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 á«°†b »a º``μëdG  ..Ωƒ«dG
á````«`fÉ`ª`∏`°ù`dG ΩCGƒ```J IÉ```ah
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

ô£b »a ø«aƒbƒªdG øY êGôaEÓd áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJÉH ¬«LƒJ
á°Vƒaôe º¡≤ëH äGRhÉéàdGh ..ájƒdhCG ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh øeCG :AGQRƒdG ¢ù∏ée

 øjôëÑdG ≈dEG »ª``°SQ óah ∫É``°SQE’ ájô£≤dG É¡Jô«¶f ƒ``YóJ zá``«LQÉîdG{

٪100 á``Ñ°ùæH ádhó∏d á``cƒ∏ªe á``cô°T ≈``dEG äGQOÉ``°U ácô°T π``jƒëJ

Ó©dG ¿É«Ñd Gò«ØæJ ø``jó∏ÑdG ø«H á≤∏©ªdG ÉjÉ``°†≤dG åëÑd ø«àæéd π«μ``°ûJ

 …CG  áeÉbEG  ™``æe :á``MÉ«°ùdG
 »``a  ìGô``aCG  hCG  äÉ``©ªéJ
ôNBG QÉ©°TEG ≈``àM ¥OÉ``æØdG

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 ¢VQÉ©ªdGh  áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  âÑWÉN
 É¡≤aGôeh  á«MÉ«°ùdG  äBÉ°ûæªdGh  ¥OÉæØdG  ™«ªL
 »a  ¢SGôYCG  hCG  ìGôaCG  hCG  äÉ©ªéJ  …CG  áeÉbEG  ™æªH
 ,ôNBG  QÉ©°TEG  ≈àM  ä’É°üdGh  ºYÉ£ªdGh  ¥OÉæØdG
 IôàØdG  »a ÉfhQƒc ä’ÉM OóY IOÉjR ÖÑ°ùH  ∂dPh

.Iô«NC’G
 ≥aGôªdG  IQGOEG  øY  QOÉ°üdG  ¿É«ÑdG  »a  AÉ`̀Lh
 ¥OÉ`̀æ`̀Ø`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ≈````dEG{ :á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG äÉ``eó``î``dGh
 ≈`̀dEG  GOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  É`̀¡`̀≤`̀aGô`̀eh  á«MÉ«°ùdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dGh
 Éeh  2018  áæ°ùd  34  º`̀bQ  áeÉ©dG  áë°üdG  ¿ƒfÉb
 ájQÉ°ùdG ¢VGôeC’G áëaÉμªd äGAGôLEG øe ¬æª°†àj
 ™æeh AGƒ`̀à`̀M’ IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG á`̀ jQGRƒ`̀ dG äGQGô``̀≤``̀dGh
 äÉ«°UƒJh  äÉ¡«LƒJh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
 äÉ«£©e ¬«°†à≤J Éªd É≤ahh ,(19 ó«aƒc) óéà°ùªdG
 äBÉ°ûæªdG  ™«ªL  ≈∏Y  ,á«dÉëdG  á«ë°üdG  ±hô¶dG
 øe OQh ÉªH ΩGõàd’G É¡≤aGôeh á«bóæØdGh á«MÉ«°ùdG
 É¡æe ,á∏°üdG  äGP ájQGRƒdG  äGQGô≤dG  »a äÉª«∏©J
 ¢SGôYCG  hCG  ä’ÉØàMG  hCG  äÉ©ªéJ  …CG  áeÉbEG  ΩóY
 äÉYÉ≤dGh  ºYÉ£ªdGh  ¥OÉæØdG  »`̀a  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀e  hCG
 áMƒàØªdG  äÉÑ°SÉæªdG  QhO  ™«ªLh  ä’É`̀°`̀ü`̀dGh

.zôNBG QÉ©°TEG ≈àM ∂dPh á≤∏¨ªdGh

 ájÉªëd  áãjóM  ø``eCG  Iõ¡LCG
zá«fÉª∏°ùdG{  á``jhOCG  ¿hõîe

 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ∞`̀°`̀û`̀c
 øY  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  óªëe  óªMCG  QƒàcódG  á«eƒμëdG
 á«dó«°üdÉH  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ø«°ùëJ  ò«ØæJ  AóH

.»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«°ù«FôdG
 õjõ©J ájôjƒ£àdG á£îdG ¬àæª°†J Ée ø«H øe
 øeCG  Iõ¡LCG  ∫Éª©à°SÉH  á`̀jhOC’G  ¿hõîªd  ájÉªëdG
 ΩóYh  É¡æjõîJh  á``̀jhOC’G  áeÓ°S  ¿Éª°†d  áãjóM
 äGô«eÉch QGòfEG ΩÉ¶f â«ÑãJ ºJ PEG ,É¡dÉª©à°SG Aƒ°S
 »μ«JÉeƒJhCG øeCG ΩÉ¶f â«ÑãJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áÑbGôe
 áÑbGôªd  á«dó«°üdÉH  á°UÉîdG  ∫ƒNódG  äÉHGƒH  óæY

.áeóîdG IOƒL ¿Éª°Vh πª©dG ô«°S

(4¢U π«°UÉØàdG)

 IQGOE’G QGô≤H ÖMôJ øjôëÑdG
 áYÉªL  ∞``«æ°üJ  á``«μjôeC’G
á`«HÉgQEG  á``ª`¶æe »```Kƒ`ëdG

 á«μjôeC’G IQGOE’G QGô≤H øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âÑMQ
 ≈∏Y  É¡JGOÉ«b  ™°Vhh  ,á«HÉgQEG  áª¶æe  »KƒëdG  áYÉªL  ∞«æ°üJ
 äÉcÉ¡àfÓd óM ™°Vƒd ájQhô°V Iƒ£N ÉgQÉÑàYÉH ,ÜÉgQE’G áªFÉb
 á¡LGƒeh  ,≥«≤°ûdG  »æª«dG  Ö©°ûdG  ó°V  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Iô«£îdG
 á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G  áYõYR  ≈∏Y  ôªà°ùªdG  ÉgQGô°UEG

.É¡ªYój …òdG »fGôjE’G ΩÉ¶ædG IóæLC’ G kò«ØæJ
 É¡dòÑJ  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édÉH  á«LQÉîdG  IQGRh  äOÉ`̀°`̀TCGh
 QGô≤à°S’Gh øeC’G ÜÉÑàà°SG πLCG øe ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
 ¬JÉª«¶æJh  ÜÉ``̀gQE’G  áHQÉëeh  ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »`̀a  ΩÓ°ùdGh
 »KƒëdG É«°û«∏e ∞«æ°üJ QGô≤d á¨dÉÑdG á«ªgC’G äócCGh ,áaô£àªdG
 äGAGô``̀LEG  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  PÉîJG  IQhô`̀°`̀Vh  ,á«HÉgQEG  áª¶æe
 øe  ¬ÑμJôJ  É`̀e  ÖÑ°ùH  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  áYÉªédG  √ò`̀g  √ÉéJ  á∏KÉªe
 áMÓªdG ójó¡Jh QGƒédG ∫hOh »æª«dG Ö©°ûdG ≈∏Y áªKBG äGAGóàYG
 ≈dEG  π°UƒàdG  ≈dEG  áaOÉ¡dG  Oƒ¡édG πc á∏bôY É¡à∏°UGƒeh ,á«dhódG
 É¡JóMh  á«æª«dG  ájQƒ¡ªé∏d  ßØëj  »°SÉ«°S  π`̀Mh  º`̀FGO  ΩÓ°S

.É¡«°VGQCG áeÓ°Sh

 íÑ°üàd ≈``©°ù`J zÉ```Ñ`dCG{
Ωƒ`«`æªdCÓd ∫hC’G èàæªdG

 »∏Y (ÉÑdCG) øjôëÑdG Ωƒ«æªdCG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∞°ûc
 äÉ«dÉ©a ≈dhCG ∫ÓN ∂dPh ,ácô°ûdG º«bh áª¡eh ájDhQ øY »dÉ≤ÑdG

.ø«æK’G ¢ùeCG äó≤Y »àdGh 2021 ΩÉ©d …ƒæ°ùdG ¢ù∏éªdG
 ∫hC’G èàæªdG íÑ°üJ ¿CÉH ô°ûÑJ IójóédG zÉÑdCG{ ájDhQ ¿EG ∫Ébh
 áæWGƒe  ácô°ûc  ≈©°ùJ  ¿CG  É¡àª¡eh  ,áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd  Ωƒ«æªdCÓd
 ™ªàéªdGh á«æ©ªdG ±GôWC’G ™«ªéd á«≤«≤ëdG áª«≤dG ≥∏îd ádhDƒ°ùe
 πª©dGh ,AGô°†Nh áæeBG πªY áÄ«H »a á∏ãªàªdG É¡ª«bh É¡dƒM øe
 ,õ«ªàdG ƒëf »©°ùdGh ,πª©dG äÉ«bÓNCÉH ΩGõàd’Gh ,óMGh ≥jôØc
 áeÓ°ùdG ÉgQƒëe ácô°û∏d IójóL áÑ≤ëH ,äÉ«∏ª©dG »a áfhôªdGh

.áeGóà°S’Gh áªcƒëdGh …ô°ûÑdG ô°üæ©dG ôjƒ£Jh
 ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¿ÓYEG á«MÉààa’G á°ù∏édG äó¡°Th
 ,áeÓ°ùdG »a õ«ªàdG »a πãªàJh ,2021 ΩÉ©d ácô°ûdG ±GógCG zÉÑdCG{
 Iô¶ædGh ,(ójóédG á«∏«¨°ûàdG ∞«dÉμàdG ¢†ØN èeÉfôH) ádÉ°üëdGh

.ájƒ≤dG IOƒ©dG øY kÓ°†a á«∏Ñ≤à°ùªdG
 2020  ΩÉY  çGó`̀MCG  ô««¨J  ÉfQhó≤ªH  ¢ù«d  :»dÉ≤ÑdG  ±É°VCGh
 ácô°ûc  ø°ùëàdGh  iƒbCG  πμ°ûH  IOƒ©∏d  É¡æe  º∏©àdG  Éææμªj  øμdh
 ∫ÓN øe πeCÉf  ,ójóédG  ΩÉ©dG  ájGóH  ™eh .AGƒ°S óM ≈∏Y OGôaCGh
 ™«ªéd  G kõ«ªe  2021  ΩÉ`̀Y  π©éf  ¿CG  2021  ΩÉ©d  ÉæaGógCG  ìô`̀W

.ÉædƒM øe »∏ëªdG ™ªàéªdGh á«æ©ªdG ±GôWC’G

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

:»YÉ°ùdG óª Öàc
 ÜÓ£dGh  Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  øe  %57  ¿CG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ¬JóYCG  …CGô∏d  ´Ó£à°SG  ô¡XCG

 .(iƒà°ùªdG ¿hO) ó©oH øY º«∏©àdG áHôéJ ¿hôÑà©j
 º«∏©àdG áHôéJ »a πcÉ°ûªdG øe ô«ãμdG ¿ƒ¡LGƒj º¡fEG ´Ó£à°S’G »a ¿ƒcQÉ°ûªdG ∫Ébh
 øY Ó°†a ,á∏jƒW äGôàa áHGƒÑdG ∫ƒNO øe ÜÓ£dG øμªJ ΩóYh á«æ≤J πcÉ°ûe É¡æe ,ó©oH øY
 ∫GƒW  ÜÓ£dG  ™e  ø°ù∏éj  ¿CG  ≈dEG  ¢UÉN  πμ°ûH  äÉ¡eC’G  QGô£°VGh  áeó≤ªdG  OGƒªdG  OƒªL
 øμªj Ée ∑Éæg ¿EG GƒdÉbh .É¡FÉæHC’ É¡Mô°T ó«©J »c ¢ShQódG »g ÖYƒà°ùJ ¿CG »a ÓeCG âbƒdG
 »a  øjRÉàªe  GƒfÉc  ºgAÉæHCG  ¿EGh  ,ÖdÉ£dGh  º∏©ªdG  ø«H  π°UGƒàdG  »a  Iô«Ñc  Iƒéa  √QÉÑàYG
 ó≤àfG  Éª«a  ,»fhôàμdE’G  ¢ùjQóàdÉH  Gô«ãc  ºgGƒà°ùe  ¢†ØîfG  øμdh  ,…OÉ©dG  ¢ùjQóàdG  ΩÉ¶f
 QƒeC’G AÉ«dhCG ócCGh .á«æ≤àdG πcÉ°ûªdG QGôμJh ¢SQGóªdG »a âfôàfE’G äÉμÑ°T IOƒL ¢†©ÑdG

 .πcÉ°ûªdG √òg IóM øe ∞Øîj Ée ƒg ø«ª∏©ªdG ¿hÉ©J ¿CG
 á«ÑjQóàdG èeGôÑdG º¡°ü≤æJh ø«¡FÉJ ¬Ñ°T º¡fCÉH º¡©°Vh ¿ƒ°SQóe ∞°Uh ôNBG ÖfÉL øe
 áHÉéà°SG áÑ°ùf ¿CGh ,ÜÓ£dG º««≤àd áë°VGh äÉ«dBG ÜÉ«Z øe ¿ƒfÉ©j º¡fCG øjócDƒe ,áª¶æªdG
 ∫É°üJ’G ≈dEG  ø«°SQóªdG  ô£°†j Éªe ,%20 ¿É«MC’G øe ô«ãc »a ió©àJ ’ á£°ûfCÓd ÜÓ£dG

.á©HÉàª∏d ÜÓ£dG øe äÉÄªdG QƒeCG AÉ«dhCÉH ô°TÉÑªdG
 ô«Z  É¡fCG  øjócDƒe  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  »a  OGƒªdG  iƒàëe  OƒªL  øe  ¿ƒª∏©e  ≈μà°TGh
 ¢SQóª∏d ¬«a íª°ùj ’ …òdG âbƒdG »a ,ÖdÉ£dG øgP ≈dEG  Üƒ∏£ªdG iƒàëªdG ∫É°üjE’ á«aÉc
 Iõ¡LCG ¿EG ¿hôNBG ∫Éb Éª«a ,á«aÉμdG á«ë«°VƒàdG πFÉ°SƒdG QÉμàHGh IóYÉ°ùªdG OGƒªdG áaÉ°VEÉH
 πμ°ûdÉH  πª©J  ’h  äGƒæ°S  â°S  ≈∏Y  ÉgôªY  ójõj  ¢SQGóªdG  äGQGOEG  ÉgôaƒJ  »àdG  ÜƒàHÓdG

.á°UÉîdG º¡Jõ¡LCG ΩGóîà°SG ≈dEG ºgô£°†j Éªe ,Ö°SÉæªdG

(11¢U π«°UÉØàdG)

 â¡Lh É¡fCG á«LQÉîdG IQGRh âæ∏YCG
 ô£b  á``̀dhO  »`̀a  á«LQÉîdG  IQGRh  ≈``̀dEG
 áμ∏ªe ≈`̀ dEG  »ª°SQ ó`̀ah ∫É`̀°`̀SQE’  Iƒ`̀YO
 AóÑd  ,øμªe  â`̀bh  Üô``̀bCG  »`̀a  øjôëÑdG
 ∫É«M ø«ÑfÉédG ø«H á«FÉæãdG äÉãMÉÑªdG

 ø«H  á≤∏©ªdG  äÉYƒ°VƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG
 Ó©dG ¿É«H ¬«∏Y ¢üf Éªd Ó«©ØJ ,øjó∏ÑdG
 ø«©HQC’Gh ájOÉëdG IQhódG øY QOÉ°üdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 áμ∏ªªdÉH  Ó©dG  á¶aÉëe »a äó≤Y »àdG

 ±GógC’G ≈dEG ’ƒ°Uh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 Éªd  É¡≤«≤ëJ  ≈dEG  íª£f  »àdG{  á«eÉ°ùdG
 ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  »æWGƒªd  ô«îdG  ¬«a
 »é«∏îdG  π`̀ª`̀©`̀ dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e  õ``jõ``©``Jh

 .z∑ôà°ûªdG

 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CÉH IƒYódG äOÉaCGh
 á©HÉàª∏d  á`̀æ`̀é`̀d)  ø«àæéd  â∏μ°T  ó`̀ b
 ¬«∏Y  ¢üf  Éªd  É≤ah  ,(á«fƒfÉb  áæédh

.Ó©dG ¿É«H
(2¢U π«°UÉØàdG)

zá«ª«∏©àdG áHGƒÑdG{ ø``Y ø«°VGQ ô«Z ø«æWGƒªdG ø``e ٪57

 Ωƒ∏Y áÄ«g á«©ÑJ π≤æH »μ∏e Ωƒ°Sôe
≈∏YC’G ´ÉaódG  ¢ù∏ée ≈dEG  AÉ°†ØdG

 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  á«©ÑJ  π≤æH  2021  áæ°ùd  (2)  ºbQ  Ωƒ°Sôe  ióØªdG  OÓÑdG
 πëJ Éªc ,(AGQRƒdG ¢ù∏ée) πëe ≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée ≈dEG AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d
 ÉªæjCG  (ôjRƒdG)  áª∏c  πëe  (≈∏YC’G  ´ÉaódG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G)  IQÉÑY
 á«æWƒdG áÄ«¡dG º«¶æJh AÉ°ûfEÉH 2014 áæ°ùd (11) ºbQ Ωƒ°SôªdG »a äOQh

.AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d
 Éª«a πc AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏Y ¬fCÉH Ωƒ°SôªdG »°†≤jh
 ïjQÉàd  »dÉàdG  Ωƒ«dG  øe  ¬H  πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG  Gòg  ΩÉμMCG  ò«ØæJ  ¬°üîj

.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf
(2¢U π«°UÉØàdG)

 á«∏NGódG  IQGRh  É¡JòîJG  »àdG  äGAGô````LE’G  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ™HÉJ
 AGôL  º¡°†jƒ©Jh  ø««æjôëÑdG  IQÉëÑdG  ≈∏Y  â©bh  »àdG  QGô°VC’G  ô°üëd
 øeCG  ¿CG  ¢ù∏éªdG  GócDƒe  ,ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  É¡JòîJG  »àdG  äGAGô``̀LE’G
 ¬Lhh  ,á°Vƒaôe  º¡≤ëH  äGRhÉéJ  …CGh  ,ájƒdhCG  º¡àeÓ°Sh  ø«æWGƒªdG
 ™«ªL øY êGôaEÓd áeRÓdG äGAGôLE’G πc PÉîJÉH á«∏NGódG IQGRh ¢ù∏éªdG

.ô£b ádhO »a ø«aƒbƒªdG ø«æWGƒªdG
 óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¢SDhôJ  ∫ÓN ∂dP  AÉL
 ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G ´ÉªàL’G AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG AGQRƒdG
 IOÉ«≤H  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  CÉægh
 »dhh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N
 ìÉéæH  Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  √ó¡Y
 ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ø«©HQC’Gh ájOÉëdG IQhódG ´ÉªàLG
 QhóH  ¢ù∏éªdG  Égƒæe  ,GôNDƒe  áμ∏ªªdG  ¬àaÉ°†à°SG  …òdG  á«Hô©dG  è«∏îdG
 ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dG  ôjƒ£J »a á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 CÉæg Éªc ,»é«∏îdG QGô≤à°S’Gh øeC’Gh á«ªæàdG õjõ©J ≈∏Y ºFGódG É¡°UôMh
 »a zøj’ GP{ ´hô°ûe ¥ÓWEÉH á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¢ù∏éªdG
 ôjƒ£àdG  äGƒ£N  QÉWEG  »a  »JCÉJ  ájƒªæJ  á«Yƒf  á∏≤f  πμ°ûj  …òdGh  Ωƒ«f
 ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN IOÉ«≤H á≤«≤°ûdG áμ∏ªªdG Égó¡°ûJ »àdG áYQÉ°ùàªdG

.√ó¡Y »dhh
 »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  á©°SƒJ  ´hô°ûe  á«ªgCG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ócCGh
 äÉeóî∏d  á«°ù«FQ  á£ëªc  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  õjõ©J  »`̀a  √QhOh

.ºdÉ©dG äÉ¡Lh øe ójó©dG §Hôj »ª«∏bEG õcôeh á«à°ùLƒ∏dG

 É¡Jô«°ùeh  á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódÉH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  ∂dP  ó©H

 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  É¡àfÉμe  õjõ©Jh  áμ∏ªªdG  äÉ¡LƒJ  áeóN  »a  á∏jƒ£dG

 ÖMÉ°U Iô°†M øe ºYO øe ¬H ≈¶ëJ Éeh áfõàªdG á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG ôÑY
 ôeCG  …ò`̀dG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG Ωƒ«H AÉØàMÓd ΩÉY πc øe ôjÉæj 14 Ωƒj ¢ü«°üîàH

.É¡JÉeÉ¡°SEGh á«æWƒdG á«°SÉeƒ∏HódG QOGƒμdG Qhód ¬àdÓL øe Gôjó≤J
 ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≥aGh  á«fÉK  á¡L  øe
 áÄ«ÑdG  õjõ©àH  á≤∏©àªdG  äGQGô≤dG  øe  áeõM  ¿CÉ°ûH  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG
 ∫ÉªdG ¢SCGQ äGP äÉcô°û∏d âfôàf’G ≥jôW øY ™«ÑdG º«¶æJ πª°ûJ ájQÉéàdG

.äGOGõªdGh á«°VGôàa’G ájQÉéàdG ∫ÉëªdG ∫ÓN øe ™«ÑdGh »ÑæLC’G
 á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°ûc äGQOÉ°U ácô°T πjƒëJ ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGh Éªc
 ƒëf áeƒμëdG ¬LƒJ QÉWEG »a ∂dPh ,%100 áÑ°ùæH ádhódG πÑ pb øe ácƒ∏ªe
 ∫ƒ∏ëdGh  á«dhódG  ¢UôØdG  øe  ójõªdG  ±É°ûàcGh  øjôëÑdG  äGQOÉ°U  IOÉjR

.á«æjôëÑdG ájQÉéàdG äBÉ°ûæªdG ΩÉeCG ájôjó°üàdG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ºgÉØJ  Iôcòe  ≈∏Y  ≥`̀aGhh
 øe ó`̀jõ`̀J »`̀à`̀dG äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø`̀e Oó`̀©`̀H IQÉ`̀é`̀à`̀dG õjõ©J ∫ƒ``M á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ™jRƒàdGh IQÉéàdG ä’Éée »a á«μjôeC’G äÉcô°ûdG iód øjôëÑdG á«∏°†aCG
 ¿Éª∏°S  áæjóªH  á°ü°üîªdG  äÓ«¡°ùàdG  ôjƒ£J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,äÉeóîdGh

.IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e á«æ«ÑdG IQÉéà∏d á«YÉæ°üdG
 ¿ƒfÉb  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©J  ¿CÉ°ûH  á«∏NGódG  ôjRh  Iôcòe  ≈∏Y  ≥aGhh
 QGó°UEG  á«MÓ°U  á«∏NGódG  ôjRh  AÉ£YEÉH  »°†≤j  …òdGh  ,ôØ°ùdG  äGRGƒ`̀L
 ójóëJh  áμ∏ªªdG  øe  êhô`̀î`̀dGh  ∫ƒNódG  øcÉeCG  ójóëJ  ¿CÉ°ûH  äGQGô`̀≤`̀dG
.øjôaÉ°ùªdG QƒÑY ácôM π«¡°ùàd ∂dPh ,∂dòd Ióªà©ªdG á«°üî°ûdG ≥FÉKƒdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ÖJGhQ ¿CG »eƒμM Qó°üe øe zè«∏îdG QÉÑNCG{ âª∏Y
 IOÉ`̀jõ`̀dG  øª°†àJ  ø`̀d  …QÉ`̀é`̀dG  ôjÉæj  ô¡°ûd  øjóYÉ≤àªdG
 øjóYÉ≤àªdG  ™«ªL  πª°û«°S  QGô`̀≤`̀dG  ¿CGh  ,%3  ájƒæ°ùdG
 äÉæ«eCÉàdG  áÄ«g  äô`̀bCG  ¿CG  ó©H  ∂`̀dPh  ,AÉæãà°SG  ¿hO  øe
 É¡fCÉ°T øe »àdG  á©HQC’G  áFQÉ£dG  äÉMÓ°UE’G á«YÉªàL’G
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  QGó°UEG  ó©Hh  ≥jOÉæ°üdG  ôªY  óe
 É¡JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y É¡JQób ¿Éª°†d 2020 áæ°ùd (21)
 ø«fGƒ≤dG  ΩÉμMC’  ø«©°VÉîdG  ø«æWGƒªdG  √ÉéJ  á«dÉªdG

.ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG »a á«æ«eCÉàdG ájóYÉ≤àdG

 QGô`̀≤`̀dG  πª°ûj  ¿CÉ``̀H  äÉæ¡μàdG  ¿CG  Qó°üªdG  ø`̀«`̀Hh
 ÉeÉªJ QÉY{ §≤a Iô«ÑμdG ÖJGhôdG ÜÉë°UCG øe øjóYÉ≤àªdG
 ºà«°S  øjóYÉ≤àªdG  ÖJGhQ  ™«ªL ¿EG  å«ëH  ,záë°üdG  øe
 ¿hO  øe  ôjÉæj  ô¡°T  »a  á«μæÑdG  äÉHÉ°ùëdG  »a  É¡YGójEG
 »æ©j ’ ájƒæ°ùdG IOÉjõdG ∞bƒJ ¿CG Éªc ,ájƒæ°ùdG IOÉjõdG
 øe  ¥hóæ°üdG  øμªàj  ≈àM  É¡aÉ≤jEG  ºà«°S  ÉªfEGh  ,ÉgAÉ¨dEG
 QÉ©°SCG äGô°TDƒe áÑ°ùf ójóëJh ójóL »dÉe ¢†FÉa ô«aƒJ
 ó©H IOhóëªdG  äÉ°TÉ©ªdG  ÜÉë°UCG  IÉYGôe ™e ∂∏¡à°ùªdG

.IQGOE’G ¢ù∏ée á≤aGƒeh É¡à°SGQO
 ºJh  òaÉf  ô`̀eCG  ájƒæ°ùdG  IOÉ`̀jõ`̀dG  ∞`̀bh  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 áFQÉ£dG  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UE’G  Oƒ`̀æ`̀H  ó``̀MCG  ƒ`̀gh  É≤Ñ°ùe  ¬ª°ùM

.ÉgQGôbEG ºJ »àdG á©HQC’G
 ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  øe  OóY  äÉëjô°üJ  ¢Uƒ°üîH  ÉeCG
 IOÉjõdG  ±ô°U  »a  QGôªà°S’G  á«dÉªàMG  ∫ƒ`̀M  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ≈Øæa  ,á«fóàªdG  ÖJGhôdG  ÜÉë°UCG  É°Uƒ°üNh  ,ájƒæ°ùdG
 ™«ªL πª°û«°S QGô≤dG ¿CG Éæ«Ñe ,äÉëjô°üàdG ∂∏J Qó°üªdG

.øjóYÉ≤àªdG ÖJGhQ
 øjóYÉ≤àªdG  ø«æWGƒªdG  øe  Oó`̀Y  ihÉμ°T  ¿CÉ°ûHh
 ,¢ùeCG Ωƒj ÖJGQ IOÉ¡°T êGôîà°SG ≈∏Y º¡JQób ΩóY ∫ƒM
 »a ¬∏M ºJh ΩÉ¶ædG ÜÉ°UCG É£«°ùH Ó∏N ¿CG Qó°üªdG ø«H
 IOÉ¡°T  êGôîà°SG  É«dÉM  ™«ªédG  ¿ÉμeEÉHh  ,â`̀bh  ´ô°SCG

.ÖJGQ

ájƒæ°ùdG IOÉjõdG ¿hO øe ôjÉæj ô``¡°ûd øjóYÉ≤àªdG ÖJGhQ ´GójEG

.∂∏ªdG ádÓL |

..≥«bO »MGôL πNóàH

z»©eÉédG óªM{ »a IÉàØd »ØfC’G ∞jƒéàdG øe ø p°S ∫É``°üÄà°SG
 »©eÉédG  óªM ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH »Ñ£dG  ≥jôØdG  íéf IQOÉfh á«Yƒf á«∏ªY »a
 á°SOÉ°ùdG  »a  IÉàØd  »ØfC’G  ∞jƒéàdG  §°ShCG  øe  ƒªædG  πªàμe  ø p°S  ∫É°üÄà°SG  »a

.ÉgôªY øe Iô°ûY
 ∞fC’G …QÉ°ûà°SG ø°ùM ∞°Sƒj ΩÉ°ûg Qƒ°ù«ahôH ó«≤©dG ±Gô°TEÉH á«∏ª©dG âªJ
 á«ë°U äÉØYÉ°†e …CG πé°ùJ ºdh áYÉ°S âbô¨à°SGh ≈Ø°ûà°ùªdÉH IôéæëdGh ¿PC’Gh

.Iô«°üb Iôàa ∫ÓN AÉØ°û∏d Égó©H á°†jôªdG â∏KÉªJh
 ∞fC’G º°ùb â©LGQ á°†jôªdG ¿EG ø°ùM ∞°Sƒj ΩÉ°ûg Qƒ°ù«ahôH ó«≤©dG ∫Ébh
 ≈∏Yh ,äÉbÉæàNGh ∞fC’G  OGó°ùfG  øe  »fÉ©J  »gh ≈Ø°ûà°ùªdÉH  IôéæëdGh  ¿PC’Gh
 ÖjôZ º°ùL OƒLh âàÑKCG  »àdG á«≤Ñ£dG á©°TC’Gh QÉ¶æªdÉH ∞fC’G ¢üëa ºJ QƒØdG
 »ØfC’G  ∞jƒéàdG  §°ShCG  »a  »Ñ«côàdG  É¡æjƒμJh  ¿Éæ°SC’G  áaÉãc  ∫OÉ©J  áaÉãμH

.á«ØfC’G äÉæjô≤dGh Iô«JƒdG ø«H GQƒ°üëe
 á«∏ªY  AGô`̀LEÉ`̀H  ¬d  óYÉ°ùªdG  »Ñ£dG  ≥jôØdGh  ø°ùM  ΩÉ°ûg  Qƒ°ù«ahôÑdG  ΩÉ`̀b

.¬dÉ°üÄà°S’ ájô°üÑdG ±É«dC’G á«æ≤J ΩGóîà°SÉH »MGôédG ∫É°üÄà°S’G
 ø°ùdG  πKÉªj  ¬dÉ°üÄà°SG  ºJ  …òdG  Öjô¨dG  º°ùédG  ¿CG  ΩÉ°ûg Qƒ°ù«ahôÑdG  ôcPh
 OƒLh ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,á©WÉb IQƒ°üH …ô¡éªdG π«∏ëàdG ∂dP ócCGh ,Iô«Ñc IQƒ°üH

 ø«H ìhGôàj »ªdÉY ∫ó©ªH çhóëdG IQOÉædG AÉ«°TC’G øe IóFGõdG ¿Éæ°SC’G ≈ª°ùj Ée

 IQƒ°üH ∞fC’G πNGO ÉgOƒLhh ,áeÉY IQƒ°üH ¢üî°T 1000 ≈dEG 100 πc »a ádÉM

.¥ÓWE’G ≈∏Y QófCG É¡∏©éj á°UÉN

.á«LQÉîdG ôjRh |



 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  ø``̀Y  Qó`̀ °`̀U
 ≈°ù«Y ø`̀H  ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 2021  áæ°ùd  (2)  º`̀bQ  Ωƒ°SôªdG
 Ωƒ°SôªdG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H  πjó©àH
 AÉ°ûfEÉH  2014  áæ°ùd  (11)  º`̀bQ
 Ωƒ∏©d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  º«¶æJh

:¬«a AÉL ,AÉ°†ØdG
 ∫ó`̀Ñ`̀à`̀°`̀ù`̀ oj :≈``````̀dhC’G IOÉ``̀ ª``̀ dG
 IOÉªdG  ø`̀e  ≈``̀ dhC’G  Iô≤ØdG  ¢üæH
 áæ°ùd (11) ºbQ Ωƒ°SôªdG øe (2)
 áÄ«¡dG  º«¶æJh  AÉ`̀°`̀û`̀fEÉ`̀H  2014
 ¢üædG  ,AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  á«æWƒdG
 áÄ«¡dG) ≈ª°ùJ áÄ«g CÉ°ûæoJ{ :»JB’G
 ™ÑàJ  ,(AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  á«æWƒdG

.z≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée
 IQÉÑY  πëJ  :á«fÉãdG  IOÉ`̀ª`̀dG
 πëe (≈``̀∏``̀YC’G ´É``̀aó``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e)
 ,(AGQRƒ`````````̀ dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e) IQÉ```̀Ñ```̀Y
 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀«``̀eC’G) IQÉ`̀Ñ`̀Y π`̀ë`̀J É`̀ª`̀c
 πëe  (≈``̀∏``̀YC’G  ´É``̀aó``̀dG  ¢ù∏éªd
 »a  äOQh  ÉªæjCG  (ô`̀jRƒ`̀ dG)  áª∏c
 2014  áæ°ùd  (11)  ºbQ  Ωƒ°SôªdG
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  º«¶æJh  AÉ°ûfEÉH

.AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d
 ∞jô©J  ≈¨∏ oj  :áãdÉãdG  IOÉªdG
 øe (1) IOÉªdG »a OQGƒdG (ôjRƒdG)
 2014  áæ°ùd  (11)  ºbQ  Ωƒ°SôªdG
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  º«¶æJh  AÉ°ûfEÉH
 Iô≤ØdG  ≈¨∏J  Éªc  .AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d
 IOÉªdG  øe  (2)  óæÑdG  øe  Iô«NC’G

.Ωƒ°SôªdG äGP øe (10)
:á©HGôdG IOÉªdG

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈∏Y
 ò«ØæJ -¬°üîj Éª«a πc- AGQRƒdGh
 ¬H  πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG  Gòg  ΩÉμMCG
 »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe

.á«ª°SôdG IójôédG
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 ø`̀ «`̀ eC’G  Ö`̀ FÉ`̀ f  πÑ≤à°ùj  ΩÉ``©``dG  ó`̀ FÉ`̀≤`̀ dG
≈``̀ ∏``̀ YC’G ´É```̀ aó```̀ dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ ª`̀ d ΩÉ```̀©```̀dG

 »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG  óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
 ΩÉ©dG ø«eC’G ÖFÉf áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ,ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG IOÉ«≤dG
 øjôëÑdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch ≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏éªd

.zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  OÉ°TCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ™ªéJ  »àdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  äGQÉ°ùªH
 ø«°üdG ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe
 á«ªgCÉH  kÉgƒæe ,á≤jó°üdG  á«Ñ©°ûdG
 ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J QGôªà°SG
 ≈∏Y  √Qƒ``£``J  ≈`̀∏`̀Y  ¢ùμ©æj  É`̀ª`̀H
 äÉ©∏£J  ≥≤ëjh  áaÉc  Ió`̀©`̀°`̀UC’G

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
 ¢ùeCG √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL
 Qƒ`̀ fCG  ô«Ø°ùdG  ,´É`̀ aô`̀ dG  ô°üb  »`̀a
 á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S
 √ƒf  å«M  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d
 äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dG √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J É`̀ª`̀ H √ƒ`̀ª`̀ °`̀S
 ∞∏àîe  »a  á«æ«°üdG  á«æjôëÑdG
 º¡°ùj  Ωó≤Jh  Qƒ£J  øe  ä’ÉéªdG
 kÉHô©e ,»FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J »a
 ôªãªdG ¿hÉ©à∏d √ôjó≤J øY √ƒª°S
 ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H

 Éª«a  á≤jó°üdG  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG
 áëFÉL  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  ≥∏©àj

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ¢VGô©à°SG  ºJ  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓNh

 ø`̀«`̀à`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á°ûbÉæeh  á``«``dhó``dGh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG
 ô«Ø°S  Üô`````̀YCG  ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L  ø```e

 áμ∏ªe  ió``̀ d  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 √ô`̀jó`̀≤`̀Jh √ô`̀μ`̀ °`̀T ø``̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d
 AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG

 m¢UôM  øe  √ƒª°S  ¬«dƒj  Ée  ≈∏Y
 ¿hÉ©àdG ä’Éée ôjƒ£àH ΩÉªàgGh
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG

.ø«≤jó°üdG

áμ∏ªªdG iód »æ«°üdG ô«Ø°ùdG √ƒª°S AÉ≤d iód

áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J QGôªà°SG ócDƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 Ωƒ°Sôe ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH »μ∏e Ωƒ°Sôe
AÉ°†ØdG Ωƒ``∏©d á``«æWƒdG á``Ä«¡dG AÉ``°ûfEG

.∂∏ªdG ádÓL |

 π``Ñ≤à°ùj  ó``ªMCG  ø``H  á``Ø«∏N ô``«°ûªdG
»``μ∏ªdG  ¿Gƒ``jódÉH  á``©HÉàªdG  ô``jRh

 ìÉÑ°U øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
.»μ∏ªdG ¿GƒjódÉH á©HÉàªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH óªMCG ï«°ûdG ,ø«æK’G ¢ùeCG

 ø«H ºFÉ≤dG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ä’ÉéªH á≤∏©àªdG äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh
.»μ∏ªdG ¿GƒjódGh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb

 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 IQGRƒ∏d  ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH  ¬ÑàμªH  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 Ió«°ùdG  ,2021  ôjÉæj  11  ≥aGƒªdG  ø«æK’G  ¢ùeCG
 äÉj’ƒdG  IQÉØ°S  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  …OQÉ``f  âjôZQÉe

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«μjôeC’G IóëàªdG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG iô``̀L ,AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ∫Ó``̀Nh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ  »àdG  Iõ«ªàªdG  á«FÉæãdG
 ¢ùμ©J  »``à``dGh  á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ``̀ j’ƒ``̀ dGh

 øjó∏Ñ∏d  äÉbÓ©dG  √òg  É¡∏ãªJ  »àdG  Iô«ÑμdG  á«ªgC’G
 »a  AÉªfh  Ωó≤J  øe  ¬«dEG  â∏°Uh  É`̀eh  ,ø«≤jó°üdG
 ≈∏Y øjó∏ÑdG ¢UôM ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 ÉªHh ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe AGREG ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J

.á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdG ºYój
 AGQB’G  ∫OÉÑJh åMÉÑàdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL  Éªc
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  äGP  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dGh  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀ dG  ∫ƒ```M

.∑ôà°ûªdG

 ó«°ùdG ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ≈≤àdG

 ,IQGRƒdÉH ¬Ñàμe »a ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL

 ¢ù«FQ  Qƒ°†ëHh  ,ídÉ°üdG  ¢SÉÑY  ìhóªe  ÖFÉædG

 ó«°ùdG  ,ájô«îdG  ¢ùHÉæ°ùdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée

 ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  øe  Oó`̀Yh  ,Qƒ°üæe  ¬∏dGóÑY  óªëe

.á«©ªédG IQGOEG

 ¿hÉ©àdG  ¬``̀LhCG  ¢VGô©à°SG  º`̀J  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh

 áaÉ°VE’ÉH  ,á«YÉªàL’Gh  á«dÉª©dG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a

 äÉª¶æªdG  πªY  ºYOh  π«¡°ùJ  »a  IQGRƒdG  QhO  ≈dEG

 á«fÉ°ùfE’G  É¡à«dhDƒ°ùªH  ΩÉ«≤dG  øe  É¡æ«μªàd  á«∏gC’G

 á«©ªL ™``̀e  å`̀MÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  º``̀J  å`̀«`̀M ,á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’Gh

 ™«°VGƒªdG  ø`̀e  ójó©dG  ∫ƒ`̀M  ájô«îdG  ¢ùHÉæ°ùdG

 á«fÉ°ùfE’G  É¡aGógCG  ≥«≤ëJ  øe  É¡æ«μªJ  ≈dEG  á«eGôdG

 πaÉμàdG õjõ©J ≈dEG á«eGôdG É¡JGQOÉÑe ò«ØæJh ,á∏«ÑædG

.»YÉªàL’G

 á«©ªédG Oƒ¡éH ¿Gó«ªM OÉ°TCG ¥É«°ùdG Gòg »ah

 »fóªdG ™ªàéªdG äÉLÉ«àMG ¢ùª∏J »a º¡ªdG ÉgQhOh

 É kgƒæe  ,AÉ`̀£`̀©`̀dGh  πaÉμàdG  º«b  õjõ©Jh  ,¬à«ªæJh

 πª©dG IQGRh ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG  õjõ©J á«ªgCÉH

 ´Gƒ`̀fCG  áaÉc  øe  IOÉØà°SÓd  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

 äÉª¶æªdG iƒà°ùe ôjƒ£Jh ™aQ øª°†J »àdG ºYódG

 ™«ªL  IófÉ°ùeh  ºYO  ¬JGP  âbƒdÉH  GócDƒe  ,á«∏gC’G

 ä’ÉéªdG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe

.É¡aGógCG ≥«≤ëJ ¿hO ∫ƒëJ »àdG äÉÑ≤©dG π«dòJh

 √ôμ°T  øY  á«©ªédG  ¢ù«FQ  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe

 Oƒ¡édG  ≈∏Y  ¿Gó«ªM  ôjRƒ∏d  √ôjó≤Jh  √RGõ`̀à`̀YGh

 á«∏gC’G  äÉª¶æªdG  IóYÉ°ùªd  IQGRƒ`̀ dG  É¡dòÑJ  »àdG

 ΩÉ«≤dG  øe É¡æμªj Éªe áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dÉH  ΩGõàdÓd

 É¡àdÉ°SQ  AGOCGh  »`̀æ`̀¡`̀eh  …OÉ`̀«`̀M  πμ°ûH  É`̀gQhó`̀ H

.ájô«îdG

»μjôeC’G ∫ÉªYC’ÉH ºFÉ≤dG πÑ≤à°ùj á«LQÉîdG ôjRh

 äÉ`̀ ª`̀ ¶`̀ æ`̀ ª`̀ dG Qhó`````̀ H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j π``̀ª``̀©``̀dG ô`````̀ jRh
AÉ`̀ £`̀ ©`̀ dGh π`̀ aÉ`̀μ`̀ à`̀ dG º`̀ «`̀ b õ`̀ jõ`̀ ©`̀ J »``̀a á``«``∏``gC’G

 ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉW  ≥jôØdG  ¢SCGôJ
 ,áæé∏dG  ´ÉªàLG  ,çQGƒ`̀μ`̀dG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 »∏ãªe ácQÉ°ûªH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY ¢ùeCG  ó≤Y …òdGh

.á«æ©ªdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG
 ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG ÖMQ ,´ÉªàL’G ájGóH »ah
 áμ∏ªe  ÉgòîàJ  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  Oƒ¡édG  Éæªãe  ,Qƒ°†ëdÉH
 äÉ¡«LƒJ øe ÉbÓ£fG  ,ÉfhQƒc áëFÉL ≈∏Y Iô£«°ù∏d  øjôëÑdG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe á©HÉàeh ºYóHh ióØªdG OÓÑdG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 QGôªà°SGh  ∞bƒªdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »a  π°†ØdG  É¡d  ¿Éc  »àdGh
 »àdG  iô``NC’G  ´É°VhC’ÉH  áfQÉ≤e  ô«Ñc  óM  ≈`̀dEG  ácôëdG  ájôM
 QhO  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  Éæªãe  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ¢†©H  É¡«∏Y  âëÑ°UCG
 áë°üdG  ájÉªëd  ádhòÑªdG  ájƒYƒàdG  Oƒ¡édGh  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc iód áeÉ©dG áeÓ°ùdGh
 ,áØãμªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  √ò¡d  ¬°VGô©à°SG  ¢Vô©e  »ah
 ´ÉØJQ’G  AGREG  ¬Ø°SCG  øY  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉW  ≥jôØdG  ÜôYCG
 iõ©j ó`̀b …ò``̀dGh ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G ä’É``M »`̀a Gô`̀NDƒ`̀e çó`̀M …ò``dG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩGõ``à``d’G  »`̀a  ¢†©ÑdG  »`̀NGô`̀J  ≈``̀dEG
 ™æeh »YÉªàL’G óYÉÑàdG  ô«jÉ©e ≥«Ñ£J »a ¿hÉ¡àdGh IQô≤ªdG

.äÉ©ªéàdG
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  OÉ°TCG  ,¥É«°ùdG  Gòg  »ah
 ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒàH çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG
 ≥«Ñ£àdÉH  »°†≤J  »àdGh  ,á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 É¡æ«H  ø`̀e  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  äGAGô``LEÓ``d  ΩRÉ`̀ë`̀dGh  ≥«bódG
 »YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«Ñ£Jh ¬LƒdG äÉeÉªc AGóJQG ≈∏Y ójó°ûàdG
 äGAGô`̀LE’G  ∂∏àH  Ωõà∏j  ’  øe  πμd  ájQƒØdG  äÉØdÉîªdG  ôjôëJh
 ≈dEG Éàa’ á«°üî°ûdG ájÉªëdGh áeÉ©dG áeÓ°ùdG õjõ©J øª°†j ÉªH

 º«≤ªdGh øWGƒªdG ¿hÉ©J ∫ÓN øe Oƒ¡édG √òg πeÉμJ IQhô°V
 äÉ«°UƒàdGh äÉª«∏©àdG Ö°ùëH OóëªdG ìÉ≤∏dG »≤∏àH ≥∏©àj Éª«a

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG
 øe  GOó`̀Y  ,É¡YÉªàLG  »`̀a  áæé∏dG  âãëH  ,iô``̀NCG  á¡L  ø`̀e
 ¢Vô©à°SG  å«M  ,∫É`̀ª`̀YC’G  ∫hó`̀L  ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG
 áæ°ùd  ôWÉîª∏d  á«æWƒdG  áaƒØ°üªdG  ,áæé∏d  …ò«ØæàdG  ÖàμªdG
 ΩÉ©d ∂dòc áKóëªdGh ÇQGƒ£dG ™e πeÉ©àdG §£N ∂dòch ,2021
 π«∏ëJh  ójóëàH  á°UÉîdG  ÇOÉÑªdG  á°SGQO  ¿CG  QÉÑàYÉH  ,2021
 õjõ©J  »a  º¡°ùj  ,ájƒdhC’G  Ö°ùëH  É¡Ø«æ°üJ  á«Ø«ch  ôWÉîªdG
 ,äÉeRC’Gh  çQGƒμdG  ôWÉîe  øe  óë∏d  á«æWƒdG  ≥«°ùæàdG  äÉ«dBG
 É«fGó«eh ÉjQGOEG  §«£îàdGh OGó©à°S’Gh IQó≤dGh IAÉØμdG  ™aQh

.É¡YGƒfCG πμH ôWÉîªdG ™e πeÉ©à∏d
 ¿CG  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉW  ≥jôØdG  ócCG  ,QÉ`̀WE’G  Gòg  »ah

 øe  Égõjõ©Jh  áaÉc  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  iód  »aÉ©àdG  ≈∏Y  IQó≤dG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ™e  §«£îàdGh  á≤Ñ°ùªdG  äGOGó©à°S’G  ∫Ó`̀N
 ôÑà©J  ,çOGƒ`̀ë`̀dGh  äÉ``̀eRC’G  ™e  πeÉ©àdG  »a  á«dÉ©dG  áfhôªdG

.á«∏NGódG IQGRh É¡é¡àæJ »àdG á«æeC’G á«é«JGôà°S’G ¢SÉ°SCG
 ¢ù«FôdG  ¬eób  Ée  ≈∏Y  É¡YÉªàLG  »a  áæé∏dG  â©∏WG  Éªc
 øjôªàdG  ¢üîj  Éª«a  RÉ¨dGh  §Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG
 á°UÉîdG  ÇQGƒ£dG  §£N  π«©ØJh  »£ØædG  ÜÉμ°ùfÓd  »æWƒdG
 ìôà≤ªdG ƒjQÉæ«°ùdGh »©«Ñ£dG RÉ¨dGh »FÉªdG øeC’Gh ÜÉμ°ùf’ÉH
 áÄ«¡dG QÉ°ûà°ùe »μe ø«°ùM ¢Sóæ¡ªdG Ωób Égó©H ,¿CÉ°ûdG Gòg »a

. ´ƒ°VƒªdG ∫ƒM GRÉéjEG
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  óªëe  ï«°ûdG  ó`̀cCG  ,´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒ``̀H  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  π«ch
 áÄ«g  ™e  É¡∏eÉμJh  äÉjó∏ÑdG  OGó©à°SG  ,»fGôª©dG  §«£îàdGh
 QÉ£eC’G  º°Sƒe ∫ÓN ÇQGƒ£dG πc ™e πeÉ©à∏d  AÉªdGh AÉHô¡μdG
 »àdG  √É«ªdG  äÉ©ªéJ  ™e  πeÉ©à∏d  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh
 »a  á«dÉ©dG  IAÉØμdGh  áHÉéà°S’G  áYô°S  ≥«≤ëJh  É¡æY  ºéæJ  ób

.ÉgQGô°VCG øe ∞«ØîàdGh É¡æe ¢ü∏îàdG
 ÖFÉf  hôîa  óªëe  ¿ÉfóY  ó«°ùdG  QÉ°TCG  ,π°üàe  ¥É«°S  »ah
 ø«∏eÉ©dG OóY IOÉjR ≈dEG AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 ≥«°ùæàdGh  á«WÉ«àMG  äGódƒe  ô«aƒJh  äGó©ªdG  ™«ªL  ¢üëah
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRƒ``̀H  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™`̀e

.¿CÉ°ûdG Gòg »a »fGôª©dG §«£îàdGh
 ¢ù«FQ  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  ¬`̀Lh ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ΩÉ`̀à`̀N  »`̀ah
 ,áæé∏dG  AÉ°†YC’  ôμ°ûdG  ,çQGƒ`̀μ`̀dG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG
 πª©dG IAÉØc IOÉjRh ≥«°ùæàdG áeƒ¶æe õjõ©J »a ºgOƒ¡L Éæªãe
 áæé∏dG QhO õjõ©J »a º¡°ùj ÉªH ,ájƒ«ëdG √ôWCGh ¬J’Éée áaÉμH

.á«æWƒdG É¡JÉ«dƒÄ°ùªH ¢Vƒ¡æ∏d

ÉfhQƒc  áëaÉμe  äGAGôLEG  ≥«Ñ£J  »a  ΩõëdG  ócDƒJ  zçQGƒμdG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG{

 áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  â¡àfG
 ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  »`̀a  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ¢`̀ù`̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ó`̀©`̀ oH ø`̀Y
 ´hô°ûe  á°ûbÉæe  øe  »∏Y  ø°ùM  »∏Y  óªëe
 ,áeƒμëdG  øe  Ωó≤e  záÄ«ÑdG{  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H
 áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  Iƒ`̀YO  äQô`̀b  Éª«a

 ≈∏Y  É¡JGQÉ°ùØà°SGh  É¡JÉ¶MÓe  åëH  ≈`̀dEG
 áæé∏dG  â©∏WGh  .¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô°ûe  OGƒ``̀e
 QÉ°ûà°ùªdG  äÉ«Fôe  ≈∏Y  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N
 PEG  ,¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  OGƒe  ¿CÉ°ûH  »fƒfÉ≤dG
 OGƒªdG ¢†©H ≈∏Y äÓjó©àdG øe G kOóY äôLCG
 …òdG  ´hô°ûªdG  øe  IƒLôªdG  ájÉ¨dG  õjõ©àd

 πeÉμàe  »©jô°ûJ  º«¶æJ  ™°Vh  ≈`̀dEG  ±ó¡j
 ájôÑdG  ÉgQƒ°U  áaÉc  πª°ûj  ,áÄ«ÑdG  ¿CÉ°ûH
 ®É`̀Ø`̀ë`̀dG ø`̀ª`̀°`̀†`̀jh ,á`̀ jƒ`̀é`̀ dGh á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dGh
 äÉ«bÉØJ’G  ™e  ≈°TÉªàjh  ,É¡àeGóà°SG  ≈∏Y
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«dEG â sª°†fG »àdG á«dhódG
 á°UÉîdG  ΩÉ``̀μ``̀MC’G  º«¶æJ  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

 »àdG  Iô£îdG  OGƒªdGh  á«FÉ«ª«μdG  OGƒªdÉH
 É¡JGô«KCÉàd  É`̀¡`̀dhGó`̀J  ô¶M  hCG  É`̀¡`̀dhGó`̀J  ºàj
 ≈∏Y ´hô°ûªdG ¢üæjh ,áÄ«ÑdG ≈∏Y á°UÉîdG
 hCG  áØdÉîe  πc  ™e  Ö°SÉæàJ  »àdG  äÉHƒ≤©dG
 Qô°V  ¬H  ≥ë∏j  øe  πc  ¢†jƒ©Jh  ,áªjôL

.á«Ä«ÑdG á£°ûfC’G á°SQÉªe AG sôL

záÄ«ÑdG{ ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y É¡JÉ¶MÓe åëH ≈dEG záÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G{ ƒYóJ {iQƒ°ûdG ≥aGôe{

 â¡Lh  É``¡``fCG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 kIƒ``YO  ô£b  á``̀dhO  »`̀a  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  ≈``̀ dEG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀ dEG  »ª°SQ  ó`̀ah  ∫É`̀°`̀SQE’
 á«FÉæãdG  äÉãMÉÑªdG  AóÑd  ,øμªe  â`̀bh  Üô``̀bCG
 äÉYƒ°VƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG  ∫É«M  ø«ÑfÉédG  ø«H
 ¿É«H ¬«∏Y ¢üf Éªd kÓ«©ØJ ,øjó∏ÑdG ø«H á≤∏©ªdG
 ø«©HQC’Gh  ájOÉëdG  IQhó`̀dG  øY  QOÉ°üdG  ,Ó©dG
 äó≤Y  »àdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  Ó©dG  á¶aÉëe  »a
 íª£f  »`̀à`̀dG  á«eÉ°ùdG  ±Gó```̀gC’G  ≈``̀dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh
 øjó∏ÑdG  »æWGƒªd  ô«îdG  ¬«a  Éªd  É¡≤«≤ëJ  ≈dEG
 »é«∏îdG  πª©dG  Iô«°ùe  õjõ©Jh  ø«≤«≤°ûdG

:É¡°üf »∏j Éª«ah ,∑ôà°ûªdG

 ∫BG  øªMôdGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  IOÉ©°S
 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ôbƒªdG »fÉK

 á«LQÉîdG
ô£b ádhO - áMhódG

,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
 ¢üdÉîH  ºμJOÉ©°ùd  Ωó`̀≤`̀JCG  ¿CG  »`̀d  Ö«£j
 ΩGhóH ºμd  »JÉ«æªàH káfhô≤e ,ôjó≤àdGh á«ëàdG

.≥«aƒàdGh á«aÉ©dGh áë°üdG
 ¿É«H ¬«∏Y ¢üf Éªd Gò«ØæJ ¬fCÉH IOÉaE’G OhCG
 ø«©HQC’Gh  ájOÉëdG  IQhó`̀dG  øY  QOÉ°üdG  Ó©dG
 äó≤Y  »àdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH Ó©dG á¶aÉëe »a
 óah  ∫É°SQE’  IôbƒªdG  ºμJQGRh  Iƒ`̀YO  »fô°ùj

 ,øμªe âbh ÜôbCG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG »ª°SQ
 ∫É«M  ø«ÑfÉédG  ø«H  á«FÉæãdG  äÉãMÉÑªdG  AóÑd
 ,øjó∏ÑdG  ø«H  á≤∏©ªdG  äÉYƒ°VƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG
 ≈dEG  k’ƒ°Uh  ,Ó©dG  ¿É«H  ¬«∏Y  ¢üf  Éªd  kÓ«©ØJ
 Éªd  É¡≤«≤ëJ ≈dEG  íª£f »àdG  á«eÉ°ùdG  ±GógC’G
 õjõ©Jh ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG »æWGƒªd ô«îdG ¬«a

.∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dG Iô«°ùe
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CÉH Éª∏Y ºμJOÉ©°S §«ëfh
 áæédh  á©HÉàª∏d  áæéd)  ,ø«àæéd  â∏μ°T  ó`̀b

.Ó©dG ¿É«H ¬«∏Y ¢üf Éªd É≤ah (á«fƒfÉb
ôjó≤àdGh á«ëàdG ≥FÉa ∫ƒÑ≤H Gƒ∏°†ØJh

»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY .O
á«LQÉîdG ôjRh.á«LQÉîdG ôjRh |

Ó©dG ¿É«Ñd Gò«ØæJ

 á«FÉæãdG äÉãMÉÑªdG AóÑd »ª°SQ óah ∫É``°SQE’ ájô£≤dG É¡Jô«¶f ƒYóJ á«LQÉîdG

 â`̀æ`̀H  á````̀ jRƒ````̀ a  â```̀eó```̀≤```̀J   
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ¿CÉ°ûH áÑZôH  ìGô`̀à`̀bÉ`̀H  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 PÉîJÉH  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ΩÉ«b
 øe  ócCÉà∏d  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô````̀LE’G
 äÉfÓYEÓd  á«Hô©dG  á¨∏dG  áeÓ°S
 äÉàa’h  äÉ≤°ü∏ªdGh  á«FÉYódG

.Égô«Zh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG
 ,á«MÉ°†jE’G  Iôcòª∏d  É≤ahh
 âeó≤J …òdG áÑZôH ìGôàb’G ¿EÉa
 ó`̀ª`̀ë`̀e) ÜGƒ```̀æ```̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀H ,¬````̀H
 (…QÉ`̀ °`̀ü`̀fC’G ó`̀ª`̀MCG ,»`̀°`̀SÉ`̀Ñ`̀©`̀dG
 …CG  »a  á¨∏dG  ¬∏ãªJ  Éªe  ≥∏£æj
 kÓ`̀«`̀°`̀UCG GAõ``̀L É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H , mó`̀∏`̀ H
 AÉYh  É¡fƒμdh  ,á«æWƒdG  ájƒ¡∏d
 º`̀«`̀gÉ`̀Ø`̀ª`̀dGh ó`̀«`̀ dÉ`̀≤`̀ à`̀ dGh º`̀«`̀≤`̀ dG
 É`̀¡`̀æ`̀jƒ`̀μ`̀Jh á````̀eC’G á`̀ jƒ`̀g »```gh

.…QÉ°†ëdG
 Iô```̀cò```̀ª```̀dG »`````̀a »``````JCÉ``````jh
 Iô`̀gÉ`̀X  ¿CG  ó`̀«`̀cCÉ`̀J  á`̀«`̀MÉ`̀°`̀†`̀jE’G
 á`̀«`̀FÉ`̀Yó`̀dG äÉ```̀fÓ```̀YE’G QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 äÓëªdG  äÉàa’h  äÉ≤°ü∏ªdGh
 á¨∏dG  á`̀eÓ`̀°`̀S  »``̀YGô``̀J  ’  »`̀ à`̀ dG
 áMOÉa  AÉ£NCG  øª°†àJh  á«Hô©dG
 ,á«Hô©dG á¨∏d á¨dÉH IAÉ°SEG πμ°ûJ
 πeÉ©àdG  »a  áë°VGh  áfÉ¡à°SGh
 ,á«æWƒdG ájƒ¡dÉH É°SÉ°ùeh É¡©e
 á`̀LÉ`̀M ∂`̀ dÉ`̀æ`̀g â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG ∂``dò``d
 á«æ©ªdG äÉ¡édG áaÉc ΩÉ«≤d áë∏e
 äGAGô````̀LEG PÉ`̀î`̀JÉ`̀H á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 AÉ`̀£`̀NC’G  ∂∏J  í«ë°üàd  á∏LÉY
 ÓÑ≤à°ùe  ÉgQGôμJ  ΩóY  ¿Éª°Vh
 IOóëeh áë°VGh äÉ«dBG ∫ÓN øe

.™«ªédG É¡H Ωõà∏j

 Gó«cCÉJ  Iô`̀cò`̀ª`̀dG  âæª°†Jh
 πàëJ  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀¨`̀∏`̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 »HôY πc ¿GóLh »a áª¡e áfÉμe
 ,ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  á¨d  ÉgQÉÑàYÉH
 É¡«∏Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  Ö`̀é`̀j  »``à``dG
 åMh  É¡àjÉªMh  É¡H  AÉæàY’Gh
 AÓYEGh  É¡H  ∂°ùªàdG  ≈∏Y  AÉæHC’G
 ¿C’ ,É``̀¡``̀H  ô`̀NÉ`̀ Ø`̀ à`̀ dGh É`̀¡`̀à`̀fÉ`̀μ`̀e
 á«aô©ªdG  áeƒ¶æªdG  »`̀g  á¨∏dG
 Ωƒ≤j  »àdG  á«aÉ≤ãdGh  ájôμØdGh

.∫É«LC’G AÉæH É¡«∏Y
 ≈∏Y  ìGô````à````b’G  ó`̀æ`̀à`̀ °`̀ù`̀jh
 ,Qƒà°SódG  øe  (2)  IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üf
 ádhódG  øjO  ¿CG  ≈∏Y  ¢üæJ  »àdG
 á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdGh  ,ΩÓ`̀°`̀SE’G
 É¡à¨dh ,™jô°ûà∏d  »°ù«FQ Qó°üe

.á«Hô©dG á¨∏dG »g á«ª°SôdG

 äGAGô``LEG PÉ``îJ’ ÜGƒ``ædG á``°ù«Fôd á``ÑZôH ìGô``àbG
ájQÉéàdG äÉàaÓdG »a á«Hô©dG á``¨∏dG áeÓ°S øe ócCÉà∏d

.ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ |
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 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh
 …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G ´É`̀ª`̀à`̀L’G AGQRƒ````̀dG
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏éªd  »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG
 CÉæg  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »`̀a
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 IOÉ`̀«`̀≤`̀H á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN
 Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  √ó`̀¡`̀Y  »```̀ dhh
 ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 IQhódG ´ÉªàLG ìÉéæH Oƒ©°S ∫BG
 ¢ù∏éª∏d  ø`̀«`̀©`̀HQC’Gh  á`̀jOÉ`̀ë`̀dG
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ≈`̀∏`̀YC’G
 ¬àaÉ°†à°SG …òdG á«Hô©dG è«∏îdG
 ¢ù∏éªdG Égƒæe ,GôNDƒe áμ∏ªªdG
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG QhóH
 π`̀ª`̀©`̀dG ô`̀ jƒ`̀£`̀J »``̀a á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 É¡°UôMh  ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG
 øeC’Gh á«ªæàdG õjõ©J ≈∏Y ºFGódG

.»é«∏îdG QGô≤à°S’Gh
 áμ∏ªªdG  ¢ù∏éªdG  CÉæg  Éªc
 á≤«≤°ûdG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 »a  zø``̀j’  GP{  ´hô°ûe  ¥Ó`̀WEÉ`̀H
 á«Yƒf  á∏≤f  πμ°ûj  …ò`̀dGh  Ωƒ«f
 äGƒ£N  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉJ  ájƒªæJ
 »`̀à`̀dG á`̀YQÉ`̀ °`̀ù`̀ à`̀ª`̀ dG ô``jƒ``£``à``dG
 IOÉ«≤H á≤«≤°ûdG  áμ∏ªªdG  Égó¡°ûJ
 »dhh ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN

.√ó¡Y
 á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ócCG ºK
 øjôëÑdG  QÉ£e  á©°SƒJ  ´hô°ûe
 õ`̀jõ`̀©`̀J  »```̀a  √QhOh  »```̀ dhó```̀ dG
 á£ëªc  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe
 á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóî∏d  á«°ù«FQ
 øe  ójó©dG  §Hôj  »ª«∏bEG  õcôeh
 ÖMÉ°U  ¬`̀Lhh  ,ºdÉ©dG  äÉ¡Lh
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 äÉ¡édG  á`̀aÉ`̀c  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 AóÑd  ≥«°ùæàdG  á∏°UGƒªd á«æ©ªdG
 28  »`̀ a  á«∏«¨°ûàdG  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 √ƒª°S  ¬Lh  Éªc  ,…QÉédG  ôjÉæj
 äÉ¡édG  áaÉμd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG
 á«æWƒdG  QOGƒ``μ``dGh  á«eƒμëdG
 ≥jôØdG  ìhôH  É¡∏ªY  ºZÉæJ  »àdG
 ´hô°ûªdG  Gò`̀g  RÉ`̀é`̀fE’  ó`̀MGƒ`̀dG

.áaô°ûªdG IQƒ°üdÉH …ƒ«ëdG
 áÑ°SÉæªH  ¢ù∏éªdG  √ƒ```fh
 ¢SôëdG  ¢ù«°SCÉàd  24  iô`̀cò`̀dG
 ìô`̀°`̀ü`̀dG Gò```̀g Qhó````̀H »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 á`̀eƒ`̀¶`̀ æ`̀ ª`̀ dG »````a …ô``̀μ``̀°``̀ù``̀©``̀dG
 IAÉØc  øe  ¬H  ™àªàj  Éeh  á«æeC’G
 á«Ñ∏àd  OGó`̀©`̀ à`̀ °`̀ SGh  á``jõ``gÉ``Lh

.QGóàbG πμH »æWƒdG ÖLGƒdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée OÉ°TCG ∂dP ó©H

 á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀ «`̀ °`̀SÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dÉ`̀ H
 áeóN  »`̀a  á∏jƒ£dG  É¡Jô«°ùeh
 õ`̀jõ`̀©`̀ Jh á`̀μ`̀∏`̀ ª`̀ª`̀ dG äÉ``̀¡``̀Lƒ``̀J
 ôÑY  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  É¡àfÉμe
 Éeh áfõàªdG á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG
 Iô°†M  ø`̀e  º`̀YO  ø`̀e  ¬`̀H  ≈¶ëJ
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¢ü«°üîàH  ô`̀eCG  …ò`̀dG  ,ióØªdG
 ΩÉ``̀Y  π```̀c  ø```̀e  ô``̀jÉ``̀æ``̀j  14 Ωƒ````̀j
 á«°SÉeƒ∏HódG  Ωƒ`̀«`̀H  AÉ`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d
 ¬àdÓL  ø`̀e  Gô`̀jó`̀≤`̀J  á«æjôëÑdG
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG QOGƒ``̀μ``̀ dG Qhó```̀d

.É¡JÉeÉ¡°SEGh á«æWƒdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ™``̀HÉ``̀J ∂```̀ dP ≈````̀dEG
 IQGRh  É¡JòîJG  »àdG  äGAGôLE’G
 »àdG  QGô°VC’G  ô°üëd  á«∏NGódG
 ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ≈∏Y â©bh
 äGAGô```̀LE’G  AGô``̀L  º¡°†jƒ©Jh
 äÉ``£``∏``°``ù``dG É``̀ ¡``̀ Jò``̀î``̀JG »```̀à```̀dG
 øeCG ¿CG ¢ù∏éªdG GócDƒe ,ájô£≤dG
 ájƒdhCG  º¡àeÓ°Sh  ø«æWGƒªdG
 .á°Vƒaôe º¡≤ëH äGRhÉéJ …CGh
 á«∏NGódG IQGRh ¢ù∏éªdG ¬Lhh
 áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  áaÉc  PÉîJÉH
 ø«æWGƒªdG  á`̀aÉ`̀c  ø`̀Y  êGô``̀aEÓ``̀d

.ô£b ádhO »a ø«aƒbƒªdG
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  Üô``̀YCG  º`̀K
 IÉ°SGƒªdGh  …RÉ`̀©`̀à`̀dG  ≠`̀dÉ`̀H  ø`̀Y
 á≤jó°üdG  É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªéd
 »a É`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th á`̀eƒ`̀μ`̀Mh É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 ÜÉ`̀cô`̀dG  Iô`̀FÉ`̀W  º£ëJ  ÉjÉë°V
 áμ∏ªe  ∞WÉ©J  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á«fóªdG
 á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀é``̀dG ™```̀ e ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG
.º«dC’G ÜÉ°üªdG Gòg »a á≤jó°üdG
 »`̀a ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ô```¶```f º````̀K
 ≈∏Y  á``LQó``ª``dG  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG

:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG ∫hóL
 ≈`̀∏`̀Y  á```̀≤```̀aGƒ```̀ª```̀dG  :k’hCG

:á«dÉàdG äGôcòªdG
 ájQGRƒdG áæé∏dG  Iôcòe - 1
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 äGQGô```̀≤```̀dG ø``̀e á``̀eõ``̀M ¿CÉ``̀°``̀û``̀H
 ájQÉéàdG áÄ«ÑdG õjõ©àH á≤∏©àªdG
 ≥jôW  ø`̀Y  ™«ÑdG  º«¶æJ  πª°ûJ
 ¢`̀SCGQ  äGP  äÉcô°û∏d  â`̀fô`̀à`̀fE’G
 ∫ÓN  øe  ™«ÑdGh  »ÑæLC’G  ∫ÉªdG
 á«°VGôàa’G  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG

.äGOGõªdGh
 ájQGRƒdG áæé∏dG  Iôcòe - 2
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dG •hô````°````T ¿CÉ```̀°```̀û```̀H
 ∫ƒ°üëdG  äGAGô`̀LEGh  áeÓ°ùdGh
 øØ°ù∏d  áMÓªdG  ¢ü«NôJ  ≈∏Y
 øY É¡àdƒªM π≤J »àdG Iô«¨°üdG

.ÉæW 150
 ájQGRƒdG áæé∏dG  Iôcòe - 3

 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 ôjƒ£J  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒàdGh
 äÉÑ¡dGh  íæªdG  ∫ƒÑb  äGAGô``LEG
 á«eƒμëdG  äÉ¡édGh  äGQGRƒdÉH

.∂dP ∫ƒM áªcƒëdG õjõ©Jh
 ájQGRƒdG áæé∏dG  Iôcòe - 4
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 ácô°T  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dGh
 ácô°ûc  É`̀¡`̀∏`̀jƒ`̀ë`̀Jh  äGQOÉ``̀ °``̀U
 πÑb  øe  ácƒ∏ªe  á∏Ø≤e  áªgÉ°ùe
 »a  ∂dPh  ,%100  áÑ°ùæH  ádhódG
 IOÉjR ƒëf áeƒμëdG ¬LƒJ QÉWEG
 ±É°ûàcGh  øjôëÑdG  äGQOÉ`̀ °`̀U
 á`̀«`̀dhó`̀dG ¢`̀Uô`̀Ø`̀ dG ø``̀e ó`̀ jõ`̀ª`̀ dG
 ΩÉ```̀eCG á`̀jô`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dG ∫ƒ``̀∏``̀ë``̀dGh

.á«æjôëÑdG ájQÉéàdG äBÉ°ûæªdG
 ájQGRƒdG áæé∏dG  Iôcòe - 5
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 Iôcòe  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø`̀«`̀H º`̀gÉ`̀Ø`̀J
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh
 øe  Oó©H  IQÉéàdG  õjõ©J  ∫ƒ`̀M
 á«∏°†aCG  ójõJ  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 äÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dG ió`````̀ d ø``̀ jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG
 IQÉéàdG  ä’Éée  »a  á«μjôeC’G
 áaÉ°VE’ÉH  ,äÉeóîdGh  ™jRƒàdGh
 äÓ``̀«``̀¡``̀°``̀ù``̀à``̀dG ô```̀jƒ```̀£```̀J ≈```````̀ dEG

 ¿Éª∏°S  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀H  á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG
 ™e  á«æ«ÑdG  IQÉéà∏d  á«YÉæ°üdG

.IóëàªdG äÉj’ƒdG
 á«∏NGódG  ô`̀jRh  Iôcòe  -  6
 ΩÉ``̀μ``̀MCG ¢`̀†`̀©`̀H π`̀ jó`̀©`̀J ¿CÉ``°``û``H
 …ò`̀dGh  ,ôØ°ùdG  äGRGƒ`̀L  ¿ƒfÉb
 á«∏NGódG  ô`̀jRh  AÉ£YEÉH  »°†≤j
 ¿CÉ°ûH äGQGô≤dG QGó°UEG á«MÓ°U
 êhôîdGh ∫ƒNódG øcÉeCG ójóëJ
 ≥FÉKƒdG  ó`̀jó`̀ë`̀Jh  áμ∏ªªdG  ø`̀e
 ∂dPh ,∂dòd Ióªà©ªdG á«°üî°ûdG
.øjôaÉ°ùªdG QƒÑY ácôM π«¡°ùàd
 ∫ó`̀©`̀ dG  ô````̀jRh  Iô``̀cò``̀e  -  7
 ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 ±É`̀bhC’G  »°ù∏ée  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH
 Éª¡«JQGOEGh  ájôØ©édGh  á«æ°ùdG

.Éª¡JÉ£∏°Sh
 ájQGRƒdG áæé∏dG  Iôcòe - 8
 OQ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 áÑZôH  ø«MGôàbG  ≈∏Y  áeƒμëdG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée øe ø«Yƒaôe
 ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  :É k«fÉK

:á«dÉàdG äÉYƒ°VƒªdG
 ájQGRƒdG áæé∏dG  Iôcòe - 1
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 ∫ÉªYCG  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dGh
 Rô``HCGh  ,2020  ΩÉ`̀Y  »`̀a  áæé∏dG

 É¡à°ûbÉf  »`̀à`̀ dG  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG

 É¡JÉjƒdhCGh  É¡∏ªY  QhÉëe  øª°V

 äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀d á``̀ª``̀YGó``̀dG á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

 IAÉ``Ø``c õ``jõ``©``J »``̀ a á``eƒ``μ``ë``dG

 »ªæJ  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  »æÑJh  ¥É`̀Ø`̀fE’G

.äGQÉªãà°S’Gh OÉ°üàb’G

 á«∏NGódG  ô`̀jRh  Iôcòe  -  2

 äGAGô````̀LEG π`̀«`̀dO π`̀jó`̀©`̀J ¿CÉ`̀°`̀û`̀H

 Iõ«ªªdG  π«é°ùàdG  ΩÉ```̀bQCG  ™«H

 ¢†©H  πjó©Jh  ,Iõ«ªªdG  ¬Ñ°Th

 ø«≤∏©àe ø«jQGRh øjQGôb ΩÉμMCG

.∂dP ≥«≤ëàd QhôªdÉH

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH ájOÉ«àY’G ¬à°ù∏L »a

á``°Vƒaôe º``¡≤ëH äGRhÉ``éJ …CGh á``jƒdhCG ø``«æWGƒªdG á``eÓ°Sh ø``eCG
ájõgÉLh IAÉ``Øc ø``e ¬``H ™``àªàj É``eh á``«æeC’G á``eƒ¶æªdG »``a »``æWƒdG ¢``SôëdG Qhó``H ¬``jƒæàdG

¿hÉ©àdG ¢``ù∏ée á``ªb ´É``ªàLG ìÉ``éæH √ó``¡Y »``dhh ø``«eôëdG ΩOÉ``N Å``æ¡j AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée

É¡àfÉμe õjõ©Jh áμ∏ªªdG äÉ¡LƒJ áeóN »a á∏jƒ£dG É¡Jô«°ùeh áfõàªdG á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódÉH IOÉ°TE’G

á«à°ùLƒ∏dG äÉeóî∏d á«°ù«FQ á£ëªc øjôëÑdG áfÉμe õjõ©J »a QÉ£ªdG á©°SƒJ ´hô°ûe QhO ó«cCÉJ

 ácô°ûc  äGQOÉ``̀ °``̀ U  á`̀cô`̀°`̀T  π`̀jƒ`̀ë`̀J  ≈`̀∏`̀Y  á`̀≤`̀ aGƒ`̀ ª`̀ dG
á``̀ dhó``̀ dG π``̀Ñ``̀b ø```̀e á``cƒ``∏``ª``e á`̀ ∏`̀ Ø`̀ ≤`̀ e á`̀ ª`̀ gÉ`̀ °`̀ ù`̀ e
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 !äƒdÉL äÉcô°T

 OhhGO  »ÑædG  á°ü≤H  ¿ƒ«ë«°ùªdGh  Oƒ¡«dGh  ¿ƒª∏°ùªdG  øeDƒj
 ôéëH  ¬∏à≤a  ,äƒdÉL  ¥Óª©dG  É¡«a  πJÉb  »àdG  ∂∏J  ,ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y
 äƒdÉL  ¿É`̀ch  .(á«JÓØdG)  ´Ó≤ªdG  ΩGóîà°SÉH  ¬«∏Y  √É`̀eQ  ô«¨°U
 ÖYQCG  óbh  ,¢SCÉÑdG  ójó°Th  º°ùédG  ºî°V  ;á«ZÉWh  kGQÉÑL  kÉbÓªY
 º¡°VQCG  »a  çÉYh  ºgóæY  Ée  ≈∏ZCG  ¥ô°Sh  º¡ª∏Xh  π«FGô°SEG  »æH
 ¿CG ICÉLÉØªdG âfÉc øμd ,¬«∏Y Qó≤j ±ƒ°S óMCG ’CG GƒæX ≈àM ,kGOÉ°ùa

.ó«©H øe IóMGh áHô°†H kÉ©jô°U ôN Ée ¿ÉYô°S
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a  çóëj  É`̀e  »`̀g  ∫ƒ`̀≤`̀dG  Gò`̀g  áÑ°SÉæeh
 kÉ«eÉëe  πªY  ¿CG  ≥Ñ°S  ó`̀bh  ,Ohh  ø«d  ∞°Uh  å«M  ,á«μjôeC’G
 ábÓª©dG  É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°T  ,ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«Fô∏d
 ≈æ©ªH  ,(Big Tech Goliaths)  zá«JƒdÉL  äÉcô°T{  É¡fCÉH
 ¬d  äGójô¨J  »a  ∫Ébh  .äƒdÉL  ¿Éc  Éªc  IôÑéàeh  á°Sô£¨àe  É¡fCG
 ôàjƒJ  ™bƒe  ΩÉb  ¿CG  ó©H  ,z»dQÉH{  ™bƒe  »a  ¬HÉ°ùM  ≈∏Y  Égô°ûf
 :™HÉàe ¿ƒ«∏e øe ôãcCG  ™e ¬æe √OôWh »°üî°ûdG ¬HÉ°ùM ¥ÓZEÉH
 ôéM  áHô°†H  á©jô°U  ôîJ  ±ƒ°S  á«JƒdÉédG  äÉcô°ûdG  √òg  ¿EG
 √òg ¿CG  ≈dEG  Ohh ø«d  »eÉëªdG  íªdCGh  !äƒdÉéd  çóM Éªc  ô«¨°U
 Oƒ©J  ødh  §≤°ùà°Sh  ,AÉHô¡μ∏d  ™£≤d  ¢Vô©àJ  ±ƒ°S  äÉcô°ûdG
 √òg  πãªd  OGó©à°S’ÉH  ø«©HÉàªdG  kÉë°UÉf  ,A»°T  π©a  ≈∏Y  IQOÉ`̀b

.¬dƒb óM ≈∏Y ,áμ«°TƒdG ±hô¶dG
 ¿EÉa  ,¬eóY  øe  Ohh  ø«d  åjóM  ábO  ióe  øY  ô¶ædG  ¢†¨Hh
 ∑ƒÑ°ù«ah  ôàjƒJ  πãe  ábÓª©dG  É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°T  ΩÉ«b  ™bGh
 ∞dÉîj øe πc ≈∏Y AGƒ©°T ÜôM ø°ûH Égô«Zh πZƒZh ¿hRÉeCGh
 ∞°U  »`̀a  ∞≤j  ø`̀e  kÉ°Uƒ°üNh  ,»WGô≤ªjódG  QÉ°ù«dG  äÉ¡LƒJ
 kÉfƒ«∏e 75`d QÉÑàYG …CG ¿hO øe ,ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG
 »μjôeC’G  Ö©°ûdG  øe  %50  ºgô°SCGh  ¿ƒ∏ãªj  øjòdG  ¬«ÑNÉf  øe
 :ø«ª¡e  ø«gÉéJG  »a  kGó«L  ôμØf  Éæ∏©éj  ¿CG  Öéj  ,ôãcCG  ÉªHQh
 »°SÉ«°S QÉ°üYEG ø«Y »a Ωƒ«dG âJÉH ób äÉcô°ûdG √òg ¿CG ƒg ∫hC’G
 Iô°TÉÑe ÜôM »a É¡dƒNO ¿CGh ,¬àjÉ¡f ¿ƒμà°S ∞«c º∏©f ’ èFÉg
 ≥ë∏j ô«Ñc Qô°V ≈dEG kÓ©a »¡àæJ ób á«Yô°ûdG á°SÉFôdG á°ù°SDƒe ™e
 Égó°V  ∑ôëàdG  ≈∏Y  á°SÉFôdG  á°ù°SDƒe  âeõY  ƒd  äÉcô°ûdG  √ò¡H
 óéJ  ºd  »àdG  äÉcô°ûdG  √òg ¿CG  ƒg »fÉãdG  √ÉéJ’Gh ;É¡à¡LGƒeh
 IóëàªdG äÉj’ƒ∏d »Yô°T ¢ù«FQ äÉ°üæe AÉ¨dEGh ÖéM »a á∏μ°ûe
 ,∂dP  ≈∏Y  ÖJôàj  ±ƒ°S  Ée  πμH  kGó`̀HCG  çGôàc’G  ΩóYh  ,á«μjôeC’G

 .iôNCG á¡L …CG ™e ¬°ùØf ôeC’G á°SQÉªe øY ´QƒàJ ød ±ƒ°S
 ÉjóL  Gô°TDƒeh  ô£N  ¢SƒbÉf  ∂dP  ôÑà©j  ,ä’ÉëdG  ™«ªL  »a
 ,äÉcô°ûdG √òg øe áeó≤ªdG äÉeóîdG »a ¥ƒKƒdG øμªj ’ ¬fCG ≈∏Y
 ™e  »dÉëdG  É¡eGó°U  ÖÑ°ùH  kÓ©a  •ƒ≤°ù∏d  á°Vô©e  É¡fCG  É`̀eEG  »¡a
 ¢ù«FQ  •É`̀≤`̀°`̀SEG  ádhÉëe  §`̀N  ≈∏Y  É`̀¡`̀dƒ`̀NOh  á°SÉFôdG  á°ù°SDƒe
 É¡côëj  ø`̀e  ≥``̀ahh  á¶ëd  …CG  »`̀a  òîàJ  ó`̀b  É`̀¡`̀fCG  É``̀eEGh  ,»Yô°T
 É¡«eóîà°ùe  ¿ÉeôMh  äÉeóîdG  AÉ¨dEGh  Ö£°ûH  äGQGô`̀b  kÉ«°SÉ«°S
 hCG  ,á«eƒμM äÉ°ù°SDƒe hCG  ,∫hO AÉ°SDhQ ¿ƒeóîà°ùªdG ¿Éc AGƒ°S
 ¿ƒμf ¿CG Éæ«∏Y ,ójó°T QÉ°üàNÉH !ºgóæY ¥ôa Óa ,OGôaCGh äÉYÉªL

 !øjó©à°ùe
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 óªëe  ó`̀ª`̀MCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∞°ûc
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G
 AóH  øY  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ø«°ùëJ  ò«ØæJ
 ™ªéªH  á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  á`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H
 øe Aõ`̀é`̀c ,»`̀Ñ`̀£`̀ dG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 πªéªH  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  á«é«JGôà°SG
 ,™`̀ª`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀eó`̀≤`̀ª`̀ dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG
 Ωóîj ™`̀ª`̀é`̀e ô``Ñ``cCG  ó`̀©`̀j  …ò```̀ dGh
.øjôëÑdG áμ∏ªªH »ë°üdG ´É£≤dG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¬`̀Lh  óbh  
 ø««æ©ªdG  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 ,áYƒ°VƒªdG  §£îdG  ò«ØæJ  AóÑH
 âéàf  »àdGh  πª©dG  ¥ôa  πÑb  øe
 πª©dG  ô«°ùd  á«ª««≤J  á°SGQO  ó©H
 áÑbGôeh  á«°ù«FôdG  á«dó«°üdÉH
 ó°UQh  ø«©LGôªdG  OOô`̀ J  äÉ``̀bhCG
 å`̀«`̀M ,á``̀Ñ``̀MÉ``̀°``̀ü``̀ª``̀dG äÉ``̀Ñ``̀≤``̀©``̀dG
 ø«°ùëJ  ôjƒ£àd  É££N  âæª°†J
 πμ°ûH á`̀jQGOE’G äGAGô`̀LE’G ¢†©H
 ôjƒ£J äGAGôLEG ÖfÉL ≈dEG ,™jô°S
 á`̀«`̀æ`̀eR á`̀£`̀N ø`̀ª`̀°`̀V äÉ``̀eó``̀î``̀dG

.áMôà≤ªdG äÉ«dB’G ò«ØæJ ¿Éª°†d
 πLCG øe áØ∏μªdG ¥ôØdG â∏ªYh
 áeÓ°Sh  IOƒ``̀L  iƒà°ùe  ¿Éª°V
 áeó≤ªdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉeóN
 ,É¡àjQGôªà°SG  ¿Éª°Vh  ™ªéªdÉH
 πμ°ûH  É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  ¬````LhCG  §`̀Ñ`̀°`̀Vh
 AóÑdG  ºJ  á«æeR  á£N  ≥ah  ,∫É©a
 »∏MôªdG  º««≤à∏d  ™°†îJh  É`̀¡`̀H
 ™e  Égô«°S  øe  ócCÉà∏d  ,áÑbGôªdGh
 ™jQÉ°ûªdGh èeGôÑdG  »`̀a  Aó`̀Ñ`̀ dG

.™ªéªdÉH áKóëà°ùªdG
 á£îdG  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ôjóédG  
 ÉgPÉîJG ºJ äGAGôLEG â∏ª°T ≈dhC’G
 á«HÉ«°ùfGh  πª©dG  ô«°S  ¿Éª°†d
 πμ°ûH  ≈°Vôª∏d  á`̀eó`̀î`̀dG  ô«aƒJ
 OóY  PÉîJÉH  ∂dPh  ,´ô°SCGh  π°†aCG
 ô«aƒJ »a á∏ãªàªdG äGAGôLE’G øe
 ≈°VôªdG ∞«æ°üàd ∫ÉÑ≤à°SG Öàμe
 áHƒ∏£ªdG  á`̀eó`̀î`̀dG  ´ƒ`̀ f  Ö°ùëH
 á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG ±ô°üH á≤∏©àªdG
 π«°UƒàdG  á`̀eó`̀î`̀H  á≤∏©àªdG  hCG

.ájhOCÓd »dõæªdG

 »àdG á«fÉãdG á£îdG âæª°†Jh
 á«æeR  á`̀£`̀N ø`̀ª`̀°`̀V  É`̀¡`̀©`̀°`̀Vh º``J
 øe  º`̀J  á«°ù«FQ  QhÉ`̀ë`̀e  á°ùªN
 äÉbhCG  π«∏≤J ±óg ≥«≤ëJ É¡dÓN
 ™°VƒH  ∂``̀dPh  ,≈°VôªdG  QÉ`̀¶`̀à`̀fG
 πª©dG  ô«°ùd  ≥«°ùæJh  ¿hÉ©J  á«dBG
 á«eƒμëdG  äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀H
 »a º¡°ùà°S PEG ,á«ë°üdG õcGôªdGh
 õcGôªdG øe ájhOC’G ΩÓà°SG π«¡°ùJ
 ,Ió©ªdG  ºFGƒ≤dG  Ö°ùëH  á«ë°üdG
 á``̀jhOC’G  áªFÉb  ójóëJ  ôÑY  ∂`̀ dPh
 ôjQÉ≤J  OGó```̀YEGh  ÉLÉ«àMG  ô`̀ã`̀cC’G
 πμd áHƒ∏£ªdG ájhOC’G á«ªc ôjó≤àd
 ∫ƒ°üëdG  π¡°ùj  Ée  ,»ë°U  õcôe
 ¿RÉîªdG øe á°übÉædG ájhOC’G ≈∏Y

.É≤Ñ°ùe
 π`̀ª`̀Y á``̀£``̀N ™``̀°``̀Vh º```̀J É``̀ª``̀c
 QÉ¶àfG  äÉ```̀bhCG  π«∏≤àd  á≤aGƒàe
 ºjó≤J âbh ójóªàH ∂dPh ,≈°VôªdG
 á«dó«°üdG  πªY  äÉbhCGh äÉeóîdG
 ¢†©H  »a  ´ƒÑ°SC’G  ájÉ¡f  á∏£©d

.äGOÉ«©dG

 âæª°†J  ∂````dP  Ö``̀fÉ``̀L  ≈`````dEG
 ájÉªëdG  õjõ©J  ájôjƒ£àdG  á£îdG
 ∫Éª©à°SÉH  ∂dPh  ájhOC’G  ¿hõîªd
 áeÓ°S  ¿Éª°†d  áãjóM øeCG  Iõ¡LCG
 Aƒ°S  Ωó``̀Yh  É¡æjõîJh  á````jhOC’G
 QGòfEG ΩÉ¶f â«ÑãJ ºJh .É¡dÉª©à°SG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  áÑbGôe  äGô«eÉch
 »μ«JÉeƒJhCG  ø``̀eCG  ΩÉ`̀¶`̀f  â«ÑãJ
 á°UÉîdG  ∫ƒ``̀Nó``̀dG  äÉ``̀HGƒ``̀H  ó`̀æ`̀Y
 πª©dG  ô«°S  áÑbGôªd  á«dó«°üdÉH

.áeóîdG IOƒL ¿Éª°Vh
 ¢†©H ô«aƒàH ∂dòc AóÑdG ºJh  
 ôjƒ£Jh á°UÉîdG øjõîàdG äGó©e
 É«fhôàμdG ¢UÉîdG π«é°ùàdG ΩÉ¶f
 á∏ª©à°ùªdG  IQó`̀î`̀ª`̀ dG  á``̀jhOCÓ``̀ d
 á«Ñ°ü©dG  ¢``̀VGô``̀eC’G  ¢†©H  »`̀a
 äGAGô`̀LEG  ™ÑàJ  »àdGh  á«°ùØædGh
 ≥∏©àJ  áeQÉ°U  ø«fGƒbh  á°UÉN
 ™°Vh  ºJh  .á`̀ jhOC’G  √òg  ±ô°üH
 ¿hõîe áÑbGôªH §£î∏d äÉjƒdhCG
 »a  É¡àÑbGôªH  IôaGƒàªdG  á`̀jhOC’G
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  á«dó«°U

 ∂```dPh ,á``̀jõ``̀cô``̀ª``̀dG ¿RÉ```î```ª```dGh

 ô``̀NBGh  »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ô`̀jô`̀≤`̀J  ºjó≤àH

 ájhOC’G á«ªch ´ƒf Ö°ùëH …ô¡°T

 πª©dG IQGOEG ø«°ùëàdh ,IôaGƒàªdG

 iƒ≤dG IOÉjR  ∂dòc  ºJ  ICÉ°ûæªdÉH

.á∏eÉ©dG

zá«fÉª∏°ùdG{ á«dó«°üH πª©dG ô«°S ø«°ùëJh ôjƒ£àd á£N ™°Vh

 »a  áë°üdG  IQGRh  ∫ƒ°üM  áÑ°SÉæªH
 ájÉYôdG äÉeóN »a á∏ãªàe øjôëÑdG áμ∏ªe
 …óæμdG  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  ≈∏Y  á`̀«`̀dhC’G  á«ë°üdG
 ô«jÉ©e  ø``̀e  %99^1  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  É`̀¡`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh
 ,á«ë°üdG  äÉeóî∏d  áHƒ∏£ªdG  IOƒ`̀é`̀dG
 á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  áë°üdG  Iô``̀jRh  â∏°†ØJ
 ï«°ûdG  õcôªd  IQÉjõH  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH
 â`̀eÉ`̀b å`̀«`̀M ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG ô`̀ HÉ`̀L
 ,õcôªdÉH  …óæμdG  OÉªàY’G  IOÉ¡°T  ≥«∏©àH
 ≥«≤ëJ »a á«dhC’G ájÉYôdG Oƒ¡éH kIó«°ûe
 óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  Qƒ°†ëH  ,RÉ``̀é``̀fE’G  Gò``g
 ájÉYôdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÜÉgƒdGóÑY

 IQƒàcódGh  ,AÉ°†YC’Gh  á«dhC’G  á«ë°üdG
 õcGôªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó«°ùdG  á∏«∏L

.á«ë°üdG ájÉYôdG
 RÉéfE’G Gòg ¿EG áë°üdG IôjRh âdÉbh
 Iõ«ªàªdG äÉMÉéædG øe á∏°ù∏°S øª°V ó©oj
 kIôªKh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  »a  â≤≤ëJ  »àdG
 Iójó°ùdGh  áª«μëdG  äÉ¡«LƒàdGh  iDhô∏d
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG º`̀«`̀«`̀≤`̀J á`̀ «`̀ ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y kIó```̀cDƒ```̀e
 äÉ°ù°SDƒe πÑb øe ájQhO IQƒ°üH á«ë°üdG
 OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  áÄ«¡c  á`̀≤`̀jô`̀Y  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Yh  á`̀«`̀dhO
 äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’G á∏°UGƒe ±ó¡H …óæμdG

 AGƒ`̀°`̀S ó``̀M ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀LÓ`̀©`̀ dGh á`̀«`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG
 ∫ƒ°üM  QGôªà°SG  øª°†j  ÉªH  É¡àeGóà°SGh
 ≈∏Y  áμ∏ªªdÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áaÉc
 ájÉYôdG  äÉeóN  øe  iƒà°ùe  CÉØcCGh  ≈∏YCG

 .á∏eÉμàªdGh á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG
 âdòH »àdG IôªãªdG Oƒ¡édÉH äOÉ°TCGh
 øY  äôªKCG  »àdGh  ;πª©dG  ¥ôa  ÖfÉL  øe
 áÑ°ùædG  √ò``̀g  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀î`̀a  π`̀μ`̀H  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG
 ¿CG ≈```dEG kIô`̀«`̀°`̀û`̀e ,OÉ`̀ª`̀ à`̀Y’G »`̀a á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG
 ¥ôa  IAÉØc  ∫ÓN  øe  âYÉ£à°SG  IQGRƒ``dG
 á∏gDƒªdG  á«æWƒdG  á«Ñ£dG  QOGƒμdGh  πª©dG
 RÉ`̀é`̀fE’G  Gò``g  ≥«≤ëJ  á``«``dhC’G  á`̀jÉ`̀Yô`̀dÉ`̀H

 äGRÉéfEG πé°S ≈dEG ±É°†oj …òdGh ;G kOóée
 ô«jÉ©e  ≈`̀∏`̀YCG  ô«aƒJ  »`̀a  áë°üdG  IQGRh
 »a ¢ùaÉæJ »àdG ™«ªé∏d á«ë°üdG äÉeóîdG

.á«ªdÉ©dG äÉØ°UGƒªdGh ô«jÉ©ªdG É¡JOƒL
 É¡dƒ°üëH  áë°üdG  IQGRh  ô`̀î`̀Ø`̀Jh
 ≈∏Y  áãdÉãdG  Iôª∏d  …óæμdG  OÉªàY’G  ≈∏Y
 Iôe  ∫hC’  ¬«∏Y  â∏°üM  å«M  ,»`̀dGƒ`̀à`̀dG
 äÉ¶MÓªdG  ¢†©H  ™`̀e  Ω2009  ΩÉ`̀Y  »`̀a
 2016  -  2015  ΩÉ`̀Y  »`̀ah  ,äÉ«°UƒàdGh
 Iôe  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  OÉªàYG  ºJ
 ºJh ájóæμdG  OÉªàY’G áÄ«g πÑb øe iôNCG
 kIôªK  ∂dP  ¿Éch  .•hô°ûdG  ™«ªL  AÉØ«à°SG

 ÖfÉL  øe  ádhòÑªdG  á∏°UGƒàªdG  Oƒ¡é∏d
 á∏gDƒªdG  á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀ dGh  πª©dG  ¥ô`̀a
 IQGóéH â≤ëà°SG »àdGh ;á«dhC’G ájÉYôdÉH
 ióe  Rõ©j  …ò``dG  º««≤àdGh  áÑ°ùædG  √ò`̀g
 áë°üdG  IQGRƒ`̀H  á«ë°üdG  õcGôªdG  ΩGõàdG
 É¡≤«Ñ£J  á∏°UGƒªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 »a  IOƒ`̀é`̀dGh  á«æ¡ªdG  ø`̀e  m∫É``Y  iƒà°ùe
 IOƒ`̀é`̀dG  ô«jÉ©e  ´ƒªée  ø`̀e  770  Oó``Y
 ≈©°ùj  PEG  ,…óæμdG  OÉªàY’G  øe  áHƒ∏£ªdG
 ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  πeÉ©dG  ≥jôØdG
 ∞∏àîe  á`̀¡`̀LGƒ`̀eh  ô«ÑμdG  RÉ``é``fE’G  Gò``g

 .äÉjóëàdG

…óæμdG OÉªàY’G IOÉ``¡°T ≥«≤ëJ »a á«dhC’G ájÉYôdG Oƒ¡éH ó``«°ûJ áë°üdG Iô``jRh

 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T ô```̀jRh ΩÉ``̀ b

 ô°UÉf  ø`̀H  π``FGh  ¢Sóæ¡ªdG  AÉ`̀ª`̀dGh

 AÉHô¡μdG  áÄ«g  ¢ù«FQh  ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 º«gGôHEG  ø`̀H  ±Gƒ`̀f  ï«°ûdG  AÉ`̀ª`̀dGh

 è«∏îdG  á©eÉéd  IQÉ`̀jõ`̀H  áØ«∏N  ∫BG

 á`̀Hô`̀é`̀J ≈``̀∏``̀Y ´Ó```̀WÓ```̀d »``̀Hô``̀©``̀ dG

 »a  IójôØdG  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL

 á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG  ∑Ó¡à°SG  ó«°TôJ

 áª«b  øe  %35  »dGƒM  â¨∏H  »àdGh

 ,äGƒæ°S 10 øe πbCG ∫ÓN ∑Ó¡à°S’G

 ¢ù«FQ  Éª¡dÉÑ≤à°SG  »`̀a  ¿É`̀ c  å«M

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  á`̀©`̀eÉ`̀L

 …òdG »∏gƒ©dG øªMôdGóÑY øH ódÉN

 ,áÄ«¡dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀Hh  ô`̀jRƒ`̀dÉ`̀H  Ö``̀MQ

 kÉ©«é°ûJ πãªJ »àdG IQÉjõdÉH kGó«°ûe

 ≥«≤ëJ  ƒëf  É¡≤jôW  »`̀a  á©eÉé∏d

.ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJ »a É¡aGógCG

 ´ÓW’ÉH IQÉjõdG â∏¡à°SG óbh 

 ∞jô©àdG  øª°†J  »Fôe  ¢VôY  ≈∏Y

 Ωƒ≤J  »àdG  á©eÉédG  ájDhQh  ádÉ°SôH

 »àdG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  äGõ`̀μ`̀Jô`̀ª`̀dG  ≈∏Y

 ±Gó``̀gC’G  ø`̀e  áYƒªée  »`̀a  â∏ãªJ

 √òg ø«H øe .ájƒªæàdG  OÉ©HC’G äGP

 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥«≤ëJ ±GógC’G

 Gòg  ¬«°†à≤j  Éeh  πeÉ°ûdG  ÉgÉæ©ªH

 »a  É¡∏eÉμJh  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≥«KƒJ  ø`̀e

 á`̀jOÉ`̀ª`̀dGh  ájô°ûÑdG  Ihô`̀ã`̀dG  á«ªæJ

 ≈∏Y  IõμJôe  ,ÉgQÉªãà°SG  ø°ùMh

 ±ó`̀gh ≥∏£æe ƒ`̀g …ò``dG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G

 á`̀jDhQ  ø`̀Y  ≥ãÑæe  ôμØHh  ,á«ªæàdG

 ∫hO IOÉb ƒª°ùdGh ádÓédG ÜÉë°UCG

 ¿CG  »`̀a  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée

 ≈≤à∏e »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ¿ƒμJ

 »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO AÉæHCG

 kÉjôμa  º¡∏«gCÉJh  ó`̀MGh  ∞≤°S  âëJ

 Qƒ©°T  á«ªæJh  ,kÉ«ª∏Yh  kÉ`̀jƒ`̀Hô`̀Jh

 Éªc  ,º¡àeCGh  º¡à≤£æe  ≈dEG  AÉªàf’G

 èeGôÑdGh  äÉ°ü°üîàdG  ≈∏Y  ™∏WG

 »``̀dhó``̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀ dGh á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G

 õ``̀cGô``̀eh äÉ``̀©``̀eÉ``̀é``̀dÉ``̀H π`̀ ã`̀ª`̀à`̀ª`̀ dG

 ,á`̀«`̀ dhó`̀ dG äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh çÉ```ë```HC’G

 á©eÉL  ¿CG  kÉ°†jCG  ¢Vô©dG  í°VhCGh

 IôÑîdG  â«H  πãªJ  »Hô©dG  è«∏îdG

 áÑ°ùædÉH  AGƒ``̀°``̀S  äGQÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ S’Gh

 ¢ù∏ée  ∫hO  hCG  øjôëÑdG  áμ∏ªªd

 ∫hó````dG  hCG  »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG  ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dG

 .á«Hô©dG

 AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T ôjRh ócCG  óbh

 ¿CG  ∑QÉÑªdG  ô°UÉf  øH  πFGh  AÉªdGh

 ¬≤≤ëJ  ÉªH  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL

 õà©J kÉ`̀Mô`̀°`̀U qó`̀©`̀J  äGRÉ```é```fEG  ø``e

 ¿hÉ©àdÉH  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  IQGRh

 ¬°ùØf ìô°ûj RÉéfE’G :±É°VCGh .¬©e

 ¬ÑLƒªH Éæ«∏Y ºàM Ée ƒgh ,ΩÉbQC’ÉH

 Gò`̀¡`̀H  ºμàÄæ¡àd  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  IQÉ````̀ jR

 kGó«°ùéJ πãe  …òdG  õ«ªàªdG  RÉéfE’G

 ¬JÉ©ÑJh ,ábÉ£dG ó«°TôJ á«ªgC’ kÉ«M

 .AÉHô¡μdG áaô©J áØ∏c ≈∏Y á°Sƒª∏ªdG

 Ωƒ«dG Éæg ÉfOƒLh Éeh :kÓFÉb ºàNh

 áÑZQh RÉéfE’G Gòg á«ªgC’ ó«cCÉJ ’EG

 õ«ªàªdG  ¿hÉ©àdG  QGôªà°SG  »a  Éæe

.»Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ™e

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ìô``̀°``̀U ¬``Ñ``fÉ``L ø``̀e

 AÉ`̀ª`̀dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG

 áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  øH ±Gƒf ï«°ûdG

 »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ¬à≤≤M Ée ¿CG

 áÑ°ùf  ≠∏H  ∑Ó¡à°S’G  »a  Iô`̀ah  øe

 kÉ«YGO  ,kÉ«FÉæãà°SG  kÉLPƒªf  ó©j  %35

 ∞∏àîªH áHôéàdG √òg ≥KƒJ ¿CG ≈dEG

 ≈∏Y º`̀ª`̀©`̀Jh á`̀«`̀eÓ`̀YE’G π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG

 äÉ©eÉédGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîe

 .É¡JGõ«ªe øe º∏©à∏d ¢SGQóªdGh

 ô`̀jRƒ`̀dG ™`̀∏`̀WG ∂`̀ dP Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG

 á©eÉé∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y

 Ö«côJh á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ΩGóîà°S’

 »a  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SEÓ`̀d  á«°ùª°ûdG  ìGƒ`````dC’G

 ∫ÓN  øe  ábÉ£dG  ∑Ó¡à°SG  ó«°TôJ

 ´hô°ûªdG  Gògh .ìÉàªdG  πjóÑdG  Gòg

 á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  ø`̀Y  ôÑ©j

 ∫Ó``̀N ø```̀e á`̀©`̀eÉ`̀é`̀ ∏`̀ d á``̀«``̀Ä``̀«``̀Ñ``̀dGh

 ,á«©«Ñ£dG  OQGƒªdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG

 ,¿É°ùf’G  áë°Uh  ,AGƒ`̀¡`̀dG  IOƒ`̀Lh

 AÉ°ûf’  á«dÉªdG  ∞«dÉμàdG  ¢†«ØîJh

 »a  IójóL  ábÉ£dG  ó«dƒàd  äÉ£ëe

 »a  ∂``̀ dP  QhOh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

 ∂dòch  á«fƒHôμdG  áª°üÑdG  ¢†ØN

 á©eÉédG øY »dÉªdG AÖ©dG ¢†«ØîJ

 kÉ``̀LPƒ``̀ª``̀fCG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG  ¿ƒ``̀μ``̀J  ¿Gh

 á≤£æªdG  »`̀ a  iô```̀N’G  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀∏`̀d

.á«Ä«ÑdG áeGóà°SÓd kÉ≤«Ñ£J

á`̀ ©`̀ eÉ`̀ L á``̀ Hô``̀ é``̀ J ≈``̀ ∏``̀ Y ™``̀∏``̀£``̀j AÉ```̀Hô```̀¡```̀μ```̀dG ¿hDƒ````̀ °````̀ T ô``````̀ jRh
á``̀ bÉ``̀ £``̀ dG ∑Ó```̀¡```̀ à```̀ °```̀SG ô```̀«```̀aƒ```̀J »`````a »````Hô````©````dG è```«```∏```î```dG

 õcGôªH á«Ñ£dG äÉeóîdG ¢ù«FQ º°SÉédG ádÉg IQƒàcódG äOóL
 º«©£àdG òNC’ π«é°ùà∏d  ™ªàéª∏d  É¡JƒYO á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG
 πμ°ûH  ¬ªjó≤J  ºàj  …òdGh  ,z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG
 »a  ∂dPh  ,ø«àYôL  ™bGƒH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  »fÉée

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYO QÉWEG
 á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH »∏ëàdG á«ªgCÉH º°SÉédG IQƒàcódG âgƒfh
 ≈dEG  ™«ªédG  á«YGO  ,™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  øWƒdG  πLCG  øe
 øe  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  áaÉμd  ájÉªM  √QÉÑàYÉH  ìÉ≤∏dG  ò`̀NC’  π«é°ùàdG
 øªe  º«©£àdG  ò`̀NCG  »a  ø«ÑZGô∏d  øμªj  ¬`̀fCG  áë°Vƒe  ,¢Shô«ØdG
 ™bƒªdG  ≥jôW  øY  π«é°ùàdG  ¥ƒa  Éªa  É keÉY  18  ôª©dG  øe  ¿ƒ¨∏Ñj
www. »fhôàμdE’G ™bƒªdG IQÉjR ∫ÓN øe áë°üdG IQGRƒd ™HÉàdG
 ∫É°üJ’G hCG z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J hCG ,healthalert.gov.bh

.444 ºbôdG ≈∏Y
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôªH  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¢ù«FQ  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ô«aƒJ  ºJ  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á£îdG  ™e  É k«°TÉªJ  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  á`̀«`̀dhC’G
 º«©£àdG  òNCG  äGAGô`̀LEG  π«¡°ùJ  ™e  á«ë°üdG  õcGôªdG  »a  äÉMÉ≤∏dG
 ¿CG  ≥∏£æe  øe  ¿ÉéªdÉHh  É kjQÉ«àNG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd
 ®ÉØëdÉH  É¡eÉªàgGh  áeƒμëdG  iód  iƒ°üb  ájƒdhCG  ¿É°ùfE’G  áë°U
 ¢VGôeC’G  øe  º¡àjÉªMh  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  áaÉc  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y

.áÄHhC’Gh
 ΩGõàd’G ™«ªédG ≈∏Y ÖLGƒdG øe ¬fEG º°SÉédG IQƒàcódG âdÉbh
 ä’ó©e OÉjORG πX »a IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 ™«ªL ¿CG kIócDƒe ,øjôëÑdG πLCG øe ∂dPh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 ¿CG  ó©H É¡à«fƒeCÉeh É¡à«dÉ©a âàÑKCG  áμ∏ªªdG »a Ióªà©ªdG äÉMÉ≤∏dG
 á«æWƒdG  áÄ«¡dÉH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  πÑb  øe  É¡ª««≤Jh  É¡à°SGQO  âªJ
 kágƒæe ,áë°üdG IQGRƒH äÉª«©£àdG áæédh á«ë°üdG ø¡ªdG º«¶æàd
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’ÉH  ™ªàéªdG  QGôªà°SG  ƒg  Ωƒ«dG  Üƒ∏£ªdG  ¿CÉH
 …ó°üà∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ìÉéf  á∏°UGƒe  π`̀LCG  øe  á`̀jRGô`̀à`̀M’G

.¢Shô«Ø∏d
 ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdÉH  É¡ëjô°üJ  º°SÉédG  ádÉg  IQƒàcódG  âªààNGh
 á£îdG  øª°V  §£îe  ƒg  Éªc  ô°ù«e  πμ°ûH  ô«°ùJ  º«©£àdG  á«∏ªY
 ójóëJ  ó©H  ≈``̀dhC’G  áYôédG  AÉ`̀£`̀YEG  ºàj  å«M  ,º«©£à∏d  á«æWƒdG
 áYôédG òNCG IQhô°V kIócDƒe ,π«é°ùàdÉH GƒeÉb øjò∏d º«©£à∏d óYƒe

.≈dhC’G áYôédG òNCG óYƒe øe É keƒj 21 ó©H á«fÉãdG

 ≈dEG ƒYóJ º``°SÉédG IQƒ``àcódG
ÉfhQƒc ìÉ``≤d  òNC’ π``«é°ùàdG

:Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG ..áª°UÉ©dG á°ùeÉîH ájô«îdG äÉ«©ªédG AÉ°SDhQ ≈≤àdG

 …ô«îdG πª©dG IOƒL ôjƒ£àd äGôÑîdG ∫OÉÑJh ájô«îdG äÉ«©ªédG IófÉ°ùe
 ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ó``̀ª``̀MCG Ö``FÉ``æ``dG ≈`̀≤`̀ à`̀ dG
 AÉ`̀°`̀SDhô`̀H zó`````̀MC’G{ AÉ`̀°`̀ù`̀e Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ºjó≤dG  OÓÑ∏d  ájô«îdG  äÉ«©ªédG
 ,á`̀«`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dGh …QGò``````̀Yh è```̀fõ```̀dGh
 á°ûbÉæe  º`̀Jh  ,á«≤°ùdGh  ,RƒMÉªdGh
 ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  π«©ØJh  åëHh
 áª°UÉ©dG  á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀N  »``̀dÉ``̀gCG  á`̀eó`̀î`̀d
 IOƒ``L ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d äGô`̀Ñ`̀î`̀ dG ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh

.…ô«îdG πª©dG
 Oƒ¡L  ¿G  Ωƒ∏°ùdG  ÖFÉædG  ∫É`̀bh
 G kQhO  Ö`̀©`̀∏`̀J  á`̀jô`̀«`̀î`̀dG  äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 OhóëeÓdG  ºYódG  ºjó≤J  »a  É kjQƒëe
 êPƒ`̀ª`̀fCG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  áØØ©àªdG  ô`̀°`̀SCÓ`̀d
 á«æjôëÑdG  ô``̀°``̀SC’G  º```YO  »``̀a  ó`̀ jô`̀ a
 ∫É°üjEGh  ,AÉ£©dG  ø`̀e  äGƒæ°S  ôÑY
 á°SGQO  ôÑY  É¡«≤ëà°ùªd  äGóYÉ°ùªdG
 äGóæà°ùªdG  á`̀aÉ`̀c  ºjó≤Jh  ä’É`̀ë`̀dG
 ±ô°üdG  á«∏ªY  Iô°TÉÑeh  á«JƒÑãdG

 »a  º¡°ùJ  á«HÉbQh  á©Ñàe  á«dBG  ≥`̀ah
 ±GógC’Gh IOƒ°ûæªdG äÉjÉ¨dG ≥«≤ëJ
 ¿ƒ©dG  ºjó≤J  »gh  É¡©°Vh  ºJ  »àdG

.áØØ©àªdG ô°SCÓd IóYÉ°ùªdGh
 »a  …ô`̀«`̀î`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿CG  ó````cCGh
 »°†ªj  ∫Gõ```j  ’h  º`̀¡`̀°`̀SCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ºYódG  ºjó≤J  »`̀a  áYQÉ°ùàe  Iô«JƒH
 πFÉ°SƒdG  âªgÉ°Sh  ,ô`̀°`̀SCÓ`̀d  ΩRÓ``̀dG
 º`̀Yó`̀ dG º`̀ jó`̀≤`̀ J »``̀a á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀ à`̀ dG
 á∏é©à°ùªdG  ä’ÉëdG  áaÉμd  ô°TÉÑªdG

 á«ë°üdG ájÉYôdG ºjó≤J ∂dP ø«H øeh
 á«fhôàμdE’G äGóYÉ°ùªdG ∫ÉÑ≤à°SG ôÑY
 πÑb  ø`̀e  á`̀eRÓ`̀dG  áHÉbôdG  Oƒ`̀Lh  ™`̀e

.á«æ©ªdG äÉ¡édG
 áaÉc ºjó≤J Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG ôcPh
 äÉ«©ªé∏d  IófÉ°ùªdGh  ºYódG  ∫Éμ°TCG
 »a  É`̀gQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  π``̀LCG  ø`̀e  ájô«îdG
 ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ô`̀°`̀SCÓ`̀d º``̀Yó``̀dG º`̀jó`̀≤`̀J
 áeGóà°S’ áªYGódG äÉMôà≤ªdG ºjó≤Jh

.á«dÉªdG ÉgOQGƒe

 âeób  øjôëÑdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 π`̀ª`̀©`̀dG »```a êPÉ``̀ª``̀æ``̀ dG ø```e ó``̀jó``̀©``̀dG
 ,ó`̀jõ`̀ª`̀dG Ωó`̀≤`̀ J â````̀ dGR’h ,…ô`̀«`̀î`̀ dG
 É`̀ehO  ó`̀cCG  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ¿Gh
 øëªdG  áaÉc  »`̀a  √ó°VÉ©Jh  ¬£HGôJ
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀L ∫Ó``̀N â`̀ Ñ`̀ KCG ó``̀bh
 ÖfÉL  ≈dEG  ¬aƒbhh  ¬μ°SÉªJ  ÉfhQƒc
 ¬àHÉéà°SG  ¿Gh  ,¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG  ¬`̀°`̀†`̀©`̀H
 É¡æ«H  øe  »àdG  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©∏d
 »àdG  á∏ªëdG  »a  á«∏YÉØH  ácQÉ°ûªdG
 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  É¡≤∏WCG
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL πãªe  áØ«∏N ∫BG
 QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG  ø`̀eC’G
 á«fÉ°ùf’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
 âaóg zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG »a
 ≈dEG  äÉªgÉ°ùªdG  ∫ƒ°Uh  ¿Éª°V  ≈dEG

.áLÉàëªdG äÉÄØdG
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ó«ªëŸG ó«ª

 :ô£°ùdG ∫hCG
 º¡∏°UGƒJ  ≈∏Y  ¿Éμ°SE’G  IQGRƒ`̀H  Iƒ`̀NE’G  ôμ°TCG
 ,¢`̀ù`̀eCG  ∫É`̀≤`̀e  »`̀a  OQh  Éªe  ≥≤ëàdG  ≈∏Y  º¡°UôMh
 áeóîd  IQƒμ°ûªdG  IQGRƒ```dG  Oƒ¡L  ¢ùμ©j  É`̀e  ƒ`̀gh
 OQh Ée  ≈∏Y øWGƒªdG  øe  ≥≤ëàdG  ó©Hh  .ø«æWGƒªdG
 ¬æe OQh Ée ábOh É¡àë°U ΩóY ø«ÑJ ,äÉeƒ∏©e øe ¬æe
 IQGRh »a IƒNEÓd Qòà©fh √ƒæf ∂dòdh ,äÉeƒ∏©e øe

.∫É≤ªdG »a OQh ÉªY ¿Éμ°SE’G

:§≤a º∏©∏d
 ´Gƒ`̀fCG  ¢†©Hh  äGhGô°†îdG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG
 ôeC’G  ,¢SÉædG  iód  »HÉéjEGh  Ö«W  ô°TDƒe  ,¬cGƒØdG
 ,¢VÉØîf’G  ÜÉÑ°SCG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ÖLƒà°ùj  …ò`̀ dG
 äÓ«¡°ùJ  ∫ÓN  øeh  ,ΩÉ©dG  ∫GƒW  Iôªà°ùe  É¡∏©Lh
 ,IQƒ£àe äÉ«æ≤àH á«∏ëe áYGQRh ,øë°ûdGh π≤ædG »a

.¢SÉæ∏d áÑ°SÉæe QÉ©°SCÉH äGhGô°†îdG ôaƒJ

:∂dòc º∏©∏d
 »°VÉjôdG  øjôëÑdG  …OÉf  π≤f  Iôμa  øY  åjóëdG
 ô«Z  ô``̀eCG  ,ó`̀ª`̀M  á`̀æ`̀jó`̀e  ≈``̀ dEG  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á¶aÉëe ø`̀e
 ä’É`̀LQh  »æjôëÑdG  »°VÉjôdG  ïjQÉàdG  ™e  ∫ƒÑ≤e
 πLôdG  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe  øe  πeCÉf  ..¥ôëªdG
 ™e  ∑ô`̀ë`̀à`̀dG  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  …ó`̀æ`̀g  ø`̀H  ¿Éª∏°S  π`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀dG
 ójóL ôNBG OÉf ô«aƒJ É¡fÉμeEÉH »àdG ,á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ®ÉØàM’G  π`̀bC’G  ≈∏Y  hCG  ,ΩGôμdG  óªM  áæjóe  »dÉgC’
 ïjQÉà∏d ógÉ°ûc »dÉëdG øjôëÑdG …OÉf ™bƒeh ≈æÑªH

.óªM áæjóe »a ¬d ´ôa íàah ,»°VÉjôdG

..ÜÉ°ùJGƒdG äÉãjóëJ

:ä’É°üJ’G áÄ«gh 
 á°SÉ«°ùdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  ,É`̀«`̀dÉ`̀M  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ∫hGó``̀à``̀j
 íª°ù«°S  …ò```̀dG  ,zÜÉ``°``ù``JGƒ``dG{  ≥«Ñ£àd  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 »àdGh  ,z∑ƒÑ°ù«ØdG{  ™bƒªd  äÉeƒ∏©ªdG  íæe  ¬Fƒ°†H
 ôLÉàªdGh  äÉeóîdG  …hOõ`̀ª`̀d  É¡eGóîà°SÉH  íª°ùJ
 •hô°ûH ∫ƒÑ≤dG ΩóY ¿CG ≈dG IQÉ°TE’G ™e ,á«fhôàμd’G
 øe áeóîdG AÉ¨dEG  ≈dEG  …ODƒ«°S ,IójóédG zÜÉ°ùJGƒdG{

.ΩOÉ≤dG ôjGôÑa 8 ø«æK’G Ωƒj »°üî°ûdG ∞JÉ¡dG
 ô«Ñc  ∫É`̀Ñ`̀bEG  ∑É`̀æ`̀g  á«é«∏îdG  ÉæJÉ©ªàée  »`̀a  
 ¿CG  ø«M  »`̀a  ,zÜÉ`̀°`̀ù`̀JGƒ`̀dG{  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  í`̀ °`̀VGhh
 ∫hGóàj  Óãe  ô°üªc  á«Hô©dG  äÉ©ªàéªdG  øe  ójó©dG
 º°†N »ah ..ôÑcCG  πμ°ûH z∑ƒÑ°ù«ØdG{ ≥«Ñ£J ºgóæY
 äÉeƒ∏©e ¢SÉædG πbÉæJ IójóédG •hô°ûdG øY åjóëdG

 ≈àMh ø«ªà¡ªdGh ø«°üàîªdG ¢†©H øe äÉëjô°üJh
 ±ó¡H  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ¢†©H  »a  á«ª°SôdG  äÉ¡édG
 .zÜÉ°ùJGƒdG{ •hô°Th äÉãjóëJ ∫ƒM ¢SÉædG á«YƒJ

 •hô°T  ¿CG  Ió`̀jó`̀Y  á«eÓYEG  ôjQÉ≤J  äô`̀cP  ó`̀bh
 äÉeƒ∏©ªdG  ™ªL  ≈`̀ dEG  ±ó¡J  IójóédG  zÜÉ°ùJGƒdG{
 ,∞JÉ¡dG  ºbôc  z∑ƒÑ°ù«ØdG{  ≥«Ñ£J  ™e  É¡àcQÉ°ûeh
 á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ªdG  ¢†©Hh  ,ÜÉ°ùëdG  IQƒ°Uh
 å«M  ,ø«eóîà°ùªdÉH  á°UÉîdG  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdÉc
 ø«æ∏©ª∏d  ìÉª°ùdG  ≈`̀ dEG  z∑ƒÑ°ù«ØdG{  ácô°T  ≈©°ùJ
 zÜÉ°ùJGƒdG{ ≥«Ñ£J ≥jôW øY É¡æFÉHR ™e π°UGƒàdÉH
 äÉfÓYEG  ∫ƒ°Uh  ≈dG  …ODƒ«°S  Éªe  ,äÉéàæªdG  ™«Hh

.¢SÉædG ≈∏Y ájQÉÑLEG á≤jô£H
 øe ≈æªàf ,º¡ØdG Aƒ°Sh §¨∏dG  øe ójõªd É©æeh
 ¿CG ,iôNCG á«æ©e á¡L …CG hCG ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g
 ±ó¡H ,π°UÉëdG ôeC’G ¢SÉædGh ø«eóîà°ùª∏d  í°VƒJ
 ¢†©H  ∂dòH  âeÉb  Éªc  ÉeÉªJ  ,á«©ªàéªdG  á«YƒàdG

 .∫hódG

:áÑLGh á¶MÓe
 ..ô«LCÉàdGh  äGQÉ≤©dG  QÉ©°SCG  âdõf  âjƒμdG  »a
 Ióe äGQÉéjE’G  â«ÑãJ  øY ¿ÓYE’G  ºJ  äGQÉeE’G  »ah
 ∂dòch  ..ÉÑjôb  Qó°ü«°S  ¿ƒfÉb  øª°V  äGƒæ°S  çÓK
 QÉ©°SCG  »a  É°VÉØîfG  äó¡°T  á≤£æªdG  ∫hO øe  ójó©dG
 ∫GõJ  ’  ,Éæg  ÉfóæY  ’EG  ..äGQÉ≤©dG  AGô°Th  ô«LCÉàdG
 ô«Zh  É¡«a  ≠dÉÑe  ô«LCÉàdGh  äGQÉ≤©dG  QÉ©°SCG  ¢†©H

 ??..ÖÑ°ùdG Éªa ..á«≤£æe

:∂dòc áÑLGh á¶MÓe 
 ≈∏Y  ¢Vô©j  …ò`̀dG  ,zøjôëÑdG  ¢ùª°T{  èeÉfôH
 èeÉfôH  ,á«MÉÑ°üdG  IôàØdG  »a  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J
 ¢Vô©H  ¢ùeC’G  á≤∏M  »a  OÉ`̀LCG  ó`̀bh  ,π«ªLh  ´ƒæe
 ¢Vô©J »gh ,ºª¡dG ÜÉë°UCG øe á«æjôëH áHÉ°ûd ádÉM
 OGó`̀YE’G  ºbÉ£d  ôjó≤àdGh  á«ëàdG  πc  ..É¡MÉéf  á°üb

 .zøjôëÑdG ¢ùª°T{ èeÉfôÑd πª©dG ≥jôah ,ºjó≤àdGh

:ô£°ùdG ôNBG
 Ωƒ≤J  ¿CG  Qhô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ø`̀e  ≈æªàf
 ó°Uôd  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  á«°û«àØJ  äÓªëH
 Ωƒ≤J »`̀à`̀dG äÉ`̀LGô`̀μ`̀ dGh äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀æ`̀jR äÓ`̀ë`̀e
 ájDhôdG  ÖLÉM  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤∏d  áØdÉîe  OGƒe  Ö«côàH
 ™≤J  ¿CG  πÑb  ..áéYõªdG  äGƒ``°``UC’Gh  ,z¿ƒ`̀Ñ`̀jGô`̀dG{
 ,äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ≈`̀∏`̀Y á`̀jQhô`̀ª`̀ dG äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG

.ÜÉÑ°ûdG á°UÉNh

malmahmeed7@gmail.com

ä’É°üJ’G áÄ«gh ..zÜÉ°ùJGƒdG{ äÉãjóëJ !!..»còdG QÉªãà°S’G ƒg Gòg

 iƒà°ùªdG ≈∏Y ,¿É°ùëdÉH øμJ ºd äÉØ£©æe øe ¬H ÉfQôe …òdG πc ó©H
 ±ô©f  ’  »àdG  äÉ°Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ∫É≤j  Éªc  hCG  »ë°üdG
 ,iô`̀N’G  äÉ°Shô«ØdG  øe  iô`̀NG  áLƒe  »JCÉà°S  ΩCG  »¡àæà°S  âfÉc  ¿EG
 OÉ°üàb’G  ≈∏Yh  ,IÉ«ëdG  ¬LhG  πc  ≈∏Y  ¬dÓ¶H  ≈≤dG  »ë°üdG  ÖfÉédÉa
 πª©J  âfÉc  ,ábÓªY  iôÑc  äÉcô°T  â°ù∏aG  ó≤a  ,¢ù«FQ  πμ°ûH  »ªdÉ©dG
 äÉ«YGóàdG âdGRÉeh ,º¡ØFÉXh ¢SÉædG øe ô«ãμdG ó≤a Éªæ«H ,á∏jƒW Oƒ≤©d

.Iôªà°ùe
 Ö«JôJ  ó«©f  ∫hOh  äÉeƒμëch  ø«æWGƒªc  Éæ∏©éJ  IQƒ°üdG  √òg
 »g  É`̀eh  ,∫É`̀ª`̀Y’G  á°SQÉªe  πÑ≤à°ùªd  äGQƒ°üàdG  ó«©fh  ,äÉ`̀jƒ`̀ dh’G
 äÉjóëJ  OƒLh  ™e  ≈àM  ôgOõJ  hCG  ΩhÉ≤J  ¿G  øμªj  »àdG  äGQÉªãà°S’G
 øμd  ,Éeó≤àe ¬«a Ö£dG  íÑ°UG øeR »a ÉfhQƒc ™e çóM Ée πãe á«ë°U

.äÉ«aƒdGh QÉ°ûàf’G ºéM ™æªj ºd ∂dP
 »a  á«é«∏îdG  ∫hó``̀dG  ó¡©ªd  º¡e  ôjô≤J  ø`̀e  ô°ûf  É`̀e  ≈∏Y  â©∏WG
 ∫ÉéªdG  ≥jƒ°ùJh  ôjƒ£J  ..ájOÉ«°ùdG  äÉfÉ«ÑdG{  ¿GƒæY  πªM  ø£æ°TGh

.zøjôëÑdG »a »ªbôdG
 øjôëÑdG  É¡JõéfG  »àdG  Ωó≤àdG  ôgÉ¶e  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°S  ôjô≤àdG
 ™jƒæJ ≈dEG  øjôëÑdG  »©°S QÉWG »a á«ªbôdG  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ∫Éée »a

.á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG á«ªæJh πNódG QOÉ°üe
 âfôàfE’G  äÉeóîd ¢ù«FôdG  ÖFÉf ¿ƒ°ùdQÉc GõjôJ Ió«°ùdG  äócG ó≤a
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ¿G  á«ªdÉ©dG  ¿hRÉ`̀eG  ácô°T  »a  á«ªdÉ©dG
 ±ó¡j »ªbôdG  ∫ÉéªdG  »a áMƒªW á«é«JGôà°SG  Oƒ≤j áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 ∫ÉéªdG  äÉ«æ≤J  »æÑJ  ≈dEG  OÉæà°S’ÉH  QÉμàHÓd  Gõcôe  øjôëÑdG  π©L  ≈dEG

.»ªbôdG
 iOG  ób  øjôëÑdG  »a  á«HÉ°ùëdG  áÑ°SƒëdG  OÉªàYG  ¿G  ôjô≤àdG  ôcPh
 äÉeóîdG  ≈∏Y  É¡JÉ≤Øf  ¢†«ØîJ  »`̀a  á«æjôëÑdG  áeƒμëdG  ìÉéf  ≈``dEG

.%90 áÑ°ùæH á«JÉeƒ∏©ªdG
 ÖMÉ°U ¬H Ωƒ≤j Éªa ,øWGƒe πc ó©°ùj ôeG ôjô≤àdG Gòg »a OQh Ée
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ¬∏dG  ¬¶ØM  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 OÉªàY’G  ∫ÓN  øe  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæJ  »a  Iô«Ñc  Oƒ¡L  øe  AGQRƒ`̀dG
 »a  º¡°ùJ  áãjóM  äÉ«æ≤J  øe  πÑ≤à°ùªdG  ¬Ñ∏£àj  Éeh  ,ô°ü©dG  á¨d  ≈∏Y
 ,»aô°üªdG  ´É£≤dG  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  øjôëÑdG  »a  É©«ªL  äÉYÉ£≤dG  ôjƒ£J

.»JÉeóîdGh ,»YÉæ°üdGh »à°ùLƒ∏dGh
 »a É«ª«bG Gõcôe øjôëÑdG π©L ≈dEG ¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S ¬LƒJ
 ájƒb á«àëJ á«æH ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y ºFÉ≤dG äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh »ªbôdG ∫ÉéªdG
 äÉcô°ûdG  ÜÉ©«à°SG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  âfôàfE’Gh  ä’É°üJ’G  ∫Éée  »a  áÑ∏°Uh
 …ƒæJ  »àdG  äÉcô°û∏dh  ,É¡d  É«ª«∏bEG  Gô≤e  øjôëÑdG  äòîJG  »àdG  Iô«ÑμdG

.É¡d Gô≤e øjôëÑdG PÉîJG
 Qƒ£àdG  ¬Ñ∏£àj  Ée  ≈∏Y  Ωƒ≤J  IójóL  ¥É`̀aBG  íàa  ƒëf  ¬LƒàdG  Gò`̀g
 á≤K  ≈∏Y  øWGƒªdG  π©éj  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ∫Éée  »a  É«ªdÉY  π°UÉëdG
 »a  É«ªdÉY  áHƒ∏£ªdG  ä’ÉéªdG  »a  ΩÉeÓd  ƒ£îJ  ÉfOÓH  ¿G  »a  Iô«Ñc
 »g  »àdG  QÉμàH’G  Ö«dÉ°SG  »æÑJh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  »`̀ah  ,OÉ°üàb’G
 Gòg »a Iô«Ñc  Oƒ¡L øe ó¡©dG  »dh ƒª°S  ¬H  Ωƒ≤j  Ée.Ωƒ«dG  ô°ü©dG  á¨d
 »a Gô«Ñc GQƒ£J πé°ùJ Ωƒ«dG øjôëÑdG ¿G á°UÉN ôjó≤J πëe ƒ¡d ∫ÉéªdG
 äÉcô°ûdG Ö£≤à°ùj Éª¡e Gõcôe É¡∏©éj Éªe áãjóëdG á«aô°üªdG äÉ«æ≤àdG
 IóYÉ°üdGh IQƒ£àªdGh IóYGƒdG ä’ÉéªdG √òg »a ôªãà°ùJ »àdG á«ªdÉ©dG

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ô`̀WÉ`̀î`̀e ≈`̀∏`̀Y Aƒ``°``†``dG §`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀J º`̀¡`̀ª`̀ dG ø``̀e
 »a  É``̀gQhOh  É`̀gQGô`̀°`̀VCG  ió`̀eh  äGQóîªdG  ÉjÉ°†b
 πª©J  å«M  ,äÉ©ªàéªdGh  OGô``̀aC’G  áeÓ°S  ójó¡J
 á«∏ëªdG  äÉª¶æªdGh  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉeƒμëdG
 §£îdGh  äÉ«é«JGôà°S’G  ™°Vh  ≈∏Y  á«ªdÉ©dGh
 äGôKDƒªdGh äGQóîªdG QÉ°ûàfG ™æe ≈dEG ±ó¡J »àdG
 Éª«a  É¡d  ÅWÉîdG  ΩGóîà°S’G  áëaÉμeh  ,á«∏≤©dG
 á«Ø«μH  á«YƒàdG  ÖLƒà°ùj  Éªe  ,¿ƒfÉ≤dG  ∞dÉîj
 áÄ°ûæàdG ∫ÓN øe äGQóîªdG áaBG QÉ°ûàfG øe ájÉbƒdG
 ÜÉÑ°ûdG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  áª«∏°ùdG  á«YÉªàL’G
 …ôμØdG  ºgƒªf  ™`̀e  Ö°SÉæàj  ÉªH  ôμÑe  â`̀bh  »`̀a

.…ó°ùédGh
 Iô°SC’G ¬Ñ∏©J …òdG º¡ªdG QhódG º∏©j Éæ©«ªLh
 áëdÉ°üdG  áÄ°ûæàdGh  á«HôàdGh  ájÉYôdG  ∫Éée  »a
 áÑbGôeh º¡à«YƒJ ∫ÓN øe ∂dPh ,AÉæHC’G á©HÉàeh
 Gƒfƒμj ≈àM ,º¡d ø«Hô≤ªdG º¡FÉbó°UCGh º¡JÉaô°üJ
 çóëJ ó``b »`̀à`̀ dG äGô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dÉ`̀H º```̀FGO ´Ó```̀WG ≈`̀∏`̀Y
 É¡«∏Y Iô£«°ùdGh ¿ÉeOEG ádÉM …CG ±É°ûàcGh º¡FÉæHC’

.êÓ©∏d º¡YÉ°†NEGh
 øeóªdG iôàa ,»WÉ©àdG ≈dEG ô«°ûJ πF’O ∑Éægh
 øe èJÉædG »Ñ°ü©dG §¨°†dG πªëàj ’ êGõªdG »Ñ°üY
 ,AGƒ£f’Gh OÉ©àH’G ≈dG π«ªjh ,á«JÉ«ëdG πcÉ°ûªdG
 hCG  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdÉH  ¢SÉ°ùME’G  ó≤a  ™`̀e
 äÉ°SGQódG  ™«ªL  äócCG  Éªc  ,á«LhõdG  hCG  á«∏FÉ©dG
 π«ªdGh IOGQE’G ∞©°†H õ«ªàj »WÉ©àªdG ¿CG á«ª∏©dG

 º∏©dG  √ôμjh  á°SGQódG  øY  ó©àÑjh  I’ÉÑeÓdG  ≈`̀dEG
 ßMÓj  ¿CG  øμªj  ôeC’G  »dh  ¿CG  øY  kÓ°†a  ,πª©dGh
 AÉ`̀«`̀ dhCG  ¢†©H  ô`̀NCÉ`̀à`̀j  ó``̀bh  ,¬`̀æ`̀HG  áë°U  Qƒ`̀gó`̀J
 »dÉàdÉHh Iô«£îdG QƒeC’G √òg ±É°ûàcG »a QƒeC’G
 Ö©°üj  øeóe  ≈`̀ dEG  •É©àe  ø`̀e  ¢üî°ûdG  ∫ƒëàj
 ¬Ñæf  Gò`̀d  ,QÉ`̀eó`̀dGh  ÜGô`̀î`̀dG  ƒg ¿É`̀eOE’É`̀a  ,¬LÓY
 ∫óJ QÉKBG OƒLh á¶MÓe IQhô°V ≈dEG QƒeC’G AÉ«dhCG
 Üƒë°Th  øeóªdG  º°ùL  Qƒª°V  »gh  ¿ÉeOE’G  ≈∏Y
 ,¬HÉ°üYCG  ∞©°Vh ¬à«°ûe á≤jôW »a ô«¨Jh ,¬¡Lh
 »YƒÑ°SC’G  hCG  »eƒ«dG  ¬ahô°üe  óØæà°ùj  øeóªdGh
 ¿É`̀eOE’G  øe  IôNCÉàe  á∏Môe  »a  É`̀eCG  ™jô°S  πμ°ûH
 ÖbÉ©j á«FÉæL ºFGôL ÜÉμJQG ≈dEG CÉé∏j øeóªdG ¿EÉa
 IOGQEG ≈fOCG ¿hO øe Iójó°T äÉHƒ≤©H ¿ƒfÉ≤dG É¡«∏Y
 π°üM  AGƒ°S  QóîªdG  AGô°T  ƒg  ¬aóg  øeóªdG  ¿C’
 á≤jôW  …CÉ`̀H  hCG  ∫É«àM’G  hCG  ábô°ùdÉH  ∫ÉªdG  ≈∏Y
 ¢†©H ≈∏Y ±ô©àj ¿CG ôeC’G »dƒd øμªj Éªc . iôNCG
 »a  ¥ô©àdGh  QGôªà°SÉH  ø«©dG  QGôªMÉc  äÉeÓ©dG
 ¥ÉgQE’Gh  Ö©àdÉH  ¢SÉ°ùME’G  áYô°Sh  OQÉÑdG  ƒédG
 √ò¡H  ¬≤∏©J  ºZQ  á«°VÉjôdG  ÜÉ©dC’G  øY  OÉ©àH’Gh
 á≤aGôeh  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  êQÉ``̀N  kÓ`̀«`̀d  ô¡°ùdGh  ,ÜÉ``̀©``̀dC’G
 ¿EGh ,áaÉc á£°ûfC’G »a ójGõàªdG ∫ÉªgE’Gh ø«æeóªdG
 ¬«∏©a πF’ódG √òg øe ¢†©H Qƒ¡X ôeC’G »dh iCGQ
 ´ô°ùj  ¿CGh  ø«°üàîªdG  ≈∏Y  øeóªdG  ¢Vô©j  ¿CG
 »≤àæd ,êÓ©dG øe ô«N ájÉbƒdÉa ,±ô°üàdG ø°ùëjh

.äGQóîªdG ô°T

á«æeC’G áaÉ≤ãdG
ÉªgAÉæHCG ¿Gó``dGƒdG π``ª¡j É``eóæY

 ΩÉëe áfGOEÉH ÉªμM õ««ªàdG áªμëe äôbCG
 áØFÉW  ≈∏Y  ¢†jôëJ  á«°†b  »`̀a  »æjôëH
 áLQO ∫hCG  áªμëe âªμM å«M ,É¡FGQORGh
 ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCGh ,ô¡°TCG 6 ¬°ùÑëH
 ,äGƒæ°S  3  Ióe  Égò«ØæJ  ∞bh  ™e  áHƒ≤©dG
 »àdG  õ««ªàdG  áªμëe  ΩÉ``̀eCG  º¡àªdG  ø©£a

.ø©£dG â°†aQ
 »≤∏J  ≈``̀ dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 º¡àªdG  ΩÉ«≤H  ó«Øj  ÉZÓH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ¢SÉædG  ø`̀e  áØFÉW  ≈∏Y  Éæ∏Y  ¢†jôëàdÉH
 äGójô¨J  ô°ûf  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  É¡H  AGQOR’Gh
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y º¡d áÄ«°ùe
 ≈∏Y  Éæ«∏Y  ¢VôM  ¬`̀fCG  áHÉ«ædG  ¬d  äóæ°SCGh
 »a GóªY ÖÑ°ùàdGh É¡FGQORGh áØFÉW ¢†¨H
 Iõ¡LCG  ΩGóîà°SG  AÉ`̀°`̀SCG  ¿CÉ`̀H  ô«¨dG  êÉ``̀YREG

.∫É°üJ’G
 ΩÉ``eCG  º¡àªdG  AÉ```YOG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh
 ƒg  ¬æY  Qó`̀°`̀U  É`̀e  ¿CG  á``̀LQO  ∫hCG  áªμëe
 áªμëªdG  ¿CG  ’EG  ô«Ñ©àdGh  …CGô``̀dG  »`̀a  ≥`̀M
 ¬∏Øc  ≥M  …CGô``̀dG  ájôM  ¿CÉ`̀H  ∂`̀dP  ≈∏Y  äOQ
 ≈∏Y  …ó`̀©`̀à`̀ dG  ¿CG  ’EG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Qƒ`̀à`̀ °`̀SO
 åHh  º¡JGó≤à©e  øe  ájôî°ùdGh  ø`̀jô`̀NB’G
 á«ØFÉ£dG  áæàØdG  áYÉ°TEGh  äÉaÓîdGh  ¥ôØdG
 ábÓY ’ óMGƒdG øWƒdG AÉæHCG ø«H á«ÑgòªdGh
 áªjôL ÉªfEGh É≤∏£e ô«Ñ©àdG »a ájôëdÉH ¬d
 áªμëªdG  »°†≤àd  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  É¡«∏Y  ÖbÉ©j
 ¬«dEG  óæ°SCG  ÉªY  ô¡°TCG  áà°S  º¡àªdG  ¢ùÑëH

.ò«ØæàdG ∞bƒd QÉæjO áFÉe ádÉØc äQóbh
 áªμëe  â°†bh  ºμëdG  ≈∏Y  ∞fCÉà°SCÉa
 ò«ØæJ  ∞`̀bh  ™e  ºμëdG  ó«jCÉàH  ±ÉæÄà°S’G

 â`̀°`̀†`̀bh äGƒ``æ``°``S çÓ```̀K Ió``̀ª``̀d á`̀Hƒ`̀≤`̀ ©`̀ dG
 Éª«a  í∏°üdÉH  á«FÉæédG  iƒYódG  AÉ°†≤fÉH
 ºμëdG  ≈∏Y  ø©£a  ,á«fÉãdG  áª¡àdÉH  ≥∏©àj

 ∫ƒÑ≤H  â°†b  »àdG  õ««ªàdG  áªμëe  ΩÉ``̀eCG
 ¢†aôdÉH  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  ≈``̀ah  Óμ°T  ø`̀©`̀£`̀dG

.ó«jCÉàdGh

áØFÉW AGQOR’ ΩÉ``ëe á``fGOEÉH É``ªμM ô``≤J õ``««ªàdG á``ªμëe

ÜÉ``̀°``̀û``̀d  äGƒ```̀ æ```̀ °```̀ S  7  ø``̀ é``̀ °``̀ ù``̀ dG  ..»````̀FÉ````̀¡````̀f  º``̀ μ``̀ ë``̀ H
z∑QÉ``````````̀ H{ Ö```̀Ñ```̀°```̀ù```̀H √QÉ``````````̀ L π````̀à````̀b »``````̀ a ´ô`````̀ °`````̀ T

 ø©W  õ««ªàdG  áªμëe  â°†aQ
 ¬àfGOE’  äGƒæ°S  7 øé°ùdÉH  Ωƒμëe
 á≤£æªH  √QÉ``̀L  πàb  »`̀a  ´hô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 πà≤d  ná«ædG  º¡àªdG  âs«H  PEG  ,»`̀dÓ`̀b
 äÉ`̀æ`̀©`̀W Ió``̀©``̀H ¬``à``ZÉ``Hh ¬`̀à`̀«`̀ë`̀°`̀V
 •ƒ≤°S  ≈dEG  äOCG  áÑbôdG  »a  ø«μ°ùH
 ’ƒdh  ,¢``̀VQC’G  ≈∏Y  ¬«∏Y  »æéªdG
 ´É£à°S’  ø«μ°ùdG  ¢†Ñ≤e  oQÉ°ùμfG
 á«°†b OƒLh πX »a á°UÉNh ,¬∏àb
 ,¬«∏Y  »æéªdG  ø«Hh  ¬æ«H  á≤HÉ°S
 »°ùØædG  Ö£dG  ôjô≤J  ¿Éc  ø«M  »a
 ¬dÉ©aC’  ´Ghh  ∑Qóe  º¡àªdG  ¿CG  ócCG
 øY á`̀∏`̀eÉ`̀c á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e ∫hDƒ``°``ù``eh

.¬JÉaô°üJ
 ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 ÉZÓH  è«gÉª°S  áWô°T  õcôe  »≤∏J
 záæ°S  48{  ¢üî°T  Oƒ`̀Lƒ`̀H  ó«Øj

 »dÓb  á≤£æªH  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  ≈≤∏e
 ï£∏eh äÉ`̀æ`̀©`̀W  Ió``̀Y  ¬`̀ H  ó`̀Lƒ`̀Jh
 ájQhO â∏≤àfG QƒØdG ≈∏Yh ,AÉeódÉH
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈``dEG  ¬∏≤f  º`̀Jh  áWô°T
 ÉeÉY 23`dG ÖMÉ°U º¡àªdG ¿CG ø«ÑJh
 ô«¨°U  ø«μ°ùH  ¬æ©£H  ΩÉ`̀b  øe  ƒg
 ¬dõæe ≈dEG ¬LƒàdG ºàa ,¬JRƒëH ¿Éc
 ó«dG »a áHÉ°UEG √ó«H ¿Éch ¬£Ñ°Vh
 ¬∏≤f  ºJh  ¬°ùHÓe  ≈∏Y  AÉ`̀eO  QÉ`̀KBGh
 »≤∏àd  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈``dEG  ô``̀NB’G  ƒ`̀g

.êÓ©dG
 áWô°ûdG  äÉjôëJ  ø`̀e  ø«ÑJh
 Ωõ©dG  ó≤Yh  á«ædG  â«H  º¡àªdG  ¿CG
 óª©àªdG  πà≤dG  áªjôL  ÜÉμJQG  ≈∏Y
 ,¬«∏Y  »æéªdG  ìhQ  ¥É`̀gREG  Gó°UÉb
 »°ûªj ¿Éc  ¬fCG  »a  ¬dÉ©aCG  â∏ãªJ  PEG
 ÉHÉgP á©bGƒdG ó¡°T …òdG ´QÉ°ûdG »a

 Éeh  ,¬«∏Y  »æéªdG  Gó°Uôàe  ÉHÉjEGh
 äÉæ©W Ió©H ¬àZÉH ≈àM √ó°UQ ¿EG
 ¬«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  •ƒ`̀≤`̀°`̀S  ≈```̀dEG  äOCG
 ºdh  ø«μ°ùdG  ô°ùμfGh  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y
 øμdh ø©£dG π°UGhh º¡àªdG ∞bƒàj
 ø«μ°ùdG  π°üf  øe  ¢†Ñ≤ªdG  QÉ°ùμfG

.πà≤dG áªjôL ´ƒbh ™æe
 ¬«dEG  Ö°ùof  É`̀e  º¡àªdG  ô`̀μ`̀ fCGh
 êôN  á©bGƒdG  Ωƒj  »a  ¬`̀fCG  ≈`̀YOGh
 √ógÉ°T  ¿CG  OôéªHh  AÉ°û©dG  AGô°ûd
 Éæ«μ°S  ¬``̀d  êô````̀NCG  ¬`̀«`̀∏`̀Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG
 ≈`̀dEG  G kô`̀¶`̀f  ¬`̀H  √ójó¡àH  Ωƒ`̀≤`̀j  ¿É`̀c
 ∞bGƒe ≈∏Y Éª¡æ«H á≤HÉ°S äÉaÓN
 øe  ø«μ°ùdG  òNCÉH  ΩÉ≤a  äGQÉ«°ùdG
 øY ´ÉaódG ∫hÉMh ¬«∏Y »æéªdG ój
 ´É£à°SG  ¬«∏Y »æéªdG  ¿CG  ’EG  ¬°ùØf
 Gô«Ñc  É`̀Mô`̀L  √ó`̀j  »`̀a  ¬Môéj  ¿CG

 ≈àM …ó``̀jC’É``̀ H  Üô`̀°`̀†`̀dG  ’OÉ``̀Ñ``̀Jh
 »æéªdG  ΩÉ`̀bh  ¢``VQC’G  ≈∏Y  É£≤°S
 ƒg QOÉ¨a  ,™bƒªdG  øe Üôgh ¬«∏Y
 »≤∏àd  ¬`̀dõ`̀æ`̀e  ≈``̀ dEG  ¬`̀Lƒ`̀Jh ô```̀NB’G

.êÓ©dG
 …ò`̀dG  ºYÉ£ªdÉH  π`̀eÉ`̀Y  ∫É``̀ bh
 Ωƒj ¬«∏Y »æéªdG ¿EG  á©bGƒdG  ó¡°T
 Égó©Hh  áÑLh  AGô°ûd  AÉL  á©bGƒdG
 â`̀©`̀bhh  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ô°†M  äÉ`̀¶`̀ë`̀∏`̀H
 »æéªdG •É≤°SEÉH º¡àªdG ΩÉ≤a IOÉ°ûe
 ¬«∏Y  ió`̀à`̀YGh  ¢```̀VQC’G  ≈∏Y  ¬«∏Y
 ≈≤dCG  ¿CG  ≈`̀ dEG  äGô`̀e  Ió`̀Y  Üô°†dÉH
 ¬`̀fCG  ø«ÑJ  √ó`̀«`̀H  ¿É`̀c  ÉÄ«°T  º¡àªdG
 πX  Éªæ«H  ¿ÉμªdG  QOÉ`̀Z  º`̀K  ø«μ°S

.±õæj ¢VQC’G ≈∏Y ¬«∏Y »æéªdG
 º¡àªdG  ≈``dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa
 »a  ´ô°T  2019 ¢SQÉe  12 »a  ¬fCG

 ≥Ñ°S  ™`̀e  GóªY  ¬«∏Y  »æéªdG  πàb
 √ôμa  πªYCG  ¿CÉH  ó°UôàdGh  QGô°UE’G
 Ωõ`̀©`̀dG ó``≤``Yh á````̀ jhQh Ahó````g »``̀a
 áªjôédG  IGOCG  ∂dòd  óYCGh  ¬∏àb  ≈∏Y
 ¿ÉμªdG  áÑbGôªH  ΩÉ`̀b  PEG  zø«μ°ùdG{
 ¬«∏Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  Qƒ`̀°`̀†`̀M Gó`̀°`̀Uô`̀à`̀e
 »a  ¬æ©Wh  ∞∏îdG  øe  ¬àZÉH  ≈àM
 ΩÉ`̀ bh z¬`̀à`̀Ñ`̀bQ »``̀a{ π`̀à`̀≤`̀e ™`̀°`̀Vƒ`̀e
 ø«μ°S á£°SGƒH äÉæ©W IóY ¬æ©£H
 ∂∏J ó`̀°`̀U ¬`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG ∫hÉ```̀Mh
 øe  ¢†Ñ≤e  ô°ùμfG  ≈àM  äÉæ©£dG
 π°UGh º¡àªdG  ¿CG  ’EG  ø«μ°ùdG  π°üf
 Gó°UÉb  ø«μ°ùdG  á°†Ñ≤H  AGó`̀à`̀Y’G
 äÉHÉ°UE’G  ¬H  çóMCÉa  ¬MhQ ¥ÉgREG
 ÜÉNh  »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG
 ¬«a  ¬d  πNO  ’  ÖÑ°ùd  áªjôédG  ôKCG

.êÓ©dÉH ¬cQGóJ ƒgh

á«fÉª∏°ùdG ΩCGƒJ IÉah á«°†b »a ºμëdG ..Ωƒ«dG
 áªμëªdG  Qó°üJ  ¿CG  Qô≤ªdG  ø`̀e
 á«°†b  »a  ºμëdG  iô¨°üdG  á«FÉæédG
 ø«eCGƒàdG  IÉ`̀ah  á©bGh  »a  ø«ª¡àªdG
 π`̀bCG  ó©H  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 å«M  ,á«°†≤dG  Aó`̀H  ≈∏Y  øjô¡°T  øe
 QGó`̀e  ≈∏Y  áªμëªdG  áÄ«g  â©ªà°SG
 Oƒ¡°T IOÉ¡°T ≈dEG  á≤HÉ°S äÉ°ù∏L IóY
 ø«ª¡àªdG  ´É```̀aO  á`̀©`̀aGô`̀eh  äÉ``̀Ñ``̀KE’G
 ≈`̀ dEG  á«æØdG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG  ≈∏Y  â`̀©`̀∏`̀WGh
 Ωƒ«dG  á°ù∏L  ≈dEG  á«°†≤dG  äõéM  ¿CG

.ºμë∏d
 äõ``̀é``̀fCG ó```̀b á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG â```̀fÉ```̀ch
 ø«àæK’G  IÉ`̀ah  á©bGh  »a  É¡JÉ≤«≤ëJ
 ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ΩCGƒ``à``dG
 áæé∏dG  ôjô≤J  âª∏°ùJ  ób  âfÉc  å«M
 á«æ¡ªdG  AÉ```̀£```̀NC’G  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀d  á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG
 Ö£dG  á`̀æ`̀¡`̀e  »`̀ dhGõ`̀ª`̀ d  á``̀«``̀bÓ``̀NC’Gh
 áÄ«¡dG  π`̀Ñ`̀ pb  ø`̀e  á∏μ°ûªdG  …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG
 ,áeÉ©dG áHÉ«ædG QGôb ≈∏Y kAÉæH á«ë°üdG
 áæé∏dG …CGQ ¬«dEG ≈¡àfG Ée øª°†àªdGh
 »Ñ£dG  QOÉμdG  äÉ«dhDƒ°ùe  mójóëJ  øe
 ø«àæÑdG  ™°Vh ádÉM ≈∏Y ±ô°TCG  …òdG

.Éª¡©°Vh ôKEG Éª¡©e πeÉ©àdGh ΩCGƒàdG
 ∫Gƒ``̀ bC’  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  â©ªà°SG  ó``̀bh
 Ö«Ñ£d ∂dòch áæé∏dÉH ƒ°†Yh ¢ù«FQ
 ∂dP  »`̀a  Ióªà©ªdG  IôÑîdG  …hP  ø`̀e
 áæé∏dG  ¬H  âfÉ©à°SG  …òdG  ¢ü°üîàdG
 …òdGh ,ôjô≤àdG ∂dP ¬æª°†J Éª«a ∂dPh
 »Ñ£dG  QOÉμdG  AÉ°†YCG  á«dhDƒ°ùe  âÑKCG
 º`̀¡`̀dÓ`̀NE’ á`̀dÉ`̀ë`̀dG ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀J …ò```̀dG
 º¡eÉ«b  ΩóY  »a  á∏ãªàªdG  º¡JÉÑLGƒH
 áë«ë°üdG  á«Ñ£dG  IQƒ°ûªdG  ºjó≤àH
 ΩCGƒàdG  ø«àæÑdG  ¢üëØH  º¡eÉ«b  ΩóYh
 Éª¡«a  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ô`̀gÉ`̀¶`̀e  ø``̀e  âÑãà∏d
 á«ÑW á``̀jÉ``̀YQ ø``̀e Ωõ`̀ ∏`̀ j  É``̀e PÉ``̀î``̀JGh
 Ö«Ñ£dG  ôjô≤J  ¢ü∏N  Éªc  .Éªgƒëf
 ¿CG  ≈dEG  áHÉ«ædG  øe  ÜóàæªdG  »Yô°ûdG
 ô¡°TC’G  »∏ªàμe  ô«Z  ΩCGƒ`̀à`̀dG  ø«àæÑdG
 IÉ«ëdG  Éª¡«ah  Gó``dh  ó`̀bh  ,á«ªMôdG
 Éª¡JO’h  ¿CGh  ,É k«FõL  É k°ùØæJ  É°ùØæJh
 ô¨°U  ≈``dEG  G kô`̀¶`̀f  á`̀FQÉ`̀W  ádÉM  ôÑà©J
 ô``̀eC’G  Gò``̀g  ¿CGh  ,»`̀ª`̀Mô`̀dG  É`̀ª`̀gô`̀ª`̀Y
 ≈`̀dEG  Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈∏Y  Éª¡∏≤f  Ωõ∏à°ùj  ¿É`̀c
 ÉªdÉW  iƒ°ü≤dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  äÉæ°VÉM
 Éª¡∏≤f ΩóY ¿CGh ,IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y ÉàfÉc

 ób  iƒ°ü≤dG  ájÉYôdG  ≈`̀dEG  QƒØdG  ≈∏Y
.Éª¡JÉ«M PÉ≤fE’ á°UôØdG äƒa

 ∫GƒbC’ ∂dòc áHÉ«ædG â©ªà°SG Éªc
 á©bGƒdG Oƒ¡°Th ΩCGƒàdG ø«àæÑdG …ódGh
 â`̀Hƒ`̀é`̀à`̀°`̀SGh ,»`̀Yô`̀°`̀û`̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dGh
 GƒHhÉæJ  øjòdG  »Ñ£dG  QOÉμdG  AÉ°†YCG
 ,ø`̀«`̀eCGƒ`̀à`̀dGh  ΩC’G  á`̀dÉ`̀M  ™`̀e  πeÉ©àdG
 ôjô≤J  Aƒ°V  »a  äÉ≤«≤ëàdG  â¡àfGh
 á«æ¡ªdG AÉ£NC’G ôjô≤àd á«æØdG áæé∏dG
 Ö£dG  á`̀æ`̀¡`̀e  »`̀ dhGõ`̀ª`̀ d  á``̀«``̀bÓ``̀NC’Gh
 áÄ«¡dG  π`̀Ñ`̀ pb  ø`̀e  á∏μ°ûªdG  …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG
 Ö£dG ôjô≤J ¬«dEG ¢ü∏N Éeh ,á«ë°üdG
 áKÓK  á«dhDƒ°ùe  äƒÑK  ≈dEG  ,»Yô°ûdG
 º¡ªjó≤àH  äô```̀eCGh  á°Vôªeh  AÉ`̀Ñ`̀WCG
 º¡«dEG  óæ°SCG  ÉªY  á«FÉæédG  áªcÉëª∏d
 ,ø«eCGƒàdG  äƒe »a  CÉ£N ÖÑ°ùàdG  øe
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  º¡àdÉMEÉH  äô``eCG  Éª«a
 áæé∏dG  ≈`̀dEG  äÉjôNCG  äÉ°Vôªe  çÓK
 ÉªY  É`̀«`̀Ñ`̀jOCÉ`̀J  ø¡JGRÉéªd  á°üàîªdG
 øe  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J  ¬`̀æ`̀Y  âØ°ûc
 á«Ñ£dG  ±GôYCÓd  äÉØdÉîe  ø¡HÉμJQG

.ΩCGƒàdG ø«àæÑdG IÉaƒH á∏°U É¡d ¢ù«d

 ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG ∫ƒ`````̀NO äÉ```````̀ bhCG ó``̀jó``̀ª``̀J
á``̀∏``̀ª``̀¡``̀dG ô```FÉ```¶```ë```d ø``̀ «``̀ ª``̀ «``̀ ≤``̀ ª``̀ dGh

 á«fGƒ«ëdG  IhôãdG  π«ch  ø∏YCG
 ∫ƒNO  ó«YGƒe  óªMCG  ódÉN  QƒàcódG
 ¢Vô¨d  á∏ª¡dG  ôFÉ¶ëd  ø«æWGƒªdG

.äÉfGƒ«ëdG AGô°T
 »`̀a ó```̀dÉ```̀N Qƒ```̀à```̀có```̀dG ∫É``````̀bh
 øe  10  ø`̀e  GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG{  :¬`̀ d  íjô°üJ
 ∫ƒ`̀NO ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S ,…QÉ``̀é``̀dG ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG
 á∏ª¡dG  ô`̀FÉ`̀¶`̀M  ≈```dG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 á«ëdG  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  AGô`̀°`̀T  ¢Vô¨d
 ≈dG  ÉMÉÑ°U  á°ùeÉîdG  áYÉ°ùdG  øe
 ≈æãà°ùjh  AÉ°ùe  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG
 ø`̀jò`̀dG  ô`̀FÉ`̀¶`̀ë`̀dG  ƒ©Øàæe  ∂``̀dP  ø`̀e
 IQGRƒ```̀dG ™`̀e ´É`̀Ø`̀à`̀fG Oƒ`̀≤`̀Y º`̀¡`̀jó`̀d
 º¡àdÉØc  ≈∏Y  ¿ƒ∏é°ùªdG  ∫Éª©dGh
 ≈∏Y ôFÉ¶ëdG ∂∏J »a ¿ƒ∏ª©j øjòdG

.zQÉ≤H’Gh ΩÉæZC’G ájÉYQ
 zá«fGƒ«ëdG IhôãdG π«ch{ øq«Hh
 Oƒ¡L  øª°V  »JCÉj  AGô`̀L’G  Gòg  ¿G
 º«¶æJ  »a  á«fGƒ«ëdG  IhôãdG  ádÉch
 »°TGƒªdG á«Hôàd ¢ü°üîªdG ™bƒªdG
 ΩÉæZC’G  AGô°Th ™«H á«∏ªY π«¡°ùJh
 øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d  QÉ≤HC’Gh

 íàØd  IOóëªdG  äÉ`̀bhC’G  ¿É«H  ∫ÓN
 ,ôFÉ¶ë∏d  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  áHGƒH  ¥Ó``̀ZEGh
 ø«HôªdG  QÉ©°TEG  ºJ  ¬`̀fCG  ≈dG  Gô«°ûe
 πμd  äÉHÉ£N  ∫Ó`̀N  øe  ø«©ØàæªdG
 ôÑª°ùjO ô¡°T ájGóH òæe º¡æe óMGh

.2020 »°VÉªdG
 ó`̀dÉ`̀N Qƒ``̀à``̀có``̀dG í``̀ °``̀VhCG É`̀ª`̀c
 á«fGƒ«ëdG  IhôãdG  ádÉch  ¿G  óªMG

 äÉLÉ«àMG  QÉÑàY’G  ø«©H  äò``̀NCG{
 íHòd  ø«HÉ°ü≤dG  h  Ωƒë∏dG  ¥Gƒ°SCG
 ≈dhC’G ìÉÑ°üdG äÉbhCG »a »°TGƒªdG
 äÓëeh QÉéJh ø«HÉ°ü≤dG øμªj Ée
 ∑Óe  ™e  πeÉ©àdG  øe  Ωƒë∏dG  ™«H
 Oƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  ï∏°ùªdGh  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG
 ≈àM í``̀FÉ``̀Hò``̀dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀à`̀d  ™`̀bƒ`̀ª`̀dÉ`̀H
 á°ùeÉîdG  »`̀a  í`̀FÉ`̀Hò`̀dG  Gƒª∏à°ùj
 »a  É¡°VôY  º¡d  ≈æ°ùàjh  ÉMÉÑ°U
 ™«H  äÓ`̀ë`̀eh  ájõcôªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G
 áμ∏ªªdG  ≥WÉæe ∞∏àîe »a Ωƒë∏dG

.zÖ°SÉæªdG âbƒdG »a
 ¿hÉ©àH  ódÉN  QƒàcódG  OÉ`̀°`̀TCGh
 á«fGƒ«ëdG IhôãdG ádÉch ™e ø«HôªdG
 ∫Éª©dG  AÉ`̀ª`̀°`̀SCG  º«∏°ùJ  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 »°TGƒªdG ájÉYQ ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j øjòdG
 ≈∏Y  ø«∏é°ùªdGh  º`̀gô`̀FÉ`̀¶`̀M  »`̀a
 øjòdG  ø«HôªdG  Gó°TÉæe  ,º¡àdÉØc
 ádÉª©dG  AÉª°SCG  º«∏°ùJ  øY  GƒØ∏îJ
 ™e ¿hÉ©àdGh É¡ª«∏°ùJ áYô°S º¡jód
 AGóàb’Gh ø««æ©ªdG ádÉcƒdG »ØXƒe

.º¡FÓeõH

.óªMCG ódÉN .O |

 ô``̀ jRh »`̀≤`̀à`̀∏`̀J ÜGƒ```æ```dG á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀J
á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ``̀é``̀ à``̀ dGh á`̀YÉ`̀ æ`̀ °`̀ü`̀ dG

 á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  äó`̀≤`̀Y
 QhO  »`̀a  ô°ûY  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  É¡YÉªàLG  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏éªH
 »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG …OÉ©dG …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G
 ôÑY  ¢ùeCG  OGƒ°ùdG  π°VÉa  ÖFÉædG  á°SÉFôH  ¢ùeÉîdG
 Qƒ°†ëH  ,(ZOOM)  »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  èeÉfôH

.áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG
 ¿CÉH  OGƒ°ùdG  π°VÉa  ÖFÉædG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ìô°Uh
 »fÉãdG  ´ÉªàL’G  ô°†ëe  ≈∏Y  âbó°U  Éeó©H  áæé∏dG
 â°Vô©à°SGh  ,IOQGƒ`̀dG  äGQÉ£NE’G  ≈∏Y  â©∏WG  ô°ûY
 äÉYƒ°Vƒe á°ùªN »gh ,É¡fCÉ°ûH á«fƒfÉ≤dG äGôcòªdG
 ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ,∫hC’G  :»dÉàdÉc
 ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG  á°ùaÉæªdG  ájÉªMh  ™«é°ûJ  ¿ƒfÉb
 ójõªd ¬∏«LCÉJ áæé∏dG äQôbh ,Ω2018 áæ°ùd (31) ºbQ
 ≈∏Y á≤aGƒªdÉH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ,»fÉãdGh ,á°SGQódG øe
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  IógÉ©e  ≈dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩÉª°†fG
 ≥aGôªdG  ,ájô£ØdG  äÉfGƒ«ëdG  øe  IôLÉ¡ªdG  ´Gƒ`̀fC’G
 áæé∏dG  äQô`̀bh  ,Ω2020  áæ°ùd  (51)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôª∏d
 ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ådÉãdGh  ,ájQƒà°SódG  ¬àeÓ°S
 á«FÉæédG  äGAGô`̀LE’G  ¿ƒfÉb  øe  (391)  IOÉªdG  πjó©J

 ,Ω2002  áæ°ùd  (46)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG
 ìGôàb’G ™HGôdGh ,ájQƒà°SódG ¬àeÓ°S áæé∏dG äQôbh
 ¿ƒfÉb øe áãdÉãdG IOÉªdG øe (7) óæÑdG πjó©àH ¿ƒfÉ≤H
 ,»YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ¿CÉ°ûH  2006  áæ°ùd  (18)  º`̀bQ
 ´hô°ûe ,¢ùeÉîdG ,ájQƒà°SódG ¬àeÓ°S áæé∏dG äQôbh
 áæ°ùd  (35)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH  ¿ƒfÉb
 Aƒ°V  »`̀a  ó`̀©`̀ª`̀dG{  ∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2012
 äQôbh ,ziQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G

.á°SGQódG øe ójõªd ¬∏«LCÉJ áæé∏dG
 óæH  »ah  ,¬JGP  ´ÉªàL’G  »a  áæé∏dG  ¿CG  í°VhCGh
  ¿ƒfÉ≤H äÉMGôàbG áKÓK â°ûbÉf ,ø«fGƒ≤H äÉMGôàb’G
 OGƒ°ùdG  π°VÉa  ÖFÉædG  ∫É`̀b  ,á∏°U  …P  ó«©°U  ≈∏Yh
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd ¿CG
 ójGR ™e Éà©ªàLG ,ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
 áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
 ,»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ,¢ùeCG ,(ôjRƒdG Ö∏W ≈∏Y AÉæH)
 áYÉæ°üdG  IQGRƒ`̀H  á°UÉîdG  ø«fGƒ≤dG  á°ûbÉæªd  ∂`̀dPh
 áMÉ«°ù∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀gh  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh

.¢VQÉ©ªdGh
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 ≈dG  ƒYój  A»°T  Ió`̀jó`̀L  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  ádÓ°S
 Éæ©ª°S  ÉeóæY  ?»°VÉªdG  ôjÉæj  ¿hôcòJ  πg  øμdh  ,≥∏≤dG
 »a  ±ƒîdGh  ™∏¡dG  QÉ`̀KCGh  ¢Sô°ûdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øY

.¬∏c ºdÉ©dG
 äÓëªdGh ∫É¨°TC’G â≤∏ZGh ÉgOhóM OÓÑdG πc â≤∏ZCG
 ÓH Éæch Éæ°ùØfG ≈∏Y ÉæJƒ«H Éæ≤∏ZGh ¢SQGóªdGh ájQÉéàdG
 .êÓ©dG  OÉéjE’  øeõdG  ™e  ¥ÉÑ°S  »a  AÉÑWC’G  ¿Éch  ìÉ≤d
 ¿CG IójóL ä’Ó°S Qƒ¡X ™eh ∂dP πc ó©H »©«Ñ£dG øªa
 IQOÉ`̀bh  IQƒëàe  É¡fG  Éæª∏Y  ¿G  ó©H  É°Uƒ°üNh  ±Éîf
 ó°TCG  â°ù«d  É¡fCG  ºZQ  ≈∏Y  ´ô°SCG  πμ°ûH  QÉ°ûàf’G  ≈∏Y
 QƒëàJ  ¿CG  Gó`̀L  »©«ÑW  ,19  ó«aƒc  É¡à≤«≤°T  øe  Éμàa
 âfÉc GPEG  AÉª∏©dG ±ô©j QƒëàdG Gòg AÉæKGh äÉ°Shô«ØdG

.iƒbCG íÑ°üàd QƒëàJ ΩCG ∞©°VCÓd QƒëàJ
 É¡fC’  Ió`̀jó`̀é`̀dG  ádÓ°ùdG  ø`̀e  Qò`̀ë`̀f  ¿CG  º¡ªdG  ø`̀eh
 .á≤HÉ°ùdG ä’Ó°ùdG øY ÉaÓN ∫ÉØWC’G Ö«°üJ ¿CG É¡æμªj

 ¬d ¢ù«dh ,Éæ«∏Y Öjô¨dÉH ¢ù«d ¿B’G ™°VƒdG ¿CG ó≤àYCG
.áÑgôdGh ™bƒdG ¢ùØf

 ,É`̀æ`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCG  ≈`̀∏`̀Y  ß`̀aÉ`̀ë`̀f  ∞`̀«`̀c  Éæª∏©J  ¬`̀∏`̀d  ó`̀ª`̀ë`̀dG
 π°ùZ  ∂dòch  ÉæJÉ«M  »a  É«°SÉ°SG  ÉÄ«°T  âëÑ°UG  áeÉªμdG
 óYÉÑàdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  Éª¡ª«≤©Jh  QGôªà°SÉH  øjó«dG
 ÉaƒN  äÉ©ªéàdG  Öæéàf  ÉæëÑ°UG  ÉæfG  Éªc  ,»YÉªàL’G

.Öëf øe ≈∏Yh Éæ°ùØfG ≈∏Y
 á«Ñ£dG ÉfQOGƒch ÉfAÉÑWCG Éææ«YCG Ö°üf ™°†f ÉªFGOh
 ¿G Éæ«∏Y º¡≤M øe ¿CGh á«°VÉªdG IôàØdG »a Éæd Gƒeób Éeh
.º¡«∏Y AÖ©dG øe ójõfh ºgó¡éf ’ ≈àM º¡JÉª«∏©J ™Ñàf
 ìÉ≤∏dG  ¬∏d  óªëdG  ,É`̀cGQOGh  É«Yh  ôãcG  ¿’G  ÉæëÑ°UG
 .IƒLôªdG  èFÉàædG  »£©J  êÓ©dG  ä’ƒcƒJhôHh ôaGƒàe
 ∞∏àîe ¿B’G ™°VƒdG ,πe’G ≈àM Éæjód øμj ºd ΩÉY πÑ≤a

.¬∏dG π°†ØH Iô£«°ùdG âëJh
 AGóJQG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ™e  ìÉ≤∏dG  òNG  ™«ªédG  ≈∏Y
 ¬àjƒ≤Jh  º°ùédG  á`̀YÉ`̀æ`̀e  ™``̀aQ  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG

.»ë°üdG πcC’Gh á°VÉjôdÉH ΩGõàd’ÉH
.zø«ªMGôdG ºMQCG ƒgh É¶aÉM ô«N ¬∏dGh{

20h19- ó«aƒc

Ω2021 ôjÉæj 12 - `g1442 ≈dhC’G iOÉª oL 28 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15635) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

á«fÉWô°ùdG ΩGQhC’G øY πeÉ°T QGƒM »a »£≤°ùªdG ∫ÓL QƒàcódG

 IÉ«M ò≤æj ΩGQhCÓd ôμÑªdG ±É°ûàc’G
 ¿ÉWô°ùdG øe IójóY ´GƒfCÉH ø«HÉ°üe

 ,ájô¡≤dG äÉ«cƒ∏°ùdGh á«°SGƒ°SƒdG QÉμaC’ÉH …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG ±ô©j
 ÉfhQƒc AÉHƒc áÄHhC’G  äÉbhCG  »a …ô¡≤dG  ¢SGƒ°SƒdG  ≈°Vôe »fÉ©j óbh
 ≈∏«d  IQƒàcódG  »Ñ£dG  è«∏îdG  QhÉMh  ,kÉ≤∏b  ôãcCG  ¿ƒfƒμjh  ôÑcCG  πμ°ûH
 ≈∏Y  äOQh  ¢ù«ØædG  ø`̀HG  ≈Ø°ûà°ùªH  »°ùØædG  Ö£dG  á«°UÉ°üàNG  ôeÉK

:Éæà∏Ä°SCG
?…ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG ¢Vôe ƒg Ée -

 »a ÖÑ°ùàj »∏≤Y ¢Vôe ƒg (OCD) …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG ÜGô£°VG
 »a áÑZôdG hCG (¢ShÉ°SƒdG) É¡«a ÜƒZôªdG ô«Z ¢ù«°SÉMC’Gh QÉμaC’G QGôμJ

.GQGôμJh GQGôe A»°T π©a
 ¢UÉî°TC’G øμd ,ÉfÉ«MCG QôμàJ äGOÉYh QÉμaCG  ¬jód …OÉY ¢üî°T πc
:¿CG É¡fCÉ°T øe ∫É©aCG hCG QÉμaCG º¡jód ¿ƒμj …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdÉH ø«HÉ°üªdG

.É«eƒj áYÉ°S øY π≤j ’ Ée ¥ô¨à°ùJ -
.IOGQE’G øY áLQÉN ¿ƒμJ -

.º¡«dEG áÑ°ùædÉH á©àªe â°ù«d -
.IÉ«ëdG øe ôNBG AõL …CG hCG á«YÉªàL’G IÉ«ëdG hCG πª©dG »a πNóàJ -

?¬°VGôYCG Ée -
 êQóæJ ä’ÉëdG º¶©e øμd ,IOó©àe ∫Éμ°TCÉH …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG »JCÉj

:áeÉY äÉÄa ™HQCG øe πbC’G ≈∏Y IóMGh áÄa »a
 IAÉ°VE’G í«JÉØe hCG ¿GôaC’Gh QGòfE’G Iõ¡LCG hCG ∫ÉØbC’G øe :≥≤ëàdG
 ¿ƒμJ ób »àdG AÉ«°TC’G øe ±ƒîdG hCG ¢Vôe øe »fÉ©J ∂fCG »a ô«μØàdG hCG
 ∞«¶æàdG  »a  áë∏e  áÑZQ  ¢†jôªdG  iód  ¿ƒμjh  ,áKƒ∏e  hCG  áØ«¶f  ô«Z

.»©«ÑW ô«Z πμ°ûH ô«¡£àdGh
 á≤jô£H  AÉ«°TC’G  Ö«JôJ  ≈dEG  áLÉëdGh  Ö«JôàdGh  ≥«°ùæàdG  É°†jCGh
 áØ«æY  ¿ƒμJ  ób  QÉμaC’G  √òg  ó©Hh  ,á∏Ø£àªdG  QÉμaC’Gh  RGôàM’G  ,áæ«©e

.áéYõe hCG
 ’ º¡JGOÉYh ºgQÉμaCG ¿CG …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG ≈°Vôe øY ±hô©ªdG øe
 ¿hô©°ûj º¡fEÉa GƒØbƒJ GPEGh ,É¡æY ´ÓbE’G ¿ƒ©«£à°ùj ’ º¡æμd ,É¡d ≈æ©e

.ójóL øe ¿hCGóÑj º¡fCG áLQód Aƒ°ùdÉH
?É©FÉ°T É°Vôe ôÑà©j …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG πg -

 áHÉ°UEÓd IOóëe ÜÉÑ°SCG óLƒJ ’h %2^3 ≈dEG π°üj áHÉ°UE’G ∫ÉªàMG
 ¿CG  øμªj  »°ùØædG  OÉ¡LE’Gh  ô«Ñc  QhO  É¡d  á«KGQƒdG  äÉæ«édG  øμdh  ,¬H

.CGƒ°SCG QƒeC’G π©éj
 ô¡¶Jh  ∫É`̀Lô`̀dG  ø`̀e  AÉ°ùædG  óæY  π«∏≤H  ÉYƒ«°T  ô`̀ã`̀cCG  ¢SGƒ°SƒdG

.ôμÑªdG ÜÉÑ°ûdG á∏Môe hCG ø«≤gGôªdG óæY ÉÑdÉZ ¢VGôYC’G
?Ö«Ñ£dG ≈dEG ÜÉgòdG »Yóà°ùJ á≤∏≤e äÉeÓY ∑Éæg πg -

 ó≤ØJ  ÉeóæY  hCG  ô«¨dG  hCG  ¢ùØæ∏d  AGòjEG  ≈dEG  ¢ùLGƒ¡dG  ∫ƒëàJ  ÉeóæY
 Ö«Ñ£dG á©LGôe ¿EÉa ,»©«ÑW πμ°ûH IÉ«ëdG ≈∏Y ¢†jôªdG IQób ¢VGôYC’G

.ájQhô°V ¿ƒμJ
 Éjó°ùL  ¢†jôªdG  ¢üëØH  Ö«Ñ£dG  CGóÑj  ¢ü«î°ûàdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉHh
 ÖÑ°ùj ôNBG ¢Vôe OƒLh ΩóY øe ócCÉà∏d á«∏ª©e äÉ°Uƒëa IóY ¬d …ôéjh

.¢†jôªdG äGOÉYh QÉμaCGh ôYÉ°ûe º««≤àH Ωƒ≤f ºK ,¢VGôYC’G √òg
? êÓ©dG Ée -

 êÓ©dG  øμdh  ,…ô¡≤dG  ¢SGƒ°Sƒ∏d  ™WÉb  êÓY  óLƒj  ’  á≤«≤ëdG  »a
 Égô«KCÉJh ¢VGôYC’G π«∏≤J ≈∏Y GQOÉb ¿ƒμj »c ¢†jôªdG óYÉ°ùj »°ùØædG

.»°ùØædG êÓ©dGh ájhOC’G ∫ÓN øe ¬JÉ«M ≈∏Y
 •ÉªfCG  ô««¨J  »a  »cƒ∏°ùdG  »aô©ªdG  êÓ©dG  óYÉ°ùj  ¿CG  É°†jCG  øμªj
 Ö«Ñ£dG  ™°†«°S  ,áHÉéà°S’G  ™æeh  ¢Vô©àdG  ≈ª°ùj  êPƒªf  »a  ô«μØàdG
 π«∏≤J  á«Ø«c  ¬dÓN  øe  º∏©àjh  ≥∏≤dG  IQÉ`̀KE’  ºª°üe  ∞bƒe  »a  ¢†jôªdG

.∞bƒàJ ≈àM …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdÉH á≤∏©àªdG ∫É©aC’G hCG QÉμaC’G
 »a  óYÉ°ùJ  ¿CG  øμªj  øgò∏d  πeÉμdG  õ«côàdGh AÉNôà°S’G  ¥ôW É°†jCG

.Ió¡éªdG …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG ¢VGôYCG êÓY
 ¢UÉ°üàeG  äÉ£Ñãe  ≈ª°ùJ  »`̀à`̀dG  á«°ùØædG  á```̀ jhOC’G  óYÉ°ùJ  Éªc
 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »`̀a  ¢UÉî°TC’G  ø`̀e  ójó©dG  ,á«FÉ≤àf’G  ø«fƒJhô«°ùdG
 AóÑd ™«HÉ°SCG 6 ≈dEG 4 øe ôeC’G ¥ô¨à°ùj óbh ájô¡≤dG ∫É©aC’Gh ¢ùLGƒ¡dG

.πª©dG
 É«aÉch Éë°VGh Ébôa êÓ©dG çóëj ’ ÉeóæY,IQOÉf ä’ÉM »a Gô«NCGh
 øe  óªà©e  êÓY  ƒgh  áªéªédG  ôÑY  »°ù«WÉæ¨ªdG  õ«ØëàdG  êÓY  óLƒj

.…ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG êÓY »a á«μjôeC’G AGhódGh AGò¨dG IQGOEG

ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¬àbÓYh ΩódG »a ø«é°ùcC’G ¢ü≤f
 GPÉªd øμdh,Ö°SÉæªdG âbƒdG »a ¬«dEG √ÉÑàf’G ºàj ºd GPEG IÉ«ëdG ≈∏Y ô£N πμ°ûj ΩódG »a ø«é°ùc’G ¢ü≤f

?º¡jód ø«é°ùcC’G äÉjƒà°ùe ¢VÉØîfEÉH ÉfhQƒc ¢Shô«a ≈°Vôe ¢†©H ô©°ûj
 øe ôÑà©j å«M,º°ùédG øe iôNCG AGõLCGh ø«àFôdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ºLÉ¡j ∞«c AÉª∏©dG ¢SQój ¿’G ≈àM
(âeÉ°üdG ø«é°ùc’G ¢ü≤f )Ü ±ô©j Ée ƒgh IÉ«ëdG ≈∏Y ô£N ¬f’ É°Uƒ°üNh Å°ûdG ¢†©H Iô«ëªdG AÉ«°TC’G
 Qô°†dG ¬æY èàæj Ée ƒgh »©«ÑW ô«Zh ô«Ñc πμ°ûH á°†Øîæe ø«é°ùc’G äÉjƒà°ùe É¡«a ¿ƒμJ ádÉM »gh

.GôNCÉàe ádÉëdG âØ°ûàcG GPG QGô°V’G ∂∏J êÓY øμªj ’ áLQóH,º°ùé∏d ájƒ«ëdG AÉ°†YC’ÉH
 º¡«∏Y ô¡¶J ’ ÉfhQƒc »HÉ°üe ä’ÉM ¢†©H ¿EÉa ΩódG »a ø«é°ùc’G äÉjƒà°ùe ¢VÉØîfG øe ºZôdG ≈∏©a
 É¡æe AGõLCG IQób ¥ƒ©j ób πμ°ûH ø«àFôdÉH Gô«Ñc GQô°V ÖÑ°ùj Éªd ô«£N ôeCG ôÑà©j ƒgh ¢ùØæàdG ≥«°V ¢VGôYCG

.πª©dG øY ∞bƒàJ »dÉàdÉHh ø«é°ùc’G áé°ùf’G √òg ó≤ØJ å«M,í«ë°U πμ°ûH πª©dG ≈∏Y
 »a  ºdCG,õ«côàdG  áHƒ©°U,áNhódG,´Gó°üdG,¢ùØæàdG  ≥«°V:É¡ªgCG  øªa  ø«é°ùc’G  ¢ü≤f  ¢VGôYG  øY  ÉeG

.ájô°üH äÉHGô£°VGh Ö∏≤dG äÉHô°V áYô°S,ΩódG §¨°V ´ÉØJQGh Qó°üdG

 …ô≤ØdG  Oƒª©∏d  á«WÉ¨°†f’G  Qƒ°ùμdÉH  áHÉ°UE’G  IQƒ£N  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 á©°TC’G  ΩGóîà°SÉH  ΩÉ¶©dG  á°TÉ°ûg  ¢SÉ≤J  ¿CG  øμªjh  ΩÉ¶©dG  á°TÉ°ûg  ™e  ójGõàJ
 2^5  øe  π`̀bCG  ¿Éc  GPEGh  (T-SCORE)  á°TÉ°û¡dG  πeÉY  ≈∏Y  ≥∏£jh  á«æ«°ùdG
 áHÉ°UG …EG øe ô°ùμ∏d á°VôY äGô≤ØdG ¿ƒμJh Iójó°T á°TÉ°ûg ¬jód ¢üî°ûdG ôÑà©j
 AÉ«°TCG πªM øe ≈àM hCG √É«ªdG IQhO πNGO hCG »°SôμdG øe •ƒ≤°ùdG πãe á£«°ùH

.á£«°ùH
?á«WÉ¨°†f’G Qƒ°ùμdG ÜÉÑ°SCG »g Ée -

 iƒ≤dG  πªëàJ  ájƒb  …ô≤ØdG  Oƒª©dG  äGô≤a  ¿ƒμJ  AÉë°UC’G  ¢UÉî°TC’G  »a
 çOGƒëdG  πãe  çOGƒëd  ¢Vô©àf  ÉeóæY  Qƒ°ùμdG  √òg  çóëJh  ,»eƒ«dG  OÉ¡L’Gh
 ΩÉ¶©dG  á°TÉ°ûg  »HÉ°üe  ≈°Vôª∏d  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  ,≈∏YCG  øe  •ƒ≤°ùdGh  ájQhôªdG
 á«WÉ¨°†f’G Qƒ°ùμdG çóëJ ¿CG π¡°ùdG øeh áØ«©°Vh á°ûg äGô≤ØdG º¡jód ¿ƒμàa

:»∏j Ée ÜÉÑ°SC’G √òg ºgCG øeh ,§«°ùH ó¡L …C’ áé«àf ádƒ¡°ùH
 »a ÉYƒ«°T ôãcCGh ºdÉ©dG  »a ™FÉ°Th ô°ûàæe ¢Vôe ƒgh ,ΩÉ¶©dG  á°TÉ°ûg-1
 ø°S  ó©H  ∫ÉLô∏d  áÑ°ùædÉHh  ø«°ùªîdG  ø°S  ó©H  AÉ°ùædG  »a  ,∫ÉLôdG  øY  AÉ°ùædG

.ÉeÉY ø«à°ùdG
 äGOÉ©dGh ,Ωƒ«°ùdÉμdG ô°üæY ¢ü≤fh (O) ø«eÉà«a ¢ü≤f ¬KhóM ≈∏Y óYÉ°ùjh

.ΩÉ¶àfÉH »°ûªdG á°VÉjQ á°SQÉªe ΩóYh á«ë°üdG ô«Z á«FGò¨dG
 Oƒ¡éªdG πªëJ ≈∏Y IQOÉb ô«Z É¡∏©éjh äGô≤ØdG ∞©°V ≈dEG …ODƒj ∂dP πch

 ™eh ,ô¡¶∏d ÜóëàdG Qƒ¡X ≈dEG  …ODƒj Éªe »éjQóàdG •É¨°†f’ÉH CGóÑJh ,»eƒ«dG
 Ω’BÉH  áHƒë°üªdG  IOÉëdG  Qƒ°ùμdG  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  ¬fEÉa  §«°ùH  çOÉ`̀M  …C’  ¢Vô©àdG

.Qƒ¡°T hCG ™«HÉ°SCG Ió©d ¢Sƒ∏édG hCG ácôëdG ΩóYh Iójó°T
 øY ádhDƒ°ùe Oó¨dG √òg ¿ƒμJh ,ÉYƒ«°T πb’G ƒgh ,AÉª°üdG Oó¨dG ¢VGôeCG-2
 Oó¨dG √òg ºgCG øeh ,ΩÉY πμ°ûH ΩÉ¶©dG áeÓ°Sh (O) ø«eÉà«ah Ωƒ«°ùdÉμdG º«¶æJ
 (PTH) ¿ƒeôg RôØJh á«bQódG Ió¨dG øe áÑjôb ¿ƒμJh (á«bQOQÉédG) Ió¨dG »g

.ΩÉ¶©dGh º°ùédG »a Ωƒ«°ùdÉμdG ™jRƒJ á«∏ªY º«¶æJ øY ∫hDƒ°ùªdG
 É¡Ø©°V  ≈dEG  …ODƒ`̀Jh  …ô≤ØdG  Oƒª©dÉH  ô°ûàæJ  ób  √ògh  ,áã«ÑîdG  ΩGQhC’G-3

.á«WÉ¨°†f’G Qƒ°ùμ∏d á°VôY É¡∏©Lh
?¢VGôYC’G »g Ée ¿PEG-

 ¢VGôYC’G ¿ƒμJ ΩÉ¶©dG á°TÉ°û¡H ø«HÉ°üªdG ¢UÉî°TC’G øe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG
 á°UÉNh …ô≤ØdG Oƒª©dG ÜóëJ ≈dEG …ODƒJh ô¡¶J âbƒdG Qhôe ™eh ,áàeÉ°U º¡jód

.∫ÉLôdG øY AÉ°ùædG »a IôãμH çóëj Gògh ájQó°üdG äGô≤ØdG
 Éªe ÉfôcP Éªc á£«°ùÑdG çOGƒë∏d ¢Vô©àdG ó©H ô¡¶àa IOÉëdG ¢VGôY’G ÉeCG
 øe ô«ãc »ah ¢Sƒ∏édG ≈àM hCG »°ûªdG ≈∏Y IQó≤dG ΩóYh Iójó°T Ω’BG É¡æY èàæj
 ájÉæ©dG IQhô°V Ö∏£àj Éªe AÉ≤∏à°S’G ádÉM »a á«ÑfÉédG ácôëdG Ö©°üJ ¿É«MC’G

.êÓ©dG áYô°Sh á«°ü«î°ûàdGh á«Ñ£dG
?ájÉbƒ∏d ¥ôW ∑Éæg πg-

 êÓ©dG  øe  π°†aCG  É¡éFÉàf  ¿ƒμJ  πH  ,êÓ©dG  øe  á∏«°Sh  ô«N  É kªFGO  ájÉbƒdG
 ΩÉ¶©dG  á°TÉ°ûg  øe  ájÉbƒ∏d  ∫hC’G  πeÉ©dG  »g  áª«∏°ùdG  á«ë°üdG  ájò¨àdG  ,¬°ùØf

.á°TÉ°û¡∏d áÑMÉ°üªdG Qƒ°ùμdG øe »dÉàdÉHh
 äÉæ«JhôHh  ¬cGƒah  IOó©àe  äGhGô°†N  ≈∏Y  …ƒàëj  AGò`̀Z  ∫hÉæJ  Öéjh

.Ωƒ«°ùæ¨ªdGh ∂fõdGh Ωƒ«°ùdÉμdGh (12Ü)h ,(O) ø«eÉà«a É¡ªgCGh äÉæ«eÉà«ah
 ájò¨àdG  øY  á«ªgG  π≤j  ’  πeÉY  »`̀gh  á°VÉjôdG  á°SQÉªe  »a  ΩÉ¶àf’G  ™e
 á°TÉ°û¡dG ÖÑ°ùj ¬fCG äÉ°SGQódG âàÑKCG å«M ø«NóàdG øY ÉeÉªJ OÉ©àH’Gh ,á«ë°üdG

.ôμÑe ôªY »a
?êÓ©dG ƒg Ée-

 ,á«MGôL  äÉ«∏ªY  ≈`̀dEG  ¿ƒLÉàëj  ’  á«WÉ¨°†fG  Qƒ°ùμH  ø«HÉ°üªdG  á«ÑdÉZ
 ,áæμ°ùe  ájhOCG  ™e  ºdC’G  äGôàa  ∫ÓN  áeÉàdG  áMGôdG  ≥jôW  øY  º¡àédÉ©e  øμªjh
 IOÉYh ,π≤æàdG AÉæKCG …ô≤ØdG Oƒª©∏d á£HGQ áeõMCG ≈dEG êÉàëJ ób ä’ÉëdG ¢†©Hh
 ¿CG  ¢†jôªdG  ™«£à°ùj  áKÓK  ≈dEG  ´ƒÑ°SG  ∫ÓN  »ah  É«éjQóJ  ∫GhõdÉH  ºdC’G  CGóÑj

.ÉeÉªJ ºdC’G »Øàîj Qƒ¡°T áKÓK ó©Hh π°†aCG πμ°ûH ∑ôëàj
 ≈dEG êÉàëf Éægh ,á∏jƒW IôàØd ôªà°ùJ áMôÑe Ω’BG ¿ƒμJ ä’ÉëdG ¢†©H »ah
 ∫ƒëàJ »àdG á«àæª°S’G IôHE’G É¡KóMCG á≤jôW øe ôãcCG óLƒJh ,»MGôédG πNóàdG
 πjó©àd ¿ƒdÉÑdG ΩGóîà°SG ºàj ∂dòch ≥FÉbO ô°ûY ∫ÓN »a ô°ùμdG â«Ñãàd áÑ∏°U ≈dEG

.»©«Ñ£dG É¡©°Vh ≈dEG É¡YÉLQEG ≈dEG ádhÉëªdGh Iô≤ØdG á«©°Vh

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d óªëe õjõ©dGóÑY QƒàcódG

 ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûg
 Qƒ°ùμdÉH áHÉ°UE’G ÜÉÑ°SCG ºgCG

 »WÉ¨°†fG ô°ùc ø«jÓe áKÓK ≈dEG ø«æKG ÜQÉ≤j Ée ∑Éægh …ô≤ØdG Oƒª©dG äGô≤a Ö«°üJ »àdG Qƒ°ùμdG ´GƒfCG ôãcCG »g á«WÉ¨°†f’G Qƒ°ùμdG
 õjõ©dGóÑY QƒàcódG »Ñ£dG è«∏îdG QhÉM É¡LÓY ¥ôWh É¡°VGôYCGh É¡HÉÑ°SCG á«WÉ¨°†f’G Qƒ°ùμdG øY ôãcCG ±ô©f »μdh ,ΩÉY πc ºdÉ©dG »a çóëj

.QƒædG ≈Ø°ûà°ùªH …ô≤ØdG Oƒª©dGh ΩÉ¶©dG áMGôL …QÉ°ûà°SG óªëe
?á«WÉ¨°†f’G Qƒ°ùμdG »g Ée -

 πμ°T »a ô««¨J ≈dEG  Qƒ°ùμdG  √òg …ODƒJh ,ΩÉ¶©dG  á°TÉ°û¡H É¡àHÉ°UEG  áé«àf …ô≤ØdG  Oƒª©dG  äGô≤Ød  çóëJ Qƒ°ùc »g á«WÉ¨°†f’G Qƒ°ùμdG
 ÜÉÑ°SC’G ºgCG »g ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûg ¿CG ±hô©ªdG øeh ,ÜóëàdG øjƒμJ »a CGóÑjh áeÉ≤à°S’G ≈∏Y IQó≤dG ó≤Øj …ô≤ØdG Oƒª©dG π©éJ å«ëH Iô≤ØdG
 Qƒ°ùμdG øe IôμÑe ôãcCG ájôªY πMGôe »a çóëJh ,É kYƒ«°T ôãcCG »g äGô≤Ø∏d á«WÉ¨°†f’G Qƒ°ùμdGh ,¿É°ùfE’G º°ùL ΩÉ¶Y á°TÉ°ûg ≈dEG …ODƒJ »àdG

.iôNC’G øcÉeC’G »a

»MGôL πNóJ ≈``dEG ¿ƒLÉàëj ’ á«WÉ¨``°†f’G Qƒ``°ùμdG ≈``°Vôe

 :ôeÉK ≈∏«d IQƒàcódG

 ¢SGƒ°Sƒ∏d ™WÉb êÓY óLƒj ’
 »°ùØædG êÓ©dG øμdh …ô¡≤dG

¢†jôªdG óYÉ°ùj Ée ôãcCG ø«M »a º°ùédG øe AõL …G Ö«°üj ¿G øμªj ™FÉ°T ¢Vôe ¿ÉWô°ùdG
.IÉaƒdG ô£N π«∏≤J »a óYÉ°ùJ ¿B’G ¿ÉWô°ù∏d áØ∏àîe êÓY ¥ôW ∑Éæg ¿G

 ΩGQhC’G  …QÉ°ûà°SG  »£≤°ùªdG  ∫Ó`̀L  QƒàcódG  »Ñ£dG  è«∏îdG  QhÉ`̀M
 É«dÉMh  ,É≤HÉ°S  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  õcôªH  ΩGQhC’G  êÓ`̀Y  Ió`̀Mh  ¢ù«FQh

.á«fÉWô°ùdG ΩGQhC’G øY πeÉ°T QGƒM »a ,¢ù«ØædG øHG ≈Ø°ûà°ùªH
?è«∏îdGh øjôëÑdG »a GQÉ°ûàfG ΩGQhC’G ôãcCG »g Ée-

 ΩGQhC’G  »fÉãdGh  Ió«ªëdG  ΩGQhC’G  ∫hC’G  ø«Yƒf  ≈dEG  ΩGQhC’G  º°ù≤æJ
.¿ÉWô°ùdÉH ±ô©J »àdGh ,áã«ÑîdG

 ø«H ±ÓàNG ∑Éæg ¿Éc ¿Gh ,ôªY …CG »a ¿É°ùfEG …CG Ö«°üJ ób ΩGQhC’Gh
.IóM ≈∏Y ôªY πc Ö«°üJ »àdG ´GƒfC’G

 ó©H  IÉaƒ∏d  »fÉãdG  ÖÑ°ùdG  ƒg  á«ªdÉ©dG  äÉ°SGQódG  Ö°ùM  ¿ÉWô°ùdG
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjQÉ≤J Ö°ùMh ,ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG
 πch .2018 ΩÉY »a ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe ÖÑ°ùH IÉah ádÉM ø«jÓe 9^6 ∑Éæg ¿CG

.ÉgGóMEG ÖÑ°S ¿ÉWô°ùdG ¿ƒμj IÉah ä’ÉM 6
 »a  ±ÓàNG  ∑Éæg  ¿Éc  ¿EGh  É¡HÉ°ûàe  ¿ƒμj  ób  è«∏îdG  »a  ™°VƒdGh
 §ªæH  á£ÑJôe  ¿ƒμJ  óbh  IójóY  ÜÉÑ°SC’Gh  ,á≤£æe πc  »a  ΩGQhC’G  á«Yƒf

.IÉ«ëdG
 πãªjh …óãdG ¿ÉWô°S ƒg AÉ°ùædG ø«H GQÉ°ûàfG ¿ÉWô°ùdG ´GƒfCG ôãcCG øe
 ¿ÉWô°Sh ,%8^5 πãªjh ¿ƒdƒ≤dG  ¿ÉWô°Sh ,¿ÉWô°ùdG  ä’ÉM πc øe %40

2018 äÉ«FÉ°üMG Ö°ùM %5^1 ºMôdG ¿ÉWô°Sh ,%6^2 πãªj ¢†«ÑªdG
 áFôdG  ¿ÉWô°Sh  %15  πãªj  ¿ƒdƒ≤dG  ¿ÉWô°S  ∫ÉLôdG  ≈dG  áÑ°ùædÉHh

 .%8 ÉJÉà°ShôÑdGh %12 πãªj
?á«dÉëdG IôàØdG »a ΩGQhC’G QÉ°ûàfG ÜÉÑ°SG »g Ée-

 á«dÉëdG  IôàØdG  »a  ¿ÉWô°ùdG  ä’É`̀M  Oó`̀Y  »a  IOÉ``jRh  QÉ°ûàfG  ∑Éæg
 •É°ûædG á∏bh áæª°ùdGh ,á«FGò¨dG ÉæJGOÉYh ÉæJÉ«M §ªf ô«¨àH §ÑJôe ∂dPh

.ø«NóàdGh ,»fóÑdG
?»∏FÉY ïjQÉJ OƒLh ádÉM »a …ó°üàdG ¿ƒμj ∞«c-

 ™e É¡KhóM ¢Uôa OGOõJh CÉ°ûæJ »àdG  ΩGQhC’G  øe á£«°ùH áÑ°ùf ∑Éæg
 ¿ÉWô°ùdG  çhóM  »a  πãªàj  …òdG  »æ«édG  ∫ÓàN’G  ∫Éμ°TCG  ¢†©H  OƒLh
 ä’ÓàN’G √òg áaô©e ¿ÉμeE’ÉH  ¿’G íÑ°UG ,çQGƒàe »∏FÉY ïjQÉJ  øª°V

.ájôÑîªdG äÉ°UƒëØdG ≥jôW øY á«æ«édG
 OƒLh øe ócCÉàdG »g ≈dhC’G Iƒ£îdÉa …ó°üàdG ¥ôW ≈dG áÑ°ùædÉH ÉeCG
 ,äÉæ«édG »FÉ°üNG IQÉ°ûà°SG ºK øeh ¬KQGƒJ á≤jôWh »KGQƒdG §ªædG Gòg
 ∞°ûμdG ádhÉëeh OóëªdG ø°ùdG »a áeRÓdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG πª©H CGóÑfh

.¬LÓY π¡°ùj ≈àM ΩQƒdG øY ôμÑªdG
 ìÓ°UEG  ádhÉëe ≥jôW øY)  »æ«édG  êÓ©∏d  ájQÉL çÉëHC’G  ∫GõJ  ’h
 IÉ«ëdG  §ªf  ô««¨àH  ΩÉàdG  ΩGõàd’G  ™e  (ΩQƒdG  çhóM  ™æªd  »æ«édG  π∏îdG

.á«fÉWô°ùdG ΩGQhC’ÉH áHÉ°UE’G ¢Uôa π«∏≤àd »ë°U §ªæd
?ájÉbƒ∏d ¥ôW ∑Éæg πg-

 ájODƒªdG  πeGƒ©dG  ÖæéJh  »ë°U  IÉ«M  §ªf  ´ÉÑJÉH  ¿ƒμJ  ájÉbƒdG
 øY ÉeÉªJ  OÉ©àH’Gh ,áæWô°ùªdG  á«FÉ«ª«μdG  OGƒª∏d  ¢Vô©àdG  πãe ¿ÉWô°ù∏d
 òNCÉH  í°üæj  Éªc  ,»dÉãªdG  ¿Rƒ`̀dG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ™e  ,∫ƒëμdGh  ø«NóàdG

 óÑμdG  ΩGQhCG  πãe  ΩGQhC’G  çhóM  ™æªJ  »àdG  äÉª«©£àdG  øe  áæ«©e  ´Gƒ`̀fCG
 áé«àf ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S ΩGQhGh ,»FÉHh …óÑc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G áé«àf

 .HPV ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G
 á∏Môe »a ΩGQhC’G ±É°ûàc’ ôμÑªdG ¢üëØdG GóL …Qhô°†dG øe ¿Gh
 ¿hO ,iôNCG ≥WÉæe »a QÉ°ûàf’G πÑb ¬dÉ°üÄà°SG ÉgóæY π¡°ùj »àdGh ,IôμÑe

.»FÉ«ª«μdG êÓ©dG πãe ¢†jôª∏d á≤gôe ¿ƒμJ ób äÉLÓ©d áLÉëdG
 »a ¢üNC’ÉH IÉéæ∏d ÉbƒW íÑ°üjh Gô«Ñc Ébôa çóëj ôμÑªdG ±É°ûàc’G

.∫ÉLôdG óæY ÉJÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S ,¿ƒdƒ≤dG ,ºMôdG ≥æYh ,…óãdG ¿ÉWô°S
?ΩGQhC’G êÓY »a ójóL ∑Éæg πg-

 áMGôédG  á«MÉf  ø`̀e  É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  »`̀g  êÓ`̀©`̀dG  •É`̀ª`̀fCG  â`̀dGRÉ`̀e
 êÓ©dG  ∂dòch  ,»YÉ©°TE’Gh  »FÉ«ª«μdG  êÓ©dÉc  áÑMÉ°üªdG  äÉLÓ©dGh

.áæ«©e ä’ÉM »a »fƒeô¡dG
 êÓ©dG πª°ûJ áãjóM äÉLÓYh IójóY äÉ°SGQO ∑Éæ¡a ójóédG øY ÉeCG

.¬LƒªdG êÓ©dGh »YÉæªdGh ,»Lƒdƒ«ÑdG
 áYƒªée  πãe  á«©«ÑW  OGƒe  ±É°ûàcG  ƒg  êÓ©dG  •ÉªfCG  çó`̀MCG  øeh
 É¡JQób É¡°üFÉ°üN øeh ¿ÉHÉ«dG  »a GôNDƒe âØ°ûàcGh (phenozines)
 …C’ áª«∏°ùdG ÉjÓîdG ¢†jô©J ΩóYh á«fÉWô°ùdG ÉjÓîdG á¡LGƒe »a á«dÉ©dG

.ôcòJ QGô°VCG



03حمليات www.alayam.com

الثالثاء 28 جمادى الأوىل  1442 ـ العدد 11602 

Tuesday 12th January 2021 - No. 11602

تنظيم البيع عرب املحال االفرتا�ضية.. وتطوير اإجراءات قبول الهبات بالوزارات.. جمل�س الوزراء:

 اتخاذ االإجراءات للإفراج عن املواطنني املوقوفني بقطر

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

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي  الجتماع 

الذي عقد �سباح اأم�س عن ُبعد.

الوزراء  هناأ جمل�س  الجتماع،  م�ستهل  ويف 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة بقيادة خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �سعود وويل عهده �ساحب 

حممد بن �سلمان اآل �سعود بنجاح اجتماع الدورة 

ملجل�س  الأعلى  للمجل�س  والأربعني  احلادية 

التعاون لدول اخلليج العربية الذي ا�ست�سافته 

اململكة  بدور  املجل�س  منوها  موؤخًرا،  اململكة 

العمل  تطوير  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 

تعزيز  على  الدائم  وحر�سها  امل�سرتك  اخلليجي 

التنمية والأمن وال�ستقرار اخلليجي.

ال�سعودية  العربية  اململكة  املجل�س  هّناأ  كما 

نيوم  يف  لين«  »ذا  م�سروع  باإطالق  ال�سقيقة 

والذي ي�سكل نقلة نوعية تنموية تاأتي يف اإطار 

خطوات التطوير املت�سارعة التي ت�سهدها اململكة 

وويل  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�سقيقة 

عهده.

م�سروع  اأهمية  على  الوزراء  اأكد جمل�س  ثم 

تو�سعة مطار البحرين الدويل ودوره يف تعزيز 

مكانة مملكة البحرين كمحطة رئي�سة للخدمات 

من  العديد  يربط  اإقليمي  ومركز  اللوج�ستية 

وجهات العامل، ووجه �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء كل اجلهات املعنية 

الت�سغيلية  العمليات  لبدء  التن�سيق  ملوا�سلة 

ال�سكر  �سموه  وجه  كما  اجلاري،  يناير   28 يف 

والكوادر  احلكومية  اجلهات  لكافة  والتقدير 

الوطنية التي تناغم عملها بروح الفريق الواحد 

لإجناز هذا امل�سروع احليوي بال�سورة امل�سرفة.

 24 الذكرى  مبنا�سبة  املجل�س  نوه  بعدها 

ال�سرح  هذا  بدور  الوطني،  احلر�س  لتاأ�سي�س 

به  يتمتع  وما  الأمنية  املنظومة  يف  الع�سكري 

الواجب  لتلبية  وا�ستعداد  وجاهزية  كفاءة  من 

الوطني بكل اقتدار.

بعد ذلك اأ�ساد جمل�س الوزراء بالدبلوما�سية 

البحرينية وم�سريتها الطويلة يف خدمة توجهات 

الإقليمية والدولية عرب  اململكة وتعزيز مكانتها 

من  به  حتظى  وما  املتزنة  اخلارجية  ال�سيا�سة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  من  دعم 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

الذي اأمر بتخ�سي�س يوم 14 يناير من كل عام 

تقديًرا  البحرينية  الدبلوما�سية  بيوم  لالحتفاء 

الوطنية  الدبلوما�سية  الكوادر  لدور  من جاللته 

واإ�سهاماتها.

التي  الإجراءات  املجل�س  تابع  فقد  ذلك  اإىل 

التي  الأ�سرار  حل�سر  الداخلية  وزارة  اتخذتها 

وتعوي�سهم  البحرينيني  البحارة  على  وقعت 

جراء الإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات القطرية، 

و�سالمتهم  املواطنني  اأمن  باأن  املجل�س  موؤكًدا 

اأولوية واأية جتاوزات بحقهم مرفو�سة. ووجه 

املجل�س وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات 

املوقوفني يف  املواطنني  كل  عن  لالإفراج  الالزمة 

دولة قطر.

التعازي  الوزراء عن بالغ  اأعرب جمل�س  ثم 

ال�سديقية  اإندوني�سيا  جمهورية  اإىل  واملوا�ساة 

رئي�ًسا وحكومة و�سعًبا يف �سحايا حتطم طائرة 

البحرين  مملكة  تعاطف  موؤكًدا  املدنية،  الركاب 

مع اجلمهورية ال�سديقة يف هذا امل�ساب الأليم.

ثم نظر املجل�س يف املو�سوعات املدرجة على 

جدول اأعماله وقرر ما يلي:

[ اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -1

القانونية والت�سريعية ب�ساأن حزمة من القرارات 

تنظيم  ت�سمل  التجارية  البيئة  بتعزيز  املتعلقة 

راأ�س  ذات  لل�سركات  الإنرتنت  طريق  عن  البيع 

املال الأجنبي والبيع من خالل املحال التجارية 

الفرتا�سية واملزادات.

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -2

الت�سجيل  �سروط  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

ترخي�س  على  احل�سول  واإجراءات  وال�سالمة 

املالحة لل�سفن ال�سغرية التي تقل حمولتها عن 

150 طًنا.

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -3

ب�ساأن  املايل  والتوازن  والقت�سادية  املالية 

اإجراءات قبول املنح والهبات بالوزارات  تطوير 

واجلهات احلكومية وتعزيز احلوكمة حول ذلك.

4- مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية 

�سركة  ب�ساأن  املايل  والتوازن  والقت�سادية 

مقفلة  م�ساهمة  ك�سركة  وحتويلها  �سادرات 

وذلك   ،%100 بن�سبة  الدولة  قبل  من  مملوكة 

�سادرات  زيادة  نحو  احلكومة  توجه  اإطار  يف 

الدولية  الفر�س  من  املزيد  واكت�ساف  البحرين 

التجارية  املن�ساآت  اأمام  الت�سديرية  واحللول 

البحرينية.

5- مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية 

والقت�سادية والتوازن املايل ب�ساأن مذكرة تفاهم 

بني مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية 

حول تعزيز التجارة بعدد من املبادرات التي تزيد 

يف  الأمريكية  ال�سركات  لدى  البحرين  اأف�سلية 

جمالت التجارة والتوزيع واخلدمات، بالإ�سافة 

اإىل تطوير الت�سهيالت املخ�س�سة مبدينة �سلمان 

ال�سناعية للتجارة البينية مع الوليات املتحدة. 

تعديل  ب�ساأن  الداخلية  وزير  مذكرة   -6

والذي  ال�سفر،  جوازات  قانون  اأحكام  بع�س 

اإ�سدار  �سالحية  الداخلية  وزير  باإعطاء  يق�سي 

اأماكن الدخول واخلروج  القرارات ب�ساأن حتديد 

من اململكة وحتديد الوثائق ال�سخ�سية املعتمدة 

لذلك، وذلك لت�سهيل حركة عبور امل�سافرين.

7- مذكرة وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية 

والأوقاف ب�ساأن تنظيم جمل�سي الأوقاف ال�سنية 

واجلعفرية واإدارتيهما و�سلطاتهما.

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -8

اقرتاحني  على  احلكومة  رد  ب�ساأن  القانونية 

برغبة مرفوعني من جمل�س النواب.

املو�سوعات  املجل�س  ا�ستعر�س  ثانًيا:   ]

التالية:

1- مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية 

والقت�سادية والتوازن املايل ب�ساأن اأعمال اللجنة 

يف عام 2020، واأبرز املو�سوعات التي ناق�ستها 

�سمن حماور عملها واأولوياتها اخلا�سة الداعمة 

الإنفاق  كفاءة  تعزيز  يف  احلكومة  لتوجهات 

وتبني مبادرات تنمي القت�ساد وال�ستثمارات.

تعديل  ب�ساأن  الداخلية  وزير  مذكرة   -2

دليل اإجراءات بيع اأرقام الت�سجيل املميزة و�سبه 

وزاريني  قرارين  اأحكام  بع�س  وتعديل  املميزة، 

متعلقني باملرور لتحقيق ذلك.

% 100 بن�ضبة  الدولة  ل�ضركة م�ضاهمة مقفلة مملوكة من قبل  حتويل »�ضادرات« 

وزير الكهرباء يطلع على جتربة جامعة 

اخلليج العربي يف توفري ا�ضتهلك الطاقة

واملاء  الكهرباء  �سوؤون  وزير  قام 

ورئي�س  املبارك،  نا�سر  بن  وائل  املهند�س 

بن  نواف  ال�سيخ  واملاء  الكهرباء  هيئة 

اخلليج  جلامعة  بزيارة  خليفة،  اآل  اإبراهيم 

العربي؛ لالطالع على جتربة جامعة اخلليج 

الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  الفريدة يف  العربي 

من   %35 حوايل  بلغت  والتي  الكهربائية 

قيمة ال�ستهالك خالل اأقل من 10 �سنوات.

العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س  واأكد   

العوهلي،  عبدالرحمن  بن  خالد  الدكتور 

للجامعة  ت�سجيًعا  متثل  الزيارة  هذه  اأن 

تر�سيد  يف  اأهدافها  حتقيق  نحو  طريقها  يف 

ا�ستهالك الطاقة، م�سيًدا بهذا التوا�سل الذي 

اجلامعة  بني  القائم  للتعاون  امتداًدا  ميثل 

البحرين  مملكة  يف  الدولة  وموؤ�س�سات 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

والوفد  الهيئة  ورئي�س  الوزير  واطلع   

اإطار  يف  اجلامعة  جهود  على  لهما  املرافق 

�سعيها لتحقيق تر�سيد و تخفي�س ا�ستهالك 

العربي  اخلليج  جامعة  حققت  فقد  الطاقة، 

وتوفري  تر�سيد  طريق  يف  ملحوًظا  اإجناًزا 

حيث  اجلامعة  مباين  يف  الطاقة  ا�ستهالك 

و870  مليوًنا   12 من  ال�ستهالك  انخف�س 

اإىل   2012 عام  يف  كيلووات  و600  األًفا 

يف  كيلووات  األف  و620  ماليني  ثمانية 

لعدد  نتيجة  ذلك  جاء  وقد   .2020 عام 

رئي�س  تابعها  التي  احلثيثة  اخلطوات  من 

عبدالرحمن  بن  خالد  الدكتور  اجلامعة 

اأجهزة  عن  ال�ستغناء  اأبرزها  العوهلي، 

اجلامعة  يف  التقليدية  املركزي  التكييف 

عملية  تنظم  متطورة  باأجهزة  وا�ستبدالها 

العبء  زيادة  يقلل  مبا  الطاقة  ا�ستهالك 

الإنارة  نظام  تغيري  وكذلك  الكهربائي، 

مع   )LED( نظام  اإىل  اجلامعة  مببنى 

يف  النارة  تغلق  ا�ست�سعار  اأجهزة  تركيب 

ي�سهم  مما  حركة،  دون  خالية  كانت  حال 

املبنى،  يف  الطاقة  ا�ستهالك  تقليل  يف  ا  اأي�سً

�سرعة  لتنظيم   )VDL( جهاز  وتركيب 

اإجراء  اأجهزة التكييف، وهو  دفع الهواء يف 

جهاز  وتركيب  ال�ستهالك،  لتخفي�س  ا  اأي�سً

و�سول  نقطة  عند   )power factor(

من  وذلك  اجلامعة،  يف  الرئي�سة  الكهرباء 

خالل التعاون مع وزارة الكهرباء واملاء يف 

البحرين. مملكة 

تراأ�س اجتماع اللجنة الوطنية ملواجهة الكوارث.. رئي�س االأمن العام:

 حترير املخالفات الفورية لغري امللتزمني بالتدابري الوقائية
احل�سن  ح�سن  بن  طارق  الفريق  تراأ�س 

الوطنية  اللجنة  رئي�س  العام،  الأمن  رئي�س 

اللجنة، والذي عقد  ملواجهة الكوارث، اجتماع 

مب�ساركة  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  اأم�س 

ممثلي الوزارات واجلهات املعنية.

الفريق طارق  الجتماع، رحب  بداية  ويف 

اجلهود  مثمنا  باحل�سور،  احل�سن  ح�سن  بن 

البحرين  مملكة  تتخذها  التي  واملبادرات 

من  انطالقا  كورونا،  جائحة  على  لل�سيطرة 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  توجيهات 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى وبدعم 

ومتابعة من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء والتي كان لها الف�سل يف ال�سيطرة على 

اإىل حد كبري  وا�ستمرار حرية احلركة  املوقف 

مقارنة بالأو�ساع الأخرى التي اأ�سبحت عليها 

الوقت ذاته دور  العامل، مثمنا يف  بع�س دول 

املبذولة  التوعوية  واجلهود  الطبية  الطواقم 

كافة  لدى  العامة  وال�سالمة  ال�سحة  حلماية 

املواطنني واملقيمني.

اجلهود  لهذه  ا�ستعرا�سه  معر�س  ويف 

الوطنية املكثفة، اأعرب الفريق طارق بن ح�سن 

حدث  الذي  الرتفاع  اإزاء  اأ�سفه  عن  احل�سن 

الإ�سابات، والذي قد يعزى  موؤخرا يف حالت 

بالإجراءات  اللتزام  يف  البع�س  تراخي  اإىل 

الحرتازية املقررة والتهاون يف تطبيق معايري 

التباعد الجتماعي ومنع التجمعات.

ويف هذا ال�سياق، اأ�ساد رئي�س الأمن العام 

الكوارث  ملواجهة  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  بتوجيهات 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية والتي تق�سي 

بالتطبيق الدقيق واحلازم لالإجراءات والتدابري 

ارتداء  على  الت�سديد  بينها  ومن  الوقائية 

الجتماعي  التباعد  وتطبيق  الوجه  كمامات 

يلتزم  ل  من  لكل  الفورية  املخالفات  وحترير 

ال�سالمة  تعزيز  ي�سمن  مبا  الإجراءات  بتلك 

العامة واحلماية ال�سخ�سية لفًتا اإىل �سرورة 

املواطن  تعاون  خالل  من  اجلهود  هذه  تكامل 

واملقيم فيما يتعلق بتلقي اللقاح املحدد ح�سب 

الفريق  عن  ال�سادرة  والتو�سيات  التعليمات 

الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا.

من جهة اأخرى، بحثت اللجنة يف اجتماعها، 

جدول  على  املدرجة  املو�سوعات  من  عدداً 

التنفيذي  املكتب  ا�ستعر�س  حيث  الأعمال، 

ل�سنة  للمخاطر  الوطنية  امل�سفوفة  للجنة، 

الطوارئ  مع  التعامل  خطط  وكذلك   2021

واملحدثة كذلك لعام 2021، باعتبار اأن درا�سة 

املخاطر  وحتليل  بتحديد  اخلا�سة  املبادئ 

يف  ي�سهم  الأولوية،  ح�سب  ت�سنيفها  وكيفية 

تعزيز اآليات التن�سيق الوطنية للحد من خماطر 

والقدرة  الكفاءة  ورفع  والأزمات،  الكوارث 

وال�ستعداد والتخطيط اإدارياً وميدانياً للتعامل 

مع املخاطر بكافة اأنواعها.

ويف هذا الإطار، اأكد الفريق طارق بن ح�سن 

اجلهات  لدى  التعايف  على  القدرة  اأن  احل�سن 

املعنية كافة وتعزيزها من خالل ال�ستعدادات 

املرونة  املحافظة على  مع  والتخطيط  امل�سبقة 

واحلوادث،  الأزمات  مع  التعامل  يف  العالية 

التي  الأمنية  ال�سرتاتيجية  اأ�سا�س  تعترب 

تنتهجها وزارة الداخلية.

ما  على  اجتماعها  يف  اللجنة  اطلعت  كما 

قدمه الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط 

والغاز فيما يخ�س التمرين الوطني لالن�سكاب 

اخلا�سة  الطوارئ  خطط  وتفعيل  النفطي 

الطبيعي  والغاز  املائي  والأمن  بالن�سكاب 

وال�سيناريو املقرتح يف هذا ال�ساأن، بعدها قدم 

ايجاًزا  الهيئة  م�ست�سار  مكي  ح�سني  املهند�س 

حول املو�سوع.

بن  حممد  ال�سيخ  اأكد  الجتماع،  وخالل 

البلديات بوزارة  اآل خليفة وكيل �سئون  اأحمد 

الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين، 

ا�ستعداد البلديات وتكاملها مع هيئة الكهرباء 

واملاء للتعامل مع كافة الطوارئ خالل مو�سم 

للتعامل  الوقائية  الإجراءات  واتخاذ  الأمطار 

مع جتمعات املياه التي قد تنجم عنها وحتقيق 

�سرعة ال�ستجابة والكفاءة العالية يف التخل�س 

منها والتخفيف من اأ�سرارها.

حممد  عدنان  اأ�سار  مت�سل،  �سياق  ويف   

الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  فخرو نائب 

العاملني وفح�س جميع  عدد  زيادة  اإىل  واملاء 

والتن�سيق  احتياطية  مولدات  وتوفري  املعدات 

مع اجلهات املخت�سة بوزارة الأ�سغال و�سوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين يف هذا ال�ساأن.

الأمن  رئي�س  وجه  الجتماع،  ختام  ويف 

العام رئي�س اللجنة الوطنية ملواجهة الكوارث، 

يف  جهودهم  مثمنا  اللجنة،  لأع�ساء  ال�سكر 

تعزيز منظومة التن�سيق وزيادة كفاءة العمل 

بكافة جمالته واأطره احليوية، مبا ي�سهم يف 

مب�سئولياتها  للنهو�س  اللجنة  دور  تعزيز 

الوطنية.

رئي�س الأمن العام
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بهدف تعزيز حماية املخزون وتقليل اأوقات انتظار املر�ضى

 بدء العمل بخطة تطويرية يف �ضيدلية ال�ضلمانية

الأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور     ك�صف 

احلكومية  للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س 

املقدمة  اخلدمات  حت�صني  تنفيذ  بدء  عن 

ال�صلمانية  مبجمع  الرئي�صية  بال�صيدلية 

التطوير  ا�صرتاتيجية  من  كجزء  الطبي، 

والذي  باملجمع،  املقدمة  اخلدمات  مبجمل 

ال�صحي  القطاع  يخدم  جممع  اأكرب  يعد 

مبملكة البحرين.

التنفيذي  الرئي�س  وجه    وقد 

للم�صت�صفيات احلكومية املعنيني ببدء تنفيذ 

العمل  فرق  قبل  من  املو�صوعة،  اخلطط 

ل�صري  تقييمية  درا�صة  بعد  نتجت  والتي 

العمل بال�صيدلية الرئي�صية ومراقبة اأوقات 

تردد املراجعني ور�صد العقبات امل�صاحبة، 

حت�صني  لتطوير  خطًطا  ت�صمنت  حيث 

بع�س الإجراءات الإدارية ب�صكل �صريع، اإىل 

جانب اإجراءات تطور اخلدمات �صمن خطة 

زمنية ل�صمان تنفيذ الآليات املقرتحة.

اأجل  من  املكلفة  الفرق    وعملت 

خدمات  و�صالمة  جودة  م�صتوى  �صمان 

و�صمان  باملجمع  املقدمة  ال�صحية  الرعاية 

ا�صتمراريتها، و�صبط اأوجه تنفيذها ب�صكل 

بها  البدء  مت  قد  زمنية  خطة  وفق  فّعال، 

وتخ�صع للتقييم املرحلي واملراقبة، للتاأكد 

من �صريها مع البدء يف الربامج وامل�صاريع 

امل�صتحدثة باملجمع.

  اجلدير بالذكر اأن اخلطة الأوىل �صملت 

العمل  �صري  ل�صمان  اتخاذها  مت  اجراءات 

ب�صكل  للمر�صى  اخلدمة  توفري  وان�صيابية 

اأف�صل واأ�صرع وذلك باتخاذ عدد الإجراءات 

لت�صنيف  ا�صتقبال  مكتب  بتوفري  واملتمثلة 

املطلوبة  اخلدمة  نوع  بح�صب  املر�صى 

اأو  الطبية  الو�صفات  ب�صرف  املتعلقة 

املتعلقة بخدمة التو�صيل املنزيل لالأدوية.

تركيب االأنظمة ال�ضم�ضية باملباين احلكومية يجذب ال�ضركات اال�ضتثمارية

د. مريزا يطلع على حلول اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية ل�ضركة »نيل ثوما�س«

ا  عر�صً اللقاء  خالل  مريزا  الدكتور  قدم  كما 

للطاقة  الوطنية  اخلطط  حول  للوفد  مرئًيا 

القائمة  امل�صاريع  الطاقة واأبرز  املتجددة وكفاءة 

كذلك  وناق�س  املجالني،  كال  يف  وامل�صتقبلية 

النطالقة الناجحة ملبادرة تركيب اأنظمة الطاقة 

اأ�صطح املباين احلكومية  ال�صم�صية املوزعة على 

والتي مت ح�صرها لتبلغ 535 مبنى حكومًيا يتم 

طرح اأ�صطحها يف مراحل كمناق�صات عامة وبذات 

تكاليف  اأية  دون  ومن   ،)BOOM(الـ نظام 

الطاقة  من  امل�صتفيدة  اجلهات  على  ا�صتثمارية 

النظيفة املنتجة. 

واأو�صح باأن هذه املبادرة هي اإحدى املبادرات 

املتجددة،  للطاقة  الوطنية  اخلطة  يف  املت�صمنة 

يف  ال�صتثمار  لت�صجيع  الكبري  الإ�صهام  وذات 

والتغلب  البحرين  مملكة  يف  املتجددة  الطاقة 

مهًما  عامالً  ت�صكل  كما  امل�صاحة،  على حمدودية 

موارد  ن�صيب  لزيادة  الوطني  الهدف  لتحقيق 

الطاقة املتجددة بن�صبة 5% بحلول عام 2025 

وبن�صبة 10% بحلول عام 2035، اإذ اإن اإجمايل 

املبادرة  هذه  خالل  من  اإنتاجها  املتوقع  الطاقة 

ن�صبة %20  ت�صكل  وبذلك  ميغاوات  بـ50  تقدر 

من الهدف الوطني للطاقة املتجددة املقرر حتقيقه 

للعام 2025.

الهيئة  باأن  الوفد  مريزا  الدكتور  �صارك  كما 

خمتلف  قبل  من  واإقبالً  وا�صعة  ا�صتجابة  لقت 

اجلهات احلكومية وغري احلكومية لطرح اأ�صطح 

مبانيها وامل�صاحات ذات الإمكانية لديها لرتكيب 

من  وال�صتفادة  عليها  ال�صم�صة  الطاقة  اأنظمة 

الوفورات يف تكاليف الكهرباء وخف�س الب�صمة 

الكربونية والإ�صهام يف حتقيق الأهداف الوطنية، 

وحر�صها  امل�صتدامة  الطاقة  هيئة  التزام  موؤكًدا 

على تقدمي الدعم الفني والتن�صيق مع اجلهات ذات 

الخت�صا�س لتمكني هذه اجلهات من الن�صمام اإىل 

الركب الوطني والعاملي بتبني مفاهيم ال�صتدامة 

يف حتقيق اخلطط التنموية ال�صاملة. 

الذي  بال�صوط  الوفد  اأ�صاد  ال�صياق  ويف هذا 

الدكتور  برئا�صة  امل�صتدامة  الطاقة  هيئة  قطعته 

عبداحل�صني بن علي مريزا للنهو�س بقطاع الطاقة 

 CleanMax امل�صتدامة، ثم ا�صتعر�س وفد �صركة

يف  ال�صركة  اإجنازات  اأبرز  مريزا  الدكتور  مع 

جمال الطاقة ال�صم�صية والتقنيات والتكنولوجيا 

على  ال�صركة  عملت  التي  العالية  الكفاءة  ذات 

تطويرها يف هذا املجال، واأعرب الوفد عن تطلعهم 

لدعم جهود الهيئة والعمل على حتقيق الأهداف 

املو�صوعة واملرجوة من اخلطة الوطنية للطاقة 

املتجددة ومبادراتها، واأعربوا عن خال�س �صكرهم 

املثمر  اللقاء  هذا  على  مريزا  للدكتور  وتقديرهم 

وح�صن وحفاوة ال�صتقبال.

الدكتورة اجلا�ضم تدعو اإىل الت�ضجيل الأخذ التطعيم امل�ضاد لـ»كورونا«

رئي�س  اجلا�صم  هالة  الدكتورة  جّددت 

ال�صحية  الرعاية  مبراكز  الطبية  اخلدمات 

بالت�صجيل  للمجتمع  دعوتها  الأولية 

كورونا  لفريو�س  امل�صاد  التطعيم  لأخذ 

ب�صكل  تقدميه  يتم  والذي  »كوفيد-19«، 

بواقع  واملقيمني  املواطنني  جلميع  جماين 

جرعتني، وذلك يف اإطار دعم اجلهود الوطنية 

للت�صدي لفريو�س كورونا. 

باأهمية  اجلا�صم  الدكتورة  ونوهت 

التحلي بامل�صوؤولية الوطنية من اأجل الوطن 

واحلفاظ على �صالمة اجلميع، داعية اجلميع 

حماية  باعتباره  اللقاح  لأخذ  الت�صجيل  اإىل 

الفريو�س، مو�صحة  من  املجتمع  اأفراد  لكافة 

ممن  التطعيم  اأخذ  يف  للراغبني  ميكن  اأنه 

يبلغون من العمر 18 عاًما فما فوق الت�صجيل 

ال�صحة  لوزارة  التابع  املوقع  طريق  عن 

www. الإلكرتوين  املوقع  زيارة  خالل  من 

»جمتمع  تطبيق  اأو   ،healthalert.gov.bh

واعي« اأو الت�صال على الرقم 444.  

واأ�صارت رئي�س اخلدمات الطبية مبراكز 

اأنه متا�صًيا مع  اإىل  الأولية  ال�صحية  الرعاية 

اخلطة الوطنية للتطعيم، مت توفري اللقاحات 

يف املراكز ال�صحية مع ت�صهيل اإجراءات اأخذ 

التطعيم جلميع املواطنني واملقيمني اختيارًيا 

الإن�صان  �صحة  اأن  منطلق  من  وباملجان، 

واهتمامها  احلكومة  لدى  ق�صوى  اأولوية 

اأفراد  كافة  و�صالمة  �صحة  على  باحلفاظ 

املجتمع وحمايتهم من الأمرا�س والأوبئة. 

الواجب  من  اجلا�صم  الدكتورة  وقالت 

على اجلميع اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

والتعليمات ال�صادرة يف ظل ازدياد معدلت 

اأجل  من  وذلك  كورونا،  فريو�س  انت�صار 

البحرين، موؤكدًة اأن جميع اللقاحات املعتمدة 

بعد  وماأمونيتها  فعاليتها  اأثبتت  اململكة  يف 

اجلهات  قبل  من  وتقييمها  درا�صتها  متت  اأن 

املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  املعنية 

ال�صحية وجلنة التطعيمات بوزارة ال�صحة، 

ا�صتمرار  هو  اليوم  املطلوب  باأن  منوهًة 

الحرتازية  بالإجراءات  باللتزام  املجتمع 

الوطنية  اجلهود  جناح  موا�صلة  اأجل  من 

للت�صدي للفريو�س. 

لدى ا�ضتقباله املثّمنني البحرينيني حممد فار�س وميان عدنان.. حممد بن خليفة:

تنمية املواطن البحريني هي ركيزة تطوير العمل احلكومي
التنفيذي  الرئي�س  ا�صتقبل 

العقاري  التنظيم  ملوؤ�ص�صة 

اآل  خليفة  بن  حممد  ال�صيخ 

املثّمن  خليفة يف مكتبه كالً من 

والذي  فار�س،  حممد  العقاري 

بحريني  مثّمن  اأول  يعترب 

املعد  الربنامج  وفق  يتدرج 

املعهد  مع  املوؤ�ص�صة  قبل  من 

القانونيني  للم�صاحني  امللكي 

على  للح�صول   )RICS(

اجــتــاز  حــيــث   ،)A( الــفــئــة 

واملتطلبات  المتحانات  جميع 

 )D( الفئة  للتدرج من  الالزمة 

الفئة  اإىل  و�صولً  النتقالية 

عليه  ن�س  مــا  ح�صب   )A(

العقاري  القطاع  تنظيم  قانون 

وقرار   2017 ل�صنة   27 رقم 

العقاري  التثمني  مهنة  تنظيم 

واملثمن   ،2019 ل�صنة   2 رقم 

حممود  عدنان  ميان  العقاري 

حت�صل  بحرينية  واأ�صغر  اأول 

 ،)B( على رخ�صة املثمن للفئة

املاج�صتري  �صهادة  وحتمل 

من  ــاري  ــق ــع ال التثمني  يف 

على  حالًيا  وتعمل  بريطانيا 

احل�صول  متطلبات  ا�صتكمال 

اإىل   ،)A( الفئة  رخ�صة  على 

املــراحــل  يف  كونهم  جــانــب 

متطلبات  ل�صتكمال  النهائية 

الع�صوية  على  احلــ�ــصــول 

املعهد  )MRICS( من  الدولية 

القانونيني  للم�صاحني  امللكي 

والتي   )RICS( بريطانيا  يف 

بكل  القيام  حق  حاملها  تعطي 

عاملًيا. التثمني  اأنواع 

املثمنان  عرب  جانبه  من 

فار�س  حممد  البحرينيان 

خال�س  عن  عــدنــان،  وميان 

للرئي�س  وتقديرهم  �صكرهم 

التنظيم  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 

العقاري على ح�صن ال�صتقبال، 

موؤ�ص�صة  جــهــود  �صاكرين 

يف  ودورها  العقاري  التنظيم 

العقارية. املهن  تنظيم 

اإىل  ــعــادتــه  �ــص ــرًيا  ــص ــ� م

تنمية  يف  البالغ  اهتمامه 

يف  العاملة  الوطنية  الكوادر 

مبا  ــا  اإميــاًن البحرين  مملكة 

العن�صر  يف  ال�صتثمار  يحققه 

م�صافة  قيمة  مــن  الب�صري 

على  الإيجابي  الأثر  لها  يكون 

العقاري.  القطاع  م�صتوى 

اأكد �صعادته كون  هذا، وقد 

على  تدرب  قد  العقاري  املثمن 

يف  العلمية  الأ�صاليب  اأف�صل 

توفري  يف  ي�صهم  املجال  هــذا 

يف  م�صتدامة  عقارية  بيئة 

بالإ�صافة  البحرين،  مملكة 

التثمني  وظيفة  ا�صتحداث  اإىل 

العمل  �صوق  يف  باحرتافية 

اأثبتت  اإذ  للمواطنني،  ا  خ�صو�صً

حاجة  وجــود  ــاءات  الإحــ�ــص

التي  الوظيفة  لهذه  ا�صتيعابية 

لكونها  عاملًيا؛  ممار�صتها  ميكن 

دولية،  معايري  على  مبنية 

اأكرث  حيث بات العمل العقاري 

مالم�صة  على  ا  وحر�صً مهنية 

مملكة  وباأن  الدولية،  املعايري 

ــدول  ال ـــل  اأوائ مــن  البحرين 

املقايي�س  تعتمد  التي  العربية 

العقاري،  التثمني  يف  الدولية 

اجلهود  هــذه  جميع  وت�صب 

عقاريني  مثمنني  لــتــوفــري 

على  مــطــلــوبــني  ــني  ــرتف حم

والعامل. املنطقة  م�صتوى 

ــن  ــواط امل تــنــمــيــة  واإن 

تطوير  ركيزة  هي  البحريني 

واإن  احلــكــومــي،  ــل  ــم ــع ال

هو  املــواطــن  يف  ال�صتثمار 

التدريبية  اخلطط  اأ�صا�س 

برامج  من  يتجزاأ  ل  ــزء  وج

العقاري؛  التنظيم  موؤ�ص�صة 

لأن تنميته هي العائد احلقيقي 

�صعادته  متمنًيا  الوطن،  على 

يف  والنجاح  التوفيق  كل  لهم 

عملهم. جمال 

ا�ضتعر�ضا اأوجه التعاون الإبراز وتوثيق جهود متطوعي »كورونا«

رئي�س التحرير ي�ضتقبل النائب ال�ضابق جالل كاظم

حمرر ال�صوؤون املحلية: 

ا�صتقبل رئي�س حترير �صحيفة »الأيام« 

النائب  ال�صايجي يف مكتبه  الأ�صتاذ عي�صى 

الربملاين ال�صابق جالل كاظم، والذي عر�س 

البحرين  فريق  �صمن  التطّوع  يف  جتربته 

للت�صّدي جلائحة كورونا »كوفيد-19«.

اجلهود  اأبرز  حول  ا  عر�صً كاظم  وقّدم 

كورونا  جائحة  يف  املتطّوعون  بذلها  التي 

احلجر  جتربة  على  ال�صوء  ت�صليط  مع 

ال�صّحي يف منطقة احلّد والذي تطّوع فيه 

تاأ�صي�صه  منذ  العاملة  الكوادر  �صمن  كاظم 

واإن�صائه وحتى اإغالقه.

اأروع  قّدموا  املتطّوعني  اأن  كاظم  واأّكد 

الوطن  حّب  يف  والعطاء  البذل  مناذج 

كوادر  اأن  اإىل  منّوًها  ون�صرته،  وخدمته 

املتطّوعني احتوت على م�صاركني من خمتلف 

والأكادميية  الجتماعية  وال�صرائح  الفئات 

وخّريجي التخ�ص�صات الطبية.

ا�صطلعت  الذي  بالدور  كاظم  واأ�صاد 

اجلائحة  خالل  الوطنية  ال�صحافة  به 

واملتطّوعني  الوطني  الفريق  جهود  واإبراز 

الر�صائل  وبّث  التوعية  يف  وامل�صاهمة 

اأوجه  اللقاء  خالل  وبحث  الإيجابية، 

التي  اجلهود  تلك  واإبراز  لتوثيق  التعاون 

ال�صّحي  احلجر  يف  املتطوعون  بذلها 

لالأجيال  خالًدا  در�ًصا  لتكون  احلّد  مبنطقة 

القادمة.

كما اأ�صاد كاظم بالدعم الالحمدود الذي 

يف  العاملة  للكوادر  البحرين  فريق  قّدمه 

»كوفيد-19«،  كورونا  جلائحة  الت�صّدي 

اململكة  اأداء  يف  اإيجاًبا  انعك�س  الذي  وهو 

املتمّيز.

التحرير  رئي�س  رّحب  جانبه،  من 

بجهوده  واأ�صاد  بكاظم،  ال�صايجي  عي�صى 

املمّيزة وجميع العاملني واملتطوّعني �صمن 

كورونا  جلائحة  للت�صّدي  البحرين  فريق 

»كوفيد-19«.

واأّكد اأن »الأيام« لن تتوانى يف ت�صخري 

اجلهود  وتعزيز  لدعم  اإمكاناتها  كاّفة 

اإىل  م�صرًيا  للجائحة،  الت�صّدي  املبذولة يف 

�صرورة ال�صتمرار بالعمل بروحية الفريق 

الواحد �صمن فريق البحرين، وهو ما تداأب 

دائًما،  انتهاجه  على  الوطنية  ال�صحافة 

واملهنية  املو�صوعية  من  اإطاٍر  �صمن  وذلك 

وال�صفافية.

د. هالة اجلا�سم

د. اأحمد الأن�ساري

املايل  املرفاأ  امل�ستدامة مبكتبه يف  الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  ا�ستقبل 

وفًدا رفيع امل�ستوى من �سركة CleanMax برئا�سة Anil Thomas املدير التنفيذي لل�سركة، ويف 

بداية اللقاء اأ�ساد الدكتور مريزا باخلربة العريقة ل�سركة CleanMax التي تعد اإحدى ال�سركات العاملية 

للطاقة  م�ساريع  وت�سغيل  باإن�ساء  قامت  والتي  ال�سم�سية،  الطاقة  وتقنيات  حلول  جمالت  يف  الرائدة 

ال�سم�سية رائدة اإقليميًا من خالل تقدمها بعطاءات ملناق�سات عامة لرتكيب اأنظمة الطاقة ال�سم�سية من 

خالل اتفاقيات �سراء للطاقة بتعرفة تناف�سية تقل عن التعرفة احلكومية وبنظام الـ)BOOM(، حيث 

تقوم ال�سركة ببناء وت�سغيل و�سيانة الأنظمة من دون كلفة ا�ستثمارية طوال مدة التفاقية.

اجلائحة حّفزتها واملنهج دعمها

 طالبة ت�ضنع حقيبة تعقيم بالبخار

احلكومية  املدار�س  مبادرة  ظل  يف 

خالقة  بيئة  اإىل  اجلائحة  لتحويل 

جهود  و�صمن  املتفردة،  للم�صروعات 

وزارة الرتبية والتعليم يف تطوير مواهب 

الطالبة  قامت  اإبداعاتهم،  واإبراز  الطلبة 

املعرفة  مدر�صة  من  اإبراهيم  خليل  بنني 

تعقيم  حقيبة  ب�صنع  للبنات  الثانوية 

خمتلف  يف  ا�صتخدامها  ميكن  بالبخار، 

ال�صتخدام  ب�صهولة  وتتميز  املباين، 

بلوتوث. ب�صماعة  وتزويدها 

جاءت  امل�صروع  فكرة  اإن  بنني  وتقول 

الفني  التعليم  نظام  در�صته يف  ملا  تطبيًقا 

الأ�صتاذة  قبل  من  دعمها  بعد  واملهني، 

وم�صاندة  فكرتها،  تطوير  يف  حممد  ر�صا 

اإدارة املدر�صة لها، كما اأنها جاءت يف ظل 

والتي  اجلائحة،  فر�صتها  التي  الظروف 

والبتكار  الإبداع  على  الطلبة  حفزت 

العملية  تخدم  جديدة  اأفكار  بطرح 

واملجتمع. التعليمية 
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الع�صفور: املحافظة على خارطة

الطريق العتماد »عايل مدينة �صحية«

قال حمافظ  ال�شمالية علي بن ال�شيخ 

على  املحافظة  اإن  الع�شفور  عبداحل�شني 

لعتماد  عملها  اإطار  يف  الطريق  خارطة 

»عايل مدينة �شحية« با�شتيفائها للمعايري 

وال�شروط املحددة من قبل منظمة ال�شحة 

جائحة  تداعيات  من  الرغم  على  العاملية، 

كورونا.

برنامج  مبن�شق  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

ب�شرى  ال�شحة  وزارة  لدى  ال�شحية  املدن 

عمل  جمريات  على  اطلعت  التي  الهندي، 

»عايل  اعتماد  معايري  لت�شمني  املحافظة 

مدينة �شحية« وفق حماور الربنامج املعد، 

وحتديد مراحل العمل املقبلة ل�شتكمال ما 

تبقى اإجراءات اعتماد املدينة.

واأ�شار الع�شفور اإىل اأن املحافظة تبنت 

املتنوعة  الأهلية  املبادرات  من  جمموعة 

الريا�شية  والربامج  التعقيم  كحمالت 

جلعل  ــك  وذل والتوعوية،  وال�شحية 

ملكافحة  الأهايل  اأولويات  �شمن  ال�شحة 

الأمرا�ض املزمنة، وجعل التنمية امل�شتدامة 

لإعالء  احلكومية  الربامج  توجهات  �شمن 

ال�شيا�شات ال�شحية يف منطقة عايل، م�شيًدا 

بتفاعل القطاع العام واخلا�ض وموؤ�ش�شات 

توفري  يف  املدينة  واأهــايل  املدين  املجتمع 

ودور  املدينة،  ملجتمع  ال�شحية  البيانات 

ال�شراكة املجتمعية يف تنفيذ املبادرات.

بالنتائج  الهندي  اأ�شادت  جهتها،  من 

لعتماد  املحافظة  عمل  يف  حتققت  التي 

املبادرات  وبنوعية  �شحية،  مدينة  عايل 

معربة  الربنامج،  مظلة  تبنتها حتت  التي 

القادمة  املراحل  با�شتكمال  تفاوؤلها  عن 

بنجاح.

برعاية ال�صيخة هال بنت حممد 

افتتاح معر�ض »50 عاًما« جلمعية البحرين للفن املعا�صر

البحرين  جمعية  احتفلت 

تاأ�شي�شها  بذكرى  املعا�شر  للفن 

 10 الأحد  يوم  م�شاء  اخلم�شني، 

مقر  يف  وذلك  2021م،  يناير 

باملنامة،  اجلفري  مبنطقة  اجلمعية 

ال�شيخة  من  وح�شور  وبرعاية 

مدير  خليفة  اآل  حممد  بنت  هال 

بهيئة  والفنون  الثقافة  عام 

والتزاًما  والآثار.  للثقافة  البحرين 

ال�شحية  والحرتازات  بالتعليمات 

احلفل  ح�شور  اقت�شر  اململكة،  يف 

واللجنة  اجلمعية  اإدارة  على 

املنظمة للمعر�ض.

ا  معر�شً اجلمعية  وافتتحت   

فيه  �شارك  عاًما«   50« بعنوان 

و�شل  اجلمعية  اأع�شاء  من  عدد 

عددهم اإىل 61 فناًنا وفنانة، قدموا 

اللوحات  بني  ما  متنوًعا  عمالً   79

كما  العربي.  واخلط  والنحت 

احلركة  رائد  جم�شم  تد�شني  ومت 

البحرين  يف  املعا�شرة  الت�شكيلية 

العري�ض،  عبدالكرمي  الفنان 

املدهون  خليل  الفنان  عمل  من 

ال�شاحة  يف  تد�شينه  مت  حيث 

تكرمًيا  وذلك  للجمعية،  الأمامية 

من  يعد  الذي  العري�ض  للفنان 

الت�شكيلية  الفنية  احلركة  رواد 

البحرينية ومن موؤ�ش�شي اجلمعية.

ال�شيخة  قالت  املنا�شبة  وبهذه 

هال بنت حممد اآل خليفة: »اإنه من 

دواعي �شروري اأن اأ�شاهد ع�شرات 

البحرين  يف  املبدعني  الفنانني 

من  واحد  �شقف  حتت  يجتمعون 

اأجل الحتفاء بالفن والت�شكيل، الذي 

هو لغة تخاطب وتوا�شل اإن�شاين«، 

البحرين  هيئة  »اإننا يف  واأ�شافت: 

للثقافة والآثار نثمن جهود جمعية 

خدمة  يف  املعا�شر  للفن  البحرين 

وقوف  موؤكدة  والإبداع«،  الفن 

وم�شاريع  اإىل جانب جهود  الهيئة 

على  القائمني  و�شكرت  اجلمعية. 

اجلمعية لدعوتها لرعاية املعر�ض 

ال�شنوي الذي يوافق خم�شني عاًما 

على ذكرى التاأ�شي�ض.

بلدية »اجلنوبية« تعرف

بال�صلوكيات ال�صحيحة يف امل�صاحات املفتوحة

موؤخًرا  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  اأقامت 

التوعوية  املطويات  لتوزيع  وا�شعة  حملة 

اإىل  الهادفة  واملقيمني  املواطنني  على 

وال�شلوكيات  العامة  النظافة  احلفاظ على 

املواقع  يف  املخلفات  رمي  يف  ال�شحيحة 

املواقع  ارتياد  وذلك خالل  لها،  املخ�ش�شة 

وذلك  املفتوحة،  الربية  وامل�شاحات 

بالتعاون مع املحافظة اجلنوبية ومديرية 

اأوربا�شري  و�شركة  اجلنوبية  املنطقة  اأمن 

للنظافة. 

وتوعيتهم  بالأهايل  اللتقاء  ومت 

معلومات  تت�شمن  مطويات  واعطائهم 

هامة خالل ارتياد هذه املواقع، مثل اأهمية 

من  والتخل�ض  ال�شواء  بقايا  من  التخل�ض 

اجلمر والرماد، وجمع املخلفات يف اأكيا�ض 

واأهمية  حاوية،  اأقرب  يف  ورميها  القمامة 

واحل�شائ�ض  الفطرية  احلياة  على  احلفاظ 

والأ�شجار، وعدم ا�شتخدام الأ�شجار لتثبيت 

الأ�شجار  اأغ�شان  قطع  وعدم  املراجيح 

ل�شرام النار. 

وُتويل البلدية اهتماًما كبرًيا بالتوا�شل 

ال�شراكة  خالل  من  اجلمهور  مع  الفّعال 

والأفراد  البيئية  اجلمعيات  مع  املجتمعية 

حمالت  تنفيذ  اأجل  من  اخلا�ض  والقطاع 

النظافة وتكثيف العمل عن قرب من خالل 

توفري الآليات واملعدات والعمال يف جميع 

املناطق، وذلك تفعيالً لبنود قانون النظافة 

العامة.

بعد حتذيرات »ال�صحة« عن خماطر الرتاخي.. 

منع اإقامة االحتفاالت يف الفنادق وال�صاالت

م�شطفى ال�شاخوري:

والآثار  لل�شياحة  البحرين  هيئة  اأ�شدرت 

توجيهاتها جلميع الفنادق واملن�شاآت ال�شياحية 

ال�شماح  بعدم  البحرين  مبملكة  ومرافقها 

اأعرا�ض  اأو  احتفالت  اأو  جتمعات  اأي  باإقامة 

والقاعات  واملطاعم  الفنادق  يف  موؤمترات  اأو 

املفتوحة  املنا�شبات  دور  وجميع  وال�شالت 

واملغلقة حتى ا�شعار اآخر.

للمن�شاآت  ا�شعارها  يف  الهيئة  ــدت  واأك

قانون  اإىل  »ا�شتناًدا  والفنادق:  ال�شياحية 

وما   2018 ل�شنة   34 رقم  العامة  ال�شحة 

الأمرا�ض  ملكافحة  اإجـــراءات  من  يت�شمنه 

ال�شارية والقرارات الوزارية ال�شادرة لحتواء 

امل�شتجد  كورونا  فايرو�ض  انت�شار  ومنع 

معطيات  تقت�شيه  ملا  ووفًقا  »كوفيد-19« 

الظروف ال�شحية احلالية فعلى جميع املن�شاآت 

ال�شياحية والفندقية ومرافقها اللتزام مبا ورد 

من تعليمات يف القرارات الوزارية ذات ال�شلة 

احتفالت  اأو  جتمعات  اأي  اإقامة  عدم  ومنها 

واملطاعم  الفنادق  يف  موؤمترات  اأو  اأعرا�ض  اأو 

املنا�شبات  دور  وجميع  وال�شالت  والقاعات 

املفتوحة واملغلقة حتى اإ�شعار اآخر«.

بياًنا  ن�شرت  قد  ال�شحة  وزارة  وكانت 

اأم�ض الأول حذرت فيه وحذرت وزارة ال�شحة 

ــراءات  الإج تطبيق  يف  الرتاخي  خماطر  من 

الفريو�ض  انت�شار  مــن  للحد  ــة  ــرتازي الح

وال�شتهتار بخطورته، والذي يوؤدي اإىل بلوغ 

اأكرب  م�شتويات  اإىل  القائمة  احلالت  معدلت 

مما كانت عليه يف ال�شابق، موؤكدًة على اأهمية 

التقليل من ن�شب احلالت القائمة عرب اللتزام 

امل�شوؤول من كل فرد باملجتمع بتنفيذ التعليمات 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  ال�شادرة من 

العالقة،  ذات  واجلهات  كورونا  لفريو�ض 

كل  فوق  واملجتمع  الوطن  م�شلحة  وو�شع 

اعتبار.

ال�شياق  ذات  ويف  ــوزارة  ال �شجلت  كما 

عدد  يف  ملحوًظا  ارتفاًعا  املا�شي  والأ�شبوع 

اأظهر  القائمة لفريو�ض كورونا حيث  احلالت 

اإجراء  بعد  امل�شجلة  القائمة  للحالت  حتليل 

عمليات تتبع اأثر املخالطني اإىل ارتفاع احلالت 

القائمة بني الأطفال وربات املنازل، حيث ُنقلت 

واملخالطة  اللتزام  عدم  ب�شبب  العدوى  لهم 

قدرت  حيث  والأقــارب،  الأهل  بني  املجتمعية 

ن�شبة احلالت القائمة يف هذه الفئة 50%، من 

بينها 13% لأطفال يف فئات عمرية بني 17-0 

عاًما، والذي �شكل ارتفاًعا ملحوًظا لهذه الفئات 

العمرية.

ارة: مطالبني باإجراءات لوقف م�صل�صل التخريب امل�صتمر.. بحَّ

تخريب و�صرقة طرادات على �صاحل املالكية من قبل جمهولني
م�شطفى ال�شاخوري:

املالكية  �شاحل  البحارة يف  تفاجاأ عدد من 

قبل ب�شعة اأيام بتخريب م�شدر رزقهم، وذلك 

املحركات وتخريب حمركات  اأ�شالك  قطع  عرب 

ال�شاحل،  على  املتوقفة  اخلا�شة  طراريدهم 

�شعر  ترتاوح  بطاريات   10 من  اأكرث  و�شرقة 

الواحدة بني 50 اإىل 70 ديناًرا.

واأكد البحار زهري عبداهلل ح�شان اأنه تفاجاأ 

�شباح يوم اجلمعة املا�شي من قيام جمهولني 

به،  اخلا�ض  املركب  حمركات  اأ�شالك  بقطع 

التي  الأخرى  املراكب  اإ�شافة لتخريب عدد من 

اإىل  نف�شه  الوقت  يف  م�شرًيا  للبحارة،  تعود 

تكرار هذه احلادثة لأكرث من مرة خالل العامني 

بني  عداوات  اأي  وجود  عدم  موؤكًدا  املا�شيني، 

البحارة واآخرين.

الأوىل  املرة  لي�شت  »هذه  ح�شان،  واأ�شاف 

بل �شبق اأن تعر�شت بع�ض الطراريد للتخريب 

وقطع الأ�شالك و�شرقة اأكرث من ع�شرة بطاريات 

ترتاوح اأ�شعارها بني 40 اإىل 50 ديناًرا«.

ارة اجلهات املعنية بو�شع حل  ونا�شد البحَّ

لهذا امل�شكلة وقدموا بالًغا ر�شمًيا لل�شرطة.

اإىل  اجلمعة  �شباح  »توجهت  واأ�شاف، 

ال�شاحل بغر�ض الذهاب لل�شيد ولكن تفاجاأت 

توجهت  عندها  مقطوعة،  الطراد  اأ�شالك  باأن 

البالغ،  لتقدمي  ال�شرطة  مركز  اإىل  مبا�شرة 

وبدورهم م�شكورين قاموا باحل�شور وت�شوير 

التخريب مع ت�شجيل بالغ مع �شوؤايل عن م�شدر 

التخريب فقلت لهم باأنني ل اأتهم اأحًدا ولي�شت 

هذا  باأن  متاأكد  اأنني  غري  اأحد  مع  عداوة  لدي 

التخريب كان متعمًدا وهذه لي�شت املرة الأوىل 

حيث ل مير �شهر اإل ويكون هنالك تخريب يف 

فنحن  البطاريات،  �شرقة  اأو  البحارة  ممتلكات 

ونعتمد  الدخل  حمــدودي  من  اأ�شر  اأ�شحاب 

متطلبات  تاأمني  اأجل  من  البحر  على  كثرًيا 

هذا  جراء  كبرية  خ�شائر  حتملنا  وقد  العائلة، 

التخريب املتكرر«.

على  الرقابة  بت�شديد  البحارة  وطالب 

اأو  للمنطقة  اأمن  حار�ض  بتوفري  اإما  املنطقة، 

بو�شع كامريات مراقبة؛ حتى ل يتكرر م�شل�شل 

مبالغ  البحارة  يكبِّد  والذي  امل�شتمر  التخريب 

طائلة.

تفعياًل ملا ن�ض عليه بيان قمة »العال«

»اخلارجية« تدعو قطر لبدء املباحثات حيال الق�صايا املعلقة بني البلدين
دولة  يف  اخلارجية  وزارة  اإىل  وجهت  اأنها  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 

ممكن،  وقت  اأقرب  يف  البحرين  مملكة  اإىل  ر�شمي  وفد  لإر�شال  دعوًة  قطر 

املعلقة  واملو�شوعات  الق�شايا  حيال  اجلانبني  بني  الثنائية  املباحثات  لبدء 

ملا ن�ض عليه بيان العال، ال�شادر عن الدورة احلادية  البلدين، تفعيالً  بني 

والأربعني للمجل�ض الأعلى ل مجل�ض التعاون التي عقدت يف حمافظة العال 

اإىل  نطمح  التي  ال�شامية  لالأهداف  و�شولً  ال�شعودية  العربية  باململكة 

العمل  م�شرية  وتعزيز  ال�شقيقني  البلدين  ملواطني  اخلري  فيه  ملا  حتقيقها 

اخلليجي امل�شرتك. وفيما يلي ن�شها:

�شعادة ال�شيخ/ حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين  املوقر

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير اخلارجية

الدوحة – دولة قطر

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

مقرونًة  والتقدير،  التحية  بخال�ض  ل�شعادتكم  اأتقدم  اأن  يل  يطيب 

بتمنياتي لكم بدوام ال�شحة والعافية والتوفيق.

الدورة  عن  ال�شادر  العال  بيان  عليه  ن�ض  ملا  تنفيذاً  باأنه  الإفادة  اأود 

احلادية والأربعني للمجل�ض الأعلى ملجل�ض التعاون التي عقدت يف حمافظة 

لإر�شال  املوقرة  وزارتكم  دعوة  ي�شرين  ال�شعودية،  العربية  باململكة  العال 

وفد ر�شمي اإىل مملكة البحرين يف اأقرب وقت ممكن، لبدء املباحثات الثنائية 

ملا  تفعيالً  البلدين،  بني  املعلقة  واملو�شوعات  الق�شايا  حيال  اجلانبني  بني 

اإىل حتقيقها  نطمح  التي  ال�شامية  لالأهداف  و�شولً  العال،  بيان  عليه  ن�ض 

اخلليجي  العمل  م�شرية  وتعزيز  ال�شقيقني  البلدين  ملواطني  اخلري  فيه  ملا 

امل�شرتك.

�شكلت جلنتني، )جلنة  قد  البحرين  باأن مملكة  علما  �شعادتكم  ونحيط 

للمتابعة وجلنة قانونية( وفقا ملا ن�ض عليه بيان العال.

وتف�شلوا بقبول فائق التحية والتقدير

 د. عبداللطيف بن را�شد الزياين 

         وزير اخلارجية

حمرر ال�شوؤون املحلية:

ال�شتهداف  م�شل�شل  �شمن 

له  يتعر�ض  الــذي  املتوا�شل 

ال�شلطات  قبل  من  ال�شياديون 

اأكد  البحر،  عر�ض  يف  القطرية 

»اليــام«  بهما  التقت  بــحــاران 

قبل  من  مل�شايقات  تعر�شا  اأنهما 

يف  ت�شببت  القطرية  ال�شلطات 

الديون  وتراكم  ارزاقهم  تعطيل 

عليهما ل�شنوات عديدة.

علي  حممد  النوخذة  ــال  وق

بوعلي اإن اأفرادا من خفر ال�شواحل 

قاربه  باإجبار  قاموا  القطرية 

املياة  ال�شيد يف  يزاول  الذي كان 

البحرينية على الدخول اىل املياه 

القطرية حتت تهديد ال�شالح ومن 

ثم اأخذهم اىل قطر.

اقتياد  ــد  ــع »وب واأ�ـــشـــاف 

القارب مت حب�ض العمال الأجانب 

القارب  مــن  على  املتواجدين 

ا�شدار  مت  ثم  ومن  اأ�شبوعني  ملدة 

وت�شفريهم  لهم  موؤقته  جــوازات 

من  منعهم  مت  كما  بلدانهم  اىل 

اأنه  اىل  م�شريا  معي«،  التوا�شل 

بعد  عماله  مب�شري  يعلم  »مل 

لبلدانهم  بعد و�شلهم  ال  احلادثة 

اذا قاموا بالت�شال به«

العمال  اأخــربين  »لقد  وتابع 

يف  �شيئة  ملعاملة  تعر�شوا  اأنهم 

كانوا  حيث  القطرية  ال�شجون 

وكانوا  غطاء  دون  من  ينامون 

يعانون من الربد«.

»العمال  اأن  بوعلي  واأكـــد 

التابعني له مل يدخلوا اىل احلدود 

عليهم  القب�ض  مت  بل  القطرية 

وترهيبهم  عليهم  ال�شالح  ورفع 

القطرية  ال�شواحل  خفر  قبل  من 

للمياه  الدخول  على  وارغامهم 

الإقليمية القطرية«.

م�شادرة  متــت  وقــال»لــقــد 

ا�شهر  وخم�شة  �شنة  ملدة  قاربي 

وانا  الوقت  ذلك  ومنذ  تقريبا، 

�شبب  ما  وهذا  العمل  عن  متوقف 

بال�شافة  الديون،  يف  تراكم  يل 

نواحي  عدة  من  القارب  لت�شرر 

العودة  من  امتكن  مل  الآن  واىل 

الديون  هذه  ب�شبب  عملي  ملزاولة 

القارب،  التي منعتني من ا�شالح 

»نوخذة«  من  حتولت  انني  كما 

ثالجات  ب�شراء  يقوم  �شخ�ض  اىل 

الأ�شماك من ال�شوق املركزي ومن 

ثم بيعها على الزبائن!.

البحار  قــال  جــانــبــه،  ــن  م

خارج  بحر:»كنت  �شالح  حممد 

�شيد  خــالل  مــن  اهلل  ل�ــشــرتزق 

ال�شماك يف قاربي، ولكن من دون 

خفر  قارب  �شاهدت  انذار  �شابق 

بي  ي�شطدم  القطرية  ال�شواحل 

بوح�شية وعلى اثر هذا ال�شطدام 

اىل  القارب  فاأنق�شم  حادث  وقع 

املحركات  ت�شررت  كما  ن�شفني 

ا�شبت  اي�شا  وانا  به،  اخلا�شة 

وليومنا هذا انا اعاين من اآلم يف 

اخ�شع  ولزلــت  ــدام  والأق الظهر 

للعالج، وقد �شافرت لتلقي العالج 

وعدت ل�شتكمله يف ار�ض الوطن 

فاأنا كبري  ولكن من دون جدوى، 

ليالً  النوم  ا�شتطيع  ول  ال�شن  يف 

قمت  اذا  حتى  الآلم  هذه  ب�شبب 

بتناول امل�شكنات املو�شوفة يل من 

بحر:»وبعد  وتابع  الطبيب«.  قبل 

قطر  اىل  باأخذي  قاموا  احلــادث 

وو�شعوين يف ال�شجن ملدة تقارب 

حمكمتهم  وقــامــت  ال�شبوعني 

دينار،   300 يقارب  ما  بتغرميي 

وب�شبب هذا احلادث امرين الطبيب 

ومزاولة  للبحر  الدخول  بعدم 

من  الرغم  »ال�شيد« وعلى  مهنتي 

انه  ال  القارب  اتالف  ت�شببهم يف 

مل يتم تعوي�شي وهذا ما اجربين 

ل�شراء  البنك  من  قر�ض  اخذ  على 

لدخال  وا�شطررت  اآخــر  قــارب 

عمال للعمل معي كوين ل ا�شتطيع 

الآن  وانا  جمددا  للبحر  الدخول 

ملزم بدفع الق�شاط ودفع رواتب 

احلادث  ب�شبب  والعالج  العمال 

الذي تعر�شت له«.

�صيادان يرويان لـ»االأيام« معاناتهما مع ال�صلطات القطرية:

رفعوا ال�صالح على العمال.. واحتجزوا ودمروا القوارب
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و�ضع اآليات حمددة يلتزم بها اجلميع.. مقرتح نيابي:

التاأكد من �ضالمة اللغة العربية يف الإعالنات التجارية

النواب  بنت عبداهلل زينل رئي�سة جمل�س  تقدمت فوزية 

باتخاذ  املخت�سة  اجلهات  قيام  ب�ساأن  برغبة  باقرتاح 

الإجراءات الالزمة للتاأكد من �سالمة اللغة العربية لالإعالنات 

الدعائية واملل�سقات ولفتات املحال التجارية وغريها.

الذي  برغبة  القرتاح  فاإن  الإي�ساحية،  للمذكرة  ووفًقا 

تقدمت به، مبعّية النواب )حممد العبا�سي، اأحمد الأن�ساري( 

اأ�سيالً  باعتبارها جزًءا  بلٍد،  اأي  اللغة يف  ينطلق مما متثله 

واملفاهيم  والتقاليد  القيم  وعاء  ولكونها  الوطنية،  للهوية 

وهي هوية الأمة وتكوينها احل�ساري.

ظاهرة  اأن  على  التاأكيد  الإي�ساحية  املذكرة  يف  وياأتي 

انت�سار الإعالنات الدعائية واملل�سقات ولفتات املحال التي 

ل تراعي �سالمة اللغة العربية وتت�سمن اأخطاء فادحة ت�سكل 

التعامل  العربية، وا�ستهانة وا�سحة يف  للغة  بالغة  اإ�ساءة 

معها وم�سا�ًسا بالهوية الوطنية، لذلك اأ�سبحت هنالك حاجة 

ملحة لقيام جميع اجلهات املعنية احلكومية باتخاذ اإجراءات 

عاجلة لت�سحيح تلك الأخطاء و�سمان عدم تكرارها م�ستقبالً 

من خالل اآليات وا�سحة وحمددة يلتزم بها اجلميع.

حتتل  العربية  اللغة  اأن  على  تاأكيًدا  املذكرة  وت�سمنت 

القراآن  لغة  باعتبارها  عربي  كل  وجدان  يف  مهمة  مكانة 

بها وحمايتها  والعتناء  عليها  املحافظة  التي يجب  الكرمي، 

وحث الأبناء على التم�سك بها واإعالء مكانتها والتفاخر بها؛ 

التي  والثقافية  والفكرية  املعرفية  املنظومة  هي  اللغة  لأن 

يقوم عليها بناء الأجيال.

الد�ستور،  من   )2( املادة  ن�س  على  القرتاح  وي�ستند 

التي تن�س على اأن دين الدولة الإ�سالم وال�سريعة الإ�سالمية 

م�سدر رئي�س للت�سريع، ولغتها الر�سمية هي اللغة العربية. فوزية زينل 

ي�ضمل جميع الوظائف بال ا�ضتثناء.. قانون نيابي:

ح�ضر التوظيف يف القطاع العام على املواطنني

ح�سني �سبت:

باقرتاح  ال�سلوم  اأحمد  النائب  تقّدم 

بح�سر  احلكومة  يلزم  نيابي،  بقانون 

القطاع  يف  التوظيف  عمليات  جميع 

للدولة  اململوكة  وال�سركات  احلكومي 

بن�سبة تفوق الـ50% على املواطنني فقط 

دون غريهم.

اأن  على  بقانون  ــرتاح  الق وين�ّس 

اجلهات  بكافة  بالوظائف  التعيني  »يكون 

الدولة  التي متلكها  احلكومية وال�سركات 

فيها  ت�ساهم  التي  وال�سركات  بالكامل 

بن�سيب يف راأ�سمالها يزيد على اخلم�سني 

دام  ما  املواطنني،  على  ح�سرًيا  باملائة 

مواطنون  الوظائف  هذه  ل�سغل  يوجد 

على قوائم الباحثني عن العمل يف ديوان 

ب�سوؤون  املعنية  والوزارة  املدنية  اخلدمة 

العمل«.

ال�سلوم  �سباح  اأحمد  النائب  وقال 

البحرينيني  العديد من  اإنه يف ظل وجود 

العاطلني عن العمل، والذي ُيعد التوظيف 

حًقا لهم يف احل�سول على وظيفة منا�سبة 

لزاًما  كان  لهم،  الد�ستور  كفله  ما  بح�سب 

الوظائف  ح�سر  عــر  ــك  ذل يف  النظر 

احلكومية على البحرينيني.

اأنه نظًرا لتعّذر بع�س اجلهات  وذكر 

احلكومية عن توفري ال�سواغر للبحرينيني، 

للوظائف  تاأهيلهم  على  العمل  يجب  فاإنه 

احلكومية ب�ستى الطرق والو�سائل الكفيلة 

بتحقيق هذا املقرتح.

املواطنني  من  العديد  هناك  اإن  وقال 

موؤهالت  على  باحل�سول  اجتهدوا  الذين 

احل�سول  من  يتمّكنوا  ومل  درا�سية، 

الذين  التخ�س�س  بنف�س  وظائف  على 

نظًرا  فيه؛  العمل  اإىل  يطمحون  كانوا 

القطاع  يف  وظيفية  فر�س  وجود  لعدم 

خارج  العمل  اإىل  واجتهوا  احلكومي، 

مبيًنا  رزقهم،  م�سدر  لتاأمني  تخ�س�سهم 

اجلهات  باإلزام  تكمن  املقرتح  اأهمية  اأن 

الوظائف  وح�سر  بتوظيفهم  احلكومية 

على البحرينيني.

واأو�سح اأن اعتماد اآلية التدريب التي 

اجلانب،  هذا  يف  حتّول  نقطة  �ست�سّكل 

العمل  ل�سندوق  �سك  بال  �ستكون  والتي 

مبا  الأمــر،  هذا  يف  م�ساند  دور  »متكني« 

البحرينيني  اإحـــالل  عملية  مــن  ميكن 

اأهم  يتبواأوا  اأن  يف  وي�سهم  للوظائف، 

الوزارات  خمتلف  يف  القيادية  املنا�سب 

والهيئات احلكومية.

واأ�ساف اأن و�سع جدول زمني لعملية 

اأن يكون متوافًرا، على  اأمر يجب  الإحالل 

اأن درا�سة احتياجات �سوق العمل  اعتبار 

الثانوية  خريجي  توجيه  مع  جهة،  من 

يحتاج  التي  التخ�س�سات  لدخول  العامة 

اإليها �سوق العمل من جهة اأخرى، �سي�سهم 

من  تخرجهم  فور  اخلريجني  ت�سكني  يف 

اجلامعات، وهم على علم ودراية بالأماكن 

التي من املمكن اأن يعملوا بها لتح�سريهم 

لذلك.

اأحمد ال�سلوم 

اقرتاح نيابي م�ضتعجل: اإن�ضاء 

مركز �ضحي موؤقت ملدينة �ضلمان

حمرر ال�سوؤون الرملانية:

من املزمع اأن يتقدم عدد من النواب باقرتاح 

�سحي  مركز  باإن�ساء  يق�سي  م�ستعجل  برملاين 

العيادة  غــرار  على  �سلمان  مدينة  يف  موؤقت 

ال�ساحلية يف البديع.

النائب  القــرتاح  موقعي  اأبرز  اأحد  واأكــدت 

املدن  من  �سلمان  مدينة  اأن  القطري  فاطمة 

تعداًدا  ت�سم  التي  البحرين  مملكة  يف  اجلديدة 

اإىل  ملحة  احلاجة  يجعل  مما  متزايًدا،  �سكانًيا 

يقدم جميع اخلدمات  موؤقت  اإن�ساء مركز �سحي 

الطبية الرئي�سة للقاطنني يف مدينة �سلمان دون 

مناطق  مراكز �سحية يف  اإىل  الذهاب  عناء  تكبد 

التدخل  اإىل  اأخرى، حيث حتتاج بع�س احلالت 

التاأخري  نتيجة  لأي خطر  تفادًيا  ال�سريع  الطبي 

مركز  توافر  عدم  ب�سبب  الطبي  الت�سخي�س  يف 

�سحي يف ذات املنطقة.

اإىل  لـ»الأيام«  ت�سريح  القطري يف  واأ�سارت 

وجود �سغط كبري على املراكز ال�سحية القريبة 

من مدينة �سلمان.

مركز  باإن�ساء  يق�سي  املقرتح  اأن  ــدت  واأك

�سحي موؤقت يف مدينة �سلمان على غرار العيادة 

بناء  من  النتهاء  حلني  البديع  يف  ال�ساحلية 

وت�سغيل املركز ال�سحي الدائم الذي مت تخ�سي�سه 

من قبل احلكومة عن طريق الوزارات املخت�سة.

من  كل  القــرتاح  على  التوقيع  يف  و�سارك 

�سيد  رحمة،  اآل  غازي  القطري،  فاطمة  النواب: 

فالح ها�سم، عبدالنبي �سلمان، عبداهلل الدو�سري.

فاطمة القطري

بدء اإجراءات التاأ�ضي�س وا�ضت�ضافة برامج اأكادميية مرموقة.. النعيمي:

3 كليات يف »الهداية اخلليفية« والطاقة ال�ضتيعابية 5 اآلف طالب
�سارة جنيب:

ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزيــر  اأفــاد 

لبدء  الالزمة  الإجــراءات  اتخاذ  مت  باأنه  النعيمي 

اخلليفية«  »الهداية  الكبري  عي�سى  جامعة  تاأ�سي�س 

بال�سراكة  وذلك  لإن�سائها،  امللك  جاللة  وّجه  والتي 

بني القطاعني احلكومي واخلا�س، والتي من املزمع 

اأن ت�ستقبل الفوج الأول من الطلبة بعد النتهاء من 

كل الإجراءات الإن�سائية واملالية والإدارية املطلوبة.

واأو�سح النعيمي يف رٍد له على �سوؤال مقدم من 

اجلامعة  اإن�ساء  �سيتم  اأنه  النفيعي  اإبراهيم  النائب 

بطاقة ا�ستيعابية تبلغ نحو خم�سة اآلف طالب خالل 

اخلم�س �سنوات الأوىل من التاأ�سي�س، بحيث يتم البدء 

بقبول 500 طالب يف ال�سنة الأوىل، ومن ثم زيادة 

عدد املقبولني يف ال�سنوات الالحقة اإىل اأن يتم حتقيق 

احلد الأق�سى للطاقة ال�ستيعابية مع ال�سنة الرابعة 

من التاأ�سي�س، وبعد ذلك يتم قبول طلبة مبا يتنا�سب 

العدد  الأعلى  ال�سقف  وعدد اخلريجني للحفاظ على 

الطلبة.

خا�سًعا  �سيكون  ال�سقف  هذا  اأن  اإىل  ولفت 

للدرا�سة والتحديث بح�سب املتغريات التي تطراأ على 

قطاع التعليم العايل واحتياجاته من املقاعد الدرا�سية 

والتخ�س�سات الأكادميية، و�ستحدد الالئحة اخلا�سة 

بالقبول والت�سجيل، التي �سوف يتم اعتمادها من قبل 

جمل�س اأمناء اجلامعة �سروط القبول والت�سجيل فيها.

اتخاذها حتى  التي مت  الإجراءات  اأن  اإىل  واأ�سار 

الوزارة  قامت  اإذ  الإن�سائي،  اجلانب  ت�سمنت  الآن 

اإن�ساء  م�سروع  تنفيذ  من  الأوىل  املرحلة  وخالل 

والتطوير  التخطيط  هيئة  مع  بالتن�سيق  اجلامعة 

يف  اجلامعة  لإن�ساء  اأر�س  بتخ�سي�س  العمراين؛ 

حمافظة املحرق، مع تخ�سي�س مكاتب اإدارية ب�سكل 

اخلليفية  الهداية  ملدر�سة  احلايل  املبنى  يف  موؤقت 

ملتابعة امل�سروع. اأما فيما يتعلق باجلانب الأكادميي، 

قال: »قامت الوزارة بالتوا�سل مع عدد من اجلامعات 

يف  اأكادميية  برامج  ل�ست�سافة  املرموقة  الدولية 

ذوي  خريجني  وتوؤهل  العمل  �سوق  تخدم  اجلامعة 

كفاءة عالية«.

واأ�سار اإىل اأنه من املتوقع اأن تتكون اجلامعة من 

ثالث كليات وفًقا مل�سروع اإن�سائها، وهي كلية العلوم 

والطاقة  الطاقة،  تخ�س�سات  �ستطرح  التي  املتقدمة 

النانو،  وتقنية  ال�سطناعي،  والذكاء  املتجددة، 

�ستطرح  التي  احلديثة  القت�ساديات  كلية  وكلية 

ال�سريبية،  واملحا�سبة  لوج�ستيات،  تخ�س�سات 

كلية  اإىل  بالإ�سافة  العامة،  وال�سيا�سات  واحلوكمة، 

البتكار والتنمية امل�ستدامة التي �ستطرح تخ�س�سات 

التخ�سري، والتخطيط العمراين، والبتكار الت�سميم 

ال�سناعي، لفًتا اإىل اأن اجلامعة �ستبداأ بكلية العلوم 

يف  تتو�سع  �سوف  ثم  ومن  افتتاحها،  عند  املتقدمة 

افتتاح الكليات الأخرى وطرح التخ�س�سات املقررة.

اأما بالن�سبة ملا يتعلق مبراعاة الرامج املطروحة 

يف اجلامعة لتخ�س�سات علوم امل�ستقبل التي حتتاجها 

اأ�سار  العمل،  �سوق  واحتياجات  البحرين  مملكة 

النعيمي اإىل اأن الوزارة و�سعت التخ�س�سات املزمع 

طرحها يف اجلامعة وفق درا�سة جدوى الحتياجات 

�سوق العمل امل�ستقبلية ومدى توافر هذه التخ�س�سات 

البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف 

ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ومنها 

والذكاء  واللوج�ستك،  املتجددة،  الطاقة  تخ�س�س 

ال�سناعي، وغريها من التخ�س�سات التي تعتمد على 

التن�سيق مع عدد من  املنظومة الإلكرتونية، وقد مت 

نوعية  اأكادميية  برامج  لتقدمي  الأجنبية  اجلامعات 

وحديثة ونادرة.

اإبراهيم النفيعي

الرثوة احليوانية تنظم اأوقات دخول

املواطنني واملقيمني حلظائر الهملة

الدكتور  احليوانية  الرثوة  وكيل  اأعلن 

اإىل  اأحمد عن مواعيد دخول املواطنني  خالد 

حظائر الهملة لغر�س �سراء احليوانات.

له:  ت�سريح  يف  خالد  الدكتور  وقــال 

»اعتباًرا من 10 من ال�سهر اجلاري، �سيكون 

لغر�س  الهملة  حظائر  اإىل  املواطنني  دخول 

�سراء احليوانات احلّية من ال�ساعة اخلام�سة 

�سباًحا اإىل ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء وُي�ستثنى 

من ذلك منتفعي احلظائر الذين لديهم عقود 

على  امل�سجلني  والعمال  الوزارة  مع  انتفاع 

كفالتهم الذين يعملون يف تلك احلظائر على 

رعاية الأغنام والأبقار«.

اأن هذا  وبنّي »وكيل الرثوة احليوانية« 

الرثوة  وكالة  جهود  �سمن  ياأتي  الإجــراء 

احليوانية يف تنظيم املوقع املخ�س�س لرتبية 

املوا�سي وت�سهيل عملية بيع و�سراء الأغنام 

والأبقار للمواطنني واملقيمني من خالل بيان 

الأوقات املحددة لفتح واإغالق بوابة الدخول 

املرّبني  اإ�سعار  مت  اأنه  اإىل  »م�سرًيا  للحظائر 

املنتفعني من خالل خطابات لكل واحد منهم 

منذ بداية �سهر دي�سمر املا�سي 2020.

كما اأو�سح الدكتور خالد اأحمد اأن وكالة 

العتبار  عني  يف  »اأخذت  احليوانية  الرثوة 

والق�سابني  اللحوم  اأ�ــســواق  احتياجات 

الأوىل  ال�سباح  اأوقــات  يف  املوا�سي  لذبح 

بيع  وحمالت  وجتار  الق�سابني  ميكن  مما 

احليوانات  مالك  مع  التعامل  من  اللحوم 

الذبائح  لتهيئة  باملوقع  املوجود  وامل�سلخ 

حتى ي�ستلمون الذبائح يف اخلام�سة �سباًحا 

املركزية  الأ�سواق  عر�سها يف  لهم  ويت�سّنى 

مناطق  خمتلف  يف  اللحوم  بيع  وحمالت 

اململكة يف الوقت املنا�سب«.

واأ�ساد الدكتور خالد بتعاون املرّبني مع 

ت�سليم  خالل  من  احليوانية  الرثوة  وكالة 

رعاية  على  يعملون  الذين  العمال  اأ�سماء 

على  وامل�سجلني  حظائرهم  يف  املوا�سي 

عن  تخلفوا  الذين  املرّبني  منا�سًدا  كفالتهم، 

ت�سليم اأ�سماء العمالة لديهم �سرعة ت�سليمها 

املعنيني  الوكالة  موظفي  مع  والتعاون 

والقتداء بزمالئهم.

د. خالد اأحمد

أسئلة نيابية

زايد ي�ضاأل وزير التجارة

عن ال�ضياحة البحرية والعائلية

الع�ضريي ي�ضاأل وزير

العمل عن جمع الأموال باجلمعيات

بوعنق ي�ضاأل وزير �ضوؤون

املجل�ضني عن طلبات التوظيف 

علي  النائب  تقدم 

النائب  ــد  زاي اأحمد 

لرئي�سة  الــثــاين 

ــواب  ــن جمــلــ�ــس ال

اإىل  برملاين  ب�سوؤال 

الزياين  را�سد  بن  زايد 

والتجارة  ال�سناعة  وزير 

خارطة  ــول  ح والــ�ــســيــاحــة، 

وال�سياحة  عموًما،  ال�سياحة 

ا،  خ�سو�سً والعائلية  البحرية 

هذا ن�سه: ما هي خطة الوزارة 

البحرين  مملكة  مكانة  لتعزيز 

ب�سكل  ال�سياحة  خارطة  على 

جهود  هي  وما  عــام؟ 

تنمية  يف  ـــوزارة  ال

البحرية  ال�سياحة 

خالل  خا�س  ب�سكل 

الت�سريعي  الف�سل 

لدى  وهــل  ـــايل؟  احل

للخم�س  خطة  ـــوزارة  ال

خارطة  على  القادمة  �سنوات 

البحرية؟  ال�سياحية  امل�ساريع 

املت�سلة  امل�ساريع  هــي  ــا  وم

التي  البحرية  بال�سياحة 

الوقت  يف  الوزارة  عليها  تعمل 

احلايل؟

ــب  ــائ ــن تـــقـــدم ال

ــد  اأحــم ــام  ــس هــ� د. 

ب�سوؤال  الع�سريي 

جميل  اإىل  ــاين  ــرمل ب

بــن حمــمــد حــمــيــدان 

والتنمية  العمل  وزيـــر 

الأموال  جمع  حول  الجتماعية، 

هي  ما  ن�سه:  هذا  باجلمعيات، 

عليها  التي  والأ�سباب  املــررات 

والتنمية  العمل  وزارة  تعطي 

جلمع  تراخي�س  الجتماعية 

دون  معنية  جلمعيات  ــوال  الأم

املوارد  هي  وما  غريها؟ 

تنّمي  ــي  ــت ال املــالــيــة 

اجلمعيات  ميزانية 

اإعطائها  عدم  حال  يف 

الأموال  ترخي�س جلمع 

العمل  وزارة  قبل  من 

وما  الجتماعية؟  والتنمية 

ترخي�س  جتديد  مـــررات  هــي 

مع  للجمعيات  ـــوال  الأم جمع 

اإدارة  جمل�س  كل  انتخاب  جتديد 

مما يوؤدي اىل تاأخر عمل اجلمعية 

وحــدوث  اأن�سطة  عــدة  وتوقف 

البنوك؟ اإ�سكاليات مع 

خالد  النائب  تقدم 

ــح بــوعــنــق  ــال ــس �

بــ�ــســوؤال بــرملــاين، 

ف�سل  بن  غامن  اإىل 

وزيــر  البوعينني 

جمل�سي  ـــوؤون  ـــس �

حول  والنواب،  ال�سورى 

طلبات التوظيف بديوان اخلدمة 

عدد  هو  ما  ن�سه:  هذا  املدنية، 

املواطنني الذين مت توظيفهم يف 

�سنة 2019؟  العام من  القطاع 

التوظيف  طلبات  ــدد  ع ــم  وك

م�سنفة  الديوان  لدى  املتبقية 

حــ�ــســب املـــوؤهـــالت 

وما  والتخ�س�سات؟ 

الأجانب  عــدد  هو 

الذين مت ال�ستغناء 

منذ  خدماتهم  عن 

وحتى   2019 العام 

الأجانب  عدد  وكم  الآن؟ 

احلكومي؟  القطاع  يف  العاملني 

وما هي  عقودهم؟  ُمدد  وما هي 

العقود؟ وما هي  اأ�سباب جتديد 

ي�سغلها  التي  الوظائف  اأنــواع 

لكل  العدد  بيان  مع  الأجانب، 

نوع على حده؟
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طالب جامعة البحرين الطبية من بني

 الفائزين يف امل�شابقة الوطنية الأوىل للبحث العلمي
امللكية  الكلية  من  طالبني  تكرمي  مت 

البحرين  جامعة   - اإيرلندا  يف  للجراحني 

التكرمي  حفل  يف   )RCSI Bahrain( الطبية 

بن  ماجد  الدكتور  برعاية  مت  الذي  الفرتا�ضي 

الرتبية والتعليم ورئي�س  النعيمي، وزير  علي 

البحث  اإدارة  ونفذته  العايل،  التعليم  جمل�س 

العلمي يف الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل 

بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين و�ضبكة 

لالإعالن   )SIN( الربيطانية  والبتكار  العلوم 

للبحث  الأوىل  الوطنية  مب�ضابقة  الفائزين  عن 

العلمي لطلبة مرحلة البكالوريو�س مبوؤ�ض�ضات 

العايل احلكومية والإقليمية واخلا�ضة  التعليم 

يف مملكة البحرين.

الأمني  ال�ضويخ  عبدالغني  الدكتور  وكّرم 

العام ملجل�س التعليم العايل �ضعد مالح، طالب 

الطبية والذي  البحرين  الطب من جامعة  كلية 

العرو�س  فئة  يف  الأول  املركز  على  ح�ضل 

املجهري  الفح�س  لبحثه عن »جمال  التقدميية 

وعبدالرحمن  اخللوية«،  الهياكل  لروؤية 

من  والقبالة  التمري�س  كلية  طالب  �ضليبيخ، 

املركز  على  واحلائز  الطبية  البحرين  جامعة 

بعنوان  بحثه  عن  املل�ضقات  فئة  يف  الثاين 

الرعاية  مر�ضى  لدى  ال�ضحية  الثقافة  »تقييم 

الأولية«.

رئي�س  اأتكني،  الربوفي�ضور�ضتيفن  وح�ضر 

جامعة  يف  والأبحاث  العليا  الدرا�ضات  كلية 

البحرين الطبية احلفل الفرتا�ضي. وقال اأتكني 

يف كلمته للح�ضور: » اأتقدم بكل ال�ضكر والتهنئة 

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اإىل 

ال�ضويخ  والدكتور عبدالغني  والتعليم  الرتبية 

والدكتورة  العايل  التعليم  العام ملجل�س  الأمني 

العلمي  البحث  اإدارة  مدير  املراغي  فرزانة 

ورودريك دراموند ال�ضفري الربيطاين يف مملكة 

والدعم  بذلها  مت  التي  اجلهود  على  البحرين 

اأهنئ  اأن  وي�ضعدين  للطالب،  تقدميه  مت  الذي 

لطالب  الوطنية  امل�ضابقة  يف  الفائزين  جميع 

الكلية  طالب  بالأخ�س  البحرينية  اجلامعات 

امللكية للجراحني يف اإيرلندا - جامعة البحرين 

الطبية؛ �ضعد مالح وعبدالرحمن �ضليبيخ«. 

 يف اإطار حملة مو�شم ال�شتاء

»�شيتي �شنرت« يعلن عن الفائز بال�شيارة الفاخرة

حملة  يف  رامكري�ضنا  راجي�س  فاز 

�ضنرت  »�ضيتي  بـ  اخلا�ضة  ال�ضتاء  مو�ضم 

�ضيارة  على  ح�ضل  حيث  البحرين«، 

كايني  »بور�س  طراز  جديدة  فاخرة 

الت�ضوق  وجهة  املركز،  وكان  كوبيه«. 

يف  الأبرز  الع�ضرية  واحلياة  والرتفيه 

ال�ضتاء  مو�ضم  حملة  اأطلق  قد  اململكة، 

قدم  حيث   ،2020 دي�ضمرب  �ضهر  بداية 

جمموعة من الأن�ضطة والتجارب اخلا�ضة 

مبو�ضم الأعياد ليتمتع بها املت�ضوقون.

 ومت ت�ضجيع الزوار الذين يت�ضوقون 

اأكرث  اأو  بحرينًيا  ديناًرا   30 بقيمة 

ل�ضتبدال فواتريهم للح�ضول على فر�ضة 

باجلائزة  والفوز  ال�ضحب  يف  الدخول 

الكربى، وهي �ضيارة فاخرة طراز »بور�س 

كايني كوبيه«.

فندق ومنتجع اآرت يفتتح اأبوابه لل�شيوف تزامًنا مع انطالق العام اجلديد

اأعلن فندق ومنتجع اآرت، اأحد الفنادق الرائدة من فئة 5 جنوم يف مملكة البحرين، عن افتتاح اأبوابه لل�ضيوف الكرام با�ضم جديد وحلة جديدة، وذلك بالتزامن 

مع انطالق عام 2021. ويتطلع الفندق ملنح �ضيوفه جتربة فندقية فريدة تتيح لهم ا�ضتك�ضاف روعة احلياة على اجلزيرة، وليوا�ضل تعزيز مكانته املرموقة 

كاأحد اأبرز وجهات ال�ضيافة املف�ضلة جلميع اأفراد العائلة.

يتمتع فندق ومنتجع اآرت مبوقع متميز يف جزر اأمواج، باإطاللة خالبة على البحر وب�ضاطئ خا�س بطول 150 مرًتا. وي�ضتهر الفندق الذي تعود ملكيته جلهة 

م�ضتقلة، با�ضم »اآرت روتانا« �ضابًقا، ويحمل فندق ومنتجع اآرت عالمة جتارية جديدة، حيث يتمحور حول تقدمي خدمات �ضيافة فندقية متكاملة متنح املقيمني 

منط حياة ا�ضتثنائي. ويحر�س الفندق على توفري اأجواء مثالية وافرة بالراحة وبكرم ال�ضيافة العربية جلميع ال�ضيوف الكرام من الأ�ضر واملجموعات والأفراد.

ويف حديثه حول النطالقة اجلديدة للفندق، �ضرح ليليان روجر املدير العام لفندق ومنتجع اآرت قائالً: »انطالًقا من جهودنا ال�ضاعية لتزويد �ضيوفنا الأعزاء 

باأرقى معايري ال�ضيافة الفندقية على اجلزيرة، ي�ضرنا جًدا افتتاح اأبوابنا ل�ضتقبالهم يف حلة جديدة ويف اأوىل اأيام ال�ضنة امليالدية اجلديدة. نحر�س يف فندق 

ومنتجع اآرت على منح جميع النزلء اإقامة مريحة وممتعة ومتكاملة من جميع النواحي، وذلك عرب توفري بيئة مثالية تتيح لهم ال�ضتمتاع بكافة حلظات احلياة 

مع اأ�ضدقائهم واأحبائهم يف حميط مرافقنا املتنوعة بالفندق«.

»GAC Motor« عرو�ض مميزة واأ�شعار »ما �شارت« من 

الوكيل  لل�ضيارات  الت�ضهيالت  اأعلنت 

 GAC Motor لعالمة  احل�ضري  واملوزع 

الرائدة يف مملكة البحرين عن اإطالقها لعرو�س 

ومميزات  مقدم  بدون   2021 العام  بداية 

ح�ضرية. ويف هذا ال�ضياق �ضرح مدير املبيعات 

 GAC �ضيارات  »تتمتع  بوح�ضن:  �ضامي 

الزبائن،  من  عري�ضة  قاعدة  بولء   Motor
لتقدمي  الدوؤوبة  جلهودنا  نتيجة  جاء  ما  وهو 

التجارية  العالمات  اأف�ضل  اإحدى  منتجات 

ما  خدمات  باأف�ضل  مقرتنًة  ال�ضيارات  عامل  يف 

والعديد  غيار،  وقطع  �ضيانة،  من  البيع  بعد 

اأكرب  الأخرى، وهو ما جعلنا من  من اخلدمات 

مملكة  يف  وانت�ضاًرا  منًوا  التجارية  العالمات 

مرادًفا   GAC Motor ا�ضم  واقرتن  البحرين، 

ما  وهو  ال�ضيارات،  عامل  يف  واجلودة  للكفاءة 

يف  وخا�ضًة  الوا�ضعة،  �ضهرتها  عليه  ت�ضهد 

مملكة البحرين، حيث تعد اإحدى اأكرث العالمات 

وا�ضتحوذت  الطريق.  على  انت�ضاًرا  التجارية 

على ثقة كل ال�ضرائح ال�ضوقية منذ عقود، �ضواء 

بتجربة  ال�ضتمتاع  يف  الراغبني  ال�ضباب  من 

العائالت  اأو  والقوة  بالإثارة  مفعمة  قيادة 

الباحثة عن اأف�ضل مزايا ال�ضالمة والأمان. كما 

ويعترب النمو امل�ضتمر واملده�س لقيمة عالمتنا 

التجارية يف ال�ضنوات الأخرية نتيجة مبا�ضرة 

لالرتباط امل�ضجع للم�ضتهلكني نحو الت�ضميمات 

املميزة والتجهيزات التقنية املتطورة واملرغوب 

فيها للغاية، والتي تتمتع بها ت�ضكيلة �ضياراتنا. 

خمتلف  لعمالئنا  نوفر  باأننا  نفخر  ونحن 

الطرازات من �ضيارات �ضيدان و�ضيارات متعددة 

ال�ضتخدامات SUV حيث تتميز جميع طرازاتنا 

اإىل  جريئة،  ان�ضيابية  وخطوط  اأنيق  بت�ضميم 

القوة وال�ضالمة والتي  العديد من مزايا  جانب 

من  ومتناغًما  رائًعا  مزيًجا  جميعها  ت�ضكل 

من  اإطار  يف  املتطورة  والوظائف  املذهل  الأداء 

الرفاهية واملظهر الر�ضيق واأعلى معايري الأمن 

وال�ضالمة«. 

�سامي بوح�سن

 »Mad Cosmetics« تطلق

 جمموعتها اجلديدة من املنتجات احل�شرية

العالمة   Mad Cosmetics اأعلنت 

واملتخ�ض�ضة  البحرينية  التجارية 

اإطالق  التجميل  مب�ضتح�ضرات 

املنتجات  من  اجلديدة  جمموعتها 

احل�ضرية واملبتكرة، والتي �ضهدت اإقباًل 

البحرين  مملكة  م�ضتوى  على  وا�ضًعا 

م�ضاهري  بني  خا�ضة  العربي،  واخلليج 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.

من  اجلديدة  املجموعة  متيزت 

ت�ضكيلة  باإطالق   »Mad Cosmetics«

من الرمو�س عالية اجلودة بالتعاون مع 

التي  نبيل  نهى  الكويتية  الفا�ضيني�ضتا 

عامل  يف  املوؤثرين  اأ�ضهر  من  واحدة  تعد 

الجتماعي  التوا�ضل  بو�ضائل  املو�ضة 

من  املجموعة  هذه  تاأتي  اإذ  املنطقة،  يف 

اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  املخ�ض�ضة  الرمو�س 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  اليومي  لال�ضتخدام 

عبارة  وهو  ال�ضحري«  الآياليرن  »�ضمغ 

عملية  ي�ضهل  مبتكر  ح�ضري  منتج  عن 

ل�ضق وتثبيت الرمو�س.

ت�ضكيلة  اجلديدة  املنتجات  ت�ضم 

امل�ضتح�ضرات  من  ومتنوعة  وا�ضعة 

بالب�ضرة،  العناية  ومنتجات  التجميلية 

اأقنعة  من  عدد  عن  الإعالن  مت  حيث 

الوجه »املا�ضكات« كقناع الفقاعات املنقي 

بفيتامني C والكولجني، اإىل جانب منتج 

املناديل املبللة اجلديدة لتنظيف وتنقية 

الهيلورونيك  بحم�س  واملعززة  الوجه 

ال�ضروري للمحافظة على �ضباب وجمال 

الب�ضرة.

ويف معر�س حديثها حول املجموعة 

اجلديدة، �ضرحت مروة اجلابر موؤ�ض�ضة 

قائلة:   Mad Cosmetics �ضركة 

اإطالق جمموعتنا اجلديدة التي  »ي�ضرنا 

جتميل  منتجات  بتوفري  روؤيتنا  تعك�س 

�ضخ�ضية  عن  تعرب  بالب�ضرة  وعناية 

املراأة الع�ضرية وتلبي تطلعاتها. ونحن 

امل�ضرتك  تعاوننا  بنتائج  جًدا  فخورون 

نبيل  نهى  املتاألقة  الفا�ضيني�ضتا  مع 

املنتجات  من  مزيد  لإطالق  ونتطلع 

املتنوعة واجلريئة يف امل�ضتقبل القريب«.
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 مجلس الوزراء يوجه »الداخلية« التخاذ اإلجراءات
 الالزمة لإلفراج عن كافة البحرينيين الموقوفين بقطر

تاب��ع مجل��س ال��وزراء اإلج��راءات الت��ي اتخذته��ا 
وزارة الداخلي��ة لحص��ر األض��رار الت��ي وقع��ت على 
البح��ارة البحرينيي��ن وتعويضه��م ج��راء اإلجراءات 
التي اتخذتها الس��لطات القطري��ة، مؤكدًا أن أمن 
المواطنين وسالمتهم أولوية وأية تجاوزات بحقهم 

مرفوضة.
ووجه المجلس خالل الجلس��ة التي ترأس��ها صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء االجتم��اع االعتيادي 
األس��بوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن بعد 
وزارة الداخلية باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لإلفراج 

عن كافة المواطنين الموقوفين في دولة قطر.
وفي مستهل االجتماع، هنأ مجلس الوزراء المملكة 
العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك س��لمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان آل 
س��عود بنج��اح اجتماع ال��دورة الحادي��ة واألربعين 
للمجل��س األعل��ى لمجلس التع��اون ل��دول الخليج 
العربية الذي اس��تضافته المملك��ة مؤخرا، منوها 
المجل��س ب��دور المملك��ة العربية الس��عودية في 
تطوي��ر العمل الخليجي المش��ترك وحرصها الدائم 

على تعزيز التنمية واألمن واالستقرار الخليجي.
كما هن��أ المجل��س المملك��ة العربية الس��عودية 
بإط��الق مش��روع »ذا الين« في نيوم والذي يش��كل 
نقلة نوعية تنموية تأتي في إطار خطوات التطوير 
المتس��ارعة التي تش��هدها المملكة بقيادة خادم 

الحرمين الشريفين وولي عهده.
وأك��د مجلس الوزراء على أهمية مش��روع توس��عة 
مط��ار البحري��ن الدول��ي ودوره ف��ي تعزي��ز مكانة 
المملك��ة كمحط��ة رئيس��ية للخدمات اللوجس��تية 
ومرك��ز إقليم��ي يربط العديد من وجه��ات العالم، 
ووج��ه صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء كافة الجه��ات المعني��ة لمواصلة 
التنس��يق لبدء العمليات التش��غيلية ف��ي 28 يناير 
الج��اري، كما وجه س��موه الش��كر والتقدي��ر لكافة 
الجه��ات الحكومية والك��وادر الوطني��ة التي تناغم 

عملها ب��روح الفري��ق الواحد إلنجاز هذا المش��روع 
الحيوي بالصورة المشرفة.

بعدها نوه المجلس بمناس��بة الذكرى 24 لتأسيس 
الح��رس الوطن��ي، بدور ه��ذا الصرح العس��كري في 
المنظومة األمنية وما يتمتع به من كفاءة وجاهزية 

واستعداد لتلبية الواجب الوطني بكل اقتدار.
بع��د ذل��ك أش��اد مجل��س ال��وزراء بالدبلوماس��ية 
البحرينية ومس��يرتها الطويلة ف��ي خدمة توجهات 
المملك��ة وتعزيز مكانتها االقليمي��ة والدولية عبر 
السياس��ة الخارجية المتزنة وما تحظى به من دعم 
من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى الذي أمر بتخصيص يوم 
14 يناي��ر من كل عام لالحتفاء بيوم الدبلوماس��ية 
الك��وادر  ل��دور  جاللت��ه  م��ن  تقدي��را  البحريني��ة 

الدبلوماسية الوطنية وإسهاماتها.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التعازي والمواساة 
إلى جمهورية إندونيس��يا الصديقية رئيسا وحكومة 
وش��عبا في ضحايا تحطم طائرة ال��ركاب المدنية، 
مؤك��دا تعاط��ف البحرين م��ع الجمهوري��ة في هذا 

المصاب األليم.
ث��م نظر المجلس 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 حزمة من الق��رارات المتعلقة 

بتعزي��ز البيئ��ة التجارية تش��مل تنظي��م البيع عن 
طري��ق اإلنترنت للش��ركات ذات رأس المال األجنبي 
والبي��ع م��ن خ��الل المح��ال التجاري��ة االفتراضي��ة 

والمزادات.
2- مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 
والتش��ريعية بش��أن ش��روط التس��جيل والسالمة 
وإج��راءات الحص��ول على ترخيص المالحة للس��فن 

الصغيرة التي تقل حمولتها عن 150 طنا.
المالي��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   -3
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن تطوير إجراءات 
قبول المنح والهبات بال��وزارات والجهات الحكومية 

وتعزيز الحوكمة حول ذلك.
المالي��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   -4
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن شركة صادرات 
وتحويلها كشركة مساهمة مقفلة مملوكة من قبل 
الدولة بنسبة 100%، وذلك في إطار توجه الحكومة 
نحو زيادة ص��ادرات البحرين واكتش��اف المزيد من 
الفرص الدولية والحلول التصديرية أمام المنش��آت 

التجارية البحرينية.
المالي��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   -5
واالقتصادية والتوازن المالي بش��أن مذكرة تفاهم 
بين مملكة البحرين والوالي��ات المتحدة األمريكية 
ح��ول تعزي��ز التج��ارة بعدد م��ن المب��ادرات التي 
تزي��د أفضلي��ة البحرين ل��دى الش��ركات األمريكية 
ف��ي مجاالت التجارة والتوزي��ع والخدمات، باإلضافة 

إلى تطوير التس��هيالت المخصصة بمدينة سلمان 
الصناعية للتجارة البينية مع الواليات المتحدة.  

6- مذكرة وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام 
قان��ون جوازات الس��فر، والذي يقض��ي بإعطاء وزير 
الداخلي��ة صالحي��ة إصدار الق��رارات بش��أن تحديد 
أماك��ن الدخ��ول والخ��روج م��ن المملك��ة وتحديد 
الوثائق الشخصية المعتمدة لذلك، وذلك لتسهيل 

حركة عبور المسافرين.
7- مذكرة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
بش��أن تنظيم مجلسي األوقاف الس��نية والجعفرية 

وإدارتيهما وسلطاتهما.
8- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن 
رد الحكوم��ة عل��ى اقتراحين برغب��ة مرفوعين من 

مجلس النواب.
ثانيًا: استعرض المجلس الموضوعات التالية:

المالي��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   -1
واالقتصادي��ة والتوازن المالي بش��أن أعمال اللجنة 
في ع��ام 2020، وأبرز الموضوعات التي ناقش��تها 
ضم��ن محاور عمله��ا وأولوياتها الخاص��ة الداعمة 
لتوجه��ات الحكومة في تعزيز كفاءة اإلنفاق وتبني 

مبادرات تنمي االقتصاد واالستثمارات.
2- مذكرة وزير الداخلية بشأن تعديل دليل إجراءات 
بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة، وتعديل 
بعض أح��كام قراري��ن وزاريين متعلقي��ن بالمرور 

لتحقيق ذلك.

أمن المواطنين أولوية وأية تجاوزات بحقهم مرفوضة

تنظيم البيع عن طريق اإلنترنت للشركات ذات رأس المال األجنبي

تنظيم مجلسي األوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وسلطاتهما

تحويل »صادرات« إلى شركة مساهمة مقفلة مملوكة للدولة 

منح وزير الداخلية صالحية إصدار قرارات تحديد أماكن الدخول والخروج من المملكة

تعديل دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة
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 »الثروة الحيوانية« تنظم
 أوقات دخول المواطنين 

والمقيمين لحظائر الهملة
أعلن وكيل الث��روة الحيوانية د. خالد أحمد عن مواعيد دخول 
المواطنين إلى حظائر الهملة لشراء الحيوانات، حيث سيكون 
دخول المواطنين من الخامس��ة صباحًا وحتى السابعة مساء، 
ويس��تثنى من ذل��ك منتفعو الحظائ��ر الذي��ن لديهم عقود 
انتفاع مع الوزارة والعمال المس��جلون عل��ى كفالتهم الذين 

يعملون في تلك الحظائر على رعاية األغنام واألبقار«.
وبي��ن أحمد، أن هذا االج��راء يأتي ضمن جه��ود الوكالة في 
تنظيم الموقع المخصص لتربية المواش��ي وتس��هيل عملية 
بيع وش��راء األغنام واألبقار للمواطني��ن والمقيمين من خالل 
بي��ان األوقات المحددة لفتح وإغ��الق بوابة الدخول للحظائر، 
مش��يرًا إلى أن��ه تم إش��عار المربي��ن المنتفعي��ن من خالل 
خطاب��ات لكل واحد منهم منذ بداية ديس��مبر 2020. وأوضح 
أن وكال��ة الثروة الحيوانية »أخذت في عين االعتبار احتياجات 
أس��واق اللحوم والقصابين لذبح المواش��ي في أوقات الصباح 
األولى مما يمك��ن القصابين وتجار ومح��الت بيع اللحوم من 
التعام��ل مع م��الك الحيوانات والمس��لخ الموج��ود بالموقع 
لتهيئة الذبائح حتى يس��تلموا الذبائح في الخامس��ة صباحًا 
ويتس��نى لهم عرضه��ا في األس��واق المركزي��ة ومحالت بيع 

اللحوم في مختلف مناطق المملكة في الوقت المناسب«.
وأش��اد بتعاون المربين مع الوكالة من خالل تس��ليم أسماء 
العمل��ة الذين يعمل��ون على رعاية المواش��ي في حظائرهم 
والمس��جلين على كفالتهم، مناش��دًا المربي��ن الذين تخلفوا 
عن تسليم أس��ماء العمالة لديهم سرعة تسليمها والتعاون 

مع موظفي الوكالة المعنيين واالقتداء بنظرائهم.

حميدان يبحث مع ممدوح 
الصالح سبل دعم جمعية 

السنابس الخيرية
التقى وزي��ر العمل والتنمية االجتماعي��ة، جميل بن محمد علي 
حمي��دان، في مكتب��ه بال��وزارة، النائب ممدوح عب��اس الصالح، 
وبحض��ور رئيس مجلس إدارة جمعية الس��نابس الخيرية، محمد 

عبد اهلل منصور، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وخالل اللقاء تم استعراض أوجه التعاون في المجاالت العمالية 
واالجتماعي��ة، باإلضافة إلى دور الوزارة في تس��هيل ودعم عمل 
المنظمات األهلية لتمكينها من القيام بمس��ؤوليتها اإلنسانية 
واالجتماعي��ة، حيث ت��م التباحث مع جمعية الس��نابس الخيرية 
ح��ول العديد م��ن المواضيع الرامي��ة إلى تمكينه��ا من تحقيق 
أهدافها اإلنس��انية النبيلة، وتنفيذ مبادراتها الرامية إلى تعزيز 

التكافل االجتماعي.
وأش��اد حمي��دان بجه��ود الجمعية ودوره��ا المهم ف��ي تلمس 
احتياج��ات المجتم��ع المدن��ي وتنميت��ه، وتعزيز قي��م التكافل 
والعطاء، منوهًا بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعية لالس��تفادة م��ن كافة أن��واع الدعم التي 
تضمن رفع وتطوير مس��توى المنظمات األهلية، مؤكدًا بالوقت 
ذاته على دعم ومس��اندة جميع مؤسس��ات المجتمع المدني في 
كافة المجاالت وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافها.
من جانبه، أع��رب رئيس الجمعية عن ش��كره واعتزازه وتقديره 
للوزي��ر حمي��دان على الجه��ود التي تبذله��ا الوزارة لمس��اعدة 
المنظمات األهلية لاللتزام بالقوانين واألنظمة مما يمكنها من 

القيام بدورها بشكل حيادي ومهني وأداء رسالتها الخيرية.

في اجتماعها برئاسة الفريق الحسن 

 »الوطنية لمواجهة الكوارث«: 
الحزم في تطبيق إجراءات مكافحة »كورونا«

ت��رأس الفريق طارق بن حس��ن الحس��ن رئيس األمن الع��ام، رئيس اللجنة 
الوطني��ة لمواجهة الك��وارث، اجتماع اللجنة، والذي عق��د اإلثنين عبر تقنية 

االتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية االجتماع، رحب الفريق طارق بن حس��ن الحسن بالحضور، مثمنا 
الجه��ود والمب��ادرات التي تتخذها مملك��ة البحرين للس��يطرة على جائحة 
كورونا، انطالقًا من توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى وبدعم ومتابعة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كان 
لها الفضل في الس��يطرة على الموقف واس��تمرار حرية الحركة إلى حد كبير 
مقارن��ة باألوضاع األخرى التي أصبحت عليه��ا بعض دول العالم، مثمنًا في 
الوقت ذاته دور الطواقم الطبية والجهود التوعوية المبذولة لحماية الصحة 

والسالمة العامة لدى كافة المواطنين والمقيمين.
وفي معرض اس��تعراضه له��ذه الجه��ود الوطنية المكثفة، أع��رب الفريق 
طارق بن حس��ن الحسن عن أس��فه إزاء االرتفاع الذي حدث مؤخرًا في حاالت 
اإلصاب��ات، وال��ذي قد يع��زى إل��ى تراخي البعض ف��ي االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة المقررة والته��اون في تطبيق معايير التباع��د االجتماعي ومنع 
التجمعات. وفي هذا السياق، أشاد رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية 
لمواجهة الكوارث بتوجيهات الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة 
وزي��ر الداخلية والتي تقضي بالتطبيق الدقيق والح��ازم لإلجراءات والتدابير 
الوقائي��ة ومن بينها التش��ديد على ارتداء كمامات الوج��ه وتطبيق التباعد 
االجتماع��ي وتحري��ر المخالفات الفوري��ة لكل من ال يلت��زم بتلك اإلجراءات 
بم��ا يضمن تعزيز الس��المة العامة والحماية الش��خصية . كما لفت رئيس 
اللجن��ة إلى ضرورة تكامل هذه الجهود من خ��الل تعاون المواطن والمقيم 
فيما يتعلق بتلقي اللقاح المحدد حسب التعليمات والتوصيات الصادرة عن 

الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
من جه��ة أخرى، بحثت اللجنة في اجتماعها،عددًا من الموضوعات المدرجة 
على جدول األعمال، حيث اس��تعرض المكتب التنفي��ذي للجنة، المصفوفة 

الوطنية للمخاطر لسنة 2021 وكذلك خطط التعامل مع الطوارئ والمحدثة 
كذلك لع��ام 2021، باعتبار أن دراس��ة المب��ادئ الخاص��ة بتحديد وتحليل 
المخاطر وكيفية تصنيفها حس��ب األولوية،يسهم في تعزيز آليات التنسيق 
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث واألزمات، ورفع الكفاءة والقدرة واالستعداد 

والتخطيط إداريًا وميدانيًا للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها.
وفي هذا اإلطار،أكد الفريق طارق بن حس��ن الحسن أن القدرة على التعافي 
لدى الجه��ات المعنية كاف��ة وتعزيزها من خالل االس��تعدادات المس��بقة 
والتخطي��ط مع المحافظ��ة على المرون��ة العالية في التعام��ل مع األزمات 
والحوادث، تعتبر أساس االستراتيجية األمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية.

كم��ا اطلعت اللجن��ة في اجتماعها على ما قدمه الرئي��س التنفيذي للهيئة 
الوطني��ة للنفط والغ��از فيما يخص التمري��ن الوطني لالنس��كاب النفطي 
وتفعيل خطط الطوارئ الخاصة باالنس��كاب واألمن المائي والغاز الطبيعي 
والس��يناريو المقت��رح في هذا الش��أن، بعدها قدم المهندس حس��ين مكي 

مستشار الهيئة ايجازا حول الموضوع.
وخالل االجتماع، أكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات 
بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني، استعداد البلديات 
وتكاملها مع هيئة الكهرباء والماء للتعامل مع كافة الطوارئ خالل موس��م 
األمط��ار واتخ��اذ اإلجراءات الوقائي��ة للتعامل مع تجمع��ات المياه التي قد 
تنجم عنها وتحقيق س��رعة االس��تجابة والكفاءة العالي��ة في التخلص منها 
والتخفيف من أضرارها. وفي س��ياق متصل، أش��ار نائ��ب الرئيس التنفيذي 
لهيئة الكهرباء والماء، عدنان محمد فخرو، إلى زيادة عدد العاملين وفحص 
جمي��ع المعدات وتوفير مولدات احتياطية والتنس��يق مع الجهات المختصة 

بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الشأن.
وفي ختام االجتماع، وجه رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة 
الكوارث، الشكر ألعضاء اللجنة، مثمنًا جهودهم في تعزيز منظومة التنسيق 
وزيادة كف��اءة العمل بكافة مجاالته وأطره الحيوية، بما يس��هم في تعزيز 

دور اللجنة للنهوض بمسؤولياتها الوطنية.

بدء توفير معدات تخزين وتطوير التسجيل 
إلكترونيًا لألدوية المخدرة بـ»السلمانية«

  كش��ف الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية 
د.أحمد األنصاري عن بدء تنفيذ تحس��ين الخدمات 
بالصيدلي��ة الرئيس��ة بمجم��ع الس��لمانية الطبي، 
بتوفي��ر مع��دات تخزي��ن خاص��ة وتطوي��ر نظ��ام 
التس��جيل الخ��اص إلكتروني��ا لألدوي��ة المخ��درة 
المستعملة في بعض األمراض العصبية والنفسية 
والتي تتبع إج��راءات خاصة وقوانين صارمة تتعلق 

بصرف هذه األدوية. 
وأوض��ح، أن��ه تم وض��ع أولويات للخط��ط بمراقبة 
مخزون األدوي��ة المتوفرة بمراقبته��ا في صيدلية 
مجم��ع الس��لمانية الطب��ي والمخ��ازن المركزي��ة 
بتقديم تقرير أس��بوعي وآخر ش��هري بحس��ب نوع 
وكمي��ة األدوية المتواف��رة، فيما تم زي��ادة القوى 

العاملة لتحسين إدارة العمل بالمنشأة.
وأوضح األنص��اري، أن التطوي��رات، تأتي كجزء من 
اس��تراتيجية التطوي��ر بمجمل الخدم��ات المقدمة 
بالمجم��ع، وال��ذي يعد أكب��ر مجمع يخ��دم القطاع 

الصحي بالمملكة.
ودع��ا المعنين ببدء تنفيذ الخطط الموضوعة، من 
قبل ف��رق العمل والتي نتجت بعد دراس��ة تقيميه 
لس��ير العمل بالصيدلية الرئيس��ية ومراقبة أوقات 
تردد المراجعين ورصد العقب��ات المصاحبة، حيث 
تضمن��ت خطط لتطوير تحس��ين بعض اإلجراءات 
اإلدارية بش��كل س��ريع، إل��ى جانب إج��راءات تطور 
الخدمات ضمن خط��ة زمنية لضمان تنفيذ اآلليات 

المقترحة.

وعمل��ت الفرق المكلف��ة من أجل ضمان مس��توى 
جودة وس��المة خدمات الرعاي��ة الصحية المقدمة 
بالمجم��ع وضم��ان اس��تمراريتها، وضب��ط أوج��ه 
تنفيذها بشكل فعال، وفق خطة زمنية قد تم البدء 
بها وتخضع للتقييم المرحلي والمراقبة، للتأكد من 
سيرها مع البدء في البرامج والمشاريع المستحدثة 

بالمجمع.
يذكر أن الخطة األولى ش��ملت إجراءات تم اتخاذها 
لضم��ان س��ير العم��ل وانس��يابية توفي��ر الخدمة 

للمرضى بش��كل أفضل وأس��رع وذل��ك باتخاذ عدد 
من اإلج��راءات والمتمثلة بتوفير مكتب اس��تقبال 
لتصنيف المرضى بحس��ب نوع الخدم��ة المطلوبة 
المتعلق��ة بص��رف الوصفات الطبي��ة أو المتعلقة 

بخدمة التوصيل المنزلي لألدوية.
وتضمنت الخط��ة الثانية التي ت��م وضعها ضمن 
خطة زمنية 5 محاور رئيس��ة تم من خاللها تحقيق 
اله��دف بتقليل أوقات انتظ��ار المرضى، بوضع آلية 
تعاون وتنس��يق لس��ير العمل بين المستش��فيات 
الحكومي��ة والمراك��ز الصحي��ة، حي��ث ستس��اهم 
بتس��هيل اس��تالم األدوي��ة م��ن المراك��ز الصحية 
بحسب القائمات المعدة عبر تحديد قائمة األدوية 
األكثر احتياجا وإع��داد تقارير لتقدير كمية األدوية 
المطلوبة ل��كل مركز صحي، مما يس��هل الحصول 

على األدوية الناقصة من المخازن مسبقا.
كم��ا تم وضع خطة عم��ل متوافق��ة لتقليل أوقات 
انتظ��ار المرضى، بتمدي��د وقت تقدي��م الخدمات 
وأوقات عمل الصيدلية لعطلة نهاية األس��بوع  في 

بعض العيادات.
وتضمنت الخطة التطويرية تعزيز الحماية لمخزون 
األدوية وذلك باستعمال أجهزة أمن حديثة لضمان 
س��المة األدوية وتخزينها وعدم س��وء استعمالها. 
وتم تثبيت نظ��ام إنذار وكاميرات مراقبة باإلضافة 
إل��ى تثبيت نظ��ام أم��ن أوتوماتيكي عن��د بوابات 
الدخ��ول الخاص��ة بالصيدلية لمراقبة س��ير العمل 

وضمان جودة الخدمة. 

 العصفور: »الشمالية« 
على خارطة الطريق العتماد 

»عالي مدينة صحية«
ق��ال محاف��ظ الش��مالية عل��ي العصف��ور إن المحافظ��ة عل��ى 
خارط��ة الطريق ف��ي إطار عملها العتماد »عال��ي مدينة صحية« 
باستيفائها للمعايير والشروط المحددة من قبل منظمة الصحة 
العالمي��ة، على الرغم من تداعيات جائح��ة كورونا )كوفيد�19(. 
ج��اء ذلك لدى لقائه بمنس��ق برنامج الم��دن الصحية لدى وزارة 
الصحة بشرى الهندي التي اطلعت على مجريات عمل المحافظة 
لتضمي��ن معايي��ر اعتم��اد »عالي مدين��ة صحية« وف��ق محاور 
البرنام��ج المعد، وتحدي��د مراحل العمل المقبلة الس��تكمال ما 

تبقى من إجراءات اعتماد المدينة.
وأش��ار إل��ى أن المحافظة تبنت مجموعة م��ن المبادرات األهلية 
المتنوع��ة كحم��الت التعقي��م والبرام��ج الرياضي��ة والصحي��ة 
والتوعوي��ة، لجع��ل الصح��ة ضمن أولوي��ات األهال��ي لمكافحة 
األمراض المزمن��ة، وجعل التنمية المس��تدامة ضمن توجهات 

البرامج الحكومية إلعالء السياسات الصحية في منطقة عالي.
وأش��اد بتفاعل القط��اع العام والخ��اص ومؤسس��ات المجتمع 
المدن��ي وأهالي المدينة ف��ي توفير البيان��ات الصحية لمجتمع 
المدينة، ودور الش��راكة المجتمعية في تنفي��ذ المبادرات. فيما 
أشادت الهندي بالنتائج التي تحققت في عمل المحافظة العتماد 
عال��ي مدينة صحية، وبنوعية المبادرات التي تبنتها تحت مظلة 
البرنامج، معربة عن تفاؤلها باستكمال المراحل القادمة بنجاح.

 هالة الجاسم: ضرورة التأكد من أخذ 
الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من األولى

قال��ت رئي��س الخدم��ات الطبية 
الرعاي��ة الصحية األولية  بمراكز 
إن  الجاس��م،  هال��ة  الدكت��ورة 
عملي��ة التطعيم تس��ير بش��كل 
ميس��ر كم��ا هو مخط��ط ضمن 
الخطة الوطني��ة للتطعيم، حيث 
يتم إعط��اء الجرع��ة األولى بعد 
تحديد موع��د للتطعي��م للذين 
قاموا بالتس��جيل، مؤك��دًة على 
ضرورة أخذ الجرع��ة الثانية بعد 
21 يوم��ًا من موع��د أخذ الجرعة 
األولى، مجددة دعوتها للمجتمع 
بالتسجيل ألخذ التطعيم المضاد 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19(، 
والذي يتم تقديمه بشكل مجاني 
والمقيمين  المواطني��ن  لجمي��ع 
بواق��ع جرعتين، وذل��ك في إطار 
دع��م الجهود الوطني��ة للتصدي 

لفيروس كورونا.

ونوهت الجاس��م بأهمية التحلي 
بالمس��ؤولية الوطني��ة من أجل 
الوط��ن والحف��اظ على س��المة 
إل��ى  الجمي��ع  داعي��ة  الجمي��ع، 
التس��جيل ألخذ اللق��اح باعتباره 

حماية لكافة أفراد المجتمع من 
أن��ه يمكن  الفي��روس، موضحة 
للراغبين في أخذ التطعيم ممن 
يبلغون من العم��ر 18 عامًا فما 
فوق التسجيل عن طريق الموقع 
التابع ل��وزارة الصح��ة من خالل 
www. زيارة الموق��ع اإللكتروني

healthalert.gov.bh، أو تطبيق 
»مجتمع واع��ي« أو االتصال على 

الرقم 444. 
وأشارت إلى أنه تماشيًا مع الخطة 
الوطني��ة للتطعي��م، ت��م توفير 
اللقاحات في المراكز الصحية مع 
تس��هيل إجراءات أخ��ذ التطعيم 
والمقيمين  المواطني��ن  لجمي��ع 
اختياريًا وبالمج��ان، من منطلق 
أن صحة اإلنس��ان أولوية قصوى 
واهتمامه��ا  الحكوم��ة  ل��دى 
بالحف��اظ عل��ى صحة وس��المة 

كافة أف��راد المجتمع وحمايتهم 
من األمراض واألوبئة.

وقال��ت إن��ه م��ن الواج��ب على 
باإلج��راءات  االلت��زام  الجمي��ع 
االحترازي��ة والتعليمات الصادرة 
في ظ��ل ازدياد معدالت انتش��ار 
م��ن  وذل��ك  كورون��ا،  في��روس 
أجل البحرين، مؤك��دًة أن جميع 
اللقاحات المعتمدة في المملكة 
أثبت��ت فعاليته��ا ومأمونيته��ا 
بعد أن تمت دراستها وتقييمها 
المعني��ة  الجه��ات  قب��ل  م��ن 
بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
التطعيم��ات  ولجن��ة  الصحي��ة 
ب��وزارة الصح��ة، مش��ددة عل��ى 
اس��تمرار المجتمع ف��ي االلتزام 
باإلج��راءات االحترازي��ة من أجل 
مواصل��ة نجاح الجه��ود الوطنية 

للتصدي للفيروس.

د. هالة الجاسم

»الجنوبية« تبدأ أولى جوالتها 
الميدانية لحملة »سالمتكم واجب«

أعلنت المحافظ��ة الجنوبية عن بدئها أول��ى جوالتها الميدانية 
في إط��ار الحمل��ة التوعوية »س��المتكم واجب« الت��ي تنظمها 
المحافظ��ة بالتعاون م��ع اإلدارة العامة للدف��اع المدني، وذلك 
بتوجيه من محافظ المحافظة الجنوبية س��مو الشيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة، ضمن أطر التنسيق والتعاون في تنفيذ 
المبادرات األمنية بهدف نش��ر الوعي والس��المة لدى المواطنين 
والمقيمي��ن خالل فصل الش��تاء، وبما يترجم جه��ود المحافظة 
الجنوبي��ة في تعزي��ز التوعية واتخ��اذ التدابي��ر الالزمة لبعض 
األنش��طة التي تقام في المناطق المفتوحة واألماكن الس��كنية 
للتدفئة، بحضور ومش��اركة عدد من الضباط والمس��ؤولين في 
المحافظ��ة والدفاع المدن��ي. ووزع فريق الحملة، خ��الل الجولة 
اإلرش��ادات والمطوي��ات المتعلقة باش��تراطات الس��المة حول 
الطرق الصحيحة واآلمنة إلش��عال الن��ار ومواقد الحرارة والتعرف 
عن طريق التطبيق العملي والمباشر على طرق التدفئة السليمة 

لقضاء وقت أكثر سالمة خالل هذه الفترة. 
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 زينل في اقتراح برغبة: اتخاذ اإلجراءات 
للتأكد من سالمة اللغة العربية باإلعالنات

تقدم��ت رئيس��ة مجل��س الن��واب 
فوزي��ة زينل باقتراح برغبة بش��أن 
قي��ام الجه��ات المختص��ة باتخاذ 
م��ن  للتأك��د  الالزم��ة  اإلج��راءات 
س��المة اللغة العربي��ة لإلعالنات 
والفت��ات  والملصق��ات  الدعائي��ة 

المحال التجارية وغيرها.
ووفق��ًا للمذك��رة اإليضاحية، فإن 
االقت��راح برغبة ال��ذي تقدمت به، 
بمعي��ة الن��واب محمد العباس��ي، 
أحم��د األنصاري ينطلق مما تمثله 
اللغ��ة في أي بل��ٍد، باعتبارها جزءًا 
أصي��اًل للهوية الوطني��ة، ولكونها 
وع��اء القيم والتقالي��د والمفاهيم 
وتكوينه��ا  األم��ة  هوي��ة  وه��ي 

الحض��اري. ويأت��ي ف��ي المذك��رة 
أن  عل��ى  التأكي��د  اإليضاحي��ة 

ظاهرة انتش��ار اإلعالنات الدعائية 
المح��الت  والفت��ات  والملصق��ات 
اللغ��ة  س��المة  تراع��ي  ال  الت��ي 
العربي��ة وتتضمن أخط��اء فادحة 
تش��كل إساءة بالغة للغة العربية، 
واس��تهانة واضح��ة ف��ي التعامل 
معها ومساس��ًا بالهوية الوطنية، 
لذلك أصبحت هنال��ك حاجة ملحة 
المعني��ة  الجه��ات  كاف��ة  لقي��ام 
الحكومي��ة باتخاذ إج��راءات عاجلة 
لتصحيح تلك األخطاء وضمان عدم 
تكرارها مس��تقباًل من خالل آليات 
واضحة ومحددة يلتزم بها الجميع.

وتضمن��ت المذك��رة تأكي��دًا على 
أن اللغ��ة العربي��ة تحت��ل مكانة 

عرب��ي  كل  وج��دان  ف��ي  مهم��ة 
باعتبارها لغة القرآن الكريم، التي 
المحافظة عليه��ا واالعتناء  يج��ب 
به��ا وحمايته��ا وحث األبن��اء على 
وإع��الء مكانته��ا  به��ا  التمس��ك 
ه��ي  اللغ��ة  به��ا، ألن  والتفاخ��ر 
المنظوم��ة المعرفي��ة والفكري��ة 
والثقافي��ة التي يق��وم عليها بناء 

األجيال.
ويس��تند االقتراح على نص المادة 
)2( من الدس��تور، التي تنص على 
أن  دين الدولة اإلسالم والشريعة 
اإلس��المية مصدر رئيس للتشريع، 
اللغ��ة  ه��ي  الرس��مية  ولغته��ا 

العربية.

رٔييسة مجلس النواب

 »مرافق النواب«: 
إعفاء المتقاعدين من دفع أقساط اإلسكان

وافق��ت لجن��ة المراف��ق العام��ة والبيئ��ة 
بمجل��س الن��واب، على تعدي��ل المادة )1( 
م��ن المرس��وم بقان��ون رق��م )10( لس��نة 
1976 في ش��أن اإلسكان، والذي يهدف إلى 
قيام الوزارة باس��تثمار األراضي المخصصة 
له��ا لزي��ادة إيراداته��ا لتحقي��ق األهداف 
اإلس��كانية، مع مراعاة قان��ون التصرف في 

األراضي المملوكة للدولة.
أم��س  اجتماعه��ا  ف��ي  اللجن��ة  ووافق��ت 
على  االقتراح برغبة بش��أن قي��ام الجهات 
المختصة باتخ��اذ اإلجراءات الالزمة للتأكد 
م��ن س��المة اللغ��ة العربي��ة لإلعالن��ات 
الدعائي��ة والملصق��ات والفت��ات المح��ال 

التجارية وغيرها.
وأجلت اللجنة االقتراح برغبة بش��أن تطوير 
الطرق المؤدية إلى دوار الساعة )شارع ولي 
العهد، وشارع الرفاع، وشارع الشيخ سلمان( 
بمنطقة الرف��اع. واالقتراح بإنش��اء مكتب 

لخدمات المش��تركين ف��ي الكهرباء والماء 
في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية.

 ووافق��ت  اللجن��ة االقت��راح عل��ى  برغب��ة
 بإعف��اء المتقاعدي��ن م��ن دف��ع أقس��اط 
اإلس��كان المنتفعين بالوحدات اإلسكانية، 
واالقت��راح بتخفي��ض أقس��اط المنتفعين 
من وح��دات اإلس��كان للمتقاعدي��ن.  كما 

قررت اللجنة تأجيل مناقشة  االقتراح برغبة 
بإنشاء ممشى رياضي في الدائرة السابعة 
بالمحافظ��ة الجنوبي��ة، واالقت��راح برغب��ة 
بإقامة حديقة وممش��ى رياضي في منطقة 

هورة عالي.
واالقتراح بتطوير البنى التحتية في الدائرة 

السابعة بالمحافظة الجنوبية.

»خدمات النواب« تناقش دعم 50٪ من أجور 
الصحفيين البحرينيين 5 سنوات عبر »تمكين«

ق��ال  لجنة الخدم��ات النيابية   أحمد 
األنصاري، إن اللجنة ناقشت االقتراح 
برغبة بش��أن دعم أج��ور البحرينيين 
العاملي��ن ف��ي مؤسس��ات الصحافة 
واإلع��الم والنش��ر الخاص��ة بنس��بة 
)50%( لمدة خمس سنوات عن طريق 
صندوق العمل »تمكين«، حيث تمت 
مخاطبة: )صندوق العمل »تمكين«، 

وجمعية الصحفيين البحرينية(.
وأض��اف وافق��ت اللجنة عل��ى  إعادة 
تقري��ر اللجن��ة بخص��وص االقت��راح 
بقانون )بصيغته المعدلة( بتعديل 
بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم 
حماي��ة  بش��أن   1995 لس��نة   )11(
اآلثار، مش��يرًا إلى أن اللجنة في البند 
الرابع، اس��تعرضت »مناقشة خطاب 
وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي 
بخصوص اإلصالحات المقترحة على 
أنظمة التقاعد والتأمين االجتماعي 
الصنادي��ق  الس��تدامة  وأهدافه��ا 

مرئي��ات  إل��ى  إضاف��ة  التقاعدي��ة، 
الن��واب: »ف��الح هاش��م، وعبدالنبي 

سلمان، ويوسف زينل«.  
وبي��ن أن اللجنة  اس��تكملت نقاش 
الصح��ة  بش��أن  قان��ون  مش��روع 
الملكي  للمرسوم  المرافق  النفسية، 
رقم )80( لس��نة 2013، مستعرضة 
الصح��ة  وزارة  مالحظ��ات  بش��أنه 

النهائي��ة على استفس��ارات اللجنة، 
القانون��ي،  المستش��ار  ومالحظ��ات 
مش��يرًا إلى أن اللجنة ناقشت كذلك 
في نف��س االجتماع مش��روع قانون 
بإلغ��اء البند )1( م��ن المادة )6( من 
المرس��وم بقان��ون رقم )78( لس��نة 
2006 بش��أن التأمين ضد التعطل 
)المع��د في ض��وء االقت��راح بقانون 

المق��دم من  المعدل��ة(  )بصيغت��ه 
مجل��س الن��واب(، حيث اس��تعرضت 
اللجن��ة بش��أنه رأي لجنة الش��ؤون 
التش��ريعية والقانوني��ة، ومرئي��ات 
االجتماعية،  والتنمي��ة  العمل  وزارة 
ومرئيات وبيانات من الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي، ورأي المستشار 
الدراس��ات  مرك��ز  ورأي  القانون��ي، 

والتدريب والبرلماني.
اقتراحات  أربع��ة  اللجن��ة  وناقش��ت 
برغب��ة األول، بش��أن تطوي��ر آلي��ة 
تسجيل الباحثين عن عمل، عبر تتبع 
دفعات الخريجي��ن تلقائيًا، والثاني، 
توفي��ر خ��ط س��اخن للوقاي��ة م��ن 
االنتح��ار يعني بالتوعية واإلرش��اد، 
لألطب��اء  حاضن��ة  إنش��اء  والثال��ث، 
حديثي التخ��رج واألطب��اء العاطلين 
من العمل تحت مظلة وزارة الصحة، 
والرابع، إنش��اء مركز لغس��يل الكلى 

في مدينة الحد.

 السواد: تعديل المادة 143 
من الالئحة الداخلية لـ»النواب«

وافق��ت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانوني��ة بمجلس الن��واب خالل 
اجتماعها أمس برئاس��ة النائب فاضل الس��واد على تعديل المادة 143 

من الالئحة الداخلية لمجلس النواب
وأجلت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية 

المنافسة الصادر بالقانون رقم )31( لسنة 2018م.
وخلصت اللجنة إلى الس��المة الدستورية لمشروع قانون بالموافقة على 
انضم��ام البحرين إل��ى معاهدة المحافظ��ة على األن��واع المهاجرة من 

الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم )51( لسنة 2020.
و االقت��راح بقانون بتعديل المادة )391( م��ن قانون اإلجراءات الجنائية 
الصادر بالمرس��وم بقانون رق��م )46( لس��نة 2002م، واالقتراح بقانون 
بتعدي��ل البن��د )7( من المادة الثالثة من قانون رقم )18( لس��نة 2006 

بشأن الضمان االجتماعي.

وأجل��ت اللجنة النظر في مش��روع قانون بتعديل بع��ض أحكام القانون 
رقم )35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك »المعد في ضوء االقتراح 
بقانون المقدم من مجلس الشورى«. إلى ذلك وافقت اللجنة على االقتراح 
بقان��ون بتعدي��ل المادة )143( من المرس��وم بقانون رقم )54( لس��نة 
2020 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب فيما أجلت االقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )54( لس��نة 2002 بش��أن 
الالئحة الداخلية لمجلس النواب. وبحثت اللجنة االقتراح بقانون بش��أن 
منح عالوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات 
الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع واإلفتاء القانوني وجهاز 
قضايا الدولة، حيث اس��تعرضت رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، 
ومذكرة المستش��ار القانوني، ودراس��ة الباحث القانوني، ومن ثم قررت 

اللجنة دعوة مقدمي االقتراح لمزيد من الدراسة. 

أسئلة برلمانية

د.هش��ام  النائ��ب  تق��دم 
إلى وزير  العش��يري بس��ؤال 
الحم��ر،  باس��م  اإلس��كان 
عق��ار  ملكي��ة  ش��رط  ح��ول 
الخدم��ة  طل��ب  لصاح��ب 
أف��راد  أح��د  أو  اإلس��كانية 
أس��رته كما سأل وزير العمل 
والتنمي��ة االجتماعية جميل 
األموال  حميدان، حول جم��ع 

بالجمعيات.

تق��دم النائب يوس��ف زينل 
بس��ؤال إلى وزي��ر الكهرباء 
والم��اء وائ��ل المبارك حول 
والدعم  الكهرباء  حس��ابات 

واالستهالك.

تق��دم النائ��ب أحمد صباح 
الس��لوم بس��ؤال إل��ى وزير 
وائ��ل  والم��اء  الكهرب��اء 
وح��دات  ح��ول  المب��ارك، 

الكهرباء والماء.

تق��دم النائ��ب عل��ي زاي��د 
بس��ؤال إلى وزي��ر الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة زاي��د 
خارط��ة  ح��ول  الزيان��ي، 
والسياحة  عمومًا،  السياحة 
البحرية والعائلية خصوصًا.

محم��د  النائ��ب  تق��دم 
العباس��ي بس��ؤال إلى وزير 
األشغال وش��ؤون البلديات 
العمران��ي  والتخطي��ط 
عص��ام خلف حول ش��ركات 

التوريد.

 »خارجية النواب«: 
تغليظ عقوبة عدم اإلبالغ عن الجرائم الطبية

أفاد رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني، النائب محمد 
السيس��ي البوعيني��ن، ب��أن اللجنة وافقت عل��ى االقتراح بقان��ون بتعديل 
الم��ادة »362« من قان��ون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرس��وم بقانون 

رقم »46« لسنة 2002.
وأوضح السيس��ي أن االقتراح بقانون يتضمن السماح للمحكوم عليه بدفع 
المبالغ المس��تحقة للدولة على أقساط ش��هرية لمدة ال تزيد على خمس 

سنوات بداًل من سنتين في النص الحالي.
كما ناقش��ت اللجنة ف��ي ذاِت االجتم��اع االقتراح بقان��ون بتعديل المادة 

»231« م��ن قان��ون العقوب��ات الص��ادر بالمرس��وم بقانون رق��م »15« 
لس��نة 1976، حيث تم االطالع على مرئي��ات وزارة الداخلية، ووزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف، وكذل��ك وزارة الصحة إل��ى جانب مرئيات 
المستش��ار القانوني، وقد بين رئيس اللجنة أن اللجنة وافقت على االقتراح 
بقان��ون ال��ذي يتضمن تغليظ العقوب��ة على الممتنع م��ن العاملين في 
المهن الطبية عن اإلبالغ عن ش��بهات الجرائم عند الكش��ف على المريض 
لتصبح حبس س��نة إلى س��نوات + غرامة مالية 200-2000 دينار أو إحدى 

هاتين العقوبتين.
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فنادق تخير الزبائن بين إلغاء الحجوزات أو التأجيل

 منع الحفالت في الفنادق حتى
 إشعار آخر لوقف زيادة حاالت »كورونا« 

موزة فريد «

الس��ياحية  والخدم��ات  المراف��ق  إدارة  أك��دت 
البحري��ن للس��ياحة  ل�»الوط��ن« أن ق��رار هيئ��ة 
والمعارض منع إقامة حفالت األعراس والتجمعات 
في الفن��ادق والصاالت حتى إش��عار آخر يعود إلى 
ارتف��اع حاالت كورونا مؤخ��رًا وردع التهاون، فيما 
أك��دت فنادق أنه��ا س��تخير الزبائن بي��ن اإللغاء 
وإعادة المبالغ أو تأجيل الحفالت إلى حين السماح 

باستئناف النشاط مجددًا.
ونبه��ت إدارة المراف��ق والخدمات الس��ياحية إلى 
أهمي��ة االلت��زام خالل ه��ذه الفترة لمنع انتش��ار 
الفي��روس، م��ع أهمي��ة الت��زام كاف��ة المنش��آت 
السياحية بما يتوافق مع المتطلبات واالشتراطات 

الصحية المطلوبة.
وأضاف��ت ل�»الوطن« أن تلك قرارات تعمل الهيئة 
عل��ى تطبيقه��ا وفق��ًا لتوجيه��ات وزارة الصح��ة 
واللجنة التنس��يقية التي تلزم بعدم التجمع للحد 
من انتش��ار فيروس كوفيد 19 مع إمكانية مزاولة 
أعماله��م ولك��ن دون إقامة أي مناس��بة، ومن ال 

يلتزم بذلك ستتم مخالفته.
فيما أكد مس��ؤولو فن��ادق إلغاء كاف��ة الحجوزات 
لألع��راس والمناس��بات تماش��يًا م��ع اإلج��راءات 
والتعمي��م الصادرمن قبل الهيئ��ة لكافة الفنادق 
والمنش��آت الس��ياحية ومرافقه��ا، حيث س��تعمل 
بع��ض الفنادق عل��ى تأجيل هذه المناس��بات إلى 

حين الس��ماح مجددًا باس��تئناف النشاط، في حين 
ستقوم بعض الفنادق بإعادة المبالغ للزبائن.

وأص��درت الهيئة أم��س تعميمًا لجمي��ع الفنادق 
والمنش��آت الس��ياحية ف��ي البحرين، بمن��ع إقامة 
األع��راس واالحتفاالت والتجمع��ات أو المؤتمرات 
في الفنادق والمطاعم والقاعات والصاالت وجميع 
دور المناس��بات المفتوحة والمغلقة حتى اش��عار 

آخر.
وقال��ت ف��ي تعميمها: »إنه اس��تنادًا إل��ى قانون 
الصحة العامة رقم 34 لس��نة 2018 وما يتضمنه 
من إجراءات لمكافحة األمراض الس��ارية والقرارات 
الوزاري��ة الص��ادرة الحت��واء ومنع انتش��ار فيروس 

كورون��ا ووفق��ًا لما تقتضي��ه معطي��ات الظروف 
الصحية الحالية فعلى جميع المنش��آت الس��ياحية 
والفندقية ومرافقها االلتزام بما ورد من تعليمات 
في القرارات الوزارية ذات الصلة ومنها عدم إقامة 
أي تجمعات أو احتفاالت أو أعراس أو مؤتمرات في 
الفنادق والمطاعم والقاعات والصاالت وجميع دور 

المناسبات المفتوحة والمغلقة حتى إشعار آخر«.
يذك��ر أن الصح��ة أص��درت ع��دة تحذي��رات بمنع 
التجمع��ات واتب��اع كاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة 
للتصدي النتشار فيروس كورونا وخاصة مع ارتفاع 
أعداد اإلصابات والحاالت القائمة، والس��بب يرجع 

للمخالطة بالدرجة األولى.

»المركزي«: تغطية صكوك 
سلم بـ43 مليون دينار

أعلن مصرف البحري��ن المركزي بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم 
ISIN BH0002D26856(  237( من صكوك الس��لم اإلسالمية 
الحكومية قصيرة األجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي 
نيابة ع��ن الحكومة، حيث تبلغ قيمة اإلص��دار 43 مليون دينار 
لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 13 يناير 2021 إلى 14 أبريل 
2021. ويبل��غ العائ��د المتوقع لهذه الصك��وك 2.20% مقارنة 
بس��عر بالعائد 2.22%  لإلصدار الس��ابق بتاريخ 16 ديس��مبر 

2020، علمًا بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة %351.

)B( وعدنان أول بحرينية بـ )A( فارس أول مثمن عقاري بحريني يحصد الفئة

محمد بن خليفة: البحرين من أوائل الدول 
المعتمدة لمقاييس التثمين العقاري الدولية

حصل المثمن العقاري محمد فارس، والذي يعتبر أول مثمن بحريني يتدرج 
وف��ق البرنامج المعد من قبل المؤسس��ة مع المعهد الملكي للمس��احين 
القانونيين )RICS( للحصول على الفئ��ة )A(، حيت اجتاز جميع االمتحانات 
 )A( االنتقالية وصوال إلى الفئة )D( والمتطلبات الالزمة للتدرج م��ن الفئة
حس��ب ما ن��ص عليه قانون تنظي��م القطاع العقاري رقم 27 لس��نة 2017 

وقرار تنظيم مهنة التثمين العقاري رقم 2 لسنة 2019.
وحصل��ت المثمن العق��اري ميان عدنان محمود أول وأصغ��ر بحرينية، على 
رخصة المثمن للفئة )B(، وتحمل ش��هادة الماجستير في التثمين العقاري 
م��ن بريطانيا وتعمل حاليًا على اس��تكمال متطلب��ات الحصول على رخصة 
الفئ��ة )A(، إلى جانب كونهم ف��ي المراحل النهائية الس��تكمال متطلبات 
الحصول على العضوية الدولية )MRICS( من المعهد الملكي للمس��احين 
القانونيي��ن ف��ي بريطانيا )RICS( والتي تعطي حامله��ا حق القيام بكافة 

أنواع التثمين عالميًا.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ 
محمد ب��ن خليفة آل خليفة للمثمنين العقاريي��ن البحرينيين، حيث أكد أن 
العم��ل العقاري بات أكثر مهني��ة وحرصًا على مالمس��ة المعايير الدولية، 
وأن البحري��ن م��ن أوائل ال��دول العربية الت��ي تعتمد المقايي��س الدولية 

ف��ي التثمين العقاري، وتصب جميع ه��ذه الجهود لتوفير مثمنين عقاريين 
محترفين مطلوبين على مس��توى المنطقة والعالم، مش��يرًا إلى أن تنمية 
المواط��ن البحريني ه��ي ركيزة تطوير العمل الحكومي وأن االس��تثمار في 
المواطن هو أس��اس الخط��ط التدريبية وجزء ال يتجزأ من برامج مؤسس��ة 
التنظيم العقاري، ألن تنميته هي العائد الحقيقي على الوطن، متمنيًا لهم 

كل التوفيق والنجاح في مجال عملهم.
ولفت إلى اهتمامه البالغ في تنمي��ة الكوادر الوطنية العاملة في المملكة 
إيمانًا بما يحققه االستثمار في العنصر البشري من قيمة مضافة يكون لها 

األثر اإليجابي على مستوى القطاع العقاري.
وأض��اف: »كون المثمن العقاري ق��د تدرب على أفضل األس��اليب العلمية 
في هذا المجال فهو يس��هم في توفير بيئة عقارية مس��تدامة في المملكة 
باإلضافة إلى استحداث وظيفة التثمين باحترافية في سوق العمل خصوصًا 
للمواطنين، وقد أثبتت اإلحصائيات وجود حاجة اس��تيعابية لهذه الوظيفة 

التي يمكن ممارستها عالميا نظرا لكونها مبنية على معايير دولية«.
فيما عبر المثمنان البحرينيان، عن ش��كرهما للرئيس التنفيذي لمؤسس��ة 
التنظيم العقاري على حس��ن االستقبال، ش��اكرين جهود مؤسسة التنظيم 

العقاري ودورها في تنظيم المهن العقارية.

»السالم« يطلق حملته الجديدة 
للتمويل الشخصي والعقاري

 – الس��الم  مص��رف  أعل��ن 
البحري��ن، المص��رف الرائ��د 
الذي يقدم مجموعة ش��املة 
والخدم��ات  المنتج��ات  م��ن 
المتوافق��ة م��ع  المصرفي��ة 
اإلس��المية  الش��ريعة  أحكام 
ع��ن  بالمملك��ة،  والكائ��ن 
التموي��ل  حمل��ة  إط��الق 
الش��خصي والعق��اري وذل��ك 
حتى تاري��خ 15 مايو 2021، 
فائزي��ن   10 تمن��ح  الت��ي 
التأهل  فرص��ة  محظوظي��ن 

لربح اس��ترداد أقس��اط التمويل حتى 6 أشهر وفترة سماح تصل 
إلى عام واحد خالل فترة الحملة.

وس��تمتد الحملة الجديدة على مرحلتين، حيث ستش��هد الفترة 
األول��ى إقامة س��حوبات ش��هرية لفائزي��ن ش��هريًا بإجمالي 6 
فائزين. بينما س��ُتقام س��حوبات خاصة بمناس��بة شهر رمضان 
الكري��م لفائز أس��بوعيا بإجمالي 4 فائزين. وتس��تهدف الحملة 
الجدي��دة كاًل م��ن: البحرينيين وغي��ر البحرينيي��ن المقيمين في 
البحرين، والمس��تفيدين من برنامج »مزايا« للسكن االجتماعي، 
واألف��راد الحاصلين على التمويل الش��خصي أو العقاري ويرغبون 
باالس��تفادة م��ن مع��دالت الرب��ح المنخفض��ة، أو التقليل من 
أقس��اطهم الش��هرية أو الحصول على س��يولة نقدي��ة أو تقليل 

سنوات التمويل.
وق��ال رئي��س الخدم��ات المصرفية لألف��راد بمصرف الس��الم – 
البحري��ن محمد بوحج��ي: »من منطلق رغبتنا ف��ي إعادة إنعاش 
القطاع المصرفي -خاصة في ظل الظروف الحالية- فإنه يس��رنا 
أن نعلن عن أحدث حمالتنا للتمويل الش��خصي والعقاري. ونحن 
فخورون من تمكننا من إتمام إجراءات التمويل ومعالجة الطلبات 
بسرعة وُيسر، حيث تجلى ذلك في تسليم الوحدة السكنية األولى 
ضمن مش��روع دي��رة العيون بوقٍت قياس��ي، وهو م��ا ُيعد دلياًل 
ملموس��ًا على مدى جودة عروضن��ا التمويلية وس��رعة إجراءاتنا 

التمويلية وكفاءة موظفينا«.
وس��يحظى العمالء الراغبي��ن بالحصول على تمويل ش��خصي أو 
عقاري أو طلب تحويل التمويل لمصرف الس��الم – البحرين خالل 
فت��رة الحمل��ة بمعدالت ربح تنافس��ية م��ع إمكانية ب��دء الدفع 
بع��د عام كامل. وبإم��كان العمالء التقدم بالطل��ب عبر الموقع 
اإللكترون��ي: alsalambahrain.com، أو م��ن خ��الل زي��ارة أي 
م��ن فروع مصرف الس��الم أو مركز األعمال المصرفية الس��ريعة 
في ضاحية الس��يف. لمزيد من المعلومات، ُيرجى مراس��لتنا عبر 

الواتساب أو االتصال بمركز خدمة العمالء على 17005500.

محمد بوحجي

الفراولة تتراجع ألول مرة منذ 10 أعوام

أسعار الخضراوات والفواكه تتراجع بشكل جنوني
موزة فريد «

كشف تجار خضراوات وفواكه، عن انخفاض كبير 
في األس��عار أمس اقت��رب بعضها إل��ى %100، 

األمر الذي زاد اإلقبال بأكثر من %70.
وع��زوا ل� »الوط��ن«، س��بب تراجع األس��عار إلى 
ارتفاع معروض المحاصيل المحلية والمستوردة 
م��ع زيادة ع��دد المس��توردين إلى جان��ب توجه 
التج��ار إلى التخلص من المخ��زون، ما خلق نوعًا 

من المنافسة.
وق��ال تاجر الخضروات والفواكه رضا البس��تاني: 
»إن محص��ول الخض��راوات والفواك��ه قد لدخول 
موسم الشتاء مع تواجد كميات كبيرة من األصناف 
المحلية والمستوردة وخصوصًا من مصر وسوريا 
وإيران، ما زاد المنافس��ة وأدى النخفاض األسعار 

بنسبة تصل إلى 100% لبعض المحاصيل«.
وأضاف البستاني »تراوح سعر الفراولة لعدد 10 
علب بي��ن دينارين إلى 1.5 دين��ار في حين تباع 
ب�1.3 دينار بسعر الجملة وهو انخفاض لم يحصل 
منذ 10 أعوام«، فيما تراجع سعر الطماطم من 3 

دنانير تقريبًا إلى 1.5 دينار.
وأك��د أن الحمضي��ات تعتب��ر من أكث��ر الفواكه 
انخفاضًا في األس��عار، حيث تراوح سعر البرتقال 
المصري زنة 8 كيلوغرامات بما بين 3 دنانير إلى 

دينارين أي انخفاض 80% تقريبًا.
ون��وه إلى ارتف��اع الطلب على المنتجات بنس��بة 
70% تقريبًا، متوقعًا أن يستمر االنخفاض لمدة 
ش��هر مع ميل أسعار الفراولة مجددًا إلى االرتفاع 

ولكن بنسبة طفيفة.
 فيم��ا ذك��ر تاج��ر الخض��راوات والفواك��ه أحمد 

بو س��عيد، أن أس��عار الخضراوات تشهد تراجعًا 
كبيرًا خالل الوقت الحال��ي، فيما تراجعت معظم 
أنواع الفواكه والخضراوات باس��تثناء الجزر الذي 
م��ا زال محافظ��ًا على أس��عار إلى جان��ب البصل 
والبطاط��س لعدم توفر كميات كبيرة، حيث تبدأ 
األس��عار من دينار إلى 1.5 دين��ار للصندوق الذي 

يزن ما بين 3 و 4 كيلوغرامات.
وعلل سبب االنخفاض، الرتفاع المعروض وزيادة 
ح��دة التنافس بين التجار، معتب��رًا أن الطماطم 
تعتب��ر األكبر انخفاضًا حي��ث كان يباع الصندوق 

زن��ة 8 كيلوغام��ات بنحو 3 دنانير، ليس��جل 1.2 
دينار. في حين، يرى تاج��ر الخضراوات والفواكه 
إبراهيم صالح، أنه من األهمية تش��ديد الرقابة 
عل��ى المنتج��ات والبضائع خالل الفت��رة الحالية 
للتأكد من س��المة المنتج��ات المعروضة، فهي 

فترة منافسة بين التجار لبيع المخزون.
وأك��د أن س��عر الفروالة والطماط��م منخفضان 
بشكل كبير، بس��بب وفرته في السوق، مبينًا أنه 
كلم��ا زاد المنتج يجبر التاجر على خفض س��عره 

وهو أمر طبيعي.

»هيئة السياحة«: تطوير 275 
محاًل تجارية في سوق المنامة

كش��فت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن آخر المستجدات 
والتطورات الخاصة بمشروع تطوير سوق المنامة، والتي تشمل  

275 محاًل تجاريًا تقع على 5 شوارع رئيسة على محيط السوق 
ج��اء ذلك، خ��الل االجتماع العاش��ر للجن��ة عبر تقني��ة االتصال 
المرئي، حيث اس��تعرض آخر مس��تجدات تطوير المش��روع الذي 
يه��دف ب��أن يمنح س��وق المنام��ة تصميم عصري مس��توٍح من 

العراقة البحرينية ليعكس الهوية البحرينية والتراث األصيل. 
وانحصرت الُمناقش��ات على عدد من المواضيع الُمرتبطة بداخل 
الس��وق، فضاًل ع��ن األعمال الجاري��ة لتطوير واجه��ات والفتات 
المح��الت التجارية، والتي تش��مل 275 محاًل تجاري��ًا تقع على 5 
ش��وارع رئيس��ة على محيط السوق، وهي ش��ارع المتنبي، وشارع 
باب البحرين، وش��ارع الشيخ عبداهلل، وش��ارع التجار، وشارع ولي 

العهد في سوق المنامة. 
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي للهيئة د.ناص��ر قائدي: »س��يعطي 
مشروع تطوير س��وق المنامة مظهرًا جديدًا كليًا للموقع الحالي، 
وسيس��اهم في تحس��ين الُمرفق��ات والخدمات الحالي��ة باعتبار 
السوق موقع س��ياحي مهم«. وأضاف »سُيساهم كذلك المشروع 
بتطوير الُمرفقات الحالية، وبذلك سيس��تفيد المس��تأجرون من 
خدم��ات أفضل. وه��ذا جزء من جهودن��ا لدعم وتعزي��ز المواقع 
السياحية في مملكة البحرين من خالل العمل مع ُمختلف األطراف 
من ذوي العالقة بالمش��روع«. وأكد أن هذه المبادرات ستسلط 
الضوء على التاريخ األصيل له��ذا المعلم الفريد من نوعه، حيث 
تمث��ل التصامي��م الجدي��دة مزيًج��ا مثالًيا من ماض��ي المملكة 
وحاضرها. يعكس س��وق المنامة هويتن��ا الحقيقية وإرثنا، لذلك 

نحن نعمل عن كثب مع اللجنة في األعمال الجارية للمشروع«.
يذك��ر أن لجن��ة تنظي��م وتطوي��ر س��وق المنامة القدي��م تعقد 
اجتماعات دورية م��ع جميع األطراف المعنية، من أجل مناقش��ة 
آخر تطورات هذا المش��روع الرائد والذي يهدف إلى تعزيز مكانة 

سوق المنامة كوجهة سياحية. 
وتتأل��ف اللجنة من ممثلين عن كٍل من وزارة األش��غال وش��ئون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي، وهيئ��ة البحري��ن للثقاف��ة 
واآلثار، وهيئة التخطيط والتطوي��ر العمراني، ومجلس التنمية 
االقتصادي��ة، ومحافظة العاصمة، ومجل��س أمانة العاصمة إلى 

جانب عدد من تجار سوق المنامة.



قالت رئيس��ة اللجنة االجتماعية 
في جمعية أولياء أمور المعاقين 
راس��تي  طاه��رة  وأصدقائه��م 
»إن الجمعي��ة تس��عى لتوفي��ر 
مرك��ز ترفيه��ي لألطف��ال ذوي 
اإلعاق��ة يح��وي مختل��ف أن��واع 
والترفيهية  التعليمي��ة  األلعاب 
الفردي��ة والجماعي��ة لألطف��ال 
ذوي اإلعاق��ة وإيج��اد مس��ارات 
ترفيهي��ة لذوي اإلعاقة تس��هم 
ف��ي تنميته��م جس��ديًا وذهنيًا 
النش��اطات  وتفاعليًا بممارس��ة 
داخ��ل  والترفيهي��ة  الرياضي��ة 
لمتطلباته��م  مالئ��م  مرك��ز 
اإلش��غال  وزارة  م��ع  ونتواص��ل 
العمراني  والتخطيط  والبلديات 
البلدية  والمجالس  والمحافظات 
لتعمي��م تجرب��ة المرك��ز عل��ى 

جميع الحدائق العامة.
وأضاف��ت راس��تي أن هن��اك نية 
ج��ادة ل��دى الجمعية لتش��غيل 
المركز في اق��رب فرصة ممكنة 
ال��كادر  اس��تكمال  خ��الل  م��ن 
الوظيفي وإيج��اد مصادر تمويل 
لدعم كلف��ة التش��غيل حيث إن 
ميزاني��ة الجمعي��ة التي تعتمد 
عل��ى التبرع��ات ال تف��ي بكلفة 

التشغيل.
وفيما يلي نص اللقاء: 

كي��ف ب��دأت فك��رة إنش��اء المركز 
الترفيهي لألطفال ذوي اإلعاقة؟

م��ن  العدي��د  الجمعي��ة  تلق��ت   -
الش��كاوى والمالحظ��ات م��ن أولياء 
أمور ذوي اإلعاقة يشكون عدم وجود 
مراكز ترفيهية معدة لألطفال ذوي 
اإلعاق��ة ف��ي البحري��ن ولتعرضهم 
لمضايق��ات من قب��ل رواد الحدائق 
العام��ة وأماكن الترفيه ولو بصورة 
غي��ر مقصودة والفتقاد هذه األس��ر 
ألماك��ن ترفي��ه مؤمن��ة ألبنائهم 
يشعرون فيها باألمان وعدم الخوف 
عليه��م ج��اءت فك��رة إنش��اء مركز 
ذوي  لألطف��ال  متكام��ل  ترفيه��ي 
اإلعاق��ة وأصدقاءه��م بحي��ث يتيح 
المجال للجميع للمشاركة واالندماج 
والترفيه ويعتبر أول مركز من نوعه 
على مس��توى دول مجلس التعاون 

الخليجي والوطن العربي.
م��ر الت��ي  المراح��ل  ه��ي   م��ا 

 بها المشروع حتى تم إنجازه؟
- بدأت الجمعية بالتواصل مع أمانة 
العاصمة التي وافقت مشكورة على 
تخصيص قطعة األرض في حديقة 
السلمانية إلنش��اء المركز واالتفاق 
الهندس��ية  المكات��ب  أح��د  م��ع 
إلع��داد خرائط المبن��ى وتم عرض 
الخرائط عل��ى إدارة التأهيل بوزارة 

العم��ل والتنمي��ة االجتماعية ألخذ 
التصميم، وس��عت  موافقتهم على 
الجمعية للحصول على ممول للبناء 
حيث واف��ق مش��كورًا الوجيه محمد 
بن جاسم الزياني على إنشاء المبنى 
ثم عملت الجمعية على اس��تكمال 
كاف��ة احتياج��ات ونواق��ص المركز 
من الفتات وتأثيث وأجهزة وألعاب 
داخلية وخارجية وتس��وير المنطقة 
حول المركز وطباعة كتيب تعريفي 
للمركز كما تم وضع خطة متكاملة 
لتش��غيل المرك��ز بص��ورة دائم��ة 
بحيث يقس��م المركز الترفيهي إلى 
عدد من األقس��ام ومنها األنش��طة 
الداخلية كالحاس��ب اآلل��ي األلعاب 
الفيدي��و،  وألع��اب  التعليمي��ة 
األعمال واألنش��طة اليدوية والفنية 
الخارجي��ة  واألنش��طة  والمكتب��ة 
الرحالت  الزراعة،  الخارجية،  األلعاب 
الترفيهي��ة  الخارجي��ة  والج��والت 

والثقافية.
ماهي أهم أهداف المركز؟

-  يهدف المرك��ز إلى توفير مختلف 
أنواع األلعاب التعليمية والترفيهية 
الفردي��ة والجماعي��ة لألطفال ذوي 
ترفيهية  مس��ارات  وإيج��اد  اإلعاقة 
لذوي اإلعاقة تس��هم في تنميتهم 
جس��ديًا وذهنيًا وتفاعليًا بممارسة 
النش��اطات الرياضي��ة والترفيهي��ة 
داخ��ل مرك��ز مالئ��م لمتطلباتهم، 
وتش��جيع أس��ر ذوي اإلعاق��ة عل��ى 
ومس��اعدتهم  أطفاله��م  دم��ج 
إليجاد متنفس ألبنائهم، وتش��جيع 
التواصل بين ذوي اإلعاقة وأقرانهم 
م��ن غي��ر ذوي اإلعاق��ة. وتعمي��ق 
وتفعي��ل التع��اون بي��ن الجه��ات 
والخاص��ة في  واألهلي��ة  الرس��مية 
مجال توفير الخدمات والتس��هيالت 
اإلعاق��ة  ذوي  األش��خاص  ألس��ر 

وأبنائهم.

متى يتم االفتتاح الرسمي للمركز؟
- رغم مرور عدة سنوات على الفكرة 
وبدء التنفيذ إال أن الجمعية مازالت 
تسعى الس��تكمال بعض النواقص 
لك��ي تتمكن م��ن افتت��اح المركز 
وتش��غيله بص��ورة دائم��ة رغم أن 
ذلك لم يمنع الجمعية من تش��غيل 
المركز بش��كل جزئي بما يتوفر من 
إمكانيات حيث يتم تنظيم النش��اط 
الصيف��ي ل��ذوي اإلعاقة منذ عش��ر 
س��نوات في المركز كم��ا أنه أصبح 
جه��ة يتم التواص��ل معها من قبل 
مختلف الجهات الرس��مية والخاصة 
واألهلي��ة الراغب��ة ف��ي تنظي��م أية 
فعالي��ات لذوي اإلعاقة س��واء داخل 

المركز أو دع��وة مرتاديه لفعاليات 
وع��روض فني��ة ومس��رحيات تنظم 

بين وقت وأخر في المملكة.
ما ه��ي العوائ��ق التي تح��ول دون 

تشغيل المركز بصورة دائمة؟
- هن��اك نية ج��ادة ل��دى الجمعية 
لتش��غيل المرك��ز في أق��رب فرصة 
ممكن��ة من خالل اس��تكمال الكادر 
الوظيف��ي وإيج��اد مص��ادر تمويل 
أن  حي��ث  التش��غيل  كلف��ة  لدع��م 
ميزاني��ة الجمعية التي تعتمد على 

التبرعات ال تفي بكلفة التشغيل.
ما هي الخط المستقبلية للمركز؟

نم��وذج  يمث��ل  المرك��ز   إن   -

للش��راكة  ومطل��وب  وفري��د  رائ��ع 
المجتمعية بي��ن مختلف القطاعات 
واألهلي��ة  والخاص��ة  الحكومي��ة 
مختل��ف  م��ع  للتنس��يق  ونس��عى 
جمعي��ات ومراكز ومعاه��د اإلعاقة 
لطالبهم  ترفيهية  زي��ارات  لتنظيم 
واالس��تمتاع  لالس��تفادة  للمرك��ز 
بأنشطته ولكن حال فيروس كورونا 
لتفعيل ذلك ولكن الجمعية تسعى 
في خط��وات قادم��ة للتنس��يق مع 
وزارة األشغال والبلديات والتخطيط 
العمران��ي والمحافظات والمجالس 
البلدية لتعميم تجربة المركز على 
جمي��ع الحدائق العام��ة الكبيرة في 
المملك��ة، لتس��تقبل األطفال بعد 

انتهاء الجائحة إن شاء اهلل.

إعداد: هدى عبدالحميد
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زاوية مضيئة 

 حسين كسر حاجز 
 الصمت وحقق تميزًا في 
مجال تزيين المناسبات

التحدي واألمل نهجه 
في الحياة حقق نجاحًا 
أبه��ر الجمي��ع ليؤكد 
أن  نجاحه  خ��الل  من 
الحقيقي��ة  اإلعاق��ة 
العزيمة  ضع��ف  هي 
وغي��اب  واإلرادة 
اس��تطاع  الطم��وح، 
كس��ر حاج��ز الصمت 
للمجتم��ع  وخ��رج 
الخ��اص  بمش��روعه 
ال��ذي حق��ق ش��هرة 
أن��ه رئيس  متمي��زة 
الثقافي��ة  اللجن��ة 

واالجتماعية بجمعية الصم البحرينية حس��ين عيسى سلمان 
ناصر المعروف بحسين الشجار.

ولد عام 1986 بدأ الدراس��ة في ع��ام 1990 بمعهد التأهيل 
واس��تمر به لمدة س��بع س��نوات ثم انتقل عام 1997 لمركز 
ش��يخان للتخاطب الشامل لمدة ثمان سنوات يتمتع بالعديد 

من المواهب منها التصميم والرسم والتصوير وفن الخزف.
اس��تغل موهبته ليصنع مش��روعه الخاص فه��و صاحب محل 
وردة فنان لتجهي��ز الحفالت ربما يعتبر التح��دي األكبر الذي 
تغل��ب عليه هي صعوب��ة التواصل مع من حول��ه ولكن كان 
أخوه عضد له ويس��انده وتعلم لغة اإلش��ارة ليكون هو جسر 

تواصله مع اآلخرين.
تبدأ حكاية مش��روع حس��ين عام 1993 حيث لمس في عرس 
ش��خص م��ن األهل حب��ه لتزيي��ن األف��راح وش��عر أن الزينة 
واإلضاءة هي وس��يلته لرس��م الفرحة فبدأ يش��ارك من خالل 
مس��اعدة األهل ف��ي تزيين بعض حف��الت ال��زواج وفي عام 
1999 صم��م نمطًا خاصًا ذا لمس��ات إبداعية أبهرت الجميع، 
وف��ي عام 2001 بدأ تزيين س��يارات الزفاف وكان العمل ينال 
إعجاب الجميع وحب أن يصمم الكوشة والمسرح الخاص بأحد 
أهل��ه فكان تزيينه ذو لمس��ات خاصة مبدع��ة أبهرت الجميع 
وكانت بداية مش��روعه الفعلية ع��ام 2007 فأعد كتولوجات 
من تصميمه وكان أخوه يس��اعده ف��ي التواصل مع العمالء، 
وف��ي 2014 أس��س محل��ه الخ��اص واس��تعان بعمال��ة من 
الجنسية الفلبينية والهندية وعلم العامل الهندي لغة اإلشارة 
لمس��اعدته في العمل وكانت الحجوزات بأعداد كبيرة فشعر 

بالفخر والسعادة لتحقيق طموحه.
ولكن مع انتش��ار فيروس كورون��ا انخفضت معدالت األعمال 
حيث تم إيقاف ص��االت الحفالت وكانت فت��رة عصيبة ولكنه 
قرر اس��تمرار مش��روعه رغم االلتزامات المالية دون دخل ثم 
تم الس��ماح بالحفالت ذات العدد القلي��ل و في البيت فتحول 
نش��اطه إلى تنس��يق المنازل واألماكن الخاصة بالمناس��بات 

التي تقتصر على أعداد قليلة.
ويوجه حس��ين رسالة للصم: »انطلقوا واندمجوا في المجتمع 
ال تستس��لموا لجدران الصمت اكس��رها باإلرداة  اشتغل فيما 

تحب طور نفسك ال يوجد مستحيل مادام هناك إرادة«.

حسين الشجار

لماذا يجب أال نحتفي بالتوحد بطريقة مهرجانية؟ 2-1

ت��رددت كثي��رًا في كتاب��ة هذا 
المق��ال، ولك��ن هذا الت��ردد هو 
نفس��ه أكبر دافع لي ألن أقف مع 
نفس��ي أواًل وقفة صدق، وألنقل 
للعال��م ثاني��ًا رس��ائل واقعي��ة 
غي��ر ملون��ة بالش��رائط الزرقاء 
اللذان يستخدمان  األحجية  ورمز 
للداللة  ودائمة،  بصورة متميزة 
على التوحد في أرجاء المعمورة.

نعم، صحيح أنن��ي أحب االحتفاء 
الجوان��ب  وإب��راز  باالخت��الف 
ف��ي  والمش��رقة  اإليجابي��ة 
التوح��د، ونع��م أن��ا م��ن أش��د 
 المناصري��ن للتن��وع العصاب��ي

)Neuro-Diversity( ولك��ن هذا 
ال يعني أنني أقبل الس��كوت عن 
الجوان��ب الحقيقي��ة ذات األبعاد 
الكارثي��ة للتوحد، حي��ث يتجنب 
الكثيرون التطرق إليها عند أخذه 
كموضوع توع��وي بحت، واألكثر 
تأثي��رًا ه��و عدم إلم��ام أصحاب 
به��ذه  العلي��ا  المس��ؤوليات 
الجوان��ب عن��د صنع السياس��ات 
والقوانين الداعمة لهذه الفئة – 
ليس تقصيرًا منهم-، وإنما هي 
فجوة كبي��رة وواضحة في إيصال 
أبعاد هذا االضطراب االجتماعية 
واالقتصادي��ة عند م��ن يمارس 
النش��اط التثقيف��ي باضط��راب 

طيف التوحد أو الباحث فيه.
لم��ن  عصيب��ة  الجوان��ب  ه��ذه 
يعايش هذا االضطراب شخصيًا، 
ال��ذي  أحبائه��م  عل��ى  وتؤث��ر 
والعناي��ة  الرعاي��ة  يباش��رون 
بهم بطريقة ق��د تكون مؤذية 
جس��ديًا، ومالي��ًا، ونفس��يًا على 

المدى البعيد.
تقول أم لث��الث فتيات مصابات 
بالتوحد، تبلغ أعمارهن 20و 18 
و 14عامًا، أنها تكره شهر أبريل 
وتخصيص��ه للف��رح واالحتف��ال 

الرأي،  بالتوح��د! وأنا أش��اطرها 
أتعلم��ون لم��اذا؟ ألنها تعايش 
التوحد الحقيقي ال��ذي ال ترونه 
ف��ي الصور وال ف��ي المقاالت وال 
حت��ى في األف��الم الت��ي تتناول 
شخصية التوحد كشخصية تلعب 
دور البطول��ة وتنتص��ر وته��زم 
عوائق ه��ذا االضطراب في ختام 
ساعة ونصف هوليوودية قاصرة!

حس��نًا، ليس هذا ه��و الحال في 
الواقع!  ماهو الواقع إذًا؟ 

وأن��ام  آكل  األم:  ه��ذه  تق��ول 
وأعي��ش التوحد كل ي��وم. ابنتي 
الصغ��رى، 14 عام، ال تس��تطيع 
التح��دث بكلمة واحدة »توحدية 
غي��ر ناطقة« وتعرض��ت لإليذاء 
في حافلة المدرسة، مما دفعني 
لرفع األمر للقض��اء لكي أحميها 
وال يضي��ع حقها! تعرضت ابنتي 
عام��ًا،  العش��رين  ذات  األكب��ر، 
الص��رع  نوب��ات  م��ن  للمئ��ات 
العظمى س��نويًا من س��ن 6 إلى 
اس��تدعت  والت��ي  س��نوات،   10
الطبي��ة  والمالحظ��ة  الرعاي��ة 
الدقيقة إلى أن اس��تقرت صحيًا. 
الوس��طى تعان��ي من  طفلت��ي 
القلق الش��ديد ال��ذي يؤثر على 
اس��تقرار حياتها وحياتنا معها. 
بالنس��بة للفتي��ات الثالث، فهن 
غير مس��تقالت تمامًا رغم تقدم 
أعمارهن، يجب أن أقوم بتقطيع 
طعامهم وإعداده بطريقة خاصة 
لكل واحدة حسب احتياجها الذي 
وأعتن��ي  ش��قيقاتها،  يش��به  ال 
باحتياجاتهم األنثوية الشهرية، 

وأقوم بتحميمهن باستمرار.
ف��ي  ج��دًا  بلي��غ  ال��كالم  ه��ذا 
معناه، ويكش��ف جوانب قاس��ية 
الذي��ن  الكثي��رون  يتش��اطرها 
يعتن��ون بابن أو ابن��ة من ذوي 
التوحد. ويمتد هذا األلم لألشقاء 

الذي��ن ال يعان��ون م��ن التوحد، 
تقع  المس��ؤوليات  م��ن  فكثي��ر 
على عاتقهم قبل أوانها بس��بب 
أو أحدهم��ا  الوالدي��ن  انش��غال 
والمكثف��ة  الخاص��ة  بالعناي��ة 
للش��قيق التوح��دي ال��ذي يكون 
مح��ور العصب األس��ري وال يقبل 
المنافس��ة ف��ي الوق��ت والجهد 
والتربية والتأهيل، والمال أيضًا 
بشكل خاص، إن لم يكن تأهيله 
حكومي��ًا مجاني��ًا أو مدفوعًا من 
قبل ش��ركات التأمين. باإلضافة 
لنقط��ة خفي��ة يق��وم المجتمع 
بتشجيعها كممارسة تعويضية 
احتياطي��ة، وهي إنج��اب أطفال 
ليتوارث��وا  خصيص��ًا  آخري��ن 
مهم��ة الرعاي��ة والعناي��ة جبرًا 
وقس��رًا وحصرًا للشقيق المصاب 
بالتوح��د! وه��ذه المس��ألة بحد 
س��نتناوله  ذاتها موضوع مؤلم 

بالتفصيل في مناسبات أخرى.
ثم��ن التوح��د الحقيق��ي، لنكن 
واضحين أكثر ولنضع أيدينا على 
الجرح بشكل تشخيصي أكثر دقة 
التوحد لي��س نزهة في الحديقة 
ألولئك الذين يعان��ون منه، وال 

ألحبائهم على اإلطالق.
أفادت إح��دى الجمعيات الرائدة 

في مجال صحة وسالمة التوحد، 
أن 48٪ م��ن األطفال المصابين 
بالتوح��د يتجول��ون أو يهرب��ون 
اآلمن��ة  المنزلي��ة  البيئ��ة  م��ن 
أألسباب حس��ية غالبًا، أو فضول 
مدف��وع بع��دم وع��ي بالمخاطر 
س��لوكية  وتحدي��ات  الخارجي��ة 
للتحلي��ل والع��الج  ل��م تخض��ع 
الس��لوكي«، وه��و مع��دل أعلى 
بأربع م��رات تقريبًا من إخوتهم 
غير المصابي��ن بالتوحد. وتمثل 
الح��وادث وتحديدًا منه��ا الغرق 
حوالي 91٪ م��ن وفيات األطفال 
المصابين بالتوحد تحت سن 14 
عامًا ويواجه هؤالء األطفال أيضًا 
التنمر بش��تى أنواع��ه واإلقصاء 

والعزلة المجتمعية.
المصابون  الشباب  يواجه  كذلك 
بالتوح��د ج��ودة حي��اة قاتم��ة، 
فه��م غالبًا في دولن��ا العربية ال 
يلتحقون بالمقاعد الجامعية وال 
يحصلون على وظائف تؤمن لهم 
العي��ش الكري��م واالس��تقاللية 
الحياتي��ة المادية، بالمقارنة مع 
أولئك الذين يعانون من إعاقات 
أخ��رى ظاه��رة جس��ديًا وتحصل 
على جميع أنواع الدعم المتوافق 
مع تقدمها في العمر تصاعديًا. 
فيقبع ش��باب التوحد في المنزل 
في فراغ النهاية له بعد س��نين 
التدخل والتأهيل المكثف، والتي 
قد ُته��دم تدريجي��ًا وتذهب في 
مه��ب الري��ح إن ل��م تس��تثمر 

بطريقة صحيحة...يتبع

 * طبيبة ومستشارة في الوراثة
رئيسة اللجنة التثقيفية 
التوعوية بجمعية التوحديين 
البحرينية

د. فاطمة مرهون 

التشغيل الدائم يحتاج تموياًل 

 طاهرة راستي: مركز ترفيهي لذوي اإلعاقة 
بحديقة السلمانية يضم ألعابًا تعليمية وترفيهية
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المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة في 
القيادة العامة صباح أمس، نائب 
الدفـــاع  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
األعلـــى وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشـــؤون الدوليـــة رئيس مجلس 

أمنـــاء مركز البحرين للدراســـات 
االستراتيجية والدولية والطاقة 
“دراســـات” الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 

أحمد آل خليفة. 
وتـــم خـــال اللقـــاء بحـــث عـــدد 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك.

القائد العام يستقبل عبداهلل بن أحمد

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم )11( 
لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم “علوم الفضاء”

صـــدر عن عاهل البـــاد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مرســـوم رقم )2( 
لســـنة 2021 بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم 
رقم )11( لســـنة 2014 بإنشـــاء وتنظيـــم الهيئة 

الوطنية لعلوم الفضاء، جاء فيه:
المادة األولى: ُيستبدل بنص الفقرة األولى من 
المـــادة )2( من المرســـوم رقم )11( لســـنة 2014 
بإنشـــاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، 
)الهيئـــة  تســـمى  ُتنشـــأ هيئـــة   “ اآلتـــي:  النـــص 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء(، تتبـــع مجلس الدفاع 

األعلى”.
المـــادة الثانيـــة: تحـــل عبـــارة )مجلـــس الدفاع 
األعلى( محل عبارة )مجلس الوزراء(، كما تحل 
عبـــارة )األميـــن العـــام لمجلس الدفـــاع األعلى( 

محـــل كلمـــة )الوزير( أينما وردت في المرســـوم 
رقم )11( لســـنة 2014 بإنشـــاء وتنظيـــم الهيئة 

الوطنية لعلوم الفضاء.
المـــادة الثالثة: ُيلغى تعريف )الوزير( الوارد في 
المـــادة )1( من المرســـوم رقم )11( لســـنة 2014 
بإنشـــاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. 
كما تلغى الفقرة األخيرة من البند )2( من المادة 

)10( من ذات المرسوم.
المادة الرابعة:

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء – كل 
فيمـــا يخصـــه – تنفيـــذ أحـــكام هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه من اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا
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تعاون مثمر مع الصين لمواجهة الجائحة
ــات ــاق ــع ــور ال ــط ــت ــوزراء يــشــيــد ب ــ ــ ــد رئــيــس الـ ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم س

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أشـــاد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بمسارات 
مملكـــة  تجمـــع  التـــي  العاقـــات 
البحرين وجمهورية الصين الشعبية 
الصديقـــة، منوًهـــا بأهميـــة اســـتمرار 
تعزيز التعاون المشـــترك بما ينعكس 
علـــى تطـــوره علـــى كافـــة األصعـــدة 

ويحقق تطلعات البلدين والشعبين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه امـــس 
فـــي قصـــر الرفـــاع، ســـفير جمهورية 
الصين الشـــعبية لدى مملكة البحرين 
بمـــا  ســـموه  نـــوه  إذ  أنـــور،  الســـفير 
تشهده العاقات البحرينية الصينية 

فـــي مختلـــف المجـــاالت مـــن تطـــور 
وتقـــدم يســـهم فـــي تعزيـــز التعـــاون 

الثنائـــي. معرًبـــا ســـموه عـــن تقديـــره 
للتعـــاون المثمر بيـــن مملكة البحرين 

وجمهورية الصين الشعبية الصديقة 
فيمـــا يتعلق بجهـــود مواجهة جائحة 

فيروس كورونا.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الســـاحتين  علـــى  المســـتجدات 
اإلقليمية والدولية ومناقشة القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير جمهورية 
الصين لدى مملكة البحرين عن شكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على 
ما يوليه ســـموه من حـــرٍص واهتمام 
بتطويـــر مجـــاالت التعاون المشـــترك 

بين البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا

البحرين تدعو قطر إلرسال وفد رسمي إلجراء مباحثات ثنائية
تــتــنــاول الــمــلــفــات الــعــالــقــة بــيــن الــبــلــديــن تــنــفــيــًذا لــبــيــان العا

أعلنت وزارة الخارجية أنها وجهت 
دولـــة  فـــي  الخارجيـــة  وزارة  إلـــى 
قطـــر دعـــوًة إلرســـال وفـــد رســـمي 
أقـــرب  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  إلـــى 
المباحثـــات  لبـــدء  ممكـــن،  وقـــت 
حيـــال  الجانبيـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
القضايا والموضوعـــات المعلقة بين 
البلديـــن، تفعياً لما نـــص عليه بيان 
العـــا، الصادر عـــن الـــدورة الحادية 
واألربعيـــن للمجلس األعلى لمجلس 
التعـــاون التي عقدت فـــي محافظة 
العـــا بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
التـــي  الســـامية  لألهـــداف  وصـــوالً 
نطمح إلـــى تحقيقها لمـــا فيه الخير 
لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز 

مســـيرة العمل الخليجي المشـــترك. 
وفيما يلي نصها:

بـــن  محمـــد   / الشـــيخ  ســـعادة 
عبدالرحمن آل ثاني الموقر

نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
الخارجية

الدوحة - دولة قطر
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،

لســـعادتكم  أتقـــدم  أن  لـــي  يطيـــب 
بخالـــص التحية والتقديـــر، مقرونًة 
الصحـــة  بـــدوام  لكـــم  بتمنياتـــي 

والعافية والتوفيق.
أود اإلفـــادة بأنـــه تنفيـــذا لمـــا نـــص 
عليـــه بيان العا الصـــادر عن الدورة 

الحاديـــة واألربعين للمجلس األعلى 
لمجلـــس التعـــاون التي عقـــدت في 
العربيـــة  بالمملكـــة  العـــا  محافظـــة 
الســـعودية، يســـرني دعوة وزارتكم 
الموقـــرة إلرســـال وفـــد رســـمي إلى 
مملكـــة البحريـــن فـــي أقـــرب وقـــت 
الثنائيـــة  المباحثـــات  لبـــدء  ممكـــن، 

القضايـــا  حيـــال  الجانبيـــن  بيـــن 
والموضوعـــات المعلقة بين البلدين، 
تفعيـــاً لمـــا نـــص عليـــه بيـــان العا، 
التـــي  الســـامية  لألهـــداف  وصـــوالً 
نطمح إلـــى تحقيقها لمـــا فيه الخير 
لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز 

مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ونحيط ســـعادتكم علما بـــأن مملكة 
البحرين قد شـــكلت لجنتين، )لجنة 
للمتابعـــة ولجنـــة قانونيـــة( وفقا لما 

نص عليه بيان العا.
التحيـــة  فائـــق  بقبـــول  وتفضلـــوا 

والتقدير.
د. عبداللطيف بن راشد الزياني

وزير الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحريـــن بقـــرار اإلدارة األمريكية 
تصنيـــف جماعة الحوثـــي كمنظمة إرهابية، ووضـــع قياداتها على 
قائمـــة اإلرهاب؛ باعتبارها خطـــوة ضرورية لوضع حد لانتهاكات 
الخطيـــرة التـــي تقوم بها ضد الشـــعب اليمني الشـــقيق، ومواجهة 
إصرارهـــا المســـتمر علـــى زعزعة األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة 

تنفيًذا ألجندة النظام اإليراني الذي يدعمها.
وإذ أشادت وزارة الخارجية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الواليات 
المتحدة األمريكية، من أجل استتباب األمن واالستقرار والسام 
فـــي المنطقـــة والعالـــم ومحاربة اإلرهـــاب وتنظيماتـــه المتطرفة، 
فإنها تؤكد األهمية البالغة لقرار تصنيف ميلشيا الحوثي كمنظمة 
إرهابية، وعلى ضـــرورة اتخاذ المجتمع الدولي إلجراءات مماثلة 
تجـــاه هذه الجماعـــة اإلرهابية؛ بســـبب ما ترتكبه مـــن اعتداءات 
آثمة على الشـــعب اليمني ودول الجوار وتهديد الماحة الدولية، 
ومواصلتهـــا عرقلـــة كافـــة الجهـــود الهادفـــة للتوصـــل إلـــى ســـام 
دائـــم وحل سياســـي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وســـامة 

أراضيها.

“الخارجية” ترحب بتصنيف أميركا 
للحوثي كمنظمة إرهابية

في خطاب من 
وزير الخارجية 

لنظيره 
القطري

جاللة الملك

عالقات ثنائية متميزة بين المنامة وواشنطن
اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
العـــام  بالديـــوان  بمكتبـــه  الزيانـــي 
للوزارة، أمس، القائم بأعمال ســـفارة 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة لـــدى 

مملكة البحرين مارغريت ناردي.
اســـتعراض  جـــرى  اللقـــاء،  وخـــال 
التـــي  المتميـــزة  الثنائيـــة  العاقـــات 
تربط بين مملكة البحرين والواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة والتـــي تعكـــس 
األهميـــة الكبيـــرة التـــي تمثلهـــا هذه 

العاقـــات للبلديـــن الصديقيـــن، ومـــا 
وصلـــت إليـــه مـــن تقـــدم ونمـــاء في 
مختلـــف المجـــاالت، والتأكيـــد علـــى 
حرص البلديـــن على تعزيـــز التعاون 
المشـــترك إزاء مختلف القضايا وبما 
يدعم الحفاظ على األمن واالستقرار 

في المنطقة.
التباحـــث  اللقـــاء  كمـــا جـــرى خـــال 
الموضوعـــات  اآلراء حـــول  وتبـــادل 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعيـــة جميل حميدان، في 
مكتبـــه بالـــوزارة، النائب ممدوح 
الصالح، وبحضور رئيس مجلس 
إدارة جمعية السنابس الخيرية، 
محمد منصور، وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة الجمعية.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
المجـــاالت  فـــي  التعـــاون  أوجـــه 
العماليـــة واالجتماعيـــة، إضافـــة 

تســـهيل  فـــي  الـــوزارة  إلـــى دور 
ودعـــم عمـــل المنظمـــات األهلية 
لتمكينها من القيام بمســـؤوليتها 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة، إذ تـــم 
التباحـــث مـــع جمعية الســـنابس 
مـــن  العديـــد  حـــول  الخيريـــة 
المواضيـــع الراميـــة إلـــى تمكينها 
مـــن تحقيـــق أهدافها اإلنســـانية 
النبيلة، وتنفيذ مبادراتها الرامية 

إلى تعزيز التكافل االجتماعي.

حميدان يستعرض آليات دعم المنظمات األهلية

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة صباح 
المتابعـــة  وزيـــر  اإلثنيـــن،  أمـــس 
بالديوان الملكي الشيخ أحمد بن 

عطيـــة هللا آل خليفة. وتم خال 
اللقاء بحث عدد من الموضوعات 
التعـــاون  بمجـــاالت  المتعلقـــة 
والتنســـيق القائم بيـــن قوة دفاع 

البحرين والديوان الملكي.

تنسيق التعاون بين قوة الدفاع والديوان الملكي



اجتمـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايد الزياني مع أعضاء 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، 
التشـــريعية  الشـــؤون  ولجنـــة 
والقانونيـــة بمجلس النـــواب وذلك 
بحضـــور القائم بأعمال وكيل وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
إيمان الدوسري والرئيس التنفيذي 
لبورصـــة البحريـــن الشـــيخ خليفـــة 
بن إبراهيم آل خليفة، والمستشـــار 

القانوني محمد العيد.
وخـــال االجتمـــاع تـــم اســـتعراض 
أهـــم القضايـــا والموضوعـــات ذات 
الشأن االقتصادي بشكل عام وتلك 
الماليـــة  بالموضوعـــات  المتعلقـــة 
والقانونية، حيث أكد الوزير أهمية 
التنســـيق والعمل المشـــترك تحقيقا 
المشـــتركة  الوطنيـــة  لألهـــداف 
والوصـــول إلى التطلعـــات المرجوة 

التي يطمح لها الجانبان .

بالجهـــود  إشـــادته  عـــن  وأعـــرب 
أعضـــاء  يبذلهـــا  التـــي  الحثيثـــة 
المجلـــس في ســـبيل دعـــم وتعزيز 
لتحقيـــق  الحكومـــة   توجهـــات 
البحريـــن  ورؤى  إســـتراتيجيات 
 2030 العـــام  حتـــى  االقتصاديـــة 
التنميـــة  تحقيـــق  علـــى  المرتكـــزة 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  المنشـــودة 
التنموية لجالة الملك على المبادئ 

والتنافســـية  “االســـتدامة  الثـــاث 
والعدالة”، كما أكد استعداد الوزارة 
دائمـــا لتقديـــم كل أوجه المســـاندة 
المطلوبة للمجلس النيابي وللجهات 
األخـــرى المعنية؛ لتتمكن من القيام 

بأدوارها على أكمل وجه.
بعدهـــا، تـــم اســـتعراض عـــدد مـــن 
الموضوعـــات المدرجة على جدول 

األعمال.

إنجـــاز ضمــن سلسلــة نجــاحــات القطـــاع الصحــي
بمناسبة حصول وزارة الصحة في مملكة 
البحريـــن متمثلـــة فـــي خدمـــات الرعايـــة 
الصحيـــة األوليـــة علـــى االعتمـــاد الكنـــدي 
معاييـــر  مـــن   %  99.1 نســـبة  وتحقيقهـــا 
الصحيـــة،  للخدمـــات  المطلوبـــة  الجـــودة 
زارت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح مركز 
حيـــث  الصحـــي،  الصبـــاح  جابـــر  الشـــيخ 
علقـــت شـــهادة االعتمـــاد الكنـــدي بالمركز، 
فـــي  األوليـــة  الرعايـــة  بجهـــود  مشـــيدًة 
رئيـــس  بحضـــور  اإلنجـــاز،  هـــذا  تحقيـــق 
مجلـــس أمنـــاء الرعايـــة الصحيـــة األولية 
محمـــد عبدالوهـــاب واألعضـــاء، والرئيس 
التنفيـــذي لمراكز الرعايـــة الصحية جليلة 

السيد.
وفـــي هـــذا الصدد، أكـــدت وزيـــرة الصحة 
أن هـــذا اإلنجـــاز ُيعـــد ضمـــن سلســـلة مـــن 

تحققـــت  التـــي  المتميـــزة  النجاحـــات 
للـــرؤى  وثمـــرًة  الصحـــي،  القطـــاع  فـــي 
والتوجيهات الحكيمة والســـديدة للقيادة 
الرشـــيدة فـــي مملكـــة البحريـــن، مؤكـــدًة 
أهمية تقييـــم الخدمـــات الصحية بصورة 
دورية من قبل مؤسســـات دولية وعالمية 
عريقـــة كهيئـــة االعتمـــاد الكنـــدي بهـــدف 
الوقائيـــة  بالخدمـــات  االرتقـــاء  مواصلـــة 
والعاجية على حد سواء واستدامتها بما 

يضمن اســـتمرار حصـــول كافة المواطنين 
والمقيميـــن بالمملكـــة علـــى أعلـــى وأكفـــأ 
مســـتوى مـــن خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 

الشاملة والمتكاملة. 
وأشـــادت بالجهـــود المثمـــرة التـــي بذلـــت 
مـــن جانب فرق العمل؛ والتـــي أثمرت عن 
الحصـــول بـــكل فخـــر علـــى هـــذه النســـبة 
أن  إلـــى  مشـــيرًة  االعتمـــاد،  فـــي  العاليـــة 
الـــوزارة اســـتطاعت ومـــن خـــال كفـــاءة 
فـــرق العمـــل والكـــوادر الطبيـــة الوطنيـــة 
المؤهلة بالرعايـــة األولية من تحقيق هذا 
اإلنجـــاز مجددًا؛ والذي ُيضاف إلى ســـجل 
إنجـــازات وزارة الصحـــة فـــي توفير أعلى 
معاييـــر الخدمـــات الصحيـــة للجميع التي 
تنافس في جودتها المعايير والمواصفات 

العالمية.
علـــى  بحصولهـــا  الصحـــة  وزارة  وتفخـــر 

علـــى  الثالثـــة  للمـــرة  الكنـــدي  االعتمـــاد 
التوالـــي، حيـــث حصلـــت عليـــه ألول مرة 
فـــي العـــام 2009م مع بعـــض الماحظات 
والتوصيـــات، وفـــي العـــام 2015 - 2016 
تـــم اعتمـــاد الرعاية الصحيـــة األولية مرة 

أخرى من قبل هيئة االعتماد الكندية وتم 
اســـتيفاء جميع الشروط. وكان ذلك ثمرًة 
للجهـــود المتواصلـــة المبذولـــة مـــن جانب 
فـــرق العمـــل والكـــوادر الوطنيـــة المؤهلة 
بالرعاية األولية؛ والتي استحقت بجدارة 

هـــذه النســـبة والتقييـــم الـــذي يعـــزز مدى 
التزام المراكز الصحية بوزارة الصحة في 
مملكة البحرين بمواصلة تطبيقها مستوى 
عـــاٍل مـــن المهنية والجودة فـــي عدد 770 
من مجموع معاييـــر الجودة المطلوبة من 
االعتماد الكندي، إذ يســـعى الفريق العامل 
اإلنجـــاز  هـــذا  علـــى  للمحافظـــة  بالـــوزارة 

الكبير ومواجهة مختلف التحديات.
الجدير بالذكر أن االعتماد هو عملية تقييم 
تقـــوم بهـــا هيئة تقييـــم خارجية مســـتقلة 
لتقدير مـــدى توافق المنشـــأة الصحية مع 
المعايير الموضوعة مســـبقُا من قبل هيئة 
االعتمـــاد والهدف األساســـي لاعتماد هو 
تطويـــر أنظمة وإجـــراءات تقديم الخدمة 
لتحســـين جودة خدمات الرعاية الصحية 
وبالتالـــي تحســـين النتيجـــة المرجوة من 

العاج.

المنامة - وزارة الصحة

خالل االجتماع

الصالح تعلق 
شهادة االعتماد 

الكندي وتشيد 
بالجهود الوطنية
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المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات و التخطيط العمراني

أعلـــن وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة خالـــد 
أحمـــد عن مواعيـــد دخـــول المواطنين 
شـــراء  بغـــرض  الهملـــة  حظائـــر  الـــى 

الحيوانات.
وقـــال فـــي تصريـــح لـــه انـــه “إعتبـــارا 
مـــن 10 مـــن الشـــهر الجـــاري ، ســـيكون 
دخـــول المواطنيـــن الى حظائـــر الهملة 
لغـــرض شـــراء الحيوانـــات الحيـــة مـــن 
الســـاعة الخامســـة صباحا الى الســـاعة 
الســـابعة مســـاء ويســـتثنى مـــن ذلـــك 
منتفعـــي الحظائـــر الذين لديهـــم عقود 
انتفـــاع مع الوزارة والعمال المســـجلين 
علـــى كفالتهـــم الذين يعملـــون في تلك 

الحظائر على رعاية األغنام واألبقار”.
وبيـــن الوكيـــل “ان هـــذا االجـــراء يأتي 
ضمـــن جهود وكالـــة الثـــروة الحيوانية 
فـــي تنظيـــم الموقع المخصـــص لتربية 
المواشـــي وتســـهيل عملية بيع وشـــراء 

األغنام واالبقـــار للمواطنين والمقيمين 
من خال بيان األوقات المحددة لفتح 
واغاق بوابة الدخول للحظائر” مشيرا 
الى أنـــه تم اشـــعار المربيـــن المنتفعين 
مـــن خـــال خطابات لـــكل واحـــد منهم 
منذ بداية شهر ديسمبر الماضي 2020.
كما أوضح ان وكالـــة الثروة الحيوانية 
“اخذت في االعتبار احتياجات أسواق 

اللحـــوم و القصابيـــن لذبـــح المواشـــي 
فـــي أوقات الصبـــاح األولـــى مما يمكن 
القصابين و تجار ومحات بيع اللحوم 
الحيوانـــات  مـــاك  مـــع  التعامـــل  مـــن 
لتهيئـــة  بالموقـــع  الموجـــود  والمســـلخ 
الذبائـــح حتـــى يســـتلمون الذبائـــح في 
الخامســـة صباحا و يتسنى لهم عرضها 
فـــي األســـواق المركزية ومحـــات بيع 
اللحـــوم فـــي مختلـــف مناطـــق المملكة 

في الوقت المناسب”.
وأشـــاد أحمد بتعاون المربين مع وكالة 
الثـــروة الحيوانيـــة مـــن خـــال تســـليم 
أسماء العمل الذين يعملون على رعاية 
المواشـــي فـــي حظائرهم والمســـجلين 
علـــى كفالتهم، مناشـــدا المربيـــن الذين 
تخلفوا عن تسليم أسماء العمالة لديهم 
ســـرعة تســـليمها والتعاون مع موظفي 

الوكالة المعنيين واالقتداء بزمائهم.

“الثــروة الحيوانيــة” تنظــم أوقات زيــارة حظائــر الهملة
شراء الحيوانات الحية من 5 صباحا إلى 7 مساء

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

“الصناعـــة”: نسانـــد جهـــود النــــواب

أخــذ الجرعــة الثانيـــة بعــد 21 يومــا من التطعيــم األول
جـــددت رئيـــس الخدمـــات الطبيـــة 
بمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
للمجتمـــع  دعوتهـــا  الجاســـم  هالـــة 
بالتســـجيل ألخذ التطعيـــم المضاد 
“كوفيـــد19-”،  كورونـــا  لفيـــروس 
والـــذي يتم تقديمه بشـــكل مجاني 
لجميع المواطنين والمقيمين بواقع 
جرعتيـــن، وذلـــك فـــي إطـــار دعـــم 
الجهـــود الوطنية للتصدي لفيروس 

كورونا.
وأكدت أهمية التحلي بالمســـؤولية 
الوطنية مـــن أجل الوطن والحفاظ 
على سامة الجميع، داعية الجميع 
إلى التسجيل ألخذ اللقاح باعتباره 
حمايـــة لكافـــة أفـــراد المجتمـــع من 
يمكـــن  أنـــه  موضحـــة  الفيـــروس، 
للراغبيـــن فـــي أخـــذ التطعيـــم ممن 

يبلغـــون مـــن العمـــر 18 عاًمـــا فمـــا 
فوق التســـجيل عن طريـــق الموقع 
التابـــع لـــوزارة الصحـــة مـــن خـــال 
www. زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي

تطبيـــق  أو   ،healthalert.gov.bh
“مجتمـــع واعـــي” أو االتصـــال على 

الرقم 444.
وأشـــارت رئيس الخدمـــات الطبية 
بمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
إلى أنه تماشـــيًا مع الخطة الوطنية 
اللقاحـــات  توفيـــر  تـــم  للتطعيـــم، 
فـــي المراكـــز الصحيـــة مع تســـهيل 
لجميـــع  التطعيـــم  أخـــذ  إجـــراءات 
اختيارًيـــا  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
وبالمجـــان، مـــن منطلـــق أن صحـــة 
لـــدى  قصـــوى  أولويـــة  اإلنســـان 
الحكومـــة واهتمامها بالحفاظ على 
صحة وسامة كافة أفراد المجتمع 

وحمايتهم من األمراض واألوبئة.
وقالـــت الجاســـم مـــن الواجب على 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  الجميـــع 
الصـــادرة  االحترازيـــة والتعليمـــات 
فـــي ظـــل ازديـــاد معـــدالت انتشـــار 
مـــن  وذلـــك  كورونـــا،  فيـــروس 
أجـــل البحريـــن، مؤكـــدًة أن جميـــع 
اللقاحـــات المعتمـــدة فـــي المملكـــة 
أثبتـــت فعاليتها ومأمونيتها بعد أن 
تمـــت دراســـتها وتقييمهـــا مـــن قبل 

الجهـــات المعنيـــة بالهيئـــة الوطنية 
ولجنـــة  الصحيـــة  المهـــن  لتنظيـــم 
التطعيمات بـــوزارة الصحة، منوهًة 
بـــأن المطلـــوب اليـــوم هو اســـتمرار 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  المجتمـــع 
مواصلـــة  أجـــل  مـــن  االحترازيـــة؛ 
نجـــاح الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي 

للفيروس.
واختتمت هالة الجاســـم تصريحها 
بالتأكيـــد علـــى أن عمليـــة التطعيم 
تســـير بشكل ميسر كما هو مخطط 
ضمـــن الخطـــة الوطنيـــة للتطعيـــم، 
حيـــث يتـــم إعطاء الجرعـــة األولى 
بعد تحديـــد موعـــد للتطعيم للذين 
علـــى  مؤكـــدًة  بالتســـجيل،  قامـــوا 
ضـــرورة أخـــذ الجرعـــة الثانية بعد 
21 يومـــا مـــن موعـــد أخـــذ الجرعة 

األولى.

المنامة - وزارة الصحة

“الصحة” تجدد 
الدعوة للمواطنين 

والمقيمين 
للتسجيل
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خالد أحمد

المنامة - وزارة الصحة

  كشـــف الرئيـــس التنفيذي للمستشـــفيات الحكومية 
أحمـــد األنصـــاري عن بدء تنفيذ تحســـين الخدمات 
المقدمـــة بالصيدليـــة الرئيســـية بمجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي، كجزء مـــن اســـتراتيجية التطويـــر بمجمل 
الخدمـــات المقدمة بالمجمع، والذي يعد اكبر مجمع 

يخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين.
  وقد وجه الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
المعنيـــن ببـــدء تنفيذ الخطط الموضوعـــة، من قبل 
فـــرق العمـــل والتـــي نتجـــت بعـــد دراســـة تقييميـــة 
لســـير العمـــل بالصيدلية الرئيســـية ومراقبة أوقات 
تـــردد المراجعين ورصد العقبـــات المصاحبة، حيث 
تضمنـــت خطط لتطوير تحســـين بعض اإلجراءات 
اإلدارية بشـــكل ســـريع، إلى جانب إجـــراءات تطور 

الخدمات ضمن خطة زمنيـــة لضمان تنفيذ اآلليات 
المقترحـــة.   وعملـــت الفرق المكلفة مـــن أجل ضمان 
مســـتوى جودة وســـامة خدمات الرعاية الصحية 
المقدمـــة بالمجمـــع وضمـــان اســـتمراريتها، وضبـــط 
أوجـــه تنفيذها بشـــكل فعال، وفق خطـــة زمنية قد 
تـــم البدء بها وتخضع للتقييـــم المرحلي والمراقبة، 
للتأكد من ســـيرها مع البدء في البرامج والمشاريع 

المستحدثة بالمجمع.
  الجديـــر بالذكـــر أن الخطة األولى شـــملت إجراءات 
تـــم اتخاذهـــا لضمان ســـير العمل وانســـيابية توفير 
الخدمـــة للمرضـــى بشـــكل أفضـــل وأســـرع وذلـــك 
باتخـــاذ عدد اإلجـــراءات والمتمثلـــة بتوفير مكتب 
اســـتقبال لتصنيف المرضى بحســـب نـــوع الخدمة 
المطلوبـــة المتعلقـــة بصـــرف الوصفـــات الطبيـــة أو 

المتعلقة بخدمة التوصيل المنزلي لألدوية.
  وتضمنـــت الخطة الثانيـــة التي وضعت ضمن خطة 
زمنية على خمســـة محاور رئيســـية تـــم من خالها 
تحقيـــق الهـــدف بتقليـــل أوقـــات انتظـــار المرضـــى 
وذلك بوضع آلية تعاون وتنســـيق لســـير العمل بين 
المستشـــفيات الحكوميـــة والمراكـــز الصحية حيث 
ستســـاهم بتســـهيل اســـتام األدويـــة مـــن المراكـــز 
الصحية بحســـب القوائـــم المعدة وذلك عبر تحديد 
قائمة األدوية األكثر احتياجا وإعداد تقارير لتقدير 
كمية األدوية المطلوبة لكل مركز صحي، مما يسهل 
الحصول على االدوية الناقصة من المخازن مسبقا.

  كمـــا وضعـــت خطة عمـــل متوافقـــة لتقليـــل أوقات 
تقديـــم  وقـــت  بتمديـــد  وذلـــك  المرضـــى  انتظـــار 
الخدمـــات وأوقـــات عمـــل الصيدليـــة لعطلـــة نهاية 

األسبوع في بعض العيادات.
  إلى ذلك، تضمنت الخطة التطويرية تعزيز الحماية 
لمخـــزون األدويـــة وذلـــك باســـتعمال أجهـــزة أمـــن 
حديثـــة لضمـــان ســـامة األدويـــة وتخزينهـــا وعدم 
ســـوء استعمالها. وتم تثبيت نظام إنذار وكاميرات 
مراقبة باإلضافة إلى تثبيت نظام أمن اوتوماتيكي 
عنـــد بوابات الدخـــول الخاصة بالصيدليـــة لمراقبة 

سير العمل و ضمان جودة الخدمة.
  وتـــم البدء كذلـــك بتوفيـــر بعض معـــدات التخزين 
الخاصة وتطوير نظام التسجيل الخاص الكترونيا 
لألدويـــة المخـــدرة المســـتعملة في بعـــض األمراض 
العصبيـــة والنفســـية والتـــي تتبع إجـــراءات خاصة 
وقوانيـــن صارمة تتعلق بصرف هـــذه األدوية. وتم 
وضـــع أولويـــات للخطـــط بمراقبة مخـــزون األدوية 

المتوافـــرة بمراقبتها في صيدلية مجمع الســـلمانية 
الطبـــي وكالمخـــازن المركزية وذلـــك بتقديم تقرير 
أســـبوعي وآخر شهري بحســـب نوع وكمية األدوية 
المتوافرة. كذلك لتحسين إدارة العمل بالمنشأة تم 

زيادة القوى العاملة.  

ــة ــ ــزون األدويـ ــخـ ــة مـ ــاي ــم ــة وتــعــزيــز ح ــل ــام ــع ــوى ال ــقـ زيـــــادة الـ

خطــط لتطويــر سيـر العمــل بصيدليــة السلمانيــة



جددت هيئة البحرين للســـياحة والمعـــارض في بيان توضيحي 
لها التأكيد على جميع المنشـــآت الســـياحية والفندقية ومرافقها 
بضـــرورة االلتـــزام بمـــا ورد من تعليمـــات في القـــرارات الوزارية 
الصـــادرة عن الجهات المختصة وذلك للحد من انتشـــار فيروس 
كورونـــا، اســـتنادًا إلـــى قانـــون الصحـــة العامـــة رقـــم 34 لســـنة 
2018 ومـــا يتضمنـــه من إجـــراءات لمكافحة األمراض الســـارية 
والقـــرارات الوزاريـــة الصـــادرة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيروس 
كورونا وتوصيـــات وتوجيهات الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا. وعلـــى ضوء مـــا اقتضته معطيـــات الظروف 
الصحية الحالية من ارتفاع في أعداد الحاالت القائمة بفيروس 
كورونـــا نتيجـــة التجمعـــات العائليـــة، باألخـــص في المناســـبات 
كاألعراس والمناسبات الخاصة والتهاون في تطبيق اإلجراءات 
االحترازية، فقد أكدت الهيئة  أهمية التزام األفراد والمؤسسات 
بالحفـــاظ على الجهـــود الوطنيـــة التي بذلت للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا وأن التعميـــم الصادر للمنشـــآت الســـياحية ومرافقها هو 
امتداد لقرارات صادرة مســـبقا، وليست بجديدة لمنع التجمعات 
أو االحتفـــاالت أو األعراس أو المؤتمرات في الفنادق والمطاعم 

والقاعات والصاالت وجميع دور المناســـبات المفتوحة والمغلقة 
والمســـاحات الداخلية ومراعاة ما حددته االشتراطات الخاصة 
بقواعـــد التباعد االجتماعي و الضوابط واالشـــتراطات الصحية 

المعمول بها للمساحات الخارجية.
وجـــددت الهيئة ثقتها في تعاون القطاع الســـياحي للتغلب على 
هذه التحديات بما يساهم في توحيد الجهود الوطنية المبذولة 

للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا.

local@albiladpress.com

الثالثاء 12 يناير 2021 - 28 جمادى األولى 1442 - العدد 4473
05

المنامة - الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  أكـــدت 
إلـــى  إشـــارة  فـــي  االجتماعـــي، 
مـــا يتـــم تداولـــه بشـــأن وجـــود 
حالـــة إصابة كورونـــا في وحدة 
الهيئـــة،  فـــي  البيانـــات  معالجـــة 
وحرصًا منها علـــى طمأنة جميع 
وتصحيحـــًا  الهيئـــة،  مراجعـــي 
الدقيقـــة  غيـــر  األخبـــار  لبعـــض 
التـــام  التزامهـــا  المتداولـــة، 
وبكافـــة  الصحيـــة  باإلرشـــادات 
اإلجـــراءات االحترازية للتصدي 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
والحد من انتشـــاره، انطالقًا من 
مســـؤوليتها في االهتمام بصحة 

وســـالمة الجميع، واتخـــاذ كافة 
اإلداريـــة والصحية  اإلجـــراءات 
في هذا الخصـــوص متى تطلب 

األمر ذلك.
كافـــة  أن  الهيئـــة  وأوضحـــت 
تقديـــم  فـــي  مســـتمرة  إداراتهـــا 
التأمينيـــة  خدماتهـــا  جميـــع 
عليهـــم  والمؤمـــن  للمتقاعديـــن 
دون تأثير طوال فترة الجائحة، 
الخدمـــات  أغلـــب  وتحويـــل 
إلكترونيًا، مـــع المحافظة التامة 
على كافة اإلجراءات االحترازية 
بمـــا يضمـــن ســـالمة الجميـــع من 

موظفين ومراجعين.

“هيئة التأمين”: العمل آمن وأغلب 
الخدمات إلكترونية

المنامة - وزارة الداخلية

الجنوبيـــة ســـمو  مـــن محافـــظ  بتوجيـــه 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، بدأت المحافظـــة الجنوبية أولى 
الحملـــة  إطـــار  فـــي  الميدانيـــة  جوالتهـــا 
التـــي  واجـــب”  “ســـالمتكم  التوعويـــة 
تنظمهـــا المحافظـــة بالتعاون مـــع اإلدارة 
العامـــة للدفاع المدني، وذلـــك ضمن أطر 
التنســـيق والتعاون في تنفيـــذ المبادرات 
األمنيـــة؛ بهـــدف نشـــر الوعـــي والســـالمة 
لـــدى المواطنين والمقيميـــن خالل فصل 
الشـــتاء، وبمـــا يترجـــم جهـــود المحافظة 
الجنوبيـــة فـــي تعزيـــز التوعيـــة واتخـــاذ 
التدابيـــر الالزمـــة لبعـــض األنشـــطة التي 
تقـــام فـــي المناطـــق المفتوحـــة واألماكن 
بحضـــور  وذلـــك  للتدفئـــة،  الســـكنية 
ومشـــاركة عدد من الضباط والمسؤولين 

في المحافظة والدفاع المدني.
وقـــد قـــام فريـــق الحملـــة خـــالل الجولـــة 

بتوزيع اإلرشـــادات والمطويات المتعلقة 
الطـــرق  حـــول  الســـالمة  باشـــتراطات 
الصحيحة واآلمنة إلشـــعال النار ومواقد 
الحـــرارة، والتعـــرف عن طريـــق التطبيق 
العملـــي والمباشـــر علـــى طـــرق التدفئـــة 
الســـليمة لقضاء وقت أكثر ســـالمة خالل 

هذه الفتـــرة، حيث ستســـتمر الحملة في 
مناطـــق  بمختلـــف  الميدانيـــة  الجـــوالت 
المحافظـــة؛ لتحقيـــق أهدافهـــا فـــي نشـــر 
مفاهيـــم الســـالمة والشـــراكة المجتمعية 
والتنســـيق الدائـــم مـــع مختلـــف األجهزة 

األمنية بوزارة الداخلية.

بتوجيه من سمو محافظ الجنوبية وبشعار “سالمتكم واجب”
نشر التوعية في أوساط مشعلي المواقد في البر

المنامة- بنا

الحفاظ علــى جهود التصــدي لكورونا مســؤولية الجميع
“السياحة”: منع التجمعات بأماكن المناسبات المفتوحة والمغلقة

CleanMax ميرزا يطلع على التكنولوجيات الحديثة لـ
وفـــد الشـــركة يؤكـــد تطلعـــه لدعـــم جهـــود “الطاقـــة المســـتدامة”

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المســـتدامة عبدالحسين ميرزا بمكتبه 
في المرفأ المالي وفدا رفيع المســـتوى 
 Anil برئاســـة CleanMax مـــن شـــركة
التنفيـــذي  المديـــر  وهـــو   ،Thomas
للشـــركة، وفي بداية اللقاء أشاد ميرزا 
 CleanMax بالخبـــرة العريقـــة لشـــركة
التـــي تعـــد إحـــدى الشـــركات العالميـــة 
الرائـــدة فـــي مجاالت حلـــول وتقنيات 
الطاقة الشمسية، والتي قامت بإنشاء 
وتشـــغيل مشـــاريع للطاقـــة الشمســـية 
تقدمهـــا  خـــالل  مـــن  إقليميـــا  رائـــدة 
بعطـــاءات لمناقصـــات عامـــة لتركيـــب 
أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية مـــن خـــالل 
اتفاقات شراء للطاقة بتعرفة تنافسية 

تقل عـــن التعرفة الحكومية وبنظام الـ 
)BOOM(، حيـــث تقـــوم الشـــركة ببناء 
وتشـــغيل وصيانـــة األنظمـــة مـــن دون 
كلفة استثمارية طوال مدة االتفاقية.

وقدم ميرزا خـــالل اللقاء عرضا مرئيا 
للوفد حـــول الخطط الوطنيـــة للطاقة 
وأبـــرز  الطاقـــة  وكفـــاءة  المتجـــددة 

المشـــاريع القائمة والمستقبلية في كال 
المجاليـــن، وناقـــش كذلـــك االنطالقـــة 
الناجحة لمبادرة تركيب أنظمة الطاقة 
الشمسية الموزعة على أسطح المباني 
الحكومية والتي تم حصرها لتبلغ 535 
مبنى حكوميا يتم طرح أســـطحها في 
مراحـــل كمناقصات عامة وبذات نظام 

الــــ )BOOM(، ومـــن دون أيـــة تكاليـــف 
اســـتثمارية علـــى الجهات المســـتفيدة 

من الطاقة النظيفة المنتجة.
كمـــا شـــارك ميـــرزا الوفـــد بـــأن الهيئـــة 
القـــت اســـتجابة واســـعة وإقبـــاال مـــن 
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف  قبـــل 
وغير الحكومية لطرح أســـطح مبانيها 
لديهـــا  اإلمـــكان  ذات  والمســـاحات 
لتركيب أنظمة الطاقة الشمســـة عليها 
واالستفادة من الوفورات في تكاليف 
الكهربـــاء وخفـــض البصمـــة الكربونية 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  واإلســـهام 

الوطنية.
واستعرض وفد شركة CleanMax مع 
ميرزا أبرز إنجازات الشركة في مجال 

الطاقة الشمسية .

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

“األهليــــة”: فتــــح بــــــاب القبـــــول للفصـــــل الثانــــي

األهليـــة  الجامعـــة  رئيـــس  أشـــاد 
منصور العالي بمـــا تقدمه القيادة 
الحكيمة من دعم ومؤازرة لقطاع 
التعليـــم بجناحيه العام والخاص، 
مثنيا في الوقت نفسه على الدور 
الـــذي يضطلع به مجلـــس التعليم 
العالـــي وأمانته العامة في تطوير 
التعليـــم الجامعـــي وصيانتـــه بمـــا 
يتفـــق مـــع رؤيـــة البحريـــن 2030 
ويؤهلهـــا لتتبـــوأ موقعـــا تعليميـــا 
مرموقـــا علـــى المســـتوى الدولـــي 

واإلقليمي.
وقـــال العالـــي إن الجامعة األهلية 
أجـــل  مـــن  إمكاناتهـــا  كل  تســـخر 
هدف واحد وهو تخريج مبدعين 
وأكفـــاء لســـوق العمـــل وقبل ذلك 
وفاعليـــن،  صالحيـــن  مواطنيـــن 
االنتمـــاء  بمشـــاعر  يتحلـــون 
والوالء لوطنهم العزيز وقيادتهم 
الوقـــت  فـــي  منوهـــا  الحكيمـــة، 
نفسه باهتمام المجتمع البحريني 
بالدراسة الجامعية وهو ما يؤكده 
انتظـــام الطلبـــة الجامعييـــن فـــي 

التفاعليـــة  اإللكترونيـــة  الدراســـة 
واســـتقطاب  معهـــا  وتأقلمهـــم 
الجامعة األهلية أعدادا من الطلبة 
المســـتجدين من بينهم عدد جيد 
من الطلبة المتفوقين والمبدعين.
األهليـــة  الجامعـــة  أعلنـــت  وقـــد 
عـــن فتح بـــاب القبول فـــي جميع 
برامج البكالوريوس والماجستير 
الطلبـــة  لقبـــول  والدكتـــوراه 
الدراســـي  للفصـــل  المســـتجدين 
الثانـــي من العام الدراســـي 2020 
/ 2021، حيـــث يتاح إمكان إنهاء 

جميع إجراءات القبول وتسجيل 
المواد إلكترونيا وضمن مســـاندة 
للطلبـــة  متكاملـــة  إلكترونيـــة 
وأوليـــاء أمورهـــم، فيمـــا تراعـــي 
معاييـــر إضافيـــة تتصل بشـــروط 
العلمـــي  والمســـتوى  القبـــول 
الماجســـتير  لبرامـــج  للمتقدميـــن 

والدكتوراه.
وقال العالي إن الطلبة المتفوقين 
من أصحاب المعدالت األكاديمية 
أجـــل  مـــن  يتنافســـون  العاليـــة 
االلتحـــاق بالجامعـــة األهليـــة لمـــا 

تتميـــز بـــه مـــن ريـــادة كمؤسســـة 
الجـــودة  مجـــاالت  فـــي  جامعيـــة 
الرصيـــن،  الجامعـــي  والتعليـــم 
برامـــج  جميـــع  أن  إلـــى  منوهـــا 
الجامعـــة بدرجـــات البكالوريوس 
الدكتـــوراه  أو  الماجســـتير  أو 
مفتوحة استنادا لقرارات مجلس 
التعليم العالي وأمانته العامة بعد 
أن أحـــرزت الجامعـــة االعتماديـــة 
المؤسســـية وحققـــت أعلى نتائج 
التقييم المؤسسي والبرامجي من 

هيئة جودة التعليم والتدريب .

المنامة - الجامعة األهلية

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أعلـــن 
روســـيا االتحاديـــة أحمـــد الســـاعاتي 
لــــ “البـــالد” أن الســـفارة فتحـــت خطـــا 
مباشـــرا مع حكومة موســـكو وتجري 
االتصـــاالت الالزمـــة مـــع الجهات ذات 
االختصاص من أجـــل تذليل الصعاب 
تمهيـــًدا لعودة الطلبـــة البحرين الذين 
فـــي  األكاديمـــي  تعليمهـــم  يتلقـــون 

الجامعات الروسية.
وأفاد بأن الســـفارة لم تدخر جهًدا من 
أجـــل حلحلـــة المشـــاكل التـــي يعانيها 
شـــاءت  الذيـــن  الجامعيـــون  الطلبـــة 
الظـــروف أن ينقطعـــوا عـــن مواصلـــة 
تعليمهـــم األكاديمـــي بصورة مباشـــرة 

في جامعات موســـكو بســـبب قرارات 
اســـتقبال  بوقـــف  هنـــاك  الســـلطات 
للبـــالد  والطلبـــة  والعامليـــن  الزائريـــن 

بسبب ظروف كورونا.
وكشـــف عـــن أن تأخيـــر عـــودة الطلبة 
إلـــى جامعاتهـــم ال يعـــود للبحريـــن بل 
يعود للســـلطات الروسية واإلجراءات 
موســـكو  اتخذتهـــا  التـــي  الطارئـــة 

لمكافحـــة جائحـــة كورونـــا والمتمثلـــة 
في عدم اســـتقبال أي زائرين أو عمال 

أو طلبة من الخارج لحد اآلن.
وأوضـــح أن الســـفارة لم تدخـــر جهًدا 
فـــي متابعـــة موضـــوع هـــؤالء الطلبة 
المواطنيـــن ومتـــى مـــا اســـتجد جديد 
في األمر فســـوف تعمل الســـفارة على 
إبالغهـــم بشـــكل مباشـــر، مشـــيًرا إلـــى 
لـــدى الســـفارة مجموعـــة تواصـــل  أن 

مباشرة مع الطلبة لمتابعة أمورهم.
وقـــال: “باســـتطاعة الطلبـــة مواصلـــة 
عـــن  الجامعـــي  التعليـــم  واســـتئناف 
بعـــد من خالل آلية البث المباشـــر عبر 
وســـائط التواصل االجتماعي وشبكة 

اإلنترنت”.
ولفـــت إلـــى أن الســـفارة وفـــي خضـــم 

اســـتطاعت  الجائحـــة  انتشـــار  ذروة 
من خـــالل اإلجـــراءات التـــي اتخذتها 
لصالـــح الطلبـــة أن توفـــر شـــبكة أمان 
لهـــؤالء الطلبـــة وتذليل الصعـــاب أمام 

عودتهـــم إلـــى ديـــار الوطـــن للحيلولة 
كورونـــا  بفيـــروس  إصابتهـــم  دون 

)كوفيد 19(.
إلـــى ذلـــك علـــق الطلبة لـــدى تواصلهم 
مـــع “البـــالد” بأنهم يضعـــون ثقتهم في 
الجهد الذي يبذله ســـفير البحرين في 
موســـكو مـــع الســـلطات للوصـــول إلى 

حل يريح الطرفين.
الســـلطات الصحيـــة فـــي روســـيا وفًقا 
لقنـــاة )rt( الروســـية ســـجلت حصيلـــة 
يوميـــة لإلصابـــات بفيـــروس كورونـــا 
بلغـــت 22851، وتوفـــي 456 شـــخصا 
وذلـــك عـــن يـــوم 10 ينايـــر من الشـــهر 

الجاري.
المركـــز  وبيانـــات  أرقـــام  وبحســـب   
الروســـي لمكافحـــة الوبـــاء، الصـــادرة 

األحد، تماثل للشـــفاء 24080 شخصا، 
مـــا يرفـــع حصيلة المتعافيـــن منذ بدء 
تفشي الوباء إلى مليونين و778889.
تـــم  التـــي  اإلصابـــات  عـــدد  وارتفـــع 
تســـجيلها في روســـيا حتـــى اآلن إلى 
3 مالييـــن و401954، وبلـــغ إجمالـــي 

الوفيات 61837.
وتتـــوزع اإلصابات الجديـــدة على 83 
إقليمـــا روســـيا، تم تســـجيل أكبر عدد 
منها في موسكو )4216 إصابة(، مقابل 
7045 حالـــة شـــفاء، تليها بطرســـبورغ 
)3010(، ثم ضواحي موسكو )1292(.

وقـــد أطلقـــت الســـلطات الصحية في 
مختلـــف مناطق روســـيا حملـــة تلقيح 
الشـــهر  منـــذ  كورونـــا  فيـــروس  ضـــد 

الماضي.

ــو ــك ــوس م فــــي  ــن  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ الـ أرواح  أنـــقـــذنـــا   :”^“ لـــــ  ــي  ــاتـ ــاعـ ــسـ الـ

خط مباشر مع موسكو لتذليل صعوبات عودة الطلبة البحرينيين

أحمد الساعاتي

البروفيسور منصور العالي

علوي الموسوي
الطلبة: نضع 

ثقتنا في السفير 
إليجاد حل 
لمشكلتنا

ــم ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــي يــــشــــيــــد بـــــــــمـــــــــؤازرة الــــــقــــــيــــــادة لـ ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ ال



تـــرأس رئيـــس األمـــن العام رئيـــس اللجنة 
الوطنية لمواجهـــة الكوارث الفريق طارق 
بن حسن الحسن  ، اجتماع اللجنة ، والذي 
عقـــد أمـــس عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي، 
والجهـــات  الـــوزارات  ممثلـــي  بمشـــاركة 

المعنية.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع ، رحـــب الحســـن 
بالحضور ، مثمنا الجهود والمبادرات التي 
تتخذهـــا مملكـــة البحريـــن للســـيطرة على 
جائحـــة كورونـــا ، انطالقـــا مـــن توجيهات 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وبدعم ومتابعة من  
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة والتي كان لها الفضل في السيطرة 
على الموقف واستمرار حرية الحركة إلى 
حـــد كبيـــر مقارنة باألوضـــاع األخرى التي 
أصبحـــت عليهـــا بعض دول العالـــم ، مثمنا 
فـــي الوقـــت ذاتـــه دور الطواقـــم الطبيـــة 
لحمايـــة  المبذولـــة  التوعويـــة  والجهـــود 
كافـــة  لـــدى  العامـــة  والســـالمة  الصحـــة 

المواطنين والمقيمين.
وفـــي معـــرض اســـتعراضه لهـــذه الجهـــود 
الوطنيـــة المكثفـــة ، أعـــرب  الحســـن عـــن 
أسفه إزاء االرتفاع الذي حدث مؤخرا في 
حـــاالت االصابـــات ، والـــذي قد يعـــزى إلى 
تراخـــي البعض فـــي االلتـــزام باإلجراءات 
فـــي  والتهـــاون  المقـــررة  االحترازيـــة 

تطبيـــق معايير التباعـــد االجتماعي ومنع 
التجمعات.

وفـــي هذا الســـياق ، أشـــاد ســـعادة رئيس 
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  العـــام  األمـــن 
الفريـــق  بتوجيهـــات  الكـــوارث  لمواجهـــة 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  معالـــي  أول 
آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة والتـــي تقضي 
بالتطبيـــق الدقيـــق والحـــازم لإلجـــراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة ومـــن بينها التشـــديد 
الوجـــه وتطبيـــق  ارتـــداء كمامـــات  علـــى 
التباعـــد االجتماعـــي وتحريـــر المخالفات 
الفورية لكل من ال يلتزم بتلك اإلجراءات 
بما يضمن تعزيز السالمة العامة والحماية 
الشـــخصية . كمـــا لفت رئيـــس اللجنة إلى 
ضـــرورة تكامـــل هـــذه الجهـــود مـــن خالل 

المواطـــن والمقيـــم فيمـــا يتعلـــق  تعـــاون 
بتلقـــي اللقـــاح المحـــدد حســـب التعليمات 
والتوصيـــات الصـــادرة عـــن الفريق الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.
فـــي  اللجنـــة  بحثـــت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
اجتماعها، عددًا من الموضوعات المدرجة 
علـــى جـــدول األعمـــال ، حيث اســـتعرض 
المصفوفـــة   ، للجنـــة  التنفيـــذي  المكتـــب 
الوطنيـــة للمخاطـــر لســـنة 2021 وكذلـــك 
خطـــط التعامـــل مـــع الطـــوارئ والمحدثة 
باعتبـــار أن دراســـة   ،  2021 لعـــام  كذلـــك 
وتحليـــل  بتحديـــد  الخاصـــة  المبـــادئ 
المخاطر وكيفية تصنيفها حسب األولوية 
، يسهم في تعزيز آليات التنسيق الوطنية 
الكـــوارث واألزمـــات  مـــن مخاطـــر  للحـــد 

واالســـتعداد  والقـــدرة  الكفـــاءة  ورفـــع   ،
والتخطيـــط إداريـــًا وميدانيـــًا للتعامل مع 

المخاطر بكافة أنواعها.
وفي هذا اإلطار ، أكد سعادة الفريق طارق 
بن حسن الحســـن أن القدرة على التعافي 
لدى الجهـــات المعنية كافـــة وتعزيزها من 
خالل االستعدادات المســـبقة والتخطيط 
مـــع المحافظـــة علـــى المرونـــة العالية في 
التعامـــل مـــع األزمـــات والحـــوادث ، تعتبر 
التـــي  األمنيـــة  االســـتراتيجية  أســـاس 

تنتهجها وزارة الداخلية.
كمـــا اطلعت اللجنة فـــي اجتماعها على ما 
قدمـــه الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنية 
للنفط والغاز فيما يخص التمرين الوطني 
لالنسكاب النفطي وتفعيل خطط الطوارئ 

الخاصة باالنســـكاب واألمن المائي والغاز 
الطبيعـــي والســـيناريو المقتـــرح فـــي هذا 
الشأن ، بعدها قدم المهندس حسين مكي 

مستشار الهيئة ايجازا حول الموضوع .
وخـــالل االجتماع ، أكد الشـــيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة وكيـــل شـــئون البلديات 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيط العمراني ، اســـتعداد البلديات 
والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  مـــع  وتكاملهـــا 
للتعامـــل مـــع كافة الطوارئ خالل موســـم 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ  االمطـــار 
للتعامل مع تجمعات المياه التي قد تنجم 
عنها وتحقيق سرعة االستجابة والكفاءة 
العاليـــة فـــي التخلـــص منهـــا والتخفيـــف 
مـــن أضرارها. وفي ســـياق متصل ، أشـــار 

الســـيد عدنان محمد فخـــرو نائب الرئيس 
التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء إلى زيادة 
عـــدد العامليـــن وفحـــص جميـــع المعـــدات 
وتوفيـــر مولـــدات احتياطيـــة والتنســـيق 
مـــع الجهـــات المختصـــة بـــوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 

في هذا الشأن.
ســـعادة  وجـــه   ، االجتمـــاع  ختـــام  وفـــي 
رئيس األمن العـــام رئيس اللجنة الوطنية 
لمواجهة الكوارث ، الشكر ألعضاء اللجنة 
، مثمنـــا جهودهـــم فـــي تعزيـــز منظومـــة 
بكافـــة  العمـــل  كفـــاءة  وزيـــادة  التنســـيق 
مجاالتـــه وأطره الحيوية ، بما يســـهم في 
تعزيـــز دور اللجنـــة للنهوض بمســـئولياتها 

الوطنية .

المنامة-وزارة الداخلية

التراخــــي سبب ارتفـــــاع حــــاالت “الكورونــــا”
ـــة ـــى الجائح ـــيطرة عل ـــي الس ـــة ف ـــادرات المملك ـــود ومب ـــتعرض جه ـــوارث” تس ـــة الك “مواجه
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وصــف عدد من البحارة ســلوك الســلطات القطرية تجــاه البحارة البحرينيين 
بغيــر اإلنســانية، وبالخارجــة عــن األعــراف وعــن الجيــرة وعالقــات حســن 

الجوار، وبالمتصادمة مع مخرجات قمة اُلعال بالرياض.

وأوضح البحارة بتصاريحهم لـ”البالد” عن 
ثقتهم الكاملة في الدولة البحرينية وفي 
مســـاعيها المخلصـــة إلعادة البحـــارة إلى 
أرض الوطن، ومعهم قواربهم وأمالكهم. 

معاملة مهينة

وقال رئيس جمعية الصيادين المحترفين 
جاســـم الجيـــران بـــأن بحـــر الخليـــج كان 
مفتوحـــا للجميـــع منـــذ بدايـــة الســـتينات 
ومن قبل، مضيًفـــا “كنت أبحر أنا ووالدي 
والكويـــت،  اإلمـــارات  حتـــى  وشـــقيقي 
فالحـــدود التـــي تجدها علـــى الخرائط لم 
يكن له وجود على األرض، نظرًا لعالقات 
الجيرة ووشـــائج القربـــى التي تربط أهل 
الخليـــج فيما بينهم، فالـــكل أخوة والرزق 
واحـــد، ولقـــد أوجد هـــذا األمـــر صداقات 

كثيرة، بعيدة عن التنافس والحسد”.
وأضاف الجيران: “بعد رســـم الحدود بين 
قطر والبحرين، تقوم الســـلطات القطرية 
بمحـــاوالت مســـتمرة للدخول فـــي المياه 

اإلقليميـــة البحرينيـــة ومحاولـــة قضمهـــا 
عـــن  البحرينييـــن  وتنفيـــر  لهـــم،  وضمهـــا 
االقتـــراب من هذه المناطـــق البحرية مرة 

أخرى”.
وأوضـــح بالقـــول: “حيـــن يقبضـــون علـــى 
بحـــار بحريني، يتم جره للســـاحل بشـــكل 
مهين، ثم يهتف البعـــض “يابو البحريني” 
حيـــث يتجمع عليـــه الناس هنالـــك وكأنه 
مخلوق من كوكب آخر، ثم يقومون بأخذ 
صيـــده مـــن األســـماك وبيعهـــا، ناهيك عن 
االعتداءات التي يتعرض لها والتي تصل 
احيانـــًا للضـــرب المبرح، وهي مشـــاهدات 
بـــأم عينـــي، ناهيـــك عـــن تعليـــق  رأيتهـــا 
البحـــارة لفتـــرة تتجـــاوز األربـــع ســـاعات 
علـــى الســـاحل، قبـــل جرجرتهـــم للدوحة، 
ومن بعدهـــا إلى دهاليز المحاكم وغيرها، 
وبتهمـــة دخـــول المياه القطرية بنســـبة ال 
تزيـــد عـــن النصـــف ميل، وبغـــرض تثبيت 
التهمـــة على البحـــارة البحرينيين، ال أكثر 

وال أقل”.

وأردف “أن هـــذه المشـــاهدات هـــي ألكثر 
مـــن 13 بحرينيـــا كانـــوا علـــى متـــن ثالثة 
بوانيـــش، فـــي بدايـــة شـــهر يونيـــو 2011 
تحديـــدًا، ولقـــد تعرضـــوا جميعـــًا خـــالل 
فترة السجن والتي تجاوزت ثالثة شهور 

ونصف لمعاملة مهينة، غير مبررة”.
وعن الوضع الراهن، علق الجيران بالقول 
“نتأمـــل بعـــودة اللحمة الخليجية لســـابق 
عهدها، ونتأمل أيضًا بأن تعود الســـلطات 
القطريـــة إلى رشـــدها وتتوقـــف عن هذه 
والعدوانيـــة  االســـتفزازية  الممارســـات 

والتي لن تؤتي بكل األحوال ثمارًا”.

وسائل همجية

مـــن جهتـــه، قـــال نائـــب رئيـــس الجمعيـــة 
عبـــد األمير المغني بأن هنالـــك أمال كبيرا 

بمخرجـــات قمة الُعـــال ألن تحلحل األزمة 
الراهنة والتي تفتعلها السلطات القطرية، 
وبـــأن تعود األوضاع فـــي البحر كما كانت 
عليـــه بالســـابق، وأن ال تحتكـــر عمليـــات 

الصيد على دولة دون األخرى.
وأضاف: “تصرفات السلطات القطرية مع 
بحارة البحرين غير إنسانية، وهي قديمة 
ترجـــع إلى العام 2010 وال تتناســـب معنا 
بحـــارة  وهنالـــك  كمواطنيـــن خليجييـــن، 
بحرينييـــن اضطـــروا لبيـــع أمالكهـــم لكي 
يسددوا الغرامات التي تفرضها السلطات 
القطريـــة عليهـــم والتـــي تتجـــاوز ببعـــض 

الحاالت الخمسة آالف دينار”.
وتابـــع المغنـــي: “فـــي حـــاالت كثيـــرة، تم 
جـــر الســـفن والقـــوارب البحرينيـــة فـــوق 
أدت  همجيـــة،  بطريقـــة  القطـــري  البـــر 

أحيانـــا لحدوث تلفيات بهـــا، وبمحركاتها، 
وتصادمهـــا مـــع قـــوارب أخرى، وهـــو أمر 
يتحمـــل كلفتـــه البحار البحرينـــي لوحده، 
دون أدنى تحمل مســـؤولية من السلطات 
القطريـــة، ناهيـــك عن بقاء هـــذه القوارب 
يتســـبب  مـــا  طويلـــة،  لفتـــرات  هنالـــك 
بالضـــرر البالغ لها بســـبب أشـــعة الشـــمس 
والمتغيـــرات الجوية األخرى، وذات األمر 

بالنسبة لمعدات الصيد”.
وزاد: “لقـــد رفعنـــا على إثر ذلـــك، تظلمات 
عديـــدة لحكومتنـــا، والتـــي بذلـــت جهودا 
المختصـــة  الدولـــة  وزارات  عبـــر  كبيـــرة 
وممثلـــي الجمعيـــات الحقوقيـــة لحلحلـــة 

هذه األمور”.
الحقوقيـــون  قـــام  “ولقـــد   : وأردف 
البحرينيـــون بزيـــارة قطر حينهـــا، وقابلوا 

بعـــض  وزاروا  هنالـــك،  المســـؤولين 
عـــادل  مثـــل  البحرينييـــن  المســـاجين 
الطويـــل، أما محمد حيان الذي استشـــهد 
بالبحر، بعد تصادم الطراد األمني القطري 
مع قاربه، ليقذف بالماء، ثم وجدوا جثته 

بعد يومين على الساحل القطري”. 

انتهاك وتعسف

وفـــي ذات الســـياق، قـــال البحـــار عـــادل 
الطويل بأن اإلجراءات القطرية التعسفية 
تجـــاه البحرينييـــن هـــي ذاتها منـــذ قرابة 
العشـــر ســـنوات لم تتغير، خصوصـــًا فيما 
يتعلق باستخدام الرصاص الحي، وإهانة 
البحارة، ورمي الطراريد البحرينية تحت 
أشـــعة الشـــمس لفترات طويلة تصل إلى 

السبعة شهور.
واختتـــم الطويـــل “بـــأن انقطـــاع البحـــار 
حبيـــب عباس عـــن أهله لفتـــرات طويلة، 
دون أن يتصـــل بهـــم، أو يعرفـــوا أخبـــاره، 
انتهاك صارخ لحقوق اإلنســـان، وترســـيخ 
لممارســـات الســـلطات القطرية التعسفية 
مـــع أبنـــاء البحرين، ومن الضـــرورة وقف 
هـــذه التجـــاوزات بشـــكل نهائـــي، ووضـــع 
النقـــاط علـــى الحروف، ألن مـــا يحدث به 
ضـــرر علـــى البحـــارة وعوائلهـــم والوطـــن 

ككل”.

ــررة ــب ــر م ــي ــة غ ــزازيـ ــفـ ــتـ ــات االسـ ــارسـ ــمـ ــمـ ــي حــكــومــتــنــا... والـ ــة فـ ــق ــا ث ــن ــدي ل

بحارة محترفون لـ “^”: التعسف القطري تجاهنا يجب وقفه بشكل نهائي

عادل الطويلعبداألمير المغني المغني متحدثا للبالد

إبراهيم النهام

كشفت إحصائية رسمية لبلدية المحرق 
عـــن بلوغ مصروفـــات البلدية خالل 10 
ســـنوات لصالـــح خدمـــة توفيـــر أكياس 
القمامـــة - التـــي تعـــد خدمـــة مجانيـــة 
للمواطنيـــن - حوالـــي  الدولـــة  توفرهـــا 

مليون و126 ألف دينار.
وأظهرت اإلحصائية أن البلدية رصدت 
مبلـــغ 357 ألفـــا و154 دينـــارا كميزانيـــة 
تقديريـــة لهـــذه الخدمة للســـنة الجارية 
والعـــام المقبـــل، ليغـــدو بذلـــك إجمالـــي 
مصروفات أكيـــاس القمامـــة للفترة من 
2011 وحتـــى 2022، مليونـــا و483 ألفا 

و154 دينارا.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس بلدي 
المحرق غـــازي المرباطي إن التأمل في 
حجـــم المصروفات الكبيـــر على أكياس 
مآلهـــا إلى الرمـــي في مدافـــن النفايات، 
بتعزيـــز  التوعيـــة  أهميـــة  إلـــى  يدعـــو 

كفاءة اســـتخدام هذه األكياس من قبل 
المستحقين.

ولفت إلى أن هذه اإلحصائية اقتصرت 
علـــى بلديـــة المحرق فقـــط والتي تضم 
حوالي 23 ألف مستحق، وعليه فإن تم 
احتســـاب مصروفات بقية المحافظات 
ســـيتبين أن مصروفـــات هـــذه األكياس 

تصل إلى الماليين.
وقـــال إن علـــى المواطنيـــن المنتفعيـــن 
من هذه الخدمـــة أن يقدروا حجم هذه 
المصروفـــات، وأن يحافظوا على الرزم 
علـــى  العمـــل  وعـــدم  يأخذونهـــا،  التـــي 
تبذيرها أو اســـتخدامها في غير األمور 
المخصصـــة لها، بما يســـاهم فـــي توفير 

هذه المبالغ.
وأردف أن تعاون المواطنين في توفير 
هذه المبالغ سيســـاهم في استثمار هذه 
المبالـــغ في إنشـــاء وتطويـــر المزيد من 
المشاريع الخدمية، بما يعود بالنفع على 

جميع أبناء المحافظة والمملكة ككل.

مليون دينار مصروفات بلدية المحرق ألكياس القمامة في 10 سنوات مواطن لـ “^”:21 سنة وأنا وعائلتي نعيش في غرفة بجوار “الحمام”
ــت الـــعـــمـــر ــ ــي ــ ــى ب ــ ــل ــ ــا الــــحــــصــــول ع ــعـ ــيـ ــمـ ــا جـ ــنـ ــمـ ــلـ حـ

“منـــذ ســـنة، وأنـــا أنتظـــر اتصـــاال 
لتنبئنـــي  اإلســـكان،  وزارة  مـــن 
بالموافقـــة على طلبي اإلســـكاني 
للحصـــول على بيت العمـــر، الذي 
انتظرتـــه ومازلت أنتظره منذ 21 
عامـــا، وبعدمـــا تكدســـت ألعـــوام 
أنـــا وزوجتـــي وأوالدي في غرفة 
مثل علبة ســـردين “عفنة”، وعلى 
الرغم من كل هذا األلم واالنتظار، 
فأنـــا ال أفـــّوت أي أتصـــال، بل أرد 
علـــى جميع االتصاالت وأنا أحلم، 
بأن الـــوزارة ســـتتصل، وأنها ربما 
غّيرت رقمهـــا، فالبد أن أرد حتى 
ال يذهـــب بيـــت العمـــر منـــي ومن 

أبنائـــي، الذين كانوا أطفاال عندما 
قدمـــت الطلـــب، وهـــم االن أنهوا 
دراســـاتهم الجامعيـــة والثانويـــة، 
مازالـــوا  ولألســـف  ولكنهـــم 
يتكدســـون في نفس الغرفة التي 

أصبحت متهالكة”.
بحـــزن وألـــم يشـــكو المواطن “م، 
ع” حرمانـــه مـــن الحصـــول علـــى 
بيـــت العمـــر فـــي إســـكان الرملي 
على الرغم من إدراج طلبه منذ 3 
أعوام للدراســـة والتدقيق بوزارة 
لهـــا وأن  والتـــي ســـبق  اإلســـكان 
زارتـــه فـــي غرفتـــه التي يســـكنها 

والتي ال تصلح للسكن.
ويقـــول المواطن إنـــه ينتظر بيت 
العمـــر منذ 21 ســـنة متواصلة، إذ 

إنـــه قـــدم طلبه منـــذ عـــام 2001، 
شـــاكيا في نفس الوقـــت حرمانه 
فـــي  بيـــت  علـــى  الحصـــول  مـــن 
إســـكان الرملـــي عندما تـــم توزيع 
مـــن  الرغـــم  “علـــى  الوحـــدات، 
الوضـــع المزري الـــذي أعيش فيه 
أنـــا وعائلتـــي، مما يجعلنـــي حالة 
خاصـــة والبد من النظـــر لظروفها 
مـــن قبـــل مـــن يتابعـــون الطلبات 

االسكانية في الوزارة”.
ويضيـــف لقد تعبت أنـــا وأطفالي 
مرضـــت  ولقـــد  وزوجتـــي،   7 الــــ 
مـــن الحالـــة غيـــر الصحيـــة التـــي 
أعيشـــها ويعيشها أبنائي الشباب، 
وأصبحت أســـتحي منهم، ألني ال 
أجـــد ردا لوضعهـــم البائـــس، وهم 

يتكدســـون وينامـــون فـــي غرفـــة 
وإلـــى جوارنـــا دورة ميـــاه يتيمة 
نتقاســـمها نحن الـ 9، كما نتقاســـم 

“رائحة” المجاري منذ 21 سنة.
راجعـــت  لقـــد  بالقـــول،  ويختتـــم 
كثيـــرا المعنييـــن، وقدمت العديد 
مـــن الطلبـــات للنظـــر إلـــى حالتنا، 
وطلبـــت مقابلـــة الوزيـــر، ولكن ال 
أحـــد يكلف نفســـه بالـــرد، ويقول 
بطلبـــي  تقدمـــت  لقـــد  مســـتغربا، 
االخير منذ ســـنة، ولكـــن يبدو أنه 
أخذ دوره في سلة المهمالت ولم 
يتصـــل أي مســـؤول من الـــوزارة 

بنا.

البيانات لدى المحرر

سيدعلي المحافظة

بدور المالكي
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