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 ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U qåM
 äÉ¡édG  á©HÉàe  á«ªgCG  ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ≥«≤ëàd  á«dÉY  IOƒLh áYô°ùH  É¡∏M ≈∏Y πª©dGh  ø«æWGƒªdG  ihÉμ°T  á«eƒμëdG
 ójõe  ∫ÉNOEG  ≈dEG  √ƒª°S  ¬ qLh  Éªc  ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG  √òg  ™e  ø«∏eÉ©àªdG  É°VQ
 zπ°UGƒJ{  ihÉμ°ûdGh  äÉMôà≤ª∏d  »æWƒdG  ΩÉ¶ædG  øe  Qƒ£J »àdG  äGQOÉÑªdG  øe
 äÉMGôàb’G  ™e  πeÉ©àdG  »a  ™°SƒàdGh  ¬àYô°Sh  Oô`̀dG  IOƒ`̀L  º««≤J  í«àj  πμ°ûH
 ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©àH √ƒª°S ¬ sLh Éªc ,ø«∏eÉ©àªdG øe áeó≤ªdG

.á«©jô°ûàdGh
 ≈∏Y  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  ∫ÓN  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ™∏WGh
 2019 ôHƒàcCG øe IôàØdG ∫ÓN zπ°UGƒJ{ ΩÉ¶f »a á«eƒμëdG äÉ¡édG AGOCG èFÉàf
 äÉ¡édG  »a  á«eƒμëdG  áeóîdG  ºjó≤J  iƒà°ùe  â°ùμY »àdG  ,2020 ôÑªàÑ°S  ≈dEG
 á¡L 20 â≤≤M óbh ,¿B’G ≈àM á¡L 41 ÉgOóY ≠dÉÑdG π°UGƒJ ΩÉ¶f ≈dEG áª°†æªdG
 iƒà°ùe  ¥ÉØJG  øª°V  OôdÉH  É¡eGõàdG  ≈∏Y  kAÉæH  ΩÉ¶ædG  »a  AGOCG  π°†aCG  á«eƒμM
 Iôª∏d ΩÉ©dG Gòg É¡ªjôμJ ºà«°Sh 2019 ΩÉY »a É¡ªjôμJ ºJ á¡L 13 É¡æe ,áeóîdG
 ºà«°S PEG ,≈dhC’G Iôª∏d É¡ªjôμJ ºà«°S äÉ¡L 7 ¿CG ø«M »a ,»dGƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG

 ≈∏Y É¡ãMh Égõ«ØëJ ±ó¡H AGOCG  π°†aCG  äGP  øjô°û©dG  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ºjôμJ
 á«eƒμëdG äÉ¡édG πc ™«é°ûJh áHƒ∏£ªdG IOƒédÉH É¡JÉeóN ºjó≤J »a QGôªà°S’G

 .≈∏YCG IOƒéH π°†aCG äÉeóN ºjó≤J ≈∏Y
 áμ∏ªe ¿Éμ°S  OGó©J  äÉfÉ«H  á°ù∏édG  ∫ÓN ¢ù∏éªdG  óªàYG  ,ôNBG  ó«©°U ≈∏Y
 áμ∏ªªdG ¿Éμ°S OóY ¿CG äô¡XCGh ,á«∏NGódG ôjRh É¡°VôY »àdG 2020 »a øjôëÑdG
 1^501^635 ƒg 2020 ¢SQÉe 17 ≥aGƒJ »àdG OGó©à∏d »æeõdG OÉæ°SE’G á∏«d »a
 %47^4  áÑ°ùæH  áª°ùf  712^362  ¬Yƒªée  Ée  º¡æe  ¿ƒ«æjôëÑdG  πμ°ûj  ,áª°ùf

.%52^6 áÑ°ùæH áª°ùf 789^273 ø««æjôëÑdG ô«Z OóY ≠∏H Éªæ«H
 ≈∏Yh  ä’É°üJÓd  á°ùeÉîdG  á«æWƒdG  á£îdG  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGhh
 áμÑ°ûdG ôjƒ£J ∫Éªμà°SG á£îdG ¬«dEG ±ó¡J Ée ºgCG øeh ,ÉgOÉªàYÉH QGôb ´hô°ûe
 äÉ°ù°SDƒªdGh øcÉ°ùªdG ™«ªL ≈dEG É¡à«£¨J óàªJ å«ëH ¢†jô©dG ¥É£æ∏d á«æWƒdG
 õjõ©Jh äÉeóîdG ºjó≤J ¿CÉ°ûH á∏eÉμdG IGhÉ°ùªdG ≥«≤ëJh ,ádƒ≤©eh ádOÉY QÉ©°SCÉH
 ±ó¡J Éªc ,ájô°üÑdG ±É«dCÓd á«æWƒdG á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J »a âf »H ácô°T QhO

.á∏≤æàªdG ä’É°üJ’G ´É£b »a á°ùaÉæªdG õjõ©J ≈dEG
(4¢U π«°UÉØàdG) 

ø«æWGƒªdG ihÉμ°T πM áYô°ùH ¬Lƒj ó``¡©dG »dh
٪47^4  ø``««æjôëÑdG  á``Ñ°ùf  ..á``ª°ùf  ∞``dCG  501h  ¿ƒ``«∏e  ø``jôëÑdG  ¿Éμ``°S

á``«©jô°ûàdGh á``jò`«ØæàdG ø`«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ``©àdG õ`jõ©àd ¬``«Lƒ`J

 IôjRƒd  »fhôàμdEG  ójôH  ∞°ûc
 …QÓ``̀«``̀g á``≤``HÉ``°``ù``dG á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG
 IóëàªdG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG  ¿CG  ¿ƒàæ«∏c
 ´QO{  äGƒ`````̀ b  ∫ƒ`````̀NO  â``̀ °``̀VQÉ``̀Y
 2011 ΩÉY øjôëÑdG ≈dEG  zIôjõédG

.ΩÉ¶ædG ßØëd
 ¿CG »fhôàμdE’G ójôÑdG »a AÉLh
 ï«°ûdG  »JGQÉeE’G  á«LQÉîdG  ôjRh
 ¿CG  ¿ƒàæ«∏μd  ócCG  ójGR  øH  ¬∏dGóÑY

.»∏NGO »é«∏N ¿CÉ°T ôeC’G
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dG »``̀ah
 ¿CG  ó``̀jGR  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ó``̀cCG
 á`̀«`̀JGQÉ`̀eEG  ájOƒ©°S  äGƒ``b  ∫É`̀°`̀SQEG
 Ö∏W  ≈∏Y  AÉæH  AÉL  øjôëÑdG  ≈`̀dEG

 ƒg ±ó``̀¡``̀dGh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀M
 ∂∏e  ¿CG  ±É°VCGh.ΩÉ¶ædG  IOÉ©à°SG
 Iôàa  òæe  í∏°ü∏d  √ój  qóe  øjôëÑdG
 ¢ù∏ée  ∫hO  ¿CGh  ,Gó```̀L  á`̀∏`̀jƒ`̀W
 ∞≤J ød iôNC’G »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 ¿hôNBG òNCÉj Éªæ«H ,…ójC’G áaƒàμe
 ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,áæ«gQ  øjôëÑdG

.z»∏NGO »é«∏N ¿CÉ°T{ ôeC’G
 ô«Ø°ùdG  ™e  ¬`̀JGP  ô`̀eC’G  QôμJh
 ∑Gò```̀fBG ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh »``a …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ¿ƒàæ«∏c  âÑ∏W  PEG  ,ô«ÑédG  ∫OÉ`̀Y
 É¡ª∏YCG …òdG ô«Ø°ùdG øe äÉë«°VƒJ
 âëÑ°UCG  zIôjõédG  ´QO{  äGƒb  ¿CG
 §Hôj  …ò``dG  ô°ùédG  ¥ƒ`̀a  π©ØdÉH

.øjôëÑdÉH ájOƒ©°ùdG
 ób  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ù«FôdG  ¿É``̀ch
 ™aQ  ôàjƒJ  ≈∏Y  ô¡°ûdG  Gò`̀g  ø∏YCG

 ,…QÓ``̀«``̀g π``̀FÉ``̀°``̀SQ ø``̀Y á`̀jô`̀ °`̀ù`̀ dG
 ™aôH âfPCG ó≤d{ :ôàjƒJ ≈∏Y Öàch
 ≥FÉKƒdG  ™«ªL  øY  ÉeÉªJ  ájô°ùdG
 »a á«°SÉ«°S áªjôL ôÑcCÉH á≤∏©àªdG
 ójôÑdG  áë«°†a  ,»μjôeC’G  ïjQÉàdG
 …QÓ«¡`H  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  »`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dE’G

.zí«≤æJ ’ .¿ƒàæ«∏c
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀H á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀ dG ≥`̀∏`̀©`̀à`̀Jh
 ó`̀ jô`̀ Ñ`̀ dG π``̀FÉ``̀ °``̀SQ ™```̀e ¿ƒ`̀à`̀ æ`̀ «`̀ ∏`̀ c
 âfÉc ÉeóæY á«eƒμëdG »fhôàμdE’G
 øe  IôàØdG  »`̀a  á«LQÉî∏d  Iô``̀jRh

.2013 ≈dEG 2009

(12¢U π«°UÉØàdG)

øjôëÑdG ≈∏Y ôeBÉàdGh ¿ƒàæ«∏c …QÓ«g øY IójóL π«°UÉØJ

 …ójC’G »`aƒ`àμe ∞`≤f ød :É`¡d ∫É`b ó`jGR ø``H ˆGó```ÑY
zá``æ«gQ{  ø``jôë`Ñ`dG  ò``NCÉ``H  ø``jô``NBÓd  í``ª°ùf  ø``dh

.zó©H øY{ AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ¢SÉ`°ù`e  ’  :ÜGƒ`æ`dG  ¢ù∏`ée  á`°ù«FQ
 ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dGh ø``̀Wƒ``̀ dG ¥ƒ`̀ ≤`̀ ë`̀ H

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  äó`̀cCG
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿CG  π`̀æ`̀jR  á`̀jRƒ`̀a
 QhO  π`̀c  á`̀jGó`̀H  »`̀a  ¬`̀à`̀jDhQ  óªà°ùj
 ÜÉ`̀£`̀î`̀dG ø`̀«`̀eÉ`̀°`̀†`̀e ø``̀e OÉ``≤``©``fG
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀d »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀ gÉ`̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 ádÓL  áª∏c  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO ìÉ`̀à`̀à`̀aG  »`̀ a  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ø`̀ jCG ≈```̀ dEGh ø`̀ë`̀f ø```jCG É`̀æ`̀d äOó```M

.¬éàæ°S
  ¢ùeCG ,zè«∏îdG QÉÑNCG{`d âdÉbh
 QhO  √ô¶àæj  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿EG

 ôªà°ùæ°Sh Éfó¡L iQÉ°üb ∫òÑæ°S ÉæfCG áØ«°†e ,πª©dÉH A»∏e »FÉæãà°SG OÉ≤©fG
 √òg RhÉéJ ≈∏Y πª©dGh Iô«°ùªdG ∫Éªμà°SG πLCG øe ™«ªédG ™e ¿hÉ©àdG »a
 ¬MôW ºà«°S ôeCG  …CG  ¿CG  IócDƒe ,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH á«FÉæãà°S’G á∏MôªdG
 ±ó¡dG ¿ƒμ«°S ,A»°T …CG hCG á«fGõ«e hCG äÉMGôàbG AGƒ°S ,¿ÉªdôÑdG áÑb âëJ
 ø«à£∏°ùdG ¿EG  á∏FÉb ,øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ƒg ¬«a »HÉ«ædG πª©∏d  ∫hC’G
 ¥ƒ≤M  øe  ≥M  …CÉH  ¢SÉ°ùªdG  ΩóY  ≈∏Y  ¿Éà°üjôM  ájò«ØæàdG  hCG  á«©jô°ûàdG

.zøWGƒªdG hCG øWƒdG

 É¡H ôªj »àdG áÑ©°üdG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG ºZQ É¡dDhÉØJ øY âHôYCGh
 äÉ«fÉμeEG øe ìÉàe ƒg Ée πX »a äGRÉéfEG ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥≤ëj ¿CÉH ºdÉ©dG

.á«dÉM
(7¢U π«°UÉØàdG)

.πæjR ájRƒa |

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 äÉHôY π≤f ∫ƒM zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf Éªd Gó«cCÉJ
 Üô≤dÉH ójóédG É¡©bƒe ≈dEG ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T »a ΩÉ©£dG
 äQó°UCG AÉà°ûdG π°üa πÑb »æWƒdG øjôëÑdG OÉà°SG øe
 ÜÉë°UC’  í«àj  ¢`̀ù`̀eCG  Ωƒ``j  Éª«ª©J  áMÉ«°ùdG  áÄ«g
 ™bƒªdG  »a  π«é°ùàdG  ∫Ó≤à°S’G  ´QÉ°T  »a  äÉHô©dG
 π≤æd  GOGó©à°SG  áMÉ«°ùdG  áÄ«¡d  ™HÉàdG  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G

.ójóéà∏d á∏HÉb ô¡°T Ióe ôHƒàcCG 22 »a äÉHô©dG
 øjôëÑdG  OÉà°S’  á∏HÉ≤ªdG  áMÉ°ùdG  õ«¡éJ  º`̀Jh
 ,É≤Ñ°ùe  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  πÑb  øe  »æWƒdG
 IQÉfE’Gh êhôîdGh ∫ƒNódG  •É≤f  OóY õ«¡éJ É¡«a  ÉªH

.äGAGôLE’G øe Égô«Zh
 ¿CG  É¡ªgCG  ;π«é°ùà∏d  •hô°T IóY áÄ«¡dG  â©°Vhh

 É«æjôëH GQÉæjO 126 É¡©aO Öéj »àdG Ωƒ°SôdG »dÉªLEG 
 á≤£æªdG  ô«LCÉJh  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  áÑjô°V  %5  πª°ûJ
 ¿Éª°†dG  á©jOh  ™e  ,AÉHô¡μdGh  ™«ÑdG  •É≤f  è`̀eGô`̀Hh

.»æjôëH QÉæjO 100 áª«≤H
 ºjó≤J  ™`̀FÉ`̀H  π``c  ≈`̀∏`̀Y  Öéj  ¬```̀fCG  ≈`̀∏`̀Y  äOó``̀°``̀Th
 ∫ÉªcE’ QÉ©°SC’G ™e ÖæL ≈dEG  ÉÑæL ¬H á°UÉîdG áªFÉ≤dG
 Ióe  ø`̀e  π`̀eÉ`̀c  ô¡°T  ácQÉ°ûªdG  Ióe  ¿CGh  ,π«é°ùàdG

.ójóéà∏d á∏HÉb çóëdG
 ¿ƒμàd  äÉHô©∏d  πª©dG  äÉ`̀bhCG  áÄ«¡dG  äOóM  Éª«a 
 4`dG  áYÉ°ùdG  øe (AÉ©HQC’G-óMC’G) ´ƒÑ°SC’G  ΩÉjCG  ∫GƒW
 ájÉ¡f  äÓ£Y  »`̀ah  , kAÉ°ùe  10``̀ dG  áYÉ°ùdG  ≈`̀ dEG  Gô°üY
 ≈dEG Gô°üY 4`dG áYÉ°ùdG øe (âÑ°ùdG-¢ù«ªîdG) ´ƒÑ°SC’G

.ÉMÉÑ°U 12`dG áYÉ°ùdG
(8¢U π«°UÉØàdG)

:zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf Éªd Gó«cCÉJ

…QÉédG 22 ójóédG É¡©bƒe ≈dEG ΩÉ©£dG äÉHôY π≤f

 QhóH ¬JÉ°ù∏L ≈dhCG »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ô¶àæj
 ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe  ådÉãdG  OÉ≤©f’G
 37  º°†j  ºî°V  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫hó``̀L  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  Ωƒ`̀«`̀dG
 ≈∏Y  Ωƒ`̀«`̀dG  º¡à°ù∏L  »`̀a  äƒ°üj  PEG  ,ÉYƒ°Vƒe
 ,π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  Éeƒ°Sôe  13
 äÉahô°üe êGQOEGh ,óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©eh ≥jOÉæ°Uh
 AõL »a ±ô°üàdGh ,2020 á«fGõ«e øª°V áFQÉW
 ,áeOÉ≤dG  ∫É`̀«`̀LC’G  »WÉ«àMG  ÜÉ°ùM  ∫Gƒ``̀eCG  ø`̀e
 á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’G ájófC’Gh äÉ«©ªédG ¿ƒfÉbh

 ÜÉÑ°ûdG  ¿Gó`̀«`̀e  »`̀a  á∏eÉ©dG  á°UÉîdG  äÉÄ«¡dGh
 IOÉYEG  ¿ƒfÉbh  ,á°UÉîdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  á°VÉjôdGh
 ¢ù∏éªd  á«∏NGódG  áëFÓdGh  ,¢SÓaE’Gh  º«¶æàdG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀bh  ,á«ªæàdG  äGó`̀æ`̀°`̀S  QGó``̀°``̀UEGh  ,ÜGƒ``̀æ``̀dG
 π°ùZ á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh ô`̀¶`̀Mh ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG
 ,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdGh ,ÜÉgQE’G πjƒªJh ∫GƒeC’G
 áeÓ°ùdGh  π«é°ùàdG  ó`̀YGƒ`̀bh  ,»dÉ©dG  º«∏©àdGh

.Iô«¨°üdG øØ°ùdÉH á°UÉîdG áÑbGôªdGh
 ¬dÉªYCG  ∫hó`̀L  øª°V  ¢ù∏éªdG  ¢ûbÉæj  Éªc

 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀°`̀û`̀e É``̀gRô``̀HCG ;¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e 8
 ,»YÉªàL’G  ø«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  OGƒe  ióMEG  πjó©àH
 πª©dG  ¿ƒfÉb  πjó©Jh  ,äÉjó∏ÑdG  ¿ƒfÉb  πjó©Jh
 ™«é°ûJ ¿ƒ`̀fÉ`̀b  π`̀jó`̀©`̀Jh ,»``̀∏``̀gC’G  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a
 º«¶æàdG IOÉYEG ¿ƒfÉb πjó©Jh ,á°ùaÉæªdG ájÉªMh

.¢SÓaE’Gh
 øe IOQGƒdG πFÉ°SôdG ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°ùj Éªc
 ∫ƒM  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh

.áÑZôH ÉMGôàbG 15

Ωƒ«dG ÜGƒ``ædG ¢ù∏ée äÉ°ù∏L ≈``dhCG »a ¿ƒ``fÉ≤H ™``jQÉ°ûe 8h É``eƒ°Sôe 13

:zè«∏îdG QÉÑNCG{ `d ¿ƒ«æjôëH ÜÉÑ°T

 á∏`°UGƒ`ª`d  õ``aÉM  zπ``eC’G  ¥hó``æ°U{
QÉ`````μ`àH’G  ™`````«`é°ûJh  ´Gó`````HE’G

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M QGó°UEG ÜÉÑ°ûdG ø«æWGƒªdG øe OóY ø sªK
 AÉ°ûfEÉH 2020 áæ°ùd (64) ºbQ Éeƒ°Sôe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

.á«HÉÑ°ûdG äGQOÉÑªdGh ™jQÉ°ûªdG ºYód πeC’G ¥hóæ°U
 ÜÉÑ°ûdG äÉ«fÉμeEÉH ¬àdÓL ¿ÉªjEG ¢ùμ©j Ωƒ°SôªdG ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d GƒdÉbh
 ÓH πª©«°S ¥hóæ°üdG ¿CGh ,øWƒdG á°†¡f AÉæH »a πYÉØdG ºgQhOh »æjôëÑdG
 ƒª°S Oƒ¡L ¬JGP âbƒdG »a ø«æªãe ,∫ÉªYC’G IOÉjQh QÉμàH’G ™«é°ûJ ≈∏Y ∂°T
 ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG

.º¡JÉMƒª£d áHÉéà°SGh ÜÉÑ°û∏d ÉgQÉªãH âJCG »àdG ÜÉÑ°ûdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 åëÑdG  äÉ«∏ªY ¿CÉH  »fhôàμdE’Gh  …OÉ°üàb’G  øeC’Gh
 á©HÉàeh ó°UQ ÜÉ≤YCG »a É¡Jô°TÉÑe âªJ »àdG …ôëàdGh
 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG  ™bGƒe ≈∏Y ágƒÑ°ûe äÉHÉ°ùM
 è«°ùædGh »∏gC’G º∏°ùdG ójó¡Jh áæàØdG IQÉKEG ±ó¡à°ùJ
 áμ∏ªe  »`̀a  QGô≤à°S’Gh  ø``̀eC’G  á`̀Yõ`̀YRh  »YÉªàL’G
 øe  QGó`̀J  äÉHÉ°ùëdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCG  ,øjôëÑdG
 ÉjÉ°†b »a áeƒμëe äÉ«°üî°T πÑb øeh ,OÓÑdG êQÉN

.OÓÑdG êQÉN áHQÉgh á«HÉgQEG
 óª©àJ  IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ¬jƒ°ûJh  ™ªàéªdG  äÉfƒμe  ø«H  ábôØdGh  áæàØdG  ô°ûf
 á«Ø∏N  ≈∏Y  ,É¡«dEG  IAÉ°SE’Gh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQƒ°U
 ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ™«bƒJ

 á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ºà«°S ¬fCG ÉØ«°†e ,π«FGô°SEG
 áØdÉîe ø«eÉ°†e øe ¬ãÑJ  Éeh äÉHÉ°ùëdG  √òg ¿CÉ°ûH

.»YÉªàL’G è«°ùædGh »∏gC’G º∏°ùdG ÇOÉÑeh ¿ƒfÉ≤∏d
 OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  Oó°Th
 ΩóY  IQhô°V  ≈∏Y  »fhôàμdE’Gh  …OÉ°üàb’G  ø`̀eC’Gh
 øeCÓd áÄ«°ùªdG äÉHÉ°ùëdG √òg ™e »WÉ©àdG hCG πeÉ©àdG
 äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  ºà«°S  PEG  ,»æjôëÑdG  »YÉªàL’G
 ,ágƒÑ°ûªdG  É¡∏FÉ°Sôd  êhô`̀j  øe  πc  ó°V  á«fƒfÉ≤dG
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  »eóîà°ùeh  ø«æWGƒªdG  πμH  ÉÑ«¡e
 …ôëJh ,QòëdGh á£«ëdG »NƒJ IQhô°V »YÉªàL’G
 ô°ûf  IOÉ`̀YEG  Ωó`̀Yh  áeƒ∏©e  …CG  ô°ûf  óæY  á«bGó°üªdG
 AÉ≤à°SG  Ö∏£àj  …ò`̀dG  ô``eC’G  ,äGAÉ``̀ YOG  øe  êhô`̀j  Ée

.á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe äÉeƒ∏©ªdG

 êQÉN øe QGó``J äÉHÉ°ùM ™e π``eÉ©àdG øe Qò``ëJ á``«∏NGódG
QGô≤à°S’Gh øeC’G áYõYRh áæàØdG IQÉKEG ±ó¡à°ùJ øjôëÑdG

Ωó≤dG Iô``μd ∂∏ªdG á``dÓL ¢SCÉμH ≥``∏ëj ¥ô``ëªdG
:¿ÉMô°S π«ªL Öàc

 ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ÜÉ`̀fCG
 ÜÉÑ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ¥ôëªdG  ≥jôa  èjƒààd  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ  á°VÉjôdGh

 √Rƒa  ó©H  (43)  º`̀bQ  É¡àî°ùf  »a  ∂∏ªdG  ádÓL  ¢SCÉc  á≤HÉ°ùªd  Ó£H
 ≥jôØ∏d  É«îjQÉJ  ô°ûY  ™°SÉàdG  Ö≤∏dG  ƒ`̀gh  ,∞«¶f  ±ó¡H  óëdG  ≈∏Y
 áæjóe Ö©∏e ≈∏Y âª«bCG  »àdG á«FÉ¡ædG IGQÉÑªdG »a ∂dPh ,…hÉbôëªdG
 ±ó¡dG ¿ƒJôØjEG RôMCGh É«Ñ∏°S ∫hC’G •ƒ°ûdG ≈¡àfGh ,á«°VÉjôdG áØ«∏N

.(93) á≤«bódG »a ¥ôëª∏d ó«MƒdG
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) 

.ójGR øH ¬∏dGóÑY |
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 áØ«∏N  Iõ``̀FÉ``̀L{  á``̀fÉ``̀eCG  â`̀æ`̀°`̀TO
 Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀∏`̀d  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¿É``ª``∏``°``S  ø```̀H
 óªëe  ï«°ûdG  á°SÉFôH  z»æjôëÑdG
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ó°TGQ  øH
 »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG Ö``MÉ``°``U ¿Gƒ``````jO
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
www.)  Iõ```FÉ```é```dÉ```H  ¢```̀UÉ```̀î```̀dG
 (khalifabinsalman.bh
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e ≈``̀∏``̀Y iƒ``̀à``̀ë``̀j …ò``````̀dGh
 á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ø`̀Y  á«∏«°üØJ
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉÑªH ∞jô©àdG ≈dEG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ÉgôbCG  »àdG  ,AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 Ö«Ñ£dG Ωƒj{ OÉªàYÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée
 øe  ∫hC’G  AÉ`̀ ©`̀ HQC’G  »`̀a  z»æjôëÑdG
 ôÑà©jh  .ΩÉ``̀Y  π`̀c  ø`̀e  ôÑªaƒf  ô¡°T
 kÓeÉ°T  É k©Lôe  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ™bƒªdG
 IõFÉéd  Iô«ÑμdG  áª«≤dGh  Ö°SÉæàj  ÉªH
 Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N{
 G kô`̀jó`̀≤`̀J äAÉ``̀L »`̀à`̀dGh ,z»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 º¡JÉeÉ¡°SEG  ≈∏Y  ø««æjôëÑdG  AÉÑWCÓd
 »a  º¡æ«H  á«°ùaÉæàdG  ìhôd  É©«é°ûJh
 …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  ä’Éée
 øe  ójó©dG  ™bƒªdG  º°†jh  .»Ñ£dGh
 É¡aGógCGh IõFÉédÉH á«Øjô©àdG ΩÉ°ùbC’G

 ∫ƒ°üë∏d  Ωó≤àdG  •hô`̀°`̀Th  É¡JÉÄah
 πc  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  QÉ``̀Ñ``̀NC’Gh  ,É¡«∏Y
 ± qô©jh  ,IõFÉédG  ∫ÉªYCÉH  ≥∏©àj  Ée
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á``̀ fÉ``̀ eC’G AÉ`̀ °`̀†`̀YCÉ`̀H ™`̀bƒ`̀ª`̀ dG
 √òg ¿G  Éªc  ,QÉ«àN’G  áæéd  AÉ°†YCGh
 äGQGó`̀°`̀UEÉ`̀H  É`̀gó`̀aQ  ºà«°S  á°üæªdG
 äÉfÉ«Hh  IõFÉé∏d  ≈```̀dhC’G  áî°ùædG
 áaÉ°VEG  ,ø«cQÉ°ûªdGh  øjõFÉØdG  ∫ƒM
 ™`̀WÉ`̀≤`̀eh Qƒ``°``ü``dGh ô`̀jQÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ≈```̀ dEG
 á£°ûfC’G  ™«ªLh  á«≤«KƒàdG  ƒjó«ØdG
 Iõ`̀FÉ`̀é`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀ «`̀ dÉ`̀©`̀ Ø`̀ dGh
 ,√ô`̀cP  Qóéj  Éªe  .á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  É¡î°ùæH

 IõFÉéH  øjõFÉØdG  QÉ«àNG  áæéd  ¿CG
 Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N{
 äÉYÉªàLG  ó≤Y  π°UGƒJ  z»æjôëÑdG
 -»FôªdG  ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY- ájQhO
 ≥HÉ£J  ió```e  á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀eh  QhÉ`̀°`̀û`̀à`̀∏`̀d
 øY  IõFÉédG  π«æd  áe qó≤ªdG  çÉ`̀ë`̀HC’G
 ,áYƒ°VƒªdG ô«jÉ©ªdG ™e ≈dhC’G É¡àÄa
 í«°TôàdG  äÉÑ∏W  á°SGQód  áaÉ°VE’ÉH
 É kª∏Y  ,á«fÉãdG  É¡àÄa  øY  IõFÉédG  π«æd
 IOÉ¡°Th ´QO øe ¿ƒμàJ  IõFÉédG  ¿CÉH
 ø«àÄØdG  »a  õFÉa  πμd  á«dÉe  ICÉaÉμeh

.Q’hO ∞dCG 200 ´ƒªéªH

 Iõ`̀ FÉ`̀ é`̀ d »``̀ fhô``̀ à``̀μ``̀ dE’G ™``̀bƒ``̀ª``̀dG ø`̀ «`̀ °`̀ Tó`̀ J
»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀∏`̀d ¿É`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ S ø``̀ H á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N.∂∏ªdG ádÓL |

 ¢``üî°T  »``eÉ°ùdG  ÜÉ``£îdG :á``Ø«∏N ø``H  »``∏Y
É¡©e πeÉ©àdG º``««≤Jh á∏MôªdG äÉ``jóëJ áªμëH

 áØ«∏N  øH  »∏Y  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ°TCG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  ÜÉ`̀£`̀î`̀dÉ`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¬àdÓL π°†ØJ iód ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaÉH
 iQƒ°ûdG  »°ù∏éªd  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 ÜÉ£îdG Gòg ¿CG √ƒª°S GócDƒe ,ÜGƒædGh
 å∏ãªH  πÑ≤à°ùª∏d  ™eÉédG  QÉ`̀W’G  πãªj
 äGQÉ°ùªdG  º`̀YO  »a  πãªàªdG  ábÓ£f’G
 …OÉ°üàb’G  ƒªædG  õjõ©Jh  ájƒªæàdG
 ≈∏Y  √ƒª°S  Oó°Th  ,»°SÉ«°ùdG  Qƒ£àdGh
 äÉjóëJ  áªμëH  n¢ü qnî n°T  ÜÉ£îdG  ¿CG

 á«Ø«ch  É¡©e  πeÉ©àdG  º««≤Jh  á∏MôªdG
 ,ÉbGô°TG ôãcCG  óZ ƒëf ≥KGƒdG ¥Ó£f’G
 ó©H  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ƒªædG  ≈``̀dEG  IOƒ`̀©`̀dÉ`̀H
 É¡°Vôa  »`̀à`̀dG  ±hô``̀¶``̀dG  ø`̀e  »`̀aÉ`̀©`̀à`̀dG
 …òdGh  ,z19-  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ºYódG  π°†ØH  ¬©e  áeƒμëdG  â∏eÉ©J
 á«aôëH  »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  »μ∏ªdG  ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh
 âæμªJ å«M ,¬JÉª¶æeh ºdÉ©dG É¡H ó¡°T
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ódGƒdG ô«eC’G
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh AGQRƒdG ¢ù«FQ
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh

 øe  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G
 áëFÉédG  äÉjóëJ  ™e  ìÉéæH  πeÉ©àdG
 ¬JCÉWh  ∞«ØîJh  ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  ™æeh
 Üô```̀YCGh .…OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 øY  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ƒª°S
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »fÉ¡àdG ¥ó°UCG
 QhO  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  áÑ°SÉæªH  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG
 »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe  ådÉãdG  OÉ≤©f’G
 ,ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏éªd  »fÉãdG
 ÜÉàc  »a  IójóL  áëØ°U  πμ°ûj  …ò`̀dGh
 ôîØj  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG
 è°†f øe ¬«dEG â∏°Uh ÉªH Ωƒ«dG ™«ªédG

.ôgGõdG ó¡©dG πX »a Qƒ£Jh

 ΩÉ``©dG  ó``FÉ≤dG  ø``e  á``Äæ¡J  á``«bôH  ≈``≤∏àj  ∂``∏ªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 øcôdG  ô«°ûªdG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ`̀©`̀dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG
 ådÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO ìÉààaG  ¬àdÓL ájÉYQ áÑ°SÉæªH  ,øjôëÑdG

.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe
 ádÓéd  á«eÉ°ùdG  áª∏μdG  ¿G  ¬à«bôH  »a  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ócCGh
 ó©Hh  á¨«∏H  ø«eÉ°†eh  á≤«ªY  áªμM  âæª°†J  ióØªdG  ∂∏ªdG
 É k°Uƒ°üN ¬H ióà≤j É k°SGôÑf á«eÉ°ùdG áª∏μdG ¿ƒμà°S å«M ,ô¶f
 øeC’G  õjõ©Jh  ,»æWƒdG  OÉ°üàbÓd  ™jô°ùdG  »aÉ©àdG  ∫Éée  »a
 »ªbôdG  ∫ƒëàdGh  »FGò¨dG  AÉ`̀Ø`̀à`̀c’Gh  »bÉÑà°S’G  »ë°üdG

 QÉªãà°SGh ¢Uôa ™jƒæJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ÜÉÑ°ûdG ø«μªJ IOÉjRh
.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a áaÉ°†ªdG áª«≤dG

 ¿G áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG ócCG Éªc
 ΩÉªàg’G ∫ÓN øe øWGƒªdG äÉLÉ«àM’ áªFGódG ¬àdÓL á©HÉàe
 πgÉc  AÖ`̀Y  øe  ∞«ØîàdG  »a  ºgÉ°ùà°S  ,¬àeÓ°Sh  ¬àë°üH

.ºdÉ©dG ¬H ôªj …òdG AÉHƒdG äÉ«YGóJ AGôL øWGƒªdG
 ≈∏Y ¬∏dG  ºjój  ¿G  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÉYOh
 ºjój ¿CGh ôª©dG ∫ƒWh IOÉ©°ùdGh áë°üdG øeC’G áª©f ¬àdÓL
 QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  Iô«°ùªd  G kóæ°Sh  G kôNP  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL

.√É£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y Oó°ùjh

 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°ûà°ùe
 âjôZQÉe  Ió«°ùdG  ,á«Ñ«°†≤dG  ô°üb  »a  ¢ùeCG  ìÉÑ°U ¬ÑàμªH
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  IQÉØ°S  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ,…OQÉf

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód
 øY  ÉHô©e  ,…OQÉ`̀f  âjôZQÉe  Ió«°ùdÉH  √ƒª°S  Ö`̀MQh
 »îjQÉàdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ábGó°üdG  ábÓY  iƒà°ùªH  √RGõ`̀à`̀YG
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ºFÉ≤dG
 GócDƒe ,øjôªà°ùe QÉgORGh AÉªf øe ¬H º°ùàJ Éeh á≤jó°üdG
 øjó∏ÑdG ídÉ°üeh äÉ©∏£J Ωóîj ÉªH ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe √ƒª°S

.á©ØæªdGh ô«îdÉH Éª¡«∏Y Oƒ©j Éeh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh

π`̀ Ñ`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j AGQRƒ````````````̀ dG ¢```̀ù```̀«```̀FQ QÉ``̀ °``̀ û``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ e
á``̀ «``̀ μ``̀ jô``̀ eC’G IQÉ```̀Ø```̀°```̀ù```̀dG ∫É```̀ ª```̀ YCÉ```̀ H º```̀FÉ```̀≤```̀dG

 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH
 ƒª°S  ø««©J  áÑ°SÉæªH  ¬d  áÄæ¡ªdG  ¬àdÓL  á«bôH  ≈∏Y  G kOQ  ∂dPh  á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO

.ó¡©∏d kÉ«dh ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G π©°ûe ï«°ûdG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  á«bôÑdG  »a  âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG  ƒª°S  Üô``̀YCGh
 ø«H  Ió«WƒdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ô°UGhCG  É kæªãe áÑ«£dG  ájƒNC’G  √ôYÉ°ûe ≈∏Y ióØªdG
 ø«H ¿hÉ©àdÉH AÉ≤JQ’Gh Égõjõ©J ≈dEG ¬©∏£J √ƒª°S G kócDƒe ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
 Éª¡ëdÉ°üe áeóN »a Ö°üj ÉªH ÖMQCG ¥ÉaBG ≈dEG ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG
 Ωó≤àdG πc øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°ûdh á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àdÓéd É k«æªàe ,ácôà°ûªdG

 .áª«μëdG ¬àdÓL IOÉ«b πX »a AÉNôdGh QÉgOR’Gh
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏Jh
 ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH
 ƒª°S  ø««©J  áÑ°SÉæªH  ¬d  áÄæ¡ªdG  √ƒª°S  á«bôH  ≈∏Y  G vOQ  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO

.ó¡©∏d É v«dh ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G π©°ûe ï«°ûdG
 ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN øY ¬à«bôH  »a  âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ƒª°S  ÜôYCGh
 IQOÉÑªdG  √òg  É kæªãe  ,ábOÉ°üdG  ájƒNC’G  √ôYÉ°ûe  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  Ió«WƒdGh  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ô°UGhC’  Ió°ùéªdG  áªjôμdG
 ¿CGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°S  ≈∏Y  ºjój  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  É k«YGO  ,ø«≤«≤°ûdG
 áª«μëdG  IOÉ«≤dG  πX  »a  QÉ``gOR’Gh  Ωó≤àdGh  ójõªdG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ≥≤ëj

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏Jh
 ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ≈∏Y G kOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG
 ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  π©°ûe  ï«°ûdG  ƒª°S  ø««©J  áÑ°SÉæªH  ¬d  áÄæ¡ªdG  √ƒª°S  á«bôH

.ó¡©∏d kÉ«dh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  á«bôÑdG  »a  âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ƒª°S  Üô`̀YCGh
 √ôYÉ°ûe ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  Ió«WƒdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ô°UGhCG  É kæªãe  áÑ«£dG  ájƒNC’G
 ∫hC’G ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd É k«æªàe ,ø«≤«≤°ûdG
 Ωó≤àdG  πc  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°ûdh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  πX »a  QÉ`̀gOR’Gh

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N

 øH ó``̀dÉ``̀N ï`̀«`̀ °`̀û`̀ dG ƒ`̀ª`̀°`̀S ø``ª``K
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ,á«æjôëÑdG  á«Ñªdh’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 Iô°†ëd  »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG  ø«eÉ°†e
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 …òdGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 QhO ìÉààaÉH ¬∏°†ØJ iód ¬àdÓL √É≤dCG
 »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe ådÉãdG  OÉ≤©f’G
 ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG
 º¡°ùj ÉªH ≥jôW áWQÉN πμ°ûj …òdGh
 QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõe ≥«≤ëJ »a

     .á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªd
 »μ∏ªdG  ¬«LƒàdÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ¿ód  øe  »eÉ°ùdG
 º`̀Yó`̀d zπ``````̀eC’G ¥hó``̀æ``̀°``̀U{ AÉ``̀°``̀û``̀fEÉ``̀H
 ,á«HÉÑ°ûdG  äGQOÉ``Ñ``ª``dGh  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ¢ùμ©j  …ò```dGh
 ,ÜÉÑ°ûdG  ¬FÉæHCÉH  ¬àdÓéd  ø«ªFGódG
 á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀S’G Iõ``̀«``̀cô``̀ dG º``gQÉ``Ñ``à``YÉ``H
 á∏eÉ°ûdG  áeƒªjó∏d  ∑ôëªdG  π©°ûªdGh

.OÓÑdG »a
 øH ó``dÉ``N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S ∫É````bh
 »μ∏ªdG  ¬«LƒàdG  ¿EG{  :áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ≈∏Y ó`̀cDƒ`̀j π``̀ e’G ¥hó`̀æ`̀°`̀U AÉ`̀°`̀û`̀fEÉ`̀H
 Iô°†M  ódGƒdG  …ó«°ùd  áÑbÉãdG  ájDhôdG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ÜÉÑ°û∏d  ºYódG  á∏°UGƒe »a ,áØ«∏N ∫BG
 º¡JGQób  ôjƒ£J  π`̀LG  ø`̀e  »æjôëÑdG
 º`̀¡`̀JAÉ`̀Ø`̀c ™````aQh º`̀¡`̀ JGQÉ`̀ ¡`̀e π`̀≤`̀ °`̀Uh
 ácQÉ°ûª∏d  á≤ãdG  º¡ëæeh  º¡æ«μªJh

.z»æWƒdG OÉ°üàb’G á«ªæJ »a á∏YÉØdG
 É`̀g’hCG  »àdG  á≤ãdG  √ƒª°S  øªKh
 ï«°ûdG  ƒª°ùd  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  ∂∏ªdG
 ¥hóæ°üdG  ¢ù«°SCÉJ  á©HÉàªH  ,ÜÉÑ°ûdG
 √ƒª°S GócDƒe ,¬dÉªYCG  ≈∏Y ±Gô°TE’Gh
 ƒª°S É¡dòÑj »àdG Iõ«ªàªdG Oƒ¡édG ¿CG
 ºYód  áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ô°UÉf  ï«°ûdG
 §£îdG ∫ÓN øe ,áμ∏ªªdG »a ÜÉÑ°ûdG
 »a â`̀ª`̀¡`̀°`̀SG á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dGh

 πgÉ©∏d  Iôªà°ùªdG  äÉ¡«LƒàdG  ò«ØæJ
 á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  ≥≤ëJ  »àdG  ,ióØªdG
 ƒëf ÜÉÑ°ûdÉH ™aóJ »àdGh ,áeGóà°ùªdG
 »àdGh  ,áØ∏àîªdG  ™jQÉ°ûªdG  ¥Ó``̀WEG
 á«ªæJh AÉæH »a ÜÉÑ°ûdG QhO øe Rõ©J

.™ªàéªdG

πeC’G ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH »μ∏ªdG ¬«LƒàdÉH ó«°ûj óªM øH ódÉN

.óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S |

  ó¡©dG »``dh h AGQRƒ``dG ¢``ù«FQh ∂``∏ªdG
âjƒμdG ô``«eCG øe ôμ°T äÉ``«bôH ¿ƒ``≤∏àj
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¢`̀SCGô`̀ J
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d
.AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G
 äÉ¡«LƒàdÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée OÉ°TCG
 ÜÉ£îdG É¡æª°†J »àdG á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG
 OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG »a ióØªdG
 ÉªHh  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe
 á∏«Ñf  äÉjÉZ  øe  É¡æ«eÉ°†e  »a  ¬à∏ªM
 áeƒμëdG  É¡©°†J  ájƒªæJ  ±Gó````̀gCGh
 É k°SGôÑfh  É¡éeGôH  ájƒdhCG  ¢`̀SCGQ  ≈∏Y
 øjôëÑdG  ≥jôa  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  áaÉμd  πª©∏d
 áë∏°üe  ≥«≤ëJ  ≈`̀ dEG  ±OÉ`̀¡`̀dG  ó`̀MGƒ`̀dG
 äÉ©∏£J  á«Ñ∏àd  ø``WGƒ``ª``dGh  ø``Wƒ``dG
 øe  ójõªdG  ƒëf  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓL
 Qƒ£àdGh  …ƒªæàdG  Ωó≤àdGh  QÉ``̀gOR’G
 É kgƒæe  ,á«æWƒdG  á°†¡æ∏d  »`̀HÉ`̀é`̀jE’G
 á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ™°Vh ¿CÉH ¢ù∏éªdG
 º¡°ù«°S  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀e  á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ájƒªæàdG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ó``̀aQ  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a
 åjóëàdGh  Ωó≤àdG  Iô«°ùe  á∏°UGƒeh
 Iô°†M  iDhQ  ≥`̀ ah  É¡éFÉàf  ó°üMh

 .ióØªdG πgÉ©dG ádÓédG ÖMÉ°U
 QGô≤dÉH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ÖMQ  ºK
 áμ∏ªªdG  AGQRh  ¢ù∏ée  ø`̀e  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 ΩOÉ``̀N á`̀ °`̀SÉ`̀ Fô`̀H á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG
 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 ™e  åMÉÑàdÉH  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY
 á°SÉFQ iƒà°ùe ™aôd »æjôëÑdG ÖfÉédG
 AÉ«dhCG  ≈dEG  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG  ¢ù∏ée
 å«M  ,ø«≤«≤°ûdG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dÉ`̀H  Oƒ`̀¡`̀©`̀dG
 Iƒ£îdG  √ò¡H  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  OÉ`̀°`̀TCG
 øjó∏ÑdGh ø«JOÉ«≤dG ¢UôM ó°ùéJ »àdG
 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG »eÉæJ ≈∏Y ø«≤«≤°ûdG
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G á`̀cGô`̀ °`̀ û`̀ dG õ`̀ jõ`̀©`̀ Jh
 ≥«≤ëàd  Ió©°UC’G  áaÉc  ≈∏Y  πeÉμàdGh

 .ácôà°ûªdG Éª¡«Ñ©°T äÉ©∏£J
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  Üô```̀YCG  É`̀gó`̀©`̀H
 π©°ûe  ï«°ûdG  ƒª°ùd  ¬JÉ«æªJ  ≠dÉH  øY
 áÑ°SÉæªH  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG  ô`̀HÉ`̀é`̀dG  ó``̀ª``̀MC’G
 ÖMÉ°U  πÑb  ø`̀e  ó¡©∏d  É`̀ k«`̀dh  ¬à«cõJ
 óªMC’G  ôHÉédG  ±Gƒ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG
 Ée  ≥«≤ëJh  ¬æWh  áeóN  »a  ≥«aƒàdG
 ≥«≤°ûdG  »àjƒμdG  Ö©°ûdG  ¬«dEG  ™∏£àj

 ô«eCG  ƒª°ùd  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  πX  »a
.âjƒμdG ádhO

 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ô`̀Ñ`̀Y  ∂``̀dP  ó`̀©`̀H
 ∞`̀bh QGô``̀≤``̀H ΩGõ```̀à```̀d’G ¬`̀JÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀J ø``̀Y
 ¿Éé«HQPCG  ájQƒ¡ªL  ø«H  QÉædG  ¥ÓWG
 ƒfQƒZÉf º«∏bEG  »a É«æ«eQCG  ájQƒ¡ªLh
 »°SÉ«°S  πM  ≈`̀ dEG  π°UƒàdGh  ñÉ`̀HGQÉ`̀c
 »a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  Éª¡æ«H  ´Gõ``̀æ``̀dG  π`̀ë`̀d

.øjó∏ÑdG »a º∏°ùdGh øeC’G ≥«≤ëJ
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Qó``̀°``̀UCG  É`̀gó`̀©`̀H
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh AGQRƒ`````̀dG ≈```̀dEG ¬`̀JÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J
 ≈∏Y  OhOô``dG  »a  ´Gô°SE’ÉH  á«eƒμëdG
 ¿Ééd  øe  IOQGƒ``dG  äÉÑ∏£dGh  á∏Ä°SC’G
 ∂``dPh  ÜGƒ``̀æ``̀ dGh  iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG  »°ù∏ée
 ø«H ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y É`̀ k°`̀Uô`̀M

.á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG
 ≈°ù«Y øH ô°SÉj QƒàcódG ≈dOCG óbh
 AGQRƒdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ô°UÉædG
 …ò`̀dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ´ÉªàLG  Ö≤Y
 á«æ≤J  ôÑY  ó©oH  øY  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó≤Y

 :»dÉàdG íjô°üàdÉH »FôªdG ∫É°üJ’G
 äGôcòªdG »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ô¶f
 òîJGh  ¬`̀dÉ`̀ª`̀YCG  ∫hó``̀L  ≈∏Y  á`̀LQó`̀ª`̀dG

 :»∏j Ée äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH
 ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ™∏WG  :k’hCG
 »a  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  AGOCG  è`̀FÉ`̀à`̀f
 ihÉμ°ûdGh äÉMôà≤ª∏d »æWƒdG ΩÉ¶ædG
 ôHƒàcCG  ø`̀e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``N  (π`̀°`̀UGƒ`̀J)
 Aƒ°V  »a  ,2020  ôÑªàÑ°S  ≈`̀dEG  2019
 ¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  áYƒaôªdG  IôcòªdG
 â°ùμY  »àdGh  ,á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  øe
 »a  á«eƒμëdG  áeóîdG  ºjó≤J  iƒà°ùe
 ,π°UGƒJ  ΩÉ¶f  ≈dEG  áª°†æªdG  äÉ¡édG
 ∂dPh ,¿B’G ≈àM á¡L 41 ÉgOóY ≠dÉÑdG
 π°UGƒàdG  á«dÉ©a  ióe ¢SÉ«b  ≈∏Y kAÉæH
 øª°V ihÉμ°ûdG  πMh øjó«Øà°ùªdG  ™e
 k’ƒ`̀ °`̀Uh IOó``ë``ª``dG á`̀«`̀æ`̀eõ`̀dG Iô`̀à`̀Ø`̀ dG
 20  â≤≤M  ó`̀bh  .øjó«Øà°ùªdG  É°Vôd
 ΩÉ¶ædG  »a  AGOCG  π°†aCG  á«eƒμM  á¡L
 ¥ÉØJG  øª°V  OôdÉH  É¡eGõàdG  ≈∏Y  kAÉæH
 ºJ  á`̀¡`̀L  13  É¡æe  ,á`̀eó`̀î`̀dG  iƒà°ùe
 É¡ªjôμJ ºà«°Sh 2019 ΩÉY »a É¡ªjôμJ
 ,»dGƒàdG  ≈∏Y  á«fÉãdG  Iôª∏d  ΩÉ©dG  Gòg
 É¡ªjôμJ  ºà«°S  äÉ¡L  7  ¿CG  ø«M  »`̀a
 äÉ¡édG  ºjôμJ  ºà«°S  å«M  ,Iôe  ∫hC’
 AGOCG  π°†aCG  äGP  øjô°û©dG  á«eƒμëdG

 QGôªà°S’G ≈∏Y É¡ãMh Égõ«ØëJ ±ó¡H
 áHƒ∏£ªdG  IOƒédÉH  É¡JÉeóN  ºjó≤J  »a
 ≈∏Y á«eƒμëdG äÉ¡édG áaÉc ™«é°ûJh
 Éªd  ≈∏YCG  IOƒéH  π°†aCG  äÉeóN  ºjó≤J
 IAÉØc  õjõ©J  »`̀a  »°ù«FQ  QhO  ø`̀e  ¬`̀d
 äÉeóîdÉH  AÉ≤JQ’Gh  »eƒμëdG  πª©dG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d á``̀eó``̀≤``̀ª``̀dG á`̀ «`̀ eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 É k«©°S  AGƒ``̀°``̀S  ó``̀M  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 óbh  ,É`̀°`̀Vô`̀dG  ä’ó`̀©`̀e  ≈`̀∏`̀YCG  ≥«≤ëàd
 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U å``̀M
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 á«ªgCG  ≈∏Y  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ihÉμ°ûd  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  á©HÉàe
 áYô°ùH  É¡∏M  ≈∏Y  πª©dGh  ø«æWGƒªdG
 ø«∏eÉ©àªdG É°VQ ≥«≤ëàd á«dÉY IOƒLh
 ¬Lh  Éªc  .á«eƒμëdG  äÉ¡édG  √òg  ™e
 äGQOÉÑªdG øe ójõªdG ∫ÉNOG ≈dEG √ƒª°S
 πμ°ûH  π°UGƒJ  ΩÉ¶f  ø`̀e  Qƒ£J  »àdG
 ¬`̀à`̀Yô`̀°`̀Sh Oô```̀ dG IOƒ```̀L º`̀«`̀«`̀≤`̀J í`̀«`̀à`̀j
 äÉMGôàb’G  ™e  πeÉ©àdG  »a  ™°SƒàdGh

.ø«∏eÉ©àªdG øe áeó≤ªdG
 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ó`̀ª`̀à`̀YG  :É`̀ k«`̀fÉ`̀K
 áμ∏ªe  »a  2020  ¿Éμ°S  OGó©J  äÉfÉ«H
 ,á«∏NGódG ôjRh É¡°VôY »àdGh øjôëÑdG

 á∏«d »a áμ∏ªªdG ¿Éμ°S OóY ¿CG äô¡XCGh
 17 ≥aGƒJ »àdG OGó©à∏d »æeõdG OÉæ°S’G
 ,áª°ùf 1^501^635 ƒg 2020 ¢SQÉe
 ¬Yƒªée  Ée  º¡æe  ¿ƒ«æjôëÑdG  πμ°ûj
 Éªæ«H %47^4 áÑ°ùæH áª°ùf 712^362
 789^273  ø««æjôëÑdG  ô«Z  Oó`̀Y  ≠∏H

.%52^6 áÑ°ùæH áª°ùf
 ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :É kãdÉK
 ä’É°üJÓd  á°ùeÉîdG  á«æWƒdG  á£îdG
 ,É`̀gOÉ`̀ª`̀à`̀YÉ`̀H QGô````̀b ´hô``°``û``e ≈``̀∏``̀Yh
 ä’É°üJÓd  á«æWƒdG  á£îdG  Oó`̀ë`̀Jh
 É¡JÉ°SÉ«°Sh  áeƒμëdG  á«é«JGôà°SG
 ∫ÓN  ä’É°üJ’G  ´É£b  ¿CÉ°ûH  áeÉ©dG
 º`̀gCG  ø`̀eh  ,á∏Ñ≤ªdG  çÓ`̀ã`̀dG  äGƒæ°ùdG
 ôjƒ£J  ∫Éªμà°SG  á£îdG  ¬«dEG  ±ó¡J  Ée
 ¢†jô©dG  ¥É£æ∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áμÑ°ûdG
 øcÉ°ùªdG  ™«ªéd  É¡à«£¨J  óàªJ  å«ëH
 ,ádƒ≤©eh  ádOÉY  QÉ©°SCÉH  äÉ°ù°SDƒªdGh
 ºjó≤J ¿CÉ°ûH á∏eÉμdG IGhÉ°ùªdG ≥«≤ëJh
 »a âf »H ácô°T QhO õjõ©Jh äÉeóîdG
 ±É«dCÓd á«æWƒdG á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
 õjõ©J ≈dEG á£îdG ±ó¡J Éªc ,ájô°üÑdG
 á∏≤æàªdG ä’É°üJ’G ´É£b »a á°ùaÉæªdG
 ¢ùeÉîdG  π«édGh  …OOô`̀à`̀dG  ∞«£dGh

 ≈```̀dEGh ø``̀e »``̀ dhó``̀ dG §``̀Hô``̀dG ô`̀ «`̀ aƒ`̀ Jh
 OÉ°üàb’G ôjƒ£J ±ó¡H ∂dPh øjôëÑdG

 .áμ∏ªªdG »a »ªbôdG
 ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É k©HGQ
 á«YÉæ°U  ≥WÉæe  á©HQCG  á«ª°ùJ  IOÉ`̀YEG
 áYÉæ°üdG IQGRƒd á©HÉJ á©Ñ°S π°UCG øe
 èeO  ó©H  ∂`̀ dPh  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 á≤£æe  á«ª°ùJ  IOÉ```YEG  É¡æeh  É¡°†©H
 á≤£æe  ≈``̀dEG  á«YÉæ°üdG  Iôà°S  ∫Éª°T
 á«ª°ùJ  IOÉ`````YEGh  ,á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  Iô`̀à`̀°`̀S
 ≈dEG  á«YÉæ°üdG  IÉØ°üªdG  ∫Éª°T  á≤£æe
 º°V  ó©H  á«YÉæ°üdG  ô«eÉ©ªdG  á≤£æe
 á«YÉæ°üdG  IÉ`̀Ø`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ∫É`̀ª`̀°`̀T  á≤£æe
 ,á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ô`̀«`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e ≈```̀ dEG
 ÜƒæL  á≤£æe  á«ª°ùJ  IOÉ`̀YEG  áãdÉãdGh
 á≤£æe  É¡ª°SG  íÑ°ü«d  á«YÉæ°üdG  ÉÑdCG
 á≤£æe á«ª°ùJ IOÉYEG á©HGôdGh ,´ qQõªdG
 É¡ª°SG  íÑ°ü«d  á«YÉæ°üdG  Iôà°S  QGhO
 ,á«YÉæ°üdG  »°ùë∏dG  á≤£æe  ójóédG
 á«YÉæ°üdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ≈≤ÑJ  ø`̀«`̀M  »`̀a
 ≈∏Y  IQGRƒ∏d  á©HÉàdG  iô`̀NC’G  çÓãdG
 ¿Éª∏°S  áæjóe  »`̀gh  É¡JÉ«ª°ùe  ¢ùØf
 ¿Éª∏°S  AÉ`̀æ`̀«`̀e  á`̀≤`̀£`̀æ`̀eh  ,á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 á«YÉæ°üdG  Iô«ØM  á≤£æeh  ,á«YÉæ°üdG

 Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG Aƒ°V »a ∂dPh

 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  øe  ¢Vô¨dG

 .áMÉ«°ùdGh

 ¢ù∏ée  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SG  :É``̀ k°``̀ù``̀eÉ``̀N

 É¡à≤≤M  »àdG  Ió«édG  èFÉàædG  AGQRƒ`̀dG

 ¢üàîj  Éª«a  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g

 π≤ædGh  êÉàfE’G  äÉYÉ£b  IAÉØch  AGOCÉH

 π°üa ∫ÓN AÉªdGh AÉHô¡μ∏d  ™jRƒàdGh
 É k«FÉæãà°SG  ¿É`̀c  …ò``̀dGh  2020  ∞«°U
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ±hôX ÖÑ°ùH
 Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG ∫ÓN øe ∂dPh
 AÉHô¡μdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh  ø`̀e  ¢`̀Vô`̀¨`̀dG
 äGAGôLE’G  É k°†jCG  âdhÉæJ  »àdG  AÉªdGh
 áÄ«¡dG  É¡JòîJG  »àdG  äGOGó`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh
 É¡££Nh  AÉHô¡μdG  ΩGóîà°SG  ó«°Tôàd
 øe ¬`̀Jò`̀î`̀JG É`̀ª`̀Hh ,∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò``̀g »`̀a
 áëFÉédG  á¡LGƒªd  ájRGôàMG  äGƒ£N
 ≈`̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H π`̀ª`̀©`̀dG á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh
 É¡JGóéà°ùeh AÉªdGh AÉHô¡μdG ™jQÉ°ûe
 áμÑ°ûdG ájOÉªàYG IOÉjR »a º¡°ùJ »àdGh
 óaQ ¿Éª°Vh á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aQh
 πØμJh  ábÉ£dÉH  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG
 ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d äÉLÉ«àM’G ø«eCÉJ
 ≈∏Y  IhÓ``Y  áμ∏ªªdG  »`̀a  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ,á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG  IOÉjRh  ôjƒ£J
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ≈``æ``KCG å`̀«`̀M
 »a  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«¡d  ájôjƒ£àdG
 π≤ædGh  ™`̀jRƒ`̀à`̀dGh  êÉ``à``fE’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b
 äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏J  »`̀a  âª¡°SCG  »àdG
 ¢†ØNh AÉªdGh AÉHô¡μdG øe á«eÉæàªdG
 ≈dEG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ´É£≤fG  ä’ó©e

 .á°†Øîæe OhóM
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh  :É k°SOÉ°S
 ≈`̀ dEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fG  ≈`̀∏`̀Y
 ∫ƒ°üëdG  ¿CÉ°ûH  ÉjƒZÉf  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀H
 ∫OÉ©dG  º°SÉ≤àdGh  á«æ«édG  OGƒªdG  ≈∏Y
 øY á`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG ™`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀∏`̀d ∞`̀ °`̀ü`̀æ`̀ª`̀dGh
 ´ƒæàdG  á«bÉØJÉH  ≥ë∏ªdG  É¡eGóîà°SG
 ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG ±ó`̀¡`̀jh .»`̀Lƒ`̀dƒ`̀«`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y º`̀«`̀¶`̀æ`̀J ≈```̀ dEG
 ´ƒæàdÉH  á≤∏©àªdG  á«æ«édG  OQGƒ`̀ª`̀ dG
 ø«H  »fGƒ«ëdGh  »JÉÑædG  »Lƒdƒ«ÑdG
 á¡édGh  OQGƒªdG  √ò¡d  áeó≤ªdG  á¡édG
 OQGƒªdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH Ωƒ≤J »àdG

 .É¡eGóîà°S’
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥``aGh  :É k©HÉ°S 
 ≈`̀ dEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fG  ≈`̀∏`̀Y
 ±ó¡Jh ≥ÑFõdG  ¿CÉ°ûH  ÉJÉeÉæ«e á«bÉØJG
 ¿É°ùf’G  áë°U  ájÉªM  ≈`̀ dEG  á«bÉØJ’G
 øeh  ájô°ûÑdG  äÉKÉ©Ñf’G  øe  ¬àÄ«Hh
 ™°†Jh  ,¬`̀JÉ`̀Ñ`̀cô`̀eh  ≥ÑFõdG  äÉ`̀bÓ`̀WEG
 äGQOÉÑªdGh ¬JÉeGóîà°SG ≈∏Y §HGƒ°V

 .äÉ≤«Ñ£J IóY »a ¬°†Øîd
 ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É kæeÉK
 ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH ìGôàbG
 á«Ñ£dG  ¢û«àØàdG  äÓªM  ∞«ãμJ  ¿CÉ°ûH
 É k«∏©a  ¬≤≤ëàd  ∫Éª©dG  √ÉéJ  á«FÉbƒdGh
 É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀LE’G  ∫Ó`̀N ø`̀e
 á«ªæàdGh πª©dG IQGRhh áë°üdG IQGRh

.¢Uƒ°üîdG Gòg »a á«YÉªàL’G
 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  å`̀ë`̀H  :É`̀ k©`̀°`̀SÉ`̀J
 òîJGh  áÑZôH  äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G  ø`̀e  GOó``̀Y
 ≥∏©àJh  áÑ°SÉæªdG  äGQGô`̀≤`̀ dG  É¡fCÉ°ûH
 á«FÉæédG  ihÉ``Yó``dÉ``H  äÉ`̀Ñ`̀Zô`̀ dG  ∂`̀∏`̀J
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sh »`̀ a
 QƒeCG  AÉ«dhCG  ≈∏Y  IQô≤ªdG  Ωƒ°SôdÉHh
 á«∏«gCÉàdG õcGôªdG »a ø«bÉ©ªdG ÜÓ£dG
 ,áëFÉédG ÖÑ°ùH âØbƒJ »àdG á°UÉîdG
 á`̀à`̀bDƒ`̀e Oƒ`̀≤`̀©`̀H ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG AÉ```̀Ñ```̀WC’Gh
 ø«ãMÉÑdG  äÉ°VôªªdGh  ø«°VôªªdGh

.πªY øY
 ,á``̀ jQGRƒ``̀ dG ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG ó`̀æ`̀H »``̀ah
 ´ÉªàL’G  èFÉàæH  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò`̀NCG
 ∫hó`̀H  πª©dG  AGQRh  áæé∏d  ¢SOÉ°ùdG
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 ôjRh  øe  ´ƒaôªdG  ôjô≤àdG  ∫Ó`̀N  øe

.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG

ó©H øY ó¡©dG »dh á°SÉFôH ájOÉ«àY’G ¬à°ù∏L ∫ÓN

 á∏«Ñf ±GógCGh äÉjÉZ øe »eÉ°ùdG ÜÉ``£îdG ¬æª°†J ÉªH ó«°ûj AGQRƒdG ¢``ù∏ée
Ωó≤àdG á∏°UGƒeh ájƒªæàdG Iô«°ùªdG óaQ õjõ©J »a º¡°ù«°S ò«ØæàdG ™°Vƒe á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ™°Vh

Oƒ¡©dG AÉ«dhCG ≈dEG ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ¢ù∏ée á°SÉFQ iƒà°ùe ™aQ …Oƒ©°ùdG AGQRƒdG ¢ù∏ée QGô≤H ÖMôj ¢ù∏éªdG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 ∫BG  ó``̀ª``̀M ø```̀H  ¿É``ª``∏``°``S  ô```̀ «```̀ eC’G
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``̀∏``̀YC’G
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  AGQRƒ````````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 êÉ¡àfG  »`̀a  Iôªà°ùe  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 πμd  åjóëàdGh  ôjƒ£àdG  á°SÉ«°S
 ájƒªæàdGh  á«eóîdG  äÉYÉ£≤dG
 ≈dEG  á«eGôdG  äÉ¡LƒàdG  Ωóîj  ÉªH
 É`̀¡`̀FGOCG  ôjƒ£J  õjõ©J  á∏°UGƒe
 ø«æWGƒª∏d  äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh
 ,á«dÉY  IOƒLh  õ«ªàH  ø«ª«≤ªdGh
 øe ≥`̀≤`̀ë`̀J É`̀ª`̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀S É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 »àdGh ,ó«©°üdG Gòg ≈∏Y äGõéæe
 Iô«°ùªdG ±GógCG ≥«≤ëJ »a º¡°ùJ
 Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y

.ióØªdG
 πª©dG  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  QÉ°TCGh
 §£îdG  ò«ØæJ  π``LCG  ø`̀e  ôªà°ùe
 õ«ØëJ  ≈``̀dG  á`̀aOÉ`̀¡`̀ dG  è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dGh
 áeƒ¶æe  »`̀a  á``«``YGó``HE’G  áÄ«ÑdG
 ≈∏Y ™«é°ûàdGh ,»eƒμëdG πª©dG
 ôjƒ£J  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G
 ™aQ  á∏°UGƒeh  »eƒμëdG  AGOC’G
.™«ªé∏d á«eƒμëdG áeóîdG IAÉØc

 ájÉZ  õ«ªàdG  ¿EG  √ƒª°S  ∫É`̀bh
 ≈dEG  ≈©°ùJ ¿CG á¡L πc ≈∏Y Öéj
 É¡æ«YCG  Ö°üf  É¡©°†Jh  É¡≤«≤ëJ
 ;á«eƒμëdG  áeóî∏d  É¡ªjó≤J  óæY
 ¬`̀∏`̀LCG ø`̀e ≥`̀∏`̀£`̀fG …ò``̀dG ±ó`̀¡`̀dÉ`̀a
 äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀∏`̀d »``æ``Wƒ``dG ΩÉ``¶``æ``dG
 õjõ©J ƒg ,(π°UGƒJ) ihÉμ°ûdGh
 ºjó≤J ƒëf äÉ¡édG AGOCG ôjƒ£Jh
 iƒà°ùªdG á«dÉY IOƒL äGP áeóN

.™«ªédG ΩÉeCG
 √ƒª°S  ºjôμJ  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 øe  Oó`̀Y  Qƒ°†ëH  ó©oH  øY  ¢ùeCG
 øjô°ûY  ,ø«dhDƒ°ùªdGh  AGQRƒ``̀dG
 »a  õ«ªàdG  IõFÉéH  á«eƒμM  á¡L
 2020  áæ°ùd AÓª©dG ™e π°UGƒàdG
 AGOC’G  »a  õ«ªàdG  â≤≤M  ¿CG  ó©H
 äÉMôà≤ª∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H

 å«M  øe  (π°UGƒJ)  ihÉμ°ûdGh
 ™e á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G IAÉ``Ø``ch á`̀Yô`̀°`̀S
 ,ø«∏eÉ©àªdG  ihÉμ°Th  äÉMôà≤e
 ΩÉY »a É¡ªjôμJ ºJ á¡L 13 É¡æe
 ΩÉ©dG  Gò`̀g  É¡ªjôμJ  º`̀ Jh  2019
 »a  ,»dGƒàdG  ≈∏Y  á«fÉãdG  Iôª∏d
 É¡ªjôμJ  º``J  äÉ`̀¡`̀L  7  ¿CG  ø`̀«`̀M
 :äÉ¡édG  øª°†àJh  ,Iô``̀e  ∫hC’
 ¿hDƒ°T ∫ÓN øe) á«∏NGódG IQGRh
 ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdGh  ,∑QÉªédG
 á¶aÉëªdGh  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëeh
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG
 ,(á```«```fhô```à```μ```dE’G á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀ dGh
 ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á``«``Hô``à``dG  IQGRhh
 OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’Gh  á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG  IQGRhh
 äÓ°UGƒªdG  IQGRhh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,¿Éμ°SE’G  IQGRhh  ,ä’É°üJ’Gh
 ¿hDƒ```̀°```̀Th  ∫É```̀¨```̀°```̀TC’G  IQGRhh
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 πeÉ°ûdG …ó∏ÑdG õcôªdG ∫ÓN øe)
 á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG á``̀jó``̀∏``̀Hh
 (á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG á``̀jó``̀∏``̀Hh
 IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh
 ¿ƒ`̀Ä`̀°`̀T  IQGRhh  ,á``MÉ``«``°``ù``dGh

 ±ô°üeh  ,á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  ÜÉÑ°ûdG
 IQGRhh  ,…õ``̀cô``̀ª``̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫ÓN øe) AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T
 á°UQƒHh ,(AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©eh  ,øjôëÑdG
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dGh  ,(ÉÑ«H)
 ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dGh ø`̀¡`̀ª`̀ dG
 .ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒL  áÄ«gh
 IõFÉØdG  äÉ¡édG  √ƒª°S  CÉæg  å«M
 º`̀gOƒ`̀¡`̀L ≈``∏``Y √ƒ``ª``°``S É`̀ k«`̀ æ`̀ã`̀e
 (π°UGƒJ)  ΩÉ¶f  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dGh
 øe  √hó``HCG  Éªd  ,äÉ¡édG  √ò`̀g  »a
 AGOC’G  »a  õ«ªàdG  ≥«≤ëàd  ¢UôM

.á«dÉY IOƒéH äÉeóîdG ºjó≤Jh
 AGQRƒ`̀ dG  Üô`̀YCG  ,º¡ÑfÉL  øe
 äÉ¡édG  √ò`̀g  øY  ¿ƒdhDƒ°ùªdGh
 ºgôμ°T  ø``Y  É`̀¡`̀ª`̀jô`̀μ`̀J  º``J  »`̀à`̀ dG
 ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 º¡Øjô°ûàd AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ºjôμàdG Gòg ¿CG øjócDƒe ,ºjôμàdÉH
 πª©dG  ø`̀e  ójõe  ƒëf  º¡©aó«°S
 AGOC’G  ôjƒ£J  QGôªà°S’  ó¡édGh
.äÉeóîdG IOƒL äÉjƒà°ùe ™aQh

 »àdG  äÉ¡édG  ó o©H  øY  ¬ªjôμJ  iód
zπ°UGƒJ{  ΩÉ¶f  »a  õ«ªàdG  â≤≤M

 äÉ``̀ eó``̀ î``̀ dG ô``̀ jƒ``̀ £``̀ J »````a QGô```̀ª```̀à```̀ °```̀S’G á```̀«```̀ª```̀gCG :ó```̀¡```̀©```̀dG »`````̀dh
á``̀ «``̀ dÉ``̀ Y IOƒ```````````̀Lh õ``̀ «``̀ ª``̀ à``̀ H ø```̀«```̀ª```̀«```̀≤```̀ª```̀dGh ø```̀«```̀æ```̀WGƒ```̀ª```̀∏```̀d



ÜÉjO ó«dh :Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY - ôjƒ°üJ

 ¿CG  π`̀æ`̀jR  á`̀ jRƒ`̀a  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  äó```̀cCG
 OÉ≤©fG  QhO  πc  ájGóH  »a  ¬àjDhQ  óªà°ùj  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓéd  »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG  ø«eÉ°†e  øe
 áª∏c  ¿CG  IócDƒe  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 π°üØdG  øe  ådÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  »a  ∂∏ªdG  ádÓL
 øjCG  Éæd  äOóM  »°VÉªdG  óMC’G  Ωƒj  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG

.¬éàæ°S øjCG ≈dEGh øëf
 º°ù≤dG  »«Øë°üH  ¢``ù``eCG  É`̀¡`̀FÉ`̀≤`̀d  ∫Ó``̀N  ∂``̀ dP  AÉ``̀L
 ¬jôéJ  …ò``̀dGh  ,zè«∏îdG  QÉ`̀ Ñ`̀NCG{  IójôéH  »fÉªdôÑdG
 É¡æe  É°UôM  ,OÉ≤©fG  QhO  πc  ájGóH  »a  á`̀jQhO  IQƒ°üH

.ΩÓY’Gh áaÉë°üdÉH π°UGƒàdG õjõ©J ≈∏Y

 OÉ≤©fG  QhO  √ô¶àæj  ÜGƒ`̀ æ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¿G  â`̀dÉ`̀bh

 iQÉ°üb  ∫òÑæ°S  ÉæfG  áØ«°†e  ,πª©dÉH  A»∏e  »FÉæãà°SG

 πLG  ø`̀e  ™«ªédG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  »`̀a  ôªà°ùæ°Sh  Éfó¡L

 á∏MôªdG  √ò`̀g  RhÉéJ  ≈∏Y  πª©dGh  Iô«°ùªdG  ∫Éªμà°SG

 ôeG  …CG  ¿G  IócDƒe  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ÖÑ°ùH  á«FÉæãà°S’G

 hG  äÉ`̀MGô`̀à`̀bG  AGƒ`̀°`̀S  ¿ÉªdôÑdG  áÑb  âëJ  ¬MôW  ºà«°S

 »HÉ«ædG πª©∏d ∫hC’G ±ó¡dG ¿ƒμ«°S A»°T …CG hG á«fGõ«e

 ø«à£∏°ùdG  ¿EG  á∏FÉb  ,øWGƒªdGh  øWƒdG  áë∏°üe  ƒg  ¬«a

 …CÉH ¢SÉ°ùªdG ΩóY ≈∏Y ¿Éà°üjôM á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG

.øWGƒªdG hG øWƒdG ¥ƒ≤M øe ≥M

 ºZQ  É¡dDhÉØJ  øY  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  â`̀Hô`̀YCGh

 ¿G øe ,ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG áÑ©°üdG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG

 øe ìÉàe ƒg Ée  πX »a äGRÉéfEG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée ≥≤ëj

 ÜGƒædG  •É°ûfh  ¢SÉªMh  Iƒ≤H  ágƒæe  ,á«dÉM  äÉ«fÉμeEG

 á£∏°ùdG ™e πeÉμàdGh ∞JÉμàdG »a QGôªà°S’G »a º¡àÑZQh

 Ió«°ûe ,äÉ©∏£àdG øe ójõªdG ≥«≤ëJ πLG øe ,ájò«ØæàdG

 áØ°UGh  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ábÓ©dÉH

 ø«H ábÓ©dG âfÉc Éª∏c ¬fG ≈∏Y IOó°ûe ,Iõ«ªàªdÉH ÉgÉjEG

 Ö∏¨àdG Éæ©£à°SG ÉeÉé°ùfGh ÉªZÉæJh Iƒb ôãcCG ø«à£∏°ùdG

.™ªLG ºdÉ©dG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh ÜÉ©°üdG ≈∏Y

 á`̀jƒ`̀¡`̀dG ∫ƒ`̀¡`̀é`̀e ¢`̀Shô`̀«`̀ a ¬``̀LGƒ``̀f É`̀ æ`̀ fG äô````̀cPh

 ÉæfhÉ©J  OGR  Éª∏c  »dÉàdÉHh  ,Gó`̀Z  ¿ƒμ«°S  É`̀e  º∏©f  ’h

 QhóH  Ió«°ûe  ,É©jô°S  á∏MôªdG  √ò`̀g  RhÉéJ  Éæ©£à°SG

 á∏MôªdG ±hô¶d Gó«L ¬cGQOGh ¬«Yhh »æjôëÑdG Ö©°ûdG

 √òg  QƒÑY  π`̀LG  ø`̀e  ™«ªédG  ™`̀e  ¿hÉ©àdG  »`̀a  ¬àÑZQh

 ≈dEG  êÉàëj Gòg ådÉãdG  OÉ≤©f’G QhO ¿G áæ«Ñe ,±hô¶dG

 ´É°Vh’G  ∂∏J  »£îàd  ¬jƒ≤Jh  ™°VƒdG  Rõ©J  äÉ©jô°ûJ

 πLG  øe  øeõdG  ™e  ¥ÉÑ°S  »a  ÜGƒædG  ¿Gh  ,á«FÉæãà°S’G

.äÉMƒªW øe ¿ƒ©«£à°ùj Ée ≈°übCG ≥«≤ëJ

 á«HÉ«ædG  ÖdÉ£ªdG  ¢†©H  ∞≤°S  ™`̀aQ  ¢üîj  Éª«ah

 Gó«L ¿ƒcQój ÜGƒædG ¿G äócG á«dÉëdG ±hô¶dG πX »a

 GPEG ¬fGh ,QƒeC’G πμH ¿ƒª∏e ºgh É¡H ôªf »àdG ±hô¶dG

 »a º¡æe áÑZQ ∂dòa ∫ÉY É¡Ø≤°S á«HÉ«f ÖdÉ£e ∑Éæg âfÉc

.øWGƒª∏d ¬≤«≤ëJ ¿ƒ©«£à°ùj Ée ≈°übCG ≥«≤ëJ

 É¡ªYO ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCG AÉ≤∏dG ΩÉàN »ah

 ºgQhO ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG ¿CG IócDƒe ,ΩÓY’Gh áaÉë°ü∏d

 ≈dG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ó¡Lh  πªY  π≤f  »a  …Qhô°Vh  º¡e

.ΩÉ©dG …CGôdG

3
Ω2020 ôHƒàcCG 13 - `g1442 ôØ°U 26 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15544) Oó©dG7

 ..óªM øH ¿Éª∏°S
¢ùØædG πëe ..ó¡©dG »dh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 »μ∏ªdG  ÜÉ£îdG  »a  äOQh  »àdG  IQÉÑ©dG  »æàÑéYCGh  »æàØbƒà°SG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬H π°†ØJ …òdG »eÉ°ùdG
 É¡fEGh{  :∫Éb  Éªæ«M  ,√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ≥aGQ …òdG ± qô°ûªdG iƒà°ùªdÉH ôîØdG ôYÉ°ûe É¡«a Oóéf áÑ«W á°UôØd
 õjõ©dG ÉææHG á∏eÉ°ûdG É¡JÉ«∏ªY OÉbh ,áëFÉédG áëaÉμe »a πª©dG πMGôe
 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ø«eC’G  Éfó¡Y »dhh
 Éªch  ,áª«°ùédG  á«dhDƒ°ùªdG  √òg  πªM  »a  ¢ùØædG  πëe  ¿Éμa  ,áØ«∏N

.zÉæ¡Lhh ÉfôeCG
 ¢ùeCG ó≤Y …òdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿É«H É°†jCG »æÑéYCGh »æØbƒà°SG
 äÉ¡«LƒàdG  ¿CG  ó`̀cCG  Éªæ«M  -¬∏dG  ¬¶ØM-  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  á°SÉFôH
 ≈∏Y áeƒμëdG É¡©°†J »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG É¡æª°†J »àdG á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG

.z..É¡éeGôH ájƒdhCG ¢SCGQ
 -¬∏dG  ¬¶ØM- ó¡©dG  »dh ƒª°S π°†ØJ ∂dòc »æÑéYCGh »æØbƒà°SG
 á«eÉ°ùdG äÉ¡«Lƒà∏d Gò«ØæJ ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée »°ù«FQ AÉ≤àdÉH
 É¡«∏Y ¢Uôëj »àdG ,»æWƒdG πª©dG á«é¡æªd Gõjõ©Jh ,ôªãªdG ¿hÉ©à∏d
 ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ø«H  ácôà°ûªdGh  Iôªà°ùªdG  äGAÉ≤∏dG  »a  √ƒª°S

.á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh
 ,OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  ø`̀e  áYÉ°S  24  ø`̀e  π``̀bCG  ó©H  AÉ`̀L  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 ™jQÉ°ûªdG  øe  OóY  ò«ØæàH  ¬`̀Lhh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ô`̀eCG  ¿CG  ó©Hh
 ídÉ°U  »a  Ö°üJ  »àdG  ,äÉ©∏£àdGh  iDhô``dGh  äGQOÉÑªdGh  èeGôÑdGh
 Iô«°ùe  ¿CG  ócDƒj  …òdG  ô`̀eC’G  ..á∏Ñ≤ªdG  á∏Môª∏d  ø«æWGƒªdGh  øWƒdG
 ób  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL É¡H  ôeCG  »àdG  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  πLCG  øe  πª©dG
 ≈∏Y  ¢UôMh  ,á©«aQ  á«æWh  ìhô`̀Hh  ,á¶ë∏dG  ∂∏J  òæe  π©ØdÉH  äCGó`̀H
.á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ©∏£à∏d É≤«≤ëJ ,äÉ£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdGh ácQÉ°ûªdG
 ºjôc ÜhÉéJ øe ,¬«dEG QOÉHh ¬∏ªYh ó¡©dG »dh ƒª°S ¬H π°†ØJ Ée
 ádÉ°SQ  ,»eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG  ø«eÉ°†ªd  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ™e  ™jô°Sh
 »a  á∏°UGƒàeh  Iôªà°ùe  á«æjôëÑdG  IOGQE’G  ¿CÉH  ™«ªédG  ≈dEG  áë°VGh
 ácQÉ°ûªdGh ,õ«ªàdGh §«£îàdGh ,ábódGh áYô°ùdG ¿CGh ,RÉéfE’Gh πª©dG
 á«°SÉ°SCG  õFÉcQ  »g  ,AÉ£©dGh  πª©dG  ≈∏Y  ™«ªédG  åMh  ,π°UGƒàdGh
 è¡f  ÉgQÉÑàYÉH  ,»eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ÜÉ£îdG  ø«eÉ°†e  ò«ØæJh  ≥«≤ëàd
 ∫ƒ°UƒdGh ,ÜÉ©°üdGh äÉjóëàdG áaÉc RhÉéJ πLCG øe á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG

.äGõéæªdG ≥«≤ëJh ¿ÉeC’G qôH ≈dEG
 á«FÉæãà°S’G  á∏MôªdG  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀j  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¬`̀H  π°†ØJ  É`̀e
 ,∂dòc  á«FÉæãà°SG  äÉ°SQÉªeh äGAGôLEG  ÖLƒà°ùJ  Ωƒ«dG  É¡°û«©f  »àdG
 ™jô°ùdG  ò«ØæàdGh  πª©dG  πH  ,ÜƒZôe  π«LCÉJ  ’h  ,Üƒ∏£e  ô«NCÉJ  Óa
 »àdG  áëFÉédG  äÉ«YGóJh  äÉ«°†à≤e  ™e  ¥ÉÑ°ùdG  π`̀LCG  øe  ,≥«bódGh
 ¬H ôeCG Éªc »æWƒdG OÉ°üàbÓd »aÉ©àdG ™jô°ùJ πLCG øeh ,Ωƒ«dG É¡°û«©f

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬H  π°†ØJ  …òdG  ≥«bódG  ∞°UƒdG  ¿EÉa  ,∂dòd
 á«dhDƒ°ùªdG  πªM  »a  z¢ùØædG  πëe{  ¿Éc  ø«eC’G  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ¿CÉH
 ≥jôa  IOÉ`̀«`̀b  »`̀a  -¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM-  ¬àdÓL  ¬`̀Lhh  ô`̀eCG  Éªch  ,áª«°ùédG
 ,óFGôdG »æjôëÑdG êPƒªædG ºjó≤Jh ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d øjôëÑdG
 ºjó≤J  π°UGƒ«°S  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¿CGh  ,≥≤ëJ  …ò`̀dG  ìÉéædG  ócDƒj
 á∏Môª∏d  Oƒ°ûæªdG  »æjôëÑdG  êPƒªædGh  ,á«æjôëÑdG  ìÉéædG  ¢ü°üb
 ô`̀KCGh  ió°Uh  ≈æ©e  ∑Qó`̀j  …ò`̀dG  ..»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ™e  ,á∏Ñ≤ªdG
 ,¿ÉæÄªWGh á≤Kh á«ª«ªM øe ¬∏μ°ûJ Éeh ..z¢ùØædG πëe{ IQÉÑY áfÉμeh
 ¿CG ≈∏Y í°VGh π«dO Gò¡a ,z¢ùØædG πëe âfCG{ :¢üî°ûd ∫ƒ≤f Éªæ«ëa

.RÉ«àeÉH IƒLôªdG èFÉàædG ≥≤ë«°Sh ,¬Lh πªcCG ≈∏Y ºà«°S ôeC’G

 QhO »a »fÉªdôH ∫GDƒ°S ∫hCÉH ¢SÉÑY ∫BG QÉªY ÖFÉædG Ωó≤J
 ≈dEG É¡Lƒe ¿Éch ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØ∏d ådÉãdG OÉ≤©f’G
 AóÑd  OóëªdG  óYƒªdG  øY  ÖFÉædG  ô°ùØà°SG  PEG  ,¿Éμ°SE’G  ôjRh
 áëFÉL äGô«KCÉJ ó©H »fÉμ°SE’G Iôà°S ¥ô°T áæjóe ´hô°ûe AÉæH
 ,≈dhC’G  á©aódÉH  äGóMƒdG  º«∏°ùJ  óYƒe øY ∫AÉ°ùJh.ÉfhQƒc

 ,áãdÉãdGh  á«fÉãdG  ø«à©aó∏d  á«æμ°ùdG  ≥FÉKƒdG  º«∏°ùJ  óYƒeh
 ÖFÉædG  ÖdÉWh.Éª¡æe  πμd  äGó`̀Mƒ`̀dG  º«∏°ùJ  óYƒe  ∂`̀dò`̀ch
 äÉÑ∏£∏d  ´hô°ûªdG  É¡∏ª°û«°S  »àdG  äGƒæ°ùdG  øY  ∞°ûμdÉH
 623h Iôà°S IôjõéH 609h 608h 607 äÉ©ªéªd á«fÉμ°SE’G

.ô«eÉ©ªdG ájô≤H 634h 633h ôμ©dG ájô≤H 624h

 OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO  »``a  »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀H  ∫GDƒ``̀ °``̀S  ∫hCG
¿É``̀μ``̀°``̀SE’G ô````̀ jRh ≈````̀ dEG ¬``̀Lƒ``̀e ó``̀jó``̀é``̀dG

 á©eÉéH ¥ƒ≤ëdG á«∏c »a kÉÑdÉW 26 ƒëf CGóH
 IOÉ«©dG{ Qô≤e øª°V ,…OÉ«©dG ÖjQóàdG øjôëÑdG
 ¿hÉ©àdÉH  ∂`̀dPh  ,z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«fƒfÉ≤dG
 áÄ«gh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG ™e
 áWô°T  ájôjóeh  ,»fƒfÉ≤dG  …CGô``̀dGh  ™jô°ûàdG
 ¿hÉ©àdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 å«M ,ÜGƒædG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ójóédG
 πª©dG  ≈∏Y äÉ¡édG  √òg »a  áÑ∏£dG  ÖjQóJ  ºàj
 π°UGƒàdG ôÑY »fƒfÉ≤dGh »©jô°ûàdGh »bƒ≤ëdG
 ó«≤àdG  ™`̀e  »fGó«ªdG  Qƒ°†ëdGh  ,»°VGôàa’G

 .ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 :¿GƒæY  »a  áÑ∏£dG  åëÑj  ¿CG  Qô≤ªdG  øeh
 ƒgh  ,zÉfhQƒc  øeR  »a  ájOÉ°üàb’G  ¥ƒ≤ëdG{
 åëÑdG tó©jh ,áÑ∏£∏d »FÉ¡ædG ´hô°ûªdG ´ƒ°Vƒe

 »àdG Ióéà°ùªdG ÉjÉ°†≤dG øe ´ƒ°VƒªdG Gòg »a
 ó«aƒc  áëFÉéd  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  É¡à°Vôa

.19
 ¥ƒ≤ëdG á«∏c ó«ªY ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ø∏YCG óbh
 ÜÉjO óªëe ìÓ°U QƒàcódG øjôëÑdG á©eÉL »a
 CGóH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«fƒfÉ≤dG IOÉ«©dG õcôe ¿CG
 π°üØdG  »a  …OÉ«©dG  ÖjQóàdG  èeGôH  ò«ØæJ  »a
 »dÉëdG  »©eÉédG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ∫hC’G  »`̀°`̀SGQó`̀dG
 ájÉ¡f  ≈àM  ôªà°ùj  ±ƒ`̀°`̀Sh  ,Ω2021/2020

.Ω2020 ôÑª°ùjO ô¡°T
 ¿ƒcQÉ°ûªdG  áÑ∏£dG  ™°†N  ÜÉ`̀jO  .O  ∫É`̀bh
 áYƒªée øª°V áÄ«¡J èeÉfôÑd IOÉ«©dG Qô≤e »a
 ∫ƒ`̀°`̀UCGh  øØH  ∞jô©àdG  :â∏ª°T  ¢`̀TQƒ`̀dG  ø`̀e
 º«∏©à∏d  kÉ``≤``ah  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  OGó````̀YEG

 ôjQÉ≤àdGh  »ª∏©dG  åëÑdG  á«é¡æeh  …OÉ«©dG
 PÉà°SCG  ó«Y  ô≤°U  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  É`̀gÉ`̀≤`̀dCG  ,á«bƒ≤ëdG
 áæ¡ªdG äÉ«bÓNCG ∫ƒM Iô°VÉëe ∂dòch ,Qô≤ªdG
 »eÉëªdG  É¡eób  á«FÉ°†≤dG  äÉ©aGôªdG  ∫ƒ°UCGh
 Iô°VÉëe  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,º«æZ  øªMôdGóÑY
 ,ÉfhQƒc øeR »a ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdÉ`H á«Øjô©J

 .Ö«£dG QÉÑédGóÑY QƒàcódG É¡eób
 á«fƒfÉ≤dG IOÉ«©dG Qô≤e ´hô°ûe ≥∏£fG óbh
 ™ªàéªdG  áeóN  ≈`̀ dEG  ±ó¡jh  Ω2013  ΩÉ`̀Y  »a
 ,á«fƒfÉ≤dGh  á«bƒ≤ëdG  ÖfGƒédG  »a  ¬à«YƒJh
 á«∏c á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀d  »`̀∏`̀ª`̀©`̀dG Ö`̀jQó`̀ à`̀ dG IOÉ````̀jR ≈````̀dEGh
 »a  •Gô`̀î`̀fÓ`̀d  á°UôØdG  º`̀¡`̀FÉ`̀£`̀YEGh  ,¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG
 πμH  πª©dG  ¥ƒ°ùd  º¡∏«gCÉJh  ,á«∏ª©dG  IÉ«ëdG

.á«aGôàMG
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¿É```̀ °```̀ ù```̀ fE’G ¥ƒ```̀≤```̀ë```̀d á```̀ «```̀ æ```̀ Wƒ```̀ dGh ø```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dG

 ¬``bƒ≤ëH  ¢``SÉ°ùªdG  Ωó``Yh  ø``WGƒªdG  á``ë∏°üe  É``æaóg  :ÜGƒ``ædG  á``°ù«FQ
 á``«``dÉ``ë``dG á``̀«``̀FÉ``̀æ``̀ã``̀à``̀°``̀S’G ´É`````̀ °`````̀ VhC’G »``£``î``à``d äÉ``̀©``̀jô``̀°``̀û``̀J ≈``````̀ dEG êÉ``̀ à``̀ ë``̀ f

 øH  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó`̀≤`̀Y
 ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh »`̀fÉ`̀jõ`̀ dG ó``°``TGQ
 ,»FôªdG  »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ôÑY
 ôHƒàcCG  12  ≥aGƒªdG  ø«æK’G  ¢ùeG
 ô«ªjOÓa  ó«°ùdG  ™e  ÉYÉªàLG  ,2020
 ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G π«ch ±ƒμfhQƒa
 Qƒ°†ëH ,ÜÉgQE’G áëaÉμªd IóëàªdG
 óªMCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ¿hDƒ°û∏d  IQGRƒ```̀dG  π`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG
 »©jhôdG  ∫ÉªL  ô«Ø°ùdGh  ,á`̀«`̀dhó`̀dG
 iód øjôëÑdG áμ∏ªªd ºFGódG ÜhóæªdG

.∑Qƒjƒ«f »a IóëàªdG ºeC’G
 ô```̀jRh ó`````̀ cCG ,AÉ```̀≤```̀∏```̀dG ∫Ó`````̀Nh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  RGõ`̀à`̀YG  á«LQÉîdG

 áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¿hÉ``©``à``dÉ``H
 IóëàªdG  º```̀eC’G  Ö`̀à`̀μ`̀eh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Oƒ¡édÉH  G kó«°ûe  ,ÜÉ``̀gQE’G  áëaÉμªd
 »a  ÖàμªdG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á∏YÉØdG
 √Qƒ``̀°``̀U π``̀μ``̀H ÜÉ````````̀gQE’G á``̀¡``̀LGƒ``̀e
 G kOó°ûe  ,¬∏jƒªJ  áëaÉμeh  ¬dÉμ°TCGh
 ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dÉ`̀ H ™```aó```dG IQhô```̀°```̀V ≈``∏``Y
 º`̀eC’Gh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ºFÉ≤dG
 ∞«Øéàd  Ö`̀MQCG  ¥É`̀aBG  ƒëf  IóëàªdG
 ºYój  ø`̀e  π`̀c  ´OQh  ÜÉ``̀gQE’G  ™HÉæe

.É¡dƒªj hCG á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG
 ¿CG  á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  ô`````̀jRh  ó``````̀cCGh
 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀ dG ó````̀MCG π`̀ ã`̀ª`̀j ÜÉ```````̀gQE’G
 á≤£æªdG  ∫hO  ¬LGƒJ  »àdG  Iô«£îdG

 ≈∏Y äGô«KCÉJ øe ¬d Éªd É°†jCG ºdÉ©dGh
 ,äÉ©ªàéªdGh  OÉ°üàb’Gh  QGô≤à°S’G
 ÓeÉ°T  É`̀fhÉ`̀©`̀J  Ö∏£àj  …ò``̀dG  ô```eC’G
 »``dhó``dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ø``̀e Gô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 »àdG  á«HÉgQE’G  äÉ«°û«∏ªdG  á¡LGƒªd
 É¡aGógCG ≥«≤ëJ ≈dEG πÑ°ùdG πμH ≈©°ùJ
 QGô≤à°SG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  É¡ëdÉ°üeh
 É kë°Vƒe  ,äÉ©ªàéªdGh  ∫hódG  øeCGh
 Oƒ¡édG áaÉc ºYóJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
 »a QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©àd á«eGôdG

 .ºdÉ©dGh á≤£æªdG
 ô«ªjOÓa ó«°ùdG OÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe
 É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  Oƒ¡édÉH  ±ƒ`̀μ`̀fhQƒ`̀a
 ô£N á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e

 Éeh  ,ÜÉ`````gQE’Gh  ±ô`̀£`̀à`̀dGh  ∞æ©dG
 øeC’G ºYód áª¡e äGAGôLEG øe √òîàJ
 GócDƒe  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »a  º∏°ùdGh
 áëaÉμªd IóëàªdG ºeC’G Öàμe ¢UôM
 ∑ôà°ûªdG  πª©dG  õjõ©J  ≈∏Y  ÜÉgQE’G
 ≥≤ëj  É``ª``H  ø``jô``ë``Ñ``dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ™``̀ e
 AÉ°†≤∏d  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  äÉ©∏£J
 ºdÉY  ≈`̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dGh  ÜÉ```gQE’G  ≈∏Y
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe ,GQGô≤à°SGh ÉæeCG  ôãcCG
 Gô«£N Gójó¡J  πμ°ûj  ∫GRÉe  ÜÉgQE’G
 ±ƒ°S »ªeC’G ÖàμªdG ¿CGh ,ájô°ûÑ∏d
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  √Oƒ`̀¡`̀L  ∫ò`̀H  π°UGƒj
 ióMEÉc ÜÉgQE’G áëaÉμªd ºdÉ©dG ∫hO

 .IóëàªdG ºeCÓd áª¡ªdG äÉjƒdhC’G

ÜÉgQE’G á``ëaÉμªd IóëàªdG º``eC’G ™e ¿hÉ©àdÉH á``μ∏ªªdG RGõ``àYG ócDƒj á``«LQÉîdG ô``jRh

.óªëªæÑdG ΩÉ°ùH |.…OôØæe É°VQ |

 ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ¢SCGôJ
 á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N
 á«°SÉ«°ùdG  äGQhÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀ d  ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G
 ¢ùeG  ó≤Y  …ò`̀dG  ,¿ÉHÉ«dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 ¢SCGôJ  Éªæ«H  ,»FôªdG  »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ôÑY
 »°TÉgÉcÉJ  ƒμ«gƒ°ùJÉc  ó«°ùdG  »fÉHÉ«dG  ÖfÉédG
 IQGOE’  ΩÉ©dG  ôjóªdGh  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  óYÉ°ùe
 ¢UÉîdG πãªªdG ô«Ø°ùdG §°ShC’G ¥ô°ûdGh É«≤jôaEG

.¿Éà°ùcÉHh ¿Éà°ùfÉ¨aC’
 πÑ°ùdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N  ¿ÉÑfÉédG  ∫hÉ`̀æ`̀Jh
 ,á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀Jh  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀H  á∏«ØμdG

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G πëe ÉjÉ°†≤dGh
 ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG í°VhCGh
 ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  øe  ójó©dG  ∑Éæg  ¿CG  áØ«∏N
 Éæ«Ñe  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏Ñ∏d  áMÉàªdGh  Ió`̀YGƒ`̀dG
 ,äGQÉªãà°SÓd  á«dÉãe  á¡Lh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 É«Lƒdƒæμà∏d  á°üæeh  ,á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóîdGh
 IQÉ`̀jõ`̀dG ≈``̀dEG Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò``g »`̀a É`̀ kgƒ`̀æ`̀e ,á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG
 ÖMÉ°U Iô°†M É¡H ΩÉb »àdG á«îjQÉàdGh á«eÉ°ùdG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 á∏≤f  â∏μ°Th  ,2012  ΩÉY  ¿ÉHÉ«∏d  ióØªdG  OÓÑdG

.á«FÉæãdG äÉbÓ©dG πªée »a á«Yƒf
 ¿hDƒ°û∏d  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  π`̀«`̀ch  QÉ``°``TCGh
 ≥«≤ëJ  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡L  ≈`̀ dEG  á«dhódG
 ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG
 QÉªãà°S’G ∫ÓN øe ,QÉgOR’G õjõ©J ≈∏Y πª©dGh

 á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ò«ØæJh  ,…ô°ûÑdG  ô°üæ©dG  »`̀a

 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ∞«ãμJ  ≈`̀dEG  É«YGO  ,áeGóà°ùªdG

 óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd

.z19-ó«aƒc{

 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  óYÉ°ùe  Üô``̀YCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e

 ™e  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J  ≈dEG  √OÓH  ™∏£J øY »fÉHÉ«dG

 »a  AÉæÑdG  áμ∏ªªdG  QhóH  Gó«°ûe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

.»ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG

 »æeC’G  QGƒë∏d  ™`̀HGô`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ó≤ oY  Éªc

 Iƒb  øY  ø«∏ãªe  ácQÉ°ûªH  øjó∏ÑdG  ø«H  πeÉ°ûdG

 º¡FGô¶fh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRhh  ,øjôëÑdG  ´É``̀aO

 á«æeC’G  äÉ°SÉ«°ùdG  ¢VGô©à°SG  ºJh  ,¿ÉHÉ«dG  »a

 äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  øY  Ó°†a  ,ácôà°ûªdG  á«YÉaódGh

.ájQÉédG äGQƒ£àdGh ´É°VhC’G RôHCG ∫ƒM ô¶ædG

 ÜÉ```̀gQE’G  áëaÉμe  á`̀«`̀ª`̀gCG  ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG  ó```̀cCGh

 ∂dòch ,¬∏jƒªJ ™HÉæe ∞«ØéJh ,¬dÉμ°TCG ∞∏àîªH

 áMÓªdG  áeÓ°S  Oó`̀¡`̀J  »`̀à`̀dG  ∫É``ª``YC’G  π`̀c  á```̀fGOEG

 .á«dhódG IQÉéàdGh ,ájôëÑdG

  ´ÉªàLG  ¢`̀SCGô`̀à`̀j  á`̀«`̀dhó`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  π`̀«`̀ch
¿É`̀ HÉ`̀ «`̀ dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG äGQhÉ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ø`̀e  Oó`̀Y  OÉ`̀°`̀TCG
 Iô°†M  ¬`̀H  π°†ØJ  …ò``̀dG  »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  ÜÉ`̀£`̀î`̀dÉ`̀H
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  »a  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

.¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ,óªëªæÑdG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀H  OÉ``°``TCG
 äGòdÉHh »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ø«eÉ°†ªH ,iQƒ°ûdG
 πc  ¬`̀©`̀°`̀Vhh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  áÄØd  á«μ∏ªdG  ¬`̀à`̀jÉ`̀YQ
 º¡MƒªW  ≥«≤ëJ  ø`̀e  º¡æ«μªàd  äÉ`̀°`̀SÉ`̀°`̀S’G
 øjôëÑdG  πÑ≤à°ùe  áYÉæ°U  »`̀a  º¡JóYÉ°ùeh
 ≈∏Y  º¡«©é°ûJh  ÜÉÑ°ûdG  É¡FÉæHG  óYGƒ°ùH

.ä’ÉéªdG áaÉc »a AÉ£©dGh ´GóH’Gh QÉμàH’G
 áÑbÉãdG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ájDhQ s¿EG ∫Ébh
 ≥jô£dG  º¡d  ô«æJ  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d  IQÉ`̀æ`̀e

 ≈∏Y  Ö∏¨àdG  ≈∏Y  º¡æ«©j  º¡d  ô°TÉÑªdG  ¬ªYOh
 º¡©é°ûj  º¡d  ôªà°ùªdG  √õ«ØëJh  ,äÉjóëàdG

.ìƒª£dG ∞≤°S ™aQ ≈∏Y
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ∑GQOEG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ÜÉÑ°û∏d  ¿Gh  É¡«a  ôªf  »àdG  á∏MôªdG  á«ªgCÉH
 äÉbÉW  øe  ¬fƒμ∏ªj  Éªd  É¡«£îJ  »a  RQÉH  QhO
 ¿ƒμ«°S  ∫É```̀ eBGh  äÉ©∏£J  ø`̀e  ¬fƒ∏ªëj  É``̀eh
 ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  .øjôëÑ∏d  íéf’G  QÉªãà°S’G
 ábQÉa  áeÓY ¿ƒμ«°S  zπeC’G  ¥hóæ°U{  ¢ù«°SCÉJ

.»dÉ¨dG ÉææWƒd Qƒ£àdGh á«ªæàdG Iô«°ùe »a
 ¢ù∏ée ƒ°†Y ,áªMQ ∫BG  ó«Y ¥OÉ°U ócCGh
 G kó`̀aGQ  πμ°ûj  »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG  ¿CG  ,iQƒ°ûdG
 á«©jô°ûàdG äGRÉéfE’Gh ,»æWƒdG πª©dG Iô«°ùªd
 òæe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ  »àdG  ájƒªæàdGh

.∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG AóH
 »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG  ¿CG  áªMQ  ∫BG  í`̀°`̀VhCGh
 øe  ójó©∏d  É kæª°†àeh  kÓeÉμàeh  kÓeÉ°T  AÉ`̀L
 äÉ©∏£J  ≥`̀≤`̀ë`̀J  »`̀ à`̀ dG  á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 É kæªãe ,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN ¬àdÓL äÉMƒªWh
 ºYód  π`̀eC’G  ¥hóæ°U  AÉ°ûfE’  á«μ∏ªdG  IQOÉÑªdG
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,á«HÉÑ°ûdG  äGQOÉÑªdGh  ™jQÉ°ûªdG
 »a  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  É¡H  â«¶M  »àdG  IOÉ°TE’G
 IOÉ«≤H  (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  áëaÉμe
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 á«eÉ°ùdG  Ö£îdG  ¿CG  ≈dEG  áªMQ  ∫BG  QÉ°TCGh
 »àdG  á`̀WQÉ`̀î`̀dG  ôÑà©J  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd

 ,ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ¿Éà£∏°ùdG  É¡«∏Y  ô«°ùJ
 Ió`̀ jó`̀L äGõ``̀é``̀æ``̀e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ≈````̀ dEG ∫ƒ`̀ °`̀Uƒ`̀ ∏`̀ d
 áμ∏ªe º°SG  AÓYEG  »a  º¡°ùJ  IOó©àe  äÉMÉéfh

.øjôëÑdG
 ¢ù∏ée ƒ°†Y …OôØæe º«gGôHEG É°VQ ócCGh
 IóYÉ≤dG  πãªj  »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG  ¿CG  iQƒ°ûdG
 QGôªà°SG  øª°†J  »`̀à`̀dG  Iõ`̀«`̀cô`̀dGh  á«°SÉ°SC’G
 º«≤dG  ï«°SôJ  »`̀a  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  QhO
 G kó«°ûe  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a  á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG
 »àdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdGh á∏eÉ°ûdG ø«eÉ°†ªdÉH

.»eÉ°ùdG ÜÉ£îdG øª°V äOQh
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ¬«LƒàH  …Oô`̀Ø`̀æ`̀e  OÉ``̀°``̀TCGh
 ºYód π``̀ eC’G ¥hó`̀æ`̀°`̀U AÉ`̀°`̀û`̀fEG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á«HÉÑ°ûdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ™jQÉ°ûªdG

 ádÓL  ¢UôM  ≈∏Y  ∫óJ  á«μ∏ªdG  IQOÉÑªdG  √òg
 »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ø«μªJ π©éd ióØªdG πgÉ©dG
 πÑ≤à°ùe  AÉæÑd  á«æWƒdG  äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  øª°V  øe
 ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢`̀Uô`̀M  ø`̀Y  ôÑ©j  Éªc  ,áμ∏ªªdG
 Qƒ£àdGh ´GóHE’G  ƒëf º¡ªYOh ÜÉÑ°ûdG  õ«ØëJ
 »a  º```gQhO  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe »`̀a

.øjôëÑdG áμ∏ªªH ájƒªæàdG á«∏ª©dG
 …ò``̀dG …OÉ``«``≤``dG Qhó````̀dG …Oô`̀Ø`̀æ`̀e ø``̀ qª``̀Kh
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬`̀H  ™∏£°†j
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  ,áØ«∏N
 »æWƒdG  ø```eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``°``Th
 ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 º¡JGQOÉÑe  ºYOh  ÜÉÑ°ûdG  ø«μªJ  ≈∏Y  ¬°UôMh

.IóFGôdG º¡©jQÉ°ûeh

á«WGô≤ªjódG º«≤dG ï«°SôJ »a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG QGôªà°S’ á«°SÉ°SCG IóYÉb ∂∏ªdG ádÓéd »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG :¿ƒjQƒ°T

.¢SÉÑY ∫BG QÉªY |
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á«æeC’G áaÉ≤ãdG OƒªY

 ó©H ºdÉ©dG ∫hO ø«H ôØ°ùdG ácôM IOƒY πX »a
 IQGOE’G âeÉb ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH É¡ØbƒJ
 äGAGô``LE’Gh  §£îdG  ™°VƒH  òaÉæªdG  ø`̀eC’  áeÉ©dG
 ¿Éª°†d  øjôaÉ°ùªdG  QƒÑY  ácôM  π«¡°ùàd  áeRÓdG
 É«éjQóJ  ôØ°ùdG  ácôM IOƒYh òaÉæªdÉH  πª©dG  ô«°S
 ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ™e ≈°TÉªàj ÉªH ∂dPh
 äÉ¡édGh ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »Ñ£dG »æWƒdG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d ¢UÉ°üàN’G äGP
 ø«ÑZGôdG  ø««ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  Öéjh
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  êQÉ`̀î`̀dG  ≈``̀dEG  ôØ°ùdÉH
 »àdG  ádhódG  •hô°Th  äGAGô`̀LEG  øe  ócCÉàdG  »dhódG
 Oƒ`̀Lƒ`̀H  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah  ,É`̀¡`̀«`̀dEG  ôØ°ù∏d  ¿ƒ££îj
 É«°TÉªJh »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≈æÑe »a ôaÉ°ùªdG
 øjôaÉ°ùªdG ≈∏Y ≈æÑªdG ∫ƒNO ô°üà≤j äÉª«∏©àdG ™e
 AÉ`̀¡`̀fE’  Qƒ°†ëdG  π°†Øjh  ,§`̀≤`̀a  ¬«a  ø«∏eÉ©dGh
 ∂dPh ´Ó`̀bE’G  óYƒe øe äÉYÉ°S 3 πÑb  äGAGô`̀LE’G
 á∏ãªàªdG  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G  òNC’ á°UôØdG  áMÉJE’
 øjôaÉ°ùªdG ™«ªéd IQGôëdG áLQO ¢üëa AGôLEG »a
 ΩGõàd’G ≈dEG áaÉ°VEG ,»YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM ¬LƒdG ΩÉªc ¢ùÑ∏H
 ≥jôW øY GôH ôØ°ùdÉH ø«ÑZGôdG ≈dEG áÑ°ùædÉHh
 äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dG ´ÉÑJG Öé«a ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG  IójóédG  á«FÉbƒdG
 IQhô°V  »a  á∏ãªàªdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH
 ≈∏Y  É¡«°VGQCG  ≈``dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dÉ`̀H  ÖZôj  ø`̀e  ∫ƒ°üM
 äÉ¡L øe IQOÉ°U (PCR) »Ñ£dG ¢üëØdG IOÉ¡°T
 ’CG  ≈∏Y  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  Ωó`̀Y  âÑãJ  Ióªà©e
 (72) øe ôãcCG ¢üëØdG ïjQÉJ ≈∏Y ≈°†e ób ¿ƒμj
 øY ∂dP âÑãj Ée hCG òØæªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG óæY áYÉ°S
 ™«ªL  ™bƒj  Éªc  ,z»``̀YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£J  ≥jôW
 ôéëdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  »ë°U  QGô`̀bEG  ≈∏Y  øjôaÉ°ùªdG
 Ióe  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∫ƒNO  óæY  »JGòdG
 ôØ°ùdÉH  øjôaÉ°ùªdG  áÑZQ  ∫ÉM  »ah  ,áYÉ°S  (48)

 á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH GQhôe á«é«∏îdG ∫hódG ióMEG ≈dEG
 ,äÉYÉ°S  8  ∫ÓN  É¡JQOÉ¨e  Ö∏£àj  Gò¡a  ájOƒ©°ùdG
 Ö∏£àj  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ≥jôW  øY  ôØ°ùdG  ¿CG  Éª∏Y
 √òg ∫ÓN ájƒ¡dG ábÉ£H ¢ù«dh ôØ°ùdG RGƒL ºjó≤J

.IôàØdG
 áμ∏ªe ≈dEG  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdÉH  ≥∏©àj Éª«ah
 ø«©à«a »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≥jôW øY øjôëÑdG
 AGô``LE’ ,GQÉ`̀æ`̀jO 60 »`̀gh IQô`̀≤`̀ª`̀dG Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG ™`̀aO
 á°ü°üîªdG  á≤£æªdG  »a  (PCR)  »Ñ£dG  ¢üëØdG
 QÉ£ªdÉH  ∫ÉÑ≤à°S’G  ádÉ°U  áÄ«¡J  º`̀J  å«M  ,∂`̀dò`̀d
 ¢Shô«ØH  á≤∏©àªdG  äGAGô`````̀LE’G  PÉ`̀î`̀J’  ™`̀bƒ`̀ª`̀c
 (5)  É¡«a  QÉ¶àf’G  Iôàa  ió©àJ  ’  »àdG  É`̀fhQƒ`̀c

.≥FÉbO
 áμ∏ªe ≈dEG  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG ≈dEG  áÑ°ùædÉHh
 ™aO  º¡«∏Y  ø«©à«a  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ôÑY  øjôëÑdG
 »Ñ£dG  ¢üëØdG  AGô``LE’  É°†jCG  GQÉæjO  (60)  ≠∏Ñe
 IQOÉ°U IOÉ¡°T ¬jód øe ∂dP øe ≈æãà°ùjh (PCR)
 áμ∏ªªdG  hCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  Ióªà©e  á¡L  øe
 ≈°†e  ób  ¿ƒμj  ’  ¿CG  á£jô°T  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ó©Hh  ,áYÉ°S  (72)  øe  ôãcCG  ¢üëØdG  áé«àf  ≈∏Y
 äGAGôLEG AÉ¡fEGh »Ñ£dG ¢üëØdG AGôLEG øe AÉ¡àf’G
 É«JGP ¬°ùØf ∫õY ôaÉ°ùªdG ≈∏Y Öéj OÓÑ∏d ∫ƒNódG
 »ah .»Ñ£dG ¢üëØdG èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ø«M ≈dEG
 ™«£à°ù«a (ÜÉ°üe ô«Z) á«Ñ∏°S áé«àædG  âfÉc ∫ÉM
 ¬àé«àf  âfÉc  ∫É`̀M  »`̀ah  ,Oƒ«b  ¿hO  øe  êhôîdG
 á°üàîªdG äÉ¡édÉH ø««æ©ªdG ¿EÉa (ÉHÉ°üe) á«HÉéjEG
 PÉîJ’  Gó«¡ªJ  Iô°TÉÑe  ¬©e  π°UGƒàdÉH  ¿ƒeƒ≤«°S

.áeRÓdG äGAGôLE’G
 ≈dEG ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG ™«ªL ≈∏Y ø«©àj Éªc
 ≥«Ñ£J  π«ªëJ  òaÉæªdG  ∞∏àîªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 BeAware»YGh  ™ªàée  ∫ƒ`̀ª`̀ë`̀ª`̀dG  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG
 ∫ƒNódG  πÑb  ¬«a  º¡JÉfÉ«H  π«é°ùJh ,  Bahrain

.áμ∏ªªdG ≈dEG

ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN ôØ°ùdG äGAGôLEG
®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

äGQó``îªdG »``a √QÉ``éJ’ »``æ«KÓãd äGƒæ``°S 10 øé``°ùdG ó``«jCÉJ
 äGƒæ°S  10  øé°ùdG  õ««ªàdG  áªμëe  äójCG
 »a  ôLÉàj  »æ«KÓãd  QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  5  á`̀eGô`̀¨`̀dGh
 áLQO ∫hCG áªμëe ¬àfGOG å«M ,IQóîªdG OGƒªdG
 ¿CG ó©H ¬«∏Y áHƒ≤©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCGh
 QÉéJ’Gh ™«ÑdG áHƒ≤Y øe øjôNBG áªμëªdG âØYCG

.IQóîªdG OGƒªdG »a
 IQGOEG  »≤∏J  ≈`̀ dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 IRÉ«ëH  ó«ØJ  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμe
 QÉéJ’G  ó°ü≤H  IQóîªdG  OGƒªdG  ådÉãdG  º¡àªdG
 ™e π°UGƒàdÉH ájô°ùdG QOÉ°üªdG óMCG ∞«∏μJ ºàa
 π©ØdÉHh  ¬æe  äGQóîªdG  ¢†©H  AGô°ûd  º¡àªdG
 Ée  AGô°T  ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh É«ØJÉg º¡àªdÉH  π°üJG

 ¿ƒμ«°S  …òdG  ¬≤jó°U  ídÉ°üd  QÉæjO  100  ¬àª«b
 ¬à≤aôH  Qó°üªdG  π≤àfG  ∂dP  ôKCG  ≈∏Yh .¬àÑë°üH
 ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG å«M ≈dEG  ∞îàe §HÉ°V Éª¡©eh
 ¬«∏Y  ≥ØàªdG  ≠∏ÑªdÉH  ô«NC’G  OhR  ¿G  ó©H  ¬«∏Y
 OóëªdG  ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG  »``ah  ¬æe  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ß`̀Ø`̀à`̀MGh
 º¡àªdÉH  É«≤àdGh  ¬«∏Y ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG  ≈dEG  É¡LƒJ
 ¬fCÉH √ôÑNCGh ¬«∏Y ≥ØàªdG ≠∏ÑªdG º∏à°SGh ådÉãdG
 ºàa  ôNBG  ¢üî°T  øe  IQóîªdG  IOÉªdG  ô°†ë«°S
 Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG ≈∏Y ôãY ¬°û«àØàHh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG
 ±ôàYG IQóîªdG OGƒªdG Qó°üe øY ¬dGDƒ°S iódh
 º¡àªdG  øe  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  π°üëj  ¬fCÉH
 ™ª°ùe  âëJ  ¬`̀H  π°üJG  Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh  .»`̀fÉ`̀ã`̀dG

 IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  áª«b  ¿CÉ``̀H  √ô`̀Ñ`̀NCGh  áWô°ûdG
 º«∏°ùà∏d  ¿ÉeõdGh  ¿ÉμªdG  ≈∏Y  É≤ØJGh  ¬JRƒëH
 ÉgOƒ≤j  »àdG  ¬JQÉ«°ùH  »fÉãdG  º¡àªdG  ô°†Mh
 ≠∏ÑªdG  ¬ª∏°Sh  Qó°üªdG  ¬LƒJh  ,™HGôdG  º¡àªdG
 âÑK  áæcGO  á©£b  ¬æe  º∏à°SGh  Qƒ°üªdG  …ó≤ædG
 ¢†Ñ≤dG ºJh IQóîªdG ¢û«°ûëdG IOÉªd É¡fG É«∏ª©e
 ≈∏Y  ¬`̀JRƒ`̀ë`̀H  ôãY  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¢û«àØàHh  Éª¡«∏Y
 10  ≈∏Y  ôãY  ¬æμ°ùe  ¢û«àØàHh  Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdG
 .IQóîe IOÉªd É¡fCG É«∏ª©e âÑK áæcGO IOÉªd ™£b
 OGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¬`̀dƒ`̀°`̀ü`̀M Qó`̀°`̀ü`̀e ø`̀Y ¬`̀dGDƒ`̀°`̀ù`̀Hh
 …òdG ∫hC’G º¡àªdG øe É¡ª∏°ùàj ¬fCÉH OÉaCG IQóîªdG
 ºàa IQóîªdG OGƒª∏d ¬©«H øY äÉjôëàdG äôØ°SCG

 ¢û«àØJh ¬£Ñ°†d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  øe ¿PEG  QGó°UEG
 .á©bGƒdÉH  ±ôàYGh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJh  ¬°üî°T
 ¿ƒ°†Z  »a  º¡fCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  º¡«dEG  äóæ°SCÉa
 »fÉãdGh  ∫hC’G  ¿ƒª¡àªdG  :’hG  ,2018  ΩÉ`̀Y
 IQóîe  IOÉ`̀ e  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  Gƒ`̀YÉ`̀H  :å`̀dÉ`̀ã`̀dGh
 :É«fÉK ,É¡H ¢üNôªdG ∫GƒM’G ô«Z »a (¢û«°ûM)
 ó°ü≤H  GRô`̀MCGh  GRÉM  :ådÉãdGh  ∫hC’G  ¿Éª¡àªdG
 É«∏≤Y  GôKDƒeh  (¢û«°ûM)  IQóîe  IOÉe  »WÉ©àdG
 º¡àªdG  :ÉãdÉK  ,É¡H  ¢üNôªdG  ∫Gƒ``MC’G  ô«Z  »a
 É«∏≤Y GôKDƒe »WÉ©àdG ó°ü≤H RôMCGh RÉM :»fÉãdG
 º¡àªdG  :É©HGQ  ,É¡H  ¢üNôªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a

.É°û«°ûM »WÉ©àdG ó°ü≤H RôMCGh RÉM :™HGôdG

IQÉ``YódG á``°SQÉªªd áμÑ``°T Gƒ∏μ``°T ø``«ª¡àe 4 ≈``∏Y º``μëdG ô``HƒàcCG 27
 øe  ø«ª¡àe  4  á«°†b  ≈`̀dhC’G  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äõéM
 ≈∏Y øghôÑLCGh º¡à«°ùæL ¢ùØf øe äÉ«àa »a GhôéJG á«HôY á«°ùæL
 ¢ùÑM QGôªà°SG ™e ôHƒàcCG  27 á°ù∏éH ºμë∏d ∂dPh ,IQÉYódG á°SQÉªe
 …hôJ  IÉàØd  ƒjó«a  ™£≤e  QÉ°ûàfÉH  äCGóH  á«°†≤dG  .á©HQC’G  ø«ª¡àªdG
 äô°ûfh  ø«ª¡àªdG  óMCG  ¬«a  äôcP  ô°ûÑdÉH  QÉéJG  á©bGh  »a  É¡JÉfÉ©e
 åëÑ∏d  ábƒKƒªdG  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  øe  Oó©H  áfÉ©à°S’G  ºàa  ,¬JQƒ°U
 »a  ¬JQƒ°U  Qƒ°ûæªdG  á«°üî°T  ∞°ûc  øY  äôØ°SCG  »àdGh  ,…ôëàdGh
 Ωƒ≤j ¬fCGh ,™£≤ªdG áÑMÉ°U IÉàØdG á«°ùæL ¢ùØf øe ¬fCG ø«ÑJh ,™£≤ªdG
 ø¡JóYÉ°ùeh ø¡d πªY ¢Uôa ô«aƒJ AÉYOÉH √ó∏H »a AÉ°ùædG ™e ¥ÉØJ’ÉH
 ø¡gGôcEÉH  Ωƒ≤j  ºK  ,á«HôY  ádhO  »a  áeÉbEG  Iô«°TCÉJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a
 ø¡Ñ∏L  ∞«dÉμJ  ójó°ùJ  IQhô°†H  øgójó¡J  ó©H  IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y
 ∫ÉM  »ah  ,QÉæjO  6000 –  4000  ø«H  Ée  âMhGôJ  »àdGh  ,øjôëÑ∏d

 ø¡YÉ°†NE’ øgôØ°S äGRGƒL ≈∏Y õéëdG ºàj ≠∏ÑªdG OGó°S øY øgõéY
 á°ThôØe  ≥≤°T  ≈∏Y  ø¡©jRƒàH  Ωƒ≤j  º¡àªdG  ¿Éch  .IQÉYódG  á°SQÉªªd
 á©àªdG  »ÑdÉW ø`̀e A’õ``̀f  ™`̀e IQÉ`̀Yó`̀dG  ∫É`̀ª`̀YC’ QGó``̀J  »`̀à`̀dGh ¥OÉ`̀æ`̀ah
 ó«°üJ  ≈∏Y  ¬fhóYÉ°ùj  √ó∏H  »a  ÉfGƒYCG  ¬jód  ¿CG  ø«ÑJ  Éªc  ,á«°ùæédG
 º¡°†©H  ≈∏Y  äÉ«àØdG  ™«H  ºàjh  øjôNBG  ™e  ≥°ùæj  ¬`̀fCG  Éªc  ,äÉ«àØdG
 É¡ahôX  ¿CÉ`̀H  ø¡«∏Y  »æéªdG  ió`̀MEG  äô`̀bCG  äÉ≤«≤ëàdG  »ah  .¢†©ÑdG
 ,è«∏îdG  ∫hO  »a  πªY  øY  åëÑdG  ≈`̀dG  É¡Jô£°VG  Égó∏H  »a  ájOÉªdG
 π«ªéàdG  äGhOC’  ôéàe  »a  πª©dG  É¡«∏Y  â°VôY  IÉàa  ≈∏Y  âaô©Jh
 ,»æjôëH  QÉæjO  ∞`̀ dCG  40  RhÉéJ  äÉμ«°T  ™«bƒJ  •ô°ûH  ,Qƒ£©dGh
 ó©Hh ,á«HôY ádhód IQÉjõd Iô«°TCÉJh ôØ°S IôcòJ É¡æe âª∏°ùJh â≤aGƒa
 IQÉYódG ∫Éée »a πª©à°S É¡fCÉH ÉghôÑNCGh øjôëÑdG ≈dEG É¡∏≤f ºJ ΩÉjCG
 ¥óæa »a Égƒæμ°SCGh â≤aGƒa ,Égó∏H »a á©bƒªdG äÉμ«°ûdÉH ÉghOógh

 ∞°üæ∏d  GQÉæjO 40h áYÉ°ù∏d  GQÉæjO 70 ≠dÉÑe πHÉ≤e IQÉYódG  ¢SQÉªàd
 OGó°ùd  ™jôdG  º«°ù≤J  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,IóMGƒdG  á∏«∏d  QÉæjO  300h  ,áYÉ°S
 äóæ°SCG .É¡àÑ∏L »àdG áª¡àª∏d ôNB’G ∞°üædGh áeÉbE’Gh ôØ°ùdG ∞«dÉμJ
 – 2018 øe ΩGƒYC’G ¿ƒ°†Z »a º¡fCG á©HQC’G ø«ª¡àª∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG
 ,á«eGôLEG áYÉªL º¡fƒch ,ådÉãdG ≈dEG ∫hC’G øe ¿ƒª¡àªdG :’hCG ,2020
 ø¡FGƒjEGh ø¡∏≤æH GƒeÉb ¿CÉH ,á©HQC’G ø¡«∏Y »æéªdG ¢üî°ûH GhôéJCG
 ,IQÉYódG á°SQÉªe »a ø¡dÓ¨à°SG IAÉ°SEG ¢Vô¨H ´hô°ûe ô«Z ≥jôW øY
 ÜÉμJQG ≈∏Y ø¡«∏Y »æéªdG Gƒ∏ªM Éªc ,ójó¡àdGh √GôcE’G ≥jô£H ∂dPh
 á«∏c áØ°üH º¡JÉ«M »a GhóªàYGh ,ójó¡àdGh √GôcE’G ≥jôW øY IQÉYódG
 áHÉ«ædG  â¡Lhh  ,IQÉYódG  á°SQÉªe  øe  ø¡«∏Y  »æéªdG  ¬Ñ°ùμJ  Ée  ≈∏Y
 Ée  ≈∏Y  á«∏c  áØ°üH  OÉªàY’G  áª¡J  ,á©HGôdGh  á«fÉãdG  ø«àª¡àªdG  ≈dEG

.IQÉYódG á°SQÉªe øe ¬fÉÑ°ùμJ

±Gó``̀ ¡``̀ à``̀ °``̀ SÉ``̀ H  ¿ƒ```ª```¡```à```e  Ió``````````MGh  Iô`````̀ °`````̀ SCG  ø`````e  ¿É```̀Ñ```̀ °```̀T  3
í``̀ dÉ``̀ °``̀ü``̀ dG ¬``̀ «``̀ Ñ``̀ æ``̀ dG »````̀ a ±ƒ```̀ Jƒ```̀ dƒ```̀ ª```̀ dÉ```̀ H á```̀Wô```̀°```̀T á`````````̀ jQhO

 ≈dhC’G iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG π°UGƒJ
 ájQhO ±Gó¡à°SÉH ø«ª¡àe ÜÉÑ°T 5 á«°†b ô¶f
 »a  äôeCG  å«M  ,ídÉ°üdG  ¬«ÑædG  πNóªH  áWô°T
 ∫hC’G  ø«ª¡àª∏d  ΩÉëe  Üó`̀f  á≤HÉ°ùdG  á°ù∏édG
 π«ch πÑb øe OôdGh ´ÓW’ÉH ìÉª°ùdGh ådÉãdGh

.ø«ª¡àªdG »bÉH
 ó«Øj ÉZÓH â≤∏J ób äÉ«∏ª©dG áaôZ âfÉch
 ¿ƒfÉ≤dG  ø`̀Y  ø`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  áYƒªée  ΩÉ«≤H
 áWô°T  á`̀jQhO  áªLÉ¡eh  ô¡ªéJ  »a  êhôîdÉH
 ,ø«HQÉg Ghôah ídÉ°üdG  ¬«ÑædG  πNóªH áØbƒàe
 ájô°ùdG QOÉ°üªdG âØ°ûch äÉjôëàdG äCGóH å«M

 øe  ø«ÑJh  á©bGƒdG  »a  ø«ª¡àªdG  ´ƒ∏°V  øY
 äÉª°üH  ≥`̀HÉ`̀£`̀J  »`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀ J
 äÉLÉLõdG øe áYƒaôªdG äÉª°üÑdG ™e ø«ª¡àªdG

.á©bGƒdG ¿ÉμªH ÉgõjôëJ ºJ »àdG ábQÉëdG
 º¡àªdG  ¿CG  ±ôàYG  ∫hC’G  º¡àªdG  §Ñ°†Hh
 ô¡ªéJ  »a  ∑Gôà°T’G  Iôμa  ¬«∏Y  ¢VôY  »fÉãdG
 πNóªH  IõμJôªdG  áWô°ûdG  á``̀jQhO  áªLÉ¡eh
 ábQÉëdG  äÉLÉLõdÉH  ídÉ°üdG  ¬«ÑædG  á≤£æe
 º¡àªdG  øe  Ö∏W  ƒg  √QhóHh  ¬Ñ∏W  ≈∏Y  ≥aGƒa
 GhCGóHh  ô«NC’G  ≥aGhh  º¡©e  ∑Gôà°T’G  ådÉãdG
 Gƒ`̀Lô`̀Nh á`̀ bQÉ`̀ë`̀ dG äÉ``̀LÉ``̀Lõ``̀dG ô`̀«`̀¡`̀é`̀J »``̀a

 ≈∏Y  ábQÉëdG  äÉLÉLõdG  Gƒ≤dCGh  á©bGƒdG  Ωƒj
.ø«HQÉg Ghôah ájQhódG

 á©bGƒdG πÑb ¬fCG »fÉãdG º¡àªdG ±É°VCG Éª«a
 ∫hC’G  º¡àªdG  ≈∏Y  IôμØdG  ¢VôY  ΩÉ`̀ jCG  áKÓãH
 ådÉãdG  ´ÉæbEÉH  ô«NC’G  ΩÉ`̀bh  ¬HQÉbG  ó`̀MCG  ƒ`̀gh
 Ö∏L  π©ØdÉHh  ådÉãdG  º¡Ñjôb  ƒgh  ácQÉ°ûªdÉH
 GƒLôNh  ±ƒJƒdƒe  áLÉLR  30  øe  Üô≤j  Ée
 ,ø`̀jô`̀NBG  á≤aQ  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ghò`̀Ø`̀fh  ø`̀jô`̀NBG  á≤aQ
 äGhOC’G  ¢†©H  AÉØNEÉH  ¿ƒª¡àªdG  ±ôàYG  Éªc
 ábQÉëdG  äGƒÑ©dG  áYÉæ°U  »a  Ωóîà°ùJ  »àdG
 Gó«¡ªJ  ôHÉ≤ªdG  ó`̀MCÉ`̀H  IôéØàªdG  äGƒ`̀Ñ`̀©`̀dGh

.É¡eGóîà°S’
 17  »a  º¡fCG  ø«ª¡àª∏d  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 Gƒ©æ°U  ådÉãdG  ≈àM  ∫hC’G  øe  2020  ƒ«dƒj
 QÉéØf’Gh  ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  IôéØàe  äGƒ`̀Ñ`̀Y
 IÉ«M ójó¡J ±ó¡d É¡©jRƒJh É¡eGóîà°SG ó°ü≤H
 äóæ°SCG Éªc ,ô£î∏d º¡dGƒeCGh ¢SÉædG ¢†jô©Jh
 äGƒÑ©dG  Gƒeóîà°SG  º`̀¡`̀fCG  É©«ªL  ø«ª¡àª∏d
 IÉ«M  ¢†jô©J  »a  QÉéØf’Gh  ∫É©à°TÓd  á∏HÉ≤dG
 É¡©«ªL  Gƒcôà°TGh  ô£î∏d  º`̀¡`̀dGƒ`̀eCGh  ¢SÉædG
 ∫ÓNE’G  ¬æe  ¢Vô¨dG  ΩÉY  ¿Éμe  »a  ô¡ªéJ  »a

.ΩÉ©dG øeC’ÉH

 IÉ`̀à`̀a »``̀ a QÉ``̀é``̀J’É``̀H ø`̀«`̀à`̀ª`̀¡`̀à`̀e á`̀ ª`̀ cÉ`̀ ë`̀ e
IQÉ```̀Yó```̀dG ≈``̀∏``̀Y É```̀gQÉ```̀ Ñ```̀LEGh á``̀jƒ``̀«``̀ °``̀SBG

 á¶aÉëe áHÉ«æH áHÉ«ædG  π«ch RôëdG ø«°ùM ìô°U
 »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõ`̀é`̀fCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  áª°UÉ©dG
 ¬Lh ô«¨H É¡àjôM õéMh ájƒ«°SBG IÉàØH QÉéJ’G á©bGh
 iôÑμdG  áªμëªdG  ≈dEG  ø«àª¡àe  ádÉMEÉH  äôeCGh  »fƒfÉb

.Égô¶æd Ωƒ«dG á°ù∏L äOóMh á©HGôdG á«FÉæédG
 ≈dhC’G áª¡àªdG ΩÉ«b ∫ƒM á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 áμ∏ªe »a É¡d πªY á°Uôa ô«aƒàH É¡«∏Y »æéªdG ´GóîH
 ,É¡«∏Y »æéªdG øWƒe »a É¡FÉbó°UCÉH káæ«©à°ùe øjôëÑdG
 ¿CG  ó©H øjôëÑdG áμ∏ªªd É¡Ñ∏L øe áª¡àªdG âæμªJ óbh
 ÉgQƒ°†M  óæYh  É¡d  ôØ°ùdG  IôcòJ  ≠∏Ñe  ∫É°SQEÉH  âeÉb
 -á«fÉãdG  áª¡àªdG  IóYÉ°ùªH- âeÉb øjôëÑdG  áμ∏ªe ≈dG
 É¡JõéàMGh  á°ThôØe  ≥≤°Th  ¥OÉæa  Ió`̀Y  ≈`̀ dEG  É¡∏≤æH
 áéëH  IQÉ`̀Yó`̀dG  á°SQÉªe  ≈∏Y  ÉgQÉÑLEÉH  âeÉbh  É¡«a

 ÜÉ£≤à°SÉH  âeÉb  Éªc  ,ÉgOÓH  øe  É¡Ñ∏L  ∞«dÉμJ  ™`̀aO
 º¡©e IQÉYódG  á°SQÉªe ≈∏Y É¡à«ë°V äôÑLCGh øFÉHõdG
 É¡«∏Y »æéªdG âæμªJ óbh ,∫GƒeC’G ≈∏Y É¡∏°üëJ ô«¶f
 ÆÓHEÉH  âeÉbh  ¢UÉî°TC’G  óMCG  IóYÉ°ùªH  Ühô¡dG  øe
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  Gƒ≤dCG  ºgQhóHh  á©bGƒdÉH  áWô°ûdG  ∫ÉLQ

.ø«àª¡àªdG
 Qƒa ≥«≤ëàdG äGAGôLEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh
 É¡«∏Y  »æéªdG  ∫Gƒ``̀bC’  â©ªà°SG  å«M  ,ÆÓ`̀Ñ`̀dG  OhQh
 á«æWƒdG áæé∏d  ™HÉàdG  AGƒjE’G QGO »a É¡YGójEÉH  äôeCGh
 ∫Gƒ`̀bC’  â©ªà°SG  Éªc  ,¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμªd
 Éª¡°ùÑëH  äô``̀eCGh  ø«àª¡àªdG  âHƒéà°SGh  Oƒ¡°ûdG
 áªcÉëªdG  ≈``̀ dEG  ø«à°SƒÑëe  É`̀ª`̀¡`̀à`̀dÉ`̀MEGh  kÉ`̀«`̀WÉ`̀«`̀à`̀MG

.á«FÉæédG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ∫ƒM zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf Éªd Gó«cCÉJ

 ≈dEG ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T »a ΩÉ©£dG äÉHôY π≤f

 øjôëÑdG  OÉà°SG  øe  Üô≤dÉH  ójóédG  É¡©bƒe

 áÄ«g  äQó`̀°`̀UCG  AÉà°ûdG  π°üa  πÑb  »æWƒdG

 ÜÉë°UC’  í«àj  ¢ùeCG  Ωƒj  Éª«ª©J  áMÉ«°ùdG

 »a  π«é°ùàdG  ∫Ó≤à°S’G  ´QÉ°T  »a  äÉHô©dG

 áMÉ«°ùdG  áÄ«¡d  ™HÉàdG  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG

 ôHƒàcCG  22  »`̀a  äÉ`̀Hô`̀©`̀dG  π≤æd  GOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG

.ójóéà∏d á∏HÉb ô¡°T Ióe …QÉédG

 OÉà°S’  á∏HÉ≤ªdG  áMÉ°ùdG  õ«¡éJ  º`̀Jh
 ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  πÑb  øe  »æWƒdG  øjôëÑdG
 •É≤f OóY õ«¡éJ É¡«a ÉªH ,É≤Ñ°ùe á°VÉjôdGh
 øe  Égô«Zh  IQÉ```̀fE’Gh  êhô`̀î`̀dGh  ∫ƒ`̀Nó`̀dG
 •hô°T  Ió`̀Y  áÄ«¡dG  â©°Vhh  .äGAGô``̀L’G
 »àdG  Ωƒ°SôdG  »dÉªLEG  ¿CG  É¡ªgCG  ,π«é°ùà∏d
 %5 πª°ûJ É«æjôëH GQÉæjO 126 É¡©aO Öéj
 á≤£æªdG  ô«LCÉJh  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  áÑjô°V
 á©jOh  ™e  ,AÉHô¡μdGh  ™«ÑdG  •É≤f  èeGôHh

.»æjôëH QÉæjO 100 áª«≤H ¿Éª°†dG
 ™FÉH  π`̀c  ≈∏Y  Öéj  ¬`̀fCG  ≈∏Y  äOó`̀°`̀Th

 ÖæL  ≈`̀dEG  ÉÑæL  ¬H  á°UÉîdG  áªFÉ≤dG  ºjó≤J
 Ióe  ¿CGh  ,π«é°ùàdG  ∫É`̀ª`̀cE’  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  ™`̀e
 á∏HÉb  çóëdG  Ióe  øe  πeÉc  ô¡°T  ácQÉ°ûªdG
 πª©dG  äÉ`̀bhCG  áÄ«¡dG  äOó`̀M  Éª«a  .ójóéà∏d
-óMC’G) ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW ¿ƒμàd äÉHô©∏d
 áYÉ°ùdG ≈dEG Gô°üY 4`dG áYÉ°ùdG øe (AÉ©HQC’G
 ´ƒÑ°SC’G  ájÉ¡f  äÓ£Y  »`̀ah  , kAÉ°ùe  10``̀dG
 Gô°üY  4`dG  áYÉ°ùdG  øe  (âÑ°ùdG-¢ù«ªîdG)
 äQó°UCG  Éª«a  .ÉMÉÑ°U  12```dG  áYÉ°ùdG  ≈`̀ dEG
 ,π«é°ùJ  »a  ø«ÑZGô∏d  äÉª«∏©J  IóY  áÄ«¡dG
 á∏eÉμdG  á«dhDƒ°ùªdG  ™FÉÑdG  πªëàj  ¿CG  É¡ªgCG

 ƒg  ¬ÑμJQG  AGƒ°S  ø«fGƒ≤∏d  ∑É¡àfG  …CG  øY
 øWÉÑdG  ø`̀e  ¬`̀©`̀e  øjóbÉ©àªdG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  hCG
 á«dhDƒ°ùe  OQƒ`̀ª`̀dG  πªëàjh  ,√ƒ`̀Ø`̀Xƒ`̀e  hCG
 ájÉªMh  ,™bƒªdG  áeÓ°S  óYGƒ≤H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 πª©dG äÉMÉ°ùeh ¬H á°UÉîdG πª©dG áMÉ°ùe
 OQƒªdG  Ωƒ≤«°Sh  ,áãdÉK  ±Gô`̀WC’  IQhÉéªdG
 áÑ°SÉëe  øY  ´Éæàe’Gh  ´ÉaódGh  ¢†jƒ©àH
 ÉgƒØXƒe  ∂`̀dP  »a  øªH)  áª¶æªdG  ácô°ûdG
 hCG  äÉÑdÉ£e  …CG  øY  (ÉgDhÉcô°Th  ÉgDhÓchh
 ,QGô°VCG  hCG  ∞«dÉμJ  hCG  ôFÉ°ùN  hCG  äÉeGõàdG
 CÉ°ûæJ ,º¡Ø«dÉμJh ø«eÉëªdG ÜÉ©JCG ∂dP »a ÉªH

 »a  OQƒªdG  πÑb  øe  ´ÉæàeG  hCG  π©a  …CG  øY
 áÄ°TÉædG äÉ«dhDƒ°ùªdG hCG ¥ƒ≤M …CG á°SQÉªe
 øe  …C’  ¥ôN  …CG  øY  hCG  á«bÉØJ’G  √òg  øY
 ¥ôN  hCG  á«bÉØJ’G  √òg  ÖLƒªH  É¡JÉeGõàdG
 ,á«bÉØJ’G  √ò`̀g  ÖLƒªH  Ωó≤e  ¿Éª°V  …C’
 ™«ªL  á°UÉîdG  ¬à≤Øf  ≈∏Y  ™FÉÑdG  ôaƒ«°Sh
 äÉæ«eCÉàdGh  äGó`̀©`̀ª`̀dGh  OGƒ``ª``dGh  ádÉª©dG
 ,¬àcQÉ°ûªd  á``̀eRÓ``̀dG  OGƒ``̀ª``̀dGh  äGhOC’Gh
 áª¶æªdG ácô°ûdG ¬æe âÑ∏W GPEG ™FÉÑdG Ωõà∏jh
 ¢û«àØJ  äÉ«∏ªY  hCG  äÉYÉªàLG  …CG  Qƒ°†ëH

.±Éc QÉ©°TEG ºjó≤J ó©H

:zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf Éªd Gó«cCÉJ

…QÉ`̀é`̀ dG  ô`̀ Hƒ`̀ à`̀ cCG  22  ó`̀jó`̀é`̀dG  É¡©bƒe  ≈``̀ dEG  ΩÉ`̀©`̀£`̀dG  äÉ`̀ Hô`̀ Y  π`̀≤`̀f
πª©∏d  IOó`̀ ë`̀ e  äÉ````̀bhCGh  ¿É`̀ª`̀°`̀V  á`̀ ©`̀ jOh  QÉ`̀ æ`̀ jO  100h  π«é°ùà∏d  GQÉ``æ``jO  126  áª«≤H  Ωƒ`̀ °`̀ SQ  :zá`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG{

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d Gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U á``°``SÉ``Fô``H ,á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ΩÉ`̀©`̀dG ¿CÉ`̀ °`̀û`̀ H ,AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢SQGóª∏d  2021-2020  »°SGQódG
 á«∏«gCÉàdG  õ`̀cGô`̀ª`̀ dGh  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 É k°UôMh ,ábÉYE’G ∫Éée »a á∏eÉ©dG
 π«°üëàdG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ¿Éª°V  ≈∏Y
 »æ¡ªdGh  »``ª``jOÉ``cC’Gh  »`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG
 »a  á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ø`̀e  ¢UÉî°TCÓd
 ™e ,á`̀jô`̀ª`̀©`̀dG π`̀MGô`̀ª`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  áaÉc  PÉîJG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  áeRÓdG
 Qó°UCG  ó≤a  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ÉfhQƒc
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 »`̀∏`̀Y ó`̀ª`̀ë`̀e ø```̀H π`̀ «`̀ª`̀L ó`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ΩGhódG AóÑH É kjQGOEG É kª«ª©J ,¿Gó«ªM
 á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡∏d »∏©ØdG

 ,á«∏«gCÉàdG õcGôªdG √òg »a á«æØdGh
 ,2020ô``̀Hƒ``̀à``̀cG  11  ó````̀MC’G  Ωƒ```̀j
 áÑ∏£dG  ΩGhO  Aó`̀Hh  ,%100  áÑ°ùæH

.…QÉédG ôHƒàcCG 25 óMC’G Ωƒj
 áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬d íjô°üJ »ah
 »a ΩGhó```̀ dG  Aó``̀H  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M ó``̀cCG
 »a  á«∏«gCÉàdG  ógÉ©ªdGh  õ`̀cGô`̀ª`̀dG
 …hP ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TC’G  á``̀eó``̀N ∫É``̀é``̀e
 á∏°ù∏°S  PÉ`̀î`̀JG  ó©H  »`̀JCÉ`̀j  á`̀bÉ`̀YE’G
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’G  øe
 ™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ¿Éª°†d
 á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √ò``g  »`̀a
 ºJ å`̀«`̀M ,á``°``UÉ``î``dGh á``̀«``̀∏``̀gC’Gh
 á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  áaÉc  ∫Éªμà°SG
 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á```````̀jQGOE’G äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀d
 á∏«ØμdG  §HGƒ°†dG ™°Vhh ,á«æØdGh
 ≈∏Y É kXÉØM ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æªH

.™«ªédG áë°U
 …QGOE’G  º``«``ª``©``à``dG  Oó``````̀Mh
 á«∏ª©d  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’Gh  §HGƒ°†dG

 á«∏ªY  º«¶æàH  ∂```̀ dPh  ,π`̀ «`̀gCÉ`̀ à`̀ dG
 øjó«Øà°ùª∏d  π`̀ «`̀gCÉ`̀à`̀ dG  äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L
 ’  å«ëH  õ`̀cô`̀ª`̀dG  »`̀a  ø«∏é°ùªdG
 π°üØdG  »`̀a  áÑ∏£dG  Oó``̀Y  RhÉ`̀é`̀à`̀j
 »FÉ°üNCG πμd ÜÓW (6) øY óMGƒdG
 ΩÉ`̀ª`̀c ô`̀«`̀«`̀¨`̀J ≈`̀∏`̀Y ¢``Uô``ë``dG ™``̀e
 ™e  ÜQóª∏d  RÉØ≤dGh  »bGƒdG  ¬LƒdG

 á∏°UGƒe  ™«é°ûJh  ,ó«Øà°ùe  π`̀c
 √õ`̀jõ`̀©`̀Jh »`̀ °`̀VGô`̀à`̀ a’G π`̀ «`̀gCÉ`̀à`̀ dG
 èeódG á«fÉμeEG ™e πFÉ°SƒdG ∞∏àîªH
 »°VGôàa’Gh  »Ø°üdG  π«gCÉàdG  ø«H
 ™e  èeÉfôÑdG  ´ƒf  √Oóëj  Éªd  É k≤ah
 §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dGh •hô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ΩGõ``̀à``̀d’G
 IQOÉ°üdG  º«eÉ©àdG  ÉgOóëJ  »àdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  áª¶æªdGh
 π°UGƒàdG  ≥«≤ëàd  Ωõ∏j  ÉªH  ΩÉ«≤dG
 ø«ª∏©ªdGh  áÑ∏£dG  ø«H  »∏YÉØàdG
 ,á«fhôàμdE’G  áeƒ¶æªdG  ∫ÓN  øe
 ’ ø``̀jò``̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ø`̀μ`̀ª`̀à`̀j å`̀«`̀ë`̀H
 øe  ∫ƒ°üØdÉH  ¢ShQódG  ¿hô°†ëj
 ,º¡dRÉæe »a º¶àæe πμ°ûH É¡à©HÉàe
 AÉ``«``dhC’ QÉ`̀«`̀î`̀dG ∑ô``̀J ø``Y kÓ`̀°`̀†`̀a
 áÑ∏£dG  º¡FÉæHCG  Qƒ°†M  »a  Qƒ`̀eC’G
 øe  IOÉØà°S’G  hCG  õcôªdÉH  á°SGQó∏d

.ó©H øY º∏©àdG QÉ«N
 º«≤©àdG  §HGƒ°V  ºgCG  πãªàJh
 »fÉÑe  »`̀a  áeÓ°ùdG  äGRGô``̀à``̀MGh

 ΩGõ`̀à`̀d’G  π«gCÉàdG  ógÉ©eh  õ`̀cGô`̀e
 »a  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  äGOÉ``̀ °``̀ TQEÉ``̀ H
 »∏«gCÉàdG  õcôªdG  º«≤©Jh  ô«¡£J
 ∂`̀ dP π`̀ª`̀°`̀û`̀jh ,á``̀«``̀eƒ``̀j IQƒ``̀°``̀ü``̀H
 π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀dG ≥````̀aGô````̀eh ±ƒ``̀Ø``̀°``̀ü``̀dG
 á«ª«∏©àdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dGh  äGó`̀©`̀ª`̀dGh
 á```̀jQGOE’G  Ö`̀JÉ`̀μ`̀ª`̀dGh  áeóîà°ùªdG
 Éªc  ,Égô«Zh  ø«ØXƒªdG  Iõ`̀¡`̀LCGh
 óæY  áeRÓdG  äÉª≤©ªdG  ô«aƒJ  ºàj
 õcôªdG  AÉ``̀LQCG  ∞∏àîeh  πNóªdG

.»∏«gCÉàdG
 Öéj  ¬fEÉa  ,∂`̀dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VEGh
 á`̀jƒ`̀¡`̀Jh á`̀aÉ`̀¶`̀f ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh õ`̀cô`̀ª`̀ dG
 OGƒe  ¢ü«°üîJh  Ió«édG  á«ë°üdG
 ≈∏Y  ó«Øà°ùe  πμd  ¢`̀UÉ`̀N  RÉ`̀¡`̀Lh
 ™«ªL  º«≤©àH  ΩGõ``̀à``̀d’G  ™`̀e  √ó``̀M
 Iõ``̀¡``̀LC’Gh  π`̀ FÉ`̀ °`̀Sƒ`̀ dGh  äGhOC’G
 á¶aÉëªdG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,ácôà°ûªdG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y

 ™`̀«`̀ª`̀L IQGô``````̀M á`````̀LQO ¢``̀SÉ``̀«``̀bh
 πμ°ûH  øjó«Øà°ùªdGh  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 ìÉ°üaE’G  áYô°S  øY  kÓ°†a  ,»eƒj
 »àdG  ä’É`̀ë`̀ dG  »`̀a  √É`̀Ñ`̀à`̀°`̀T’G  óæY
 ¢`̀VGô`̀YCG  hCG  äÉ`̀eÓ`̀Y  É¡«∏Y  ô¡¶J
 á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G ä’É``ª``à``MG ≈```̀ dEG ô`̀«`̀°`̀û`̀J
 ≈∏Y  ∫É°üJ’ÉH  ∂`̀ dPh  ,¢Shô«ØdÉH

.(444) ºbôdG
 π`̀ ª`̀ ©`̀ dG  IQGRh  Ωƒ``̀≤``̀ à``̀ °``̀ Sh
 ≥`̀ jô`̀ah á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ¢û«àØàdÉH  »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ™«ªL ≈`̀∏`̀Y  »`̀FGƒ`̀°`̀û`̀©`̀dG  …Qhó````̀dG
 øe ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀ d á`̀«`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG õ``̀cGô``̀ª``̀dG
 á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡eGõàdG
 ±É`̀æ`̀Ä`̀ à`̀ °`̀SG á`̀ «`̀ ∏`̀ ª`̀Y §```̀HGƒ```̀°```̀Vh
 áØdÉîe  ºà«°S  ¬fCÉH  É kª∏Y  ,π«gCÉàdG
 ¬eGõàdG ΩóY ∫ÉM »a ¬≤∏Zh õcôªdG
 PÉ`̀î`̀JGh ,IQô`̀≤`̀ª`̀dG äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’É`̀H
 Gò¡H  áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G

.¿CÉ°ûdG

:πª©dG ôjRƒd …QGOEG º«ª©J

ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  25  á``̀bÉ``̀YE’G  ∫É`̀é`̀e  »`̀ a  á`̀«`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG  ó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dGh  õ`̀ cGô`̀ ª`̀ dG  ΩGhO

 ÜÉ£îdG Gòg
πeÉμàªdG πeÉ°ûdG

 √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N AÉL
 ôãcG øe ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG ∫ÓN
 »a  áª¡ªdG  äÉØ∏ªdG  ∫hÉæJh  ÜÉ£îdG  á«dƒª°T  å«M  øe  Ó≤K  äÉHÉ£îdG
 ’G áMÉ°ùdG ≈∏Y áª¡ªdG ¿hDƒ°ûdG øe ÉfCÉ°T ¬àdÓL ∑ôàj º∏a ,á∏MôªdG √òg
 ≥ëà°ùj øªd áÄæ¡àdÉH hCG  ¬«LƒàdÉH ÉeEGh ,IOÉ°T’ÉH ÉeEG  É¡«dG  ¥ô£J óbh

.ôμ°ûdGh áÄæ¡àdG
 ôîØdG øe ôYÉ°ûªH ,¬∏dG ¬¶ØM ,∂∏ªdG ádÓL OÉ°TG ÜÉ£îdG ájGóH »a
 ,ó¡©dG  »dh  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬H  ΩÉb  ÉªH
 »a  πª©dG  πMGôe  ≥aGQ  …òdG  ±ô°ûªdG  iƒà°ùªdÉH  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM
 ¢ùØædG πëe ¿Éc ó¡©dG »dh ƒª°S ¿G ∂∏ªdG ádÓL ∫Ébh ,áëFÉédG áëaÉμe

.áª«°ùédG á«dhDƒ°ùªdG √òg πªM »a
 øgGôdG ±ô¶dG äÉjóëJ ™e ø£ØdG πeÉ©àdG Gòg ¿G ∂∏ªdG ádÓL ∫Ébh
 á≤jô©dG ájQGO’G É¡JÉª«¶æàH IôbƒªdG ÉæàeƒμM ájõgÉéd á«≤£æe áé«àæc
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ádÉ©ØdGh áfôªdG É¡JÉ°SÉ«°Sh

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 AÉ°ûfEÉH  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬H  ¬Lh  Ée  áÑ«£dG  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  øeh
 ¬æμªJ äGõ«¡éàHh ájó©ªdG ¢VGôeC’G ∫Éée »a ¢ü°üîàe õcôeh ≈Ø°ûe

.É«ª«∏bEGh É«æWh á«ë°üdG äÉjóëàdG ™e πeÉ©àdG øe
 »àdG  äÉ°Shô«ØdG  äôãc  ¿G  ó©H  øe  á°UÉN  GóL  º¡e  ¬«LƒJ  ƒgh
 ,äôãc  ¿G  ó©H  áÄHh’G  √òg  øe  »JCÉ«°S  Ée  º∏©f  ’h  êQÉîdG  øe  Éæ«JCÉJ

.¢†©ÑdG É¡eóîà°ùj IGOG ¿É«M’G ¢†©H »a âëÑ°UCGh
 ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N äGô≤a ≈dhG ∫hÉæàf Oƒª©dG øe AõédG Gòg »a
 ™ªàéªdG  ¬«dG  êÉàëj ¬«LƒJ øe ôãcCGh  º¡e  Qƒëe øe ôãcG  πªM …òdG

.»æjôëÑdG
 ≈∏Y  »æãjh  ôμ°ûj  ¿G  É`̀ª`̀FGO  ¬JƒØj  ’  ¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 áeóîd Iõ«ªàe äÉeóN ¿ƒeó≤j øjòdG Iô«ÑμdGh IôªãªdG Oƒ¡édG ÜÉë°UCG
 Oƒ¡L  ≈∏Y  AÉæãdGh  ôμ°ûdG  ¬«LƒàH  ¬HÉ£N  ¬àdÓL  CGó`̀H  óbh  ,øjôëÑdG
 Gòg  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«e’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÉgOÉb »àdG Iõ«ªàªdG Oƒ¡édG πμd ôjó≤J ƒg ÉªfG ∂∏ªdG ádÓL øe ôμ°ûdG
 QÉμàHGh õ«ªJh QGóàbG πμH (∂∏ªdG ádÓL øe äÉ¡«LƒàH) ó¡©dG »dh ƒª°S

.QÉμaÓd
 ¬dƒ≤j  É°†jG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°ùH  IOÉ`̀°`̀TG  ø`̀e  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬dÉb  É`̀e
 ¬à≤≤M  Éªa  ,¬∏dG  ¬¶ØM  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ≥M  »a  »æjôëÑdG  øWGƒªdG
 iôÑc ∫hO É¡≤≤ëJ ºd (IOGQ’G øY áLQÉîdG Qƒe’G ¢†©H ºZQ) øjôëÑdG
 áªμëdG ≈∏Y ∫ój Gògh ,Ωƒ∏©dG ≈à°Th Ö£dG »a ô«Ñc »ª∏Y Ωó≤J É¡jód
 »a ó¡©dG »dh ƒª°S ô¶f ó©H ≈∏Y ºK øeh ,’hG áëFÉédG ™e πeÉ©àdG »a
 ∫hódG øe ÉjG ™Ñàf ¿G ¿hO ,IOôØàe á«°Uƒ°üN É¡d øjôëÑdG áHôéJ π©L

.äGAGôLE’G »a iôN’G
 ¬àdÓL äÉHÉ£N »g Éªc π«≤ãdG ¿RƒdG øe ¿Éc ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N
 ¬Lh ≈∏Y ™bGƒdG ¢VQG ≈∏Y ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ºLôàJ ¿G ≈æªàfh ,ÉªFGO

.áYô°ùdG
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N øe ôNB’G AõédG ∫hÉæàf GóZ

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

.πª©dG ôjRh |
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á«æeC’G áaÉ≤ãdG OƒªY

 ó©H ºdÉ©dG ∫hO ø«H ôØ°ùdG ácôM IOƒY πX »a
 IQGOE’G âeÉb ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH É¡ØbƒJ
 äGAGô``LE’Gh  §£îdG  ™°VƒH  òaÉæªdG  ø`̀eC’  áeÉ©dG
 ¿Éª°†d  øjôaÉ°ùªdG  QƒÑY  ácôM  π«¡°ùàd  áeRÓdG
 É«éjQóJ  ôØ°ùdG  ácôM IOƒYh òaÉæªdÉH  πª©dG  ô«°S
 ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ™e ≈°TÉªàj ÉªH ∂dPh
 äÉ¡édGh ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »Ñ£dG »æWƒdG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d ¢UÉ°üàN’G äGP
 ø«ÑZGôdG  ø««ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  Öéjh
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  êQÉ`̀î`̀dG  ≈``̀dEG  ôØ°ùdÉH
 »àdG  ádhódG  •hô°Th  äGAGô`̀LEG  øe  ócCÉàdG  »dhódG
 Oƒ`̀Lƒ`̀H  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah  ,É`̀¡`̀«`̀dEG  ôØ°ù∏d  ¿ƒ££îj
 É«°TÉªJh »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≈æÑe »a ôaÉ°ùªdG
 øjôaÉ°ùªdG ≈∏Y ≈æÑªdG ∫ƒNO ô°üà≤j äÉª«∏©àdG ™e
 AÉ`̀¡`̀fE’  Qƒ°†ëdG  π°†Øjh  ,§`̀≤`̀a  ¬«a  ø«∏eÉ©dGh
 ∂dPh ´Ó`̀bE’G  óYƒe øe äÉYÉ°S 3 πÑb  äGAGô`̀LE’G
 á∏ãªàªdG  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G  òNC’ á°UôØdG  áMÉJE’
 øjôaÉ°ùªdG ™«ªéd IQGôëdG áLQO ¢üëa AGôLEG »a
 ΩGõàd’G ≈dEG áaÉ°VEG ,»YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM ¬LƒdG ΩÉªc ¢ùÑ∏H
 ≥jôW øY GôH ôØ°ùdÉH ø«ÑZGôdG ≈dEG áÑ°ùædÉHh
 äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dG ´ÉÑJG Öé«a ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG  IójóédG  á«FÉbƒdG
 IQhô°V  »a  á∏ãªàªdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH
 ≈∏Y  É¡«°VGQCG  ≈``dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dÉ`̀H  ÖZôj  ø`̀e  ∫ƒ°üM
 äÉ¡L øe IQOÉ°U (PCR) »Ñ£dG ¢üëØdG IOÉ¡°T
 ’CG  ≈∏Y  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  Ωó`̀Y  âÑãJ  Ióªà©e
 (72) øe ôãcCG ¢üëØdG ïjQÉJ ≈∏Y ≈°†e ób ¿ƒμj
 øY ∂dP âÑãj Ée hCG òØæªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG óæY áYÉ°S
 ™«ªL  ™bƒj  Éªc  ,z»``̀YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£J  ≥jôW
 ôéëdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  »ë°U  QGô`̀bEG  ≈∏Y  øjôaÉ°ùªdG
 Ióe  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∫ƒNO  óæY  »JGòdG
 ôØ°ùdÉH  øjôaÉ°ùªdG  áÑZQ  ∫ÉM  »ah  ,áYÉ°S  (48)

 á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH GQhôe á«é«∏îdG ∫hódG ióMEG ≈dEG
 ,äÉYÉ°S  8  ∫ÓN  É¡JQOÉ¨e  Ö∏£àj  Gò¡a  ájOƒ©°ùdG
 Ö∏£àj  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ≥jôW  øY  ôØ°ùdG  ¿CG  Éª∏Y
 √òg ∫ÓN ájƒ¡dG ábÉ£H ¢ù«dh ôØ°ùdG RGƒL ºjó≤J

.IôàØdG
 áμ∏ªe ≈dEG  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdÉH  ≥∏©àj Éª«ah
 ø«©à«a »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≥jôW øY øjôëÑdG
 AGô``LE’ ,GQÉ`̀æ`̀jO 60 »`̀gh IQô`̀≤`̀ª`̀dG Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG ™`̀aO
 á°ü°üîªdG  á≤£æªdG  »a  (PCR)  »Ñ£dG  ¢üëØdG
 QÉ£ªdÉH  ∫ÉÑ≤à°S’G  ádÉ°U  áÄ«¡J  º`̀J  å«M  ,∂`̀dò`̀d
 ¢Shô«ØH  á≤∏©àªdG  äGAGô`````̀LE’G  PÉ`̀î`̀J’  ™`̀bƒ`̀ª`̀c
 (5)  É¡«a  QÉ¶àf’G  Iôàa  ió©àJ  ’  »àdG  É`̀fhQƒ`̀c

.≥FÉbO
 áμ∏ªe ≈dEG  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG ≈dEG  áÑ°ùædÉHh
 ™aO  º¡«∏Y  ø«©à«a  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ôÑY  øjôëÑdG
 »Ñ£dG  ¢üëØdG  AGô``LE’  É°†jCG  GQÉæjO  (60)  ≠∏Ñe
 IQOÉ°U IOÉ¡°T ¬jód øe ∂dP øe ≈æãà°ùjh (PCR)
 áμ∏ªªdG  hCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  Ióªà©e  á¡L  øe
 ≈°†e  ób  ¿ƒμj  ’  ¿CG  á£jô°T  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ó©Hh  ,áYÉ°S  (72)  øe  ôãcCG  ¢üëØdG  áé«àf  ≈∏Y
 äGAGôLEG AÉ¡fEGh »Ñ£dG ¢üëØdG AGôLEG øe AÉ¡àf’G
 É«JGP ¬°ùØf ∫õY ôaÉ°ùªdG ≈∏Y Öéj OÓÑ∏d ∫ƒNódG
 »ah .»Ñ£dG ¢üëØdG èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ø«M ≈dEG
 ™«£à°ù«a (ÜÉ°üe ô«Z) á«Ñ∏°S áé«àædG  âfÉc ∫ÉM
 ¬àé«àf  âfÉc  ∫É`̀M  »`̀ah  ,Oƒ«b  ¿hO  øe  êhôîdG
 á°üàîªdG äÉ¡édÉH ø««æ©ªdG ¿EÉa (ÉHÉ°üe) á«HÉéjEG
 PÉîJ’  Gó«¡ªJ  Iô°TÉÑe  ¬©e  π°UGƒàdÉH  ¿ƒeƒ≤«°S

.áeRÓdG äGAGôLE’G
 ≈dEG ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG ™«ªL ≈∏Y ø«©àj Éªc
 ≥«Ñ£J  π«ªëJ  òaÉæªdG  ∞∏àîªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 BeAware»YGh  ™ªàée  ∫ƒ`̀ª`̀ë`̀ª`̀dG  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG
 ∫ƒNódG  πÑb  ¬«a  º¡JÉfÉ«H  π«é°ùJh ,  Bahrain

.áμ∏ªªdG ≈dEG

ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN ôØ°ùdG äGAGôLEG
®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

äGQó``îªdG »``a √QÉ``éJ’ »``æ«KÓãd äGƒæ``°S 10 øé``°ùdG ó``«jCÉJ
 äGƒæ°S  10  øé°ùdG  õ««ªàdG  áªμëe  äójCG
 »a  ôLÉàj  »æ«KÓãd  QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  5  á`̀eGô`̀¨`̀dGh
 áLQO ∫hCG áªμëe ¬àfGOG å«M ,IQóîªdG OGƒªdG
 ¿CG ó©H ¬«∏Y áHƒ≤©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCGh
 QÉéJ’Gh ™«ÑdG áHƒ≤Y øe øjôNBG áªμëªdG âØYCG

.IQóîªdG OGƒªdG »a
 IQGOEG  »≤∏J  ≈`̀ dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 IRÉ«ëH  ó«ØJ  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμe
 QÉéJ’G  ó°ü≤H  IQóîªdG  OGƒªdG  ådÉãdG  º¡àªdG
 ™e π°UGƒàdÉH ájô°ùdG QOÉ°üªdG óMCG ∞«∏μJ ºàa
 π©ØdÉHh  ¬æe  äGQóîªdG  ¢†©H  AGô°ûd  º¡àªdG
 Ée  AGô°T  ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh É«ØJÉg º¡àªdÉH  π°üJG

 ¿ƒμ«°S  …òdG  ¬≤jó°U  ídÉ°üd  QÉæjO  100  ¬àª«b
 ¬à≤aôH  Qó°üªdG  π≤àfG  ∂dP  ôKCG  ≈∏Yh .¬àÑë°üH
 ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG å«M ≈dEG  ∞îàe §HÉ°V Éª¡©eh
 ¬«∏Y  ≥ØàªdG  ≠∏ÑªdÉH  ô«NC’G  OhR  ¿G  ó©H  ¬«∏Y
 OóëªdG  ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG  »``ah  ¬æe  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ß`̀Ø`̀à`̀MGh
 º¡àªdÉH  É«≤àdGh  ¬«∏Y ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG  ≈dEG  É¡LƒJ
 ¬fCÉH √ôÑNCGh ¬«∏Y ≥ØàªdG ≠∏ÑªdG º∏à°SGh ådÉãdG
 ºàa  ôNBG  ¢üî°T  øe  IQóîªdG  IOÉªdG  ô°†ë«°S
 Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG ≈∏Y ôãY ¬°û«àØàHh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG
 ±ôàYG IQóîªdG OGƒªdG Qó°üe øY ¬dGDƒ°S iódh
 º¡àªdG  øe  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  π°üëj  ¬fCÉH
 ™ª°ùe  âëJ  ¬`̀H  π°üJG  Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh  .»`̀fÉ`̀ã`̀dG

 IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  áª«b  ¿CÉ``̀H  √ô`̀Ñ`̀NCGh  áWô°ûdG
 º«∏°ùà∏d  ¿ÉeõdGh  ¿ÉμªdG  ≈∏Y  É≤ØJGh  ¬JRƒëH
 ÉgOƒ≤j  »àdG  ¬JQÉ«°ùH  »fÉãdG  º¡àªdG  ô°†Mh
 ≠∏ÑªdG  ¬ª∏°Sh  Qó°üªdG  ¬LƒJh  ,™HGôdG  º¡àªdG
 âÑK  áæcGO  á©£b  ¬æe  º∏à°SGh  Qƒ°üªdG  …ó≤ædG
 ¢†Ñ≤dG ºJh IQóîªdG ¢û«°ûëdG IOÉªd É¡fG É«∏ª©e
 ≈∏Y  ¬`̀JRƒ`̀ë`̀H  ôãY  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¢û«àØàHh  Éª¡«∏Y
 10  ≈∏Y  ôãY  ¬æμ°ùe  ¢û«àØàHh  Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdG
 .IQóîe IOÉªd É¡fCG É«∏ª©e âÑK áæcGO IOÉªd ™£b
 OGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¬`̀dƒ`̀°`̀ü`̀M Qó`̀°`̀ü`̀e ø`̀Y ¬`̀dGDƒ`̀°`̀ù`̀Hh
 …òdG ∫hC’G º¡àªdG øe É¡ª∏°ùàj ¬fCÉH OÉaCG IQóîªdG
 ºàa IQóîªdG OGƒª∏d ¬©«H øY äÉjôëàdG äôØ°SCG

 ¢û«àØJh ¬£Ñ°†d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  øe ¿PEG  QGó°UEG
 .á©bGƒdÉH  ±ôàYGh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJh  ¬°üî°T
 ¿ƒ°†Z  »a  º¡fCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  º¡«dEG  äóæ°SCÉa
 »fÉãdGh  ∫hC’G  ¿ƒª¡àªdG  :’hG  ,2018  ΩÉ`̀Y
 IQóîe  IOÉ`̀ e  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  Gƒ`̀YÉ`̀H  :å`̀dÉ`̀ã`̀dGh
 :É«fÉK ,É¡H ¢üNôªdG ∫GƒM’G ô«Z »a (¢û«°ûM)
 ó°ü≤H  GRô`̀MCGh  GRÉM  :ådÉãdGh  ∫hC’G  ¿Éª¡àªdG
 É«∏≤Y  GôKDƒeh  (¢û«°ûM)  IQóîe  IOÉe  »WÉ©àdG
 º¡àªdG  :ÉãdÉK  ,É¡H  ¢üNôªdG  ∫Gƒ``MC’G  ô«Z  »a
 É«∏≤Y GôKDƒe »WÉ©àdG ó°ü≤H RôMCGh RÉM :»fÉãdG
 º¡àªdG  :É©HGQ  ,É¡H  ¢üNôªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a

.É°û«°ûM »WÉ©àdG ó°ü≤H RôMCGh RÉM :™HGôdG

IQÉ``YódG á``°SQÉªªd áμÑ``°T Gƒ∏μ``°T ø``«ª¡àe 4 ≈``∏Y º``μëdG ô``HƒàcCG 27
 øe  ø«ª¡àe  4  á«°†b  ≈`̀dhC’G  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äõéM
 ≈∏Y øghôÑLCGh º¡à«°ùæL ¢ùØf øe äÉ«àa »a GhôéJG á«HôY á«°ùæL
 ¢ùÑM QGôªà°SG ™e ôHƒàcCG  27 á°ù∏éH ºμë∏d ∂dPh ,IQÉYódG á°SQÉªe
 …hôJ  IÉàØd  ƒjó«a  ™£≤e  QÉ°ûàfÉH  äCGóH  á«°†≤dG  .á©HQC’G  ø«ª¡àªdG
 äô°ûfh  ø«ª¡àªdG  óMCG  ¬«a  äôcP  ô°ûÑdÉH  QÉéJG  á©bGh  »a  É¡JÉfÉ©e
 åëÑ∏d  ábƒKƒªdG  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  øe  Oó©H  áfÉ©à°S’G  ºàa  ,¬JQƒ°U
 »a  ¬JQƒ°U  Qƒ°ûæªdG  á«°üî°T  ∞°ûc  øY  äôØ°SCG  »àdGh  ,…ôëàdGh
 Ωƒ≤j ¬fCGh ,™£≤ªdG áÑMÉ°U IÉàØdG á«°ùæL ¢ùØf øe ¬fCG ø«ÑJh ,™£≤ªdG
 ø¡JóYÉ°ùeh ø¡d πªY ¢Uôa ô«aƒJ AÉYOÉH √ó∏H »a AÉ°ùædG ™e ¥ÉØJ’ÉH
 ø¡gGôcEÉH  Ωƒ≤j  ºK  ,á«HôY  ádhO  »a  áeÉbEG  Iô«°TCÉJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a
 ø¡Ñ∏L  ∞«dÉμJ  ójó°ùJ  IQhô°†H  øgójó¡J  ó©H  IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y
 ∫ÉM  »ah  ,QÉæjO  6000 –  4000  ø«H  Ée  âMhGôJ  »àdGh  ,øjôëÑ∏d

 ø¡YÉ°†NE’ øgôØ°S äGRGƒL ≈∏Y õéëdG ºàj ≠∏ÑªdG OGó°S øY øgõéY
 á°ThôØe  ≥≤°T  ≈∏Y  ø¡©jRƒàH  Ωƒ≤j  º¡àªdG  ¿Éch  .IQÉYódG  á°SQÉªªd
 á©àªdG  »ÑdÉW ø`̀e A’õ``̀f  ™`̀e IQÉ`̀Yó`̀dG  ∫É`̀ª`̀YC’ QGó``̀J  »`̀à`̀dGh ¥OÉ`̀æ`̀ah
 ó«°üJ  ≈∏Y  ¬fhóYÉ°ùj  √ó∏H  »a  ÉfGƒYCG  ¬jód  ¿CG  ø«ÑJ  Éªc  ,á«°ùæédG
 º¡°†©H  ≈∏Y  äÉ«àØdG  ™«H  ºàjh  øjôNBG  ™e  ≥°ùæj  ¬`̀fCG  Éªc  ,äÉ«àØdG
 É¡ahôX  ¿CÉ`̀H  ø¡«∏Y  »æéªdG  ió`̀MEG  äô`̀bCG  äÉ≤«≤ëàdG  »ah  .¢†©ÑdG
 ,è«∏îdG  ∫hO  »a  πªY  øY  åëÑdG  ≈`̀dG  É¡Jô£°VG  Égó∏H  »a  ájOÉªdG
 π«ªéàdG  äGhOC’  ôéàe  »a  πª©dG  É¡«∏Y  â°VôY  IÉàa  ≈∏Y  âaô©Jh
 ,»æjôëH  QÉæjO  ∞`̀ dCG  40  RhÉéJ  äÉμ«°T  ™«bƒJ  •ô°ûH  ,Qƒ£©dGh
 ó©Hh ,á«HôY ádhód IQÉjõd Iô«°TCÉJh ôØ°S IôcòJ É¡æe âª∏°ùJh â≤aGƒa
 IQÉYódG ∫Éée »a πª©à°S É¡fCÉH ÉghôÑNCGh øjôëÑdG ≈dEG É¡∏≤f ºJ ΩÉjCG
 ¥óæa »a Égƒæμ°SCGh â≤aGƒa ,Égó∏H »a á©bƒªdG äÉμ«°ûdÉH ÉghOógh

 ∞°üæ∏d  GQÉæjO 40h áYÉ°ù∏d  GQÉæjO 70 ≠dÉÑe πHÉ≤e IQÉYódG  ¢SQÉªàd
 OGó°ùd  ™jôdG  º«°ù≤J  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,IóMGƒdG  á∏«∏d  QÉæjO  300h  ,áYÉ°S
 äóæ°SCG .É¡àÑ∏L »àdG áª¡àª∏d ôNB’G ∞°üædGh áeÉbE’Gh ôØ°ùdG ∞«dÉμJ
 – 2018 øe ΩGƒYC’G ¿ƒ°†Z »a º¡fCG á©HQC’G ø«ª¡àª∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG
 ,á«eGôLEG áYÉªL º¡fƒch ,ådÉãdG ≈dEG ∫hC’G øe ¿ƒª¡àªdG :’hCG ,2020
 ø¡FGƒjEGh ø¡∏≤æH GƒeÉb ¿CÉH ,á©HQC’G ø¡«∏Y »æéªdG ¢üî°ûH GhôéJCG
 ,IQÉYódG á°SQÉªe »a ø¡dÓ¨à°SG IAÉ°SEG ¢Vô¨H ´hô°ûe ô«Z ≥jôW øY
 ÜÉμJQG ≈∏Y ø¡«∏Y »æéªdG Gƒ∏ªM Éªc ,ójó¡àdGh √GôcE’G ≥jô£H ∂dPh
 á«∏c áØ°üH º¡JÉ«M »a GhóªàYGh ,ójó¡àdGh √GôcE’G ≥jôW øY IQÉYódG
 áHÉ«ædG  â¡Lhh  ,IQÉYódG  á°SQÉªe  øe  ø¡«∏Y  »æéªdG  ¬Ñ°ùμJ  Ée  ≈∏Y
 Ée  ≈∏Y  á«∏c  áØ°üH  OÉªàY’G  áª¡J  ,á©HGôdGh  á«fÉãdG  ø«àª¡àªdG  ≈dEG

.IQÉYódG á°SQÉªe øe ¬fÉÑ°ùμJ

±Gó``̀ ¡``̀ à``̀ °``̀ SÉ``̀ H  ¿ƒ```ª```¡```à```e  Ió``````````MGh  Iô`````̀ °`````̀ SCG  ø`````e  ¿É```̀Ñ```̀ °```̀T  3
í``̀ dÉ``̀ °``̀ü``̀ dG ¬``̀ «``̀ Ñ``̀ æ``̀ dG »````̀ a ±ƒ```̀ Jƒ```̀ dƒ```̀ ª```̀ dÉ```̀ H á```̀Wô```̀°```̀T á`````````̀ jQhO

 ≈dhC’G iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG π°UGƒJ
 ájQhO ±Gó¡à°SÉH ø«ª¡àe ÜÉÑ°T 5 á«°†b ô¶f
 »a  äôeCG  å«M  ,ídÉ°üdG  ¬«ÑædG  πNóªH  áWô°T
 ∫hC’G  ø«ª¡àª∏d  ΩÉëe  Üó`̀f  á≤HÉ°ùdG  á°ù∏édG
 π«ch πÑb øe OôdGh ´ÓW’ÉH ìÉª°ùdGh ådÉãdGh

.ø«ª¡àªdG »bÉH
 ó«Øj ÉZÓH â≤∏J ób äÉ«∏ª©dG áaôZ âfÉch
 ¿ƒfÉ≤dG  ø`̀Y  ø`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  áYƒªée  ΩÉ«≤H
 áWô°T  á`̀jQhO  áªLÉ¡eh  ô¡ªéJ  »a  êhôîdÉH
 ,ø«HQÉg Ghôah ídÉ°üdG  ¬«ÑædG  πNóªH áØbƒàe
 ájô°ùdG QOÉ°üªdG âØ°ûch äÉjôëàdG äCGóH å«M

 øe  ø«ÑJh  á©bGƒdG  »a  ø«ª¡àªdG  ´ƒ∏°V  øY
 äÉª°üH  ≥`̀HÉ`̀£`̀J  »`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀ J
 äÉLÉLõdG øe áYƒaôªdG äÉª°üÑdG ™e ø«ª¡àªdG

.á©bGƒdG ¿ÉμªH ÉgõjôëJ ºJ »àdG ábQÉëdG
 º¡àªdG  ¿CG  ±ôàYG  ∫hC’G  º¡àªdG  §Ñ°†Hh
 ô¡ªéJ  »a  ∑Gôà°T’G  Iôμa  ¬«∏Y  ¢VôY  »fÉãdG
 πNóªH  IõμJôªdG  áWô°ûdG  á``̀jQhO  áªLÉ¡eh
 ábQÉëdG  äÉLÉLõdÉH  ídÉ°üdG  ¬«ÑædG  á≤£æe
 º¡àªdG  øe  Ö∏W  ƒg  √QhóHh  ¬Ñ∏W  ≈∏Y  ≥aGƒa
 GhCGóHh  ô«NC’G  ≥aGhh  º¡©e  ∑Gôà°T’G  ådÉãdG
 Gƒ`̀Lô`̀Nh á`̀ bQÉ`̀ë`̀ dG äÉ``̀LÉ``̀Lõ``̀dG ô`̀«`̀¡`̀é`̀J »``̀a

 ≈∏Y  ábQÉëdG  äÉLÉLõdG  Gƒ≤dCGh  á©bGƒdG  Ωƒj
.ø«HQÉg Ghôah ájQhódG

 á©bGƒdG πÑb ¬fCG »fÉãdG º¡àªdG ±É°VCG Éª«a
 ∫hC’G  º¡àªdG  ≈∏Y  IôμØdG  ¢VôY  ΩÉ`̀ jCG  áKÓãH
 ådÉãdG  ´ÉæbEÉH  ô«NC’G  ΩÉ`̀bh  ¬HQÉbG  ó`̀MCG  ƒ`̀gh
 Ö∏L  π©ØdÉHh  ådÉãdG  º¡Ñjôb  ƒgh  ácQÉ°ûªdÉH
 GƒLôNh  ±ƒJƒdƒe  áLÉLR  30  øe  Üô≤j  Ée
 ,ø`̀jô`̀NBG  á≤aQ  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ghò`̀Ø`̀fh  ø`̀jô`̀NBG  á≤aQ
 äGhOC’G  ¢†©H  AÉØNEÉH  ¿ƒª¡àªdG  ±ôàYG  Éªc
 ábQÉëdG  äGƒÑ©dG  áYÉæ°U  »a  Ωóîà°ùJ  »àdG
 Gó«¡ªJ  ôHÉ≤ªdG  ó`̀MCÉ`̀H  IôéØàªdG  äGƒ`̀Ñ`̀©`̀dGh

.É¡eGóîà°S’
 17  »a  º¡fCG  ø«ª¡àª∏d  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 Gƒ©æ°U  ådÉãdG  ≈àM  ∫hC’G  øe  2020  ƒ«dƒj
 QÉéØf’Gh  ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  IôéØàe  äGƒ`̀Ñ`̀Y
 IÉ«M ójó¡J ±ó¡d É¡©jRƒJh É¡eGóîà°SG ó°ü≤H
 äóæ°SCG Éªc ,ô£î∏d º¡dGƒeCGh ¢SÉædG ¢†jô©Jh
 äGƒÑ©dG  Gƒeóîà°SG  º`̀¡`̀fCG  É©«ªL  ø«ª¡àª∏d
 IÉ«M  ¢†jô©J  »a  QÉéØf’Gh  ∫É©à°TÓd  á∏HÉ≤dG
 É¡©«ªL  Gƒcôà°TGh  ô£î∏d  º`̀¡`̀dGƒ`̀eCGh  ¢SÉædG
 ∫ÓNE’G  ¬æe  ¢Vô¨dG  ΩÉY  ¿Éμe  »a  ô¡ªéJ  »a

.ΩÉ©dG øeC’ÉH

 IÉ`̀à`̀a »``̀ a QÉ``̀é``̀J’É``̀H ø`̀«`̀à`̀ª`̀¡`̀à`̀e á`̀ ª`̀ cÉ`̀ ë`̀ e
IQÉ```̀Yó```̀dG ≈``̀∏``̀Y É```̀gQÉ```̀ Ñ```̀LEGh á``̀jƒ``̀«``̀ °``̀SBG

 á¶aÉëe áHÉ«æH áHÉ«ædG  π«ch RôëdG ø«°ùM ìô°U
 »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõ`̀é`̀fCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  áª°UÉ©dG
 ¬Lh ô«¨H É¡àjôM õéMh ájƒ«°SBG IÉàØH QÉéJ’G á©bGh
 iôÑμdG  áªμëªdG  ≈dEG  ø«àª¡àe  ádÉMEÉH  äôeCGh  »fƒfÉb

.Égô¶æd Ωƒ«dG á°ù∏L äOóMh á©HGôdG á«FÉæédG
 ≈dhC’G áª¡àªdG ΩÉ«b ∫ƒM á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 áμ∏ªe »a É¡d πªY á°Uôa ô«aƒàH É¡«∏Y »æéªdG ´GóîH
 ,É¡«∏Y »æéªdG øWƒe »a É¡FÉbó°UCÉH káæ«©à°ùe øjôëÑdG
 ¿CG  ó©H øjôëÑdG áμ∏ªªd É¡Ñ∏L øe áª¡àªdG âæμªJ óbh
 ÉgQƒ°†M  óæYh  É¡d  ôØ°ùdG  IôcòJ  ≠∏Ñe  ∫É°SQEÉH  âeÉb
 -á«fÉãdG  áª¡àªdG  IóYÉ°ùªH- âeÉb øjôëÑdG  áμ∏ªe ≈dG
 É¡JõéàMGh  á°ThôØe  ≥≤°Th  ¥OÉæa  Ió`̀Y  ≈`̀ dEG  É¡∏≤æH
 áéëH  IQÉ`̀Yó`̀dG  á°SQÉªe  ≈∏Y  ÉgQÉÑLEÉH  âeÉbh  É¡«a

 ÜÉ£≤à°SÉH  âeÉb  Éªc  ,ÉgOÓH  øe  É¡Ñ∏L  ∞«dÉμJ  ™`̀aO
 º¡©e IQÉYódG  á°SQÉªe ≈∏Y É¡à«ë°V äôÑLCGh øFÉHõdG
 É¡«∏Y »æéªdG âæμªJ óbh ,∫GƒeC’G ≈∏Y É¡∏°üëJ ô«¶f
 ÆÓHEÉH  âeÉbh  ¢UÉî°TC’G  óMCG  IóYÉ°ùªH  Ühô¡dG  øe
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  Gƒ≤dCG  ºgQhóHh  á©bGƒdÉH  áWô°ûdG  ∫ÉLQ

.ø«àª¡àªdG
 Qƒa ≥«≤ëàdG äGAGôLEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh
 É¡«∏Y  »æéªdG  ∫Gƒ``̀bC’  â©ªà°SG  å«M  ,ÆÓ`̀Ñ`̀dG  OhQh
 á«æWƒdG áæé∏d  ™HÉàdG  AGƒjE’G QGO »a É¡YGójEÉH  äôeCGh
 ∫Gƒ`̀bC’  â©ªà°SG  Éªc  ,¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμªd
 Éª¡°ùÑëH  äô``̀eCGh  ø«àª¡àªdG  âHƒéà°SGh  Oƒ¡°ûdG
 áªcÉëªdG  ≈``̀ dEG  ø«à°SƒÑëe  É`̀ª`̀¡`̀à`̀dÉ`̀MEGh  kÉ`̀«`̀WÉ`̀«`̀à`̀MG

.á«FÉæédG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ∫ƒM zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf Éªd Gó«cCÉJ

 ≈dEG ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T »a ΩÉ©£dG äÉHôY π≤f

 øjôëÑdG  OÉà°SG  øe  Üô≤dÉH  ójóédG  É¡©bƒe

 áÄ«g  äQó`̀°`̀UCG  AÉà°ûdG  π°üa  πÑb  »æWƒdG

 ÜÉë°UC’  í«àj  ¢ùeCG  Ωƒj  Éª«ª©J  áMÉ«°ùdG

 »a  π«é°ùàdG  ∫Ó≤à°S’G  ´QÉ°T  »a  äÉHô©dG

 áMÉ«°ùdG  áÄ«¡d  ™HÉàdG  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG

 ôHƒàcCG  22  »`̀a  äÉ`̀Hô`̀©`̀dG  π≤æd  GOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG

.ójóéà∏d á∏HÉb ô¡°T Ióe …QÉédG

 OÉà°S’  á∏HÉ≤ªdG  áMÉ°ùdG  õ«¡éJ  º`̀Jh
 ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  πÑb  øe  »æWƒdG  øjôëÑdG
 •É≤f OóY õ«¡éJ É¡«a ÉªH ,É≤Ñ°ùe á°VÉjôdGh
 øe  Égô«Zh  IQÉ```̀fE’Gh  êhô`̀î`̀dGh  ∫ƒ`̀Nó`̀dG
 •hô°T  Ió`̀Y  áÄ«¡dG  â©°Vhh  .äGAGô``̀L’G
 »àdG  Ωƒ°SôdG  »dÉªLEG  ¿CG  É¡ªgCG  ,π«é°ùà∏d
 %5 πª°ûJ É«æjôëH GQÉæjO 126 É¡©aO Öéj
 á≤£æªdG  ô«LCÉJh  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  áÑjô°V
 á©jOh  ™e  ,AÉHô¡μdGh  ™«ÑdG  •É≤f  èeGôHh

.»æjôëH QÉæjO 100 áª«≤H ¿Éª°†dG
 ™FÉH  π`̀c  ≈∏Y  Öéj  ¬`̀fCG  ≈∏Y  äOó`̀°`̀Th

 ÖæL  ≈`̀dEG  ÉÑæL  ¬H  á°UÉîdG  áªFÉ≤dG  ºjó≤J
 Ióe  ¿CGh  ,π«é°ùàdG  ∫É`̀ª`̀cE’  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  ™`̀e
 á∏HÉb  çóëdG  Ióe  øe  πeÉc  ô¡°T  ácQÉ°ûªdG
 πª©dG  äÉ`̀bhCG  áÄ«¡dG  äOó`̀M  Éª«a  .ójóéà∏d
-óMC’G) ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW ¿ƒμàd äÉHô©∏d
 áYÉ°ùdG ≈dEG Gô°üY 4`dG áYÉ°ùdG øe (AÉ©HQC’G
 ´ƒÑ°SC’G  ájÉ¡f  äÓ£Y  »`̀ah  , kAÉ°ùe  10``̀dG
 Gô°üY  4`dG  áYÉ°ùdG  øe  (âÑ°ùdG-¢ù«ªîdG)
 äQó°UCG  Éª«a  .ÉMÉÑ°U  12```dG  áYÉ°ùdG  ≈`̀ dEG
 ,π«é°ùJ  »a  ø«ÑZGô∏d  äÉª«∏©J  IóY  áÄ«¡dG
 á∏eÉμdG  á«dhDƒ°ùªdG  ™FÉÑdG  πªëàj  ¿CG  É¡ªgCG

 ƒg  ¬ÑμJQG  AGƒ°S  ø«fGƒ≤∏d  ∑É¡àfG  …CG  øY
 øWÉÑdG  ø`̀e  ¬`̀©`̀e  øjóbÉ©àªdG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  hCG
 á«dhDƒ°ùe  OQƒ`̀ª`̀dG  πªëàjh  ,√ƒ`̀Ø`̀Xƒ`̀e  hCG
 ájÉªMh  ,™bƒªdG  áeÓ°S  óYGƒ≤H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 πª©dG äÉMÉ°ùeh ¬H á°UÉîdG πª©dG áMÉ°ùe
 OQƒªdG  Ωƒ≤«°Sh  ,áãdÉK  ±Gô`̀WC’  IQhÉéªdG
 áÑ°SÉëe  øY  ´Éæàe’Gh  ´ÉaódGh  ¢†jƒ©àH
 ÉgƒØXƒe  ∂`̀dP  »a  øªH)  áª¶æªdG  ácô°ûdG
 hCG  äÉÑdÉ£e  …CG  øY  (ÉgDhÉcô°Th  ÉgDhÓchh
 ,QGô°VCG  hCG  ∞«dÉμJ  hCG  ôFÉ°ùN  hCG  äÉeGõàdG
 CÉ°ûæJ ,º¡Ø«dÉμJh ø«eÉëªdG ÜÉ©JCG ∂dP »a ÉªH

 »a  OQƒªdG  πÑb  øe  ´ÉæàeG  hCG  π©a  …CG  øY
 áÄ°TÉædG äÉ«dhDƒ°ùªdG hCG ¥ƒ≤M …CG á°SQÉªe
 øe  …C’  ¥ôN  …CG  øY  hCG  á«bÉØJ’G  √òg  øY
 ¥ôN  hCG  á«bÉØJ’G  √òg  ÖLƒªH  É¡JÉeGõàdG
 ,á«bÉØJ’G  √ò`̀g  ÖLƒªH  Ωó≤e  ¿Éª°V  …C’
 ™«ªL  á°UÉîdG  ¬à≤Øf  ≈∏Y  ™FÉÑdG  ôaƒ«°Sh
 äÉæ«eCÉàdGh  äGó`̀©`̀ª`̀dGh  OGƒ``ª``dGh  ádÉª©dG
 ,¬àcQÉ°ûªd  á``̀eRÓ``̀dG  OGƒ``̀ª``̀dGh  äGhOC’Gh
 áª¶æªdG ácô°ûdG ¬æe âÑ∏W GPEG ™FÉÑdG Ωõà∏jh
 ¢û«àØJ  äÉ«∏ªY  hCG  äÉYÉªàLG  …CG  Qƒ°†ëH

.±Éc QÉ©°TEG ºjó≤J ó©H

:zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf Éªd Gó«cCÉJ

…QÉ`̀é`̀ dG  ô`̀ Hƒ`̀ à`̀ cCG  22  ó`̀jó`̀é`̀dG  É¡©bƒe  ≈``̀ dEG  ΩÉ`̀©`̀£`̀dG  äÉ`̀ Hô`̀ Y  π`̀≤`̀f
πª©∏d  IOó`̀ ë`̀ e  äÉ````̀bhCGh  ¿É`̀ª`̀°`̀V  á`̀ ©`̀ jOh  QÉ`̀ æ`̀ jO  100h  π«é°ùà∏d  GQÉ``æ``jO  126  áª«≤H  Ωƒ`̀ °`̀ SQ  :zá`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG{

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d Gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U á``°``SÉ``Fô``H ,á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ΩÉ`̀©`̀dG ¿CÉ`̀ °`̀û`̀ H ,AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢SQGóª∏d  2021-2020  »°SGQódG
 á«∏«gCÉàdG  õ`̀cGô`̀ª`̀ dGh  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 É k°UôMh ,ábÉYE’G ∫Éée »a á∏eÉ©dG
 π«°üëàdG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ¿Éª°V  ≈∏Y
 »æ¡ªdGh  »``ª``jOÉ``cC’Gh  »`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG
 »a  á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ø`̀e  ¢UÉî°TCÓd
 ™e ,á`̀jô`̀ª`̀©`̀dG π`̀MGô`̀ª`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  áaÉc  PÉîJG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  áeRÓdG
 Qó°UCG  ó≤a  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ÉfhQƒc
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 »`̀∏`̀Y ó`̀ª`̀ë`̀e ø```̀H π`̀ «`̀ª`̀L ó`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ΩGhódG AóÑH É kjQGOEG É kª«ª©J ,¿Gó«ªM
 á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡∏d »∏©ØdG

 ,á«∏«gCÉàdG õcGôªdG √òg »a á«æØdGh
 ,2020ô``̀Hƒ``̀à``̀cG  11  ó````̀MC’G  Ωƒ```̀j
 áÑ∏£dG  ΩGhO  Aó`̀Hh  ,%100  áÑ°ùæH

.…QÉédG ôHƒàcCG 25 óMC’G Ωƒj
 áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬d íjô°üJ »ah
 »a ΩGhó```̀ dG  Aó``̀H  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M ó``̀cCG
 »a  á«∏«gCÉàdG  ógÉ©ªdGh  õ`̀cGô`̀ª`̀dG
 …hP ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TC’G  á``̀eó``̀N ∫É``̀é``̀e
 á∏°ù∏°S  PÉ`̀î`̀JG  ó©H  »`̀JCÉ`̀j  á`̀bÉ`̀YE’G
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’G  øe
 ™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ¿Éª°†d
 á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √ò``g  »`̀a
 ºJ å`̀«`̀M ,á``°``UÉ``î``dGh á``̀«``̀∏``̀gC’Gh
 á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  áaÉc  ∫Éªμà°SG
 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á```````̀jQGOE’G äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀d
 á∏«ØμdG  §HGƒ°†dG ™°Vhh ,á«æØdGh
 ≈∏Y É kXÉØM ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æªH

.™«ªédG áë°U
 …QGOE’G  º``«``ª``©``à``dG  Oó``````̀Mh
 á«∏ª©d  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’Gh  §HGƒ°†dG

 á«∏ªY  º«¶æàH  ∂```̀ dPh  ,π`̀ «`̀gCÉ`̀ à`̀ dG
 øjó«Øà°ùª∏d  π`̀ «`̀gCÉ`̀à`̀ dG  äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L
 ’  å«ëH  õ`̀cô`̀ª`̀dG  »`̀a  ø«∏é°ùªdG
 π°üØdG  »`̀a  áÑ∏£dG  Oó``̀Y  RhÉ`̀é`̀à`̀j
 »FÉ°üNCG πμd ÜÓW (6) øY óMGƒdG
 ΩÉ`̀ª`̀c ô`̀«`̀«`̀¨`̀J ≈`̀∏`̀Y ¢``Uô``ë``dG ™``̀e
 ™e  ÜQóª∏d  RÉØ≤dGh  »bGƒdG  ¬LƒdG

 á∏°UGƒe  ™«é°ûJh  ,ó«Øà°ùe  π`̀c
 √õ`̀jõ`̀©`̀Jh »`̀ °`̀VGô`̀à`̀ a’G π`̀ «`̀gCÉ`̀à`̀ dG
 èeódG á«fÉμeEG ™e πFÉ°SƒdG ∞∏àîªH
 »°VGôàa’Gh  »Ø°üdG  π«gCÉàdG  ø«H
 ™e  èeÉfôÑdG  ´ƒf  √Oóëj  Éªd  É k≤ah
 §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dGh •hô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ΩGõ``̀à``̀d’G
 IQOÉ°üdG  º«eÉ©àdG  ÉgOóëJ  »àdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  áª¶æªdGh
 π°UGƒàdG  ≥«≤ëàd  Ωõ∏j  ÉªH  ΩÉ«≤dG
 ø«ª∏©ªdGh  áÑ∏£dG  ø«H  »∏YÉØàdG
 ,á«fhôàμdE’G  áeƒ¶æªdG  ∫ÓN  øe
 ’ ø``̀jò``̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ø`̀μ`̀ª`̀à`̀j å`̀«`̀ë`̀H
 øe  ∫ƒ°üØdÉH  ¢ShQódG  ¿hô°†ëj
 ,º¡dRÉæe »a º¶àæe πμ°ûH É¡à©HÉàe
 AÉ``«``dhC’ QÉ`̀«`̀î`̀dG ∑ô``̀J ø``Y kÓ`̀°`̀†`̀a
 áÑ∏£dG  º¡FÉæHCG  Qƒ°†M  »a  Qƒ`̀eC’G
 øe  IOÉØà°S’G  hCG  õcôªdÉH  á°SGQó∏d

.ó©H øY º∏©àdG QÉ«N
 º«≤©àdG  §HGƒ°V  ºgCG  πãªàJh
 »fÉÑe  »`̀a  áeÓ°ùdG  äGRGô``̀à``̀MGh

 ΩGõ`̀à`̀d’G  π«gCÉàdG  ógÉ©eh  õ`̀cGô`̀e
 »a  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  äGOÉ``̀ °``̀ TQEÉ``̀ H
 »∏«gCÉàdG  õcôªdG  º«≤©Jh  ô«¡£J
 ∂`̀ dP π`̀ª`̀°`̀û`̀jh ,á``̀«``̀eƒ``̀j IQƒ``̀°``̀ü``̀H
 π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀dG ≥````̀aGô````̀eh ±ƒ``̀Ø``̀°``̀ü``̀dG
 á«ª«∏©àdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dGh  äGó`̀©`̀ª`̀dGh
 á```̀jQGOE’G  Ö`̀JÉ`̀μ`̀ª`̀dGh  áeóîà°ùªdG
 Éªc  ,Égô«Zh  ø«ØXƒªdG  Iõ`̀¡`̀LCGh
 óæY  áeRÓdG  äÉª≤©ªdG  ô«aƒJ  ºàj
 õcôªdG  AÉ``̀LQCG  ∞∏àîeh  πNóªdG

.»∏«gCÉàdG
 Öéj  ¬fEÉa  ,∂`̀dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VEGh
 á`̀jƒ`̀¡`̀Jh á`̀aÉ`̀¶`̀f ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh õ`̀cô`̀ª`̀ dG
 OGƒe  ¢ü«°üîJh  Ió«édG  á«ë°üdG
 ≈∏Y  ó«Øà°ùe  πμd  ¢`̀UÉ`̀N  RÉ`̀¡`̀Lh
 ™«ªL  º«≤©àH  ΩGõ``̀à``̀d’G  ™`̀e  √ó``̀M
 Iõ``̀¡``̀LC’Gh  π`̀ FÉ`̀ °`̀Sƒ`̀ dGh  äGhOC’G
 á¶aÉëªdG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,ácôà°ûªdG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y

 ™`̀«`̀ª`̀L IQGô``````̀M á`````̀LQO ¢``̀SÉ``̀«``̀bh
 πμ°ûH  øjó«Øà°ùªdGh  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 ìÉ°üaE’G  áYô°S  øY  kÓ°†a  ,»eƒj
 »àdG  ä’É`̀ë`̀ dG  »`̀a  √É`̀Ñ`̀à`̀°`̀T’G  óæY
 ¢`̀VGô`̀YCG  hCG  äÉ`̀eÓ`̀Y  É¡«∏Y  ô¡¶J
 á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G ä’É``ª``à``MG ≈```̀ dEG ô`̀«`̀°`̀û`̀J
 ≈∏Y  ∫É°üJ’ÉH  ∂`̀ dPh  ,¢Shô«ØdÉH

.(444) ºbôdG
 π`̀ ª`̀ ©`̀ dG  IQGRh  Ωƒ``̀≤``̀ à``̀ °``̀ Sh
 ≥`̀ jô`̀ah á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ¢û«àØàdÉH  »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ™«ªL ≈`̀∏`̀Y  »`̀FGƒ`̀°`̀û`̀©`̀dG  …Qhó````̀dG
 øe ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀ d á`̀«`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG õ``̀cGô``̀ª``̀dG
 á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡eGõàdG
 ±É`̀æ`̀Ä`̀ à`̀ °`̀SG á`̀ «`̀ ∏`̀ ª`̀Y §```̀HGƒ```̀°```̀Vh
 áØdÉîe  ºà«°S  ¬fCÉH  É kª∏Y  ,π«gCÉàdG
 ¬eGõàdG ΩóY ∫ÉM »a ¬≤∏Zh õcôªdG
 PÉ`̀î`̀JGh ,IQô`̀≤`̀ª`̀dG äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’É`̀H
 Gò¡H  áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G

.¿CÉ°ûdG

:πª©dG ôjRƒd …QGOEG º«ª©J

ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  25  á``̀bÉ``̀YE’G  ∫É`̀é`̀e  »`̀ a  á`̀«`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG  ó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dGh  õ`̀ cGô`̀ ª`̀ dG  ΩGhO

 ÜÉ£îdG Gòg
πeÉμàªdG πeÉ°ûdG

 √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N AÉL
 ôãcG øe ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG ∫ÓN
 »a  áª¡ªdG  äÉØ∏ªdG  ∫hÉæJh  ÜÉ£îdG  á«dƒª°T  å«M  øe  Ó≤K  äÉHÉ£îdG
 ’G áMÉ°ùdG ≈∏Y áª¡ªdG ¿hDƒ°ûdG øe ÉfCÉ°T ¬àdÓL ∑ôàj º∏a ,á∏MôªdG √òg
 ≥ëà°ùj øªd áÄæ¡àdÉH hCG  ¬«LƒàdÉH ÉeEGh ,IOÉ°T’ÉH ÉeEG  É¡«dG  ¥ô£J óbh

.ôμ°ûdGh áÄæ¡àdG
 ôîØdG øe ôYÉ°ûªH ,¬∏dG ¬¶ØM ,∂∏ªdG ádÓL OÉ°TG ÜÉ£îdG ájGóH »a
 ,ó¡©dG  »dh  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬H  ΩÉb  ÉªH
 »a  πª©dG  πMGôe  ≥aGQ  …òdG  ±ô°ûªdG  iƒà°ùªdÉH  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM
 ¢ùØædG πëe ¿Éc ó¡©dG »dh ƒª°S ¿G ∂∏ªdG ádÓL ∫Ébh ,áëFÉédG áëaÉμe

.áª«°ùédG á«dhDƒ°ùªdG √òg πªM »a
 øgGôdG ±ô¶dG äÉjóëJ ™e ø£ØdG πeÉ©àdG Gòg ¿G ∂∏ªdG ádÓL ∫Ébh
 á≤jô©dG ájQGO’G É¡JÉª«¶æàH IôbƒªdG ÉæàeƒμM ájõgÉéd á«≤£æe áé«àæc
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ádÉ©ØdGh áfôªdG É¡JÉ°SÉ«°Sh

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 AÉ°ûfEÉH  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬H  ¬Lh  Ée  áÑ«£dG  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  øeh
 ¬æμªJ äGõ«¡éàHh ájó©ªdG ¢VGôeC’G ∫Éée »a ¢ü°üîàe õcôeh ≈Ø°ûe

.É«ª«∏bEGh É«æWh á«ë°üdG äÉjóëàdG ™e πeÉ©àdG øe
 »àdG  äÉ°Shô«ØdG  äôãc  ¿G  ó©H  øe  á°UÉN  GóL  º¡e  ¬«LƒJ  ƒgh
 ,äôãc  ¿G  ó©H  áÄHh’G  √òg  øe  »JCÉ«°S  Ée  º∏©f  ’h  êQÉîdG  øe  Éæ«JCÉJ

.¢†©ÑdG É¡eóîà°ùj IGOG ¿É«M’G ¢†©H »a âëÑ°UCGh
 ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N äGô≤a ≈dhG ∫hÉæàf Oƒª©dG øe AõédG Gòg »a
 ™ªàéªdG  ¬«dG  êÉàëj ¬«LƒJ øe ôãcCGh  º¡e  Qƒëe øe ôãcG  πªM …òdG

.»æjôëÑdG
 ≈∏Y  »æãjh  ôμ°ûj  ¿G  É`̀ª`̀FGO  ¬JƒØj  ’  ¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 áeóîd Iõ«ªàe äÉeóN ¿ƒeó≤j øjòdG Iô«ÑμdGh IôªãªdG Oƒ¡édG ÜÉë°UCG
 Oƒ¡L  ≈∏Y  AÉæãdGh  ôμ°ûdG  ¬«LƒàH  ¬HÉ£N  ¬àdÓL  CGó`̀H  óbh  ,øjôëÑdG
 Gòg  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«e’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÉgOÉb »àdG Iõ«ªàªdG Oƒ¡édG πμd ôjó≤J ƒg ÉªfG ∂∏ªdG ádÓL øe ôμ°ûdG
 QÉμàHGh õ«ªJh QGóàbG πμH (∂∏ªdG ádÓL øe äÉ¡«LƒàH) ó¡©dG »dh ƒª°S

.QÉμaÓd
 ¬dƒ≤j  É°†jG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°ùH  IOÉ`̀°`̀TG  ø`̀e  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬dÉb  É`̀e
 ¬à≤≤M  Éªa  ,¬∏dG  ¬¶ØM  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ≥M  »a  »æjôëÑdG  øWGƒªdG
 iôÑc ∫hO É¡≤≤ëJ ºd (IOGQ’G øY áLQÉîdG Qƒe’G ¢†©H ºZQ) øjôëÑdG
 áªμëdG ≈∏Y ∫ój Gògh ,Ωƒ∏©dG ≈à°Th Ö£dG »a ô«Ñc »ª∏Y Ωó≤J É¡jód
 »a ó¡©dG »dh ƒª°S ô¶f ó©H ≈∏Y ºK øeh ,’hG áëFÉédG ™e πeÉ©àdG »a
 ∫hódG øe ÉjG ™Ñàf ¿G ¿hO ,IOôØàe á«°Uƒ°üN É¡d øjôëÑdG áHôéJ π©L

.äGAGôLE’G »a iôN’G
 ¬àdÓL äÉHÉ£N »g Éªc π«≤ãdG ¿RƒdG øe ¿Éc ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N
 ¬Lh ≈∏Y ™bGƒdG ¢VQG ≈∏Y ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ºLôàJ ¿G ≈æªàfh ,ÉªFGO

.áYô°ùdG
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N øe ôNB’G AõédG ∫hÉæàf GóZ

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

.πª©dG ôjRh |



ábô£e ø«H É«Ñ«d áeRCG
!ÜÉgQE’G ¿Góæ°Sh ´ÉªWC’G

ó«°TQ ájRƒa

 ¿ÉàdƒL  GôNDƒe  äQGO  ,á≤HÉ°S  äÉ°VhÉØe  ó©H  |
 áªbh IôgÉ≤dG »a ádƒLh Üô¨ªdG »a äÉ°VhÉØªdG øe
 ,á«Ñ«∏dG  á`̀eRC’G  á°ûbÉæªd  É«fÉªdCG  »a  IÉéJôe  iô`̀NCG
 ≈∏Y AGƒ°S  ÉgOÉ©HCGh  áeRC’G  √òg á«ªgCG  ≈∏Y ∫ój  ÉªH
 ,§°SƒàªdG øe iôNC’G áØ°†dG ≈∏Y hCG ,É«≤jôaEG ∫Éª°T
 á`̀eRC’G  ºbÉØJ  øe  ±ƒîàJ  »àdG  ,É```HhQhCG  ∫hO  å«M
 ôjó°üàd  ÜÉÑdG  íàØj  ÉªH  hCG  ,É¡«dEG  É`̀gQÉ`̀KBG  ∫É≤àfGh
 ÜÉgQE’G :Éªgh ’CG É¡«dEG áÑ°ùædÉH ¢SƒHÉμdÉc Éªg øjôeCG
 ∂∏J  á«Hô¨dG  ∫hó``dG  ¢†©H  ´É`̀ª`̀WCG  º`̀ZQ  !ø«ÄLÓdGh
 ∫ÓN  á«Ñ«∏dG  á``eRC’G  äQGO  ∂dòdh  !É«Ñ«d  äGhô`̀K  »a
 ¿Góæ°Sh  ´É`̀ª`̀WC’G  ábô£e  ø«H  á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG
 áeRCÓd  á«≤«≤M ’ƒ∏M ≥≤ëJ ’  äÉ°VhÉØeh ,ÜÉgQE’G
 »àdGh  §°SƒàªdG  ∫Éª°T  á«Hô¨dG  ±hÉîªdG  ∂∏J  ºZQ
 É¡YÉªWCG ≥«≤ëàd É«Ñ«d »a ≈°VƒØdG ™e DƒWGƒàH â∏eÉ©J

!É¡«dEG π≤àæJ ¿CG ≈°VƒØdG ∂∏àd QÉKBG …C’ ójôJ ’ »¡a
 áLQódÉH  ≥∏©àj  …Qò`̀L  πM  ≈`̀dEG  êÉàëJ  É«Ñ«d  |
 áë∏°üe  Ö«∏¨Jh  ,(∫Ó≤à°S’Gh  IOÉ«°ùdG)`H  ≈``̀dhC’G
 á«∏NGO  ídÉ°üe  …CG  ≈∏Y  Ö©°ûch  øWƒc  É¡°ùØf  É«Ñ«d
 á«côJ AGƒ°S á«LQÉN ídÉ°üe hCG á«Ñ«∏dG äÉÄØdG ¢†©Ñd

!á«HôZ hCG
 §≤a  ¢ù«d  Ö∏£àJ  É«∏©dG  É«Ñ«d  áë∏°üe  ¿C’h
 ,(ájƒ£∏°ùdGh ájOÉ«°ùdG Ö°UÉæªdG ™jRƒJ) ≈∏Y ¥ÉØJ’G
 …CÉædG  ≈∏Y  ájGóÑdG  »a  ÉªfEGh  ,…Qƒà°SódG  Ö∏£ªdG  hCG
 ,á¡L  øe  É¡«ªYGOh  á«HÉgQE’G  äÉ«°û«∏ªdG  øY  É«Ñ«∏H
 ∞∏N  ågÓdG  »ª«∏bE’Gh  »dhódG  ¢ùaÉæàdG  OÉ©HEG  øYh
 ¢ùaÉæàdG ƒgh ,∫ÉªdGh §ØædGh RÉ¨dG øe É«Ñ«d äGhôK
 ¥õªàdG)  ≈∏Y  AÉ`̀≤`̀HE’G  ¬HÉë°UCG  ójôj  ™Ñ£dÉH  …ò``dG
 ≥≤ëj  Ée  ƒg  ∂dP  ¿C’  ,(ÜÉ`̀gQE’Gh  ≈°VƒØdGh  »Ñ«∏dG
 á°UÉNh  ±Gô``WC’G  ∂∏àa  ∂dòd  ,º¡YÉªWCGh  º¡ëdÉ°üe
 ∑ôàJ  ’h  èØdG  πNóàdG  π°UGƒJ  (»côàdG  ÖfÉédG)
 Gƒ∏NO  øjòdG  ø««Ñ«∏dG  ø««æWƒ∏d  á«≤«≤ëdG  áMÉ°ùªdG
 ºZQ ádÉcƒdÉH ºgôjóJ ¿CG ójôJ »g ÉªfEGh ,äÉ°VhÉØªdG

!á«Ñ«d-á«Ñ«d äÉ°VhÉØe É¡fEG ∫É≤j Ée πc
 πëdG) ≈dEG ∫ƒ°UƒdG áeRC’G øe êhôî∏d Üƒ∏£ªdG
 »æeC’G πëdGh ,(»°SÉ«°ùdG πëdG ÖfÉL ≈dEG ’hCG »æeC’G
 »æWh  ¢û«L  ΩÉ«bh  äÉ«°û«∏ªdG  πc  OÉ©HEG  »Yóà°ùj
 QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ≈∏Y  QOÉ`̀b  …ƒb  »Ñ«d

!É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG IOÉYEGh É«Ñ«d
 á«Ñ«∏dG  á`̀eRCÓ`̀d  »≤«≤ëdG  πëdG  ¿CG  á∏μ°ûªdG  |
 ¢†©H  ´ÉªWCGh  á«ª«∏bE’G  ´ÉªWC’G  ™e  ¢VQÉ©àj  Gòg

 ≈≤Ñà°S ÜòédGh ó°ûdG á«∏ªY ¿EÉa ∂dòd ,á«Hô¨dG ∫hódG
 ádhO øe äÉ°VhÉØªdG äGQÉ°ùe Oó©J å«Mh !Iôªà°ùe
 ≈∏Y  ájÉ¡ædG  »a  á«Ñ«∏dG  ±Gô``̀WC’G  ™°†j  iô`̀NCG  ≈`̀ dEG
 âëJ É«Ñ«d ™°Vh ≈æ©ªH ;É«ªeCG πëdG ¿ƒμj ¿CG ìô°ùe
 Éægh  ,á«Ñ«∏dG  áeRC’G  πjhóJ  …CG  ,zá«dhódG  ájÉ°UƒdG{
 ≈dEG  IójóL  Iô«ãc  äGó«≤©Jh  iôNCG  πcÉ°ûe  êôîà°S
 òæe  âªbÉØJh  âdGƒJ  »àdG  áægGôdG  äGó«≤©àdG  ÖfÉL

!2011 ΩÉY »aGò≤dG ΩÉ¶f •É≤°SEG
 ∫hO  º«°ù≤J  »`̀a  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ´hô°ûªdG  ¿CG  º`̀ZQh
 πc QRh á«HôZ ∫hO øe ¬©e øeh ƒg πªëàj á≤£æªdG
 ¿EÉa  ,2011  ≈°Vƒa  òæe  É«Ñ«d  »a  çóëjh  çó`̀M  Ée
 ÉgQÉÑàYÉH á«Ñ«∏dG áeRC’G ≈dEG  Ωƒ«dG ô¶æJ É¡JGP ∫hódG
 ∫ƒ≤J !»dhódGh »ª«∏bE’G øeC’G ójó¡àd Gô«£N GQó°üe
 Oƒ©j »μd É¡YÉªWCG øY ¬JGP âbƒdG »a ≈∏îàJ ’h ∂dP

!É«Ñ«d ≈dEG QGô≤à°S’Gh øeC’G
 GôNDƒe í°†JG Ée ƒg áeRC’G πjhóJ ±hÉîe øe |
 (»Ñ«∏dG …õcôªdG ∂æÑdG) ¢üîj ÉªH »dhódG πª©dG ∫ƒM
 !»Ñ«∏dG §ØædG äGóFÉYh ∫GƒeC’G ácôM ≈∏Y Iô£«°ùdGh
 Gògh !á«dhO IQGOEG âëJ …õcôªdG ∂æÑdG ™°Vh ºJ ó≤a
 ócDƒjh  ,∫hó`̀dG  ∂∏àd  á«≤«≤ëdG  ±Gó`̀gC’G  ócDƒj  √ó`̀Mh
 É¡JGhôK  ≈∏Y  á«Ñ«∏dG  IOÉ«°ùdG  øe  ¢UÉ≤àf’G  á«Ø«c

!É¡JGóFÉYh
 PƒØædG  ≈`̀∏`̀Yh  äGhô``̀ã``̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ´Gô`̀ °`̀U  ¿PEG  ƒ`̀g
 ´Gô°üdG Gòg »a §∏àîJ !á£∏°ùdG ≈∏Y »∏NGO ´Gô°Uh
 »ª«∏bE’G  êQÉ`̀î`̀dG  ¥GQhCÉ```̀ H  »Ñ«∏dG  π`̀NGó`̀ dG  ¥GQhCG
 Iô«Jh  óà°ûJh  ,»dhódG  êQÉîdGh  ,GójóëJ  »côàdGh
 á«Ñ«∏dG  áeRC’ÉH  ºà¡e  πμdG  Gò¡dh  ,∂dP  »a  äÉHPÉéàdG
 ôÑY áMhô£ªdG ∫ƒ∏ëdG äGQÉ°ùe »a ºμëàdG πLCG  øe

!äÉ°VhÉØªdG
 ,ô°TÉÑeh è`̀a  »`̀cô`̀J  π`̀Nó`̀Jh  »`̀°`̀ShQ  Oƒ``̀Lh |
 ≥∏bh ,∫ƒ∏ëdG ìô£d »fÉªdCG QÉ°ùeh ,»°ùfôa ÜPÉéJh
 ≥∏≤dGh ,¢ùfƒJh Üô¨ªdGh ô°üe »a äGQGƒMh »HôY
 ≈dEG  ,á`̀eRC’G  äÉ«YGóJ  QGôªà°SG  øe  ójGõJ  »a  »Hô©dG
 ™°†J  »àdG  (á«∏NGódG  á«Ñ«∏dG  iƒ≤dG)  ´Gô°U  ÖfÉL
 øe  ôãcCG  ájOÉ«°ùdG  Ö°UÉæªdG  øe  É¡à°üM  ≈∏Y  É¡æ«Y
 ∑Éæg  πg  ∂`̀dP  πc  πX  »a  !É«∏©dG  á«Ñ«∏dG  áë∏°üªdG
 Éª«a áeRCÓd …QòLh »FÉ¡f πM ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  á«fÉμeEG
 !?á«Ñ«∏dG  äGhôãdG  »a  º¡æH  ¢SôØàJ  á«LQÉîdG  ø«©dG
 OÉæ°SEG  ≈`̀dEGh  Iô«Ñc  á«JGP  á«Ñ«d  Iƒb  ≈`̀dEG  êÉàëj  Gòg

!≈°ùYh π©d ,…ƒb »HôY
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 ΩÉ¶ædG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ≈``̀ dEG  ó`̀∏`̀H  π`̀ c  ≈©°ùj
 äÉ«£©ªdG  ™``̀e  ≥`̀ aGƒ`̀à`̀j  É`̀ª`̀H  »`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 äÉ```̀jƒ```̀dhC’Gh π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀°`̀ù`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 Ée  hCG  äÉ`̀jó`̀ë`̀J  ΩÉ`̀¶`̀f  π`̀μ`̀ dh  .á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 Risk  á∏ªàëªdG  ô£îdG  π`̀eGƒ`̀Y  ≈ª°ùj
 Iô«°ùe  π`̀bô`̀©`̀J  ó``̀b  »`̀ à`̀ dG  Factors
 â°VôY  .Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG
 áYƒªée  Deloitte  â`̀jƒ`̀∏`̀jO  áª¶æe
 πãe »dÉ©dG º«∏©àdG ´É£b »a ôWÉîªdG øe
 Reputation Risksá©ª°ùdG  ôWÉîe
 operating  π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dG  ô`̀WÉ`̀î`̀eh  ,
 IOÉ```̀jR  ô``WÉ``î``eh  ,model risks
 Mass  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  ø`̀e  ø«∏é°ùªdG  OGó````̀YCG
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  ô``̀WÉ``̀î``̀eh  ,Education
 Students Enrolment ø«∏é°ùªdG
 ô«jÉ©e  ™e  ≥aGƒàdG  ôWÉîeh  ,Risks
 ,Compliance Risks  IOƒ``̀é``̀dG
 Business  π`̀ª`̀©`̀dG  êPƒ`̀ª`̀ f  ô`̀WÉ`̀î`̀eh

 .Model Risks
 √ò`̀g ø`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ¢`̀Vô`̀YCÉ`̀°`̀S É`̀æ`̀gh
 »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe IQGOEG »a ôWÉîªdG
 »a áëLÉf äGƒ£N øjôëÑdG â£N »àdGh
 »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée â°ù°SCG  ÉeóæY É¡∏M
 ™°Vh ó≤a .ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«gh
 »àdG  ôWC’Gh  äÉ°SÉ«°ùdG  áÄ«¡dGh  ¢ù∏éªdG
 ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  πªY  ºμëJ

.ÉgOÉªàYGh É¡à©LGôeh
 äÉ``°``SGQó``dG ió````̀MEG ¢``̀Vô``̀YCG ,á``̀jGó``̀H
 º«∏©àdG ô«jÉ©eh IOƒL ádÉch øe IQOÉ°üdG
 »àdG TEQSA zÉ°ùμJ{ á«dGôà°SC’G »dÉ©dG
 TEQSA’s  {  ¬àª°SCG  ÉeÉ¶f  â©°Vh  ób
 regulatory and quality
 øª°V  øeh  ,zassurance toolbox
 IQGOE’  ôWÉîªdG  IQGOEG  »a  QÉWEG  ¬JÉjƒàëe
 46 â©°Vh óbh .»dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
 äÉ°ù°SDƒªd  ô£îdG  πeGƒY  ¢SÉ«≤d  GQÉ«©e
 ô£îdG  π`̀eGƒ`̀Y  äOó``̀Mh  ,»dÉ©dG  º«∏©àdG

 :»JCÉj Éªc »gh ,äÉjƒà°ùe IóY ≈∏Y
 ,áÑ∏£dG  ≈∏Y  πªàëªdG  ô£îdG  :’hCG
 ÖdÉ£∏d ôaƒàe »ª«∏©J QÉ°ùe …CG ∑Éæg πg
 »a  √ôã©J  ∫É`̀M  »`̀a  πª©dG  ¥ƒ°S  ∫ƒ`̀Nó`̀d
 zÉ°ùμJ{  ádÉch  âeÉb  ?á«©eÉédG  ¬à°SGQO
 ∂∏J AGƒ``̀à``̀M’ º`̀¶`̀fh äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ™`̀°`̀Vƒ`̀H
 »ªjOÉcCG  QÉ°ùe  ójóëJ  ∫ÓN  øe  ôWÉîªdG
 ÖdÉ£dÉa  ;π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S  ∫ƒ`̀Nó`̀d  »æ¡eh
 ¢ü°üîJ  á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e  ™«£à°ùj  ’  …ò```̀ dG
 ¬àYÉ£à°SÉH  áÑ°SÉëªdG  »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG
 äÉ°ü°üîàdG  äGQÉ`̀ °`̀ù`̀e  ó```̀MCG  ò``NCÉ``j  ¿CG
 ∫É```̀ª```̀YC’G  IQGOEG  ∫É``̀é``̀e  »```̀a  á`̀ «`̀ æ`̀ ¡`̀ª`̀ dG
 ,á«≤«Ñ£àdG  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  :π`̀ã`̀e  ,π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh
 ,»æ¡ªdG  ≥`̀«`̀bó`̀à`̀dGh  ,IOƒ``̀é``̀ dG  ≥`̀«`̀bó`̀Jh
 .ïdEG  ..äÉHÉ°ùëdG  IQGOEGh  ,ôJÉaódG  ∂°ùeh
 äGQÉ°ùªd  á∏ãeC’G  øe  ójõªdG  º``JOQCG  GPEGh
 ´ƒLôdG  ºμfÉμeEÉÑa  á«æ¡ªdG  äÉ°ü°üîàdG
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 ô``̀WÉ``̀î``̀ª``̀dG :É```̀«```̀fÉ```̀K
 QÉ``̀ «``̀ ¡``̀ fÉ``̀ H á``̀≤``̀∏``̀©``̀ à``̀ª``̀ dG
 ,á«ª«∏©àdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 πÑ≤à°ùe  ¬H  ≥∏©àj  Gò`̀gh
 QÉ«¡fG  ∫É``̀M  »`̀a  áÑ∏£dG
 á«ª«∏©àdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 É«dÉe  ÖÑ°ùdG  ¿É`̀c  AGƒ°S
 .√ô`̀«`̀Z  hCG  É`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J  hCG
 zÉ°ùμJ{  ádÉch  â∏ªY  óbh
 ø`̀«`̀ fGƒ`̀≤`̀ dG ™``̀°``̀Vh ≈``∏``Y

 »a  áª¶æªdG  äÉ°SÉ«°ùdGh
 á°ù°SDƒe  …CG  QÉ`̀«`̀¡`̀fG  ∫É`̀M
 ≥`̀M ¿É``̀ª``̀°``̀†``̀d á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J
 ,áÑ∏£dG  ≥`̀Mh  á°ù°SDƒªdG

 ≈∏Y GOÉªàYG á∏°üØe äÉ°SÉ«°S â©°Vh Éªc
 ∫É≤àfG  »a  äÓgDƒª∏d  »dGôà°SC’G  QÉ``̀WE’G
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ø`̀«`̀H á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 »ª«∏©àdG  º`̀gQÉ`̀°`̀ù`̀e  ∫É``̀ª``̀cE’  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG
 ¥ƒ°S  äÉ°ù°SDƒe  øe  ΩƒYóªdGh  §ÑJôªdG

 .πª©dG
 ´É£b á©ª°ùH á≤∏©àªdG ôWÉîªdG :ÉãdÉK
 Reputation ¬JOƒLh »dÉ©dG º«∏©àdG
 ≈∏Y  áeó≤àªdG  ∫hódG  ¢UôëJ  ;Risks
 É¡jód  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ´É£b  á©ª°S  ™`̀aQ
 øe  IOƒ``é``dG  ô«jÉ©e  ≥«Ñ£J  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 ™e  πeÉ©àdG  iô``NCG  á«MÉf  ø`̀eh  ,á«MÉf
 QòëH  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  πcÉ°ûe
 Ωƒ≤J  .äÓ``̀Ø``̀f’Gh  §Ñ°†dG  ø«H  ¿RGƒ```j
 ô°ûæH á«aÉØ°T πμH áeó≤àªdG ∫hódG º¶©e
 èeGôÑ∏d  á``̀jQhó``̀dG  äÉ`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀J
 ’EG  ,á«ª«∏©àdG  á°ù°SDƒªdG  hCG  á«ªjOÉcC’G
 äÉjƒàëe  π«°UÉØJ  »`̀a  ¿ƒØ∏àîj  º`̀¡`̀fCG
 ô°ûæj  …òdG  âbƒdGh  ,IQƒ°ûæªdG  ôjQÉ≤àdG
 ø∏©ªdG  »FÉ¡ædG  º`̀μ`̀ë`̀dGh  ,ôjô≤àdG  ¬«a
 ≈£©oJ  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  ;ôjô≤àdG  »a
 É«fÉªdCG  »`̀a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªd
 áæ°ùdG  ∞°üfh  áæ°S  É`̀gQó`̀b  á«æeR  Ió`̀e
 äÉ©LGôªdG  ≈∏Y  AÉæH  É¡©°Vh  ø«°ùëàd
 ≈£©J ∂dòHh  .ôjô≤àdG  ô°ûf  πÑb  ájQhódG
 ¿hO øe á«ªjOÉcC’G èeGôÑdG Ωó≤àd á°Uôa
 ¿hO  ø`̀eh  ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  á©ª°ùH  QGô``̀°``̀VE’G
 »æ©f ’ .»dÉ©dG º«∏©àdG á©ª°ùH QGô°VE’G
 Éæjód  π`̀H  ,π`̀ ã`̀eC’G  ƒ`̀g êPƒ`̀ª`̀æ`̀dG  Gò`̀g ¿CG
 äÉ°SQÉªªdG  ™`̀e  ÖcGƒàe  õ«ªe  êPƒ`̀ª`̀f
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG º`̀¶`̀f ø`̀e IPƒ`̀NCÉ`̀ª`̀ dG á`̀«`̀dhó`̀dG
 .É«dGôà°SCGh  IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  IóëàªdG
 áÑJôàªdG ôWÉîªdG Oóëf ¿CG Öéj ÉæfCG ’EG
 É¡∏«°UÉØJ πμH ájQhódG ôjQÉ≤àdG ô°ûf ≈∏Y
 ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  á©ª°ùH  Qô°V  …CG  ™æªd
 ô«jÉ©ªdG  ≥«Ñ£àH  ¬à©ª°S  ™aôf  Éæc  ¿EGh

 .á«aÉØ°T πμH ôjQÉ≤àdG ô°ûfh
 »dÉ©dG º«∏©àdG á©ª°S Qô°†J ôcòàf Éæ∏c
 áØdÉîªdG  äÉ©eÉédÉH  ô«¡°ûàdG  ºJ  ÉeóæY
 óbh  ,á«ªjOÉcC’G  ô«jÉ©ªdGh  ±GôYC’G  πμd
 ≈∏Y  Üô`̀°`̀†`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG  º«¶æàH  Éfó©°S
 ô°ûf  øe  ôWÉîªdG  ¿CG  ’EG  ,ø«ØdÉîªdG  ój
 ≈∏Y »Ñ∏°S πμ°ûH â°ùμ©fG ób äÉØdÉîªdG
 á©ª°S  ≈∏Y  π`̀H  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG

 áμ∏ªe »a »dÉ©dG º«∏©àdG
 ÉæÄLƒa  º``K  .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫hO  ¢``̀†``̀©``̀H  ¿Ó````̀YEÉ````̀H
 ±Gô`̀à`̀Y’G  Ωó`̀Y  è«∏îdG
 äGOÉ``̀¡``̀ °``̀T ø```̀ e ô``«``ã``μ``H
 »`̀a »```dÉ```©```dG º``«``∏``©``à``dG
 Éfôμ°T  Qôμf  .øjôëÑdG
 »a  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  Oƒ¡é∏d
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  ìÓ`̀°`̀UEG
 QÉ``̀¡``̀XEG  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  ¿CG  ’EG
 ¿ƒμJ ¿CG Öéj ø«ØdÉîªdG
 ®ÉØë∏d  Qò``̀Mh  ¿RGƒ`̀ à`̀ H
 »dÉ©dG º«∏©àdG á©ª°S ≈∏Y

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG ió````̀MEG »``̀ ah
 ,á«dGôà°SC’G  äÉ©eÉédG  ø`̀Y  2019  »`̀a
 â`̀jƒ`̀∏`̀jO  áª¶æªd  iô```̀NCG  á``̀°``̀SGQO  »``̀ah
 ™e  QòëH  πeÉ©àdG  Qô≤J  ,Deloitte
 á°UÉNh ,á«aÉØ°ûdG CGóÑe Aƒ°V »a ΩÓYE’G
 ≈∏Y  ÖJôàJ  »àdG  ôWÉîªdG  hCG  Qô°†dG  ¿CG
 ô°†J »dÉ©dG  º«∏©àdG  á©ª°S hCG  á°ù°SDƒªdG
 .πª©dG ¥ƒ°ùH ºK øeh ,èjôîdG ÖdÉ£dÉH

 ádÉch  ¿CG  ô`̀cPCG  ;á©jô°ùdG  áfQÉ≤ª∏dh
 á«dGôà°SC’G »dÉ©dG º«∏©àdG ô«jÉ©eh IOƒL
 øe  áYƒªée  â©°Vh  ó`̀b  TEQSA
 á©ª°S  ™`̀LGô`̀J  Ωó`̀Y  ¿Éª°†d  äGô°TDƒªdG
 áeƒμëdG  äCÉ`̀°`̀û`̀fCG  π`̀H  ,»`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG
 á©ª°S  ™aôd  ájOÉ°üàbG  ÉYGQP  á«dGôà°SC’G
 É«æWh  ¬≤jƒ°ùJ  ∫ÓN  øe  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 πμ°ûH-  â©°Vh  π`̀H  ,É`̀ «`̀ dhOh  É«ª«∏bEGh
 á©ª°ùd  á«≤jƒ°ùàdG  á£îdG  -»∏«°üØJ
 CGóÑJ  çÓ``K  π`̀MGô`̀e  »`̀a  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG

 .QÉ°ûàf’G ºK Ö°ùμdG ºK ¢ù«°SCÉàdÉH
 ∫É``̀M »```̀a ô``̀WÉ``̀î``̀e ∑É``̀ æ``̀g :É```̀ ©```̀ HGQ
 OÉ`̀ ª`̀ à`̀Y’Gh ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y è```̀eO
 ∂∏J  ™`̀°`̀Vƒ`̀H  É`̀æ`̀ª`̀b  GPEG  .äÉ``̀©``̀LGô``̀ª``̀dGh
 π°üë«°S  Ió`̀MGh  IQGOEG  âëJ  äÉ«∏ª©dG
 ™æª«°Sh  ,ídÉ°üªdG  ÜQÉ°†J  ≈ª°ùj  Ée
 å«M  ,ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  á«∏ªY  ø``e
 ´ƒLôdÉHh  .¬°ùØæd  º«≤ªdG  ƒg  ¿ƒμ«°S
 π°üa º`̀à`̀j  ,á`̀ «`̀ dhó`̀ dG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  ≈```̀dEG
 á©LGôªdG  á«∏ªY  ø`̀Y  ¢ü«NôàdG  á«∏ªY
 áeóîà°ùªdG ô«jÉ©ªdG QGôμJ ¿EG .OÉªàY’Gh
 äÉ©LGôªdGh  OÉªàY’Gh  ¢ü«NôàdG  ø«H
 πNGO  QôμàªdG  …QGOE’G  πª©dG  øe  ójõj
 ≈∏Y  äÉ©eÉédG  πª©J  å«ëH  ,äÉ©eÉédG
 ,áØ∏àîe  É`̀jGhR  øe  ôjô≤àdG  ¢ùØf  áHÉàc
 π`̀NGO á```̀jQGOE’G äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’G ø`̀e ójõj É`̀e
 á«∏ªY  IOƒédG  á«∏ªY  π©é«a  äÉ©eÉédG

 .ôjƒ£àdG »a É¡àª«b ó≤ØJ ób IQôμàe
 »eƒμëdG  ºYódG  Aƒ°V  »a  :É°ùeÉN
 »£¨J  »àdG  á«æWƒdG  äÉ©eÉé∏d  ôªà°ùªdG
 º«∏©àdG  áÑ∏W  ´ƒ`̀ª`̀é`̀e  ø`̀e  %63  ƒ`̀ë`̀f
 ,á«dÉªdG  ôWÉîªdG  ióMEG  ≈∏éàJ  ,»dÉ©dG
 º`̀Yó`̀dG  ó`̀«`̀°`̀Tô`̀J  äÉ`̀jó`̀ë`̀J  ™`̀e  Éª«°S  ’h
 á«dÉªdG  ôWÉîªdG  ôKDƒJh .á©eÉé∏d  »dÉªdG
 á©eÉédG  πªY  êPƒ`̀ª`̀æ`̀H  ±ô`̀©`̀j  É`̀e  ≈∏Y
 »£¨J  å«M  ,Business Model

 á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG  øe  áÑ∏£dG  áªgÉ°ùe
 á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀dG  ø``̀e  %4 »``̀g ,á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀H  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f
 ≈∏Y »dÉªdG AÖ©dG øe ójõj Ée ,á«dÉªLE’G

 .áeƒμëdG
 »àdG  IOƒ`̀é`̀dG  ™aôd  ÉjóëJ  ∑Éæg  ¿EG
 IójGõàªdG  OGó``̀YC’G  ™`̀e  ∞«μàJ  ¿CG  Öéj
 äGQÉªãà°SG  Ö∏£àj  …ò``dGh  ,áÑ∏£dG  øe
 ô«aƒàdh ø««ªjOÉcCG IòJÉ°SCG ∞«Xƒàd ôÑcCG
 ºjó≤J  »a  QGôªà°SÓd  äÓ«¡°ùJh  ≥aGôe
 ≈∏Y  Öéj  Éªc  .Iõ«ªàªdG  º«∏©àdG  IOƒ`̀L
 ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG  Aƒ°V  »a  äÉ©eÉédG
 çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀J  ¿CG  2030  ΩÉ`̀ ©`̀ d
 äGQÉªãà°SG  É°†jCG  Ö∏£àj  Ée  ,á«≤«Ñ£àdG
 »`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀dG QOÉ``̀μ``̀ dG ô`̀«`̀aƒ`̀J »``̀a á`̀ «`̀ aÉ`̀ °`̀VEG
 ’  ób  .á«ãëÑdG  äÓ«¡°ùàdGh  äGó©ªdGh
 πª©dG  êPƒªf  ¿CG  ≈∏Y  ¢†©ÑdG  »æ≤aGƒj
 ≈∏Y  ≥Ñ£æj  Business Model
 á«ªgCG  äÉ`̀H  ¬`̀fCG  ’EG  ,á°UÉîdG  äÉ©eÉédG
 á°UÉNh  ,á«eƒμëdG  äÉ©eÉé∏d  iƒ°üb
 á«ªdÉ©dG  ájOÉ°üàb’G  áeRC’G  äÉjóëJ  »a

.áμ∏ªªdG ≈∏Y ÉgQÉKBGh
 …ô«gÉªédG  º«∏©àdG  ôÑà©j  :É°SOÉ°S
 zmass education{`H  ±ô©j Ée hCG
 º«∏©àdG  IOƒ`̀L  Oó¡J  »àdG  ôWÉîªdG  ó`̀MCG
 ¢`̀†`̀©`̀Hh á`̀ «`̀eÉ`̀ æ`̀ dG ∫hó`````̀dG »``̀ a »``̀dÉ``̀©``̀dG
 áÑ∏£dG  OGóYCG  äOGR  ó≤a  .áeó≤àªdG  ∫hódG
 OóY OGR Ée ,»°SQóªdG º«∏©àdÉH ø«≤ëà∏ªdG
 äÉ°SGQódG ô«°ûJh .äÉ©eÉédÉH ø«≤ëà∏ªdG
 áÑ∏W  ø`̀e  %80  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ¬éàj  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG
 óYÉ≤ªdG  ≈`̀dEG  ø«ëLÉædG  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG
 ≈dEG  ¿ƒÑgòj  %20  øe  π`̀ bCGh  ,á«©eÉédG
 ≈dG  iOG  É`̀e  ,»æ¡ªdGh  »æ≤àdG  º«∏©àdG
 Éªc  .Üƒ`̀∏`̀≤`̀ª`̀dG  »ª«∏©àdG  Ωô`̀¡`̀dG  Qƒ`̀¡`̀X
 º«∏©àdG  ¿CG  ≈dEG  áãjóëdG  äÉ°SGQódG  ô«°ûJ
 áaô°üdG  Ωƒ∏©dG  ≈∏Y  õcôj  …ô«gÉªédG
 »fóJ  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  Ée  ,äGQÉ¡ªdG  ¿hO  øe
 ,äÉ©eÉédG  »éjôN  øe  ô«ãμd  IOƒ`̀é`̀dG
 π``NGO  OGó`````̀YC’G  ®É`̀¶`̀à`̀cG  ÖÑ°ùH  ∂```̀dPh
 äÉ°ù°SDƒªdG  IQób  ΩóYh »°SGQódG  ∞°üdG
 áeRÓdG äÉLÉ«àM’G ô«aƒJ ≈∏Y á«ª«∏©àdG
 áeó≤àªdG ∫hódG »a ÉeCG .ø«°SQGódG OGóYC’
 »æ¡e  ô```NBGh  »ª«∏©J  QÉ°ùe  πªY  ºà«a
 Ωƒ°Sôe QÉ°ùe »a ¢üî°T πc ô«°ùj å«ëH

 .πª©dG ¥ƒ°S ≈dEG ¬d
 º«∏©àdG  ¢ù∏ée  í`̀é`̀f  ó`̀≤`̀d  ,É`̀eÉ`̀à`̀N
 áª¶fC’Gh  äÉ°SÉ«°ùdG  ™°Vh  »a  »dÉ©dG
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  πªY  IQGOE’
 º«∏©àdG IOƒL áÄ«g âëéfh ,(äÉ©eÉédG)
 ô``̀WC’Gh  ô«jÉ©ªdG  ™`̀°`̀Vh  »`̀a  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh
 ìÉéf  ™eh  .»dÉ©dG  º«∏©àdG  IOƒL  IQGOE’
 äÉ°SQÉªªdG  »gÉ°†J »àdG  á°SQÉªªdG  √òg
 ôWÉîªdG ¢SÉ«b ≈∏Y πª©dG ÖLh á«dhódG
 Iô«°ùe  ≈∏Y  »Ñ∏°S  πμ°ûH  ôKDƒJ  ób  »àdG

.º«∏©àdG ìÓ°UEG

»dÉ©dG º«∏©àdG IOƒL »a »dhódG ô«ÑîdG |

 »ah á«îjQÉàdG äGôàØdG áaÉc »ah Ωó≤dG òæe ICGôªdG âëaÉc

 »àdG  Qƒ`̀eC’G  øª°V  øe  ¿É`̀ch  .É¡bƒ≤M  π«æd  ºdÉ©dG  ∫hO  áaÉc

 º«∏©àdG »a É¡≤M ƒg øjô°û©dG ¿ô≤dG ájGóH »a É¡H ICGôªdG âÑdÉW

 âdÉf øjô°û©dG ¿ô≤dG ájÉ¡f ™eh ,í q°TôàdGh ÜÉîàf’Gh πª©dGh

 ø«fGƒ≤dG  ï«°SôJ  ºJh  πjƒW  ∫É°†f  ó©H  ¥ƒ≤ëdG  ∂∏J  ICGôªdG

 âdGRÉeh  äÉ©ªàéªdG  øe  ójó©dG  »a  ¥ƒ≤ëdG  ∂∏àH  á≤∏©àªdG

 ¥ƒ≤ëdG  ∂∏J  É¡∏«f  ¿hO  ∫ƒëJ  Iô«ãc  äÉjóëJ  ¬LGƒJ  ICGôªdG

.ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãc »a á«°SÉ°SC’G

 äGƒæ°ùdG  OGó`̀à`̀eG  ≈∏Y  á«FÉ°ùædG  äÉcôëdG  âëéf  ó`̀bh

 ∫ÓN øe á¡LGƒdG ≈dEG ICGôªdG ¥ƒ≤M ÉjÉ°†b Ö∏L »a á«°VÉªdG

 IOÉØà°S’G ≈∏Y äÉcôëdG ∂∏J óYÉ°S Ée ƒgh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M QÉWEG

 øY É k°VƒY õ««ªà∏d á°†gÉæªdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M èeGôH ¢†©H øe

 Iô«°ùe  »a  QGôªà°S’G  ¬°ùØf  âbƒdG  »ah  ¢ûeÉ¡dG  ≈∏Y  É¡FÉ≤H

 ôaÉ°†J º¡°SCG Éªc .á∏≤à°ùe äÉcôM É¡àØ°üH á«bƒ≤ëdG äÉÑdÉ£ªdG

 »ªdÉ©dG  ôªJDƒªdG  »a  áØqãμe  IQƒ°üH  á«FÉ°ùædG  äÉcôëdG  Oƒ¡L

 êGQOEG  »a  ,1991  ΩÉ`̀Y  Éæ««a  »a  ó≤Y  …ò`̀dG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

.Éæ««a πªY èeÉfôHh ¿ÓYEG »a ICGôªdÉH á°UÉîdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 ¬fCÉH  §°ùÑe  πμ°ûH  ICGô`̀ª`̀dG  ¥ƒ≤M  ïjQÉJ  ∞°Uh  øμªjh

 ≈dEG  √ôéa ÆhõH òæe ΩÓ°SE’G ÉYO ó≤a ;IOóëe ôFGhO »a Qhój

 É¡JÉeÉ¡°SEG É¡dh É vª¡e G kô°üæY É¡fƒμd É¡bƒ≤M áaÉc ICGôªdG AÉ£YEG

 ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U  ¬∏dG  ∫ƒ°SQ  ∫Éb  »eÓ°SE’G  ™ªàéªdG  AÉæH  »a

 øe á∏jƒW áÑ≤M ∂dP ÓJ ºK ,z∫ÉLôdG ≥FÉ≤°T AÉ°ùædG ÉªfEG{ º∏°Sh

 ∂∏J ¢†©H ´ÉLQE’ á«æ°†e Oƒ¡L Égó©H äAÉL »àdG äÉ°SÉμàf’G

.IOƒ≤ØªdG ¥ƒ≤ëdG

 ¥ƒ≤M »a äÉ°SÉμàf’G ∂∏J øY åjóëdG ,ôeC’G á≤«≤M »ah

 ∂∏J  π«æd  ICGô`̀ª`̀dG  É¡H  âeÉb  »àdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  ≈¨W  ICGô`̀ª`̀dG

 øeób  ø`̀e  AÉ°ùædG  ø`̀e  ±ô`̀©`̀ oj  ¿CG  QOÉ`̀æ`̀dG  ø`̀e  ¬``fEG  π`̀H  ¥ƒ≤ëdG

 »a RôÑj π«L ó©H øe kÓ«Lh .á«°†≤dG ∂∏J øY ´Éaó∏d ø¡MGhQCG

 ø¡bƒ≤M  øY  ™aGóJ  »àdG  êPÉªædG  ∂∏J  øe  ójó©dG  äÉ©ªàéªdG

 »Øa  .ádOÉ©dG  á«°†≤dG  ∂∏J  øY  É kYÉaO  ¢ù«ØædGh  »dÉ¨dG  ødòÑjh

 áahô©ªdG  áª∏°S  ΩCG  áªWÉa  ¿GôjEG  »a  äódh ô°ûY ™°SÉàdG  ¿ô≤dG

 »a  âØbhh  ICGôªdG  ¥ƒ≤M  øY  â©aGO  »àdGh  zIôgÉ£dG{  º°SÉH

 Iô¶f ICGôªdG ≈dEG ô¶æJ »àdGh ¿GôjEG »a IóFÉ°ùdG ±GôYC’G ¬Lh

 äÉ£∏°ùdG ój ≈∏Y É¡∏à≤e ≈dEG ±É£ªdG ájÉ¡f »a äOCG »àdGh á«fhO

!É¡«∏Y IQÉéëdG AÉ≤dEGh ôÄH »a É¡àãL AÉ≤dEGh á«fGôjE’G

 âÑdÉW  ¿ÉHÉ«dG  »`̀a  Ö¨°T  çGó``̀MCG  1981  ΩÉ`̀Y  ó¡°T  ó`̀bh

 øë°T  ø°†aQh  á«dÉ qª©dG  ø¡bƒ≤ëH  ÅfGƒªdG  »a  äÓeÉ©dG  É¡«a

 áeRCG  ≈`̀dEG  äOCG  »àdGh  RQC’G  Ö¨°T  çGóMCÉH  ±ô©j  Éª«a  RQC’G

 ∂∏J  »a  áeQÉY  á«Ñ©°T  ácQÉ°ûe  ≈dEG  äóàeG  ¿ÉHÉ«dG  »a  áeQÉY

 ÜGô°VEG  çGóMCG  ø«°üdG  äó¡°T  1922 ΩÉY  »ah .äÉLÉéàM’G

 »a  ôjôëdG  ™fÉ°üe  øe  É k©æ°üe  ø«©Ñ°S  øe  ôãcCG  »a  äÓeÉ©∏d

 πª©dG  äÉYÉ°S  ójóëJh  QƒLC’G  ™aôH  áÑdÉ£ª∏d  …É¡¨æ°T  áæjóe

 ÜôëdG  ó©H  ÉμfÓjô°Sh  óæ¡dG  É k°†jCG  äó¡°Th  .äÉYÉ°S  ô°û©d

 äÓeÉ©∏d  á«LÉéàM’G  äÉWÉ°ûædG  øe  ójó©dG  ≈`̀dhC’G  á«ªdÉ©dG

 øe ójó©dG  ∂dÉægh .ø¡bƒ≤M π«æd  øëaÉc »JÓdG  ™fÉ°üªdG  »a

 ºZQ É¡bƒ≤M π«æd ICGôªdG ìÉØμd ºdÉ©dG ≥WÉæe áaÉc »a êPÉªædG

 …ƒ°ùædG  ∑GôëdG  ó°V  âØbh  »àdG  áÑ©°üdG  ±hô`̀¶`̀dGh  ô¡≤dG

.∑GòfBG

 ;ICGô`̀ª`̀dG  ó°V  ∞æ©dG  Iô`̀gÉ`̀X  ø`̀Y  »°VÉ¨àdG  Éææμªj  ’h

 ÖbGƒY  ™ÑàJ  ¿ÉμªH  áHƒ©°üdG  øe  ¬`̀fCG  ’EG  ,Iô«ÑμdG  É¡à«ªgC’

 ¿ƒμJ  á«eGôLE’G  ∫ÉªYC’G  ∂∏J  ¿C’  ,ICGôªdG  ó°V  ∞æ©dG  ∫ÉªYCG

 øe  π«∏≤dG  iƒ°S  É¡æY  ôaGƒàj  ’h  ,ä’É`̀ë`̀dG  Ö∏ZCG  »a  á«ØN

 ±ƒîdG ¿CG É keÉªJ áë°VGƒdG QƒeC’G øe ¿EÉa ∂dP ™eh .äÉeƒ∏©ªdG

 ∞æ©dG  øe  ±ƒîdÉa  .ICGôªdG  ó°V  ∞æ©dG  ÖbGƒY  ô£NCG  øe  ƒg

 á«©«Ñ£dG  É¡bƒ≤M á°SQÉªe øe É¡©æªj ICGôªdG  óæY G kõLÉM ódƒj

 øe ±ƒîdGh .πLôdG É¡d É¡©æ°U á«°ùØf OÉØ°UCÉH á∏Ñμe É¡∏©éjh

 ø¡°Vô©J  ™æªd  πLôdG  øe  ájÉªëdG  Ö∏W  ø¡«∏Y  ¢VôØj  ∞æ©dG

 πLô∏d á©HÉJ ICGôªdG π©L ≈dEG  ájÉªëdG √òg …ODƒJ óbh .∞æ©∏d

 É¡∏©Lh  ICGôªdG  ø«μªJ  ≈∏Y  óYÉ°ùj  ’h  ôãcCG  πμ°ûH  É¡Ø©°†jh

 É`̀¡`̀JGQó`̀bh  É¡JÉbÉW  ≈≤ÑJ  ∂`̀dò`̀d  áé«àfh  ™ªàéªdG  »`̀a  á∏YÉa

.ádƒÑ≤ªdG ô«Z äÉ°SQÉªªdG ∂∏J á°ù«ÑM É¡JÉMƒªWh

 á«ë°U πcÉ°ûe øe ø«fÉ©j ∞æ©∏d ø°Vô©àj »JÓdG AÉ°ùædGh

 øe  áYƒªée  ≈∏Y  âjôLCG  »àdG  äÉ°SGQódG  ôNBG  »ah  ,Iô«£N

 ∂∏J  ¿CG  ≈`̀dEG  á°SGQódG  â°ü∏N  ∞æ©∏d  ø°Vô©J  »JÓdG  AÉ°ùædG

 ÜÉÄàcGh  á«cƒ∏°Sh  ájó°ùL  äÉHGô£°VG  øe  ø«fÉ©j  AÉ°ùædG

 iód áeó°üdG áeRÓàªH ±ô©J »àdG á«°ùØædG QÉKB’G øe ójó©dGh

 Qƒ©°T  ≈dEG  …ODƒ`̀J  »àdGh  á∏eÉ©ªdG  Aƒ°ùd  äÉ°Vô©àªdG  AÉ°ùædG

.QÉëàf’G ≈dEG π°üj ób …òdG ójó°ûdG ≥«°†dGh ±ƒîdÉH ºFGO

 á«KQÉc èFÉàf ≈dEG ¢UÉN ¬LƒH Iô°SC’G πNGO ∞æ©dG …ODƒjh

 …ô°SC’G ∞æ©dÉa .ΩÉY πμ°ûH ™ªàéªdG ≈∏Yh ICGôªdGh πØ£dG ≈∏Y

 ICGôªdG  ¬eó≤J  …ò`̀dG  º¡ªdG  Qhó∏d  ™ªàéªdG  ôjó≤J  ¿hO  ∫ƒëj

 ¿CGh  ,É¡eó≤Jh  äÉ©ªàéªdG  á«ªæJ  ºYO  »a  Iô≤à°ùªdG  Iô°SC’Gh

 áæeÉμdG É¡JÉfÉμeEG øe IOÉØà°S’G øe ICGôªdG ™æªj QhódG Gòg ÜÉ«Z

 øμªj  ¿Éc  á¶gÉH  ∞«dÉμJ  ¬d  ™Ñ£dÉH  Gò`̀gh  ™ªàéªdG  ºYO  »a

 Qƒ£Jh á©aQ »a áªgÉ°ùª∏d ICGôªdG ΩÉeCG ∫ÉéªdG íàa ƒd É¡ÑæéJ

.äÉ©ªàéªdG

áμ«Ñ°S Iô«eC’G ƒª°S Oƒ¡L

á«æjôëÑdG ICGôªdG QhóH AÉ≤JQÓd 
 ¥ƒ≤M  iƒà°ùe  ≈∏Y  äGRÉ``̀é``̀fE’G  ø`̀e  ô«ãμdG  ≥≤ëJ  ó≤d

 ΩÉY  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«°SCÉJ  òæe  á«æjôëÑdG  ICGôªdG

 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á°SÉFôH  2001

 øe  ójó©∏d  ¬H  iòàëj  É kLPƒªf  áμ∏ªªdG  øe  â∏©L  ,áØ«∏N  ∫BG

 Ö°UÉæªdG  øe  ójó©dG  äCGƒÑJ  á«æjôëÑdG  ICGôªdÉa  .ºdÉ©dG  ∫hO

 âdÉfh  G kôμÑe  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ëdG  â∏NOh  ádhódG  »a  ájOÉ«≤dG

 â∏NO  Éªc  ,í q°TôàdGh  äÉHÉîàf’G  »a  á«°SÉ«°ùdG  É¡bƒ≤M  áaÉc

 øe ójó©dG äó∏≤Jh ájOÉ°üàb’G IÉ«ëdG ∑ôà©e á«æjôëÑdG ICGôªdG

 .á«dhódGh á«∏ëªdG äÉcô°ûdG »a Ö°UÉæªdG

 Iô«Ñc  äÉeÉ¡°SEG  É¡d  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ¿EG

 ICGôªdG ¥ƒ≤M ™bGh øe äôq«Z »àdGh »fGódGh »°UÉ≤dG É¡d ó¡°ûj

 ÖMÉ°U øe ºYóHh Égƒª°S Oƒ¡éÑa ,π°†aC’G  ƒëf áμ∏ªªdG  »a

 øe  ójó©dG  ø°S  ºJ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

 ó°V  õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  áaÉc  â`̀dGRCG  »àdG  äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dG

 ∂∏ªdG ádÓL ájDhQ øe ™Ñæj Gògh ,ø«°ùæédG ø«H ähÉ°Sh ICGôªdG

 »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  QhóH  ¬fÉªjEGh  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

.á«ªæàdGh AÉæÑdG
ájô°ûÑdG OQGƒªdG á«ªæJh á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG »a ¢ü°üîàe »ªjOÉcCG |
Dr.MohamedFaris@yahoo.com

 ICGôªdG ¥ƒ≤ëd »ªdÉ©dG »îjQÉàdG Qƒ£àdGh á``«æjôëÑdG ICGôªdG
| Ú°ù◊G ¢SQÉa øH óª .O ∞jô°ûdG :º∏≤H

»dÉ©dG º``«∏©àdG »``a ô``WÉ`î`ª`dG IQGOEG á`«`é«JGôà``°SG

:º∏≤H
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 »a  ójó°Th  Ωóàëe  ´Gô°üdG
 ø«H  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ¢†aôj ¿Éc …òdG É k«°üî°T ÖeGôJ
 ¬JGAÉ≤d  »a  áeÉªμdG  ¢ùÑd  G kôîàØe
 ,¬°Vôe  π`̀Ñ`̀b  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ≈∏Y  ô«Ñc  mó`̀M  ≈`̀dEG  ô°üoj  ∫GRÉ``eh
 øe  ô«ãμdG  ø«Hh  ,ó«æ©dG  ¬Øbƒe
 ∫ÉLQ øe »μjôeC’G ™ªàéªdG OGôaCG

.á°SÉ«°ùdGh º∏©dGh Ö£dG
 ∫ÓN  ø`̀e  Ö`̀eGô`̀J  ¢ù«FôdÉa
 ô`̀à`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ô``HÉ``μ``ª``dG ¬``Ø``bƒ``e
 ójôj  áeÉªμdG  ¢ùÑd  øe  ôNÉ°ùdGh
 »μjôeC’G  Ö©°ûdG  ΩÉ`̀eCG  ô¡ r¶nj  ¿CG
 ÜÉ¡j ’ ´Éé°Th …ƒb ¢ù«FQ ¬fCÉH

 ƒ¡a  ,äƒ`̀ª`̀ dG  ±É`̀î`̀j  ’h ¢`̀Vô`̀ª`̀dG
 ô°TDƒe  áeÉªμdG  AGó``̀JQG  ¿CG  ó≤à©j
 IQó≤dG  Ωó`̀Yh  ,á∏«M  ná`̀∏`̀bh  m∞©°V
 ¢`̀Vô`̀ª`̀dG …ó``̀ë``̀Jh á`̀¡`̀LGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y
 øe  ¢UÓîdG  ƒëf  OÓ`̀Ñ`̀dG  IOÉ`̀«`̀bh

 .º«≤©dG ¢Shô«ØdG Gòg
 øe  §≤a  ¬°ùØf  ™æe  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  â«d  Éj  πH
 ÖéM  áeÉY  äÉ°SÉ«°S  ≈æÑJ  ÉªfEGh  ,áeÉªμdG  AGó`̀JQG
 ¢SÉædG  ΩGõ``̀ dEG  ≈``dEG  ±ó¡j  ΩÉ`̀Y  QGô``b  …CG  É¡dÓN  ø`̀e
 áØ«ë°U äô°ûf å«M ,á«bGƒdG äÉeÉªμdG √òg AGóJQÉH
 ∫ƒM ôHƒàcCG øe ™°SÉàdG »a É k≤«≤ëJ õªjÉJ ∑Qƒjƒ«ædG
 õcGôe  øe  QOÉ°U  QGôb  IOƒ°ùªd  ¢†«HC’G  â«ÑdG  ™æe
 äÉeÉªμdG  ¢ùÑd  ¢VôØd  ¢VôªdG  »`̀a  ºμëàdGh  ™æe
 äÉ£ëeh ∞bGƒe »ah ΩÉ©dG π≤ædG πFÉ°Sh »a á«bGƒdG
 .äÓaÉëdGh  äGQÉ£≤dGh  äGôFÉ£dÉc  πFÉ°SƒdG  √ò`̀g
 ôjRh ºYOh á≤aGƒe øe ºZôdÉH  ¬fCG  ≥«≤ëàdG  ócCG  ó≤a
 OƒLh  øe  ºZôdÉHh  ,á«fÉ°ùfE’G  äÉeóîdGh  áë°üdG
 äÉeÉªμdG ¿CÉH ÉμjôeCG AÉª∏Y øe ø«°üàîªdG øe ´ÉªLEG
 ájÉbh »a ihóL ôãcC’Gh á«∏YÉa ôãcC’G á∏«°SƒdG »g
 øcÉeC’G  »a á°UÉîHh ,¢Shô«ØdG  ihóY øe ¿É°ùfE’G
 ≥jôa  ¢ù«FQ  ¿CG  ’EG  ,ájƒ¡àdG  áØ«©°†dGh  áªMOõªdG
 ÖFÉf  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ∫ƒ`̀M  ¢`̀†`̀«`̀HC’G  â«ÑdG  πªY

.QGô≤dG á°ûbÉæe ≈àM ¢†aQ ,¢ùæH ∂jÉe ¢ù«FôdG
 ÖeGôJ  ø`̀e  »°üî°ûdG  ∞bƒªdG  Gò`̀g  π`̀g  øμdh
 √QôÑj Ée ¬dh º«∏°S áeÉªμdG ∫ƒM ¢†«HC’G â«ÑdG øeh

 ?É k«≤£æe
 måëH hCG ,åjóM »ª∏Y mπ«dO …CG ≈dEG óæà°ùj πgh

 ?¬«∏Y ™∏£f ºd ójóL »ÑW
 É¡d ôHƒàcCG øe »fÉãdG »a ¢VôªdÉH ¬àHÉ°UEG πgh

 ?áeÉªμdG AGóJQG øY ´Éæàe’ÉH ábÓY
 äÉ°SQÉªe  ø``Yh  ,á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’G  √ò``g  ø`̀Y  á`̀HÉ`̀LE’É`̀a
 ¢SÉædG  áeÉY  óæY  ∑ƒμ°ûdG  ô«ãJ  »àdG  ¢†«HC’G  â«ÑdG
 ´ƒLôdG  ≈``dEG  êÉàëJ  ,áeÉªμdG  ¢ùÑd  ihó``L  ∫ƒ`̀M
 á«∏YÉa  ∫Éée  »a  º¡KÉëHCGh  AÉª∏©dGh  º∏©dG  …CGQ  ≈dEG
 ióeh  ,ºØdGh  ∞fC’G  ≈∏Y  É¡©°†f  »àdG  áeÉªμdG  √òg
 hCG  ,Éjô«àμÑdG  hCG  ,äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ™æe  ≈∏Y  É`̀¡`̀JQó`̀b
 äÉKƒ∏ªdG  hCG  ,iô`̀NC’G  ájó©ªdG  á«°VôªdG  äÉæFÉμdG
 øY  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G  º°ùL  »`̀a  ∫ƒ``̀Nó``̀dG  ø`̀e  á«FÉ«ª«μdG
 Gòg  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ójóëàdÉHh  ,∞`̀fC’G  hCG  ºØdG  ≥jôW
 -  ó«aƒc  –  ¢SQÉ°S  ,ójóédGh  ¢†eÉ¨dG  ¢Shô«ØdG
 ô«ãμdG π¡éj º∏©dG ∫GRÉe …òdG (SARS-CoV-2)2
 ,¬H  ihó©dG  ¥ô`̀Wh  ,√QÉ°ûàfG  ¿Éμeh  ,√Qó°üe  øY
 êÓ©dGh  ,¿É°ùfE’G  º°ùL  AÉ°†YCG  ≈∏Y  √ô«KCÉJ  á«dBGh

 ?¬æe ΩGóà°ùªdG
 »a  á`̀bƒ`̀eô`̀ª`̀dG  zá`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG{  á∏ée äô`̀°`̀û`̀f  ó``̀bh
 âëJ  k’É≤e  …QÉédG  ΩÉ©dG  øe  ôHƒàcCG  øe  ¢SOÉ°ùdG
 »ah ,z?≥FÉ≤ëdG ∫ƒ≤J GPÉe :¬LƒdG äÉeÉªc{ :¿GƒæY
 äÉ°SGQó∏d  kÓeÉ°T  G kô°üM  ÖJÉμdG  …ôéj  ∫É≤ªdG  Gòg
 ihó`̀Lh  á«∏YÉa  ∫Éée  »a  äô°ûof  »àdG  çÉ`̀ë`̀HC’Gh
 Gòg  áëaÉμªd  á`̀«`̀bGƒ`̀dG  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  AGó```̀JQG  ó`̀ FGƒ`̀ah

 â°ü∏N  óbh  .∫ƒ¡éªdG  ¢Shô«ØdG
 äÉLÉàæà°SG  Ió``̀Y  ≈``̀ dEG  á`̀°`̀SGQó`̀dG

:É¡æe ,áª¡e
 ≈∏Y  äÉeÉªμdG  ™`̀°`̀Vh  :k’hCG
 ,ó«Øe  ΩÉ``̀Y  mπμ°ûH  º`̀Ø`̀ dGh  ∞```̀fC’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀a äGô``«``KCÉ``J ø``e ∞`̀Ø`̀î`̀jh

.¿É°ùfE’G ≈∏Y ÉfhQƒc
 ΩÉªμdG  á«∏YÉa  áÑ°ùf  :É`̀ k«`̀fÉ`̀K
 ™`̀æ`̀eh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG »``̀a
 óªà©J  ¿É°ùfE’G  º°ùL  ≈dEG  ¬dƒNO
 ΩÉªμdG  ´ƒf  É¡æe  πeGƒY IóY ≈∏Y
 ™æ o°U …ò``̀dG  ¢`̀TÉ`̀ª`̀≤`̀dG  á`̀«`̀MÉ`̀f  ø`̀e
 øe  ´ƒæ°üe  ƒg  π¡a  ,ΩÉªμdG  ¬æe
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,∂«à°SÓÑdG  hCG  ø£≤dG
 IOƒLƒªdG ájô¡éªdG äÉëàØdG ºéM
 AGó````̀JQG G kô````«````NCGh ,¢``TÉ``ª``≤``dG »``̀a
 å«ëH  áë«ë°U  á≤jô£H  áeÉªμdG
 mπμ°ûH  ∞````̀fC’Gh  º`̀Ø`̀dG  »£¨J  É`̀ ¡`̀ fEG
 á«ªdÉ©dG  áeÉªμdG  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  .≥«bOh  πeÉc
 øe  »g  »Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »a  áeóîà°ùªdGh  áahô©ªdG
 ∫ƒNO  ™æeh  í«°Tôàd  áªª°üe  »gh  ,(N95)  ´ƒf
 …ƒédG  AGƒ`̀¡`̀dG  »a  IOƒLƒªdG  á≤«bódG  äÉª«°ùédG
 ,ôÑcCG  hCG  ,ôàehôμ«e  0^3  ≈`̀ dEG  Égô£b  π°üj  »àdG
 ƒëf  ≠∏Ñj  ¢Shô«ØdG  ô£b  ¿CÉ`̀H  É kª∏Y  ,%95  áÑ°ùæHh
 G kó«Mh  π≤àæj  ’  ¢Shô«ØdG  øμdh  ,ôàehôμ«e  0^1
 äÉª«°ùédGh ≥FÉbódGh ä’ƒ°ShôjE’G ™e π≤àæj ÉªfEGh
 hCG  ,∫É©°ùdG  hCG  ,ΩÓ`̀μ`̀dG  AÉ`̀æ`̀KCG  ≥∏£æJ  »àdG  á«FÉªdG
 ôàehôμ«e  0^2  øe  Égô£b  ìhGôàj  »àdGh  ,¢SÉ£©dG

.äGôàehôμ«e 10 ≈dEG
 ,Égô°üM  º`̀ J  »`̀à`̀dG  äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG  äó```̀cCG  :É`̀ kã`̀ dÉ`̀K
 ¿CG  ô°ûÑdG  ≈∏Y  hCG  ,äÉfGƒ«ëdG  ≈∏Y  âjôLoCG  »àdGh
 ƒg  ∫hC’G  .ø«ª¡e  ø``jQhO  Ö©∏j  äÉeÉªμdG  AGó``̀JQG
 ≈dEG  ¢Shô«ØdG  ∫É≤àfG  øe  ¿É°ùfE’G  »≤J  áeÉªμdG  ¿CG
 »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ø`̀e  π∏≤Jh  ,º°ùédG  AÉ°†YCG
 ∞ØîJ  áeÉªμdG  ¿CG  ƒg  »fÉãdGh  ,ó`̀MGƒ`̀dG  ™ªàéªdG
 ¿É°ùfE’G ≈∏Y ∞°ûμæJ »àdG ¢VGôYC’G Ió°Th IóM øe
 ƒgh  á°†Øîæe  äÉYôéH  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  ¢Vô©J  GPEG
 »àdG  á«fGó«ªdG  äÉ°SGQódG  äOÉaCG  Éªc  .áeÉªμdG  ¢ùÑ∏j
 äÉ©ªàéªdG  ¿CÉ`̀H  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M ¿ó`̀e  Ió`̀Y  »a  â`̀jô`̀LoCG
 OGóYCG ÉgóæY â°†ØîfG äÉeÉªμdG ¢ùÑ∏H âeõàdG »àdG

.¢Shô«ØdG øe äGƒeC’G
 ºμëàdG  õcGôeh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  :É k©HGQ
 ¢UƒJ ºd á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ¢VôªdG »a
 ìƒ°Vh  Ωó©d  äÉeÉªμdG  ΩGóîà°SÉH  AÉHƒdG  ájGóH  »a
 ôaGƒJ  Ωó`̀Yh  ,∫ƒ¡éªdG  ¢Shô«ØdG  ∫ƒ`̀M  IQƒ°üdG
 äÉeÉªμdG  á«∏YÉa  âÑãJ  »àdG  á¨eGódG  á«ª∏©dG  á`̀dOC’G
 .¿É°ùfE’G  º°ùéd  ójóédG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  hõ`̀Z  ΩÉ`̀ eCG
 G kóL  á∏«∏b  ô¡°TCG  ó©H  äô«¨J  á°SÉ«°ùdG  √ò`̀g  øμdh
 á«fGó«ªdG çƒëÑdGh á«ª∏©dG äÉ°SGQódG äôaGƒJ ÉeóæY
 »a ∂dòdh ,äÉeÉªμdG ihóLh á«∏YÉa ∫ƒM ™bGƒdG øe
 ¢VôªdG  »a ºμëàdGh ™æe õcGôe râ°UhCG  πjôHCG  ô¡°T
 É¡à©ÑJ  ƒ«fƒj  »a  ºK  ,äÉeÉªμdG  AGó`̀JQ’  á«μjôeC’G
 ∫hO  º¶©e  Égó©H  äAÉLh  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
.á«bGƒdG äÉeÉªμdG ¢ùÑd á«eGõdEG á°SÉ«°S ≥Ñ£àd ºdÉ©dG
 ô°Uô°üdG ìÉjôdG á¡LGƒeh áëaÉμe ¿EÉa É keÉàNh
 πc  ≈∏Y  âsÑg  »àdG  å«ÑîdG  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  á«JÉ©dG
 »æÑàH  ’EG  øμªj  ’  ,ºdÉ©dG  øe  Iô«Ñch  Iô«¨°U  á©≤H
 ƒg  áeÉªμdG  ¢ùÑd  ôÑà©ojh  ,∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  ø`̀e  áYƒªée
 ∫ƒ∏ëdG  ó`̀MCGh  ¢VôªdG  áëaÉμe  ºFÉYOh  ¿É`̀cQCG  ó`̀MCG
 ÖæéJh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,á°ù«FôdG
 ,á≤∏¨ªdGh  áªMOõªdG  øcÉeC’G  »a  ¢SÉædÉH  •ÓàN’G

.¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH G kó«L øjó«dG π°ùZh
bncftpw@batelco.com.bh

?áeÉªμdG ¢``ùÑd ø``Y º∏©dG ∫ƒ``≤j GPÉ``e

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O



 »HO 2021 ƒÑ°ùcEG äÉ«dÉ©a »a øjôëÑdG áμ∏ªe ácQÉ°ûe QÉWEG øª°V
 äGQÉ`̀eE’G  á`̀dhO  ÖfÉL  ≈`̀dEG  Ió«MƒdG  á«Hô©dG  ádhódG  ,øjôëÑdG  ∑QÉ°ûJ
 âeób  ádhO  24  øª°V  »fhôàμdE’G  ∫ÉØWC’G  ÜÉàc  »a  ,IóëàªdG  á«Hô©dG
 »°ù«FôdG QÉ©°ûdG ™e Ö°SÉæàj »°ü°üb QÉWEG »a IôμàÑeh á«Ñ©°T äÉjÉμM
 ºJ …òdG ,ÜÉàμdG ±ó¡à°ùjh .zπÑ≤à°ùªdG ™æ°Uh ∫ƒ≤©dG π°UGƒJ{ ƒÑ°ùcEÓd
 äGƒæ°S 5 ôªY øe ∫ÉØWC’G ,á«eC’G ƒëªd »dhódG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH √QGó°UEG

 .áæ°S 12 ≈dEG
 âªª°U »àdG áØ«∏N ∫BG ΩÉ°ûg ºjôe á°üb âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe øeh
 ,(√ôé«°ùa) ¿GƒæY âëJ ácQÉ°ûªdG á°ü≤dG »g …ô«éM óªMCG »e ÉgQƒ°U
 á°üb ó©J PEG ,ôëÑdG äÉjÉμMh »æjôëÑdG Qƒ∏μ∏ØdG øe á°ü≤dG âMƒà°SGh
 ,»Hô©dG è«∏îdG á≤£æe »a áªjó≤dG á«Ñ©°ûdG äÉjÉμëdG øe GAõL √ôé«°ùa
 ≈∏Y Aƒ°†dG á°ü≤dG §∏°ùJh .∫ÉØWC’G IÉ«M »a áª¡e É°ShQO Ωó≤J »àdGh
 ,¥Rô∏d  Qó°üªc  ôëÑdÉH  ≥«ª©dG  •ÉÑJQ’Gh  ¢UôØdG  øe  ∞∏àîe  Qƒ¶æe
 É¡JógÉ°ûe á°ü≤dG §∏°ùJh .á≤£æªdG »a …ôëÑdG çGôàdG á«ªgCG »a ô¶ædGh

 .á«∏MÉ°ùdG IÉ«ëdG Qƒ°üJh á«∏°UC’G øjôëÑdG áÄ«H ≈∏Y

 á≤«bO  ∫É`̀£`̀HEG  á«∏ªY  â≤∏WCG
 ôÑcCG  øe  IóMGƒd  ábƒÑ°ùe  ô«Zh
 Üô`̀ë`̀dG É`̀¡`̀à`̀Ø`̀ q∏`̀N »`̀à`̀ dG π`̀HÉ`̀æ`̀≤`̀dG
 Qƒ`̀ã`̀©`̀dG º``̀Jh á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 IÉæb  øe »∏Ø°ùdG  AõédG  »a  É¡«∏Y
 Üô`̀Z ∫É`̀ª`̀°`̀T »`̀ a ¢`̀ù`̀eCG á`̀«`̀MÓ`̀e
 äÉÄe  AÓ`̀LEG  ≈dEG  iOCG  Ée  ,GóædƒH

 .¿Éμ°ùdG
 IôFÉW á∏Ñæ≤dG  √òg â£≤°SCGh
 1945  π```̀jô```̀HCG  »``̀ a  á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H
 ,»`̀fÉ`̀ª`̀dCG  OGô``̀W ≈∏Y IQÉ``̀Z AÉ`̀æ`̀KCG
 ¿õJ z…ƒ`̀H ∫É`̀ J{ RGô`̀W ø`̀e »`̀gh
 IQOÉ``bh ¿É`̀æ`̀WCG  á°ùªN ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ,ô«¨°U  ∫Gõ``dR  »a  ÖÑ°ùàdG  ≈∏Y
 »a  »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  É¡«∏Y  ô`̀ã`̀Yh
 ôëH  áØ°V  ≈∏Y  øà°ûjhÉ«æ«Ø°S

 .≥«£∏ÑdG
 ájóædƒÑdG  ájôëÑdG  âæ∏YCGh
 ób  á«∏ª©dG  ¿CG  z∑ƒÑ°ù«a{  ≈∏Y
 ∫Éëd  É≤ah  á©ªédG  ≈àM  ôªà°ùJ

 .¢ù≤£dG
 750 øe Ö∏W ,ìÉÑ°üdG »ah
 IQOÉ¨e á«æe’G á≤£æªdG ¿Éμ°S øe

 .º¡dRÉæe
 ∞bƒàà°S  ,á«∏ª©dG  ∫Ó``̀Nh
 …ôëÑdGh …ôÑdG øjQhôªdG ácôM

 »àdG  á«∏MÉ°ùdG  áæjóªdG  √òg  »a
 ≈∏Y  É`̀Ø`̀dCG  40  É¡fÉμ°S  Oó`̀Y  ≠∏Ñj

 ¢ù∏éªd  É≤ah  ,á«fÉªdC’G  OhóëdG
 .áæjóªdG

¢SÉÑY ôØ©L jafasid09@hotmail.com

»fÉe »fÉμ pH åÑ©j ¢SƒØ°ùa

 á«∏ëªdG  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ∫Éée  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  ø««Øë°üdG  ÜÉÑ°T  É`̀j
 ≥ëà°ùJ  »àdG  çGó``̀MC’G  ™æ°üj  øe  ºgóMh  ø«ØXƒªdG  QÉÑc  ¢ù«d
 ,AGô≤dG  πgòoJ  ôjQÉ≤Jh  QÉÑNC’  ºLÉæe  ¢SÉædG  áeÉY  ¿EG  πH  ,á«£¨àdG
 ÉghòN ,á«dhódG  QÉÑNC’G ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG  ø««Øë°üdG ÜÉÑ°T Éjh
 (¢SôH óàjÉfƒj) …BG »H ƒj πãe ä’Éch Gƒ∏gÉéàJ ’ :áë«°üf »æe
 »æfC’ áë«°üædG √òg ∫òHCGh .(á«fÉªdC’G AÉÑfC’G ádÉch) ¬jEG  »H …Oh
 RôàjhQ  »àdÉch  ™e  ¿ƒ∏eÉ©àj  Üô©dG  ø««Øë°üdG  º¶©e  ¿G  ±ôYCG
 GPEÉa  ,º∏°ùeh  …QÉîÑdG  í«ë°U  Éª¡fCÉch  á«°ùfôØdG  ¢SôH  ¢ùfGôah
 ádÉcƒdG ∑Éægh ,ô°ûædG πgCÉà°ùj ó«cCÉàdÉH ƒ¡a GôÑN Éª¡æe …CG äOQhCG
 á«æ¡ªdG á«dÉY É¡fCG iQCG ∫GRCG ’h âæc »àdG ¢SôH óà«°Tƒ°SCG ábÓª©dG
 Ó«°†ØJ ôãcC’G ÉàfÉc á«°ùfôØdGh RôàjhQ »àdÉch øμdh á«bƒKƒªdGh
 øY  GQGôe  âÑàch  ,äÉ«æ«fÉªãdG  òæe  á«Hô©dÉH  äÉeóN  Éàeób  Éª¡fC’
 »Øë°üc »àØ«Xh »æØ∏μj  OÉc  ¢SôH óàjÉfƒ«H ±ÉØîà°S’G ¿G  ∞«c
 ≈∏Y ±Gô°TE’G øY (¿Gô¡°ùdG) ∫hDƒ°ùªdG ÜhÉæªdG QôëªdG âæc ÉeóæY
 ø«M  ≈dEG  ,á«JGQÉeE’G  OÉëJ’G  IójôL  »a  ≈dhC’G  áëØ°üdG  iƒàëe
 RôàjhQ ™HÉJCG ≈dhC’G ìÉÑ°üdG äÉYÉ°S ≈àM â∏∏Xh ,™HÉ£ªdG ¿GQhO
 hCG  π«é°ùàdG  ≥ëà°ùj  GôÑN Éª¡«a  óLCG  ºd  Éª∏a  ;á«°ùfôØdG  ádÉcƒdGh
 ΩÉªJ A»°T πc :º¡d â∏b ,ÉØ∏°S ™Ñ£∏d Ió©ªdG IOÉªdG πjó©J ÖLƒà°ùj
 óàjÉfƒj  ¿G  âØ°ûàcG  »dÉàdG  Ωƒ«dG  »ah  ,á©Ñ£ªdG  ≈dEG  É«gh  ΩÉªàdG
 áLQÉH  CÉ£N  ∞°ü≤j  »bGô©dG  ¿Gô«£dG  :ô«£N  ôÑîH  äOôØfG  ¢SôH
 ∂dP  ¿É`̀ch)  É¡æàe  ≈∏Y  GƒfÉc  É«μjôeCG  Éjôμ°ùY  14  πà≤jh  á«μjôeCG
 »Øë°U  iƒ°S  ¬d  ¬Ñàæj  ºd  ,(¿Gô`̀jEGh  ¥Gô©dG  ø«H  ÜôëdG  IhQP  »a
 ø«°ù∏d »æ°VôY Éªe á°ùaÉæe áØ«ë°U »a ¢SÉ°ùME’G ºjóYh ∞«î°S
.(ÜÉ«Zh ÜÉgP IôcòàdGh º«Lh º«°S ΩGƒ©dG ∫ƒb »æÑé©j) º«édGh

 πØëj  ’  QÉ`̀Ñ`̀NCG  ádÉch  »`̀gh)  ø«M  πÑb  ¢SôH  óàjÉfƒj  â∏≤f
 π«ªéàdG ìGôL ájÉμM (ÉgôÑY Oôj Ée á©HÉàªH ø««Øë°üdG øe ô«ãc
 ≈àM á«MGôL äÉ«∏ªY 8 `d ¬àLhR ™°†NCG …òdG ƒ°Sƒa GõjQ »fÉªdC’G
 ôã©j  ºd  »àdGh)  É¡H  º∏ëj  πX  »àdG  ICGôª∏d  É≤HÉ£e  É¡∏μ°T  íÑ°üj
 ,ƒ°Sƒa  QƒàcódG  ó«°ùdG  ∫ƒ≤jh  ,(É¡H  ¿Gôàb’G  »a  íéæj  hCG  É¡«∏Y
 ôj  ºdh  É¡∏μ°T  ¬Ñé©j  ºd  Iôe  ∫hC’  z»fÉc{  á°ùfB’G  iCGQ  ÉeóæY  ¬fEG
 ôμa  ¬æμdh  ,¬JÉ«M  áμjô°T  »a  ÉgÉæªJ  »àdG  á`̀Kƒ`̀fC’G  äÉeÓY  É¡«a
 ¿G ™«£à°ùJ áHÉ°T √òg ¢ù«aÉ°ùØdG ƒHCG Éj ±ƒ°T :¬°ùØæd ∫Ébh Gó«L
 Oƒ¡ædG ôjƒμJh ø£ÑdG ó°ûd äÉ«∏ªY ..ÜÉé©dG Öé©dG É¡ª°ùéH π©ØJ
 IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’G »a äÓjó©J ájƒ°T ≈∏Y ..±GOQC’G ôjhóJh

áHƒ∏¡d íÑ°üJh ,ø«àØ°ûdGh ∂ØdGh
 ø«éY  ≈`̀ dEG  πØ£dG  ô¶æj  Éªc  z»`̀fÉ`̀c{  ¬àLhR  ≈`̀ dEG  ô¶f  »æ©j
 ¿ÓYR  â°ùd  ÉfCGh  ,∫Éμ°TCG  øe  ¬H  ™æ°ü«°S  GPÉe  §£îjh  ∫É°ü∏°üdG
 ,(áëFGôdG  ¬jôc  A»°ûH  Éfôcòj  ¬ª°SG  ¿G  ≈dEG  Gƒ¡ÑàfGh)  ƒ°Sƒa  øe
 »fÉc á«°üî°ûdGh áeGôμdG áªjóY AÉ≤ªëdG AÉbôîdG AÉ¡∏ÑdG øe øμdh
 ,πeÉμdG  ôjóîàdG  âëJ  á«MGôL  äÉ«∏ªY  8`d  â©°†N  »àdG  (»fÉe)
 ¿ƒμ«∏«°ùdÉH É¡æ≤ëj ¢ù«aÉ°ùØdG ƒHCG  πX äGƒæ°S ¢ùªN ióe ≈∏Yh
 »æ¶«¨j Éeh .»¡à°ûj Éªc äQÉ°U ≈àM É¡ª°ùL øe áØ∏àîe AGõLCG »a
 âdÉbh ájÉ¨∏d Ió«©°S ƒ°ù«aÉ°ùa QƒãdG áLhR Iô≤ÑdG √òg ¿G ƒg ôãcCG
 áàM âæc ;øjh â«≤Hh øjh âæc ÉfCG Gƒaƒ°T :¢SôH óàjÉfƒj ádÉcƒd

.AÉjRCG á°VQÉY ÉfCG ¿B’Gh º©£e »a áfƒ°SôL
 Üôéj ,zá«ÑW πeÉ©eh äGôÑàîe QCÉa{ ÉgQÉÑàYÉH É¡H êhõJ ƒg
 â«°VQ  »gh  ,ï«°ùØdG  øe  äÉHô°T  ™æ°üd  á«MGôédG  ¬JGQób  É¡«a
 á∏î°ùdG  π≤Y  É¡∏≤Y  ¿C’  ≥JôdGh  ≥àØdGh  ≥°ü∏dGh  ™«£≤àdG  É¡°ùØæd
 πμ°ûdG  å«M  øe  ø««eOB’G  ¬Ñ°ûJ  É¡fCG  ºZQ  ,Iõ©ªdG  »Ñ«H  »g  »àdG
 í∏°üJ  áμ«àfCGh  áØëJ  ≈`̀ dEG  âdƒëJ  É¡fCÉH  ó«©°S  ÉªgÓch  ,ΩÉ`̀©`̀dG
 ™«Ñj ∫ÉLôdG øe ∞æ°U ÉæJÉ©ªàée »a ∑Éægh ,¢SÉædG ΩÉeCG ¢Vô©∏d
 øgQƒ°U  CÓªJ  »JGƒ∏dG  äGhÉæ°ùëdÉH  ¿ôà≤j  »c  ,√ó`̀dhh  ¬àëÑ°ùe
 ôª©J  ’  äÉéjR  »gh  ,äÓéªdG  äÉëØ°Uh  äÉfƒjõØ∏àdG  äÉ°TÉ°T
 A»°T πc ∂∏ªJ áÑZQ ™Ñ°ûj ¿CG OôéªH É¡JÉeóN AÉ¡fEG Qô≤j πLôdG ¿C’
 Aƒ°Sh Iô«Z ≈dEG  äÓØëdG »a É¡H »gÉÑàdG ∫ƒëàj ¿G ó©Hh ,zƒ∏M{
 ÉLGhR- »¡a  áØëàdG  /áμ«àfC’G  áLhõdG  ™e ¥ôØJ  ’ ádCÉ°ùªdGh .øX
 ™e iôNCG á≤Ø°U ≈dEG  ∫É≤àf’G á°Uôa É¡jódh áëHGQ á≤Ø°U -ÉbÓWh

.ôNBG πÑæJ

øjôëÑdG »a Iôe ∫hC’ ô¡¶J áaƒ°ûμªdG LC 500 ¢Sõμd
 ,ƒfÉc  π«∏N  º«gGôHEG  ácô°T  â≤∏WCG
 »a  ¢Sõμd  äGQÉ«°ùd  …ô°üëdG  π«cƒdG
 LC  ¢Sõμd  IQÉ`̀«`̀°`̀S  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 .É¡Yƒf  ø`̀e  ≈```̀dhC’G  áaƒ°ûμªdG  500
 á≤FÉa  ájÉæ©H  LC 500  ¢Sõμd  âªª°U
 ô«ãàd  ,π«°UÉØàdG  ¥OCG  IÉ`̀YGô`̀e  â∏ª°T
 á«°VÉjôdG  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ¥É`̀°`̀û`̀Y  ÜÉ`̀é`̀YEG

.áμ∏ªªdG »a IôNÉØdG
 LC 500  ¢```Sõ```μ```d  »``̀ª``̀à``̀æ``̀Jh
 á«°VÉjôdG  ¢Sõμd  äGRGô`̀£`̀d  áaƒ°ûμªdG
 áªª°üe  »`̀gh  ,õ«ªªdG  Qƒ°†ëdG  äGP
 áHôéJ  øY  ø«ãMÉÑdG  ∂ÄdhC’  É°ü«°üN
 ∑ôëªH  ÉgójhõJ  ºJ  .á«FÉæãà°SG  IOÉ«b
 ódƒj  äGôàd  5  á©°S  äÉfGƒ£°SCG  »fÉªK
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀H  π`̀ ª`̀ ©`̀ jh  É`̀fÉ`̀ °`̀ü`̀M  471  Iƒ```̀ b
 AGOCG  ô«aƒJ  ¿Éª°†dh  .»©«Ñ£dG  Öë°ùdG
 πbÉæH  ∑ô`̀ë`̀ª`̀dG  ¿ô`̀à`̀≤`̀j  ≥`̀FÉ`̀a  »`̀°`̀VÉ`̀jQ
 10 ø``e Qƒ`̀£`̀à`̀e »`̀μ`̀«`̀JÉ`̀eƒ`̀JhCG á`̀cô`̀M
 »còdG  πjƒëàdG  á«æ≤àH  ™àªàj  äÉYô°S
 ô««¨J  ≈∏Y  πª©J  »àdG  AI-SHIFT

 .IOÉ«≤dG ™°Vƒd É≤ah ¢ShôàdG á«©°Vh
 áaƒ°ûμªdG LC 500 ¢Sõμd õ«ªàJh
 É¡fCÉH  GA-L  á°üæe  ≈∏Y  â«æoH  »àdG
 õμJôj PEG ,≥HÉ°ùdG RGô£dG øe ÉfRh ∞NCG
 õcôe  ≈∏Y  (á«°SÉ°ûdG)  …óYÉ≤dG  É¡∏μ«g

 ÉgójhõJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¢†Øîæe á«HPÉL
 πª©Jh .»Ø∏N ™aO ΩÉ¶fh »eÉeCG ∑ôëªH
 ≈∏Y á`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e π``̀eGƒ``̀©``̀dG  √ò```̀g ™`̀«`̀ª`̀L
 É¡JQóbh  É¡«a  áeÓ°ùdG  ¢üFÉ°üN  õjõ©J
 øe  ô`̀Ñ`̀cCG  πμ°ûH  ºμëàdGh  äÉÑãdG  ≈∏Y

 .á≤HÉ°ùdG äÓjOƒªdG

 ìô°U  ,áÑ°SÉæªdG  √òg  ≈∏Y  É≤«∏©Jh
 π«∏N º«gGôHEG ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y
 :ÓFÉb  ƒfÉc  óªëe  ≈°ù«Y  ó«°ùdG  ƒfÉc
 LC 500  ¢`̀Sõ`̀μ`̀ d  IQÉ`̀«`̀ °`̀S  â```Kó```MCG{
 äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ´É`̀æ`̀°`̀ü`̀d á`̀«`̀Yƒ`̀f äGô`̀«`̀«`̀¨`̀J
 Égõ«ªj  Ée  º`̀gCG  ¿EG  .IôNÉØdG  á«°VÉjôdG

 »àdGh ,É¡©«æ°üJ »a á©FGôdG á«aôëdG ƒg
 áeÉîØdG  ø`̀e  AGƒ``̀LCÉ``̀H  ≥`̀FÉ`̀°`̀ù`̀dG  §«ëJ
 GQƒ©°T  ódƒàd  ÖfGƒédG  πc  øe  á≤∏£ªdG
 É°ü«°üN  áªª°üe  IQÉ«°ùdG  ¿CÉ``̀H  ¬`̀jó`̀d
 LC 500  ¢`̀Sõ`̀μ`̀d  IQÉ`̀«`̀°`̀S  »`̀Ñ`̀∏`̀J  .¬``̀ d
 ÉfDhÓªY  ¬`̀«`̀dEG  ™∏£àj  É`̀e  π`̀c  áaƒ°ûμªdG

 AGOCGh  ,Ió`̀jô`̀a  á`̀jƒ`̀g  ø`̀e  øjôëÑdG  »`̀a
 Ée äÉeóNh ábƒÑ°ùe ô«Z áfÉàeh ,≥KGh

 .ziƒà°ùªdG á«dÉY ™«ÑdG ó©H
 á«dÉãe  äGõ«¡éàH  IQƒ°ü≤ªdG  »JCÉJ
 ≈∏Y  …ƒàëJ  »¡a  ,ÜÉcôdG  áMGQ  øª°†J
 IRQÉÑdG  É¡ÑfGƒéH  õ«ªàJ  áëjôe  óYÉ≤e
 áÄ«¡Jh  »dÉãe  πμ°ûH  ÜÉcôdG  ¿É°†àM’
 IOÉ«b  áHôéJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ≥FÉ°ùdG
 Éªc  .¬`̀JÉ`̀Ñ`̀ZQ  ™`̀e  Ö°SÉæàJ  á«μ«eÉæjO
 ôaƒj  V8  ∑ôëªH  ∂`̀dò`̀c  É`̀gó`̀jhõ`̀J  º`̀J
 ìÉjô∏d  ±ÉØ°T  ¢ùcÉ©Hh  É°ù∏°S  ÉYQÉ°ùJ
 äÉjƒà°ùe ¢†Øîj Ée ,AGƒ¡dG ≥aóJ ™æªj
 ≈°TÉªàjh êQÉîdG øe áã©ÑæªdG è«é°†dG
 ô«aƒJ ≈∏Y õμJôJ »àdG ¢Sõμd áØ°ù∏a ™e

.Ahó¡dGh áMGôdG äÉLQO ≈∏YCG
 ójôa  º«ª°üJ  ≈∏Y  ∞≤°ùdG  π°üM
 øe äÉ`̀≤`̀Ñ`̀W ™````̀HQCG ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀SG ø`̀ª`̀°`̀†`̀J
 πμ°ûdG  ≈`̀∏`̀Y  ®ÉØë∏d  º`̀YÉ`̀æ`̀dG  ¢`̀TÉ`̀ª`̀≤`̀dG
 …CG  Qƒ`̀¡`̀X  ¿hó```H  ∞≤°ù∏d  »`̀HÉ`̀«`̀°`̀ù`̀f’G
 ¿Éª°†dh  .¢TÉª≤dG  ôÑY  QÉWEÓd  äÉeÓY
 øe  »dÉãe  πμ°ûH  ∞≤°ùdG  ¥Ó``̀ZEGh  íàa
 QÉ«àNG  ºJ  ,¢TÉª≤dG  ≈∏Y  ô«KCÉàdG  ¿hO
 √ójhõJh  Iô«Ñc  ájÉæ©H  ™æ°ü oe  ¢TÉªb
 â«bƒJ  ºJ  Éªc  ,äƒ°üdG  ∫õY  á«°UÉîH

 .á«fÉK 15 óæY ∞≤°ùdG ¥ÓZEGh íàa

 áMô≤d AGhO ìÉéf ¿ƒæ∏©j AÉª∏Y 
 É`̀fhQƒ`̀c á`̀¡`̀LGƒ`̀e »`̀a Ió`̀©`̀ª`̀dG
 äÉHhôμ«ª∏d GOÉ°†e GQÉ≤Y ¿CG ¢ùeCG ≠fƒc ≠fƒg »a AÉª∏Y ø∏YCG
 ájô«àμÑdG äÉHÉ¡àd’Gh Ió©ªdG áMôb êÓ©d Ωóîà°ùj ∫ƒ≤©e ô©°ùH

 .äÉfGƒ«ëdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a IóYGh èFÉàf ô¡XCG
 ô«bÉ≤©dG  â`̀fÉ`̀c  GPEG  É`̀e  ±É°ûμà°SG  ≈∏Y  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  π`̀ª`̀Yh
 É¡eGóîà°SG  ´É°ûjh ¿OÉ©e ≈∏Y …ƒàëJ »àdG  äÉÑcôªdG  ,á«fó©ªdG
 IOÉ°†e  ¢üFÉ°üN  É°†jCG  É¡d  ¿ƒ`̀μ`̀j  ó`̀b  ,Éjô«àμÑdG  áëaÉμe  »`̀a

 .2-ó«aƒc-¢SQÉ°S ¢Shô«a áHQÉëe É¡æμªj äÉ°Shô«Ø∏d
 ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG  óLh  ,ôÑàîªdG  »a  ájQƒ°S  ¿GôÄa  ΩGóîà°SÉHh
 Éjƒb ÓeÉY{ π qμ°T ,äƒeõÑdG äGôà«°S øjó«à«fGQ ƒgh ,ájhOC’G óMCG

 .z2-±ƒc-¢SQÉ°S áëaÉμªd
 ø««Øë°ü∏d  ≠fGh ≠æ«ªfGQ ≠fƒc ≠fƒg á©eÉéH åMÉÑdG  ∫Ébh
 äGôà°S  øjó«à«fGQ  AGhO  ¿EG  á°SGQódG  ≥jôØdG  ¢VôY  AÉæKCG  ¢ùeCG
 ÜÉ°üªdG QCÉØdG áFQ »a »°Shô«ØdG πª pëdG ¢†ØN ≈∏Y QOÉb{ äƒeõÑdG
 Gòg ¿CG É¡«dEG Éæ∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ô¡¶oJ ....±É©°VCG Iô°ûY QGó≤ªH

 .z19-ó«aƒc ádÉM »a äÉ°Shô«Ø∏d OÉ°†e πªàëe πeÉY AGhódG
 ¿ƒ«∏e øe ôãcCG  IÉah »a  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a  ÖqÑ°ùJh
 √QÉ°ûàfG πÑb »°VÉªdG ôÑª°ùjO »a ø«°üdG »a √Qƒ¡X òæe ¢üî°T

 .ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a
 ¿ƒãëÑj  º¡fEÉa  ∫É q©a  ìÉ≤d  ≈∏Y  Qƒã©∏d  AÉª∏©dG  íaÉμj  Éª«ah
 øY  áªLÉædG  ¢VGôYC’G  ∞ØîJ  ób  ádƒ¡°ùH  áMÉàe  ájhOCG  øY  É k°†jCG

 .ihó©dG áëaÉμe ≈∏Y º°ùédG óYÉ°ùJ hCG 19-ó«aƒc ¢Vôe
 OÉ°†e AGhO ƒgh ,ô«Ø«°ùjóªjQ »LÓY q¿CG  ≈dEG  π°UƒàdG  ºJh
 øe  ´ƒ`̀f  ƒ`̀gh  ,¿hRÉã«eÉ°ùμjOh  ,¥É`̀£`̀æ`̀dG  ™`̀°`̀SGh  äÉ°Shô«Ø∏d

 .¢Shô«ØdG ó°V ìÉéædG ¢†©H ¿É≤≤ëj ,ójhô«à°Sƒμ«JQƒμdG
 »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  êÓ©d  ø`̀jAGhó`̀dG  Óc  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  Ωóîà°SGh

 .19-ó«aƒμ`H ¬àHÉ°UEG ó©H ÖeGôJ ódÉfhO

 áæª«g ..2020 »a AÉ``°ùf 4 Rƒa ºZQ
π``Hƒf õ``FGƒL ≈``∏Y á``≤∏£e á``jQƒcP

 »a  É k°Uƒ°üN  G kQƒ`̀cP  πHƒf  õFGƒéH  øjõFÉØdG  º¶©e  ∫Gõ`̀j  ’
 Éªc  , káfÉμe  A§ÑH  qø¡°ùØfC’  ¿õéëj  AÉ°ùædG  øμd  ,Ωƒ∏©dG  ä’Éée

 .AÉ°ùæd É¡æ«H øe ™HQCG âëæ oe »àdG 2020 πHƒf õFGƒL »a π°üM
 ICGôeG 58 âdÉf ,1901 ΩÉY »a πHƒf øe ≈dhC’G áî°ùædG òæe
 øe) 934 ºgOóY ≠dÉÑdG øjõFÉØdG ´ƒªée øe %6^2 ø∏ qãªj õFGƒL
 ßØàëJ äÉfÉ«H IóYÉb Ö°ùëH ,(IõFÉØdG äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉ°ùàMG ¿hO

 .¢SôH ¢ùfGôa ádÉch É¡H
 :Iô«NC’G  Oƒ≤©dG  ∫ÓN  kIOÉ`̀jR  â∏ qé°S  äGõFÉØdG  áÑ°ùf  ¿CG  ’EG
 πHÉ≤e ,2000 äGƒæ°S »a %9^2h 2010 äGƒæ°S »a %11^1 â¨∏Ña
 âfÉc É¡fCG ≈àM 1910 äGƒæ°S »a %2^6h 1900 äGƒæ°S »a %5^4

 .1950 äGƒæ°S »a áehó©e
 á«°ùfôØdG  :AÉ°ùf  ™HQCG  2020  ΩÉY  õFGƒéH  øjõFÉØdG  ø«H  øe
 (AÉjõ«a)  õ«Z ÉjQófCG  äÉ«μjôeC’Gh (AÉ«ª«c)  ¬««àfÉHQÉ°T  πjƒfÉªjEG

 .(ÜGOBG) ∑ƒ∏Z õjƒdh (AÉ«ª«c) ÉfOhGO ôØ«æ«Lh
 øe) ΩÉ©dG Gòg 11`dG øjõFÉØdG øe %36^4 AÉ°ùædG A’Dƒg πãªJ
 ºdh  .(»ªdÉ©dG  ájòZC’G  èeÉfôÑd  áMƒæªªdG  IõFÉédG  ÜÉ°ùàMG  ¿hO
 13  π°UCG  øe  5)  AÉ°ùæd  âëæ oe  »àdG  õFGƒé∏d  »°SÉ«≤dG  Oó©dG  øμj

 .∫ÉæªdG ó«©H ,2009 ΩÉY π qé o°S …òdG (%38^5 ,G kõFÉa
 AÉjõ«Ø∏d  πHƒf  »JõFÉéH  ΩÉ©dG  Gòg  AÉ°ùf  çÓK  Rƒa  πμ°ûjh
 øe  ø«æKG  »`̀a  õ`̀FGƒ`̀L  ≈∏Y  qø¡dƒ°üM  ôÑY  É`̀ kHÓ`̀≤`̀fG  ,AÉ«ª«μdGh
 ™HQC’  AÉjõ«Ø∏d  πHƒf  IõFÉL  âëæ oe  ó≤a  : kájQƒcP  ôãcC’G  ä’ÉéªdG
 â«£YoCG  Éª«a  (%1^9)  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  G kõFÉa  216  π°UCG  øe  AÉ°ùf
 ∫ÉéªdG  Gòg  »a  G kõFÉa  186  π°UCG  øe  AÉ°ùf  ™Ñ°ùd  AÉ«ª«μ∏d  πHƒf

 .(%3^8)
 ¬««àfÉHQÉ°T äRÉM ,ø«∏LQ ™e É¡JõFÉL õ«Z ∑QÉ°ûàJ âbh »ah
 »àdG  §≤a  áãdÉãdG  IôªdG  √ògh  .ÉªgOôØªH  AÉ«ª«μ∏d  πHƒf  ÉfOhGOh
 ájóædƒÑdG  á«°ùfôØdG  èjƒàJ  ó©H  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  ∂dP  É¡«a  π°üëj
 ø«à∏dG  ø«μLOƒg  äƒahôc  »`̀ KhQhO  á«fÉ£jôÑdGh  …Qƒ`̀c  …QÉ`̀e

 .1964h 1911 »eÉY »a »dGƒàdG ≈∏Y ÉªgOôØªH πHƒf ÉJRÉM
 qÖ£∏d  πHƒf  »JõFÉL  ≈∏Y  …QƒcòdG  ô°üæ©dG  ≈¨£j  ,É k«îjQÉJ
 222  π°UCG  øe  ICGô``̀eG  12``̀d  Ö£dG  πHƒf  âëæ oe  ó≤a  .OÉ°üàb’Gh
 ø«JCGôe’ OÉ°üàb’G πHƒf â«£YoCGh ,(%5^4) ∫ÉéªdG Gòg »a G kõFÉa
 ,%15^9)  ΩÓ°ùdG  πHƒæd  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  .(%2^3)  G kõFÉa  86 π°UCG  øe
 (äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉ°ùàMG  ¿hO  øe  ,øjõFÉa  107  π°UCG  øe  IõFÉa  17
 Éàëæ oe ó≤a ,(G kõFÉa 117 π°UCG øe IõFÉa 16 ,%13^7) ÜGOÓd πHƒfh

 .AÉ°ùædG øe π«∏≤H ôÑcCG Oó©d
 âëJ  ,á«°ùfôa  ICGôeÉc  ¬««àfÉHQÉ°T  πjƒfÉªjEG  º°SG  êQóæjh
 ΩÉY  âdÉf  »àdG  …Qƒc-ƒ«dƒL  øjôjEG  É¡àæHGh  …Qƒc  …QÉe  »ª°SG

 .AÉ«ª«μ∏d πHƒf ƒ«dƒL ∂jôjójôa É¡LhR ™e 1935

 á```````````dhO 24 ™````````e ∑QÉ````````````°ûJ ø````````jô```````ëÑdG
∫É`````ØWCÓd »`````fhô```àμdEG ÜÉ````````àc ∫hCG QGó````````°UEG »``a

 á`̀ ∏`̀ Ñ`̀ æ`̀ b ô````̀Ñ````̀cCG ∂``̀«``̀μ``̀Ø``̀J Aó`````̀ H ..Gó````̀æ````̀dƒ````̀H
á`̀ «`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG á``̀«``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dG Üô```̀ ë```̀ dG äÉ``̀Ø``̀∏``̀î``̀e ø```̀ e

ΩÉjCG ó©H É¡JÓ°ù∏°ùe çóMCG ôjƒ°üàd ó©à°ùJ ¬ªMQCG ºjQ
:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc

 ôjƒ°üàd  ¬ªMQCG  ºjQ  á«æjôëÑdG  á∏ãªªdG  ó©à°ùJ
 ójóëàdÉHh  ,ΩÉ`̀jCG  ∫ÓN  á«eGQódG  É¡JÓ°ù∏°ùe  çóMCG
 É¡FÉ¡àfG  ó©H  ∂``̀dPh  ,…QÉ`̀é`̀ dG  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  ø`̀e  25  »`̀a
 ô°ûHCG{  »eGQódG  É¡∏°ù∏°ùe  ógÉ°ûe  ôNBG  ôjƒ°üJ  øe
-ó«aƒc  áeRCG  ÖÑ°ùH  √ôjƒ°üJ  ∞bhCG  …òdG  zó©°ùdÉH

 .19
 ójóédG π°ù∏°ùªdG π«°UÉØJ øY ¬ªMQCG ∞°ûμJ ºdh
 É¡∏°ù∏°ùe  º°†æj  ¿CG  ¢VôàØªdG  øe  ¿É`̀c  Éª«a  ,ó©H
 .»°VÉªdG  »fÉ°†eôdG  ¥ÉÑ°ùdG  øª°V  zó©°ùdÉH  ô°ûHCG{
 Oó°üH  É`̀¡`̀fCG  ¢UÉîdG  É¡HÉ°ùM  »`̀a  ¬`̀ª`̀MQCG  äô``̀cPh

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN IójóL ∫ÉªYCG ≈dEG ΩÉª°†f’G
 π°ù∏°ùe  ∫ÓN  ó°ùéJ  ¬ªMQCG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL
 ióMEÉH áØXƒe πª©J »àdG πjóg QhO zó©°ùdÉH ô°ûHCG{
 ,ø«fÉæØdG  øe áÑîf πª©dG  »a  É¡cQÉ°ûjh .äGQGRƒ`̀dG
 .óªMCG ô«ÑYh ídÉ°üdG ºjôeh ó°TGôdG ∞jÉfh ∞«W ºg
.ó°TGôdG ∞jÉf êÉàfEGh êGôNEGh ∞«dCÉJ øe π°ù∏°ùªdGh

 oOô```̀ £```̀ j »``̀ æ``̀ «``̀ °``̀ U QÉ````̀£````̀b
zIô```̀ cò```̀ J ¿hó`````````̀H{ á```̀£```̀b

 Éeó©H  ,GôNDƒe  ø«°üdG  »a  ø«jÓªdG  ÜÉéYEG  ƒjó«a  ™£≤e  QÉKCG
 É¡fC’  ,áHô©dG  øe  á£b  ∫GõfEÉH  Ωƒ≤j  ƒgh  QÉ£≤dG  »a  ÉØXƒe  ô¡XCG
 âØ°Uh áÄ«g »a GóH  ∞«dC’G  ¿Gƒ«ëdG  ¿CG  Éª«°S  ’h ,ÉgOôØªH âÑcQ

.záμë°†ªdG{`H
 ƒjó«ØdG  ™£≤e  ¿EÉa  á«fÉ£jôÑdG  zπ«e  »∏jO{  áØ«ë°U  Ö°ùëHh
 ø«ÑJ Éeó©H ,OÓÑdG  »HôZ ∫Éª°T É«dƒ¨æe á≤£æe »a √ôjƒ°üJ iôL

.QÉ£≤dG »a ÉgóMh âÑcQ á£b ¿CG
 ∂°ùeCÉa ,á∏MôdG ≥∏£æJ ¿CG πÑb á£≤dG ≈dEG QÉ£≤dG ∞Xƒe ø£ah
 zAÉaôX{  ¿ƒ≤∏©e  ∫Ébh  ,É¡LGôNEÉH  ΩÉb  ¿CG  ≈dEG  ø«à«eÉeC’G  É¡«àªFÉ≤H
 »bÉH  QGôZ  ≈∏Y  ôØ°S  IôcòJ  ôà°ûj  ºd  ¬fC’  o√OôW  iôL  ¿Gƒ«ëdG  ¿EG

.ÜÉcôdG
 ,ƒjó«ØdG  ™e  ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  ø«°üdG  »a  ¿ƒ≤∏©ªdG  πYÉØJh
 π°üJ ¿CG âYÉ£à°SG ∞«ch ,á£≤dG ™°Vh ¿CÉ°ûH äGôjó≤àdG âHQÉ°†Jh

.QÉ£≤dG ≈dEG
 …òdG  ¢üî°ûdG  øe  âYÉ°V  ób  á£≤dG  ¿ƒμJ  ¿CG  ¢†©ÑdG  íLQh
 »àdG §£≤dG ±ÓîH ,ájÉæ©dG øe ádÉM »a hóÑJ É¡fC’ ,É¡à«HôJ ≈dƒàj
 ’h ,á£≤dG ™e ¢†©ÑdG ∞WÉ©J ∂dP ¿ƒ°†Z »a .´QGƒ°ûdG »a ¢û«©J
 ¿hôNBG íLQ Éª«a ,QÉ£≤dG IQOÉ¨e ó©H í°†àj ºd Égô«°üe ¿CG  Éª«°S

.É¡ÑMÉ°U øe âYÉ°V ób ¿ƒμJ ¿CG
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º«gGôHEG º©æŸGóÑY

≈°VƒØdG ô°ûf »a z¿ƒàæ∏c …QÓ«g ..ÉeÉHhCG{ äGôeGDƒe
 É¡æY  ∞°ûc  »àdG  z¿ƒàæ∏c  …QÓ«g{  πFÉ°SQ  »a  áHô°ùªdG  äÉeƒ∏©ªdG  º¶©e
 ∫hO  ¢†©Hh  øjôëÑdG  »a  IóªYC’G  ÜÉàch  áaÉë°üdG  É¡àdhGóJ  ób  âfÉc  kGôNDƒe
 É¡bó°üj øμj ºd  zÜô£J ’ »ëdG á«æ¨e{ ™FÉ°ûdG  πãªdG  ≥∏£æe øe øμd  ..á≤£æªdG
 √òg äô°ûf ¿CG iôNCG á«æjôëH á«∏ëe ∞ë°Uh zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ≥Ñ°Sh ..¢†©ÑdG

.kÉ≤HÉ°S äÉeƒ∏©ªdG
 á«LQÉîdG  IôjRh  πFÉ°SQ  ∫ÓN  øe  äÉeƒ∏©ªdG  √òg  ∞°ûc  ºJ  ¿CG  ó©H  ¿B’Gh
 á≤∏©àªdG  äÉeƒ∏©ªdG  πμd  ôÑcCG  á«bGó°üe  ∑Éæg  íÑ°UCG  (¿ƒàæ∏c  …QÓ«g)  á≤HÉ°ùdG
 ô£b  ™e  ≥«°ùæàdGh  ,zÉ`̀eÉ`̀HhCG  ∑GQÉ`̀ H{  ¢ù«FôdG  ó¡Y  »a  á«μjôeC’G  IQGOE’G  Qhó`̀H
 ≈°Vƒa  çGó`̀ME’  á≤£æªdG  ∫hO  á«≤Hh  ô°üe  »a  (ø«ª∏°ùªdG  ¿Gƒ``̀NE’G)  áYÉªLh
 ≥«°ùæàdÉH ô£b QhO ¿Éch ,2011 ΩÉY »a (»Hô©dG ™«HôdG äGQƒK) ºYO º°SG âëJ
 øWƒdG  »a  áaô£àªdG  äÉ©ªédG  πch  ¿GƒNEÓd  »dÉªdG  πjƒªàdG  ƒg  (¿ƒàæ∏c)  ™e
 IÉæb IQÉjõH z…QÓ«g{ âeÉb PEG ,¿GƒNEÓd »eÓYE’G •É°ûædG ºYO É°†jCGh ..»Hô©dG
 ,ôØæN  ìÉ°Vh  áμÑ°ûdG  ôjóe  ™e  â©ªàLGh  2010  ƒjÉe  »a  ájô£≤dG  (IôjõédG)
 ,2010 øe ƒjÉe ∞°üàæe »a ø£æ°TGƒd (IôjõédG) øe óah IQÉjR á°ûbÉæe iôLh
 ∫BG  º°SÉL øH óªM ≥HÉ°ùdG ô£b AGQRh ¢ù«FQ ™e AÉ≤∏H äÉYÉªàL’G ∂∏J âLƒJh

.»fÉK
 ¿GƒNEÓd  ájQÉL  äÉÑjQóJ  ≈`̀dG  IQÉ`̀°`̀TE’G  ºJ  áHô°ùªdG  πFÉ°SôdG  ió`̀MEG  »`̀ah
 100  ¬«a  ï°†J  ô£b  ¿CGh  ,ºî°V  »`̀eÓ`̀YEG  ´hô°ûe  ¥Ó``WEG  π`̀LCG  øe  ø«ª∏°ùªdG
 äô«N) ô°üªH ø«ª∏°ùªdG ¿GƒNE’G »a …OÉ«≤dG QÉ«àNG ºJh ,»μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e
 á«dhO á«fƒjõØ∏J IÉæb º°†«°S ¿Éc …òdG »eÓYE’G ´hô°ûªdG Gòg á°SÉFôd (ôWÉ°ûdG

 QhO  øY  áHô°ùªdG  πFÉ°SôdG  âØ°ûc  Éªc  ..áØ«ë°Uh
 »aGò≤dÉH  áMÉWEÓd  É«Ñ«d  »a  ∞æ©dG  ´’ófG  »a  …ô£b

.É«Ñ«d »a z¿GƒNE’G{ áYÉªL ΩGóîà°SG ôÑY
 ¢†aQ  »a  πãªJ  ó≤a  øjôëÑdG  »a  Éæ«dEG  áÑ°ùædÉH  á«ªgCG  ôãcC’G  ∞bƒªdG  É`̀eCG
 ΩÉY øjôëÑdG ≈dG (IôjõédG ´QO) äGƒb ∫ƒNO (ÉeÉHhCG) ºμM ¿ÉHEG á«μjôeC’G IQGOE’G
 zø£æ°TGh{ âfÉch ,øjôëÑdG »a ¿GôjE’ á«dGƒªdG äÉYÉªé∏d IóYÉ°ùeh kÉªYO ,2011
 Ö°ùëHh ..øjôëÑdG ≈dEG IôjõédG ´QO äGƒb π°SôJ ’ ≈àM ájOƒ©°ùdG ≈∏Y §¨°†J
 Oƒ©°S  ô«eC’G  ∑Gò`̀fBG  …Oƒ©°ùdG  á«LQÉîdG  ôjRh  ¿EÉ`̀a{  ájOƒ©°ùdG  ®ÉμY  áØ«ë°U
 ΩóY ¢VÉjôdG øe âÑ∏W ¿CG  ó©H z¿ƒàæ∏c …QÓ«g{ ¬Lh »a ∞JÉ¡dG ≥∏ZCG π°ü«ØdG

.z2011 ΩÉY øjôëÑdG ≈dG É¡JGƒb ∫É°SQEG
 ƒjQÉæ«°ùdG  Gò`̀g  ¢ùØf  á«μjôeC’G  IQGOE’G  Qôμà°S  πg  :º`̀gC’G  ∫GDƒ°ùdG  ≈≤Ñj
 ƒL)  »WGô≤ªjódG  ÜõëdG  í°Tôe  RÉa  GPEG  á«é«∏îdGh  á«Hô©dG  ∫hódG  »a  ¢†«¨ÑdG

?á°SÉFôdÉH (¿ójÉH
 QÉ°ù«dG)  Iô£«°S  ó©H  kÉ°Uƒ°üNh  ,á«μjôeC’G  á°SÉ«°ùdG  »a  øμªe  A»°T  πc
 ∫hO  ≈dEG  ¿hô¶æj  A’Dƒ¡a  ..»WGô≤ªjódG  ÜõëdG  »a  Qƒ`̀eC’G  áaO  ≈∏Y  (»dGôÑ«∏dG
 AGƒ°S  (»°SÉ«°ùdG  ΩÓ°SE’G)  ≈dG  ¿hô¶æjh  !záØ∏îàe{  É¡fCG  ≈∏Y  á«μ∏ªdG  è«∏îdG
 ÜÉgQE’Gh ∞æ©dGh ≈°VƒØdG IQÉKE’ º¡à∏«°Sh º¡fCG ≈∏Y ¿GôjEG äGRÉØb hCG (¿GƒNE’G)
 á«HôY  ∫hO  »a  äÉeƒμM  •É≤°SEG  kÉ°†jCGh  ,á«é«∏îdG  áª¶fC’G  •É≤°SEG  π`̀LCG  øe
 (¿ójÉH)  äGô`̀eGDƒ`̀e  •É`̀Ñ`̀ME’  øjõgÉLh  øjó©à°ùe  ¿ƒμf  ¿CG  Öéj  Gò`̀d  ..iô``̀NCG

.áeOÉ≤dG

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aaknews.net

ÜÉ```̀ £```̀ N

 »a  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ÜÉ`̀£`̀N  AÉ``L
 á£jôîc  IójóédG  á«fÉªdôÑdG  IQhódG  ìÉààaG
 ΩÉ`̀eCG  ¢ù«d  πÑ°ùdG  A»°†j  ¢SGôÑæc  ,≥jôW
 øjôëÑdG  ΩÉeCG  ÉªfEGh  §≤a  »æWƒdG  ¢ù∏éªdG
 äÉcô°Th  GOGô``aCGh  ÉfÉªdôHh  ÉÑ©°Th  áeƒμM

.äÉ°ù°SDƒeh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ö`̀ë`̀H º``¡``«``dEG ¬`̀HÉ`̀£`̀N AÉ```̀L
 á∏°UGƒªd  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  º``̀YO  »``̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 π¶J  »μd  ™«ªédG  ácQÉ°ûªH  á«ªæàdGh  AÉæÑdG
 AÉæÑdG ≥jôW »a »°†ªdG ≈∏Y IQOÉb øjôëÑdG
 »a  á≤HÉ°ùdG  É¡JÉjƒà°ùe  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈∏Yh
 »eƒ≤dG πNódG ∫Éée »a ¬≤≤ëJ Éeh RÉéfE’G

.á«ªæàdGh AÉæÑdGh
 É`̀fhQƒ`̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ø`̀e  Gó«Øà°ùe  AÉ```̀Lh
 ¿CG  øjôëÑ∏d  óH  ’ QÉ°Uh ºdÉ©dG  âªgGO  »àdG
 äAÉL  ∂dòd  ,¬HÉ°ûe  mó©e  ¢Vôe  …C’  ó©à°ùJ
 ¢VGôeCÓd ¢UÉN ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEÉH ¬JÉ¡«LƒJ
 …C’  OGó©à°SÓd  iƒà°ùe  π°†aCG  ≈∏Y  ájó©ªdG
 .ΩÉ`̀jC’G  πÑ≤à°ùe  »a  Éæ¡LGƒj  ób  ó©e  ¢Vôe
 »a  ô«μØàdG  øe  óH  ’  É°†jCG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ™eh
 záª¶fC’Gh  ,äGó©ªdGh  ,ájô°ûÑdG{  Iõ`̀¡`̀LC’G
 ºJCG  ≈∏Y  øjôëÑdG  ¿ƒμàd  É¡«dEG  êÉàëj  »àdG

.ÇQÉW ±ôX …C’ OGó©à°SG
 É¡«£îJ øY áëFÉédG ¬∏¨°ûJ ºd ÜÉ£îdGh
 »àdG Ió°UGôdG ø«©dÉH πÑ≤à°ùªdG ≈dG ô¶ædGh
 »a  ,¬JÉLÉ«àMGh  πÑ≤à°ùªdG  Ωƒ∏Y  »a  ôμØJ
 á`̀jQò`̀dG á`̀bÉ`̀£`̀dG Ωƒ`̀∏`̀Y »``̀ah AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG Ωƒ`̀∏`̀Y
 á«ª∏°ùdG  ä’ÉéªdG  »a  É¡dÓ¨à°SGh  á«ª∏°ùdG
 »μd  ÉæJóMh  á«ªgCÉH  ÉfôcòJ  ¿G  ¢ùæJ  º`̀dh
 ¬«æÑf  ±ƒ`̀°`̀S  É``̀eh  √Éæ«æH  É`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ß`̀aÉ`̀ë`̀f

.ÓÑ≤à°ùe
 ßaÉëJ  »àdG  á«æeC’G  ÉæJõ¡LCG  ¢ùæJ  ºdh
 ∫Éée »a âfÉc AGƒ°S ÉfQGô≤à°SGh ÉææeCG ≈∏Y
 hCG øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb hCG »∏NGódG øeC’G iƒb
 IófÉ°ùªdG  Ö©°ûdG  iƒb  hCG  »æWƒdG  ¢SôëdG
 .É`̀gQGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø```eC’ á`̀«`̀eÉ`̀ë`̀dGh
 AÉæÑd  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ™«ªédG  ø`̀e  Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dGh

.á«dÉ¨dG øjôëÑdG

 Iõ``FÉéH ø``««μjôeCG ø``«ªdÉY Rƒ``a
 »``a É````ªgQhó`d OÉ``°üàbÓd π``Hƒf
 äGOGõ``ªdG  á```jô``¶f ô`````jƒ```£J
 »ªdÉY  ¿G  ø«æK’G  ¢ùeCG  Ωƒ∏©∏d  ájójƒ°ùdG  á«μ∏ªdG  á«ªjOÉc’G  âdÉb
 πHƒf IõFÉéH GRÉa ¿ƒ°ù∏jh äôHhQh Ωhôé∏«e ∫ƒH ø««μjôeC’G OÉ°üàb’G
 ¬H  ó«°TCG  …ò`̀ dG  ,äGOGõ`̀ª`̀ dG  ôjƒ£J  ≈∏Y  Éª¡∏ª©d  2020  ΩÉ©d  OÉ°üàbÓd
 øe ä’ÉéªdG ™«ªL »a ºdÉ©dG AÉëfCG »a …ôà°ûªdGh ™FÉÑ∏d Gó«Øe √QÉÑàYÉH
 QÉμaCG ø«H øeh .äGQÉ£ªdÉH •ƒÑ¡dG íjQÉ°üJ ≈àM ∑Éª°SC’G ó«°U ¢ü°üM
 ÜÉë°UCG  ≈©°ùj  ∞«c  ô«°ùØJ  OQƒØfÉà°S  á©eÉéH  ø«jOÉ°üàb’G  øjô«ÑîdG
 ≈∏YCG ™aO ºàj ÉeóæY çóëJ »àdG zõFÉØdG áæ©d{ ≈ª°ùj Ée Öæéàd äGAÉ£©dG
 ióªd π°†aCG Éª¡a ¿ƒÑ°ùàμj ÉeóæY çóëj Éeh á©∏°ù∏d á«≤«≤ëdG áª«≤dG øe
 ôàjƒJ  ≈∏Y  πHƒf  IõFÉéd  »ª°SôdG  ™bƒªdG  ∫Ébh  .áª«≤∏d  º¡«°ùaÉæe  ∑GQOEG
 ¿GõFÉØdG  ΩÉb  .á«eƒ«dG  ÉæJÉ«M  ≈∏Y  ôKDƒJh  ¿Éμe  πc  »a  äGOGõªdG  ó≤©J{
 ¿ƒ°ù∏jh  äôHhQh  Ωhôé∏«e  ∫ƒH  ΩÉ©dG  Gò¡d  ájOÉ°üàb’G  Ωƒ∏©dG  IõFÉéH
 ó«Øj  Ée  ƒgh  äGOGõª∏d  IójóL  êPÉªf  GôμàHGh  äGOGõªdG  ájô¶f  ôjƒ£àH
 Ωhôé∏«e π°UƒJh .zºdÉ©dG  AÉëfCG  »a ÖFGô°†dG  ™aGOh …ôà°ûªdGh ™FÉÑdG
 .øeGõàe  πμ°ûH  É¡°†©ÑH  á∏°üàªdG  AÉ«°T’G  ™«Ñd  êPÉªf  ≈`̀dEG  ¿ƒ°ù∏jhh
 äGOGõª∏d  Éª¡LPÉªf  óMCG  á«μjôeC’G  äÉ£∏°ùdG  âeóîà°SG  1994  ΩÉY  »ah
 »a  ∂dP  ó©H  Ωóîà°SG  AGôLEG  »a  ä’É°üJG  äÉcô°ûd  á«μ∏°S’ äGOOôJ  ™«Ñd
 ø«jÓe  Iô°ûY  É¡àª«b  ≠∏ÑJ  »àdG  OÉ°üàbÓd  πjƒf  IõFÉLh  .iô`̀NCG  ¿Gó∏H
 ¢ùªîdG õFGƒédG øe IóMGh â°ù«d (Q’hO ¿ƒ«∏e 1^14) ájójƒ°S ÉfhQƒc
 πHƒf  ójôØdCG  â«eÉæjódG  ´ôàîeh  áYÉæ°üdG  πLQ  ÉgCÉ°ûfCG  »àdG  á«°SÉ°S’G
 ΩÉY Iôe ∫hC’ âëæeh …ô°ùjƒ°ùdG …õcôªdG ∂æÑdG ÉgCÉ°ûfCG øμd 1895 ΩÉY
 2020  ΩÉ©d  â°ùdG  õFGƒédG  ø«H  Iô«NC’G  »g  OÉ°üàb’G  IõFÉLh  .1969
 ∫ÓN  ΩÓ°ùdGh  ÜGOB’Gh  AÉ«ª«μdGh  AÉjõ«ØdGh  Ö£dG  õFGƒL  íæe  ºJ  å«M

 .»°VÉªdG ´ƒÑ°S’G

 á«FÉHô¡c á``LGQO QÉμ``àHG
ábô°ù∏d  á``∏HÉb ô«Z á«cP

 z¢`̀ù`̀μ`̀ jÉ`̀ H ƒ```̀ Ø```̀ jQ{ á``̀cô``̀°``̀T â`̀ Ø`̀ °`̀ û`̀ c
 á«FÉHô¡c  á``̀LGQO  ôjƒ£J  ø`̀Y  á«fÉ£jôÑdG
 ó°V  É¡∏©éJ  ,IQƒ£àe  äÉØ°UGƒªHh  á«cP
 .äGƒæ°S  4  É¡àYÉæ°U  âbô¨à°SG  ,ábô°ùdG
 ¿CG  ,á«FÉHô¡μdG  áLGQódG  πμ°T  øe  í°†àjh
 ,¬Ñ°ûj  »∏Ñ≤à°ùe  º«ª°üàH  É¡à∏©L  ácô°ûdG
 »ª∏©dG ∫É«îdG ΩÓaCG »a AÉL Ée ,Ée óM ≈dEG
 âdÉbh .Iô«¡°ûdG z∑ÓH ¿EG øe{ á∏°ù∏°S πãe
 õ«ªàJ  á«FÉHô¡μdG  á`̀LGQó`̀dG  ¿EG{  :ácô°ûdG
 äÓé©dG  øe  ójóL  ´ƒfh  ,ójóL  º«ª°üàH
 øe k’óH å«M ,íHÉμªdG »a QhÉëe É¡d ¢ù«d
 ,íHÉμªdGh …õcôªdG  QƒëªdG  ≈∏Y OÉªàY’G
 QÉ`̀WE’G  ∫ƒ£H  πeÉM  ≈∏Y  äGQÉ``̀WE’G  Qhó`̀J
 áaƒée  á∏éY  Gò``̀g  ø`̀Y  è`̀à`̀æ`̀jh  ,â`̀HÉ`̀ã`̀dG
 áLGQO  õ«ªàJh  .zøjõîà∏d  áMÉ°ùe  ≥∏îJ
 ,ábô°ù∏d  OÉ`̀ °`̀†`̀eh  Ωó`̀≤`̀à`̀e  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀H  ƒ`̀Ø`̀ jQ
 πHÉb  ô«Z  »KÓK  õLÉM  ≈∏Y  …ƒàëJ  å«M
 ÇQÉb  ≈∏Y  ¢†HÉ≤ªdG  …ƒàëJh  ,¥GôàNÓd

 .πØbh ™Ñ°UC’G áª°üH

 z»ÑeƒH{  áæjóe  øe  É¡àbô°S  ób  âfÉc  ájôKCG  É©£b  ájóæc  áëFÉ°S  äOÉ`̀YCG
 äOÉYCGh .ÉeÉY 15 πÑb ,±hõ«a ¿ÉcôH πÑL ≈∏Y á©bGƒdG á«dÉ£jE’G á«MÉ«°ùdG
 øe  ø«à©£b  …ƒàëj  GOô`̀W  ,§≤a  ∫ƒμ«f  º°SÉH  É¡Øjô©J  ºJ  »àdG  ,áëFÉ°ùdG
 π«ch  ≈`̀ dEG  áfƒ∏e  ∂«eGô«°S  á©£bh  …QÉ`̀î`̀a  AÉ``̀fEG  ø`̀e  AGõ``̀LCGh  AÉ°ùØ«°ùØdG
 É¡HÉ£N  »ah  .±GôàYG  ádÉ°SôH  É≤aôe  ,É«dÉ£jEG »HƒæL  »ÑeƒH »a  äÉjôØ°S
 äQGR  ÉeóæY  ÉgôªY  øe  äÉ«æjô°û©dG  π`̀FGhCG  »a  âfÉc  »àdG  ,∫ƒμ«f  äQÉ°TCG
 É¡©°Vh Aƒ°S ÖÑ°ùH ájôKC’G  ™£≤dG  âbô°S É¡fCG  ≈dEG  ,2005 ΩÉY »a z»ÑeƒH{
 GhòN ºμ∏°†a øe{ :∫ƒμ«f âdÉbh .…óãdG ¿ÉWô°ùH É¡àHÉ°UEG Ö≤Y ∂dPh ,»dÉªdG
 z¿ÉjOQÉL{  áØ«ë°U  â∏≤f  ÉªÑ°ùM  ,zA»°ùdG  ßëdG  Ö∏éJ  É¡fEG  ..™£≤dG  ™«ªL
 ïjQÉàd  Oƒ©j  A»°T  …CÉH  ®ÉØàM’G  ójôJ  ’  É¡fEG  á∏FÉb  âaÉ°VCGh  .á«fÉ£jôÑdG
 á£ÑJôe zá«Ñ∏°S ábÉW{`H ™àªàJ É¡àbô°S »àdG ájôKC’G ™£≤dG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,ºjób

.É¡æe äòNCG »àdG á≤£æªdG QÉeóH

ÉeÉY 15 ó©H »ÑeƒH áæjóe øe ábhô°ùe GQÉKBG ó«©J áëFÉ°S

  ÉeÉY 54 ó©H ¢VQC’G ƒ``ëf ¬éàj É°SÉf øe ™FÉ°V ñhQÉ``°U

 πHƒfô«°ûJ á≤£æe »a ôFÉW ºéëH á°TGôa ±É°ûàcG

 ..™``«Ñ∏d  IQOÉ``f  á``jOQh  á``°SÉªdCG
 Q’hO ¿ƒ«∏e 38 ™``bƒàªdG ô``©°ùdGh
 IQóædG  Iójó°T  á°SÉªdCG  ¿G  ø«æKE’G  äGOGõª∏d  »HPƒ°S  QGO  âdÉb
 ≈dEG  Égô©°S  π°üj  ¿CG  ™bƒàªdG  øe  á«é°ùØæH  áë°ùeh  …OQh  ¿ƒ∏H
 .ôÑªaƒf  11  Ωƒj  OGõ`̀e  »a  ™«Ñ∏d  ¢Vô©J  ÉeóæY  Q’hO  ¿ƒ«∏e  38
 É¡LGôîà°SG  ºJ  »àdGh …hÉ°†«ÑdG  πμ°ûdG  äGP IôgƒédG  âëÑ°UCGh
 IôgƒL ôÑcCG zOQƒdG ìhQ{ »°ShôdG ¬«dÉÑdG º°SÉH â«ª°Sh É«°ShQ »a
 ≈∏Y ºdÉ©dG AÉjôKCG πÑb øe ∫ÉÑb’G OGRh .OGõe »a ¢Vô©J É¡Yƒf øe
 QGO  âaÉ°VCGh  .Iô`̀«`̀NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  áfƒ∏ªdG  áªjôμdG  QÉéM’G
 á«°ShôdG  (É°ShôdCG)  ácô°T  É¡àLôîà°SG  »àdG  á°SÉªd’G  ¿CG  »HPƒ°S
 ôÑcCG  øe  É¡∏«μ°ûJh  É¡YÉ£àbG  ºJ  ÉWGô«b  14Q83  É¡ªéM  ≠dÉÑdGh
 .¥Ó`̀W’G  ≈∏Y  É«°ShQ  »a  É¡«∏Y  Qƒã©dG  ºàj  á`̀jOQh  á«°SÉe  IQƒ∏H
 ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äGôgƒéªdG  º°ùb  ¢ù«FQ  ôdhÉ°T  …QÉL  ∫Ébh
 ójó°T  ô`̀eCG  á©«Ñ£dG  »a  á`̀jOQƒ`̀dG  äÉ°SÉªd’G  Oƒ`̀Lh{  »HPƒ°S  »a
 ájOQƒdG  äÉ°SÉªd’G  πc  øe  §≤a  áFÉªdÉH  óMGh  .ºéM  …CÉH  IQóædG
 èfƒc èfƒg »a IôgƒédG ¢Vô©Jh .z§jQGôb 10 øY É¡ªéM ójõj
 .ôÑªaƒf 11 »a ∞«æéH OGõªdG »a É¡°VôY πÑb ¬«ÑjÉJh IQƒaÉ¨æ°Sh

ºYÉ£e ≈dEG áØbƒàe äGôFÉW ∫ƒëJ IQƒaÉ¨æ°S
 ó©H  ,∫Gƒ`̀eC’G  ™ªéd  IójóL  ¥ôW  OÉéjEG  ájQƒaÉ¨æ°ùdG  ájƒédG  •ƒ£îdG  ∫hÉëJ
 ø«JôFÉW πjƒëJ øY âæ∏YCG PEG ;ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH ájƒédG äÓMôdG π«LCÉJ
 ¿EG •ƒ£îdG âdÉbh .áàbDƒe ºYÉ£e ≈dEG »¨fÉ°T QÉ£e »a ø«àØbƒàe z¬jCG 380{ RGôW øe
 ,É¡æY ¿ÓYE’G øe á≤«bO 30 ¿ƒ°†Z »a ÉgõéM ºJ áàbDƒªdG É¡ªYÉ£e »a óYÉ≤ªdG ™«ªL
 äGOÉ°TQEG ™e ≈°TÉªàj ÉªH ;áMÉàe ¿ƒμà°S IôFÉW πc »a óYÉ≤ªdG ∞°üf ƒëf ¿CG áæ«Ñe

 ƒëf IôFÉ£dG ìÉæL »a áÑLƒdG áØ∏c ≠∏ÑJh .áæeB’G áaÉ°ùªdG ¿CÉ°ûH ºYÉ£ªdG »a áeÓ°ùdG
 GQ’hO  237  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  áLQO  »a  óYÉ≤ªdG  áØ∏c  ≠∏ÑJ  Éªæ«H  ,É«μjôeCG  GQ’hO  474
 πª©Jh  .ájOÉ°üàb’G  áLQó∏d  GQ’hO  40h  GQ’hO  71  Iõ«ªàªdG  ájOÉ°üàb’G  áLQódGh
 øjòdG ∂ÄdhCG ¢†©H ÜÉ©«à°SG øe øμªàJ ≈àM ;QÉ¶àf’G áªFÉb íàa ≈∏Y-É°†jCG- ácô°ûdG

.IôFÉ£dG »a ΩÉ©£dG ∫hÉæJ áHôéàH ø«ªà¡e ¿ƒdGõj ’

.¿ƒ°ù∏jh äôHhQ |.Ωhôé∏«e ∫ƒH |

 á«ªëe  »a  ¿ƒ«fGôchC’G  AÉª∏©dG  ∞°ûàcG
 GQOÉf  ÉYƒf  á«YÉ©°TE’G  á«Ä«ÑdG  zπHƒfô«°ûJ{
 ºéëH  É¡ªéM  áfQÉ≤e  øμªj  äÉ°TGôØdG  ø`̀e
 É¡HÉ°ùM »a á«ªëªdG ƒØXƒe ∂dòH OÉaCG  .ôFÉW
 á°TGôa  AÉª∏©dG  ógÉ°T  ó`̀bh  .z∑ƒÑ°ù«a{  ≈∏Y
 ø«M á££îªdG AÉbQõdG z»æ«°ùcGôa ’ÉcƒJÉc{
 ¿EG  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ∫É``bh  .á«ªëªdG  á≤£æe  Gƒ`̀∏`̀NO
 äÉ°TGôØdG ´ƒfCG óMCG »g z»æ«°ùcGôa ’ÉcƒJÉc{

 å«M ΩÉY πμ°ûH ÉHhQhCGh É«fGôchCG »a iôÑμdG
 .º∏e  110  É¡«MÉæL  ¢`̀Vô`̀Y  ≠∏Ñj  ¿CG  øμªj
 π«∏dG  âbh  É¡WÉ°ûf  AÉbQõdG  á°TGôØdG  …óÑJh
 .¬aó¡à°ùJh  Aƒ°†∏d  Qó°üe  øY  åëÑJ  ø«M
 á«ªëª∏d  »ª∏©dG º°ù≤dG  »a ¿ƒØXƒªdG QÉ°TCGh
 QƒëdG Iôé°T ≈dEG á°TGôØdG ¿ƒ∏≤æ«°S º¡fCG ≈dEG
 º°Sƒe  AÉ¡àfG  ó©H  É¡«∏Y  ¢û«©J  »àdG  »°†ØdG

.QÉ£eC’G

 ádÉch  »a  AÉª∏©dG  ¿CG  á«fÉ£jôÑdG  zπ«e  »∏jO{  áØ«ë°U  äOÉ`̀aCG
 »a º¡æe ´É°V ÉNhQÉ°U ¿CG  GhóLh PEG  ,ÖjôZ ôeCÉH  GhDƒLÉØJ  É°SÉf
 ΩÉY »a .¢VQC’G  ƒëf ¬éàjh ¬LGQOCG  OÉY ób  ÉeÉY 54 πÑb  AÉ°†ØdG
 ≈∏Y •ƒÑg ádhÉëe ≈∏Y πª©j  ¿Éc  …òdG  É°SÉf  ≥jôa  ó≤àYG  1966
 QGóe  πNO  ¿CG  ó©H  iôNCG  Iôe  ¬NhQÉ°U  iôj  ød  ¬fCG  ,ôª≤dG  í£°S
 »°VÉªdG  ô¡°ûdG  GƒØ°ûàcG  AÉª∏©dG  ¿EG  áØ«ë°üdG  âdÉbh  .¢ùª°ûdG
 øμdh ,Öμjƒc ¬fCG ájOÉÑdG »a GƒæXh ,á∏aÉëdG ºéëH É°†eÉZ Éª°ùL
 ∑ƒμe  ™`̀aO  …ò`̀dG  zQƒàæ°S{  ñhQÉ`̀°`̀U  øe  Aõ`̀L  ¬`̀fCG  ¿hó≤à©j  ¿B’G
 ¥ÓWEG  ó©Hh  .ÉeÉY  54  πÑb  ôª≤dG  ≈dEG  »μjôeC’G  z2  Qóf’  ôjÉaô°S{
 »ah  ,¢ùª°ûdG  ∫ƒ`̀M  QGó`̀e  ≈`̀dEG  ñhQÉ°üdG  ÜòoàLG  •ƒÑ¡dG  áÑcôe
 áÑcôªdG âª£ëJ ¿CG ó©H π°ûØdÉH á«∏ª©dÉH ôeC’G ≈¡àfG ±É£ªdG ájÉ¡f
 ∫Ébh .∫É©à°T’G »a ™aódG äÉcôëe óMCG π°ûa ôKEG ,ôª≤dG í£°S ≈∏Y
 »a  ¢`̀VQC’G  øe  áÑjô≤dG  ΩÉ°ùLC’G  äÉ°SGQO  õcôe  ôjóe  ,¢SGOƒ°ûJ
 º°ùédG{  :É«fQƒØ«dÉc  »a  É°SÉf  ádÉcƒd  ™HÉàdG  çÉØædG  ™aódG  ôÑàîe
 ô«Z  ôeCG  ƒgh  ,¢ùª°ûdG  ∫ƒM  Qhój  ¿Éc  ¢`̀VQC’G  ƒëf  ¬éàj  …òdG
 ,¬JGP  ¢`̀VQC’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¬`̀fCG  Éªc  ,Öμjƒc  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  …OÉ`̀Y
 áÄ«£H  áYô°S  »gh ,áYÉ°ùdG  »a  π«e  1500 áYô°ùH  Éfƒëf ¬éàjh
 4  ¢†eÉ¨dG  º°ùédG  »°†ªj  ¿CG  ¢SGOƒ°ûJ  ™bƒJh  .zÖμjƒμd  É«Ñ°ùf
 ≥∏£æj ¿CG πÑb ,ôÑªaƒf ∞°üàæe øe GQÉÑàYG ¢VQC’G QGóe »a ô¡°TCG
 ó©Ñà°ùj ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh ,πÑ≤ªdG ¢SQÉe »a ¢ùª°ûdG ∫ƒM √QGóe ƒëf

.IôªdG √òg ¢VQC’ÉH Ωó£°üj ¿CG
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في ذكرى االنتخابات التاريخية

لن يكون بديل أفضل.. وعلينا 
االستماع لصوت الضمير

»غًدا في األيام«
بالتعاون مع دارة األنصاري 

للفكر والثقافة

تطوير نظام »توا�ضل« ل�ضمان جودة الرد و�ضرعته.. جمل�س الوزراء: 

1.5 مليون ن�ضمة �ضكان البحرين واملواطنون ميثلون %47
القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  �صلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�صمو  اأ�صدر �صاحب 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، خالل تروؤ�صه جمل�س الوزراء، توجيهاته اإىل 

الوزراء واجلهات احلكومية بالإ�صراع يف الردود على الأ�صئلة والطلبات الواردة من جلان 

التنفيذية  ال�صلطتني  بني  التعاون  تعزيز  على  ا  حر�صً وذلك  والنواب،  ال�صورى  جمل�صي 

والت�صريعية.

على  والعمل  املواطنني  ل�صكاوى  احلكومية  اجلهات  متابعة  اأهمية  على  �صموه  وحّث 

حلّها ب�صرعة وجودة عالية لتحقيق ر�صا املتعاملني مع هذه اجلهات احلكومية.

ووّجه �صموه اإىل اإدخال املزيد من املبادرات التي تطّور من نظام »توا�صل« ب�صكل يتيح 

تقييم جودة الرد و�صرعته والتو�صع يف التعامل مع القرتاحات املقدمة من املتعاملني.

اإىل ذلك، اعتمد جمل�س الوزراء بيانات تعداد �صكان 2020 يف مملكة البحرين والتي 

عر�صها وزير الداخلية، واأظهرت اأن عدد �صكان اململكة يف ليلة الإ�صناد الزمني للتعداد التي 

توافق 17 مار�س 2020 هو 1.501.635 ن�صمة، ي�صكل البحرينيون منهم ما جمموعه 

ن�صمة   789.273 البحرينيني  غري  عدد  بلغ  بينما   ،%47.4 بن�صبة  ن�صمة،   712.362

بن�صبة %52.6.

اإليه  تهدف  ما  اأهم  ومن  لالت�صالت،  اخلام�صة  الوطنية  اخلطة  على  املجل�س  ووافق 

العري�س، بحيث متتد تغطيتها جلميع  للنطاق  الوطنية  ال�صبكة  ا�صتكمال تطوير  اخلطة 

امل�صاكن واملوؤ�ص�صات باأ�صعار عادلة ومعقولة.

96% من الطلبة دخلوا املنظومة الفرتا�ضية عرب »Microsoft Times«.. وكيل الرتبية لـ»الأيام«:

مبادرة �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد �ضتو فّ ر10 اآلف »لبتوب«

وزارة  وكيل  جمعة  مبارك  حممد  الدكتور  اأكد 

اإح�صاءات  اأن  واخلدمات  للموارد  والتعليم  الرتبية 

اليوم الدرا�صي الأول امل�صتخرجة من نظام البيانات عرب 

جمموعة Microsoft 365 �صجلت م�صاركة نحو %96 

الدخول على منظومة  املدار�س احلكومية يف  من طلبة 

الف�صول الفرتا�صية.

عدد  اأن  لـ»الأيام«  خا�س  ت�صريح  يف  الوزارة  وكيل  وذكر 

طلبة  قبل  من  درا�صي  يوم  اأول  النظام يف  على  الدخول  عمليات 

املرحلة الثانوية بلغ اأكرث من 100 األف عملية دخول، مبتو�صط 

يزيد عن 33 األف عملية دخول لكل م�صتوى درا�صي.

دعم  تقدمي  اإمكانية  حول  لـ»الأيام«  �صوؤال  ويف 

لال�صتخدام  مالئمة  اأجهزة  ميلكون  ل  الذين  للطلبة 

»فينا خري«  مبادرة  اإن  الوزارة  وكيل  قال  التعليمي، 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأطلقها  التي 

ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�صانية و�صوؤون ال�صباب 

م�صت�صار الأمن الوطني رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ص�صة 

الطلبة من  الإن�صانية و�صعت ن�صب عينيها دعم  امللكية لالأعمال 

الأ�صر املُع�صرة، حيث اأمر �صموه بتخ�صي�س مبلغ مليونني ون�صف 

املليون دينار بحريني لتوفري 10 اآلف جهاز حا�صب اآيل حممول 

يتم توزيعها قريًبا على الطلبة من الأ�صر املع�صرة.
د. حممد جمعة

الإ�صرائيلية،  احلكومة  اأقّرت 

التي  ال�صالم  معاهدة  اأم�س، 

اأبرمت مع دولة الإمارات العربية 

ُتال  اأن  يرتقُب  فيما  املتحدة، 

اإقرارها،  اأجل  من  الكني�صت  اإىل 

اخلمي�س املقبل.

زايد  بن  ال�صيخ حممد  وتلّقى 

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 

امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 

رئي�س  من  هاتفًيا  ات�صالً  اأم�س، 

بنيامني  الإ�صرائيلي  الوزراء 

نتنياهو جرى خالله بحث م�صار 

وخطوات  الثنائية  العالقات 

نتنياهوتعزيز ا�صتقرار املنطقة. حممد بن زايد

»الداخلية« تر�ضد ح�ضابات

 ملحكومني  هاربني تثري الفنت

�صرح مدير عام الإدارة العامة ملكافحة الف�صاد والأمن 

والتحري،  البحث  عمليات  باأن  واللكرتوين  القت�صادي 

ح�صابات  ومتابعة  ر�صد  اأعقاب  يف  مبا�صرتها  مت  التي 

م�صبوهة على مواقع التوا�صل الجتماعي، ت�صتهدف اإثارة 

الفتنة وتهديد ال�صلم الأهلي والن�صيج الجتماعي وزعزعة 

الأمن وال�صتقرار يف مملكة البحرين، اأ�صارت اإىل اأن هذه 

�صخ�صيات  قبل  ومن  البالد،  من خارج  تدار  احل�صابات، 

حمكومة يف ق�صايا اإرهابية وهاربة خارج البالد، وتتعمد 

ن�صر الفتنة والفرقة بني مكونات املجتمع وت�صويه �صورة 

البحرين والإ�صاءة اإليها، على خلفية توقيع اإعالن تاأييد 

اأنه  اإ�صرائيل، م�صيفا  البحرين ودولة  ال�صالم بني مملكة 

احل�صابات  هذه  ب�صاأن  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  �صيتم 

ال�صلم  ومبادئ  للقانون  خمالفة  م�صامني  من  تبثه  وما 

الأهلي والن�صيج الجتماعي.

حممد بن زايد يبحث مع نتنياهو ا�ضتقرار املنطقة

احلكومة الإ�ضرائيلية ُتقر معاهدة ال�ضالم مع الإمارات

�سمو ويل العهد

حممد را�سد بوحمود

اللواء حممد

 بوحمود يف ذمة اهلل

بوحمود  را�صد  حممد  اللواء  اأم�س  تويف 

بوزارة  القانونية  لل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل 

الداخلية وذلك بعد معاناة مع املر�س.

بوزارة  العمل  يف  بوحمود  الفقيد  وتدّرج 

الداخلية حتى و�صوله اإىل رتبة لواء.

لرئي�س  الثاين  النائب  زوج  هو  والفقيد 

ت�صييع  و�صيتم  �صلمان.  ال�صورى جميلة  جمل�س 

الفقيد يف مقربة املحرق اليوم.

املحرق يتّوج بكاأ�س امللك بعد فوزه على احلد
خالد  ال�صيخ  �صمو  تّوج 

النائب  خليفة،  اآل  حمد  بن 

الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول 

رئي�س  والريا�صة،  لل�صباب 

البحرينية  الأوملبية  اللجنة 

الن�صخة  بلقب  املحرق  فريق 

الثالثة والأربعني لكاأ�س جاللة 

وذلك  القدم،  لكرة  املفدى  امللك 

احلد  فريق  على  فوزه  بعد 

اأم�س يف نهائي البطولة.

املواجهة  هدف  و�صّجل 

يف  ايفرتون  الالعب  الوحيد 

الدقيقة )2+90(.

النهائية  املباراة  واأقيمت 

على ا�صتاد مدينة خليفة بدون 

1816ح�صور للجماهري.
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�سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة يتوج فريق املحرق
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امللك يتلقى برقية تهنئة من القائد العام

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

برقية  املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

تهنئة من امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد 

البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل 

االنعقاد  دور  افتتاح  جاللته  رعاية  مبنا�صبة 

الثالث من الف�صل الت�صريعي اخلام�س ملجل�صي 

ال�صورى والنواب.

الكلمة  اأن  برقيته  يف  العام  القائد  واأكد 

حكمة  ت�صمنت  املفدى  امللك  جلاللة  ال�صامية 

حيث  نظر،  وبعد  بليغة  وم�صامني  عميقة 

به  يقتدى  نربا�ًصا  ال�صامية  الكلمة  �صتكون 

ال�صريع لالقت�صاد  التعايف  ا يف جمال  خ�صو�صً

اال�صتباقي  ال�صحي  االأمن  وتعزيز  الوطني، 

وزيادة  الرقمي  والتحول  الغذائي  واالكتفاء 

فر�س  تنويع  اإىل  باالإ�صافة  ال�صباب،  متكني 

وا�صتثمار القيمة امل�صافة يف خمتلف القطاعات.

كما اأكد امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد 

اآل خليفة اأن متابعة جاللته الدائمة الحتياجات 

و�صالمته،  ب�صحته  االهتمام  خالل  من  املواطن 

املواطن  كاهل  عبء  من  التخفيف  يف  �صت�صاهم 

جراء تداعيات الوباء الذي مير به العامل.

ان  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ودعا 

يدمي على جاللته نعمة االأمن ال�صحة وال�صعادة 

وطول العمر واأن يدمي جاللة امللك املفدى ذخًرا 

على  وي�صدد  واالزدهار  التقدم  مل�صرية  و�صنًدا 

طريق اخلري خطاه.

امللك يتلقى برقية �شكر جوابية من اأمري الكويت

تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

برقية �صكر جوابية من اأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت 

ال�صقيقة، وذلك رًدا على برقية جاللته املهنئة له مبنا�صبة تعيني �صمو ال�صيخ م�صعل االأحمد اجلابر 

ال�صباح ولًيا للعهد.

واأعرب �صمو اأمري دولة الكويت يف الربقية عن خال�س �صكره جلاللة امللك املفدى على م�صاعره 

االأخوية الطيبة، مثمًنا اأوا�صر العالقات التاريخية الوطيدة بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، موؤكًدا 

اآفاق  اإىل  املجاالت  ال�صقيقني يف خمتلف  البلدين  بني  بالتعاون  واالرتقاء  لتعزيزها  تطلعه  �صموه 

اأرحب مبا ي�صب يف خدمة م�صاحلهما امل�صرتكة، متمنًيا جلاللته موفور ال�صحة والعافية ول�صعب 

مملكة البحرين كل التقدم واالزدهار والرخاء يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.

لدى تكرميه اجلهات التي حققت التميز يف الأداء يف نظام »توا�شل«.. ويل العهد: 

اأهمية ال�شتمرار يف تطوير اخلدمات بتميز وجودة عالية

بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  اأكد �ساحب 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

م�ستمرة  البحرين  مملكة  اأن  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

القطاعات  لكل  والتحديث  التطوير  �سيا�سة  انتهاج  يف 

اإىل  الرامية  التوجهات  يخدم  مبا  والتنموية  اخلدمية 

موا�سلة تعزيز تطوير اأدائها وتقدمي اخلدمات للمواطنني 

واملقيمني بتميز وجودة عالية، منوًها �سموه مبا حتقق 

من منجزات على هذا ال�سعيد والتي ت�سهم يف حتقيق 

اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة ح�سرة �ساحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

واأ�سار �سموه اإىل اأن العمل م�ستمر من اأجل تنفيذ 

يف  الإبداعية  البيئة  لتحفيز  الهادفة  والربامج  اخلطط 

العمل احلكومي، والت�سجيع على البتكار مبا  منظومة 

ي�سهم يف تطوير الأداء احلكومي وموا�سلة رفع كفاءة 

اخلدمة احلكومية للجميع. وقال �سموه اإن التميز غاية 

يجب على كل جهة اأن ت�سعى لتحقيقها وت�سعها ن�سب 

الذي  فالهدف  احلكومية؛  للخدمة  تقدميها  عند  عينها 

وال�سكاوى  للمقرتحات  الوطني  النظام  اأجله  انطلق من 

تقدمي  نحو  اجلهات  اأداء  تطوير  تعزيز  هو  »توا�سل«، 

خدمة ذات جودة عالية امل�ستوى اأمام اجلميع.

ُبعد  عن  اأم�س  يوم  �سموه  تكرمي  لدى  ذلك  جاء 

وال�سعادة  واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  من  عدد  بح�سور 

التميز  الوزراء وامل�سوؤولني، 20 جهة حكومية بجائزة 

حققت  اأن  بعد  ل�سنة 2020  العمالء  مع  التوا�سل  يف 

التميز يف الأداء بالنظام الوطني للمقرتحات وال�سكاوى 

مع  ال�ستجابة  وكفاءة  �سرعة  حيث  من  »توا�سل« 

مقرتحات و�سكاوى املتعاملني، منها 13 جهة مت تكرميها 

الثانية  للمرة  العام  العام 2019 ومت تكرميهم هذا  يف 

على التوايل، يف حني اأن 7 جهات مت تكرميها لأول مرة، 

�سوؤون  )من خالل  الداخلية  وزارة  اجلهات:  وتت�سمن 

العا�سمة،  وحمافظة  اجلنوبية،  واملحافظة  اجلمارك، 

واحلكومة  املعلومات  وهيئة  ال�سمالية  واملحافظة 

املالية  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الإلكرتونية(، 

والت�سالت،  املوا�سالت  ووزارة  الوطني،  والقت�ساد 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  ووزارة  الإ�سكان،  ووزارة 

ال�سامل  البلدي  املركز  خالل  )من  العمراين  والتخطيط 

ال�سمالية(،  املنطقة  وبلدية  اجلنوبية  املنطقة  وبلدية 

ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، ووزارة �سئون  ووزارة 

املركزي،  البحرين  وم�سرف  والريا�سة،  ال�سباب 

ووزارة �سوؤون الكهرباء واملاء )من خالل هيئة الكهرباء 

واملاء(، وبور�سة البحرين، ومعهد الإدارة العامة )بيبا(، 

ال�سحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة 

وهيئة جودة التعليم والتدريب، حيث هناأ �سموه اجلهات 

الفائزة، مثنيًا �سموه على جهودهم والقائمني على نظام 

»توا�سل« يف هذه اجلهات ملا اأبدوه من حر�س لتحقيق 

التميز يف الأداء وتقدمي اخلدمات بجودة عالية.

عن  وامل�سوؤولون  والوزراء  اأعرب  جانبهم،  من 

عن  »ام�س«  اليوم  تكرميها  مت  التي  اجلهات  هذه 

القائد  نائب  العهد  امللكي ويل  ال�سمو  �سكرهم ل�ساحب 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء لت�سريفهم 

نحو  �سيدفعهـم  التكرمي  هــذا  اأن  موؤكديـــن  بالتكرمي، 

مزيد من العمل واجلهد ل�ستمــرار تطوير الأداء ورفع 

م�ستويات جودة اخلدمات.

جاللة امللك

�سمو ويل 

العهد
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بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  راأ�س �صاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء الجتماع العتيادي 

الأ�صبوعي ملجل�س الوزراء.

امللكية  بالتوجيهات  الوزراء  جمل�س  واأ�صاد 

حل�صرة  ال�صامي  اخلطاب  ت�صمنها  التي  ال�صامية 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

الثالث  النعقاد  افتتاح دور  املفدى يف  البالد  ملك 

يف  حملته  ومبا  اخلام�س  الت�صريعي  الف�صل  من 

تنموية  واأهداف  نبيلة  غايات  من  م�صامينها 

براجمها  اأولوية  راأ�س  على  احلكومة  ت�صعها 

ونربا�ًصا للعمل لكل اأع�صاء فريق البحرين الهادف 

لتلبية  واملواطن  الوطن  م�صلحة  حتقيق  اإىل 

تطلعات جاللة العاهل املفدى اأيده اهلل نحو املزيد 

الإيجابي  والتطور  التنموي  والتقدم  الزدهار  من 

و�صع  باأن  املجل�س  منوًها  الوطنية،  للنه�صة 

التوجيهات امللكية ال�صامية مو�صع التنفيذ �صي�صهم 

يف تعزيز رفد امل�صرية التنموية وموا�صلة م�صرية 

روؤى  وفق  نتائجها  وح�صد  والتحديث  التقدم 

ح�صرة �صاحب اجلاللة العاهل املفدى.

ال�صادر من  بالقرار  الوزراء  ثم رحب جمل�س 

برئا�صة  ال�صقيقة  العربية  اململكة  وزراء  جمل�س 

خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 

لرفع  البحريني  اجلانب  مع  بالتباحث  �صعود  اآل 

اإىل  امل�صرتك  التن�صيق  جمل�س  رئا�صة  م�صتوى 

اأ�صاد  حيث  ال�صقيقني،  بالبلدين  العهود  اأولياء 

جمل�س الوزراء بهذه اخلطوة التي جت�صد حر�س 

القيادتني والبلدين ال�صقيقني على تنامي العالقات 

ال�صرتاتيجية والتكامل  ال�صراكة  الثنائية وتعزيز 

�صعبيهما  تطلعات  لتحقيق  كافة  الأ�صعدة  على 

امل�صرتكة.

بعدها اأعرب جمل�س الوزراء عن بالغ متنياته 

ال�صباح  اجلابر  الأحمد  م�صعل  ال�صيخ  ل�صمو 

مبنا�صبة تزكيته ولًيا للعهد من قبل �صاحب ال�صمو 

دولة  اأمري  ال�صباح  الأحمد  اجلابر  نواف  ال�صيخ 

عهد  ويل  ل�صمو  املجل�س  متمنًيا  ال�صقيقة،  الكويت 

وطنه  خدمة  يف  التوفيق  ال�صقيقة  الكويت  دولة 

ال�صقيق  الكويتي  ال�صعب  اإليه  يتطلع  ما  وحتقيق 

يف ظل القيادة احلكيمة ل�صمو اأمري دولة الكويت. 

متنياته  عن  الوزراء  جمل�س  عرب  ذلك  بعد 

جمهورية  بني  النار  اطالق  وقف  بقرار  باللتزام 

ناغورنو  اإقليم  يف  اأرمينيا  وجمهورية  اأذربيجان 

النزاع  حلل  �صيا�صي  حل  اإىل  والتو�صل  كاراباخ 

يف  وال�صلم  الأمن  حتقيق  يف  ي�صهم  مبا  بينهما 

البلدين.

بعدها اأ�صدر �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء توجيهاته اإىل الوزراء واجلهات احلكومية 

والطلبات  الأ�صئلة  على  الردود  يف  بالإ�صراع 

والنواب  ال�صورى  جمل�صي  جلان  من  الواردة 

ال�صلطتني  بني  التعاون  تعزيز  على  ا  حر�صً وذلك 

التنفيذية والت�صريعية. 

النا�صر  عي�صى  بن  يا�صر  الدكتور  اأدىل  وقد 

الأمني العام ملجل�س الوزراء عقب اجتماع جمل�س 

الوزراء الذي عقد �صباح اأم�س عن ُبعد عرب تقنية 

الت�صال املرئي بالت�صريح التايل: 

نظر جمل�س الوزراء يف املذكرات املدرجة على 

جدول اأعماله واتخذ ب�صاأنها من القرارات ما يلي: 

اأداء  نتائج  على  الوزراء  جمل�س  اطلع  اأولً: 

اجلهات احلكومية يف النظام الوطني للمقرتحات 

اأكتوبر  من  الفرتة  خالل  )توا�صل(  وال�صكاوى 

املذكرة  �صوء  يف   ،2020 �صبتمرب  اإىل   2019

التن�صيقية،  اللجنة  من  اخل�صو�س  بهذا  املرفوعة 

والتي عك�صت م�صتوى تقدمي اخلدمة احلكومية يف 

اجلهات املن�صمة لنظام توا�صل، البالغ عددها 41 

جهة حتى الآن، وذلك بناًء على قيا�س مدى فعالية 

�صمن  ال�صكاوى  وحل  امل�صتفيدين  مع  التوا�صل 

الفرتة الزمنية املحددة و�صولً لر�صا امل�صتفيدين. 

اأداء  اأف�صل  حكومية  جهة   20 حققت  وقد 

اتفاق  �صمن  بالرد  التزامها  على  بناًء  النظام  يف 

م�صتوى اخلدمة منها 13 جهة مت تكرميها يف العام 

الثانية  للمرة  العام  هذا  تكرميهم  و�صيتم   2019

اأن 7 جهات �صيتم تكرميها  على التوايل، يف حني 

احلكومية  اجلهات  تكرمي  �صيتم  حيث  مرة،  لأول 

بهدف حتفيزها وحثها  اأداء  اأف�صل  ذات  الع�صرين 

باجلودة  خدماتها  تقدمي  يف  ال�صتمرار  على 

على  كافة  احلكومية  اجلهات  وت�صجيع  املطلوبة 

دور  من  له  ملا  اأعلى  بجودة  اأف�صل  خدمات  تقدمي 

رئي�صي يف تعزيز كفاءة العمل احلكومي والرتقاء 

واملقيمني  للمواطنني  املقدمة  احلكومية  باخلدمات 

على حد �صواء �صعًيا لتحقيق اأعلى معدلت الر�صا، 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  حث  وقد 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

ل�صكاوى  احلكومية  اجلهات  متابعة  اأهمية  على 

وجودة  ب�صرعة  حلها  على  والعمل  املواطنني 

اجلهات  هذه  مع  املتعاملني  ر�صا  لتحقيق  عالية 

من  املزيد  ادخال  اإىل  �صموه  وجه  كما  احلكومية. 

املبادرات التي تطور من نظام توا�صل ب�صكل يتيح 

التعامل  والتو�صع يف  و�صرعته  الرد  تقييم جودة 

مع القرتاحات املقدمة من املتعاملني. 

تعداد  بيانات  الوزراء  جمل�س  اعتمد  ثانًيا: 

عر�صها  والتي  البحرين  مملكة  يف   2020 �صكان 

اململكة  �صكان  عدد  اأن  واأظهرت  الداخلية،  وزير 

 17 توافق  التي  للتعداد  الزمني  ال�صناد  ليلة  يف 

ي�صكل  ن�صمة   1.501.635 هو   2020 مار�س 

ن�صمة  البحرينيون منهم ما جمموعه 712.362 

البحرينيني  غري  عدد  بلغ  بينما   %47.4 بن�صبة 

789.273 ن�صمة بن�صبة %52.6. 

اخلطة  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثالًثا: 

الوطنية اخلام�صة لالت�صالت وعلى م�صروع قرار 

لالت�صالت  الوطنية  اخلطة  وحتدد  باعتمادها، 

ب�صاأن  العامة  و�صيا�صاتها  احلكومة  ا�صرتاتيجية 

املقبلة،  الثالث  ال�صنوات  خالل  الت�صالت  قطاع 

تطوير  ا�صتكمال  اخلطة  اإليه  تهدف  ما  اأهم  ومن 

متتد  بحيث  العري�س  للنطاق  الوطنية  ال�صبكة 

باأ�صعار  واملوؤ�ص�صات  امل�صاكن  جلميع  تغطيتها 

ب�صاأن  الكاملة  امل�صاواة  عادلة ومعقولة، وحتقيق 

يف  نت  بي  �صركة  دور  وتعزيز  اخلدمات  تقدمي 

تطوير البنية التحتية الوطنية لالألياف الب�صرية، 

قطاع  يف  املناف�صة  تعزيز  اإىل  اخلطة  تهدف  كما 

واجليل  الرتددي  والطيف  املتنقلة  الت�صالت 

البحرين  الدويل من واإىل  الربط  اخلام�س وتوفري 

وذلك بهدف تطوير القت�صاد الرقمي يف اململكة. 

رابًعا: وافق جمل�س الوزراء على اإعادة ت�صمية 

تابعة  �صبعة  اأ�صل  من  �صناعية  مناطق  اأربعة 

بعد  وذلك  وال�صياحة  والتجارة  ال�صناعة  لوزارة 

�صمال  منطقة  ت�صمية  اإعادة  ومنها  بع�صها  دمج 

ال�صناعية،  �صرتة  منطقة  اإىل  ال�صناعية  �صرتة 

واإعادة ت�صمية منطقة �صمال امل�صفاة ال�صناعية اإىل 

�صمال  بعد �صم منطقة  ال�صناعية  املعامري  منطقة 

اإىل منطقة املعامري ال�صناعية،  امل�صفاة ال�صناعية 

والثالثة اإعادة ت�صمية منطقة جنوب األبا ال�صناعية 

اإعادة  والرابعة  املزرع،  منطقة  ا�صمها  لي�صبح 

لي�صبح  ال�صناعية  �صرتة  دوار  منطقة  ت�صمية 

ا�صمها اجلديد منطقة اللح�صي ال�صناعية، يف حني 

التابعة  الأخرى  الثالث  ال�صناعية  املناطق  تبقى 

�صلمان  مدينة  م�صمياتها وهي  نف�س  للوزارة على 

ال�صناعية،  �صلمان  ميناء  ومنطقة  ال�صناعية، 

ومنطقة حفرية ال�صناعية وذلك يف �صوء املذكرة 

املرفوعة لهذا الغر�س من وزير ال�صناعة والتجارة 

وال�صياحة. 

النتائج  الوزراء  جمل�س  ا�صتعر�س  خام�ًصا: 

فيما  واملاء  الكهرباء  هيئة  حققتها  التي  اجليدة 

والنقل  الإنتاج  قطاعات  وكفاءة  باأداء  يخت�س 

�صيف  ف�صل  خالل  واملاء  للكهرباء  والتوزيع 

ظروف  ب�صبب  ا�صتثنائًيا  كان  والذي   2020

املذكرة  من خالل  وذلك  كورونا،  فريو�س  جائحة 

الكهرباء  �صوؤون  وزير  من  الغر�س  لهذا  املرفوعة 

ا الإجراءات وال�صتعدادات  واملاء التي تناولت اأي�صً

الكهرباء  ا�صتخدام  لرت�صيد  الهيئة  اتخذتها  التي 

وخططها يف هذا املجال، ومبا اتخذته من خطوات 

العمل  وا�صتمرارية  اجلائحة  ملواجهة  احرتازية 

بالإ�صافة اإىل م�صاريع الكهرباء واملاء وم�صتجداتها 

ورفع  ال�صبكة  اعتمادية  زيادة  يف  ت�صهم  والتي 

الطاقة ال�صتيعابية و�صمان رفد امل�صاريع التنموية 

للم�صاريع  الحتياجات  تاأمني  وتكفل  بالطاقة 

التنموية امل�صتقبلية يف اململكة عالوة على تطوير 

وزيادة اخلدمات الإلكرتونية، حيث اأثنى املجل�س 

واملاء يف  الكهرباء  لهيئة  التطويرية  على اجلهود 

اأ�صهمت  التي  والنقل  والتوزيع  الإنتاج  قطاعات 

يف تلبية الحتياجات املتنامية من الكهرباء واملاء 

وخف�س معدلت انقطاع الكهرباء واملاء اإىل حدود 

منخف�صة. 

ان�صمام  على  الوزراء  جمل�س  وافق  �صاد�ًصا: 

ب�صاأن  ناغويا  بروتوكول  اإىل  البحرين  مملكة 

العادل  والتقا�صم  اجلينية  املواد  على  احل�صول 

امللحق  ا�صتخدامها  النا�صئة عن  للمنافع  واملن�صف 

باتفاقية التنوع البيولوجي. ويهدف الربوتوكول 

اجلينية  املوارد  على  احل�صول  عملية  تنظيم  اإىل 

واحليواين  النباتي  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة 

بني اجلهة املقدمة لهذه املوارد واجلهة التي تقوم 

باحل�صول على هذه املوارد ل�صتخدامها. 

ان�صمام  على  الوزراء  جمل�س  وافق  �صابًعا: 

مملكة البحرين اإىل اتفاقية ميناماتا ب�صاأن الزئبق 

وتهدف التفاقية اإىل حماية �صحة الن�صان وبيئته 

الزئبق  اإطالقات  ومن  الب�صرية  النبعاثات  من 

ا�صتخداماته  على  �صوابط  وت�صع  ومركباته، 

واملبادرات خلف�صه يف عدة تطبيقات.

ثامًنا: وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح برغبة 

حمالت  تكثيف  ب�صاأن  النواب  جمل�س  من  مقدم 

لتحققه  العمال  جتاه  والوقائية  الطبية  التفتي�س 

وزارة  اتخذتها  التي  الإجراءات  خالل  من  فعلًيا 

يف  الجتماعية  والتنمية  العمل  ووزارة  ال�صحة 

هذا اخل�صو�س. 

من  عددا  الوزراء  جمل�س  بحث  تا�صًعا: 

القرتاحات برغبة واتخذ ب�صاأنها القرارات املنا�صبة 

وتتعلق تلك الرغبات بالدعاوى اجلنائية يف و�صائل 

على  املقررة  وبالر�صوم  الجتماعي،  التوا�صل 

التاأهيلية  املراكز  املعاقني يف  الطالب  اأمور  اأولياء 

والأطباء  اجلائحة،  ب�صبب  توقفت  التي  اخلا�صة 

واملمر�صات  واملمر�صني  موؤقتة  بعقود  العاملني 

الوزارية،  التقارير  بند  ويف  عمل.   عن  الباحثني 

ال�صاد�س  الجتماع  بنتائــج  علًما  املجل�س  اأخذ 

التعــاون  جمل�س  بــــدول  العمل  وزراء  للجنة 

لدول اخلليج العربية من خــالل التقريــر املرفوع 

من وزير العمل والتنمية الجتماعية.

املوافقة على اخلطة الوطنية لالت�صاالت واإعادة ت�صمية 4 مناطق �صناعية.. جمل�س الوزراء:

تطوير نظام »توا�صل« ل�صمان جودة الرد والتو�صع يف التعامل مع املقرتحات

د. يا�صر النا�صر

الأمري �صلمان  امللكي  ال�صمو  تلقى �صاحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل 

ال�صمو  �صاحب  اأخيه  من  �صكر جوابية  برقية 

ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة 

الكويت ال�صقيقة، وذلك رًدا على برقية �صموه 

املهنئة له مبنا�صبة تعيني �صمو ال�صيخ م�صعل 

الأحمد اجلابر ال�صباح ولًيا للعهد.

واأعرب �صمو اأمري دولة الكويت يف الربقية 

عن خال�س �صكره ل�صاحب ال�صمو امللكي ويل 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء على م�صاعره الأخوية الطيبة، 

مثمًنا اأوا�صر العالقات التاريخية الوطيدة بني 

ال�صقيقني، متمنًيا ل�صاحب  البلدين وال�صعبني 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو 

موفور  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

البحرين  مملكة  ول�صعب  والعافية  ال�صحة 

القيادة احلكيمة  التقدم والزدهار يف ظل  كل 

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

ويل العهد يتلقى برقية 

�صكر جوابية من اأمري دولة الكويت

لدى لقاء �صموه برئي�صي جمل�صي ال�صورى والنواب.. ويل العهد:

م�صرية العمل الدميقراطي يف البحرين م�صتمرة حتى تبلغ غاياتها
الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد 

العهد  خليفة ويل  اآل  بن حمد  �صلمان 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

موا�صلة  اأن  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

التنموية  امل�صرية  اأهداف  حتقيق 

ح�صرة  دعائمها  اأر�صى  التي  ال�صاملة 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ت�صافر  اجلميع  من  ت�صتوجب  ورعاه 

واإ�صرار  عزم  بكل  والعمل  اجلهود 

اأولويات  لتحقيق  تكاملية  واأكرث 

ما  كل  باأن  منوًها  الوطني،  العمل 

منجزات  من  البحرين  ململكة  حتقق 

باإ�صهامات كافة اأع�صاء فريق البحرين 

التنفيذية  ال�صلطتني  اأع�صاء  من 

القطاعني  وموؤ�ص�صات  والت�صريعية 

اخلا�س والأهلي واملواطنني واملقيمني 

عليها  نرتكز  وطنية  مكت�صبات  هي 

اإ�صراًقا  اأكرث  م�صتقبٍل  لبناء  كاأ�صا�ٍس 

وتطلعات  الوطن  طموحات  يلبي 

املواطنني.

وقال �صموه اإن م�صامني اخلطاب 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامي 

اآل خليفة عاهل  بن عي�صى  امللك حمد 

يف  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

افتتاح دور النعقاد الثالث من الف�صل 

الت�صريعي اخلام�س ملجل�صي ال�صورى 

اأ�صا�س  هي  تكون  اأن  يجب  والنواب 

ملزيد  طريق  خريطة  ومبثابة  العمل 

وامل�صاريع  واخلطط  املبادرات  من 

حتقيقها  يتطلب  التي  التنموية 

بني  البّناء  التعاون  تعزيز  موا�صلة 

والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني 

كل  فوق  الوطن  م�صلحة  وو�صع 

اعتبار والعمل جنًبا اإىل جنب من اأجل 

املواطن والوطن، م�صرًيا �صموه اإىل اأن 

مملكة  يف  الدميقراطي  العمل  م�صرية 

غاياتها  تبلغ  حتى  م�صتمرة  البحرين 

وازدهاٍر  مناٍء  من  اأهدافها  وحتقق 

عهدناهم،  كما  الذين  واأبنائه،  للوطن 

باأن  عزميتهم  حتٍد  كل  عند  يجددون 

تبقى البحرين �صاخمًة ورايتها عاليًة 

يف كل املحافل رغم كل الظروف.

جاء ذلك لدى لقائه يوم اأم�س عن 

رئي�صة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  ُبعد 

�صالح  بن  وعلي  النواب  جمل�س 

ال�صورى،  جمل�س  رئي�س  ال�صالح 

حيث اأعرب �صموه عن �صكره وتقديره 

ال�صورى  جمل�صي  واأع�صاء  لرئي�صي 

جهود  من  يبذلونه  ما  على  والنواب 

من  التنفيذية  ال�صلطة  مع  بالتعاون 

اأجل حتقيق املزيد من املنجزات ململكة 

البحرين مبا يعود نفعها على اجلميع.

ونّوه �صموه باأن الظروف الراهنة 

كانت  وتداعياتها  كورونا  جلائحة 

مملكة  وا�صتطاعت  للجميع،  حتدًيا 

البحرين بتكاتف اأبنائها وعملهم بروح 

التحدي  هذا  حتويل  الواحد  الفريق 

لفر�س من التطوير يف كافة املجالت 

موا�صلة  يجب  ما  وهذا  والقطاعات، 

البناء عليه للمرحلة املقبلة من العمل 

الكفاءة  م�صتويات  باأعلى  امل�صرتك 

الأهداف  حتقيق  اأجل  من  واجلودة 

التنموية املن�صودة.

من جانبهم، اأعرب رئي�صا جمل�صي 

�صكرهما  عن  والنواب  ال�صورى 

وتقديرهما ل�صاحب ال�صمو امللكي ويل 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء على ما يوليه 

�صموه من حر�س على حتقيق تطلعات 

التعاون  تعزيز  خالل  من  املواطنني 

التنفيذية  ال�صلطتني  بني  والعمل 

على  باخلري  يعود  مبا  والت�صريعية 

الوطن واملواطن.

تد�صني املوقع االإلكرتوين جلائزة خليفة بن �صلمان للطبيب البحريني
�صلمان  بن  خليفة  »جائزة  اأمانة  د�صنت 

ال�صيخ  برئا�صة  البحريني«  للطبيب  اآل خليفة 

وكيل  خليفة  اآل  خليفة  بن  را�صد  بن  حممد 

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ديوان 

www.( باجلائزة  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع 

يحتوي  والذي   )  khalifabinsalman.bh
اجلائزة،  عن  تف�صيلية  معلومات  على 

بالإ�صافة اإىل التعريف مببادرة �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س 

باعتماد  الوزراء  جمل�س  اأقرها  التي  الوزراء 

الأول  الأربعاء  يف  البحريني«  الطبيب  »يوم 

من �صهر نوفمرب من كل عام.

�صامالً  مرجًعا  الإلكرتوين  املوقع  ويعترب 

»خليفة  الكبرية جلائزة  والقيمة  يتنا�صب  مبا 

البحريني«،  للطبيب  خليفة  اآل  �صلمان  بن 

البحرينيني  لالأطباء  تقديًرا  جاءت  والتي 

التناف�صية  لروح  وت�صجيعا  اإ�صهاماتهم  على 

بينهم يف جمالت البحث العالجي وال�صريري 

والطبي.

وي�صم املوقع العديد من الأق�صام التعريفية 

التقدم  و�صروط  وفئاتها  واأهدافها  باجلائزة 

للح�صول عليها، والأخبار ال�صادرة عن كل ما 

يتعلق باأعمال اجلائزة، ويعّرف املوقع باأع�صاء 

الأمانة العامة واأع�صاء جلنة الختيار. كما اأن 

الن�صخة  باإ�صدارات  رفدها  �صيتم  املن�صة  هذه 

الفائزين  حول  وبيانات  للجائزة  الأوىل 

وال�صور  التقارير  اإىل  اإ�صافًة  وامل�صاركني، 

الأن�صطة  وجميع  التوثيقية  الفيديو  ومقاطع 

والفعاليات املتعلقة باجلائزة بن�صخها القادمة.

ومما يجدر ذكره، اأن جلنة اختيار الفائزين 

للطبيب  خليفة  اآل  �صلمان  بن  »خليفة  بجائزة 

البحريني« توا�صل عقد اجتماعات دورية -عرب 

ومناق�صة  للت�صاور  املرئي-  الت�صال  تقنية 

مدى تطابق الأبحاث املقّدمة لنيل اجلائزة عن 

فئتها الأوىل مع املعايري املو�صوعة، بالإ�صافة 

عن  اجلائزة  لنيل  الرت�صيح  طلبات  لدرا�صة 

فئتها الثانية، علًما باأن اجلائزة تتكون من درع 

الفئتني  يف  فائز  لكل  مالية  ومكافاأة  و�صهادة 

مبجموع 200 األف دولر.
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اأ�سادوا مب�سامني اخلطاب ال�سامي جلاللة امللك.. وزراء وم�س�ؤولني: 

ا�ستمرار التعاون بني ال�سلطتني لتحقيق التطلعات امللكية والتنمية والتقدم
اأ�صاد وزير العمل والتنمية االجتماعية 

مب�صامني  حميدان  علي  حممد  بن  جميل 

اجلاللة  �صاحب  ال�صامي حل�صرة  اخلطاب 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه، لدى 

تف�صل جاللته برعاية افتتاح دور االنعقاد 

الثالث للمجل�س الوطني.

باملنا�صبة:  �صحايف  ت�صريح  يف  وقال 

ال�صامي يعد منوذًجا يحتذى  »اإن اخلطاب 

بالدنا  مل�صتقبل  طموحة  اأفق  لفتح  به 

والتطلع لوطن ع�صري مزدهر يلبي طموح 

اجلميع، حيث يعد اخلطاب ال�صامي خريطة 

مملك  وروؤى  تطلعات  مع  تن�صجم  طريق 

جتعل  والتي  املقبلة،  الفرتة  يف  البحرين 

من الوطن واملواطن حموًرا لتلك التطلعات 

وفق برامج طموحه ت�صهم حًقا يف حتقيق 

االأهداف املن�صودة«.

ال�صامي  اخلطاب  اأن  حميدان  واأ�صاف 

امل�صتمر  التقدم  على  احلفاظ  اأهمية  اأكد 

وهذا  واالإنتاج،  العمل  ميادين  خمتلف  يف 

التنفيذية  ال�صلطتني  بني  التعاون  يتطلب 

حتقيق  �صاأنه  من  ما  وهو  والت�صريعية 

والتقدم  التنمية  ويحقق  امللكية  التطلعات 

للبالد واملواطنني.

الذي  ال�صباب  عن�صر  اأن  حميدان  واأكد 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  اإليه  تطرق 

يف خطابه ال�صامي يتوافق مع امل�صوؤوليات 

العمل  من حيث  الوزارة  بها  ت�صطلع  التي 

لهوؤالء  كرمية  معي�صية  حياة  تاأمني  على 

اإحلاقهم  الدرا�صة عرب  بعد مرحلة  ال�صباب 

بعد  منا�صبة  وظائف  يف  العمل  ب�صوق 

املطلوب،  بال�صكل  وتاأهيلهم  تدريبهم 

وبنائه  لوطنهم  خدمتهم  يف  ي�صهم  ومبا 

وموا�صلة عملية التنمية ال�صاملة للمملكة، 

وروؤية  طموح  حكومي  عمل  برنامج  وفق 

امل�صتقبلية  والتطلعات  تتوافق  اقت�صادية 

االإطار  هذا  يف  م�صيًدا  العزيز،  لوطننا 

امللك حمد  بتف�صل ح�صرة �صاحب اجلاللة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفة،  اآل  عي�صى  بن 

االأمل  �صندوق  اإن�صاء  مر�صوم  باإ�صداره 

ال�صبابية،  واملبادرات  امل�صاريع  لدعم 

امل�صاريع  ودعم  اال�صتثمار  اإىل  يهدف  الذي 

ال�صباب  ورعاية  ال�صبابية  واملبادرات 

يف  باال�صتثمارات  والنهو�س  البحريني 

املجال ال�صبابي، وتكليف ممثل جاللة امللك 

�صمو  ال�صباب  و�صوؤون  االإن�صانية  لالأعمال 

ال�صيخ نا�صر بن حمد بن عي�صى اآل خليفة، 

مبتابعة تاأ�صي�س ال�صندوق واالإ�صراف على 

جناح  �صمان  �صاأنه  من  ما  وهو  اأعماله، 

واالأهداف  غاياته  حتقيق  يف  ال�صندوق 

املرجوة منه على اأكمل وجه.

التي  ال�صامية  امللكية  الكلمة  ومبنا�صبة 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بها  تف�صل 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

الثالث  االنعقاد  دور  افتتاح  خالل  املفدى، 

ملجل�صي  اخلام�س  الت�صريعي  الف�صل  من 

ماجد  الدكتور  عربرّ  والنواب،  ال�صورى 

والتعليم،  الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن 

منت�صبي  جميع  عن  وبالنيابة  با�صمه 

والتقدير  ال�صكر  خال�س  عن  الوزارة، 

ت�صمنه  ملا  املفدى،  البالد  لعاهل  واالمتنان 

وطنية،  معاٍن  من  ال�صامي  امللكي  اخلطاب 

ومنها االإ�صادة بجهود الوزارة يف ا�صتمرار 

ا  وخ�صو�صً التعليمية،  اخلدمة  اإي�صال 

التعلرّم عن ُبعد، وذلك للجميع عرب املن�صات 

اال�صتثنائية  الظروف  خالل  االفرتا�صية 

التي فر�صتها جائحة كورونا »كوفيد 19«.

حممد  اأحمد  بن  كمال  املهند�س  وثمرّن 

خطاب  واالت�صاالت،  املوا�صالت  وزير 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

يبذلها  التي  باجلهود  ونوه  ورعاه،  اهلل 

الفريق الوطني للت�صدي لفريو�س كورونا، 

بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

االأعلى النائب االأول لرئي�س الوزراء حفظه 

والتي  كورونا  اأزمة  مع  التعاطي  يف  اهلل، 

اخلطاب  يف  كبري  تقدير  مو�صع  كانت 

ال�صامي جلاللة عاهل البالد املفدى، م�صرًيا 

اإىل اأن اململكة اأظهرت قوة اأبنائها وتكاتفهم 

التحدي  هذا  مواجهة  يف  �صفهم  ووحدة 

الذي جنحت اململكة يف التعاطي معه وفًقا 

للربوتوكوالت الطبية العاملية، مع التاأكيد 

الوطني  االقت�صاد  تاأثر  عدم  �صمان  على 

كورونا،  فريو�س  انت�صار  على  يرتتب  مبا 

وت�صع كافة الت�صهيالت ل�صمان ا�صتمرارية 

التجار  تاأثر  وعدم  التجارية  احلركة 

وامل�صتهلكني، حفاًظا على النمو امل�صتدام.

امللك  الوزير بتوجيه جاللة  اأ�صاد   كما 

املفدى باإن�صاء م�صت�صفى ومركز متخ�ص�س 

للمجتمع  تقديًرا  ذلك  املعدية،  باالأمرا�س 

مواطنني  من  اأطيافه  بكافة  البحريني 

ا. ومقيمني وموؤ�ص�صات و�صركات اأي�صً

بن  دعيج  ال�صيخ  ثمرّن  قال،  جانبه  من 

املجل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  �صلمان 

امل�صامني  والريا�صة،  لل�صباب  االأعلى 

ال�صامية.

 واأكد اأن امل�صامني ال�صامية التي جاءت 

املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب  خطاب  يف 

تتمتع  التي  التنموية  املكت�صبات  تعزز 

املجاالت  خمتلف  يف  البحرين  مملكة  بها 

االإجنازات  �صل�صلة  جديدة  حلقة  متثل  كما 

اخلا�صة بالقطاع ال�صبابي يف اململكة يف ظل 

العهد الزاهر ل�صاحب اجلاللة امللك املفدى.

امللكي  املر�صوم  �صدور  اأن  اإىل  واأ�صار   

لدعم  �صندوق  باإن�صاء  اخلا�س  ال�صامي 

)�صندوق  ال�صبابية  واملبادرات  امل�صاريع 

االأمل( ميثل لبنة جديدة يف �صبيل حتقيق 

التنمية  حيث  من  النجاحات  من  املزيد 

امل�صتدامة يف اململكة.

اأ�صاد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية  كما 

اخلطاب  مب�صامني  الزايد،  زايد  بن  اأحمد 

طريق  خريطة  ر�صم  والذي  ال�صامي، 

للمرحلة املقبلة وطرق التعامل مع خمتلف 

يعك�س  الذي  االأمر  واالأزمات،  التحديات 

احل�صاري،  ونهجه  الثاقبة  جاللته  روؤية 

وبالتايل  الوطن  وازدهار  تقدم  ل�صمان 

�صمان احلياة الكرمية للمواطن البحريني.

بنيرّ  ال�صامي  اخلطاب  اإن  الزايد  وقال 

وبو�صوح اإميان جاللته التام بالدور الفاعل 

الت�صريعية  ال�صلطة  به  تقوم  الذي  واملهم 

وال�صورى  النواب  جمل�صي  يف  متمثلة 

يقودها  التي  ال�صاملة  التنمية  مب�صرية 

وحكمته  النرية  بروؤيته  اهلل  اأيده  جاللته 

موا�صلة  على  الدائم  وحر�صه  املعهودة 

حتقيق املنجزات واملكت�صبات الوطنية، مبا 

يلبي طموح اجلميع.

اأنه  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�س  واأكد 

واال�صتثنائية  الراهنة  الظروف  من  بالرغم 

كافة،  العامل  ودول  اململكة  بها  متر  التي 

عربت  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  اأن  اإال 

لالرتقاء  اجلاد  البحرين  مملكة  �صعي  عن 

توجيه  بعد  خا�صًة  الوطنية،  باالإجنازات 

جاللته باإن�صاء م�صت�صفى لالأمرا�س املعدية، 

واإن�صاء �صندوق يدعم طموحات وابتكارات 

ا�صرتاتيجية م�صتقبلية  ال�صباب، ما يعك�س 

التحديات  تطويع  اإىل  تهدف  طموحة 

واال�صتثمار فيها ثم حتويلها ملنجزات.

ال�صيخ دعيج بن �صلماناأحمد بن زايد الزايدوزير املوا�صالت واالت�صاالت

االأعمال،  رجل  ال�صيخ،  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

اأن  ال�صعودي  البحريني  االأعمال  جمل�س  وع�صو 

امل�صرتك  التن�صيق  جمل�س  رئا�صة  م�صتوى  »رفع 

بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�صعودية اإىل 

اأولياء العهود بالبلدين ال�صقيقني، يعد خطوة فريدة 

يف تاريخ عالقات اململكتني ال�صقيقتني«.

اأن  اأن »تلك اخلطوة املباركة توؤكد  و�صدد على 

العالقات التاريخية الرا�صخة بني البلدين ال�صقيقني 

حتظى بعناية خا�صة واهتمام كبري من لدن ح�صرة 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

ال�صريفني  احلرمني  واأخيه خادم  املفدى  البالد  ملك 

اآل �صعود عاهل اململكة  امللك �صلمان بن عبدالعزيز 

ورعاهم،  اهلل  حفظهم  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية 

ا�صتكماالً ملا اأر�صاه االأجداد واالآباء من دعائم متينة 

واأ�ص�س  واملحبة،  االأخوة  عالقات  اأ�ص�س  لرت�صيخ 

التعاون والتكامل والرتابط بني البلدين«.

التي  التاريخية  اخلطوة  »تلك  اأن  واأ�صاف 

اتخذتها مملكة البحرين واململكة العربية ال�صعودية 

الثنائي  التعاون  يف  فريداً  منوذجاً  تعد  ال�صقيقة 

والتفاهم  االأخوة  من  قوية  ركائز  على  القائم 

والتن�صيق امل�صرتك«.

تعزيز  يف  �صي�صاهم  »القرار  اأن  اإىل  واأ�صار 

يعود  مبا  االأ�صقاء،  بني  امل�صرتك  التعاون  اأوا�صر 

باخلري واملنفعة على البلدين وال�صعبني ال�صقيقني«.

رجل االأعمال، وع�صو جمل�س االأعمال البحريني 

ملجل�س  التمثيل  »رفع  اأن  على  �صدد  ال�صعودي، 

وترية  من  يزيد  البحريني  ال�صعودي  التن�صيق 

التعاون الثنائي امل�صرتك يف كافة املجاالت، ال �صيما 

�صوف  »ذلك  اأنها  اإىل  م�صرياً  االقت�صادي«،  املجال 

ي�صهم يف مزيد من التكامل وال�صراكة والتعاون بني 

اململكتني ال�صقيقتني«.

رفيعة  مبادرة  »اخلطوة  اأن  ال�صيخ  واعترب 

التعاون  مل�صرية  هامة  واإ�صافة  متقدمة،  وخطوة 

واالإجنازات  الرائد،  الدور  ظل  يف  البلدين،  بني 

واملتميزة  القيمة  واملبادرات  للربامج  املتوا�صلة، 

التي يقودها �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

�صاحب  واأخيه  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول 

ال�صمو امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز 

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  ويل  �صعود  اآل 

مبا  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  الدفاع  وزير 

ي�صهم يف تعزيز تقدم البلدين، على كافة امل�صتويات، 

ويف �صتى املجاالت«. واأكد اأن »هذه اخلطوة املباركة 

اإىل مزيد من  واحلكيمة من قبل القيادتني �صتف�صي 

التقدم واالزدهار حتقيًقا لروؤى القيادتني يف البلدين 

ال�صقيقني، باعتبارها خطوة هامة على طريق تعزيز 

التعاون يف خمتلف املجاالت«.

توؤكد  التاريخية  اأن »تلك اخلطوة  اإىل  وخل�س 

ثاقبة  روؤية  من  البلدين  قيادتي  به  تتمتع  ما  على 

االأمر  املجاالت  خمتلف  يف  اأف�صل  مل�صتقبل  وتطلع 

يف  للمملكتني  واالزدهار  التقدم  اآفاق  �صيفتح  الذي 

خمتلف املجاالت، وعلى كافة االأ�صعدة«.

ال�سيخ: رفع م�ست�ى رئا�سة جمل�س التن�سيق 

خط�ة فريدة يف تاريخ عالقات البحرين وال�سع�دية

اإبراهيم ال�صيخ

عهدية ال�صيد نورة الفيحاين

نقابة امل�سرفيني وجمعية ال�سحفيني 

ت�سيدان مب�سامني اخلطاب ال�سامي للملك

اأ�صادت رئي�صة نقابة امل�صرفيني البحرينية 

يف  جاءت  التي  بامل�صامني  الفيحاين  نورة 

اخلطاب ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

االنعقاد  دور  افتتاح  خالل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

الثالث من الف�صل الت�صريعي اخلام�س ملجل�صي 

ال�صورى والنواب. 

واأ�صافت اأن اخلطاب و�صع خطة مل�صتقبل 

على  الوطني  العمل  مالمح  وحدد  البالد 

امل�صتوى املحلي واخلارجي.

وثمنت الفيحاين توجيهات ح�صرة �صاحب 

املوؤ�ص�صات  بدعوة  ورعاه  اهلل  حفظه  اجلاللة 

لتوجيه  واالقت�صادية  احلكومية  اال�صتثمارية 

روؤو�س اأموالها اإىل املجاالت التنموية ذات القيمة 

امل�صتقبلية  النظرة  يوؤكد على  ما  امل�صافة وهو 

يواجهه  وما  البحريني  لالقت�صاد  جلاللته 

جائحة  ظل  يف  وبخا�صة  ج�صام  حتديات  من 

كورونا. واأ�صادت بحر�س جاللة امللك على دعم 

وذلك  املجاالت  خمتلف  يف  ومتكينهم  ال�صباب 

البحريني  لل�صباب  �صندوق  اإن�صاء  خالل  من 

واأن  وال�صركات خا�صة  االأعمال  الإن�صاء ومتلك 

الفقري  وعموده  الوطن  م�صتقبل  هم  ال�صباب 

والقوة احلقيقية الداعمة لبناء نه�صة الوطن. 

جاللة  بتكرمي  الفيحاين  اأ�صادت  كما 

من  الكثري  قدمت  التي  الوطنية  للكوادر  امللك 

من خالل  واملعنوي  واملايل  والدعم  املجهودات 

حملة فينا خري، وذلك من خالل تخليد اأ�صمائهم 

يف م�صت�صفى االأمرا�س املعدية التي اأمر جاللة 

متتلك  البحرين  اأن  موؤكدة  باإن�صائها،  امللك 

اأف�صل الكوادر واالأكفاء القادرة على العطاء يف 

خمتلف املجاالت.

الوطني  امللك للفريق  وثمنت تقدير جاللة 

ويل  �صمو  راأ�صهم  وعلى  الوطنية  والكوادر 

بكل  التن�صيقية  اللجنة  قاد  الذي  االأمني  العهد 

اقتدار خالل الفرتة املا�صية وجنح يف مواجهة 

جائحة  مقدمتها  ويف  التحديات  من  الكثري 

فريو�س كورونا، وتخفيف االأعباء االقت�صادية 

ال�صلبية امللقاة على عاتق املواطنني ب�صبب هذه 

القرارات  من  عدد  خالل  من  وذلك  اجلائحة، 

االإن�صانية واحلزم املالية.

جمعية  رئي�صة  اأكدت  اآخر،  جانب  من 

ال�صيد  احمد  عهدية  البحرينية  ال�صحفيني 

به  تف�صل  الذي  ال�صامي  امللكي  اخلطاب  اأن 

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

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل 

يف حفل افتتاح دور االنعقاد اجلديد من الف�صل 

مل�صرية  ا�صتكماال  ياأتي  اخلام�س  الت�صريعي 

جاللته  بداأها  التي  الوطني  والبناء  اخلري 

القفزات  والتي حققت  امليمون  بداية عهده  منذ 

احلياة  اأوجه  جميع  يف  واملتتالية  الكبرية 

من  العزيزة  مبملكتنا  وانتقلت  البحرين  يف 

اإىل  ال�صيد  واأ�صارت  املتقدمة.  الدول  م�صاف 

اأ�صهم  البحرين قد  النيابي يف مملكة  العمل  اأن 

يف  تطور  من  بالدنا  �صهدته  فيما  الفت  ب�صكل 

ال�صحفي  امليدان  يف  ونحن  الت�صريعي  املجال 

ومن واقع م�صوؤوليتنا ومهام عملنا ن�صهد باأن 

والنواب(  )ال�صورى  بغرفتيه  الوطني  املجل�س 

التي  االإجنازات  وللمواطنني  للبالد،  حقق  قد 

ا�صتفاد منها اجلميع وما القرارات التي خرجت 

عنه واأدت اإىل حالة اال�صتقرار التي نعي�صها اإال 

دليل على فاعلية امل�صرية الدميقراطية التنموية 

يف البحرين.

واأو�صحت »اأن اإ�صارة جاللة امللك املفدى يف 

بتنظيماتها  املوقرة  احلكومة  بجاهزية  خطابه 

الة،  االإدارية العريقة ول�صيا�صاتها املرنة والفعرّ

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن 

املوقر حفظه  الوزراء  رئي�س  اآل خليفة  �صلمان 

كل  اإىل  ال�صرورية  اخلدمات  و�صول  يف  اهلل، 

احلكيمة  القيادة  اأن  توؤكد  وموؤ�ص�صة،  م�صكن 

الروؤى  متتلك  املفدى  امللك  جاللة  يف  املتمثلة 

احللول  ابتكار  يف  الوا�صع  واالأفق  ال�صديدة 

مكن  مبا  ال�صائكة  الق�صايا  ملعاجلة  الناجحة 

امل�صكالت  جتاوز  من  دائما  العزيزة  بالدنا 

املعقدة ويف اأحلك الظروف التي مرت بها.

البحرين ت�سارك يف اأعمال الدورة الـ67

 للجنة الإقليمية لـ»ال�سحة العاملية« ل�سرق املت��سط

االثنني  اأم�س  يوم  البحرين  مملكة  �صاركت 

املوافق 12 اأكتوبر يف اأعمال الدورة الـ67 للجنة 

االإقليمية ملنظمة ال�صحة العاملية ل�صرق املتو�صط، 

برئا�صة  الكرتونًيا  ب�صكل  افرتا�صًيا  عقدت  والتي 

وال�صكان  ال�صحة  وزيرة  زايد  هالة  الدكتورة 

قبل  من  باالإجماع  انتخابها  بعد  وذلك  امل�صرية، 

اللجنة رئي�ًصا للدورة. و�صارك يف الدورة وزراء 

بلًدا   22 من  امل�صتوى  رفيعي  وممثلني  ال�صحة 

واملنظمات ال�صريكة واملجتمع املدين.

ال�صالح وزيرة  اأنابت فائقة بنت �صعيد  وقد 

ال�صحة الدكتور وليد بن خليفة املانع وكيل وزارة 

ال�صحة حل�صور الدورة الـ67، والتي تنعقد يف 

ملناق�صة  يوَمني،  مدار  على  كورونا  جائحة  ظل 

االأولوية  ذات  الرئي�صية  العامة  ال�صحة  ق�صايا 

ا تاأثري  يف االإقليم على جدول االأعمال، وخ�صو�صً

اجلائحة.

وقد نقل وكيل وزارة ال�صحة خالل مداخلته 

خال�س حتيات وزيرة ال�صحة ومتنياتها بنجاح 

االإقليمي  للمدير  بال�صكر  وتوجه  الدورة.   اأعمال 

ال�صنوي  التقرير  اإعداد  يف  املبذولة  اجلهود  على 

ل�صنة 2019، والتقارير املرحلية، والتي تعك�س 

حيث  من  االإقليمي  الو�صع  وو�صوح  ب�صفافية 

املنجزات والتحديات، ل�صمان حتقيق روؤية االإقليم 

2023 من توفري ال�صحة للجميع وباجلميع.

مملكة  جهود  اإىل  »املانع«  الدكتور  واأ�صار 

اجلائحة،  هذه  مواجهة  يف  اال�صتباقية  البحرين 

وتوفري  االإمكانات  ت�صخري  خالل  من  بذلته  وما 

امل�صتلزمات الطبية، وت�صهيل التجارب ال�صريرية، 

وتوفري اأف�صل اخليارات الت�صخي�صية والعالجية 

باأن  مبينا  العلمية.  االأدلة  الأحدث  وفًقا  املمكنة 

مه  نظرّ الذي  االأخري  البحرين  روؤى  منتدى  عقد 

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ديوان 

�صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقرّر، بالتعاون 

انعقاد  مع  بالتزامن  العاملية  ال�صحة  منظمة  مع 

اجلمعية  اجتماعات  من  امل�صتوى  رفيع  اجلزء 

العامة لالأمم املتحدة، حتت �صعار »اأهداف التنمية 

ومبادرة  كوفيد-19«،  بعد جائحة  ملا  امل�صتدامة 

تابع  عمل  فريق  باإن�صاء  املنتدى  اأثناء  �صموه 

لالأمم املتحدة حتت م�صمى »اأ�صدقاء االأمني العام 

لالأمم املتحدة«، بهدف التخفيف من اآثار فريو�س 

اأهداف  لتحقيق  العاملية  اجلهود  على  كورونا 

التنمية امل�صتدامة.

د. وليد املانع
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متام اأبو�صايف:

اأ�صدرت وزيرة ال�صحة فائقة ال�صالح قراًرا ب�صاأن الالئحة التنفيذية للمر�صوم بقانون ب�صاأن نقل وزراعة االع�صاء الب�صرية، وهو املر�صوم ال�صادر منذ عام 1998م.

وحظرت الالئحة التنفيذية للمر�صوم نقل االع�صاء الب�صرية مبا يوؤدي اىل اختالط االن�صاب، او بيع و�صراء االع�صاء الب�صرية باأية و�صيلة كانت، كما اليجوز -وفق الالئحة- ان يتقا�صى 

املنقول منه الع�صو الب�صري او ذووه او ورثته اي مقابل مادي ب�صكل مبا�صر او غري مبا�صر نظري الع�صو الب�صري، فيما �صددت الالئحة على منع الطبيب من اجراء العملية يف حال علمه 

بوجود مقابل مايل نظري احل�صول على الع�صو الب�صري.

منع بيع الأع�ضاء وحظر اإجراء الطبيب عملية عند علمه بوجود مقابل مايل 

حظر نقل اأع�ضاء ب�ضرية من جثة متوفى اإل بو�ضية اأو مبوافقة اأقربائه

ل تنازل عن ترميم 117 منزلً �ضمن برنامج »تنمية املدن والقرى«.. بلدي ال�ضمالية:

القانون قد يحيل مئات املواطنني للنيابة ب�ضبب البناء يف وحداتهم الإ�ضكانية

م�صطفى ال�صاخوري:

ال�صمالية خالل جل�صته  اأ�صّر جمل�س بلدي 

املعلقة  طلباته  تنفيذ  يتم  اأن  على  اأم�س  يوم 

املرتبطة بربنامج تنمية املدن والقرى واخلا�س 

املحافظة،  دوائر  مبختلف  منزالً   117 برتميم 

تنظيم  اعادة  �صرورة  على  املجل�س  اأّكد  كما 

جمع  بحاويات  املتعلقة  للقوانني  البلديات 

ع�صوائية  اماكن  يف  تو�صع  والتي  املالب�س 

ال�صيارات  و�صواق  املارة  على  خطورة  وت�صكل 

الطرقات  زوايا  يف  املو�صوعة  تلك  خ�صو�صا 

والتي حتجب الروؤية.

من جانب اآخر وافق املجل�س على مقرتحني 

يف  ومدر�صتني  املالكية،  يف  مدر�صة  باإن�صاء 

اللوزي اجلديدة، ا�صافة ملقرتح باإن�صاء م�صمار 

يف عايل.

بلدي  جمل�س  ع�صو  �صبيب  في�صل  واكد 

الذين  امل�صوؤولني  بع�س  هنالك  ان  ال�صمالية 

على  الرد  لعدم  كورونا حجة  باتخاذ  يقومون 

معهم،  االجتماعات  وعقد  البلديني  ا�صتف�صارات 

من  البلديني  مع  االجتماعات  تعطل  ان  م�صيًفا 

�صانه ان يعطل امل�صاريع ال�صرورية التي تخدم 

انها  على  القيادة  عليها  اكدت  والتي  املواطنني 

من اوىل االولويات ومن �صلم عمل املرحلة التي 

ا  ال ينبغي ان تغفل او تتاأخر او مت�س، خ�صو�صً

ينبغي  خطرية  موا�صم  على  مقبلون  واننا 

اي طوارئ  لتفادي  االجتماعات خاللها  تكثيف 

ا تلك املرتبطة بفرتة ال�صتاء واالمطار. خ�صو�صً

بلدي  جمل�س  ع�صو  تقّدمت  ذلك  اإىل 

ال�صمالية ممثل الدائرة التا�صعة زينب الدرازي 

اثنتني  خمتلفة،  مدار�س   3 ببناء  مبقرتحني 

منطقة  يف  والبنات  للبنني  ابتدائيتان  منهما 

اللوزي اجلديدة جممع 1018، ومقرتح بو�صع 

عقار واقع باملالكية جممع 1033 �صمن خطة 

وزارة الرتبية والتعليم الإن�صاء مدر�صة ابتدائية 

للبنني يف اإ�صكان املالكية.

من جهته تقدم ع�صو جمل�س بلدي ال�صمالية 

احدهما  مبقرتحني  الدو�صري  �صعد  حممد 

باإن�صاء مم�صى مطاطي ومرافق �صحية مبنطقة 

اجل�صرة جممع 1002، وحول مربرات املقرتح 

العديد من  لقيام  ياأتي نظًرا  انه  الدو�صري  قال 

افراد املجتمع مبمار�صة ريا�صة امل�صي باملنطقة 

النا�س  املنطقة ملم�صى منا�صب ي�صجع  والفتقار 

على ممار�صة الريا�صة واحلفاظ على �صحتهم.

ملعب  بزراعة  الدو�صري مبقرتح  تقدم  كما 

نادي البديع باحل�صي�س الطبيعي والذي ي�صاعد 

الالعبني على تطوير مهاراتهم ب�صكل اف�صل. 

كما وافق جمل�س بلدي ال�صمالية باالإجماع 

يف  للبناء  والرتخي�س  بال�صماح  مقرتح  على 

ملك  حدود  يف  الداخل  االأمامي  ال�صور  ملحق 

عقارات الوحدات اال�صكانية.

عبداهلل  ال�صمالية  بلدي  ع�صو جمل�س  واأكد 

عدلت  عدة  مطالبات  بعد  الوزارة  ان  القبي�صي 

واحد  )طابق  الكراج  على  للبناء  اال�صرتاطات 

ال  مفتوح  كفناء  يبقى  الثاين  والفناء  فقط(، 

النظر  ينبغي  انه  موؤكًدا  عليه،  بالبناء  ي�صمح 

ا  النا�س ومطالباتهم خ�صو�صً اإىل حاجات  اكرث 

وحداتهم  ي�صتلمون  املواطنني  من  كثرًيا  واأن 

اال�صكانية بعد �صنني طويلة من تقدميه للطلب، 

واذا  خ�صو�صا  للتو�صع  حاجة  يف  يجعلهم  ما 

بحاجة  الزواج  و�صك  على  ابناء  لديهم  كان  ما 

مل�صاحات خا�صة بهم ك�صقق خا�صة.

م�صريا يف الوقت ذاته اىل ان تطبيق قانون 

النظافة اجلديد قد يت�صبب يف كارثة اذ �صيحال 

البناء املخالف للنيابة وي�صدر عليه امر ازالة، 

وهو االمر الذي �صيوقع مئات بل اآالف املواطنني 

يف ورطة.

واالعالم  العامة  العالقات  جلنة  وطالبت 

االنعقاد  لدور  املقرتحة  امليزانية  بتخ�صي�س 

الثالث من الف�صل الت�صريعي للجنة والتي قدرت 

بـ 15 األف دينار كميزانية خا�صة لدعم برامج 

دائرة العالقات العامة واالإعالم باملجل�س.

وحول مربرات امليزانية املقرتحة اأكد ع�صو 

العالقات  جلنة  رئي�س  ال�صمالية  بلدي  جمل�س 

اأن  العايل  ح�صني  باملجل�س  واالإعالم  العامة 

املجل�س  بربامج  املواطنني  تعريف  هو  الهدف 

ومهامه واإجنازاته للمجتمع.

املنطقة  بلدية  عام  مدير  ا�صارت  فيما 

ال�صمالية ملياء الف�صالة اإىل انه بالن�صبة للربامج 

ال  البلدية  فاإن  التوعية  واحلمالت  التثقيفية 

جميع  ان  موؤكًدا  مبا�صرة،  مبالغ  اي  ت�صتلم 

املبالغ املخ�ص�صة يف هذا ال�صاأن تقع على عاتق 

�صركة النظافة.

خديجة العرادي:

اآخر  اأم�س  املحرق  بلدي  جمل�س  ناق�س 

لل�صقوط  االآيلة  البيوت  م�صروع  م�صتجدات 

وم�صروع تنمية املدن والقرى )الرتميم(، وذلك 

خالل جل�صته االعتيادية.

بدوره، قال مدير عام بلدية املحرق اإبراھمی 

اجلودر اإن عدد امل�صاكن امل�صرتكة )�صكن العمال( 

)احلالة(  املحرق  مبحافظة  الرابعة  بالدائرة 

والتي مت ر�صدها يبلغ 81 �صكًنا م�صرتًكا.

وعن عدد امل�صاكن التي مت تعديل اأو�صاعھا، 

قال اجلودر اإنه من خالل عمل اللجنة اخلا�صة 

تعديل  مت  فقد  امل�صرتكة  امل�صاكن  على  بالك�صف 

اأو�صاع 14 م�صكًنا م�صرتًكا من خالل تقليل عدد 

باالإ�صافة  بامل�صكن،  القاطنني  االأجانب  العمال 

اإال  اإىل تعديل و�صعية التو�صيالت الكھربائية، 

اأنه مل يتم االنتھاء من اإجراءات ت�صجيل اأي من 

تلك امل�صاكن ك�صكن م�صرتك يف �صجالت البلدية، 

بتقدمی  امل�صاكن  تلك  مالك  قيام  لعدم  وذلك 

االأوراق املطلوبة من الجھات ذات االخت�صا�س، 

�صيتم  لھم  املمنوحة  الفرتة  انتھاء  وحال 

الالزم.  واتخاذ  القانونية  لل�صوؤون  اإحالتھم 

واأ�صاف رًدا على �صوؤال مقدم من رئي�س جمل�س 

بلدي املحرق غازي املرباطي اأنه �صيتم ت�صجيل 

البلدية  �صجالت  يف  م�صرتك  كم�صكن  امل�صاكن 

بعد قيام املالك من االنتھاء من جميع االإجراءات 

املطلوبة ح�صب القانون والتي تتطلب احل�صول 

واملاء  الكھرباء  ھيئة  قبل  من  موافقات  على 

واإدارة الدفاع املدين ووزارة ال�صحة، علًما باأنه 

الدائرة  يف  م�صرتك  �صكن  اأي  ت�صجيل  يتم  مل 

الرابعة حتى حينه.

اإبراهيم  وذكر مدير بلدية املحرق املهند�س 

على  ر�صوم  فر�س  تنوي  البلدية  اأن  اجلودر 

يف  واملتنزهات  العامة  باحلدائق  املياه  دورات 

م�صتوى  رفع  بهدف  وذلك  املحرق،  حمافظة 

البدء  اأنه �صيتم  اإىل  اخلدمات وجودتها، م�صرًيا 

بحديقة حامت الطائي.

ب�صيانة  ال�صركة  اإلزام  �صيتم  اإنه  وقال 

ر�صوم  وبفر�س  م�صتمر  ب�صكل  املياه  دورات 

رمزية على املواطنني ل�صمان ا�صتمرار عمليات 

املجل�س  اأع�صاء  اجلودر،  وطالب  ال�صيانة. 

البلدي، بدرا�صة هذا امل�صروع ودعمهم الإجناحه 

احلدائق  مرتادي  على  بالنفع  �صيعود  والذي 

اخلدمات  جودة  رفع  طريق  عن  والبلدية 

دوري  ب�صكل  و�صيانتها  ا�صتمراريتها  و�صمان 

وتخفيف نفقات ال�صيانة على البلدية.

بلدي املحرق يناق�ش م�ضتجدات »تنمية املدن«

وفر�ش ر�ضوم على دورات مياه احلدائق

كما نظمت الالئحة عمليات نقل االع�صاء الب�صرية يف املوؤ�ص�صات ال�صحية 

ت�صدره  ت�صريح  على  وبناًء  الالئحة،  حددتها  وموا�صفات  ا�صرتاطات  وفق 

الع�صو  فيه  ويحدد  ال�صحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

الهيئة  ت�صدر  ال  كما  العملية،  خالل  زراعته  او  نقله  �صيتم  الذي  الب�صري 

الوزارة  قبل  امل�صكلة من  املركزية  اللجنة  بعد موافقة من  اال  الت�صريح  هذا 

ويرتاأ�صها وكيل ال�صحة، فيما تكون مدة الت�صريح �صنة قابلة للتجديد ملدد 

مماثلة، وال يتم جتديده اال اذا ثبت للجنة املركزية التزام املوؤ�ص�صة ال�صحية 

مبعايري اجلودة املقررة بهذا ال�صاأن.

ال�صحية،  املوؤ�ص�صات  على  والتفتي�س  الرقابي  الدور  الهيئة  وتتوىل 

ومتطلبات  الفنية  والتجهيزات  اال�صرتاطات  توافر  ا�صتمرار  من  والتحقق 

ال�صالمة ومعايري اجلودة واال�صرتاطات املعمول بها، واالطالع على امللفات 

االع�صاء  وزارعة  نقل  اجراءات  جميع  من  والتحقق  الطبية  وال�صجالت 

ب�صفافية، ومدى التزام املوؤ�ص�صة باأحكام القانون والالئحة املنظمة له.

كما تتوىل اللجنة املركزية ادارة �صجل لقيد طلبات املر�صى ذوي احلاجة 

لزراعة االع�صاء الب�صرية من جثة متوفى، حيث يتم ترتيب الطلبات ح�صب 

امللتقي يف  اذا كان  اال  اال�صبقية  ال�صجل، وال يجوز تعديل  القيد يف  ا�صبقية 

فيما  الهيئة.  حتددها  التي  االجراءات  وفق  الزراعة،  لعملية  عاجلة  حاجة 

الراغبني  االفراد  بيانات  فيه  تقيد  �صجل  ادارة  ا  اي�صً املركزية  اللجنة  تتوىل 

بالتربع  املو�صى  الب�صري  والع�صو  اع�صائهم -بعد وفاتهم-  باأحد  بالتربع 

به على وجه التحديد.

وحول نقل وزراعة االع�صاء الب�صرية من االحياء، فقد حظرت الالئحة 

نقل ع�صو من ج�صم �صخ�س حي ولو كان مبوافقته، اذا كان يف ذلك تعطيل 

له عن واجب او يف�صي ملوت املتربع، او ان يفقد ج�صم املتربع احد وظائفه 

احليوية او يعر�س حياته خلطر ج�صيم. كما حتظر الالئحة نقل ع�صو ب�صري 

لزرعه يف جم �صخ�س حي اخر، اال ل�صرورة تقت�صيها املحافظة على حياته، 

على ان يكون النقل هو الو�صيلة املثلى ملواجهة تلك ال�صرورة وفًقا ملا تقرره 

اللجنة الثالثية يف املوؤ�ص�صة ال�صحية، وامل�صّكلة من قبل اللجنة املركزية.

ويجوز -وفق الالئحة التنظيمية- ل�صخ�س كامل االهلية قانوًنا التربع 

كتابًيا  اقراًرا  يوقع  وان  �صحيًحا،  ر�صاه  يكون  ان  ب�صرط  اع�صائه،  باأحد 

وبوجود  به،  �صيتربع  الذي  الب�صري  الع�صو  عن  كافية  بيانات  يت�صمن 

�صاهدين كامال االهلية. كما يجوز للمتربع قبل اجراء العملية الرتاجع عن 

تربعه دون قيد او �صرط، فيما ال يجوز للمتربع املطالبة با�صرتداد الع�صو 

الب�صري الذي تربع به ومت ا�صتئ�صاله من ج�صده وفًقا الأحكام الالئحة.

وت�صرتط الالئحة على االطباء قبل عملية نقل االع�صاء الب�صرية اجراء 

ومقدرته  املتربع  و�صالمة  لها،  املتلقي  حاجة  من  للتاأكد  طبية  فحو�صات 

ال�صحية على التربع، وتوافق ان�صجة وف�صيلة الدم بني املتربع واملتربع له، 

ومالءمته جل�صم  معدية  امرا�س  اي  من  به  املتربع  الب�صري  الع�صو  وخلو 

الطبية  الفحو�صات  نتائج  جميع  اثبات  االطباء  الالئحة  تلزم  كما  املتلقي، 

املوؤ�ص�صة  يف  الثالثية  اللجنة  اع�صاء  عليه  يوقع  طبي  تقرير  يف  املذكورة 

ال�صحية، ويتم حفظه داخل هذه املوؤ�ص�صة والرجوع اليه متى دعت احلاجة.

كما تلزم الالئحة املوؤ�ص�صة ال�صحية التي �صتجرى بها العملية، واللجنة 

الثالثية فيها، اطالع املتربع واملتربع له قبل العملية، �صفهًيا وكتابة، وخالل 

جل�صتني، بكل تفا�صيل العملية، وخماطرها، وبجميع النتائج الطبية املوؤكدة 

او املحتملة، �صواء على املدى البعيد او القريب، ويتم التوقيع على حما�صر 

واأع�صاء  مدرًكا-  كان  -اذا  املتلقي  وكذلك  املتربع  قبل  من  اجلل�صات  هذه 

اللجنة.

حظر  فقد  الوفاة،  بعد  الب�صرية  االع�صاء  وزراعة  بنقل  يت�صل  وفيما 

ثبوًتا  الوفاة  ثبوت  بعد  اال  متوفى،  جثة  من  ب�صري  ع�صو  نقل  القانون 

جلنة  اراء  باإجماع  ذلك  ويتقرر  احلياة،  اىل  العودة  معه  ت�صتحيل  يقينًيا 

تختارها اللجنة املركزية برت�صيح من املوؤ�ص�صة ال�صحية، وت�صم بع�صويتها 

متخ�ص�صني امرا�س املخ واالع�صاب، وطبيب امرا�س القلب، وطبيب تخدير 

وعناية ق�صوى. فيما حتظر هذه اال�صرتاطات ان يكون اي من هوؤالء االطباء 

من مالك املوؤ�ص�صة ال�صحية، او م�صاهمني او عاملني فيها، او من االطباء الذين 

اي طبيب  بينهم  من  يكون  واأال  فيها،  اع�صاء  نقل وزراعة  يجرون عمليات 

موكل اليه اجراء هذه العملية، واأال يكون من بينهم طبيب له عالقة مبا�صرة 

بعملية نقل وزراعة االع�صاء، ويلزم االطباء بتحرير تقرير ثبوت الوفاة.

كما يحظر القانون نقل ع�صو ب�صري من جثة متوفى اذا كان هذا النقل 

امتهان حرمة  اىل  يوؤدي  او  ت�صويه ظاهر يف جثته،  احداث  عليه  �صيرتتب 

املتوفى.

فيما يجيز القانون لل�صخ�س الكامل االهلية ان يو�صي باأحد اع�صائه بعد 

فيه  كتابية يحدد  اقرارات  يوقع  وان  بر�صاه،  ذلك  يكون  ان  ب�صرط  وفاته، 

الع�صو الذي �صيتربع به بعد وفاته وب�صهادة �صاهدين كامال االهلية. فيما 

منح القانون للمو�صي العدول عن و�صيته يف اي وقت دون قيد او �صرط، 

وان يخطر اللجنة املركزية بهذا العدول.

الدرجة  حتى  للمتوفى  اال�صخا�س  اقرب  موافقة  القانون  ا�صرتط  كما 

بعد  وذلك  كتابي،  وباإقرار  املتوفى،  جثة  من  ب�صري  ع�صو  لنقل  الثانية 

التحقق من الوفاة ب�صورة قاطعة، واأال يكون املتوفى قد او�صى خالل حياته 

بعدم ا�صتئ�صال اي ع�صو من ج�صمه، وذلك مبوجب اقرار كتابي ي�صهد عليه 

�صاهدان.

بناء على تو�صية  قرار  ا�صدار  امكانية  ال�صحة  القانون وزير  كما منح 

�صواء  متوفى  جثة  من  ب�صري  ع�صو  نقل  فيه  يجيز  الثالثية،  اللجنة  من 

كان معلوم ال�صخ�صية، او جمهوال لزراعته يف ج�صم �صخ�س حي، اذا كان 

ولكن  احلي،  ال�صخ�س  حياة  انقاذ  الب�صري  الع�صو  هذا  نقل  على  �صيرتتب 

ب�صرط اال يكون ال�صخ�س املتوفى قد او�صى خالل حياته بعدم نقل اي ع�صو 

ب�صري من ج�صده، او رف�س اقاربه عملية النقل والزراعة.

كما و�صع القانون ا�صرتاطات، وموا�صفات طبية وفنية على املوؤ�ص�صات 

ال�صحية يجب توافرها يف املوؤ�ص�صات ال�صحية التي �صيتم اجراء العمليات 

فيها ومنها اجهزة طبية تقنية وفنية. كما و�صع ا�صرتاطات خا�صة تتعلق 

التاأهيل،  من  عاٍل  م�صتوى  على  االطباء  من  فريق  تلزم وجود  ال�صاأن  بذات 

طبية  وحدات  وتوافر  االطباء،  مع  يعمل  الذي  التمري�س  فريق  وكذلك 

متخ�ص�صة ترتبط بطبيعية االجهزة الع�صوية التي يتم نقل االع�صاء منها 

او اليها. 

ان�صاء مركز لزراعة  او  ان�صاء مركز لزراعة االمعاء،  القانون  كما حظر 

الكبد،  زراعة  بعمليات  لها  امل�صرح  ال�صحية  املوؤ�ص�صة  يف  اال  البنكريا�س 

وامل�صرح لها زراعة الكبد او الكلى.

رئي�س املجل�س البلدي

»اجلرائم اللكرتونية« ح�ضابات تدار من خارج 

البحرين ملحكومني هاربني بق�ضد اإثارة الفنت

ملكافحة  العامة  االإدارة  عام  مدير  �صرح 

باأن  وااللكرتوين  االقت�صادي  واالأمن  الف�صاد 

مبا�صرتها  مت  التي  والتحري،  البحث  عمليات 

م�صبوهة  ح�صابات  ومتابعة  ر�صد  اأعقاب  يف 

ت�صتهدف  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على 

والن�صيج  االأهلي  ال�صلم  وتهديد  الفتنة  اإثارة 

االجتماعي وزعزعة االأمن واال�صتقرار يف مملكة 

تدار  احل�صابات،  هذه  اأن  اإىل  اأ�صارت  البحرين، 

من خارج البالد، ومن قبل �صخ�صيات حمكومة 

يف ق�صايا اإرهابية وهاربة خارج البالد.

تتعمد  املذكورة،  احل�صابات  اأن  اإىل  واأ�صار 

املجتمع  مكونات  بني  والفرقة  الفتنة  ن�صر 

واالإ�صاءة  البحرين  مملكة  �صورة  وت�صويه 

ال�صالم  تاأييد  اإعالن  توقيع  خلفية  على  اإليها، 

م�صيفا  اإ�صرائيل،  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

ب�صاأن  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  �صيتم  اأنه 

تبثه من م�صامني خمالفة  وما  احل�صابات  هذه 

والن�صيج  االأهلي  ال�صلم  ومبادئ  للقانون 

العامة  االإدارة  عام  مدير  و�صدد  االجتماعي. 

ملكافحة الف�صاد واالأمن االقت�صادي وااللكرتوين 

مع  التعاطي  اأو  التعامل  عدم  �صرورة  على 

االجتماعي  لالأمن  امل�صيئة  احل�صابات  هذه 

البحريني، اإذ �صيتم اتخاذ االإجراءات القانونية 

مهيبا  امل�صبوهة،  لر�صائلها  يروج  من  كل  �صد 

التوا�صل  مواقع  وم�صتخدمي  املواطنني  بكافة 

واحلـذر،  احليطة  توخي  �صرورة  االجتماعي، 

معلومــة  اأي  ن�صر  عند  امل�صداقيـة  وحتري 

ادعاءات،  من  يروج  ما  ن�صـر  اإعــادة  وعدم 

من  املعلومات  ا�صتـقاء  يتطلــب  الــذي  االأمر 

م�صادرها الر�صمية.
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بعد 40 عاًما.. ميدوي توّدع مدير عمليات البيع

فيجني: لن اأن�شى البحرين.. الأمني: فيجني و�شع معياًرا للت�شوق الغذائي

مراكز  اأكرب  اأحد  ميدوي،  اأ�سواق  اأعلنت 

يف  تعمل  التي  البحرين  يف  الأغذية  بيع 

اأن  مملكة البحرين منذ العام 1962، الأحد، 

بالتجزئة  البيع  عمليات  مدير  بوبوز  فيجني 

بعد  اجلاري،  اأكتوبر   14 ال�سركة  �سيغادر 

�سركة  مع  ق�ساها  عقود  اأربعة  من  اأكثثر 

را�سد  علي  ل�سركة  التابعة  ميدوي  اأ�سواق 

الأمني.

منذ  ميدوي  يف  عاًما   66 فيجني  وعمل 

وقال  فيجي،  با�سم  ا�ستهر  1980 حيث  عام 

ميدوي  التنفيذي  الرئي�س  الأمني  علي  خالد 

مع  ممتاز  بعمل  قام  فيجني  اإن  بيان،  يف 

للت�سوق  عاملًيا  معياًرا  وو�سع  ال�سركة، 

املحلي«. الغذائي 

من  واأجيال  باأكملها  »ال�سركة  واأ�ساف: 

املوؤ�س�س  وبالأخ�س  واملالك  فيها  العاملني 

الأمني،  را�سد  علي  اهلل  باإذن  املرحوم  الراحل 

لفيجني«. اجلزيل  بال�سكر  مدينون 

اإىل  بذاكرتي  اأعود  »عندما  فيجني:  وقال 

البحرين  يف  ق�سيتها  التي  �سنة  الأربعني 

والر�سا  بال�سعادة  اأ�ثثسثثعثثر  ومثثيثثدوي، 

هنا  بها  مررنا  التي  التجارب  ال�سديدين، 

كل  وقبل  بها،  احتفلنا  التي  النجاحات  مًعا، 

هذه  يف  بهم  التقيت  الذين  الأ�سخا�س  �سيء 

على حياتي«. دائم  تاأثري  لديهم  كان  ال�سركة 

واأهلها  البحرين  اأن�سى  »ولن  واأ�ساف: 

الطيبني الذين عاملوين على مر ال�سنني كفرد 

وال�سراء.  ال�سراء  يف  معهم  وع�ست  منهم 

من  الأكرب  اجلزء  ميثلون  والبحرين  ميدوي 

واأبًدا«. دائًما  لهم  مدين  واأنا  حياتي 

على  �سريكز  فيجني  باأن  ميدوي  وذكرت 

و�سي�ستغل  الهند  يف  الأم  مدينته  يف  ن�ساطه 

خريية. م�ساريع  بعدة  وي�سارك 

الظهور الأول ل�شيارة »لكز�س LC 500« املك�شوفة 

كانو،  خليل  اإبراهيم  �سركة  اأطلقت 

يف  لكز�س  ل�سيارات  احل�سري  الوكيل 

  500 LC مملكة البحرين، �سيارة لكز�س

�سممت  نوعها.  من  الأوىل  املك�سوفة 

�سملت  فائقة  بعناية   500  LC لكز�س 

اإعجاب  لتثري  التفا�سيل،  اأدق  مراعاة 

الفاخرة  الريا�سية  ال�سيارات  ع�ساق 

 500 LC يف اململكة.      تنتمي لكز�س

الريا�سية  لكز�س  لطرازات  املك�سوفة  

م�سممة  وهي  املميز،  احل�سور  ذات 

جتربة  عن  الباحثني  لأولئك  ا  خ�سي�سً

تزويدها مبحرك 8  ا�ستثنائية. مت  قيادة 

قوة 471  يولد  لرت   5 �سعة  اأ�سطوانات 

ح�ساًنا ويعمل بنظام ال�سحب الطبيعي. 

فائق،  ريا�سي   اأداء  توفري  ول�سمان 

اأوتوماتيكي  حركة  بناقل  املحرك  يقرتن 

بتقنية  يتمتع  �سرعات   10 من  متطور 

التي   AI-SHIFT الذكي  التحويل 

تعمل على تغيري و�سعية الرتو�س وفًقا 

 500 LC لو�سع القيادة.  تتميز لكز�س

 GA-L املك�سوفة التي ُبنيت على من�سة

باأنها اأخف وزًنا من الطراز ال�سابق، حيث 

على  )ال�سا�سية(  القاعدي  هيكلها  يرتكز 

اإىل  بالإ�سافة  منخف�س،  جاذبية  مركز 

تزويدها مبحرك اأمامي ونظام دفع خلفي. 

وتعمل جميع هذه العوامل جمتمعة على 

التعزيز من خ�سائ�س ال�سالمة فيها ومن 

اأكرب  ب�سكل  الثبات والتحكم  قدرتها على 

من املوديالت ال�سابقة.  

�سرح  املنا�سبة،  هذه  على  تعليًقا 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإبراهيم خليل 

كانو، عي�سى حممد كانو، قائالً: » اأحدثت 

تغيريات   500  LC لكز�س  �سيارة 

الريا�سية  ال�سيارات  ل�سناع  نوعية 

اأهم ما مييزها هو احلرفية  اإن  الفاخرة. 

حتيط  والتي  ت�سنيعها،  يف  الرائعة 

من  املطلقة  الفخامة  من  باأجواء  ال�سائق 

باأن  لديه  �سعوًرا  لتولد  اجلوانب  كل 

تلبي  له.  ا  خ�سي�سً م�سممة  ال�سيارة 

كل  املك�سوفة   500  LC لكز�س  �سيارة 

البحرين من  اإليه عمالوؤنا يف  يتطلع  ما 

غري  ومتانة  واثق،  واأداء  فريدة،  هوية 

عالية  البيع  بعد  ما  وخدمات  م�سبوقة، 

امل�ستوى«.

»هيونداي« تتربع بـ 36000 كمامة طبية للم�شاعدة يف مكافحة »كوفيد 19«
تربعت �سركة هيونداي موتور مبعدات طبية ومواد 

اإىل  اأمريكي  دولر  مليون   2.4 بقيمة  �سخ�سية  حماية 

خمتلف الدول يف جميع اأنحاء ال�سرق الأو�سط واأفريقيا 

للم�ساعدة يف مواجهة جائحة »كوفيد 19«.

البحرين هي واحدة من اأ�سل 37 دولة ا�ستفادت من 

كم�ساعدة  طبية  كمامة   36000 بث  هيونداي  م�ساهمة 

الطبي  املجال  يف  الأمامية  ال�سفوف  يف  للعاملني 

تبلغ  امل�سبوقة.  غري  الأوقات  هذه  خالل  واجلمهور 

�ستتلقاها  التي  اأمريكي  دولر  األف   98 امل�ساهمة  قيمة 

البحرين مل�ساعدة البالد يف مكافحة »كوفيد 19«.

لدعم  هيونداي  التزام  من  جزء  هي  امل�ساهمة 

املحتاجني يف املنطقة، حيث �سيتم توزيع جميع املعدات 

احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومية  للموؤ�س�سات 

املعنية.

يف الأ�سابيع الأخرية، �ساعدت هيونداي املحتاجني 

التربعات وامل�ساهمة  العامل من خالل  اأنحاء  يف جميع 

باملعدات الطبية ومواد احلماية ال�سخ�سية.

قال بانغ �سون جيونغ ، نائب الرئي�س واملدير العام 

ال�سرق  يف  موتور  هيونداي  ل�سركة  الرئي�سي  للمقر 

الإن�سانية يف  الرعاية  واأفريقيا: »لطاملا كانت  الأو�سط 

�سميم روؤية هيونداي، وبعد اأن �ساعدنا املحتاجني يف 

بتو�سيع  فخورون  نحن  العامل،  حول  البلدان  خمتلف 

الأو�سط  ال�سرق  اأنحاء منطقة  للبلدان يف جميع  دعمنا 

اأن ينتهي هذا  واأفريقيا الأكر ت�سرًرا من الوباء، ناأمل 

اإىل  العودة  النا�س على  م�ساعدة  قريًبا وميكننا  الوباء 

حياتهم اليومية«.

وقال نواف الزياين، الع�سو املنتدب ل�سركة فري�ست 

جمموعة  تطبيق  على  التطوع  ثقافة  »ترتكز  موتورز: 

اأمر  اأو  مهمة  اأي  دون  بها  نقوم  التي  امل�سوؤوليات  من 

بواجبنا  القيام  على  اجلميع  واأ�سجع  اأ�سعى  بتنفيذها، 

الوطني والإن�ساين جتاه املجتمع وباخل�سو�س يف هذا 

الوقت ال�سعب الذي نواجهه«.

بينما قال ال�سفري هاي كوان ت�سونغ، �سفري كوريا 

اأكرب  اجلنوبية يف البحرين: »هيونداي هي واحدة من 

ال�سركات الكورية لي�س فقط يف كوريا، ولكن يف جميع 

اأنحاء العامل التي تتطلع دائًما للتربع وم�ساعدة النا�س 

اإنه جزء من التزامنا وم�سوؤوليتنا  يف خمتلف البلدان. 

جتاههم. ومن هذه املن�سة، اأ�سجع ال�سركات على العمل 

على طريقتها، واأنا فخور بالتعاون امل�ستمر بني كوريا 

اجلنوبية والبحرين«.

ل�سركة  العام  املدير  �سي�ستي،  اإح�سان  اأ�ساف  كما 

وكوننا  موتورز،  فري�ست  »يف  موتورز:  فري�ست 

اإنقاذ  يف  مهمتنا  اأن  ندرك  فاإننا  هيونداي،  عائلة  من 

الأرواح وحت�سينها تبداأ يف قلوبنا، والعمل بجد لتخاذ 

الإجراءات والتدابري الحرتازية للحد من انت�سار كوفيد 

الذين  قائالً: »نحن فخورون مبوظفينا  واأ�ساف   .»19

راحة  تقدمي  مع  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  يركزون 

العمالء الكرام و�سالمتهم على راأ�س اأولوياتنا«.

بن علي  ال�سيخ خالد  بروفي�سور  اللواء  كما �سرح 

اآل خليفة، قائد اخلدمات الطبية امللكية: »نحن ممتنون 

م�ساركة  اإىل  نتطلع  دولة،  ب�سفتنا  املبادرة.  لهذه 

حول  الكورية  التجربة  من  والتعلم  املمار�سات  اأف�سل 

فيما  البلدين  كال  يف  جنحت  التي  الناجحة  التدخالت 

يتعلق بالوباء امل�ستمر«.

 »19 »كوفيد  ملكافحة  هيونداي  مبادرات  بني  من 

للمرافق  الطوارئ  اإمدادات  تقدمي  العامل،  م�ستوى  على 

ال�سن  لكبار  املجاين  النقل  وتقدمي  ال�سني،  يف  الطبية 

الربازيل،  يف  ال�سحية  الرعاية  يف  واملتخ�س�سني 

والعمالء  للمتطوعني  مركباتها  من  اأ�سطول  وتوفري 

الذين يعزلون اأنف�سهم يف اململكة املتحدة.

جامعة العلوم التطبيقية: تعليم عاٍل يركز 

على تنمية اجلوانب الإبداعية والفكرية لدى الطلبة

يف  الإدارية  العلوم  كلية  عميد  اأكد 

الدكتور رمزي  التطبيقية  العلوم  جامعة 

النخيلي على �سعي الكلية الدوؤوب ملواكبة 

املجالت  يف  ومتطور  جديد  هو  ما  كل 

متيز  يف  اأ�سهم  ما  تقدمها،  التي  العلمية 

ال�سعيدين  على  نظرائهم  بني  خريجيها 

املحلي والإقليمي.

بدء  مع  اأنه  اإىل  الكلية  عميد  واأ�سار 

الف�سل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي 

اجلديد 2020-2021، فاإن الكلية تفخر 

علمًيا  اإعداًدا  معدين  من طلبة  بخريجيها 

وتقنًيا ومزودين باأدوات التحليل العلمي 

خريجي  اأن  اإىل  م�سرًيا  املطلوب،  البحثي 

طويلة  �سنوات  مدى  على  اأثبتوا  الكلية 

ي�ستقطبون  اإذ  عملهم،  جمال  يف  تفوقهم 

من قبل �سركات رائدة يف خمتلف املجالت 

والتخ�س�سات.

اإن  النخيلي  رمزي  الدكتور  وقال 

للطلبة  م�ستمر  والت�سجيل  القبول  باب 

الراغبني بالن�سمام للكلية يف تخ�س�سات 

العلوم  الأعمال،  اإدارة  يف  البكالوريو�س 

املعلومات  نظم  املحا�سبة،  ال�سيا�سية، 

يف  املاج�ستري  وتخ�س�سات  الإدارية، 

املوارد  واإدارة   ، والتمويل  املحا�سبة 

طلبات  عدد  تزايد  اإىل  منوًها  الب�سرية، 

خا�سة  الكلية،  اأق�سام  مبختلف  اللتحاق 

العتماد  على  حا�سلة  اجلامعة  واأن 

العايل،  التعليم  جمل�س  من  املوؤ�س�سي 

كافة  الكلية  برامج  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

بناء  اجلودة  �سمان  ملتطلبات  م�ستوفية 

ال�سادر  املوؤ�س�سية  املراجعات  على تقرير 

عن هيئة جودة التعليم والتدريب.

توا�سل  الكلية  اأن  العميد  واأو�سح 

�سعيها الدوؤوب ملواكبة احدث امل�ستجدات 

والتدريب  التعليم  جمال  يف  والتطورات 

لتزويد  املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث 

منت�سبيها ب�سالح العلم واملعرفة، ليكونوا 

رافًدا ح�سارًيا على طريق امل�ستقبل.

»Stc« تعقد �شراكة مع �شينما »مكتا A2« لرعاية اأول �شينما لل�شيارات يف البحرين

التحول  لدعم  الرامية  اإطار جهودها  يف 

عقدت  املبتكرة،  التجارب  وتعزيز  الرقمي 

التكنولوجيا  عامل  الرائدة يف  البحرين،   stc
الرقمية، �سراكة مع �سينما مكتا A2 ال�سرق 

عرب  الرقمي  التحول  دعم  اأجل  من  الأو�سط 

رعايتها لأول �سينما لل�سيارات يف البحرين 

لرواد  نوعها  من  فريدة  والتي متثل جتربة 

ال�سينما يف اململكة. كما �ستوفر stc البحرين 

املخ�س�س  الإلكرتوين  موقعها  خالل  من 

 stctickets.com.bh  /  /:http حلجوزات 

اأي  مكان ويف  اأي  من  التذاكر  �سراء  اإمكانية 

جتربة  على  احل�سول  ل�سمان  وذلك  وقت، 

اآمنة  اأجواء  يف  نوعها  من  فريدة  رقمية 

ومريحة وملتزمة بقواعد التباعد الجتماعي.

 stc وتاأتي هذه املبادرة �سمن خمططات

الرقمية  لتعزيز جمموعة خدماتها  البحرين 

عرب طرح حلول وجتارب اإلكرتونية عن ُبعد 

لتحافظ من خاللها على الرتابط الجتماعي 

البحرين.  يف  الداخلية  ال�سياحة  وتعزيز 

املتواجدة  لل�سيارات   stc �سينما  ت�سيف  كما 

للتجربة  جديًدا  بعًدا  البحرين  خليج  يف 

ال�سينمائية يف اململكة، حيث تقدم من خاللها 

ا اإ�سافية ملحبي ال�سينما وخ�سومات  عرو�سً

عديدة لعمالئها.

عر�س  �سا�سة  ال�سينما  هذه  توفر  كما 

خارجية عمالقة مع موجات تردد FM، مما 

�سينمائية  بتجربة  ال�ستمتاع  لروادها  يتيح 

مع  والأ�سدقاء،  العائلة  اأفراد  برفقة  رائعة 

التي  الجتماعي  التباعد  بقواعد  اللتزام 

وتتيح   .»19 »كوفيد  جائحة  فر�ستها 

الإلكرتونية  التذاكر  حجز  اإمكانية  ال�سينما 

ودون  �سهولة  بكل  الإنرتنت  عرب  و�سرائها 

عناء. ومن جانبه قال كرمي طبو�س، الرئي�س 

 stc التنفيذي للعمليات التجارية: »نحن يف

البحرين ن�سعى دائًما لتطوير احللول رقمية 

الطليعة.  يف  دائًما  لنكون  املبتكرة  والأفكار 

نتيح  اأن  ال�سراكة  هذه  خالل  من  نود  كما 

والأ�سدقاء  الأ�سرة  اأفراد  جلميع  الفر�سة 

لق�ساء وقت ممتع مًعا دون الإخالل بقواعد 

التباعد الجتماعي. وي�سعدنا اأن نتعاون مع 

�سينما مكتا A2 يف هذه التجربة ال�سينمائية 

الفريدة التي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف الرتقاء 

مبجال ال�سينما ودعم م�سرية التحول الرقمي 

يف اململكة«.

العمليات  مدير  باجاج،  اأك�ساي  وعلق 

ال�سرق   A2 مكتا  �سينما  يف  التنفيذي 

للغاية  متحم�سون  »نحن  قائالً:  الأو�سط 

ملفهوم  اجلديدة  التجربة  هذه  لإ�سافة 

ال�سينما اخلارجية يف البحرين حيث ن�سعى 

نوعها  من  فريدة  عرو�س  لتقدمي  دائًما 

للمجتمع البحريني. كما نعترب �سراكتنا مع 

stc البحرين خطوة اإيجابية يف هذا الجتاه، 
خالل  من  اجلميع  م�ساركة  اإىل  ونتطلع 

تقدمي العديد من هذه الفعاليات ال�سينمائية 

الأعمار،  جميع  من  للعائالت  املنا�سبة 

�سينما  يف  جميًعا  بكم  نرحب  اأن  وي�سعدنا 

stc لل�سيارات«.
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وغابت الب�شمة

 التي تبعث الأمل يف نفو�شنا

�شبتمرب  �شهر  باأواخر  خريفية  اأم�شية  كانت 

عندما �شاء الباري عز وجل اأن ت�شلم روحه الطاهرة، 

االإن�شان  االأب  االأمري  رحيل  رحيله،  معلنة  نف�شها 

رحل  لقد  نعم  املحنك،  الدبلوما�شي  الكرمي  احلكيم 

تارًكا فراًغا كبرًيا يف قلوبنا، �شعب اأن ميالأ بغريه، 

االأمل  تبعث  التي  الب�شمة  معه  وغابت  فجاأة  غاب 

بنفو�شنا.

وبعده  وب�شاطته  عفويته  معه  وغابت  غاب 

معه  وغاب  غاب  والبذخ،  والر�شمية  التكلف  عن 

احل�شن، االأبوي الذي يلتم�شه النا�س من حوله، ما 

من �شخ�س اإال ومتكن من الولوج اىل قلبه، فاجلميع 

اجلميع متفقون على حبه.

اأمري  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  �شباح  االأمري  اإنه 

اأياديه  والعطاء،  اخلري  على  املجبول  االإن�شانية 

اأغدقت �شعبه ووطنه وحميطه  البي�شاء ومبادراته 

اخلليجي واأمته العربية، بل وجالت العامل باأرجائه 

غاب،  لقد  نعم  جمعاء،  للب�شرية  لت�شل  ونواحيه 

غاب  واالإن�شانية،  واخلري  احلكمة  �شباح  غاب 

ولكنه ترك لنا منوذًجا فريًدا �شيظل نربا�ًشا نقتدي 

اأ�ش�شها  التي خط  اللوحة  امل�شرية ونكمل  لنكمل  به 

اأمري، ن�شاأل اهلل لك  باألوان اخلري، من قرير العني يا 

اجلنة ونعيمها.

هيا ح�شن حممد الدو�شري

�شباٌح ل ي�شبُه بقّية ال�شباحات

يحكى اأّنه.. كان يطلُّ على الكويت �شباٌح ال ي�شبُه بقّية 

ال�شباحات يف العامل.. كانت الكويت ت�شرق مع بزوغ َكّفه 

ولو يف الثانية فجًرا.. كان قلبه هو القلب الوحيد الذي 

يحمل �شكل خارطة الكويت من فرط ما هو عليها.. فكان 

اإذا ت�شّبث الب�شت بكتفيه.. احت�شن االأطفال من احلّي اإىل 

احلّي.. والعّمال من الفيء اإىل الفيء.. والن�شاء والرجال 

من الثوب اإىل الِعِبّي.. وطوى الكويت على الكويت طي.. 

قامو�س..  كلمات  والقبائل..  واملذاهب  االأعراق  فكانت 

وت�شاوى اأهل املنا�شب والن�شائب والروؤو�س.. ومل تنطفئ 

اأحد يعرف بعد  الثالثاء.. وال  الكويت.. حتى م�شاء يوم 

اأ�شرقت غداً  اإن  كم عاٍم �شياأتي �شباح االأربعاء.. حتى و 

األُف �شم�ٍس واأنارت �شابع �شماء..

اآمنة عبداهلل

ابني ن�شب علّي واأنا�شد �شمو رئي�س الوزراء م�شاعدتي 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 

خليفة حفظكم اهلل ورعاكم، اأتقّدم لكم يا �شيدي �شاحب 

ال�شمو ب�شكواي واأقّبل يدكم الكرمية الإنقاذي من كل هذا 

االأذى وال�شعوبات والظلم الذي �شّببه يل ابني االأكرب.

اأنا  ورعاكم  اهلل  حفظكم  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 

خادمكم، مواطن بحريني اأبلغ من العمر 70 عاًما، ولقد 

 37 ملدة  الغالية  البحرين  العزيز مملكة  وطني  خدمت 

)األبا(، وكانت وظيفتي مراقًبا يف ق�شم  عاًما يف �شركة 

اإنتاج الكاربون.

من  �شنوات  بعد  )األبا(  �شركة  من  تقاعدت  بعدها 

العمل  بداأت  التقاعد  بعد   1996 عام  ومن  اخلدمة، 

يف  كبري  حد  اإىل  جنحت  ولقد  االإن�شائية،  املقاوالت  يف 

عام  امل�شاريع، ومن عام 2001 حتى  االإنتاجية وعمل 

يزور  وكان  البحرين  خارج  يعي�س  ابني  كان   2008

الكرمية،  االأحجار  مع  ويتعامل  واأفريقيا،  ودبي  لبنان 

وكان فا�شالً يف عمله وال ميلك اأمواالً. ومبا اأنني والده 

اأن  منه  وطلبت  االأب  حنان  اأخذين  اأوالدي  اأكرب  وهو 

اإىل  فرجع  املقاوالت؛  يف  معي  ويعمل  للبحرين  يرجع 

مملكة البحرين يف عام 2008 وعند رجوعه مت القب�س 

عليه يف ج�شر امللك فهد، وات�شح يل بعد ذلك باأنه كان 

قد اقرت�س من بنك مبلغ 20 األف دينار بحريني وكان 

لعدة  البحرين  مملكة  من  هروبه  �شبب  القر�س  هذا 

�شيدي  يا  هنا  ا  واأي�شً اململكة.  اإىل  رجع  اأن  اإىل  �شنوات 

البنك  اإىل  وذهبت  االأب  حنان  اأخذين  ال�شمو  �شاحب 

و�شددت عنه القر�س الذي اقرت�شه حتى اأمتّكن من رفع 

القب�س عليه.

 %1 جتاري  �شجل  بفتح  وابني  اأنا  قمت  ذلك  بعد 

با�شمي و99% با�شمه. واأنا وافقت على هذه احل�ش�س 

اأموايل  مني  وي�شرق  يخدعني  اأن  اأتوقع  ومل  ابني  الأنه 

واأموال ال�شركة.

ومعدات  �شيارات  واأ�شبحنا منلك  ال�شركة  تو�ّشعت 

اإىل  جلاأنا   2017-2016 عام  ويف  بكرثة،  اإن�شاءات 

ا مببلغ مليوين دينار بحريني  اأحد البنوك وطلبنا قر�شً

قطعة  ا�شرتينا  ذلك  وبعد  املبلغ.  هذا  على  وقد ح�شلنا 

اأر�س يف منطقة احلد وقمنا ببناء عمارة تتكون من 14 

طابًقا واأكملنا البناء لدرجة 75% اإىل يومنا هذا، وهذه 

ويف  �شلمان،  بن  خليفة  االأمري  ج�شر  على  تطل  البناية 

عام 2016 بنينا فيال فخمة يف منطقة �شار.

اأموال  املفاجاأة الكربى كانت عند قيام ابني ب�شحب 

طائلة من البنك وجميع اأموال ال�شركة وهرب من مملكة 

بيالرو�س  البي�شاء«  »رو�شيا  يف  ليعي�س  البحرين 

ذلك  على  وم�شى  البحرين  اإىل  يرجع  مل  االآن  وحتى 

كل  �شرقة  بعد  بيالرو�س  اإىل  هارب  وهو  ون�شف  عام 

اأي مال فهو هارب  اأملك  ال  االآن  واأ�شبحت  االأموال  هذه 

وجاءتني  النا�س.  حقوق  يدفع  اأن  دون  من  اململكة  من 

املحكمة  طريق  عن  البنك  قيام  عند  الثانية  املفاجاأة 

باحلجز على راتبي التقاعدي واأوقعني ابني بالقرو�س، 

للبنك  يدفع  ومل  باالأموال  البحرين  من  هرب  اإنه  حيث 

مبالغ 9 �شيارات كنا قد ا�شرتيناها ملوظفي ال�شركة.

التقاعدي  راتبي  حتى  اأملك  ال  �شيدي  يا  االآن  اأنا 

وعندي التزامات وم�شاريف عائلتي.

اأتو�شل لكم �شيدي الكرمي م�شاعدتي حتى اأخرج من 

هذه الورطة التي �شببها يل ابني، حيث اإنني اأجد نف�شي 

اأعي�س على كّف عفريت؛ فاأنا مواطن دون راتب �شهري 

ودون اأي دخل ل�شد حاجة عائلتي واأبلغ من العمر 70 

عاًما.

والنظر  بالرحمة  اأنا�شدكم  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 

اإىل هذه الظروف ال�شعبة، فاأنا مواطن من هذه اململكة 

الغالية واأعي�س حتت راية اآل خليفة الكرام حفظهم اهلل 

ورعاهم.

البيانات لدى املحرر

اإىل متى ننتظر 

التطعيم  يا وزارة ال�شحة؟!

االأر�س  هذه  على  يعي�س  �شخ�س  كل  على  يخفى  ال 

الطيبة من جهود ومثابرة من لدن حكومتنا الر�شيدة يف 

حماية االأفراد من كل مر�س وداء، وها نحن ن�شهد جهود 

اأ�شبحت  التي  القاتلة  للجائحة  للت�شدي  الطبي  الفريق 

كال�شرطان ال يعرف حدوده.

ة التوا�شل  من قبل �شهر تقريًبا كتبت عن طريق من�شّ

اإىل كل من وزارة ال�شحة وكذلك الهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن الطبية، وذكرت لهم اأنه اإىل االآن - وقد دخلنا ال�شهر 

االأنفلونزا  العا�شر - مل يتم توفري جرعة تطعيم  ال�شهر 

يناير  �شهر  منذ  اأنه  يعرفون  اأنهم  �شيما  ال  املو�شمية، 

ونحن نعاين من انت�شار فريو�س كورونا )كوفيد-19(، 

والبد اأن يح�شل كبار ال�شن على االأقل على تطعيم جرعة 

جدوى  دون  ولكن  تعلمون،  كما  للحماية  االنفلونزا 

كل  اأن  االأمر  يف  والغريب  معاهم،  توا�شلي  على  رد  اأو 

امل�شت�شفيات والعيادات يقولون باحلرف الواحد »اىل االآن 

املطلوبة«، وها نحن على  الوزارة باجلرعات  تزّودنا  مل 

رحمة  انتظار  نزال يف  وال  ال�شتاء  لف�شل  دخولنا  و�شك 

الوزراء  ملجل�س  امل�شتمرة  التو�شيات  من  بالرغم  اهلل، 

بتوفري االأدوية با�شتمرار للمواطن. والغريب يف االأمر اأن 

كل دول اخلليج االأخرى يتوافر لديها تطعيم االنفلونزا، 

ما عدا نحن!!

فاأرجو من امل�شوؤولني �شرعة توفري تطعيم االنفلونزا.

البيانات لدى املحرر

ابني يف الع�شرينات ويعاين من ف�شل كلوي.. واأنا�شد �شمو رئي�س الوزراء 

واأنا�شد  ابني،  معاناة  حجم  تختزل  والتي  املخت�شرة  الكلمات  هذه  اأكتب   

اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اجلميع  والد  �شيدي  فيها 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه وكلي ثقة باأن تنتهي معاناة ابني 

الكلوي. الف�شل  مع مر�س 

لقد اأ�شبحت تائًها وحائًرا بني خيار غ�شيل الكلى ومطرقة العالج باخلارج، 

فلم اأعد قادًرا على الوفاء باأي التزامات مالية، اأو التوجه به اإىل اخلارج لعمل 

الأ�شرتي،  اليومية  باالحتياجات  يفي  وبالكاد  جًدا  فراتبي حمدود  الكلى،  زراعة 

اأبنائي واأنا املعيل الوحيد لهم. اأكرب  وهو 

مثيل  ال  مرارة  يتجرع  وقلبي  اأملًا،  تفي�س  ودموعي  احلروف  هذه  اأ�شطر 

اأرى ابني يف بداية ريعان �شبابه وهو يعاين، ول�شت بقادر على فعل  لها، فاأنا 

ال�شابق  كما  ليعود  ومعاناته  اآالمه  من  للتخفيف  م�شاعدته  اأو  �شيء جتاهه  اأي 

ب�شكل طبيعي. حياته  ميار�س 

وكلي  ابني،  ينقذ  عاجالً  الأجد حالً  واملعاناة  الكلمات  هذه  من خالل  اأتوجه 

ممثلًة  املعنية  اجلهات  وتوجيه  االأمر  يف  بالنظر  الوزراء  رئي�س  ب�شمو  ثقة 

بوزارة ال�شحة للتكفل بعالجه يف اخلارج.

اآثارها  من  العامل  ودول  اململكة  به  متر  وما  ال�شحية  اجلائحة  ظل  ويف 

جهد  اأي  بذل  اأو  احلركة  على  قادر  غري  الفرا�س،  طريح  هو  فها  االقت�شادية، 

اأكرث. ال�شحية  انتكا�س حالته  خوًفا من 

البيانات لدى املحرر



w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 16 صفحة   |   210 فلس
»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

موزة فريد
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 25 مليون دينار كلفة تأجيل 
أقساط بنك اإلسكان لـ6 أشهر

 118.7 مليون دينار دعم
 الكهرباء للمواطن بمسكنه األول

 اكتمال مركز متخصص 
لمرض التصلب اللويحي خالل 2021

إنشاء مركز صحي بقاللي في 2023

استمالك موقع بالسهلة إلنشاء مدرسة 

 1.5 مليون دينار تسويات 
لمستحقات الرياضيين المتأخرة

 205.4 مليون دينار مبيعات 
نقاط البيع في سبتمبر
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 مجلس الوزراء: 1.5مليون نسمة
سكان البحرين.. والمواطنون ٪47.4

      تطوير »تواصل« للتوسع في التعامل مع االقتراحات
اعتم��د مجلس الوزراء أم��س، بيانات تعداد س��كان 2020 في 
البحري��ن والتي عرضها وزير الداخلية، وأظهرت أن عدد س��كان 
المملك��ة ف��ي ليلة اإلس��ناد الزمن��ي للتعداد الت��ي توافق 17 
مارس 2020 هو 1.501.635 نس��مة يشكل البحرينيون منهم 
712.362 نسمة بنس��بة 47.4% بينما بلغ عدد غير البحرينيين 

789.273 نسمة بنسبة %52.6.
وأكد مجلس الوزراء على أن وضع التوجيهات الملكية الس��امية 
في افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التش��ريعي الخامس 
موض��ع التنفيذ سيس��هم ف��ي تعزيز رف��د المس��يرة التنموية 
ومواصلة مس��يرة التقدم والتحديث وحص��د نتائجها وفق رؤى 

حضرة صاحب الجاللة العاهل المفدى. 
ووجه صاحب السمو ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه عن بعد أمس جلسة مجلس 
ال��وزراء، الجهات الحكومية والوزراء باإلس��راع ف��ي الردود على 
األس��ئلة والطلبات الواردة من لجان مجلس��ي الشورى والنواب 
وذل��ك حرص��ًا على تعزيز التع��اون بين الس��لطتين التنفيذية 

والتشريعية.
ووافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية الخامس��ة لالتصاالت 
وعلى مشروع قرار باعتمادها، وتحدد الخطة الوطنية لالتصاالت 
استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة بشأن قطاع االتصاالت 
خالل السنوات الثالث المقبلة والتي تهدف إلى استكمال تطوير 
الشبكة الوطنية للنطاق العريض بحيث تمتد تغطيتها لجميع 

المساكن والمؤسسات بأسعار عادلة ومعقولة.

 ولي العهد مكرمًا 20 جهة متميزة: 
استمرار تطوير الخدمات بجودة عالية

أك��د صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعلى النائ��ب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء، أن البحرين 
مستمرة في انتهاج سياسة التطوير 
والتحديث لكافة القطاعات الخدمية 
والتنموي��ة بم��ا يخ��دم التوجه��ات 
الرامي��ة إلى مواصل��ة تعزيز تطوير 
أدائها وتقديم الخدمات للمواطنين 

والمقيمين بتميز وجودة عالية.
وأشار سموه، لدى تكريمه أمس عن 
بعد، 20 جهة حكومية بجائزة التميز 
في التواصل مع العمالء لسنة 2020 
بعد أن حققت التميز في األداء بنظام 
»تواص��ل«، إلى أن العمل مس��تمر 

من أج��ل تنفي��ذ الخط��ط والبرامج 
الهادفة لتحفيز البيئة اإلبداعية في 
منظومة العمل الحكومي، والتشجيع 
على االبتكار بما يس��هم في تطوير 
األداء الحكومي ومواصلة رفع كفاءة 

الخدمة الحكومية للجميع.
وقال س��موه إن »التمي��ز غاية يجب 
على كل جهة أن تس��عى لتحقيقها 
وتضعها نصب عينها عند تقديمها 
الذي  الحكومية؛ فاله��دف  للخدم��ة 
انطل��ق م��ن أجل��ه النظ��ام الوطني 
للمقترح��ات والش��كاوى )تواص��ل(، 
ه��و تعزيز تطوي��ر أداء الجهات نحو 
تقدي��م خدم��ة ذات ج��ودة عالي��ة 

المستوى أمام الجميع«.

 جواز التبرع باألعضاء 
شريطة الموافقة الخطية

أص��درت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح الئح��ة تنفيذية 
بشأن نقل وزراعة األعضاء البشرية، حيث يجوز للشخص 
كام��ل األهلي��ة قانون��ًا التب��رع بأحد أعضائه بش��رط 
أن يك��ون رضاه صحيح��ًا وأن يوقع إق��رارًا كتابيًا بذلك 
يتضمن بيانات كافية عن العضو البش��ري المتبرع به 
ويشهد عليه شاهدان كامال األهلية. كما يجوز للمتبرع 
قبل إج��راء عملية نق��ل العضو البش��ري، أن يعدل في 
تبرع��ه دون قي��د أو ش��رط وال يجوز للمتبرع اس��ترداد 
العضو البش��ري الذي تم اس��تئصاله منه بعد أن تبرع 

به وفقًا للقانون وأحكام الالئحة.

تدشين الموقع اإللكتروني 
لجائزة خليفة بن سلمان 

للطبيب البحريني

دش��نت أمانة جائزة خليفة بن س��لمان آل خليفة 
للطبي��ب البحريني برئاس��ة وكيل دي��وان صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد 
 ب��ن خليفة آل خليفة، الموق��ع اإللكتروني للجائزة
 www.khalifabinsalman.bh والذي يحتوي على 

معلومات تفصيلية عن الجائزة.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، س��يتم التعري��ف بمبادرة 
صاحب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء، التي أقرها 
مجل��س الوزراء باعتماد »ي��وم الطبيب البحريني« 
 في األربعاء األول من ش��هر نوفمب��ر من كل عام. 
ويعتب��ر الموق��ع اإللكترون��ي مرجعًا ش��اماًل بما 

يتناسب والقيمة الكبيرة للجائزة. 

في جلسة النواب اليوم

بوريطة: إيران تهدد أمن واستقرار المغرب
قال وزير الخارجي��ة المغربي ناصر بوريطة، إن 
»عالقات ب��الده مع إيران س��تبقى على حالها، 
في ضوء اس��تمرار تهديدات طهران الس��تقرار 
البالد«، مضيفًا أن »سياس��ة المغرب الخارجية 
التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد 
السادس في عام 2018، تقوم على »الوضوح« 
و»الطم��وح«، والش��فافية مع أي دول��ة«، وفقًا 

لقناة »سكاي نيوز عربية«.
وأض��اف أن »العالق��ات المقطوع��ة م��ع إيران 

س��تظل على حالها لحي��ن إثبات طهران عكس 
ما ه��و واضح من دعم النفصاليين، ومس��اس 

بأمن الدولة«.
وفيم��ا يتعل��ق بالمل��ف الليبي، بي��ن بوريطة أن 
تعليمات العاهل المغربي كانت واضحة وتتمثل 
بدع��م الليبيي��ن في الحوار دون ف��رض حلول، مع 
التأكيد على أن أي تدخل خارجي في الشأن الليبي 
ينعك��س على ش��مال إفريقيا والمغ��رب، وكذلك 
األمر بالنسبة لتنامي نشاط الجماعات اإلرهابية.

خالد بن حمد يتّوج المحرق بـ»أغلى الكؤوس«

أناب حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة البحريني��ة، لحض��ور المب��اراة 
النهائية على كأس جاللته لكرة القدم، التي أقيمت أمس، 
بين فريق نادي المحرق وفريق نادي الحد، حيث تّوج سموه 

فريق المحرق بالميداليات الذهبية وكأس المركز األول.
وتم تتويج فريق نادي المحرق، بلقب المسابقة للمرة 33 
في تاريخ مش��اركاته بهذه المس��ابقة الغالية، بعد فوزه 

على حساب فريق نادي الحد بهدف لالشيء. 
وساهم البديل الناجح إيفرتون بتحقيق المحرق لقب أغلى 
الكؤوس، بعد إحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 93 

من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وليد عبداهلل

اإلسراع في الردود على أسئلة 
وطلبات لجان »الشورى« و»النواب«

 إقرار الخطة الوطنية
 الخامسة لالتصاالت 
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تكريم 20 جهة حكومية بجائزة
التميز في التواصل مع العمالء لسنة 2020

"أهميـــة االســـتمرار فـــي تطويـــر الخدمـــات 

للمواطنين والمقيمين بتميز وجودة عالية"
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 ولي العهد: أهمية االستمرار في تطوير 
الخدمات للمواطنين والمقيمين بتميز وجودة عالية

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س 
مجل��س ال��وزراء أن البحرين مس��تمرة 
في انتهاج سياس��ة التطوير والتحديث 
لكاف��ة القطاعات الخدمي��ة والتنموية 
بم��ا يخ��دم التوجه��ات الرامي��ة إل��ى 
مواصلة تعزيز تطوي��ر أدائها وتقديم 
الخدمات للمواطنين والمقيمين بتميز 
وجودة عالية، منوهًا س��موه بما تحقق 
من منج��زات على هذا الصعي��د والتي 
تس��هم ف��ي تحقي��ق أهداف المس��يرة 
حض��رة  بقي��ادة  الش��املة  التنموي��ة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، مش��يرًا 
س��موه إلى أن العمل مس��تمر من أجل 
تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لتحفيز 
البيئ��ة اإلبداعية ف��ي منظومة العمل 
الحكوم��ي، والتش��جيع عل��ى االبت��كار 
بما يس��هم في تطوي��ر األداء الحكومي 

ومواصلة رف��ع كفاءة الخدمة الحكومية 
للجمي��ع. وقال س��موه إن »التميز غاية 
يجب على كل جهة أن تسعى لتحقيقها 
وتضعها نص��ب عينها عن��د تقديمها 
للخدمة الحكومية؛ فالهدف الذي انطلق 
من أجل��ه النظام الوطن��ي للمقترحات 
والش��كاوى )تواصل(، هو تعزيز تطوير 
أداء الجه��ات نح��و تقدي��م خدمة ذات 

جودة عالية المستوى أمام الجميع«.
جاء ذلك لدى تكريم سموه االثنين عن 
ُبعد بحض��ور عدد من أصحاب الس��مو 
وال��وزراء والمس��ؤولين، عش��رين جهة 
حكومي��ة بجائ��زة التميز ف��ي التواصل 
مع العمالء لس��نة 2020 بعد أن حققت 
الوطن��ي  بالنظ��ام  األداء  ف��ي  التمي��ز 
للمقترح��ات والش��كاوى )تواص��ل( من 
حي��ث س��رعة وكف��اءة االس��تجابة مع 
مقترحات وش��كاوى المتعاملين، منها 
13 جهة ت��م تكريمها في العام 2019 
وتم تكريمهم هذا العام للمرة الثانية 

عل��ى التوال��ي، ف��ي حي��ن أن 7 جهات 
ت��م تكريمه��ا ألول م��رة، وتتضم��ن 
الجه��ات: وزارة الداخلي��ة )م��ن خ��الل 
الجنوبية،  والمحافظة  الجمارك،  شؤون 
والمحافظ��ة  العاصم��ة،  ومحافظ��ة 
الشمالية وهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة(، ووزارة التربية والتعليم، 
الوطن��ي،  واالقتص��اد  المالي��ة  ووزارة 

ووزارة المواص��الت واالتصاالت، ووزارة 
وش��ؤون  األش��غال  ووزارة  اإلس��كان، 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي )من 
خ��الل المرك��ز البلدي الش��امل وبلدية 
المنطق��ة الجنوبي��ة وبلدي��ة المنطقة 
الش��مالية( ووزارة الصناع��ة والتج��ارة 
الش��باب  ش��ؤون  ووزارة  والس��ياحة، 
والرياضة، ومص��رف البحرين المركزي، 

ووزارة ش��ؤون الكهرب��اء والم��اء )م��ن 
خالل هيئة الكهرب��اء والماء(، وبورصة 
العام��ة  اإلدارة  ومعه��د  البحري��ن، 
لتنظي��م  الوطني��ة  والهيئ��ة  )بيب��ا(، 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة، وهيئ��ة 
ج��ودة التعلي��م والتدري��ب. حي��ث هنأ 
س��موه الجه��ات الفائزة مثنيًا س��موه 
على جهوده��م والقائمي��ن على نظام 
)تواصل( في هذه الجهات لما أبدوه من 
حرص لتحقيق التميز في األداء وتقديم 

الخدمات بجودة عالية.
من جانبهم، أعرب الوزراء والمسؤولون 
عن ه��ذه الجه��ات التي ت��م تكريمها 
ع��ن ش��كرهم لصاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء لتشريفهم 
بالتكري��م، مؤكدي��ن أن ه��ذا التكريم 
سيدفعهم نحو مزيد من العمل والجهد 
الس��تمرار تطوير األداء ورفع مستويات 

جودة الخدمات.

ولي العهد يكّرم عن بعد 20 جهة 
حكومية متميزة في أداء نظام »تواصل«

 7 جهات حكومية 
 تم تكريمها بالجائزة ألول مرة

 »تواصل« يعزز من تطوير أداء 
الجهات ويقدم خدمات بجودة عالية

 عبداهلل بن حمد: بذل المزيد 
من الجهود للحد من التأثيرات البيئية

أش��اد س��مو الش��يخ عبداهلل ب��ن حم��د آل خليف��ة الممثل 
الش��خصي لجالل��ة الملك المف��دى رئيس المجل��س األعلى 
للبيئ��ة بمضامين الخطاب الس��امي لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
لدى تفضل جاللته برعاية افتت��اح دور االنعقاد الثالث من 
الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي 
تعبر عن رؤية واس��تراتيجية جاللت��ه الثاقبة لتحقيق مزيد 
من التقدم واالزدهار، واهتم��ام ومتابعة جاللته لمواجهة 
التحديات في ظل الظروف الراهن��ة لحماية البيئة والتنمية 
المس��تدامة من المتغيرات البيئي��ة وتحدياتها المختلفة، 

كاالحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحار.
وقال س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد آل خليفة إن توجيهات 
جالل��ة الملك المفدى بوض��ع التوصيات المناس��بة لتدارك 
التأثي��رات البيئي��ة والتقليل من خطورته��ا، وكذلك تنفيذ 
أحدث البرامج في مجال تبريد األجواء وحماية الس��واحل من 
ارتفاع منسوب مياه البحر، تعتبر من أهم الخطط والمشاريع 
التي يعكف المجلس األعلى للبيئة على دراستها وتنفيذها.

وأك��د س��موه أن اهتم��ام ومتابع��ة جاللة المل��ك المفدى 
بالش��أن البيئي المحل��ي والعالمي، واهتم��ام جاللته البالغ 
باإلنس��ان يتكام��ل مع اهتمام��ه ببيئته ومس��تقبله، يزيد 
من تعزيز عملنا وبذل كاف��ة الجهود المتواصلة في العمل 
واالرتقاء به م��ن أجل خير وصالح المواطنين ونماء مملكتنا 
الغالية، وتحقيق أفضل اإلنجازات والمستويات على الخارطة 

العالمية المهتمة في المجال البيئي.
وأشار س��موه إلى أن ما جاء في خطاب جاللة الملك المفدى 

يتماش��ى م��ع التوج��ه العالمي ال��ذي يدعو ال��دول التخاذ 
اإلج��راءات الالزمة للتكيف مع تغير المناخ لما سيس��ببه من 

تأثيرات مشابهة لما أحدثته جائحة كورونا )كوفيد19(.
وأوضح س��مو الش��يخ عبداهلل ب��ن حمد آل خليف��ة أنه فيما 
يتعل��ق بارتف��اع درجات الح��رارة فقد ق��ام المجلس األعلى 
للبيئ��ة بتحليل المس��وحات الحرارية للمملك��ة في الخمس 
س��نوات الماضية، وتحديد أنواع األش��جار المناس��بة والتي 
تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي 
تخفيض درج��ات الح��رارة، وتنفيذ أربعة مش��اريع تجريبية 

تمهيدًا لتعميمها على جميع مناطق المملكة.
وأكد س��موه أن المجلس األعلى للبيئ��ة يولي أهمية فائقة 
الرتف��اع منس��وب مياه البح��ر، وبرصد مناط��ق ارتفاع موج 
البح��ر، وتحليل األس��باب المؤدية لهذا االرتف��اع، حيث قام 
المجل��س بتحديد المناطق المتأثرة بارتفاع منس��وب مياه 
البحر، ويت��م اآلن تحديد المناطق بص��ورة تفصيلية ووضع 
التوصيات الالزمة للتخفيف من تأثير ارتفاع منس��وب مياه 

البحر.
وأكد س��مو الش��يخ عب��داهلل ب��ن حم��د آل خليف��ة الممثل 
الشخصي لجاللة المفدى رئيس المجلس األعلى للبيئة على 
االلتزام وتحقيق تطلعات جاللته بالمضي قدمًا في المسيرة 
المباركة لوطننا وتحقيق المزيد من اإلنجازات محليًا وإقليميًا 
ودوليًا في س��بيل حماية البحرين بيئيًا بناًء على التوجيهات 
الس��ديدة لحضرة صاحب الجاللة المل��ك المفدى، وفي ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة المباركة لعهد جاللته الزاهر 

في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 تدشين الموقع اإللكتروني
لجائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني

دشنت أمانة »جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني« 
برئاس��ة وكيل ديوان صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء الش��يخ 
محمد بن راش��د ب��ن خليفة آل خليفة، الموق��ع اإللكتروني الخاص 
يحت��وي عل��ى  وال��ذي   )www.khalifabinsalman.bh( بالجائ��زة
معلوم��ات تفصيلية عن الجائزة، باإلضافة إل��ى التعريف بمبادرة 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس 
الوزراء، التي أقرها مجلس الوزراء باعتماد »يوم الطبيب البحريني« 

في األربعاء األول من شهر نوفمبر من كل عام.
ويعتب��ر الموق��ع اإللكتروني مرجعًا ش��اماًل بما يتناس��ب والقيمة 
الكبيرة لجائزة »خليفة بن س��لمان آل خليف��ة للطبيب البحريني«، 
والتي جاءت تقديرًا لألطباء البحرينيين على إس��هاماتهم وتشجيعًا 
لروح التنافسية بينهم في مجاالت البحث العالجي والسريري والطبي. 
ويضم الموقع العديد من األقس��ام التعريفي��ة بالجائزة وأهدافها 

وفئاتها وش��روط التقدم للحصول عليها، واألخبار الصادرة عن كل 
ما يتعلق بأعمال الجائزة، ويع��ّرف الموقع بأعضاء األمانة العامة 
وأعضاء لجنة االختيار، كما أن هذه المنصة سيتم رفدها بإصدارات 
النسخة األولى للجائزة وبيانات حول الفائزين والمشاركين، إضافًة 
إلى التقاري��ر والصور ومقاطع الفيديو التوثيقية وجميع األنش��طة 

والفعاليات المتعلقة بالجائزة بنسخها القادمة.
مما يجدر ذكره، أن لجنة اختيار الفائزين بجائزة »خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة للطبيب البحريني« تواصل عق��د اجتماعات دورية -عبر 
تقنية االتصال المرئي- للتش��اور ومناقش��ة م��دى تطابق األبحاث 
المقّدم��ة لنيل الجائزة عن فئتها األولى م��ع المعايير الموضوعة، 
باإلضافة لدراسة طلبات الترش��يح لنيل الجائزة عن فئتها الثانية، 
علمًا بأن الجائزة تتكون من درع وشهادة ومكافأة مالية لكل فائز 

في الفئتين بمجموع 200 ألف دوالر.

 علي بن خليفة: 
الخطاب السامي إطار جامع 
للمستقبل بمثلث االنطالقة

أش��اد س��مو الش��يخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الوزراء، بالخطاب الس��امي لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى لدى تفضل جاللته بافتتاح 
دور االنعق��اد الثال��ث من الفصل التش��ريعي الخامس لمجلس��ي 
الشورى والنواب. وأكد س��موه أن هذا الخطاب يمثل اإلطار الجامع 
للمستقبل بمثلث االنطالقة المتمثل في دعم المسارات التنموية 

وتعزيز النمو االقتصادي والتطور السياسي.
وش��دد س��موه على أن الخطاب ش��خَص بحكمة تحديات المرحلة 
وتقيي��م التعام��ل معه��ا وكيفية االنط��الق الواثق نح��و غد أكثر 
اش��راقًا، بالعودة إلى النمو االقتصادي بع��د التعافي من الظروف 
التي فرضه��ا فيروس كورونا )كوفيد19(، والذي تعاملت الحكومة 
مع��ه بفضل الدعم والتوجيه الملكي الس��امي بحرفية ش��هد بها 
العالم ومنظماته، حيث تمكنت الحكومة برئاس��ة صاحب السمو 
الملك��ي األمير الوالد خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء، 
ومتابعة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
م��ن التعامل بنجاح م��ع تحدي��ات الجائحة ومنع انتش��ار المرض 

وتخفيف وطأته على النشاط االقتصادي.
وأعرب سموه عن أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجاللة الملك 
المفدى بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي 
الثاني لمجلسي الش��ورى والنواب، والذي يشكل صفحة جديدة في 
كت��اب الديمقراطية الوطنية التي يفخر الجمي��ع اليوم بما وصلت 

إليه من نضج وتطور في ظل العهد الزاهر.
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وضع التوجيهات الملكية قيد التنفيذ ومواصلة مسيرة التقدم
وجه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
الجه��ات الحكومية والوزراء باإلس��راع في 
ال��ردود عل��ى األس��ئلة والطلب��ات الواردة 
من لجان مجلس��ي الش��ورى والنواب وذلك 
حرصًا على تعزيز التعاون بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
ون��وه مجلس ال��وزراء خالل الجلس��ة التي 
ترأس��ها س��مو ول��ي العه��د ب��أن وض��ع 
التوجيهات الملكية السامية موضع التنفيذ 
سيسهم في تعزيز رفد المسيرة التنموية 
ومواصلة مسيرة التقدم والتحديث وحصد 
نتائجها وفق رؤى حض��رة صاحب الجاللة 

العاهل المفدى. 
وأشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية 
الس��امية التي تضمنها الخطاب الس��امي 
لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المفدى في 
افتت��اح دور االنعق��اد الثالث م��ن الفصل 
التش��ريعي الخام��س وبم��ا حملت��ه ف��ي 
مضامينه��ا م��ن غاي��ات نبيل��ة وأه��داف 
تنموية تضعها الحكومة على رأس أولوية 
برامجه��ا ونبراس��ًا للعمل لكاف��ة أعضاء 
فريق البحرين الواح��د الهادف إلى تحقيق 
مصلحة الوطن والمواطن لتلبية تطلعات 
جالل��ة العاهل المف��دى نح��و المزيد من 
والتط��ور  التنم��وي  والتق��دم  االزده��ار 

اإليجابي للنهضة الوطنية.
ثم رحب مجلس الوزراء بالقرار الصادر من 
مجلس وزراء المملكة العربية الس��عودية 
برئاس��ة خادم الحرمين الشريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود بالتباحث 
مع الجانب البحريني لرفع مس��توى رئاسة 
مجل��س التنس��يق المش��ترك إل��ى أولياء 
العه��ود بالبلدي��ن، حي��ث أش��اد مجلس 
ال��وزراء بهذه الخطوة التي تجس��د حرص 
القيادتين والبلدي��ن على تنامي العالقات 
الثنائي��ة وتعزيز الش��راكة االس��تراتيجية 
والتكام��ل على كاف��ة األصع��دة لتحقيق 

تطلعات شعبيهما المشتركة.  
بعده��ا أع��رب مجل��س ال��وزراء ع��ن بالغ 
تمنيات��ه لس��مو الش��يخ مش��عل األحمد 
الجاب��ر الصب��اح بمناس��بة تزكيت��ه ولي��ًا 
للعهد من قبل صاحب السمو الشيخ نواف 
الجابر األحمد الصب��اح أمير دولة الكويت، 
متمني��ًا المجلس لس��مو ولي عه��د دولة 
الكوي��ت التوفيق في خدمة وطنه وتحقيق 
م��ا يتطلع إلي��ه الش��عب الكويتي في ظل 
القيادة الحكيمة لسمو أمير دولة الكويت.  
وعب��ر مجلس الوزراء عن تمنياته بااللتزام 
بقرار وقف إطالق النار بين أذربيجان وأرمينيا 
في إقلي��م ناغورنو كاراب��اخ والتوصل إلى 
حل سياس��ي لحل النزاع بينهما بما يسهم 

في تحقيق األمن والسلم في البلدين. 
وأدل��ى األمي��ن الع��ام لمجل��س ال��وزراء 
الدكت��ور ياس��ر بن عيس��ى الناص��ر عقب 
اجتم��اع مجلس ال��وزراء ال��ذي عقد صباح 
امس عن ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي 

بالتصريح التالي:  
 نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة 
عل��ى ج��دول أعمال��ه واتخذ بش��أنها من 

القرارات ما يلي:  
أواًل: اطل��ع مجلس الوزراء عل��ى نتائج أداء 
الجه��ات الحكومي��ة ف��ي النظ��ام الوطني 
للمقترح��ات والش��كاوى »تواص��ل« خالل 
الفت��رة م��ن أكتوب��ر 2019 إلى س��بتمبر 
2020، في ض��وء المذكرة المرفوعة بهذا 
الخصوص م��ن اللجنة التنس��يقية، والتي 
عكست مس��توى تقديم الخدمة الحكومية 
ف��ي الجه��ات المنضم��ة لنظ��ام تواصل، 

البال��غ عدده��ا 41 جهة حت��ى اآلن، وذلك 
بن��اًء عل��ى قياس م��دى فعالي��ة التواصل 
م��ع المس��تفيدين وحل الش��كاوى ضمن 
الفت��رة الزمني��ة المح��ددة وص��واًل لرضا 
المستفيدين، وقد حققت 20 جهة حكومية 
أفض��ل أداء في النظام بن��اًء على التزامها 
بالرد ضمن اتفاق مس��توى الخدمة منها 
13 جه��ة ت��م تكريمها في الع��ام 2019 
وسيتم تكريمهم هذا العام للمرة الثانية 
عل��ى التوالي، في حين أن 7 جهات س��يتم 
تكريمه��ا ألول م��رة، حيث س��يتم تكريم 
الجه��ات الحكومية العش��رين ذات أفضل 
أداء بهدف تحفيزها وحثها على االستمرار 
في تقدي��م خدماتها بالج��ودة المطلوبة 
وتش��جيع كاف��ة الجه��ات الحكومي��ة على 
تقديم خدمات أفض��ل بجودة أعلى لما له 
من دور رئيس��ي في تعزيز كف��اءة العمل 
الحكوم��ي واالرتقاء بالخدم��ات الحكومية 
المقدمة للمواطني��ن والمقيمين على حد 
سواء س��عيًا لتحقيق أعلى معدالت الرضا، 
وقد حث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء على أهمية متابعة الجهات 
الحكومية لشكاوى المواطنين والعمل على 
حلها بس��رعة وجودة عالي��ة لتحقيق رضا 
المتعاملي��ن مع هذه الجه��ات الحكومية، 
كم��ا وجه س��موه إل��ى ادخ��ال المزيد من 
المب��ادرات التي تطور من نظ��ام تواصل 
بش��كل يتيح تقيي��م جودة الرد وس��رعته 
والتوس��ع ف��ي التعام��ل م��ع االقتراح��ات 

المقدمة من المتعاملين. 
ثاني��ًا : اعتم��د مجل��س ال��وزراء بيان��ات 
تع��داد س��كان 2020 في البحري��ن والتي 
عرضها وزي��ر الداخلية، وأظه��رت أن عدد 
س��كان المملكة في ليلة اإلس��ناد الزمني 
للتعداد الت��ي توافق 17 مارس 2020 هو 
1.501.635 نس��مة يش��كل البحريني��ون 
منهم ما مجموعه 712.362 نسمة بنسبة 
47.4% بينم��ا بل��غ ع��دد غي��ر البحرينيين  

789.273 نسمة بنسبة %52.6.  
ثالث��ًا: وافق مجل��س الوزراء عل��ى الخطة 
وعل��ى  لالتص��االت  الخامس��ة  الوطني��ة 
مش��روع ق��رار باعتمادها، وتح��دد الخطة 
الوطنية لالتصاالت اس��تراتيجية الحكومة 
وسياساتها العامة بشأن قطاع االتصاالت 
خ��الل الس��نوات الث��الث المقبل��ة، وم��ن 
أه��م م��ا ته��دف إلي��ه الخطة اس��تكمال 
تطوير الش��بكة الوطنية للنطاق العريض 
بحيث تمت��د تغطيتها لجميع المس��اكن 
والمؤسس��ات بأس��عار عادل��ة ومعقولة، 
وتحقيق المس��اواة الكاملة بش��أن تقديم 

الخدم��ات وتعزيز دور ش��ركة ب��ي نت في 
تطوي��ر البني��ة التحتية الوطني��ة لأللياف 
البصري��ة، كم��ا تهدف الخط��ة إلى تعزيز 
المنافس��ة في قطاع االتص��االت المتنقلة 
والطيف الت��رددي والجيل الخامس وتوفير 
الرب��ط الدولي م��ن وإل��ى البحرين وذلك 
به��دف تطوي��ر االقتص��اد الرقم��ي ف��ي 

المملكة.   
رابع��ًا: واف��ق مجلس ال��وزراء عل��ى إعادة 
تس��مية أربعة مناطق صناعي��ة من أصل 
س��بعة تابعة ل��وزارة الصناع��ة والتجارة 
والس��ياحة وذلك بعد دمج بعضها ومنها 
س��ترة  ش��مال  منطق��ة  تس��مية  إع��ادة 
الصناعي��ة إل��ى منطقة س��ترة الصناعية، 
وإعادة تس��مية منطقة ش��مال المصفاة 
الصناعية إل��ى منطقة المعامير الصناعية 
المصف��اة  ش��مال  منطق��ة  ض��م  بع��د 
الصناعية إلى منطقة المعامير الصناعية، 
والثالثة إعادة تس��مية منطقة جنوب ألبا 
الصناعي��ة ليصبح اس��مها منطقة المزّرع، 
دوار  منطق��ة  تس��مية  إع��ادة  والرابع��ة 
س��ترة الصناعي��ة ليصبح اس��مها الجديد 
منطقة اللحس��ي الصناعية، في حين تبقى 
المناط��ق الصناعية الثالث األخرى التابعة 
للوزارة على نفس مس��مياتها وهي مدينة 
س��لمان الصناعية، ومنطقة ميناء سلمان 
الصناعية، ومنطقة حفيرة الصناعية وذلك 
في ض��وء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض 

من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.  
خامسًا: اس��تعرض مجلس الوزراء النتائج 
الجيدة التي حققتها هيئة الكهرباء والماء 
فيما يختص بأداء وكفاءة قطاعات اإلنتاج 
والنق��ل والتوزي��ع للكهرباء والم��اء خالل 
فصل صي��ف 2020 والذي كان اس��تثنائيًا 
بس��بب ظ��روف جائح��ة في��روس كورونا، 
وذل��ك من خالل المذك��رة المرفوعة لهذا 
الغ��رض من وزير ش��ؤون الكهرباء والماء 

التي تناولت أيضًا اإلجراءات واالستعدادات 
التي اتخذتها الهيئة لترش��يد اس��تخدام 
الكهرباء وخططها ف��ي هذا المجال، وبما 
اتخذته من خط��وات احترازي��ة لمواجهة 
الجائح��ة واس��تمرارية العم��ل باإلضافة 
إلى مشاريع الكهرباء والماء ومستجداتها 
والتي تس��هم في زيادة اعتمادية الشبكة 
ورف��ع الطاقة االس��تيعابية وضم��ان رفد 
وتكف��ل  بالطاق��ة  التنموي��ة  المش��اريع 
تأمي��ن االحتياج��ات للمش��اريع التنموية 
المس��تقبلية ف��ي المملك��ة ع��الوة عل��ى 
تطوير وزيادة الخدمات اإللكترونية، حيث 
أثن��ى المجلس عل��ى الجه��ود التطويرية 
لهيئة الكهرباء والماء في قطاعات اإلنتاج 
والتوزي��ع والنقل التي أس��همت في تلبية 
االحتياجات المتنامية من الكهرباء والماء 
وخفض معدالت انقط��اع الكهرباء والماء 

إلى حدود منخفضة.  
سادس��ًا: وافق مجلس الوزراء على انضمام 
البحري��ن إل��ى بروتوك��ول ناغويا بش��أن 
الحص��ول على الم��واد الجينية والتقاس��م 
الع��ادل والمنص��ف للمنافع الناش��ئة عن 
التن��وع  باتفاقي��ة  الملح��ق  اس��تخدامها 
البيولوجي، ويهدف البروتوكول إلى تنظيم 
عملي��ة الحص��ول عل��ى الم��وارد الجيني��ة 
المتعلق��ة بالتن��وع البيولوج��ي النبات��ي 
والحيوان��ي بي��ن الجه��ة المقدم��ة لهذه 
الموارد والجهة التي تقوم بالحصول على 

هذه الموارد الستخدامها.   

س��ابعًا: وافق مجلس الوزراء على انضمام 
البحري��ن إل��ى اتفاقي��ة مينامات��ا بش��أن 
الزئبق وتهدف االتفاقية إلى حماية صحة 
االنس��ان وبيئته من االنبعاثات البش��رية 
ومن إطالق��ات الزئب��ق ومركباته، وتضع 
والمبادرات  اس��تخداماته  ضواب��ط عل��ى 

لخفضه في عدة تطبيقات. 
ثامن��ًا: وافق مجل��س الوزراء عل��ى اقتراح 
برغب��ة مقدم م��ن مجلس النواب بش��أن 
تكثيف حمالت التفتيش الطبية والوقائية 
تج��اه العم��ال لتحقق��ه فعليًا م��ن خالل 
اإلج��راءات الت��ي اتخذته��ا وزارة الصح��ة 
ووزارة العمل والتنمية االجتماعية في هذا 

الخصوص.  
تاس��عًا: بح��ث مجلس ال��وزراء ع��ددًا من 
االقتراحات برغبة واتخذ بش��أنها القرارات 
المناس��بة وتتعلق تلك الرغبات بالدعاوى 
الجنائية في وس��ائل التواصل االجتماعي، 
وبالرسوم المقررة على أولياء أمور الطالب 
المعاقي��ن في المراك��ز التأهيلية الخاصة 
الت��ي توقفت بس��بب الجائح��ة، واألطباء 
العاملي��ن بعق��ود مؤقت��ة والممرضي��ن 

والممرضات الباحثين عن عمل.   
وف��ي بن��د التقارير الوزارية أخ��ذ المجلس 
علمًا بنتائج االجتماع السادس للجنة وزراء 
العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة من خ��الل التقري��ر المرفوع من 

سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية.

أبرز ما جاء في الجلسة

تطوير نظام »تواصل« للتوسع في 
التعامل مع االقتراحات المقدمة

إقرار الخطة الوطنية الخامسة 
لالتصاالت خالل السنوات الثالث المقبلة

استكمال تطوير الشبكة الوطنية للنطاق 
العريض لتغطية المساكن والمؤسسات

اإلسراع في الردود على أسئلة 
وطلبات لجان »الشورى« و»النواب«

د. ياسر الناصر

 مجلس الوزراء: 1.501.635 نسمة 
سكان المملكة.. والبحرينيون 712.362

 ولي العهد يتلقى
برقية شكر جوابية من أمير الكويت

تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد 
األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء برقية ش��كر جوابية من أخيه صاحب الس��مو 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك ردًا على برقية سموه 

المهنئة له بمناسبة تعيين سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.
وأعرب س��مو أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص شكره لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على مشاعره األخوية الطيبة 
مثمن��ًا أواصر العالق��ات التاريخية الوطيدة بين البلدين والش��عبين الش��قيقين. متمنيًا 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
موفور الصحة والعافية ولش��عب البحرين كل التقدم واالزده��ار في ظل القيادة الحكيمة 

لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

 وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون
مع »الدولي للدراسات االستراتيجية«

الزيان��ي،  الخارجي��ة د.عبداللطي��ف  وزي��ر  اس��تقبل 
أمس، المدي��ر التنفيذي للمعهد الدولي للدراس��ات 
االس��تراتيجية في الشرق األوسط السير توم بيكيت، 
بحض��ور وكي��ل وزارة الخارجي��ة د.الش��يخة رنا بنت 

عيسى بن دعيج آل خليفة.

وجرى التباحث حول س��بل تعزيز التنسيق المشترك 
بي��ن الوزارة والمعهد، بما ف��ي ذلك التعاون القائم 
بين الجهتين في تنظي��م مؤتمر حوار المنامة الذي 
يهدف إلى بحث مختل��ف القضايا اإلقليمية والدولية 

المعاصرة.
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سلمان بن إبراهيم: صندوق 
دعم المشاريع تجسيد عملي 

لرعاية الملك قطاع الشباب
أكد األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ 
س��لمان بن إبراهي��م آل خليفة على المضامين الس��امية 
لخط��اب حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى في افتتاح دور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، 
مؤك��دًا أن الخطاب الس��امي وضع مرتك��زات هامة لدفع 
مسيرة التنمية الشاملة للمملكة على مختلف األصعدة. 

واعتبر الش��يخ س��لمان ب��ن إبراهيم آل خليف��ة أن صدور 
المرسوم الملكي السامي بإنشاء صندوق لدعم المشاريع 
والمبادرات الشبابية تحت مسمى »صندوق األمل« يترجم 
عل��ى أرض الواقع الرعاي��ة الكريمة الت��ي يوليها جاللته 
للقطاع الش��بابي ويجس��د عمليًا تقدير جاللته للش��باب 
البحرين��ي ودوره��م الحي��وي والبناء ف��ي منظومة العمل 

الوطني والتنمية المستدامة للمملكة. 
وأش��ار إلى أن األمر الملكي الس��امي لس��مو الشيخ ناصر 
بن حم��د آل خليفة ممثل جاللة المل��ك المفدى لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الش��باب، بمتابعة تأسيس الصندوق 
واإلش��راف على أعماله، يعزز التطلعات بتحقيق األهداف 
النبيل��ة للصن��دوق عل��ى صعيد اس��تثمار ودع��م طاقات 
وطموح��ات وابتكارات الش��باب البحريني إلنش��اء وتمّلك 
األعمال والش��ركات، بما يس��هم في دعم عجلة االقتصاد 

الوطني.
وأكد الش��يخ س��لمان بن إبراهيم آل خليفة أن المرس��وم 
الملكي بإنش��اء الصندوق يعد منعطفًا هامًا في مس��يرة 
الحركة الش��بابية لما يمثل��ه من مب��ادرة متميزة لدعم 
الكفاءات البحرينية وصقل المواهب الشابة وادماجها في 
عملية البناء والتطور بمختلف قطاعات االقتصاد الوطني؛ 
باإلضاف��ة إلى تحفي��ز وتنمية روح االبت��كار واإلبداع لدى 
الش��باب وإثبات قدراتهم على مواكب��ة التطور المتنامي 

في عالم التقنية الحديثة بكافة أشكالها.

 ولي العهد: العمل بعزم وإصرار
وأكثر تكاملية لتحقيق أولويات العمل الوطني

     مضامين الخطاب السامي خارطة طريق لمزيد من المبادرات والخطط 
أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء، أن مواصلة تحقيق أهداف 
المس��يرة التنموية الش��املة التي أرسى دعائمها 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، تس��توجب من الجميع 
تضاف��ر الجه��ود والعمل ب��كل عزم وإص��رار وأكثر 

تكاملية لتحقيق أولويات العمل الوطني.
ونوه س��موه، ب��أن كل ما تحقق لمملك��ة البحرين 
من منجزات بإس��هامات كافة أعضاء فريق البحرين 
م��ن أعض��اء الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية 
ومؤسسات القطاعين الخاص واألهلي والمواطنين 
والمقيمي��ن ه��ي مكتس��بات وطنية نرتك��ز عليها 
كأساٍس لبناء مس��تقبٍل أكثر إشراقًا يلبي طموحات 

الوطن وتطلعات المواطنين.
وقال س��موه، إن مضامين الخطاب السامي لحضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى في افتتاح دور االنعقاد الثالث 
من الفصل التش��ريعي الخامس لمجلس��ي الشورى 
والنواب، يجب أن تكون هي أساس العمل وبمثابة 
خارط��ة طري��ق لمزي��د م��ن المب��ادرات والخطط 
والمشاريع التنموية التي يتطلب تحقيقها مواصلة 
تعزي��ز التعاون البن��اء بين الس��لطتين التنفيذية 
والتش��ريعية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار 

والعمل جنبًا إلى جنب من أجل المواطن والوطن.
وأش��ار س��موه إلى أن مس��يرة العمل الديمقراطي 
ف��ي البحرين مس��تمرة حتى تبل��غ غاياتها وتحقق 

أهدافه��ا من نم��اٍء وازدهاٍر للوط��ن وأبنائه الذين 
كم��ا عهدناهم، يج��ددون عند كل تح��ٍد عزيمتهم 

بأن تبقى البحرين ش��امخًة ورايته��ا عاليًة في كل 
المحافل رغم كل الظروف.

جاء ذلك لدى لقاء س��موه أمس، عن بعد، رئيس��ة 
مجلس النواب فوزية زينل، ورئيس مجلس الش��ورى 
علي الصالح، حيث أعرب س��موه عن شكره وتقديره 
لرئيس��ي وأعضاء مجلسي الش��ورى والنواب على ما 
يبذلونه من جهود بالتعاون مع السلطة التنفيذية 
من أج��ل تحقي��ق المزيد م��ن المنج��زات لمملكة 

البحرين بما يعود نفعها على الجميع.
ونّوه س��موه بأن الظروف الراهن��ة لجائحة كورونا 
)كوفي��د19( وتداعياته��ا كان��ت تحدي��ًا للجمي��ع، 
واس��تطاعت مملك��ة البحري��ن بتكات��ف أبنائه��ا 
وعمله��م بروح الفريق الواح��د تحويل هذا التحدي 
لفرص من التطوير في كافة المجاالت والقطاعات، 
وه��ذا ما يجب مواصلة البناء عليه للمرحلة المقبلة 
م��ن العمل المش��ترك بأعل��ى مس��تويات الكفاءة 
والج��ودة م��ن أج��ل تحقي��ق األه��داف التنموي��ة 

المنشودة.
فيم��ا أعرب رئيس��ا مجلس��ي الش��ورى والنواب عن 
ش��كرهما وتقديرهما لصاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء على ما يوليه س��موه من حرص على 
تحقيق تطلعات المواطنين من خالل تعزيز التعاون 
والعمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما 

يعود بالخير على الوطن والمواطن.

 تعزيز التعاون بين »السلطتين«
ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار

 رئيسة النواب: تعزيز
التعاون بين السلطتين 
لالرتقاء باإلنجاز الوطني

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل، أهمية تس��خير 
والطاق��ات،  اإلمكاني��ات  وتضاف��ر  الوطني��ة،  الجه��ود 
وتعزي��ز التعاون المش��ترك بين الس��لطتين التنفيذية 
والتش��ريعية، بما يس��هم في تحقيق الغايات المرجوة، 
والتطبيق الفعال للمضامين التي حواها الخطاب السامي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، لدى تفضل جاللت��ه بافتتاح دور 
االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي 

الشورى والنواب.
وعق��ب لق��اء عق��د عن ُبع��د أمس، م��ع صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
ومش��اركة رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح، أش��ادت 
بما يبديه سموه من حرص لمواصلة التعاون البناء بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية ووضع مصلحة الوطن 
فوق كل اعتب��ار، والعمل جنبًا إلى جن��ب من أجل الوطن 

والمواطنين.

 فيصل بن راشد: »صندوق األمل« 
نقطة تحول في القطاع الشبابي

أش��اد س��مو الش��يخ فيص��ل بن راش��د آل 
خليفة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة 
عضو المجلس األعلى للش��باب والرياضة، 
لحض��رة  الس��امي  الخط��اب  بمضامي��ن 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى، 
ل��دى تفضل جاللت��ه برعاي��ة افتتاح دور 
االنعق��اد الثال��ث من الفصل التش��ريعي 

الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
وأكد س��موه أن الكلمة الس��امية ش��كلت 
خارطة طريق ونبراس��ًا مضيئًا نحو مرحلة 
جديدة من اإلنتاج والعمل، نس��تمد منها 
بمختل��ف  التحدي��ات  لمواج��ه  العزيم��ة 

أشكالها، ونس��تقي منها المعاني الجليلة 
لتكون دلي��اًل لنا نحو المزي��د من العطاء 
المخل��ص والطم��وح المطل��ق، ونقتبس 
منها الهم��ة العالية والرؤية الثاقبة التي 
تليق بمملك��ة البحرين الغالية وش��عبها 

العزيز.
 وأثن��ى س��موه عل��ى المرس��وم الملك��ي 
الس��امي بإنش��اء صندوق لدعم المشاريع 
مس��مى  تح��ت  الش��بابية  والمب��ادرات 
»صندوق األمل«، منوهًا إلى أن المرس��وم 
الس��امي يعكس االهتم��ام الكبي��ر الذي 
يولي��ه حضرة صاحب الجالل��ة ملك البالد 
المفدى بالش��باب البحريني وُيعد متنفسًا 

للطاقات اإلبداعية الشبابية، وحجر أساس 
لالستثمار في العقول البحرينية والريادات 
الش��ابة التي تس��تحق المزي��د من الدعم 

والرعاية.
 وق��ال س��موه إن األم��ر الملكي الس��امي 
بتكليف س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، بمتابع��ة 
تأسيس الصندوق واإلش��راف على أعماله 
يؤك��د الثق��ة الملكي��ة الس��امية بقدرات 
الش��باب البحرين��ي الطموح ال��ذي يقوده 
سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة نحو 

القمم في مختلف المجاالت الشبابية.

وكيل الصحة: تغطية 98٪ من السكان 
بالتطعيمات الروتينية خالل عقدين

أكد وكيل وزارة الصحة د.وليد المانع، أن البحرين حافظت على نسبة 
التغطية بالتحصين تصل إلى 95% ألكثر من عقدين، ونسبة تغطية 
للتطعيمات الروتينية بنس��بة تفوق 98%، والنج��اح في القضاء على 
الحصبة والحصب��ة األلمانية من بين الدول األولى في اإلقليم بفضل 

تقوية نظام الترّصد الوبائي الوطني. 
وأض��اف، أنه يتم العم��ل على معالجة زي��ادة انتش��ار األمراض غير 
السارية، مثل السرطان والس��كري وأمراض القلب واألوعية الدموية، 
فض��اًل ع��ن المخاط��ر المتعلق��ة بالصح��ة البيئي��ة، ومخاط��ر تغير 
المناخ، بما يتماش��ى م��ع خطة التنمية المس��تدامة لألمم المتحدة 
2030، وبرنامج العمل العام الثالث عش��ر لمنظمة الصحة العالمية 

»GPW13« ورؤية اإلقليم 2023.
جاء ذلك، أثناء مش��اركة البحرين أمس، في أعمال الدورة ال�67 للجنة 
اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية لش��رق المتوسط، والتي عقدت 
افتراضيًا بشكل إلكترونيًا برئاس��ة وزيرة الصحة والسكان المصرية 
د.هالة زاي��د، بعد انتخابها باإلجماع من قبل اللجنة رئيس��ًا للدورة. 
وش��ارك في ال��دورة وزراء الصحة وممثلين رفيعي المس��توى من 22 

بلدًا والمنظمات الشريكة والمجتمع المدني.
وأنابت وزيرة الصحة فائقة الصالح، وكيل وزارة الصحة لحضور الدورة، 
والتي تنعقد في ظل جائحة كورونا على مدار يوَمين، لمناقشة قضايا 
الصحة العامة الرئيسة ذات األولوية في اإلقليم على جدول األعمال، 

وخصوصًا تأثير الجائحة.
وأشار المانع إلى جهود البحرين اإلستباقية في مواجهة هذه الجائحة، 
وما بذلته من خالل تس��خير اإلمكانات وتوفير المس��تلزمات الطبية، 
وتس��هيل التجارب الس��ريرية، وتوفير أفضل الخيارات التش��خيصية 

والعالجية الممكنة وفقًا ألحدث األدلة العلمية. 
وبي��ن بأن عقد منتدى رؤى البحرين األخير الذي نّظمه ديوان صاحب 
الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالتزامن مع انعقاد الجزء رفيع 
المستوى من اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، تحت شعار 
»أه��داف التنمية المس��تدامة لما بعد جائحة كوفي��د19«، ومبادرة 
س��موه أثناء المنتدى بإنش��اء فريق عمل تابع لألم��م المتحدة تحت 
مس��مى »أصدقاء األمين العام لألمم المتحدة«، بهدف التخفيف من 
آث��ار فيروس كورونا عل��ى الجهود العالمية لتحقي��ق أهداف التنمية 

المستدامة.
وتطرق إلى مبادرة س��مو رئي��س الوزراء بإطالق »جائ��زة خليفة بن 
س��لمان آل خليفة للطبيب البحريني«، وتخصيص يوم أول أربعاء من 

نوفمبر من كل عام يومًا لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين.
واس��تعرض دور البحرين وجهودها لتوس��يع نطاق التغطية الصحية 
الش��املة بما يوائم األهداف العالمية واإلقليمية، مشيرًا إلى متابعة 
وتقيي��م العمل من خالل مؤش��رات طبية وإدارية دورية، ومش��اركة 

 .PHCMI البحرين في برنامج مؤشرات الرعاية الصحية األولية
وذكر مشاريع البحرين التنموية ومنها تطبيق برنامج الضمان الصحي 
الوطني والتي تسير نحو تعزيز سهولة وصول الرعاية الصحية األولية 
والثانوية لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين على حّد سواء 

وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأك��د أن البحرين أحتلت مرك��زًا متقدمًا في تحقي��ق أهداف التنمية 
المس��تدامة المطلوب��ة لتحقيق معي��ار التغطية الصحية الش��املة 

»األطباء والممرضات والقابالت لكل 10000 نسمة«.
ونوه إلى إنش��اء مكتب قطري لمنظمة الصحة العالمية في البحرين، 
وال��ذي يأتي تعزي��زًا لمبدأ الش��راكة والتع��اون، وبجه��ود من قبل 
المنظمة ليس��اهم بصورة مباشرة في توأمة استراتيجيات وسياسات 
الصح��ة العام��ة في البحري��ن مع سياس��ات واس��تراتيجيات منظمة 

الصحة العالمية.
يذك��ر أن��ه خالل الجلس��ة االفتتاحي��ة، تحدث كل م��ن مدير منظمة 
الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم غيبريس��وس، و المدير اإلقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، إلى جانب 

رئيس الدورة. 
وتم��ت مناقش��ة تط��ورات الجائحة ووضعه��ا الحالي، بم��ا في ذلك 
االس��تجابة ل�)كوفيد19( عبر أنحاء اإلقليم، والتأثير المباشر للجائحة 
عل��ى معدالت االعت��الل والوفي��ات، والتأثي��ر األوس��ع للجائحة على 
الخدم��ات الصحي��ة األساس��ية وعل��ى اس��تراتيجية منظم��ة الصحة 

العالمية في المستقبل. 
كما تم مناقش��ة االس��تراتيجية اإلقليمية الجدي��دة التي تم وضعها 
لتحس��ين الوص��ول إل��ى األدوي��ة واللقاح��ات م��ع مراع��اة الدروس 
المس��تفادة خ��الل الجائحة، حيث ته��دف االس��تراتيجية إلى ضمان 
حص��ول كل فرد في اإلقليم على ما يحتاج إليه من األدوية واللقاحات 

األساسية العالية الجودة دون معاناة مالية بحلول عام 2030.
وتم مناقش��ة استئصال ش��لل األطفال والمقترح إلنشاء لجنة فرعية 
جديدة معنية باستئصال شلل األطفال. كما ناقشت اللجنة اإلقليمية، 
التقّدم المحرز في توس��يع نطاق ممارس��ة األس��رة وإش��راك القطاع 
الخاص لتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز خدمات المختبرات 
الصحية، وتنفيذ اإلطار االستراتيجي اإلقليمي لسالمة الدم وتوافره.
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وزيرة الصحة تصدر الئحة تنظيم نقل وزراعة األعضاء
     يجوز للشخص كامل األهلية التبرع بأحد أعضائه شريطة الموافقة الخطية

موزة فريد

أص��درت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصال��ح الئح��ة 
تنفيذية بشأن نقل وزراعة األعضاء البشرية تحظر 
نق��ل وزراعة األعضاء البش��رية إال طبق��ًا لألحكام 
المنص��وص عليها ف��ي القانون، كم��ا يحظر نقل 

وزرع األعضاء بما يؤدي الى اختالط األنساب.
وأق��رت الالئح��ة كذلك حظر وبيع وش��راء األعضاء 
البشرية بأية وس��يلة كانت والتي ال يجوز فيها أن 
يتقاض��ى المنقول منه العضو البش��ري أو ذووه أو 
ورثت��ه أو أي ش��خص أو طرف آخر مقاب��اًل ماديًا أو 
غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل 
أو بمناسبته ، كما يحظرعلى الطبيب المتخصص 

إجراء العملية عند علمه بذلك.
ويحظر على المؤسس��ة الصحي��ة مزاولة عمليات 
نقل وزراعة األعضاء البش��رية إال بناء على تصريح 
تصدره الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة وعل��ى موافق��ة اللجنة المركزي��ة إلدارة 
وتنظي��م عمليات نق��ل وزراعة األعضاء البش��رية 
المنش��أة وتكون مدته س��نة قابلة للتجديد لمدد 

أخرى مماثلة.
المص��رح  البش��رية  األعض��اء  التصري��ح  ويح��دد 
للمؤسس��ة الصحية إجراء عملي��ات النقل والزراعة 
بش��أنها، وذلك وفق��ًا لالش��تراطات والمواصفات 
المنص��وص عليه��ا ف��ي ه��ذه الالئح��ة، واليت��م 
تجدي��د التصريح إال إذ ثبت للجنة المركزية التزام 
المؤسس��ة الصحية بمعايير الج��ودة المقررة في 

هذا الش��أن ومايجب أن يتس��م به تنظيم عمليات 
النقل والزراعة من شفافية.

كما يجب أن تتوفر في األطباء المزاولين لعمليات 
نق��ل وزراعة األعض��اء البش��رية الدراي��ة الكاملة 
بهذا النوع م��ن العمليات وعليه��م اتباع القواعد 
واألصول الطبية المتعارف عليها في هذا الش��أن، 
ويش��كل في كل مؤسس��ة صحية فري��ق طبي من 
ذوي الخب��رة اإلدارية والفنية في مجال نقل وزراعة 
اإلعضاء البش��رية يختص بتنظي��م وإدارة عمليات 
النقل والزراعة التي تواف��ق عليه اللجنة المركزية 
بترش��يح م��ن المؤسس��ة الصحي��ة ويرأس��ه إحد 
األطباء من هذا الفريق ليكون مديرًا لبرنامج النقل 

والزراعة ومسؤاًل عن عدة أمور.
الطبي��ة  الخدم��ة  أداء  تحس��ين  ش��أنها  وم��ن 
واالجتماعي��ة للمتبرعين والموصي��ن والمتلقين 
»المرض��ى بم��رض جس��يم يهدد حيات��ه ويحتاج 
لزراعة عضو بش��ري ل��ه إلنقاذ حيات��ه«، وتذليل 
العقب��ات امام برنامج النقل وال��زراع لتنفيذه على 
الوج��ه األكمل م��ع تمثيل برنامج النق��ل والزراعة 
ام��ام اللجن��ة المركزية وس��ائر الجه��ات الطبية 
واإلدارية ذات الصلة  باالضافة لتقييم أداء الفريق 

الطبي في المؤسسة الصحية.
أم��ا بخصوص نق��ل وزراعة األعضاء البش��رية من 
األحياء فيحظر نقل عضو من جسم شخص حي ولو 
كان ذلك بموافقته إذ كان في ذلك تعطيل له عن 

واج��ب أو يفضي الى موت صاحبه أو فقد جس��مه 
ألح��د وظائف��ه الحيوي��ة أو يعرض حيات��ه لخطر 
جس��يم ، ويحظر نقل عضو بشري لزرعه في جسم 
ش��خص حي آخر إال لض��رورة تقتضيها المحافظة 
لى حياته على أن يكون النقل هو الوس��يلة المثلى 
لمواجه��ة تل��ك الضرورة وفق��ًا لما تق��ره اللجنة 

الثالثية.
ويجوز للش��خص كامل األهلية قانونًا التبرع بأحد 
أعضائه بش��رط أن يكون رض��اه صحيحًا وأن يوقع 
إق��رارًا كتابي��ًا بذل��ك يتضمن بيان��ات كافية عن 
العضو البش��ري المتبرع به ويشهد عليه شاهدان 
كام��ال األهلية، ويج��وز للمتبرع قبل إج��راء عملية 
نقل العضو البش��ري أن يرجع في تبرعه دون قيد 
أو شرط وال يجوز للمتبرع استرداد العضو البشري 
ال��ذي تم اس��تئصاله من��ه بعد أن تب��رع به وفقًا 

للقانون وأحكام الالئحة.
كم��ا يحظر بالنس��بة لنقل األعضاء البش��رية بعد 
الوف��اة من جثة متوفى إال بعد ثبوت الوفاة ثبوتًا 
يقينيًا تس��تحيل بعده عودته للحياة ويحظر النقل 
للمتوف��ى إذ كان يترتب على ذلك إحداث تش��ويه 
ظاه��ر فيها يؤدي إل��ى امتهان حرم��ة المتوفى، 
ويجوز نقل عضو من جثة متوفى بش��رط الحصول 
عل��ى موافقة أقرب األش��خاص إليه حت��ى الدرجة 
الثاني��ة ف��إذا تعددت األق��ارب في مرتب��ة واحدة 

وجبت موافقة غالبيتهم.

ويجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة 
الثالثية نقل عضو بش��ري من جثة متوفى س��واء 
كان معل��وم الش��خصية أو مجهوله��ا لزرع��ه في 
جس��م حي في حاجة ضرورية له��ذا العضو إلنقاذ 
حياته وذلك بشرط أال يكون المتوفى قد اعترض 
على النقل حال حيات��ه أو يكون أقاربه المنصوص 

عليهم لم يوافقوا على النقل بعد وفاته.
ويش��ترط أن يتواف��ر بالمؤسس��ة الصحي��ة التي 
تج��رى فيها عمليات زراعة الكل��ى وجود فريق من 
األطباء على مس��توى عاٍل من التأهيل وفريق من 
التمريض المدرب مع تواجد أجهزة لغس��يل الكلى 
اليق��ل عددها عن ثالث��ة مع إمكاني��ة عمل الحد 
األدنى من المناظير للمسالك البولية وعمل منظار 

للحالب إذا اقتضت الحاجة لذلك.
كما يجب أن تتوافر في المؤسس��ة الصحية إلجراء 
عمليات زراعة الكبد أو البنكرياس أو األمعاء وحدة 
مناظي��ر متقدم��ة للجهاز الهضمي تش��تمل على 
المنظار العلوي والس��فلي للجهاز الهضمي وعالج 
الدوال��ي ع��ن طري��ق المنظار م��ع إمكاني��ة عمل 
القنوات المرارية التشخيصي والتداخلي والعالجي.

ويحظر إنشاء مركز لزراعة األمعاء إال في المؤسسة 
الصحي��ة المص��رح له��ا بعملي��ات زراع��ة الكبد، 
كما يحظر إنش��اء مركز لزراع��ة البنكرياس إال في 
المؤسس��ة الصحية المصرح له��ا بعمليات زراعة 

الكبد أو الكلى.

»العمل«: دوام المراكز 
والمعاهد التأهيلية في 

مجال اإلعاقة 25 أكتوبر
أعلن��ت وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية عن ب��دء الدوام 
الفعلي للهيئ��ات اإلدارية والتعليمي��ة والفنية في المراكز 
التأهيلية، اعتبارًا من يوم أمس األول األحد بنس��بة %100، 

ودوام الطلبة األحد المقبل.
وأك��د وزير العم��ل جميل حميدان في تعمي��م إداري أن بدء 
الدوام ف��ي المراكز والمعاه��د التأهيلية ف��ي مجال خدمة 
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة يأت��ي بع��د اتخ��اذ سلس��لة من 
اإلجراءات والتدابير الوقائية لضمان صحة وس��المة الجميع 
في هذه المؤسس��ات الحكومي��ة واألهلي��ة والخاصة، حيث 
ت��م اس��تكمال كافة الفحوص��ات الطبية للهيئ��ات اإلدارية 
والتعليمية والفنية، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع انتش��ار 

الفيروس حفاظًا على صحة الجميع.
وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنس��يقية، برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء، بش��أن الع��ام الدراس��ي 2020-2021 للم��دارس 
الحكومي��ة والمراك��ز التأهيلية العاملة في مج��ال اإلعاقة، 
وحرصًا على ضمان استمرار التحصيل التأهيلي واألكاديمي 
والمهني لألش��خاص من ذوي اإلعاقة ف��ي مختلف المراحل 
العمرية، مع اتخاذ كافة اإلج��راءات االحترازية الالزمة للحد 

من انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(.
وح��دد التعمي��م اإلداري الضواب��ط واالش��تراطات لعملية 
التأهيل، وذلك بتنظيم عملية جلسات التأهيل للمستفيدين 
المسجلين في المركز بحيث ال يتجاوز عدد الطلبة في الفصل 
الواحد عن س��تة طالب لكل أخصائي مع الحرص على تغيير 
كمام الوجه الواقي والقفاز للمدرب مع كل مستفيد، وتشجيع 
مواصلة التأهيل االفتراضي وتعزيزه بمختلف الوس��ائل مع 
إمكاني��ة الدمج بين التأهيل الصف��ي واالفتراضي وفقًا لما 
يحدده نوع البرنامج مع االلتزام بالش��روط والضوابط التي 
تحددها التعاميم الصادرة والمنظمة بهذا الش��أن، إضافة 
ال��ى القيام بما يلزم لتحقيق التواصل التفاعلي بين الطلبة 
والمعلمين من خالل المنظومة اإللكترونية، بحيث يتمكن 
الطلب��ة الذين ال يحضرون الدروس بالفصول من متابعتها 
بش��كل منتظم ف��ي منازلهم، فضاًل عن ت��رك الخيار ألولياء 
األم��ور في حض��ور أبنائه��م الطلب��ة للدراس��ة بالمركز أو 

االستفادة من خيار التعلم عن ُبعد.

 »الجرائم اإللكترونية«: إجراءات بحق 
حسابات مشبوهة يديرها إرهابيون في الخارج

ص��رح مدير ع��ام اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألم��ن االقتصادي 
واإللكتروني أن »عمليات البحث والتحري، التي تم مباشرتها في أعقاب 
رصد ومتابعة حس��ابات مش��بوهة عل��ى مواقع التواص��ل االجتماعي، 
تس��تهدف إث��ارة الفتن��ة وتهديد الس��لم األهلي والنس��يج االجتماعي 
وزعزع��ة األمن واالس��تقرار في مملكة البحرين«، أش��ارت إلى أن »هذه 
الحس��ابات، ت��دار من خ��ارج البالد، وم��ن قبل ش��خصيات محكومة في 

قضايا إرهابية وهاربة خارج البالد«.
وأش��ار إلى أن »الحسابات المذكورة، تتعمد نش��ر الفتنة والفرقة بين 
مكونات المجتمع وتش��ويه صورة مملكة البحرين واإلساءة إليها، على 
خلفية توقيع إعالن تأييد السالم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل«، 

مضيفًا أنه »سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن هذه الحسابات وما 
تبث��ه من مضامين مخالفة للقانون ومباديء الس��لم األهلي والنس��يج 

االجتماعي«.
وش��دد مدير ع��ام اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني على »ضرورة عدم التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات 
المسيئة لألمن االجتماعي البحريني، إذ سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ض��د كل من يروج لرس��ائلها المش��بوهة«، مهيبًا »بكاف��ة المواطنين 
ومس��تخدمي مواقع التواصل االجتماعي، ضرورة توخي الحيطة والحذر، 
وتحري المصداقية عند نش��ر أي معلومة وعدم إعادة نشر ما يروج من 
ادعاءات، األمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية«.

 وزير الخارجية: البحرين تدعم كافة
الجهود لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

عق��د وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطيف بن راش��د الزيان��ي، عبر 
االتصال اإللكترون��ي المرئي، أمس اجتماعًا م��ع وكيل األمين العام 
لألمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب  فالديمير فورونكوف، بحضور وكيل 
الوزارة للش��ؤون الدولية الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، 
والسفير جمال الرويعي المندوب الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة 

في نيويورك.
وأك��د وزي��ر الخارجية اعت��زاز البحرين بالتعاون المس��تمر مع مكتب 
األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، مشيًدا بالجهود الفاعلة التي يقوم 
به��ا المكتب ف��ي مواجهة اإلرهاب ب��كل صوره وأش��كاله ومكافحة 
تمويله، مش��دًدا على ض��رورة الدفع بالتعاون القائ��م بين المملكة 
واألم��م المتحدة نحو آفاق أرحب لتجفيف منابع اإلرهاب وردع كل من 

يدعم التنظيمات اإلرهابية أو يمولها.
وأك��د أن اإلره��اب يمثل أح��د التحدي��ات الخطيرة الت��ي تواجه دول 
المنطقة والعالم أيضًا لما له من تأثيرات على االس��تقرار واالقتصاد 
والمجتمع��ات، األم��ر ال��ذي يتطل��ب تعاونًا ش��اماًل ومس��تمرًا من 
المجتم��ع الدولي لمواجهة المليش��يات اإلرهابية التي تس��عى بكل 
الس��بل إل��ى تحقيق أهدافها ومصالحها على حس��اب اس��تقرار وأمن 
ال��دول والمجتمعات، موضحًا أن البحرين تدعم كافة الجهود الرامية 

لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة والعالم. 
من جانبه، أش��اد فورونكوف بالجهود التي تبذلها البحرين لمواجهة 
خط��ر العنف والتطرف واإلرهاب، وما تتخذه من إجراءات مهمة لدعم 

األم��ن والس��لم في المنطق��ة والعال��م، مؤكًدا ح��رص مكتب األمم 
المتحدة لمكافحة اإلرهاب على تعزيز العمل المش��ترك مع المملكة 
بما يحقق تطلعات المجتمع الدول��ي للقضاء على اإلرهاب والوصول 
إل��ى عالم أكثر أمنًا واس��تقرارًا، مش��يرًا إلى أن اإلرهاب مازال يش��كل 
تهدي��دًا خطيرًا للبش��رية، وأن المكت��ب األممي س��وف يواصل بذل 
جه��وده بالتعاون مع دول العالم لمكافحة اإلرهاب كإحدى األولويات 

المهمة لألمم المتحدة.

 وكيل الخارجية: البحرين وجهة
لالستثمارات ومنصة للتكنولوجيا الرقمية

ترأس وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية 
الدكت��ور الش��يخ عبداهلل ب��ن أحم��د آل خليفة 
االجتماع الخامس للمش��اورات السياس��ية بين 
المملك��ة والياب��ان، وال��ذي عق��د أم��س، عبر 
االتصال ا المرئي، بينما ترأس الجانب الياباني 
مس��اعد وزي��ر الخارجية، والمدي��ر العام إلدارة 
إفريقي��ا والش��رق األوس��ط، الس��فير الممث��ل 
الخاص ألفغانس��تان وباكس��تان كاتسوهيكو 
تاكاهاش��ي.  وتناول الجانبان خ��الل االجتماع 
الس��بل الكفيل��ة بتعزي��ز وتنمي��ة العالق��ات 

الثنائية، والقضايا محل االهتمام المشترك.
وأوضح الدكتور الشيخ عبداهلل أن هناك العديد 
من الف��رص االس��تثمارية الواع��دة والمتاحة 

للبلدي��ن الصديقين، مبين��ًا أن البحرين وجهة 
مثالي��ة لالس��تثمارات والخدمات اللوجس��تية، 
ومنصة للتكنولوجيا الرقمية، منوهًا إلى الزيارة 
السامية والتاريخية، التي قام بها حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى، إلى اليابان عام 2012، وشكلت 

نقلة نوعية في مجمل العالقات الثنائية.
وأش��ار إلى جهود المملكة في تحقيق الس��الم 
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، والعمل 
عل��ى تعزي��ز االزده��ار، من خ��الل االس��تثمار 
ف��ي العنصر البش��ري، وتنفيذ أه��داف التنمية 
المستدامة، داعيًا إلى تكثيف التعاون الثنائي، 
لمواجهة تداعي��ات فيروس كورونا )كوفيد19( 

المس��تجد.ومن جانب��ه، أع��رب مس��اعد وزي��ر 
الخارجي��ة الياباني، ع��ن تطلع ب��الده لتطوير 
التع��اون مع البحرين، مش��يدًا ب��دور المملكة 

البناء في إحالل السالم واالستقرار اإلقليمي.
كما عقد االجتماع الرابع للحوار األمني الشامل 
بين البلدين، بمش��اركة ممثلين عن قوة دفاع 
ف��ي  ونظرائه��م  الداخلي��ة،  ووزارة  البحري��ن، 
اليابان، حيث تم اس��تعراض السياسات األمنية 
والدفاعية المشتركة، فضاًل عن تبادل وجهات 

النظر حول أبرز األوضاع والتطورات الجارية.
وأكد الجانبان أهمية مكافحة اإلرهاب، بمختلف 
أش��كاله، وتجفيف منابع تمويل��ه، وإدانة كافة 

5 وفيات بـ»كورونا«.. والحاالت األعمال التي تهدد سالمة المالحة البحرية.
 القائمة تتراجع لـ3981

كش��فت وزارة الصحة عن تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا 
اإلثني��ن، لمواطنتي��ن ) 72 عام��ًا، 86 عام��ًا( ، ومواطني��ن 
)61 عام��ًا، 63 عامًا(، ووافد 52 عام��ا، ليرتفع عدد الوفيات 
بالفيروس إلى 280 حالة، وأعربت الوزارة عن تعازيها ألسر 

المتوفين وكافة أهلهم وأقاربهم.
وأعلن��ت الصحة أن »الفحوص��ات البالغ��ة9627 أمس، 12  
أظهرت تس��جيل 334 حالة جدي��دة منها 101 حالة لعمالة 
واف��دة، و223 حال��ة لمخالطين لحاالت قائم��ة و10 حاالت 
قادمة م��ن الخارج، كم��ا تعافت 438 حال��ة ليصل إجمالي 
الح��االت المتعافي��ة إل��ى 71687«.وأضاف��ت أن »الحاالت 
القائم��ة تح��ت العناي��ة بل��غ 51، والح��االت الت��ي يتطلب 
وضعه��ا الصحي تلقي العالج 91 حال��ة، في حين أن 3930 
حالة وضعها مس��تقر من إجمالي الح��االت القائمة البالغة 

3981 حالة«. وأجرت الوزارة »1557638 فحصًا طبيًا«.
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انضمام خريجي الفني 
لـ»البكالوريوس« بالجامعة

أك��دت الحكوم��ة أن خريج��ي برنامج التعلي��م الفني 
والمهن��ي المط��ور بإمكانه��م التح��ول إل��ى برام��ج 
البكالوريوس في جامع��ة البحرين متى حققوا معداًل 

تراكميًا أعلى من )2.33 من 4.00(.
وأش��ارت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة بش��أن 
السماح بقبول خريجي برنامج التعليم الفني والمهني 
المطور )الفرع التخصصي( ف��ي جامعة البحرين، إلى 
أن الجامعة تقب��ل طلبة الثانوية الصناعية والتجارية 
خريجي المس��ار المتقدم في برام��ج كلياتها العملية 
والتعلي��م  المعلوم��ات  وتقني��ة  الهندس��ة  ككلي��ة 
التطبيق��ي، وتش��جع التح��اق طلبة التعلي��م التجاري 
والصناعي المتقدم، ببرام��ج كلية التعليم التطبيقي 
التي ت��م تأسيس��ها لصالحه��م دون غيره��م، ويتم 
تحدي��د المتطلب��ات المس��بقة لاللتحاق بالتنس��يق 
والتشاور بين وزارة التربية وجامعة البحرين عبر لجنة 

التنسيق المشتركة بينهما.

دعم كهرباء المؤسسات 
الصغيرة بـ 24 مليون دينار

كش��فت الحكومة أن كلفة دعم الكهرباء لصغار التجار 
أصحاب المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة تجاوزت 
24 ملي��ون دينار العام الماضي، الفت��ة إلى أنها تدعم 
ش��ريحة االس��تهالك غير المنزلي للكهرباء حتى 5 آالف 
وح��دة، وأن أكث��ر م��ن 80% من تلك المؤسس��ات تقع 

ضمن هذه الشريحة.

 25 مليون دينار كلفة
تأجيل أقساط اإلسكان 6 أشهر

كش��فت الحكوم��ة أن كلفة تأجيل أقس��اط 
قروض بنك اإلس��كان لمدة س��تة أشهر قد 
تبل��غ 25 ملي��ون دينار، حيث أص��در مجلس 
ال��وزراء ق��رارًا بتأجي��ل االس��تحقاقات م��ن 
الق��روض ابت��داء م��ن أبريل 2020، أس��وة 
بالمنتفعين من برنامج »مزايا« المشمولين 
في تعميم مصرف البحرين المركزي الصادر 

في 19 مارس.
ج��اء ذل��ك ف��ي رد الحكوم��ة عل��ى االقتراح 
بوقف اس��تقطاع أقس��اط قروض اس��تبدال 

المعاش��ات وقروض اإلس��كان للمتقاعدين 
م��ن المواطني��ن دون أرباح ل�6 أش��هر نظرًا 
للظروف الطارئة بسبب فيروس كورونا حيث 
أوضح��ت أن تلك القيمة تش��مل األقس��اط 
التملي��ك  خدمت��ي  لمنتفع��ي  الش��هرية 
والتمويل وكذلك األجرة الشهرية المحصلة 
من منتفعي خدمة الس��كن المؤقت خالل 6 
أشهر فقط. وقالت إنه يتعذر وقف استقطاع 
ق��روض اس��تبدال المعاش��ات لم��ا لها من 

تأثير سلبي على موارد صندوق التقاعد.
 استمالك موقع 

بالسهلة إلنشاء مدرسة
أكدت الحكومة سعيها الس��تكمال إجراءات استمالك 
موقع تعليمي في منطقة السهلة ليتم إنشاء مدرسة 
جديدة ضمن الحاجة اإلنش��ائية المس��تقبلية لخدمة 
المنطق��ة والمناط��ق القريبة منها، مت��ى ما توافرت 

االعتمادات المالية.
 وبينت في ردها على اقتراح بإنش��اء مدرسة إعدادية 
للبنين لمناطق الس��هلة الش��مالية وأبوقوة وسرايا 2 
وجبلة حبشي، أن طلبة تلك المناطق يتلقون تعليمهم 
في مدرسة السهلة اإلعدادية للبنين، كما يتلقى طلبة 
جبلة حبشي تعليمهم في مدرسة جدحفص اإلعدادية 
للبنين، حي��ث تبلغ الكثافة الطالبية في الصف الواحد 
ما بين )31 -35( طالبًا وذلك ضمن المعيار المعتمد 

للكثافة الطالبية لدى الوزارة.

إنجاز »التصلب اللويحي« 2021

أش��ارت الحكومة ف��ي ردها على االقتراح برغبة بش��أن 
إدراج م��رض التصل��ب المتعدد ضمن فئ��ات األمراض 
المزمن��ة، إل��ى أنه قد ت��م إدراج الم��رض ضمن فئات 
األم��راض المزمنة منذ ديس��مبر 2019، وأش��ارات إلى 
أنه تم البدء في إنشاء مركز متخصص لمرض التصلب 

اللويحي ومن المتوقع أن يتم االنتهاء منه 2021.

1.5مليون دينار تسويات مستحقات الرياضيين المتأخرة

كش��فت الحكومة أن وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة قد نجحت في تسوية جزء كبير من 
المس��تحقات المتأخرة لالعبي��ن والمدربين 
الوطنيي��ن في األندية، حي��ث تم إيداع قرابة 
1.5 مليون دينار في حس��ابات المس��تحقين 
المكتمل��ة طلباته��م والبال��غ عددهم 454 

شخصًا.
وأشارت الحكومة في ردها على اقتراح صرف 

المكاف��آت والمس��تحقات المتأخرة لالعبين 
والمدربين الوطنيين في األندية، إلى انضمام 
38 ناديًا محليًا للمبادرة الوطنية لسداد كافة 
مستحقات الرياضيين الثابتة لديها، كما تم 
فتح باب اس��تقبال طلبات التسجيل ألصحاب 
الحقوق من الالعبي��ن والمدربين واإلداريين 
والفنيي��ن، وت��م اس��تالم 2354 طلب��ًا على 
مدار 8 ثمانية أيام متتالية بغرض الس��داد، 

مع فت��ح الب��اب للرياضيي��ن الحقًا لتس��ليم 
الحكومة  الثبوتية، وأوضح��ت  مس��تنداتهم 
أن وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة تلجأ إلى 
التحكيم كأح��د الطرق القانوني��ة المعتبرة 
والناجزة للفصل في المنازعات الناشئة، أثناء 
بحث ملفات المس��تحقات، حي��ث تم الفصل 
في أكثر م��ن 200 منازعة ع��ن طريق هيئة 

التحكيم المشكلة لهذا الغرض.

 118.7 مليون دينار دعم الكهرباء 
للمواطن بمسكنه األول في 2019

كش��فت الحكومة أن هيئ��ة الكهرب��اء والماء تش��تري الكهرباء من 
شركات القطاع الخاص المنتجة لها، وتبيعها للمستهلك بأسعار أقل 
من قيمتها الحقيقية نتيجة للدعم الكبير لهذه الخدمة، والبالغ 118 
ملي��ون و712 ألف دينار، للمواطن في مس��كنه األول العام الماضي، 

منها 90 مليونًا و127 ألفًا للشريحة األولى وحدها.
ج��اء ذلك في اعتذارها عن االقتراح برفع نس��بة اس��تهالك الكهرباء 
للمواطن في مس��كنه األول في الش��ريحة األولى م��ن )3000( وحدة 
إلى )6000( وحدة، والش��ريحة الثانية من )6001( وحدة إلى )7000( 

وحدة لفترة ثالثة شهور )يونيو ويوليو وأغسطس( من كل عام، حيث 
نوهت بأن أس��عار ش��راء الكهرباء من القطاع الخاص ترتفع س��نويًا 
بص��ورة مضطردة في حين تباع للمواطنين بأس��عار ثابتة، ما يعني 

زيادة الدعم سنويًا.
وقال��ت إن تطبيق االقتراح س��يؤدي إل��ى زيادة اس��تهالك الكهرباء 
وسيشجع على اإلسراف في اس��تخدامها، كما سيضغط على مكونات 
الش��بكة بما يزي��د احتماالت حدوث انقطاعات ف��ي الخدمة وبالتالي 

زيادة ميزانية أعمال الصيانة واإلصالح. مركز صحي بقاللي في 2023
قال��ت الحكومة إنه من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذ 
رس��ومات ومناقص��ات وترس��يات إنش��اء مرك��ز صحي 

بمنطقة قاللي خالل النصف الثاني من 2020.
كم��ا توقع��ت في رده��ا على االقت��راح برغب��ة أن يتم 

االنتهاء من المشروع في غضون 2023-2022.

 آل عباس يوجه أول سؤال 
نيابي بالدور الثالث لإلسكان

عم��ار  النائ��ب  وج��ه 
أول س��ؤال  آل عب��اس 
نيابي في دور االنعقاد 
اإلس��كان  لوزير  الثالث 
عن تأثي��رات تداعيات 
موع��د  عل��ى  كورون��ا 
بدء بناء مش��روع شرق 
وعن  اإلس��كاني  سترة 
بالدفعة  الوحدات  عدد 
تس��ليم  وموعد  األولى 
الدفعة الثانية والثالثة 

عمار آل عباس وموعد التسليم.

أيمن شكل

أيمن شكل

أيمن شكل

حسن الستري

حسن الستري

حسن الستري

أيمن شكل

 الحكومة: تحديد مساحات الوحدات
يؤثر على تنفيذ مشاريع »اإلسكان«

حّذرت الحكومة من إقرار مشروع بقانون نيابي 
يلزم وزارة اإلس��كان بعدم بناء وحدة س��كنية 

تقل مساحتها عن 250 مترًا.
وذكرت أن القانون س��يترتب عليه المس��اس 
بقدرة الوزارة على تنفيذ المشروعات اإلسكانية 
ترتب��ط  ومتباين��ة،  وف��ق ش��رائح متع��ددة 
بالمخطط��ات العمراني��ة وظ��روف المناط��ق 
المخططة للتعمير وفقًا ألحكام القرار رقم 76 
لس��نة 2018 بإصدار االش��تراطات التنظيمية 

التي تطبق على المشاريع اإلسكانية.

وبينت الحكوم��ة أن تحديد مس��احة الوحدات 
الس��كنية التي تقّدمها الوزارة للمواطنين هو 
أم��ر تنظيمي تكفله الق��رارات المنفذة وليس 
نّص القانون. وبش��أن المش��روع النيابي برفع 
فت��رة س��اعتي الرعاية لألم العامل��ة بالقطاع 
الخ��اص إل��ى مدة عامي��ن، اعتب��رت الحكومة 
القان��ون ف��ي غير صال��ح إدماج المرأة بس��وق 
العم��ل، وطلب��ت م��ن مجل��س الن��واب إعادة 
النظ��ر فيه. كما وافقت الحكومة على مش��روع 
بقانون بتعديل الم��ادة 3 من قانون التأمين 

االجتماعي الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 24 
لسنة 1976، والذي يتضمن شمول أفراد أسرة 
صاحب العمل الذي��ن يعلمون معه ويعولهم 
فعاًل ف��ي التغطي��ة التأمينية وه��م الزوجات 
واألبناء واإلخوة دون سن 18 والبنات واألخوات 
غي��ر المتزوج��ات والوال��دان. وفيم��ا يتعل��ق 
بالمش��روع النيابي باس��تحقاق العضو البلدي 
للمكافأة من تاريخ تعيين��ه، وليس من تاريخ 
القس��م، ردت الحكوم��ة بأن المكافإة ليس��ت 

راتبًا، وإنما مقابل أعمال فعلية للبلدي.

الورثة غير مسؤولين عن دين مورثهم

طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون شوري يسمح للدائنين 
وورثتهم بتقديم طلب افتتاح إجراءات اإلفالس ضد التاجر أو ورثته، 
إذا اعت��زل التجارة أو توفي وهو في حالة عجز وكانت قيمة التزاماته 
المالي��ة تتجاوز قيمة أصول��ه. كما يجوز تقديم الطل��ب من التاجر 

وورثته، مفيدة أن الورثة غير مسؤولين عن دين مورثهم.
وبحسب القانون الحالي، فإن اإلجراءات تقدم من الدائنين وورثتهم 

ضد التاجر فقط، وال يجوز تقديم الطلب من التاجر وورثته.
وبين��ت الحكومة أن طل��ب افتتاح إجراءات اإلف��الس ضد التاجر بعد 
وفاته أو اعتزاله التجارة اس��تثناء على األصل، ألن التاجر المتوفى أو 
الذي اعتزل التجارة غير خاضح ألحكام قانون إعادة التظيم واإلفالس.

ولفت��ت الحكومة إل��ى أن الورثة قد ال يكونون م��ن التجار، وتكليف 
الدائنين بتوجي��ه طلب اإلفالس ضد الورثة يجع��ل االفتتاح مرهقًا 

على الدائنين لصعوبة حصر الورثة ومعرفة عناوينهم.
كما أن الش��رعية اإلس��المية تفصل بين ذمة الوارث وذمة المورث، 
فال تجعل األول مس��ؤواًل عن ديون الثاني، إذ ال تركة إال بعد س��داد 
الدي��ون، ف��ال تنتقل إلى ال��وارث إال حق��وق التركة بع��د أن تصفى 
ديونها. ونبه��ت الحكومة إلى أن توجيه ش��هر اإلفالس ضد الورثة 
ال يخل��و من مس��اس بس��معتهم، إذ ال عالقة لهم بتج��ارة مورثهم 
وديون��ه ليتم اختصامهم، أو الظهور ف��ي مركز المدين الذي يعاني 

صعوبات مالية.

 الحكومة لـ»النواب«: أعطوا القوانين 
فرصة تطبيق للتأكد من مالءمتها

طلب��ت الحكومة إعادة النظر في مش��روع قانون ش��وري يتعلق بتعديل 
بع��ض أحكام قانون تش��جيع وحماية المنافس��ة رقم 31 لس��نة 2018، 
داعي��ة إلى ضرورة إتاحة الفرصة في تطبي��ق أي قانون للتأكد من مدى 
مالءمت��ه في تحقيق أهدافه عن��د تطبيقه وذلك قبل اللج��وء إلى إدخال 
أي تعديالت علي��ه. وأكدت الحكومة أنه ال يوجد تكرار األحكام بين نص 
الم��ادة 4 و5 من القانون النافذ إلج��راء أي حذف أو تعديل، الفتة إلى أن 
األص��ل في الش��هادة هو تحليف الش��هود، والقصد من ذل��ك هو تحفيز 

الشاهد على اإلدالء بالحقيقة وعدم التضليل وردعه عن شهادة الزور.

وأوضحت الحكومة أن شروط سماع دعوى المسؤولية المدنية المنصوص 
عليها في الفقرة رقم 1 من المادة 52 من القانون النافذ أدق داللة وأكثر 
وضوحًا مما يتعين اإلبقاء عليها وإعادة النظر في النص الوارد بمش��روع 
القان��ون. وذكرت أن غاية النص من إعط��اء لجنة التحقيق االختصاصات 
الواردة في المادة 43 من قانون تش��جيع وحماية المنافسة ومعاقبة من 
يخالفها إنما يهدف إلى تفعيل دور هذه اللجنة الس��تظهار الحقيقة من 
وراء التحقي��ق، وال يع��د تجرم��ًا أي من أحكام هذه الم��ادة بموجب نص 

المادة 52 فقرة 2 من ذات القانون خروجًا على السياسة التشريعية.
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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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توقيت 
حديث 

األمير بندر

من األمور المثيرة للس��خرية م��ا يزعمه البعض أن الغاية من 
حديث الرئيس الس��ابق لالس��تخبارات الس��عودية وس��فيرها 
الس��ابق ل��دى واش��نطن األمير بن��در بن س��لطان عب��ر قناة 
»العربية« هو التمهيد إلعالن السعودية التطبيع مع إسرائيل. 
هذا البعض غير منتبه إلى أن الس��عودية لو أرادت اتخاذ مثل 

هذا القرار التخذته ولما التفتت.
سبب قيام األمير بندر للخروج عن صمته جاء في سياق حديثه 
وه��و انزعاجه من ردة فعل المس��ؤولين الفلس��طينيين على 
اختيار اإلمارات والبحرين طريق الس��الم وإقدامهما على إنشاء 
عالقة مع إس��رائيل تؤسس لحل القضية الفلسطينية وتوصل 
للس��الم الدائم الذي به يتوفر األمن واالستقرار الذي تحتاجه 
المنطقة كي يعيش س��كانها بالشكل الذي ينبغي أن يعيشوه 
وليتح��ول الجميع إلى مس��اهمين في تطوير الحي��اة، وليؤكد 
حرص الس��عودية على إقامة دولة للفلس��طينيين وإخراجهم 

مما هم فيه.  
ما حصل فور إعالن اإلمارات والبحرين اختيارهما نهج الس��الم 
ه��و أن المس��ؤولين الفلس��طينيين تركوا جانب��ًا كل ما ظلت 
دول الخليج العربي تقدمه لهم واختاروا نهج الس��ب والش��تم 
وتجاوزوا كل الخطوط بما فيها خط األخالق واألعراف فأساؤوا 
لإلم��ارات والبحري��ن ول��م يتأخ��روا عن اإلس��اءة للس��عودية 

لتقديرهم بأنها ستختار النهج ذاته.
وألن األمير بندر كان الش��اهد على س��عي الس��عودية لخدمة 
الفلس��طينيين والقضية الفلسطينية وتأس��يس حالة السالم 
المفضي��ة إلنت��اج الدول��ة الفلس��طينية وكان ج��زءًا من هذا 
الجه��د النبيل لذا قرر إخ��راج بعض ما يمتل��ك من معلومات 
يتوفر عليها الدليل ليظهر التناقض الذي يعيشه المسؤولون 
الفلس��طينيون ويبين كي��ف أنهم أضاعوا الكثي��ر من الفرص 
الت��ي ال تعوض والتي ه��ي نتاج تحرك قادة الس��عودية على 
مدى عدة عقود، وليقول أيضًا بأنه حان الوقت لتغيير القيادة 
الفلس��طينية التي لم تتمكن ألسباب ذكر بعضها من تحقيق 
م��ا يفي��د القضية الفلس��طينية ول��ن تتمكن من اس��تيعاب 

المتغيرات الجديدة.
ل��و أن األمير أفرج عن كل المعلوم��ات التي يمتلكها لما تأخر 
الفلس��طينيون عن الث��ورة على مس��ؤوليهم والمتاجرين في 

قضيتهم، أفرادًا ودواًل، والختاروا سريعًا نهج السالم.

هيفاء عدوان

@Haifadwanhaifa. juma@gmail .com

نقطة ضوء

علي شاهين الجزاف

@alshaheen7661ashaheen7661@gmail .com

صهيل

»النموذج البحريني«.. رسالة ملكية 
وخارطة طريق لمستقبل وطن

الش��باب.. االقتص��اد.. تداعيات جائح��ة كورونا.. ثوابت البحري��ن الوطنية.. 
مس��تقبل البحرين واالس��تثمار ف��ي التكنولوجيا الحديثة؛ عناوين رئيس��ية 
تضمنه��ا خطاب جاللة المل��ك المفدى في افتت��اح دور االنعقاد الثالث من 
الفصل التش��ريعي الخام��س، لتكون خارطة طريق وطني��ة واضحة المعالم 

لمستقبل وطن آمن ومتكاتف.
وعلى مدى س��نوات طويلة؛ كان��ت قضايا الوطن ب��كل تفاصيلها ودقائقها 
حاضرة دائمة في فكر جاللته؛ لكن اليوم، وفي ظل الظروف االستثنائية التي 
تعيشها البحرين والعالم، تكتس��ب هذه القضايا واإلشارة الملكية السامية 
له��ا أهمية خاصة، وتفتح الطريق أمام مؤسس��ات الدول��ة المختلفة للبناء 

عليها لتحقيق تطلعات وآمال المواطن.
وجاءت إش��ادة جاللته ب� »النموذج البحريني« في التعامل مع جائحة فيروس 
كورون��ا، والتي قادها بكل اقتدار س��مو ولي العهد، تأكي��دًا على قوة اإلرادة 
الوطنية التي جس��دها المواط��ن، وتجديد العزم عل��ى المواصلة والتعامل 
الفط��ن مع تحديات الظ��روف الراهنة، وه��و ما عكس جاهزي��ة الدولة بكل 

مؤسساتها التعليمية والصحية واالقتصادية.    
وإليمان جاللت��ه المطلق بطيب معدن أبناء هذا الوطن؛ وتقديرًا لمواقفهم 
النبيل��ة في األزمات والش��دائد؛ جاءت توجيهات جاللته بإنش��اء مستش��فى 
ومركز متخصص في مجال األمراض المعدية، يوثق في صرحة أس��ماء كافة 
الداعمين لحملة فينا خير، ما يعكس حرص الدولة على رد الجميل وتكريس 
مب��ادىء أهل البحرين المنبثقة من ثقافتهم العربية األصيلية في الش��دائد 

واألزمات. وإليمان جاللته أن الشباب هم عماد الوطن وبناة المستقبل؛ فقد 
كان��وا على الدوام حاضرين في فكر ورؤية القائد وراعي المس��يرة المظفرة، 
لذل��ك فقد جاءت التوجيهات الملكية الس��امية واضح��ة المعالم بأن تكون 
مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية، من أجل تحفيز مشاركتهم الفعالة في 
التطوير اإليجابي للنهضة الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة وبتكافؤ 

حقيقي للفرص. 
ولهذا فقد جاء أمر جاللته بإنشاء »صندوق األمل«، برئاسة سمو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد، الس��تثمار ودعم طاق��ات وطموحات وابتكارات الش��باب البحريني 
إلنش��اء وتمّلك األعمال والش��ركات، تأكيدًا على رؤية جاللته والعناية التي 
يوليها للشباب البحريني، ودعمهم في كل المجاالت لضمان مستقبل أفضل 

في كافة القطاعات.
وكما الش��أن المحلي؛ فقد كان الش��أن العالمي حاضرًا ف��ي خطاب جاللته، 
معيدًا التأكيد على ثوابت الموقف البحريني من القضايا اإلقليمية والدولية؛ 
والتي يأتي على رأس��ها الحفاظ على األمن الوطني اس��تنادًا لمبادئ حس��ن 
الج��وار، وتحصين المجتمع م��ن نزعات التطرف واإلره��اب وصد تهديداتها 

بكل أشكالها ومصادرها.
وألن فلس��طين لم تغ��ب يومًا عن اهتم��ام وعناية جاللته؛ فق��د تم تأكيد 
الموق��ف البحريني م��ن القضية الفلس��طينية، والقائم على مبادرة الس��الم 
العربي��ة، وص��واًل لح��ل الدولتين وإقام��ة الدولة الفلس��طينية المس��تقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية، ما يسهم في تعزيز األمن والسالم العالمي.

فلسطين.. وحقائق بندر بن سلطان

األمير بندر بن س��لطان كش��ف في لقائ��ه مع »العربية« المخفي من أس��رار 
القضية الفلسطينية التي ظلت حبيسة القلوب واألدراج لسنوات طويلة، فبين 
س��موه خالل اللقاء كيف كانت تتم المتاجرة بقضي��ة العرب األولى من قبل 

القيادات الفلسطينية.
لم يقابل ما صرح به األمير بندر أي ردود فعل تذكر من القيادة الفلسطينية 
التي ظلت ألسابيع تنقم على اتفاقية السالم اإلماراتية اإلسرائيلية، واتفاقية 
إعالن تأييد الس��الم البحرينية اإلس��رائيلية، حيث سعت القيادة الفلسطينية 
إلى تأليب قلوب بعض العرب على اإلمارات والبحرين، وكأن هذه القيادة هي 

الوحيدة التي قدمت التضحيات في سبيل فلسطين وشعبها الشقيق.
ولك��ن عندم��ا واجه األمير بندر بن س��لطان القيادات الفلس��طينية وكش��ف 
ف��ي برنامج »العربية« األس��رار والحقائق على مدى ثالثة أج��زاء كانت تلك 
القي��ادات ص��ٌم بكٌم عمٌي، العتق��ادي بأنهم ُصدموا من ثق��ل المتحدث هو 
األمير بندر بن س��لطان وما أدراك ما بندر بن سلطان، وأيضًا أن أغلب أعضاء 
الس��لطة الفلس��طينية على علم ربما بتلك الحقائق ولكن ليس بهذا العمق 
الذي كش��ف عنه األمير بندر، مما قد يتس��بب لهم بخس��ائر معنوية ومادية 
بال��ذات من جهات ودول دأبت على دعم الس��لطة، لذلك كانت ردود فعلهم 

باختصار.. ال شيء.
وطبع��ًا الط��رف اآلخر – إلى جانب الس��لطة الفلس��طينية – وهما »اإلخوان« 
ونظ��ام طه��ران، فأقصى ما حاول��ه إعالمهما فعله هو أن ُيسيس��وا مقابلة 

األمي��ر بندر لصالح تطبيع قريب بين الس��عودية وإس��رائيل، وأن األمير بندر 
يمه��د لذل��ك، فابتعد هذا اإلعالم ع��ن مضمون الحقائق التي كش��ف عنها 
األمي��ر فل��م يحاولوا الحصول على نفي لها لعلمهم الت��ام أن األمير بندر بن 
س��لطان هو أقرب المقربين وأكث��ر المطلعين على حقائ��ق وخبايا القضية 
الفلس��طينية، لمالزمته الطويلة ألصحاب القرار سواء في الطرف األمريكي أو 
العربي، لذلك أقصى ما اس��تطاع هذا اإلعالم فعل��ه هو االلتواء على حقائق 

األمير بندر ومحاولة إثبات وجود تطبيع قريب بين السعودية وإسرائيل.
 س��بق وأن أكدنا أن الس��عودية إن أرادت التطبيع فلن تس��تأذن غيرها فيه 
فه��ذا قرارها لوحدها، ولكن محور الحديث هنا هو ما كش��ف عنه األمير بندر 
بن سلطان من كمية الفرص الذهبية لقيام دولة فلسطينية والتي ضيعتها 
القي��ادات الفلس��طينية الواح��دة تل��و األخرى وعل��ى مدى عق��ود، فأحرجت 
بتصرفاتها الس��عودية في مواقف كثيرة والتي لم يكن أمامها سوى الوقوف 
المتك��رر مع تلك القيادات رغم علمها بأنها مواقف خاس��رة خاصة للش��عب 

الفلسطيني.
من المفترض اآلن وبعد مقابلة األمير بندر أن يس��توعب بعض العرب جيدًا 
ما بذلته وتبذله الس��عودية من جهود جبارة ألجل فلسطين، وأن يستوعبوا 
كذلك حجم »التجارة« التي مارس��تها القيادات الفلس��طينية لعقود من أجل 
 إبقاء الوضع على ما هو عليه، مع تأكيدها بالطبع االس��تمرار في رفع ش��عار 

»فلسطين.. قضية العرب األولى«.

ملكنا الغالي.. حفظك اهلل لشعبك

خطاب��ات جاللة المل��ك حمد حفظه اهلل ف��ي افتتاح أدوار االنعق��اد البرلمانية 
دائم��ًا تكون بمثابة »خارطة طري��ق وطنية« تضم مضامي��ن هامة وخطوطًا 

رئيسة مؤثرة في مسيرة هذا الوطن العزيز. 
جالل��ة الملك في هذه الخطابات يعل��ن دائمًا عن غاياته وتطلعاته التي يجب 
أن تتمح��ور حولها كل العمليات في البحرين، واألجم��ل أن جاللة الملك حينما 
يتح��دث، فه��و يتحدث بلس��ان كل بحريني يعي��ش على ه��ذه األرض، إذ يركز 
دائمًا على المش��اريع التنموية والنهضوية التي تعزز من مكتس��بات المشروع 
اإلصالح��ي، وتصب ف��ي اتج��اه تحقيق صال��ح الن��اس واالرتقاء بمعيش��تهم 

ومجتمعهم. 
وجاللته إذ يوجه هذه الرس��ائل الش��املة التي تحيط بكل ش��أن من ش��ؤون 
البحرين، أكان اجتماعيًا، اقتصاديًا، أمنيًا وسياس��يًا، فهو يرس��م مالمح العمل 
الذي يجب أن تتمثل به الس��لطات المعنية في البل��د، والذي بموجبه يجب أن 

تجتهد كافة القطاعات والمنظومات لتحقيق األفضل للناس. 
لفتات ملكية كريمة وسامية تتضمنها هذه الخطابات الشاملة في مضامينها 
الراقية في إنس��انيتها والمتقدمة في ريادته��ا، وأبرز ما يميز خطابات جاللته 
هي نزعتها اإلنس��انية القائمة على المحبة المطلقة تجاه أبناء شعبه، والذين 
يبادلون��ه هذا الحب والفخ��ر، فجاللته أكد في كلمته عل��ى طيبة أهل البحرين 
ونخوتهم وإنس��انيتهم وحبهم للخير واندفاعهم الق��وي باتجاه كل أمر وطني 
يخدم بالده��م، ودليل ذلك تضحياتهم وإيثارهم ومس��ارعتهم في دعم حملة 
»فين��ا خير«، والتي جاءت بعنوان صريح يعبر عن كل بحريني وكيف أنه مواطن 

»في��ه الخي��ر« دائمًا تج��اه بلده، مثاله في ذل��ك ملكه اإلنس��ان، األب الحاني، 
والقائد المحنك. 

تخليدًا إلنس��انية هذا الش��عب، أمر جاللته بإنش��اء مستشفى ومركز لألمراض 
المعدية، بقدر أهميته ومواكبته لألحداث الحالية وفي ظل مواجهتنا لفيروس 
كورونا، بقدر ما هو نصب امتنان وعرفان لهذا الش��عب، فأسماء أبنائه ستزين 
هذا الصرح الجديد، مثلما زينت أس��ماؤهم صرح ميث��اق العمل الوطني تخليدًا 

للتصويت التاريخي على مشروع جاللته اإلصالحي. 
أما شباب هذا الوطن، فموقعه أثير وعزيز في قلب الملك حمد، فهو بدأ إنجازاته 
وعطاءاته تجاه وطنه منذ كان ش��ابًا يافع��ًا، أقدم على اجتراح األفعال الكبيرة، 
وإنشاء المنظومات المؤثرة على رأسها قوة دفاع البحرين، وهاهو اليوم يمضي 
لتعزي��ز مكانة ش��باب البحري��ن، ومنحهم حاضن��ة ملكية قوية تحت مس��مى 
»صندوق األمل«، صندوق وقوده الشباب، وهدفه هو الشباب، ورؤاه المستقبلية 
معنية بالش��باب، فهم كما عبر عنهم جاللته ثروة الوطن ومستقبله، وخير من 
يؤتم��ن عليه��م وعلى صندوقهم هو نموذج الش��باب الوطني المخلص س��مو 

الشيخ ناصر بن حمد، فهو الداعم القوي للشباب واآلخذ بيدهم دومًا. 
مضامين عديدة وقوية شملتها كلمة جاللة الملك، يطول المقام إلبرازها، لكن 
ما يتألأل منها دائمًا هي تلك التي تتجلى فيها إنس��انية وطيبة وسماحة ملكنا 
العزي��ز، هي تلك التي تكش��ف لنا كيف يتعامل هذا الرج��ل العظيم مع أحبائه 

أبناء شعبه، كيف يحتضنهم، كيف يحبهم، وكيف هم في قلبه دومًا وأبدًا. 
حفظك اهلل لنا ملكنا الغالي، وسدد على طريق الخير خطاك.

يوسف محمد أحمد بوزيد

صوغة 
الغوص »1«

ش��اء اهلل تعال��ى أن أك��ون من موالي��د 1935، بم��ا يعني إني 
عايش��ت الجزء األخير من عهد الغ��وص، وكان جدي ألبي أحمد 
عبداهلل علي بوزيد غواصًا – لم يفطن فّي كوني صغيرًا – ، وأبي 
سيبًا وعادًة في قانون الغوص إذا كان األب واالبن يعمالن على 
ظهر س��فينة واحدة، أن يكون االبن هو س��يب والده الغواص، 
ليكون به رحيمًا وش��فيقًا ومحافظًا عل��ى حياته إذا » نبر« وهو 

في قاع البحر.
مدة موسم الغوص 4 أشهر وعش��رة أيام، وهذه المدة مدونة 
في قانون هذه المهنة، إال أن أحدًا لم يعرها انتباهًا، ويربطها 
بم��دة أخرى، مطبقة في قانون عدة الم��رأة إذا مات زوجها، إال 
أن المرحوم الشيخ عيس��ى بن راشد آل خليفة، األديب والشاعر 
وهرم الرياضة وشيخها، الذي إذا حضر مجلسًا البد أن يشيع في 

الجو نوعًا من المرح واالبتسام.
في محاضرة له عن الغوص، قال ما معناه أنا متعجب وال أدري 
ليش مدة الغوص 4 أشهر و10 أيام؟، »جيف« امرأة مات زوجها 
وه��ي في العدة؟، فضجت القاعة بالضحك والبش��ر يعلو وجوه 
الحاضرين، فعاًل، »ليش«، رحمه اهلل تعالى الش��يخ عيس��ى بن 
راش��د آل خليفة رحمة واسعة وأسكنه فس��يح جناته، قوله درر 

وكلماته غيث، ومثله ال يتكرر.
أيضًا شاء اهلل أن انخرط موظفًا في إدارة الهجرة والجوازات عام 
1958، وكان��ت فرض��ة المنامة الميناء البح��ري الهام، ونقطة 
التق��اء نواخذة الخليج، ثم أضيفت فرض��ة المحرق الواقعة إلى 

الجنوب من جسر الشيخ حمد كميناء رسمي ثاٍن.
تدرب��ت على العمل ف��ي فرضة المنامة، حينم��ا كان المرحوم 
الس��فير عيسى الجامع رئيس الجوازات في الموانئ، وبعد فترة 
التدريب ُعينت موظف نوبة »ش��فت« بفرضة المحرق ثم ُعين 
المرحوم محمد إبراهيم الزايد، وقبلنا كان أحمد هديب المالود 

هو الموظف الوحيد في فرضة المحرق.
ال��ذي أود الوص��ول إليه، إن س��فن الغوص ترس��و في فرضة 
المح��رق وف��ي فرض��ة المنام��ة، وتتج��ه -أي الس��فن- إل��ى 
المغاصات، وهناك يش��اهد الحاضرون حف��ل التوديع، وبعض 
السفن تغادر من السواحل القريبة من بيوت النواخذة، حيث ال 

تفتيش على سفن الغوص.
وللحديث بقية.



الصغرىالعظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 3328 المغربالظهــر05:36الشروق04:19الفجـــر 11:2405:12 العشــاءالعصــر 02:4306:42

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t

 

أولياء األمور يتساءلون متى توزع الكتب المدرسية باألحمر
على الطلبة لمس��اعدتهم على التحصيل في ظل 

الربكة الحاصلة بالمنصات التعليمية.

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

@sawsanalshaers.alshaeer@gmail.com

الرئيس التنفيذي
إبراهيم الحسيني

ealhussaini@alwatannews.net

مدير التحرير
إيهاب أحمد

معاذ عادل بوصيبع

emohd@alwatannews.net

mbusaibea@alwatannews.net

التحريـر: 17496666

اإلعالنات : 17496682

80001133
اإلشتراكات »رقم مجاني«:

الفاكس: 17496678

ص.ب: 38801

مدير المبيعات والعالقات العامة

Tue 13 Oct 2020 |  الســنة 15  |  العــدد 5421   |  الثالثــاء 26 صفــر 1442هـــ

حكومة كوريا الجنوبية تخفض إرشادات التباعد االجتماعي إلى أدنى مستوى وسط تباطؤ ملحوظ في حاالت إصابة كورونا )إفي(

 سائحة تعيد آثارًا 
مسروقة بعد 15 عامًا

أع��ادت س��ائحة كندي��ة قطع��ًا أثري��ة كانت قد 
س��رقتها من مدينة »بومبي« السياحية اإليطالية 
الواقع��ة على على جب��ل بركان في��زوف، قبل 15 

عامًا.
وأعادت الس��ائحة، التي تم تعريفها باسم نيكول 
فق��ط، ط��ردًا يحت��وي قطعتين من الفسيفس��اء 
وأجزاء من إناء فخاري وقطعة سيراميك ملونة إلى 
وكيل س��فريات في بومبي جنوب��ي إيطاليا، مرفقًا 

برسالة اعتراف.
وفي خطابها أش��ارت نيكول، التي كانت في أوائل 
العش��رينيات من عمره��ا عندم��ا زارت »بومبي« 
في ع��ام 2005، إلى أنها س��رقت القط��ع األثرية 
بسبب س��وء وضعها المالي، وذلك عقب إصابتها 

بسرطان الثدي.
وقال��ت نيكول: »من فضلكم خ��ذوا جميع القطع.. 
إنها تجلب الحظ الس��يء«، حسبما نقلت صحيفة 

»غارديان« البريطانية.
وأضاف��ت قائلة إنها ال تريد االحتفاظ بأي ش��يء 
يعود لتاريخ قديم، مش��يرة إلى أن القطع األثرية 
التي س��رقتها تتمتع ب�»طاقة س��لبية« مرتبطة 

بدمار المنطقة التي أخذت منها.
وأرفق��ت نيك��ول الط��رد بخطاب آخر م��ن زوجين 
كنديين مع أحجار مس��روقة من ذات الموقع أيضًا 
س��نة 2005، حيث أش��ارا إلى أنهم��ا أخذاها دون 
التفكي��ر باألل��م والمعان��اة لمن ع��اش في هذه 

البقعة من األرض أثناء ثوران بركات فيزوف.
ووقع ث��وران ب��ركان جبل في��زوف ف��ي العام 79 
المي��ادي، وغط��ى الب��ركان الواق��ع على س��احل 
نابول��ي الغرب��ي ف��ي إيطالي��ا، مدينت��ي بومبيي 
وهيركوالني��وم الرومانيتي��ن المجاورتين بالرماد 
والصخور المنصهرة في غضون دقائق، مما أسفر 

عن مقتل اآلالف.

الكمامة إلزامية في كل مكان بألمانيا
ق��ررت الس��لطات األلمانية تش��ديد اإلج��راءات الوقائية بعد 
تزايد أعداد اإلصابات بفيروس كورونا، حيث فرضت في بعض 
المدن وض��ع الكمامة ف��ي جميع األماكن العام��ة وحتى في 
الطرقات والش��وارع. وألزمت بعض الم��دن أصحاب المطاعم 
والمقاهي والحانات باإلغاق عند الساعة العاشرة مساء، وتم 
تقليل عدد التجمعات المس��موح ليصل إلى 20 شخصًا فقط 

كحد أعلى.
وكان��ت كبريات المدن األلمانية وبينه��ا برلين أعادت اعتبارًا 
من الس��بت فرض حظر التجول، وس��ط ارتفاع مقلق لحصيلة 
ح��االت كورونا. وتراجع مع��دل اإلصابات اليوم��ي إلى 2467 
أم��س االثني��ن، لكنه ظ��ل يتخطى حاج��ز األربع��ة آالف منذ 
الخميس في أعلى مؤش��ر منذ أبري��ل، وبلغ إجمالي اإلصابات 

في الباد 325331، منها 9621 حالة وفاة.

 انتحار طفل إيراني ال يمتلك 
هاتفًا يواصل به التعلم عن ُبعد 

ذكرت وس��ائل إع��ام أن طفًا إيراني��ًا عمره 11 عام��ًا انتحر لعدم 
امتاكه هاتفًا ذكيًا يس��تطيع م��ن خاله مواصلة تعليمه عن ُبعد 
في ظل إجراءات الحجر الصحي المفروضة بسبب انتشار وباء كورونا.
وقال��ت مديري��ة التربي��ة والتعليم، ف��ي مدينة »دي��ر« بمحافظة 
بوش��هر جنوب إيران، إن »الطفل محمد موسوي زادة، انتحر بسبب 

عدم امتاكه هاتفًا محمواًل لمواصلة دراسته«.
من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم في طهران أن يكون س��بب 
انتح��ار الطف��ل هو ع��دم امتاكه هاتف��ًا ذكيًا، وأك��دت أنه حصل 
على هاتف من مدير المدرس��ة، في حين ذكرت مدرس��ة الطفل أن 
»محمود كان يعاني من مشكات في إرسال الفيديوهات والرسائل 

الصوتية عبر الهاتف الذي كان بحوزته«.
وذكرت وس��ائل إعام إيرانية »أن طفًا آخر في الرابعة عش��رة من 
عمره تعرض لجروح الش��هر الفائت أثناء عمله في تهريب بضائع 
ف��ي مناطق جبلي��ة وعرة بين إي��ران والعراق، لتأمين مبلغ لش��راء 

هاتف محمول لتلقي الدروس عبر اإلنترنت«.

الجديد في الرد 
على الخطاب 

السامي

تن��اول الزم��اء كتاب األعمدة خط��اب جالة الملك باألمس بإس��هاب 
مشكورين على ذلك إنما اخترت أن أقف عند عبارة من الخطاب هي من 
وجهة نظري ترسم مسارًا هامًا في تحديد الرؤية المستقبلية للبحرين 

في عالم ما بعد كورونا ملخصة بهذه العبارة: 
» وندعو في ذات السياق، المؤسسات االستثمارية - الحكومية والخاصة 
- بتوجيه رؤوس أموالها إلى المجاالت التنموية ذات القيمة المضافة، 
والت��ي أثبتت األزمة الصحية أهمية وج��دوى تطويرها، كمجال التحول 
الرقمي واالس��تثمار في القطاع الطبي وتأمين االكتفاء الغذائي، وهي 
أولوية تس��تدعي أقص��ى درجات التعاون والتنس��يق بين الس��لطتين 

التشريعية والتنفيذية«.
جال��ة المل��ك يض��ع ف��ي ه��ذه العب��ارة العناوي��ن الرئيس��ة للرؤية 
االستراتيجية المس��تقبلية ويوجه الس��لطتين التنفيذية والتشريعية 
لترجمة هذه الرؤية عبر خطط وبرامج ومش��اريع ومنظومة تش��ريعية 

تعكسها وتضعها موضع التنفيذ.
جائحة في��روس كورونا غيرت أولويات العالم كل��ه ونبهت إلى ضرورة 
اس��تعداد ال��دول إل��ى تحقي��ق الكثي��ر من مقوم��ات األم��ن الغذائي 
والدوائي للتعامل مع احتماالت وس��يناريوهات الغلق، وفي هذا المسار 
وج��ه جالة الملك إلى تغيير أولوياتنا ونبه إلى ضرورة االس��تثمار في 

التأمين الغذائي والدوائي، فكيف سنترجم هذا التوجيه؟
م��ا ه��ي نواي��ا مؤسس��اتنا االس��تثمارية الحكومي��ة ف��ي تنفيذ هذه 
التوجيهات برؤوس األموال التي تمتلكها فيما يتعلق باألمن الغذائي 

والصحي )عاجًا ووقاية(؟
بمعن��ى أن جال��ة المل��ك وج��ه أن تك��ون رؤوس أموال المؤسس��ات 
االس��تثمارية الحكومي��ة للداخ��ل وذل��ك لتحقيق ذلك االكتف��اء وهذا 
يس��تدعي وضع تقييم حقيقي وصادق وش��فاف لما نملك من مقومات 

االكتفاء ومقومات التخزين ومقومات تعدد الخيارات.
ويس��تدعي  وضع الحقائق على الطاولة أمام جال��ة الملك عن واقعنا 
كزراع��ة وكأس��ماك وكلحوم وكدواجن وكخضار وكقم��ح، تقرير صادق 
يبي��ن مواقع النقص والضعف والتص��دي لمحاوالت االحتكار ومحاوالت 

عرقلة تطبيق القوانين وتحديد جدول زمني لمعالجة هذا القصور.
وكذا الحال بالنس��بة لل��دواء والوقاية الطبية وتأمينه��ا للناس، فكيف 

ستحول االستثمارات الحكومية رؤوس أموالها لهذه القطاعات؟
ثم ما هي رؤية الس��لطة التشريعية في هذا التوجيه وكيف ستترجمه 
إل��ى منظومة تش��ريعية تعمل على تغير وتبدل األولويات التي أش��ار 

إليها جالته؟
هل تش��ريعاتنا الحالية تخدمه؟ أم هناك تعارض مع التوجيهات نظرًا 
لكون العديد من قوانيننا لم تتغير منذ عقود؟ هل يحتاج األمر لمراجعة 
منظوماتن��ا مع تبدل األولويات؟ أعتقد أنن��ا نحتاج أن تكون مرجعيتنا 
اآلن ه��ي هذه المتغيرات التي حدثت ومثلما نجحنا في اجتياز الجائحة 
بأقل الخس��ائر أعتقد أننا مطالبون أن نتجه للمستقبل بالدروس التي 
تعلمناها وبالخبرة التي اكتسبناها وبالثقة التي كستنا في إماكنياتنا 

وطاقتنا وفي مواردنا البشرية.
لذا فإن النظر في الخطاب السامي والرد عليه لن يكون عبر لجنة تشكل 
من غرفتي التش��ريع كالعادة، بل الرد عليه ه��ذه المرة البد أن يكون 
عب��ر خطة وطنية تقدم له من بعد الجلوس بين الس��لطتين ومعهما 
تجلس المؤسسات االستثمارية الحكومية وغرفة التجارة تمثل القطاع 
الخ��اص لوضع برنام��ج عمل وطني ال حكومي فقط، بل وطني يش��مل 
جميع هذه األطراف وتوضع أمام جالة الملك خطة وطنية لترجمة هذه 

التوجيهات بجدول زمني يلزمها أمام اهلل وأمام المواطنين.
هكذا نقول لجالة الملك سمعًا وطاعة.

 البحرين تشارك في كتاب
 األطفال اإللكتروني بـ»إكسبو2021 دبي«

تش��ارك البحري��ن ف��ي كت��اب األطف��ال 
قدم��ت  دول��ة   24 اإللكترون��ي ضم��ن 
حكاي��ات ش��عبية ومبتك��رة ف��ي إط��ار 
قصصي يتناس��ب مع الش��عار الرئيس��ي 
وصن��ع  العق��ول  »تواص��ل  لإلكس��بو 
المس��تقبل« ويس��تهدف الكت��اب، الذي 
تم إصداره بمناس��بة اليوم الدولي لمحو 
األمي��ة، األطفال من عمر 5 س��نوات إلى 

12 سنة.  
وكان��ت قص��ة مري��م هش��ام آل خليفة 
الت��ي صممت صورها م��ي أحمد حجيري 

ه��ي القص��ة المش��اركة تح��ت عن��وان 
»فس��يجره«، حيث اس��توحت القصة من 
الفلكلور البحرين��ي وحكايات البحر، حيث 
تعد قصة فس��يجره جزءًا م��ن الحكايات 
الش��عبية القديم��ة في منطق��ة الخليج 
العرب��ي، والت��ي تق��دم دروس��ًا مهمة 
ف��ي حي��اة األطف��ال. وتس��لط القص��ة 
الض��وء على منظور مختل��ف من الفرص 
واالرتباط العميق بالبحر كمصدر للرزق، 
والنظر ف��ي أهمي��ة الت��راث البحري في 
المنطقة. وتس��لط القصة مش��اهدتها 

على بيئة البحرين األصلية وتصور الحياة 
الساحلية.  

 اقتراح بلدي بتوفير 
مظالت على حاويات النظافة المتنّقلة

سماهر سيف اليزل 

رفع مجلس بلدي الشمالية، توصية لوزير األشغال وشؤون البلديات، 
بالموافقة على مقت��رح توفير مظّات على الحاويات المتنّقلة حماية 
لعمال النظافة من حرارة الشمس. وأرجع مقدم المقترح عضو الدائرة 
الثالثة بالش��مالية محمد الدوسري، مبررات المقترح لحماية العمال 
من لهيب الش��مس ومساعدتهم على االستمرار في عملهم وتأديته 

على أكمل وجه خصوصًا خال أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وأشادة بدور وأهمية العمال وما يقومون به من دور مهم للمجتمع، 

وللحف��اظ على حق��وق عاملي النظاف��ة كما هو موثق ف��ي القوانين 
المحلية والدولية. وأوضح أن المقترح لن يكلف الكثير من األموال، إال 
أن م��ردوده على هؤالء العمال كبير جدًا، باإلضافة لتوفير بيئة عمل 
صحية وآمن��ة للعمالة وتجنيبهم ما قد يس��بب مخاط��ر صحية وفق 

اعتبارات السامة والصحة المهنية.
كم��ا اعتبر المجلس ه��ذا المقترح بمثابة أحد المبادرات اإلنس��انية 

التي تستحق التنفيذ والعمل عليها.



أيدت الحكومة في ردها على  «
مجلس النواب االقتراح برغبة 

بصفة االستعجالة بشأن 
تخصيص وحدات سكنية لالعبي 

منتخب البحرين الوطني الذين 
أحرزوا بطولة كأس الخليج 

العربي.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد  «
الحاويات التي تمت مناولتها في ميناء 

خليفة بن سلمان منذ بداية العام 
وحتى نهاية سبتمر الماضي أي بنهاية 

الربع الثالث 2020، بنسبة نمو قدرها 
13.5 %، وذلك على الرغم من تبعات 

جائحة كورونا على حركة التجارة.

دعا شيخ األزهر، أحمد الطيب،  «
أمس االثنين، األمة العربية 

والعالم إلى التكاتف من أجل 
سوريا وشعبها المكلوم في 

ظل ما تمر به من ظروف 
صعبة.

كشفت الفنانة ابتسام عبدالله  «
الغطاء عن دورها في مسلسل 

“سما عالية” الذي انتهى 
المخرج محمد دحام الشمري 
من تصويره أخيرا، مشيرة إلى 

تجسيدها دور األم التقليدية، التي 
ليس لها كلمة.

أعلن الحكم الدولي ياسر تلفت  «
اعتزال تحكيم كرة القدم نهائيا 
بعد عطاء استمر 24 عاما في 

المالعب. وفي تصريح خاص لـ 
“البالد سبورت” أرجع تلفت سبب 
اعتزاله إلى رغبته في الخلود إلى 

الراحة.
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لغـــاية 14 أكتـــوبر 

توفي الوكيل المساعد للشؤون 
الداخليـــة  بـــوزارة  القانونيـــة 
بعـــد  بوحمـــود  محمـــد  اللـــواء 

صراع مع مرض عضال.
الثـــرى  جثمانـــه  وســـيوارى 
صبـــاح اليوم )الثالثـــاء( بمقبرة 

المحرق.
ونعـــى مســـؤولون وبرلمانيـــون 
علـــى  المرحـــوم  وناشـــطون 
التواصـــل  وســـائل  منصـــات 

االجتماعي.

يشـــار إلـــى أن الراحـــل هو زوج 
النائـــب الثاني لرئيـــس مجلس 

الشورى جميلة سلمان.

وفاة اللواء بوحمود... العقل القانوني لـ “الداخلية”

المحرق بطاًل لكأس جاللة الملك

توج النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، فريق المحرق بطـــالً لكأس جاللة 

الملك لكرة القدم للموسم الرياضي -2019
2020، بعد فوزه في المباراة النهائية على 
فريق الحد بهدف دون مقابل، في المباراة 
التـــي أقيمـــت مســـاء اإلثنين على اســـتاد 

مدينة خليفة الرياضية.

ويديـــن المحـــرق بالفـــوز الثميـــن باللقـــب 
الغالـــي إلـــى الالعب إيفرتون الذي ســـجل 
)3+90(؛  الدقيقـــة  فـــي  التتويـــج  هـــدف 
ليكســـب المحـــرق اللقـــب للمرة الــــ 19 في 

تاريخه.

محمد بوحمود

ارتفعـــت قيمـــة عمليات الســـحب 
 ”ATM“ من مكائـــن الصراف اآللي
بنســـبة 3.23 % في شهر سبتمبر 
الماضي على أســـاس شـــهري، من 
118.8 مليون دينار في أغسطس 
لتصـــل إلـــى 122.6 مليـــون دينار 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، فـــي حين 
أســـاس  علـــى  تراجًعـــا  ســـجلت 
11.38 % حيـــث  ســـنوي بنســـبة 
بلغـــت 138.3 مليـــون دينـــار فـــي 

سبتمبر 2019. 

122.6 مليون 
دينار السحب  من 

“ATM” في سبتمبر

)10(

تدشين موقع جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني
الموقع 

اإللكتروني 
لجائزة خليفة 

بن سلمان 
للطبيب 
البحريني 

يحتوى على 
معلومات 

تفصيلية عن 
الجائزة

المنامة - بنا

دشـــنت أمانة “جائـــزة خليفة بن ســـلمان آل خليفة للطبيب 
البحرينـــي” برئاســـة وكيـــل ديـــوان صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء الشـــيخ محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة 
www.khalifabin- )الموقـــع اإللكترونـــي الخاص بالجائـــزة 
salman.bh( والـــذي يحتوى على معلومـــات تفصيلية عن 
الجائـــزة، باإلضافـــة إلـــى التعريـــف بمبادرة رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان ال خليفة، 
التي أقرها مجلس الوزراء باعتماد “يوم الطبيب البحريني” 

في األربعاء األول من نوفمبر من كل عام.
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اشترك في برنامج والء الحداد للسيارات و احصل على عروض حصرية كونك مالك مرسيدس بنز.

انضم إلى برنامج الوالء لشركة 
الــحــداد للسيـــارات اليوم

برنامج والء مرسيدس-بنز.

The best or nothing.

اعتمـــد مجلـــس الـــوزراء بيانـــات تعداد 
ســـكان 2020 في مملكة البحرين والتي 
عرضهـــا وزيـــر الداخليـــة، وأظهـــرت أن 
عـــدد ســـكان المملكـــة فـــي ليلة االســـناد 
الزمنـــي للتعداد التـــي توافق 17 مارس 
يشـــكل  نســـمة   1.501.635 هـــو   2020
البحرينيون منهم ما مجموعه 712.362 
نسمة بنسبة 47.4 % بينما بلغ عدد غير 
بنســـبة  نســـمة   789.273 البحرينييـــن 

.% 52.6
ورأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
واطلع مجلس الـــوزراء على نتائج أداء 
الجهـــات الحكومية فـــي النظام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى )تواصـــل( فـــي 
الفتـــرة مـــن أكتوبـــر 2019 إلى ســـبتمبر 
2020، فـــي ضـــوء المذكـــرة المرفوعـــة 

بهـــذا الخصوص من اللجنة التنســـيقية، 
والتي عكســـت مســـتوى تقديم الخدمة 
الحكوميـــة في الجهـــات المنضمة لنظام 

تواصـــل، البالـــغ عددهـــا 41 جهـــة حتـــى 
اآلن، بنـــاًء علـــى قيـــاس مـــدى فعاليـــة 
التواصل مع المستفيدين وحل الشكاوى 

ضمـــن الفتـــرة الزمنية المحـــددة وصوالً 
لرضـــا المســـتفيدين. وحققـــت 20 جهة 
حكوميـــة أفضـــل أداء فـــي النظـــام بناًء 
على التزامها بالرد ضمن اتفاق مســـتوى 
الخدمـــة منهـــا 13 جهة تـــم تكريمها في 
العام 2019 وســـيتم تكريمهم هذا العام 
للمـــرة الثانية على التوالي، في حين أن 

7 جهات سيتم تكريمها ألول مرة.
وحث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى أهميـــة متابعـــة 
الجهات الحكومية لشـــكاوى المواطنين 
وجـــودة  بســـرعة  حلهـــا  علـــى  والعمـــل 
عاليـــة لتحقيق رضا المتعاملين مع هذه 
الجهـــات الحكوميـــة. كمـــا وجـــه ســـموه 
إلـــى إدخـــال مزيد مـــن المبـــادرات التي 
تطـــور من نظـــام تواصـــل بشـــكل يتيح 
تقييم جودة الرد وسرعته والتوسع في 
التعامـــل مـــع االقتراحـــات المقدمـــة من 

المتعاملين.

1.5 مليون سكان البحرين بينهم 47.4 % مواطنون
سمو ولي العهد يوجه إلدخال مزيد من المبادرات لتطوير “تواصل”

سمو ولي العهد

المنامة - بنا
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راشد الغائب

أمل الحامد

أحمد مهدي
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مؤنس المردي

جاللة الملك وصناعة األمل
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أشـــاد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة بالخطاب السامي لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، لدى تفضل جاللته بافتتاح 
الفصـــل  مـــن  الثالـــث  االنعقـــاد  دور 
التشريعي الخامس لمجلسي الشورى 
والنـــواب، مؤكـــدا ســـموه أن الخطـــاب 
يمثل اإلطار الجامع للمســـتقبل بمثلث 
االنطالقة المتمثل في دعم المسارات 
التنمويـــة وتعزيـــز النمـــو االقتصـــادي 

والتطور السياسي.
َص  وشدد سموه على أن الخطاب َشخَّ
وتقييـــم  المرحلـــة  تحديـــات  بحكمـــة 
االنطـــالق  وكيفيـــة  معهـــا  التعامـــل 
الواثـــق نحو غد أكثر إشـــراقا، بالعودة 
إلـــى النمـــو االقتصـــادي بعـــد التعافـــي 
مـــن الظـــروف التـــي فرضهـــا فيروس 
كورونـــا “ كوفيد -١٩ “، والذي تعاملت 
الحكومة معه بفضل الدعم والتوجيه 
الملكي السامي بحرفية شهد بها العالم 

ومنظماتـــه، حيـــث تمكنـــت الحكومـــة 
برئاســـة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
نائـــب  العهـــد  خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، من 
التعامل بنجاح مـــع تحديات الجائحة 
ومنع انتشـــار المرض وتخفيف وطأته 

على النشاط االقتصادي.

سمو الشيخ علي بن خليفة: الخطاب 
السامي إطار جامع لتعزيز التطور

المنامة - بنا

سمو الشيخ علي بن خليفة
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تكريم 20 جهة حكومية بجائزة
التميز في التواصل مع العمالء لسنة 2020

"أهميـــة االســـتمرار فـــي تطويـــر الخدمـــات 

للمواطنين والمقيمين بتميز وجودة عالية"



رأس ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
أشـــاد مجلـــس الـــوزراء بالتوجيهـــات 
تضمنهـــا  التـــي  الســـامية  الملكيـــة 
الخطاب الســـامي لملك البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة في افتتاح دور االنعقاد الثالث 
من الفصـــل التشـــريعي الخامس وبما 
حملته في مضامينها من غايات نبيلة 
الحكومـــة  تضعهـــا  تنمويـــة  وأهـــداف 
علـــى رأس أولويـــة برامجها ونبراســـًا 
للعمـــل لكافة أعضـــاء فريـــق البحرين 
الواحـــد الهـــادف إلى تحقيـــق مصلحة 
تطلعـــات  لتلبيـــة  والمواطـــن  الوطـــن 
جاللة العاهل نحو المزيد من االزدهار 
والتقـــدم التنمـــوي والتطـــور اإليجابي 
للنهضة الوطنيـــة، منوهًا المجلس بأن 
وضـــع التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية 
موضع التنفيذ سيسهم في تعزيز رفد 
المســـيرة التنمويـــة ومواصلة مســـيرة 
التقـــدم والتحديـــث وحصـــد نتائجهـــا 

وفق رؤى صاحب الجاللة العاهل.
بالقـــرار  الـــوزراء  رحـــب مجلـــس  ثـــم 
الصـــادر عـــن مجلـــس وزراء المملكـــة 
خـــادم  برئاســـة  الســـعودية  العربيـــة 
ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
بالتباحـــث  بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
مـــع الجانـــب البحريني لرفع مســـتوى 
رئاسة مجلس التنســـيق المشترك إلى 
الشـــقيقين،  بالبلديـــن  العهـــود  أوليـــاء 
الـــوزراء بهـــذه  حيـــث أشـــاد مجلـــس 

الخطوة التي تجسد حرص القيادتين 
تنامـــي  علـــى  الشـــقيقين  والبلديـــن 
العالقـــات الثنائيـــة وتعزيـــز الشـــراكة 
االســـتراتيجية والتكامـــل علـــى كافـــة 
األصعـــدة لتحقيـــق تطلعات شـــعبيهما 

المشتركة.
بعدها أعرب مجلـــس الوزراء عن بالغ 
تمنياته لســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمد 
الجابـــر الصبـــاح بمناســـبة تزكيته وليًا 
للعهـــد مـــن قبـــل أميـــر دولـــة الكويـــت 
صاحب الســـمو الشـــيخ نـــواف الجابر 
المجلـــس  متمنيـــًا  الصبـــاح،  األحمـــد 
لسمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة 
التوفيق في خدمة وطنه وتحقيق ما 
يتطلع إليه الشـــعب الكويتي الشـــقيق 
في ظـــل القيادة الحكيمة لســـمو أمير 

دولة الكويت.
بعـــد ذلـــك عبـــر مجلـــس الـــوزراء عـــن 
تمنياتـــه بااللتـــزام بقـــرار وقف إطالق 
أذربيجـــان  جمهوريـــة  بيـــن  النـــار 
وجمهورية أرمينيا في إقليم ناغورنو 
كارابـــاخ والتوصـــل إلى حل سياســـي 
لحـــل النـــزاع بينهمـــا بمـــا يســـهم فـــي 

تحقيق األمن والسلم في البلدين.
بعدهـــا أصدر صاحـــب الســـمو الملكي 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
والجهـــات  الـــوزراء  إلـــى  توجيهاتـــه 
الحكومية باإلســـراع فـــي الردود على 
األســـئلة والطلبـــات الـــواردة من لجان 
وذلـــك  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  حرصـــًا 

السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المنامة - بنا

1.5 مليون نسمة سكان البحرين بينهم 47.4 % مواطنون 
الحكومة ستضع مضامين الكلمة السامية على رأس أولوية برامجها ونبراًسا لعمل فريق البحرين

 إعادة تسمية 
أربع مناطق 

صناعية تابعة لـ 
“الصناعة” بعد 

دمج بعضها

نتمنى التوفيق 
للشيخ مشعل 

في خدمة وطنه 
وتحقيق تطلعات 

الكويتيبن

سمو ولي 
العهد يوجه 

إلدخال المزيد من 
المبادرات لتطوير 

نظام تواصل

الجهود أسهمت 
في خفض 

معدالت انقطاع 
الكهرباء إلى 

حدود منخفضة

شمول شبكة 
النطاق العريض 
جميع المساكن 

والمؤسسات 
بأسعار عادلة

 رفع مستوى 
تمثيل المجلس 

المشترك يعزز 
الشراكة مع 

السعودية

اإلسراع في 
الردود على 

األسئلة والطلبات 
الواردة من 

الشورى والنواب

 الموافقة على 
تكثيف حمالت 

التفتيش الطبية 
والوقائية تجاه 

العمال

وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس 
عن ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي بالتصريح التالي: نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله 

واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أوالً: اطلع مجلس الوزراء على نتائج 
أداء الجهـــات الحكوميـــة فـــي النظام 
والشـــكاوى  للمقترحـــات  الوطنـــي 
)تواصـــل( خـــالل الفتـــرة مـــن أكتوبـــر 
2019 إلـــى ســـبتمبر 2020، في ضوء 
المذكـــرة المرفوعـــة بهـــذا الخصوص 
من اللجنة التنســـيقية، والتي عكست 
مستوى تقديم الخدمة الحكومية في 
الجهات المنضمة لنظام تواصل، البالغ 
عددها 41 جهة حتى اآلن، وذلك بناًء 
علـــى قياس مدى فعالية التواصل مع 
المســـتفيدين وحـــل الشـــكاوى ضمـــن 
الفتـــرة الزمنية المحددة وصوالً لرضا 
المســـتفيدين. وقـــد حققـــت 20 جهـــة 
النظـــام  فـــي  أداء  أفضـــل  حكوميـــة 
بناًء علـــى التزامها بالـــرد ضمن اتفاق 
مســـتوى الخدمـــة منهـــا 13 جهـــة تـــم 
وســـيتم   2019 العـــام  فـــي  تكريمهـــا 
الثانيـــة  للمـــرة  العـــام  هـــذا  تكريمهـــم 
علـــى التوالـــي، في حيـــن أن 7 جهات 
سيتم تكريمها ألول مرة، حيث سيتم 
تكريـــم الجهـــات الحكومية العشـــرين 
تحفيزهـــا  بهـــدف  أداء  أفضـــل  ذات 
وحثهـــا علـــى االســـتمرار فـــي تقديـــم 
خدماتها بالجودة المطلوبة وتشـــجيع 
كافـــة الجهات الحكوميـــة على تقديم 
خدمـــات أفضـــل بجـــودة أعلـــى لما له 
مـــن دور رئيســـي فـــي تعزيـــز كفـــاءة 
العمل الحكومي واالرتقاء بالخدمات 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الحكوميـــة 

والمقيميـــن علـــى حـــد ســـواء ســـعيًا 
لتحقيـــق أعلى معـــدالت الرضـــا، وقد 
الملكـــي ولـــي  حـــث صاحـــب الســـمو 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى 
الحكوميـــة  الجهـــات  متابعـــة  أهميـــة 
علـــى  والعمـــل  المواطنيـــن  لشـــكاوى 
حلها بســـرعة وجودة عاليـــة لتحقيق 
رضـــا المتعامليـــن مـــع هـــذه الجهـــات 
إلـــى  ســـموه  وجـــه  كمـــا  الحكوميـــة. 
إدخـــال المزيـــد مـــن المبـــادرات التـــي 
تطـــور من نظام تواصل بشـــكل يتيح 
تقييم جودة الرد وســـرعته والتوســـع 
في التعامل مـــع االقتراحات المقدمة 

من المتعاملين.
ثانيـــًا: اعتمد مجلس الـــوزراء بيانات 
مملكـــة  فـــي   2020 ســـكان  تعـــداد 
البحريـــن والتـــي عرضهـــا معالي وزير 
الداخليـــة، وأظهـــرت أن عـــدد ســـكان 
الزمنـــي  االســـناد  ليلـــة  فـــي  المملكـــة 
مـــارس   17 توافـــق  التـــي  للتعـــداد 
2020 هـــو 1.501.635 نســـمة يشـــكل 
مجموعـــه  مـــا  منهـــم  البحرينيـــون 
712.362 نسمة بنسبة 47.4 % بينما 
بلـــغ عدد غيـــر البحرينييـــن 789.273 

نسمة بنسبة 52.6 %.
ثالثـــًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
الخطة الوطنية الخامســـة لالتصاالت 
باعتمادهـــا،  قـــرار  مشـــروع  وعلـــى 
وتحـــدد الخطـــة الوطنيـــة لالتصاالت 

وسياســـاتها  الحكومـــة  اســـتراتيجية 
العامة بشـــأن قطاع االتصاالت خالل 
الســـنوات الثالث المقبلة، ومن أهم ما 
تهدف إليـــه الخطة اســـتكمال تطوير 
العريـــض  للنطـــاق  الوطنيـــة  الشـــبكة 
بحيث تمتد تغطيتها لجميع المساكن 
والمؤسســـات بأسعار عادلة ومعقولة، 
بشـــأن  الكاملـــة  المســـاواة  وتحقيـــق 
تقديـــم الخدمات وتعزيز دور شـــركة 
بـــي نـــت فـــي تطويـــر البنيـــة التحتية 
الوطنية لأللياف البصرية، كما تهدف 
الخطة إلى تعزيز المنافسة في قطاع 
االتصـــاالت المتنقلة والطيف الترددي 
الربـــط  وتوفيـــر  الخامـــس  والجيـــل 
البحريـــن وذلـــك  مـــن وإلـــى  الدولـــي 
بهـــدف تطويـــر االقتصـــاد الرقمي في 

المملكة.
رابعـــًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
إعـــادة تســـمية أربع مناطـــق صناعية 
من أصل سبعة تابعة لوزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة وذلك بعد دمج 
بعضهـــا ومنهـــا إعـــادة تســـمية منطقة 
شـــمال ســـترة الصناعيـــة إلـــى منطقة 
تســـمية  وإعـــادة  الصناعيـــة،  ســـترة 
منطقة شـــمال المصفاة الصناعية إلى 
منطقـــة المعاميـــر الصناعيـــة بعد ضم 
الصناعيـــة  المصفـــاة  شـــمال  منطقـــة 
الصناعيـــة،  المعاميـــر  منطقـــة  إلـــى 
والثالثة إعادة تســـمية منطقة جنوب 
ألبـــا الصناعيـــة ليصبح اســـمها منطقة 

المزّرع، والرابعة إعادة تسمية منطقة 
دوار ســـترة الصناعية ليصبح اســـمها 
الجديـــد منطقـــة اللحســـي الصناعية، 
فـــي حيـــن تبقـــى المناطـــق الصناعية 
الثـــالث األخـــرى التابعة للـــوزارة على 
نفس مســـمياتها وهي مدينة ســـلمان 
ســـلمان  مينـــاء  ومنطقـــة  الصناعيـــة، 
الصناعيـــة، ومنطقة حفيرة الصناعية 
وذلـــك في ضـــوء المذكـــرة المرفوعة 
لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة 

والتجارة والسياحة.
خامســـًا: اســـتعرض مجلـــس الوزراء 
النتائـــج الجيـــدة التـــي حققتهـــا هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء فيما يختـــص بأداء 
والنقـــل  اإلنتـــاج  قطاعـــات  وكفـــاءة 
والتوزيع للكهرباء والماء خالل فصل 
صيـــف 2020 والـــذي كان اســـتثنائيًا 
فيـــروس  جائحـــة  ظـــروف  بســـبب 
كورونـــا، وذلـــك مـــن خـــالل المذكـــرة 
وزيـــر  مـــن  الغـــرض  لهـــذا  المرفوعـــة 
شـــئون الكهرباء والمـــاء التي تناولت 
أيضًا اإلجراءات واالستعدادات التي 

اتخذتهـــا الهيئـــة لترشـــيد اســـتخدام 
الكهربـــاء وخططها في هـــذا المجال، 
وبمـــا اتخذته من خطـــوات احترازية 
لمواجهة الجائحة واستمرارية العمل 
الكهربـــاء  مشـــاريع  إلـــى  باإلضافـــة 
والماء ومستجداتها والتي تسهم في 
زيادة اعتمادية الشـــبكة ورفع الطاقة 
االســـتيعابية وضمـــان رفد المشـــاريع 
تأميـــن  وتكفـــل  بالطاقـــة  التنمويـــة 
التنمويـــة  للمشـــاريع  االحتياجـــات 
المســـتقبلية في المملكـــة عالوة على 
تطوير وزيادة الخدمات اإللكترونية، 
حيـــث أثنـــى المجلـــس علـــى الجهـــود 
التطويريـــة لهيئة الكهرباء والماء في 
قطاعـــات اإلنتـــاج والتوزيـــع والنقـــل 
التي أســـهمت في تلبيـــة االحتياجات 
المتنامية من الكهرباء والماء وخفض 
معدالت انقطـــاع الكهرباء والماء إلى 

حدود منخفضة.
الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  سادســـًا: 
علـــى انضمـــام مملكـــة البحريـــن إلـــى 
بروتوكـــول ناغويـــا بشـــأن الحصـــول 
والتقاســـم  الجينيـــة  المـــواد  علـــى 
العادل والمنصف للمنافع الناشـــئة عن 
اســـتخدامها الملحـــق باتفاقية التنوع 
البيولوجـــي. ويهدف البروتوكول إلى 
تنظيـــم عملية الحصـــول على الموارد 
الجينيـــة المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
الجهـــة  بيـــن  والحيوانـــي  النباتـــي 
المقدمـــة لهـــذه المـــوارد والجهة التي 
تقـــوم بالحصـــول علـــى هـــذه الموارد 

الستخدامها.
ســـابعًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 

انضمـــام مملكة البحريـــن إلى اتفاقية 
وتهـــدف  الزئبـــق  بشـــأن  ميناماتـــا 
االتفاقيـــة إلى حماية صحة االنســـان 
وبيئته مـــن االنبعاثات البشـــرية ومن 
إطالقـــات الزئبـــق ومركباتـــه، وتضـــع 
ضوابط على استخداماته والمبادرات 

لخفضه في عدة تطبيقات.
ثامنـــًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
مجلـــس  مـــن  مقـــدم  برغبـــة  اقتـــراح 
النواب بشأن تكثيف حمالت التفتيش 
العمـــال  تجـــاه  والوقائيـــة  الطبيـــة 
لتحققـــه فعليـــًا من خـــالل اإلجراءات 
التـــي اتخذتهـــا وزارة الصحة ووزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية في هذا 

الخصوص.
تاســـعًا: بحـــث مجلس الـــوزراء عددا 
واتخـــذ  برغبـــة  االقتراحـــات  مـــن 
بشـــأنها القـــرارات المناســـبة وتتعلـــق 
الجنائيـــة  بالدعـــاوى  الرغبـــات  تلـــك 
االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  فـــي 
أوليـــاء  علـــى  المقـــررة  وبالرســـوم 
أمـــور الطـــالب المعاقيـــن فـــي المراكز 
التأهيلية الخاصة التي توقفت بسبب 
الجائحـــة، واألطبـــاء العامليـــن بعقود 
والممرضـــات  والممرضيـــن  مؤقتـــة 

الباحثين عن عمل.
أخـــذ  الوزاريـــة،  التقاريـــر  بنـــد  وفـــي 
االجتمـــاع  بنتائـــج  علمـــًا  المجلـــس 
الســـادس للجنـــة وزراء العمـــل بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
من خـــالل التقرير المرفـــوع من وزير 

العمل والتنمية االجتماعية.

قرارات المجلس
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أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، أن مملكـــة البحرين مســـتمرة في 
انتهـــاج سياســـة التطويـــر والتحديث لكل 
القطاعـــات الخدميـــة والتنموية بما يخدم 
التوجهـــات الراميـــة إلـــى مواصلـــة تعزيـــز 
تطوير أدائها وتقديم الخدمات للمواطنين 
والمقيميـــن بتميـــز وجـــودة عاليـــة، منوًها 
ســـموه بمـــا تحقق مـــن منجـــزات على هذا 
الصعيد والتي تســـهم فـــي تحقيق أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن العمـــل مســـتمر من 
أجـــل تنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج الهادفـــة 
لتحفيـــز البيئـــة اإلبداعيـــة فـــي منظومـــة 
العمل الحكومي، والتشـــجيع على االبتكار 
بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر األداء الحكومـــي 
ومواصلـــة رفع كفاءة الخدمـــة الحكومية 

للجميع.
وقال سموه إن التميز غاية يجب على كل 
جهة أن تســـعى لتحقيقهـــا وتضعها نصب 
عينهـــا عنـــد تقديمهـــا للخدمـــة الحكومية؛ 
فالهـــدف الـــذي انطلـــق مـــن أجلـــه النظـــام 
الوطني للمقترحات والشـــكاوى )تواصل(، 
هو تعزيز تطوير أداء الجهات نحو تقديم 

خدمـــة ذات جـــودة عاليـــة المســـتوى أمام 
الجميع.

جـــاء ذلـــك لـــدى تكريم ســـموه أمـــس عن 
ُبعـــد بحضـــور عـــدد مـــن أصحـــاب الســـمو 
جهـــة  عشـــرين  والمســـؤولين،  والـــوزراء 
حكوميـــة بجائزة التميز فـــي التواصل مع 
العمالء لســـنة 2020 بعد أن حققت التميز 
فـــي األداء بالنظـــام الوطنـــي للمقترحـــات 
والشـــكاوى )تواصـــل( مـــن حيـــث ســـرعة 
وكفاءة االستجابة مع مقترحات وشكاوى 
المتعامليـــن، منها 13 جهة تم تكريمها في 
العـــام 2019 وتم تكريمهم هذا العام للمرة 
الثانية على التوالي، في حين أن 7 جهات 
تـــم تكريمها ألول مـــرة، وتتضمن الجهات: 
وزارة الداخلية )من خالل شئون الجمارك، 
ومحافظـــة  الجنوبيـــة،  والمحافظـــة 
العاصمـــة، والمحافظـــة الشـــمالية وهيئـــة 
اإللكترونيـــة(،  والحكومـــة  المعلومـــات 

ووزارة التربيـــة والتعليـــم، ووزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي، ووزارة المواصالت 
ووزارة  اإلســـكان،  ووزارة  واالتصـــاالت، 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني )من خالل المركز البلدي الشامل 
وبلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة  الشـــمالية( 
الشـــباب  شـــئون  ووزارة  والســـياحة، 
والرياضـــة، ومصـــرف البحريـــن المركـــزي، 
)مـــن  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  ووزارة 
خـــالل هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء( ، وبورصة 
)بيبـــا(،  العامـــة  اإلدارة  البحريـــن، ومعهـــد 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، وهيئة جودة التعليم والتدريب. 
حيـــث هنـــأ ســـموه الجهـــات الفائـــزة مثنًيا 
سموه على جهودهم والقائمين على نظام 
)تواصـــل( فـــي هذه الجهات لمـــا أبدوه من 
حرص لتحقيـــق التميز في األداء وتقديم 

الخدمات بجودة عالية.
من جانبهـــم، أعرب الوزراء والمســـؤولون 
عـــن هذه الجهـــات التي تـــم تكريمها أمس 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  شـــكرهم  عـــن 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء لتشـــريفهم 
بالتكريـــم، مؤكدين أن التكريم ســـيدفعهم 
نحـــو مزيد مـــن العمـــل والجهد الســـتمرار 
جـــودة  مســـتويات  ورفـــع  األداء  تطويـــر 

الخدمات.

المنامة- بنا

سموه ولي العهد يكّرم 20 جهة تميزت بأدائها عبر “تواصل”
ــة عـــلـــى تـــطـــويـــر الــــخــــدمــــات بـــتـــمـــيـــز وجـــــــــودة عــالــيــة ــ ــب ــ ــواظ ــ ــم ــ ال

العمل بعزم وأكثر تكاملية لتحقيق األولويات الوطنية
ســـمو ولـــي العهـــد: مضاميـــن الخطـــاب الســـامي خريطـــة طريـــق لمزيـــد مـــن المشـــروعات التنمويـــة

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، أن مواصلـــة تحقيق أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التي أرسى 
دعائمهـــا عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
تســـتوجب مـــن الجميع تضافـــر الجهود 
والعمل بكل عزم وإصرار وأكثر تكاملية 
لتحقيـــق أولويات العمل الوطني، منوًها 
البحريـــن  لمملكـــة  تحقـــق  مـــا  كل  بـــأن 
أعضـــاء  كل  بإســـهامات  منجـــزات  مـــن 
فريـــق البحرين مـــن أعضاء الســـلطتين 
ومؤسســـات  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
القطاعين الخاص واألهلي والمواطنين 
والمقيمين هي مكتســـبات وطنية نرتكز 
أكثـــر  مســـتقبٍل  لبنـــاء  كأســـاٍس  عليهـــا 
إشراًقا يلبي طموحات الوطن وتطلعات 

المواطنين.
الخطـــاب  مضاميـــن  إن  ســـموه  وقـــال 
الســـامي لعاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، في 
افتتـــاح دور االنعقاد الثالـــث من الفصل 
التشـــريعي الخامس لمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب يجـــب أن تكـــون هـــي أســـاس 
العمـــل وبمثابة خريطة طريق لمزيد من 
المبادرات والخطط والمشاريع التنموية 
التـــي يتطلـــب تحقيقها مواصلـــة تعزيز 

التعاون البّناء بين الســـلطتين التنفيذية 
الوطـــن  مصلحـــة  ووضـــع  والتشـــريعية 
فـــوق كل اعتبار والعمـــل جنًبا إلى جنب 
مشـــيًرا  والوطـــن،  المواطـــن  أجـــل  مـــن 
سموه إلى أن مسيرة العمل الديمقراطي 
حتـــى  مســـتمرة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
مـــن  أهدافهـــا  وتحقـــق  غاياتهـــا  تبلـــغ 
نمـــاٍء وازدهـــاٍر للوطـــن وأبنائـــه، الذيـــن 
كمـــا عهدناهـــم، يجـــددون عنـــد كل تحٍد 
عزيمتهـــم بـــأن تبقـــى البحرين شـــامخًة 
ورايتهـــا عاليـــًة فـــي كل المحافـــل رغـــم 
كل الظروف. جاء ذلك لدى لقاء ســـموه 
أمـــس عن ُبعـــد رئيســـة مجلـــس النواب 
ورئيـــس  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة 
مجلس الشـــورى علي بن صالح الصالح، 
إذ أعـــرب ســـموه عـــن شـــكره وتقديـــره 
الشـــورى  مجلســـي  وأعضـــاء  لرئيســـي 

والنـــواب علـــى مـــا يبذلونـــه مـــن جهـــود 
بالتعاون مع الســـلطة التنفيذية من أجل 
تحقيـــق المزيـــد مـــن المنجـــزات لمملكة 

البحرين بما يعود نفعها على الجميع.
الراهنـــة  الظـــروف  بـــأن  ســـموه  ونـــّوه 
لجائحة كورونا وتداعياتها كانت تحدًيا 

للجميـــع، واســـتطاعت مملكـــة البحريـــن 
بتكاتـــف أبنائهـــا وعملهـــم بـــروح الفريق 
الواحد تحويل هـــذا التحدي لفرص من 
التطوير في كافة المجاالت والقطاعات، 
وهـــذا مـــا يجـــب مواصلـــة البنـــاء عليـــه 
للمرحلـــة المقبلـــة مـــن العمـــل المشـــترك 

والجـــودة  الكفـــاءة  مســـتويات  بأعلـــى 
مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة 

المنشودة.
مجلســـي  رئيســـا  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
الشورى والنواب عن شكرهم وتقديرهم 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 

لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من 
حرص على تحقيق تطلعات المواطنين 
مـــن خـــالل تعزيـــز التعـــاون والعمل بين 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية بمـــا 

يعود بالخير على الوطن والمواطن.

المنامة - بنا

المكرمون: 
شكًرا سمو 

ولي العهد... 
والتكريم دافع 

لمزيد من العمل

زينل والصالح: 
جهود مقدرة 

لسموه في 
تعزيز التعاون 

بين “التنفيذية 
والتشريعية”
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4 مشاريع لخفض الحرارة ومتابعة مستويات مياه البحر
عبـــداهلل بـــن حمـــد: جاللـــة العاهـــل يتابـــع التعامـــل مـــع التحديـــات البيئية

أشـــاد الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملك 
ســـمو  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
لعاهـــل  الســـامي  الخطـــاب  بمضاميـــن 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، لـــدى تفضـــل جاللته 
برعايـــة افتتـــاح دور االنعقـــاد الثالث من 
الفصـــل التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي 
الشـــورى والنواب، والتـــي تعبر عن رؤية 
واســـتراتيجية جاللتـــه الثاقبـــة لتحقيق 
مزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار، واهتمـــام 
ومتابعـــة جاللتـــه لمواجهـــة التحديـــات 
فـــي ظل الظروف الراهنـــة لحماية البيئة 
المتغيـــرات  مـــن  المســـتدامة  والتنميـــة 
البيئية وتحدياتها المختلفة، كاالحتباس 
الحـــراري وارتفاع منســـوب مياه البحار. 
وقال ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفة “إن توجيهات جاللة الملك بوضع 
التوصيـــات المناســـبة لتـــدارك التأثيرات 
البيئيـــة والتقليل مـــن خطورتها، وكذلك 
تنفيـــذ أحـــدث البرامج في مجـــال تبريد 

األجـــواء وحماية الســـواحل مـــن ارتفاع 
منســـوب ميـــاه البحـــر، تعتبـــر مـــن أهـــم 
الخطط والمشاريع التي يعكف المجلس 

األعلى للبيئة على دراستها وتنفيذها”.
واكـــد ســـموه أن اهتمـــام ومتابعة جاللة 
الملك بالشـــأن البيئي المحلـــي والعالمي، 
واهتمام جاللته البالغ باإلنســـان يتكامل 
مـــع اهتمامـــه ببيئتـــه ومســـتقبله، يزيـــد 
مـــن تعزيـــز عملنـــا وبـــذل كافـــة الجهـــود 
بـــه  واالرتقـــاء  العمـــل  فـــي  المتواصلـــة 
المواطنيـــن  وصالـــح  خيـــر  أجـــل  مـــن 
ونمـــاء مملكتنا الغاليـــة، وتحقيق أفضل 
اإلنجازات والمســـتويات علـــى الخارطة 

العالمية المهتمة في المجال البيئي.
 وأشار سموه إلى أن ما جاء في خطاب 
جاللة الملك يتماشى مع التوجه العالمي 
الـــذي يدعـــو الـــدول التخاذ اإلجـــراءات 
الالزمـــة للتكيـــف مـــع تغيـــر المنـــاخ لمـــا 
سيسببه من تأثيرات مشابهة لما أحدثته 

جائحة كورونا.
 وأوضح سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 

خليفة انـــه فيما يتعلـــق بارتفاع درجات 
الحرارة فقد قـــام المجلس األعلى للبيئة 
بتحليـــل المســـوحات الحراريـــة لمملكـــة 
البحريـــن في الخمس ســـنوات الماضية، 
وتحديد أنواع األشـــجار المناسبة والتي 
تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد 
درجـــات  تخفيـــض  وبالتالـــي  الكربـــون، 
الحـــرارة، وتنفيذ أربع مشـــاريع تجريبية 
تمهيـــًدا لتعميمهـــا علـــى جميـــع مناطـــق 

المملكة.

 وأكـــد ســـموه أن المجلـــس األعلى للبيئة 
يولـــي أهميـــة فائقـــة الرتفـــاع منســـوب 
ميـــاه البحر، وبرصد مناطق ارتفاع موج 
البحـــر، وتحليـــل األســـباب المؤديـــة لهذا 
االرتفـــاع، حيـــث قـــام المجلـــس بتحديد 
منســـوب  بارتفـــاع  المتأثـــرة  المناطـــق 
ميـــاه البحر، ويتـــم اآلن تحديد المناطق 
التوصيـــات  ووضـــع  تفصيليـــة  بصـــورة 
ارتفـــاع  تأثيـــر  مـــن  للتخفيـــف  الالزمـــة 

منسوب مياه البحر.
وفـــي الختام، أكد ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة االلتـــزام وتحقيـــق 
فـــي  قدًمـــا  بالمضـــي  جاللتـــه  تطلعـــات 
وتحقيـــق  لوطننـــا  المباركـــة  المســـيرة 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات محليـــا وإقليميا 
ودوليا في سبيل حماية مملكة البحرين 
بيئًيـــا بنـــاء علـــى التوجيهـــات الســـديدة 
ظـــل  وفـــي  الملـــك،  الجاللـــة  لصاحـــب 
المســـيرة التنموية الشاملة المباركة لعهد 
جاللتـــه الزاهر في المجاالت السياســـية 

واالقتصادية واالجتماعية كافة.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنامة - بنا
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التوجيهات الملكية ستحظى بالرعاية واالهتمام
الحكومـــة مـــع  البنـــاء  التعـــاون  أطـــر  مضاعفـــة  “النـــواب”:  رئيســـة 

رفعت رئيســـة مجلس النواب فوزية زينل 
أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفان إلـــى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، لتفضل جاللته بافتتاح 
دور االنعقاد الثالث من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس، الـــذي يمثل مرحلـــة جديدة في 
المســـيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة 

في مملكة البحرين.
وأكدت رئيسة مجلس النواب أن الخطاب 
الملكـــي الســـامي الـــذي تفضـــل بـــه جاللـــة 
الملك في حفل افتتاح دور االنعقاد، يمثل 
رؤية حكيمة، ونهجا وطنيا متطورا للعمل 
النيابـــي يرتقـــي بالنهضـــة التشـــريعية في 
المملكـــة وينطلق بمســـيرة العمـــل الوطني 
نحـــو آفـــاق أرحـــب، ومراتـــب متقدمة من 

الريـــادة على جميع المســـتويات، ويرســـم 
للوطـــن  ونمـــاء  ازدهـــارا  أكثـــر  مالمـــح 
والمواطنين. وأشارت إلى أن الثقة الملكية 
السامية في مستوى اإلنجاز الوطني تحتم 
علـــى الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة 
تطوير التعاون المشترك، وتعميق مستوى 
التنســـيق الثنائـــي، وتكريـــس العمل بروح 
الفريـــق الواحـــد، مشـــيدة باالهتمـــام الذي 
أبدتـــه الحكومة برئاســـة ورئيـــس الوزراء 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولي العهـــد نائب 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي التوجه 
نحـــو مضاعفة أطـــر التعاون البنـــاء المثمر 

وشـــددت  والمواطنيـــن.  الوطـــن  لصالـــح 
علـــى أن التفاهمـــات بيـــن الســـلطتين مـــن 
شـــأنها أن تعزز المكتسبات، وتؤدي لنتائج 
التحديـــات  تجـــاوز  فـــي  وأســـرع  أفضـــل 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  الســـيما  والعقبـــات، 

الراهنـــة من تفشـــي جائحة كورونـــا، التي 
سجلت مملكة البحرين خاللها الريادة في 
تعاطيهـــا المتقـــدم مع الجائحـــة والتصدي 
لهـــا بإجـــراءات وقـــرارات فاعلة يقـــوم بها 
بـــكل اقتدار فريق البحرين بقيادة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد. وأكدت رئيســـة 
مجلس النـــواب أن توجيهات جاللة الملك 
ســـتحظى بالرعايـــة واالهتمـــام والحـــرص 
والتنفيـــذ والدعـــم والتأييـــد مـــن مجلـــس 
بدعـــم  يرتبـــط  فيمـــا  خصوصـــا  النـــواب، 
جهود التعافي الســـريع القتصادنا الوطني 
بالتعـــاون مع القطاع الخـــاص، وفقا لرؤية 
)2030(، وتدشـــين  البحريـــن االقتصاديـــة 
صنـــدوق يمكـــن الشـــباب إلنشـــاء وتملـــك 

األعمال والشركات.

فوزية زينل

القضيبية - مجلس النواب

الخطاب السامي يحقق رغبات الشعب في التنمية الشاملة
الصالـــح: “الشـــورى” يعمـــل وفـــق تطلعـــات جاللـــة الملك بالتعـــاون مـــع “النواب”

أشـــاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
ما جاء في الخطاب الســـامي عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة  لدى افتتـــاح جاللته لدور االنعقاد 
الثالـــث مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامس 
خطـــاب  أن  مؤكـــدًا  الوطنـــي،  للمجلـــس 
جاللته حمل مضامين هامة تبشـــر بالخير 

لمستقبل المملكة وشعبها الوفي.
وقال في تصريح صحافي بالمناســـبة، إن 
الخطاب السامي لجاللة الملك يضع مملكة 
البحرين فـــي مكانتهـــا المرموقة، ويحقق 
تطلعات الشعب في التنمية الشاملة التي 
أكد عليها برنامج عمل الحكومة والمسيرة 
التنموية الشـــاملة ورؤية 2030، الفتًا إلى 

أن مجلـــس الشـــورى ســـيعمل وفـــق هـــذه 
التطلعات وسيســـعى لتحقيقهـــا بالتعاون 
مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية بما 
يلبي طموحات جاللته في وطن ُمستدام 
قائـــم علـــى مرتكـــزات حضاريـــة ونهضـــة 
شـــاملة في مختلـــف القطاعـــات وميادين 
أن  الصالـــح  وأوضـــح  واإلنتـــاج.   العمـــل 
الوطنـــي  دوره  ُيـــدرك  الشـــورى  مجلـــس 
البّناء في مد جســـور التعـــاون مع مجلس 
النواب ســـعيًا لتنفيـــذ التوجيهات الكريمة 
والســـديدة لصاحب الجاللـــة عاهل البالد، 
منوهـــًا بحجـــم تلـــك المســـؤولية الكبيـــرة 
التي تجعل من الســـلطة التشـــريعية على 
العهـــد والوعد في تقديم كل ما من شـــأنه 

أن يحقـــق االزدهار للوطن العزيز وشـــعبه 
الكريم في ظل قيادة حكيمة. 

وأكد رئيس مجلس الشـــورى أن الخطاب 
السامي وضع الجهود الجبارة التي يبذلها 

الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
بقيـــادة  ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي الموضـــع الصحيح، 
مشـــيدًا بتلك الجهـــود النيرة التـــي يبذلها 
الفريـــق الوطنـــي فـــي التعاطـــي مـــع أزمة 
والعمـــل  االســـتباقية  والخطـــط  كورونـــا، 
الموحد في هذا اإلطار ضمن حس وطني 
عـــاٍل، والتي جعلـــت من البحريـــن تتفوق 
علـــى العديد مـــن الـــدول بمـــا اتخذته من 
خطـــوات اســـتباقية فـــي مكافحـــة هـــذه 
مـــع  تتوافـــق  والتـــي  العالميـــة،  الجائحـــة 

البروتوكوالت الطبية العالمية.

علي الصالح

القضيبية - مجلس النواب

السيد: الخطاب السامي يحمل مستقبال مشرًقا للبحرين
“فينـــا الخيـــر” القـــت تجاوًبـــا منقطـــع النظيـــر علـــى جميـــع المســـتويات

قـــدم األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة 
الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
عظيـــم الشـــكر وجزيـــل االمتنـــان لعاهل 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
تفضلـــه  علـــى  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
بافتتـــاح دور االنعقـــاد الثالـــث للمجلس 
الوطنـــي، مؤكـــًدا أن الخطـــاب الســـامي 
يحمل مضامين مســـتقبل مشـــرق للبالد 

والمواطنين واألجيال المقبلة.
الســـامي  بالخطـــاب  الســـيد  وأشـــاد   
لعاهـــل البـــالد، مؤكـــًدا أن الخطـــاب يعد 
إيذاًنـــا بدخـــول مملكة البحريـــن لمرحلة 
جديدة في مســـيرتها المباركة، من أجل 
تحقيـــق مزيد مـــن اإلنجـــازات التنموية، 
التوجيهـــات  تلـــك  الحكومـــة  تضـــع  إذ 
الملكيـــة الســـامية فـــي أعلـــى أولوياتهـــا 
من أجـــل التقدم المســـتمر فـــي مختلف 
مياديـــن العمـــل واإلنتـــاج، التـــي توليهـــا 
جـــل االهتمام والعنايـــة، بما يحقق حياة 
وتقـــدم  للمواطـــن،  مزدهـــرة  معيشـــية 

ورفعة للوطن.
بهـــذه  صحافـــي  تصريـــٍح  فـــي  وقـــال   
المناســـبة “نثمن المضامين الرفيعة التي 
حملها خطاب جاللته، الذي يعد نبراًســـا 
لـــألداء البرلماني والحكومي القائم على 
والتفاعـــل  والتكامـــل  المثمـــر  التعـــاون 
بيـــن الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
التنميـــة  يحقـــق  أن  شـــأنه  مـــن  والـــذي 
والتقـــدم للبـــالد والمواطنيـــن”.  وأكد أن 
التوجيهـــات الملكية الســـامية، ســـاهمت 
المعيشـــي  بالمســـتوى  االرتقـــاء  فـــي 
للمواطنين وتوفير فرص العمل، وزيادة 
النشاط االستثماري، وتحقيق التطلعات 
المســـتقبلية واســـتمرار النمـــو اإليجابي 
مكانـــة  وترســـيخ  الوطنـــي  لالقتصـــاد 
البحريـــن الرائدة في المنطقـــة وتحقيًقا 
لمبادئ الرؤية االستراتيجية 2030.  كما 
ثمـــن األمين العـــام توجيه جاللـــة الملك 
لبناء مستشفى متخصص في األمراض 
المعديـــة، تقديـــًرا مـــن جاللتـــه لمـــا بذله 

المجتمـــع البحرينـــي األصيـــل المتكاتف 
ومؤسســـات  ومقيميـــن  مواطنيـــن  مـــن 
وشـــركات فـــي حملة فينـــا خيـــر، مؤكًدا 
أن هذه الخطوة تعكـــس اهتمام جاللته 
بالرعايـــة الصحية ذات الجـــودة العالية، 
وحرصـــه على إتاحتهـــا للجميع كأولوية 
قصـــوى كونها من أهم حقوق اإلنســـان.  
وثمن الســـيد الدعم الكبير الذي حظيت 
بـــه الجهـــود الوطنيـــة للفريـــق الوطنـــي 

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ومـــا لقيتـــه 
الحملة الوطنية فينا خير من دعم كريم 
من قبل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، كمـــا أشـــاد بالجهـــود 
للتصـــدي  الوطنـــي  للفريـــق  الوطنيـــة 
لفيـــروس كورونـــا، بقيـــادة ولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، في 
التعاطـــي مـــع أزمة كورونا، والتي أشـــار 

إليها الخطاب الملكي السامي.
 كمـــا أثنى علـــى الجهود الكبيـــرة لممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة فـــي قيـــادة الحملـــة الوطنية 
“فينـــا خير” ومـــا حققته من نجـــاح باهر 
على جميع المســـتويات والقـــت تجاوبا 
منقطع النظير من المواطنين والمقيمين 

والمؤسسات والشركات.

مصطفى السيد

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنساني

جاللة الملك وصناعة األمل

Û  مــن أجمــل نعــم هللا علينــا نحــن شــعب البحريــن أن وهبنــا قائــدا
محنكا يلتزم نهًجا إنســانًيا في حكمه يقوم على التواصل المتين 
مــع مواطنيــه، ويتمســك بــأي فرصــة أو مناســبة أو محفــل ليبــث 
جديــد األمل وروح التفاؤل في مســتقبل زاهــر وغد أفضل، مهما 

كانت جسامة التحديات ومهما عظمت األعباء والمسؤوليات.
Û  ولقــد جــاء الخطــاب الملكــي الســامي، الــذي تفضــل بــه حضــرة

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البالد 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، لــدى رعايــة جاللته الكريمــة الفتتاح 
دور االنعقــاد الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الخامــس لمجلســي 
الشــورى والنواب ببشــائر عديدة مبنية علــى ركائز صلبة، حددها 
جاللتــه بــكل حكمة ورســمها بكل دقــة ووضع لها الصــورة المثلى 

لتأتي بالثمار المرجوة منها واآلمال المعقودة عليها.
Û  فكما عودنا جاللته في كل خطاب أن يبث في النفوس الطمأنينة

ويزيل الهواجس المخيفة ويدفع كل منابع اليأس واإلحباط، جاء 
هــذا الخطــاب الســامي مســتوعًبا لمعطيات الحاضر بــكل جوانبه 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ليصيغ باقتدار شديد رؤية 

مستقبلية لعصر نتمناه وغد نأمله ونعمل من أجله.
Û  ،الركيــزة األهــم والتــي تبنــى عليها الركائــز األخرى وهــي الصحة

مــن  إدراًكا  المفــدى،  البــالد  اهتمــام عاهــل  مــن  لهــا نصيــب  كان 
جاللتــه أن العنايــة بالصحــة هي ركن رئيــس ألي مجتمع في بناء 
مســتقبله؛ ألنها تصنع اإلنســان الســليم القادر على العطاء في كل 
ميادين البناء، وهو ما اتضح للجميع في الجائحة اإلنسانية التي 
تواجه البشــرية حالًيا، ومن هنا تأتي القيمة العليا لتوجيه جاللة 
الملــك لتطويــر الخطــط الخاصــة بتحقيق األمــن الصحي وتوفير 
أفضــل الخدمــات الطبية، وإنشــاء مشــفى ومركــز متخصص في 
مجــال األمــراض المعدية، للتعامل مع التحديــات الصحية وطنًيا 

وإقليمًيا.
Û  وألنهــم ســواعد الحاضــر ورجــال المســتقبل، فــإن عاهــل البــالد

المفدى يولي الشباب عناية خاصة ويوجه دوًما لمبادرات سباقة 
وبرامــج اســتراتيجية تضمــن لهــم المكانــة الرفيعــة وتمكنهم من 
أداء الــدور المنــوط بهم على الوجه األكمــل، فكان توجيه جاللته 
بإنشــاء صنــدوق يســتثمر ويدعم طاقات وطموحــات وابتكارات 
الشــباب البحرينــي إلنشــاء وتملــك األعمال والشــركات، بإشــراف 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد بــن عيســى آل خليفة ممثــل جاللته 

لألعمال اإلنسانية والشباب.
Û  إن مملكــة البحريــن كمــا العالم أجمع تعيش ظرًفا اســتثائًيا صعًبا

وتحدًيــا غيــر مســبوق يتمثــل في جائحــة كوفيــد 19 وتداعياتها 
المؤلمــة علــى كل جوانــب الحيــاة، لكنها بفضل مــن هللا تعالى ثم 
بعزم وحكمة وإنســانية جاللة الملك اســتطاعت أن تقدم نموذًجا 
للمواجهــة فــي ظل جاهزية حكومية بتنظيماتها اإلدارية العريقة 
وسياســاتها المرنة والفّعالة، برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الموقــر، وبقيــادة صاحــب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولــي العهد، ويقوم على 
الخطط االســتباقية المدروســة واإلجراءات االحترازية الضامنة 
لصحــة وســالمة الجميــع من مواطنيــن ومقيميــن دون أي تفرقة 
أو تمييــز، وتقديــم كل ســبل العون والدعم والمســاعدة بما يمكن 
الجميع من العيش الكريم ومواصلة مشوار الحياة بثقة وتفاؤل، 
مهمــا كلــف ذلك ميزانية الدولة من أعباء اضافية، تجســيًدا لنهج 

جاللته الحكيم بأن “المواطن أوال” وقبل كل شيء.
Û  وألجل مواصلة هذا النجاح الالفت الذي كان محل تقدير واعتزاز

الجميــع، ونــال إشــادة عالميــة واســعة النطــاق أثنت على ســالمة 
النهــج والقــرارات واإلجراءات التي اتخذتهــا مملكة البحرين في 
مواجهــة أزمــة فيــروس كورونــا، وللوقاية من مثل هــذه األزمات 
الطارئــة والخطيــرة، فقــد أكــد جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة مــن خــالل كلمته الســامية علــى أهمية اكتســاب وامتالك 
معارف وتقنيات علوم المســتقبل، والتفّوق في العلوم المتقدمة، 

والسبق واالحتراف العلمي والمعرفي.
Û  ويبقى لالقتصاد دوره وأهميته في الوصول للمســتقبل المنشــود

القــت  التــي  الجائحــة  بســبب  أضــرار  مــن  نالــه  مــا  بعــد  الســيما 
بتداعياتها على مختلف األنشطة االقتصادية والتجارية، وهو ما 
يتطلب ما أكده جاللة الملك في خطابه بالعمل المشترك من أجل 
التعافي الســريع القتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص، 
وفقا لرؤية البحرين االقتصادية 2030، وهي مســؤولية مشتركة 
للسلطتين التنفيذية والتشريعية بمشاركة يجب ان تكون فاعلة 
ومؤثــرة للقطــاع التجاري واالقتصادي في البــالد ليكون التعافي 

سريعا وكبيًرا.
Û  وبعد أن أحاط جاللة الملك بالقضايا الوطنية وصاغ بحكمة كبيرة

ســبل التقدم واإلنجاز ووضع محــركات دفع العملية التنموية في 
كل الفــروع والمياديــن، أكد جاللته رســالة البحرين للعالم بأســره 
وهــي رســالة ســالم من دولــة محبة للســالم ومشــاركة في صنعه 
وداعمــة لكل جهود إرســائه وتثبيته فــي المنطقة والعالم ليعيش 
الجميــع فــي أمــن وازدهار، لهذا أشــار جاللته في خطابه الســامي 
إلى أهمية تثبيت أركان السالم الشامل والعادل في المنطقة، عبر 

تفعيل المبادرة العربية، للوصول إلى حل الدولتين.
Û  وفي الختام، فإنني يا جاللة الملك وإذ أؤكد أنه من دواعي فخر

واعتــزاز كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع البحرينــي أن يحظى بتلك 
اإلشــادة الرفيعــة والكريمــة التــي حملهــا خطابكم الســامي والتي 
تعكــس وفــاًء معهــوًدا لجاللتكــم إزاء شــعبكم، ألؤكد فــي الوقت 
ذاته أن الجميع يبادلكم الوفاء بحب كبير وتقدير عظيم وامتنان 
كبير، فما حققته وتحققه مملكة البحرين من نجاحات ومنجزات 
رياديــة إنمــا هو نتــاج قيادتكــم الســديدة وتوجيهاتكــم الحكيمة 

التي سنظل نفخر بها وندعمها ونلتف جميعا حولها.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 



أشـــاد رئيـــس ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 
الخطـــاب  بمضاميـــن  الزايـــد،  أحمـــد 
الســـامي الذي ألقاه عاهل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة في افتتـــاح دور االنعقاد الثالث 
للمجلـــس الوطنـــي، الذي رســـم خريطة 
طريق للمرحلة المقبلـــة وطرق التعامل 
مع مختلف التحديـــات واألزمات، األمر 
الثاقبـــة  جاللتـــه  رؤيـــة  يعكـــس  الـــذي 
ونهجه الحضاري، لضمان تقدم وازدهار 
الوطن وبالتالي ضمـــان الحياة الكريمة 

للمواطن.
وأكد أنه على الرغم من الظروف الراهنة 
واالســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا المملكـــة 
التوجيهـــات  أن  إال  العالـــم،  دول  وكل 
الملكية السامية عبرت عن سعي مملكة 

البحريـــن الجـــاد لالرتقـــاء باإلنجـــازات 
الوطنيـــة، خصوًصا بعـــد توجيه جاللته 
بإنشـــاء مستشـــفى لألمـــراض المعدية، 
طموحـــات  يدعـــم  صنـــدوق  وإنشـــاء 

وابتكارات الشباب.

وأضـــاف أن جاللـــة الملـــك حـــرص فـــي 
خطابـــه الســـامي علـــى تقديـــم الشـــكر 
والتقديـــر للقـــوات المســـلحة الدفاعيـــة 
واألمنيـــة لمـــا تحملـــه مـــن مســـؤوليات 
وطنية ذات أهمية بالغة تمتاز بالكفاءة 
فـــي  والتفانـــي  العاليـــة  والحرفيـــة 
خدمـــة الوطـــن والحفاظ علـــى وحدته 
جاللتـــه  بإشـــادة  منوًهـــا  واســـتقراره، 
للشـــعب  األصيلـــة  الوطنيـــة  بالـــروح 
الوفي، التي تمثلت في اســـتمرار بذلهم 
مشـــيًرا  لوطنهـــم،  ووالئهـــم  وعطائهـــم 
إلـــى أن الخطاب الســـامي خـــص بالذكر 
الكـــوادر الطبيـــة والصحيـــة العاملة في 
الصفـــوف األولى وهو ما من شـــأنه رفع 
لوطنهـــا  المخلصـــة  الكـــوادر  معنويـــات 
التـــي تبذل كل وقتها وجهدها وطاقتها 

في خدمة المواطنين.
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وزير المواصالت: الخطاب السامي يفتح آفاق المستقبل لوطن مزدهر
ـــة ـــة التنمي ـــي عملي ـــريكا ف ـــاره ش ـــاص” واعتب ـــة “الخ ـــد أهمي تأكي

ثمن وزير المواصـــالت واالتصاالت كمال بن 
أحمـــد محمد، خطـــاب عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
أثنـــاء افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل 
التشـــريعي الخامس، وما حمله من مضامين 
تمثل رؤيـــة جاللته الوطنية المنيرة، ونهجه 
المتقـــدم  الوطنـــي  العمـــل  تجـــاه  الحكيـــم 
والمزدهـــر. ونوه بالجهود التي يبذلها الفريق 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونـــا، بقيادة 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
فـــي التعاطي مـــع أزمة كورونـــا والتي كانت 
موضـــع تقديـــر كبيـــر فـــي الخطاب الســـامي 
لجاللة عاهل البالد، مشـــيًرا إلـــى أن المملكة 
ووحـــدة  وتكاتفهـــم  أبنائهـــا  قـــوة  أظهـــرت 
الـــذي  صفهـــم فـــي مواجهـــة هـــذا التحـــدي 
نجحـــت المملكـــة فـــي التعاطـــي معـــه وفًقـــا 
للبروتوكـــوالت الطبيـــة العالمية، مـــع التأكيد 

علـــى ضمان عدم تأثـــر االقتصاد الوطني بما 
يترتب على انتشـــار فيروس كورونا، وتضع 
كافة التســـهيالت لضمان استمرارية الحركة 
التجارية وعـــدم تأثر التجار والمســـتهلكين، 

حفاظا على النمو المستدام.
وأشـــاد الوزيـــر بتوجيه جاللة الملك بإنشـــاء 
باألمـــراض  متخصـــص  ومركـــز  مستشـــفى 
المعديـــة، ذلـــك تقديـــًرا للمجتمـــع البحرينـــي 
ومقيميـــن  مواطنيـــن  مـــن  أطيافـــه  بكافـــة 
قدمـــوه  لمـــا  أيًضـــا،  وشـــركات  ومؤسســـات 
للوطـــن من مســـاهمات ومبـــادرات معطاءة، 
اهتمـــام  الخطـــوة  بهـــذه  جاللتـــه  ليعكـــس 
مملكـــة البحريـــن بتقديـــم الرعايـــة الصحية 
الرفيـــع،  والمســـتوى  العاليـــة  الجـــودة  ذات 
وحرص الحكومـــة على تقديمهـــا لمواطنيها 
بشـــكل مجاني كون الصحة أحد أهم حقوق 
اإلنســـان. وأشـــار الوزيـــر إلـــى حـــرص جاللة 
وتوجيهـــه  الســـامي  خطابـــه  خـــالل  الملـــك 
الكريـــم لتوفيـــر البيئـــة المناســـبة لألبحـــاث 
العلمية في المملكة من أجل تحقيق التنمية 

أن  مؤكـــًدا  البشـــرية،  وخدمـــة  المســـتدامة 
ذلـــك التوجيـــه ســـيعمل على تقـــدم مجاالت 
الـــذي  األمـــر  المملكـــة،  فـــي  الفضـــاء  علـــوم 
ســـيعود إيجاًبـــا علـــى العديـــد مـــن الجوانب 
العلميـــة األخرى والتكنولوجية، ودعم ســـبل 
الرقمـــي،  التحـــول  مجـــال  فـــي  االســـتثمار 
والـــذكاء االصطناعي، الســـيما مـــع متطلبات 
الحيـــاة الجديدة مما يعزز مـــن مكانة مملكة 
البحرين ويدعمها كوجهة عالمية لالستثمار.

شـــمل  الســـامي  جاللتـــه  خطـــاب  أن  وأكـــد 
األحـــداث الراهنـــة والتطلعـــات لفتـــح مزيـــد 
مـــن آفـــاق المســـتقبل لوطـــٍن أكثـــر ازدهـــار 
ونماء، يلبي طموح ورؤى المسيرة التنموية 
الشـــاملة، مـــن خالل تعزيـــز العمل المشـــترك 
والتنفيذيـــة،  التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن 
مشـــيًدا بتوجيـــه جاللتـــه بإنشـــاء صنـــدوق 
لدعم المشـــاريع والمبادرات الشـــبابية تحت 
اســـم )صنـــدوق األمـــل(، األمـــر الـــذي يعكس 
الرؤية الملكية الثاقبة الرامية لمنح الشـــباب 
البحريني الثقة الكاملة للمشـــاركة في قيادة 

الحركـــة التنمويـــة فـــي المملكـــة باعتبارهـــم 
الثـــروة الحقيقيـــة للبالد والرهـــان المضمون 

للمستقبل.
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  واختتـــم   
الوافـــر  الشـــكر  عظيـــم  بتقديـــم  تصريحـــه 
خطابـــه  علـــى  الملـــك  لجاللـــة  واالمتنـــان 
الســـامي، مؤكًدا تطلع الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية لتنفيذ برامج طموحة تتوافق 
مـــع مـــا جاء مـــن تطلعات كبيـــرة في خطاب 

عاهل البالد.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أشـــاد 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
بمضامين الخطاب الســـامي لعاهل 
البالد القائد األعلى صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
لدى تفضل جاللتـــه برعاية افتتاح 
للمجلـــس  الثالـــث  االنعقـــاد  دور 

الوطني.
صحافـــي  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
الســـامي  الخطـــاب  “إن  بالمناســـبة 
يعد نموذًجـــا يحتذى به لفتح آفاق 
طموحة لمســـتقبل بالدنـــا والتطلع 
لوطن عصري مزدهـــر يلبي طموح 
الجميـــع، إذ يعـــد الخطاب الســـامي 
خريطة طريق تنسجم مع تطلعات 
ورؤى مملـــك البحريـــن فـــي الفترة 
المقبلـــة، والتـــي تجعل مـــن الوطن 
والمواطـــن محـــوًرا للتطلعات وفق 
برامـــج طموحـــه تســـهم حقـــَا فـــي 

تحقيق األهداف المنشودة”.
الـــذي  الشـــباب  “عنصـــر  أن  وأكـــد 
تطرق إليه جاللة الملك في خطابه 
الســـامي يتوافـــق مع المســـؤوليات 
التي تضطلع بهـــا الوزارة من حيث 
العمـــل علـــى تأمين حياة معيشـــية 
كريمـــة لهؤالء الشـــباب بعد مرحلة 
الدراسة عبر إلحاقهم بسوق العمل 
في وظائف مناســـبة بعـــد تدريبهم 

وتأهيلهم بالشكل المطلوب”.

تأمين حياة معيشية كريمة للشباب

المنامة - المجلس األعلى للشباب والرياضة

ثمن نائـــب رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة المضاميـــن الســـامية التـــي تناولهـــا 
خطاب عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي افتتـــاح 
دور االنعقـــاد الثالث من الفصل التشـــريعي 
والنـــواب. الشـــورى  لمجلســـي  الخامـــس 

وأكـــد أن المضاميـــن الســـامية التي جاءت 
فـــي خطـــاب صاحـــب الجاللـــة الملـــك تعزز 
البحريـــن  لمملكـــة  التنمويـــة  المكتســـبات 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، كمـــا تمثـــل حلقة 
جديدة سلسلة اإلنجازات الخاصة بالقطاع 
الشـــبابي في المملكة في ظـــل العهد الزاهر 
إلـــى أن  الملـــك. وأشـــار  لصاحـــب الجاللـــة 
صـــدور المرســـوم الملكـــي الســـامي الخاص 
بإنشاء صندوق لدعم المشاريع والمبادرات 
الشبابية )صندوق األمل( يمثل لبنة جديدة 
فـــي ســـبيل تحقيـــق مزيـــد مـــن النجاحـــات 

فـــي التنمية المســـتدامة بالمملكة. وبين أن 
توجيهـــات صاحـــب الجاللـــة الملك بإنشـــاء 
“صندوق األمل” يعكس مدى اهتمام جاللته 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الشـــبابي  بالقطـــاع 
جاللتـــه  يوليهـــا  التـــي  الكريمـــة  والرعايـــة 
للشـــباب البحرينـــي، مؤكًدا األثـــر اإليجابي 
الكبير الذي سيعكســـه األمر الملكي السامي 

على مستقبل القطاع الشبابي.

دعيج بن سلمان: “األمل” لبنة جديدة لمزيد من النجاحات

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

أعرب وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايد الزيانـــي، عن عميق فخـــره واعتزازه 
الكبيريـــن لمـــا تضمنـــه الخطـــاب الســـامي 
بـــه عاهـــل البـــالد صاحـــب  الـــذي تفضـــل 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
لـــدى افتتاح جاللتـــه دور االنعقـــاد الثالث 
من الفصل التشـــريعي الخامس لمجلســـي 
الشـــورى والنـــواب، مـــن مضاميـــن وطنية 
شـــاملة يحقـــق لمملكتنـــا الغاليـــة الريـــادة 

والتقدم في شتى المجاالت.
وثمـــن أن مـــا أكـــده جاللتـــه ووضعـــه فـــي 
المرحلـــة  فـــي  العمـــل  أولويـــات  مقدمـــة 
المقبلة يتمثل في أهمية التعافي الســـريع 
لالقتصـــاد الوطنـــي بالتعـــاون مـــع القطاع 
الخـــاص عبـــر تبنـــي الحلـــول والمبـــادرات 
المنســـجمة مع متطلبات الظروف ولعودة 
المعدالت اإليجابيـــة للتنمية الوطنية، كما 
تطمـــح إليـــه رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 

2030. وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد الوزير أن 
التوجيـــه الســـامي مـــن جاللتـــه ســـيكون 
المقبلـــة  المرحلـــة  خـــالل  للعمـــل  مرتكـــزا 
لوضـــع  الخـــاص  القطـــاع  مـــع  وبالتعـــاون 
المبـــادرات والسياســـات والخطط الكفيلة 
لالقتصـــاد  الســـريع  التعافـــي  بتحقيـــق 

الوطنـــي. كما قـــدر الوزير األوامـــر الملكية 
بإنشـــاء صندوق يســـتثمر ويدعم طاقات 
وطموحات وابتكارات الشباب البحريني، 
حيـــث إن االســـتثمار فيهم هو االســـتثمار 
الناجح للمســـتقبل المزدهر، منوًها بأهمية 
مواصلة العمـــل على خلق الفرص النوعية 
أمامهم عبر تحفيز مشاركتهم الفّعالة كقوة 
عمل وبناء تســـهم في التطويـــر اإليجابي 
لنهضتنـــا الوطنية. وأشـــاد وزيـــر الصناعة 
جاللتـــه  بتوجيـــه  والســـياحة  والتجـــارة 
المؤسســـات االســـتثمارية فـــي القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص بتوجيـــه رؤوس أموالهـــا 
القيمـــة  ذات  التنمويـــة  المجـــاالت  علـــى 
المضافـــة، وأن التشـــريعات والقوانين في 
البحريـــن تحفـــظ حقوق الجميـــع في ظل 
لمشـــاركتهم  الدســـتور والقانـــون، تعزيـــزا 
الفعالة في التطوير اإليجابي وهي أولوية 
تســـتدعي اقصـــى درجـــات التعـــاون بيـــن 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الزياني: وضع المبادرات الكفيلة بتحقيق التعافي السريع لالقتصاد
توجيه جاللة الملك مرتكز للعمل بالمرحلة المقبلة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بمناسبة الكلمة الملكية السامية التي تفضل 
بهـــا عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، خـــالل افتتاح 
دور االنعقـــاد الثالث من الفصل التشـــريعي 
الخامس لمجلســـي الشـــورى والنـــواب، عّبر 
النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر 
منتســـبي  جميـــع  عـــن  وبالنيابـــة  باســـمه 
الـــوزارة، عـــن الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان 
لعاهـــل البالد، لمـــا تضمنه الخطـــاب الملكي 
الســـامي مـــن معـــاٍن وطنية، ومنها اإلشـــادة 
بجهود الوزارة في استمرار إيصال الخدمة 
التعليمية، خصوصًا التعلم عن بعد، للجميع 
عبـــر المنصـــات االفتراضيـــة فـــي الظـــروف 
االســـتثنائية التـــي فرضتها جائحـــة كورونا 
كوفيـــد 19، مؤكـــدًا الوزيـــر أن اإلنجـــازات 
تحققـــت بفضـــل الدعم الكبيـــر الذي تحظى 
بـــه المســـيرة التعليميـــة فـــي العهـــد الزاهـــر 
لجاللـــة الملـــك، ومـــن أمثلتـــه أمـــر جاللتـــه 

بتنفيذ مشـــروع جاللة الملك حمد لمدارس 
المســـتقبل وبرنامـــج التمكيـــن الرقمـــي في 
التعليم، اللذين قامت بهما الوزارة بناًء على 
التوجيهـــات الملكية الســـامية، حيث شـــّكال 
قاعدة صلبة وراســـخة مكّنتهـــا من التحول 
إلـــى نمط جديد من التعلـــم وهو التعلم عن 
بعد، مما انعكس بشكل كبير على مخرجات 

التعليـــم والمســـاهمة فـــي تأهيـــل منتســـبي 
الميدان التربوي وقطاعات الوزارة األخرى، 
ومّكـــن الـــوزارة مـــن التعامـــل باقتـــدار مـــع 
الجائحة، علمًا بأنها تجربة تخوضها الوزارة 
ألول مـــرة منذ بدء تاريخ التعليم قبل 100 

عام.
وأوضـــح أن الفـــرق المختصـــة فـــي الوزارة 
الملكيـــة  التوجيهـــات  ضـــوء  فـــي  ســـتعزز 
الســـامية االهتمـــام بالعلـــوم الحديثـــة، مثل 
علوم الفضاء وعلوم الطاقة الذرية والعلوم 
البيئيـــة، لمـــا لها مـــن دور في تعزيـــز اإلنتاج 
المعرفـــي وتطويـــر البحـــث العلمـــي بكافـــة 
أشـــكاله ومجاالتـــه، مشـــيدًا باألمـــر الملكـــي 
الســـامي بإنشـــاء صنـــدوق لدعم المشـــاريع 
والمبـــادرات الشـــبابية تحت اســـم )صندوق 
األمـــل(، والذي يعكس مـــدى اهتمام جاللته 
باستشـــراف المســـتقبل وتحقيق كل ما من 
شـــأنه خدمـــة الوطـــن والمواطنيـــن حاضرًا 

ومستقبالً.

النعيمي: ســنعزز االهتمام بعلوم الفضاء والبيئة والطاقة الذرية
اإلنجازات التعليمية جاءت بفضل توجيهات جاللة الملك

الزياني: الكلمة السامية جامعة شاملة
ــة ــات الضروريـ ــم الخدمـ ــت تقديـ ــة واصلـ ــتها المرنـ ــة بسياسـ الحكومـ

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الســـامي  الخطـــاب  بمضاميـــن  الزيانـــي، 
الذي ألقاه عاهـــل البالد  صاحب الجاللة 
خليفـــة،   آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
امـــس األول عبـــر االتصـــال المرئـــي، في 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الثالـــث من الفصل 
التشـــريعي الخامس لمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب، والـــذي يعكـــس رؤيـــة جاللته 
ورؤيتـــه  الحضـــاري  ونهجـــه  الحكيمـــة 
الثاقبـــة لضمـــان حيـــاة كريمـــة للمواطن 
متقـــدم  وطـــن  أجـــل  ومـــن  البحرينـــي 
ومزدهـــر. ووصف وزيـــر الخارجية كلمة 
جاللـــة الملـــك بأنهـــا كلمة جامعة شـــاملة 
عبرت عـــن إيمان جاللته بالـــدور الفاعل 
المهم الذي تقوم به الســـلطة التشـــريعية 

ممثلـــة فـــي مجلـــس الشـــورى ومجلـــس 
النواب في مســـيرة اإلصالح والتحديث 
هللا  حفظـــه  جاللتـــه،  يقودهـــا  التـــي 
ورعاه، بحكمته المعهـــودة ورؤاه النيرة، 
وحـــرص جاللتـــه علـــى مواصلـــة البنـــاء 
علـــى ما تحقق من منجـــزات وطنية عبر 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لهـــذا الوطن 
الغالـــي. وقـــال إن جاللـــة الملـــك عبر في 
واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  كلمتـــه  مســـتهل 
بإنجـــازات مملكة البحرين فـــي مواجهة 
مشـــيًدا  )كوفيـــد-١٩(،  كورونـــا  جائحـــة 
بالمســـتوى المشـــرف للجهود التي قادها  
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
األزمـــة  هـــذه  فـــي مواجهـــة  آل خليفـــة 

الصحية الطارئة، وقـــال إن جاللة الملك  
حرص في كلمته الســـامية أن يعرب عن 
اعجابـــه وانبهـــاره بقـــوة اإلرادة الوطنية 
أن  اســـتطاعوا  الذيـــن  البحريـــن  ألبنـــاء 
الشـــدة  وهـــذه  التحـــدي  هـــذا  يواجهـــوا 

بعزيمتهـــم واخالصهـــم والتزامهـــم التام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة الوقائيـــة فـــي 
كورونـــا.  جائحـــة  تداعيـــات  مواجهـــة 
وقـــال إن جاللته، عبر عـــن تقديره البالغ 
برئاســـة  الموقـــرة  الحكومـــة  لجاهزيـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء 
تمكنـــت  والتـــي  هللا،  حفظـــه  الموقـــر، 
بسياســـتها المرنـــة والفعالة مـــن مواصلة 
تقديـــم الخدمات الضروريـــة للمواطنين 
والمقيميـــن على حد ســـواء، وعلى وجه 
الخصوص خدمات العمـــل والتعليم عبر 
المنصات االلكترونية، التي وجه جاللته 
إلى تطويرها، واكتســـاب معارف وعلوم 
المســـتقبل بمـــا فـــي ذلـــك علـــوم الفضاء 

وعلوم الطاقة الذرية.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير المواصالت واالتصاالت

وزير الصناعة والتجارة والسياحةوزير التربية والتعليم

الشيخ دعيج بن سلمان

وزير الخارجية

وزير العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بناالمنامة - وزارة الصحة

أشـــادت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح ما 
جـــاء فـــي الخطاب الســـامي لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
دور  بافتتـــاح  تفضلـــه  أثنـــاء  خليفـــة،  آل 
االنعقـــاد الثالـــث للمجلـــس الوطنـــي، مـــن 
مضاميـــن مهمة لمســـتقبل المملكة. مؤكدة 
أن تلـــك المضاميـــن تعكـــس جديـــة مملكة 
لتحقيـــق  قدمـــا  المضـــي  علـــى  البحريـــن 
والمواطنيـــن  للبـــالد  أفضـــل  مســـتقبل 
بمختلـــف  واالرتقـــاء  المقبلـــة  واألجيـــال 
القطاعـــات ومنها القطـــاع الصحي. وقالت 
وزيرة الصحة فـــي تصريح صحافي بهذه 
المناســـبة “إن الخطاب السامي عكس نهج 
جاللته وحرصه على سالمة شعبه الوفي، 
وتجســـيده لقيم ومبادئ المســـؤولية التي 
يحملها جاللته تجاه الجميع، خصوصا بعد 

توجيه جاللته ببناء مستشـــفى متخصص 
لألمـــراض المعديـــة، وحرصـــه علـــى إتاحة 
الصحـــة للجميـــع كأولويـــة قصـــوى، وفـــق 
جودٍة عالية كونها من أهم حقوق اإلنسان، 
وتقديرنـــا  شـــكرنا  خالـــص  عـــن  ونعـــرب 
لجاللتـــه علـــى هـــذا التوجيـــه الســـامي مـــا 

يراعى البعد اإلنســـاني في هذه الظروف”. 
وأعربت الصالح عن بالغ فخرها واعتزازها 
بمـــا تضمنه الخطـــاب الملكي الســـامي من 
تقدير للجهود الوطنية التي يبذلها الفريق 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا بقيادة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
األمـــر الـــذي يعكـــس النهـــج الســـليم الـــذي 
تتبعـــه مملكـــة البحريـــن فـــي التعاطي مع 
جائحة كورونا، والخطط االستباقية التي 
تتخذها والعمل الموحد ضمن روح وطنية 
واحـــدة. ولفتت الصالح إلـــى التزام مملكة 
البحرين بالتعامل مع الوضع الراهن بكامل 
الشـــفافية واطالع الجميع علـــى مجريات 
الوضـــع أول بأول مع االســـتمرار بالتوعية 

العامة. 

الزايد: اإلشــادة الملكية رفعت معنويات الكوادر الطبيةالصالــح: جاللــة الملــك حريــص على ســالمة شــعبه
خريطة طريق لحياة كريمة للمواطنينالبحرين تفوقت على دول كثيرة في مكافحة كورونا

رئيس ديوان الخدمة المدنية
فائقة الصالح



تدشين موقع “جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني”
دشـــنت أمانة “جائزة خليفة بن سلمان آل 
خليفة للطبيب البحريني” برئاســـة وكيل 
الملكـــي رئيـــس  ديـــوان صاحـــب الســـمو 
الوزراء الشيخ محمد بن راشد بن خليفة 
آل خليفـــة الموقـــع اإللكترونـــي الخـــاص 
 )www.khalifabinsalman.bh ( بالجائزة
والذي يحتـــوى على معلومـــات تفصيلية 
التعريـــف  إلـــى  باإلضافـــة  الجائـــزة،  عـــن 
بمبـــادرة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، 
التي أقرهـــا مجلس الوزراء باعتماد “يوم 
الطبيب البحريني” في األربعاء األول من 

شهر نوفمبر من كل عام.
 ويعتبر الموقع اإللكتروني مرجًعا شامًل 

بمـــا يتناســـب والقيمـــة الكبيـــرة لجائـــزة 
“خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب 
البحريني”، والتي جاءت تقديًرا لألطباء 
البحرينييـــن على إســـهاماتهم وتشـــجيعا 
فـــي مجـــاالت  بينهـــم  التنافســـية  لـــروح 

البحث العلجي والسريري والطبي.
األقســـام  مـــن  العديـــد  الموقـــع  ويضـــم   
التعريفيـــة بالجائـــزة وأهدافهـــا وفئاتهـــا 
وشروط التقدم للحصول عليها، واألخبار 
الصادرة عن كل ما يتعلق بأعمال الجائزة، 
ويعـــّرف الموقـــع بأعضاء األمانـــة العامة 
وأعضـــاء لجنـــة االختيـــار، كمـــا ان هـــذه 
المنصة ســـيتم رفدها بإصدارات النسخة 
األولـــى للجائـــزة وبيانات حـــول الفائزين 

والمشاركين، إضافًة إلى التقارير والصور 
وجميـــع  التوثيقيـــة  الفيديـــو  ومقاطـــع 
األنشـــطة والفعاليـــات المتعلقـــة بالجائزة 

بنسخها القادمة.
اختيـــار  لجنـــة  أن  ذكـــره،  يجـــدر  ممـــا   
الفائزيـــن بجائـــزة “خليفـــة بن ســـلمان آل 

خليفـــة للطبيب البحرينـــي” تواصل عقد 
اجتماعـــات دوريـــة -عبر تقنيـــة االتصال 
المرئي- للتشـــاور ومناقشـــة مدى تطابق 

األبحـــاث المقّدمة لنيل الجائزة عن فئتها 
األولى مع المعايير الموضوعة، باإلضافة 
لدراســـة طلبات الترشـــيح لنيـــل الجائزة 
عـــن فئتهـــا الثانيـــة، علًمـــا بـــأن الجائـــزة  
تتكـــون من درع وشـــهادة ومكافأة مالية 
لكل فائز فـــي الفئتين بمجموع 200 ألف 

دوالر.

المنامة - بنا

منصة لعرض 
كافة المعلومات 
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“الخارجية”: دفع التعاون مع األمم المتحدة لتجفيف منابع اإلرهاب
فورونكـــوف أشـــاد بجهـــود البحريـــن فـــي مواجهتهـــا خطـــر العنـــف

عقـــد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
أمـــس عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي المرئي 
اجتماعـــا مـــع وكيـــل األمين العـــام لألمم 
المتحـــدة لمكافحـــة اإلرهـــاب فلديميـــر 
الـــوزارة  وكيـــل  بحضـــور  فورونكـــوف، 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون 
الدائـــم  والمنـــدوب  خليفـــة،  آل  أحمـــد 
لمملكة البحرين لـــدى األمم المتحدة في 

نيويورك السفير جمال الرويعي.
وخلل اللقاء، أكد وزير الخارجية اعتزاز 
مملكـــة البحريـــن بالتعاون المســـتمر بين 
مملكـــة البحرين ومكتب األمـــم المتحدة 
بالجهـــود  مشـــيًدا  اإلرهـــاب،  لمكافحـــة 
فـــي  المكتـــب  بهـــا  يقـــوم  التـــي  الفاعلـــة 
مواجهـــة اإلرهـــاب بـــكل صوره وأشـــكاله 
ومكافحـــة تمويله، مشـــدًدا على ضرورة 
مملكـــة  بيـــن  القائـــم  بالتعـــاون  الدفـــع 

البحريـــن واألمـــم المتحـــدة نحـــو آفـــاق 
أرحـــب لتجفيف منابع اإلرهاب وردع كل 
من يدعم التنظيمات اإلرهابية أو يمولها.

وأكـــد وزيـــر الخارجية أن اإلرهـــاب يمثل 
أحد التحديات الخطيرة التي تواجه دول 
المنطقة والعالم أيضـــا لما له من تأثيرات 
على االســـتقرار واالقتصاد والمجتمعات، 

األمر الذي يتطلب تعاونا شامل ومستمرا 
من المجتمع الدولي لمواجهة الميليشيات 
اإلرهابيـــة التـــي تســـعى بـــكل الســـبل إلى 
تحقيـــق أهدافها ومصالحها على حســـاب 
والمجتمعـــات،  الـــدول  وأمـــن  اســـتقرار 
موضحـــا أن مملكـــة البحريـــن تدعم كافة 
الجهود الرامية لتعزيز األمن واالســـتقرار 

في المنطقة والعالم.
مـــن جانبـــه، أشـــاد فورونكـــوف بالجهود 
التـــي تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن لمواجهـــة 
خطـــر العنـــف والتطـــرف واإلرهـــاب، وما 
تتخذه مـــن إجراءات مهمـــة لدعم األمن 
والســـلم فـــي المنطقـــة والعالـــم، مؤكـــًدا 
حـــرص مكتب األمـــم المتحـــدة لمكافحة 
العمـــل المشـــترك  اإلرهـــاب علـــى تعزيـــز 
مـــع مملكة البحريـــن بما يحقـــق تطلعات 
المجتمـــع الدولـــي للقضاء علـــى اإلرهاب 
والوصول إلى عالم أكثر أمنا واســـتقرارا، 
مشـــيرا إلـــى أن اإلرهـــاب مـــازال يشـــكل 
تهديـــدا خطيـــرا للبشـــرية، وأن المكتـــب 
جهـــوده  بـــذل  يواصـــل  ســـوف  األممـــي 
لمكافحـــة  العالـــم  دول  مـــع  بالتعـــاون 
اإلرهـــاب كإحدى األولويات المهمة لألمم 

المتحدة.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بمكتبـــه  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
أمـــس  للـــوزارة  العـــام  بالديـــوان 
اإلثنيـــن المدير التنفيـــذي للمعهد 
اإلستراتيجية  للدراسات  الدولي 
في الشـــرق األوســـط الســـير توم 
وزارة  وكيـــل  بحضـــور  بيكيـــت، 
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  الخارجيـــة 

عيسى بن دعيج آل خليفة.

جرى خلل اللقاء التباحث حول 
ســـبل تعزيـــز التنســـيق المشـــترك 
والمعهـــد  الخارجيـــة  بيـــن وزارة 
اإلستراتيجية  للدراسات  الدولي 
في الشـــرق األوسط، بما في ذلك 
التعاون القائـــم بين الجهتين في 
تنظيم مؤتمر حوار المنامة الذي 
يهدف إلى بحث مختلف القضايا 

اإلقليمية والدولية المعاصرة.

تعزيز التنسيق بين “الخارجية” 
و”الدولي للدراسات اإلستراتيجية”

المنامة- جمعية الصحفيين البحرينية

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيســـة  أكـــدت 
البحرينيـــة عهديـــة الســـيد أن الخطـــاب 
الملكـــي الســـامي الـــذي تفضل بـــه عاهل 
البـــلد صاحـــب الجللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، في حفل افتتاح دور 
االنعقـــاد الجديـــد من الفصل التشـــريعي 
الخامس، يأتي اســـتكماال لمسيرة الخير 
والبنـــاء الوطني التـــي بدأها جللته منذ 

بداية عهده الميمون.
وأشارت السيد إلى أن العمل النيابي في 
مملكـــة البحرين قد أســـهم بشـــكل الفت 
فيما شهدته بلدنا من تطور في المجال 
التشريعي، ونحن في الميدان الصحافي 
ومن واقع مسؤوليتنا ومهام عملنا نشهد 
أن المجلـــس الوطني بغرفتيه )الشـــورى 
والنـــواب( قـــد حقـــق للبـــلد وللمواطنين 
اإلنجـــازات التـــي اســـتفاد منهـــا الجميع، 
ومـــا القـــرارات التي خرجـــت عنه وأدت 

إلـــى حالـــة االســـتقرار التـــي نعيشـــها إال 
دليل على فاعلية المسيرة الديمقراطية 

التنموية في البحرين.
وأوضحت “أن إشـــارة جللـــة الملك في 
خطابه بجاهزيـــة الحكومـــة بتنظيماتها 
المرنـــة  ولسياســـاتها  العريقـــة  اإلداريـــة 
والفّعالة، برئاسة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 

الخدمـــات  وصـــول  فـــي  خليفـــة،  آل 
الضروريـــة إلـــى كل مســـكن ومؤسســـة، 
تؤكـــد أن القيادة الحكيمـــة المتمثلة في 
جللـــة الملـــك تمتلـــك الـــرؤى الســـديدة 
الحلـــول  ابتـــكار  فـــي  الواســـع  واألفـــق 
الناجحـــة لمعالجـــة القضايا الشـــائكة بما 
مكـــن بلدنـــا العزيـــزة دائمـــا مـــن تجاوز 
المشكلت المعقدة وفي أحلك الظروف 

التي مرت بها.
وقالـــت الســـيد “إن إشـــادة جللـــة الملك 
بولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، في مكافحـــة الجائحة يمثل 
مـــكان فخرنـــا واعتزازنـــا لقيـــادة ســـموه 
هـــذا العمـــل الوطنـــي واإلنســـاني الكبير 
الـــذي يظـــل مفخرة لنـــا وألمتنـــا العربية 

واإلسلمية”.

دليــل علــى فاعليــة المســيرة الديمقراطيــة التنمويــة
جمعية الصحفيين: قرارات البرلمان أدت لحالة استقرار 

المنامة - بنا

تقـــدم وزير المواصـــلت واالتصاالت 
كمال بن أحمد محمد  بجزيل الشـــكر 
وعظيم االمتنان إلى ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، وذلك على الثقة التي منحت 
ألداء وزارة المواصـــلت واالتصاالت 
من خلل حصولها على جائزة التميز 
في التواصل مع العملء خلل تكريم 
أفضـــل الجهات من حيـــث األداء في 
نظـــام تواصل ٢٠٢٠، وهي المناســـبة 
الســـنوية التـــي تكرم خللهـــا وزارات 
الدولة وهيئاتها نظير الجهد المبذول 
والتـــي  عملئهـــا،  مـــع  التعامـــل  فـــي 
تعتبـــر مناســـبة ســـنوية يتعـــرف مـــن 
خللها الجميع علـــى خطط الوزارات 
وبرامجهـــا في إثراء عملهـــا وتوجيه 

جهودها نحو األفضل.
وأشـــار إلـــى أن “هـــذا التكريـــم يمثل 
حافزا لبذل المزيد من العطاء خدمة 
لمملكـــة البحريـــن الغالية، وتشـــجيعا 
لنا جميعـــا لتبني المزيـــد من الخطط 
والبرامـــج الهادفـــة والجديـــدة التـــي 

تنظـــم العمـــل وتقلل الجهـــد والوقت 
علـــى العمـــلء، ولم يكن لنـــا أن نوفق 
بذلـــك لـــوال تعـــاون ومتابعـــة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء الذي نستنير بفكره ونستدل 
أن يحقـــق  مـــن شـــأنه  مـــا  علـــى كل 
الوصـــول الى آفـــاق أرحب من التميز 
والرقي وإنجاز المهام بشـــكل يعكس 
الوجـــه الحضـــاري لمملكـــة البحريـــن 

الغالية”.
وأضاف “أننا سنواصل بعزم دائًما من 
خـــلل ما نمتلكه من طاقات شـــبابية 
بحرينيـــة متميزة كان لهـــا دور فاعل 
في تحقيق الرؤى واألهداف السامية 
التي من شأنها أن توجد سبل ميسرة 
لجميع العملء، وتطـــور العمل القائم 

بكل احترافية”.

وزيــر المواصالت: التكريــم حافز لبذل المزيــد من العطاء
لم نكن لنوفق في تطوير العمل لوال دعم سمو ولي العهد

تدشين الموقع اإللكتروني لجائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني

“اإلسكان” تحصد جائزة تواصل للعام الخامس على التوالي
ــر مـــن 1000 مواطـــن شـــهريا ــاوز أكثـ ــاوب بالتطبيـــق يتجـ ــر: التجـ الحمـ

أن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  أكـــد 
جائـــزة التميز فـــي التواصل مـــع العملء 
باتـــت تمثـــل قصـــة نجـــاح تعكـــس مـــدى 
حـــرص الحكومة علـــى خدمة المواطنين 
والتواصـــل معهـــم، والعمـــل علـــى حلحلة 
ملحظاتهم واالستفادة من مقترحاتهم، 
وهو ما يتسق مع محور تطوير الخدمات 
برنامـــج  عليـــه  نـــص  الـــذي  الحكوميـــة 
الحكومة، معربا عن اعتزاز كافة منتسبي 
لتلـــك  الـــوزارة  لحصـــد  اإلســـكان  وزارة 

الجائزة للعام الخامس على التوالي.
ونـــوه وزيـــر اإلســـكان إلـــى أن توجيهات 
مســـتمرة  والحكومـــة  الرشـــيدة  القيـــادة 
بشـــأن ضـــرورة التواصل مـــع المواطنين 
تمثـــل خارطـــة الطريـــق التـــي نتـــج عنها 
كافـــة البرامج التطويريـــة لتنويع قنوات 
التواصل وضمان استجابتها للملحظات 

واالستفسارات بكفاءة عالية.
وقـــال إن الفوز بالجائـــزة للعام الخامس 
فـــي  الـــوزارة  منظومـــة  نجـــاح  يؤكـــد 
خـــلل  مـــن  المواطنيـــن  مـــع  التواصـــل 
وفـــي  المتاحـــة،  المتنوعـــة  القنـــوات 
مقدمتهـــا برنامـــج “تواصل” الـــذي توليه 
الـــوزارة عنايـــة كبيـــرة من حيث ســـرعة 

التجاوب مع الملحظات واالستفسارات 
التـــي ترد إلى الوزارة من خلله، مشـــيرا 
إلـــى أن معـــدل التجـــاوب مـــع البرنامـــج 
يتجـــاوز أكثر من 1000 مواطن شـــهريا، 
مشـــيرا إلـــى أن آلية التعامل مـــع برنامج 
التعامـــل  مـــن مرحلـــة  انتقلـــت  تواصـــل 
كجزء من منظومة عمل الوزارة اليومية 

إلـــى منظومـــة يوميـــة شـــاملة فـــي آليـــة 
التعامـــل مع ملحظـــات المواطنين على 

مدة السنوات الستة الماضية.
اعتـــزازه  عـــن  اإلســـكان  وزيـــر  وأعـــرب 
باإلنجـــاز المشـــرف الذي حققتـــه الوزارة، 
والـــذي يؤكـــد مـــا توليـــه مـــن جهـــد كبير 
في خدمـــة العملء والتواصـــل اإليجابي 
مـــع الجمهور، متوجها بالشـــكر إلى فريق 
العمل القائم على متابعة برنامج تواصل 
بالـــوزارة لمـــا يولونـــه مـــن جـــد واهتمام، 
وحرصهـــم على مواصلـــة العمل بالكفاءة 
ذاتهـــا ودون تأثـــر خـــلل فتـــرة انتشـــار 

جاحة فيروس كورونا بالمملكة.
وأردف أن هـــذا اإلنجـــاز يأتـــي بتضافـــر 
كافـــة جهود اإلداريين والموظفين والتي 
أســـهمت فـــي تحقيـــق هـــذا الفـــوز بتميز 

وتفوق. 

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الخارجية

تـــرأس وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة االجتماع الخامس للمشـــاورات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  السياســـية 
واليابان، والذي عقد أمس عبر االتصال 
اإللكتروني المرئي، بينما ترأس الجانب 
الخارجيـــة،  وزيـــر  مســـاعد  اليابانـــي، 
والمديـــر العـــام إلدارة إفريقيا والشـــرق 
الخـــاص  الممثـــل  الســـفير  األوســـط، 
كاتســـوهيكو  وباكســـتان  ألفغانســـتان 

تاكاهاشي.  

االجتمـــاع،  خـــلل  الجانبـــان  وتنـــاول 
الســـبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلقات 
االهتمـــام  محـــل  والقضايـــا  الثنائيـــة، 

المشترك.
وأوضـــح الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة أن هنـــاك العديـــد مـــن الفـــرص 
االســـتثمارية الواعدة والمتاحة للبلدين 
الصديقيـــن، مبينـــا أن مملكـــة البحريـــن 
وجهة مثالية للستثمارات، والخدمات 
للتكنولوجيـــا  ومنصـــة  اللوجســـتية، 

الرقمية.

المشاورات بين المنامة وطوكيو: 
البحرين منصة للتكنولوجيا الرقمية

عهدية السيد
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بدايتنا اليوم ليســـت مع نهاية العبارة الشـــهيرة للشـــاعر العربي عبدالملك األصمعي 
حيـــن قـــال “ومن الحب ما قتل”، والتي صرنا نســـمعها في نهايـــة التعليقات الخاصة 
بقصـــص الحب حتـــى زماننا هذا، ألنني حتًمـــا ال أتفق مع النهايـــات الحزينة المؤلمة 
مهما كانت حقيقتها، ونحتاج إلى التفكير فيما نســـتخدم من كلمات وتأثيراتها على 
النفـــس كي ال نعطي إيحاءات لحلول تجعل المواقف أكثر تعقيًدا، وقصة األصمعي 
مثـــال علـــى ذلك حيث جاءت عبارته تعليًقا على موقف لو تعلمون أحداثه لتوقفتم 
عن اســـتخدام الكثير من العبارات المتوارثة حتى لو على ســـبيل الطرفة أو المزاح، 
ألن األمـــر ليـــس عرًفـــا أو تقليـــًدا، ولســـنا مضطريـــن أو مجبريـــن أصالً علـــى كل هذا 
التداخل، والســـبب ما يحدثه من انعكاســـات ســـلبية على النفس والحدث ذاته، وإن 
كنا بصدد التعليق أو إبداء الرأي فلنا خيارات في وضع ما نشاء كما فعل األصمعي، 
وكمـــا فعلـــت أنا الختيـــار عنوان المقـــال اليوم، فالكلمة وحســـن انتقائهـــا يصنع فرًقا 

كبيًرا.
ولمن يتساءل عن قصة األصمعي فقد جاءت القصة أصالً للمثل، عندما رد األصمعي 
ببيـــت من الشـــعر إثـــر قراءته بيتا من الشـــعر كتب من قبل أحد العشـــاق على حجر 

قديـــم فـــي البادية، إذ كان يشـــكو حاله والهـــوى، فتبادال الردود الشـــعرية على نفس 
الصخرة دون أن يرى أحدهما اآلخر، وذات يوم وبينما هو يتجول كعادته وجد شاًبا 
ميًتا ملًقا بالقرب من الحجر الذي كتب عليه العاشـــق قبل مماته “ســـمعنا وأطعنا ثم 
متنا فبلغوا... ســـالمي إلى من كان بالوصـــل يمنع”، لهذا أطلق األصمعي عبارة “ومن 

الحب ما قتل”.
فـــي هـــذا الموقف جاءت العبارة تعبيًرا عن حقيقة الحدث ذاته، بينما أرى وفي ذلك 
ليـــس هجوًمـــا على توارثها واســـتخدامها في العديـــد من المواقف، أننـــا ابتعدنا عن 
الحقيقـــة وصرنا نعني باســـتخدام مصطلح القتل خالًفـــا للموت، بل قد تكون تعبيًرا 
عـــن قوة العالقة والمشـــاعر مـــن باب المبالغة، وهـــذا ال يجعلنا عاجزين أمام إشـــهار 
العبارات التي تعطي المعنى الحقيقي للحدث، بل ربما نربطها بالحدث األوقع لتكون 
إرثـــا للزمـــن األجمل، فما كان في زمن البادية جميـــال، لكنه ليس أبلغ مما يحدث في 
زمن نحن فيه أســـعد وفرة، أســـعد حًظا، فالشـــاعر موجود والعاشق موجود والقصة 
تتكـــرر، ومـــا لدينا من بالغة أبلغ من الكالم ذاته، وما الحب في اإلنســـان إال مســـرة.. 

تضفي عليه رونًقا وسعادة.

الُمعلمون ركيزة التعليم
يوفر التعليم الجيد األمل الواعد بمستوى معيشة أفضل، والتعليم بجميع 
أشـــكاله ال يمكـــن أن يتم بدون وجـــود المعلمين المخلصيـــن القادرين على 
تحمـــل عـــبء رســـالتهم التربوية والتعليمية اإلنســـانية، فهم ركيـــزة البناء 
التربوي والســـند األساسي للتعليم، يؤثرون بقدر عطائهم، ومع هذا العطاء 
الكريـــم منهـــم البـــد أن يتـــم االنتبـــاه إليهـــم واالعتـــزاز بدورهم، فـــال يمكن 
للتعليـــم أن يأخـــذ دوره المتنامـــي الصحيح بـــدون ذلك؛ فالعمـــل على رفع 
مكانتهم ليس من أجلهم فقط بل من أجل الطلبة ومن أجل المجتمع الذي 

يعتمد عليهم في البناء التربوي والتعليمي.
إن دور المعلميـــن فـــي التعليـــم عن ُبعـــد ال يختلف عن دورهـــم في التعليم 
المباشـــر، فدورهم يكمن فـــي إعداد المحتوى التعليمـــي اإللكتروني للمواد 
الدراســـية والتجهيـــز لبثـــه وتقديمـــه للطلبـــة إلكترونًيـــا، كما عليهـــم القيام 
بتهيئة الطلبة ذهنًيا ونفسًيا قبل بدء الدرس كما في الدرس المباشر بهدف 
خلق بيئة تعليمية تفاعلية بما ُيحقق أهداف العملية التعليمية باالستخدام 

األمثل لألجهزة التقنية في التعليم.
إن تقنية التعليم والتعليم عن ُبعد ال يمكن أن تلغي دور المعلمين والمعلمات 
فـــي عملية التربية والتعليم، بل إنهم يتحملون عبًئا إضافًيا وجديًدا وأكثر 
أهمية وصعوبة، فالتعلم عن ُبعد ال يعني تصفح اإلنترنت بطريقة مفتوحة 
ولكن بطريقة محددة وبتوجيه من الُمعلمين، وبهذه الطريقة فإنهم ليسوا 
ملقنين للمعلومات بل ُميسرين للعملية التعليمية حيث يتيحون للمتعلمين 
اكتشـــاف مـــواد التعلـــم بأنفســـهم، والتركيز على إكســـاب الطلبـــة المعارف 

والحقائق والمفاهيم المناسبة للتدفق المعرفي الُمستمر للتعلم.
علـــى المعلميـــن العمـــل على إكســـاب الطلبة ثقافـــة معلوماتيـــة ُتمكنهم من 
التعايـــش فـــي مجتمـــع المعلوماتية الذي هـــو مجتمع المســـتقبل وذلك من 
خـــالل اإلبحـــار فـــي محيـــط المعلومات الختيـــار األنســـب لهـــم ولتعليمهم 
بمتابعـــة وقيـــادة المعلميـــن، وللمعلمين دور أساســـي في تصميـــم الخبرات 
التعليمية والنشـــاطات التربوية واإلشـــراف عليها بما يتناسب مع خبراتهم 
وميولهـــم واهتماماتهـــم التـــي يكرســـونها لتحقيق األهداف المنشـــودة من 

التعليم.
إن تقدير المعلم والعمل على تحســـين أحواله المهنية والمادية واإلنسانية 
هـــي أولى مهمـــات وزارة التربية والتعليم التي البـــد أن تعمل جاهدة على 
تطويـــر ُبنيـــة التعليـــم البحرينيـــة وفـــي مقدمتهـــا الُمعلمين، وهـــذا الهدف 
يتوافق مع هدف التنمية المستدامة الذي ينص على “ضمان التعليم الجيد 
المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”، وهذا 

الهدف لن يتحقق بدون دعم المعلمين مهنًيا وحقوقًيا ومادًيا.

كيف نبرر هذا التصرف؟
الحكومة الرشيدة ارتأت أنه من الضروري فرض إجراءات صارمة على أي تجمع 
حفاظا على ســـالمة الناس، حيث شـــاهدنا أن نسبة اإلصابة من المخالطين بعد 
ذكرى عاشـــوراء ارتفعت بشـــكل ملحوظ وذلك بسبب عدم االلتزام والتجمعات 
غيـــر المقبولـــة، واإلجراءات الجديـــدة التي تم اتخاذها كانـــت مطلبا جماهيريا، 

حيث كان متوقعا عدم التزام البعض.
وقد شـــاهد وتابع الجميع كيف أن الوضع كان تحت الســـيطرة التامة وذلك من 

خالل فرض القانون.
وبهذه المناســـبة البد أن نشـــيد بجميع من التزم بذلك، وذلك لتحقيق المصلحة 
العامة... إدارة األوقاف الجعفرية بذلت جهوًدا جبارة وتواصلت مع المسؤولين 
فـــي المآتـــم، وكذلك قيام المحافظين المعنييـــن بالتواصل معهم والوقوف على 
احتياجاتهـــم، وفي اعتقـــادي ان وزارة الداخلية حققت العالمة الكاملة في هذا 

الخصوص وفرضت النظام بشكٍل رائع.
ونحن في صراع ومواجهة هذا الوباء والكل يعمل بال كلل أو ملل في وضع حد 
النتشـــار هذا الوباء ومناشدة الحكومة بااللتزام وعدم المخالطة والتجمع، نجد 
في المقابل مجموعات أخرى وفي مناطق مختلفة تتحدى القانون وتستعرض 
عضالتها في مناســـبات عدة ! إذا النتيجة أن االختالط الســـبب الرئيس النتشار 
وزيادة هذا الوباء، هل هذا مقبول؟ كيف نبرر هذا التصرف غير المسؤول وغير 

الحضاري.
قوبلـــت  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  خـــالل  انتشـــرت  التـــي  الفيديوهـــات 
باالســـتهجان واالســـتنكار مـــن قبـــل الجميـــع، مثـــل هـــذه التجـــاوزات تؤثر على 
مملكتنا الغالية وتتغنى على تشويهها وهذا ما ال نرتضي به البتة، فهناك الكثير 
مـــن الجهـــات التي تتصيد فـــي الماء العكر وكأنما نريـــد أن نعطيهم الطعام على 

طبق من ذهب!
باختصار شديد، إذا لم يقم الجميع بااللتزام، وااللتزام التام بالتعليمات الصادرة 

من الفريق الطبي فعلى الدنيا السالم. وهللا من وراء القصد.

ومن الحب ما ُيسِعُد

نســـتكمل اليوم التحليل الســـواتي SWOT لكورونا في مملكـــة البحرين، مع التركيز 
علـــى نقـــاط القـــوة الغالبـــة، ومواطن الضعـــف والفـــرص والتحديات، بشـــكل موجز، 
لألشهر العشرة للوباء )يناير- أكتوبر 2020(، فبعد تطرقنا لنواحي القوة لشهري يناير 
وفبراير، نغطي الثمانية أشهر المتبقية. في مارس، تم تنفيذ توجيهات جاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفدى، بتحمل مصاريف ســـفر البحرينيين 
العالقين في الخارج ومتابعة شـــؤونهم وفحصهم وعالجهم، وإشادة منظمة الصحة 
العالمية بجهود البحرين في مكافحة كورونا، وتدشـــين مستشـــفى سترة الميداني، 
وفتـــح بـــاب التطـــوع لمقاومته، وإطالق الحكومـــة أكبر حزمة ماليـــة اقتصادية في 
تاريخها قدرها 4.3 مليارات دينار )11.4 مليار دوالر( وتأجيل القروض لستة أشهر.

بداية أبريل شـــهدت تعافي 60 % من إجمالي المصابين، ويعتبر هذا التعافي األول 
في اإلقليم والثاني في العالم، في نهايته بلغت الحاالت “1497، تعافى منها 80 %. 
ســـجل مايو اتجاهًا صعوديًا “لمنحى المصابين، ليصل ذروته في يونيو ويوليو، ثم 
بدأت أعداد المصابين باالنحدارالتدريجي بالنصف الثاني من شـــهر أغســـطس”، في 
دراســـة للدكتـــور قاســـم عمران. قـــررت الحكومة، في يونيو، دفـــع 50 % من رواتب 
المواطنيـــن في القطاع الخاص من يوليو لثالثة أشـــهر، وكشـــفت وزارة الصحة في 
أغســـطس، عن “االقتراب من حاجز مليون فحص طبي لكورونا، المكتشـــف في 24 

فبراير”، وبلغ متوسط الفحص الطبي اليومي لكورونا 5555. 
في منتصف ســـبتمبر تكفلـــت الحكومة “بفواتيـــر الكهرباء والماء ورســـوم البلديات 
لكل المشـــتركين المواطنين لثالثة أشـــهر أكتوبر- ديسمبر 2020” تنفيذا للتوجيهات 
الملكية الســـامية لحزمة مالية واقتصادية لتخفيف انعكاســـات الوباء، وقرر مجلس 
الوزراء في نهاية ســـبتمبر “تمديد دعم نصف رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في 
القطاع الخاص لثالثة أشـــهر من أكتوبر 2020، لـ 23 ألف عامل بحريني في 4 آالف 

منشأة. 
في 10 أكتوبر 2020 وصل عدد المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا 7700، 
وكان ختـــام نقاط القوة مســـك، بتوجيهات جاللة الملك ببناء مستشـــفى متخصص 

في األمراض المعدية.
نقـــاط القـــوة الغالبـــة، أعاله فـــي تحليلنا الســـواتي، قابلتها مكامن ضعـــف وتحديات 
تمثلـــت في أهمية توفـــر الوعي المجتمعي بااللتزام باإلجراءات االحترازية كارتداء 
الكمامـــات والتباعـــد الجســـدي، وتقليـــل المخالطـــة. ونختـــم بـــأن الفـــرص التي أرى 
أنهـــا تمخضـــت عن الجائحة وســـتكون نمطًا يميز مـــا بعد كورونا هـــو العمل والتعلم 
والتدريـــب والتواصـــل االفتراضـــي عـــن بعـــد خصوصـــا، واالســـتمرار بمجموعة من 

العادات المعيشية وااللتزام األسري بصورة أكبر، عموما.

سبعة أوبئة وكورونا في 117 عاما والتحليل السواتي لعشرة أشهر )2(

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

للتواصل: 17111483

كل شيء تغير على سطح هذا الكوكب إال أصحاب “الشعارات”
يـــروج  البعـــض  كان  الماضـــي  القـــرن  فـــي 
للمفهـــوم القائـــل إن القـــرن الحالـــي هو قرن 
االشـــتراكية، وزعمـــوا أنهـــا تغـــزو عقول كل 
الشـــعوب فـــي كل البلـــدان والقـــارات، وأنهـــا 
أصبحـــت آيديولوجيـــة وسياســـة كل دولة، 
وتســـاق كثيـــر من الحجـــج للدفـــاع عن هذا 
الهـــراء بشـــتى الطـــرق، ثـــم خرجـــت جماعة 
أخـــرى تمجـــد الشـــيوعية وقالـــت إنهـــا مـــن 
أجل الســـالم والتقـــدم االجتماعـــي، وبعدها 
التـــي  الشـــعارات  مـــن  الماركســـية وغيرهـــا 
ربطوها بكل غباء بالتطوير الكامل للمجتمع 
ورخـــاء اإلنســـان ورفاهيتـــه، وال ضيـــر فـــي 
ذلك كون المناخ السياســـي الدولي في ذلك 
الوقـــت يمر بتحـــوالت عميقة منهـــا األزمات 
المزمنـــة وكلهـــا  االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

تحتاج إلى تصحيحات وتعديالت.
لكن ما يجعل المرء في دهشـــة من أمره هو 
أنـــه ال يـــزال هناك مـــن يعيش بعقليـــة القرن 
الماضي وتحتل تلك الشعارات المكان األول 
في حياته وسياسته واهتمامه ويكافح في 
سبيلها ألنها حسب وجهة نظره تكفل سالمة 
االقتصـــاد والمجتمع، وتقـــام بينهم حوارات 
ومناقشـــات حـــول كارل ماركـــس وبالنكـــي 
وباكونيـــن وغيرهـــم، باعتبارهـــم الوحيدين 
الذين يســـتطيعون أن يعدلـــوا األوضاع في 
المجتمـــع. دخلنـــا النصـــف األول مـــن القـــرن 
الحادي والعشـــرين وكل شيء قد تغير على 
ســـطح هذا الكوكب ومازال هناك من يمجد 
ويتحدث عن تلك الشعارات ويدمنها كما لو 

يدمن أشياء مضحكة. 

نحـــن نتحدث عـــن ذروة األهـــداف العظيمة 
المتكامـــل  التطـــور  حيـــث  للمســـتقبل، 
عـــن  يتحدثـــون  مازالـــوا  وهـــم  والمتناســـق 
الماركســـية ووجه الشـــمس المعتـــم المتبقي 
من عصر الخمسينات والستينات، ويحفرون 
في أبواب موصدة بطاعة عمياء، كما يحمل 
ســـيزيف الصخرة ويرتد إلى جسده الواهي 
الذي راح يموت شـــيئا فشـــيئا، عقول تعيش 
في ظالل العالم السفلي وتائهة في متاهات 
التخلـــف واألمراض ورغم ذلك لديها شـــوق 
محمـــوم لتلـــك الشـــعارات الفارغـــة والهـــراء 
الذي أكل عليه الدهر وشـــرب، إنهم يعيشون 
الظالم الرهيب ويسيرون بشعاراتهم باتجاه 
الشمس.. يرسلون السالمات والتحيات إلى 

الرجعية.
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“النموذج البحريني”.. رسالة ملكية وخارطة طريق لمستقبل وطن https://alwatannews.net/article/898459/Opinion/النموذج-
X4TsMssgnVE.whatsapp.#البحريني-رسالة-ملكية-وخارطة-طريق-لمستقبل-وطن

الزايد: اإلشادة الملكية رفعت معنويات الكوادر الطبية
https://albiladpress.com/newspaper/4382/674385.html 

 تدشين موقع “جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني”
https://albiladpress.com/newspaper/4382/674359.html 
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