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äGQGRƒ∏d á«dÉªdG äÉaô°üà∏d IójóL §HGƒ°V
äÉYôÑàdGh íæªdG »≤∏J •hô°ûH GQGôb Qó°üj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

¿GôjEG »``a áeRCG ôéØj äGQó``îªdG »``WÉ©àH »fÉMhQ ΩÉ``¡JG

 øe Ö°SÉëæ°S :ÉμjôeCG
 ¢†jƒ≤J  ¿ƒ```dhÉ`ë`j
á```jOƒ`©`°ù`dG ø````eCG
 á«μjôeC’G á«LQÉîdG âfGOCG :âf.á«Hô©dG
 ≈∏Y Iô``̀«``̀NC’G Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG ä’hÉ``̀ë``̀e ¢``ù``eCG
 Ωƒé¡dG  ä’hÉëe  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,¢VÉjôdG

.ø««fóªdG ±ó¡à°ùJ ájOƒ©°ùdG ≈∏Y
 óYÉ°ùæ°S{  :á«μjôeC’G  á«LQÉîdG  âdÉbh
 ¿ƒ`̀dhÉ`̀ë`̀j  ø`̀e  ó`̀°`̀V  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  Éæàμjô°T
 ≈∏Y  πª©æ°S{  :â``̀aOQCGh  ,zÉ¡æeCG  ±Gó¡à°SG
 QGô≤à°S’G  ¢†jƒ≤J  ¿ƒdhÉëj  øe  áÑ°SÉëe

.zájOƒ©°ùdÉH
 Ωƒé¡dG  ä’hÉëe  ¿CG  ø£æ°TGh  äócCGh
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ™``̀e ¢`̀VQÉ`̀©`̀à`̀J á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y

.»dhódG
 á```jƒ```é```dG  äÉ`````̀YÉ`````̀aó`````̀dG  ¿CG  ô````̀cò````̀j
 ÉNhQÉ°U  âÑ°ùdG  Ωƒj  â°VôàYG ájOƒ©°ùdG
 .¢VÉjôdG  √ÉéJ  »KƒëdG  äÉ«°û«∏e  ¬à≤∏WCG
 øª«dG  »`̀a  á«Yô°ûdG  º``̀YO  ∞`̀dÉ`̀ë`̀J  ø`̀ ∏`̀ YCGh
 ¬`̀à`̀≤`̀∏`̀WCG …ƒ```L ±ó```g ô`̀«`̀eó`̀Jh ¢``VGô``à``YG

.¢VÉjôdG áæjóe √ÉéJÉH »KƒëdG äÉ«°û«∏e
 Ωƒ«H  É¡∏Ñb  ø`̀∏`̀YCG  ó`̀b  ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG  ¿É``̀ch
 âdhÉM  ø«à«HÉgQEG  ø«à«∏ªY  •ÉÑMEG  É°†jCG
 ¬fCG í°VhCGh ,Éªgò«ØæJ á«KƒëdG äÉ«°û«∏ªdG
 ïîØe  »KƒM  ¥QhR  ô«eóJh  ¢VGôàYG  ºJ
 ô«eóJ  ≈dEG  QÉ°TCG  Éªc  ,ôªMC’G  ôëÑdG  ÜƒæL
 ƒëf  á¡éàe  âfÉc  áîîØe  á«KƒM  Iô`̀FÉ`̀W

.ájOƒ©°ùdG

 »∏Y  »fGôjE’G  ¿ƒjõØ∏àdGh  á`̀YGPE’G  áÄ«g  ôjóe  QòàYG
 á«Ø∏N  ≈∏Y  »fÉMhQ  ø°ùM  OÓÑdG  ¢ù«Fôd  ¢ùeCG  …ôμ°ùY
 Ée  ,ô°TÉÑe  AÉ≤d  »a  äGQóîªdG  »WÉ©àH  ¬d  øjO  πLQ  ΩÉ¡JG

.¿ƒjõØ∏àdG ó°V á«°†b ™aôH ójó¡àdG ≈dEG »fÉMhQ ™aO
 Qòà©f{ :»fGôjE’G ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G áÄ«g ôjóe ∫Ébh
 ø°ùM  ó«°ùdG  ΩôàëªdG  ¢ù«FôdGh  ¿ƒjõØ∏àdG  …ógÉ°ûªd
 ó`̀MC’  áHƒ°ùëe  ô«Z  äÉëjô°üJ  ø`̀e  Qó°U  ÉªY  »`̀fÉ`̀MhQ

.zÉæà°TÉ°T ≈∏Y ±ƒ«°†dG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  »``̀fÉ``̀MhQ Öàμe ø`̀ ∏`̀ YCG  ≥`̀HÉ`̀°`̀S  â``̀bh »``̀ah
 áª¡àH  »eƒμëdG  ¿ƒjõØ∏àdG  IÉ°VÉ≤e  Ωõà©j  ¬fCG  á«fƒfÉ≤dG

.zô«¡°ûàdG{

 áÄ«g  ƒ°†Y »`̀LQõ`̀H  ¿É¡L ó`̀ª`̀MCG  ø`̀jó`̀dG  π`̀LQ  º`̀YRh
 »fÉMhQ  ¿CG  »eÓ°SE’G  ôμØdGh  áaÉ≤ãdG  ó¡©e  »a  ¢ùjQóàdG
 ∫hDƒ°ùªdG  ¢ù∏éj  ÉªHQ{  :ÓFÉb  OÓÑdG  πcÉ°ûªH  ºà¡e  ô«Z
 ’h √OÓH »a π°üëj Ée ÓgÉéàe óbƒªdG ÖfÉéH ¬dõæe »a

 .zAGQRƒdG ™e π°UGƒàj
 zóbƒªdG  ÖfÉéH  ¢Sƒ∏édG{  í∏£°üe  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ°ûoj

.äGQóîªdG »WÉ©àe ≈∏Y ád’ó∏d ¿GôjEG »a Ωóîà°ùj
 á````̀YGPE’G á`̀Ä`̀«`̀g »```̀fGô```̀jE’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö`̀à`̀μ`̀e Ö``̀dÉ``̀Wh
 áfÉgEÉH  á°ù°SDƒªdG  Éª¡àe  ,í«°VƒJ  ºjó≤àH  ¿ƒjõØ∏àdGh
 øe É¡°ù«FQ ∫õ©jh ø«©j á°ù°SDƒe »gh ,»fÉMhQ ¢ù«FôdG

.»ÄæeÉN »∏Y á«fGôjE’G IQƒã∏d ≈∏YC’G ó°TôªdG πÑb

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG
 ó¡©dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 ≈∏Y  ô¶ëj  GQGô`̀b  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 íæªdG ∫ƒÑb á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG
 á«æ«©dG hCG ájó≤ædG äÉÑ¡dG hCG äÉYôÑàdG hCG
 ’EG ,QÉæjO ∞dCG øjô°ûY øY É¡àª«b π≤J »àdG
 á«eƒμëdG á¡édG ¢ù«FQ hCG ôjRƒdG á≤aGƒªH

.á«æ©ªdG
 áæé∏dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG Öéj Éªc
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG
 áëæªdG  áª«b  â¨∏H  ≈àe  »dÉªdG  ¿RGƒàdGh
 ∞`̀dCG  øjô°ûY  ≠∏Ñe  áÑ¡dG  hCG  ´ô`̀Ñ`̀à`̀dG  hCG
 ,QÉæjO  ∞dCG  áFÉª°ùªN  ≈°übCG  óëHh  QÉæjO
 ¢ù∏ée  á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  Öéj  Éªc
 äÉÑ¡dGh  äÉYôÑàdGh  íæªdG  ¿CÉ°ûH  AGQRƒdG
.QÉæjO ∞dCG áFÉª°ùªN É¡àª«b RhÉéàJ »àdG

:»JCÉj Éªc QGô≤dG ¢üf AÉLh
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

 2021 áæ°ùd (5) ºbQ QGôb AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ºbQ  QGô≤dG  øe  øjô°û©dG  IOÉªdG  ∫GóÑà°SÉH
 äÉaô°üàdG  §HGƒ°†H  2012  áæ°ùd  (25)
 AÉL á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒ∏d á«dÉªdG

:¬«a
(1) IOÉªdG

 øe  øjô°û©dG  IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üæH  ∫óÑà°ùoj
 §HGƒ°†H  2012  áæ°ùd  (25)  º`̀bQ  QGô≤dG
 äÉ¡édGh  äGQGRƒ`̀∏`̀ d  á«dÉªdG  äÉaô°üàdG
 ™«ªL ≈∏Y ô¶ëoj{ :»JB’G ¢üædG á«eƒμëdG
 íæªdG ∫ƒÑb á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG
 á«æ«©dG hCG ájó≤ædG äÉÑ¡dG hCG äÉYôÑàdG hCG
 …C’h  ,É`̀¡`̀LQÉ`̀N  hCG  áμ∏ªªdG  π``̀NGO  ø``e-
 øjô°ûY  øY  É¡àª«b  π≤J  »àdG  -¿Éc  ¢VôZ
 hCG ôjRƒdG á≤aGƒªH ’EG ,»æjôëH QÉæjO ∞dCG

.á«æ©ªdG á«eƒμëdG á¡édG ¢ù«FQ
 áæé∏dG  á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  Öéjh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG
 áëæªdG  áª«b  â¨∏H  ≈àe  »dÉªdG  ¿RGƒàdGh

 Qƒ`̀cò`̀ª`̀dG  ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀dG  á`̀Ñ`̀¡`̀dG  hCG  ´ô`̀Ñ`̀à`̀ dG  hCG
 áFÉª°ùªN  ≈°übCG  óëHh  á≤HÉ°ùdG  Iô≤ØdÉH
 ≥«°ùæàdG  ó©H  ∂`̀dPh  ,»æjôëH  QÉæjO  ∞`̀dCG
 Ö°ùëH  á«∏NGódGh  á«LQÉîdG  »JQGRh  ™e
 Éªc  ,áÑ¡dG  hCG  ´ôÑàdG  hCG  áëæªdG  Qó°üe
 ¢ù∏ée  á`̀≤`̀ aGƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  Ö`̀é`̀j
 äÉÑ¡dGh  äÉYôÑàdGh  íæªdG  ¿CÉ°ûH  AGQRƒdG
 QÉæjO  ∞dCG  áFÉª°ùªN  É¡àª«b  RhÉéàJ  »àdG

.»æjôëH
 íFGƒ∏dGh  ø«fGƒ≤dG  IÉYGôªH  ¬∏c  ∂dPh
 ójóëJ  ¿CÉ°T  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  äGQGô`̀≤`̀dGh
 ∫ƒÑb  ≈∏Y  É¡à≤aGƒe  ÖéJ  »àdG  äÉ£∏°ùdG

.zäÉÑ¡dGh äÉYôÑàdGh íæªdG
(2) IOÉªdG

 äÉ¡édG  AÉ°SDhQh  AGQRƒ`̀dG  ™«ªL  ≈∏Y
 ΩÉμMCG  ò«ØæJ -¬°üîj Éª«a wπc- á«eƒμëdG
 »dÉàdG  Ωƒ«dG  øe  ¬H  πª©ojh  ,QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g

.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉàd
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 ΩGó`̀ î`̀ à`̀ °`̀ S’G õ`̀«`̀é`̀J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG
OQƒØ°ùcCG-Éμ«æjRGôà°SCG ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG
 ¢ùeCG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  â≤aGh
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG (ó∏«°û«aƒc) ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G ≈∏Y
 á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH (Éμ«æjRGôà°SCG) ácô°T ¬éàæJ …òdG (19-ó«aƒc)
 á©æ°üªdG  ácô°ûdG  ΩGô«°S  ó¡©e  »a  ¬©«æ°üJ  ºàj  …ò`̀dGh  ,OQƒØ°ùcCG
 »àdG  ∫hó`̀dG  áªFÉb  ≈dEG  øjôëÑdG  º°†æàd  ,óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  »a  ìÉ≤∏d
 á°Vô©ªdG  äÉÄØ∏d  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°SÓd  ìÉ≤∏dG  Gòg  ΩGóîà°SG  äRÉ`̀LCG
 ø°ùdG  QÉÑc  øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉØYÉ°†ªH  áHÉ°UEÓd  ôÑcCG  πμ°ûH
 IQGRh  ÉgOóëJ  »àdG  iôNC’G  äÉÄØdGh  áæeõªdG  ¢VGôeC’G  ÜÉë°UCGh
 ßØëj  ÉªHh  ,¢Shô«Ø∏d  IOÉ°†ªdG  äÉMÉ≤∏dG  ô«aƒJ  ±ó¡H  ;áë°üdG

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc áeÓ°Sh áë°U
 º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG É¡H âeÉb »àdG á°SGQódG ≈∏Y AÉæH ∂dP AÉL
 áÄ«¡dÉH ájôjô°ùdG çÉëHC’G áæéd ácQÉ°ûªH á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG
 »àdG äÉeƒ∏©ªdG Aƒ°V ≈∏Y ∂dPh ,áë°üdG IQGRƒH äÉª«©£àdG áæédh
 äÉ°SGQódG èFÉàf ∫ƒM (Éμ«æjRGôà°SCG) ácô°T øe áÄ«¡dG É¡«∏Y â∏°üM
 äÉeƒ∏©eh áYÉæªdG èFÉàfh ,¿Gó∏H IóY »a âjôLCG »àdG ìÉ≤∏dG ≈∏Y
 ≥aGƒàJ ™«æ°üàdG á«∏ªY ¿CG äÉÑKE’ ΩGô«°S ó¡©e Égôah »àdG ™«æ°üàdG
 ìÉ≤∏dG ™«æ°üJ ¢ü«NôJ ≈∏Y ó¡©ªdG π°üM PEG  ,á«dhódG ô«jÉ©ªdG ™e
 á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH Éμ«æjRGôà°SCG) áéàæªdG ácô°ûdG πÑb øe óæ¡dG »a

.(OQƒØ°ùcCG
(3¢U π«°UÉØàdG)

 øe óëj º``«©£àdG :»``fÉ£ë≤dG
√QÉ°ûàfG ™``æªjh zÉfhQƒc{ Qƒ``ëJ

 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG  ó`̀cCG
 ≈`̀ Ø`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dÉ`̀ H á```̀jó```̀©```̀ª```̀dG
 ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG ƒ`̀°`̀†`̀Y …ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀©`̀ dG
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »`̀ Ñ`̀£`̀ dG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 Ωó`̀≤`̀ª`̀dG É```̀fhQƒ```̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ d
 ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ±É`̀æ`̀e  Ö«ÑW
 π«°†ØJh  ìÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  ò```̀NCG  Ωó``̀Y
 ≥jôW ø`̀Y á`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M
 √ô°TÉÑe  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G
 AÉHƒdG QGôªà°SG RôHCGh ºgCG øe
 ±É°VCGh   .¢Shô«ØdG  QƒëJh
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ø``̀e  ¿CG  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG

 Ö°ùëH  ìÉ≤∏dG  äÉYôL  ∫É`̀ª`̀cEG  Ωó`̀Y  ƒg  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«a  QƒëJ
 ¿hÉ¡àdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,Ió`̀MGh  áYôéH  AÉØàc’Gh  Qô≤ªdG  óYƒªdG
 πÑb ìÉ≤∏dG øe ø«àYôédG òNCG ó©H á«Ñ£dG äGRGôàM’G ≥«Ñ£J ΩóYh
 …ODƒJ  »àdG  ÜÉÑ°SC’G  øe  É°†jCG  »g  á«YÉªédG  áYÉæªdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG

.™jô°S πμ°ûH √QÉ°ûàfGh ¢Shô«ØdG QƒëªJ ≈dEG
 Gô°üæY  ¿É°ùfE’G  øe  π©éJ  ÜÉÑ°SCG  Ió`̀Y  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 √QÉ°ûàfGh z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QƒëJ »a GóYÉ°ùe

.»ªdÉY AÉHƒc √QGôªà°SGh
 ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØ∏d  ≥Ñ°Sh
 hCG IójóédG ádÓ°ùdÉH äÉHÉ°UEG …CG ó°UôJ ºd øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ø∏YCG
 Égó°Uôd  Iôªà°ùe  ™ÑààdGh  ó°UôàdG  á«∏ªY  ¿CGh  ¢Shô«Ø∏d  IQƒëàªdG

.É¡æY ∞°ûμ∏d á«FÉbƒdG äGAGôLE’Gh äGRGôàM’G á∏°UGƒe ™e
 Gô°üæY  ¿É°ùfE’G  øe  π©éJ  ÜÉÑ°SCG  Ió`̀Y  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 √QÉ°ûàfGh z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QƒëJ »a GóYÉ°ùe

.»ªdÉY AÉHƒc √QGôªà°SGh
(2¢U π«°UÉØàdG)

É°ùfôa »a ΩÉ©dG π≤ædG πFÉ°Sh »a ∞JÉ¡dG »a åjóëdG hCG ΩÓμdG ´ƒæªe
 ≈°ûØJ øe óë∏d ádhÉëe »a
 óéà°ùªdG  É``̀ fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀ a
 á«æWƒdG  á«ªjOÉcC’G â°UhCG
 …OÉ`̀ Ø`̀ à`̀ H É``°``ù``fô``a »```̀a Ö`̀£`̀ ∏`̀ d
 ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG ô`̀Ñ`̀Y çó`̀ë`̀à`̀ dG ™``æ``eh
 πFÉ°Sh  »`̀a  ÉeƒªY  º∏μàdG  hCG
 äÉ°ù«HƒJC’G  ,∑ôà°ûªdG  π≤ædG
 ™`̀°`̀Vh ™```̀e ≈``̀à``̀M ,hô```̀à```̀ª```̀dGh
 á«ªjOÉcC’G  â°†aQ  Éªc ,áeÉªμdG
 øY  »∏îàdÉH  Ió`̀jó`̀L  á«°UƒJ
 ™`̀æ`̀°`̀ü`̀dG á``̀jhó``̀«``̀dG äÉ``eÉ``ª``μ``dG
 øe  ä’Ó`̀°`̀S  QÉ°ûàfG  á¡LGƒªH
 ≈∏Y IQó``̀b ô`̀ã`̀cCG z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{

.»°ûØàdG
 ó©H á«ªjOÉcC’G ¢†aQ AÉLh

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øe  äÉ«°UƒJ

 ô``̀jRh É```̀YO ,á``̀eÉ``̀©``̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d

 ¬`̀«`̀«`̀Ø`̀«`̀dhCG »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ø««°ùfôØdG ÉgôKCG  ≈∏Y  ¿Gô`̀«`̀a

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ø``̀Y ∞``bƒ``à``dG ≈````dEG

 ó©H  ™æ°üdG  ájhó«dG  äÉeÉªμdG

 ájÉªM  ô`̀aƒ`̀J  ’  É``̀¡``̀fCG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀YG
 äÉeÉªμdG  ¿CÉ`̀°`̀T  É¡fCÉ°T  ,á«aÉc

.¢TÉª≤dG øe áYƒæ°üªdG
 »a  Ö£dG  á«ªjOÉcCG  âdÉbh
 äÉeÉªμdG  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀a{  ¿EG  É¡fÉ«H
 øμJ  ºd  áeÉ©dG  øe  áeóîà°ùªdG
 É¡fCG  ÉªdÉW ∂«μ°ûJ ™°Vƒe Éeƒj
 ,záë«ë°üdG  IQƒ°üdÉH  ™°VƒJ
 ßaÉëdG  á«ªjOÉcC’G  âØ°Uh  Éªc
 ø`̀«`̀H á`̀ aÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀c ø``̀jô``̀à``̀e ≈``̀∏``̀Y
 ó`̀YÉ`̀Ñ`̀J AGô```̀LEÉ```̀c ø`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 ∫ƒÑ≤e  ìGô`̀à`̀bG  ¬fCÉH  »YÉªàLG
 ≥«Ñ£à∏d  πHÉb  ô«Z  ¬æμd  Éjô¶f
 ¬à∏≤f  É`̀ª`̀d  É`̀≤`̀ah  ∂```dPh ,É`̀«`̀∏`̀ª`̀Y

.zájQÉÑNE’G ø«©dG{

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  »`̀a  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ≥``̀aGh
 ídÉ°üdG  »∏Y  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á°SÉFôH
 á≤aGƒªdÉH  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  áæéd  á«°UƒJ  ≈∏Y
 ,»°VÉjôdG  ±GôàM’G  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ≈∏Y
 ¿ƒfÉb  ≥ah  ,á°VÉjôdÉH  AÉ≤JQ’G  ≈dEG  ±ó¡j  …òdG
 ¢üîj Éª«a  ø««°VÉjôdGh á°VÉjôdÉH  ºà¡j πeÉμàe

.»°VÉjôdG ±GôàM’G
 ¢ù∏éªH  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  áæéd  äó``̀cCGh
 ¢Vƒ¡ædG »a º¡°ù«°S ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CG iQƒ°ûdG
 √ô`̀«`̀KCÉ`̀J ¬``̀ dh ,¬`̀©`̀jƒ`̀æ`̀Jh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’É`̀H

 Éªc  ,áμ∏ªªdG  »a  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  ≈∏Y  »HÉéjE’G
 ºàëoJ 2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG áμ∏ªe ájDhQ ¿CG

.áYÉæ°U ≈dEG á°VÉjôdG πjƒëJ
 øªjCG  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  ócCGh
 IQGRƒ`̀dG  øe  ÉMôà≤e  ∑Éæg  ¿CG ójDƒªdG  ≥«aƒJ  øH
 ≈∏Y  õcôJ  á°VÉjô∏d  áeÉY  á∏≤à°ùe  áÄ«g  AÉ°ûfE’
 äÉÄ«¡dGh  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  äGOÉ`̀ë`̀JÓ`̀d  ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀à`̀dG
 áHÉbôdGh  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ∫Éée  »a  á∏eÉ©dG
 ≈dEG  »°VÉjôdG  ´É£≤dG  π≤æd  äGƒ£îdG  á`̀°`̀SGQOh
 .ºdÉ©dG ∫hO »bÉHh á≤«≤°ûdG  ∫hódG »a ±GôàM’G
 QhO  øe  ∫ƒëàdG  ƒg  IQGRƒ``̀dG  QhO  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 õ«côàdG  É°†jCGh  ,´É£≤∏d  º¶æªdG  ≈`̀ dEG  π¨°ûªdG

 ™e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G ≈`̀∏`̀Y
 äÓjó©àdG  ™°Vh  »a  iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  »°ù∏ée
 á°ù∏éH  ¬`̀à`̀∏`̀NGó`̀e  ∫Ó```̀N  ô```̀ cPh  .á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 πjƒëJ  ≈∏Y  OÉf  …CG  QÉÑLEG  ºàj  ød  ¬`̀fCG  ¢ù∏éªdG
 ôÑà©J  á`̀jó`̀fC’G  ¿CGh  ,ácô°T  ≈`̀dEG  »fƒfÉ≤dG  ¬∏μ°T
 á«eƒª©dG É¡à«©ªL óæY É¡JGQGôbh á∏≤à°ùe äÉÄ«g
 Iô«¨°üdG ájófC’G ¿CG  Éë°Vƒe ,É¡JGQGOEG  ¢ùdÉéeh
 Iô«ÑμdG ájófC’G øe π°†aCG ¢ShQóe »dÉe ™°Vh »a
 øe  ôãcCG  áë«ë°U  á«æa  IQGOEG  á«dÉªdG  É`̀¡`̀JGQGOEGh

.Iô«ÑμdG ájófC’G
(7¢U π«°UÉØàdG)

»°VÉjôdG ±Gô``àM’G ¿ƒfÉb ≈``∏Y ≥aGƒj iQƒ``°ûdG ¢ù∏ée
OÉ°üàb’G ºYO »a º¡°ùjh áYÉæ°U ≈dEG á``°VÉjôdG ∫ƒëj  ¿ƒfÉ≤dG

.»fÉ£ë≤dG ±Éæe .O |

.»fÉMhQ ø°ùM |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 øe  áæ t°ùdG  π`̀gCG  ø«H  Ö°†¨dG  øe  ádÉM  Oƒ°ùJ
 ó©H  ∂``dPh  ,á`̀«`̀fGô`̀jE’G  zô¡°ûfGôjEG{  áæjóe  ¿Éμ°S
 º¡d  óé°ùe  ÖjôîJ  ≈∏Y  áæjóªdG  äÉ£∏°S  ΩGó``̀bEG
 »a  á«æeC’G  äGƒ≤dG  ∫ƒNO  øY  Ó°†a  ,AÉ°ûfE’G  ó«b
 ø«éàëe  ∫ÉªY  ™`̀e  ájQÉædG  Iô`̀«`̀YC’É`̀H  äÉcÉÑà°TG

 á«∏bCG  øe  ¿ƒ«fGôjEG  AÉ£°ûf  ∫hGó`̀Jh  .áæjóªdG  »a
 π°UGƒàdG  äÉ°üæe  ôÑY  ƒjó«a  ™WÉ≤e  ¢Tƒ∏ÑdG
 ó©H AÉ°ûfE’G ó«b óé°ùe QÉKBG  É¡fEG  GƒdÉb »YÉªàL’G
 á¶aÉëe  »a  á«fGôjE’G  äÉ£∏°ùdG  πÑb  øe  ¬ÑjôîJ

 .OÓÑdG »bô°T ÜƒæL ¿Éà°ù°Tƒ∏Hh ¿Éà°ù«°S

 ó``©H  á``«fGôjEG  á``«æ°S  á``æ`jó`e  »```a  ô```Jƒ`J
ø«æWGƒe ≈``∏Y QÉf ¥ÓWEGh ó``é°ùe zÖ``jôîJ{

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
 äƒe  øe  É«æjôëH  ÉHÉ°T  á«¡dE’G  ájÉæ©dG  äò≤fCG
 áØbƒàe á©aGQ πØ°SCG ¬JQÉ«°S äô°ûëfG ¿CG ó©H ≥≤ëe
 ´QÉ°ûH  áfÉ«°üdG  ∫É`̀ª`̀YC’  ¢ü°üîªdG  É¡fÉμe  »`̀a
 ´ÉaódÉH  áfÉ©à°S’G  ºJh  ,¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 âdƒëJ  »àdG  IQÉ«°ùdG  øe  ÜÉ°ûdG  ¢ü«∏îàd  »fóªdG
 çOÉëdG øY èàf Éª«a ,çOÉëdG AGôL IOôN á©£b ≈dEG
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ábôØàe  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEÉ`̀H  ÜÉ°ûdG  á`̀HÉ`̀°`̀UEG

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àd á©aGôdG ¢Vô©J
 ΩÉbh IóéædG áWô°T äô°†M çOÉëdG ´ƒbh Qƒah
 ,äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàd  IQÉ«°ùdG  áMGREÉH  ÉgOGôaCG
 áaô©ªd  ≥«≤ëàdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  âëàa  Égó©Hh

.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

á©aGQ πØ°SCG ¬``JQÉ«°S äô°ûëfG É«æjôëH ò``≤æJ á«¡dE’G á``jÉæ©dG

 øY  êGôaE’ÉH  ô£b  ádhO  ¿Éà«æjôëH ¿Éà«©ªL âÑdÉW
 º°SÉL í°VhCGh .áMhódG »a øjõéàëe ø«jƒ«°SBG IQÉëH
 ¿CG  ¢ùeCG  ø«aôàëªdG  øjOÉ«°üdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  ¿Gô«édG
 º¡ØXƒJ  ¢ûjOÓéæH  øe  º¡à«Ñ∏ZCGh  øjóaGƒdG  IQÉëÑdG
 äÉbhCG  »a  º¡JõéàMG  ób  ô£b  âfÉch  á«æjôëH  äÉcô°T
 .ó«°üdG á£°ûfCÉH º¡eÉ«b AÉæKCG »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN áØ∏àîe
 ó«°üdG øØ°S RÉéàMG »a ôªà°ùJ ô£b ¿EG ¿Gô«édG ∫Ébh
 ,ø««æjôëH  ø«æWGƒe  ¢û«Y  πÑ°ùH  QGô°VE’ÉH  áÑÑ°ùàe

 ¿hOÉ«°U  º¡ØXƒj  IQÉëH  á°ùªN  õéàëJ  É¡fCG  Éë°Vƒe
.ó«°U áæ«Ø°S 52 RÉéàMG π°UGƒJ É¡fCG Éªc ¿ƒ«æjôëH

 äÉ«°ùæL  ∫ƒ```M  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀H  ¿Gô``«``é``dG  ∫ó```j  º```dh
 øjôëÑdG  á«©ªL  äô`̀cP  ø«M  »a  ,á°ùªîdG  øjOÉ«°üdG
 á«fÉªK  ∑Éæg  ¿CG  É¡ÑfÉL  ø`̀e  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  áÑbGôªd

.ô£b »a øjõéàëe ø««°ûjOÓéæH
 øjôëÑdG  á«©ªéd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  P’ƒ`̀a  π°ü«a  ∫É`̀bh
 á«fÉªK  IÉ«M  ¢Vô©J  ô£b  ¿EG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áÑbGôªd

 ºJ  â`̀bh  »a  ºgRÉéàMÉH  ô£î∏d  ø««°ûjOÓéæH  IQÉëH
 »a 19-ó«aƒc ¢Shô«ØH  áHÉ°UEG  ä’ÉM ó°UQ π©ØdÉH  ¬«a
 ø«ª«≤ªdG  øe  á«fÉªãdG  ¿CG  GócDƒe  ,…õcôªdG  ô£b  øé°S
 √É«ªdG  »a  ó«°üdG  ∫ÉªYCG  ¿ƒ°SQÉªj  GƒfÉch  øjôëÑdG  »a
 º¡æé°Sh É¡«∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG ºJ ΩóæY á«æjôëÑdG á«ª«∏bE’G
 .á«fƒfÉb  äÉfÉª°V  …CG  ¿hO  øe  ô¡°TCG  á`̀©`̀HQCG  øe  ôãcCG
 ∫ÉLôdG  øY  êGô`̀aE’É`̀H  ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  P’ƒ`̀a  ÖdÉWh

 .á«fÉªãdG

ô£b »a øjõéàëªdG ø``«jƒ«°SB’G IQÉëÑdG ø``Y êGôaE’ÉH ¿ÉÑdÉ£J ¿É``à«©ªL



 øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  Qó°UCG
 ∫É¨°TC’G  ô``jRh  ,∞∏N  ¬∏dGóÑY
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 Ωó©H  »°†≤j  kGQGô``̀b  ,»fGôª©dG
 á`̀bÓ`̀©`̀ dG  äGP  äÉ``̀¡``̀é``̀dG  ΩÉ``̀«``̀b
 á«àëàdG  á«æÑdG  áØ∏c  π«°üëàH
 ¥ô``̀£``̀dG »``à``eó``î``H á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG
 ô«Z ÉàfÉc GPEG »ë°üdG ±ô°üdGh
 ô«ª©àdG  ≥WÉæe  »a  ø«JôaGƒàe

.áªFÉ≤dG
 ºbQ QGô`̀≤`̀dG QGó`̀°`̀UEG »`̀JCÉ`̀jh
 á`̀aÉ`̀°`̀VEÉ`̀H  2021  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  (20)
 (kGQô`̀μ`̀e 6) º`̀bô`̀H Ió`̀jó`̀L IOÉ``̀e
 áæ°ùd  (11)  º``̀ bQ  QGô``̀≤``̀dG  ≈```̀dEG
 äÉ`̀Ä`̀a  ó`̀ jó`̀ë`̀ J  ¿CÉ``̀°``̀û``̀H  2017
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG  á`̀Ø`̀∏`̀c  π«°üëJ  á``̀«``̀dBGh
 »a  á«àëàdG  á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 »àdGh  áªFÉ≤dG  ô«ª©àdG  ≥WÉæe
 ≈∏Y  ∂``dPh  ,≥`̀aGô`̀e  É¡«a  óLƒJ
 á`̀jQGRƒ`̀ dG  áæé∏dG  á`̀≤`̀aGƒ`̀e  ô``KG
 á«æÑdGh  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûª∏d
 á«dB’G  ≥«Ñ£J CGóÑe ≈∏Y á«àëàdG
 É¡«∏Y  Ωƒ`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG  áKóëà°ùªdG
 É¡ãëH  º``J  »``à``dGh  QGô``̀≤``̀dG  Gò``̀g
 ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  áæé∏dG  ´É`̀ª`̀à`̀LG  »`̀a

.»°VÉªdG
 Üô``̀YCG ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``¡``Hh
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y  ¢Sóæ¡ªdG
 áæé∏d  √ôjó≤Jh √ôμ°T  øY ∞∏N
 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûª∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ,á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀ dG á`̀ «`̀ æ`̀ Ñ`̀ dGh
 ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø``H ó`̀ dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 Gòg ≈∏Y á≤aGƒªdG ≈∏Y ,AGQRƒdG
 ôeC’G  ,√QGó°UEG  á©HÉàeh  QGô≤dG
 äÉ©LGôª∏d  kÉ°SÉμ©fG  ó©j  …ò`̀dG
 á«fƒfÉ≤dG  äÉ«dBÓd  á∏°UGƒàªdG
 ô`̀°`̀ü`̀æ`̀Y ≥``«``≤``ë``à``H á``̀∏``̀«``̀Ø``̀μ``̀dG
 á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG äÉ``eó``î``d á``̀eGó``̀à``̀°``̀S’G
 ô«ª©àdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  »`̀ a  á«àëàdG
 ≥WÉæe  É¡æ«H  ø`̀eh  ,áØ∏àîªdG
 óLƒJ  »`̀à`̀dGh  áªFÉ≤dG  ô«ª©àdG
 ó«°ùéJ  ¬``̀fCG  Éªc  ,≥`̀ aGô`̀e  É¡«a
 äÉ`̀«`̀Fô`̀ª`̀H ò```̀NC’É```̀H ΩÉ``ª``à``gÓ``d
 ø`̀jô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ø``̀jQƒ``̀£``̀ª``̀dG
 á«ªæàdG  äÉÑ∏£àe  Ö`̀cGƒ`̀j  ÉªH
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ô«ª©àdGh
 ≈∏Y IQGRƒ````̀dG ¢`̀Uô`̀ë`̀J »`̀à`̀ dGh
 º`̀¡`̀«`̀dEG äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀dG π``̀c º`̀jó`̀≤`̀J
 º¡©jQÉ°ûªd  äÉeóîdG  ô«aƒJh

.IAÉØc πμH
 QGô``≤``dG  ¿CG  ô``̀jRƒ``̀ dG  ó````̀cCGh
 øª°†j  2021  áæ°ùd  (20)  º`̀bQ
 áØ∏c π«°üëJ »a ádGó©dG AÉ°SQEG
 »a  §≤a  Iô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 »àdGh  áªFÉ≤dG  ô«ª©àdG  ≥WÉæe
 AÉ````LQEGh ,≥``̀aGô``̀e É`̀¡`̀«`̀a ó`̀Lƒ`̀J

 ≈dEG  É¡æe  ôaGƒàªdG  ô«Z π«°üëJ
 ¢üNC’G  ≈∏Yh  ,É`̀gô`̀aGƒ`̀J  ø«M
 ±ô``̀°``̀ü``̀dGh ¥ô```̀£```̀dG »``̀à``̀eó``̀N
 Ée ¿Ó`̀μ`̀°`̀û`̀J ø`̀«`̀à`̀∏`̀dG »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 áØ∏μdG »dÉªLEG øe (%46) ¬àÑ°ùf
 ôàe  πc  øY  kGQÉ`̀æ`̀jO  12  á¨dÉÑdG
 »àdGh  AÉæÑdG  áMÉ°ùe  øe  ™Hôe
 ôjƒ£Jh  AÉ°ûfEG  πHÉ≤e  Ö°ùàëJ
 ≥WÉæe  »a  á«àëàdG  á«æÑdG  áØ∏c
 óLƒJ  »`̀à`̀dGh  áªFÉ≤dG  ô«ª©àdG

.≥aGôe É¡«a
 ∞∏N  ô```̀jRƒ```̀dG  í```̀ °```̀VhCGh
 É¡Ñ∏£àJ  »``̀à``̀dG  á`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  ¿CG
 ¥ô£dG  »àeóN  AÉ°ûfEG  ™jQÉ°ûe
 IOÉY  ø«à∏dG  »ë°üdG  ±ô°üdGh
 É¡°†©ÑH  ø«à£ÑJôe  ¿ÉfƒμJ  Ée
 …ò«ØæàdG  èeÉfôÑdG  ≥ah  É°†©H
 äGQGRƒ`````̀ dG ô`̀ FÉ`̀ °`̀ Sh IQGRƒ```̀∏```̀d
 á«eóîdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh
 áÑdÉ£e Ωó©d  IÉYGôeh ,iôNC’G
 ø`̀jô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ø``̀jQƒ``̀£``̀ª``̀dG
 áªFÉ≤dG  ô`̀«`̀ª`̀©`̀à`̀dG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  »``a
 »a  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  π`̀c  áØ∏c  OGó°ùH
 ô«Z  ∂dP  »a  ÉªH  ,≥WÉæªdG  ∂∏J
 AÉLQEG  Qô≤J ó≤a ,É¡æe ôaGƒàªdG
 ¥ô£dG  »àeóN  áØ∏c  π«°üëJ
 ≥WÉæªdG »a »ë°üdG ±ô°üdGh
 ΩGõ`̀à`̀dG  ™`̀e  ,É`̀¡`̀«`̀dEG  ô≤àØJ  »`̀à`̀dG
 QGô≤dG Gòg ÖLƒªH øjó«Øà°ùªdG
 óæY  IóMGh  á©aO  áØ∏μdG  OGó°ùH
 áμÑ°ûH  π«°UƒàdG  Ö∏W  ºjó≤J

.»ë°üdG ±ô°üdG
 ∞∏N  ¢`̀Só`̀æ`̀ ¡`̀ª`̀ dG  Oó```°```Th
 »a  á«°VÉe  IQGRƒ````̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  ≥«Ñ£àH  ΩGõ``̀ à``̀ d’G
 2015  áæ°ùd  (25)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG  á`̀Ø`̀∏`̀c  π«°üëJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 »a  á«àëàdG  á«æÑdG  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 ¬«a  OQh  É`̀eh  ,ô«ª©àdG  ≥WÉæe
 AÉæãà°SÉH  ≥∏©àJ  äÉfÉª°V  øe
 ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉμMCG ≥«Ñ£J
 ácƒ∏ªªdG  øcÉ°ùªdGh  »°VGQC’G
 á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d
 ô«ª©àdG  ≥WÉæe  »`̀a  ºgÉæμ°ùd
 øμ°ùd  hCG  ,áªFÉ≤dGh  IójóédG
 »a  ≈`̀dhC’G  áLQódG  øe  º¡HQÉbCG
 »àdG  áªFÉ≤dG  ô«ª©àdG  ≥WÉæe
 ≥aGôe  ø«°ùëJh  ôjƒ£J  ºà«°S

.É¡«a á«àëàdG á«æÑdG
 »àeóN  áØ∏c  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°ûj
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ±ô``̀°``̀ü``̀dGh ¥ô``̀£``̀ dG
 »dÉªLEG  ø`̀e  ô«fÉfO  5^5  ≠∏ÑJ
 ≥WÉæe  »a  á«àëàdG  á«æÑdG  áØ∏c
 óLƒJ  »àdGh  áªFÉ≤dG  ô«ª©àdG
 kGQÉæjO 12 á¨dÉÑdGh ≥aGôe É¡«a
 áMÉ°ùe  ø`̀e  ™Hôe  ôàe  π`̀c  ø`̀Y

.AÉæÑdG

 äGQOÉ``̀Ñ``̀eh  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG  äÉ``̀YGó``̀HEG  øª°V
 ≥≤M ,ó``©``H ø``̀Y º`̀ q∏`̀©`̀à`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d É`̀¡`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀e
 √òØæJ  …ò``̀dG  …õ«ØëàdG  »`̀ª`̀bô`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 π°üa  ΩÉ¶f  áª∏©e  »μà°ùÑdG  ºjôe  IPÉà°SC’G
 ø«æÑ∏d  á«FGóàH’G  ó«dƒdG  øH  ódÉN  á°SQóªH
 »HÓ£dG  ∑ƒ∏°ùdÉH  AÉ`̀≤`̀JQ’G  »a  áàa’  èFÉàf
 á«Ø°üdG  ácQÉ°ûªdGh  ¢ùØædÉH  á≤ãdG  õjõ©Jh
 èFÉàædG ø«°ùëJ »a º¡°SCG ÉªH ºq∏©àdG á«©aGOh

.É¡àÑ∏£d á«°SGQódG
 ôéàe  »`̀ a  πãªàªdG  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Ωƒ`̀≤`̀ jh
 áª∏©ªdG  É¡JôμàHG  á«°üî°T  ≈∏Y  »fhôàμdEG
 πc ájÉ¡æH π°UGƒàj …òdG (ÜƒÑëe ƒªY) º°SÉH
 øeh ,ôéàªdG  IQƒ°U íàØH  ÜÓ£dG  ™e á°üM
 á°üëdG  »a õ«ªàªdG  ÖdÉ£dG  QÉ«àNÉH Ωƒ≤j  ºK
 π°üØdG  ájÉ¡f  »`̀ah  ,…õ``̀eQ  ≠∏ÑªH  ¬ÄaÉμjh
 ÉjGó¡dG  AGô°Th  ,ÖdÉW  πc  á∏«°üM  ¢VôY  ºàj

.ôéàªdG øe ¬©ªL ºJ …òdG ≠∏ÑªdG Ö°ùëH
 ¿CG ÉªH :ºjôe áª∏©ªdG âdÉb ´hô°ûªdG øYh
 â°UôM ó≤a  ,ó©H  øY π°üØdG  Gòg »a º«∏©àdG
 ∑ƒ∏°ùdG  §Ñ°†j  ´hô°ûe  πª©H  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y
 ,RÉéfE’Gh  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ™é°ûjh  »HÓ£dG

 ájõ«ØëJ äBÉaÉμe ΩÉ¶fh áHPÉL á«°üî°T ôÑY
.á£«°ùH

 ™e  G kô`̀«`̀ã`̀c  áÑ∏£dG  πYÉØJ  ≈``̀dEG  äQÉ``°``TCGh
 ,ÜƒÑëe  º©dG  á«°üî°ûd  º¡ÑMh  ,´hô°ûªdG
 πc  ájÉ¡f  ¬«a  Égô«còàH  ¿ƒeƒ≤j  º¡fCG  ≈àM
 ,•É`̀≤`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y π`̀°`̀ü`̀M ø``e Gƒ`̀aô`̀©`̀«`̀d ,á`̀°`̀ü`̀M
 ∫ƒ°UƒdGh  Qƒ£àdGh  õ«ªàdG  ≈∏Y  ¿ƒ°ùaÉæàjh

.äÉjƒà°ùªdG π°†aCG ≈dEG
 IQGRh Oƒ¡L øª°V ´hô°ûªdG  Gòg »JCÉjh
 ôjƒ£Jh  πjó©Jh  §Ñ°†d  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ,¬°ùØæH ÖdÉ£dG á≤K õjõ©Jh ,»HÓ£dG ∑ƒ∏°ùdG
 »ªbôdG  ø«μªàdG  äGhOCG  ∞«XƒJ  ÖfÉL  ≈`̀ dEG
 á`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀dG  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  Ö`̀fGƒ`̀L  ∞∏àîe  »`̀a

.á«ª«∏©àdGh

 á`̀«`̀HGƒ`̀L  ô`̀μ`̀°`̀T  á`̀«`̀bô`̀H  ≈≤∏àj  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
ø`̀«`̀Ø`̀jô`̀°`̀û`̀dG ø`̀ «`̀ eô`̀ ë`̀ dG ΩOÉ````̀ N ø``̀ e

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  ¬«NCG  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e
 áμ∏ªªdG  πgÉY  ,Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG
 IÉ°SGƒªdGh ájõ©àdG á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 IÉah »a ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN ¬«NCG  ≈dEG  ¬àdÓL É¡H  å©H »àdG
 Oƒ©°S  ∫BG  øªMôdGóÑY  øH  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ô«eC’G  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

.¬∏dG ¬ªMQ

 ≈≤∏àj  AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh
â`̀ jƒ`̀ μ`̀ dG ô```«```eCG ø```e ô`̀ μ`̀ °`̀ T á``«``bô``H

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ÖMÉ°U  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  ±Gƒ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 É¡H  å©H  »àdG  IÉ°SGƒªdGh  ájõ©àdG  á«bôH  ≈∏Y  GOQ  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG
.¬∏dG É¡ªMQ ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL AÉ°†a áî«°ûdG IÉah »a ¬«dEG √ƒª°S
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 Qƒ````̀à````̀có````̀dG π```̀Ñ```̀≤```̀à```̀ °```̀SG
 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY
 ó`̀MC’G  ¢ùeCG  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 ,Ω2021  ôjÉæj  24  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 ô«°ùdG ,IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH
 …ò«ØæàdG  ôjóªdG  â«μ«H  Ωƒ`̀J
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d »``̀ dhó``̀ dG ó`̀¡`̀©`̀ª`̀∏`̀d
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG »``̀a á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 áî«°ûdG  .O  Qƒ°†ëH  ,§°ShC’G
 ∫BG  è«YO  ø`̀H  ≈°ù«Y  âæH  É`̀fQ
 ,á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N

 .ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh
 åëH AÉ``≤``∏``dG  ∫Ó```̀N º```̀Jh
 ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀ dG ¬`````̀LhCG
 á```«```LQÉ```î```dG  IQGRh  ø```̀«```̀H
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d »``dhó``dG ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dGh
 º«¶æJ ∫Éée »a á«é«JGôà°S’G
 ÉªH  ,äÉjóàæªdGh  äGôªJDƒªdG
 áeÉæªdG  QGƒ`̀M  ôªJDƒe  ∂`̀dP  »a
 É kjƒæ°S  IQGRƒ``̀ dG  ¬ª¶æJ  …ò`̀ dG

.ó¡©ªdG ™e ¿hÉ©àdÉH
 á«LQÉîdG  ôjRh  OÉ°TCG  óbh
 Ωƒ≤J  »`̀à`̀dG  IRQÉ`̀Ñ`̀ dG  Oƒ¡édÉH
 »``̀dhó``̀dG  ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG  IQGOEG  É`̀ ¡`̀ H
 »a  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d

 áeÉæªdG  QGƒ``M  ôªJDƒe  º«¶æJ
 ø`̀e ¬``̀≤``̀≤``̀M É`````̀eh …ƒ``̀ æ``̀ °``̀ ù``̀ dG
 GócDƒe  ,áÑ«W  á«HÉéjEG  èFÉàf
 ¿hÉ©àdG  á∏°UGƒeh  QGôªà°SG
 ±GógCÓd  káeóN  ø«ÑfÉédG  ø«H

 ΩƒJ  ô«°ù∏d  É k«æªàe  ,ácôà°ûªdG
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™«ªédh  â«μ«H
 .OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO ó¡©ªdG
 ô«°ùdG  Üô``̀YCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  â«μ«H  ΩƒJ

 ≈∏Y á«LQÉîdG ôjRƒd √ôjó≤Jh
 »gÉæàeÓdGh  π°UGƒàªdG  ºYódG
 πÑ pb  ø`̀e ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG  √É`̀≤`̀∏`̀j  …ò```dG
 º¡°SCG  É`̀e  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG ¬`````̀LhCG õ`̀ jõ`̀©`̀ J »``̀a

 ø«H  ∑ô`̀à`̀ °`̀û`̀ª`̀dG  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh
 ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëJh  ø«ÑfÉédG
 áμ∏ªªd  É`̀ k«`̀æ`̀ª`̀à`̀e  ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG ø``e G kó``̀jõ``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.QÉgOR’Gh Qƒ£àdGh

áeÉæªdG QGƒM »a á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG ó¡©e Oƒ¡éH ó«°ûj á«LQÉîdG ôjRh

 »∏Y áªWÉa :âÑàc
 ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  OóM
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 ¢Shô«a QƒëJ »a GóYÉ°ùe Gô°üæY ¿É°ùfE’G øe π©éJ ÜÉÑ°SCG 3 ,ÉfhQƒc

.»ªdÉY AÉHƒc √QGôªà°SGh √QÉ°ûàfGh z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 »°üî°ûdG ¬HÉ°ùM »a ¢ùeCG Égô°ûf Iójô¨J »a ±Éæe QƒàcódG ∫Ébh
 áHÉ°UE’G ≥jôW øY áYÉæªdG ∫ƒ°üM π«°†ØJh ìÉ≤∏dG òNCG ΩóY ¿EG ô«JƒàH

.¢Shô«ØdG QƒëJh AÉHƒdG QGôªà°SG RôHCGh ºgCG øe Iô°TÉÑe ¢Shô«ØdÉH
 ƒg  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  Qƒëàd  »fÉãdG  ÖÑ°ùdG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ±É°VCGh
 áYôéH  AÉØàc’Gh  Qô≤ªdG  óYƒªdG  Ö°ùëH  ìÉ≤∏dG  äÉYôL  ∫ÉªcEG  Ωó`̀Y
 ó©H  á«Ñ£dG  äGRGôàM’G  ≥«Ñ£J  ΩóYh  ¿hÉ¡àdG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,IóMGh
 É°†jCG  »g  á«YÉªédG  áYÉæª∏d  ∫ƒ°UƒdG  πÑb  ìÉ≤∏dG  øe  ø«àYôédG  òNCG
.™jô°S πμ°ûH √QÉ°ûàfGh ¢Shô«ØdG QƒëªJ ≈dEG …ODƒJ »àdG ÜÉÑ°SC’G øe

 áμ∏ªe ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ø∏YCG ¿CG ≥Ñ°Sh
 ¢Shô«Ød IQƒëàªdG hCG IójóédG ádÓ°ùdÉH äÉHÉ°UEG …CG ó°UôJ ºd øjôëÑdG

 Égó°Uôd  Iôªà°ùe  ™ÑààdGh  ó°UôàdG  á«∏ªY  ¿CG  É kë°Vƒe  ,z19-ó«aƒc{
 GócDƒe  ,É¡æY  ∞°ûμ∏d  á∏°UGƒàe  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’Gh  äGRGôàM’G  ¿CGh
 ä’Ó°ùdG  π`̀ch  ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  »°†≤j  ôaGƒàªdG  º«©£àdGh  ìÉ≤∏dG  ¿CG
 ≥«Ñ£Jh QòëdG á∏°UGƒe ≈dEG ™«ªédG É«YGO ,¬æe IQƒëàªdGh Ióéà°ùªdG

 OGôaCG áaÉc áeÓ°S ¿Éª°†d º«©£àdG ó©H ≈àM ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉc
.™ªàéªdG

 É«ªdÉY ådÉãdG õcôªdG â∏àMG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≥jôØdG AÉ°†YCG ócCGh
 ,%8^4 ≠∏ÑJ »àdGh Oôa 100 πc øe º«©£àdG ≈∏Y ø«∏°UÉëdG áÑ°ùf »a
 ¬fEG  å«M  ,áæeõªdG  ¢VGôeC’G  ≈°Vôeh  ø°ùdG  QÉÑc  ≈∏Y  ¬JQƒ£N  É«aÉf
 ƒgh ¬«∏Y ∫ƒ°üëdG »a ájƒdhC’G º¡d  âfÉc Gòd  ,áÄØdG  √ò¡d º«∏°Sh øeBG
 »àdG º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG ∫ÓN ó°UôàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY ¬JócCG Ée
 äÉØYÉ°†e …CG π«é°ùJ ΩóY ócDƒJ »àdGh »°VÉªdG ô¡°ûdG áμ∏ªªdG É¡àæ°TO

.ìÉ≤∏dG »≤∏J ó©H
 ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  Oó`̀°`̀Th
 ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G  ≥«Ñ£J  »a  ¿hÉ¡àdGh  QÉà¡à°S’G  ΩóY  IQhô°V
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh
 πeÉ©àdG  »`̀a  Iõ«ªe  äÉjƒà°ùe  ø`̀e  ¬`̀«`̀dEG  Éæ∏°Uh  É`̀e  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 äGAGô`̀LE’G  »a  ¿hÉ¡àdG  QGôªà°SG  ÖÑ°ùH  ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,áëFÉédG  ™e
 ä’ÉëdG OóY »a G kôªà°ùe É kYÉØJQG ó¡°ûf ÉædRÉe ∞°SCÓd ÉæfEÉa ájRGôàM’G

.…QÉédG ôjÉæj ô¡°T ∫ÓN áªFÉ≤dG

√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™`̀æ`̀ª`̀jh É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀ Shô`̀ «`̀ a Qƒ`̀ ë`̀ J ø``e ó`̀ë`̀j º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG :»`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG

∫É¨°TC’G ôjRƒd QGôb ÖLƒªH

äÉeóîdG É¡«a IôaGƒàªdG ô«Z ô«ª©àdG ≥WÉæe »a »ë°üdG ±ô°üdGh ¥ô£dG áØ∏c π«°üëJ AÉLQEG

 á«é«∏îdG  á©eÉédG  âª¶f
 ™jQÉ°ûªdG  π°†aC’  ºjôμJ  πØM
 á`̀°`̀Só`̀æ`̀g º`̀°`̀ù`̀b »``̀a á`̀«`̀HÓ`̀£`̀dG
 »∏NGódG  º«ª°üàdGh  IQÉ`̀ª`̀©`̀dG
 øe »`̀Ø`̀jô`̀î`̀dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG ∫Ó```N
 ,»`̀ dÉ`̀ë`̀ dG »```ª```jOÉ```cC’G ΩÉ``̀©``̀ dG
 IQƒ£àe  á«LƒdƒæμJ  äÉ«æ≤àH
 áYƒªée  ácQÉ°ûe  ø«H  ™ªéJ
 ≈dEG áaÉ°VEG ,ó©oH øY áÑ∏£dG øe
 »a iôNC’G áYƒªéªdG ácQÉ°ûe
 á©eÉédG  ô≤ªH  iôÑμdG  áYÉ≤dG
 ¢ù«FQ Qƒ°†ëH ∂dPh ,»°ù«FôdG
 QƒàcódG  á«é«∏îdG  á©eÉédG
 ¢ù«FQ ÖFÉfh »fGó¡°ûªdG óæ¡e
 á«ªjOÉcC’G  ¿hDƒ°û∏d  á©eÉédG
 …hÉØ°UôªdG  ΩÉ°ûg  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 QƒàcódG  á°Sóæ¡dG  á«∏c  ó«ªYh
 AÉ°†YCG øe OóYh …hGôdG áeÉ°SCG
.ájQGOE’Gh á«ªjOÉcC’G ø«àÄ«¡dG

 ≈∏Z  á©eÉédG  âeób  ó`̀bh
 ø`̀jõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀L
 äBÉaÉμe ∂dòch ájôjó≤J  ÉYhQO
 êôîJ  ´hô°ûe  π°†aC’  á«dÉe
 á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e »```a õ``̀FÉ``̀Ø``̀dG ≈`````̀ dEGh
 áHÉ£N  á°üæªd  º«ª°üJ  π°†aCG
 É k©«é°ûJ  ∂```̀ dPh  ,zΩƒ```̀jOƒ```̀H{
 »`̀à`̀dG á``̀dhò``̀Ñ``̀ª``̀dG º``gOƒ``¡``é``d
 ™jQÉ°ûªH êhôîdG »a âªgÉ°S
 ≥ëà°ùJ  Iõ``«``ª``e  á``̀jQÉ``̀μ``̀à``̀HG

.É¡H AÉØàM’G
 QÉæe  áÑdÉ£dG  â∏°üM  óbh
 »a  ∫hC’G  õcôªdG  ≈∏Y  »dÉ©dG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d êô`̀î`̀à`̀ dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e
 Éªc ,»∏NGódG º«ª°üàdG á°Sóæg
 »Jƒ≤dG  ¬∏dGóÑY  ÖdÉ£dG  ó°üM
 π°†aCG  á≤HÉ°ùe  Iõ`̀FÉ`̀L  ≈`̀∏`̀Y
 »àdG  záHÉ£N  á°üæªd  º«ª°üJ{
 ..á«é«∏îdG  á©eÉédG  É¡àª¶f
 π©°ûe  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  π`̀°`̀ü`̀M  É`̀ª`̀«`̀a
 ,º«gGôHEG  A’BGh  ,¿Éª∏°S  óªMCG
 ,áª«∏°S  IQÉªYh  ,Qòæe  πjógh
 ,»eÉ°S  ió`̀fh  ,≥«aƒJ  º«fQh
 …ó`̀jÉ`̀gh ,…OÉ`̀¡`̀dGó`̀Ñ`̀Y ¿É`̀«`̀Hh

 ÖæjRh  ,IOÉªM  øjOÉfh  ,ôeÉJ
 ≈∏Y π`̀«`̀ª`̀L Iô````̀gRh ,»`̀ë`̀à`̀a
 äGQô≤ªdG »a ™jQÉ°ûªdG π°†aCG
 á`̀°`̀Só`̀æ`̀g è``eÉ``fô``Ñ``d á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG

 .»∏NGódG º«ª°üàdG
 ∫É`̀ b ,Oó``̀°``̀ü``̀dG Gò```̀g »```̀ah
 ób{  :»fGó¡°ûªdG  óæ¡e QƒàcódG
 ™jQÉ°ûªdG  áaÉc  ΩÉªàgÉH  Éæ©HÉJ
 Iô``̀à``̀Ø``̀ dG ∫Ó``````̀N á```̀«```̀HÓ```̀£```̀dG
 Ωƒ«dG  ôîàØf  ÉæfEGh  ,á«°VÉªdG
 ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  áÑîædG  √ò`̀¡`̀H
 AGOC’G  iƒà°ùªHh  Iõ«ªàªdG
 Gòg ∫ÓN √Éfó¡°T …òdG »dÉ©dG

.zΩÉ©dG

 ÉªjôμJ  º`̀¶`̀æ`̀J  á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG  á`̀ ©`̀ eÉ`̀ é`̀ dG
á`̀ «`̀ HÓ`̀ £`̀ dG ™``̀ jQÉ``̀ °``̀ û``̀ ª``̀ dG π```°```†```aC’

»HÓ£dG ∑ƒ``∏°ùdÉH »``≤Jôj Éjõ«ØëJ É``«ªbQ É``Yhô°ûe òØæJ á``ª∏©e

 á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG πÑ≤à°SG
 áμ∏ªe  »a  á`̀jhOCÓ`̀d  ¢ùJQÉaƒf  ácô°T  AÉ°†YCG  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ájhOCÓd  ¢ùJQÉaƒf  ácô°T  øe  É kjOÉe  É kYôÑJ  º∏°ùJ  å«M  ,øjôëÑdG
 á«Ñ£dG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYO ÖfÉL ≈dEG  ô«N Éæ«a  á∏ªM ºYód  ∂dPh
 ô«aƒJ  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,¬JÉ«YGóJh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  »«FÉ°üNC’  á«°SÉ°SC’G  á«°üî°ûdG  ájÉªëdG  äGó©e
 áaÉ°VE’ÉH  ,(¢SCGôdG  á«£ZCGh  á«bGƒdG  äGQÉ¶ædG  ,äGAÉÑ©dG  ,á©æbC’G)
 ø«eC’G  ¬`̀Lƒ`̀Jh.19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  ¢ü«î°ûàd  á`̀eRÓ`̀dG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  ≈`̀ dEG
 ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG
 º¡YôÑJ ≈∏Y ájhOCÓd ¢ùJQÉaƒf ácô°T ≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉîH
 ,ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡é∏d º¡ªYOh ô«N Éæ«a á∏ªëd
 Oƒ¡édG  ∞JÉμàd  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  ÜÉH  øe  »JCÉj  …òdG  ôeC’G
 ácô°T  ôjóe  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øeh.øjôëÑdG  áeóîd  äÉ¡édG  ∞∏àîe  ™e
 á`̀jhOCG  ácô°T  ÉæàØ°üH  :ø`̀jó`̀dGõ`̀Y  óªëe  è«∏îdG  ∫hó`̀ d  ¢ùJQÉaƒf
 ™«ªL  ≈∏Y  19-ó«aƒc  áëFÉL  áHQÉëªH  ¿ƒeõà∏e  øëf  ,á«ªdÉY
 »Ñ£dG  ™ªàéªdÉH  ¿hQƒ`̀î`̀ah  ájÉ¨∏d  ¿ƒæàªe  ÉæfCG  Éªc  ,äÉ¡ÑédG
 IQGOE’  GQÉ¡fh  Ó«d  ¿ƒ∏ª©j  øjòdG  á«eÉeC’G  •ƒ£îdG  »a  ø«∏eÉ©dGh

 .19-ó«aƒc ≈°Vôe êÓYh

 º∏°ùàJ  á``«fÉ°ùfE’G  ∫É``ªYCÓd  á«μ∏ªdG
á«Ñ£dG Oƒ``¡édG ºYód É``«dÉe É``YôÑJ



 Iô`̀«`̀æ`̀e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG â`̀Mô`̀ °`̀U
 IQGOEG  ôjóe áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH
 áeóNh  á«côªédG  ¢ü«NGôàdG
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G õ``cô``e ¿CÉ````H AÓ`̀ª`̀©`̀ dG
 òæe  ≥≤M  ób  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°ûH
 »a  2020  ¢`̀SQÉ`̀e  »`̀a  ¬°ù«°SCÉJ
 á«é«JGôà°S’G á£îdG ò«ØæJ QÉWEG
 ™eh  2020  –  2017  ∑QÉªé∏d
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ¬eGõàdG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V É`̀¡`̀H ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG
 IOƒL  »a  á«Yƒf  á∏≤f  ,É`̀fhQƒ`̀c
 É¡eó≤J  »àdG  á«côªédG  äÉeóîdG
 É¡FÓªY  áaÉμd  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T
 »a ¿ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀j ø``̀jò``̀dG ,ΩGô```̀μ```̀dG
 ø«°ü∏îªdGh  ,OGô``̀aC’Gh  ,QÉéàdG
 ,òaÉæªdG  »∏¨°ûeh  ,ø««côªédG
 ™``̀jô``̀°``̀ù``̀dG π``̀≤``̀ æ``̀ dG äÉ```̀cô```̀ °```̀Th
 ∂dPh  ,äÉYOƒà°ùªdG  ÜÉë°UCGh
 áaÉc  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  ∫ÓN  øe
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π``̀NGO  AÓª©dG
 äGƒ`̀ æ`̀ b §`̀«`̀°`̀û`̀æ`̀Jh É``̀¡``̀LQÉ``̀Nh
 kGô`̀«`̀aƒ`̀J AÓ`̀ª`̀©`̀dG ™``e ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G
 »a  º¡°ùj  ÉªH  ,ó`̀¡`̀é`̀dGh  âbƒ∏d
 IóFGQ  AÓªY  áeóN  áHôéJ  ≥∏N
 áμ∏ªªH  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a
 º«b  ≈`̀∏`̀Y  Iõ``μ``Jô``e  ,ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 ,áfÉeC’G)  »gh  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T
 ,á«aÉØ°ûdG  ,á«aGôàM’G  ,ágGõædG

 .(ádAÉ°ùªdG
 ∫É°üJ’G  õcôe  ¿CG  âaÉ°VCGh
 óMƒªdG ∫É°üJ’G ºbQ π«©ØàH ΩÉb
 º`̀bQ  ≈`̀∏`̀Y  ÜÉ`̀°`̀ù`̀JGƒ`̀dG  ≥«Ñ£Jh
 ºjó≤J  kÉ``°``†``jCGh  ,17389999
 »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ôÑY  ¬JÉeóN
 AÓ``̀ª``̀©``̀dG á```̀eó```̀î```̀H ¢```̀UÉ```̀î```̀ dG
CustomerService@
 ∂dPh  customs.gov.bh
 ,äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G ™`̀«`̀ª`̀L »`̀≤`̀∏`̀à`̀d

 ihÉ```̀μ```̀°```̀û```̀dGh ,äÉ````̀Ñ````̀∏````̀£````̀dGh
 äGQGOEÓd É¡∏jƒëJh äÉMôà≤ªdGh
 ≈∏Y  Oô``̀ dG  º`̀K  ø``̀eh  ,á°üàîªdG
 õcôªdG  πÑ≤à°SG  å«M  ,AÓª©dG
 ôÑª°ùjO  ≈`̀à`̀M  ¬`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J  ò`̀æ`̀e
 ,á∏eÉ©e  2656  ∫OÉ©j  Ée  2020
 ,á`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀g  á`̀ª`̀dÉ`̀μ`̀e  1625  É`̀¡`̀æ`̀e
 364h  kÉ«fhôàμdEG  kGó`̀jô`̀H  667h
 ,ÜÉ°ùJGƒdG  ≥«Ñ£J  ôÑY  ádÉ°SQ
 ∂∏J  áaÉc  ™e  πeÉ©àdG  ºàj  å«M
 ábóH  äGQÉ°ùØà°S’Gh  äÉÑ∏£dG
 Rƒ`̀ë`̀J á``̀Yô``̀°``̀Sh á``̀«``̀aGô``̀à``̀MGh
 õcôªdG  Ωƒ`̀≤`̀ jh  ,AÓ`̀ª`̀©`̀dG  É`̀°`̀VQ
 äÉ``eó``N ø```e ó``̀jó``̀©``̀dG º`̀ jó`̀≤`̀ à`̀ H
 áYÉ°†ÑdG  ∞«æ°üàc  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG
 áaô©àdG  OƒæH  ø`̀e  É¡Ñ°SÉæj  ÉªH
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG Oƒ``̀ «``̀ bh ,á``«``cô``ª``é``dG
 ≈dEG  IOQGƒ``̀dG  ™FÉ°†Ñ∏d  á«HÉbôdG
 ¢üîJ  äGQÉ°ùØà°SGh  áμ∏ªªdG
 äÉæë°û∏d  ôjó°üàdGh  OGô«à°S’G
 äócCG Éªc .á«°üî°ûdGh ájQÉéàdG
 ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  ¿hDƒ``°``T  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fG  ¿CG
 äÉMôà≤ª∏d  »æWƒdG  ΩÉ¶ædG  ≈dEG
 ƒ«fƒj  »a  zπ°UGƒJ{  ihÉμ°ûdGh
 á£îdG  ™e  kÉ«°TÉªJ  »JCÉj  2020
 ∑QÉªédG  ¿hDƒ°ûd  á«é«JGôà°S’G
 á«é¡æe ôjƒ£J ≈dEG ±ó¡J »àdGh
 å«M ,AÓ``̀ª``̀©``̀ dG  ™```e  π``YÉ``Ø``à``dG
 ôÑY ∫É``°``ü``J’G õ`̀cô`̀e π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 178  ∫OÉ©j  Ée  zπ°UGƒJ{  ΩÉ¶f
 ìGôàbGh ,QÉ°ùØà°SG  ø«H  Ée  ádÉM
 Oô``̀dG  º``̀J  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  ø``̀e  Ö`̀∏`̀W  hCG
 OóëªdG  âbƒdG  ∫ÓN  áaÉc  É¡«∏Y
 Ωƒ≤j É`̀ª`̀c  ,á`̀«`̀dÉ`̀Y á`̀«`̀aGô`̀à`̀MÉ`̀Hh
 ä’ÉëdG  »≤∏àH  ∫É°üJ’G  õcôe
 É¡àédÉ©eh  zπ°UGƒJ{  ΩÉ¶f  øe
 π«ª©dG  QÉ£NEG  ºK  øeh  ,kÉ«∏NGO
 ¿É`̀μ`̀eE’É`̀H  PEG  ,á`̀eó`̀î`̀dG  RÉ`̀é`̀fEÉ`̀H
 ôÑY π`̀ °`̀UGƒ`̀J ΩÉ`̀¶`̀f ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG

 ™bƒe ôÑY »dB’G Ö°SÉëdG Iõ¡LCG
 hCG  www.bahrain.bh
 »a  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  π«ªëJ  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y
 kGô¶f ¬fEG âdÉbh .á«còdG ∞JGƒ¡dG
 ≈∏Y  ∫É°üJ’G  õcôe  ¢UôM  ≈`̀dEG
 ä’ÉëdG  áaÉμd  áHÉéà°S’G  áYô°S
 ,π°UGƒJ  ΩÉ`̀¶`̀f  ôÑY  áª∏à°ùªdG
 IõFÉL  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  äó°üM

 AÓª©dG  ™e  π°UGƒàdG  »a  õ«ªàdG
 ΩÉ`̀©`̀d »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG »``̀a
 ∂∏J áaÉc ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh .2020
 IOQGƒdG äÉÑ∏£dGh äGQÉ°ùØà°S’G
 äGƒæ≤dG  ôÑY  ∫É°üJ’G  õcôe  ≈dEG
 ∑QÉªédG ¿hDƒ°T óYÉ°ùJ áMÉàªdG
 ,áª«b  äÉfÉ«H  Ió`̀YÉ`̀b  AÉæH  ≈∏Y
 ∞©°†dG •É≤fh Iƒ≤dG •É≤f ø«ÑJ
 äGƒéØ∏d  π«∏ëJ  πªY  ºàj  å«M

 .É¡æ«°ùëJ ≈∏Y πª©dGh
 á≤ãdG  õ`̀jõ`̀©`̀J  ≥∏£æe  ø``̀eh
 õ`̀cô`̀e Qó``̀ °``̀UCG ,á`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dGh
 É°VQ  ¢SÉ«≤d  áfÉÑà°SG  ∫É°üJ’G
 ¿hDƒ``̀°``̀T ø`̀μ`̀ª`̀à`̀J »`̀μ`̀ d AÓ``ª``©``dG
 »a  É``¡``FGOCG  º««≤J  ø`̀e  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG
 ∫ƒ∏ëdG  ™°Vhh  äÉeóîdG  ºjó≤J
 ≈∏YCG  ≈``dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  äÉbƒ©ª∏d

.AÓª©dG É°VQ äÉjƒà°ùe
 äÉeóîdG  ôjƒ£Jh  õjõ©àdh

 AÓ`̀ª`̀©`̀dG á``̀eó``̀N ø```e á``eó``≤``ª``dG
 äQÉ``̀°``̀TCG ,∑QÉ``̀ª``̀é``̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀H
 ∫BG  óªëe  âæH  Iô«æe  áî«°ûdG
 ¢ü«NGôàdG  IQGOEG  ôjóe  áØ«∏N
 ≈`̀dEG  AÓª©dG  á`̀eó`̀Nh  á«côªédG
 á«∏Ñ≤à°ùe  §£N  ™`̀°`̀Vh  º`̀J  ¬``̀fCG
 IAÉØc  iƒà°ùe  ™`̀aQ  É¡fCÉ°T  ø`̀e
 ∫ƒëàdG  É¡æe  ,áeó≤ªdG  äÉeóîdG
 ,á«côªédG  äÉeóî∏d  »fhôàμdE’G
 π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dG á``eó``N ≈````dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEG
 ≈∏Y Oô`̀ ∏`̀ d  Iô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀dG  á`̀«`̀°`̀ü`̀æ`̀dG
 á°TOQódG  ΩÉ¶f  π«©ØJh  AÓª©dG
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ≥jôW  ø`̀Y
 ≈dEG  ,∑QÉªédG  ¿hDƒ°ûH  ¢UÉîdG
 IOhõe  ácô°T  ™e  óbÉ©àdG  ÖfÉL
 óFGôdG  »ªdÉ©dG  ¢ù°ù«æ«L  ΩÉ¶æd
 ΩGóîà°SG ºàj PEG AÓª©dG áeóN »a
 ójó©dG πÑb øe kÉ«dÉM ΩÉ¶ædG Gòg

.á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG øe
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:»°ùæe π°VÉa Öàc
…hQ :ôjƒ°üJ

 á`̀jô`̀«`̀î`̀dG ∫É````̀ª````̀YC’G á`̀ æ`̀é`̀ d â``̀æ``̀°``̀TO
 ±Éc{  IójóédG  É¡àjƒg  ìÓ°UE’G  á«©ªéH
 ≈∏Y  ÉeÉY  80  QhôªH  ’ÉØàMG  zá«fÉ°ùfE’G
 ≈ª°ùe  íÑ°ü«d  ,ìÓ°UE’G  á«©ªL  ¢ù«°SCÉJ
 ÉªFÉb  zá«fÉ°ùfE’G  ±É`̀c{  ójóédG  á«©ªédG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀eh  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀eh  äGõ`̀μ`̀Jô`̀e  ≈∏Y
 »Yƒ£àdGh  »fÉ°ùfE’G  É¡∏ªY  É¡«∏Y  º°SôJ

.Oƒ≤Y 8 ƒëf ôªà°SG …òdG
 ø«°Tóàd  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó``̀Nh
 ôãcCG  ¿CG  á«©ªédG  âæ«H  ,IójóédG  ájƒ¡dG
 ºYO  øe  GhOÉØà°SG  ¢üî°T  ø«jÓe  7  øe
 ,øeõdG  øe  øjó≤Y  ∫ÓN  á«©ªédG  áKÉZEGh
 óbh  ,Iô°SCG  ∞`̀dCG  18  »dGƒM  IOÉØà°SG  ™e
 ájOÉe äGóYÉ°ùe ø«H Ée IOÉØà°S’G âYƒæJ
 øe  É`̀gô`̀«`̀Zh  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  º`̀«`̀eô`̀Jh  ájƒæ©eh
 80 ≠∏H »æWh πªY ≥jôØHh ,ºYódG ∫Éμ°TCG

.´ƒ£àe 2700 øe ôãcCGh ÉØXƒe
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ô````̀cP á`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀ æ`̀ª`̀ dG √ò```̀¡```̀Hh

 zá`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ±É``̀c{  á°ù°SDƒªd  …ò«ØæàdG
 ájƒg  »a  ójóéàdG  ¿CG  QÉ«°S  º°SÉL  óªëe
 øe  ≥∏£æj  »Yƒ£àdGh  »fÉ°ùfE’G  πª©dG
 »a  »JCÉJh  ,¢SÉædG  áeóîd  Iô°UÉ©e  á`̀jDhQ
 »a QÉμàH’Gh ójóéàdG øe π°UGƒàe ¥É«°S
 »àdG  »Yƒ£àdGh »fÉ°ùfE’G  πª©dG  áeƒ¶æe
 ΩÉY »a ìÓ°UE’G …OÉf ¢ù«°SCÉJ ™e â≤∏£fG
 ÜÉÑ°ûdG  π«gCÉàd  IGƒ`̀f  ¿Éc  …ò`̀dGh  .1941
 »fÉ°ùfE’G  πª©∏d  …OÉ`̀æ`̀dÉ`̀H  ø«≤ëà∏ªdGh
 ,¢SÉædG  áeóîH  ±ô°ûàdGh  »YÉªàL’Gh
 ´ qƒ£àdG ìhQh ∞JÉμàdGh πaÉμàdG º«b åHh

.»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG iód
 á°ù°SDƒªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ájƒ¡dG  ø«°TóJ  ¿CG  ≈``̀dEG  á«fÉ°ùfE’G  ±É`̀c
 πª©dG  º«¶æJ  πMGôe  ó©H  »JCÉj  IójóédG
 á«©ªL  »`̀a  á«YÉªàLG  áæé∏c  »Yƒ£àdG
 Égó©H  ø∏©«d  .1973  ΩÉ`̀Y  »`̀a  ìÓ`̀ °`̀UE’G
 .1992  ΩÉY  »a  ójóëàdÉHh  ÉeÉY  øjô°û©H
 »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  Éæ∏ª©d  Ió`̀jó`̀L  á`̀jƒ`̀g  ¥Ó```̀WEG
 ∫É`̀ª`̀YC’G  áæéd  AÉ`̀£`̀Z  â`̀ë`̀J  »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dGh

.ájô«îdG
 QÉ©°T  ¿EG  :¬`̀ã`̀jó`̀M  QÉ`̀«`̀°`̀S  π`̀ °`̀UGƒ`̀jh

 zájGóÑdG  »`̀g  ájÉØμdG{  Ió`̀jó`̀é`̀dG  Éæàjƒg
 OôØc  »¡àæJh  ¬H  CGóÑJ  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  √Qƒëe
 »a ó©f ºd ,Iô«Ñc á«©ªàée áeƒ¶æe øª°V
 ó°ùf  ∞«c  ô qμØf  á«fÉ°ùfE’G  ±Éc  á°ù°SDƒe
 πMGôe  »a  åëÑf  ÉªqfEGh  ;Ö°ùëa  ¬àLÉM
 áeó≤àe πMGôe ≈dEG  ∂∏J ¬àLÉM øe ¬dÉ≤àfG
 »°ùØædG  ¬æeCGh  ¬à që°Uh  √QGô≤à°SÉH  CGóÑJ
 ≈`̀ dEG ’ƒ`̀ °`̀Uh ,»`̀Ø`̀WÉ`̀©`̀dGh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ,¬dÉãeCÉHh  ¬H  ¢†¡æj  …ƒªæJ  ™ªàée  AÉæH
 OGô```̀ aC’G  ø«μªJ  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ª`̀FÉ`̀b  á```̀ jDhQ  ≥``̀ah
 ≈dEG  äGòdG  ≈∏Y  OÉªàY’G  øe  äÉ©ªàéªdGh
 …ƒªæJ »fÉ°ùfEG ™ªàée è°ùf »a áªgÉ°ùªdG

.πeÉμàe
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈æKCG ¬ãjóM ∫ÓNh
 ™ªàéªdG  ádÉ°UCG  ≈∏Y  QÉ«°S  óªëe  ó«°ùdG
 ,ájô«îdG  ¬JÉ°ù°SDƒeh  √OGôaCÉH  »æjôëÑdG
 º`̀YOh á`̀ KÉ`̀ZEG »`̀a IOƒ`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG º`````̀gQGhOCGh
 º¡a ,É¡LQÉNh øjôëÑdG πNGO ø«LÉàëªdG
 ó©H π°†ØdG º¡d øjòdG ¿ƒ«≤«≤ëdG AÉcô°ûdG
 º¡FÉî°ùH ,≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ôjó≤dG ≈dƒªdG
 äÉYhô°ûe  ≈`̀dEG  âd qƒëJ  »àdG  º¡JÉYôÑJh
 á«fÉ°ùfE’G  ±Éc  á°ù°SDƒe  â∏ q°UCG  .áªî°V

 ≈≤Ñj ≈àM ,øjôëÑdG áμ∏ªe º°SÉH É¡à«ª°ùJ
 ’h ¿Éc …òdG ,øWƒdÉH É£ÑJôeh É«bÉH ôKC’G
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªéd  G kófÉ°ùeh  É kªYGO  ∫Gõj
 IóYÉ°ùe »a ∂jô°ûc ÉgQhO …ODƒàd ájô«îdG
 º«¶©dG  …ƒÑædG  ¬«Lƒà∏d  É k≤«≤ëJ  ,¢SÉædG
 , rº p¡ pª oMG nô nJ nh  , rº pg q pOG nƒnJ  » pa  nø« pæ perDƒ oªrdG  oπ nã ne{
 lƒ r°† oY o¬ ræ pe ≈ nμ nà r°TG GPEG , pó pMG nƒrdG pó n°ù nérdG pπ nã nª nc
.zô n¡ qn°ùdG nh ≈ qnª oërdÉ pH AÉ°†YC r’G oô pFÉ n°S o¬nd ≈ nYG nó nJ
 ¢ù«FôdG  ó``̀cCG  ,¬ëjô°üJ  ΩÉ`̀à`̀N  »`̀ ah
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ±É```c á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  Éæ∏ª©d  á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  ¿CG
 äÉ`̀LÉ`̀ë`̀dG qó`̀ °`̀S ≈`̀∏`̀Y á`̀ª`̀FÉ`̀b »`̀Y qƒ`̀£`̀à`̀dGh
 ôÑY  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  π``̀NGO  á`̀jÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  ≥«≤ëJh
 øe  ájƒªæàdG  äGQOÉÑªdGh  QÉμaC’G  ™«°SƒJ
 ¿hÉ©àdÉH ,ÖjQóJh áë°Uh ø«μªJh º«∏©J
 ,á`̀«`̀∏`̀gC’Gh  á«ª°SôdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL  ™`̀e
 á që∏ªdG  á«KÉZE’G  äÉLÉëdG  ∫ÉØZEG  ΩóY  ™e
 »àdG  ,á«LQÉîdG  äGQOÉÑªdGh  äÉYhô°ûª∏d
 äGõμJôªdGh  ÇOÉÑªdG  ¢ùØf  ≥ah  ô«°ùà°S
 ≥aƒj  ¿CG  ôjó≤dG  ≈dƒªdG  ÓFÉ°S  ,ájƒªæàdG
 øeh  áÑ«£dG  ¢`̀VQC’G  √òg  áeóîd  ™«ªédG

.É¡«∏Y

..zá«fÉ°ùfE’G ±Éc{ ..IójóédG ájƒ¡dG ≥∏£J ìÓ°UE’G á«©ªL

á«©ªé∏d …ô«îdG ºYódG øe GhOÉØà°SG Iô°SCG ∞dCG 18h ¿É°ùfEG ø«jÓe 7 øe ôãcCG

 »Øjô©àdG  AÉ≤∏dG  IôgÉ≤dÉH  á«æjôëÑdG  á«aÉ≤ãdG  á«≤ë∏ªdG  âª¶f
 äÉ©eÉédG  »a  ø«°SQGódG  øjóéà°ùªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áÑ∏£d  …ƒæ°ùdG
 OóY  ácQÉ°ûªH  ,(2021-2020)  »©eÉédG  ΩÉ©∏d  á«eƒμëdG  ájô°üªdG
 ºJ  å«M  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  ∂`̀dPh  ,ø««ªjOÉcC’Gh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe
 á©jô°ùdG  ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEGh  ,áÑ∏£∏d  á«°SGQódG  ´É°VhC’G  ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’G
 É¡eó≤j  »àdG  äÉeóîdÉH  º¡Øjô©Jh  ,äÉHƒ©°U  øe  ¬fƒ¡LGƒj  ób  Éªd
 IQÉ°ûà°ùªdG  äó``cCG  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh  .á«aÉ≤ãdG  á«≤ë∏ªdÉH  πª©dG  ≥jôa
 »a  øjó°TôªdG  ™e  áÑ∏£dG  π°UGƒJ  á«ªgCG  ô£e  Oƒ∏N  IPÉà°SC’G  á«aÉ≤ãdG
 »a  ºgóLGƒJ  Iôàa  ∫GƒW  á«°SGQódG  ºgQƒeCG  á©HÉàªd  á«aÉ≤ãdG  á«≤ë∏ªdG
 º¡JÉfÉ«ÑH á«≤ë∏ªdG ójhõJ IQhô°V ≈dEG âgƒfh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
 ºJ  ó`̀bh  .ô°ùjh  ádƒ¡°ùH  º¡©e  π°UGƒàdG  ºà«d  É¡ãjóëJh  á«°üî°ûdG
 »a  ø««æ©ªdG  πÑb  øe º¡J’DhÉ°ùJh áÑ∏£dG  äGQÉ°ùØà°SG  ™«ªL ≈∏Y OôdG

.ácQÉ°ûªdG äÉ©eÉédGh á«aÉ≤ãdG á«≤ë∏ªdG

 º¶æJ  Iô``̀gÉ``̀≤``̀dÉ``̀H  á`̀ «`̀ aÉ`̀ ≤`̀ ã`̀ dG  á`̀ «`̀≤`̀ ë`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀ Ñ`̀ ∏`̀ £`̀ d »``̀Ø``̀jô``̀©``̀à``̀dG AÉ``̀ ≤``̀ ∏``̀ dG

.ô£e Oƒ∏N |

 …CGô```̀dGh ™`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  áÄ«g ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f  â`̀dÉ`̀b
 ÜÉgƒdGóÑY âæH ºjôe áî«°ûdG IQÉ°ûà°ùªdG »fƒfÉ≤dG
 øe  á«fÉãdG  á∏Môª∏d  áÄ«¡dG  ¥Ó``̀WEG  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG
 äGAÉ`̀°`̀VEG{  »∏YÉØàdG  »fhôàμdE’G  ÖjQóàdG  èeÉfôH
 π≤°U  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ¢UôM  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉj  ,zá«fƒfÉb
 »a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ø««fƒfÉ≤∏d  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  äGô`̀Ñ`̀î`̀ dG

 .á«ª°SôdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG
 áaÉ°VEG  ó¡°ûà°S  á«fÉãdG  á∏MôªdG  ¿CG  âæ«Hh
 »a  QGôªà°S’G  ™e  á°ü°üîàªdG  á«∏YÉØàdG  äGQhó∏d
 É¡àæ°TO  ¿CG  áÄ«¡∏d  ≥Ñ°S  »àdG  áeÉ©dG  äGô°VÉëªdG
 íFGô°ûdG  á`̀aÉ`̀c  ø`̀e  É`̀ k©`̀°`̀SGh  k’É``Ñ``bEG  äó¡°T  »`̀à`̀dGh

 .á«fƒfÉ≤dG
 IQƒcÉH  »a  ø«cQÉ°ûª∏d  É¡d  áª∏c  »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 É¡eób  áÄ«¡∏d  á«fhôàμdEG  á«∏YÉØJ  IQhO  ∫hCG  ìÉààaG
 ¿Gƒæ©H  ´õ`̀¡`̀ª`̀dG  óªëe  QÉ°ûà°ùªdG  áÄ«¡dG  ƒ°†Y
 ΩÉ≤J  »àdGh  (™jô°ûàdG  ÇOÉÑeh  áZÉ«°üdG  ∫ƒ`̀°`̀UCG)

.2021 ôjÉæj 21-19 ∫ÓN
 âæH º``̀jô``̀e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  IQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  â``̀ dÉ``̀bh
 ¿EG{  IQhó`̀ dG  »a  ø«cQÉ°ûª∏d  áØ«∏N  ∫BG  ÜÉgƒdGóÑY
 …QÉ°ûà°ùe  ió`̀d  âfƒμJ  »àdG  á«fƒfÉ≤dG  äGôÑîdG
 É¡æjƒμàH  º¡°SCG  á≤jôY  äGôÑîd  OGóàeG  »g  áÄ«¡dG
 øëf  Ωƒ`̀«`̀dGh{  áØ«°†e  ,záÄ«¡dG  »a  ≥ëàdG  øe  πc
 ,äGôÑîdG ∂∏J ºμcQÉ°ûfh ºμdOÉÑf ¿CG ≈∏Y ø«°üjôM
 áaô©ªdGh  äGQÉ¡ªdG  êÉàf  äGQhó`̀dG  √òg  º°†J  å«M
 »fƒfÉ≤dG  πª©dG  øe  äGƒæ°S  ∫ÓN  ÉgÉæÑ°ùàcG  »àdG
 á«fƒfÉ≤dG  áZÉ«°üdG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  ∂`̀ dPh  áÄ«¡dG  »`̀a
 á`̀©`̀LGô`̀eh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  AGQB’G  á`̀HÉ`̀à`̀c  äGQÉ```̀¡```̀eh
 ∫Éée  »a  ∂dòch  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’Gh  äGógÉ©ªdG

 .zá«eƒμëdG Oƒ≤©dG á©LGôe
 OóY  É¡«a  ∑QÉ°û«°S  äGQhó`̀ dG  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 á«eƒμëdG  äÉ¡édÉH  ø««fƒfÉ≤dG  ø«ØXƒªdG  ø`̀e
 äÉ¡é∏d  äGƒ```̀YO  ¬`̀«`̀Lƒ`̀J  º``̀J{  áØ«°†e  ,áØ∏àîªdG
 √ò`̀g  »`̀a  É¡Ñ°ùàæe  ø`̀e  Oó``̀Y  í«°Tôàd  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 Éæª°ùb  á«dBG  ≈∏Y  ÉfóªàYG  å«M  ,á«∏YÉØàdG  äGQhó`̀dG

 ≈àM  äÉYƒªée  ™`̀HQCG  ≈`̀dEG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  É¡«a
 áeó≤ªdG äGQhódG πc »a É k©«ªL É¡cô°ûf ¿CG ™«£à°ùf
 É¡«∏Y π°üëj »àdG äGQÉ¡ªdG ™jƒæJ âbƒdG äGP »ah

 .zIôe πc »a ¿ƒcQÉ°ûªdG
 ÓYÉØJ  äó¡°T  ≈`̀ dhC’G  IQhó`̀dG  ¿CG  ≈`̀dEG  âgƒfh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh äGQGRƒ`````̀ dG ÜhÉ``é``J á`̀«`̀MÉ`̀f ø``e Gô`̀«`̀Ñ`̀c
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂`̀ dò`̀ch  ,É¡«∏ãªe  í«°TôàH  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ≈∏Y  áHÉLE’G  »a  ô°VÉëªdG  ™e  ø«HQóàªdG  ácQÉ°ûe
 .á«fƒfÉ≤dG ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJh IQÉãªdG ä’DhÉ°ùàdG
 á«fƒfÉb  äGAÉ°VEG  πªY  ≥jôa  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 äGQhódG ô¡¶J ¿CG ≈∏Y É k°UôM á∏eÉμàe GOƒ¡L ∫òÑj
 ∫òÑj  ≥jôØdG  ¿CG  ≈∏Y  IócDƒe  ,áHƒ∏£ªdG  IQƒ°üdÉH
 èeÉfôÑdG ìÉéfEG »a QGôªà°S’G πLCG øe IóY GOƒ¡L
 AÉæH  »`̀a  áªgÉ°ùªdGh  π≤°üdG  »`̀a  ¬àjÉZ  ≥«≤ëJh
 øY ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«fƒfÉ≤dG äÉ«°üî°ûdG
 ∫ÓN  øe  AGƒ°S  èeÉfôÑ∏d  ôªà°ùªdG  ôjƒ£àdG  ≥jôW
 º¡°ùØfCG ø«côà°ûªdG ∫ÓN øe hCG »JGòdG º««≤àdG á«∏ªY
 áeó≤ªdG äGQhódG º««≤àH Iôe πc »a ¿ƒeƒ≤j øjòdG
 Ió©ªdG á«fhôàμdE’G IQÉªà°S’G »a º¡JÉ¶MÓe ìôWh

 .∂dòd áÄ«¡dG πÑb øe

 »`̀ fƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ dG …CGô```````̀dGh ™`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ à`̀ dG á`̀ Ä`̀ «`̀ g
á`̀ «`̀ ∏`̀YÉ`̀Ø`̀ à`̀ dG É````̀¡````̀JGQhO ≈``````̀ dhCG ≥`̀ ∏`̀ £`̀ J

.ÜÉgƒdGóÑY âæH ºjôe áî«°ûdG |

 è`̀«`̀∏`̀î`̀dG á`̀©`̀ eÉ`̀L â``̀cQÉ``̀°``̀T
 »`̀fÉ`̀ã`̀dG ´É`̀ª`̀ à`̀L’G »``a »`̀Hô`̀©`̀dG
 ó≤Y …òdG ∑ôà°ûªdG πª©dG ≥jôØd
 á£îdÉH  ø««æ©ªdG  ø«H  G kô`̀NDƒ`̀e
 AGQRh  á`̀æ`̀é`̀∏`̀d  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 »ª∏©dG  åëÑdGh  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 …ô`̀jó`̀eh  AÉ``°``SDhQ  áæéd  á`̀£`̀Nh
 ôÑY  ¢ù∏éªdG  ∫hó`̀H  äÉ©eÉédG
 á©eÉédG πãeh ,»FôªdG ∫É°üJ’G
 áÑ∏£dG ¿hDƒ°T ó«ªY ´ÉªàL’G »a

.∞°Sƒj øªMôdGóÑY QƒàcódG
 QhÉëªdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¢ûbÉf
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ,á£îdÉH  á°UÉîdG
 á£îdG  πªY  »`̀a  á``jƒ``dhC’G  äGP
 Éeh  ,Ió`̀Mƒ`̀ª`̀dG  á«é«JGôà°S’G
 ¢Vô©à°SGh  ,∫ÉªYCG  øe  óéà°SG
 á«é«JGôà°S’G á£îdG  πªY ≥jôa
 »dÉ©dG º«∏©àdG ∫Éée »a ¿hÉ©à∏d
 ¢ù∏ée  ∫hó``H  »ª∏©dG  åëÑdGh
 ´hô°ûª∏d  ΩÉ©dG  QÉ`̀WE’G  ¿hÉ©àdG
 AGQRh  πÑb  øe  √QGô``̀bEG  ºJ  …ò`̀dG
 ,»`̀ª`̀∏`̀ ©`̀ dG å``̀ë``̀Ñ``̀ dGh º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG
 πμH  á°UÉîdG  äGQOÉÑªdG  ™°Vhh
 ≥aGƒàj  ÉªH  »é«JGôà°SG  ±ó`̀g
 πX  »`̀a  Ióéà°ùªdG  ±hô``¶``dGh
 ºJ å`̀«`̀M ,19-ó``̀«``̀aƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L
 ôjƒ£àH ≥∏©àJ äGQOÉÑe ø«ª°†J
 »a ºjƒ≤àdGh º∏©àdGh º«∏©àdG ôWCG
 º∏©àdGh »fhôàμdE’G º∏©àdG áª¶fCG
 ≈`̀dEG  ,è`̀eó`̀ª`̀dG  º∏©àdGh  ó©H  ø`̀Y

 ¿hÉ©àdGh  Oƒ¡édG  ó«MƒJ  ÖfÉL
 ≈∏Y  áëFÉédG  QÉ``̀ KBG  á`̀°`̀SGQO  »`̀a
 πÑ°Sh  »`̀dÉ`̀©`̀ dG  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  ´É`̀£`̀b
 ¥ôØdG πªμà°ùJ ¿CG ≈∏Y ,É¡à¡LGƒe
 á«∏«°üØàdG  ∫hGó`̀é`̀dG  Iô¨°üªdG
 »é«JGôà°SG  ±óg  πc  äGQOÉÑªd
 ájò«ØæàdG á£îdG áZÉ«°U ºK øeh
 ±ó``̀¡``̀Jh .OÉ``̀ª``̀à``̀YÓ``̀d É``̀¡``̀©``̀aQh
 IóMƒªdG  á«é«JGôà°S’G  á£îdG
 ∫hó`̀dG  ø«H  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈`̀ dEG
 º«∏©àdG  ∫É``̀é``̀e  »``̀a  AÉ``̀°``̀†``̀YC’G
 õ«côàdÉH »ª∏©dG åëÑdGh »dÉ©dG
 á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀jƒ`̀ dhC’G  ≈∏Y
 ,áeOÉ≤dG  IôàØdG  ∫ÓN  ácôà°ûªdG
 »a  ¿hÉ©àdÉH  AÉ`̀≤`̀JQ’G  πª°ûJh
 QÉμàH’Gh »ª∏©dG åëÑdG ä’Éée
 AGôKEGh »aô©ªdG OÉ°üàb’G õjõ©àd
 ¿hÉ©àdGh  ,á«fÉ°ùfE’G  áaô©ªdG
 »a  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  õjõ©J  »a
 ∫hóH  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 á«©ªàéªdG  äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀J
 ∫Éée  »a  á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh
 ,»ª∏©dG  åëÑdGh  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 ≥«≤ëàd áª¶fC’Gh ôWC’G ójóëJh
 »a  ∑ôà°ûªdG  πeÉμàdGh  ¿hÉ©àdG
 kIhÓ``Y  ,»`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  ∫É`̀é`̀e
 äGQó``̀≤``̀ dG õ``jõ``©``Jh AÉ``̀æ``̀H ≈`̀∏`̀Y
 ™e  πeÉ©àdG  áÑcGƒªd  á«°ù°SDƒªdG
 ä’ƒëàdG  ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ`̀ KB’G

 »dÉ©dG  º«∏©àdG  »a  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 »`̀©`̀°`̀ù`̀∏`̀dh .»`̀ª`̀ ∏`̀ ©`̀ dG å``̀ë``̀Ñ``̀dGh
 ΩÉb  ±Gó``̀gC’G  √ò`̀g  ≥«≤ëJ  ƒëf
 øe GOóY á£îdG ø«ª°†àH ≥jôØdG
 QhÉëªdG  ∞∏àîe  »a  äGQOÉÑªdG
 »`̀ dÉ`̀©`̀ dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG

.»ª∏©dG åëÑdGh
 ≥``̀jô``̀a ∞``̀«``̀∏``̀μ``̀J ≥```̀Ñ```̀°```̀Sh
 ™°VƒH  ≥HÉ°S  â`̀ bh  »`̀a  πª©dG
 »`̀a á`̀∏`̀ ã`̀ª`̀ à`̀e á``̀£``̀î``̀dG í```̀eÓ```̀e
 ±Gó````gC’Gh á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dGh á``̀jDhô``̀dG
 ±ó`̀¡`̀J å`̀«`̀M ,á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 áÑ∏£dG  Oƒ¡L  õjõ©J  ≈dEG  á£îdG
 ≈∏Y  ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dGh  Iò``̀ JÉ``̀ °``̀SC’Gh
 »≤Jôj  ÉªH  ,»é«∏îdG  ó«©°üdG
 ≥≤ëjh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  IOƒéH
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ±Gó`````̀gCG
 äGõμJôªdGh  äGQÉ°ùªdG  ójóëJh
 ≈∏Y  ™`̀ °`̀Vƒ`̀ J  ¿CG  Ö`̀é`̀ j  »``̀à``̀dG
 ,á«é«JGôà°S’G  á£îdG  É¡°SÉ°SCG
 á`̀ «`̀Yƒ`̀ æ`̀ dG äÉ``̀ fÉ``̀ «``̀ Ñ``̀ dG ™```̀ª```̀Lh
 ,AGQRƒ`````̀dG äÓ`̀HÉ`̀≤`̀ e ∫Ó```N ø``̀e
 »a  á∏ãªe  á`̀«`̀ª`̀μ`̀dG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀ dGh
 ™bGƒH  á≤∏©àªdG  äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’G
 »ª∏©dG  åëÑdGh  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 πãªj  PEG  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH
 äÉ©∏£àd  G kó«°ùéJ  ¿hÉ©àdG  Gòg
 πª©dG õjõ©J ƒëf ¢ù∏éªdG IOÉb
 ≈à°T  »`̀a  ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG

 .øjOÉ«ªdG

´É`̀ª`̀à`̀LG »``̀a ∑QÉ`̀ °`̀ û`̀ J »`̀ Hô`̀ ©`̀ dG è`̀«`̀ ∏`̀î`̀ dG á`̀ ©`̀ eÉ`̀ L
¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG  ∫hó```̀ H  »`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  AGQRh  á`̀æ`̀é`̀d

 ¥ôîªdG  Iô``̀gR  äQÉ`̀à`̀NG   
 á«fhôàμdE’G  á°Sóæ¡dG  áéjôN
 á«æ≤àdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀«`̀∏`̀c  »``̀a
`dG  RÉ¡L  ,(øjôëÑdG  ∂æμà«dƒH)

 åëH  ó©H  Spirometer
 ,É¡LôîJ ´hô°ûe ¿ƒμ«d πjƒW
 ô«¨°U ∫ƒªëe »ÑW RÉ¡L ƒgh
 ∞FÉXh  ¢üëa  ¬àª¡e  ºéëdG
 π«°UÉØJ  ô°ûf  º`̀J  ó`̀ bh  ,á`̀Fô`̀dG
 ≥ë∏ª∏d 96 Oó©dG »a É¡Yhô°ûe
 »`̀∏`̀jO{ ø`̀Y QOÉ`̀°`̀ü`̀dG z»`̀Ñ`̀£`̀dG{
 ôÑª°ùjO  »a  záeÉ©dG  äÉbÓ©∏d

.2020
 Iô``̀gR â`̀Kó`̀ë`̀J ,∂````dP ø``̀Y
 ¢ùØæàdG ¢SÉ«≤e{ :á∏FÉb ¥ôîªdG
 RÉ¡L  ƒg  Spirometer`dG
 QÉ`̀Ñ`̀à`̀N’ Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀j …ô``jô``°``S
 áFôdG  ºéM  πãe  áFôdG  ∞FÉXh
 AÉ``æ``KCG AGƒ``̀ ¡``̀ dG ≥``aó``J á`̀«`̀ª`̀ch
 ,z≥`̀«`̀¡`̀°`̀û`̀dGh  ô`̀«`̀aõ`̀dG  »à«∏ªY
 º«ª°üJ  äQôb  É¡fCG  ≈dEG  kIô«°ûe
 ¢ùØæJ  ¢SÉ«≤e  QÉÑàNGh  AÉæHh
 ,á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀ dG ¢`̀†`̀Ø`̀î`̀æ`̀e ∫ƒ``ª``ë``e
 ø`̀jò`̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d
 á`̀Fô`̀dG ¢```̀VGô```̀eCG ø``̀e ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀ j
 OGó°ùf’G  ¢`̀Vô`̀eh  ƒ`̀Hô`̀dG  πãe
 º¡àdÉM áÑbGôªd øeõªdG …ƒFôdG

.á«ë°üdG
 Gò`̀g  áªgÉ°ùe  ió``̀e  ø``̀Yh
 áë°üdG  ´É`̀£`̀b  »`̀a  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 IôgR  âë°VhCG  ,øjôëÑdG  »a

 ,…RÉ`̀¡`̀L ∫Ó``̀N ø``̀e{ :∫ƒ`̀≤`̀ dÉ`̀H
 áÑbGôe øe ¢UÉî°TC’G øμªà«°S
 ´GO  ¿hO  øe  ó©oH  øY  º¡àë°U
 ¢`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG IQÉ```̀jõ```̀d
 ¢VôY  ºàj  å«M  ,Iô`̀e  π`̀c  »`̀a
 ∫ƒ°üëdG  º`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG

 ≥«Ñ£J  »`̀a  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  É¡«∏Y
 »a  É¡¶ØMh  ∫ƒªëªdG  ∞JÉ¡dG
 øμªj  º`̀K  ø``̀eh  ,SD  á`̀bÉ`̀£`̀H
 äÉfÉ«ÑdG √òg ácQÉ°ûe ¢†jôª∏d
 ≈∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh  Ö«Ñ£dG  ™`̀e

.zó©oH øY IQÉ°ûà°S’G

áFôdG ∞FÉXh ¢üëØd ’ƒªëe GRÉ¡L ´ôàîJ á«æjôëH áHÉ°T

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á``Ä``«``¡``dG â```̀≤```̀aGh
 á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
 ÇQÉ`̀£`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G  ≈∏Y ¢`̀ù`̀eCG
 OÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG (ó`̀∏`̀ «`̀ °`̀û`̀«`̀aƒ`̀c) ìÉ`̀≤`̀ ∏`̀ d
 (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 (ÉμæjRGôà°SCG)  ácô°T  ¬éàæJ  …òdG
 ,OQƒØ°ùcCG  á©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ó¡©e  »`̀a  ¬©«æ°üJ  º`̀à`̀j  …ò```̀ dGh
 »a ìÉ≤∏d á©æ°üªdG ácô°ûdG ΩGô«°S
 øjôëÑdG  º°†æàd  ,óæ¡dG  ájQƒ¡ªL
 äRÉ``̀LCG »`̀à`̀dG ∫hó```̀dG á`̀ª`̀FÉ`̀b ≈``̀ dEG
 ΩGóîà°SÓd  ìÉ≤∏dG  Gòg  ΩGóîà°SG
 πμ°ûH  á°Vô©ªdG  äÉÄØ∏d  ÇQÉ£dG
 ¢Shô«a äÉØYÉ°†ªH áHÉ°UEÓd ôÑcCG
 ÜÉë°UCGh  ø°ùdG  QÉÑc  øe ÉfhQƒc
 äÉ`̀Ä`̀ Ø`̀ dGh á`̀ æ`̀eõ`̀ª`̀ dG ¢````VGô````eC’G
 IQGRh  É`̀gOó`̀ë`̀J  »`̀à`̀ dG  iô````̀NC’G
 äÉMÉ≤∏dG  ô«aƒJ  ±ó¡H  áë°üdG
 ßØëj  ÉªH  ¢Shô«Ø∏d  IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG
 ø«æWGƒªdG  π`̀c  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh
 á°SGQódG  ≈∏Y  AÉæH  ∂dP  AÉL 
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  É¡H  â`̀eÉ`̀b  »`̀à`̀dG
 á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
 ájôjô°ùdG çÉëHC’G áæéd ácQÉ°ûªH
 äÉ`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG á``æ``é``dh á`̀Ä`̀«`̀¡`̀ dÉ`̀H
 Aƒ°V ≈∏Y ∂dPh ,áë°üdG  IQGRƒH
 É¡«∏Y  â∏°üM  »`̀à`̀dG  äÉeƒ∏©ªdG
 (ÉμæjRGôà°SCG)  ácô°T   øe  áÄ«¡dG
 ìÉ≤∏dG ≈∏Y äÉ°SGQódG èFÉàf ∫ƒM
 ,¿Gó`̀∏`̀H Ió``̀Y »`̀a â`̀jô`̀LCG »`̀à`̀dGh
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀eh á`̀YÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG è``̀FÉ``̀à``̀fh
 ΩGô«°S ó¡©e Égôah »àdG ™«æ°üàdG
 ≥aGƒàJ ™«æ°üàdG á«∏ªY ¿CG äÉÑKE’
 π°üM å«M ,á«dhódG ô«jÉ©ªdG ™e
 ™«æ°üJ  ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀J  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG
 ácô°ûdG  πÑb  øe  óæ¡dG  »a  ìÉ≤∏dG
 ¿hÉ©àdÉH  ÉμæjRGôà°SCG)  áéàæªdG

.(OQƒØ°ùcCG á©eÉL ™e
 ºjôe  IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  â`̀Mô`̀°`̀Uh

 ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG á``̀ª``̀gÓ``̀é``̀ dG »```̀Hò```̀Y
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ```eó```î```dGh ø``¡``ª``dG
 á≤ª©àe á`̀°`̀SGQO AGô```̀LEG  º`̀J  ¬`̀fCÉ`̀H
 ó¡©ªdG  É¡eób  »àdG  ≥FÉKƒdG  πμd
 ™«æ°üàdG  IOƒ``̀L  â∏ª°T  »`̀à`̀dGh
 kIô«°ûe  ,áYÉæªdG  á°SGQO  èFÉàfh

 ¢ü«NôJ  äRÉ``̀LCG  áÄ«¡dG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ™e ≥«°ùæàdÉH ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G
 á≤Ñ£e  É¡fƒμd  á©æ°üªdG  ácô°ûdG
 á`̀Ñ`̀bGô`̀e äGAGô``````̀LEG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀∏`̀d
 ,ìÉ≤∏d á«dÉ©ØdGh ¿ÉeC’Gh IOƒédG
 ¥É£f  ø`̀ª`̀°`̀V  ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀S’G  É`̀¡`̀æ`̀e
 »a á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀ dG √Oó``̀ë``̀J
 OGó`̀YCG  ójóëJh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á`̀Yô`̀é`̀dGh á`̀aó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ`̀Ä`̀Ø`̀ dG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,º«©£àdG  ΩÉ¶fh
 çGó`̀MC’G  øY  ÆÓ``̀HE’Gh  áÑbGôªdG
 áªYGO  äÉeƒ∏©e  ô«aƒJh  á«Ñ∏°ùdG

.™«æ°üàdGh á«dÉ©ØdGh áeÓ°ù∏d
 ìÉ≤∏dG  ¿CG  áªgÓédG  äô`̀cPh
 ø«àYôL  ≈`̀∏`̀Y  ≈£©j  Qƒ`̀cò`̀ª`̀dG
 ó`̀bh  ,É``̀ keƒ``̀j  28  Éª¡æ«H  π°üØj
 ácô°T É¡Jô°ûf »àdG á°SGQódG âæ«H
 ìÉ≤∏dG  á«dÉ©a  ¿CG  É`̀μ`̀æ`̀jRGô`̀à`̀°`̀SCG
 ≈`̀dEG  π°üJ  á«fÉãdG  á`̀Yô`̀é`̀dG  ó©H

.%70^42

 ΩGó``̀î``̀ à``̀ °``̀ S’G IRÉ``````̀LEÉ``````̀Hh 
 øe  (ó∏«°û«aƒc)  ìÉ≤∏d  ÇQÉ`̀£`̀dG
 ¿hÉ©àdÉH  (ÉμæjRGôà°SCG)  ácô°T
 ¿ƒ`̀μ`̀J ;OQƒ``̀Ø``̀°``̀ù``̀cCG á`̀©`̀eÉ`̀L ™``̀e
 ΩGóîà°SG ådÉK äôbCG ób øjôëÑdG
 ó©H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀a ìÉ`̀≤`̀∏`̀d ÇQÉ``̀W
 ìÉ≤dh  (ΩQÉaƒæ«°S)  ácô°T  ìÉ≤d
 ƒgh ,(∂«àfƒ«Hh QõjÉa)  »àcô°T
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ¢UôM  ócDƒj  Ée
 πc  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 óëdGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe
 ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ôjóédG  .™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ™æ°üªc  á∏é°ùe  ΩGô«°S  á°ù°SDƒe
 áμ∏ªe »`̀a  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dGh  á``jhOCÓ``d
 äÉMÉ≤∏dG  º``gCG  èàæJh  øjôëÑdG
 áë°üdG áª¶æe πÑ pb øe áMô°üªdG
 ÜÉ¡àdGh π°ùdG  ìÉ≤d  πãe á«ªdÉ©dG
 π∏°Th  áÑ°üëdGh  »FÉHƒdG  óÑμdG

.Gõfƒ∏ØfE’Gh ∫ÉØWC’G

OQƒØ°ùcCG á©eÉL ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G õ«éJ øjôëÑdG

.áªgÓédG ºjôe .O |

á``∏``≤``f ≥```̀ ≤```̀ M ∑QÉ````̀ª````̀é````̀dÉ````̀H ∫É`````̀°`````̀ü`````̀J’G õ````̀ cô````̀ e
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.óªëe âæH Iô«æe áî«°ûdG |



äÉ`̀ HÉ`̀ °`̀ UE’G  ´É``̀Ø``̀JQG  AGQh  QÉ`̀à`̀¡`̀à`̀ °`̀S’G

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 …õcôªdG  ∂æÑdG  ¿ÉªjG  øe  ÉbÓ£fG
 á«aô°üªdG  äÉeóîdG  á«ªgCÉH  …Oƒ©°ùdG
 á«∏ªY  º`̀YO  »a  É¡JÉfÉμeGh  ,áMƒàØªdG
 »aô°üªdGh  »dÉªdG  ´É£≤dÉH  AÉ`̀≤`̀JQ’G
 äÉ°SÉ«°ùdG á∏ªéd ’Éªμà°SGh ,…Oƒ©°ùdG
 ôÑcG  ≥«≤ëàd  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG  É`̀gó`̀ª`̀à`̀YG  »`̀à`̀ dG
 É«LƒdƒæμàdG  øe  áæμªe  áaÉ°†e  áª«b
 ∂àæa{  IQOÉ``̀Ñ``̀e  ¥Ó```̀WG  ó`̀©`̀H  ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ,2018  π`̀jô`̀HG  ô¡°T  »`̀a  zá`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ´É£≤dG ôjƒ£J èeÉfôH äGQOÉÑe ióMEÉc
 áμ∏ªªdG  πjƒëJ  ≈``̀dEG  á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  »`̀dÉ`̀ª`̀dG
 »àdG  ,á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d  õcôe  ≈`̀dEG
 ôjƒ£àd  á«æ≤J  Ö«dÉ°SCG  Oôée  ó©J  º`̀d
 GQÉ«N  hCG  ,»aô°üªdGh  »dÉªdG  AGOC’G
 ∫hódG  ∂∏ªJ  iô`̀NCG  äGQÉ«N  ø«H  É«æ≤J
 ájôëdG  »aô°üªdGh  »dÉªdG  ´É£≤dGh
 âëÑ°UCG  π`̀H  ,¬`̀eó`̀Y  ø`̀e  ÉgOÉªàYG  »`̀a
 ´É£≤dG AÓª©d É«°ù«FQ ÉÑ∏£eh IQhô°V
 øe ÉjOÉ«b Gô°üæYh ,»aô°üªdGh »dÉªdG
 ¬LGƒJ  »àdG  á«°ùaÉæàdG  áÄ«ÑdG  ô°UÉæY
 óH  ’  »HƒLh  ∫ƒëJ  »gh  ,±QÉ°üªdG
 á«°SÉ≤dG  áHôéàdG  ó©H  Éª«°S  ’h  ,¬æe
 áëFÉL áeRG πX »a ºdÉ©dG É¡H ôe »àdG
 Éªe  ,ájOÉ°üàb’G  É¡JÉ«YGóJh  ÉfhQƒc
 á«dÉªdG á°Sóæ¡∏d á∏eÉ°T IOÉYEG ÖLƒà°ùj
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  »`̀a  á«aô°üªdGh
 É¡JÉ«dBGh  É¡∏FÉ°Sh »a  ÉjôgƒL Gô««¨Jh
 äÉ°üæªdGh  áª¶fC’G  ≈`̀dEG  ∫ƒëàdG  ôÑY
 ,äÉJƒÑjôdGh  ,á«LƒdƒæμàdG  á«ªbôdG
 äÉ«£©ªdG  áÑcGƒªd  É¡dÉªYCG  ôjƒ£àd
 ´É£b  QÉ`̀WG  »`̀ah  ,áYQÉ°ùàªdG  á«æ≤àdG
 ºYój ∫É``©``ah ´ƒ`̀æ`̀à`̀e  á`̀«`̀dÉ`̀e  äÉ``eó``N
 ™`̀jƒ`̀æ`̀Jh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«ªæJ
 ,äGô`̀Nó`̀ª`̀dG  õ«ØëJh  ,¬`̀∏`̀NO  QOÉ`̀°`̀ü`̀e
 øe  É¡≤ëd  Éeh  ,QÉªãà°S’Gh  ,πjƒªàdGh
 íFGƒ∏dG  QGô`̀bG  ∫Éée  »a  Iõ«ªe  Oƒ¡L
 π`̀«`̀gCÉ`̀Jh ,á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG
 ,á«aô°üªdGh  á«dÉªdG  á«àëàdG  á«æÑdG
 ,á«dÉªdG  á«æ≤àdG  ´É£b  π«dO  QGó`̀°`̀UGh
 á«æ≤àdG  äÉcô°T ºYód ∞«XƒàdG áHGƒHh
 QÉ°ùªdG º««≤J IGOCG ¥ÓWEG ºJ Éªc ,á«dÉªdG
 á«dÉªdG  á«æ≤àdG  äÉcô°ûd  »©jô°ûàdG
 ∫Éée  »a  á«ª«¶æàdG  óYGƒ≤dG  í«°Vƒàd
 ∂àæa  IQOÉ`̀Ñ`̀eh  ,á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 ,á«dÉªdG á«æ≤àdG çÉëHCG ºYód ájOƒ©°ùdG
 ºFÉ≤dG  QÉμàH’G  º`̀YO  ≈`̀dEG  ±ó¡J  »àdGh
 ô`̀e’G  .∫ÉéªdG  Gò`̀g  »`̀a  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y
 äGQÉªãà°S’G  ´QÉ°ùJh  ƒªf  ô°ùj  …òdG
 ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀T »``a
 á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H Gô`̀«`̀Ñ`̀c É`̀«`̀æ`̀Wh É`̀ «`̀Yh ≥`̀ ∏`̀Nh
 ôjƒ£J  »a  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ´É£b
 »aô°üªdGh  »dÉªdG  ´É£≤dG  ìÓ`̀°`̀UEGh
 á```̀jDhQ äÉ``̀¡``̀Lƒ``̀J ™``̀e º`̀é`̀°`̀ù`̀æ`̀j É``̀ª``̀Hh

 ,2030  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ∫hO  ÜQÉéàd  á°†«Øà°ùe  á°SGQO  ó©Hh
 á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ∫Éée  »a  IójóY
 …õ`̀cô`̀ª`̀ dG ∂`̀ æ`̀Ñ`̀ dG ø``̀∏``̀YCG ,á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ª`̀ dG
 á°SÉ«°S{  QGó``̀°``̀UEG  zÉ`̀eÉ`̀°`̀S{  …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ô¡°T  ™∏£e  »a  záMƒàØªdG  á«aô°üªdG
 á«aô°üªdG{  ¿CG  É kë°Vƒe  2021  ôjÉæj
 AÓª©dG øe πμH á≤ãdG R qõ©à°S áMƒàØªdG
 ,∑ƒæÑdG  øe  ¥ƒ°ùdG  »a  ø«cQÉ°ûªdGh
 äÉ¡édGh  ,á«dÉªdG  á«æ≤àdG  äÉ`̀cô`̀°`̀Th
 ,áë∏°üªdG  ÜÉë°UCGh  ,iô`̀NC’G  á«dÉªdG
 G kQhO  ±Gô`̀WC’G  √òg ™«ªL …ODƒJ  å«M
 ∫ƒª°ûdGh  QÉμàH’G  á∏MQ  »a  É vjQƒëe
 á``̀bQh »``̀a ∂`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG QÉ```̀°```̀TCGh .z»``̀dÉ``̀ª``̀dG
 ¿G  ≈`̀ dEG  áMƒàØªdG  á«aô°üªdG  á°SÉ«°S
 áMƒàØªdG  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ¥Ó`̀WEG
 πMGôe  çÓ`̀K  ôÑY  ºà«°S  áμ∏ªªdG  »`̀a
 ,º«ª°üàdG  á∏Môe  :≈````dhC’G  á∏°üØæe
 äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀ dG º`̀à`̀j å`̀«`̀M
 á«aô°üªdG  É¡æª°†àJ  »àdG  äÉ«∏ª©dGh
 »àdG  áªcƒëdG  ôWG  ™°Vhh  ,áMƒàØªdG
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG »`̀ a ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀ª`̀Y º`̀¶`̀æ`̀J
 ∞°üædG  »`̀a  ≥∏£æJ  ¿G  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø``̀eh
 á∏MôªdG  É``̀eG  .2021  ΩÉ``̀Y  ø`̀e  ∫hC’G
 ºàjh  ,ò«ØæàdG  á`̀∏`̀Mô`̀e  »`̀¡`̀a  :á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ≈æÑdGh  IOóëªdG  ô``WC’G  ™°Vh  É¡dÓN
 ¥Ó``̀W’G  á`̀£`̀°`̀û`̀fGh  á«æ≤à∏d  á«àëàdG
 ™e äÉeóîdGh äÉéàæªdG QÉÑàNG É¡æeh
 õjõ©Jh ,»dÉªdG  ´É£≤dG  »a ø«cQÉ°ûªdG
 áª«≤dÉHh  É¡JÉÑ∏£àªH  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  »``̀Yh
 ™bƒàjh  É¡æY  ºéæJ  »`̀à`̀dG  á`̀aÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG
 ΩÉY  ø`̀e  »fÉãdG  ∞°üædG  »`̀a  É`̀gRÉ`̀é`̀fEG
 á∏Môe  »g  :áãdÉãdG  á∏MôªdGh  .2021
 OÉªàYÉH  áMƒàØªdG  á«aô°üªdG  ¥Ó`̀WG
 »`̀Yh õ`̀ jõ`̀©`̀ Jh º``Yó``d »`̀é`̀ jQó`̀ J è`̀¡`̀f
 ôªà°ùªdG  ø«°ùëàdG  ¿Éª°Vh  AÓª©dG
 §£Nh  ,á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J  »`̀a
 ΩÉY  ø`̀e  ∫hC’G  ∞°üædG  »`̀a  ÉgOÉªàYG

 áμ∏ªªdG ¿EÉa ∑GòHh .¬∏dG AÉ°T ¿G 2022
 á«fCÉàe ≈£îH ô«°ùJ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ìÉéædG  ≥«≤ëàd  ájÉæ©H  á`̀ °`̀ShQó`̀eh
 »dÉªdG  ´É£≤dG  ∫Éée  »a  ìÉéædG  ƒ∏J
 á«aô°üªdG  ¿Gh  Éª«°S  ,»`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh
 »a  QÉμàHÓd  á©aGO  Iƒb  ó©J  áMƒàØªdG
 OÉªàY’G ∫ÓN øe ,á«aô°üªdG áYÉæ°üdG
 ájõcôªdG øe k’óH á«ªbôdG äÉμÑ°ûdG ≈∏Y
 ´É£≤dG  »a IóFÉ°S âfÉc »àdG  ájó«∏≤àdG
 AÓªY óYÉ°ùJ É¡fÉa »dÉàdÉHh ,»aô°üªdG
 ≈∏Y á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ™e øeBG πμ°ûH á«dÉªdG º¡JÉfÉ«H ácQÉ°ûe
 á°UÉîHh  iô`̀NC’G  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 »àdG  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°T  ™e
 ™`̀°`̀SGh  πμ°ûH  ¥Ó``£``f’G  É`̀¡`̀d  øμªj  ’
 øe  ójõªdG  ôÑY  ’G  É¡JGQƒah  ≥«≤ëJh
 áÄ«H í«àj Éªe .AÓª©∏d á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG
 á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ø«H  á«°ùaÉæJ  ôãcCG
 πeÉ©àdG  ¢Uôa  π©éJh  ,á«aô°üªdGh
 É¡eó≤J  »àdG  äÉeóîdG  øe  IOÉØà°S’Gh
 ô°ù«Jh  .ádƒ¡°Sh  áfhôe  ôãcCG  AÓª©∏d
 áaô©ªdGh ´ÓWÓd π°†aG É°Uôa π«ª©∏d
 á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∫ƒ``M  á`̀©`̀°`̀SGƒ`̀dG
 ¬JÉÑZQ  ™e  Ö°SÉæàJ  »àdG  á«aô°üªdGh
 äÉeóîdG •ÉªfG ≈∏Y ´ÓW’Gh ,¬JGQóbh
 ìÉ`̀°`̀ü`̀a’G ¿G É`̀ª`̀c .Ió`̀jó`̀é`̀ dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 …õ`̀cô`̀ª`̀dG ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀d ô`̀μ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 á``«dÉªdG  ¥ƒ``°ùdG  á``Ä«gh  …Oƒ©°ùdG
 øe  »dÉ©dG  iƒà°ùªdG  øY  ôÑ©J  »àdGh
 ¿Gõ«ªàj  ø«à∏dG  á«aÉØ°ûdGh  á«dhDƒ°ùªdG
 »dÉªdG ´É£≤∏d ájƒb ™aO πeGƒY ó©J ,É¡H
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,…Oƒ©°ùdG  »aô°üªdGh
 á``Ä«ÑdG  ¢ü``«NGôJ  QGó``°UEG  á∏°UGƒe
 í`«àJ  »`àdGh  á``«ª«¶æàdG  á``«ÑjôéàdG
 á`«∏ëªdG  á`«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äÉcô`°ûd
 á``«ªbôdG  É``¡dƒ∏M  QÉ``ÑàNG  á``«dhódGh
 »``a  É``¡bÓWEÉH  Ö``ZôJ  »``àdG  Ió``jóédG
 á«eGõdE’G  í``FGƒ∏dG  ™``°Vhh  ,á``μ∏ªªdG
 ,á`«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  á£``°ûfCG  º``Yód
 »`̀dÉ`̀ª`̀dG ™`̀bƒ`̀ª`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```̀dEG ’ƒ`̀ °`̀Uh
 »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dGh »``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’G »``aô``°``ü``ª``dGh
 ∫ƒ°üM  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  π«¡°ùJh  ,áμ∏ªª∏d
 õ«ªeh  ™ØJôe  Qó`̀b  ≈∏Y  ø«μ∏¡à°ùªdG
 »a  äÉeóîdG  ø`̀e  ójó©dG  ø`̀e  ´ƒæàeh
 ø«eCÉàdGh  ¢VGôbE’Gh  äÉYƒaóªdG  ∫Éée
 äGhôãdG  IQGOGh  QÉªãà°S’Gh  QÉNO’Gh
 .π`̀ bCG  áØ∏ch  ¿É``̀ eCGh  áYô°ùH  ,É`̀gô`̀«`̀Zh
 »aô°üªdGh »dÉªdG ´É£≤dG πÑ≤à°SG óbh
 ¥Ó`̀WG QGô``̀b É`̀eƒ`̀ª`̀Y ∫É``ª``Y’G ´É`̀£`̀bh
 ójõªdÉH  áMƒàØªdG  á«aô°üªdG  äÉeóîdG
 ôgGõdG  πÑ≤à°ùªdÉH  á≤ãdGh  ÜÉMôàdG  øe

 .…Oƒ©°ùdG OÉ°üàbÓd
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 É``¡eƒ¡Øe  ..á``MƒàØªdG  á``«aô°üªdG  äÉ``eóîdG
(2) è``«∏îdG ∫hO »``a É``¡JÉ≤«Ñ£Jh É``¡à«ªgCGh

 :IóMƒªdG ÉμjôeCG
!?Éª∏M âJÉH πg

ó«°TQ ájRƒa

 z¿ójÉH{ Oó°T …QÉédG ôjÉæj 20 »a ¬Ñ«°üæJ ó©Hh πÑb }
 √ƒÑîàfG øjòdG AGƒ°S ø««μjôeC’G πμd É°ù«FQ ¿ƒμ«°S ¬fCG ≈∏Y
 !zIóMƒªdG  ÉμjôeCG{  ≈dG  ≈©°ùj  ¬`̀fCGh  ,√ƒÑîàæj  ºd  øjòdG  hCG
 QÉ°üfCG  ø«H  ≥«ª©dG  »°SÉ«°ùdGh  »Ñ©°ûdG  ΩÉ°ù≤f’G  ø`̀μ`̀dh
 ÉμjôeCG{h zIóMƒªdG ÉμjôeCG{ ø«H hCG ,zÖeGôJ{ QÉ°üfCGh z¿ójÉH{
 áÑ©°U áª¡e ójóédG »μjôeC’G ¢ù«FôdG  áª¡e øe π©éj ,z’hCG
 ¢ù∏ée{h  á«dÉëdG  ¬àj’h  Iôàa  ∫ÓN  á°UÉN  á∏«ëà°ùe  ÉªHQh
 ∫õY{  ádCÉ°ùe  á°ûbÉæªd  ΩOÉ≤dG  ôjGôÑa  8  »a  ó©à°ùj  zñƒ«°ûdG
 …CG øe ¬©æªd ,¬àj’h AÉ¡àfÉH á°SÉFôdG ¬côJ ó©H ≈àM zÖeGôJ

!2024 »a ΩOÉb »°SÉFQ í°TôJ
 z¿ó`̀jÉ`̀H{  á°SÉFQ  Ö≤©à°S  »àdG  á°†eÉ¨dG  á∏MôªdG  √ò`̀g
 ¢Vƒª¨dG) πX »a á°ùÑà∏e ≈≤Ñà°S Qƒ¡°T hCG  ™«HÉ°SCG  hCG  ΩÉjCÉH
 zÖeGôJ{  äGƒ£N  ¿B’G  ≈àM  §«ëj  …ò`̀dG  ¬°ùØf  (»°SÉ«°ùdG
 zñƒ«°ûdG ¢ù∏ée{ ¬eó≤«°S …òdG RGõØà°S’Gh ,!É≤M’ √QÉ°üfCGh
 QÉædG  ô«Ñc  πμ°ûH  …ò`̀¨`̀j  ó`̀b  ,ø««WGô≤ªjódG  Iô£«°S  âëJ
 ÉμjôeCG)  π©éj  É`̀e  ,zÖ`̀eGô`̀J{  QÉ`̀°`̀ü`̀fCG  Qhó`̀°`̀U  »`̀a  á∏©à°ûªdG
 ,™bGƒdG  ≈dEG  ÜôbC’G  IQƒ°üdG  »g (IóMƒªdG  ¢ù«dh á°ùª¨æªdG
 »a  Ö°ü«°S  z¿ójÉH{  á°SÉFôH  ¿ƒ«WGô≤ªjódG  ¬∏©Ø«°S  Ée  πch

!IóMƒdG ¢ù«dh ΩÉ°ù≤f’G Gòg ¢ùjôμJ »a ájÉ¡ædG
 ÉμjôeCG  Üõ`̀M{  ¬`̀fEG  π«b  ,ójóL  »°SÉ«°S  Üõ`̀M  AÉ°ûfEG  }
 áYÉæ°U) »a º¡°ù«°S √QhóH ,z»æWƒdG ÜõëdG{ ¬fEG π«bh ,z’hCG
 π°üj ób å«Mh ,(ÉμjôeCG »a IójóL á«°ùaÉæJ á«°SÉ«°S IQƒ°U
 ø«HõëdG QÉμàMG ∞°ùf ≈dEG IójóédG á«°SÉ«°ùdG á∏«μ°ûàdÉH ôeC’G
 á°SÉFôdG  äÉbÉÑ°ùd  …ó«∏≤àdG  z…Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dGh  »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG{
 í°Tô«°S  ¬`̀fCG  ø∏YCG  zÖeGôJ{  ¿CG  á°UÉNh  !áeOÉ≤dG  á«μjôeC’G
 Qƒ¶æªdG  Gòg  øeh  √QhóH  ΩÉ°ù≤f’G  ¿CG  …CG  ;2024  »a  ¬°ùØf
 ,z»ÑeGôàdG  QÉ«àdG{  äÉ¡«LƒJh  zÖeGôJ{  øe  IhGô°V  OGOõ«°S

!É¡JÉ°ù°SDƒeh á≤«ª©dG ádhó∏d É°VQÉ©e ¬°ùØf ôÑà©j …òdG
 ¬`̀fCG  ∫ƒ`̀M  ,É`̀°`̀†`̀jCG  º¡HÉ£N  óYÉ°üàj  Ö`̀eGô`̀J  QÉ`̀°`̀ü`̀fCG  }
 ¬fEG π«b !äÉHÉîàf’G ôjhõJ ó©H Iô«Ñc π«∏°†J äÓªëd ¢Vô©J
 π«bh !∂dP çóëj ºdh ¬à∏FÉYh ¬°ùØf øY É«°SÉFQ GƒØY Qó°ü«°S
 ø∏©«°S ¬fEG  π«bh !çóëj ºdh ¬àj’h ájÉ¡f  πÑb ÉHôM πNó«°S
 GƒKóëJh  !çóëj  ºdh  ¢û«é∏d  OÓÑdG  º∏°ù«°Sh  á«aôY  ÉeÉμMCG
 øe ¬LhôN πÑb zájhƒædG áÑ«≤ëdG{ ΩGóîà°SG øe ±hÉîe øY
 ÉgQÉÑàYÉH  ¬éjhôJ  ºJ  Éªe  ô«ãc  !çóëj  ºdh  ¢†«HC’G  â«ÑdG
 ¢ù∏ée ≈dEG z¬dõY{ QGôb ôjôªJ ≈dEG ¢SôéfƒμdÉH äOCG ±hÉîe
 »μjôeC’G  ΩÓYE’G  â£Z  IOÉ°†e  äÓªM  É¡fCG  í°†JG  ,ñƒ«°ûdG
 ≈dEG  Iƒ`̀Yó`̀dG  áª¡J  ≈àM  πH  !É¡àë°U  Ωó`̀Y  âÑKh  ,»ªdÉ©dGh
 √QÉ°üfCG  ÉYO  ¬fCG  á°UÉNh  ,Iô«ãc  äÉHPÉéJ  ∫Éée  »g  ,OôªàdG
 ΩÉëàbG ≈dEG ´ój ºdh ,ôjÉæj 6 Ωƒj ¢SôéfƒμdG ≈dEG ¬LƒàdG ≈dEG
 ¿CG  ¿hó≤à©j  √QÉ°üfCG  ¿EÉ`̀a  ¬∏c  ∂dòd  !çó`̀M  Éªc  ¢SôéfƒμdG

 ø«dhDƒ°ùªdG  DƒWGƒJ  ó©H  á°UÉNh  zÖeGôJ{`H  ≥ëd  Gô«Ñc  Éª∏X
 PÉîJGh ,ø««WGô≤ªjódG ™e z»fhôàμdE’G π°UGƒàdG{ πFÉ°Sh øY
 É©ªb)  √QÉÑàYG  ºJ  ÉªH  ,πFÉ°SƒdG  ∂∏J  ΩGóîà°SG  øe  ¬©æe  QGôb
 ∞°üf) äÉ¡«LƒJ ¢û«ª¡Jh ,»μjôeC’G Ö©°ûdG IQGOE’ (É«bÉÑà°SG
 ºgOóY ójõj øjòdG zÖeGôJ{ QÉ°üfCG øe ,(ø««μjôeC’G ø«ÑNÉædG
 øjCG  √QÉ°üfCG  ¬MôW …òdG ∫GDƒ°ùdGh !ô°UÉæe ¿ƒ«∏e 75`dG ≈∏Y

!?çóM Éª«a á«μjôeC’G á«WGô≤ªjódG »g
 ô«Ñ©àdG  á`̀jô`̀M á`̀°`̀UÉ`̀Nh äÉ`̀jô`̀ë`̀dGh ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  »`̀g ø``̀jCG
 ∫ƒëJ  zÖeGôJ{  !?»μjôeC’G  Qƒà°SódG  »a  ∫ƒØμªdG  »°SÉ«°ùdG
 ¬fÉeôM  ¿hójôj  GPÉª∏a  ,¬àj’h  AÉ¡àfG  ó©H  …OÉY  øWGƒe  ≈dEG
 ≈≤Ñà°S  á∏Ä°SC’G  ∂∏J  π`̀c  !?OGQCG  ¿EG  É≤M’  í°TôàdG  ≥`̀M  ø`̀e
 áæeGõàe ÉªHQh ,IójóédG  IQGOE’G  ≥MÓJh Iô©à°ùeh Iôªà°ùe
 »a ΩÉ°ù≤f’G π©éJ ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ,á«LÉéàMG äGƒ£N ™e

!äGƒæ°ùdh øgGôdG ™°VƒdG ¿GƒæY ƒg ÉμjôeCG
 πX  »a  ∫ÉæªdG  ó«©H  º∏M  ¬fCG  hóÑj  zIóMƒªdG  ÉμjôeCG{  }
 ΩÉ°ù≤f’G{ ¿ƒμ«°Sh !á«∏Ñ≤à°ùªdGh áægGôdG á«μjôeC’G ±hô¶dG
 π¡°ùj  z¿ójÉH{  áj’ƒd  É«∏NGO  ôÑcC’G  …óëàdG  ƒg  z»μjôeC’G
 ≈dEG  Oƒ©j  ¿CG  z¿ójÉH{  ¿ÉμeEÉH  !á«LQÉîdG  äÉjóëàdG  πc ¬eÉeCG
 ∞∏ªdG{  ≈`̀dEGh  ,zÖeGôJ{  É¡æe  êôN  »àdG  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’G
 äÉ°SÉ«°ùdG  π`̀c  ≈``̀dEGh  ,áaÉ°†e  äÉØ°UGƒªH  ¿EGh  z…hƒ`̀æ`̀ dG
 ø«°üdG ™e AGƒ°S ábÓ©dG »a zájó«∏≤àdG{ á«LQÉîdG á«μjôeC’G
 »a  â©°†N  äÉØ∏e  É¡∏ch  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  hCG  É«°ShQ  hCG
 øμdh  !Iô«ãc  äGô«¨Jh  äÓjƒëàd  É°†jCG  Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG
 ,IhGô°V  OGOõ«°Sh  ,Gôªà°ùe  ≈≤Ñ«°S  z»∏NGódG  ΩÉ°ù≤f’G{
 ±ôà©j  ºd)  ¬àj’h  AÉ¡àfG  á¶ëd  ≈àM  zÖeGôJ{  ¿CG  á°UÉNh
 πØM ô°†ëj ºdh ,É«°üî°T ¬Äæ¡j ºdh (z¿ójÉH{ á°SÉFQ á«Yô°ûH
 äôL  Éªc  ¬YOƒ«d  ¢†«HC’G  â«ÑdG  »a  ¬∏Ñ≤à°ùj  ºdh  ,¬Ñ«°üæJ
 ¢†«HC’G â«ÑdG ≈dEG OƒYCÉ°S) :´GOƒdG ÜÉ£N »a ∫Éb πH ,IOÉ©dG
 ≈∏Y ¿ójÉÑd É¡côJ »àdG ádÉ°SôdG »a ∫Ébh !(iôNCÉH hCG á≤jô£H
 ádÉ°SôdG  ∂∏J  ∫hGóJ  ºJ  Éªc  (õFÉØdG  ÉfCG  »æfCG  ±ô©J)  :¬àdhÉW

!áÑ°†à≤ªdG
 »a 2024 áeOÉ≤dG  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  »a Oƒ©«°S π¡a
 ≈∏Y OôdG !?iôNCÉH hCG á≤jô£H ∂dP πÑb Oƒ©«°S ΩCG ,√Rƒa ∫ÉM
 Ö«°üæàdG  πØMh  ,ΩÉ°ù≤f’G  QGôªà°SG  GOóée  ó«©j  ∫GDƒ°ùdG
 πjƒëJh ,ábƒÑ°ùe ô«Z á«æeCG äGAGôLEG áMÉ°S ≈dEG ∫ƒëJ …òdG
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 ¬à«fGõ«e  ø`̀e  %75  »`̀dGƒ`̀ë`̀H  ¬«a

.á«YÉaódG
 ø```̀«```̀H É``````````````̀eh
 â```````````HGƒ```````````ã```````````dG
 ¿EÉ``̀a äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dGh
 …ò```̀ dG ∫DhÉ```°```ù```à```dG
 ƒ``̀g É``````̀ e ìô`````̀£`````̀ j
 è«∏îdG  ø`̀eCG  ™bƒe
 QÉ°ùe øª°V »Hô©dG
 á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG
 ¢ù«Fô∏d  ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG
 ∂°T ’h ?¿ójÉH ƒL
 ∂dP  øY  áHÉLE’G  ¿CG
 øe ƒ∏îJ ’ ∫DhÉ°ùàdG
 ó«≤©J  Qó`̀≤`̀ H  ó«≤©J
 »ª«∏bE’G  øeC’G  áÄ«H
 ,É```̀ ¡```̀ JGP á````æ````gGô````dG
 ∫GõàNG  §«°ùÑàdG  øe  ¬`̀fCG  í«ë°U
 »a  á«μjôeC’G-á«é«∏îdG  äÉbÓ©dG
 πHÉ≤e §ØædG ÉgOÉØe ájó«∏≤J ádOÉ©e
 äócCG  çGó`̀MC’G  ™FÉbh  ¿C’  ìÓ°ùdG
 ácGô°û∏d ¿CG ∂°û∏d k’Éée ´ój ’ ÉªHh
 ¢ù«d  iô`̀NCG  G kOÉ©HCG  ø«ÑfÉédG  ø«H
 »`̀Hô`̀©`̀dG  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG  ∫hO  ¿CG  É`̀¡`̀∏`̀ bCG
 ∫hC’G ∂jô°ûdGh á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG
 ógGƒ°ûdGh ,»ª«∏bE’G øeC’G ≥«≤ëàd
 ∫É≤ªdG  ™°ùàj  ’  Ió`̀jó`̀Y  ∂`̀ dP  ≈∏Y
 ¿CG  QÉ`̀ Ñ`̀ à`̀Y’É`̀H  G kò``````̀NCGh ,É``̀gô``̀cò``̀d
 √ÉéJ  á«μjôeC’G  äÉ«é«JGôà°S’G
 á£ÑJôe  â∏X  »Hô©dG  è«∏îdG  øeCG
 ¥ô°ûdG  á≤£æªd  πª°TC’G  á`̀jDhô`̀dÉ`̀H
 »æ©j ’ ∂dP ¿CG ’EG É keƒªY §°ShC’G

.É¡«dEG QÉ°ûªdG âHGƒãdG øY »∏îàdG
 ¿EÉ``̀a ≥`̀Ñ`̀°`̀S É``̀e á``«``ª``gCG ™```̀eh
 Ió``jó``é``dG  á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G  IQGOE’G
 ≈∏Y  äÉjóëJ  áKÓK  ¬LGƒJ  ±ƒ°S
 :É`̀¡`̀dhCG  »ª«∏bE’G  ø``̀eC’G  iƒà°ùe
 á«eÉæàªdG  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  äGó`̀jó`̀¡`̀à`̀dG
 »a É`̀¡`̀dGõ`̀à`̀NG CÉ`̀£`̀î`̀dG ø`̀e »`̀à`̀dGh
 ¬`̀fCG  í«ë°U  ,á`̀jhƒ`̀æ`̀dG  ádCÉ°ùªdG
 äÓ`̀Nó`̀à`̀dG  ¿CG  ’EG  º```̀gC’G  ∞`̀∏`̀ª`̀dG
 á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  á`̀«`̀fGô`̀jE’G
 äÉ«°û«∏ªdG  º`̀YOh  ,QGƒ`̀é`̀dG  ∫hó`̀d
 ,äÉYGô°üdG  ≥WÉæe  »a  áë∏°ùªdG
 ∫É`̀ «`̀LCG ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈```̀ dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VE’É`̀ H
 Ió«©ÑdG  ïjQGƒ°üdG  øe  áÑbÉ©àe
 êÉàëJ  äÉ`̀Ø`̀∏`̀e  É¡©«ªL  ió``̀ª``̀dG
 IQGOE’G  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e  ´OQ  äÉ``̀«``̀dB’
 :É`̀¡`̀«`̀fÉ`̀Kh ,Ió`̀ jó`̀é`̀ dG á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 »àdGh  áægGôdG  á«ª«∏bE’G  äÉ`̀eRC’G
 ídÉ°üª∏d G kójó¡J πãªJh ÉgóeCG ∫ÉW
 ≈`̀∏`̀Y á`̀ «`̀é`̀«`̀ ∏`̀î`̀ dGh á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G
 Ö£≤à°ùJ  É¡fƒc  AGƒ°S  ,AGƒ°ùdG
 hCG  OÉ¡édG  ihÉ`̀YO  âëJ  ø«∏JÉ≤e
 äÓNóJ  øe  ¬ë«àJ  Ée  hCG  Égô«Z
 äÉj’ƒ∏d  á°ùaÉæe  iƒ≤d  á«LQÉN
 •É≤f ¢ù«°SCÉàd É¡«YÉ°ùeh IóëàªdG

 ,äÉYGô°üdG  ∂∏J  øª°V  É¡d  RÉμJQG
 ábÉ£dG  øeCG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  :É¡ãdÉKh
 ô«Z  πμ°ûH  G kOó¡e  ≈ë°VCG  …ò`̀dGh
 êÉ`̀à`̀fEG äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀e AGƒ`̀°`̀S ,¥ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e
 äCGó``̀H  ó``̀bh ,äÓ`̀bÉ`̀æ`̀dG  hCG  §`̀Ø`̀æ`̀dG
 πª©H  á≤HÉ°ùdG  á«μjôeC’G  IQGOE’G
 ∞dÉëàdG  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J  É`̀¡`̀æ`̀e  äÉ``̀«``̀dBG
 ájÉªMh  ø`̀eC’  …ôëÑdG  …ôμ°ù©dG
 OOôJ ÉªY kÓ°†a ,ájôëÑdG  áMÓªdG
 πNóà∏d äGƒb ¢ù«°SCÉàd ¬LƒàdG øY
 ¿ƒμJ ÉªHQh ,äÉeRC’G »a ™jô°ùdG
 ôjƒ£àd  IƒYóe  IójóédG  IQGOE’G
 Ωõ∏j  Ée  çGóëà°SG  hCG  äÉ«dB’G  ∂∏J
 …ƒ«ëdG  OQƒªdG  ∂dP  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 ∫hó```̀dGh »`̀Hô`̀©`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG ∫hó```̀d

.AGƒ°S óM ≈∏Y á«Hô¨dG
 ógGƒ°T  áªK  ,Aó`̀H  ≈∏Y  Oƒ`̀Yh
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G á``«``ª``gC’G ó``̀cDƒ``̀J
 äÉj’ƒ∏d  »Hô©dG  è«∏îdG  á≤£æªd
 π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ,á«μjôeC’G IóëàªdG
 ™°SƒªdG ôjô≤àdG ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG
 AGôÑîdG  øe  áYƒªée  √ó`̀YCG  …òdG
 á°ù°SDƒªH  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  »a
 ¬ªjó≤J  º`̀Jh  çƒëÑ∏d  õéæ«chôH
 ôjÉæj  »a  É`̀eÉ`̀HhCG  ∑GQÉ``H  ¢ù«Fô∏d
 ¿CG{  ¬à°UÓN  âfÉch  2013  ΩÉ`̀Y
 á≤£æe »a á«μ«JÉeGQO äGô««¨J …CG
 πãªJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »Hô©dG è«∏îdG
 á«é«JGôà°S’G  ídÉ°üª∏d  G kQô`̀°`̀V
 ócDƒjh zá≤£æªdG ∂∏J »a á«μjôeC’G
 ≈fOC’ k’Éée ´ój ’ ÉªH ôjô≤àdG ∂dP
 IóæLCG  øY  ô¶ædG  ¢†¨H  ¬`̀fCG  ∂°T
 á©bƒàªdG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  á°SÉ«°ùdG
 ¿EÉ`̀a  ¿ó`̀jÉ`̀H  ƒ`̀L  ¢ù«FôdG  ó¡Y  »`̀a
 ¿ƒμà°S  »Hô©dG  è«∏îdG  á≤£æe
 äGôÑN  ≈∏Y  É k°ù«°SCÉJ  É¡JQDƒH  »a
 äGóéà°ùeh  É¡YƒæàH  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 äÉ©∏£àdGh  É¡JGQhô°†H  ô°VÉëdG
 á°UÉNh ¬JÉÑ∏£àªH πÑ≤à°ùªdG ƒëf
 òNCÉJ á∏eÉμàe ácGô°T áZÉ«°U á¡éd
 á«æeC’G  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  ÉgQÉÑàYÉH
 »Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  á«YÉaódGh
 äGójó¡J  Oƒ`̀Lh  πX  »a  á°UÉNh
 ¿ƒμJ  ÉªHQh  ,ájó«∏≤J  ô«Z  á«æeCG
 Ió``̀æ``̀LCG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀ d á``̀LÉ``̀M ∑É``̀æ``̀g
 ∫hO  ø«H  »é«JGôà°S’G  QGƒ`̀ë`̀dG
 á«μjôeC’G IQGOE’Gh »Hô©dG è«∏îdG
 ¬H iòàëj êPƒªf ºjó≤àd IójóédG
 √ô«¶f  ™e  »ª«∏bE’G  øeC’G  πeÉμàd
 ™ªéJh  iôÑc  á`̀dhO  ø«H  »ªdÉ©dG
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG »`̀ a í`̀é`̀f »`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG

 .â∏N Oƒ≤Y ôÑY iƒ≤dG ¿RGƒJ
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H ô`̀jó`̀e |
 õcôªH  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«é«JGôà°S’G
 á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG

zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh

 ó¡Y  »``̀a  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G-á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG  äÉ`̀ bÓ`̀ ©`̀ dG
äGô«¨àªdGh  â`̀HGƒ`̀ã`̀dG  ø«H  ..¿ó`̀ jÉ`̀ H  ¢ù«FôdG
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»طريان اخلليج« 

ت�سعى لت�أجيل

 ت�سّلم ط�ئرات 

من اإيرب��ص 

وبوينج

ِمنح »الأهلية« 

اجلزئية 

مت�حة 

للمحّولني من 

ج�مع�ت اأخرى

20 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

ال�سورى: رف�ص ح�سر متّلك 

الأج�نب يف املن�طق ال�سي�حية وال�ستثم�رية

فتح ب�ب الت�سجيل للموؤ�س�س�ت 

لال�ستف�دة من خدم�ت دعم »متكني«

اإذا مل تتوافر يف من�طق التعمري الق�ئمة.. »الأ�سغ�ل«: 

اإرج�ء حت�سيل كلفة البنية التحتية للطرق واملج�ري

ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء ي�سدر �سوابط الترّبع�ت والهب�ت للجه�ت احلكومية 

حظر قبول الترّبع�ت التي تقل 

قيمته� عن 20 األًف� اإل مبوافقة الوزير

»البحرين الوطني« يد�ّسن من�سة

متطورة للخدم�ت امل�سرفية الرقمية

ال�سيخ اإبراهيم 

بن عبدالـله 

يف ذّمة الـله

02
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07

06

08

1219

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

ا�سرتاط موافقة اللجنة امل�لية للترّبع�ت التي ت�سل اإىل 500 األف دين�ر

موافقة جمل�ص الوزراء �سرط لقبول املنح التي تتج�وز ن�سف مليون دين�ر

يز ال�ستخدام  البحرين تجُ

الط�رئ للق�ح »اأ�سرتازينك�« 

ب�لتع�ون مع ج�معة اأك�سفورد
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ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى

برقية �شكر جوابية من اأمري الكويت

امللكي  ال�سمو  تلقى �ساحب 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

جوابية  �سكر  برقية  الوزراء، 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 

ال�سباح  اجلابر  الأحمد  نواف 

ال�سقيقة،  الكويت  دولة  اأمري 

التعزية  برقية  على  رًدا  وذلك 

واملوا�ساة التي بعث بها �سموه 

ف�ساء  ال�سيخة  وفاة  يف  اإليه 

رحمها  ال�سباح  الأحمد  جابر 

اهلل.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

اأمري دولة الكويت

امللك يتلقى برقية �شكر 

جوابية من خادم احلرمني ال�شريفني

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

البالد املفدى، برقية �سكر جوابية من 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود عاهل 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة 

التعزية  برقية  على  رًدا  وذلك 

جاللته  بها  بعث  التي  واملوا�ساة 

يف  ال�سريفني  احلرمني  خادم  لأخيه 

خالد  الأمري  ال�سمو  �ساحب  وفاة 

اآل �سعود  بن عبداهلل بن عبدالرحمن 

رحمه اهلل.

خادم احلرمني ال�سريفنيجاللة امللك

تعديل �شوابط الت�شرفات املالية للوزارات.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

حظر قبول املنح اأو التربعات من داخل البحرين وخارجها اإال مبوافقات

امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

قرار  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

رقم )5( ل�سنة 2021 با�ستبدال املادة 

ل�سنة   )25( رقم  القرار  من  الع�سرين 

املالية  الت�سرفات  ب�سوابط   2012

جاء  احلكومية،  واجلهات  للوزارات 

فيه:

املادة  بن�س  ُي�ستبدل   :)1( املادة 

ل�سنة   )25( رقم  القرار  من  الع�سرين 

املالية  الت�سرفات  ب�سوابط   2012

الن�س  احلكومية،  واجلهات  للوزارات 

الوزارات  جميع  على  »ُيحظر  الآتي: 

املنح  قبول  احلكومية  واجلهات 

اأو  النقدية  الهبات  اأو  التربعات  اأو 

اأو خارجها،  اململكة  العينية -من داخل 

قيمتها  تقل  التي  كان-  غر�س  ولأي 

بحريني،  دينار  األف  ع�سرين  عن 

اجلهة  رئي�س  اأو  الوزير  مبوافقة  اإل 

املعنية. احلكومية 

اللجنة  موافقة  على  احل�سول  ويجب 

والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون  الوزارية 

املنحة  قيمة  بلغت  متى  املايل  والتوازن 

بالفقرة  املذكور  املبلغ  الهبة  اأو  التربع  اأو 

األف دينار  اأق�سى خم�سمائة  ال�سابقة وبحد 

وزارتي  مع  التن�سيق  بعد  وذلك  بحريني، 

اخلارجية والداخلية بح�سب م�سدر املنحة 

احل�سول  يجب  كما  الهبة.  اأو  التربع  اأو 

املنح  ب�ساأن  الوزراء  جمل�س  موافقة  على 

قيمتها  تتجاوز  التي  والهبات  والتربعات 

خم�سمائة األف دينار بحريني.

واللوائح  القوانني  مبراعاة  كله  وذلك 

حتديد  �ساأن  يف  بها  املعمول  والقرارات 

قبول  على  موافقتها  جتب  التي  ال�سلطات 

املنح والتربعات والهبات«.

الوزراء  جميع  على   :)2( املادة 

فيما  -كل  احلكومية  اجلهات  وروؤ�ساء 

القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  يخ�سه- 

لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل 

الر�سمية. اجلريدة  ن�سره يف 

اإىل جانب اال�شرتاطات واملعايري.. املجل�س االأعلى لل�شحة:

38 مهنة يتطلب ترخي�شها اجتياز امتحان »املهن ال�شحية«
�سارة جنيب:

اأ�سدر رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة الفريق 

قراًرا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب 

املهن  مزاولة  امتحان  نظام  لئحة  تعديل  ب�ساأن 

ال�سحية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�سحية.

اإىل  بالإ�سافة  فاإنه  القرار،  وبح�سب 

ال�سرتاطات واملعايري الالزمة للرتخي�س، ُي�ساف 

�سرط اجتياز المتحان الذي تطلبه الهيئة ك�سرط 

للح�سول على الرتخي�س اإىل 38 مهنة �سحية.

يف  عليها  املن�سو�س  املهن  قائمة  وت�سمل 

»فني  من  كالً  لالئحة  اأ�سيفت  والتي  القرار، 

واأوعية  قلب  فني  نووي،  طب  تقني  دم،  �سحب 

دموية )تخطيط القلب(، فني �سمعيات، اأخ�سائي 

اأطراف  فني  طبيعي،  عالج  فني  �سمعيات، 

تنف�سية،  اأجهزة  فني  مقومة،  وتراكيب  �سناعية 

مهني،  عالج  فني  تنف�سية،  اأجهزة  اأخ�سائي 

)تقومي  ب�سريات  فني  مهني،  عالج  اأخ�سائي 

)علم  نف�س  علم  اأخ�سائي  تغذية،  فني  ب�سر(، 

)علم  نف�س  علم  اأخ�سائي  الإر�سادي(،  النف�س 

فني  م�ساعد  الإكلينيكي(،   - ال�سريري  النف�س 

غ�سيل  فني  متقدم،  م�سعف  تعقيم،  فني  تعقيم، 

كلى، املمر�س امل�سعف«.

املهن  مزاولة  امتحان  نظام  لئحة  وت�سمل 

ال�سحية بح�سب القرار رقم )29( ل�سنة 2020 

قبل اإجراء التعديل 17 مهنة، وهي »فني �سيدلة، 

فني تخدير، اأخ�سائي العالج الطبيعي، اأخ�سائي 

طبيب  م�ساعد  تغذية،  اأخ�سائي  عالجية،  تغذية 

�سناعة  فني  والأ�سنان،  الفم  �سحة  فني  اأ�سنان، 

طبي،  خمترب  تقني  طبي،  خمترب  فني  الأ�سنان، 

تقني  اأ�سعة،  فني  تقني خمترب طبي متخ�س�س، 

)فاح�س  ب�سريات  اأخ�سائي  القبالة،  اأ�سعة، 

ب�سر(، م�سعف مبتدئ، م�سعف متو�سط«.

ُيذكر اأنه يجوز للهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

اجلهات  لإحدى  تعهد  اأن  ال�سحية  واخلدمات 

ال�سركات  اإحدى  اأو  اجلامعية،  اأو  الأكادميية 

الالزمة لإ�سدار  باإجراء المتحانات  املتخ�س�سة، 

تراخي�س مزاولة املهن ال�سحية طبًقا لأحكام هذا 

القرار والتعليمات والأنظمة التي ت�سعها الهيئة، 

وذلك مبوجب مذكرات تفاهم اأو اتفاقيات اأو عقود 

مربمة مع تلك اجلهات.
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زينل ووزير »املالية« يبحثان

التعاون الفاعل بني ال�سلطتني

زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  ا�ستقبلت 

م�ساء  مبكتبها  النواب  جمل�س  رئي�سة 

اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأم�س 

خليفة وزير املالية والقت�ساد الوطني، 

التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  مت  حيث 

الوطن  خلدمة  اجلانبني،  بني  امل�سرتك 

واملواطنني، وم�ساعفة العمل والإجناز 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  ظل  يف 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

ا�ستمرار  اأكدت  اللقاء  وخالل 

ال�سلطتني  بني  الفاعل  التعاون 

بدعم  وم�سيدة  والتنفيذية،  الت�سريعية 

�ساحب ال�سمو امللكي المري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل، وما ُيوليه �سموه من 

اهتمام بارزة يف حتقيق اخلري للوطن 

واملواطنني.

املالية  وزير  اأكد  جانبه،  ومن 

احلكومة  حر�س  الوطني  والقت�ساد 

مع  امل�سرتك  التعاون  تعزير  على 

روؤية  وفق  والعمل  النواب  جمل�س 

وحتقيق  م�سرتكة،  ومنهجية  وطنية 

الوطن  ل�سالح  املنجزات  من  املزيد 

حمور  املواطن  وباعتبار  واملواطنني، 

التنمية ال�ساملة دائًما.

يف قرار ن�سر يف اجلريدة الر�سمية.. وزير الداخلية:

تنظيم عقد التاأمني يف وقائع التلفيات املت�سالح عليها دون الرجوع للمرور

�سارة جنيب:

اأ�سدر وزير الداخلية الفريق اأول ركن ال�سيخ را�سد 

بن عبداهلل اآل خليفة قراًرا ب�ساأن تنظيم اإعهاد تنفيذ بنود 

اإىل  عليها  املت�سالح  التلفيات  وقائع  يف  التاأمني  عقد 

ممثلي �سركات التاأمني املخت�سة، والذي ُيعهد مبوجبه 

اإىل ممثلي تلك ال�سركات تنفيذ عقد التاأمني دون الرجوع 

لالإدارة العامة للمرور، وذلك لتحديد امل�سوؤولية املدنية 

النا�سئة عن حوادث املركبات.

الر�سمية،  اجلريدة  ن�سر يف  الذي  القرار  وبح�سب 

عقد  بنود  تنفيذ  املخت�سة  التاأمني  ل�سركات  يجوز  ل 

التاأمني يف وقائع التلفيات املت�سالح عليها يف عدد من 

احلالت منها اإذا تبنينّ اأن املركبة املت�سببة يف احلادث ل 

حتمل وثيقة تاأمني �ساحلة لتغطية امل�سوؤولية املدنية 

النا�سئة عن حوادث املركبات، واإذا طلبت الإدارة العامة 

بنف�سها  تتوىل  اأن  تقدنّرها  التي  لالعتبارات  للمرور 

اأو  باإ�سابة  ارتبط احلادث  مبا�سرة احلادث، ويف حال 

وفاة �سخ�س اأو اأكرث، وكذلك يف حالت تقليد اأو تزوير 

ذلك  تبنينّ  حال  املرور  عالمات  اأو  املعدنية  اللوحات 

ل�سركة التاأمني املخت�سة، ويف حالة الإدلء ببالغ كاذب 

احلالت  تلك  ال�سركة يف  اآخر، وعلى ممثل  عن حادث 

اإبالغ الإدارة لتتوىل بنف�سها مبا�سرة احلادث.

بنف�سها  تولت  اإذا  للمرور  العامة  لالإدارة   ويجوز 

مبا�سرة حادث معني، وارتاأت لالعتبارات التي تقدنّرها 

اأنه ميكن تنفيذ بنود عقد التاأمني ب�ساأن وقائع التلفيات 

املت�سالح عليها دون الرجوع اإىل الإدارة اأن تاأمر باإحالة 

احلادث ل�سركة التاأمني املخت�سة.

وبنينّ القرار اأنه »تتوىل قوة دفاع البحرين وقوات 

الوطني  املخابرات  وجهاز  الوطني  واحلر�س  الأمن 

حدود  يف  عليها  املت�سالح  التلفيات  وقائع  مبا�سرة 

�سركات  اإىل  اإ�سنادها  تَر  مل  ما  لها،  اخلا�سعة  املنطقة 

التاأمني املخت�سة«.

اأن الطرق اخلا�سة والتي تت�سع  اإىل  واأ�سار القرار 

ملرور املركبات تعترب من الطرق العامة اإذا طلب مالك 

الطريق اأو امل�سوؤول عنه ذلك.

وبني اأنه يف حالة ن�سوب خالف بني �سركة التاأمني 

املخت�سة واأي من اأطراف احلادث حول تقدير الأ�سرار 

الأ�سرار،  تلك  اإ�سالح  اأو  تعوي�س  من  بها  يتعلق  وما 

اإىل  اللجوء  خالل  من  اخلالف  ذلك  يف  الف�سل  يكون 

اجلهات املخت�سة وفًقا لالأحكام املقررة يف عقد التاأمني 

املربم وفًقا لأحكام القانون.

املخت�سة  التاأمني  �سركات  تلتزم  القرار،  ومبوجب 

يف �سبيل قيامها بتنفيذ بنود عقد التاأمني ب�ساأن وقائع 

التلفيات املت�سالح عليها بو�سع اآلية توافق عليها الإدارة 

تت�سمن كحد اأدنى ما ميكن اأطراف احلادث من تبادل كل 

البيانات الالزمة لتنفيذ بنود عقد التاأمني، وتخ�سي�س 

اأرقام ات�سال للتبليغ عن حوادث املركبات والتي تكون 

التاأمني فيها،  التاأمني خمت�سة بتنفيذ بنود عقد  �سركة 

واأن تتوافر يف املكاتب املخ�س�سة لال�ستقبال والتعامل 

املركبات مواقف كافية ومنطقة خم�س�سة  مع حوادث 

ملعينة املركبات والأ�سرار التي حلقت بها.

التاأمني  �سركات  تلتزم  اأن  على  القرار  واأكد 

موقع  من  املركبات  لنقل  رافعات  بتوفري  املخت�سة 

احلادث اإىل مكاتب ال�سركة اأو اأماكن اإ�سالحها اأو اأية 

جهة اأخرى حتددها.

املخت�سة  التاأمني  �سركات  على  اأن  اإىل  واأ�سار 

اإعداد �سجالت ورقية اأو اإلكرتونية ب�ساأن كافة وقائع 

فيها،  التاأمني  عقد  بنود  تنفيذ  تتوىل  التي  التلفيات 

ومتكني الإدارة من الطالع على هذه ال�سجالت، كما 

تلتزم ال�سركة باإخطار الإدارة بكل حادث تقوم بتنفيذ 

املت�سالح  التلفيات  وقائع  ب�ساأن  التاأمني  عقد  بنود 

عليها الناجتة عن هذا احلادث.

وبح�سب القرار فاإنه على كل قائد مركبة ت�سببت يف 

احلادث اأن يعطي الأطراف املت�سررة اأو اأي �سخ�س لديه 

�سبب معقول لطلبها كل البيانات الالزمة لتنفيذ اأحكام 

مبا�سرة  الإدارة  تتوىل  ذلك  عن  امتنع  فاإذا  القرار،  هذا 

احلادث.

باإخراج  احلادث  اأطراف  يلتزم  لأن  القرار  ودعا 

حركة  تعطل  اأو  تعيق  كانت  اإذا  الطريق  من  املركبات 

املرور اأو تعر�سها للخطر، وذلك حلني نقلها اأو ت�سيريها 

اإىل �سركة التاأمني املخت�سة، ما مل يكن عدم القدرة على 

حتريكها اأو اإخراجها من الطريق راجًعا اإىل �سبب خارج 

عن اإرادتهم، ويجوز لهم ت�سوير احلادث لأعمال تقييم 

الأ�سرار من قبل �سركة التاأمني املخت�سة، ويجوز لالإدارة 

يف جميع الأحوال اإخراج املركبات من الطريق، اإذا كان 

يعر�سها  اأو  املرور  حركة  يعطل  اأو  يعيق  وجودها 

اأ�سهر من  بالقرار بعد 6  اأن يعمل  املقرر  للخطر. ومن 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الداخلية
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يف اإطار مراجعة الآليات املحققة ل�شتدامة البنية التحتية.. وزير »الأ�شغال«:

اإرجاء حت�شيل كلفة الطرق واملجاري اإذا مل تتوفر يف مناطق التعمري القائمة

بن  ع�صام  املهند�س  اأعرب  املنا�صبة،  وبهذه 

عبداهلل خلف عن �صكره وتقديره للجنة الوزارية 

برئا�صة  التحتية،  والبنية  التنموية  للم�صاريع 

ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، نائب رئي�س 

القرار  هذا  على  املوافقة  على  الوزراء،  جمل�س 

انعكا�ًصا  يعد  الذي  الأمر  اإ�صداره،  ومتابعة 

للمراجعات املتوا�صلة للآليات القانونية الكفيلة 

البنية  خلدمات  ال�صتدامة  عن�صر  بتحقيق 

ومن  املختلفة،  التعمري  مناطق  يف  التحتية 

بينها مناطق التعمري القائمة والتي توجد فيها 

مرافق، كما اأنه جت�صيد للهتمام بالأخذ مبرئيات 

متطلبات  يواكب  مبا  وامل�صتثمرين  املطورين 

والتي  البحرين  مملكة  يف  والتعمري  التنمية 

الت�صهيلت  جميع  تقدمي  على  الوزارة  حتر�س 

اإليهم وتوفري اخلدمات مل�صاريعهم بكل كفاءة.

ل�صنة   )20( رقم  القرار  اأن  الوزير  واأكد 

2021 ي�صمن اإر�صاء العدالة يف حت�صيل كلفة 

التعمري  مناطق  يف  فقط  املتوافرة  اخلدمات 

واإرجاء  مرافق،  فيها  توجد  والتي  القائمة 

توافرها،  حني  اإىل  منها  املتوافر  غري  حت�صيل 

وعلى الأخ�س خدمتي الطرق وال�صرف ال�صحي 

اإجمايل  من   )%46( ن�صبته  ما  ت�صكلن  اللتني 

مربع  مرت  كل  عن  ديناًرا   12 البالغة  الكلفة 

اإن�صاء  البناء والتي حتت�صب مقابل  من م�صاحة 

وتطوير كلفة البنية التحتية يف مناطق التعمري 

القائمة والتي توجد فيها مرافق.

التي  الطبيعة  اأن  خلف  الوزير  واأو�صح 

تتطلبها م�صاريع اإن�صاء خدمتي الطرق وال�صرف 

مرتبطتني  تكونان  ما  عادة  اللتني  ال�صحي 

التنفيذي  الربنامج  وفق  البع�س  ببع�صها 

احلكومية  واجلهات  الوزارات  و�صائر  للوزارة 

مطالبة  لعدم  ومراعاة  الأخرى،  اخلدمية 

التعمري  مناطق  يف  وامل�صتثمرين  املطورين 

تلك  يف  اخلدمات  جميع  كلفة  ب�صداد  القائمة 

املناطق، مبا يف ذلك غري املتوافر منها، فقد تقرر 

وال�صرف  الطرق  خدمتي  كلفة  حت�صيل  اإرجاء 

ال�صحي يف املناطق التي تفتقر اإليها، مع التزام 

الكلفة  ب�صداد  القرار  هذا  مبوجب  امل�صتفيدين 

التو�صيل ب�صبكة  دفعة واحدة عند تقدمي طلب 

ال�صرف ال�صحي.

الوزارة  اأن  على  خلف  املهند�س  و�صدد 

ما�صية يف اللتزام بتطبيق املر�صوم بقانون رقم 

)25( ل�صنة 2015 ب�صاأن حت�صيل كلفة اإن�صاء 

وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري، وما 

تطبيق  با�صتثناء  تتعلق  فيه من �صمانات  ورد 

وامل�صاكن  الأرا�صي  على  القانون  هذا  اأحكام 

يف  ل�صكناهم  واملخ�ص�صة  للبحرينيني  اململوكة 

ل�صكن  اأو  والقائمة،  اجلديدة  التعمري  مناطق 

التعمري  مناطق  يف  الأوىل  الدرجة  من  اأقاربهم 

مرافق  وحت�صني  تطوير  �صيتم  التي  القائمة 

البنية التحتية فيها.

ي�صار اإىل اأن كلفة خدمتي الطرق وال�صرف 

ال�صحي تبلغ 5.5 دينار من اإجمايل كلفة البنية 

التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي توجد 

مرت  كل  عن  ديناًرا   12 والبالغة  مرافق  فيها 

مربع من م�صاحة البناء.

البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير  خلف،  عبداهلل  بن  ع�شام  املهند�س  اأ�شدر 

والتخطيط العمراين، قراًرا يق�شي بعدم قيام اجلهات ذات العالقة بتح�شيل كلفة 

البنية التحتية اخلا�شة بخدمتي الطرق وال�شرف ال�شحي اإذا كانتا غري مت�افرتني 

يف مناطق التعمري القائمة.

 6( برقم  مادة جديدة  باإ�شافة   2021 ل�شنة   )20( رقم  القرار  اإ�شدار  وياأتي 

مكرًرا( اإىل القرار رقم )11( ل�شنة 2017 ب�شاأن حتديد فئات واآلية حت�شيل كلفة 

اإن�شاء وتط�ير البنية التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي ت�جد فيها مرافق، 

وذلك على اإثر م�افقة اللجنة ال�زارية للم�شاريع التنم�ية والبنية التحتية على مبداأ 

اجتماع  بحثها يف  والتي مت  القرار  هذا  عليها  يق�م  التي  امل�شتحدثة  الآلية  تطبيق 

اللجنة الأ�شب�ع املا�شي.

بن دينه يبحث تعزيز

التعاون مع جمل�س النواب

مبارك  بن  حممد  الدكتور  ا�صتقبل 

املناخ  ل�صئون  اخلا�س  املبعوث  دينه  بن 

للبيئة  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س 

جمل�س  ع�صو  الدو�صري  عبداهلل  النائب 

النواب لبحث �صبل تعزيز التعاون الثنائي 

بني املجل�س الأعلى للبيئة وجمل�س النواب.

 واأ�صاد الدكتور حممد بن دينه بالدور 

الكبري الذي يقوم به اأع�صاء جمل�س النواب 

خمتلف  يف  والنماء  التقدم  عجلة  دفع  يف 

والقوانني  امل�صاريع  فيها  مبا  املجالت 

الأعلى  املجل�س  حر�س  موؤكدا  البيئية، 

للبيئة على تعزيز التعاون الثنائي من اجل 

حتقيق  يف  قدما  وامل�صي  اجلهود  توحيد 

تطلعات ال�صعب وروؤية مملكة البحرين يف 

التنمية امل�صتدامة واحلفاظ على البيئة.

 من جانبه عربرّ النائب عبداهلل الدو�صري 

عن بالغ �صكره وتقديره للجهود التي يبذلها 

البيئة  الأعلى للبيئة للحفاظ على  املجل�س 

التكاتف  اأهمية  موؤكًدا  امل�صتدامة،  والتنمية 

والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطتني  بني 

وحر�صه على تعزيز هذا التعاون من اأجل 

خدمة الوطن واملواطنني.

د. الكعبي حت�شد املركز الأول عن

الدرا�شات الأدبية �شمن جائزة عو�شة ال�شويدي

ح�صدت الأكادميية والناقدة البحرينية 

الدكتورة �صياء عبداهلل الكعبي املركز الأول 

الأدبية �صمن جائزة عو�صة  الدرا�صات  عن 

يف  العرب«  »فتاة  ال�صويدي  خليفة  بنت 

دورتها الأوىل، حيث مت تكرميها �صمن حفل 

موؤ�ص�س  احلبتور  اأحمد  خلف  برعاية  اأقيم 

الثقافة  وزيرة  وبح�صور  اجلائزة،  وراعي 

حممد  بنت  نورة  الإماراتية  وال�صباب 

الإماراتية  املجتمع  تنمية  ووزيرة  الكعبي 

ح�صة بوحميد والأ�صتاذة الدكتورة رفيعة 

غبا�س رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة.

وجاء ذلك التكرمي بعد فوز الأكادميية 

�صياء  الدكتورة  البحرينية  والناقدة 

عليها  تناف�س  التي  باجلائزة  الكعبي 

التحكيم،  امل�صاركني، وبقرار جلنة  ع�صرات 

بعد دعوتها للم�صاركة يف اجلائزة من قبل 

ملا متلكه من �صرية  للثقافة  البحرين  هيئة 

حافلة باملنجزات الثقافية والنقدية.

عبداهلل  �صياء  الدكتورة  �صاركت  كذلك 

الأوىل عن  الأدبية  الندوة  الكعبي بح�صور 

�صعر عو�صة بنت خليفة ال�صويدي؛، اإذ قدمت 

املغايرة  »بلغة  بعنوان:  نقدية  درا�صة 

النبطي اخلليجي،  ال�صعر  املراأة يف  خطاب 

ال�صويدي  خليفة  بنت  عو�صة  �صعر 

الأكادمييني  من  عدد  جانب  اإىل  اأمنوذًجا«، 

اأمل  الدكتورة  اليتيم،  نوال  وال�صعراء؛ 

عائ�صة  ال�صعيدي،  نا�صر  الدكتور  عامر، 

اأبراهيم، وعبدالعزيز العمريي.

خليفة  بنت  عو�صة  جائزة  اأن  يذكر 

حتت  انطلقت  العرب(  )فتاة  ال�صويدي 

اإذ  مل�صا«،  كال�صخر  قوايف  »له  �صعار 

ملهمة،  وطنية  ثقافية  بادرة  اجلائزة  تعد 

اإطار  يف  العرب«،  »فتاة  مبئوية  واحتفاًء 

بالتاريخ  احلافل  ال�صعري  اإرثها  تخليد 

والروح املحلية الأ�صيلة، واملفردات اجلزلة 

التي تعد مرجًعا لغوًيا مهًما لأبناء املنطقة 

كذلك  ا،  خ�صو�صً الإمارات  ولأبناء  عموًما، 

وموهبتها  ملكانتها  تكرمًيا  اجلائزة  تاأتي 

املراأة  لدور  وتر�صيًخا  اخلالدة،  ال�صعرية 

ال�صاحة  يف  املوؤثر  وح�صورها  الإماراتية 

الثقافية والأدبية، كونها تعترب مدر�صة من 

مدار�س ال�صعر النبطي يف املنطقة.

د. �شياء الكعبي

 املهند�س ع�شام خلف

7 اآلف اإجراء للحفاظ على معايري التباعد الجتماعي.. م�شاعد رئي�س الأمن العام:

 اأكرث من 36 األف خمالفة عدم لب�س الكمامة و161 األف عملية تعقيم

حمد  ال�صيخ  الدكتور  الركن  العميد  اأكد 

الأمن  رئي�س  م�صاعد  خليفة  اآل  حممد  بن 

اأهمية  والتدريب  العمليات  ل�صوؤون  العام 

الفريق  بتعليمات وتو�صيات  التقيد  ا�صتمرار 

كورونا،  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني 

مواجهة  يف  البحرين  مملكة  جهود  واإجناح 

الفريو�س. انت�صار  م�صتوى  اجلائحة خلف�س 

متر  التي  املرحلة  هذه  اأن  اإىل  م�صرًيا 

املواطنني  تكاتف  اإىل  حتتاج  البلد  بها 

واملقيمني مع احلكومة للعبور اإىل بر الأمان، 

الإجراءات  بكافة  لللتزام  اجلميع  داعًيا 

للت�صدي  عنها  املعلن  والوقائية  الحرتازية 

للفريو�س.

واأو�صح اأن رئا�صة الأمن العام من خلل 

يف  م�صتمرة  الأمنية  والإدارات  املديريات 

املخالفني  حيال  القانونية  الإجراءات  اتخاذ 

التي  كورونا  فريو�س  انت�صار  من  للحد 

�صوء  يف  املوقرة،  احلكومة  قرارات  حددتها 

الوطني  الفريق  عن  ال�صادرة  التعليمات 

حفاًظا  كورونا،  لفريو�س  للت�صدي  الطبي 

قامت  حيث  املجتمع،  و�صلمة  �صحة  على 

اململكة  حمافظات  يف  املديريات  �صرطة 

 36،992 بر�صد  الداخلية  وزارة  واإدارات 

الأماكن  يف  الوجه  كمامة  لب�س  عدم  خمالفة 

واتخاذ  التجارية،  واملحلت  العامة 

التباعد  معايري  على  للحفاظ  اإجراًء   7814

بـ5285  القيام  اإىل  اإ�صافة  الجتماعي، 

توعوية. حملة 

العام  الأمن  رئي�س  م�صاعد  واأ�صاف 

مديرية  اأن  والتدريب  العمليات  ل�صوؤون 

مبخالفة  قامت  ال�صمالية  املحافظة  �صرطة 

ا لعدم ارتداء كمامة الوجه،  10635 �صخ�صً

على  للمحافظة  اإجراًء   1692 واتخاذ 

القيام  اإىل جانب  التباعد الجتماعي،  معايري 

توعوية. حملة  بـ1194 

حمافظة  �صرطة  مديرية  قامت  فيما 

توعوية  حملة   2023 بتنفيذ  العا�صمة 

وارتداء  الجتماعي  التباعد  معايري  حول 

عدم  خمالفة   6938 حررت  كما  الكمام، 

اإجراًء   531 واتخذت  الوجه،  كمامة  ارتداء 

الجتماعي. التباعد  معايري  على  للمحافظة 

كما نفذت مديرية �صرطة حمافظة املحرق 

والحرتازية،  الوقائية  الإجراءات  من  عدًدا 

على  للحفاظ  اإجراًء   1664 اتخاذ  مت  حيث 

التباعد الجتماعي، وحترير 8193  معايري 

قامت  الوجه، كما  ارتداء كمامة  خمالفة عدم 

توعوية  حملة  بـ1401  املديرية  �صرطة 

املحافظة. مناطق  ميدانية يف خمتلف 

املحافظة  �صرطة  مديرية  وا�صتمرت 

عرب  واملقيمني  املواطنني  بتوعية  اجلنوبية 

خمالفة   4836 ور�صد  حملة،   667 تنفيذ 

اإجراء   3،124 واتخاذ  الكمامة،  ارتداء  عدم 

الجتماعي،  التباعد  معايري  على  للحفاظ 

الأمن  برئا�صة  العمليات  اإدارة  قامت  فيما 

اإطار دورها بدعم اجلهود املبذولة  العام يف 

للحد  الوقائية  والتدابري  الإجراءات  لتعزيز 

من انت�صار فريو�س كورونا بتحرير 6293 

واتخاذ  الوجه  كمامة  ارتداء  عدم  خمالفة 

التباعد  معايري  لتحقيق  اإجراءات   803

اململكة. الجتماعي يف خمتلف حمافظات 

العامة  الإدارة  �صرطة  قامت  ذلك،  اإىل 

لأمن املنافذ من خلل دورها يف تاأمني املرافق 

باتخاذ  ال�صفر  اإجراءات  وت�صهيل  احليوية 

لقرار  املخالفني  حيال  القانونية  الإجراءات 

الأماكن  يف  الوجه  كمامة  بلب�س  اللتزام 

اإذ مت �صبط 97 خمالفة. العامة، 

املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  وقامت 

وتعقيم  تطهري  عملية   161465 بتنفيذ 

احلكومية  واملن�صاآت  للمباين  خمتلفة 

عقد  مت  فيما  وغريها،  والطرقات  وال�صوارع 

366 دورة تدريبية حول الطرق ال�صحيحة 

التطهري والتعقيم الحرتازي  لتنفيذ عمليات 

يف املباين واملن�صاآت احلكومية واأماكن العمل 

املوؤ�ص�صات  من  ا  �صخ�صً  1160 فيها  �صارك 

خمتلف  من  و1051  اخلا�صة،  وال�صركات 

املتطوعني  عدد  بلغ  فيما  احلكومية،  اجلهات 

 6059 يقارب  ما   2020 مار�س  منذ 

عملية   1301 على  الإ�صراف  ومت  متطوًعا، 

املتطوعون،  فيها  �صارك  وتعقيم  تطهري 

الكوادر  من  ا  �صخ�صً  1230 تدريب  مت  كما 

 107 وتنفيذ  امل�صاجد،  لتعقيم  واملتطوعني 

مع  بالتعاون  وتعقيم  تطهري  عمليات 

التنظيف. �صركات 
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هريات مياه البحرين �سّدرت اآلف الأطنان من الأ�سماك للخليج على مّر ال�سنني.. بحارة:

ممار�سات ال�سلطات القطرية خارجة عن اأعراف دول اخلليج وما اعتدناه طوال عقود

حمّرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأّكد بحارة و�شّيادون بحريني�ن ت�شّرروا 

تلك  اأّن  القطرية  ال�شلطات  ممار�شات  ب�شبب 

ال�شّيادون  لها  يتعّر�ض  التي  املمار�شات 

القيم  عن  البعد  كل  بعيدة  البحريني�ن 

والأخالق اخلليجية وعّما اعتاد عليه البّحارة 

التعاون  جمل�ض  دول  جميع  يف  اخلليجي�ن 

ط�ال عق�د من الزمن.

م�شريين اإىل اأن ا�شتمرار مالحقة ال�شلطات 

اأرزاق  قطع  يف  يزال  ول  ت�شّبب  لهم  القطرية 

بي�تهم  من  خرج�ا  مّمن  ال�شّيادين  ع�شرات 

وظروفه  م�شّقته  متحّملني  البحر  عر�ض  اإىل 

ال�شعبة ل ل�شيٍء �ش�ى لك�شب اللقمة احلالل.

املحرتفني  ال�شيادين  جمعية  رئي�ض  واأّكد 

املمار�شات  اأن  اجلريان  جا�شم  البحرينية 

القطرية ت�شمل اإخاللً بالقيم واملبادئ وانتهاًكا 

حتارب  اأنها  كما  الدولية،  وامل�اثيق  لالأعراف 

ال�شيادين على م�شدر رزقهم ال�حيد وتعّر�ض 

ق�اربهم  احتجاز  اأن  كما  للخطر،  حياتهم 

غري  وبطرق  ط�يلة  للفرتات  وب�اني�شهم 

قان�نية و�شحب الق�ارب عرب تهديد ال�شالمح 

وال�شفن  الق�ارب  على  والتحفظ  وا�شتعماله  

لأ�شهر  البحارة  و�شجن  الأ�شماك  وم�شادرة 

ط�يلة انتهاكات يجب اأن تت�قف.

اخلليج  م�شائد  خلفية  اجلا�شم  و�شرح 

عليها  ترّبى  التي  والأعراف  ال�شتينات  منذ 

بحار  يف  الإبحار  كان  حيث  اخلليج،  �شيادو 

البحارة  لكل   1964 العام  ومنذ  اخلليج 

اخلليجيني دون فرق، كما مل تكن هنالك فروق 

بني البحار الإماراتي اأو ال�شع�دي اأو القطري 

ي�شطادون  البحارة  فجميع  البحريني،  اأو 

الإخ�ة  بني  يف�شل  ل  حيث  واحدة  اأماكن  يف 

الأ�شقاء حدود اإقليمية اأو دولية.

وعرّب رئي�ض اجلمعية عن �شكره للجه�د 

ق�شايا  حلل  الر�شيدة  القيادة  من  املبذولة 

التعاون  �شبل  وتعزيز  وم�شاكلهم  ال�شيادين 

احلك�مة  من  راجًيا  منهم،  معتاد  ه�  كما 

الق�ارب  عن  لالإفراج  ال�شعي  الر�شيدة 

اأخذت  والتي  قطر  يف  املحتجزة  والب�اني�ض 

دون وجه حق، والتن�شيق مع الدول اخلليجية 

لتك�ن م�شائد اخلليج مفت�حة لكل ال�شيادين 

اخلليجيني كما ه� معتاد يف ال�شابق.

البحريني  البحار  اأ�شار  جانبه  من 

احلك�مة  دع�ة  اأن  ب�ر�شيد  خليل  عبدالعزيز 

من  القطري  اجلانب  مع  للح�ار  البحرينية 

اأجل حلحلة امللفات العالقة اخلا�شة ب�شيادي 

الأ�شماك خط�ة ينبغي اأن تدّعم، اإذ اأن البحارة 

العالق  امللف  هذا  انفراج  بانتظار  وع�ائلهم 

ومنع  وع�ائلهم   معاناتهم  يف  ت�شّبب  والذي 

منذ  املعتادة  املناطق  يف  الإبحار  من  البحارة 

ع�شرات ال�شن�ات.

واأ�شاف، »اأمتنى اأن يك�ن هنالك جتاوب 

ت�ش�ية  اأن  اإذ  القطرية،  املعنية  اجلهات  من 

كما  عهدها  �شابق  اإىل  الأم�ر  وع�دة  الأم�ر 

وما  قبلها  وما   1935 اتفاقيات  يف  كانت 

نف��ض  يف  الأثر  اأكرب  له  �شيك�ن  بعدها 

هذه  واأن  ا  خ�ش��شً البحرينيني  البحارة 

املناطق هي مناطق بحرينية منذ مئات ال�شنني 

ملئات  البحرينيني  البحارة  عليها  عا�ض  وقد 

ال�شنني، وقد ت�شّرر البحرينيني من املالحقات 

البحارة ومعاملتهم كمجرمني  القطري مبنع 

يف حني اأنهم ميار�ش�ن م�شدر رزقهم ال�حيد 

ال�شنني، يف  كما كان�ا معتادين منذ ع�شرات 

حني اأن الأم�ر ينبغي اأن تعالج ب�شكل ب�شيط 

يحفظ حق�ق اجلرية والأخ�ة والن�شب«.

البحريني هاين علي  البحار  واأ�شار  هذا، 

مريزا اأن املمار�شات القطرية اأربكت البحارة 

منهم  املئات  بل  الع�شرات  وجعلت  جميًعا 

وبع�شهم  اأخرى  مهن  اإىل  البحر  يرتك�ن 

اأ�شبح�ا م�شّتتني دون دخل، م�ؤكًدا اأن الق�ات 

بال�شالح  وتهديده  باإيقافه  قامت  القطرية 

من  القرتاب  بعدم  تعّهد  على  وت�قيعه 

عنه  ُتفرج  اأن  قبل  املعتادة  ال�شيد  مناطق 

بعد 6 �شاعات من الإيقاف، ما كّبده خ�شائر 

اآلف دينار واأكرث، وت�شّببت يف  اإىل 3  ت�شل 

ت�شّببت  كما  اأ�شهر،   3 لأكرث من  للبحر  تركه 

الأ�شماك  �شيد  ملهنة  اإخ�انه  جميع  ترك  يف 

التي ت�ارثها اأًبّا عن جد غري اأن اخل�ف على 

حياتهم ت�شّبب يف تركهم ملهنة اأجدادهم.

واأ�شاف، »اعتدنا ال�شيد يف اأم العرو�شان 

ل�شن�ات دون اأن تك�ن هنالك اأي م�شاكل تذكر 

ودون اأن نفكر اأنه يف ي�م من الأيام �شيحّ�ل 

الأمر اإىل ما ه� عليه الآن، وتفاجاأنا يف ي�م 

وتطالبنا  تالحقنا  القطرية  الق�ات  اأن  ما 

بالت�قف واإل اأطلقْت علينا النار، ت�قفنا بعد 

�شاعات  لـ6  اإيقافنا  ومت  بال�شالح  تهديدنا 

بعدم  تعّهد  على  ت�قيعنا  بعد  عنا  اأفرج  ثم 

يف  لنا  ت�شبب  ما  املنطقة،  هذه  من  التقّرب 

خ�ف �شديد ت�قفنا ب�شببه عن دخ�ل البحر 

لأكرث من 3 اأ�شهر«.

واأ�شاف، »ت�شّبب منُعنا من دخ�ل مناطق 

حتى  املدخ�لت  يف  �شديد  �شيق  من  ال�شيد 

ب�شبب  قرو�شنا  دفع  ن�شتطع  نعد  مل  اأننا 

هذا  حل  يتم  باأن  ونطالب  ال�شيد،  من  منعنا 

ه�  البحريني  فالبحار  �شريًعا،  امل��ش�ع 

املت�شرر الأكرب وقد اأ�شبح يف �شيق ل يعلمه 

القطري  اجلانب  ي�شر  ماذا  مت�شائالً:  اهلل،  اإل 

التي  مهنتهم  ممار�شة  للبحارة  �شمح  ل� 

ورث�ها اأبًّا عن جد؟«.

جا�سم اجلريان هاين علي مريزا عبدالعزيز بور�سيد

موؤكًدا اأهمية الإعالم يف التعريف بالو�سائل البديلة للطاقة.. د. مريزا: 

دعم الوزارات لتفعيل اأدوارها يف اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة
عبداحل�شني  الدكت�ر  ا�شتقبل 

هيئة  رئي�ض  مريزا  علي  بن 

الطاقة امل�شتدامة مبكتبه يف املرفاأ 

اخلنجي  زكريا  الدكت�ر  املايل 

الإذاعي  الربنامج  ومقدم  معد 

على  وذلك  ال�شطر«،  اأول  »من 

مريزا  الدكت�ر  ا�شت�شافة  �ش�ء 

الأ�شب�ع  الإذاعي  الربنامج  يف 

املا�شي.

خالل  مريزا  الدكت�ر  وقّدم 

مرئًيا ح�ل اخلطط  ا  عر�شً اللقاء 

املتجددة وكفاءة  للطاقة  ال�طنية 

القائمة  امل�شاريع  واأبرز  الطاقة 

املجالني،  كال  يف  وامل�شتقبلية 

جه�د  على  ال�ش�ء  م�شلًّطا 

اجلهات  خمتلف  دعم  يف  الهيئة 

لتفعيل  احلك�مية  وال�زارات 

املبادرات  تنفيذ  يف  دورهم 

ت�شمنته  ما  بح�شب  بهم  اخلا�شة 

املتجددة  للطاقة  ال�طنية  اخلطة 

كفاءة  لتح�شني  ال�طنية  واخلطة 

الطاقة.

واأ�شار اإىل اأنه بتكاتف وتكامل 

عدد  حتقيق  مت  ال�طنية  اجله�د 

من الإجنازات الن�عية التي كانت 

كان  م�ؤخًرا  وا�شح  �شدى  ذات 

لت�شجيع  اخلط�ات  اأوىل  منها 

الكهربائية،  املركبات  ا�شتخدام 

ال�شناعة  وزارة  باإعالن  ذلك 

البدء  عن  وال�شياحة  والتجارة 

الت�شجيل  طلبات  ا�شتقبال  يف 

ال�شيارات  مطابقة  بتق�مي  املعنية 

اإن  حيث  و�ش�احنها  الكهربائية 

الكهربائية  املركبات  دمج  مبادرة 

اإحدى  هي  ا�شتخدامها  وت�شجيع 

يف  املت�شمنة  املهمة  املبادرات 

كفاءة  لتح�شني  ال�طنية  اخلطة 

بني  التعاون  وجه�د  الطاقة، 

و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزارة  من  كل 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

ل��شع  للبيئة  الأعلى  واملجل�ض 

املخلفات  حت�يل  ا�شرتاتيجيات 

ت�شهم  والتي  اإىل طاقة  والنفايات 

املبادرات  اإحدى  اأي�شا يف حتقيق 

املت�شمنة  الكربى  الأهمية  ذات 

بالإ�شافة  ال�طنية،  اخلطة  يف 

قبل  من  اجله�د  من  عدد  اإىل 

الأخرى  والهيئات  ال�زارات 

بالتزام  الإ�شادة  ت�شت�جب  التي 

جميع وزارات احلك�مة وهيئاتها 

ال�طنية  الأهداف  حتقيق  يف 

الطاقة  ولكفاءة  املتجددة  للطاقة 

التنم�ية  ال�طنية  والأهداف 

القيادة  و�شعتها  التي  ال�شاملة 

من  خمتلفة  حماور  يف  الر�شيدة 

اإميانا  احلك�مي  العمل  خطة 

ب�حدة الهدف ال�طني وعمال على 

حتقيق التنمية امل�شتدامة وتفعيل 

مفاهيمها على خمتلف الأ�شعدة.

مريزا  الدكت�ر  اأ�شاد  كما 

مبجالت  زكريا  الدكت�ر  باهتمام 

واآفاق الطاقة امل�شتدامة واملحاور 

خالل  من  تناولها  التي  املهمة 

ملناق�شة  خ�ش�شها  التي  برناجمه 

العامة  والت�شاوؤلت  املحاور  اأبرز 

وكفاءة  املتجددة  الطاقة  ح�ل 

املهم  الدور  اإىل  متطرقا  الطاقة، 

مبختلف  لالإعالم  واملح�ري 

اجله�د  لدعم  ومنابره  قن�اته 

تفعيل  على  والعمل  ال�طنية 

الر�شمية  اجلهات  بني  احل�ار 

م�ؤكدا  فئاته،  مبختلف  واملجتمع 

التزام الهيئة بدعم جه�د الأجهزة 

والتعاون  اململكة  يف  الإعالمية 

ال�عي  زيادة  ي�شهم يف  معها مبا 

م�ارد  ا�شتدامة  مبفاهيم  العام 

م�ارد  ا�شتخدام  وت�شجيع  الطاقة 

حل�ل  وتطبيق  املتجددة  الطاقة 

وتقنيات حت�شني كفاءة الطاقة.

ويف هذا ال�شياق اأ�شاد الدكت�ر 

زكريا بال�ش�ط الذي قطعته مملكة 

بقطاع  النه��ض  يف  البحرين 

عن  واأعرب  امل�شتدامة  الطاقة 

تطلعه لدعم جه�د الهيئة والعمل 

امل��ش�عة  الأهداف  حتقيق  على 

ال�طنية  اخلطة  من  واملرج�ة 

من  ومبادراتها  املتجددة  للطاقة 

الإذاعي،  برناجمه  منرب  خالل 

�شكره  خال�ض  عن  كذلك  واأعرب 

على  مريزا  للدكت�ر  وتقديره 

املثمر وح�شن وحفاوة  اللقاء  هذا 

ال�شتقبال.

»املهن ال�سحية«: البحرين 

يز ا�ستخدام لقاح »كوفي�سيلد« تجُ

املهن  لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  قالت 

وافقت  اإنها  اأم�ض،  ال�شحية،  واخلدمات 

على ال�شتخدام الطارئ للقاح )ك�في�شيلد( 

)ك�فيد-19(  ك�رونا  لفريو�ض  امل�شاد 

الذي تنتجه �شركة )اأ�شرتازينكا( بالتعاون 

مع جامعة اأك�شف�رد، والذي يتم ت�شنيعه 

يف معهد �شريام ال�شركة امل�شنعة للقاح يف 

الهند. جمه�رية 

التي  الدول  لقائمة  البحرين  وتن�شم 

لال�شتخدام  اللقاح  هذا  ا�شتخدام  اأجازت 

اأكرب  ب�شكل  املعر�شة  للفئات  الطارئ 

لالإ�شابة مب�شاعفات فريو�ض ك�رونا، من 

املزمنة،  الأمرا�ض  واأ�شحاب  ال�شن  كبار 

وزارة  حتددها  التي  ــرى  الأخ والفئات 

امل�شادة  اللقاحات  ت�فري  بهدف  ال�شحة 

للفريو�ض، مبا يحفظ �شحة و�شالمة جميع 

امل�اطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

»جاء  القرار:  هذا  اإن  الهيئة  وقالت 

الهيئة  بها  قامت  التي  الدرا�شة  على  بناًء 

ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 

مب�شاركة جلنة الأبحاث ال�شريرية بالهيئة 

وذلك  ال�شحة،  ب�زارة  التطعيمات  وجلنة 

عليها  ح�شلت  التي  املعل�مات  �ش�ء  يف 

ح�ل  )اأ�شرتازينكا(  �شركة  من  الهيئة 

نتائج الدرا�شات على اللقاح والتي اأجريت 

املناعة ومعل�مات  بلدان، ونتائج  يف عدة 

التي وفرها معهد �شريام لإثبات  الت�شنيع 

املعايري  مع  تت�افق  الت�شنيع  عملية  اأن 

الدولية، حيث ح�شل املعهد على ترخي�ض 

ال�شركة  قبل  من  الهند  يف  اللقاح  ت�شنيع 

املنتجة )اأ�شرتازينكا بالتعاون مع جامعة 

اأك�شف�رد(«.

عذبي  مــرمي  الدكت�رة  واأو�شحت 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلالهمة 

ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 

جلميع  متعمقة  درا�شة  اإجراء  مت  قد  اأنه 

�شملت  والتي  املعهد،  قدمها  التي  ال�ثائق 

املناعة،  درا�شة  ونتائج  الت�شنيع  ج�دة 

ترخي�ض  اأجــازت  الهيئة  اأن  اإىل  م�شرية 

ال�شركة  مع  بالتن�شيق  الطارئ  ال�شتخدام 

من  للعديد  مطبقة  لك�نها  امل�شنعة 

اإجراءات مراقبة اجل�دة والأمان والفعالية 

للقاح، منها ال�شتخدام �شمن نطاق حتدده 

البحرين،  مملكة  يف  ال�شحية  اجلهات 

امل�شتهدفة واجلرعة  الفئات  اأعداد  وحتديد 

املراقبة  اإىل  بالإ�شافة  التطعيم،  ونظام 

وت�فري  ال�شلبية  الأحــداث  عن  ــالغ  والإب

والفعالية  لل�شالمة  داعمة  معل�مات 

والت�شنيع.

املذك�ر  اللقاح  اأن  اجلالهمة  وذكرت 

 28 بينهما  يف�شل  جرعتني  على  ُيعطى 

ن�شرتها  التي  الدرا�شة  بّينت  وقد  ي�ًما، 

بعد  اللقاح  فعالية  اأن  اأ�شرتازينكا  �شركة 

اجلرعة الثانية ت�شل اإىل %70.42.

للقاح  الطارئ  ال�شتخدام  وباإجازة 

)اأ�شرتازينكا(  �شركة  من  )ك�في�شيلد( 

تك�ن  اأك�شف�رد،  جامعة  مع  بالتعاون 

طارئ  ا�شتخدام  ثالث  اأقرت  قد  البحرين 

�شركة  لقاح  بعد  البحرين  يف  للقاح 

)فايزر  �شركتي  ولقاح  )�شين�فارم( 

وبي�نتيك(، وه� ما ي�ؤكد حر�ض اجله�د 

و�شالمة  �شحة  على  للحفاظ  ال�طنية 

من  ــد  واحل واملقيمني  امل�اطنني  جميع 

انت�شار فريو�ض ك�رونا يف املجتمع.

يف اجتماع جلنة التحقيق النيابية.. اإ�سحاقي:

زيارات ميدانية جلميع امل�ساريع الإ�سكانية

التحقيق  جلــنــة  ــدت  ــق ع

معايري  ــاأن  بــ�ــش الــربملــانــيــة 

ال�شكانية،  للطلبات  الت�زيع 

ــة بــنــاء الـــ�حـــدات  ــف ــكــل وت

ال�شروط  ومراعاة  الإ�شكانية، 

ال�حدات  ت�شميم  يف  الفنية 

الن�اب،  مبجل�ض  الإ�شكانية، 

دور  يف  ــع،  ــراب ال اجتماعها 

الــعــادي  ال�شن�ي  النــعــقــاد 

الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث، 

الأحد،  اأم�ض  �شباح  اخلام�ض، 

وذلك عرب الت�شال املرئي.

حممد  علي  النائب  و�شّرح 

يف  التقت  اللجنة  باأن  اإ�شحاقي 

يعق�ب  بن  با�شم  اأم�ض  اجتماع 

حيث  الإ�شكان،  وزيــر  احلمر 

متت مناق�شة حماور عمل جلنة 

ومبا  الإ�ــشــكــان  يف  التحقيق 

والتن�شيق  التعاون  من  يعزز 

وجلنة  الإ�ــشــكــان  وزارة  بــني 

الربامج  تنفيذ  بهدف  التحقيق 

ت�فري  تكفل  التي  الإ�شكانية 

امل�اطنني  جلميع  املالئم  ال�شكن 

مملكة  حمافظات  خمتلف  يف 

الرتكيز  �شرورة  مع  البحرين، 

ت�زيع  يف  العدالة  ق�شية  على 

جميع  بني  الإ�شكانية  اخلدمات 

املناطق  خمتلف  يف  امل�اطنني 

والدوائر. 

اأن  اإىل  اإ�شحاقي  ــار  واأ�ــش

اللجنة بحثت يف ذات الجتماع 

الإ�شكان  وزارة  رد  ــا  اأيــ�ــشً

حتديد  اللجنة  طلب  بخ�ش��ض 

ــارات  ــزي ب لقيامها  مــ�اعــيــد 

امل�شاريع  من  لعدد  ميدانية 

الإ�شكانية، وذلك كاأحد ال��شائل 

�شمن  اللجنة  تتبعها  التي 

ما  على  لل�ق�ف  عملها  حماور 

من  امل�شاريع  هذه  اإليه  و�شلت 

حيث املدى الزمني وامل�ا�شفات 

ــال  اآم يحقق  ــا  ومب املطل�بة 

م�شروع  يف  امل�اطن  وطم�حات 

خدمة  على  وح�ش�له  العمر 

العي�ض  لــه  ت�فر  اإ�شكانية 

اللجنة  اأن  على  م�ؤكًدا  الكرمي، 

م�شاريع  ثالثة  بزيارة  �شتبداأ 

احلد  �ــشــرق  ــي  وه اإ�شكانية 

�شلمان.  �شرتة ومدينة  ومدينة 

خالل  اأنه  اإ�شحاقي  واأ�شاف 

ا�شتعر�شت  الجــتــمــاع  ذات 

الن�اب  من  عدد  مرئيات  اللجنة 

اللجنة  عمل  حمــاور  ب�شاأن 

قبل  اللجنة  عمل  ي�شاند  ومبا 

و�شياغة  كتابة  يف  �شروعها 

النهائية. ت��شياتها 

طلبة جامعة البحرين

ي�سّممون اأك�ساًكا مل�سروع عقاري

البحرين  بجامعة  العمارة  طلبة  �شمَّم 

اللي�ان  مل�شروع  )اأك�شاًكا(  جتارية  حمالت 

املحافظة  يف  الهملة  مبنطقة  ال�اقع  العقاري 

ال�شمالية، وذلك �شمن م�شابقة نظمتها �شركة 

عقارات ال�شيف مالكة امل�شروع. 

وتناف�ض الطلبة يف اإبراز العنا�شر اجلاذبة 

الثابتة  بالأك�شاك  اأ�شبه  �شتك�ن  التي  للمحال 

القاطنني  خلدمة  امل�شروع  اأبنية  من  بالقرب 

واملرتادين. 

الطالب  امل�شابقة  يف  الأول  باملركز  وفاز 

املركز  وح�شدت  البزاز،  ح�شن  حممد  عبداهلل 

نال  فيما  ب�شري،  �شابرينا  الطالبة  الثاين 

بهل�ان،  عبداهلل  وهم:  الطلبة  من  جمم�عة 

واأحمد  الدو�شري  عبداهلل  الهاجري،  �شلمان 

هالل - املركز الثالث. 

وفا�شلت جلنة التحكيم بني امل�شروعات - 

التي �شارك فيها 70 طالًبا وطالبة - اعتماًدا 

والأداء  والبتكار  الت�شميم  معايري  على 

ال�ظيفي وطريقة العر�ض. 

هذه  »اإن  البزاز:  عبداهلل  الطالب  وقال 

امل�شابقات تنمي مهارات الطلبة يف الت�شميم، 

�شكره  مقدًما  ال�ش�ق«،  وتعرفهم مبتطلبات 

م�شروعه  وعن  والراعية.  املنظمة  للجهات 

ك�شك  ت�شميم  عن  عبارة  »م�شروعي  قال: 

خلدمة املنطقة غري اأنه ل يعد ك�شًكا تقليدًيا 

حيث يح�ي ن�شاًطا ترفيهًيا يف ال�قت نف�شه، 

وحمبًبا«.  ممتًعا  اأمًرا  ارتياده  من  يجعل 

وا�شتطرد: »لحظت اأن املنطقة املعدة للك�شك 

ال��ش�ل  اأن  معناه  وذلك  لل�شيارات،  تفتقد 

اإىل املنطقة يتطلب الرتجل وامل�شي ففكرت يف 

جذب انتباه املارة من خالل ت�شميم يت�شمن 

م�شاحة لر�شم جداريات بالقرب من واجهة 

الك�شك«.  و�شدد على اأن ت�شميمه حاول قدر 

جهة،  من  املكان  مع  عالقة  اإيجاد  الإمكان 

والزبائن من جهة اأخرى.  اأما الفائزة الثانية 

�شابرينا ب�شري فلفتت اإىل اأن ت�شميمها ركز 

رمزيني  ووظف  ال�شتدامة،  مفه�م  على 

�شعبيني هما: الفخار واخلط العربي. 
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�شكر من قلب اأم ال ي�شعها اإال ال�شكر 

جلناح 307 مب�شت�شفى ال�شلمانية الطبي

ال�شحة،  وزارة  اإىل  والثناء  ال�شكر  بجزيل  اأتقدم 

اإين و�شعت  اإذ  الطبي،  مع طاقمه  وبالأخ�س جناح 307 

ابنتي بتاريخ 30/ 08/ 2020 يف الأ�شبوع 23 من احلمل، 

وبحالة  غراًما   575 يتجاوز  ل  الولدة  عند  وزنها  وكان 

اإل  �شحية حرجة. وعلى الرغم من ن�شبة جناتها �شئيلة، 

اأن الطاقم الطبي حاربوا لأجل طفلتي بكل ب�شالة، وتخطيت 

معهم يًدا بيد كل الآلم.

اأ�شهر ون�شف �شهر بني   مكثت �شغريتي حوايل ثالثة 

رغم  على  الأيام  تلك  انق�شت  رعاية،  حق  رعوها  اأيديهم، 

مرارتها بكل �شال�شة ح�شلت خاللها على الدعم النف�شي من 

كل فرد يف جناح 307، ومب�شيئة الباري خرجت �شغريتي 

ثم  اهلل  ف�شل  اأبًدا  اأن�شى  ل  امل�شت�شفى.  من  وعافية  ب�شحة 

ود.  روؤوف،  د.  و  اجلفريي،  منى  د.  ال�شت�شاريني  ف�شل 

اإميان، وجميع الأطباء املناوبني من حتتهم، وطبًعا الطاقم 

التمري�شي الكفء، ف�شكًرا من قلب اأم ل ي�شعها اإل ال�شكر.

البيانات لدى املحرر

حمطة كهرباء تغطي ن�شف

منزيل واأ�شعر باخلطر

اأنا مواطن بحريني اأمتنى من امل�شوؤولني املعنّيني م�شاعدتي، 

و�شع  على  واملاء  الكهرباء  هيئة  اإ�شرار  يف  تكمن  فم�شكلتني 

ن�شف  وتغّطي  منزيل،  من  جًدا  قريبة  الكهرباء  لتوليد  حمطة 

باأننا نعي�س  اأ�شرتي  واجهة منزيل، وهذا ما ي�شعرين وي�شعر 

اخلا�شة  املحطة  هذه  تعّر�شت  اهلل-  قدر  -ل  فلو  خطر،  يف 

بتوليد الكهرباء اىل �شغط عاٍل واحرتقت، كيف �شاأحمي نف�شي 

واأ�شرتي؟! لذلك اأرجو من امل�شوؤولني املعنّيني النظر يف م�شكلتي 

هذه وم�شاعدتي على حلها.

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد م�شاعدتي للح�شول على اإقامة لزوجتي

اأنا�شد �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه مل�شاعدتي. اأنا مواطن بحريني اأبلغ من العمر 44 عاما، ومتزوج 

باأجنبية من الفلبني يف 29-6-2018، ويف تاريخ 18-12-2019 تقدمت بطلب 

التحاق لها من الإدارة العامة للجوازات بو�شفها زوجة بحريني، وهو احلق الذي 

ق�شم  يف  الطلب  قدمت  اإذ  البحرين،  الطيبة  اأر�شنا  على  للمواطنني  القانون  كفله 

ومت   ،)4311525( رقم  حتت  واجلوازات  الهجرة  باإدارة  والإقامة  التاأ�شريات 

رف�شه اإدارًيا، ومن ثم تقدمت بر�شالة اإعادة نظر للطلب نف�شه بتاريخ 01-24-

2020، ومت رف�شها مرة اأخرى.

ولي�س لدّي اأدنى علم عن �شبب الرف�س املتكّرر، وبعد ذلك تقدمت بطلب التحاق 

التوا�شل حتت رقم  الوزارة يف نظام  بتاريخ 08-04-2020 عرب موقع  جديد 

بطلب  تقدمت  باأنني  العلم  مع  الرد على طلبي،  يتم  اليوم مل  واإىل   ،)003441(

 2020-08-14 بتاريخ  توا�شل  تطبيق  عرب  املو�شوع  عن  ومراجعة  ا�شتف�شار 

حتت رقم )006495( ومل يتم الرد على طلبي، فقمت بتكرار املحاولة مرة اأخرى 

 2020-08-19 بتاريخ  توا�شل  تطبيق  عرب  واملراجعة  الطلب  عن  لال�شتف�شار 

حتت رقم )009552(.

وحتى يومنا هذا مل يتم الرد على طلبي ومل يتم تو�شيح اأ�شباب التاأخري يل حتى 

الآن، الأمر الذي ا�شطرين اإىل رفع دعوى ق�شائية يف املحكمة للنظر يف مو�شوع 

اإحلاق زوجتي بي بتاريخ 15-09-2020 ومازالت الق�شية متداولة يف املحكمة، 

وهو اأمر قد يطول واإقامة زوجتي �شتنتهي عن قريب اأو قد انتهت بالفعل، مع العلم 

باأين تلقيت ر�شالة يف الربيد الإلكرتوين من اإدارة الهجرة واجلوازات بتاريخ 17-

اإىل طلبك رقم )009552(  بالإ�شارة  اأنه  الق�شية، مفادها  09-2020 بعد رفع 

�شيتم عمل الالزم، ومل يح�شل اأي �شيء حتى تاريخ 23-09-2020، اإذ تلقيت 

 ،)006495( رقم  طلبك  اىل  »بالإ�شارة  اأنه  مفادها  اجلوازات  من  اأخرى  ر�شالة 

يرجى اإ�شافة جميع املرفقات املطلوبة: عقد زواج ون�شخ من اجلوازات والبطاقة 

رقم  باإر�شال  وقاموا  لهم  جميًعا  باإر�شالها  قمت  وقد  الطلب«،  وا�شتمارة  الذكية 

حتى  املو�شوع  يف  �شيء  اأي  عمل  يتم  ومل   ،)014647( به  لالحتفاظ  مراجعة 

تاريخ 18-11-2020 حينما تلقيت ر�شالة بالربيد الإلكرتوين منهم يطلبون فيها 

م�شتندات �شاحب الطلب وم�شتندات الكفيل، فقمت باإر�شالها لهم، مع العلم باأين قد 

اأر�شلتها عدة مرات لهم، ومل اأتلقَّ منهم اأي رد بعد حتى اليوم.

 مع العلم باأن زوجتي مقيمة على كفالة العمل يف البحرين ملدة 14 عاًما، ومل 

تعرت�س اإدارة الهجرة واجلوازات على اإقامتها مع كفيل العمل طوال هذه الفرتة، 

اإل عندما تزّوجت مني كبحريني، الأمر الذي اأ�شتغرب اأن يح�شل منهم، ولذلك فاإين 

األتم�س واأنا�شد �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء التدخل يف مو�شوعي، ليجد 

يل حالً مل�شكلتي هذه، وكلي اأمل يف كرمه وعطفه، �شاكًرا ومقدًرا جميع جهودكم يف 

خدمة املواطن والعدالة على اأر�س البحرين احلبيبة.

البيانات لدى املحرر

خليفة بن �شلمان.. وهذا ما تعلمناه

ال�شت�شالم  وعدم  التحدي  وال�شجاعة،  القوة، 

واخلنوع، رافع الراأ�س منت�شب القامة، �شامخ 

كاجلبل ل ينك�شر ول تهزمه ال�شدائد وهو لها 

هازم.

ذلك القائد الفذ الذي قاد �شعبه بالعدل واحلكمة 

واحلزم على مدى خم�شة عقود متتالية، رحل 

عنا اليوم ول ي�شعنا اإل اأن نقف له وقفة اإجالل 

اأعمال  من  ول�شعبه  لوطنه  قدمه  ملا  واحرتام 

مملكة  من  جعلت  كبرية،  وت�شحيات  عظيمة 

البحرين مفخرة ملن يعي�س على اأر�شها وحمط 

اإعجاب الدول الأخرى.

- كلمات من اأعماق القلب اأهديها لروح الأمري 

الراحل طيب اهلل ثراه:

�شجـاع مقدام رافع الرا�س 

حكيم حليم حبيب للنا�س

�شهم كـرمي وبالأخالق معـروف 

من �شغري واأنا اأنظر اإليك باإعجاب 

قائد واهلل ما �شفت مثلة بال�شفات 

فقدناك، ولكن ورثت وراك رجال 

علمتهم على ال�شهامة والأخالق

�شمو  على  تربى  �شعب  وراه  قائد  مات  ما 

الأخالق

�شاكن يف قلوبهم وعاي�س يف الأعماق 

اأ. ب�شمة عبدالـله حممد
ب�سمة عبداهلل

جولة احلنطور

يف اإحدى �شفرات العمل، وبينما نحن من�شي يف ربوع 

م�شن  رجل  دعانا  الرفاق،  من  عدد  مع  العامرة  القاهرة 

)احلنطور(  با�شم  املعروفة  ح�شان  يجّرها  عربة  �شاحب 

للركوب معه والتجّول نظري مبلغ من املال، وبعد املفا�شلة 

املعروف برباعته يف  الرفاق  اأحد  ال�شعر من قبل  معه يف 

هذا الأمر، مت التفاق على املبلغ املحدد وعلى اجلولة املراد 

اأخذنا فيها، وبالفعل اأخذنا �شاحب العربة يف جولة جميلة 

وممتعة، وبعد النتهاء من اجلولة والتوقف لدفع احل�شاب 

طلب امل�شن مبلغا اإ�شافيا على املبلغ املتفق عليه، يف حيلة 

كما  )بالفهلوة(  املال  من  املزيد  على  للح�شول  منه  ذكية 

له ولكن من  لي�س  املبلغ  باأن هذا  امل�شريون، مربرا  يقول 

اأجل �شراء طعام ل�شديقه املدعو )�شمري( الذي يعمل معه 

اأمام  ذهب  يقول  ما  ب�شحة  يقنعنا  املهنة، وحتى  هذه  يف 

املبلغ  هذا  األي�س  )�شمري(  خماطبا  ووقف  احل�شان  عربة 

اأجل �شراء الطعام لك؟ يف م�شهد فكاهي وم�شحك يف  من 

معلنا  راأ�شه  بهز  القيام  اإل  احل�شان  من  كان  وما  حينها، 

احليلة  بهذه  اأو  العفوية  بهذه  وا�شتطاع  �شدق �شاحب،ه 

من اأخذ ما يريد ونحن ن�شحك. 

هذا املوقف قد يتكرر يف حياتنا كثريا، ورمبا نتعّر�س 

بنف�س  نت�شرف  نعلم  ل  حيث  ومن  له،  مماثلة  ملواقف 

بالواقع،  بالعفوي ونر�شى  ال�شابق وقد ن�شميه  الت�شرف 

كان  منه، يف حني  ن�شتفيد  اأن  در�س جماين يجب  اأنه  مع 

بع�س  يف  �شاحبها  تنفع  قد  احليلة  باأن  نعي  اأن  علينا 

ل  ما  اإىل  به  تذهب  قد  كثرية  اأحيان  يف  ولكنها  الأحيان، 

بال�شحك  اأو  بال�شكوت  �شواء  بها  وقبولنا  عقباه،  يحمد 

يعزز القناعة لدى �شاحبها باأن ما فعله �شواب، فبالتايل ل 

نلومه بل نلوم اأنف�شنا؛ لأننا مل ن�شحح اخلطاأ من البداية.

جا�شم القالف

جا�سم القالف

�شت �شنوات من العطاء

نقف اليوم مع اأحد املراكز املهتمة بذوي الحتياجات 

اخلا�شة - تاأهيل وتنمية و�شقل املواهب. 

املهتمة  املراكز  اأحد  اخلا�شة  للرتبية  اإمنا  مركز 

التعليم  �شعوبات  مثل  الإعاقة،  لذوي  واملتخ�ش�شة 

وذوي  والتوحيد  ال�شلوكية،  وال�شطرابات  والنطق، 

اخلا�شة  للرتبية  املتخ�ش�س  ال�شرح  وذلك  الإعاقات. 

باإ�شراف واإدارة  التاأ�شي�س والإجناز  له �شت �شنوات من 

مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغامن،  عبدالرحمن  الأ�شتاذ 

اإمنا للرتبية اخلا�شة.

ويقدم املركز يف ظل اإدارته جهوًدا ن�شطة لها اأثر طيب 

يف الهتمام بذوي الحتياجات اخلا�شة وتنمية مواهبهم 

خمتلفة  برامج  واإعداد  والألوان،  النطق  وتعليمهم 

ومتنوعة مثل تعليم ال�شناعات اليدوية والألوان، وتقدمي 

التوحد،  مظاهر  عن  الك�شف  وكذلك  اأ�شرية،  ا�شت�شارات 

وتقييم الذكاء والقدرات واملهارات اللغوية. 

وهاهو اليوم مركز اإمنا للرتبية اخلا�شة يتجاوز عامه 

ال�شاد�س و�شط جهود متميزة وعمل ممتاز، يرقى خلدمة 

ذوي الحتياجات اخلا�شة وفًقا ملخرجات ع�شرية تواكب 

قدراتهم بطريقة فنية تعتمد على اخلربات والقدرات من 

اإ�شافة نوعية لبناء  اجلهات امل�شرفة، ليكون ذلك املركز 

اأن  كما  اخلا�شة،  القدرات  ذوي  وتعليم  وتاأهيل  وتنمية 

مملكة  اأنحاء  بكل  امل�شتهدفني  تدري�س  على  يعمل  املركز 

النواحي  كل  من  ال�شاملة  الرعاية  لهم  ويقدم  البحرين، 

والعقلية،  واملادية  النف�شية  اجلوانب  تراعي  والتي 

وتعمل الإدارة على ت�شهيل كل الإجراءات والتي من �شاأنها 

ا�شتقبال ذوي الحتياجات اخلا�شة وتلبية كل مطالبهم.

للعمل  املقال  هذا  يف  فر�شة  اأ�شتغلها  فاإنني  وعليه، 

بذوي  تهتم  التي  املراكز  مع  التعاون  من  فيه  ما  لكل 

الحتياجات اخلا�شة واملعاقني ومن يعاين من �شعوبات 

وا�شطرابات  واحلركة  النطق  �شعوبة  مثل  خمتلفة، 

النموذجية،  اخلا�شة  املراكز  تلك  مثل  لتكون  التوحد، 

ظل  يف  احلالت  تلك  مثل  ت�شتوعب  اإن�شانية  ر�شالة 

الرعاية والت�شهيالت التي حتظى بها مثل تلك املراكز من 

احلكومة واجلهات املخت�شة، و�شتكون منوذًجا ح�شارًيا 

املجتمعات  خري  فيه  ما  لكل  متعاون  ع�شري  ملجتمع 

والتوعية  التعاون  على  تعتمد  اإن�شانية  بر�شالة  ورقيها 

والت�شبيك. 

نا�شر حممد مني

باإ�شراف: ح�شني املرزوق

ل�شت وحيًدا

اهلل �شيظل معك دائًما ومهما ح�شل، عندما تكون يف م�شكلة 

تقول يف نف�شك اأو تطرح على نف�شك ثالثة اأ�شئلة؛ اأولً: ملاذا 

دائًما اأقع يف امل�شاكل؟ ثانًيا: ملاذا ل اأحد ميد ليي يد امل�شاعدة؟ 

وال�شوؤال الأخري هو: ملاذا ل اأجد حال مل�شكلتي؟

هو  واحد؟  جواب  الأ�شئلة  هذه  جواب  اأن  تعلم  هل  لكن 

اهلل؛ لأنه هو من �شيهون عليك امل�شكلة وهو من �شيمد لك يد 

امل�شاعدة، وهو من �شيعطيك حالً للم�شكلة، لذلك اأبًدا ل تقل اأنا 

وحيد، اجعل اإميانك قوًيا ليجعلك اهلل قوًيا.

ع�شالت،  لك  لأن  ولي�س  باإرادته،  قوي  اأنك  تن�َس  ول 

ولي�شت  زائفة  قوة  اإنها  بل  قوة،  لي�شت  هذه  يهابك  واجلميع 

حقيقية..

اأما الإميان فهو القوة احلقيقية.

 غالية حمد هزمي

الروائح الكريهة واحل�شرات

 مازالت تزعج �شكان الهملة

غري  والروائح  التلّوث  مو�شوع  طرح  جمدًدا  نعاود 

املقبولة ال�شادرة من احلظائر وامل�شلخ يف منطقة الهملة، 

وعلى  منها.  القريبة  ال�شكنية  املجمعات  اإىل  ت�شل  والتي 

امل�شتمرة  امل�شكلة  هذه  على  للق�شاء  التحّركات  من  الرغم 

مع  بالتعاون  الدم�شتاين  اأحمد  املنطقة  نائب  بها  قام  التي 

اأدت  والتي  املن�شرم،  العام  والبلديات  الأ�شغال  وزارة 

-لفرتة وجيزة- اىل حت�ّشن احلال، اإل اأن الروائح الكريهة 

لنا  لت�شّبب  اأخرى  مرة  تعود  والبعو�س  الذباب  ومعها 

اإزعاًجا كبرًيا متوا�شالً. 

ون�شتغرب عدم اإيجاد حل جذري لهذه امل�شكلة املتكّررة 

يف  احلا�شل  البيئي  فالتلّوث  �شنوات،  ثالث  من  اأكرث  منذ 

املنطقة املحاذية للحظائر اأمر ل يجب ال�شكوت عنه، وكما 

اأن النظافة �شرورة ق�شوى ل جمال للرتاخي عنها. 

اأهايل جممع رقم 1014 - الهملة

10 اأ�شهر عمل �شاعت مني دون 
ت�شجيلها يف هيئة التاأمينات االجتماعية

مدنية  هند�شة  خريجة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

يف  البحرين،  جامعة  من   2007 عام  تخرجت 

الهند�شة  اإحدى �شركات  دي�شمرب 2007 عملت يف 

يف  توظفت   2008 اأبريل  يف  ثم  اأ�شهر،  ثالثة  ملدة 

نف�س  موظفة يف  كنت  وقد  اأخرى،  هند�شية  �شركة 

ال�شركة ملدة 8 اأ�شهر، ومن بعدها توظفت يف �شركة 

اأخرى.

اأنه مل يتم ت�شجيل 8  يف عام 2017 اكت�شفت 

اإعالم  وبعد  ال�شركات،  باإحدى  عملتها  التي  اأ�شهر 

للتاأمينات  العامة  للهيئة  معي  اأتى  العمل  �شاحب 

عمل  خدمات  اإ�شافة  طلب  وقدمنا  الجتماعية 

ا من الهيئة، واآخر  �شابقة، واإىل الآن اأنا اأواجه رف�شً

ما كان رد الهيئة »اذهبي اإىل املحكمة وقدمي بالًغا 

ال�شركة  اأن  املحكمة«، وال�شبب  قرار  و�شنعمل على 

بعد  املوظف  م�شتندات  حتفظ  باأن  ملزمة  لي�شت 

ل  واأنا  للعمل،  املوظف  ترك  من  �شنوات   5 مرور 

اىل  واملحاكم،  املحامي  م�شاريف  حتّمل  اأ�شتطيع 

ومن  للرد،  طويل  وقت  اىل  املحاكم  حاجة  جانب 

�شيعّو�شني بعد هذا التاأخري وال�شركة لي�شت ملزمة 

بدفع مبالغ تعوي�شية عن كل هذا التاأخري؟!

فقد  الق�شة،  معي  تكّررت   2020 العام  ويف 

فرباير   17 من  اأخرى  هند�شية  �شركة  يف  توظفت 

من  ف�شلي  وبعد   ،2020 اأبريل   15 اإىل   2020

اإىل  بالًغا  قدمت  كورونا  العمل خالل فرتة جائحة 

واإىل  ا.  اأي�شً ال�شحف  يف  كتبت  وقد  العمل،  وزارة 

الآن واأنا يف حماولت �شتى ليتم ت�شجيلي يف الهيئة 

ل�شهري  �شهرين  ملدة  الجتماعية  للتاأمينات  العامة 

)مار�س واأبريل(، وبالرغم من تقدمي كامل امل�شتندات 

مل يتم اإ�شافتي.

تقم بتحويل راتبي اىل  ال�شركة مل  اأن  وال�شبب 

البنك، ففي ال�شهر الأول مت منحي راتبي نقًدا، ويف 

نقدي يف  مبلغ  اإيداع  طريق  عن  قدم  الثاين  ال�شهر 

ال�شركة  الثالث قامت  ال�شهر  البنكي، ويف  احل�شاب 

بدفع باقي م�شتحقاتي يف وزارة العمل ومت حتويل 

كل املبالغ يل ومت اأخذ ن�شخ من �شهادة الراتب و�شمها 

للتاأمينات  العامة  الهيئة  اىل  املقدمة  امل�شتندات  اىل 

الجتماعية، لكن الرد كان »طلبك مرفو�س«!

ال�شهرين  مع  الثمانية  الأ�شهر  جمعنا  واإذا 

من  اأ�شهر   10 نعم  اأ�شهر!   10 املجموع  �شيكون 

اأنا�شد  الهواء، لذلك  خدمات العمل التي �شاعت يف 

حلله  هذا  طلبي  يف  التدخل  املعنّيني  امل�شوؤولني 

ل  التي  املراجعات  من  تعبت  فقد  له،  حل  واإيجاد 

جدوى منها.

البيانات لدى املحرر



رئيس التحرير وأنس األغبش  «

كش��ف رئيس مجل��س إدارة بورصة 
البحري��ن عبدالكري��م بوجيري، عن 
وجود دراسة لخصخصة »البورصة« 
خالل األع��وام ال�5 المقبل��ة، رابطًا 
ذل��ك بالع��ودة إل��ى تحقي��ق أرباح 
طموحة بعد توقف الدعم الحكومي.
وأض��اف ف��ي لق��اء م��ع »الوطن«، 
أن »البورص��ة« وصلت إل��ى نقطة 
التع��ادل في األرب��اح خ��الل العام 
عل��ى  اعتماده��ا  بع��د  الماض��ي 
التموي��ل ذاتيًا، مرجح��ًا في الوقت 
نفس��ه ب��دء اإلع��الن ع��ن األرباح 

اعتبارًا من العام الحالي.
ولف��ت بوجي��ري إل��ى أن رأس��مال 
صناديق ضمان حقوق المساهمين 
»البورصة«  أنشأته  الذي  »أمانات« 
يبل��غ 34 ملي��ون دين��ار، حي��ث تم 

م��ن  دين��ار  ملي��ون   1.7 تحوي��ل 
األرب��اح المتراكم��ة إلى حس��ابات 
المس��تحقين قب��ل أس��بوع، فيم��ا 
س��يتم توزيع أكثر من مليون دينار 

كدفعة ثانية خالل أيام.
بي��ن  االندماج��ات  تأثي��ر  وبش��أن 
البن��وك أو الش��ركات عل��ى حرك��ة 
»البورص��ة« أوض��ح، أن االندماجات 
تعتبر »عمل��ة ذو وجهي��ن«، مبينًا 
أنها تقلل عدد المدرجين لكنها في 
الوقت ذات تزيد ع��دد المتداولين، 
ما سينعكس إيجابًا على أداء السوق. 
وتوقع بوجيري، استمرار تداعيات 
أزمة في��روس كورونا )كوفيد19( 
عل��ى أداء »الب�ورص����ة« الع���ام 
الحال��ي، لكنه قال: »إنها س��تبدأ 
الخروج تدريجيًا من األزمة لتكون 
الع��ام  خ��الل  األكب��ر  االنط��الق 

.»2022
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رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين »تصوير: سهيل وزير«

توزيع مليون دينار من »صندوق أمانات« خالل أيام 
 بوجيري لـ                : خصخصة »البورصة« 

خالل 5 أعوام ونطمح لتحقيق أرباح
ولي العهد رئيس الوزراء يصدر 
قراًرا بتعديل ضوابط التصرفات 

المالية للجهات الحكومية

ص��در عن صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء، ق��رار رقم )5( 
لسنة 2021 باس��تبدال المادة العشرين من القرار رقم )25( 
لس��نة 2012 بضوابط التصرفات المالي��ة للوزارات والجهات 

الحكومية.

 البحرين تجيز رسميًا 
استخدام لقاح »أسترازينكا«

المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  أعلن��ت 
والخدم��ات الصحية »نهرا« ع��ن موافقتها على 
االس��تخدام الطارئ للقاح »كوفيش��يلد« المضاد 
لفيروس كورونا )كوفيد19( الذي تنتجه ش��ركة 

»أسترازينكا« بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
وقال��ت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة 
لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحي��ة الدكتورة 
مريم الجالهم��ة »إن اللقاح المذكور يعطى على 
جرعتي��ن يفص��ل بينهم��ا 28 يومًا، وق��د بينت 
الدراس��ة التي نشرتها شركة »أس��ترازينكا« أن 

فعالي��ة اللق��اح بعد الجرع��ة الثاني��ة تصل إلى 
70.42٪«. وبإج��ازة االس��تخدام الط��ارئ للقاح 
»كوفيش��يلد« من شركة »أسترازينكا« بالتعاون 
م��ع جامعة أكس��فورد؛ تكون البحري��ن قد أقرت 
ثال��ث اس��تخدام طارئ للق��اح ف��ي البحرين بعد 
لقاح ش��ركة »سينوفارم« ولقاح ش��ركتي »فايزر 
وبيونتيك«، وهو ما يؤكد حرص الجهود الوطنية 
للحف��اظ على صحة وس��المة كاف��ة المواطنين 
والمقيمي��ن والحد من انتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد19( في المجتمع.

عوائده 30 مليون دينار ويتصدره قطاع اإلنشاءات

 وزير العمل: 48 ألف أجنبي
يعملون عبر »نظام الموازي« 

حسن الستري «

كش��ف وزير العمل والتنمية االجتماعي��ة جميل حميدان أن 
ع��دد العمال المس��جلين عب��ر »النظام الم��وازي« وصل إلى 
48274 عاماًل، مبينًا أن إجمالي اإليرادات المحصلة وفق قرار 
الرس��م االختياري »الم��وازي« بلغ ثالثين مليون��ًا و854 ألفًا 

و425 دينارًا.
وقال حميدان في رده على س��ؤال النائب غ��ازي آل رحمة إن 
القطاع��ات التي ارتفعت فيها نس��بة البحرنة بلغت %58.3 
بالنسبة إلى جميع القطاعات، بيد أنها انخفضت إلى %41.7 

في بقية القطاعات.
وبحسب إحصائيات الوزارة فإن فئة عامل »شغيل« تستحوذ 

على نس��بة 18.2% من المس��جلين بالنظ��ام الموازي، تليها 
فئة حارس أمن التي تستحوذ على فئة 6.6% منها.

وبين حميدان أن أكثر القطاعات اس��تخدامًا لهذا النظام هو 
قط��اع التش��ييد بالمرتبة األولى، ثم قطاع أنش��طة التجارة 
وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بالمرتبة 
الثانية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بالمرتبة الثالثة، ثم 
أنش��طة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم بالمرتبة الرابعة، 
ثم بعد ذلك يأتي قطاع أنش��طة خدم��ات اإلقامة والطعام 

خامسًا، وأنشطة النقل والتخزين سادسًا.
ويتي��ح النظ��ام الموازي للش��ركات دف��ع مبال��غ مقابل عدم 
االلت��زام بنس��ب البحرنة مصنفي��ن بحس��ب الوظائف التي 

وزير العمليعملون بها.

»تمكين«: فتح باب التسجيل 
أمام المؤسسات لالستفادة 

من »الوطني للتوظيف«
تنفيذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء إلطالق 
البرنامج الوطني للتوظيف في نس��خته الثانية، أعلن صندوق 
العم��ل »تمكين« عن فتح باب التس��جيل أمام المؤسس��ات 
لالس��تفادة من خدم��ات دعم تمكين ضمن النس��خة الثانية 
من البرنامج الوطني للتوظيف، وذلك عبر البوابة اإللكترونية 

الخاصة على الموقع اإللكتروني ل�»تمكين«.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل »تمكين« د.إبراهيم 
جناح��ي: »إن البرنامج يقدم فرص الدع��م لقائمات الباحثين 
ع��ن عم��ل المرش��حين م��ن قب��ل وزارة العم��ل والتنمي��ة 
االجتماعية، حي��ث تقوم تمكين بدوره��ا بتوفير فرص دعم 
للتدريب ولألجور على مدى 3 س��نوات )36 شهرًا( بواقع %70 
من الراتب في الس��نة األولى، و50% في السنة الثانية، و%30 

في السنة الثالثة«.

 خلف: إرجاء تحصيل
 كلفة خدمـات الطـرق 

والصرف في مناطق التعمير
أصدر وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني 
المهن��دس عصام خلف ق��رارًا يقضي بعدم قي��ام الجهات ذات 
العالق��ة بتحصيل كلفة البنية التحتية الخاصة بخدمتْي الطرق 
والص��رف الصحي إذا كانتا غير متوفرتين ف��ي مناطق التعمير 
القائم��ة. ويأتي إص��دار القرار رقم )20( لس��نة 2021 بإضافة 
م��ادة جديدة برقم )6 مكررًا( إلى القرار رقم )11( لس��نة 2017 
بش��أن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنش��اء وتطوير البنية 
التحتية ف��ي مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، 
وذلك على إثر موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 

التحتية على مبدأ تطبيق اآللية المستحدثة.

رسميًا شركات التأمين تباشر حوادث المركبات
سماهر سيف اليزل  «

أص��در وزي��ر الداخلية الفريق أول ركن راش��د بن 
عب��د اهلل آل خليفة قرارًا بتنظيم تنفيذ بنود عقد 
التأمي��ن في وقائ��ع التلفي��ات المتصالح عليها 
والتي تمثل »حوادث المركبات التي ينش��أ عنها 
إلح��اق أض��رار أو تلفيات بالممتل��كات العامة أو 

الخاصة، ويكون التصالح فيها جائزًا وفقًا ألحكام 
القانون، ويقر فيها الطرف المتسبب في الحادث 
بمسؤوليته عن الحادث واألضرار الناشئة عنه«، 
إلى ممثلي ش��ركات التأمي��ن المختصة »هيئات 
أو شركات التأمين المسجلة والتي يكون الطرف 

المتسبب في الحادث مؤمنًا له لديها«.
وجاء في الق��رار »أنه يعهد إلى ممثلي ش��ركات 

التأمي��ن المختص��ة تنفي��ذ بنود عق��د التأمين 
بش��أن وقائ��ع التلفي��ات المتصال��ح عليها دون 
الرج��وع إل��ى اإلدارة، وذلك لتحديد المس��ؤولية 

المدنية الناشئة عن حوادث المركبات«. 
في حين لم يجز القرار في مادته الثالثة لشركات 
التأمين المختصة تنفي��ذ بنود عقد التأمين في 

حاالت محددة.

أهل الخير

تكنو

  »كاف اإلنسانية« 
هوية جديدة لألعمال الخيرية
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مشاريع التخرج التكنولوجية نقلة 
نوعية لمستقبل الذكاء االصطناعي

 البحرين تستورد 26 مليون
 كيلو »جح« في 2020

عباس المغني «

كش��فت هيئة المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية 
أن المملكة اس��توردت 26 ملي��ون كيلوغرام بطيخ 
أحمر »ج��ح« من 21 دولة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 
4.4 ماليين دينار بمتوس��ط س��عر يبلغ 165 فلسًا 

للكيلو.

 واشنطن: سنساعد شريكتنا 
السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها

أدان��ت الخارجي��ة األميركية، األحد، مح��اوالت الهجوم 
األخيرة على الرياض، مش��يرة إلى أن محاوالت الهجوم 

على السعودية تستهدف المدنيين.
ش��ريكتنا  األميركي��ة: »سنس��اعد  الخارجي��ة  وقال��ت 
السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها«، وأردفت 
»سنعمل على محاسبة من يحاولون تقويض االستقرار 

بالسعودية«.
وأكدت واش��نطن أن محاوالت الهجوم على السعودية 

تتعارض مع القانون الدولي.
يذكر أن الدفاعات الجوية الس��عودية اعترضت السبت 

صاروخ��ا أطلقت��ه ميليش��يات الحوثي تج��اه الرياض. 
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 
هدف جوي أطلقته ميليش��يات الحوث��ي باتجاه مدينة 

الرياض.
وكان التحالف أعل��ن قبلها بيوم أيضا إحباط عمليتين 
إرهابيتي��ن حاولت الميليش��يات الحوثي��ة تنفيذهما، 
وأوض��ح أن��ه تم اعت��راض وتدمي��ر زورق حوثي مفخخ 

جنوب البحر األحمر.
كم��ا أش��ار إلى تدمي��ر طائ��رة حوثية مفخخ��ة كانت 

متجهة نحو السعودية.
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36992 مخالفة عدم ارتداء 
كمامة و7814 إجراًء للحفاظ 

على التباعد االجتماعي
03 

في الداخل
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 ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى 
برقية شكر جوابية من أمير الكويت

تلق��ى صاحب الس��مو الملك��ي األمي�ر س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العه��د رئي��س مجل���س الوزراء، برقي���ة ش��ك���ر 
جوابي���ة من ص�احب السم���و الشي���خ نواف األحم���د الجابر 
الصباح أمير دولة الكوي��ت الشقيق����ة، وذلك ردًا على برقي��ة 
التعزي���ة والمواس����اة التي بعث بها س��موه إلي��ه في وفاة 

الشيخ��ة فض��اء ج��ابر األحمد الصب���اح رحمها اهلل.

وزير الخارجية: جهود بارزة 
 لـ»الدراسات االستراتيجية« 
في تنظيم »حوار المنامة«

أك��د وزير الخارجية عبداللطيف الزيان��ي على الجهود البارزة التي 
تق��وم به��ا إدارة المعهد الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية في 
تنظيم مؤتمر حوار المنامة السنوي وما حققه من نتائج إيجابية 
طيبة، مؤكدًا اس��تمرار ومواصل��ة التعاون بي��ن وزارة الخارجية 

والمعهد خدمًة لألهداف المشتركة.
جاء ذلك خالل اس��تقباله، أمس، بالدي��وان العام للوزارة، المدير 
التنفيذي للمعهد الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية في الش��رق 
األوس��ط السير توم بيكيت، بحضور وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، وعدد من المسؤولين، حيث 
بحث معه أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنظيم 
المؤتم��رات والمنتديات، بما في ذلك مؤتمر حوار المنامة الذي 
تنظمه الوزارة س��نويًا بالتعاون مع المعه��د، متمنيًا له ولجميع 

القائمين على المعهد دوام التوفيق والسداد.
من جانبه، أعرب الس��ير توم بيكيت عن خالص ش��كره وتقديره 
لوزي��ر الخارجية عل��ى الدعم المتواص��ل والالمتناهي الذي يلقاه 
المعه��د م��ن ِقب��ل وزارة الخارجية مما أس��هم ف��ي تعزيز أوجه 
التعاون والتنس��يق المش��ترك بين الجانبي��ن وتحقيق األهداف 
المشتركة، متمنيًا للبحرين مزيدًا من التقدم والتطور واالزدهار.

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل ضوابط 
التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية

صدر ع��ن صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء، قرار رقم )5( لس��نة 2021 باستبدال المادة 
العشرين من القرار رقم )25( لسنة 2012 بضوابط 
التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية جاء 

فيه:
المادة )1(

يستبدل بنص المادة العشرين من القرار رقم )25( 
لس��نة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزارات 

والجهات الحكومية، النص اآلتي:
»يحظر على جميع الوزارات والجهات الحكومية قبول 
المنح أو التبرعات أو الهبات النقدية أو العينية -من 
داخ��ل المملكة أو خارجها، وألي غ��رض كان- التي 
تق��ل قيمتها عن عش��رين أل��ف دين��ار بحريني، إال 
بموافقة الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية.

يجب الحصول على موافقة اللجنة الوزارية للشؤون 

المالي��ة واالقتصادية والت��وازن المالي متى بلغت 
قيم��ة المنح��ة أو التب��رع أو الهبة المبل��غ المذكور 
بالفقرة الس��ابقة وبحد أقصى خمسمائة ألف دينار 
بحريني، وذلك بعد التنس��يق م��ع وزارتي الخارجية 
والداخلية بحس��ب مصدر المنحة أو التبرع أو الهبة. 
كما يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء بشأن 
المن��ح والتبرع��ات والهب��ات التي تتج��اوز قيمتها 

خمسمائة ألف دينار بحريني.
وذلك كل��ه بمراع��اة القوانين واللوائ��ح والقرارات 
المعمول بها في ش��أن تحديد السلطات التي تجب 

موافقتها على قبول المنح والتبرعات والهبات«.
المادة )2(

على جميع الوزراء ورؤس��اء الجه��ات الحكومية -كٌل 
فيما يخص��ه- تنفيذ أحكام هذا الق��رار، ويعمل به 
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 الملك المفدى 
 يتلقى برقية شكر جوابية 

من خادم الحرمين الشريفين
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية ش��كر جوابية من 
أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا 
على برقية التعزية والمواس��اة التي بع��ث بها جاللته ألخيه 
خادم الحرمين الش��ريفين في وفاة صاحب السمو األمير خالد 

بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود رحمه اهلل.

 وزير المالية: تعزير التعاون 
 مع »النواب« وفق رؤية 

وطنية مشتركة

استقبلت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدا هلل زينل بمكتبها 
أمس وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن خليفة 
آل خليف��ة، حي��ث تم بحث س��بل تعزيز التعاون المش��ترك بين 
الجانبين، لخدمة الوطن والمواطنين، ومضاعفة العمل واإلنجاز 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى. وأكدت اس��تمرار  
التعاون الفاعل بين الس��لطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدة 
بدعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليه س��موه من اهتمام بارزة 

في تحقيق الخير للوطن والمواطنين.
م��ن جانبه أكد وزير المالية واالقتص��اد الوطني حرص الحكومة 
عل��ى تعزير التعاون المش��ترك مع مجلس الن��واب والعمل وفق 
رؤية وطنية ومنهجية مش��تركة، وتحقي��ق المزيد من المنجزات 
لصال��ح الوط��ن والمواطنين، وباعتب��ار المواطن مح��ور التنمية 

الشاملة دائمًا.

يعطى على جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا وبفعالية ٪70.42

البحرين تجيز استخدام لقاح »أسترازينكا«
أعلن��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة عن 
موافقتها على االس��تخدام الطارئ 
المض��اد  »كوفيش��يلد«  للق��اح 
)كوفي��د19(  كورون��ا  لفي��روس 
الذي تنتجه ش��ركة »أسترازينكا« 
أكس��فورد،  م��ع جامعة  بالتعاون 
وال��ذي يت��م تصنيعه ف��ي معهد 
»س��يرام« الشركة المصنعة للقاح 
في الهند، لتنضم البحرين لقائمة 
اس��تخدام  أج��ازت  الت��ي  ال��دول 
الطارئ  اللق��اح لالس��تخدام  ه��ذا 
للفئ��ات المعرض��ة بش��كل أكب��ر 
في��روس  بمضاعف��ات  لإلصاب��ة 
كب��ار  م��ن  )كوفي��د19(  كورون��ا 
الس��ن وأصحاب األمراض المزمنة 
والفئات األخرى التي تحددها وزارة 
الصح��ة به��دف توفي��ر اللقاحات 
المض��ادة للفي��روس بم��ا يحفظ 
المواطنين  كاف��ة  وس��المة  صحة 

والمقيمين في المملكة.
الدراس��ة  عل��ى  بن��اء  ذل��ك  ج��اء 
التي قام��ت بها الهيئ��ة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
بمش��اركة لجنة األبحاث السريرية 

بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة 
الصحة وذلك على ضوء المعلومات 
الت��ي حصل��ت عليه��ا الهيئة من  
ش��ركة »أس��ترازينكا« حول نتائج 
الدراسات على اللقاح والتي أجريت 
في عدة بل��دان، ونتائ��ج المناعة 
ومعلوم��ات التصنيع الت��ي وفرها 
معه��د س��يرام إلثب��ات أن عملية 
التصني��ع تتواف��ق م��ع المعايي��ر 
الدولي��ة، حي��ث حص��ل المعه��د 
عل��ى ترخي��ص تصني��ع اللقاح في 

الهند م��ن قبل الش��ركة المنتجة 
»أس��ترازينكا بالتعاون مع جامعة 

أكسفورد«.
التنفيذي للهيئة  الرئي��س  وقالت 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة الدكت��ورة مري��م عذبي 
الجالهمة إنه قد تم إجراء دراس��ة 
متعمق��ة لكاف��ة الوثائ��ق الت��ي 
قدمه��ا المعه��د والت��ي ش��ملت 
ج��ودة التصني��ع ونتائ��ج دراس��ة 
المناع��ة، مش��يرًة إل��ى أن الهيئة 
أجازت ترخيص االستخدام الطارئ 
بالتنس��يق مع الش��ركة المصنعة 
لكونها مطبقة للعديد من إجراءات 
مراقبة الج��ودة واألمان والفعالية 
للق��اح، منه��ا االس��تخدام ضم��ن 
نط��اق تحدده الجهات الصحية في 
الفئات  أع��داد  البحري��ن، وتحديد 
ونظ��ام  والجرع��ة  المس��تهدفة 
التطعيم، باإلضاف��ة إلى المراقبة 
واإلب��الغ ع��ن األح��داث الس��لبية 
وتوفير معلومات داعمة للس��المة 

والفعالية والتصنيع.
اللق��اح  أن  د.الجالهم��ة  وذك��رت 
المذك��ور يعط��ى عل��ى جرعتي��ن 

يفص��ل بينهم��ا 28 يوم��ًا، وق��د 
بينت الدراسة التي نشرتها شركة 
»أس��ترازينكا« أن فعالي��ة اللق��اح 
بع��د الجرع��ة الثاني��ة تص��ل إلى 

.٪70.42
وبإج��ازة االس��تخ���دام الط�����ارئ 
للق��اح »كوفيش��يلد« من ش��ركة 
»أسترازينكا« بالتعاون مع جامعة 
البحري��ن ق��د  أكس��فورد؛ تك��ون 
أقرت ثالث اس��تخدام طارئ للقاح 
ف��ي البحري��ن بع��د لقاح ش��ركة 
»سينوفارم« ولقاح شركتي »فايزر 
وبيونتيك«، وهو م��ا يؤكد حرص 
الجه��ود الوطني��ة للحف��اظ عل��ى 
المواطنين  كاف��ة  وس��المة  صحة 
والمقيمي��ن والح��د م��ن انتش��ار 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19( في 

المجتمع.
ب��أن مؤسس��ة »س��يرام«  يذك��ر 
مسجلة كمصنع لألدوية واللقاحات 
في البحرين وتنت��ج أهم اللقاحات 
المصرحة من قبل منظمة الصحة 
العالمية مثل لقاح السل والتهاب 
الكب��د الوبائ��ي والحصبة وش��لل 

األطفال واألنفلونزا.

د. مريم الجالهمة

 شركات التأمين 
تباشر الحوادث المرورية رسميًا

سماهر سيف اليزل  «

أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد 
بن عبد اهلل آل خليفة ق��رارًا بتنظيم تنفيذ بنود 
عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها 
والتي تمثل »حوادث المركبات التي ينش��أ عنها 
إلحاق أض��رار أو تلفيات بالممتل��كات العامة أو 
الخاصة، ويكون التصالح فيها جائزًا وفقًا ألحكام 
القانون، ويقر فيها الطرف المتسبب في الحادث 
بمسؤوليته عن الحادث واألضرار الناشئة عنه«، 
إلى ممثلي ش��ركات التأمين المختصة »هيئات 
أو شركات التأمين المسجلة والتي يكون الطرف 

المتسبب في الحادث مؤمن له لديها«. 
وج��اء في الق��رار »أن يعهد إلى ممثلي ش��ركات 
التأمي��ن المختصة تنفي��ذ بنود عق��د التأمين 
بش��أن وقائع التلفي��ات المتصال��ح عليها دون 

الرجوع إل��ى اإلدارة، وذلك لتحديد المس��ؤولية 
المدنية الناشئة عن حوادث المركبات«. 

في حين لم يجز القرار في مادته الثالثة لشركات 
التأمي��ن المختصة تنفيذ بنود عقد التأمين في 

حاالت.
الحادث:

1- إذا تبي��ن الحق��ًا أن المركبة المتس��ببة في 
الحادث ال تحمل وثيقة تأمين صالحة لتغطية

ح��وادث  ع��ن  الناش��ئة  المدني��ة  المس��ؤولية 
المركبات.

2- إذا طلب��ت اإلدارة لالعتبارات التي تقدرها أن 
تتولى بنفسها مباشرة الحادث.

3- إذا ارتبط الحادث بأي من األفعال اآلتية:
أ( إصابة أو وفاة شخص أو أكثر.

ب( تقلي��د أو تزوير اللوحات المعدنية أو عالمات 
المرور حال تبين ذلك الشركة التأمين المختصة.

ج( اإلدالء ببالغ كاذب عن حادث أو أكثر.
د( مخالف��ة أي من األحكام المنصوص عليها في 
الم��واد )39(، )7؛ البن��ود »2« و»3«، و»ة« و»7« 
و»13« من الفقرة األولى(، )48(، )49( و)51( من 

القانون.
ه�( أية جريمة ينص عليه��ا قانون العقوبات أو 

أي قانون آخر.
وعلى ممثل الشركة ضرورة إبالغ اإلدارة لتتولى 

بنفسها مباشرة. 
كم��ا أجاز الق��رار في مادته الخامس��ة أن تتولى 
قوة دفاع البحرين وق��وات األمن العام والحرس 
الوطني وجهاز المخابرات الوطني مباشرة وقائع 
التلفي��ات المتصالح عليها في ح��دود المنطقة 
الخاضع��ة لها، ما لم تر إس��نادها إلى ش��ركات 

التأمين المختصة وفقا ألحكام هذا القرار.

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء إلطالق البرنامج الوطني للتوظيف

»تمكين«: فتح باب التسجيل للمؤسسات 
لالستفادة من خدمات دعم الصندوق

تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء إلط��الق البرنام��ج الوطني 
للتوظيف في نسخته الثانية، أعلن 
صندوق العمل »تمكين« عن فتح 
ب��اب التس��جيل أمام المؤسس��ات 
دع��م  خدم��ات  م��ن  لالس��تفادة 
تمكي��ن ضم��ن النس��خة الثاني��ة 
م��ن البرنام��ج الوطن��ي للتوظيف، 
وذل��ك عب��ر البواب��ة اإللكتروني��ة 
الخاص��ة على الموق��ع اإللكتروني 

ل�»تمكين«.
التنفي��ذي لصندوق  الرئيس  وقال 
إبراهيم  الدكتور  »تمكين«  العمل 
محم��د جناح��ي إن البرنامج يقدم 
الباحثين  لقائم��ات  الدع��م  فرص 
عن عمل المرشحين من قبل وزارة 
االجتماعية، حيث  والتنمية  العمل 
تقوم تمكين بدورها بتوفير فرص 
دعم للتدريب ولألجور على مدى 3 

س��نوات )36 شهرًا( بواقع 70% من 
الراتب في السنة األولى، و50% في 
الس��نة الثاني��ة، و30% في الس��نة 

الثالثة.
البواب�����ة اإللكترونية  وأوض��ح أن 
س��تتيح المجال أمام المؤسس��ات 
الت��ي توظ��ف البحرينيي��ن أو التي 

تعت��زم توظي��ف األف��راد حديث��ي 
التخ��رج، مم��ن ل��م يم��ض عل��ى 
12 ش��هرًا، االس��تفادة  تخرجه��م 
من البرنامج الوطني للتوظيف عبر 

تقديم طلبات الدعم لموظفيهم.
وكان »تمكي��ن« قد أعل��ن مؤخرًا 
ع��ن تخصي��ص ميزاني��ة قدره��ا 
120 ملي��ون دين��ار لثالث��ة أعوام 
توظي���ف  لدع����م   )2023-2021(
البحرينيي��ن، وال��ذي يمث��ل ضعف 
م��ا ت��م تخصيصه خالل الس��نوات 
الخمس الماضي��ة، مع زيادة مبالغ 
ومدة الدع��م المقدم للمس��جلين 
على قائمات وزارة العمل والتنمية 
إلى  الجدد  والداخلي��ن  االجتماعية 

سوق العمل.
وم��ن المق��رر أن تش��مل مجاالت 
البرنامج  المقدمة ضم��ن  الدع��م 
على دع��م األجور ودع��م التدريب، 
فض��اًل ع��ن ط��رح برنام��ج خاص 
موج��ه لفئة حديث��ي التخرج يقوم 

عل��ى دعم ف��رص توظيفه��م عبر 
أنم��اط العم��ل المختلفة، س��واء 
أكان العمل بنظ��ام الدوام الكامل 
أو الجزئ��ي، ودع��م تدريبه��م على 
رأس العم��ل، تمهي��دًا لتوظيفهم 

في مؤسسات القطاع الخاص.
إط��ار  ف��ي  »تمكي��ن«  وس��يقوم 
ذل��ك بزي��ادة مبالغ وم��دة الدعم 
المقدم للمس��جلين عل��ى قائمات 
وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية 
والداخلين الجدد إلى سوق العمل، 
فضاًل عن اس��تحداث حوافز وبرامج 
جدي��دة، منها دع��م أنماط العمل 
الحديث��ة مث��ل العم��ل ع��ن بعد 

والعمل بدوام جزئي.
ومن المقرر أن تستأنف »تمكين« 
طرح كافة برامجها األخرى بالتركيز 
عل��ى دعم توظي��ف البحرينيين في 
إط��ار مواصل��ة الجه��ود الوطني��ة 
الخيار  البحرين��ي  المواط��ن  لجعل 

األول في سوق العمل.

د. إبراهيم جناحي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 »العدل«: لجنة 
تأديب للمأذونين الشرعيين

سماهر سيف اليزل  «

أصدر وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف، الشيخ خالد بن 
عل��ي بن عب��داهلل آل خليفة قرارًا بش��أن تش��كيل مجلس تأديب 
المأذوني��ن الش��رعيين. وجاء ف��ي القرار: »يعاد تش��كيل تأديب 
المأذونين الش��رعيين برئاسة رئيس ش��ؤون المحاكم المدنية 
عبداهلل إبراهي��م عبداهلل وعضوية كل من الب��راء محمد القطان 
رئي��س البحث الش��رعي والفرائض، وأحمد خال��د جناحي القائم 

بأعمال رئيس وحدة البحث والتنسيق القانوني«.
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قصي��دة مهداة إل��ى مقام صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى وذلك بمناس��بة منح 
جاللته وسام االس��تحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل الرئيس 

األمريكي.

ٌة وُص��ُع��وُد َب��ْح��َري��ُن َدأُب�����ِك ِع�����زَّ
��ٌم وُس��ُع��وُد َوال��َع��ي��ُش ِف��ي��ِك َت��َن��عُّ

َح��َم��ٌد َب��َن��ى ِب��ِك َص���ْرَح َأم��َج��اٍد َعال
َع��ُظ��َم��ْت َل��ُه ِف��ي َم��ا َب��َن��اُه ُج��ُه��وُد

َح��َم��ٌد َوَي��ْك��ِف��ْي��َن��ا ِب���َأنَّ���َك َق��اِئ��ٌد
��ْع��ِب ال��َوِف��يِّ َت���ُذوُد َل��ي��ٌث َع��ِن ال��شَّ

َأْرَس���ْي���َت َن��ْه��َج��ًا ِل��ل��َع��َداَل��ِة َب��يِّ��َن��ًا
َوال���ُك���لُّ َي��ا َح��َم��ٌد َع��َل��ي��ِه ُش��ُه��وُد

َوَم���َواِق���ٌف  َم���َب���اِدٌئ  َج���اَل  ال���رِّ ِإنَّ 
َيُسوُدوا ُعوِب  الشُّ َبْيَن  ِبِنَضاِلِهم 

وَم��َب��اِدٌئ َش��ِه��َدْت َل��ُك��م َوَم��َواِق��ٌف
��ا ُت���ِرْي���ُد ُق��ٌي��وُد َل���ْم ُت��ْث��ِن��ُك��م َع��مَّ

وِفْعَلُهم اِئ��ِدي��َن  ال��رَّ َذَك��رَن��ا  َف���ِإَذا 
َح��َم��ٌد َف���ِإنَّ���َك ِح��ْك��َم��ٌة َوُص���ُم���وُد

الَوَرى ِفي  الَمَحبَِّة  َبْحَريَن  َفَرَفْعَت 
ُبُنوُد الَخاِفَقْيِن  ِف��ي  َلَها  َفَعَلْت 

َمَحاِفٌل ��الِم  ِل��ل��سَّ ِب��ُح��بِّ��َك  َص��َدَح��ْت 
ُح���ُدوُد َي��ِذْي��َع  َأْن  ِص��ْي��َت��َك  َح���دَّ  َم��ا 

َفَطاَلَما ِل��ل��َوَف��اِء  َرْم����َزًا  َوَغ����َدوَت 
ُعُهوُد ِب��َذاَك  َحَمٌد،  َلُكم،  َش��ِه��َدْت 

ِبِحلِمُكم ُعوِب  الشُّ إْعَجاَب  ِنلَت  َقْد 
َت��ُس��وُد َأْن��������َت  اُد  وَّ ال�����رُّ َم  ُك����رِّ ِإْن 

ُملَهٌم َف���ِإنَّ���َك  َح��َم��ٌد  َي��ا  ُغ����ْرَو  اَل 
َوَوُدوُد ٌد  َوُم���َس������دَّ ����������ٌن  ُمَتَمكِّ

َلُكم َأوِس��َم��ٍة  ِلَمْنِح  الَجِمْيُع  َيْهُفو 
َي��ُع��وُد َذاَك  ِب��ال��َف��ْخ��ِر  َفَعَلْيُهُمو 

ُك����لٌّ ُي���ِرْي���ُد َم��َك��اَن��ًة ِل��ِوَس��اِم��ِه
َح��َم��ٌد ِب���ِع���زَِّك ِل��ل��ِوَس��اِم َت��ُج��وُد

َلِكنََّما ُي��ِزْي��ُن��ُك��م  ال���ِوَس���اُم  َل��ْي��َس 
ُوُج��وُد ِل��ل��ِوَس��اِم  َم��ا  اْسِمُكم  ُدوَن 

ِباْسِمُكم َف  َت��َش��رَّ ِإَذا  ال��ِوَس��اَم  ِإنَّ 
ُي��ِرْي��ُد َذاَك  َب��ْع��ِد  ِم���ْن  َل���ُه  ُك����لٌّ 

َسَما َق��ْد  َمِلْيَكَا  َي��ا  ِحيَُّة  التَّ َف��َل��َك 
��َف��اُخ��ُر َم��ا َب��ِرْح��َت َت��ُق��وُد َوَل��َن��ا ال��تَّ

ِبَنا َح��َم��ٌد  َي��ا  الَمْجِد  ِب��َح��اَر  َفاْسِبْر 
ِإنَّ�����ا َل��ُك��م َأنَّ�����ى َت���َش���اُء ُج��ُن��وُد

ُدْم��ُت��م َأَب���ا َس��ل��َم��اَن ِظ����الًَّ َواِرَث����ًا
َوَن��ُس��وُد ِباْسِمُكم  َنْعُلو  ِللَمْجِد 

د.عبداهلل أحمد منصور آل رضي

َك ِللِوَساِم َتُجوُد َحَمٌد ِبِعزِّ
 خلف: إرجاء تحصيل كلفة خدمات 

الطرق والصرف غير المتوفرة في مناطق التعمير
أصدر وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي عص��ام خلف ق��رارًا يقضي بع��دم قيام 
الجهات ذات العالقة بتحصيل كلفة البنية التحتية 
الخاصة بخدمتي الط��رق والصرف الصحي إذا كانتا 
غير متوفرتين ف��ي مناطق التعمير القائمة.ويأتي 
إصدار الق��رار رقم )20( لس��نة 2021 بإضافة مادة 
جديدة برق��م )6 مكررًا( إلى القرار رقم )11( لس��نة 
2017 بش��أن تحدي��د فئ��ات وآلية تحصي��ل كلفة 
إنش��اء وتطوير البنية التحتية ف��ي مناطق التعمير 
القائمة والت��ي توجد فيها مراف��ق، وذلك على إثر 
موافقة اللجنة الوزارية للمش��اريع التنموية والبنية 
التحتية على مبدأ تطبيق اآللية المس��تحدثة التي 
يق��وم عليها هذا القرار والتي تم بحثها في اجتماع 

اللجنة األسبوع الماضي.
وأعرب الوزير خلف عن شكره وتقديره للجنة الوزارية 
للمش��اريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، 
على الموافقة على هذا القرار ومتابعة إصداره، األمر 

الذي يعد انعكاس��ًا للمراجعات المتواصلة لآلليات 
القانونية الكفيلة بتحقيق عنصر االستدامة لخدمات 
البني��ة التحتية في مناطق التعمير المختلفة، ومن 
بينها مناط��ق التعمير القائمة والت��ي توجد فيها 
مرافق، كما أنه تجس��يد لالهتمام باألخذ بمرئيات 
المطوري��ن والمس��تثمرين بما يواك��ب متطلبات 
التنمية والتعمير في مملكة البحرين والتي تحرص 
الوزارة على تقديم كافة التس��هيالت إليهم وتوفير 

الخدمات لمشاريعهم بكل كفاءة.
وأكد خلف أن القرار رقم )20( لسنة 2021 يضمن إرساء 
العدالة في تحصيل تكلفة الخدمات المتوفرة فقط 
في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، 
وإرج��اء تحصيل غير المتوفر منها إلى حين توفرها، 
وعلى األخص خدمتي الطرق والصرف الصحي اللتين 
تشكالن ما نسبته )46%( من إجمالي الكلفة البالغة 
12 دينارًا عن كل متر مربع من مساحة البناء والتي 
تحتسب مقابل إنشاء وتطوير كلفة البنية التحتية 
ف��ي مناط��ق التعمير القائم��ة والتي توج��د فيها 

مرافق. وأوضح أن الطبيعة التي تتطلبها مش��اريع 
إنشاء خدمتي الطرق والصرف الصحي اللتين عادة ما 
تكونان مرتبطتين ببعضها البعض وفق البرنامج 
التنفيذي للوزارة وسائر الوزارات والجهات الحكومية 
الخدمية األخرى، ومراعاة لعدم مطالبة المطورين 
والمس��تثمرين في مناطق التعمير القائمة بسداد 
كلفة كافة الخدمات في تلك المناطق، بما في ذلك 
غير المتوف��ر منها، فقد تقرر إرج��اء تحصيل كلفة 
خدمتي الطرق والص��رف الصحي في المناطق التي 
تفتقر إليها، مع التزام المس��تفيدين بموجب هذا 
القرار بس��داد الكلفة دفعة واحدة عند تقديم طلب 

التوصيل بشبكة الصرف الصحي.
يش��ار إلى أن كلفة خدمتي الطرق والصرف الصحي 
تبلغ 5.5 دينار من إجمالي كلفة البنية التحتية في 
مناط��ق التعمير القائمة والت��ي توجد فيها مرافق 
والبالغ��ة 12 دينارًا عن كل متر مربع من مس��احة 

البناء.

 36992 مخالفة عدم ارتداء كمامة
 و7814 إجراًء للحفاظ على التباعد االجتماعي

كش��فت وزارة الداخلي��ة عن رص��د 36,992 مخالفة عدم لب��س كمامة الوجه، 
واتخاذ 7814 إجراًء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي.

وأك��د العميد الركن د.الش��يخ حمد ب��ن محمد آل خليفة مس��اعد رئيس األمن 
العام لش��ؤون العمليات والتدريب أهمية استمرار التقيد بتعليمات وتوصيات 
الفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا، وإنجاح جه��ود البحرين في 
مواجهة الجائحة. مش��يرًا إلى أن هذه المرحلة الت��ي تمر بها البالد تحتاج إلى 

تكاتف المواطنين والمقيمين مع الحكومة للعبور إلى بر األمان.
وأوضح أن رئاس��ة األمن العام ومن خالل المديريات واإلدارات األمنية مستمرة 
في اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا، 
حيث قامت ش��رطة المديري��ات في محافظات المملك��ة وإدارات وزارة الداخلية 
برص��د 36,992 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة والمحالت 
التجارية، واتخاذ 7,814 إجراًء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، باإلضافة 
إل��ى القي��ام ب���5,285 حملة توعوي��ة. وأض��اف أن مديرية ش��رطة المحافظة 
الشمالية قامت بمخالفة 10,635 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة، واتخاذ 1,692 
إجراًء للمحافظة على معايير التباعد، إلى جانب القيام ب�� 1,194 حملة توعوية. 
فيما قامت مديرية ش��رطة العاصمة بتنفيذ 2,023 حملة توعوية حول معايير 
التباع��د وارتداء الكمام، كما حررت 6,938 مخالفة عدم ارتداء كمامة، واتخذت 
531 إجراًء للمحافظة على معايير التباعد. كما نفذت مديرية ش��رطة محافظة 
المح��رق عددًا من اإلجراءات الوقائي��ة واالحترازية، حيث تم اتخاذ 1,664 إجراًء 
للحف��اظ على معايير التباعد، وتحري��ر 8,193 مخالفة عدم ارتداء كمامة، كما 

قامت شرطة المديرية ب� 1,401 حملة توعوية ميدانية.
واس��تمرت مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية بتوعية المواطنين والمقيمين 
عب��ر تنفي��ذ 667 حملة، ورص��د 4,836 مخالفة ع��دم ارتداء الكمام��ة، واتخاذ 
3,124 إج��راء للحفاظ على معايير التباعد، فيم��ا قامت إدارة العمليات بتحرير 
6,293 مخالفة عدم ارت��داء كمامة الوجه واتخاذ 803 إجراءات لتحقيق معايير 
التباعد في مختلف المحافظات. كما قامت ش��رطة اإلدارة العامة ألمن المنافذ 
باتخاذ إجراءات حيال المخالفين حيث تم ضبط 97 مخالفة عدم ارتداء كمامة.
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“البلديات”: إنهاء خدمات 47 موظفا أجنبيا منذ 2019
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  عّقبـــت 
والتخطيـــط العمرانـــي )شـــؤون البلديـــات( علـــى 
“البـــاد”  صحيفـــة  فـــي  أمـــس  المنشـــور  الخبـــر 
بعنـــوان )الصالح: ما نشـــرته “البـــاد” عن توظيف 
األجانـــب بالبلديـــات.. فضيحـــة(، بأنهـــا أنهت في 
الفتـــرة الســـابقة خدمـــات 47 موظفـــا أجنبيا في 
“البلديـــات” منذ بداية العـــام 2019 حتى تاريخه، 

ضمـــن خطـــة البحرنـــة واإلحـــال الوظيفـــي، إذ 
بلغت نســـبة البحرنة فـــي نهاية العـــام 2019 )81 
%( بينمـــا تمّكنت الوزارة من رفع نســـبة البحرنة 
مـــن خال تطبيق الخطة لتكون 87 % في نهاية 

العام 2020.
وأضافت أنها بادرت بطلب الســـير الذاتية للعديد 
مـــن الوظائـــف فـــي العـــام 2020 منهـــا الزراعيـــة 

والحيوانيـــة والهندســـية حســـب االســـتراتيجية 
التي تتبعها، والتي نتج عنها رفع نسبة البحرنة.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا تعمـــل علـــى تأهيـــل وتدريب 
الكـــوادر البحرينية فـــي الوزارة لشـــغل الوظائف 
التـــي تتطلب مهـــارات وخبرات طويلة وواســـعة 
فـــي مجال العمل البلدي والقوانين والتشـــريعات 

التي تتوافق معها.
)10(

صدر عن ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم 
)5( لســـنة 2021 باســـتبدال المـــادة العشـــرين مـــن 
القـــرار رقم )25( لســـنة 2012 بضوابـــط التصرفات 

المالية للوزارات والجهات الحكومية جاء فيه:

المادة )1(
ُيســـتبدل بنص المادة العشرين من القرار رقم )25( 
لســـنة 2012 بضوابط التصرفـــات المالية للوزارات 

والجهات الحكومية، النص اآلتي:
“ُيحظـــر على جميع الـــوزارات والجهات الحكومية 
قبـــول المنـــح أو التبرعـــات أو الهبـــات النقديـــة أو 
العينيـــة - مـــن داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا، وألي 
غـــرض كان - التـــي تقـــل قيمتهـــا عن عشـــرين ألف 
دينـــار بحريني، إال بموافقة الوزير أو رئيس الجهة 

الحكومية المعنية.
ويجـــب الحصـــول علـــى موافقـــة اللجنـــة الوزارية 

للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي 
متـــى بلغت قيمة المنحة أو التبـــرع أو الهبة المبلغ 
المذكـــور بالفقرة الســـابقة وبحد أقصى خمســـمائة 
ألف دينار بحريني، وذلك بعد التنسيق مع وزارتي 
الخارجيـــة والداخليـــة بحســـب مصـــدر المنحة أو 
التبـــرع أو الهبة. كما يجـــب الحصول على موافقة 
مجلـــس الوزراء بشـــأن المنح والتبرعـــات والهبات 
التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف دينار بحريني.
وذلـــك كله بمراعـــاة القوانين واللوائـــح والقرارات 
المعمول بها في شأن تحديد السلطات التي تجب 

موافقتها على قبول المنح والتبرعات والهبات”.

المادة )2(
علـــى جميع الوزراء ورؤســـاء الجهات الحكومية - 
كٌل فيمـــا يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 
بـــه من اليـــوم التالـــي لتاريخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

حظر قبول المنح أو التبرعات إال بموافقة الوزير
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن ضوابط التصرفات المالية

 المنامة - بنا

مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان

عواصم ـ وكاالت

قـــال بيان صـــدر أمس األحد إن مستشـــار األمن القومـــي األميركي 
جيك ســـوليفان، أبلغ نظيره اإلسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن 
ســـتبني على نجاح اتفاقات السام بين إسرائيل وكل من اإلمارات 

والبحرين والسودان والمغرب.
جاء ذلك في بيان بشـــأن اتصال هاتفي جرى السبت بين سوليفان 

ونظيره اإلسرائيلي مائير بن شبات.

إدارة بايدن تدعم اتفاقات 
السالم مع إسرائيل

ناشـــد رئيـــس جمعيـــة النقـــل العـــام 
البربـــوري،  محمـــد  البحرينيـــة 
القضايـــا  حـــل  المعنيـــة  الجهـــات 
ســـواق  قضايـــا  خصوًصـــا  العالقـــة 
أجـــرة المطـــار، إذ إن شـــركة إدارة 
المطار تشـــترط على السواق توفير 
ســـيارات جديدة لقبولهم في مبنى 
المطار الجديد. ورغم إقرار مجلس 
النـــواب بدعمهم إال أنهـــم لم يتلقوا 
مســـاعدة حتـــى اآلن، إضافـــة إلـــى 
أن بعـــض الســـواق كبـــار في الســـن 
وأكـــد  أمـــواالً.  يقرضهـــم  أحـــد  وال 
بخصـــوص  “البـــاد”،  لــــ  البروبـــري 
مـــا أثيـــر عـــن عـــدم تمكن عـــدد من 
ســـيارات األجـــرة العمل مـــن المطار 
الجديد، أنه لألســـف لم يلتفت أحد 

لمعاناتهم.

“سواق األجرة” 
يطالبون بحل 

قضاياهم العالقة

)07(
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الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  كشـــف 
فـــي  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
أمـــس  الشـــورى  مجلـــس  جلســـة 
بمقتـــرح  تقدمـــت  الـــوزارة  أن 
إلنشـــاء هيئـــة مســـتقلة للرياضة، 
وســـيكون اختصاصهـــا ترخيـــص 

العاملـــة  والهيئـــات  االتحـــادات 
والرياضـــي،  الشـــبابي  بالميـــدان 
والرقابة عليها، ودراســـة خطوات 
نقل القطـــاع الشـــبابي والرياضي 
مثـــل  واالحتـــراف  لاختصـــاص 

الدول الشقيقة والغربية.

هيئة الرياضة ترخص 
لالتحادات وتراقبها

)٠٥(

إرجاء تحصيل كلفة الطرق و“الصرف” إذا كانت غير متوافرة
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أصـــدر 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف، قراًرا يقضي 
بتحصيـــل  العاقـــة  ذات  الجهـــات  قيـــام  بعـــدم 
كلفـــة البنيـــة التحتية الخاصـــة بخدمتي الطرق 
والصـــرف الصحي إذا كانتـــا غير متوافرتين في 

مناطق التعمير القائمة.
وأكد الوزيرعصام خلف أن القرار رقم )20( لسنة 
2021 يضمن إرســـاء العدالة فـــي تحصيل كلفة 
الخدمـــات المتوافـــرة فقط في مناطـــق التعمير 

القائمـــة والتـــي توجـــد فيهـــا مرافـــق، وإرجـــاء 
تحصيـــل غيـــر المتوافر منها إلى حيـــن توافرها، 
خصوصـــا خدمتـــي الطـــرق والصـــرف الصحـــي 
اللتيـــن تشـــكان مـــا نســـبته 46 % مـــن إجمالي 

الكلفـــة البالغـــة 12 دينـــاًرا عن كل متـــر مربع من 
مســـاحة البنـــاء، والتـــي تحتســـب مقابل إنشـــاء 
وتطوير كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير 

القائمة التي توجد فيها مرافق.
يشـــار إلـــى أن كلفـــة خدمتـــي الطـــرق والصـــرف 
الصحـــي تبلغ 5.5 دينار مـــن إجمالي كلفة البنية 
التحتيـــة فـــي مناطـــق التعميـــر القائمـــة والتـــي 
وجـــدت فيهـــا مرافق والبالغـــة 12 ديناًرا عن كل 

)٠٦(متر مربع من مساحة البناء.

0307101412

افتتاح الجولة األخيرة لدوري “زين للسلة”شباب ينجزون “بقايا سجود”قراصنة يهاجمون سفينة تركية“ديار المحرق” أفضل شركة تطوير عقاريمضاعفة العمل بين السلطتين
استقبلت رئيسة مجلس  «

النواب فوزية بنت عبدالله 
زينل بمكتبها، وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة، إذ 
تم بحث سبل تعزيز التعاون 

المشترك بين الجانبين.

حصدت “ديار المحرق”، أكبر  «
شركة تطوير عقاري في البحرين، 

جائزة “أفضل شركة تطوير 
عقاري متعددة االستخدامات - 
البحرين” للعام 2020، التابعة 

Global Business Out- “لجوائز 
look” لألعمال التجارية السنوية.

أعلنت تركيا، أمس، أن سفينة شحن  «
تابعة لها تعرضت لهجوم من 

قراصنة قبالة سواحل غرب إفريقيا، 
ما أدى إلى مقتل بحار واختطاف 

15 آخرين. وفي الهجوم، توفي أحد 
أفراد الطاقم على متن سفينة 

“موتسارت” التجارية.

أنجز مجموعة من الشباب  «
الواعد والموهوب فيلما قصيرا 
بعنوان “بقايا سجود” مقتبس 
من قصص “ابتسامات هاربة” 

للكاتب محمد أبوحسن، سيناريو 
وإخراج أحمد بن علي، وإنتاج 

مركز تمكين شباب كرزكان.

تفتتح اليوم )االثنين( منافسات الجولة  «
األخيرة لدوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة 

السلة بإقامة مباراتين، يلتقي في األولى 
سماهيج مع النويدرات عند الساعة 5:30 

مساًء، وتعقبها مباراة النويدرات مع 
مدينة عيسى في الساعة 7:45، على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

دبي - العربية.نت

قالـــت الحكومـــة اإلماراتية عبر حســـابها 
على “تويتـــر”: إن مجلس الوزراء صادق، 
أمس، على إنشـــاء ســـفارة للبـــاد في تل 

أبيب بإسرائيل.
وقالت الحكومة في تغريدة على “تويتر” 
إثر جلســـة ترأســـها رئيس الـــوزراء نائب 

رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم “مجلس الوزراء يصادق 
على إنشاء سفارة لدولة اإلمارات في تل 

أبيب في دولة إسرائيل”.
واتفقت اإلمارات وإســـرائيل على تطبيع 

العاقات بينهما في أغسطس.

اإلمارات تصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

)06(

تشكل 5.5 دينار لكل متر 
من إجمالي كلفة البنية 
التحتية بمناطق التعمير

ليلى مال اهلل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

علي الفردان

“تمكين” يفتح التسجيل في “الوطني للتوظيف”
المنامة - تمكين

تنفيـــذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بإطـــاق 
فـــي  للتوظيـــف  الوطنـــي  البرنامـــج 
نســـخته الثانيـــة، أعلـــن صنـــدوق العمل 
)تمكيـــن( عن فتـــح باب التســـجيل أمام 
خدمـــات  مـــن  لاســـتفادة  المؤسســـات 

دعم “تمكين” ضمن النســـخة الثانية من 
البرنامج الوطنـــي للتوظيف، وذلك عبر 
البوابة اإللكترونية الخاصة على الموقع 

اإللكتروني لـ “تمكين”.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
)تمكيـــن( إبراهيـــم جناحـــي إن البرنامج 
يقـــدم فرص الدعم لقوائم الباحثين عن 

عمـــل المرشـــحين من قبـــل وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية، إذ يقوم “تمكين” 
بـــدوره في توفير فرص دعـــم للتدريب 
ولألجور على مدى 3 سنوات )36 شهًرا( 
بواقـــع 70 % مـــن الراتـــب فـــي الســـنة 
الثانيـــة،  الســـنة  فـــي   % و50  األولـــى، 

)03(و%30 في السنة الثالثة.

البحرين تجيز االستخدام الطارئ للقاح أكسفورد
المنامة - وزارة الصحة

وافقـــت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
علـــى  أمـــس  الصحيـــة  والخدمـــات 
االستخدام الطارئ للقاح “كوفيشيلد” 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
19( الذي تنتجه شـــركة “أســـترازينكا” 
بالتعـــاون مع جامعة أكســـفورد، ويتم 

تصنيعـــه فـــي معهـــد ســـيرام الشـــركة 
المصنعـــة للقـــاح في جمهوريـــة الهند، 
لتنضـــم البحريـــن لقائمة الـــدول التي 
أجازت اســـتخدام اللقاح لاســـتخدام 
الطـــارئ للفئات المعرضة بشـــكل أكبر 
لإلصابة بمضاعفات فيـــروس كورونا 

مـــن كبـــار الســـن وأصحـــاب األمراض 
المزمنة والفئات األخرى التي تحددها 
وزارة الصحة؛ بهدف توفير اللقاحات 
المضـــادة للفيروس بمـــا يحفظ صحة 
وســـامة جميع المواطنين والمقيمين 

)٠٣(في مملكة البحرين.

أكد مساعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد الركن الشيخ 
حمد بن محمد آل خليفة أن رئاسة األمن العام ومن خال المديريات واإلدارات 
األمنيـــة مســـتمرة فـــي اتخاذ اإلجـــراءات القانونيـــة حيال المخالفيـــن للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونا، التي حددتهـــا قرارات الحكومة في ضـــوء التعليمات 
الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونـــا؛ حفاظا على 

صحة وسامة المجتمع.
وذكـــر أن شـــرطة المديريـــات رصدت فـــي محافظـــات المملكـــة وإدارات وزارة 
الداخلية 36992 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة والمحات 
التجارية، واتخاذ 7814 إجراًء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، إضافة 

إلى القيام بـ 5285 حملة توعوية.

رصد 37 ألف مخالفة كمامة

المنامة - وزارة الداخلية

)٠٤(
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معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة 

رئيس المجلس األعلى للصحة 

ومعالي الشيخ خالد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة

نائب رئيس الوزراء

و أنجال الفقيد 

وجميع أفراد العائلة المالكة الكريمة

في وفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى

معالي الشيخ إبراهيم بن عبداهلل بن خالد آل خليفة
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني أللعاب القوى والرئيس الفخري للجنة عدائي البحرين

بمزيد من الحزن واألسى 
نتقدم بخالص التعازي إلى

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

رامز محمد العواضي



القضيبية - مجلس النواب

اســـتقبلت رئيسة مجلس النواب فوزية 
للـــه زينـــل بمكتبهـــا، وزيـــر  بنـــت عبـــدا 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ســـلمان بـــن خليفة آل خليفـــة، حيث تم 
بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين 
الجانبيـــن، لخدمة الوطـــن والمواطنين، 
ومضاعفـــة العمـــل واإلنجـــاز فـــي ظـــل 
المســـيرة التنموية الشاملة لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء أكـــدت زينـــل اســـتمرار 
الســـلطتين  بيـــن  الفاعـــل  التعـــاون 

التشـــريعية والتنفيذية، ومشيدة بدعم 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد ال خليفـــة، وما يوليه ســـموه من 
اهتمام بارزة فـــي تحقيق الخير للوطن 

والمواطنين.
من جانبه، أكد وزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطنـــي حـــرص الحكومـــة علـــى تعزير 
التعـــاون المشـــترك مـــع مجلـــس النواب 
والعمـــل وفـــق رؤيـــة وطنيـــة ومنهجية 
مشتركة، وتحقيق المزيد من المنجزات 
لصالـــح الوطـــن والمواطنيـــن، وباعتبار 

المواطن محور التنمية الشاملة دائًما.

مضاعفة العمل بين السلطتين

local@albiladpress.com03

الزياني والسير توم بيكيت يتباحثان في آليات التعاون
استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
العـــام  بالديـــوان  أمـــس،  الزيانـــي، 
للـــوزارة، المديـــر التنفيـــذي للمعهـــد 
الدولـــي للدراســـات االســـتراتيجية 
فـــي الشـــرق األوســـط، الســـير تـــوم 
وزارة  وكيـــل  بحضـــور  بيكيـــت، 
الخارجية، الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، وعـــدد مـــن 

المسؤولين.
أوجـــه  بحـــث  اللقـــاء  أثنـــاء  وتـــم 
وزارة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
الدولـــي  والمعهـــد  الخارجيـــة 
للدراسات االستراتيجية في مجال 
تنظيم المؤتمـــرات والمنتديات، بما 
في ذلك مؤتمر حـــوار المنامة الذي 
تنظمـــه الوزارة ســـنوًيا بالتعاون مع 

المعهد.
بالجهـــود  وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة 
البـــارزة التي تقـــوم بها إدارة المعهد 

الدولـــي للدراســـات االســـتراتيجية 
فـــي تنظيـــم مؤتمـــر حـــوار المنامـــة 
نتائـــج  مـــن  حققـــه  ومـــا  الســـنوي 
اســـتمرار  مؤكـــًدا  طيبـــة،  إيجابيـــة 
ومواصلـــة التعـــاون بيـــن الجانبيـــن 
خدمـــًة لألهداف المشـــتركة، متمنًيا 

للسير توم بيكيت ولجميع القائمين 
على المعهد دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، أعرب السير توم بيكيت 
عـــن خالص شـــكره وتقديـــره لوزير 
الخارجيـــة علـــى الدعـــم المتواصل 
والالمتناهـــي الذي يلقاه المعهد من 

قبـــل وزارة الخارجيـــة ممـــا أســـهم 
في تعزيز أوجه التعاون والتنســـيق 
المشـــترك بيـــن الجانبيـــن وتحقيـــق 
األهداف المشـــتركة، متمنًيا لمملكة 
البحرين مزيًدا من التقدم والتطور 

واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، برقية 
شكر جوابية من أمير دولة الكويت 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة 
نواف األحمد الجابر الصباح، وذلك 
ردا علـــى برقية التعزية والمواســـاة 
التـــي بعث بها ســـموه إليه في وفاة 
الشيخة فضاء جابر األحمد الصباح 

)رحمها هللا(.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر أمير الكويت

المنامة - تمكين

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
إلطـــالق  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
البرنامـــج الوطني للتوظيف في نســـخته 
الثانيـــة، أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” 
عن فتح باب التســـجيل أمام المؤسسات 
لالســـتفادة مـــن خدمـــات دعـــم “تمكيـــن” 
البرنامـــج  مـــن  الثانيـــة  النســـخة  ضمـــن 
الوطنـــي للتوظيـــف، وذلـــك عبـــر البوابـــة 
الموقـــع  علـــى  الخاصـــة  اإللكترونيـــة 

اإللكتروني لـ “تمكين”.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لصندوق العمل 
)تمكيـــن( إبراهيـــم جناحـــي إن البرنامـــج 
يقدم فـــرص الدعم لقوائـــم الباحثين عن 
عمـــل المرشـــحين مـــن قبـــل وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية، إذ يقـــوم “تمكين” 
بـــدوره فـــي توفير فـــرص دعـــم للتدريب 
ولألجور على مدى 3 ســـنوات )36 شهًرا( 
الســـنة  فـــي  الراتـــب  مـــن   % 70 بواقـــع 
األولـــى، و50 % فـــي الســـنة الثانيـــة، و 

%30 في السنة الثالثة.
وأوضـــح جناحي أن البوابـــة اإللكترونية 

ســـتتيح المجـــال أمـــام المؤسســـات التي 
تعتـــزم  التـــي  أو  البحرينييـــن  توظـــف 
توظيف األفراد حديثي التخرج، ممن لم 
يمض على تخرجهم 12 شهًرا، االستفادة 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف عبـــر  مـــن 

تقديم طلبات الدعم لموظفيهم.
عـــن  أخيـــرا  أعلـــن  قـــد  “تمكيـــن”  وكان 
تخصيـــص ميزانيـــة قدرهـــا 120 مليـــون 
 - 2021( دينـــار بحرينـــي لثالثـــة أعـــوام 
2023( لدعم توظيف البحرينيين، والذي 
يمثـــل ضعـــف مـــا تـــم تخصيصـــه خـــالل 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، مـــع زيـــادة 
مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على 

قوائـــم وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
والداخلين الجدد إلى سوق العمل.

 ومـــن المقـــرر أن تشـــمل مجـــاالت الدعم 
المقدمة ضمن البرنامج على دعم األجور 
ودعـــم التدريب، فضـــاًل عن طرح برنامج 
خاص موجـــه لفئة حديثي التخرج يقوم 
علـــى دعـــم فـــرص توظيفهم عبـــر أنماط 
العمل المختلفة، سواء أكان العمل بنظام 
الدوام الكامل أو الجزئي، ودعم تدريبهم 
علـــى رأس العمل؛ تمهيـــًدا لتوظيفهم في 

مؤسسات القطاع الخاص.
 وســـيقوم “تمكين” في إطـــار ذلك بزيادة 
مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على 
قوائـــم وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
والداخلين الجدد إلى سوق العمل، فضاًل 
عـــن اســـتحداث حوافز وبرامـــج جديدة، 
منهـــا دعـــم أنمـــاط العمـــل الحديثـــة مثل 

العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي. 
ومـــن المقـــرر أن يســـتأنف “تمكين” طرح 
جميـــع برامجـــه األخـــرى بالتركيـــز علـــى 
إطـــار  فـــي  البحرينييـــن  توظيـــف  دعـــم 
مواصلة الجهود الوطنية لجعل المواطن 

البحريني الخيار األول في سوق العمل.

المنامة - وزارة الصحة

وافقـــت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم 
علـــى االســـتخدام الطـــارئ للقاح “كوفيشـــيلد” المضـــاد لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( الذي تنتجه شـــركة “أســـترازينكا” بالتعاون 
مـــع جامعة أكســـفورد، ويتم تصنيعه في معهد ســـيرام الشـــركة 
المصنعـــة للقـــاح فـــي جمهوريـــة الهنـــد، لتنضـــم البحريـــن لقائمة 
الـــدول التي أجازت اســـتخدام هـــذا اللقاح لالســـتخدام الطارئ 
للفئات المعرضة بشكل أكبر لإلصابة بمضاعفات فيروس كورونا 
مـــن كبـــار الســـن وأصحاب األمـــراض المزمنـــة والفئـــات األخرى 
التـــي تحددهـــا وزارة الصحة؛ بهـــدف توفير اللقاحـــات المضادة 
للفيروس بما يحفظ صحة وسالمة جميع المواطنين والمقيمين 
فـــي مملكـــة البحرين. جاء ذلك بنـــاء على الدراســـة التي قامت 
بهـــا الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمشـــاركة 
لجنـــة األبحـــاث الســـريرية بالهيئـــة ولجنـــة التطعيمـــات بـــوزارة 
الصحـــة، وذلك على ضـــوء المعلومات التي حصلت عليها الهيئة 
من شركة “أســـترازينكا” بشأن نتائج الدراسات على اللقاح التي 
أجريـــت في بلـــدان عـــدة، ونتائج المناعـــة ومعلومـــات التصنيع 
التي وفرها معهد ســـيرام إلثبـــات أن عملية التصنيع تتوافق مع 
المعاييـــر الدولية، إذ حصل المعهد علـــى ترخيص تصنيع اللقاح 
فـــي الهند مـــن قبل الشـــركة المنتجـــة )أســـترازينكا بالتعاون مع 

جامعة أكسفورد(.
وصرحـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 

والخدمـــات الصحيـــة مريـــم الجالهمـــة بأنـــه تـــم إجراء دراســـة 
متعمقة لجميع الوثائق التي قدمها المعهد، والتي شـــملت جودة 
التصنيع ونتائج دراســـة المناعة، مشـــيرًة إلـــى أن الهيئة أجازت 
ترخيـــص االســـتخدام الطـــارئ بالتنســـيق مع الشـــركة المصنعة؛ 
لكونهـــا مطبقـــة للعديـــد مـــن إجـــراءات مراقبة الجـــودة واألمان 
والفعاليـــة للقاح، منها االســـتخدام ضمن نطاق تحـــدده الجهات 
الصحية في مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات المســـتهدفة 
والجرعـــة ونظـــام التطعيـــم، إضافة إلـــى المراقبـــة واإلبالغ عن 
األحـــداث الســـلبية وتوفيـــر معلومات داعمة للســـالمة والفعالية 
والتصنيـــع. وذكـــرت الجالهمـــة أن اللقـــاح المذكـــور يعطى على 
جرعتين يفصل بينهما 28 يوًما، وقد بينت الدراسة التي نشرتها 
شركة أسترازينكا أن فعالية اللقاح بعد الجرعة الثانية تصل إلى 

.% 70.42
وبإجـــازة االســـتخدام الطـــارئ للقـــاح “كوفيشـــيلد” مـــن شـــركة 
“أســـترازينكا” بالتعاون مع جامعة أكســـفورد، تكون البحرين قد 
أقرت ثالث اســـتخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شـــركة 
“ســـينوفارم” ولقـــاح شـــركتي “فايـــزر وبيونتيك”، وهـــو ما يؤكد 
حـــرص الجهـــود الوطنيـــة للحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة جميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن والحد من انتشـــار فيـــروس كورونا في 
المجتمـــع. يذكـــر أن مؤسســـة ســـيرام مســـجلة كمصنـــع لألدوية 
واللقاحـــات في مملكة البحرين وتنتـــج أهم اللقاحات المصرحة 
مـــن قبل منظمة الصحة العالمية مثل لقاح الســـل والتهاب الكبد 

الوبائي والحصبة وشلل األطفال واألنفلونزا.

70 % متــوســـط فعاليتـــه ويعطــى علــى جــرعتيــن
البحرين تجيز االستخدام الطارئ للقاح أسترازينكا - أكسفورد

جاللة الملك يتلقى شكر 
خادم الحرمين الشريفين

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
شـــكر جوابية من أخيه خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، عاهل المملكة العربية السعودية 

الشـــقيقة؛ وذلك ردا علـــى برقية التعزية 
والمواســـاة التي بعـــث بها جاللته ألخيه 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين فـــي وفـــاة 
صاحب الســـمو األمير خالـــد بن عبدهللا 

بن عبدالرحمن آل سعود )رحمه هللا(.

المنامة - بنا
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ًة َفاْدُخِلي  ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ
ِتي« ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ

صدق اهلل العظيم

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

بمزيد من الحزن واألسى 

نتقدم بخالص التعازي

إلى

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة 
رئيس المجلس األعلى للصحة 

ومعالي الشيخ خالد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة
نائب رئيس الوزراء

و أنجال الفقيد 

وجميع أفراد العائلة المالكة الكريمة

في وفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى

معالي الشيخ إبراهيم بن عبداهلل بن خالد آل خليفة
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني أللعاب القوى والرئيس الفخري

 للجنة عدائي البحرين

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكافة أعضاء ومنتسبي

جمعية المهندسين البحرينية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

خالل االستقبال

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك

تنفيـــذا لتوجيهـــات ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء بإطـــاق النســـخة الثانيـــة

“تمكيــن” يفتـح التسجيـل فـي “الوطنـي للتوظيـف”

إبراهيم جناحي
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منيرة بنت محمد: “اتصال الجمارك” يحقق نقلة نوعية بجودة الخدمات
تلقـــي 2656 معاملـــة خـــال 2020 تضمنـــت 364 رســـالة “واتســـاب”

صرحت مدير إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العمالء الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة بأن مركز االتصال بشؤون الجمارك 
قــد حقــق منــذ تأسيســه فــي مــارس 2020 في إطــار تنفيذ الخطــة االســتراتيجية للجمــارك 2017 - 2020 ومــع التزامــه باإلجراءات 
االحترازيــة المعمــول بهــا ضمــن الجهود الوطنية للحد من انتشــار فيروس كورونــا، نقلة نوعية في جودة الخدمــات الجمركية التي 
تقدمها شــؤون الجمارك لجميع عمالئها الكرام، الذين يتمثلون في التجار، األفراد، المخلصين الجمركيين، مشــغلي المنافذ، شــركات 
النقــل الســريع وأصحــاب المســتودعات، وذلــك مــن خالل تلبيــة احتياجات العمــالء كافة داخــل مملكة البحرين وخارجها وتنشــيط 
قنــوات االتصــال مــع العمــالء توفيــًرا للوقــت والجهد، بما يســهم في خلق تجربــة خدمة عمالء رائــدة في القطــاع الحكومي بمملكة 

البحرين، مرتكزة على قيم شؤون الجمارك وهي “األمانة، النزاهة، االحترافية، الشفافية، المساءلة”.

وأضافـــت أن مركـــز االتصـــال فّعـــل 
وتطبيـــق  الموحـــد  االتصـــال  رقـــم 
الواتســـاب على الرقم 17389999، 
وأيًضـــا تقديـــم خدماته عبـــر البريد 
بخدمـــة  الخـــاص  اإللكترونـــي 
CustomerService@( العمـــاء 
customs.gov.bh(؛ لتلقـــي جميـــع 
االستفســـارات، الطلبات، الشـــكاوى 
والمقترحـــات وتحويلهـــا لـــإدارات 
علـــى  الـــرد  ثـــم  ومـــن  المختصـــة 

العماء.
تأسيســـه  منـــذ  المركـــز  واســـتقبل 
وحتـــى ديســـمبر 2020 مـــا يعـــادل 
2656 معاملـــة منهـــا 1625 مكالمـــة 
هاتفية، 667 بريًدا إلكترونًيا و364 
رســـالة عبـــر تطبيـــق الواتســـاب، إذ 
يتم التعامل مع جميع تلك الطلبات 
واالستفســـارات بدقـــة واحترافيـــة 
وســـرعة تحـــوز على رضـــا العماء، 
ويقـــوم المركـــز بتقديـــم العديد من 
خدمات الجمارك كتصنيف البضاعة 
التعرفـــة  بنـــود  مـــن  يناســـبها  بمـــا 
الجمركيـــة، وقيود الجهات الرقابية 
المملكـــة  إلـــى  الـــواردة  للبضائـــع 
االســـتيراد  تخـــص  واستفســـارات 
التجاريـــة  للشـــحنات  والتصديـــر 

والشخصية.
شـــؤون  انضمـــام  أن  أكـــدت  كمـــا 
الوطنـــي  النظـــام  إلـــى  الجمـــارك 
)تواصـــل(  والشـــكاوى  للمقترحـــات 
تماشـــًيا  يأتـــي   ،2020 يونيـــو  فـــي 
مـــع الخطة االســـتراتيجية لشـــؤون 
الجمـــارك والتي تهـــدف إلى تطوير 
منهجيـــة التفاعـــل مـــع العمـــاء، إذ 
اســـتقبل مركـــز االتصال عبـــر نظام 
“تواصـــل” مـــا يعـــادل 178 حالـــة ما 

بيـــن استفســـار، واقتـــراح أو طلـــب 
مـــن العمـــاء تـــم الـــرد عليهـــا كافـــة 
خـــال الوقت المحـــدد وباحترافية 
عاليـــة، كمـــا ويقـــوم مركـــز االتصال 
بتلقـــي الحاالت من نظـــام “تواصل” 
ومعالجتها داخلًيـــا، ومن ثم إخطار 
العميـــل بإنجاز الخدمة، إذ باإلمكان 
اســـتخدام نظام تواصل عبر أجهزة 

www.( الحاســـب اآللـــي عبر موقـــع
bahrain.bh( أو عـــن طريق تحميل 

النظام في الهواتف الذكية.
مركـــز  لحـــرص  نظـــًرا  إنـــه  وقالـــت 
االتصال على ســـرعة االستجابة مع 
كل الحـــاالت المســـتلمة عبـــر نظـــام 
شـــؤون  حصـــدت  فقـــد  “تواصـــل”، 
الجمارك جائزة التميز في التواصل 

مـــع العماء في الملتقـــى الحكومي 
للعام 2020.

تلـــك  جميـــع  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الـــواردة  والطلبـــات  االستفســـارات 
لمركز االتصال عبر القنوات المتاحة 
تساعد شؤون الجمارك لبناء قاعدة 
بيانـــات قيمـــة، تبيـــن نقـــاط القـــوة 
ونقاط الضعف، إذ يتم عمل تحليل 

للفجوات والعمل على تحسينها.
الثقـــة  تعزيـــز  منطلـــق  ومـــن 
والمســـؤولية، أصـــدر مركز االتصال 
اســـتبياًنا لقياس رضا العماء؛ لكي 
تتمكن شـــؤون الجمارك مـــن تقييم 
أدائهـــا في تقديـــم الخدمات ووضع 
الحلـــول للمعوقـــات للوصول ألعلى 

مستويات رضا العماء.
ولتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة 
من خدمة العماء بشؤون الجمارك، 
فقد أشـــارت مدير إدارة التراخيص 
الجمركية وخدمة العماء الشـــيخة 
منيـــرة بنـــت محمـــد آل خليفـــة إلى 
أنه تـــم وضع خطط مســـتقبلية من 
شأنها رفع مستوى كفاءة الخدمات 
المقدمـــة، منها التحـــول اإللكتروني 
للخدمـــات الجمركية، إضافة خدمة 
الرســـائل النصية القصيرة للرد على 
العماء وتفعيل نظام الدردشـــة عن 
طريـــق الموقـــع اإللكتروني الخاص 
بشؤون الجمارك، إلى جانب التعاقد 
مع شـــركة مزودة لنظام جينيســـس 
العالمي الرائد في خدمة العماء، إذ 
يتم استخدام هذا النظام حالًيا من 

قبل العديد من الشركات العالمية.

المنامة - وزارة الداخلية

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

قصيدة مهداة إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ بمناســبة منــح جاللتــه وســام 
االســتحقاق بدرجــة قائــد أعلى من قبــل الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب.

َك لِـــــــلـــــــِوَســـــــاِم َتــــــُجــــــوُد َحـــــــَمـــــــٌد ِبـــــــــِعـــــــــزِّ

ٌة وُصـــــــُعـــــــوُد َبــــــْحــــــَريــــــُن َدأُبـــــــــــــــِك ِعـــــــــــــزَّ

ـــــٌم وُســــــُعــــــوُد َوالــــــَعــــــيــــــُش ِفـــــيـــــِك َتـــــَنـــــعُّ

ــى ِبــــــِك َصـــــــــْرَح َأمــــــَجــــــاٍد َعـــا ــ ــَن ــ ــٌد َب ــ ــَمـ ــ َحـ

ــوُد ــ ــُهـ ــ ــْت َلـــــــُه ِفــــــي َمــــــا َبــــــَنــــــاُه ُجـ ــ ــَمـ ــ ــُظـ ــ َعـ

ــــــــَك َقــــــاِئــــــٌد َحـــــــَمـــــــٌد َوَيـــــْكـــــِفـــــْيـــــَنـــــا ِبــــــــأَنَّ

ــيِّ َتـــــــــُذوُد ــ ــ ــَوِفـ ــ ــ ــِب الـ ــ ــْعـ ــ ـ ــشَّ ــ ــٌث َعـــــــِن الـ ــ ــيـ ــ َلـ

ــا ــ ــًن ــ ــيِّ ــ ــِة َب ــ ــ ــَداَل ــ ــ ــَع ــ ــ ــل ــ ــ ــا لِ ــ ــًجـ ــ ــْهـ ــ َأْرَســـــــــْيـــــــــَت َنـ

َوالــــــــُكــــــــلُّ َيـــــــا َحــــــَمــــــٌد َعـــــَلـــــيـــــِه ُشـــــُهـــــوُد

َوَمــــــــَواِقــــــــٌف  َمــــــــَبــــــــاِدٌئ  َجــــــــاَل  الــــــــرِّ ِإنَّ 

ــوُدوا ــ ــُسـ ــ ــــُعــــوِب َيـ ِبـــِنـــَضـــالِـــِهـــم َبــــْيــــَن الــــشُّ

وَمـــــــَبـــــــاِدٌئ َشــــــِهــــــَدْت َلــــُكــــم َوَمـــــــَواِقـــــــٌف

ــوُد ــ ــ ــٌي ــ ــ ــا ُتــــــــِرْيــــــــُد ُق ــ ــ ــمَّ ــ ــ ــم َع ــ ــُكـ ــ ــِنـ ــ ــْثـ ــ َلـــــــــْم ُتـ

اِئــــــِديــــــَن وِفـــْعـــَلـــُهـــم َفـــــــــــِإَذا َذَكــــــرَنــــــا الــــــرَّ

ــٌة َوُصـــــــُمـــــــوُد ــ ــ ــَم ــ ــ ــْك ــ ــ ــــــــَك ِح ــٌد َفــــــــِإنَّ ــ ــ ــَمـ ــ ــ َحـ

ــــي الـــــَوَرى ـــِة ِف ــَن الـــَمـــَحـــبَّ ــَريـ ــْحـ َفـــَرَفـــْعـــَت َبـ

ــِن ُبــــُنــــوُد ــ ــْي ــ ــَق ــ ــاِف ــ ــَخ ــ َفــــَعــــَلــــْت َلــــَهــــا ِفـــــي ال

ــٌل ــ ــاِف ــ ــَح ــ ــــاِم َم ــــَك لِــــلــــسَّ َصــــــَدَحــــــْت ِبــــُحــــبِّ

ُحــــــــُدوُد َيــــــِذْيــــــَع  َأْن  ِصــــْيــــَتــــَك  َحــــــدَّ  َمـــــا 

َوَغــــــــــــــَدوَت َرْمـــــــــــًزا لِـــــلـــــَوَفـــــاِء َفـــَطـــاَلـــَمـــا

ــوُد ــ ــُه ــ ــم، َحـــــَمـــــٌد، ِبــــــــــَذاَك ُع ــ ــُكـ ــ َشــــــِهــــــَدْت َلـ

ــِحــلــِمــُكــم ـــُعـــوِب ِب ــَت إْعــــَجــــاَب الـــشُّ ــلـ ــْد ِنـ ــ َقـ

ــوُد ــ ــ ــُس ــ ــ َت َأْنــــــــــــَت  اُد  وَّ الـــــــــــــــــرُّ َم  ُكــــــــــــرِّ ِإْن 

ــٌم ــ ــَه ــ ــل ــ ُم ــــــــَك  َفــــــــِإنَّ َحــــــَمــــــٌد  َيـــــــا  َغــــــــــــْرَو  اَل 

َوَوُدوُد ٌد  ــــــدَّ ــــ ـــَـ ــــ ــــ َوُمـــسـ ــٌن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَم ُمــَت

ــٍة َلـــُكـــم ــ ــ ــَم ــ ــ ــِح َأوِس ــ ــْن ــ ــَم ــ ــو الـــَجـــِمـــْيـــُع لِ ــُفـ ــْهـ َيـ

ــوُد ــ ــ ــُع ــ ــ َي َذاَك  ِبـــــالـــــَفـــــْخـــــِر  ــُم  ــ ــُهـ ــ ــْيـ ــ ــَلـ ــ ــَعـ ــ َفـ

ُكــــــــــلٌّ ُيـــــــــِرْيـــــــــُد َمـــــــَكـــــــاَنـــــــًة لِـــــــِوَســـــــاِمـــــــِه

َك لِـــــــلـــــــِوَســـــــاِم َتــــــُجــــــوُد َحـــــــَمـــــــٌد ِبـــــــــِعـــــــــزِّ

ـــَمـــا ــَس الــــــــِوَســــــــاُم ُيـــــِزْيـــــُنـــــُكـــــم َلـــِكـــنَّ ــ ــ ــْي ــ ــ َل

ُوُجــــــــوُد لِـــــلـــــِوَســـــاِم  َمـــــا  اْســــِمــــُكــــم  ُدوَن 

ــم ــُكـ ــِمـ ــاْسـ ِبـ َف  َتـــــَشـــــرَّ ِإَذا  الــــــِوَســــــاَم  ِإنَّ 

ُيـــــــِرْيـــــــُد َذاَك  َبـــــــْعـــــــِد  ِمــــــــــْن  َلــــــــــُه  ُكــــــــــلٌّ 

ــُة َيـــــا َمـــِلـــْيـــًكـــا َقــــــْد َســـَمـــا ــ ــيَّ ــ ــِح ــ ــتَّ ــ ــَك ال ــ ــَلـ ــ َفـ

ــا َبــــــِرْحــــــَت َتــــُقــــوُد ــ ــ ــــَفــــاُخــــُر َم ــا الــــتَّ ــ ــ ــَن ــ ــ َوَل

ــا َحــــَمــــٌد ِبـــَنـــا ــ ــِد َيـ ــ ــْج ــ ــَم ــ ــاَر ال ــ ــَحـ ــ ــْر ِبـ ــ ـــِب ــاْسـ َفــ

ــوُد ــ ــ ــُنـ ــ ــ ـــــــــــــى َتـــــــــَشـــــــــاُء ُجـ ــم َأنَّ ــ ــ ــُكـ ــ ــ ـــــــــــــا َلـ ِإنَّ

ً َواِرًثـــــــــــا ُدْمـــــــُتـــــــم َأَبــــــــــا َســـــلـــــَمـــــاَن ِظــــــــــاَّ

ــِد َنــــْعــــُلــــو ِبــــاْســــِمــــُكــــم َوَنــــــُســــــوُد ــ ــْج ــ ــَم ــ ــل ــ لِ

َك ِللِوَساِم َتُجوُد َحَمٌد ِبِعِزّ

رصد 37 ألف مخالفة كمامة و7.8 ألف إجراء للحفاظ على معايير التباعد
اســـتمرار اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال مخالفـــي احتـــرازات الحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا

أكد مســـاعد رئيس األمن العام لشـــؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
الشـــيخ حمد بن محمد آل خليفة أهمية 
اســـتمرار التقيـــد بتعليمـــات وتوصيات 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونا، وإنجاح جهود مملكة 
البحرين في مواجهـــة الجائحة لخفض 
مستوى انتشار الفيروس، مشيًرا إلى أن 
هذه المرحلة التي تمر بها الباد تحتاج 
إلـــى تكاتـــف المواطنيـــن والمقيمين مع 
الحكومـــة للعبور إلـــى بر األمـــان، داعًيا 
اإلجـــراءات  بجميـــع  لالتـــزام  الجميـــع 
عنهـــا  المعلـــن  والوقائيـــة  االحترازيـــة 

للتصدي للفيروس.
وأوضـــح أن رئاســـة األمـــن العـــام ومـــن 
األمنيـــة  واإلدارات  المديريـــات  خـــال 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  فـــي  مســـتمرة 
القانونيـــة حيـــال المخالفيـــن للحـــد من 
انتشـــار فيـــروس كورونا التـــي حددتها 
قـــرارات الحكومـــة الموقـــرة على ضوء 
التعليمـــات الصادرة عن الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا حفاًظا 
على صحة وســـامة المجتمع، إذ قامت 
محافظـــات  فـــي  المديريـــات  شـــرطة 
المملكـــة وإدارات وزارة الداخلية برصد 
36992 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه 
في األماكن العامة والمحات التجارية، 
علـــى  للحفـــاظ  إجـــراًء   7814 واتخـــاذ 
معايير التباعـــد االجتماعي، إضافة إلى 

القيام بـ 5285 حملة توعوية.
وأضـــاف مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
أن  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 
الشـــمالية  المحافظـــة  مديريـــة شـــرطة 
قامـــت بمخالفـــة 10635 شـــخًصا لعـــدم 
ارتـــداء كمامـــة الوجـــه، واتخـــاذ 1692 
إجـــراًء للمحافظة على معاييـــر التباعد 
االجتماعـــي، إلى جانب القيـــام بــ 1194 
حملـــة توعويـــة، فيمـــا قامـــت مديريـــة 
شرطة محافظة العاصمة بتنفيذ 2023 
التباعـــد  معاييـــر  عـــن  توعويـــة  حملـــة 
االجتماعي وارتداء الكمامة، كما حررت 

كمامـــة  ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   6938
الوجه، واتخذت 531 إجراًء للمحافظة 

على معايير التباعد االجتماعي. 
كمـــا نفـــذت مديريـــة شـــرطة محافظـــة 
المحـــرق عدًدا من اإلجـــراءات الوقائية 
 1664 اتخـــاذ  تـــم  إذ  واالحترازيـــة، 
إجـــراًء للحفـــاظ علـــى معاييـــر التباعـــد 
مخالفـــة   8193 وتحريـــر  االجتماعـــي، 
عـــدم ارتداء كمامـــة الوجـــه، كما قامت 
شـــرطة المديرية بـ 1401 حملة توعوية 

ميدانية في مختلف مناطق المحافظة.
واســـتمرت مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الجنوبية بتوعية المواطنين والمقيمين 
عبـــر تنفيـــذ 667 حملـــة، ورصـــد 4836 
مخالفـــة عدم ارتـــداء الكمامـــة، واتخاذ 
معاييـــر  علـــى  للحفـــاظ  إجـــراء   3124
التباعـــد االجتماعـــي، فيمـــا قامت إدارة 
العمليات برئاســـة األمـــن العام في إطار 
دورهـــا بدعم الجهـــود المبذولـــة لتعزيز 
اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد 

مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا بتحريـــر 
كمامـــة  ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   6293
الوجـــه واتخاذ 803 إجـــراءات لتحقيق 
معاييـــر التباعد االجتماعي في مختلف 

محافظات المملكة.
إلـــى ذلـــك، فقـــد قامـــت شـــرطة اإلدارة 
العامـــة ألمـــن المنافـــذ من خـــال دورها 
فـــي تأميـــن المرافق الحيوية وتســـهيل 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  الســـفر  إجـــراءات 
القانونية حيال المخالفين لقرار االلتزام 
بلبـــس كمامة الوجه في األماكن العامة، 

حيث تم ضبط 97 مخالفة.
وقامـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
بتنفيذ 161465 عمليـــة تطهير وتعقيم 
مختلفـــة للمباني والمنشـــآت الحكومية 
والشـــوارع والطرقـــات وغيرهـــا، فيمـــا 
عـــن  تدريبيـــة  دورة   366 عقـــد  تـــم 
عمليـــات  لتنفيـــذ  الصحيحـــة  الطـــرق 
فـــي  االحتـــرازي  والتعقيـــم  التطهيـــر 
المبانـــي والمنشـــآت الحكوميـــة وأماكن 
العمـــل شـــارك فيهـــا 1160 شـــخًصا مـــن 
المؤسسات والشركات الخاصة، و1051 
مـــن مختلف الجهـــات الحكوميـــة، فيما 
بلـــغ عدد المتطوعيـــن منذ مارس 2020 
ما يقارب 6059 متطوًعا، وتم اإلشراف 
وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــة   1301 علـــى 
شـــارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 
1230 شخًصا من الكوادر والمتطوعين 
لتعقيم المســـاجد، وتنفيذ 107 عمليات 
تطهيـــر وتعقيـــم بالتعـــاون مع شـــركات 

التنظيف.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين.. نموذج للدولة الرائدة ذات الحضارة العريقة والمحبة للخير
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي ســـمة أساســـية واحدة مشـــتركة، وهي 
رابطـــة الـــدم والمصير المشـــترك، لكن يبـــدو أن دولة قطـــر ال تكترث لهذه 
الســـمة وتعمـــل لمنفعتهـــا الخاصـــة وتســـتمتع بالتوتـــرات المزمنـــة بكل ما 
يترتـــب علـــى ذلـــك من آثـــار، وتبـــذل جهـــودا محمومة من أجل أي شـــيء 
يضـــر بمملكـــة البحرين، وبإمـــكان القاصي والداني رؤيـــة النظرة األحادية 

والغريبة لدولة قطر التي تتخذ أشكاال غير متوقعة.
وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشـــد الزياني قال “إن الســـلطات 
القطرية لم ُتبِد بعد صدور بيان العال أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة 
مـــع مملكـــة البحرين، أو اســـتجابة للتفاوض المباشـــر حول تلـــك الملفات، 
مؤكدا أنه على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة 
مصالح البحرين االستراتيجية، واإلسراع في معالجة القضايا العالقة بين 
البلديـــن بما يضمن عالقات ســـليمة وإيجابية بين البلدين في المســـتقبل، 
مضيفا أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل 
الخليجـــي، كما أن المملكة ومن هذا المنطلق الراســـخ رحبت بصدور بيان 
العـــال باعتبـــاره مرحلة جديدة لالســـتقرار اإلقليمـــي، وأن البحرين قدمت 

حســـن النوايـــا كمقدمة إلزالـــة األضرار التـــي لحقت بها على مـــدى العقود 
األخيرة جراء السياسات القطرية”.

إن مســـيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتسم بالجدية وتحديد 
األهـــداف والســـعي إليهـــا بثقة وثبـــات، وعلى مـــر التاريخ كانـــت عالقات 
البحريـــن مع أشـــقائها عالقات أخـــوة أساســـها االحترام المتبـــادل والعمل 
بـــكل الطـــرق لخدمـــة الطموحـــات والتطلعـــات، ومـــع ذلـــك عانـــت كثيـــرا 
مـــن السياســـات القطريـــة، وخروج قطـــر عن الثوابـــت الخليجيـــة المتينة 
بتدخالتها المســـتمرة في الشـــؤون الداخلية للبحريـــن، والنزول إلى أدنى 
مراتـــب الوعـــي السياســـي، وألن البحريـــن نمـــوذج للدولـــة الرائـــدة وذات 
حضـــارة عريقة ومحبة للخير، وتؤمن بالتكامل الخليجي، قدمت كما بين 
وزير الخارجية حســـن النوايا كمقدمة إلزالة األضرار التي لحقت بها على 
مدى العقود األخيرة جراء السياسات القطرية، بيد أن قطر مازالت تواصل 

عداءها للبحرين وتستهتر بالقرارات وتسير معاكسة اتجاه التاريخ. 
شتان بين البحرين التي تبث في الحياة اإلنسانية كثيرا من الخير، وبين 

“الدول” التي تصيبها بكثير من الشر والضر.

Osama.almajed
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أسامة الماجد

االثنين 25 يناير 2021 - 12 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4486

شـــكلت أهداف التنمية المســـتدامة السبعة عشر التي وضعتها منظمة األمم 
المتحـــدة وذكرتها في قـــرار الجمعية العامة أهمية كبـــرى لدى المملكة فيما 
يخـــص األطر الموضوعة للمضـــي قدما في تحقيقها، حيث جاءت األهداف 
لمعالجـــة العديـــد مـــن قضايـــا التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة التي تهم 
البشـــرية والتي مـــن بينها الفقر والجـــوع والصحة والتعليـــم، وتغير المناخ، 
والمســـاواة بين الجنســـين، والمياه والطاقة والبيئـــة وغيرها، حيث اتخذت 
المملكـــة العديد مـــن الخطوات، وقدمـــت الكثير من المبـــادرات التي تحقق 

هذه األهداف.
ومثـــل “التعليـــم الجيـــد” مادة أساســـية للتنمية لما له مـــن أهمية عظمى في 
بنـــاء الدول وتقدم المجتمعات، لذلك أتى الهـــدف الرابع من أهداف التنمية 
المســـتدامة المتمثـــل في “ضمان التعليـــم الجيد المنصف والشـــامل للجميع 
وتعزيـــز فـــرص التعّلم مدى الحياة” على رأس أولويات العمل الحكومي في 
المملكـــة، ونحـــن إذ نمر بذكرى اليوم الدولي للتعليم البد لنا من رصد التقدم 
المحـــرز نحـــو تنفيـــذ غايات ومؤشـــرات الهـــدف الرابـــع من أهـــداف التنمية 
المســـتدامة في المملكة، حيث تابعت المملكة رســـم خارطة تطوير التعليم 

ومخرجاتـــه بما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 
2030، حيـــث عملت ومازالـــت على تحقيق مقاصد الهـــدف كضمان وصول 
التعليـــم إلـــى الجميـــع بما في ذلـــك األشـــخاص ذوي اإلعاقة وبنـــاء المرافق 
التعليميـــة التـــي تراعـــي الفروق بين الجنســـين، واإلعاقـــة، واألطفال، ورفع 

مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة البيئة بشكل فعال. 
نقطة أخيرة «

في اليوم الدولي للتعليم نذكر بكل فخر أن المملكة استطاعت المضي قدما 
بفضـــل كوادرها العظيمة من المعلمين الذين واصلوا بإخالص وجهد كبير - 
حتى في الظروف االســـتثنائية الخطيرة ومع اشتداد جائحة كورونا - أداء 
رســـالتهم الســـامية في رفد أبنائنـــا الطلبة بمختلف العلـــوم والمعارف وبكل 
الطـــرق المتاحة عن بعد وفـــي ميادين العمل في المدارس وفي مراكز البث 
وإعداد الدروس المركزية واإللكترونية التي دشنتها وزارة التربية والتعليم 
أثنـــاء الجائحة وفـــي مراكز التصويـــر التلفزيوني وغيرها مـــع الدعم الكبير 
وغيـــر المحدود من قبل قيـــادات الوزارة الذين واكبـــوا بالمتابعة والتوجيه 

جميع المراحل حتى يومنا هذا.
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محمد الحلِّي

التعليم وأهداف التنمية المستدامة

ُيـــراد بالســـكن المالئـــم أو المـــأوى الالئق بالحـــّق الذي ُيكتســـب بأبعـــاده االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وفق ما تنّص عليه الدســـاتير وتقّره المواثيق على مســـتوى 
العالـــم أجمع كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان الـــذي يعترف وفق ما ورد في مادته 
)25( بهـــذا الحـــّق كجزء من الحّق في مســـتوى المعيشـــة الالئق أو الكافـــي، وكذا ما 
تضمنتـــه الفقرة األولى للمـــادة )11( من العهد الدولي الخـــاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة مـــن إقـــرار الدول بحّق كل شـــخص في مســـتوى معيشـــي 
كاف له وألســـرته ويوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكســـاء والمأوى وحّقهم في 
تحســـين متواصل لظروفهم المعيشـــية. فيما أوضحت المادة )38( عربيًا ما ورد في 
الميثـــاق العربـــي لحقوق اإلنســـان في أّن هذا الحّق يوفر الرفـــاه والعيش الكريم من 

غذاء وكساء ومسكن وخدمات في بيئة سليمة.
علـــى المســـتوى المحلي، أظهر هـــذا الحّق واحدًا من القضايا الرئيســـة التي تصّدرت 
فيها الجهات المعنية ممثلة في وزارة اإلســـكان ووزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، بعد الكّم التصاعدي “لَمَنالية” السكن المتاح لجميع المواطنين 
فـــي هذا الوطن المعطاء الذي ينعم قطاعه اإلســـكاني بالهيـــاكل والخدمات والمواد 
والمرافـــق التـــي تتواءم مع احتياجات المواطن الضرورية، وتتناســـب مع متطلباته 
المعيشية دون إكراه أو مضايقة أو تعطيل أو مماطلة، بل وإعطاء الفئات المحرومة 

األولويـــة، وهنـــا نذكـــر قصة عائلة المواطـــن البحريني الذي تواصل مـــع الكاتب  بعد 
أن نـــال نصيبـــًا غير قليل من “التعطيـــل والمماطلة” حتى باتت أســـرته ألكثر من )5( 
سنوات مضْت، بين “مطرقة” وزارة اإلسكان التي ألغت طلبه اإلسكاني بعد امتالكه 
أرضًا اســـتنزفته تحويشـــة العمر! وبين “ســـندان” وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني التي “أحجمت” إدارتها العامة للتخطيط العمراني عن تصنيفها 

سكنيًا حتى اليوم بالرغم من تصنيف ما جاورها من أراض وفق ما أفاد. 

نافلة: 

هـــذا المواطـــن – الـــذي تقطّعـــت به الُســـُبل منـــذ مطلع العـــام 2015م بعـــد أْن فاضت 
مراجعاتـــه المســـتمرة لـــإلدارة العامـــة للتخطيـــط العمراني لإلســـراع فـــي إجراءات 
تخطيط األرض الواقعة في مجمع 518 بمنطقة باربار وتحقيق حلمه بتشـــييد بيت 
العمر الذي يؤوي أســـرته الُمشـــتتة - َلْم يجْد إال طرق باب المسؤولين عبر هذا المنبر 
في إثبات حّقه المكفول في النصوص الدستورية )9/ و( التي تؤكد أّن “الدولة تعمل 
علـــى توفير الســـكن لـــذوي الدخل المحـــدود من المواطنيـــن”، وإنهاء معاناة أســـرته 
التي فقدت “مأســـوفة” أحد أركانها مؤخرًا وإعادة أملها بَجمع شـــتاتها بعد تفّرٍق دام 

طويالً.
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د. جاسم المحاري

أسر مشتتة... تنتظر تصنيف “إدارة التخطيط العمراني”

العالم لن يعود كما كان
تبيـــن األحداث والتصريحات الصادرة عن العلماء واألطباء ومراكز البحوث أن 
فيـــروس كورونا ربما يكون محطة تاريخية مهمة في تاريخ كوكب األرض كله 
وليس تاريخ دولة أو أمة فقط، فالعالم قبل كورونا لن يكون كالعالم بعد كورونا 

عندما يأتي هذا البعد.
العالـــم كان ينـــام ويصحـــو على ذكر اللقاح ويعـــد األيام والدقائـــق للوصول إلى 
اليوم الذي يأتي فيه إنتاج اللقاح لوقف هذا الوباء الذي أرعب البشـــرية وفاقم 
كل األشـــياء الســـيئة، فاالقتصاديـــات الســـيئة أصبحت أكثر ســـوءا، واألمراض 
العقليـــة أصبحـــت أكثر انتشـــارا، وعندمـــا جاء اللقـــاح وجد في انتظاره أســـئلة 
كثيـــرة بـــال إجابـــة وتبين أنـــه ال يزال مـــن المبكر جـــدا أن تقول البشـــرية وداعا 
لكورونـــا، وقد خـــرج علينا باألمس رئيـــس وزراء أكثر دولة معانـــاة من كورونا، 
بريطانيا، ليعلن أن الساللة البريطانية الجديدة من الفيروس ستكون أكثر فتكا 
وأكثـــر انتشـــارا من الســـالالت األخرى، لكن الشـــيء المزعج حقا هـــو أن يطالب 
بعض العلماء بعمل تعديالت على اللقاح لكي يتناســـب مع الســـالالت الجديدة، 
فهـــو نبـــأ لو تأكد خالل األيام القادمة معنـــاه أن العالم يمكن أن يظل داخل هذه 

الدوامة المرعبة لوقت أطول وال يعلم إال هللا متى تكون النهاية.
وبغـــض النظر عن ثبوت هذه المعلومـــة األخيرة أو عدم ثبوتها، فهناك غيرها ما 
ســـيجبر العالم على أن يغير أنماط ســـلوكه وعاداته وســـيصبح الناس أكثر ميال 
لميكنة كل شـــيء، وســـوف تظل المؤتمرات واالجتماعات تعقـــد على اإلنترنت 

بدال من السفر إلى مكان المؤتمر أو االجتماع.
العلماء يقولون إن الشخص الذي تم تطعيمه باللقاح لن يكون محميا تماما من 
الفيـــروس، لكنه قد يصاب بأعـــراض خفيفة أو ال تظهر عليه أية أعراض مطلقا، 
ومعنـــى هـــذا أنه لن يكـــون معرضا للخطر، لكن هذا الشـــخص الـــذي بال أعراض 
سيظل ناقال للمرض إلى غيره... بعد كل هذا الماراثون الطويل لم يثبت العلماء 
ســـوى شـــيئين فقط همـــا قواعد النظافة وغســـل األيـــدي والتباعـــد االجتماعي، 
ومعنى ذلك أننا البد أن نواصل تنفيذ هذين الشيئين حتى يقضي هللا أمرا كان 

مفعوال، ولم ال نلتزم بهما كأسلوب حياة؟!

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

الهدف... إسقاط حكومة الكاظمي!
ليـــس مؤكـــدًا أّن تنظيم “داعـــش” اإلرهابي - ومعه “القاعـــدة” - هو الذي ارتكب 
جريمـــة بغـــداد اإلرهابيـــة األخيرة التي كانـــت “مذبحًة” بكلِّ معنى هـــذه الكلمة، 
وحقيقـــة أنه غير مســـتبعٍد أنه هو مـــن ارتكبها وأنها جاءت بعـــد انقطاٍع طويٍل 
وأّن المستهدف هو هذه الحكومة العراقية التي على رأسها هذا الرجل العروبي 
مصطفى الكاظمي الذي لم ُيعط فرصة كي ينفذ ما بقي يحاول تنفيذه إْن على 
الصعيد الداخلي وإْن على الصعيد العربي، وذلك بعد كل هذا االنقطاع الطويل 

منذ عام 2003، وحقيقة حتى اآلن حتى هذه الضربة الموجعة األخيرة.
ولعـــّل ما تجدر اإلشـــارة إليه، في هذا المجـــال، هو أّن هناك من يرى أّن “داعش” 
هذا مثله مثل: “راجح” في مســـرحية “بّياع الخواتم” الشـــهيرة وأّن هذه الضربة 
اإلرهابية الموجعة موجهٌة لهذه الحكومة العراقية التي على رأسها هذا العروبّي 
وهـــذا الوطنـــي العراقـــي مصطفى الكاظمي الـــذي لم ُيعط فرصـــًة لينفذ ما بقي 
يفكـــر في تنفيـــذه إن على الصعيد الداخلي أو على الصعيـــد العربي واإلقليمي، 
حيـــث إّن العوامـــل المعرقلـــة متعّددة وكثيرة وفـــي مقدمتها التدّخـــل اإليراني 

السافر في الشؤون الداخلية العراقية.. أّي في كل شيء.
لقد بقي اإليرانيون وأتباع إيران ُيفْرملون عمل هذه الحكومة التي على رأســـها 
مصطفى الكاظمي، والتي لوال الهيمنة اإليرانية العسكرية واألمنية والسياسية 
وكل شـــيء لحّققت إنجازات فعلية كان من الممكن أْن تنقل بالد الرافدين نقلًة 
نوعيـــة حقيقية تعيـــد لهذا البلد العربي الطليعي ألقه الســـابق قبل أْن يبتلى بما 
ابتلـــي به بعد إســـقاط النظام الملكي الذي كان على رأســـه ذلك الشـــاب الصاعد 
فيصـــل الثانـــي الـــذي ال يزال بعـــض العراقيين يذكرونه بكل خيـــر وال يزال كبار 

السن منهم يذرفون عليه الدموع الغزيرة.
ويقينـــًا أنـــه كان بإمـــكان رئيس الوزراء مصطفـــى الكاظمـــي وحكومته تحقيق 
إنجازات فعلية كثيرة وفي كل االتجاهات لوال أّن قوى الشـــدِّ العكسي اإليرانية 
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وأمنيت كشور( فإّن الهدف هو إظهار أّن هذه الحكومة التي على رأسها الدكتور 
مصطفى الكاظمي عاجزة وغير قادرة على الحفاظ على األمن المطلوب إلجراء 
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صالح القالب



https://alwatannews.net/article/868946

MANAMA: Bahrain has approved a third 
vaccine for Covid-19.

The National Health Regulatory Authority yes-
terday approved the emergency use of Covishield 
vaccine developed by AstraZeneca in co-operation 
with Oxford University and manufactured by Se-
rum Institute of India.

NHRA chief executive Dr Mariam Al Jalahma said the 
approval follows an in-depth study. She noted that the 

authority approved the emergency 
use licence in co-ordination with 
the manufacturer because it applies 
quality control procedures and vac-
cine safety and effectiveness.

To date, Bahrain has vaccinated 
around 150,000 individuals since 
December 17, with a million doses 
being ordered from Chinese Sino-
pharm and Pfizer-BioNTech.

The country offers free vaccine 
to its population with a choice of 
the available two, although supplies 
of Pfizer-BioNTech have been dis-
rupted, as reported in the GDN. A 
vaccine developed by Johnson & 

Johnson is also under consideration.
Health authorities have said vaccines will soon be ad-

ministered through private healthcare facilities and major 
private hospitals have been asked for their readiness to 
stock and deliver them.

Once rolled out, patients who wish to get the vaccine 
immediately rather than wait for an appointment as part 
of the national rollout, will be able to do so by paying a 
‘minimum service fee’. The current system of free vacci-
nations will continue for those who register on the minis-
try’s website and wait to be contacted.

Health warning – Page 2

MANAMA: The Shura Council has ap-
proved to increase to four months from 
30 days the notice period required to 
terminate employment contracts.

Twenty-four members voted in fa-
vour of the amendments to the 2012 
Private Sector Employment Law, 
while eight rejected it.

Shura Council chairman Ali Saleh 

Al Saleh tried to postpone the issue 
for further review but a majority voted 
against the move.

The government will now have to 
draw it up into a proper law within a 
maximum of six months.

During the weekly session of the 

National Assembly’s upper cham-
ber yesterday, Parliament and Shura 
Council Affairs Minister Ghanim 
Al Buainain said the move would 
unfairly rob people of better job  
opportunities.

“It should be easy for employees to 
take up a job with a better working en-
vironment and better pay; the current 

30-day notice period ensures that.”
Five members, led by services 

committee vice-chairwoman Dr Ib-
tisam Al Dallal, had proposed the 
amendments to the law “to ensure 
work is not disrupted, especially in 
educational, medical and engineering 
fields”.

Full report – Page 5
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By MohaMMed al a’ali

Shura Council backs four months’ jobs notice

MANAMA: Two societies have called upon 
Qataris to release Asian sailors detained in 
Doha.

Professional Fishermen Society presi-
dent Jassim Al Jerran yesterday said Qa-
tar continues to impound fishing vessels 
affecting the livelihoods of Bahrainis.

He did not have information of the na-
tionalities of the five expat fishermen.

However, Bahrain Human Rights 
Watch Society claims that eight Bangla-
deshis have been detained in Qatar.

Full report – Page 7

Free our sailors!

ThiRd VaCCiNe

n The AstraZeneca 
vaccine

lBahrain approves emergency use of Oxford jab

Bazaar alarm 3

MANAMA: His Royal Highness Prince Salman 
bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince Prime 
Minister, has issued an edict replacing an arti-
cle of an earlier edict regarding financial con-
trols of ministries and government agencies.

It stipulates the following:
Article 1: 

The text of 
Article 20 of 
Edict (25) for 
2012 shall be 
replaced with 
the controls 
on financial 
behaviour of 
ministries and 
government 
agencies, the 
f o l l o w i n g 
text:

“It is pro-
hibited for 
all ministries and government agencies to 
accept grants, donations, or cash or in-kind 
gifts – from inside or outside the kingdom, 
and for any purpose – whose value is less than 
BD20,000, unless approved by the minister or 
head of the concerned government agency”.

The approval of the ministerial committee 
for financial and economic affairs and fiscal 
balance must be obtained whenever the value 
of the grant, donation or giveaway reaches the 
amount mentioned in the previous paragraph 
and is subject to a maximum of BD500,000, 
and after co-ordination with the ministries of 
Foreign Affairs and Interior, according to the 
source of the fund.

The approval of the Cabinet must also be 
obtained regarding grants, donations and 
giveaways whose value exceeds BD500,000.

All this is taking into account the laws, reg-
ulations and edicts in force, determining the 
authorities whose approval must be given to 
accept grants, donations and giveaways.

Article 2: All ministers and heads of govern-
ment agencies – each within his jurisdiction 
– shall implement the provisions of this edict, 
and it shall come into force on the day follow-
ing the date of its publication in the Official 
Gazette.

New edict on 
fiscal controls  
of ministries

n HRH Prince Salman

n A young Bahraini man had a lucky escape when his car got trapped under a parked 
truck after colliding into it on Shaikh Khalifa Bin Salman Highway yesterday. Civil Defence 
personnel had to pluck him out of the car, which was completely destroyed. He suffered 
multiple injuries. An investigation was launched to determine the cause of the accident.

a lucky 
escape
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