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 AóH  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùéd  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG  âæ∏YCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ô°ùédG  ôÑY  øjôaÉ°ùªdG  ∫ÉÑ≤à°SG
 11`dG áYÉ°ùdG òæe á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh
 πª©dG  AÉ¡àfG  ájOƒ©°ùdG  ¿ÓYEG  ó©H  ∂dPh ,¢ùeCG  ìÉÑ°U
 ójóL  ´ƒf  QÉ°ûàfÉH  á°UÉîdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 (19-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  Qƒëàe
 á«dhódG  ájƒédG  äÓ`̀Mô`̀dG  ™«ªL  ≥«∏©J  ¢üîj  Éª«a
 ájôëÑdGh ájôÑdG  òaÉæªdG  ôÑY ájOƒ©°ùdG  ≈dEG  ∫ƒNódGh

.IOóëe §HGƒ°V ≥ah
 ájOƒ©°ùdG á«∏NGódG IQGRh »a ∫hDƒ°ùe Qó°üe ¿Éch
 ∫ƒNó∏d  É`̀¡`̀JÉ`̀YGô`̀e  Öéj  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀LE’G  ø`̀∏`̀YCG  ó`̀b
 Éª«a  É¡«dEG  ∫ƒNódG  ¿ƒμ«°S  PEG  ,á≤«≤°ûdG  áμ∏ªªdG  ≈`̀dEG
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  øe  ø«eOÉ≤dG  ø«æWGƒªdG  ô«Z  ¢üîj
 IQGRh  ÉgOóëJ  iôNCG  ádhO  …CG  øeh  ,É«≤jôaEG  ÜƒæLh
 QƒëàªdG  ójóédG  ´ƒædG  É¡«a  ô°ûàæj  ájOƒ©°ùdG  áë°üdG
 »°†≤j  ¿CÉ`̀H  ÉWhô°ûe  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe
 êQÉN  É keƒj  (14)  øY  π≤J  ’  Ióe  ∫ƒNódG  »a  ÖZGôdG
 ∫ƒNódG  πÑb  QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  É¡H  ô°ûàæªdG  ádhódG
 AÉ°†≤fG ó©H (PCR) ¢üëa AGôLEG ™e ,ájOƒ©°ùdG ≈dEG
.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G øe √ƒ∏N âÑãj ,IóªdG √òg

 ô°ùédG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀d  »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  ô`̀°`̀û`̀fh

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∫ƒ``̀Nó``̀d á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGAGô```````̀LE’G
 PEG  ,º¡d  ìô°üªdG  øjôaÉ°ùªdGh  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒª∏d
 ô°ùL ôÑY øjôëÑdG ≈dEG ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG ≈∏Y ÖJôàj
 ∞°ûμ∏d  ≥Ñ°ùªdG  …ôÑàîªdG  ¢üëØdG  AGô`̀LEG  ó¡a  ∂∏ªdG
 óMCG »a áμ∏ªªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πÑb ÉfhQƒc ¢Shô«a øY
 πÑb  øe Ióªà©ªdG  ájOƒ©°ùdG  hCG  á«æjôëÑdG  äGôÑàîªdG
 Ióe  áëdÉ°U  ¢üëØdG  áé«àf  ¿ƒμJ  PEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 (PCR)  …ôÑàîªdG  ¢üëØ∏d  ´ƒ°†îdG  hCG  áYÉ°S  72
 GQÉæjO 40 ≠∏ÑJ áØ∏μH ∫ƒ°UƒdG óæY ôaÉ°ùªdG á≤Øf ≈∏Y
 øe hCG z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J ôÑY É≤Ñ°ùe ™aódG øμªjh

.á«fhôàμdE’G áeƒμëdG áHGƒH ∫ÓN
 øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Y  ¿EÉ`̀a  ∫ƒ°UƒdG  ó©H  ¬`̀fCG  â©HÉJh
 øjôëÑdG  ≈dEG  ø«eOÉ≤dG  …ôÑàîªdG  ¢üëØ∏d  ø«©°VÉîdG
 ¢üëØdG  áé«àf  Qƒ¡X  ≈àM  »`̀JGò`̀dG  ∫õ©dÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 »a  ¿ƒª«≤«°S  ø`̀jò`̀dG  øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Yh  ,…ôÑàîªdG
 ¢üëØdG  AGô`̀LEG  ôãcCG  hCG  ΩÉ`̀jCG  10  óàªJ  Iôàa  øjôëÑdG
 »a  ∂dPh  áμ∏ªªdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe  ô°TÉ©dG  Ωƒ«dG  »a
 »dhódG øjôëÑdG õcôe »a äÉÑcôªdG øe ¢üëØdG õcôe
 áØ∏c  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ød  ¬fCG  Éª∏Y  ,äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ª∏d

 .»fÉãdG ¢üëØ∏d á«aÉ°VEG
(2¢U π«°UÉØàdG)

 áª≤dG  AÉKÓãdG  GóZ  ó≤©J  :(âf.á«Hô©dG)
 »a  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  41`dG
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ÜôZ ∫Éª°T Ó o©dG
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN  øe  IƒYóH
 ácQÉ°ûeh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  »`̀a  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ∫hó``̀dG  IOÉ`̀ b
 ∞`̀∏`̀ª`̀dGh ô`̀£`̀b á````̀eRCG ø`̀ª`̀«`̀¡`̀Jh .»`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 Gòg »``ah .á`̀ª`̀≤`̀dG  ∫É`̀ª`̀YCG  ≈∏Y …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ó`̀cCG  ¿CÉ°ûdG

 ¢ùeCG  ±ôéëdG  ∑QÉÑe  ìÓa  ∞jÉf  »é«∏îdG
 ™eõªdG  ¢ù∏éª∏d  41```̀dG  IQhó``̀dG  OÉ≤©fG  ¿CG
 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG óZ Ωƒj ¢VÉjôdG »a Égó≤Y
 ±hô`̀¶`̀dG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y  ,2021  ôjÉæj  5
 ócDƒj  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  É¡H  ôªj  »`̀à`̀dG  á«FÉæãà°S’G
 ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y ¢ù∏éªdG ∫hO IOÉb ¢UôM
 IQOÉb  áμ°SÉªàe  áeƒ¶æªc  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 Éªc  .äÉjóëàdGh  äÉHƒ©°üdG  RhÉéJ  ≈∏Y
 ä’Éée  ™«ªL  õjõ©J  á«ªgCG  ócDƒf{  :∫É`̀b
 ∞∏ªdÉH ø«©aGO »é«∏îdG πeÉμàdGh ¿hÉ©àdG

 øe  ¢ùeÉîdG  ó≤©∏d  ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀c  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ºYOh  õjõ©J  ôÑY  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  Iô«°ùe
 »aÉ©àdG  IOÉ`̀YEG  »a  ΩÉ¡°SEÓd  ∑ôà°ûªdG  πª©dG
 IÉ«ëdG  IOƒYh  ƒªædG  IOÉ©à°SGh  …OÉ°üàb’G
 ±GógCG  ≥«≤ëJh  áëFÉédG  ó©H  É¡à©«ÑW  ≈dEG

.záeGóà°ùªdG á«ªæàdG
(11¢U π«°UÉØàdG)

 á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG  áª¶æªd  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éªdG  ó≤©j

 18  ójQóe  á«fÉÑ°SE’G  áª°UÉ©dG  »a  113``̀dG  IQhó`̀dG  ´ÉªàLG

 ∫BG  óªëe  âæH  »e  áî«°ûdG  ó©à°ùJh  ,…QÉ`̀é`̀dG  ôjÉæj  19h

 áμ∏ªe  áë°Tôe  QÉKB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  áØ«∏N

 á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  Ö°üæªd  øjôëÑdG

 PEG  ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éªdG  í«°TôJ  ≈∏Y  äÉHÉîàf’G  ¢Vƒîd

 í°TôªH  áeÉ©dG  á«©ªédG  ≈dEG  á«°UƒàdG  ¢ù∏éªdG  ≈∏Y ø«©àj

.2025-2022 IôàØ∏d ΩÉ©dG ø«eC’G Ö°üæªd

 áª¶æe  ¿EG  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »`̀e  áî«°ûdG  â`̀dÉ`̀bh

 Ió`̀jó`̀L á```̀ jDhQ ≈```̀dEG á`̀LÉ`̀ë`̀dG ¢`̀ù`̀eCÉ`̀H á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 …ò`̀dG  »FÉæãà°S’G  ™°VƒdG  ¬`̀LGƒ`̀J  á°UÉN  á«é«JGôà°SGh

 GOƒ«b  â°Vôa  áëFÉédG  ¿CG  ≈`̀dEG  áàa’  ,™ªLCG  ºdÉ©dG  ¬°û«©j

 »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  ôKCÉJ  óbh  ,¿Gô«£dGh  ôØ°ùdG  ≈∏Y  Iô«Ñc

 IôμàÑªdG  ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEG  øe  óH  ’  ¬fEÉa  Gòd  ,∂dP  AGôL Ió°ûH

 á«ª«∏bE’G  äÉª¶æªdG  ™e  ¿hÉ©àdG  ™«é°ûJh  πFGóÑdG  OÉéjEGh

 Gòg »a ø«∏eÉ©∏d π°†aCG èFÉàf ≥«≤ëàd á∏°üdG äGP á«dhódGh

.…ƒ«ëdG ´É£≤dG

 ≈∏Y  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  É`̀¡`̀à`̀jDhQ  â`̀æ`̀∏`̀YCGh

 QhÉëe á©Ñ°S øe ájDhôdG  √òg ¿ƒμàJ PEG  ,»ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG

 RhÉéJ ó©H Éeh AÉæKCG ,áª¶æªdG πªY õjõ©J ≈dEG ±ó¡J á∏eÉμàe

 IQGOEG Qƒëe É¡æe ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ áeRCG

 ±GógCGh  áMÉ«°ùdG  Qƒëeh  ,πÑ≤à°ùª∏d  §«£îàdGh  äÉ`̀eRC’G

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
 ôØ°ùdG  ádƒ¡°ùH  ™àªà°ùj  ¿É`̀c  ºdÉ©dG  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 πÑb  Ée  äÉjƒ¡dGh  ¿Gó∏ÑdG  ±É°ûàc’  iô`̀NCG  ≈`̀dEG  á≤£æe  øe
 ≈dEG  …ƒ«ëdG  ´É£≤dG  Gò`̀g  Oƒ©j  ¿CG  ≈`̀ dEG  ™∏£àfh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 á«é«JGôà°SG  ™°Vh  øe  óH  ’  IôàØdG  √ò`̀g  »a  øμdh  ,¬FGôK
 IójóL ¿Gó∏Hh √ƒLh ÜÉ£≤à°SGh ,´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d IOóëe
 ’hO ∑Éæg ¿CG á°UÉNh ,á«dhódG áª¶æªdG √òg ≈dEG ΩÉª°†fÓd
 ,á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG  áª¶æe  ájƒ°†Y  »a  ó©H  ∑QÉ°ûJ  ºd  áª¡e
 äCGóH  Ée  ƒgh  ,AÉbó°UC’G  øe  ôÑcCG  OóY  ≈`̀dEG  áLÉëH  øëfh
 á≤jó°üdG ¿Gó∏ÑdG ™e π°UGƒàdG ∫ÓN øe π©ØdÉH ¬«∏Y πª©dÉH

.áª¡ªdG áª¶æªdG √òg »a áªgÉ°ùªdGh Qƒ°†ë∏d

(3¢U π«°UÉØàdG)

 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 πNódG ≈∏Y ÖFGô°V ¢Vôa ≈dEG ƒYój
ádhódG äGOGôjEG IOÉ``jõd äÉcô°ûdGh

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ∫hC’G  Ö``̀FÉ``̀æ``̀ dG  É````̀YO
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«Fôd
 ≈``̀ dEG ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S »`̀Ñ`̀æ`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 »`̀a ô``̀«``̀μ``̀Ø``̀à``̀dG IQhô````̀ °````̀V
 áØ∏àîe  ´Gƒ``````̀fCG  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J
 áμ∏ªe  »`̀a  Ö`̀FGô`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e
 IOÉ``jR  π``̀LCG  ø`̀e  øjôëÑdG
 á«£ØædG  ô`̀«`̀Z  äGOGô``````̀jE’G
 ,á````dhó````dG á``̀«``̀fGõ``̀«``̀e »````a
 IOÉjR  øe  ’óH  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e
 π«ªëJh  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG

 ÖFGô°V  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  á«aÉ°VEG  á«dÉe  AÉÑYCG  πNódG  …Ohóëe
 »°VGQC’G ÖFGô°V É¡«∏Y ≥∏£j Éeh äÉcô°ûdG ìÉHQCGh πNódG ≈∏Y iôNCG

.∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y AÉ°†«ÑdG
 Ωó≤J  á∏àc  É¡àª¶f  »àdG  IhóædG  »a  ¬à∏NGóe  ∫Ó`̀N  ÖFÉædG  ∫É`̀bh
 É¡jójCG óªJ á∏àμdG ¿EG óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°Uh ádhódG á«fGõ«e ∫ƒM á«fÉªdôÑdG
 πãªJ  ájƒªæJ  á°SÉ«°S  AÉæH  πLCG  øe  áeƒμëdG  ≈`̀dEGh  ÜGƒædG  »bÉH  ≈dEG
 ÜÉÑ°û∏d  πªY ¢Uôa ô«aƒJh »æWƒdG  áμ∏ªªdG  OÉ°üàbG  ≈dEG  áaÉ°†e áª«b
 ’  áÑ°ùæH  äÉμ∏àªe  ácô°T  áªgÉ°ùe  IQhô°†H  É°†jCG  ÉÑdÉ£e  ,»æjôëÑdG

.á«fGõ«ªdG »a É¡MÉHQCG »aÉ°U øe %50 øY π≤J
 ¢Vôa ƒg ádhódG  äGOGô`̀jEG  IOÉjõd  ∫ƒ∏ëdG  øª°V øe ¿CG  ≈dEG  âØdh
 äÉÄe  ≈`̀dEG  π°üJ  »àdG  êQÉîdG  ≈`̀dEG  á«μæÑdG  äÓjƒëàdG  ≈∏Y  ÖFGô°V
 ,øjôëÑdG  »a  IOƒLƒªdG  á«ÑæLC’G  ádÉª©dG  πÑb  øe  Éjƒæ°S  ø«jÓªdG
 »a  »ÑæLCG  ∞Xƒe  7500  »dGƒM  øe  GQƒ`̀a  ¢ü∏îàdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 πëj ¿CG ≈∏Y ,ô«fÉfódG ø«jÓe ádhódG ¿ƒØ∏μj øjòdGh »eƒμëdG ´É£≤dG
 πμH  »æjôëÑdG  ™«£à°ùj  ∞FÉXƒdG  ∂∏J  ¿CG  á°UÉNh  ¿ƒ«æjôëH  º¡∏ëe

.É¡∏¨°ûj ¿CG ádƒ¡°S
 ÖÑ°ùH  Ö©°üdG  …OÉ°üàb’G  ™°VƒdG  øe  ºZôdÉH  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ≈∏Y ™≤j É«æWh GQhO ∑Éæg ¿EÉa ÉfhQƒc áëFÉLh §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG
 ’  √òg  ¬JƒYO  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,áÑ©°üdG  ±hô¶dG  ∂∏J  »a  QÉéàdG  ≥JÉY
 ÉØ«°†e ,¿ÉeC’G ôH ≈dEG ÉæH π°üJ ∫ƒ∏M øY åëÑJ Ée Qó≤H GóMCG ±ó¡à°ùJ

.áμ∏ªªdG á°†¡f »a »æWh QhO º¡d ¿Éc ÉªFGO øjôëÑdG QÉéJ ¿CG
 ádÉª©dG  êÉ`̀eOEG  IQhô°†H  º°TÉg  ìÓa  ó«°ùdG  ÖFÉædG  ÖdÉW  √Qhó`̀H
 ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,á«éjQóJ  IQƒ°üH  ƒdh  óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  »a  á«ÑæLC’G
 õé©dG ádCÉ°ùe πëJ ¿CG É¡æμªj Iô«Ñc ≠dÉÑªH ≥jOÉæ°üdG óaô«°S πëdG Gòg
 QÉªãà°S’G  íàa  É°†jCG  Öéj  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  ,É«dÉM  OƒLƒªdG  …QGƒ`̀à`̀c’G
 øeC’G  ôaƒJ  »àdG  AÉHô¡μdG  êÉàfEG  ™jQÉ°ûe  πãe  ájOÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûªdG  »a
 ÉjOÉ°üàbG áëLÉædG ™jQÉ°ûªdG øe ôÑà©Jh ádhó∏d »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G
 óFGƒYh áaÉ°†e áª«b É¡d ¿ƒμjh ,á«æWƒdG ádÉª©∏d πªY ¢Uôa ôaƒJ »àdG

 .»YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«g É¡H Ωƒ≤J »àdG äGQÉªãà°S’G øe ôÑcCG
(6¢U π«°UÉØàdG)

øjôaÉ°ùª∏d ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL íàa IOÉYEG

 áªb ΩÉeCG ≥FÉ≤M
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée

(9 ¢U)           √ôgR ó«°ùdG :º∏≤H

¿hÉ©àdG ¢ù∏ée áªb äÉeÉªàgG Qó°üàJ  ô£b áeRCGh ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dGº∏¶dG Gòg πc øe ºμ∏jh Éj :¿ƒØà¡j ¿GôjEG »a ¿hôgÉ¶àe

…QÉédG 18 á``«ªdÉ©dG á``MÉ«°ùdG áª¶æe äÉ``HÉîàfG ¢``VƒîJ »e á``î«°ûdG
É`̀ fhQƒ`̀ c ó`̀©`̀H »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dÉ`̀H ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀∏`̀d á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e á````̀jDhQ â`̀ Mô`̀ W

»`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e ´Oô````̀ d π`̀ °`̀ UGƒ`̀ à`̀ J äÉ``̀ eGô``̀ ¨``̀ dG ΩÉ```̀μ```̀MCG
É`̀ fhQƒ`̀ c QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀d á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ dG

ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≈````̀ dEG ø`̀ «`̀ eOÉ`̀≤`̀ ∏`̀ d »```̀ eGõ```̀ dEG É```̀fhQƒ```̀c ¢`̀ ü`̀ ë`̀ a

zá«Ø«°TQCG{         .øjó∏ÑdG ø«H øjôaÉ°ùªdG ∫ÉÑ≤à°SG CGóÑj ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL |

.áØ«∏N ∫BG »e áî«°ûdG |

 á«fGôjEG  á¶aÉëe 11 äó¡°T :âf.á«Hô©dG
 πÑb  ø`̀e  ,ó``̀MC’G  ¢`̀ù`̀eCG  á«°û«©e  äÉLÉéàMG
 ,πª©dG  ø`̀Y  ø«∏WÉYh  ø«ØXƒeh  øjóYÉ≤àe
 Ö`̀ JGhô`̀ dG ™``̀aO ø`̀Y á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG õ`̀é`̀Y π`̀X »`̀ a
 .OÓÑdG  »`̀a  ájOÉ°üàb’G  ´É`̀ °`̀VhC’G  Qƒ`̀gó`̀Jh
 øjóYÉ≤àªdG ¿CÉH á«fGôjEG ΩÓYEG πFÉ°Sh äOÉaCGh
 ¿Éà°SOôch  ¢`̀SQÉ`̀ah  ¿Gô`̀¡`̀W  äÉ¶aÉëe  »`̀a
 …ƒ°VQ  ¿É°SGôNh  øjhõbh  RôÑdCGh  RGƒgC’Gh
 ¿Éà°SQƒdh  ¿Gó`̀ª`̀gh  á«bô°ûdG  ¿É`̀é`̀«`̀HQPCGh
 ±ô°U ΩóY ≈∏Y ÉLÉéàMG Gƒ©ªéJ ¿É¡Ø°UCGh
 øY  Ó°†a  ,ô¡°TCG  IóY  º¡JÉ≤ëà°ùeh  º¡ÑJGhQ
 QÉ©°SC’G  ´ÉØJQG  ≈dEG  Gô¶f  ÖJGhôdG  ¢VÉØîfG

.á«fGôjE’G á∏ª©dG áª«b QÉ«¡fGh
 ôÑY IQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG äÉ`̀gƒ`̀jó`̀«`̀Ø`̀dG  ô`̀¡`̀¶`̀Jh
 ΩÉeCG øjóYÉ≤àªdG äÉÄe ™ªéJ π°UGƒàdG ™bGƒe

 ¿ƒØà¡j ºgh ¿Gô¡W »a äÉæ«eCÉàdG IôFGO ≈æÑe
.zº∏¶dG Gòg πc øe ºμ∏jh Éj{

 »a  Gƒ©ªéJ  øjòdG  ¿hôgÉ¶àªdG  πªMh
 ≈∏Y áeƒμëdG åëJ äÉàa’ á«fGôjEG áæjóe 16

.øjóYÉ≤àªdG ó°V õ««ªàdG AÉ¡fEG
 øjôgÉ¶àª∏d  iô````̀NC’G  Ö`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dG  ø``̀eh
 ,äÉ°TÉ©ªdG  ádOÉ©e  ¿ƒfÉ≤d  πeÉμdG  ≥«Ñ£àdG
 ∫ó©ªdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  äÉ°TÉ©ªdG  IOÉ`̀jR  ∂dòch
 É k≤ahh  .á°û«©ªdG  áØ∏ch  ºî°†à∏d  »≤«≤ëdG
 10  πc  ø«H  øªa  øjóYÉ≤àªdG  äÉHÉ≤f  AÉ°†YC’
 ¿hO ÖJGhQ ¿ƒ°VÉ≤àj º¡æe 6 ∑Éæg øjóYÉ≤àe
 ø«jÓe  áKÓK  øe  πbCÉHh  Üƒ∏£ªdG  iƒà°ùªdG
 (Éjô¡°T äGQ’hO 110 ∫OÉ©j Ée) Éjô¡°T ¿ÉeƒJ

.§≤a
 ø«∏WÉ©dG äÉ©ªéJ ôªà°ùJ ∂dP ÖfÉL ≈dEG

 á«FÉ°ü≤à°SG á°SGQO èFÉàf ô¡¶J PEG ,πª©dG øY
 º¡dÉªYCG  Ghó≤a  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  øe  %78  ¿CG
 ≈∏Y  Gƒ∏°üëj  ºd  ÉfhQƒc  AÉHh  »°ûØàd  áé«àf
 ¿ƒ∏ª©j  GƒfÉc  º¡fC’  ø«eCÉàdG  øe  äÉ°†jƒ©J
 äôªà°SGh  .áàbDƒªdG  Oƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  ÖLƒªH
 »ØXƒe  äÉLÉéàMG  á«°VÉªdG  ΩÉ``̀ jC’G  ∫Ó`̀N
 á°UÉNh  ¢UÉîdGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«YÉ£≤dG  ∫É`̀ª`̀Yh
 áeƒμëdG õéY ÖÑ°ùH á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæªdG »a
 QƒLC’Gh ÖJGhôdG ™aO øY á°UÉîdG äÉcô°ûdGh
 AGôL  …OÉ°üàb’G  ™°VƒdG  QƒgóJ  ≈`̀dEG  Gô¶f
 ,º¡à¡L  øe  .Iôªà°ùªdG  á«μjôeC’G  äÉHƒ≤©dG
 ìô°ùªdG  ƒØXƒeh  ƒfÉæa  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  ™ªéJ
 ≈∏Y  ÉLÉéàMG  »fGôjE’G  ¿ÉªdôÑdG  ≈æÑe  ΩÉ`̀eCG
 ìQÉ°ùªdG  ¥Ó`̀ZEG  ÖÑ°ùH  á«°û«©ªdG  πcÉ°ûªdG

.ÉfhQƒc áeRCG ∫ÓN

 AóÑdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh  âæ∏YCG
 á«FÉªdG á≤jóëdG ºdÉ©e ºgCG øe ó©J »àdG ,á«FÉªdG á≤jóëdG äGô«ëH »a πª©dÉH
 RÉéfEG ºJ PEG ;á≤jóëdG º°SG É¡dÓN øe âÑ°ùàcG á«îjQÉJ Iô¡°ûH â«¶M »àdGh
 ´hô°ûª∏d  á«°ù«FôdG  äÉfƒμe óMCG  Éªgh ø«Jô«ëÑdG  ∫ÉªYCG  øe %20 ¬àÑ°ùf  Ée

 .»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ≥≤ëJh »©«Ñ£dG ÖfÉédG ≈dEG ∞«°†J »àdG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh  É¡H  ΩÉb  ájó≤ØJ  IQÉ`̀jR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ¿CG  øY  ∞°ûch  .∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 áÑ°ùæH  AÉ¡àf’G  ºJ  PEG  ,á«dÉªLEG  IQƒ°üH  %85  â¨∏H  RÉéfEÓd  á«∏μdG  áÑ°ùædG
 á«eóîdG  »fÉÑªdG  ∫ÉªYCG  øe  %80  RÉéfEG  ºJ  Éª«a  äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒe  øe  %95
 ºJh ,(≈∏°üe ≈dEG áaÉ°VEG áeÉY ≥aGôe 2 OóYh …QGOEG ≈æÑe) »g ,á≤jóëdG »a
 øe AÉ¡àf’G ºJ Éªc ,á≤jóëdG  ≈∏Y áYRƒe (¢Sƒ∏édG øcÉeCG)  á∏¶e 23 Ö«côJ
 AGô°†îdG á«£ZC’Gh äGô«é°ûdG áYGQR QÉLh ,AGô°†îdG äÉë£°ùªdG øe %80
 ΩÉ¶æc  áãjóëdG  º¶ædG  øe  OóY  áaÉ°VEG  ºJ{  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  ∞∏N  QÉ°TCGh  .á≤jóëdÉH
 óªà©J á«dÉY IAÉØc  øe ¬d  Éªd  IQÉëdG  AGƒLC’G  Ö«WôJ ≈∏Y πª©j …òdG  PGPôdG
 ™é°ûj Ée ,∫ÉY »FÉe §¨°Vh π«∏b ≥aóJ äGP äÉ°Tôeh äÉî°†e ΩGóîà°SG ≈∏Y
 AGƒLCG »a º¡JÉjGƒg á°SQÉªe ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe á≤jóëdG …OÉJôe

.záÑ°SÉæe á«NÉæe

(5¢U π«°UÉØàdG)

á«îjQÉàdG á«FÉªdG á≤jóëdG äGô«ëH ôjƒ£J AóH
 πª©dG  áeÉ©dG  áHÉ«ædGh  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  QGô≤d  GQGôªà°SG
 ø«ØdÉîªdG  ÉjÉ°†b  ô¶æd  ;á«ª°SôdG  äGRÉ```̀LE’Gh  äÓ£©dG  ΩÉ``̀jCG  ∫Ó`̀N
 áªμëªdG  äQó°UCG  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd  ájRGôàM’G  ô«HGóà∏d
 ø«ª¡àe  Iô°ûY  ≈∏Y  á«FÉ°†b  ÉeÉμMCG  ¢ùeCG  áæeÉãdG  á«FÉæédG  iô¨°üdG
 ºYÉ£ªdG  »a  É¡≤«Ñ£J  ÖLGƒdG  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G  ò«ØæJ  øY  Gƒ©æàeG
 áªjôédG  GƒÑμJQGh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd  »gÉ≤ªdGh
 º¡àÑbÉ©ªH  áªμëªdG  â°†b  PEG  ,º¡à©Øæeh  º¡HÉ°ùëd  ≈dhC’G  áª¡àdG  πëe

.QÉæjO »ØdCGh ∞dCG ø«H ìhGôàJ äÉeGô¨H
 ób áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿EG  áeÉ©dG  äÉ¡édGh äGQGRƒdG áHÉ«f ¢ù«FQ ∫Ébh
 áHÉbô∏d ájQGôªà°SÉH ¬fCG øY áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG øe äÉZÓH á©HQCG â≤∏J
 ™æªd  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  ó«≤àdG  ióe  ∫ƒM
 ¢ùeCG  Ωƒj AÉ°ùe ájQÉéJ äÓëe §Ñ°V ºJ  ó≤a  ÉfhQƒc ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ΩóY  »g  IOó©àe  äÉØdÉîe  äó°UQ  PEG  ,äGAGô``̀LE’G  ∂∏àd  áØdÉîe  ∫hC’G
 ä’hÉ£dG  ø«H  øjôàe áaÉ°ùe OƒLh ΩóYh »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’G
 ôãcCG ΩGóîà°SG ßMƒd Éªc ,äÉeÉªμdG ∫Éª©dG ¢†©H AGóJQG ΩóY øY Ó°†a
 áà°S  øe  ôãcCG  OóY  OƒLh  ™e  ádhÉ£∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  øe  %50  øe

.IóMGƒdG ádhÉ£dG ≈∏Y ¢UÉî°TCG

(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.¿Éª∏°S »ÑædGóÑY |



 ô°ùéd áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG âæ∏YCG
 øjôaÉ°ùªdG  ∫ÉÑ≤à°SG  AóH ó¡a ∂∏ªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ô°ùédG  ôÑY
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dGh
 ìÉÑ°U  11  áYÉ°ùdG  òæe  á≤«≤°ûdG
 ájOƒ©°ùdG  ¿Ó`̀YEG  ó©H  ∂dPh  ,¢ùeCG
 äGAGô``````LE’É``````H π``̀ª``̀©``̀ dG AÉ```̀¡```̀à```̀fG
 ´ƒf  QÉ°ûàfÉH  á°UÉîdG  ájRGôàM’G
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  Qƒëàe  ójóL
 ¢üîj  Éª«a  (19  ó«aƒc)  óéà°ùªdG
 á`̀jƒ`̀é`̀dG  äÓ``̀Mô``̀dG  ™`̀«`̀ª`̀L  ≥«∏©J
 ájOƒ©°ùdG  ≈`̀dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dGh  á«dhódG
 ≥ah  ájôëÑdGh  ájôÑdG  òaÉæªdG  ôÑY

.IOóëe §HGƒ°V
 »a ∫hDƒ``̀°``̀ù``̀e Qó`̀ °`̀ü`̀e ¿É````̀ch
 ø∏YCG ób ájOƒ©°ùdG á«∏NGódG IQGRh
 É¡JÉYGôe  Öéj  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀LE’G
 ,á≤«≤°ûdG  áμ∏ªªdG  ≈``̀ dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀∏`̀d
 Éª«a  É¡«dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  ¿ƒμ«°S  å«M
 øe ø«eOÉ≤dG ø«æWGƒªdG ô«Z ¢üîj
 ,É«≤jôaEG  ÜƒæLh  IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 IQGRh ÉgOóëJ iôNCG ádhO …CG øeh
 É¡«a  ô°ûàæj  ,ájOƒ©°ùdG  áë°üdG
 ¢Shô«a øe QƒëàªdG ójóédG ´ƒædG
 ¿CÉH  É kWhô°ûe  ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 ’  Ióe  ∫ƒNódG  »a  ÖZGôdG  »°†≤j
 ádhódG  êQÉ`̀N  É keƒj  (14)  øY  π≤J
 QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  É¡H  ô°ûàæªdG
 ™e  ,ájOƒ©°ùdG  ≈``dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  πÑb
 AÉ°†≤fG ó©H (PCR) ¢üëa AGôLEG
 áHÉ°UE’G øe √ƒ∏N âÑãj ,IóªdG √òg
 ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH

.(19
 ôéM  ºà«°S  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  QÉ``°``TCGh
 ìƒª°ùªdG  øjôFGõdGh  ø«jOƒ©°ùdG
 á«fÉ°ùfE’G ä’ÉëdG »a ∫ƒNódÉH º¡d
 ∫hó`̀dG  ø`̀e  ø«eOÉ≤dG  ájQhô°†dGh
 ójóédG  ´ƒ`̀æ`̀dG  É¡«a  ô°ûàæj  »`̀à`̀dG
 É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀ a ø``̀e Qƒ`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 âëJ º`̀ ¡`̀ dRÉ`̀ æ`̀ e  »``̀ a  ,ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 AGôLEG ™e ,É keƒj (14) Ióe áÑbGôªdG
 ∫hC’G  ,(PCR)   á«æ≤àH  ø«°üëa
 (48) øY ójõj ’ ÉªH ∫ƒ°UƒdG ó©H
 ôéëdG  AÉ¡àfG  πÑb  »fÉãdGh  ,áYÉ°S

.ô°ûY ådÉãdG Ωƒ«dG »a
 Éª«a  ¬``fCG  ≈``dEG  Qó°üªdG  âØdh
 É¡«a  â∏é°S  »`̀à`̀dG  ∫hó`̀dÉ`̀H  ≥∏©àj
 ºàj  Ió`̀jó`̀é`̀dG  ádÓ°ùdG  ø`̀e  ä’É``̀M
 º¡dRÉæe  »`̀a  É¡æe  ø«eOÉ≤dG  ôéM
 ,ΩÉ``jCG  á©Ñ°S  Ióªd  áÑbGôªdG  âëJ
 ,(PCR) á«æ≤àH ¢üëa AGôLEG ™e
 Ωƒ«dG  »a  ôéëdG  Ió`̀e  AÉ¡àfG  πÑb
 ∫hódG á«≤ÑH ≥∏©àj Éª«ah ,¢SOÉ°ùdG
 á©ÑàªdG  äGAGô``̀LE’É``̀H  πª©dG  ºà«a
 Ióªd  »dõæªdG  ôéëdG  »gh  ;É k«dÉM
 »dõæªdG  ôéëdG  hCG  ,ΩÉ```̀jCG  á©Ñ°S
 ¢üëa AGô`̀LEG  ™e ,ΩÉ`̀jCG  áKÓK Ióªd

.(PCR) á«æ≤àH …ôÑîe
 ÜÉ°ùëdG  ô°ûf  á«fÉK  á¡L  øe
 ô`̀°`̀ù`̀é`̀dG á``°``ù``°``SDƒ``ª``d »``̀ª``̀°``̀Sô``̀dG
 á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGAGô````````̀LE’G

 ø«æWGƒª∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe ∫ƒNód
 ìô°üªdG  øjôaÉ°ùªdGh  ø««æjôëÑdG
 øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Y  ÖJôàj  å«M  ,º¡d
 ô`̀Ñ`̀Y ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ≈`````̀dEG ø``̀«``̀eOÉ``̀≤``̀dG
 ¢üëØdG  AGô```̀LEG  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL
 øY  ∞°ûμ∏d  ≥Ñ°ùªdG  …ôÑàîªdG
 ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG π`̀Ñ`̀b É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 äGôÑàîªdG  ióMEG  »a  áμ∏ªªdG  ≈dEG
 óªà©ªdG  ájOƒ©°ùdG  hCG  á«æjôëÑdG
 å«M ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e π`̀ Ñ`̀b ø``̀e
 Ióªd áëdÉ°U ¢üëØdG áé«àf ¿ƒμJ
 ¢üëØ∏d  ´ƒ°†îdG  hCG  áYÉ°S  72
 á≤Øf  ≈`̀∏`̀Y  (PCR)  …ô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 ≠∏ÑJ  áØ∏μH  ∫ƒ°UƒdG  óæY  ôaÉ°ùªdG
 ôÑY É≤Ñ°ùe ™aódG øμªjh GQÉæjO 40
 ∫ÓN øe hCG z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J

.á«fhôàμdE’G áeƒμëdG áHGƒH
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG äOÉ`````̀aCGh
 øjôaÉ°ùªdG  ™«ªL  ≈∏Y  ¬fCG  ô°ùé∏d
 »ë°üdG  QGô```̀bE’G  IQÉªà°SG  ºjó≤J
 áé«àf  ∫ƒÑb  ºàjh  ,∫ƒ°UƒdG  óæY

 ™`̀ª`̀à`̀é`̀e{ ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ô`̀Ñ`̀Y ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG
 ∞JGƒ¡dG  äÉ≤«Ñ£J  óMCG  hCG  z»`̀YGh
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a á«ª°SôdG á«còdG
 ¿ƒμJ  øjòdG  øjôaÉ°ùª∏d  ájOƒ©°ùdG
 zá«Ñ∏°S{ …ôÑàîªdG º¡°üëa áé«àf
 ¢üëØdG  äGOÉ`̀¡`̀°`̀T  ∫ƒ`̀Ñ`̀b  ºàj  Éªc
 äGôÑàîªdG  øe  IQOÉ°üdG  á«∏°UC’G
 Ióªà©ªdG  ájOƒ©°ùdG  hCG  á«æjôëÑdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe πÑb øe
 ≈`̀∏`̀Y ¬``````̀fCG ≈``````̀dEG äQÉ`````̀ °`````̀ TCGh
 ø`̀ «`̀ ∏`̀ eÉ`̀ë`̀ dG ô``̀«``̀Z ø``̀jô``̀aÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG
 AGôLEG  ≥Ñ°ùªdG  ¢üëØdG  äGOÉ¡°ûd
 »a  (PCR)  …ôÑàîªdG  ¢üëØdG
 ∂∏ªdG  ô°ùéH  á°ü°üîªdG  á≤£æªdG
 ¢üëØdG  Ωƒ`̀°`̀SQ  ™``aO  øμªjh  ó¡a
 hCG  Gó≤f  ∫ƒ°UƒdG  óæY  …ôÑàîªdG

.¿ÉªàF’G hCG º°üîdG äÉbÉ£H ôÑY
 ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG ó`̀©`̀H ¬```̀fEG â`̀©`̀HÉ`̀Jh
 ø«©°VÉîdG  øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Y  ¿EÉ`̀ a
 ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dGh  …ô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dG  ¢üëØ∏d
 ∫õ`̀©`̀dÉ`̀H ΩGõ``̀ à``̀ d’G ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≈```̀ dEG

 ¢üëØdG  áé«àf  Qƒ¡X ≈àM »JGòdG
 øjòdG øjôaÉ°ùªdG ≈∏Yh ,…ôÑàîªdG
 óàªJ  IôàØd  øjôëÑdG  »a  ¿ƒª«≤«°S
 ¢üëØdG  AGô`̀LEG  ôãcCG  hCG  ΩÉ`̀jCG  10``̀d
 ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG ø`̀e ô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG Ωƒ`̀«`̀ dG »`̀a
 ¢üëØdG  õ`̀cô`̀e  »`̀a  ∂``̀dPh  áμ∏ªª∏d
 øjôëÑdG  õcôe  »`̀a  äÉÑcôªdG  ø`̀e
 äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dGh  ¢VQÉ©ª∏d  »`̀dhó`̀dG
 áØ∏c ∑É`̀æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀ J  ø``d ¬``fCÉ``H É`̀ª`̀∏`̀Y

.»fÉãdG ¢üëØ∏d á«aÉ°VEG
 øe  ≈æãà°ùj  ¬fCG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 …ôÑàîªdG  ¢üëØdG  Ωƒ`̀°`̀SQ  ™``̀aO
 ¿hó`̀ª`̀ à`̀©`̀ª`̀ dG ¿ƒ``̀«``̀°``̀SÉ``̀eƒ``̀∏``̀Hó``̀dG
 áª¡e ø`̀e ¿hó`̀ FÉ`̀©`̀ dGh º`̀¡`̀∏`̀FGƒ`̀Yh
 ¿ƒjôμ°ù©dGh  á`̀«`̀ª`̀°`̀SQ  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M
 á«ª°SQ  äÉ`̀ª`̀¡`̀e  ø`̀ª`̀°`̀V  Ö``̀fÉ``̀LC’G
 äÓMQ  øe  ¿hóFÉ©dGh  º¡∏FGƒYh
 áë°üdG  IQGRh  á≤Øf  ≈∏Y  á«LÓY
 »a ¿ƒ``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dGh º`̀ ¡`̀ «`̀≤`̀ aGô`̀eh
 ó«aƒc{  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a z19

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y å©H
 øjR  áî«°ûdG  ƒª°S  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  iQƒ°ûdG
 AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀dÉ`̀N  â`̀æ`̀H
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ƒ°†Y á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe
 »fÉ¡àdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SCÉH  É¡dÓN  øe  Ωó≤J  ,ICGôª∏d
 IôÑªdG  á°ù°SDƒe  Rƒ`̀a  áÑ°SÉæªd  äÉμjôÑàdGh
 ÜÉÑ°ûdG  ø«μªàd  óªM  ∂∏ªdG  IõFÉéH  á«Ø«∏îdG
 øY  ∂dPh  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëàd

.»dÉªdG ø«μªàdG áÄa
 ¢üdÉN øY iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÜôYCGh
 É¡dòÑJ »àdG áã«ãëdG »YÉ°ùªdÉH RGõàY’Gh ôîØdG
 äÉ«fÉμeE’G πc ô«î°ùàd á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe
 ¿CG GócDƒe ,ÜÉÑ°ûdG ø«μªJ ÉjÉ°†b á©HÉàeh »æÑàd
 á∏eÉ°ûdG ájDhôdG ’ƒd ≥≤ëà«d ¿Éc Ée RÉéfE’G Gòg
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áMƒª£dGh
 ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 øWƒdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ ≈dEG »eGôdG ,√ÉYQh ¬∏dG

.øWGƒªdGh
 ø`̀jR  áî«°ûdG  ƒª°S  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEG  ø`̀ª`̀K  É`̀ª`̀c
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  ájƒªæàdG  á«∏ª©dG  »`̀a  Iõ«ªàªdG
 ≥≤ëj  ÉªH  ,»æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ø«μªJ  ¢ù°SCG

 »a Ωó≤àdG  ¿Éª°Vh AÉ≤JQÓd IOóéàe ¢Uôa º¡d
 ÓFÉ°S  ,äGRÉ`̀é`̀fE’É`̀H  IôeÉ©dG  áμ∏ªªdG  Iô«°ùe
 AÉ°†YCGh Égƒª°S ≥aƒj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG
 áeóîd  á«Ø«∏îdG  IôÑªdG  »`̀a  AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée

.»dÉ¨dG øWƒdG
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ø`̀jô`̀aÉ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ ∏`̀ d ó``̀¡``̀a ∂``̀∏``̀ª``̀dG ô`̀ °`̀ ù`̀ L í``̀à``̀a IOÉ```````̀ YEG
…ôÑàîªdG ¢``üëØdG áé«àf Qƒ¡X ≈``àM »JGòdG ∫õ©dÉH ø``«eOÉ≤dG  ΩGõ``dEG

 É«≤jôaEG ÜƒæLh É«fÉ£jôH øe ø«eOÉ≤dG ≈∏Y ∫õ©dGh ¢üëØdG •ôà°ûJ ájOƒ©°ùdG

 ¿Gô«édG  áØ«∏N  øH  ¬∏dGóÑY  ó«ª©dG  OÉ°TCG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀H ¥ô``̀ë``̀ª``̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ß`̀ aÉ`̀ë`̀e Ö``̀FÉ``̀f
 »a  »dÉgC’Gh  ájô«îdG  ≥jOÉæ°üdGh  äÉ«©ªédG
 »àdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh  äÉ«dÉ©ØdGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  á`̀eÉ`̀bEG
 á°UÉNh ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U »a Ö°üJ
 AÉHB’G  øe  ø°ùdG  QÉÑμd  É¡JÉeóN  Ωó≤J  »àdG  ∂∏J

 .OGóLC’Gh
 áª∏μdG  á«©ªL  ô≤ªd  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 á«©ªédG  πªY  ô«°S  ≈∏Y  ™`̀∏`̀WG  å«M  áÑ«£dG
 èeGôÑdGh ºdÉ©dÉH âªdCG »àdG áëFÉédG √òg ∫ÓN

 áaÉc  IÉYGôe ™e ±hô¶dG  √òg πX »a áeó≤ªdG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉª«∏©àH  ΩGõàd’Gh  ôjPÉëªdG

.»Ñ£dG
 ¥ôëªdG  ßaÉëe  ÖFÉf  ∫ÉÑ≤à°SG  »a  ¿É`̀ch
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ´Gõ`̀gƒ`̀H  óªëe  ø°ùM
 »Hô©dG  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  áÑ«£dG  áª∏μdG  á«©ªL
 Qƒ`̀fCG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀fh  ´ƒ£à∏d
 á«©ªédG  ¢ù«FQ  OÉ°TCG  å«M  ,ø°ùMƒH  ídÉ°U
 Oƒ¡L  ôcÉ°T  ,á¶aÉëªdG  ™e  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdÉH
 »dÉgCG  øe ÉfOGóLCGh ÉæFÉHBG  áeóN »a á¶aÉëªdG

 øe Ée πμd  ¿hÉ©àdG Gòg á«ªgCG  GócDƒe ,¥ôëªdG
 ,ΩÉY  πμ°ûH  á¶aÉëªdGh  »dÉgC’G  áë∏°üe  ¬fCÉ°T
 äÉeóîdGh á«©ªédG  Qhód  Ó°üØe ÉMô°T  Éeó≤e

 .É¡eó≤J »àdG á£°ûfC’Gh
 ôjó≤Jh ôμ°T ßaÉëªdG ÖFÉf π≤f ¬ÑfÉL øe
 ,É¡«∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™«ªédh  á«©ªé∏d  ßaÉëªdG
 º¡æWh áeóN »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG º¡d É«æªàe
 ºYO  Gó`̀cDƒ`̀e  ,¥ôëªdG  á¶aÉëe  »`̀a  º¡«dÉgCGh
 á«Yƒ£àdGh  ájô«îdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  πμd  á¶aÉëªdG

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U »a Ö°üJ »àdG

ø°ùdG QÉÑμH ≈æ©J »àdG äÉ«©ªédÉH ó«°ûj ¥ôëªdG ßaÉëe ÖFÉf

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 á°SÉFQ  ¬«dƒJ  áÑ°SÉæªH  ¿ÓeôH  …ÉZ  ¢ù«FôdG  ≈`̀dEG

.…ô°ùjƒ°ùdG OÉëJ’G
 á«bôÑdG  »`̀a  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  Üô````̀YCGh

 Qƒ`̀aƒ`̀e  ¬`̀d  kÉ«æªàe  ,¬àeÉîØd  ¬«fÉ¡J  Ö`̀«`̀WCG  ø`̀Y
 Ö©°û∏dh  ,OGó°ùdGh  ≥«aƒàdGh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG
 ,»``bô``dGh  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ΩGhO  ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀dG  …ô`̀°`̀ù`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG
 ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H Ió«WƒdG á«FÉæãdG äÉbÓ©∏dh

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõªdG

 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  å`̀©`̀H
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¢ù«FôdG  ≈`̀ dEG  áÄæ¡J  á«bôH
 ¬«dƒJ áÑ°SÉæªH ¿ÓeôH …ÉZ

.…ô°ùjƒ°ùdG OÉëJ’G á°SÉFQ
 »`̀a √ƒ``̀ª``̀°``̀S Üô````````YCGh
 ¬«fÉ¡J  Ö`̀«`̀WCG  ø`̀Y  á«bôÑdG
 ¬`̀d É``̀ k«``̀æ``̀ª``̀à``̀e ,¬``̀à``̀eÉ``̀î``̀Ø``̀d
 IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒaƒe
 ,OGó```̀°```̀ù```̀dGh ≥```«```aƒ```à```dGh

 …ô`̀°`̀ù`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀©`̀ °`̀û`̀∏`̀ dh
 Ωó`̀≤`̀ à`̀ dG  ΩGhO  ≥``̀jó``̀°``̀ü``̀dG
 äÉ``̀ bÓ``̀©``̀∏``̀ dh ,»``````̀bô``````̀dGh
 ø«H  Ió``̀«``̀Wƒ``̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀ dG
 ójõªdG  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe

 AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »```̀ dh
…ô`̀ °`̀ ù`̀ jƒ`̀ °`̀ ù`̀ dG OÉ```̀ ë```̀ J’G ¢``ù``«``FQ Å`̀ æ`̀ ¡`̀ j

…ô``°ùjƒ°ùdG OÉ``ëJ’G ¢``ù«FQ Å``æ¡j ∂``∏ªdG

RƒØH øjR á``î«°ûdG Å``æ¡j iQƒ°ûdG ¢``ù∏ée ¢``ù«FQ
ÜÉÑ°ûdG ø«μªàd óªM ∂∏ªdG IõFÉéH zá«Ø«∏îdG IôÑªdG{

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  âªààNG
 âª«bCG  »àdG  á«°VGôàa’G  äÉ«dÉ©ØdG
 ó«éªdG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ó«©dG  áÑ°SÉæªH
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ¢`̀Sƒ`̀∏`̀L ó``̀«``̀Yh
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ``̀Ñ``̀dG π``gÉ``Y á`̀ dÓ`̀é`̀ dG
 30 -13 ø`̀e Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N ∂``̀ dPh
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H »``̀°``̀VÉ``̀ª``̀dG ô`̀ Ñ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ jO
 É kcQÉ°ûe  8176  ≠∏H  ô«Ñc  ∫É`̀Ñ`̀bEGh
 ôÑY ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh »``̀dÉ``̀gC’G ø``e
 á¶aÉëª∏d á«còdG π°UGƒàdG äÉ°üæe

.»còdG ≥«Ñ£àdGh
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  âeóbh
 á«°VGôàa’G äÉ«dÉ©ØdG øe áYƒªée
 ¿hÉ©àdÉH  »æWƒdG  ó«©dÉH  ∫ÉØàMÓd
 É¡æª°V  øe  äÉ¡édG  øe  ójó©dG  ™e
 áeÉ©dG  IQGOE’Gh  øjôëÑdG  á```YGPEG
 IQGRƒ`̀H  á«æeC’G  áaÉ≤ãdGh  ΩÓ`̀YEÓ`̀d
 á≤HÉ°ùªdG ∫ÓN øe ∂dPh ,á«∏NGódG
 ôÑY  á£ÑJôªdGh  á«YGPE’G  á«æWƒdG
 â∏ª°T  »àdGh  ,zá«HƒæédG{  ≥«Ñ£J

 äÉ≤HÉ°ùe  øª°V  äÉ`̀HÉ`̀LEGh  á∏Ä°SCG
 ó`̀bh  ,á¶aÉëªdÉH  ≥∏©àJ  á`̀«`̀æ`̀Wh
 É¡JÉ°üæe  ôÑY  GRQÉ``̀H  ÓYÉØJ  â`̀b’
 á«æWh  äÉeƒ∏©ªH  ∞jô©à∏d  á«còdG
 á«HƒæédG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¥É`̀£`̀f  »``a
 á«îjQÉàdG  äÉÑ°ùàμªdÉH  ôNõJ »àdG

.ájQÉ°†ëdGh

 á≤HÉ°ùªdG á¶aÉëªdG âª¶f Éªc
 »aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üà∏d  á«æWƒdG
 »dÉgCÓd  áYóÑªdG  äÉbÉ£dÉH  É kfÉªjEG
 ºdÉ©e  GhRô``̀ HCG  …ò`̀ dG  ø«æWGƒªdGh
 Qƒ`̀°`̀ü`̀ dG  ´hQCG  »```a  á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 á©aôdG  ¢ùμ©J  »àdGh  á«aGôàM’G

.»dÉ¨dG ÉææWƒd AÉ£©dGh AÉæÑdGh

 Gô«Ñc ’ÉÑbEG á¶aÉëªdG äó¡°Th
 ≥≤ëJ óbh ø«æWGƒªdGh »dÉgC’G øe
 ∞∏àîe  ø`̀e  8176  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  »`̀a
 »a  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ≥WÉæe
 zó©H ø``Y{ á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G
 ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LEÓ``̀d  É k≤«Ñ£J
 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ø``̀Y äô``̀Ñ``̀Yh
 √ò¡H  áMôØdGh  á«æWƒdÉH  º«≤ªdGh

.Iõjõ©dG áÑ°SÉæªdG
 ≈∏Y øjõFÉØdG øe 18 RÉM óbh
 mºYóH  áª«b  ájó≤f  á«eƒj  õ`̀FGƒ`̀L
 ÜƒæédG  ácô°Th  ƒμHÉH  ácô°T  øe
 ¥óæah  π«àaƒ°S  ¥óæah  á«MÉ«°ùdG
 øjõFÉØdG  QÉ«àNG  ºJ  å«M  ,QGƒ``M
 áYô≤dGh »fhôàμdE’G RôØdG ∫ÓN øe
 »a  ÉgQhód  G kõjõ©J  ∂`̀dPh  á«ªbôdG
 ¥ô£dG  QÉ`̀μ`̀à`̀HGh  »ªbôdG  ∫ƒëàdG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 ≈∏YCG  ≥`̀ah  á«YÉªàL’Gh  á«æWƒdG

 .äÉjƒà°ùªdGh ô«jÉ©ªdG

 á«æWƒdG OÉ«YC’ÉH ∫ÉØàM’G äÉ«dÉ©a ºààîJ á«HƒæédG á¶aÉëªdG



 á«Hô©dG  á¨∏dG  õcôe  ≈ØàMG  
 á`̀«`̀£`̀°`̀ShCG ¥ô`̀°`̀û`̀dG äÉ``̀°``̀SGQó``̀dGh
 ø«eƒj ióe ≈∏Y á«∏gC’G á©eÉédÉH
 øe  á«Hô©dG  á¨∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH
 äÉ«dÉ©ØdG  ø`̀e  Oó`̀Y  º«¶æJ  ∫Ó`̀N
 ájQGƒëdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh  äGhó`̀ æ`̀ dGh
 âæª°†J ,≈«Hô©dG á¨∏dÉH á∏°üàªdG
 ∫’ódG  »bƒ°T  Qƒ°ù«ahôÑdG  ºjó≤J
 õæμdG{  :¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ  Iô°VÉëe
 ,zá«Hô©dG á¨∏dG äGOôØe »a »ØîdG
 É°†jCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  º«bCG  Éª«a
 ¿hÉ©àdÉH  »qæa  »aÉ≤K  »HOCG  ≈≤à∏e
 á«©ªLh ô°UÉ©ªdG øØdG á«©ªL ™e
 á¨∏dG{  :¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  §îdG
 øe OóY ácQÉ°ûªH zô°UÉ©ªdG qøØdGh

.á«∏gC’G á©eÉédG IòJÉ°SCG
 á«∏gC’G á©eÉédG IòJÉ°SCG ócCGh
 ójõªdG  á«Hô©dG  á¨∏dG  íæe  á«ªgCG
 É`̀Ø`̀«`̀dCÉ`̀Jh É`̀°`̀ù`̀jQó`̀J ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G ø`̀e
 øjOó°ûe ,iôNC’G äÉ¨∏dG áªLôJh
 ®ÉØëdGh á«Hô©dG á¨∏dG á«ªgCG ≈∏Y
 á«aÉ≤ãdG  Éæàjƒ¡H  ®ÉØàMÓd  É¡«∏Y
 πª©dG  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«îjQÉàdGh
 ø«ªà¡ª∏d  É¡ª«∏©Jh  Égô°ûf  ≈∏Y

.Égô«¨H ø«≤WÉædG øe É¡H
 ¿CG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG Iò`̀JÉ`̀ °`̀SCG ó```̀cCGh
 ø«≤WÉædG ô«¨d á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J
 á¨∏dh  É`̀æ`̀d  AGô`̀Ø`̀°`̀S  º¡∏©éj  É`̀¡`̀H
 ¿CG  ≈`̀dEG  øjô«°ûe  ,É k°†jCG  á«Hô©dG
 GóYÉ°üàe  É«ªdÉY  ÉeÉªàgG  ∑Éæg
 Ée ,É`̀¡`̀ª`̀∏`̀©`̀Jh á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG á`̀¨`̀∏`̀ dÉ`̀H
 äÉª¶æªdG  ¢ü«°üîJ  ≈∏Y  õØM
 á¨∏dÉH  AÉØàMÓd  É`̀ keƒ`̀j  á«ªdÉ©dG

.á«Hô©dG

 AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ¬Lhh

 »a  êGƒëdG  ¬∏dGóÑY  Qƒ°ù«ahôÑdG

 Ωƒj  äÉ«dÉ©Ød  á«MÉààa’G  ¬àª∏c

 º«∏©J  »a  ™°Sƒà∏d  á«Hô©dG  á¨∏dG

 Égô«¨H  ø«≤WÉæ∏d  á«Hô©dG  á¨∏dG
 ≈dEG á«Hô©dG ÉæàaÉ≤K ôjó°üJ ±ó¡H
 áaÉ°VE’ÉH  ,ºdÉ©dG  ¿Gó∏H  ∞∏àîe
 á¨∏dG  ∫ƒ°UCGh  ÇOÉÑe  AÉ°SQEG  ≈dEG
 É¡H  ø«Kóëàª∏d  áª«∏°ùdG  á«Hô©dG

.äÉaÉ≤ãdGh ºeC’G ∞∏àîe øe

 á«Hô©dG á¨∏dG IPÉà°SCG âeóbh
 á«æa  Iô≤a  ÖLQ  á≤«aQ  IQƒàcódG
 øe  ø««fÉæa  ™e  ácGô°ûdÉH  Iõ«ªe
 á«©ªLh  »Hô©dG  ô£îdG  á«©ªL
 QƒàcódG  Ωób  Éª«a  ,ô°UÉ©ªdG  øØdG
 ÖæjR  IQƒ`̀à`̀có`̀ dGh  ø°ùM  óªëe

 º«∏©J  »`̀a  Éª¡àHôéJ  »ÑædGóÑY
 É¡H  ø«≤WÉædG  ô«¨d  á«Hô©dG  á¨∏dG
 »a  Éª¡à¡LGh  »àdG  äÉjóëàdGh

.∫ÉéªdG Gòg
 ¿ƒcQÉ°ûªdG IòJÉ°SC’G ¢ü∏Nh
 ¬LGƒJ  äÉjóëJ  Ió`̀Y  Oƒ`̀Lh  ≈`̀ dEG
 ø«≤WÉæ∏d  á«Hô©dG  á¨∏dG  º«∏©J
 ió`̀d  á`̀¨`̀∏`̀dG  á`̀ «`̀LGhORÉ`̀c  Égô«¨H
 º¡∏≤æa ΩC’G º¡à¨∏H ºgôKCÉJh A’Dƒg
 ≈dEG  É¡«a  áeóîà°ùªdG  º¡JGƒ°UCG
 ΩGóîà°SG  »`̀fó`̀Jh  á«Hô©dG  á¨∏dG
 »a  É¡àHQÉ≤e  hCG  ≈ë°üØdG  á¨∏dG
 äÉ©ªàéªdG  »a  á«eƒ«dG  IÉ«ëdG

.á«Hô©dG
 ∞«XƒJ  ≈`̀dEG  IòJÉ°S’G  É`̀YOh
 º«∏©J  »a  áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdG
 ègÉæªdG  áÄ«¡Jh  á«Hô©dG  á¨∏dG
 ™e  ,∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò``g  »`̀a  áÑ°SÉæªdG
 ô««¨J  π``̀LCG  ø`̀e  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ∞JÉμJ
 ¿CÉ°ûH  IóFÉ°ùdG  á«ægòdG  IQƒ°üdG
 áÑ©°U á¨d É¡fCG ≈∏Y á«Hô©dG á¨∏dG

.É¡ª∏©J øμªj ’h

:óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°Uh á«fGõ«ªdG ¿CÉ°ûH á«HÉ«ædG Ωó≤J á∏àc äÉ«Fôe »a

záaÉ°†ªdG{ øe ’óH äGOGôjE’G IOÉjõd πëdG AÉ°†«ÑdG »°VGQC’Gh äÉcô°ûdG ÖFGô°V
Iô«ÑμdG óFGƒ©dG äGP á``jOÉ«°ùdG äÉ``Yhô°ûªdG »a ó``YÉ≤àdG ∫GƒeCG QÉ``ªãà°SG IQhô``°V
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 óªMCG ô°SÉj .O É¡H ΩÉb á°SGQO âë°VhCG
 á©eÉéH  ∑QÉ°ûªdG  äÉjƒ¨∏dG  PÉà°SCG  á©ªL
 »a  …ƒ`̀¨`̀∏`̀dG  ¿CÉ°ûdÉH  ºà¡ªdGh  ,øjôëÑdG
 Oó©dG  »a  É¡éFÉàf  äô°ûf  ,»Hô©dG  è«∏îdG
 2020/12/31  ïjQÉàH  21  ó∏ée  2  º`̀bQ
 IóYÉb »a áLQóªdG ™ªàéªdGh á¨∏dG  á∏éªd
 õcôe  ÉgQó°üj  »`̀à`̀dG  ,¢ùHƒμ°S  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dGh  ™ªàéªdGh  á`̀¨`̀∏`̀dG  äÉ``̀°``̀SGQO
 ájQƒ¡ªéH  É`̀«`̀∏`̀jRGô`̀H  á©eÉéH  áeó≤àªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ,á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G  πjRGôÑdG
 ±GógCG  øe  ô°TÉ©dG  ±ó¡dG  IQGóéH  â≤≤M
 ΩóY  ¬`̀LhCG  øe  óëdG{  :áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 No One is{ QÉ©°T ≥«Ñ£àH zIGhÉ°ùªdG
 øY  óMCG  ∞∏îàj  ød]  zLeft Behind
 áHGƒÑdG  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂``dPh  ,]ÖcôdG
 É¡«àî°ùæH  á«fhôàμdE’G  áeƒμë∏d  á«æWƒdG
 á¨∏dG  »`̀≤`̀WÉ`̀fh  ,ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 QGhõ∏d ájõ«∏éfE’Gh ,ø«ª«≤ªdG øe á«Hô©dG
 ô«Z øe iôNC’G äÉ«°ùæédG øe ø«ª«≤ªdGh

.á«Hô©∏d ø«≤WÉædG
 áμ∏ªe  ¿CG  ≈```̀dEG  á``°``SGQó``dG  äQÉ```°```TCGh
 Internet  äÉ«FÉ°üME’  É k≤ah  ,øjôëÑdG

 ∫hO ôãcCG øe IóMGh ó©J ,World Stats
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ô«aƒJ »a É k«æ≤J  É keó≤J  ºdÉ©dG
 ,á«ªbôdG  äÉeóîdG  ΩGóîà°SGh  ,âfôàfE’G
 ôjô≤J »a áeó≤àe õcGôe ≥«≤ëJ âYÉ£à°SGh
 »dGƒàdG  ≈∏Y  á©HGôdG  Iôª∏d  IóëàªdG  ºeC’G
 ≈dhC’G áÑJôªdG â∏àMG Éªc ,Ω2010 ΩÉY òæe
 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdG  ájõgÉL  »a  É k«HôY
 É¡JÉeóN  øe  %99  »dGƒM  ºjó≤J  ∫ÓN  øe
 ,¢ü«NGôàdGh ,äGô«°TCÉàdG :πãe ,á«eƒμëdG
 É¡«æWGƒªd  ,äÉ`̀Yƒ`̀aó`̀ª`̀dGh  ,í`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀à`̀dGh
 ∫ÓN  ø`̀e  â`̀fô`̀à`̀fE’G  ôÑY  É¡«a  ø«ª«≤ªdGh
 ,á«fhôàμdE’G  áeƒμë∏d  á«æWƒdG  áHGƒÑdG
 §°SƒàJ  É k«fGôÑ«°S  É keÉY  É kYÉ£b  πãªJ  »àdG
 áeƒμëdG  ø«H  ä’É°üJ’G  É«LƒdƒæμJ  ¬«a
 â`̀ë`̀°`̀VhCGh .ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh
 √òg ≈∏Y áæ«©e äÉ¨d ΩGóîà°SG ¿CG á°SGQódG
 ´É£≤dG  Gò¡d  ájõeôdG  á«æÑdG  ¢ùμ©j áHGƒÑdG

.»fGôÑ«°ùdG »eƒμëdG
 á«bÉÑà°SG  Iƒ£N á°SGQódG  √òg πãªJh
 Ö«dÉ°SC’  áë°VGh  á`̀jDhQ  ¢VôY  √ÉéJG  »a
 »fGôÑ«°ùdG  AÉ°†ØdG  »a  …ƒ¨∏dG  π°UGƒàdG
 ø«H ádOÉÑàªdG ábÓ©dG í«°VƒJh ,»æjôëÑdG

 äÉ°SQÉªªdGh á«ª°SôdG øjôëÑdG áμ∏ªe á¨d

 å«M  ;AÉ°†ØdG  Gò`̀g  »a  iô``̀NC’G  ájƒ¨∏dG

 ôHƒch  »μ°ùdƒÑ°S  ájô¶f  âeóîà°SG  É¡fEG

 »a  áeóîà°ùªdG  äÉ¨∏dG  ó°Uôd  ;(Ω1991)

 á«fhôàμdE’G  áeƒμë∏d  á«æWƒdG  áHGƒÑdG

 π°UGƒà∏d  áÄ«H  ÉgtóY  ºJ  »àdG  ,á«æjôëÑdG

 »fGôÑ«°ùdG  AÉ°†ØdG  »`̀a  ∫É©ØdG  …ƒ¨∏dG

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  â`̀≤`̀dCG  É`̀¡`̀fCG  Éªc  .»æjôëÑdG
 á«ª°SôdG  á`̀¨`̀∏`̀dG  ø`̀«`̀H  á`̀dOÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG  á`̀bÓ`̀©`̀dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájƒ¨∏dG äÉ°SQÉªªdGh
 AÉ°†ØdG  ¿CG  ≈``̀ dEG  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ΩÉ``̀©``̀dG ´É`̀£`̀≤`̀∏`̀d »`̀fGô`̀Ñ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ¿Éà¨∏dG  ™àªàJ  å«M  ;á¨∏dG  »FÉæK  íÑ°UCG
 …ƒ`̀¨`̀od  Qƒ°†ëH  á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’Gh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 â`̀ë`̀°`̀VhCGh  .õ«ªàeh  ó`̀jGõ`̀à`̀e  »fGôÑ«°S
 ájõ«∏éfE’G  á¨∏dG  ¿CG  -É`̀°`̀†`̀jCG  -á`̀°`̀SGQó`̀dG
 »fGôÑ«°ùdG  AÉ°†ØdG  »a  Iõ«ªàe  áfÉμe  É¡d
 á«æjôëÑdG  äÉ©jô°ûàdG  É¡ª¶æJ  »æjôëÑdG
 ∫Ó`̀N ø`̀e É`̀«`̀∏`̀L ∂``̀dP ô`̀¡`̀¶`̀jh .á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 ájõ«∏éfE’Gh  á«Hô©dG  ø«àî°ùædG  ô`̀aGƒ`̀J
 á«fhôàμdE’G  áeƒμë∏d  á«æWƒdG  áHGƒÑ∏d
 áë°VGh  ádÉ°SQ  ∂`̀dP  π°Sôjh  ,á«æjôëÑdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  ≈`̀ dEG
 á«ªgCGh  á«YÉªàL’G  áfÉμªdÉH  ≥∏©àj  Éª«a
 ó`̀cDƒ`̀jh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``a ø`̀«`̀à`̀¨`̀∏`̀dG ø`̀«`̀JÉ`̀g
 á«ªæàdG  ±GógCG  øe  ô°TÉ©dG  ±ó¡dG  ≥«≤ëJ

 .áeGóà°ùªdG
 ¢`̀†`̀©`̀ H á`````̀ °`````̀SGQó`````̀ dG â`````Mô`````à`````bGh
 É¡dÓN  ø`̀e  øμªj  »`̀à`̀dG  äÉ«é«JGôà°S’G

 ±ó``̀¡``̀dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀J á``̀jQGô``̀ª``̀à``̀°``̀SG ¿É``̀ª``̀°``̀V
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ø`̀e  ô°TÉ©dG
 á«æWƒdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  ï°ùf  ô`̀«`̀aƒ`̀J  π`̀ã`̀e
 ,áØ∏àîe äÉ¨d ™°ùàH á«fhôàμdE’G áeƒμë∏d
 á«dÉ¨æÑdGh  ájõ«∏éfE’Gh  á«Hô©dG  :»`̀gh
 á`̀jOÉ`̀æ`̀μ`̀dGh á`̀«`̀∏`̀«`̀eÉ`̀à`̀dGh á`̀«`̀e’É`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh
 ;á«æ«°üdGh  á`̀«`̀Zƒ`̀dƒ`̀ZÉ`̀à`̀dGh  á`̀jó`̀æ`̀¡`̀dGh
 ájƒ¨d  áî°ùf πμd  §HGQ ™°Vh øμªj å«M
 á«æWƒdG  áHGƒÑ∏d  á°ù«FôdG  áëØ°üdG  »`̀a
 …ƒàëj  á«æjôëÑdG  á«fhôàμdE’G  áeƒμë∏d
 á¨∏dG  √ò`̀g  çóëàJ  »àdG  á`̀dhó`̀dG  º∏Y  ≈∏Y

.á«æ©ªdG ádhódG á¨∏H áfôà≤e
 IQhô°†H  -É°†jCG  -á°SGQódG  â°UhCGh
 øe  á`̀î`̀°`̀ù`̀f  π``̀c  ≈`̀∏`̀Y  QGhR  OGó```̀Y  ™`̀ °`̀Vh
 á«æWƒdG  áHGƒÑ∏d  áØ∏àîªdG  ájƒ¨∏dG  ï°ùædG
 êƒ``dh  á©HÉàªd  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  áeƒμë∏d
 ;ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dGh  ø««∏ëªdG  ø«eóîà°ùªdG
 ™àªàJh  ,ó«L  πμ°ûH  πª©J  É¡fCG  øe  ócCÉà∏d
 äÉeƒ∏©ª∏d  ¥ƒKƒe  Qó°üªc  ájƒb  á©ª°ùH
 â`̀°`̀UhCG ∂`̀ dP ≈``̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H .äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 ï°ùædG  √ò`̀g  åjóëJ  IQhô`̀°`̀†`̀H  á`̀°`̀SGQó`̀dG

 .ájQhO áØ°üH áØ∏àîªdG ájƒ¨∏dG

áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG øe ô°TÉ©dG ±ó¡dG ≥≤ëJ øjôëÑdG :á«∏jRGôH á©eÉL á∏éªH á°SGQO

.á©ªL óªMCG ô°SÉj .O |

 »∏Y ø`̀H ó`̀LÉ`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀dG ó``̀ cCG
 ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  »ª«©ædG
 èeO  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  »`̀a  ø«aƒØμªdG  áÑ∏£dG
 π`̀jGô`̀H  ä’BG  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,º¡«ª∏©eh  áÑ∏£∏d
 Iõ``̀¡``̀LCGh á`̀≤`̀WÉ`̀ æ`̀ dG Ö`̀«`̀ °`̀SGƒ`̀ë`̀ dG
 kÉæ«Ñe ,ø«aƒØμªdÉH á°UÉîdG ƒàfhôH
 ôÑcCG  ø`̀e Ió``̀MGh IQGRƒ```̀dG  ∑Ó`̀à`̀eG
 ÖàμdG  áYÉÑ£d  á°ü°üîªdG  ™HÉ£ªdG
 áHƒàμªdG  á`̀jOÉ`̀ °`̀TQ’G  äÉ`̀Mƒ`̀∏`̀ dGh
 ≥`̀ aGô`̀e ™`̀«`̀ª`̀é`̀d π``̀ jGô``̀H á`̀≤`̀jô`̀£`̀H
 èeO  èeÉfôH  ≥Ñ£J  »àdG  ¢SQGóªdG
 äÉæÑdGh  ø«æÑ∏d  ø«aƒØμªdG  áÑ∏£dG

.á°SQóe 36 »a
 á«HôàdG  IQGOEG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 ájQGôªà°SG  ≈∏Y  ¢UôëJ  á°UÉîdG
 ∫ÓN  øe  ™«ªé∏d  º∏©àdGh  º«∏©àdG
 πX  »`̀a  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  º«∏©àdG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG
 ≥«°ùæJ  º``J  PEG  ,É``̀ fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L
 Ö°SÉæàj  ÉªH  »`̀°`̀SGQó`̀dG  iƒàëªdG
 ,ájô°üÑdG  ábÉYE’G  …hP  áÑ∏£dG  ™e
 äGAGô```````̀KE’Gh ¢```̀ShQó```̀dG OGó``````̀YEGh
 á``HGƒ``H ≈``∏``Y É``̀¡``̀©``̀aQh ,á``̀«``̀ª``̀bô``̀dG
 á«dBG  OÉªàYGh  ,á«ª«∏©àdG  IQGRƒ``̀dG
 ™e πeÉ©àdG  »a »FÉæãà°S’G º««≤àdG
 ,á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hP  áÑ∏£dG

.ájô°üÑdG ábÉYE’G áÑ∏W º¡æeh
 »ª«©ædG  óLÉe  QƒàcódG  ∫É`̀bh
 øjôëÑdG  AÉÑfCG  ádÉcƒd  íjô°üJ  »a
 á¨∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  (ÉæH)
 øe  ôjÉæj  4  ≥aGƒj  …ò`̀dGh  ,πjGôH
 â≤≤M  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G  ,ΩÉY  πc
 èeO »a óªëdG ¬∏dh á«HÉéjEG  èFÉàf
 ,»eƒμëdG  º«∏©àdG  »a  ø«aƒØμªdG
 äÉ``̀eó``̀î``̀dG  º``̀¡``̀d  äô`````̀ah  ¿CG  ó``̀©``̀H
 ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ª`̀FÓ`̀ª`̀dG  á«ª«∏©àdG
 ø«ª∏©ªdGh  á`̀«`̀ °`̀SGQó`̀dG  è`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 IófÉ°ùªdG  Iõ``̀¡``̀LC’Gh  ø`̀«`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG
 ,ájQhô°V  äÉeõ∏à°ùe  øe  Égô«Zh
 ójó©dG  èeO  á°SÉ«°S  QÉWEG  »a  ∂dPh
 ,á°UÉîdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  äÉ`̀Ä`̀a  ø`̀e
 Qƒà°SO  ¬«∏Y  ¢`̀ü`̀f  É`̀ª`̀d  kGó`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀J
 á«eGõdEG øe º«∏©àdG ¿ƒfÉbh áμ∏ªªdG

.™«ªé∏d º«∏©àdG ô«aƒJ
 áYƒªée  ¿CG  ôjRƒdG  ±É°VCGh
 á«HôàdG  IQGOEÉ`̀H  ø««°UÉ°üàN’G  øe
 èeGôH  á©HÉàªH  ¿ƒeƒ≤j  á°UÉîdG
 »a  ájô°üÑdG  á``̀bÉ``̀YE’G  …hP  è``̀eO
 Ωƒ≤j  »àdGh  ,á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG
 øjófÉ°ùªdG ø«ª∏©ªdG øe OóY É¡«∏Y
 áª∏©eh kÉª∏©e 19 ºgOóY ≠∏H øjòdG
 ¿ƒeƒ≤jh  ,äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîªH
 ¿hÉ``©``à``dÉ``H á``̀«``̀fGó``̀«``̀e äGQÉ````̀jõ````̀H
 …Oƒ©°ùdG  ó¡©ªdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh
 30````̀d ,ø`̀«`̀aƒ`̀Ø`̀μ`̀ª`̀∏`̀ d »``æ``jô``ë``Ñ``dG
 á«ª«∏©àdG äÉeóîdG ºjó≤àd ,á°SQóe
 ø«aƒØμªdG  áÑ∏£∏d  á``̀jOÉ``̀°``̀TQE’Gh
 37 kGô```̀NDƒ```̀e º``̀gOó``̀Y ≠`̀∏`̀ H ø``̀jò``̀dG
 πMGôªdG  ™«ªL  øe  áÑdÉWh  kÉÑdÉW

.á«ª«∏©àdG
 ¿CG  »ª«©ædG  ôjRƒdG  í`̀°`̀VhCGh
 ôÑcCG  ø`̀e  Ió```MGh  ∂∏àªJ  IQGRƒ```̀ dG
 ÖàμdG áYÉÑ£d á°ü°üîªdG ™HÉ£ªdG
 á¨∏H  äÉ`̀Yƒ`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dG  ø``̀e  É`̀gô`̀ «`̀Zh
 …Oƒ©°ùdG  ó¡©ªdG  Égô≤eh  πjGôH
 ºàj  å«M  ,ø«aƒØμª∏d  »æjôëÑdG
 áYƒÑ£ªdG  Ö`̀à`̀μ`̀dG  ™`̀«`̀ª`̀L  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 πjGôH  ä’BG  ô«aƒJ  ™e  ,πjGôH  á¨∏H
 ¥GQhC’É```̀H É``gOhõ``Jh ,¢`̀SQGó`̀ª`̀dÉ`̀H
 áÑ∏£dG  π```̀LCG  ø``̀e  ,É`̀ ¡`̀ H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG ó``̀jhõ``̀Jh ,ø`̀«`̀aƒ`̀Ø`̀μ`̀ª`̀dG
 áHƒàμªdG  á`̀ jOÉ`̀ °`̀TQ’G  äÉ`̀Mƒ`̀∏`̀dÉ`̀H
 ≥`̀ aGô`̀e ™`̀«`̀ª`̀é`̀d π``̀jGô``̀H á`̀≤`̀jô`̀£`̀H

 èeO  èeÉfôH  ≥Ñ£J  »àdG  ¢SQGóªdG
 ,äÉæÑdGh ø«æÑ∏d ø«aƒØμªdG áÑ∏£dG

.á°SQóe 36 ójhõJ ºJ å«M
 ó``̀dÉ``̀N ó``````̀ cCG ,¬```̀Ñ```̀fÉ```̀L ø`````̀eh
 á«HôàdG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  …ó`̀«`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ô«aƒJ ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôM á°UÉîdG
 ,º¡«ª∏©eh  áÑ∏£∏d  π`̀ jGô`̀ H  ä’BG
 Ö``«``°``SGƒ``ë``dG ≈``````̀dEG á```̀aÉ```̀°```̀VE’É```̀H
 á°UÉîdG  ƒàfhôH  Iõ¡LCGh  á≤WÉædG
 πX  »a  ¬`̀fCG  í°VhCGh  ,ø«aƒØμªdÉH
 á«HôàdG IQGOEG âeÉb ÉfhQƒc áëFÉL
 äGAGôLE’G øe OóY ò«ØæàH á°UÉîdG
 º∏©àdGh º«∏©àdG  ájQGôªà°SG  ø«eCÉàd
 øY º«∏©àdG OÉªàYG ∫ÓN øe ™«ªé∏d
 iƒàëªdG ≥«°ùæJ ºJ ¬fCG ø«Hh ,ó©H
 áÑ∏£dG  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  »°SGQódG
 OGó``̀YEGh  ,ájô°üÑdG  á`̀ bÉ`̀YE’G  …hP
 ,á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG äGAGô``````̀KE’Gh ¢``̀ShQó``̀dG
 IQGRƒ``````̀dG á```̀HGƒ```̀H ≈``̀∏``̀Y É``̀¡``̀©``̀aQh
 ≈∏Y É¡°VôY ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«ª«∏©àdG
 ,IQGRƒdÉH  á°UÉîdG  Üƒ«Jƒ«dG  IÉæb
 ™«ªL  ™`̀e  Ö°SÉæàJ  ¿CG  IÉ``YGô``eh
 º¡«a  øªH  ,á°UÉîdG  á«HôàdG  äÉÄa

.ájô°üÑdG ábÉYE’G áÑ∏W
 ô`̀«`̀ HGó`̀ à`̀ dÉ`̀ H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É``̀ª``̀«``̀ah
 »a  áÑ∏£dG  AGOCG  ºjƒ≤àd  πÑ°ùdGh
 í`̀°`̀VhCG ,»``̀°``̀SGQó``̀dG ΩÉ`̀©`̀ dG á`̀jÉ`̀¡`̀f
 º««≤àdG  á`̀ «`̀ dBG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  …ó`̀«`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 áÑ∏£dG ™e πeÉ©àdG  »a »FÉæãà°S’G
 º¡æeh ,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP
 kÉæ«Ñe  ,á`̀jô`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG  á``̀bÉ``̀YE’G  á`̀Ñ`̀∏`̀W
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  áÑ∏£∏d  á©HÉàe  Oƒ``̀Lh
 ø«ª∏©ªdG  ø«H  »eƒ«dG  π°UGƒàdG
 ∞JÉ¡dG  ≥jôW  øY  QƒeC’G  AÉ«dhCGh
 ¢SÓc ≥«Ñ£Jh ÜÉ°ùJGƒdG ≥«Ñ£Jh
 õjõ©J ¬dÓN øe øμªj …òdG ƒLhO
 AÉ«dhC’ øμªj PEG ,áÑ∏£dG äÉHÉéà°SG
 ƒjó«a  ™WÉ≤eh  Qƒ°U  ™aQ  Qƒ`̀eC’G
 ™e  ∂``̀dP  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG  º∏©àd
 ¢ShQO  ºjó≤J  ¬æμªj  …ò`̀dG  º∏©ªdG
 ≥«Ñ£àdG  ∫ÓN  øe  IQƒ°üe  ájOôa
 äÉHƒ©°üdG  π`̀c  π«dòJ  ™`̀e  ,¬°ùØf
 Gò`̀g  »`̀a  áÑ∏£dG  ¬`̀LGƒ`̀J  ó`̀b  »`̀à`̀dG

.∫ÉéªdG

 π``̀«``̀Ñ``̀M á````̀ fÉ````̀ë````̀ jQ äRÉ``````````̀a
 º∏©àdG  äÉ`̀Hƒ`̀©`̀°`̀U  á`̀«`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG
 ø«°ùëdG  â`̀æ`̀H  áæ«μ°S  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀H
 ∫hC’G  õcôªdÉH  äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G
 ¢SQGóªdG  ¢ü°üb  ∞«dCÉJ  á≤HÉ°ùªH
 á°ù°SDƒe  É¡ª¶æJ  »àdG  ,Iô¨°üªdG
 áÄ«g  ™e  ¿hÉ©àdÉH  â°SôJ  øjôëH
 øY ∂dPh ,QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG

.(»ª∏M »a âjCGQ) É¡à°üb
 √òg  »`̀a  »àcQÉ°ûe  :∫ƒ`̀≤`̀ Jh
 áªgÉ°ùªdG  ÜÉH  øe  âfÉc  á≤HÉ°ùªdG
 ¢SQGóªdG »a á≤Ñ£ªdG ™jQÉ°ûªdG »a
 å«M  ,É¡àÑ∏W  º``̀YOh  ,Iô`̀¨`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 óMCG  QÉ«àNG  âMÉJCG  á≤HÉ°ùªdG  ¿EG
 »àdG  ™jQÉ°ûªdG  äGó``Mhh  QhÉëe
 øe ,¢SQGóªdG √òg »a É¡°ùjQóJ ºàj
 øjòdG  ≈°VôªdG  áÑ∏£dG  º«∏©J  πLCG
 óYÉ≤e ≈∏Y óLGƒàdG  ¿ƒ©«£à°ùj ’
 »a  ø«LÉàëªdG  A’Dƒg  hCG  á°SGQódG
 á°SQóe  É k°Uƒ°üNh ,ádhO  øe  ôãcCG
 ™ªée »`̀a Iô`̀¨`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ƒ`̀fÉ`̀c É`̀æ`̀jO

.»qÑ£dG á«fÉª∏°ùdG
 ,óªëdG  ¬∏dh  :π«ÑM  âaÉ°VCGh
 âëJ  »à°üb  ¿ƒ`̀μ`̀ J  ¿CG  äô``à``NG
 É¡æμdh  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á∏MQ  Qƒëe
 »¡a ,IOÉà©ªdG ¢ü°ü≤dG øY áØ∏àîe
 ≈dhC’G ,ø«àdÉ°SQ É¡JÉ«W ø«H πªëJ
 :™ªàéªdG äÉÄa øe áª«¶Y áÄa ≈dEG
 Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀J  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ¿hQOÉ`````̀b  º``̀à``̀fCG

 áÄa  ∑Éæg  :™ªàéªdG  ≈dEGh  ,AÉª¶Y
 É¡d  Gƒ`̀fƒ`̀c  ..π qÑ≤àdG  ºμæe  ô¶àæJ

.É k≤«© oe ’ É kfƒYh G kóæ°S
 »`̀à`̀dG  á`̀°`̀ü`̀≤`̀dG  ¿EG  :â``©``HÉ``Jh
 ,¢SQGóªdG ÜÓW ≈dG á¡L qƒe É¡àÑàc
 18-12 øe ájôª©dG áÄØdG G kójóëJh
 ,á«fÉãdG  á≤∏ëdG  ÜÓ`̀W  hCG  ,É`̀ keÉ`̀Y
 ™ªàéªdGh  ,¢UÉN  ¬LƒH  ÜÓ£dÉa
 ≈dG  má`̀LÉ`̀ë`̀H  ∫Gõ``̀j  ’  ,ΩÉ``̀Y  πμ°ûH
 ,π`̀ tÑ`̀≤`̀à`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀K ô`̀°`̀û`̀fh ,á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG

.º¡aÓàNG ≈∏Y øjôNB’G ΩGôàMGh
 √ò`̀g QGó```̀°```̀UEG AÉ```̀L :â``̀ dÉ``̀ bh
 »`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh …Rƒ````̀a ô````̀KEG á`̀°`̀ü`̀≤`̀ dG
 ΩÉbh  ,á≤HÉ°ùªdG  »a  ∫hC’G  õcôªdG
 ø«°ü°üîàªdG  øe  áæéd  º«μëàdÉH

 á©eÉéH  ΩÓ``````̀YE’Gh  ¿ƒ`̀ æ`̀ Ø`̀ dG  »``̀a
 øjôëH á°ù°SDƒe â∏ØμJh ,øjôëÑdG

.IõFÉØdG ¢ü°ü≤dG áYÉÑ£H â°SôJ
 …Rƒa  ôÑà©j  Gò`̀g  :â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 äõa  ó≤a  ,´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  ø`̀e  ådÉãdG
 iƒà°ùe ≈∏Y ∫hC’G õcôªdÉH É k≤HÉ°S
 á≤HÉ°ùe  »a  É k°†jCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ∫É`̀é`̀e »``̀a á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y á`̀dÉ`̀≤`̀e π`̀ °`̀†`̀aCG
 øe  áª¶æªdG  ´Gó````̀HE’Gh  áÑgƒªdG
 ø`̀«`̀Hƒ`̀gƒ`̀ª`̀dG á``̀jÉ``̀YQ õ``̀cô``̀e π`̀ Ñ`̀b
 äõah  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ`̀H
 Iô°û©dG  ∫É`̀ ª`̀YC’G  Iõ`̀FÉ`̀é`̀H  É`̀ k°`̀†`̀jCG
 (…OÉY iôJ) á≤HÉ°ùe »a Iõ«ªàªdG
 ¿Gƒ∏°S  õ`̀cô`̀e  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  áª¶æªdG
 …ô©°T  QGƒ`̀ë`̀H  ,»`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG  Ö£∏d
 â`̀fÉ`̀ch ,á`̀Ñ`̀«`̀ Ñ`̀Wh ¢`̀†`̀jô`̀e ø`̀«`̀H
 Iô¶f  ô««¨àd  ±ó`̀¡`̀J  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ,á«°ùØædG  ¢``̀VGô``̀eCÓ``̀d  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ¢ü°ü≤dG  ÖàcCG  ¿CG  É kªFGO  äóàYGh
 »JÉÑdÉW  ¢`̀ù`̀jQó`̀J  »`̀a  É`̀ ¡`̀ Ø`̀XhCGh
 »a  AGƒ°S  º∏©àdG  äÉHƒ©°U  äGhP
 ,ájOGóYE’G  hCG  á«FGóàH’G  á∏MôªdG
 ¢ü°ü≤dG  á`̀«`̀≤`̀H  ô`̀°`̀û`̀æ`̀d  ≈``©``°``SCGh
 ,¬∏dG  AÉ°T  ¿EG  áeOÉ≤dG  IôàØdG  ∫ÓN
 É¡FGógEÉH ±ô°ûJCG äGRÉéfE’G √ògh
 ΩÉªàg’ÉH ó«°TCGh ,á«dÉ¨dG »àμ∏ªªd
 á«HôàdG  IQGRh  øe  Ωó≤ªdG  ºYódGh
 õ«ªàdG  ≈dG  Éæ©aój  …òdG  º«∏©àdGh

.AÉ£©dGh

.π«ÑM áfÉëjQ |

 õ``côªdÉH  Rƒ``ØJ  áæ«μ``°S  á``«FGóàHÉH  á«``°UÉ°üàNG
Iô¨``°üªdG ¢SQGóªdG ¢ü``°üb á≤HÉ``°ùe »``a ∫hC’G

 ..πjGôH á¨∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

 ¢SQGóe »a ÉaƒØμe É``ÑdÉW 37 :á«HôàdG ô``jRh
º¡éeO »a á«HÉéjEG èFÉàfh á«eƒμëdG øjôëÑdG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 á°ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG  ó```̀cCG
 ¿CG ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÜGƒædG ¢ù∏ée
 É¡JÉ«Fôe âeób á«fÉªdôÑdG Ωó≤J á∏àc
 áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ´hô°ûe  ¿CÉ°ûH
 ¢ù∏éªH  á«dÉªdG  áæé∏dG  ≈dEG  ádhó∏d
 »JCÉJ  á«fGõ«ªdG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,ÜGƒædG
 §`̀Ñ`̀Jô`̀J á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SG ±hô````̀X »``̀a
 øe  ¬àÑÑ°S  É`̀ eh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéH
 Ió©°UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  äÉ`̀©`̀LGô`̀J
 ¿RGƒàdG èeÉfôH ¢üîj Éª«a á°UÉN

.áeƒμëdG πªY èeÉfôHh »dÉªdG
 »a ¬`̀à`̀∏`̀NGó`̀e ∫Ó``̀N ±É``̀°``̀VCGh
 Ωó≤J  á∏àc  É¡àª¶f  »`̀à`̀dG  Ihó``̀æ``̀dG
 áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ∫ƒM  á«fÉªdôÑdG
 ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U äÉ```̀MÓ```̀°```̀UEGh á``̀dhó``̀∏``̀d
 πãªàJ  á∏àμdG  äÉ«Fôe  ¿CG  ,óYÉ≤àdG
 äÉ`̀ ¡`̀Lƒ`̀ J Oƒ`````̀Lh IQhô````°````V »```̀a
 õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀à`̀dG äÉ`̀ °`̀SÉ`̀ «`̀ °`̀ù`̀ d á``̀ë``̀°``̀VGh
 πªY ¢`̀Uô`̀a OÉ``̀é``̀jEGh …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ¥ƒ°S  »`̀a  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ÜÉÑ°û∏d
 ,á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ¢``Uô``Ø``dGh π`̀ª`̀©`̀dG
 QÉ©°SCG  ÜòHòJ  πX  »a  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e
 OÉªàYG ôªà°ù«°S πg ∫AÉ°ùàf §ØædG
 GQ’hO 45 óæY π«eôÑdG ô©°S ∞≤°S
 ¬fCG á°UÉNh ¢†Øîæj ΩCG ™ØJô«°S ΩCG
 ™ØJQG  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  IôàØdG  »a

 .ô©°ùdG
 äÉ¡LƒJ áaô©e ≈dEG êÉàëf Éªc
 øjódG  ´ÉØJQG  áédÉ©e  »a  áeƒμëdG
 ,ø«àeOÉ≤dG  ø«àæ°ùdG  ∫Ó`̀N  ΩÉ`̀©`̀dG
 ΩÉ©dG  øjódG  óYÉ°üJ  ôªà°ù«°S  πgh
 »∏ëªdG  êÉ`̀ à`̀ æ`̀ dG  RhÉ``̀é``̀J  …ò````̀ dGh
 ¬éàJ áeƒμëdG âdGRÉeh ,»dÉªLE’G
 ∫ÓN  á«aÉ°VEG  äGóæ°S  QGó°UEG  ≈`̀dEG
 ÉæfCG ≈dEG G kô«°ûe ,ø«àeOÉ≤dG ø«àæ°ùdG
 øjóà°ùJ  ¿CG  øjôëÑdG  ø`̀e  ójôf  ’
 πH Ö``JGhQ hCG  ¿ƒ`̀jO ™`̀aO π`̀LCG  øe
 É¡d  á«≤«≤M  ™jQÉ°ûe  áeÉbEG  πLCG  øe

.»≤«≤M óFÉY
 IOÉ``̀jR ¿CG  ≈``̀ dEG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  â`̀Ø`̀dh
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG ô`̀ «`̀Z äGOGô`````````jE’G

 IOÉjR  »æ©J  áeƒμëdG  É¡æY  âKóëJ
 »dÉàdÉHh  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG  hCG  Ö`̀FGô`̀°`̀†`̀dG
 á«£ØædG  ô«Z  äGOGôjE’G  ôcòJ  ÉeóæY
 Ö`̀fÉ`̀é`̀dG Gò``̀¡``̀H Gô`̀ «`̀ ã`̀c ¢`̀ù`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀f
 á«f  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  ø`̀e  ±ƒîàfh
 ,áeOÉ≤dG IôàØdG »a ÖFGô°†dG IOÉjõd
 »a  ô«μØàdG  IQhô``̀°``̀V  ≈```̀dEG  É``«``YGO
 ÖFGô°†dG øe áØ∏àîe ´GƒfCG ≥«Ñ£J
 IOÉjR  πLCG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 á«fGõ«e »a á«£ØædG  ô«Z äGOGôjE’G
 IOÉjR  øe  ’óH  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  ,ádhódG
 …Ohóëe  π«ªëJh  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG
 øμªj  ,á«aÉ°VEG  á«dÉe  AÉÑYCG  πNódG
 ≈∏Y iôNCG ÖFGô°V ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG
 ≥∏£j Éeh äÉcô°ûdG  ìÉHQCGh πNódG
 AÉ°†«ÑdG  »`̀°`̀VGQC’G  ÖFGô°V  É¡«∏Y
 ºYóH  ÉÑdÉ£e  ,∫É`̀ã`̀ª`̀dG  π«Ñ°S  ≈∏Y
 ìGôàbG  ìôW πLCG  øe  ÜGƒædG  »bÉH
 hCG  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ÖFGô°V  ¢VôØH
 ≥aGƒàdG  ó`̀jô`̀f  É`̀æ`̀fEG  Ó`̀FÉ`̀b  ,π`̀Nó`̀dG
 Iƒ≤H  É¡Mô£fh  IôμØdG  ∂∏J  ∫ƒ`̀M
 äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ÖFGô°†dG  IOÉjR  ¿C’
 ™«ªL  »a  IOƒ`̀Lƒ`̀eh  áYóH  â°ù«d
 ÖdÉ£f  É`̀ª`̀c  ,º``dÉ``©``dG  äGOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ bG
 AÉ°†«ÑdG  »`̀°`̀VGQC’G  ≈∏Y  ÖFGô°†H
 »°VGQC’G ≈∏Y ¢VôØJ áÑjô°V »gh
 É`̀eGó`̀î`̀à`̀ °`̀SG á`̀eó`̀î`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ô``̀«``̀Z
 Gó«L  Ó``̀NO  πμ°ûà°Sh  ,Éë«ë°U
 á«fÉμeEG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,øjôëÑ∏d
 äÓjƒëàdG  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀FGô`̀°`̀V  ¢`̀Vô`̀a
 ó«Øà°ùf  ’  »`̀à`̀dGh  êQÉî∏d  á«dÉªdG
 ø«jÓªdG äÉÄe ≈dEG π°üJ »àdGh É¡æe
 êÉàëJ  Qƒ`̀eCG  É°†jCG  √ò`̀gh  ,Éjƒæ°S
 ô«μØàdG …Qhô°†dG øeh ,≥aGƒJ ≈dEG
 ÉæJGQÉ«N  ¿CG  á°UÉNh  É«dÉM  É¡«a
 πFGóH  OƒLh  ΩóY  πX  »a  IOhóëe

.OÉ°üàb’G ™jƒæàd Iô«ãc
 ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑY  ÖFÉædG  ócCGh
 áeƒμë∏d  ÉæjójCG  óªf  ¿CG  Öéj  ¬`̀fCG
 πãªJ ájƒªæJ á°SÉ«°S AÉæH πLCG øe
 »æWƒdG ÉfOÉ°üàbG ≈dEG áaÉ°†e áª«b
 ÉÑdÉ£e ,ÉæHÉÑ°ûd πªY ¢Uôa ôaƒJh
 äÉμ∏àªe  ácô°T  Ωƒ≤J  ¿CG  IQhô°†H

 áHGôb É¡à∏¶e âëJ »àdGh á°†HÉ≤dG
 %50```H  áªgÉ°ùªdÉH  ácô°T  74````dG
 äGOGôjG  øª°V  É¡MÉHQCG  »aÉ°U  øe

.á«fGõ«ªdG
 É°†jCG  Öéj  Éªc{  ¬dƒb  ™HÉJh
 »ÑæLCG ∞Xƒe 7500 øe ¢ü∏îàdG
 ¿ƒØ∏μjh  áeƒμëdG  »`̀a  ¿ƒ∏ª©j
 πëjh ô`̀«`̀fÉ`̀fó`̀dG  ø`̀«`̀jÓ`̀e  á``̀dhó``̀dG
 ¿CG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ¿ƒ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  º¡∏ëe
 »æjôëÑdG  ™«£à°ùj  ∞FÉXƒdG  ∂∏J
 É«YGO  ,zÉ¡∏¨°ûj  ¿CG  ádƒ¡°S  πμH
 í°VGh Qƒ°üJ OƒLh IQhô°V ≈dEG
 ™°Vhh ,á°üî°üîdG á°SÉ«°S ∫ƒM

.∞FÉXƒdG áfôëÑd ô«jÉ©e
 á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀H Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG OÉ````°````TCGh
 äÉahô°üªdG  ¢†ØN  »a  áeƒμëdG
 Öéj ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,á«fGõ«ªdG »a
 Gòg  ¿CG  øe  ócCÉàdG  âbƒdG  ¢ùØf  »a
 hCG äÉeóîdG ≈∏Y ôKDƒj ød ¢†ØîdG

.ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG äGRÉ«àe’G
 ∫GDƒ``°``S  ≈`̀∏`̀Y  √OQ  »``̀a  ∫É````bh
 Iô`̀μ`̀a ∫ƒ```̀M zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ``̀ Ñ``̀NCG{```̀ d
 »dÉëdG  âbƒdG  »a  ÖFGô°V  ¢Vôa
 ∂∏àd  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  πÑ≤J  ió`̀eh
 á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  ¿EG  ,IôμØdG
 ™«ªédG  ≈∏Y  ºàëJ  á«YÉªàL’Gh
 hCG  ÜGƒ``̀æ``̀dG  hCG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  AGƒ`̀ °`̀S
 ∫ƒ`̀∏`̀M OÉ```̀é```̀jEG …QÉ``̀é``̀J ´É``̀£``̀≤``̀dG
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  áæëªdG  ∂∏J  QƒÑ©d
 QÉéJ  ¿CG  ≈``̀dEG  G kô«°ûe  ,¿É```̀eC’G  ô`̀H

 »`̀Yƒ`̀dG ø``̀e Qó```̀b ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢ù«d  ôeC’G  ¿CGh  á∏MôªdG  áHƒ©°üH
 ∑Éæg  πH  ,…QÉéàdG  ´É£≤∏d  É¡Lƒe
 »a øμdh ,´É£≤dG  Gòg ≈∏Y ¢UôM
 IOÉ``̀jRh …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ™`̀°`̀Vƒ`̀dG π`̀X
 âëÑ°UCG  äGQÉ«îdG  ¿EÉ`̀a  ôWÉîªdG
 ¿B’G  å`̀jó`̀ë`̀dG  ø`̀μ`̀ª`̀j  ’h  áÑ©°U
 á«≤WÉæe  hCG  QÉéàdG  äÉMƒªW  øY
 ≥`̀aGƒ`̀J ≈```̀dEG êÉ`̀à`̀ë`̀f π``̀H ÜGƒ``̀æ``̀dG
 AõL  QÉ`̀é`̀à`̀dG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,»`̀æ`̀Wh
 áLôëdG  á∏MôªdG  ∂∏J  »`̀a  ô`̀KDƒ`̀e
 º`̀¡`̀dh π`̀ª`̀μ`̀eh »`̀°`̀SÉ`̀ °`̀SCG ƒ`̀°`̀†`̀Yh
 á°†¡f  »`̀a  »æWh  QhOh  áªgÉ°ùe
 Gƒ`̀eó`̀b º```¡```fCGh á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG
.øWƒdG Gò¡d áeóN ÉªFGO ¿ƒeó≤jh

 ìÓa ó«°ùdG ÖFÉædG ócCG √QhóH
 á«HÉ«ædG Ωó≤J á∏àc äÉ«Fôe ¿CG º°TÉg
 óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  ìÓ`̀°`̀UEG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ádÉª©dG  ≈∏Y  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  »`̀a  πãªàJ
 É«éjQóJ  ∂dP  ºàj  ¿CG  ≈∏Y ,IóaGƒdG
 Iô«ÑμdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  CGó`̀Ñ`̀j  å«ëH
 ™e  ôãcCÉa  ÓeÉY  250  ∂∏àªJ  »àdG
 Éàa’  ,…OÉ°üàb’G  ™°VƒdG  IÉYGôe
 »a  QÉªãà°S’G  íàa  IQhô`̀°`̀V  ≈``dEG
 ™jQÉ°ûe  πãe  ájOÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûªdG
 øeC’G  ôaƒJ  »àdGh  AÉHô¡μdG  êÉàfEG
 ádhó∏d  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G
 ÉjOÉ°üàbG  áëLÉf  ™jQÉ°ûe  ôÑà©Jh
 á«æWƒdG ádÉª©∏d πªY ¢Uôa ôaƒJh
 óFGƒYh  áaÉ°†e  áª«b  É¡d  ¿ƒμjh

 É¡«a  ôªãà°ùJ  »`̀à`̀dG  ∂∏J  ø`̀e  ô`̀Ñ`̀cCG
 Éªc  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  áÄ«g
 πãeCG QÉªãà°SG ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG Öéj
 å«M  ,áÄ«¡∏d  ácƒ∏ªªdG  »°VGQCÓd
 ôÑcCG  É¡àMÉ°ùe  É°VQG  19  ∑Éæg  ¿EG
 É¡æe  %74  ,™Hôe  ôàe  ∞dCG  75  øe
 É¡dÓ¨à°SG  »dÉàdÉHh  π¨à°ùe  ô«Z

.áÄ«¡∏d Iô«Ñc äGOGôjEG ôaƒ«°S
 IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  ÖFÉædG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 áÄ«¡∏d ájQGOE’G äÉahô°üªdG ô«aƒJ
 ,IôLCÉà°ùªdG ÖJÉμªdG »a á∏ãªàªdGh
 ¿ÉÑe  É`̀¡`̀jó`̀d  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ¿CG  ø`̀«`̀M  »`̀a
 á°SÉ«°S  á©LGôe  Öéj  Éªc  ,á«dÉN
 É°†jCG  Égƒæe  ,ájƒæ°ùdG  äBÉaÉμªdG
 â°ùdG  •É≤æ∏d  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  á`̀dÉ`̀MEÉ`̀H
 ≥jOÉæ°U  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UEÉ`̀H  á≤∏©àªdG
 ôÑY ¢`̀ù`̀«`̀dh á`̀dÉ`̀°`̀SQ ô`̀Ñ`̀Y ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG
 ,∫Éé©à°SG  áØ°üH  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûe
 π«dO  Iƒ£îdG  ∂∏J  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 QGƒ`̀ë`̀dG  »`̀a  áeƒμëdG  á`̀Ñ`̀ZQ  ≈∏Y
 .¢ù∏éªdG ™e QhÉ°ûàdGh ¿hÉ©àdGh

 Oƒªëe  ÖFÉædG  ∫Éb  ¬à¡L  øe
 á«dÉªdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  »fGôëÑdG
 äÉ`̀«`̀Fô`̀e  ¿EG  ÜGƒ```̀æ```̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 óYÉ°ùJ  á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG  ∫ƒ``̀M  ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 ,áeƒμëdG  ™e  É¡JÉ°TÉ≤f  »a  áæé∏dG
 »a Qô°V ∑Éæg ¢ù«d ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe
 á«fGõ«ªdG  á°SGQO  »a  áæé∏dG  ôNCÉJ
 É`̀¡`̀à`̀°`̀SGQO  »``a  πé©à°ùj  ’  ¬```̀fGh
 ƒg  á«fGõ«ªdG  »a  »fCÉàdG  ¿EG  ÓFÉb
 äAÉL  É¡fCG  á°UÉNh  ìhô£e  QÉ«N
 πãªàj  áæ°S  πc  øY ∞dÉîe QÉ«©ªH
 áaÉ°VE’ÉH  äÉahô°üªdG  ¢†ØN  »a
 ºYO ádCÉ°ùe øe ócCÉàdG  IQhô°V ≈dEG
 ø«æWGƒª∏d  ∫hC’G  øμ°ù∏d  AÉHô¡μdG
 ÉØ°TÉc  ,»YÉªàL’G  ºYódG  ≠dÉÑeh
 ΩOÉ≤dG  ´ƒÑ°SC’G  øe  ájGóH  ¬fG  øY
 äÉYÉªàLG AóÑd óYƒe ójóëJ ºà«°S
 øe áeƒμëdG  ™e  ácôà°ûªdG  áæé∏dG
 ÉØ«°†e  ,á«fGõ«ªdG  á°ûbÉæe  π`̀LG
 óªà©j  á«fGõ«ªdG  ø`̀e  AÉ¡àf’G  ¿CG
 ÖdÉ£e  ™e  áeƒμëdG  ÜhÉéJ  ≈∏Y

.ÜGƒædG

.¿Éª∏°S »ÑædGóÑY |.º°TÉg ìÓa ó«°ùdG |
.á«HôàdG ôjRh |

á`̀ «`̀ Hô`̀ ©`̀ dG á`̀ ¨`̀ ∏`̀ d »``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dG Ωƒ``̀ «``̀ dÉ``̀ H »`̀ Ø`̀ à`̀ ë`̀ J á``̀ «``̀ ∏``̀ gC’G á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG

 AÉæeCG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ódÉN  âæH  øjR  áî«°ûdG  ƒª°S …ô£≤dG  áªWÉa  ÖFÉædG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  äCÉæg
 ø«μªàd óªM ∂∏ªdG IõFÉéH á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe Rƒa áÑ°SÉæªH ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ƒ°†Y á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe
 Oƒ¡é∏d áé«àf AÉL …òdGh ,¬H ôîØf »æjôëH RÉéfG IôÑªdG Rƒa{ ¿G IócDƒe ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëàd ÜÉÑ°ûdG
 ìÉéfEG  ≈dEG  áaOÉ¡dG  ájƒªæàdGh  á«fÉ°ùfE’G  IQOÉÑªdG  √òg  ≈∏Y  ±Gô°TE’G  »a  øjR  áî«°ûdG  ƒª°S  πÑb  øe  ádhòÑªdG  Iô«ÑμdG
 ø«μªàd  óªM  ∂∏ªdG  IõFÉéH  Gõ«ªàe  GRƒa  É¡≤«≤ëàH  á«Ø«∏îdG  IôÑªdG  á°ù°SDƒe  ìÉéf{  :âaÉ°VCGh.z»HÉÑ°ûdG  πª©dG  Iô«°ùe
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ÉgÉYôj »àdGh »dÉªdG ø«μªàdG áÄa øY áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëàd ÜÉÑ°ûdG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IófÉ°ùeh ºYóH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 Ωó≤àdG øe ójõªdG RGôMG ±ó¡H øjôëÑdG »a á«HÉÑ°ûdG Iô«°ùª∏d OhóëeÓdG ºYó∏d á«ªàM áé«àf AÉL ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

.zô««¨àdG ≥«≤ëJ »a á∏YÉØdG ácQÉ°ûªdG ƒëf ¬H AÉ≤JQ’G ±ó¡H »æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d »≤«≤M ø«μªJ ≥«≤ëJ ƒëf

 Iõ``FÉéH  á``«Ø«∏îdG  Iô``ÑªdG  Rƒ``a  :…ô``£≤dG  Ö``FÉædG
¬H ôîØf »æjôëH RÉ``éfEG ÜÉÑ``°ûdG ø«μªàd óªM ∂``∏ªdG
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ÉgQƒ°U çóMCG »a á«fGôÑ«°ùdG äÉªé¡dG
 áeƒàëªdG  èFÉàædG  ø«H  øe
 øe  ô°UÉ©ªdG  ÉæªdÉY  ¬°û«©j  Éªd
 ∫Éée  »`̀a  áYQÉ°ùàe  äGQƒ`̀£`̀J
 ∂dP  ¬«dEG  iOCG  Éeh  É«LƒdƒæμàdG
 Qƒ¡X ,á`̀«`̀JÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e  IQƒ```̀K  ø``e
 É`̀ kfÉ`̀«`̀MCG  É¡«∏Y  ≥`̀∏`̀£`̀ oj-  ±Gô```̀WCG
 ,ø«∏≤à°ùªdG  áæ°UGô≤dG  ∞°Uh
 Ö`̀FÉ`̀ à`̀μ`̀ dG iô```````̀NCG É```` kfÉ````«````MCGh
 á«dÉY  IQób  ∂∏àªJ  -á«fhôàμdE’G
 ΩGóîà°SG  πÑ°ùd  É`̀≤`̀«`̀bO  É`̀ª`̀¡`̀ah
 áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdG  ∞«XƒJh
 ó©ÑdG  πc  Ió«©H  ±GógCG  ≥«≤ëàd
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  Ωó`̀≤`̀à`̀d  »©°ùdG  ø`̀Y
 ôaGƒJ  É`̀e  å`̀jó`̀ë`̀Jh É`̀gQƒ`̀£`̀Jh
 π≤fh  π`̀°`̀UGƒ`̀J  πÑ°S  ø`̀e  É¡jód
 É¡Ø«XƒJh É¡æjõîJh äÉeƒ∏©ª∏d
 √òg  πãe  ¿EÉ`̀ a  ∫É`̀ë`̀dG  á©«Ñ£Hh

 øeCÓd Iô«£îdG äGójó¡àdG áØFÉW »a êQóæJ ∫ÉªYC’G
 øe  ¿CG  Éªc  ,áaó¡à°ùªdG  ∫hó`̀dG  hCG  ádhó∏d  »eƒ≤dG

.ô£î∏d ø««dhódG øeC’Gh º∏°ùdG ¢Vô©J ¿CG É¡fCÉ°T
 »a  ±ó¡à°ùJ  á«fhôàμdE’G  ºFGôédG  âfÉc  GPEGh
 ájô°ûÑdG  äÉYƒªéªdGh  ¢UÉî°TC’G  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG
 á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ªdG  ábô°S  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  AGƒ`̀°`̀S
 πjƒªJ  hCG  ∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZ  hCG  »dÉªdG  ∫É«àM’G  hCG
 ∫Ó`̀N ø`̀e ÜÉ`````gQE’Gh á`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G
 √ò¡d ôNB’G ó©ÑdG ¿EÉa ,á«fhôàμdE’G πÑ°ùdG ΩGóîà°SG
 ±ó¡à°ùj  á«fGôÑ«°ùdG  ∂∏J  »a  πãªàªdGh  ºFGôédG
 áaÉμH  äÉ°ù°SDƒªdGh  äGQGRƒ````̀dGh  ∫hó```dGh  º¶ædG
 á«dÉªdGh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ∂``dP  »`̀a  ÉªH  É`̀¡`̀YGƒ`̀fCG

.Égô«Zh ájOÉ°üàb’Gh ájQGOE’Gh
 øe  ójóL  ´ƒ`̀f  Oó°üH  ÉæfCG  Ωó≤J  Éªe  í°†àjh
 áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdG  øe  òîàj  »ªdÉ©dG  ójó¡àdG
 ¬°VGôZCG ò«Øæàd É kMô°ùe »°VGôàa’G ºdÉ©dG øeh IGOCG
 äÉ¡édG ≈∏Y ójó°ûdG Qô°†dÉH Oƒ©J »àdG á«eGôLE’G
 á∏NGódG  ºFGôédG  ≈∏Y ôeC’G  ∞bƒàj ºdh áaó¡à°ùªdG
 á«°Uƒ°üîdG  »`̀a  ≥`̀ë`̀dG  ≈∏Y  AGó`̀ à`̀Y’G  ¥É`̀£`̀f  »`̀a
 π°Uh  πH  ,á«°üî°ûdG  º¡JÉ«Mh  OGô`̀aC’G  äÉμ∏àªeh
 ÜhôëdG  ´Gƒ``̀ fCG  ø`̀e  ójóL  ´ƒ`̀f  ºjó≤J  ≈``dEG  ô``̀eC’G
 äÉªé¡dG  hCG  ÜhôëdG  í∏£°üe AGôÑîdG  ¬«∏Y ≥∏WCG
 §«£îàdÉH  á«°SÉ«°S  iƒb  Ωƒ≤J  »àdG  á«fGôÑ«°ùdG
 IQOÉ≤dG  á°ü°üîàªdG QOGƒμdGh äGhOC’G ô«aƒJh É¡d
 Iô°TÉÑªdG ô«Z ÜôëdG äGhOCG øe IGOCÉc Égò«ØæJ ≈∏Y
 á°SÉ°ùëdG äÉeƒ∏©ªdG  ábô°S ±ó¡H ÉeEG  ,º°üîdG ™e
 ,¢ù°ùéàdG  πFÉ°Sh  ø`̀e  áKóëà°ùe  á∏«°Sƒc  ¬jód
 øe  º°üîdG  ¿Éeôëd  äÉeƒ∏©ªdG  √ò`̀g  ô«eóàd  hCG

 øe ádÉM çGóME’ hCG ,É¡eGóîà°SG
 øe á«JÉeƒ∏©ªdG ¬ª¶f »a π∏°ûdG
 É¡∏©Lh  É¡«∏Y  ¢ûjƒ°ûàdG  ∫ÓN
 .áHQÉ°†àe  äÉgÉéJG  »a  πª©J
 ´ƒædG  Gòg  ¿EÉa  ∫ÉëdG  á©«Ñ£Hh
 ≈∏Y  ¬JQó≤H  º°ùàj  ÜhôëdG  øe
 á©Lƒe  áØWÉN  äÉHô°V  ¬«LƒJ
 ócDƒªdG øe ¿ƒμj ¿CG  ¿hO hó©∏d
 ΩÉ«b  ócDƒJ  »àdG  π`̀F’ó`̀dG  OÉ`̀é`̀jEG

.É¡H ójóëàdG ¬Lh ≈∏Y ±ôW
 Ö`̀gP ,Ωó`̀≤`̀ J É`̀ e Aƒ`̀°`̀V »`̀a
 ¿CG  ≈``̀ dEG  ø«ãMÉÑdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 í`̀Ñ`̀°`̀UCG »`̀fGô`̀Ñ`̀«`̀°`̀ù`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 »a ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG ∫É`̀é`̀ª`̀dG á`̀HÉ`̀ã`̀ª`̀H
 ƒédGh ôëÑdGh ôÑdG ó©H ÜhôëdG
 Qƒ¡X  ≈``̀dEG  iOG  Éªe  AÉ°†ØdGh
 ,Iƒ≤dG  ∫Éμ°TG  ø`̀e  ójóL  πμ°T
 ≈∏Y ºî°V ô«KCÉJ É¡d »àdG á«fGôÑ«°ùdG Iƒ≤dG ƒgh ’CG
 Éª«a  ¿ÉÑ°ùëdG  »a  ÉgòNCG  Ωõ∏jh  »dhódG  ó«©°üdG
 á°UÉN  ∫hó`̀dG  ø«H  iƒ≤dG  øjRGƒe  ÜÉ°ùëH  ≥∏©àj
 ájó«∏≤àdG  áë∏°SC’G  ±ÓN  ≈∏©a  .É¡æe  áYQÉ°üàªdG
 äÉªé¡dG ¬«LƒàH Éæg ôeC’G ≥∏©àj ,ájó«∏≤àdG ô«Zh
 QOGƒH OƒLh ¿hO ±GôWC’G  »eGôàe º∏¶e ºdÉY »a
 ºFÉ≤dG  ≈∏Y  á°Sƒª∏e  á`̀dOG  hCG  É¡Yƒbh  ≈∏Y  á≤HÉ°S
 ø«H  ájOôW  ábÓY  ∑Éæg  ¿EÉ`̀a  ∫ÉëdG  á©«Ñ£Hh  .É¡H
 Ωó≤àdGh äÉªé¡dGh ÜhôëdG øe ójóédG ´ƒædG Gòg
 ±ó¡j  ¬°SÉ°SCG  »a  ¿Éc  …òdG  »LƒdƒæμàdGh  »ª∏©dG

.á«gÉaôdG ≥«≤ëJh ájô°ûÑdG áeóN ≈dEG
 ô°üY  »a  ¬`̀fCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  Oƒ`̀f  ,ΩÉàîdG  »`̀ah
 øe ≈`̀ë`̀ °`̀VCG á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG IQƒ```ã```dGh á`̀ª`̀dƒ`̀©`̀dG
 ™e  πeÉ©à∏d  Ió o©dG  ó©oj  ¿CG  ºdÉ©dG  ≈∏Y  …Qhô°†dG
 π°üàJ  »àdG  ΩÉ°ùédG  ôWÉîªdG  øe  IójóL  ∫É`̀«`̀LCG
 ∫óédG  ≈dEG  ô«°ûf  ¢Uƒ°üîdG  Gòg  »ah  ,á«ªdÉ©dÉH
 ¬æe  ≈fÉY  …ò`̀ dG  ÜÉ``̀gQE’G  QOÉ°üe  ∫ƒ`̀M QÉ`̀K  …ò`̀ dG
 AÉHh  Qó°üe  ∫ƒ`̀M  ∫óédG  É°†jCGh  ,Gô`̀NDƒ`̀e  ºdÉ©dG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  óYGƒb  ¢Vôa  …òdG  19-ó«aƒc
 ,Ió`̀jó`̀L  OÉ°ùc  áLƒªH  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  Oó``̀gh
 á«fGôÑ«°ùdG  äÉªé¡dG  Qó°üe  ∫ƒM  ∫óédG  G kô«NCGh
 ¿CG  ƒg  ócDƒªdG  ô``̀eC’Gh  .∑É`̀æ`̀gh  Éæg  Üô°†J  »àdG
 äGOGó©à°S’G øe G kójóL ÉYƒf Ö∏£àJ äÉjóëàdG √òg
 ºgÉØàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  §£îdGh  äÉ«é«JGôà°S’Gh

.»ªdÉ©dGh »eƒ≤dG øeC’G ≥«≤ëàd

:º∏≤H
OGƒY OÉªY Góæ«d 

 »æeC’Gh ÊƒfÉ≤dG ¿CÉ°ûdG ‘ áãMÉH

 iô¨°üdG  áªμëªdG  äQó`̀°`̀UCG

 ÉeÉμMCG  ¢`̀ù`̀eCG  áæeÉãdG  á«FÉæédG

 ø«ª¡àe  Iô`̀ °`̀û`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀b

 äÉWGôà°T’G  ò«ØæJ  ø`̀Y  Gƒ©æàeG

 »a  É¡≤«Ñ£J  Ö``LGƒ``dG  á«ë°üdG

 QÉ°ûàfG  ™æªd  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG

 ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É````fhQƒ````c ¢``̀Shô``̀«``̀a

 áª¡àdG  πëe  áªjôédG  GƒÑμJQGh

 ,º`̀¡`̀à`̀©`̀Ø`̀æ`̀eh º`̀¡`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀d ≈````̀ dh’G

 º¡àÑbÉ©ªH  áªμëªdG  â°†b  å«M

 »ØdCG ≈dEG ∞dCG øe ìhGôàJ äÉeGô¨H

.QÉæjO

 äGQGRƒ`̀dG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ∫Ébh

 áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿G áeÉ©dG äÉ¡édGh

 IQGOEG  øe  äÉZÓH  á©HQCG  â≤∏J  ób

 ájQGôªà°SÉH  ¬`̀fCG  áeÉ©dG  áë°üdG

 ó`̀«`̀≤`̀ à`̀ dG ió`````̀e ∫ƒ`````̀M á```̀HÉ```̀bô```̀dG

 ô«HGóàdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH

 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd  ájRGôàM’G

 äÓëe  §Ñ°V  º`̀J  ó`̀≤`̀a  ,É``̀fhQƒ``̀c

 ¢ùeG  ∫hCG  Ωƒ``j  AÉ°ùªH  á`̀jQÉ`̀é`̀J

 å«M  ,äGAGô`````̀LE’G  ∂∏àd  áØdÉîe

 »gh  IOó`̀©`̀à`̀e  äÉØdÉîe  äó`̀°`̀UQ

 »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’G  ΩóY

 ø`̀jô`̀à`̀e á`̀ aÉ`̀ °`̀ ù`̀e Oƒ`````̀Lh Ωó`````̀Yh

 Ωó`̀Y  ø`̀Y  Ó°†a  ,ä’hÉ``̀£``̀dG  ø`̀«`̀H

 ,äÉeÉªμdG  ∫Éª©dG  ¢†©H  AGó``̀JQG

 øe ô`̀ ã`̀cCG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ß`̀Mƒ`̀d É`̀ª`̀c

 á«HÉ©«à°S’G  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ø``̀e  %50

 ô`̀ã`̀cCG Oó```̀Y Oƒ```̀Lh ™``̀e á``̀dhÉ``̀£``̀dG

 ádhÉ£dG  ≈∏Y  ¢UÉî°TCG  áà°S  øe

 äÉØdÉîªdG  ∂∏J  AGREGh  Ió`̀MGƒ`̀ dG

 »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  hQƒeCÉe  ô°TÉH

 º¡°UÉ°üàNG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRƒ`````H

 á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dÉ`̀H ô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀e ô`̀jô`̀ë`̀à`̀H

 º`̀Jh ,É`````̀jQGOEG äÓ`̀ë`̀ª`̀dG ¥Ó````̀ZEGh

 ™FÉbƒdÉH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  QÉ`̀£`̀NG

 Qƒa ¥GQh’G ¢Vô©H äôeCG  »àdGh

 ,á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```LE’G  ∫Éªμà°SG

 Qƒa  É¡JGAGôLG  áHÉ«ædG  äô°TÉHh

 ΩÉ¡J’G  äóæ°SCGh  äÉZÓÑdG  OhQh

 kÓ°†a ø«∏eÉYh øjôjóe á©HQG ≈dG

 á«°üî°ûc äÓëe á©HQG ºjó≤J øY

 ÉjÉ°†≤dG  ¢VôY  äQô`̀bh  ájQÉÑàYG

 iô¨°üdG  áªμëªdG  »°VÉb  ≈∏Y

 äÉØdÉîe ô¶æH ¢üàîªdG á«FÉæédG

 ™æªd  á``̀jRGô``̀à``̀M’G  äGAGô```````̀LE’G

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

 ≈`̀ ∏`̀ Y QÉ````̀ æ````̀ jO »````̀ Ø````̀ dCG ≈```````̀ dEG π``̀ °``̀ ü``̀ J äÉ`````̀ eGô`````̀Z
É``̀ fhQƒ``̀c  QÉ``°``û``à``fG  ™``æ``e  äGRGô````̀à````̀M’  ø`̀ «`̀ Ø`̀ dÉ`̀ î`̀ e  10

â«ªdG ójôÑdG ôÑY äGQóîªdG ™«Ñd áμÑ°T ºYõàj …ƒ«°SBG

™jRƒJh º∏``°ùJ ¢ü``°üîJ AÉ``°†YCG á``KÓ``ã``d 15h á``æ``°S ø``«``H É``e øé``°ùdG
 iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀ dG â`̀ª`̀μ`̀M
 áæ°S 15 øé°ùdÉH ≈dh’G á«FÉæédG
 QÉæjO ±’BG 5 ¬àeôZh …ƒ«°SBG ≈∏Y
 5  øé°ùdÉH  ô`̀NBG  áÑbÉ©ªH  â°†bh
 ,QÉæjO  ±’BG  3  ¬ªjô¨Jh  äGƒæ°S
 ó©H å`̀dÉ`̀ã`̀d  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  4 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dGh
 äGQóîªdG  èjhôJh  ™«ÑH  º¡àfGOEG
 º¡ª∏°ùjh OÓÑdG êQÉN ôNBG ídÉ°üd
 ,â`̀«`̀ª`̀dG ó`̀jô`̀Ñ`̀dG ô`̀Ñ`̀Y äGQó``î``ª``dG
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀H á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG äô````eCG É`̀ª`̀c
 ø«ª¡àªdG  OÉ``̀©``̀HEGh  äÉWƒÑ°†ªdG
 ò«ØæJ  Ö`̀≤`̀Y  OÓ``̀Ñ``̀ dG  ø``̀Y  É`̀©`̀«`̀ª`̀L

.áHƒ≤©dG
 ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG π`̀ «`̀ °`̀UÉ`̀Ø`̀J Oƒ```̀©```̀Jh
 äÉeƒ∏©e  ¿CG  ≈```dEG  áμÑ°ûdG  ≈`̀∏`̀Y
 IQGOEG  ≈`̀ dG  äOQh  ó`̀b  âfÉc  ájô°S
 ¿CG  É`̀gOÉ`̀Ø`̀e  ,äGQó`̀î`̀ª`̀ dG  áëaÉμe
 QÉéJ’G  ≈∏Y  πª©j  ådÉãdG  º¡àªdG
 ø«ªc  OGóYEG  ºàa  ,IQóîªdG  OGƒªdÉH

 ¬«dEG  π°UƒJ  PEG  ,É°ùÑ∏àe  ¬£Ñ°†d
 øe  øμªJh  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  ó`̀MCG
 ≈∏Y  ¬©e  ≥ØJGh  ¬H  ¬àbÓY  ó«WƒJ
 160  áª«≤H  IQó`̀î`̀e  OGƒ``̀e  AGô`̀°`̀T
 º«∏°ùàdG »à«∏ªY ΩÉªJ ó©Hh ,GQÉæjO
 ,º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  º∏°ùàdGh
 ≠∏ÑªdG  ¬`̀ JRƒ`̀ë`̀H  §`̀Ñ`̀°`̀V  …ò````̀ dGh
 ¬æμ°ùe  »a  É°†jCG  ôãYh  ,Qƒ°üªdG
 ™«H  á∏«°üM  á`̀«`̀dÉ`̀e  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 ¢UGôblCGh IQóîªdG  IOÉªdG  èjhôJh

.IQóîe
 á©bGƒdG  ¬HÉμJQÉH  º¡àªdG  ôbCGh
 IQó``̀î``̀ª``̀dG OGƒ```̀ª```̀ dG ™`̀«`̀ Ñ`̀ j ¬``````̀fCGh
 á``̀ dhO »``̀a ô````̀NBG ø``̀e É`̀¡`̀jô`̀à`̀°`̀û`̀jh
 Ö∏£jh ¬H ∫É°üJ’ÉH Ωƒ≤j ájƒ«°SBG
 ∫É°SQEÉH  ô«NC’G  Ωƒ≤jh  á«ªμdG  ¬æe
 IOÉ`̀ª`̀dG  º«∏°ùàd  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ó``̀MCG
 ¿CGh  π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG  º`̀∏`̀°`̀ù`̀Jh  IQó`̀î`̀ª`̀ dG
 Ée  ÉÑdÉZ  »fÉãdGh  ∫hC’G  ø«ª¡àªdG

 Éªc  ,π`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG  á«∏ª©H  ¿É`̀eƒ`̀≤`̀j
 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »a áWô°ûdG ™e ¿hÉ©J
 »a  ¢üî°ûH  π°üJG  å«M  ,»fÉãdG
 AGô°T  ¬æe  Ö`̀∏`̀Wh  á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SBG  á``̀dhO
 √ô`̀Ñ`̀NCGh  QÉ`̀æ`̀jO  500  áª«≤H  ƒÑ°T
 ¬∏HÉ≤«°S  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CÉH  ô«NC’G
 É≤ØJGh  IQóîªdG  IOÉ`̀ª`̀dG  ¬ª∏°ùjh
 π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀Hh .º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀dG ¿É``μ``e ≈`̀∏`̀Y
 á«∏ªY  âªJh  »fÉãdG  º¡àªdG  ô°†M
 áëaÉμe  IQGOEG  øe  ™ª°ùªH  º«∏°ùàdG
 º¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh äGQóîªdG
 IQóîªdG  IOÉ`̀ª`̀dG  IRÉ«ëH  É°ùÑ∏àe
 ±ôàYG  å«M  ,Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdGh
 IQóîªdG IOÉªdG π«°UƒàH Ωƒ≤j ¬fCÉH
 ≈≤∏àj  å`̀«`̀M  ,ô``̀«``̀fÉ``̀fO  5  π`̀ HÉ`̀≤`̀e
 øjôëÑdG  êQÉ``̀N  ô`̀NG  ø`̀e  ’É°üJG
 ió`̀MEG  ø`̀e  IOÉ`̀ª`̀ dG  º∏°ùàd  ¬∏°Sôj

 .É¡∏«°UƒàH Ωƒ≤jh áà«ªdG •É≤ædG
 äÉ`̀ jô`̀ë`̀à`̀ dG â`̀ ∏`̀ °`̀Uƒ`̀J É`̀ª`̀«`̀ a

 º`̀Jh  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ≈```dEG  á`̀«`̀æ`̀eC’G
 á«°üî°ûdG  ¬JÉfÉ«H  ≈`̀ dEG  π°UƒàdG
 áHÉ«ædG  ø`̀e  ¿PG  QGó`̀°`̀ü`̀à`̀°`̀SG  º``̀Jh
 π©ØdÉHh  º¡àªdG  ¢û«àØJh  §Ñ°†d
 ºJh  ¬dõæe  ≈dG  á«æeCG  Iƒb  â¡LƒJ
 35  ≈∏Y  ôãY  ¬°û«àØàHh  ¬£Ñ°V
 áæcGO  á«æH  á©£bh  øjhô«g  áaÉØd
 ¢û«°ûëdG  Qóîªd  É¡fCG  É«∏ª©e  âÑK
 ,äÓª©dG  áYƒæàe  á«dÉe  ≠dÉÑeh
 Ωƒ≤j  ¬`̀fCÉ`̀H  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YG  å«M
 IQóîªdG  IOÉªdG  ™jRƒJh  èjhôàH
 OÓ`̀Ñ`̀dG êQÉ``̀N ô``̀NBG ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ≈dG  ¬dÉ°SQEÉH  ô`̀«`̀NC’G  Ωƒ≤j  å«M
 IQóîªdG IOÉªdG º∏°ùàd ≥WÉæe ™°†H
 ∫ƒ°üëdGh É¡©jRƒàH Ωƒ≤j ¿CG ≈∏Y

.™«ÑdG øe áÑ°ùf ≈∏Y
 ø«ª¡àªdG  ≈dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 øeCG IôFGóH 2020 ¿ƒ°†Z »a º¡fCG
 GRÉM »fÉãdGh ∫hC’G øjôëÑdG áμ∏ªe

 äGô`̀KDƒ`̀ª`̀dG  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  É`̀YÉ`̀Hh
 ìô°üªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a  á«∏≤©dG
 º¡àª∏d  äó`̀æ`̀°`̀SCG  Éªc  ,É`̀fƒ`̀fÉ`̀b  É¡H
 QÉéJ’G ó°ü≤H ´ÉHh RÉM ¬fCG ådÉãdG
 ô«Z  »a  øjhô«¡dG  IQóîªdG  IOÉªdG
 Éªc  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ`̀MC’G
 IOÉªdG IRÉ«M ø«ª¡àªdG ≈dEG äóæ°SCG
 ó°ü≤H á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG
 AÉØYEÉH  áªμëªdG  äôeCGh  .»WÉ©àdG
 QÉ`̀é`̀J’G  áª¡J  ø`̀e  ådÉãdG  º¡àªdG
 ø«ª¡àªdG  »bÉH  øY  ó°TQCG  ¿CG  ó©H
 Ióe  øé°ùdÉH  ¬àÑbÉ©ªH  â°†b  Éª«a
 ¬ªjô¨Jh  »WÉ©àdG  áª¡J  øY  áæ°S
 »fÉãdG  º¡àªdG  áÑbÉ©eh ,QÉæjO  ∞dCG
 QÉæjO  ±’BG  3  ¬ªjô¨Jh  äGƒæ°S  5
 øé°ùdÉH  ∫hC’G  º¡àªdG  áÑbÉ©eh
 QÉæjO ±’BG  5 ¬ªjô¨Jh ∫  áæ°S 15
 øY É©«ªL ø«ª¡àªdG OÉ©HEÉH äôeCGh

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG

 Oƒ¡°T  AÉYóà°SG  ≈`̀dhC’G  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  äQôb
 øμ°ùdG »a ¬∏«eR ój ≈∏Y …ƒ«°SBG πeÉY πà≤e áªjôL »a äÉÑK’G
 10  á°ù∏L  áªμëªdG  äOóM  å«M  ,ΩÉ©£dG  ≈∏Y  äÉaÓN  ÖÑ°ùH
 ÆÓH  ¿Éch  .QGô≤dG  ò«ØæàH  áHÉ«ædG  ∞«∏μJh  º¡FÉYóà°S’  ôjÉæj
 ø«jƒ«°SBG  ø«H  IôLÉ°ûe ´ƒbƒH ó«Øj  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ≈dEG  OQh
 ôã©àd  á«æeG  Iƒb  â¡LƒJ  ÆÓÑdG  ôKCG  ≈∏Yh  á«fÉª∏°ùdG  á≤£æªH
 Gƒ¨∏HCG øjòdG ¬FÉbó°UCG §°Sh ¬FÉeO »a ¥QÉZ …ƒ«°SBG áãL ≈∏Y
 ’EG ,ÉHQÉg ôah ¬«∏Y »æéªdG πàb øe ƒg øμ°ùdG »a ¬≤jó°U ¿CG
 á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG  º¡àªdG  ÜÉgP øY ∞°ûc ôNBG  ÉZÓH ¿CG
 ºJh  ,IôLÉ°ûªdG  ∫Ó`̀N  äÉHÉ°UE’G  ¢†©H  AGô`̀L  êÓ©dG  »≤∏àd
 ÉØ°TÉc á©bGƒdG ÜÉμJQÉH ±ôàYG ¬dGDƒ°ùHh ,º¡àªdG ≈∏Y ßØëàdG

.ΩÉ©£dG á«ªc ≈∏Y ±ÓN ƒg á©bGƒdG ÖÑ°S ¿CG
 »a  øjôNBG  áKÓKh  øμ°ùj  ¬fCG  ¬JÉaGôàYG  »a  º¡àªdG  Oô°Sh
 ¬«∏Y »æéªdG Éªæ«H ïÑ£dGh »¡£dG ∫hDƒ°ùe ¬fCGh ∑ôà°ûe øμ°S
 AÉ¡àf’G ó©H Ωƒ«H á©bGƒdG πÑb ¬fCG ÉØ«°†e ,øμ°ùdG ∫hDƒ°ùe ƒg
 ô«Z ΩÉ©£dG ¿CÉH √ôÑîj ¬«∏Y »æéªdÉH ÅLƒa ΩÉ©£dG OGóYG øe
 ’EG ¬æe ¿Éc Éªa ,ΩÉ©£dG øe ôNBG ´ƒf ïÑW ¬æe Ö∏Wh º¡d ±Éc
 ,GOóée ïÑ£dG  ≈dG  áLÉM »a  ¢ù«dh  ±Éc  πcC’G  ¿CG  √ôÑNCG  ¬fG

 ±ÓîdG  π©°TCG  GOóée  ïÑ£dG  »a  ¬«∏Y  »æéªdG  QGô°UEG  ¿CG  ’EG

.Éª¡æ«H

 iôj å«M ,GOóée ïÑ£dG ΩóY ≈∏Y ºª°U ¬fG º¡àªdG ∫Ébh

 øe  ¬LôNCGh  ¬©e  ôLÉ°ûJ  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿G  ’EG  »Øμj  π`̀cC’G  ¿CG

 Ωƒ≤«°S  √ô``̀eGhC’  ´É«°üf’G  óY  ádÉM  »a  ¬`̀fG  √ô`̀Ñ`̀NCGh  øμ°ùdG

 Gƒ°†ah øμ°ùdG øe AÉbó°UC’G πNóJh ,¬Hô°†d øjôNBG AÉYóà°SÉH

.Éª¡æ«H QÉé°ûdG
 ¬`̀fCG  É«Yóe  ¬`̀d  É≤jó°U  º¡àªdG  ô°†MCG  »dÉàdG  Ωƒ`̀«`̀dG  ≈`̀ah
 QOÉH  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿CG  ’EG  AGƒ``̀LC’G  á«≤æàd  πNóàdG  ¬æe  Ö∏W
 ’EG  ¬æe  ¿É`̀c  Éªa  ¬Hô°†d  ¬FÉbó°UCG  ø`̀e  áYƒªéªH  ∫É°üJ’ÉH
 ø©Wh  ¬dÉ£æH  »a  √ÉØNGh  ø«μ°ùdG  ô°†MGh  øμ°ùdG  πNO  ¿CG
 ô«NC’G  §≤°ùa  ¬°ùØf  øY  ¬YÉaO  AÉæKG  √Qó°U  »a  ¬«∏Y  »æéªdG
 ¬«∏Y  »æéªdGh  º¡àªdG  AÉbó°UCG  ¿G  ’EG  ,¬FÉeO  »a  ÉbQÉZ  Ó«àb
 ƒg ô«NC’G ¿CGh º¡àªdG Üô°†d GóMCG ´óà°ùj ºd π«à≤dG ¿CG GhócCG
 á≤HÉ°ùdG  Éª¡JÉaÓN  áé«àf  ¬«∏Y  »æéªdG  ™e  QÉé°ûdÉH  QOÉH  øe
 ¬«∏Y  »æéªdG  Üô°†H  º¡àªdG  ΩÉ`̀b  Éª¡æ«H  QÉé°ûdG  AÉæKG  ¬`̀fGh
 PÉ≤fG  »a  Gƒ∏°ûa  Éªæ«H  ¬°ùHÓe  äÉ«W  ø«H  ¬«Øîj  ¿Éc  ø«μ°ùH
 âbƒdG »a ,Qó°üdG »a âfÉc áæ©£dG ¿CG ≈dEG G kô¶f ¬«∏Y »æéªdG
 áªjôédG §«ëªH IOƒLƒªdG áÑbGôªdG äGô«eÉc ¬«a â≤Kh …òdG
 24  »a  ¬`̀fCG  º¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh  .á©bGƒdG  π«°UÉØJ
 ΩÉb ¿CÉH ¬«∏Y »æéªdG GóªY πàb áª°UÉ©dG øeCG IôFGóH ¢ù£°ùZCG
 äÉHÉ°UE’G çóMCG Ée ,√Qó°U »a ø«àæ©W ø«μ°S á£°SGƒH ¬æ©£H
 ≈∏Y  ¬JÉ«ëH  äOhCG  »àdGh  »Yô°ûdG  Ö£dG  ôjô≤àH  áaƒ°UƒªdG

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG

 ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  áªμëe  äó```̀ jCG
 10 ø`̀é`̀°`̀ù`̀ dG ø``«``H É``̀ e É``̀eÉ``̀μ``̀MCG
 33 ≈∏Y ô¡°TCG 3 ¢ùÑëdGh äGƒæ°S
 áªμëe  ¬JQó°UCGh  ≥Ñ°S  ÉØfCÉà°ùe
 áYÉªL ≈dEG ΩÉª°†fÓd ,áLQO ∫hCG
 ô°UÉæ©dG øe pOóY ó«æéJh á«HÉgQEG
 mOóY  áÑbGôeh  ,áμ∏ªªdG  πNGO  º¡d
 áμ∏ªªdG  »a  ájƒ«ëdG  pøcÉeC’G  øe
 ÖJÉμeh  ¢SQGóªdGh  ∑ƒæÑdG  É¡æe
 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG …OGƒ```̀æ```̀dGh ó`̀ jô`̀ Ñ`̀ dG
 Égô«éØJh  äGƒÑY  ṕ Qõ`̀d  G kó«¡ªJ
 ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀eC’É`̀H  ∫Ó```̀NE’G  ¢Vô¨H
 ø`̀jô`̀NBG  äÉª«∏©àd  Gò«ØæJ  ∂``̀dPh
 º¡≤ëH QOÉ°Uh ¿GôjEG  »a ø«HQÉg

.óHDƒªdG øé°ùdÉH ΩÉμMCG
 ¿CG  äÉ`̀≤`̀ «`̀≤`̀ë`̀à`̀ dG  â`̀Ø`̀ °`̀û`̀ch
 ó`̀MCG  ô«éØàd  Gƒ££N  ø«ª¡àªdG
 »a IOƒ``Lƒ``ª``dG §`̀Ø`̀æ`̀dG Ö`̀«`̀HÉ`̀ fCG
 áWô°T  á````̀jQhOh  Iô`̀à`̀°`̀S  á≤£æe
 ºJ  PEG  ,ô`̀ «`̀ eÉ`̀ ©`̀ ª`̀ dG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀e  »``̀ a
 øY  º¡æ«H  Éª«a  QGhOC’G  ™`̀jRƒ`̀J
 ºJh  ¿Gô``̀jEG  »`̀a  ø«ª¡àªdG  ≥jôW
 øcÉeC’G  áÑbGôªH  áYƒªée  ∞«∏μJ
 ,É`̀¡`̀aGó`̀¡`̀à`̀°`̀SG ¢`̀Vô`̀¨`̀H á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG
 ôjƒ°üJ  ΩÉ¡ªH  ø`̀jô`̀NBG  ∞«∏μJh
 èjhôàdGh  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉ«∏ª©dG
 ,âfôàfE’G  ™bGƒe  ≈∏Y  É¡ãHh  É¡d
 ∫Gƒ```̀ eC’G  º∏°ùJ  ≈```̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 AÉaƒdG  QÉ«àd  á©HÉàdG  äGô`̀æ`̀Ñ`̀dGh
 ,á`̀à`̀«`̀e •É```̀≤```̀f ø```̀e »`````̀HÉ`````̀gQE’G
 »àdG äGhOC’G AGô°T ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 ÖjôîàdG  ∫É``̀ª``̀YCG  »`̀a  Ωóîà°ùJ
.Ö¨°ûdGh

 §N ±Gó¡à°SG  á«∏ªY âfÉch
 Iôà°S  á≤£æªH  §`̀Ø`̀æ`̀dG  Ö`̀«`̀HÉ`̀ fCG
 ÉgòØf  »``à``dG  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  ió````̀MEG
 ΩÉ«≤H ,á«HÉgQE’G áYÉªédG AÉ°†YCG
 ´QõH ™HÉ°ùdGh ¢SOÉ°ùdG ø«ª¡àªdG
 §N  ø`̀e  Üô≤dÉH  IôéØàe  Iƒ`̀Ñ`̀Y
 ó©H  øY  Égô«éØJ  ’hÉ`̀Mh  §ØædG
 á«∏ª©dG  øμdh  ,∞JÉg  ≥jôW  øY
 øe øeC’G  äGƒb  øμªJ  ó©H  â∏°ûa
 ó©Hh ,Égô«éØJ πÑb IƒÑ©dG §Ñ°V
 É¡©e ™jô°ùdG πNóàdG äGƒb πeÉ©J

.É¡dƒ©Øe ∞bƒd
 ÜQÉ¡dG  ∫hC’G  º¡àªdG  ¿É`̀ch
 øe ójóY »a ΩƒμëªdGh ¿GôjEG »a
 G kOóY  óæL  ób  á«HÉgQE’G  ÉjÉ°†≤dG
 ™HGôdG  º¡àªdG  º¡æe  ô°UÉæ©dG  øe
 ø``̀cÉ``̀eC’G  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀H  ¬Ø«∏μJ  º``̀ Jh
 ¢Vô¨H  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »``̀a  á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG
 ¬Ø«∏μJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  É¡aGó¡à°SG
 âdGƒJh  iô``NCG  ô°UÉæY  ó«æéàH
 AÉ°†YCG  ∫ƒ°Uh  ≈àM  á≤∏ëdG  ∂∏J
 º¡æ«H  ,Éª¡àe  39  ≈``dEG  π«μ°ûàdG
 Gƒ````̀YRhh ¿Gô``````̀jEG »``̀a ¿ƒ```̀HQÉ```̀g
 páYÉæ°U  ≈∏Y  º¡æ«H  Éª«a  nQGhOC’G
 äÉLÉLõdGh  IôéØàªdG  äGƒÑ©dG
 ô«Z  äGô«°ùªdG  º«¶æJh  ábQÉëdG
 äÉjQhO ≈∏Y …ó©àdGh á°üNôªdG
 ºà«°S  »àdG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  áWô°ûdG

.É¡aGó¡à°SG

 ≈````̀ dEG á```̀HÉ```̀«```̀æ```̀dG â````̀¡````̀Lhh
 ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »`̀a  º`̀¡`̀fCG  ø«ª¡àªdG
 áμ∏ªe  ô`````̀FGhO  ™`̀«`̀ª`̀é`̀H  2018
 áYÉªL ≈``̀ dEG  Gƒ`̀ª`̀°`̀†`̀fG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫hC’G  ø```̀e  ≈```̀dƒ```̀Jh  á```̀«```̀HÉ```̀gQEG
 ô°UÉæ©dG  nó«æéJ  ¢SOÉ°ùdG  ≈``̀dEG
 Éªc ,á«HÉgQE’G ¢VGôZC’G ≥«≤ëàd
 äÉ©bôØªdG  ∫Éª©à°SG  ≈∏Y  GƒHQóJ
 ,É¡eGóîà°S’  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dGh
 OGƒ``̀e ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀J ô`̀«`̀¨`̀H IRÉ``̀«``̀Mh
 ø`̀e É`̀¡`̀ª`̀μ`̀M »```̀a É````̀eh á`̀©`̀ bô`̀ Ø`̀e
 ,á«HÉgQEG  ¢VGôZC’  ä’BGh  Iõ¡LCG
 â°ü°ü oN  ∫Gƒ```̀eCG  π`̀≤`̀fh  º∏°ùJh
 ≥jôM ∫É©°TEGh ,á«HÉgQEG m¢VGôZC’
 º¡dGƒeCGh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©àd
 á∏HÉb  äGƒ``Ñ``Y  IRÉ``̀«``̀Mh  ô£î∏d
 ±ôàYGh  ,QÉ`̀é`̀Ø`̀f’Gh  ∫É©à°TÓd
 º¡JRƒëHh  ™FÉbƒdÉH  ¿ƒª¡àªdG
 Iõ`̀¡`̀LC’G  ø`̀e  Oó``̀Yh  á«dÉe  ≠dÉÑe
 ôjQÉ≤J ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«ØJÉ¡dG
 èFÉàf øY âØ°ûc »FÉæédG åëÑdG
 ¢`̀†`̀ª`̀ë`̀dG Ió``̀YÉ``̀b »``̀a ≥`̀ «`̀ bó`̀ à`̀ dG
 Qó°üe  ºg  ø«ª¡àªdG  ¿CG  …hƒædG
 øe  áYƒaôªdG  ájô°ûÑdG  ÉjÓîdG
 IôéØàªdG  äGƒ`̀Ñ`̀©`̀dGh  ∞`̀JGƒ`̀¡`̀dG
 ¥ô`̀à`̀î`̀à`̀d É`̀¡`̀©`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J º```J »``̀à``̀dG
 äÉHÉ°UEG  OGôaC’G  Ö«°üJh ´hQódG
 ∞°ûμdG  πé°S øe âÑK Éªc ,á∏JÉb
 º¡eÉ¡JG ºJh ≥Ñ°S ób ¬fCG »FÉæédG
 øe º¡«∏Y ºμëdGh á∏KÉªe ÉjÉ°†≤H

.πÑb

ô¡``°TCG 3 ¢ùÑëdGh äGƒæ``°S 10 øé``°ùdG ø«H Ée ΩÉμ``MCG ó``«jCÉJ
¿GôjEG »a ø«HQÉg øe º¡JÉØ«∏μJ Gƒ≤∏J »HÉgQEG π«μ°ûJ AÉ°†YC’

ô```̀ «```̀ NC’G ¬``̀ æ``̀©``̀W ô``̀°``̀ù``̀î``̀j á```̀ ∏```̀ jPô```̀ dG á``̀HÉ``̀ °``̀ü``̀©``̀H ƒ``̀ °``̀†``̀Y
OÉ``````̀©``````̀HE’Gh  äGƒ````̀æ````̀°````̀S  5  ø```̀é```̀°```̀ù```̀dG  á```̀ Hƒ```̀ ≤```̀ Y  ≈```̀ ∏```̀ Y

 28  á°ù∏L  »`̀a  õ««ªàdG  áªμëe  äô```̀bCG
 ƒ°†Y ≈∏Y äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH  ÉªμM ôÑª°ùjO
 ájƒ«°SBG  IÉàØH  GhôéJG  øjôNBG  4  øª°V  ¿É`̀c
 å«M  ,»fƒfÉb  ¬`̀Lh  ô«¨H  É¡àjôM  GhõéMh
 äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH áLQO ∫hCG áªμëe º¡àÑbÉY
 ¥ÓZEÉH  äô``̀eCGh  QÉ`̀æ`̀jO  »`̀Ø`̀dCG  ≠∏Ñe  º¡àeôZh
 ¬H  Ée  IQOÉ°üeh  IQÉYó∏d  ¢ü°üîªdG  ≈æÑªdG
 IOÉYEG ∞jQÉ°üe ™aóH º¡eGõdEGh äÉWƒÑ°†e øe
 OÓÑdG øY ºgOÉ©HEGh ,ÉgOÓH ≈dEG É¡«∏Y »æéªdG

.º¡≤ëH QOÉ°üdG ºμëdG ò«ØæJ Ö≤Y
 IQGOE’G »≤∏J ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 øY  ájófÓjÉàdG  IQÉØ°ùdG  ø`̀e  É`̀ kZÓ`̀H  á`̀«`̀æ`̀eC’G
 õéëd  É`̀gÉ`̀jÉ`̀YQ  ø`̀e  äÉ«àØdG  ió``̀MEG  ¢Vô©J
 á°SQÉªe ≈∏Y ÉgQÉÑLEGh »fÉÑªdG óMCÉH É¡àjôM
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ÉgOƒLh  ¿É`̀HEG  IQÉ`̀Yó`̀dG
 ô°ûÑdÉH  QÉéJ’G  áëaÉμe  IQGOEG  äQOÉ`̀H  å«M

 ¿Éμe  ≈`̀ dEG  â∏°UƒJ  »àdG  äÉjôëàdG  AGô`̀LEÉ`̀H
 áμ∏ªe  ≈`̀ dEG  äô°†M  »àdGh  á«ë°†dG  óLGƒJ
 á°Uôa  OƒLƒH  É¡eÉ¡jEG  ºJ  ¿CG  ó©H  øjôëÑdG
 πÑb  øe  É¡dÉÑ≤à°SG  ºJ  å«M  õée  ÖJGôH  πªY
 á«æμ°ùdG  »fÉÑªdG  óMCG  ≈dEG  ÉgòNCGh  ø«ª¡àªdG
 á°SQÉªe  ≈`̀∏`̀Y  É``̀gQÉ``̀Ñ``̀LEGh  É`̀¡`̀à`̀jô`̀M  õ`̀é`̀Mh
 º¡∏°üëJ  πHÉ≤e  á©àªdG  »ÑZGQ  øe  IQÉ`̀Yó`̀dG
 áWô°ûdG  âæμªJ  å«M  ,á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG  ≈∏Y
 ¢ü«∏îJh  ø«ª¡àªdG  ™«ªL  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe

.É¡«∏Y »æéªdG
 ≈∏Y  âaô©J  É¡fCG  É¡«∏Y  »æéªdG  äOÉ`̀aCGh
 øY  Égó∏H  »a  âfÉc  Ée  AÉæKCG  ≈`̀ dhC’G  áª¡àªdG
 ó«Øj π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀ bGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y ¿Ó```̀YEG ≥`̀jô`̀W
 1300 πHÉ≤e ΩÉ©W áeó≤ªc πªY á°Uôa ô«aƒàH
 Gƒ∏°üMh É¡ÑJGQ øe •É°ùbCG ≈∏Y É¡©aóJ QÉæjO
 ó©Hh  É¡bGQhCGh  ÉgôØ°S  RGƒL  øe  áî°ùf  ≈∏Y

 ¿Éch øjôëÑdG  ≈dEG  äô°†M äGAGô`̀LE’G  AÉ¡fEG
 ≈dEG  É¡∏≤f  …ò`̀dG  ™HGôdG  º¡àªdG  É¡dÉÑ≤à°SG  »a
 RGƒ`̀L  É¡æe  Ghõ`̀é`̀M  ∑É`̀æ`̀gh  ≥≤°ûdG  ió```MEG
 ;IQÉYódG  ∫Éée  »a  É¡∏ª©H  ÉghôÑNCGh  ÉgôØ°S
 2000 ™aO É¡«∏Y ¿CG ≈dhC’G áª¡àªdG É¡JôÑNCG PEG

.GOóée Égó∏H ≈dEG Oƒ©J »c QÉæjO
 πªY  á©«ÑW  É¡«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  â`̀Mô`̀°`̀Th
 áª¡àªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCG  PEG  ø«ª¡àªdG  øe  πc
 ≈∏Y  π°üëJh  áμÑ°ûdG  ôjóJ  »àdG  »g  ≈`̀dhC’G
 Ωƒ≤j Éª«a IQÉYódG πªY øe á∏°üëàªdG ≠dÉÑªdG
 Éª«a  øFÉHõdG  π«°UƒJ  á«∏ª©H  ™HGôdG  º¡àªdG
 ¿Éaô°ûjh  øFÉHõdG  ¿Gô``̀NB’G  ¿Éª¡àªdG  ôaƒj
 ,∫Gƒ`̀eC’G  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh  øFÉHõdG  Ö∏L  ≈∏Y
 á°SQÉªe  ≈∏Y  ΩÉ`̀jCG  ¢ùªN  Ióªd  äôÑLCG  å«M
 ¢üî°T …CG ™e π°UGƒàJ ¿CG ±ô©J ºdh IQÉYódG
 ’h  ájõ«∏éfE’G  ’h  á«Hô©dG  ±ô©J  ’  É¡fƒc

 âYÉ£à°SG É¡fCG ’EG ,øjôëÑdG »a ¿Éμe …CG º∏©J
 GƒeÉb  ø`̀jò`̀dG  Égó∏H  »`̀a  É¡∏gCG  ™`̀e  π°UGƒàdG
 øjôëÑdG  »`̀a  Égó∏H  IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  ™`̀e  π°UGƒàdÉH

.ΩRÓdG PÉîJGh á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e π°UGƒà∏d
 »a  º¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 ø`̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2019  ΩÉ`̀Y  ø`̀e  ôjGôÑa  ¿ƒ°†Z
 »æéªdG  ¢üî°ûH  GhôéJG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 GƒeÉb ¿CÉH √GôcE’Gh á∏«ëdG ≥jô£H ∂dPh É¡«∏Y
 º¡fCG  ’EG  É¡d πªY ô«aƒJ ≈∏Y º¡JQó≤H É¡eÉ¡jEÉH
 á≤°ûH É¡àjôM õéëH É¡gGôcEGh É¡YGóîH GƒeÉb
 ∂dPh IQÉYódG  á°SQÉªe »a É¡dÓ¨à°SGh É¡∏≤fh
 GhõéM  Éªc  ,¥GQhC’É```̀ H  ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y
 »fƒfÉb  ≥M  ¬Lh  ô«¨H  É¡«∏Y  »æéªdG  ájôM
 IQÉ`̀Yó`̀∏`̀d  Ó`̀ë`̀e  GhQGOCGh  ,Ö`̀°`̀ù`̀μ`̀dG  ¢`̀Vô`̀¨`̀H
 øe  ¬fƒÑ°ùμj  Ée  ≈∏Y  º¡JÉ«M  »a  GhóªàYGh

.IQÉYódG á°SQÉªe

∞````̀ dCG  44  »``̀ æ``̀ jô``̀ ë``̀ H  º```̀jô```̀¨```̀J  ó```̀ «```̀ jCÉ```̀ J
á``̀ dÉ``̀ ª``̀ Y í```̀ jQÉ```̀ °```̀ ü```̀ J Ö``̀ Ñ``̀ °``̀ ù``̀ H QÉ`````̀ æ`````̀ jO

 ÖMÉ°U  ºjô¨àH  ºμëdG  õ««ªàdG  áªμëe  äó`̀jCG
 á«°†b  »`̀a  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``dCG  44  ≠∏Ñe  ájQÉéJ  äÓé°S
 ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  ¿ƒfÉb  ΩÉ`̀μ`̀MCG  áØdÉîe
 áLÉëdG  AÉØàfG  º`̀ZQ  ∫ÉªY  íjQÉ°üàH  ®É`̀Ø`̀à`̀M’Gh

.É¡«dEG
 áÄ«g  øe  ÉZÓH  â≤∏J  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉc
 ®ÉØàM’ÉH  º¡àªdG  ΩÉ«≤H  ó«Øj  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ

 É¡H ßØàëj ¬fCG ø«ÑJ ≥«bóàdG ó©Hh ,πªY íjQÉ°üàH
 ¬ªjó≤àH áHÉ«ædG äôeCG ºK øeh ,É¡«dEG áLÉëdG ¿hO øe
 äóæ°SCG  ¿CG  ó©H  iô¨°üdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  ≈`̀dEG
 ßØàMG ájQÉéJ äÓé°S ÖMÉ°U ¬fƒc ∫ÉM ¬fCG ¬«dEG
 â°†bh  ,É¡«dEG  áLÉëdG  ¿hO  ø`̀e  ∫ÉªY  íjQÉ°üàH
 áªμëe  äó``̀jCGh  QÉæjO  ∞`̀ dCG  44  ¬ªjô¨àH  áªμëªdG

.õ««ªàdG áªμëe É¡JôbCGh áHƒ≤©dG ±ÉæÄà°S’G

.á«Ø«°TQCG IQƒ°U |

 IQGOE’G  ΩÉ```̀Y  ô``̀jó``̀e  ìô``̀°``̀U
 á«FÉæédG  ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG
 äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμe  áWô°T  ¿CÉ``̀H
 5 ≈``̀∏``̀Y ¢``̀†``̀Ñ``̀≤``̀dG ø```̀e â``æ``μ``ª``J
 ø«H  ºgQÉªYCG  ìhGô`̀à`̀J  ¢UÉî°TCG
 OGƒe º¡JRƒM ôKEG ,ÉeÉY 42 – 21

 75  »dGƒëH  É¡àª«b  Qó≤J  IQóîe
.»æjôëH QÉæjO ∞dCG

 åëÑdG ∫É`̀ª`̀YCG  ¿CÉ`̀H  í`̀°`̀VhCGh
 äó``̀cCG á````̀dOC’G ™`̀ª`̀Lh …ô`̀ë`̀à`̀ dGh
 IQóîªdG OGƒªdG øjQƒcòªdG IRÉ«M
 ¬«∏Y  AÉæHh  ,É¡d  èjhôàdG  ¢Vô¨H

 º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh º¡àjƒg ójóëJ ºJ
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,áªjôédÉH  ø«°ùÑ∏àe
 áWƒÑ°†ªdG  OGƒªdG  õjôëJ  ºJ  ¬fCG
 πc PÉ``̀î``̀ JGh ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ß`̀Ø`̀ë`̀à`̀ dGh
 G kó«¡ªJ  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  äGAGô``````̀LE’G
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’

 º``¡``JRƒ``ë``H  ¢```UÉ```î```°```TCG  5  ≈``̀ ∏``̀ Y  ¢``̀†``̀Ñ``̀≤``̀dG
QÉ``̀ æ``̀ jO  ∞``````̀dCG  75  á`̀ ª`̀ «`̀ ≤`̀ H  IQó```̀ î```̀ e  OGƒ``````̀e
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ة »التعاون« تنعقد يف ال�سعودية غًدا قمَّ

قانونان لـ»البناء« و»الإعالنات«.. وكيل البلديات:

 تطوير جميع التقاطعات وزيادة املما�سي

ية للم�سافرين: 40 ديناًرا ر�سوم الفح�ص.. ج�سر امللك فهد ي�سدر تعليمات �سحِّ

اإلزامية فح�ص القادمني للبحرين وا�ستثناء 5 فئات 

الريا�س - وا�س:

تنعقد غًدا القمة احلادية والأربعون 

التعاون  ملجل�س  الأعلى  للمجل�س 

العربية  باململكة  الُعال  حمافظة  يف 

خادم  من  كرمية  بدعوة  ال�سعودية، 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

اأ�سحاب  �سعود، ومب�ساركة  اآل  عبدالعزيز 

اجلاللة وال�سمو قادة دول الأع�ساء يف املجل�س.

الدكتور  التعاون  ملجل�س  العام  الأمني  وقال 

احلادية  الدورة  انعقاد  اإن  احلجرف  نايف 

من  الرغم  على  التاريخية،  العال  يف  والأربعني 

بها  مير  التي  ال�ستثنائية  الظروف 

يوؤكد  كورونا،  جائحة  من  العامل 

على  املجل�س  دول  قادة  حر�س 

التعاون  جمل�س  على  احلفاظ 

على  قادرة  متما�سكة  كمنظومة 

والتحديات.  ال�سعوبات  جتاوز 

القت�سادي  بامللف  »ندفع  واأ�ساف: 

كعنوان للعقد اخلام�س من م�سرية املجل�س، عرب 

اإعادة  يف  لالإ�سهام  امل�سرتك  العمل  ودعم  تعزيز 

وعودة  النمو،  وا�ستعادة  القت�سادي  التعايف 

احلياة اإىل طبيعتها بعد اجلائحة«.

م�سطفى ال�ساخوري:

اأكد وكيل الوزارة ل�سوؤون البلديات يف وزارة الأ�سغال 

و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، ال�سيخ حممد بن 

الأويل  الإعداد  انتهت من  الوزارة قد  اأن  اآل خليفة،  اأحمد 

و�سال  واأنهما  الإعالنات،  تنظيم  وقانون  البناء  لقانون 

الآن اإىل املراحل النهائية، اإذ اإن الوزارة عر�ست القانونني 

على ال�سركاء املعنّيني كالتجار واملجال�س البلدية؛ متهيًدا 

اإىل  اإحالتهما  قَبيل  القانونني  على  مالحظاتهم  لأخذ 

احلكومة وعر�سهما على ال�سلطة الت�سريعية. 

واأ�سار اإىل اأن الوزارة تعمل على خطة لتطوير جميع 

خالل  جميًعا  منها  النتهاء  و�سيتم  اململكة،  تقاطعات 

املما�سي  اإن هناك خطة لزيادة عدد  العام 2023. وقال 

يف املحافظات.

حمرر ال�سوؤون املحلية:

فهد  امللك  جل�سر  العامة  املوؤ�س�سة  اأ�سدرت 

تعليمات ب�ساأن الإجراءات ال�سحية املتبعة لدخول 

مملكة البحرين للمواطنني البحرينيني وامل�سافرين 

امل�سّرح لهم.

واأ�سارت التعليمات اإىل �سرورة اإجراء الفح�س 

كورونا  فريو�س  عن  للك�سف  امل�سبق  املختربي 

يف  البحرين،  مملكة  اإىل  الو�سول  قبل   )PCR(

املعتمدة  ال�سعودية  اأو  البحرينية  املختربات  اأحد 

من قبل البحرين، اإذ تكون نتيجة الفح�س �ساحلة 

املختربي  للفح�س  اخل�سوع  اأو  �ساعة،   72 ملدة 

بتكلفة  الو�سول  عند  امل�سافر  نفقة  على   )PCR(

تبلغ 40 ديناًرا.

اإعفاء 5 �سرائح  اإىل  اأ�سارت املوؤ�س�سة  يف حني 

من ر�سوم الفح�س املختربي، وهم الدبلوما�سيون 

املعتمدون وعوائلهم، العائدون من مهمة حكومية 

ر�سمية، الع�سكريون الأجانب �سمن مهمات ر�سمية 

وعوائلهم، العائدون من رحالت عالجية على نفقة 

وزارة ال�سحة ومرافقيهم، امل�ساركون يف التجارب 

املوؤ�س�سة  واأ�سارت  البحرين.  ال�سريرية يف مملكة 

الـ6 �سنوات  الأطفال مّمن هم دون �سن  اإعفاء  اإىل 

من اإجراء الفح�س املختربي.

اقرتاح بزيادة دعم الكهرباء يف ال�سيف.. النائب بوحمود لـ»الأيام«:

تعديل قانون الإيجارات و�سوابط لل�سقق املفرو�سة
غالب اأحمد:

اأكد رئي�س جلنة املرافق العامة والبيئة النائب حممد بوحمود 

اأن اللجنة تدر�س مقرتًحا بقانون بتعديل قوانني الإ�سكان، وذلك 

ال�سكن،  يف  للحق  الجتماعية  ال�ستحقاقات  �سبط  خالل  من 

كاإلغاء الفوائد امل�ستحقة على امل�ستفيدين من اخلدمات الإ�سكانية 

وفًقا ل�سوابط، وو�سع اأولوية لبع�س الفئات الجتماعية الأكرث 

ا�ستحقاًقا يف احل�سول على امل�سكن.

اللجنة تنظر يف مقرتح  اأن  اإىل  واأ�سار، يف لقاء مع »الأيام«، 

املفرو�سة  ال�سقق  تاأجري  لتنظيم  وذلك  الإيجارات،  قانون  تعديل 

بني  الجتماعية  العالقات  حلماية  وذلك  الباطن؛  من  والتاأجري 

ال�سكان املتجاورين.

وقال بوحمود اإن حق الدولة يف حت�سيل كلفة البنية التحتية 

للمواطن  واجبة  با�ستحقاقات  يوازن  اأن  يتعنّي  اأنه  على  ثابت، 

على  املرتّتبة  املادية  الأعباء  من  التخفيف  ت�ستهدف  البحريني 

بها  يقوم  التي  للم�سروعات  ا�ستثناء  كتقرير  الكلفة،  هذه  تقدير 

لل�سكني،  �س  خم�سّ عقار  بناء  واإعادة  بهدم  البحرينيون  املالك 

لوحدات  الدعم  زيادة  ب�ساأن  نيابية  اقرتاحات  وجود  اإىل  م�سرًيا 

الكهرباء واملاء خالل فرتة ال�سيف.

ية  �سبط 4 حمال خمالفة لال�سرتاطات ال�سحِّ

 تغرمي 10 متهمـني من األف اإىل األفي دينار 
املحكمة  اأن  للق�ساء  الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  اأكدت 

ع�سرة  على  ق�سائية  اأحكاًما  اأم�س،  اأ�سدرت،  اجلنائية  ال�سغرى 

متهمني امتنعوا عن تنفيذ ال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  انت�سار  ملنع  واملقاهي  املطاعم  يف 

وارتكبوا اجلرمية حمل التهمة الأوىل حل�سابهم ومنفعتهم.

وق�ست املحكمة مبعاقبتهم بغرامات ترتاوح بني األف اإىل األفي 

دينار.

من  بالغات  اأربعة  تلقت  اإنها  العامة  النيابة  قالت  ذلك،  اإىل 

اإدارة ال�سحة العامة، تفيد ب�سبط حمال جتارية م�ساء اأم�س الأول 

انت�سار  الحرتازية ملنع  والتدابري  ال�سحية  خمالفة لال�سرتاطات 

فريو�س كورونا.

اللتزام  عدم  وهي  متعددة،  خمالفات  ر�سد  مت  اأنه  واأ�ساف 

الطاولت،  بني  مرتين  م�سافة  وجود  وعدم  الجتماعي،  بالتباعد 

ف�سالً عن عدم ارتداء بع�س العمال للكمامات، كما لوحظ ا�ستخدام 

اأكرث من 50% من الطاقة ال�ستيعابية الطاولة مع وجود عدد اأكرث 

من �ستة اأ�سخا�س على الطاولة الواحدة.

ا�ستمرار التوترات يف ذكرى مقتل �سليماين

تظاهرات معي�سية مناه�سة لنظام اإيران
عوا�سم - وكالت:

احتجاجات  اإيرانية  حمافظة   11 �سهدت 

وموظفني  متقاعدين  قبل  من  اأم�س،  معي�سية، 

عن  احلكومة  عجز  ظل  يف  العمل،  عن  وعاطلني 

يف  القت�سادية  الأو�ساع  وتدهور  الرواتب  دفع 

البالد. من جهة اأخرى، ا�ستمرت التوترات اأم�س يف 

الثوري  احلر�س  يف  اجلرنال  ملقتل  الأوىل  الذكرى 

الإيراين قا�سم �سليماين، وجتّمع عدد من املنا�سرين 

بغداد  العراقية  العا�سمة  يف  امل�سلحة  للملي�سيات 

ا�ستمرت  فيما  �سليماين،  مقتل  ذكرى  لإحياء 

التهديدات الإيرانية بالرد على اأي ا�ستهداف لها.
احتجاجات �شهدتها اإيران يف 2019

»البور�سة«: بدء الكتتاب

 املبا�سر ل�سندات التنمية احلكومية

اليوم،  من  ابتداًء  اأنه  البحرين  بور�سة  اأعلنت 

البحرينيني  وغري  البحرينيني  للم�ستثمرين  ميكن 

الأويل  ال�سوق  خالل  من  مبا�سرة  الكتتاب 

بالبور�سة يف اإ�سدار �سندات التنمية احلكومية رقم 

بحريني،  دينار  مليون   100 يبلغ  بحجم   ،)22(

الذي اأ�سدره م�سرف البحرين املركزي بالنيابة عن 

للو�سطاء  اأوامرهم  باإعطاء  البحرين، وذلك  حكومة 

امل�سّجلني يف بور�سة البحرين، ومن ثم تداوله يف 

فور  البحرين  بور�سة  خالل  من  الثانوي  ال�سوق 

اأن يتم بتاريخ 24 يناير  اإدراجه الذي من املتوقع 

دينار  مليون   100 ال�سدار  حجم  ويبلغ   .2021

بحريني، بقيمة ا�سمية قدرها دينار بحريني واحد 

لل�سند.

احلكومة الإلكرتونية: معاجلة  

173 األف �سكوى عرب »توا�سل« 
�سارة جنيب:

الإلكرتوين  للتحّول  التنفيذي  الرئي�س  نائب  اأفاد 

الدكتور  الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  هيئة  يف 

الوطني  النظام  تد�سني  منذ  اأنه  اأحمد اخلاجة،  زكريا 

للمقرتحات وال�سكاوى »توا�سل« بلغ جمموع احلالت 

األف  اأكرث من 183  النظام  التي متت معاجلتها عرب 

وا�ستف�سار،  �سكوى  األف   173 بني  تراوحت  حالة، 

ت�سريح  يف  واأو�سح  مقرتح.  اآلف   10 يقارب  وما 

اأبريل 2016 تطبيق  اأطلقت يف  الهيئة  اأن  لـ»الأيام« 

»توا�سل« لالأجهزة الذكية، وبلغ اإجمايل عدد احلالت 

اأن  الواردة من خالل التطبيق نحو 70%، م�سرًيا اإىل 

 %99 بلغت  بالرد  احلكومية  اجلهات  التزام  ن�سبة 

خالل عام 2020.

 ال�شيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة
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ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يبعث

 برقية تهنئة اإىل رئي�س االحتاد ال�سوي�سري

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

رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة اإىل الرئي�س غاي برمالن مبنا�سبة توليه 

رئا�سة الحتاد ال�سوي�سري.

واأعرب �سموه يف الربقية عن اأطيب تهانيه لفخامته، متمنًيا له موفور 

ال�سحة وال�سعادة والتوفيق وال�سداد، ولل�سعب ال�سوي�سري ال�سديق دوام 

التقدم والرقي، وللعالقات الثنائية الوطيدة بني البلدين ال�سديقني املزيد من 

التطور والنماء.

خالل زيارة تفقدية قام بها مع امل�سوؤولني.. خلف:

بـدء االأعمـال التطويريـة لبحيـرات احلديقـة املائيـة

الأ�شغال  وزير  اأكد 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

ع�شام  املهند�س  العمراين 

البدء  مت  اأنه  عبداهلل خلف  بن 

احلديقة  بحريات  يف  بالعمل 

املائية.

»تعد  خلف:  وقال 

معامل  اأهم  من  البحريات 

حظيت  والتي  املائية  احلديقة 

ب�شهرة تاريخية اكت�شبت من 

حيث  احلديقة  اأ�شم  خاللها 

%20 من  ن�شبة  ما  اإجناز  مت 

اأحد  وهما  البحريتني  اأعمال 

للم�شروع  الرئي�شية  مك�نات 

للجانب  ت�شيف  والتي 

الت�ازن  وحتقق  الطبيعي 

امللك يبعث برقية تهنئة

 اإىل رئي�س االحتاد ال�سوي�سري

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، برقية تهنئة اإىل الرئي�س غاي برمالن مبنا�سبة توليه رئا�سة الحتاد 

ال�سوي�سري.

متمنًيا  له،  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  املفدى  امللك  جاللة  واأعرب 

ال�سوي�سري  ولل�سعب  وال�سداد،  والتوفيق  وال�سعادة  ال�سحة  موفور  له 

البلدين  بني  الوطيدة  الثنائية  وللعالقات  والرقي،  التقدم  دوام  ال�سديق 

ال�سديقني املزيد من التطور والنماء.

اإغالق اأربعة حمالت

 جتارية ملخالفتها التدابري االحرتازية

الوزارات  نيابة  رئي�س  �سرح 

واجلهات العامة باأن النيابة العامة تلقت 

من  بالغات  اأربعة  الأحد،  ام�س  �سباح 

اإدارة ال�سحة العامة تفيد ب�سبط حمالت 

جتارية م�ساء اأم�س خمالفة لال�سرتاطات 

ملنع  الحرتازية  والتدابري  ال�سحية 

انت�سار فريو�س كورونا.

خمالفات  ر�سدت  مت  اأنه  واأ�ساف   

بالتباعد  اللتزام  عدم  وهي،  متعددة 

الجتماعي، وعدم وجود م�سافة مرتين 

ارتداء  عدم  عن  ف�سالً  الطاولت،  بني 

لوحظ  كما  للكمامات،  العمال  بع�س 

الطاقة  من   %50 من  اأكرث  ا�ستخدام 

عدد  وجود  مع  الطاولة  ال�ستيعابية 

الطاولة  على  اأ�سخا�س  �ستة  من  اأكرث 

الواحدة.

فح�س اآخر جماين يف اليوم العا�سر.. »ج�سر امللك فهد« ت�سدر تعليماتها لدخول البحرين:

ا�ستثناء 5 فئات من ر�سوم الفح�س املختربي.. وعزل ذاتي حتى ظهور النتيجة

حمرر ال�سوؤون املحلية:

جل�سر  العامة  املوؤ�س�سة  اأ�سدرت 

الإجراءات  ب�ساأن  تعليمات  فهد  امللك 

ال�سحية املتبعة لدخول مملكة البحرين 

وامل�سافرين  البحرينيني  للمواطنني 

امل�سرح لهم.

�سرورة  اإىل  التعليمات  واأ�سارت 

اإجراء الفح�س املختربي امل�سبق للك�سف 

قبل   )PCR( كورونا  فريو�س  عن 

اإحدى  البحرين يف  اإىل مملكة  الو�سول 

ال�سعودية  اأو  البحرينية  املختربات 

تكون  حيث  البحرين  قبل  من  املعتمدة 

نتيجة الفح�س �ساحلة ملدة 72 �ساعة، 

 )PCR( اأو اخل�سوع للفح�س املختربي

بتكلفة  الو�سول  عند  امل�سافر  نفقة  على 

تبلغ 40 ديناًرا.

الوقت  يف  اأ�سارت  املوؤ�س�سة  اأن  اإل 

ر�سوم  من  �سرائح   5 اإعفاء  اإىل  ذاته 

الفح�س املختربي، وهم: الدبلوما�سيون 

من  العائدون  وعوائلهم،  املعتمدون 

الع�سكريون  ر�سمية،  حكومية  مهمة 

الأجانب �سمن مهمات ر�سمية وعوائلهم 

العائدون من رحالت عالجية على نفقة 

وزارة ال�سحة ومرافقيهم، امل�ساركون يف 

التجارب ال�سريرية للقاح »كوفيد-19« 

يف مملكة البحرين.

واأ�سارت املوؤ�س�سة اإىل اإعفاء الأطفال 

ممن هم دون �سن الـ6 �سنوات من اإجراء 

الفح�س املختربي.

قبول  يتم  اأنه  املوؤ�س�سة  واأكدت 

»جمتمع  تطبيق  عرب  الفح�س  نتيجة 

واعي« اأو اأحد تطبيقات الهواتف الذكية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  الر�سمية يف 

للم�سافرين الذين تكون نتيجة فح�سهم 

قبول  يتم  كما  »�سلبية«،  املختربي 

ال�سادرة  الأ�سلية  الفح�س  �سهادات 

ال�سعودية  اأو  البحرينية  املختربات  من 

املعتمدة من قبل البحرين.

على  يتوجب  اأنه  املوؤ�س�سة  واأكدت 

ل�سهادات  احلاملني  غري  امل�سافرين 

الفح�س امل�سبق اإجراء الفح�س املختربي 

بج�سر  املخ�س�سة  املنطقة  يف   )PCR(

الفح�س  ر�سوم  دفع  وميكن  فهد،  امللك 

بطاقات  عرب  اأو  نقًدا  الو�سول  عند 

اخل�سم اأو الئتمان.

فاأكدت  للبحرين،  الو�سول  بعد  اأما 

املوؤ�س�سة �سرورة قيام جميع امل�سافرين 

حتى  الذاتي  بالعزل  اللتزام  القادمني 

املختربي  الفح�س  نتيجة  ظهور 

الذين  امل�سافرين  على  واأن   ،)PCR(

�سيقيمون يف البحرين لفرتة متتد لـ10 

اليوم  يف  الفح�س  اإجراء  اأكرث  اأو  اأيام 

العا�سر من الو�سول للمملكة، وذلك يف 

مركز  يف  املركبات  من  الفح�س  مركز 

البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات، 

علًما باأنه لن تكون هناك تكلفة اإ�سافية 

للفح�س الثاين.

قام  التي  التفقدية  الزيارة  اأثناء  ذلك  جاء 

بها الوزير خلف برفقة وكيل الوزارة ل�سوؤون 

اآل  اأحمد  بن  حممد  ال�سيخ  املهند�س  البلديات 

خليفة وعدد من م�سوؤويل الوزارة.

باإزالة  البدء  »مت  اأنه  خلف  واأو�سح   

اإزالة  متت  كما  املرتاكمة،  الطينية  الروا�سب 

اإ�سافة  البحريتني،  حول  املوجودة  ال�سخور 

مع  بالتن�سيق  امل�سخات  غرفة  موقع  بناء  اإىل 

البحريتني  ت�ساميم  باإعداد  املعني  ال�ست�ساري 

البحريتني  با�ستدامة  املتعلق  الفني  واملقرتح 

واإعادة احياء وتاأهيل املواقع الطبيعية والأخذ 

بجميع العتبارات والرتكيز على حفظ التنوع 

»مت  واأردف  امل�ستدام«  وا�ستخدامه  البيولوجي 

اآبار املياه اجلوفية ذات املياه  ان�ساء عدد 2من 

لتغذيتها  اأول  كم�سدر  البحريات  حول  العذبة 

باملياه.

ي�سار اىل اأن احلديقة املائية حتظى باهتمام 

املفدى،  البالد  عاهل  قرينة  لدن  من  خا�س 

ال�سمو  للمراأة، �ساحبة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة. 

اأهم  من  املائية  احلديقة  م�سروع  يعد  كما   

الوزارة  عليها  تعمل  التي  اخلدمية  امل�ساريع 

بال�سراكة مع جمل�س اأمانة العا�سمة، كما ياأتي 

هذا امل�سروع �سمن ا�سرتاتيجية الوزارة لزيادة 

م�ساريع  وتوفري  اململكة  يف  اخل�سراء  الرقعة 

ترفيهية للمواطنني واملقيمني.

موروث  على  احلفاظ  خلف  الوزير  واأكد 

تاأهيل  واإعادة  التاريخي  املائية  احلديقة 

وال�سكل  البحريات  على  واملحافظة  احلديقة 

العام للحديقة، متمثلة يف املما�سي وامل�سطحات 

اأهم  هي  املعمرة  والأ�سجار  املوجودة  املائية 

اأهداف التطوير. 

 %85 لالإجناز  الكلية  الن�سبة  وقال«بلغت 

ب�سورة اجمالية، حيث مت النتهاء بن�سبة %95 

و%80  اجناز  مت  فيما  ال�سيارات  مواقف  من 

وهي  احلديقة  يف  اخلدمية  املباين  اأعمال  من 

اإ�سافة اىل  اداري وعدد 2 مرافق عامة  )مبنى 

م�سلى(. مت تركيب 23 مظلة )اماكن اجللو�س( 

موزعة على احلديقة كما مت النتهاء من %80 

زراعة  وجاري  اخل�سراء،  امل�سطحات  من 

ال�سجريات والأغطية اخل�سراء باحلديقة. 

الأ�سجار  من  بع�س  اإ�سافة  “متت  وتابع 

العطرية  الروائح  ذات  والأ�سجار  املزهرة 

املثمرة  الأ�سجار  اإىل  اإ�سافة  الهندي  كاليا�سمني 

كاللوز  الفاكهة  اأ�سجار  وحتديدا  املحلية 

والكنار  واملاجنو  والرمان  الليمون  واأ�سجار 

 %30 ت�سكل  التي  والتني  الربتقال  واأ�سجار 

اإجمايل عدد الأ�سجار والنخيل، حيث يبلغ  من 

الن  والبالغة حتى  عددها يف احلديقة حوايل 

قرابة 1160 �سجرة ونخلة”.

واأ�سار خلف اىل اأنه “ا�سافة عدد من النظم 

احلديثة كنظام الرذاذ والذي يعمل على ترطيب 

تعتمد  عالية  كفاءة  من  له  ملا  احلارة  الأجواء 

تدفق  ذات  ومر�سات  م�سخات  ا�ستخدام  على 

مرتادي  ي�سجيع  عايل مما  مائي  قليل و�سغط 

ممار�سة  على  واملقيمني  املواطنني  من  احلديقة 

هواياتهم يف اأجواء مناخية منا�سبة”. 

امل�سيئة  الر�سف  بالطات  ا�سافة  مت  كما 

بع�س  يف  اقرتاحها  والتي   )Poly glow(

املما�سي لتعطي يف الليل توهج جميل.
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 مصطفى الشاخوري:

ل�ش�ؤون  ال�زارة  وكيل  اأكد 

الأ�شغال  وزارة  يف  البلديات 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

بن  حممد  ال�شيخ  العمراين، 

قد  ال�زارة  اأن  خليفة،  اآل  اأحمد 

انتهت من الإعداد الأويل لقان�ن 

الإعالنات،  تنظيم  وقان�ن  البناء 

واأنهما و�شال الآن اإىل مراحلهما 

عر�شت  ال�زارة  اإن  اإذ  النهائية، 

ال�زارة  �شركاء  على  القان�نني 

كالتجار  بالقان�نني،  املعنينّي 

واملجال�س  الأعمال  ورجال 

البلدية، متهيًدا لأخذ مالحظاتهم 

تعديل  اأي  واإجراء  القان�ن  على 

احلك�مة  اإىل  اإحالته  قبَيل  عليه 

ال�شلطة  على  وعر�شه  امل�قرة 

مل��ش�ع  اأن  م�ؤكًدا  الت�شريعية، 

والقرارات  والل�ائح  الق�انني 

اأول�لية بالعمل البلدي.

موقف  300 وتييوفيير  الأول  الن�صف  خييال  وافتتاحها  املييائييييية  احلييديييقيية  بييحييرة  على  الإبييقيياء 

تيييطيييبيييييييق قييييييانييييييون اليييينييييظييييافيييية تيييييدرييييييجيييييًييييييا ور�ييييييصييييييد ميييييئيييييات امليييييخييييياليييييفيييييات ليييليييقيييانيييون

مت  احلايل  البناء  قانون  اأن  اإىل  واأ�شار 

تنظيم  قانون  اأن  كما   ،1977 يف  اعتماده 

يوؤكد  ما   ،1996 �شنة  منذ  معتمد  الإعالنات 

ما  وهو  وحتديثهما،  تطويرهما  اإىل  احلاجة 

قامت به الوزارة خالل الفرتة املا�شية.

جاء ذلك يف ختام �شل�شلة لقاءات برنامج 

)ترابط 3، الذي نظمه معهد البحرين للتنمية 

ال�شيا�شية، بح�شور اأكرث من 2840 م�شارًكا 

عرب الت�شال عن ُبعد.

الإمناء  حتقيق  اأن  اإىل  الوكيل  واأ�شار 

عالية  خدمات  بتقدمي  املتكامل  احل�شري 

خطة  على  تعمل  الوزارة  اإن  اإذ  اجلودة، 

اململكة،  تقاطعات  جميع  لتطوير  متكاملة 

م�شروع  يف  فعلًيا  �شرعت  الوزارة  اإن  حيث 

من  النتهاء  و�شيتم  التقاطعات  تطوير 

م�شرًيا  العام 2023،  تطويرها جميًعا خالل 

اإىل اأن الوزارة قامت خالل هذا العام بتطوير 

ع�شرات التقاطعات وجتميلها.

من جانب اآخر، اأ�شار الوكيل اإىل اأن تطبيق 

لفًتا  تدريجًيا،  �شيتم  اجلديد  النظافة  قانون 

مئات   2020 خالل  ر�شدت  الوزارة  اأن  اإىل 

املخالفات اخلا�شة بتطبيق القانون مبحافظة 

العا�شمة، من بينها 1452 خمالفة ل�شيارات 

و550  زراعية،  خمالفة  و402  ال�شكراب، 

بناء،  خمالفة  و1546  العادة،  فوق  خمالفة 

اإ�شافة اإىل 4891 مالحظة موجهة لل�شركة.

اأهم  اجلل�شة  خالل  الوكيل  وا�شتعر�ض 

خالل  الوزارة  عليها  تعمل  التي  امل�شاريع 

والتي  املقبلني،  والعامني  العام  لهذا  خطتها 

�شرعت »البلديات« يف العمل عليها يف الوقت 

احلديقة  تطوير  م�شروع  اأن  موؤكًدا  احلايل، 

افتتاحها  و�شيتم  النهائية  مراحله  يف  املائية 

مو�شًحا  اجلاري،  العام  منت�شف  ر�شمًيا 

 6.57 م�شاحة  على  �شيكون  امل�شروع  اأن 

لل�شيارات  هكتار ويحتوي على 300 موقف 

على  الإبقاء  مع  احلديقة،  لزوار  خم�ش�شة 

موؤكًدا  اجلميلة،  وتفا�شيلها  ب�شكلها  البحرية 

يف الوقت ذاته ا�شتمرار عمل الوزارة يف تطوير 

امل�شاريع، اإذ اإنه �شيتم خالل هذا العام اإجناز 

اإن�شاء  م�شروع  اأهمها  امل�شاريع  من  عدد كبري 

الكربى مب�شاحة 9 هكتارات،  املحرق  حديثة 

واإن�شاء عدد كبري من احلدائق مبناطق اململكة 

رية،  عني  حديقة  اإن�شاء  بينها  من  املختلفة 

منطقة  يف   743 مبجمع  منوذجية  وحديقة 

مربًعا،  مرًتا   2234 م�شاحتها  تبلغ  �شند 

من  عدد  اإن�شاء  على  الوزارة  عمل  اإىل  اإ�شافة 

الأ�شواق باملحافظات املختلفة، من بينها اإن�شاء 

الأ�شواق  مقومات  فيه  تتوافر  متميز  �شوق 

»�شوق  م�شمى  حتت  حمد  مبدينة  احلديثة 

مدينة حمد ال�شعبي«.

لزيادة  متكاملة  خطة  الوزير  اأعلن  كما 

اإىل  اإ�شافة  الأربع،  املحافظات  يف  املما�شي 

املما�شي باملحافظات املختلفة  تطوير عدد من 

اإذ  وامل�شتدام،  تتميز مبظهرها اجلمايل  والتي 

تقوم الوزارة باعتماد اأنظمة الطاقة ال�شم�شية 

الأر�شيات  واعتماد  املما�شي  تلك  اإ�شاءة  يف 

املطاطية التي ت�شلح ملمار�شة الريا�شة، ومن 

بينها مم�شى اأم احل�شم ومم�شى مدينة زايد.

الوزارة  اأن  اللقاء  خالل  الوكيل  واأكد 

التي  التنموية  امل�شاريع  تنفيذ  يف  م�شتمرة 

املقدمة  البلدية  باخلدمات  الرتقاء  �شاأنها  من 

للمواطن واملقيم مبملكة البحرين، لفًتا اإىل اأن 

قطاع البلديات ي�شعى اإىل تعزيز ال�شراكة مع 

القطاع اخلا�ض لتنفيذ عدد من امل�شاريع، الأمر 

بجميع  البلدي  العمل  ارتباط  يعك�ض  الذي 

الأطراف والقطاعات.

ل�شوؤون  الوزارة  وكيل  وا�شتعر�ض 

ت�شعى  التي  والر�شالة  الروؤية  البلديات 

م�شاريعها  خالل  من  حتقيقها  اإىل  الوزارة 

للمملكة  القت�شادية  الروؤية  لتلبية طموحات 

2030، اإ�شافة اإىل برامج التطوير والتدريب 

الإدارية  الأجهزة  ملختلف  الأداء  وتقييم 

اخلدمات  مب�شتوى  لالرتقاء  والتنفيذية 

وتلبية املهام مبعايري نوعية.

التنموية  املبادرات  اإىل  الوكيل  وتطرق 

املجتمعي  والتوا�شل  التوعية  ومبادرات 

ل�شوؤون البلديات والرامية لت�شهيل الإجراءات 

التعاون  تناول  كما  احلكومي،  العمل  واإثراء 

الت�شريعية  اجلهات  خمتلف  مع  والتن�شيق 

واحلكومية، ودور املجال�ض البلدية يف العمل 

بالعمل  والرتقاء  الكربى  امل�شاريع  على 

املواطنني  طموحات  مع  يتنا�شب  مبا  البلدي 

وتطلعاتهم، وحتقيق الإجنازات والتوجيهات 

احلكومية واخلطط امل�شتقبلية.

وعن التحّول الرقمي، قال: »اأ�شبح التحول 

للت�شهيالت  وذلك  ملًحا،  مطلًبا  اليوم  الرقمي 

التي يوفرها هذا املجال. ويف �شوؤون البلديات 

مت تطبيق اخلدمات الإلكرتونية وا�شتخدامات 

وت�شهيل  املعامالت  لت�شريع  التقنية 

الإجراءات، ومع الظروف ال�شائدة للجائحة مت 

حتقيق التباعد الجتماعي متا�شًيا مع اجلهود 

الوطنية ملكافحة كوفيد-19«.

واأمتتة  الرقمي  التحّول  اأن  واأ�شاف 

لأنه  الأهمية؛  غاية  يف  اأمًرا  اأ�شبح  اخلدمات 

للبحرين  القت�شادية  الروؤية  مع  يتما�شى 

احلا�شلة  التطورات  ويواكب   ،2030

التباعد  مطالب  ويلبي  عموًما،  العامل  يف 

الجتماعي واحلفاظ على ال�شحة العامة. 

البلديات  ل�شوؤون  الوزارة  وكيل  وقام 

بذلها  التي  اجلهود  على  ال�شوء  بت�شليط 

�شوؤون  يف  املختلفة  والإدارات  امل�شوؤولون 

الوطنية  اجلهود  ودعم  لتعزيز  البلديات 

ملواجهة تداعيات جائحة فريو�ض كوفيد-19، 

التوّجه  وفق  تعمل  الوزارة  اأن  اإىل  م�شرًيا 

العام اإىل اأمتتة كثري من العمليات واخلدمات 

وتوفريها ب�شهولة وي�شر للجميع.

 )3 )ترابط  برنامج  اأن  بالذكر  اجلدير 

يهدف اإىل ال�شتمرار يف فتح نافذة للم�شوؤولني 

لتج�ّشد مبداأ التوا�شل املوؤ�ش�شي مع املواطنني 

وهيئاتهم  موؤ�ش�شاتهم  اإجنازات  واإبراز 

ال�شوء على  وت�شليط  به،  تقوم  الذي  والدور 

تاأتي متا�شًيا مع  التي  الت�شريعات والقرارات 

اأهداف امل�شرية التنموية ال�شاملة جلاللة امللك 

التنموية  املبادرات  بيان  على  عالوة  املفدى، 

يف �شتى املجالت لالرتقاء مب�شتوى اخلدمات 

وا�شتمرارية  وتعزيز  الإجراءات،  وت�شهيل 

بني  املوؤ�ش�شي  والتوا�شل  والت�شال  احلوار 

احلكومة واملواطنني.

اإعداد قانونني لي»البناء« و»تنظيم الإعانات«.. حممد بن اأحمد يف لقاء »التنمية ال�صيا�صية«:

تطوير جميع تقاطعات اململكة بحلول 2023 وخّطة لزيادة املما�صي

حممد بحر:

النتنة  الراوئح  انت�شار  من  عايل  منطقة  اأهايل  �شكا 

اإحدى  يتبع  للنفايات  مكّب  من  واحل�شرات  والقوار�ض 

املوؤ�ش�شات اخلا�شة.

اجلديد  منزلنا  اإىل  انتقلنا  »للتو  الأهايل:  اأحد  وقال 

ل�شارع  التو�شعة  باأعمال  خرًيا  ا�شتب�شرنا  وقد  عايل،  يف 

املرورية  الزدحامات  من  كثرًيا  �شيحد  اإذ  زايد،  ال�شيخ 

اأخرى  مب�شكلة  فوجئنا  ولكن  املنطقة،  منها  تعاين  التي 

لالأنظمة  لالأر�ض  امل�شتاأجرة  ال�شركة  التزام  عدم  ب�شبب 

مكّب  اإىل  الأر�ض  هذه  فتحّولت  ال�شحية،  والحرتازات 

اإىل خملفات بناء،  للنفايات، و�شاحنات خردة، بالإ�شافة 

والروائح  واحل�شرات،  القوار�ض  بانت�شار  ت�شّبب  ما 

ال�شتاء  ف�شل  مير  اأن  يعقل  »هل  واأ�شاف:  النتنة«. 

تلك  ب�شبب  بها؛  ن�شتمتع  اأن  دون  اجلميلة  والأجواء 

الروائح والقوار�ض املنت�شرة؟!«.

واأ�شار �شخ�ض اآخر لـ»الأيام« اإىل اأن املنازل احلديثة 

مدينة  اإىل  املوؤدي  املخرج  من  بالقرب  املنطقة،  يف 

الأر�ض  �شاحـب  جتاوزات  مــن  يوميـًـا  تعاين  الرملي، 

امل�شتاأجـرة، وقــد خاطبوا عـدة جهات لو�شع حد لالأمر، 

ولكن دون جدوى.

اأهايل عايل يطالبون باإزالة مكّب للنفايات ين�صر الروائح النتنة

التنمية احل�شرية  تعزيز  منطلق  من 

العنا�شر  اإبراز  اىل  تهدف  التي  امل�شتدامة 

اأمانة  نفذت  املنطقة،  يف  اجلمالية 

جتميلية  تطوير  م�شاريع   8 العا�شمة 

خالل دي�شمرب املا�شي، بكلفة تبلغ حوايل 

120 األف دينار.

العا�شمة  اأمانة  عام  مدير  ذلك  اأكد 

ذلك  اأن  اإىل  م�شرًيا  ال�شهلي،  �شعد  حممد 

ياأتي يف اإطار اهتمام الأمانة -بتوجيهات 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  من 

الوزارة  ووكيل  العمراين  والتخطيط 

الرقعة  بزيادة  البلديات-  ل�شوؤون 

اخل�شراء التي ينعك�ض مردوها الإيجابي 

وتطوير  البيئي  التوازن  متطلبات  على 

الواجهة اجلمالية.

العا�شمة  اأمانة  اأن  ال�شهلي  واأو�شح 

التجميلية  م�شاريعها  تنفيذ  يف  حر�شت 

على مراعاة اختيار زراعة الأنواع النباتية 

امل�شتدامة، والتي لها اأثر يف احلفاظ على 

قدرتها  حيث  من  واملالية  املائية  املوارد 

على التكيف مع طبيعة الظروف املناخية 

املحلية على مدار العام.

 5 تنفيذ  طور  يف  الأمانة  اأن  وذكر 

وتكثيف  ت�شجري  هي  جتميلية،  م�شاريع 

و�شارع  في�شل  امللك  ب�شارع  املزروعات 

بزراعة  وذلك  �شلمان،  بن  خليفة  ال�شيخ 

الظل،  اأ�شجار  من  �شجرة   300 من  اأكرث 

وذلك  القدم،  دوار  وت�شجري  وجتميل 

واأكرث  اجلهنمي  واأ�شجار  النخيل  بزراعة 

من 70 �شجرة متنوعة مبحيط الدوار.

دوار  جتميل  هي  امل�شاريع  وبقية 

ال�شطناعي  الع�شب  برتكيب  القلعة 

يف  لالأطفال  األعاب  وتوفري  والأحجار، 

كل من مم�شى ج�شر �شرتة وحديقة الزجن 

وحديقة ال�شيف، اإىل جانب تركيب اأر�شية 

اأبوغزال،  حديقة  األعاب  ملنطقة  مطاطية 

اخلدمات  ومباين  العامة  املرافق  وتاأهيل 

املاحوز  وحديقة  ال�شلمانية  حديقة  يف 

وحديقة العدلية وحديقة الوحدة.

اأمانة العا�صمة تنّفذ 8 م�صاريع جتميلية يف دي�صمرب املا�صي

حممد ال�شهلي

د. النعيمي:37 طالًبا مكفوًفا يف 

املدار�س احلكومية ونتائج اإيجابية يف دجمهم

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

على  البحرين  مملكة  حر�ض  والتعليم  الرتبية 

احلكومية،  املدار�ض  يف  املكفوفني  الطلبة  دمج 

وتوفري اآلت برايل للطلبة ومعلميهم، بالإ�شافة 

برونتو  واأجهزة  الناطقة  احلوا�شيب  اإىل 

اخلا�شة باملكفوفني.

وك�شف عن امتالك الوزارة لواحدة من اأكرب 

واللوحات  الكتب  لطباعة  املخ�ش�شة  املطابع 

جلميع  برايل  بطريقة  املكتوبة  الإر�شادية 

مرافق املدار�ض التي تطبق برنامج دمج الطلبة 

املكفوفني للبنني والبنات، يف 36 مدر�شة.

واأو�شح اأن اإدارة الرتبية اخلا�شة حتر�ض 

من  للجميع  والتعلم  التعليم  ا�شتمرارية  على 

جائحة  ظل  يف  ُبعد  عن  التعليم  اعتماد  خالل 

مبا  الدرا�شي  املحتوى  تن�شيق  مت  اإذ  كورونا، 

الب�شرية،  الإعاقة  ذوي  الطلبة  مع  يتنا�شب 

ورفعها  الرقمية  والإثراءات  الدرو�ض  واإعداد 

اآلية  واعتماد  التعليمية،  الوزارة  بوابة  على 

التقييم ال�شتثنائي يف التعامل مع الطلبة ذوي 

الإعاقة  طلبة  ومنهم  اخلا�شة،  الحتياجات 

الب�شرية.

النعيمي، يف ت�شريح  الدكتور ماجد  وقال 

اليوم  مبنا�شبة  )بنا(  البحرين  اأنباء  لوكالة 

العاملي للغة برايل الذي يوافق 4 يناير من كل 

اإيجابية  نتائج  البحرين حققت  اإن مملكة  عام، 

بعد  احلكومي،  التعليم  يف  املكفوفني  دمج  يف 

اأن وفرت لهم اخلدمات التعليمية املالئمة على 

املوؤهلني  واملعلمني  الدرا�شية  املناهج  �شعيد 

م�شتلزمات  من  وغريها  امل�شاندة  والأجهزة 

العديد  دمج  �شيا�شة  اإطار  وذلك يف  �شرورية، 

من فئات الحتياجات اخلا�شة؛ جت�شيًدا ملا ن�ض 

عليه د�شتور اململكة وقانون التعليم من اإلزامية 

توفري التعليم للجميع.

من  جمموعة  اأن  الوزير  واأ�شاف 

الخت�شا�شيني باإدارة الرتبية اخلا�شة يقومون 

مبتابعة برامج دمج ذوي الإعاقة الب�شرية يف 

املدار�ض احلكومية، والتي يقوم عليها عدد من 

املعلمني امل�شاندين الذين بلغ عددهم 19 معلًما 

ويقومون  التخ�ش�شات،  مبختلف  ومعلمة 

بزيارات ميدانية بالتعاون والتن�شيق مع املعهد 

لـ30 مدر�شة،  للمكفوفني  البحريني  ال�شعودي 

للطلبة  والإر�شادية  التعليمية  لتقدمي اخلدمات 

طالًبا   37 موؤخًرا  عددهم  بلغ  الذين  املكفوفني 

وطالبة من جميع املراحل التعليمية.

ال�شيخ حممد بن اأحمد خالل احل�ار مع معهد التنمية ال�شيا�شية عرب برنامج »زووم«
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بحجم يبلغ 100 مليون دينار وفائدة ن�صبتها 3.75%.. بور�صة البحرين:

الكتتاب املبا�صر يف الإ�صدار )22( ل�صندات التنمية احلكومية 

من  ابتداًء  اأنه  البحرين  بور�صة  اأعلنت 

وبناًء   ،2021 يناير   4 املوافق  اليوم  يوم 

البحرين  م�صرف  اأعلنها  التي  الدعوة  على 

البحرينيني  للم�صتثمرين  ميكن  املركزي، 

وغري البحرينيني الكتتاب مبا�صرة من خالل 

�صندات  اإ�صدار  بالبور�صة يف  الأويل  ال�صوق 

يبلغ  بحجم   )22( رقم  احلكومية  التنمية 

اأ�صدره  الذي  بحريني  دينار  مليون   100

م�صرف البحرين املركزي بالنيابة عن حكومة 

اأوامرهم  باإعطاء  وذلك  البحرين،  مملكة 

البحرين،  بور�صة  يف  امل�صجلني  للو�صطاء 

ومن ثم تداوله يف ال�صوق الثانوي من خالل 

من  والذي  اإدراجه  فور  البحرين  بور�صة 

املتوقع اأن يتم بتاريخ 24 يناير 2021.

يف  الكتتاب  فرتة  البور�صة  حددت  وقد 

امل�صجلني يف  الو�صطاء  من خالل  الطرح  هذا 

املوافق  الثنني  اليوم  من  ابتداًء  البور�صة 

املوافق  الأربعاء  يوم  حتى   2021 يناير   4

باب  فتح  �صيتم  باأنه  علًما   ،2021 يناير   6

من  الثالثاء  حتى  الأحد  يوم  من  الكتتاب 

ظهًرا   1:00 حتى  �صباًحا   09:30 ال�صاعة 

ويف يوم الأربعاء من ال�صاعة 09:30 حتى 

الأدنى  احلد  باأن  علًما  �صباًحا،   10:15

و�صيتم  للمكتتب.  �صند   500 هو  لالكتتاب 

مكتتب،  لكل  �صند   10000 تخ�صي�ص 

الن�صبة  باآلية  املتبقية  الطلبات  وتخ�صي�ص 

والتنا�صب.

ويبلغ حجم الإ�صدار 100 مليون دينار 

بحريني  دينار  قدرها  ا�صمية  بقيمة  بحريني 

 5 الإ�صدار  مدة  تبلغ  حني  يف  لل�صند،  واحد 

�صنوات ابتداًء من 10 يناير 2021 حتى 10 

ويبلغ  ال�صتحقاق(.  )تاريخ   2026 يناير 

خاللها  يتم  �صنوًيا،   %3.75 الثابت  العائد 

ت�صتحق  �صهور  �صتة  كل  الإ�صدار  فوائد  دفع 

يف 10 يناير و10 يوليو من كل عام خالل 

مدة الإ�صدار.

متثل �صندات التنمية احلكومية اأداة مالية 

بالنيابة  املركزي  البحرين  م�صرف  ي�صدرها 

عن حكومة مملكة البحرين. وت�صمن حكومة 

التنمية  �صندات  اإ�صدار  البحرين  مملكة 

احلكومية �صماًنا مبا�صًرا.

بعد �صنة ا�صتثنائية مل ي�صهد لها العامل مثياًل.. د. جواهري:

»جيبك« حتقق اأرقاًما قيا�صية يف الإنتاج والت�صدير

رئي�ص  جواهري  عبدالرحمن  الدكتور  ك�صف 

عن  البرتوكيماويات  ل�صناعة  اخلليج  �صركة 

الإنتاج  يف  قيا�صية  اأرقاًما  ال�صركة  حتقيق 

من  الرغم  على   ،2020 العام  خالل  والت�صدير 

اإثر  املا�صي  العام  �صهدها  التي  ال�صعبة  الظروف 

تف�صي جائحة كورونا.

من  الرغم  على  اإنه  جواهري  الدكتور  وقال 

التي  الكبرية  وال�صعوبات  التحديات  ج�صامة 

امل�صاريع  من  العديد  وتاأجيل  باإلغاء  ت�صّببت 

مل  الفريو�ص  هذا  اأن  اإل  والربامج،  والأن�صطة 

الإجنازات  حتقيق  اأمام  عائًقا  الوقوف  ي�صتطع 

ال�صركة  اعتادت  التي  املكت�صبات  على  والبناء 

حتقيقها يف كل عام، اإذ جنحت ال�صركة يف حتقيق 

اأرقام قيا�صية جديدة من اأهمها و�صولها اإىل اأعلى 

العام 2020  اليوريا خالل  �صماد  ملبيعات  �صعر 

على م�صتوى العامل، وذلك من خالل مبيعات �صهر 

دي�صمرب، اإذ مت الإ�صارة اإىل هذا الإجناز يف العديد 

من الن�صرات العاملية املتخ�ص�صة.

ال�صركة  حققتها  التي  الأرباح  عن  ومتحدًثا 

قد جنحت  ال�صركة  اإن  قال  ال�صعب،  العام  خالل 

من  الرغم  على  وذلك  جيدة  اأرباح  حتقيق  يف 

البرتوكيماويات  اأ�صواق  يف  انهيار  �صبه  حدوث 

وال�صناعات الأخرى مع بداية اجلائحة يف الن�صف 

النجاح  هذا  جاء  وقد   ،2020 العام  من  الول 

نتيجة للتزام ال�صركة بخف�ص تكاليف الإنتاج.

اأن  ال�صركة  رئي�ص  اأكد  نف�صه،  ال�صياق  يف 

ت�صدير  زيادة يف  ا  اأي�صً �صهدت  امل�صانع  عمليات 

املنتجات بن�صبة 9.98% مقارنة بخطط الت�صدير 

بعد   %5.65 مقدارها  بزيادة  اأي   ،2020 لعام 

ال�صيانة  تاأجيل  ب�صبب  الإنتاج  زيادة  ا�صتثناء 

الإنتاج  يف  زيادة  امل�صانع  حققت  كما  الدورية، 

لعام  الإنتاج  مبيزانية  مقارنة   %9.76 بن�صبة 

ا�صتثناء  بعد   %2.93 ن�صبتها  بزيادة   ،2020

الدورية  ال�صيانة  تاأجيل  ب�صبب  الإنتاج  زيادة 

ال�صاملة، كما بلغ اإجمايل الإنتاج جلميع منتجات 

بلغ  حني  يف  طن،  مليون   43 ال�صركة  م�صانع 

اإجمايل ال�صادرات 36 مليون طن وذلك منذ العام 

.1985

كما اأعرب الدكتور جواهري عن �صروره البالغ 

ال�صركة يف جمال  التي حققتها  املب�صرة  بالنتائج 

حتقيق  من  ال�صركة  متّكنت  اإذ  املهنية،  ال�صالمة 

 33419535 بلغت  ال�صالمة  يف  قيا�صية  اأرقام 

�صاعة خالية من وقوع احلوادث، فقد بلغ معدل 

وبالإ�صافة   ،%100 بامل�صانع  العمل  ا�صتمرارية 

الإنتاج  من  يوًما  اليوريا 981  اإكمال م�صنع  اإىل 

ا  اليومي امل�صتمر، وهو رقم قيا�صي جديد متخطي�صً

بذلك الرقم القيا�صي ال�صابق وهو 941 يوًما الذي 

حتقق يف عام 2012، كما اأنهى م�صنع امليثانول 

987 يوًما من الإنتاج اليومي امل�صتمر اإذ ُيعد هذا 

ال�صابق 961 يوًما  الرقم  الرقم قيا�صًيا، فقد كان 

اأن  اإىل  م�صرًيا  عام 2012،  ت�صجيله يف  الذي مت 

على  يبعث  اإجناًزا  ُيعد  ال�صدد  هذا  ما حتقق يف 

الفخر، خا�صة يف مثل هذه الظروف ال�صتثنائية 

لي�ص على �صعيد الأرقام اجلديدة فح�صب، بل كذلك 

احلفاظ  ال�صركة يف  �صيا�صات  على �صعيد جناح 

على �صالمة منت�صبيها باعتبارهم ثروتها احلقيقية 

وقاعدة جناحاتها املتوالية.

وعلى �صعيد اجلوائز، قال الدكتور جواهري 

غري  الظروف  رغم  ا�صتمرت  قد  ال�صركة  اإن 

امل�صبوقة يف ح�صد اجلوائز وحتقيق التمّيز على 

جميع م�صتويات العمل، م�صيًفا اأن ال�صركة متلك 

حافظوا  الذين  والعامالت  العاملني  من  نخّبة 

عليها يف اأحلك الظروف، خا�صة اأن هذه اجلائحة 

العر�ص  موازين  على  بظاللها  األقت  قد  العاملية 

على  الكبري  تاأثريها  وتركت  العامليني،  والطلب 

مل  ذلك  كل  اأن  اإل  الإنتاجية،  والطاقات  الأ�صعار 

على  ومنت�صبيها  ال�صركة  اإ�صرار  اأمام  عائًقا  يكن 

وحتقيق  الدوؤوب  والعمل  اجلهد  بذل  موا�صلة 

اجلوائز.

البحرين تت�صّلم رئا�صة مركز التحكيم التجاري لدول التعاون 
املكلف  العام  الأمني  ك�صف 

لدول  التجاري  التحكيم  ملركز 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

نا�صر  القرار(  )دار  العربية 

البحرين  مملكة  اأن  املقهوي 

من  بدًءا  املركز  رئا�صة  �صتت�صلم 

دي�صمرب   31 وحتى  يناير   1

رئا�صة  انتقال  اأن  مبيًنا   ،2021

اإىل  ر�صمًيا  املركز  اإدارة  جمل�ص 

مملكة البحرين بحكم اأن رئا�صة 

املركز دورية  الإدارة يف  جمل�ص 

با�صتالم  معمول  هو  ملا  وفًقا 

الأحرف  لرتتيب  وفًقا  املنا�صب 

جمل�ص  دول  لأ�صماء  الأبجدية 

ممثل  اأن  اإىل  واأ�صار  التعاون. 

مملكة البحرين يف املركز �صامي 

حممد �صريف زينل ُيعد من اأبرز 

وال�صخ�صيات  الأعمال  رجال 

البحرين.  مملكة  يف  القيادية 

جمل�ص  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

اإدارة املركز رقم )78( عن ُبعد، 

املهريي  هالل  حممد  برئا�صة 

)ممثل  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

املتحدة(،  العربية  الإمارات 

زينل  �صريف  حممد  �صامي 

مملكة  )ممثل  الرئي�ص  نائب 

علي  فهد  امل�صت�صار  البحرين(، 

العربية  اململكة  )ممثل  العمري 

البدر  �صعود  بدر  ال�صعودية(، 

الدكتور  الكويت(،  دولة  )ممثل 

ثاين  اآل  علي  بن  ثاين  ال�صيخ 

بن  ر�صا  قطر(،  دولة  )ممثل 

�صلطنة  )ممثل  �صالح  اآل  جمعة 

العام  الأمني  وبح�صور  عمان(، 

وال�صكرترية  املقهوي  نا�صر 

وداد  الإدارة  ملجل�ص  التنفيذية 

العبداهلل. 

انتقال  اإىل  املهريي  واأ�صار 

مركز  اإدارة  جمل�ص  رئا�صة 

جمل�ص  لدول  التجاري  التحكيم 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

مملكة  اإىل  ر�صمًيا  القرار«  »دار 

نائب  ومن�صب  البحرين، 

الرئي�ص اإىل ممثل اململكة العربية 

علي  فهد  امل�صت�صار  ال�صعودية 

معمول  هو  ملا  وفًقا  العمري 

لرتتيب  وفًقا  املنا�صب  باإ�صتالم 

دول  لأ�صماء  الأبجدية  الأحرف 

جمل�ص التعاون. 

نا�صر املقهوي

»الربكة الإ�صالمي« يح�صد جائزتني 

مرموقتني من جوائز اخلدمات امل�صرفية لالأفراد

اإحدى  الإ�صالمي،  الربكة  بنك  اأعلن 

يف  الرائدة  البحرينية  املالية  املوؤ�ص�صات 

ح�صوله  الإ�صالمية،  امل�صرفية  جمال 

اإ�صالمي  جتزئة  بنك  »اأف�صل  جائزة  على 

للم�صوؤولية الجتماعية يف مملكة البحرين 

منتج  »اأف�صل  وجائزة   »2020 لعام 

اإ�صالمي للخدمات امل�صرفية لالأفراد )جانب 

الأ�صول( لعام 2020 عن متويل متكني«، 

جوائز  من  ال�صاد�صة  الن�صخة  �صمن  وذلك 

لالأفراد  الإ�صالمية  امل�صرفية  اخلدمات 

)IRBA( التي ُعقدت افرتا�صًيا بتاريخ 15 

دي�صمرب 2020، وُبثت على الهواء مبا�صرة 

عرب عدة قنوات اإلكرتونية.

الأعمال  رواد  متكني«  »متويل  مُيّكن 

متويل  مع  اأكرب  ب�صكل  اأعمالهم  تطوير  من 

-املتوافق  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 

بنك  من  الإ�صالمية-  ال�صريعة  اأحكام  مع 

الربكة الإ�صالمي بال�صراكة مع متكني.

عبداهلل  حمد  �صرح  املنا�صبة،  وبهذه 

الربكة  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  العقاب 

يف  »نحر�ص  قائالً:  البحرين  الإ�صالمي 

الإ�صالمي على تطوير خدماتنا  بنك الربكة 

متطلبات  لتلبية  دائم  ب�صكل  امل�صرفية 

عمالئنا الأعزاء، وتعك�ص هذه اجلهود مدى 

ثقتهم  وك�صب  ر�صاهم  بتحقيق  اهتمامنا 

بح�صولنا  جًدا  ونعتز  للبنك.  وولئهم 

اإ�صالمي  جتزئة  بنك  »اأف�صل  جائزة  على 

للم�صوؤولية الجتماعية يف مملكة البحرين 

املوؤ�ص�صة  هذه  قبل  من   »2020 لعام 

ملوا�صلة  حمفًزا  دافًعا  ونعتربه  املرموقة، 

تعزيز حمفظة التجزئة لدينا وكذلك ابتكار 

تقدمي  بجانب  ُم�صافة،  قيمة  ذات  منتجات 

مع  املتوافقة  امل�صرفية  اخلدمات  اأف�صل 

اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية«.

غرفة البحرين: �صرورة اللتزام بقرار الفح�ص 

الدوري للعاملني للمحافظة على ال�صحة العامة

مع  بالتعاون  البحرين  غرفة  نظمت 

عن  -ُعقد  مفتوًحا  لقاًء  ال�صحة  وزارة 

ُبعد- للتعريف باأحكام القرار الوزاري رقم 

الفح�ص  تنظيم  ب�صاأن   ،2020 ل�صنة   15

التجارية  املحال  يف  للعاملني  الدوري 

وال�صناعية ذات العالقة بال�صحة العامة. 

التنفيذي  الرئي�ص  اللقاء  افتتح  وقد 

اأثنى  الذي  ال�صرت  اإبراهيم  �صاكر  للغرفة 

املبذولة  املخل�صة  الوطنية  اجلهود  على 

جميع  ومنت�صبي  الطبية  الكوادر  قبل  من 

اجلائحة،  تف�صي  ملكافحة  الداعمة  اجلهات 

م�صيًدا يف الوقت ذاته بالدور املحوري الذي 

الهيئة  جانب  اإىل  ال�صحة  وزارة  به  تقوم 

الوطنية للمهن واخلدمات ال�صحية )نهرا( 

و�صمان  العامة  ال�صحة  على  للمحافظة 

يف  واملقيمني  املواطنني  و�صالمة  �صحة 

للتعاون  الغرفة  ا�صتعداد  موؤكًدا  اململكة، 

وتوحيد اجلهود مع كافة اجلهات لتحقيق 

م�صلحة  ت�صب يف  التي  امل�صرتكة  الأهداف 

الوطن واملواطنني. 

مرمي  الدكتورة  اأعربت  جانبها،  من 

العامة  لل�صحة  امل�صاعد  الوكيل  الهاجري 

الغرفة  بوزارة ال�صحة عن اعتزازها بدور 

الوقت  م�صيدًة يف  اخلا�ص،  للقطاع  كممثل 

نف�صه بالتعاون الدائم وامل�صتمر القائم بني 

الغرفة والوزارة لتحقيق الأهداف امل�صرتكة 

وت�صهيل التوا�صل مع ال�صارع التجاري. 

امل�صت�صار  ا�صتعر�ص  اللقاء  وخالل 
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التجارية  املحال  الذي يحدد  ل�صنة 2020 

العامة،  بال�صحة  العالقة  ذات  وال�صناعية 

وت�صنيع  ال�صالونات  حمال  ت�صم  والتي 

التجميلية  امل�صتح�صرات  بيع  اأو  تعبئة  اأو 

مبجال  متعلقة  واأخرى  التدليك،  واأماكن 

وت�صنيع  وتداول  بيع  وت�صمل  الأغذية 

�صرًحا  قّدم  كما  الأغذية.  وتقدمي  وتعبئة 

خمت�صًرا عن القرار رقم 15 ل�صنة 2020 

الدوري  الطبي  الفح�ص  تنظيم  ب�صاأن 

والتجارية  ال�صناعية  املحال  يف  للعاملني 

والذي  العامة،  بال�صحة  العالقة  ذات 

مبوجبه �صتطبق اإلزامية اإجراء فح�ص طبي 

وال�صناعية  التجارية  املحال  يف  للعاملني 

ذات العالقة بال�صحة العامة كل �صنتني. 

جناة  الدكتورة  اأو�صحت  جانبها،  من 

العامة  ال�صحة  اإدارة  مدير  اأبوالفتح 

ل�صنة   15 رقم  القرار  اأن  ال�صحة  بوزارة 

هذا  مطلع  التنفيذ  حيز  �صيدخل   2020

�صوء  يف  تطبيقه  وياأتي   ،2021 العام 

مملكة  به  تقوم  الذي  والهتمام  احلر�ص 

املبذولة  اجلهود  تعزيز  جتاه  البحرين 

اأفراد  جميع  و�صالمة  ب�صحة  لالهتمام 

القرار  اأن  مو�صحة  البحريني،  املجتمع 

وهي  رئي�صة،  اأهداف   4 لتحقيق  يهدف 

الأغذية  جمال  يف  العاملني  �صالمة  �صمان 

الأ�صحاء،  زمالئهم  وحماية  وال�صالونات 

للمواطنني  وال�صالمة  ال�صحة  وتعزيز 

الأغذية  قطاع  مع  املتعاملني  واملقيمني 

والأمرا�ص  املخاطر  وتقليل  وال�صالونات، 

املنقولة عن طريق الغذاء، وتخفيف الأعباء 

احلالت  عالج  على  املرتتبة  والتكاليف 

املر�صية الناجتة ب�صبب مر�ص العاملني.

وفاء  الدكتورة  ا�صتعر�صت  فيما   

باللجان  عائلة  طبيب  ا�صت�صاري  اجلودر 

خطوات  الوافدة  العمالة  وفح�ص  الطبية 

للعاملني،  الطبي  الفح�ص  مواعيد  حجز 

البوابة  طريق  عن  اإمتامها  ميكن  والتي 

الوطنية للحكومة اللكرتونية، كما تطرقت 

لأنواع ور�صوم الفحو�صات، م�صريًة اإىل اأن 

م�صت�صفيات  يف  �صتتم  الطبية  الفحو�صات 

ومراكز خا�صة.

حمد العقاب



رًدا على وزارة الرتبية والتعليم: ردكم ال يجيب عن النقاط املذكورة يف التظلم

تطّرقتم  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اإىل 

يف ردكم اإىل العالمة الق�صوى التي حققها 

اأن الوزارة مل تلحظ  الطالب، وفيما يبدو 

الق�صوى  العالمة  حقق  قد  الطالب  اأن 

وهي  املواد،  جميع  يف   )AS(  12 لل�صنة 

�صهادة  تو�صحه  )كما   A+ يوجد ال  اإذ   A
من منحه %100  املرفقة(. وبدالً  املدر�صة 

األي�س يف ذلك  منحته الوزارة 89% فقط، 

اأرجو  الطالب؟  حق  يف  واإجحاف  ظلم 

االإجابة عن هذا ال�صوؤال حتديًدا!

 اأنا اأتفهم وقوع مثل هذا اخلطاأ، اإذ اإن 

ما،  نوًعا  غريب  الربيطاين   ASالـ نظام 

ولكن ما ال اأفهمه رف�س ت�صحيح اخلطاأ، اإذ 

اإن ذلك ال يقلل، بل يرفع من �صاأن الوزارة.

ال�صوؤال الثاين، وهو اأن الوزارة ذكرت 

الن�صبة  اعتمدت  اأنها  املعادلة  �صهادة  يف 

هو  )كما  للطالب  املدر�صة  منحتها  التي 

مبنّي يف �صهادة الوزارة املرفقة(، يف حني 

اأنها نق�صتها وخف�صت الن�صبة من %100 

اىل 94.9%. هل هذا الفعل مقبول مهنًيا؟ 

اأرجو االإجابة!!

اأو  اأ�صتبعد ح�صول خطاأ هنا  ال  كذلك 

الوزارة  �صاأن  من  ينتق�س  ال  وهذا  هناك، 

يف �صيء، ولكن ما ال اأفهمه هو عدم االإقرار 

باخلطاأ واإ�صالحه!

املواطنني،  مب�صتقبل  يتعلق  املو�صوع 

التدقيق  يف  ق�صوى  جدية  وي�صتحق 

والتحقيق.

�صمو  حكم  يف  ثقتي  اأكّرر  واأخرًيا، 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل 

ورعاه يف االأمر!

البيانات لدى املحرر
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�سكان يف منطقة �سار ينا�سدون �ساحب ال�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء:

مقاهي ال�سي�سة تقلقنا وتق�ّس م�ساجعنا وتقّدمنا ب�سكاوى دون جدوى
�صار جممع رقم 571، وهي �صكوى  اأهايل منطقة  �صكوى ومنا�صدة من 

حول تزايد اأعداد املقاهي التي تقدم ال�صي�صة و�صط االأحياء ال�صكنية يف املنطقة 

ما �صّبب االنزعاج والقلق الأهايل هذه املنطقة من حالة الفو�صى واالزدحام، 

واالأهم هو االأدخنة والروائح الكريهة وما يرتتب على ذلك من اأ�صرار �صحية 

كل  ح�صاري  غري  وب�صكل  احلائط  بعر�س  �صربت  واأطفالهم  املنطقة  الأ�صر 

ال�صوابط التي كانت تنعم بها منطقة �صكنية مل تعرف اإال الهدوء وال�صكينة، 

ما ا�صطر ممثلني عن اأهايل املنطقة اإىل اللجوء اىل اجلهات املعنية عدة مرات، 

اآملني منها اال�صتجابة والتحّرك الفوري للنظر يف هذا الو�صع ونقل املقاهي 

خارج النطاق ال�صكاين؛ التزاًما باال�صرتاطات التنظيمية والبئية وال�صحية، 

وما هو خمطط لهذه املنطقة كمنطقة �صكنية ولي�صت منطقة جتارية، ومما 

يوؤ�صف له اأن كل ذلك مت دون جدوى، وهو االأمر الذي ي�صطرنا نحن اأهايل 

املنطقة اىل منا�صدة �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء لو�صع حد 

ملعاناة اأهايل املنطقة وانزعاجهم مما اأ�صبح يجري يف منطقة �صكناهم، بل يف 

عقر دارهم، مبدين كل ثقة يف اأن �صموه -كما عهدناه- لن يتوانى يف اإ�صدار 

توجيهاته اىل اجلهات املخت�صة لو�صع احللول احل�صيفة واجلذرية والنهائية 

وال�صريعة لهذه امل�صكلة. 

ميكن  مبا  ننعم  كنا  املنطقة  و�صكان  اإننا  املنطقة:  اأهايل  ممثلو  قال 

املدرو�س  التخطيط  املرتكزة على  الع�صرية  ال�صكنية  للمنطقة  مثاالً  اعتباره 

بعيد املدى، الذي ياأخذ يف االعتبار الفوا�صل بني املنطقة ال�صكنية واالأخرى 

التجارية، وعا�س اأهايل املنطقة �صنني طويلة ينعمون باالأمن واالأمان، والهدوء 

وال�صكينة، مبناأى عن كل ما هو �صاخب ومثري لل�صو�صاء واالإزعاج والتلوث، 

ولكن تلك ال�صورة انقلبت راأ�ًصا على عقب، فمنطقتنا التي كانت يوًما هادئة 

و�صّيدنا فيها بيوت العمر مل تعد كما كانت، والتو�ّصع الذي �صهدته مل يعد 

الرتخي�س  قادر منطقة جتارية جّراء  بقدرة  اأ�صبحت منطقتنا  ُيطاق عندما 

الأعداد كبرية من املقاهي، ويرتادها الكثري من ع�صاق ال�صي�صة واالأرجيلة التي 

ال تفرز �صوى الغيوم ال�صوداء القامتة، والتي متتد حتى �صاعات متاأخرة ت�صل 

حتى مطلع الفجر يف كثري من االأحيان.

مع  وتوا�صلنا  العالقة،  ذات  الر�صمية  اجلهات  اىل  ب�صكاوى  تقدمنا  لقد 

اأ�صحاب املقاهي على االأقل للتخفيف من معاناة ما نحن فيه والو�صول اىل 

حل معقول، وانتظرنا وطال انتظارنا دون جدوى ولالأ�صف ال�صديد، وعليه 

وبعد ا�صتنفاد كل ال�صبل املمكنة، فاإننا نلجاأ اىل �صاحب ال�صمو امللكي ال�صيخ 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء املوقر يف خدمة مملكتنا 

اأهايل املنطقة  الغالية، منا�صدينه النظر يف هذا ال�صكوى وو�صع حد ملعاناة 

وي�صتنجدون  �صوب،  كل  من  يومًيا  حتا�صرهم  الدخان  �صموم  باتت  الذين 

تقلقنا  اأ�صبحت  التي  امل�صكلة  لهذه  نهائي  بو�صع حد  اأوامره  الإ�صدار  �صموه 

نحن اأهايل املنطقة ب�صار بكل ما يعنيه القلق.

 وجّدد اأهايل املنطقة ثقتهم الكاملة يف �صاحب ال�صمو ويل العهد رئي�س 

الوزراء بالنظر يف هذه امل�صكلة، وتوجيه اجلهات املعنية ملعاجلتها واإعادة 

االأمور اىل ن�صابها ال�صحيح من زاوية ت�صنيف املنطقة كمنطقة �صكنية، وما 

ي�صتتبع ذلك من التزامات وم�صتوجبات. 

 عنهم/ نبيل عبدالـله الزين

غّيت موقع طلبي االإ�سكاين 

فكان جزائي وقف »بدل ال�سكن«

م�صكلتي تكمن مع وزارة االإ�صكان، اإذ اإنها 

قامت باإيقاف بدل ال�صكن عني من �صنة 2018 

ُيذكر،  ل�صبب  ال  العامن  هذا  من  اليوم  هذا  اىل 

موقع  بتغيري  طالبت  اأنني  فقط  ذنبي  اإمنا 

مدينة  اىل  �صلمان  مدينة  من  ال�صكني  طلبي 

ال�صرطان،  زوجتي مبر�س  ملر�س  احلد  �صرق 

وبقرار من جلنة الوزارة مت حتويلي اىل منطقة 

�صرق احلد، ولكن مع االأ�صف كان جزائي وقف 

بدل ال�صكن طوال تلك املدة!

ي�صر  الأنه  القرار  هذا  اىل  النظر  نرجو 

منر  التي  االأيام  هذه  يف  ا  خ�صو�صً باملواطن، 

وبدل  تبعاتها،  يعي  اجلميع  بظروف  فيها 

املعي�صي  العبء  هذا  من  كثرًيا  يخفف  ال�صكن 

على املواطن.

البيانات لدى املحرر

اأنا�سد وزير 

االإ�سكان تلبية طلبي

يتلّخ�س مو�صوعي بوجود طلب يل وهو 

قر�س بناء من االإ�صكان، ولكن لالأ�صف مل يتم 

مار�س  ب�صهر  تقدميه  رغم  الطلب  هذا  تلبية 

2020 واعتماده بتاريخ يوليو 2020، لذلك 

مل اأجد �صوى �صحيفتكم الغراء ملنا�صدة وزير 

البناء؛  الطلب و�صرف قر�س  لتلبية  االإ�صكان 

ال�صكن  من  بداية  عائلتي  مع  لت�صرري  وذلك 

يف �صقة �صغرية ال تكفي العائلة املكونة من 5 

اأ�صخا�س، اإ�صافة لتكبدي مبالغ كبرية ل�صراء 

االأر�س املراد بناوؤها من هذا القر�س.

قيادة  توليه  ملا  طلبي  بتلبية  اأمل  وكلي   

مملكة البحرين من اهتمام باملواطن، واأنا على 

تاأخري ملواطن  بهكذا  باأنها ال تر�صى  تام  يقني 

يف اأم�ّس احلاجة لذلك.

البيانات لدى املحرر

ال�سمنة اأقعدتني واأمتنى اإجراء عملية »حتويل امل�سار«

بداية اأتقدم اإىل وزارة ال�صحة بخال�س ال�صكر والتقدير، طالًبا من وزيرة ال�صحة �صخ�صًيا النظر يف مو�صوع اإجراء 

عملية حتويل امل�صار ب�صبب ال�صمنة الزائدة التي اأقعدتني، وال اأ�صتطيع احلركة، اإذ مت حتويلي اإىل هذه العملية يف عام 

2017، وقد اأجريت الفحو�صات يف عام 2019، وقد قيل يل اإنه �صوف يتم االت�صال بي، اإال اأن �صيًئا مل يتم وما زلت اأنتظر 

اأمرا�س القلب  اإذ اأعاين من  ات�صالهم، علًما اأن و�صعي ال�صحي يتفاقم يوًما بعد يوم واأمرا�س ال�صمنة بداأت حتا�صرين، 

وال�صكري وال�صغط، لذلك اأرجو اإنقاذي مما اأنا فيه، ولكم مني جزيل ال�صكر والعرفان.

البيانات لدى املحرر

الب�سر والب�سية

هناك  ولكن  واأفكار،  اأ�صعار  من  قيل  ما  العني  يف  قيل 

اأال  وعظمتها،  اأهميتها  برغم  الب�صر  لغالب  تظهر  ال  نعمة 

وهي الب�صرية، فالب�صرية هي عني خفية يف �صمري ومكنون 

�صاحبها، عني ال يراها اإال من رزقها هو اهلل �صبحانه وتعاىل، 

فريى بها الدنيا بروؤية فيها الكثري من املعاين وال�صفافية، 

فهو يرى بقلبه وت�صانده يف ذلك عينه وباقي حوا�صه، فكيف 

به اأن يكون ذا ب�صرية من يرى احلق باطال ويرى الباطل 

حقا؟ واإن زرع الباطل فيه زرعا اأو بقي فيه دهرا ال ين�صاه، 

فيها  وتنتف�س  ب�صريته  فيها  ت�صتيقظ  حلظة  من  اأفلي�س 

فطرته فريى اأن اهلل حق؟ عظيمة وجليلة هي نعم اخلالق 

جل وعال علينا نحن الب�صر، فالب�صر نعمة عظمتها ظاهرة 

بجالء وال يختلف على ذلك اثنان، فالعني هي تلك البوابة 

وتتكون  الكون،  نرى  خاللها  من  التي  الوا�صعة  الرئي�صة 

من خاللها االنفعاالت واالنطباعات وردود االأفعال، وذلك 

الباقية، وكيف يكون ذا ب�صرية  التكامل مع احلوا�س  بعد 

اإليه خريا،  املمدودة  اليد  يقدر  وال  وال مييز  يعرف  ال  من 

في�صتنكرها وينكر ح�صيلها، بل ويع�صها من�صرفا عنها؟!

معروف  ال  ملن  حوا�صه  وكل  يديه  وكلتا  ب�صره  ميد   

اإال �صرا وغدرا، في�صكره ويكّن  لديه عنده، وال ينتظر منه 

له العرفان واجلميل حتى يغدو له عبدا، فاأنى له الب�صرية 

من ال يعرف وال مييز بني ما�س �صقيل وح�صى ثقيل؟ بني 

�صديق طاهر وعدو جائر؟ وكيف به اأن يكون ذا ب�صرية من 

يرى بعينه ويلم�س بحوا�صه جميل اخللق وعظيم االإبداع 

ودقة النظام يف مناحي الكون ال�صا�صع حوله، ثم يعزو ذلك 

اإىل غري ذي حكمة  اإىل غري ذي عقل وتدبري،  كله وين�صبه 

وكيف  الب�صرية؟  اأو  الب�صر  من  �صيء  ذلك  اأيف  وتقدير؟ 

يكون ذا ب�صرية من يعامل النا�س على مظاهرهم فيحرتم 

من عنده ويحتقر من لي�س عنده من ماديات احلياة الزائفة، 

ويجّل من يلب�س فاخر الثياب ويحط من قدر من ال يلب�س 

فاخرها! وكيف يكون ذا ب�صرية من ياأمن عدوه جانبه ومن 

ال ي�صلم اأخاه �صره ومكره؟

اإن الب�صرية هي قلب ولب االإن�صان، وهي بقعة طاهرة 

قلب  يف  نور  هي  بل  القلب،  يف  نور  هي  م�صيئة،  �صادقة 

اإال يف قلب موؤمن يوؤمن بالنور،  اأن توجد  موؤمن وال ميكن 

اهلل  لنور  وانعكا�س  امتداد  فهي  واالأر�س  ال�صماوات  نور 

لي�صع  املوؤمن  قلب  ومنتهاه  ال�صماء  مبداأه  نور  عبده،  على 

بجالء  حوله  ومن  حوله  ما  فريى  وحقا  و�صياء  نورا 

مل  اأمر  فاأي  ب�صره،  قبل  ببو�صلته  ب�صريته  يرى  و�صفاء، 

ت�صتعن ومل ت�صتدع له هذا الوعي فيك فلن يو�صلك اإىل �صوء 

فاللهم  الدروب،  بك  وت�صيع  ال�صبل  �صت�صتتك  بل  ال�صبيل، 

متعنا باأب�صارنا واأنر ب�صائرنا واجعلها الوارث منا بف�صلك 

العظيم علينا يا نور اأحييت به قلوبنا واأ�صاأت به دروبنا.

النا�سط االجتماعي

�سالح بن علي

اأحمل درجة البكالورو�س بتخ�س�س 

االأ�سعة واأرغب يف خدمة وطني

اأنا مواطنة بحرينية خريجة 2016، اأمتمت درا�صتي 

للح�صول  اخلا�س  ح�صابي  على  البحرين  مملكة  خارج 

على درجة البكالوريو�س بتخ�ص�س االأ�صعة، اإذ اإن �صهادة 

واأردت  البحرين،  مملكة  يف  موجودة  كانت  فقط  الدبلوم 

التخرج  وبعد  الغايل،  بالدي  ا�صم  الأرفع  البكالوريو�س 

الطلب  بتجديد  وقمت  املدنية  اخلدمة  ديوان  يف  قدمت 

ا يف وزارة  اأي�صً االإلكرتوين، وقدمت  املوقع  �صنتني يف  كل 

حمد،  امللك  وم�صت�صفى  الع�صكري  امل�صت�صفى  ويف  ال�صحة 

لرئي�س  ر�صالة  اأر�صلت  كما  توظيفي،  يتم  مل  االآن  واإىل 

ديوان اخلدمة املدنية، وبعثت بر�صالة اإىل وزيرة ال�صحة 

من  واأنا  ا،  اأي�صً رد  اأي  اأتلَقّ  ومل  ال�صحة  وزارة  ولوكيل 

اأراجع طلب توظيفي ولكن ال  اأن  حقي كمواطنة بحرينية 

اأي جهة  اإىل  اأعرف  الوزارات وال  قبل  اأي ردود من  يوجد 

ر�صمية اأجلاأ، ونا�صدت الأكرث من مرة يف اجلرائد ومت الرد، 

الدوائر احلكومية،  اإحدى  ولكن دون نتيجة لتوظيفي يف 

ا اأن عائلتي متر بظروف �صعبة. خ�صو�صً

اإذ  �صنوات،   4 خربة  لدّي  اأن  عليكم  يخفى  ال  كما 

عملت يف م�صت�صفيات القطاع اخلا�س و�صاركت يف برامج 

يف  كذلك  ال�صحية،  املراكز  ببع�س  التوعوية  احلمالت 

املوؤ�ص�صة امللكية االإن�صانية الأكرث من مرة، لذلك األتم�س من 

�صموكم الكرمي م�صاعدتي يف احل�صول على وظيفة بح�صب 

املواطن  دعم  يف  امل�صتمرة  جهودكم  لك  مقدرة  تخ�ص�صي، 

جزيل  مع  والعافية  ال�صحة  دوام  لك  متمنية  البحريني، 

ال�صكر واالمتنان.

البيانات لدى املحرر

اأ�سكن باالإيجار منذ

 10 �سنوات وحلمي وحدة �سكنية

اأنا مواطن بحريني متقاعد، اأقطن وعائلتي املكونة من 

يف  واالأبناء  الع�صرين  �صن  ثالث يف  البنات  -من  اأفراد   8

عمر الـ16، و19- يف بيت متهالك و�صغري جًدا باالإيجار 

اأن االأبناء كربوا وهم يف  منذ 10 �صنوات، واجلميع يعي 

البنات،  اأجل عزلهم عن  من  املراهقة وال يوجد غرف  �صن 

لذلك اأنا�صد املعنيني بوزارة االإ�صكان النظر اإىل اأقدمية طلبنا 

االإ�صكاين الذي يعود للعام 2006، والعمل على تخ�صي�س 

توزيع  مت  اأنه  علًما  �صلمان،  مدينة  يف  لنا  �صكنية  وحدة 

اأقدمية  من  الرغم  على  حديثة  لطلبات  ال�صكنية  الوحدات 

طلبي االإ�صكاين اليوم بعد هذه املدة للح�صول على وحدة 

�صكنية، ولكم كل ال�صكر والتقدير.

البيانات لدى املحرر

طلبي االإ�سكاين منذ 2003 

والوزارة األغت الطلب وعالوة ال�سكن

منذ  االإ�صكان  وزارة  يف  طلب  يل  بحريني  مواطن  اأنا 

2003 وحدة �صكنية، ومل تثمر جهودي يف مراجعة وزارة 

االإ�صكان للح�صول على البيت املوعود، فعند اقرتاب موعد 

ا مت اإيقاف عالوة ال�صكن، وراجعت  ت�صليمي البيت افرتا�صً

اإيقاف  ثم  الطلب  ومت جتميد  جدوى،  دون  ولكن  الوزارة 

الطلب!

لذا اأرجو ممن يهّمه االأمر تفعيل طلبي، اإذ اإين م�صتاأجر 

وحتى  والقرو�س،  االإيجار  واأثقلني  واأوالدي،  اأنا  ل�صقة 

يلتحق بقية اأوالدي يف التعليم، اإذ ا�صطر بع�صهم لل�صفر 

ل�صيق ال�صكن وقلة ما يف اليد من حيلة.

يف  دوركم  مثمًنا  ال�صاأن،  بهذا  معي  تعاونكم  �صاكًرا 

هذه  يف  خا�صة  جانبه،  اإىل  والوقوف  املواطن  خدمة 

الظروف ال�صعبة، ودمتم يف حفظ اهلل ورعايته.

البيانات لدى املحرر
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�ضعيد احلمد

اأبعاد

بدر عبدامللك

دعوات خطرية �ضدرت من متعلمني 

بل ومن اأطباء تدعو لعدم اأخذ اللقاح

قناة اجلزيرة داأبت منذ ن�ضاأتها على بث الأكاذيب 

والإ�ضاعات على دول جمل�س التعاون و�ضعبها

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

املحرق اأم املدن

 مل تكن املرة الأوىل ولن تكون الأخرية التي تهاجم فيه قناة الفتنة 

الهجمات  اآخرها  كان  والتي  البحرين،  مملكة  القطرية  اجلزيرة«  »قناة 

داأبت  القناة  فهذه  املحرق..  حمافظة  �شرطة  مديرية  على  والفرتاءات 

منذ اإن�شائها على خلق حالة من النق�شام والعزلة بني اأهايل قطر وكافة 

�شعوب جمل�س التعاون اخلليجي، م�شتهدفة كذلك ما يربط اأهايل البحرين 

وخا�شة اأبناء املحرق من حمبة ومعزة و�شلة قرابة ودم مع اإخوانهم يف 

اإ�شاءة  اأي  اأمام  الأيدي  اأهايل املحرق لن يقفوا مكتويف  اأن  قطر، موؤكدين 

ململكة البحرين مبدنها وقراها.

وكلنا اأمل اأن يعرب اإخواننا واأ�شقاءنا يف قطر عن ا�شتيائهم لتجاوزات 

اإل كل الرتحاب  القناة امل�شللة والذين مل يجدوا يف املحرق واأهلها  هذه 

والتقدير وح�شن ال�شيافة يف بيوتها واأ�شواقها وبني عوائلها، م�شيفا اأن 

قطر  باأهايل  املعا�شر  تاريخنا  وحتى  الزمان  قدمي  ومنذ  رحبت  املحرق 

املعروفني والذين ف�شلوا ال�شتقرار باملحرق التي كانت ومنذ القدم فاحتة 

قلبها ومغا�شاتها لكل اأبناء اخلليج العربي ومل تبخل عليهم حتى بلآلئها 

التي يف قاع البحر، ومن هنا فاإننا نطالب اأهايل قطر برف�س هذه القناة 

التي ت�شيء للعلقات الوطيدة بني ال�شعبني ال�شقيقني.

ومل يكن بالغريب ول املعيب اأن ي�شدر اأهايل املحرق ال�شماء با�شمهم 

بياًنا يو�شلونه اإىل العامل اأجمع واإىل ال�شعب القطري ال�شقيق على وجه 

اخل�شو�س مفاده اأن املحرق التي ت�شرفت باإطلق ح�شرة �شاحب اجلللة 

املدن  اأم  لقب  عليها  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

واملدر�شة الوطنية وقرة عني جللته، لن تقبل مطلًقا باأي اأكاذيب تن�شرها 

هذه القناة امل�شللة. 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عنه  عربرَّ  ما  وهذا 

خليفة ويل العهد الأمني رئي�س الوزراء عن اعتزازه خلل اجتماع �شموه 

قبل اأيام باأهايل املحرق واعتزازه بروحهم الوثابة يف والدفاع عن الوطن 

وقيمه الأ�شيلة.

القطرية لأهايل  الإ�شاءات  ا�شتنكروا  العديد من نواب املحرق  اأن  كما 

اجلزيرة  قناة  خلل  من  الباطلة  وادعاءاتها  العريق،  وتاريخها  املحرق 

التي جتاوزت حدود الأعراف والقربى والن�شب التي تربط اأهايل اخلليج 

العربي لتحقيق اأجندات

واأهداف �شيا�شية. 

اأهايل قطر الإ�شاءة للمحرق مع ما لها  وا�شتغرب النواب كيف يقبل 

من مكانة تاريخية عريقة فهي مع كونها اأول مدينة متح�شرة يف املنطقة 

العا�شمة التاريخية والأوىل حلكم البحرين وتوابعها. 

وت�شاءلوا كيف ن�شي القطريون اأن حممد بن ثاين من مواليد املحرق 

اأهل  اإن ما يربط  العريقة التي ي�شاء لها اليوم يف قناة اجلزيرة وقالوا: 

البحرين واأهل قطرعلقات ن�شب وم�شاهرة، ومن غري املعقول اأن مي�شح 

اأهلنا يف قطر لقناة اجلزيرة التي تدار من قبل اأجانب بالإ�شاءة للمحرق، 

هذه  على  يعي�س  بحريني  ولكل  للبحرين  اإ�شاءة  هي  للمحرق  فالإ�شاءة 

الأر�س. 

نرى جتاوزات  اأن  اأكرث  امل�شتغرب  من  الكوهجي:  النائب حمد  وقال 

تطال مدينة املحرق من قناة اجلزيرة القطرية من دون اأن ن�شمع اأي رد 

فعل من اأ�شقائنا، رغم اأن هذه املدينة التي يتغنى بها القطريون با�شتمرار 

لوجود الكثري من اأهاليهم فيها، فهي كانت عا�شمة احلكم حني كان اأ�شرة 

اآل خليفة الكرام حتكم البحرين وقطر، ويوجد الكثري من �شيوخ قطر من 

مواليد مدينة املحرق، ومنهم جدهم جا�شم بن حمد اآل ثاين. 

واأو�شح اأن قا�شم بن حممد بن ثاين من مواليد املحرق حوايل العام 

1827، حيث كانت املحرق يف تلك احلقبة التاريخية عا�شمة البحرين 

وتوابعها )�شبه جزيرة قطر وجزر البحرين(.

حاكم  رعايا  واأحد  املحرق  اأهايل  من  كان  ثاين  بن  حممد  اأن  وبنيرَّ 

البحرين وتوابعها ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة )1868-1843(، 

الذي اأ�شدر اأوامره بتكليف حممد بن ثاين للعمل كجابي ل�شرائب الغو�س 

يف منطقة البدع من توابع البحرين. 

اأن العوائل القطرية كانت يف خمتلف الأزمنة التاريخية جزًءا  واأكد 

قا�شم  ولدة  املحرق  و�شهدت  البحريني،  الوطني  الن�شيج  من  يتجزاأ  ل 

اأهاليها ولعب يف  بني  العام 1827، وترعرع  ثاين حوايل  بن  بن حممد 

فرجانها واأزقتها. 

الأكاذيب والإ�شاعات على  داأبت منذ ن�شاأتها على بث  فقناة اجلزيرة 

دول جمل�س التعاون و�شعبها، لكن مل نكن نتوقع ولو لوهلة باأن ي�شل 

التطاول على مدينة املحرق واأهاليها، كون هذه املدينة كانت يف يوم من 

الأيام عا�شمة لدولة قطر مع البحرين، وبها الكثري من ذكريات القطريني 

وتراثهم، ويقطنها اأقرباءهم. 

وجزر  قطر  جزيرة  �شبه  اأهايل  بني  خا�شة  رمزية  لها  فاملحرق   

البحرين وتوابعها،  اآل خليفة وعا�شمة  مقر حكم  كانت  البحرين، حيث 

قطر  �شبه جزيرة  بني  اخلالدة  التاريخية  الوحدة  روح  املحرق  و�شكلت 

الأيام  يف  معاً  عا�شوا  القطرية  والقبائل  املحرق  واأهل  البحرين،  وجزر 

احللوة واملرة، وغا�شوا مًعا يف هرياتها، وتقا�شموا مع اأ�شقائهم يف �شبه 

جزيرة قطر لقمة العي�س، فمن هنا نعتب �شمت اأ�شقائنا ال�شرفاء يف قطر 

يف  امل�شرتكات  كل  هدم  يف  تخ�ش�شت  التي  اجلزيرة  قناة  اأكاذيب  على 

الذاكرة الوطنية بني ال�شعبني ال�شقيقني، وما اإقحام املحرق بخ�شو�شيتها 

التاريخية اإل تاأكيداً لتلك النوايا اخلبيثة للقائمني على تلك القناة.

التي طالبت  النقاط  واأحد  املظللة م�شتمرة،  القناة  فالإ�شاءة من هذه 

بها البحرين ودول جمل�س التعاون اأن تتوقف اجلزيرة عن بث ادعاءاتها 

على  حملت  ت�شن  اجلزيرة  وقناة  بق�شرية  لي�شت  فرتة  ومنذ  الباطلة، 

مملكة البحرين وعلى عدد من الدول العربية، واأن اأهايل املحرق معروفون 

باأ�شلهم الطيب وحبهم وولئهم للبحرين وحكامها. 

البحرين،  اإىل  القناة  هذه  فيها  ت�شيء  التي  الأوىل  املرة  لي�شت  وهذه 

ودائما ما تقوم بت�شميم العلقات بني ال�شعبني، وكما يعلم اجلميع اأن هذه 

الربامج امل�شيئة توثرعلى علقة الأخوة بني ال�شعبني ال�شقيقني. 

فواقع قناة اجلزيرة اليوم يعك�س متاما واقع وعزلة النظام القطري 

العربي  اخلليج  تاريخ  يجهلون  اأ�شخا�س  قبل  من  تدار  فالقناة  احلايل، 

ب�شكل عام وتاريخ البحرين وتوابعها ب�شكل خا�س. 

 فت�شليم الأداة الإعلمية الأهم لدى النظام القطري لأ�شخا�س ل علقة 

اأثر  الدولة مما  مفا�شل  لكل  اإدارتهم  �شوء  يعك�س  اخلليجي  بعمقهم  لهم 

ب�شكل �شلبي وخطري على علقتهم مبحيطهم وعمقهم اخلليجي وب�شكل 

ي�شيء لأهلنا يف قطر قبل ان ي�شيء لأهل البحرين.

فاملغالطات التي ن�شرت عن مدينة املحرق ومديرية �شرطة املحرق - 

التي نعتز جميعا مبا يقوم به رجالتها - لهو دليل على جهل القائمني 

على القناة بتاريخ املحرق ورجالتها وينم عن عدم تقبلهم ملا و�شلت له 

البحرين من تقدم اأمني وحقوقي موؤ�ش�شاتي فاعل.

اأفول الع�ضر 

الذهبي للإخوان )33(

قطاع  بني  وال�سيا�سي  اجلغرايف  للتقارب  نتيجة 

غزة وم�سر، ظلت العالقة متميزة، فقد كانوا اإخوان 

اال�سغر  بال�سقيق  االكرب ومعنيني  االخ  م�سر مبثابة 

يف القطاع، ففي الفرتة ما بني اأعوام 1952 – 1954 

)خا�سا(  �سريا  ع�سكريا  تنظيما  غزة  اإخوان  ان�ساأ 

قادة  ابرز  اأحد  ال�سريف  بكامل  ع�سويا  مرتبطا 

االإخوان امل�سريني يف حرب 1948، وقد كان مقيما 

مبنطقة العري�ش يف �سيناء.

و�سمال  غزة  يف  الع�سكري  التنظيم  هذا  وكان 

املنطقة  بينما  الوزير)اأبوجهاد(  خليل  بقيادة  القطاع 

الذي  االغا،  خريي  قيادة  حتت  كانت  الو�سطى 

الفل�سطينيني  لالإخوان  عاما  مراقبا  الحقا  �سيكون 

يو�سف  حممد  وتكفل  حما�ش  حلركة  رئي�ش  واأول 

تلقائيا  وتاأثر  ورفح.  اجلنوب  منطقة  بقيادة  النجار 

عمل اإخوان قطاع غزة بهجمة نظام عبدالنا�سر على 

جديدة  ظروف  ودخولهم  م�سر  يف  اجلماعة  تنظيم 

�سعبة. عمل خليل الوزير ابو جهاد مع يا�سر عرفات 

املقرب من االإخوان على ت�سكيل اطار تنظيمي با�سم 

من  عدد  بهم  والتحق  )فتح(  فل�سطني  حركة حترير 

الزعنون  امثال ريا�ش  االإخوان،  �سباب  ان�سط واكفاأ 

وعبدالفتاح  النجار  يو�سف  وحممد  الزعنون  و�سليم 

حمود ويو�سف عمرية وكمال عدوان و�سالح خلف 

و�سليمان حمد ورفيق النت�سة وغريهم )انظر درا�سة 

الدكتور حم�سن �سالح/  امل�سار من االخوان امل�سلمني 

الفل�سطينيني اىل حما�ش(.

 ،1950 �سنة  لل�سفة  االردن  �سم  ظروف  ويف 

يف  اإخوانهم  مع  واحد  تنظيم  يف  االإخوان  اندمج 

يف  االإخوان  فروع  ن�سطت  وبذلك  االردن.  �سرق 

واخلليل  القد�ش  خا�سة  الغربية،  ال�سفة  مدن  معظم 

درا�سته  الدكتور حم�سن �سالح يف  ويوؤكد  ونابل�ش. 

على حماولة االإخوان حتت الفتة موؤمتر القد�ش الذي 

خا�سا،  ع�سكريا  عمال  يطوروا  ان   1953 عام  عقد 

العام  لالمني  نائبا  ليكون  ال�سريف  كامل  فاأح�سروا 

للموؤمتر وليعمل حتت هذا الغطاء!.

لننتبه لدور كامل ال�سريف �سابقا والحقا وعالقة 

االإخوان  ولتكتيكات  والفل�سطينية  امل�سرية  اجلماعة 

العاملي  العام  الراأي  اأمام  بريئة  تبدو  التي  اجلهنمية 

منذ  مل�ساريعهم  واجهات  املوؤ�س�سات  ت�سبح  وكيف 

البدايات االوىل لتكوينهم وت�سكلهم. مل يثمر م�سروع 

تدريب  اإال  اخلم�سينيات  يف  االإخوانية  الع�سكرة 

بدايتها،  اجه�ست يف  العنا�سر  جمموعة �سغرية من 

حيث �سهدت ال�سنوات الع�سر تلك - الفرتة من 1957 

لغاية عام 1967 عام الهزمية - تراجعا ملحوظا يف 

عمل االإخوان وانكما�ش �سعبيتهم يف �سوء املالحقات 

والدعاية امل�سادة وت�ساعدها من قبل النظام امل�سري 

يف عهد عبدالنا�سر.

من  ال�ستينات  اوائل  يف  االإخوان  جماعة  ولكن 

القرن املا�سي اأعادوا يف غزة ترتيب او�ساعهم ب�سكل 

عبداهلل  عنا�سرها  ابرز  �سابة  وبقيادة  �سديد  �سري 

 1962 عام  �سيف  ومع  �سابر.  وعبدالبديع  اأبوعزة 

 15 ح�سره  يون�ش  خان  منطقة  يف  اجتماعا  رتبوا 

مندوبا وتقرر ت�سكيل تنظيم »االإخوان الفل�سطينيون« 

وانتخبوا هاين ب�سي�سو رئي�سا لهم )مراقبا عاما(. ترك 

ب�سي�سو التدري�ش يف العراق وا�ستقر يف القاهرة حتت 

غطاء الدرا�سات العليا للتفرغ ملتابعة �سوؤون التنظيم، 

وانتخب عبدالبديع �سابر نائبا له. �سمل تنظيم قطاع 

النظام امل�سري  غزة وبلدان اخلليج و�سوريا. قب�ش 

على  حملته  �سمن   1965 عام  ب�سي�سو  هاين  على 

غري  �سنوات،  ثالث  بال�سجن  عليه  وحكم  االإخوان 

�سنة  ال�سوكية  باحلمى  م�سابا  ال�سجن  تويف يف  انه 

ا�ستقر يف قطر  الذي  1968. توىل عبدالبديع �سابر 
ب�سي�سو  هاين  غياب  الفل�سطينيني يف  االخوان  قيادة 

جمل�ش  اجتماع  يف  عاما  مراقبا  ر�سميا  تثبيته  ومت 

�سورى االإخوان الفل�سطينيني يف بريوت عام 1969، 

 1970 �سنة  القيادة  من  ا�ستعفى  عبدالبديع  ان  غري 

فحل مكانه نائبه عبداهلل ابوعزة، اإال ان ابوعزة الذي 

تطورت لديه روؤى فكرية ناقدة لعمل االإخوان ولفكر 

وقام جمل�ش   ،1971 �سنة  ا�ستقالته  قدم  قطب  �سيد 

حل  م�ساءلته.  بعد  تنحيته  على  باملوافقة  ال�سورى 

االإخوان  عن  م�سوؤوال  كان  والذي  ابوجبارة  عمر 

الفل�سطينيني يف الكويت مكان ابو عزة ثم مت تثبيته 

الذي  ال�سورى،  جمل�ش  يف  عاما  مراقبا  وانتخابه 

له.  نائبا  االغا  انتخب خريي  فيما   ،1973 �سنة  عقد 

وبذلك كان اإخوان م�سر وفل�سطني البارزين يعملون 

ال�سعودية وقطر والكويت واالمارات، مما يعني  من 

متا�ش وتاأثري تلك اال�سماء الفل�سطينية وامل�سرية على 

ابناء املنطقة االوائل.

مع الكورونا �ضد بلدهم

يف  اأيديهم  و�سعوا  النظام«،  »الإ�سقاط  �سيء  كل  على  راهنوا 

بالدهم،  اأعداء  مع  وتوا�سلوا  ووعدوه،  وعاهدوه  االجنبي  اأيدي 

�سوهوا �سمعة وطنهم، طافوا اجلهات االأربع تزييًفا تنديًدا ببالدهم، 

ارتفعت ا�سواتهم يف كل املحافل، ارمتوا يف اح�سان كل من اأراد 

�سًرا و�سًرا بوطنهم، فخيب الوطن من بعد اهلل م�سعاهم وت�ستتوا 

ومتزقوا �سر ممزق.

�ساردة  كل  يف  وينفخون  الفر�ش  يتحينون  اليوم  اإىل  وظلوا 

لتحقيق  عليه  يراهنوا  مل  �سيئًا  يرتكوا  ومل  بالدهم،  �سد  وواردة 

هدفهم البغي�ش.

اإىل  للو�سول  الكورونا  على  يراهنوا  ان  اأبًدا  نت�سور  لكننا مل 

ومن  الكورونا  من  انتظروا  ووطنيًا،  �سعبيًا  املرفو�ش  هدفهم 

فريو�سها ان يقوم مبا مل ي�ستطيعوا القيام به ويحقق لهم ما اأرادوا 

يف دوار عارهم غري املاأ�سوف عليه.

منذ بداية انت�سار اجلائحة �سنّوا و�سحذوا اأقالمهم واأ�سواتهم 

البحرين  ا�ستعدادات  من  للنيل  وف�سائياتهم  من�ساتهم  وجهزوا 

ملواجهة اجلائحة التي عجزت مواجهتها بلدان متقدمة، فانت�سرت 

وفتكت باأعداد كبرية من مواطنيها و�سلّت اقت�سادياتها وانهارات 

منظوماتها ال�سحية والوقائية.

فراهنوا »قبحهم اهلل« على اأن تفعل اجلائحة ببالدهم ما فعلته 

تلك  اأن  والفا�سح  امل�سني  رهانهم  وكان  املنكوبة،  البلدان  تلك  يف 

البلدان اأغنى اقت�سادًيا من البحرين، وبالتايل �ستكون االآثار فيها 

النظام«  »اإ�سقاط  املدمر  م�سروعهم  و�ستحقق  اأكرث،  وعليها  اأكرب 

وامل�سروع الذي من اأجله باعوا وطنهم.

ثم كانت �سدمتهم يف �سمود ويف جناح فريق البحرين بقيادة 

املتطوعني  وجمموعة  الوطني  الطبي  والفريق  العهد  ويل  �سمو 

الليل  وا�سلوا  الذين  البحرين  وبنات  اأبناء  من  االأوفياء  ال�سرفاء 

بهم  املحدق  باخلطر  مبالني  غري  متفانيًا،  خمل�ًسا  عمالً  بالنهار 

البحرين  جنحت  وبالفعل  االأول،  عنفوانها  يف  اجلائحة  الجتيار 

وجنح �سعبها الويف يف اجتياز عنفوان اجلائحة.

وقفوا  والذين  الكورونا  على  املراهنني  اخلائبني  على  فخيّم 

اأعقابهم  على  فارتدوا  عليها،  وراهنوا  بالدهم،  �سد  الكورونا  مع 

خائبني، وخر�ست األ�سنتفهم عندما �ساهدوا الرعاية ال�سحية بلغت 

مبلًغا متقدًما عظيًما بذلت فيها احلكومة كل غاٍل ونفي�ش من اأجل 

�سحة مواطنها و�سالمتهم ورعايتهم من خطر الكورونا.

وبالطبع مل ي�سكر واحد منهم »ولو باخلطاأ« البحرين وحكومتها 

على ما بذلت وعلى ما قدمت وعلى ما اعطت وعلى ما تفانت وعلى 

ما خدمت، وهذا متوقع من هكذا نوعية تعفنت نفو�سها وعقولها.

لكننا مل نتوقع اأن يخرجوا من جحورهم ثانيًة عندما ا�ستوردت 

احلكومة جرعات كبرية من اللقاح امل�ساد للكورونا، اأن يعودا اإىل 

اللعب يف ملعب الكورونا، وكاأنهم بل هم بنتيجة ما قاموا به من 

دعوات لعدم اأخذ اللقاح كانوا يتمنون املوت ملواطنيهم.

دعوات خطرية �سدرت من »متعلمني« بل ومن اأطباء تدعو لعدم 

اأخذ اللقاح وقاموا بت�سليل النا�ش واملواطنني مبعلومات مغلوطة، 

لريّوعوا  وخرافات  تخر�سات  عن  وحتدثوا  اإ�ساعات  رددوا  بل 

املواطنني ويخوفونهم ويرهبونهم من اآثار اللقاح باأكاذيب باطلة.

كما  »معار�سة«  تقف  اأن  يحدث  التاريخ  يف  مرة  والأول 

وبالدها،  وطنها  و�سد  مواطنيها  �سد  املر�ش  مع  نف�سها  ت�سمي 

اأهذه »معار�سة«؟ اأهذا فعل وموقف قوى »معار�سة« اأم هو فعل 

وموقف اأعداء؟؟

الكورونا  مع  ا�سطفوا  بعدما  احلروف  على  النقاط  لن�سع 

اأوالً، واإال  ونا�سروها وانت�سروا لها �سد وطنهم و�سد مواطنهم 

اأمام  ال�ساحة  لرتك  بقوة  تدعو  »معار�سة«  راأيتم  هل  عليكم  باهلل 

الكورونا؛ هذه اجلائحة العاملية االأخطر حتى دون اأخذ اللقاح امل�ساد 

النت�سارها؟ واأخريًا ماذا ت�سمونهم؟ فقد عجزت عن ت�سميتهم وعن 

تو�سيف لهم.



وليد صبري «

كشف نائب رئيس المؤسسة الوطنية 
مكت��ب  وعض��و  اإلنس��ان،  لحق��وق 
مجل��س المفوضين بالمؤسس��ة، أن 
»النظ��ام القطري يم��ارس انتهاكات 
جس��يمة وخطي��رة لح��ق المواطنين 
البحرينيي��ن ف��ي أرزاقه��م«، مبينًا أن 
»مزاعم »الجزيرة« وقطر بشأن حقوق 
اإلنس��ان في البحرين م��ردود عليها، 
حيث تنتهك قطر حقوق اإلنس��ان في 

تعاملها مع الصيادين البحرينيين«. 
وأض��اف، في ح��وار ل��� »الوطن«، أن 
حال��ة   278 رص��دت  »المؤسس��ة 
لحق��وق اإلنس��ان ف��ي 11 عام��ًا«، 
موضحًا أن »المؤسس��ة قدمت 115 

رأيًا استش��اريًا للسلطات الدستورية 
أن  إل��ى  وأش��ار  تأسيس��ها«.  من��ذ 
»المؤسس��ة أص��درت 9 تقاري��ر في 

2020 معني��ة بقضاي��ا مختلف��ة«. 
وأوضح أن »القانون منح المؤسس��ة 
الوطنية لحقوق اإلنسان والية واسعة 
بش��أن زيارة أماكن اإلقامة الدائمة 
وش��به الدائمة في المؤسسات دون 
إعالن«، منوهًا إلى أن »المؤسس��ات 
الحقوقي��ة ف��ي البحري��ن م��ن أكثر 
المؤسسات استقالاًل في المنطقة«.

وشدد على »الدعم المطلق من حضرة 
صاحب الجاللة عاه��ل البالد المفدى 
لحقوق اإلنس��ان في البحرين«، الفتًا 
إل��ى أن الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب 
الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
ال��وزراء تحاف��ظ عل��ى المجتمع برفع 
درج��ة التأه��ب لمواجه��ة في��روس 

كورونا )كوفيد19(.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net

 »شباب بيت العود«: المحرق سد منيع 
أمام محاوالت »الجزيرة« ضرب وحدتنا

 ال حجر صحيًا للمسافرين إلى السعودية.. 
وفحص مسبق صالحيته 72 ساعة

مزاعم »الجزيرة« والدوحة بشأن حقوق 
اإلنسان في البحرين مردود عليها

 إعفاء المشاركين في التجارب 
السريرية بالبحرين من رسوم الفحص

تغريم 6 متهمين و4 محالت 14 ألف دينار 
لمخالفتهم اإلجراءات االحترازية

بدء االكتتاب المباشر في سندات 
حكومية بـ 100مليون دينار اليوم

06 

09 

»بيتك« يطلق حملته 
الترويجية الجديدة 

لحساب »لبشارة« 2021
15 

1000 و2000 دينار غرامة لـ 10 متهمين 
امتنعوا عن تنفيذ االشتراطات الصحية

06 
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 »المؤسسة الوطنية« لـ                 : قطر
تنتهك حقوق البحرينيين في أرزاقهم
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 البحرين تتسلم رسميًا 
رئاسة »التحكيم التجاري الخليجي«

كشف األمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري 
ل��دول مجلس التع��اون لدول الخلي��ج العربية »دار 
القرار« ناصر المقهوي، أن »البحرين سلمت رئاسة 
المركز رس��ميا بدءًا من 1 يناير وحتى 31 ديس��مبر 

2021«. وبي��ن أن »انتقال رئاس��ة مجل��س اإلدارة 
رسميًا إلى البحرين، بحكم أن رئاسة مجلس اإلدارة 
ف��ي المركز دورية وفق��ًا لما هو معمول باس��تالم 
المناصب بحس��ب ترتيب األحرف األبجدية ألس��ماء 

دول المجلس«. وذكر في اجتماع مجلس إدارة المركز 
عن بعد، أن »ممثل البحرين في المركز سامي زينل 
يعتبر من أبرز رجال األعمال والش��خصيات القيادية 

في المملكة«.

 عبور 100 سيارة خالل 
الساعات األولى من فتح »الجسر«

سماهر سيف اليزل  «

عبرت جس��ر المل��ك فهد في الس��اعات األولى 
100 سيارة، وذلك بعد إعالن المملكة العربية 
الس��عودية، انته��اء تعلي��ق الرح��الت الجوية 
والدخ��ول والخ��روج عب��ر المنافذ اعتب��ارًا من 
أمس، مع اس��تمرار جميع اإلجراءات االحترازية 

لمنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(.
الدوس��ري  محم��د  البل��دي  العض��و  وأك��د 
ل�»الوطن«، »اس��تمرار التواف��د على المنفذ 
الب��ري«، مبين��ًا أنه »ليس هن��اك حجر صحي 
لعابري الجس��ر لكن يتم دفع 40 دينارًا إلجراء 
الفح��ص ف��ي ح��ال زادت م��دة اإلقام��ة في 

السعودية عن 72 ساعة«. 

20 جهازًا لتوزيع أكياس القمامة 
بالمحافظات أبريل المقبل

هدى عبدالحميد  «

كش��ف وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات في وزارة األشغال 
وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني الش��يخ محمد 
ب��ن أحمد آل خليفة، عن ش��راء 20 جه��ازًا لصرف أكياس 
القمام��ة اآللي وس��يتم وضعها في 20 موقع��ًا بدءًا من 
أبري��ل المقبل، وه��ي قابلة للزي��ادة مس��تقباًل في حال 

الحاجة.
ولفت خالل مشاركته ببرنامج »ترابط 3« - الذي ينظمه 
معهد البحرين للتنمية السياس��ية - إلى أنه »تم اعتماد 
هذه اآللية بعد نجاحها ف��ي المحافظة الجنوبية«، مبينًا 
أن »س��عة الجه��از تلب��غ 300 رزمة وس��يحصل المواطن 
على رزمة تحوي 30 كيس��ًا شهريًا«. وأش��ار إلى أن »آلية 
العمل ستستمر من خالل األجهزة اإللكترونية والمكاتب 
بمباني البلدية لمدة 3 أشهر ثم سيصبح توزيع األكياس 

من خالل األجهزة فقط«.

»دار بتلكو« لـ                 : تبني
حالة واحدة خالل 2020

ياسمينا صالح «

كش��ف نائب رئي��س مجلس 
لرعاي��ة  بتلك��و«  »دار  إدارة 
الطفول��ة أكبر محس��ن عن 
م��ن  واح��د  طف��ل  »تبن��ي 
األطفال الذين ترعاهم الدار 

خالل عام 2020«.
إنه »تم  ل�»الوط��ن«  وق��ال 
تبني آخ��ر طفل يتي��م األب 
واألم ف��ي بداي��ات 2020«، 

مش��يرًا إلى أن »هناك أسرًا ترغب في التبني على قائمة 
االنتظ��ار، ولكن ال يوج��د أطفال فاق��دو األبوين، وإنما 
يوج��د حاليًا حوال��ي 30 طف��اًل لألس��ر المتصدعة تتم 
رعايتهم والعناية بهم في الدار إلى أن يكبروا ويش��قوا 

طريقهم للحياة«.

08 
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 إسحاقي لـ                 : 
»تحقيق اإلسكان« لن تتقيد 
بتوصيات »اللجنة المنتهية«

حسن الستري «

التحقي��ق  رئي��س لجن��ة  أك��د 
البرلمانية بشأن عدالة معايير 
التوزي��ع للطلب��ات اإلس��كانية 
وتكلفة بناء الوحدات اإلسكانية 
الفنية في  الش��روط  ومراع��اة 
تصميم الوحدات علي إسحاقي، 
أن »عمل اللجنة لن يقتصر على 
شرعنة توصيات لجنة التحقيق 
السابقة، بل ستستأنف عملها 

من جديد مع مراعاة توصيات اللجنة السابقة«.
وق��ال إس��حاقي ل�»الوط��ن«، إن »م��ن ضمن أه��داف طلب 
التحقي��ق الجديد عدم إضاع��ة عمل اللجنة الس��ابقة، ولكن 
هذا ال يعن��ي أن يقتصر عم��ل اللجنة الجديدة على ش��رعنة 
التوصيات، فنحن سندرس األمر مجددًا، وقد نضيف توصيات 

ونحذف أخرى«.

علي إسحاقي

أكبر محسن

08 
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 عميل سابق بالمخابرات األمريكية:
إيران المسؤولة عن تفجير لوكربي

فجر عميل س��ابق بوكالة المخابرات المركزية 
األمريكي��ة مفاجأة من العيار الثقيل بكش��فه 
مسؤولية إيران عن تفجير لوكربي وليس ليبيا، 

وفقًا لموقع »بوابة العين اإلخبارية«.
وكت��ب جون هول��ت بمقال نش��ره ف��ي موقع 
»تايمز أوف إس��رائيل« اإلس��رائيلي: »بصفتي 
ضاب��ط عمليات س��ابق في وكال��ة المخابرات 
المركزية، فإنني أكس��ر 20 عام��ًا من الصمت 
ح��ول أحد أفظع تفجيرات الطائرات المس��جلة، 
رحل��ة بان آم 103 فوق لوكربي، إس��كتلندا في 

21 ديسمبر 1988«. 
وأضاف أنه »يمكنني اآلن أن أخبركم، كما قلت 
لوكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات 
الفيدرال��ي من��ذ إج��راء مقاب��الت معه��م في 
أوائل ع��ام 2000، بأنن��ي والعديد من ضباط 
المخابرات ال نعتقد أن ليبيا هي المسؤولة عن 

التفجير بل إيران«.

خالد الشاعر

الحاصلون على التطعيم

آخر تحديث - 9:00 مساًء
3 يناير 2021

 وزير إعالم اليمن: تفجير مطار 
عدن انتقام لمقتل سليماني

العربية نت «

أك��د وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياني، األحد، أن »التصعيد العس��كري باليمن في 2020 
بما في ذلك اس��تهداف الحكومة في مطار ع��دن كان ردة فعل على مقتل الجنرال اإليراني 
قاس��م س��ليماني الذي اغتيل في بغداد العام الماضي بغارة أمريكي��ة على مطار بغداد«. 
ونش��ر الوزير سلسلة تغريدات تعليقًا على تصريحات لسفير الحوثيين في طهران إبراهيم 
الديلمي، وقال فيها: »سفير ميليشيا الحوثي في طهران يؤكد بصريح العبارة أن التصعيد 
العس��كري واألعمال اإلرهابية لميليشيا الحوثي بمشاركة خبراء إيرانيين وآخرها استهداف 

الحكومة في مطار عدن الدولي كانت ردة فعل على مقتل سليماني«.

12 

12 

»الداخلية«: القبض على 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بـ 75 ألف دينار

نواب لـ                 : يجب تطبيق اإلعدام 
لردع مروجي المخدرات وحماية الشباب

أنس األغبش «

طالب نواب »بتشديد العقوبة وتغليظها على 
مروج��ي المخ��درات باعتباره��م يمثلون بؤرة 

فساد في المجتمع«. 
وشددوا في تصريحات ل�»الوطن« على ضرورة 

»تغلي��ظ العقوبة بح��ق تجار المخ��درات من 
خ��الل تنفيذ حكم اإلعدام الذي يعتبر العقوبة 
الرادعة والمناسبة خاصة وأن القانون قد نص 
عليه��ا مؤكدين أن تطبي��ق العقوبة القصوى 
س��يجعلهم عب��رة وعظة ل��كل من تس��ّول له 
نفس��ه القيام بالترويج لمثل ه��ذه اآلفة التي 

ال ت��ؤدي إال إل��ى دم��ار المجتم��ع«. ووصف��وا 
مروج��ي المخدرات »بالقتل��ة، كونهم يقتلون 
الن��اس بغير حق«، الفتين إلى أن »مس��ؤولية 
تربية النشء تقع في األساس على عاتق أولياء 
األم��ور، ومن ثم يأت��ي دور منظمات المجتمع 

المدني«.
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رعاية أولية و ثانوية  رعاية أولية و ثانوية و ثالثية و منزلية 

طوارئ و صيدلية على مدار الساعة  |  ٣ غرف عمليات 

٧٠ سرير  |  ٢٥ غرفة استشارة  |  وحدة العناية المركزة 

 ١٦ شريحة من جهاز مسح التصوير المقطعي 

الموجات فوق الصوتية  |  األشعة السينية 

طوارئ و صيدلية على مدار الساعة  |  غرفتان للعمليات 

٦٥ سرير  |  ٣٣ غرفة استشارة  |  وحدة العناية المركزة 

ماموجرام  |  مختبر فحص النوم 

تصوير القلب بالرنين المغناطيسي ذو الـ ١٢٨ شريحة  |  المناظير 

الموجات فوق الصوتية رباعية األبعاد  |  األشعة السينية 

إجراءات العظام الطارئة 

الجراحات العامة  |  الجراحات النسائية و الوالدة 

المناظير 

تبديل المفاصل  |  جراحات السمنة  

عالج األورام الطبي و الجراحي  |  طب حديثي الوالدة المتقدم 

الجراحات عالية الجودة  |  الجراحات التجميلية 

عمليات الوالدة عالية الخطورة و التنظير ألمراض النساء  

المناظير 

B & C  وأقل تقبل فئة بوليصات التأمين من فئة A & B تقبل فئة بوليصات التأمين من فئة

كيمزهيلث | مستشفياتنا في مملكة البحرين 
مع افتتاح أحدث مستشفياتنا في مملكة البحرين، مستشفى كيمزهيلث و مستشفى رويال البحرين  

في خدمتكم لتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية لك. 

افتتاح 
مبدئي: 

 الملك يبعث برقية 
تهنئة إلى رئيس االتحاد السويسري

بع��ث حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورع��اه، برقية 
تهنئة إلى فخام��ة الرئيس غاي برمالن بمناس��بة توليه 
رئاس��ة االتحاد السويس��ري. وأعرب جاللة الملك المفدى 

ف��ي البرقية عن أطيب تهانيه لفخامته، متمنيًا له موفور 
الصحة والسعادة والتوفيق والسداد، وللشعب السويسري 
الصديق دوام التقدم والرقي، وللعالقات الثنائية الوطيدة 

بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

 ولي العهد رئيس الوزراء يبعث 
برقية تهنئة إلى رئيس االتحاد السويسري

بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة 
إلى الرئيس غاي برمالن بمناسبة توليه رئاسة االتحاد 
السويسري. وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه 

ل��ه، متمني��ًا له موف��ور الصح��ة والس��عادة والتوفيق 
والسداد، وللش��عب السويس��ري الصديق دوام التقدم 
والرق��ي، وللعالق��ات الثنائي��ة الوطيدة بي��ن البلدين 

الصديقين المزيد من التطور والنماء.

أك��د وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط 
العمران��ي المهن��دس عصام بن عب��داهلل خلف أنه تم 

البدء بالعمل في بحيرات الحديقة المائية.
وق��ال خلف: »تع��د البحيرات من أه��م معالم الحديقة 
المائي��ة والتي حظيت بش��هرة تاريخية اكتس��بت من 
خاللها أس��م الحديقة حيث تم إنجاز ما نسبة 20% من 
أعمال البحيرتين وهما أحد مكونات الرئيسة للمشروع 
والتي تضيف للجانب الطبيعي وتحقق التوازن البيئي«.
جاء ذل��ك أثناء زيارت��ه التفقدية برفقة وكي��ل الوزارة 
لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وعدد 

من مسؤولي الوزارة لمشروع الحديقة المائية. 
وأوضح خل��ف أنه »تم الب��دء بإزالة الرواس��ب الطينية 
المتراكم��ة، كما تم��ت إزالة الصخ��ور الموجودة حول 
البحيرتي��ن، إضاف��ة إلى بن��اء موقع غرف��ة المضخات 
بالتنس��يق م��ع االستش��اري المعين بإع��داد تصاميم 
باس��تدامة  المتعل��ق  الفن��ي  والمقت��رح  البحيرتي��ن 

البحيرتي��ن وإع��ادة إحي��اء وتأهيل المواق��ع الطبيعية 
واألخ��ذ بجميع االعتب��ارات والتركيز عل��ى حفظ التنوع 

البيولوجي واستخدامه المستدام«.
وأردف: »تم إنش��اء اثنين من آب��ار المياه الجوفية ذات 

المي��اه العذبة ح��ول البحيرات كمص��در أول لتغذيتها 
بالمياه، مشيرًا إلى أن الحديقة المائية تحظى باهتمام 
خاص من صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى، رئيس��ة 

المجلس األعلى للمرأة«. 
وذك��ر أن مش��روع الحديق��ة المائي��ة يع��د م��ن أهم 
المش��اريع الخدمية التي تعمل عليها الوزارة بالشراكة 
م��ع مجلس أمان��ة العاصمة، كما يأتي هذا المش��روع 
ضمن اس��تراتيجية ال��وزارة لزي��ادة الرقع��ة الخضراء 
ف��ي المملكة وتوفي��ر مش��اريع ترفيهي��ة للمواطنين 

والمقيمين.
وأك��د خلف الحف��اظ عل��ى م��وروث الحديق��ة المائية 
التاريخ��ي وإع��ادة تأهي��ل الحديق��ة والمحافظة على 
البحيرات والشكل العام للحديقة، متمثلة في المماشي 
والمسطحات المائية الموجودة واألشجار المعمرة هي 

أهم أهداف التطوير. 
وق��ال: »بلغ��ت النس��بة الكلي��ة لإلنج��از 85% بصورة 
إجمالي��ة، حي��ث تم االنتهاء بنس��بة 95% م��ن مواقف 
الس��يارات فيما ت��م إنج��از و80% من أعم��ال المباني 
الخدمي��ة ف��ي الحديقة وه��ي »مبن��ى إداري ومرفقان 
عام��ان إضافة إلى مصلى«، كما ت��م تركيب 23 مظلة 
»أماك��ن الجل��وس« موزع��ة عل��ى الحديق��ة، كما تم 

االنتهاء من 80% من المسطحات الخضراء، وجار زراعة 
الشجيرات واألغطية الخضراء بالحديقة«. 

وتاب��ع: »تم��ت إضاف��ة بعض م��ن األش��جار المزهرة 
واألش��جار ذات الروائ��ح العطرية كالياس��مين الهندي 
إضافة إلى األش��جار المثمرة المحلية وتحديدًا أش��جار 
الفاكه��ة كالل��وز وأش��جار الليمون والرم��ان والمانجو 
والكنار وأش��جار البرتقال والتين التي تش��كل 30% من 
إجمال��ي عدد األش��جار والنخي��ل حيث يبل��غ عددها في 
الحديقة حوالي والبالغة حتى االن قرابة 1160 ش��جرة 

ونخلة«.
وأش��ار خلف إلى أن��ه »إضافة عدد م��ن النظم الحديثة 
كنظام الرذاذ والذي يعم��ل على ترطيب األجواء الحارة 
لما له من كفاءة عالية تعتمد على استخدام مضخات 
ومرش��ات ذات تدف��ق قلي��ل وضغ��ط مائي ع��ال مما 
يش��جع مرتادي الحديقة م��ن المواطني��ن والمقيمين 
على ممارسة هواياتهم في أجواء مناخية مناسبة، كما 
 )Poly glow( تمت إضافة بالط��ات الرصف المضيئ��ة
والتي اقتراحها في بعض المماش��ي لتعطي في الليل 

توهج جميل«.
وواص��ل: »أدخلنا األرضيات المطاطي��ة الملونة معادة 
التدوير ف��ي منطقة األلعاب لكي تكون األرضيات آمنة 
لألطفال ذات مرونة جيدة مقاومة الصدمات واإلصابات 
العرضية ومقاومة للتآكل وذات عمر خدمة طويل، إلى 
جانب الحرص على توفير ألعاب لألطفال حس��ب الفئة 
العمرية المتنوع��ة التي من ش��أنها تنمية المهارات 

الحركية والحسية مع مراعاة أصحاب ذوي الهمم«. 
وأكم��ل: »كما تم تصمي��م نصب ت��ذكاري بارتفاع 5 
أمت��ار والذي م��ن ش��أنه أن يخلق حوار بي��ن الطبيعة 
ومما صنع اإلنس��ان وسيصبح ش��عارًا للحديقة المائية 
لتحس��ين المنظ��ر الجمال��ي للحديقة وللحف��اظ على 
التنوع البيولوجي واالتص��ال بالطبيعة، كما تم توزيع 
عدد م��ن بيوت للطيور بش��كل عش��وائي على النصب 
وذل��ك إلع��ادة اس��تقطاب أس��راب الطي��ور المهاجرة 

والمقيمة في المملكة«.

تركيب 23 مظلة وإنجاز 80٪ من المسطحات الخضراء

بناء موقع غرفة المضخات وإعادة إحياء وتأهيل المواقع الطبيعية

إنجاز 95٪ من مواقف السيارات و80٪ من أعمال المباني الخدمية

بدء إزالة الرواسب الطينية المتراكمة والصخور حول البحيرتين

 إنشاء بئرين للمياه الجوفية ذات المياه العذبة لتغذية البحيرات

انتهاء 85٪ من أعمال المشروع 

خلف: إنجاز 20٪ من أعمال بحيرتي الحديقة المائية

 إسراء سامي أول بحرينية 
تحصد زمالة كلية الجراحين األمريكية

اس��تضافت لجن��ة الش��باب ف��ي 
المجلس األعلى للمرأة، د.الشابة 
إسراء س��امي الحاصلة على زمالة 
كلية الجراحي��ن األمريكية، كأول 
ام��رأة بحرينية تحص��ل على هذا 
اإلنجاز في وزارة الصحة البحرينية.

يذك��ر أن إس��راء أخصائية جراحة 
الس��لمانية  تعم��ل ف��ي مجم��ع 
الطبي، مبتعثة ل��ألردن وحاصلة 
على درج��ة البكالوريوس في طب 
وجراحة من األردن وشهادة البورد 
العرب��ي في الجراح��ة العامة في 
الع��ام 2015، وحاليًا مبتعثة من 
وزارة الصح��ة لتخص��ص الجراحة 
والقول��ون  المناضي��ر  وجراح��ة 
المملك��ة  ف��ي  والمس��تقيم 

المتحدة. 
فخره��ا  ع��ن  س��امي  وعب��رت 
ام��رأة  أول  كونه��ا  واعتزازه��ا 
بحرينية ف��ي وزارة الصحة تحصل 
الزمال��ة والعضوي��ة م��ن  عل��ى 
إح��دى الكلي��ات العريق��ة »كلية 
إلى  الجراحين األمريكية«، إضافة 
كونها فتحت الباب إلى الطبيبات 
البحرينيات لتش��جيعهم للوصول 
إل��ى المناص��ب العليا م��ن خالل 

بوابة الكليات العالمية.
وبين��ت أن ه��ذا اإلنج��از يعكس 
بش��كل أساس، مس��توى التعليم 
العالي في وزارة الصحة وخصوصًا 
ك��ون  الجراح��ي،  المج��ال  ف��ي 
وصولها إلى ه��ذا اإلنجاز يعكس 
بش��كل أس��اس ص��ورة مش��رفة 

للمملكة وللمرأة البحرينية.
وقال��ت »أعمل من��ذ 12 عامًا في 
الطب��ي  الس��لمانية  مستش��فى 
كأخصائي��ة في الجراح��ة العامة 
بكاف��ة فروعها، إذ أعنى بش��كل 
أس��اس ف��ي العلمي��ات الجراحية 
بشتى أنواعها ومتابعة األمراض 
الجراحية وتشخيصها والعمل مع 
العيادات الجراحية المتخصصة«.

وتابع��ت »كم��ا أعن��ى بإصابات 
بالعمليات  المتعلق��ة  الح��وادث 
الجراحية، باإلضافة إلى اجتماعنا 
الروتيني م��ع مجلس األورام الذي 
وأخصائيي  الجراحين  يجمع جميع 
وللحص��ول  للمناقش��ة  األورام 
للح��االت  المثل��ى  لحل��ول  عل��ى 

المستعصية الجراحية«.
وبينت أن »الزمالة وسيلة لدخول 
الكلية وحضور مؤتمراتها، وهذا 

بحد ذاته فرصة تعليمية كبيرة، 
كون المؤتمرات الس��نوية تجمع 
مئات األس��اتذة ف��ي الجراحة، ما 
ق��د يضي��ف ل��ي طرق��ًا تعليمية 

جراحية جديدة«.
وتضي��ف »يكفين��ي اعت��زاز بأني 
رفعت اس��م البحري��ن والجراحين 
في البحري��ن عاليًا ف��ي المحافل 

الدولية«.
البحريني��ة  الم��رأة  إن  وقال��ت، 
الش��باب تحدي��دًا أبدعوا  وعنصر 
في جميع المجاالت ومنها المجال 
الطبي، مش��يرة إلى أن إنجازاتهم 

المشرفة تبين ذلك.
وأضاف��ت أن »مع��دل الطبيب��ات 
ف��ي البحرين حاليًا تج��اوز %66«، 
مبينة أن أزمة كورونا أثبتت قدرة 
وجدارة المرأة البحرينية والعناصر 
الشابة على التصدي لهذا الوباء.
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»النيابة: إحالة 6 متهمين و4 محال 
للمحكمة لمخالفة تدابير »كورونا«

قال رئي��س نيابة ال��وزارات والجه��ات العام��ة إن النيابة 
العامة تلقت صباح أم��س، أربعة بالغات من إدارة الصحة 
العامة تفي��د بضبط محالت تجارية مس��اء أمس مخالفة 
لالش��تراطات الصحية والتدابي��ر االحترازية لمنع انتش��ار 

فيروس كورونا.
وأض��اف أنه ت��م رص��دت مخالف��ات متعددة وه��ي؛ عدم 
االلت��زام بالتباعد االجتماعي، وعدم وجود مس��افة مترين 
بي��ن الط��اوالت، فض��اًل ع��ن عدم ارت��داء بع��ض العمال 
للكمامات، كما لوحظ اس��تخدام أكثر من 50% من الطاقة 
االستيعابية الطاولة مع وجود عدد أكثر من ستة أشخاص 

على الطاولة الواحدة.
وإزاء تلك المخالفات باشر مأمورو الضبط القضائي بوزارة 
الصح��ة اختصاصهم بتحري��ر محاض��ر بالمخالفة وإغالق 
المح��الت إداريًا، وتم إخطار النيابة العامة بالوقائع، والتي 

أمرت بعرض األوراق فور استكمال اإلجراءات القانونية.
وباش��رت النياب��ة إجراءاتها ف��ور ورود البالغات وأس��ندت 
االته��ام إل��ى أربعة م��دراء وعاملي��ن، فضاًل ع��ن تقديم 
أربعة محالت كش��خصية اعتبارية وق��ررت عرض القضايا 
عل��ى قاضي المحكم��ة الصغرى الجنائي��ة المختص بنظر 
مخالفات اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

غرامات من ألف إلى ألفي دينار 
لـ10 متهمين امتنعوا عن 
تنفيذ االشتراطات الصحية

قال��ت األمانة العام��ة للمجلس األعلى للقض��اء إن المحكمة 
الصغ��رى الجنائي��ة الثامنة أص��درت أمس أحكام��ًا قضائية 
على عش��رة متهمين امتنعوا عن تنفيذ االشتراطات الصحية 
الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لمنع انتشار فيروس 
كورون��ا، وارتكب��وا الجريمة مح��ل التهمة األولى لحس��ابهم 

ومنفعتهم.
 حي��ث قضت المحكمة بمعاقبته��م بغرامات تتراوح من ألف 

إلى األلفين دينار.

ال حجر صحيًا للمسافرين إلى السعودية عبر الجسر

 عبور 100 سيارة خالل 
الساعات األولى من فتح جسر الملك فهد

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف العضو محمد الدوسري ل�»الوطن« أن هناك 
توافدًا لما يزيد عن 80 س��يارة في الساعات األولى 
بعد إع��الن الس��عودية النته��اء تعلي��ق الرحالت 
الجوي��ة والدخول والخروج عب��ر المنافذ، موضحًا أن 
جمي��ع اإلجراءات االحترازية مس��تمرة، والعبور يتم 
بعد عرض ش��هادة الفح��ص من في��روس كورونا 
)كوفيد 19(، مش��يرًا إلى أنه ليس هناك حجر صحي 
لعابري الجس��ر، ويتم دفع 40 دينارًا إلجراء الفحص 
في ح��ال زادت مدة اإلقامة في الس��عودية عن 72 

ساعة. 
وأكد الدوسري أن »المسافرين البحرينيين توافدوا 
إلى الجسر قبيل الس��اعة ال�11 صباحًا، وانتهوا من 
اإلجراءات المفروضة على المعبر، وظلوا في انتظار 
أوامر من الس��لطات الس��عودية للدخول، حتى جاء 
أمر الس��ماح لهم بالعبور من الجوازات الس��عودية 

في تمام الساعة 2:00 مساء«. 
جاء ذل��ك بعد متابعة مس��تمرة منه م��ع الجهات 

المعنية على جسر الملك فهد. 
يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودي 
كان ق��د صرح بانتهاء تعليق جميع الرحالت الجوية 

الدولي��ة للمس��افرين ف��ي 19/ 5/ 1442 هجري��ة 
المواف��ق 3/ 1/ 2021 ميالدي��ة، وأن يك��ون ذل��ك 
اعتبارًا من الس��اعة )11( م��ن صباح يوم األحد 19/ 

5/ 1442 هجري��ة المواف��ق 3/ 1/ 2021 ميالدية، 
والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، 

وأن يتم العمل باإلجراءات المتبعة حاليًا.

إعفاء المشاركين في التجارب السريرية 
بالبحرين من رسوم الفحص عبر »الجسر«

أعلنت المؤسس��ة العامة لجس��ر المل��ك فهد، عن 
اس��تثناء الدبلوماس��يين المعتمدي��ن وعوائله��م 
رس��مية،  حكومي��ة  مهم��ة  م��ن  والعائدي��ن 
والعس��كريين األجان��ب ضم��ن مهم��ات رس��مية 
وعوائلهم، والعائدين من رحالت عالجية على نفقة 
وزارة الصحة ومرافقيهم والمش��اركون في التجارب 
الس��ريرية للقاح كوفيد 19 في البحرين، من رسوم 

الفحص المخبري عبر جسر الملك فهد.
وكشفت المؤسسة، عن اإلجراءات الصحية المتبعة 
لدخ��ول مملك��ة البحري��ن للمواطني��ن البحرينيين 
والمس��افرين المص��رح لهم، مؤكدة ف��ي تغريدة 
عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل االجتماعي 

»تويتر«، أنه يتعين التالي:
قبل السفر.

يترت��ب عل��ى المس��افرين القادمي��ن إل��ى مملكة 
البحرين عبر جسر الملك فهد ما يلي:

1- يمكن إجراء الفحص المختبري المسبق للكشف 
عن فيروس كورونا PCR قبل الوصول إلى البحرين 

ف��ي إح��دى المختب��رات البحريني��ة أو الس��عودية 
المعتم��دة من قب��ل مملكة البحري��ن، حيث تكون 

نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة.
2- أو يمكن الخضوع للفحص المحتبري PCR على 
نفقة المس��افر عند الوصول بتكلفة تبلغ 40 دينار 
بحريني، أو يمكن الدفع مس��بقًا عبر تطبيق مجتمع 
واع��ي أو من خالل زيارة بوابة الحكومة اإللكترونية 

.BH.BH/COVIDPAY
وأش��ارت إل��ى أن األطفال ممن هم دون س��ن ال� 6 

سنوات يعفون من إجراء الفحص المختبري.
عند الوصول التالي:

- عل��ى جميع المس��افرين تقديم اس��تمارة اإلقرار 
الصحي عند الوصول.

- يت��م قب��ول نتيجة الفحص عب��ر تطبيق »مجتمع 
واع��ي« أو أحد تطبيقات الهواتف الذكية الرس��مية 
في المملكة العربية الس��عودية للمسافرين الذين 
تك��ون نتيج��ة فحصه��م المختب��ري س��لبية، كما 
يتم قبول ش��هادات الفحص األصلي��ة الصادرة من 

المختب��رات البحرينية أو الس��عودية المعتمدة من 
قبل مملكة البحرين.

- على جميع المس��افرين غير الحاملين لش��هادات 
 PCR الفحص المس��بق، إجراء الفح��ص المختبري

في المنطقة المخصصة بجسر الملك فهد.
- يمكن دفع رسوم الفحص المختبري عند الوصول 

نقدًا أو عبر بطاقات الخصم، أو االئتمان.
أما بعد الوصول فيجب ما يلي:

للخاضعي��ن للفحص المختبري عن��د الوصول يجب 
اتباع التالي:

- على جميع المس��افرين القادمين االلتزام بالعزل 
.PCR الذاتي حتى ظهور نتيجة الفحص المختبري

- عل��ى المس��افرين الذين س��يقيمون ف��ي مملكة 
البحري��ن لفت��رة تمت��د ل� 10 أي��ام أو أكث��ر، إجراء 
الفحص في اليوم العاش��ر من الوص��ول للمملكة، 
وذل��ك في مرك��ز الفحص من المركب��ات في مركز 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، علمًا بأنه 

لن تكون هناك تكلفة إضافية للفحص الذاتي.

القبض على 5 أشخاص 
 بحوزتهم مواد مخدرة 

بـ75 ألف دينار
أك��د مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية أن 
»ش��رطة مكافح��ة المخ��درات، تمكن��ت من القب��ض على 5 
أش��خاص تتراوح أعماره��م بين 21 – 42 عام��ًا، إثر حوزتهم 

مواد مخدرة تقدر قيمتها بحوالي 75 ألف دينار«.
وأوض��ح أن »أعمال البحث والتحري وجم��ع األدلة أكدت حيازة 
المذكورين للم��واد المخدرة بغرض التروي��ج لها، وعليه تم 
تحديد هويتهم والقبض عليهم متلبسين بالجريمة«، مشيرًا 
إلى أنه »تم تحريز المواد المضبوطة والتحفظ عليها، واتخاذ 
كافة اإلجراءات القانوني��ة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة«.

 »شباب بيت العود«: المحرق سد منيع 
أمام محاوالت »الجزيرة« ضرب وحدتنا الوطنية

قال رئيس مجلس شباب البيت العود نسيم أمين، إن قناة 
الجزيرة لن تس��تطيع اإلس��اءة إلى المح��رق وأهلها ألنها 
قناة معروفة بدعم اإلرهاب، ولن تتمكن من إقناع العالم 
بما أثارته من أكاذيب حول مديرية أمن ش��رطة المحرق 
وتزيي��ف أهداف زي��ارة وزي��رة الداخلي��ة البريطانية ألحد 

صروح وزارة الداخلية على هامش قمة »حوار المنامة«.

ولف��ت إل��ى أن المديرية تق��دم إنج��ازًا أمني��ًا هامًا كون 
المح��رق أق��ل محافظة فيها نس��بة جرائم، مش��ددًا على 
أن المحرق بتاريخها العريق وأصالة أهلها س��تكون س��دًا 

منيعًا ألي إشاعة أو محاولة لضرب الوحدة الوطنية.
وأش��ار إل��ى أن قناة الجزيرة تحاول بش��كل مس��تمر إبراز 
اإلرهابيي��ن وتقديمه��م للعالم على أنهم ناش��طون في 

حقوق اإلنس��ان بينما هم معول هدم ألوطانهم وارتضوا 
بأن يبيعوا أنفس��هم ووطنهم لتنفيذ الخطط الشيطانية 

التي تعمل عليها قطر في مسار واحد مع إيران.
وأك��د أن العالم اليوم يعل��م أن دولة قط��ر الراعي األول 
لإلرهاب وتس��تضيف رؤوس اإلرهاب، وتوف��ر لهم الدعم 
المال��ي واللوجيس��تي وتس��هل تنقالتهم عب��ر أراضيها 

بجوازات قطرية مخصصة ألعمالهم اإلرهابية.
وأش��اد أمين بيقظة وزارة الداخلية لكل ما يحاك للبحرين 
م��ن مؤامرات، وبفض��ل قيادة وزير الداخلي��ة الفريق أول 
ركن الش��يخ راش��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة ورج��ال األمن 
البواس��ل وجميع منتس��بي وزارة الداخلية، وحرصهم على 

أمن واستقرار الوطن.

»الجنوبية« تختتم فعاليات 
االحتفال باألعياد الوطنية

اختتم��ت المحافظ��ة الجنوبي��ة الفعالي��ات االفتراضية التي 
أقيمت بمناس��بة العيد الوطني المجي��د وعيد جلوس حضرة 
صاح��ب الجاللة عاهل البالد المف��دى، وذلك خالل الفترة من 
13 إلى 30 ديسمبر الماضي بمشاركة وإقبال كبير بلغ 8176 
مشاركًا من األهالي والمواطنين، عبر منصات التواصل الذكية 

للمحافظة والتطبيق الذكي.
الفعالي��ات  الجنوبي��ة مجموع��ة م��ن  المحافظ��ة  وقدم��ت 
االفتراضية لالحتفال بالعيد الوطني بالتعاون مع العديد من 
الجهات من ضمنه��ا إذاعة البحري��ن واإلدارة العامة لإلعالم 
والثقاف��ة األمنية بوزارة الداخلية، وذلك من خالل المس��ابقة 
الوطنية اإلذاعية والمرتبطة عب��ر تطبيق »الجنوبية«، والتي 
ش��ملت أس��ئلة وإجاب��ات ضم��ن مس��ابقات وطني��ة تتعلق 
بالمحافظ��ة، وقد الق��ت تفاعاًل ب��ارزًا عبر منصاته��ا الذكية 
للتعري��ف بمعلومات وطني��ة في نطاق المحافظ��ة الجنوبية 

التي تزخر بالمكتسبات التاريخية والحضارية.
للتصوي��ر  الوطني��ة  المس��ابقة  المحافظ��ة  نظم��ت  كم��ا 
الفوتوغرافي إيمان��ًا بالطاقات المبدعة لألهالي والمواطنين 
الذي أبرزوا معالم المحافظة في أروع الصور االحترافية والتي 

تعكس الرفعة والبناء والعطاء لوطننا الغالي.
وشهدت المحافظة إقبااًل كبيرًا من األهالي والمواطنين تحقق 
في مشاركة 8176 من مختلف مناطق المحافظة الجنوبية في 
االحتفال والمشاركة »عن بعد« تطبيقًا لإلجراءات االحترازية، 
وعبرت عن مش��اركة المواط��ن والمقيم بالوطني��ة والفرحة 

بهذه المناسبة العزيزة.
هذا، وقد حاز 18 من الفائزين على جوائز يومية نقدية قيمة 
بدع��ٍم من ش��ركة بابكو وش��ركة الجنوب الس��ياحية وفندق 
سوفتيل وفندق حوار، حيث تم اختيار الفائزين من خالل الفرز 
اإللكتروني والقرعة الرقمية وذلك تعزيزًا لدورها في التحول 
الرقمي وابتكار الطرق الحديثة في مختلف المبادرات الوطنية 

واالجتماعية وفق أعلى المعايير والمستويات.

 نواب لـ                 : اإلعدام العقوبة 
الرادعة بحق مروجي المخدرات

أنس األغبش «

عقوب��ة  بتفعي��ل  ن��واب  تمس��ك 
المخ��درات  مروج��ي  بح��ق  اإلع��دام 
باعتباره��م يمثلون بؤرة فس��اد في 
المجتم��ع، مؤكدين الجه��ود الجبارة 
ل��وزارة الداخلية بقي��ادة الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة 
لضب��ط المروجين، وخصوص��ًا أنهم 
يس��تهدفون فئة الش��باب والمجتمع 

عمومًا.
وطالب��وا في تصريح��ات ل�»الوطن«، 
بتفعي��ل عقوبة اإلع��دام حتى يكون 
ه��ؤالء المروج��ون عب��رة وعظة لكل 
من تس��ول له نفسه القيام بالترويج 
لمث��ل هذه اآلفة التي ال تؤدي إال إلى 

دمار المجتمع. 
ووصفوا مروجي المخ��درات بالقتلة، 
كونه��م يقتلون الناس بغير وجه حق 
ويعيث��ون في األرض فس��ادًا، الفتين 
إلى أن مس��ؤولية تربي��ة النشء تقع 
في األس��اس على عاتق أولياء األمور، 
ومن ثم يأتي دور منظمات المجتمع 
المدن��ي بالتوعي��ة م��ن مخاطر هذه 

اآلفة.
وق��ال النائب الثان��ي لرئيس مجلس 
الن��واب علي زاي��د إن تربي��ة النشء 
تبدأ من المن��زل، من خالل توعيتهم 
بش��كل صحي��ح لك��ي ال يقع��وا ف��ي 
براث��ن هذه اآلف��ة الخطيرة، ومن ثم 
يأتي دور منظم��ات المجتمع المدني 
المخ��درات  بمخاط��ر  التوعي��ة  ف��ي 

وآثارها الس��لبية. ولف��ت إلى أن »من 
مس��ؤوليات مجل��س الن��واب حماية 
كافة أفراد المجتمع من هذا السلوك 
الخطير، كون المروجين يس��تهدفون 
صغار الس��ن خصوصًا ويغررون بهم، 
حتى يتكس��بوا من ورائهم«، مش��يرًا 
واقتراحات  »وج��ود تش��ريعات  إل��ى 
برغب��ة بخص��وص ذل��ك من��ذ العام 

2002 وحتى اآلن«.
إل��ى أن »الكثي��ر م��ن  زاي��د  وأش��ار 
المدمني��ن تعاف��وا م��ن ه��ذه اآلفة 
م��ن  التعاف��ي  جمعي��ات  بفض��ل 
المخ��درات الت��ي كان��ت س��ببا ف��ي 
تعافيه��م«، مبين��ًا أن »هن��اك حاجة 
لتكاتف الجهود المجتمعية لتصحيح 

تلك السلوكات الخاطئة.
بقي��ادة  الداخلي��ة  وزارة  أن  وأوض��ح 
الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 

آل خليف��ة، تواصل جهوده��ا الكبيرة 
لحماي��ة النشء والش��باب م��ن هذه 
اآلف��ة، بدليل ضب��ط المروجين بين 
الفين��ة واألخ��رى، معب��رًا ع��ن أمله 

بانتهاء هذه الظاهرة من المجتمع.
فيم��ا طالبت النائب زين��ب عبداألمير 
بتفعي��ل عقوبة اإلع��دام بحق هؤالء 
الوق��ت  ف��ي  واصف��ة  المروجي��ن، 
نفس��ه مروج��ي هذه اآلف��ة الخطيرة 
ب�»القتل��ة« بمعن��ى الكلمة، كونهم 
يس��تهدفون الش��باب ويغررون بهم 
ليقع��وا ف��ي براث��ن المخ��درات م��ا 

يقودهم إلى الموت البطيء.
وزي��ر  ب��دور  عبداألمي��ر،  وأش��ادت 
الداخلي��ة الفري��ق أول الش��يخ راش��د 
بن عب��داهلل آل خليف��ة وكافة ضباط 
ومنتس��بي الوزارة، ف��ي القضاء على 
هذه اآلف��ة المجتمعية الخطيرة التي 

تهدد المجتمع بأكمله، مبينة أن دور 
النواب كس��لطة تش��ريعية ستسعى 

إلى تغليظ العقوبة بحقهم.
بينم��ا أك��د النائب محمد عيس��ى أن 
عقوبة مروجي المخدرات في البحرين 
مغلظ��ة ولك��ن يجب تفعي��ل عقوبة 
اإلعدام حتى يكون كل من تس��ول له 
نفسه اإلقدام على مثل هذا التصرف 
عظة وعب��رة لغيره، داعي��ًا إلى مزيد 
من الشراكة المجتمعية للقضاء على 

هذه الظاهرة الخطيرة.
بقي��ادة  الداخلي��ة  وزارة  دور  وثم��ن 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة، في القضاء على هذه الظاهرة 
وحماي��ة المجتم��ع م��ن ش��ر هؤالء 
المروجين، الفتًا إلى أن مجلس النواب 
بصدد المعالجة القانونية لوقف هذه 

اآلفة من التمدد في المجتمع.

زينب عبداألمير محمد العباسي علي زايد
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حبر جاف

شكرًا 2020.. لم تكوني مثالية!
س��نة 2020 هي س��نة اس��تثنائية وغير قابلة 
للنس��يان وهذا ش��يء أكيد، واألكي��د أن هناك 
إجماع��ًا من كل البش��رية قد يك��ون ألول مرة 
وعل��ى رغبة واحدة، بأن تكون الس��نة المقبلة 

2021 أفضل من سابقتها.
ومع بداية الس��نة الجديدة آمال جديدة، دعونا 
نس��تذكر أهم أحداث 2020 التي مرت وكانت 
ذات ص��دى وزخ��م دون ذك��ر »كورون��ا« فهي 
باقي��ة وتتمدد، وذلك من باب توثيق وتدوين 
هذه الحقبة الزمنية التي كانت درسًا وامتحانًا 

للجميع.
بداي��ة 2020 ل��م تكن تبش��ر بالخي��ر، هذا ما 
تردد في أول أيام يناير، العالم كان شاهدًا على 
كارثة حرائق غابات أستراليا، وإن كانت بعيدة 
عنا إال أنها مأس��اة وخسارة عالمية، حيث خسر 
العالم فيها مساحة خضراء تناهز مليون فدان 
»ما يعادل مس��احة دولة بحجم سوريا«، وقتل 
فيها المئات من البشر وأكثر من مليار حيوان.

ث��م جاءت توقع��اٌت كبيرة بأن تق��وم »الحرب 
العالمي��ة الثالثة«، فبعد عملية اس��تخباراتية 
أمريكية أدت إلى مقتل القيادي اإليراني »قاسم 
س��ليماني«، توقع العالم بأن تش��تعل الحرب 

بي��ن قطب��ي العالم الرأس��مالي واالش��تراكي 
حلفاء إيران التي توعد بالرد واالنتقام وتحويل 
القواعد األمريكي��ة في المنطقة إلى مقابر. إال 
أن ال��رد اإليراني كان أكثر لطف��ًا على الجانب 
األمريك��ي مم��ا توق��ع العالم. لتخم��د مؤقتًا 

تهديدات إيران االنتقامية.
الته��ور اإليران��ي أدى إل��ى إس��قاط الجي��ش 
اإليراني طائرة ركاب مدنية أوكرانية كان على 
متنه��ا 176 مدنيًا، اعتق��ادًا منه بأنها صاروخ 

باليستي.
بعده��ا صدمنا بكارث��ة انهيار أس��عار النفط 
األمريك��ي في األس��واق العالمي��ة، حيث وصل 
سعر برميل النفط أقل من »صفر«، كارثة وإن 
لم تستمر أكثر من يومين إال أنها تسببت في 
لحظاتها األولى إلى ربك��ة وتخوف خاصة لدى 

الدول المنتجة والمعتمدة على النفط.
بالنسبة للعرب ربما، كان انفجار بيروت واقعة 
فريدة ل��م تش��هدها األجي��ال الحالي��ة طوال 
الس��نوات الماضي��ة، توقعنا الكثي��ر بعد هذا 
االنفج��ار والخس��ائر ف��ي األرواح والممتلكات، 
إال أن الصدم��ة كانت كما ه��ي دائمًا بأن حال 

العرب ال يتغير مع أشد االنفجارات.

أت��ى بعد ذل��ك حدث ف��ردي إال أنه ه��ز جميع 
أركان الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة، فبع��د 
أن قت��ل المواطن األمريكي ج��ورج فلويد على 
أيدي الش��رطة األمريكي��ة، ظه��ر للعالم قبح 
العنصري��ة والطبقية في المجتم��ع األمريكي 
على مس��تويات مؤسس��ات الدولة والمجتمع، 
مما حول المدن األمريكية إلى س��احات عارمة 
للتظاهر لعدة أسابيع، حتى توقع عدة محللون 

عرب »الفلتات« نهاية أمريكا وسقوطها.
وبالنس��بة إلينا في مملكة البحرين كانت وفاة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، رحمه اهلل، وطيب اهلل ثراه، من أكبر 
المصائب، وس��بقه أن خس��ر أه��ل الخليج في 
يناير سلطان عمان قابوس بن سعيد ثم أمير 

الكويت صباح األحمد الصباح.
شكرًا 2020، لم تكوني مثالية، وحملت الكثير 
م��ن اآلالم، إال أن��ك كن��ِت مرحل��ة جعلت من 
العالم يتقدم سنوات وربما عقودا، فلوالِك لما 
فكر كثير من المس��ؤولين في التغيير، ولوالِك 
م��ا اكتش��فنا أن كثيرًا م��ن األمور ف��ي حياتنا 
كانت كماليات وش��كليات عقدنا أنفس��ها بها 

وتصورنا بأننا لن نستمر دونها.

لنساهم معًا في محاربة »التستر التجاري«
خالل مؤتمر »الطاولة المستديرة« الذي عقدته وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة، بمعي��ة غرفة تجارة وصناع��ة البحري��ن، وبتنظيم من مركز 
االتصال الوطني، األسبوع الفائت في مقر »بورصة البحرين« تحت عنوان 
»التس��تر التجاري«، وذلك بمش��اركة معالي وزير التجارة السيد زايد بن 
راش��د الزياني، ورئيس الغرفة السيد س��مير عبداهلل ناس، حيث بينت لنا 
»المس��تديرة« أهمية وض��رورة الحملة الوطنية لوقف كل أنواع التس��تر 
التج��اري، أو ما نطل��ق عليه عرفًا في البحرين بتأجير الس��جالت التجارية 

في الخفاء.
حت��ى وإن ج��اءت الحملة لهذا الغ��رض في وقت متأخ��ر، لكن »أن تأتي 
متأخرًا خير من أن ال تأتي أبدًا«. وأن يكون من الضروري أن نبدأ من اليوم 
ونستمر لكشف كل الحزم من المخالفات التجارية تحت شعار »التستر«. 

وبما أننا سنبدأ هذه الحملة، فعلينا أن ال نقف إال بعد انتهائها.
أسئلة وإشكاليات في غاية األهمية طرحها لفيف من اإلعالميين وكتاب 
ال��رأي والصحافيين على المش��اركين في المؤتم��ر الصحافي، ليتبين 
لن��ا بعدها خطورة وفداحة اس��تمرار تأجير الس��جالت والتس��تر عليها 
باعتبارها جريمة وطنية وأخالقية يجب أن تتوقف، ومن هنا جاء عنوان 
الحملة على أنها »حملة وطنية« يجب أن يس��اهم فيها كل المواطنين 
بش��كل واضح وصريح، وذل��ك من أجل وق��ف كل المخالفات المتعلقة 
بالتس��تر التج��اري فيما يخ��ص تأجير الس��جالت، حماي��ة للمواطنين 

ولالقتصاد الوطني.
نح��ن ولكي ندعم هذه الحملة، يكون م��ن الواجب علينا التوضيح للقارئ 

الكريم بعض من أهداف هذه الحملة.
ته��دف الحملة إلى دعم الجهود الحكومية في مكافحة التس��تر التجاري، 
وضمان مصالح وأمالك المواطنين والمستهلكين، إضافة لضرورة توعية 
المستهلك بأهمية إبالغ الجهات المسؤولة والمعنية عن حاالت التستر.
كما أن من أهداف هذه الحملة، هو حماية المس��تثمر البحريني، وضمان 
حصوله على نس��بة من االس��تثمار التجاري، وزيادة الف��رص الواعدة له 
بما يس��هم في تعزي��ز النمو االقتص��ادي. كما تهدف الحمل��ة إلى منح 
المس��تثمر البحريني حرية اختيار نس��بة تملكه بحد أدن��ى يبلغ 5% من 
األنشطة التجارية غير المفتوحة لملكية األجانب، وعدم إخضاع البحريني 

إلى نسبة 51% من المشاركة في األنشطة التجارية حماية له.
سيس��هم مش��روع الحملة في تعزيز األطر القانونية لحماية المس��تثمر 
البحريني من المخالفات التي يرتكبها المس��تثمر األجنبي الش��ريك في 

ذات النشاط.
هذه بع��ض أهداف الحملة الوطنية لوقف كل أش��كال التس��تر التجاري، 
وذل��ك من أجل صيان��ة اقتصادنا الوطني، وحماية المس��تثمر البحريني 
بالدرج��ة األول��ى من الوق��وع في مخالفات جس��يمة قد تكلف��ه الكثير. 

فلنساهم كلنا في هذه الحملة الوطنية وبكل قوة ألجل البحرين.

شكر وعتب
حسنًا فعلت الدولة متمثلة في عدة وزارات في تكثيف الجهود 
خالل إجازة رأس السنة الميالدية للتعامل مع تجاوزات األفراد 
والمؤسس��ات لتدابي��ر كورون��ا خاص��ة بع��د أن زادت حاالت 
اإلصاب��ة مؤخ��رًا ووج��ود حال��ة ملحوظة من االس��ترخاء في 

تطبيق التعليمات الصحية بين الناس مع بدء توفر اللقاح. 
ومن المؤسف أن نرى الكثير من المخالفين الذين ال يأبهون 
إال لمصلحته��م الش��خصية ويغ��رون ضعف��اء النفوس على 
التجاوز وكسر النظام. فالمطاعم والمقاهي ومن يشرف عليها 
التي تم ضبطها خالل أول أيام الس��نة الجديدة كلها تستحق 
العقوب��ة من وجهة نظ��ري ألنها أغرت الن��اس على التواجد 
فيها وتراخت في تطبيق تعليمات الفريق الطبي المس��ؤول 
عن مكافحة الوباء الفتاك بحثًا عن ربح س��ريع. وأكاد أجزم أن 
أغل��ب مدراء المنش��آت المخالفة من األجان��ب الذين ال يرون 
سوى مصلحتهم ضاربين عرض الحائط مصلحة البلد وصحة 

الناس. 
قبل بضعة أش��هر، وردني أن مقه��ى مخالف للتعليمات كان 
يقوم بفتح صالة المقهى الداخلية للنس��اء لتدخين الشيشة. 
وكان مدير المقهى األجنبي يطلب مبلغًا مضاعفًا نظير هذه 
»الخدمة« من مدمنات الشيش��ة اللواتي ك��ن يختبئن داخل 
المقهى بعي��دًا عن األنظار والحر والرطوبة. وقد قام البعض 
بالتبليغ عنه والمفترض أنه تم إغالقه. وأرى أن دور أي مواطن 
غي��ور على وطنه وتهمه مصلحته هو أن يقوم بإبالغ الجهات 
المعني��ة ف��ورًا في ح��ال اكتش��افه للمخالفي��ن، فالمتالعب 
والمخالف ال يضرون أنفس��هم في ه��ذه الحالة وإنما يضرون 

الناس ويساهمون مباشرة في استمرار انتشار الوباء.
أما حول تواجد المدير األجنبي في المنش��آت السياحية بشكل 
ع��ام فه��ذا يجرن��ا إلى موض��وع آخ��ر أعتقد أنه م��ن المهم 
إثارته. فإلى متى تبقى المنش��آت الس��ياحية تحت س��يطرة 
اإلدارات األجنبية؟ وأال تغري هذه المنشآت ورواتبها الضخمة 
البحرينيين للعمل فيها؟ وألم يحن الوقت للبحرينيين لالنخراط 

في العمل السياحي والفوز بوظائف مجزية المدخول؟ 
العتب هنا على الكثير من أبناء البلد الذين قبلوا الجلوس في 
البي��وت وتركوا فرص العمل الكثي��رة في الفنادق والمطاعم 
والمقاه��ي الكبيرة لألجانب الذين س��يطروا عل��ى هذا الجزء 
الحيوي من القطاع الس��ياحي من أصغر إلى أكبر وظيفة فيه. 
ومما ال شك فيه، أن الكثير من األجانب في مجال السياحة، ال 
يملكون مهارات خيالية أو خبرة طويلة من العمل لكن لعدم 
وجود بديل محلي، تصبح الس��احة مفتوح��ة على مصراعيها 

لهم للظفر بالوظائف!

معًا نصنع الفارق
تتش��ابك أيدينا مجددًا مع بداية س��نة 2021 لنق��ف صفًا واحدًا 
لصناعة الفارق في تاريخ مملكة البحرين، تتشابك أيدينا مجددًا 
لنس��تمر في العمل بروح الفريق الواحد كالي��وم األول الذي رفع 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء س��بابتيه بعالمة النصر الش��هيرة 
وق��ال »جميعنا فريق البحرين«. لم تكن هذه الجملة مجرد ثالث 
كلمات ولكنها كانت انطالقة لغرس حب العمل من أجل البحرين 
في قلب كل بحريني، وانطالقة لترسيخ مبادئ الفخر واالعتزاز في 

نفس كل من يعمل في منظومة فريق البحرين.
مقالي اليوم الذي اس��تفتحت به السنة الجديدة كان حلمي الذي 
ش��اهدته على أرض الواقع، بأن أكون جزءًا بس��يطًا من منظومة 
عظم��ى تحق��ق أحالمها بس��واعد فتي��ة اس��تمدت عطاءها من 
خبرات أجيال سبقتها. أجيال عظيمة لم تكن األرض ممهدة لهم 
لالنطالق وتحقيق حلمهم في جعل المسؤولية المجتمعية هّمًا 
عامًا وإخراجها من إطارها النظري وتحويلها إلى حقائق ملموسة 
عل��ى أرض الواق��ع. أجياُل مه��دت لنا الطريق لنص��ل لبداية عام 

2021 ونشهد البراعم قد نمت وأزهرت وحان قطاف ثمرها.
فكي��ف يمكنن��ا اليوم أن نصن��ع الفارق معًا؟ لي��س بالضرورة أن 
نك��ون جزءًا من منظومة فريق البحرين كي نصنع فارقًا في تاريخ 
مملكة البحرين. وليس ش��رطًا أن تكون أهدافنا كبيرة أو بعيدة 
الم��دى لكي نصنع الفارق. ب��ل علينا أن نضع لكل يوم من عمرنا 
هدفًا ونس��عى لتحقيقه، ومهما كان هذا الهدف بس��يطًا فذلك 
ه��و ما يصنع التغيير في حياة األف��راد والمجتمعات، فقط علينا 
أن تؤمن بأنفس��نا وبقدراتنا، فالتغيير ينبع من داخل الشخص، 
ل��ذا فعلى كل من��ا أن يحدد أهدافه في الحي��اة ويعمل ويخطط 

لتحقيق ما يصبو إليه.
مع بداية 2021 عاهد نفس��ك أن تصن��ع الفارق في تاريخ بلدك، 
عاهد نفس��ك عل��ى أن تتعلم ش��يء جدي��د كل ي��وم وتنقل ما 
تعلمته إلى اآلخرين لالس��تفادة منه، فهكذا تتغير المجتمعات 
إلى األفضل، وهكذا يكون لك أثر طيب في حياة اآلخرين وبصمة 
تصنع بها الفارق في تاري��خ مملكة البحرين. فاألثر الذي تتركه 
هو الذي يبقى حتى ولو كان ش��يئًا بسيطًا كابتسامة أو مساعدة 
اآلخرين أو عمل الخير، فقط عليك أن تبقي قلبك مفتوح لآلخرين 
وتمد ي��داك لمس��اندتهم، وتقف صف��ًا واحدًا لدع��م جهودهم 
لتخطى المعوقات من غير تضخيم للمشكالت التي تواجه بلدك، 
بل عل��ى العكس عليك أن تتعامل معها كتحديات يجب التغلب 
عليه��ا وتجاوزها معًا، فالمس��افة بين االنكس��ار والنهوض ربما 
تكمن في كلمة أو فكرة بسيطة منك تصنع بها الفارق في تاريخ 

بلدك.

القمة الخليجية عنوانها األمن واالقتصاد
يتمح��ور النظام األساس��ي لمجلس التعاون 
لدول الخلي��ج العربي المكون م��ن 22 مادة 
في نقطة واحدة هي التكامل لوحدة المصير 
المش��ترك والت��ي تمث��ل الركن األساس��ي 
لمواجه��ة المخاط��ر الت��ي تحي��ط بالكيان 
الخليجي وفي أولوياته��ا التدخالت اإليرانية 
وما تقوم به من أعمال تنافي جميع األعراف 
والمواثيق التي اتفق عليها المجتمع الدولي.

تنعقد القم��ة الخليجية بالمملك��ة العربية 
الس��عودية ف��ي توقي��ت وأن��ا أراه وأغل��ب 
المتخصصي��ن بالش��أن الدول��ي ف��ي فترة 
حساس��ة تمر بها المنطقة، خاصة ما شهده 
ع��ام 2020 م��ن منعطف��ات مهم��ة جعلت 
أنظ��ار العال��م ال تف��ارق ما يحدث ف��ي مياه 
الخليج ألهمية ذلك على المستوى السياسي 
واالقتصادي وانعكاس��ات تل��ك المنعطفات 

في التأثير على األسواق العالمية.
وفي هذا الس��ياق، فإن القم��ة الخليجية في 
دورتها ال��� 41 تتطلع لها الش��عوب بعيون 
األمل والتف��اؤل، وذلك لما لها من مخرجات 
ترسم السياسات المقبلة التي سيبنى عليها 
قرارات مصيرية ب��دول األعضاء، ففي القمة 
وضمن جدول األعمال س��يناقش س��وف تتم 
مناقش��ة من دون تردد التدخ��الت اإليرانية 
التي عقدت المش��هد السياس��ي ف��ي اليمن 
وعدد من الدول العربية ومس��توى التهديد 
األمني ال��ذي تصنعه إيران عبر أذرعها وعلى 
رأس��هم ميليش��يا الحوثي الت��ي باتت تهدد 

العمق العربي واإلس��المي بش��كل دائم عبر 
الصواريخ الباليس��تية والطائرات المس��يرة، 
وف��ي الوق��ت نفس��ه فه��ي ته��دد حرك��ة 
التج��ارة الدولية وناق��الت النفط في مضيق 
ب��اب المن��دب، مم��ا يتطلب اتخ��اذ خطوات 
تنسيقية بين دول األعضاء للتعامل مع هذه 
التهدي��دات التي تتس��بب باألضرار بش��كل 
مباش��ر باقتص��اد الخليج العربي والش��عوب 

معًا.
كم��ا أن المل��ف المه��م ال��ذي ال يمكن أن 
تنعق��د القمة من دون مناقش��ته هو ملف 
توحي��د السياس��ات الخارجية ف��ي التعامل 
مع اإلدارة األمريكية والتي ستكون بقيادة 
الرئي��س المنتخ��ب ج��و باي��دن، لس��بب 
رئي��س ومحوري وهو أن باي��دن لديه رؤية 
مختلفة تمامًا عن الرئيس دونالد ترامب، 
فالرئيس المنتخب لديه نوايا لعقد اتفاق 
ن��ووي جديد مع طه��ران وه��ذا يعني بأن 
أي اتف��اق جدي��د بخص��وص ذلك س��يرفع 
العقوبات على إيران وسنرجع للمربع األول 
ف��ي حال لم يك��ن لدول الخلي��ج العربي أي 
رأي فيه، مما يتطلب العمل من اآلن لجعل 
أولوي��ات اإلدارة الجديدة ب��أن يكون لدول 
الخليج طرف أساس��ي بهذا االتفاق لضمان 
عدم اس��تمرار إيران بتجاوزاتها المستمرة 

بالمنطقة.
وعل��ى صعيد آخ��ر، فإن المح��ور االقتصادي 
ال��ذي س��ينطوي علي��ه الكثير م��ن الملفات 

من تحته ومنه��ا تعزيز التكام��ل في مجال 
التب��ادالت التجارية والتس��هيالت الجمركية 
بين بل��دان األعضاء والتعام��ل مع انخفاض 
أس��عار النفط، إضافة إلى التعاون في مجال 
النقل منها على س��بيل المث��ال ال الحصر ما 
تم التوصل له في مش��روع القطار الخليجي، 
وال��ذي يعتبر من المش��اريع اإلس��تراتيجية 
الت��ي س��تحقق تطلع��ات الش��عوب وتع��زز 

المكتسبات االقتصادية بالمنطقة.
كما إن من المتوقع أن القمة س��تواكب آخر 
الجهود المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد19(، 
التي كان لها آثر كبير من الجانب االقتصادي 
والصحي، ومن المؤمل اتخاذ قرارات بش��أن 
االتف��اق عل��ى إج��راءات تنق��ل مواطني دول 

األعضاء.
لألمانة القمة الخليجي��ة بها ملفات معقدة 
وتحت��اج لق��رارات مهمة نظرًا لم��ا تمر بها 
المنظومة وهي فترة مصيرية ونتائج العمل 
المش��ترك تقدم الكثير لش��عوب المنطقة، 
فتعزي��ز التكامل الخليج��ي أصبح منهج عمل 
له��ذه المنظوم��ة التي تأسس��ت من��ذ عام 
1981، فه��ي تحتفل بهذا الع��ام بمرور 40 
عام��ًا م��ن التع��اون والتكامل وبع��ون اهلل 
سيتكلل ذلك بتحقيق رؤية المغفور له بأذن 
هلل تعال��ى العاهل الس��عودي الراحل الملك 
عبداهلل ب��ن عبدالعزيز آل س��عود رحمه اهلل 
وطي��ب اهلل ثراه، بإعالن االتح��اد بين الدول 

األعضاء.
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عرض جديد لألهلي لعبداهلل عليفئران تهاجم السيارات
أضحى العديد من السيارات  «

بمجمع 301 في العاصمة المنامة 
تحت هجمة شرسة من حشد 

الفئران، إذ أجهزت القوارض على 
العديد من األجهزة اإللكترونية 

واألسالك في السيارات مما تسبب 
بأعطاب كبيرة.

جددت إدارة النادي األهلي  «
مساعيها في ضم العب 
منتخبنا الوطني ونادي 

االتحاد لكرة اليد عبدالله 
علي إلى صفوف فريقها 

بدًءا من الموسم الرياضي 
الجديد.

مجلس إدارة “جيبك”

سترة - جيبك

الخليـــج  شـــركة  رئيـــس  قـــال 
البتروكيماويـــة  للصناعـــات 
“جيبـــك”، عبدالرحمن جواهري، 
إن الشـــركة نجحت في تحقيق 
مـــن  جديـــدة  قياســـية  أرقـــام 
أهمهـــا وصولها إلى أعلى ســـعر 
لمبيعـــات ســـماد اليوريـــا خالل 

العام 2020 على مستوى العالم 
وذلك مـــن خالل مبيعات شـــهر 
ديســـمبر حيث تم اإلشـــارة إلى 
هـــذا اإلنجـــاز فـــي العديـــد مـــن 
النشـــرات العالميـــة المتخصصة 
وذلـــك رغـــم الظـــروف القاهـــرة 

لجائحة “كورونا”.

“جيبك” تقهر الظروف الصعبة 
وتحقق أرقاًما قياسية

)07(

المنامة - دار القرار

كشـــف األمين العام المكلف لمركز 
التحكيـــم التجاري لـــدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
“دار القـــرار” ناصـــر المقهـــوي، بأن 
البحريـــن تســـلمت رئاســـة المركز 
 31 وحتـــى  ينايـــر   1 مـــن  بـــدءًا 

ديسمبر 2021.

البحرين تتسلم 
رئاسة “دار القرار”

)07(

)07(

الرياض ـ واس

أعلنت الســـعودية، أمـــس األحد، انتهاء العمل باإلجـــراءات االحترازية المتعلقة 
بانتشـــار نوع جديـــد متحور من فيروس كورونا المســـتجد في عدد من الدول، 
فيمـــا يخـــص تعليـــق جميـــع الرحـــالت الجويـــة الدولية للمســـافرين، والســـماح 

بالدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.
ونقلـــت وكالـــة األنباء الســـعودية عن مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة الداخلية أنه 
يتوجـــب الدخول في الحجـــر الصحي لمدة 14 يوًما لغيـــر المواطنين القادمين 
مـــن المملكـــة المتحـــدة وجنـــوب أفريقيـــا، ومن أي دولـــة أخرى تحددهـــا وزارة 
الصحة، ينتشـــر فيها النـــوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المســـتجد مع 
إجـــراء فحص )PCR( بعد انقضاء هـــذه المدة، يثبت خلو القادمين من اإلصابة 

بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.

السعودية تعلن فتح المنافذ البحرية والجوية

)10(

قــال رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا بمنتدى صحيفــة البالد، المنعقــد عن بعد، إنــه اتفق مع 
“تمكين” وبنوك لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة مع الحوافز.

وتحـــدث عن التوقيع مع وزارة التربية والتعليم و3 
شـــركات من القطاع الخـــاص لتركيب أنظمة الطاقة 
الشمسية على أسطح مباني عدد من المدارس، وأن 
الخطة المستقبلية تشمل سطح 535 مبنى مدرسيا.

وفـــي موضـــوع آخـــر، تحـــدث القائـــم بأعمـــال مدير 
إدارة التســـويق والترويج السياحي بهيئة البحرين 
للســـياحة والمعارض علي فوالذ عن قدوم 100 ألف 
زائـــر ألمانـــي للبحريـــن بالعـــام 2019، بزيـــادة 19 % 
مقارنـــة بالعام 2018، و3700 من هؤالء الزوار كانوا 

عن طريق المكتب التمثيلي البحريني بألمانيا.
كاي  بالمنامـــة  األلمانـــي  الســـفير  قـــال  مـــن جهتـــه، 
بوكمـــان إن إدارة البحرين ألزمـــة كورونا من أفضل 

استراتيجيات العالم.

عبـــدهللا  ألمانيـــا  لـــدى  البحرينـــي  الســـفير  وأيـــد 
عبداللطيـــف فتـــح خـــط مباشـــر مـــن البحريـــن إلـــى 
ميونيخ من جانب شـــركة طيران الخليج وسيكون 
نقطـــة التقـــاء للكثير من الســـياح القادمين من مدن 

قريبة لها مثل سالسبوغ وبراغ.
وقـــال: “مـــن ناحية التجـــارة البينيـــة أود القول إنها 
ليســـت في المســـتوى الذي نتمناه، ولكـــن حين نرى 
الصـــادرات  فـــي  زيـــادة  فهنـــاك   ،2019 إحصـــاءات 
األلمانيـــة إلـــى مملكـــة البحرين بمعـــدل 5 %، مقابل 
صـــادرات البحرين إلى ألمانيـــا بزيادة 39 %، وهناك 
فـــرص في مجـــال األلمنيوم ومجـــاالت كبيرة يمكن 
إلـــى  األلمانيـــة  الشـــركات  اســـتقطاب  خاللهـــا  مـــن 

البحرين”.

ميرزا: إنتاج الكهرباء الشمسية من سطح 535 مدرسة
الســفير األلماني بمنتــدى “^”: إدارة البحرين ألزمــة “كورونا” من أفضل اســتراتيجيات العالم

المتحدثون في منتدى “البالد” )06 - 03(

صرحـــت األمانة العامـــة للمجلس األعلى للقضاء 
بأن المحكمة الصغـــرى الجنائية الثامنة أصدرت 
أمـــس أحكاما قضائية علـــى 10 متهمين امتنعوا 
عن تنفيذ االشترطات الصحية الواجب تطبيقها 

فـــي المطاعـــم والمقاهـــي لمنـــع انتشـــار فيروس 
محـــل  الجريمـــة  وارتكبـــوا  المســـتجد  كورونـــا 
التهمة االولى لحســـابهم ومنفعتهم. حيث قضت 
المحكمـــة بمعاقبتهـــم بغرامات تتـــراوح من ألف 

إلى األلفين دينار .

تغريم 10 متهمين أحجموا عن تنفيذ اإلجراءات الصحية
المنامة- المجلس األعلى للقضاء

)10(

إسرائيل ترد على اتهامات إيران: “تفاهة”
تل أبيب ـ وكاالت

األخيـــرة  اإليرانيـــة  التصريحـــات  علـــى  ا  ردًّ
بســـعيها إلـــى إشـــعال حـــرب، ووســـط تصاعد 
التوتـــر بين إيـــران والواليـــات المتحـــدة، نفى 
مســـؤول إســـرائيلي االتهامـــات التـــي أطلقهـــا 

وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف.
ووصـــف مســـؤول إســـرائيلي، أمـــس، تصريح 
ظريـــف بأن إســـرائيل تحاول خـــداع الواليات 

المتحدة لشن حرب على إيران بالـ “هراء”.
كمـــا قـــال وزيـــر الطاقـــة اإلســـرائيلي، يوفـــال 

شـــتاينتز، إلذاعة كان العامة إن إســـرائيل هي 
التي تحتاج أن تكون في حالة تأهب، تحســـبًا 
لضربـــة إيرانيـــة محتملة في الذكرى الســـنوية 
األولى الغتيال القائد العسكري اإليراني قاسم 

سليماني في محيط مطار بغداد.

رخص مصرف البحرين المركزي، 
خالل العـــام الماضي 2020، لنحو 
10 شـــركات للتشـــغيل فـــي البيئة 
الرقابيـــة التجريبيـــة للتكنولوجيا 
تتيـــح  والتـــي  “الفنتـــك”،  الماليـــة 
تطبيقاتهـــا  تجربـــة  للشـــركات 
تنظيميـــة  بيئـــة  فـــي  وحلولهـــا 
تحاكـــي الواقـــع قبـــل طرحها في 

األسواق.

10 شركات “فنتك” 
خالل 2020

المحرر االقتصادي

راشد الغائب وسعيد محمد وزينب العكري



الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
النيابـــة  بـــأن  العامـــة  والجهـــات 
العامة تلقت صباح امس، األحد، 
الصحـــة  إدارة  مـــن  بالغـــات   4
محـــالت  بضبـــط  تفيـــد  العامـــة 
أمـــس مخالفـــة  تجاريـــة مســـاء 
لالشـــتراطات الصحية والتدابير 
االحترازية لمنع انتشـــار فيروس 

كورونا.
وأضاف أنه تم رصدت مخالفات 
االلتـــزام  عـــدم  وهـــي:  متعـــددة 
وعـــدم  االجتماعـــي،  بالتباعـــد 
بيـــن  متريـــن  مســـافة  وجـــود 
الطاوالت، فضالً عن عدم ارتداء 
كمـــا  للكمامـــات،  العمـــال  بعـــض 
لوحظ استخدام أكثر من 50 % 
من الطاقة االســـتيعابية الطاولة 
 6 مـــن  أكثـــر  عـــدد  وجـــود  مـــع 
أشخاص على الطاولة الواحدة.

باشـــر  المخالفـــات  تلـــك  وإزاء 
مأمـــورو الضبط القضائي بوزارة 

بتحريـــر  اختصاصهـــم  الصحـــة 
وإغـــالق  بالمخالفـــة  محاضـــر 
إخطـــار  وتـــم  إداريـــًا،  المحـــالت 
النيابـــة العامـــة بالوقائـــع، والتي 
فـــور  األوراق  بعـــرض  أمـــرت 

استكمال اإلجراءات القانونية.
وباشـــرت النيابـــة إجراءاتها فور 
ورود البالغات وأســـندت االتهام 
إلـــى 4 مديريـــن وعاملين، فضالً 
عن تقديم 4 محالت كشـــخصية 
اعتباريـــة وقررت عرض القضايا 
علـــى قاضـــي المحكمـــة الصغرى 
بنظـــر  المختـــص  الجنائيـــة 
مخالفات اإلجراءات االحترازية 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 

المستجد.

المنامة - بنا

توجيه االتهام لـ 6 أشخاص 
خالفوا تدابير “كورونا”

القبض على 5 
بحوزتهم مخدرات 
بنحو 75 ألف دينار

للمباحث  العامة  اإلدارة  عام  مدير  صرح 
بـــأن شــرطــة مكافحة  الــجــنــائــيــة  ــة  ــ واألدلـ
الــقــبــض عــلــى 5  الـــمـــخـــدرات، تمكنت مــن 
و42   21 بين  أعمارهم  تــتــراوح  أشــخــاص 
عــامــا، إثـــر حــوزتــهــم مــــواد مــخــدرة تقدر 

قيمتها بحوالي 75 ألف دينار.
وأوضح أن أعمال البحث والتحري وجمع 
األدلـــة أكـــدت حــيــازة الــمــذكــوريــن للمواد 
تم  وعليه  لها،  الترويج  بغرض  المخدرة 
متلبسين  عليهم  والقبض  هويتهم  تحديد 
بالجريمة، مشيرًا إلى أنه تم تحريز المواد 
الــمــضــبــوطــة والــتــحــفــظ عــلــيــهــا، واتــخــاذ 
إلحالة  تمهيدًا  القانونية  اإلجـــراءات  كل 

القضية إلى النيابة العامة.

جاللة الملك وسمو ولي العهد 
يهنئان رئيس االتحاد السويسري

بعــث عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفــة، برقيتي تهنئة 
إلــى الرئيــس غــاي برمالن بمناســبة توليه رئاســة االتحاد 

السويسري.

وأعـــرب جاللـــة الملك وســـمو ولـــي العهـــد فـــي البرقية عن 
أطيـــب تهانيهم له، متمنين للرئيـــس برمالن موفور الصحة 
والسعادة والتوفيق والسداد، وللشعب السويسري الصديق 
دوام التقـــدم والرقـــي، وللعالقـــات الثنائيـــة الوطيـــدة بيـــن 

البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

المنامة - بنا

االثنين 4 يناير 2021 - 20 جمادى األولى 1442 - العدد 4465

4 محالت 
تجارية لم تلتزم 

باإلجراءات

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

“الجنوبية” تختتم فعاليات االحتفال باألعياد الوطنية
مشــاركة 8176 مــن األهالــي والمواطنيــن بمنصــات التواصــل للمحافظــة

الجنوبيـــة  المحافظـــة  اختتمـــت 
الفعاليات االفتراضية التي أقيمت 
المجيـــد  الوطنـــي  العيـــد  بمناســـبة 
الجاللـــة  صاحـــب  جلـــوس  وعيـــد 
عاهل البالد، في الفترة من -13 30 
ديســـمبر الماضي بمشـــاركة وإقبال 
كبير بلغ 8176 مشـــاركًا من األهالي 
والمواطنين، عبر منصات التواصل 
الذكية للمحافظة والتطبيق الذكي.

الجنوبيـــة  المحافظـــة  وقدمـــت 
مجموعة من الفعاليات االفتراضية 
لالحتفـــال بالعيد الوطني بالتعاون 
مـــع العديد من الجهـــات من ضمنها 
العامـــة  واإلدارة  البحريـــن  إذاعـــة 
لإلعـــالم والثقافـــة األمنيـــة بوزارة 
المســـابقة  خـــالل  مـــن  الداخليـــة، 
الوطنيـــة اإلذاعيـــة والمرتبطة عبر 
تطبيـــق “الجنوبيـــة”، التـــي شـــملت 
أســـئلة وإجابـــات ضمن مســـابقات 
وطنية تتعلـــق بالمحافظة، والقت 
تفاعل بـــارز عبـــر منصاتهـــا الذكية 
للتعريـــف بمعلومـــات وطنيـــة فـــي 

نطـــاق المحافظـــة الجنوبيـــة التـــي 
التاريخيـــة  بالمكتســـبات  تزخـــر 

والحضارية.
كمـــا نظمـــت المحافظـــة المســـابقة 

الفوتوغرافـــي  للتصويـــر  الوطنيـــة 
إيمانـــًا بالطاقات المبدعـــة لألهالي 
والمواطنيـــن الـــذي أبـــرزوا معالـــم 
الصـــور  أروع  فـــي  المحافظـــة 

االحترافيـــة والتي تعكـــس الرفعة 
والبناء والعطاء لوطننا الغالي.

وشهدت المحافظة إقباال كبيرا من 
األهالـــي والمواطنين الـــذي تحقق 
فـــي مشـــاركة 8176 مـــن مختلـــف 
مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة في 
بعـــد”  “عـــن  االحتفـــال والمشـــاركة 
االحترازيـــة،  لإلجـــراءات  تطبيقـــًا 
المواطـــن  مشـــاركة  عـــن  وعبـــرت 
والمقيـــم بالوطنيـــة والفرحة بهذه 

المناسبة العزيزة.
جوائـــز  الفائزيـــن  مـــن   18 وحـــاز 
يومية نقدية قيمة بدعٍم من شركة 
بابكو وشـــركة الجنوب الســـياحية 
وفنـــدق ســـوفتيل وفنـــدق حـــوار، 
مـــن  الفائزيـــن  اختيـــار  تـــم  حيـــث 
خـــالل الفـــرز اإللكترونـــي والقرعة 
الرقمية تعزيزًا لدورها في التحول 
الرقمـــي وابتـــكار الطـــرق الحديثة 
فـــي مختلـــف المبـــادرات الوطنيـــة 
واالجتماعيـــة وفق أعلـــى المعايير 

والمستويات.



التنفيـــذي  الرئيـــس  ^وضـــع 
حســـين  للعظـــام  األلمانـــي  للمركـــز 
لخدمـــات  الجديـــد  التصـــور  حمـــد 
المستشفى األلماني خالل مداخلته 

بمنتدى صحيفة البالد.
عمـــل  ســـنوات   10 منـــذ  وقـــال: 
العظـــام  مجـــال  فـــي  المستشـــفى 
والعمود الفقـــري، وأنجز العديد من 
العمليـــات والفكـــرة األساســـية هي 
تقليل عناء السفر إلى ألمانيا بوجود 
واســـتقطاب  ألمانـــي  طاقـــم طبـــي 
الخبرات في مجال العظام، واليوم 

لدينا مجموعة كبيرة منهم.
 10 إلضافـــة  نخطـــط  وتابـــع: 
تخصصـــات جديـــدة، ونطمـــح مـــن 
خـــالل التواصـــل مـــع مجموعة من 
والمستشـــفيات  الطبيـــة  المعاهـــد 
فـــي ألمانيـــا الســـتقطاب مجموعـــة 
جديـــدة مـــن الخبـــرات واألجهـــزة، 

ونحـــن اليوم نفخـــر باألطباء الذين 
عملوا معنا طوال الســـنوات العشـــر 

الماضية.

تقليل عناء سفر البحرينيين العالجي أللمانيا

التنفيـــذي لشـــركة  الرئيـــس  ^وجـــه 
دار “البالد” أحمد البحر ســـؤااًل إلى رئيس 
المســـتدامة عبدالحســـين  الطاقـــة  هيئـــة 

ميرزا يتمحور حول الطاقة البديلة.
وقـــال: هـــل تتحـــول شـــركات النفـــط إلى 

شركات طاقة مستقباًل؟ 
ووجه الشكر إلى رئيس الطاقة المستدامة 
والضيوف المتحدثين والمشاركين الذين 

أثروا المنتدى بالمعلومات الغنية.
وقـــد أجاب ميرزا بالقول: “بالفعل، فحتى 
شركات النفط العالمية بعضها تغير اسمها 
مـــن شـــركات نفـــط إلـــى شـــركات طاقـــة 
عالمية، فعلى ســـبيل المثال شركة “آيني” 
اإليطاليـــة مشـــهورة بالطاقـــة األحفورية، 
وهـــي طاقـــة النفـــط والغـــاز، لكنهـــا اليوم 
ولديهـــا  المتجـــددة،  الطاقـــة  علـــى  تركـــز 
رغبـــة كبيـــرة في دخول القطـــاع الجديد، 
والشـــيء نفســـه بالنسبة لشـــركات النفط 
األخـــرى، فكلهـــا اآلن تعمـــل علـــى الطاقة 

النظيفـــة والطاقة المتجـــددة، وهذا األمر 
ذاتـــه مـــع الـــدول االســـكندنافية والـــدول 
إلســـرائيل،  بالنســـبة  وحتـــى  األوروبيـــة، 
فحيـــن زار الوفد والتقيتهم كانوا يقولون 
إنه بحلـــول العام 2050 يريدون الوصول 
علـــى  ويســـتغنون  كربـــون”،  “صفـــر  إلـــى 

الطاقة األحفورية.
وقال: شركات النفط العالمية أصبح لديها 
توجـــه لدخـــول المجـــال وإال ســـيكونون 
فـــي الخلف، وننظر إلى بريطانيا وفرنســـا 
األحفـــوري  الوقـــود  ســـتمنعان  اللتيـــن 
فـــي الســـيارات بحلـــول العـــام 2035، زد 

علـــى ذلـــك، أن شـــركات التأميـــن، ومنهـــا 
شـــركة “أليانـــز” العالمية صرحـــت بأنها لن 
تؤمـــن على أصـــول لها جذور مـــن الطاقة 
األحفوريـــة بحلـــول العـــام 2050، فهنـــاك 
النظيفـــة،  الطاقـــة  إلـــى  للتحـــول  توجـــه 
وبالنســـبة لنـــا فـــي البحريـــن ال نقـــول إن 
ســـتحل  المتجـــددة  أو  النظيفـــة  الطاقـــة 
محل الطاقة األحفورية، بل سيكون لدينا 
مزيـــج مـــن االثنيـــن، وكل يكمـــل الثانـــي، 
لتنويـــع مصـــادر الطاقـــة، وألن البحريـــن 
ودول الخليج تعتمد إيراداتها على النفط 
والغـــاز، رأينا كيف بلـــغ العجز الكبير حين 
انخفضت أســـعار النفـــط، والدولة تحاول 
تقليـــل النفقـــات واالقتـــراض، فالبـــد مـــن 
تنويع مصادر الطاقة في المستقبل حتى 
إذا انخفضت أســـعار النفـــط، فهناك بدائل 
نســـتفيد منهـــا، ومـــن هـــذه الجهـــة، فـــكل 
الشـــركات النفطيـــة متجهـــة نحـــو الطاقة 

النظيفة.

جمعيـــة  مؤســـس  ^تحـــدث 
األلمانيـــة  البحرينيـــة  الصداقـــة 
بمنتـــدى  األنصـــاري  عبدالجليـــل 
صحيفـــة البـــالد بخصـــوص الطاقة 

المتجددة.
وقـــال أن إحدى الشـــركات األلمانية 
جـــاءت إلـــى البحريـــن والفضل في 
ذلـــك لألميـــن العـــام لغرفـــة التجارة 
العربيـــة  األلمانيـــة  والصناعـــة 
وزرنـــا  المخالفـــي،  عبدالعزيـــز 
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس 
كان  الـــذي  ميـــرزا  عبدالحســـين 
متفهًما جـــًدا ومقتنًعـــا بالفكرة، لكن 
فـــي ذلك الوقـــت، لم تكـــن الجدوى 

بالتنفيـــذ،  تســـمح  االقتصاديـــة 
واآلن ســـعر اإلنتـــاج أرخص مما كنا 
ســـنقدمه في ذلك الوقت، فقد تغير 
مصانـــع  هنـــاك  وأصبحـــت  الوضـــع 

والمجال مفتوح للشركات األلمانية 
مجـــال  فـــي  واالســـتثمار  للدخـــول 

الطاقة المتجددة.
يشـــار إلـــى أن األنصاري نـــال بالعام 

2015 وســـام االســـتحقاق األلمانـــي 
مـــن الدرجة األولـــى، كأول بحريني 
يحصـــل علـــى هـــذا الوســـام، وذلـــك 
توطيـــد  فـــي  مســـاهماته  نظيـــر 
العالقـــات االقتصاديـــة بيـــن مملكة 
المانيـــا  وجمهوريـــة  البحريـــن 

االتحادية منذ عام 1968.
وجدير بالذكر أن وسام االستحقاق 
هـــو أعلـــى تكريم تمنحـــه جمهورية 
لألشـــخاص  االتحاديـــة  ألمانيـــا 
فـــي  إنجـــازات  يحققـــون  الـــذي 
المجـــاالت السياســـية واالقتصادية 
وأيـــة  والفكريـــة  واالجتماعيـــة 

خدمات متميزة أللمانيا.

منتـــدى  منســـق  ^قـــال 
قســـم  رئيـــس  “البـــالد”، 
المحليـــة والمحتوى  الشـــؤون 
االلكترونـــي، راشـــد الغائب إن 
الصحيفة مستمرة في ترتيب 
تتنـــاول  منتديـــات  تنظيـــم 
موضوعـــات مهمة باســـتضافة 
مـــن  المعنيـــة  الشـــخصيات 

مختلف القطاعات.
واعتبر الغائـــب منتدى “البالد” 
فضاء مفتوحا لمناقشة قضايا 
منتـــدى  أن  وذكـــر  الســـاعة. 
“البـــالد” األخيـــر شـــهد تعاونـــا 
رائعـــا مـــع ســـفير المنامـــة في 
عبداللطيـــف  عبـــدهللا  برليـــن 
عبدهللا، ومقدرا دوره في هذا 

المجال.
وأكد الغائب أن “البالد” ترحب 
بالتعاون والشراكة مع مختلف 
والخاصـــة  الرســـمية  الجهـــات 

تنظيـــم  بشـــأن  للتشـــاور 
منتديات تتناول الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

الغائب: منتديات “^” تناقش قضايا الساعة

ألمانيـــا  جمهوريـــة  ســـفير  يثنـــي   ^
االتحاديـــة بالمنامة كاي بوكمـــان على اختيار 
موضـــوع المنتـــدى، موجًها الشـــكر إلى أســـرة 
“البالد” التي ألقـــت الضوء فيه على تداعيات 
االقتصـــاد.  علـــى  وتأثيرهـــا  جائحـــة كورونـــا 
وتحـــدث الســـفير بلغـــة عربيـــة بلكنة شـــامية 

خالل مداخالته بمنتدى “البالد”.
وقـــال: ممـــا الشـــك فيـــه أن العـــام 2020 مـــن 
أصعـــب األعـــوام، وتداعيـــات الجائحـــة علـــى 
االقتصاد العالمي عموما، واالقتصاد األوروبي 
خصوصـــا، وســـيحتاج وقًتـــا للتعافـــي حتـــى 
منتصف العام 2022، إال أنه في الوقت نفســـه 
اكتســـبنا خبرات في استخدام إستراتيجيات 
ضروريـــة فـــي وضـــع كهـــذا، منها عـــدم إغالق 
الحدود، وتركـــت ألمانيا المجال مفتوًحا أمام 
أثنـــاء  الملحـــة والضروريـــة حتـــى  الرحـــالت 
الموجة الثانية للفيروس، وكانت أبواب قسم 
التأشيرات في سفارتنا مفتوحة طوال الوقت 

للرحالت االقتصادية والتجارية الالزمة.
وأضـــاف: أثنـــاء تولـــي ألمانيا رئاســـة االتحاد 

العـــام  مـــن  الثانـــي  النصـــف  فـــي  األوروبـــي 
لتمريـــر  االتحـــاد  ألمانيـــا  دفعـــت  الماضـــي، 
يـــورو،  مليـــار   750 تبلـــغ  إصالحـــات  حزمـــة 
وبالحديـــث عن انعاش االقتصـــاد، نأتي اليوم 
إلـــى اســـتخدام التكنولوجيا الصديقـــة للبيئة 

والتحـــول الرقمـــي وكذلك التحـــول المناخي 
فألمانيـــا  للطاقـــة،  النظيـــف  واالســـتخدام 
تستورد الطاقة، ولكنها تسعى الستيراد طاقة 
خالية من الكربون؛ ألن هناك توقعات بارتفاع 
كبيـــر فـــي الطلـــب المحلـــي علـــى الهيدرويـــن 

يتراوك بين 90 إلى 110 ميغاوات ســـاعة في 
2030، ممـــا يدفع ألمانيا إلى اســـتيراد كميات 
هائلة من الهيدروجين، وهي تســـعى إلنشـــاء 
شـــراكات مع دول الخليج؛ مـــن أجل التوصل 
إلـــى إمكان إنتـــاج هيدروجين صديـــق للبيئة، 

وإنتـــاج طاقة خاليـــة من الكربـــون ال تحتوي 
علـــى ابنعاثـــات للغـــازات الدفيئة، كما تســـعى 
للترويـــج التكنولوجي والحصـــول على بديل 
اقتصادي للوقود األحفوري، وتمهديد الطريق 
لخفض أســـعار الهيدروجسين الصديق للبيئة 

في األسواق العالمية.
وأثنـــى الســـفير جهـــود مملكـــة البحريـــن التي 
اتبعت إستراتيجية من أفضل إستراتيجيات 
الناجحـــة  اإلدارة  بتوظيـــف  وذلـــك  العالـــم 
لألزمة من خالل حزمـــة إجراءات والتواصل 
والتنســـيق مع دول العالم وكانت ســـباقة في 
هذا المجال، وبالنسبة لنا، نحن نعمل للتصدي 
للجائحة بتبـــادل الخبرات ومتابعة اللقاحات، 
ونحن واثقون بأن التعاون سيعود بالنفع على 

جميع األطراف. 
وبيـــن أن إقامة عالقـــات بين كل من البحرين 
واإلمارات مع إســـرائيل انعكـــس إيجابًيا على 
فـــرص العمـــل المشـــترك، واختتـــم بالقـــول إن 
كوفيـــد 19 عدو مشـــترك، ويمكننـــا العمل مًعا 

لمكافحته.

سفير جمهورية ألمانيا االتحادية بالمنامة بمنتدى “البالد”

توقع التعافي من الوباء إلى منتصف 2022.. والسالم مع إسرائيل انعكس بفرص للعمل المشترك
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السفير األلماني: إدارة البحرين ألزمة “كورونا” من أفضل استراتيجيات العالم
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البحر: هل تتحول شركات النفط إلى شركات طاقة مستقباًل؟ 
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اإلســـرائيليون قالـــوا له: بحلـــول العام 2050 سنســـتغني عن الطاقـــة األحفورية
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