح تعديل قانون التاأمني �شد التعطل

تدريب العاطلني على راأ�س العمل باإعانة �شهرية تبلغ 400 دينار

فاطمة �سلمان:

باقرتاح  النفيعي  ابراهيم  النائب  تقدم 

 )78( رقم  قانون  تعديل  ب�ساأن  بقانون 

ل�سنة 2006 ب�ساأن التاأمني �سد التعطل.

العمل  وزارة  باإلزام  املقرتح  ويق�سي 

يف  العمل  ــس  راأ� على  العاطل  بتدريب 

انتهاء فرتة  بعد  والعام  القطاعني اخلا�س 

 400 براتب  وذلك  التعطل  اعانة  �سرف 

و300  اجلامعي  للعاطل  �سهريا  دينار 

دينار ملن دون ذلك.

وتن�س املادة االأوىل من املقرتح على اأن 

من  املادتني )14( و)19(  بن�سي  ي�ستبدل 

 2006 ل�سنة   )78( رقم  بقانون  املر�سوم 

 :)14( مادة  التعطل،  �سد  التاأمني  ب�ساأن 

مدة  تكون  اأن  التعوي�س(  �سرف  )مــدة 

اأو  مت�سلة  اأ�سهر  ت�سعة  التعوي�س  �سرف 

اال�ستحقاق  مرات  متقطعة عن كل مرة من 

هذا  من   )15( املادة  يف  عليها  املن�سو�س 

القانون.

اأ�سهر  التعوي�س 9  وتكون مدة �سرف 

تبداأ من تاريخ  خالل كل 24 �سهًرا مت�سالً 

وبعد  املــدة،  هذه  خالل  يتم  �سرف  اأول 

تدريب  التعوي�س يجب  انتهاء مدة �سرف 

املتعطل على راأ�س العمل يف القطاع العام اأو 

القطاع اخلا�س على اأن ي�سرف التعوي�س 

املوؤمن عليه  اأجر  بواقع 100% من  �سهرًيا 

على اأ�سا�س معدل اأجره ال�سهري خالل 12 

ال�سابق على تعطله ويحق للمتعطل  �سهًرا 

الذي يلتحق بالتدريب على راأ�س العمل اأن 

والعجز  ال�سيخوخة  �سد  اختيارًيا  يوؤمن 

من   )44( املــادة  الأحكام  طبًقا  والوفاة، 

ال�سادر مبوجب  االجتماعي  التاأمني  قانون 

 1976 ل�سنة   )24( رقم  بقانون  املر�سوم 

»مادة )19(: 

)مدة �شرف الإعانة(

اأ�سهر خالل مدة   9 االإعانة  مدة �سرف 

12 �سهًرا مت�سالً، ويف حالة تقدمي امل�ستفيد 

مرة خالل  من  الأكرث  تعطل  باإعانة  مطالبة 

االإعانة  خاللها  له  ت�سرف  �سهًرا   12 مدة 

ملدة اأق�ساها 9 اأ�سهر.

يجب  االإعانة  �سرف  مدة  انتهاء  وبعد 

يف  العمل  راأ�ــس  على  املتعطل  تدريب 

اأن  على  اخلا�س  القطاع  اأو  العام  القطاع 

ت�سرف االإعانة للمتعطلني ب�سورة �سهرية 

املوؤهالت  بواقع 400 دينار �سهرية لذوي 

�سهرًيا  دينار   300 وبواقع  اجلامعية 

للمتعطلني من غري هوؤالء.

التدريب  »يعد  قائالً:  النفيعي  واأ�سار 

يف  املثلى  الو�سيلة  العمل  راأ�ــس  على 

والنمواملزدهر  للفرد  املهنية  احلياة  تطوير 

اأثناء  التدريب  ان  اىل  منوًها  للموؤ�س�سة«، 

املقدم  التدريب  اأ�سكال  من  �سكل  هو  العمل 

اأثناء  املتدرب  العمل، حيث يكون  يف مكان 

التي  العمل  ببيئة  درايــة  على  التدريب 

�سي�سبح جزًءا منها كما ويح�سل املتدربون 

ا على خربة عملية يف ا�ستخدام االآالت  اأي�سً

والربامج  واملــواد،  واالأدوات  واملعدات 

اأداء  اأثناء  التي حتدث  التحديات  ومواجهة 

الوظيفة.

على  التدريب  لفعالية  »نظًرا  واأ�ساف 

راأ�س العمل من حيث ا�ستخدام اأدوات مكان 

واملعدات  والوثائق  واالآالت  احلالية  العمل 

يف  يعملون  الذين  املتخ�س�سني  ومعرفة 

تنظيم  يف  ال�سهولة  حيث  ومن  املجال  هذا 

واإدارة التدريب اأثناء العمل«.

ووا�سل »كما اأنه يب�سط عملية التكيف 

مع مكان العمل اجلديد، واأنه من املتوقع اأن 

يحتفظ �ساحب العمل بامل�ساركني كموظفني 

عاديني، موؤكًدا اأن هذا االقرتاح بقانون جاء 

بوجوب  املخت�سة  اجلهات  اإلزام  اأجل  من 

تدريب املتعطلني والباحثني عن عمل، على 

اأو  التعوي�س  مبالغ  وزيادة  العمل  راأ�س 

والباحثني  للمتعطلني  متنح  التي  االإعانة 

عن العمل يف اأثناء فرتة التدريب على راأ�س 

قانون  باأحكام  املتعطلني  و�سمول  العمل، 

باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعي  التاأمني 

فيما   1976 ل�سنة   )24( رقم  بقانون 

يتعلق بالتاأمني االختياري«.

النائب اإبراهيم النفيعي



مركز م�صت�صفى �لبحرين �لتخ�ص�صي �أبولو للقلب:

�رتباط قوي بني �لإ�صابة بفريو�ض »كوفيد19-« و�أمر��ض �لقلب

�صجل مركز م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي 

عدوى  بني  قوي  ارتباط  للقلب  اأبولو   -

منذ  القلبية  بالأمرا�ض  والإ�صابة  كوفيد-١٩ 

ظهور الوباء.

الدكتور  التداخلي،  القلب  طبيب  �صرح 

باأمرا�ض  الإ�صابة  باأن خطر  العزيز حممد،  عبد 

واأن  بالعدوى  الإ�صابة  بعد  يرتاجع  ل  القلب 

اأبولو   - التخ�ص�صي  البحرين  م�صت�صفى  مركز 

ظهرت  الذين  املر�صى  من  عدًدا  عالج  قد  للقلب 

�صلبية  بفريو�ض كوفيد-١٩  نتائج فحو�صاتهم 

بعد فح�ض اإيجابي اأويل. وتلقى هوؤلء املر�صى 

املتعلقة  ال�صحية  املرافق  يف  الالزم  العالج 

نتائجهم  ظهرت  حتى  كوفيد-١٩  بفريو�ض 

�صلبية لعدة مرات، اإل اأنهم تعر�صوا لأزمة قلبية 

بعد اأ�صابيع قليلة من ال�صفاء.

العاملي؛  ال�صعيد  »على  قائاًل:  واأ�صاف 

كل  اأ�صل  من   ١ يقرب  ما  اأن  الدرا�صات  وجدت 

قد  كوفيد-١٩  بـفريو�ض  م�صابني  مر�صى   ٥

ويعد  املر�ض.  اأثناء  قلبية  لإ�صابة  تعر�صوا 

من  للوفاة  عر�صة  الأكرث  املر�صى  وهوؤلء 

العدوى«.

حديثة  بدرا�صة  عزيز  الدكتور  ا�صت�صهد 

)جاما  املرموقة  املجلة  يف  ُن�صرت  اأملانيا  من 

ن�صبة  هناك  اأن  وجدت  والتي  كارديولوجي(، 

الذين  الأ�صخا�ض  القلب لدى ٧٨٪ من  من تلف 

تعافوا من كوفيد-١٩، مع وجود التهاب م�صتمر 

بغ�ض  احلالت  من   ٪٦٠ يف  القلب  ع�صلة  يف 

النظر عن امل�صابني م�صبًقا باأمرا�ض مزمنة و�صدة 

حدة املر�ض.

واأ�صاف الدكتور عزيز: »توؤكد هذه الدرا�صة 

على احلاجة اإىل املراقبة طويلة املدى للمر�صى 

اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية  ملعرفة عواقب 

القلب  اأمرا�ض  اأن  لفريو�ض كوفيد-١٩، م�صيًفا 

والأوعية الدموية م�صوؤولة عن ٢٢٪ من جممل 

الوفيات يف البحرين، مما يجعله اأحد املخاوف 

ال�صحة املجتمعية.

فريو�ض  بني  الرتباط  على  وللتاأكيد 

الحتاد  اتخذ  القلب؛  واأمرا�ض  كوفيد-١٩ 

العاملي للقلب اأحد حماوره الرئي�صية »ا�صتخدم 

الفرتة  يف  كوفيد-١٩  فريو�ض  ملحاربة  القلب 

التي ت�صبق حملة يوم القلب العاملي والتي يتم 

والهدف  �صبتمرب.   ٢٩ تاريخ  يف  بها  الحتفال 

من هذه املبادرة هو فهم اأف�صل للمر�ض وتطبيق 

تدابري اإ�صافية لتح�صني �صحة القلب خالل هذه 

البحرين  م�صت�صفى  مبادرة  من  كجزء  الأوقات. 

امل�صت�صفى  يقدم  املجتمع؛  خلدمة  التخ�ص�صي 

�صهر  طوال  للقلب  جمانية  وقائية  فحو�صات 

العاملي.  القلب  بيوم  لالحتفال  �صبتمرب كطريقة 

اأ�صعاًرا خمف�صة بن�صبة  ا  اأي�صً امل�صت�صفى  ويقدم 

ذلك  يف  مبا  القلب  اإجراءات  جميع  على   ٪٢٠

ت�صوير الأوعية الدموية وراأب الأوعية الدموية 

والدعامات.

الع�صو  عرداتي،  قا�صم  الدكتور  وي�صيف 

التخ�ص�صي:  البحرين  م�صت�صفى  يف  املنتدب 

»نحن يف م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي نوؤمن 

الفحو�صات  اإجراء  يعد  حيث  الوقائي.  بالطب 

القلب.  اأمرا�ض  من  للوقاية  مهم  جزء  املنتظمة 

ال�صتفادة  على  اجلميــع  ن�صجـــع  دائًما  فنحن 

يف  معنا  والتعاون  املجـــاين  العر�ض  من 

باأمرا�ض  الإ�صابة  معدلت  خلفـــ�ض  جهودنا 

القلب يف البحرين«.

�لبنك �لأهلي �ملتحد يطلق برنامج

 �لتدريــب �ل�صيفـي �لفرت��صـي �لأول

بالتعاون  املتحد  الأهلي  البنك  اأعلن 

يف  املعتمدين  املاليني  املحللني  جمعية  مع 

البحرين عن ختام ناجح لربنامج التدريب 

عام  ل�صيف  اجلامعيني  للخريجني  العملي 

٢٠٢٠، حيث ا�صتقبل البنك بهذه املنا�صبة 

اجلامعات  خمتلف  من  خريجني   ١٠ نحو 

الربنامج يف  بهذا  التحقوا  البحرينية ممن 

مرة  لأول  عقدت  والتي  العام  لهذا  دورته 

تكفل  اأن  فيها  وروعي  افرتا�صية  ب�صورة 

ذات امل�صتوى العايل من التفاعل وال�صتفادة 

من  واملتوخاة  املعتادة  والعملية  النظرية 

مثل هذا الربنامج.

 انطلق برنامج التدريب من قبل ادارة 

�صنوات  عدة  منذ  للبنك  الب�صرية  املوارد 

ال�صابة  البحرينية  املواهب  تنمية  بهدف 

امل�صريف  القطاع  قبل  من  توظيفها  ليتم 

الربنامج لكت�صاف  كما يهدف  ب�صكل عام. 

اأكرث املواهب متيزاً، والذين قد يتم اختيار 

ح�صب  البنك  يف  للعمل  لحقاً  بع�صهم 

احلاجة.

الفر�صة لكت�صاب  املتدربني  ويتم منح 

خربة �صاملة تغطي خمتلف جوانب القطاع 

الأ�صا�صية،  املفاهيم  ذلك  يف  مبا  امل�صريف، 

الديناميكيات، والتطبيقات العملية.

يف  للربنامج  الرئي�صي  الهدف  يتمثل 

وعلى  الكفاءات  اأعلى  من  متدربني  توفري 

بيئة  يف  املطلوبة  املهارات  مبختلف  اإملام 

مهارات  كانت  �صواء  حديثة،  م�صرفية 

الربنامج  اأو تنفيذية. كما ي�صجع  حتليلية 

ليقوموا  الإبداعي  التفكري  على  املتدربني 

طرح  خالل  من  املالية  املنتجات  بتح�صني 

ما  بني  الفجوات  عن  وت�صوراتهم  اأفكارهم 

يقدمه القطاع امل�صريف وما يحتاجه ال�صوق 

املحلي وكيفية �صد هذه الفجوات. و�صتكون 

تطوير  على  العمل  فر�صة  اأي�صاً  لديهم 

اأنظمة البنك وعملياته الداخلية.

باجلامعة  الطلبة  �صوؤون  عميد  اأكد 

الأهلية الدكتور في�صل ال�صويخ اأن اجلامعة 

الأهلية جنحت يف و�صع منظومة متكاملة 

للتعليم اللكرتوين التفاعلي ت�صاهي اأعرق 

الطلبة  اأن  اإىل  منوًها  العاملية،  اجلامعات 

الراغبني باللتحاق باجلامعة ميكنهم التقدم 

وا�صتكمال  الكرتونيا  اللتحاق  بطلبات 

جميع اإجراءات القبول والت�صجيل الكرتونيا 

مبا يف ذلك اإجراء اختبارات حتديد امل�صتوى 

ودفع  املواد  وت�صجيل  ال�صخ�صية  واملقابلة 

ح�صب  بالتق�صيط  اأو  كلي  ب�صكل  الر�صوم 

رغبة الطالب وويل اأمره.

ولفت ال�صويخ يف ت�صريح �صحايف اإىل 

اأن اجلامعة ا�صتعر�صت جتربتها يف التحول 

موؤمترات  يف  التفاعلي  اللكرتوين  للتعليم 

العديد  عاملية وحظيت باهتمام وتقدير من 

من املخت�صني واخلرباء حول العامل، م�صريا 

اإىل اأن اجلامعة ومن وحي توجيهات جمل�ض 

للجامعة  املوؤ�ص�ض  الرئي�ض  برئا�صة  الأمناء 

يف  م�صتمرة  احلواج  عبداهلل  الربوفي�صور 

فتح باب القبول والت�صجيل يف الأيام املقبلة 

الطلبة  تواجه  قد  التي  ال�صعاب  تذليل  مع 

كانوا  �صواء  باجلامعة  باللتحاق  الراغبني 

من خريجي الثانوية اأو الراغبني يف النتقال 

للجامعة الأهلية من اجلامعات الأخرى.

منحا  اجلامعة  بتقدمي  ال�صويخ  ونوه 

الدرا�صية  الر�صوم  من   ٪٥٠ تعادل  جزئية 

والكوادر  واأبنائهم  الطبية  الكوادر  جلميع 

الأمنية واأبنائهم من منت�صبي وزارة ال�صحة 

الداخلية  ووزارة  البحرين  دفاع  وقوة 

مكافحة جائحة »كوفيد-١٩«  العاملني يف 

�صمن امل�صوؤولية الوطنية للجامعة الأهلية.

�ل�صويخ: منظومة »�لأهلية« للتعليم �لإلكرتوين 

ت�صاهي �جلامعات �لعاملية

د. في�شل ال�شويخ

�صركة �حلد�د لل�صيار�ت تقدم نظام

 SmallRepairs لإ�صالح �أ�صر�ر �ل�صيارة �لطفيفة
مهما  بال�صيارة  تلحق  التي  الأ�صرار  ان 

تقدم  لذا  مزعجة.  فهي  وب�صيطة،  كانت �صغرية 

 SmallRepairs نظام  لل�صيارات  احلداد  �صركة 

لت�صليح و �صيانة �صيارتك وفقاً لأعلى مقايي�ض 

اجلودة التي تتوقعها، باأقل الأ�صعار على الإطالق 

ومبنتهى ال�صرعة و الكفاءة. 

 SmallRepairs الإ�صالح  نظام  خالل  من 

عمر  اإطالة  باإمكانك  مر�صيد�ض-بنز،  من  املقدم 

يقوم  الإ�صالح  نظام  اأطول،  ملدى  �صيارتك 

مما  حدوثها  مبجرد  الثانوية  امل�صاكل  باإ�صالح 

يقلل من احتمال تطورها لت�صبح م�صكلة كبرية 

و اأزليه.

من  مر�صيد�ض-بنز  اإ�صالح  نظام  تنفيذ  يتم 

قبل فنيني معتمدين من قبل �صركة مر�صيد�ض-بنز 

اأنظمة واأدوات و قطع مر�صيد�ض- باإ�صتخدام  و 

بنز الأ�صلية و املعتمدة فقط و ذلك ل�صمان اأعلى 

م�صتوى لالإ�صالح املطلوب.

من   SmallRepairs اإ�صالح  نظام  يحتوي 

مر�صيد�ض-بنز على عدة اإجراءات اإ�صالحية مثل 

اإزالة ال�صدمات اخلفيفة واإ�صالح اخلدو�ض.

من   SmallRepairs الإ�صالح  نظام  مع 

مر�صيد�ض-بنز، اأ�صبح اإ�صالح الأ�صرار الطفيفة 

ب�صيط و خالًيا من املتاعب حيث اأنها ل توفر لك 

ا فعالة  اأي�صً اإنها  بل   ، الوقت فح�صب  الكثري من 

جًدا من حيث التكلفة و الإتقان.

ملزيد من املعلومات ، يرجى الت�صال مبركز 

خدمات مر�صيد�ض بنز على ١٧٧٨٥٩٩٩.

»بي .�ف. �صي« تفتتح فرعها يف �صارع �ل�صيخ حمد باملنامة

حققت �صركة البحرين املالية )بي.اف.�صي(، الرائدة 

و�صرف  الأموال  حتويل  جمال  تخ�ص�ض  يف  والأقدم 

العمالت الأجنبية يف اململكة ، اإجنازاً هاماً مع افتتاح 

الفرع  ال�صيخ حمد. كما يعزز  اليوم يف �صارع  فرعها  

اجلديد يف املنامة مكانة بي.اف.�صي باعتبارها ال�صركة 

ذات اأو�صع �صبكة فروع يف البحرين يف جمالها .

 – العام  املدير  نري،  ديباك  ر�صميا  الفرع  افتتح 

التجزئة، يوم الأحد يف ال�صاعة الثامنة �صباحاً بح�صور 

اأع�صاء اآخرين من الإدارة العليا يف بي.اف.�صي.

الد�صمة  خمبز  من  بالقرب  املنامة  يف  الفرع  يقع 

ومقابل ن�صتو �صوبرماركت، كما �صتكون مواعيد العمل 

ابتداء من ال�صاعة الثامنة �صباحاً وحتى العا�صرة م�صاًء 

متنوعة  جمموعة  الفرع  ويقدم   ، الأ�صبوع  اأيام  طوال 

�صريعة  بطرق  عامليا  الأموال  لتحويل  اخلدمات  من 

 ، MoneyGram و EzRemit وموثوقة، مبا يف ذلك

بالإ�صافة اإىل اأكرث من ٤٠ عملة عاملية لل�صراء اأو البيع 

باأ�صعار ال�صرف الرائدة يف ال�صوق.

)بي. اأهدت  الفرع،  بافتتاح  الحتفال  مبنا�صبة 

اليوم  يف  معامالت  اأجرى  عميل  لكل  هدايا  اف.�صي( 

بي.اف. افتتاح  على  وتعليًقا  الفتتاح،  من  الأول 

املدير  نري،  ديباك  ال�صيد  قال  اجلديد،  لفرعها  �صي 

من  الأ�صا�صي  الهدف  اإن  بي.اف.�صي«  ل�صركة  العام 

عمالئنا  جلميع  الراحة  �صمان  هو  اجلديد  الفرع  فتح 

ل�صرتاتيجية  وا�صتمراًرا  دائماً،  تزايد  يف  هم  والذين 

خالل  من  عمالئها  مع  العالقات  لتعزيز  بي.اف.�صي 

التزام �صركتنا  املتفوقة واملبتكرة. يثبت هذا  اخلدمات 

بتلبية توقعات عمالئنا وباأن نكون اأقرب اإليهم لتلبية 

�صيحظون  العمالء  اأن  من  ثقة  على  نحن  متطلباتهم. 

بتجربة ممتعة مع بي.اف.�صي«.

»�صوليدرتي �لبحرين« تنظم 

ور�صة عمل �فرت��صية للموظفني

امل�صتمر  ال�صركة  التزام  مع  متا�صًيا 

�صوليدرتي  نظمت  املوظفني،  بتطوير 

البحرين �ض.م.ب �صل�صلة من ور�ض العمل 

التدريبية املختلفة لتنمية مهارات موظفيها، 

التعلم  اأهمية  على  ال�صركة  توؤكد  حيث 

للموظفني  الكامل  الدعم  وتقدمي  امل�صتمر 

امل�صتوى  لتح�صني  ا  فر�صً منحهم  من خالل 

اإيجابي  ب�صكل  ينعك�ض  والذي  الوظيفي 

على جودة اخلدمة وجتربة العمالء.

�صوليدرتي  ا�صرتاتيجية  من  وكجزء 

العمالء  بخدمة  لالرتقاء  البحرين 

ور�صة  موؤخًرا  ال�صركة  اأقامت  وحت�صينها، 

»ا�صرتاتيجيات  بعنوان  افرتا�صية  عمل 

التوا�صل« لأكرث من ١٤٠ موظًفا تهدف من 

خاللها اإىل اإبقاء املوظفني على علم باأحدث 

اأف�صل  التاأمني وذلك لتقدمي  تطورات �صوق 

اخلدمات للعمالء.

ح�صني  ال�صيد  قال  اخل�صو�ض  وبهذا 

و�صمان  العمالء  خدمة  مدير  �صم�ض، 

»نحن  البحرين:  ب�صوليدرتي  اجلودة 

ملوظفينا  تدريبية  دورات  بتقدمي  ملتزمون 

با�صتمرار وال�صتثمار فيهم من خالل �صقل 

جتربة  ن�صع  حيث  ومهاراتهم  معارفهم 

واأ�صاف  اأولوياتنا«،  راأ�ض  على  العميل 

»ا�صرتاتيجيات  قائالً: »مت عقد ور�صة عمل 

اأف�صل  املوظفني  تقدمي  ل�صمان  التوا�صل« 

اخلدمات لعمالئنا«.

»ا�صرتاتيجيات  عمل  ور�صة  من  الهدف 

املهارات  املوظفني  منح  هو  التوا�صل« 

التطوير  ا�صرتاتيجيات  لبناء  املنا�صبة 

والتي  بهم،  اخلا�صة  والوظيفي  املهني 

تنعك�ض ب�صكل اإيجابي على جتربة العمالء.

ح�شني �شم�س
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 الملك مترئسًا مجلس الوزراء: خطواتنا 
نحو السالم غير موجهة ضد أي كياٍن أو قوى

ق��ال حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى: »إننا نؤك��د أن خطواتنا نحو 
الس��الم واالزدهار ليس��ت موجهة ضد 
أي كياٍن أو قوى، بل هي لصالح الجميع، 
وتهدف إلى حسن الجوار، والعمل من 

أجله«.
وأع��رب جاللت��ه، خالل ترؤس��ه أمس 
الجلس��ة االعتيادي��ة لمجل��س الوزراء 
بحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب األول 
لرئيس مجل��س الوزراء، ع��ن االعتزاز 
بالترحي��ب العرب��ي والدولي الواس��ع 
لتأيي��د خطوة مملكة البحرين بش��أن 
والتخاذه��ا  الس��الم،  تأيي��د  إع��الن 
خطوات من ش��أنها إحالل السالم في 

الشرق األوسط.
وقال جاللت��ه: »من بين األهداف التي 
ارتأيناها وس��عينا من أجلها من خالل 
إع��الن تأيي��د الس��الم، ه��و أن يدرك 
العالم أن الس��الم هو رسالتنا وخيارنا 
االستراتيجي، وأن التسامح والتعايش 
يش��كالن أح��د أه��م س��مات هويتن��ا 

البحرينية األصيلة«.
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 الحمر: تأجيل أقساط 
اإلسكان لمتضرري »كورونا«

قال وزير اإلس��كان باس��م الحمر إن القرار التنظيمي 
»909« لس��نة 2015 يتضمن بن��ودًا قانونية تتيح 
للمواطنين المتضررين مادي��ًا من الحاالت الطارئة 
تقديم الوثائق التي تثب��ت الضرر المادي المترتبة 
كفقد الوظيفة أو الخسائر المتعلقة باألعمال الحرة، 
األمر ال��ذي ينطبق على جائح��ة كورونا )كوفيد19(، 

وستقوم الوزارة بتأجيل أقساط ذوي تلك الحاالت.
وأض��اف، خ��ال اجتم��اع مع أعض��اء كتل��ة الميثاق 
البرلماني��ة، أن الوزارة تعمل مع بنك اإلس��كان على 
سرعة تنفيذ برنامج اتحادات المنتفعين في مختلف 
مشاريع العمارات السكنية والعمل على تلبية طلبات 

المواطنين من حيث التحسينات المطلوبة.
وزير اإلسكان

أسامة العبسي

 إلغاء تصاريح 1170 
عامل مرن مخالفًا في 3 أعوام

أك��د الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم س��وق العمل، 
أن إجمال��ي ع��دد العمال��ة المرن��ة التي ت��م إلغاء 
تصاريحه��ا أو ترحيلها منذ تدش��ين تصريح العمل 
المرن قبل 3 سنوات، بلغ نحو 1170 عامل مرن بعد 

أن أخلوا باشتراطات التصريح.
وأشار إلى أن الهيئة ستدعو من يجمع بين »المرن« 
و»الس��جل« إلى توفيق أوضاعه خالل 6 أش��هر على 

أن يتم تخيي��ره بين االحتف��اظ بالتصريح المرن أو 
السجل التجاري.

وأوضح أن الهيئة باشرت تكثيف الحمالت التفتيشية 
عل��ى أصحاب العم��ل األجان��ب »العمال��ة المرنة« 
للتأك��د م��ن ع��دم قيامه��م بالعمل في األنش��طة 
المهني��ة الت��ي ال يج��وز لصاح��ب العم��ل األجنبي 

مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك.

شعب البحرين من أطيب شعوب األرض ونحن نفاخر به بين األمم

ندعو الجميع لمواصلة عزمهم والتزامهم لتحقيق النتائج المرجوة

أردنا من تأييد اتفاق السالم أن يدرك العالم أن السالم خيارنا االستراتيجي

إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقًا للمبادرة العربية

اليوم الوطني السعودي يجسد عراقة الدولة السعودية وتاريخها المشرف

 برامج على مدار الساعة 
احتفااًل باليوم الوطني السعودي

تس��تعد وزارة اإلع��الم عبر مختل��ف منصاتها 
لالحتف��اء بالي��وم الوطن��ي الس��عودي ال��ذي 
يصادف 23 سبتمبر، ببث مباشر وبرامج خاصة 
على مدار الس��اعة وربط مع إذاعات س��عودية 
وخليجي��ة و »إم بي س��ي«، في إط��ار العالقات 
ومش��اركتها  الممي��زة  والتاريخي��ة  األخوي��ة 
للش��قيقة الكبرى المملكة العربية السعودية 

أفراحها الوطنية.
وقال الوكي��ل المس��اعد لإلذاع��ة والتلفزيون 
عبد اهلل الدوس��ري:»إن الوزارة خصصت ش��عار 
»القل��وب مجتمع��ة« كعنوان عري��ض لكافة 
التغطيات التي ستتم عبر اإلذاعة والتلفزيون، 
ما يعكس الترابط الوثيق بين مملكة البحرين 

والمملكة العربية السعودية الشقيقة«.

 عقوبات أمريكية 
على وزارة الدفاع اإليرانية

ق��ال الرئيس األمريكي، دونال��د ترمب، إن بالده لن تس��مح إليران 
بتعري��ض العالم لخط��ر الصواريخ الباليس��تية، وإن العقوبات التي 
فرضتها واشنطن على إيران تشمل تدابير رقابة على الصادرات و27 

كيانًا وفردًا إيرانيًا. 
وأعل��ن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبي��و أن الواليات المتحدة 
األمريكي��ة فرضت عقوبات عل��ى وزارة الدف��اع اإليرانية، والرئيس 

الفنزويلي نيكوالس مادورو.

كلمة

رجل القيم والثوابت

ف��ي زمن الص��راع والفوضى والح��روب والتط��رف يظهر رجال 
الس��الم ليقدموا لنا وللبش��رية جمعاء دروس��ًا ف��ي القيم التي 
يحملها القادة باعتبارها رسالة سامية تنطلق منها المجتمعات 

ويحفظها التاريخ.
قاد حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه وطنه وش��عبه بقيم 
رصينة وثوابت مس��ؤولة نحو آفاق مختلف��ة، وراهن على هذه 
القيم نحو مس��تقبل أكثر أماًل، وظروف أكثر ازدهارًا، فعم الخير 

والرخاء في بحريننا العزيزة.
وم��ن ه��ذه القيم األصيلة ف��ي مجتمع البحري��ن انطلق برؤية 
قوامها اإليمان بالتعايش واالنفتاح وقبول اآلخر ليعكس عمق 
رؤيته لمستقبل الخليج العربي والشرق األوسط لتكون منطقة 
مستقرة باألمن، وعامرة بالسالم تتلمس االزدهار حيثما كان.

لذل��ك لم يك��ن بغريب ما طرح��ه جاللته أيده اهلل في جلس��ة 
مجل��س ال��وزراء باألمس عندما ق��ال: »إن التعاي��ش الحقيقي 
والس��الم الحقيقي هما اللذان يس��تندان على تقبل اآلخر وهو 
جوه��ر المواطن البحريني وما يتمتع به منذ األزل ونحن نفاخر 
بين األمم بأن ش��عبنا وبش��هادة الجميع هو من أطيب شعوب 
األرض، وه��ذه الطيبة جعلت من البحرين منارة للتنوع الفكري 

والثقافي والديني والمذهبي«.
تل��ك ه��ي قيم البحري��ن منذ األزل، ومازالت وس��تظل تش��كل 
ش��خصية هذا المجتمع الفريد بتنوعه وقيم��ه وثوابته، وهي 
التي اس��تمد منه��ا البحرينيون روحه��م وتطلعاته��م دائمًا، 
فحقق��وا إنجازات مق��درة، ونالوا مكتس��بات يفخ��رون بها في 

الداخل وأمام العالم أجمع.
يح��ق للبحرين ول��كل بحريني أن يفخر بقيادة حمد بن عيس��ى 
لهذا الوطن الغالي، ويحق لنا أن نفخر باإلنجازات التي تحققت 
ف��ي عهده الزاه��ر، نفاخر العال��م بملك نجده بينن��ا في أحلك 
الظروف يشد من أزرنا ويلهمنا الصبر، ويحثنا على العمل الجاد 

في مواجهة الشدائد، والمضي نحو المستقبل.
هذا هو مليكنا حمد، وهذه هي قيمنا وثوابتنا الوطنية.

 اجتماع ثالثي بين تركيا 
وإيران وقطر في إسطنبول

 مصادر فلسطينية: مصر 
 تحقق تقدمًا في صفقة تبادل 

بين حماس وإسرائيل
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الملك مترئسًا مجلس الوزراء: خطواتنا نحو السالم 
واالزدهار ليست موجهة ضد أي كياٍن أو قوى

ق��ال حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
الس��الم  نح��و  إن »خطواتن��ا  المف��دى 
واالزدهار ليست موجهة ضد أي كياٍن أو 
قوى، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى 
حس��ن الجوار والعمل من أجله«، مؤكدًا 
جاللته أن إعالن تأييد السالم الذي جرى 
في واش��نطن مؤخرًا، والذي جاء انطالقًا 
من رؤية البحرين إلقامة السالم الشامل 
واعتباره خيارًا اس��تراتيجيًا لدفع عملية 
الس��الم واالس��تقرار في منطقة الشرق 
األوس��ط مما يس��اهم في تعزيز األمن 
والس��لم الدوليين، مشيرًا جاللته إلى أن 
التوقي��ع على إعالن تأييد الس��الم إنجاز 
تاريخي مهم على طريق تحقيق السالم 
الش��امل ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط 
وتحقي��ق تطلع��ات ش��عوبها باألم��ن 
واالس��تقرار واالزدهار والنم��اء بمختلف 
دياناتهم، وترس��يخ روح التعايش التي 

عرفت بها البحرين دائمًا.
جاء ذلك خ��الل ترؤس جاللته الجلس��ة 
االعتيادي��ة لمجل��س ال��وزراء بحض��ور 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 

الوزراء وذلك بقصر الصخير اإلثنين. 
وقد أدلى األمين الع��ام لمجلس الوزراء 
د.ياس��ر الناصر عقب الجلسة بالتصريح 

التالي:
أش��اد حضرة صاح��ب الجالل��ة العاهل 
المفدى باإلجراءات االحترازية والتدابير 
االس��تثنائي  وبالتع��اون  االس��تباقية 
ال��ذي أظه��ره ش��عب البحري��ن العزيز 
مع المؤسس��ات الحكومي��ة التي عملت 
بأقص��ى طاقات الجاهزي��ة في مواجهة 
ومكافحة انتش��ار فيروس كورونا، قائاًل 
جاللته: »نثمُن عاليًا ونشيُد بما نراه من 
عمل وطني مخلص ومتواصل، يسعدنا 
بما يمتاز ب��ه من دقة وصب��ر ومثابرة 
للتصدي لجائحة فيروس كورونا بقيادة 
ابنن��ا العزي��ز الب��ار ولي العه��د، وكافة 
أفراد فريق البحرين الواحد من مواطنين 
ومقيمين، وندعو الجمي��ع بأن يواصلوا 
عزمهم والتزامهم لتحقيق كافة النتائج 

المرجوة بعون اهلل وتوفيقه«.
وأكد جاللة العاهل المفدى أن البحرين 
حكومة وش��عبًا واجهت بعزيمة وبإرادة 
وثب��ات تحديات الظروف القاس��ية التي 
العالمي��ة،  الجائح��ة  ه��ذه  فرضته��ا 
وحرصت على التخفيف من حدة وطأتها 
بتوحي��د الجه��ود الوطني��ة لمواجه��ة 
المحلي  المس��توى  عل��ى  انعكاس��اتها 
بما يراعي ويحافظ على صحة وس��المة 
بالت��وازي مع  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
العم��ل عل��ى اس��تمرار عجل��ة االزدهار 
التنمي��ة  لمس��اعي  تحقيق��ًا  والتق��دم 
المس��تدامة لصال��ح المواطني��ن وذلك 
الت��ي  والمب��ادرات  البرام��ج  بإطالقن��ا 
تضمنتها الحزمة المالية واالقتصادية، 
ورس��مت البحري��ن ف��ي إدارته��ا ألزمة 
جائحة كورونا قصة نج��اح لفتت انتباه 
العالم في التكيف والتحكم في تحديات 
الظ��روف االس��تثنائية الت��ي فرضته��ا 
الجائحة دون مصاعب تذكر ودون فرض 
قي��ود على حرية االنتق��ال أو اللجوء إلى 
عزل أو إغالق مناطق حتى هذه اللحظة.

بع��د ذلك هن��أ حضرة صاح��ب الجاللة 
العربي��ة  المملك��ة  المف��دى  العاه��ل 
الس��عودية ملكًا وحكومًة وشعبًا باليوم 
جاللت��ه  متمني��ًا  التس��عين،  الوطن��ي 
للمملك��ة الش��قيقة مزيدًا م��ن الرفعة 
والتقدم واالزدهار ف��ي ظل قيادة خادم 
المل��ك س��لمان  الش��ريفين  الحرمي��ن 

ب��ن عبدالعزيز آل س��عود وول��ي عهده 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن 
 س��لمان آل س��عود، وأن يدي��م المولى
عزوج��ل عليها نعمة األمن واالس��تقرار 
لما تشكله المملكة العربية السعودية 
من ركيزة أساس��ية وعمق اس��تراتيجي 
هام لل��دول العربية واإلس��المية وثقل 
عالمي ممي��ز، مؤكدًا جاللت��ه أن اليوم 
الوطني السعودي يجس��د عراقة الدولة 

السعودية وتاريخها المشرف.
بعده��ا تط��رق حضرة صاح��ب الجاللة 
العاه��ل المف��دى إل��ى توقي��ع إع��الن 
تأييد الس��الم الذي جرى في واش��نطن 
مؤخ��رًا، والذي ج��اء انطالقًا م��ن رؤية 
البحرين إلقامة السالم الشامل واعتباره 
خيارًا اس��تراتيجيًا لدفع عملية الس��الم 
واالس��تقرار في منطقة الشرق األوسط 
مما يس��اهم ف��ي تعزيز األمن والس��لم 
الدوليي��ن، مؤك��دًا جاللت��ه أن التوقيع 
عل��ى إعالن تأييد الس��الم إنجاز تاريخي 
مهم على طريق تحقيق السالم الشامل 
ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط وتحقيق 
تطلعات ش��عوبها باألمن واالس��تقرار 
واالزده��ار والنماء بمختل��ف دياناتهم، 
وترس��يخ روح التعايش التي عرفت بها 
مملكة البحري��ن دائمًا. وق��ال جاللته: 
»م��ن بي��ن األه��داف الت��ي ارتأيناه��ا 
وسعينا من أجلها من خالل إعالن تأييد 
السالم، هو أن يدرك العالم بأن السالم 
هو رس��التنا وخيارنا االس��تراتيجي، وأن 

التس��امح والتعايش يش��كالن أحد أهم 
سمات هويتنا البحرينية األصيلة. فنحن 
متسامحون ومحبون للسالم والتعِايش، 
والس��الم  الحقيق��ي  التعاي��ش  وأن 
الحقيقي هما اللذان يستندان على تقبل 
اآلخر وهو جوهر المواطن البحريني وما 
يتمتع ب��ه منذ األزل ونح��ن نفاخر بين 
األمم بأن شعبنا وبش��هادة الجميع هو 
من أطيب شعوب األرض، وهذه الطيبة 
جعلت من البحرين منارة للتنوع الفكري 

والثقافي و الديني والمذهبي.
وأع��رب جالل��ة العاه��ل المف��دى ع��ن 
االعت��زاز بالترحي��ب العرب��ي والدول��ي 
الواس��ع لتأيي��د خطوة البحرين بش��أن 
إعالن تأييد الس��الم والتخاذها خطوات 
م��ن ش��أنها إحالل الس��الم في الش��رق 
»يس��عدنا  جاللت��ه:  وق��ال  األوس��ط، 
الترحيب الواس��ع الكبير به��ذه الخطوة 
التاريخي��ة، التي كس��بنا فيه��ا العالم، 
والقت دعم وإش��ادة م��ن مختلف قارات 
العال��م ودوله ومنظمات��ه، فإننا نؤكد 
ب��أن خطواتن��ا نح��و الس��الم واالزدهار 
ليس��ت موجهة ضد أي كياٍن أو قوى، بل 
هي لصال��ح الجميع وتهدف إلى حس��ن 
الج��وار والعمل من أجله«، مجددًا جاللة 
العاه��ل المف��دى التأكيد عل��ى موقف 
البحري��ن الثاب��ت والدائم م��ن القضية 
الفلس��طينية والتزامها على تحقيق حل 
الدولتي��ن ال��ذي يتضمن إقام��ة دولة 
فلسطينية مس��تقلة عاصمتها القدس 

الشرقية وفقًا لمبادرة السالم العربية.
وبأمر م��ن جاللته قدم وزي��ر الخارجية 
تقريرًا بشأن مراسم التوقيع على إعالن 
تأييد الس��الم بين البحرين وإس��رائيل 

والتوقي��ع عل��ى معاه��دة الس��الم بين 
اإلمارات وإس��رائيل التي جرت في البيت 
األبي��ض بواش��نطن ف��ي 15 س��بتمبر 

.2020

أبرز ما جاء في الجلسة

السعودية عمق إستراتيجي مهم للدول 
العربية واإلسالمية وثقل عالمي مميز

موقف البحرين ثابت من القضية 
الفلسطينية ويلتزم بـ»حل الدولتين«

عمل وطني متواصل بقيادة ولي 
العهد للتصدي لجائحة »كورونا«

ندعو الجميع لمواصلة عزمهم 
والتزامهم لتحقيق النتائج المرجوة

إدارة البحرين أزمة »كورونا« دون عزل أو 
إغالق مناطق نجاح لفت انتباه العالم

السالم رسالتنا وخيارنا االستراتيجي والتسامح والتعايش سمات هويتنا البحرينية
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 ناصر بن حمد: »إنجاز البحرين« 
داعم رئيس للشباب البحريني في سوق العمل

استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعم��ال اإلنس��انية 
إدارة  مجل��س  رئي��س  الش��باب،  وش��ؤون 
مؤسس��ة إنجاز البحرين الش��يخة حصة بنت 

خليفة آل خليفة.
وأعرب سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عن تقدي��ره للجهود الب��ارزة التي تقوم بها 
الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، وأعضاء 
مجلس إدارة مؤسس��ة »إنج��از البحرين« في 
تنفي��ذ البرامج الهادفة إلى تهيئة الش��باب 
وتدريبهم وتأهيلهم لس��وق العم��ل، مبينًا 
س��موه أن العم��ل ال��دؤوب ال��ذي تقوم به 
»إنجاز البحرين« محل تقدير واعتزاز في منح 
فرص التدريب والعمل للعديد من الش��باب 
البحرين��ي الذي أصب��ح اليوم مهّيًأ ومكس��بًا 

للعديد من األعمال.
وأكد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن مؤسسة »إنجاز البحرين« ساهمت بشكل 
كبي��ر في كس��ب مزيد من الخب��رات اإلدارية 
والفني��ة للعدي��د م��ن الش��باب البحرين��ي 
وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، مشيدًا 
س��موه بالدور البارز الذي تقوم به الش��يخة 

حصة بنت خليفة آل خليفة.
وبّي��ن س��موه أن ه��ذه الجه��ود المتمي��زة 
س��تحقق العديد م��ن األه��داف الرامية إلى 
تهيئة الش��باب البحريني للدخول في س��وق 
العمل وتزويدهم بالمهارات واألدوات، التي 
تساهم في غرس روح ريادة األعمال لديهم، 
مش��يدًا س��موه بجهود أعض��اء مجلس إدارة 

»إنجاز البحرين« وحرصهم على توفير البيئة 
المناسبة للشباب البحريني.

من جانبها، قدمت الشيخة حصة بنت خليفة 
آل خليف��ة أس��مى آي��ات الش��كر والعرف��ان 
إلى س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
على دعم س��موه المتواص��ل إلنجاز البحرين 
وحرص س��موه عل��ى المتابعة المس��تمرة، 

لتحقيق أهداف »إنج��از البحرين« في تهيئة 
األج��واء المثالية للش��باب البحريني، مؤكدة 
أن دعم س��موه سيس��اهم ف��ي تحقيق األثر 
اإليجابي على شباب البحرين، من خالل توفير 
المه��ارات لتعزي��ز جاهزية الش��باب لدخول 
س��وق العمل، مقدمة كل الشكر لسموه على 

الدعم المستمر.

سيادي يبحث مع قائد 
العنصر البحري البريطاني 

التعاون المشترك

استقبل قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري عالء عبداهلل 
س��يادي قائد العنصر البحري البريطان��ي العميد بحري 

دين باسيت وذلك بمكتبه بقيادة خفر السواحل.
وتم خالل اللقاء مناقش��ة أوجه التعاون والتنس��يق بين 
الطرفي��ن في عدد م��ن األمور ذات االهتمام المش��ترك 
وخاصة في مجال التدريب وبناء القدرات والسبل الكفيلة 

بدعمها وتعزيزها.
وفي خت��ام اللقاء، قام قائد العنص��ر البحري البريطاني 
بجولة ف��ي مركز العملي��ات البحرية، حيث اس��تمع إلى 
إيجاز حول طبيعة عم��ل المركز والخدمات التي يقدمها 

للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر.

 إنجاز 55٪ من مشروع معالجة 
محطة توبلي باستعمال نظام الهايباكس

قام وزير األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس 
عصام بن عبداهلل خل��ف بزيارة تفقدية لمحطة توبلي لمعالجة مياه 
الصرف الصحي يرافقه الوكيل المس��اعد للص��رف الصحي المهندس 
إبراهيم حس��ن الح��واج ومدي��ر إدارة ومدير إدارة تخطيط ومش��اريع 
الص��رف الصحي المهندس فتحي عبداهلل الفارع، لالطالع على مراحل 
س��ير العمل ف��ي المرحلة الثانية من مش��روع رفع كف��اءة المعالجة 
الثنائية البيولوجية لمياه الصرف الصحي في مركز توبلي باستعمال 

نظام الهايباكس. 
وخالل الزيارة، اجتمع الوزير بمدير المش��روع وممثل عن شركة »بلو 
ووت��ر باي��وBluewater Bio« المس��ؤولة عن تنفيذ المش��روع الذي 
يهدف إلى تحسين كفاءة المياه المعالجة ثنائيًا وبالتالي زيادة إنتاج 
المياه المعالجة ثالثيًا في محطة توبلي للصرف الصحي الستخدامها 
ف��ي أغراض التجميل والتش��جير، م��ن خالل ربطه��ا بحوضي تهوية 
لمعالج��ة 120 ألف متر مكعب في الي��وم من المياه الصرف الصحي، 
و تركي��ب 42 جهازًا لتس��ريع عملية المعالج��ة الثنائية ومحطة ضخ 
إل��ى جانب أعم��ال تكميلية أخ��رى للمحط��ة القائمة، وم��ع اكتمال 
المش��روع ستتحس��ن الطاقة االس��تيعابية للمحطة م��ن إنتاج مياه 
معالج��ة تصل إل��ى 200 ألف متر مكعب يوميًا مما س��ينعكس ذلك 
إيجابًا على البيئة المحيطة، إلى جانب المشاريع األخرى التي تنفذها 
الوزارة وأهمها مش��روع المرحلة الرابعة من توس��عة محطة توبلي 
التي تهدف إلى تحس��ين الوضع البيئي في المنطقة والتي س��تعالج 
كل الكمي��ات المتدفق��ة له��ا باإلضافة إلى معالج��ة الحمأة بأحدث 

التقنيات المتوفرة.

وبلغت نس��بة اإلنجاز في المش��روع 55% وم��ن المتوقع االنتهاء من 
المشروع في الربع الثاني من العام 2021، علمًا بأن فريق العمل في 
المش��روع انجز 100 ألف س��اعة عمل دون إصابات حتى اآلن وهو ما 

يؤكد التزام إدارة المشروع بمعايير السالمة. 
يذكر بأن مش��روع رفع كفاءة المعالج��ة البيولوجية في مركز توبلي 
باستعمال نظام الهايباكس HYBACS يعتبر من المشاريع الواعدة 
لتحس��ين البني��ة التحتية ونظام الص��رف الصحي ف��ي المملكة من 
خ��الل تحويل األحواض التقليدية ال�)10( الموجودة في محطة توبلي 
المس��تقبلة لتدفق��ات الص��رف الصحي إل��ى أحواض تهوي��ة بنظام 

الهايبكس.

»اإلسكان«: تأجيل أقساط متضرري »كورونا«
ق��ال وزي��ر اإلس��كان المهن��دس باس��م بن 
يعقوب الحم��ر أن الوزارة تول��ي المواطنين 
المتضررين من جائحة كورونا كل االهتمام، 
وأن القرار التنظيمي رقم 909 لس��نة 2015 
يتضمن بن��ودًا قانوني��ة تتي��ح للمواطنين 
المتضرري��ن »ماديًا« من الح��االت الطارئة 
واالس��تثنائية التقدم بالوثائ��ق التي تثبت 
الضرر الم��ادي المترتبة كفق��د الوظيفة أو 
الخسائر المتعلقة باألعمال الحرة، وهو األمر 
الذي ينطب��ق على جائحة كورون��ا، وبالتالي 
مادي��ًا  المتضرري��ن  المواطني��ن  بإم��كان 
التق��دم بطلبات تأجيل األقس��اط وس��تقوم 
ال��وزارة بتأجيل ذوي تلك الح��االت. جاء ذلك 
خالل اجتماع عمل مع أعض��اء كتلة الميثاق 
البرلماني��ة، بحض��ور وكي��ل الوزارة الش��يخ 
خالد بن حمود آل خليفة والوكيل المس��اعد 
للسياس��ات والخدم��ات اإلس��كانية الدكتور 
خالد الحي��دان، وجرى خالل االجتماع متابعة 
مستجدات الملف اإلسكاني ومناقشة طلبات 
المواطني��ن وآلية تلبيتها م��ن خالل المدن 

والمشاريع اإلسكانية.
وأكد وزير اإلس��كان حرص الوزارة على مزيد 
من التعاون مع الس��لطة التش��ريعية خالل 
دور االنعق��اد المقبل، به��دف تحقيق صالح 
المواطني��ن، مش��يرًا إل��ى مس��اعي ال��وزارة 
المس��تمرة لتنفي��ذ خطتها اإلس��كانية بما 
تتضمن��ه من مش��اريع، فضاًل عن مس��اعي 
توفي��ر الحل��ول البديل��ة التي توف��ر خدمات 

إسكانية فورية للمواطنين، مؤكدًا استعداد 
الوزارة لتدشين خدمات تمويلية جديدة بعد 
االنته��اء من كافة األم��ور اإلجرائية الخاصة 
بذلك. وتط��رق االجتماع إلى موضوع تأجيل 
األقس��اط اإلس��كانية ال��ذي طرحت��ه كتل��ة 
الميث��اق البرلماني��ة، حيث ثّم��ن المهندس 
باس��م الحمر حرص الحكوم��ة على مواجهة 
اآلث��ار االقتصادي��ة المترتب��ة على انتش��ار 
في��روس كورونا المس��تجد )كوفيد19(. كما 
تطرق اللقاء إلى موض��وع اتحاد المنتفعين 
وبح��ث آليات تس��ريع وتي��رة تطبيق��ه على 
مش��اريع ش��قق التملي��ك، فيم��ا أك��د وزير 
اإلس��كان أن الوزارة تعمل مع بنك اإلس��كان 
على سرعة تنفيذ برنامج اتحادات في مختلف 

مش��اريع العم��ارات الس��كنية والعم��ل على 
تلبية طلبات المواطنين من حيث التحسينات 
المطلوبة. من جانبه أكد رئيس كتلة الميثاق 
البرلمانية النائب محمد السيسي البوعينين 
أن الوزارة حققت تطورًا ملموس��ًا على صعيد 
الملف اإلسكاني الذي بانت مالمحه من خالل 
المدن والمش��اريع اإلسكانية الجديدة، فضاًل 
عن برنامج »مزايا« الذي س��اهم في تقليص 
س��نوات االنتظار وتلبية الطلبات اإلس��كانية 
في أسرع وقت، مبديًا ثقة السلطة التشريعية 
فيما تقدمه الوزارة، وأبدى ترحيبه بالتعاون 
البناء مع الس��لطة التنفيذية من أجل تقديم 
كل م��ا يخ��دم المواطن البحرين��ي ويوفر له 

سبل العيش الكريم.

وزيرة الصحة: »أمرًا وطاعة« في 
أي وقت للقضاء على »كورونا«

أك��دت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن الجميع تحت األمر 
والطاعة في أي وق��ت وأي زمان وأن القضاء على الظرف 
الصحي الطارئ واجب وطني من أجل الوطن والمواطن.

وثمنت الكلمة الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى خالل 
الجلس��ة االعتيادي��ة لمجلس ال��وزراء، بحض��ور صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، بقصر الصخير أمس. وأكدت أن مضامين الكلمة 
ش��كلت مصدر فخ��ر واعتزاز ل��كل ش��عب البحرين على 
االهتمام والمتابعة من جاللته، للوطن الغالي والشعب 

تحت قيادة حكيمة.
وأش��ادت بما جاء في كلمة جاللته، والتي حملت أسمى 
معان��ي االهتمام والتقدير تجاه جميع ش��عب البحرين، 
وخصوصًا الكوادر الطبية والصحية العاملة في الصفوف 
األولى في ظل هذه الظروف االس��تثنائية بسبب فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( تعبر ع��ن رؤية قائ��د حكيم، يولي 

االهتمام البالغ والمستمر.
وأعرب��ت عن الفخر واالعتزاز بنه��ج جاللته وحرصه على 
سالمة ش��عب البحرين الوفي، وتجس��يده لقيم ومبادئ 

المسؤولية التي يحملها جاللته تجاه الجميع.
وقال��ت إنَّ توجيه��ات جالل��ة الملك المفدى الس��ديدة 
والحكيم��ة، انعكس��ت على تمي��ز مملك��ة البحرين في 
إدارته��ا واتخاذه��ا الخط��وات واإلج��راءات االحترازي��ة 

لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(.
وأش��ادت بم��ا توليه الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء 
م��ن اهتمام كبير للتدابير االحترازية وإصدار التعليمات 
واإلرش��ادات المهمة ل��كل المواطنين لحمايتهم من أي 
مخاطر صحية، مؤكدة اس��تمرار الجه��ود التي تتخذها 
جميع الجهات المعنية ف��ي القطاع الصحي في التعامل 

مع الجائحة. 
ونّوهت بالعطاءات الوطني��ة للطواقم الطبية في جميع 
المستشفيات والمراكز الصحية، وتجسيدهم لقيم الوالء 
واالنتم��اء للوط��ن وقيادته الحكيم��ة، ومواصلة العمل 
بكل مس��ؤولية ووطنية لساعات طويلة من أجل سالمة 

المواطنين والمقيمين. 

حاكم والية جوهور دار 
التعظيم بماليزيا يغادر البحرين

غادر البالد مس��اء أم��س، جاللة الس��لطان إبراهيم ابن 
المرحوم س��لطان إسكندر س��لطان وحاكم والية وإقليم 
جوهور دار التعظيم بماليزيا الش��قيقة وذلك بعد زيارة 
للمملكة التق��ى خاللها بحضرة صاح��ب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى.
وكان في وداع جاللة الس��لطان، سمو الشيخ عبد اهلل بن 
حمد آل خليفة الممثل الش��خصي لجاللة الملك المفدى 

ومحافظ المحرق.

حاكم والية وإقليم جوهورالممثل الشخصي للملك
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 محمد بن عبداهلل: النظام المعلوماتي 
الصحي في مستشفى حمد الجامعي مميز 

أك��د رئي��س المجلس األعل��ى للصحة 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، على 
أهمي��ة النظ��ام المعلومات��ي الصحي 
واإلداري ف��ي مستش��فى المل��ك حمد 
الجامع��ي، وما يتميز به من س��هولة 
للوص��ول  األداء  ف��ي  ودق��ة  وس��رعة 
للمعلومات الطبية الخاصة بالمرضى، 
داعي��ًا إل��ى االس��تفادة م��ن الخبرات 
المتمي��زة في مستش��فى الملك حمد 
وتطبيق األنظمة المستخدمة لتقديم 
أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.

ج��اء ذلك خ��ال الزيارة الت��ي قام بها 
إلى مستش��فى الملك حم��د الجامعي، 
حي��ث التقى قائ��د المستش��فى اللواء 
طبيب الش��يخ سلمان بن عطية اهلل آل 
خليفة، لاطاع على ما قامت به إدارة 

المستش��فى م��ن تطوير ف��ي النظام 
المعلوماتي الصحي )HOPE( واإلداري 

.)ERP(
واستمع الفريق طبيب الشيخ محمد بن 

عبداهلل والوفد الزائر إلى عرض مفصل 
الصح��ي  المعلومات��ي  النظ��ام  ع��ن 
)HOPE( واإلداري )ERP(، الذي قامت 
إدارة نظ��م المعلومات بالمستش��فى 
المرضى  احتياج��ات  لتلبية  بتطوي��ره 
ضمن نظام آن��ي ودقيق وآمن، بهدف 
أن يكون لكل مواط��ن ملف طبي واحد  
يش��تمل عل��ى تاريخ��ه الصحي ضمن 
منظوم��ة متكاملة، إضاف��ة إلى نظام 
إداري لتنفيذ كاف��ة العمليات اإلدارية 
دون االس��تعانة باألوراق، ضمن نظام 
موحد ومتكامل إلدارة الموارد البشرية 
واإلدارة المالية وإدارة المخازن  وإدارة 
المسؤولين  يس��اعد  المشتريات، مما 
التنفيذيين في المستشفى على اتخاذ 
الق��رارات الدقيقة والس��ليمة بس��رعة 
ودقة مع الحفاظ على جودة العمليات 
اإلدارية وتوثيقها لضمان حس��ن سير 

المقدمة  الخدم��ات  وتحس��ين  العمل 
للمراجعين والمرضى والموردين.

وأش��اد الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد 
إدارة  ب��دور  خليف��ة  آل  عب��داهلل  ب��ن 
المستش��فى في تطوير ه��ذا النظام، 
مقدمًا ش��كره إلى اللواء طبيب الش��يخ 
خليف��ة  آل  اهلل  عطي��ة  ب��ن  س��لمان 
ورؤس��اء  البرنام��ج  عل��ى  والقائمي��ن 
األقسام على حسن التعاون والتنسيق 
في كل ما يس��هم في مس��يرة التطور 

الصحي في المملكة.
حضر الزي��ارة األمين الع��ام للمجلس 
النواخ��ذة،  األعل��ى للصح��ة إبراهي��م 
والقائ��م بأعم��ال الرئي��س التنفيذي 
للمستشفيات الحكومية المقدم طبيب 
أحمد األنصاري، ومدير مشروع صحتي 
التقن��ي المقدم خال��د حمد، وعدد من 

المسؤولين بالمجلس والمستشفى.

 الهاجري: إجراء 1333275
فحصًا للكشف عن »كورونا«

كش��فت الوكي��ل المس��اعد للصح��ة العام��ة ف��ي وزارة الصحة 
الدكت��ورة مريم الهاجري ع��ن إجراء 1333275 فحص��ًا مختبريًا 
للكش��ف ع��ن في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( حت��ى ي��وم أمس، 
مش��يرًة إلى أن أعداد الح��االت القائمة في تزايد مس��تمر خال 
اآلون��ة األخيرة نتيجة التراخي في التقي��د باإلجراءات االحترازية 
وتطبيقها من قبل بعض الفئات غير الملتزمة، داعية إلى تقليل 
االختاط وااللتزام بلبس الكمامات خارج المنزل وعدم الخروج إال 
للضرورات المعيشية في الفترة المقبلة إلى جانب االلتزام التام 
بكافة التعليم��ات الصادرة كهدف يجب تحقيق��ه إلى األول من 

أكتوبر المقبل.
وقال��ت الدكت��ورة الهاج��ري إن التزامنا للبحري��ن واجب وطني، 
وأن المس��ؤولية المجتمعية تتطلب من كل شخص حث أقاربه 
ومن ه��م بمحيطه على االلت��زام بكافة التعليم��ات واإلجراءات 
االحترازية خال األسبوعين القادمين، وهذا األمر يستوجب الحد 
م��ن التواصل المجتمع��ي بعد العودة من مق��رات العمل خارج 
األس��رة الواح��دة في المن��زل والمحيط االجتماع��ي  في النطاق 

المعتاد والمحدود.
وأوضح��ت أن الك��وادر الطبية وخاصة التي تعم��ل في الصفوف 
األول��ى للتصدي للفي��روس قامت باألدوار المناط��ة بها وأثبتت 
كفاءته��ا ومقدرته��ا عل��ى التعاطي م��ع الجائحة، مش��يرة إلى 
ضرورة تفعيل دور المجتمع بشكل كامل بتطبيق كافة اإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة للتصدي للفي��روس والحد من 

انتشاره.

 متطوعون في التجارب السريرية: 
نؤسس لبنية تحتية للدراسات الطبية

أك��د متطوعون بالمرحل��ة الثالثة م��ن التجارب الس��ريرية للقاح 
كورونا أهمية التأس��يس لثقافة المش��اركة اإليجابية في التجارب 
الطبي��ة في المملكة، معتبرين أنها تؤس��س لوج��ود بنية تحتية 
للدراس��ات الطبية، مش��يرين إلى الثقة الكبيرة ف��ي الكادر الطبي 
والجه��ود الوطنية لفري��ق البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ول��ي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، الذي شارك بشخصه الكريم في 
التجارب إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المس��ؤولين والموظفين 

واألطباء والمواطنين في المملكة.
وبين المش��اركون في تصريحات لوكال��ة »بنا« عدم وجود أعراض 
جانبية تحول دون المضي في ممارسة حياتهم الطبيعية، ووصفوا 
اللق��اح بالخفيف والخالي من األعراض الجانبية، مؤكدين أنه لقاح 
يعتمد على فيروس خامل في األساس، وأوضحوا أن هذه المشاركة 
ه��ي مش��اركة وطنية إنس��انية من ش��أنها أن تس��هم ف��ي إنقاذ 

اإلنسانية من فيروس كورونا.
وقال أحد المتطوعين في التجارب الس��ريرية الثالثة الشاب حسن 
خالد »تؤسس التجارب الس��ريرية في البحرين لوجود بنية تحتية 
للدراس��ات الطبية، األمر الذي يجعلها سباقة في الدراسات الطبية 
لتواكب الدول المتقدمة، كما تعتبر المش��اركة في هذه التجارب 
مشاركة إيجابية تصب في صالح اإلنسانية، فالفيروس لن يزول إال 
م��ن خال المرور بمثل هذه التجارب التي تهدف الكتش��اف اللقاح 

الذي له أن ينقذ العالم«.
وبّين حس��ن »انتشار الفيروس مثل تجربة عصيبة، فالعالم تضرر 
بش��كل كبير وأعداد الحاالت القائمة في ازدياد، لذا نحن في حاجة 
لوضع حد لذلك، وما يطبق في البحرين من تجارب س��ريرية يشرف 
عليها ك��وادر وطنية طبية نثق بها وبعلمه��ا وكفاءتها ما هي إال 
تج��ارب آمنة وأعراضها الجانبية ال تكاد تذكر، وش��خصيًا لم أصب 
بأي��ة أعراض، كما أود أن أش��يد بفريق البح��ث الذي يبتغي خدمة 

البشرية لكي ال يكون للفيروس مكان في حياتنا«.

وم��ن جانبه أكد المتطوع خالد العلوي أن »حبنا للتحدي وعش��قنا 
لإلنج��از س��ر تطوعنا، فمش��اركتي ف��ي التجارب الس��ريرية كانت 
اس��تجابة لنداء الوطن ولنداء اإلنسانية، فالمسؤولية التي نحملها 
عل��ى عاتقنا كجيل ش��اب تحتم علين��ا التكاتف ألج��ل هزيمة هذا 
الفي��روس، وأعتقد أن إقب��ال المتطوعين للمش��اركة في التجارب 
الس��ريرية يجعلهم ق��دوة وحافزًا لمش��اركة المزي��د وأتوقع بلوغ 
العدد المطلوب وهو 6 آالف متطوع في القريب العاجل بإذن اهلل«.
وعن األعراض الجانبية تحدث العل��وي »ظهرت األعراض الجانبية 
بعد قرابة الس��اعتين، والتي كانت متوقعة حس��ب ش��رح األطباء 
والبحث الطبي الش��خصي الذي قمت به بغية المعرفة واالستزادة 
بالمعلومات الصحيح��ة، وقد وجدت االهتمام م��ن الفريق الطبي 
م��ن متابعات وتطمينات، فهو أمر س��ّهل من هذه التجربة كثيرًا، 
فالمه��م هو تدوين جميع األعراض في المفكرة الخاصة بالتجارب 
الت��ي يتم تزويدنا بها للتأكد م��ن أن تؤتي هذه التجربة ثمارها، 
ولكنها في المجمل لم تتجاوز اإلحساس بالصداع وفقدان الشهية 

فقط«.
وتق��ول أم يوس��ف »موظف��ة«: »اتخذت ق��رار أخ��ذ التطعيم من 
منطلق إنس��اني ومن منطلق المس��ؤولية الوطنية، وأحب التأكيد 
أن الفيروس المس��تخدم في اللقاح هو فيروس خامل، وما شجعني 
عل��ى خوض التجربة عدم تحسس��ي ألي أدوية م��ن جهة، ولثقتي 
التامة ف��ي الكادر الطبي الذي أثبت من خ��ال عمله تميزه الكبير 
عالمي��ًا، وأرى أن هذه التجربة راقي��ة ومنظمة، وقد تعامل األطباء 

بمهنية وشفافية عالية، وهناك كتيب واضح بالخطوات«.
وبين��ت أم يوس��ف أن األع��راض الجانبي��ة ه��ي أعراض بس��يطة 
وطبيعي��ة في المجمل ال تتعدى اإلحس��اس بالتقيؤ واالرتفاع في 
درجات الحرارة، ولكنها لم تصب بأي منها، وقالت: »لم أش��عر بأي 
أعراض جانبية، ولم أس��جل أي ماحظات، وأتابع مع األطباء بشكل 
يومي، وأس��تطيع القول إن لقاح االنفلونزا الموسمية أشد أثرًا من 

هذا اللقاح«.

 »كيمز هيلث« تطلق خدمة فحص 
»كورونا« جديدة للمسافرين الدوريين

أعلن��ت مجموع��ة »كيمز هيل��ث« الصحية 
مؤخرًا عن إبرامها لعقد ش��راكة جديد مع 
مختب��رات ثيروكي��ر، وذلك به��دف إطاق 
 »PCR« خدم��ة لتقدي��م برنام��ج فح��ص
للكش��ف عن في��روس كورون��ا )كوفيد 19( 

الخاص للمسافرين الدوريين. 
وتهدف هذه المب��ادرة الفريدة من نوعها 
إلى تقديم خيارات ذات تكلفة معقولة وفي 
متن��اول اليد لألش��خاص الذين يس��افرون 
بش��كل متكرر، لتمكنهم م��ن إجراء فحص 
»PCR« للكشف عن فيروس كورونا )كوفيد 

19( بأسعار تبدأ من 20 دينارًا. 
ويمكن للمسافرين االستفادة من الخدمة 
عن طريق ش��راء كوبونات مدفوعة مسبقًا 
م��ن ش��تى ف��روع ومرافق »كيم��ز هيلث« 
حول المملك��ة، ومنها مستش��فى »رويال 
البحرين« في منطقة الس��لمانية، ومراكز 
»كيم��ز هيل��ث« الطبي��ة ف��ي مناط��ق أم 

الحصم والمحرق وعسكر. 
وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن الكوبونات صالحة 
لاس��تخدام لمدة عام واحد، وسوف تكون 
نتائ��ج الفح��ص جاه��زة في غض��ون 24 
س��اعة، باس��تثناء أيام العطل األسبوعية 
والرس��مية. كم��ا س��وف تك��ون كتّيب��ات 

الكوبونات متوفرة لألفراد والشركات. 
وتعتب��ر مختب��رات ثيروكي��ر ضم��ن أولى 
المختبرات في مملكة البحرين التي حازت 
على موافقة وزارة الصحة والهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية »نهرا« 

 .»PCR« إلجراء فحوصات
للعملي��ات  التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ال 

والمش��اريع في »كيمز هيلث« في منطقة 
دول مجل��س التع��اون الخليج��ي جاك��وب 
توم��اس: »نس��عى لتحقي��ق هدفن��ا وهو 
تمكين األش��خاص الذين يسافرون بشكل 
متك��رر عب��ر توفي��ر خي��ار عملي وبس��عر 
مناس��ب وذي نتيجة س��ريعة. نحن نبحث 
باس��تمرار وبص��ورة دائم��ة ف��ي جمي��ع 
الخي��ارات المتاحة به��دف خفض التكلفة 
حت��ى ال تصب��ح متطلب��ات الفح��ص عبئًا 

إضافيًا على األشخاص كثيري الترحال«.
إلى ذلك، كش��فت مجموعة »كيمز هيلث« 
أن شركة »ايسترن باك«، وهي إحدى فروع 
ش��ركة »نابك��و الوطنية« الت��ي تتخذ من 
المملكة العربية الس��عودية مقرًا لها، قد 
أصبحت أول شركة تقوم بشراء الكوبونات. 
من جانب��ه، قال المدير التنفيذي لش��ركة 

»ايس��ترن ب��اك«، غاب��ي كاداس��ي: »لقد 
اتخذت مجموعة كيمز هيلث نهجًا تقدميًا 
عب��ر توفير مثل هذه الخدمة مما يس��اهم 
في تخفيف الضغط على األش��خاص الذين 
يس��افرون بش��كل متكرر، مث��ل موظفينا، 
حي��ث إنه��م يتنقل��ون بي��ن الس��عودية 
والبحري��ن بش��كل منتظ��م. س��اهم ه��ذا 
اإلج��راء المبتكر في توفي��ر راحة كبيرة لنا 
وسوف يمكننا من التخطيط بشكل أفضال 
وتحقي��ق التوازن��ن بي��ن العم��ل والحياة 
ف��ي الفترة القادم��ة. إنه ألمر مش��جع أن 
نرى بأن مجموعة كيم��ز هيلث قد اتخذت 
مثل ه��ذه الخطوة المهمة التي تس��اهم 
أيضًا في تحس��ين التعامات االقتصادية 
بين مملك��ة البحرين والمملك��ة العربية 

السعودية«.
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العبسي: إلغاء تصريح 1170 عامل مرن مخالفًا في 3 أعوام
أك��د الرئيس التنفي��ذي لهيئة 
تنظيم س��وق العمل أسامة بن 
عب��داهلل العبس��ي، أن إجمال��ي 
ع��دد العمالة المرن��ة التي تم 
إلغاء تصاريحها أو ترحيلها منذ 
تدش��ين تصريح العم��ل المرن 
قبل 3 سنوات، نحو 1170 عامل 
مرٍن بعد أن أخلوا باش��تراطات 

التصريح.
وأشار إلى أنه س��تتم دعوة من 
يجمع بين »المرن« و»الس��جل« 
إل��ى توفي��ق أوضاع��ه خ��ال 6 
أش��هر على أن يتم تخييره بين 
االحتف��اظ بالتصري��ح المرن أو 

السجل التجاري.
تكثي��ف  الهيئ��ة،  وباش��رت 
الحمات التفتيشية على أصحاب 
»العمال��ة  األجان��ب  العم��ل 

ع��دم  م��ن  للتأك��د  المرن��ة« 
قيامه��م بالعمل في األنش��طة 
المهني��ة التي ال يج��وز لصاحب 
العم��ل األجنب��ي مزاولتها دون 
الحص��ول عل��ى تصري��ح بذلك، 
تنفيًذا لتوجيهات مجلس الوزراء 
التنس��يقية  اللجن��ة  وق��رارات 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 

الوزراء.
الهيئ��ة  إن  العبس��ي:  وق��ال 
وضعت خطة ش��املة ومتكاملة 
لتكثي��ف الحم��ات التفتيش��ية 
الحاملة لتصريح  العمال��ة  على 
العمل المرن، بهدف التأكد من 
عدم قيامها بأنشطة وأعمال ال 

يخولها التصريح القيام بها.
وأكد أن مفتشي الهيئة باشروا 
التفتيش��ية  الحم��ات  تكثي��ف 
على مختلف المناطق واألسواق، 
لمتابع��ة األنش��طة التي تقوم 

به��ا العمالة المرن��ة، والتأكد 
م��ن ع��دم مخالفته��ا القانون 

واإلجراءات.
وأوض��ح أن التصري��ح الم��رن ال 
يخ��ول حامل��ه القيام ب��أي من 
التي  القانوني��ة  غي��ر  األعم��ال 
والقواني��ن  األنظم��ة  تخال��ف 
المطبق��ة ف��ي البحري��ن، ومن 
بينه��ا -عل��ى س��بيل المثال ال 
الحص��ر- العم��ل ف��ي القط��اع 
التعليمي أو الهندسي، أو الطبي 
أو س��يارات األجرة وغيرها، دون 
الحصول عل��ى تصريح من جهة 

االختصاص.
ولف��ت إل��ى أن القان��ون يحظر 
على حامل��ه القيام ب��أي أعمال 
تحظرها أي قوانين أخرى سارية 
في المملك��ة كالباعة الجائلين 

وغيره��ا، مش��يرًا إل��ى أن م��ن 
يت��م ضبطه مخالف��ًا يتم اتخاذ 
اإلج��راءات القانونية المناس��بة 

التي قد تصل إلى الترحيل.
الحم��ات  أن  إل��ى  وأش��ار 
ته��دف  المكثف��ة  التفتيش��ية 
كذل��ك إل��ى التأك��د م��ن عدم 
الجمع بين تصريح العمل المرن 

وبين السجل التجاري.
ولف��ت إل��ى أن الهيئ��ة تحرص 
عل��ى توجي��ه العمال��ة المرنة 
عل��ى  حصوله��ا  قب��ل  حت��ى 
التصريح إلى إرش��ادها والتأكيد 
عليه��ا فيم��ا يتعل��ق باألعمال 
المس��موح القيام بها، واألعمال 
الت��ي تتطلب تصريحًا من جهة 
االختص��اص، أو تل��ك األعم��ال 
الممنوع القيام بها، كما تواصل 

إرش��ادها وتوعيته��ا للعمال��ة 
خ��ال  م��ن  اللغ��ات  بمختل��ف 
العديد من الوس��ائل اإلعامية 
بالتواص��ل  س��واء  المختلف��ة 
الرس��ائل  إرس��ال  خ��ال  م��ن 
النصي��ة القصي��رة أو من خال 
االجتماعي  التواص��ل  منص��ات 
للهيئ��ة، ع��اوة عل��ى التعاون 
مع مؤسس��ات المجتمع المدني 

للجاليات األجنبية في المملكة.
وجدد حرص الهيئة على تطبيق 
لس��وق  المنظم��ة  السياس��ات 
العم��ل بم��ا يحف��ظ مرونت��ه، 
والتنافس��ية  بالعدالة  وتمتعه 
واالس��تدامة، بم��ا يس��هم في 
تعزيز بيئ��ة العمل التي تمكن 
االقتصاد الوطني والمؤسس��ات 

العاملة من القيام بدورها.

أسامة العبسي

 النيابة تواصل محاكمة 18 متهمًا 
بقضية »سرية قاسم سليماني«

ق��ال المحام��ي العام المستش��ار الدكت��ور أحمد الحم��ادي رئيس 
نياب��ة الجرائ��م اإلرهابية ب��أن المحكمة الكب��رى الجنائية ال زالت 
تنظ��ر القضية المقيدة ض��د 18 متهمًا بارت��كاب أعمال إرهابية. 
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق على أثر القبض على بعض 
المتهمين في النصف الثاني من ش��هر يناير من عام 2020 وعلى 
ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن بعض المتهمين الرئيسيين 
الموجودي��ن ف��ي إيران ويتلق��ون الدعم المالي واللوجيس��تي من 
الحرس الثوري قد قاموا بتأسيس جماعة الرتكاب عمليات إرهابية 
داخ��ل المملكة، وتجنيدهم بقي��ة المتهمين الذي��ن انضموا إلى 
تل��ك الجماعة، وأن المتهمين قد قام��وا  بارتكاب جرائم في إطار 
ذلك النش��اط بهدف ب��ث الرعب بين الناس وإش��اعة الفوضى في 
أوس��اط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة حي��ث خططوا إلحداث 
تفجي��رات في المملكة واس��تهداف أفراد قوات األم��ن، وقد تلقى 
بعضه��م التدريب على اس��تخدام األس��لحة الناري��ة والمتفجرات 
الس��تعمالها في تنفيذ مخططاتهم، فيما ثبت بالتحقيقات صحة 
ما توصلت غليه التحريات، وقيام المتهمين في إطار تلك الجماعة 
بجم��ع األموال وتدبير التمويل الازم الرتكاب العمليات اإلرهابية، 
وحيازتهم لعبوات متفجرة وأخرى قابلة لاش��تعال ومواد وأدوات 

مما تس��تخدم ف��ي تصنيعها كما أنهم ش��رعوا بالفعل في تنفيذ 
ما خطط��وا له حيث زرعوا عبوات متفجرة ف��ي أماكن عامة بقصد 

استهداف رجال األمن.      
ومن ناحية أخرى كش��فت التحقيقات ع��ن أن المتهمين كانوا قد 
أعدوا وخططوا إلحداث التفجيرات في األماكن العامة واس��تهداف 
قوات حفظ النظام، كما ثب��ت من خال التحقيقات أنه بعد مقتل 
اإلرهاب��ي قاس��م س��ليماني ف��ي مقتبل الع��ام الج��اري طلب أحد 
المتهمين من قياديي الجماعة اإلرهابية االنتقام لمقتله وتسمية 
جماعتهم ب� »سرية الشهيد قاسم سليماني« وتمت الموافقة على 

تلك التسمية.
ه��ذا وبناء على ما قام من أدلة قاطع��ة ضد المتهمين فقد أمرت 
النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة منهم تس��عة محبوسون ومثلهم 
هارب��ون، وقد تداول��ت القضية أم��ام المحكمة الكب��رى الجنائية 
حي��ث مث��ل المتهمون المحبوس��ون بحض��ور محاميه��م، و تأجل 
نظر الدعوى لجلس��ة يوم أمس االثنين ٢١ س��بتمبر ٢٠٢٠ وفيها 
اس��تمعت المحكم��ة إلى مرافع��ة الدفاع  وش��هود النفي، وقررت 
المحكمة التأجيل لجلس��ة 28 س��بتمبر 2020 لتقدي��م مرافعات 

الدفاع عن باقي المتهمين.

 القبض على 6 
 آسيويين سرقوا علب 
سجائر بـ 22 ألف دينار

ق��ال مدي��ر ع��ام مديري��ة ش��رطة المحافظة 
الجنوبي��ة بأن ش��رطة المديري��ة تمكنت من 
القبض عل��ى عصابة تتكون من 6 آس��يويين 
تتراوح أعمارهم بين 32 و37 عامًا، إثر قيامهم 
بسرقة علب س��جائر في أوقات مختلفة، حيث 

بلغت قيمتها حوالي 22 ألف دينار.
وأش��ار إلى أنه إث��ر تلقي المديري��ة عددًا من 
الباغات بهذا الش��أن، باش��رت شرطة شعبة 
البح��ث والتحري عملياتها والتي أس��فرت عن 
تحدي��د هوي��ة المذكورين والقب��ض عليهم، 
حي��ث اتض��ح بأنهم كان��وا يقومون بس��رقة 
الس��جائر من المركبات المخصصة لتوزيعها 
وذل��ك بإتاف قفل الباب، منوه��ًا إلى  أنه تم 
تحري��ز المضبوط��ات الت��ي كان��ت بحوزتهم 
ارت��كاب  ف��ي  اس��تخدموها  الت��ي  واألدوات 
جرائمه��م والتحف��ظ عليها. وأك��د مدير عام 
مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى أنه جاٍر 
استكمال اإلجراءات القانونية الازمة، تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة يتطوع 
في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا )كوفيد19(

مدير إدارة المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء، يتطوع في التجارب 
السريرية الثالثة للقاح كورونا )كوفيد19(

 الصحة: 713 إصابة بـ »كورونا« 
وتعافي 676 من الفيروس و 3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ 
عددها 11438 في يوم 21 سبتمبر 2020، 
أظهرت تس��جيل 713 حال��ة قائمة جديدة 
منها 146 حالة لعمالة وافدة، و 563 حالة 
لمخالطين لحاالت قائمة و 4 حاالت قادمة 
من الخ��ارج، كما تعافت 676 حالة إضافية 
ليصل العدد اإلجمال��ي للحاالت المتعافية 

إلى 58626
وقال��ت الصحة إن ع��دد الح��االت القائمة 
تحت العناية بلغ 52 حال��ة، والحاالت التي 
يتطلب وضعها الصحي تلقي العاج بلغت 
148 حالة، في حين أن 6850 حالة وضعها 
مس��تقر م��ن الع��دد اإلجمال��ي للح��االت 

القائمة الذي بلغ 6902 حالة قائمة.
وكانت ال��وزارة قد أعلنت عن 3 حاالت وفاة 
أمس، األولى لحالة قائمة لفيروس كورونا 
)كوفي��د19( لمواطنة تبلغ م��ن العمر 76 
عامًا، والثانية لحال��ة قائمة لمواطنة تبلغ 

من العمر 60 عام��ًا، والثالثة لحالة قائمة 
لفيروس كورونا )كوفي��د19( لمواطن يبلغ 
م��ن العمر 80 عام��ًا، وأعربت ال��وزارة عن 
خال��ص تعازيها ألس��ر المتوفي��ن وكافة 

أهلهم وأقاربهم.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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الثالوث األمريكي خط أحمر!!!

أحيانًا نس��مع أمورًا ربما ال نعرف ماذا يمكن أن تفيدنا بش��كل مباش��ر، 
ولكن نحن نهدئ أنفس��نا بأنه من الجميل أن نوس��ع الدائ��رة الثقافية 

والفكرية لدينا، والزمن كفيل بأن يظهر لنا صحة أو خلل تفكيرنا.
ف��ي عام 2010 كان لي ش��رف تمثيل مملكة البحرين ف��ي برنامج الزائر 
الدول��ي IVLP والذي تنظم��ه وزارة الخارجية األمريكي��ة، حيث إن الوضع 
الراه��ن أخذني بالذاك��رة إلى محاضرة من أحد المكلفي��ن العاملين في 
وزارة الخارجي��ة األمريكية حضرتها في نهاية الي��ْوم األول من البرنامج، 
كان��ت تتعلق بتاريخ الوالي��ات المتحدة األمريكية السياس��ي، المتحدث 
كان يتكلم اللغة العربية باللهجة اللبنانية األمر الذي جعل من اليسير أن 
تعلق برأس��ي جملة، اليْوم عرفت قيمتها. إن الشعب األمريكي ال يتدخل 
بالثالوث األمريكي المكون من: »السياسة الدولية، وسعر صرف الدوالر، 
والقوات المسلحة«، حيث إن هذه األمور هي سيادية بحتة ومسؤول عنها 
رأس الدولة والس��لطة السياسية، باعتبارهما المخولين بالبت في مصير 

هذا الثالوث االستراتيجي.
أعتقد أن رسالتي واضحة من مقدمتي الطويلة هذه لمن يريد أن يفهم 
ويستوعب. فنحن كشعب يجب أن نؤمن إيمانًا عميقًا بأن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك المفدى عن��د اتخاذ أية خطوة هامة يك��ون الهم الوحيد 
لجاللته، مصلحة البحرين وش��عبها في المق��ام األول، لذا فالواجب عدم 
المس��اومة على ذل��ك البتة باعتب��ار جاللته هو من أرس��ى دعائم دولة 

القانون والمؤسسات.
جاللة الملك المفدى هو الضامن األساس��ي لجمي��ع ما يتخذ من قرارات 
مصيرية في مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء، ولديه رؤية ثاقبة 
وحنكة سياسية وقراءة واعية ودقيقة للمستقبل السياسي وما يجري على 
الساحة الدولية، لذا من الواجب الكف عن االعتراض من أجل االستعراض 
على وس��ائل التواصل االجتماعي. وذلك من أجل مصلحة الوطن وحفاظًا 
على التماس��ك المجتمعي والمحافظة على ترابط نس��يجه الوطني بين 

مختلف األعراق والديانات.
ولقد كان لمعالي وزير الداخلية القول الفصل في كلمات اختصرت الكثير 
حينم��ا قال »إذا كانت فلس��طين قضيتنا العربية ف��إن البحرين قضيتنا 
المصيري��ة«، هذه العب��ارة المختصرة جاءت واس��عة المضمون ووصل 
صداه��ا لكل مكان. وهنا ال بد من أن نذكر بالمواقف المش��رفة لمملكة 
البحرين وقيادتها تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، وكذلك 
فهي اس��تضافة المؤتمر السنوي لسفراء دولة فلسطين في الخارج على 
أرض البحرين لعدة سنوات، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
وهناك الكثير من المواقف الداعمة للقضية الفلس��طينية ال يسع المجال 
لذكره��ا اآلن. لذا فعلي��ك أن تثق عزيزي المواط��ن الغيور على وطنه أن 
قيادة البالد تس��عى دومًا إلى حماية وتأمين مصيرنا ومصير أجيالنا من 

بعدنا بعدل وسالم.

اليوم الوطني 
السعودي 

واإلعالم المناوئ

غدًا األربعاء نحتفل مع المملكة العربية الس��عودية بذكرى يومها 
الوطني الذي هو يوم بحريني وخليجي وعربي، وهي لعمري مناسبة 
عزي��زة عل��ى كل مواطن عربي ش��ريف يعرف ح��ق المعرفة أهمية 
الشقيقة الكبرى وثقلها في الس��احتين اإلقليمية والدولية، ويدرك 
أنها من بعد اهلل صمام أمان ودرع يحمي ويصون عروبتنا وإسالمنا 

من كل خطر يتربص بنا.
»همة حتى القمة«.. هو ش��عار اليوم الوطني السعودي لهذا العام 
والمس��تلهم من كلمة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود الذي ش��به همة 
الشعب الس��عودي بجبل »طويق« المشهور، وهو تشبيه في محله 
حق��ًا، فهذا الش��عب الش��قيق لديه م��ن الهمة العالية م��ا تعينه 
بع��د توفيق اهلل عل��ى مواجهة كل الظروف والصع��اب، فهكذا هم 
السعوديون أصحاب همم عالية، وعزيمة ال تلين، فليس بمستغرب 
أن تعانق هذا المملكة الش��امخة القمم وتتصدر المش��هد في كل 

حدث يكون اسم المملكة حاضرًا فيه. 
وف��ي ظل المتغي��رات الجديدة الت��ي تطرأ على الس��احة اإلقليمية 
والدولي��ة وتحديدًا تطبيع اإلمارات والبحرين مع إس��رائيل، يس��عى 
اإلع��الم المن��اوئ للس��عودية أن يس��قط تل��ك المس��تجدات على 
المملك��ة، فيب��ث تقاري��ره المضلل��ة بش��أن تطبي��ع المملكة مع 
إس��رائيل، وبصراحة فإن الس��عودية ال تحتاج لكل تل��ك الروايات، 
فالمملكة إن أرادت التطبيع فس��تناله بكل س��هولة، ولن تستشير 
»زي��دًا« أو تأخذ اإلذن من »عمرو« ألن ق��رار التطبيع من عدمه هو 

قرار سيادي للمملكة وحدها.
وبم��ا أنن��ا تطرقنا إل��ى التطبيع فإنه م��ن المه��م أن نؤكد أن ما 
تتعرض له البحرين من هجوم من نفس تلك الوس��ائل اإلعالمية 
المناوئ��ة ظاه��ره انتقاد إعالن تأييد الس��الم مع إس��رائيل، ولكن 
باطنه رغبة هؤالء بتسيير بالدنا على مزاج وأجندات جماعة اإلخوان 
ونظ��ام إيران ومناصريهم وتابعيه��م، ولو كان التطبيع يخدم تلك 
األجن��دات لتحول المش��هد إلى كيل من المدي��ح والدعاء لمملكتنا 

بالتوفيق والسداد.
ل��ن يهمنا م��ا يدعيه المغرض��ون، ولن تلتفت دولن��ا إلى إمالءات 
اآلخرين وكل خطوة لدولنا سواء في البحرين أو السعودية أو اإلمارات 
تص��ب بالتأكيد ف��ي صالح خليجنا وأمتنا، فقادتن��ا أدرى بمصالحنا 
وهم المؤتمنون عليها ونحن على ثقة تامة بهم ونؤيدهم ونش��د 

على أيديهم.
في يومها الوطني، فإننا ندعو اهلل أن يحفظ مملكة الش��موخ والعز 
والهمة، ش��قيقتنا الكب��رى المملك��ة العربية الس��عودية من كل 
س��وء، وأن يديم عليها وعلى دولنا الخليجية والعربية األمن واألمان 

والسلم واالستقرار واالزدهار في ظل قادتنا حفظهم اهلل.

بعد أن وقع المحظور.. ما هو المطلوب؟!

بع��د كل ما حققت��ه البحرين من نجاح��ات في مكافحة في��روس كورونا 
)كوفيد19(، وما حققته من نتائج، ورغم التحذيرات والتنبيهات الرسمية 
بضرورة العناية بتطبيق اإلجراءات االحترازية، إال أن البعض ال يزال يصر 

على ارتكاب جريمة بحق نفسه وأهله ووطنه.
فما كش��فت عنه األرقام الرسمية األسبوع الماضي يؤكد وقوع المحظور، 
حيث تضاعفت أعداد اإلصابات لتصل إلى أرقام غير مس��بوقة، ما ش��كل 
عبئ��ًا إضافي��ًا عل��ى القطاع الصحي بش��كل خاص، وعلى كل مؤسس��ات 
الدولة بكل قطاعاتها بشكل عام، ما يعني أننا قد نعود إلى المربع األول 

بكل ما يعنيه ذلك من إجراءات ربما تكون قاسية على الجميع.
من الواضح أن اإلهمال والرغبة في التحدي هو السبب الرئيس لما وصلنا 
إليه من ارتفاع في عدد الحاالت، لكن المؤسف في األمر أن يكون ثلث تلك 
اإلصابات من نصيب األطفال نتيجة عدم ش��عور البعض بالمس��ؤولية، 
وكأنهم يس��عون للتضحية بلفذات أكبادهم من أجل مآرب خاصة، وهو 

ما يتنافى كليًا مع كل القيم الدينية واالجتماعية وحتى اإلنسانية.
فمن ال يخاف على أبنائه ويحرص على صحتهم وس��المتهم، ال يس��تحق 

هذه النعمة.
وم��ع االرتفاع الكبير في ع��دد الحاالت اتخذت اللجنة التنس��يقية قرارات 
هام��ة وحازم��ة، تمثلت ف��ي تأجيل موعد الع��ودة إلى الم��دارس لمدة 
أس��بوعين، إضافة إل��ى تأجيل اس��تئناف تقديم الخدم��ات الداخلية في 
المطاع��م والمقاهي لمدة ش��هر، وه��و ما يفرض مزيدًا م��ن التأثيرات 

االقتصادية على مختلف القطاعات التجارية في المملكة.

وبالحدي��ث ع��ن القطاع االقتصادي، ف��ال يزال موض��وع تأجيل القروض 
البنكية م��ن عدمه، وربط ذلك بالمحافظة على مصالح البنوك من خالل 
حقها باستيفاء فوائد لتأجيل القروض، عرضة لتصريحات متناقضة من 
بع��ض الجهات، وهو ما قد يزيد من حيرة المقترضين، وترددهم باتخاذ 

قرارات نهائية في هذا الشأن.
وتزامنت كل هذه التطورات األس��بوع الماض��ي مع احتفال العالم باليوم 
الدولي لسالمة المرضى، حيث التحديات الكبيرة التي يواجهها العاملون 
الصحي��ون، إذ ي��ؤدي عمله��م في أوس��اط مرهقة إلى تفاق��م المخاطر 
المحيق��ة بس��المتهم، بما يش��مل إصابتهم بالعدوى، ال ق��در اهلل، أفال 
يس��تحقون منا أن نقف معهم ونس��اند جهودهم، ولو بأضعف اإليمان، 

وهو االلتزام باإلجراءات االحترازية؟!!

* إضاءة..
»الك��وادر الطبية والتمريضي��ة وكافة الفرق الداعم��ة لهم من الجهات 
المختلف��ة تق��وم بواجباته��ا ومهامه��ا ب��كل اقت��دار من أج��ل الوطن 
والمواطنين وكل من يعيش عل��ى أرض المملكة، وهذه الجهود الكبيرة 
ه��ي محل فخر واعتزاز ويج��ب أن تقدر من الجمي��ع، وأن أكبر تقدير ورد 
للعرف��ان والجميل لهم في ه��ذا المرحلة هو االلت��زام بالتعليمات التي 
تص��در عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد19( 
والجه��ات ذات الصل��ة من أجل التغل��ب على هذا التح��دي«. »من كلمة 

صاحب السمو الملكي ولي العهد في اجتماع اللجنة التنسيقية«.

مثل هذا 
الظرف يحتاج 

مثل هذا النهج

االجتم��اع الذي عق��ده وزي��ر الخارجية الدكت��ور عبد اللطي��ف الزياني 
بالدي��وان العام للوزارة مع عدد من كت��اب الرأي في الصحافة المحلية 
تن��اول جوانب م��ن الرؤية الحكيم��ة لصاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى المؤكدة على أهمية إش��اعة 
الس��الم واالس��تقرار واالزدهار في العالم وضرورة التوصل إلى س��الم 
عادل وش��امل في منطقة الشرق األوس��ط. خالله أوضح الوزير أن رؤية 
صاحب الجاللة تستند إلى قيم التسامح والتعايش بين األمم والشعوب 
وأصح��اب األديان وأنه انطالقًا من هذا جاءت خطوة االنتصار للس��الم 
واتخ��ذت القرارات التي تصب في هذا االتج��اه. مؤكدًا حرص البحرين 
وحرص صاحب الجاللة على تسوية النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي وفقًا 

لحل الدولتين.
 الوزي��ر اهتم أيضًا بالتأكيد على أن الس��الم يحتاج إلى ش��جاعة وصبر 
ومثابرة وإخالص وإيمان وأن الخطوة التاريخية التي اتخذتها البحرين 

هي رسالة من الملك والشعب إلى العالم.
الذين اتخذوا موقفًا س��البًا من هذا الفع��ل الجميل وعمدوا إلى جرحه 
وإيذائه لم ينتبهوا إلى الغاية منه، والسبب هو أنهم انقادوا للعاطفة 
فتحكم��ت فيهم وجعلت ردود أفعالهم غير مالئمة للموقف ومس��يئة 
ومضرة للشعب الفلسطيني ومستقبله ومؤذية للقضية الفلسطينية.

البحرين ال تفرط في القضية الفلسطينية وهي داعمة لها منذ البداية، 
واتخاذه��ا خطوة في اتجاه الس��الم ال يعني تخليها ع��ن هذه القضية 
أوعن الش��عب الفلسطيني. البحرين تحركت وتتحرك انطالقًا من رؤية 
واضح��ة لصاحب الجاللة الملك المفدى ملخصه��ا أن هذه المنطقة ال 
يمكن أن تكون آمنة ومس��تقرة ومزدهرة إن استمرت األوضاع على ما 

هي عليه وأنه آن األوان لتغيير سبل الوصول إلى ذلك.
الوزير الزياني شرح ذلك بقوله إن منطقة الشرق األوسط شهدت خالل 
العقود الماضية حروبًا وصراعات مدمرة تسببت في تدهور أوضاع عدد 
من الدول العربية وأدت إلى فقدان ماليين الشباب العربي وأن األوضاع 
المأس��اوية في تلك الدول تحتاج إلى نهج جديد للتعامل معها.. نهج 

يفضي إلى تحقيق األمن واالستقرار والسالم.

»ملك السالم«.. هكذا يرانا.. فكيف نحن نراه؟

رس��ائل هامة وجهه��ا صاحب الجالل��ة الملك 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه يوم أم��س خالل 
ترؤس��ه جلس��ة مجلس الوزراء، أك��د فيها على 
»هويتنا البحرينية األصيلة« وكيف أن التسامح 

والتعايش يشكالن أحد أهم سماتها. 
حينم��ا يتح��دث ملكن��ا الغالي، ويوج��ه كالمه 
لش��عبه، ه��ذا الش��عب ال��ذي يحب��ه ويواليه، 
تجد جاللت��ه دائمًا يذكرنا باألس��س والثوابت 
التي بني��ت عليها بالدنا الغالي��ة البحرين منذ 
القدم، يذكرنا بمشروعه اإلصالحي الذي راهن 
عليه وعلينا في معاضدته وإنجاحه، مش��روعه 
الش��جاع ال��ذي جعل��ه منطلقًا لكل ممارس��ات 
المحب��ة والتعاي��ش والس��الم ونب��ذ الفرق��ة 
والتطرف، حول البحرين ألرض خصبة لمن يريد 
أن يعيش فيها »ألجلها« كموطن ينعم باألمن 

والسالم والبناء والتنمية. 
ق��ال الملك حمد أمس معلقًا على خطوة إعالن 
الس��الم الت��ي تم��ت في واش��نطن قب��ل أيام، 
ب��أن العال��م علي��ه أن ي��درك رس��الة البحرين 
وخياره��ا االس��تراتيجي المتمثل ب�»الس��الم«، 
هويتن��ا،  س��مات  والتس��امح  التعاي��ش  وأن 

فالبحريني��ون متس��امحون محب��ون للتعايش 
والسالم متقبلون لآلخر، وهو ما يجعل الشعب 
البحريني من أطيب شعوب األرض، طيبته التي 
تجعله منفتحًا على العالم وتجعل بالده منارة 

للتنوع الثقافي والفكري والديني والمذهبي.
ه��ذا وص��ف ملكن��ا العزي��ز لش��عبه، ألبنائ��ه 
وبنات��ه المخلصي��ن، لمن دائمًا وأب��دًا يثقون 
ب��ه وبحكمت��ه، ويق��درون جرأته وش��جاعته، 
ولم��ن يؤمنون تم��ام اإليمان ب��أن »البحرين 
أواًل وأخيرًا« في قلب حمد بن عيس��ى، يصونها 
ويحمي شعبها، وال يمكن المساومة على أمنها 
وس��المتها. هكذا يرانا ملكنا ورمزنا األول حمد 
بن عيس��ى كشعب، فكيف نحن نراه، وكيف هي 

مكانته بالنسبة لنا؟
ليس س��ؤااًل يبحث عن إجابة، بل هو اس��تذكار 
لموق��ع ه��ذا القائد األثي��ر في قلوب ش��عبه، 
ف��ي نظرتهم ل��ه، وفي ثقتهم ب��ه، فحمد بن 
عيس��ى حينما يص��ف »أصالة ش��عبه« ويتغنى 
بسماتهم وطيبتهم وسماحتهم، فهو يتحدث 
عن ش��عب تأس��ى برموزه وقيادته، شعب هو 
واحد من أفراده، فأبلغ مثال ونموذج للتعايش 

والس��الم يتمث��ل بملكن��ا، القائد ال��ذي اتخذ 
خطوات ش��جاعة في التس��امح، في منح العفو 
م��رات ومرات، في تجس��يد رغبت��ه الصادقة ك� 
»أب« ألبن��اء و »راٍع« لرعية وك� »ملك« لمملكة 
ب��أن يس��ود الس��الم والتعايش بي��ن الناس، 
ب��أن ينتهي الظلم والتع��دي وانتهاك الحقوق 
وت��أذي الناس، ملكنا الذي بسياس��ته الحكيمة 
يعلمنا دروس��ًا بليغة في السياسة، أهمها كيف 
تدار دول��ة تحيطه��ا التحدي��ات والتهديدات، 
ويترب��ص بها أع��داء وكارهون، دول��ة هدفها 
حفظ أمنها وأمن أبنائها، رجل سياس��ة يعلمنا 
كيف أن الخيارات المبنية على الصدام والتشنج 
والمكاب��رة والتعن��ت هي التي تضي��ع الحقوق 
وتطيل األزمات، لكن الخيارات الذكية تلك التي 
تش��خص الواقع وتنهج أس��اليبًا جديدة قائمة 
على مب��ادئ الس��الم واله��دوء وإثبات حس��ن 
النوايا بما يخلق وضعًا يضمن س��المة الجميع 
ويؤس��س لمس��تقبل أفضل ع��ن آالم الماضي 

وأوجاعه. 
حمد بن عيس��ى »ملك الس��الم«، رمزنا الثمين 
في »مملكة الوئام«، وعاشت مملكة البحرين.
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تـــرأس عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، الجلســـة االعتيادية 
لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، بقصر الصخير أمس.
وتطـــرق صاحـــب الجاللـــة العاهـــل إلـــى توقيـــع 
إعـــالن تأييد الســـالم الـــذي جرى في واشـــنطن 
أخيـــرا، والـــذي جـــاء انطالقا مـــن رؤيـــة مملكة 
البحرين إلقامة الســـالم الشامل واعتباره خيارا 
إســـتراتيجيا؛ لدفـــع عملية الســـالم واالســـتقرار 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، مـــا يســـاهم في 

تعزيز األمن والسلم الدوليين. 
وأكـــد جاللتـــه أن التوقيـــع علـــى إعـــالن تأييـــد 
الســـالم إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق 
الســـالم الشـــامل فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وتحقيـــق تطلعات شـــعوبها باألمن واالســـتقرار 
واالزدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترســـيخ 
روح التعايـــش التي عرفت بهـــا مملكة البحرين 

االعتـــزاز  عـــن  العاهـــل  وأعـــرب جاللـــة  دائمـــا. 
لتأييـــد  الواســـع  والدولـــي  العربـــي  بالترحيـــب 
خطـــوة مملكـــة البحريـــن بشـــأن إعـــالن تأييـــد 

الســـالم والتخاذهـــا خطـــوات من شـــأنها إحالل 
الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط، وقـــال جاللتـــه 
“يســـعدنا الترحيب الواسع الكبير بهذه الخطوة 

التاريخيـــة التـــي كســـبنا فيهـــا العالـــم، والقـــت 
دعما وإشـــادة من مختلف قـــارات العالم ودوله 
ومنظماته، فإننا نؤكد بأن خطواتنا نحو السالم 

واالزدهار ليســـت موجهة ضد أي كياٍن أو قوى، 
بـــل هـــي لصالـــح الجميـــع وتهـــدف إلـــى حســـن 

الجوار والعمل من أجله”.

إعالن تأييد السالم مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم
قــوى أو  كيــان  أي  ضــد  موجهــة  ليســت  وخطواتنــا  العالــم  تأييــد  كســبنا  الملــك:  جاللــة 

جاللة الملك يترأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد
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مصــادر فلســطينية: إنجــاز الصفقــة علــى مراحــل وتنفــذ بعــد شــهر

مصر تحقق تقدما بصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل

اجتماع ثالثي بين إيران وقطر وتركيا بإسطنبول

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، تفاصيل 
المباحثات، التي يجريها الوسيط المصري 
بين حركة حماس وإسرائيل إلتمام صفقة 
تبادل أســـرى بين الجانبين، بعد 6 سنوات 
من احتجاز الحركة لجنديين إســـرائيليين 
ومواطنيـــن آخريـــن تســـلال عبـــر الحـــدود.

وقالت المصادر المقربة من حركة حماس، 
لـ“إرم نيوز“، إن تقدما بطيئا حققه الوسيط 
المصري فيما يتعلق بصفقة تبادل األسرى 
مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الحديث الذي 

يجـــري في الوقـــت الراهن يتمحـــور حول 
صفقة أولية بين حماس وإسرائيل.

وبينت المصـــادر، أنه ومن ضمن مباحثات 
صفقـــة التبـــادل يجـــري مناقشـــة مطالـــب 
قدمتهـــا حركة حماس بشـــأن حصـــار غزة، 
تجاريـــة  ومـــواد  بضائـــع  قائمـــة  تتضمـــن 
تطالب حمـــاس باســـتئناف إدخالها لقطاع 
غزة بعد قرار إســـرائيل منـــع دخولها العام 
2006. وشـــددت المصادر، على أن الصفقة 
ســـتكون على مراحل عـــدة ويمكن أن تتم 

إحدى مراحلها في شهر من اآلن، مبينة أن 
تقدما ملموســـا حققته مصر في الوســـاطة 
بين إســـرائيل وحماس على غرار ما حدث 

في صفقة شاليط العام 2011.
الجدير ذكره، أن الوفد األمني المصري زار 
مؤخرا قطاع غزة والتقى بقيادات حماس 
بالقـــرب من حاجـــز إيرز اإلســـرائيلي، فيما 
تـــردد أكثر من مرة ذات اليوم على القطاع 
لمشـــاورة الجانبين بشأن شروط كل منهما 

إلتمام الصفقة األولى.

سيعقد وزير الخارجية اإليراني اجتماعا 
ثالثيـــا بنظيريـــه التركـــي والقطـــري فـــي 
مدينة إسطنبول التركية، اليوم، وفق ما 

ذكرته وكالة مهر اإليرانية.
الخارجيـــة  وزيـــر  أن  الوكالـــة  وكشـــفت 

اإليرانـــي، جـــواد ظريـــف، ســـيتوجه إلى 
مـــع  ثالثـــي  اجتمـــاع  لعقـــد  إســـطنبول 

نظيريه التركي والقطري.
وأشـــارت مهـــر إلـــى أن ظريف ســـيفتتح 
المبنى الجديد لســـفارة بالده لدى أنقرة، 
دون أن توضـــح مزيدا من التفاصيل عن 

االجتماع.
التركيـــة  اإليرانيـــة  العالقـــات  وتشـــهد 
القليلـــة  األشـــهر  فـــي  ملحوظـــا  تطـــورا 
الماضيـــة، في حين يجمـــع تحالف وثيق 
أنقرة والدوحة، وعززت الثانية عالقاتها 

مع طهران.

تنافســـت 4 شـــركات في جلســـة مجلـــس المناقصـــات والمزايدات، 
أمـــس، علـــى مناقصة لشـــركة تطوير للبتـــرول لتوقيع عقـــد لتقديم 
خدمات التكســـير والتدفق واالختبار، وكان أقل عطاء لشـــركة “إن 
بـــي أس” البحريـــن لخدمات آبـــار النفط والغاز بنحـــو 228.5 مليون 

دوالر )ما يعادل 85.9 مليون دينار(.

“تطوير”: 86 مليون دينار 
لخدمات التكسير والتدفق
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وكاالت

األخويـــة  العالقـــات  إطـــار  فـــي 
ومشـــاركتها  المميـــزة  والتاريخيـــة 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  للشـــقيقة 
الســـعودية أفراحها الوطنية بمناسبة 
الـــذي  الســـعودي  الوطنـــي  اليـــوم 
يصادف يوم 23 من ســـبتمبر، تستعد 
وزارة اإلعـــالم عبر مختلـــف منصاتها 
لالحتفـــاء باليـــوم الوطنـــي الســـعيد. 
“القلـــوب  الـــوزارة شـــعار  وخصصـــت 
مجتمعة” بوصفـــه عنوانا عريضا لكل 
التغطيـــات التـــي ســـتتم عبـــر اإلذاعة 

والتلفزيون.

“اإلعالم” تحتفي 
باليوم الوطني 

السعودي

)04(

)07(

)07(

الحمر: “اإلسكان” تتيح تأجيل األقساط للمتضررين
أكد وزير اإلسكان باسم الحمر أنه بإمكان المواطنين 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مـــن  ماديـــًا  المتضرريـــن 
تأجيـــل  بطلبـــات  التقـــدم   )19 )كوفيـــد  المســـتجد 

األقساط. 
وأوضـــح أن القـــرار التنظيمي رقم 909 لســـنة 2015 
يتضمـــن بنودا قانونية تتيـــح للمواطنين المتضررين 
“ماديـــا” مـــن الحـــاالت الطارئـــة واالســـتثنائية التقدم 
بالوثائـــق التـــي تثبـــت الضرر المـــادي المترتبـــة كفقد 
الوظيفة أو الخســـائر المتعلقة باألعمال الحرة، وهذا 

ينطبق على جائحة كورونا.
وشـــدد الوزيـــر، في اجتماع مع أعضـــاء كتلة الميثاق 
البرلمانيـــة أمس، على أن الوزارة ســـتأجل لذوي تلك 

الحاالت.

ودعا رئيس كتلة الميثاق محمد السيسي المواطنين 
المتضرريـــن بســـبب جائحـــة “كورونـــا” إلـــى تقديـــم 
طلباتهم لبنك االسكان لوقف استقطاعات قروضهم.

وقال السيسي إن الضرر يشمل من تأثرت مداخيلهم 
بسبب تداعيات الجائحة.

وذكـــر أن الوزير الحمر تجـــاوب من مع مطلب الكتلة 
تأجيل األقساط اإلسكانية للمواطنين. 

وقـــال إن التأجيل ســـيكون لـــه بالغ األثـــر في نفوس 
المواطنيـــن، ومـــن شـــأنه تخفيـــف األعبـــاء المترتبـــة 

)05(عليهم جراء الجائحة.

0607101412

“األولمبية” تعلن عن الفائزين ببطولة األلعاب اإللكترونيةعرض تاريخ المحرق العريقةبلغاريا.. المؤبد لعنصرين بحزب اهللالطلب على اإلنترنت يقفز 68 %وفاة بحريني أثناء الغوص
توفي شاب بحريني غرقا  «

مساء أمس، حيث كان 
يمارس هواية الغوص. 

وقال النائب عمار آل 
عباس لصحيفة “البالد” 

إن المرحوم الشاب محمد 
جعفر زهير من قرية العكر.

ذكرت هيئة تنظيم االتصاالت  «
أن استهالك البيانات في الربع 

الثاني هذا العام قفز بنسبة 
68 %، األمر الذي قد ينسب 
إلى تفشي جائحة “كورونا”، 

وحدوث تحول في استخدام 
التقنية.

أصدرت محكمة بلغارية أمس  «
اإلثنين حكما غيابيا بالسجن 

المؤبد على مدانين اثنين، 
ينتميان إلى حزب الله اللبناني 
في قضية تفجير حافلة كانت 
تقل سياحا إسرائيليين العام 

.2012

عرض تلفزيون البحرين  «
الخميس الماضي الجزء الثاني 

من البرنامج الوثائقي “تاريخ 
المحرق”، المكون من 10 أجزاء، 

وتناول تواريخ إنشاء المدارس 
والمسارح واألندية ودور 

الطرب الشعبية.

أسدل الستار على النسخة الثالثة من  «
بطولة األلعاب اإللكترونية، التي نظمتها 
اللجنة األولمبية البحرينية بالتعاون مع 
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كتلة “الميثاق” تدعو 
المتضررين إلى التقدم 

بطلب تأجيل األقساط

طرحت شركة “بابكو” لتزويد الوقود، مناقصة جديدة للشركات من 
أجل تزوديها بثالث محطات جديدة لتزويد السيارات بالوقود، بعد 
أن طرحت في وقت سابق مناقصة لخمس محطات ضمن مساعي 
الشـــركة إلدخال هذه المحطات لســـد االحتياجات في األماكن التي 

تواجه ضغطا في طلب الوقود.

“بابكو” تدعو الشركات 
لتوريد 3 محطات وقود

أمل الحامد

علي الفردان

مروة خميس
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ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الجلسة االعتيادية لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، وذلك بقصر الصخير أمــس، وقد أدلى األمين 

العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب الجاللة العاهل باإلجراءات االحترازية 
والتدابير االســـتباقية وبالتعاون االســـتثنائي الذي 
أظهره شعب مملكة البحرين العزيز مع المؤسسات 
الحكوميـــة التي عملـــت بأقصى طاقـــات الجاهزية 
في مواجهة ومكافحة انتشـــار فايـــروس الكورونا، 
قائـــال جاللته رعاه هللا “نثمُن عاليا ونشـــيُد بما نراه 
مـــن عمـــٍل وطنـــٍي مخلـــٍص ومتواصل، يســـعدنا بما 
يمتـــاز به من دقٍة وصبٍر ومثابـــرة للتصدي لجائحة 
فيـــروس كورونا بقيادة ابننا العزيز البار ولي العهد، 
وكافـــة أفراد فريـــق البحرين الواحـــد من مواطنين 
ومقيميـــن، وندعـــو الجميـــع بـــأن يواصلـــوا عزمهـــم 
والتزامهم لتحقيق كافة النتائج المرجوة بعِون هللا 

وتوفيقه”.
وأكـــد جاللـــة العاهـــل أن مملكـــة البحريـــن حكومة 
وشـــعبا واجهـــت بعزيمة وبـــإرادة وثبـــات تحديات 
الظـــروف القاســـية التـــي فرضتهـــا هـــذه الجائحـــة 
العالميـــة، وحرصت على التخفيف من حدة وطأتها 
بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاســـاتها على 
المســـتوى المحلي بما يراعـــي ويحافظ على صحة 
وســـالمة المواطنين والمقيميـــن بالتوازي مع العمل 
علـــى اســـتمرار عجلـــة االزدهـــار والتقـــدم تحقيقـــا 
لمســـاعي التنميـــة المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، 
وذلـــك بإطالقنا البرامج والمبـــادرات التي تضمنتها 
الحزمة المالية واالقتصادية، ورسمت البحرين في 
إدارتهـــا ألزمـــة جائحـــة الكورونا قصـــة نجاح لفتت 
انتبـــاه العالم فـــي التكيـــف والتحكم فـــي تحديات 
الظروف االســـتثنائية التي فرضتهـــا الجائحة دون 
مصاعـــب تذكـــر ودون فـــرض قيـــود علـــى حريـــة 
االنتقال أو اللجوء إلى عزل أو إغالق مناطق حتى 
هـــذه اللحظة. بعد ذلك، هنأ صاحب الجاللة العاهل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ملًكا وحكومًة وشـــعًبا 
باليـــوم الوطنـــي التســـعين، متمنًيا جاللتـــه للمملكة 
الشـــقيقة مزيـــًدا من الرفعة والتقـــدم واالزدهار في 
ظل قيادة خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود وولي عهده صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان آل ســـعود، وأن 
يديم المولى عز وجل عليها نعمة األمن واالستقرار 
لمـــا تشـــكله المملكـــة العربية الســـعودية مـــن ركيزة 
أساســـية وعمق إســـتراتيجي مهـــم للـــدول العربية 
واإلســـالمية وثقـــل عالمـــي مميـــز، مؤكـــدا جاللتـــه 
أن اليوم الوطني الســـعودي يجســـد عراقـــة الدولة 

السعودية وتاريخها المشرف.
بعدهـــا تطـــرق صاحب الجاللـــة العاهل إلـــى توقيع 

إعـــالن تأييـــد الســـالم الـــذي جـــرى فـــي واشـــنطن 
مؤخـــرا، والـــذي جـــاء انطالقـــا مـــن رؤيـــة مملكـــة 
البحريـــن إلقامـــة الســـالم الشـــامل واعتبـــاره خيارا 
إســـتراتيجيا؛ لدفـــع عملية الســـالم واالســـتقرار في 
منطقة الشرق األوسط مما يساهم في تعزيز األمن 
والســـلم الدوليين. وأكـــد جاللته بـــأن التوقيع على 
إعالن تأييد السالم إنجاز تاريخي مهم على طريق 
تحقيق الســـالم الشامل في منطقة الشرق األوسط 

واالســـتقرار  باألمـــن  شـــعوبها  تطلعـــات  وتحقيـــق 
واالزدهـــار والنمـــاء بمختلـــف دياناتهـــم، وترســـيخ 
روح التعايـــش التـــي عرفـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن 
دائما، قائال جاللته “من بين األهداف التي ارتأيناها 
وســـعينا من أجلها مـــن خالل إعالن تأييد الســـالم، 
هو أن يدرك العالم بأن الســـالم هو رسالتنا وخيارنا 
اإلســـتراتيجي، وأن التســـامح والتعايش يشـــكالن 
أحد أهم ســـمات هويتنا البحرينية األصيلة. فنحن 
وإن  والتعايـــش،  للســـالم  ومحبـــون  متســـامحون 
التعايـــش الحقيقـــي والســـالم الحقيقي همـــا اللذان 
يســـتندان إلـــى تقبـــل اآلخـــر وهـــو جوهـــر المواطن 
البحرينـــي ومـــا يتمتع بـــه منذ األزل، ونحـــن نفاخر 
بيـــن األمـــم بـــأن شـــعبنا وبشـــهادة الجميـــع هـــو من 
أطيـــب شـــعوب األرض، وهـــذه الطيبـــة جعلـــت من 
البحريـــن منارة للتنـــوع الفكري والثقافـــي والديني 

والمذهبي.
وأعرب جاللة العاهل عن االعتزاز بالترحيب العربي 
والدولـــي الواســـع لتأييـــد خطـــوة مملكـــة البحريـــن 

بشـــأن إعالن تأييد الســـالم والتخاذها خطوات من 
شـــأنها إحـــالل الســـالم في الشـــرق األوســـط، وقال 
جاللته حفظه هللا ورعاه “يسعدنا الترحيب الواسع 
الكبيـــر بهـــذه الخطـــوة التاريخية التي كســـبنا فيها 
العالـــم، والقـــت دعم وإشـــادة مـــن مختلـــف قارات 
العالـــم ودوله ومنظماتـــه، فإننا نؤكد بـــأن خطواتنا 
نحو الســـالم واالزدهار ليست موجهة ضد أي كياٍن 
أو قـــوى، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حســـن 
الجـــوار والعمـــل مـــن أجله”، مجـــددا جاللـــة العاهل 
التأكيـــد على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم 

مـــن القضيـــة الفلســـطينية والتزامهـــا علـــى تحقيق 
حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلســـطينية 
مســـتقلة عاصمتهـــا القدس الشـــرقية وفقـــا لمبادرة 

السالم العربية.
وبأمر من جاللته قدم وزير الخارجية تقريرا بشأن 
مراسم التوقيع على إعالن تأييد السالم بين مملكة 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل والتوقيع علـــى معاهدة 
الســـالم بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة 
إســـرائيل التي جرت في البيت األبيض بواشـــنطن 

في 15 سبتمبر 2020.

جاللــة الملــك مترئًســا جلســة مجلــس الــوزراء: “تقبــل اآلخــر” ســمة البحريني منــذ األزل

أردنا أن يدرك العالم بأن السالم رسالتنا وخيارنا اإلستراتيجي
جاللة الملك يترأس وبحضور سمو ولي العهد 
جلسة مجلس الوزراء أمس

ياسر الناصر

موقفنا ثابت ودائم 
حيال القضية 

الفلسطينية وملتزمون 
بحل الدولتين

التوقيع على االتفاق 
إنجاز تاريخي مهم 

لتحقيق سالم شامل 
بالمنطقة

نفاخر بين األمم بأن 
شعبنا وبشهادة 
الجميع من أطيب 

شعوب األرض

إشادة بالعمل المخلص 
في مواجهة كورونا 

بقيادة سمو ولي 
العهد

السعودية ركيزة أساس 
وعمق إستراتيجي 

للدول العربية 
واإلسالمية

رسمنا في إدارتنا 
ألزمة “كوفيد 19” 

قصة نجاح لفتت انتباه 
العالم
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إشادة جاللة الملك بجهود فريق البحرين حافز لبذل المزيد
الوطني للواجب  تلبية  والطاعة  األمر  تحت  األولى  الصفوف  الصحة:  وزيرة 

أشــادت وزيــرة الصحة فائقــة الصالح بالكلمة الســامية لعاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، خالل الجلســة االعتيادية لمجلس 
الــوزراء بحضــور ولــي العهد نائب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، مؤكدة أن 
مضامين الكلمة شكلت مصدر فخر واعتزاز لكل شعب البحرين على االهتمام 

والمتابعة من جاللته، للوطن الغالي والشعب تحت قيادة حكيمة.

وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة بما جـــاء في 
كلمة جاللته، التي حملت أسمى معاني 
االهتمـــام والتقديـــر تجاه جميع شـــعب 
الطبيـــة  الكـــوادر  خصوًصـــا  البحريـــن، 
والصحيـــة العاملة في الصفوف األولى 
فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية 
بســـبب فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
إذ تعبـــر عـــن رؤيـــة قائـــد حكيـــم، يولي 
االهتمـــام البالغ والمســـتمرة، معربة عن 
الفخر واالعتـــزاز بنهج جاللته وحرصه 

علـــى ســـالمة شـــعب البحريـــن الوفـــي، 
وتجســـيده لقيـــم ومبـــادئ المســـؤولية 

التي يحملها جاللته تجاه الجميع.
الملـــك  جاللـــة  توجيهـــات  إنَّ  وقالـــت 
السديدة والحكيمة انعكست على تمّيز 
مملكـــة البحرين في إدارتهـــا واتخاذها 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  الخطـــوات 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
الحكومـــة  توليـــه  بمـــا  مشـــيدة   ،)19
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الرشـــيدة 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة مـــن اهتمام كبير 
للتدابير االحترازية وإصدار التعليمات 
واإلرشـــادات المهمـــة لـــكل المواطنيـــن 

لحمايتهم من أي مخاطر صحية.

وأكدت اســـتمرار الجهود التي تتخذها 
جميـــع الجهـــات المعنيـــة فـــي القطـــاع 
الظـــرف  مـــع  التعامـــل  فـــي  الصحـــي 
الصحي االســـتثنائي للتصدي للجائحة 
إلـــى أن يتـــم القضاء عليها، مشـــيرة أن 
الجميـــع تحـــت األمـــر والطاعـــة في أي 
وقت وأي زمان وأنه واجب وطني من 

أجل الوطن والمواطن.
وأكدت أّن إشـــادة جاللـــة الملك بجهود 
فريـــق البحريـــن تشـــكل حافـــًزا ودافًعا 
والعطـــاء،  الجهـــد  مـــن  مزيـــد  لبـــذل 
والتفانـــي واإلخـــالص فـــي إعالء اســـم 
مملكـــة البحريـــن، مبينـــة أن العامليـــن 
بالقطاع الصحي ســـيكون الســـد المنيع 
وســـيكون  الصحـــي  األمـــن  لتحقيـــق 
داعًما ومســـانًدا لخطوات جاللة الملك، 
مختلـــف  فـــي  الحكيمـــة  ولتوجيهاتـــه 

الظروف.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

الملـــك  مركـــز  عـــام  أميـــن  أكـــدت 
الســـلمي  للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد 
البحريـــن  مملكـــة  أن  الميـــر  ســـمية 
مازالـــت تشـــكل ظاهـــرة اســـتثنائية 
والعالـــم  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى 
نشـــر  نحـــو  الحثيـــث  ســـعيها  فـــي 
قيـــم التســـامح والتعايـــش الســـلمي 
بيـــن  الدينيـــة  الحريـــات  واحتـــرام 
مختلف الشعوب واألمم، مع نبذ كل 
أشـــكال التطرف والعنف والكراهية 
أو  العـــرق  أســـاس  علـــى  والتمييـــز 

المذهب أو الديانة.
وأوضحت بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للســـالم والذي صادف أمس اإلثنين 
21 سبتمبر، والذي يحمل هذه السنة 
شعار “تشكيل السالم معا”، أن اليوم 
العالمي للســـالم يأتي السنة مختلفا 
عن المناســـبات الســـابقة في تزامنه 
مـــع توقيع إعالن تأييد الســـالم بين 

مملكـــة البحريـــن وإســـرائيل، والتي 
شـــكلت خطـــوة تاريخيـــة شـــجاعة 
بمباركـــة ملكيـــة ســـامية. وبينت ان 
إعـــالن تأييد الســـالم التاريخي يعد 
تمهيـــدا أمـــام ســـالم عادل وشـــامل 
لشـــعوب المنطقة، مـــع الحفاظ على 
حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني 
المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة، 
والعيش بســـالم جنبـــا إلى جنب مع 

اإلسرائيليين.

المير: جاللة الملك أرسى دعائم السالم

المنامة - بنا

غادر البالد مساء أمس سلطان وحاكم 
واليـــة وإقليـــم جاهـــور دار التعظيـــم 
الســـلطان  جاللـــة  الشـــقيقة  بماليزيـــا 
إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر 
بعـــد زيارته للمملكة، حيث التقى فيها 

عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة.

الســـلطان،  جاللـــة  وداع  فـــي  وكان 
الممثل الشـــخصي لجاللة الملك ســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة 

ومحافظ المحرق.

مغادرة حاكم والية وإقليم جاهور دار التعظيم بماليزيا

المنامة - وزارة الصحة

نفت وزارة الصحة في بيان أمس ما 
تضمنـــه الخبر المنشـــور في النســـخة 
اإللكترونيـــة لصحيفة “البالد” بعنوان 
)مصـــادر صحيفـــة البـــالد: 36 إصابة 

كورونا في مدرسة خاصة(.
وأفادت بأن ما تم نشره غير صحيح 
مرتفعـــة  إصابـــات  تســـجيل  بشـــأن 
بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي 
إن  إذ  الخاصـــة،  المـــدارس  إحـــدى 
المدرســـة المعنيـــة لـــم تفتـــح أبوابها 
الســـتقبال الطلبـــة مـــع بدايـــة العـــام 
الدراســـي وتعتمـــد نظـــام التعليم عن 
ُبعـــد للطلبة، وعليه لم يتم حضور أٍي 
مـــن الطلبة للمدرســـة منـــذ بداية هذا 

العام الدراسي.
وأوضحت أنها رصدت في المدرســـة 
قائمـــة  حالـــة   21 المعنيـــة  الخاصـــة 
فتـــرات  وعلـــى  فقـــط  للفيـــروس 

متباعدة، وقد كشـــفت آليـــة تتبع أثر 
المخالطيـــن عـــن 5 حـــاالت قائمة من 
أعضاء الهيئتين اإلدارية والتعليمية 
تـــم انتقال العـــدوى لهم ضمن محيط 
المدرســـة، وحيث إن المدرسة تعتمد 
نظـــام التعليـــم عـــن ُبعـــد للطلبـــة من 
بداية العام الدراســـي فبقية الحاالت 
هـــي نتيجـــة المخالطة فـــي المحيط 

مـــا  حســـب  المجتمعـــي  أو  األســـري 
كشفته آلية تتبع أثر المخالطين، وبلغ 
مجموع الحـــاالت 13 حالة قائمة من 
أعضاء الهيئتين اإلدارية والتعليمية 
بالمدرســـة و6 حـــاالت قائمـــة للطلبة 
وحالتين قائمتين من عاملي النظافة 
بالمدرسة اللذين يشـــتركان في ذات 

السكن.
وبالتنســـيق  قامـــت  أنهـــا  وأكـــدت 
بالمدرســـة  اإلداريـــة  الهيئـــة  مـــع 
وإجـــراء  الـــالزم  باتخـــاذ  المعنيـــة 
للفيـــروس  المختبريـــة  الفحوصـــات 
للتأكد من ســـالمة الطواقـــم اإلدارية 
والتعليميـــة وبقيـــة الطلبـــة، إضافـــة 
إلـــى تتبـــع أثـــر المخالطيـــن مـــن أجل 
تطبيـــق اإلجـــراءات الالزمة بحســـب 
للتصـــدي  المعتمـــد  البروتوكـــول 

للفيروس.

“الصحــة”: ال إصابــات بمدرســة خاصــة العتمادهــا التعليــم عــن بعد
تعقيبا على ما نشرته “البالد” بشأن 36 إصابة

أشـــاد رئيـــس األوقاف الجعفرية يوســـف 
الصالـــح بالكلمـــة الســـامية التـــي وجههـــا 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، لدى ترؤس جاللته 
الجلسة االعتيادية لمجلس الوزراء أمس 
بحضـــور ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، حيث أكدت التوجيهات 
السامية أهمية مواصلة الجهود المساندة 
وتقيدهـــم  المجتمـــع  أفـــراد  كافـــة  مـــن 
واالحترازيـــة؛  الوقائيـــة  باإلجـــراءات 

للمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
وأكـــد الصالح أّن توجيهـــات جاللة الملك 
المســـتمرة ومتابعتـــه المتواصلـــة ودعمه 
الالمحـــدود وتقديـــره البالـــغ لجهـــود كل 
الـــوزارات وعمـــوم المجتمـــع هـــي صمـــام 
األمان للبحرين لتجاوز الظروف الصحية 

أكبـــر  وتمثـــل  وثبـــات،  بعزيمـــة  الراهنـــة 
مســـاندة للجهـــود الكبيـــرة واالســـتثنائية 
لمواجهـــة الجائحة من خالل ما شـــهدناه 
مـــن عمٍل وطنٍي مخلٍص ومتواصل، وبما 
يمتاز به من دقٍة وصبٍر ومثابرة للتصدي 
لجائحـــة فيـــروس كورونـــا بقيـــادة ســـمو 
ولي العهد وبإشـــراف ومتابعة دءوبة من 

الفريق الوطني الطبي.
وشـــدد على أهمية االلتـــزام بالتوجيهات 
أعلنتهـــا  التـــي  الضروريـــة  واإلجـــراءات 
اللجنة التنســـيقية برئاسة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
والتي أهابت بكل فرد من أفراد المجتمع 
التحلـــي بالمســـؤولية المجتمعيـــة تجـــاه 
وطنـــه وأهله وأفـــراد المجتمع عبر الحث 
علـــى تعزيـــز االلتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات 
 1 لغايـــة  أســـبوعين  لمـــدة  االحترازيـــة 

أكتوبر المقبل.
كمـــا نـــوه بضـــرورة التجـــاوب مـــن كافـــة 
أطيـــاف المجتمع مع النداء الوطني الذي 
أطلقـــه رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
رئيـــس الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
الفريـــق  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
بـــن عبـــدهللا آل  الشـــيخ محمـــد  طبيـــب 

خليفة، تحت شعار “نلتزم _للبحرين”.

رئيس “الجعفرية” يدعو كل أطياف المجتمع للتقيد الكامل وعدم التهاون
دعم جاللة الملك صمام أمان للبحرين

“الجنوبية” تطلق خدمة اإلعانات الطارئة إلكترونيا
والــمــواطــنــيــن األهـــالـــي  ــيــاجــات  احــت لتلبية  اســتــبــاقــيــة  ــوة  ــط خ

وتوجيهـــات  حـــرص  مـــن  انطالقـــا 
الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
لرصـــد ومتابعـــة احتياجات األهالي 
التواصـــل  وتعزيـــز  والمواطنيـــن 
معهـــم، أعلنت المحافظـــة الجنوبية 
عـــن إطالق خدمة اإلعانات الطارئة 
االحتياجات  لمتابعـــة  اإللكترونيـــة؛ 
العاجلـــة وضمـــان تقديـــم اإلعانـــات 
الخدميـــة والمجتمعيـــة فـــي أســـرع 

وقت ممكن.
فـــي  اإللكترونيـــة  الخدمـــة  وتأتـــي 
إطـــار التحـــول الرقمـــي للمحافظـــة 
الشـــراكة  لتعزيـــز  الجنوبيـــة، 
الرائـــدة  واألمنيـــة  المجتمعيـــة 

والتواصل مع المجتمع عبر تقنيات 
واالرتقـــاء  الحديثـــة،  التواصـــل 
بالخدمـــات المقدمـــة لكافة شـــرائح 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  المجتمـــع، 

واألمنيـــة  الخدميـــة  التنميـــة  دعـــم 
والمجتمعيـــة في نطـــاق المحافظة، 
والتي تشمل الحاالت المتضررة من 
حـــوادث الحريـــق، وأضـــرار المنازل 

خالل موسم األمطار، باإلضافة إلى 
الحاالت االجتماعية.

ويتم اســـتقبال الطلبـــات عبر زيارة 
للمحافظـــة  اإللكترونـــي  الموقـــع 
www.southern.gov. الجنوبيـــة 
bh بتعبئـــة اســـتمارة اإلعانـــة علـــى 
حســـب تصنيفها، حيث يتم استالم 
طلبـــات األهالي ورفـــع احتياجاتهم 
ومتابعتهـــا  النموذجيـــة  بالصـــورة 
من قبـــل إدارة البرامج االجتماعية 
وشـــؤون المجتمع، بما يعزز من دور 
المحافظـــة الجنوبيـــة كونهـــا حلقـــة 
وصل تفاعليـــة مع مختلف األجهزة 
الحكوميـــة  والجهـــات  األمنيـــة 

المختصة.

المنامة - وزارة الداخلية

“اإلعالم” تحتفي باليوم الوطني السعودي بشعار “القلوب مجتمعة”
فـــي إطار العالقـــات األخوية والتاريخية 
الكبـــرى  للشـــقيقة  ومشـــاركتها  المميـــزة 
أفراحهـــا  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الوطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 
الذي يصادف يوم 23 من سبتمبر تستعد 
منصاتهـــا  مختلـــف  عبـــر  اإلعـــالم  وزارة 

لالحتفاء بهذا اليوم الوطني السعيد.
وبهذه المناســـبة صرح الوكيل المســـاعد 
لإلذاعـــة والتلفزيـــون عبدهللا الدوســـري 
بأنـــه بمتابعـــة مـــن وزيـــر اإلعـــالم علـــي 
الرميحي، تم االســـتعداد لليـــوم الوطني 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية بحزمـــة من 
البرامج المباشـــرة، والفواصـــل واألغاني 
الوطنيـــة التـــي تحتفـــي بهـــذه المناســـبة 
الســـعيدة لنا جميعا فـــي مملكة البحرين، 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة  والمملكـــة 
فـــي ظل ما يربط المملكتين من وشـــائج 

القربى والمحبة والمصير المشترك.
وقـــال الدوســـري إن وزارة اإلعـــالم قـــد 
خصصـــت شـــعارا خاصا كعنـــوان عريض 
لـــكل التغطيـــات التـــي ســـوف تتـــم عبـــر 
اإلذاعـــة والتلفزيون وهو شـــعار “القلوب 
مجتمعة”، وهو ما يعكس الترابط الوثيق 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة.
وأوضـــح أن التغطيـــة المخصصـــة لليوم 
الوطنـــي الســـعودي عبـــر إذاعـــة البحرين 
ســـتتم من خـــالل تخصيص فتـــرات بث 
مفتوحـــة علـــى موجتي “بحريـــن إف إم” 
والبرنامج العام، تتضمن لقاءات مباشرة 
مـــع الشـــخصيات العامـــة والصحافييـــن 
مملكـــة  مـــن  السياســـيين  والمحلليـــن 
البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
التهانـــي  تتلقـــى  كمـــا  والمواطنيـــن 
الوطنيـــة  المناســـبة  بهـــذه  والتبريـــكات 

الســـعيدة. وأشـــار إلى أنه ســـيكون هناك 
تنســـيق للربط في بث مشـــترك مع إذاعة 
جـــدة، كمـــا ســـترتبط إذاعـــة البحرين مع 
إذاعـــة “إم بـــي ســـي إف.إم”، و”إمـــارات 
إف.إم”، وإذاعة “نبـــض الكويت” في بث 
مشـــترك لتقديـــم حلقة خاصـــة عن اليوم 
الوطني السعودي، وســـتبث الحلقة على 

قناة شاهد عبر االتصال المرئي.
وأعـــدت اإلذاعـــة مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
عـــن  تتحـــدث  التـــي  اإلذاعيـــة  التقاريـــر 

االرتبـــاط الوثيـــق والعالقـــات التاريخية 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الريـــادي  والـــدور  الســـعودية  العربيـــة 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية وإنجازاتهـــا 
مجموعـــة  إلـــى  باإلضافـــة  ومكتســـباتها 
من الفواصل، وســـهرة شعرية، والكلمات 
التاريخية والبرامـــج الوثائقية واألغاني 
أن  إلـــى  الدوســـري  ونـــوه  الوطنيـــة. 

تلفزيون البحرين اســـتعد أيضا بعدد من 
البرامـــج المباشـــرة التي ســـوف تتضمنها 
٣ فتـــرات رئيســـة تتضمـــن مجموعة من 
االستضافات في األستوديو واالتصاالت 
الهاتفيـــة واالتصـــاالت المرئيـــة مـــع عدد 
مـــن الشـــخصيات لتســـليط أضـــواء على 
العالقـــات البحرينيـــة الســـعودية وعلـــى 
علـــى  الريـــادي  الشـــقيقة  المملكـــة  دور 
المســـتوى الخليجـــي والعربـــي والدولـــي 
وما تشـــهده من نهضـــة وازدهار في ظل 
قيادة عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود، إضافة 
إلـــى عـــدد مـــن التقاريـــر المتصلـــة بهـــذا 
الحـــدث الوطني، والفواصـــل ذات الصلة 
وتخصيـــص  الوطنيـــة،  المناســـبة  بهـــذه 
حلقـــة مـــن البرنامـــج المســـائي )وطنـــي( 
إذ  الســـعودي،  الوطنـــي  اليـــوم  لتغطيـــة 
ســـيتم خالل الحلقة اســـتضافة عدد من 
المســـؤولين والمواطنين مـــن المملكتين 
إلـــى تخصيـــص  باإلضافـــة  الشـــقيقتين، 
نشـــرة إخباريـــة كاملـــة لالحتفـــال باليوم 
الســـعودي، معربـــا عـــن شـــكره  الوطنـــي 
بقطاعـــي  العامليـــن  لجميـــع  وتقديـــره 
اإلذاعـــة والتلفزيـــون علـــى جهودهم في 
إعـــداد الفقـــرات والتقاريـــر المتصلة بهذا 
الحـــدث الكبير الذي نتشـــارك فيه جميعا 
فـــي مملكـــة البحريـــن والشـــقيقة الكبرى 

المملكة العربية السعودية.

المنامة - بنا

الدوسري: بث مباشر وبرامج 
خاصة على مدار الساعة 

وربط مع إذاعات سعودية 
وخليجية و “إم بي سي”

سمية المير

المنامة - األوقاف الجعفرية

يوسف الصالح

عبدالله الدوسري

فائقة الصالح



الحمر: أنظمة اإلسكان تتيح تأجيل األقساط للمتضررين من “كورونا”
أكــد وزيــر اإلســكان باســم الحمــر أنــه بإمــكان المواطنيــن المتضررين 
التقــدم  )كوفيــد 19(  المســتجد  فيــروس كورونــا  مــن جائحــة  ماديــًا 

بطلبات تأجيل األقساط.

قرار 909

وأوضح أن القرار التنظيمي رقم 909 
لســـنة 2015 يتضمـــن بنـــودا قانونيـــة 
تتيـــح للمواطنيـــن المتضررين “ماديا” 
مـــن الحـــاالت الطارئـــة واالســـتثنائية 
التقـــدم بالوثائـــق التـــي تثبـــت الضرر 
المـــادي المترتبـــة كفقـــد الوظيفـــة أو 
الخســـائر المتعلقـــة باألعمـــال الحـــرة، 

وهذا ينطبق على جائحة كورونا.
وشـــدد الوزير، في اجتماع مع أعضاء 
كتلة الميثاق البرلمانية أمس، على أن 

الوزارة ستأجل لذوي تلك الحاالت.
تولـــي  اإلســـكان  وزارة  أن  وبيـــن 
المواطنيـــن المتضرريـــن مـــن جائحـــة 

كورونا كل االهتمام.

اجتماع “اإلسكان” و “الميثاق”

وعقـــد الحمر اجتماع عمل مع أعضاء 
كتلـــة الميثـــاق برئاســـة رئيـــس الكتلة 
النائـــب محمـــد السيســـي، واألعضـــاء 
عيسى الدوســـري نائب رئيس الكتلة، 
والنائب يوسف الذوادي، والنائب بدر 
الدوســـري، والنائـــب غـــازي آل رحمة، 

والنائب فاطمة القطري، والنائب عمار 
البناي.

وحضر االجتماع وكيل الوزارة الشيخ 
خالـــد بن حمـــود آل خليفـــة، والوكيل 
والخدمـــات  للسياســـات  المســـاعد 

اإلسكانية خالد الحيدان.
متابعـــة  االجتمـــاع  فـــي  وجـــرى 
مستجدات الملف اإلسكاني ومناقشة 
طلبـــات المواطنين وآليـــة تلبيتها عبر 

المدن والمشـــاريع اإلســـكانية.وتطرق 
تأجيـــل  موضـــوع  إلـــى  االجتمـــاع 
الـــذي طرحتـــه  اإلســـكانية  األقســـاط 
كتلـــة الميثاق، إذ أشـــاد الحمر بحرص 
علـــى  والحكومـــة  الرشـــيدة  القيـــادة 
مواجهة اآلثـــار االقتصاديـــة المترتبة 
على انتشار فيروس كورونا المستجد 

“كوفيد 19”.

دعوة إلى المتضررين

ودعـــا رئيـــس كتلـــة الميثـــاق محمـــد 
المتضرريـــن  المواطنيـــن  السيســـي 
بســـبب جائحـــة “كورونـــا” إلـــى تقديم 
لوقـــف  االســـكان  لبنـــك  طلباتهـــم 

استقطاعات قروضهم.
وقـــال السيســـي إن الضرر يشـــمل من 
تأثـــرت مداخيلهـــم بســـبب تداعيـــات 

الجائحة.
وذكـــر أن الوزيـــر الحمـــر تجـــاوب من 
مـــع مطلـــب الكتلـــة تأجيـــل األقســـاط 

اإلسكانية للمواطنين. 

وقال إن التأجيل سيكون له بالغ األثر 
فـــي نفـــوس المواطنيـــن، ومن شـــأنه 
تخفيف األعباء المترتبة عليهم جراء 

الجائحة.

خالل االجتماع

local@albiladpress.com
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وكيل شؤون “العمل” لـ “^”: التسجيل لطلبات التوظيف بسهولة بالغة
منطقي غير  أمر  التسجيل  على  عمل  عن  الباحث  وإجبار  موجود  التنسيق 

قـــال الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون العمل 
بـــوزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعية 
احمـــد الحايكي لـ “البـــاد” إنه ال توجد 
أي مشـــكلة ترتبـــط بإمـــكان وحـــق كل 
خريـــج أو مواطـــن يبحـــث عـــن العمل 
فـــي التســـجيل للـــوزارة أو مركـــز مـــن 
مراكز التوظيف التابعة لها، والمنتشرة 
بجميع محافظات المملكة، موضحًا أن 

ذلك يتم بسهولة وفعالية بالغة.
وأضاف الحايكي في ســـياق تصريحه 
الـــوزارة  أن  الجميـــع  علـــى  “ال يخفـــى 
الخدمـــات  جميـــع  أخيـــرا  دشـــنت 
والخاصـــة  المتعلقـــة  االلكترونيـــة 
بالباحثيـــن عـــن العمـــل عبـــر الدخـــول 

بهـــا،  الخـــاص  التوظيـــف  نظـــام  علـــى 
والتسجيل وتوثيق الحضور الكترونيا 
بـــدال من الحضـــور الشـــخصي للوزارة، 
وأخذ المواعيد من قبل النظام نفســـه، 

ومتابعة التسجيل في أوقاتها”.
وتابع “ كذلك بإمكان الباحث عن العمل، 
التعرف على الشواغر المتوفرة بسوق 
العمـــل مـــن خـــال النظـــام، وترشـــيح 
نفســـه الى الوظائف التي تتناســـب مع 
مؤهاتـــه وقدراتـــه ورغباته”. وأضاف 
“ســـوف يقوم المختصين من مرشـــدي 
بمتابعـــة  تلقائيـــا  بالـــوزارة  التوظيـــف 
الترشـــيحات التي تقدم بهـــا الباحثين 
عـــن العمـــل والتنســـيق مـــع الشـــركات 

المختلفة بهذا الخصوص”.
وفيمـــا يتعلـــق بمقترح النائب سوســـن 

كمال قـــال الحايكي”التنســـيق موجود 
المعنيـــة  والجهـــات  الـــوزارة  بيـــن 
والجامعـــات بالفعـــل، وحـــث الباحثين 
عن العمل في التسجيل بها، اما اجباره 

على التســـجيل فهو أمـــر غير منطقي، 
ورغباتـــه  الخاصـــة  ظروفـــه  بحكـــم 

الشخصية”.
مشـــروع  الخريـــج  يفتـــح  “قـــد  وزاد 
تجـــاري خاص به، أو يواصل دراســـاته 
العليا، أو يرغب بالعمل في المؤسســـة 
العائليـــة أو أن يكـــون صاحـــب عمـــل 
فـــردي، أو يريـــد أن يتقـــدم للحصـــول 
على ســـجل تجـــاري، علمًا بـــأن تعريف 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة للباحثيـــن عن 
العمل هـــو الراغب والقـــادر والباحث”. 
وأردف “الـــوزارة ومن خـــال خدماتها 
اإللكترونية الخاصة بالتوظيف، تسهل 
التقديـــم على الوظيفـــة أو التدريب أو 
االســـتفادة مـــن دعـــم التعطـــل، والكل 

يعلم ذلك”.

لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  نفـــى 
والشـــؤون  العمـــل  بـــوزارة  العمـــل 
لــــ  الحايكـــي  أحمـــد  االجتماعيـــة 
أي  تســـريح  وجـــود  عـــن  “البـــاد” 
بحرينـــي مـــن أي شـــركة صناعيـــة 

عاملة في البحرين.
نشـــر  مـــا  علـــى  ردا  ذلـــك  جـــاء 
مؤخـــرا بإحدى الصحـــف المحلية، 
بخصـــوص قيـــام إحدى الشـــركات 
عامـــا   33 بتســـريح  الصناعيـــة 

بحرينيا.
وقـــال الحايكـــي “تـــم االجتماع مع 
مســـؤولي الشـــركة، وتـــم االتفـــاق 
على أن ال يكون هنالك تسريح ألي 
بحرينـــي من العمـــل، بعد أن قامت 

الشـــركة بخصخصـــة قســـم “الدعم 
والمساندة” إلى شركة أخرى”.

وأضاف “بناء علـــى رغبة العاملين 
فـــي هـــذا القســـم مـــن المواطنيـــن 
الشـــركة،  أقســـام  داخـــل  بالعمـــل 
ســـتقوم الشـــركة بإجـــراء مقابات 
للراغبيـــن في العمل بها، وإعطائهم 

الفرصة للعمل في أقسام أخرى”.
وفيمـــا يتعلـــق بالعمـــال الذيـــن لـــن 
األقســـام  فـــي  بالعمـــل  يتوفقـــوا 
مـــع  “ســـيكونون  قـــال  األخـــرى، 
الشـــركة الجديـــدة بنفـــس المزايـــا، 
الشـــركة  أن  علمـــا  دائمـــة،  بعقـــود 
األخرى هي من الشـــركات العالمية 
ومزاياهـــا  وأجورهـــا  المعروفـــة، 

ممتازة”.

“العمل” تنجح في وقف تسريح 
33 بحرينيا من شركة صناعية

كتلة “الميثاق” 
تدعو المتضررين 

إلى التقدم 
بطلبات التأجيل

المنامة - جمعية مصارف البحرين

اســـتجابًة من البنـــوك العاملة في البحرين 
للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية ومجلـــس 
المركـــزي،  البحريـــن  ومصـــرف  الـــوزراء 
وتقديرا منها للجهـــود الكبيرة التي تبذلها 
الحكومـــة في توفيـــر كل الدعم لاقتصاد 
االقتصاديـــة  األنشـــطة  وكافـــة  الوطنـــي 
أجـــل  مـــن  والمقيميـــن؛  وللمواطنيـــن 
التخفيـــف مـــن تأثيـــرات جائحـــة كورونا، 
وإدراكا منهـــا بأهمية الدور الذي تلعبه في 
دعم هذه الجهود، أعلنت جمعية مصارف 
وشـــركات  التجزئـــة  بنـــوك  أن  البحريـــن 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  العاملـــة  التمويـــل 
ســـتوفر لعمائهـــا مـــن األفراد والشـــركات 
خيـــار تأجيل األقســـاط من شـــهر ســـبتمبر 
ولغايـــة نهايـــة العـــام الجـــاري 2020 علـــى 

أن يتم احتســـاب أســـعار الفائدة والرسوم 
هـــذه  علـــى  البنـــوك  قبـــل  مـــن  المقـــررة 
القروض والتمويات خال فترة التأجيل 
المطبقـــة  واألحـــكام  الشـــروط  بنفـــس 
حاليـــا، علمـــا بـــأن فترة ســـداد القـــرض أو 
التمويل ستزيد نسبيًا من أجل إبقاء مبلغ 
القســـط دون تغيير حسبما ستقوم البنوك 

بإباغ عمائها. 
الراغبيـــن  األفـــراد  الجمعيـــة  ودعـــت 
باالســـتفادة مـــن تأجيل األقســـاط، بنفس 
الشروط المضمنة في العقود واالتفاقيات 
القائمة، لتقديم طلباتهم من خال الرابط 
الذي ســـوف يرســـله مصرفهم في القريب 
العاجـــل علـــى رقم الجوال المســـجل لديه 
إلتمـــام اإلجـــراءات الازمـــة، أو من خال 
اي وســـيلة تواصـــل أخـــرى، وذلـــك خـــال 

تاريـــخ  مـــن  أيـــام  ســـبعة  أقصـــاه  موعـــد 
التواصـــل معهـــم. أمـــا بالنســـبة للشـــركات 
الراغبـــة فـــي تأجيل األقســـاط، فبإمكانهم 
التواصـــل مباشـــرة مـــع مديـــر حســـاباتهم 
فـــي المصـــرف المعنـــي. وفـــي حـــال عدم 
التقدم بطلب تأجيل االقساط، فستستمر 

األقساط كالمعتاد دون أي تغيير. 
وفـــي هذه المناســـبة، قـــال رئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة مصـــارف البحريـــن عدنـــان 
اليـــوم  نعلـــن  أن  “يســـرنا  أحمـــد يوســـف: 
وبفضل هللا ثم الدعـــم المتواصل والكبير 
الـــذي تقدمه القيادة السياســـية الرشـــيدة 
والحكومـــة ومصـــرف البحريـــن المركـــزي 
للبنـــوك العاملـــة في البحريـــن عن ترحيب 
هـــذه البنـــوك بالتعـــاون بصـــورة كاملة مع 
الجهـــود الوطنية الكبيـــرة المبذولة؛ ألجل 

جائحـــة  مـــن  البحريـــن  اقتصـــاد  خـــروج 
كورونا بأقل الخســـائر الممكنة، وهي على 
اســـتعداد تام لدعم هذه الجهود من خال 
اســـتجابتها لتأجيل األقســـاط المســـتحقة 

على عمائها من األفراد والشـــركات لغاية 
نهاية العام الجاري، على أن يتم احتساب 
أســـعار الفائدة والرســـوم المقررة من قبل 
البنـــوك علـــى هـــذه القـــروض خـــال فترة 

التأجيل”.
وأضـــاف: ندعـــو كافـــة العمـــاء الراغبيـــن 
بتأجيـــل أقســـاطهم التواصل مباشـــرة مع 
مصارفهـــم مـــن خـــال الروابـــط الخاصـــة 
التـــي ســـتوفرها لهذا الغرض فـــي القريب 
الرئيـــس  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن  العاجـــل”. 
التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد 
القاســـم بالجهـــود الوطنيـــة الكبيـــرة التي 
تبذلها الحكومة؛ من أجل توفير كل الدعم 
والحمايـــة لاقتصـــاد الوطنـــي والمجتمـــع 
البحرينـــي، كذلـــك تعـــاون ودعم الســـلطة 
التشـــريعية لهـــذه الجهـــود، والتوجيهـــات 
المركـــزي  البحريـــن  لمصـــرف  الســـديدة 
ودعمه المتواصل للبنوك للنهوض بدورها 
بصـــورة فاعلـــة وبمـــا ال يؤثر على ســـيولة 

البنوك وماءتها المالية.

ــزي” ــرك ــم ــن ال ــري ــح ــب ــس الــــــوزراء و”ال ــل ــج ــة لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة وم ــاب ــج ــت اس

“البنـوك” تعلـن تأجيـل األقسـاط حتـى نهايـة العـام

أحمد الحايكي

عدنان يوسف وحيد القاسم

إبراهيم النهام

مروة خميس

العبسي: سريان خطة الحمالت التفتيشية على العمالة المرنة
بــــــاالشــــــتــــــراطــــــات أخــــــــلــــــــوا  عـــــــامـــــــا   1170 تــــــصــــــاريــــــح  إلــــــــغــــــــاء 

تنفيـــًذا لتوجيهـــات مجلس الوزراء 
وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة  
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
باشـــرت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
تكثيـــف الحمات التفتيشـــية على 
أصحـــاب العمـــل األجانـــب )العمالـــة 
المرنـــة(؛ للتأكـــد مـــن عـــدم قيامهم 
بالعمل فـــي األنشـــطة المهنية التي 
ال يجـــوز لصاحـــب العمـــل األجنبي 
علـــى  الحصـــول  دون  مزاولتهـــا 

تصريح بذلك.

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
تنظيم ســـوق العمل أسامة العبسي 
شـــاملة  الهيئـــة وضعـــت خطـــة  أن 
الحمـــات  لتكثيـــف  ومتكاملـــة 
التفتيشـــية علـــى العمالـــة الحاملـــة 
لتصريح العمل المرن؛ بهدف التأكد 
من عدم قيامها بأنشـــطة وأعمال ال 

يخولها التصريح القيام بها.
الهيئـــة باشـــروا  وأكـــد أن مفتشـــي 
تكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية على 
مختلف المناطق واألسواق؛ لمتابعة 
األنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا العمالـــة 
المرنـــة والتأكـــد من عـــدم مخالفتها 
القانـــون واإلجـــراءات، موضًحـــا أن 
التصريـــح المـــرن ال يخـــول حاملـــه 

القيام بأي من األعمال غير القانونية 
والتـــي تخالـــف األنظمـــة والقوانين 
المطبقـــة في مملكـــة البحرين، ومن 
بينها - على ســـبيل المثال ال الحصر 
– العمـــل فـــي القطـــاع التعليمـــي أو 
ســـيارات  أو  الطبـــي  أو  الهندســـي، 
األجرة وغيرها، دون الحصول على 
تصريـــح من جهـــة االختصاص، كما 
أن القانون يحظر على حامله القيام 
بأيـــة أعمـــال تحظرهـــا أيـــة قوانين 
أخـــرى ســـارية في المملكـــة القانون 
كالباعـــة الجائليـــن وغيرها، مشـــيًرا 
إلـــى أن مـــن يتـــم ضبطـــه مخالًفـــا 
يتـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
إلـــى  تصـــل  قـــد  والتـــي  المناســـبة 

الترحيل.
وممـــا تجدر اإلشـــارة إليـــه، فقد بلغ 
إجمالـــي عـــدد العمالـــة المرنـــة التي 
إلغـــاء تصاريحهـــا أو ترحيلهـــا  تـــم 

منـــذ تدشـــين تصريح العمـــل المرن 
أي خـــال ثاث ســـنوات، ما يقارب 
1170 عامـــا مرنـــا بعـــد أن أخلـــوا 

باشتراطات التصريح.
كما أشار إلى أن الحمات التفتيشية 
المكثفـــة تهـــدف كذلـــك إلـــى التأكد 
مـــن عدم الجمع بيـــن تصريح العمل 
المرن وبين السجل التجاري، مشيًرا 
إلى أنه ســـيتم دعوة من يجمع بين 
توفيـــق  إلـــى  و”الســـجل”  “المـــرن” 
أوضاعه خال 6 أشـــهر على أن يتم 
تخييره بيـــن االحتفـــاظ بالتصريح 

المرن أو السجل التجاري.
الهيئـــة  أن  إلـــى  العبســـي  ولفـــت 
تحرص على توجيـــه العمالة المرنة 

حتـــى قبل حصولها علـــى التصريح 
إلـــى إرشـــادها والتأكيـــد عليها فيما 
يتعلـــق باألعمـــال المســـموح القيـــام 
بها، واألعمال التي تتطلب تصريًحا 
تلـــك  أو  االختصـــاص،  جهـــة  مـــن 
األعمـــال الممنـــوع القيـــام بهـــا، كمـــا 
تواصل إرشـــادها وتوعيتها للعمالة 
بمختلـــف اللغـــات من خـــال العديد 
مـــن الوســـائل اإلعاميـــة المختلفة 
ســـواء بالتواصل من خال إرســـال 
الرســـائل النصيـــة القصيـــرة أو مـــن 
خال منصات التواصل االجتماعي 
التعـــاون  علـــى  عـــاوة  للهيئـــة، 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع 

للجاليات األجنبية في المملكة.

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

أسامة العبسي

محرر الشؤون المحلية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

رسالة سالم من ملك وشعب
الحديـــث الـــذي دار بيننـــا ككتـــاب رأي فـــي الصحافـــة المحليـــة، ووزيـــر 
الخارجيـــة الدكتور عبداللطيف بن راشـــد الزياني فـــي مبنى الوزارة يوم 
أمـــس األول، كان عميقـــا جدا وحمـــل القيم والمبـــادئ، ويلبي طموحات 
أبناء البحرين المعروفين باالحترام والتسامح والصدق والسالم والتآزر، 
وحقيقـــة اســـتوقفتني عبـــارة قالهـــا معاليـــه حملـــت دالئـــل مرشـــدة في 
مسارات السالم وكانت نبراسا ومنهجا يحتذى به يعكس ثقافة التسامح 
والمحبـــة المتأصلة فـــي أهل البحرين، حيث قـــال “البحرين وبالرغم من 
صغرها، إال أنها كبيرة بقيمها وشـــعبها األصيل، وإيمانه العميق بالتعايش 

والسالم وقبول اآلخر.. إنها رسالة سالم من ملك وشعب”.
لقـــد عرفـــت البحرين عبـــر تاريخها الطويـــل والممتد في جـــذور الزمن، 
أنها مركز التواصل والتعايش بين الشـــعوب والحضارات، وهذه حقيقة 
ناصعة تلمع على جبين التاريخ، بلد يزرع الورد ويقدس السالم والمحبة 
وهـــذا نهـــج ثابت وأصيل من الثوابت البحرينيـــة والهوية المتأصلة في 

مجتمعنا وشخصية المواطن البحريني نفسه. 
إن مملكـــة البحريـــن وفـــي مختلف المحافل تطـــرح فكرا إنســـانيا راقيا 

بثقـــة وكفـــاءة بصيغـــة األخـــذ والعطاء مـــن موقعها الحصيـــن المحصن 
بخصوصيتهـــا وهويتهـــا وســـيادتها، ولهـــا نظريـــة متميـــزة فـــي معالجة 
المشـــاكل والقضايـــا، ومن هذا المنطلـــق نالت التقديـــر الدولي خصوصا 
في تعميق مفهوم التعايش والتسامح، وقد كان يوم إعالن توقيع تأييد 
السالم في واشطن األسبوع الماضي، يوما تاريخيا لبناء طريق السالم 

في الشرق األوسط، وطبع في ذاكرة البشرية وحفر على أجفانها.
“األمـــن واالزدهار أمران ال ينفصالن”.. جملـــة أخرى قالها معالي وزير الخارجية 
وفيها تأكيد واضح ال يقبل أدنى شك بأن المقومات األساسية لنجاح أي مجتمع 
كان ترتكـــز علـــى جانبيـــن همـــا... األمـــن واالســـتقرار واالقتصاد، فبـــدون األمن 
واالســـتقرار لـــن تنجح الدولة فـــي اقتصادها على اإلطالق ولن تســـتطيع تأدية 
التزاماتها ورسم استراتيجيتها وتأمين أوضاعها، وهنا تلعب ثقافة السالم دورا 
فاعال في صياغة األرضية الصحيحة لبناء األجيال ورقي األوطان والشعوب.

لقد ولى زمن التفكير في الحروب والصراعات، وجاء زمن التفكير بصيغة  «
الصفحة الواحدة وهي صفحة السالم، فقوانين الحياة تؤكد لنا يوما بعد 

آخر أن السالم هو ما يحقق الرخاء للشعوب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أبِهْر نفسك... بنفسك
ونحـــن نعيـــش عالـــم القولبـــة المعلوماتية المتســـارعة، غالًبا ما نتشـــبك 
بمضامين كلمة أو عبارة قرأناها في كتاب ما تغنينا عن الكتاب بمجمله، 
نتأثر بها وتبقى راســـخة في الذاكرة، نســـتحضرها في أكثر من موقف، 

وكأنها تمثل أفكارنا أو اتجاهاتنا نحو أمور معينة.
فعالً، وقد نجد مع ذلك التشبك قيما عليا نستلهم منها منهجية نعيشها 
بشـــكل مســـتمر، فطالمـــا توقفت أمام عبـــارة األب الروحـــي لعلم اإلدارة 
الحديـــث ســـتيفن كوفي عندمـــا قال عـــن اإلدارة والقيـــادة “اإلدارة هي 
الكفاءة في تســـلق ســـلم النجـــاح، بينما القيـــادة هي القـــدرة على وضع 
الســـلم علـــى الجـــدار الســـليم”.. مع هـــذه العبـــارة أعطانا كوفـــي ملخًصا 
ألبـــرز النظريـــات الحديثـــة فـــي اإلدارة، وبالتحليل الدقيق لها نســـتطيع 
أن نســـتلهم منهـــا خالصـــة خبرات واســـعة في هـــذا المجـــال، ويمكن لنا 
أن نصنـــع مًعـــا خارطة نجـــدد بها طاقتنا ونحدد بها مســـيرة حياتنا بكل 
احترافية، فإذا كانت الكفاءة ترتبط باإلدارة وجميع المهمات التي نقوم 
بهـــا في أعمالنا وفـــق روتين متكرر يبدأ وال ينتهـــي، فإنني أتفق مع من 

يربط الفعالية بالقيادة... كيف؟ 
غالًبا ما تقاس الفعالية بمهارة تحديد األولويات وإدارة الوقت، والتركيز 
علـــى اإلنجـــاز والنتائج، وبراعـــة التواصل والعمل بـــروح الفريق الواحد 
باالعتماد على نقاط القوة لدى الجميع مع القدرة على اتخاذ القرارات.. 
جميـــع تلـــك الركائز بمثابة خارطة طريق نســـتلهمها من تلك العبارة وما 
تضمنـــت مـــن مفاهيم وقيم، وهذا يتطلـــب التركيز على فعالية األداء ال 
علـــى الكفـــاءة فقط، ألنها هي التي تصنع منا خبراء في مجالنا وتجعلنا 

في ديمومة التطوير والتحسين.
ومن هنا، اسمحوا لي أن أدعو الجميع للنهوض، وأخذ فسحة من التأمل  «

الجاد لنجدد رسالة حياتنا بما نستحق لتكون أكثر فعالية، أقولها ونحن 
نعلم أننا بحاجة ماسة لمؤازرة بعضنا البعض، خصوًصا في هذه الفترة 

الحرجة من تأثير جائحة كورونا على االقتصاد العالمي، إذ إننا في فترة 
تتطلب منا جميًعا التعامل مع وقائع ومستجدات لم نعشها من قبل، 
فكما نحن بارعون في اإلدارة وأثبتنا كفاءة عالية للتأقلم مع المتغيرات، 

فإننا نستطيع أن نبهر أنفسنا بأنفسنا، ونتأقلم مع التعقيدات التي 
تجعلنا نستخرج القائد الذي بداخلنا.

د. حورية الديري

الكرة في ملعب المواطن
مما الشك فيه أن اإلدارة الحكومية ألزمة كورونا كانت وال تزال 
مـــن أنجـــح اإلدارات على مســـتوى العالـــم من خـــالل اإلجراءات 
الصارمـــة والســـريعة التـــي تـــم تبنيهـــا من قبـــل فريـــق إدارة هذه 
األزمـــة بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد.
لقـــد نجح هذا الفريق المتناغم تماما في الجولة األولى من إدارة 
األزمـــة فمـــرت بأقـــل خســـائر، وســـاعد على ذلـــك ارتفـــاع الوعي 
لـــدى الشـــعب البحريني بفئاتـــه المختلفة وااللتزام الذي شـــهدناه 
باإلجـــراءات التـــي تبناهـــا فريـــق إدارة هذه األزمة فـــكان النجاح 
علـــى الرغـــم من أن أزمـــة كورونا كانت من أصعـــب األزمات التي 

واجهها العالم وال يزال يواجهها حتى اللحظة.
وهـــا هـــو الفريق البحريني يواجه جولـــة جديدة في الحرب على 
هـــذا المرض اللعيـــن الذي زلـــزل اقتصاديات كبرى على مســـتوى 
العالـــم وأربـــك أداء حكومـــات دول كبرى مثل بريطانيـــا وأميركا 

وغيرهما.
الفريـــق البحرينـــي لديـــه رؤى واضحـــة ولديه إجـــراءات محددة 
وخطـــوات واثقة يقوم بها، وبالتالي فهـــو يعطي درجة عالية من 
االطمئنـــان للمواطن البحريني وفـــي نفس الوقت يضع الكرة في 

ملعب هذا المواطن.
المطلـــوب منـــا كمواطنيـــن أن نـــؤدي ما علينـــا في حماية أنفســـنا 
وعائالتنا من خالل االلتزام بالتعليمات، وأن نلتزم لمدة الخمســـة 
عشـــر يومـــا التي حددتها لجنـــة إدارة األزمة حتى نوقف انتشـــار 
المـــرض ونكســـر الموجـــة الثانية من هـــذا الوباء، وهـــذا أمر ليس 
صعبا علينا في البحرين فنحن أحسن حاال وأحسن حظا من دول 

كثيرة في العالم.
البد أن ندرك جميعا أن التزامنا باإلجراءات االحترازية لمدة خمسة  «

عشر يوما ليس فقط حماية ألنفسنا وأهلنا، لكنه حماية لمقدرات 
واقتصاد هذا البلد.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أفـــاد موقـــع وزارة الصحـــة بمملكـــة البحريـــن، فـــي 19/9/2020، أن إجمالـــي عـــدد 
فحوصـــات كورونـــا )COVID-19( تجـــاوز المليـــون والثلـــث، وأن المتعافين 57299، 
والحاالت الجديدة 620 وحاالت التعافي اإلضافية 599، والوفيات 221، ما دفعني 
للبحث عن األمراض الموثقة رقميًا وزمنيًا، في 117 سنة من 1903 حتى 2020، من 
الطاعون بهجوماته الخمسة )1903 - 1924(، والكوليرا )1904(، واألنفلونزا األسبانية 
)1918(، والمالريا )1937( واألنفلونزا اآلســـيوية )1957(، وانفلونزا الخنازير )2009(، 
وأخيـــرًا كورونا )2020(. يغطي الجزء األول وبـــاء الطاعون والكوليرا، ثم األنفلونزا 

بأنواعها الثالثة والمالريا، وأخيرًا، نركز على كورونا فيروس )كوفيد- 19(، الحقًا.
ظهـــر الطاعـــون فـــي البحريـــن خمـــس مـــرات، فـــي )1903 - 1924(. فأشـــار الدكتور 
محمد جوهر، إلى دعم حاكم البحرين آنذاك المغفور له الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة “لتعزيز البنية التحتية الصحية منها وتســـهيل دعم إقامة مستشـــفى ماسون 
التذكاري )اإلرسالية األميركية( للمساهمة في رعاية وعالج المصابين بالطاعون في 
المـــرة األولـــى )مايو- يونيو 1903(، ودعم إنشـــاء مستشـــفى فيكتوريا التذكاري في 
1905. وأشـــارت “ســـجالت مستشـــفى اإلرســـالية األميركية إلى حدوث 600 إصابة 

بالطاعون و301 حالة وفاة” في المرة األولى.

ثـــم في )أبريـــل- ســـبتمبر 1904( ذكر الدكتور خليـــل رجب “أصيبـــت البحرين بوباء 
كوليـــرا”، وبلـــغ “عـــدد المصابين 3000 حالـــة، قضى منهم 2000 وأطلق الناس “ســـنة 
الرحمـــة” )علـــى 1903 - 1904(. في العام )1905( عاد الطاعون ثانية من الهند، وكان 
عدد المصابين الداخلين للمستشفى 400، بنسبة عالية من الوفيات. ثم في )أبريل - 
يوليو 1907( وللمرة الثالثة، “حلَّ باء طاعون كارثي بعدد مصابين بلغ 3121، قضى 
فيهـــا حوالـــي 1889”، وفي بدايـــة )1911( جاء الطاعون للمـــرة الرابعة، وذكر طبيب 
اإلرســـالية األميركية ســـتانلي ميلري ما “يقارب 500 شخص ماتوا بسبب الطاعون، 
ومع أن هذا العدد ليس كبيرًا نسبيًا، إال أنه ضخم جدًا بالنسبة إلى عدد السكان في 
البحرين”، وغاب الوباء ســـنوات عدة ليعاود الظهور للمرة الخامســـة عام 1924، مع 

تقديرات تشير إلى أكثر من 4000 وفاة بسببه. 

الحظنا أن الربع األول من القرن العشرين، جاء للبحرين بمجموعة من األوبئة،  «
كان أكثرها تكراراً وشراسة هو وباء الطاعون ووباء الكوليرا، وبسبب محدودية 

الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي والبنى التحتية آنذاك، كانت 
اإلصابات والوفيات كبيرة، وتمت أغلب العالجات واإلجراءات لمكافحة األوبئة 

من األطباء من غير المواطنين، عكس ما سنراه الحقًا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

117 عامًا بين الطاعون والكوليرا واألنفلونزا والمالريا والكورونا )1(

لطالمـــا كانـــت نظرُة الرجل للمرأة جســـدية بحتـــة؛ فهي وإْن حاربـــت لنيل حقوقها 
ومســـاواتها بالرجـــل لعقـــوٍد متعاقبة لْم ُتفلـــح في تغيير تلك النظـــرة العوراء التي 
تعيُد النســـاَء للعصور الحجريِة من جديد على الرغِم من كل التقدِم والتطور الذي 
يشـــهدُه العالُم على شـــتى األصعدة في القرِن الواحِد والعشرين؛ فأُي تقدٍم هذا إذًا 
إْن كان ال يتعـــدى اآللَة والعربة، وكيف لْم يتســـلْل بعـــُد ألدمغِة أغلب الرجال الذين 
ال يـــروَن فـــي المرأِة ســـوى وجه جميـــل وتضاريَس خالبـــة، ال تصلُح إال للســـياحِة 

والمتعة؟!
ولشـــديِد األســـِف أقـــول، إنَّ مجتمعاِتنـــا الشـــرقيَة هـــي مجتمعاٌت ذكوريـــة بحتة، 
ُتعطي مفاتيَح السلطِة للرجل، وُتبقي المرأَة في الظل مطمورٌة تحت جناِح الرجِل 
وغطائـــه، وهـــو الحـــال منذ القـــدم؛ فأين هنَّ الشـــواعر، ولَِم لْم نســـمع باســـِم عالمٍة 
عربيٍة اخترعت شـــيئًا ما ولو صغيرًا، وأين ُهنَّ الفصيحاُت من النســـاء الخطيباُت 
فـــي المحافل والســـاحات، من الذي غيبهنَّ يا تـــرى؟ لَِم حتى اآلن يحبيَن َحبوًا في 
الحياِة السياســـيِة وُيشـــاركَن على اســـتحياء فـــي العملياِت االنتخابيـــة، وْيكأنُه ال 
تنجُح دومًا وال يزداُد عدُد المقاعد المؤنثة في البرلمانات الشعبيِة في مجتمعاتنا.

َب فكرَة االســـتهانة بالمـــرأِة وقدراتهـــا وكفاءاِتها، حتى  من ســـوى الرجل الذي ســـرَّ

بها المجتمُع بكل مكوناته بمْن فيهم المرأُة نفُسها؛ فالمرأُة حسب هذا المنظور  تشرَّ
األعـــور ضعيفـــٌة، قابلٌة للكســـر وال تمتلُك عقـــالً ودينًا كالرجل، وال تســـتطيُع القياَم 
بمهمات ُيهيمن عليها الذكور، وهي ليســـْت أهالً للثقة، أو لتحمِل المســـؤولية؛ فهي 
مشـــكوٌك بقدراتهـــا فـــي الطـــِب والسياســـِة والرياضـــة، وغيُر الئـــٍق بهـــا الولوج في 
عالِم الســـياحِة والفِن والشعر واألدب والمســـرح، وإْن كانت ملتزمًة بحدوِد الشرِع 
والُعرف، فهل ترَك لها الرجُل مجاالً للتنفِس والحياة والشـــراكِة اإلنســـانية في بناِء 

المجتمعات التي عانْت هي من مخاِضها ال هو؟
بذلك نرى أنَّ نظرَة العظمِة لدى الرجل التي جعلتُه يرى المرأَة ناقصًة في  «

ذاتها، زائدًة في وجودها، تأخُذنا بلمِح البصر للجاهليِة الجهالء التي كانت تسوُد 
فيها أوجُه الرجال لحظَة ميالِد إناثهم فيئدوَن الرحمَة والجمال والحَب وأصل 

الحياة. ولو أنَّ الرجَل كامَل العقل كما يرى نفسه؛ فلينظْر للمرأِة نظرًة شاملًة؛ 
تشمُل كونها إنسانًا مؤثراً وفاعاًل يتمتُع بكل حقوِق اإلنسانيِة ويضطلُع بشتى 
المسؤوليات؛ فهي قادرٌة على قيادِة األمم نحو التغييِر والتطوير ألنها تمتلُك 
مع عاطفتها الجياشة ذكاء فذاً وعقاًل راجحًا تمامًا كالرجل وربما أكثر، وليضْع 

األعوُر نظارات تصحيِح النظر ليرى جيداً أنَّ المرأَة ليست مجرَد جسٍد يستبيحُه 
حينًا وُيخفيِه في أحياٍن أخرى.

هدى حرم

أعور الشرق... متى يرى بعينيه؟

https://alwatannews.net/article/868946
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