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 ôμ°T  á`̀ «`̀ bô`̀ H  ≈`̀≤`̀∏`̀ à`̀j  ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG ΩOÉ```̀ N ø``̀e á`̀ «`̀ HGƒ`̀ L

 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
 å©H »àdG áÄæ¡àdG á«bôH ≈∏Y G vOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO IOÉb áªb ìÉéf áÑ°SÉæªH ¬«dEG ¬àdÓL É¡H
 ΩOÉN  É¡«a  Üô`̀YCG  ,ø«©HQC’Gh  ájOÉëdG  É¡JQhO  »a  á«Hô©dG  è«∏îdG
 ¬àdÓL ôYÉ°ûe ≈∏Y ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN øY ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG
 IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àdÓéd É«æªàe ,ábOÉ°üdG ¬JGƒYOh áÑ«£dG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°ûdh

 …óæ¡dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  Åæ¡j  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
á`̀ jQƒ`̀ ¡`̀ ª`̀ é`̀ dG Ωƒ````̀ j iô```̀cò```̀ H

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 çÉf  ΩGQ  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀ dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY
 Ωƒj iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤jó°üdG óæ¡dG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ óæ«aƒc
 ¬àeÉîØd ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG  øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYCG  ,ájQƒ¡ªédG

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe

 ådƒæeƒμ∏d ΩÉ©dG ºcÉëdG Åæ¡j πgÉ©dG
É«dGôà``°SCG  Ωƒj iô``còH  »dGôà``°SC’G

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 »dô«g ó«ØjGO ∫GôæédG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 Ωƒj  iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,»dGôà°SC’G  ådƒæeƒμ∏d  ΩÉ©dG  ºcÉëdG
 ¬àeÉîØd  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY  É¡«a  ¬àdÓL  Üô`̀YCG  ,É«dGôà°SG

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe

 ºcÉëdG Åæ¡j AGQRƒdG ¢``ù«FQ ó¡©dG »dh
É«dGôà°SCG Ωƒ«H »dGôà°SC’G ådƒæeƒμ∏d ΩÉ©dG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H
 ∫GôæédG áeÉîa ≈dEG  áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,»dGôà°SC’G  ådƒæeƒμ∏d  ΩÉ©dG  ºcÉëdG  »dô«g  ó«ØjGO
 ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY É¡«a  √ƒª°S  ÜôYCG  ,É«dGôà°SCG  Ωƒj iôcP

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àeÉîØd

 IOÉ«≤dG Åæ¡j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
á``jQƒ¡ªédG  Ωƒ``j  iô``còH  á``jóæ¡dG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H
 ¢ù«FôdG  áeÉîa ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh
 áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,á≤jó°üdG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  óæ«aƒc  çÉf  ΩGQ
 ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,ájQƒ¡ªédG Ωƒj iôcP

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àeÉîØd
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 AGQRh ¢ù«FQ …Oƒe GQóæjQÉf ó«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG

.óæ¡dG ájQƒ¡ªL
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 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀ cCG
 ó¡©dG  »dh  ∂∏ªdG  ádÓL  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ¿É`̀WhC’G  á°†¡f  AÉæÑd  ¢ù«FQ  lõμJôe  ádGó©dG  ¿CG
 ¿CÉH É kgƒæe ,ÉgQÉgORGh É¡eó≤J ≥«≤ëJ QGôªà°SGh
 ádGó©dG CGóÑe ≥«≤ëJ ≈∏Y â°UôM øjôëÑdG áμ∏ªe
 øeC’G õjõ©J »a º¡°SCG …òdG ôeC’G ƒgh ¬î«°SôJh
 äÉYÉ£b  áaÉc  »a  á«ªæàdG  ≥«≤ëJh  QGô≤à°S’Gh
 á£∏°ùdG  ¬H  ≈¶ëJ  Ée  ≈`̀dEG  √ƒª°S  É kàa’  ,áμ∏ªªdG

 ΩÉªàgGh ájÉYQ øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«FÉ°†≤dG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe
 º«¶Y ¬d ¿Éc …òdGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 øe  Rõ`̀Y  ôjƒ£Jh  måjóëJ  øe  ≥≤ëJ  Éª«a  ô`̀KC’G
 Iô«°ùªdG ∫ÓN É¡JGRÉéfEGh á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG QhO

.áμ∏ªª∏d á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 ´ÉaôdG ô°ü≤H ¢ùeCG √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL
 ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  õ««ªàdG  áªμëe
 …ò`̀dG  Qhó``̀ dG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  QÉ`̀ °`̀TCG  å«M  ,AÉ°†≤∏d
 IOÉ«°S  õjõ©J  »a  »æjôëÑdG  AÉ°†≤dG  ¬H  ™∏£°†j
 kAÉ`̀ °`̀SQEG äÉ`̀jô`̀ë`̀dGh ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 AÉ°†≤dG á«∏YÉah IAÉØμH G kó«°ûe ,ágGõædGh ádGó©∏d
 ≈∏Y  ¬«Ñ°ùàæe  áaÉc  Ωõ``Yh  ¢`̀Uô`̀Mh  »æjôëÑdG
 GócDƒe  ,áμ∏ªªdG  AÉªfh  ô«N  ¬«a  Ée  πc  ≥«≤ëJ
 á∏eÉ©dG  á«æWƒdG  QOGƒμdG  á«ªæJ  á∏°UGƒe  á«ªgCG

 ¬`̀Jõ`̀¡`̀LCG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  º`̀Yó`̀j  É`̀ª`̀H  »FÉ°†≤dG  ∂∏°ùdÉH
.áØ∏àîªdG

 õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ  Üô``̀YCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 √ôμ°T  øY  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 Ée  ≈∏Y  ó¡©dG  »dh  ∂∏ªdG  ádÓL  ÖFÉæd  √ôjó≤Jh
 AÉ°†≤dG  á«dÓ≤à°SGh  ágGõf  ≈∏Y  mó«cCÉJ  øe  ¬jóÑj
 á«ªgCGh  ¬à«dÉ©a  õjõ©àd  √ƒª°S  ºYOh  »æjôëÑdG

.AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¬H ™∏£°†j …òdG QhódG

:zõ««ªàdG{ ¢ù«FQ ¬FÉ≤d iód ó¡©dG »dh ∂∏ªdG ÖFÉf

QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J »a º¡°SCG Ée ¬î«°SôJh ádGó©dG CGóÑe ≥«≤ëJ ≈∏Y â°UôM øjôëÑdG
äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG ájÉªMh ¿ƒ``fÉ≤dG IOÉ«°S õjõ©J »a »æjôëÑdG AÉ°†≤dG QhóH ó«°ûj √ƒ``ª°S

 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y kAÉ``̀æ``̀H
 Iô°†ëd  á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  á«μ∏ªdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 áÄ«¡dG  ∑QÉÑJ  ióØªdG  OÓÑdG
 á«°ShôØ∏d ó°TGQ …OÉæd É«∏©dG
 ƒª°S  ø««©J  π«îdG  ¥ÉÑ°Sh
 ∫BG  ≈°ù«Y øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG

.…OÉæ∏d É kjôîa É k°ù«FQ áØ«∏N
 Iô°†M  ø``̀Y  Qó`̀ °`̀U  ó``̀ bh
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 Ωƒ``°``Sô``e ió``̀Ø``̀ª``̀ dG OÓ```̀Ñ```̀dG
 2021  áæ°ùd  (6)  º`̀bQ  »μ∏e
 ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ƒª°S  ø««©àH

 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S øH
 …OÉæd  É«∏©dG  áÄ«¡∏d  É k°ù«FQ

 ¥É`̀Ñ`̀°`̀Sh á`̀«`̀°`̀Shô`̀Ø`̀∏`̀d ó``̀°``̀TGQ
.π«îdG

á«``°ShôØ∏d ó``°TGQ …OÉ``æd É``jôîa É``°ù«FQ ≈``°ù«Y ø``H ˆGó``ÑY ø``««©J
…OÉæ∏d É``«∏©dG áÄ«¡∏d É``°ù«FQ ¿Éª∏``°S ø``H ≈``°ù«Y ø««©àH »``μ∏e Ωƒ``°Sôeh

 äÉ¡«LƒàH
á«μ∏e

 øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S |
.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

 øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S |
.áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

 AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh ∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGh ¢Sóæ¡ªdG πÑ≤à°SG  
 iód …ô°ùjƒ°ùdG ΩÉ©dG π°üæ≤dG »ªjƒH âæ°ùæa äôÑªg ó«°ùdG AÉªdGh
 G kó«°ûe  ô«Ø°ùdÉH  ôjRƒdG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ájGóH  »ah  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ÉgRõ©j  Iõ«ªàe  Ió«Wh  äÉbÓY  øe  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  §Hôj  ÉªH
 πÑ°S á°ûbÉæe ºJ Éªc.ájƒªæàdG ä’ÉéªdG ≈à°T »a ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG
 áaô©ªdG π≤fh ÜQÉéàdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJ ä’Éée »a ¿hÉ©àdG õjõ©J
 ø«H  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£Jh  äGQó≤dG  AÉæHh  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ó«©°U  ≈∏Y
 ÜôYCG  Éªc  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  …ô°ùjƒ°ùdG  OÉëJ’Gh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 äÉbÓ©dG ¬«dEG â∏°Uh ÉªH √RGõàYG øY AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh
 ídÉ°üªdG  ºYój  ÉªH  ,Ió©°UC’G  ∞∏àîe ≈∏Y AÉªfh Ωó≤J  øe á«FÉæãdG

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  …ô°ùjƒ°ùdG  π°üæ≤dG  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 õjõ©àd  É kªFGO  √OÓH  OGó©à°SG  ócCGh  ∫ÉÑ≤à°S’G  ≈∏Y  ∑QÉÑªdG  ôjRƒ∏d
 ídÉ°üe  Ωóîj  ÉªH  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  äÉYÉ£b  »`̀a  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG äÉ©∏£Jh

…ô°ùjƒ°ùdG π°üæ≤dG πÑ≤à°ùj AÉHô¡μdG ôjRh

 á«∏ëe  á``̀°``̀SGQO  â``̀°``̀UhCG
 á«ë°ùe  á£N  OGó`̀YEG  á«ªgCÉH
 º¶æJ  á∏eÉμàe  á«æWh  ájôëH
 áÄ«ÑdG  ∫Ó`̀¨`̀à`̀ °`̀SG  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 áeGóà°SG øª°†j ÉªH ájôëÑdG

.áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd ÉgOQGƒe
 »àdG-  á°SGQódG  äô¡XCGh
 è``̀eÉ``̀fô``̀H ø``̀ª``̀°``̀V â````̀jô````̀LCG
 á«ªæàdGh  áÄ«ÑdG  ô«à°ùLÉe
 »a  Ωƒ∏©dG  á«∏μH  áeGóà°ùªdG
 Qƒ£àdG  -ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀L
 áÄ«ÑdG  ájÉªM  »a  ®ƒë∏ªdG
 Ió©°UCG  Ió`̀Y  ≈∏Y  ájôëÑdG
 »`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG :É`̀¡`̀æ`̀e

 QOÉ°üe  á`̀Ñ`̀bGô`̀eh  ,…ô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áÄ«ÑdG IOƒL ó°UQh ,çƒ∏àdG
 á«fƒfÉ≤dG äGhOC’Gh ,ájôëÑdG

 .áÄ«ÑdG ájÉªëd
 »àdG-  á°SGQódG  âaógh
 IOƒ```L á``̀jÉ``̀ª``̀M{```̀H â``ª``°``Sh
 áμ∏ªe  »`̀a  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áÄ«ÑdG
 ïjQÉJ á°SGQO ≈dEG -zøjôëÑdG
 áμ∏ªªH ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájÉªM
 π`̀MGô`̀e â`̀ã`̀ë`̀Hh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  IQGOEG  Qƒ£J
 »àdG  á«Ä«ÑdG  äÉ°ù°SDƒªdÉH
 ájGóH  É`̀¡`̀JQGOEG  ≈∏Y  âÑbÉ©J
 »àdG  áÄ«ÑdG  ájÉªM  áæéd  øe

 AÉ¡àfGh ,Ω1980 ΩÉY âÄ°ûfCG
.áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdÉH

 G kôNDƒe  á°SGQódG  äô°ûfh
 äÉ£«ëªdG  IQGOEG{  á∏ée  »a
 øY IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG zπ`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dGh
 ,ELSEVIER  ô°ûf  QGO
 ¢ù«FQ  :¿ÉãMÉÑdG  É`̀gGô`̀LCGh
 …ƒ`̀«`̀ë`̀dG π`̀«`̀∏`̀ë`̀à`̀dG Ió````̀Mh
 áÄ«Ñ∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H
 PÉà°SCGh ,¬∏dGóÑY ø°ùM π«∏N
 º°ù≤H  ∑QÉ°ûªdG  áÄ«ÑdG  Ωƒ∏Y
 á`̀©`̀eÉ`̀L »``̀a IÉ``«``ë``dG Ωƒ``̀∏``̀Y
 Oƒ`̀ª`̀M Qƒ``̀à``̀có``̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 .ô°UÉf ¬∏dGóÑY

 OGó``YEÉH »``°UƒJ ø``jôëÑdG á``©eÉéH á``°SGQO
ájôëÑdG áÄ«ÑdG ∫Ó¨à``°SG º¶æJ á«ë°ùe á£N

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀ jRh  ≈≤àdG
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL
 »a  ∂`̀ dPh  ,ÜÉ£M  ¬∏dGóÑY  ¥GRô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG

.IQGRƒdÉH ¬Ñàμe
 äGóéà°ùe  ¢VGô©à°SG  º`̀J  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 »a  IQGRƒ``̀ dG  É¡eó≤J  »àdG  áYƒæàªdG  äÉeóîdG
 Ée á°UÉNh ,á«YÉªàL’G ájÉYôdGh πª©dG »dÉée
 »a  ø«æWGƒªdG  ∞«XƒJ  Iô«Jh  ™jô°ùàH  ≥∏©àj
 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  Aƒ°V  ≈∏Y  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¥Ó`̀WEÉ`̀H  ,AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh
 ,á«fÉãdG ¬àî°ùf »a ∞«Xƒà∏d »æWƒdG èeÉfôÑdG
 ±GógC’G ≥≤ëj ÉªH √ò«Øæàd IQGRƒdG äGOGó©à°SGh
 äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdG  ôÑY  ∂`̀dPh  ,¬æe  IƒLôªdG
 øY  ø«ãMÉÑdG  ø«æWGƒªdG  êÉ`̀eOE’  ,ábÓ©dG  äGP
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  »a  πªY
 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ábÓ©dG  õjõ©J  åëH
 äÉYhô°ûeh  äGQOÉÑªdG  Ωóîj  ÉªH  á«©jô°ûàdGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
 ÖFÉædG  ¿Gó«ªM  ™`̀∏`̀WCG  ,¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀ah
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  Oƒ`̀¡`̀L  ≈`̀∏`̀Y  ÜÉ`̀£`̀M
 èeÉfôÑdG  ìÉ`̀é`̀fE’  É`̀gOGó`̀©`̀à`̀°`̀SGh  á«YÉªàL’G

 …òdG  èeÉfôÑdG  ¿CG  ≈dEG  kÉàa’  ,∞«Xƒà∏d  »æWƒdG
 ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  øe  Iô°TÉÑe  á©HÉàªH  ≈¶ëj
 õjõ©J  »`̀a  º¡°ù«°S  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ÖFÉædG  ´ÓWG  ºJ  Éªc  ,∞«XƒàdG  äÉ«dBG  ôjƒ£Jh
 ä’Éée  ôjƒ£J  »a  IQGRƒ``dG  Oƒ¡L  øY  ÜÉ£M
.íFGô°ûdGh äÉÄØdG ∞∏àîªd á«YÉªàL’G ájÉYôdG

 äÉ¡«LƒàH  ÜÉ`̀£`̀M  ÖFÉædG  OÉ`̀°`̀TCG  ,√Qhó```H
 ,AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀ dh ƒ`̀ª`̀°`̀S
 »æWƒdG  èeÉfôÑdG  øe  á«fÉãdG  áî°ùædG  ¥ÓWEÉH
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ôaÉ°†J á«ªgCG kGócDƒe ,∞«Xƒà∏d
 »a  ø«æWGƒªdG  ∞«XƒJ  êÉeOEG  »a  ÉgQÉªãà°SGh
 ,πª©dG  ¥ƒ°ùH  á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe
 ¬H ™∏£°†J …òdG  QhódÉH ¥É«°ùdG  Gòg »a Égƒæe
 ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ∞«XƒJh  π«gCÉJ  »a  IQGRƒ`̀dG
 »a  á«YƒædG  É¡JÉeóN  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 Ée  É¡æeh  ,á«YÉªàL’G  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  õjõ©J  ∫É`̀é`̀e
 ¢Vƒ¡ædG  øe  É¡æ«μªJh  áéàæªdG  ô°SCÓd  √ôaƒJ
 ,»°û«©ªdG  QGô≤à°S’G  É¡d  ≥≤ëj  ÉªH  kÉjOÉ°üàbG
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCÉH  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  kÉgƒæe
 Ωóîj ÉªH ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H
 ¢û«©dG  ô«aƒJ  ¿Éª°†d  IòØæªdG  ádhódG  äGQOÉÑe

.™«ªé∏d ºjôμdG

∞«Xƒà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  :π`̀ª`̀©`̀dG  ô``̀jRh
∞`̀ «`̀ Xƒ`̀ à`̀ dG äÉ```̀«```̀ dBG õ``jõ``©``J ≈``∏``Y π`̀ ª`̀ ©`̀ j

 ≈∏Y ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«g äOó°T 
 ¿CG  »¨Ñæj  á°UÉîdG  äÉÑ°SÉæªdGh äÉ«dÉ©ØdG  áeÉbEG  ¿CG
 ±ÉæÄà°SÉH á≤∏©àªdG á«eƒμëdG äGAGôLE’G ™e ≥aGƒàJ
 äÉWGôà°T’Gh  §HGƒ°†dG  ≥ah  ájQÉéàdG  á£°ûfC’G
 ,áë°üdG IQGRh øe QGôb É¡fCÉ°ûH Qó°üj »àdG á«ë°üdG
 »àdG Iô«ÑμdG á«æWƒdG Oƒ¡édÉH QÉWE’G Gòg »a kágƒæe
-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  âdòH
 ΩGõàd’G  ∫Ó`̀N  øe  Oƒ¡édG  ∂∏J  º`̀YO  á«ªgCGh  ,(19
 ¿hÉ¡àdG  Ωó`̀Yh  ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’É`̀H

.É¡H
 äÉ«dÉ©ØdG  á`̀eÉ`̀bEG  º«¶æàd  ¬``̀fCG  áÄ«¡dG  äó```̀cCGh
 äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdG  ºJ  ó≤a  á°UÉîdG  äÉÑ°SÉæªdGh

 IQGRhh  áë°üdG  IQGRƒ``̀c  ábÓ©dG  äGP  á«eƒμëdG
 á«∏NGódG  IQGRhh  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 á°UÉîdG  äÉÑ°SÉæªdGh  äÉ«dÉ©ØdG  ±ÉæÄà°SÉH  ìÉª°ù∏d
 ≥«Ñ£àdG  áÑLGh  á«ë°U  äÉWGôà°TGh  §HGƒ°V  ≥ah
 ó«¡ªàdG  ∫ÓN  øe  ,ájQÉéàdG  äBÉ°ûæªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 ´ƒ°VƒªdG  Gò¡H  ≥∏©àJ  á«ª«¶æJ  äGQGô``̀b  QGó`̀°`̀UE’
 »a  πÑ≤ªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ``̀j  Égô°ûf  ºà«°S  »`̀à`̀ dGh
 øe G kQÉÑàYG É¡H πª©dG ºàj ¿CG ≈∏Y ,á«ª°SôdG IójôédG
 ™°†îà°S É¡≤«Ñ£J äGAGôLEG ¿CG Éªc ,2021 ôjÉæj 31

.ôªà°ùªdG º««≤à∏d
 äÉWGôà°T’G øe G kOóY §HGƒ°†dG ∂∏J øª°†àà°Sh
 ’  »àdG  äÉÑ°SÉæªdGh  äÉ«dÉ©Ø∏d  áÑ°ùædÉH  á«ë°üdG

 áMƒàØªdG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  AGƒ°S  É k°üî°T  30  RhÉéàJ
 äÉÑ°SÉæªdGh  äÉ«dÉ©ØdÉH  ≥∏©àJ  iôNCGh  ,á≤∏¨ªdG  hCG
 »àdGh  É k°üî°T  30  É¡«a  ¿hƒYóªdG  RhÉéàj  »àdG
 áÑ°SÉæe  πμd  IOôØæe  IQƒ°üH  É¡d  ¢ü«NôàdG  ø«©àj
 ôÑY  ¢VQÉ©ªdGh  áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  πÑb  øe
 á°UÉîdG  äÉÑ°SÉæªdGh  äÉ«dÉ©Ø∏d  ¢ü«NôàdG  áeóN
 ≈∏Y 2021 ôjÉæj 31 øe G kQÉÑàYG É¡æ«°TóJ ºà«°S »àdG
www. ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«g ™bƒe

 …C’  ≈°übC’G  óëdG  ójõj  ’  ¿CG  ≈∏Y  ,btea.bh
.É k°üî°T 150 ≈∏Y É¡d ¢ü«NôàdG ºàj á«dÉ©a

 äÉWGôà°T’G  øª°V  øe  ¬fCG  ≈dEG  áÄ«¡dG  äQÉ°TCGh
 Qƒ°†ëdG  É¡«a  ¿ƒμj  »àdG  äÉÑ°SÉæªdGh  äÉ«dÉ©Ø∏d

 ¢Vôªe óLGƒJ ÖLƒà°ùj ¬fEÉa  É k°üî°T 30 øe ôãcCG
 ÖfÉL  ≈dEG  ,áÑ°SÉæªdG  hCG  á«dÉ©ØdG  áeÉbEG  Iôàa  ∫GƒW
 IOÉ¡°T  QÉ`̀°`̀†`̀MEGh  É`̀fhQƒ`̀μ`̀d  ≥Ñ°ùe  ¢üëa  AGô```LEG
 48  ió©àJ  ’  å«ëH  Qƒ°†ëdG  πÑb  ø`̀e  QÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G

.áYÉ°S
 Oƒ¡édG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀gó`̀«`̀cCÉ`̀J  áÄ«¡dG  â`̀ª`̀à`̀à`̀NGh
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  π«Ñ°S  »`̀a  á«°VÉe  á«eƒμëdG
 á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ±ÉæÄà°S’  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ®ÉØëdG  âbƒdG  äGP  »a  πØμj  ÉªHh  »éjQóJ  πμ°ûH
 á«°VÉªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Gƒ``̀W  â`̀dò`̀H  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≈∏Y
 áeRÓdG  äGAGô```LE’Gh  äÉWÉ«àM’G  ™«ªL  IÉ`̀YGô`̀eh

.ájÉ¨dG √òg ≥«≤ëàd

±É``̀ æ``̀ Ä``̀ à``̀ °``̀ S’ Ió`````̀jó`````̀L äÉ````̀WGô````̀ à````̀ °````̀ TG :á```̀ MÉ```̀ «```̀ °```̀ ù```̀ dG
ó`````̀MC’G ø```̀ e GQÉ```̀ Ñ```̀ à```̀YG á``̀ °``̀ UÉ``̀ î``̀ dG äÉ``̀Ñ``̀ °``̀SÉ``̀æ``̀ª``̀ dG á````̀ eÉ````̀ bEG
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 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢```̀SCGQ
 ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe øH
 ´É``̀ª``̀à``̀L’G AGQRƒ````````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢ù∏éªd  »YƒÑ°SC’G  …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó≤Y  …ò`̀dG  AGQRƒ`̀ dG

.ó©oH øY
 ™aQ  ,´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »a
 »fÉ¡àdG  ¥ó°UCG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ≈```̀dEG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 áÑ°SÉæªH  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 ¥É≤ëà°S’G  ΩÉ°Sh  ¬àdÓL  íæe
 áeÉîa ø`̀e  ≈`̀ ∏`̀ YCG  ó`̀FÉ`̀b  á`̀LQó`̀H
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG äÉ````̀j’ƒ````̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ
 …ò````̀dGh ≥``̀HÉ``̀°``̀ù``̀dG á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G
 äÉeÉ¡°SEÓd  ôjó≤àdG  ºéM ¢ùμ©j
 õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ,ø««ªdÉ©dG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø``̀eC’G
 Oƒ¡éH ≠dÉÑdG RGõàY’G ócDƒj Éªc
 mOƒ≤Y  ôÑY  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓL
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG º```̀YO »``̀a ø``̀eõ``̀dG ø``̀e
-»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG »``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G

.»μjôeC’G
 AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ó````̀cCG º``̀K  
 º«∏©à∏d  »dhódG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH
 É¨dÉH  ÉeÉªàgG  »dƒJ áeƒμëdG ¿CG
 ¢UôëJh  º«∏©àdG  ´É£b  ôjƒ£àd
 É«°SÉ°SCG GóaGQ ¬JÉLôîe ¿ƒμJ ¿CG
 á∏eÉ°ûdG  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ¢ù∏éªdG  ô`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  É`̀gó`̀©`̀H
 »`̀Kƒ`̀ë`̀dG  äÉ«°û«∏e  ä’hÉ``̀ë``̀e
 ≥WÉæe  ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SG  á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G
 áμ∏ªªdÉH  ¢`̀VÉ`̀jô`̀ dG  »`̀ a  á`̀«`̀fó`̀e
 ,á≤«≤°ûdG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 áμ∏ªe  ±ƒ``bh  ¢ù∏éªdG  Gó`̀cDƒ`̀e
 áμ∏ªªdG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```̀dEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ßØëd äGAGôLEG øe √òîàJ Ée πc
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh É`̀gQGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀SGh É`̀¡`̀æ`̀eCG

.É¡«æWGƒe
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¿GOCG  Égó©H
 êhOõ`̀ª`̀dG  …QÉ`̀ë`̀à`̀f’G  ô«éØàdG
 á«bGô©dG  áª°UÉ©dÉH  ™`̀bh  …ò`̀ dG
 ¬jRÉ©J  ¥ó°UCG  øY  É kHô©e  ,OGó¨H

 á≤«≤°ûdG  ¥Gô``̀©``̀ dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀d
 »a É`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th á`̀eƒ`̀μ`̀Mh É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 »`̀HÉ`̀gQE’G  ô«éØàdG  Gò`̀g  ÉjÉë°V
 áYô°S  ø«HÉ°üª∏d  ¬JÉ«æªJ  øYh
 »a  ¢ù∏éªdG  ô¶f  º`̀K  .AÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dG
 ≈∏Y  á``̀LQó``̀ª``̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ª`̀ dG

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

 :á«dÉàdG äGôcòªdG
 áeóîdG  ¢ù∏ée  Iô`̀cò`̀e  .1
 IQGRh á∏μ«g IOÉYEG ¿CÉ°ûH á«fóªdG
 Ö°UÉæe  AÉ`̀¨`̀dEÉ`̀H  ∂``̀dPh  áë°üdG
 ø«JQGOEGh øjóYÉ°ùe AÓch áKÓK
 óYÉ°ùe π«ch Ö°üæe çGóëà°SGh
 ∫Éªμà°S’  ∂dPh  ,ø«JQGOEG  èeOh

 ô««°ùàdG  ´hô°ûe  ¥ÓWEG  πMGôe
 á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  »JGòdG
 á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG õcGôeh
 äÉeóîdG  ôjƒ£J  »a  º¡°ùj  ÉªH
 Iô`̀cò`̀ª`̀dG  âæª°†Jh  ,á«ë°üdG
 øjôëÑdG  á«∏c  á∏μ«g  IOÉYEG  ∂dòc
 (øjôëÑdG  ∂æμà«dƒH)  á«æ≤àdG
 Ö`̀FÉ`̀f  Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ≈`̀ª`̀°`̀ù`̀e  ô««¨àH
 ø`̀«`̀JQGOEG  è``eOh  …ò«ØæJ  ¢ù«FQ

.IQGOEG á«©ÑJ ô««¨Jh
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .2
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 »àdG äÉcô°ûdG πμ°T ójóëJ ¿CÉ°ûH
 óYGƒ≤dGh ÉgPÉîJG ájófCÓd Rƒéj
 áHÉbôdG  á`̀«`̀dBGh  É¡∏ª©d  áª¶æªdG

 ∂∏ªàH ¢ü«NôàdG  •hô°Th É¡«∏Y
.ájófC’ÉH ¢ü°üëdGh º¡°SC’G

 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .3
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 ¿hDƒ``°``T ô```̀ jRh á`̀«`̀ª`̀°`̀ù`̀J ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H
 ôjRƒdG  ¿ƒμ«d  AÉªdGh  AÉHô¡μdG
 á`̀£`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG ΩÉ```````̀ eCG ∫hDƒ```̀°```̀ù```̀ª```̀dG
 ¢ù∏ée øY É¡«°ù∏éªH á«©jô°ûàdG

.á«FÉªdG OQGƒªdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .4
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 ΩÉª°†fG  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒàdGh
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG ø``̀e Oó```̀Y
 äÉeƒ∏©ª∏d  øjôëÑdG  õcôe  ≈`̀dEG
 ó©H áæé∏dG  á«°UƒJh ,á«fÉªàF’G

 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  äÉ«FôªH  ò`̀NC’G
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ΩÉ``ª``°``†``fG QÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀bÉ`̀H
 10  ≈∏Y  õcôªdG  ≈`̀ dEG  á«eƒμëdG
 ¿CG  ≈∏Y  á¡L  18  øe  k’óH  äÉ¡L

.á«ÑjôéJ á∏Môªd ∂dP ™°†îj
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .5
 OQ ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 áÑZôH äÉMGôàbG 4 ≈∏Y áeƒμëdG

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

:»dÉàdG ´ƒ°VƒªdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .1
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 áaÉë°üdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  πjó©J  ¿CÉ°ûH

 .ô°ûædGh áYÉÑ£dGh

..∑QÉÑe øH óªëe á°SÉFôH …OÉ«àY’G ¬YÉªàLG »a

≈``∏YCG ó``FÉb á``LQóH ¥É≤ëà``°S’G ΩÉ``°SƒH ∂``∏ªdG Å``æ¡j AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée
á``jƒªæàdG Iô``«°ùª∏d É``«°SÉ°SCG  Gó``aGQ ¬``∏©Lh º``«∏©àdG ´É``£b ô``jƒ£àH ≠``dÉÑdG á``eƒμëdG ΩÉ``ªàgG ó``«cCÉJ

ájOƒ©``°ùdG ¢``VÉjôdG á``æjóe »``a á``«fóªdG ≥``WÉæª∏d á``«HÉgQE’G »``KƒëdG äÉ«``°û«∏e ±Gó¡à``°SG QÉμæà``°SG

 øjóYÉ``°ùe AÓch á``KÓK Ö``°UÉæe AÉ``¨dEG ≈``∏Y á``≤aGƒªdG
áë``°üdÉH óYÉ``°ùe π``«ch Ö``°üæe çGóëà``°SGh ø``«JQGOEGh

 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG PÉ``̀à``̀°``̀SC’G â``̀dÉ``̀b
 Ö£dG  á«∏μH  á∏FÉ©dG  ÖW  º°ù≤H
 è«∏îdG á©eÉéH á«Ñ£dG Ωƒ∏©dGh
 ,ídÉ°üdG π«°SCG IQƒàcódG »Hô©dG
 …ó°üàdG  ≥jôa  IOÉ«≤H  áØ∏μªdG
 (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ¿EG
 É kLPƒªf  âeób  á«Hô©dG  è«∏îdG
 áëFÉL áeRCG IQGOEG »a ¬H iòàëj
 ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áHôéàH  Ió«°ûe
 πjƒëJh  áëFÉé∏d  … qó°üàdG  »a
 ∫ÓN  øe  ¢Uôa  ≈`̀dEG  äÉjóëàdG
 AGƒàM’  á©jô°ùdG  äÉHÉéà°S’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG äÉ``«``YGó``J
 IOÉ«b âëJ áeRC’G QÉKBG ∞«ØîJh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

.AGQRƒdG
 ídÉ°üdG  IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  äó```̀cCG
 πeÉμdG  ΩGõàd’G  á∏°UGƒe  á«ªgCG
 ájÉbƒ∏d  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 ,É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ihó```̀Y ø`̀e
 äÉ¡édG øe Qó°üj Ée πc ´ÉÑJGh
 óYÉÑàdG  ≈∏Y  ¢UôëdGh  á«æ©ªdG
 äÉeÉªμdG  ¢`̀ù`̀Ñ`̀dh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 π`̀°`̀ù`̀Zh äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀ dG Ö``æ`̀é``Jh
 ,ΩGhó`̀ dG  ≈∏Y  É¡ª«≤©Jh  øjó«dG
 AÖ©dG  ∞«Øîàd  º«©£àdG  ò`̀NCGh
 IQòëe  ,á«eÉeC’G  •ƒ£îdG  øY
 ∂∏àH ΩGõ`̀à`̀ d’G »`̀a ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG ø`̀e
 IOƒ`̀Y IQƒ``̀£``̀Nh äGRGô```̀à```̀M’G
 …ò`̀dG á`̀HÉ`̀°`̀UE’G ä’É``̀M ´É`̀Ø`̀JQG
 ΩÉ````jC’G »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¬`̀Jó`̀¡`̀°`̀T

.á«°VÉªdG
 ø`̀eR ∫É```W É``̀ª``̀HQ{ :â``̀dÉ``̀bh

 ¢†©ÑdG  ≈`̀£`̀YCG  Gò``̀gh  ,á````̀eRC’G
 øe ø``̀eC’É``̀H É`̀«`̀ª`̀gh É`̀°`̀SÉ`̀°`̀ù`̀MCG
 »dÉàdÉHh  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G
 ó`̀bh ,»``̀NGô``̀à``̀dÉ``̀H ¢``̀SÉ``̀°``̀ù``̀ME’G
 »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ƒg  Gòg  ¿ƒμj
 πμ°ûJ  »àdG  ä’ÉëdG  ´ÉØJQG  »a
 ,™«ªédG  ≈`̀∏`̀Y  G kô`̀£`̀N  É``gQhó``H
 ÜÉë°UCGh ø°ùdG QÉÑc kÉ°Uƒ°üNh

 .záæeõªdG ¢VGôeC’G
 á``̀ ©``̀ eÉ``̀L Oƒ`````̀¡`````̀L ø````````̀Yh
 áÑ∏£dG  ájÉªëd  »Hô©dG  è«∏îdG
 á«ªjOÉcC’G  ø«àÄ«¡dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh
 ≈dEG  ídÉ°üdG  äQÉ°TCG  á``̀jQGOE’Gh
 ¢ü«∏≤J  »a  âëéf  á©eÉédG  ¿CG
 ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  OGó```̀YCG
 áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh
 á©HÉàdG ≥aGôªdGh á©eÉédG πNGO
 áYƒªée  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  π`̀°`̀†`̀Ø`̀H  É`̀¡`̀d
 äGAGôLEÉH  á°UÉN  ä’ƒcƒJhôH
 ¢`̀Shô`̀«`̀a  »°ûØJ  ø`̀e  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 Aó`̀H ò`̀æ`̀e 19-ó``«``aƒ``c É``̀fhQƒ``̀c
 å«M  ,»dÉëdG  »ªjOÉcC’G  ΩÉ©dG

 á«°SGQódG  äÉYÉ≤dG  áÄ«¡J  âªJ
 ø«°SQGódG  áÑ∏£∏d  äGôÑàîªdGh
 á°SOÉ°ùdGh á°ùeÉîdG ø«àæ°ùdG »a
 á«Ñ£dG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh  Ö`̀£`̀dG  á«∏μH
 äÉ`̀ °`̀SGQó`̀ dG á`̀Ñ`̀∏`̀W äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀eh
 ôªà°ùe  πμ°ûH  É¡ª«≤©Jh  É«∏©dG
 AGôLEGh  ,»°SGQódG  Ωƒ«dG  ∫GƒW
 »Ñ°ùàæe  πμd  á∏eÉ°T  äÉ°Uƒëa
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG õ`̀«`̀¡`̀é`̀Jh ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 á`̀ª`̀ FÓ`̀e ¿ƒ``̀μ``̀ à``̀ d É```¡```≤```aGô```eh
 äÉÑ∏£àe  ≥ah  áÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°S’
 QGôªà°SGh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 ,á«FGƒ°û©dG  äÉ°UƒëØdG  AGôLEG
 ø«Ø¶æªdG  Ö`̀jQó`̀J  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 »ë°üdG  º«≤©àdG  äGAGô`̀LEG  ≈∏Y
 Égô°ûfh  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  å`̀jó`̀ë`̀Jh

.™«ªédG ∫hÉæàe »a ¿ƒμàd
 ∫Gõ```j  ’h  ¿É`````c{  :â```̀dÉ```̀bh
 çó``̀ë``̀dG Gò`````̀g ™```̀ e »``̀WÉ``̀©``̀à``̀ dG
 ≈`̀∏`̀Y »``FÉ``æ``ã``à``°``S’G »`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 πμ°ûH á«aôëdG øe ∫ÉY iƒà°ùe
 ´É£b  »`̀a  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ô©°ûj
 è«∏îdG  ∫hO  »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 áÑ∏£dG  Qƒ``eCG  AÉ`̀«`̀dhCGh  á«Hô©dG

 á`̀æ`̀«`̀eCG ó```̀jCG »``̀a º``̀gAÉ``̀æ``̀HCG ¿CÉ```̀H
 áÄ«H  »a  á°SGQódG  ¿ƒ∏°UGƒjh
 ìÉéædG Gòg ájõ©e ,záæeBG á«ë°U
 IQGOEG  ø«H  Oƒ¡édG  ∞JÉμJ  ≈`̀ dEG
 áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEGh  á©eÉédG
 ,á«æjôëÑdG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRƒ````̀H
 á«dÉëdG  á∏MôªdG  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe
 »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ÖLƒà°ùJ
 ≈`̀ dEG á`̀«`̀eGô`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG √ò``g ™`̀e

.»YƒdG ôÑY ¢Shô«ØdG á¡LGƒe
 Ωõ©dG  á∏°UGƒe  ≈`̀ dEG  â`̀YOh
 ≥«Ñ£J  »``̀a  »``̀NGô``̀à``̀dG  Ωó````̀Yh
 äGAGô```````````̀LE’Gh äGOÉ``````̀ °``````̀ TQE’G
 ´É`̀Ñ`̀JG IQhô``̀°``̀Vh á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dG
 πc ø``̀Y OÉ``̀©``̀à``̀H’Gh ,á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G Ö`̀æ`̀é`̀à`̀d äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG
 ,øjôNB’G ≈dEG É¡∏≤f hCG ihó©dÉH
 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’G  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 á``̀eRÓ``̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``«``FÉ``bƒ``dG
 ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  óë∏d
 IOƒY  ä’ÉªàMG  ™e  kÉ°Uƒ°üNh

 .áëFÉédG øe á«fÉãdG áLƒªdG

:è«∏îdG á©eÉL Ö£H IPÉà°SCG

ÉfhQƒc áeRCG IQGOEG »a ¬H iòàëj ÉLPƒªf âeób ¿hÉ©àdG ∫hO

.ídÉ°üdG π«°SCG .O |

á``«©jô°ûàdG á``£∏°ùdG ΩÉ``eCG ∫hDƒ``°ùe AÉ``Hô¡μdG ô``jRh
á`̀ «`̀ FÉ`̀ ª`̀ dG OQGƒ````̀ª````̀dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e ø```̀Y É`̀¡`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H

 …QÉ°ûà°SG  OÉ«°üdG  ∫OÉ``̀Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG
 áëaÉμe º°ùb ¢ù«FQ áeÉ©dG áë°üdGh äÉ«FÉHƒdG
 IQGRƒ``̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdG  IQGOEÉ````H  ¢``̀VGô``̀eC’G
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  á∏°UGƒe  á«ªgCG  áë°üdG
 á«FÉbƒdGh á«ë°üdG äÉWGôà°T’Gh ájRGôàM’G
 øe óë∏d ∂dPh ábÓëdG äÓëeh äÉfƒdÉ°üdÉH

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 ócCÉàdG  á«ªgCG  ≈∏Y  ∫OÉ`̀Y  QƒàcódG  Oó°Th
 √òg πNGóH øFÉHõ∏d áeóîdG »eó≤e ΩGõàdG øe
 øe  »àdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  äÓëªdG
 ¬LƒdG »bGhh âbƒdG ∫GƒW ΩÉªμdG ¢ùÑd É¡ªgCG
 Ö∏£àJ  »àdG  äÉeóîdG  AGOCG  óæY  äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀dGh
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  øFÉHõdG  ™e  ô°TÉÑªdG  ∫É°üJ’G
 πc  π`̀Ñ`̀bh  ó`̀©`̀H  äGó`̀©`̀ª`̀ dGh  äGhOC’G  º«≤©J
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  πLCG  øe  ∂dPh  ,ΩGóîà°SG
 øe º¡àjÉªMh äÓëªdG √òg …OÉJôe áeÓ°Sh

.¢Shô«ØdÉH ihó©dG ∫É≤àfG ôWÉîe
 ¬``fCG OÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG ∫OÉ```̀Y Qƒ`̀ à`̀ có`̀ dG ±É``̀ °``̀VCGh
 äGó`̀©`̀ª`̀dGh  äGhOC’G  º«≤©J  …Qhô`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e
 á«°üî°ûdG  á``̀jÉ``̀bƒ``̀dG  äGhOCG  ∫Gó``̀Ñ``̀à``̀°``̀SGh
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ™e  πª©dG  »a  áeóîà°ùªdGh
 ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG  ø«H  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG
 π«∏≤J  π`̀LCG  øe  ∂`̀ dPh  ,äÉeÉªμdG  AGó``̀JQG  øe
 (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  π≤f  ä’ÉªàMG

.ø«∏eÉ©dG ≈dEG øFÉHõdG øe hCG øFÉHõdG ≈dEG
 ø«∏eÉ©dG ≈∏Y Öéj ¬fCG ∫OÉY QƒàcódG ócCGh
 Ióe ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdG ΩGóîà°SÉH …ójC’G π°ùZ
 hCG  ¿ƒ`̀HR  πc  ó©Hh  πÑb  π`̀bC’G  ≈∏Y  á«fÉK  20
 ,äGRÉØ≤dG ∫GóÑà°SG óæY hCG ¬LƒdG á°ùeÓe óæY
 Ió«édG  á`̀jƒ`̀¡`̀à`̀dG  ô`̀aGƒ`̀J  IÉ``YGô``e  Ö`̀é`̀j  É`̀ª`̀c
 ≥jôW øY á«LQÉîdG ájƒ¡àdG IOÉjRh ¿ƒdÉ°ü∏d
 ΩGóîà°SG  á«ªgCG  ™e  ,ÜGƒ``HC’Gh  òaGƒædG  íàa
 øY Égõ«côJ  π≤j  ’  »àdG  á«dƒëμdG  äÉª≤©ªdG
 πc  óæY  √ô«aƒJh  á«dƒëμdG  IOÉªdG  øe  %70
 ¢SÉ«≤d  RÉ¡L ô«aƒJ  á«ªgCG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,áeóN
 ∫ÉM  »ah  kÉ«eƒj  ø«∏eÉ©∏dh  øFÉHõ∏d  IQGôëdG
 áLQO »a ´ÉØJQÉc ¢Shô«Ø∏d ¢VGôYCG …CG Qƒ¡X
 ∫É°üJ’G  Öéj Ö©àdG  hCG  ∫É©°ùdG  hCG  IQGôëdG
 »a áeRÓdG äÉª«∏©àdG òNC’ 444 ºbôdÉH kGQƒa
 ô«aƒJ  ∂`̀dP  Ωõ∏à°ùj  Éªc  ,ä’É`̀ë`̀dG  √ò`̀g  πãe
 º°SG  ¬`̀H  Öàμj  AÓª©dG  ™«ªéd  »eƒj  πé°S
 ºàjh  IQÉjõdG  âbhh  π°UGƒàdG  ºbQh  ¿ƒHõdG
 IQÉjõdG  âbh  òæe  kÉeƒj  30  Ióe  ¬H  ®ÉØàM’G

.¿ƒdÉ°ü∏d
 º«¶æJ ºàj ¬fEG OÉ«°üdG ∫OÉY QƒàcódG ∫Ébh
 πÑb  ø`̀e  »FGƒ°ûY  πμ°ûH  ¢û«àØà∏d  äÓ`̀ª`̀M
 äÉfƒdÉ°üdG  ™«ªL  ≈∏Y  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 ∂`̀ dPh  Iôªà°ùe  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  á`̀bÓ`̀ë`̀dG  äÓ`̀ë`̀eh

 äÓëªdG √òg ΩGõàdG ióe øe ≥≤ëàdGh ócCÉà∏d
 á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G πc ≥«Ñ£àH
 áë°üdG  ídÉ°üd  Égò«ØæJ  »a  ¿hÉ¡àdG  Ωó`̀Yh
 ¿ƒdÉ°U …CG ¿CGh ™ªàéªdG OGôaCG áë°Uh áeÉ©dG
 ¬fEÉa áHƒ∏£ªdG á«ë°üdG äÉWGôà°T’ÉH Ωõà∏j ’
 ºjó≤J  ¿CG  ≈∏Y  kGOó°ûe  ,≥∏¨∏d  ¬∏ëe  ¢Vô©«°S
 ô«Z ∫RÉæªdÉH á«LQÉîdG äÉeóîdG äÉfƒdÉ°üdG

.ìƒª°ùe

äÉ``WGôà``°T’ÉH  ΩGõ``à``d’G IQhô``°V ó``cDƒ```j äÉ``«FÉHh …QÉ``°ûà°SG

zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ ø``̀e á`̀jÉ`̀ bƒ`̀ ∏`̀ d á`̀ bÓ`̀ ë`̀ dG äÉ`̀ fƒ`̀ dÉ`̀ °`̀ü`̀ H á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

.OÉ«°üdG ∫OÉY .O |

 Gòg »JCÉj …òdG ∑QÉªé∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∑QÉªédG ¿hDƒ°T ∫ÉØàMG ™e kÉæeGõJ
 á∏°ù∏°S πLCG øe áfhôªdGh ójóéàdGh »aÉ©àdG Rõ©J ∑QÉªédG{ QÉ©°T âëJ ΩÉ©dG
 …OÉ°üàb’G π¨°ûªdG IOÉ¡°T íæªH ∑QÉªédG ¿hDƒ°T âeÉb ,záeGóà°ùªdG ójQƒàdG
 á∏gDƒªdG •hô°ûdGh äÉÑ∏£àªdG πc ÉgRÉ«àLG ô«¶f äÉcô°ûdG øe Oó©d óªà©ªdG
 •hô°ûdG  øe  ≈∏YC’G  óëdÉH  ΩGõàd’G  øª°†àJ  »àdGh  ,IOÉ¡°ûdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 ábÓ©dG  äGP  á£°ûfC’Gh  á«côªédG  áª¶fC’Gh  äGAGôLE’ÉH  á≤∏©àªdG  ô«jÉ©ªdGh
 øjôëÑdG ácô°T »gh ,∑QÉªédG ¿hDƒ°ûd …OÉ°üàb’G π¨°ûªdG π«dO »a âLQOCGh

 ÆÉÑ°UCÓd  ôLôH  ácô°T  ,IOhóëªdG  äÓHÉμ∏d  ∫Gó«e  ácô°T  ,Ωƒ«æªdC’G  Öë°ùd
.øjôëÑdG »à«∏«LG ácô°Th ,øjôëÑdG

 äÉcô°ûdÉH  ∑QÉªédG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  OÉ°TCG  óbh
 »a á∏ãªàªdG ÉgÉjGõe øe IOÉØà°S’G øe øμªàà°S »àdGh ,IOÉ¡°ûdG ≈∏Y á∏°UÉëdG
 »dhódG ±GôàY’G á«bÉØJG øe IOÉØà°S’Gh ôjó°üàdGh OGô«à°S’G äÉ«∏ªY π«¡°ùJ
 äÉcô°ûdG  øe  OóY  ôÑcCG  íæe  ≈dEG  íª£J  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  ¿CG  kGócDƒe  ,∫OÉÑàªdG

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a IQÉéàdG π«¡°ùàd kÉ«©°S …OÉ°üàb’G π¨°ûªdG IOÉ¡°T

äÉcô°ûdG øe Oó©d óªà©ªdG …OÉ°üàb’G π¨``°ûªdG IOÉ¡°T íæªJ ∑QÉªédG
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..ôjó≤àdG ¿ƒ≤ëà°ùj
 øjôëÑ∏d ôîa A’Dƒg 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 »æWƒdG ≥jôØdG ¿hó°TÉæj »gÉ≤ªdG ÜÉë°UCG
 ∫ƒ`̀Nó`̀dG  »gÉ≤ªdG  …OÉ`̀Jô`̀ª`̀d  ìÉª°ùdG  »Ñ£dG
 äÉWGôà°T’ÉH  ΩGõàd’G  ™e ,»gÉ≤ªdG  πNGO ≈dEG
 øe  ’ó`̀H  ,ájRGôàM’G  äGAGô```LE’Gh  ,á«FÉbƒdG
 ƒédG  IOhô`̀H  ¿EG  å«M  ,êQÉ`̀î`̀dG  »a  ¢Sƒ∏édG
 Gòg  »`̀ah  ,»gÉ≤ªdG  OÉ`̀«`̀JQG  ø`̀e  ¢SÉædG  ™æªJ

.É¡HÉë°UC’ IQÉ°ùN

:§≤a º∏©∏d
 áeÉ©dG øcÉeC’G »a äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe Ωƒ°SQ
 áLÉëH  ,Égô«Zh  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdÉc
 Óa  ,º¡ahôXh  ¢SÉæ∏d  IÉ`̀YGô`̀eh  ,πjó©J  ≈`̀ dEG
 Ióe  IQÉ«°S  ±É≤jEG  Ωƒ°SQ  áª«b  π°üJ  ¿CG  π≤©j
 500) ≈dEG  »eƒμM ≈Ø°ûà°ùe ∞bƒe »a áYÉ°S
 á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  IQGOEG  ¿EG  !!..(¢ù∏a
 ,á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  á°ùaÉæeh  ,Égôjƒ£Jh
 òæe  CGó`̀Ñ`̀J  ,AGOC’G  IOƒ``̀Lh  πeÉ©àdG  ø°ùM  »`̀a

 .≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG á¶ëd

..ôjó≤àdG ¿ƒ≤ëà°ùj

:øjôëÑ∏d ôîa A’Dƒg 
 ∫ÉØàM’Gh  AÉØàM’G  ºàj  ¿CG  IOÉ©dG  äôL
 Rôëj  hCG  ,Éeó≤àe  Gõcôe  ≥≤ëj  øªd  ôjó≤àdGh
 »a  á©«aQ  á«dhO  IOÉ¡°T  ∫Éæj  hCG  ,GRQÉ``̀H  ÉÑ≤d
 IOÉ°TE’G  πgÉéàfh  π¡éf  Éææμdh  ,Ée  ácQÉ°ûe
 ¬©°Sh  »a  Ée  πc  ∫ò`̀Hh  ,ó¡àLGh  ∫hÉ`̀M  øªH
 πLCG  øe  ,√óæY  áMÉàªdG  äÉ«fÉμeE’Gh  ,¬àbÉWh
 ∫Éf ¿EG ≈àM ,øjôëÑdG áμ∏ªªd GRÉéfEG ≥≤ëj ¿CG

.ådÉãdG hCG »fÉãdG õcôªdG
 ∑QÉ°ûj ,ó«dG Iôμd øjôëÑdG Öîàæe ..Óãe
 Qhó∏d  πgCÉJh  ,ºdÉ©dG  ¢SCÉc  ádƒ£H  »a  Ωƒ«dG
 ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  øe  ºYódG  ∫É`̀fh  ,»°ù«FôdG
 á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 øe  ÖîàæªdG  øμªàj  º`̀d  É`̀ª`̀HQh  ,á«æjôëÑdG
 ∫hÉ`̀M  ¬æμd  ,á«FÉ¡ædG  QGhOC’G  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ΩÉ```jC’G »`̀a OÓ`̀Ñ`̀ dG ≈```dEG Oƒ`̀©`̀j ó``̀bh ,ó`̀¡`̀à`̀LGh
 ™ªàéªdG øe ôjó≤àdG ∫Éæj ¿CG ≥ëà°ùjh ,á∏Ñ≤ªdG
 ôîa A’Dƒ¡a ,ôjó≤J πbCG ≈∏Y »∏ëªdG »°VÉjôdG
 πØëe »a …OÓH º°SGh º∏Y Gƒ©aQh ,øjôëÑ∏d

 .»ªdÉY
 ∫BG  óªëe  âæH  »e  áî«°ûdG  »dÉ©e  ,∂dòc
 ,QÉKB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N
 áª¶æªd  ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀«``̀eC’G  Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀d  â`̀ë`̀°`̀Tô`̀J
 ,±hô`̀¶`̀dG  π`̀c  äó`̀ë`̀Jh  ,á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG
 IOGQEGh  QGô`̀°`̀UEGh  äÉÑKh  Ωõ`̀Y  πμH  â∏°UGhh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º°SG  â`̀∏`̀°`̀UhCGh  ,á«æWh
 á«Hô©dG  ICGô`̀ª`̀dG  ÉgQÉÑàYÉH  ,»`̀dhó`̀dG  πØëªdG
 Gòμgh ,á°ùaÉæªdG QÉªZ â°VÉN »àdG á«æjôëÑdG
 ∫ÓN  ,»`̀dhó`̀dG  ΩÓ``̀YE’G  »`̀a  É¡«∏Y  ≥∏£j  ¿É`̀c
 »dÉ©e  ≥ëà°ùJh  ,á«ªdÉ©dG  áª¶æªdG  äÉHÉîàfG
 ™ªàéªdG øe AÉØàM’Gh ôjó≤àdG πc »e áî«°ûdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ¡édG  á°UÉNh  ,»æjôëÑdG
 ó≤a ,QÉKB’Gh áaÉ≤ãdGh áMÉ«°ùdG ∫ÉéªH á«æ©ªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe º°SG ƒg ≈ª°SC’G É¡aóg ¿Éc
 πª©dG  π°UGƒf  ¿CG  ,º¡ªdG  ø`̀e  ¿É`̀c  É`̀ª`̀HQ
 áμ∏ªe  πãªj  øe  πc  ºYód  ,Oƒ¡édG  ∞YÉ°†fh
 ≥≤ëj  ¿C’  ≈©°ùjh  ,êQÉ``̀î``̀dG  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ÜÉÑ°SCG  »a åëÑf ¿CGh ,øjôëÑ∏d GRQÉH GRÉéfEG
 ∞fCÉà°ùfh  ,áeó≤àªdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  ≥«≤ëJ  Ωó`̀Y
 QGô°UE’G  ƒg  Gògh  ,ójóL  øe  ∫hÉëfh  πª©dG
 ..≈`̀ª`̀ °`̀SC’G ±ó`̀¡`̀ dG ≈```dEG ’ƒ`̀ °`̀Uh »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 RÉéfE’G  ≥°û©jh  …óëàdG  Öëj)  Ö©°T  øëæa
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ∫É`̀b  Éªc  ,(õ«ªàdGh

.¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée
:áÑLGh á¶MÓe

 ¢üØMóL  ¿É`̀μ`̀°`̀SEG  »`̀ dÉ`̀gCG  ø`̀e  áYƒªée
 áª°UÉ©dG  á``fÉ``eC’  º¡Ñ∏W  ¿hQô``μ``j  ,ó`̀jó`̀é`̀dG
 ,É¡≤aGôeh á≤jóëdG πjó©Jh í«∏°üJ ¢Uƒ°üîH
 Ωó©dh  ,ÖjôîàdGh  ∫ÉªgE’G  ój  É¡àdÉW  ¿CG  ó©H

.É¡«a áeRÓdG á°SGôëdG OƒLh

:ô£°ùdG ôNBG 
 »àdG áeó≤àªdG õcGôªdGh á«HÉéjE’G èFÉàædG
 äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG  ÉæJÉæHh  É`̀fDhÉ`̀æ`̀HCG  É¡≤≤ëj
 ,á«dhódGh  á«∏ëªdG  á«ª«∏©àdG  äÉ≤HÉ°ùªdG  »a
 ,ÉbÉØN  É«dÉY  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º°SG  ¿ƒ©aôjh
 Éªc  ,äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dGh  »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG  π`̀ c  ¿ƒ≤ëà°ùj
 ôμ°ûdG  πc  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ≥ëà°ùJ

.ôjó≤àdGh

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ø``cô``dG ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG ó```̀cCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  ø`̀H  óªM  ï«°ûdG
 ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe
 QGôªà°SG á«ªgCG ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG
 ≥jôØdG äÉ«°UƒJh äÉª«∏©àH ó«≤àdG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L  ìÉ``̀é``̀fEGh  ,É``̀fhQƒ``̀c
 áëFÉédG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »``a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  iƒà°ùe ¢†Øîd
 »àdG  á∏MôªdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 ∞JÉμJ  ≈`̀ dEG  êÉàëJ  OÓÑdG  É¡H  ôªJ
 áeƒμëdG ™e ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ™«ªédG É k«YGO ,¿ÉeC’G ôH ≈dEG QƒÑ©∏d
 äGAGô`````̀LE’G á`̀aÉ`̀μ`̀H ΩGõ``̀ à``̀ d’G ≈```̀dEG
 É¡æY  ø∏©ªdG  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G

.¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d
 ø```̀eC’G  á`̀ °`̀ SÉ`̀ FQ  ¿CG  í```̀°```̀VhCGh
 äÉ``̀jô``̀ jó``̀ª``̀ dG ∫Ó`````̀N ø````̀e ΩÉ````̀©````̀dG
 »a  Iôªà°ùe  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGQGOE’Gh
 ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ø«ØdÉîªdG
 äGQGô````̀b É``¡``JOó``M »``̀à``̀dG É```fhQƒ```c
 äÉª«∏©àdG  Aƒ`̀°`̀V  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG
 É kXÉØM  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀ °`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y
 »a  äÉjôjóªdG  áWô°T  âeÉb  å«M
 IQGRh  äGQGOEGh  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe

 áØdÉîe  36^992  ó°UôH  á«∏NGódG
 øcÉeC’G »a ¬LƒdG áeÉªc ¢ùÑd ΩóY
 PÉîJGh ,ájQÉéàdG äÓëªdGh áeÉ©dG
 ô«jÉ©e ≈∏Y ®ÉØë∏d  AGôLEG  7^814
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG

.ájƒYƒJ á∏ªM 5^285`H ΩÉ«≤dG
 øeC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  ±É°VCGh
 ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  á``Wô``°``T  á``̀jô``̀jó``̀e  ¿CG
 10^635  áØdÉîªH  âeÉb  á«dÉª°ûdG
 ,¬LƒdG  áeÉªc  AGóJQG  Ωó©d  É k°üî°T
 á¶aÉëª∏d  AGô``̀LEG  1^692  PÉ`̀î`̀JGh
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y
 á∏ªM  1^194````H  ΩÉ«≤dG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG
 áWô°T  ájôjóe  âeÉb  Éª«a  .ájƒYƒJ
 2^023  ò«ØæàH  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe

 óYÉÑàdG ô«jÉ©e ∫ƒM ájƒYƒJ á∏ªM
 Éªc  ,áeÉªμdG  AGó``̀JQGh  »YÉªàL’G
 AGóJQG  ΩóY  áØdÉîe  6^938  äQôM
 AGôLEG 531 äòîJGh ,¬LƒdG áeÉªc
 óYÉÑàdG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e  ≈`̀∏`̀Y  á¶aÉëª∏d
 á`̀jô`̀jó`̀e äò`̀Ø`̀ f É`̀ª`̀c .»`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 øe  G kOó`̀Y  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T
 ,ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’G
 AGô```̀LEG  1^664  PÉ``̀î``̀JG  º``̀J  å`̀«`̀M
 ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≈``∏``Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀ d
 8^193  ô``̀jô``̀ë``̀Jh  ,»``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ,¬LƒdG  áeÉªc  AGó`̀JQG  ΩóY  áØdÉîe
 1^401`H ájôjóªdG áWô°T âeÉb Éªc
 ∞∏àîe  »a  á«fGó«e  ájƒYƒJ  á∏ªM

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 á`̀Wô`̀°`̀T á``jô``jó``e äô``ª``à``°``SGh

 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀H á`̀«`̀ Hƒ`̀æ`̀é`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 ò«ØæJ  ôÑY  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 4^836  ó```̀ °```̀UQh  ,á``̀∏``̀ª``̀M  667
 ,á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG AGó``````̀JQG Ωó```̀Y á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e
 ®ÉØë∏d  AGô````̀LEG  3^124  PÉ``̀î``̀JGh
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y
 á°SÉFôH  äÉ«∏ª©dG  IQGOEG  âeÉb  Éª«a
 ºYóH  É`̀gQhO QÉ`̀WEG  »a  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G
 äGAGôLE’G õjõ©àd ádhòÑªdG Oƒ¡édG
 QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 6^293  ôjôëàH  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ¬LƒdG  áeÉªc  AGó``̀JQG  Ωó`̀Y  áØdÉîe
 ≥«≤ëàd  äGAGô````̀LEG  803  PÉ``î``JGh
 »a »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e

.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe
 áWô°T  âeÉb  ,∂`̀ dP  ÖfÉL  ≈`̀ dEG

 øe  òaÉæªdG  ø``̀eC’  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G
 ≥aGôªdG  ø`̀«`̀eCÉ`̀J  »`̀a  É```gQhO  ∫Ó``N
 ôØ°ùdG  äGAGô`̀LEG  π«¡°ùJh  ájƒ«ëdG
 ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJÉH
 ¢ùÑ∏H  ΩGõ`̀ à`̀ d’G  QGô`̀≤`̀d  ø«ØdÉîªdG
 ,áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc

.áØdÉîe 97 §Ñ°V ºJ å«M
 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  âeÉbh
 á«∏ªY  161^465  ò«ØæàH  »fóªdG
 »fÉÑª∏d  áØ∏àîe  º«≤©Jh  ô«¡£J
 ´QGƒ°ûdGh  á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh
 ó≤Y  º`̀J  Éª«a  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  äÉ`̀bô`̀£`̀dGh
 ¥ô£dG  ∫ƒ`̀M  á«ÑjQóJ  IQhO  366
 ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY  ò«Øæàd  áë«ë°üdG
 »fÉÑªdG  »a  …RGô`̀à`̀M’G  º«≤©àdGh
 πª©dG øcÉeCGh á«eƒμëdG äBÉ°ûæªdGh
 øe  É k°üî°T  1^160  É¡«a  ∑QÉ`̀ °`̀T
 ,á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  ø``̀e  1^051h
 ø«Yƒ£àªdG OóY ≠∏H Éª«a ,á«eƒμëdG
 6^059 ÜQÉ≤j Ée 2020 ¢SQÉe òæe
 1^301 ≈∏Y ±Gô°TE’G ºJh ,É kYƒ£àe
 É¡«a  ∑QÉ`̀°`̀T  º«≤©Jh  ô«¡£J  á«∏ªY
 1^230 ÖjQóJ ºJ Éªc ,¿ƒYƒ£àªdG
 ø«Yƒ£àªdGh  QOGƒμdG  øe  É k°üî°T
 107  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh  ,ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  º«≤©àd
 ™e ¿hÉ©àdÉH º«≤©Jh ô«¡£J äÉ«∏ªY

.∞«¶æàdG äÉcô°T

:ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe

ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G Ωó©d áØdÉîe ∞dCG 36 øe ôãcCG ó°UQ

.ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe |

 ≈°ù«Y  ó`̀ª`̀ë`̀e  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG  OÉ``̀°``̀TCG
 AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  QGô`̀≤`̀H  »°SÉÑ©dG
 Iô``̀cò``̀e ≈``̀∏``̀Y á``̀≤``̀aGƒ``̀ª``̀dÉ``̀H ¢```̀ù```̀eCG
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG
 »`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿RGƒ``̀ à``̀ dGh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 äÉ¡édG  ø`̀e  Oó``̀Y  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG õ``̀cô``̀e ≈```̀dG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 É¡à«°UƒJh  ,á«fÉªàF’G  äÉeƒ∏©ª∏d
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  äÉ«FôªH  òNC’G  ó©H

 á«eƒμëdG äÉ¡édG ΩÉª°†fG QÉ°üàbÉH
 18  øe  k’ó`̀H  äÉ¡L  10  ≈`̀dEG  õcôª∏d
 á∏Môªd  ∂dP  ™°†îj  ¿CG  ≈∏Yh  á¡L

.á«ÑjôéJ
 ÜGƒædG  óMCG  ¬fCG  »°SÉÑ©dG  ócCGh
 áØ°üH  áÑZôH  ÉMGôàbG  Gƒeób  …ò`̀dG
 áÄ«g  êGQOEG  Ωó`̀Y  ¿CÉ°ûH  ∫Éé©à°SG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V AÉ``̀ª``̀dGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 äÉeƒ∏©ªdG  õcôe  ójhõàH  áeõ∏ªdG

 äÉeƒ∏©ªdÉH  zâ`̀Ø`̀æ`̀H{  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀à`̀F’G
.áÄ«¡dG AÓª©H á°UÉîdG

 áeƒμëdG á≤aGƒe ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ìôà≤ªdG  Gò``g  ≈∏Y
 iô```̀NCG äÉ``¡``L ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fG É`̀ ¡`̀ FÉ`̀¨`̀ dEG
 CGó``̀Ñ``̀e ≈``̀∏``̀Y π``̀ «``̀ dO ƒ```̀g á``«``eƒ``μ``M
 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 ÖMÉ°U ¬«dEG ¬Lh …òdG á«©jô°ûàdGh
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¿hÉ©àdG Gòg Éæªãe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ájÉ¡f  »`̀a  »°†Øj  …ò``dG  QhÉ°ûàdGh
 øWƒ∏d  ΩÉ`̀©`̀ dG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ≈``̀ dEG  ô```̀eC’G
 »°SÉÑ©dG  ÖFÉædG  âØdh  .øWGƒªdGh
 áÑZôH  ìGô`̀à`̀b’G  øe  ±ó¡dG  ¿CG  ≈`̀dEG
 ´Ó``̀WG RGƒ````L Ωó```̀Y ¿É```̀c »`̀HÉ`̀«`̀æ`̀ dG
 äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M ≈``∏``Y AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG á`̀Ä`̀«`̀g
 Gòg  ¿CGh  ,á«°üî°ûdG  ø«æWGƒªdG

 ójó©dG ΩÉeCG ÜÉÑdG íàØ«°S ¿Éc ôeC’G
 äÉ`̀eó`̀N Ωó`̀≤`̀ J »`̀ à`̀ dG äÉ`̀¡`̀é`̀ dG ø``̀e
 ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  π`̀LCG  ø`̀e  ø«æWGƒª∏d

.á«°üî°ûdG á«μæÑdG º¡JÉHÉ°ùM

 á`̀ eƒ`̀ μ`̀ ë`̀ dG á``̀≤``̀aGƒ``̀ª``̀H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j »``°``SÉ``Ñ``©``dG Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG
zâ``̀Ø``̀æ``̀H{ ≈``````̀ dEG AÉ```Hô```¡```μ```dG º``̀ °``̀ V AÉ````̀ ¨````̀ dEG ≈``̀ ∏``̀ Y

.»°SÉÑ©dG óªëe |
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 ø°ùM  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  ∞°ûc
 ÖFÉf  õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG
 OGóYE’G øY AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 πÑ≤à°ùªdG IÉ°†b ´hô°ûe øe áî°ùf ¥ÓWE’
 ,»fóªdG  AÉ°†≤dÉH  Iƒ°SCG  »Yô°ûdG  AÉ°†≤∏d
 »∏Ñ≤à°ùªdG  ´hô°ûªdG  ∂dP  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe
 ´hô°ûe  ¬≤≤M  …ò``̀dG  ìÉ`̀é`̀æ`̀dG  ó©H  »`̀JCÉ`̀j
 á«fÉãdGh ≈dhC’G ¬«àî°ùæH πÑ≤à°ùªdG IÉ°†b
 øe  É©aGO  ó©j  …ò`̀dGh  »fóªdG  AÉ°†≤dG  »a
 IôªãªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ∫ò``̀H  π``̀LCG

.á«∏Ñ≤à°ùe ™jQÉ°ûªd
 á£∏°ùdG  á«é«JGôà°SG  ô``̀KCG  ¿EG  ∫É``̀bh

 ´hô°ûe ìÉéf ≈∏Y í°VGh π«dO á«FÉ°†≤dG
 QÉ«àN’Gh ÜÉ£≤à°S’G »a πÑ≤à°ùªdG IÉ°†b
 ô«jÉ©e ≥ah »FÉ°†≤dG ∂∏°ùdG »a ø««©àdGh
 »a  º¡°ùJ  Ió`̀jó`̀Y  äGAGô`````̀LEGh  •hô``°``Th
 Égó¡°ûJ  »àdG  á°†¡ædGh  á«ªæàdG  Iô«°ùe
 á«FÉ°†≤dG  áeƒ¶æªdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ádÓédG  ÖMÉ°üd  ô`̀gGõ`̀ dG  ó¡©dG  π`̀X  »`̀a
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øe ºYóHh ióØªdG
 »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀ «`̀eC’G
 ≥«≤ëJ  »a  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 πª©dGh  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ádÉ°SQ

 äÉÑ°ùàμªdG  ≥«KƒJh  ádGó©dG  ï«°SôJ  ≈∏Y
 .IõLÉædG ádGó©dG ∫ÓN øe á«æWƒdG

 »a øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ ¿CG ±É°VCGh
 á«æjôëÑdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAÉØμdG  ÜÉ£≤à°SG
 π«dO ƒg πÑ≤à°ùªdG IÉ°†b ´hô°ûe ìÉéfh
 ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  QGô°UEG  ≈∏Y
 ≈∏Y  √QhóH  ∂dP  ¢ùμ©æ«d  õ«ªàdG  á∏°UGƒe
 ∞∏c  óbh  .É«dhOh  É«∏ëe  áμ∏ªªdG  IQƒ°U
 á`̀fÉ`̀eC’G  ø«æ«YƒÑdG  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG
 »a  AóÑ∏d  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG
 IÉ°†b  ´hô°ûe  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L  áî°ùf  OGó``̀YEG

.»Yô°ûdG AÉ°†≤dG »a πÑ≤à°ùªdG

»fóªdG AÉ°†≤dG »a ¬«àî°ùæH πÑ≤à°ùªdG IÉ°†b ´hô°ûe ìÉéf ó©H

»Yô°ûdG AÉ°†≤dG »a áeOÉb áî°ùf ø∏©j ø«æ«YƒÑdG ˆGóÑY QÉ°ûà°ùªdG

 G kQGôb  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  Qó°UCG
 á°ü°üîàe  Ió```̀Mh  AÉ`̀ °`̀û`̀fEÉ`̀ H
 º``̀ FGô``̀L Ió````````̀Mh{ ≈``ª``°``ù``ª``H
 á≤ë∏e  z»`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG  Üô`̀¡`̀à`̀ dG
 π°ùZh  á«dÉªdG  ºFGôédG  áHÉ«æH
 ≥«≤ëàdÉH  ¢üàîàd  ,∫Gƒ```eC’G
 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG  ºFGôédG  »a
 á`̀ª`̀«`̀≤`̀dG á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀V ¿ƒ``̀fÉ``̀b »``̀a
 áæ°ùd  (48)  º```̀bQ  á`̀aÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG
 ∞jÉf  QÉ°ûà°ùªdG  ∫Ébh  .2018
 ΩÉ©dG »eÉëªdG Oƒªëe ∞°Sƒj
 π°ùZh  á«dÉªdG  ºFGôédG  áHÉ«æd
 IóMƒdG √òg AÉ°ûfEG ¿EG ∫GƒeC’G
 äGAGô````̀LEÓ````̀d G kõ``̀ jõ``̀ ©``̀ J AÉ````̀L
 ≥«Ñ£J  ¿CÉ``°``T  »``a  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG ΩÉ```̀μ```̀MCG
 Üô`̀¡`̀à`̀dG ä’É````M ø``̀e ™`̀≤`̀ j É``̀e
 ∫Ó`̀N ø``̀e ∂````̀dPh »`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG
 »a  ≥«bódG  ¢ü°üîàdG  OÉéjEG
 ºFGôédG  øe á«YƒædG  √òg πãe

 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG RÉ```̀é```̀fEG á``̀Yô``̀°``̀Sh
 ≥∏©àJ  äÉ`̀ZÓ`̀H  ø`̀e  Oô``j  Éª«a
 ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉμMCG  áØdÉîªH
 ¬`̀Ñ`̀LhCG É`̀e ™`̀e É`̀ kbÉ`̀°`̀ù`̀JG ∂``̀ dPh
 ÉjÉ°†≤dG  ∂∏J  ô¶f  øe  ¿ƒfÉ≤dG
 ¬Lh ≈∏Y ºcÉëªdG ≈dEG ádÉëªdG
 ∂dòd  É k≤«≤ëJh  .∫É`̀é`̀©`̀à`̀°`̀S’G

 IQhô°V ≈dEG ΩÉ©dG ÖFÉædG ¬Lh
 äÉZÓÑdG  AÉØ«à°SG  øe  âÑãàdG
 IOóëªdG  á«fƒfÉ≤dG  äÉÑ∏£àª∏d
 RÉéfEG  áYô°S  ≈`̀ dEGh  ¿ƒfÉ≤dÉH
 Qó°üj  Ée  á©HÉàeh  äÉ≤«≤ëàdG
 Üô¡àdG  ÉjÉ°†b  »a  ΩÉμMCG  øe

.»Ñjô°†dG
 ≈``dEG Gô`̀¶`̀f ¬```̀fCG ±É``̀°``̀VCGh
 ó≤a  º``̀FGô``̀é``̀dG  ∂`̀∏`̀ J  IQƒ``̀£``̀N
 Üô¡àdG  ä’É```M  ´ô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ó`̀Y
 á∏îªdG äÉjÉæédG øe »Ñjô°†dG
 áHƒ≤Y  É¡æY  Qô``̀bh  ±ô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 ¢ùªN ≈dEG  π°üJ  Ióªd  øé°ùdG
 ’  á`̀eGô`̀Z  ø`̀Y  kÓ°†a  äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 áÑjô°†dG  áª«b  πãe  ø`̀Y  π≤J
 áKÓK  ≈`̀ dEG  π°üJh  á≤ëà°ùªdG
 ¿ƒfÉ≤dG  RÉ``̀LCG  Éª«a  ,É`̀¡`̀dÉ`̀ã`̀eCG
 º`̀FGô`̀é`̀dG ∂`̀∏`̀J »``̀a í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 IQô≤ªdG  äÉeGô¨dG  OGó°S  ó©H

.É kfƒfÉb

 Ió```Mh çó`̀ ë`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ΩÉ```©```dG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG
»Ñjô``°†dG Üô¡àdG º``FGôL »``a á``°ü°üîàe

.ΩÉ©dG ÖFÉædG |

 É«∏©dG  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  äó````̀jCG
 ¬≤jó°U πàb »æ«°ùªN ≈∏Y áæ°S 15 øé°ùdG
 É¡«a  ’hÉ`̀æ`̀J  ô``̀NBGh  Éª¡à©ªL  á°ù∏L  ó©H
 ≈∏Y ΩÉb á°Tƒg Éª¡æ«H âÑ°ûfh äGôμ°ùªdG
 äÉHô°†dG øe ójó©dG ¬«LƒàH º¡àªdG ÉgôKCG
 äOCG  ¬≤jó°U  º°ùL  øe  ábôØàe  AÉëfCG  »a
 ¢ùÑëH  áªμëªdG  â°†b  Éª«a  ,¬JÉah  ≈`̀dEG
 øY ¢ùYÉ≤J  ¿CG  ó©H  ô¡°TCG  áKÓK ¿ÉK  º¡àe
 ¬JQOÉ¨ªH  ¬JóYÉ°ùeh  ¬«∏Y  »æéªdG  áKÉZEG

.∫hC’G º¡àªdG á≤aôH á©bGƒdG ¿Éμe
 äô°TÉH  ó`̀b  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  â`̀fÉ`̀ch
 ,á©bGƒdÉH ÉgQÉ£NEG Qƒa ≥«≤ëàdG äGAGôLEG
 ºJh áªjôédG ìô°ùe ≈dEG ∫É≤àf’G ºJ å«M
 Ö«Ñ£dG âHóàfGh áeRÓdG áæjÉ©ªdG AGôLEG
 ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SG  º`̀K  ø`̀eh  »Yô°ûdG
 â©ªà°SG Éªc ,É k«WÉ«àMG Éª¡°ùÑëH äôeCGh
 áWô°ûdG  äÉjôëJ  âÑ∏Wh  á©bGƒdG  ógÉ°ûd

 ádÉMEÉH  äôeCG  ¬«∏Y  AÉæHh  ,á©bGƒdG  ¿CÉ°ûH
 »àdG  á«FÉæédG  áªcÉëªdG  ≈`̀ dEG  ø«ª¡àªdG
 º¡àªdG  áÑbÉ©ªH  áLQO  ∫hCG  ºμM  äQó°UCG

.áæ°S 15 øé°ùdÉH
 Éª¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 á¶aÉëe øeCG IôFGóH 2020 ƒ«dƒj 14 »a
 áeÓ°S ≈∏Y ióàYG ∫hC’G º¡àªdG áª°UÉ©dG
 Ió`̀Y  ¬`̀ d  ¬``̀Lh  ¿CÉ``̀ H  ¬«∏Y  »æéªdG  º°ùL
 äÉHÉ°UE’G  ¬H  çóMCÉa  √ó°ùL  »a  äÉHô°V
 ó°ü≤j  º`̀dh  »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG
 ,äƒªdG  ≈``dEG  ≈°†aCG  øμdh  ¬∏àb  ∂`̀ dP  ø`̀e
 ¿hO  øe  ™æàeG  ¬`̀fCG  »fÉãdG  ≈`̀dEG  äóæ°SCGh

.¬«∏Y »æéªdG áKÉZEG øY QòY
 â≤∏J  ó`̀b  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  â`̀fÉ`̀ch
 Ωƒj øe ≈dhC’G ìÉÑ°üdG äÉYÉ°S »a ÉZÓH
 ¢üî°ûd  áãL  ≈∏Y  Qƒã©dÉH  ó«Øj  á©bGƒdG
 ºàa ,IQƒëdG á≤£æªH ´QGõªdG ióMEÉH mQÉY

 ¬LƒJ  ºK  …ôëàdGh  åëÑ∏d  ≥jôa  π«μ°ûJ
 π≤fh äÉª°üÑdG ™aôd áªjôédG ìô°ùe ≈dEG
 áæjÉ©ªdG  âØ°ûch  áMô°ûªdG  ≈`̀dEG  áãédG
 Üô°†∏d ¬«∏Y »æéªdG ¢Vô©J øY á«FóÑªdG

.¬«∏Y äô¡X »àdG äÉHÉ°UE’G ∫ÓN øe
 øe á`̀ jô`̀ °`̀ù`̀ dG QOÉ``°``ü``ª``dG â`̀æ`̀μ`̀ª`̀Jh
 øjòdG ¢UÉî°TC’G óMCG ájƒg ≈dEG π°UƒàdG
 á©bGƒdG  πÑb  áYQõªdÉH  øjOƒLƒe  GƒfÉc
 ¬`̀fCG  ø«ÑJ  äÉjôëàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  ,Ωƒ`̀«`̀H
 iód  ±hô©eh  äÉ«≤Ñ°SC’G  ÜÉë°UCG  øe
 ¿É`̀μ`̀e ≈`̀∏`̀Y OOô``̀à``̀jh á`̀ «`̀ æ`̀ eC’G Iõ``̀¡``̀LC’G
 áYƒªée á≤aôH ôNBG ≈dEG ø«M øe á©bGƒdG
 â¡LƒJ QƒØdG ≈∏Yh ,Aƒ°ùdG ÜÉë°UCG øe
 ¬Ñ∏L  º`̀Jh  ¬æμ°S  ô≤e  ≈`̀dEG  áWô°T  á`̀jQhO
 á©bGƒdG  øY  ∫GDƒ°ù∏d  áWô°ûdG  õcôe  ≈`̀dEG
 å«M  ,É¡∏«°UÉØàH  ≈``dOCGh  GQƒ`̀a  É¡H  ôbCÉa
 º¡æ«H  ¬«≤jó°U  á≤aôH  ¿É`̀c  ¬fCÉH  ±ôàYG

 ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,ôªîdG  ¿ƒHô°ûj  ≈aƒàªdG
 øe  ¬«∏Y  ióàYG  ICÉéa  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿CG
 ¬dOÉH  ¿CG  ’EG  ¬æe  ¿É``c  Éªa  ,ÖÑ°S  ¿hO
 ≈∏Y É`̀©`̀e É`̀£`̀≤`̀°`̀Sh Gô`̀LÉ`̀°`̀û`̀Jh Üô`̀°`̀†`̀dG
 »æéªdG  Üô°V  »a  ƒg  ôªà°SGh  ¢`̀VQC’G
 ¿hO  ø`̀e  ¬`̀cô`̀Jh  ¬HÉ«K  ´õæH  ΩÉ`̀ bh  ¬«∏Y
 º¡fCG ÉØ«°†e ,ôNB’G ¬≤jó°U á≤aôH ¢ùHÓe
 »æeóe  º¡fƒc  Éjƒ°S  ¢Sƒ∏édG  GhOÉ`̀à`̀YG

.á«dƒëμdG äÉHhô°ûªdG
 ºJ ôNB’G ∂jô°ûdG øY äÉjôëàdG ó©Hh
 º¡àªdG  äÉaGôàYG  ócDƒ«d  ô`̀NB’G  ƒg  ¬Ñ∏L
 â¡àfG  ôªîdG  Üô`̀°`̀T  á°ù∏L  ¿CÉ``̀H  ∫hC’G
 »æéªdGh  ∫hC’G  º¡àªdG  ø«H  IôLÉ°ûªH
 ’EG Éª¡æ«H ∑ÉÑà°T’G ∂a ∫hÉM ¬fCGh ,¬«∏Y
 ,Éª¡JQOÉ¨eh  Éª¡côJ  ≈`̀dEG  ¬©aO  ¬∏°ûa  ¿CG
 AGôL  á«ë°V  •ƒ≤°ùH  ¬ª∏Y  Ωó`̀Y  É«Yóe

.É©e ÉªgQÉé°T

äƒªdG ≈``àM ¬≤jó``°U Üô``°†H º``¡àªd áæ``°S 15 øé``°ùdG ó``«jCÉJ
 äÉ¡édGh  äGQGRƒ````̀dG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô`̀°`̀U
 ¬YÉæàe’ Éª¡àe âdÉMCG áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH áeÉ©dG
 Ö≤Y  ¬d  ø«£dÉîªdG  äÉfÉ«H  øY  ìÉ°üaE’G  øY
 .óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  ¬àHÉ°UEG  äƒÑK
 º¡àªdG  ºjó≤àH  äô`̀eCG  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉch
 ¬àØdÉîe  É`̀¡`̀jó`̀d  â`̀Ñ`̀K  É`̀eó`̀©`̀H  á`̀∏`̀LÉ`̀Y  áªcÉëªd
 ≥jôØdG  AÉ°†YCG  ójhõJ  ¬°†aôH  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬d  ø«£dÉîªdG  AÉª°SCÉH  »Ñ£dG
 Éªc  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«ØH  ¬àHÉ°UEG  äƒÑK
 »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  …QƒeCÉe  ™e  ¿hÉ©àdG  ¢†aQ
 ∂dòH  kÉØdÉîe  ;áeÉ©dG  áë°üdG  »«°UÉ°üàNG  øe

 äGAGô`̀LEG  ò«ØæJ  øY  ´Éæàe’ÉH  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG
 IQOÉ°üdG ájQÉ°ùdG ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒdG

.AÉHƒdG øe óë∏d áë°üdG IQGRh øY
 ΩÉμMCG ΩGôàMG ™«ªédÉH áeÉ©dG áHÉ«ædG Ö«¡Jh
 ,áë°üdG IQGRh øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¿ƒfÉ≤dG
 äGAGô````̀LE’Gh á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG π`̀c ´É`̀ Ñ`̀ JGh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ájRGôàM’G
 øY ´Éæàe’G hCG áHÉ°UE’G AÉØNEG ΩóYh ,óéà°ùªdG
 ™e  ¿hÉ©àdGh  ,ø«£dÉîªdG  äÉfÉ«H  øY  ìÉ°üaE’G
 É°UôM  ,ø«£dÉîªdG  ôKCG  ™ÑààH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG

.áμ∏ªªdÉH ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y

QÉæjO ±’BG 10 ≈``dEG π``°üJ áeGôZh ¢``ùÑëdG
¬d ø«£dÉîªdG äÉfÉ«H øY ìÉ°üaE’G øY ™æàªªd

 ºμM  õ««ªàdG  áªμëe  äôbCG
 ∫GóÑà°SÉH  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe
 »a  πª©∏d  á«°ùØf  áÑ«ÑW  áHƒ≤Y
 É¡°ùÑM øe ’óH ™ªàéªdG áeóN
 ô°ûæH á°UÉîdG á«°†≤dG »a áæ°S
 ôÑY  ¬``dhGó``J  º`̀J  ƒ`̀jó`̀«`̀a  ™£≤e
 »YÉªàL’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ™`̀bGƒ`̀e
 ∫ƒM ¢UÉî°TC’ ÉãjóM øª°†Jh
 ÖÑ°ùH É¡à°SQóe øe áÑdÉW π°üa
 Qƒ`̀¶`̀ë`̀e »`̀Ñ`̀W QÉ``≤``Y è``̀jhô``̀J
 å«M  ,á«ÑW  áØ°UƒH  ’EG  ¬aô°U
 áª¡J  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  É`̀¡`̀«`̀dEG  äó`̀æ`̀ °`̀ SCG
 øe  Oó``̀Y  ≥`̀ë`̀H  »æ∏©dG  ±ò`̀≤`̀ dG
 áHPÉc  QÉÑNCG  ô°ûfh  ,ø«ØXƒªdG
 π`̀FÉ`̀°`̀Sh ∫É`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SG IAÉ```̀ °```̀SEGh
 QGô`̀°`̀VE’G  É¡fCÉ°T  ø`̀e  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G

.ΩÉ©dG øeC’ÉH
 ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â`̀fÉ`̀ch
 ÆÓ`̀Ñ`̀dG  »``a  É¡JÉ≤«≤ëJ  â``¡``fCG
 …òdG  ƒjó«ØdG  ™£≤ªH  ≥∏©àªdG
 π°UGƒàdG ™bGƒe ôÑY ¬dhGóJ ºJ
 ÉãjóM  øª°†àªdGh  ,»YÉªàL’G
 øe áÑdÉW π°üa ∫ƒM ¢UÉî°TC’

 QÉ≤Y  èjhôJ  ÖÑ°ùH  É¡à°SQóe
 áØ°UƒH ’EG ¬aô°U Qƒ¶ëe »ÑW
 »àdG ihÉμ°ûdG »a ∂dòch ,á«ÑW
 º`̀gDhÉ`̀ª`̀°`̀SCG  äOQh  øªe  â`̀eó`̀b
 ¬«a  º¡°V qô©àd  ™£≤ªdG  ∂`̀dò`̀H
 äôLCG  å«M  ,ô«¡°ûàdGh  ±ò≤∏d
 »a  á©°Sƒe  äÉ≤«≤ëJ  áHÉ«ædG
 á≤«≤M  ≈dEG  k’ƒ°Uh  ¿CÉ°ûdG  Gòg
 ø«WQƒàªdGh ÉgOÉ©HCGh á©bGƒdG

.™FÉbh øe √ô«ãJ Éª«a
 É¡æ«M äÉ≤«≤ëàdG âjôLCGh
 ±ƒbƒ∏d  IOó©àe  QhÉ`̀ë`̀e  ≈∏Y
 äÉ`̀°`̀ù`̀HÓ`̀ª`̀dGh ±hô``̀¶``̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ,∫hGóàªdG ™£≤ªdG É¡«a åH »àdG
 äô«KCG »àdG QƒeC’G áë°U ióeh
 ≈dEG áHÉ«ædG â©ªà°SG å«M ,¬«a
 ≈∏Y  â©∏WGh  ø«cÉ°ûdG  ∫Gƒ``̀bCG
 ≥Ñ°S  …ò`̀ dG  …QGOE’G  ≥«≤ëàdG
 ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ```̀d
 »a  ¿ƒª¡àªdG  ¬H  √ƒ`̀fh  ¬JôLCG
 ,´Gò`̀ª`̀dG  ƒjó«ØdG  »`̀a  º¡ãjóM
 áWô°ûdG  äÉjôëJ  âÑ∏W  Éª«a
 º`̀gDhÉ`̀ª`̀ °`̀ SCG  äOQh  ø``̀e  ∫ƒ```̀M

.¬dÓN
 ¿CG  äÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG  â`̀Ø`̀°`̀û`̀ch
 ±Éæ°UCG  ø«H  ø`̀e  ¢ù«d  QÉ≤©dG
 Ω qô``̀é``̀ª``̀dG IQó``̀î``̀ª``̀ dG OGƒ```̀ª```̀ dG
 É`̀ª`̀fEGh ,É```̀gRGô```̀MEGh É`̀¡`̀JRÉ`̀«`̀M
 ’EG  ¬`̀aô`̀°`̀U  ´ƒ`̀æ`̀ª`̀e  AGhO  ƒ``̀g
 §Ñ°V  ºàj  º`̀dh  ,á«ÑW  áØ°UƒH
 äÉÑdÉ£dG øe …CG ™e AGhódG ∂dP
 áHÉ«ædG  â¡Lhh  ,â`̀bh  …CG  »a
 Éæ∏Y  ±ò`̀≤`̀dG  º¡J  áª¡àªdG  ≈`̀ dG
 QÉÑNCG  ô°ûfh  ø«cÉ°ûdG  ≥M  »a
 πFÉ°Sh ∫Éª©à°SG IAÉ°SEGh áHPÉc
 ≈dEG  É¡àdÉMEÉH  äôeCGh  ,∫É°üJ’G
 áªμëe  â`̀°`̀†`̀bh  .á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 áª¡àªdG  áÑbÉ©ªH  á``̀LQO  ∫hCG
 É¡ªjô¨Jh  áæ°S  Ió`̀e  ¢ùÑëdÉH
 ≈∏Y  âØfCÉà°SGh  ,QÉ`̀æ`̀jO  200
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ΩÉeCG  ºμëdG
 áHƒ≤©dG  ó`̀«`̀jCÉ`̀à`̀H  â°†b  »`̀à`̀dG
 ™ªàéªdG  áeóîH  É¡dGóÑà°SGh
 áHÉ«f  âØ∏ch  áª¡àªdG  á≤aGƒªH
 ≈dEG ,πª©dG ´ƒf ójóëàH ò«ØæàdG
.ºμëdG õ««ªàdG áªμëe äójCG ¿CG

..™ªàéªdG áeóîH áHƒ≤©dG ∫GóÑà°SG ™e

 á«°ùØf  á`̀ Ñ`̀ «`̀ Ñ`̀W  á`̀ Hƒ`̀ ≤`̀ Y  ô`̀ ≤`̀ J  õ`̀ «`̀ «`̀ ª`̀ à`̀ dG
á``HPÉ``c QÉ```̀ Ñ```̀ NCG ô`̀ °`̀ û`̀ æ`̀ d á`̀ æ`̀ °`̀ S ¢`̀ ù`̀ Ñ`̀ ë`̀ dÉ`̀ H

 ™aód  Gô¡°T  É«æjôëH  π¡eCG  ÉªμM  õ««ªàdG  áªμëe  äô`̀bCG
 ä’ƒcCÉe  áª«b  »MÉ«°S  ™éàæªd  QÉæjO  7000  øe  Üô≤j  Ée
 ¿CG  ¿hO  øe  ô¡°TCG  IóY  QGóe  ≈∏Y  É¡«∏Y  π°üëJ  äÉHhô°ûeh
 äÉ≤ëà°ùªdG  ∂∏J  ™`̀aO  Ωó`̀Y  ádÉM  ≈`̀ah  ,∞«dÉμàdG  ∂∏J  ™aój

.øjô¡°T ¢ùÑëdG áHƒ≤©d ¢Vô©à«°S
 »MÉ«°S  ™éàæe  Ωó≤J  ≈`̀dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©J  å«M
 ∫hÉæàjh ¿Éμª∏d ô°†ëj ¿Éc ô«NC’G ¿CÉH ó«Øj º¡àªdG ó°V ÆÓÑH

 Qhôe  ó©H  øμdh  ,ô«JGƒØdG  ™aO  πLDƒjh  ,äÉHhô°ûªdGh  πcC’G
 ,QÉæjO 6500 äRhÉéJ »àdG  ô«JGƒØdG  ºcGôJ øe ô¡°TCG  á«fÉªK

.ô«JGƒØdG ¬©e ≥aQCGh √ó°V ÆÓH ºjó≤J ™éàæªdG Qôb
 ó©H áLQO ∫hCG áªμëe ≈dG º¡àªdG áeÉ©dG áHÉ«ædG âdÉMCGh
 ôHƒàcCG  ≈àMh  ¢SQÉe  ô¡°T  ¿ƒ°†Z  »a  ¬`̀fCG  ¬«dG  äóæ°SCG  ¿CG
 ÉHGô°Th ÉeÉ©W ∫hÉæJ ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG øeCG IôFGóH 2016
.¬«∏Y ≥ëà°ùªdG ™aO øY QôÑe ô«¨H ™æàeGh ,∂dòd ó©e πëe »a

 áÑbÉ©ªH  2019  ôÑª°ùjO  »a  áLQO  ∫hCG  áªμëe  âªμMh
 ±É≤jE’  GQÉæjO  50 ádÉØc  äQóbh øjô¡°T Ióe ¢ùÑëdÉH  º¡àªdG
 á°üàîªdG  á«fóªdG  áªμëª∏d  á«fóªdG  iƒYódG  ádÉMEGh  ò«ØæàdG
 å«M  ,±ÉæÄà°S’ÉH  ºμëdG  ≈∏Y  º¡àªdG  ø©Wh  ,∞jQÉ°üe  ÓH
 »ah ,Óμ°T ±ÉæÄà°S’G ∫ƒÑ≤H ,2020 ôjÉæj »a áªμëªdG â°†b
 áHƒ≤Y ∫GóÑà°SGh ,∞fCÉà°ùªdG ºμëdG ó«jCÉJh ¬°†aôH ´ƒ°VƒªdG
 ∫ÓN  ¬«∏Y  »æéª∏d  ,GQÉæjO  6518^468  ≠∏Ñe  ™aóH  ¢ùÑëdG
 Å°TÉædG  Qô°†∏d  ÉMÓ°UEG  ∂dPh ,ºμëdG Qhó°U ïjQÉJ  øe ô¡°T
 ,õ««ªàdG  áªμëe ΩÉeCG  ºμëdG  ≈∏Y º¡àªdG  ø©£a .áªjôédG  øY
 »ah ,Óμ°T  ø©£dG  ∫ƒÑ≤H  2020 ƒ«dƒj »a áªμëªdG  â°†bh
 É¡«a  ºμëdG  QGó°UE’  áªμëªdG  ≈dEG  á«°†≤dG  IOÉYEÉH  ´ƒ°VƒªdG
 ¿ƒfÉb øe ½  IOÉªdG  ≥ah Qô≤ªdG ¿CG  ≈∏Y É°ù«°SCÉJ  ,ójóL øe
 º¡àª∏d  í∏°UCG  É©°Vh ójóédG  ¿ƒfÉ≤dG  CÉ°ûfCG  GPEG{  ¬fCG  äÉHƒ≤©dG
 ¿EGh í∏°UC’G ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ≥«Ñ£J ÖLh ,≥HÉ°ùdG ¿ƒfÉ≤dG øe
 ¿ƒfÉ≤dG ºμëdG ó©H Qó°U å«M ,z√Qhó°üd ≥HÉ°S π©a ≈∏Y ¿Éc
 21 h zCG{ Qôμe 21 IOÉªdG »a ¢üf …òdGh 2020 áæ°ùd 7 ºbQ
 ¢†©H  »a  ídÉ°üàdÉH  á«FÉæédG  iƒ`̀Yó`̀dG  AÉ°†≤fG  zÜ{  Qôμe
 á«°†≤dG  äó«YCGh  ,iƒYódG  ´ƒ°Vƒe  áªjôédG  É¡æeh  ºFGôédG
 Iô«°ûe  ºμëdG  äójCG  »àdGh  ,±ÉæÄà°S’G  áªμëªd  iôNCG  Iôe
 GOóée º¡àªdG OÉYh .iƒYódG »a ídÉ°üJ …CG óLƒj ’ ¬fCG ≈dEG
 ¢†≤æH  â°†b  »àdG  ,õ««ªàdG  áªμëe  ΩÉ`̀eCG  iô`̀NCG  Iôe  ø©£«d
 áHƒ≤©dG π©éH ¬ë«ë°üJh ,É«FõL É°†≤f ¬«a ¿ƒ©£ªdG ºμëdG
 áHƒ≤Y  ∫GóÑà°SÉH  äô`̀eCGh  ,øjô¡°T  Ióe  ¢ùÑëdG  É¡H  »°†≤ªdG
 ô¡°T  ∫Ó`̀N  ¬«∏Y  »æéª∏d  GQÉæjO  6518  ≠∏Ñe  ™aóH  ¢ùÑëdG
 áªjôédG øY Å°TÉædG Qô°†∏d ÉMÓ°UEG ∂dPh ,ºμëdG ïjQÉJ øe

.∂dP GóY Éª«a ø©£dG ¢†aQh

..øjô¡°T ¬°ùÑM øe ’óH

ÉgOGó°S ¢†aQ ô«JGƒa áª«b »MÉ«°S ™éàæªd QÉæjO 6500 ™aO »æjôëH ΩGõdEG

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 ¢ùªN ø«H ΩOÉ°üJ »a ¿É«æjôëH ¿ÉHÉ°T Ö«°UCG
 π«°UÉØàdG  ô«°ûJh  ,ôμ°ù©ªdG  ´QÉ°T  ≈∏Y  äGQÉ«°S
 ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  ¿Éc  É«æjôëH  ÉHÉ°T  ¿CG  ≈`̀dEG  á«dhC’G
 áYÉ°ùdG  »a  Iôà°S  √ÉéJÉH  ôμ°ù©ªdG  ´QÉ°T  ≈∏Y
 AÉ`̀æ`̀KCGh  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ωƒ`̀j  ∞°üædGh  Iô°ûY  á`̀jOÉ`̀ë`̀dG
 ´QÉ°ûdG »a á«Fƒ°†dG äGQÉ°TE’G ióMEG ≈dEG ¬dƒ°Uh
 IQÉ`̀°`̀TE’G  óæY  áØbƒàe  äGQÉ`̀«`̀°`̀S  ™`̀HQCÉ`̀H  Ωó`̀£`̀°`̀UG

 ,QhôªdG  áª¶fCÉH  ó«≤àdG  ΩóYh √ÉÑàf’G ΩóY ÖÑ°ùH
 ºJ ábôØàe äÉHÉ°UEÉH ø«°üî°T áHÉ°UEG ∂dP øY èàf
 äQô°†J  Éª«a  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ÉgôKCG  ≈∏Y  Éª¡∏≤f
 çOÉëdG  ´ƒ`̀bh  Qƒ`̀ah  .Iô«Ñc  äÉ«Ø∏àH  äÉÑcôªdG
 ô«°S π«¡°ùàH ÉgOGôaCG ΩÉbh IóéædG áWô°T äô°†M
 ´ÉaódGh QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh ø«M ≈dEG äGQÉ«°ùdG
 ,çOÉëdG ™bƒe øe äGQÉ«°ùdG âMGRCG å«M ,»fóªdG
 áaô©ªd  ≥«≤ëàdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  âëàa  Égó©Hh

.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG

 çOÉ````̀M »````̀ a ø``«``°``ü``î``°``T á````HÉ````°````UEG
äGQÉ```«```°```S ¢``̀ ù``̀ ª``̀ N ø```«```H …Qhô`````````e

OGƒ``̀ª``̀d ¿õ``̀ î``̀ e ∫É``̀ «``̀ M á``̀«``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG äGAGô``````````̀ LE’G PÉ```̀î```̀JG
á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ °`̀ û`̀ dÉ`̀ H äÉ``̀WGô``̀ à``̀ °``̀ TÓ``̀ d ∞``̀dÉ``̀î``̀e ∫É``©``à``°``TÓ``d á``̀∏``̀HÉ``̀b

 …òdG  ,á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdÉH  ¢üàîªdG  ≥jôØdG  ô°TÉH
 äGAGô`````̀LE’G PÉ``î``JG ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø``e GOó```̀Y º`̀°`̀†`̀j
 ºàj  äÉWGôà°TÓd  ∞dÉîe  ™bƒe  ∫É«M  áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG
 IóFGR  ∫ÉªMCG  ΩGóîà°SGh ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  OGƒe øjõîJ ¬«a
 IOÉYE’ ™æ°üªd á©HÉJ AÉ°†a ¢VQCG  »a ΩÉ≤eh ,AÉHô¡μdG  øe
 ,áHÉ≤e á≤£æe »a á«æμ°ùdG AÉ«MC’G §°Sh ,äÉØ∏îªdG ôjhóJ
 IQƒ£N πμ°ûjh IóaGƒdG  ádÉª©∏d  É«FGƒ°ûY Éæμ°S  øª°†àjh
 øe ¿Éch ,áeÉ©dG áeÓ°ùdG Oó¡jh äÉμ∏àªªdGh ìGhQC’G ≈∏Y
 ™bƒªdG øY »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ™£b IòîàªdG äGAGôLE’G ø«H

.¬YÉ°VhCG í«ë°üJ ø«M ≈dEG
 á¶aÉëªdG  á`̀∏`̀ª`̀M  ø`̀ª`̀°`̀V  äGAGô``````̀LE’G  √ò``̀g  äAÉ```̀Lh
 áeÉ©dG áeÓ°ùdG õjõ©Jh ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d á«dÉª°ûdG
 ≥«Ñ£J  ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,∑ôà°ûªdG  »YÉªédG  øμ°ùdG  »a
 ≥ah  áeÓ°ùdGh  øeC’G  äÉWGôà°TGh  ,áeÉ©dG  áë°üdG  ¿ƒfÉb

.»fóªdG ´ÉaódG ô«jÉ©e

 ßaÉëe  QƒØ°ü©dG  ø«°ùëdGóÑY  ï«°ûdG  øH  »∏Y  ∫Ébh
 QÉ«àdG  ™£b  ¿EG  ™æ°üª∏d  ¬JQÉjR  ∫ÓN  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 ôWÉîe øe √ó°UQ ºJ Ée áé«àf AÉL ™æ°üªdG øY »FÉHô¡μdG
 ™e ,AÉHô¡μdG  ≈∏Y óFGR πªM OƒLƒc áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  Oó¡J
 äÉWGôà°TÉH ΩGõàd’G ¿hO øe ∫É©à°TÓd á∏HÉb OGƒe øjõîJ

 ΩÉëq∏d  á«YÉæ°U á°TQh OƒLh ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áeÓ°ùdGh  øeC’G
 äÉØdÉîe  øe  IQÉjõdG  ¬àØ°ûc  Ée  ≈∏Y  IhÓY  ,á°üNôe  ô«Z

.∑ôà°ûªdG »YÉªédG øμ°ùdG äÉWGôà°TGh ô«jÉ©ªd
 ó«cCÉJ  ™æ°üª∏d  á≤HÉ°S  äGQÉ``̀jR  »`̀a  º`̀J  ¬``fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 ≥jôa  Égó°UQ  »àdG  äÉØdÉîªdG  ´É°VhCG  í«ë°üJ  IQhô°V
 øe  ,á«æμ°ùdG  AÉ«MC’G  §°Sh  áKQÉc  çhóëd  ÉjOÉØJ  ,πª©dG

.∂dòd áHÉéà°SG …CG ¿hO
 IQhô°V ≈dEG  ™æ°üªdG  ÜÉë°UCG  ¬JƒYO ßaÉëªdG  OóLh
 É«YGO  ,º¡YÉ°VhCG  í«ë°üàd  á°üàîªdG  äÉ¡édG  á©LGôe
 ø«fGƒ≤dG ´ÉÑJG ≈dEG iôNC’G πª©dG ¢TQhh ™fÉ°üªdG ÜÉë°UCG
 Gòg øe ájQÉéàdG á£°ûfC’G ádhGõªd á«ª«¶æàdG äGAGôLE’Gh
 πLCG  øe  ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  πª©dGh  ,´ƒædG
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  äô°TÉH  Éª«a  ,áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  õjõ©J
 ádÉª©dG  øμ°Sh  ™æ°üªdG  ∫É«M  áeRÓdG  É¡JGAGôLEG  PÉîJG

.IóaGƒdG

.ø«æ«YƒÑdG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY |

 Gƒ`̀ dƒ`̀ à`̀ °`̀ SG  ø``̀«``̀jƒ``̀«``̀°``̀SBG  10  ≈``̀∏``̀Y  ¢`̀ †`̀ Ñ`̀ ≤`̀ dG
∫É`̀ «`̀ à`̀ M’Gh Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀dÉ`̀H á`̀«`̀μ`̀æ`̀H äÉ`̀ HÉ`̀ °`̀ ù`̀ M ≈`̀ ∏`̀ Y

 øeC’Gh OÉ°ùØdG áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
 ºFGôédG  áëaÉμe  IQGOEG  ¿CÉ``H  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’Gh  …OÉ°üàb’G
 GƒeÉb  ,ø«jƒ«°SBG  10  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  âæμªJ  ájOÉ°üàb’G
 »æéªdÉH  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∫É`̀«`̀à`̀MGh  Ö°üf  äÉ«∏ª©H
 ≠dÉÑªdG πjƒëJh á«μæÑdG º¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y AÓ«à°S’Gh º¡«∏Y
 Iô°TÉÑe ≈``dEG  ¬``JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  Égƒæe ,OÓ`̀Ñ`̀dG  êQÉ``N ≈``dEG
 ∫ƒHôàfE’Gh á«dhódG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ôÑY ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
 º¡ªjó≤Jh  øjôëÑdG  êQÉN  øjôNBG  ø«Hƒ∏£e  ≈∏Y  º«ª©à∏d
 øe  GOó`̀Y  É¡«≤∏J  Qƒ`̀a  IQGOE’G  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh  .á`̀dGó`̀©`̀dG  ≈`̀ dEG
 PÉîJGh ¢üàîe ≥jôa π«μ°ûàH âeÉb á∏°üdG äGP äÉZÓÑdG
 Éàa’  ,øμªe  â`̀bh  ´ô°SCÉH  äÉZÓÑdG  √ò`̀g  ∫É«M  Ωõ∏j  É`̀e
 áμ∏ªªdG  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  Oó`̀Y  ™e  ≥«°ùæàdG  ≈`̀ dEG

 »àdG  ∫É`̀«`̀à`̀M’Gh  Ö°üædG  º`̀FGô`̀L  áëaÉμe  Oƒ`̀¡`̀L  øª°V
 ±ó¡H  á«°üî°ûdG  ∫ÉëàfGh  á«ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’G  ôÑY  ºàJ
 äÉ¡édG  ∂∏àd  √ôμ°T  øY  ÉHô©e  ,á«μæÑdG  äÉHÉ°ùëdG  ábô°S
 IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ÜÉ``̀gCGh  .¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a  É¡fhÉ©J  ≈∏Y
 »fhôàμdE’Gh  …OÉ°üàb’G  øeC’Gh  OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG
 ä’É°üJ’G √òg ™e ÜhÉéàdG ΩóY ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdÉH
 äÉfÉ«H  É¡FÓªY øe Ö∏£J ’ ∑ƒæÑdG  ¿CG  Éë°Vƒe ,á«ØJÉ¡dG
 ,iôNCG  á∏«°Sh  …CG  hCG  ∞JÉ¡dG  ôÑY  á«aô°üe  hCG  á«°üî°T
 ∫É°üJ’G  Öéj  ∫É«àM’G  hCG  Ö°üæ∏d  ¢Vô©àdG  ádÉM  »ah
 ºjó≤Jh ÜÉ°ùëdG ±É≤jE’ ¬©e πeÉ©àdG ºàj …òdG ∂æÑdÉH GQƒa
 ∫É°üJ’G ôÑY ájOÉ°üàb’G ºFGôédG áëaÉμe IQGOEG iód ÆÓH

.¬dÉ«M ΩRÓdG AGôLE’G PÉîJ’ ,992 øNÉ°ùdG §îdG ≈∏Y
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كالم 
في الصحة

 πeGƒY  Ió`̀Y  ∑Éæg  ¿É`̀c  ¬`̀fCG  ¥QÉ`̀W  QƒàcódG  ±É`̀°`̀VCGh
 ÉªFGO  ¿Éc  ¢†jôªdG  ¿G  É¡ªgG  ¬JÉéf  »a  Éª¡e  GQhO  âÑ©d
 ÉÑëeh IOGQEG  GP  ÉMôe ¿Éch á©ØJôe ájƒæ©e ìhôH ™àªàj

.IÉ«ë∏d
 ióeh É k«YƒÑ°SG äÉ«∏ª©dG áaôZ ¬dƒNO øe ºZôdG ≈∏©a
 ¬fEÉa  …ƒeódG  ±õædGh  √ó°ùL »a  ìhôédG  QÉ°ûàfGh  Ω’B’G
 Gô«ãc  ÉfóYÉ°S  Éªe  AÉæ¨dÉH  ¿ó`̀fó`̀j  â`̀bƒ`̀dG  äGP  »`̀a  ¿É`̀c
 …òdG  º¡æH’  »°ùØædG  ºYódG  »a  π`̀gC’G  QhO  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 É°†jG ¬Ñ«ÑW »a ¬à≤Kh G kô«Ñc ¬dDhÉØJh É kjƒb ¬∏dÉH ¬fÉªjEG ¿Éc

.Iô«Ñc
 ™e  ∑ôà°ûªdG  »YÉªédG  πª©dG  ¿É`̀c  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  π`̀eÉ`̀©`̀dG
 ∫ƒ°UƒdG Éæ©£à°SG Éªd ¿hÉ©àdG Gòg ¿hóÑa AÉÑWC’G »FÓeR

.áé«àædG √òg ≈dEG
 øe  ÉæLôN  á≤HÉ°ùdG  πeGƒ©dG  ™`̀eh  ¬∏dG  øe  ≥«aƒàH

.ô£îdG á∏Môe
 ádÉëdG ∫ƒÑb »a á¶ë∏d ƒdh äOOôJ πg ,¥QÉW QƒàcO -

?É¡JQƒ£îH ∂àaô©e øe ºZôdG ≈∏Y
 ádÉM  »∏Y  ôªJ  º`̀dh  Iô«Ñc  á«dhDƒ°ùªdG  á≤«≤ëdG  »a
 ∫ƒÑb  »a  á¶ëd  OOô``̀JCG  º`̀dh  ,πÑb  øe  É¡JQƒ£N  πãe  »a
 ¿É°ùfEG IÉ«M ,™bGƒdG ôeC’G ΩÉeCG »°ùØf äóLh »fC’ ádÉëdG
 »JGQób  »a  É≤KGhh  πeC’ÉH  ÉãÑ°ûàe  ¿Éc  √ó`̀dGhh  ô£N  »a
 øe ±QòJ ´ƒeOh AÉμHh ¿õM ..¬dòNCG  q’G äQô≤a Ö«Ñ£c

 É©jô°S  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ™e  â∏°UGƒJ  ,ÜQÉ`̀b’Gh  πg’G  πÑb
 √ódGh  ,¬∏gCG  øe  »°ùØædG  ºYódG  âÑ∏Wh ,AÉÑWC’G  »FÓeRh
 Éæjód ¿Éch É©«ªL Éfó¡L ≈°übG ÉædòH ,¬d Gô«Ñc Góæ°S ¿Éc
 ºK øeh ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG  ó«H QÉªY’G ¿CÉH …ƒb ¿ÉªjG
 á«dhC’G ô£îdG Iôàa ¿C’ É©jô°S πª©dG Éfô°TÉHh Ωõ©dG Éfó≤Y
 √ò≤æf ¿CG Éæ«∏Y ¿Éch ≥«°V âbƒdG ,áYÉ°S 24 ∫hCG »a âfÉc
 IÉaƒdG ÖÑ°ùJ »àdG ¥hôëdG IQƒ£N ,øμªe âbh ´ô°SG »a
 ÉMÓeCGh  πFGƒ°S  ¢üî°ûdG  ó≤Ø«a  ¥hôëdG  áÑ°ùf  »a  øªμJ
 ¿ƒμJ  »àdG  á«∏NGódG  ¥hô`̀ë`̀dG  IQƒ£N  ô`̀ã`̀cC’Gh  ,AÉ``̀eOh
 GQÉîH ¢üî°ûdG ¢ùØæàj ≥jôëdG »Øa ,¢ùØæàdG á∏°†Y πNGO
 ôÑcG  Gòg  ¿Éμa  á«∏NGO  ¥hôëH  ôKCG  ∑ôàH  Ωƒ≤Jh  ,ÉfÉNOh
 ºd  AÉ«°TCG  Éæ∏ªYh  ,ΩÓ°ùH  ô£îdG  á∏Môe  ôªJ  ¿CG  ƒg  óëJ
 ´ôÑàdÉH ¢†jôªdG ºY ΩÉb ó≤a ,øjôëÑdG »a πÑb øe çóëJ
 ,øjôëÑdG »a ó∏édÉH ´ôÑJ á«∏ªY ∫hCG √òg âfÉch ó∏édÉH
 ƒg  á«∏ª©dG  √òg  »a  âKóM  »àdG  AÉ«°T’G  ºgCG  øe  É°†jCGh
 âªJh  §`̀H’G  âëJ  øe  Éª«∏°S  Gó∏L  ÉfòNCG  ,ó∏édG  á`̀YGQR
 É¡H  πNófh  ÉgòNCÉf  πªàμJ  ÉeóæYh  πeÉ©ªdG  »a  ¬àYGQR
 πFGƒ°S …CG ó≤a ™æªd ó∏é∏d ™«bôJ á«∏ªY »a äÉ«∏ª©dG áaôZ

.Gòμgh ΩódG ºª°ùJh äÉHÉ¡àd’G …OÉØàd º°ùédG øe
 ≈∏Y  Qƒ`̀¡`̀¶`̀dG  »`̀ a  ø°ùëàdG  äÉ`̀eÓ`̀Y  äCGó```̀H  ≈`̀à`̀e  -

?¢†jôªdG
 PÉ≤fEG  ¬∏MGôe  ∫hCG  ¿ƒμJ  ,πMGôe  Ió©H  ôªj  AÉØ°ûdG

 ø«YƒÑ°SG ∫hCG »a ¿ƒμJh ô£îdG á∏Môe ôÑ©f ¿CÉH IÉ«ëdG
 πMGôe  πªμà°ùf  ádÉëdG  äô≤à°SG  GPEGh  ™«HÉ°SG  áKÓK  hCG
 áé«àf  á`̀«`̀dh’G  ™«HÉ°S’G  »`̀a  IQƒ`̀£`̀î`̀dG  øªμJh  êÓ`̀©`̀dG
 ÉjôàμÑdG  øjƒμJh  äÉHÉ¡àd’G  ºK  ìÓeC’Gh  πFGƒ°ùdG  ¢ü≤f
 ¢ü∏îàdG  Éæ«∏Y  ¿Éc  ∂dòdh  ¢†jôªdG  ó≤Øfh  ºª°ùJ  çóë«a
 ,¬H  ´ôÑàªdG  ¬ªY  ó∏éH  ¬dGóÑà°SGh  ¥hôëªdG  ó∏édG  øe
 áKÓK  Qhô`̀e  ó©H  QGô≤à°S’G  á∏Môe  ≈`̀ dEG  Éæ∏°Uh  ∂`̀dò`̀Hh
 ¬LƒdG  π«ªéJh  π°UÉØªdG  äÉcôM  πjó©àH  ÉfCGóHh  ô¡°TCG
 ƒª°S  Öàμªd  ÜÉ£N  ∫É°SQEÉH  √ódGh  ΩÉb  ∂dP  ó©Hh  √ô«Zh
 Éæ∏°SQCG π©ØdÉHh êQÉîdÉH ¬LÓY ∫Éªμà°S’ AGQRƒdG ¢ù«FQ
 »a  ¢ü°üîàe  ≈Ø°ûà°ùe  ôÑcC’  Qƒ°üdGh  á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdG
 π°SQCGh ádÉëdG ∫ƒÑb ¢†aQh ÉμjôeCG »a ¥hôëdGh π«ªéàdG
 í«ë°üdG  êÓ`̀©`̀dG  ≥jôW  ≈∏Y  ºàfG  ÉgGƒàëe  ádÉ°SQ  Éæd
 ¬JÉ«M  ò≤fCG  øe  ƒ¡a  ¬LÓY  èdÉ©ªdG  Ö«Ñ£dG  πªμà°ù«∏a

.áæ«eCG ójCG »a ¢†jôªdÉa
 ,øjôëÑdG  »a  »∏«ªéàdG  êÓ©dG  Éæ∏ªμà°SG  π©ØdÉHh
 QGóe ≈∏Y øjôëÑdG »a Éæg á«∏ªY 40 øe ôãcCG AGôLEG ó©Hh
 äÉ«∏ª©dG  ¢†©H  ∫Éªμà°S’ ¿óæd  ≈dEG  óªM ôaÉ°S  πeÉc  ΩÉY

.á«∏«ªéàdG
 Éªμa  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  √ò`̀g  π`̀c  Qhô``̀e  ó`̀©`̀Hh  ¬`̀∏`̀dG  π°†ØHh
 øe  QÉ`̀ KBG  …CG  ¬«∏Y  ô¡¶j  ó©j  ºd  óªM  ¢†jôªdG  »JógÉ°T

.¥hôëdG

 á°ù°SDƒe πÑb øe πHƒf IõFÉL íæªJ
 ±É°ûàcG ÖMÉ°üd ≈£©Jh ,ΩÉY πc IóMGh Iôe πHƒf
 ójôØdCG  á«°Uh  Ö°ùëH  áª«¶Y  IóFÉØH  ájô°ûÑdG  OÉ`̀aCG

.IõFÉédG Iôμa ÖMÉ°U πHƒf
 º`̀dÉ`̀©`̀dG  Rƒ``̀a  π`̀ Hƒ`̀f  â`̀æ`̀∏`̀YCG  Ω1939 ΩÉ``̀Y  »``̀ah
 …ƒ«M OÉ°†e ∫hCG ±É°ûàcG ÖMÉ°U (êÉehO äQÉgôZ)
 ƒg  AGhó```̀dG  QhO  ¿CG  iô`̀j  êÉ``̀ehO  ¿É`̀c  ó≤a  ,™æ°üe
 ±É©°VE’ ÉeEGh ¬àjƒ≤àd  ÉeEG  áYÉæªdG  RÉ¡L ™e πYÉØàdG

 ¿CG »YÉæªdG RÉ¡é∏d øμªj å«ëH ihó©dG πeÉY
.ô°üàæj

 ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »a AÉÑW’G ±É°ûàcG ó©Ña
 ¿ƒμJ  ihó©dG  É¡ÑÑ°ùJ  »àdG  ¢VGôeC’G  øe  ójó©dG  ¿CG
 iOCG  ™Ñ£dÉH  á≤«bódG  á«ëdG  äÉæFÉμdG  äÉªég  ÖÑ°ùH
 Éjô«àμÑdG  áëaÉμªd  äGô°†ëà°ùe øY åëÑdG  ≈dEG  ∂dP

.á≤«bódG á«ëdG äÉæFÉμdGh
 ,Ó«ëà°ùe  ôÑà©j  âbƒdG  ∂dP  »a  …óëàdG  ¿É`̀ch
 ìÉéf  º¡HQÉéJ  »`̀a  √DhÓ```̀eRh  êÉ``̀ehO  ô`̀¡`̀XG  ø`̀μ`̀dh
 ,Éjô«àμÑdG  á¡LGƒªd  (äGó«eÉfƒØ∏°ùdG)  ΩGóîà°SG
 á``̀jhOG ø`̀e Ió`̀©`̀d É`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG ±É`̀°`̀û`̀à`̀c’G Gò``̀g í`̀Ñ`̀°`̀UCGh

.ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdG øe ∫h’G ´ƒædG (ÉØ∏°ùdG)
 áæHG  â°Vôe  äÉfGƒ«ëdG  ≈∏Y  º¡HQÉéJ  AÉ`̀æ`̀KCGh
 ¬àæHG  AÉ`̀£`̀YG  áYÉé°ûH  Qô`̀bh  Gójó°T  É°Vôe  êÉ``̀ehO
 πªcG  º`̀K  ,™jô°S  πμ°ûH  âaÉ©J  »`̀à`̀dGh  ,AGhó```̀dG  ø`̀e
 íÑ°UCGh  ÓeÉc  ¬MÉéf  âÑKCG  ø«eÉY  ∫ÓNh  .¬HQÉéJ
 èàæj  ïjQÉàdG  »a …ƒ«M OÉ°†e ∫hCG  (ó«eÓ«fÉØ∏°ùdG)
 PÉ≤fEG  »a º¡°SCG  …òdG  √RÉéfEG  ÖÑ°ùHh ,…QÉéJ πμ°ûH
 ¬àæHG  IÉ«M  ò≤fCGh  πHƒæH  êÉ`̀ehO  RÉa  ø«jÓªdG  IÉ«M

.Ió«MƒdG
 ≈∏Y π©ØdG Iƒbh QGô≤dG PÉîJG »a ¿ƒμJ áYÉé°ûdG

 .±ƒîdG OƒLh øe ºZôdG

πHƒf AÉª¶Y

øjôëÑdG »a ó∏L áYGQR á«∏ªY ∫hCG âfÉch á«∏ªY 40 ¬d âjôLCG

¥hôM ≈Ø°ûà°ùe ôÑcC’ á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdG Éæ∏°SQCG
 (¬LÓY πªμà°ùj ¬JÉ«M ò≤fCG øe) OôdG ÉfAÉLh ÉμjôeCG »a 

 á«¡dE’G ájÉæ©dG ¬Jò≤fCG ¢†jôeh Ö«ÑW ájÉμM

 ¿É°ùfEG áLQóH Ö«ÑW ó«©°S ¥QÉW QƒàcódG
 ,¿É°ùfEG  ìGôL Ö«ÑW ój ≈∏Y âdƒëJ ¬JÉ«M πÑà≤e »a ÜÉ°ûd áæjõMh áªdDƒe ájÉμM
 óªëe  óªM  PÉà°S’G  ¢†jôªdG  â`̀jCGQ  Éeóæ©a  ,Ió«©°S  ájÉ¡f  ≈`̀dEG  ,¢†jôªdG  ¬Ø°Uh  Éªc
 »a ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ÖgP ,äƒªdG ´QÉ°üj ΩÉjC’G øe Ωƒj »a ¿Éc ¬fG GóHCG ¥ó°UCG ºd ¬∏dGóÑY
 π«ªéàdG ìGôL ó«©°S ¥QÉW QƒàcódG ™e AGõYC’G AGô≤dG ºμcôJCG ±ƒ°S ..GóL áLôM ádÉM
 :ÓFÉb  ÉeÉY  29  ÉÑjô≤J  É¡«∏Y  ôe  1992  ΩÉY  òæe  ájÉμëH  »©e  ¬eÓc  CGó`̀H  …ò`̀dG  ´QÉÑdG
 »æe ÉÑdÉW ,ÉeÉY 16 âbƒdG ∂dP »a ≠∏Ñj ¿Éc …òdG óªM ¢†jôªdG ódGh øe áªdÉμe »æJAÉL
 »fÉ©j áLôM ádÉM »a ¬æHÉa ,áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe ÇQGƒW ≈dEG ÜÉgòdG

 Ö«Ñ£dG øcG ºd  »fG øe ºZôdG  ≈∏Y ÉYô°ùe âÑgP π©ØdÉHh ,√ó°ùL πeÉc »a ¥hôM øe
.Ωƒ«dG ∂dP »a ÜhÉæªdG

 ,GóL Iô«£N ádÉM %90 øe ôãcCG ≈dEG É¡àÑ°ùf π°üJ ¥hôM ,¢†jôªdG ádÉëH äCÉLÉØJ
 á∏°UÉah ábQÉa ¿ƒμJ ôªJ á≤«bO πμa ¿hóYÉ°ùªdGh AÉÑWC’G »FÓeRh ÉfG É©jô°S âcôëJ

.äƒªdGh IÉ«ëdG ø«H
 ¿Éμa  ,¿B’G  πãe  »ÑWh  »ª∏Y  Ωó≤J  ∑Éæg  øμj  ºd  âbƒdG  ∂`̀dP  »a

.Iõé©e ¬JÉéf âfÉch ¥hôëdG øe áÑ°ùædG √ò¡H ¬«∏Y Éeƒàëe äƒªdG

á«¡dEG Iõ``é©e ¬``JÉéfh ¬``«∏Y É``eƒàëe ¿Éc äƒ``ªdG
Iô``«Ñc ¬``Ñ«ÑW »``a ¬``à≤Kh Ó``FÉØàeh É``jƒb ¬``fÉªjEG ¿Éc

 ٪90 øe ôãcCG ≈dEG π°üJ ¥hôM áÑ°ùf ¢†jôªdG ádÉëH äCÉLÉØJ

 .¬JÉ«ëH …Oƒj OÉc  ¬dõæe  »a ºî°V ≥jôëd  óªëe óªM PÉà°SC’G  ¢Vô©J 1992 ΩÉY  »a
 øe ’óHh ,AGƒ°û∏d  QÉædG  ∫É©°TEG  ∫hÉëjh ,ÉeÉY 16 ôª©dG  øe ≠∏Ñj  ÉHÉ°T  âbƒdG  ∂dP  »a ¿Éc

.óbƒªdG ôéØfÉa ôæàdG ™°Vh ø«°Shô«μdG ΩGóîà°SG
.%95 √ó°ùL »a ¥hôëdG áÑ°ùfh á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe ≈dG ¬∏≤fh QƒØdG ≈∏Y √ódGh ¬Ø©°SCG

 ,ìôÑe ºdCÉH ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dG  âÑgP :∫Éb ,√ó°ùL »a ¿Éc …òdG ºdC’G óªM PÉà°SC’G ∞°Uh
 ÖYôdGh ±ƒîdG Gòg πc iQCG ¿CG ójQCG ’ »fC’ …ódGh øY Ω’BG øe »H Ée »ØNCG ¿CG ∫hÉMCG âæch

.¬¡Lh ≈∏Y
 ≈∏Y »æÄª£j ºd .Ö«ÑW øe ôãcCG ≈∏Y ÇQGƒ£dG »a »°VôY ºJ á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »ah
 ¿EG  …ódGƒd AÉÑWC’G ∫Ébh ,Iô£N »àdÉM ¿CÉH ø°ùeÉ¡àj äÉ°VôªªdG ™ª°SCG  âæch ,óMCG  »àdÉM
 ..¢Tƒ°ûÑdG ¬¡LƒH ó«©°S ¥QÉW QƒàcódG ô¡X ≈àM ..áYÉ°S 15 §≤a √ôªY øe ¬d »≤ÑàªdG πc
 »ah ,Iô≤à°ùe ∂àdÉM ..IQƒ£N …G óLƒj ’ »d ∫Éb ,…ódGhh ÉfCG »æfCÉªWh »∏Y ∞°ûμdÉH ΩÉb

.ô¡°TCG 6 Ióe IBGôªdG »a »¡Lh QCG º∏a ,»àdÉM IQƒ£N ióe ∑QOCG øcCG ºd á≤«≤ëdG
 ôKCG  øe  …ó∏édG  ó°ûdG  ÖÑ°ùH  ójõJ  Ω’B’G  âfÉc  Ωƒj  ó©H  Éeƒj  :óªM  PÉà°S’G  ±É°VCGh
 »ah  ,≈Ø°ûà°ùªdG  »a  iƒ°ü≤dG  ájÉæ©dG  π`̀NGO  âbƒdG  ∂dP  »a  âæch  ,ìhô`̀é`̀dGh  ¥hôëdG
 iQCG  âæch  ,ºdC’G  Ió°T  øe  Ö∏≤àdGh  ô««¨àdG  »a  äÉ°VôªªdG  IóYÉ°ùe  ¢†aQCG  ¿É«MC’G  ¢†©H
 ájÉæ©dG »a áLôM ádÉM »a É©«ªL ÉæfEG ™Ñ£dÉÑa ,Ωƒj πc ≈°VôªdG øe »dƒM øe äƒe »æ«©H

?º¡∏ãe QhódG q»∏Y ¿ƒμjh ÉÑjôb Ωƒ«dG »JCÉ«°S πg :¥QÉW QƒàcódG âdCÉ°Sh ,iƒ°ü≤dG
.¬∏dÉH ≥Kh øÄªWG §≤a ..GóHCG ∂dP çóëj ød ¬fEG ™WÉb πμ°ûH ¥QÉW QƒàcódG »d ∫É≤a

?∂d âjôLCG »àdG äÉ«∏ª©dG OóY ºc -
 ¥QÉW QƒàcódG É¡æe iôLCG ¿óæd »a äÉ«∏ªY 7h ,øjôëÑdG πNGO á«∏ªY 42 äÉ«∏ª©dG OóY
 »bÉH ∫Éªμà°S’ ¿óæd ≈dEG …ôØ°S óæY »æfCG Éæg ôcòdÉH ôjóédGh ,ΩÉY ∫ÓN á«∏ªY 40 ÉÑjô≤J »d

 ´QÉH πªY øe ¬H ΩÉb Ée ≈∏Y ¥QÉW Qƒàcó∏d ôμ°T ÜÉ£N …õ«∏éf’G Ö«Ñ£dG π°SQCG äÉ«∏ª©dG
 QOÉbh ø°ùëàj IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y ¿’G ƒgh %95 ≈dEG  √ó°ùL »a ¥hôëdG ºéM â∏°Uh ÜÉ°ûd

.á«©«ÑW IÉ«M ¢û«©j ¿CG
 …OôØªH  ácôëdG  ™«£à°SG  ’  ΩÉ©dG  ∞°üfh  ΩÉY  Ióe  ∑ôëàe  »°Sôc  ≈∏Y  ¢ù∏LCG  âæc

.IóYÉ°ùe ≈dEG êÉàMCGh
?âbƒdG ∂dP »a É¡H äQôe »àdG äÉbhC’G Ö©°UCG ôcòàJ πg -

 ,ÉæjõM …ódGh ájDhôd  ºdCÉJCG  …ó°ùédG ºd’G ÖfÉéH âæμa ,ÉÑ©°Uh ÉªdDƒe ¿Éc ¬∏c âbƒdG
 ,ΩO π≤f ≈dEG  êÉàMCG  âæc »fCG  É°†jCG  ôcòJCGh ,»àdÉM Aƒ°S øY √ôÑîj ’CG  Ö«Ñ£dG øe Ö∏WCGh
 »HQÉbCG  øe  AÉª°SC’G  ™«ªL  óLCÉa  á≤∏©ªdG  ΩódG  ¢SÉ«cCG  ≈∏Y  »d  ø«YôÑàªdG  AÉª°SCG  CGôbCG  âæμa

.»FÉbó°UCGh
 øjôëÑdG »a ó∏édÉH ´ôÑJ á«∏ªY ∫hCG »a √ó∏L øe AõéH »d ´ôÑJ »ªY ≈°ùfCG ’ É°†jCGh

.âbƒdG ∂dP »a
 πNóàa ,ºÄà∏J ’ ìhôédG âëÑ°UCGh áÄ«°S á«°ùØf ádÉëH âÑ°UCG  äÉbhC’G  øe âbh »ah
 »àdÉM âæ°ùëJ Ó©ah ,ôNBG ìÉæL ≈dEG ¥hôëdG ìÉæL øe »æ∏≤fh ™jô°S πμ°ûH ¥QÉW QƒàcódG

.Égó©H øe
 Iôe πeC’G »d ™Lôjh ÉeÉªJ »e’BG ≈°ùfCG ¥QÉW QƒàcódG iQCGh ÉªdCÉàe ¿ƒcCG ÉeóæY âæμa

.á«fÉK
?çOÉëdG ≈∏Y ÉeÉY 29 Qhôe ó©H ¿B’G ¥QÉW Qƒàcó∏d ∫ƒ≤J ¿CG ójôJ GPÉe -

 ádƒ≤e ∑Éægh ,»JÉ«M PÉ≤fEG ≈∏Y ôμ°ûdG πjõL √ôμ°TCGh ¬à«MÉf øe »Ñ∏b »a ô«ãμdG q…ód
 »fóYÉ°S  Ö«£dG  ¬eÓc  ..zÖ«Ñ£dG  Ö°ùc  Ö«£dG{  :»gh  ¥QÉW  QƒàcódG  ≈∏Y  ≥Ñ£æJ  áªjób

.á«Ñ£dG ¬àYGôH ÖfÉéH É«°ùØf
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ال�سامية  امللكية  التوجيهات  على  بناًء 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

ُتبارك الهيئة العليا لنادي را�سد للفرو�سية 

عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  تعيني  اخليل  و�سباق 

بن عي�سى اآل خليفة رئي�ًسا فخرًيا للنادي.

 و�سدر عن عاهل البالد املفدى مر�سوم 

ملكي بتعيني �سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 

العليا  للهيئة  رئي�ًسا  خليفة  اآل  حمد  بن 

لنادي را�سد للفرو�سية و�سباق اخليل.

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى

تنمية الكوادر الوطنية العاملة بال�سلك الق�سائي.. نائب امللك: 

احلريات وحماية  القانون  تعزيز 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

جاللة  نائب  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

مرتكٌز  العدالة  اأن  العهد  ويل  امللك 

وا�ستمرار  الأوطان  نه�سة  لبناء  رئي�س 

باأن  منوًها  وازدهارها،  تقّدمها  حتقيق 

مبداأ  حتقيق  على  حر�ست  البحرين 

الذي  الأمر  وهو  وتر�سيخه،  العدالة 

وال�ستقرار  ــن  الأم تعزيز  يف  اأ�سهم 

اململكة  قطاعات  يف  التنمية  وحتقيق 

كافة.

اأم�س،  لقائه  خالل  �سموه  واأ�سار 

رئي�س  البوعينني  عبداهلل  امل�ست�سار 

ي�سطلع  الذي  الدور  اإىل  التمييز  حمكمة 

�سيادة  تعزيز  يف  البحريني  الق�ساء  به 

واحلريات  احلقوق  وحماية  القانون 

بكفاءة  م�سيًدا  والنزاهة،  للعدالة  اإر�ساًء 

وحر�س  البحريني  الق�ساء  وفاعلية 

كل  حتقيق  على  منت�سبيه  جميع  وعزم 

اأهمية  موؤكًدا  اململكة،  فيه خري ومناء  ما 

الكوادر الوطنية العاملة  موا�سلة تنمية 

تطوير  يدعم  مبا  الق�سائي  بال�سلك 

املختلفة. اأجهزته 

نائب امللك م�ستقبالً عبداهلل البوعينني

ا�ستعر�س تعديل قانون ال�سحافة.. جمل�س الوزراء: 

هيكلة »ال�سحة« وا�ستكمال الت�سيري الذاتي للم�ست�سفيات

�سمو  برئا�سة  الوزراء  جمل�س  وافق 

نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�سيخ 

رئي�س جمل�س الوزراء على مذكرة جمل�س 

وزارة  هيكلة  اإعادة  ب�ساأن  املدنية  اخلدمة 

ال�سحة، وذلك باإلغاء منا�سب ثالثة وكالء 

من�سب  وا�ستحداث  واإدارتني  م�ساعدين 

اإدارتني؛ لكي ت�ستكمل  وكيل م�ساعد ودمج 

الذاتي  الت�سيري  م�سروع  اإطالق  مراحل 

الرعاية  ومراكز  احلكومية  للم�ست�سفيات 

تطوير  يف  ي�سهم  مبا  الأولية  ال�سحية 

اخلدمات ال�سحية. 

اإعادة  مذكرة  على  املجل�س  ووافق 

»بوليتكنك«  التقنية  البحرين  كلية  هيكلة 

بتغيري م�سمى من�سب نائب رئي�س تنفيذي 

ودمج اإدارتني وتغيري تبعية اإدارة.

يل »قانون التقاعد« للنواب: زيادة ال�ستقطاع ال�سهري اإىل 7  %.. احلكومة تحُ

رفع تدريجي ل�سن التقاعد حتى 55 �سنة

�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك مرتئ�ًسا جل�سة جمل�س الوزراء

أبرز التعديالت الجديدة بحسب مشروع القانون المستعجل

نسبة االستقطاع الشهري على الموظف

مساهمة الحكومة من الراتب األساسي

مساهمة الشركات من الراتب األساسي

ال���ح���د األدن��������ى ل���س���نّ ال��ت��ق��اع��د

االمتيازات  جميع  مع  االعتيادي  التقاعد 

% 7

% 20

% 17

 55
سنة

 60
سنة

يف اإطار تطبيق قانون القيمة امل�سافة.. »النيابة«:

ـــم الـــتـــهـــّرب الــ�ــســريــبــي ا�ــســتــحــداث وحـــــدة جـــرائ
مب�سّمى  متخ�س�سة  وحدة  باإن�ساء  قراًرا  اأم�س  العام  النائب  اأ�سدر 

»وحدة جرائم التهّرب ال�سريبي« ُملحقة بنيابة اجلرائم املالية وغ�سل 

قانون  يف  عليها  املن�سو�س  اجلرائم  يف  بالتحقيق  لتخت�س  الأموال، 

�سريبة القيمة امل�سافة رقم )48( ل�سنة 2018. 

ويف هذا ال�سدد �سّرح امل�ست�سار نايف يو�سف املحامي العام لنيابة 

تعزيًزا  جاء  الوحدة  هذه  اإن�ساء  باأن  الأموال  وغ�سل  املالية  اجلرائم 

يقع  ما  ملواجهة  القانون  اأحكام  تطبيق  �ساأن  يف  التنفيذية  لالإجراءات 

من حالت التهّرب ال�سريبي، وذلك من خالل ايجاد التخ�س�س الدقيق 

يف مثل هذه النوعية من اجلرائم و�سرعة اإجناز التحقيق فيما يرد من 

بالغات تتعلق مبخالفة اأحكام هذا القانون.

وزير الداخلية وّجه لإطالق حملة توعوية.. »املرور«:

با�سر احلوادث الب�سيطة بدًءا من يوليو �سركات التاأمني �ستحُ
بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  العميد  ــد  اأك

الإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

�سركات  مبا�سرة  قرار  اأن  للمرور،  العامة 

من  تدّخل  دون  الب�سيطة  للحوادث  التاأمني 

القادم  يوليو   21 يف  تنفيذه  واملزمع  املرور 

على  وا�سعة  اإيجابية  انعكا�سات  له  �سيكون 

وان�سيابها. املرورية  احلركة  م�ستويات 

اإىل  وّجــه  الداخلية  وزيــر  اأن  واأو�سح 

لتعريف  توعوية  حملة  ــالق  اإط �سرورة 

يتطلّبها  التي  بالإجراءات  املركبات  �سائقي 

امل�سروع.

 - اجلديد  القرار  ومبوجب   - باأنه  وذكر 

ينبغي على اأطراف احلادث، اإخراج املركبات 

حركة  تعّطل  اأو  ُتعيق  كانت  اإذا  الطريق  من 

نقلها  اأو تعّر�سها للخطر، وذلك حلني  املرور 

املخت�سة،  التاأمني  �سركة  اإىل  ت�سيريها  اأو 

اأو  حتريكها  على  القدرة  عدم  يكن  مل  ما 

�سبب خارج  اإىل  راجًعا  الطريق  اإخراجها من 

احلادث  ت�سوير  لهم  ويجوز  اإرادتهم،  عن 

التاأمني  الأ�سرار من قبل �سركة  لأعمال تقييم 

املخت�سة.
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04

ح�سني �سبت:

اأحالت احلكومة م�سروع قانون التقاعد اإىل جمل�س 

النواب، وذلك يف �سوء املناق�سات امل�سرتكة التي جرت 

ال�ستة«  »الإ�سالحات  ب�ساأن  والنواب  احلكومة  بني 

املقرتحة من اخلبري الكتواري.

م�سروع  بح�سب   - اجلديدة  التعديالت  اأبرز  ومن 

القانون الذي رفعته احلكومة ب�سفة ال�ستعجال - رفع 

احلّد الأدنى ل�سّن التقاعد لي�سل اإىل 55 �سنة، وذلك بعد 

5 �سنوات، حيث ين�ّس القانون على رفع �سّن التقاعد اإىل 

ثّم رفعه تدريجًيا  القانون، ومن  50 �سنة عند تطبيق 

بواقع �سنة اإ�سافية كل 12 �سهًرا اعتباًرا من �سهر يناير 

التايل لنفاذ القانون اإىل ان ي�سل اإىل 55 �سنة.

و�سملت التعديالت اجلديدة رفع ن�سبة ال�ستقطاع 

ال�سهري اإىل 7% بدًل من 6%، لريتفع جمموع ال�ستقطاع 

ا�ستقطاع  اإ�سافة  بعد   - املوظفني  رواتب  من  ال�سهري 

التعّطل - اإىل %8.

كما رفع م�سروع القانون اجلديد م�ساهمة احلكومة 

ورفع   ،%18 من  بدًل  الراتب  من   %20 اإىل  ال�سهرية 

اأن  على   ،%11 من  بدًل   %17 اإىل  ال�سركات  م�ساهمة 

بحيث  تدريجي،  ب�سكل  ال�سركات  ن�سبة  زيادة  تكون 

حتى  �سنوًيا،   %1 مبقدار  ال�سرتاك  ن�سبة  زيادة  يتم 

الو�سول اإىل الن�سبة املحّددة.

�سنة  الـ55  �سنة  بلوغ  اجلديد  القانون  وا�سرتط 

مّدة  تقّل  اأّل  وب�سرط  التقاعدي  املعا�س  ل�ستحقاق 

ال�سرتاك عن 20 �سنة.

تواجد ممر�س واإجراء فح�س »كورونا«

ة وتد�سني خدمة للرتخي�س �سوابط جديدة للفعاليات اخلا�سّ

لل�سياحة  البحرين  هيئة  قالت 

خدمة  لتد�سني  ت�ستعد  اإنها  واملعار�س 

واملنا�سبات  للفعاليات  للرتخي�س  جديدة 

ة، كما �ست�سدر �سوابط وا�سرتاطات  اخلا�سّ

جديدة للفعاليات.

وذكرت الهيئة اأنه من �سمن ال�سرتاطات 

للفعاليات التي يكون فيها احل�سور اأكرث من 

ا فاإنه ي�ستوجب تواجد ممر�س  30 �سخ�سً

املنا�سبة،  اأو  الفعالية  اإقامة  فرتة  طوال 

لكورونا  م�سبق  فح�س  اإجراء  جانب  اإىل 

واإح�سار �سهادة الختبار من قبل احل�سور 

بحيث ل تتعدى 48 �ساعة.

الرتخي�س  خدمة  باأن  الهيئة  وذكرت 

�سيتم  اخلا�سة  واملنا�سبات  للفعاليات 

تد�سينها اعتباراً من 31 يناير 2021 على 

واملعار�س  لل�سياحة  البحرين  هيئة  موقع 

فعالية  لأي  الأق�سى  احلد  يزيد  ل  اأن  على 

يتم الرتخي�س لها عن 150 �سخ�ساً

و�سددت الهيئة على اأن اإقامة الفعاليات 

واملنا�سبات اخلا�سة ينبغي اأن تتوافق مع 

با�ستئناف  املتعلقة  احلكومية  الإجراءات 

ال�سوابط  وفق  التجارية  الأن�سطة 

وال�سرتاطات ال�سحية التي ي�سدر ب�ساأنها 

هذا  يف  منوهًة  ال�سحة،  وزارة  من  قرار 

الإطار باجلهود الوطنية الكبرية التي بذلت 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 

خالل  من  اجلهود  تلك  دعم  واأهمية   ،)19

والحرتازية  الوقائية  بالإجراءات  اللتزام 

وعدم التهاون بها.
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دمج اإدارتني يف كلية البحرين التقنية »البوليتكنك« وتغيري تبعية اإدارة.. جمل�س الوزراء:

ان�ضمام 10 جهات حكومية ملركز البحرين للمعلومات االئتمانية

الدويل  اليوم  مبنا�سبة  الوزراء  جمل�س  اأكد  ثم 

بتطوير قطاع  بالًغا  اهتماًما  ُتويل  اأن احلكومة  للتعليم 

اأ�سا�سًيا  رافًدا  خمرجاته  تكون  اأن  وحتر�س  التعليم 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية  للم�سرية 

اجلاللة عاهل البالد املفدى.

بعدها ا�ستنكر املجل�س حماولت ميلي�سيات احلوثي 

باململكة  الريا�س  ا�ستهداف مناطق مدنية يف  الإرهابية 

وقوف  املجل�س  موؤكًدا  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 

اإىل جانب اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة  البحرين 

اأمنها وا�ستقرارها  اإجراءات حلفظ  يف كل ما تتخذه من 

مواطنيها. و�سالمة 

النتحاري  التفجري  الوزراء  جمل�س  اأدان  بعدها 

معرًبا  بغداد،  العراقية  بالعا�سمة  وقع  الذي  املزدوج 

رئي�ًسا  ال�سقيقة  العراق  جلمهورية  تعازيه  اأ�سدق  عن 

وحكومة و�سعًبا يف �سحايا هذا التفجري الإرهابي وعن 

ال�سفاء. ب�سرعة  للم�سابني  متنياته 

ثم نظر املجل�س يف املو�سوعات املدرجة على جدول 

اأعماله وقرر ما ياأتي:

- اأولً: املوافقة على املذكرات التالية: 

1. مذكرة جمل�س اخلدمة املدنية ب�ساأن اإعادة هيكلة 

وكالء  ثالثة  منا�سب  باإلغاء  وذلك  ال�سحة،  وزارة 

م�ساعد  وكيل  من�سب  وا�ستحداث  واإدارتني  م�ساعدين 

م�سروع  اإطالق  مراحل  ت�ستكمل  لكي  اإدارتني؛  ودمج 

ومراكز  احلكومية  للم�ست�سفيات  الذاتي  الت�سيري 

الرعاية ال�سحية الأولية مبا ي�سهم يف تطوير اخلدمات 

كلية  هيكلة  اإعادة  كذلك  املذكرة  وت�سمنت  ال�سحية. 

م�سمى  بتغيري  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين 

وتغيري  اإدارتني  ودمج  تنفيذي  رئي�س  نائب  من�سب 

اإدارة. تبعية 

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

يجوز  التي  ال�سركات  �سكل  حتديد  ب�ساأن  والت�سريعية 

لالأندية اتخاذها والقواعد املنظمة لعملها واآلية الرقابة 

واحل�س�س  الأ�سهم  بتملك  الرتخي�س  و�سروط  عليها 

بالأندية.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

الكهرباء  �سوؤون  وزير  ت�سمية  ب�ساأن  والت�سريعية 

الت�سريعية  ال�سلطة  اأمام  امل�سوؤول  الوزير  ليكون  واملاء 

مبجل�سيها عن جمل�س املوارد املائية.

املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

عدد  ان�سمام  ب�ساأن  املايل  والتوازن  والقت�سادية 

للمعلومات  البحرين  ملركز  احلكومية  اجلهات  من 

الئتمانية، وتو�سية اللجنة بعد الأخذ مبرئيات جمل�س 

للمركز  احلكومية  اجلهات  ان�سمام  باقت�سار  النواب 

اإىل 10 جهات بدلً من 18 جهة وعلى اأن يخ�سع ذلك 

جتريبية. ملرحلة 

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .5

ب�ساأن رد احلكومة على 4 اقرتاحات برغبة من جمل�س 

النواب.

- ثانًيا: ا�ستعر�س املجل�س املو�سوع الآتي:

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

والطباعة  ال�سحافة  قانون  تعديل  ب�ساأن  والت�سريعية 

والن�سر.

ر�أ�س �صمو �ل�صيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لجتماع �لعتيادي �لأ�صبوعي ملجل�س �لوزر�ء �لذي ُعقد �صباح �أم�س عن ُبعد.

يف م�صتهل �لجتماع، رفع جمل�س �لوزر�ء �أ�صدق �لتهاين �إىل ح�صرة �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى مبنا�صبة منح جاللته و�صام �ل�صتحقاق بدرجة 

قائد �أعلى من فخامة رئي�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �ل�صابق و�لذي يعك�س حجم �لتقدير لالإ�صهامات �مللكية �ل�صامية يف تعزيز �لأمن و�ل�صتقر�ر �لعامليني، كما يوؤكد على �لعتز�ز �لبالغ 

بجهود جاللة �لعاهل �ملفدى عرب عقوٍد من �لزمن يف دعم �لتعاون �ل�صرت�تيجي �لبحريني - �لأمريكي.
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عبد�هلل بن �أحمد: حري�صون

على �الرتقاء بعالقات �لتعاون مع لبنان

اجتمع الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد 

اآل خليفة، وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون 

لوزارة  العام  الديوان  يف  اأم�س،  الدولية، 

�شفري  منور  ميالد  الدكتور  مع  اخلارجية، 

اجلمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين.

عالقات  ا�شتعرا�س  الجتماع،  وتناول 

التعاون القائمة بني البلدين ال�شقيقني، كما 

جرى بحث عدد من املو�شوعات والق�شايا 

ذات الهتمام امل�شرتك.

واأكد الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 

خليفة، حر�س مملكة البحرين على الرتقاء 

يحقق  مبا  البلدين،  بني  التعاون  بعالقات 

التوفيق  لل�شفري  متمنًيا  امل�شرتكة،  املنافع 

يف مهام عمله الدبلوما�شي.

اجلمهورية  �شفري  اأعرب  جانبه،  ومن 

�شكره  عن  البحرين،  مملكة  لدى  اللبنانية 

من  وتعاون  دعم  من  يلقاه  ملا  وتقديره 

البحرين،  مملكة  حكومة  يف  امل�شوؤولني 

لت�شهيل مهام عمله، من اأجل تطوير وتنمية 

العالقات بني البلدين ال�شقيقني.

حميد�ن يطلع حطاب على مبادر�ت �لتوظيف وخدمة �ملجتمع
الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  التقى 

جمل�س  ع�شو  حميدان،  علي  حممد  بن  جميل 

يف  وذلك  حطاب،  عبداهلل  عبدالرزاق  النواب، 

مكتبه بالوزارة.

م�شتجدات  ا�شتعرا�س  مت  اللقاء  وخالل 

اخلدمات املتنوعة التي تقدمها الوزارة يف جمايل 

يتعلق  ما  خا�شة  الجتماعية،  والرعاية  العمل 

القطاع  يف  املواطنني  توظيف  وترية  بت�شريع 

ال�شمو  �شاحب  توجيهات  �شوء  على  اخلا�س 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، باإطالق الربنامج الوطني 

وا�شتعدادات  الثانية،  ن�شخته  يف  للتوظيف 

الوزارة لتنفيذه مبا يحقق الأهداف املرجوة منه، 

العالقة،  ذات  اجلهات  مع  التعاون  عرب  وذلك 

من�شاآت  يف  عمل  عن  الباحثني  املواطنني  لإدماج 

اإىل جانب بحث تعزيز العالقة  القطاع اخلا�س، 

يخدم  والت�شريعية مبا  التنفيذية  ال�شلطتني  بني 

يف  امل�شتدامة  التنمية  وم�شروعات  املبادرات 

مملكة البحرين.

النائب  حميدان  اأطلع  ال�شياق،  هذا  ويف 

والتنمية  العمل  وزارة  جهود  على  حطاب 

الربنامج  لإجناح  وا�شتعدادها  الجتماعية 

الذي  الربنامج  اأن  اإىل  لفًتا  للتوظيف،  الوطني 

العهد  ويل  �شمو  من  مبا�شرة  مبتابعة  يحظى 

تعزيز  يف  �شي�شهم  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

النائب  اطالع  مت  كما  التوظيف،  اآليات  وتطوير 

جمالت  تطوير  يف  الوزارة  جهود  على  حطاب 

الرعاية الجتماعية ملختلف الفئات وال�شرائح.

�لدعم يقت�صر على �لبحرينيني �مل�صتوفني للمعايري.. »متكني«: 

ت�صجيل �ملوظف �جلديد ي�صمل من مل مير على توظيفه �أكرث من 6 �أ�صهر

�شارة جنيب:

ميكن  باأنه  »متكني«  العمل  �شندوق  اأفاد 

وزارة  يف  بياناته  ت�شجيل  عمل  عن  للباحث 

التنمية الجتماعية، ويف حال مت تر�شيحه لإحدى 

الوظائف ميكن للموؤ�ش�شة التقدم بطلب الدعم عرب 

بوابة متكني الإلكرتونية. 

عرب  ال�شتف�شارات  على  رٍدّ  يف  ذلك  جاء 

ح�شابهم الر�شمي على موقع التوا�شل الجتماعي 

»الن�شتغرام«. 

هم  التخّرج  بحديثي  املق�شود  اأن  واأو�شح 

الأ�شخا�س الذين مل مي�ِس على تخّرجهم اأكرث من 

12 �شهًرا، اأما الباحثني عن العمل فهم املر�شحني 

امل�شجلني كباحثني يف وزارة التنمية الجتماعية. 

الباحثني  توظيف  املمكن  من  اأنه  اإىل  واأ�شار 

عن عمل غري امل�شجلني يف وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية، ب�شرط اأن يكونوا من حديثي التخّرج 

ومل مي�ِس على تخرجهم اأكرث من 12 �شهًرا. 

ت�شجيل  للموؤ�ش�شة  ميكن  اأنه  اإىل  ولفت 

املوظف اجلديد الذي مل مير على توظيفه اأكرث من 

6 اأ�شهر.

وفيما يتعلق ببع�س احلالت والتي ت�شمل 

اأنه  اأو�شح  امل�شتقيل،  واملوظف  اجلديد  املوظف 

كان  اإذا  احلالت  هذه  مثل  يف  ال�شتفادة  ميكن 

املوظف م�شتوفًيا للمعايري املطلوبة يف الربنامج 

اأو  الوطني للتوظيف �شواء كان حديث التخرج 

باحث عن العمل. 

البحرينيني  على  يقت�شر  الدعم  اأن  واأكد 

من  الربنامج  وا�شرتاطات  ملعايري  امل�شتوفني 

امل�شجلني  عمل  عن  والباحثني  التخّرج  حديثي 

يف الوزارة، كما ميكن خلريجي الثانوية التقدمي 

ا يف حال ا�شتيفاء جميع املتطلبات، وتعترب  اأي�شً

للتقدم  املطلوبة  امل�شتندات  اإحدى  التخّرج  اإفادة 

بالطلب �شمن الربنامج.

برامج  يف  الت�شجيل  باب  فتح  مت  اأنه  يذكر 

للتوظيف  الوطني  الربنامج  �شمن  »متكني« 

 24 املوافق  »الأحد«  الأول  اأم�س  يوم  من  بدًءا 

م�شاحة  لتعزيز  يهدف  والذي  ينايراجلاري، 

التدريب،  ودعم  الأجور  دعم  خالل  من  الدعم 

لفئة  موجه  خا�س  برنامج  طرح  عن  ف�شالً 

حديثي التخرج يقوم على دعم فر�س توظيفهم 

العمل  اأكان  �شواء  املختلفة،  العمل  اأمناط  عرب 

اأو اجلزئي، ودعم تدريبهم  بنظام الدوام الكامل 

على راأ�س العمل؛ متهيًدا لتوظيفهم يف موؤ�ش�شات 

�شامل  تقييم  اإجراء  و�شيتم  اخلا�س.  القطاع 

بعد  التخّرج  حديثي  لتوظيف  متكني  لربنامج 

اأن مي�ّس  اإطالقه، من دون  اأ�شهر من  مرور �شتة 

ثالث  اإىل  متتد  التي  املعتمدة  العقود  مبدة  ذلك 

�شنوات، حيث �شيتم التاأكد من فاعلية الإجراءات 

اأهدافها  يخدم  فيما  حت�شينها  على  والعمل 

مرونة  يف  متكني  ا�شرتاتيجية  مع  وين�شجم 

ال�شتجابة ملتغريات ال�شوق.

ومن املقرر اأن يتم فتح باب تقدمي الطلبات يف 

برنامج دعم املوؤ�ش�شات اعتباًرا من فرباير املقبل، 

والذي ي�شمل حتديثات ت�شهم يف تلبية تطلعات 

فيما  املوظفني  تطوير  فيها  مبا  احلالية  ال�شوق 

يحقق تقدمهم الوظيفي.

 مبا يتنا�صب مع طبيعة �الجتماعات.. »هيئة �ملعلومات«:

تد�صني ن�صخة مطورة من نظام �الجتماع �لتفاعلي �الإلكرتوين 

املعلومات  هيئة  د�شنت 

الن�شخة  الإلكرتونية  واحلكومة 

الجتماع  نظام  من  املطورة 

 eMeeting الإلكرتوين  التفاعلي 

وت�شمنت  كلًيا.  اجلديدة  بحلته 

احللة اجلديد عدد من اخل�شائ�س 

واأداء  لكفاءة  املعززة  وامليزات 

جتربة  على  بناء  وامل�شافة  عمله 

يعد  الذي  للنظام  امل�شتخدمني 

�شمن اأحد اأهم املبادرات احلكومية 

جمال�س  مكنت  التي  التقنية 

التنفيذية  واللجان  الإدارات 

وغري  احلكومية  باجلهات 

احلكومية من عقد اجتماعاتها عرب 

بفاعلية  الذكية  اللوحية  الأجهزة 

مكان  اأي  يف  �شهلة  وبطريقة 

وزمان، ب�شورة تعك�س ال�شيا�شة 

ال�شتغناء  نحو  للتوجه  الرامية 

عن الجتماعات الورقية التقليدية 

ذات  الإلكرتونية  بالجتماعات 

ومبا  والآمنة،  ال�شل�شة  الطبيعة 

يتما�شى مع التوجهات احلكومية.

حممد  اأكد  ال�شدد،  وبهذا 

التنفيذي  الرئي�س  القائد  علي 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

املطورة  الن�شخة  اأن  الإلكرتونية، 

 eMeeting من نظام الجتماعات

منه  الأول  الإ�شدار  اأطلق  الذي 

من  مهًما  عام 2013 ميثل جزًءا 

التي  والتحديث  التطوير  �شل�شلة 

اأداء منظومة  الهيئة لدعم  تتبعها 

ودميومة  احلكومي  العمل 

تقدمي  من  ميكَّن  مبا  ا�شتمراريته 

لكل  املوجهة  الرقمية  اخلدمات 

امل�شتفيدين من الأنظمة واخلدمات 

من  اآنية  ب�شورة  احلكومية 

القطاعني العام واخلا�س، م�شرًيا 

النظام  ميثلها  التي  الأهمية  اإىل 

مرونة  من  به  ميتاز  ما  ظل  يف 

العمل  التكيف مع بيئات  وقابلية 

مبا  تطويره  واإمكانية  املختلفة 

الجتماعات  طبيعة  مع  يتنا�شب 

يف  فاعليته  جانب  اإىل  املختلفة 

واأمتتة  واملوارد  الوقت  توفري 

من  والعديد  املتكررة  العمليات 

اخلدمات امل�شاندة الأخرى.

اخلطوة  هذه  وتاأتي 

الإلكرتوين  للنظام  التطويرية 

من  �شهده  ملا  نتيجة   eMeeting
اإقبال متزايد من قبل امل�شتخدمني 

ومتوافقة  املا�شية،  الفرتة  خالل 

ال�شرتاتيجي  التوجه  مع 

اإىل  النتقال  وهو  للحكومة 

واإحداث  الإلكرتونية  اخلدمات 

حتول حقيقي للم�شتخدمني �شيما 

اإذا ما مت تقدميها بهيئة تطبيقات 

يتاح لهم ا�شتخدامها ب�شورة اآنية 

عرب هواتفهم النقالة طوال الوقت 

يف ظل توافر بيئة اإلكرتونية اآمنة 

وموثوقة حتفظ بياناتهم وت�شمن 

خ�شو�شية امل�شتخدمني.

التحديث  �شمل  ذلك  بجانب 

خا�شية  من  ال�شتفادة 

 ،Microsoft One-Drive
امل�شتخدم  متكن  ب�شورة  وذلك 

عرب  اخلدمات  من  ال�شتفادة  من 

ي�شمح  مبا  ال�شحابية  احلو�شبة 

اأكرب  تخزين  م�شاحة  بتوفري  لهم 

بالجتماعات  اخلا�شة  للملفات 

والو�شول اإليها من اأي مكان على 

اآمنة  وب�شورة  الذكية  اأجهزتهم 

ومتزامنة.

»�لنيابة«: �إحالة متهم المتناعه

عن �الإف�صاح عن بيانات �ملخالطني له

واجلهات  الوزارات  نيابة  رئي�س  قال 

العامة باأن النيابة العامة قد اأحالت متهما 

لمتناعه عن الإف�شاح عن بيانات املخالطني 

كورونا  بفريو�س  اإ�شابته  ثبوت  عقب  له، 

امل�شتجد. 

اأمرت بتقدمي  العامة قد  النيابة  وكانت 

لديها  ثبت  بعدما  عاجلة  ملحاكمة  املتهم 

تزويد  برف�شه  القانون  لأحكام  خمالفته 

املخالطني  باأ�شماء  الطبي  الفريق  اأع�شاء 

اإ�شابته بفريو�س  ثبوت  الرغم من  له على 

مع  التعاون  رف�س  كما  امل�شتجد،  كورونا 

اأخ�شائيي  من  الق�شائي  ال�شبط  ماأموري 

لأحكام  بذلك  خمالفا  العامة،  ال�شحة 

اإجراءات  تنفيذ  عن  بالمتناع  القانون 

ال�شارية  الأمرا�س  من  والعالج  الوقاية 

من  للحد  ال�شحة  وزارة  عن  ال�شادرة 

الوباء.

احرتام  بالكافة  العامة  النيابة  واأهابت 

عن  ال�شادرة  والقرارات  القانون  اأحكام 

التدابري  كافة  واتباع  ال�شحة،  وزارة 

من  للحد  الحرتازية  والإجراءات  الوقائية 

وعدم  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  انت�شار 

اإخفاء الإ�شابة اأو المتناع عن الإف�شاح عن 

اجلهات  مع  والتعاون  املخالطني،  بيانات 

على  حر�شا  املخالطني،  اآثر  بتتبع  املعنية 

�شحة و�شالمة اجلميع باململكة.

»�جلر�ئم �القت�صادية«: �لقب�ض على

 10 �آ�صيويني قامو� بعمليات ن�صب و�حتيال

ملكافحة  العامة  الإدارة  عام  مدير  �شرح 

باأن  والإلكرتوين  القت�شادي  والأمن  الف�شاد 

اإدارة مكافحة اجلرائم القت�شادية متكنت من 

بعمليات  قاموا  اآ�شيويني،   10 على  القب�س 

باملجني  الت�شال  خالل  من  واحتيال  ن�شب 

البنكية  ح�شاباتهم  على  وال�شتيالء  عليهم 

يف  منوًها  البالد،  خارج  اإىل  املبالغ  وحتويل 

والتن�شيق  التعاون  مببا�شرة  ذاته  الوقت 

والإنرتبول  الدولية  ال�شوؤون  اإدارة  عرب 

للتعميم على مطلوبني اآخرين خارج البحرين 

وتقدميهم للعدالة.

واأو�شح اأن الإدارة وفور تلقيها عدًدا من 

فريق  بت�شكيل  قامت  ال�شلة،  ذات  البالغات 

خمت�س واتخاذ ما يلزم حيال هذه البالغات 

مع  التن�شيق  اإىل  لفًتا  ممكن،  وقت  باأ�شرع 

�شمن  اململكة  يف  املعنية  اجلهات  من  عدد 

والحتيال  الن�شب  جرائم  مكافحة  جهود 

وانتحال  الهاتفية  الت�شالت  عرب  تتم  التي 

ال�شخ�شية بهدف �شرقة احل�شابات البنكية، 

معرًبا عن �شكره لتلك اجلهات على تعاونها 

الإدارة  عام  مدير  واأهاب  ال�شاأن.  هذا  يف 

القت�شادي  والأمن  الف�شاد  ملكافحة  العامة 

عدم  واملقيمني،  باملواطنني  والإلكرتوين، 

الهاتفية،  الت�شالت  هذه  مع  التجاوب 

عمالئها  من  تطلب  ل  البنوك  اأن  مو�شًحا 

الهاتف  عرب  م�شرفية  اأو  �شخ�شية  بيانات 

التعر�س  حالة  ويف  اأخرى،  و�شيلة  اأي  اأو 

فوًرا  الت�شال  يجب  الحتيال،  اأو  للن�شب 

لإيقاف  معه  التعامل  يتم  الذي  بالبنك 

مكافحة  اإدارة  لدى  بالغ  وتقدمي  احل�شاب 

اجلرائم القت�شادية عرب الت�شال على اخلط 

ال�شاخن 992، لتخاذ الإجراء الالزم حياله.

يف �إطار تطبيق �أحكام قانون �لقيمة �مل�صافة.. �لنائب �لعام:

��صتحدث وحدة متخ�ص�صة يف جر�ئم �لتهرب �ل�صريبي

باإن�شاء  قراراً  اليوم  العام  النائب  اأ�شدر 

جرائم  )وحدة  مب�شمى  متخ�ش�شة  وحدة 

اجلرائم  بنيابة  ملحقة  ال�شريبي(  التهرب 

املالية وغ�شل الأموال، لتخت�س بالتحقيق يف 

�شريبة  قانون  يف  عليها  املن�شو�س  اجلرائم 

القيمة امل�شافة رقم )48( ل�شنة 2018.

نايف  امل�شت�شار  �شرح  ال�شدد  هذا  ويف 

لنيابة اجلرائم  العام  املحامي  يو�شف حممود 

املالية وغ�شل الأموال باأن اإن�شاء هذه الوحدة 

�شاأن  يف  التنفيذية  لالإجراءات  تعزيزاً  جاء 

من  يقع  ما  ملواجهة  القانون  اأحكام  تطبيق 

خالل  من  وذلك  ال�شريبي  التهرب  حالت 

اإيجاد التخ�ش�س الدقيق يف مثل هذه النوعية 

فيما  التحقيق  اإجناز  و�شرعة  اجلرائم  من 

هذا  اأحكام  مبخالفة  تتعلق  بالغات  من  يرد 

القانون  اأوجبه  ما  مع  ات�شاقاً  وذلك  القانون، 

من نظر تلك الق�شايا املحالة اإىل املحاكم على 

وجه ال�شتعجال.

العام  النائب  وجه  فقد  لذلك  وحتقيقاً 

البالغات  ا�شتيفاء  من  التثبت  �شرورة  اإىل 

واإىل  بالقانون  املحددة  القانونية  للمتطلبات 

ي�شدر  ما  ومتابعة  التحقيقات  اإجناز  �شرعة 

من اأحكام يف ق�شايا التهرب ال�شريبي.

باأنه نظًرا خلطورة تلك اجلرائم  واأ�شاف 

من  ال�شريبي  التهرب  حالت  امل�شرع  عد  فقد 

عقوبة  عنها  وقرر  بال�شرف  املخلة  اجلنايات 

ال�شجن ملدة ت�شل اإىل خم�س �شنوات ف�شالً عن 

غرامة ل تقل عن مثل قيمة ال�شريبة امل�شتحقة 

القانون  اأجاز  فيما  اأمثالها،  ثالث  اإىل  وت�شل 

الت�شالح يف تلك اجلرائم بعد �شداد الغرامات 

املقررة قانوناً.

النائب العام

يتم �لعمل بها �عتباًر� من 31 يناير.. »�ل�صياحة«: 

�صو�بط تنظيمية الإقامة �لفعاليات و�ملنا�صبات �خلا�صة

لل�شياحة  البحرين  هيئة  �شددت 

الفعاليات  اإقامة  اأن  على  واملعار�س 

واملنا�شبات اخلا�شة ينبغي اأن تتوافق مع 

با�شتئناف  املتعلقة  احلكومية  الإجراءات 

ال�شوابط  وفق  التجارية  الأن�شطة 

وال�شرتاطات ال�شحية التي ي�شدر ب�شاأنها 

هذا  يف  منوهًة  ال�شحة،  وزارة  من  قرار 

الإطار باجلهود الوطنية الكبرية التي بذلت 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد 

خالل  من  اجلهود  تلك  دعم  واأهمية   ،)19

والحرتازية  الوقائية  بالإجراءات  اللتزام 

وعدم التهاون بها.

اإقامة  ولتنظيم  اأنه  الهيئة  واأكدت 

مت  فقد  اخلا�شة،  واملنا�شبات  الفعاليات 

التن�شيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة 

كوزارة ال�شحة ووزارة ال�شناعة والتجارة 

لل�شماح  الداخلية  ووزارة  وال�شياحة 

اخلا�شة  واملنا�شبات  الفعاليات  با�شتئناف 

واجبة  �شحية  وا�شرتاطات  �شوابط  وفق 

التجارية،  املن�شاآت  جميع  على  التطبيق 

من خالل التمهيد لإ�شدار قرارات تنظيمية 

ن�شرها  �شيتم  والتي  املو�شوع  بهذا  تتعلق 

يوم اخلمي�س املقبل يف اجلريدة الر�شمية، 

 31 من  اعتباراً  بها  العمل  يتم  اأن  على 

تطبيقها  اجراءات  واأن  كما   ،2021 يناير 

�شتخ�شع للتقييم امل�شتمر.

من  عدداً  ال�شوابط  تلك  و�شتت�شمن 

للفعاليات  بالن�شبة  ال�شحية  ال�شرتاطات 

�شخ�شاً   30 تتجاوز  ل  التي  واملنا�شبات 

املغلقة،  اأو  املفتوحة  الأماكن  يف  �شواء 

واأخرى تتعلق بالفعاليات واملنا�شبات التي 

والتي  املدعوون فيها 30 �شخ�شاً  يتجاوز 

لكل  منفردة  ب�شورة  لها  الرتخي�س  يتعني 

لل�شياحة  البحرين  هيئة  قبل  من  منا�شبة 

واملعار�س عرب خدمة الرتخي�س للفعاليات 

تد�شينها  �شيتم  التي  اخلا�شة  واملنا�شبات 

موقع  على   2021 يناير   31 من  اعتباراً 

www. هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س

الأق�شى  احلد  يزيد  ل  اأن  على   ،btea.bh
 150 عن  لها  الرتخي�س  يتم  فعالية  لأي 

�شخ�شاً. 

�شمن  من  اأنه  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 

التي  واملنا�شبات  للفعاليات  ال�شرتاطات 

ا فاإنه  يكون فيها احل�شور اأكرث من 30 �شخ�شً

اإقامة  فرتة  تواجد ممر�س طوال  ي�شتوجب 

الفعالية اأو املنا�شبة، اإىل جانب اإجراء فح�س 

م�شبق لكورونا واإح�شار �شهادة الختبار من 

قبل احل�شور بحيث ل تتعدى 48 �شاعة.

اأن  على  تاأكيدها  الهيئة  واختتمت 

اجلهود احلكومية ما�شية يف �شبيل احلفاظ 

ل�شتئناف  واملقيمني  املواطنني  �شحة  على 

احلياة الطبيعية ب�شكل تدريجي ومبا يكفل 

التي  اجلهود  على  احلفاظ  الوقت  ذات  يف 

بذلت طيلة الفرتة املا�شية ومراعاة جميع 

لتحقيق  الالزمة  والجراءات  الحتياطات 

هذه الغاية.
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»النيابة«: إحالة متهم 
 للمحاكمة رفض اإلفصاح
 عن بيانات المخالطين له

 ق��ال رئيس نيابة الوزارات والجه��ات العامة أن النيابة قد أحالت 
متهم��ًا المتناعه عن اإلفصاح عن بيان��ات المخالطين له، عقب 
ثبوت إصابته بفيروس كورون��ا. وكانت النيابة العامة قد أمرت 
بتقدي��م المتهم لمحاكم��ة عاجلة بعدما ثب��ت لديها مخالفته 
ألح��كام القان��ون برفضه تزوي��د أعضاء الفريق الطبي بأس��ماء 
المخالطين ل��ه على الرغم من ثبوت إصابت��ه بفيروس كورونا، 
كما رفض التعاون م��ع مأموري الضبط القضائي من أخصائيي 
الصحة العامة؛ مخالفًا بذلك ألحكام القانون باالمتناع عن تنفيذ 
إجراءات الوقاية والعالج من األمراض السارية الصادرة عن وزارة 
الصح��ة للحد من الوباء. وأهاب��ت النيابة العامة بالجميع احترام 
أح��كام القانون والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة، واتباع كافة 
التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية للحد من انتش��ار فيروس 
كورون��ا؛ وعدم إخفاء اإلصابة أو االمتناع عن اإلفصاح عن بيانات 
المخالطين، والتعاون مع الجهات المعنية بتتبع آثر المخالطين، 

حرصًا على صحة وسالمة الجميع بالمملكة.

 القبض على 10 آسيويين 
قاموا بعمليات نصب واستيالء 

على الحسابات البنكية
أك��د مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة لمكافح��ة الفس��اد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني أن إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية 
تمكنت من القبض على 10 آس��يويين قاموا بعمليات نصب 
واحتي��ال من خالل االتصال بالمجني عليهم واالس��تيالء على 
حساباتهم البنكية وتحويل المبالغ إلى خارج البالد، منوهًا في 
الوقت ذاته إلى مباشرة التعاون والتنسيق عبر إدارة الشؤون 
الدولي��ة واإلنترب��ول للتعميم عل��ى مطلوبي��ن آخرين خارج 
البحري��ن وتقديمهم للعدالة. وأوض��ح أن اإلدارة فور تلقيها 
عددًا من البالغات ذات الصلة، قامت بتش��كيل فريق مختص 

واتخاذ ما يلزم حيال هذه البالغات بأسرع وقت ممكن.
ولفت إلى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية في المملكة 
ضم��ن جهود مكافح��ة جرائم النص��ب واالحتي��ال التي تتم 
عبر االتص��االت الهاتفية وانتحال الش��خصية بهدف س��رقة 
الحس��ابات البنكي��ة، معرب��ًا عن ش��كره لتلك الجه��ات على 

تعاونها في هذا الشأن.
وأه��اب مدير ع��ام اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني بالمواطنين والمقيمين عدم التجاوب 
مع هذه االتصاالت الهاتفية، موضحًا أن البنوك ال تطلب من 
عمالئها بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو أي وسيلة 
أخ��رى، وفي حالة التعرض للنص��ب أو االحتيال يجب االتصال 
فورًا بالبنك الذي يتم التعامل معه إليقاف الحس��اب وتقديم 
بالغ لدى إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية عبر االتصال على 

الخط الساخن 992، التخاذ اإلجراء الالزم حياله.

 صيادون بحرينيون: السلطات القطرية 
تتعمد مضايقتنا واستهداف أرواحنا

أكد صيادون بحرينيون تعرضوا لالس��تفزازات من قبل خفر الس��واحل القطري، 
أن السلطات القطرية تتعمد مضايقتهم في أرزاقهم واستهداف أراوحهم دون 
مبرر. وأضافوا في لقاء بثه تلفزيون البحرين، أنهم تعرضوا النتهاكات خطيرة 
من قبل دوريات خفر الس��واحل القطرية في عرض البحر معرضين بوانيش��هم 
للخطر، مبينين في الوقت ذاته أنه يتم مصادرة البوانيش واقتيادهم إلى السجن 

دون محاكمات.
ويسرد أحد المتضررين معاناته من التصرفات القطرية قائاًل: »تعرضت لموقف 
في عرض البحر، بعد أن قام خفر السواحل القطرية بمالحقتي واالصطدام بالبانوش 
في المياه اإلقليمية للبحرين، األمر الذي عرضه للكسر واإلتالف ليسقط أحدهم 
منه فأخرجوه واقتادوه إلى قطر«، مبينًا »أنهم كانوا يتعمدون إغراق المركب«. 
ويضي��ف قائ��اًل: »بعد أن أوقفونا طلبوا منا أن نتبعهم رغ��م أننا كنا في المياه 

اإلقليمية للبحرين لكنه��م ادعوا أنهم في المياه اإلقليمية لقطر، ولكن مركبنا 
كان بطيئا مقارن��ة بمركبهم، ما اضطرهم للعودة إلين��ا مجددًا وتعمد ضرب 

المركب حتى أحدثوا به تلفيات«.
وتاب��ع قائاًل: »في هذه األثناء انقلب المرك��ب فوقع أحد البحارة في البحر ومن 
ثم تّم اصطحابه إلى قطر وأصدروا حكمًا علي بدفع 25 ألف ريال قطري«، مبينًا 
أن��ه »عل��ى الرغم من توكيلنا مح��اٍم إال أن كلمته لم تكن مس��موعة، فأخذوا 
البح��ار وأودعوه 6 أش��هر في الس��جن مع أنه كان يعاني م��ن إصابات وبعد 6 

أشهر سلمونا إياه«. 
فيما قال متضرر آخر، إن مركبنا كان محماًل ب�250 »قرقور« جميعها كانت مليئة 
باألسماك التي تم رميها، وتمت محاكمتنا وقضوا بتغريمنا 6200 دينار، وبعد 

دفع المبلغ قاموا بتوقيف المركب أيضًا.

 شقيق المواطن المغدور حيان: 
أخي توفي قتاًل في قطر وليس غرقًا

قال ش��قيق المواط��ن المغدور محم��د حيان الذي 
تع��رض للقتل م��ن قب��ل دوريات خفر الس��واحل 
القطري��ة إنه خرج في رحلة بحث عن ش��قيقة على 

السواحل القطرية حتى تم العثور على جثته.
وأكد في لقاء بثه تلفزيون البحرين »أن السلطات 
ف��ي الدوح��ة حاولت تزيي��ف الحادث��ة وادعت أنه 
تع��رض للغ��رق«، مبين��ًا أن عددًا من األش��خاص 
أكدوا أن ش��قيقي لم يعد من البحر حتى اآلن منذ 

خروجه صباحًا. وأضاف: »توجهت بعدها إلى قطر 
لبدء رحلة البحث عن ش��قيقي وعند وصولي لمطار 
الدوح��ة أكدوا أنه يمكن العث��ور عليه في منطقة 
الروي��س وتوجهت إل��ى هناك ولم أج��ده وبعدها 
توجه��ت إلى منطقة الخور، فتفاجأنا بوجود بحارة 
بحرينيي��ن ف��ي حالة يرث��ى لها بع��د أن تعرضوا 

للضرب المبرح باألحذية«.
 وأض��اف قائ��اًل: »مكثت ف��ي قطر 5 أي��ام بمنزل 

أحد األش��قاء القطريي��ن مت��زوج ببحرينية، وكنت 
أبحث عن ش��قيقي في منطقة الرويس يوميًا دون 
ج��دوى«، حيث اتض��ح لنا الحقًا أن��ه توفي وكانت 
حجته��م أنه توفي غرقًا ول��م أجد لديهم أي جواب 

آخر.
 وأوضح أن شقيقه لم يكن مجرمًا، بل خرج من أجل 
البحث عن الرزق ألبنائه في العام 2009، خصوصًا 

وأن زوجته وطفلتاه كنَّ ينتظرن عودته.

»المرور«: شركات التأمين تباشر الحوادث يوليو 
 المقبل.. وحملة توعوية للتعريف بالمشروع

ق��ال مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة للم��رور العمي��د 
الش��يخ عبدالرحمن ب��ن عبدالوه��اب آل خليفة إن 
وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة وّجه إلى ض��رورة إطالق حمل��ة توعوية 
لتعريف سائقي المركبات باإلجراءات التي يتطلبها 
مشروع تولي شركات التأمين مباشرة الحوادث، في 
إطار العمل على تس��هيل إجراءات مباشرة الحوادث 
المرورية وس��رعة تخليص متطلباتها مع ش��ركات 
التأمين م��ن خالل تنفيذ بنود عق��د التأمين، دون 
تدخ��ل م��ن اإلدارة العام��ة للم��رور، وبم��ا ال يخل 
باإلجراءات القانونية في شأن أي مخالفات جسيمة 
ترتبط بهذه الحوادث وتس��تدعي تدخاًل من جانب 
اإلدارة العام��ة للم��رور، معرب��ًا ع��ن ثقت��ه بوعي 
وثقافة س��ائقي المركب��ات والتزامه��م باألنظمة 
والقوانين.يأتي ذلك تزامنًا مع إصدار وزير الداخلية 
ق��رارًا بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عق��د التأمين في 

وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات 
التأمي��ن المختصة، والمق��رر أن يب��دأ تنفيذه 21 
يوليو 2021، اس��تنادًا لموافقة مجل��س الوزراء في 
اجتماعه بتاريخ 28 ديسمبر 2020 برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، على مذكرة وزير 
الداخلية بش��أن مش��روع قرار بتنظيم إعهاد مهمة 
مباش��رة الحوادث المرورية البس��يطة إلى شركات 
التأمين، بما يع��زز من الجهود القائمة لتحس��ين 
اإلجراءات وانسيابية العمل.وأكد الشيخ عبدالرحمن 
حرص وزير الداخلية على تبني المشاريع والمبادرات 
التي تس��هم ف��ي الحفاظ على أمن وس��المة كافة 
مس��تخدمي الطري��ق وتقدي��م أفض��ل الخدم��ات، 
منوه��ًا إل��ى أنه ف��ي ه��ذا اإلطار، ج��اء ق��رار وزير 
الداخلية، الذي يت��م بمقتضاه تنظيم إعهاد تنفيذ 
بنود عق��د التأمين في وقائع التلفي��ات المتصالح 

عليها إلى ممثلي ش��ركات التأمين المختصة دون 
الرج��وع إل��ى اإلدارة العامة للم��رور، وذلك لتحديد 
المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
وأض��اف: »تلت��زم ش��ركات التأمي��ن المختصة في 
بوض��ع آلي��ة توافق عليه��ا اإلدارة العام��ة للمرور، 
وينبغ��ي على أط��راف الحادث إخ��راج المركبات من 
الطري��ق إذا كانت تعيق أو تعط��ل حركة المرور أو 
تعرضها للخطر، لحين نقلها أو تسييرها إلى شركة 
التأمي��ن المختصة، م��ا لم يكن ع��دم القدرة على 
تحريكها أو إخراجها من الطريق راجعًا لس��بب خارج 
ع��ن إرادتهم، ويج��وز لهم تصوير الح��ادث ألعمال 
تقييم األضرار من قبل ش��ركة التأمين المختصة«. 
وأوضح أن المشروع س��يكون له انعكاسات إيجابية 
واسعة على مستويات الحركة المرورية وانسيابها، 
فضاًل عن كونه يس��هم في سرعة تقديم الخدمات 

وجودتها. 

 إلغاء مناصب ثالثة وكالء مساعدين وإدارتين 
واستحـداث منصـب وكيـل مساعـد بـ»الصحـة«

واف��ق مجلس الوزراء على إع��ادة هيكلة وزارة 
الصحة بإلغاء مناصب ثالثة وكالء مساعدين 
وإدارتي��ن واس��تحداث منصب وكيل مس��اعد 
ودم��ج إدارتي��ن، وذل��ك الس��تكمال مراح��ل 
إطالق مشروع التس��يير الذاتي للمستشفيات 
الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األولية بما 

يسهم في تطوير الخدمات الصحية.
كما أقر المجلس خالل جلس��ته أمس برئاسة 
س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مب��ارك آل خليفة 
نائ��ب رئيس المجل��س االجتم��اع االعتيادي 
األسبوعي إعادة هيكلة كلية البحرين التقنية 
»بوليتكنك البحرين« بتغيير مس��مى منصب 
نائب رئي��س تنفيذي ودم��ج إدارتين وتغيير 

تبعية إدارة.
ورفع مجلس الوزراء أصدق التهاني إلى حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المفدى بمناس��بة منح 
جاللته وس��ام االس��تحقاق بدرجة قائد أعلى 
م��ن رئي��س الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة 
التقدي��ر  حج��م  يعك��س  وال��ذي  الس��ابق 
لإلسهامات الملكية السامية في تعزيز األمن 
واالستقرار العالميين، كما يؤكد على االعتزاز 
البالغ بجهود جاللة العاهل المفدى عبر عقوٍد 
من الزم��ن في دع��م التعاون االس��تراتيجي 

البحريني – األمريكي.
 وأك��د مجلس الوزراء بمناس��بة اليوم الدولي 
للتعلي��م أن الحكوم��ة تولي اهتمام��ًا بالغًا 
بتطوي��ر قط��اع التعليم وتح��رص أن تكون 
مخرجات��ه رافدًا أساس��يًا للمس��يرة التنموية 
الش��املة بقيادة حضرة صاحب الجاللة عاهل 

البالد المفدى.
كما استنكر المجلس محاوالت مليشيا الحوثي 
اإلرهابية استهداف مناطق مدنية في الرياض 
بالسعودية، مؤكدًا وقوف البحرين إلى جانب 
المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه 
من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسالمة 

مواطنيها.
 بعدها أدان مجلس الوزراء التفجير االنتحاري 
الم��زدوج ال��ذي وق��ع بالعاصم��ة العراقي��ة 
بغ��داد، معربًا عن أص��دق تعازيه لجمهورية 
العراق الش��قيقة رئيس��ًا وحكومة وشعبًا في 
ضحايا ه��ذا التفجير اإلرهاب��ي وعن تمنياته 

للمصابين بسرعة الشفاء.

 ثم نظر المجلس ف��ي الموضوعات المدرجة 
على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية بش��أن تحديد ش��كل الشركات 
التي يجوز لألندية اتخاذها والقواعد المنظمة 
لعملها وآلية الرقابة عليها وشروط الترخيص 

بتملك األسهم والحصص باألندية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية بش��أن تس��مية وزي��ر ش��ؤون 
الكهرباء والماء ليكون الوزير المس��ؤول أمام 
الس��لطة التشريعية بمجلس��يها عن مجلس 

الموارد المائية.
3. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون المالية 

واالقتصادية والتوازن المالي بشأن انضمام 
عدد م��ن الجهات الحكومي��ة لمركز البحرين 
للمعلوم��ات االئتماني��ة، وتوصي��ة اللجن��ة 
بع��د األخذ بمرئيات مجل��س النواب باقتصار 
انضمام الجه��ات الحكومي��ة للمركز إلى 10 
جهات بداًل من 18 جهة وعلى أن يخضع ذلك 

لمرحلة تجريبية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة من 

مجلس النواب.
ثانيًا: استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية بش��أن تعديل قانون الصحافة 

والطباعة والنشر.

 تحديد شكل الشركات 
التي يجوز لألندية اتخاذها وآلية الرقابة عليها

 إعادة هيكلة »بوليتكنك البحرين« 
بتغيير مسمى منصب نائب رئيس تنفيذي

وزير الكهرباء والماء المسؤول أمام السلطة 
التشريعية عن مجلس الموارد المائية

استكمال مراحل إطالق التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية.. مجلس الوزراء:
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األنصاري لـ                  : جلسة استثنائية للنواب الخميس
حسن الستري «

أكد رئي��س لجنة الخدمات النيابي��ة أحمد األنصاري، توج��ه مجلس النواب 
لعقد جلسة اس��تثنائية الخميس القادم، لتمرير المواضيع المتكدسة لدى 

هيئة المكتب.
وقال ل�»الوط��ن«: »يوجد لدى هيئة المكتب 170 مقترح برغبة من لجنتي 
الخدم��ات والمرافق العامة والبيئة فق��ط، فضال عن المقترحات المرفوعة 

م��ن اللجان األخرى، إضافة إلى كم كبير من األس��ئلة الت��ي يريد مقدموها 
إدراجها بالجلسات لمناقش��ة الوزراء في أجوبتهم، لذلك ارتأينا عقد جلسة 

استثنائية الخميس المقبل لتمرير هذه المواضيع«.
وتاب��ع األنصاري: »الحظ الجميع كثرة االقتراحات برغبة بصفة مس��تعجلة 
في جلسات المجلس، وكثير منها ال يحمل صفة استعجال، والسبب المباشر 
ه��و أن تخوف النائ��ب من عدم وجود فرصة لمناقش��ة مقترح��ه إذا قدمه 

بطريقة اعتيادية، لذلك يلجأ إلى تقديمه بصفة االستعجال«.

55 سنة الحد األدنى واالعتيادي 60.. واالختياري 65

 الحكومة تحيل لـ»النواب« 
إصالحات »التقاعد« المستعجلة

ياسمينا صالح «

أحالت الحكوم��ة لمجلس النواب 
يتضمن��ان  قان��ون  مش��روعي 
المس��تعجل����ة  االصالح�������ات 

للصناديق التقاعدية.
وطبقًا للمشروعين، بشأن تنظيم 
التقاع��د  ومكاف��أت  معاش��ات 
والقط��اع  الحكوم��ة  لموظف��ي 
الخ��اص، فإن��ه تم اعتبار س��ن 
الستين عامًا للتقاعد االعتيادي، 
ومد س��ن التقاعد االختياري إلى 
65 عامًا، واعتبار س��ن 55  عامًا 

حدًا أدنى للتقاعد.
تخفيض  المشروعان،  ويتضمن 
المعاش المع��دل بواقع 6% عن 
كل س��نة م��ن س��نوات التقاعد 
قبل بلوغ سن التقاعد االعتيادي 
بس��تين عامًا، وتسوية المعاش 

عل��ى متوس��ط رات��ب الخم��س 
س��نوات األخي��رة قب��ل التقاعد، 
وزي��ادة نس��ب���ة االش��تراك��ات 

التأمينية 1%  على المشتركي��ن، 
الخدم����ات  س��ن�����وات  وإلغ��اء 

االعتبارية.

وم��ن المفت��رض أن تطيل هذه 
اإلصالح�����ات عم�����ر الصناديق 

االعتيادي حتى عام 2086.

اإلصالحات المستعجلة

تخفيض المعاش المعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد األعتيادي1

اعتبار سن التقاعد االعتيادي 60 سنة واالختياري 65 سنه 2

تسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات األخيرة قبل التقاعد3

زيادة نسبة االشتراكات التأمينية 1% على المشتركين4

وضع حد ادنى لسن التقاعد عند سن 55 عامًا5

إلغاء سنوات الخدمات االعتبارية6

 »تشريعية النواب« تناقش إنشاء هيئة
 عامة لرقابة وتطوير األداء الحكومي

عق��دت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية 
بمجلس النواب، برئاس��ة النائب فاضل السواد، 

أمس، عبر تقنية االتصال المرئي.
وخ��الل االجتماع، اطلعت اللجنة على المرس��وم 
بقان��ون رقم )31( لس��نة 2020 بتعديل بعض 
أح��كام القان��ون رقم )3( لس��نة 2005 بش��أن 
التعلي��م العال��ي، وارت��أت اللجن��ة دس��تورية 

المرسوم بقانون.
وناقش��ت اللجن��ة مش��روع قانون بش��أن حظر 
استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكترولوجية 
)البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة، 
المرافق للمرسوم رقم )73( لسنة 2020، وقررت 

اللجنة دستورية المشروع بقانون.
وناقش��ت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض 
أح��كام قانون إعادة التنظي��م واإلفالس الصادر 
بالقانون رقم )22( لس��نة 2018، وارتأت اللجنة 

دستورية المشروع بقانون.
وعل��ى صعيد متصل، ناقش��ت اللجن��ة في ذات 
االجتماع، االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض 
أحكام قانون تنظيم المباني الصادر المرس��وم 
بقان��ون رق��م )13( لس��نة 1977 وتعديالت��ه، 

وقررت اللجنة دستورية االقتراح بقانون.
كما وناقش��ت اللجنة ف��ي اجتماعه��ا، االقتراح 
بقان��ون بتعدي��ل المادة )143( من المرس��وم 
بقانون رقم )54( لس��نة 2020 بش��أن الالئحة 
الداخلي��ة لمجلس النواب، حي��ث اطلعت اللجنة 
على إحصائية بعدد األس��ئلة منذ الفصل األول 
إلى دور االنعقاد الثاني من الفصل التش��ريعي 
الخامس، وقررت اللجنة تأجيل البت في االقتراح 

لالجتماع القادم، لمزيد من الدراسة.
وناقشت اللجنة، االقتراح بقانون بشأن التطوع 
لخدمة القطاع المدني، حيث تم عرض مرئيات 
دي��وان الخدم��ة المدنية، وق��ررت اللجنة دعوة 

مقدمي االقتراح لالطالع على مرئياتهم.
 ثم ناقشت اللجنة، االقتراح بقانون بشأن إضافة 
فقرة ثانية للمادة )176( من قانون المرافعات 
المدني��ة والتجارية الصادر بالمرس��وم بقانون 
رق��م )12( لس��نة 1971، حي��ث اطلع��ت اللجنة 
على مرئيات وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف، وقررت اللجنة تأجيل البت في االقتراح 

لالجتماع القادم، لمزيد من الدراسة.
م��ن جانب آخ��ر، بحث��ت اللجنة ف��ي اجتماعها، 
االقتراح بقانون بش��أن إنش��اء الهيئ��ة العامة 
»األجه��زة  الحكوم��ي  األداء  وتطوي��ر  لرقاب��ة 
العام��ة«، حيث تم االطالع عل��ى مرئيات ديوان 
الخدم��ة المدني��ة، ودي��وان الرقاب��ة المالي��ة 

واإلدارية، وارتأت اللجنة تأجيل الموضوع.
 كما ناقش��ت اللجنة، االقت��راح بقانون بتعديل 

بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )54( لسنة 
2002 بش��أن الالئحة الداخلية لمجلس النواب، 
وق��ررت اللجنة تأجي��ل البت في االقت��راح لمدة 

اسبوعين، لمزيد من الدراسة.
وناقش��ت االقت��راح بقانون بش��أن من��ح عالوة 
طبيع��ة عم��ل للمستش����اري���ن القانونيي����ن 
البحرينيي��ن ف��ي الجه��ات الحكومية، مس��اواة 
بنظرائهم في هيئة التش��ريع واإلفتاء القانوني 
وجه��از قضاي��ا الدولة، وت��م ع��رض رأي لجنة 
الش��ؤون المالية واالقتصادية، وق��ررت اللجنة 
طلب لقاء ديوان الخدم��ة المدنية لالطالع على 

مرئياته.
 ثم ناقش��ت اللجنة، االقتراح برغبة بشأن إلزام 
الحكومة للوزراء والوكالء والوكالء المس��اعدين 
والمدراء المختصين بتقديم الخدمات باستقبال 
المواطني��ن ش��خصيًا أو عب��ر تقني��ة االتص��ال 
المرئ��ي م��رة واحدة في األس��بوع عل��ى األقل، 
حيث تم عرض مرئيات ديوان الخدمة المدنية، 

وقررت اللجنة طلب مرئيات الجهات المعنية.

السيسي: تشديد الرقابة على برك السباحة
الخارجي��ة  الش��ؤون  لجن��ة  عق��دت 
والدف��اع واألمن الوطن��ي  أمس عبر 
تقني��ة االتص��ال المرئ��ي، برئاس��ة 

النائب محمد السيسي.
وخالل االجتماع تمت مناقشة االقتراح 
برغبة بشأن قيام الجهات المختصة 
بتش��ديد الرقابة على برك السباحة، 
م��ع التأكد من وج��ود منقذ في تلك 
الب��رك، حي��ث اطلع��ت اللجن��ة على 
مرئي��ات عدد من الجه��ات المعنية، 
بع��ض  مخاطب��ة  اللجن��ة  وق��ررت 
المؤسس��ات المختصة والعاملة في 

مجال اإلنقاذ واإلسعافات األولية.

 »خارجية وخدمات النواب« 
تناقشان تشديد الرقابة على الدراجات النارية

عق��دت لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع واألمن 
الن��واب،  بمجل��س  الخدم��ات  ولجن��ة  الوطن��ي، 
اجتماعهم��ا المش��ترك األول، ف��ي دور االنعقاد 
الس��نوي العادي الثالث، أمس عبر تقنية االتصال 
المرئي، برئاسة النائب محمد السيسي، وبحضور 

النائ��ب أحمد األنص��اري رئيس لجن��ة الخدمات، 
والنواب أعضاء اللجنتين.

وخ��الل االجتم��اع ت��م مناقش��ة االقت��راح برغبة 
بتشديد الرقابة على الدراجات النارية المخصصة 
لتوصي��ل طلبات المطاعم م��ن الناحية المرورية 

والصحية، حيث تم عرض مرئيات وزارة الداخلية، 
ومرئيات وزارة الصحة.

وتق��رر تأجيل النظر في المقت��رح الجتماع قادم، 
بعد إجراء بعض التعدي��الت عليه بالتوافق بين 

اللجنتين.

أدراج النواب

التشريعيةاللجنة:

مشروع قانون مكافحة الفساد االسم:

13 يناير 2019تاريخ اإلحالة:

10مراتالتمديدات:

المدة المستغرقة:

أصل المشروع:
اقتراح قانون مقدم من مجلس النواب

ملقوف

جلسـة  النـواب  مايسون  ليش 
ــة لــمــنــاقــشــة مــشــاريــع  ــاص خ
ـــيـــن الـــعـــالـــقـــة بـــدل  ـــقـــوان ال
مافيها  مقترحات   مايناقشون 

إلزام للحكومة؟.

24 شهرًا

اللجنة تبحث إلزام الوزراء والوكالء باستقبال المواطنين شخصيًا 

170 مقترح برغبة من »الخدمات والمرافق« في »هيئة المكتب«

 »أمانة النواب« تصدر 
»دليل المنظمات الدولية 

واالتحادات البرلمانية«

أص��درت األمانة العامة لمجلس الن��واب مطبوعتها اإللكترونية 
واالتح��ادات  الدولي��ة  المنظم��ات  »دلي��ل  بعن��وان  الجدي��دة 
والجمعيات والمؤسس��ات البرلمانية«، وذلك تنفيذًا لتوجيهات 
رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زينل، لنش��ر الثقاف��ة البرلمانية، 
وزيادة الوعي النيابي لل��رأي العام حول أعمال المجلس، في ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
ويأتي اإلصدار ضمن سلس��لة من اإلصدارات والمطبوعات التي 
تعكف عليها األمانة العامة، حيث تم إصدار النسخة اإللكترونية 
من الدليل، والتي تنقسم إلى فصلين: ويستعرض الفصل األول 
أهم المنظمات الدولية؛ فيقدم معلومات موجزة عن كل منظمة 
منها؛ من حيث تاريخ تأسيس��ها، وموق��ع مقرها الرئيس، وعدد 
أعضائه��ا، وأهدافه��ا، وأجهزتها الرئيس��ة، مع التركيز بش��كل 

خاص على منظومة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.
أما الفصل الثاني، يستعرض عددًا من أهم المنظمات واالتحادات 
والجمعيات والمؤسس��ات البرلمانية، ومعلومات موجزة عن كل 
منها؛ من حيث التأس��يس، وموقع المق��ر، واألعضاء، واألهداف، 

وأجهزتها الرئيسة، وآليات عملها.
وق��د تم وض��ع هذا الدليل بجهود منتس��بي األمان��ة العامة في 
إدارة الش��ؤون القانونية – هيئة المستشارين القانونيين بهدف 
نش��ر الثقاف��ة البرلماني��ة وتعزيزها، عالوة عل��ى تقديم الدعم 
الفني والقانوني ألصحاب الس��عادة أعضاء مجلس النواب بهدف 
تمكينهم م��ن ممارس��ة اختصاصاتهم ووظائفه��م وأعمالهم 
البرلماني��ة التي تتطل��ب بطبيعتها اإلحاطة بأه��م المنظمات 

الدولية واالتحادات البرلمانية.
وتش��ير األمان��ة العامة لمجلس النواب بأنها مس��تمرة في هذا 
الجانب بإصدار مجموع��ات قانونية أخرى ذات نفع للعاملين في 
الجان��ب القانوني، والتي منها مجموعة القوانين والتش��ريعات، 
تشريعات المرأة واألسرة والطفل ومجموعة القوانين الضريبية 

وغيرها من الكتب التشريعية.

أسئلة برلمانية

عب����داهلل  النائ���ب  س��أل 
الدوسري وزيرة الصحة عن 

طوارئ مجمع السلمانية.

س��أل النائب فاضل السواد 
وزي��ر الداخلي��ة ع��ن ع��دد 

طلبات التوظيف بالوزارة.
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زاوية مضيئة 

قال��ت الرئيس��ة األس��بق للجمعية 
البحرينية لمرضى التصلب المتعدد 
نهلة أبوالفت��وح إن مرض التصلب 
المتع��دد هو م��رض عصبي مزمن 
يصيب الجه��از العصب��ي المركزي، 
ويتمثل في المخ والحبل الش��وكي، 
يس��بب تلفًا ف��ي الغش��اء المحيط 
بالخالي��ا العصبي��ة، وال��ذي يدعى 
»المايلي��ن« مما ي��ؤدي إلى تصلب 
في الخاليا وبالتال��ي بطء أو توقف 
س��ير الرس��ائل العصبي��ة المتنقلة 
بين الدماغ وأعضاء الجسم، ويصيب 
الفئ��ة العمري��ة ما بي��ن )50-20 
س��نة(، وقد يصيب النس��اء أكثر من 
الرج��ال ولكن في الس��نوات األخيرة 
بدأت اإلصابة تظهر في فئة عمرية 

أصغر.
ل�»الوط��ن«  أبوالفت��وح  وأوضح��ت 
المتع��دد  التصل��ب  أع��راض  أن 
المتأثرة  المنطق��ة  عل��ى  تعتم��د 
من الجهاز العصبي، وتش��مل هذه 
األع��راض الش��عور بوخ��ز أو تنميل 
في األطراف، اختالل التوازن، ضعف 
ف��ي العض��الت، تش��وش الرؤية أو 
االزدواجي��ة أوع��دم تميي��ز األلوان، 
كم��ا ق��د تتأث��ر الذاك��رة ويش��عر 
المريض بضعف وإرهاق ش��ديدين، 
وتك��ون أغل��ب األع��راض مؤقت��ة 
ويمكن عالجها، ويكون التش��خيص 
عن طريق دراسة أعراض المريض، 
ووقت حدوثه��ا وكيفيتها ومراجعة 
تاريخ��ه المرض��ي ث��م الفحوصات 
الس��ريرية وم��ن ث��م تحالي��ل الدم 
وأشعة الرنين المغناطيسي لتأكيد 

التشخيص.

أسباب اإلصابة
وبين��ت أبوالفت��وح أن��ه ل��م يت��م 
التع��رف على أس��باب اإلصابة حتى 
وقتن��ا الحالي، ولك��ن هناك بعض 

العوام��ل الت��ي تزي��د م��ن ف��رص 
اإلصاب��ة بالم��رض، كم��ا إن هناك 
عوام��ل بيئي��ة ذات عالق��ة كبي��رة 
بحدوث المرض مثل نقص فيتامين 
)د(، والتدخي��ن، والتعرض لإلصابة 
بأن��واع معين��ة م��ن الفيروس��ات، 
وبالرغم من كل ذلك، فما زال هناك 
أم��ل بوج��ود عالجات تس��اعد على 
التحكم في األعراض، وإيقاف تطور 
الم��رض، حيث تس��تخدم مجموعة 
ومعالج��ة  لتقلي��ل  »الكورتي��زون« 
أعراض االنتكاس��ة لمدة من 3 إلى 
5 أيام أما العالجات الدائمة فدورها 

إيقاف تطور المرض.
وأش��ارت إلى البحرين وف��رت جميع 
األدوية الخاصة بالتصلب المتعدد، 
حيث تنوع��ت العالج��ات بين حقن 
وأق��راص، كم��ا أنه��ا وف��رت حقن 
وريدي��ة كل س��تة أش��هر، وأخ��رى 
تعطى مرة واحدة في الس��نة، حيث 
تعتب��ر المملك��ة أول دول خليجي��ة 
ب��دأت في إنش��اء مرك��ز متخصص 
للتصلب المتعدد وس��يضم المركز 
قس��مًا للتش��خيص والتأهي��ل كما 
يحتوي على مختبر للتحاليل وقس��م 

األشعة والعالج الطبيعي. 

الطلبة والموظفين 
وقالت إن وزارة التربية والتعليم في 
البحرين قدمت دعمًا كبيرًا لمرضى 
التصلب المتع��دد من الطلبة حيث 
ظروفه��م  وراع��ت  به��م  اهتم��ت 
الصحية وقدمت لهم استثناءات في 
حال��ة الغياب وحدوث االنتكاس��ات، 
كم��ا تعاون��ت معه��م ف��ي تحديد 
المناهج الدراس��ية واالمتحانات، أما 
الموظفي��ن من إداريي��ن ومعلمين 
م��ازال بعضه��م يعان��ي م��ن عدم 
تع��اون اإلدارات معه��م، وأحيانًا ال 
يتناسب نظام اإلجازات المرضية مع 

ظروفهم الصحية.  
وع��ن اإلج��ازات المرضي��ة أوضحت 
التصل��ب  مص��اب  أن  أبوالفت��وح 
المتع��دد الموظ��ف ال يحص��ل على 
إج��ازة مرضي��ة كافية عن��د حدوث 
االنتكاسة، حيث يكتفي المستشفى 
بتزوي��ده بتقري��ر طبي يع��دد فيه 
أي��ام أخ��ذ الجرع��ات الدوائية وهي 
إما ثالثة أو خمس��ة أيام فقط، في 
حي��ن أن المصاب يحت��اج بعد أخذه 
جرعات الدواء عدة أيام قد تصل إلى 
أس��بوع أو أس��بوعين، حتى يتمكن 

من استعادة صحته.

وأكدت أن فحص »فيتامين د« مهم 
جدًا لمصابي التصلب المتعدد ألن 
نقصه يؤدي إلى صعوبة في المشي 
وفقدان الت��وازن، واإلرهاق المزمن، 
ولكن كثيرين من المرضى يجهلون 
س��بب هذه األعراض التي يصابون 
بها لعدم وجود فحص دوري للتأكد 

من نسبة الفيتامين في الدم.
أش��ارت إلى عدم كفاية األدوية فما 
زال��ت مش��كلة ع��دم توف��ر كميات 
مناس��بة من بع��ض األدوية تواجه 
مصابي التصلب المتعدد، خصوصًا 
أن األدوي��ة يتم توفيره��ا من قبل 
يمك��ن  وال  فق��ط،  الصح��ة  وزارة 
الحص��ول عليه��ا م��ن الصيدلي��ات 
العامة، وغياب األدوية يؤثر س��لبيًا 
عل��ى صح��ة المرض��ى ويعرضه��م 

النتكاسات.  
وحول جائح��ة »كورون��ا« قالت أبو 
الفتوح إن الجائحة زادت من معاناة 
المتع��دد، حيث  التصل��ب  مرض��ى 
يتعس��ف عدد من المدراء بالجهات 
الحكومي��ة، ويقررون عودة الموظف 
مخالف��ة  يش��كل  وه��ذا  المري��ض 
لقرارات وتوجيه��ات ديوان الخدمة 
المدنية، خاصة التوجيهات رقم )4( 
لس��نة 2020  بشأن تطبيق سياسة 

العم��ل من المن��زل عل��ى موظفي 
الجه��ات الحكومي��ة، وق��د ش��ملت 
م��ن  يعان��ون  الذي��ن  الموظفي��ن 
أمراض مزمن��ة، والتي أدرج مجلس 
ال��وزراء ف��ي فبراي��ر 2020 م��رض 
المتع��دد م��ن األمراض  التصل��ب 

المزمنة.

توصيات
وح��ول أه��م المطالب��ات لمرض��ى 
التصلب اللويح��ي قالت أبو الفتوح 
هن��اك توصي��ات نتمن��ى تطبيقها 

على أرض الواقع ومنها:
1. أهمية وضع خريطة طريق توضح 
آلية تعامل الجه��ات الحكومية مع 
مرضى التصل��ب المتعدد باعتباره 
مرض مزم��ن، بن��اء عل��ى موافقة 
مجلس ال��وزراء - الصادر في الثالث 
م��ن فبراير 2020 -على أدرج مرض 
 )MS( التصل��ب العصب��ي المتعدد

ضمن فئات األمراض المزمنة.
بطاق��ة  إص��دار  عل��ى  العم��ل   .2
تعريفي��ة ل��كل مري��ض بالتصلب 
المتعدد، تبي��ن أن حاملها مصاب 
ويحت��اج  المتع��دد،  بالتصل��ب 
للعناية واالهتمام في حال فقدانه 
للت��وازن أو صعوبة في الرؤية، كما 

يمك��ن االس��تفادة منها ف��ي عدد 
من األماك��ن كتس��بب التغيير في 
التوقيع في المصرف، أو لمساعدته 
ف��ي المط��ار لتس��هيل وصوله إلى 

الطائرة.
3. التس��هيل ف��ي إج��راءات إصدار 
لمرض��ى  اإلعاق��ة  ذوي  بطاق��ة 
التصلب المتع��دد  الذين قد تصل 
به��م أع��راض المرض إل��ى مراحل 
يعتب��رون فيه��ا م��ن ذوي اإلعاقة، 
كالعج��ز ع��ن المش��ي مث��اًل، حيث 
يمكن االستفادة منها في الحصول 
عل��ى مواقف الس��يارات المخصصة 

لذوي اإلعاقة.
4. العم��ل على تس��هيل إج��راءات 
التقاعد ألس��باب صحي��ة  للمرضى 

المصابين بالتصلب المتعدد.
5. تقديم النصيحة لمرضى التصلب 
المتع��دد، وأهمي��ة التعاي��ش مع 
المرض، وتجنب الضغوط النفسية، 
الرياضي��ة  التماري��ن  وممارس��ة 
الشديدة،  الحرارة  وتجنب  بانتظام، 

وتناول غذاء متوازن وصحي.
6. أهمي��ة قي��ام الجه��ات المعنية 
في البحرين باالستفادة من تجارب 
الدول األخرى في سن قرارات تدعم 

مرضى التصلب المتعدد.
مري��ض  أن  الفت��وح  أب��و  وأك��دت 
ش��خص  ه��و  المتع��دد  التصل��ب 
ناجح يتح��دى الحياة بصالبة وعزم، 
ث��م  وتقبله��ا  اإلصاب��ة  اكتش��ف 
توكل عل��ى اهلل واختار طريق��ًا آمنًا 
للنج��اة والنجاح في الحياة وليس��ت 
كل أيامن��ا جميل��ة دائم��ًا، ولكنن��ا 
نستطيع أن نختار لحظاتها ونبحث 
عم��ا يفرحن��ا ويحقق لنا الس��عادة 
والس��كون واله��دوء النفس��ي فإن 
رحل��ة التصلب المتع��دد هي رحلة 
التحدي واالنتصار نسير فيها بهدوء 
ونتحدى كل موقف نواجهه نتمسك 

باألمل ونكمل المسيرة.

نهلة أبو الفتوح

مجلس الوزراء أدرج التصلب المتعدد من األمراض المزمنة العام الماضي

البحرين أول دول خليجية بدأت بإنشاء مركز متخصص للتصلب المتعدد

يصيب الفئة العمرية ما بين »20 و50 سنة« والنساء األكثر عرضة

عدم توفر كميات مناسبة من بعض أدوية التصلب المتعدد

تعسف بعض المدراء خالل جائحة »كورونا« بدوام المصابين

مصاب التصلب ال يحصل على إجازة مرضية كافية عند االنتكاسة

 »الدسلكسيا«
 اإلعاقة الخفية

تع��رف الدسلكس��يا أو صعوب��ات التعل��م ف��ي أدبي��ات 
التربي��ة الخاص��ة ب� »باإلعاق��ة الخفي��ة« ألن ظاهريًا ال 
توج��د عالمات تدل أن الطفل أو الش��خص لديه أي نوع 
من اإلعاقة ال جس��ديًا وال ذهنيًا ولك��ن رغم ذلك إعاقته 
الخفية وتتمثل ف��ي عدم قدرته على الق��راءة والكتابة 
وتعيق تعلمه كبقية األطفال.. حيث ال توجد إعاقة أكبر 

من عدم القدرة على التعلم.
وتصنف صعوب��ات التعلم عالميًا ضمن اإلعاقة ويحصل 
األطف��ال المصنفين بصعوب��ات التعلم أو الدسلكس��يا 
على جمي��ع االمتيازات التي يحصل عليه��ا األطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة وذوي اإلعاقة.
للتعام��ل مع أطف��ال صعوبات التعلم فه��ذا يحتاج إلى 
نقاط كثيرة و لكن بش��كل عام اجتماعيًا ال توجد لديهم 
مش��كلة بل أحيانًا يك��ون عنده��م ذكاء اجتماعي عالي 
لكن مش��كلتهم األساسية أكاديمية أي عدم القدرة على 
الق��راءة والكتابة فهم بحاجة إل��ى متخصصين في هذا 
المج��ال، واألطفال الذين لديهم دسلكس��يا أو صعوبات 
تعل��م يتعلمون بطريق��ة مختلفة  وبحاجة الس��تخدام 
أس��اليب متع��ددة الحواس ك��ي نس��تطيع تعليمهم ما 

يتعلمه الطفل بالطرق العادية في الصف.
وتعتبر المؤسسة البحرينية للتربية الخاصة هي الجهة 
المتخصصة في هذا المجال منذ اكثر من 18 عامًا، ولقد 
تم توثيق هذه الطرق واالستراتيجيات في كتاب أصدرته 
المؤسس��ة ع��ام 2015  من تأليف أ.حمادة عبدالس��الم 

والذي عمل 7 سنوات في المؤسسة مع هؤالء األطفال.

* رئيسة المؤسسة البحرينية للتربية الخاصة

د. زهراء الزيرة

قرار الزيادة صدر ولم يَر النور 

نداء استغاثة من ذوي الهمم بمضاعفة الدعم الشهري
أيمن شكل «

يعان��ي ذوو الهم��م وعوائله��م م��ن 
ضعف الدعم الش��هري ال��ذي حددته 
الدول��ة ب���100، في المس��اعدة على 
استمرار حياتهم الطبيعية، مؤكدين 
أن المراكز االجتماعية أصبحت كاملة 
الخيري��ة  الجمعي��ات  بينم��ا  الع��دد، 
تتطلب اشتراطات مستحيلة للموافقة 
عل��ى تقدي��م مبلغ يس��ير، وناش��دوا 
الحكومة تنفيذ ق��رار مضاعفة الدعم 

بأسرع وقت ممكن.
وأك��د الخبير الدولي ب��ذوي اإلعاقة د. 
محمد عبدالكري��م المناعي أن الدعم 
الش��هري لفئ��ة ذوي الهم��م يحت��اج 
للزي��ادة، منوه��ًا بالق��رار ال��ذي صدر 
بمضاعف��ة المبل��غ إل��ى 200 دين��ار، 
وتم التش��اور فيه، لكنه مازال حبيس 

األدراج.
وق��ال د.المناعي إن��ه ال يوجد أضعف 
من ش��خص من اهلل علي��ه باإلعاقة، 
ويبق��ى صابرًا على قضاء اهلل، وتحاول 
أسرته أن تقدم له كل الدعم الممكن 
والصبر على المش��قة المس��تمرة كل 
يوم، لكن تلك العوائل ضجت بس��بب 
ارتف��اع تكالي��ف الع��الج والمعيش��ة 
والوس��ائل المعاونة للمع��اق في أن 
يعيش حياة ش��به كريمة بدعم 100 

دينار فقط.
المس��ؤولين اإلسراع  المناعي  وناشد 
ف��ي تنفيذ زيادة الدعم الش��هري إلى 
200 دينار حتى يس��تطيع اآلباء حفظ 
م��اء وجوههم وع��دم س��ؤال الناس، 
وق��ال: كان هناك قرار بزي��ادة الدعم 
الم��ادي ل��ذوي اإلعاقة م��ن 100 إلى 
200 من��ذ فترة طويلة، وتم التش��اور 
في األمر، لكنه لم ينفذ إلى يومنا هذا.

زيادة في المتطلبات 
وأوضحت والدة لثالثة أطفال مصابين 
بإعاق��ة تدع��ى »ميكروس��ندروم« أن 
تلك اإلعاقة بصرية وحركية وذهنية، 
وتعتبر متالزمة صعبة ومن األمراض 
النادرة التي تلقى دعمًا دوليًا، إلدراك 
المعنيين مدى صعوبة التعامل معها 

من قبل اآلب��اء واألمه��ات، وقالت إن 
تأهيل الطفل الواحد يكلف 300 دينار 
في الش��هر، باإلضافة إلى اإلرهاق في 

التعامل مع 3 حاالت.
ع��ن  اإلفص��اح  الس��يدة  ورفض��ت 
ش��خصيتها، قائلة إن ذلك سيتسبب 
ف��ي إح��راج للعائل��ة، حيث س��بق أن 
تقدمت بمناش��دة فاعتبرتها العائلة 
من قبيل التس��ول، وأضافت: ال نرغب 
اإلع��الن ع��ن حالتنا مراعاة لمش��اعر 
األه��ل، ولكن نحت��اج لزي��ادة الدعم 
الش��هري الذي سيس��اهم ولو بالقليل 

في رفع الحرج عن األسرة.
كم��ا أش��ارت إل��ى أن المستش��فيات 
الحكومي��ة لي��س لديها الق��درة على 
التعام��ل م��ع الحال��ة الن��ادرة الت��ي 
يعان��ي منه��ا أطفاله��ا الثالثة، وهو 
م��ا اضطرها إل��ى التعامل م��ع مركز 
خاص وجلب س��يارة خاصة بالكراسي 
المتحرك��ة لصعوب��ة حم��ل الثالث��ة 

بسبب أوزانهم.
وقال��ت: زوج��ي يعمل ف��ي الحكومة 
أس��تطيع  ال  لك��ن  متقاع��دة،  وأن��ا 
تحم��ل عبء متابع��ة األطفال، وكلما 
جلب��ت خادم��ة ترفض البق��اء معهم 
بس��بب صعوبة التعامل مع الحاالت، 
وناش��دت جمعي��ات إعاق��ة فأبلغونا 
أنه��م ال يملكون دعمًا، أما الجمعيات 
الخيري��ة فترفض تقديم الدعم بحجة 
أن الوالد موظف وأن��ا متقاعدة، لكن 
االحتياج��ات تتزاي��د يومًا بع��د آخر، 

وأق��وم بعم��ل تماري��ن لألطفال في 
البيت لتوفير تكالي��ف المركز الطبي، 
لكن ال أستطيع المواصلة بمفردي مع 

3 أطفال معاقين.
وأكدت أن الحكومة وافقت على زيادة 
الدع��م، لكن لم يحدث ش��يء وتعطل 
األمر دون معرفة سبب ذلك، وناشدت 
بس��رعة إنقاذ عائلته��ا وعوائل باقي 

المعاقين.
لكن المواطن وهب الشويخ لم يمانع 
م��ن ذك��ر اس��مه، موضح��ًا أن لديه 
طف��اًل واح��دًا معاقًا ذهني��ًا ويبلغ من 
العمر 13 س��نة، بينم��ا عمره العقلي 
فقط 6 س��نوات، ويعان��ي من »فرط 
الحركة« مع تش��تت االنتباه، وأكد أن 
المخصص الذي يتس��لمه 100 دينار، 
إال أن��ه يس��اعد ف��ي ثل��ث مصروفات 
مرك��ز التأهيل الذي يتاب��ع حالة ابنه 

والبالغة 300 دينار.
وأض��اف إل��ى ذل��ك أيض��ًا احتياجات 
التعليم والرعاية الصحية والمكمالت 
الغذائي��ة، الت��ي تتج��اوز 100 دينار 
ش��هريًا، مش��يرًا إلى أن وزارة التربية 
والتعليم تستقبل بالفعل ذوي الهمم 
في مراحل دراس��ية، لكنها ال تستطيع 
استيعاب كافة الحاالت، وقال إن ابنه 
يحتاج لرعاية خاصة أكثر من نظرائه 

ف��ي إعاق��ات أخ��رى، فضاًل ع��ن كون 
الخدمات المقدمة من قبل »التربية« 

مقتصرة على تخصص معين.

قصور في تخصصات 
أمراض اإلعاقة

وأك��د وجود قصور في تخصصات مثل 
العالج الوظيفي مثل كيفية اإلمساك 
بالقل��م أو التخاطب، وتس��اءل: أليس 
م��ن ح��ق المواط��ن الحص��ول عل��ى 
التعليم والرعاية الصحية المناس��بين 
بحسب الدستور؟ مشيرًا إلى أنه حاول 
دم��ج ابن��ه ضم��ن برام��ج الجمعيات 
والمراك��ز غي��ر الربحي��ة، إال أنه واجه 
والطاق��ة  الع��دد  اكتم��ال  معضل��ة 
االستيعابية المحدودة التي لم تقبل 

طفله ضمن برامجها.
وقال الشويخ: إن هذا الطفل هو أمانة 
منحنا اهلل إياها ويجب علينا أن نصون 
تل��ك األمان��ة، ونطالب المس��ؤولين 
بممارس��ة دورهم بتمكي��ن المواطن 
م��ن الحق��وق الت��ي كفلها الدس��تور 
ل��ه، وطال��ب بزي��ادة ع��دد المراك��ز 
المتخصصة بحيث يتم إنشاء مركزين 
ف��ي كل محافظة الس��تيعاب الحاالت 

والتخفيف من معاناة األهل.

د. محمد المناعي
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رأي الشباب

الشاب بين المعرفة والتبعية

 هناك جزء من الحقيقة نرفض س��ماعه أو قراءته أو إعادة 
النظر فيه، اإلنس��ان ال يمل��ك المعرفة بمجرد التفاعل مع 
مصادرها بل بتملك إرادة المعرفة التي تحررنا من التحيز 
إلى ال��ذات وإل��ى أفكارنا، ع��دم المعرفة لي��س جهاًل بل 
الجه��ل هو أن نكون رهائن األف��كار التي جوهرها التغير، 
 فم��ن االفت��راض أن الصحة في ذل��ك بأننا ره��ُن األفكار 
المطروحة، وإن عملي��ة إعادة برمجة وابتداع أفكار نوعية 
ُمغاي��رة يجب أن ُتقام لقي��ام النقلة النوعي��ة لهذا الجيل 

بالخصوص  »العقل رهُن أفكاره ونتاجُه أنت«.
ما زال��ت تمتِلُكن��ا الثقافة المس��تعبدة الت��ي ينتج عنها 
معرف��ة محدودة محيطة بهذه الثقاف��ة فالتطور الثقافي 
المعرفي اليوم محصور على ما هو موجود من أفكار وثقافة 
وثوابت كانت هنا أم كانت من الخارج، يفتقر ش��باب اليوم 
إلى القراءة بشكل كبير جدًا وإلى إنتاج المحصول المعرفي 
الُمفيد والُمفاد للش��باب بش��كل عام، إن النتاج المعرفي 
الي��وم إم��ا تكاملي أو تطوي��ري فلم نَر ف��ي مجتمعنا إلى 
اآلن معرف��ة متبادلة تنتج مجتمع��ًا واعيًا بالمعرفة التي 
يس��تطيع بها االس��تغناء عن ُكل ما هو ثان��وي وبناء قوي 
رصين باألولويات التي يجب علينا أن نغرس��ها في بعضنا 
البع��ض قبل نقله��ا للجيل الق��ادم، مثال عل��ى ذلك نرى 
اليوم في الصي��ن أكثر من 50 مجموعة عرقية في الصين 
إال أن�ه��م محافظون على الع��ادات والتقاليد في الحضارة 
الصينية م�ع أهم عنصر وهو فرض احترام الثقافة الصينية 
مع الذهول الكبير للمعرفة التي يمتلكها الشعب الصيني 
رغم وج��ود ثقافة التعرف عل��ى الثقافات األخ��رى ول�كنُه 
يّك��ون مؤث��ر غير متأثر وه��ذا ما يجعل الش��عب الصيني 

ش�ع�ب مبتكر متطور مثابر. 
إن ه��ذا التفكير المعرف��ي قادر على التغيير في الس��احة 
العلمي��ة والعملية وتظه��ر نتائج عاٍم بع��د آخر بتكوين 
مجتم��ع واٍع مثق��ف مت��زن قادر صل��ب مفكر منت��ج يقود 
العجل��ة المس��تقبلية بش��كل صحيح وناجح ف��ي مواجهة 
المخاطر والصعوبات المس��تقبلية أيًا كانت، فكما ورد عن 
نبي األمة محمد صلى اهلل عليه وس��لم: »فضُل العْلِم أحبُّ 

ِإَليَّ ِمْن فضِل العباَدِة، وخيُر ديِنُكُم الوَرُع«. 
وللحديث بقية..

أحمد النسيم

 شباب: العمليات الجراحية 
الخيار األسهل إلنقاص الوزن.. والرياضة خيار أخير

تباين��ت آراء الش��باب بش��أن الط��رق 
األفضل للتخس��يس ونقص��ان الوزن 
تفاديًا لألم��راض التي تتس��بب بها 
الس��منة ل��دى الكثيري��ن، ففيما يرى 
البع��ض أن الرياضة ه��ي من الطرق 
الصحي��ة والس��ليمة لخس��ارة ال��وزن 
رغم المش��اق المترتب��ة عليها، يحبذ 
آخ��رون اللج��وء إلى الوس��ائل الطبية 
والعالجية للتخلص من دهون الجسم 
برغم من التكالي��ف المادية الباهظة 
التي يتكبدونه��ا جراء ذلك مثل إجراء 

المعدة  تكمي��م  عمليات 
وغيره��ا م��ن الط��رق 

األخرى. 
يقول الشاب محمود 
مي���رزا: »إن طريقة 

ه�ي  التكمي����م 
األس��ه���ل 

نحو حي��اة أفضل للكثير م��ن الناس، 
خصوصًا الذين يعانون من الس��منة 
باعتباره��ا خيارًا س��ريعًا  المفرط��ة، 
ومريح��ًا ال يتطل��ب أي مجه��ود م��ن 
الش��خص نفس��ه«، مبينًا أن الشباب 
يتوجه��ون الي��وم لهذا الخي��ار كونه 
متوف��رًا وف��ي العدي��د م��ن المراكز 
والعي��ادات وبأس��عار متفاوت��ة، في 
جه��دًا  تتطل��ب  الرياض��ة  أن  حي��ن 
والتزام��ًا ووقتًا وانضباط��ًا في األكل، 
باإلضاف��ة إل��ى المصاري��ف الكثي��رة 
للنوادي الرياضية وأخصائيي التغذية 
والمكمالت الغذائية، كما أن انخفاض 
ال��وزن ق��د يحتاج بع��ض الوقت إن 
لم يك��ن س��نوات م��ن المواظبة 
وااللتزام بجدول معين، في حين 
أن »التكميم« خيار سهل وسريع، 
كون��ك س��تالحظ التغيي��ر خالل 
فترة بس��يطة ال تتعدى السنة أو 

ستة أشهر.
أن  مي��رزا  وأض��اف 
تكاليف التكميم 
ربم����ا ق����د 
ن  تك��������و
هظ��ة  ب��ا
لنس��بة  ب�ا
للبع���ض، 
أح��د  وأن��ا 
ص  ش��خا أل ا
خضعوا  الذين 
له��ذا الن��وع من 
ك��ون  العملي��ات 
األمور  أح��د  الوقت 
الت��ي دف�ع�ت�ن����ي 

للقيام بها، حي��ث ال أفضل المواصلة 
على نم��ط معين لمدة س��نة كاملة 
م��ن  وغيره��ا  والرجي��م  بالرياض��ة 
األس��اليب، ف��ي حين مج��رد أن تقوم 
بأخ��ذ الفحوص��ات لتس��تعد للقي��ام 

بالعملية في عدة ساعات.
من جهته يرى س��يد أحم��د الوداعي 
أن عمليات خس��ارة الوزن أس��هل من 
الرياضة من حيث س��رعة نزوله وهذا 
س��بب اتجاه الش��باب للعمليات مثل 
المعدة  التكميم والتحوي��ر وتدبيس 
والبال��ون، بالنس��بة ل��ي كان وزن��ي 
ف��ي الس��ابق 98 كيلوغرام��ًا ونتيجة 
لذل��ك واجهت العديد من المش��اكل 
الصحي��ة مث��ل احتكاك الركب��ة وآالم 
الظه��ر واالختناق أثناء الن��وم، وذلك 
ما توجب علي بأن أنزل وزني بأس��رع 
وقت تفادي��ًا لتفاقمه، وبعد العملية 
كانت حياتي صعبة في الس��نة األولى 
تحدي��دًا، نتيج��ة لآلثارالجانبي��ة بعد 

العملية مث��ل الخمول وع��دم القدرة 
عل��ى االتزان وق��د تصل إل��ى اإلغماء 
ف��ي بع��ض األحي��ان والصعوبة في 
األكل وعدم اس��تطاعتي ش��رب الماء 
بس��بب صغر المع��دة بع��د العملية 
وغيرها من الصعوبات، واآلن اتجهت 
للرياض��ة وق��د س��اعدني ذل��ك على 
إصالح الكثير م��ن األمور منها ماكنت 
أعاني من��ه بعد العملي��ة، باإلضافة 
إل��ى اتباعي أس��لوب حي��اة قائم على 
الحمية الغذائي��ة الصحية طوال أيام 
األس��بوع، والناحية النفس��ية أصبحت 
ال أخج��ل من مظه��ري الخارج��ي أبدًا 

وأستطيع ارتداء ما أريد.
بدوره يؤكد علي حيدر أن التكميم هو 
خيار للشخص المتكاس��ل، وللراغبين 
بنتائج سريعة بدون أي تعب أو جهد 
يذكر، مع العلم بأن��ي قمت بإنقاص 
وزن��ي ع��ن طري��ق الرياض��ة فق��ط، 
واآلن أهت��م وأم��ارس رياض��ة كمال 

األجس��ام، الرياضة لن تحرم جس��مي 
م��ن األكل بالمق��دار المناس��ب ل��ه، 
عكس العمليات التي من الممكن أن 
تدفع الش��خص لتقليل طعامه بحيث 
ال يلب��ي م��ا يحتاجه الجس��م ونتيجة 
لذلك س��تكون بنية جس��دي ضعيفة 
وهش��ة وتظهر عليه عالمات الكآبة، 
عك��س الرياض��ة كونها س��تعطيني 
بني��ة جس��دية قوي��ة وصحي��ة خالية 
م��ن المخاط��ر، صحي��ح أن الرياض��ة 
بطيئة في عملية خسارة الوزن لكنها 
الطريقة الصحيحة والسليمة للوصول 
لله��دف المبتغ��ى، وأعتق��د أن زيادة 
الطلب على العملي��ات زاد من عملية 
التسويق للعيادات والمراكز الصحية، 
في المقابل قلة نس��بة الوعي لصحة 

الجسم.
يوافقه بالرأي الش��اب محمد ش��هاب 
بقول��ه »الخي��اران متاح��ان، أم��ا أن 
تنقص من وزنك بالشكل الطبيعي أو 

الجراحي، ومن جانبي أرى بأن ممارسة 
الرياض��ة أفض��ل من خي��ار العمليات 
ع��ن  وبعي��دًا  تعقي��دًا  أق��ل  كون��ه 
المضاعفات أو األمور التي قد تترتب 
بعد العملية، العمليات قد تؤدي إلى 
خس��ارة أكثر من 50% من وزن الجسم 
بص��ورة س��ريعة وذل��ك مض��ر، كون 
الجسم سيفقد الكثير من الفيتامينات 
وغيره��ا م��ن األمور، عك��س الرياضة 
بحيث ستخس��ر وزنك وتعوضه ببنية 
عضلي��ة من غي��ر حرمان م��ن كل ما 
تشتهيه وبمدة زمنية معقولة كفيلة 
بعدم تضرر الجس��م، م��ع العلم بأن 
عمليات خس��ارة الوزن مكلفة جدًا قد 
تتراوح قيمتها بين 3000 إلى 4000 
دين��ار وه��و لي��س بالمبلغ البس��يط 
خصوصًا لفئة الش��باب، ف��ي حين أن 
الخي��ار الثاني متوف��ر وبمبالغ زهيدة 
تدفعك إلى صنع أس��لوب حياة صحية 

يستمر معك لألبد.

محمد شهاب علي حيدرمحمود ميرزا

تطبيق إلكتروني يعطي قراءات دقيقة للمقاسات الجسدية 

 أميمة السيد: »مقاسي« فكرة 
تطبق في أي ظرف وزمان

بالمجلس  الش��باب  لجن��ة  اس��تضافت 
األعل��ى للم��رأة المخترع��ة البحريني��ة 
أميمة الس��يد صاحب��ة ابت��كار تطبيق 
»مقاس��ي« والت��ي تعتب��ر أحد قصص 
النج��اح للش��ابة البحريني��ة، لحصده��ا 
الفكري��ة  الملكي��ة  أولمبي��اد  جائ��زة 
2020، الت��ي نظمها المعه��د الوطني 
للمواصف��ات والملكي��ة الصناعي��ة في 

جمهورية تونس. 
وقالت السيد: »إن مس��ابقة األولمبياد 
الملكي��ة الفكري��ة ه��ي مب��ادرة تقام 
للم��رة األولى عل��ى المس��توى الدولي 
كم��ا تع��د تظاه��رة س��نوية أولى من 
نوعه��ا عل��ى الصعي��د الوطن��ي ح��ول 
عناصر الملكية الفكري��ة، تحت تنظيم 
المعه��د الدول��ي للملكي��ة الصناعي��ة 
ال��ذي ين��درج تح��ت وزارة الصناعة في 
تونس، المعهد يهتم بكل ماله عالقة 
بالملكي��ة الفكرية من ناحي��ة اإلعداد 
والنظ��ر للمواصفات باإلضافة إلى دوره 
في استناد الشهادات المطابقة للجودة 
وحماي��ة الملكية الفكرية وكذلك يقوم 
المعه��د بتمثيل تونس ف��ي المنظمة 

العالمية للملكية الفكرية«.
وأضافت »تعرفنا على المس��ابقة بعد 
إعالن إدارة العالقات التجارية الخارجية 
بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة في 
البحرين عن قيام مركز تدريب الملكية 
الفكرية لمجل��س التعاون لدول الخليج 

والمعهد الوطني للمواصفات والملكية 
التونس��ية،  بالجمهوري��ة  الصناعي��ة 
في  والمهتمي��ن  المختصي��ن  بدع��وة 
مس��ابقة أولمبي��اد الملكي��ة الفكري��ة 
تحت ش��عار »ريادة األعم��ال والملكية 
الفكري��ة«، حينه��ا ق��ررت م��ع زميلتي 
أس��ماء النج��دي التقديم والمش��اركة، 
وبالفعل تم ترش��يحنا لتمثيل البحرين 
في المسابقة نظرًا لجودة االبتكار الذي 
استحس��نته الوزارة، وكذل��ك تم قبولنا 

في المسابقة وحققنا اإلنجاز.
وبين��ت أن آلية المش��اركة كانت عبارة 
عن مقط��ع مرئي س��معي مدته ثالث 
دقائق يش��رح من خالله المشارك فكرة 
االبت��كار ومفه��وم الملكي��ة الفكري��ة 

لقياس مدى الوعي لدى المتسابقين.
وبينت الس��يد »ش��اركت في المسابقة 
بتطبيق »مقاس��ي« وهو تطبيق يخدم 
مج��ال األزي��اء، كون��ي مصمم��ة أزي��اء 
وصاحبة محل للفساتين، ويتطلب مني 
مجال عملي أخذ مقاسات الزبائن بشكل 
مباش��ر ومس��تمر، ونتيج��ة لتداعي��ات 
جائحة كورونا خط��رت لنا فكرة تطبيق 
»مقاس��ي«، بفكرته التي من الممكن 
تطبيقها في أي زم��ان وتحت أي ظرف، 
إذ أردنا عم��ل تطبيق تطبيق إلكتروني 
يتم تحميله عن طريق الموبايل يعطي 
قراءات دقيقة للمقاس��ات الجسدية عن 
طريق أخ��ذ صورة ش��خصية ويترجمها 
باللغتين العربية واإلنجليزية، إذ يعمل 

التطبيق على جعل الزبون يأخذ مقاسه 
بنفس��ه عبر المس��ح والتصوير بش��كل 
دقيق وس��ريع، ومن الممكن مس��تقباًل 
أن يوفر »مقاس��ي« المال على أصحاب 
مس��تخدمي  يس��اعد  كم��ا  المح��الت، 
المواقع اإللكترونية في عملية الش��راء. 
وزادت بالقول: بالنسبة عام 2020 كان 
عام اإلنج��ازات، إذ تمكنت من الحصول 
على ش��هادة جديدة في مج��ال األزياء، 
كذلك حققت المركز الثاني في مسابقة 
للمش��اريع   STARTUP MAGAZINE
المبتكرة، باإلضافة إلى جائزة أولمبياد 
الملكية الفكرية، كذلك تم اختيارنا أنا 
وزميلتي أسماء النجدي كأول عضوتين 
في أول جمعية للنس��اء تعنى بالملكية 
الفكري��ة ف��ي تون��س، عل��ى أن نكون 
سفراء لتمثيل الجمعية في دول مجلس 
التعاون، تلك األمور تحفزني ألخرج كل 
ما أملك وأن أطور من نفسي وأن أسعى 

ألكون األفضل دائمًا. 
وختمت الس��يد »واجهتن��ي العديد من 
المعوقات وباإلصرار واستشارة وتوجيه 
المختصين اس��تطعت التغل��ب عليها، 
كم��ا إن لدينا في البحري��ن العديد من 
الجه��ات الت��ي تدع��م أف��كار الش��باب 
وابداعه��م م��ن خ��الل دعمه��م ماديًا 
ومعنوي��ًا، لذل��ك يجب على أي ش��خص 
يجد في نفسه ميول ابتكارية أن يسعى 

للبحث وتطوير فكرته«. 

أسماء النجدي أميمة السيد
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أحمد الوداعي

طلبة جامعة البحرين يصممون أكشاكًا لمشروع عقاري
م طلبة العمارة بجامع��ة البحرين محالت تجارية  صمَّ
»أكش��اكًا« لمش��روع الليوان العقاري الواقع بمنطقة 
الهملة، ضمن مسابقة نظمتها شركة عقارات السيف. 
وتناف��س الطلبة في إبراز العناص��ر الجاذبة للمحالت 
التي ستكون أشبه باألكشاك الثابتة بالقرب من أبنية 

المشروع لخدمة القاطنين والمرتادين. 
وفاز بالمركز األول في المسابقة الطالب عبداهلل البزاز، 
وحصدت المركز الثاني الطالبة صابرينا بشير، فيما نال 
مجموعة من الطلبة - هم: عبداهلل بهلوان، وس��لمان 
الهاجري، وعبداهلل الدوس��ري، وأحمد ه��الل - المركز 

الثالث.  
وفاضلت لجنة التحكيم بين المشروعات - التي شارك 
فيها 70 طالبًا وطالبة - اعتمادًا على معايير التصميم 

واالبتكار واألداء الوظيفي وطريقة العرض. 
وقال الطالب عبداهلل البزاز: »إن هذه المسابقات تنمي 
مه��ارات الطلبة في التصمي��م، وتعرفهم بمتطلبات 

الس��وق«. وعن مش��روعه قال: »مش��روعي عبارة عن 
تصميم كش��ك لخدمة المنطقة غير أنه ال يعد كشكًا 
تقليديًا حيث يحوي نش��اطًا ترفيهيًا في الوقت نفسه، 

يجعل من ارتياده أمرًا ممتعًا ومحببًا«. 
واستطرد »الحظت أن المنطقة المعدة للكشك تفتقد 
للسيارات، وذلك معناه أن الوصول إلى المنطقة يتطلب 
الترجل والمش��ي ففكرت في جذب انتب��اه المارة من 

خالل تصميم يتضمن مساحة لرسم جداريات«. 
أم��ا الفائ��زة الثاني��ة صابرينا بش��ير فلفت��ت إلى أن 
تصميمها ركز على مفهوم االستدامة، ووظف رمزيين 

شعبيين هما: الفخار والخط العربي.
وقالت بش��ير الت��ي حصلت على جائ��زة أفضل عرض: 
»أدخلت تكنولوجيا أنظمة تكييف الهواء تحت األرضيات، 
مع مواسير المياه التي تمر عبر الجدران«، مضيفة: »إذا 
تم تنفيذها بشكل جيد، فيمكن أن تضاف أيضًا كنهج 

تكنولوجي مستدام للمشروع بأكمله«.
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 بإالرادة نستطيع..
25 ألف وظيفة خالل عام

م��ع كل الظروف التي يمر بها العالم في ظ��ل جائحة فيروس كورونا، 
وم��ا خلفته من تداعيات صعبة على االقتص��اد وتقلص فرص العمل 
وانهيار شبه كامل لبعض القطاعات االقتصادية في أغلب دول العالم، 
تعي��د البحري��ن التأكيد عل��ى الحرص ال��ذي توليه لتحوي��ل كل تلك 
التحدي��ات إلى فرص حقيقي��ة، تعود بالفائدة عل��ى المواطن، محرك 

التنمية وهدفها األول.
مناس��بة هذا الحديث توجيه س��مو ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
األس��بوع الماض��ي، إلط��اق النس��خة الثانية م��ن البرنام��ج الوطني 
للتوظيف، بهدف خلق 25 ألف وظيفة خال العام الجاري، إضافة لتوفير 
10 آالف فرص��ة تدريبية س��نويًا تحقيقًا لهدف جع��ل المواطن الخيار 

األمثل للتوظيف.
من خال متابعتي لتطورات الش��أن االقتصادي من��ذ بداية الجائحة، 
وم��ا رافقه م��ن توجيهات ملكية س��امية وقرارات حكومية، س��اهمت 
ف��ي التخفيف من وطأة الجائحة اقتصادي��ًا، يمكنني أن أقرأ توجيهات 
س��مو ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء األخي��رة كواح��دة من أهم 
القرارات الرس��مية في تعزيز قدرة المواط��ن اقتصاديًا وتوفير فرص 
عم��ل حقيقية له، ضم��ن منظومة عمل متكاملة تش��ارك في مختلف 

المؤسسات الرسمية ذات العاقة بالتعاون مع القطاع الخاص.
التوجيه��ات الكريم��ة تعي��د التأكيد عل��ى الثقة التي يوليها س��موه 
للش��باب البحريني، وال��ذي أثبت الق��درة على خوض غم��ار التحديات 
واالس��تفادة م��ن كل الف��رص المتاحة، وهو ما ينتظ��ر أن يحققه في 
المرحلة المقبل��ة، خصوصًا وأن البرنامج س��يرتكز على ثاث مبادرات 
تتمث��ل األولى في تخصيص 120 ملي��ون دينار لثاثة أعوام من خال 
»تمكي��ن« لدع��م توظيف البحرينيين، فيما تش��مل المب��ادرة الثانية 
تمديد فترة اإلعان عن الش��واغر قبل استقدام العمالة، أما المبادرة 
الثالثة فترتكز على تشديد اإلجراءات األمنية للرقابة على العمالة غير 

النظامية.
وأخيرًا.. فإن إنجاح هذه المبادرة يس��تلزم شراكة حقيقية بين مختلف 
القطاع��ات، واألهم إيم��ان القطاع الخ��اص بقدرة الش��باب البحريني 
ومنحه��م الفرص��ة الحقيقية ليثبت��وا أنهم فعًا ال ق��واًل الخيار األمثل 

لسوق العمل.
* إضاءة..

مع كل الجهود التي تبذلها الدولة في حماية صحة المواطن والمقيم، 
وتأكيده��ا عل��ى اإلجراءات االحترازية، أصبح البعض لألس��ف الش��ديد 

يتعامل مع جائحة كورونا وكأنها أصبحت من الماضي.
وما نتابعه وبش��كل ش��به يومي من قرارات قضائية بحق المخالفين 
لإلج��راءات االحترازية، أفرادًا ومؤسس��ات، والزيادة الملحوظة في عدد 
الحاالت، بعد أن وصلت قبل أش��هر إلى أدنى مستوياتها، يؤكد أهمية 
العمل وبس��رعة عل��ى تعزيز الوعي الع��ام، وضرورة وض��ع المصلحة 
العام��ة في المرتبة األولى، فالبحرين تس��تحق من��ا جميعًا أن نعمل 

ألجلها و بإخاص تام.

سذاجة »سياسي«
الس��ذاجة وحده��ا ه��ي الت��ي تدفع 
البع��ض إل��ى االعتقاد بأن سياس��ة 
ومواق��ف الوالي��ات المتح��دة بع��د 
وأن  درج��ة   180 س��تتغير  ترام��ب 
اإلدارة األمريكية الجديدة س��تفرض 
ما تراه وتريده على العالم وخصوصًا 
دول مجل��س التعاون وأنه لهذا فإن 
هذه الدول تعيش هذه األيام »حالة 
ط��وارئ« وأنه��ا عل��ى وش��ك تغيير 
سياس��اتها والكثير من مواقفها كي 
ترضي الرئي��س األمريك��ي الجديد، 
وأن كل هذا يصب ف��ي صالح الذين 

يعتبرون أنفسهم »معارضة«!
 بصورة أوضح يعتقد ذلك البعض أن 
دول المجلس، وخصوصًا الس��عودية 
عل��ى  س��ريعًا  س��تقدم  والبحري��ن، 
إطاق س��راح كل المحس��وبين على 
»المعارضة« وس��تلغي كل القرارات 

ال  باي��دن  إدارة  أن  تعتق��د  الت��ي 
ترضى بها »ألنها تعرف أن الواليات 
المتح��دة بعد ترام��ب مختلفة ولن 
تت��ردد عن فعل أي ش��يء يصب في 
صالح الش��عارات الت��ي ترفعها تلك 

المعارضة«!
أولئك الذين يؤمنون بهذا يؤكدون 
أنهم دخاء على السياس��ة وغارقون 
في الس��ذاجة، حيث السياسة مصالح 
أن  المتح��دة  للوالي��ات  يمك��ن  وال 
تفرط في مصالحها من أجل س��واد 
عي��ون ه��ذا أو ذاك. ال يمك��ن إلدارة 
باي��دن مث��ًا أن تتخذ موقفًا س��البًا 
من السعودية ألنها باختصار تعرف 
وتأثيرها  السعودية ومكانتها  حجم 
ووزنها، وال يمكن أن تترك مصالحها 
وتغ��ادر المنطقة كي ترض��ي أفرادًا 
عب��روا ع��ن فرحتهم بق��دوم اإلدارة 

األمريكية الجديدة.
مثل هذا األمر غير وارد في السياسة 
األمريكية، وغير وارد كذلك أن تتراجع 
حكوم��ات دول مجل��س التعاون عن 
المواق��ف والق��رارات الت��ي اتخذتها 
قب��ل وص��ول بايدن للس��لطة. ليس 
صحيحًا أب��دًا أن هذه الدول تس��عى 
حالي��ًا إل��ى إرض��اء بايدن عب��ر إلغاء 
ق��رارات كان��ت قد اتخذته��ا لتحمي 
مصالحها وأمنه��ا. مثل هذا التفكير 
ال يوج��د إال في رؤوس أولئك الدخاء 

على عالم السياسة والسذج. 
تخفي��ف حكم عل��ى س��جين أو إلغاء 
ق��رار أو تغيير موق��ف – لو حصل في 
هذه الفت��رة – ال عاقة ل��ه باإلدارة 
األمريكي��ة الجدي��دة وال يمك��ن أن 
يكون خوف��ًا منها أو إلرضائها، فهذا 

غير وارد.

المصالحة الخليجية والصلح مع إيران
وج��ود مصالحة خليجية ال يعني بالض��رورة التصالح مع 
إي��ران أو تقري��ب وجهات النظ��ر معها، حت��ى وإن كان 
المش��هد السياس��ي فرض وجود عاقات »وطيدة« بين 
قط��ر وإيران، ولكن التاريخ دائمًا يثبت أن إيران ليس��ت 
مص��در ثقة طالما أن نظامها الحالي موجود على س��دة 

الحكم.
صحي��ح أن هناك متغيرات على الس��احة الدولية، خاصة 
بعد أن أصب��ح باي��دن »الديمقراطي« رئيس��ًا للواليات 
المتح��دة، ولكن هناك أيضًا ثوابت راس��خة لدى النظام 
اإليران��ي، ال تقب��ل بها دول الخليج العربي وهي ليس��ت 
موضع نقاش أو تباحث، ألنها مرفوضة جملة وتفصيًا، 
وأوله��ا ما يتعلق بفرضية الوجود والمصير المش��ترك، 
حي��ث إن النظام اإليراني يس��تهدف دول الخليج العربي 
ف��ي وجودها، ويرغ��ب ف��ي التاعب بمصير ش��عوبها، 
وه��ذه غاية كبرى يرغ��ب النظام اإليران��ي في تحقيقها 
ب��أي وس��يلة، مهما طال الزم��ن أو قصر، ف��ا يهم عند 
ه��ذا النظام طالما هناك آليات مباش��رة أو غير مباش��رة 
لتحقيقه��ا، وبالتأكي��د تلك الغاية ليس��ت محل تباحث 
ونقاش أب��دًا لدى دولنا الخليجية الت��ي يرتبط وجودها 
بعضه��ا البعض، وال يمكن أن نس��مح إلي��ران أو غيرها 

بالتاعب في هذا الشأن، أو التمهيد له.
ث��م إن هناك جدلية برنامج إيران النووي الذي منذ تولى 
ترامب رئاس��ة الوالي��ات المتحدة انس��حب من اتفاقية 

البرنام��ج النووي، ولن تقبل دول الخليج العربي التباحث 
بش��أن امتاك إي��ران طاقة نووي��ة تس��تخدمها -كما 
تزعم- ألغراض س��لمية، ألن إيران ليس��ت دولة سلمية 
بطبعها، وإنما هي ذات طبيعة استعمارية، تميل دائمًا 
إل��ى الس��يطرة على ال��دول والتحكم بمصير ش��عوبها، 
وترك��ن إلى الطائفي��ة البغيضة ف��ي التعامل والتمييز 
والتفرقة، والش��واهد كثيرة سواء في العراق أو لبنان، أو 
س��وريا أو اليمن، وتلك ملفات دول عربية لن تقبل دول 

الخليج العربي كذلك أن تتدخل إيران في شؤونها.
ولعل تصريح وزير الخارجية الس��عودي األمير فيصل بن 
فرحان قبل أيام بشأن الحوار مع إيران كان واضحًا، حيث 
قال واقتبس ».. يدنا ممدودة للسام مع إيران لكنها ال 
تلتزم باتفاقياتها، ودعواتها للحوار تهدف إلى التسويف 

والهروب من أزماتها«. انتهى.
وهذا ه��و الحديث الصحي��ح، إيران تريد التعلق بقش��ة 
اآلن، ألنها تعيش أزمة كبيرة في الداخل، حيث كش��فت 
جائحة فيروس كورونا تهالك هذا النظام الذي س��يقبل 
كل دع��وة للتحاور حتى وإن جاءت م��ن كيانات صغيرة، 
تجنبًا المزيد من االنزالق والسقوط، فهذا ما تبحث عنه 
إيران اآلن وهناك أنظمة تساعدها في هذا الشأن، ولكن 
علين��ا نحن دول الخلي��ج العربي أن ال نلين أو نس��تكين 
لمتطلب��ات إيران، حتى وإن حاول طرف محس��وب منا أن 

يضغط باتجاه مخالف.
 جاللتكم المفدى قائدنا 
األعلى وقدوتنا األسمى

نحم��د اهلل تعالى أن أنعم علينا باحتضان الديانات الس��ماوية الثاث 
المشهورة عالميًا، أال وهي اإلسام واليهودية والنصرانية، واألخيرتان 
كانتا تمهيدًا للديانة الخاتمة التي أنزلت على سيدنا محمد صلى اهلل 
عليه وسلم، وكثيرًا ما يشير القرآن الكريم ما بين دفتيه، إال أن محمدًا 
صلى اهلل عليه وس��لم هو الرس��ول المنتظر، الموجود ذكره في التوراة 

واإلنجيل، والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
فنحن كمسلمين إذا التقينا شخصًا آخر أول ما نبادره به السام عليكم.
فالس��ام بين األف��راد والجماع��ات، تحتاجه الدول ف��ي كل حين وكل 
مقصد، ألنه المبدأ األس��مى الذي تبني به الدول عاقاتها فيما بينها، 
والمس��تفيد األول ه��م الش��عوب قب��ل حكوماتهم، إذ تنش��ط الثقة 
بينهم، وتزداد العاقات سياس��يًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتعاونًا على 
البر والتقوى، هذا هو مفهومنا لرسالة السام التي نحمدها، وننير بها 

الطريق، ليقودنا ذلك النور إلى نشر المودة والتآلف بيننا وبين الغير.
ُعرف عن القيادات التي تعاقبت على س��دة الحكم في مملكة البحرين، 
من��ذ أحمد الفاتح وغل��ى يومنا بقي��ادة حضرة صاح��ب الجالة ملكنا 
المفدى حفظه اهلل تعالى ورعاه، أنه فّعل هذه الرس��الة ورسخها بين 
أبناء الوطن، وانطلق بها داعيًا إلى التس��امح، والتعايش السلمي بين 

الشعوب. 
ُع��رف عن بع��ض الدول أنه��ا دول تقدس الس��ام والحي��اد، وتعاون 
الش��عوب ف��ي مصلح��ة جمي��ع س��كان األرض، ومث��ل ذل��ك مملكتنا 
الحبيبة، على أس��اس أن تلك المبادئ هي من اعظم ش��عائرنا الدينية 
المحض��وض عليها، فإذا من��ح فخامة الرئيس ترام��ب حضرة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى، دام 
عزه، وس��ام االس��تحقاق لدرجة قائد أعلى، ألن ذل��ك يأتي تتويجًا لما 
قدمه جالته للبحرين وش��عبها من خير، وامتدت ووصلت رسالته إلى 
كثير من الدول والشعوب األخرى التي تؤمن بهذه المبادئ اإلنسانية 
الرفيعة، والمؤلفة بين جميع األعراق والديانات، عن طريق المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية، وجالتكم تس��تحقون هذا الوس��ام بكل 
جدارة، ولن يزيدكم اال تصميمًا على مواصلة هذا الطريق، وإن جاء هذا 
الوس��ام الرفيع تقديرًا لجالتكم إلى م��ا وصلت إليه العاقات الخاصة 
بي��ن مملكة البحرين والواليات األمريكي��ة من قوة ومتانة، إلنه يؤرخ 
لعاق��ات حميمة بين البلدين، وتعاونًا على حفظ األمن والس��ام في 
المنطق��ة والتي مضى عليها 120 عامًا، فأنتم جالتكم قائدنا األعلى 

وقدوتنا األسمى.

 دول الخليج قدمت نموذجًا 
في إدارة أزمة »كوفيد19«.. والبحرين قصة نجاح مشرفة

قدمت دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة  نموذجًا يحت��ذى به في إدارة 
أزمة جائحة فيروس كورونا )كوفيد19(، 
فمملك��ة البحرين نجح��ت في التصّدي 
للجائحة وتحوي��ل التحديات إلى فرص 
من خال االستجابات السريعة الحتواء 
تداعي��ات انتش��ار الفي��روس وتخفيف 
آث��ار األزمة تحت قيادة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العه��د نائب القائد األعلى 

رئيس الوزراء.
ويجب علين��ا مواصلة االلت��زام الكامل 
باإلج��راءات االحترازي��ة للوقاي��ة م��ن 
عدوى في��روس كورونا، واتب��اع كل ما 
يصدر م��ن الجه��ات المعنية والحرص 
ولب��س  االجتماع��ي  التباع��د  عل��ى 
التجمعات وغس��ل  وتجنب  الكمام��ات 
اليدي��ن وتعقيمها على ال��دوام، وأخذ 
التطعي��م لتخفيف العبء عن الخطوط 
األمامي��ة، مح��ذرة م��ن الته��اون في 
االلتزام بتلك االحترازات وخطورة عودة 
ارتفاع ح��االت اإلصابة الذي ش��هدته 

البحرين في األيام الماضية.
وربم��ا طال زم��ن األزمة، وه��ذا أعطى 
باألم��ن  وهم��ي  أحس��اس  البع��ض 

م��ن اإلصاب��ة بالفي��روس، وبالتال��ي 
اإلحس��اس بالتراخي، وق��د يكون هذه 
الس��بب الرئي��س على ارتف��اع الحاالت 
التي تش��كل بدورها خطرًا على الجميع 
خصوصًا كبار الس��ن وأصحاب األمراض 

المزمنة. 
وق��د نجح��ت جامع��ة الخلي��ج العربي 
في حماي��ة الطلبة وأعض��اء الهيئتين 
األكاديمي��ة واإلداري��ة والحف��اظ على 
الصحة العامة داخل الجامعة والمرافق 
التابع��ة لها بفضل تطبي��ق مجموعة 
بروتوكوالت الخاصة بإجراءات الوقائية 
من تفشي فيروس كورونا منذ بدأ العام 
األكاديم��ي الجاري، حي��ث تمت تهيئة 
القاعات الدراس��ية والمختبرات للطلبة 
الدراسين في السنة الخامسة والسادسة 
بكلية الطب والعلوم الطبية ومختبرات 
وتعقيمه��ا  العلي��ا  الدراس��ات  طلب��ة 
بش��كل مس��تمر طوال اليوم الدراسي، 
وإجراء فحوصات ش��املة لكل منتسبي 
ومرافقها  الجامعة  وتجهي��ز  الجامعة، 
لتكون مائمة الس��تقبال الطلبة وفق 
متطلبات التباعد االجتماعي، واستمرار 
إج��راء الفحوصات العش��وائية، إضافة 
إل��ى تدري��ب المنظفين عل��ى إجراءات 

البيانات  الصح��ي وتحدي��ث  التعقي��م 
ونشرها لتكون في متناول الجميع.

كان والي��زال التعاطي م��ع هذا الحدث 
الصحي االس��تثنائي على مستوى عالي 
من الحرفية بش��كل يشعر المسؤولين 
ف��ي قط��اع التعلي��م العالي ف��ي دول 
الخلي��ج العربي��ة وأولياء أم��ور الطلبة 
ب��أن أبناءهم بأيدي أمني��ة ويواصلون 
الدراسة في بيئة صحية آمنة فالمرحلة 
الحالي��ة تس��توجب التع��اون اإليجابي 
مع ه��ذه الجهود الرامي��ة إلى مواجهة 

الفيروس عبر الوعي.
ويجب المواصلة بع��زم وعدم التراخي 
واإلج��راءات  اإلرش��ادات  تطبي��ق  ف��ي 
االحترازي��ة وض��رورة اتب��اع الق��رارات 
الرس��مية،  الجه��ات  م��ن  الص��ادرة 
واالبتعاد عن كاف��ة التجمعات لتجنب 
اإلصاب��ة بالعدوى أو نقله��ا لآلخرين، 
إلى جانب االلتزام بالتعليمات الوقائية 
الصحي��ة الازم��ة للح��د م��ن انتش��ار 
الفيروس خصوص��ًا مع احتماالت عودة 

الموجة الثانية من الجائحة.

*أستاذ مساعد بقسم طب العائلة 
بكلية الطب والعلوم الطبية في 
جامعة الخليج العربي
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شركات التأمين تباشر الحوادث 21 يوليو
المنامة - وزارة الداخلية

اســـتنادا إلـــى موافقـــة مجلـــس الـــوزراء فـــي 
اجتماعـــه بتاريـــخ 28 ديســـمبر 2020 برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
علـــى مذكـــرة وزيـــر الداخلية بشـــأن مشـــروع 
قـــرار بتنظيـــم إعهـــاد مهمة مباشـــرة الحوادث 
المروريـــة البســـيطة إلى شـــركات التأمين، بما 

يعزز من الجهود القائمة لتحســـين اإلجراءات 
وانسيابية العمل، أصدر وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، قرارا 
بتنظيـــم إعهـــاد تنفيذ بنـــود عقـــد التأمين في 
وقائـــع التلفيـــات المتصالح عليها إلـــى ممثلي 
شـــركات التأميـــن المختصة، والمقـــرر أن يبدأ 

تنفيذه بتاريخ 21 يوليو 2021.

تنـــاول لقاء صحيفـــة “البالد” عن 
بعـــد مع أهالـــي الدير وســـماهيج 
الملـــف التعليمي بالمنطقة، وذلك 
ضمـــن مبـــادرة الصحيفـــة “البالد 
تـــزور الطيبين” لتســـليط الضوء 

على أبرز احتياجات األهالي.
وشـــهد لقـــاء الصحيفة مشـــاركة 
مـــن  شـــخًصا   70 مـــن  أكثـــر 
مختلـــف  ويمثلـــون  الجنســـين، 
بالديـــر  واألطيـــاف  المواقـــع 

وسماهيج.
وتركـــز الحلقة الثانية من تغطية 
اقتراحـــات  أبـــرز  علـــى  “البـــالد” 
ومطالبـــات األهالـــي فيمـــا يتعلق 
فـــي  التعليميـــة  بالخدمـــات 

المنطقة.

وأفاد رئيس جمعية المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن 
الديري بأن “مدرسة سماهيج من 
المعروفة،  التاريخيـــة  المـــدارس 
ومع التزايـــد الســـكاني للمنطقة، 
يفتـــرض بنـــاء مـــدارس ثانويـــة، 
إضافـــة الســـتكمال المشـــروعات 
التعليميـــة األخـــرى كفتـــح فـــرع 
لجامعـــة البحريـــن فـــي المحرق، 

ولبعض الجامعات الخاصة”.
وأضـــاف “توجـــد مناطـــق كبيـــرة 
المحـــرق، كديـــار  فـــي  وجديـــدة 
بعـــض  التـــي تحتضـــن  المحـــرق 
الخاصـــة،  التعليميـــة  الجهـــات 
مـــا يؤكد أهميـــة إيجـــاد مدارس 

حكومية بالتوازي لذلك”.

أهالي الدير وسماهيج يطالبون 
بمدرسة ثانوية للبنات

يتوّجـــه مجلـــس النـــواب لعقـــد جلســـة 
اســـتثنائية بعـــد غـــد الخميـــس الموافق 
28 ينايـــر الجـــاري، وقـــد تســـلم أعضاء 
إدارة  مـــن  نصيـــة  رســـائل  المجلـــس 
شـــؤون دعم النواب تفيد بعقد الجلسة 
االســـتثنائية تمـــام الســـاعة 9:30 صباح 
تزويدهـــم  يتـــم  أن  علـــى  الخميـــس، 

بجدول أعمال الجلسة الحقا.

جلسة استثنائية 
للنواب الخميس

)07(
)04(

)02(

عواصم ـ وكاالت

أدانـــت الواليـــات المتحدة، بشـــدة، الهجوم األخير على الرياض في الســـعودية، 
وأكـــدت أن إدارة الرئيـــس األميركـــي الجديد جـــو بايدن تقوم بجمـــع مزيد من 

المعلومات بشأن الهجوم.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة في بيـــان أمس االثنيـــن، إن الهجوم “يبدو 
أنـــه كان محاولة الســـتهداف المدنيين، ومثل هذه الهجمـــات تؤثر على الجهود 
المبذولـــة للتشـــجيع علـــى الســـالم واالســـتقرار”. وأضـــاف البيان “ســـنعمل على 
تخفيـــض التوتر فـــي المنطقة عبر الدبلوماســـية وإنهاء الحرب فـــي اليمن، كما 
أننا سنساعد شريكتنا السعودية في التصدي لهذه الهجمات على أراضيها وصد 

أولئك الذين يحاولون التأثير على االستقرار”.

إدارة بايدن تدعم السعودية 
بمواجهة إرهاب الحوثي

)١٠(

رفع سن التقاعد لـ 55 واالستقطاع الشهري إلى 7 %

أحالـــت الحكومـــة مشـــروع قانـــون تعديـــل بعـــض 
أحكام القانون رقم 13 لســـنة 1975 بشـــأن تنظيم 
معاشـــات ومكافـــآت التقاعـــد لموظفـــي الحكومـــة 
المرافـــق للمرســـوم رقم 4 لســـنة 2021 ومشـــروع 
التأميـــن  قانـــون  أحـــكام  بعـــض  تعديـــل  قانـــون 
االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم 24 

لســـنة 1976 المرافق للمرســـوم رقم 5 لسنة 2021 
لمجلـــس النـــواب، ويتضّمن المشـــروعان رفع ســـن 
التقاعد لـ55 سنة واحتساب الراتب التقاعدي على 
أســـاس متوسط الراتب للسنوات الخمس األخيرة 
وزيادة المعاشـــات التي تقل عن 500 دينار بنســـبة 

قدرها 3 % لمرة واحدة فقط.

ومن أبرز التعديالت الجديدة رفع نسبة االستقطاع 
الشهري إلى 7 % ورفع مساهمة الحكومة الشهرية 
إلى 20 % من الراتب ومســـاهمة الشركات إلى 17 
%، واشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة 
الستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط أاّل تقّل مّدة 

)٠٥(االشتراك عن 20 سنة.

0607101413

“أحمر اليد” يخسر أمام اليابان“مارجريت”... تصور مختلفالسيسي: “اإلرهاب” أداة للمؤامرات5 ماليين لعمالة طوارئ “الكهرباء”اإلطاحة بـ 10 آسيويين نصابين
صرح المدير العام لإلدارة العامة  «

لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني بأن إدارة مكافحة الجرائم 

االقتصادية تمّكنت من القبض على 10 
آسيويين، قاموا بعمليات نصب واحتيال 

من خالل االتصال بالمجني عليهم 
واالستيالء على حساباتهم البنكية.

نالت هيئة الكهرباء والماء 3  «
مناقصات من مجلس المناقصات 

والمزايدات، أكبرها لتوفير عمالة 
خارجية لمركزي طوارئ الرفاع 

والمحرق لـ3 سنوات، تنافست عليها 
10 شركات كان أقل عطاء من “داون 

تاون” بـ 4.9 مليون دينار.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح  «
السيسي، أمس أثناء االحتفال 

بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة 
والذكرى العاشرة لثورة 25 

يناير، أن اإلرهاب أصبح أداة 
صريحة إلدارة الصراعات وتنفيذ 

المخططات والمؤامرات.

اقتحم األخوان علي ومحمد شمس  «
مجال الدراما التلفزيونية بتصور 

جديد ومختلف في كتابة السيناريو. 
وبعد أن قدما العام الماضي 

مسلسل “أم هارون”، يعودان هذا 
العام بتقديم نص درامي بعنوان 

“مارجريت الغالية” مع حياة الفهد.

أنهى منتخبنا الوطني  «
األول لكرة اليد مشاركته 

في بطولة العالم بخسارة 
ثالثة أمام نظيره اليابان 

بنتيجة )25/29( ضمن 
الجولة الثالثة واألخيرة 

من الدور الرئيس.

المنامة - وزارة الداخلية

باشـــر الفريـــق المختص بالمحافظة الشـــمالية، الـــذي يضم عددا من الجهـــات المعنية، اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية الالزمة حيال موقع مخالف لالشـــتراطات يتم فيه تخزين مواد قابلة 
لالشتعال واستخدام أحمال زائدة من الكهرباء، ومقام في أرض فضاء تابعة لمصنع إلعادة 
تدوير المخلفات، وسط األحياء السكنية في منطقة مقابة، ويتضمن سكنا عشوائيا للعمالة 
الوافـــدة ويشـــكل خطورة علـــى األرواح والممتلكات ويهدد الســـالمة العامـــة، وكان من بين 

اإلجراءات المتخذة قطع التيار الكهربائي عن الموقع لحين تصحيح أوضاعه.

محاكمة عاجلة لمتهم أصيب بـ “كورونا” وتسّتر على مخالطيهقطع الكهرباء عن مصنع خزَّن مواد “مشتعلة”
المنامة - بنا

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات 
العامـــة بـــأن النيابة العامـــة قد أحالت 
متهًمـــا المتناعـــه عـــن اإلفصـــاح عـــن 
بيانـــات المخالطيـــن لـــه، عقـــب ثبوت 

إصابته بفيروس كورونا المستجد. 
أمـــرت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
عاجلـــة  لمحاكمـــة  المتهـــم  بتقديـــم 

بعدمـــا ثبـــت لديهـــا مخالفتـــه ألحكام 
القانون برفضه تزويد أعضاء الفريق 
الطبـــي بأســـماء المخالطيـــن لـــه على 
الرغـــم مـــن ثبـــوت إصابتـــه بفيروس 
كورونا المســـتجد، كما رفض التعاون 
مـــع مأمـــوري الضبـــط القضائـــي مـــن 
اختصاصيـــي الصحة العامـــة؛ مخالفًا 

بذلـــك أحـــكام القانـــون باالمتنـــاع عن 
تنفيـــذ إجـــراءات الوقاية والعالج من 
األمراض الســـارية الصادرة عن وزارة 
الصحـــة للحـــد مـــن الوبـــاء. وأهابـــت 
النيابـــة العامة بالجميع احترام أحكام 
القانون والقرارات الصادرة عن وزارة 
الصحة، واتبـــاع كل التدابير الوقائية 

واإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد مـــن 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد؛ 
وعـــدم إخفـــاء اإلصابـــة أو االمتنـــاع 
عن اإلفصاح عن بيانـــات المخالطين، 
والتعـــاون مـــع الجهات المعنيـــة بتتبع 
آثـــر المخالطيـــن، حرًصـــا علـــى صحة 

وسالمة الجميع بالمملكة.

مجلس الوزراء: إسهامات جاللة الملك عّززت األمن العالمي

إعادة هيكلة “الصحة” وإلغاء مناصب 3 وكالء مساعدين

المنامة - بنا

وافــق مجلــس الــوزراء علــى مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشــأن إعــادة هيكلة وزارة الصحة وذلــك بإلغاء مناصب 
3 وكالء مســاعدين وإدارتيــن واســتحداث منصــب وكيــل مســاعد ودمــج إدارتيــن، وذلــك الســتكمال مراحل إطالق 
مشــروع التســيير الذاتــي للمستشــفيات الحكوميــة ومراكز الرعايــة الصحية األولية بما يســهم في تطويــر الخدمات 
الصحية، وتضمنت المذكرة كذلك إعادة هيكلة كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( بتغيير مسمى منصب نائب 

رئيس تنفيذي ودمج إدارتين وتغيير تبعية إدارة.

وتـــرأس نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
آل  مبـــارك  بـــن  الشـــيخ محمـــد  ســـمو 
خليفة االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلـــس الوزراء الذي عقـــد أمس عن 

ُبعد.
ورفـــع مجلس الـــوزراء أصدق التهاني 
إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة منح 
جاللته وسام االستحقاق بدرجة قائد 
أعلـــى مـــن رئيـــس الواليـــات المتحدة 
األميركية السابق والذي يعكس حجم 
التقدير لإلســـهامات الملكية الســـامية 
في تعزيز األمن واالستقرار العالميين، 

كما يؤكـــد على االعتـــزاز البالغ بجهود 
جاللة العاهل عبر عقوٍد من الزمن في 

دعم التعاون االســـتراتيجي البحريني 
– األميركي.

القضاء عنصر أساس لتعزيز سيادة القانون
نائب جاللة الملك ولي العهد: العدالة مرتكز رئيس لبناء النهضة

المنامة - بنا

أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن العدالـــة مرتكز 
رئيـــس لبناء نهضـــة األوطان واســـتمرار تحقيق تقدمها 
وازدهارهـــا، منّوًهـــا بـــأن مملكـــة البحريـــن حرصت على 
تحقيـــق مبدأ العدالة وترســـيخه وهو األمر الذي أســـهم 
في تعزيز األمن واالســـتقرار وتحقيق التنمية في جميع 

قطاعات المملكة.
 جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه أمس بقصـــر الرفاع، رئيس 
محكمـــة التمييـــز نائب رئيـــس المجلس األعلـــى للقضاء 
المستشار عبدهللا البوعينين، حيث أشار سموه إلى دور 
القضـــاء البحرينـــي في تعزيز ســـيادة القانـــون وحماية 

)٠٢(الحقوق والحريات إرساًء للعدالة والنزاهة.
)٠٣(

ــمــان ــرل ــب ــة ال ــاولـ ــى طـ ــل ــع الـــقـــانـــون الــجــديــد ع ــض ــة ت ــوم ــك ــح ال
ليلى مال اهلل

المنامة - “إن جي إن” العالمية

عمل خبراء شركة “إن جي إن” العالمية 
بالتعاون مع شـــركة “بـــاور ديمارك” على 
تحليـــل 167 نطـــاق إنترنت لمؤسســـات 
بحرينيـــة مختلفة، وأظهر أن 127 منها، 
أي 70 % مـــن إجمالـــي النطاقـــات غيـــر 

محمي من االختراق.

70 % من الشركات البحرينية 
غير محمية إلكترونيا

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

تشييد 705 منازل في مدينة سلمان حتى 2022
أعلن وزير اإلســـكان باســـم الحمر أن عدد الطلبات 
الخامســـة  الدائـــرة  ألهالـــي  القائمـــة  اإلســـكانية 
بالمحافظة الشـــمالية يبلـــغ 2191 طلبا، منها 2052 
طلبا إســـكانيا لوحدة سكنية و113 قسيمة سكنية 

و26 شقة تمليك.
وقال “مـــن المؤمل أن يتم االنتهاء من تنفيذ 705 

وحدات ســـكنية في مدينة ســـلمان خـــالل برنامج 
الحكومة الحالـــي ومن المؤمل إنجازها في 2022 

وسُتخصص لطلبات المحافظة الشمالية”.
جاء ذلك رًدا على السؤال الذي وجهه النائب فالح 
هاشـــم بشـــأن تفاصيل وأعداد الطلبات اإلسكانية 

في دائرته خامسة الشمالية.

وزير الداخلية

وزير اإلسكان

 علوي الموسوي

)05(

)06(



ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.

 في مســـتهل االجتماع، رفع مجلس 
الـــوزراء أصـــدق التهاني إلـــى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة بمناســـبة منح 
جاللتـــه وســـام االســـتحقاق بدرجـــة 
الواليـــات  رئيـــس  مـــن  أعلـــى  قائـــد 
المتحـــدة األميركيـــة الســـابق والذي 
يعكـــس حجـــم التقديـــر لإلســـهامات 
الملكيـــة الســـامية فـــي تعزيـــز األمن 
يؤكـــد  كمـــا  العالمييـــن،  واالســـتقرار 
علـــى االعتـــزاز البالـــغ بجهـــود جاللة 
العاهل عبر عقوٍد من الزمن في دعم 
التعـــاون االســـتراتيجي البحريني – 

األميركي.
   ثـــم أكـــد مجلـــس الـــوزراء بمناســـبة 
اليـــوم الدولـــي للتعليـــم أن الحكومة 
تولـــي اهتماًمـــا بالًغـــا بتطويـــر قطاع 
التعليم وتحرص أن تكون مخرجاته 
التنمويـــة  للمســـيرة  ا  أساســـيًّ رافـــًدا 
الجاللـــة  صاحـــب  بقيـــادة  الشـــاملة 

عاهل البالد.
 بعدهـــا، اســـتنكر المجلس محاوالت 
اإلرهابيـــة  الحوثـــي  ميليشـــيات 
فـــي  مدنيـــة  مناطـــق  اســـتهداف 
الرياض بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، مؤكـــًدا المجلـــس وقـــوف 
مملكـــة البحرين إلى جانـــب المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة في كل 
ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها 

واستقرارها وسالمة مواطنيها.
بعدها، أدان مجلس الوزراء التفجير 
وقـــع  الـــذي  المـــزدوج  االنتحـــاري 
بالعاصمـــة العراقية بغداد، معرًبا عن 
العـــراق  أصـــدق تعازيـــه لجمهوريـــة 

الشـــقيقة رئيًسا وحكومة وشعًبا في 
ضحايـــا هذا التفجيـــر اإلرهابي وعن 

تمنياته للمصابين بسرعة الشفاء.
 ثم نظـــر المجلس فـــي الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جدول أعمالـــه وقرر 

ما يلي:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة مجلـــس الخدمـــة المدنية 
بشـــأن إعـــادة هيكلـــة وزارة الصحـــة 
وذلـــك بإلغـــاء مناصب ثالثـــة وكالء 
واســـتحداث  وإدارتيـــن  مســـاعدين 
ودمـــج  مســـاعد  وكيـــل  منصـــب 
إدارتيـــن، وذلـــك الســـتكمال مراحل 
الذاتـــي  التســـيير  مشـــروع  إطـــالق 
ومراكـــز  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
الرعايـــة الصحيـــة األولية بما يســـهم 
الصحيـــة،  الخدمـــات  تطويـــر  فـــي 
إعـــادة  كذلـــك  المذكـــرة  وتضمنـــت 
التقنيـــة  البحريـــن  كليـــة  هيكلـــة 
)بوليتكنـــك البحرين( بتغيير مســـمى 
منصـــب نائب رئيـــس تنفيذي ودمج 

إدارتين وتغيير تبعية إدارة.
2. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشأن تحديد 
شـــكل الشـــركات التي يجوز لألندية 
اتخاذهـــا والقواعـــد المنظمـــة لعملها 
وشـــروط  عليهـــا  الرقابـــة  وآليـــة 
الترخيص بتملك األسهم والحصص 

باألندية.
3. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشأن تسمية 
وزير شـــؤون الكهرباء والماء ليكون 
الســـلطة  أمـــام  المســـؤول  الوزيـــر 

التشـــريعية بمجلســـيها عـــن مجلس 
الموارد المائية.

4. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
مـــن  عـــدد  انضمـــام  بشـــأن  المالـــي 
الجهـــات الحكوميـــة لمركـــز البحرين 
وتوصيـــة  االئتمانيـــة،  للمعلومـــات 
اللجنة بعـــد األخذ بمرئيـــات مجلس 
النـــواب باقتصـــار انضمـــام الجهـــات 
الحكومية للمركز إلى 10 جهات بدالً 
مـــن 18 جهـــة وعلـــى أن يخضع ذلك 

لمرحلة تجريبية.
5. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونيـــة بشـــأن رد الحكومة على 4 
اقتراحات برغبة من مجلس النواب.
ثانًيا: اســـتعرض المجلس الموضوع 

التالي:
1.مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشأن تعديل 

قانون الصحافة والطباعة والنشر.

المنامة - بنا

إعادة هيكلة “الصحة” تمهيًدا إلطالق مشروع “التسيير الذاتي”
ــي ــم ــال ــع ــن ال ــ ــ ــة الـــمـــلـــك عـــــــّززت األم ــالـ ــس الــــــــــوزراء: إســـهـــامـــات جـ ــل ــج م

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

إدانة التفجير االنتحاري 
المزدوج في بغداد.

اهتمام حكومي بتطوير 
قطاع التعليم ومخرجاته.

منح جاللة الملك المفدى وسام االستحقاق بدرجة قائد أعلى 
يعد تقديرًا إلسهامات جاللته حفظه الله ورعاه في األمن 

واالستقرار العالميين.

استنكار محاوالت 
ميليشيا الحوثي 

إستهداف الرياض.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 25 يناير 2021

تعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر
استعرض
المجلس

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

إعادة هيكلة وزارة الصحة دعًما 
لخطوات تطوير القطاع الصحي.

إعادة هيكلة (بوليتكنك البحرين) 
بتغيير مسميات ودمج إدارات.

تحديد شكل الشركات التي يجوز 
لألندية اتخاذها وقواعد تنظيم 

ذلك.

تسمية الوزير المسؤول أمام 
السلطة التشريعية عن مجلس 

الموارد المائية.

انضمام 10 جهات حكومية لمركز 
البحرين للمعلومات االئتمانية.

4 اقتراحات برغبة مرفوعة من 
مجلس النواب.

اهتمام حكومي بالغ بتطوير 
التعليم ليكون رافدا أساسيا للتنمية

اقتصار انضمام 10 جهات بداًل من 
18 لـ “المعلومات االئتمانية”

استنكار محاوالت الحوثي اإلرهابية 
استهداف مناطق مدنية بالرياض

تحديد شكل الشركات المسموح 
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المنامة - وزارة الصحة

 صـــرح استشـــاري الوبائيـــات والصحـــة 
العامـــة ورئيس قســـم مكافحة األمراض 
بـــإدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة 
عـــادل الصيـــاد بأهمية مواصلـــة االلتزام 
االحترازية واالشـــتراطات  باإلجـــراءات 
الصحية والوقائية بالصالونات ومحالت 
الحالقة وذلك للحد من انتشـــار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وشـــدد علـــى أهميـــة التأكـــد مـــن التـــزام 
مقدمـــي الخدمـــة للزبائـــن بداخـــل هـــذه 
المحـــالت باالشـــتراطات الصحية والتي 
مـــن أهمهـــا لبـــس الكمـــام طـــوال الوقت 
أداء  عنـــد  والقفـــازات  الوجـــه  وواقـــي 
الخدمات التي تتطلب االتصال المباشـــر 
مـــع الزبائن باإلضافة إلى تعقيم األدوات 
والمعدات بعد وقبل كل استخدام؛ وذلك 
مـــن أجـــل الحفـــاظ على صحة وســـالمة 
مرتـــادي هـــذه المحـــالت وحمايتهـــم من 

مخاطر انتقال العدوى بالفيروس.
وقـــال عـــادل الصيـــاد إنـــه يتـــم تنظيـــم 
حمالت للتفتيش بشكل عشوائي من قبل 
الجهات المختصة على جميع الصالونات 
مســـتمرة؛  بصـــورة  الحالقـــة  ومحـــالت 

وذلـــك للتأكـــد والتحقق من مـــدى التزام 
هذه المحالت بتطبيـــق كافة اإلجراءات 
االحترازية والوقائية وعدم التهاون في 
تنفيذهـــا لصالـــح الصحـــة العامة وصحة 
أفـــراد المجتمـــع، وإن أي صالون ال يلتزم 
باالشـــتراطات الصحيـــة المطلوبـــة، فإنه 
ســـيعرض محلـــه للغلق، مشـــددا على أن 
تقديـــم الصالونات الخدمـــات الخارجية 

بالمنازل غير مسموح.
الضـــروري  مـــن  أنـــه  الصيـــاد  وأضـــاف 
واســـتبدال  والمعـــدات  األدوات  تعقيـــم 
أدوات الوقاية الشـــخصية والمستخدمة 
فـــي العمـــل مـــع المحافظة علـــى التباعد 
االجتماعـــي بيـــن الزبائـــن، والتأكـــد مـــن 
ارتـــداء الكمامات؛ وذلـــك من أجل تقليل 

احتماالت نقل فيـــروس كورونا ) كوفيد 
19-( للزبائن أو من الزبائن إلى العاملين.

وأكـــد أنه يتوجـــب على العاملين غســـل 
األيدي باســـتخدام الماء والصابون لمدة 
20 ثانيـــة على األقل قبل وبعد كل زبون 
أو عند مالمســـة الوجه أو عند اســـتبدال 
توفـــر  مراعـــاة  يجـــب  كمـــا  القفـــازات، 
التهوية الجيدة للصالون وزيادة التهوية 
النوافـــذ  فتـــح  طريـــق  عـــن  الخارجيـــة 
واألبواب، مع أهمية استخدام المعقمات 
الكحوليـــة التـــي ال يقـــل تركيزها عن 70 
% من المادة الكحولية وتوفيره عند كل 
خدمـــة، مشـــيرا إلـــى أهمية توفيـــر جهاز 
لقيـــاس الحرارة للزبائن وللعاملين يوميا 
وفي حـــال ظهور أية أعـــراض للفيروس 
كارتفـــاع في درجـــة الحرارة أو الســـعال 
أو التعـــب يتوجب االتصـــال فورا بالرقم 
444 ألخـــذ التعليمـــات الالزمـــة في مثل 
هـــذه الحاالت، كما يســـتلزم ذلـــك توفير 
ســـجل يومـــي لجميـــع العمـــالء يكتب به 
التواصـــل ووقـــت  الزبـــون ورقـــم  اســـم 
الزيـــارة ويتم االحتفاظ به لمدة 30 يوما 

منذ وقت الزيارة للصالون.

عادل الصياد

بالغلـــق لإلجـــراءات  المخالفيـــن  تهـــدد  “الصحـــة” 
خدمة الصالونات الخارجية بالمنازل ... ممنوعة



وافـــق مجلس الـــوزراء في جلســـته أمس 
على تســـمية وزير شؤون الكهرباء والماء 
ليكـــون الوزيـــر المســـؤول أمـــام الســـلطة 
التشـــريعية بمجلسيها عن مجلس الموارد 
المائيـــة.  وتأتـــي هـــذه الموافقـــة لمواكبة 
التغييـــرات التي نجمت عن فصل شـــؤون 
الطاقـــة عـــن هيئة الكهربـــاء والماء، حيث 
نـــص القـــرار رقـــم 43 لســـنة 2015 علـــى 
تحديد “وزير الطاقة الوزير المشرف على 
هيئـــة الكهرباء والمـــاء” الوزير المســـؤول 
مجلـــس  عـــن  التشـــريعية  الســـلطة  أمـــام 
المـــوارد المائيـــة، حيث تقع هيئـــة الطاقة 
عبدالحســـين  رئاســـة  تحـــت  المســـتدامة 
ميـــرزا، فيما يتـــرأس الوزير وائـــل المبارك 

وزارة شؤون الكهرباء والماء.
 وأنشـــئ مجلس المـــوارد المائية بموجب 
 1982 لســـنة   )7( بقانـــون رقـــم  المرســـوم 
بإنشـــاء مجلس المـــوارد المائية، برئاســـة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ونائـــب للرئيـــس 
وعـــدد من األعضاء يصـــدر بتعيينهم قرار 

من رئيس مجلس الوزراء.
 وأجريت تعديالت على المرســـوم بقانون 
في العام 2009 ال تشـــترط رئاســـة رئيس 
مجلس الـــوزراء للمجلـــس، حيث أرجعت 
تبعيـــة المجلس لمجلس الوزراء وفوضت 
رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تعيين 
رئيس المجلـــس ونائبه واألعضاء، بحيث 
4 ســـنوات قابلـــة  تكـــون مـــدة العضويـــة 

للتجديد.
 واشـــترطت المادة الثانية من التعديالت 

تســـمية وزير ليكون مســـؤوالً عـــن أعمال 
الســـلطة  أمـــام  المائيـــة  المـــوارد  مجلـــس 

التشريعية.
 ووفًقـــا للقـــرار الصادر عـــن رئيس مجلس 
الوزراء رقم 9 لسنة 2019 بإعادة تشكيل 
مجلـــس الموارد المائية، فإن المجلس يقع 
تحت رئاســـة نائب رئيس مجلس الوزراء 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
ويتكـــون مـــن نائبـــه وزير شـــؤون مجلس 
الـــوزراء، وعضويـــة كل مـــن وزير شـــؤون 
الكهربـــاء والماء، وزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطني، وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي، وزيـــر المواصالت 
واالتصاالت، وزير اإلسكان، وزير الصناعة 

والتجارة والسياحة.
 وأضاف القرار رقم 7 لســـنة 2020 رئيس 

هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة إلـــى عضويـــة 
المجلس.

 ويختص المجلس بالتالي:
واالســـتراتيجيات  السياســـات  رســـم   -  

المائية العامـــة الهادفة إلى حماية وتنمية 
الموارد المائية بما يكفل حســـن اســـتغالل 
ومراقبـــة  األغـــراض،  لمختلـــف  الميـــاه 
تنفيذهـــا للتأكـــد من ســـيرها وفق الخطط 
المرسومة وبما يحقق األهداف المرجوة.

 - تقديم الدعم الكافي لألجهزة التنفيذية 
السياســـات  تنفيـــذ  لضمـــان  المعنيـــة 
الموضوعة على الوجه األكمل، والنظر في 
كافة المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق 

هذه السياسات.
 - اقتراح التشـــريعات والقوانين المتعلقة 
بالمـــوارد المائيـــة، وتفعيـــل آليـــات الرقابة 
علـــى تنفيذهـــا، بما يكفـــل المحافظة على 
ترشيد واســـتغالل موارد المياه وحمايتها 
من النضـــوب والتلـــوث وتنميتهـــا بصورة 

مستدامة.

للتنســـيق  آليـــات  وجـــود  مـــن  التأكـــد   -  
ذات  الجهـــات  مختلـــف  بيـــن  والتكامـــل 
العالقـــة بتنميـــة وإدارة وإنتـــاج وتوزيـــع 
مـــوارد الميـــاه، وتشـــغيل وصيانـــة مرافق 
المياه بكافـــة مصادرها والمحافظة عليها، 
لتوحيـــد الـــرؤى التخطيطيـــة والتنفيذية 

فيما بينها.
 - تحديـــد أولويـــات تنفيـــذ المشـــروعات 
المائيـــة ومتابعـــة ومراقبة تنفيذ أنشـــطة 
وبرامج وخدمات مشاريع قطاعات المياه 
بكافة مصادرها، وتقديم المشـــورة الفنية 
واإلداريـــة لمجلـــس الـــوزراء، فـــي كل مـــا 

يتعلق بهذه األمور.
وكافـــة  األفـــراد  لـــدى  الوعـــي  زيـــادة   -  
قطاعـــات المجتمع بضـــرورة الحفاظ على 

الموارد المائية وحسن استخدام المياه.

أحالـــت الحكومة مشـــروع قانـــون تعديل 
بعض أحكام القانون رقم 13 لســـنة 1975 
بشـــأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد 
لموظفي الحكومة المرافق للمرســـوم رقم 
4 لســـنة 2021 ومشـــروع قانـــون تعديـــل 
بعـــض أحكام قانـــون التأميـــن االجتماعي 
الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 24 لســـنة 
1976 المرافق للمرسوم رقم 5 لسنة 2021 
لمجلس النواب، ويتضّمن المشروعان رفع 
ســـن التقاعد لـ55 ســـنة واحتساب الراتب 
التقاعدي أســـاس متوسط الراتب لخمس 
ســـنوات األخيـــرة وزيادة المعاشـــات التي 
تقـــل عـــن 500 دينـــار بنســـبة قدرهـــا 3 % 

لمرة واحدة فقط.
ومن أبـــرز التعديالت الجديدة رفع نســـبة 

االستقطاع الشهري إلى 7 % رفع مساهمة 
الحكومة الشـــهرية إلـــى 20 % من الراتب 
ومساهمة الشـــركات إلى 17 %، واشترط 
القانـــون الجديـــد بلـــوغ ســـنة الــــ 55 ســـنة 
الســـتحقاق المعاش التقاعدي وبشرط أاّل 

تقّل مّدة االشتراك عن 20 سنة.
 كمـــا تضّمنـــت التعديـــالت خفـــض الراتب 
التقاعـــدي بنســـبة 6 % لـــكل مـــن يتقاعـــد 
قبـــل بلـــوغ الـ60 ســـنة، حيـــث تبلغ نســـبة 
التخفيـــض 30 % فـــي حـــال كان التقاعد 
في ســـن الـ55 سنة، و24 % في سّن الـ56 
ســـنة، و18 % في سن الـ57 سنة، و12 % 

في سّن الـ58 سنة.
 وتنـــص المـــادة 4 مكرر المضافـــة للقانون 
أنـــه يجـــوز للموظف االســـتمرار في العمل 
ـــا إلـــى ســـن الخامســـة والســـتين،  اختياريًّ
وللجهة المختصة الموافقة على اســـتمرار 

الموظـــف فـــي العمل بعد ســـنة الخامســـة 
والســـتين حســـبما تقتضيه حاجـــة العمل، 
وتدخـــل هـــذه المدد ضمـــن مـــدة الخدمة 
يجـــاوز  ال  بمـــا  التقاعـــد  فـــي  المحســـوبة 

أربعين سنة خدمة.
وكما تنص الفقـــرة الثانية المضافة للمادة 
12 مـــن ذات القانـــون على أنـــه إذا انتهت 
خدمـــة الموظـــف ألي ســـبب من األســـباب 
ا للمعاش التقاعدي طبقًا  ولم يكن مستحقًّ
ألي مـــن القوانيـــن أو األنظمـــة التقاعديـــة 
والتأمينيـــة يكون له الحق في أن يســـتمر 
اختياًرا في نظام التقاعد بشرط أن تكون 
لديـــه مدة خدمـــة فعلية ال تقل عن خمس 
سنوات وأن يقدم للهيئة طلًبا بذلك خالل 
الســـنة واألولـــى التاليـــة النتهـــاء خدمتـــه 

وقبل تسوية حقوقه التقاعدية.
 كمـــا تشـــترط المـــادة أن يتعّهـــد الموظف 

بدفع االشتراكات المستحقة كاملة للهيئة 
بما يعادل مجموع اشـــتراكاته ومســـاهمة 
الحكومة وتحسب مدة اشتراكه الجديدة 
ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد.
 تضمنـــت المادة الخامســـة حكًمـــا عن آلية 
احتســـاب الراتـــب األساســـي األخيـــر عند 
نفـــاذ أحـــكام القانون والذي يحســـب على 
أساس متوسط الراتب األساسي للسنتين 
األخيرتيـــن لتاريـــخ التقاعـــد، ويتـــم رفعه 

ا بواقع ســـنة واحـــدة إضافية كل  تدريجيًّ
اثني عشـــر شـــهًرا اعتبـــاًرا من شـــهر يناير 
التالـــي لنفاذ القانـــون إلى أن يصل لخمس 

سنوات األخيرة السابقة للتقاعد.
 تناولـــت المـــادة السادســـة الســـن المحدد 
للحصـــول علـــى المعـــاش التقاعـــدي وهو 
ا  بلوغ خمســـين ســـنة، ويتم رفعه تدريجيًّ
بواقع ســـنة واحدة إضافيـــة إلى أن يصل 
كمـــا  والخمســـين،  الخامســـة  ســـن  إلـــى 

تّضمنت المادة أن ال تزيد نسبة التخفيض 
على 30 % من المعاش المستحق.

 وتضمنـــت المـــادة الســـابعة عدم ســـريان 
األحـــكام المســـتبدلة المنصوص عليها في 
المـــادة األولـــى من القانون علـــى الموظف 
المؤهـــل الســـتحقاق المعـــاش عنـــد نفـــاذ 
أحـــكام هـــذا القانـــون إال بعـــد مضي ســـنة 

واحدة من تاريخ نفاذه.
 وتناولـــت المـــادة الثامنـــة حكًمـــا بزيـــادة 
المعاشـــات المســـتحقة لموظفي الحكومة 
التـــي تقـــل عـــن 500 دينـــار بنســـبة قدرها 
3 % مـــن المعـــاش وتكـــون الزيـــادة لمـــرة 

واحدة فقط عند نفاذ القانون.
 وتضمنت المادة العاشـــرة على أن يستمر 
ا فيما  العمـــل بالقـــرارات المعمول بهـــا حاليًّ
يتعـــارض مع أحـــكام هـــذا القانـــون لحين 

صدور القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه.

رفع سـن التقاعد لـ 55 واحتساب الراتب عن 5 سنوات 
ــة الــبــرلــمــان ــ ــاول ــ ــد عـــلـــى ط ــديـ ــجـ ــون الـــتـــقـــاعـــد الـ ــ ــان ــ الـــحـــكـــومـــة تـــضـــع ق

رفع االستقطاع 
الشهري إلى 7 % 
وخفض المعاشات 

لغاية 30 %

3 % زيادة لمرة 
واحدة ممن 

يتسلمون معاشات 
دون 500 دينار
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“السياحة”: تنظيم الفعاليات والمناسبات الخاصة وفق التباعد االجتماعي
شـــددت هيئة البحرين للســـياحة والمعارض 
والمناســـبات  الفعاليـــات  إقامـــة  أن  علـــى 
الخاصـــة ينبغـــي أن تتوافق مـــع اإلجراءات 
األنشـــطة  باســـتئناف  المتعلقـــة  الحكوميـــة 
واالشـــتراطات  الضوابـــط  وفـــق  التجاريـــة 
الصحية التي يصدر بشـــأنها قـــرار من وزارة 
الصحـــة، منوهـــًة فـــي هـــذا اإلطـــار بالجهود 
الوطنية الكبيرة التي بذلت للحد من انتشار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، وأهمية دعم 
تلـــك الجهود من خالل االلتـــزام باإلجراءات 

الوقائية واالحترازية وعدم التهاون بها.
وأكدت الهيئة أنـــه ولتنظيم إقامة الفعاليات 
والمناســـبات الخاصـــة، فقد تم التنســـيق مع 
كـــوزارة  العالقـــة  ذات  الحكوميـــة  الجهـــات 
الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
باســـتئناف  للســـماح  الداخليـــة  ووزارة 
الفعاليات والمناسبات الخاصة وفق ضوابط 

واشـــتراطات صحيـــة واجبـــة التطبيق على 
جميع المنشـــآت التجارية، من خالل التمهيد 
بهـــذا  تتعلـــق  تنظيميـــة  قـــرارات  إلصـــدار 
الموضوع والتي سيتم نشرها يوم الخميس 
المقبـــل فـــي الجريدة الرســـمية، على أن يتم 
العمـــل بهـــا اعتبارا مـــن 31 ينايـــر 2021، كما 
وأن اجـــراءات تطبيقهـــا ســـتخضع للتقييـــم 

المستمر.
مـــن  عـــددا  الضوابـــط  تلـــك  وســـتتضمن 
للفعاليـــات  بالنســـبة  االشـــتراطات الصحيـــة 
شـــخصا   30 تتجـــاوز  ال  التـــي  والمناســـبات 

ســـواء فـــي األماكـــن المفتوحـــة أو المغلقـــة، 
وأخـــرى تتعلق بالفعاليات والمناســـبات التي 
يتجـــاوز المدعوون فيها 30 شـــخصا، والتي 
يتعيـــن الترخيـــص لها بصـــورة منفـــردة لكل 
مناســـبة مـــن قبـــل هيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض عبر خدمـــة الترخيص للفعاليات 
والمناســـبات الخاصة التي ســـيتم تدشـــينها 
اعتبارا مـــن 31 يناير 2021 على موقع هيئة 
www.btea.( البحرين للســـياحة والمعارض
bh(، علـــى أال يزيد الحد األقصى ألي فعالية 

يتم الترخيص لها عن 150 شخصا.
وأشارت الهيئة إلى أنه من ضمن االشتراطات 
يكـــون فيهـــا  التـــي  للفعاليـــات والمناســـبات 
الحضور أكثر من 30 شخًصا فإنه يستوجب 
وجـــود ممرض طوال فترة إقامة الفعالية أو 
المناســـبة، إلـــى جانب إجراء فحص مســـبق 
لكورونـــا وإحضار شـــهادة االختبـــار من قبل 

الحضور بحيث ال تتعدى 48 ساعة.

الجهـــود  أن  تأكيدهـــا  الهيئـــة  واختتمـــت 
الحكوميـــة ماضيـــة في ســـبيل الحفاظ على 
الســـتئناف  والمقيميـــن  المواطنيـــن  صحـــة 
الحياة الطبيعية بشـــكل تدريجي وبما يكفل 

فـــي ذات الوقت الحفاظ علـــى الجهود التي 
بذلـــت طيلة الفترة الماضيـــة ومراعاة جميع 
االحتياطـــات واإلجراءات الالزمـــة لتحقيق 

هذه الغاية.

سيدعلي المحافظة

وائل المبارك

ليلى مال اهلل

أعلن وزير اإلســـكان باســـم الحمر أن عدد 
الطلبات اإلســـكانية القائمة ألهالي الدائرة 
الخامســـة بالمحافظة الشمالية يبلغ 2191 
طلبـــا، منهـــا 2052 طلبـــا إســـكانيا لوحـــدة 
ســـكنية و113 قســـيمة ســـكنية و26 شقة 

تمليك.
االنتهـــاء  يتـــم  أن  المؤمـــل  “مـــن  وقـــال: 
فـــي  ســـكنية  وحـــدات   705 تنفيـــذ  مـــن 
مدينـــة ســـلمان خـــالل برنامـــج الحكومـــة 
الحالـــي ومـــن المؤمل إنجازهـــا في 2022 

وسُتخصص لطلبات المحافظة الشمالية”.
جـــاء ذلـــك رًدا على الســـؤال الـــذي وجهه 
النائب فالح هاشـــم حول تفاصيل وأعداد 
الطلبـــات اإلســـكانية فـــي دائرته خامســـة 

الشمالية.
وأفـــاد أنه مـــن المؤمـــل أن ُينفذ مشـــروع 
وحـــدة   16 بعـــدد  الحجـــر  فـــي  إســـكاني 
توفـــر  2022 حســـب  العـــام  فـــي  ســـكنية 
الميزانيـــة، وأنـــه اســـتكماال لتنفيـــذ مدينة 
ســـلمان فـــي المحافظـــة الشـــمالية والتـــي 
تعتبـــر أكبـــر مدينة مـــن المدن اإلســـكانية 
الجديـــدة بطاقـــة اســـتيعابية تصـــل إلـــى 

15 ألـــف مواطـــن حيـــن اكتمـــال العمل بها 
وســـوف ســـيتم توزيـــع الطلبـــات ألهالـــي 

المحافظة الشمالية.
وعلـــى المشـــرب ذاتـــه، أكد ممثـــل الدائرة 
عـــدد  أن  هاشـــم  فـــالح  النائـــب  النيابـــي 
فـــي   2000 للعـــام  اإلســـكانية  الطلبـــات 
الدائـــرة )32 طلبـــا( يفـــوق عـــدد الطلبـــات 
اإلســـكانية في محافظة المحرق مجتمعة 
وكذلـــك يصـــل لحد طلبـــات المنامـــة أيًضا 
وذلك وفًقـــا للبيانات التي أرســـلتها وزارة 

اإلسكان لمجلس النواب.
للوحـــدات  المحـــرق  طلبـــات  أن  وأفـــاد 

اإلسكانية والتي تعود للعام 2000 عددها 
عـــن  الحديـــث  وهنـــا  فقـــط،  طلبـــات   10
المحافظة ككل. أما في الدائرة لدي، فعدد 
الطلبات أكثـــر من ثالثة أضعاف محافظة 
المحرق، مشـــيًرا إلى أن عدد الطلبات في 
محافظـــة العاصمـــة مجتمعـــة للعام 2000 
يصـــل إلـــى 35 طلبـــا، بينما عـــدد الطلبات 

لدائرتي 32 طلبا.
وطالب هاشم بضرورة تخصيص وحدات 
ســـكنية ألهالـــي دائرتـــه وذلـــك فـــي وقت 
علـــى  واقعـــا  ظلمـــا  هنالـــك  ألن  قياســـي؛ 

األهالي تبّينه األرقام بشكل الشك فيه.

مجتمعة الــمــحــرق  محافظة  تــفــوق   2000 لــلــعــام  الــشــمــالــيــة”  “خــامــســة  طــلــبــات 

تشييــد 705 منــازل في مدينــة سلمــان حتـى 2022

فالح هاشم باسم الحمر

علوي الموسوي

ــاه ــ ــي ــ ــم ــ ــال ال ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ ــس ــ ــح ــ ــات الـــكـــفـــيـــلـــة ب ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ رســــــــم الـ

المبارك مسؤول “الموارد المائية” أمام “التشريعية”
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