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62Ω2021 ¢SQÉe 11 - `g1442 ÖLQ 27 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15693) Oó©dG

 ô«°ûªdG  á``̀jÉ``̀YQ  â`̀ë`̀J  º``̀«``̀bCG
 ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀ dG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG
 äGOÉ`̀¡`̀°`̀T ™`̀jRƒ`̀J π`̀Ø`̀M ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »JQhO  »éjôN  ≈∏Y  ô«à°ùLÉªdG
 ,(2) ºbQh (1) ºbQ »æWƒdG ´ÉaódG
 øcôdG  ≥jôØdG  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÜÉfCGh
 ôjRh  »ª«©ædG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY
 äGOÉ¡°ûdG  º«∏°ùàd  ´ÉaódG  ¿hDƒ°T
 ìÉÑ°U  ∂dPh  ,ø«JQhódG  »éjôîd
 ,Ω2021 ¢SQÉe 10 AÉ©HQC’G ¢ùeCG
 ¿ÉcQC’Gh IOÉ«≤∏d á«μ∏ªdG á«∏μdG »a

.»æWƒdG ´ÉaódGh
 øe  Iô£Y  IhÓàH  πØëdG  CGó`̀H
 ≈≤dCG  ºK  øeh  ,º«μëdG  ôcòdG  äÉjBG
 ó«©°S ¬∏dGóÑY …ôëH øcôdG AGƒ∏dG
 á«μ∏ªdG  á«∏μdG  ô``̀eBG  …Qƒ°üæªdG
 »æWƒdG ´ÉaódGh ¿ÉcQC’Gh IOÉ«≤∏d
 É¡«a  ó``̀cCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  áª∏c
 »àdG  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájDhôdG  ¿CG
 òæe  Iôªà°ùe  â`̀ dGRÉ`̀eh  â≤∏£fG
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒb  ¢ù«°SCÉJ  ôéa
 ójõj  ÉªH  ≈`̀ dhC’G  äÉæÑ∏dG  ™°Vhh

 Qƒ£àJ  âdGRÉe  Oƒ≤Y  á°ùªN  ≈∏Y
 øe ó``̀jó``̀©``̀dG ≥`̀≤`̀ë`̀Jh ∑QÉ``̀°``̀û``̀Jh
 ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  äGRÉ`̀é`̀fE’G
 »`̀ ∏`̀ë`̀ª`̀ dG ø``̀«``̀jƒ``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG ≈``̀ ∏``̀ Y
 ´ÉaO  Iƒb  â«¶M  ó≤dh  ,»ªdÉ©dGh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉªàgÉH  øjôëÑdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 º«∏©àdG  áeƒ¶æe  ôjƒ£àd  ≈∏YC’G
 ä’É`̀é`̀ª`̀dG ≈`̀à`̀°`̀T »``a É`̀¡`̀FÉ`̀≤`̀ JQGh
 á`̀ «`̀é`̀ «`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀ S’Gh á`̀jô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀©`̀ dG

.á«æeC’Gh
 äÉ¡«LƒJh  ºYO  ¿CG  ±É°VCGh
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ôKC’G ≠dÉH É¡d ¿Éc AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ,¬JÉLôîeh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  ≈∏Y
 ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢UôM  Éªc
 »≤«≤ëdG  QÉªãà°S’G  ƒ`̀g  º«∏©àdG
 QOGƒ`̀μ`̀ dG OGó```̀ YEG »`̀a »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’Gh
 »àdG  áYóÑªdGh  á∏YÉØdG  ájô°ûÑdG
 øWƒd  πÑ≤à°ùªdG  AÉæH  »`̀a  º¡°ùJ

 ≈∏Y kGõ``̀μ``̀ Jô``̀e  …ƒ`````bh  …ô``°``ü``Y
 áë∏°ùàªdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äGAÉ``Ø``μ``dG
 ¬àdÉ°SôH ¿ÉªjE’Gh áaô©ªdGh º∏©dÉH

.¬JOÉ«≤d A’ƒdGh á«æWƒdG
 ¿CG  ¬``à``ª``∏``c  »```̀ a  í`````̀°`````̀VhCGh
 ô«°ûªdG øe á©HÉàªdGh äÉ¡«LƒàdG
 ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀ dG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  øjôëÑdG
 á«é«JGôà°S’G  º°SQ  …ò`̀dG  á«∏μ∏d
 iDhQ áªLôàd á«μ∏ªdG á«∏μ∏d É«∏©dG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ÖMÉ°Uh  ,≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ≈``̀∏``̀YC’G  ó`̀ FÉ`̀≤`̀ dG
 äGƒ£N  á«∏μdG  ƒ£îàd  ,AGQRƒ``̀dG
 Ωó≤àd  â```̀JCG  Ió`````̀YGhh  á``°``ShQó``e
 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  øe  É¡«Ñ°ùàæªd
 á≤«≤°ûdG  ∫hódGh ádhódG  äGQGRhh
 ¬«dEG  â∏°UƒJ Ée  çóMCG  á≤jó°üdGh
 á«é«JGôà°S’Gh  ájôμ°ù©dG  Ωƒ∏©dG

 äÉ`̀«`̀∏`̀μ`̀dG ≈`````bQCG ∂``̀dò``̀H ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀d
 á«ªjOÉcC’G  É¡JÉjƒà°ùªH  ájôμ°ù©dG
 äGQó``````b π``̀≤``̀°``̀ü``̀à``̀d á``̀ «``̀∏``̀ª``̀©``̀ dGh
 ≈dEG º¡H ∫ƒ°UƒdG á«¨H ø«Ñ°ùàæªdG

.±GôàM’Gh õ«ªàdG äÉLQO ≈∏YCG
 ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh ΩÉb Égó©H
 ≈∏Y  ô«à°ùLÉªdG  äGOÉ¡°T  º«∏°ùàH
 »æWƒdG  ´É`̀aó`̀dG  »``JQhO  »éjôN
 õ«ªàdG •ƒf º¡ª∏°S Éªc ,2h 1 ºbQ
 øcôdG  ô«°ûªdG  √É`̀jEG  º¡ëæe  …ò`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 ,øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG
 »a Iõ«ªªdG ºgOƒ¡éd kGôjó≤J ∂dPh

.º¡∏ªY ∫Éée
 ô`̀jRh  ó``̀cCG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 ´É``̀aO  Iƒ```̀b  ¿CG  ´É```aó```dG  ¿hDƒ```°```T
 ≈∏Y ¢`̀Uô`̀ë`̀J  kÉ``̀ ª``̀ FGO  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 »àdG  º«∏©àdGh  º∏©dG  Iô«°ùe  ºYO
 á∏eÉ°ûdG  á``̀jDhô``̀dG  ≥``̀ah  â`̀≤`̀∏`̀£`̀fG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 »àdG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG
 IOGõà°S’Gh º∏©dG Ö∏W ≈∏Y ™é°ûJ

 OGó```YEGh  ,ájôμ°ù©dG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  ø`̀e
 ájô°ûÑdG  QOGƒμdG  π«gCÉJh  áÄ«¡Jh
 ÖMÉ°U á©HÉàeh ,kÉjôμ°ùYh kÉ«ª∏Y
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ≈``̀∏``̀YC’G  ó`̀ FÉ`̀≤`̀ dG
 ≈∏Y É`̀ª`̀FGO  åëj …ò``dG  ,AGQRƒ```̀dG
 º∏©dÉH  í∏°ùàdGh  IôHÉãªdGh  óédG
 øcôdG  ô«°ûªdG  Oƒ¡Lh  ,áaô©ªdGh
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 ,øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG
 ,áeRÓdG äÉ«fÉμeE’G áaÉc áÄ«¡J »a
 åjóëàdGh  ôjƒ£àdG  á«∏ªY  ò«Øæàd
 Æƒ∏Ñd ;á«ª«∏©àdG ègÉæªdG ∞∏àîªd

.áaô©ªdGh º∏©dG äÉLQO ≈∏YCG
 øcôdG  AGƒ∏dG  ∫ÉØàM’G  ô°†M
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  »∏Y  ï«°ûdG
 iƒ≤∏d ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùe
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG PÉ``̀à``̀°``̀SC’Gh ,á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Iõ``̀ª``̀M ∞`̀ °`̀Sƒ`̀j ¢``̀VÉ``̀jQ
 QÉÑc  øe  Oó`̀Yh  ,øjôëÑdG  á©eÉL

 .øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V

 ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
 óFÉ≤dG áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É```aO Iƒ`̀≤`̀ d ΩÉ`̀©`̀ dG
 ≥jôØdG  Qƒ°†ëH  ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dG
 »ª«©ædG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY  øcôdG
 ≥jôØdGh  ,´É`̀ aó`̀ dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh
 »ª«©ædG  ô≤°U  ø`̀H  ÜÉ``̀jP  ø`̀cô`̀dG
 AGƒ∏dG øe Óc ,¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ
 øªMôdGóÑY  ï«°ûdG  óYÉ≤àe  øcôdG
 AGƒ`̀∏`̀dGh  ,áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ø`̀H
 áØ«∏N ï«°ûdG óYÉ≤àe …ôëH øcôdG
 ìÉÑ°U ∂dPh ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
 ,Ω2021 ¢SQÉe 10 AÉ©HQC’G ¢ùeCG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  π°†ØJ  PEG
 ,(õ«ªàdG  •ƒf)  º¡ëæªH  øjôëÑdG
 Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG º``gOƒ``¡``é``d Gô``̀jó``̀≤``̀J
 ºgOÉ¡àLGh  ¢ü∏îªdG  º¡«fÉØJh

 Iôàa ∫ÓN º¡eÉ¡eh º¡JÉÑLGh »a
.º¡∏ªY

 ø`̀cô`̀dG  AGƒ`̀ ∏`̀ dG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô°†M
 ¿Gƒ`̀jO  ô`̀jó`̀e  ó©°S  óªëe  ø°ùM

 øcôdG  AGƒ`̀ ∏`̀ dGh ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  »∏Y  ï«°ûdG

 ¿É````̀cQC’G á`̀Ä`̀«`̀g ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e
.ájô°ûÑdG iƒ≤∏d

øjóYÉ≤àªdG •ÉÑ°†dG QÉÑc øe Oó©d õ«ªàdG •ƒf íæªj ΩÉ©dG ó``FÉ≤dG

..ΩÉ©dG óFÉ≤dG ájÉYôH

»æWƒdG ´ÉaódG »JQhO »éjôN ≈∏Y ô«à°ùLÉªdG äGOÉ¡°T ™jRƒàH ∫ÉØàM’G

 ÉfhQƒc º«©£J Gƒ≤∏J “»©eÉédG óªM” »a …QGOE’Gh »Ñ£dG ºbÉ£dG øe ٪95
 ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ∏dG  ôcP
 áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH ¿Éª∏°S
 óªM  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe  ó`̀FÉ`̀b
 ºbÉ£dG  øe  %95  ¿CG  »©eÉédG
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  …QGOE’Gh  »Ñ£dG
 äÉ`̀MÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dÉ`̀ H º`̀¡`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀J º```̀J
 19-ó```̀«```̀aƒ```̀μ```̀d IOÉ```̀°```̀†```̀ª```̀ dG
 πÑb  øe  Ióªà©ªdGh  IôaGƒàªdG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG
 º¡°ùj Ée ,á«ë°üdG äÉeóîdGh
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh ß`̀Ø`̀Mh á`̀jÉ`̀ª`̀M »`̀ a
 ø«∏eÉ©dGh  Ö«Ñ£dGh  ¢†jôªdG
 √òg ¿CG Éë°Vƒe , ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 Oƒ¡édG  õjõ©àd  »JCÉJ  Iƒ£îdG
 øe  óë∏d  Iôªà°ùªdG  á«æWƒdG

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 ≈Ø°ûà°ùe  IQGOEG  ¿CG  ó`̀cCGh
 Iôªà°ùe  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG
 ô«HGóàdGh  Oƒ¡édG  ∞«ãμJ  »a
 áëFÉL  AGƒ``̀à``̀M’  á`̀«`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG
 ó≤a  ,(19-ó``̀«``̀aƒ``̀c)  É``̀fhQƒ``̀c
 º«©£àdG  á«∏ªY  π«¡°ùJ  º``J

 (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c) ìÉ``̀≤``̀d ò`````̀NCGh
 ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H ø``«``∏``eÉ``©``∏``d
 ø«ØXƒªdG IOÉ«Y »a √ô«aƒJh
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,≈Ø°ûà°ùªdÉH
 ≈Ø°ûà°ùªdG  »a  º«©£àdG  õcôe
 ,Ióªà©ªdG  äÉMÉ≤∏dG  ô«aƒàd
 Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d ’É``ª``μ``à``°``SG ∂`````̀ dPh

 º«©£àdG  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG
 »a  á«Ñ£dG  õcGôªdG  ∞∏àîªH
 äGAGôLEÓd  Gõjõ©Jh  øjôëÑdG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V á``̀jRGô``̀à``̀M’G

.øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG
 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  É``̀YOh
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ¬∏dG  á«£Y
 18`dG ¥ƒa ºg øªe ø«ª«≤ªdGh
 ìÉ≤∏dG òNC’ π«é°ùàdG ≈dEG É keÉY
 ƒ¡a ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG
 »æjôëÑdG ™ªàéªdG »Yh ócDƒj
 »Ñ£dG  ≥jôØdG  Oƒ¡L  ºYójh
 ¢Shô«Ød …ó°üàdG ≈dEG á«eGôdG
 ,√QÉ°ûàfG  øe  óëdGh  ÉfhQƒc
 ácGô°Th á«æWh á«dhDƒ°ùe »¡a
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG  á`̀ª`̀¡`̀eh  á«©ªàée
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  á¡LGƒªd
 øe ΩGõàd’G á∏°UGƒe ¿CG GócDƒe
 ®ÉØëdG  ±ó¡H  øjôëÑdG  πLCG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y

.¬∏dG á«£Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG |

 á«°SGQódG íæª∏d ó¡©dG »dh èeÉfôH ø∏YCG
 √ƒª°S  äÉã©Ñd  í°TôàdG  ÜÉH  íàa  á«ªdÉ©dG
 øjòdG ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG ΩÉeCG Ω2022 ΩÉ©d
 ΩÉY  »a  ájƒfÉãdG  á∏MôªdG  »a  ¿ƒLôîà«°S
 %97  »ªcGôJ  ∫ó©e  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  2022
 π°üØdGh …ƒfÉãdG  ∫hC’G  ∞°üdG  »a ôãcCG  hCG
 IôàØdG ¿Gh ,…ƒfÉãdG »fÉãdG ∞°üdG øe ∫hC’G
 äÉã©Ñ∏d  í°TôàdG  äÉÑ∏W  »≤∏àd  IOóëªdG
 ¢SQÉe 25 »a »¡àæà°Sh ,¢SQÉe 1 øe äCGóH
 äÉã©Ñd  Ωó≤àdG  »a ø«ÑZGô∏d  øμªjh ,2021
 ™bƒªdG ≈∏Y í°TôàdG IQÉªà°SG Aπe èeÉfôÑdG
 ó¡©dG  »`̀dh  èeÉfôÑH  ¢UÉîdG  »fhôàμdE’G
www.  ƒ`̀gh  á«ªdÉ©dG  á«°SGQódG  íæª∏d

.cpisp.bh
 »∏Y  ó`̀ª`̀MCG  iò`̀°`̀T  Ió«°ùdG  äó``̀cCG  óbh 
 ≈∏Y  ¿CG  á``̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  Iôjóe
 IQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  Aπ``̀e  í`̀æ`̀ª`̀dG  √ò`̀¡`̀d  ø«eó≤àªdG
 ó¡©dG  »`̀dh  èeÉfôÑd  kÉ«fhôàμdEG  É¡ªjó≤Jh
 ™bƒªdG  ô`̀Ñ`̀Y  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  íæª∏d
 ∞°ûc  :á«dÉàdG  äÉ≤aôªdG  ™`̀e  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 …ƒ`̀fÉ`̀K  ∫hC’G  ∞°ü∏d  äÉ`̀LQó`̀ ∏`̀ d  »`̀ª`̀°`̀SQ
 ∞°üdGh  (á«°SGQódG  áæ°ùdG  »∏°üa  èFÉàf)
 »`̀°`̀SGQó`̀dG  π°üØdG  è`̀FÉ`̀à`̀f)  …ƒ`̀fÉ`̀K  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 RGƒL øe áî°ùf ,ájõ«∏éf’G á¨∏dÉH  (∫hC’G
 IQƒ°Uh ,á«còdG  ábÉ£ÑdG  øe áî°ùf ,ôØ°ùdG

.ÖdÉ£∏d áãjóM á«°üî°T
 äÉÑ∏£dG  ΩÓà°SG  ó©H  ¬fCG  âë°VhCG  Éªc

 ójóëàd  á«∏«gCÉàdG  äGQÉ`̀Ñ`̀ à`̀N’G  AGô````̀LEGh
 ó≤ædG  äGQÉ¡eh  ájõ«∏éf’G  á¨∏dG  iƒà°ùe
 60  ø`̀Y  π≤j  ’  É`̀e  QÉ«àNG  ºà«°S  ,…ô`̀μ`̀Ø`̀dG
 Gó©≤e  40  ¢ü°üî«°S  å«M  áÑdÉWh  kÉÑdÉW
 ¢SQGóª∏d  Gó©≤e  20h  á«eƒμëdG  ¢SQGóª∏d
 óYÉ≤ªdG  ∞°üf  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  ,á°UÉîdG
 ∂`̀ dPh ,Qƒ`̀cò`̀∏`̀ d ô```̀NB’G ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh çÉ``̀fEÓ``̀d
 è`̀FÉ`̀à`̀fh á`̀«`̀ª`̀cGô`̀à`̀dG º`̀¡`̀J’ó`̀©`̀e ≈`̀∏`̀Y kAÉ`̀ æ`̀ H
 èeÉfôÑdG  í«à«°S  ºK  .á«∏«gCÉàdG  äGQÉÑàN’G
 øe  IOÉØà°SÓd  á°UôØdG  ø«ë°TôªdG  A’Dƒ¡d
 É¡ª¶æj »àdG á«ÑjQóàdG πª©dG ¢TQh ∞∏àîe
 π°üØdG ájGóHh ∞«°üdG Iôàa ∫ÓN èeÉfôÑdG

.áeOÉ≤dG á«°SGQódG áæ°ùdG øe ∫hC’G
 kAÉæH  ø«ã©àÑªdG  QÉ«àNG  á«∏ªY  »`̀JCÉ`̀Jh
 º°†J  èeÉfôÑdG  ÉgOóëj á°UÉN ô«jÉ©e  ≈∏Y
 èFÉàf  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  »`̀ª`̀cGô`̀à`̀dG  ∫ó`̀©`̀ª`̀dG
 SAT`dG  äÉfÉëàeGh   IELTS`dG  ¿ÉëàeG
 áHÉàμdGh  äÉ«°VÉjôdGh  ájó≤ædG  IAGô≤dG  »a
 É¡ª¶æj  »àdG  á«ÑjQóàdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  èFÉàfh

.∞«°üdG Iôàa ∫ÓN èeÉfôÑdG
 ºgQÉ«àNG ºJ øjòdG áÑ∏£dG ¿ÓYEG ºà«°Sh
 á«°SGQódG  íæª∏d  ó¡©dG  »dh  èeÉfôH  øª°V
 áeOÉ≤dG  áæ°ùdG  øe  πjôHCG  ô¡°T  »a  á«ªdÉ©dG
 ¢SQGóªdG  øe  ÜÓW  6  QÉ«àNG  ºà«°S  å«M
 ,á°UÉîdG ¢SQGóªdG øe ÜÓW 4h á«eƒμëdG
 ø«H  káØ°UÉæe  èeÉfôÑdG  äÉã©H  ¿ƒμà°Sh

.äÉæÑdGh ø«æÑdG

 íàØj  í`̀ æ`̀ ª`̀ ∏`̀ d  ó``¡``©``dG  »````dh  è``̀eÉ``̀fô``̀H
 2022  äÉ``̀ã``̀©``̀ Ñ``̀ d  º``̀ jó``̀ ≤``̀ à``̀ dG  ÜÉ`````̀ H

 øH  óLÉe  QƒàcódG  OÉ°TCG
 á«HôàdG  ôjRh  »ª«©ædG  »∏Y
 √óéJ …òdG ºYódÉH ,º«∏©àdGh
 Iô°†M  ¿ó``̀ d  ø``e  IQGRƒ`````̀dG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ÖMÉ°Uh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀ dG
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ∑QÉÑe óªëe Qƒàcó∏d ôjRƒdG

 ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  á©ªL
 IPÉ```̀à```̀°```̀SC’Gh ,¢```̀SQGó```̀ª```̀ dG
 Qhõ``̀æ``̀©``̀dG Ö``«``Ñ``M á``̀jÉ``̀Ø``̀c
 äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 áØ«£d IPÉà°SC’Gh ,á«ª«∏©àdG
 π«cƒdG  á`̀Xƒ`̀fƒ`̀Ñ`̀dG  ≈°ù«Y
 å«M  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀∏`̀d  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 Ωƒ°SôªdG  Qhó`̀°`̀ü`̀H  º`̀gCÉ`̀æ`̀g
 º¡æ««©àH  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG
 ,Ió`̀ jó`̀é`̀ dG º`̀¡`̀Ñ`̀°`̀UÉ`̀æ`̀e »``̀a
 IQGRƒ````̀dG  ¿CG  ≈```̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 É¡à∏μ«g  IOÉ````̀YEG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀ a

 »a Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e á`̀«`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG
 ,É¡ãjóëJh  É¡éeGôH  ôjƒ£J
 º«∏©àdG  ¬∏μ°ûj  Ée  ≈dEG  G kô¶f
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »``̀a á`̀ «`̀ ª`̀gCG ø``̀e
 Ö`̀ fÉ`̀L ≈``````̀dEG ,á``̀jƒ``̀ª``̀æ``̀à``̀dG
 äÉeóîdGh  É¡égÉæe  ôjƒ£J
 Ö°SÉæàj ÉªH áÑ∏£∏d áeó≤ªdG
 »a  áHƒ∏£ªdG  äGQÉ¡ªdG  ™e
 ,øjô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô≤dG
 IQGRƒ`̀dG  »dhDƒ°ùªd  É«æªàe
 »a  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ≥«aƒàdG  π`̀c

.IójóédG º¡eÉ¡e

º``̀Yó``̀H ó``̀«``̀°``̀û``̀j á```«```Hô```à```dG ô```````̀jRh
º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dG ´É```̀ £```̀ ≤```̀ d IOÉ`````«`````≤`````dG

 ÜÉjP øcôdG ≥jôØdG ô°†M
 ¢ù«FQ  »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀dG  ô`̀≤`̀°`̀U  ø``̀H
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¿É```̀ cQC’G  áÄ«g
 ,Ω2021  ¢SQÉe  10  AÉ©HQC’G
 äGQhódG  ióMEG  èjôîJ  πØM
 á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀dG á`̀jô`̀μ`̀ °`̀ù`̀©`̀ dG
 Iƒb  ÖjQóJ  õcôªH  •ÉÑ°†∏d

.»μ∏ªdG ´ÉaódG
 äÉjBG  IhÓàH  πØëdG  CGóHh
 º`̀«`̀μ`̀ë`̀dG ô``̀ cò``̀ dG ø``̀ e Iô``̀£``̀Y
 õ`̀cô`̀e ô``````eBG ≈```̀≤```̀ dCG É``̀gó``̀©``̀H
 »μ∏ªdG  ´É`̀aó`̀ dG  Iƒ``b  Ö`̀jQó`̀J
 ºK ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``¡``H á`̀ª`̀∏`̀c
 º`̀gCG  ø`̀Y  Gõ`̀Lƒ`̀e  ÉMô°T  Ωó``̀ ob
 ájô¶ædG  äÉÑjQóàdGh èeGôÑdG
 â`̀∏`̀ª`̀à`̀°`̀TG »``̀à``̀dG á`̀«`̀∏`̀ ª`̀©`̀ dGh
 π°†ØJ  Égó©H  ,IQhó``dG  É¡«∏Y
 ¿É`̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  IOÉ©°S
 ≈`̀∏`̀Y äGOÉ``̀¡``̀ °``̀û``̀ dG ™``̀jRƒ``̀à``̀H
 ,IQhódÉH ø«éjôîdG •ÉÑ°†dG
 ≈∏Y á`̀jô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG  õ`̀ FGƒ`̀é`̀ dGh
 •ÉÑ°†dG  CÉ`̀æ`̀gh  ,ø«bƒØàªdG
 º`̀ ¡`̀ eÉ`̀ ª`̀ JEGh º`̀¡`̀Lô`̀î`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y
 º¡dÉªμà°SGh  ,IQhó``dG  êÉ¡æe
.êôîàdG äÉÑ∏£àe πc ìÉéæH

 êô``̀î``̀à``̀dG π``̀Ø``̀M ô``̀°``̀†``̀M
 ¬∏dGóÑY  ôHÉL  ø`̀cô`̀dG  AGƒ`̀∏`̀dG
 ÖjQóJ  õcôe  ô`̀eBG  πjƒM  øH
 AGƒ∏dGh  ,»μ∏ªdG  ´ÉaódG  Iƒb

 ádÉ°†ØdG  º«gGôHEG  ºfÉZ  øcôdG
 ¿É`̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe
 QÉÑc  ø``e  Oó```̀Yh  ,äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀∏`̀d

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V

¿ÉcQC’G ¢ù«FQ Qƒ°†ëH

•ÉÑ°†∏d á°ü°üîàe ájôμ°ùY IQhO èjôîàH ∫ÉØàM’G
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 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ∑QÉ°T 
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀ d ∂``∏``ª``dG
 áª≤dG  »``̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ¿hDƒ```°```Th
 âª«bCG  »àdG äÉeƒμë∏d á«ªdÉ©dG
 øY  ô°TÉÑªdG  å`̀Ñ`̀dG  á«æ≤J  ôÑY
 ájÉYQ  âëJ  ΩÉ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dGh  ,ó`̀©`̀H
 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 Ö`̀FÉ`̀f  Ωƒ``à``μ``e  ∫BG  ó```°```TGQ  ø```H
 á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  ¢ù«FQ
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ IóëàªdG
 √ƒª°S  ∑QÉ°T  å«M  ,»`̀HO  ºcÉM
 Iô```jRh »`̀Ñ`̀©`̀μ`̀dG IQƒ```̀ f á`̀≤`̀aô`̀H
 á``̀dhO »``̀a ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ û`̀ dGh á`̀aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG
 ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ`````̀eE’G
 IOÉ``̀b á`̀ª`̀≤`̀ dG Ö`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀J å`̀«`̀M
 øe  áÑîfh  ø««ªdÉY  ø«Kóëàeh
 GOóYh  ø«°ü°üîàªdGh  AGôÑîdG
 á«dhódG äÉª¶æªdG »dhDƒ°ùe øe
 ∞∏àîe  ø``̀e  ∫É```̀ª```̀YC’G  OGhQh

.ºdÉ©dG AÉëfCG
 ï`̀«`̀ °`̀û`̀ dG ƒ``̀ª``̀°``̀S çó```̀ë```̀ Jh
 »a  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f
 ó≤©dG”  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  â∏ªM  á°ù∏L
 å«M  ,“ÜÉÑ°ûdG  IOÉ«≤H  ΩOÉ`̀≤`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe”  :√ƒª°S  ∫É`̀b
 ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  äÉ¡«LƒàH
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ÜÉ``Ñ``°``û``dG â```£```YCG
 ájOÉ«b  õcGôeh  á©°SGh  áMÉ°ùe
 ¬LƒJ ócDƒj …ò`̀dG  ô`̀eC’G ,IRQÉ`̀H
 ÜÉÑ°ûdG  ø«μªJ  ƒëf  øjôëÑdG
 ≈∏Y  á«æÑe  á«≤«≤M  IQƒ`̀°`̀ü`̀H
 ô```̀ eC’G ƒ```̀gh ,™```̀ bGƒ```̀ dG ¢`````̀VQCG
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¬`̀ª`̀Lô`̀J  …ò``̀ dG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 áfÉμe ó«cCÉJ »a AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ≥jôa  øª°V  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG
 ∞∏àîe  »a  º¡æ«μªJh  øjôëÑdG

.“ä’ÉéªdG
 ô°UÉf  ï«°ûdG ƒª°S  QÉ°TCGh
 ôªj”  :á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀N  ∫BG  ó``̀ª``̀M  ø```̀H
 äÉjóëàH  IôàØdG  √òg  »a  ºdÉ©dG
 ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa  Iô«Ñc
 øe  ójó©dG  ≈∏Y  É¡dÓ¶H  â≤dCGh
 º``̀gC’Gh ,º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG
 øe IOÉØà°S’G á«Ø«c ƒg ∂dP øe
 É¡à°Vôa  »àdG  äÉjóëàdG  ¢ShQO
 ábÓ£fG  •É≤f  πμ°ûàd  áëFÉédG
 ºdÉ©∏d  π°†aCG  πÑ≤à°ùe AÉæH ƒëf
 áØ∏àîªdG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 äÉjóëàdG  ™e  ΩAÓàJh  ≥aGƒààd
 πÑ≤à°ùªdG  »a  É¡¡LGƒJ  ób  »àdG
 áæ«Ñe  äÉ«é«JGôà°SG  º`̀jó`̀≤`̀Jh

.“áë°VGh á«ª∏Y Ö«dÉ°SCG ≈∏Y
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™HÉJh
 ™ÑààªdG ¿EG” :áØ«∏N ∫BG  óªM øH

 ÉeÉªJ  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  Iô«°ùªd
 »àdG  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ∫hO  ∞∏àîe  »a  ÜÉÑ°ûdG  É¡dòH
 äÉjóëJ AGƒàMG πLCG øe ºdÉ©dG
 »a  á°UÉNh  É¡JÉ©ÑJh  áëFÉédG
 ≈∏Y äCGôW »àdG  äGô«¨àªdG  πX
 áª¡ªdG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 GAõ``̀L ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ û`̀ dG π`̀μ`̀°`̀û`̀j »``̀à``̀dG
 ä’Éée  É¡æ«H  øe  É¡æe  É«°SÉ°SCG
 IOÉ```̀ jQh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G
 iƒ≤dG  ≈`̀ dG  áaÉ°VE’ÉH  ∫É`̀ª`̀YC’G

.“á∏eÉ©dG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™HÉJh
 ≈∏Y”  :á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀N  ∫BG  ó``ª``M  ø```H
 ΩÉjC’G √òg »a Oóëj ¿CG ÜÉÑ°ûdG
 ó©H  É¡«∏Y  ∞≤j  »àdG  á≤£æªdG
 áëFÉL É¡à°Vôa »àdG  äÉ«YGóàdG
 CGó`̀Ñ`̀j  ¿CG  ¬``̀d  ó``̀H  ’h  ,É```fhQƒ```c

 ¥ô°ûªdG πÑ≤à°ùªdG ≥jôW º°SôH
 á«HÉÑ°ûdG  äÉ``jƒ``dhC’G  ójóëJh
 IOÉ`̀b  ¿ƒ∏ãªj  ÜÉÑ°ûdG  QÉÑàYÉH
 º¡≤JÉY  ≈`̀∏`̀Y  ™`̀≤`̀Jh  πÑ≤à°ùªdG
 πª©dGh áëFÉédG »£îJ äGOôØe
 ≥ah  ºdÉ©dG  Ö«JôJ  IOÉ``̀YEG  ≈∏Y
 á«°SÉ°SC’G  ±GógC’Gh  äÉjƒdhC’G
 §`̀°`̀Sh ¢`̀Uô`̀ Ø`̀ dG ø``̀Y å`̀ë`̀Ñ`̀ dGh
 ±hô`̀¶`̀dGh  äÉjóëàdG  √ò`̀g  π`̀c
 ò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,áÑ©°üdG
 á«é«JGôà°SG  è``̀eGô``̀Hh  §`̀£`̀N
 á``jƒ``≤``J »````̀a º``̀¡``̀°``̀ù``̀J Ió````````̀YGh
 QÉμàHGh  á«ªdÉ©dG  äÉjOÉ°üàb’G
 ™e  ≥aGƒàJ  IójóL  äÉYhô°ûe

.“áëFÉédG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  QÉ°TCGh
 Öéj”  :á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``̀H
 áYƒæàe  äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ≥`̀∏`̀N  Éæ«∏Y

 ÜÉÑ°ûdG  ™e  π°UGƒà∏d  IôμàÑeh
 áZÉ«°U  πLCG  øe  π°†aCG  á≤jô£H
 ≈∏Y  ºFÉ≤dG  Oƒ°ûæªdG  πÑ≤à°ùªdG
 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG »``̀a ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG ™``°``Vh
 QóbC’G ÜÉÑ°ûdG QÉÑàYÉH IOÉ«≤dGh
 ≈∏Y Qó``````̀ b’Gh ô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dG  ≈``∏``Y
 AÉæH π«Ñ°S »a ∑ôëàdGh RÉéfE’G
 IQhô°V  ≈∏Y  πª©dGh  πÑ≤à°ùªdG
 IôFGO »a º¡dÉNOEGh ,ÜÉÑ°ûdG ºYO
 Qó`̀bC’G  ºgQÉÑàYÉH  QGô≤dG  ™æ°U

.“πÑ≤à°ùªdG ∞«°UƒJ ≈∏Y
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ó```cCGh
 øe  ó`̀H  ’”  :áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 IQƒ°üdÉH ÜÉÑ°ûdG »a QÉªãà°S’G
 º¡ÑfÉL  ≈`̀dG  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  ≈∏ãªdG
 º¡JOÉjQ  º`̀YOh  ,º¡fGó∏H  IOÉ«≤d
 º`̀¡`̀fC’ ,º`̀gõ`̀«`̀ª`̀Jh º`̀¡`̀JÉ`̀YGó`̀HEGh
 á«°SÉ°SC’G  Iõ«côdG  ¿ƒfƒμ«°S

 QÉμaC’G  §°Sh  Qƒ£à∏d  áªYGódG
 ÉªFGO  »`̀à`̀dGh  É¡fƒμ∏àªj  »`̀à`̀dG
 ™e  á≤aGƒàeh  IôμàÑe  ¿ƒμJ  Ée

.“ô°ü©dG äÉÑ∏£àe
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S á`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ e ∫Ó````̀Nh
 ô`̀°`̀UÉ`̀f ï``«``°``û``dG ƒ``ª``°``S ìô````̀W
 øe  ójó©dG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ø«μªJ ∫ƒ`̀M iDhô```̀dGh QÉ`̀μ`̀ aC’G
 ÖM  ï«°SôJ  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ÜÉÑ°ûdG
 ´Gó`̀HE’Gh  ´Ó£à°S’Gh  áaô©ªdG
 »a  π``̀eC’G  AÉ`̀«`̀ME’  º¡°SƒØf  »`̀a
 ÜÉÑ°ûdG  QhO  ó«cCÉJh  πÑ≤à°ùªdG
 º`̀∏`̀©`̀dÉ`̀H ¿É`````````̀WhC’G AÉ```æ```H »```̀a
 Oƒ≤J  »àdG  QÉ`̀μ`̀aC’Gh  OÉ¡àL’Gh
 á∏eÉμàe áeƒ¶æe AÉæH ≈dG ºdÉ©dG
 »àdG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ø`̀e
 πμ°ûH  ºdÉ©dG  Qƒ£J  »`̀a  º¡°ùJ

.π°†aCG

äÉeƒμë∏d á«ªdÉ©dG áª≤dG »a √ƒª°S ácQÉ°ûe ∫ÓN

∂∏ªdG ádÓL ºYO π°†ØH á«≤«≤M IQƒ°üH ÜÉÑ°ûdG âæμe øjôëÑdG :óªM øH ô°UÉf
π``°``†``aCG π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e AÉ```æ```H ƒ``̀ë``̀f á``̀ bÓ``̀ £``̀ fG π`̀μ`̀ °`̀ û`̀ J äÉ``̀ jó``̀ ë``̀ à``̀ dG ¢```````ShQO ø```̀e IOÉ```Ø```à```°```S’G

ÜÉÑ``°ûdG ™``e π``°UGƒà∏d Iô``μàÑeh á``Yƒæàe äÉ``°üæe ≥``∏N É``æ«∏Y

 ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ™`̀ª`̀à`̀LG
 ¥QÉW OQƒ∏dG ™e ¢ùeCG ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG
 IQGRƒ`̀H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀jRh  ,ó`̀ª`̀MCG
 ôÑY ∂dPh ,IóëàªdG áμ∏ªªdÉH á«ªæàdGh á«LQÉîdG
 ó«°ùdG  ácQÉ°ûªH  ,»FôªdG  »fhôàμd’G  ∫É°üJ’G
 óYÉ°ùe  …ô°ShódG  ôÑL  øH  π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY
 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódGh  ,á«LQÉîdG  ôjRh
 ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG
 øH óªMCG âæH á°ûFÉY áî«°ûdG ô«Ø°ùdGh ,á«dhódG
 á«HhQhC’G  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  ôjóe áØ«∏N ∫BG  ô≤°U
 ó«°ùdGh ,á«LQÉîdG IQGRƒH »HhQhC’G OÉëJ’Gh
 iód  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  ó`̀fƒ`̀eGQO  …OhQ
 …ójƒ°ùdG ó°TGQ óªëe ô«Ø°ùdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ´É£b øe
 ≥ªY ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG ó```̀cCG ,´É``ª``à``L’G ∫Ó```̀Nh
 ø«H  ™ªéJ  »àdG  Iõ«ªàªdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG
 º°ùàJ  Éeh  IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ∫OÉÑàªdG  ¢UôëdG  πX  »a  Iƒ`̀bh  áfÉàe  øe  ¬H
 ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  É¡à«ªæJh  Égõjõ©J  ≈∏Y
 øY ø«Hô©e ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a á°UÉNh
 äÉbÓ©dG ¬«dEG â∏°Uh Éªd Éªgôjó≤Jh ÉªgRGõàYG

 ,AÉªfh Ωó≤J øe ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG
 …ó°üàdG πLCG øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG ø«°Vô©à°ùe
 ô«aƒJh  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd

.äÉMÉ≤∏dG
 øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L ≈dEG ¿ÉÑfÉédG ¥ô£Jh
 É¡æ«H  ø`̀e  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ∫É`̀é`̀e  õjõ©J  »`̀a
 ¢`̀TQh  ø`̀e  áYƒªée  á«LQÉîdG  IQGRh  º«¶æJ
 ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á£îdG  OGóYEÉH  á«æ©ªdG  πª©dG
 ¿ƒfÉb  QGó`̀°`̀UEGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¿É°ùfE’G
 Aƒ°S øe º¡àjÉªMh ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ®ÉØM  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á∏eÉ©ªdG

 IQGRh  ôjô≤àH  ≈dhC’G  áÄØdG  øª°V  É¡©bƒe  ≈∏Y
 ∫hódG  ∞«æ°üàH  »æ©ªdG  á«μjôeC’G  á«LQÉîdG
 ΩÉ©∏d  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμe  ∫Éée  »a
 …QƒëªdG QhódÉH ø«gƒæe ,»dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG
 õjõ©J  πLCG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG
 áμ∏ªe  ™«bƒJh  ,á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  øeC’G
 ádhO  ™e  º«gGôHEG  ÇOÉÑe  ¿Ó`̀YEG  ≈∏Y  øjôëÑdG

.π«FGô°SEG
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG ´É`̀ª`̀ à`̀L’G ∫Ó``̀N iô``̀L É`̀ª`̀c
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY

.∑ôà°ûªdG

 ¥ƒ`̀≤`̀M ô```̀ jRh ™``̀e ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG ô```̀ jRh
á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀ dG »`̀ fÉ`̀ £`̀ jô`̀ Ñ`̀ dG ¿É``̀ °``̀ ù``̀ fE’G

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 π°†a øH »∏Y QƒàcódG ìô°U
 »a ¬fCÉH  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ø«æ«YƒÑdG
 á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb  Aƒ°V
 Aƒ°S  ø`̀e  º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d
 ¬eÉμMCG ¿Éjô°S Qô≤ªdGh á∏eÉ©ªdG
 √ô°ûf  ïjQÉJ  øe  ô¡°TCG  áà°S  ó©H
 Qó°UCG  ób  ,2021  ôjGôÑa  18  »a
 áHÉ«ædG  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  ≈```̀dEG  É`̀ k¡`̀«`̀Lƒ`̀J
 ¿ƒfÉb  ó°UÉ≤e  ≥«Ñ£àH  áeÉ©dG
 ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d á`̀«`̀MÓ`̀°`̀UE’G á`̀ dGó`̀©`̀ dG
 ≥«≤ëàdG  AÉæKCG  ¬eÉμMCG  IÉYGôeh
 ºgQÉªYCG  ójõJ  øe  É¡«a  º¡àªdGh
 ≈àMh  áæ°S  Iô°ûY  ¢ùªN  ≈∏Y
 ∂```̀dPh ,á``̀æ``̀°``̀S Iô``̀°``̀û``̀Y »``̀fÉ``̀ª``̀K
 øe  m…óg  ≈∏Y  É«FÉæL  º¡à∏eÉ©ªH
 »àdGh  ójóédG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀μ`̀MCG
 ≈∏°†ØdG  ídÉ°üªdG  É¡«a  â«YhQ
 º¡à∏eÉ©e  É¡«a  âª¶ofh  ∫ÉØWCÓd
 É`̀ª`̀H π`̀ eÉ`̀μ`̀ à`̀ e π`̀μ`̀ °`̀û`̀H É`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀L

 á«°üî°ûdG º¡YÉ°VhCG ™e Ö°SÉæàj
 øe  ÉeÉ¡∏à°SG  ∂`̀ dPh  ,á«°ùØædGh
 »àdG ¬JÉjÉZh ¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉμMCG
 πc  »a  πØ£dG  ájÉYQ  ≈`̀dEG  ±ó¡J
 IÉYGôªH ∂dP ¿ƒμj ¿CGh ,∫GƒMC’G
 »a  ∫ÉØWC’ÉH  á°UÉîdG  ±hô¶dG
 É≤ahh  ,ájôª©dG  á∏MôªdG  √ò`̀g

 ∫ƒª©ªdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  √õ`̀«`̀é`̀j  É`̀ª`̀d
 πª©dG  Aó`̀H  ø«M  ≈`̀ dEGh  É«dÉM  ¬H
 á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb ΩÉμMCÉH

.∫ÉØWCÓd
 AÉ`̀ °`̀†`̀YCG kÉ``̀°``̀†``̀jCG ¬```̀Lh É`̀ª`̀c
 áëjô°U  äÉÑ∏W  AGó`̀HEÉ`̀H  áHÉ«ædG
 ΩÉ``̀©``̀dG ≥```̀ë```̀dG º`̀¡`̀∏`̀ «`̀ã`̀ª`̀J ó``̀æ``̀Y
 øe  GƒÑ∏£j  ¿CÉ``̀H  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ΩÉ```̀eCG
 »a  AGó`̀¡`̀à`̀°`̀S’G  áªμëªdG  á`̀dGó`̀Y
 ó°UÉ≤ªH  ΩÉ`̀μ`̀MC’Gh  äGAGô```̀LE’G
 ójóédG á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb

.ájôª©dG áÄØdG √òg ¿CÉ°T »a
 ¿CG  ΩÉ```̀©```̀dG  Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG  ô`````̀cPh
 É``̀gQó``̀°``̀UCG »``̀à``̀dG äÉ``¡``«``Lƒ``à``dG
 »a  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  AÉ°†YCG  ≈`̀ dEG
 ójõJ  øªe  ∫É`̀Ø`̀WC’G  ÉjÉ°†b  ¿CÉ°T
 Iô`̀°`̀û`̀Y ¢`̀ù`̀ª`̀N ≈`̀∏`̀Y º``̀gQÉ``̀ª``̀YCG
 áæ°S  Iô°ûY  »fÉªK  ≈àMh  áæ°S
 ±ó¡J  ;≥«≤ëàdÉH  á`̀dhGó`̀à`̀ª`̀dGh

 ™e  á≤Øàe  á«FÉ°†b  äÉaô°üJ  ≈dEG
 ¿CGh ,ó`̀jó`̀é`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ΩÉ``μ``MCG
 ΩÉ`̀eCG  Gò`̀g  ∫ÉªYEÉH  Ö∏£dG  AGó``̀HEG
 »a ∫ƒ°Uƒ∏d IQOÉÑe ƒg ºcÉëªdG
 Ö°SÉæJ  ΩÉμMCG  ≈dEG  á`̀fGOE’G  ádÉM
 ô¶ædG  hCG  á`̀jô`̀ª`̀©`̀dG  á`̀Ä`̀Ø`̀dG  √ò``̀g
 ∫Gó`̀Ñ`̀à`̀°`̀SÉ`̀H º`̀μ`̀ë`̀dG ∫ƒ`̀ª`̀°`̀T »``̀a
 áÑdÉ°ùdG  ∂∏àH  á`̀∏`̀jó`̀H  äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀Y
 √Qó`̀≤`̀ j É``̀ e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh á`̀jô`̀ë`̀∏`̀ d
 kAGó¡à°SG  ¬©«ªL  ∂dPh  ,»°VÉ≤dG
 É°SÉªàdGh  ójóédG  ¿ƒfÉ≤dG  ìhôH
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ¬aGógCGh  √ó°UÉ≤ªd
 πª©dG  Aó``H  ø«M  ≈```dEGh  ,π`̀Ø`̀£`̀dG
 √òg  ¿CG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe  ,É«∏©a  ¬`̀H
 ÖμJQG  øe  ≈∏Y  …ô°ùJ  á∏eÉ©ªdG
 áØdÉ°S  ø°ùdG  »a  ƒ`̀gh  áªjôédG
 AÉæKCG  ÉgRhÉL  ¿EGh  ≈àM  ¿É«ÑdG
 IòîàªdG  á«FÉ°†≤dG  äGAGô```̀LE’G

.√ó°V

 á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb ó°UÉ≤e ≥«Ñ£àH ¬Lƒj ΩÉ©dG ÖFÉædG
√Qhó°U øe ô¡°TCG 6 ó`©`H ¬eÉ`μ`MCG ¿Éjô°ù`d Gó«¡ªJ ∫ÉØWCÓd

.ΩÉ©dG ÖFÉædG |
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 âæH ÉfQ áî«°ûdG .O â©ªàLG
 π«ch áØ«∏N ∫BG  è«YO øH ≈°ù«Y
 IQGRh  ô≤ªH  ,á«LQÉîdG  IQGRh
 â«μ«H ΩƒJ ô«°ùdG ™e ,á«LQÉîdG
 »dhódG  ó¡©ª∏d  …ò«ØæàdG  ôjóªdG
 »a  á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d

 .§°ShC’G ¥ô°ûdG
 âÑMQ  ,´É``ª``à``L’G  ∫Ó```̀Nh
 ô«°ùdÉH  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch
 »a √Oƒ¡éH Ió«°ûe ,â«μ«H ΩƒJ
 ó¡©ªdG QhóH AÉ≤JQ’Gh ¢Vƒ¡ædG
 á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d »dhódG
 π°Uh  É`̀eh  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a
 õ«ªàeh  Ωó≤àe  iƒà°ùe  øe  ¬«dEG
 äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG AGô`````̀LEG ∫É``é``e »``̀a
 äGôªJDƒªdG  º«¶æJh  çÉ`̀ë`̀HC’Gh
 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  ∫hÉæàJ  »àdG

 §ÑJôJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dhó`̀dGh  áª¡ªdG
 ±ó¡Jh á≤£æªdG QGô≤à°SGh øeCÉH
 QÉ`````̀gOR’G ¢``̀Uô``̀a õ`̀ jõ`̀©`̀ J ≈````̀dEG

.É¡dhOh É¡Hƒ©°ûd AÉNôdGh
 âæH ÉfQ áî«°ûdG .O âHôYCGh
 øY  áØ«∏N  ∫BG  è«YO  ø`̀H  ≈°ù«Y
 ôªãªdGh ºFÉ≤dG  ¿hÉ©à∏d  Égôjó≤J

 ó¡©ªdGh  á«LQÉîdG  IQGRh  ø«H
 á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d »dhódG
 Ωóîj …òdGh §°ShC’G ¥ô°ûdG »a
 ,ácôà°ûªdG  ±Gó`````̀gC’G  ≥«≤ëJ
 QGƒM  ôªJDƒe  ¬≤≤M  ÉªH  ágƒæe
 è`̀FÉ`̀à`̀f  ø```e  Ω2020  á``eÉ``æ``ª``dG
 IOÉ°TEG øe ¬«≤d Éeh áÑ«W á«HÉéjEG

 iƒà°ùe  ≈∏Y  á©°SGh  AGó`̀°`̀UCGh
 ô«°ù∏d  á«æªàe  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdG
 ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ™«ªLh â«μ«H ΩƒJ

 .ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO ó¡©ªdG
 ô«°ùdG  Üô````̀YCG  ,¬`̀à`̀¡`̀L  ø``̀e 
 .O AÉ≤∏H √RGõàYG øY â«μ«H ΩƒJ
 è«YO øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG

 ó¡©ªdG  ¢UôM  G kócDƒe  ,áØ«∏N  ∫BG
 á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d »dhódG
 ôjƒ£J  ≈∏Y  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a
 IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdG πÑ°S  ∞∏àîe
 ,™``̀°``̀ShCG ¥É````̀aBG ≈```̀dEG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ójõªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É k«æªàe

 .AÉNôdGh »bôdG øe

á«ãëÑdG á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG õcôe Oƒ¡éH ó«°ûJ á«LQÉîdG π«ch

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 áî°ùædG ∫ÉªYCG Ωƒ«dG ≥∏£æJ
 AGó`̀d  øjôëÑdG  ôªJDƒªd  áãdÉãdG
 âëJ  ,AÉª°üdG  Oó¨dGh  …ôμ°ùdG
 ï«°ûdG  Ö`̀«`̀Ñ`̀W  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG  á``̀jÉ``̀YQ
 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ΩÉ≤j  …ò`̀dGh
 13  -  11  IôàØdG  ∫Ó`̀N  »FôªdG
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H ,…QÉ````̀é````̀dG ¢```̀SQÉ```̀e
 øe  ∑QÉ``°``û``e  1500  ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG
 ¥ô°ûdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  π`̀NGO
 áÑîf  É¡«a  ô°VÉëjh  ,§`̀°`̀ShC’G
 AÉ``̀Ñ``̀WC’Gh ø`̀«`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G ø``̀e
 ∫hO øe ójó©dG øe ø««ªjOÉcC’Gh

.ºdÉ©dG
 ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ ∫É``````̀bh

 ø«°ùM ΩÉFh QƒàcódG …QÉ°ûà°S’G
 …ôμ°ùdG AGód øjôëÑdG ôªJDƒe ¿EG
 ¬ª«¶æJ  º`̀à`̀j  AÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀dG  Oó``̀¨``̀dGh
 øe  »`̀dGƒ`̀à`̀dG  ≈∏Y  »fÉãdG  ΩÉ©∏d
 ,øjôëÑdG  ∫É`̀jhQ  ≈Ø°ûà°ùe  πÑb
 »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL øe ºYóHh
 á«æjôëÑdG  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  á«©ªLh
 ,(QTC)  ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ø«àî°ùædG  ìÉ``é``f  ó`̀©`̀H  ∂````dPh
 ’ÉÑbEG  ÉJó¡°T  ø«à∏dG  ,ø«à«°VÉªdG
 ´É£≤dG  »Ñ°ùàæe  πÑb  øe  kGô«Ñc
 ¿CG ≈dEG kÉgƒæe ,áμ∏ªªdG »a »Ñ£dG
 á«æ≤àH  ΩÉ©dG  Gòg  ôªJDƒªdG  áeÉbEG
 ácQÉ°ûe âMÉJCG »FôªdG ∫É°üJ’G
 äÉ©bƒàdG  â`̀bÉ`̀a  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  OGó````YCG
 1500``̀dG  äRhÉéJ  PEG  ôªJDƒªdÉH

.∑QÉ°ûe
 ¿CG  ≈dEG  ΩÉFh QƒàcódG QÉ°TCGh

 »a  ôªJDƒªdG  Gò`̀g  OÉ≤©fG  á«ªgCG
 á°UÉN  áØ°üH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  á≤£æeh
 »a  øªμJ  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  »é«∏îdG
 ä’ó`̀©`̀e »``̀a ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ´É```Ø```JQ’G

 …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG ¢``̀VGô``̀eCÉ``̀H á``̀HÉ``̀°``̀UE’G
 ,á``̀fGó``̀Ñ``̀dGh AÉ``ª``°``ü``dG Oó```̀¨```̀dGh
 ô«°ûJ  äÉ«FÉ°üME’G  ¿CG  kÉë°Vƒe
 5 πc ø«H øe kGóMGh kGOôa ¿CG ≈dEG
 ,¢VGôeC’G  ∂∏àH  ¿ƒHÉ°üj  OGô`̀aCG
 ájÉ¨∏d  á©ØJôe  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e  »`̀gh
 ¥ôW »a ôªà°ùªdG åëÑdG Ö∏£àJ

.ájÉbƒdGh êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG
 ¿CG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀«`̀Hh
 ôªJDƒªdG  OGó```̀YEG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG
 äÉ°ù∏édG ™«°VGƒe QÉ«àNG GƒdhCG
 ÉeÉªàgG øjô°VÉëªdGh ájQGƒëdG
 ΩÉ©dG  Gòg  ∑QÉ°û«°S  å«M  ,kGô«Ñc
 ø«jQÉ°ûà°S’Gh AÉÑWC’G ÖfÉL ≈dEG
 ¢ù∏ée ∫hOh øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 øe á`̀Ñ`̀î`̀f »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »`̀a  ø«°ü°üîàªdG
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a

 Góæ∏àμ°SEGh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdGh
.á«HhQhC’G ∫hódG øe OóYh

 ¿CG  ≈````̀dEG  ΩÉ````̀Fh  .O  QÉ```̀°```̀TCGh
 ∫hÉ`̀æ`̀à`̀à`̀°`̀S ô`̀ª`̀ JDƒ`̀ª`̀ dG äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L
 ¥ô``̀W äGó``é``à``°``ù``e ™``̀«``̀°``̀VGƒ``̀e
 …ôμ°ùdG ≈°Vôªd áãjóëdG êÓ©dG
 É«LƒdƒæμàdGh  ,AÉª°üdG  Oó¨dGh
 ¢ü«î°ûàdG  »``̀a  á`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ºà«°S  Éªc  ,êÓ`̀©`̀dGh  á©HÉàªdGh
 ábÓ©dG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  ≈``̀dEG  ¥ô`̀£`̀à`̀dG
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ø«H
 ∫hÉæJ  øY  kÓ°†a  ,…ôμ°ùdG  AGOh
 êÓ```̀Yh ¢`̀ü`̀«`̀î`̀°`̀û`̀J Ö``̀«``̀dÉ``̀°``̀SCG
 ¢VGôeCGh ,á«bQódG Ió¨dG ¿ÉWô°S
 á`̀°`̀TÉ`̀°`̀û`̀gh ,á`̀«`̀eÉ`̀î`̀æ`̀ dG Ió``̀¨``̀ dG
 Ö«°üj  …òdG  …ôμ°ùdGh  ,ΩÉ¶©dG
 ΩC’G  ≈∏Y  ∂`̀dP  ô«KCÉJh  πeGƒëdG

 .πØ£dGh

..áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù«FQ √ÉYôj

Ωƒ«dG AÉª°üdG Oó¨dGh …ôμ°ù∏d øjôëÑdG ôªJDƒe øe áãdÉãdG áî°ùædG ¥Ó£fG

.ø«°ùM ΩÉFh .O |

zófGQ{ äÉ«°UƒJh z¿ójÉH{ IQGOEG øY
ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ø«eCG  π«eCG  PÉà°SC’G  Öàc  ,¿Gƒæ©dG  Gò`̀g  âëJ
 π«∏ëJh  ¢ü«î°ûJh  ∞°Uh  ¬«a  OÉ`̀LCG  ,É©FGQ  ’É≤e
 ,z¿ójÉH{  »dÉëdG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  IQGOEG  á«é¡æe
 ∞«c  ∑Qó`̀f  »c  ,Gó«L  ∫É≤ªdG  CGô≤f  ¿CG  Éæd  »¨Ñæjh
 õcGôe »a AÓ≤©dG ∞bƒe ƒg ∞«ch ,¿ójÉH ±ô°üàj
 ¿CÉH  z¿ó`̀jÉ`̀H{  Gƒë°üf  øjòdG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dGh  çƒëÑdG
 ∫hO  ™e  πeÉ©àdG  »a  ¬JÉHÉ°ùM  ó«©jh  ,Ó«∏b  ∞bƒàj

.É°Uƒ°üN »Hô©dG è«∏îdG ∫hOh ,á≤£æªdG
 ¢ù«FôdG  q¿CG  hóÑj  ’{  :ø«eCG  π«eCG  PÉà°SC’G  ∫ƒ≤j
 ’h  ,§`̀ °`̀ShC’G  ¥ô°û∏d  áë°VGh  á``̀jDhQ  ¬jód  ¿ó`̀jÉ`̀H
 Ωƒªëe  ´ÉaófG  ƒg  √Gô`̀f  Ée  qoπ`̀ oLh  , q»Hô©dG  è«∏î∏d
 á≤£æªdG  »`̀a  oå`̀«`̀ p©`̀ nJ  »`̀à`̀dG  ¿Gô```jEG  √É`̀é`̀J  Q qnô`̀ nÑ`̀ oe  ô«Z
 n∞bƒe  áq«μjôeC’G  äÉ°SÉ«°ùdG  øe  ∞≤Jh  ,É kHGô£°VG
 ¿ƒμàd  , q…hƒ`̀æ`̀dG  ø«μªà∏d  kIó`̀gÉ`̀L  ≈©°ùJh  , qó q°†dG
 á¡LGƒe  »a  ,á≤£æªdG  »a  áæª«¡ªdG  á q«ª«∏bE’G  I qnƒo≤dG

 .ø«YC’G øY Ö«¨J ’ iôNCG iƒb
 »a  É`̀ q k«`̀£`̀°`̀ShCG  ¥ô°T  ¿ó`̀jÉ`̀H  ô«μØJ  ø`̀e  √Gô``f  É`̀e
 πLôdG  q¿CG  ø`̀Y  qoº`̀æ`̀j  ’  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  ™«HÉ°SC’G
 á q«≤«≤M áqn« pé«JGôà°SG hCG á q«©bGh ájDhQ º¡jód ¬JQGOEGh
 É¡°ùØf  ≥FÉ≤ëdG  q¿EG  πH  ,á≤£æªdG  ∫hO  ™e  πeÉ©à∏d
 OÉμj  äÉμ«àμàdG  óæY  º¡Ø qobƒJh  ,º¡æY  áªFÉZh  áÑFÉZ

 .äÉq«é«JGôà°S’G øY º¡«¡∏j
 ø«q«KƒëdG  ≈`̀dEG  º¡Jô¶f  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  rò`̀ oN
 Qhó`̀dG  º¡rÑZÉ°ûj  ºd  ¬`̀ qfCG  ∂`̀dP  ,ô``̀eC’G  ∫ qhCG  øª«dG  »a
 qπc nAÉ°ùe nìÉÑ°U ¿hO q pó¡oj  øjòdG  ø«q«Kƒë∏d  q»HÉgQE’G
 ∫ qhCG q¿CG GóH ,∂dP ™eh ..ôªMC’G ôëÑdGh ná≤£æªdG Ωƒj
 ºFGƒb øe q»KƒëdG º°SG o™aQ ƒg ¬≤jôah ¿ójÉÑd ¬ qoL nƒnJ

 .ÖeGôJ oIQGOEG º¡ràØ qnæ n°U å«M ,áq«dhódG ÜÉgQE’G
 ô¡°TCG  »`̀a  í°VGƒdG  q»`̀μ`̀jô`̀eC’G  §qoÑ nîàdG  qnπ`̀©`̀dh
 äÉ°ù qn°S nDƒ oe  q pº ngCG  øe  IóMGh ™aO  Ée  ƒg á∏«∏≤dG  ¿ójÉH
 í°üæH ´Gô°SE’G ≈dEG ,ófGQ á°ù°SDƒe , q»μjôeC’G ôμØdG
 ¥ô°û∏d ¬à q«é«JGôà°SG øe ô q p«¨oj »c q»μjôeC’G ¢ù«FôdG
 GPÉªd  ..π©ØdÉH  á q«é«JGôà°SG  ¬jód  âfÉc  ¿EG  §°ShC’G
 q m¢UÉN ´ƒæH äQOÉH  »àdG  »g G kójóëJ ófGQ á°ù°SDƒe
 ôμØdG  õcGôe  áqn« p≤H  ¿hO  øe  ,¿ójÉÑd  í°üædG  ºjó≤àd

 ? q»μjôeC’G
 ôÑcCG  øe  á°ù q°SDƒªdG  qó n© oJ  , qπ pî oe  ô«Z  mQÉ°üàNÉH
 ∞∏àîªd É¡JÉeóN Ω q pó≤ oJ »àdG çÉëHC’G äÉª qn¶æe ΩóbCGh

 ôjRh  Öàμeh  ,áq«μjôeC’G  áëq∏°ù oªdG  äG qnƒ`̀ o≤`̀dG  ´ô`̀aCG
 ´ÉaódG  ä’Éch  q¿CG  »a  π°†ØdG  É¡«dEG  ™Lôjh  ,´ÉaódG
 É¡àLÉM õcôJ âfÉc ¿CG ó©H áq«μjôeC’G äGQÉÑîà°S’Gh
 áq«ª«∏bE’G  ™«°VGƒªdÉH  ≥ qn∏ n©àj  Éª«a  É qkjô°üM  áq«ãëÑdG
 äÉj q póëàdG  áédÉ©e  »a  ∑QÉ°ûJ  âëÑ°UCG  ,á q«Ø«XƒdGh

 . q»eƒ≤dG øeC’Gh ÜÉgQE’G r»ndÉée »a IójóédG
 á q« qªgC’G  á≤FÉØdG  náª«≤dG  ó`̀ fGQ  oá°ù qn°SDƒ oe  ∑Qó`̀J
 §``°``ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  ∫hO ™``e  ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀ë`̀à`̀d
 äGQÉeE’Éa á qjOƒ©°ùdG ≈dEG ô°üe øe , q»Hô©dG è«∏îdGh
 âfÉc »àdGh ,è«∏îdG ∫hO áq« p≤H qºK ,Ióëqnà oªdG á q« pHô©dG
 á¡LGƒe »a É k©«æe G qkó n°S IOQÉÑdG ÜôëdG äGƒæ°S n∫GƒW
 á¡L øeh ,áÄaGódG √É«ª∏d Ω qoó n≤àdG »a â««aƒ°ùdG º∏M
 ∫GõJ  ’h  rânÑ©d  á≤£æªdG  ∫hO  q¿CG  ó`̀fGQ  iô`̀J  á«fÉK
 râ n©aO …òdG ÜÉgQE’G áHQÉëe »a q» paƒdG ∂jô°ûdG nQhO
 ìGhQCG  øe  ±’BG  áKÓK  ƒëf  , mQÉ¡f  näGP  ¬næªK  ÉμjôeCG
 ºdÉ©dG  ø«YCG  »a É¡JQƒ°U RGõàgG øY ∂«gÉf  ,É¡FÉæHCG

.áHQÉ°V Iƒ≤c
 IQGOE’ G kôjòëJ á q« pØN á¡L øe πªëj ófGQ ôjô≤J
 IQGOEG  ≥jôW »a É ke oó ob á«°VÉe É¡ qfCG  hóÑJ »àdG ,¿ójÉH
 ¢ù«dGƒμdG  AGQh øe IOÉ«≤dG  ≈æ©ªH  ,á≤HÉ°ùdG  ÉeÉHhCG
 ô«Z  äÉq« pFõédG  óæY  ±ƒbƒdÉH  ™ qo£næàdGh  ,á¡L  øe
 iôÑμdG  äÉq« pé«JGôà°S’G  Éª«a  ,ø£æ°TGƒd  Ió«ØªdG

 .Iô«¨°üdG äÓ«°üØàdG §°Sh »a á©FÉ°V
 øe  ô«ãμdG  q¿CG  ƒ`̀g  ó``̀fGQ  AGô`̀Ñ`̀N  ø`̀e  Ωƒ∏©ªdG
 áHhòμªdG äGQƒãdG ó≤Y ∫ÓN ø£æ°TGh PƒØf äÉ© qnHô oe
 ™eh  ,ø«°üdGh  É«°ShQ  ídÉ°üd  É¡ ö jôØJ  qnº nJ  ób  É qk«HôY
 Üô©dG  AÉbó°UCÓd  áéYõªdG  ¿ójÉH  IQGOEG  äÉ¡ qoL nƒJ
 ºjó≤J  ≈``̀dEG  ¢`̀Shô`̀dGh  ¿ƒ«æ«°üdG  ´QÉ°ù«°S  É kªàM
 πaÉëªdG  »a  q»°SÉ«°ùdG  ºYódG  ¿É`̀c  lAGƒ°S  ,πFGóÑdG
 π°†aCG ºjó≤J hCG øeC’G ¢ù∏ée »a á q°UÉîHh ,áq«dhódG
 øjôà°ûª∏d É¡bGƒ°SCG íàØJ »àdG ìÓ°ùdG äÉ≤Ø°U ™ØfCGh
 k’ƒ°Uh ,ø«q«μjôeC’G ™æªdGh íæªdG øY G kó«©Hh Üô©dG
 ,É«°SBG  ¥ô°T  ídÉ°üd  ábÉ£dG  ¥Gƒ°SCG  »a  º qoμ nëàdG  ≈dEG
 ≈∏Y  ôq pKDƒoJ  ¿CG  π©ØdÉH  øμªj  §¨°V  ¥GQhCG  É¡©«ªLh

 .á≤£æªdG »a q»μjôeC’G Qƒ°†ëdG πÑ≤à°ùe
 IAGô``b  oIOÉ````YEG  ¿ó`̀jÉ`̀H  IQGOEG  ≈∏Y  ..á`̀°`̀UÓ`̀î`̀dG
 øe ôãcC’G ô°ùîJ ¿CG πÑb §°ShC’G ¥ô°ûdG øe É¡Øbƒe

 .zá≤£æªdG »a q»îjQÉàdG ÉgPƒØf áæeRCG

 ∫OÉ```̀Y Qƒ```̀à```̀có```̀dG ∞``̀°``̀û``̀c
 äÉ«FÉHƒdG  …QÉ°ûà°SG  OÉ«°üdG
 º°ùb  ¢ù«FQh  áeÉ©dG  áë°üdGh
 IQGRƒ```̀ H ¢```̀VGô```̀eC’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e
 ä’É``̀M Qó`̀ °`̀ü`̀ J ø``̀Y á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 áé«àf  ∫RÉæªdG  »a  ø«£dÉîªdG
 áÑJôªdG  »a á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG
 ,á£dÉîªdG øcÉeCG  RôHCÉc ≈dhC’G
 Ωó`̀Yh Qò`̀ë`̀ dG  á`̀∏`̀b  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e
 äÉ©ªéàdG  √òg  ∫ÓN  ΩGõàd’G
 ΩÉªμdG  ¢ùÑd  Ωó``Yh  π``̀gC’G  ™`̀e
 ô«jÉ©ªH ΩGõàd’G ΩóY ÖfÉL ≈dEG
 âÑÑ°ùJ  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGóYCG  ™aQ  »a

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 áëaÉμe  º°ùb  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 ¿EG  áë°üdG  IQGRƒ``H  ¢`̀VGô`̀eC’G
 ø«£dÉîªdG  ô```̀KCG  ™`̀Ñ`̀à`̀J  ≥`̀ jô`̀a
 ó°UQ ób  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEÉH
 »a  ÉXƒë∏e  É`̀YÉ`̀Ø`̀JQG  Gô`̀NDƒ`̀e
 ø«©HÉàdG  ø«£dÉîªdG  OGó````YCG
 ±Ó`̀à`̀NG º``̀ZQ Ió```̀MGh á`̀∏`̀FÉ`̀©`̀d
 Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀dEG ,º`̀¡`̀æ`̀μ`̀°`̀S ≥`̀WÉ`̀æ`̀e
 ≈`̀ dEG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ihó``̀Y  º¡∏≤f
 êQÉN  π`̀FGƒ`̀Yh  iô`̀NCG  ≥WÉæe
 ,Ió```̀MGƒ```̀dG Iô````°````SC’G §`̀«`̀ë`̀e
 ∫hDƒ°ùªdG  ô«Z  ™ªéàdG  áé«àf
 »a ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG ió``̀d »`̀NGô`̀ à`̀ dGh
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ≥«Ñ£J

.¢Shô«ØdG øe ájÉbƒ∏d
 zOÉ«°üdG{  QƒàcódG  ¬`̀Lhh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªL
 ∫õæªdG »a çƒμªdG IQhô°V ≈dEG
 êhôîdG  ΩóYh  ´É£à°ùªdG  Qób
 ,§≤a ájQhô°†dG ä’ÉëdG »a ’EG
 ™≤J º«≤eh øWGƒe πc ¿CG Éæ«Ñe
 √ò`̀g  ≥«Ñ£J  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  ¬«∏Y
 ¬eGõàdGh ¬«Yh ôÑY ,äGAGôL’G
 äÉ``ª``«``∏``©``à``dGh äGQGô````̀≤````̀dÉ````̀H
 øe IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG äGOÉ````̀°````̀TQ’Gh
 ¥ô`̀W  ∫ƒ```̀M  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh
 åMh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG ø`̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG
 ΩGõàdÓd  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ¬£«ëe
 ¬`̀FGƒ`̀à`̀MG  »``a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  É`̀¡`̀H
 ß`̀Ø`̀ë`̀jh ,√QÉ``̀ °``̀ û``̀ à``̀ fG ™``̀ æ``̀ eh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U

.ø«ª«≤ªdGh
 á``̀«``̀ª``̀gCG  ≈```̀∏```̀Y  Oó````̀ °````̀Th 
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  á∏°UGƒe
 äÉ``WGô``à``°``T’Gh á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 ∞∏àîªH  á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG
 á≤∏¨ªdG  É°Uƒ°üNh  ø`̀cÉ`̀ eC’G

 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  ∂``̀ dPh  É¡æe
 »a AGƒ`̀°`̀S ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 IOÉÑ©dG  QhO  hCG  πª©dG  ø`̀cÉ`̀eCG
 äÉeõ∏à°ùªdG  ™«H  äÓ`̀ë`̀e  hCG
 ¥Gƒ````̀°````̀SC’G π``̀ã``̀e á``̀«``̀JÉ``̀«``̀ë``̀dG
 ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,äÉ``©``ª``é``ª``dGh
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ™e
 »a  ôªà°ùe  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 §`̀£`̀î`̀dG π``̀c ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H √Oƒ``̀¡``̀L
 ä’ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dGh á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 áëFÉé∏d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d  á`̀∏`̀«`̀Ø`̀μ`̀dG
 ô```̀eC’G ,É``¡``∏``MGô``e ™`̀«`̀ª`̀L »``̀a
 ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  π¡°S  …ò`̀dG
 ≈∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 πeÉ©à∏d  á«YƒàdGh  äGOÉ`̀°`̀TQE’G
 ™«ªéH  ∂```̀dPh  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ™``e
 ≈∏Y  ºàëj  ÖLGƒdÉa  ,äÉ¨∏dG
 É¡≤«Ñ£àH  áªgÉ°ùªdG  ™«ªédG
 á`̀«`̀YGƒ`̀dG  ¬àcQÉ°ûe  ∫Ó``̀N  ø`̀e

.ádhDƒ°ùªdGh
 ócCÉàdG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG  â`̀Ø`̀dh
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG »`̀eó`̀≤`̀e ΩGõ``à``dG ø`̀e
 äÉWGôà°T’ÉH  äÓëªdG  πNGóH
 É`̀¡`̀ª`̀gCG ø``̀e »``̀à``̀dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 â`̀bƒ`̀dG ∫Gƒ````̀W ΩÉ``ª``μ``dG ¢`̀ù`̀Ñ`̀d
 äÉeóîdG  AGOCG  óæY  äGRÉØ≤dGh
 ô°TÉÑªdG  ∫É°üJ’G  Ö∏£àJ  »àdG
 º«≤©J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH øFÉHõdG ™e
 ó©H  í£°S’Gh  äGhOC’G  ™«ªL
 øe  ∂``dPh  ΩGóîà°SG  π`̀c  πÑbh
 á`̀ë`̀°`̀U ≈``̀∏``̀Y ®É``̀Ø``̀ë``̀ dG π`````̀LCG
 äÓëªdG √òg …OÉJôe áeÓ°Sh
 ∫É≤àfG  ôWÉîe  øe  º¡àjÉªMh

.¢Shô«ØdÉH ihó©dG
 …QÉ```̀ °```̀û```̀ à```̀ °```̀SG √ƒ```````````̀fh

 ≈dEG áeÉ©dG áë°üdGh äÉ«FÉHƒdG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  √òg ¿CG
 …ó```ë```J RhÉ````̀é````̀à````̀ d ≥```̀Ñ```̀£```̀J
 ßØëj É`̀ª`̀H  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U
 IQhô°V  ≈dEG  É«YGO  ,ø«ª«≤ªdGh
 äÉª«∏©àdG  ≥«Ñ£àH  QGôªà°S’G
 øe  ájÉbƒ∏d  É¡YÉÑJG  Öéj  »àdG
 á∏ãªàªdGh  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«a
 ™«ªL  »`̀a  äÉeÉªμdG  ¢ùÑd  »`̀a
 »a ∫õ`̀æ`̀ª`̀ dG êQÉ```̀N äÉ``````̀bhC’G
 óæY  Ió`̀MGƒ`̀dG  Iô`̀ °`̀SC’G  §«ëe
 ÜÉë°UCGh  ø°ùdG  QÉÑc  á£dÉîe
 OÉ©àH’G ™e ,áæeõªdG ¢VGôeC’G
 äÉ©ªéàdGh  äÉÑ°SÉæªdG  ø`̀Y
 óYÉÑàdG ô«jÉ©e ´ÉÑJGh ájô°SC’G
 ΩóY IQhô`̀°`̀V ™`̀e »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ádhÉëeh  øjôNB’ÉH  ∫É°üJ’G
 ΩÉªàg’Gh  ,¬`̀Lƒ`̀dG  ¢ùªd  Ωó`̀Y
 QGôªà°S’G  ∫ÓN  øe  áaÉ¶ædÉH
 ø`̀jó`̀«`̀dG π`̀°`̀ù`̀¨`̀H ΩGõ```à```d’G »``̀a
 ΩGóîà°SGh  ¿ƒHÉ°üdGh  AÉªdÉH
 ¢ùªd  ΩóYh  ,QGôªà°SÉH  º≤©ªdG
 É¡Ø«¶æJh É¡ª«≤©J πÑb í£°SC’G
 É¡eGóîà°SG ºàj »àdG AÉ«°TC’G ™e
 IQƒ°üH  kGó`̀«`̀L  Qô`̀μ`̀à`̀e  πμ°ûH
 øY º``̀Ø``̀dG á`̀ «`̀£`̀¨`̀ Jh ,á```````jQhO
 ¢ü∏îàdGh ¢SÉ£©dG hCG ∫É©°ùdG
 á`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``jOÉ``æ``ª``dG ø``̀e
 ÖæéJh  ,áë«ë°üdG  á≤jô£dÉH
 »fÉ©j  ¢üî°T  …CG  ™`̀e  AÉ≤ÑdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¢`̀VGô`̀YCG  ø`̀e
 ∫É°üJ’Gh ,∫É©°ùdG hCG ≈ªëdÉc
 Qƒ¡X  ∫É`̀M  »a  444  º`̀bQ  ≈∏Y
 ¢üî°T  …CG  ≈`̀∏`̀Y  ¢```̀VGô```̀YC’G
 ±ƒ°S  »àdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh

.¬d ≈£©J

:áë°üdG IQGRƒH ¢VGôeC’G áëaÉμe º°ùb ¢ù«FQ

»a ∫RÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dÉ`̀ H  á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG
á£dÉîªdG ø``cÉeCG  Rô``HCÉc ≈dhC’G á``ÑJôªdG

 ΩÉ`̀ °`̀ü`̀Y ¢``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dG ó``````̀cCG
 ¿hDƒ`̀°`̀Th ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  ô``̀jRh ∞∏N
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 äÉæ°VÉëdG  õcôe  ìÉààaG  ºJ  ¬fCG
 ΩÉY  »`̀a  »dÉY  IQƒ`̀¡`̀H  á`̀«`̀YGQõ`̀dG
 ¥Ó`̀£`̀fG  õ``cô``e  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀ d  2016
 »a  á«YGQõdG  ÜQÉéàdG  ôjƒ£àd
 Oƒ¡L  øª°V  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ájôëÑdG  IhôãdGh áYGQõdG  ádÉch
 ádÉcƒdG  á«é«JGôà°SG  ò«ØæJ  »a
 »YGQõdG  ´É£≤dÉH  ¢Vƒ¡ædG  »a
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh á``̀jDhô``̀d É`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh
 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ``̀Ñ``̀ dG π``̀gÉ``̀Y á`̀æ`̀jô`̀b
 …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ
 ´É£≤dG á«ªæàd á«æWƒdG IQOÉÑª∏d

.»YGQõdG
 ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a ∂dP AÉL
 ádÉ°†ØdG  áμ«Ñ°S  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀H
 ∫ƒ`̀M  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y

.áHôJ ¿hóH ájô°SC’G áYGQõdG
 äÉæ°VÉëdG  õcôe  ¿EG  ∫É`̀ bh
 »a Ió``̀ FGô``̀ dG ÜQÉ`̀é`̀ à`̀ dG ió````̀MEG
 ≈∏Y  óªà©j  PEG  ;øjôëÑdG  áμ∏ªe
 äƒ«ÑdG  »`̀a  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG
 º`̀¶`̀f ΩGó``̀î``̀ à``̀ °``̀ SGh á`̀ «`̀ª`̀ë`̀ª`̀ dG
 ,IôμàÑªdG  á`̀«`̀FÉ`̀ª`̀dG  äÉ``̀YGQõ``̀ dG
 äÉeóîdG  ø`̀e  áYƒªée  Ωó`̀≤`̀jh
 äGQó```̀≤```̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀J »```̀a π`̀ ã`̀ª`̀à`̀J
 OGhQh  ø``«``YQGõ``ª``dG  Ö``̀ jQó``̀ Jh
 ºYój  É`̀ª`̀c  ,ø`̀«`̀«`̀YGQõ`̀ dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  »æØdG  ¿hÉ©àdG
 çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dG õ``̀cGô``̀eh á`̀ «`̀ª`̀ jOÉ`̀cC’G
 äGQÉ°ûà°S’G  ºjó≤àd  á`̀«`̀YGQõ`̀dG

 äÉ°SGQO  º««≤Jh  õ«¡éJh  á«æØdG
 π``̀ª``̀©``̀dG §````̀£````̀Nh ihó``````é``````dG
 §`̀Hô`̀dGh  á`̀ «`̀YGQõ`̀ dG  ™jQÉ°ûª∏d
 ™jQÉ°ûe  ídÉ°üd  »dÉªdGh  »æ≤àdG
 IQƒ°ûªdG  ºjó≤Jh  ∫ÉªYC’G  OGhQ
 »a  ø`̀«`̀«`̀YGQõ`̀ dG  øjôªãà°ùª∏d

.OÓÑdÉH º¡à£°ûfCG ¢ù«°SCÉJ
 º````̀gCG  ø````̀e  ¿CG  ±É`````̀ °`````̀VCGh
 πª©dG  …ô`̀é`̀j  »`̀à`̀dG  ™jQÉ°ûªdG
 á«YGQõdG  Ö«dÉ°SC’G  ºYód  É¡«∏Y
 äÉ«æ≤J  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  »``g  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 ¿hO ø`̀e á`̀YGQõ`̀ dG »`̀a IQƒ`̀£`̀à`̀e
 ≈∏Y  ádÉcƒdG  â∏ªY  å«M  ,áHôJ
 áYGQõ∏d áMôà≤e ™bGƒe 6 ójóëJ
 äÉ¶aÉëªdG  »`̀a  á`̀Hô`̀J  ¿hO  ø`̀e
 óæ°S á≤£æe :»JB’Éc »g ,™HQC’G
 ø«à«°ùÑdGh  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëªH
 RGQó````̀dGh ,¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀H
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »``̀a »``dÉ``Y IQƒ````̀gh
 »a  áæ«¨dG  á≤£æeh  ,á«dÉª°ûdG
 âªYO  Éªc  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ájôëÑdG  IhôãdGh áYGQõdG  ádÉch
 »a ø«YQGõªdG øe áYƒªée É°†jCG

 ΩGóîà°SÉH á«FÉªdG áYGQõdG ∫Éée
 »a á«μª°ùdG ájƒ°†©dG äÉØ∏îªdG

.äGhGô°†îdG ó«ª°ùJ
 áYGQõdG  ádÉch ¿CG  ≈dEG  âØdh
 ∞«∏μàH  âeÉb  ájôëÑdG  IhôãdGh
 Qhôª∏d  ¢ü°üîàe  »æa  ≥`̀jô`̀a
 ø``«``YQGõ``ª``dG ≈``∏``Y É``«``Yƒ``Ñ``°``SCG
 ºjó≤àd  »``dÉ``Y  IQƒ```̀g  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H
 á°ü°üîàªdG á«æØdG äGQÉ°ûà°S’G
 ™aôd  º¡LÉàfG  Ö«dÉ°SCG  ôjƒ£àd

.ÉYƒfh Éªc êÉàfE’G
 á`̀ dÉ`̀ ch  ¿CG  ô```̀jRƒ```̀dG  ó`````̀cCGh
 õ`̀ cô`̀e ô``̀Ñ``̀Y â```̀eÉ```̀b á`````YGQõ`````dG
 IQƒ`̀¡`̀H á``«``YGQõ``dG äÉ`̀æ`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG
 èeGôÑdG øe ójó©dG º«¶æàH »dÉY
 Ée  Ö`̀jQó`̀J  º`̀J  å«M  ,á«ÑjQóàdG
 ºg  ,ø`̀«`̀HQó`̀à`̀e  504  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 ∫ÉéªdÉH  ¿ƒªà¡eh  ¿ƒ`̀YQGõ`̀e{
 Ö``«``dÉ``°``SC’G ≈``∏``Y ,z»`````YGQõ`````dG
 áYGQõdG AGƒ°S áãjóëdG á«YGQõdG
 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  hCG  á`̀Hô`̀J  ¿hó```H
 ój  ≈∏Y  á°ü°üîàªdG  iô```̀NC’G
 IhôãdGh  á`̀YGQõ`̀dG  ádÉch  AGôÑN

 äÉª¶æªdG  AGô`̀Ñ`̀N  hCG  ájôëÑdG
 »`̀dhó`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG π`̀ã`̀e á`̀«`̀ dhó`̀ dG
 áaÉédG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a  á`̀YGQõ`̀∏`̀ d
 á«Hô©dG  áª¶æªdGh  zGOQÉ``̀μ``̀ jG{

.á«YGQõdG á«ªæà∏d
 IQGRƒ````dG  ¿CG  ≈```̀dEG  ¥ô``£``Jh
 á«æWƒdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ©àJ
 ¥hó`̀æ`̀°`̀Uh  á``«``YGQõ``dG  á«ªæà∏d
 IOÉjQ  ∫Éée  »a  zø«μªJ{  πª©dG
 πjƒW èeÉfôÑH á«YGQõdG ∫ÉªYC’G
 å«M ,zIQhO/Gô`̀¡`̀°`̀T  24{ ó`̀eC’G
 ≈∏Y  ∫ÉªYCG  ó`̀FGQ  17  ÖjQóJ  ºJ
 ≈∏Y ø`̀«`̀à`̀Ñ`̀jQó`̀J ø``̀«``̀JQhO ió``̀e
 ∫ÉéªdG  »a  áØ∏àîe  äÉYƒ°Vƒe
 ¿hóH áYGQõdG  á°UÉNh »YGQõdG
 Ωƒ≤J IQGRƒdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,áHôJ
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdÉH
 äGQhO  ÉgƒÑ°ùàæe  ≈≤∏àj  å«ëH
 Gòg  »`̀ah  ,á°ü°üîàe  á«ÑjQóJ
 ™«bƒJ ºJ ¬fCÉH IOÉaE’G Oƒf Oó°üdG
 IQGRh øe πc ™e ºgÉØJ »Jôcòe
 á°ù°SDƒªdGh  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ∫É``ª``YCÓ``d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

 ∫ÓN  ø`̀e  º`̀J  πªY  QÉ``̀WEG  ™°Vƒd
 »YGQR  è¡æe  º∏©e  117  ÖjQóJ
 11h  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ``H
 á°ù°SDƒªdG  äÉÑ°ùàæe  øe  á∏eQCG

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
 ÉgòîJG »àdG äÉ«dB’G ∫ƒMh
 äÉ`̀YGQõ`̀dG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  º`̀Yó`̀d
 ¿É¡àeG ≈∏Y º¡©«é°ûJh ájô°SC’G
 á«LÉàfE’G º¡JAÉØc ™aQh áYGQõdG
 ÉjGõe  IóY  ∑Éæg  ¿EG  ôjRƒdG  ∫Éb
 âëJ  ø«YQGõª∏d  É¡ªjó≤J  ºàj
 ∫ÓN øe áYGQõdG ¿hDƒ°T ±Gô°TEG
 ,á«YGQõdG  äÉ`̀fÉ`̀YE’Gh  õaGƒëdG
 »eƒμëdG ºYódG  ò«ØæJ ºàj å«M
 ¢†©H  ºYO  ∫ÓN  øe  ø«YQGõª∏d
 ∂dPh  »YGQõdG  êÉàfE’G  äÓNóe
 øe  %60  ¬`̀à`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  É``̀e  º`̀°`̀ü`̀î`̀H
 äÓNóªdG  ∂∏àd  á«∏μdG  áª«≤dG
 ≥jƒ°ùJ  ºYO  ≈dEG  ôjRƒdG  QÉ°TCGh
 ,á«∏ëªdG  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉéàæªdG
 ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG  ¥ƒ`̀ °`̀S  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e
 ¿hDƒ°T ¬ª¶æJ …òdG ø««æjôëÑdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ™`̀jó`̀Ñ`̀ dÉ`̀ H á```̀YGQõ```̀dG
 á«æWƒdG IQOÉÑªdG  ™e ≥«°ùæàdGh
 ôÑà©j  »`̀YGQõ`̀dG  ´É£≤dG  á«ªæàd
 ø««æjôëÑdG  ø«YQGõª∏d  É`̀ª`̀YO
 øe  á«∏ëªdG  º¡JÉéàæe  ≥jƒ°ùàd
 á«YGQõdG äÉéàæªdG á°ùaÉæe πLCG
 ∂`̀dP  πãªj  å`̀«`̀M  ,IOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 Éªd  Éª¡e  ÉjQÉéJ  GòØæe  ¥ƒ°ùdG
 ,É«æjôëH  ÉYQGõe  40  ≈∏Y  ójõj
 Gô«Ñc  ÉMÉéf  ¥ƒ°ùdG  ≈`̀b’  ó`̀bh
 É«ª«∏bEGh  É«∏ëe  áÑ«W  á©ª°Sh
 Gòg  »a  Ió`̀FGQ  áHôéJ  √QÉÑàYÉH

.∫ÉéªdG

:zádÉ°†ØdG áμ«Ñ°S ájQƒ°ûdG{ ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a ∫É¨°TC’G ôjRh

2016 ΩÉY òæe á«YGQõdG äÉæ°VÉëdG õcôe »a ø«YQGõe 504 ÖjQóJ
™``HQC’G äÉ``¶aÉëªdG »``a á``HôJ ¿hO ø``e á``YGQõ∏d á``Môà≤e ™``bGƒe 6 ó``jóëJ

.ádÉ°†ØdG áμ«Ñ°S |

 á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äócCG      
 ≥«°ùæàdGh  πYÉØdG  ¿hÉ©àdG  ¿CG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 πª©dG  õ`̀ FÉ`̀cQ  ø`̀e  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ™`̀e  Iôªà°ùªdG
 Gò«ØæJ  ,ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  áeóîd  »æWƒdG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ©∏£Jh iDhôd
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

.á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢UôëH  äOÉ°TCGh 
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG ºYO »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

 ≥ah  ,á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H
 ±GógC’G ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh ,óMGƒdG ≥jôØdG ìhQ

.øjôëÑdG áμ∏ªe πÑ≤à°ùe ídÉ°üd ,IOƒ°ûæªdG
 ºfÉZ  ¢ùeCG  É¡ÑàμªH  É¡FÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 »°ù∏ée  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀jRh  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  ø`̀H
 AÉ≤JQ’G á«ªgCG äócCG å«M ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 á∏°UGƒªd  ,∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 OóY åëH ºJ Éªc ,á«æWƒdG äGRÉéfE’G ≥«≤ëJ
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ø«H  ácôà°ûªdG  ™«°VGƒªdG  øe

.áeƒμëdGh

»æWƒdG πª©dG õFÉcQ øe áeƒμëdG ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG :ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
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ÉfhQƒc áëFÉL ó©H Éªd »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ``°ù°SDƒe ájõgÉL
 ´ƒLô∏d äÉ©eÉédG äGOGó©à°SG »g Ée
 ∞`̀°`̀ü`̀dG π````̀NGO º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ≈````̀dEG »`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ™`̀°`̀Vh º``̀J π``̀g ?¬``̀Lƒ``̀d É``̀ k¡``̀Lh »``̀°``̀SGQó``̀dG
 ΩCG  ,§≤a  »ë°üdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  §£îdG
 ?»°ùØædGh »ªjOÉcC’G iƒà°ùªdG ø«ª°†J ºJ
 ¢†jƒ©àd  É k££N  äÉ©eÉédG  â©°Vh  π`̀g
 GóH  πg ?á«ª«∏©àdG  äÉLôîªdG  øe Oƒ≤ØªdG
 »dÉëdG »dÉªdG êPƒªædG ¿CG ™«ªé∏d É kë°VGh
 ¢UÉîdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ™aO  »a
 Égô«Zh  øjôëÑdÉH  (á°UÉîdG  äÉ©eÉédG)
 πYÉØJ º`̀°`̀†`̀N »``a ?ô`̀£`̀N »``a ∫hó```̀ dG  ø``e
 äÉ«£©ªdGh  äGô`̀«`̀¨`̀à`̀dG  ™`̀e  äÉ°ù°SDƒªdG
 ó≤a  ,É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ÖÑ°ùH  áØ∏àîªdG
 ∫hO  »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ùdÉée  â©°Vh
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  »aÉ©àd  É k££N  ºdÉ©dG
 ≈∏Y §`̀£`̀î`̀dG ∂`̀∏`̀J ™`̀°`̀Vh º`̀J π`̀ H ,»`̀dÉ`̀©`̀dG

.ó«©ÑdGh Öjô≤dG iƒà°ùªdG
 øe  áYƒªée  ádÉ≤ªdG  √òg  »a  ¢ûbÉæf
 á`̀°`̀SGQO ≥`̀jô`̀W ø`̀Y ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dGh äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 ≈∏Y  Ió`̀«`̀é`̀dG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  ø`̀e  áYƒªée
 Éμ°SGôÑf  á`̀j’h  âeÉb  .»`̀dhó`̀dG  iƒà°ùªdG
 á`̀ª`̀FÉ`̀b ™``̀°``̀Vƒ``̀H Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG äÉ```̀j’ƒ```̀dÉ```̀H
 IGOCÉ`̀ c  áMôà≤e  (checklist)  á«©Lôe
 º«∏©àdG  IQGOEG  äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG  ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d
 êhô``̀î``̀dG ∫É```̀M »``̀a OGó`̀©`̀à`̀ °`̀SÓ`̀d »``dÉ``©``dG
 áªFÉb  ™`̀°`̀Vh  º`̀J  ó`̀ bh  .áëFÉédG  √ò`̀g  ø`̀e
 ,çÓK  πMGôe  ≈∏Y  É¡eGóîà°SGh  ≥≤ëàdG
 ≈∏Y  á∏Môe  π`̀c  »`̀a  õ«côàdG  É¡«a  ¿ƒ`̀μ`̀j
 IQô°†àªdG  hCG  Iô`̀KCÉ`̀à`̀ª`̀dG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  ó``̀MCG
 äGƒ£îdG  óæà°ùJ  .É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  AÉ`̀æ`̀KCG
 ®ÉØëdG  ≈∏Y  IQó≤dG  ≈dEG  áMôà≤ªdG  çÓãdG
 ΩôëdG »a áëFÉédG ≈∏Y á∏eÉμdG Iô£«°ùdGh
 áëaÉμe  äÉjƒà°ùe  §°Sƒàe  ™e  »©eÉédG
 14  øY  π≤J  ’  Ióªd  á«©ªàéªdG  áëFÉédG
 É¡∏MGôe  »a  É keƒj  42  ≈àM  É k«dÉààe  É keƒj
 áªFÉb  Ö°ùëH  Iƒ`̀£`̀N  π`̀c  ò«Øæàd  çÓ`̀ã`̀dG
 ≈dEG  ¥ô£àdG  ºJ  áªFÉ≤dG  √òg »ah .≥≤ëàdG
 »©eÉédG ΩôëdG πNGO äGOÉ°TQEGh §HGƒ°V
 ,ø«ØXƒªdGh  áÑ∏£dG  á`̀cô`̀Mh  ,¬``LQÉ``Nh
 äÉ«∏ªYh ,»FGƒ°û©dGh  »eÉ¶ædG  ¢üëØdGh
 »ª«∏©àdG  •É°ûædGh  ,º«≤©àdGh  ∞«¶æàdG
 .∂dP πμd áªYGódG äÉ°SÉ«°ùdGh ,…ƒYƒàdGh
 Oƒ`̀Lh  á«ªgCG  áHôéàdG  √ò`̀g  ø`̀e  èàæà°ùf
 »ë°üdG  ÖfÉédÉH  ≥∏©àJ  á«∏«°üØJ  á£N
 ºgóYÉ≤e ≈dEG  áÑ∏£dG  ´ƒLQ óæY »FÉbƒdGh

.á«°SGQódG
 Éæ«eƒd  á°ù°SDƒªd  äÉ°SGQódG  ióMEG  »a
 ºJ  ,(Lumina Foundation)
 ΩóY ø«ÑJ kÓãªa .iôNCG ÖfGƒL ≈dEG ¥ô£àdG
 äÉÑ∏£àªdG áÑcGƒe ≈∏Y »dÉgC’G ™«ªL IQób
 πNGO âfôàfE’G OƒLh IQhô°†d áYQÉ°ùàªdG
 á∏FÉ©dG OGôaCG ™«ªéd íª°ùJ á©°ùHh ∫õæªdG
 øY  πª©dG  hCG  º∏©à∏d  âfôàfE’G  ΩGóîà°SÉH
 ¿CÉH áªdDƒe ≥FÉ≤M ≈dEG ¥ô£àdG ºJ Éªc .ó©H
 IOƒL ≈∏Y »Ñ∏°S πμ°ûH äôKCG  ó«aƒc áeRCG

 »dÉàdÉHh  ,áÑ∏£dG  º«∏©J
 IOƒ`````̀L ≈```̀∏```̀Y äô``````````̀ KCG
 ≈∏Y .(èjôîdG)  êôîªdG
 ≈`̀ dEG §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG ió`̀ª`̀ dG
 í`̀Lô`̀ª`̀dG ø``̀e ,π`̀ jƒ`̀£`̀ dG
 ¢``̀Shô``̀«``̀a  ô````̀KDƒ````̀j  ¿CG
 ≈∏Y É`̀ kÑ`̀∏`̀°`̀S  19-ó`̀ «`̀ aƒ`̀c
 ä’ó©eh  ,º∏©àdG  èFÉàf
 á``̀«``̀∏``̀HÉ``̀bh ,êô````̀î````̀à````̀dG
 ¥É```````̀ aBGh ,∞```̀«```̀Xƒ```̀à```̀ dG
 »°übÉf  ÜÓ£∏d  πª©dG

 √òg πc .…ó«∏≤àdG π«ãªàdG
 ôμØf  Éæ∏©éJ  äGô°TDƒªdG
 »a »dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 πc  ¬«dEG  êÉàëj  Ée  ô«aƒJ

 º«∏©àdG á«∏ªY ºàJ ≈àM hÉ°ùàe πμ°ûH ÖdÉW
.í«ë°U πμ°ûH º∏©àdGh

 ™°VƒdG  Qƒ`̀gó`̀J  ≈``̀dEG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ô«°ûJ
 .äÉ©eÉédGh äÉ«∏μdG øe ójó©∏d …OÉ°üàb’G
 äÉ°ù°SDƒe  øe ójó©dG  ¿CG  iôf  ™bGƒdG  »ah
 É k«≤«≤M  É k«dÉe  G kô£N  ¬LGƒJ  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 ¬°û«©f  …ò``dG  …OÉ°üàb’G  Oƒ`̀cô`̀dG  ÖÑ°ùH
 ∂dP …ODƒj ób .ºdÉ©dG ¿Gó∏H º¶©e ¬°û«©Jh
 Üô°ùJ  hCG  ,É¡HGƒHCG  äÉ©eÉédG  ¥Ó`̀ZEG  ≈`̀dEG
 ,OhóëªdG  πNódG  …hP  ÜÓ£dG  øe  ô«ãμdG
 ,áØ∏μdG  IQƒ°ù«e  äÉ©eÉL  ≈dEG  ∫ƒëàdG  hCG
 á«HÉ©«à°S’G  IQó≤dG  Oƒ`̀Lh  ¢VGôàaG  ≈∏Y
 IQób Ωó©d ôeC’G Aƒ°ùj ób .äÉ©eÉédG ∂∏àd
 ÉgGƒà°ùe  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  ≈∏Y  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 GPEG  á«dÉªdG  äÉjóëàdG  º°†N  »a  »ªjOÉcC’G
 äÉ°SÉ«°S  »a  ô««¨J  ¿hO  øe  ∫ÉëdG  ôªà°SG
 º«∏©àdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh  ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀e  á`̀ª`̀¶`̀fCGh
 á`̀°`̀SGQó`̀dG  √ò``̀g  ø``e  ¢ü∏îà°ùf  .»`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 ióªdG  Ió«©ÑdG  QÉ`̀KB’G  ™e  πeÉ©àdG  ájƒdhCG
 ájÉæ©H  ô«μØàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂``̀dPh  ,AÉ`̀Hƒ`̀∏`̀d
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ió``̀d  »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  iƒà°ùªdG  »`̀a
 ió`̀ d »``dÉ``ª``dG iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dGh á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G
 √òg  äQò``̀fCG  ó≤d  .á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 á«ª«∏©àdG  êPÉªædG  ôKCÉJ  ìƒ°VƒH  á``̀eRC’G
 ób .äÉ``̀©``̀eÉ``̀é``̀dGh äÉ`̀«`̀∏`̀μ`̀∏`̀d á``jQÉ``é``à``dGh
 Iô«Ñc  äGô««¨J  AGô`̀LEG  á°SGQódG  âMôàbG
 äÉ°ù°SDƒeh áª¶fC’ ájOÉ°üàb’G êPÉªædG »a
 .Oƒª°üdG ≈∏Y É¡JQób IOÉjõd »dÉ©dG º«∏©àdG
 πjƒªàdG  øe  ≈∏YC’G  Ö°ùædG  äGP  áª¶fC’G
 á«ë°üdG  äÉ```̀eRCÓ```̀d  á`̀°`̀Vô`̀Y  π````bCG  ΩÉ``̀©``̀dG
 »¡a  á°UÉîdG  äÉ©eÉédG  ÉeCG  ,ájOÉ°üàb’Gh
 áÑ∏£dG  Ωƒ°SQ  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  óªà©J
 ô«°ùªdG  »dÉªdG  OQGƒ``̀dG  ™£≤fG  GƒdÉb  ¿EGh

 .á©eÉédG »a äÉ«∏ª©dG ™«ªéd
 OÉ``̀ë``̀J’G ø`̀ª`̀°`̀V ∫hó`````̀ dG ¢`̀†`̀©`̀H »``̀ a
 ¢UÉN πªY ≥`̀jô`̀a  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  º`̀J  ,»````̀HhQhC’G
 Higher)  »``dÉ``©``dG  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  »`̀aÉ`̀©`̀à`̀d
 Education Recovery Task
 ¬LGƒJ »àdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd  (Force
 áëFÉL ∫ÓN ÜÓ£dGh äÉ©eÉédGh äÉ«∏μdG

 »`̀aÉ`̀©`̀à`̀dGh 19-ó``̀«``̀aƒ``̀c
 ≥jôØdG  Gò`̀g  Ωƒ≤j  .É¡æe
 á«°SÉ°SCG  ÉjÉ°†b  á°SGQóH

 :É¡ªgCG øeh
 π`````jƒ`````ª`````à`````dG  |
 ∞``̀«``̀c :Ωƒ```````̀°```````̀Sô```````̀dGh
 äÉ``̀«``̀∏``̀μ``̀dG π``°``ü``ë``à``°``S
 OQGƒªdG ≈∏Y äÉ©eÉédGh
 º«∏©J  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  á``̀eRÓ``̀dG
?ÖdÉW πμd IOƒédG »dÉY

 á`````eÓ`````°`````ù`````dG  |
 ºà«°S  ∞`̀«`̀c  :á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh
 äÉ°ù°SDƒªdG  íàa  IOÉ```̀YEG
 Ωô``̀M ≈``̀∏``̀Y ®É```̀Ø```̀ë```̀dGh

?øeBG »©eÉL
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh ó`̀©`̀H ø``̀Y º`̀∏`̀©`̀à`̀dG |
 ø«°ùëJ äÉ°ù°SDƒª∏d øμªj ∞«c :QÉμàH’Gh
 ¥É£ædG  á`̀MÉ`̀JEGh  âfôàfE’G  ôÑY  ¢ùjQóàdG
 ô`̀Ñ`̀cCG π`̀μ`̀°`̀û`̀H É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh ¢`̀†`̀jô`̀©`̀dG

?ÜÓ£dGh ø«ØXƒª∏d
 ô`̀aƒ`̀à`̀°`̀S  ∞``̀«``̀c  :ÜÓ````̀£````̀dG  º`````̀YO  |
 »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’Gh  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  º`̀Yó`̀dG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ™e  ¿ƒ∏eÉ©àj  øjòdG  ÜÓ£∏d  »°üî°ûdGh

?áeRC’G
 (KPMG) »L ΩCG »H »c ácô°T âeÉb
 äÉ©eÉédG  IOÉ≤d  á«FÉ°ü≤à°SG  á°SGQO  πª©H
 áμ∏ªªdGh  Gó`̀æ`̀ch  IóëàªdG  äÉ`̀ j’ƒ`̀ dG  »`̀a
 ∫ƒM  óæ¡dGh  É«dGôà°SCGh  É«fÉªdCGh  IóëàªdG
 ∫ÓN áª¡e äGQób »fÉªK »a º¡JGQÉªãà°SG
 ¿CG  á°SGQódG  èFÉàf  âæ«H  .áëFÉédG  Iôàa
 É¡dÉªYCG  êPƒ`̀ª`̀f  â`̀£`̀HQ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 πLÉY  πμ°ûH  êÉàëà°S  ø««dhódG  ÜÓ£dÉH
 ¢†ØNh É¡à«é«JGôà°SG »a ô¶ædG IOÉYEG ≈dEG
 »àdG  á°SGQódG  ™e  ≥aGƒàj  Gò`̀g  .É¡Ø«dÉμJ
 äÉ©eÉé∏d  »`̀dhó`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’G  É¡«∏Y  ±ô`̀°`̀TCG
 ¢VÉØîfG ≈∏Y ócDƒJ »àdG ƒμ°ùfƒ«∏d ™HÉàdG
 óªà©J »àdG äÉ©eÉédG »a á∏é°ùªdG OGóYC’G
 Gòg  ,πHÉ≤ªdG  »`̀a  .ø««dhódG  áÑ∏£dG  ≈∏Y
 óªà©J  ’  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™aój  ô°TDƒªdG
 á°Uôa  Oƒ`̀Lh  ≈`̀ dEG  ø««dhódG  áÑ∏£dG  ≈∏Y
 á«ë°üdG  áÄ«ÑdG  âªμMCG  ¿EG  É¡HGƒHCG  íàØd
 á«æ≤àdGh  á«ª«∏©àdG  áÄ«ÑdG  Iƒb  ¿Éª°V  ™e

.á«MÉ«°ùdGh
 äÉ°SQÉªªdGh  äÉ°SGQódG  ´ƒªée  øe
 πª©dG  …Qhô°†dG  øe  ¬fCG  èàæà°ùf  ,Ió«édG
 º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe »aÉ©àd §£N ™°Vh ≈∏Y
 §°SƒàªdGh ,Öjô≤dG iƒà°ùªdG ≈∏Y »dÉ©dG
 ™°VƒH  äÉ©eÉédG  CGóÑJ  ¿CG  Öéj  .ó«©ÑdGh
 Ωô`̀ë`̀dG  π``̀NGO  »ë°üdG  AGƒ`̀à`̀MÓ`̀d  §`̀£`̀N
 á«°ùØædG  IQGOE’G  É¡©ÑàJ  º`̀K  .»`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 IÉ«ëdG  ≈dEG  »©«ÑW  πμ°ûH  ´ƒLô∏d  áÑ∏£∏d
 Oƒ©°üdG ∂dP ™Ñàj ºK ,¢SÉªM πμH á«©eÉédG
 ™e  »éjQóJ  πμ°ûH  »ªjOÉcC’G  iƒà°ùªdÉH
 Oƒ≤Øª∏d  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  äÉæ«°ùëàdG  êGQOEG
 áëFÉL  AÉ`̀æ`̀KCG  á«ª«∏©àdG  äÉLôîªdG  ø`̀e

 º«∏©àdG  ø`̀Y  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ∞bƒJ  ™ªa  .É`̀fhQƒ`̀c
 AÉëfCG ™«ªL »a äÉ©eÉédG »a ¬Lƒd É k¡Lh
 ô«Z ÜGô£°VG øe ÜÓ£dG  ≈fÉY ób ,ºdÉ©dG
 ≈∏Y Iô«Ñc äÉjóëJ Gƒ¡LGh å«M ¥ƒÑ°ùe
 ßMÓf Éªc .»ªjOÉcC’Gh »°ùØædG iƒà°ùªdG
 ÖÑ°ùH É k«dÉe øjôã©àªdG áÑ∏£dG øe áYƒªée
 IÉYGôe Ö`̀Lh Gò``dh ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G Oƒ`̀cô`̀dG
 É k«dÉe  ÜÓ£dG  IóYÉ°ùªH  á°UÉîdG  áª¶fC’G
 ájó«∏≤àdG  ÜÓ`̀£`̀dG  ¢`̀Vhô`̀b  øª°†àJ  »àdG
 áWhô°ûªdG  ¢`̀Vhô`̀≤`̀ dG  ≈```̀dEG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  hCG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀∏`̀d  ΩÉ``̀©``̀dG  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG  hCG  ,π``̀Nó``̀dÉ``̀H
 á«ªjOÉcC’G  èeGôÑdG  hCG  Iô«°ü≤dG  á«ÑjQóàdG
 º«∏©àdG  á«∏ªY  QGôªà°SG  ¿EG  .äÉ©eÉédÉH
 ógÉ©ªdGh  ™ªàéªdG  äÉ«∏c  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG
 ¢TÉ©àf’G õjõ©J »a É vª¡e G kQhO Ö©∏J á«æØdG
 πeÉ°ûdG  º``Yó``dG  ó`̀©`̀j  Gò```̀dh  ,…OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G
 ÜÓ£∏d  (»°ùØædGh  »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’Gh  »dÉªdG)
 õjõ©àd  É kjQhô°V  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCGh

.êÉàfE’Gh êÉeOE’G
 π«∏ëJ  è```̀eO  á``«``ª``gCG  è`̀à`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀f  É`̀ª`̀c
 »`̀dÉ`̀©`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀d ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG
 .á«é¡æe  ôãcCG  πμ°ûH  ÇQGƒ£∏d  §«£îàdGh
 É¡JÉ«∏c  óªà©J  »`̀à`̀dG  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ≈∏Y  Öéj
 á°UÉNh  ,áÑ∏£dG  Ωƒ°SQ  ≈∏Y  É¡JÉ©eÉLh
 .»dÉªdG  É¡é¡f  ó«©J  ¿CG  ,ø««dhódG  ÜÓ£dG
 IôFGO ™«°SƒJ ≈∏Y πª©dG Öéj ,πHÉ≤ªdG »a
 ™aód (øjôëÑdG »a á°UÉN) ø««dhódG áÑ∏£dG
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  π`̀NGO  ∫ÉªdG  ácôM

.É¡LQÉNh
 »aÉ©àd  §£N  Oƒ`̀Lh  á«ªgCG  ¢üî∏f
 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e »```a »``̀dÉ``̀©``̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀ dG ´É``̀£``̀b
 äÉ«é«JGôà°SG  -1  :»```̀gh  ,•É`̀≤`̀ æ`̀ dG  ø``e
 ÖdÉ£dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  Ωƒ°SôdGh  πjƒªàdG
 á`̀ª`̀¶`̀fCGh »`̀dÉ`̀©`̀ dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
 -2  .äÉ°ù°SDƒªdG  º`̀YO  »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 á«fóÑdG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  äÉ«é«JGôà°SG
 á°SÉ«°S ™e É¡∏eÉμJh äÉ©eÉédÉH á«°ùØædGh
 »ªjOÉcC’G ºYódG -3 .ó∏ÑdÉH áeÉ©dG áë°üdG
 ∫ÓN  É k«ªjOÉcCG  áÑ∏£dG  √ô°ùN  Ée  ¢†jƒ©àd
 »æ≤àdG  ºYódG  ô«aƒJ  -4  .ÉfhQƒc  áëFÉL
 ø«H  hÉ°ùàe  πμ°ûH  º«∏©J  ºjó≤àd  áÑ∏£∏d
 ø«H ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ∂```̀dPh á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 .∫É°üJ’G äÉcô°Th »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ùdÉée
 ´ƒLô∏d  É k«dÉe  øjôã©àªdG  áÑ∏£dG  ºYO  -5
 áª¶fCG  ≥jôW  øY  á«°SGQódG  óYÉ≤ªdG  ≈`̀ dEG
 ∂`̀ dPh  áÑ∏£∏d  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  º`̀Yó`̀dG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀Sh
 ∑ƒæÑdGh áëfÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e ¿hÉ©àdÉH
 ≥jôa  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  -6  .á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh
 äÉ°ù°SDƒe »aÉ©J ≈∏Y ±Gô°TEÓd ¢ü°üîàe
 á«ª«∏©àdG  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  »dÉ©dG  º«∏©àdG

.á«°ùØædGh á«dÉªdGh á«ªjOÉcC’Gh

»dÉ©dG º«∏©àdG IOƒL »a »dhódG ô«ÑîdG |

:º∏≤H
| óª◊G ΩÉ°ùH .O 

 »ª«∏bE’G øeC’G á«°†≤H »eÉªàgG øª°V
 ∂∏J  âdhÉæJ  á«Yƒf  á`̀°`̀SGQO  »æàØbƒà°SG
 »`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀eh »`̀é`̀¡`̀æ`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 ø``̀eC’G ø`̀«`̀H »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G ø````̀eC’G{ ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H
 QƒàcódG PÉà°SCÓd z»ªdÉ©dG øeC’Gh »æWƒdG
 π«∏ëJ  »a  Ö¡°SCG  …ò`̀dG  …ƒ∏Y  ≈Ø£°üe
 øe  º`̀Zô`̀dÉ`̀Hh  ,ø``̀eC’G  ø`̀e  iƒà°ùªdG  ∂`̀ dP
 øe É¡fCG ó«H Ω2005 ΩÉY »a äQó°U É¡fƒc
 í∏°üJ »àdG  IOÉédGh áæ«°UôdG  äÉ°SGQódG
 äGƒæ°S  Ωƒ¡ØªdG  ∂`̀dP  äGQƒ`̀£`̀J  ô«°ùØàd
 ∂∏àH  »eÉªàgG  ¿CG  ô``eC’G  ™``bGhh  ,Ióàªe
 ´ƒ°VƒªdG  âfÉc  É¡fƒc  RhÉéàj  á«°†≤dG
 »àdG  √GQƒ`̀à`̀có`̀∏`̀d  »`̀à`̀Mhô`̀WC’  »°ù«FôdG
 Ωƒ¡ØªdG ∂dòd kÓeÉ°T kÓ«∏ëJ É¡dÓN âMôW
 äÉjƒà°ùe ™e ¬∏YÉØJh áØ∏àîªdG ¬ÑfGƒLh
 ºd  ácô©e  »jCGôH  É¡æμdh  ,iô``NC’G  ø`̀eC’G
 á«dhO  iDhQ  ø«H  É`̀e  ,ó©H  É¡dƒ°üa  ¬àæJ
 Éeh  á«æWh  iô``̀NCGh  á«æeC’G  äÉjóëà∏d
 »ª«∏bE’G øeC’G ƒg §«°Sh iƒà°ùe Éª¡æ«H
 Égó¡°ûJ á«ª«∏bEG äÉª«¶æJ ¬æY ôÑ©J …òdG
 á«ªgCG  »g Éªa ,ºdÉ©dG  øe áØ∏àîe ≥WÉæe
 AGƒ°S  √ô«KCÉJh  ø`̀eC’G  øe  iƒà°ùªdG  ∂dP
 øeC’G hCG ∫hó∏d »eƒ≤dG øeC’G ≈dEG áÑ°ùædÉH
 »a  á°UÉNh  ?»ªdÉ©dG  øeC’G  hCG  »ª«∏bE’G
 á«ª«∏bE’G  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGóéà°ùªdG  Aƒ`̀°`̀V

?áægGôdG
 »æ©j  Ωƒ¡ØªdG  ∂`̀dP  ¿CG  óéf  á`̀jGó`̀Hh
 »ªàæJ  ∫hó`̀dG  øe  áYƒªée  øeCG  áWÉ°ùÑH
 á«ª«¶æJ ôWCG  ¬æY ôÑ©Jh óMGh º«∏bEG  ≈dEG
 áØ∏àîe  ≥WÉæe  »`̀a  Égóéf  ø``̀eC’G  ∂`̀dò`̀d
 ,»`````̀ HhQhC’G OÉ``̀ë``̀J’G É`̀¡`̀æ`̀e º`̀ dÉ`̀©`̀ dG ø``̀e
 ™ªéJh  ,zƒJÉædG{  »°ù∏WC’G  ∫Éª°T  ∞∏Mh
 á©eÉLh ,»`̀≤`̀jô`̀aE’G  OÉ`̀ë`̀J’Gh ,¿É`̀«`̀°`̀SB’G
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éeh  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG
 âØ∏àNG  ¿EGh  É¡©«ªéa  ,á«Hô©dG  è«∏îdG
 ¬fEÉa  É¡d  Å°ûæªdG  ¥Éã«ª∏d  kÉ≤ah  É¡aGógCG
 ’ äÉª«¶æJ É¡fCG ƒg ∑ôà°ûe ±óg É¡©ªéj
 Ö°ùëa  É¡dhód  ácôà°ûe  ídÉ°üe  øY ôÑ©J
 á«ªeC’G  áª¶æªdG  πªY ™e πeÉμàJ  É¡fEG  πH
 ø««dhódG  º∏°ùdGh  øeC’G  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a
 ¢üf …òdG ¥Éã«ªdG øe øeÉãdG π°üØ∏d kÉ≤ÑW
 »a ÉgQhOh äÉª«¶æàdG  ∂∏J ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y
 º∏°ùdG ßØM »a IóëàªdG ºeC’G ™e πeÉμàdG
 53h 52 OGƒªdG ∫ÓN øe ø««dhódG øeC’Gh
 iƒà°ùªdG ∂dP óLh óbh ,¥Éã«ªdG øe 54h
 …ôμØe ÖfÉL øe kGô«Ñc kÉeÉªàgG øeC’G øe

 äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG …ô``̀¶``̀æ``̀eh
 º`̀gRô`̀HCG ø`̀e á`̀«`̀dhó`̀dG
 …ò```dG ¿GPƒ``````H …QÉ`````H
 á°SQóe  OGhQ  óMCG  ó©j
 äÉ°SGQó∏d  øLÉ¡æHƒc
 ∞«dCÉàH ΩÉb PEG ;á«æeC’G
 ∫ƒM ÖàμdG øe ójó©dG
 á«Ø«ch º«dÉbC’G Ωƒ¡Øe

.ºdÉ©dG ™e É¡∏YÉØJ
 ø``̀Y kGó``````̀«``````̀©``````̀Hh
 ¢VƒîdG  »`̀a  ó`̀jõ`̀ª`̀dG
 Gòg  Qƒ`̀£`̀J  á«Ø«c  »`̀a

 ø```eC’G ø``̀e iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 øeC’G  ¿CG  …Qƒ°üJ  »Øa
 Oôée RhÉéàj »ª«∏bE’G
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e º`̀°`̀†`̀j QÉ`````̀WEG

 áKÓK  ≥≤ëj  ¬æμdh  IQhÉ`̀é`̀à`̀ª`̀dG  ∫hó```dG
 :∫hC’G  ±ó`̀¡`̀ dG  ;á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG  ±Gó````̀gCG
 πc  »Øa  ,»ª«∏bE’G  iƒ≤dG  ¿RGƒ`̀J  ≥«≤ëJ
 »g  áYQÉ°üàe  iƒb  çÓK  óLƒJ  º«dÉbC’G
 ≈©°ùJ  ídÉ°üe  É¡d  »àdG  á«∏NóàdG  Iƒ≤dG
 »àdG  áFhÉæªdG  Iƒ`̀≤`̀ dGh  ,É¡«∏Y  ®ÉØë∏d
 Iƒ≤dG ∂∏J ™e ¢VQÉ©àJ É¡ëdÉ°üe ¿CG iôJ
 Iƒ≤dG óLƒJ ∂∏Jh √òg ø«H Éeh ,á«∏NóàdG
 øeC’G äÉª«¶æJ É¡æY ôÑ©J »àdG  áfRGƒªdG
 QƒàcódG  ¬æY  çó`̀ë`̀J  É`̀e  ƒ`̀gh  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 õ«ªàªdG  ¬HÉàc  »a  ¢ùjQOEG  ó«©°ùdG  óªëe
 ∫ƒ°UCG »a á°SGQO :á«ª«∏bE’G º¶ædG π«∏ëJ{
 ΩÉY  QOÉ°üdG  zá«ª«∏bE’G  á«dhódG  äÉbÓ©dG
 »a  áfRGƒªdG  Iƒ≤dG  QhO  øªμjh  .2000
 Ωó`̀Yh  ´Gô°üdG  §Ñ°V  ≈∏Y  πª©J  É¡fƒc
 ±ó¡dG  É`̀eCG  ,±ƒ`̀dCÉ`̀ª`̀dG  óëdG  øY  ¬LhôN
 ¢†©H  º°ùM  á«fÉμeEG  »a  πãªà«a  »fÉãdG
 ÉªHQ …òdG âbƒdG »a á«ª«∏bE’G äÉYGô°üdG
 AÉØàc’G »a á«dhódG ±GôWC’G ¢†©H ÖZôJ
 ôKDƒJ  ’  âeGOÉe  äÉYGô°üdG  ∂∏J  IQGOEÉ``̀H
 Éªæ«H  ,»æWƒdG  É¡æeCG  ≈∏Y  ô°TÉÑe  πμ°ûH
 IóæLCG  ºjó≤J  »`̀a  ådÉãdG  ±ó`̀¡`̀dG  πãªàj
 á«ª«∏bE’G  äGójó¡àdG  ¿CÉ°ûH  IóMƒe  á«æeCG
 äÉHQÉ≤e ∑É`̀æ`̀g  ¿ƒ`̀μ`̀J  …ò``̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a

.äGójó¡àdG ∂∏J ¿CÉ°ûH áæjÉÑàe á«dhO
 »ª«∏bE’G øeC’G ¿CG ≥Ñ°S Ée »æ©j ’h 
 πH  »ªdÉ©dG  √ô«¶f  ™e  á«eOÉ°üJ  á«dBG  ƒg
 IójóY  ∂dP  ≈∏Y  ógGƒ°ûdGh  ,¬©e  πeÉμàj
 ¿EG  »àdG  á«ª«∏bE’G  äÉ``̀eRC’G  πc  É¡Jó°ùL
 âbƒdG  »a  É¡fEÉa  á«dhO  äÓNóJ  âÑ∏£J

 ºYO ≈∏Y äõμJQG ¬JGP
 áÑ°ùædÉH AGƒ°S »ª«∏bEG
 äGQGô`̀≤`̀ dG  ¢†©H  ≈``̀dEG
 ó``̀«``̀©``̀°``̀U  ≈````̀∏````̀Y  hCG
 ájôμ°ù©dG  äÉªgÉ°ùªdG
 ôjôëJ  ÜôëH  kAGó`̀à`̀HG
 ΩÉ``̀Y â``̀jƒ``̀μ``̀ dG á`````̀dhO
 hõ¨dÉH kGQhôe Ω1991
 ¥Gô``©``∏``d »```̀μ```̀jô```̀eC’G
 kAÉ¡àfGh  Ω2003  ΩÉ`̀Y
 ƒ`̀JÉ`̀æ`̀dG ∞`̀∏`̀M π`̀Nó`̀à`̀H
 á`̀«`̀Ñ`̀«`̀∏`̀dG á``````̀eRC’G »``̀ a
 kÉãjóMh  .Ω2011  ΩÉ`̀Y
 á`̀«`̀dhO äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀ë`̀J ó`̀é`̀f
 â`̀°`̀ù`̀°`̀SCÉ`̀J á``̀«``̀ª``̀«``̀∏``̀bEGh
 É`̀¡`̀æ`̀e ¬``````̀JGP ¢``̀Vô``̀¨``̀∏``̀d
 IOÉ«≤H  ¢ûYGO  áHQÉëªd  »dhódG  ∞dÉëàdG
 Ω2014 ΩÉY á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 áHQÉëªd  …ôμ°ù©dG  »eÓ°SE’G  ∞dÉëàdGh
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG IOÉ«≤H ÜÉgQE’G
 …ôμ°ù©dG  ∞dÉëàdG  ∂dòch  ,Ω2015  ΩÉY
 è«∏îdG  »`̀a  á`̀MÓ`̀ª`̀dG  ájÉªëd  …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,IóëàªdG äÉj’ƒdG IOÉ«≤H Ω2019 »Hô©dG
 áMÓªdG  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀d  á``̀ «``̀ HhQhC’G  á`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dGh
 »àdG  Ω2020õ`̀eô`̀g  ≥«°†e  »a  ájôëÑdG
 ¿Éª°†j  ø«ØdÉëàdG  Óch  ,É°ùfôa  ÉgOƒ≤J

.iôÑc ∫hO ÖfÉL ≈dEG á«ª«∏bEG k’hO
 ∫DhÉ°ùJ  QÉãj  ≥Ñ°S  É`̀e  á«ªgCG  ™`̀eh  
 á`̀«`̀æ`̀eC’G äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀X »`̀a :√GODƒ````̀e
 ø`̀eC’G  äÉ`̀«`̀dBG  π«©ØJ  øμªj  ∞«c  áægGôdG
 ¿CG  …Qƒ°üJ  »`̀ah  ?»é«∏îdG  »ª«∏bE’G
 Ö«JôJh  ∞jô©J  IOÉ`̀YEÉ`̀H  k’hCG  CGó`̀Ñ`̀j  ∂`̀ dP
 ∫hódG ¿CG É¡æ«H øe »àdG á«æeC’G äÉjƒdhC’G
 á«eÉ¶f  ô«Z  kÉHhôM  ¢VƒîJ  âë°VCG  ób
 Ohó`̀ë`̀∏`̀d  Iô``̀HÉ``̀Y  áë∏°ùe  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀L  ™``̀e
 ;±ó`̀gh  πjƒªJh  äÉ`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀jó`̀jBG  É¡jód
 á«ª«∏bEG  ô``̀WCG  Oƒ``̀Lh  á«ªàM  »æ©j  É`̀ª`̀H
 ∫hO  ÉgÉYôJ  »àdG  É¡JÉ££îe  ¢VÉ¡LE’
 á«ª«∏bE’G  äÉYGô°üdG  áeGóà°SG  »a  iô`̀J
 äGQó≤∏d  kÉaGõæà°SGh  âbƒdG  AGô°ûd  á«ªgCG
 øe ,QGƒ``é``dG ∫hó``̀d á`̀«`̀YÉ`̀aó`̀dGh á`̀«`̀æ`̀eC’G
 ¢ù«d »ª«∏bE’G øeC’G ¿CG ó«cCÉJ á«fÉK á«MÉf
 ,¬d áfƒμªdG äGóMƒdG ™ªL π°UÉM iƒ°S
 Iƒb ¿ƒμJ Ée Qó≤H É¡Jƒb ¿ƒμJ Ée Qó≤Hh
 »a  ájQƒëªdG  ∫hódG  á°UÉNh  ,øeC’G  ∂dP
 ô°üe  »`̀a  kGójóëJ  πãªàJ  »àdG  á≤£æªdG

 ∫hó`̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hOh  ¿OQC’Gh
 ∫Éª°ûdG  ∫hO  ∂`̀ dò`̀ch  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG
 ób á«ª«∏bE’G äÉeRC’G ¿CG  ÉªHQh ,»≤jôaE’G
 ’EG  É«Ñ°ùf  áØ∏àîe  á«æeCG  äGóæLCG  â°Vôa
 ó©j »ª«∏bE’G ≥«°ùæàdG ¿CG »Øæj ’ ∂dP ¿CG
 k’óH  äÉ`̀eRC’G  ∂∏J  AÉ¡fE’  É«°ù«FQ  ÉÑ∏£àe
 kÉLPƒªf á«Ñ«∏dG  áeRC’G  Ωó≤Jh É¡JQGOEG  øe
 ájQƒ°ùdG  á``̀eRC’G  øe  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  ,∂dòd
 á«LQÉN  ±Gô```WCG  äGó`̀æ`̀LCG  ¢ùμ©J  »`̀à`̀dG
 ó≤©Jh  ∂HÉ°ûJ  »æ©j  ÉªH  í`̀°`̀VGh  πμ°ûH
 »a áãdÉK á«MÉf øe .ô«Ñc πμ°ûH ÉgôFGhO
 ¢†©H  ≥«KGƒe  É¡°VôØJ  »àdG  Oƒ«≤dG  πX
 AÉ°†YCG  º°V  ¿CÉ°ûH  á«ª«∏bE’G  äÉª«¶æàdG
 ¿hÉ©à∏d ≠«°U OƒLh »Øæj ’ ∂dP ¿EÉa OóL
 ¿hO ø``̀e äÉ`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG ∂`̀∏`̀ J êQÉ````̀N ø``̀e

.¥Éã«ªdG áÑ≤©H ΩGó£°U’G
 Oóéàj »ª«∏bE’G øeC’G øY åjóëdG ¿EG
 áeƒ¶æªdG  »`̀a  ô«¨àdG  äÉ`̀jGó`̀H  ™`̀e  kÉ`̀ª`̀FGO
 iôÑμdG  ∫hó`̀ dG  äÉ°SÉ«°S  AGƒ°S  á«dhódG
 √É`̀é`̀J  »```dhó```dG  ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀dG  ΩGó```à```MG  hCG
 ídÉ°üe  º°†J  »àdG  ∂∏J  á°UÉNh  º«dÉbC’G
 âHÉãdG  ô`̀eC’G  ¿CG  ’EG  ,∫hó`̀dG  ∂∏àd  ájƒ«M
 ¬àÄ«Ñd  Gó«dh  π¶j  »ª«∏bE’G  øeC’G  ¿CG  ƒg
 É`̀¡`̀aGô`̀WCG  ídÉ°üe  ø`̀Y  ôÑ©jh  á«ª«∏bE’G
 É¡«dEG  QÉ°ûªdG  á«ª«¶æàdG  ô`̀WC’G  ∫ÓN  øe
 É«°VhÉØJ  kÓ≤K  º«∏bE’G  ∫hO  íæªJ  »àdGh
 ábhQCG πNGOh AÉØ∏ëdGh AÉcô°ûdG ™e Éª¡e

.á«dhódG äÉª¶æªdG
 áHQÉ≤ªdG  ¿EÉ`̀a  kGô`̀«`̀NCG  ¢ù«dh  Gô``̀NBGh
 áHQÉ≤e  »°†à≤J  Ωƒ¡ØªdG  ∂dòd  áë«ë°üdG
 É¡JGP  º«dÉbC’G  Ωƒ¡Øe  ô«¨J  É¡æeh  ™bGƒdG
 §°SƒàªdG  ¥ô`̀°`̀T  »`̀a  ´Gô`̀°`̀ü`̀dG  ¢†¡æjh
 QÉ°ùe  á«fÉK  á«MÉf  øeh  ,∂`̀dP  ≈∏Y  kÓ«dO
 √ô«¶fh »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  ø```̀eC’G  ø`̀«`̀H  á`̀bÓ`̀©`̀dG
 kÉfÉ«MCG á«∏eÉμJ k’Éμ°TCG òîàJ »àdG »ªdÉ©dG
 øeh  ,iô```̀NCG  ø`̀«`̀jÉ`̀MCG  á«°ùaÉæJ  É`̀ª`̀HQh
 …òdG ¬JGP øeC’G Ωƒ¡Øe ô«¨J áãdÉK á«MÉf
 ∂∏J  ,ô°TÉÑªdG  …ôμ°ù©dG  ójó¡àdG  RhÉéJ
 ¢SÉμ©fG  É¡d  ¿ƒμj  ±ƒ°S  »àdG  ä’ƒëàdG
 á≤jôW  π`̀H  Ωƒ¡ØªdG  ∂`̀dP  ≈∏Y  §≤a  ¢ù«d

 .É¡JGP á«ª«∏bE’G äÉª«¶æàdG πªY

 á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQódG  èeÉfôH  ôjóe  |

 äÉ``°``SGQó``∏``d ø``jô``ë``Ñ``dG  õ``̀cô``̀ª``̀H á```«```dhó```dGh

zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G

»ª«∏`bE’G ø`eC’G äÉª`«`¶`æàd á`«`é`«`JGôà```°S’G á«`ª`gC’G

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

 ¢†aQh á«Ñ©°ûdG •É°ShC’G »a ó«jCÉJh ¢†aQ ø«H Ée |
 ´hô°ûe{  ∫ƒ`̀M  §¨∏dG  ô«KCG  ,¿ƒfÉ≤dG  øe  Qô°†à«°S  øªe
 ¢†©H  ójôéàd  AGô`̀LEÉ`̀ c  √PÉ`̀î`̀JG  ô`̀FGõ`̀é`̀dG  ™`̀eõ`̀J  z¿ƒ`̀fÉ`̀b
 ∫ÉM »ah ,ájôFGõédG á«°ùæédG øe êQÉîdG »a É¡d ø«æWGƒe
 IOÉ°†ªdG  ájÉYódG  ôÑY  ƒd  ≈àM  ,ádhódÉH  ºgQGô°VEG  äƒÑK
 ôaÉ°S  AGó`̀Y  øe  A’Dƒ``g  ¬∏ãªj  Éªd  ,êQÉ`̀î`̀dG  øe  áeƒYóªdG
 ¬LƒàdG ¢ùμ©J äÉ«cƒ∏°ùH ΩÉ«≤dGh ,√ó°V ¢†jôëJh øWƒ∏d
 ô«Z  ™aGhódh  ,ájƒ¡dGh  »æWƒdG  AÉªàf’G  º«b  á∏î∏N  ≈`̀dEG

.¿GƒNE’Éc áaô£àe á«HõM äGAÉªàfGh á«æWh
 »a  ≈àM  ¬≤«Ñ£J  º`̀J  ó`̀bh  ójóéH  ¢ù«d  AGô```LE’G  Gò`̀g
 Gòg  πãe  ≈dEG  CÉé∏Jh  ,É¡à«WGô≤ªjO  »a  áî°SGQ  á«HôZ  ∫hO
 ¬≤«Ñ£J ºàj ôNBGh ø«M ø«Hh ,»eƒ≤dG É¡æeCG ájÉªëd AGôLE’G
 »g á°UÉNh ,á«HôY ∫hO É¡æ«H  ,ºdÉ©dG  ∫hO øe ójó©dG  »a
 á«¡jƒ°ûJh  á«∏«∏°†J  äÓªëH  Égô«Z  øe  ôãcCG  áaó¡à°ùe
 äÉ«cƒ∏°ùH ΩÉ«≤dG  ÖfÉL ≈dEG  ,êQÉîdG »a É¡d  ø«æWGƒe øe
 º¡æ°†àëJ øjòdG ádÉ°†dG áÄØdG øe ºgh ,º¡fGó∏H »a á«HÉgQEG
 QGô°VEÓd  º¡eóîà°ùJh  (á`̀«`̀Hô`̀Zh  á«ª«∏bEG  äÉ`̀¡`̀L)  IOÉ``̀Y
 äÉ¡L øe º¡Ø«æ°üJ ºàj Éª«a z¢ùeÉN QƒHÉ£c{h ,º¡fÉWhCÉH
 AÉ£°ûfh  ø«°VQÉ©e  ºgQÉÑàYÉH  zá°ùq«°ùe{  á«dhO  á«bƒ≤M
 ¿ƒdGƒe  º¡Ñ∏ZCG  ¿CG  á≤«≤ëdGh  !…CGQ  ÜÉë°UCGh  ø««bƒ≤M
 øe  ¿ƒeƒYóe  hCG  ,ô£bh  É«côJh  ¿GôjEÉc  á«ª«∏bEG  äGóæLC’
 áahô©ªdG  á«©°SƒàdG  ™jQÉ°ûªdG  ¿Gó∏H  øe  »g  á«HôZ  iƒb
 QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  á∏î∏îd  ,É¡æe  ºYóH  ¿ƒ¶ëj  »àdG  ,Ωƒ«dG
 á∏aÉM ≈°VƒØdG ™«HQ äGƒæ°Sh !á«Hô©dG á≤£æªdG »a º¡dhO

!º¡H
 ≥ëj π`̀g  :AGô```̀LE’G  Gò`̀g  πãe  ∫ƒ`̀M QÉãªdG  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dGh
 ¿hOó¡jh  ,É¡d  ø«æWGƒe  äÉ«cƒ∏°S  øe  IQô°†àªdG  ∫hó∏d
 »àdG  á«°ùæédG  øe  ∫hó`̀dG  ∂∏J  ºgOôéJ  ¿CG  ,º¡fÉWhCG  ø`̀eCG
 á qéM  âëJ  ∂dP  ¿ƒLQóojh  ,º¡dhóH  QGô°VEÓd  É¡fƒ∏¨à°ùj
 º¡ªYóJh  ºgÉæÑàJ  ºg  Éª«a  ,á°VQÉ©ªdG  hCG  (…CGô`̀dG  ájôM)
 Éægh !?º¡fÉWhCG ±ó¡à°ùJ iôNCG ∫hO äGQÉÑîà°SGh õcGôe

!ó«°ü≤dG â«H
 ºgóMCG  Ö°ùàμj  ¿CG  ≈æ©e  É`̀e  :¿hô```NBG  ∫AÉ°ùàjh  |
 ídÉ°üd √QGô≤à°SGh ¬æeCG ó°Vh √ó°V πª©j ºK ¬æWh á«°ùæL
 ô°ûf  hCG  áæª«¡dG  hCG  ™°Sƒà∏d  ≈©°ùJ  ,iô``̀NCG  ∫hO  Ió`̀æ`̀LCG

!?º«°ù≤àdGh ≈°VƒØdG
 á©°VÉîdG  áæWGƒªdG  ≈∏Y  ÉªFÉb  á«°ùæédG  ≥M  ¢ù«dCG
 ≈∏Y  ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G  »`̀a  Ωƒ≤J  º«bh  ÇOÉ`̀Ñ`̀eh  •hô°ûd  É`̀gQhó`̀H
 øe  ,πNGódG  øe  zá«æWƒdG  á°VQÉ©ªdG{  hCG  z»æWƒdG  A’ƒdG{
 hCG  øWƒdG  Gò`̀g  …OÉ©J  á«LQÉN  iƒ`̀b  …CÉ`̀H  •É`̀Ñ`̀JQ’G  ¿hO

!?√ó°V á«ÑjôîJ ™jQÉ°ûe hCG á«©°SƒJ äGóæLCG πªëJ
 !?¬d øFÉN ƒg ¬æWh ó°V »LQÉN ºYóH πª©j øe ¢ù«dCG
 iôNCG  ∫hO  äGóæLCG  ≥ah  ô««¨àdG  ÜÉ£N  ≈æÑàj  øe  ¢ù«dCG
 πªëj ¿CG ¬d qí°U ¿EG (π≤à°ùe ô«Zh »æWh ô«Z ¢VQÉ©e) ƒg
 ¬æWh ô«Z ≈dEG  A’ƒdÉH  »ªàæj  øe ¢ù«dCG  !?á°VQÉ©ªdG  áØ°U
 øY  ¿ƒLQÉîdG  ¿ƒæWGƒªdG  A’Dƒg  ¢ù«dCG  !?»æWh  ô«Z  ƒg
 É¡dÓ≤à°SGh º¡dhO IOÉ«°Sh ájƒ¡dGh »æWƒdG AÉªàf’G ±ôY
 ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤j ø«M ,º«≤dG ∂∏J πc ¿ƒª£ëj øjòdG øe ¿PEG ºg
 ’ º¡ªYóJ  ,iôNCG  ∫hO ój  »a zäGhOCG{  Gƒfƒμj  ¿CG  º¡°ùØfCG
 òîàJ ,iôNCG  áã«ÑN äÉjÉZ ≥«≤ëàd ÉªfEGh  ,º¡fƒ«Y OGƒ°ùd
 Égô«Zh  ¥ƒ≤ëdGh  á°VQÉ©ªdGh  …CGô`̀dG  ájôM  äGQÉ©°T  øe
 çQGƒc Ö∏Lh Üƒ©°T ójô°ûJh ¿ÉWhCG ô«eóàd QÉ©°T Oôée
 ∂∏J OÉ°ùØd ¿GƒæY RôHCÉc ¥Gô©dG »a çóM Ée Gòg ¢ù«dCG !?º¡d
 QÉeódG  ≥≤ëJ ÉªfEGh  ,A»°T  É¡æe  ≥≤ëàj  ºd  »àdG  äGQÉ©°ûdG

!?iôNCG ∫hO »a çóM ¬∏ãeh ¬Ñ©°ûdh ¬«a πeÉ°ûdG
 »≤«≤ëdG  AÉªàf’G  »æ©Jh  øWƒdG  »æ©J  á«°ùæédG  |
 ’  ìÓ°UEÓd  ø«YÉ°ùdG  øe  øWGƒªdG  ¿ƒμj  ¿CG  »æ©Jh  ,¬«dEG
 ¢UÉîdG  ïjQÉàdGh  ájƒ¡dG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »æ©Jh  ,ô«eóàdG
 …C’  ¿É¡JQ’G  øY  OÉ©àH’G  »æ©Jh  ,¬«dEG  »ªàæj  …òdG  ó∏ÑdÉH
 â«ªà°ùªdG ´ÉaódG »æ©Jh !¬æWh ±ó¡à°ùJ zá«LQÉN IóæLCG{
 ’CG  »æ©Jh  ,¬Ñ©°T  øeCGh  ¬æeCGh  ¬dÓ≤à°SGh  √ó∏H  IOÉ«°S  øY
 áHÉHódG  ô¡X  ≈∏Y  hCG  êQÉ`̀î`̀dG  ÜÉ`̀H  øe  ô««¨àdG  ≈`̀ dEG  »JCÉj
 ºYódG hCG »côàdG »qæÑàdG hCG ,»fGôjE’G ìÓ°ùdG hCG á«μjôeC’G
 ,áahô©eh áæ∏©e ÉaGógCG ºgô«Zh A’Dƒg πμd ¢ù«dCG !…ô£≤dG
 ,≥£æªdG  Ö°ùëH  º¡à«°ùæL  òNCÉ«∏a  º¡∏X  âëJ  ∞≤j  øeh
 π¡a !?¬æWh á«°ùæL øY ¢ù«°ùeh »YƒW πμ°ûH ≈∏îJ ¬fC’
 ó©H  á«°ùæédG  ∂∏J  øe  √ójôéJ  AGôLEG  ádhO  …CG  äòîJG  GPEG
 ƒg ΩCG  »Ø°ù©J AGôLEG ƒg ¬æWh ó°V ¬H ΩÉb ób ¿ƒμj Ée πc
 !?øWƒdGh ádhódÉH QGô°VE’Gh ádÉª©dGh áfÉ«îdG ó°V AGôLEG

.ïjQÉà∏d É¡côàf ÉªfEGh É¡æY Ö«éf ød á∏Ä°SCG

 QÉÑNCG)  ≠jÉ°üdG  ôØ©L  Qƒàcó∏d  ádÉ≤e  »a
 ∫Gƒ`̀e’G  ≈©æj  (»°VÉªdG  ôjGôÑa  9  è«∏îdG
 É¡æe  IOÉØà°S’G  áHƒ©°Uh  IôLÉ¡ªdG  á«Hô©dG
 ô«Z á«°SÉ«°S äGóæLCÉH{ É¡WÉÑJQ’ Gô¶f É«HôY
 É¡æe OÉØà°ùj Ée ¿EÉa QOÉ°üªdG ≥ahh .zájƒªæJ
 äGQÉ«∏e Iô°ûY ≈∏Y ójõj ’ á«Hô©dG ∫hódG »a
 á«Hô©dG äGQÉªãà°S’G πªée ¿G ø«M »a Q’hO
 iô`̀jh  .º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫ƒ`̀M  ´Rƒ``̀e  (QÉ«∏e  2800)
 áLÉëdG  q¢`̀ù`̀eCG  »`̀a  á«Hô©dG  ÉæJÉ©ªàée  ¿G
 ádÉ£ÑdG  »fÉ©J  »¡a  ,äGQÉªãà°S’G  √òg  ≈`̀dEG
 ´ÉØJQGh  º«∏©àdGh  á«ë°üdG  äÉeóîdG  »fóJh
 QGô≤à°S’G  Ωó`̀Yh  ÜhôëdGh  π¡édG  iƒà°ùe

 »Hô©dG  ÉæªdÉY  ôîæJ  .…OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdG
 á°UÓîdGh  .äÉYGô°üdGh  á«ØFÉ£dG  äGô©ædG
 á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  »a  ôÑcCG  AõL  ôªãà°SG  ƒd  ¬fG
 …OÉ°üàb’G  ∫ÉëdG  í∏£°UGh  ™°VƒdG  ∞∏àN’

 …òdG ô«ÑμdG º¡dG Gòg ôØ©L QƒàcódG ∑QÉ°ûf .»°SÉ«°ùdGh
 á«é«∏îdGh á«Hô©dG ∫hódG ™æªj Ée øμd .áe’G πgÉc π≤ãj

 !äÉYGô°üdÉH §ÑJôe á«æ«ÑdG äGQÉªãà°S’G øe
 á£ÑJôe  á«°†b  ≈`̀dG  ¥ô£àf  ±ƒ°S  ∫É≤ªdG  Gò`̀g  »a
 πeÉμàdGh  ™jƒæàdG  »gh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  »a  QÉªãà°S’ÉH
 á£ÑJôe  á«°†b  √ò`̀gh  .á«Hô©dG  ∫hó`̀ dG  »a  …OÉ°üàb’G
 ø«°ùëàd  á«é«∏îdG  ∫Gƒ`̀e’G  ≈dG  áLÉëdGh  QÉªãà°S’ÉH
 øe  á«Hô©dG  IOGQ’G  äQô`̀ë`̀J  É`̀e  ≈àe  »Hô©dG  ™°VƒdG

.á«æ«ÑdG äÉYGô°üdG
 á°ûbÉæªd  âjƒμdG  »a  Ihó`̀f  2014  ΩÉ`̀Y  »a  âª«bCG
 ácQÉ°ûªH  zádhódG  QhOh  …OÉ°üàb’G  ´ƒæàdGh  á«ªæàdG{
 ≈∏Y ¢TÉ≤ædG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG õcQ .»dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U
 ≥∏Nh  ,á«£ØædG  ô«Z  ájQÉéàdG  äÉYÉ£≤dG  ôjƒ£J  á«ªgCG
 ºZôdÉH .ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≥«≤ëàd á«°ùaÉæJ ájƒb πªY áÄ«H
 ∞∏àîe  »a  è«∏îdG  ∫hO  ¬à≤≤M  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  ƒªædG  øe
 á°Vô©e  á«£Øf  â`̀dGRÉ`̀e  É¡JÉjOÉ°üàbG  ¿EÉ`̀ a  äGô°TDƒªdG
 ¢Uôa  ≥∏îd  ™jƒæàdG  ≈dEG  êÉàëJh  §ØædG  ¥ƒ°S  äÉÑ∏≤àd
 ≥«≤ëàd á°û«©ªdG iƒà°ùeh á«LÉàf’G ™aQh IójóL πªY

 .…OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G
 ø«μªJ  :É`̀¡`̀ª`̀gCG  ,äÉ`̀MÓ`̀°`̀UEG  ≈∏Y  ¿hó`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ≥`̀Ø`̀JG
 ´É£≤dG »a áHƒ∏£ªdG äGQÉ¡ªdG AÉæH øe º«∏©àdG á°ù°SDƒe
 …ò`̀ dG  º«∏©àdG  ≈``̀dG  ÜÓ`̀£`̀ dG  Iô`̀¶`̀f  ô`̀«`̀«`̀¨`̀Jh  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 ¢ù«dh  IOÉ¡°ûdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  á∏«°Sh  Oôée  ¬fhôÑà©j
 º«∏©àdG áeAGƒe IQhô°V ¿hóàæªdG ócCGh .áaô©ª∏d É≤jôW
 ôe’G  .¢UÉîdG  ´É£≤dGh á«ªæàdG  äÉÑ∏£àe ™e ÖjQóàdGh
 ∫ó©e  ¥ƒa  á«LÉàf’G  ™aQh  á«°ùaÉæàdG  õ«ØëJ  ƒg  ôN’G
 ,ióªdG á∏jƒW á«∏ªY ™jƒæàdG .ÖJGhôdGh QƒL’G ´ÉØJQG
 óeCG  ∫ƒ£H º¡àYÉæb  ÖÑ°ùH  Ö©°UG  ¬fEÉa  á«£Øf  ∫hO »ah

.§ØædG ≈∏Y OÉªàY’G á«fÉμeG
 õaGƒëdG »a ô««¨J ≈dG êÉàëj ™jƒæàdG ¿EÉa »dÉàdÉHh
 ôãcGh  á°ùaÉæªdG  ≈∏Y  IQób  ôãcCG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  π©éd
 .»∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  OÉªàY’G  ∫óH  ôjó°üà∏d  GOGó©à°SG
 OÉªàY’G  øe  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ôjôëJ  ≈`̀dG  êÉàëj  ∂dòc
 hG  äÉYÉæ°üdG  ≈dG  ¬Lƒàj  ¿CGh  á°ü«NôdG  ádÉª©dG  ≈∏Y
 ™`̀aQh  ≈`̀∏`̀Y’G  »LƒdƒæμàdG  iƒàëªdG  äGP  äÉYÉ£≤dG
 ¿Éa ô«N’G »a .zø«æWGƒª∏d{ πªY ¢Uôa ≥∏Nh á«LÉàf’G
 á«Hô©dG ¥ƒ°ùdG .äGQÉªãà°SGh ¥ƒ°S ≈dG êÉàëj ™jƒæàdG
 ∫hó`̀dG  »`̀a  á`̀YGQõ`̀dGh  áYÉæ°üdG  »`̀a  QÉªãà°S’Gh  Iô«Ñc
 äGQÉªãà°S’G √òg OhOôe ø°ùëàj ±ƒ°Sh øμªe á«Hô©dG
 Ée ƒgh ,IôaGƒàe ô«Z ∂dòd  •hô°ûdG  øμd  .á≤£æªdG  ≈∏Y
 √òg ºgCG øe .¥ƒ°ùdG Gòg ΩÉ«bh äGQÉªãà°S’G √òg ™æªj
 .»Hô©dG øWƒdG »a »°SÉ«°ùdG QGô≤à°S’G áédÉ©e •hô°ûdG
 .áZôØe  á≤∏M  »a  πNóf  Éæ°ùØfG  óéf  ∂`̀dP  ∫ƒ≤f  øëfh

 ≈dG  êÉàëJ  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG
 ™°VƒdG áédÉ©eh .á«°SÉ«°S ∫ƒ∏M
 äGQÉªãà°SG ≈dG êÉàëJ »°SÉ«°ùdG
 á∏°†©ªdG √òg .ájOÉ°üàbG á«ªæJh
 »HôY OGó©à°SG  óLƒj ’ ¿’G ≈dG
 Üô©dG ∫GƒeG ≈≤Ñà°Sh ,É¡àédÉ©ªd

.ºgô«Z ΩóîJ
 »Hô©dG  …OÉ°üàb’G  ´ƒæàdG
 ’  ¬æμdh  ™°VƒdG  áédÉ©ªd  •ô°T
 IôLÉ¡ªdG ∫Gƒe’G Ωƒ≤J »μd »Øμj
 .»Hô©dG øWƒdG á«ªæJ »a ÉgQhóH
 »a πeÉμàdG øe GQób Ö∏£àj ôe’G
 ÉYO  É`̀e  Gò``gh  .á«Hô©dG  ¥Gƒ`̀°`̀S’G
 ájOÉ°üàb’G  IóMƒdG  ¢ù∏ée  ¬«dG
 (110)````̀dG  ¬```JQhO  ∫Ó``N  á«Hô©dG
 IQhô°V{  iô`̀jh  2020  ájÉ¡f  »a
 âdGRÉe »àdG ∫hódG) záe’G ¬LGƒJ »àdG ÜÉ©°üdG á¡LGƒe
 ôjƒ£J{  IQhô`̀°`̀V  ¢ù∏éªdG  iô``jh  .(Iô≤à°ùeh  áªFÉb
 äÉHƒ©°üdG  ájGóH  ¿G  iô`̀j  ¢ù∏éªdG  ¿EG  ?∂dòd  zäÉ`̀«`̀dBG
 .ÜÉ``̀gQG äÉ«∏ªY ø`̀e √Ó``J  É``eh »`̀Hô`̀©`̀dG  ™`̀«`̀Hô`̀dG  â`̀fÉ`̀c
 á«dhDƒ°ùe  É¡∏«ªëJ  ¢ù∏éªdG  ¢ùæj  ºd  É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRCGh
 »fÉàjQƒªdG  ÜhóæªdG  ¿ƒμj  óbh  .»Hô©dG  πeÉμàdG  ΩóY
 ¬∏μ°T  »a  ¢ù∏éªdG  AÉ≤H  ¿EG{  ∫Éb  ÉeóæY  áMGô°U  ºgôãcG
 óªëe ô«Ø°ùdG) ΩÉ©dG ø«e’G Oƒ¡L ≈dG Oƒ©j ÉªfG ¬àÄ«gh
 ∫hódG  ¿’  ¢ù«dh  ,iDhô``dG  ó«MƒJ  ádhÉëe  »a  (™«HôdG
 ø«e’G ºYóH ∫hódG ÖdÉ£jh .z´hô°ûªdG »a »°†ªdG ójôJ
 »fGOƒ°ùdG ô«Ø°ùdG ÉeCG .zá«æ°†ªdG{ √Oƒ¡L á∏°UGƒªd ΩÉ©dG
 ¢ù∏éªdG  ™°Vƒd  zAÉæÑdG{  QGƒëdG  øe Gójõe  ójôj  ∫GRÉªa
 ≥«≤ëàd  ≈©°ùJ  á`̀«`̀dhO  áª¶æªc  á«©«Ñ£dG  ¬àfÉμe{  »`̀a
 òæe ∂dP »a ójóédG ƒg Éªa .zá«Hô©dG ájOÉ°üàb’G IóMƒdG
 äÉëjô°üàdG  √òg .äÉ«æ«à°ùdG  »a á«Hô©dG  á©eÉédG  ΩÉ«b
 hG ™bGƒdG ô««¨J øe »Hô©dG ¢SCÉ«dGh ™LGôàdG ióe ô¡¶oJ

.πª©∏d zäÉ«dBG{ ôjƒ£J
 .IôaGƒàe  ô«Z  É¡æY  çóëàj  »àdG  πeÉμàdG  äÉ`̀«`̀dBG
 ôjô≤J  »°Uƒj  Éªc  äÉeóîdG  äÉYÉ£b  ≈∏Y  õ«côàdG  π¡a
 √òg  óªà©J  ?™°VƒdG  èdÉ©j  ¿G  øμªj  2018  OÉàμfh’G
 áØ∏μJ øe Iô«Ñc áÑ°ùf πμ°ûJ äÉeóîdG ¿G ≈∏Y á«°UƒàdG
 ø«H  á£°Sƒàe  ≥WÉæe  »a  á«Hô©dG  ∫hódG  ¿ƒμdh  êÉàf’G
 øë°ûdGh øjõîàdG »a ™bƒªdG Gòg π¨à°ùJ ¿G øμªj ºdÉ©dG
 á«dÉªdG  äÉeóîdG  É¡«a  ÉªH É¡æjõîJh äÉeƒ∏©ªdG  ô«aƒJh
 äÉYÉ£≤d  ∂dòc  áª¡e  äÉeóîdGh  .á«aÉ≤ãdGh  á«MÉ«°ùdGh
 äÓeÉ©àdGh ôjó°üàdG ô«°ù«Jh á«Hô©dG ∫hódG »a ™«æ°üàdG
 Gó©à°ùe  ¢ù«d  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  º¶©e  ¿G  ô«Z  .á«ÑæL’G
 øe Gô«Ñc GQób Ö∏£àJ »àdG äÉeóîdG √òg »a áªgÉ°ùª∏d
 ™e  Ωó£°üJ  º«b  √ò`̀gh  .ΩGõ`̀à`̀d’Gh  á«aÉØ°ûdGh  ìÉàØf’G

 .ºμëdG áª¶fCGh ΩÉ©dG ∫ÉªdG ø«H ábÓ©dG
 â°ù«d  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  ∫Gƒ``̀eG  Ühô`̀g  »`̀a  á∏μ°ûªdG
 QGóJ  ¿G  »¨Ñæj  .ájôμa  á«°SÉ«°S  »g  ÉªfGh  á«æa  á∏μ°ûe
 øμªj  »μd  Ió`̀jó`̀Lh  áØ∏àîe  á«∏≤©H  á«Hô©dG  ∫Gƒ``̀e’G
 ∑Éæg  º`̀g’G  øμd  ,πeÉμàdGh  ´ƒæàdG  øe  GQó`̀b  ≥≤ëJ  ¿CG
 áª¶f’Gh  äÉeƒμëdGh  ∫hó`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉMÓ°UG
 ób  .´ƒ`̀æ`̀à`̀dGh  πeÉμàdG  Gò`̀g  ≥Ñ°ùJ  ¿G  ó`̀H  ’  á«°SÉ«°ùdG
 ™ØJôJ  á«HôY/á«é«∏N  IOÉ`̀«`̀b  ôjƒ£J  »`̀a  π`̀ e’G  ¿ƒμj
 ∫hódG â∏ªY GPG øμªj Gògh ,äÉYGô°üdGh äÉaÓîdG ≈∏Y
 Ée  QGô`̀Z  ≈∏Y  á«∏NGO  äÉMÓ°UEG  AGô`̀LEG  ≈∏Y  á«é«∏îdG
 Éfƒμàd  ø«àHôéàdG  ôjƒ£Jh  øjôëÑdGh  âjƒμdG  »a  CGóH

 .á∏YÉØdG á«Ñ©°ûdG ácQÉ°ûª∏d É«é«∏N ÉLPƒªf

 mkuwaiti@batelco.com.bh

 ..Iô``̀LÉ``̀¡``̀ª``̀dG á``«``Hô``©``dG ∫Gƒ```````̀ eC’G
?É````̀¡````̀YÉ````̀LQEG ™``̀ æ``̀ ª``̀ j …ò```````̀ dG É````̀ e

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 
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البحرين توّجه مذكرة احتجاج لقطر ت�سّمنت ا�ستنكاًرا لبث اجلزيرة برناجًما معادًيا

املواقف والإجراءات القطرية غري مقبولة

لوزارة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  وّجهت 

عن  فيها  اأعربت  احتجاج،  مذكرة  القطرية  اخلارجية 

القطرية من  ال�شديد ملا قامت به قناة اجلزيرة  ا�شتنكارها 

الأحد  يوم  الن�س(  )خارج  بعنوان  تلفزيوين  برنامج  بث 

وادعاءات  كاذبة  معلومات  من  عليه  احتوى  ملا  املا�شي؛ 

باطلة، �شاقها عدد من املحّر�شني املاأجورين الذين تعلم قطر 

والدول اخلليجية والعربية كافة اأنهم يتلقون اأوامرهم من 

املجل�س،  ولدول  البحرين  ململكة  معادية  خارجية  جهات 

ول تريد لنا اخلري والأمن وال�شتقرار.

 واعتربت وزارة اخلارجية اأن هذا الربنامج التلفزيوين يتنافى مع 

روح ومبادئ بيان قمة الُعال.

واأعربت وزارة اخلارجية عن ا�شتياء البحرين و�شعبها الكرمي من 

املعاملة ال�شيئة التي يتعّر�س لها اأبناء اململكة من ال�شّيادين الذين يتم 

اإيقافهم من قبل قوات خفر ال�شواحل القطرية، يف اأثناء ممار�شتهم ملهنة 

ال�شيد التي توارثوها عن الأجداد والآباء على مر ال�شنني، 

وهي معاملة ل اإن�شانية تتعار�س مع مبادئ حقوق الإن�شان 

والقوانني  واملواثيق  العهود  عليها  واأكدت  نّظمتها  التي 

الدولية، وتهّدد م�شدر رزق ال�شّيادين البحرينيني.

املواقف  هذه  تعترب  اأنها  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر جتاه مملكة البحرين 

ُح�شن  مبادئ  مع  تتناق�س  لأنها  مقبولة؛  غري  مواقف 

اجلوار، وتتنافى مع ما ت�شّمنه بيان قمة الُعال من مبادئ 

التي �شادقت  الدول  التنفيذ من قبل جميع  واأحكام والتزامات واجبة 

اأن ت�شهد من دولة قطر  اإىل  الوزارة عن تطلعها  البيان. واأعربت  على 

املباحثات  بدء  على  ت�شاعد  بّناءة  و�شيا�شات  اإيجابية،  اأكرث  مواقف 

بني  العالقات  حت�شني  يف  للم�شي  العالقة  الق�شايا  ملعاجلة  الثنائية 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  متا�شك  على  حفاًظا  البلدين؛ 

ولتحقيق اأهدافه ال�شامية.

ل متديد لال�ستثناء بـ»مزايا« ملن فوق 35 �سنة.. وزير الإ�سكان:

منتجات اإ�سكانية جديدة للمواطنني

�شارة جنيب:

احلمر  با�شم  الإ�شكان  وزير  اأكد 

بـ»ا�شتثناء  العمل  متديد  يتم  لن  اأنه 

مزايا  برنامج  من  امل�شتفيدين  عمر 

اأن  املقّرر  �شنة«،   35 فوق  هم  ملن 

ينتهي ال�شهر القادم، و�شتقّدم الوزارة 

�شتكون  جديدة  اإ�شكانية  منتجات 

ومراعية  للمواطنني  وجاذبة  متاحة 

لعامل ال�شن.

الإيجاز  خالل  الوزير  وقال 

مركز  نّظمه  الذي  احلكومي  الإعالمي 

عند  اإنه  اأم�س،  الوطني،  الت�شال 

للم�شتفيدين  ال�شن  ُرفع  مزايا  اإطالق 

ا�شتثنائًيا من 35 اإىل 45 �شنة مراعاة 

للمرونة، ومن املقّرر اأن ينتهي العمل 

القادم،  ال�شهر  بحلول  ال�شتثناء  بهذا 

وقد مت حتديد هذا ال�شرط ملراعاة فرتة 

امل�شتفيد  ي�شل  اأن  قبل  القر�س  �شداد 

اإىل �شن التقاعد.

نتطلع اإىل اأن ن�سهد من الدوحة �سيا�سات بّناءة ت�ساعد على بدء املباحثات الثنائية

الأقدر على التغيري واإدخالهم دائرة �سنع القرار.. نا�سر بن حمد:

تخطي اجلائحة يقع على عاتق ال�سباب

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأكد 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

خالل  ال�شباب،  و�شوؤون  الإن�شانية 

للحكومات،  العاملية  القمة  يف  م�شاركته 

البالد  بتوجيهات من عاهل  البحرين  اأن 

اأعطت ال�شباب البحريني م�شاحة وا�شعة 

يوؤكد  الذي  الأمر  بارزة،  قيادية  ومراكز 

ال�شباب  متكني  نحو  البحرين  توّجه 

ب�شورة حقيقية.

وتابع �شموه: »على ال�شباب اأن يحّدد 

عليها  يقف  التي  املنطقة  الأيام  هذه  يف 

جائحة  فر�شتها  التي  التداعيات  بعد 

اأن يبداأ بر�شم طريق  كورونا، ول بد له 

الأولويات  وحتديد  امل�شرق  امل�شتقبل 

قادة  ال�شباب ميثلون  باعتبار  ال�شبابية؛ 

مفردات  عاتقهم  على  وتقع  امل�شتقبل 

تخطي اجلائحة«.

خلق  علينا  »يجب  �شموه:  وقال 

مع  للتوا�شل  ومبتكرة  متنوعة  ات  من�شّ

ال�شباب بطريقة اأف�شل؛ من اأجل �شياغة 

و�شع  على  القائم  املن�شود  امل�شتقبل 

باعتبار  والقيادة،  املقدمة  يف  ال�شباب 

والإجناز  التغيري  على  الأقدر  ال�شباب 

والتحّرك يف �شبيل بناء امل�شتقبل، والعمل 

على �شرورة دعم ال�شباب واإدخالهم يف 

دائرة �شنع القرار«.

نا�شر بن حمد خالل م�شاركته يف القمة العاملية للحكومات برفقة الوزيرة الإماراتية نورة الكعبي

فعاليات وطنية: اأفعال قطر تتنافى مع بيان قمة الُعال
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التمويل الكويــتي يطلــق اأول 

�سكوك مدعمة بالرهن العقاري

الأن�ساري �سمن قائمة اأكرث

 الن�ســـاء تاأثيــًرا يف املنطقــة

08
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احلفاظ على اأموال جميع امل�سرتين كاملة

»غرناطة« توقع اتفاقية �سراء »غولدن غيت«
ال�شابق  املطّور  مع  العقارية  غرناطة  جمموعة  من  كل  وّقعت 

مل�شروع غولدن غيت �شركة جي جي ديفيلوبرز ذ.م.م، اأم�س، اتفاقية 

ل اإىل حل �شامل  اإذ مت التو�شّ ل�شراء م�شروع غولدن غيت بالكامل، 

ومالئم جلميع الأطراف؛ من اأجل اإمتام �شري امل�شروع ح�شب الفرتة 

الزمنية املتفق عليها. واأكد ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

على  اأن حتافظ  ا�شتطاعت  املوؤ�ش�شة  اأن  العقاري  التنظيم  موؤ�ش�شة 

بالكامل،  غيت  غولدن  م�شروع  يف  وامل�شتثمرين  امل�شرتين  اأموال 

املنّظمة،  والإجراءات  القانون  لها  اأتاحها  التي  الأدوات  م�شتخدمة 

الفرتة  طوال  عنه  نتحّدث  كنا  ما  اأثبتت  عملية  جتربة  ُتعد  وهذه 

للحقوق  واإجراءات �شامنة  وت�شريعات  قوانني  من وجود  املا�شية 

وملزمة للواجبات.

خالل توقيع اتفاقية �شراء م�شروع »غولدن غيت«

04
06
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132 وحدة �ضمن الن�ضخة التجريبية لربنامج تطوير حقوق الأرا�ضي احلكومية.. احلمر:

ل متديد لال�ضتثناء بـ»مزايا« ملن فوق الـ35 �ضنة واإطالق منتجات جديدة
�سارة جنيب:

قال وزير الإ�سكان املهند�س با�سم 

العمل  متديد  يتم  »لن  اإنه  احلمر 

با�ستثناء عمر امل�ستفيدين من برنامج 

مزايا ملن هم فوق الـ35 �سنة، والذي 

القادم،  ال�سهر  ينتهي  اأن  املقرر  من 

اإ�سكانية  منتجات  الوزارة  و�ستقدم 

وجاذبة  متاحة  �ستكون  جديدة 

للمواطنني ومراعية لعامل ال�سن«.

الإعالمي  الإيجاز  خالل  ذلك  جاء 

الت�سال  مركز  نظمه  الذي  احلكومي 

الوطني يوم اأم�س »الأربعاء«، والذي 

م�ستجدات  عن  احلمر  خالله  حتدث 

اأو�سح احلمر  اإذ  امل�ساريع الإ�سكانية، 

ال�سن  رفع  مت  مزايا  اإطالق  عند  اأنه 

للم�ستفيدين ا�ستثنائًيا من 35 اإىل 45 

اأن  املقرر  ومن  للمرونة،  مراعاة  �سنة 

بحلول  ال�ستثناء  بهذا  العمل  ينتهي 

هذا  حتديد  مت  وقد  القادم،  ال�سهر 

ال�سرط ملراعاة فرتة �سداد القر�س قبل 

اأن ي�سل امل�ستفيد اإىل �سن التقاعد.

برنامج  انطلق  »حني  واأ�ساف: 

كنا  التجريبية،  بن�سخته  مزايا 

ويبلغ  مواطًنا،   120 ن�ستهدف 

وحتى  اإطالقه  منذ  امل�ستفيدين  عدد 

ا�ستفاد  وقد  مواطن،  اآلف   7 اليوم 

بداية  منذ  مزايا  من  م�ستفيًدا   490

العام  2021، فيما بلغ عددهم خالل 

اإىل  املا�سي 1691 م�ستفيًدا«، م�سرًيا 

الفورية،  اخلدمة  يحقق  »مزايا  اأن 

ونوع  املكان  اختيار  حرية  ويعطي 

العائد  عن  ف�سالً  ال�سكنية،  الوحدة 

خدم  وقد  الوطني،  القت�ساد  على 

الربنامج القطاع العقاري، واأ�سهم يف 

لقطاع  دينار بحريني  �سخ 4 ماليني 

التجزئة والأثاث«.

امل�ستفيدة،  لل�سرائح  وبالن�سبة 

قال: »اإن 40% من امل�ستفيدين ترتاوح 

ن�سبة مدخولهم ال�سهري بني 600 اإىل 

دينار، 26% يرتاوح مدخولهم   700

و%13  دينار،   800 اإىل   701 بني 

يرتاوح مدخولهم بني 801 اإىل 901 

دينار«.

األف   16 اليوم  »لدينا  وتابع: 

وحدة �سكنية يف ال�سوق بني وحدات 

قبل  من  الإن�ساء  قيد  واآخرى  جاهزة 

حتديد  مت  وقد  العقاريني،  املطورين 

 90 مببلغ  للتمويل  الأق�سى  احلد 

األف دينار، على اأن تكون فرتة متويل 

ال�سداد 25 عاًما، ويقوم املواطن بدفع 

اأن  من  ولبد  مقدًما،  القيمة  من   %10

احلد  يكون  اأن  ي�سرتط  باأنه  نوؤكد 

التثمني  عند  العقار  ل�سعر  الأق�سى 

اإىل  بالإ�سافة  دينار،  األف   120

ال�سروط املرتبطة باأل يقل عمر املتقدم 

عن 21 �سنة واأل يزيد على 35 �سنة، 

 600 عن  ال�سهري  دخله  يقل  واأل 

دينار ول يزيد على 1200 دينار«.

الوحدات  قيمة  متو�سط  وحول 

مزايا  بربنامج  املرتبطة  ال�سكنية 

امل�ستفيدين،  التي مت �سراوؤها من قبل 

 109 حوايل  بلغ  اأّنه  احلمر  ك�سف 

الن�سبة  واأّن  بحريني،  دينار  اآلف 

�سملتها  التي  الوحدات  من  الأعلى 

املحافظة  يف  تركزت  ال�سراء  عملية 

ال�سمالية بن�سبة 45%، تليها حمافظة 

حمافظتي  ثم   ،%43 بن�سبة  املحرق 

لكل  بن�سبة %6  واجلنوبية  العا�سمة 

منهما، مبيًنا اأّن ن�سبة �سراء الوحدات 

�سكلت  املحرق  حمافظة  يف  ال�سكنية 

87% مقابل 13% ل�سقق التمليك، ويف 

ال�سمالية بلغت ن�سبة �سراء الوحدات 

79% وال�سقق 21%، فيما كانت ن�سبة 

�سراء الوحدات يف املحافظة اجلنوبية 

التمليك،  ل�سقق   %8 مقابل   %92

والعا�سمة 100% وحدات �سكنية.

واأو�سح اأنه منذ تاأ�سي�س الوزارة 

لغاية الآن مت تقدمي 160 األف خدمة 

امللكي  الأمر  وُيعد  متنوعة،  اإ�سكانية 

اأبرز  �سكنية  وحدة  األف   40 ببناء 

اأ�سهم  اإذ  الوزارة،  تاريخ  يف  حمطة 

وال�سروع  العمل  ت�سريع  يف  ذلك 

بت�سليم 5 مدن اإ�سكانية وما يزيد على 

جميع  ا�ستهدفت  �سكنًيا،  جممًعا   40

املحافظات كامتدادات للقرى.

تعمل  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سار 

حجم  وزيادة  ال�سقق  توزيع  على 

الوحدات  توفري  وموا�سة  التمويالت 

امل�سارات  اأحد  مزايا  وُيعد  ال�سكنية، 

خاللها  من  ا�ستطعنا  التي  الواعدة 

توفري العديد من الطلبات الإ�سكانية، 

احلكومة  برنامج  اإىل  بالإ�سافة 

لتطوير الأرا�سي الذي اأطلقت الن�سخة 

متمنًيا  امل�ساريع،  اأحد  يف  التجريبية 

من خالل  الوحدات  من  الآلف  اإطالق 

هذا الربنامج خالل ال�سنوات القادمة، 

وهو برنامج واعد.

وتف�سيلًيا، بنّي اأن الوزارة اأبرمت 

اأوىل عقود الن�سخة التجريبية كاإحدى 

�سركات  لإ�سراك  الرئي�سة  املبادرات 

التطوير العقاري واملقاولت يف تنفيذ 

م�ساريع ال�سكن الجتماعي للمواطنني 

املعايري  عليهم  تنطبق  الذين 

التي  التفاقية  تق�سي  اإذ  الإ�سكانية، 

للمقاولت  »النمل«  �سركة  مع  اأبرمت 

�سكنية  وحدة   132 ببناء  والتجارة 

البنية  مت�سمنة  اللوزي  مبنطقة 

التحتية الثانوية، على اأن يقوم املطّور 

الوحدات  ت�سييد  من  النتهاء  فور 

وبيعها  الوحدات  بت�سويق  ال�سكنية 

اإحدى  من  امل�ستفيدين  للمواطنني 

تتيحها  التي  التمويلية  اخلدمات 

اأو  ال�سراء  متويل  كخدمة  الوزارة، 

برنامج »مزايا«.

القطاع  مع  »التعاون  واأ�ساف: 

اأولويات  اأبرز  اأحد  ُيعد  اخلا�س 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه، خا�سة اأن 

احللول  اأحد  ُيعد  املذكور  الربنامج 

الجتماعي،  ال�سكن  لتوفري  املبتكرة 

م�سروع  تنفيذ  ميثل  اأن  املوؤمل  ومن 

�سعيد  على  جديدة  خطوة  اللوزي 

القطاعني  بني  التعاون  تعزيز 

م�ساريع  لتوفري  واخلا�س  احلكومي 

ل  للمواطنني،  الجتماعي  ال�سكن 

تقدمي  روؤية  من  �سيعزز  اأنه  �سّيما 

من  للمواطنني  الفورية  اخلدمات 

من  كبرية  قاعدة  توفري  خالل 

ال�سكنية  الوحدات  من  املعرو�س 

�سرائها  واإتاحة  املنا�سبة،  الكلفة  ذات 

التي  التمويلية  اخلدمات  خالل  من 

تتيحها الوزارة، ليمثل خياًرا اإ�سافًيا 

التي  املتنوعة  اخليارات  �سمن 

اإذ  املواطنني،  اأمام  الوزارة  تتيحها 

تهدف الوزارة من خالل هذا الربنامج 

التجريبية  ن�سخته  جناح  حال  يف 

ال�سكنية  الوحدات  اآلف  بناء  اإىل 

الذي  الأمر  احلكومية،  الأرا�سي  على 

الوحدات  من  كبرًيا  عدًدا  �سيوفر 

تنا�سب  تناف�سية  باأ�سعار  ال�سكنية 

التمويالت  خدمة  من  امل�ستفيدين 

الإ�سكانية«.

القطاع  مع  العمل  اأن  اإىل  ولفت 

العمل،  يف  الكفاءة  يوفر  اخلا�س 

وهناك  نا�سجة،  اأ�سبحت  والتجربة 

اأجرت  اأن  بعد  نتجت  فّعالة  �سراكة 

اآراء  وا�ستطلعت  درا�سات  الوزارة 

على  واأطلعتهم  اخلا�س  القطاع 

اأوجه  ومن  امل�ستقبلية،  الربامج 

التعاون اأن الوزارة ا�ستطاعت توفري 

مدينة  يف  ال�سكنية  الوحدات  اآلف 

اأن قام املطّور بالتطوير،  �سلمان بعد 

اأرا�ٍس  على  الوزارة،  من  بتمويل 

حكومية.

اأعينا  اأمام  ن�سع  »نحن  وتابع: 

احل�سول  يف  القادمة  الأجيال  حق 

وا�ستطعنا  ال�سكنية،  اخلدمات  على 

نحو  التزاماتها  تقدمي  �سياق  يف 

روؤية  وفق  العمل  الكرمي  املواطن 

ومنتجات  برامج  لتقدمي  مدرو�سة 

جديدة، تقوم على اأ�س�س تقدمي خدمة 

امل�ستفيدين«. فورية للمواطنني 

وفق  تعمل  الوزارة  اإن  وقال 

ال�سابق  احلكومة  عمل  برنامج 

واحلايل، ل�ستيفاء ما مت التفاق عليه 

ال�سكنية  الوحدات  توفري  خالل  من 

اأو  الإ�سكانية،  ال�سيا�سات  وحتديد 

تنوع  من خالل  مبتكرة  توفري حلول 

املنتجات التي تقدمها وزارة الإ�سكان.

وزير الإ�سكان

ت�ضتغرق 25 �ضهًرا وبتكلفة اإجمالية 4.4 مليون دينار.. »الأ�ضغال«:

بدء املرحلة الرابعة من تو�ضعة حمطة توبلي لل�ضرف 

1500 م�ضارك من نخبة ال�ضت�ضاريني والأطباء بالعامل

انطالق الن�ضخة الثالثة ملوؤمتر البحرين لل�ضكري والغدد اليوم

و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  ك�سفت 

قد  اأنها  العمراين  والتخطيط  البلديات 

من  عدد  ت�سييد  باأعمال  موؤخًرا  بداأت 

الرابعة لتو�سعة  املباين �سمن املرحلة 

حمطة توبلي لل�سرف ال�سحي، م�سرًيا 

اإىل اأنه من املوؤمل النتهاء منه يف الربع 

الأول من العام 2023.

بن  م�سعل  ال�سيخ  اأكد  جانبه،  من 

حممد اآل خليفة الوكيل امل�ساعد مل�ساريع 

الوزارة  اأن  بالوزارة  وال�سيانة  البناء 

من  عدد  ت�سييد  باأعمال  حالًيا  تقوم 

الرابعة لتو�سعة  املباين �سمن املرحلة 

اإذ  ال�سحي،  لل�سرف  توبلي  حمطة 

يهدف امل�سروع اإىل توفري جميع املرافق 

لت�سغيل  الالزمة  امل�ساندة  واخلدمات 

حمطة معاجلة ال�سرف ال�سحي ب�سكل 

م�ستويات  اأعلى  لتحقيق  متكامل، 

الكفاءة والفاعلية. 

مبنى  اإن�ساء  امل�سروع  و�سي�سمل 

لت�سغيل واإدارة املحطة ومبنى املخترب 

بالإ�سافة  وال�سيانة،  للور�س  ومبنى 

اإىل الأعمال اخلارجية واملرافق امللحقة، 

حوايل  تبلغ  بناء  م�ساحة  باإجمايل 

مدة  وت�ستغرق  مربًعا،  مرًتا   8340

التنفيذ 25 �سهًرا، على اأن يتم ت�سغيل 

هذه املباين بالتزامن مع ت�سغيل حمطة 

بعد  ال�سحي  ال�سرف  معاجلة  توبلي 

انتهاء اأعمال التو�سعة اجلارية.

ومت ت�سميم امل�سروع من قبل اإدارة 

و�ستقوم  بالوزارة  البناء  م�ساريع 

بالإ�سراف على تنفيذه، وقد مت مراعاة 

املتطلبات  مع  يتنا�سب  مبا  الت�ساميم 

تتميز  ومبوا�سفات  للبناء  احلديثة 

باحلداثة وتلبي احتياجات م�ستخدميه، 

مع الأخذ بعني العتبار توفري متطلبات 

واملباين  ال�ستدامة  وموا�سفات 

تر�سيد  �سيا�سة  وتطبيق  اخل�سراء، 

البيئة  على  للحفاظ  الطاقة  ا�ستهالك 

واملوارد الطبيعية.

خديجة العرادي:

اأعمال  اخلمي�س  اليوم  تنطلق 

البحرين  ملوؤمتر  الثالثة  الن�سخة 

لداء ال�سكري والغدد ال�سماء، وذلك 

ال�سيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت 

رئي�س  خليفة  اآل  اهلل  عبد  بن  حممد 

تقنية  عرب  لل�سحة،  الأعلى  املجل�س 

من  الفرتة  خالل  املرئي،  الت�سال 

اجلاري،  مار�س   13 وحتى   11

م�سارك   1500 من  اأكرث  مب�ساركة 

وال�سرق  البحرين  مملكة  داخل  من 

من  نخبة  بها  ويحا�سر  الأو�سط، 

ال�ست�ساريني والأطباء والأكادمييني 

من العديد من دول العامل.

املوؤمتر  رئي�س  و�سّرح 

ح�سني  وئام  الدكتور  ال�ست�ساري 

ال�سكري  لداء  البحرين  موؤمتر  باأن 

تنظيمه  يتم  ال�سماء  والغدد 

قبل  من  التوايل  على  الثاين  للعام 

وبدعم  البحرين،  رويال  م�ست�سفى 

من جامعة اخلليج العربي وجمعية 

مع  بالتعاون  البحرينية  ال�سكري 

جناح  بعد  وذلك   ،)QTC( �سركة 

�سهدتا  اللتني  املا�سيتني  الن�سختني 

اإقبالً كبرًيا من قبل منت�سبي القطاع 

الطبي يف اململكة، لفًتا اإىل اأن اإقامة 

الت�سال  بتقنية  العام  هذا  املوؤمتر 

كبرية  اأعداد  م�ساركة  اأتاحت  املرئي 

جتاوزت  باملوؤمتر،  التوقعات  فاقت 

1500 م�سارك.

د. وئام ح�سني
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* علي الع�صفور

يد بيد نهزم جائحة

 كورونا.. فكلنا فريق البحرين 

اأعجبتني مقولة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل 

ورعاه بني ثنايا لقائه ال�سحايف »اإذا كانت هناك �سفينة 

حتمل دول العامل للخروج من جائحة فايرو�س كورونا، 

دللة  املقولة  ولهذه  ال�سفينة«،  هذه  مقدمة  يف  فنحن 

للتنفيذ  ال�ستباقي  والتخطيط  للروؤية  وانعكا�س  عميقة 

لل�سيطرة  وذلك  واقتدار،  حنكة  بكل  الأزمة  واإدارة 

اخل�سائر  باأقل  الأزمة  هذه،  من  امل�سرف  واخلروج 

املفدى حفظه اهلل  امللك  بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ورعاه واأن، واإن الدللة وامل�سمون لهذه املقولة تعك�س 

التي تبحر يف  الأزمة، فال�سفينة  اإدارة  امللكية يف  الثقة 

العمل  بهذا  املتالطمة  والأمواج  العا�سفة  هذه  و�سط 

املتقن �ست�سل باإذن اهلل اإىل �ساطئ الأمان. 

ً ومن هنا تاأتي املحافظة ال�سمالية متفاعلة مع هذا 

بن  را�سد  ال�سيخ  ركن  اأول  الفريق  بتوجيهات  النهج 

احلملة  لدعم  املوقر  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

الوطنية للتطعيم ب�سعار »يد بيد ندعم جائحة كورونا« 

الذي  التن�سيقي  املجل�س  اإمكانات  ا�ستثمار  خالل  من 

ت�سرفنا برئا�سته، والذي ي�سم معظم ممثلي الوزارات 

التن�سيقي ممثل  احلكومية بالتعاون مع ع�سو املجل�س 

اللقاح، وذلك  اأخذ  باأهمية  الوعي  لن�سر  ال�سحة  وزارة 

واللتحاق  احلكومية  الأجهزة  يف  املوظفني  كل  على 

بركب �سفينة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل 

ورعاه لدعم احلملة الوطنية للتطعيم من اأجل الو�سول 

ما  وهو  احلكومي،  النطاق  على  اجلماعية  املناعة  اإىل 

احلكومي  اجلهاز  يف  العاملني  بدور  الوعي  يعك�س 

مل�ساهمتهم يف تاأمني �سالمة و�سحة عوائلهم من جهة 

للتطعيم،  الوطنية  احلملة  بركب  عوائلهم  والتحاق 

ترابنا  الوطنية على ربوع  امتداد احلملة  ن�سهد  وهكذا 

الغايل لدعم ا�ستمرار زيادة الأعداد حاليًا الإعداد حلملة 

التطعيم البالغة حاليًا، ثالثة مائة األف من الذين ح�سلوا 

على اللقاح، وهو ما يقارب ن�سبة الثلث من عدد املليون 

اهلل  باإذن  يوؤمن  �سوف  والذي  اململكة  اإليه  ت�سعى  التي 

الت�سدي لتف�سي هذه ال�ساللة املتحورة والتي ل طائل 

من تف�سيها اإل عن طريق حتقيق املناعة اجلماعية. 

وبدون �سك، اإن ال�سفينة التي �ست�سل اإىل بر الأمان 

التعامل والوقاية الحرتازية  التي حت�سن  ال�سفينة  هي 

من الرياح العاتية والأمواج الهوجاء يف عر�س البحر، 

على  باملراهنة  اإل  الأزمة  هذه  من  للخروج  �سبيل  ول 

جمتمع واٍع لدعم احلملة الوطنية للتطعيم، جم�سدين يف 

اآن واحد اأروع �سور التالحم يف مقاتلة هذا العدو اخلفي 

الأول من نوعه يف الع�سر احلديث، ومل ولن نن�سى ما 

حيينا دور مالئكة الرحمة الفريق الوطني الطبي وهم 

يقاتلون م�سحني بحياتهم يف ال�سفوف المامية للذود 

عن الوطن من هذه اجلائحة املتحورة العاملية مب�ساندة 

ووزارة  البحرين  دفاع  قوة  يف  الع�سكريني  اأخوانهم 

الوطنية  امل�سوؤولية  حتمل  يف  ويعا�سدونهم  الداخلية 

ي�سّحون  ما  مثل  املفدى  ملليكهم  باإخال�س  ويوؤدون 

باأرواحهم ودمائهم الزكية و�سط �ساحات املعركة.

احتوى معلومات كاذبة وادعاءات باطلة ي�صوقها عدد من املاأجورين

»اخلارجية« ت�صتنكر بث قناة اجلزيرة القطرية فيلًما م�صيًئا للبحرين

 ا�صتمرار قناة اجلزيرة يف بث �صمومها انتهاك �صارخ.. ال�صي�صي:

البحرين تبادر لراأب ال�صدع اخلليجي و»الدوحة« متاطل

»االحتاد احلر« ي�صتنكر بث »اجلزيرة« فيلًما تلفزيونًيا م�صيًئا عن البحرين

 اإ�صدار تقرير يوثق املخالفات التي تقوم بها القناة القطرية.. العربي: 

اإعلم »اجلزيرة« تهديد للأمن القومي العربي يجب الت�صدي له

اأنها  اأم�س  اخلارجية  وزارة  اأكدت 

وجهت لوزارة اخلارجية القطرية مذكرة 

ا�ستنكارها  عن  فيها  اأعربت  احتجاج 

ال�سديد ملا قامت به قناة اجلزيرة القطرية 

من بث برنامج تلفزيوين بعنوان »خارج 

مار�س   7 املوافق  الأحد  يوم  الن�س« 

معلومات  من  عليه  احتوى  ملا  2021م، 

من  عدد  �ساقها  باطلة،  وادعاءات  كاذبة 

قطر  تعلم  الذين  املاأجورين،  املحر�سني 

اأنهم  والعربية،  اخلليجية  الدول  وكل 

خارجية  جهات  من  اأوامرهم  يتلقون 

املجل�س  ولدول  البحرين  ململكة  معادية 

وال�ستقرار.  والأمن  اخلري  لنا  تريد  ول 

هذا  اأن  اخلارجية  وزارة  واعتربت 

روح  مع  يتنافى  التلفزيوين  الربنامج 

ومبادئ بيان قمة العال.

عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت  كما 

الكرمي  و�سعبها  البحرين  مملكة  ا�ستياء 

لها  يتعر�س  التي  ال�سيئة  املعاملة  من 

يتم  الذين  ال�سيادين  من  اململكة  اأبناء 

ال�سواحل  خفر  قوات  قبل  من  اإيقافهم 

اأثناء ممار�ستهم ملهنة ال�سيد  القطرية يف 

التي توارثوها عن الأجداد والآباء على مر 

ال�سنني، وهي معاملة ل اإن�سانية تتعار�س 

نظمتها  التي  الإن�سان  حقوق  مبادئ  مع 

واأكدت عليها العهود واملواثيق والقوانني 

ال�سيادين  رزق  م�سدر  وتهدد  الدولية، 

البحرينيني.

تعترب  اأنها  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

بها  تقوم  التي  والإجراءات  املواقف  هذه 

مواقف  البحرين،  قطر جتاه مملكة  دولة 

مبادئ  مع  تتناق�س  لأنها  مقبولة؛  غري 

ح�سن اجلوار، وتتنافى مع ما ت�سمنه بيان 

والتزامات  واأحكام  مبادئ  من  العال  قمة 

واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي 

�سادقت على البيان.

اأن  اىل  تطلعها  عن  الوزارة  واأعربت 

ت�سهد من دولة قطر مواقف اأكرث اإيجابية، 

و�سيا�سات بناءة ت�ساعد على بدء املباحثات 

الثنائية ملعاجلة الق�سايا العالقة للُم�سي 

البلدين، حفاًظا  يف حت�سني العالقات بني 

على متا�سك جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية وحتقيق اأهدافه ال�سامية.

ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 

الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية 

املهند�س حممد ال�سي�سي البوعينني اأن 

اأ�سلوب  »ا�ستمرار قناة اجلزيرة وفق 

البحرين  مملكة  ا�ستهداف  يف  ممنهج 

القناة بثه من تقارير  عرب ما توا�سل 

يف  مبا�سًرا  تدخالً  متثل  مغلوطة 

ال�سوؤون الداخلية للبحرين و�سيادتها، 

الأمر الذي ي�سهم يف زعزعة ا�ستقرار 

واأمن املنطقة، ول يت�سق مع متطلبات 

يراعي  ول  اخلليجي،  التوافق 

امل�سلحة العليا لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي«.

اإن  ال�سي�سي  املهند�س  واأ�ساف 

عليه  ت�سري  التي  الإعالمي  »النهج 

امللفات  مع  تعاطيها  يف  اجلزيرة 

ي�ستدعي  البحرين  ململكة  الداخلية 

احلكومة  من  جادة  اإجراءات  اتخاذ 

ا على تنفيذ بنود  القطرية وذلك حر�سً

بيان العال والذي التزمت بها البحرين 

الإ�سراع  خالل  من  الأول  اليوم  منذ 

مبعاجلة الق�سايا العالقة بني البلدين 

واإيجابية  �سليمة  عالقات  ي�سمن  مبا 

بني البلدين بهدف اإعادة توحيد البيت 

اللحمة  على  واحلفاظ  اخلليجي 

مل  قطر  دولة  اإن  اخلليجية، يف حني 

ب�ساأن  وا�سحة  اإجراءات  اأية  تتخذ 

يتعلق  فيما  العال،  بيان  بنود  تفعيل 

مبطالبات مملكة البحرين اأو ملحا�سبة 

يف  اأكاذيب  من  تبثه  ما  على  القناة 

ال�ساأن الداخلي البحريني«.

ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  وبني 

الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية 

ح�سن  تبدي  لزالت  »البحرين  اأن 

النية من خالل الدعوات التي وجهتها 

الر�سالة  اآخرها  كان  والتي  قطر  اإىل 

حملها  والتي  الر�سمية  البحرينية 

لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

الإقليمية وجمل�س التعاون يف مملكة 

الدولة  وزير  وت�سلمها  البحرين 

بهدف  القطري،  اخلارجية  لل�سوؤون 

ر�سمي  وفد  لإر�سال  الدعوة  جتديد 

البلدين  بني  الثنائية  املباحثات  لبدء 

املعلقة  واملو�سوعات  الق�سايا  ب�ساأن 

عليه  ن�س  ملا  تنفيًذا  اجلانبني،  بني 

بيان العال ال�سادر عن الدورة احلادية 

ملجل�س  الأعلى  للمجل�س  والأربعني 

حمافظة  يف  عقدت  التي  التعاون 

ال�سعودية«،  العربية  باململكة  الُعال 

الدبلوما�سي  »احلوار  اأن  على  موؤكًدا 

املبا�سرة  التوا�سل  قنوات  وفتح 

ال�سبل  اأجدى  هو  الودي  واحلل 

العالقة، وذلك تنفيًذا  امللفات  حللحلة 

للبيت  وتوحيًدا  العال  بيان  لبنود 

الراهنة  الأو�ساع  ظل  يف  اخلليجي 

وحتمل  ال�سف،  وحدة  تتطلب  والتي 

يف  التاريخية  اخلليجية  امل�سوؤولية 

بادرت  والتي  بالذات،  الوقت  هذا 

البحرين منذ اليوم الأول بعد اجتماع 

العال لتحقيقها على اأر�س الواقع«.

ا�ستنكر رئي�س الحتاد احلر لنقابات عمال البحرين 

القطرية  اجلزيرة  قناة  ن�سرته  ما  يو�سف حممد  يعقوب 

موؤخرا من ادعاءات ومزاعم كاذبة حول حقوق الإن�سان 

اململكة  يف  الإن�سان  حقوق  اأن  على  موؤكدا  البحرين،  يف 

الإ�سالحي  امل�سروع  ظل  يف  م�سبوق  غري  تقدما  �سهدت 

جلاللة امللك املفدى يف خمتلف املجالت، وذلك من خالل 

ت�سريعات ومبادرات حتفظ احلقوق وت�سون املكت�سبات 

غري امل�سبوقة.

قناة  بث  ال�سديدين  وا�ستنكاره  تنديده  عن  واأعرب 

اجلزيرة القطرية فيلما تلفزيونيا م�سيئا للمملكة، موؤكدا 

مرفو�س  البحرين  ا�ستهداف  يف  قطر  ا�ستمرار  اأن  على 

ل  يحدث  وما  خليجي،  اأو  بحريني  به  يقبل  ول  ب�سدة 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  العام  ال�سالح  يخدم 

اجلميع  بها  ا�ستب�سر  التي  العال  اتفاقية  مع  وتتعار�س 

على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اجلزيرة  قناة  ودعا  خريا. 

الإن�سان يف قطر وبخا�سة ما يعانيه العمال من  حقوق 

بناء  مع�سكرات  عديدة يف  �سعوبات وحتديات ووفيات 

�ستقام يف  التي  العامل  كاأ�س  لبطولة  الريا�سية  املن�ساآت 

اأكدته العديد من التقارير الدولية ووثقتها  قطر وهو ما 

العربية  العمالية  والحتادات  الدولية  العمل  منظمة 

كاذبة وحماولة  ادعاءات  ن�سر  من  بدلً  وذلك  والدولية، 

ت�سويه �سورة البحرين احلقوقية بطريقة تفتقد للمهنية 

وتقف وراءها خ�سومات يعلمها اجلميع.

البحريني  ال�سعب  اأن  على  يو�سف  يعقوب  واأكد 

احلكيمة  القيادة  حول  يلتفون  العمال  جموع  وبخا�سة 

عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ممثلة يف ح�سرة �ساحب 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

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

الوزراء املوقر ويدعمون جميع قراراتهم وتوجيهاتهم.

الكرمي  البحريني  ال�سعب  ودعا رئي�س الحتاد احلر 

اإىل مزيد من التم�سك بالوحدة الوطنية ودح�س ال�سائعات 

املغر�سة لقناة اجلزيرة والتم�سك بالوحدة الوطنية التي 

تت�سم بها مملكة البحرين.

رئي�س  العربي  عي�سى  ا�ستنكر   

رئي�س  الإن�سان  حلقوق  العربي  الحتاد 

جمعية »مًعا« حلقوق الإن�سان، امل�ست�سار 

عي�سى العربي، ما تبثه قناة اجلزيرة من 

ت�ستهدف  اإعالمية  ومواد  واأخبار  برامج 

الوطني  الأمن  تقوي�س  خاللها  من 

العربية،  الدول  من  بالعديد  والقومي 

من  كثرًيا  عانت  التي  البحرين  �سيما  ل 

اإىل  الهادف  املمنهج  ال�ستهداف  هذا 

الن�سيج  وتفكيك  الوطني  الأمن  تهديد 

ويائ�سة  بائ�سة  حماولة  يف  الجتماعي، 

تر�سخت  التي  الوطنية  الوحدة  ل�سق 

النهج  بف�سل  البحرين  مبملكة  معاملها 

كر�سه  الذي  والدميقراطي  الإ�سالحي 

اآل  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �ساحب 

النطالق  املفدى، منذ  البالد  خليفة عاهل 

احتفلت  الذي  الإ�سالحي  امل�سروع  يف 

على  عقدين  مبرور  موؤخًرا  البحرين 

انطالقه.

الحتاد  رئي�س  ذكر  ال�سدد،  هذا  ويف 

العربي حلقوق الن�سان اأن الحتاد ب�سدد 

وتوثيق  بر�سد  املعني  تقريره  اإ�سدار 

قناة  تقوم  التي  والنتهاكات  املخالفات 

تبثه  ما  خالل  من  بارتكابها،  اجلزيرة 

وم�سموعة  مرئية  مواد  من  وتن�سره 

من  العديد  بها  تخالف  ومقروءة 

الت�سريعات الوطنية والإقليمية والدولية، 

ل�سنة   1 رقم  القطري  القانون  �سيما  ل 

والذي  اجلزيرة،  قناة  باإن�ساء   1996

مبوجبه تتحمل دولة قطر امل�سوؤولية عن 

القناة ب�سكل رئي�س وتبًعا ملقت�سيات هذا 

القانون، اإ�سافة اإىل القوانني والت�سريعات 

التعاون اخلليجي  اخلا�سة بدول جمل�س 

على  توؤكد  التي  العربية،  الدول  وجامعة 

امل�سوؤولية اجلماعية لتاأمني الأمن القومي 

اخلليجي والعربي، وجترمي اأي اأن�سطة اأو 

اأفعال تهدد الأمن الوطني والقومي للدول 

اأن�سطة  تندرج  �سك  بال  والتي  الأع�ساء، 

امل�سوؤولية  وتقع  حتته،  اجلزيرة  واإعالم 

قطر  ودولة  رئي�س  ب�سكل  القناة  على 

املعنية  التزاماتها  �سوء  يف  تبعي  ب�سكل 

من  وبغريه  اأعاله،  اإليه  امل�سار  بالقانون 

القوانني واملواثيق واللتزامات الإقليمية.

يف  العربي  امل�ست�سار  اأ�سار  كما 

تقوم  ما  ملتابعة  وفًقا  اأنه  اإىل  ت�سريحه 

ما  اأو  براجمها  يف  ببثه  اجلزيرة  قناة 

عام،  ب�سكل  الإعالمي  بن�ساطها  يتعلق 

املواد  من  الكثري  ر�سد  قد  الحتاد  فاإن 

مع  تتعار�س  التي  والأن�سطة  والربامج 

الن�سان،  حلقوق  الدولية  الت�سريعات 

اإدراجها  الأحوال  من  حال  باأي  ميكن  ول 

من  الت�سريعات  به  ت�سمح  ما  اإطار  يف 

اإنها  بل  والتعبري،  الراأي  حلرية  احرتام 

مع  تتعار�س  التي  الأفعال  حتت  تندرج 

على  يتوجب  التي  املتحدة  الأمم  ميثاق 

مب�ساءلة  املعنية  اآلياتها  تفعيل  الدول 

تهدف  اأن�سطة  من  به  تقوم  عما  القناة 

وتاأجيج  العاملي  ال�سالم  تقوي�س  اإىل 

اإ�سافة  واحلروب،  امل�سلحة  ال�سراعات 

اإىل تقوي�س وتهديد ال�سلم الأهلي بالعديد 

مبوجب  جمرمة  اأفعال  وهي  الدول،  من 

الأفعال  �سمن  وتندرج  الدويل  القانون 

الأمن  جمل�س  م�سوؤوليتها  يتحمل  التي 

ال�سلم  حماية  عن  م�سوؤوليته  اإطار  يف 

اأن�سطة  متثله  ما  اإىل  بالإ�سافة  بالعامل، 

الإعالن  مع  تعار�س  من  القناة  هذه 

اأي  يجرم  الذي  الإن�سان  حلقوق  العاملي 

اأو  مبا�سر  ب�سكل  الدول  بها  تقوم  اأفعال 

وهي  املختلفة،  واأجهزتها  وكالتها  عرب 

اإطار تفعيل  م�سوؤولية ينبغي التحرك يف 

املتحدة،  بالأمم  اخلا�سة  الدولية  الآليات 

تت�سبب  عما  القناة  م�ساءلة  يف  والبدء 

فيه براجمها واأفعالها املجرمة من ويالت 

وحروب ونزاعات يدفع املدنيون بالكثري 

من دول العامل ثمنها، وت�سهم ب�سكل كبري 

من  بالكثري  الإن�سانية  املعاناة  تعميق  يف 

وجه  على  والإ�سالمية  العربية  الدول 

عن  للت�ساوؤل  يدعو  ما  وهو  التحديد، 

احلقيقية  والأجندات  والغايات  الأهداف 

لهذه القناة.

بلدي املحرق يقر ا�صتغلل

 احلدائق لن�صاط ال�صاالت الريا�صية

خديجة العرادي:

جمل�س  يف  العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة  اأو�ست 

ا�ستغالل احلدائق واملتنزهات  بلدي املحرق باملوافقة على 

لأ�سحاب ال�سالت الريا�سية.

من  املقدم  املقرتح  على  اجتماعها  يف  اللجنة  ووافقت 

ا�ستغالل  حول  املرباطي  غازي  البلدي  املجل�س  رئي�س 

العامة يف حمافظة املحرق لأ�سحاب  احلدائق واملتنزهات 

الريا�سية  ال�سالت  اإغالق  فرتة  يف  الريا�سية  ال�سالت 

ملنع انت�سار فريو�س كورونا، ب�سرط األ يزيد العدد باملوقع 

على 30 فردا خالل احل�سة الواحدة واأن يتم التن�سيق مع 

اجلهاز التنفيذي بهذا ال�ساأن واأ�سحاب ال�سالت الريا�سية 

احلدائق  ل�ستغالل  الوقت  حتديد  مع  الدائرة  وع�سو 

واملتنزهات.

بدوره، اأكد رئي�س جمل�س بلدي املحرق غازي املرباطي 

اأ�سحاب  التعاون مع  ياأتي من منطلق  القرار  اأن هذا  على 

الوطني  الفريق  تو�سيات  على  بناء  الريا�سية  ال�سالت 

ملمار�سة  بال�سماح  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

ل  وبعدد  فقط  املفتوحة  بالأماكن  الريا�سية  الأن�سطة 

الواحدة  احل�سة  خالل  فقط  �سخ�سا   30 على  يزيد 

على  للجمهور  وت�سجيعا  الحرتازية  ال�سرتاطات  بح�سب 

املمار�سات ال�سحية وممار�سة الأن�سطة الريا�سية.

والقانونية  املالية  اللجنة  اأو�ست  اأخرى،  جهة  ومن 

يوم  املنعقد  العا�سر  اجتماعها  يف  املحرق  بلدي  مبجل�س 

املقدرة  البلدية  الر�سوم  حت�سيل  بوقف  املا�سي  الإثنني 

فرتة  خالل  والفنادق  املفرو�سة  ال�سقق  على   %15 بن�سبة 

جائحة كورونا، وذلك نظرا لالأو�ساع التي مير بها قطاع 

ال�سياحة خالل هذه الفرتة.

حممد ال�سي�سي 

عي�سى العربي

العامر: مذكرة االحتجاج لقطر تعرب 

عن حفاظ البحرين على ح�صن اجلوار

الحتجاج  مذكرة  اإن  العامر  اأحمد  النائب  قال 

التي تقدمت بها وزارة خارجية البحرين اإىل دولة 

تعرب  التي  الدبلوما�سية  احللول  اأحد  تعك�س  قطر 

عن مدى رغبة مملكة البحرين ال�سادقة يف احلفاظ 

على مبادئ ح�سن اجلوار مما ي�ستدعي جتاوًبا من 

قناة اجلزيرة وما  قطر و�سرورة وقف جتاوزات 

تبثه من �سموم من خالل ا�ست�سافة داعمي الإرهاب 

واملمولني من اخلارج.

مع  النواب  وقوف جمل�س  على  العامر  و�سدد 

كل ما تتخذه البحرين من اإجراءات لوقف احلمالت 

والتي  اململكة  وا�ستقرار  لأمن  املعادية  الإعالمية 

عن  البحرين  اأبناء  عرب  اإذ  �سعبًيا،  مرفو�سة  تعد 

ل  التي  والدعاءات  لالأكاذيب  ال�سديد  امتعا�سهم 

تتوافق مع حقيقة ما حتققه البحرين من اإجنازات 

ح�سارية وحقوقية.

اأحمد العامر

* حمافظ املحافظة ال�سمالية



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ال�سياقة  تدريب  ل�ساعة  التعليمية  احل�ّسة  قيمة 

ال  تدريب  �ساعتني  عند حجز  لكن  دنانري..   7 تكلف 

اأقل،  اأو  يح�سل املتعلم فعليًا اإال على �ساعة ون�سف 

رغم دفعه للمبلغ كامالً.. فهل من مراقب؟!

اأنه حقوقي لكنه يف احلقيقة جمّرد  البع�ض يّدعي كذًبا 

خمرب وخائن. يّدعون حبهم للوطن لكنهم يف الواقع يحّر�سون 

على الوطن. يفرحون الأي م�ساب ُي�ساب فيه الوطن. يّدعون 

انت�سارات وهمية ويتباهون بذلك، وهم يف حقيقة االأمر جمّرد 

اهلل  بارك  فال  للوطن،  املعادي  الغربي  واالإعالم  املنّظمات  ت�ستخدمهم  قط  خملب 

فيهم.
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الفل�شطينية  فتح  حركة   -  1978

تنفذ عملية كمال عدوان الفدائية بقيادة 

اأ�شفرت عن م�شرع  التي  املغربي،  دلل 

اإ�شرائيل  اإىل قيام  اإ�شرائيلًيا، واأدت   40

لبنان  جن�ب  باجتياح  اأيام  ثالثة  بعد 

مبا ُعرف با�شم عملية الليطاين.

غ�ربات�ش�ف  ميخائيل   -  1985

ال�شي�عي  احلزب  قيادة  يت�شلم 

ال�ش�فييتي.

يعلن  الليت�اين  الربملان   -  1990

ال�شتقالل عن الحتاد ال�ش�فيتي.

هاوارد  ج�ن  انتخاب   -  1996

رئي�ًشا ل�زراء اأ�شرتاليا.

�شبي�شتيان  تن�شيب   -  2010

ملي�شال  خلًفا  لت�شيلي  رئي�ًشا  بينريا 

با�شيلي.

رعد  مناورات  اختتام   -  2016

ال�شع�دية  يف  الع�شكرية  ال�شمال 

عربية  دولة   21 قادة  بح�ش�ر 

واإ�شالمية.

اجلزائري  الرئي�ص   -  2019

عدوله  يعلن  ب�تفليقة  عبدالعزيز 

واإرجاء  خام�شة  ل�لية  الرت�شح  عن 

النتخابات الرئا�شية التي كانت مقّررة 

اأ�شب�عني  بعد   2019 اأبريل   18 يف 

الراف�شة  ال�شعبية  الحتجاجات  من 

لرت�شحه.

ال�شحة  منظمة  �شنفت   -  2020

ك�رونا  فريو�ص  انت�شار  العاملية 

امل�شتجد »ك�فيد-19« بال�باء العاملي.

الزميل املدين ي�شيد بالطاقم

 الطبي مب�شت�شفى امللك حمد

ر�شيـــع ي�شاعـــد والدتــــه يف تنظيــم ال�شري واملــرور اإعالمي �شهري اأول �شحايا املقابلة مع الأمري هاري وزوجته

ال�شري  �شرطية  اأمام  يكن  مل 

اإىل  الع�دة  من  بد  بريانكا  الهندية 

العمل يف �ش�ارع مدينة ت�شانديغاره، 

ب�لية هاريانا، بعد اأن انتهت اإجازة 

لها  ُمنحت  التي  والطف�لة  الأم�مة 

عقب ولدتها.

لكن يف ظل اأزمة ك�رونا وتف�شي 

وباء ك�فيد-19، مل تتمكن ال�شرطية 

حديث  طفلها  اإر�شال  من  بريانكا 

مل  اأنها  كما  ح�شانة،  اأي  اإىل  ال�لدة 

اآخر  �شخ�ص  اأي  ت�فري  من  تتمكن 

لرعاية الر�شيع.

ا�شطّرت  الظروف،  هذه  وب�شبب 

ل�شطحاب  بريانكا  ال�شري  �شرطية 

الر�شيع يف اأثناء العمل، فحملته بني 

حركة  ت�جيه  اإىل  وعادت  ذراعيها 

 23 ال�شارعني  تقاطع  عند  املرور 

فرتة  خالل  ت�شانديغاره،  يف  و24 

�شروق ال�شم�ص. واأثار امل�شهد النا�ص 

فيدي�  لقطات  فالتقط�ا  الطرق،  على 

لل�شرطة وم�شاعدها ال�شغري اللطيف 

فقط،  �شه�ر   5 العمر  من  البالغ 

بالإ�شافة اإىل زميلة لها.

اإىل  ت�شري  املحببة  اللقطات  لكن   

من  بالفعل  �شئم  قد  كان  الطفل  اأن 

ال�ظيفة، فاختار اأن ياأخذ قيل�لة يف 

كتف  على  ينحني  بينما  العمل  اأثناء 

مريًحا  زًيا  يرتدي  كــان  اإذ  والدته، 

من  ولكن  جــ�ارب،  مــع  مقنًعــا 

دون اأحذية.

الأمري  قاله  ملا  �شحية  اأول 

الأمريكية  وزوجته  هاري  الربيطاين 

ميغان ماركل يف املقابلة التي اأجرتها 

اأوبرا  الأمريكية  الإعالمية  معهما 

وينفري، ومت بثها الأحد املا�شي، ه� 

بتقدميه  ال�شهري   Piers Morgan
 Good ال�شباحي  الي�مي  الربنامج 

�شا�شة  على   Morning Britain
الربيطانية،  التلفزي�نية   ITV قناة 

ب�شبب  عمله  من  الثالثاء  ا�شتقال  فقد 

بها،  اأدىل  للجدل  مثرية  تعليقات 

ميغان  �شا�شك�ص«  »دوقة  وطالت 

ماركل ب�شكل خا�ص.

وكانت »هيئة الرقابة الإعالمية«، 

اململكة  يف   Ofcom با�شم  املعروفة 

�شابق،  وقت  يف  قالت  املتحدة، 

الثالثاء، اإنها بداأت حتقيًقا يف ما قاله 

ما  ووجدت  �شنة،   55 البالغ  بري�ص 

ي�شّم�نه  ما  لعق�بات  خا�شًعا  قال 

»ق�اعد ال�شرر واجلرائم« بعد تلقيها 

ب�شاأن  �شك�ى  األف   41 من  اأكرث 

الثالثاء  حلقة  ميغان.  على  تعليقاته 

املا�شي من الربنامج الذي ُيذاع على 

قّدمه  ما  اآخر  كانت  مبا�شرة،  اله�اء 

غادر  وبعدها  ال�شهري،  الإعالمي 

مناق�شة  ب�شبب  غا�شًبا  ال�شت�دي� 

 Alex Beresford حمتدمة مع زميله

مقًدم ن�شرة الطق�ص.

رئيـــ�ش وزراء تايلنـــد يـــر�ش ال�شحافييـــن مبــادة مطهـــرة!

اأظهرت الكامريات التلفزي�نية يف تايلند رئي�ص ال�زراء، 

اجلرنال براي�ت ت�شان اأو ت�شا، وه� يحمل قنينة ملادة مطهرة 

وير�ص الكح�ل على ال�شحفيني خالل م�ؤمتر �شحفي.

الذي مت  ال�شحفي  امل�ؤمتر  بتعليق  ال�زراء  وقام رئي�ص 

ة وبداأ يف ر�ص  تنظيمه بالعا�شمة بانك�ك، ونزل من املن�شّ

املادة املطهرة على ال�شحفيني وه� يهّم مبغادرة القاعة، وفق 

»ي�روني�ز«.

ال�زراء  رئي�ص  به  قام  ما  اأن  ال�شحفي�ن  واأو�شح 

التايلندي جاء ردة فعل على �ش�ؤال اأحد ال�شحفيني بخ�ش��ص 

احتمال اإجراء تعديل وزاري يف البالد، اإذ رد براي�ت ت�شان 

ب�ش�ؤونهم اخلا�شة،  الهتمام  ال�شحفيني عليهم  باأن  ت�شا  اأو 

اأولئك  بر�ص  وقام  املطهر  قنينة  مم�شًكا  ة  املن�شّ من  ونزل 

تقدمي  دون  وغادر  الأول،  ال�شف  امل�ج�دين يف  ال�شحفيني 

ج�اب عن ال�ش�ؤال.

امل�شاد  باللقاح  للتطعيم  ال�طنية  احلملة  مع  بالتعاون 

يافطة  بتعليق  »الأيام«  �شحيفة  قامت  ك�رونا،  لفريو�ص 

ال�شيخ  ل�شارع  املحاذي  ال�شحيفة  مبنى  على  كبرية  ت�ع�ية 

ال�شحيفة  مبادرات  �شمن  وذلك  الرئي�ص،  �شلمان  بن  عي�شى 

املت�ا�شلة لدعم جه�د الت�شدي لفريو�ص ك�رونا »ك�فيد-19«

اإ�شارة  يف  وذلك  �شالمة«؛  »التطعيم  الب��شت  على  وُكتب 

اإىل اأهمية التطعيم يف مكافحة فريو�ص ك�رونا وت�فري املناعة 

املناعة  وت�فري  وم�شاعفاته،  الفريو�ص  من  لل�قاية  الالزمة 

املجتمعية الكافية ملنع انتقال الفريو�ص. وياأتي ذلك اإ�شهاًما من 

ال�شحيفة يف دعم جه�د الفريق الطبي ال�طني باأهمية مبادرة 

لفريو�ص  امل�شاد  التطعيم  لأخذ  للت�شجيل  البحريني  املجتمع 

ك�رونا؛ حفاًظا على �شحة و�شالمة اجلميع.

 »الأيام« تدعم احلملة الوطنية للتطعيم

ال�سحفي الربيطاين   ميغان ماركل 

»ال�شحة«: ت�شجيل 628 اإ�شابة جديدة 

بفريو�ش »كورونا« وتعايف 670 حالة

عددها  بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

16086 ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 628 حالة قائمة جديدة 

منها 252 حالة لعمالة وافدة، و364 حالة ملخالطني حلالت 

 670 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة  و12  قائمة، 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة 

.121776

حالة،   58 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

 ،101 العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

الإجمايل  العدد  اأن 6118 حالة و�شعها م�شتقر من  يف حني 

للحالت القائمة الذي بلغ 6176 حالة قائمة.

تبني  اأم�ص،  لي�م  التطعيم  حالت  بعدد  يتعلق  وفيما 

حالة  بلغ 2157  اأنه  ال�طني  للفريق  الر�شمي  الح�شاء  من 

ا. تطعيم. واأن جمم�ع من اأخذ التطعيم بلغ 206072 �شخ�شً

يتقّدم الزميل الدكت�ر عبداهلل املدين وال�شيدة عقيلته 

الطبي  للطاقم  التقدير والمتنان  ال�شكر وعظيم  بجزيل 

جان،  وقار  الربوفي�ش�ر  بقيادة  حمد،  امللك  مب�شت�شفى 

بالنجاح  تكللت  جراحية  عملية  اأم�ص  ي�م  اأجرى  الذي 

-وهلل احلمد واملّنة- لبنهما تيم�ر عبداهلل املدين.
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 البحرين ترحب بقرار مجلس النواب الليبي
منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

بق��رار  الخارجي��ة  وزارة  رحب��ت 
مجلس الن��واب الليب��ي منح الثقة 
لحكومة الوحدة الوطنية برئاس��ة 
دولة الس��يد عبدالحمي��د الدبيبه، 
معربة عن خالص التهاني لدولة 
ليبي��ا الش��قيقة حكوم��ة وش��عبًا 
التاريخية المهمة  بهذه الخط��وة 
التي م��ن ش��أنها تحقي��ق األمن 
ليبي��ا، مؤك��دة  ف��ي  واالس��تقرار 
تضامن مملك��ة البحرين مع دولة 
ليبي��ا الش��قيقة ودعمه��ا لكاف��ة 
الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل 
إلى ح��ل سياس��ي لألزم��ة الليبية 
تلبي��ة لتطلع��ات الش��عب الليبي 
واالس��تقرار  الس��لم  في  الش��قيق 

والتنمية.

»خفر السواحل«: رأس القرين 
محظورة حتى نهاية أبريل المقبل

أعلن��ت قي��ادة خف��ر الس��واحل أن 
المنطقة البحرية المعروفة باس��م 
رأس القرين والمحددة في الخريطة 
المرفق��ة منطقة محظ��ورة، وذلك 
ودع��ت   .2021 أبري��ل   30 حت��ى 
مرت��ادي البح��ر إل��ى أخ��ذ الحيطة 
والح��ذر وع��دم االقتراب م��ن هذه 

المنطقة، حفاظًا على سالمتهم.

خالل مشاركته في القمة العالمية للحكومات

 ناصر بن حمد: تمكين الشباب 
بصورة حقيقية وإدخالهم دائرة صنع القرار

شارك س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة المل��ك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
للحكومات  العالمي��ة  القم��ة  في 
والت��ي أقيمت عب��ر تقني��ة البث 
المباش��ر عن بع��د، والت��ي تقام 
تحت رعاية صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
العربية  اإلم��ارات  دول��ة  رئي��س 
المتح��دة رئي��س مجل��س الوزراء 
حاك��م دبي، حيث ش��ارك س��موه 
برفقة وزيرة الثقافة والشباب في 
دول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة 
ن��ورة الكعب��ي، حيث تس��تقطب 
القمة ق��ادة ومتحدثين عالميين 
الخبراء والمتخصصين  ونخبة من 
وع��ددا من مس��ؤولي المنظمات 
الدولية ورواد األعمال من مختلف 

أنحاء العالم.
وتحدث سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة في جلسة حملت عنوان 
»العقد القادم بقيادة الش��باب«، 
حيث قال سموه »مملكة البحرين 
وبتوجيه��ات من حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى أعطت 
الش��باب البحريني مساحة واسعة 
ومراك��ز قيادية ب��ارزة األمر الذي 
يؤك��د توجه البحرين نحو تمكين 
الش��باب بص��ورة حقيقي��ة مبنية 
عل��ى أرض الواقع، وهو األمر الذي 
ترجم��ه صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 

في تأكيد مكانة الشباب البحريني 
ضمن فريق البحري��ن وتمكينهم 

في مختلف المجاالت«.      
وأشار س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة »يمر العال��م في هذه 
الفترة بتحدي��ات كبيرة فرضتها 
جائح��ة كورون��ا وألق��ت بظاللها 
على العدي��د م��ن القطاعات في 
العالم واألهم من ذلك هو كيفية 
التحديات  االس��تفادة من دروس 
لتش��كل  الجائحة  التي فرضته��ا 
نقاط انطالقة نحو بناء مس��تقبل 

أفضل للعال��م وتطوير القطاعات 
المختلف��ة لتتواف��ق وتتالئم مع 
التحدي��ات التي ق��د تواجهها في 
المس��تقبل وتقديم استراتيجيات 
علمي��ة  أس��اليب  عل��ى  مبين��ة 

واضحة«.
وتابع س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة »إن المتتبع لمس��يرة 
أهمي��ة  تمام��ًا  جائح��ة كورون��ا 
الجهود الكبيرة التي بذلها الشباب 
ف��ي مختلف دول العال��م من أجل 
احتواء تحديات الجائحة وتبعاتها 

خاصة ف��ي ظل المتغي��رات التي 
طرأت على العدي��د من المجاالت 
الهامة التي يش��كل الشباب جزءًا 
أساس��يًا منها ومن بينها مجاالت 
االقتصاد والتعليم وريادة األعمال 

باإلضافة إلى القوى العاملة«.
وتابع س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة »على الش��باب أن يحدد 
في ه��ذه األي��ام المنطق��ة التي 
يق��ف عليها بع��د التداعيات التي 
فرضتها جائح��ة كورونا وال بد له 
أن يبدأ برس��م طريق المس��تقبل 

األولوي��ات  وتحدي��د  المش��رق 
يمثلون  الشباب  باعتبار  الشبابية 
عل��ى  وتق��ع  المس��تقبل  ق��ادة 
الجائحة  عاتقهم مفردات تخطي 
والعمل على إعادة ترتيب العالم 
وفق األولويات األهداف األساسية 
والبح��ث ع��ن الفرص وس��ط كل 
الصعبة  والظروف  التحديات  هذه 
والعمل على تنفيذ خطط وبرامج 
اس��تراتيجية واع��دة تس��اهم في 
تقوي��ة االقتصادي��ات العالمي��ة 
وابتكار مشروعات جديدة تتوافق 
مع الجائحة«. وأش��ار سمو الشيخ 
ناصر ب��ن حم��د آل خليفة »يجب 
متنوع��ة  منص��ات  خل��ق  علين��ا 
ومبتك��رة للتواص��ل مع الش��باب 

بطريق��ة أفضل من أج��ل صياغة 
القائ��م  المنش��ود  المس��تقبل 
على وضع الش��باب ف��ي المقدمة 
والقي��ادة باعتبار الش��باب األقدر 
عل��ى التغيير واألق��در على اإلنجاز 
والتحرك في سبيل بناء المستقبل 
والعمل على ضرورة دعم الشباب، 
وإدخاله��م في دائرة صن��ع القرار 
توصيف  عل��ى  األقدر  باعتباره��م 

المستقبل«.
وأك��د س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن 
حم��د آل خليف��ة »أن��ه ال ب��د من 
االس��تثمار في الش��باب بالصورة 
األمثل والوق��وف إلى جانبهم من 
قي��ادة بلدانهم، ودع��م ريادتهم 
وإبداعاته��م وتميزه��م، ألنه��م 
األساس��ية  الركي��زة  س��يكونون 
الداعم��ة للتط��ور وس��ط األفكار 
الت��ي يمتلكونه��ا والت��ي دائم��ًا 
ما تك��ون مبتك��رة ومتوافقة مع 

متطلبات العصر«.
وخالل مش��اركة سموه طرح سمو 
الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
العدي��د من األف��كار والرؤى حول 
تمكين الش��باب وأهمية ترس��يخ 
حب المعرفة واالستطالع واإلبداع 
ف��ي نفوس��هم إلحي��اء األمل في 
دور  عل��ى  والتأكي��د  المس��تقبل 
الش��باب في بن��اء األوطان بالعلم 
واالجته��اد واألف��كار الت��ي تقوم 
العالم إلى بناء منظومة متكاملة 
التي  المس��تدامة  التنمي��ة  م��ن 
تس��اهم في تطور العالم بش��كل 

أفضل.

رسم طريق المستقبل المشرق وتحديد األولويات الشبابية

خلق منصات مبتكرة للتواصل مع الشباب بطريقة أفضل

 النائب العام: تطبيق مقاصد قانون العدالة 
اإلصالحية لألطفال ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق

وجه النائب الع��ام د.علي البوعينين 
أعض��اء النياب��ة العامة إل��ى تطبيق 
مقاص��د قان��ون العدال��ة اإلصالحية 
أثن��اء  أحكام��ه  ومراع��اة  لألطف��ال 
التحقي��ق والمته��م فيها م��ن تزيد 
أعماره��م عل��ى 15 وحتى 18 س��نة، 
وذل��ك ف��ي ض��وء قان��ون العدال��ة 
وحمايته��م  لألطف��ال  اإلصالحي��ة 
من س��وء المعاملة والمقرر س��ريان 
أحكامه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره 

في 18 فبراير الماضي.
وس��يتم معاملتهم جنائيًا على هدٍي 
من أح��كام القان��ون الجدي��د والتي 
الفضل��ى  المصال��ح  فيه��ا  روعي��ت 
لألطف��ال ونظمت فيه��ا معاملتهم 
جنائيًا بش��كل متكامل بما يتناس��ب 
مع أوضاعهم الش��خصية والنفس��ية، 
اس��تلهامًا م��ن أحكام ه��ذا القانون 
وغاياته التي تهدف رعاية الطفل في 
كل األح��وال، وأن يكون ذلك بمراعاة 
الظ��روف الخاصة باألطف��ال في هذه 
المرحل��ة العمرية، ووفق��ًا لما يجيزه 
القانون المعمول به حاليًا وإلى حين 
بدء العم��ل بأحكام قان��ون العدالة 

اإلصالحية لألطفال. 
كما وجه أيضًا أعض��اء النيابة بإبداء 
طلب��ات صريحة عن��د تمثيلهم الحق 
الع��ام أمام القضاء ب��أن يطلبوا من 
ف��ي  االس��تهداء  المحكم��ة  عدال��ة 
قانون  بمقاصد  واألح��كام  اإلجراءات 
العدالة اإلصالحية الجديد في ش��أن 

هذه الفئة العمرية.
الطف��ل  مصال��ح  أن  إل��ى  وأش��ار 
رعايت��ه طالما  الفضل��ى ومتطلبات 

كانت وما زالت ف��ي مقدمة أولويات 
المش��رع البحريني وموضع اهتمامه، 
وق��د عمل��ت المملكة عل��ى تحديث 
قوانينه��ا ودع��م مؤسس��اتها إل��ى 
أقصى ح��د ممكن من أج��ل اإلحاطة 
التام��ة باحتياج��ات الطف��ل وتوفير 
األجواء الصحية والنفس��ية المناسبة 
لتنش��ئته، ولم يفت المشرع في هذا 
الش��أن تنظي��م المعامل��ة الجنائية 
وظروف��ه  يتناس��ب  بم��ا  للطف��ل 

الشخصية والعمرية.
وأص��درت المملك��ة مؤخ��رًا قان��ون 
لألطف��ال  اإلصالحي��ة  العدال��ة 
وحمايتهم من س��وء المعاملة، وهو 
بحق يعتب��ر تش��ريعًا جامعًا ألصول 
المعامل��ة الجنائي��ة للطف��ل الت��ي 
أقرتها الصكوك الدولية ذات الصلة، 
فض��اًل عن مواجه��ة ح��االت جنوحه 
بمعاملة مثلى وبإجراءات مناسبة له 
وفي الحدود الكافية إلرش��اده وإعادة 
تأهيله وإدماجه في محيطه األس��ري 

والمجتمعي من خالل أوامر قضائية 
القض��اء،  وإش��راف  رقاب��ة  وتح��ت 
مؤسس��ات  تنفيذه��ا  ف��ي  تس��هم 
المملك��ة المعني��ة بش��ؤون الطفل 
والطفول��ة وتلك المختص��ة بحماية 
حقوق اإلنس��ان وفي مقدمتها وحدة 
تضطل��ع  الت��ي  الخاص��ة  التحقي��ق 
بدور أس��اس في هذا المجال وتباشر 
مهامه��ا ف��ي تلقى ش��كاوى إس��اءة 
المعامل��ة وتحقيقه��ا وف��ق قواع��د 
بروتوكول إس��طنبول، وهو ما يؤكد 
في النهاية اكتم��ال منظومة حماية 
الطفل وضمان حقوقه عند معاملته 
جنائي��ًا. فيم��ا ذكر النائ��ب العام أن 
التوجيه��ات الت��ي أصدره��ا ألعضاء 
النياب��ة العام��ة ف��ي ش��أن قضاي��ا 
األطفال ممن تزيد أعمارهم على 15 
وحتى 18 سنة والمتداولة بالتحقيق؛ 
تهدف إلى تصرفات قضائية متفقة 
مع أحكام القان��ون الجديد. وأن إبداء 
الطلب بإعمال هذا أمام المحاكم هو 
مب��ادرة للوصول في حالة اإلدانة إلى 
أحكام تناس��ب هذه الفئ��ة العمرية 
أو النظر في ش��مول الحكم باستبدال 
عقوبات بديلة بتلك الس��البة للحرية 
وبحس��ب ما يق��دره القاض��ي، وذلك 
القان��ون  ب��روح  اس��تهداًء  جميع��ه 
الجديد والتماس��ًا لمقاصده وأهدافه 
بالنس��بة للطف��ل، وإل��ى حي��ن بدء 
العمل به فعليًا، مش��يرًا إلى أن هذه 
المعامل��ة تس��ري على م��ن ارتكب 
الجريمة وهو في السن سالفة البيان 
حت��ى وإن جاوزه��ا أثن��اء اإلج��راءات 

القضائية المتخذة ضده.

النائب العام 
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خالل زيارته للشركة العالمية للصرافة بفرع مطار البحرين

حميدان: تسريع توظيف المواطنين 
الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات

قام وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة 
للشركة العالمية للصرافة، فرع مطار 
البحرين الدول��ي، وااللتقاء بعدد من 
العاملي��ن  البحرينيي��ن  الموظفي��ن 
لديها. وقد قامت الش��ركة بالتعاون 
مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
مؤخرًا بتوظيف 20 بحرينيًا من الذين 
تم تأهيلهم لشغل عدد من الشواغر 
الوظيفية لدى الشركة خاصة في فرع 

مطار البحرين الدولي.
وأش��اد حميدان باهتمام الشركة في 
توظيف العمالة الوطنية، مش��يرًا إلى 
أن توجه الش��ركة بجع��ل الموظفين 
لديها في المطار من المواطنين تعد 
مبادرة متمي��زة لجعل واجهة المطار 
والمصرفية تظه��ر كفاءة  التجاري��ة 
وقدرة الموظ��ف البحريني في تقديم 
الخدم��ات ب��أداء متمي��ز واحترافي��ة 
مهني��ة عالي��ة بما يعكس إس��هامه 
في خدمة وتش��ريف بلده في مختلف 

مواقع العمل واإلنتاج.
كما أش��اد حميدان بالق��وى العاملة 
الوطنية بقطاع الصيرفة التي تشهد 
نموًا مضط��ردًا في البحري��ن، منوها 
بم��ا يتمتع به العمال��ة الوطنية من 
انضباط واخالص ف��ي العمل، معربًا 
ع��ن اعت��زازه بوجود ه��ذه الك��وادر 
الوطنية ف��ي مطار البحري��ن الدولي 
الذي يعد الواجهة الحضارية لمملكة 

البحرين.
وأك��د حمي��دان أن الوزارة س��تواصل 

توظي��ف  تس��ريع  ف��ي  جهوده��ا 
المواطني��ن الباحثي��ن ع��ن عمل في 
مختل��ف القطاع��ات اإلنتاجية خاصة 
القطاعات الجاذبة والواعدة في سوق 
العمل مع تقديم كافة الحوافز، منها 
التدريب، ودعم أجور العمالة الوطنية 

لتكون الخيار األفضل عند التوظيف.
الموظف��ون  أثن��ى  جانبه��م  م��ن 
عل��ى جه��ود وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعي��ة في إدماج المواطنين في 
القطاع الخ��اص، منوهين بما تحظى 

ب��ه العمال��ة الوطني��ة م��ن اهتمام 
وتقدير من قبل الحكومة.

وفي إط��ار تعزيز التع��اون بين وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية والشركة 
العالمي��ة للصراف��ة، ف��إن الش��ركة 
س��تقوم برفع ع��دد الوظائف إلى 52 
وظيفة خ��الل الفترة القادمة على أن 
تكون األولوية للبحرينيين، وذلك من 
خ��الل رفد ال��وزارة للش��ركة بالكوادر 
المدرب��ة لش��غل مختل��ف  الوطني��ة 

الوظائف اإلدارية والفنية لديها.

 ميرزا: الخبرات التنافسية العالمية إثراء 
لقطاع الطاقة المتجددة والسوق المحلية

المس��تدامة  الطاق��ة  هيئ��ة  رئي��س  اس��تعرض 
عبدالحس��ين ميرزا، خالل عقده اجتماع��ًا افتراضيًا 
 Crowley عن بعد مع وفد رفيع المستوى من شركة
Solutions Co األمريكي��ة والرائ��دة عالمي��ًا ف��ي 
مجال الخدمات اللوجس��تية والطاقة، أبرز المشاريع 
والف��رص االس��تثمارية والمب��ادرات ذات األولوية 
التي تعتزم الهيئ��ة العمل عليها لتحقيق األهداف 
الوطني��ة المعتم��دة للطاق��ة المتج��ددة وكفاءة 
الطاقة، وف��رص التعاون المش��ترك بي��ن الهيئة 
وش��ركة Crowley Solutions Co، بما يس��هم في 
تشجيع االس��تثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة 
في البحري��ن، وإلثراء قطاع الطاق��ة المتجددة في 
المملكة بالخبرات العالمي��ة، وبما يحقق المنفعة 
المتبادلة للطرفي��ن من أجل تعزيز مبادئ التنمية 
الش��املة. وخالل اللقاء، أش��اد ميرزا باإلس��هامات 
ف��ي   Crowley Solutions Co لش��ركة  الهام��ة 
المش��اريع العالمية الكبرى في مج��ال الطاقة حول 
العالم ورصيد الخبرات المكتسبة من خالل أكثر من 

53 س��نة في هذه المجاالت، مثمنًا اهتمام الشركة 
بالف��رص االس��تثمارية ف��ي البحري��ن وإمكانيات 
االس��تفادة من الخبرات التنافس��ية العالمية التي 
تمتلكها الش��ركة، خاصة أن الشركة قد أعلنت في 
يناير الماضي توس��عة أعمالها في مجاالت الطاقة 
المتجددة لتصبح مس��اهمًا بنس��بة أكثر في مجمل 
 Crowley الخدم��ات والمجاالت التي تعمل ش��ركة
Solutions Co على تقديمها بمستويات تنافسية 
ومعايي��ر عالمي��ة، مقدمًا عرضًا مرئي��ًا للوفد حول 
اإلنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة 
وكف��اءة الطاقة ف��ي البحرين، مس��لطًا الضوء على 

العالق��ات التجارية التاريخية الت��ي تربط البحرين 
اله��ام  وال��دور  األمريكي��ة،  المتح��دة  والوالي��ات 
للشراكات مع كبرى الشركات األمريكية في اإلسهام 

في تعزيز هذه العالقات الوطيدة.
 وفي هذا السياق، أشاد الوفد بالشوط الذي قطعته 
هيئة الطاقة المس��تدامة برئاس��ة ميرزا للنهوض 
بقطاع الطاقة المس��تدامة، معربين عن تطلعهم 
لدع��م جهود الهيئة والعمل عل��ى تحقيق األهداف 
الموضوعة والمرجوة من الخط��ة الوطنية للطاقة 
المتج��ددة ومبادراته��ا، مقدمين خالص ش��كرهم 

وتقديرهم لميرزا على هذا اللقاء المثمر.

العميد حمود سعد يترأس وفد 
»الداخلية« بمؤتمر المسؤولين 

عن حقوق اإلنسان بتونس
المس��اعد  الوكي��ل  ت��رأس 
للش��ؤون القانوني��ة العميد 
حم��ود س��عد حم��ود، وف��د 
المش��ارك  الداخلي��ة  وزارة 
الس��ادس  المؤتم��ر  ف��ي 
حق��وق  ع��ن  للمس��ؤولين 
اإلنس��ان في وزارات الداخلية 
بال��دول العربية، والذي عقد 
عبر تقني��ة االتصال المرئي، 
م��ن مق��ر األمان��ة العام��ة 
لمجلس وزراء الداخلية العرب 

بجمهورية تونس.
ف��ي  المش��اركون  وع��رب 

المؤتمر عن ش��كرهم لوزارة الداخلية بالبحري��ن على مبادرتها 
بتصمي��م الموقع اإللكتروني الخاص باألجه��زة المعنية بحقوق 
اإلنس��ان ف��ي وزارات الداخلية بالدول العربي��ة، مثمنين الجهود 
الت��ي ق��ام بها الفري��ق الفني في ه��ذا المج��ال والموافقة على 

التصميم وإطالقه بالسرعة الممكنة.
وتضمن ج��دول األعمال، االط��الع على نتائ��ج تطبيق توصيات 
المؤتمر الس��ابق وبح��ث موضوع حماية الضحايا والش��هود في 
قضاي��ا انتهاكات حقوق اإلنس��ان، واس��تعراض تج��ارب وزارات 
الداخلية في مجال حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى عرض الدراسات 

المعدة بشأن الموضوعات المطروحة للبحث.

العميد حمود سعد

95٪ من الطاقم الطبي واإلداري 
بـ»حمد الجامعي« تلقوا اللقاح

أك��د قائد مستش��فى الملك 
الل��واء طبيب  الجامعي  حمد 
الش��يخ س��لمان ب��ن عطية 
اهلل آل خليف��ة الخطوة التي 
اتخذته��ا إدارة المستش��فى 
الوطني��ة  الجه��ود  لتعزي��ز 
المس��تمرة للحد من انتشار 
تم  فق��د  في��روس كورون��ا، 
تطعي��م 95% م��ن الطاق��م 
الطبي واإلداري بالمستشفى 
اللقاح��ات  طري��ق  ع��ن 
والمعتم��دة من  المتوف��رة 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل 

المهن والخدمات الصحية مما يسهم في حماية وحفظ وسالمة 
المريض والطبيب والعاملين بالمستشفى. 

وأك��د أن إدارة مستش��فى الملك حم��د الجامعي مس��تمرة في 
تكثي��ف الجه��ود والتدابي��ر الوقائي��ة الحت��واء جائح��ة كورونا 

)كوفيد�19(، فقد تم تسهيل عملية التطعيم وأخذ اللقاح 
الموظفي��ن  عي��ادة  ف��ي  وتوفي��ره  بالمستش��فى  للعاملي��ن 
بالمستش��فى، باإلضاف��ة إلى مرك��ز التطعيم في المستش��فى 
لتوفي��ر اللقاحات المعتمدة وذلك اس��تكماال للجهود المبذولة 
لتوفي��ر التطعيم بمختلف المراكز الطبي��ة في البحرين وتعزيزا 

لإلجراءات االحترازية ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين.
ودعا الش��يخ سلمان بن عطية اهلل، جميع المواطنين والمقيمين 
ممن هم فوق ال�18 عامًا التسجيل ألخذ اللقاح المضاد لفيروس 
كورون��ا )كوفيد�19( فهو يؤكد وع��ي المجتمع البحريني ويدعم 
الجه��ود الرامية للفري��ق الطبي للتصدي للفي��روس والحد من 
انتش��اره. فهي مس��ؤولية وطنية وش��راكة مجتمعي��ة ومهمة 
إنس��انية لمواجهة الفيروس، مؤكدا مواصل��ة االلتزام من أجل 

البحرين بهدف الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة

اجتمع وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد 
الزياني، أمس مع وزير شؤون حقوق اإلنسان بوزارة 
الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة اللورد طارق 
أحم��د، وذلك عب��ر االتصال اإللكترون��ي المرئي، 
بمشاركة مساعد وزير الخارجية عبداهلل بن فيصل 
بن جبر الدوس��ري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولية الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، 
ومديرة إدارة الشؤون األوروبية واالتحاد األوروبي 
الس��فيرة الشيخة عائش��ة بنت أحمد بن صقر آل 
خليف��ة، وس��فير المملكة المتحدة ل��دى البحرين 
رودي دراموند، والس��فير محمد راش��د السويدي، 

من قطاع حقوق اإلنسان.
وأك��د الجانب��ان على عم��ق العالق��ات التاريخية 
المتمي��زة الت��ي تجم��ع بي��ن مملك��ة البحري��ن 
والمملكة المتحدة وما تتسم به من متانة وقوة 
في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها 
ف��ي مختل��ف المج��االت وخاصة في مج��ال حقوق 
اإلنس��ان، معربي��ن ع��ن اعتزازهم��ا وتقديرهما 
لم��ا وصلت إلي��ه العالقات الثنائي��ة بين البلدين 
الصديقين من تقدم ونماء، مستعرضين الجهود 
المبذولة من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا 

)كوفي��د19( وتوفي��ر اللقاحات. وتط��رق الجانبان 
لجه��ود البحرين في تعزيز مجال حقوق اإلنس��ان 
وم��ن بينها تنظي��م وزارة الخارجية لمجموعة من 
ورش العم��ل المعني��ة بإع��داد الخط��ة الوطنية 
لحق��وق اإلنس��ان ف��ي البحري��ن، وإص��دار قانون 
العدال��ة اإلصالحي��ة لألطف��ال وحمايته��م م��ن 
س��وء المعامل��ة، باإلضاف��ة إلى حف��اظ البحرين 
عل��ى موقعها ضم��ن الفئة األول��ى بتقرير وزارة 

الخارجي��ة األمريكية المعني بتصني��ف الدول في 
مجال مكافح��ة االتجار باألش��خاص للعام الثالث 
على التوالي، منوهين بالدور المحوري الذي تقوم 
ب��ه المملكة م��ن أجل تعزي��ز األمن واالس��تقرار 
في المنطقة، وتوقي��ع البحرين على إعالن مبادئ 

إبراهيم مع دولة إسرائيل.
كما ج��رى خالل االجتم��اع، اس��تعراض عدد من 

القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 وزير الخارجية: عالقات تاريخية متميزة 
تجمع البحرين والمملكة المتحدة

وكيلة الخارجية تشيد بجهود 
المعهد الدولي للدراسات

اجتمعت وكيلة وزارة الخارجية د. الش��يخة رنا بنت عيسى بن 
دعي��ج آل خليفة، بمق��ر وزارة الخارجية، م��ع المدير التنفيذي 
للمعهد الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية في الشرق األوسط 

السير توم بيكيت.
وأش��ادت وكيلة وزارة الخارجية بجهوده في النهوض واالرتقاء 
ب��دور المعهد الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية في الش��رق 
األوس��ط وما وصل إليه من مستوى متقدم ومتميز في مجال 
إجراء الدراس��ات واألبح��اث وتنظيم المؤتم��رات التي تتناول 
القضاي��ا اإلقليمي��ة المهم��ة والدولية والت��ي ترتبط بأمن 
واس��تقرار المنطقة وته��دف لتعزيز فرص االزده��ار والرخاء 
لشعوبها ودولها. وأعربت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليف��ة عن تقديره��ا للتعاون القائم والمثم��ر بين وزارة 
الخارجية والمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في الشرق 
األوس��ط والذي يخدم تحقيق األهداف المشتركة، منوهة بما 
حققه مؤتمر ح��وار المنامة ٢٠٢٠ من نتائ��ج إيجابية طيبة 
وما لقيه من إش��ادة وأصداء واس��عة على مس��توى المنطقة 
والعالم، متمنية للس��ير ت��وم بيكيت وجمي��ع القائمين على 

المعهد دوام التوفيق والنجاح.
م��ن جهته، أعرب الس��ير ت��وم بيكيت ع��ن اعت��زازه بلقاء د. 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليف��ة، مؤكدًا حرص 
المعهد الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية في الشرق األوسط 
على تطوير مختلف س��بل التعاون مع وزارة الخارجية إلى آفاق 

أوسع، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من الرقي والرخاء.
وجرى خالل االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا 
محل االهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر والتشاور حول 

مؤتمر حوار المنامة المقبل.

 »حوكمة تقنية المعلومات« تبحث مشروع
 تطوير االستراتيجية الوطنية لالقتصاد الرقمي

المعلوم��ات  تقني��ة  حوكم��ة  لجن��ة  عق��دت 
واالتص��االت اجتماعها ال�42، برئاس��ة رئيس 
اللجن��ة والرئيس التنفي��ذي لهيئة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محمد القائ��د، لبحث 
مشروع تطوير االستراتيجية الوطنية لالقتصاد 
الرقمي ومش��روع المنصة الموح��دة للبيانات 
والس��تعراض أبرز طلبات الشراء االستراتيجية 
المقدم��ة من قب��ل الجهات الحكومي��ة، والتي 
بلغ��ت تكلفته��ا التقديرية حوال��ي 6 ماليين 

دينار. 
واس��تعرض الرئيس واألعضاء، ف��ي االجتماع 
الذي عق��د عبر تقني��ة االتصال المرئ��ي، أبرز 
الموضوع��ات المدرج��ة على ج��دول األعمال، 
إذ بحثت اللجنة مش��روع تطوير االس��تراتيجية 
الوطنية لالقتصاد الرقم��ي بهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكتروني��ة والذي يهدف إلى وضع 
خطة وطنية شاملة لتلبية احتياجات االقتصاد 
الرقم��ي ف��ي البحري��ن بمختل��ف القطاع��ات 

وتوظيف التقنيات الناش��ئة والمتطورة وتعزيز 
اس��تخدامها مثل تقنيات ال��ذكاء االصطناعي، 
بما يدعم توجهات القيادة الرشيدة، ويتماشى 
م��ع الرؤي��ة االقتصادي��ة لمملك��ة البحري��ن 
2030، وجهود المملكة الرامية إلى اس��تخدام 
تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت لتحقيق 
أه��داف التنمي��ة المس��تدامة. وأطلع��ت على 
مش��روع المنص��ة الموح��دة للبيانات ب��وزارة 
المش��اريع  إح��دى  والتعلي��م، وه��ي  التربي��ة 
الهام��ة المنبثقة من مب��ادرات تطوير الهيكل 
المؤسس��ي للوزارة، حيث يهدف المش��روع إلى 
تطوي��ر منص��ة موح��دة تجمع كاف��ة البيانات 
والمعلومات الهامة بالوزارة وتوفيرها بصورة 
آني��ة ومحدث��ة بم��ا يدع��م تحس��ين خدمات 
وإجراءات الوزارة وتسريعها وبما يلبي متطلبات 

الجهات الحكومية ذات العالقة وصناع القرار. 
وم��ن المق��رر أن يت��م تنفي��ذ هذا المش��روع 
بالش��راكة م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكومة 

 »DATA Lake« اإللكتروني��ة ضم��ن مش��روع
وال��ذي يعتمد عل��ى التقني��ات المتقدمة مثل 
ال��ذكاء االصطناع��ي لعرض وتحلي��ل البيانات 

والبحث فيها.
واستعرضت اللجنة، مشروع تطوير نظام إدارة 
معلومات المختبرات بوزارة األش��غال وشؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمران��ي، والذي يهدف 
إل��ى توفير نظام متخصص في إدارة معلومات 
مختبرات المواد بالوزارة مما يتيح رفع الكفاءة 
ف��ي إدارة وتحدي��ث تل��ك البيانات وتس��هيل 
إعادة استخدامها واالستفادة منها.كما بحثت 
بعض طلبات الش��راء المتعلقة بتوفير خدمات 
الدع��م والصيانة لألنظم��ة الحكومية الهامة، 
واختتمت االجتماع باالطالع على ما تم تنفيذه 
من القرارات التي اعتمدتها خالل اجتماعاتها 
السابقة، وبالتأكيد على الدور الفاعل والمتميز 
الذي يق��وم به األعضاء من أج��ل دعم وتنفيذ 

قرارات اللجنة.
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»الخارجية«: مذكرة احتجاج لقطر حول 
بث »الجزيرة« معلومات كاذبة عن البحرين

أك��دت وزارة الخارجية أنها وجهت ل��وزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج 
أعربت فيها عن اس��تنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من 
بث برنامج تلفزيوني بعنوان »خارج النص« يوم األحد 7 مارس، لما احتوى 
عليه م��ن معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، س��اقها ع��دد من المحرضين 
المأجوري��ن الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية أنهم يتلقون 
أوامره��م من جهات خارجية معادية لمملك��ة البحرين ولدول المجلس وال 
تريد لنا الخير واألمن واالس��تقرار. واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج 

التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العال.
كم��ا أعربت عن اس��تياء مملك��ة البحرين وش��عبها الكريم م��ن المعاملة 
الس��يئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم 
م��ن قبل قوات خفر الس��واحل القطرية، في أثناء ممارس��تهم مهنة الصيد 

التي توارثوها عن األجداد واآلباء على مر الس��نين، وهي معاملة ال إنسانية 
تتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان التي نظمتها وأكدتها العهود والمواثيق 

والقوانين الدولية، وتهدد مصدر رزق الصيادين البحرينيين.
وأك��دت »الخارجية« أنها تعتبر ه��ذه المواقف واإلج��راءات التي تقوم بها 
دولة قطر تجاه البحرين مواقف غير مقبولة؛ ألنها تتناقض مع مبادئ حسن 
الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العال من مبادئ وأحكام والتزامات 

واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان.
وأعرب��ت عن تطلعها إلى أن تش��هد م��ن دولة قطر مواق��ف أكثر إيجابية، 
وسياس��ات بناءة تس��اعد على بدء المباحث��ات الثنائية لمعالج��ة القضايا 
العالق��ة للمضي في تحس��ين العالقات بين البلدين، حفاظًا على تماس��ك 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أهدافه السامية.

كمال وخلف يتفقدان أعمال تنفيذ المشروع في المحرق

 إنجاز 58٪ من مبنى »المواصالت« 
والتسليم النصف الثاني العام الجاري

كش��ف وزير األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف ووزير المواصالت واالتصاالت 
كمال أحمد، أن نس��بة اإلنجاز في مش��روع المبنى 
الرئيس لوزارة المواص��الت واالتصاالت بمحافظة 
المحرق بلغت 58%، مش��يرين إلى أنه من المتوقع 
تس��ليم مبنى الوزارة في النص��ف الثاني من العام 
الحال��ي. جاء ذل��ك خ��الل قيامها بجول��ة تفقدية 
لموقع المش��روع لالطالع على آخر مستجدات سير 
أعم��ال تنفيذ المش��روع، يرافقه��م كل من وكيل 
ش��ؤون األشغال بوزارة األش��غال وشؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي حم��د الخي��اط، والوكي��ل 
المساعد لمشاريع البناء والصيانة بشؤون األشغال 
الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، والوكيل المساعد 
للموارد والمعلومات بوزارة المواصالت واالتصاالت 
عارف المنصوري، وعدد من المهندسين والمعنيين 

من الجانبيين ومن المقاول الرئيس للمشروع.
وخالل زيارتهما تم اس��تعراض تط��ورات األعمال 
اإلنش��ائية والتش��طيبية للمبنى من أعمال مدنية 
وتوصي��الت كهروميكانيكي��ة في مختل��ف طوابق 
المبنى، وأعم��ال تركيب الهيكل للواجهة الخارجية 

الزجاجية للمبنى، كما ش��ارفت أعمال إنشاء محطة 
الكهرب��اء الفرعية الخاصة بالمبن��ى على االنتهاء، 
وم��ن المتوقع تس��ليم مبن��ى الوزارة ف��ي النصف 

الثاني من هذا العام.
وأكد وزي��ر المواص��الت واالتصاالت خ��الل الزيارة 
عل��ى ضرورة االلت��زام بالبرنامج الزمن��ي المعتمد 
لتنفيذ المشروع لما لهذا المبنى من أهمية والذي 
مزج ذلك كله ف��ي تصميم معماري متميز يعكس 
طبيع��ة عم��ل وزارة المواص��الت واالتصاالت حيث 
س��يضم المبنى معظ��م إدارات وتخصصات الوزارة 
المختلفة ف��ي مقر واحد بتصمي��م معماري مميز 
سيساهم في حس المسؤولية لدى منتسبي الوزارة 
لرفع مس��توي اإلنتاجي��ة والكف��اءة وتعزيز قنوات 
التواصل والتنسيق وانسيابية العمل باإلضافة إلى 
س��هولة إنجاز المهام المنوط بال��وزارة والخدمات 
المقدم��ة للمراجعي��ن، مضيفًا أن هذا المش��روع 
سيس��هم في خفض النفقات والتكلفة التشغيلية 
للمراف��ق بم��ا يحق��ق التوظي��ف األمث��ل للموارد 
الحكومية بشكل مستدام ويعكس التطور والتقدم 
الحض��اري والعمراني ال��ذي وصلت إلي��ه مملكتنا 

الغالية.
م��ن جانبه، قال وزير األش��غال: »يأت��ي تنفيذ هذا 
المشروع في إطار االهتمام المستمر بالمشروعات 
الخدمي��ة المتنوع��ة والت��ي تقوم وزارة األش��غال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتصميمها 
واإلش��راف على تنفيذها لصال��ح الجهات والوزارات 
المختلف��ة بالمملكة، ويعد مش��روع مبن��ى وزارة 
المواص��الت واالتص��االت الرئيس من المش��اريع 
المهمة التي تحرص شؤون األشغال على تنفيذها، 
وذل��ك ألهمي��ة المبنى خاص��ًة وأن الموقع الجديد 
للوزارة يق��ع بالقرب من مطار البحرين الدولي هذا 
الصرح الحيوي الذي يش��كل الواجهة األولى لزائري 
مملك��ة البحري��ن، وال��وزارة حريص��ة عل��ى تنفيذ 

المشروع وتسليمه في الموعد المحدد له«.
وف��ي خت��ام جولتهما، أعرب وزي��ر المواصالت عن 
عميق شكره وتقديره لوزير األشغال وكافة اإلدارات 
المعني��ة بالوزارتي��ن على التعاون والتنس��يق في 
هذا المشروع الهام الذي سيشكل واجهة معمارية 
عصرية ورؤية حديث��ة وانطباع حضاري لدى زائري 

البحرين.

 »خارجية النواب«: استمرار »الجزيرة« في بث 
سمومها والتدخل بشؤون البحرين انتهاك صارخ

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
الوطن��ي، محمد  والدف��اع واألمن 
قن��اة  اس��تمرار  أن  البوعيني��ن، 
الجزي��رة وفق أس��لوب ممنهج في 
اس��تهداف مملكة البحرين عبر ما 
تواصل بثه م��ن تقارير مغلوطة؛ 
تمثل تدخاًل مباش��رًا في الشؤون 
الداخلية للبحرين وسيادتها، األمر 
الذي يس��هم في زعزعة اس��تقرار 
وأم��ن المنطق��ة، وال يتس��ق م��ع 
متطلب��ات التواف��ق الخليج��ي وال 
يراع��ي المصلح��ة العلي��ا ل��دول 

مجلس التعاون الخليجي.
 وأض��اف أن النه��ج اإلعالمي التي 
تس��ير عليه الجزيرة في تعاطيها 
م��ع الملف��ات الداخلي��ة للمملكة 
يس��تدعي اتخ��اذ إج��راءات ج��ادة 
القطري��ة، حرصًا  الحكوم��ة  م��ن 
على تنفيذ بن��ود بيان العال، الذي 

التزمت به��ا البحرين من��ذ اليوم 
األول، من خالل اإلسراع في معالجة 
القضايا العالقة بين البلدين، بما 
وإيجابية  يضمن عالقات س��ليمة 
بينهما بهدف إعادة توحيد البيت 

الخليج��ي والحف��اظ عل��ى اللحمة 
الخليجي��ة، ف��ي حي��ن أن قطر لم 
تتخ��ذ أية إجراءات واضحة بش��أن 
تفعي��ل بن��ود بي��ان الع��ال، فيما 
يتعلق بمطالبات مملكة البحرين 
أو لمحاس��بة القناة عل��ى ما تبثه 
من أكاذي��ب في الش��أن الداخلي 

البحريني.
 وبي��ن أن البحري��ن مازالت تبدي 
حس��ن النية م��ن خ��الل الدعوات 
الت��ي وجهته��ا إل��ى قط��ر، وكان 
آخرها الرسالة البحرينية الرسمية 
والتي حملها وكيل وزارة الخارجية 
ومجل��س  اإلقليمي��ة  للش��ؤون 
البحرين وتس��لمها  التعاون ف��ي 
وزي��ر الدول��ة للش��ؤون الخارجية 
القط��ري، به��دف تجدي��د الدعوة 
إلرسال وفد رسمي لبدء المباحثات 
بش��أن  البلدي��ن  بي��ن  الثنائي��ة 

القضاي��ا والموضوع��ات المعلقة 
بي��ن الجانبي��ن، تنفي��ًذا لما نص 
عليه بيان العال الصادر عن الدورة 
الحادية واألربعين للمجلس األعلى 
لمجلس التع��اون التي عقدت في 
محافظة الع��ال بالمملكة العربية 

السعودية.
وأكد أن الحوار الدبلوماس��ي وفتح 
والحل  المباش��رة  التواصل  قنوات 
ال��ودي هو أج��دى الس��بل لحلحلة 
لبنود  تنفي��ذا  العالقة،  الملف��ات 
بيان العال وتوحيدا للبيت الخليجي 
ف��ي ظل األوض��اع الراهن��ة والتي 
تتطل��ب وح��دة الص��ف، وتحم��ل 
المسؤولية الخليجية التاريخية في 
هذا الوقت بال��ذات، والتي بادرت 
البحري��ن من��ذ الي��وم األول بع��د 
اجتماع العال لتحقيقها على أرض 

الواقع.

محمد البوعينين

العامر: مذكرة االحتجاج 
لقطر تؤكد حفاظ البحرين 

على حسن الجوار
قال النائ��ب أحمد العامر 
االحتج��اج  مذك��رة  إن 
الت��ي تقدمت به��ا وزارة 
إل��ى  البحري��ن  خارجي��ة 
دول��ة قطر تعك��س أحد 
الدبلوماس��ية  الحل��ول 
الت��ي تعب��ر ع��ن م��دى 
رغب��ة مملك��ة البحري��ن 
الصادقة في الحفاظ على 
مبادئ حس��ن الجوار مما 
يستدعي تجاوبًا من قطر 
وض��رورة وقف تج��اوزات 
الجزيرة وم��ا تبثه  قن��اة 

من سموم من خالل استضافة داعمي اإلرهاب والممولين 
من الخارج.

وش��دد على وقوف مجلس النواب مع كل ما تتخذه البحرين 
من إج��راءات لوق��ف الحم��الت اإلعالمي��ة المعادية ألمن 
واس��تقرار المملك��ة والتي تع��د مرفوضة ش��عبيًا، إذ عبر 
أبناء البحرين عن امتعاضهم الشديد لألكاذيب واالدعاءات 
التي ال تتوافق مع حقيق��ة ما تحققه البحرين من إنجازات 

حضارية وحقوقية.

أحمد العامر

 البناي: »الجزيرة« تنتهج سياسة 
الكذب الرخيص تجاه البحرين

النوعي��ة  اللجن��ة  رئي��س  اس��تنكر 
الدائمة لحقوق اإلنسان عضو لجنة 
واألمن  والدفاع  الخارجية  الش��ؤون 
الوطني بالمجلس عم��ار البناي، ما 
تتعرض ل��ه مملك��ة البحرين من 
هجمات إعالمية رخيصة تس��تهدف 
أمن واستقرار البحرين من قبل قناة 
الجزيرة المملوك��ة للنظام القطري 
الك��ذب  سياس��ة  انتهج��ت  الت��ي 
واالفت��راء واستس��قاء المعلوم��ات 
المغلوط��ة وبث مطام��ع األجندات 
الخارجية التي تقوم بها على ش��ق 

الكراهي��ة  الخليج��ي وب��ث  الص��ف 
والعنصرية بين أفراد المجتمع مما 

يهدف إلى تقويض األمن الداخلي.
وأك��د أن وع��ي مكون��ات وأطي��اف 
م��ن  أكب��ر  البحرين��ي  المجتم��ع 
المهات��رات واللغط الذي ترس��مه 
قناة الجزي��رة وأن جميع محاوالتها 
تب��وء بالفش��ل وتجه��ض قب��ل أن 
تبث سمومها الموبوءة وافتراءاتها 
المزعومة إيمان��ا منا بقوله تعالى 

)وال يحيق المكر السيء إال بأهله(.
وأضاف أن البحرين تقف صفًا واحدًا 

وراء قيادتها مقدمة الوالء والس��مع 
والطاع��ة أبدًا م��ا حيين��ا، فمملكة 
البحري��ن عصية عل��ى كل المطامع 
وليس��ت بلقمة س��ائغة للفبركات 
والمؤامرات اإلجرامية التي تحيكها 
قناة الجزيرة واألبواق الش��اذة التي 
تعمل على بث الفرق��ة والطائفية 
بين أفراد الش��عب وتحاول جاهدة 
اآلم��ن  المجتم��ع  نس��يج  تدمي��ر 
والمتآل��ف والواع��ي والذي يش��هد 
ل��ه منذ الق��دم بموط��ن التعايش 

عمار البنايوالسالم.

زينل: حشائش بحيرة اللوزي 
تمنع وصول المبيدات

أحمد خالد  «

رئي��س  نائ��ب  أك��د 
البل��دي  المجل��س 
زينل  ياس��ين  الشمالي 
أن الحشائش المنتشرة 
الل��وزي  بحي��رة  ف��ي 
تمنع وص��ول المبيدات 
ليرقات البحي��رة، مبينًا 
أنه تم تنظيف مصارف 
ومواق��ع تجم��ع المياه 
والمستنقعات  اآلس��نة 
بالبحي��رة  المحيط��ة 

باإلضافة إلى إزالة الحش��ائش واألح��راش الموجودة 
فيها، مبينًا أنه يعمل على إيجاد إمكانية لردم الجداول 

الموجودة في البحيرة إلنهاء مشكلة الحشرات. 
وق��ال: إن »وزارة الصحة قامت برش المكان أكثر من 
مرة، ولكن المشكلة بالحشائش واألحراش الموجودة 
بأط��راف البحيرة وبالجداول، فه��ي التي تمنع وصول 
المبي��دات إلى اليرقات والحش��رات«، مش��يرًا إلى أنه 
يقوم بمتابعة الموضوع ويتلقى شكاوى المواطنين.

يذكر أنه انتش��ر أم����س مقطع فيديو مت��داول على 
موق��ع التواص��ل االجتماعي »اإلنس��تغرام« لمواطن 
يبين فيه حجم انتش��ار الحشرات بالمنطقة المحيطة 

بالبحيرة.

 ياسين زينل

»االتحاد الحر« يستنكر 
بث قناة الجزيرة فيلمًا 

تلفزيونيًا مسيئًا عن البحرين
االتحاد  رئيس  اس��تنكر 
عم��ال  لنقاب��ات  الح��ر 
محمد  يعقوب  البحرين 
الجزيرة  قناة  نشرته  ما 
القطري��ة مؤخ��رًا م��ن 
كاذبة  ومزاعم  ادعاءات 
ح��ول حق��وق اإلنس��ان 
ف��ي البحري��ن، مؤك��دًا 
أن حق��وق اإلنس��ان في 
المملكة شهدت تقدمًا 
غي��ر مس��بوق ف��ي ظل 
اإلصالح��ي  المش��روع 
المفدى  المل��ك  لجاللة 

ف��ي مختل��ف المج��االت وذل��ك م��ن خالل تش��ريعات 
ومب��ادرات تحف��ظ الحق��وق وتصون المكتس��بات غير 

المسبوقة.
وأع��رب عن تندي��ده واس��تنكاره الش��ديدين بث قناة 
الجزي��رة القطرية فيلم��ًا تلفزيونيًا مس��يئًا للمملكة، 
مؤكدًا أن استمرار قطر في استهداف البحرين مرفوض 
بشدة وال يقبل به بحريني أو خليجي، وما يحدث ال يخدم 
الصالح العام لدول مجلس التعاون الخليجي وتتعارض 

مع اتفاقية العال التي استبشر بها الجميع خيرًا.
ودع��ا قن��اة الجزي��رة إلى تس��ليط الضوء عل��ى حقوق 
اإلنس��ان ف��ي قط��ر وبخاصة م��ا يعاني��ه العمال من 
صعوبات وتحديات ووفيات عديدة في معس��كرات بناء 
المنش��آت الرياضية لبطولة كأس العالم التي ستقام 
ف��ي قطر وهو ما أكدت��ه العديد م��ن التقارير الدولية 
ووثقتها منظمة العمل الدولي��ة واالتحادات العمالية 
العربي��ة والدولية وذلك بداًل من نش��ر إدعاءات كاذبة 
ومحاولة تش��ويه ص��ورة البحرين الحقوقي��ة بطريقة 
تفتقد للمهنية وتقف وراءها خصومات يعلمها الجميع.

وأك��د أن الش��عب البحرين��ي وبخاصة جم��وع العمال 
يلتفون حول القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء ويدعمون 

جميع قراراتهم وتوجيهاتهم.
ودعا رئيس االتحاد الحر الش��عب البحريني الكريم إلى 
مزيد من التمسك بالوحدة الوطنية ودحض الشائعات 
المغرضة لقن��اة الجزيرة والتمس��ك بالوحدة الوطنية 

التي تتسم بها مملكة البحرين.

يعقوب يوسف



ال إلغاء لحديقة بزة.. »بلدية المحرق«: 

اقتصار طلبات تراخيص البناء على »التخطيط العمراني«
سماهر سيف اليزل  «

وافقت بلدية المحرق على أن يتم عرض طلبات تراخيص 
البناء بطلب��ات ذات الطبيعة الخاصة »sp«، ومناطق غير 
المصنفة و المرافق العام��ة »PS« والمناطق والعقارات 
غي��ر المصنف��ة فقط عل��ى هيئ��ة التخطي��ط والتطوير 
العمراني، تسهياًل وتسريعًا للتراخيص المطلوبة بسبب 
أن جميع الردود الواردة تختصر على »االلتزام باشتراطات 
المنطقة«، وأن جميع تلك االشتراطات واضحة ومعروفة 
لدى األجهزة التنفيذية بجميع البلديات وأمانة العاصمة. 
إلى ذلك أكد مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم 
الجودر رفض طلب إلغ��اء ملعب حديقة بزة بمجمع 212 
بالمحرق، والذي تقدم ب��ه رئيس مجلس المحرق البلدي 
غازي المرباطي بس��بب ورود شكاوى من المقيمين فمن 

إزعاج مرتادي الملعب، خاصة وأنه قريب جدًا من البيوت 
في منطقة س��كنية مكتظة. وأوضح الجودر أن تم التقدم 
بطل��ب إلعادة تأهيل س��ياج الملعب وتركيب س��ياج غير 
قاب��ل للتخري��ب ضمن ميزاني��ة 2020، إال أنه تم رفضه 
بس��بب عدم تواف��ر الميزانية وإلغاء الطلب��ات المتعلقة 
بصيان��ة الحدائق. واقت��رح الجودر نظ��رًا الرتفاع تكلفة 
إنش��اء الملعب، إبق��اء الملعب على ما ه��و عليه و إعادة 
تقدي��م الطلب وتركيب الس��ياج المقت��رح باإلضافة إلى 
تركيب شبك أخضر على السياج لحجب جزء من الضوضاء 
واإلزع��اج وذلك ضم��ن ميزاني��ة 2021-2022 إلى حين 
التأكد من فعالية الس��ياج الجديد وذلك للسماح باللعب 
ف��ي أوقات مح��ددة وتنظي��م أوقات فتح الملعب حس��ب 
طلب األهالي وزيادة دوريات الحراس��ة في الحديقة للحد 

من الشكاوى. إبراهيم الجودر

 »األشغال«: مشروع 
ممشى بعراد قيد الدراسة

سماهر سيف اليزل  «

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف أن العقار المطلوب والمقترح لتنفيذ مشروع إنشاء ممشى 
على ش��ارع رق��م 46 بمجمع 245 بمنطقة عراد هو حرم ش��ارع 
يحتوي على العديد م��ن التمديدات الخدمية كالكهرباء والماء 
والصرف الصحي، وبناء على ذلك فقد تم عمل دراس��ة تحليليه 
للموق��ع وعم��ل تصمي��م مبدئي للممش��ى وإرس��اله للجهات 
الخدمي��ة وذلك ألخذ موافقات الجه��ات ذات الصلة موضحًا أن 

الطلب ما زال قيد الدراسة.

افتتاح مطعم في مشروع الليوان بالهملة

»عقارات السيف« تبرم شراكة 
مع مطاعم »خروف الشيف« السعودية

أعلنت شركة عقارات السيف، إحدى 
الشركات الرائدة في مجال التطوير 
العقاري في المملكة، عن إبرامها 
شراكة مع مجموعة مطاعم خروف 
إلقامة مطعم  الس��عودية  الشيف 
خ��روف الش��يف Lamb Chef ف��ي 
مش��روع الليوان – أحد المش��اريع 
الواعدة التي ُتطورها الشركة من 
خالل ش��ركة الم��ا العقارية ذ.م.م 
بمنطق��ة الهمل��ة ف��ي المحافظة 
الش��مالية، ليك��ون المطع��م أول 

فروع خروف الشيف في البحرين. 
وس��يقع مطعم خروف الش��يف في 
اللي��وان عل��ى مس��احة 400 متًرا 
مربًع��ا. ويعتب��ر مطع��م خ��روف 
الش��يف من المطاع��م الرائدة في 
المملكة العربية الس��عودية التي 
ومش��وية  ش��عبية  أكالت  تق��دم 
مميزة بنكهات لذيذة. حيث نشأت 
فكرة تأسيسه على يد عبدالوهاب 
الغام��دي ومحمد س��رحان اللذان 
ح��ّوال هواي��ة الطب��خ إل��ى مطعم 
متخصص بش��وي الذبائ��ح ليقدم 
وجبات الخروف المشوي والمدفون 
والمظب��ي بتتبيل��ة تم��زج ما بين 
واألصال��ة  اليوناني��ة  النكه��ة 
الس��عودية، ولدى المجموعة اآلن 
عدة فروع منتش��رة على مس��توى 
الس��عودية،  العربي��ة  المملك��ة 
إضاف��ة ال��ى وج��ود فرعي��ن ف��ي 
كل م��ن دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتحدة وجمهورية مصر العربية. 
ويمتاز مطعم خروف الشيف بتوفير 

الطازجة  للذبائح  فري��دة  تتبيالت 
تضف��ي طعم��ًا ممي��زا للوالئ��م، 
إضافة ال��ى اعتماده عل��ى مزرعة 
خاصة لتربية أجود األغنام لضمان 
إنت��اج أفضل اللحوم وش��ويها عن 
طري��ق الجم��ر واس��تخدام أفضل 
المكّونات الغذائية، لتقدم طازجة 
تمت��د  الذي��ن  للزبائ��ن   %100
شريحتهم لخارج المملكة العربية 
الس��عودية، حي��ث الق��ى ش��هرة 
واسعة على مستوى مواطني دول 
مجلس التع��اون ومملكة البحرين 
على وجه التحديد الذين يسافرون 
خصيص��ا ال��ى الش��قيقة الكب��رى 
لتن��اول وجب��ة الغ��داء او العش��اء 
في مطعم خروف الش��يف والتمتع 

بطعم والئمه الشهية. 
لش��ركة  التنفيذي  الرئي��س  وقال 
عقارات السيف قائاًل: »يسعدنا أن 

نرّح��ب بمجموعة مطاع��م خروف 
الش��يف الس��عودية ف��ي مش��روع 
الليوان. ونفخر بأن يكون مش��روع 
لسلس��لة  األول  الف��رع  اللي��وان 
مطاعم خروف الش��يف في مملكة 
الموقع  والذي يعك��س  البحري��ن، 
االس��تراتيجي للمش��روع في قلب 
وقرب��ه  الش��مالية  المحافظ��ة 
الجغراف��ي م��ن جس��ر الملك فهد 
الكبرى،  الذي يربطن��ا بالش��قيقة 
تفضيلي��ة  وجه��ة  يجعل��ه  مم��ا 
لالس��تثمارات السعودية واألسماء 
التجاري��ة الب��ارزة عل��ى مس��توى 
المملكة ومنطقة الخليج العربي«.  
واس��تطرد أحم��د يوس��ف بالقول: 
»مع اس��تكمال األعمال اإلنشائية 
في مشروع الليوان ووضع اللمسات 
المش��روع جذب  النهائية، يواصل 
العالم��ات  م��ن  العدي��د  أنظ��ار 
المش��هورة في قطاعات  التجارية 
التجزئة واألغذية والضيافة بفضل 
مفهوم��ه العص��ري ف��ي المرافق 
متعددة االستخدامات وما يحتويه 
م��ن مس��احات شاس��عة ومبتكرة 
مصّممة بأح��دث التصاميم لتلبي 
جميع أذواق ورغبات المس��تثمرين 

ورجال األعمال«.   
ب��دوره، ق��ال الرئي��س التنفي��ذي 
لمجموعة مطاعم خروف الشيف في 
الغامدي:  عبدالوهاب  الس��عودية 
أول  بافتت��اح  مس��رورون  »نح��ن 
مطعم لنا في البحرين والتي نكّن 
لها محبة ومودة منقطعة النظير، 

اختي��ار مش��روع  ويس��ّرنا كذل��ك 
اللي��وان إلطالق فرعن��ا الجديد في 
المملكة والذي س��يقدم لعمالئنا 
الك��رام تجربة طع��ام فريدة كما 
اعتادوا عليها عند زيارتهم لبلدهم 
الثاني السعودية. لقد جاء اختيارنا 
للي��وان نظ��رًا لم��ا يقدم��ه م��ن 
تس��هيالت ومميزات غي��ر متوفرة 
ف��ي غي��ره م��ن مش��اريع عقارية، 
ويضم كذلك مجموعة متنوعة من 
المرافق تجعله الخيار األنسب ألي 

مشروع تجاري«.    
م��ن الجدي��ر بالذك��ر أن مش��روع 
الليوان يمتد على مساحة إجمالية 
قدره��ا 122,000 مت��ر مرب��ع مع 
إطاللة الجزء الش��رقي على ش��ارع 
المشروع  وس��يحتوي  العهد،  ولّي 
عل��ى مزي��ج فري��د م��ن وجه��ات 
التس��وق والترفي��ه حي��ث يضم 7 
صاالت عرض سينمائية باإلضافة 
إل��ى مرك��ز ترفيه��ي يع��د األكبر 
من نوعه على مس��توى المملكة. 
عل��ى  المش��روع  يحت��وي  كذل��ك 
مرك��ز رياضي متكام��ل إلى جانب 
مجموع��ة ممي��زة م��ن المطاعم 
والمقاه��ي ومتاجر البي��ع لتقديم 
أفض��ل تجرب��ة ل��زوار المش��روع. 
وكانت ش��ركة عقارات الس��يف قد 
أعلنت مؤخًرا عن توقيعها اتفاقية 
تأجير مع شركة بن داود القابضة 
السعودية، سيتم بموجبها إقامة 
س��وبرماركت الدانوب في مشروع 

الليوان.

أحمد يوسف

»البحرين الوطني« يقدم 
لعمالئه تأمينًا مجانيًا ضد الحريق

أعل��ن بنك البحري��ن الوطني 
عن منحه مي��زة التأمين ضد 
الحري��ق مجان��ًا لعمالئه من 
أصح��اب العقارات الس��كنية، 
المب��ادرة  تأتي ه��ذه  حي��ث 
ضم��ن إط��ار مس��اعي البنك 
وع��روض  خدم��ات  لتوفي��ر 
احتياج��ات  لتلبي��ة  ممي��زة 
التزامه  العمالء.وتحت مظلة 
بتقدي��م خدمات اس��تثنائية 
البن��ك  س��يقدم  لعمالئ��ه، 
الحريق  تغطية مجانية ض��د 

للعقارات التي يتم ش��راؤها عن طريق أّي من منتجات القروض 
العقارية.وق��ال رئيس عالق��ات الزبائن محم��د رئيس: »تأتي 
مبادرتن��ا لتخفف جزءًا من األعباء المالية التي تقع على العميل 
عند ش��راء منزل جديد. لذا، ارتأينا أن نتكفل نحن بهذا الجانب 
من منطلق حرصنا على س��المتهم وعوائلهم في المقام األول، 
ولضمان تلبي��ة احتياجاتهم على أكمل وج��ه. وبصفتنا البنك 
الوطني، س��نقوم بالتنس��يق مع عدد من المطورين الرئيسيين 
على الصعيد المحل��ي لنتمكن من االس��تمرار بتزويد عمالئنا 

بحلول سكنية متنوعة ُتالئم احتياجاتهم«.
ويقدم بنك البحرين الوطن��ي لعمالئه تموياًل عقاريًا يصل إلى 
90% م��ن قيمة العقار، باإلضافة إلى معدالت فائدة تنافس��ية 
ولم��دة تصل إلى 25 عامًا، كما س��يحظى عم��الء بنك البحرين 
الوطن��ي بوقت معالج��ة أقل وس��رعة إتمام طلب��ات القروض 

الخاصة بهم.

محمد رئيس
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ينظمه مستشفى رويال بمشاركة 1500 متخصص دولي

برعاية محمد بن عبداهلل.. انطالق النسخة الثالثة 
لمؤتمر البحرين للسكري والغـدد الصمـاء اليوم

تنطلق اليوم أعمال النسخة الثالثة 
لمؤتم��ر البحري��ن ل��داء الس��كري 
والغدد الصم��اء، تحت رعاية رئيس 
الفريق  األعل��ى للصح��ة  المجل��س 
طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، والذي يقام عب��ر تقنية 
الفت��رة  خ��الل  المرئ��ي  االتص��ال 
م��ن 11 وحت��ى 13 م��ارس الجاري، 
بمش��اركة أكثر من 1500 مش��ارك 
من داخل مملكة البحرين والش��رق 
األوس��ط، ويحاض��ر به��ا نخبة من 
االستشاريين واألطباء واألكاديميين 

من العديد من دول العالم.

وقال رئي��س المؤتمر االستش��اري 
وئ��ام حس��ين إن مؤتم��ر البحرين 
لداء الس��كري والغ��دد الصماء يتم 
تنظيمه للع��ام الثاني على التوالي 
من قبل مستش��فى رويال البحرين، 
وبدع��م من جامع��ة الخليج العربي 
البحريني��ة  الس��كري  وجمعي��ة 
وبالتعاون مع شركة )QTC(، وذلك 
بعد نج��اح النس��ختين الماضيتين، 
واللت��ان ش��هدتا إقب��ااًل كبي��رًا من 
قب��ل منتس��بي القط��اع الطبي في 
إقام��ة  إل��ى أن  المملك��ة، منوه��ًا 
المؤتمر هذا العام بتقنية االتصال 

المرئ��ي أتاح مش��اركة أعداد كبيرة 
فاق��ت التوقعات بالمؤتم��ر والتي 

تجاوزت ال�1500 مشارك.
وأشار حس��ين إلى أن أهمية انعقاد 
ه��ذا المؤتمر ف��ي البحرين بصفة 
خاصة ومنطقة دول مجلس التعاون 
الخليج��ي بش��كل ع��ام، تكمن في 
االرتف��اع الكبير بمع��دالت اإلصابة 
بأمراض الس��كري والغ��دد الصماء 
والبدان��ة، موضح��ًا أن اإلحصائيات 
تش��ير إلى أن ف��ردًا واح��دًا من بين 
كل 5 أفراد يصابون بتلك األمراض، 
وه��ي مؤش��رات مرتفع��ة للغاي��ة 

تتطل��ب البحث المس��تمر في طرق 
التشخيص والعالج والوقاية.

إع��داد  عل��ى  القائمي��ن  أن  وبي��ن 
مواضي��ع  اختي��ار  أول��وا  المؤتم��ر 
الجلس��ات الحواري��ة والمحاضري��ن 
سيش��ارك  حي��ث  كبي��رًا،  اهتمام��ًا 
األطب��اء  جان��ب  إل��ى  الع��ام  ه��ذا 
واالستش��اريين ف��ي البحرين ودول 
مجل التع��اون الخليج��ي، نخبة من 
المج��ال  ه��ذا  ف��ي  المتخصصي��ن 
ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكية 
واس��كتلندا  المتح��دة،  والمملك��ة 

وعدد من الدول األوروبية.

وأشار حسين إلى أن جلسات المؤتمر 
سيتناول مواضيع مس��تجدات طرق 
الع��الج الحديث��ة لمرضى الس��كري 
والتكنولوجي��ا  الصم��اء،  والغ��دد 
التش��خيص  ف��ي  المس��تخدمة 
والمتابع��ة والع��الج، كم��ا س��يتم 
التط��رق إلى موض��وع العالقة بين 
فيروس كورونا بداء السكري، فضاًل 
عن تناول أس��اليب تشخيص وعالج 
س��رطان الغ��دة الدرقي��ة، وأمراض 
الغدة النخامية، وهشاش��ة العظام، 
والس��كري ال��ذي يصي��ب الحوام��ل 

وئام حسينوتأثير ذلك على األم والطفل.

 »األشغال«: غلق المخرج 
من طريق 4209 إلى شارع الفاتح

أعلنت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
وبالتنس��يق م��ع اإلدارة العامة للم��رور ب��وزارة الداخلية عن غلق 
المخ��رج م��ن طري��ق 4209 إلى ش��ارع الفات��ح وتحوي��ل الحركة 
المرورية إلى طريق 4211 ابتداًء من يوم غد الجمعة ضمن أعمال 
تطوير ش��بكة الصرف الصحي على ش��ارع الفاتح ولمدة 75 يوم، 
داعية إلى االلتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سالمة الجميع.

»زين« تستضيف التشكيلية البحرينية مريم ناس
اس��تضافت زي��ن البحري��ن، جلس��ة 
حواري��ة لموظفيه��ا تمح��ورت حول 
موضوع »نفس��ي كما أراها« للفنانة 
البحرينية البارزة مريم عبد اهلل ناس.

وُتع��د هذه الجلس��ة الحوارية واحدة 
م��ن البرام��ج التطويري��ة الرئيس��ة 
الموجه��ة  البحري��ن  زي��ن  لش��ركة 
لرفاهي��ة موظفيه��ا وتأت��ي ضمن 
برنامج زين TALKS الذي تم إطالقه 
في عام 2018 الس��تضافة مثقفين 
محليين وشخصيات ملهمة لمخاطبة 
موظف��ي زين ومش��اركتهم قصص 

نجاحهم وإلهامهم.
التحفيزي��ة مريم عبداهلل  المتحدثة 
ناس، ول��دت وترعرعت في البحرين، 
حاصلة على شهادة في إدارة األعمال 
الدولي��ة م��ن جامع��ة بيبردين في 
ماليبو بكاليفورنيا. بدأت الرسم على 

البورسلين في س��ن الخامسة عشرة 
وأعادت اكتش��اف حبها الدفين للفن 
في ع��ام 2005. تعبر أعم��ال مريم 
الفني��ة ع��ن مش��اعرها ولمحة عن 
دواخله��ا. وخالل الجلس��ة الحوارية، 
ش��اركت مريم رحلته��ا الملهمة في 
عال��م الف��ن وأصبح الرس��م وس��يلة 
للتنفي��س عن نفس��ها دون الحاجة 
للتعبير عن ذلك باستخدام الكلمات. 
ودار الحديث ح��ول أهمية عدم فهم 
الكلمات أو اس��تقبالها بش��كل جيد 
ق��د  الفني��ة  اللوح��ة  أن  إال  دائم��ًا، 
تتضمن رسائل ومعاٍن خفية ال يجب 
الكش��ف عنها. وخالل الجلسة كذلك، 
تحدثت مريم عن كيفية تحرير الفن 
لها من قيود االضطرار إلى اإلحساس 
بالكمال ط��وال الوقت، وأبرزت حبها 
لإلث��ارة من خالل احتض��ان الفرص 

عفوي��ة  تخي��الت  إنت��اج  وكيفي��ة 
بالفضاء ف��ي حياته��ا، بحيث يصبح 

ذلك صفحة إضافية في يومياتها.
وقالت مديرة التوظيف والتعويضات 
والمزايا في ش��ركة زين البحرين رنا 

الماجد: »من المهم للغاية بالنسبة 
لنا تشجيع وتمكين موظفينا وفرقنا 
وقادتنا ليش��عروا بالثقة في عملهم 
وفي مهاراتهم، ولذلك فإننا نحرص 
عل��ى دع��وة متحدثي��ن تمكنوا من 

التغلب على العقبات التي واجهتهم 
في حياتهم ويتمتعون بثروة هائلة 
الت��ي تضفي  االس��تراتيجيات  م��ن 
مزي��دًا من القوة العقلي��ة والمرونة 
انطباعًا  والتصمي��م بش��كل يت��رك 
دائم��ًا لدى الحضور«. وأضافت: “من 
بين متحدثي��ن تحفيزيين بحرينيين 
مشهورين معنيين بالقيادة والعمل 
الجماع��ي، نجحت مجموعة واس��عة 
منهم في ب��ث روح الحماس والعمل 
ف��ي موظفين��ا م��ن خ��الل جلس��ات 
زي��ن  أن  ويس��عدنا   ،TALKS زي��ن 
TALKS قد تلقت اس��تجابة إيجابية 
للغاية م��ن موظفينا ف��ي الماضي، 
ولذلك فق��د حرصنا أن يك��ون لدينا 
مالحظاتن��ا األساس��ية التي ُتش��عر 
واإللهام«. من  بالتمكي��ن  موظفينا 
جانبها قالت المتحدثة باسم جلسة 

زي��ن TALKS مري��م عب��داهلل ناس: 
»الفن أصبح وس��يلة هام��ة لتحقيق 
الس��الم الداخل��ي ووس��يلة صامت��ة 
للح��وار بالنس��بة ل��ي؛ فم��ن خ��الل 
لوحاتي، أرسم مشاعر وعواطف عامة 
يمر بها جميع البش��ر ف��ي حياتهم، 
ب��دءًا م��ن أحل��ك األوق��ات الصعبة 
والح��زن، ووص��واًل إلى أكث��ر لحظات 
األمل والبهجة وف��ي بعض األحيان، 
يقدم��ون حتى بدياًل لتلك المش��اعر 
زي��ن  لش��ركة  باالمتن��ان  وأش��عر 
البحري��ن عل��ى دعوتي هن��ا لتقديم 
قص��ة نجاح��ي لموظفيه��ا وآمل أن 
أتمكن م��ن خالل هذه الجلس��ة من 
إب��راز أهمي��ة تركنا لمناط��ق راحتنا 
والعم��ل عل��ى الوص��ول إل��ى هدف 
أس��مى وه��ام وه��و أهمي��ة تطوير 

»ذاتنا ودواخلنا«.

مريم ناس  رنا الماجد



ما أبرز أمراض الكلى انتشارًا في البحرين؟
- الفش��ل الكل��وي المزم��ن يع��د من أكث��ر األمراض 
انتش��ارًا ف��ي البحري��ن، نتيج��ة مضاعف��ات اإلصابة 
بأم��راض الضغ��ط والس��كري، باإلضافة إل��ى تناول 
المس��كنات نتيج��ة م��ن يعان��ي م��ن آالم مزمنة في 

العظام والمفاصل.
ما أخطر أمراض الكلى على اإلطالق؟

- الفشل الكلوي المزمن يعد أخطر أمراض الكلى على 
اإلطالق.

كم عدد المرضى الذين يتلقون العالج في السلمانية 
سنويًا؟

- نحو 5 آالف مريض كلى يتلقون العالج في السلمانية 
سنويًا بدرجات متفاوتة، ولم تتأثر بجائحة »كورونا«، 
باالضافة إلى من يس��جلون في النظام، باالضافة إلى 
من يخضعون لغس��يل الكلى، وبالتالي نس��تطيع أن 
نقول إن هناك 10 % زيادة في اإلصابة بأمراض الكلى 

سنويًا في البحرين.
م��ا أكثر الفئ��ات العمرية تعرض��ًا لإلصابة بأمراض 

الكلى؟
- أكثر الفئات العمرية هم الكبار في الس��ن، الس��يما 
م��ن س��ن ال���60 عام��ًا فم��ا ف��وق، نتيج��ة اإلصابة 
باألمراض المزمنة، وهناك زيادة في معدالت اإلصابة 
بالفشل الكلوي المزمن لدى من يحتاجون إلى غسيل 
الكل��ى بس��بب التقدم ف��ي العمر، لذل��ك نحن ننصح 
كبار الس��ن، بااللتزام بتناول األدوي��ة وتناول الحمية 
الصحية الغذائية الصحيحة، وتجنب تناول المسكنات 

التي تضر بوظائف الكلى.
كم ع��دد المرضى الذي يخضعون لغس��يل الكلى في 

البحرين؟
- هن��اك نحو 10 % ارتفاع في اإلصابة بأمراض الكلى 
سنويًا في البحرين، مثاًل في 2011، كانت هناك قرابة 
250 مريض��ًا يعان��ون من فش��ل الكل��ى ويخضعون 
لغس��يل الكلى، وأصب��ح اآلن لدينا نح��و 700 مريض  
»زيادة 64% خالل 10 س��نوات«، يتلقون عالج غس��يل 
الكلى، س��واء بش��كل يومي، أو 3 مرات في األس��بوع، 
ونح��و 10 % منهم يخضعون للغس��يل البريتوني، أي 
أن هن��اك نح��و 70 مريضًا منهم يخضعون للغس��يل 
الكل��وي البريتون��ي يوميًا لي��اًل في منازله��م، وهناك 
نح��و 630 مريض��ًا يتلقون الغس��يل الكل��وي الدموي 
نح��و 3 م��رات ف��ي األس��بوع، ف��ي مجمع الس��لمانية 
الطبي ومركز عبدالرحمن كانو في البس��يتين. وفيما 
يتعل��ق بالمرضى الذي��ن يتلقون الع��الج الكلوي في 
المنزل، يوميًا لياًل، نحن ندربهم على كيفية الغس��يل، 
وبالتال��ي يك��ون األم��ر بالنس��بة إليه��م أس��هل في 
منازلهم، وبالتالي يتجن��ب المريض عبء التنقل من 

المستشفى إلى البيت.
كم تبلغ تكلفة عمليات غس��يل الكلى يوميًا للمريض، 
مع احتساب األدوية المصاحبة والمضاعفات والدخول 

المتكرر للمستشفى؟
- تكلف��ة غس��يل الكلى الواح��دة نحو 70 دين��ارًا، مع 
حس��اب األدوات المس��تخدمة، والتمريض، واألدوية، 
وغير ذلك، أما الغس��يل الكل��وي البريتوني في المنزل 
فيتكل��ف نح��و 350 دين��ارًا في األس��بوع. والغس��يل 
البريتوني يكون عبارة عن جهاز يوصل إلى المريض، 
عبر أنبوب في البطن، ويقوم بتش��غيله المريض في 
الليل، حيث يخرج معه الس��موم والسوائل الزائدة، أما 
الغس��يل الدموي يتم عبر وصلة في اليد أو أنبوب في 
الوريد األساس��ي عبر ماكينة ترك��ب، ويقوم بتصفية 
الدم على مدى 4 ساعات. وبالتالي تبلغ تكلفة غسيل 
الكلى البريتوني للمرضى في المنزل، نحو 1.5 مليون 
دينار س��نويًا، بينما تبلغ تكلفة غس��يل الكلى الدموي 
للمرضى في الس��لمانية ومرك��ز عبدالرحمن كانو في 
البس��يتين نحو 6.5 مليون دينار سنويًا، وبالتالي تبلغ 
التكلف��ة اإلجمالية لعالج غس��يل الكلى ف��ي البحرين 

نحو 8 ماليين دينار سنويًا.
هل هناك إحصائية بعدد األطفال المصابين بأمراض 

الكلى في البحرين؟
- اإلحصائي��ات الرس��مية تقول إن 17 طف��اًل يتلقون 

غسيل الكلى في البحرين.
هل تع��د المراكز الموج��ودة كافية بالنس��بة لتوفير 

عملية غسيل الكلى؟
- مراكز غس��يل الكلى كافية، وهي، مركز عبدالرحمن 
كانو في البس��يتين، ومستش��فى الس��لمانية الطبي، 
ومركز عالج الكلى في الحنينية، وهذه األماكن الثالثة 

كافية لتوفير عمليات غس��يل الكلى للمرضى. ولذلك 
نح��ن حريصون على تجن��ب وصول المرضى للفش��ل 
الكل��وي المزم��ن، ألن ه��ذه ه��ي المش��كلة الكبرى، 
وبالتالي الرعاية تلع��ب دورًا كبيرًا، وباإلمكان بعض 
المرضى أن يعيش��وا نحو 20 عامًا على غس��يل الكلى 
دون مش��اكل، والحل الجذري هو الوقاية وايضا توفير 
برنام��ج زراعة كلى ناجح، حي��ث نتجنب األمراض التي 
تسبب الفشل الكلوي المزمن، مثل السكري والضغط، 
وباإلمكان السيطرة على األمراض المناعية والوراثية.
ما آخر التطورات بش��أن افتتاح مركز غسيل الكلى في 

منطقة الحنينية بالمحافظة الجنوبية؟
- مرك��ز الحنينية ضخ��م وجاهز الس��تقبال المرضى، 
لكن جائح��ة »كورونا« أجلت افتتاح��ه، ومن المتوقع 
افتتاحه في الصيف، وهناك البد أن نشير إلى أن المركز 
يس��توعب نحو 450 مريضًا يومي��ًا، أي ما يعادل نحو 
65% من إجمالي المرضى في المملكة، وهو ما يخفف 
الضغط على مجمع الس��لمانية، ومرك��ز عبدالرحمن 

كانو في البسيتين، ويخدم سكان المحافظة الجنوبية 
والمنطقة الوسطى أيضًا.

كم ع��دد عمليات زراع��ة الكلى التي تم��ت خالل عام 
2020؟ وك��م عدد عمليات زراعة الكلى التي تمت منذ 

بدأت؟
- أجرين��ا 22 عملية زراعة كلى من عام 2017 إلى عام 

2020، بمعدل 7 عمليات في العام الواحد.
ك��م تبلغ تكلفة عمليات زراع��ة الكلى على مدار األربع 

سنوات الماضية؟
- تص��ل كلفة عمليات زراعة الكل��ى منذ عام 2017 إلى 
اآلن نح��و 150 أل��ف دينار إذا أخذنا ف��ي االعتبار األدوية 
والعقاقير التي يتناولها المريض، وبالتالي تعد عمليات 

زراعة الكلى توفيرًا مقارنة بعمليات غسيل الكلى.
متى يلجأ المريض إلى زراعة الكلى؟

- يلج��أ المري��ض إلى زراع��ة الكلى عندم��ا يصل إلى 
الدرجة الخامس��ة من الفش��ل الكل��وي المزمن، التي 

تحتاج إلى تصفية الدم، وفي الوقت ذاته، نحن دائمًا 
نطمئ��ن المرضى بأن وص��ول المريض إل��ى الدرجة 
الخامس��ة من فشل الكلى ليس��ت نهاية المطاف، بل 

يمكن أن يكون بداية لزرع الكلى الجديدة.
كم تبلغ تكلفة زراعة الكلى؟

- برنام��ج الكل��ى ف��ي البحري��ن يتضم��ن التبرع من 
األقارب، ولذلك لدينا طاقمنا الطبي، بمساعدة طاقم 
طبي م��ن األردن، إلجراء الجراح��ة، وال تكلف العملية 
أكث��ر م��ن 5 آالف دينار، بالتبرع، وتوف��ر عملية زراعة 
الكلى الكثير من المال مقارنة بعملية الغس��يل، حيث 
تتوفر عملية زراعة الكل��ى للمواطن. والجدير بالذكر 
أن العملي��ة متوفرة للمواطن فقط وتتحملها الوزارة 

كاملة.
ما أبرز التحديات التي تواجه مسألة زراعة الكلى؟

- أبرز التحديات التي تواجه مسألة زراعة الكلى تتمثل 
في اآلن في جائحة كورونا، حيث إن برنامج زراعة الكلى 
متوق��ف بس��بب الجائح��ة، ونحن نأمل في اس��تئناف 
البرنامج في الصيف المقبل، خاصة وأن هناك 7 حاالت 
تنتظ��ر عملية الزراعة، والمتوقع أن يزيد عدد الحاالت 
مع استئناف البرنامج. وفي الظروف العادية، تعد أبرز 
التحديات إيجاد الشخص المناسب لزراعة الكلى، ألنه 
في حال اختيار ش��خص غير مناسب، تكون النتائج غير 
طيبة، لذلك نحن دائمًا نطمئن على صحة الش��خص 
المتب��رع، ونحاول التأكد من أن التبرع لن يس��بب له 
أية مش��اكل صحية في المستقبل. هناك أيضًا مسألة 
التبرع من الموت��ى دماغيًا، حيث توجد عوائق تتعلق 
بالعادات والتقاليد أكثر من مس��ألة الفتاوى. فهناك 
موت��ى دماغيًا تصلح الكلى لديه��م للزراعة، وفي ذات 
الوقت هناك مرضى ينتظ��رون زراعة الكلى أكثر لكن 

تلك العوائق تقف حائاًل أمام إتمام العملية.
هل الوراثة تلعب دورًا في اإلصابة بأمراض الكلى؟

- نعم، هناك بع��ض العائالت مصابة بتكيس الكلى 
الوراث��ي وه��ؤالء المرضى يصل��ون ف��ي النهاية إلى 
مرحلة الغس��يل الكلوي الدموي، ولكن وضعهم يكون 
أفضل إذا ما كانوا غير مصابين بالسكري أو الضغط.

ه��ل هناك تحدي��ات تواجه ع��الج أم��راض الكلى في 
البحرين؟

- ننصح مرضى الكلى بعدم تأخير مس��ألة التشخيص 
والعالج خوفًا من التردد على الطوارئ أو المستشفيات 
ألن االكتشاف المبكر يسهم بشكل مباشر في العالج.

كي��ف تت��م عملي��ة ع��الج مري��ض الكل��ى المص��اب 
ب�»كورونا«؟

- يعالج مري��ض الكلى المصاب بالفي��روس معاملة 
الش��خص العادي، من خالل تن��اول األدوية والعقاقير 
المتوف��رة. لك��ن م��ن المهم أيض��ًا االنتب��اه إلى أن 
مري��ض الكلى تك��ون لديه مناعة أقل من الش��خص 
الع��ادي، لذلك الب��د أن يلتزم باإلج��راءات االحترازية 
ويلتزم بإجراءات التباعد االجتماعي وعدم التواجد في 
األماك��ن العامة، خاصة من يعاني من فش��ل الكلى، 
ألنه يكون في وضع مناعي ضعيف مقارنة بالش��خص 

العادي. 
هل أث��رت أزمة كورون��ا على عالج مرض��ى الكلى في 

البحرين؟
- بالفعل، لك��ن تم تجاوز األزمة بتوفير التش��خيص 
والعالج المناسب للمرضى، ويتم التواصل مع المرضى 
بش��كل مس��تمر حتى وإن كان عن طريق الهاتف في 

بعض األحيان.
كيف يحافظ اإلنسان على كليتيه؟

- الكل��ى تخلص الجس��م من الس��موم، وبالتالي من 
المهم أال تدخل كميات كبيرة من السموم إلى الجسم، 
لذلك الب��د من اتباع نظ��ام غذائي صح��ي، وااللتزام 
بالحمي��ة الس��ليمة، الخالي��ة م��ن الده��ون واألمالح 
والس��كريات واألكالت المعالجة والتدخين، لذلك من 
يستعين بإرشادات المحافظة على الكلى فهو يحافظ 
على الجس��م كله، خاصة وأن أمراض الكلى تؤثر على 

القلب والمخ وجميع أعضاء الجسم.
هل هن��اك عقاقير تؤثر على صح��ة الكلى؟ وماذا عن 

تناول البانادول؟
- نعم، الفولتارين ومش��تقاته يؤثر س��لبًا على صحة 
الكلى، بعكس البانادول الذي ال يترك أثرًا س��لبيًا على 
الكل��ى، لذلك نح��ن ننصح المرض��ى المصابين بآالم 
العظ��ام والظهر والمفاصل، بتجنب تناول مش��تقات 
مس��كنات الفولتاري��ن والبروفين ألنه��ا تضر بصحة 

الكلى.
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كش��ف استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع السلمانية الطبي د. علي حسن 
العرادي عن أن »كلفة عالج مرضى غس��يل الكلى في البحرين س��نويًا، سواء من يخضعون 
إلى الغسيل البريتوني أو الغسيل الدموي تصل إلى نحو 8 ماليين دينار سنويًا«، موضحًا أن 
»700 مريض مصاب بالكلى يخضعون لعمليات غس��يل الكلى س��واء في مجمع السلمانية 
الطب��ي أو مرك��ز عبدالرحم��ن كانو في البس��يتين أو م��ن يخضعون إلى غس��يل الكلى في 

المنازل«.
وأض��اف في حوار ل� »الوطن« بمناس��بة اليوم العالمي ألمراض الكلى، أن »الفش��ل الكلوي 
المزمن يعد أبرز أمراض الكلى انتش��ارًا في البحرين، وأخطرها على اإلطالق«، محذرًا »من 
مضاعفات اإلصابة بأمراض السكري والضغط«، فيما نصح »بعدم تناول المسكنات السيما 

مش��تقات الفولتارين والبروفين التي تؤثر سلبًا على صحة الكلى«. وتحدث د. العرادي عن 
»مع��دل الزيادة ف��ي اإلصابة بأمراض الكلى في البحرين س��نويًا والت��ي تبلغ نحو 10 %«، 
مش��يرًا إلى أن��ه »من المرتقب افتتاح مرك��ز الحنينية لعالج أم��راض الكلى في المحافظة 
الجنوبية خالل الصيف المقبل بعدما تأخر افتتاحه بسبب جائحة كورونا )كوفيد19(«، مبينًا 
أنه »مركز ضخم وس��وف يس��توعب نحو 450 مريضًا يوميًا«. وفيما يتعلق بعمليات زراعة 
الكلى في البحرين، أفاد د. العرادي بأنه »تم إجراء نحو 22 عملية جراحية لزراعة الكلى في 
البحرين منذ عام 2017 وحتى عام 2020، بمعدل 7 عمليات جراحية سنويًا، في حين بلغت 

كلفة عمليات زراعة الكلى خالل تلك الفترة نحو 150 ألف دينار«. وإلى نص الحوار:

 10٪ زيادة اإلصابة بأمراض الكلى في البحرين سنويًا

630 مريضًا يتلقون الغسيل الدموي في السلمانية و»عبدالرحمن كانو«

700 مريض يخضعون لغسيل الكلى في المستشفيات والمنازل 

17 طفاًل يخضعون لغسيل الكلى في السلمانية

64٪ زيادة في اإلصابة بأمراض الكلى خالل 10سنوات

»كورونا« أجل العمل بـ»الحنينية« واالفتتاح الصيف المقبل

70 مريضًا يعالجون بالغسيل الكلوي البريتوني يوميًا بالمنزل

بعض العائالت المصابة بتكيس الكلى الوراثي تخضع للغسيل الدموي

مركز الحنينية يستوعب 450 حالة بنسبة 65٪ من إجمالي المرضى

مسكنات الفولتارين والبروفين تسبب أضرارًا بالغة للكلى

استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع السلمانية الطبي

 8 ماليين دينار لعالج المرضى بالغسيل الدموي والبريتوني سنويًا

 العرادي لـ                 : 150 ألف دينار 
كلفة عمليات زراعة الكلى في 4 سنوات

د. علي العرادي خالل حواره مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«



المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة 
دفاع البحرين المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد آل 
خليفة بحضور وزير شـــؤون 
الدفاع الفريق الركن عبدهللا 
بن حســـن النعيمـــي، ورئيس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركن 
النعيمـــي،  صقـــر  بـــن  ذيـــاب 
اللواء الركن متقاعد الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة، واللواء الركن بحري 
متقاعـــد الشـــيخ خليفـــة بـــن 

عبدهللا آل خليفة. 

العـــام  القائـــد  ومنحهـــم   
لقـــوة دفـــاع البحريـــن )نـــوط 
لجهودهـــم  تقديـــرًا  التميـــز(، 
المتميـــزة وتفانيهم المخلص 
واجتهادهـــم فـــي واجباتهـــم 
ومهامهم خالل فترة عملهم.

 حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن 
مديـــر  ســـعد  محمـــد  حســـن 
العامـــة،  القيـــادة  ديـــوان 
واللـــواء الركـــن الشـــيخ علي 
بن راشـــد آل خليفة مســـاعد 
رئيـــس هيئـــة األركان للقـــوى 

البشرية.

منح اثنين من الضباط الكبار 
المتقاعدين “نوط التميز”
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المنامة - وزارة الخارجية

الخارجية: حكومة الوحدة 
ستحقق األمن في ليبيا

البحرين  مملكة  خــارجــيــة  وزارة  رحــبــت 
الثقة  بمنح  الليبي  النواب  مجلس  بقرار 
دولة  برئاسة  الوطنية  الوحدة  لحكومة 
خالص  عــن  معربة  الدبيبه،  عبدالحميد 
بهذه  وشعًبا  حكومة  ليبيا  لدولة  التهاني 
ــتــي من  الــخــطــوة الــتــاريــخــيــة الــمــهــمــة ال
ــن واالســـتـــقـــرار في  شــأنــهــا تــحــقــيــق األمــ
البحرين مع  ليبيا، مؤكدة تضامن مملكة 
الخيرة  الجهود  لكافة  ليبيا ودعمها  دولة 
الرامية إلى التوصل لحل سياسي لألزمة 
الليبي  الشعب  لتطلعات  تلبية  الليبية؛ 

الشقيق في السلم واالستقرار والتنمية.

إدخالهــم بدائــرة صنــع القــرار ألنهــم األقــدر علــى اإلنجاز

ناصر بن حمد: تمكين الشباب بصورة حقيقية بفضل دعم جاللة الملك

شـــارك ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة في 
القمـــة العالميـــة للحكومات والتي أقيمـــت عبر تقنية 
البث المباشـــر عن بعد، والتي تقام تحت رعاية نائب 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، حيث شـــارك ســـموه برفقـــة وزيرة 
الثقافة والشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
نـــورة الكعبـــي، واســـتقطبت القمة قـــادة ومتحدثين 
عالميين ونخبـــة من الخبـــراء والمتخصصين وعددا 
من مســـئولي المنظمـــات الدوليـــة ورواد األعمال من 

مختلف أنحاء العالم.
وتحـــدث ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة في 
جلســـة حملت عنـــوان “العقد القادم بقيادة الشـــباب”، 
حيـــث قال ســـموه “مملكة البحريـــن وبتوجيهات من 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، أعطت الشـــباب البحريني مساحة واسعة 
ومراكز قيادية بارزة األمر الذي يؤكد توجه البحرين 
نحـــو تمكيـــن الشـــباب بصـــورة حقيقيـــة مبنيـــة على 
أرض الواقـــع وســـط، وهـــو األمـــر الـــذي ترجمـــه ولي 
العهـــد رئيـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، في تأكيد مكانة الشـــباب 
فـــي  وتمكينهـــم  البحريـــن  فريـــق  البحرينـــي ضمـــن 

مختلف المجاالت”.
وقـــال ســـموه “يمر العالم فـــي هذه الفتـــرة بتحديات 
كبيـــرة فرضتها جائحـــة كورونا وألقـــت بظاللها على 
العديـــد مـــن القطاعـــات فـــي العالـــم واألهم مـــن ذلك 
هـــو كيفيـــة االســـتفادة مـــن دروس التحديـــات التي 
فرضتهـــا الجائحة لتشـــكل نقـــاط انطالقـــة نحو بناء 
مســـتقبل أفضل للعالم وتطويـــر القطاعات المختلفة 
لتتوافق وتتالءم مع التحديات التي قد تواجهها في 
المستقبل وتقديم استراتيجيات مبينة على أساليب 

علمية واضحة”.
وأضـــاف “إن المتتبـــع لمســـيرة جائحـــة كورونـــا يعي 
تمامـــا أهميـــة الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا الشـــباب 
فـــي مختلف دول العالـــم من أجل احتـــواء تحديات 
الجائحـــة وتبعاتهـــا خاصـــة في ظل المتغيـــرات التي 
طـــرأت على العديد من المجاالت الهامة التي يشـــكل 
الشـــباب جـــزءا أساســـيا منهـــا ومـــن بينهـــا مجـــاالت 
االقتصـــاد والتعليـــم وريـــادة األعمـــال باإلضافـــة الى 

القوى العاملة”.

وتابع ســـموه “على الشـــباب أن يحدد في هذه األيام 
المنطقـــة التـــي يقـــف عليهـــا بعـــد التداعيـــات التـــي 
فرضتها جائحة كورونا وال بد له أن يبدأ برسم طريق 

الشـــبابية  المشـــرق وتحديـــد األولويـــات  المســـتقبل 
باعتبـــار الشـــباب يمثلون قـــادة المســـتقبل وتقع على 
عاتقهـــم مفردات تخطي الجائحة والعمل على إعادة 
ترتيـــب العالم وفـــق األولويـــات األهداف األساســـية 
والبحـــث عـــن الفـــرص وســـط كل هـــذه التحديـــات 
والظـــروف الصعبة والعمل على تنفيذ خطط وبرامج 
اســـتراتيجية واعدة تساهم في تقوية االقتصاديات 
العالميـــة وابتـــكار مشـــروعات جديـــدة تتوافـــق مـــع 
الجائحـــة”. وقال “يجب علينا خلـــق منصات متنوعة 
ومبتكـــرة للتواصـــل مع الشـــباب بطريقـــة أفضل من 
أجـــل صياغة المســـتقبل المنشـــود القائـــم على وضع 
الشـــباب في المقدمة والقيادة باعتبار الشباب األقدر 
على التغيير واالقدر على اإلنجاز والتحرك في سبيل 
بنـــاء المســـتقبل والعمل علـــى ضرورة دعم الشـــباب، 
وإدخالهـــم فـــي دائرة صنع القـــرار باعتبارهـــم األقدر 

على توصيف المستقبل”.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة “أنه 
ال بـــد مـــن االســـتثمار فـــي الشـــباب بالصـــورة األمثل 
والوقـــوف إلـــى جانبهـــم مـــن لقيـــادة بلدانهـــم، ودعم 
ريادتهـــم وإبداعاتهـــم وتميزهـــم، ألنهـــم ســـيكونون 
الركيزة األساسية الداعمة للتطور وسط األفكار التي 
يمتلكونها والتي دائما ما تكون مبتكرة ومتوافقة مع 

متطلبات العصر”.
وخالل مشـــاركة ســـموه طرح سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة العديـــد مـــن األفـــكار والـــرؤى حول 
المعرفـــة  حـــب  ترســـيخ  وأهميـــة  الشـــباب  تمكيـــن 
واالســـتطالع واإلبـــداع فـــي نفوســـهم إلحيـــاء األمل 
فـــي المســـتقبل والتأكيد علـــى دور الشـــباب في بناء 
األوطـــان بالعلم واالجتهاد واألفكار التي تقوم العالم 
الـــى بنـــاء منظومة متكاملـــة من التنمية المســـتدامة 

التي تساهم في تطور العالم بشكل أفضل.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أنـــاب القائـــد العام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، أمس، في الكلية الملكية للقيادة 
واألركان والدفاع الوطني، وزير شـــؤون 
الدفـــاع الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي 
لحضور حفل توزيع شهادات الماجستير 
لخريجي دورتي الدفاع الوطني رقم )1( 

ورقم )2(.
للقيـــادة  الملكيـــة  الكليـــة  آمـــر  وألقـــى 
واألركان والدفاع الوطنـــي اللواء الركن 
بحـــري عبـــدهللا المنصـــوري كلمـــة بهـــذه 
المناســـبة أكـــد فيهـــا أن الرؤيـــة الملكيـــة 
زالـــت  ومـــا  انطلقـــت  التـــي  الســـامية 
مســـتمرة منـــذ فجر تأســـيس قـــوة دفاع 
البحريـــن ووضع اللبنات األولى بما يزيد 
عن خمســـة عقود والتي ما زالت تتطور 
وتشـــارك وتحقق العديد مـــن اإلنجازات 
فـــي مختلـــف المجـــاالت على المســـتوى 
المحلـــي والعالمـــي ولقـــد حظيـــت قـــوة 
دفـــاع البحريـــن باهتمـــام عاهـــل البـــالد 
القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة لتطويـــر منظومة 
التعليـــم وارتقائهـــا فـــي شـــتى المجاالت 

العسكرية واالستراتيجية واألمنية.
ولـــي  وتوجيهـــات  دعـــم  أن  وأضـــاف   
العهد نائـــب القائد األعلى رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، كان لها بالغ 
األثـــر علـــى جـــودة التعليـــم ومخرجاته، 
كما حرص ســـموه على أن يكون التعليم 
هو االســـتثمار الحقيقي واألساســـي في 
إعداد الكوادر البشرية الفاعلة والمبدعة 
التـــي تســـهم في بنـــاء المســـتقبل لوطن 
عصـــري وقـــوي مرتكـــزًا علـــى الكفاءات 
والمعرفـــة  بالعلـــم  المتســـلحة  الوطنيـــة 
والـــوالء  الوطنيـــة  برســـالته  واإليمـــان 
لقيادته.  وأوضح في كلمته أن توجيهات 
ومتابعـــة القائـــد العـــام رئيـــس المجلس 
األعلى للكلية، رسم االستراتيجية العليا 
للكلية الملكية لترجمة رؤى عاهل البالد 
القائـــد األعلى وســـمو ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
مدروســـة  خطـــوات  الكليـــة  لتخطـــو 

وواعـــدة أتت لتقدم لمنتســـبيها من قوة 
دفاع البحريـــن ووزارات الدولة والدول 
الشـــقيقة والصديقة أحـــدث ما توصلت 
إليـــه العلوم العســـكرية واالســـتراتيجية 
لتنافـــس بذلك أرقى الكليات العســـكرية 
بمستوياتها األكاديمية والعملية لتصقل 
قـــدرات المنتســـبين بغيـــة الوصـــول بهم 

إلى أعلى درجات التميز واالحتراف.
 بعدها قام وزير شـــؤون الدفاع بتســـليم 
خريجـــي  علـــى  الماجســـتير  شـــهادات 
دورتي الدفـــاع الوطني األولى والثانية، 
كمـــا ســـلمهم نـــوط التميـــز الـــذي منحـــه 
إياهـــم صاحـــب المعالـــي المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العـــام لقوة دفاع البحريـــن وذلك تقديرًا 

لجهودهم المميزة في مجال عملهم.

حضـــر رئيس هيئة األركان الفريق الركـــن ذياب النعيمي، أمس 
األربعـــاء، حفل تخريج إحدى الدورات العســـكرية المتخصصة 

للضباط بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي.
 وبـــدأ الحفل بتالوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى 
آمـــر مركز تدريـــب قوة الدفاع الملكي كلمة بهذه المناســـبة، ثم 
ُقدم شرح موجز عن أهم البرامج والتدريبات النظرية والعملية 

التي اشتملت عليها الدورة.
 وتفضـــل رئيس هيئـــة األركان بتوزيع الشـــهادات على الضباط 
الخريجيـــن بالدورة، والجوائز التقديرية على المتفوقين، وهنأ 
الضبـــاط على تخرجهـــم وإتمامهم منهاج الدورة، واســـتكمالهم 

بنجاح كل متطلبات التخرج.
 حضـــر حفـــل التخريج آمـــر مركز تدريـــب قوة الدفـــاع الملكي 

اللـــواء الركـــن جابر بـــن حويل، ومســـاعد رئيس هيئـــة األركان 
للعمليات اللواء الركن غانم الفضالة، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

النعيمي يسلم خريجي دورتي الدفاع الوطني نوط التميز

إعداد الكوادر العسكرية لوطن عصري وقوي

تخــريـــج دورة عسكــريـــة



local@albiladpress.com

الخميس 11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 - العدد 4531

05

رفض وموافقة
ــانـــة  أمـ ^ رفـــــض مـــجـــلـــس 
الــعــاصــمــة فـــي اجــتــمــاعــه أمــس 
بمنطقة  عــقــار  تــصــنــيــف  تــغــيــيــر 
مناطق  تصنيف  إلــى  الصالحية 
المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.

وسبب الرفض وجود العقار في 
ومكتظة  قديمة  سكنية  منطقة 
وعدم  السيارات  مواقف  وشــح 
نــشــاط  ألي  الــمــنــطــقــة  تــحــمــل 

تجاري آخر.
وفي موضوع آخر، أقر المجلس 
عقار  تصنيف  وتــغــيــيــر  تقسيم 

بمنطقة النبيه صالح.

تســاءلت عن جاهزيــة البنية التحتيــة لتنفيذ المشــروعات

آل شهاب: استخدام التقنيات بالزراعة توجه عالمي

زيـــادة  مقتـــرح  عـــرض  خـــال 
الكفاءة التشغيلية بما يتناسب 
باجتماع  المصروفـــات  وخفض 
يـــوم  العاصمـــة  مجلـــس أمانـــة 
أمس، تســـاءلت عضو المجلس 
جاهزيـــة  عـــن  شـــهاب  آل  مهـــا 
البنية التحتية لتنفيذ مثل هذه 
المشـــاريع في مملكـــة البحرين 

وخصوصا في مجال الزراعة.
وقالت: اســـتخدام التكنولوجيا 
أصبـــح  الحديثـــة  والتقنيـــات 

دول  عالميـــا، وطبقتـــه  توجهـــا 
مجاورة وفـــي المنطقة، وحقق 

نتائج مذهلة.
نـــود  شـــهاب:  آل  وأوضحـــت 

أن نعـــرف كلفـــة تجهيـــز البنيـــة 
التحتية في مثل هذا المشروع 
خصوصـــا مـــع طموحنـــا جميعا 
لزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء فـــي 

أســـتخدام  وآليـــات  البحريـــن، 
والمصابيح  الشمســـية  األلـــواح 
التي يتم تطويرهـــا وتجديدها 

عالميا في كل فترة.

صالح طرادة مها آل شهاب

استخدام األلواح الشمسية بالحدائق واألسواق المركزية
ــا ــه ــت ــئ ــي ــن وب ــريـ ــحـ ــبـ ــاخ الـ ــ ــن ــ ــب م ــاسـ ــنـ ــة تـ ــي ــن ــق وســــائــــل ت

^ وافق مجلس أمانة العاصمة 
علـــى مقترح عضـــو المجلس خلود 
القطـــان، والخاص بزيـــادة الكفاءة 
التشـــغيلية بمـــا يتناســـب وخفـــض 

المصروفات.
وأشـــارت القطان إلـــى أن مقترحها 
والـــذي تمت الموافقـــة عليه يهدف 
إلى تقديم أفضل الطرق من خال 

استخدام االساليب التكنولوجية.
وأوضحت أنه سيعمل على خفض 
المصروفـــات والتكاليـــف الســـنوية 
التي تتكبدها البلدية، حيث سيتم 
توفيـــر ما يفـــوق من 50 إلى 70 % 
مـــن المصروفـــات بفترة مـــن 7 إلى 
10 ســـنوات، ومن خال استخدام 
تناســـب  متميـــزة  تقنيـــة  وســـائل 
الجـــو المناخي والبيئـــي في مملكة 

البحرين.

ضـــرورة  إلـــى  القطـــان  ودعـــت 
الخـــاص وحثهـــم  القطـــاع  إشـــراك 
على المســـاهمة وتمويل المشـــاريع 
الحكوميـــة ذات الطبيعـــة الخاصة 

للمشـــاريع  التحتيـــة  والبيئـــة 
المستقبلية.

وبينـــت أن أمانـــة العاصمـــة تتجـــه 
كافـــة  فـــي  المســـتدامة  للطاقـــة 

مشـــاريعها، ومـــن خال اســـتخدام 
تقنيـــة تكنولوجيـــا الطاقـــة البديلة 
في الحدائق والمماشي وفي المياه 
والزراعـــة من خال تقنيـــة “النانو” 
وهـــي التجربـــة التـــي اســـتخدمتها 
فيهـــا  وحولـــت  االمـــارات  دولـــة 
أراضي قاحلة وصحراء إلى أراض 

زراعية.
اســـتخدام  أن  القطـــان،  وأكـــدت 
الحدائـــق  فـــي  الشمســـية  األلـــواح 
واالمـــاك  المركزيـــة  واالســـواق 
واســـتخدام المصابيـــح التـــي توفر 
الطاقة وتقليل اســـتهاك مياه الري 
في الحدائق والزراعات التجميلية 
دور  لهـــا  ســـيكون  النانـــو  بطريقـــة 
كبيـــر في المســـتقبل خصوصا وأن 
فـــي  المعالجـــة  الميـــاه  اســـتخدام 

الزراعة أصبح مكلفا.

خلود القطان

المنامة -هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

عقـــدت لجنة حوكمـــة تقنيـــة المعلومـــات واالتصاالت 
اجتماعهـــا الثاني واألربعين برئاســـة محمد علي القائد 
رئيـــس اللجنـــة والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 
تطويـــر  مشـــروع  لبحـــث  اإللكترونيـــة؛  والحكومـــة 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة لاقتصـــاد الرقمي ومشـــروع 
المنصـــة الموحـــدة للبيانات والســـتعراض أبـــرز طلبات 
الجهـــات  قبـــل  مـــن  المقدمـــة  الشـــراء اإلســـتراتيجية 
الحكوميـــة، والتـــي بلغـــت تكلفتهـــا التقديريـــة نحـــو 6 

مايين دينار. 
وفـــي مســـتهل االجتماع المنعقـــد عبر تقنيـــة االتصال 
المرئي استعرض الرئيس واألعضاء أبرز الموضوعات 
المدرجة على جدول األعمال، إذ بحثت اللجنة مشروع 
تطوير اإلستراتيجية الوطنية لاقتصاد الرقمي بهيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية والـــذي يهدف إلى 
وضع خطة وطنية شـــاملة لتلبية احتياجات االقتصاد 
القطاعـــات  بمختلـــف  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الرقمـــي 
وتعزيـــز  والمتطـــورة  الناشـــئة  التقنيـــات  وتوظيـــف 
اســـتخدامها )مثـــل تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي(، بما 

يدعم توجهات القيادة الرشـــيدة، ويتماشى مع الرؤية 
االقتصادية لمملكة البحرين 2030.

بعد ذلك اطلعت على مشروع المنصة الموحدة للبيانات 
بـــوزارة التربيـــة والتعليم، حيث يهدف المشـــروع إلى 
تطوير منصة موحدة تجمع كافة البيانات والمعلومات 
المهمـــة بالـــوزارة وتوفيرهـــا بصورة آنيـــة ومحدثة بما 
يدعم تحســـين خدمات وإجراءات الوزارة وتســـريعها 
وبمـــا يلبي متطلبـــات الجهات الحكوميـــة ذات العاقة 

وصناع القرار.

بحث تطوير إستراتيجية لالقتصاد الرقمي ومنصة البيانات

6 ماليين دينار تكلفة الطلبات الحكومية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلن الوكيل المســـاعد لمشـــاريع البناء 
والصيانـــة بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
أن  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
الـــوزارة بـــدأت مؤخرا بأعمال تشـــييد 
المرحلـــة  ضمـــن  المبانـــي  مـــن  عـــدد 
الرابعة لتوســـعة محطة توبلي للصرف 
الصحـــي، مشـــيرا إلـــى إنه مـــن المؤمل 
االنتهاء منه فـــي الربع األول من العام 

.2023
وقـــال إن الـــوزارة تقوم حاليـــا بأعمال 
تشييد عدد من المباني ضمن المرحلة 
الرابعة لتوســـعة محطة توبلي للصرف 
المشـــروع  يهـــدف  حيـــث  الصحـــي، 
إلـــى توفير كافـــة المرافـــق والخدمات 
محطـــة  لتشـــغيل  الازمـــة  المســـاندة 
بشـــكل  الصحـــي  الصـــرف  معالجـــة 
مســـتويات  أعلـــى  لتحيـــق  متكامـــل 

الكفاءة والفاعلية.
وسيشمل المشـــروع على إنشاء مبنى 
ومبنـــى  المحطـــة  وإدارة  لتشـــغيل 
والصيانـــة  للـــورش  ومبنـــى  المختبـــر 
الخارجيـــة  األعمـــال  إلـــى  باإلضافـــة 
والمرافـــق الملحقـــة بإجمالي مســـاحة 
بنـــاء تبلـــغ نحـــو 8,340 متـــرا مربعـــا، 
وتســـتغرق مدة التنفيذ 25 شـــهرا على 
أن يتم تشـــغيل هـــذه المباني بالتزامن 
مـــع تشـــغيل محطـــة توبلـــي معالجـــة 
الصـــرف الصحـــي بعـــد انتهـــاء أعمـــال 

التوسعة الجارية.
وأشـــار إلـــى أن المشـــروع تـــم تصميمه 
من قبل إدارة مشـــاريع البناء بالوزارة، 
وســـتقوم باإلشـــراف على تنفيذه، وقد 
تـــم مراعـــاة التصاميم بما يتناســـب مع 
المتطلبات الحديثة للبناء وبمواصفات 

احتياجـــات  وتلبـــي  بالحداثـــة  تتميـــز 
مســـتخدميه مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار 
توفير متطلبات ومواصفات االستدامة 
والمبانـــي الخضـــراء وتطبيق سياســـة 
ترشـــيد اســـتهاك الطاقة للحفاظ على 

البيئة والموارد الطبيعية.
يذكـــر أنـــه تمت ترســـية المشـــروع من 
قبـــل مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
دينـــار   4,466,045 تبلـــغ  بتكلفـــة 
علـــى تحالـــف المقاوليـــن البحرينـــي - 
 M/s شـــركة  مـــن  المؤلـــف  الســـعودي 
وشـــركة   Dadabhai Construction
G R Projects Co، ويغطـــي تكاليـــف 
يتـــم  حيـــث  والتجهيـــزات،  اإلنشـــاء 
تمويـــل المشـــروع مـــن قبـــل الصندوق 
السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية 

الخليجي.

بمســاحة 8300 متر مربع ... واإلنجــاز بحلول الربع األول من 2023

تشييد مبان ضمن رابع مراحل توسعة محطة توبلي

الصياد: عدم التباعد ولبس الكمام ينشر العدوى
العائلية الــتــجــمــعــات  نتيجة  ــازل  ــن ــم ال ــي  ف الــمــخــالــطــيــن  ــدر  ــص ت

كشـــف استشـــاري الوبائيـــات والصحة 
العامة ورئيس قسم مكافحة األمراض 
بوزارة الصحة عادل الصياد عن تصدر 
حاالت المخالطيـــن في المنازل نتيجة 
التجمعـــات العائلية في المرتبة األولى 
كأبـــرز أماكن المخالطـــة، مؤكدا أن قلة 
الحـــذر وااللتزام خال هذه التجمعات 
مـــع األهـــل وعـــدم لبـــس الكمـــام إلـــى 
جانب عـــدم االلتـــزام بمعاييـــر التباعد 
االجتماعـــي تســـبب فـــي رفـــع أعـــداد 

الحاالت القائمة بفيروس كورونا.
وقال رئيس قســـم مكافحـــة األمراض 
أثـــر  بـــوزارة الصحـــة إن فريـــق تتبـــع 
المخالطيـــن بـــإدارة الصحـــة العامة قد 
رصـــد مؤخـــرا ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي 
لعائلـــة  التابعيـــن  المخالطيـــن  أعـــداد 
واحـــدة رغم اختاف مناطق ســـكنهم، 

إلـــى جانـــب نقلهـــم عـــدوى الفيـــروس 
لمناطـــق أخرى وعوائل خـــارج محيط 
األســـرة الواحـــدة، نتيجـــة التجمع غير 
المســـؤول والتراخي لـــدى البعض في 
تطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية 

من الفيروس.
المواطنيـــن  جميـــع  “الصيـــاد”  ووجـــه 
والمقيميـــن إلـــى ضـــرورة المكوث في 
المنزل قدر المســـتطاع وعدم الخروج 
إال فـــي الحاالت الضرورية فقط، مبينا 
عليـــه  تقـــع  بـــأن كل مواطـــن ومقيـــم 
مســـؤولية تطبيـــق هـــذه اإلجـــراءات، 
بالقـــرارات  والتزامـــه  وعيـــه  عبـــر 
والتعليمات واإلرشـــادات الصادرة من 
وزارة الصحة حـــول طرق الوقاية من 
الفيـــروس وحث محيطـــه االجتماعي 
لالتـــزام بهـــا بمـــا يســـهم فـــي احتوائه 

ومنع انتشاره، ويحفظ صحة وسامة 
المواطنين والمقيمين.

وشـــدد علـــى أهميـــة مواصلـــة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
الصحيـــة والوقائية بمختلـــف األماكن 
وخصوصـــا المغلقـــة منهـــا؛ وذلك للحد 

مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، ســـواء 
فـــي أماكـــن العمـــل أو دور العبـــادة أو 
محـــات بيـــع المســـتلزمات الحياتيـــة 
مثـــل األســـواق والمجمعـــات، موضحا 
بـــأن الفريق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا وبالتعاون مع الحملة 
الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا 
مســـتمرون في جهودهـــم بتنفيذ كافة 
الخطـــط االحترازيـــة والبروتوكـــوالت 
الكفيلـــة للتصـــدي للجائحـــة في جميع 
لجميـــع  ســـهل  الـــذي  األمـــر  مراحلهـــا، 
الحصـــول  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
علـــى اإلرشـــادات والتوعيـــة للتعامـــل 
مـــع الفيـــروس وذلـــك بجميـــع اللغات، 
فالواجب يحتم على الجميع المساهمة 
بتطبيقها من خال مشـــاركته الواعية 

والمسؤولة.

عادل الصياد

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - “كريم” البحرين

أعلنـــت شـــركة “كريـــم” البحريـــن، 
إســـتراتيجيتها  مـــن  انطاقـــا 
للمســـؤولية المجتمعيـــة وإحداث 
تأثيـــر إيجابـــي فـــي المجتمعـــات 
التـــي تعمـــل بهـــا، عـــن انضمامهـــا 
لجهـــود الحملة الوطنيـــة للتطعيم 
التـــي  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
أطلقتها وزارة الصحة البحرينية، 
وذلـــك مـــن خال تســـهيل تنقات 
الراغبيـــن بأخـــذ اللقـــاح مـــن وإلى 
وزارة  مـــن  المعتمـــدة  المراكـــز 
الصحـــة، وبالتالـــي توفيـــر الوقت 

والجهد عليهم.
وتنـــدرج مشـــاركة شـــركة “كريـــم” 
فـــي دعم هـــذه الحملة مـــن خال 
خدماتها األساســـية في عالم نقل 
الركاب اآلمن والموثوق من خال 
تخصيص بروموكود يمنح 15 % 
من قيمة الرحلة على رحلتين من 

وإلـــى المراكـــز المعتمـــدة للتطعيم 
وهي مركز الشـــيخ صباح الســـالم 
ومركـــز الحـــورة الصحـــي ومركـــز 
النويدرات الصحي ومركز إنجنير 
الصحـــي ومركـــز إبراهيـــم خليـــل 
النعيـــم  ومركـــز  الصحـــي  كانـــو 

الصحي.
مـــن جهتـــه، قـــال مدير عـــام كريم 
لألســـواق الناشـــئة، خالـــد نســـيبة 
“تنبثـــق هـــذه الحملـــة مـــن منطلق 
ســـعيها لتكـــون جـــزءا مـــن الحياة 
ونفخـــر  لمســـتخدميها  اليوميـــة 
بـــأن نوظـــف منصتنـــا فـــي خدمة 
الظـــرف  هـــذا  فـــي  المواطنيـــن 
الطـــارئ، نحـــن فـــي شـــركة كريـــم 
لـــن نوفـــر أي جهد من شـــأنه دعم 
الجهـــود الحكوميـــة للتخفيف من 
وطـــأة هذه األزمة وعـــودة الحياة 

لطبيعتها في البحرين”.

“كريم” البحرين تنضم لجهود التطعيم

بدور المالكي
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