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 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájÉYôdÉH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 Égƒæe  ,ÜÉÑ°ûdG  ø«μªJh  ºYód  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ≥«≤ëàd  ÜÉÑ°ûdG  ø«μªàd  óªM  ∂∏ªdG  IõFÉéH  ¢ù∏éªdG
 êPÉªædG RGôHEG »a É¡à«ªgCGh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
 »a  ÜÉÑ°û∏d  áªYGódG  äÉ°ù°SDƒªdGh  áÄ«°†ªdG  á«HÉÑ°ûdG
 øjõFÉØdG  Oó°üdG  Gòg  »a  ¢ù∏éªdG  CÉægh  ,äÉ©ªàéªdG
 ∂dP  AÉL  ...áãdÉãdG  É¡àî°ùf  »a  á©«aôdG  IõFÉédG  √ò¡H
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SDhô`̀J  ∫Ó`̀N
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¢ù∏éª∏d  »YƒÑ°SC’G  …OÉ«àY’G  ´ÉªàL’G

.ó©oH øY
 »a äÉcQÉ°ûªdG iƒà°ùªH AGQRƒdG ¢ù∏ée OÉ°TCG Éªc
 ,áãdÉãdG É¡àî°ùf »a (Iôμa) »eƒμëdG QÉμàH’G á≤HÉ°ùe
 õ«ØëJ »a á≤HÉ°ùªdG ±GógCGh ájDhQ ≥«≤ëJ ¢ùμ©J »àdG
 πª©dG  »a  á∏«°UCG  äÉ≤∏£æªc  QÉμàH’G  AÓ`̀YEGh  ´Gó`̀HE’G
 ÖMÉ°U  ¬Lh  óbh  ,áaÉc  ¬J’Éée  ôjƒ£Jh  »eƒμëdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 √òg êGQOEG  á°SGQO  ≈dEG  á«eƒμëdG  Iõ¡LC’Gh  äGQGRƒdG

 äÉª°üH øe ¬∏ªëJ Éªd ,É¡©jQÉ°ûeh É¡éeGôH »a QÉμaC’G

.á«eƒμëdG ájÉYôdÉH ≈¶ëJ ¿CG Öéj á«æWh á«YGóHEG

 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≥``̀aGhh

 ¢†©H  πjó©J  ¿CÉ°ûH  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d

 Ωƒ∏©d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  º«¶æJh  AÉ°ûfEG  Ωƒ°Sôe  ΩÉμMCG

 ≈`̀dEG  áÄ«¡dG  á«©ÑJ  π≤æH  πjó©àdG  »°†≤jh  ,AÉ°†ØdG

.≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée

 ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  ≈∏Y  ≥`̀aGh  Éªc

 ∫hódG ø«H ôjQÉ≤àdG ∫OÉÑJ ¿CÉ°ûH á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG

 áμ∏ªªdG  ΩGõ`̀à`̀dG  QÉ``̀WEG  »`̀a  »`̀JCÉ`̀j  …ò``̀dGh  ,á∏°üdG  äGP

 ìÉ°üaE’Gh  á«aÉØ°ûdG  äÉLQO  ≈∏YCGh  á«dhódG  ô«jÉ©ªdÉH

.á«Ñjô°†dG ä’ÉéªdG »a

 Iôcòe ¿CÉ°ûH á«∏NGódG ôjRh Iôcòe ≈∏Y ≥aGh Éªc

 »∏NGódG  ø`̀eC’G  IQGRhh  á«∏NGódG  IQGRh  ø«H  ¿hÉ©J

 »a  ¿hÉ©àdG  Rõ©j  ÉªH  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH

 ójQƒàdG  á∏°ù∏°S  ájÉªMh  π≤ædGh  OhóëdG  øeCG  ä’Éée

.øjó∏ÑdG ø«H á«dhódG

(2¢U π«°UÉØàdG)

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  áHÉ«f

 Ωƒ«dG OÓÑdG QOÉ¨j ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y

 áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 áμ∏ªªdG  ≈dEG  É¡Lƒàe  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh

 »a  áμ∏ªªdG  ó`̀ah  ¢SDhôàd  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ¢ù∏ée  ∫hO  IOÉ`̀≤`̀d  ø«©HQC’Gh …OÉëdG  áª≤dG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀e

 AÉKÓãdG Ωƒ«dG ó≤©«°S …òdG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG

.Ω2021 ôjÉæj øe ¢ùeÉîdG ≥aGƒªdG

 ºYO  á∏°UGƒe  ≈∏Y  É¡°UôM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ócDƒJh

 ó«WƒJh  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  Iô«°ùe

 ∫hO  »æWGƒªd  ô«îdG  ¬«a  Ée  πμd  Gõjõ©J  ¿hÉ©àdG  ô°UCG

.¢ù∏éªdG

 QƒàcódG  øe  Óc  º°†j  »ª°SQ  ó`̀ah  √ƒª°S  ≥aGôjh

 ï«°ûdGh  á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY

 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S

.ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe GOóYh »æWƒdG

 ´ÉªàLG OÉ≤©fÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ÖMQ á«fÉK á¡L øe

 è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ø«©HQC’Gh ájOÉëdG áª≤dG

 É«æªàe  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  á«Hô©dG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc á∏Ñ≤ªdG á«é«∏îdG áª≤dG ∫ÉªYC’

 èFÉàf  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ¢ù∏éªdG  ø`̀∏`̀YCG
 áfôªdG  πª©dG  º¶f  á«dÉ©a  ∫hÉ`̀æ`̀à`̀J  á`̀°`̀SGQO
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ó©H øY πª©dG äÉ°SÉ«°Sh
 ™e  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  ÉgòØf
 ™°Vhh  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dÉH  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  ¿Ééd
 Ωõ∏j  É`̀e  PÉ`̀î`̀J’  áeƒμëdG  ΩÉ``̀eCG  É¡JÉ«°UƒJ
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYO  QÉWEG  »a  äGAGô`̀LEG  øe
 19-ó``«``aƒ``c ¢``Shô``«``a á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d

.É¡JÉ°SÉμ©fGh ÉgQÉKBG º«éëJh
 ≥«Ñ£J  áeGóà°SÉH  á`̀°`̀SGQó`̀dG  â`̀ °`̀UhCGh
 áfôªdG  πª©dG  äGAGô````LEGh  º¶fh  äÉ°SÉ«°S
 πª©dG  QÉ«N  ìô`̀W  »a  QGôªà°S’G  ∫Ó`̀N  øe
 äÉ°ù°SDƒe  »a  ™Ñàeh  óªà©e  ΩÉ¶æc  ó©oH  øY
 πª©dG ø«H Ée èeódG QÉ«N ìÉàj å«ëH ,ádhódG
 øe)  ó©oH  øY  πª©dG  ø«H  Éeh  á°ù°SDƒªdG  »a

 .áæ∏©eh IOóëe §HGƒ°V ≥ah (∫õæªdG
 ¢ü«∏≤J  ºàj  ¿CG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  âMôàbG  Éªc
 ±hôX ø¡jód  »JÓdG  äÉ¡eCÓd  πª©dG  äÉYÉ°S
 ≥`̀ah  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e  π`̀ª`̀©`̀dG  »Yóà°ùJ  á`̀jô`̀°`̀SCG
 áeóîdG ¿GƒjO πÑb øe É¡à°SGQO ºàj äGAGôLEG
 πªY á``̀ dOCG çGó`̀ë`̀à`̀°`̀SG Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG ,á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG

 áeóîdG ¿Gƒjód á©°VÉîdG äÉ°ù°SDƒª∏d Ióªà©e
 πª©dG  §HGƒ°Vh äGOÉ°TQ’G øª°†àJ á«fóªdG
 ¥ƒ≤M ¿Éª°†d áeRÓdG äÉ¡«LƒàdGh »dõæªdG

.∞XƒªdG äÉÑLGhh
 º««≤J  á«dBG  á©LGôe  äÉ«°UƒàdG  â∏ª°Th
 ÉªH  »∏©ØdG  AGOC’G  ¢ùμ©àd  »Ø«XƒdG  AGOC’G
 πª©dG  º¶f  äÉÑ∏£àeh  ±hô`̀X  ™`̀e  ≥aGƒàj
 êPÉ`̀ª`̀f ø`̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G á`̀«`̀ª`̀gCG ™`̀e ,á`̀fô`̀ª`̀dG
 »àdG  á©HÉàªdGh  º««≤àdG  äÉ°SÉ«°Sh  äÉ`̀«`̀dBG
 Iôàa ∫ÓN É¡KGóëà°SÉH äÉ¡édG ¢†©H âeÉb

 .á«°VGôàa’G á°üæªdG ≥jôW øY áëFÉédG
 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG â`̀dhÉ`̀æ`̀J É`̀ª`̀c
 ™«ªéd  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  á°SÉ«°S  ¢Uôa  ø`̀e
 á``̀MÉ``̀JEG ∫Ó```̀N ø``̀e á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG
 äÉ°üæªdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  π``c
 OÉªàYG  ÖfÉL  ≈``dEG  á«eƒμëdG  á«fhôàμdE’G
 QÉ«îc »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’É`̀H ´É`̀ª`̀à`̀L’G ΩÉ`̀¶`̀f
 ΩÉ¡ªdG  ™«ªédh  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »a  ∫hCG

.äÉ°ù°SDƒª∏d á«∏«¨°ûàdGh ájò«ØæàdG

(5¢U π«°UÉØàdG)

 óªëªdG ô°UÉf óªMCG QƒàcódG ï«°ûdG »àjƒμdG á«LQÉîdG ôjRh ø∏YCG
 ájôÑdG  OhóëdGh AGƒLC’G  íàa  ¬ÑLƒªH ºàj  ¥ÉØJG  ≈dEG  π°UƒàdG  ìÉÑ°üdG
 AÉ°ùe øe GQÉÑàYG ô£b ádhOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ø«H ájôëÑdGh

.ø«æK’G ¢ùeCG
 ¢ùeCG  âjƒμdG  ¿ƒjõØ∏J  ¬∏≤f  ¿É«H  »a  ô°UÉædG  óªMCG  ï«°ûdG  ∫É`̀bh
 »àdG  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  áªb  OÉ≤©fG  áÑ°SÉæªH{  ¬fEG
 iôLCG Ωƒ«dG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH Ó©dG á¶aÉëe »a Égó≤Y ºà«°S
 ’É°üJG âjƒμdG ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ádhO  ô«eCG  »fÉK  ∫BG  óªM  øH  º«ªJ  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCÉH  É«ØJÉg
 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCGh ô£b
 áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG

.zájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ≈∏Y  ™«ªédG  ¢UôM  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  ó«cCÉàdG  ºJ{  ¬fEG  :±É°VCGh
 …òdG Ó©dG ¿É«H ™«bƒJ ∫ÓN øe áª∏μdG ™ªLh πª°ûdG qºdh ∞°üdG IóMh

 ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  »a  ábô°ûe  áëØ°U  ∫Ó¡à°SÉH  ÉfGòjEG  ¬∏dG  ∫ƒëH  ó©j
.zÉ¡Hƒ°ûJ ¢VQGƒY …CG øe á«dÉN

 óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ìGôàbG ≈∏Y AÉæH{ ¬fCG í°VhCGh
 ájôÑdG OhóëdGh AGƒLC’G íàa ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJ ó≤a ,âjƒμdG ô«eCG ìÉÑ°üdG
 AÉ°ùe øe GQÉÑàYG ô£b ádhOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ø«H ájôëÑdGh

.z(Ωƒ«dG) Gòg
 ΩOÉN  ¬«NC’  ¬fÉæàeGh  √ôμ°T  ≠dÉH  øY  √ƒª°S  ôÑY  óbh{  :∑Qóà°SGh
 ÖMÉ°U ¬«NCGh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG
 øe ¬fƒdƒj Ée ≈∏Y õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢UôM  »a  ¬à≤K  øY  √ƒª°S  ôÑY  Éªc  ,áª≤dG  ∫ÉªYCG  ìÉéfEÉH  ≠dÉH  ΩÉªàgG
 áª≤dG √òg ¿ƒμJ ¿CÉH á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh ¢ù∏éªdG ∫hO IOÉb ¬FÉ≤°TCG
 πØμJh  øeÉ°†à∏d  ácQÉÑªdG  Iô«°ùªdG  …ƒ≤Jh  áªë∏dG  Rõ©J  áëdÉ°üe  áªb
 ¢ù∏éªdG ∫hód ô«N ¬«a Ée πc ≈dEG ÉëààØeh ¢VQÉ©dG Gòg AÉ¡fEG ¬∏dG ∫ƒëH
 äGP  äÉYƒ°VƒªdG  áaÉc  áédÉ©eh  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªLh

 øª°†jh ∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG ≥≤ëj ÉªH É¡à©«ÑW ≈dEG QƒeC’G IOƒYh á∏°üdG
 .z»NBÉàdGh OƒdG ô°UGhCG ∞«ãμJ

 »dh  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  ìô°U  ∂dP  ¿ƒ°†Z  »a
 áμ∏ªªdG  á°SÉ«°S  ¿CÉ`̀H  ´ÉaódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG
 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN  IOÉ«≤H  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 É«∏©dG ídÉ°üªdG ≥«≤ëJ ¬eGƒb ï°SGQ è¡f ≈∏Y áªFÉb Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY
 ¬«a  Éªd  ÉgOƒ¡L  áaÉc  ô«î°ùJh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dGh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hód

.ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ≥≤ëj ÉªHh É¡Hƒ©°T ô«N
 áªb  ¿ƒμà°S  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  áªb  ¿CG  ó`̀cCGh
 ,QÉ```̀gOR’Gh  ô«îdG  Iô«°ùªd  IRõ`̀©`̀eh  ∞°ü∏d  Ió`̀Mƒ`̀e  áª∏μ∏d  á©eÉL
 IOÉb  ¬fGƒNEGh  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN äÉ©∏£J É¡dÓN øe  ºLôàà°Sh
 »àdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒe  »a  øeÉ°†àdGh  πª°ûdG  ºd  »a  ¢ù∏éªdG  ∫hO

.Éæà≤£æe Égó¡°ûJ

ÜÉÑ°ûdG ø«μªàd ∂∏ªdG ájÉYôH ó«°ûj AGQRƒdG ¢ù∏ée
 êGQOEG  á``̀ °``̀ SGQO  ≈```̀ dEG  äGQGRƒ``````̀ dG  ¬`̀«`̀Lƒ`̀J
É`̀¡`̀é`̀eGô`̀H »``̀a zIô``̀μ``̀ a{ á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e QÉ``̀μ``̀ aCG

¿hÉ©àdG ¢ù∏ée Iô«°ùe ºYO ≈∏Y ¢UôëdG ócDƒJ øjôëÑdG

 »`̀ °`̀ Uƒ`̀ J zICGô````̀ª````̀∏````̀d ≈````̀ ∏````̀ YC’G{`````̀ d á````̀ °````̀ SGQO
zó``©``H ø`````Y{ π``̀ ª``̀ ©``̀ dG ΩÉ```̀¶```̀f á``̀ jQGô``̀ ª``̀ à``̀ °``̀ SÉ``̀ H

ô£bh á``jOƒ©°ùdG ø``«H OhóëdGh AGƒ``LC’G í``àØd ¥É``ØJG :â``jƒμdG

ÉfhQƒμH ÓØW 14 º¡æ«H IóMGh á∏FÉY øe ÉæWGƒe 31 á``HÉ°UEG

áª≤dG ≈dEG áμ∏ªªdG óah ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ..∂∏ªdG øY áHÉ«f

 Ö``̀Mô``̀j AGQRƒ````````````̀ dG ¢``̀ù``̀ ∏``̀é``̀e
É`̀ ¡`̀ MÉ`̀ é`̀ f ≈``̀ æ``̀ ª``̀ à``̀ jh á``̀ ª``̀≤``̀ dÉ``̀ H

 ádÉM  31  ó°UQ  øY  áë°üdG  IQGRh  âØ°ûc

 ≥ah  ,á«æjôëH  á∏FÉY  ø`̀e  ø«æWGƒªd  áªFÉb

 ,ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ ≥jôa ∞°ûc á©HÉàe ôjô≤J

 πÑb  ø`̀e  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdG  QÉ``̀WEG  »`̀a  ∂`̀ dPh

 ø«£dÉîªdG  ôKCG  ™ÑàJ  á«dBG  á©HÉàªH  ø«°üàîªdG

.áë°üdG IQGRƒH

 äÉ°UƒëØdG  ¿CG  »æ©ªdG  ≥jôØdG  í°VhCGh

 èFÉàf äô¡XCG óbh ,á∏FÉ©dG OGôaCG ™«ªéd âjôLCG

 É¡æ«H øe ,º¡æ«H áªFÉb ádÉM 31 ¿CG äÉ°UƒëØdG

.ÓØW 14

 á∏°UGƒe  IQhô°V  áë°üdG  IQGRh  äó`̀cCGh

 π«é°ùJ  ó©H  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  ´É`̀Ñ`̀JG
 ºd  øjòdGh  ,á∏FÉ©dG  OGô`̀aCG  ø«H  QƒcòªdG  Oó©dG
 øY  IQOÉ°üdG  äGAGô`̀LE’Gh  äGQGô≤dÉH  Gƒeõà∏j
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ¢Shô«ØdG  ∫É≤àfÉH  ÖÑ°ùJ  Éªe  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 á«dBG  ¿CÉ``̀H  É kª∏Y  ,º¡æ«H  ä’É`̀ë`̀dG  º`̀bÉ`̀Ø`̀Jh  º¡d
 πÑb  øe  Iôªà°ùe  âdGRÉe  ø«£dÉîªdG  ôKCG  ™ÑàJ

.ø«°üàîªdG
 ø«æWGƒª∏d  É`̀¡`̀Jƒ`̀YO  IQGRƒ````̀ dG  äOó```̀Lh
 ΩGõ`̀à`̀d’G  QGôªà°SG  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  ø«ª«≤ªdGh
 ≥jôØdG  øY  IQOÉ°üdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG

 IQƒ£îdÉH  ¿hÉ¡àdG  Ωó`̀Yh  QòëH  á∏°UGƒªdGh
 äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG ΩóY áé«àf ÖÑ°ùàJ ób »àdG
 »a ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``e ó`̀ë`̀∏`̀d á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG

.™ªàéªdG
 IQƒ£N  QÉ©°ûà°SG  ≈``dEG  IQGRƒ```̀dG  â``YOh
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG »``a á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG
 ó«≤J  IQhô°V  äócCGh  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U
 øª°†J »àdG äÉª«∏©àdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ∫ƒ°UƒdGh  »ë°üdG  ø`̀eC’G  äÉ`̀LQO  ≈∏YCG  º¡d
 Ö∏£àj  »æWh  ÖLGƒc  Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≈`̀ dEG

.ΩÉJ »YƒH ácQÉ°ûªdGh ™«ªédG áªgÉ°ùe

(4¢U π«°UÉØàdG)

 É``jQƒμd á``æ«Ø°S õ``éàëJ ¿Gô``jEG
 IóMh π°SôJ ∫ƒÄ«°Sh ..á«HƒæédG
è«∏îdG ≈``dEG áæ°Uô≤dG á``ëaÉμªd
 áæ°Uô≤dG  áëaÉμªd  IóMh  ∫ƒÄ«°S  â∏°SQCG  :ä’ÉcƒdG  –  ∫ƒÄ«°S
 º∏Y ™aôJ §Øf á∏bÉf »fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG RÉéàMG ó©H è«∏îdG ≈dEG
 á«HƒæédG  ájQƒμdG  ´ÉaódG  IQGRh äOÉaCG  Ée  Ö°ùëH ,á«HƒæédG  ÉjQƒc
 QƒØdG ≈∏Y ´ÉaódG  IQGRh â∏°SQCG{  :¿É«H »a IQGRƒdG âæ∏YCGh  .¢ùeCG
 »≤∏J  ó«©H  õeôg  ≥«°†e  øe  áÑjô≤dG  √É«ªdG  ≈dEG  …É¡éfƒ«°T  IóMh

 .zájQÉéàdG Éæàæ«Ø°S ¿GôjEG RÉéàMG ∫ƒM ôjô≤J
 RÉéàMG ¿É«H »a ¢ùeCG  ø∏YCG  ób »fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG ¿Éch
 ÖÑ°ùH  ºJ  ∂dP  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,á«HƒæédG  ÉjQƒc  º∏Y  ™aôJ  §Øf  á∏bÉf
 ádÉch  ¬``JOQhCG  Ée  ≥ah  ,zájôëÑdG  áÄ«ÑdG  ø«fGƒ≤d  QôμàªdG  É¡°†≤f{

 .zÉfQEG{ AÉÑfCÓd á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªédG
 ∑ƒμfÉg{ º°SG πªëJ »àdG á∏bÉædG ∞«bƒJ ¿Éμe ¢SôëdG Oóëj ºdh
 É¡æàe ≈∏Y ¿Éc ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe ,É¡«dEG  â∏≤f  »àdG  á¡LƒdG  hCG  z»ª«°ûJ

 .zá«£ØædG á«FÉ«ª«μdG OGƒªdG{ øe øW 7200
 á«HƒæédG  ájQƒμdG  ø«H  áæ«Ø°ùdG  ºbÉW  OGô`̀aCG  äÉ«°ùæL  ´ƒæàJh
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ≥`̀ah  ,á«eQƒÑdGh  á«eÉæà«ØdGh  á«°ù«fhófE’Gh

 .zRƒ«f √ÉÑ°S{ …QƒãdG ¢Sôë∏d
(10¢U π«°UÉØàdG)

 »a í``éæj z»``©eÉédG ó``ªM{
™«°VQ ø£H øe ΩQh ∫É°üÄà°SG

 »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH ∫ÉØWC’G º°ùb øe »ÑW ≥jôa íéf
 »a ∫ÉØWC’G áMGôL …QÉ°ûà°SG »dÉHQƒc øJQÉe Qƒ°ù«ahôÑdG ±Gô°TEÉH

.ô¡°TCG á°ùªN …P ™«°VQ ø£H øe ºî°V ΩQh ∫É°üÄà°SG
 ¬∏jƒëJ ºJ ºK øeh ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG óMCG »a ¬°üëa ≥Ñ°S ™«°VôdG
 πªY  ºJ  ¬«∏Yh  ,»©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH  ∫ÉØWC’G  º°ùb  ≈dEG
 ÖfÉédG »a ºî°V ΩQh OƒLh âàÑKCG  »àdGh ,¬d áeRÓdG äÉ°UƒëØdG
 É£¨°V ÉKóëe ,º°S  10 ¬°SÉ«b  ≈æª«dG  á«∏μdG  ¥ƒa ø£ÑdG  øe øªjC’G

.¬fÉμe øe ¬àMGREGh »∏Ø°ùdG ±ƒLC’G ójQƒdG ≈∏Y
 øJQÉe  Qƒ°ù«ahôÑdG  á°SÉFôH  Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈∏Y  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ΩÉ`̀b
 á«∏μ∏d …QòL ∫É°üÄà°SG á«∏ªY AGôLEÉH ¬d óYÉ°ùªdG ≥jôØdGh »dÉHQƒc

.á«∏μdG ∞∏N IOƒLƒªdG ájhÉØª«∏dG Oó¨dGh
 πKÉªJ  PEG  ,ìÉéædÉH  â∏∏μJh  äÉYÉ°S  çÓ`̀K  á«∏ª©dG  âbô¨à°SG
 ó©H  ådÉãdG  Ωƒ`̀«`̀dG  »`̀a  ≈Ø°ûà°ùªdG  QOÉ``̀Zh  ΩÉ`̀à`̀dG  AÉØ°û∏d  ¢†jôªdG

.áMGôédG

 ´É````````aO  AGQRh Iô``````°û```Y
 ∫É≤àfÉH ¿ƒ``ÑdÉ£j ø``««μjôeCG
Éμ``jôeCG »``a á``£∏°ù∏d »``ª∏°S

 ø«q«μjôeCG  ´É`̀ aO  AGQRh  Iô°ûY  ô`̀NBG  Üô``̀YCG  :ä’É`̀cƒ`̀dG  –  ø£æ°TGh
 »a áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d  •GôîfG …CG  º¡à°VQÉ©e øY IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y GƒdGRÉe
 »a  ∂dPh  ,É«dÉM IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  ájQÉédG  »°SÉ«°ùdG  ∫É≤àf’G  á«∏ªY

 .â°SƒH ø£æ°TGh áØ«ë°U óMC’G ¬Jô°ûf ∫É≤e
 ∂`̀jOh  …ô«H  ΩÉ«∏jhh  Éà«fÉH  ¿ƒ`̀«`̀dh  ô`̀JQÉ`̀c  ¿ƒà°TCG  ø`̀e  π`̀c  ¬`̀Lhh
 πLÉg ∑É°ûJh ¢ùà«L äôHhQh ó∏«Ø°ùeGQ ódÉfhOh ø«gƒc ΩÉ«∏jhh »æ«°ûJ
 πLCG øe ∫É≤ªdG Gòg »a ¿ƒLÉàæÑdG ≈dEG IƒYO ôÑ°SEG ∑QÉeh ¢ù«JÉe ¢ùª«Lh

 .á£∏°ù∏d »ª∏°S ∫É≤àfÉH ΩGõàd’G
 ¬«a ó©à°ùj âbh »a ¿ƒ≤HÉ°ùdG ´ÉaódG AGQRh ¬¡Lh …òdG AGóædG »JCÉjh
 äÉHÉîàf’G  »a  ¿ójÉH  ƒL  Rƒa  ≈∏Y  ábOÉ°üª∏d  AÉ©HQ’G  GóZ  ¢SôéfƒμdG

 .á«°SÉFôdG
 Éª¡æ«Y  ¿Gò∏dG  ôÑ°SEGh  ¢ù«JÉe  º¡æ«Hh  ∫É≤ªdG  ≈∏Y  ¿ƒ©bƒªdG  ∫É`̀bh
 á«μjôeC’G  áë∏°ùªdG  äGƒ≤dG  π©éd  Oƒ¡édG{  ¿EG  ,¿ƒLÉàæÑdG  »a  ÖeGôJ
 ô«Zh  ô«£N  ¿Éμe  ≈`̀dEG  ÉfOƒ≤à°S  á«HÉîàf’G  äÉYGõædG  πM  »a  •ôîæJ
 ∂dòH ΩÉ«≤∏d Gƒ©°S øjòdG ø«dhDƒ°ùªdG ¿CG øjôÑà©e ,z…Qƒà°SO ô«Zh »fƒfÉb

 .Iô£N á«FÉ°†bh á«æ¡e ÖbGƒY ¿ƒ¡LGƒj ób
(11¢U π«°UÉØàdG)

¿hÉ¡àdG ΩóYh ¢Shô«ØdG IQƒ£N QÉ©°ûà°SG ≈dEG ƒYóJ áë``°üdG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |



AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L »a

ÜÉÑ``°ûdG ø«μªJh º``Yód á«eÉ``°ùdG á``«μ∏ªdG á``jÉYôdÉH ó«``°ûj AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée
 É``¡dÉªYC’  ìÉ``éædGh  ≥``«aƒàdG  »``æªJh  ájOƒ©``°ùdG  »``a  á``«é«∏îdG  á``ª≤dG  OÉ``≤©fÉH  Ö``«MôàdG

É``¡éeGôH »``a zIô``μa{ á≤HÉ``°ùe QÉμ``aCG êGQOEG á``°SGQO ≈``dEG äGQGRƒ``dG ¬``Lƒj √ƒª``°S 
≈∏YC’G ´É``aódG ¢``ù∏ée ≈``dEG AÉ``°†ØdG Ωƒ``∏©d á``«æWƒdG á``Ä«¡dG á``«©ÑJ π``≤f ≈``∏Y á``≤aGƒªdG  
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..¬àdÓL ÉgÉ≤∏J ádÉ°SQ »a

 IOÉ`̀«`̀≤`̀H ó`̀«`̀°`̀û`̀j »`̀æ`̀«`̀Ñ`̀∏`̀Ø`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ Fô`̀dG
Ió``̀jó``̀ °``̀ù``̀ dG ¬`````̀ à`````̀jDhQh ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG

 OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  »Jô«JhO  ƒ¨jQOhQ  ¢ù«FôdG  áeÉîa  øe  ádÉ°SQ  ióØªdG
 á«îjQÉàdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  É¡«a  ¬àeÉîa  OÉ°TCG  ,á≤jó°üdG  ø«Ñ∏ØdG
 ,Oƒ≤Y á©HQCG  øe ôãcC’  óàªJ  »àdGh ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  §HôJ »àdG  á≤«KƒdG
 øjó∏ÑdG ΩGõàdG kGócDƒe ,ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a ƒªfh Ωó≤J øe √ó¡°ûJ ÉªHh
 ¿hÉ©àdG  ™«°SƒJh  Ió«WƒdG  ábGó°üdG  ô`̀ °`̀UGhCGh  äÉbÓ©dG  √ò`̀g  õjõ©àH
 ídÉ°üªdGh  ±GógC’G  ≥≤ëj  ÉªH  ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üàdG πÑ°Sh  ∑ôà°ûªdG
 √ôjó≤Jh ≥«ª©dG √ôμ°T øY kÉHô©e ,ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG
 ™«ªéH ôªà°ùªdG ¬àdÓL ΩÉªàgÉH ójó°ûdG ¬HÉéYEGh ádÓédG ÖMÉ°üd ô«ÑμdG

.á«æ«Ñ∏ØdG á«dÉédG ∂dP »a ÉªH øjôëÑdG áμ∏ªe »a IóaGƒdG ádÉª©dGh äÉ«dÉédG
 ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  ¬àdÉ°SQ  »a  »æ«Ñ∏ØdG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  OÉ°TCG  Éªc
 »àdG  IôªãªdG  äÉMÓ°UE’Gh ôªà°ùªdG  Qƒ£àdÉHh ,Iójó°ùdG  ¬àjDhQh ióØªdG
 Éª«°S  ’h  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  ¬àdÓL  IOÉ«b  âëJ  áμ∏ªªdG  É¡à≤≤M
 √ò¡d  É¡JófÉ°ùeh  ø«Ñ∏ØdG  ájQƒ¡ªL  ºYO  kGócDƒe  ,ádÉØμdG  ΩÉ¶æH  ≥∏©àj  Éª«a

.™«ªédG ΩóîJ »àdG IôªãªdGh á«HÉéjE’G äÉMÓ°UE’G
 Qƒaƒe  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  ¬JÉ«æªJ  ¢üdÉN  ø`̀Y  ¬àeÉîa  Üô``̀YCGh
 Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ≥jó°üdG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªªdh  ,IOÉ©°ùdGh  áë°üdG

.QÉgOR’Gh.∂∏ªdG ádÓL |.ø«Ñ∏ØdG ¢ù«FQ |

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGô`̀J
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ´ÉªàL’G AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG
 OÉ``°``TCG ,´É``̀ª``̀à``̀L’G π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájÉYôdÉH  ¢ù∏éªdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀Jh º``̀Yó``̀d ió``Ø``ª``dG
 óªM  ∂∏ªdG  IõFÉéH  ¢ù∏éªdG  Égƒæe
 ±Gó```̀gCG  ≥«≤ëàd  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ø«μªàd
 »a  É`̀¡`̀à`̀«`̀ª`̀gCGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 áÄ«°†ªdG  á«HÉÑ°ûdG  êPÉ`̀ª`̀æ`̀dG  RGô```̀HEG
 »a  ÜÉÑ°û∏d  á`̀ª`̀YGó`̀dG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 Gòg  »a  ¢ù∏éªdG  CÉægh  ,äÉ©ªàéªdG
 á©«aôdG IõFÉédG √ò¡H øjõFÉØdG Oó°üdG

.áãdÉãdG É¡àî°ùf »a
 AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e OÉ```̀ °```̀TCG É``̀ª``̀c
 á≤HÉ°ùe  »`̀a  äÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  iƒà°ùªH
 »`̀a (Iô```̀μ```̀a) »``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG QÉ``̀μ``̀ à``̀ H’G
 ≥«≤ëJ ¢ùμ©J »àdGh áãdÉãdG  É¡àî°ùf
 õ«ØëJ  »a  á≤HÉ°ùªdG  ±Gó``̀gCGh  á`̀jDhQ
 äÉ≤∏£æªc  QÉμàH’G  AÓ``̀YEGh  ´Gó``̀ HE’G
 ôjƒ£Jh  »eƒμëdG  πª©dG  »a  á∏«°UCG
 ÖMÉ°U ¬``̀Lh å`̀«`̀M ,¬`̀J’É`̀é`̀e á`̀aÉ`̀c
 ¢ù«FQ ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 Iõ¡LC’Gh äGQGRƒ`̀dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 √òg  êGQOEG  á`̀ °`̀SGQO  ≈``̀ dEG  á«eƒμëdG
 Éªd  É¡©jQÉ°ûeh  É¡éeGôH  »a  QÉμaC’G
 á«æWh  á`̀«`̀YGó`̀HEG  äÉª°üH  ø`̀e  ¬∏ªëJ

.á«eƒμëdG ájÉYôdÉH ≈¶ëJ ¿CG Öéj
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ÖMQ  ,∂`̀dP  ó©H
 á`̀jOÉ`̀ë`̀ dG á`̀ª`̀≤`̀ dG ´É``ª``à``LG OÉ`̀≤`̀ ©`̀ fÉ`̀ H
 ∫hó`̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd  ø`̀«`̀©`̀HQC’Gh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  á«Hô©dG  è«∏îdG
 ∫ÉªYC’  É k«æªàe  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc á«é«∏îdG áª≤dG
 äÉYƒ°VƒªdG »a ¢ù∏éªdG ô¶f ºK
 Ée  Qôbh  ¬dÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG

:»∏j
 äGôcòªdG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  :k’hCG

:á«dÉàdG
 á``̀ jQGRƒ``̀ dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô``̀cò``̀e  -1
 á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 Ωƒ°Sôe  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H  πjó©J  ¿CÉ°ûH
 Ωƒ∏©d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  º«¶æJh  AÉ°ûfEG
 á«©ÑJ π≤æH πjó©àdG »°†≤jh ,AÉ°†ØdG

.≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée ≈dEG áÄ«¡dG
 á``̀ jQGRƒ``̀ dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô``̀cò``̀e  -2

 ¿CÉ°ûH á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
 ,á∏°üdG äGP ∫hódG ø«H ôjQÉ≤àdG ∫OÉÑJ
 áμ∏ªªdG  ΩGõàdG  QÉWEG  »a  »JCÉj  …òdGh
 äÉ``LQO  ≈`̀ ∏`̀ YCGh  á`̀«`̀dhó`̀dG  ô«jÉ©ªdÉH
 ä’ÉéªdG  »`̀a  ìÉ`̀°`̀ü`̀aE’Gh  á«aÉØ°ûdG

.á«Ñjô°†dG
 ¿CÉ°ûH  á«∏NGódG  ôjRh  Iôcòe  -3
 á«∏NGódG  IQGRh  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀J  Iô`̀cò`̀e
 äÉ`̀j’ƒ`̀dÉ`̀H  »`̀∏`̀NGó`̀dG  ø``̀eC’G  IQGRhh
 ¿hÉ©àdG Rõ©j ÉªH ,á«μjôeC’G IóëàªdG
 π`̀≤`̀æ`̀dGh Ohó``̀ë``̀dG ø```̀eCG ä’É``̀é``̀e »``̀a
 ø«H  á«dhódG  ójQƒàdG  á∏°ù∏°S  ájÉªMh

.øjó∏ÑdG

 á``̀ jQGRƒ``̀ dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô``̀cò``̀e  -4
 áeƒμëdG OQ ¿CÉ°ûH á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
 øe  ø«Yƒaôe  áÑZôH  ø«MGôàbG  ≈∏Y

.ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SG :É``̀ k«``̀fÉ``̀K

:á«dÉàdG ™«°VGƒªdG
 á«≤«°ùæàdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô`̀cò`̀e  -1
 á∏Môª∏d  á`̀∏`̀gCÉ`̀à`̀ª`̀dG  QÉ``̀μ``̀aC’G  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 QÉ``̀μ``̀à``̀H’G á`̀≤`̀ HÉ`̀ °`̀ù`̀e ø```̀e Iô````̀«````̀NC’G
 ,çÓãdG  É¡î°ùf  »a  (Iôμa)  »eƒμëdG
 IõFÉØdG QÉμaC’G ò«ØæJ »a πª©dG ô«°Sh

.á«fÉãdGh ≈dhC’G ø«àî°ùædG »a
 á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG  ô```````̀jRh  Iô````̀cò````̀e  -2

 πªY  ô«°S  ¿CÉ°ûH  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 2020 ΩÉ`̀Y ∫Ó`̀N IQGRƒ``̀ dG äÉ`̀jƒ`̀dhCG
 Rô``̀HCGh  º``̀gC’  G kõ`̀Lƒ`̀e  âæª°†J  »`̀à`̀dG
 ¢üîj  É`̀ª`̀«`̀a  IQGRƒ```````̀ dG  äGRÉ````̀é````̀fEG
 á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG »`̀fÉ`̀ª`̀ã`̀ dG É``̀¡``̀JÉ``̀jƒ``̀dhCG
 áeƒμëdG  èeÉfôH  øe  á≤ãÑæªdG  ,ΩÉ©∏d
 äõ`̀μ`̀ JQG  »``à``dGh  ,(2022-2019)
 ó«MƒJh  AGOC’G  IAÉ`̀Ø`̀c  õ`̀jõ`̀©`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 ´É£≤dG  »a  á«dÉªdG  äÉ«∏ª©dG  º«¶æJh
 ≥«bóàdG  äÉ«∏ªY  ôjƒ£Jh  »eƒμëdG
 IOÉjRh  OQGƒª∏d  πãeC’G  ΩGóîà°S’Gh
 õjõ©Jh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  á«HPÉL

.√ƒªf

π≤ædGh OhóëdG øeCG ä’Éée »a á«μjôeC’G »∏NGódG øeC’G IQGRhh á«∏NGódG IQGRh ø«H ¿hÉ©J Iôcòe

 IQGRh π``«``ch  ™`̀ fÉ`̀ ª`̀ dG  ó``«``dh  Qƒ``̀à``̀có``̀dG  ∫É```̀b
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  áë°üdG
 á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ìÉ`̀é`̀f  ¿EG  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 »YƒdG QGôªà°SG Ö∏£àj ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 øe á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdÉH  ¢SÉ°ùM’Gh ,»©ªàéªdG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG
 ΩGõ`̀à`̀dG IQhô`̀°`̀†`̀H z™`̀fÉ`̀ª`̀dG{ Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¬``̀Lhh 
 ≥«Ñ£àd  á«dhDƒ°ùeh  Ωõ©H  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  ™«ªL
 øe  Ö∏£àj  å«M  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````LE’G  áaÉc
 á«ªgCG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,zQò`̀ë`̀H  á∏°UGƒªdG{  ¿B’G  ™«ªédG
 ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG  äGQGô`̀≤`̀ dG  ™«ªéH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 ’ ≈àM ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
 ™ªàéªdG ¢†jô©J »a »NGôàdGh QÉà¡à°S’G ÖÑ°ùàj
.G kOóée OGóYC’G ´ÉØJQGh ∞∏î∏d ´ƒLôdGh ,ô£î∏d

 πgÉ°ùàdG  ¿CG  ≈dEG  áë°üdG  IQGRh  π«ch  QÉ°TCGh
 ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  Oó¡j  á∏MôªdG  √ò`̀g  »a
 ó«≤àdGh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  Ö`̀é`̀jh
 äQó°U  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh  äÉª«∏©àdÉH
 äÉ¡édG  øe  ¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG  πMGôe  ∫Gƒ`̀W
 øe  G kOó``Y  â©°Vh  »àdGh  ,ábÓ©dG  äGP  á«ª°SôdG

.á∏eÉ°T äÉjƒà°ùe ≈∏Y ájRGôàM’G ô«HGóàdG

 áë°üdG  IQGRh  π«ch  ó``cCG  ô``NBG  ÖfÉL  øeh 
 √RÉ«àLG  ≈``̀dEG  G kô`̀¶`̀f  º«©£àdG  á«∏YÉah  á«fƒeCÉe
 çhó`̀M  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  áØ∏àîªdG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  π`̀MGô`̀e
 ,Iôªà°ùe  IOÉ°†e  ΩÉ°ùLCGh  ájƒb  á«YÉæe  áHÉéà°SG
 »àdG  ∫hó`̀dG  π``FGhCG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  É kæ«Ñe
 ô«jÉ©ªd  á«aƒà°ùªdG  äÉª«©£àdG  ≈∏Y  â∏°üM
 ô«°ùJ  º«©£àdG  òNCG  á«∏ªY  ¿CGh  ,¿É`̀eC’Gh  á«dÉ©ØdG
 ≈dEG  ™«ªédG  É k«YGO  ,á°SÓ°S  πμHh  ¥É°Sh  Ωób  ≈∏Y
 ájÉªëdG  ôaƒà°S  »àdG  äÉª«©£àdG  òNCÉH  IQOÉÑªdG

.¢Shô«ØdG ó°V
 áaÉμH ΩGõàd’G á∏°UGƒe á«ªgCG ≈∏Y ∂dòc Oó°Th
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G
 Iô°SC’G  ≈∏Y  äÉ©ªéàdG  QÉ°üàNG  QGôªà°SG  ôÑY
 »a  »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õæªdG  »`̀a  Ió`̀MGƒ`̀ dG
 á«LQÉîdG  øcÉeC’Gh  ,OhóëªdGh  OÉà©ªdG  ¥É£ædG
 º¡°ù«°S  …òdG  ôeC’G  ƒgh  ,á≤∏¨ªdG  ∫óH  áMƒàØªdG
 ®ÉØëdG  »a  iô`̀NC’G  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ÖfÉL  ≈dEG
 á°UÉN ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
 ∫hó`̀dG  ¢†©H  Égó¡°ûJ  »àdG  äGóéà°ùªdG  πX  »a
 πÑb øe ∞ãμe πμ°ûH É¡JGQƒ£J á©HÉàe ºàJ »àdGh
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG

™«ªédG áeÓ°Sh áë°U Oó¡j á∏MôªdG √òg »a πgÉ°ùàdG :Qòëj áë°üdG π«ch
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 πÑb ø``e Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG QÉ````WEG »``a
 ø«£dÉîªdG  ô`̀KCG  ™ÑàJ  á«dBG  á©HÉàªH  ø«°üàîªdG
 31  ó°UQ  øY  IQGRƒ`̀ dG  âØ°ûc  ,áë°üdG  IQGRƒ`̀H
 ≥ah  ,á«æjôëH  á∏FÉY  øe  ø«æWGƒªd  áªFÉb  ádÉM

.ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ ≥jôa ∞°ûc á©HÉàe ôjô≤J
 äÉ°UƒëØdG  ¿CÉ`̀H  »æ©ªdG  ≥jôØdG  í°VhCGh
 èFÉàf äô¡XCG  óbh ,á∏FÉ©dG  OGôaCG  ™«ªéd âjôLCG
 É¡æ«H  øe ,º¡æ«H  áªFÉb  ádÉM 31 ¿CG  äÉ°UƒëØdG

.ÓØW 14
 á∏°UGƒe  IQhô°†H  áë°üdG  IQGRh  âgƒfh
 Oó©dG π«é°ùJ ó©H ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G ´ÉÑJG
 Gƒeõà∏j  ºd  øjòdGh  ,á∏FÉ©dG  OGô`̀aCG  ø«H  QƒcòªdG
 ≥jôØdG ø`̀Y IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG äGAGô```̀LE’Gh äGQGô`̀≤`̀dÉ`̀H
 ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG
 ä’ÉëdG ºbÉØJh º¡d ¢Shô«ØdG ∫É≤àfÉH ÖÑ°ùJ Éªe
 âdGRÉe ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ á«dBG ¿CÉH É kª∏Y ,º¡æ«H

.ø«°üàîªdG πÑb øe Iôªà°ùe
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d É`̀ ¡`̀ Jƒ`̀YO IQGRƒ``````̀dG äOó````̀Lh
 ΩGõ``̀ à``̀ d’G QGô``ª``à``°``SG IQhô``̀°``̀†``̀H ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 ≥jôØdG  øY  IQOÉ°üdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 IQƒ£îdÉH  ¿hÉ¡àdG  Ωó``Yh  QòëH  á∏°UGƒªdGh
 äGAGôLE’ÉH  ó«≤àdG  ΩóY  áé«àf  ÖÑ°ùàJ  ób  »àdG
.™ªàéªdG »a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdG

 äÉ°UƒëØdG  ¿CG  áë°üdG  IQGRh  ó``cDƒ``Jh
 âæ«H  É`̀ k«`̀eƒ`̀j  É``̀gDhGô``̀LEG  ºàj  »`̀à`̀dG  ájôÑàîªdG
 ¢Shô«ØH áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG »a IOÉjR GôNDƒe
 ä’Éëd ¢UÉî°TC’G á£dÉîe øY áªLÉædGh ÉfhQƒc
 äGAGô```̀LE’Gh  äGQGô`̀≤`̀dÉ`̀H  º¡eGõàdG  Ωó©d  áªFÉb
 á«ë°üdG äGOÉ°TQE’Gh ,¢Shô«ØdG øe ájRGôàM’G

.áeRÓdG
 IQƒ£N  QÉ©°ûà°SG  ≈``̀dEG  IQGRƒ````dG  â``̀YOh
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  áªgÉ°ùªdGh  ,¢Shô«ØdG
 ó«≤J  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  â`̀gƒ`̀fh  ,™«ªédG  áeÓ°Sh
 øª°†J  »àdG  äÉª«∏©àdÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh »ë°üdG øeC’G äÉLQO ≈∏YCG º¡d
 áªgÉ°ùe Ö∏£àj »æWh ÖLGƒc ,Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG

.ΩÉJ »YƒH ácQÉ°ûªdGh ™«ªédG
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  π``̀LCG  ø``̀eh
 IQhô°V  ≈∏Y  áë°üdG  IQGRh  äOó`̀°`̀T  ™«ªédG
 äÉ«°UƒàdÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ΩGõ`̀ à`̀ dG
 ™ªéàdG  QÉ°üàbGh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VEG  ,Ió``̀MGƒ``̀ dG  Iô``̀°``̀SC’G  §«ëe ≈`̀∏`̀Y
 äÉeÉªch á`̀©`̀æ`̀bC’G  AGó`̀ JQÉ`̀ H  ΩGõ`̀ à`̀ d’G  IQhô`̀°`̀V
 ÉªH  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«HGóJ  ≥«Ñ£Jh ¬LƒdG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  áaÉc  º`̀YOh  QGôªà°SG  øª°†j
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  ádhòÑªdG

.(19 ó«aƒc)

 á`̀∏`̀FÉ`̀Y  »``̀ a  É``̀fhQƒ``̀μ``̀H  á``̀HÉ``̀°``̀UEG  31  ø``̀ Y  ∞`̀ °`̀û`̀μ`̀J  á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG
äGAGô`````̀LE’É`````̀H ΩGõ````̀ à````̀ d’G á``̀ «``̀ ª``̀ gCG ó````cDƒ````Jh Ió``````̀ MGh

 âæH  á≤FÉa  IPÉà°S’G  â∏Ñ≤à°SG
 áë°üdG  Iô````̀jRh  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ó`̀«`̀©`̀°`̀S
 »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ø«dƒÄ°ùªdG
 å«M  ,´ÉaôdG  »a  ∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùæ∏d
 â«ghQ ó«°ùdG …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ωób
 ôμ°ûdG ≥aGôªdG óaƒdGh ÉaÉà°SÉØjô°S
 É¡ªYO ≈∏Y áë°üdG  IôjRƒd AÉæãdGh
 áHƒ°üîdG  õcôe  ìÉààa’  É¡àjÉYQh
 13 »a AÉ°ùæ∏d  »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH

.Ω2020 ôÑª°ùjO
 á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG Iô````````̀jRh äCÉ````̀ æ````̀gh
 …OÓ«ªdG  ΩÉ©dG  áÑ°SÉæªH  Qƒ°†ëdG
 QGôªà°SÉH  ∂dòch  ,2021  ójóédG
 ™`̀ jQÉ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dGh ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀dG è```̀eGô```̀H
 ìÉ`̀à`̀à`̀aG  É¡æª°V  ø``̀ eh  á`̀≤`̀≤`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ÜÉ`̀°`̀ü`̀NEÓ`̀d  »°ü°üîàdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 »àdGh  ,áãjóëdG  ÜÉéfE’G  πFÉ°Shh
 áeƒ¶æe  ôjƒ£J  øe  GAõL  ¿ƒμà°S
 áeƒeCÓd  á∏eÉ°ûdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 áÑîf  á£°SGƒH  ,AÉ°ùædG  ¢`̀VGô`̀eCGh

.á«Ñ£dG QOGƒμdG øe
 ¿CG ≈``̀dEG ô`̀FGõ`̀dG ó`̀aƒ`̀dG QÉ`̀ °`̀TCGh
 ¬d  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀∏`̀d  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ≈Ø°ûà°ùªdG
 áμ∏ªe »a Iõ«ªe á«Yƒf á«°Uƒ°üN
 äÉeóN √ô«aƒJ å«M øe ,øjôëÑdG
 á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG ájÉYôdGh IO’ƒdG

 »a  ∫É``Ø``WC’Gh  AÉ°ùæ∏d  áeó≤àªdGh
 ƒgh  ,ó`̀MGh  ∞≤°S  âëJ  øjôëÑdG
 áμ∏ªªdG  »`̀a  ó`̀«`̀Mƒ`̀dG  ≈Ø°ûà°ùªdG
 …òdG  ∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùæ∏d  ¢ü°üîªdG
 äÉeóîdG  øe  á∏eÉ°T  áYƒªée  Ωó≤j
 á«MGôédG  äÉ«∏ª©dG  øe  ájôjô°ùdG
 á«∏«ªéàdGh  á`̀eÉ`̀©`̀ dGh  á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG
 §`̀°`̀ù`̀HCG ≈````̀dEG AÉ`̀ °`̀ù`̀æ`̀ dG ¢```̀VGô```̀eCGh
 Éªc .á«FÉbƒdG  á«ë°üdG  äÉ°UƒëØdG
 çóMCG  øe  IóMGh ≈Ø°ûà°ùªdG  º°†j
 »ãjóëd  IõcôªdG  ájÉæ©dG  äGó`̀Mh

 ójó©dG ø«H øe (NICU) IO’ƒdG
 »a á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``̀e

.øjôëÑdG
 á«fÉμeEG ≈dEG ¥ô£àdG ºJ ∂dP ≈dEG
 kÉ«©°S  ø«ÑfÉédG  ø«H  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  »a  ¬cGô°TEG  ƒëf
 øjòdG  øjôFGõdG  AÉÑWC’G  øe  AGƒ°S
 »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  º¡Ø«°†à°ùj
 äGô°VÉëªdG ∫ÓN øe hG ,Éjƒæ°S
 øY ó≤©J »àdG á«ÑjQóàdG ¢TQƒdGh
 Éeó≤àe iƒà°ùe â≤≤M å«M ,ó©H

 »a  QOGƒ`̀μ`̀∏`̀ d  º«∏©àdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a
.»Ñ£dGh »ë°üdG ∫ÉéªdG

 â`̀eó`̀b AÉ``̀≤``̀∏``̀dG á``jÉ``¡``f »```̀ ah
 zí``̀dÉ``̀ °``̀ü``̀ dG{ á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG Iô```````̀ jRh
 ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀∏`̀d É``̀gô``̀jó``̀≤``̀Jh É`̀gô`̀μ`̀ °`̀T
 AÉ°ùæ∏d  »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈∏Y
 √òg  πãe  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,∫É``̀Ø``̀WC’Gh
 áμ∏ªe  »`̀a  á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 á«ªæàdG  á«∏ªY  ™`̀aó`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh
 ,á«ë°üdG  äÉeóîdÉH  AÉ``≤``JQ’Gh

 áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  ™e  É°Uƒ°üNh
 »ë°üdG  ¿É`̀ª`̀ °`̀†`̀dG  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ø``̀e
 »`̀a OGô`````````̀aC’G ø`̀μ`̀ª`̀«`̀ °`̀S …ò``````̀ dGh
 áeóîdG Ohõe QÉ«àNG øe ™ªàéªdG
 πc  á«æªàe  ,¬JÉLÉ«àM’  Ö°SÉæªdG
 á∏«ÑædG  ádÉ°SôdGh  ΩÉ¡ª∏d  ≥«aƒàdG
 áeóîd  ¿ƒªFÉ≤dG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG
 õjõ©J  »`̀a  ΩÉ``¡``°``SE’Gh  ™ªàéªdG
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  iƒà°ùe  ™`̀aQh
 »a  ∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùæ∏d  á°ü°üîàªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe

∫ÉØWC’Gh AÉ°ùæ∏d »μ∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ø«dhDƒ°ùªdG »≤à∏J áë``°üdG IôjRh

äGQóîªdG QÉéàd ΩGóYE’G áHƒ≤©d º©f
ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 Oó°ûJ äÉª¶æªdGh äÉÄ«¡dGh ,äÉ©ªàéªdGh ∫hódG πc
 É¡àëaÉμªd  â©°Vhh  ,äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áªjôL  IQƒ`̀£`̀N  ≈∏Y
 á«YƒàdG  Oƒ¡L ÖfÉéH ,äÉHƒ≤©dGh äGAGôLE’Gh ø«fGƒ≤dG
 á≤MÓeh ájÉbƒdG øY Ó°†a ,áHÉbôdGh á©HÉàªdGh ,∞«≤ãàdGh
 ,Öjô¡àdG  »a  º¡bôWh  º¡Ñ«dÉ°SCGh  ,äGQóîªdG  äÉHÉ°üY
 π°ùZ  πãe  iôNCG  ºFGôL  »a  äGQóîªdG  áªjôL  ∫Ó¨à°SGh

.ÜÉgQE’Gh áë∏°SC’Gh ∫GƒeC’G
 äGQóîªdG  áªjôL  äÉÄa  âØæ°U  ∫hó``̀dG  ø`̀e  ójó©dG
 ,IRÉ«ëdG  ,ôLÉàªdG  ,Üô¡ªdG  ,ÖdÉédG  ,»WÉ©àªdG{  :≈`̀ dEG
 .z..äGQóîªdG  »WÉ©J  ≈∏Y ¢†jôëàdG  ,áYÉæ°üdG  ,áYGQõdG
 ø«H ,äGQóîªdG  áªjôL áHƒ≤Y ≈∏Y ∫hódG  πc äOó°T óbh
 ióe øé°ùdG ≈àMh πH ,OÉ©HE’Gh Oó°ûªdG øé°ùdGh áeGô¨dG

.ΩGóYE’G áHƒ≤Y ≈dEG ’ƒ°Uh ,IÉ«ëdG
 ¿ƒfÉb  øe  33  IOÉªdG  ¢üæJ  ,…ô°üªdG  ¿ƒfÉ≤dG  »Øa
 »a  QÉéJ’G  á°SQÉªªH  Ωƒ≤j  øe  πc  áÑbÉ©e  ≈∏Y  äÉHƒ≤©dG
 Oó°ûªdG øé°ùdG øe GAóH ,óHDƒªdG øé°ùdÉH IQóîªdG OGƒªdG
 ¢†©H  »`̀a  ΩGó```̀YE’G  hCG  ó`̀HDƒ`̀ª`̀dG  øé°ùdG  ≈``dEG  ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S  3
 äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  ¢üæj  Éªc  ..á«dÉªdG  áeGô¨dGh  ,ä’ÉëdG
 πNGO »a äGQóîªdÉH QÉéJ’G áHƒ≤Y ¿CG 34 ºbQ IOÉªdG »a
 ™FÉbƒd  kÉ©ÑJ  ΩGóYE’Gh  óHDƒªdG  øé°ùdG  ≈dEG  π°üJ  ™ªàéªdG
 ΩóY øe áHƒ≤©∏d IOó°ûe äÉ«ã«M ∑Éæg âfÉc GPEGh ,iƒYódG

.∂dòd IOó°ûe ±hôX OƒLh
 ∑Éæg ,á«∏NGódG IQGRh Oƒ¡L ôÑY ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 É¡dÉμ°TCG  πeÉμH  ,äGQóîªdG  áªjôL áëaÉμªd  ∞YÉ°†e πªY
 Éæjód  ¿CÉ`̀ H  øjôëÑdG  »`̀a  ôîàØfh  ,É¡à£°ûfCGh  É`̀gOGô`̀ aCGh
 á£N  â©°Vh  óbh  ,äGQóîªdG  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG
 ÖfÉéH ,É¡aGógCG øe ô«Ñc AõL ò«ØæJ ºJ á©«aQ á«é«JGôà°SG
 OÓÑdG  òaÉæe  ∞∏àîe  »a  QÉ¡f  π«d  πª©J  á°üàîe  IQGOEG
 ,π°SGƒÑdG Oƒæé∏d áaô°ûe äÉ«ë°†J øY Ó°†a ,™ªàéªdGh

.á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e õ«ªàe ≥«°ùæJh

 ôHƒàcCG »a ∑Éæg ¿EÉa á«∏NGódG IQGRh á«FÉ°üME’ É≤ah
 äGQóîªdG ÉjÉ°†b »a º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ øªe %93 :Ω2020
 áÑ°ùf  ≠∏ÑJh  ..zçÉ````̀ fE’G  ø`̀e  %7  ¿CGh  ,Qƒ``̀cò``̀dG{  ø`̀e  º`̀g
 äGQóîªdG  ÉjÉ°†b  »a  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  øjòdG  ø«æWGƒªdG
 »a º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ øjòdG ÖfÉLC’G áÑ°ùf ≠∏ÑJ Éª«a ,%52
 äGQóîªdG  ÉjÉ°†b  ähÉØàJ  Éªc  ..%48  äGQóîªdG  ÉjÉ°†b
 òØæªdGh  ,OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀NGO  É¡£Ñ°V  ºàj  »àdG  ™bGƒªdG  ¿CÉ°ûH
 øjôëÑdG QÉ£e{ …ƒédG òØæªdGh ,zó¡a ∂∏ªdG ô°ùL{ …ôÑdG
 ,záØ«∏N  AÉæ«e  ,¿Éª∏°S  AÉæ«e{  …ôëÑdG  òØæªdGh  ,z»dhódG

.ôëÑdG ôÑY Öjô¡àdGh
 ¬«a  ™HÉàj  …ò`̀ dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdGh
 OGôaCG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  »a  á«FÉ°†≤dGh  á«æeC’G  äÉ¡édG  Oƒ¡L
 øeC’ÉH ô©°ûjh ,º¡àÑbÉ©eh º¡àªcÉëeh ,äGQóîªdG áªjôL
 áªjôL áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYój ∂dòc ¬fEÉa ,¿ÉeC’Gh
 ≈∏Y ΩGóYE’G áHƒ≤Y ≥«Ñ£J ¿ÓYEG  ≈dEG  ’ƒ°Uh ,äGQóîªdG

 .äGQóîªdG QÉéJ
 äÉÄ«¡dGh  äÉª¶æªdG  øe  ójó©dG  åjóM  ¥É«°S  »`̀ah
 ΩGóYE’G  áHƒ≤Y  AÉ¨dEG  ≈dEG  É¡JƒYOh  ,-á«bƒ≤ëdG  á°UÉNh-
 ∂dP  äGQóîªdG  äÉHÉ°üY  â∏¨à°SG  ,äGQóîªdG  áªjôL  »a
 ,¢SÉædG  πàb  »a  ÖÑ°ùàdGh  ,É¡WÉ°ûf  IOÉjõH  âeÉbh  ,ôeC’G
 ,ô°SC’Gh äÉ©ªàéªdG ∂μØJ »a É¡ÑÑ°ùJ ™e ,ÜÉÑ°ûdG á°UÉNh
 äGQóîªdG áªjôL ∫ó©e IOÉjR ≈∏Y ÉØ£Y ,OGôaC’G ´É«°Vh

.äÉ©ªàéªdG »a ÉgÉ«YGóJ øeh ,É¡dÓN øe π°üëj Éeh
 ≈∏Y  ΩGó``̀YE’G  áHƒ≤Y  ≥«Ñ£J  ≈`̀ dEG  Iƒ`̀Yó`̀dG  ¿EÉ`̀a  ,∂dòd
 ;ÉjQhô°V  Gô`̀eCG  âJÉH  ø«Hô¡ªdG  ≈àMh  äGQóîªdG  QÉéJ
 ô«ãμdG  ¿CG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,º¡æe  ™ªàéªdG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh  ,º`̀¡`̀YOô`̀d
 »a  ÉÑÑ°S  ΩGó``̀YE’G  áHƒ≤Y  ≥«Ñ£J  Ωó`̀Y  π¨à°ùj  A’Dƒ`̀g  øe
 ,IRÉ«ëdGh  »WÉ©àdG  ≈àMh  ,Öjô¡àdGh  QÉéJ’G  á°SQÉªe
 äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áªjôL  ø`̀e  »fÉ©J  Ωƒ`̀«`̀dG  äÉ©ªàéªdG  π`̀ ch

.É¡JÉ«YGóJh

 ô«Z  äÉjóëàdG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dÉ`̀Hh
 »°ûØJ  ™e  äCGô`̀W  »àdG  ábƒÑ°ùªdG
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL
 øe  âæ qμªJ  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  ¿EÉ`̀a  (19
 äQOÉHh á«aÉ≤ãdG É¡éeGôH á∏°UGƒe
 øe  äGhOC’G  ∞∏àîe  QÉªãà°SÉH
 kÉ«∏ëe  áaÉ≤ãdG  äƒ°U  ∫É°üjEG  πLCG
 äGõéæe â≤≤Mh ,kÉ«ªdÉYh kÉ«ª«∏bEGh

.äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y á«aÉ≤K
 á`̀ qª`̀b ô`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀jO ô`̀¡`̀°`̀T π`̀ qμ`̀ °`̀Th
 »a  áaÉ≤ãdG  áÄ«¡d  »aÉ≤ãdG  õéæªdG
 á`̀eÉ`̀bEG  ó¡°T  å`̀«`̀M  ,Ω2020  ΩÉ``̀Y
 OÉ«YC’ÉH  AÉØàMÓd  πaÉM  èeÉfôH
 áYƒæàe  äÉ«dÉ©a  øª°†J  á«æWƒdG
 »`̀à`̀dG zá`̀ eÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG â``̀eÉ``̀f É```̀e{ π`̀ ã`̀e
 ¢ù«°SCÉJ  iô``̀cP  áÑ°SÉæªH  âª«bCG
 12  Ióªd  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∞ëàe
 ™æ°U{  ø«°TóJ  ,á∏°UGƒàe  áYÉ°S
 ™æ°üe  ìÉ`̀ à`̀ à`̀ aG  ,zø``jô``ë``Ñ``dG  »``̀a
 äÉ``̀ jQGó``̀L ,Iô``̀ª``̀L »`̀æ`̀ H è`̀«`̀°`̀ù`̀f

 Ωƒj  ,á«Hô©dG  á¨∏dG  Ωƒj  ,ôÑª°ùjO
 áaÉ≤ãdG{  ÜÉ`̀à`̀c  ø«°TóJh  ó«¡°ûdG
 ô¡°ûdG  ó¡°T  Éªc  .á«°SÉeƒ∏HódGh
 ∫BG  óªëe  âæH  Óg  áî«°ûdG  ºjôμJ
 ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N
 ,zÉ«dÉ£jEG  áªéf{  ΩÉ°SƒH  áÄ«¡dÉH
 áª°ShC’G  ºgCG  øe  kGóMGh  qó©j  …òdG
 øe  Iô°TÉÑe  ¬ëæe  ºàjh  á«dÉ£jE’G

 .á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ
 â`̀ª`̀«`̀bCÉ`̀a ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f ô`̀¡`̀°`̀T É```̀ eCG
 ¿Éc  ,äÉ«dÉ©ØdG  øe  ójó©dG  ¬dÓN
 áaÉ≤ãdG  áÄ«g  AÉØàMG  É`̀gRô`̀HCG  ø`̀e
 »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG Ωƒ`̀«`̀ dÉ`̀H ≈````̀ dhC’G Iô`̀ª`̀∏`̀d
 18`dG  ≥aGƒj  …òdG  »eÓ°SE’G  øØ∏d
 áÄ«¡dG âeÉbCG PEG ,ΩÉY πc øe ôÑªaƒf
 ø««dÉààe  ø«eƒj  QGóe  ≈∏Y á£°ûfCG
 ºYóH  ≥jô©dG  øØdG  Gò¡H  AÉØàMÓd
 á«dÉªdG  ¢ûJEG  ±EG  »L áYƒªée øe
 â`̀ª`̀∏`̀°`̀Th  ,(GFH)  Ü.Ω.¢```````T
 ájQÉª©eh  á«æa  ¢VQÉ©e  á£°ûfC’G

 IÉMƒà°ùe  äÉjQGóL{  ¢Vô©e  πãe
 ¢`̀Vô`̀©`̀e ,z»```eÓ```°```SE’G ø``̀Ø``̀dG ø``̀e
 …òdG  z»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  øe  ¿ƒæa{
 á°UÉN áª∏c ºjó≤J ¬MÉààaG  øª°†J
 ƒμ°ùfƒ«dG  áª¶æe  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  ø`̀e
 ¢Vô©eh  ,…’hRBG  …QOhCG  Ió«°ùdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  Gòg  .zπ°VÉØdG  IQÉæe{
 ø«°ü°üîàe ácQÉ°ûªH  Ihóf  ºjó≤J
 ΩÓ`̀aCG ¢`̀Vhô`̀Yh º`̀dÉ`̀©`̀dG ∫ƒ`̀M ø`̀e

 .»eÓ°SE’G øØdG âdhÉæJ
 äGAGô`````````LE’G ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀J ™````̀eh
 ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ™∏£e  ájRGôàM’G
 á`̀£`̀ °`̀û`̀ fC’G ø```e ó``̀jó``̀©``̀dG â``Ø``bƒ``J
 á`̀eÓ`̀°`̀S ≈``∏``Y kÉ``̀XÉ``̀Ø``̀M á`̀ «`̀ aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG

 øjôëÑdG  áÄ«g  ¿CG  ’EG  ,Qƒ¡ªédG
 ájDhQ OGóYEÉH äQOÉH QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d
 ¢VQCG  øe  »aÉ≤ãdG  πª©dÉH  ∫É≤àfÓd
 ºàa  ,»°VGôàa’G ºdÉ©dG  ≈dEG  ™bGƒdG
 ≈dEG  á«fhôàμdE’G  äÉ q°üæªdG  πjƒëJ
 Qƒ¡ªédG  ™`̀e  πYÉØà∏d  äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e
 ø«H  É`̀e  âYƒæJ  äÉ«dÉ©a  ºjó≤Jh
 äGQÉjRh ,á«ªdÉY äÓØMh ¢VhôY
 á«îjQÉàdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀∏`̀d  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀aG
 QG qhõ``````̀ dG õ````cGô````eh ∞``̀MÉ``̀à``̀ª``̀ dGh
 á«≤«KƒJ  ΩÓ`````̀aCGh  ,¢``̀VQÉ``̀©``̀ª``̀dGh
 ∞∏àîe  âÑWÉN  á«∏YÉØJ  á£°ûfCGh
 ΩÓaCG  á∏°ù∏°S  ¢VôY  ºàa  .QÉªYC’G
 ,z»¡Ø°ûdG  ïjQÉàdG{h  zÉæeÉY  øØdG{

 á«fhôàμdE’G áÑàμªdG åjóëJ ºJ Éªc
 á«HOC’G  äGQGó°UE’G  çóMCÉH  áÄ«¡∏d

.á«aô©ªdGh
 èeGôÑdG ≈∏Y ôeC’G ô°üà≤j ºdh
 áeÉbEG  âªJ  πH  ,á«ÑfÉédG  á«aÉ≤ãdG
 øY πeÉc πμ°ûH ájƒæ°ùdG  º°SGƒªdG
 øjôëÑdG  ∞«°U  ¿ÉLô¡ªc  ,ó`̀©`̀H
 »``̀ dhó``̀ dG ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ¿É```Lô```¡```eh
 øjôëÑdG  ∞«°U  º«bCGh  .≈≤«°Sƒª∏d
 zó©H øY ÜôbCG{ QÉ©°ûH ô°ûY »fÉãdG
 ácQÉ°ûªH  ¢ù£°ùZCG  ô¡°T  ∫Ó``̀N
 Ω qóbh  á«ÑæLCGh  á«HôY  IQÉØ°S  16
 á«≤«°SƒªdG  äÉ«dÉ©ØdG  øe  áØ«dƒJ
 ºjó≤J  ó¡°T  Éªc  ,á«HOC’Gh  á«æØdGh

 äGQÉ«°ùdG  ôÑY  Iô°TÉÑe  ¢`̀Vhô`̀Y
 áÄ«¡dG äGƒæb ôÑY Iô°TÉÑe É¡ qãH ºJ
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y
 ,øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J  á°TÉ°T  ôÑYh
 á«∏YÉØJ  πªY  ¢``̀TQh  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 ∫É``¨``°``TC’É``c ™``«``°``VGƒ``e â``̀dhÉ``̀æ``̀J
 ,¿ƒ`̀æ`̀Ø`̀dGh ±QÉ``̀Nõ``̀dGh ,á`̀jhó`̀«`̀dG
 ™£≤dG  º«eôJ  ,áYÉÑ£dG  ,ìô°ùªdG
 äGQÉ``̀ ¡``̀ ª``̀ dGh AÉ``̀æ``̀¨``̀dG ,á````̀ jô````̀ KC’G

.Égô«Zh á«YGóHE’G
 »dhódG  øjôëÑdG  ¿ÉLô¡e  ÉeCG
 29`dG  ¬àî°ùf  äó¡°ûa  ≈≤«°Sƒª∏d
 Qƒ¡ªédG  ÉgógÉ°T  äÓØM  á`̀eÉ`̀bEG
 ôÑY hCG §≤a äGQÉ«°ùdG ôÑY Iô°TÉÑe

 .Üƒ«Jƒj ™bƒe ≈∏Y áÄ«¡dG IÉæb
 »æWƒdG øjôëÑdG ìô°ùe ¿Éch
 ™«HQ  ¿ÉLô¡e  ábÓ£fG  ±É°†à°SG
 Ω2020  ôjGôÑa  ô¡°T  ájÉ¡f  áaÉ≤ãdG
 ¢übGôdG  »Mô°ùªdG  ¢Vô©dG  ôÑY
 çQEÉH  ≈ØàMG  …ò`̀dG  zójóM  ´ƒ`̀eO{
 ó`̀jó`̀M É``̀gR á`̀ ∏`̀MGô`̀ dG á`̀jQÉ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG
 »Mô°ùªdG  ¢übôdG  ábôa  ¬àeóbh
 ájô°üªdG  Gô```̀HhC’G  QGOh  åjóëdG
 íéf Éªc  ,»`̀fƒ`̀Y  ó`̀«`̀dh  ¬`̀Lô`̀NCGh
 ô°ûY …OÉëdG  ÜÉÑ°ûdG  AÉJ  ¿ÉLô¡e
 ájGóH  ¬éeÉfôH  º¶©e  á`̀eÉ`̀bEG  »`̀a
 áëFÉL QÉ°ûàfG ´QÉ°ùJ ¿CG ’EG ,ΩÉ©dG
 ∫Éªμà°SG ¿hO ∫ÉM ÉfhQƒc ¢Shô«a

 .ø«fÉLô¡ªdG èeGôHh äÉ«dÉ©a
 ¿ƒ°U  õjõ©àd  É¡«©°S  øª°Vh
 …OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG çGôàdG ßØMh
 áÄ«¡dG  äó`̀≤`̀Y  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd
 çGôà∏d  »fÉãdG  »æWƒdG  ≈≤à∏ªdG
 å«M ,ó©H øY …OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG
 ô«Z á«æjôëH á«KGôJ ô°UÉæY ∫hÉæJ
 ,è«°ùædG  ,á°Vô n©dG  :»`̀gh  ,ájOÉe
 ,»Hô©dG §îdGh á«æjôëÑdG AÉjRC’G
 AGô`̀Ñ`̀î`̀dG ø``̀e Oó```̀Y ¬`̀«`̀a ∑QÉ``̀ °``̀Th
 ¬°ûeÉg  ≈∏Y  ºJh  ,ø«°ü°üîàªdGh
 ¿ƒjõØ∏J  á°TÉ°T  ≈∏Y  ø«à≤∏M  åH
 ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀∏`̀d kÉ```̀é```̀jhô```̀J ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG

.¬aGógCGh

»ªdÉ©dG çGôàdG áªFÉb ≈∏Y πé°ùªdG zDƒdDƒ∏dG QÉ°ùe{ ™bƒªd 2021 ¢SôμJ QÉKB’Gh áaÉ≤ãdG áÄ«g
 Ω2020  ΩÉY  ≈∏Y  QÉà°ùdG  QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  âdó°SCG
 ¿Gƒæ©H  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ájQÉ°†ëdG  äGõéæªdÉH  ¬dÓN  âØàMG  …òdG
 ¬°ùjôμJ  ºà«°S  …òdG  Ω2021  ΩÉY  á∏Ñ≤à°ùeh  ,záaÉãμdG  å«M  ¿ƒªdO{
 áª¶æªd  »ªdÉ©dG  çGô`̀à`̀dG  áªFÉb  ≈∏Y  πé°ùªdG  DƒdDƒ∏dG  QÉ°ùe  ™bƒªd

 .¥ qôëªdG áæjóe »a ƒμ°ùfƒ«dG

 Ö`̀æ`̀jR Ö``̀FÉ``̀æ``̀ dG  äQò`````̀M  
 ¢`̀SÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG ø````e ô```̀«```̀eC’Gó```̀Ñ```̀Y
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀d äÉ`̀ «`̀ °`̀Uƒ`̀à`̀ H
 »fÉμ°S’G  ∞∏ªdG  ¿CÉ°ûH  á≤HÉ°ùdG
 ô«NCÉJ  π``̀LG  ø`̀e  á∏WÉªªdG  hCG
 πÑb  øe  äÉ«°UƒàdG  ∂∏J  OÉªàYG
 ,á«dÉëdG á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG áæéd
 äÉ«°UƒJ  …CG  ¿G  ≈``̀ dEG  Iô«°ûe
 ºd  GPEG  ¥Qh  ≈∏Y  G kôÑM  ≈≤Ñà°S
 πÑb  É¡àæYô°ûH  ´Gô``̀°``̀S’G  º`̀à`̀j

.ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG QGôbEG
 »``∏``Y Ö````̀FÉ````̀æ````̀dG â`````````̀YOh
 ≥«≤ëàdG  áæéd  ¢ù«FQ  »bÉë°SG
 ∂°ùªàdG  IQhô`̀°`̀V  ≈``dEG  á«dÉëdG
 ÉXÉØM  á≤HÉ°ùdG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dÉ`̀H
 Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG Gò````̀g á`̀ë`̀∏`̀ °`̀ü`̀e ≈``̀∏``̀Y
 »Øμj  ’  â`̀bƒ`̀dG  ¿G  É°Uƒ°üN
 ¿CGh  Ió`̀jó`̀L  äÉ«°UƒJ  ™°Vƒd

 ÜÉàYG  ≈∏Y »©jô°ûàdG  ¢ù∏éªdG
 ,ádhó∏d  áeÉ©dG  áfQGƒªdG  QGô`̀bG
 á°UÉN  äÉfRGƒe  ô«aƒJ  Öéjh

.áYƒ°VƒªdG äÉ«°Uƒà∏d
 AÉ°†YCG ¿Éc GPEG ¬fG âaÉ°VCGh
 »a øjOÉL ¿Éμ°S’G ≥«≤ëJ áæéd
 º¡eÉeCÉa  »fÉμ°S’G  ∞∏ªdG  π`̀M
 ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀ dG ƒ````̀gh …ó``̀ë``̀à``̀dG Gò````̀g
 »gh á≤HÉ°ùdG áæé∏dG äÉ«°UƒàH
 äÉLôîeh  ô¡°TCG  5  πªY  êÉàf
 øe Gƒ`̀°`̀†`̀Y 11 ø`̀e ¥É`̀°`̀T π`̀ª`̀Y
 ádGó©dG  ≥«≤ëàd  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ,»fÉμ°S’G ∞∏ªdG »a IGhÉ°ùªdGh
 ´Gô```̀°```̀S’G IQhô````°````V Ió````cDƒ````e
 »àdG  áæé∏dG  äÉ«°UƒJ  áæYô°ûH

.É¡°SDhôàH âeÉb
 Ö`̀æ`̀jR Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG â``̀Ñ``̀dÉ``̀Wh
 ¥É°T  πªY  ΩGôàMÉH  ô«e’GóÑY

 á°ùªN QGóe ≈∏Y ôªà°SG πjƒWh
 á≤HÉ°ùdG  ≥«≤ëàdG  áæé∏d  ô¡°TCG
 ,É`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀«`̀FQ »``̀g â``fÉ``c »``̀à``̀dGh
 áæéd  ¢ù«FQ  ≈∏Y  ¬`̀ fG  áØ«°†e
 »``̀dÉ``̀ë``̀dG ¿É```̀μ```̀°```̀S’G ≥``«``≤``ë``J
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  πª°T  º`̀ d  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e
 π`̀ª`̀Y á```̀jGó```̀H ø```̀e º```̀g ø```̀jò```̀ dG
 ójDƒe  ø«H  Ée  ¿ƒª°ù≤æe  áæé∏dG
 ,¢ù«Fôc  √QÉ`̀«`̀à`̀N’  ¢`̀VQÉ`̀©`̀eh
 ≥°T ø`̀Y OÉ`̀©`̀à`̀H’G ≈```dEG â```YOh
 Gò`̀g á`̀fÉ`̀eG π`̀ª`̀M π``̀LC’ ∞`̀°`̀ü`̀dG
 áæé∏dG πNGO AÉbôØdG ºdh Ö©°ûdG
 ∫ƒ°UƒdG  »a  ºgó¡L  ΩGô`̀à`̀MGh
 äÉ©∏£J  »°VôJ  äÉ«°UƒJ  ≈`̀ dEG
 ô«aƒJ  »`̀a  »æjôëÑdG  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG
 ,ø«æWGƒª∏d  º`̀FÓ`̀ª`̀dG  øμ°ùªdG
 »a á``̀«``̀eó``̀b’G CGó``̀Ñ``̀e OÉ``̀ª``̀à``̀YGh

.äGóMƒdG ™jRƒJ

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ƒ``̀ Yó``̀ J ô``̀ «``̀ eC’Gó``̀ Ñ``̀ Y Ö``̀ æ``̀ jR Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG
∞`̀°`̀ü`̀dG ≥`̀ °`̀ T Ωó```̀Y ≈````̀dEG z¿É``̀ μ``̀ °``̀ SE’G ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀ J{



 á«dÉª°ûdG  ájó∏ÑdG  äôªà°SG
 øª°V  äÉØ∏îªdG  ádGREG  äÉ«∏ªY  »a
 äÉØ∏îe  Ó``̀H  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG)  á`̀∏`̀ª`̀M
 áæë°T  30  á`̀dGREÉ`̀H  âeÉb  PEG  (AÉæH
 øe  ¢VÉ≤fC’Gh  AÉæÑdG  äÉØ∏îe  øe

.á∏ª¡dG á≤£æe
 äÉØ∏îe  ¿G  ájó∏ÑdG  âæ«Hh
 ôÑcCG  ó`̀MCG  πãªJ  »FGƒ°û©dG  ΩOô`̀dG
 IôgÉX  qó©oJ  PEG  ,ájó∏ÑdG  äÉjóëàdG
 äÉØ∏îe  øe  »FGƒ°û©dG  ¢ü∏îàdG
 É k£ÑJôeh  G kQôμàe  É k°ùLÉg  AÉæÑdG
 á«fGôª©dG  á«ªæàdG  Iô«Jh  ´QÉ°ùàH

 áYÉ°ù°Th  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  »a
.É¡àMÉ°ùe

 áaÉ¶ædG  ¿ƒ``fÉ``b  ¿G  äó````̀cCGh
 øª°†àj  2019  ΩÉ`̀©`̀d  (10)  º``̀bQ
 »eôH  Ωƒ≤j  …òdG  ¬«a  ÖbÉ©j  É k°üf
 äÉMÉ°ùªdG »a É k«FGƒ°ûY äÉØ∏îªdG
 áeGô¨H  á«æμ°ùdG  AÉ«MC’Gh  áeÉ©dG

.QÉæjO 300 ≈dEG π°üJ
 â`̀≤`̀∏`̀£`̀fG  á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG  ¿CG  ô``̀cò``̀ oj
 …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 á∏ªëdG  ±ó¡Jh  á«dÉª°ûdG  á≤£æª∏d
 ∞∏àî oe  ió```̀d  »``̀Yƒ``̀dG  ™```̀aQ  ≈```̀ dEG

 »`̀eQ  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H  ™ªàéªdG  í`̀FGô`̀°`̀T
 É`̀¡`̀©`̀bGƒ`̀e »```a AÉ``̀æ``̀Ñ``̀dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀e
 OGô`````̀aCG ∞``̀jô``̀©``̀Jh á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG
 äGAGôLE’Gh äÉ©jô°ûàdÉH ™ªàéªdG
 ¢ü∏îàdG  ∫Éée  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG
 á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG  ø`̀e  º«∏°ùdG
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  õjõ©J  ≈``dEG
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG ∑Gô``à``°``TG ô`̀Ñ`̀Y
 ácô°T  ™``e  ∞`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG  á«∏ªY  »``a
 óëdG »a áªgÉ°ùª∏d ∂dPh ,áaÉ¶ædG
 äÉØ∏îªd  »FGƒ°û©dG  »`̀eô`̀dG  ø`̀e
 øe  á«dÉN  á«dÉª°ûdG  π©éd  AÉæÑdG

 Ó°†a  ,Iô°ûàæªdG  AÉæÑdG  äÉØ∏îe
 ø`̀cÉ`̀eC’É`̀H  ø««æ©ªdG  ∞`̀jô`̀©`̀J  ø`̀Y
 AÉæÑdG  äÉØ∏îe  »eôd  á°ü°üîªdG
 »¨Ñæj  »`̀à`̀dG  áª«∏°ùdG  ¥ô``̀£``̀dGh
 ô°TDƒe ™aQh É¡æe ¢ü∏îà∏d É¡YÉÑJG

 ø«∏eÉ©dGh  ø«dhÉ≤ªdG  iód  »YƒdG
 ¿CÉ°ûH  AÉ°ûfE’Gh  AÉæÑdG  ∫Éée  »a
 √ò``̀g ø```̀Y á``̀ª``̀LÉ``̀æ``̀dG QGô`````̀°`````̀VC’G
 èJÉædG  »Ñ∏°ùdG  ô«KCÉàdGh äÉØ∏îªdG

.É¡æe »FGƒ°û©dG ¢ü∏îàdG øY
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 ¿hDƒ```°```û```dG á``̀æ``̀é``̀d â``̀°``̀û``̀bÉ``̀f
 »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH
 ¿ƒ`̀fÉ`̀ b ΩÉ```̀μ```̀MCG ¢`̀†`̀©`̀H π`̀ jó`̀©`̀à`̀H
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dÉ`̀H QOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG
 ,1976  áæ°ùd  (15)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H
 (83)  º```̀bQ  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀∏`̀d  ≥``̀aGô``̀ª``̀dG
 ájÉªM  øª°†àªdGh  2019  áæ°ùd
 OGôaCÓd  á«∏FÉ©dGh  á°UÉîdG  IÉ«ëdG
 πc  º`̀jô`̀é`̀Jh  É¡«∏Y  AGó``à``Y’G  ø`̀e
 A»°ùdG  ΩGóîà°S’ÉH  É¡μ¡àæj  π©a
 hCG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sƒd
 •É≤àdÉH  AGƒ°S πFÉ°SƒdG  øe Égô«Z
 PEG  ,É¡àYGPEG  hCG  Égô°ûf  hCG  Qƒ°üdG
 áæéd  …CGQ  ≈`̀∏`̀Y  áæé∏dG  â`̀©`̀∏`̀WG
 ,á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG
 ,á«∏NGódG IQGRh :øe πc äÉ«Fôeh
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRhh
 ≈`̀∏`̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh ,±É``````̀ bhC’Gh
 á°ù°SDƒªdG  äÉ`̀ «`̀ Fô`̀eh  ,AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d
 äQôbh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 øe ójõªd ´hô°ûªdG á°ûbÉæe π«LCÉJ

.á°SGQódG
 áæé∏dG ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL
 á°SÉFôH ó©oH  øY ó≤ oY  …òdGh ,¢ùeG
 ,ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG óªëe ÖFÉædG
 ∫ÓNh  ,áæé∏dG  AÉ°†YCG  Qƒ°†ëHh

 kÉ°†jCG  áæé∏dG  â°ûbÉf  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ¢†©H  π`̀jó`̀©`̀à`̀H  ¿ƒ``fÉ``b  ´hô`̀°`̀û`̀e
 QOÉ°üdG  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  ΩÉ`̀μ`̀MCG
 áæ°ùd (15) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH
 âÑdG  π«LCÉJ  Qô`̀≤`̀J  å«M  ,1976
 äÉYÉªàL’G  ∫Ó`̀N  ´hô°ûªdG  »`̀a
 ∂dPh  ,á°SGQódG  øe  ójõªd  áeOÉ≤dG
 ≈∏Y  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ™∏WG  ¿CG  ó©H
 IQGRhh  ,á«∏NGódG  IQGRh  äÉ«Fôe
 á`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’G ¿hDƒ```̀°```̀û```̀dGh ∫ó``̀©``̀ dG
 á°ù°SDƒªdG  äÉ«Fôeh  ,±É```̀bhC’Gh
 »JCÉjh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 áHƒ≤©dG  ójó°ûàd  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe
 hCG  ΩÉ`̀Y  ≥`̀jô`̀W  »`̀a  ó`̀Lh ø`̀e  ≈∏Y
 IQÉ`̀ª`̀ dG ¢`̀Vô`̀ë`̀j ¥hô``̀£``̀e ¿É`̀μ`̀ e
 ∫Gƒ`̀ bCG  hCG  äGQÉ`̀°`̀TEÉ`̀H  ≥°ùØdG  ≈∏Y
 ójó°ûJh  ,iô``̀NCG  á∏«°Sh  …CÉ`̀ H  hCG
 ió`̀MEÉ`̀H ô`̀°`̀û`̀f ø`̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG
 kGQƒ°U  hCG  kGQÉ`̀Ñ`̀NCG  ,á«fÓ©dG  ¥ôW
 IÉ«ëdG  QGô°SCÉH  π°üàJ  äÉ≤«∏©J  hCG
 ƒdh  ,OGôaCÓd  á«∏FÉ©dG  hCG  á°UÉîdG
 É¡fCÉ°T  øe  ¿Éc  GPEG  áë«ë°U  âfÉc

.º¡«dEG IAÉ°SE’G
 â`̀°`̀û`̀bÉ`̀f ô``````̀NBG Ö```̀fÉ```̀L ø```̀ e
 ´hô°ûe  É¡YÉªàLG  ∫Ó`̀N  áæé∏dG
 ºbôH  IójóL  IOÉ`̀e  áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉb
 º`̀bQ  ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG  ≈````̀dEG  (kGQô```̀μ```̀e  9)

 ºFGôL  ¿CÉ°ûH  2014  áæ°ùd  (60)
 kAÉ`̀æ`̀H ó`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀≤`̀J
 ¬à¨«°üH{  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  ≈∏Y
 ¢ù∏ée  ø``̀ e  Ωó``̀≤``̀ª``̀dG  zá``̀dó``̀©``̀ª``̀dG
 óëdG  øª°†àj  …ò``̀ dGh  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 Ö°ùdGh  ,±ò≤dG  ºFGôL  QÉ°ûàfG  øe
 ôÑY  á°UÉîdG  IÉ«ëdÉH  ¢SÉ°ùªdGh
 ôÑY  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  á«æ≤J  π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 ÆGôØdG  ó°ùd  ∫É`̀©`̀aC’G  √ò`̀g  ºjôéJ
 äQôbh ,ÖfÉédG Gòg »a »©jô°ûàdG
 äÉ«Fôe ≈∏Y â©∏WG ¿CG ó©H áæé∏dG
 ∫ó©dG  IQGRhh  ,á«∏NGódG  IQGRh
 ,±É``̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 øe ójõªd ´hô°ûªdG á°ûbÉæe π«LCÉJ
 áæé∏dG  äÉYÉªàLG  ∫ÓN  á°SGQódG

.áeOÉ≤dG

 óæH  »ah  ,ó«©°üdG  äGP  ≈∏Yh
 áæé∏dG  â∏LCG  ¿ƒfÉ≤H  äÉMGôàb’G
 áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  »a  âÑdG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø``̀e  Qô``μ``e  (366)  IOÉ````e
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dÉ`̀H QOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG
 1976  áæ°ùd  (15)  º``bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 ¿CG  ó`̀©`̀H  ,á``̀°``̀SGQó``̀dG  ó`̀jõ`̀ª`̀d  ∂```̀dPh
 ∫ó©dG  IQGRh  äÉ«Fôe  ≈∏Y  â©∏WG
 ,±É``̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ¿ƒª°†e  »JCÉjh
 ±ò`̀≤`̀dGh  Ö°ùdG  ºjôéJ  π``̀LCG  ø`̀e
 á«æ≤J  π``̀FÉ``̀°``̀Sh  ô`̀ Ñ`̀Y  º`̀ à`̀ j  »``̀à``̀dG

.äÉeƒ∏©ªdG
 ø`̀e ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀j É```̀e ó``̀æ``̀H »````̀ah
 ¬à≤≤M  ÉªH  áæé∏dG  äOÉ°TCG  ,∫ÉªYCG
 äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG  kGôNDƒe

 á`̀dOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’É``H
 øe  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRƒ```H  á«FÉæédG
 »a IRQÉ```̀H  äGRÉ``̀é``̀ fGh äÉ`̀MÉ`̀é`̀f
 á«aôMh ,á¶≤j πμH …ó°üàdG ∫Éée
 äGQóîªdG »WÉ©Jh Öjô¡J ÉjÉ°†≤d
 äÉ`̀ HÉ`̀ °`̀ü`̀©`̀ dG §``Ñ``°``V ∫Ó````̀N ø```̀e
 Öjô¡àH  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  á``«``eGô``LE’G
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀ dEG  äGQó`̀î`̀ª`̀dG
 ø«Lhôª∏d  …ó°üàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 º¡«∏Y  ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dGh  ,ø`̀«`̀WÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dGh

.ádGó©∏d º¡ªjó≤Jh
 áæé∏dG äócCG ¥É«°ùdG äGP »ah
 ø°Sh  á`̀ °`̀ SGQO  ≈`̀∏`̀Y  πª©à°S  É`̀¡`̀fG
 É¡fCÉ°T øe »àdG áeRÓdG äÉ©jô°ûàdG
 »WÉ©àeh  »Lhôe  áHƒ≤Y  ß«∏¨J
 ,º¡©e ¿hÉ©àj øe πch ,äGQóîªdG

 zAÉæH äÉØ∏îe ÓH á«dÉª°ûdG{ á∏ªM øª°V á∏ª¡dG á≤£æe »a AÉæÑdG äÉØ∏îe øe áæë°T 30 ádGREG

 âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  .O  â∏Ñ≤à°SG
 π«ch  ,áØ«∏N  ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y
 ø«æK’G  ¢`̀ù`̀eCG  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 ¿GƒjódÉH ,Ω2021 ôjÉæj 4 ≥aGƒªdG
 ∫É`̀°`̀†`̀aCG ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ,IQGRƒ```̀∏```̀d ΩÉ``̀©``̀dG
 ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ,Oƒªëe
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ¬∏ªY  Iôàa  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dPh
 .øjôëÑdG áμ∏ªe iód √OÓÑd G kô«Ø°S

 áî«°ûdG .O âÑMQ ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 áØ«∏N ∫BG  è«YO øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ
 áHô©e  ,Oƒ`̀ª`̀ë`̀e  ∫É`̀°`̀†`̀aCG  ó«°ùdÉH
 á°Sƒª∏ªdG  Oƒ¡é∏d  É`̀gô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y
 G kô«Ø°S  ¬∏ªY  Iôàa  á∏«W  É¡dòH  »àdG
 »a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ió``̀d  √OÓ`̀Ñ`̀ d

 ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY  õjõ©J
 ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  á≤«KƒdG
 ºFGódG øjôëÑdG áμ∏ªe ™∏£J IócDƒe
 ∑ôà°ûªdG  πª©dG  ä’ÉéªH  »°†ª∏d
 »a º¡°ùj ÉªH ÖMQCG äÉjƒà°ùe ≈dG
 ∫É«M  ∫OÉÑàªdG  ≥«°ùæàdG  ôjƒ£J
 á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe
 ø`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG í``dÉ``°``ü``e º``̀Yó``̀ j É``̀ ª``̀ Hh
 á«æªàe  ,ø`̀«`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG  Éª¡«Ñ©°Th
 »a  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  ΩGhO  ô«Ø°ù∏d

 .á∏Ñ≤ªdG ¬∏ªY ΩÉ¡e
 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG Üô`````̀ YCG ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```e
 √ôjó≤Jh √ôμ°T øY Oƒªëe ∫É°†aCG
 πμdh  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  π`̀«`̀cƒ`̀d
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ø«dhDƒ°ùªdG

 ¿hÉ©Jh  ºYO  øe  ¬H  »¶M  Ée  ≈∏Y
 ΩÉ¡e  ìÉ``é``fEGh  π«¡°ùJ  »`̀a  º`̀¡`̀°`̀SCG

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ó«WƒJ  »a  ¬∏ªY
 ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  Iõ«ªàªdG

 Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe
 .AÉNôdGh

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J »a »fÉà°ùcÉÑdG ô«Ø°ùdG Oƒ¡éH ó«°ûJ á«LQÉîdG π«ch

 ≥«≤ëàdG  áæéd  ¢ù«FQ  ìô°U   
 óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  »`̀a  á«fÉªdôÑdG
 áæé∏dG ¿CÉH »©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG
 áMôà≤ªdG  ∫ƒ∏ëdG  ¢†©H  â°ûbÉf
 á∏jóH ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀c  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e
 ,…QGƒàc’G  ô«ÑîdG  äÉMôà≤e  øY
 äÉÑ°ùàμeh  ¥ƒ≤ëH  ¢SÉ°ùªdG  Ωó©d
 âÑdÉWh  ,ø«æWGƒªdGh  øjóYÉ≤àªdG
 Ωó©H  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  áæé∏dG
 ô«ÑîdG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀d  á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G
 ájQGƒàc’G  äÉ°SGQódGh  …QGƒàc’G
 ¥ƒ≤ëH  Qô°†dG  É¡fCÉ°T  øe  »àdGh
 hCG  π©ØdÉH  øjóYÉ≤àªdG  äÉÑ°ùàμeh
 ,πÑ≤à°ùªdG  »a  ºgóYÉ≤J  ºà«°S  øe
 âÑdÉW  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ≈```̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 OÉéjEÉH  ∂dòc  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG

 QÉªãà°S’G πLCG øe ∫ƒ∏Mh äGQÉ«N
 ∫GƒeCGh ∫ƒ°UCG øe É¡jód Éªd πãeC’G
 øe ¿É``̀Ñ``̀eh äGQÉ```̀≤```̀Yh ¢``````̀VGQCGh
 ø«éjôî∏d  πªY  ¢Uôa  ≥∏N  π`̀LCG

.πª©dG øY ø«∏WÉ©dG

 ∫ƒ°Uh ≈dEG áæé∏dG ¢ù«FQ √ƒfh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø``e OhOô````̀ dG ø``e ó`̀jó`̀©`̀dG
 ¢Uƒ°üîH  áæé∏dG  ≈``dEG  á«ª°SôdG
 RÉ¡L  OQ  É¡ªgCGh  äGQÉ°ùØà°SG  IóY
 …QÉ`̀≤`̀©`̀dG π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dGh á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ió`̀d  Óé°ùe  GQÉ``≤``Y  15  Oƒ``Lƒ``H
 ,»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 »g  áMhô£ªdG  ∫ƒ∏ëdG  ó`̀MG  ø`̀eh
 ∑Gôà°TG  IOÉjõc  ø«∏WÉ©dG  ∞«XƒJ
 âª∏à°SG  É`̀ª`̀c  ,á`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀d  ∫ƒ``̀Nó``̀eh

 á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  OQ  áæé∏dG
 øe º¡Ø«XƒJ ºJ øe OóY ¢Uƒ°üîH
 ¢ùªîdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ø«æWGƒªdG
 øjòdGh  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a  á«°VÉªdG

.É kæWGƒe 8171 ºgOóY ≠∏H
 ≥«≤ëàdG á``æ``é``d  äó``̀≤``̀Yh
 óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  »`̀a  á«fÉªdôÑdG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀ dG ø``̀ e QGó````̀ J »``̀à``̀dG
 É¡YÉªàLG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d
 º«gGôHEG  ÖFÉædG  á°SÉFôH  ¢ùeÉîdG
 QhO  »`̀a  ,áæé∏dG  ¢ù«FQ  »©«ØædG
 øe ,å``̀dÉ``̀ã``̀ dG …OÉ```̀©```̀dG OÉ``̀≤``̀©``̀f’G
 ,¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG π`̀ °`̀ü`̀Ø`̀dG
 ,áæé∏dG  AÉ°†YCG  ÜGƒædG  Qƒ°†ëHh
 ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ô``̀Ñ``̀Y ¢```̀ù```̀eCG Ωƒ```̀j ∂`````̀dPh

 .(ZOOM)

 πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äócCG
 õjõ©J  ¿CG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG
 äGRÉ````̀é````̀fE’G á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀e ø`̀ª`̀°`̀†`̀j
 á«ªæàdG  Iô«°ùe  º``̀YOh  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  á∏eÉ°ûdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 áeƒμëdG  ¬«dƒJ  ÉªH  äOÉ`̀°`̀TCGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G

 øe ,AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ,á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ó«Mƒàd  ¢UôM
 ’h ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG RhÉ`̀é`̀J π``̀LCG ø`̀e
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a Éª«°S
 ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉL AGôL
 ájƒªæJ äÉÑ°ùàμe ≥«≤ëàd »©°ùdGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  QÉ`̀gORG  »a  Ö°üJ

.É¡Ñ©°T AÉNQh
 á°ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
 ¢ùeG  É¡Ñàμe  »`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 ô`̀jRh  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  ø`̀H  º`̀fÉ`̀Z
.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T

 ó`̀«`̀cCÉ`̀J AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ∫Ó``̀N iô```̀Lh
 ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  Qƒ°ùL  ó«WƒJ  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ¿hÉ©àdGh  QGƒ`̀ë`̀dG  ô`̀WCG  á©°SƒJh
 ÜGƒ``æ``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø`̀«`̀H ∫OÉ`̀Ñ`̀ à`̀ª`̀ dG
 ÉjÉ°†≤dGh  äÉØ∏ªdG  »a  áeƒμëdGh
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ∫Ó```̀N ø``̀e ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äGAÉ````̀≤````̀dh äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀LG
 ø`̀«`̀à`̀£`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG ø``̀«``̀H á``̀cô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 Éªc  .á`̀ jò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ à`̀ dGh  á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 äGóéà°ùªdG  º`̀gCG  ´ÉªàL’G  åëH
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉØ∏ªdG  á°ûbÉæeh

.∑ôà°ûªdG

 π`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ °`̀SG ΩÉ``̀°``̀ù``̀H OÉ````̀°````̀TCG
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y óªëªæÑdG
 ò«ØæJ  »``a  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dÉ`̀H
 ôà°ùàdG  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 Iô`̀gÉ`̀¶`̀d …ó`̀ °`̀ü`̀à`̀ dÉ`̀ H á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 çGóëà°SGh  ,äÓ`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ô`̀«`̀LCÉ`̀J
 ¿CG  É kæ«Ñe  ,á`̀«`̀ª`̀gƒ`̀dG  äÓ`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 óë∏d  G kóL º¡e á∏ªëdG  √òg ìÉéf
 …QÉ`̀é`̀à`̀dG ô`̀à`̀°`̀ù`̀à`̀dG Iô``̀gÉ``̀X ø``̀e
 á«Ñ∏°ùdG  É¡JÉ«YGóJh  É¡JGô«KCÉJh

.»æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y
 ôà°ùàdG  Iô``̀gÉ``̀X  ¿EG  ∫É````bh
 ó``̀YGƒ``̀b  »```̀YGô```̀J  ’  …QÉ```̀é```̀à```̀dG
 ø`̀«`̀H á``̀Yhô``̀°``̀û``̀ª``̀dG á``°``ù``aÉ``æ``ª``dG
 kÓ°†a  ,∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É``̀LQh  QÉéàdG
 ≈`̀∏`̀Y »``Ñ``∏``°``ù``dG É``̀gô``̀«``̀ KCÉ``̀ J ø```̀Y
 IOÉ`̀jõ`̀dGh  ,ø«æWGƒªdG  ∞«XƒJ
 ádÉª©dG  OGó``YCG  »a  ádƒÑ≤ªdG  ô«Z
 ádhódG  π«ªëJ  »dÉàdÉHh  ,IóaGƒdG

 ≥aGôªdG  áaÉc  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀fEG  AÉ`̀Ñ`̀YCG
.á«ª«∏©àdGh á«ë°üdGh á«eóîdG

 ¿EG  ó`̀ª`̀ë`̀ª`̀æ`̀Ñ`̀ dG  ±É````̀°````̀VCGh
 ô``̀«``̀LCÉ``̀J Iô```̀gÉ```̀¶```̀d …ó``̀ °``̀ü``̀ à``̀ dG
 IQhô°V  ó©j  ájQÉéàdG  äÓé°ùdG
 OÉ©HGh  ôWÉîe  øe  É¡d  Éªd  á«æeCG
 ±Gõ`̀æ`̀à`̀ °`̀SG π`̀ ã`̀ e Gó```̀L Iô`̀ «`̀£`̀N
 ¢VÉØîfGh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 äÉ``̀eó``̀î``̀dG IOƒ``````̀Lh iƒ``à``°``ù``e
 êQÉ`̀N  »æjôëÑdG  ô`̀LÉ`̀à`̀dG  ™``̀aOh
 áÄ«H  É¡≤∏îd  áaÉ°VE’ÉH  ,¥ƒ°ùdG
 áYhô°ûe  ô«Z  á`̀jRGƒ`̀e  ¥Gƒ`̀°`̀SGh
 ø««æjôëÑdG  øjôªãà°ùªdG  ¢Vô©J
 ø«cQÉ°ûªdG ™aóJh Iô«Ñc ôFÉ°ùîd
 hCG  øé°ùdG  ≈dEG  áªjôédG  √òg  »a
 ±’BÉ`̀H  Qó≤J  á«dÉe  äÉ`̀eGô`̀Z  ™`̀aO
 ¢`̀Vô`̀©`̀J ø``̀Y kÓ`̀ °`̀†`̀a ,ô``̀«``̀fÉ``̀fó``̀dG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø``̀e ø`̀«`̀μ`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ÖYÓàdGh  ∫Ó¨à°SÓd  ø«ª«≤ªdGh

 á«YƒJ  á«ªgCG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,…QÉ`̀é`̀à`̀dG
 ,IôgÉ¶dG √òg IQƒ£îH ™ªàéªdG
 Ωó``̀Yh É`̀¡`̀ d …ó`̀ °`̀ü`̀à`̀ dG á`̀«`̀ª`̀à`̀Mh
 äÓëªdG øe áÄØdG √òg ™e πeÉ©àdG
 »àdG  ,áYhô°ûªdG  ô«Z  ájQÉéàdG
 ájDhQ ™e É¡∏ªY Ö«dÉ°SCG ¢VQÉ©àJ

.2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG
 ¬ëjô°üJ  ΩÉ`̀à`̀N  »`̀a  ¬``̀Lhh
 ™«ªL  ≈````̀dEG  ô``jó``≤``à``dGh  ô`̀μ`̀ °`̀û`̀dG
 á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG √ò````̀g ≈``̀∏``̀Y ø`̀ «`̀ ª`̀ FÉ`̀≤`̀ dG
 IQGRh  º``¡``«``a  ø``̀ª``̀H  á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZh
 áëaÉμe  »``̀a  RQÉ``̀Ñ``̀dG  É``̀ ª``̀gQhOh
 G kOó°ûe  ,…QÉéàdG  ôà°ùàdG  áªjôL
 ™`̀«`̀ª`̀L ¿hÉ```̀©```̀J IQhô```̀°```̀V ≈``̀∏``̀Y
 øe á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG á`̀dOÉ`̀©`̀ª`̀dG ±Gô```̀WCG
 IôgÉ¶dG  √ò`̀g  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  π`̀LCG

.»FÉ¡f πμ°ûH

 Ωƒé¡dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âfGOCG
 º«∏bEG  »a  ºëØ∏d  É kªéæe  ±ó¡à°SG  …ò`̀dG  »`̀HÉ`̀gQE’G
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿É`̀à`̀°`̀ù`̀cÉ`̀H á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀H ¿É`̀à`̀°`̀ù`̀°`̀Tƒ`̀∏`̀H
 OóY  á`̀HÉ`̀°`̀UEGh  πà≤e  ø`̀Y  ôØ°SCG  …ò``̀dGh  ,á≤jó°üdG
 …RÉ©àdG  ¥OÉ°U  øY  áHô©e  ,AÉjôHC’G  ø««fóªdG  øe
 É¡JÉ«æªJh  ,ÉjÉë°†dG  …hPh  »`̀dÉ`̀gC’  IÉ°SGƒªdGh

 πª©dG  Gòg  AGôL  ø«HÉ°üªdG  ™«ªéd  πLÉ©dG  AÉØ°ûdG
.¿ÉÑédG »HÉgQE’G

 áμ∏ªe  ø`̀eÉ`̀°`̀†`̀J  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  äó````̀ cCGh
 IOóée ,á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ™e øjôëÑdG
 áaÉμd Ió°ûH ¢†aGôdG âHÉãdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe

 .ÜÉgQE’Gh ±ô£àdGh ∞æ©dG ∫Éμ°TCG

 »a ô¶ædG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH äÉeóîdG  áæéd äRÉLCG
 äÓjó©J  ó©H  ,á«YòédG  ÉjÓîdG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G
 »eó≤e  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ™`̀e  ≥`̀aGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  ¬«∏Y  áæé∏dG  É`̀¡`̀Jô`̀LCG
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dGh  ìGô`̀à`̀b’G
 IòaÉædG  áª¶æªdG  ø«fGƒ≤dG  ™e  ≈°TÉªàj  ÉªHh  ,á«ë°üdG

.ábÓ©dG äGP
 ìÉÑ°U  ó©oH  ø`̀Y  Ió≤©æªdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀Nh
 ¬∏dGóÑY  OÉ`̀¡`̀L  IQƒ`̀à`̀có`̀ dG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ,(ø``̀«``̀æ``̀KE’G)  ¢`̀ù`̀eCG
 º«¶æJ »a ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G á«ªgCG áæé∏dG äócCG ,π°VÉØdG
 πª°ûj  ÉªH  á«YòédG  ÉjÓîdÉH  á°UÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  ™«ªL
 Éª«a  ,çƒëÑdG  hCG  êÓ©dG  »a  É¡eGóîà°SGh  É¡°UÓîà°SG
 ôjô≤àdG IOƒ°ùe OGóYEÉH áæé∏d  »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdG âØq∏c

 .¢ù∏éªdG Öàμe ≈∏Y ¬°Vô©d ∫hC’G
 á«YòédG  ÉjÓîdG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ¿CG  ôcòoj
 ºdÉ°S  óªMCG  QƒàcódG  :iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  øe  Ωó≤e
 ≈æe  ,∫’ó`̀dG  ídÉ°U  óªëe  ΩÉ°ùàHG  IQƒàcódG  ,¢†jô©dG
 QƒàcódGh  ,ô«°ûªL  óªëe  øªMôdGóÑY  ,ójDƒªdG  ∞°Sƒj

.»∏Y ø°ùM »∏Y óªëe

 áæ°ùd (20) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG áæé∏dG â°ûbÉf Éªc
 øe  (ê)  Iô≤ØdG  ≈dEG  (4)  ºbôH  ójóL  óæH  áaÉ°VEÉH  2020
 2006 áæ°ùd  (78) ºbQ ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe (8)  IOÉªdG
 øe áÑ°ùf OGó°S øª°†J …òdGh ,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH
 ¿ƒfÉb ÖLƒªH º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG ø«∏eÉ©dG QƒLCG
 øe áFÉªdG »a 50 √QGó≤e ≈°übCG óëH »YÉªàL’G ø«eCÉàdG
 øe  IQô°†àªdG  äÉcô°ûdG  »a  ∂`̀dPh  ,¬«∏Y  øeDƒªdG  ô`̀LCG
 iód  É«ª°SQ  á∏é°ùªdGh  (19-ó«aƒc)  áëFÉL  äÉ«YGóJ
 »àdG  §HGƒ°†dGh  •hô°û∏d  kÉ≤ahh  ,á°üàîªdG  IQGRƒ``dG
 GQÉÑàYG  ,ô¡°TCG  3  ¬Jóe  OGó°ùdG  ¿ƒμjh  ,ôjRƒdG  ÉgOóëj

.2020 ƒ«dƒj ô¡°T øe
 Égôjô≤J  ™`̀aQ  áæé∏dG  äQ qô``̀b  ,ô``̀NBG  ´ƒ°Vƒe  »`̀ah
 ¢ù∏ée  QGôb  ¿CÉ°ûH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Öàμe  ≈dEG  »FÉ¡ædG
 »Yhô°ûe ¿CÉ°ûH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée QGôb ¢Uƒ°üîH ÜGƒædG
 Ωƒ°SôªdG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©Hh  (11)  IOÉ`̀ª`̀dG  πjó©àH  ¿ƒfÉb
 ó°V  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2006  áæ°ùd  (78)  º``bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 Éª¡à¨«°üH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  Aƒ°V  »a  ¿Gó©ªdG  ,π£©àdG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée øe ¿Éeó≤ªdGh ádó©ªdG

 á«©jô°ûàdG  ø`̀«`̀à`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀ «`̀ H  ¿hÉ``©``à``dG  õ`̀ jõ`̀ ©`̀ J
á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äGRÉ````é````fE’G á`̀ ∏`̀ °`̀UGƒ`̀ª`̀ d á`̀ jò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ à`̀ dGh

ôà°ùàdG  Iô``̀gÉ``̀X  :ó`̀ª`̀ë`̀ª`̀æ`̀Ñ`̀dG  ΩÉ`̀ °`̀ ù`̀ H  iQƒ``°``û``dG  ƒ`̀°`̀†`̀Y
á`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ó``̀YGƒ``̀b  »``̀YGô``̀J  ’ …QÉ`̀ é`̀ à`̀ dG

 …ò```̀ dG »`````̀ HÉ`````̀ gQE’G Ωƒ```é```¡```dG ø```̀jó```̀J ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG
¿É`̀ à`̀ °`̀ ù`̀cÉ`̀ H á`̀ jQƒ`̀ ¡`̀ ª`̀ é`̀ H º`̀ ë`̀ Ø`̀ ∏`̀ d É`̀ ª`̀ é`̀ æ`̀ e ±ó``̀¡``̀à``̀°``̀SG

 É``jÓîdG{ ¿ƒ``fÉ≤H ô``¶ædG õ``«éJ ziQƒ``°ûdG äÉ``eóN{
zá«ë°üdG ø¡ªdG{ ™e ≥aGƒàdÉH äÓjó©J ó©H zá``«YòédG

…QGƒàc’G ô«ÑîdG äÉ«°UƒJ øY á∏jóH ’ƒ∏M ¢ûbÉæJ áæé∏dG :zóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U{ ≥«≤ëJ ¢ù«FQ

OGôaCÓd á``«∏FÉ©dGh á``°UÉîdG IÉ``«ëdG á``jÉªM ø``«fGƒb ¢``ûbÉæJ zÜGƒ``ædG á``«LQÉN{
 äGQó``îªdG »``Lhôeh »``Hô¡e ≈``∏Y ¢``†Ñ≤dG »``a zá``«∏NGódG{ Qhó``H IOÉ``°TE’G

 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  á«©ªL  â∏°üM

 ™ªL  ¢ü«NôJ  ≈∏Y  á«YÉªàL’G  á«aÉ≤ãdG

 ∂æÑdGh  ∂æÑdG  øe  ¢üNôe  ÜÉ°ùëH  ∫Gƒe’G

 äÉ«©ªédG πFGhCG  øe ∂dòH ¿ƒμàd ,…õcôªdG

 »a ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dG Gò```̀g ≈`̀∏`̀Y π`̀°`̀ü`̀ë`̀J »``à``dG

 πª©dG IQGRh á∏¶e âëJ πª©J »gh áμ∏ªªdG

.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh

 π«∏édG  óÑY  á«©ªédG  ¢ù«FQ  í°VhCGh

 π«Øc  ¢ü«NôàdG  Gò`̀g  ¿CG  ¢ù«ªN  ¿Éª∏°S

 ≥«≤ëJ  »a  á«©ªédG  Oƒ¡Lh  QhO  õjõ©àH

 ≈∏Y  AGƒ°S  ,É¡∏LG  øe  πª©J  »àdG  ±Gó`̀gC’G

 õcôJ å«M ,»aÉ≤ãdG  hG  »YÉªàL’G ó«©°üdG

 πª©dG  º«gÉØe  õjõ©J  ≈∏Y  É¡àbÓ£fG  òæe

 ¢SôZh  ,»aÉ≤ãdGh  »YÉªàL’Gh  …ô«îdG

 áæWGƒªdG  ìhQh  πaÉμàdGh  íeÉ°ùàdG  º«b

 áªgÉ°ùªdG ≈dG ±ó¡J Éªc ,á«æWƒdG IóMƒdGh

 áHQÉëeh  ,ô°SC’Gh  ÜÉÑ°ûdG  πcÉ°ûe  πM  »a

.ÜÉÑ°ûdG ´É«°Vh Iô°SC’G Ωóg ≈dEG …ODƒj Ée

 …ò``dG  ™ªàéªdG  AÉ`̀æ`̀H  »``a  º¡°ùJ  É`̀ª`̀c

 ábôØdG  òÑfh  á«YÉªàL’G  IGhÉ°ùªdG  √Oƒ°ùJ

 kÉ«YÉªàLGh  kÉ`̀jOÉ`̀e  áLÉàëªdG  ô`̀°`̀SC’G  º`̀YOh

 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀d ∫ƒ``∏``ë``dG OÉ```̀é```̀jEGh

 ¿hÉ©àdGh  ,AGô≤ØdGh  ø«LÉàëª∏d  »°û«©ªdG

 Gòg  »a  »`̀∏`̀gC’Gh  »eƒμëdG  ø«YÉ£≤dG  ™e

 Iô«≤ØdG  ô°SC’G  IóYÉ°ùe ≈dG  áaÉ°VEG  ,∫ÉéªdG

 ô°SCG  ≈`̀dEG  É¡∏jƒëàd  èeGôH  ™°Vh  ∫ÓN  øe

 ÖgGƒªdG  ÜÉë°UCG  ™«é°ûJh  ºYOh  ,áéàæe

 .ä’ÉéªdG ™«ªL »a äGQÉμàH’Gh

 ájƒ°†Y  ¿G  á«©ªédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É```bh  

 á«dó©dG á≤£æe »a Égô≤e ™≤j »àdG á«©ªédG

 ¢ù∏ée  ¿CG  ≈``dEG  Gô«°ûe  ,™«ªé∏d  áMƒàØe

 ™ªàéªdG  ±É``̀«``̀WCG  ™`̀«`̀ª`̀L  π`̀ã`̀ª`̀j  IQGOE’G

 ,¢ùªîdG  øjôëÑdG  äÉ¶aÉëe  øe  »æjôëÑdG

 ÉHÉàch  AÉ`̀Ñ`̀WCG  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  áªFÉb  º°†J  Éªc

 ,IRQÉ``̀ H  äÉ«°üî°Th  ø`̀«`̀fÉ`̀æ`̀ah  ø«Ø≤ãeh

 ƒ°†©dG  ¿ƒμj  ¿G  ájƒ°†©dG  »a  •ôà°ûjh

 äÉeóîdGh  Oƒ¡édG  ºjó≤J  »a  ÖZôjh  Ó©a

 .IOÉ«≤dGh øWƒ∏d

 º«gGôHEG  ¿ÉæØdG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  º°†j

 êôîªdGh  ,(á«©ªédG  ¢ù«Fôd  ÉÑFÉf)  Ö«ÑM

 .(ô°ù∏d Éæ«eCG) …ƒ∏©dG π«Ñf

 á«©ªL  ¿G  ¿Éª∏°S  π«∏édGóÑY  ô``̀cPh

 øe  ójó©dG  »a  âª¡°SCG  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG

 ,áμ∏ªªdÉH  á«YÉªàL’Gh  á«aÉ≤ãdG  äÉ«dÉ©ØdG

 πãe  Iô«ãc  á«fÉ°ùfEG  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  É¡d  â`̀fÉ`̀ch

 ÜQh  πÑ°ùdG  É¡H  â©£≤J  á∏FÉ©d  á≤°T  ô«aƒJ

 ,ïªdG  »a  á£∏L  øe  »fÉ©jh  ó©≤e  Iô°SC’G

 á«©ªédÉH  á«YÉªàL’G  áæé∏dG  âæμªJ  å«M

 »∏YÉa ™e ¿hÉ©àdÉH »égƒμdG  áæ«eCG  IOÉ«≤H

 á«©ªédG  ó©J  Éªc  á≤°ûdG  ô«aƒJ  ø`̀e  ô«N

 º¡ÑjQóJh ô°S’G AÉæHCG  ¢†©H π«gCÉàd á°SGQO

 ´É°VhC’  á`̀°`̀SGQO  ∂dòch  ,áéàæe  ø¡e  ≈∏Y

 á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ø«fÉæØdG

 ∫ƒ°üëdG ó©H º¡d ºYódG ºjó≤J ≈∏Y πª©dGh

.á«ª°SôdG äÉ≤aGƒªdG ≈∏Y

 ∫ƒ`̀M  á``̀°``̀SGQO  É`̀«`̀dÉ`̀M  á«©ªédG  ó`̀©`̀Jh

 ≈∏Y  ¢Vô©J  ±ƒ`̀°`̀Sh  ,áØØ©àªdG  äÓFÉ©dG

 ¢UôëJh  .É¡JóYÉ°ùªd  á°üàîªdG  äÉ¡édG

 ä’Éë∏d  ºYódG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ∂dòc  á«©ªédG

 áKQÉμH ÜÉ°üJ »àdG ô°S’G AGƒàMGh áFQÉ£dG

 øe  ô«ãμdG  øY  Ó°†a  .πÑ°ùdG  É¡H  ™£≤àJ  hG
 π°UGƒàdGh  á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’G  äÉ«dÉ©ØdG
 IQÉ``̀jR  É``̀gô``̀NBGh  ø«Ø≤ãªdGh  ø«fÉæØdG  ™`̀e

 .…hÉbô°ûdG »∏Y ô«ÑμdG ôYÉ°ûdG

 ∫Gƒ`````̀ eC’G ™`̀ ª`̀ L ¢`̀ ü`̀ «`̀ Nô`̀ J ≈`̀ ∏`̀ Y π`̀ °`̀ü`̀ë`̀J á`̀ «`̀ Hƒ`̀ æ`̀ é`̀ dG á`̀ ¶`̀ aÉ`̀ ë`̀ ª`̀ dG á`̀ «`̀©`̀ª`̀L

.¢ù«ªN ¿Éª∏°S π«∏édG óÑY |



 á«dÉª©dG  áªμëªdG  âªμM
 Ée  ™`̀aO  ,á`̀jQÉ`̀é`̀J  ácô°T  ΩGõ`̀ dEÉ`̀ H
 ∞Xƒªd  QÉæjO  ±’BG  9  øe  Üô≤j
 ó©H  É«Ø°ù©J  ¬∏°üa  º`̀J  »`̀Ñ`̀æ`̀LCG
 â°†aQh  ,¬∏ªY  ø`̀e  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  7
 ÖÑ°S ¿CÉH ácô°ûdG AÉYOG áªμëªdG
 »YóªdG  ¢SÓàN’  ™LGQ  π°üØdG
 å«M  ,äÉ©«ÑªdG  áª«b  øe  ’GƒeCG
 ºYõJ  äGó`̀æ`̀°`̀S  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  â`̀eó`̀b
 ºYód  ájô¡°ûdG  ¬`̀Ñ`̀JGhQ  ¬ª∏°ùJ
 áªμëªdG  Üó``̀f  ¿CG  ’EG  É`̀¡`̀FÉ`̀YOG
 äGóæ°ùdG  ¿CG  ∞°ûc  ∞«jõJ  ô«ÑN

.IQhõe áeó≤ªdG
 á`̀ª`̀WÉ`̀a á`̀«`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG â``̀dÉ``̀bh
 ó≤Y  ™``̀bh  É`̀¡`̀∏`̀cƒ`̀e  ¿G  ó`̀«`̀é`̀eƒ`̀H
 É¡«∏Y  ≈YóªdG  ácô°ûdG  ™e  πªY
 ¬∏°üØH ÅLƒa ¬fCG  ’EG  2013 òæe
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S ™`̀Ñ`̀°`̀S ó`̀©`̀H π`̀ª`̀©`̀dG ø``Y
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿hó`̀H  πª©dG  øe
 É¡∏cƒe  ¿CG  âaÉ°VCGh  ,¬JÉ≤ëà°ùe
 Ö∏£d á«dÉª©dG  áªμëªdG  ≈dG  CÉéd
 äQôH  ácô°ûdG  ¿CG  ’EG  ¬JÉ≤ëà°ùe
 ¬fƒc  πª©dG  ø`̀Y  É¡∏cƒe  π°üa
 ∞`̀ dCG  15  ø`̀e  Üô`̀≤`̀j  É`̀e  ¢ù∏àNG
 ≠∏ÑªdÉH  äGóæ°S  â`̀eó`̀bh  QÉ`̀æ`̀jO
 ,™«bƒàdG ÖMÉ°U É¡∏cƒe ¿CG ºYõH
 âÑ∏W  É`̀¡`̀fCG  ó«éeƒH  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  ∞«jõJ  ô«ÑN  Üó`̀f
 ¿CGh  IQhõ```e  äGó`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∂∏J  ¿CG

 ,™«bƒàdG  ÖMÉ°U  ¢ù«d  É¡∏cƒe
 IQGOEG  Öàμe ¬d ÜÉéà°SG Ée ƒgh
 ô«ÑîdG  ôjô≤J  ≈¡àfGh  iƒ`̀Yó`̀dG
 ’ äGóæ°ùdG  ≈∏Y ™«bƒàdG  ¿CG  ≈dEG
 äGóæ°ùdG  ¿Gh  »YóªdG  ≈dG  Oƒ©j

.IQhõe
 äÉ«ã«M »a áªμëªdG  âdÉbh
 »a  ≥``̀ë``̀dG  π`̀eÉ`̀©`̀∏`̀ d  ¿G  É`̀¡`̀ª`̀μ`̀M
 ÖMÉ°U  AÉ``̀¡``̀fEG  ø``Y  ¢`̀†`̀jƒ`̀©`̀à`̀dG
 AÉ¡fEG øμj ºd Ée ,πª©dG ó≤Y πª©dG
 ¿ƒ`̀μ`̀jh  ´hô`̀°`̀û`̀e  ÖÑ°ùH  ó`̀≤`̀©`̀dG
 AÉ`̀¡`̀fEG á`̀«`̀Yhô`̀°`̀û`̀e äÉ``̀Ñ``̀KEG AÖ``̀Y
 ,πª©dG  ÖMÉ°U  ≥JÉY  ≈∏Y  ó≤©dG
 ó≤Y  πª©dG  ÖMÉ°U  ≈`̀¡`̀fCG  GPEGh
 ∫ÓN  IóªdG  OóëªdG  ô«Z  πª©dG
 ïjQÉJ øe ≈dhC’G áKÓãdG ô¡°TC’G
 πeÉ©dG  ≥ëà°ùj  Ó`̀a  πª©dG  Aó`̀H
 AÉ¡fE’G  ¿Éc  GPEG  ’EG  ¢†jƒ©J  …CG
 ≥ëà°ù«a  »Ø°ù©J  π°üa  áHÉãªH
 ,ô¡°T ôLCG ∫OÉ©j É k°†jƒ©J πeÉ©dG
 øe ô¡°TCG áKÓK πeÉ©dG ≈°†b GPEGh
 ¢†jƒ©J  ¬∏a  ,πª©dG  AóH  ïjQÉJ
 πc  ø`̀Y  ø«eƒj  ô``̀LCG  ∫OÉ`̀©`̀j  ÉªH
 øY π≤j ’ ÉªHh áeóîdG øe ô¡°T
 »æKG ôLCG ≈∏Y ójõj ’h ô¡°T ôLCG
 áªμëªdG  äQÉ`̀°`̀TCGh  .G kô¡°T  ô°ûY
 ≈YóªdG iód πªY »YóªdG ¿CG ≈dEG
 350 ô``LÉ``H ™``FÉ``H ƒ```̀gh É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 AÉ¡fG Ωób ób »YóªdG ¿Éch ,GQÉæjO

 …òdG  ô`̀e’G  ,2019  »a  ¬JÉeóN
 â¡fG ób É¡«∏Y ≈YóªdG ¬©e ¿ƒμJ
 ÉªH IOôØæªdG É¡JOGQEÉH πª©dG ó≤Y
 áªμëªdÉa Qô°†dG »YóªdG ÜÉ°UCG

 .GQÉæjO 1680 ≠∏ÑªH ¬d »°†≤J
 ∫ó``H »``̀Yó``̀ª``̀dG Ö``∏``W ø````Yh
 π`̀ª`̀©`̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b ¿EÉ````a ,QÉ```̀£```̀N’G
 ¬FÉ¡fEG  ó≤©dG »aôW øe πμd RÉLCG
 πÑb  ô``̀NB’G  ±ô`̀£`̀dG  QÉ`̀£`̀NEG  ó©H
 ,πbC’G  ≈∏Y É keƒj  ø«KÓãH AÉ¡fE’G
 ∫Ó`̀N É`̀ kª`̀FÉ`̀b π`̀ª`̀©`̀dG ó`̀≤`̀Y π`̀¶`̀jh
 √É`̀aô`̀W  Ωõ`̀à`̀∏`̀jh  QÉ``̀£``̀NE’G  á∏¡e
 áÄ°TÉædG äÉeGõàd’G ™«ªL ò«ØæàH
 øe  ó≤©dG  AÉ`̀¡`̀fEG  ¿É`̀c  GPEGh  ,¬æY
 ¥ÉØJ’G  RÉL  πª©dG  ÖMÉ°U  πÑb
 ≈∏Y  QÉ£NE’G  á∏¡e  ójõJ  ¿CG  ≈∏Y
 AÉ¡fEG  º`̀J  GPEG  É``eCG  ,É`̀ keƒ`̀j  ø«KÓK

 á∏¡e  IÉ``̀YGô``̀e  ¿hO  ø``̀e  ó`̀≤`̀©`̀dG
 ≈¡fCG …òdG ±ô£dG ΩõdCG ,QÉ£NE’G
 ô`̀NB’G  ±ô£∏d  …ODƒ`̀j  ¿CÉ`̀H  ó≤©dG
 ∫OÉ©j  á∏¡ªdG  √ò`̀g  øY  É k°†jƒ©J
 hCG  á∏¡ªdG  πeÉc  øY  πeÉ©dG  ô`̀LCG
 ,∫GƒMC’G  Ö°ùëH  ,É¡æe  ≈≤ÑJ  Ée
 »``̀Yó``̀ª``̀dG ≥`̀ë`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j º```̀ K ø`````̀eh
 Ióe øY √ôLC’ ÉjhÉ°ùe É°†jƒ©J

.GQÉæjO 350 ≠∏ÑªH QÉ£NE’G
 ∫ó``H »``̀Yó``̀ª``̀dG Ö``∏``W ø````Yh
 ≥ëà°ù«a  á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  IRÉ`````̀L’G
 áeóN  »`̀a  ≈°†eCG  …ò``dG  πeÉ©dG
 IóMGh  áæ°S  Ióe  πª©dG  ÖMÉ°U
 π≤J  ’ ájƒæ°S IRÉ`̀LEG  π`̀bC’G  ≈∏Y
 ôLC’G  áYƒaóe  É keƒj  ø«KÓK  øY
 πc  ø`̀Y  ∞°üfh  ø«eƒj  ∫ó©ªH
 πeÉ©dG áeóN Ióe â∏b GPEGh ,ô¡°T
 áÑ°ùæH  IRÉ`̀LEG  ≥ëà°SG  áæ°S  øY
 ’h πª©dG »a ÉgÉ°†b »àdG IóªdG
 »a ¬≤M øY ∫hõædG πeÉ©∏d Rƒéj
 É¡æY  ≈°VÉ≤àj  ¿CG  ¬`̀dh  ,IRÉ``̀LE’G
 ≈YóªdG  ¿CG  ÉªHh  ,É kjó≤f  kÓHÉ≤e
 ≈∏Y ∫ó```̀ j É``̀ e Ωó``̀≤``̀J º``̀ d  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 ¬JRÉLG  ó«°UQ  »YóªdG  OÉØæà°SG
 ∫óÑdG  ≈∏Y  ¬dƒ°üM  hCG  ájƒæ°ùdG
 ∫óH  »YóªdG  ≥ëà°ù«a  ,…ó≤ædG
 678  ≠∏Ñe  …RGƒ``̀j  ÉªH  IRÉ``̀L’G

.GQÉæjO
 Qƒ`̀L’G  »YóªdG  Ö∏W  ø`̀Yh

 πª©dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀ b  ¿EÉ```a  ,Iô`̀NCÉ`̀à`̀ª`̀ dG
 ábÓY  â¡àfG  GPEG  ¬fG  ≈∏Y  ¢üæj
 πch  √ô`̀LCG  πeÉ©∏d  iODƒ`̀j  πª©dG
 ,G kQƒ```̀a  ¬``d  á≤ëà°ùªdG  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 »gh  É¡«∏Y  ≈YóªdG  ¿G  äó``̀cCGh
 ÉgOGó°S  äÉÑKEÉH  É kfƒfÉb  áØ∏μªdG
 ∫ó`̀j É`̀ e Ωó`̀≤`̀J º`̀ d »`̀Yó`̀ª`̀dG ô```̀LCG
 É¡àeP  ¿ƒμJ  º`̀K  ø`̀eh  ,∂`̀ dP  ≈∏Y
 ∂∏J  øY  ôLC’ÉH  ádƒ¨°ûe  âdGRÉe
 áªμëªdG  √Qó≤J  Ée  ƒ`̀gh  ,IóªdG
 äó`̀cCG  Éªc  ,GQÉ`̀æ`̀jO  3873  ≠∏ÑªH
 ≥ëà°ùj  »`̀Yó`̀ª`̀dG  ¿G  áªμëªdG
 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``̀μ``̀MC’ É`̀≤`̀ ah
 ¬∏ªY  ó≤Y  AÉ¡fEG  óæY  »YÉªàL’G
 ô¡°T  ∞°üf  ô`̀LCG  ™bGƒH  ICÉaÉμe
 πª©dG  äGƒæ°S  øe  áæ°S  πc  øY
 πc øY ô¡°T ôLCGh ,≈dhC’G çÓãdG
 ,É¡«∏Y á≤MÓdG äGƒæ°ùdG øe áæ°S
 øY  ICÉaÉμªdG  πeÉ©dG  ≥ëà°ùjh
 »àdG  IóªdG  áÑ°ùæH  áæ°ùdG  Qƒ°ùc
 ÖMÉ°U  iód  áeóîdG  »a  ÉgÉ°†b
 ≥ëà°ù«a  ¬`̀fEÉ`̀a  »àdÉHh  ,πª©dG
 á`̀eó`̀î`̀dG á`̀ jÉ`̀ ¡`̀ f ICÉ``̀aÉ``̀μ``̀e É`̀¡`̀æ`̀Y
 ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh  ,GQÉ`̀æ`̀jO  1553
 É¡«∏Y  ≈YóªdG  áªμëªdG  â`̀eõ`̀dCG
 √ò¡dh  ,IÉ`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG  äÉahô°üªH
 ΩGõdEÉH  áªμëªdG  âªμM  ÜÉÑ°SC’G
 »Yóª∏d …ODƒJ ¿CÉH É¡«∏Y ≈YóªdG

.GQÉæjO 8150 ≠∏Ñe
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ÉªμM  á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG
 ¬àfGOEG  ó©H  ò«ØæàdG  ∞`̀bh  ™e  áæ°S  »æ«©HQG  ¢ùÑëH
 øe  É¡ª°SÉH  IQÉ«°S  π«é°ùJh  ¬àLhR  ™«bƒJ  ™«bƒàH
 5 øé°ùdÉH »HÉ«Z ºμM Qó°Uh ≥Ñ°S å«M É¡ª∏Y ¿hO
 ™e áæ°S ¢ùÑëdG íÑ°UCGh ºμëdG ≈∏Y ¢VQÉ©a äGƒæ°S

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ ∞bh
 AGô°T  ≈∏Y  ¢üî°T  ™`̀e  ≥`̀Ø`̀JG  ó`̀b  êhõ``̀dG  ¿É``̀ch
 IQGOE’G  ≈`̀ dEG  É¡LƒJh  ,QÉ`̀æ`̀jO  2500  ≠∏ÑªH  ¬JQÉ«°S
 ¿CG  ∑Éæg º∏Y ¬æμd  ,äGAGô`̀LE’G  ΩÉªJE’  Qhôª∏d  áeÉ©dG
 ,™aódG áÑLGh QÉæjO 500 ≠∏ÑªH ájQhôe áØdÉîe ¬«∏Y
 πé°ùj  ¿CÉH  ôμØa  ,IQÉ«°ùdG  øªK  iƒ°S  ¬jód  øμj  ºdh
 π≤f  IQÉªà°SG  AπªH  ΩÉ``bh  ,¬`̀à`̀LhR  º°SÉH  IQÉ«°ùdG
 É¡àbÉ£H Ωóbh ,É¡ª∏Y ¿hO øe ¬àLhR äÉfÉ«ÑH á«μ∏ªdG

.πcÉ°ûe ¿hO øe á«μ∏ªdG π≤f ºJh ∞Xƒª∏d á«fÉμ°ùdG
 ™bƒe  ≈dEG  áaOÉ°üªdÉH  â∏NO  º¡àªdG  áLhR  øμd
 iôNCG IQÉ«°S ∑Éæg ¿CG ∞°ûàμàd á«fhôàμdE’G áeƒμëdG
 âdCÉ°S  ÉeóæYh  ,ÉÄ«°T  É¡æY  º∏©J  ’h  É¡ª°SÉH  á∏é°ùe
 ≈dEG IQÉ«°ùdG π≤f ¬æe âÑ∏£a ,á©bGƒdG ∞æj ºd É¡LhR

.á©bGƒdG øY ÆÓHE’ÉH âeÉ≤a ,πWÉe ¬fCG ’EG ¬à«μ∏e
 QhôªdG  ≈`̀dEG  ¬©e  ô°†M  º¡àªdG  ¿CG  ™FÉÑdG  Qô`̀bh
 ™aódG  áÑLGh  ¬ª°SÉH  áØdÉîe  OƒLh  ∞°ûàcG  ÉeóæYh
 Iôàa  ó©H  É¡H  OÉ`̀Yh  á«μ∏ªdG  π≤f  IQÉªà°SG  òNCÉH  ΩÉb
 º°SÉH  IQÉ«°ùdG  π≤æ«d  ,á`̀Lhõ`̀dG  øe  á©bƒe  Iô«°üb

 ∞Xƒªd  á`̀«`̀∏`̀°`̀UC’G  É¡àbÉ£H  ∑Gò```̀ fBG  Ωó``̀ bh  ,¬``à``LhR
 ¿CGh Qhõe ™«bƒàdG ¿CG º∏©j øμj ºd ¬fEG ∫Ébh ,QhôªdG

.çóM ÉªH º∏©J ’ ájôà°ûªdG
 ¿ƒ°†Z »a ¬fCG º¡àªdG ≈dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCG
 ≥jô£H  ∫ƒ¡ée  ô``̀NBGh  ∑ô`̀à`̀°`̀TG  :’hCG  ,2017  ΩÉ`̀Y
 IQÉªà°SG  ƒ`̀g  ,»ª°SQ  Qôëe  ô`̀jhõ`̀J  »`̀a  IóYÉ°ùªdG
 Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G øe IQOÉ°U áÑcôe á«μ∏e πjƒëJ
 äÉfÉ«ÑH ∫ƒ¡éªdG óeCG ¿CÉH ,äÉÑcôªdG ¢ü«NôJ áÑ©°T
 Égô¡eCGh IQÉªà°S’G äÉfÉ«H øe ¬æμªa ¬àLhR IƒYóªdG
 ≈dEG  É¡eób  ºK  É¡«dEG  √Qhó°U  Üƒ°ùæe  Qhõ`̀e  ™«bƒàH
 Éeó©H É¡JÉfÉ«H áë°üH óàYG …òdG á«ædG ø°ùM ∞XƒªdG

.IóYÉ°ùªdG ∂∏J ≈∏Y AÉæH áªjôédG âªàa ¬«∏Y â∏£fG
 áª¡àdG  ´ƒ°Vƒe  QhõªdG  QôëªdG  πª©à°SG  :É«fÉK
 ¬eób  ¿CÉH  √ôjhõàH  ¬ª∏Y ™e ¬∏LCG  øe QhR Éª«a  ’hCG

.Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’ÉH ¢üàîªdG ∞XƒªdG ≈dEG
 ≥jô£H á«ædG ø°ùM ΩÉY ∞Xƒe ™e ∑ôà°TG :ÉãdÉK
 äÉ¡édG  ió`̀MEG  ¢üîJ  äÉfÉ«H  ∫É`̀NOEG  »a  IóYÉ°ùªdG
 øe  ƒëf  ≈∏Y  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ΩÉ¶æH  á«eƒμëdG
 áë«ë°U É¡fCG ≈∏Y áë«ë°U ô«Z äÉfÉ«H QÉ¡XEG ¬fCÉ°T
 ΩÉb  ¿CÉ`̀H  ∂`̀ dPh  ,áë«ë°U  äÉfÉ«Ñc  É¡dÉª©à°SG  á«æH
 IQÉªà°S’G äÉfÉ«H ∫ÉNOEÉH á«ædG ø°ùM ΩÉ©dG ∞XƒªdG
 áeÉ©dG  IQGOE’É`̀H  ¢UÉîdG  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ΩÉ¶f  »a

.Qhôª∏d

 ¬`̀ à`̀ LhR  ™`̀ «`̀ bƒ`̀ J  QhR  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  ¢`̀ù`̀Ñ`̀M  ó`̀ «`̀ jCÉ`̀ J
Qhô``̀ ª``̀ dG »```̀a É`̀ ¡`̀ ª`̀ °`̀ SÉ`̀ H IQÉ``̀ «``̀ °``̀ S π`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ d

π«YÉª°SEG ÖæjR -âÑàc
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’  É````̀jQGOEG  á`̀°`̀UÉ`̀N  á`̀cô`̀°`̀T  â∏°üa
 äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG  ø``e  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀H  ≥∏©àJ  á«Ø°ù©J
 ¿EG  ∫ƒ°üØªdG  …QGOE’G  ∫Ébh  ,É«FÉ°†b  á≤∏©ªdG
 QOÉ°U  QGô≤H  É«FÉ°†b  ÉgõéM  ºJ  äGQÉ«°ùdG
 AGôLEG  …CG  PÉîJG  ™æªj  Ée  ƒgh  ,áªμëªdG  øe
 :±É`̀°`̀VCGh  .É¡«a  ±ô°üàdG  hCG  É¡©«Ñc  Égó°V
 πLCG  øe ≥HÉ°ùdG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  øe Ö∏£H
 òæe  áaƒbƒªdG  äGQÉ«°ùdG  ∂∏J  »`̀a  ±ô°üàdG
 É¡àª«b  â©LGôJ  äÉÑcôe  »`̀gh  ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S  6
 πeÉ©àJ  IÉeÉëe  ácô°T  ≈`̀dEG  äCÉéd  ,á«bƒ°ùdG
 ¢Uƒ°üîH »fƒfÉ≤dG É¡jCGQ AGóHE’ É¡©e ácô°ûdG
 ,äÉÑcôªdG  »a  ±ô°üàdG  »a  ácô°ûdG  á«≤MCG
 É¡©«H »a ácô°ûdG  ≥M »fƒfÉ≤dG  OôdG  øª°†Jh

 øeh É¡æ«ªãJ ó©H zÜGôμ°S{ áehó©e äÉÑcôªc
 iôNCG á«fƒfÉb •hô°T hCG ßØëJ …CG AGóHEG ô«Z

.™«ÑdG á«∏ªY ≥«©J
 QGô≤dG  øe É©æà≤e øcCG  ºd :…QGOE’G ™HÉJh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ≈dEG  ìGôàb’G  â©aQ  øμdh
 øe  √OÉ`̀ª`̀à`̀YG  º`̀Jh  ¬«∏Y  ≥``aGh  …ò``dG  ≥HÉ°ùdG
 …OÉØJh  äÉÑcôªdÉH  ™jô°ùdG  ±ô°üàdÉH  ¬∏Ñb
 ó©Hh ,äÉÑcôªdG  ™«Hh GOóée É¡æªK ¢VÉØîfG
 ¢ù«FôdG  Ωó``̀b  ™`̀«`̀Ñ`̀dG  á«∏ªY  ΩÉ`̀ª`̀JG  ø`̀e  ô¡°T
 áªμëªdG  â∏°SQCG  Égó©H  ¬àdÉ≤à°SG  …ò«ØæàdG
 ió``̀MEG  ¿ƒ``̀c  ,™`̀«`̀Ñ`̀dG  á«∏ªY  ¢`̀†`̀aô`̀j  É`̀HÉ`̀£`̀N
 á«°†b  Égó°V  â`̀©`̀aQ  IRƒéëªdG  äÉÑcôªdG

.¢SÓaEG
 ≥«≤ëJ  áæéd  â∏μ°T  :∫ƒ`̀≤`̀dÉ`̀H  ±OQCGh

 IQGOE’G  π`̀ Ñ`̀b  ø``̀e  á`̀Ä`̀LÉ`̀Ø`̀e  á`̀ «`̀ ∏`̀NGO  á`̀jó`̀«`̀c
 ´ÉªàLG Qƒ°†M »æe Ö∏Wh áàbDƒªdG ájò«ØæàdG
 òîJGh  ,≥Ñ°ùe  QÉ`̀£`̀NEG  ¿hO  ≥«≤ëàdG  áæéd
 πª©dG øY ±É≤jE’ÉH ≥«≤ëàdG âbh ∫ÓN QGô≤dG
 â°†aQ »ææμd ÉgójóªJ Ö∏Wh ,ø«YƒÑ°SCG Ióªd
 QGôb »≤ëH Qó°UCG ΩÉjCG  3 ó©Hh ,πª©∏d äóYh
 ø«fGƒb  ´ÉÑJG  ¿hO  ,É«FÉ¡f  πª©dG  øY π°üØdÉH
 ∞XƒªdG  íæªH  »°†≤J  »`̀à`̀dG  πª©dG  IQGRh
 π°UGƒàdG ó©Hh .AGôLE’G Gòg PÉîJG πÑb GQGòfEG
 QGô`̀b  Öë°S  áàbDƒªdG  ájò«ØæàdG  IQGO’G  ™`̀e
 Ióªd πª©dG øY ±É≤jEG ≈dEG √ô««¨J ºJh π°üØdG
 »FÉYóà°SG  ºJ  IóªdG  AÉ¡àfG  πÑb  øμd  ,´ƒÑ°SCG
 ácô°T Qƒ°†ëH äCÉLÉØJh ´ÉªàL’ iôNCG Iôe
 Ωóbh  ácô°ûdG  É¡©e  πeÉ©àJ  ’  IójóL  IÉeÉëe

 »ª°V Égó©H ºà«d á«°üî°T ádÉ≤à°SG ¢VôY »d
 ÖJGôHh  ≈`̀fOCG  á«Ø«Xh  áÑJôH  ójóL  ∞Xƒªc
 ,≥HÉ°ùdG  ÖJGôdG  ∞°üf  ≈`̀dEG  ¬àª«b  π°üJ  π`̀bCG
 øμdh  ,á≤aGƒªdG  QGôb  PÉîJ’  ø«eƒj  âëæeh
 IOó`̀ë`̀ª`̀dG  Ió`̀ª`̀dG  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  π`̀Ñ`̀b  É«FÉ¡f  â∏°üa

.π°üØdÉH É≤M’ äô£NCGh
 äÉ¡édGh IQGOE’G  ¢ù∏ée …QGOE’G  ó°TÉfh
 …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ßaÉëeh á«ª°SôdG
 ºd  »æfG  å«M  πª©dG  ≈dEG  »YÉLQGh  πNóàdÉH{
 ,»JÉeóN  AÉ¡fEG  »Yóà°ùJ  AÉ£NG  …G  ÖμJQG
 Iô°SG π«YCG »æjôëH øWGƒe »æfCG QÉÑàYG ≈∏Y
 É¡H  AÉØjE’G  Ö©°üj  á«dÉe  äÉeGõàdG  πªëJGh
 áëFÉéd  á`̀Ñ`̀©`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`````̀ bhC’G  ∫Ó```N  á`̀°`̀UÉ`̀N

.zÉfhQƒc

á`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀©`̀J ÜÉ``̀ Ñ``̀ °``̀ SC’ É````````̀jQGOEG π`̀ °`̀ ü`̀ Ø`̀ J á``̀°``̀UÉ``̀N á``̀cô``̀°``̀T

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 Éª¡°Vô©J  ó©H  Iô«Ñc  äÉ«Ø∏àH  ¿ÉJQÉ«°S  äQô°†J

 áYÉ°S  »a  Iô«ªY  øH  ójR  ´QÉ°T  ≈∏Y  …Qhôe  çOÉëd

.äÉHÉ°UG ´ƒbh ¿hO øe ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe øe IôNCÉàe

 áYÉ°ùdG  »`̀a  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  »æjôëH  ÜÉ°T  ¿É`̀c

 Iô«ªY øH ójR ´QÉ°T ≈∏Y á©bGƒdG Ωƒj ô°ûY ájOÉëdG

 »°ù«FôdG  ´QÉ°û∏d  ¬LhôN  AÉæKCGh  ¿Éà°ùeO  á≤£æªH

 »°ù«FôdG QÉ°ùªdG »a ô«°ùJ IQÉ«°ùH ¬JQÉ«°S âeó£°UG

 á`̀HÉ`̀°`̀UG ∂``̀ dP ø``Y â`̀é`̀à`̀f ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀H ÜÉ`̀°`̀T É`̀gOƒ`̀≤`̀j

 ™bƒe »a Éª¡aÉ©°SG  ºJ  á£°Sƒàe äÉHÉ°UEÉH  ø«°üî°T

 ,Iô«Ñc  äÉ«Ø∏àH  ¿ÉJQÉ«°ùdG  äQô°†J  Éª«a  çOÉ`̀ë`̀dG

 QÉ°ùªdG  ø«JQÉ«°ùdG  ióMG ∫ƒNO ÖÑ°ùH çOÉëdG  AÉL

 øe  ´QÉ°ûdG  ƒ∏N  øe  É¡≤FÉ°S  ócCÉJ  ¿hO  øe  »°ù«FôdG

.äÉÑcôªdG

 IóéædG  áWô°T  çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒa  äô°†M  óbh

 äô°†M ¿G ≈dG äGQÉ«°ùdG ô«°S π«¡°ùàH ÉgOGôaG ΩÉbh

 âëàah ,ø`̀«`̀JQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  á```̀MGRG º``̀Jh Qhô`̀ª`̀ dG  á`̀Wô`̀°`̀T

.çOÉëdG ÜÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG

 äÉHÉ°UEG ¿hO øe ¿Éà°ùeóH ø«JQÉ«°S ø«H …Qhôe çOÉM

á``̀æ``̀ë``̀°``̀T  120  π`````̀jõ`````̀J  á```̀ «```̀ Hƒ```̀ æ```̀ é```̀ dG  á````̀jó````̀∏````̀Ñ````̀dG
ô``̀¡``̀°``̀T ∫Ó````````̀N á```̀ Mƒ```̀ à```̀ Ø```̀ e ™``````̀bGƒ``````̀e ø``````̀e äÉ```̀ Ø```̀ ∏```̀ î```̀ e

 á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H  äòØf
 äÉMÉ°ùªdG  ∞«¶æàd  á©°SGh  äÓªM
 ≈∏Yh ≥WÉæªdG øe OóY »a áMƒàØªdG
 É¡à£N øª°V ∂dPh á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG
 áaÉ¶ædG  iƒà°ùe  ™aôd  á«é«JGôà°S’G
 óbh  ,á≤£æªdG  AÉLQCG  áaÉc  »a  áeÉ©dG
 áæë°T  120  ≈∏Y  ójõj  Ée  á`̀dGREG  âªJ
 ™bGƒªdG  »a  É¡YGƒfCÉH  äÉØ∏îªdG  øe
 Ωƒ«dG »a äÉæë°T 4 ∫ó©ªH áMƒàØªdG

.ô¡°T ∫ÓN ø«Jôàa ≈∏Y
 »dƒJ  É`̀¡`̀fCG  ájó∏ÑdG  äó```cCG  ó``bh
 áaÉ¶ædG äÓªM áeÉbEÉH kGô«Ñc kÉeÉªàgG
 äÉ«dB’G ô«aƒJ ∫ÓN øe ájQhO áØ°üH
 ™«ªL  »a  ∫Éª©dG  ∞«ãμJh  äGó©ªdGh
 iƒà°ùe  ™```̀aQ  π````LCG  ø``̀e  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀ dG
 ≈∏Y  πª©J  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  káØ«°†e  ,áaÉ¶ædG
 ºbQ áeÉ©dG áaÉ¶ædG ¿ƒfÉb OƒæH π«©ØJ
 ®ÉØëdG  πLCG  øe  ,2019  áæ°ùd  (10)
 »dÉªédGh  …QÉ°†ëdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 ájôÑdG  äÉMÉ°ùªdG  É¡«a  ÉªH  ≥WÉæª∏d

 ¢SÉædG  É¡«a  ôãμj  »`̀à`̀dG  áMƒàØªdG

 ™e äÉ`````̀bhC’G AÉ`̀°`̀†`̀bh ΩÉ`̀ª`̀é`̀à`̀°`̀SÓ`̀d

 º`̀¡`̀à`̀«`̀Yƒ`̀J IQhô```̀°```̀V ™``̀e º`̀¡`̀ JÓ`̀FÉ`̀Y

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh •É`̀Ñ`̀ °`̀†`̀f’Gh ΩGõ``à``d’É``H

 äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG ™`̀ °`̀Vh »``̀a á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ™``̀e

 á`̀jC’  kÉ«aÓJ  áë«ë°üdG  É¡æcÉeCG  »`̀a

 »a  ÖÑ°ùàJ  áHƒZôe  ô«Z  äÉ«cƒ∏°S

 áÄ«ÑdG á«dÉªL ≈∏Y AÉ°†≤dGh ¬jƒ°ûàdG

 .≥WÉæªdG √ò¡d á«©«Ñ£dGh ájô£ØdG

 ¿hÉ`̀©`̀J ¿CÉ````̀H á`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG â``æ`` q«``Hh

 øe  óë«°S  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

 áÄ«H  ôaƒ«°S  Éªc  ,äÉØ∏îªdG  ºéM

 ¿CG  å«M  .™«ªé∏d  á∏«ªLh  á«ë°U

 ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  π`̀c  á°üjôM  ájó∏ÑdG

 áaÉc  »a  áaÉ¶ædG  ô«jÉ©e  ≈∏YCG  ô«aƒJ

 Ée  kGôNDƒe  äôah  É¡fCG  å«M  ≥WÉæªdG

 äÉMÉ°ùªdG  »a  ájhÉM  30  ≈∏Y  ójõj

 πLCG øe äÓFÉ©dG øe áÑjôb áMƒàØªdG

 á«dÉªL ≈∏Y ®ÉØëdGh äÉØ∏îªdG »eQ

.≥WÉæªdG

 áeÉ©dG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ`̀dG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô°U
 ∞dÉîe  ≈¡≤e  ÖMÉ°U  ºjô¨àH  äô`̀eCG  áªμëªdG  ¿CÉ`̀H
 QÉ°ûàfG  ™æªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô``̀LEÓ``̀d
 ,QÉæjO  »ØdCG  √Qób  É¨∏Ñe  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 áHÉ«ædG  ¿CG  ±É°VCGh  ,¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¬àdÉMEG  ºJ  …òdGh
 §Ñ°V  ¿CÉ°ûH  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõ`̀é`̀fCG  ó`̀b  âfÉc  áeÉ©dG
 ™æªd ájRGôàM’G ô«HGóàdGh äGAGôLEÓd ∞dÉîe ≈¡≤e

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 ≈¡≤e  äó°UQ  ób  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  âfÉch
 ™æªd  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’É`̀H  Ωõà∏j  ºd

 ôãcCG  GOó`̀Y  πÑ≤à°SG  å«M  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 Ée  RhÉéJh  Ió`̀MGh  ádhÉW  ≈∏Y  ¢UÉî°TCG  áà°S  øe
 Qôëa ,ádhÉ£∏d  á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG  øe %50 ¬àÑ°ùf
 IQGRƒ`̀H  ¿ƒ°üàîªdG  »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  hQƒeCÉe  ¬d
 ºJ Éªc ,kÉjQGOEG πëªdG ≥∏Z ºJh ∂dòH áØdÉîe áë°üdG
 äGAGô`̀LE’G  ô«°S  â©HÉJ  »àdG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  QÉ£NEG

.á«fƒfÉ≤dG
 ÆÓÑdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â≤∏J  ó`̀bh
 ádÉMEÉH äôeCGh É¡JGAGôLEG äô°TÉHh √ÓYCG ¬«dEG QÉ°ûªdG

.á°üàîªdG á«FÉæédG áªμëªdG ≈dEG Ωƒ«dG º¡àªdG

 QÉ``̀ æ``̀ jO »````Ø````dCG ≈``̀¡``̀≤``̀e Ö``̀ MÉ``̀ °``̀ U º``̀ jô``̀ ¨``̀ J
á```̀ jRGô```̀ à```̀ M’G äGAGô`````````````̀LE’G á``̀Ø``̀dÉ``̀î``̀ª``̀d

äGQóîªdG ¬Ñjô¡J ∞°ûc ôKC’G Ö∏c ..»é«∏îd äGƒæ°S 10 øé°ùdG
 äGƒæ°S  10  øé°ùdG  áHƒ≤Y  õ««ªàdG  áªμëe  äô`̀bCG
 ô°ùL  ôÑY  äGQóîªdG  Öjô¡àH  ¬àfGOEG  ó©H  »é«∏N  ≈∏Y
 É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe âdóY ¿CG ≥Ñ°S å«M ,ó¡a ∂∏ªdG
 15  øe  ’óH  äGƒæ°S  10  øé°ùdG  ≈dEG  ¬àHƒ≤Y  á«FÉæédG
.OÓÑdG øY É«FÉ¡f √OÉ©HEGh QÉæjO ±’BG 5 ¬ªjô¨J ™e ,áæ°S

 ¬JRƒëH ¿Éc Ée AÉæKG º¡àªdG §≤°SCG ôKC’G Ö∏c ¿Éch
 AÉØNEÉH  º¡àªdG  ΩÉb  PEG  øjôëÑdG  ≈dEG  ¬dƒNO óæY äGQóîe
 øe  ¬fCG  ’EG  ,ácôëdG  πbÉf  ∞∏N  á«æa  á≤jô£H  äGQóîªdG

.äGQóîªdG ≈∏Y Qƒã©dG ºJ Ö∏μdÉH áfÉ©à°S’G ∫ÓN
 øjôëÑdG  ≈dEG  ¬dƒNO  AÉæKG  ¬£Ñ°V  ºJ  º¡àªdG  ¿Éch
 øe  É`̀eGô`̀L  88  ¬`̀JRƒ`̀ë`̀Hh  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ≥jôW  ø`̀Y
 ¬Ñ∏éH  º¡àªdG  ±ôàYGh  ,¢û«°ûM  á©£bh  ƒÑ°ûdG  Qóîe
 §HÉ°V  ¿Éch  ,QÉéJ’G  Gôμæe  »WÉ©àdG  á«æH  äGQóîªdG

 ôãY å«M ,¬JQÉ«°S ¢û«àØJ ºJh º¡àªdG ∞bƒà°SG ô°ùédG
 πbÉf ∞∏N ∂«à°SÓÑdG âëJ ICÉÑîe IQóîªdG OGƒªdG ≈∏Y

.É¡aÉ°ûàcG Ö©°üj á«æa á≤jô£H IQÉ«°ùdG »a ácôëdG
 OÉàYG  ¬``fCG  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ  »`̀a  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 øjôëÑdG  ≈dEG  ¬dƒNO  AÉæKG  á©bGƒdG  Ωƒj  ¬`̀fCGh  »WÉ©àdG
 øe  ∫hõ`̀æ`̀dG  Ö`̀∏`̀Wh  §HÉ°†dG  ¬Øbƒà°SG  ¬≤jó°U  á≤aôH
 GócDƒeh √QÉéJG É«aÉf IQóîªdG OGƒªdG ≈∏Y ôãYh IQÉ«°ùdG
 ≈`̀dEG  ¬Lƒà∏d  øjôëÑdG  ≈`̀ dEG  ô°†M  å«M  ,§≤a  ¬«WÉ©J
 ¬fG  º¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh  .¬≤jó°U  á≤aôH  ƒμ°ùjO
 IOÉ`̀e  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  Ö∏L  ’hCG  2019  ôÑªàÑ°S  8  »`̀a
 RÉM  Éªc  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a  IQóîe
 RÉMh ,É«∏≤Y GôKDƒeh IQóîe IOÉe »WÉ©àdG ó°ü≤H RôMCGh

.äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J RÉ¡L »a á«MÉHEG OGƒe

É«Ø°ù©J ¬à∏°üa …ƒ«°SBG ∞Xƒªd QÉæjO ±’BG 9 ™aóH ájQÉéJ ácô°T ΩGõdEG

.ó«éeƒH áªWÉa á«eÉëªdG |

 ø`̀ «`̀ HÉ`̀ °`̀ û`̀ d  äGƒ```æ```°```S  5  ø``̀é``̀°``̀ù``̀dG  ó```«```jCÉ```J
√Gô```̀cE’É```̀ H ¬`̀ à`̀ bô`̀ °`̀ ù`̀ d É``̀jƒ``̀«``̀°``̀SBG É``̀LQó``̀à``̀°``̀SG

 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG
 øé°ùdG  áHƒ≤Y  ájÉæédG  É«∏©dG
 ó©H  ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀T  ≈`̀∏`̀Y  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  5
 …ƒ`̀«`̀ °`̀ SBG á`̀bô`̀°`̀ù`̀H É``̀ª``̀¡``̀à``̀fGOEG
 øY √ÉLQóà°SG ¿CG ó©H √GôcE’ÉH

.PGƒ°û∏d ™bƒe ≥jôW
 ™jóÑdG  áWô°T  õcôe  ¿Éch
 »æéªdG  ø``̀e  É`̀ZÓ`̀H  ≈`̀≤`̀∏`̀J  ó``̀b
 ƒ°†Y  ¬`̀fCÉ`̀H  ¬«a  ±ô`̀à`̀YG  ¬«∏Y
 PGƒ°û∏d  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  ™`̀bƒ`̀e  »`̀a
 á©bGƒdG Ωƒj ôéa ádÉ°SQ ≈≤∏Jh
 ¬æe  Ö∏W  ¢UÉî°TC’G  ó`̀MCG  øe
 á≤£æªH  √AÉ≤dh  ¬«∏Y  ±ô©àdG
 áYÉ°ùdG  »dGƒM  »ah  ,áeÉæªdG
 ô°†M  Gôéa  ∞°üædGh  á©HGôdG
 ΩÉb  …ò``̀dG  ¢üî°ûdG  ∂`̀ dP  ¬`̀«`̀dEG
 êôîa  ,É≤Ñ°ùe  ¬©e  π°UGƒàdÉH
 É¡∏NGóH IQÉ«°S ógÉ°T å«M ¬«dEG
 IQÉ«°ùdG  ≈`̀dEG  ó©°üa  ¿É°üî°T
 ¬LƒàdG  Éª¡æe  Ö∏Wh  Éª¡à≤aQ
 áÑjô≤dG  ÅWGƒ°ûdG  óMCG  ≈dEG  ¬H

.Éjƒ°S ¢Sƒ∏é∏d
 Éª¡HÉgP ßM’ ¬fCG ±É°VCGh
 áÑjôb  á≤£æe  ≈``̀dEG  IQÉ«°ùdÉH
 ÖÑ°ùdG  øY Éª¡dCÉ°ùa  RGQódG  øe
 Éª¡æμd  ,±ƒîdG ¬HÉàfG  É¡æ«Mh
 ÉØbƒJ  ¿CG  ≈``̀dEG  ô«°ùdG  Ó`̀°`̀UGh
 øe Üô≤dÉH áMƒàØe á≤£æe »a
 »æéªdG  ∫hÉ`̀Mh  ,á`̀fGô`̀c  ájôb
 ≥FÉ°S  ¿CG  ’EG  ÜÉÑdG  íàa  ¬«∏Y
 íàah ∫hõ`̀æ`̀dÉ`̀H  ΩÉ``b  IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 øe ¬`̀Ñ`̀ë`̀°`̀Sh »`̀Ø`̀∏`̀î`̀dG ÜÉ``̀Ñ``̀dG
 êhô`̀î`̀dG  ø`̀e  ¬©æªd  IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 êô```NCG É`̀ª`̀æ`̀«`̀H ,¬`̀≤`̀æ`̀î`̀H ΩÉ```̀ bh
 √Oó`̀gh  Éæ«μ°S  »fÉãdG  º¡àªdG
 ,√ó`̀j  áÑ«≤M  ¬æe  ÉÑ∏Wh  ,É`̀¡`̀H
 ≈∏Y á`̀Hô`̀°`̀†`̀H ô`̀©`̀°`̀T É`̀gó`̀æ`̀Yh
 øμªJh  ,≈`̀æ`̀ª`̀«`̀dG  √ó``̀j  ™`̀Ñ`̀°`̀UEG
 áÑ«≤ëdG  Öë°S  ø`̀e  ¿Éª¡àªdG
 IQÉ«°ùdG êQÉN √É«≤dCGh ,Iƒ≤dÉH

.QGôØdÉH GP’h
 É`̀ª`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ¢`̀†`̀ Ñ`̀≤`̀ dG ó``̀æ``̀Yh

 ∫hC’G  Qô`̀bh  ¿Éª¡àªdG  ±ôàYG
 á`̀©`̀bGƒ`̀dG ø``̀e Iô``à``a π`̀ Ñ`̀b ¬````fCG
 ¢UÉN  è`̀eÉ`̀fô`̀H  π«ªëàH  ΩÉ``̀b
 ±ó`̀¡`̀ H ,PGƒ```̀°```̀û```̀dG ±QÉ``̀©``̀ à``̀ H
 øeh ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G ó``̀MCG AÉ`̀≤`̀à`̀dG
 Ωƒ`̀j ô`̀é`̀a »```̀ah ,¬`̀à`̀bô`̀°`̀S º``̀K
 ¬≤jó°U  á`̀≤`̀aô`̀H  ¿É``̀c  á`̀©`̀bGƒ`̀dG
 ¬ëØ°üJ  AÉæKCGh  ,»fÉãdG  º¡àªdG
 ¢üî°T  ≈∏Y  ±ô©J  èeÉfôÑdG
 ¬©e  ≥ØJGh  á«°ùæédG  …ƒ«°SBG
 øcÉeC’G  ó`̀MCG  »a  AÉ≤àd’G  ≈∏Y
 á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H É`̀ ¡`̀Lƒ`̀J π`̀ ©`̀ Ø`̀ dÉ`̀ Hh

.áeÉæªdG ≈dEG ¬≤jó°U IQÉ«°S
 ¬≤jó°U ∫hC’G º¡àªdG ≠∏HCGh
 ,…ƒ«°SB’G ábô°S »a ÖZôj ¬fCG
 IQÉ«°ùdG  ¬∏NOCG  √É≤àdG  ÉeóæYh
 ∑É`̀æ`̀gh á``fGô``c ≈```̀dEG É`̀¡`̀Lƒ`̀Jh
 ¬ØJÉg  ò````̀NCGh  √ó`̀jó`̀¡`̀à`̀H  É`̀eÉ`̀ b
 âfÉc  »àdG  √ój  áÑ«≤Mh ∫É≤ædG
 GQÉæjO  13  ≠∏Ñe  ≈∏Y  …ƒàëJ

.…Éa …Gh RÉ¡Lh
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جمل�س الوزراء تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء الجتماع العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد �سباح اأم�س عن ُبعد.

امللك حمد بن  ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة  امللكية  بالرعاية  املجل�س  اأ�ساد  الجتماع،  يف م�ستهل 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى لدعم ومتكني ال�سباب، منوًها املجل�س بجائزة امللك حمد لتمكني ال�سباب 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة واأهميتها يف اإبراز النماذج ال�سبابية امل�سيئة واملوؤ�س�سات الداعمة لل�سباب 

يف املجتمعات، وهناأ املجل�س يف هذا ال�سدد الفائزين بهذه اجلائزة الرفيعة يف ن�سختها الثالثة.

كما اأ�ساد جمل�س الوزراء مب�ستوى امل�ساركات يف م�سابقة البتكار احلكومي »فكرة« يف ن�سختها الثالثة 

والتي تعك�س حتقيق روؤية واأهداف امل�سابقة يف حتفيز الإبداع واإعالء البتكار كمنطلقات اأ�سيلة يف العمل 

احلكومي وتطوير كافة جمالته، حيث وجه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الوزارات 

والأجهزة احلكومية اإىل درا�سة اإدراج هذه الأفكار يف براجمها وم�ساريعها ملا حتمله من ب�سمات اإبداعية 

وطنية يجب اأن حتظى بالرعاية احلكومية.

بعد ذلك، رحب جمل�س الوزراء بانعقاد اجتماع القمة احلادية والأربعني ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، متمنيًا لأعمال القمة اخلليجية املقبلة كل التوفيق والنجاح.

ثم نظر املجل�س يف املو�ضوعات املدرجة على جدول اأعماله وقرر ما يلي:

- اأولً: املوافقة على املذكرات الآتية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية لل�ضوؤون القانونية والت�ضريعية ب�ضاأن تعديل بع�س اأحكام 

مر�ضوم اإن�ضاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء، ويق�ضي التعديل بنقل تبعية الهيئة 

ملجل�س الدفاع الأعلى.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�ضوؤون القانونية والت�ضريعية ب�ضاأن تبادل التقارير بني 

الدولية واأعلى درجات  باملعايري  اململكة  التزام  اإطار  ياأتي يف  ال�ضلة، والذي  الدول ذات 

ال�ضفافية والإف�ضاح يف املجالت ال�ضريبية.

الأمن  ووزارة  الداخلية  وزارة  بني  تعاون  مذكرة  ب�ضاأن  الداخلية  وزير  مذكرة   .3

الداخلي بالوليات املتحدة الأمريكية، مبا يعزز التعاون يف جمالت اأمن احلدود والنقل 

وحماية �ضل�ضلة التوريد الدولية بني البلدين.

4. مذكرة اللجنة الوزارية لل�ضوؤون القانونية ب�ضاأن رد احلكومة على اقرتاحني برغبة 

مرفوعني من جمل�س النواب.

- ثانًيا: ا�ضتعر�س املجل�س املوا�ضيع الآتية:

م�ضابقة  من  الأخرية  للمرحلة  املتاأهلة  الأفكار  ب�ضاأن  التن�ضيقية  اللجنة  مذكرة   .1

الفائزة يف  الأفكار  تنفيذ  العمل يف  الثالث، و�ضري  ن�ضخها  »فكرة« يف  البتكار احلكومي 

الن�ضختني الأوىل والثانية.

2. مذكرة وزير املالية والقت�ضاد الوطني ب�ضاأن �ضري عمل اأولويات الوزارة خالل عام 

اأولوياتها الثمان  2020 التي ت�ضمنت موجًزا باأهم واأبرز اإجنازات الوزارة فيما يخ�س 

على  ارتكزت  والتي   ،)2022–2019( احلكومة  برنامج  من  املنبثقة  للعام،  املو�ضوعة 

تعزيز كفاءة الأداء وتوحيد وتنظيم العمليات املالية يف القطاع احلكومي وتطوير عمليات 

التدقيق وال�ضتخدام الأمثل للموارد وزيادة جاذبية القت�ضاد الوطني وتعزيز منوه.

املوافقة على نقل تبعية الهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء اإىل جمل�س الدفاع الأعلى.. جمل�س الوزراء:

حتفيز الإبداع واإعالء البتكار كمنطلقات اأ�ضيلة يف العمل احلكومي

احل�ضني  عبد  الدكتور  ا�ضتقبل 

الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا  علي  بن 

البحرين  امل�ضتدامة مبكتبه يف مرفاأ 

املايل املواطن ح�ضني علي امل�ضخ�س 

برتكيب  جتربته  على  لالطالع 

اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية على م�ضكنه 

اخلا�س. 

املهند�س  بداأ   2016 عام  يف 

بعد  وذلك  م�ضروعة،  يف  ح�ضني 

ب�ضغف  الدوؤوبة  والدرا�ضة  البحث 

الطاقة  م�ضادر  تكنولوجيا  يف 

بناء  ا�ضتطاع  حيث  ال�ضم�ضية، 

على  ال�ضم�ضية  الألواح  وتركيب 

مدينة  منطقة  يف  اخلا�س  م�ضكنه 

مليئة  كانت  اأ�ضهر  �ضتة  خالل  حمد 

وبداأ  الذاتي،  والتعلم  بالتجارب 

الت�ضغيلية  ال�ضعة  با�ضتخدام 

املرحلة  ويف  لالإنارة،  للنظام 

لت�ضم  النظام  بتو�ضعة  الثالثة 

�ضعته الت�ضغيلية املكيفات، ومن ثم 

ب�ضكل  النظام  �ضعة  على  العتماد 

تكاليف  يف  وفورات  وحتقيق  اأكرب 

الكهرباء بن�ضبة اأكرث من 80%، وذلك 

القيا�س  �ضايف  �ضيا�ضة  خالل  من 

والربط بال�ضبكة الوطنية للكهرباء، 

جهاز  ا�ضتكمال  على  حالًيا  ويعمل 

لتنظيف  اخلا�س  ت�ضميمه  من  اآيل 

األواح الطاقة ال�ضم�ضية. 

د. مريزا يطلع على جتربة امل�ضخ�س 

يف تركيب اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية مبنزله

رنا  ال�ضيخة  د.  ا�ضتقبلت 

خليفة،  اآل  دعيج  بن  عي�ضى  بنت 

اأم�س  اخلارجية،  وزارة  وكيل 

اأف�ضال  للوزارة،  العام  بالديوان 

حممود، �ضفري جمهورية باك�ضتان 

البحرين،  مملكة  لدى  الإ�ضالمية 

عمله  فرتة  انتهاء  وذلك مبنا�ضبة 

�ضفرًيا لبالده لدى مملكة البحرين. 

د.  رحبت  اللقاء،  وخالل 

ال�ضيخة رنا بنت عي�ضى بن دعيج 

اآل خليفة باأف�ضال حممود، معربة 

للجهود  تقديرها  عن  �ضعادتها 

فرتة  طيلة  بذلها  التي  امللمو�ضة 

مملكة  لدى  لبالده  �ضفرًيا  عمله 

عالقات  تعزيز  يف  البحرين 

بني  الوثيقة  والتعاون  ال�ضداقة 

تطلع  موؤكدة  ال�ضديقني،  البلدين 

للم�ضي  الدائم  البحرين  مملكة 

مبجالت العمل امل�ضرتك مل�ضتويات 

تطوير  يف  ي�ضهم  مبا  اأرحب 

خمتلف  حيال  املتبادل  التن�ضيق 

ومبا  والدولية  الإقليمية  الق�ضايا 

و�ضعبيهما  البلدين  م�ضالح  يدعم 

ال�ضديقني، متمنية ل�ضعادته دوام 

عمله  مهام  يف  وال�ضداد  التوفيق 

املقبلة. 

اأف�ضال  اأعرب  جانبه،  من 

وتقديره  �ضكره  عن  حممود 

ولكل  اخلارجية،  وزارة  لوكيل 

البحرين  مملكة  يف  امل�ضوؤولني 

على ما حظي به من دعم وتعاون 

واإجنــاح  ت�ضهيــل  يف  اأ�ضهم 

العالقــات  توطيد  يف  عمله  مهام 

البــلدين  بـــني  املتميزة  الثنائية 

ال�ضديقني، متمنًيا ململكة البحرين 

دوام التقدم والرخاء.

رنا بنت عي�ضى: تطلع دائم للم�ضي مبجالت 

العمل امل�ضرتك مع باك�ضتان مل�ضتويات اأرحب
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لدى ا�شتقباله مبعوث �شوؤون املناخ.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

حتقيق اال�شتدامة البيئية املواكبة ملتطلبات م�شرية النه�شة الوطنية

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

البحرين  مملكة  اهتمام  اأن 

ياأتي  البيئي  القطاع  بتطوير 

تعزيز  يف  جلهودها  تكري�ًسا 

امل�ستوى  على  البيئة  حماية 

ميثله  مبا  منها  اإمياًنا  الدويل 

هذا القطاع احليوي من دور يف 

الدفع بعجلة النمو يف القطاعات 

منوًها  املختلفة،  التنموية 

م�سارات  مراعاة  باأهمية  �سموه 

املتغريات البيئية املتنوعة ملوا�سلة 

امل�سرية التنموية ال�ساملة حتقيًقا 

�ساحب  ح�سرة  لتوجيهات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى.

ويل العهد نائب القائد االأعلى ي�شتقبل قائد الدروع امللكية

�شموه ي�شيد بدور الدروع امللكية يف احلفاظ على �شيادة الوطن

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�ساد 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء، 

بالتطور النوعي للدروع امللكية ودورها امل�سرف يف احلفاظ 

على �سيادة الوطن ومنجزاته احل�سارية على مدار ن�سف 

البحرين والتي ت�سهد  اأ�سلحة ووحدات قوة دفاع  قرن مع 

ا�سرتاتيجيتها  �سمن  امل�ستمر  والتطوير  التحديث  خطوات 

التي اأر�ساها ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

جاء ذلك لدى ا�ستقبال �سموه اأم�س بق�سر الرفاع اللواء 

حيث  امللكية،  الدروع  قائد  النعيمي  عبداهلل  را�سد  الركن 

ت�سرف باإهداء �سموه هدية تذكارية مبنا�سبة مرور خم�سني 

عاًما على تاأ�سي�س الدروع امللكية.

القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأعرب 

جلميع  وتقديره  �سكره  عن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الأعلى 

كما  املوؤ�س�س،  الأول  الرعيل  واإىل  امللكية  الدروع  منت�سبي 

الرفيع  اجلاهزية  وم�ستوى  وفعالية  بكفاءة  �سموه  اأ�ساد 

لهم وجلميع منت�سبي  اإليه منت�سبوها، متمنًيا  الذي و�سل 

احلفاظ  ي�سهم يف  والنماء مبا  التطور  البحرين  دفاع  قوة 

على مقدرات الوطن وتعزيز اأمنه وا�ستقراره.

وقال �سموه اإن احلكومة توا�سل م�ساعيها لتاأمني البيئة 

برناجمها،  يف  مهمة  كاأولوية  امل�ستدامة  للتنمية  الداعمة 

وذلك من خالل حتقيق ال�ستدامة البيئية املواكبة ملتطلبات 

لبناء  املهمة  الركائز  كاإحدى  الوطنية  النه�سة  م�سرية 

عاملي  حتٍد  املناخ  تغري  اأن  اإىل  م�سرًيا  الأجيال،  م�ستقبل 

امل�سوؤولية  اإن  حيث  ملواجهته،  اجلاد  التعاون  ي�ستوجب 

م�سرتكة على خمتلف امل�ستويات ما يحتم تكثيف اجلهود 

مبا يعود بالنفع على اجلميع.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه بق�سر الرفاع، الدكتور حممد 

بن مبارك بن دينة املبعوث اخلا�س ل�سوؤون املناخ الرئي�س 

التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة مبنا�سبة تعيينه مبعوًثا 

امللكية  بالثقة  �سموه  هّناأه  حيث  املناخ،  ل�سوؤون  ا  خا�سً

ال�سامية بتعيينه يف هذا املن�سب، متمنًيا له التوفيق يف اأداء 

مهامه مبا ي�سهم يف موا�سلة اجلهود التي تقوم بها مملكة 

البحرين يف املجال البيئي على كل امل�ستويات ويعزز من 

التعاون الدويل مع خمتلف املنظمات الأممية ذات ال�ساأن.

املناخ  ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث  اأعرب  جانبه،  ومن 

�سكره  عن  للبيئة  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س 

وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

لل�سعود  واهتمام  حر�س  من  يوليه  ما  على  الوزراء 

بالثقة  اعتزازه  وعن  اأ�س�سه  وتعزيز  البيئي  بالقطاع 

امللكية ال�سامية.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

يتلقى برقية �شكر من ويل عهد الكويت

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء برقية �سكر جوابية 

ال�سباح ويل  الأحمد اجلابر  ال�سيخ م�سعل  اأخيه �سمو  من 

عهد دولة الكويت ال�سقيقة، وذلك رًدا على برقية التعزية 

واملوا�ساة التي بعث بها �سموه اإليه يف وفاة ال�سيخ نا�سر 

�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح رحمه اهلل.

احل�شيني مديًرا 

الإدارة االأوقاف اجلعفرية

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء قرار رقم )2( 

ل�سنة 2021 بتعيني مدير لإدارة الأوقاف اجلعفرية، جاء 

فيه:

* املادة الأوىل: ُيعنينَّ حممد جعفر علي احل�سيني مديًرا 

لإدارة الأوقاف اجلعفرية.

* املادة الثانية: على وزير العدل ال�سوؤون الإ�سالمية 

تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  والأوقاف 

�سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

املحرو�س مديًرا الإدارة الرقابة يف

 اجلهاز التنفيذي للمجل�س االأعلى للبيئة

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء قرار رقم )1( 

للمجل�س  التنفيذي  ل�سنة 2021 بتعيني مدير يف اجلهاز 

الأعلى للبيئة، جاء فيه:

مديًرا  املحرو�س  �سعيد  عبا�س  ملى  ُتعنينَّ  الأوىل:  املادة 

التنفيذي  اجلهاز  يف  البيئية  والرقابة  التقومي  لإدارة 

للمجل�س الأعلى للبيئة.

املادة الثانية: على رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ 

اأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �سدوره، وين�سر يف 

اجلريدة الر�سمية.

خريي مديًرا الإدارة �شوؤون 

القا�شرين يف وزارة »العدل«

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء قرار رقم )3( 

وال�سئون  العدل  وزارة  يف  مدير  بتعيني   2021 ل�سنة 

الإ�سالمية والأوقاف، جاء فيه:

* املادة الأوىل: ُيعنينَّ اأحمد خليل اإبراهيم خريي مديًرا 

لإدارة �سوؤون واأموال القا�سرين يف وزارة العدل وال�سوؤون 

الإ�سالمية والأوقاف.

* املادة الثانية: على وزير العدل ال�سوؤون الإ�سالمية 

تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  والأوقاف 

�سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

 2021 ل�سنة   )4( رقم  قرار  الوزراء  جمل�س 

والغاز،  للنفط  الوطنية  الهيئة  يف  مدير  بتعيني 

جاء فيه:

عبداهلل  را�سد �سالح  ُيعنينَّ  الأوىل:  املادة   *

اجلالهمة مديًرا لإدارة املوارد الب�سرية واملالية 

يف الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

تنفيذ  النفط  وزير  على  الثانية:  املادة   *

اأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �سدوره، 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

خالل ا�شتقبالها وزير �شوؤون املجل�شني.. رئي�شة النواب: 

تعزيز التعاون بني ال�شلطتني ملوا�شلة االإجنازات الوطنية

النواب  اأكدت رئي�سة جمل�س 

اأن  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

والتن�سيق  التعاون  تعزيز 

ال�سلطتني  بني  امل�سرتك 

ي�سمن  والتنفيذية،  الت�سريعية 

الوطنية،  الإجنازات  موا�سلة 

ال�ساملة  التنمية  م�سرية  ودعم 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

ورعاه.

واأ�سادت مبا توليه احلكومة 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة 

اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء 

لتوحيد  حر�س  من  اهلل،  حفظه 

اأجل  من  الوطنية،  اجلهود 

يف  ل�سيما  التحديات،  جتاوز 

جراء  ال�ستثنائية  الظروف  ظل 

»كوفيد-19«،  كورونا  جائحة 

مكت�سبات  لتحقيق  وال�سعي 

مملكة  ازدهار  يف  ت�سب  تنموية 

البحرين ورخاء �سعبها.

ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

رئي�سة جمل�س النواب يف مكتبها 

�سوؤون  وزير  الثنني،  اأم�س 

غامن  والنواب  ال�سورى  جمل�سي 

بن ف�سل البوعينني.

التاأكيد  اللقاء  خالل  وجرى 

ج�سور  توطيد  اأهمية  على 

احلوار  اأطر  وتو�سعة  التعاون، 

جمل�س  بني  املتبادل  والتعاون 

يف  املوقرة  واحلكومة  النواب 

املختلفة،  والق�سايا  امللفات 

اجتماعات  موا�سلة  خالل  من 

امل�سرتكة  اللجنة  ولقاءات 

الت�سريعية  ال�سلطتني  بني 

الجتماع  بحث  كما  والتنفيذية. 

اأهم امل�ستجدات ومناق�سة امللفات 

ذات الهتمام امل�سرتك.

63 األف دينار غرامات خمالفي
 »احرتازات كورونا« منذ ليلة راأ�س ال�شنة

حمرر ال�سوؤون املحلية:

وحتى  امليالدية  ال�سنة  راأ�س  ليلة  منذ   - املا�سية  »الأيام«  خالل  املحاكم  اأ�سدرت 

اليوم الإثنني - عًددا من الأحكام، وذلك بعد اإحالة النيابة العامة لعدد من البالغات من 

فريو�س  ملواجهة  الحرتازية  والتدابري  الجراءات  ب�ساأن خمالفة  العامة  ال�سحة  اإدارة 

كورونا امل�ستجد. وبلغ جمموع الغرامات يف الأحكام ما ي�سل اإىل 63 األف دينار، وذلك 

على عدد من املتهمني ومطاعم ومقاهي خمالفة، فيما بلغ عدد البالغات والتي تزامنت مع 

اجازة ليلة راأ�س ال�سنة امليالدية اأكرث من 20 بالًغا. 

وخ�س�س املجل�س الأعلى للق�ساء املحكمة ال�سغرى اجلنائية الثانية والثامنة للنظر 

املعنية  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  باحلد  املتعلقة  والتدابري  الإجراءات  الق�سايا  يف 

النظر  املحكمة  تولت  حيث  به،  امل�سموح  العدد  تتجاوز  التي  والتجمعات  بالتجاوزات 

يف الق�سايا وح�سمها خالل 24 �ساعة وعملت طوال اأيام الأ�سبوع وخالل اإجازتي نهاية 

الأ�سبوع وراأ�س ال�سنة امليالدية.

اجلالهمة مديًرا للموارد الب�شرية 

يف الهيئة الوطنية للنفط والغاز
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يف اإطار املتابعة امل�ستمرة من 

اآلية تتبع  قبل املخت�سني مبتابعة 

ال�سحة،  بوزارة  املخالطني  اأثر 

 31 ر�سد  عن  الوزارة  ك�سفت 

عائلة  من  ملواطنني  قائمة  حالة 

متابعة  تقرير  وفق  بحرينية، 

ك�سف فريق تتبع اأثر املخالطني.

املعني  الفريق  واأو�سح 

جلميع  اأجريت  الفحو�سات  اأن 

نتائج  اأظهرت  وقد  العائلة،  اأفراد 

قائمة  حالة   31 اأن  الفحو�سات 

بينهم، من بينهم 14 طفالً.

ال�سحة  وزارة  ونوهت 

اتباع  موا�سلة  ب�سرورة 

بعد  الحرتازية،  الإجراءات 

اأفراد  بني  املذكور  العدد  ت�سجيل 

يلتزموا  مل  والذين  العائلة، 

ال�سادرة  والإجراءات  بالقرارات 

للت�سدي  الوطني  الفريق  عن 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

مما ت�سببت بانتقال الفريو�س لهم 

باأن  علًما  بينهم،  احلالت  وتفاقم 

زالت  ما  املخالطني  اأثر  تتبع  اآلية 

م�ستمرة من قبل املخت�سني.

دعوتها  الوزارة  جتدد  وعليه 

ب�سرورة  واملقيمني  للمواطنني 

بالإجراءات  اللتزام  ا�ستمرار 

الفريق  عن  ال�سادرة  الحرتازية 

الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س 

وعدم  بحذر  واملوا�سلة  كورونا 

قد  التي  باخلطورة  التهاون 

التقيد  عدم  نتيجة  تت�سبب 

من  للحد  الوقائية  بالإجراءات 

انت�سار الفريو�س يف املجتمع.

باأن  ال�سحة  وزارة  وتوؤكد 

يتم  التي  املختربية  الفحو�سات 

اإجراوؤها يومًيا بينت موؤخًرا زيادة 

يف اأعداد احلالت القائمة بفريو�س 

خمالطة  عن  والناجمة  كورونا 

لعدم  قائمة  حلالت  الأ�سخا�س 

والإجراءات  بالقرارات  التزامهم 

الفريو�س،  من  الحرتازية 

والإر�سادات ال�سحية الالزمة.

ا�ست�سعار  اإىل  الوزارة  ودعت 

وامل�ساهمة  الفريو�س،  خطورة 

و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  يف 

تقيد  ب�سرورة  ونوهت  اجلميع، 

بالتعليمات  واملقيمني  املواطنني 

درجات  اأعلى  لهم  ت�سمن  التي 

والو�سول  ال�سحي  الأمن 

كواجب  املن�سود،  الهدف  اإىل 

اجلميع  م�ساهمة  يتطلب  وطني 

وامل�ساركة بوعي تام.

ومن اأجل احلفاظ على �سحة 

وزارة  �سددت  اجلميع،  و�سالمة 

التزام  �سرورة  على  ال�سحة 

بالتو�سيات  واملقيمني  املواطنني 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

حميط  على  اجلمعات  واقت�سار 

اإىل  اإ�سافة  الواحدة،  الأ�سرة 

الأقنعة  بارتداء  اللتزام  �سرورة 

تدابري  وتطبيق  الوجه  وكمامات 

ي�سمن  مبا  الجتماعي،  التباعد 

اجلهود  كافة  ودعم  ا�ستمرار 

الوطنية املبذولة للحد من انت�سار 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

»ال�سحة« ت�ؤكدة �سرورة ا�ستمرار االلتزام باالإجراءات االحرتازية

اإ�سابة 31 م�اطًنا من عائلة واحدة بفريو�س ك�رونا وبينهم 14 طفاًل

»ال�طنية للحق�ق« ت�ستعر�س 

�ُسبــــل تعزيــــز التعـــاون مع النــ�اب

رئي�س  نائب  ا�ستقبل 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة 

عبدالعزيز  خالد  الإن�سان 

ال�ساعر مبكتبه مبقر املوؤ�س�سة 

ال�سي�سي  حممد  النائب 

جلنة  رئي�س  البوعينني 

والدفاع  اخلارجية  ال�سئون 

مبجل�س  الوطني  والأمن 

يوليه  مبا  اأ�ساد  اإذ  النواب، 

النواب  جمل�س  اأع�ساء 

حقوق  لق�سايا  اهتمام  من 

التعاون  مثمًنا  الإن�سان، 

يف  الإن�سان  حقوق  لدعم  املوؤ�س�سة  مع  النواب  ملجل�س  البناء 

مملكة البحرين، وذلك عرب تعزيز الت�سريعات والقوانني املعنية 

بحقوق الن�سان، لتكفل اأف�سل املمار�سات يف املجال احلقوقي.

بعد ن�سر »االأيام« ل�سكاوى االأهايل من روائحها

اإزالة النفايات من مكب يف عايل االأ�سب�ع املقبل
العمراين  التخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  اأفادت 

باأن  �ساحب اأحد العقارات ا�ستجاب ملطالبتها ب�ساأن اإزالة املخلفات 

والنفايات يف منطقة عايل.

بعنوان:  منا�سبة  الأيام  �سحيفة  ن�سرت  اأن  بعد  ذلك  وياأتي 

»اأهايل عايل يطالبون باإزالة مكب للنفايات ين�سر الروائح النتنة« 

اإثر �سكوى لأهايل عايل بخ�سو�س خمزن لإحدى ال�سركات اخلا�سة.

�ساحب  اإخطار  مت  باأنه  علًما  »نفيدكم  الوزارة:  وقالت 

ب�سرورة  اإليه  امل�سار  املوقع  يف  املوجودة  والنفايات  املخلفات 

املوجودة  واخلردوات  املخلفات  وجميع  الثقيلة  ال�سيارات  اإزالة 

خالل الفرتة الزمنية التي حددها القانون، وعليه قد اأبدى �ساحب 

خالل  والنفايات  املخلفات  جميع  اإزالة  خالل  من  تعاونه  العقار 

الأ�سبوع املقبل«.

اأكد على ماأم�نية وفاعلية التطعيم

املانع ي�سدد على �سرورة االلتزام باالإجراءات االحرتازية

وزارة  وكيل  املانع  وليد  الدكتور  قال 

ال�سحة ع�سو الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

الوطنية  اجلهود  جناح  اإن  كورونا  لفريو�س 

ا�ستمرار  تتطلب  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

بامل�سوؤولية  والإح�سا�س  املجتمعي،  الوعي 

اأجل احلفاظ على �سحة و�سالمة  الوطنية من 

ب�سرورة  »املانع«  الدكتور  ووجه  اجلميع. 

وم�سوؤولية  بعزم  املجتمع  اأفراد  جميع  التزام 

حيث  الحرتازية،  الإجراءات  كافة  لتطبيق 

بحذر«.  »املوا�سلة  الآن  اجلميع  من  يتطلب 

القرارات  بجميع  اللتزام  اأهمية  على  موؤكًدا 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  من  ال�سادرة 

ال�ستهتار  يت�سبب  ل  حتى  كورونا  لفريو�س 

للخطر،  املجتمع  تعري�س  يف  والرتاخي 

والرجوع للخلف وارتفاع الأعداد جمدًدا.

واأ�سار وكيل وزارة ال�سحة اإىل اأن الت�ساهل 

اجلميع،  و�سالمة  يهدد �سحة  املرحلة  هذه  يف 

والتقيد  الفريو�س،  انت�سار  من  احلد  ويجب 

التي  الحرتازية  والإجراءات  بالتعليمات 

�سدرت طوال مراحل التعامل مع الفريو�س من 

العالقة، والتي و�سعت  الر�سمية ذات  اجلهات 

م�ستويات  على  الحرتازية  التدابري  من  عدًدا 

وزارة  وكيل  اأكد  اآخر  جانب  ومن  �ساملة. 

نظًرا  التطعيم  وفاعلية  ماأمونية  على  ال�سحة 

لجتيازه مراحل الختبار املختلفة والتاأكد من 

حدوث ا�ستجابة مناعية قوية واأج�سام م�سادة 

اأوائل  من  البحرين  مملكة  باأن  مبيًنا  م�ستمرة، 

الدول التي ح�سلت على التطعيمات امل�ستوفية 

اأخذ  عملية  وباأن  والأمان،  الفعالية  ملعايري 

التطعيم ت�سري على قدم و�ساق وبكل �سال�سة، 

داعًيا اجلميع اإىل املبادرة باأخذ التطعيمات التي 

�ستوفر احلماية �سد الفريو�س.

اللتزام  موا�سلة  اأهمية  على  كذلك  و�سدد 

بكافة الإجراءات الحرتازية للت�سدي لفريو�س 

كورونا عرب ا�ستمرار اخت�سار التجمعات على 

املنزل واملحيط الجتماعي  الواحدة يف  الأ�سرة 

يف النطاق املعتاد واملحدود.

د، وليد املانع
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جلنة التحقيق الربملانية بخدمات ال�شحة تزور جممع ال�شلمانية الطبي.. الع�شريي:

غياب التباعد االجتماعي وتكّد�ص للمر�شى ونق�ص للأدوية ب�شبب اإ�شكالية التخزين
غالب اأحمد:

قال رئي�س جلنة التحقيق الربملانية ب�شاأن اخلدمات الطبية املقدمة من وزارة 

ال�شلمانية  بزيارة جممع  قامت  اللجنة  اإن  الع�شريي  ه�شام  د.  النائب  ال�شحة 

اإىل  الواقع، م�شرًيا  اأر�س  العام بال�شلمانية على  الو�شع  الطبي، وذلك ملعاينة 

حيث  ال�شحة  وزارة  يف  امل�شوؤولني  من  مرافقني  اأي  بدون  كانت  الزيارة  اأن 

التقى فريق عمل اللجنة املواطنني يف امل�شت�شفى والعاملني يف ال�شلمانية ب�شكل 

م�شتقل. وقال الع�شريي يف ت�شريح لـ»الأيام« اإن اللجنة ر�شدت و�شجلت عدًدا 

جائحة  و�شع  ظل  املطلوب يف  الجتماعي  التباعد  غياب  وهي  املالحظات  من 

كورونا وزيادة يف فرتات النتظار يف عدد من املرافق يف املجمع الطبي، اإ�شافة 

ا يف املوارد والكوادر الب�شرية يف عدد من الق�شام مما  اإىل اأن اللجنة وجدت نق�شً

يوؤدي اإىل طول فرتات انتظار املر�شى.

الطوارئ مبجمع  ق�شم  بزيارة  قامت  اللجنة  اأن  الع�شريي  النائب  واأ�شاف 

طول  �شكاوى  من  وتاأكدت  املر�شى،  من  عدًدا  التقت  حيث  الطبي،  ال�شلمانية 

اإىل الطاقة ال�شتيعابية ونق�س يف  اأنها نتيجة  النتظار والتاأخري والتي تبني 

ال�شكاوى من مر�شى  من  عدًدا  �شجلت  اللجنة  اأن  اإىل  م�شرًيا  الب�شرية،  املوارد 

ال�شكلر، حيث ل يتم ت�شجيلهم على اأنهم حالت حرجة بالرغم من الو�شع الذي 

هم فيه. واأ�شار رئي�س جلنة التحقيق اإىل اأن اللجنة زارت العيادات اخلارجية 

يف ال�شلمانية، حيث ر�شدت عدم تطبيق لالإجراءات الحرتازية وغياب للتباعد 

الجتماعي وتكّد�س للمر�شى يف قاعات النتظار بالرغم من وجود الأمن والذي 

مل يقم بدوره يف التنظيم.

�شجلنا  حيث  ال�شلمانية،  �شيدلية  بزيارة  قمنا  »بعدها  الع�شريي:  وتابع 

نتيجة  الدوية  بع�س  توفر  وعدم  الأدوية  نق�س يف  ال�شكاوى يف  من  العديد 

لغياب التن�شيق بني ال�شيدلية واملخازن واملوردين، حيث هناك حلقة مفقودة 

بينهم وا�شكالية وا�شحة يف عملية تنظيم املخزون، اإ�شافة اىل قلة يف العاملني 

واملوارد الب�شرية يف ال�شيدلية«.

واأ�شاف الع�شريي اأن اللجنة قامت بزيارة املخترب، موؤكًدا اأن هناك ر�شا من 

املر�شى عن ان�شيابية و�شرعة العمل يف املخترب.

اأبدوا مالحظاتهم  العاملني يف املخترب والذين  التقت  اللجنة  ان  واأ�شار اىل 

يف عدم تعديل و�شعهم الوظيفي بالرغم من اخلربة الطويلة التي ميتلكونها.

جناح  مرافق  مالءمة  عدم  يف  �شكاوى  لدينا  »كانت  الع�شريي:  واأو�شح 

من  املر�شى  اإن  حيث  الأطفال،  جلناح  توجهنا  لذلك  ال�شلمانية،  يف  الأطفال 

املطلوبة  املَرافق  لنا عدم مالءمة  وتاأكد  مرافقون  يكون معهم  بالعادة  الأطفال 

لوجود املُرافق مع املري�س الطفل، حيث اإن كثريا من الأطفال تكون معه والدتهم 

يف امل�شت�شفى ولكن ل توجد اأي خدمات مالئمة لتواجد املرافق وهذا ما تاأكدنا 

منه فعلًيا«.

توظيف 8171 موّظًفا يف احلكومة خلل اخلم�ص �شنوات املا�شية.. النفيعي:

تركيز على ا�شتعادة »الزيادة ال�شنوية« للمتقاعدين يف الفرتة القادمة

�شمن مرئيات تقدما بها ب�شاأن م�شروع قانون امليزانية العامة

قمرب والعبا�شي يطالبان بزيادة علوة املعي�شة وتعوي�ص املتقاعدين

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

ال�شناديق  يف  التحقيق  جلنة  رئي�س  قال 

التقاعدية مبجل�س النواب النائب اإبراهيم النفيعي 

اإن اللجنة �شرتّكز جهودها يف الفرتة القادمة على 

ودعا  للمتقاعدين«،  ال�شنوية  »الزيادة  مو�شوع 

يف هذا ال�شياق اإىل اجتماع م�شتعجل بني احلكومة 

ب�شاأن  للتباحث  النواب  جمل�س  مكتب  وهيئة 

الزيادة واملقرر وقفها بعد 16 يوما.

»يجب  �شحايف:  ت�شريح  يف  النفيعي  وقال 

م�شتوى  على  �شريع  اجتماع  هناك  يكون  اأن 

واحلكومة  النواب  بني جمل�س  التن�شيقية  اللجنة 

لإيجاد حلول �شريعة ل�شمان ا�شتمرارية الزيادة 

املئة  بثالثة يف  تقدر  والتي  للمتقاعدين  ال�شنوية 

حمدودة  اأيام  اإل  تتبق  مل  اأنه  مو�شحا  فقط«، 

من  �شيتبني  والذي  املتقاعدين  معا�س  ل�شرف 

خالله ا�شتمرارية �شرف الزيادة من عدمه.

املتقاعدين  قبل  من  تخّوف  وجود  اإىل  منّوًها 

واملواطنني من وقف الزيادة، وذلك نظرا للظروف 

القت�شادية  والتحديات  ال�شعبة،  املعي�شية 

لفتا  اجلائحة،  تف�شي  مع  تزايدت  والتي  القائمة 

اإىل اأن اإعالة الأ�شرة بات اأمرا �شعبا ومنهكا لرب 

الر�شوم  وتزايد  الراهن  الغالء  ظل  يف  الأ�شرة 

وال�شرائب وغريها.

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  اأن  واأكد 

املعا�شات  اأ�شحاب  مراعاة  �شرورة  حدد   2020

املحدودة، وهو اأمر تتطلبه ظروف املرحلة الراهنة 

والتي ي�شفها اجلميع بال�شعبة واملنهكة.

قال  مّت�شل،  �شياق  يف  حكومية  ردود 

حكومية  ردوًدا  اأم�س  تلّقت  اللجنة  اإن  النفيعي 

من  رّد  واأهمها  اللجنة،  ا�شتف�شارات  بع�س  حول 

اأ�شار  والذي  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز 

العامة  الهيئة  لدى  م�شجال  عقارا   15 وجود  اإىل 

للتاأمني الجتماعي، كما ا�شتلمت اللجنة رد ديوان 

توظيفهم  مت  من  عدد  بخ�شو�س  املدنية  اخلدمة 

من املواطنني خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية يف 

القطاع العام والذين بلغ عددهم 8171 مواطنا.

واأفاد النفيعي اأن اللجنة ناق�شت يف اجتماعها 

الع�شاء  قبل  من  املقرتحة  احللول  بع�س  اأم�س 

الكتواري،  اخلبري  مقرتحات  عن  بديلة  كحلول 

املتقاعدين  ومكت�شبات  بحقوق  امل�شا�س  لعدم 

واملواطنني، وطالبت اللجنة ال�شناديق التقاعدية 

الكتوراي  اخلبري  لتو�شيات  ال�شتجابة  بعدم 

ال�شرر  �شاأنها  من  والتي  الكتوارية  والدرا�شات 

من  اأو  بالفعل  املتقاعدين  ومكت�شبات  بحقوق 

�شيتم تقاعدهم يف امل�شتقبل، م�شريا اإىل اأن اللجنة 

طالبت ال�شناديق التقاعدية كذلك باإيجاد خيارات 

من  لديها  ملا  الأمثل  ال�شتثمار  اأجل  من  وحلول 

اأجل  من  واأرا�ٍس وعقارات ومباٍن  واأموال  اأ�شول 

خلق فر�س عمل للخريجني العاطلني عن العمل.

حمرر ال�شوؤون املحلية:

تقدم كل من النائب عمار قمرب والنائب حممد 

العبا�شي بعدد من املرئيات ب�شاأن م�شروع قانون 

زيادة  ومنها   2021-2022 العامة  امليزانية 

تعوي�س  جانب  اإىل  الجتماعية  احلماية  بند 

ذوي  من  ال�شنوية  الزيادة  اإيقاف  من  املتقاعدين 

 1500 عن  رواتبهم  تقل  والذين  املحدود  الدخل 

دينار.

كما �شدد النائبان على اأهمية تاأجيل امل�شاريع 

املواطنني  على  املبا�شرة  بالفائدة  تعود  ل  التي 

اخل�شائر  لتعوي�س  مبالغها  من  وال�شتفادة 

خالل  املواطنون  لها  تعر�س  التي  القت�شادية 

هذه الفرتة من �شمن امليزانية، كما طالبا بتقدمي 

�شرح تو�شيحي مليزانية وزارة الرتبية والتعليم 

واملخ�ش�شة لتطوير املرحلة الدرا�شية املقبلة بعد 

اخللل احلا�شل يف الوزارة.

النواب  بها  تقدم  التي  املرئيات  جملة  ومن 

والهيئات  الوزارات  جميع  اإيرادات  اإدخال  ا،  اأي�شً

احلكومية �شمن امليزانية العامة للدولة، لتخفيف 

العجز احلا�شل يف امليزانية والعمل على ال�شغط 

من  قدر  اأكرب  لإدخال  احلكومية  ال�شركات  على 

الإيرادات؛ لتخفيف اآثار العجز على الدولة.

كما اأكد النائبان قمرب والعبا�شي على �شرورة 

زيادة  وتعوي�س  املعي�شة  غالء  مكافاأة  زيادة 

اإىل  بالإ�شافة  املوا�شالت  عالوة  بزيادة  البرتول 

دعم بطاقة �شدمي اإىل جانب اإدراج م�شروع ا�شكاين 

ملحافظة املحرق، اإذ اإن اآخر م�شروع مت تنفيذه كان 

يف 2014 وهو م�شروع احلد وي�شمل جميع اأهايل 

لإحياء  ميزانية  و�شع  وكذلك  املحرق،  حمافظة 

اإىل  املحرق  مبحافظة  القدمية  الفرجان  وتعمري 

جانب تخ�شي�س ميزانية للبيوت الآيلة لل�شقوط.

تخ�شي�س  باأهمية  مرئياتهم  النائبان  وختم 

للعاملني  ميزانية كورونا  عالوة خطر من �شمن 

الدويل  البحرين  مطار  يف  الأمامية  ال�شفوف  يف 

اإىل جانب تخ�شي�س مكافاآت للمتطوعني من �شمن 

ميزانية كورونا.

 اإبراهيم النفيعي

حممد العبا�سيعمار قمرب

خالد بوعنق

بوعنق ي�شاأل »اخلدمة املدنية« عن عدد

 االأجانب العاملني يف القطاع احلكومي 

تقدم النائب خالد بوعنق ب�شوؤال برملاين اإىل وزير املجل�شني غامن بن ف�شل البوعينني املعني بديوان 

اخلدمة املدنية وجاء ن�س ال�شوؤال: ما هو عدد املواطنني الذين مت توظيفهم يف القطاع العام من �شنة 

2019 وكم عدد طلبات التوظيف املتبقية لدى الديوان م�شنفه ح�شب املوؤهالت والتخ�ش�شات؟ وما هو 

عدد الأجانب الذين مت ال�شتغناء عن خدماتهم منذ العام 2019 وحتى الآن وكم عدد الجانب العاملني 

يف القطاع احلكومي؟ وما هي مدد عقودهم؟ وما هي اأ�شباب جتديد العقود؟ وما هي اأنواع الوظائف التي 

ي�شغلها الأجانب مع بيان العدد لكل نوع على حدة؟ وما هو عدد الذين تزيد اأعمارهم عن 60 �شنة؟ وما 

هو عدد العاطلني الذين تقدموا بطلبات توظيف من خالل الديوان بذات الوظيفة التي ي�شغلها الجانب؟ 

وكيف يتم التحقق من عدم وجود بحريني موؤهل للوظائف املطلوبة؟

من زيارة جلنة التحقيق النيابية اإىل جممع ال�سلمانية الطبي

فاطمة �شلمان: 

باقرتاح  التقدم  النواب  من  عدد  يعتزم 

عدم  اإىل  احلكومة  يحّث  ا�شتعجال  ب�شفة 

ال�شكنية  الوحدة  �شحب  خيار  اإىل  اللجوء 

كانت  لو  حتى  البناء  خمالفات  ب�شبب 

هذا  عن  وال�شتعا�شة  ج�شيمة،  املخالفات 

اخليار بالت�شوية.

حمد  النواب  من  كل  باملقرتح  وتقّدم 

بوعنق،  خالد  عبدالأمري،  زينب  الكوهجي، 

حممد بوحمود، اإبراهيم النفيعي.

مقدمي  اأحد  بوعنق  خالد  النائب  وقال 

القرتاح اإن ال�شكن يعد حًقا د�شتورًيا اأ�شيالً 

واجب  من  عليه  وبناء  البحريني،  للمواطن 

العمل  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني 

على  والعمل  الأ�شيل  احلق  هذا  تاأمني  على 

ال�شكن  حق  اأن  اإىل  اإ�شافة  عليه،  احلفاظ 

ميثل �شرورة اإن�شانية كي ي�شتطيع املواطن 

اإيواء اأ�شرته من ال�شتات وال�شياع.

لدى  متعارف  هو  »كما  قائالً:  وتابع 

اجلميع باأن املواطن ينتظر ل�شنوات طويلة 

ال�شكنية،  الوحدة  جًدا حلني احل�شول على 

اإىل  ونتيجة  ي�شطر  عليها  ح�شوله  وعند 

بع�س  اإجراء  يف  ال�شرورية  اأ�شرته  حاجة 

كي  الوحدة  يف  والتو�شعة  التعديالت 

ي�شع  مما  الأ�شرة،  احتياجات  مع  تتنا�شب 

ببع�س  القيام  يف  اأ�شباب  ولعدة  البع�س 

ميكن  والتي  اجل�شيمة  غري  املخالفات 

الت�شالح  خالل  من  لها  حل  اإىل  الو�شول 

بينهم وبني اجلهات املعنية التنفيذية«.

واأ�شار اإىل اأن طاملا كانت املخالفات التي 

تعدي  فيها  لي�س  املعنية  اجلهات  ر�شدتها 

على اجلريان ول على اأمالك الدولة، وطاملا 

الأ�شرة  �شالمة  يهدد  ول  قوي  البناء  اأن 

القرتاح مبثابة  هذا  فاإن  املنزل  القاطنة يف 

من  بالبناء بدلً  الذين قاموا  حل للمواطنني 

ومبا  للق�شاء.  وحتويلهم  الوحدة  �شحب 

يف  بالبناء  قاموا  املواطنني  من  العديد  اأن 

وحدتهم الإ�شكانية م�شطرين وبعد ر�شدهم 

دون  يحول  مما  جًدا  متاأخرة  مرحلة  يف 

طائلة،  اأموالً  كلفهم  والذي  البناء  اإيقاف 

ت�شوية  حلول  اإيجاد  ب�شرورة  يدفع  حيث 

العديد  باأن  منوًها  للمواطنني،  وتوافقية 

ملتزمون  وهم  بالبناء  قاموا  املواطنني  من 

بدفع الأق�شاط ال�شهرية التي عليهم لوزارة 

الإ�شكان ل�شنوات.

حمد الكوهجي

مقرتح م�شتعجل: ت�شوية املخالفات

 بداًل من �شحب الوحدة ال�شكنية

اأجازت جلنة اخلدمات مبجل�س ال�شورى 

اخلاليا  ب�شاأن  بقانون  القرتاح  يف  النظر 

اللجنة  اأجرتها  تعديالت  بعد  اجلذعية، 

القرتاح  مقدمي  الأع�شاء  بالتوافق مع  عليه 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة 

ال�شحية، ومبا يتما�شى مع القوانني املنظمة 

النافذة ذات العالقة. وخالل اجتماع اللجنة 

املنعقد عن ُبعد �شباح اأم�س الإثنني، برئا�شة 

الدكتورة جهاد عبداهلل الفا�شل، اأكدت اللجنة 

جميع  تنظيم  يف  بقانون  القرتاح  اأهمية 

مبا  اجلذعية  باخلاليا  اخلا�شة  ال�شوؤون 

العالج  يف  وا�شتخدامها  ا�شتخال�شها  ي�شمل 

القانوين  امل�شت�شار  كلّفت  فيما  البحوث،  اأو 

للجنة باإعداد م�شودة التقرير الأول لعر�شه 

على مكتب املجل�س. 

ب�شاأن اخلاليا  بقانون  القرتاح  اأن  ُيذكر 

اأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  اجلذعية مقدم من 

�شامل  اأحمد  الدكتور  ال�شورى:  جمل�س 

�شالح  حممد  ابت�شام  الدكتورة  العري�س، 

الدلل، منى يو�شف املوؤيد، عبدالرحمن حممد 

جم�شري، والدكتور حممد علي ح�شن علي. كما 

 )20( رقم  بقانون  املر�شوم  اللجنة  ناق�شت 

ل�شنة 2020 باإ�شافة بند جديد برقم )4( اإىل 

الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�شوم بقانون 

التاأمني �شد  ب�شاأن  رقم )78( ل�شنة 2006 

التعطل، والذي ت�شمن �شداد ن�شبة من اأجور 

مبوجب  عليهم  املوؤمن  البحرينيني  العاملني 

قانون التاأمني الجتماعي بحد اأق�شى مقداره 

اأجر املوؤمن عليه، وذلك يف  50 يف املئة من 

جائحة  تداعيات  من  املت�شررة  ال�شركات 

)كوفيد-19( وامل�شجلة ر�شمًيا لدى الوزارة 

التي  وال�شوابط  لل�شروط  ووفًقا  املخت�شة، 

يحددها الوزير، ويكون ال�شداد ملدة 3 اأ�شهر، 

اعتباًرا من �شهر يوليو 2020.

خدمات ال�سورى جتيز النظر بقانون اخلاليا اجلذعية بعد تعديالت بالتوافق مع املهن ال�سحية

»خدمات ال�شورى« جتيز 

النظر بقانون »اخلليا اجلذعية«



ال�صحية  التوعية  جلنة  نظمت 

حلقة  البحريني  الأحمر  الهالل  بجمعية 

حوارية توعية للوقاية من �صرطان الثدي 

ا�صت�صافت فيها ا�صت�صارية اأمرا�ض الن�صاء 

حاورتها  اأجور  وفاء  الدكتورة  والولدة 

رئي�صة اللجنة اأ. مي�صر �صربي، وذلك يف 

اإطار جهود اجلمعية للتوعية بهذا النوع 

مع  وتزامنا  ال�صيدات،  لدى  ال�صرطان  من 

حمالت ن�صر الوعي مبر�ض �صرطان الثدي 

يف  مكافحته  بجهود  العامل  يحتفي  الذي 

�صهر اأكتوبر من كل عام.

احللقة  خالل  اأجور  د.  واأو�صحت 

ال�صحية  الإح�صائيات  اأن  احلوارية 

العاملية ت�صري اإىل اأن �صيدة من بني ثماين 

الثدي،  �صرطان  مبر�ض  ي�صنب  �صيدات 

قيام  اأهمية  اإىل  الإطار  هذا  يف  م�صرية 

للك�صف  الذاتي  بالختبار  دوريا  ال�صيدات 

لفتة  الثدي،  ل�صرطان  اأعرا�ض  اأية  عن 

ارتفاع ن�صبة  اإىل  اأبحاث ت�صري  اإىل وجود 

اإىل  ال�صرطان  من  النوع  هذا  من  ال�صفاء 

ن�صبة 95% يف حال الك�صف املبكر عنه.

جميع  اأجور  الدكتورة  ون�صحت 

الفح�ض  بعمل  بالقيام  اللواتي  الن�صاء 

يف  خلل  اأي  وجود  عن  للك�صف  الذاتي 

التوجه  يف  الرتدد  وعدم  الثدي،  تركيبة 

نحو الطبيب املخت�ض لإجراء الت�صخي�ض 

بوا�صطة  الثدي  وفح�ض  ال�صريري 

ل  الذاتي  الفح�ض  اأن  واأ�صافت  الأ�صعة، 

يغني عن الفح�ض الطبي، حيث اإن بع�ض 

الثدي  يف  كتال  ت�صبب  ل  ال�صرطانات 

الذاتي  الفح�ض  عرب  تلم�صها  ميكن  ول 

وتتطلب  اأحيانا،  ال�صريري  الفح�ض  ول 

الك�صف عليها بالأ�صعة.
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»ام تي كيو« خلدمات

 حقول النفظ حتتفل بتكرمي موظفيها

مبقر  موؤخًرا  اأقيمت  احتفالية  يف 

كرم  ال�صناعية،  احلد  منطقة  يف  ال�صركة 

لل�صركة  العام  املدير  فوراجي  عا�صف 

بت�صليم  قام  حيث  املثايل،  ال�صهر  موظف 

املوظفة  اإىل  التقديرية  واجلائزة  ال�صهادة 

نوف اأحمد التي فازت بلقب املوظف املثايل 

نوفمرب  ل�صهر  م�صلم  وعلي  اأكتوبر  ل�صهر 

اأحمد  الب�صرية  املوارد  مدير  بح�صور 

ال�صيد  اجلودة  اإدارة  ق�صم  ومدير  عبداهلل 

�صيالم باليام. 

لديها   MTQ اأن �صركة  بالذكر  جدير 

�صاأنها  من  التي  الفعاليات  من  العديد 

التميز  على  املوظفني  حتفيز  على  تعمل 

اجلهد  لبذل  وال�صتعداد  اخلدمات  يف 

حتت خمتلف الظروف والتحديات والذي 

ينعك�ض اإيجاًبا على الأداء العام لل�صركة.

طريان الإمارات متدد �شالحية عرو�س »ماي اإميرييت�س با�س«
 My با�ض  اإميرييت�ض  »ماي  عرو�ض  الإمارات  طريان  اأعادت 

Emirates Pass« لزوار دبي مع بداية العام اجلديد. وتتيح العرو�ض 
كبطاقة ع�صوية  الطائرة  اإىل  ال�صعود  بطاقة  ا�صتخدام  الناقلة  مل�صافري 

لدى  وح�صومات  وعرو�ض  خمف�صة  اأ�صعار  من  وال�صتفادة  ح�صرية، 

اأكرث من 450 مطعًما ووجهة ترفيهية ومتجر جتزئة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

اإميرييت�ض  »ماي  عرو�ض  �صالحية  فرتة  الإمارات  طريان  ومددت 

با�ض« لكي ي�صتمتع مزيد من العمالء با�صتك�صاف دولة الإمارات العربية 

اأو  اإىل دبي  الناقلة  للم�صافرين على رحالت  اأقل. وميكن  بتكلفة  املتحدة 

عربها، خالل الفرتة بني 1 يناير اجلاري و30 �صبتمرب )اأيلول( 2021، 

بطاقات  اإبراز  مبجرد  متنوعة  وعرو�ض  خا�صة  اأ�صعار  من  ال�صتفادة 

�صعودهم اإىل طائرات الإمارات وبطاقة تعريف �صخ�صية.

نادي البحرين للدراجات النارية ي�شارك بتنظيم �شباقي جائزة البحرين وال�شخري للفورمول

�صارك عدد من كوادر نادي البحرين للدراجات النارية يف تنظيم احلدث 

البحرين الكربى وجائزة  البحرين »�صباقي جائزة  الأبرز مبملكة  الريا�صي 

ال�صخري للفورمول 1«، حيث املتعة والإثارة والت�صويق تتجه اأنظار العامل 

ا�صت�صافتها  خالل  من  احلبيبة  البحرين  مملكة  العربي  اخلليج  لوؤلوؤة  اإىل 

ل�صباقات  العامل  بطولة  من  ع�صرة  وال�صاد�صة  ع�صرة  اخلام�صة  للجولة 

اإجناح  يف  الريا�صي  الوطني  الواجب  منطلق  فمن  الفورمول1،  ال�صيارات 

احلدث على امل�صتوى العاملي.  وقد �صارك عدد من كوادر النادي يف تنظيم 

ال�صباق على مدار ثالثة اأيام متتالية لكل �صباق »املناف�صات احلرة و املناف�صات 

التاأهيلية واأخريا املناف�صات النهائية«، منخرطني بذلك �صمن اللجنة املنظمة 

اأبرزها  املواقع  مبختلف  باحللبة  املنت�صرة  الفرق  خالل  من  للحدث  العليا 

�صمن  وتكون  �صالمتها  ل�صمان  ال�صباق  �صيارات  على  الفني  الك�صف  فريق 

معايريالأنظمة والقوانني الدولية املتفق عليها واملو�صوعة من قبل الحتاد 

ل�صباقات  ا�صتثنائي  عام  العام هو  هذا  اإن  )FIA(، حيث  لل�صيارات  العاملي 

الفورمول1 من خالل الظروف ال�صحية التي مير بها العامل جلائحة كورونا 

معايري  اأق�صى  اتخاذ  اإىل  عقدها  ال�صباقات حتتاج حني  فاإن  )كوفيد-19(، 

كوادر  تدرب  وقد  الفايرو�ض.  انت�صار  ملنع  ال�صحية  الوقاية  وا�صرتاطات 

النادي على هذه ال�صرتاطات من خالل اإخ�صاعهم للتدريب النظري والعملي 

وال�صالمة  ال�صحة  معايري  درجات  باأق�صى  احلدث  لتنظيم  املوؤهل  الالزمني 

على  الأبرز  الريا�صي  احلدث  اإجناح  النادي يف  كوادر  اأ�صهم  وقد  الوقائية. 

امل�صتوى العاملي يف ريا�صة ال�صيارات، وقد اأبهرت الكوادر الوطنية امل�صاركة 

يف التنظيم جميع و�صائل الإعالم واملهتمني بالريا�صة امليكانيكية، من خالل 

العام  بهذا  الالفت  واأن  كما  والأنظمة،  بالقوانني  والتزامهم  للحدث  اإبرازهم 

ا دعوة الكوادر ال�صحية  هو اإقامة �صباقني على اأر�ض مملكة البحرين واأي�صً

امل�صاندة يف ال�صفوف الأمامية ملكافحة فايرو�ض كورونا مع اأفراد عوائلهم.

»ني�شان اإك�س-تريا 2021« اجلديدة تن�شم ملجموعة ال�شيارات الريا�شية

كلًيا  اجلديدة   2021 اإك�ض-تريا  ني�صان  �صيارة  عن  ني�صان  ك�صفت 

معززة مكانة العالمة يف �صوق ال�صرق الأو�صط.

يف  املتاحة  الطرازات  اإىل  اإ�صافة  اجلديدة  ال�صيارة  اإطالق  وي�صّكل 

الريا�صية  ال�صيارات  فئة  يف  التجارية  العالمة  مكانة  وير�ّصخ  املنطقة 

بهذه  املتعلقة  العمالء  احتياجات  يلبي  كما  ال�صتخدامات.  متعددة 

التحول  م�صرية  اإطار  يف  ياأتي  كما  وا�صعاً.  اإقبالً  ت�صهد  التي  الطرازات 

الإطالق  مع  العام  هذا  من  �صابق  وقت  يف  بداأت  التي   Nissan Next
العاملي لطراز اأريا وا�صتمرت بالك�صف عن ني�صان Z Proto يف �صبتمرب.

فعالية  خالل  واملتينة  املتطورة  اإك�ض-تريا  ني�صان  اإطالق  ومت 

افرتا�صية وهي ترتكز على خربة ني�صان املمتدة على مدار 70 عاًما يف 

جمال ال�صيارات الريا�صية متعددة ال�صتخدامات. كما تعّد ال�صريك املثايل 

يف التنّقالت اليومية واملغامرات الالفتة يف الهواء الطلق. وزّودت اإك�ض-

تريا اجلديدة كلًيا مبحرك بنزين رباعي الأ�صطوانات �صعة 2.5 لرت مع 

خيار ناقل حركة اأوتوماتيكي من �صبع �صرعات. وتتميز ال�صيارة بنظام 

دفع كلّي متني ي�صمل عدًدا من املزايا كمانع النزلق والرت�ض التفا�صلي 

حمدود النزلق والنظام الإلكرتوين للقفل التفا�صلي اخللفي.

د. اأجور: امراأة من اأ�شل 

8 ن�شاء ت�شاب ب�شرطان الثدي

مركز ال�شالمة للتدريب وال�شت�شارات يحتفي مبوظفاته 

نظم ومركز ال�صالمة للتدريب وال�صت�صارات 

املراأة  يوم  منا�صبة  مع  تزامًنا  ملوظفاته  حفال 

والإ�صادة  تكرميهن  خالله  جرى  البحرينية، 

املركز  ا�صرتاتيجية  اإطار حتقيق  يف  بجهودهن 

وخططه التنفيذية وبراجمه التدريبية، واأدائهن 

عدًدا  واأن  الأق�صام، خا�صة  النوعي يف خمتلف 

عليا،  وتنفيذية  اإدارية  منا�صب  ت�صغلن  منهن 

اإك�صلن�ض  معهد  موظفات  اأي�صا  التكرمي  و�صمل 

حللول التدريب.

وجرى خالل التكرمي الك�صف عن اأن ن�صبة 

املوظفات من اإجمايل عدد املوظفني لدى كل من 

ن�صبة  واأن   ،%82 اإىل  و�صلت  واملعهد  املركز 

اإىل %71،  العليا و�صلت  املنا�صب  القيادات يف 

املراأة  بقدرة  العليا  الإدارة  ثقة  يعك�ض  ومبا 

اإليها  املوكلة  باملهام  النهو�ض  على  البحرينية 

دور  ذاته  الوقت  يف  ويربز  وجه،  اأكمل  على 

املراأة البحرينية البارز يف قطاع التدريب ب�صكل 

اأو متدربة،  اأو مدربة  اإدارية  اأكانت  عام، �صواء 

للكوادر  وحتمل م�صوؤولية تقدمي تدريب نوعي 

الوطنية يف اإطار روؤية البحرين 2030.

ال�صالمة  مركز  قبل  من  التكرمي  هذا  وياأتي 

اإك�صلن�ض  ومعهد  وال�صت�صارات  للتدريب 

على  لهن  كت�صجيع  الإناث  من  لكوادرهما 

وترقيهن  وعطائهن  اأدائهن  م�صرية  موا�صلة 

متييز،  اأو  عوائق  اأية  دون  والوظيفي  املهني 

التي  املتكاملة  الدعم  منظومة  اإطار  يف  وذلك 

حتظى بها املراأة يف مملكة البحرين.
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مجلس الوزراء يرحب بانعقاد القمة الخليجية في الرياض 

 ولي العهد رئيس الوزراء: دراسة المشاريع
المطروحة في »فكرة« إلدراجها بعمل الوزارات

وجه صاحب السمو الملكي  األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الوزارات 
واألجهزة الحكومية إلى دراسة إدراج أفكار مسابقة 
االبتكار الحكومي »فكرة« في برامجها ومشاريعها 
لما تحمله م��ن بصمات إبداعي��ة وطنية يجب أن 

تحظى بالرعاية الحكومية.
جاء ذل��ك، لدى ترؤس س��موه االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد، 
حيث أش��اد المجل��س بالرعاية الملكية الس��امية 
لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى لدعم وتمكين الشباب.

ونوه المجلس بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب 
لتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة وأهميتها في 
إبراز النم��اذج الش��بابية المضيئة والمؤسس��ات 
الداعمة للش��باب في المجتمع��ات، وهنأ المجلس 
في هذا الص��دد الفائزين به��ذه الجائزة الرفيعة 

في نسختها الثالثة.
كما أش��اد مجلس الوزراء بمستوى المشاركات في 
مس��ابقة االبتكار الحكومي »فكرة« في نس��ختها 
الثالث��ة والت��ي تعك��س تحقي��ق رؤي��ة وأه��داف 
المس��ابقة ف��ي تحفي��ز اإلب��داع وإع��الء االبت��كار 
كمنطلق��ات أصيلة في العم��ل الحكومي وتطوير 

كافة مجاالته.
ورح��ب مجل��س ال��وزراء بانعق��اد اجتم��اع القمة 
الحادية واألربعين لمجل��س التعاون لدول الخليج 
العربية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
متمني��ًا ألعم��ال القم��ة الخليجي��ة المقبل��ة كل 

التوفيق والنجاح.
ونظ��ر المجل��س ف��ي الموضوع��ات المدرجة على 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 

والتش��ريعية بش��أن تعديل بعض أحكام مرسوم 
إنش��اء وتنظيم الهيئ��ة الوطنية لعل��وم الفضاء، 
ويقض��ي التعديل بنق��ل تبعية الهيئ��ة لمجلس 

الدفاع األعلى.
2. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 
والتش��ريعية بش��أن تب��ادل التقارير بي��ن الدول 
ذات الصل��ة، والذي يأتي في إط��ار التزام المملكة 
الش��فافية  درج��ات  وأعل��ى  الدولي��ة  بالمعايي��ر 

واإلفصاح في المجاالت الضريبية.
3. مذكرة وزير الداخلية بش��أن مذكرة تعاون بين 
وزارة الداخلي��ة ووزارة األم��ن الداخل��ي بالواليات 
المتحدة األمريكية، بما يعزز التعاون في مجاالت 
أمن الحدود والنقل وحماية سلسلة التوريد الدولية 

بين البلدين.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن 
رد الحكوم��ة على اقتراحين برغب��ة مرفوعين من 

مجلس النواب.
ثانيًا: استعرض المجلس المواضيع التالية:

1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن األفكار المتأهلة 
للمرحلة األخيرة من مس��ابقة االبت��كار الحكومي 
)فكرة( في نس��خها الثالث، وسير العمل في تنفيذ 

األفكار الفائزة في النسختين األولى والثانية.
2. مذك��رة وزير المالية واالقتصاد الوطني بش��أن 
س��ير عمل أولويات الوزارة خالل ع��ام 2020 التي 
تضمنت موج��زًا بأهم وأبرز إنج��ازات الوزارة فيما 
للع��ام،  الموضوع��ة  الثم��ان  أولوياته��ا  يخ��ص 
المنبثق��ة م��ن برنامج الحكوم��ة )2019–2022(، 
والت��ي ارتكزت على تعزي��ز كف��اءة األداء وتوحيد 
وتنظيم العملي��ات المالية في القط��اع الحكومي 
وتطوي��ر عملي��ات التدقي��ق واالس��تخدام األمثل 
للموارد وزيادة جاذبية االقتص��اد الوطني وتعزيز 

نموه.

 ولي العهد رئيس الوزراء: تحقيق االستدامة
 البيئية ركيزة هامة لبناء مستقبل األجيال

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء أّن اهتمام البحرين بتطوير 
القطاع البيئي يأتي تكريسًا لجهودها في 
تعزيز حماية البيئة على المستوى الدولي 
إيمانًا منها بما يمثله هذا القطاع الحيوي 
من دوٍر في الدفع بعجل��ة النمو في كافة 
القطاع��ات التنموي��ة المختلف��ة، منوهًا 
سموه بأهمية مراعاة مسارات المتغيرات 
البيئي��ة المتنوع��ة لمواصل��ة المس��يرة 
التنموي��ة الش��املة تحقيًق��ا لتوجيه��ات 
حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

تواص��ل  الحكوم��ة  إن  س��موه  وق��ال 
مساعيها لتأمين البيئة الداعمة للتنمية 
المس��تدامة كأولوية هامة في برنامجها 
وذلك من خالل تحقيق االستدامة البيئية 
المواِكب��ة لمتطلب��ات مس��يرة النهض��ة 
الوطني��ة كإح��دى الركائ��ز الهام��ة لبناء 
مس��تقبل األجي��ال، مش��يرًا إل��ى أن تغير 
المن��اخ تحٍد عالم��ي يس��توجب التعاون 
الج��اد لمواجهت��ه حي��ث إن المس��ؤولية 
مش��تركة عل��ى مختل��ف المس��تويات ما 
يحت��م تكثيف الجه��ود بما يع��ود بالنفع 

على الجميع.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه بقص��ر الرفاع، 

المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ الرئيس 
التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة الدكتور 
محم��د ب��ن مب��ارك ب��ن دينة بمناس��بة 
تعيين��ه مبعوثًا خاص��ًا لش��ؤون المناخ، 
حيث هنأه سموه بالثقة الملكية السامية 
بتعيين��ه في ه��ذا المنص��ب، متمنيًا له 

التوفيق ف��ي أداء مهامه بما يس��هم في 
مواصلة الجهود الت��ي تقوم بها البحرين 
في المجال البيئي على كافة المس��تويات 
ويعزز م��ن التع��اون الدولي م��ع مختلف 

المنظمات األممية ذات الشأن.
م��ن جانب��ه، أع��رب الرئي��س التنفي��ذي 

للمجلس األعل��ى للبيئة المبعوث الخاص 
لشؤون المناخ عن شكره وتقديره لصاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء على ما يوليه م��ن حرٍص اهتمام 
للصع��ود بالقطاع البيئي وتعزيز أسس��ه 

وعن اعتزازه بالثقة الملكية السامية.

مراعاة مسارات المتغيرات البيئية المتنوعة لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة

الحكومة تواصل مساعيها لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة كأولوية هامة 

تغير المناخ تحٍد عالمي يستوجب التعاون الجاد لمواجهته
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 القائد العام: جهود مثمرة لقوات درع 
الجزيرة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير

اس��تقبل القائ��د الع��ام لقوة دف��اع البحرين 
المش��ير الرك��ن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل 
خليفة في القيادة العامة أمس قائد قوات درع 
الجزيرة المشتركة اللواء الركن عبدالعزيز بن 
أحمد البلوي والوفد المرافق له، وذلك بحضور 
وزير ش��ؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل بن 

حس��ن النعيمي ورئيس هيئة األركان الفريق 
الركن ذياب بن صقر النعيمي.

وأش��اد القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع البحرين 
بالجه��ود المثم��رة الت��ي تبذلها ق��وات درع 
الجزيرة المش��تركة في ترس��يخ وحدة الهدف 
والمصي��ر ال��ذي يربط دول مجل��س التعاون 

لدول الخليج العربية.
وحضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء 
الركن حس��ن محمد س��عد، ومس��اعد رئيس 
هيئة األركان لإلم��داد والتموين اللواء الركن 
بحري يوس��ف أحمد مال اهلل، وعدد من ضباط 

قوة دفاع البحرين.

استقبل الملحق العسكري بالسفارة األمريكية

القائد العام: عالقات صداقة قائمة بين البحرين وأمريكا
اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة في القيادة العامة صباح أمس، الملحق العسكري بسفارة 
الواليات المتحدة األمريكي��ة الصديقة في البحرين العقيد جون قاندول، 

بحضور رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
وأش��اد القائ��د العام لق��وة دفاع البحري��ن بعالقات الصداق��ة المتميزة 
القائمة بين البحرين والواليات المتحدة األمريكية، وس��بل تعزيزها وما 
تش��هده من تطور على مختلف األصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق 
العس��كري والتع��اون الدفاع��ي، كما تم بح��ث عدد م��ن المواضيع ذات 

االهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حسن سعد، ومساعد 
رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموين اللواء الركن بحري يوسف مال اهلل، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 البحرين تدين الهجوم 
 اإلرهابي على منجم
للفحم في باكستان

أدان��ت وزارة الخارجي��ة، الهجوم اإلرهابي الذي اس��تهدف 
منجمًا للفحم في إقليم بلوشس��تان بجمهورية باكس��تان 
اإلس��المية الصديق��ة، وال��ذي أس��فر عن مقت��ل وإصابة 
عدد م��ن المدنيين األبري��اء، معربة عن ص��ادق التعازي 
والمواس��اة ألهال��ي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالش��فاء 
العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي الجبان.

وأكدت »الخارجية«، تضامن مملكة البحرين مع جمهورية 
باكستان اإلسالمية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت 

الرافض بشدة لكافة أشكال العنف والتطرف واإلرهاب.

المانع: المواصلة بحذر لمنع 
تفشي »كورونا«.. واالستهتار 

يعرض المجتمع للخطر

وج��ه وكي��ل وزارة الصحة عض��و الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورون��ا د. وليد المانع بضرورة التزام 
جمي��ع أف��راد المجتمع بع��زم ومس��ؤولية لتطبيق كافة 
اإلج��راءات االحترازي��ة، حي��ث يتطل��ب م��ن الجميع اآلن 
المواصلة بحذر، مبينًا أن االس��تهتار والتراخي سيتسبب 

في تعريض المجتمع للخطر.
وق��ال إن نج��اح الجه��ود الوطني��ة للتص��دي لفي��روس 
كورونا )كوفيد 19( تتطلب اس��تمرار الوعي المجتمعي، 
واإلحس��اس بالمس��ؤولية الوطنية من أجل الحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.
وأكد أهمية االلتزام بجميع القرارات الصادرة من الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد 19( 
حتى ال يتسبب االستهتار والتراخي في تعريض المجتمع 

للخطر، والرجوع للخلف وارتفاع األعداد مجدًدا.
وأش��ار إلى أن التس��اهل ف��ي هذه المرحل��ة يهدد صحة 
وس��المة الجمي��ع، ويج��ب الحد م��ن انتش��ار الفيروس، 
والتقي��د بالتعليمات واإلج��راءات االحترازية التي صدرت 
طوال مراحل التعامل مع الفيروس من الجهات الرسمية 
ذات العالقة، والتي وضعت عدًدا من التدابير االحترازية 

على مستويات شاملة.
وأك��د على مأموني��ة وفاعلي��ة التطعيم نظ��رًا الجتيازه 
مراحل االختب��ار المختلفة والتأكد من حدوث اس��تجابة 

مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
وبي��ن أن البحري��ن من أوائل ال��دول الت��ي حصلت على 
التطعيمات المستوفية لمعايير الفعالية واألمان، وبأن 
عملية أخذ التطعيم تسير على قدم وساق وبكل سالسة، 
داعيًا الجميع إلى المبادرة بأخذ التطعيمات التي ستوفر 

الحماية ضد الفيروس.
 وش��دد عل��ى أهمية مواصل��ة االلتزام بكاف��ة اإلجراءات 
االحترازية للتصدي لفيروس كورونا عبر استمرار اختصار 
التجمع��ات على األس��رة الواح��دة في المن��زل والمحيط 
االجتماع��ي ف��ي النطاق المعت��اد والمح��دود، واألماكن 
الخارجي��ة المفتوحة بدل المغلقة، األمر الذي سيس��هم 
إل��ى جان��ب التدابير الوقائي��ة األخرى ف��ي الحفاظ على 
صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمين خاص��ة في ظل 
المس��تجدات التي تش��هدها بع��ض ال��دول والتي تتم 
متابعة تطوراتها بش��كل مكثف من قبل الفريق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

االستجابة لتلقي اللقاح ترفع الطلب على السفر إلى ٪35

 أمين: قطاع السفر والسياحة 
ينتعش نهاية الربع األول من 2021

أيمن شكل «

توقع رئيس جمعية مكاتب السفر 
والسياحة البحرينية جهاد أمين أن 
يش��هد القطاع انتعاش��ًا ملموسًا 
نهاية الربع األول من عام 2021، 
فيما أك��د رئيس مكتب المرش��د 
ارتف��اع الطل��ب على  للس��فريات 
السفر بنسبة 35% عقب بدء تلقي 

اللقاح في البحرين.
وأشار أمين في تصريح ل�»الوطن« 
االحترازي��ة  اإلج��راءات  أن  إل��ى 
كورون��ا  بفي��روس  الخاص��ة 
»كوفيد 19« ل��م تتغير في الدول 
اآلن،  للس��ياح حت��ى  المس��تقبلة 
موضحا أن توج��ه دول العالم إلى 
المكتش��فة  اللقاح��ات  ترخي��ص 
للفي��روس، وب��دء أخ��ذ اللقاح من 
قب��ل الن��اس س��يعود أث��ره على 
الحركة الس��ياحية بعد الربع األول 
م��ن العام الج��اري، ولفت إلى أنه 
حتى الي��وم يتم تطبي��ق التدابير 
بفح��ص  الخاص��ة  االحترازي��ة 

»PCR« للمس��افرين والقادمي��ن 
في دول العال��م، وهو ما يحد من 

حركة السياحة واالنتقال. 
مكات��ب  جمعي��ة  رئي��س  لك��ن 
ع��ن  أع��رب  والس��ياحة  الس��فر 
تفاؤله بانتش��ار تلقي اللقاح من 
بما  والمقيمين،  المواطني��ن  قبل 
يسهم في اس��تعادة قطاع السفر 
والس��ياحة لنش��اطه، بأسرع وقت 

ممكن، مؤكدًا أن مكاتب الس��فر 
والس��ياحة تحاول البق��اء على قيد 
الحي��اة أماًل في عودة االنتعاش��ة 

قريبًا.
م��ن جانب��ه ق��ال رئي��س مكتب 
والس��ياحة، صالح  للسفر  المرشد 
المرش��د إنه ومنذ بدء اإلعالن عن 
تلقي اللقاح وارتفاع نس��بة الذين 
أخ��ذوه، ب��دأ الناس يس��ألون عن 

تذاك��ر الس��فر وأس��عار الحجز في 
الفنادق، وخصوصًا في الدول التي 

أعلنت عن إعادة فتح مطاراتها.
وأكد المرش��د أن المس��افر يشعر 
الي��وم بارتياح بع��د توفير اللقاح، 
وظه��ر ذلك في ارتف��اع الحجوزات 
لدى مكتبه منذ ذلك الحين بنسبة 
تراوحت ما بين 35 إلى 40%، وقال 
إن المس��افرين أصبح لديهم وعي 
االحترازية،  التدابير  بش��أن  كامل 
حي��ث يستفس��رون ع��ن التدابير 
التي تتخذه��ا الفنادق المعروضة 
للحج��ز، وكذلك ش��ركات الطيران 
الت��ي تض��ع اش��تراطات خاص��ة 
بض��رورة توفير المس��افر لفحص 

»PCR« قبل دخول الطائرة.
وح��ول ال��دول الت��ي نش��طت في 
اآلون��ة األخيرة أوضح المرش��د أن 
دبي تأت��ي على رأس القائمة، ثم 
مص��ر، بينم��ا مازالت دول ش��رق 
آس��يا وأوروب��ا غير متاحة للس��فر 
والسياحة بحس��ب الوضع المعتاد 

في المواسم السنوية.

صالح المرشد جهاد امين

الفحوصات المختبرية أظهرت زيادة أعداد الحاالت القائمة جراء المخالطة

 إصابة 31 بحرينيًا بـ»كورونا« 
من عائلة واحدة بينهم  14 طفاًل

كش��فت وزارة الصحة عن رصد 31 حالة 
مصابة بفيروس كورونا لمواطنين من 
عائل��ة بحرينية، وف��ق تقري��ر متابعة 
كشف فريق تتبع أثر المخالطين، وذلك 
ف��ي إطار المتابعة المس��تمرة من قبل 
المختصي��ن بمتابع��ة آلي��ة تتب��ع أثر 
المخالطي��ن ب��وزارة الصح��ة. وأوض��ح 
الفريق المعن��ي بأن الفحوصات أجريت 
لجميع أفراد العائلة، وقد أظهرت نتائج 
الفحوصات أن 31 حال��ة قائمة بينهم، 

من بينها 14 طفاًل.
ونوهت الوزارة بض��رورة مواصلة اتباع 
اإلج��راءات االحترازي��ة، بع��د تس��جيل 
الع��دد المذك��ور بي��ن أف��راد العائلة، 
والذين لم يلتزموا بالقرارات واإلجراءات 
الص��ادرة عن الفري��ق الوطني للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19(، مم��ا 
تس��ببت بانتقال الفيروس لهم وتفاقم 

الح��االت بينه��م، علم��ًا بأن آلي��ة تتبع 
أث��ر المخالطي��ن مازالت مس��تمرة من 
دعوته��ا  وج��ددت  المختصي��ن.  قب��ل 
للمواطنين والمقيمين بضرورة استمرار 
االلتزام باإلج��راءات االحترازية الصادرة 
ع��ن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا والمواصلة بحذر وعدم 
الته��اون بالخط��ورة التي قد تتس��بب 
نتيجة ع��دم التقيد باإلجراءات الوقائية 
للحد من انتشار الفيروس في المجتمع.

الفحوص��ات  ب��أن  ال��وزارة  وأك��دت 
المختبري��ة الت��ي يت��م إجراؤه��ا يوميًا 
بين��ت مؤخرًا زي��ادة في أع��داد الحاالت 
القائم��ة بفي��روس كورون��ا والناجم��ة 
ع��ن مخالطة األش��خاص لحاالت قائمة 
لع��دم التزامهم بالق��رارات واإلجراءات 
االحترازي��ة من الفيروس، واإلرش��ادات 

الصحية الالزمة.

ودعت إلى استش��عار خطورة الفيروس، 
والمس��اهمة ف��ي الحفاظ عل��ى صحة 
وسالمة الجميع، منوهة إلى ضرورة تقيد 
بالتعليم��ات  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
التي تضم��ن لهم أعل��ى درجات األمن 
الصحي والوصول إلى الهدف المنش��ود، 
كواجب وطني يتطلب مساهمة الجميع 

والمشاركة بوعي تام.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة التزام 
بالتوصي��ات  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا واقتص��ار 
الجمعات على محيط األس��رة الواحدة، 
إضاف��ة إل��ى ض��رورة االلت��زام بارتداء 
األقنعة وكمامات الوجه وتطبيق تدابير 
التباعد االجتماعي، بما يضمن استمرار 
ودعم كافة الجه��ود الوطنية المبذولة 
للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
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مواطن يوفر 80٪ من تكاليف الكهرباء 
باستخدام الطاقة الشمسية في مسكنه

اطل��ع رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة د.عبدالحس��ين مي��رزا، على تجربة 
المواطن حس��ين المشخص، بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على مسكنه 
الخاص، محققًا وفورات في تكاليف الكهرباء بنسبة تجاوزت 80%، من خالل 

سياسة صافي القياس والربط بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وأش��اد ميرزا، خالل استقباله المش��خص،باهتمامه لالستفادة من الطاقة 
المتجددة وجهوده البحثية والمهنية وتجربته التي أثبتت نجاحها، وحرصه 
على نق��ل تجربته من خ��الل مختلف القن��وات اإلخبارية وقن��وات التواصل 
االجتماعي لتشجيع االستثمار في الطاقة المتجددة وتركيب أنظمة الطاقة 
الشمسية على المساكن الخاصة، في صورة تبعث الفخر واالعتزاز بالشباب 
البحريني. وأكد أن الهيئة تقف خلف المواطنين وتحرص على تقديم الدعم 
الفني الالزم الذي يمكنهم من االس��تفادة م��ن الطاقة المتجددة وتحقيق 
الوفورات المالية منها، مقدمًا للمش��خص عرض��ًا مرئيًا ركز من خالله على 
مب��ادرات الطاق��ة المتجددة التي تعم��ل عليها هيئة الطاقة المس��تدامة 

وأهم المستجدات واإلنجازات في هذا المجال الواعد.
واستشهد بعدد من مشاريع الطاقة الشمسية الناجحة ومن أبرزها مشروع 
تركي��ب أنظمة الطاقة الشمس��ية على أس��طح 8 م��دارس حكومية وما تم 
الحص��ول عليه من عط��اءات بتعرفة تنافس��ية للتعرف��ة الحكومية والتي 
ستمكن وزارة التربية والتعليم من تحقيق وفورات بنسبة 30% من تكاليف 

الكهرباء.
وشجع ميرزا المشخص على العمل على تطوير نظام الطاقة الشمسية الذي 
لديه، وناقش معه المرحلة القادمة من مش��روعه حيث يعتزم المش��خص 
تركيب أنظمة الطاقة الشمس��ية في المزرعة التي يمتلكها لتشغيل مبنى 

المزرعة والستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري وإدارتها.
وأكد ميرزا، اس��تعداد هيئة الطاقة المستدامة لتقديم المشورة الفنية له 

من خالل التعاون مع خبراء الهيئة ومستشاريها. 
وقدم المش��خص الش��كر لميرزا على دعوته واس��تقباله ما يعكس حرصه 
واهتمامه الش��خصي بمختلف الجه��ود في قطاع الطاقة المتجددة س��واء 

المشاريع المتواضعة أو الكبرى على حد السواء.
وثمن تش��جيعه وتأكي��ده دعم الهيئة لمب��ادرات المواطنين، وتش��جيعه 
الدائم للش��باب البحريني وجهودهم وابتكاراتهم األمر الذي يش��كل دافعًا 
إيجابي��ًا لب��ذل المزيد ولتعزيز إس��هاماتهم ف��ي تحقيق األه��داف والرؤى 

الوطنية المتعلقة بالطاقة المستدامة كل بحسب دوره واختصاصه.

يذكر أنه في عام 2016 بدأ المش��خص في مشروعة، بعد البحث والدراسة 
الدؤوبة بش��غف في تكنولوجيا مصادر الطاقة الشمسية، حيث استطاع بناء 
وتركيب األلواح الشمسية على مسكنه الخاص في منطقة مدينة حمد خالل 

ستة أشهر كانت مليئة بالتجارب والتعلم الذاتي.
وبدأ باس��تخدام الس��عة التش��غيلية للنظام لإلنارة، وف��ي المرحلة الثالثة 
بتوسعة النظام لتضم سعته التشغيلية المكيفات، ومن ثم االعتماد على 
سعة النظام بش��كل أكبر وتحقيق وفورات في تكاليف الكهرباء بنسبة أكثر 

من %80.
ويعمل حاليًا على اس��تكمال جهاز آلي م��ن تصميمه الخاص لتنظيف ألواح 
الطاقة الشمس��ية، كما تلقى التدري��ب المهني في البرنامج التدريبي الذي 
تطرحه هيئة الطاقة المستدامة دوريًا بالمجان بالتعاون مع هيئة الكهرباء 

والماء لتأهيل مركبي ومقاولي ومستشاري أنظمة الطاقة الشمسية.

اطلعت على برامج المستشفى وخدماته ومشاريعه

تعاون بين »الصحة« والمستشفى الملكي 
للنساء في تبادل الخبرات والتدريب

اطلعت وزيرة الصحة فائقة الصالح، خالل لقائها 
م��ع مس��ؤولين بالمستش��فى الملك��ي للنس��اء 
واألطف��ال في الرف��اع، على إمكانية االس��تفادة 
بين الجانبين س��عيًا نحو إشراك المستشفى في 
تبادل الخبرات س��واء من األطباء الزائرين الذين 
يس��تضيفهم س��نويًا، أو من خ��الل المحاضرات 
وال��ورش التدريبي��ة التي تعقد ع��ن بعد، حيث 
حققت مستوى متقدمًا في مجال التعليم للكوادر 

في المجال الصحي والطبي.
وق��دم الرئيس التنفي��ذي روهيت سريفاس��تافا 
والوف��د المراف��ق الش��كر والثناء لوزي��رة الصحة 
عل��ى دعمه��ا ورعايتها الفتتاح مرك��ز الخصوبة 
بالمستش��فى الملكي للنس��اء في 13 ديس��مبر 
2020. وهن��أت وزيرة الصحة الحضور بمناس��بة 
العام الميالدي الجديد 2021، وكذلك باس��تمرار 
برام��ج التطوي��ر والمش��اريع المتحقق��ة وم��ن 
ضمنه��ا افتت��اح المرك��ز التخصص��ي لإلخصاب 
ووس��ائل اإلنجاب الحديثة، والتي س��تكون جزءًا 
م��ن تطوير منظوم��ة الرعاية الصحية الش��املة 
لألمومة وأم��راض النس��اء، بواس��طة نخبة من 

الكوادر الطبية.
فيما أشار الوفد الزائر إلى أن المستشفى الملكي 
للنس��اء له خصوصية نوعية مميزة في البحرين، 
م��ن حي��ث توفي��ره خدم��ات ال��والدة والرعاي��ة 
الصحية األساس��ية والمتقدمة للنساء واألطفال 

في البحرين تحت س��قف واحد، وهو المستشفى 
الوحيد في المملكة المخصص للنس��اء واألطفال 
ال��ذي يق��دم مجموع��ة ش��املة م��ن الخدم��ات 
الس��ريرية م��ن العملي��ات الجراحي��ة المتقدمة 
إل��ى  النس��اء  وأم��راض  والتجميلي��ة  والعام��ة 
أبس��ط الفحوصات الصحية الوقائية. كما يضم 
المستش��فى واحدة م��ن أحدث وح��دات العناية 
المرك��زة لحديث��ي ال��والدة »NICU« م��ن بين 

العديد من المستشفيات الخاصة في البحرين.
وفي نهاية اللقاء قدمت الصالح شكرها وتقديرها 
للقائمي��ن عل��ى المستش��فى الملك��ي للنس��اء 

واألطف��ال، مؤك��دة على أن مثل هذه المش��اريع 
الحيوي��ة ف��ي المملك��ة تدف��ع عملي��ة التنمية 
والتطوير في القطاع الصحي واالرتقاء بالخدمات 
الصحي��ة، وخصوص��ًا م��ع المرحل��ة القادمة من 
تطبي��ق الضمان الصحي والذي س��يمكن األفراد 
ف��ي المجتمع من اختيار مزود الخدمة المناس��ب 
للمه��ام  التوفي��ق  كل  متمني��ة  الحتياجات��ه، 
والرسالة النبيلة التي يقوم بها القائمون لخدمة 
المجتم��ع واإلس��هام ف��ي تعزيز ورفع مس��توى 
الخدم��ات الطبية المتخصصة للنس��اء واألطفال 

في المملكة.

تأييد إدانة خليجي وبحرينيين 
في قضية بيع مخدرات »دليفري«

أيمن شكل «

أيدت محكمة االس��تئناف العليا الجنائي��ة العقوبات الصادرة 
عل��ى خليج��ي بالس��جن 10 س��نوات والغرام��ة 5 آالف دينار، 
وبحريني طلب مخدرات »دليفري« بالحبس 3 سنوات والغرامة 
أل��ف دينار، واإلدانة لعام��ل الدليفري ال��ذي أعفته المحكمة 

وآخر من العقوبة إلرشادهما عن بقية المتهمين.
الواقعة بدأت عند القبض على المتهم الثالث في واقعة حرق 
س��يارة المتهم الرابع »عامل الدليف��ري«، وأقر في اعترافاته 
بأنه يق��وم بنقل مواد مخدرة هو وصديقه »الرابع« لحس��اب 
المته��م الثان��ي، وذلك باس��تالمها م��ن خليج��ي »المتهم 
األول« في الجفير وتس��ليمها إل��ى زبائن مقابل 50 دينارًا في 
التوصيلة، وأرشدا عن المتهمين الخليجي وصاحب آخر طلبية 
»الخامس«، فتوجهت الشرطة إلى منزل الخامس وعثرت على 
قطع حش��يش وميزان حس��اس، وتبين من خالل فحص إدراره 

تعاطيه المخدرات.
كما تم القبض على المتهم الخليجي لكن تبين هروب المتهم 
الثاني، واعترف المتهمون جميعًا في التحقيقات حيث أسندت 
إليه��م النياب��ة العامة أنهم في غضون ع��ام 2019، المتهم 
األول والثاني حازا وباعا بقصد االتجار مادة مخدرة )حشيش(، 
وللمتهمي��ن الثال��ث والرابع نق��ال بمقابل الم��ادة المخدرة 

وللخامس تهمة الحيازة بقصد التعاطي.
وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بالسجن 10 سنوات 
على كل من الخليجي والبحريني »الهارب« وتغريم كل منهما 
5 آالف دينار، وبحبس صاحب الطلبية 3 سنوات وتغريمه ألف 
دينار عن تهمة التعاطي، وأعفت المحكمة المتهمين الثالث 

والرابع ما أسند إليهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وطع��ن على الحكم كل من المدان الخليجي والمدان الخامس 
»صاحب الطلبي��ة« والمتهم الرابع الذي حصل على إعفاء من 
العقوبة وكان يطمح إل��ى الحصول على البراءة، لكن محكمة 
االس��تئناف قض��ت برفض الطع��ون الثالثة وتأيي��د األحكام 

الصادرة عليهم جميعًا.

 2000 دينار غرامة لصاحب 
مقهى خالف التدابير االحترازية

قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة إن المحكمة أمرت 
بتغري��م المتهم صاح��ب مقهى مخالف لإلج��راءات والتدابير 
االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا مبلغًا وقدره ألفي دينار 

والذي تم إحالته صباح أمس.
وأش��ار إلى أن النيابة العامة ق��د تلقت بالغًا من إدارة الصحة 
العامة بشأن رصد المقهى بعدم التزامه باإلجراءات والتدابير 
االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث استقبل عدد أكثر 
من س��تة أش��خاص على طاولة واحدة وتجاوز ما نسبته %50 
من الطاقة االس��تيعابية للطاولة، فتم إغالق المقهى إداريًا، 
وق��د أمرت بإحالة المتهم للمحكم��ة الجنائية والتي أصدرت 

حكمها المتقدم.

 زوج يطالب مطلقته
 بإعادة الخادمة والمحكمة 

ترفض دعواه
أيمن شكل «

»مكايدات  سياق  ضمن 
ما بع��د الط��الق« بين 
زوج دعوى  زوجين، قدم 
المدنية  المحكمة  أمام 
يطال��ب فيه��ا مطلقته 
بإع��ادة  طفلي��ه  وأم 
الخادم��ة الت��ي جلبه��ا 
وطالبها  كفالت��ه،  على 
بدف��ع تعوي��ض 1050 
ع��ن  تعويض��ًا  دين��ارًا 
الضرر ال��ذي أصابه من 
عدم االنتفاع بالخادمة، 

لك��ن الزوجة أك��دت أن مطلقه��ا كان يدفع رات��ب الخادمة 
لها بتحويالت بنكية ش��هرية؛ ألنها تس��اعدها في حضانة 
الطفلي��ن، ما جع��ل المحكمة ترفض الدع��وى وتلزم الزوج 

بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
الدع��وى تتحصل فيما ذكرته المحامية خلود مظلوم وكيلة 
الزوجة، بأن الزوج السابق قدم دعوى أمام المحكمة المدنية 
يطالب فيها بإلزام مطلقته بتس��ليمه الخادمة المس��جلة 
باس��مه لدى هيئة تنظيم س��وق العمل، ثم قدمت وكيلته 
الئح��ة أخرى طالبت فيها بتصحيح »اس��م الزوجة« وإلزامها 
بتعوي��ض الزوج الس��ابق 1050 دينارًا والفائ��دة القانونية 
10% م��ن تاريخ المطالبة حتى الس��داد، وذلك تعويضًا عن 
الضرر الناتج عن عدم انتفاع موكلها بالخادمة، مشيرة إلى 

أن المدعي لم يرد الزوجة بعد تطليقها.
ودفعت المحامية خلود مظلوم بعدم قبول الدعوى لرفعها 
عل��ى غير صف��ة »الزوجة المدع��ى عليها« لع��دم التزامها 
قب��ل المدعي بعق��د االس��تقدام وإنما الملت��زم هو مكتب 
االستقدام، كما طلبت رفض الدعوى باعتبار الخادمة بقيت 
م��ع المدعى عليها بموافقة المدع��ي، لخدمة طفليه منها، 
وقدم��ت مظلوم نس��خ ح��واالت تفي��د بتحويل مبل��غ راتب 
الخادم��ة من حس��اب المدعي إلى حس��ابها بع��د الطالق، 
ونوه��ت إلى نص المادة الخامس��ة من قان��ون المرافعات 
بأن��ه ال يقبل أي طلب أو دف��ع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة 

قائمة يقرها القانون.
وقالت المحكمة إن الثابت من األوراق خلوها من دليل يفيد 
بوج��ود عقد أو اتف��اق بين المدعي والمدعى عليها بش��أن 
خادمة المنزل المس��جلة باسم المدعي بهيئة تنظيم سوق 
العمل، أو اتفاق بردها إليه، أو أي اتفاق بإلزام بين المدعي 
والمدعى عليها فيما يخص تلك الخادمة، ومن ثم فال صفة 
للمدع��ى عليها في طل��ب المدعي بتس��ليم خادمة المنزل، 
وحكم��ت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي 
صفة وضمنت المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

خلود مظلوم

 »التنمية السياسية« يختتم المرحلة 
التمهيدية من برنامج »درب 2«

اختت��م معه��د البحري��ن للتنمي��ة السياس��ية 
فعالي��ات المرحلة التمهيدي��ة للبرنامج الوطني 
لالنتخاب��ات النيابية والبلدي��ة »درب 2«، بدورة 
»تحلي��ل الدائ��رة االنتخابي��ة«؛ قدمتها رئيس 
لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس 
الش��ورى، األس��تاذة دالل الزاي��د، عب��ر االتصال 
المرئ��ي ع��ن بعد بمش��اركة 923 مش��اركًا في 
برنام��ج »درب2« من قبل الراغبين في الترش��ح 
لالنتخاب��ات النيابية والبلدي��ة القادمة ومديري 

حمالتهم وفرق عملهم.
وتناول��ت ال��دورة عددًا م��ن المحاور الرئيس��ة، 
تضمن��ت تعري��ف الدائ��رة االنتخابي��ة وكيفية 
واالجتماعي��ة  السياس��ية  والبيئ��ة  تحديده��ا، 
للدائرة االنتخابية، وتركيبة الدائرة ومكوناتها 
وتحديد المؤثرات األساسية، وتحديد االحتياجات 
والمش��كالت التي تواجه الدائ��رة، وكيفية ربط 
توجهات الدائرة مع البرنامج االنتخابي للمرشح.
التعري��ف  الزاي��د  اس��تعرضت  ال��دورة  وخ��الل 
القانون��ي للدائ��رة االنتخابية، م��ع التركيز على 
أهمية متابعة ما يس��تجد من تطورات وقرارات 
حكومية بش��أن تعديل الدوائ��ر أو تغييرها، إلى 
جانب أهمية الدراسة الواقعية والعلمية للدائرة 
االنتخابي��ة، وخصوص��ًا ف��ي نواح��ي تركيبتها 
السياس��ية واالجتماعي��ة، وه��و م��ا يمث��ل أحد 
المفاتي��ح الرئيس��ة للمرش��ح ف��ي التعامل مع 
الناخبين وتلمس احتياجاتهم، سواء على صعيد 
الدائ��رة ذاته��ا أو على الصعيد الوطني بش��كل 

عام.
وبش��أن تركيبة الدائرة االنتخابية؛ نّوهت الزايد 
إل��ى أهمية معرفة المترش��ح لتركيب��ة الدائرة 

من مختل��ف النواحي االجتماعي��ة واالقتصادية 
والثقافي��ة، إل��ى جان��ب التع��رف عل��ى مي��ول 
وانتم��اءات أبن��اء الدائرة السياس��ية والثقافية، 
والتعرف عن كثب على مستوياتهم االقتصادية، 
وهو ما سينعكس على طبيعة البرنامج االنتخابي 

سعيًا للحصول على أكبر نسبة من المؤيدين.
ونوهت االستاذة دالل الزايد إلى األهمية الكبرى 
في تعرف المرش��ح عل��ى القضايا والمش��كالت 
التي تش��غل أبن��اء الدائرة، من خ��الل مجموعة 
م��ن اآلليات الفعال��ة، منها اللقاءات المباش��رة 
مع األهالي، وعمل البيانات واس��تطالعات الرأي، 
ولق��اء الش��خصيات المؤث��رة في الدائ��رة، إلى 
جانب أهمية محاولة إيجاد حلول عملية وواقعية 
لهذه المش��كالت، وعدم االلت��زام بالوعود التي 
ال يس��تطيع المرشح االلتزام بها أو تحقيقها في 

حال فوزه.
وخ��الل ال��دورة التي ش��هدت تفاع��اًل كبيرًا من 

المش��اركين، ط��رح مجموع��ة منهم ع��ددًا من 
األف��كار والتصورات عن الدوائ��ر االنتخابية، إلى 
جان��ب ط��رح األس��ئلة واالستفس��ارات الخاصة 
بتحلي��ل الدوائر االنتخابية، كما تمت مناقش��ة 
أثر وأهمية تحليل الدوائر االنتخابية على فرص 

وحظوظ المرشحين بالفوز.
يذك��ر أن النس��خة الثانية م��ن البرنامج الوطني 
لالنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة تتضم��ن أربع 
مراح��ل، التمهيدي��ة، والش��املة، والتخصصية 
تدري��ب  إل��ى  جميعه��ا  وته��دف  والتوعوي��ة، 
وتوعية المرشحين والفرق االنتخابية بالعملية 
االنتخابية بشكل متخصص، وإعداد مرشح مميز 
ف��ي التعاط��ي اإليجابي م��ع العم��ل االنتخابي 
وتعزي��ز  ودع��م  االنتخابي��ة،  الحم��الت  وإدارة 
ش��فافية ونزاه��ة العملية االنتخابي��ة، وتوعية 
وح��ث المواطني��ن عل��ى المش��اركة االنتخابية 

والمساهمة في صناعة القرار السياسي.
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 »حقوق اإلنسان« تستعرض 
مع »خارجية النواب« انتهاكات الصيادين البحرينيين

اس��تعرض نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنس��ان خالد الشاعر، 
خ��ال اس��تقباله بمكتبه بمقر المؤسس��ة رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، سبل تعزيز التعاون 
المشترك بين المؤسسة والمجلس النيابي، وعددًا من المواضيع المتعلقة 
بمس��تجدات الملف الحقوقي، وال س��يما االنتهاكات الجس��يمة التي وقعت 
عل��ى الصيادين والبح��ارة البحرينيي��ن، وأهمية اتخاذ اإلج��راءات والتدابير 
الازم��ة من أجل حماية حقوقهم، كما تطرق اللقاء آللية العقوبات البديلة 
ودور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في هذا الشأن. وخال اللقاء، أشاد 
الشاعر بما يوليه أعضاء مجلس النواب من اهتمام لقضايا حقوق اإلنسان، 
مثمنًا التعاون البناء لمجلس النواب مع المؤسسة لدعم حقوق اإلنسان في 
البحرين، وذلك عبر تعزيز التش��ريعات والقوانين المعنية بحقوق اإلنسان، 

لتكفل أفضل الممارسات في المجال الحقوقي.
من جانبه ثمن السيس��ي الدور الوطني والمس��ؤولية الحقوقية التي تقوم 
بها المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان على المس��توى المحلي والدولي، 

مؤكدًا دعم المجلس النيابي التام لعملها المهني واستقاليتها الواضحة، 
معرب��ًا عن تقدي��ره للجهود الب��ارزة لرئيس وأعضاء مجل��س المفوضين، 

إضافة إلى عمل األمانة العامة المتميز.

 »مرافق النواب« تغير مسمى 
مطار البحرين إلى حمد الدولي 

ناقش��ت لجن��ة المراف��ق العام��ة والبيئ��ة ف��ي 
اجتماعها الثاني عش��ر 9 موضوعات، حيث وافقت 
على مش��روع بقانون واح��د، وثماني��ة اقتراحات 
برغبة وافقت على خمس��ة منه��ا وأجلت البت في 

الثاثة المتبقية.
كما ناقش��ت اللجنة ف��ي الب�ند الثالث: المش��اريع 
بقانون، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 
)11( مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرس��وم 
بقانون رقم )35( لسنة 2001، مستعرضة بشأنه 
رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة 
المستش��ار القانون��ي، ومرئي��ات وزارة األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات 
مجلس أمان��ة العاصمة، ومرئيات مجلس المحرق 
البل��دي، ومرئي��ات المجل��س البل��دي للمنطق��ة 
الش��مالية، ومرئي��ات المجلس البل��دي للمنطقة 
الجنوبية، وقررت الموافقة عليه بصيغته المعدلة.

فيما ناقش��ت اللجنة في ال�ب�ن�د الرابع االقتراحات 
برغب��ة،  ثماني��ة اقتراح��ات برغب��ة ه��ي: األول، 
االقتراح برغبة بشأن تغيير مسمى مطار البحرين 
الدول��ي إلى )مط��ار الملك حمد الدول��ي(، وقررت 
اللجن��ة الموافقة علي��ه، والثاني، االقت��راح برغبة 
بش��أن إلغاء المرس��وم رقم )2( مالية لسنة 1962 
الخاص بإقامة مشروع اإلسكان والتمليك والئحته 
التنفيذية، وقررت اللجنة الموافقة عليه، والثالث، 
االقتراح برغبة بش��أن تطوير الطرق المؤدية إلى 

دوار الساعة )شارع ولي العهد، وشارع الرفاع، وشارع 
الش��يخ س��لمان( بمنطق��ة الرفاع، وق��ررت اللجنة 
مخاطب��ة مقدم االقت��راح لمزيد من االس��تيضاح، 
والرابع، االقتراح برغبة بشأن إنشاء وتطوير الطرق 
وتوس��عتها في منطقة وادي الحنينية بالمحافظة 
الجنوبي��ة، وق��ررت الموافق��ة علي��ه، والخام��س، 
االقتراح برغبة بش��أن تش��ديد إجراءات الس��امة 
عل��ى المقاولين المتعاقدة معهم وزارة األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني، وقررت 
الموافقة عليه، والس��ادس، االقتراح برغبة بشأن 
إنش��اء مكتب لخدمات المش��تركين في الكهرباء 
والماء في الدائرة الس��ابعة بالمحافظة الجنوبية، 
وقررت اقت��راح تعديل على المقت��رح بحيث يكون 

غير محدد الدائرة، والس��ابع، االقتراح برغبة بشأن 
إنشاء ممشى وساحل في مدينة سلمان بالمحافظة 
الشمالية مع المرافق الخدماتية ألهالي المنطقة، 
وق��ررت مخاطب��ة مقدمي االقت��راح لتحقق الرغبة 
عل��ى أرض الواقع، والثامن، االقتراح برغبة بش��أن 
ض��م الزوايا للوحدات اإلس��كانية ف��ي مدينة زايد 
والمس��اواة بينها وبي��ن باقي المناطق الس��كنية 
األخ��رى ف��ي المملكة، حي��ث اس��تعرضت اللجنة 
بش��أنه مرئيات وزارة األشغال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني ، ومرئيات وزارة اإلس��كان، 
والمجل��س البلدي للمنطقة الش��مالية، والمجلس 
البلدي للمنطقة الجنوبي��ة، وقررت الموافقة عليه 

بصيغته المعدلة ورفع التقرير.

 »مرافق الشورى« تعد التقرير النهائي
بشأن »المخزون االستراتيجي للسلع«

واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها 
المنعق��د ع��ن ُبع��د صباح أم��س، برئاس��ة محمد 
عل��ي، مناقش��ة االقت��راح بقان��ون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )35( لس��نة 2012 بشأن حماية 
المس��تهلك، وال��ذي يه��دف إلى تحقي��ق المخزون 
االس��تراتيجي للس��لع ومخ��زون األم��ان، والمقدم 
م��ن األعضاء:جهاد الفاضل، وجمال فخرو، وبس��ام 

البنمحمد، وعلي العرادي، ومحمد علي.
وخال االجتماع بحث أعضاء اللجنة التعديات التي 
ُأدخلت على االقتراح بما يت��اءم مع القانون النافذ 
»لحماية المستهلك«، وذلك بناء على مرئيات وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، وبالتوافق مع األعضاء 
مقدمي االقتراح، وقد أعدت اللجنة تقريرها النهائي 

لاقتراح بقانون.
ويه��دف االقت��راح بقان��ون إل��ى تلبي��ة األولويات 
الوطنية التي دعا إليها حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى، في 
خطابه السامي بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني 
من الفصل التش��ريعي الخامس للمجلس الوطني، 
وذلك للتأكد من توافر الس��لع االس��تراتيجية التي 
تف��ي باحتياج��ات المواطني��ن والمقيمي��ن داخ��ل 
المملكة بصفة مس��تدامة مما يساهم في استقرار 
الس��وق المحلي وأس��عار الس��لع ومنع الممارس��ات 
االحتكاري��ة، وتحقي��ق أم��ن المس��تهلك وحماي��ة 
االقتصاد الوطني بدوام توفر الس��لع االستراتيجية 
وبصفة خاصة األساسية منها بكميات كافية وآمنة 
وهو ما يلزم التخطيط االس��تراتيجي والرقابة على 

هذه السلع وتوفير المخزون األمن منها.
كما يهدف االقتراح إلى تحقيق مفهوم أكثر شمواًل 
لألمن المرتبط باحتياجات المس��تهلك األساس��ية 
م��ع الس��لع االس��تراتيجية، والح��رص عل��ى توفير 
مخزون استراتيجي للسلع بما يحقق إشباع الحاجات 
األساس��ية لألش��خاص الطبيعيي��ن واالعتباريي��ن 
ويش��مل األف��راد والتجار والش��ركات واألش��خاص 

االعتبارية األخرى.
 م��ن جانب آخ��ر، واصلت اللجنة مناقش��ة مش��روع 
قانون بشأن »البيئة« المقدم من الحكومة، وأجرت 
بعض تعدي��ات على م��واد مش��روع القانون بما 
يث��ري القانون ويمنحه المرونة وس��هولة التطبيق 
إذا دخ��ل في حي��ز النفاذ، فيم��ا توافقت مع مجلس 
الن��واب في صياغة بعض الم��واد، بينما أبقت على 
الن��ص األصل��ي كما ج��اء م��ن الحكومة ف��ي مواد 

أخرى. وارتأت اللجنة مناقش��ة بعض مواد القانون 
مع المجل��س األعلى للبيئة، مع األخذ بعين االعتبار 
جميع الماحظات واالستفس��ارات الت��ي وردت من 

أعضاء اللجنة.
ويهدف مش��روع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي 
متكام��ل بش��أن البيئ��ة، يش��مل كاف��ة صوره��ا 
البري��ة والبحري��ة والجوية، ويضم��ن الحفاظ على 
اس��تدامتها، ويتماشى مع االتفاقيات الدولية التي 
��ت إليها مملكة البحري��ن وصادقت عليها أو  انضمَّ
ل��م تصادق عليها حت��ى اآلن، باإلضافة إلى تنظيم 
األحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة 
الت��ي يت��م تداوله��ا أو حظ��ر تداوله��ا لتأثيراتها 
الخاصة على البيئة، فيما ينص على العقوبات التي 
تتناس��ب مع كل مخالفة أو جريم��ة، وتعويض كل 

من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة األنشطة البيئية.

بعد تعديالت بالتوافق مع »المهن الصحية«

»خدمات الشورى« تجيز النظر بقانون »الخاليا الجذعية«
أج��ازت لجن��ة الخدمات بمجلس الش��ورى النظر ف��ي االقتراح 
بقانون بش��أن الخايا الجذعية، بعد تعديات أجرتها اللجنة 
علي��ه بالتوافق مع األعضاء مقدمي االقتراح والهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبما يتماشى مع القوانين 
المنظم��ة النافذة ذات العاقة. وأكدت اللجنة أهمية االقتراح 
بقانون في تنظيم جميع الش��ؤون الخاص��ة بالخايا الجذعية 
بما يشمل اس��تخاصها واس��تخدامها في العاج أو البحوث، 
فيما كّلفت المستشار القانوني للجنة بإعداد مسودة التقرير 

األول لعرضه على مكتب المجلس. 
ُيذك��ر أن االقتراح بقانون بش��أن الخاي��ا الجذعية مقدم من 
أعضاء مجلس الشورى: أحمد العريض، وإبتسام الدالل، ومنى 

المؤيد، وعبدالرحمن جمشير، ومحمد علي.
كما ناقش��ت اللجنة المرس��وم بقانون رقم )20( لسنة 2020 
بإضاف��ة بند جديد برق��م )4( إلى الفقرة )ج( م��ن المادة )8( 

من المرس��وم بقانون رقم )78( لس��نة 2006 بشأن التأمين 
ضد التعطل، والذي تضمن س��داد نس��بة من أجور العاملين 
البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين االجتماعي 
بح��د أقص��ى مقداره 50% م��ن أجر المؤمن علي��ه، وذلك في 
الش��ركات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا )كوفيد19( 
والمس��جلة رس��ميًا لدى ال��وزارة المختصة، ووفقًا للش��روط 
والضوابط التي يحددها الوزير، ويكون السداد لمدة 3 أشهر، 

اعتبارًا من شهر يوليو 2020.
وفي موضوع آخر، ق��ّررت اللجنة رفع تقريرها النهائي لمكتب 
مجلس الش��ورى بش��أن قرار مجل��س النواب بخص��وص قرار 
مجلس الشورى بشأن مش��روعي قانون بتعديل المادة )11( 
وبعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )78( لسنة 2006 بشأن 
التأمين ض��د التعطل، المع��دان في ضوء االقت��راح بقانون 

بصيغتهما المعدلة والمقدمان من مجلس النواب.

 معصومة عبدالرحيم:
أهمية كبرى للقمة الخليجية 

في ظل الـتحديات الراهنة
قال��ت النائ��ب الدكت��ورة معصوم��ة بن��ت حس��ن عبدالرحيم 
إن القم��ة الخليجية ال���41 التي س��تعقد بالمملك��ة العربية 
الس��عودية تكتسب أهمية كبرى في ظل الظروف الراهنة التي 
تمر بها المنطقة في ظل التحديات المختلفة، التي من بينها 
التحديات االقتصادية وما ألقت بظاله جائحة فيروس كورونا 

على االقتصاد الخليجي بشكل خاص والعالمي بشكل عام.
وأوضح��ت أن تباح��ث ق��ادة دول مجل��س التع��اون الخليج��ي 
للخ��روج ب��رؤى واضح��ة وتطلع��ات ومرئي��ات من ش��أنها أن 
تعزز هذه المكان��ة االقتصادية لدول الخلي��ج والعمل بوتيرة 
مس��ارعة للتعافي االقتصادي رغم الظروف الراهنة، باإلضافة 
إلى ذلك فإن القمة تكتس��ب أهميتها كونها س��تتناول كافة 
الجوانب وم��ن بينها األمنية والس��بيل للتصدي ألي تهديدات 
ف��ي المنطقة، وم��ن األهمية كذلك اإلش��ادة بجهود المملكة 
العربية الس��عودية بقي��ادة خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل س��عود وقيادة التحالف ضد الشرعية 
في اليمن لتحقيق االس��تقرار األمني للش��عب اليمني. وأشارت 
إلى أن هذه الجهود من ش��أنها أن تسفر عن رأب الصدع وبدء 
مرحلة جدي��دة لتعزيز الحوار الخليجي في ض��وء ما يجمع دول 
الخليج من وش��ائج القربى، باإلضافة إلى ما نص عليه النظام 
األساس��ي لمجلس التع��اون الخليج��ي واالتفاقي��ات التي تم 
توقيعها في س��بيل تحقيق العديد من المكاس��ب واالمتيازات 
والتط��ور والنماء لدولنا، حيث نتمنى ونأم��ل تجاوز أي صعاب 

تذكر والحفاظ على تماسك البيت الخليجي.

إال المحرق..
هناك بعض المدن تس��تحي الكلمة حين تحاول التعبير عنها وعن عراقتها، 
وتق��ف تحية إكب��ار واحترام لتاريخه��ا وحاضرها.. ذلك ش��أن مدينة المحرق 
األصلية األبية.. لكن هناك من األبواق اإلعامية من ال تس��تحي.. وكما يقول 
المثل »إن لم تس��تح فافعل ما ش��ئت« أو فقل وادع ما شئت، وما تحدثك به 
نفس��ك األمارة بالفتنة وقطع صات الجوار والقرابة بين الشعبين الشقيقين 

البحريني والقطري.. وهذا شأن قناة الجزيرة القطرية، ولألسف.
فعلى هامش مشاركتها في »حوار المنامة«، قامت السيدة بريتي باتل، وزيرة 
الداخلية ببريطانيا والوفد المرافق لها، بزيارة مديرية شرطة المحرق بتاريخ 
6 ديس��مبر 2020، الس��تعراض سياسة الش��راكة المجتمعية التي تنتهجها 
وزارة الداخلية وآخر البرامج األمني��ة واالجتماعية الحديثة التي يتم تطبيقها 
في هذا المركز النموذجي والتي باتت مرجعًا علميًا وأس��لوبًا حضاريًا متقدمًا 

لفت أنظار العالم الجمع.
لكن، وبش��كل متعمد، قامت قناة الجزيرة القطرية بنش��ر ادعاءات حول هذه 
الزيارة، ال أس��اس لها من الصحة اس��تهدفت المساس بالس��معة الحقوقية 
لمملك��ة البحري��ن وإنجازاتها، واإلس��اءة للعاق��ات المتميزة م��ع المملكة 

المتحدة.
وال يخف��ى على عاقل من الش��عبين البحريني والقط��ري، واللذين تجمعهما 
أواص��ر أخوة وعاقات حس��ن الج��وار وعاقات قربى ونس��ب ودم. ما في هذه 
االدعاءات الخرقاء من تشويه وتضليل وتحوير لقصص نجاح مملكة البحرين، 

بهدف زعزعة األمن واالستقرار وزيادة التوترات اإلقليمية.
وطالما كانت المحرق الوجهة الس��ياحية المفضل��ة ألهالينا في قطر والخليج 
عمومًا، ولطالما وجدوا الترحاب وحس��ن الضيافة من مختلف شرائح المجتمع 
وحيثما حل��وا وارتحلوا.. وما قطاع األمن إال صورة له��ذا المجتمع الذي تربى 
على قيم التسامح والتعايش وحسن الوفادة وهو ما يشهد به شعبنا في قطر 

قبل غيرهم. 
إن مملك��ة البحري��ن، أنموذج في التعاي��ش والتواصل وحس��ن الجوار وهذه 
القواعد التي أرساها حضرة صاحب الجالة الملك المفدى ويسير على نهجها 

صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولقد قدمت مديرية ش��رطة المح��رق، والتي كانت محل ادع��اءات من جانب 
هذه القناة، خير مثال في األداء األمني االحترافي عمًا بتوجيهات الفريق أول 
معالي الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية تحقيقًا للسبل الكفيلة 
بحفظ األمن وحماية الس��امة العامة، فضًا ع��ن العمل على تحقيق األمن 
الش��امل عبر الش��راكة المجتمعية البناءة والتي صارت إح��دى عامات األداء 

األمني المشرف في مملكة البحرين.
ونح��ن أبناء المح��رق األبية ورجاالته��ا إذ نعبر عن خالص ش��كرنا لتضامن 
كل أه��ل البحرين م��ع المحرق العاصم��ة التاريخية العريق��ة لحكم البحرين 
وتوابعه��ا التي كان��ت تدير أمور البحرين وقطر، فإنن��ا نؤكد على ضرورة أن 
يتحمل إخواننا قي قطر مس��ؤولياتهم التاريخية إزاء هذه الفبركات اإلعامية 

وهذه األكاذيب وهذا النهج التحريضي، الذي اعتادته تلك القناة.
من جهة أخرى نؤكد اعتزازنا بمنظومتنا األمنية المشهود لها إقليميًا ودوليًا 
والتي يعبر كافة المواطنين والمقيمين عن تقديرهم لما تقدمه من خدمات 
أمني��ة رفيعة، ونؤكد أننا لن نق��ف مكتوفي األيدي، أمام أي إس��اءة لمملكة 

البحرين قيادة وشعبًا.

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

د. محمد حسن كمال



رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد 

صباح أمس عن ُبعد.

في مســـتهل االجتماع، أشـــاد المجلس 
بالرعاية الملكية الســـامية لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
وتمكيـــن  لدعـــم  المفـــدى  خليفـــة  آل 
بجائـــزة  المجلـــس  منوهـــا  الشـــباب، 
الملـــك حمـــد لتمكين الشـــباب لتحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة وأهميتها 
في إبـــراز النمـــاذج الشـــبابية المضيئة 
فـــي  للشـــباب  الداعمـــة  والمؤسســـات 
المجتمعـــات، وهنـــأ المجلـــس فـــي هذا 
الصدد الفائزين بهـــذه الجائزة الرفيعة 

في نسختها الثالثة.
كمـــا أشـــاد مجلـــس الـــوزراء بمســـتوى 
االبتـــكار  مســـابقة  فـــي  المشـــاركات 
الحكومـــي )فكرة( في نســـختها الثالثة 
والتـــي تعكـــس تحقيق رؤيـــة وأهداف 
المســـابقة فـــي تحفيز اإلبـــداع وإعالء 
االبتـــكار كمنطلقـــات أصيلة فـــي العمل 
مجاالتـــه،  كافـــة  وتطويـــر  الحكومـــي 
حيث وجه صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء الوزارات 
واألجهزة الحكومية إلى دراســـة إدراج 
هـــذه األفـــكار في برامجها ومشـــاريعها 
لما تحملـــه من بصمات إبداعية وطنية 

يجب أن تحظى بالرعاية الحكومية.
بعد ذلك، رحب مجلس الوزراء بانعقاد 
واألربعيـــن  الحاديـــة  القمـــة  اجتمـــاع 
لمجلـــس التعاون لدول الخليج العربية 
في المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
متمنيـــًا ألعمال القمة الخليجية المقبلة 

كل التوفيق والنجاح.
ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعـــات 

المدرجـــة علـــى جدول أعمالـــه وقرر ما 
يلي:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن تعديـــل 
بعـــض أحكام مرســـوم إنشـــاء وتنظيم 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، ويقضي 
التعديـــل بنقـــل تبعيـــة الهيئـــة لمجلس 

الدفاع األعلى.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
تبـــادل  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
التقاريـــر بين الدول ذات الصلة، والذي 
يأتي في إطار التزام المملكة بالمعايير 
الشـــفافية  درجـــات  وأعلـــى  الدوليـــة 

واإلفصاح في المجاالت الضريبية.
3. مذكرة وزير الداخلية بشـــأن مذكرة 
ووزارة  الداخليـــة  وزارة  بيـــن  تعـــاون 
المتحـــدة  بالواليـــات  الداخلـــي  األمـــن 
فـــي  التعـــاون  يعـــزز  بمـــا  األميركيـــة، 
مجـــاالت أمن الحـــدود والنقل وحماية 

سلسلة التوريد الدولية بين البلدين.
4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
علـــى  الحكومـــة  رد  بشـــأن  القانونيـــة 
اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس 

النواب.

ثانيـــًا: اســـتعرض المجلـــس المواضيـــع 
التالية:

بشـــأن  التنســـيقية  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
األفـــكار المتأهلة للمرحلـــة األخيرة من 
مســـابقة االبتكار الحكومي )فكرة( في 

نســـخها الثالث، وسير العمل في تنفيذ 
األفـــكار الفائـــزة في النســـختين األولى 

والثانية.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .2

الوطنـــي بشـــأن ســـير عمـــل أولويـــات 
التـــي   2020 عـــام  خـــالل  الـــوزارة 
تضمنـــت موجـــزًا بأهم وأبـــرز إنجازات 
الـــوزارة فيما يخـــص أولوياتهـــا الثمان 

الموضوعة للعـــام، المنبثقة من برنامج 
والتـــي   ،)2022  –  2019( الحكومـــة 
األداء  كفـــاءة  تعزيـــز  علـــى  ارتكـــزت 
وتوحيد وتنظيـــم العمليات المالية في 

القطـــاع الحكومـــي وتطويـــر عمليـــات 
التدقيق واالســـتخدام األمثـــل للموارد 
الوطنـــي  االقتصـــاد  جاذبيـــة  وزيـــادة 

وتعزيز نموه.

المنامة - بنا

دراسة إدراج مشاركات “فكـرة” في البرامـج الحكوميـة
المضيئة الــشــبــابــيــة  ــاذج  ــم ــن ــل ل ــراز  ــ إبـ ــد  ــم ح ــك  ــل ــم ال جـــائـــزة  الـــــــوزراء:  مــجــلــس 

الموافقة على 
نقل تبعية “علوم 
الفضاء” لمجلس 

الدفاع األعلى

تعزيز كفاءة األداء 
وتوحيد العمليات 

المالية وتطوير 
عمليات التدقيق

التعاون مع أميركا 
في أمن الحدود 
والنقل وحماية 
سلسلة التوريد 

 تبادل التقارير بين 
الدول وفق أعلى 

درجات اإلفصاح 
الضريبي

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، في القيادة العامة، 
امس اإلثنين، قائد قوات درع الجزيرة 
عبدالعزيـــز  الركـــن  اللـــواء  المشـــتركة 
بـــن أحمد البلـــوي والوفـــد المرافـــق له، 
بحضـــور وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا النعيمي ورئيـــس هيئة 

األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقر 
النعيمي.

العـــام  القائـــد  رحـــب  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
لقـــوة دفـــاع البحرين بقائد قـــوات درع 
الجزيرة المشـــتركة والوفد المرافق له، 
مشـــيًدا بالجهـــود المثمـــرة التـــي تبذلها 
فـــي  المشـــتركة  الجزيـــرة  درع  قـــوات 
ترســـيخ وحـــدة الهدف والمصيـــر الذي 

لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  يربـــط 
الخليج العربية.

حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة 
اللـــواء الركـــن حســـن ســـعد، ومســـاعد 
رئيس هيئـــة األركان لإلمداد والتموين 
أحمـــد  يوســـف  بحـــري  الركـــن  اللـــواء 
مـــال هللا، وعـــدد من ضباط قـــوة دفاع 

البحرين.

ترسيـــــخ المصيـــــــر الخليجـــــي

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة، الملحـــق العســـكري بســـفارة 
العقيـــد  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
جـــون قانـــدول، وذلـــك بحضـــور رئيـــس 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 

النعيمي.
ورحـــب القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
بالملحـــق العســـكري األميركـــي، مشـــيدًا 
بعالقات الصداقـــة المتميزة القائمة بين 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
األميركيـــة، وســـبل تعزيزها وما تشـــهده 
األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  تطـــور  مـــن 
بالتنســـيق  منهـــا  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا 

العسكري والتعاون الدفاعي.
كمـــا تـــم أثنـــاء اللقـــاء بحـــث عـــدد مـــن 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير ديـــوان القيادة العامة 
ومســـاعد  ســـعد،  حســـن  الركـــن  اللـــواء 
رئيس هيئـــة األركان لإلمـــداد والتموين 

اللـــواء الركن بحـــري يوســـف أحمد مال 
هللا، وعـــدد مـــن كبـــار ضباط قـــوة دفاع 

البحرين.

تنسيــق التعاون الدفاعــي مع أميركــا
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التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الشــباب  لتمكيــن  الملــك حمــد  بجائــزة  اإلشــادة 
المستدامة ودورها في إبراز النماذج الشبابية المضيئة في المجتمعات.

اإلشــادة بمســتوى المشــاركات فــي مســابقة االبتــكار الحكومــي (فكــرة) فــي 
نسختها الثالثة.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوجه إلى دراسة إدراج األفكار المتأهلة 
في مسابقة ( فكرة) في نسختها الثالثة في البرامج والمشاريع الحكومية.

الترحيــب باجتمــاع القمــة الحاديــة واألربعيــن لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربية الذي سيعقد في السعودية.

تبــادل التقاريــر بيــن الــدول ذات الصلــة، 
بالشــفافية  البحريــن  اللتــزام  تأكيــدًا 

واإلفصاح في المجاالت الضريبية.

وتنظيــم  إنشــاء  مرســوم  تعديــل 
الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء الــذي 
يقضــي بنقــل تبعيــة الهيئــة لمجلــس 

الدفاع األعلى.

الداخليــة  وزارة  بيــن  تعــاون  مذكــرة 
بالواليــات  الداخلــي  األمــن  ووزارة 
فــي  للتعــاون  األمريكيــة،  المتحــدة 
مجــاالت أمــن الحــدود والنقــل وحمايــة 

التوريد الدولي.

ردود الحكومــة علــى اقتراحيــن برغبــة 
مرفوعين من مجلس النواب.

األفــكار المتأهلــة للمرحلــة األخيــرة فــي مســابقة االبتــكار 
الحكومــي (فكــرة) فــي نســخها الثــالث ومتابعــة ســير تنفيــذ 

األفكار المتأهلة في النسختين األولى والثانية.
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تقـــدم النـــواب )محمـــد بو حمـــود، خالد 
بوعنـــق، إبراهيـــم النفيعـــي، عبدالرزاق 
حطـــاب، ســـيد فـــاح هاشـــم(، باقتراح 
برغبـــة بصفـــة مســـتعجلة بشـــأن عـــدم 
إغـــاق كافـــة الســـجات التجاريـــة في 
حالة وجود مخالفة على أحد السجات 

التجارية لذات الشخص.
وأشـــارت المذكرة االيضاحيـــة للمقترح 
بأنه “نصت الائحـــة التنفيذية الخاصة 
بقانون السجل التجاري في المادة )14( 
المعدلـــة بموجـــب قـــرار وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة رقـــم )68( لســـنة 
اإلدارة  علـــى  “يحـــب  أنـــه  علـــى   2018
المعنيـــة االمتنـــاع عـــن تجديـــد القيـــد 
أو الغائـــه أو اجـــراء التأشـــير بحســـب 

األحوال”.
وذكـــرت”إذا تبيـــن لها أن علـــى صاحب 
القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحقة 
للـــوزارة متعلقـــة بالقيد الـــذي يطلب أو 
الغـــاؤه أو التأشـــير عليـــه، والمفـــروض 
بنـــاء علـــى المـــادة أعـــاه مـــن الائحـــة 

اإلجـــراءات  تنصيـــب  أن  التنفيذيـــة، 
تجديـــد  عـــن  االمتنـــاع  مـــن  اإلداريـــة 
القيـــد أو إلغائه أو إجراء التأشـــير على 
الســـجل التجاري المخالف وحده فقط، 
وبنـــاء عليـــه فـــإن المنشـــآت التجاريـــة 
يطبـــق  ال  المختلفـــة،  الســـجات  ذات 
عليها ذلك، ويتم التأشـــير على الســـجل 

المخالف وحده.
وبينـــت “وحيث إن اإلجراءات المطبقة 
وان  الســـجات،  جميـــع  تشـــمل  فعليـــا 
تعلقـــت المخالفـــة بســـجل واحـــد ممـــا 
يلحق ضررًا كبيرًا بأصحاب الســـجات، 
أصحـــاب  مـــن  العديـــد  إن  وحيـــث 
السجات التجارية يشكون من تعطيل 

مصالحهـــم فـــي امتنـــاع وزارة التجارة 
عن تجديد القيد أو إجراء تأشـــير على 
السجل التجاري بســـبب وجود مخالفة 
الســـجات  أحـــد  علـــى  مخالفـــات  أو 
فقـــط”. واســـتكملت “ممـــا يتســـبب في 
تعطيـــل مصالحهم، وتضـــرر معاماتهم 
لذلـــك  أعمالهـــم،  وســـيرورة  التجاريـــة، 
نرجـــو من الحكومـــة الموافقة على هذا 
المقترح، حيث إنه ســـيحد بشـــكل كبير 
من الضـــرر الـــذي ســـيواجه التاجر عند 
وجود أي مخالفة على سجله التجاري، 
أو إعاقتـــه عـــن ممارســـة أعماله بشـــكل 
طبيعـــي، وتســـديد الغرامات والرســـوم 

المفروضة عليه”.

إبراهيم النهام
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تقـــدم النواب )حمـــد الكوهجي، زينب 
إبراهيـــم  بوعنـــق،  خالـــد  عبداألميـــر، 
النفيعـــي، محمـــد بـــو حمـــود( باقتراح 
بتســـوية  مســـتعجلة  بصفـــة  برغبـــة 
مخالفات البناء في المشاريع السكنية.
وأشـــارت المذكرة اإليضاحية للمقترح 
بأن الســـكن يمثل حقا دستوريا أصيا 
عليـــه  وبنـــاء  البحرينـــي،  للمواطـــن 
فإن مـــن واجبـــات الجهـــات التنفيذية 
والسلطة التشريعية العمل تأمين هذا 
الحـــق األصيـــل، والعمل علـــى الحفاظ 
الســـكن  حـــق  أن  الـــى  إضافـــة  عليـــه، 
يمثل ضرورة إنســـانية، كي يســـتطيع 
المواطـــن إيـــواء اســـرته من الشـــتات 

والضياع.
وأكملـــت المذكـــرة “وكمـــا هـــو معروف 
ينتظـــرون  المواطنيـــن  أن  للجميـــع 
لســـنوات طويلة جـــدا لحين حصولهم 
على الوحدة السكنية، وعند حصولهم 
على الوحدة الســـكنية يضطـــر العديد 
لحاجـــة  ونتيجـــة  المســـتحقين  مـــن 

اســـرهم الضروريـــة في إجـــراء بعض 
التعديات والتوســـعة في الوحدة كي 
تتناســـب مـــع احتياجات أســـرهم، مما 
يجعلهـــم أمـــام عـــدة أســـباب يقومون 
الجســـيمة  غيـــر  المخالفـــات  ببعـــض 
والتـــي يمكن الوصول إلى حل لها، من 
خـــال التصالح بينهم، وبيـــن الجهات 

المعنية التنفيذية”.
وتابعـــت “وحيـــث إن المخالفات التي 
رصدتهـــا الجهـــات المعنية ليـــس فيها 
تعـــدٍّ علـــى الجيـــران وال علـــى أمـــاك 
الدولـــة، كمـــا أن البنـــاء قـــوي وال يهدد 
ســـامة األســـرة القاطنـــة فـــي المنزل، 
حـــل  إليجـــاد  المقتـــرح  جـــاء  لذلـــك 

بالبنـــاء،  قامـــوا  والذيـــن  للمواطنيـــن 
بـــدالً مـــن ســـحب الوحـــدة وتحويلهم 

للقضاء”.
وأوردت أيضـــا “وبمـــا أن العديـــد مـــن 
المواطنيـــن قـــام بالبنـــاء فـــي وحدتـــه 
الســـكنية مضطـــرًا، وبعـــد رصدهم في 
مرحلـــة متأخرة جـــدًا، مما يحول دون 
إيقـــاف البنـــاء، والـــذي كلفهـــم أمـــواال 
طائلـــه، وهذا ما يدفـــع بضرورة إيجاد 
حلول تســـوية، وتوافقيـــة للمواطنين، 
كمـــا ونذكـــر أن العديد مـــن المواطنين 
قام بالبناء، وهو ملتزم بدفع األقساط 
الشـــهرية التي عليـــه لوزارة اإلســـكان 

لسنوات طويلة”.

مقترح لتسوية مخالفات البناء بالمشاريع السكنية منع إغالق السجل التجاري حال وجود مخالفة

كورونا تهاجم 31 فرًدا بعائلة بحرينية 
الــوقــائــيــة اإلجــــــراءات  بتنفيذ  ــوا  ــاون ــه ت

فـــي إطـــار المتابعـــة المســـتمرة مـــن قبـــل المختصيـــن 
بمتابعـــة آليـــة تتبـــع أثـــر المخالطيـــن بـــوزارة الصحـــة، 
كشفت الوزارة عن رصد 31 حالة قائمة لمواطنين من 
عائلـــة بحرينيـــة، وفق تقرير متابعة كشـــف فريق تتبع 
أثر المخالطين. وأوضح الفريق المعني أن الفحوصات 
أجريـــت لجميـــع أفـــراد العائلـــة، وقـــد أظهـــرت نتائـــج 
الفحوصـــات أن 31 حالـــة قائمـــة بينهـــم، مـــن بينها 14 
طفا. ونوهـــت وزارة الصحة بضـــرورة مواصلة اتباع 
اإلجراءات االحترازية، بعد تسجيل العدد المذكور بين 
أفـــراد العائلة، الذين لم يلتزموا بالقرارات واإلجراءات 
الصـــادرة عن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، ما تســـبب بانتقال الفيـــروس لهم وتفاقم 
الحـــاالت بينهـــم، علمـــًا أن آليـــة تتبـــع أثـــر المخالطيـــن 

مازالت مستمرة من قبل المختصين.
وعليـــه تجدد الـــوزارة دعوتهـــا للمواطنيـــن والمقيمين 
بضـــرورة اســـتمرار االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة 

الصادرة عن الفريـــق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا، والمواصلـــة بحـــذر وعدم التهـــاون بالخطورة 
التـــي قـــد تتســـبب نتيجـــة عـــدم التقيـــد باإلجـــراءات 

الوقائية للحد من انتشار الفيروس في المجتمع.
وتؤكـــد وزارة الصحة أن الفحوصـــات المختبرية التي 
يتـــم إجراؤهـــا يومًيـــا بينـــت أخيـــًرا زيـــادة فـــي أعداد 
عـــن  والناجمـــة  بفيـــروس كورونـــا،  القائمـــة  الحـــاالت 
مخالطـــة األشـــخاص لحـــاالت قائمـــة لعـــدم التزامهـــم 
بالقـــرارات واإلجـــراءات االحترازيـــة مـــن الفيـــروس، 

واإلرشادات الصحية الازمة.
إلـــى استشـــعار خطـــورة الفيـــروس،  الـــوزارة  ودعـــت 
والمســـاهمة في الحفاظ على صحة وســـامة الجميع، 
ونوهـــت إلـــى ضـــرورة تقيـــد المواطنيـــن والمقيميـــن 
بالتعليمـــات التـــي تضمـــن لهـــم أعلـــى درجـــات األمـــن 
الصحـــي والوصـــول إلـــى الهـــدف المنشـــود، كواجـــب 
وطني يتطلب مساهمة الجميع والمشاركة بوعي تام.

ومـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة الجميـــع، 

شـــددت وزارة الصحة على ضرورة التـــزام المواطنين 
لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي  بالتوصيـــات  والمقيميـــن 
واقتصـــار الجمعـــات علـــى محيـــط األســـرة الواحـــدة، 
إضافة إلى ضرورة االلتـــزام بارتداء األقنعة وكمامات 
الوجـــه وتطبيق تدابير التباعـــد االجتماعي، بما يضمن 
اســـتمرار ودعم كافـــة الجهود الوطنيـــة المبذولة للحد 

من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

المنامة - وزارة الصحة

تجنــب الوعـــود الخياليـــة ومعرفـــة انتمــاءات الناخبيــن
برنامـــج  فـــي  923 مشـــاركا  بمشـــاركة 
فـــي  الراغبيـــن  قبـــل  مـــن  “درب٢” 
الترشـــح لانتخابـــات النيابية والبلدية 
وفـــرق  حماتهـــم  ومديـــري  القادمـــة 
عملهـــم، اختتم معهـــد البحرين للتنمية 
السياســـية الخميـــس الماضي فعاليات 
المرحلـــة التمهيدية للبرنامـــج الوطني 
“درب  والبلديـــة  النيابيـــة  لانتخابـــات 
2”، بدورة “تحليـــل الدائرة االنتخابية” 
قدمتها رئيس لجنة الشؤون القانونية 
والتشـــريعية في مجلس الشورى دالل 

الزايد عبر االتصال المرئي عن بعد.
وتناولـــت الـــدورة عـــددا مـــن المحـــاور 
الدائـــرة  تعريـــف  تضمنـــت  الرئيســـة 
االنتخابية وكيفيـــة تحديدها، والبيئة 
للدائـــرة  واالجتماعيـــة  السياســـية 
االنتخابية، وتركيبة الدائرة ومكوناتها 

وتحديد المؤثرات األساسية، وتحديد 
االحتياجات والمشـــكات التي تواجه 
الدائـــرة، وكيفية ربط توجهات الدائرة 

مع البرنامج االنتخابي للمرشح.
الزايـــد  اســـتعرضت  الـــدورة  وخـــال 
التعريف القانوني للدائـــرة االنتخابية، 
مـــع التركيـــز علـــى أهميـــة متابعـــة مـــا 
وقـــرارات  تطـــورات  مـــن  يســـتجد 
أو  الدوائـــر  تعديـــل  بشـــأن  حكوميـــة 
تغييرهـــا، إلـــى جانـــب أهمية الدراســـة 
الواقعيـــة والعلمية للدائـــرة االنتخابية 
تركيبتهـــا  نواحـــي  فـــي  خصوصـــا 
مـــا  وهـــو  واالجتماعيـــة،  السياســـية 
يمثل أحد المفاتيح الرئيســـة للمرشـــح 
الناخبيـــن وتلمـــس  مـــع  التعامـــل  فـــي 
احتياجاتهم، سواء على صعيد الدائرة 

ذاتها أو على الصعيد الوطني عموما.
االنتخابيـــة،  الدائـــرة  تركيبـــة  وبشـــأن 

معرفـــة  أهميـــة  إلـــى  الزايـــد  نّوهـــت 
المترشـــح تركيبة الدائـــرة من مختلف 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  النواحـــي 
والثقافيـــة، إلـــى جانـــب التعـــرف على 
الدائـــرة  أبنـــاء  وانتمـــاءات  ميـــول 
السياســـية والثقافيـــة، والتعـــرف عـــن 
كثـــب علـــى مســـتوياتهم االقتصاديـــة، 
طبيعـــة  علـــى  ســـينعكس  مـــا  وهـــو 
البرنامـــج االنتخابـــي؛ ســـعيا للحصول 

على أكبر نسبة من المؤيدين.
ونوهـــت الزايـــد إلـــى األهميـــة الكبـــرى 

القضايـــا  علـــى  المرشـــح  تعـــرف  فـــي 
والمشـــكات التي تشـــغل أبناء الدائرة 
من خال مجموعة من اآلليات الفعالة؛ 
منهـــا اللقـــاءات المباشـــرة مـــع األهالي، 
وإعـــداد البيانات واســـتطاعات الرأي، 
ولقاء الشخصيات المؤثرة في الدائرة، 
إلى جانب أهمية محاولة إيجاد حلول 
عملية وواقعية لهذه المشكات، وعدم 

يســـتطيع  ال  التـــي  بالوعـــود  االلتـــزام 
المرشـــح االلتـــزام بهـــا أو تحقيقها في 

حال فوزه.
وخـــال الـــدورة التـــي شـــهدت تفاعـــا 
كبيرا من المشـــاركين، طـــرح مجموعة 
منهـــم عـــددا مـــن األفـــكار والتصورات 
عـــن الدوائـــر االنتخابيـــة، إلـــى جانـــب 
طرح األســـئلة واالستفسارات الخاصة 

بتحليـــل الدوائـــر االنتخابيـــة، كمـــا تـــم 
مناقشـــة أثـــر وأهميـــة تحليـــل الدوائر 
وحظـــوظ  فـــرص  علـــى  االنتخابيـــة 

المرشحين بالفوز.
يذكر أن النســـخة الثانيـــة من البرنامج 
الوطنـــي لانتخابـــات النيابية والبلدية 
التمهيديـــة،  مراحـــل،  أربـــع  تتضمـــن 
والشـــاملة، والتخصصيـــة والتوعويـــة، 
وتهـــدف جميعها إلى تدريـــب وتوعية 
المرشحين والفرق االنتخابية بالعملية 
االنتخابيـــة بشـــكل متخصـــص، إعداد 
مرشـــح مميز فـــي التعاطـــي اإليجابي 
مـــع العمل االنتخابـــي وإدارة الحمات 
شـــفافية  وتعزيـــز  دعـــم  االنتخابيـــة، 
توعيـــة  االنتخابيـــة،  العمليـــة  ونزاهـــة 
المشـــاركة  علـــى  المواطنيـــن  وحـــث 
فـــي صناعـــة  االنتخابيـــة والمســـاهمة 

القرار السياسي.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

“التنمية 
السياسية” ترسم 
إستراتيجية الفوز 
بمقاعد البرلمان

المانع: التراخي يعيدنا للخلف... “واصلوا بحذر”
ــتــطــعــيــم ــي ال ــق ــل ــت ــا الـــجـــمـــيـــع ل ــ ــي ــ داع

قـــال وكيل وزارة الصحـــة عضو الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونا وليد المانـــع إن نجاح الجهود 
الوطنيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا تتطلـــب اســـتمرار 
الوعي المجتمعي، واإلحســـاس بالمسؤولية الوطنية من 

أجل الحفاظ على صحة وسامة الجميع.
ووجه “المانع” بضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بعزم 
ومســـؤولية لتطبيق كافة اإلجـــراءات االحترازية، حيث 
يتطلب من الجميع اآلن “المواصلة بحذر”. مؤكًدا أهمية 
االلتـــزام بجميـــع القـــرارات الصادرة مـــن الفريق الوطني 
يتســـبب  ال  حتـــى  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
االســـتهتار والتراخـــي فـــي تعريـــض المجتمـــع للخطـــر، 

والرجوع للخلف وارتفاع األعداد مجدًدا.
وأشـــار وكيـــل وزارة الصحـــة إلـــى أن التســـاهل في هذه 
المرحلـــة يهـــدد صحـــة وســـامة الجميـــع، ويجـــب الحد 
من انتشـــار الفيروس، والتقيـــد بالتعليمات واإلجراءات 

االحترازيـــة التـــي صـــدرت طـــوال مراحـــل التعامـــل مع 
الفيـــروس مـــن الجهـــات الرســـمية ذات العاقـــة، والتـــي 
وضعت عـــدًدا من التدابيـــر االحترازية على مســـتويات 

شاملة.
من جانب آخر أكد وكيل وزارة الصحة مأمونية وفاعلية 
التطعيـــم نظـــًرا الجتيـــازه مراحـــل االختبـــار المختلفـــة 
والتأكـــد مـــن حـــدوث اســـتجابة مناعية قوية وأجســـام 
مضـــادة مســـتمرة، مبيًنا بـــأن مملكة البحريـــن من أوائل 
الدول التي حصلت على التطعيمات المستوفية لمعايير 
الفعاليـــة واألمـــان، وبأن عملية أخذ التطعيم تســـير على 
قدم وســـاق وبكل ساســـة، داعًيـــا الجميع إلـــى المبادرة 

بأخذ التطعيمات التي ستوفر الحماية ضد الفيروس.
بكافـــة  االلتـــزام  مواصلـــة  أهميـــة  علـــى  كذلـــك  وشـــدد 
اإلجـــراءات االحترازيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونا عبر 
الواحـــدة  التجمعـــات علـــى األســـرة  اســـتمرار اختصـــار 
فـــي المنـــزل والمحيـــط االجتماعـــي في النطـــاق المعتاد 
والمحدود، واألماكن الخارجيـــة المفتوحة بدل المغلقة، 

وهـــو األمر الذي سيســـهم إلى جانـــب التدابيـــر الوقائية 
األخـــرى فـــي الحفاظ علـــى صحـــة وســـامة المواطنين 
والمقيميـــن خاصة في ظل المســـتجدات التي تشـــهدها 
بعـــض الدول والتي تتم متابعة تطوراتها بشـــكل مكثف 
مـــن قبـــل الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 

كورونا.

المنامة - وزارة الصحة

إبراهيم النهام

المنامة - النيابة العامة

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهات العامة أن المحكمة أمرت 
مقهـــى  صاحـــب  المتهـــم  بتغريـــم 
والتدابيـــر  لإلجـــراءات  مخالـــف 
االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار فيروس 
وقـــدره  مبلـــغ  المســـتجد  كورونـــا 
ألفين دينار، الذي تم إحالته صباح 

امس.
وأشـــار رئيـــس النيابـــة أن النيابـــة 
العامـــة قـــد تلقـــت باًغا مـــن إدارة 

الصحة العامة بشـــأن رصد المقهى 
بعدم التزامه باإلجراءات والتدابير 
االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار فيروس 
كورونـــا، إذ اســـتقبل عـــدد أكثر من 
6 أشـــخاص علـــى طاولـــة واحـــدة، 
مـــن   %  50 نســـبته  مـــا  وتجـــاوز 
الطاقـــة االســـتيعابية للطاولة، فتم 
إغـــاق المقهـــى إدارًيا، وقـــد أمرت 
بإحالـــة المتهـــم للمحكمـــة الجنائية 

والتي أصدرت حكمها المتقدم.

تغريم صاحب مقهى مخالف ألَفي دينار

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين الهجـــوم اإلرهابي الذي 
فـــي  للفحـــم  منجًمـــا  اســـتهدف 
بجمهوريـــة  بلوشســـتان  إقليـــم 
باكســـتان اإلســـامية الصديقـــة، 
الـــذي أســـفر عـــن مقتـــل وإصابة 
األبريـــاء،  المدنييـــن  مـــن  عـــدد 
التعـــازي  صـــادق  عـــن  معربـــة 
وذوي  ألهالـــي  والمواســـاة 

بالشـــفاء  وتمنياتهـــا  الضحايـــا، 
العاجـــل لجميـــع المصابين جراء 

هذا العمل اإلرهابي الجبان.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن 
مملكـــة البحريـــن مـــع جمهوريـــة 
مجـــددة  اإلســـامية،  باكســـتان 
موقـــف مملكـــة البحريـــن الثابت 
لكافـــة أشـــكال  الرافـــض بشـــدة 

العنف والتطرف واإلرهاب.

البحرين تدين الهجوم على منجم 
للفحم في باكستان

زينب عبداألميرخالد بوعنق إبراهيم النفيعيعبدالرزاق حطاب حمد الكوهجيمحمد بو حمود
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^شــكا موظــف بقســم مختبــر الــدم ألعضــاء لجنــة التحقيق 
البرلمانيــة بشــأن الخدمــات الطبيــة مــن تأخــر ديــوان الخدمــة 
المدنيــة فــي تصحيــح وضعه المهني، إذ يعمل فنيــا بمختبر الدم، 

ولكن مسماه الوظيفي مساعد الخدمات الطبية.

وقـــال الموظف للنواب: كلنا نعمل على الـــكادر الوظيفي االعتيادي 
وليس على الكادر التخصصي، وبالرغم من أهمية وظيفتي إال أنني 
أعمل بمســـمى ال يتناســـب مع وظيفتي. وأشـــار إلى أنه كان يتعين 
تصحيح مســـماه الوظيفـــي ليكون فني ســـحب دم بالمختبر، ولكن 
اشـــتراطات هذه الوظيفة نيل الدبلوم وهو خريج الثانوية العامة. 
وتابـــع: المســـؤولون بوزارة الصحة يبلون بالء حســـنا في التواصل 

مع الديوان؛ للوصول إلى نتيجة مرضية بشأن هذا الموضوع.

موظف مختبر الدم: “الخدمة” 
رفض تعديل وضعي

ال تباعد اجتماعيا بمبنى الفاتح.. اكتظاظ وتكدس

آل عباس: أطباء ال يلتزمون بمواعيدهم مع المرضى

ساعة النتظار تحضير دواء طفل مريض بالكلى

االجتماعي التباعد  تطبيق  تراعي  ال  “الصحة”  العشيري: 

المواطنـــون يتفاعلـــون مـــع أعضـــاء لجنـــة التحقيـــق

ـــلمانية ـــة الس ـــة بصيدلي ـــي الخدم ـــدد موظف ـــة ع قل

^انتقـــد رئيـــس لجنـــة التحقيـــق البرلمانيـــة بشـــأن 
الخدمـــات الطبية هشـــام العشـــيري عـــدم تطبيق قواعد 
المرضـــى  انتظـــار  ببعـــض مواقـــع  التباعـــد االجتماعـــي 

خصوصا بعيادات مبنى الفاتح ومواقع أخرى.
وأشـــار لوجـــود تكـــدس كبير بقاعـــات االنتظـــار في هذا 
المبنـــى، والـــوزارة ال تراعي تطبيـــق التباعد االجتماعي، 
وهـــي األولـــى بتطبيـــق هذه القواعـــد بصرامـــة. واقترح 
تطبيق آلية مناســـبة لترتيب قدوم المرضى لمواعيدهم 

بالمبنى؛ لتجنب االزدحام والتكدس.

^الحظـــت “البـــالد” بأن زيـــارة أعضاء لجنـــة التحقيق 
البرلمانية بشـــأن الخدمات الطبية حظيت بتفاعل كبير من 
قبـــل المواطنين المتواجديـــن بمرافق مجمع الســـلمانية، إذ 
تفاعل المواطنون مع تســـاؤالت النواب عن أبرز المشكالت 
الشـــخصية  البيانـــات  النـــواب  ودّون  يواجهونهـــا.  التـــي 
للمتضرريـــن والمعلومـــات والمشـــاهدات إلدراجهـــا بتقريـــر 
اللجنـــة. وتركـــزت أبـــرز مشـــكالت المواطنيـــن فـــي طابـــور 

انتظار الدخول على عيادات األطباء.
وقـــال النائـــب عمـــار آل عباس إن قســـم طوارئ الســـلمانية 

يعانـــي فيـــه المريض مـــن االنتظار لمدة طويلة، ســـواء عند 
التسجيل أو تصنيف المرضى أو إحالتهم للمعاينة.

وأضـــاف: انتظـــار الطبيـــب يعتبـــر أســـوأ مراحـــل االنتظـــار، 
إذ ينتظـــر المريـــض ســـاعات طويلـــة. ونقل عـــن المواطنين 
وجـــود حالـــة اســـتياء من مشـــكلة التأخـــر بإدخالهـــم لغرفة 
األطبـــاء، وأن المواطنيـــن ينتظرون بالممـــرات دون تطبيق 
التباعـــد االجتماعي. وأكد انتفاء خصوصية بعض المرضى 
الموجودين بطوارئ السلمانية، إذ إن عدد المرضى أكبر من 
الطاقة االســـتيعابية للقســـم. ولفت إلى عـــدم دقة المواعيد 

المعطـــاة للمرضـــى، وبعـــض األطبـــاء ال يلتزمـــون بالتواجد 
بالوقـــت المعطـــى للمرضـــى مـــا يســـبب تكـــدس المرضـــى. 
وقال إن بعض مرافق مجمع الســـلمانية لم تنتقل للخدمات 
الرقميـــة ومـــازال التـــداول ورقيـــا بيـــن عديد مـــن اإلدارات 
بمجمع الســـلمانية. ولفت إلى وجود 4 موظفين فقط لحجز 

المواعيد أمام عدد ضخم من المرضى.

^انتقد ولي أمر طفل مريض بمرض مزمن )الكلى( 
تأخـــر اســـتالمه دواء ابنـــه، والـــذي يســـتغرق تحضيره 
واســـتالمه قرابـــة ســـاعة. وبيـــن أنـــه غير مســـتفيد من 
خدمة توصيـــل األدوية؛ ألن الدواء الـــذي يأخذه لفلذة 
كبـــده يجـــري تحضيـــره بالصيدليـــة وليس مـــن األنواع 

الجاهزة المعلبة.

وســـأل النائب فاضل الســـواد المواطن عن أبرز مشـــكلة 
يواجهها عند زيارته لمجمع السلمانية، ورد المواطن أنه 
يأتي للمجمع كل يوم أحد أســـبوعيا رفقة ابنه، ويشـــهد 

المكان زحمة شديدة من زوار المجمع.
وانتقـــد قلة عدد موظفـــي الخدمة بالصيدلية والذين ال 

يستوعب عددهم حجم عدد المرتادين للصيدلية.

تكدسال تباعد اجتماعي

مريض جالس بالممر

انتظار بالممرات

^ونقل أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية 
بشـــأن الخدمـــات الطبيـــة للموظفيـــن بعيادة 
المواعيـــد  إعطـــاء  تأخـــر  مشـــكلة  األســـنان 

للمرضى.
وقـــال الموظفـــون ألعضـــاء اللجنـــة إن نظام 
بالفتـــرة  تطويـــرا  شـــهد  المواعيـــد  تحديـــد 
الماضية، ويجـــري إعطاء الحـــاالت المرضية 
مواعيد ســـريعة وبفترة قريبة، بينما مواعيد 
الحاالت غير المســـتعجلة قد تســـتغرق أشهرا 

وال تصل إلى سنة.

 مواعيد األسنان 
ألشهر وأقل من سنة

الموظف متحدثا ألعضاء لجنة التحقيق

النواب خالل جولتهم بمجمع السلمانية

يأتي المواطن للصيدلية كل يوم أحد أسبوعيا رفقة ابنه
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البرلمان يخص “^” 
بمرافقة لجنة تحقيق 

 الخدمات الطبية 
لـ “السلمانية”

رافقت صحيفة البـــالد زيارة ميدانية 
بشـــأن  البرلمانيـــة  التحقيـــق  للجنـــة 
الخدمـــات الطبيـــة لمجمع الســـلمانية 

الطبية.

وخّصت قيـــادة اللجنة صحيفة البالد 
بهـــذه الزيـــارة، والتـــي تعتبـــر األولـــى 
مـــن نوعهـــا ببرلمـــان 2018، والثانيـــة 
للصحيفـــة بعـــد زيـــارة ســـابقة نفذتها 

رفقة نواب من برلمـــان 2014 أعضاء 
بجـــودة  برلمانيـــة  تحقيـــق  بلجنـــة 

الخدمات الصحية في فبراير 2017.
وتشكر “البالد” رئيسة مجلس النواب 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، ورئيس 

العشـــيري،  هشـــام  التحقيـــق  لجنـــة 
الصالـــح،  فائقـــة  الصحـــة  ووزيـــرة 
للمستشـــفيات  التنفيـــذي  والرئيـــس 
الحكوميـــة أحمد األنصـــاري؛ لتذليلهم 

مهام عدسة “البالد” أثناء الزيارة.

وأقـــر مجلـــس النـــواب تشـــكيل لجنة 
الخدمـــات  بشـــأن  برلمانيـــة  تحقيـــق 
الطبية المقدمة من وزارة الصحة في 

شهر نوفمبر 2020.
ويرأس اللجنة النائب هشام العشيري. 

وأعضـــاء اللجنة هم: علي إســـحاقي، 
عمـــار البنـــاي، عمـــار حســـين عبـــاس، 
فاضل الســـواد، محمد العباسي، حمد 
الكوهجي، زينب عبداألمير، معصومة 

عبدالرحيم، يوسف زينل.

راشد الغائب | تصوير: رسول الحجيري

^أمضى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن 
الخدمات الطبية وقتا مع الموظفين بداخل صيدلية 
الســـلمانية. ونقـــل النـــواب للموظفيـــن أبـــرز شـــكاوى 
المواطنيـــن من تأخر اســـتالمهم األدوية األساســـية. 
وتركزت إجابات الموظفين بتوفر األدوية األساسية 
بشـــكل مســـتمر، ولكن قد يتأخر توفـــر بعض األدوية 

غير األساسية لمرضى األمراض المزمنة بسبب تأخر 
استالمها.

واستفســـر رئيس اللجنة هشـــام العشـــيري من سبب 
عـــدم إخطـــار إدارة الصيدليـــة إلدارة المعنية بوزارة 
الصحة عن قرب نفاد كمية األدوية المهمة، ومن بين 
ذلـــك فيتامين “د”، والذي يعتبر دواء مهما وضروريا. 

وردت الموظفـــة المعنيـــة بالصيدليـــة على العشـــيري 
بأنه يجري التواصل مع إدارة المخازن بشـــكل دوري 
ومســـتمر عن قرب نفاد كميات بعض األدوية المهمة. 
وقالـــت: تجـــاوب إدارة المخـــازن جيد مـــع الصيدلية 
لتوفيـــر األدويـــة، ولكـــن قد يكون ســـبب تأخـــر توفر 
الدواء مـــن قبل مورد الدواء وليـــس اإلدارة المعنية 

بالـــوزارة. وذكـــر موظفون ألعضـــاء اللجنة بـــأن أبرز 
مشـــكلة تعانيها الصيدلية قلة عدد الموارد البشـــرية. 
وتحـــدث النائب عمار آل عبـــاس عن انتظار المرضى 
لمدة ســـاعة للحصـــول علـــى األدوية مـــن الصيدلية، 
وبعـــد انتظـــار طويل يبلغـــه موظـــف الصيدلية بعدم 
توفر الدواء الذي مكث فترة طويلة للحصول عليه.

إسحاقي وموظفة بالصيدلية“كونتر” أمام الصيدلية لتوصيل األدوية للبيتكادر الصيدلية قليلالعشيري يستفسر من الموظفات بالصيدليةموظفات بالصيدلية

نفاد فيتامين “د” وأدوية أساسية من صيدلية “السلمانية”

تأخر األدوية 
قد يكون من 

الموردين

العشيري بصيدلية 
“السلمانية”

موعدي بعيادة الباطنية بعد سنة

لجنـــة  رئيـــس  ^أصغـــى 
بشـــأن  البرلمانيـــة  التحقيـــق 
هشـــام  الطبيـــة  الخدمـــات 
مواطـــن  لمالحظـــات  العشـــيري 
بعيادة الباطنية. وعّدد المواطن 
مالحظاتـــه للعشـــيري وأبرزهـــا: 
االزدحـــام وتأخـــر المواعيـــد، إذ 
ينتظـــر موعـــده إلجـــراء عمليـــة 
منظـــار بعـــد ســـنة. وأشـــار لعدم 
وقّيـــد  األدويـــة.  بعـــض  وجـــود 
الرقـــم  إســـحاقي  علـــي  النائـــب 
وبياناتـــه  للمواطـــن  الشـــخصي 

الشخصية. وخالل زيارة النائب 
عمـــار آل عباس لقســـم األطفال 
بمجمـــع الســـلمانية، انتقد وجود 
كرســـي مرافـــق المريـــض ممزقا 
إلى جانب سرير تنويم األطفال، 

وقال أن ذلك أمر غير معقول.

كرسي مرافق الطفل المريض ممزق

كرسي مرافق 
الطفل المريض 

ممزق
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