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 õjõ©J  ¢``ûbÉæJ  zá``«≤«°ùæàdG{
»ë°üdG  ´É``£≤dG  AGOCG  IAÉØc

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢SCGôJ
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG  ¢ùeCG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh

.ó©oH øY ó≤Y …òdG 374`dG
 π°UGƒàdG  ™bƒe  ≈∏Y  zó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ÜÉ°ùM  ô`̀cPh
 äÉ«dBG  äGóéà°ùe  â©HÉJ  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¿CG  zôàjƒJ{  »YÉªàL’G
 á∏°üàªdG  äÉYƒ°VƒªdG  â°ûbÉf  Éªc  ,á«dó©dG  áeƒ¶æªdG  πªY  ôjƒ£J

.»ë°üdG ´É£≤dG AGOCG IAÉØc õjõ©àH
 ™e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe  ô`̀NBG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  â°Vô©à°SGh

.z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ≥``≤ëj  zø``jôëÑdG-»æWƒdG  â``jƒμdG{
 »μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 312 áª«≤H ÉMÉHQCG

-»æWƒdG  âjƒμdG  ∂æH  ≥≤M
 â¨∏H  á«aÉ°U  É`̀MÉ`̀HQCG  øjôëÑdG
 Ée)  »μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  312
 QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  117^51  ∫OÉ`̀©`̀j
 áfQÉ≤e ,2020 ΩÉY »a (»æjôëH
 Ée)  »μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  313`H
 QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  117^89  ∫OÉ`̀©`̀j

 .2019 ΩÉY »a (»æjôëH
 äGOƒ``Lƒ``ª``dG â`̀°`̀†`̀Ø`̀î`̀fGh
-»æWƒdG âjƒμdG ∂æÑd á«dÉªLE’G

 ≠`̀∏`̀Ñ`̀à`̀d  %5  ™```̀bGƒ```̀H  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 »μjôeCG  Q’hO  QÉ«∏e  18^341

 2020  ôÑª°ùjO  ájÉ¡æH  (»æjôëH  QÉæjO  äGQÉ«∏e  6^92  ∫OÉ©j  Ée)
 äGQÉ«∏e  7^29  ∫OÉ©j  Ée)  »μjôeCG  Q’hO  QÉ«∏e  19^346```H  áfQÉ≤e
 ø«ªgÉ°ùªdG  ¥ƒ≤M  â©ØJQG  Éª«a  .2019  ΩÉY  »a  (»æjôëH  QÉæjO
 818^10  ∫OÉ©j  Ée)  »μjôeCG  Q’hO  QÉ«∏e  2^170  ≠∏Ñàd  %4  ™bGƒH
 2020 ôÑª°ùjO ájÉ¡æH AÓª©dG ™FGOh â¨∏Hh ,(»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e
 QÉæjO  QÉ«∏e  1^80  ∫OÉ©j  Ée)  »μjôeCG  Q’hO  äGQÉ«∏e  4^768  ƒëf
 ∂æÑ∏d  ájƒæ°ùdG  á«dÉªdG  èFÉàædG  ≈∏Y  ¬≤«∏©J  ¥É«°S  »ah  .(»æjôëH
 :ô≤°üdG ΩÉ°üY »æWƒdG âjƒμdG ∂æH áYƒªéªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb
 2020 ΩÉY ∫ÓN Ió«L ÉMÉHQCG øjôëÑdG-»æWƒdG âjƒμdG ∂æH ≥≤M{
 òæe ºdÉ©dG Égó¡°ûj ºd »àdG á«∏«¨°ûàdG áÄ«ÑdG äÉjóëJ øe ºZôdG ≈∏Y

.zÉ«ªdÉY IóFÉØdG QÉ©°SCG ¢VÉØîf’ ∂dP áÑMÉ°üeh ,Oƒ≤Y
 QhO  ¬d  ¿Éc  á«dhódG  äÉ«∏ª©dG  AGOCG  ¿EG{  :ÓFÉb  ô≤°üdG  ±É°VCGh
 ócDƒj  Ée  ƒgh  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  áYƒªéªdG  ìÉHQCG  ºYO  »a  ô«Ñc
 ìÉéf  ≈∏Y  ¬JGP  âbƒdG  »a  øgôÑjh  ,Gójôa  ∫ÉªYCG  êPƒªf  ÉæcÓàeG
 äÉÑ∏≤àdGh  ôWÉîªdG  øe  •ƒëàdG  »a  »ª«∏bE’G  ™°SƒàdG  á«é«JGôà°SG

.zπNódG QOÉ°üe ™jƒæJ »a É¡eÉ¡°SEGh
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ≥≤ëJ á``°UÉîdG ≥``«≤ëàdG Ió``Mh
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG äGAÉYOG »a
á∏eÉ©ªdG  IAÉ``°SE’  A’õ``f  ¢Vô©àH
 »a  äÉ≤«≤ëàdG  É¡Jô°TÉÑe  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  ≥«≤ëàdG  Ió``̀Mh  äó```̀cCG
 ¢Vô©àH  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  äô«KCG  »àdG  äGAÉ`̀YO’G

.á∏eÉ©ªdG IAÉ°SE’ π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôªH A’õf
 IóMƒH  ΩÓ``̀YE’Gh  ∫É°üJ’G  áÑ©°T  á©HÉàe  QÉ`̀WEG  »a  ¬`̀fEG  âdÉbh
 ™bGƒªdGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  πμd  á°UÉîdG  ≥«≤ëàdG
 äGAÉYOG á«°VÉªdG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN äó°UQ ó≤a áØ∏àîªdG á«fhôàμdE’G
 ƒL  á≤£æªH  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õcôªH  A’õ`̀æ`̀dG  øe  Oó`̀Y  ¢Vô©àH
 É≤ahh  .õcôªdG  π`̀NGó`̀H  º¡àHƒ≤Y  ºgò«ØæJ  ∫É`̀M  á∏eÉ©ªdG  IAÉ`̀°`̀SE’
 É≤ÑW  ,äGAÉYO’G  ∂∏J  πãªd  …ó°üàdÉH  »fƒfÉ≤dG  IóMƒdG  ¢UÉ°üàN’
 äGP á«dhódG  ä’ƒcƒJôÑdGh ô«jÉ©ªdGh äÉ«bÉØJ’Gh ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMC’

.äGAÉYO’G ∂∏J »a ≥«≤ëJ íàØH IóMƒdG äôeCG ó≤a ;á∏°üdG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ¿Éª∏°S ï«°ûdG »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh ócCG
 áÄ«g  ïjQÉJ  »a  ≈`̀ dhC’G  Iôª∏d  ¬`̀fCG  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH
 ºdÉ©ªdG  áë°VGh  á£N  ™°Vh  ºàj  »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG
 ∑Éæg  ¿CG  ≈``dEG  Éàa’  ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  áeGóà°S’
 ≥jOÉæ°üdG  ∂∏àH  áeGóà°S’G  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ≥jôW  áWQÉN
 ¬àeób  …òdG  ¿ƒfÉ≤dÉH  ´hô°ûªdG  øª°V  2086  ΩÉY  ≈àM
 iód  É«dÉM  OƒLƒªdG  ,óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  ¿CÉ°ûH  áeƒμëdG

.äÉeóîdG áæéd
 ¢ù∏ée á°ù∏L »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN á«dÉªdG ôjRh âØdh
 á«HÉ«ædG  ≥«≤ëàdG  áæéd  ôjô≤J  á°ûbÉæªd  ¢ùeCG  ÜGƒædG
 ø«H ôªà°ùªdG ¿hÉ©àdG á«ªgCG ≈dEG óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ¿CÉ°ûH
 ô«ÑμdG  ôKC’G  ¬d  …òdG  ,á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 ídÉ°U  »a  Ö°üJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  øe  ójó©dG  ≥«≤ëJ  »a

 »dƒJ  áeƒμëdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,ø«æWGƒªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG
 ßØMh  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  áeGóà°S’  iƒ°üb  á«ªgCG
 É¡JÉeGõàdÉH  AÉaƒ∏d  É¡JQób  ¿Éª°Vh  ,øjóYÉ≤àªdG  ¥ƒ≤M
 πc  ¥ƒ`̀a  ƒ∏©J  ø`̀Wƒ`̀dG  áë∏°üe  ¿EG  ÓFÉb  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ÉªFGO  ƒgh  ±ó¡dG  Gòg  ≥«≤ëàd  É©«ªL  ≈©°ùfh  ,A»°T
.ójõªdG ≥«≤ëJ πLCG øe QÉ¡f π«d ÉfõØëjh ,ø«YC’G Ö°üf
 »a  É``̀gQhOh  á«HÉbôdG  Iõ`̀¡`̀LC’G  á«ªgCG  ≈∏Y  Oó°Th
 Iõ¡LC’G ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,äGRhÉéJ hCG äÉØdÉîe …CG ó°UQ
 ,á«LQÉîdGh  á«∏NGódG  á«HÉbôdG  É¡JGhOCG  É¡jód  á«eƒμëdG
 á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jO  πÑb  øe  áHÉbô∏d  ™°†îJ  ∂dòch
 É¡Lƒe  ,ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  ¿ƒ°Uh  ßØM  πLCG  øe  ,á``̀jQGOE’Gh
 ≈∏Y  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG  á`̀æ`̀é`̀dh  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  ≈```̀dEG  √ô`̀μ`̀°`̀T
 GócDƒe  ,É¡«dEG  π°UƒàdG  ºJ  »àdG  äÉMôà≤ªdGh  äÉ«°UƒàdG
 õjõ©àd  É¡≤«≤ëJ  ≈∏Y  ¬°UôMh  ,É¡æe  ô«ãμdG  ™e  ¬bÉØJG

.ø«à£∏°ùdG ø«H ∑ôà°ûªdG πª©dG èFÉàf

 ò«Øæàd áë°VGh πªY á«é¡æe ∑Éæg ¿ƒμà°S ¬fCG ôcPh
 π°UGƒàdG  ºà«°Sh  ,äÉ«°UƒàdG  øe  É¡«∏Y  ≥ØàªdG  •É≤ædG
  .iô`̀NC’G  •É≤ædG  »bÉÑd  äGQÉ°ùØà°S’Gh  í«°VƒàdG  »a
 ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  Qô`̀bh
 ∫ÉMCGh ,ÉMGôàbG (50) ÉgOóYh ≥«≤ëàdG áæéd äÉMGôàbG
 ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe  .É¡°üîJ  »àdG  äÉMôà≤ªdG  áeƒμëdG  ≈dEG
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »égƒμdG  Oƒªëe
 ¢ù«d ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG ìÓ°UEG ¿EG »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d
 ÓFÉb  ,∂dòd  ≥jôW áWQÉN ™°Vh ºJ ¬fEGh ,π¡°ùdG  ôeC’ÉH
 óYÉ≤àdG  äÉcGôà°TG  ¿CG  ∂dP  »a  ÖÑ°ùdGh  á∏«≤K  ácôàdG  ¿EG
 äÉcGôà°T’G ø«H õé©dG ¿CGh ,äÉbÉ≤ëà°S’G øe Gô«ãc πbCG
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  33  ≠∏Ñj  É¡àjOCÉJ  ºàj  »àdG  äÉbÉ≤ëà°S’Gh

.≥jOÉæ°üdG »a »∏©ØdG õé©dG ƒg Gògh ,Éjô¡°T
 (5¢U π«°UÉØàdG)

 ƒL  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ¿EG  »cÉ°S  ø«L  ¢†«HC’G  â«Ñ∏d  á«Øë°üdG  Iô«Jôμ°ùdG  âdÉb
 .ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àîe  ¿CÉ°ûH  ÉeÉHhCG  ∑GQÉ`̀H  ≥Ñ°SC’G  ¢ù«FôdG  ™e  ΩÉ¶àfÉH  QhÉ°ûàj  ¿ójÉH
 ¿Éc  GPEG  ÉªY »cÉ°S  ø«∏°SGôªdG  óMCG  ∫CÉ°S  ó≤a  á«μjôeC’G  zRƒ«f  ¢ùcƒa{  áμÑ°T  Ö°ùëHh
 ¿EG  á∏FÉb  Oôàd  ,¿ójÉH  ™e É¡«a  çóëJ »àdG  äGôªdG  OóYh ¢†«HC’G  â«ÑdG  QGR  ób  ÉeÉHhCG

.z¬ÑFÉæH ≥HÉ°S ¢ù«FQ ábÓY §≤a ¢ù«dh ,ábGó°U ábÓY Éª¡£HôJ ¿ójÉHh ÉeÉHhCG{
 ¿CG ™bƒJCGh ,ÉjÉ°†≤dG øe áYƒªée øY ¿ÉKóëàjh ¿GQhÉ°ûàj Éª¡fEG{ :»cÉ°S âaÉ°VCGh

.z¿ójÉH ¢ù«FôdG á°SÉFQ Iôàa ∫ÓN ∂dP ôªà°ùj
 â«ÑdG  QGR  ób  ÉeÉHhCG  ¢ù«FôdG  ¿Éc  ƒd  ¬fCG  ó≤àYCGh  ,∞JÉ¡dG  ôÑY  ∂dP  ºàj{  :â©HÉJh

.z∂dòH ±ô©«°S ™«ªédG ¿Éμd ¢†«HC’G
 âdÉb  É¡æμd  ,»FÉæãdG  É¡«a  çóëJ  »àdG  äGôªdG  OóY  øY  ìÉ°üaE’G  »cÉ°S  â°†aQh
 øe á∏ªëdG ∫GƒW äGOÉ≤àf’ ¿ójÉH ¢Vô©J ∂dP ¿ƒ°†Z »ah  .zº¶àæe ∫É°üJG ≈∏Y{ Éª¡fEG

.ÉeÉHhCG çQEG ≈∏Y ¢†côdÉH √ƒª¡JG øjòdG ø««WGô≤ªjódG ø«°ùaÉæàªdG
 ≈dEG ΩÉª°†fÓd ÉeÉHhCG IQGOEG »a É≤HÉ°S GƒeóN øjòdG OGôaC’G øe GOóY ¿ójÉH QÉàNGh
 á«μjôeC’G áfGõîdG IôjRhh »eƒ≤dG øeC’G QÉ°ûà°ùeh ¿ÉcQC’G ¢ù«FQ ∂dP »a ÉªH ,¬≤jôa
 ôjô≤J ôcP ¢†«HC’G â«Ñ∏d á«Øë°üdG Iô«Jôμ°ùdG ¬àdÉb Ée ≈∏Y É≤«∏©Jh .á«LQÉîdG ôjRhh
 ≥Ñ°SC’G  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ¿CG  í°VGƒdG  øe  ¬fCG  ôàdGƒ°T  Éμ«fƒe  áÑJÉμdG  ¬àÑàc  »μjôeCG
 .πμ°ûdG  Gò¡H  ÉμjôeCG  ºμëjh  ∞JÉ¡dG  ôÑY  ¿ójÉÑd  äÉª«∏©àdGh  ô`̀eGhC’G  »£©j  ÉeÉHhCG
 √QhO ¿ójÉH  ¿CGh ,áãdÉK  áj’h ≈∏Y ÉeÉHhCG  ∫ƒ°üM áLQO ≈dEG  ≈bôj ôeC’G  ¿CG  âaÉ°VCGh

 .äGQGô≤dG PÉîJG »a Ohóëe

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 ìôà≤e á«HhQhC’G  á«é«∏îdG  á«fÉªdôÑdG  áæé∏dG  äójCG
 ¿ƒμ«d  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ´ƒ°Vƒe  áaÉ°VEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿ÉªdôÑdG AÉ°†YCG ™e É¡à°ûbÉæe ºàj »àdG äÉYƒ°VƒªdG óMCG
 øe ∂dPh ,á∏Ñ≤ªdG ácôà°ûªdG äÉYÉªàL’G ∫ÓN »HhQhC’G
 »a á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéª∏d óMƒe »é«∏N ∞bƒe »æÑJ πLCG
 á¡LGƒe  »a  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ´É°VhCG ¿CÉ°ûH »HhQhC’G ¿ÉªdôÑdG ∞bGƒe

 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  ¿Éª∏°S  á∏«ªL  äócCGh
 áæé∏d  ™`̀HGô`̀dG  ´ÉªàL’G  ∫É`̀ª`̀YCG  â°SCGôJ  »àdG  iQƒ°ûdG
 ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG á«ªgCG á«HhQhC’G á«é«∏îdG á«fÉªdôÑdG
 ´Éaó∏d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a á«©jô°ûàdG äÉ£∏°ùdG ø«H

.Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Y á«é«∏îdG ∫hódG ídÉ°üe øY

 äÉeƒμëdG ¢†©H ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ¿Éª∏°S âdÉbh
 Iô«°ûe  ,É¡JÉfÉªdôH  ∞bGƒe  ≈æÑàJ  »HhQhC’G  OÉëJ’G  »a
 øY »HhQhC’G ¿ÉªdôÑdG øY QOÉ°üdG ô«NC’G QGô≤dG ¿CG ≈dEG
 GóMƒe  É«é«∏N  ÉØbƒe  Ö∏£àj  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ´É`̀°`̀VhCG
 …CG ó°V ¿hÉ©àdG ∫hO »a á«©jô°ûàdG äÉ£∏°ùdG »∏ãªe øe
 Ée ƒgh ,¢ù∏éªdG ∫hO á¡LGƒe »a QOÉ°U ôjô≤J hCG QGôb
 á°SÉFôH  áæé∏dG  ´ÉªàLG  ∫ÓN πª©dG  ábQh »a ¬ªjó≤J  ºJ
 »é«∏N  »fÉªdôH  äƒ°U  ∑Éæg  ¿ƒμj  å«ëH  ,øjôëÑdG
 ôeC’G ƒgh ,ÖfÉédG ájOÉMC’G áÄ«°ùªdG ôjQÉ≤àdG ó°V óMƒe
 »a á«©jô°ûàdG  äÉ£∏°ùdG  »∏ãªe øe Ö«MôàH »¶M …òdG

.¢ù∏éªdG ∫hO
 ¥ƒ≤M  ´É``°``VhCG  ¢VGô©à°SG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  äOó`̀ °`̀Th
 ≈dEG  áàa’ ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée ∫hO »a É¡JGRÉéfEGh  ¿É°ùfE’G
 øjôëÑdG ¿CÉ°ûH »HhQhC’G OÉëJ’G øe QGôb øe Qó°U Ée ¿CG

 ∫hó`̀dG  ¿CG  º`̀ZQ  ¢ù∏éªdG  ∫hO  »bÉH  ™e  Qôμàj  ¿CG  øμªj
 Gòg  »a  á«©bGhh  á°Sƒª∏e  äGRÉ`̀é`̀fEG  â≤≤M  á«é«∏îdG
 »eÓ°SE’G  øjódG  ÇOÉÑe  øe  á©HÉf  É¡fC’  ∂`̀ dPh  ,∫ÉéªdG
 ÉæJÉ©ªàée  »a  áî°SGôdG  á∏«°UC’G  º«≤dG  ø`̀eh  ∞«æëdG
 GôÑM  â°ù«dh  É«©bGh  á≤≤ëàe  äGõéæe  »gh  ,á«é«∏îdG
 áμ∏ªe  É¡àdòH  »àdG  Oƒ¡édG  ¿CG  ≈`̀dEG  âgƒfh  .¥Qh  ≈∏Y
 ¢Shô«a áeRCG á¡LGƒe »a ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hOh øjôëÑdG
 äGRÉéfE’G  RôHCG  øe  ó©J  z19-ó«aƒc{  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ∫hódG  äô¡XCG  PEG  ;,É¡æY  πaÉ¨àdG  øμªj  ’  »àdG  á«bƒ≤ëdG
 É¡«°VGQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  ájÉYQ  á«é«∏îdG
 »a  ≥`̀ë`̀dG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ≈∏Y  É¡æe  É°UôM
 iôÑμdG ∫hódG ≈àM É¡«a Éæ≤Ñ°ùJ ºd ¥ƒ≤M »gh ,áë°üdG

.á≤jôY äÉ«WGô≤ªjO É¡fCÉH ôîàØJ »àdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

.á«dÉªdG ôjRh |

óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U áeGóà°S’ ≥jôW á£jôN

.¿Éª∏°S á∏«ªL |

.zá«Ø«°TQCG IQƒ°U{ ¿ójÉHh ÉeÉHhCG |

.ô≤°üdG ΩÉ°üY |

.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

»°VÉªdG ôjGôÑa »a ™«ÑdG äÉ«∏ªY áª«b QÉæjO ¿ƒ«∏e 211^1
:»YÉ°ùdG óª Öàc

 äÉ«∏ªY  áª«b  ¿CG  ≈dEG  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  äÉfÉ«H  äQÉ°TCG
 â∏μ°T  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  211^1  â¨∏H  »°VÉªdG  ôjGôÑa  ô¡°T  ∫ÓN  ™«ÑdG
 8^084  ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  OóY  ≠∏Hh  .É¡æe  %32^1  á«°ùeÓJÓdG  äÉ«∏ª©dG
 ≠∏H ´ÉØJQÉH É¡æe %56^8 á«°ùeÓJÓdG äÉ«∏ª©dG â∏μ°T ,á«∏ªY ø«jÓe
 äÉ«∏ªY Oó©H ≥∏©àj Éª«ah  .»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ¬°ùØf ô¡°ûdG øY %15^5
 ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  »a  ôÑcC’G  Ö«°üædG  ¿Éc  ,äÉYÉ£b  á°ùªN  ôÑcC’  ™«ÑdG
 ºYÉ£ªdG ´É£b √ÓJ ,äÉ«∏ªY 1^824^504 ™bGƒH âcQÉeôHƒ°ùdG ´É£≤d

 á«∏ªY  801^353  äÓ°UGƒªdG  ´É£b  ºK  ,á«∏ªY  ¿ƒ«∏e  1^7  ™bGƒH
 ´É£b  Gô«NCGh  ,™«H  á«∏ªY  581^885  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ´É£≤a  ,™«H
 ≈∏Y ±ô°üdG ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCG  .äÉ«∏ªY 555^904 ájQÉéàdG äÓëªdG
 á«eƒμëdG  äÉeóîdG  ´É£b  ∫hC’G  õcôªdÉH  AÉéa  ,äÉYÉ£b  á°ùªN  ôÑcCG
 ¿ƒ«∏e  21^4)  âcQÉeôHƒ°ùdG  ´É£b  ºK  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  55^3  ™bGƒH
 ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  12^6  ºYÉ£ªdG  ´É£b  AÉL  ådÉãdG  õcôªdG  »ah  ,(QÉæjO
 ´É£b  Gô`̀«`̀NCGh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  11^5  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ´É£b  √Ó`̀J

.QÉæjO ø«jÓe 10^9 ájQÉéàdG äÓëªdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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 ôμ°T á``«bôH ≈``≤∏àj ∂``∏ªdG
»æ«°üdG  ¢ù«FôdG  øe  á«HGƒL
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 »°T  ¢ù«FôdG  áeÉîa  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 G kOQ  ∂dPh  ,á≤jó°üdG  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ≠æ«H  ø«L
 áæ°ùdG ¢SCGQ áÑ°SÉæªH ¬«dEG  ¬àdÓL É¡H å©H »àdG áÄæ¡àdG á«bôH ≈∏Y

.IójóédG á«æ«°üdG

 áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U øH  ÜÉjP  øcôdG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 23  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  ¬Ñàμe  »a  ¿É``̀cQC’G
 ≥ë∏ªdG …OÉª°üdG »∏Y óªëe QÉ«W øcôdG ó«ª©dG ,Ω2021 ¢SQÉe
 áμ∏ªe iód á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG IQÉØ°ùH …ôμ°ù©dG

.øjôëÑdG
 …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdÉH ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 »a  ≥ë∏ªdG  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  QhódÉH  √ôjó≤J  øY  ÜôYCGh  ,»`̀fOQC’G
 G kó«°ûe ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H …ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J
 áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe §HôJ »àdG áæ«àªdG ájƒNC’G äÉbÓ©dÉH
 ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG ¬LhCG á°ûbÉæe ºJ Éªc ,á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G
 É¡æe ≥∏©àj Ée ká°UÉNh ä’ÉéªdG ≈à°T »a ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H

.»YÉaódG ¿hÉ©àdGh …ôμ°ù©dG ∫ÉéªdÉH

 á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »`̀e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG
 ø«gÉ°T ô«Ø°ùdG ¢ùeCG É¡ÑàμªH QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g
 áμ∏ªe iód óªà©ªdG  ¿Éé«HQPCG  ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ∞«jÓdGóÑY

 .øjôëÑdG
 ≈∏Y  ¬à©∏WCG  Éªc  ,ô«Ø°ùdÉH  ´ÉªàL’G  ™∏£e  »a  âÑMQh
 áÄ«¡dG πª©J å«M 2021 …QÉédG ΩÉ©∏d áÄ«¡dG èeGôHh §£N
 zIôjõL  OÉ°üàbG  ≈∏Y  ógÉ°T  :DƒdDƒ∏dG  ≥jôW{  QÉ©°T  âëJ
 ,ƒμ°ùfƒ«∏d  »ªdÉ©dG  »fÉ°ùfE’G  çGôàdG  áëF’  ≈∏Y  êQóªdG
 èjhôàdGh Qƒ°†ë∏d ájQÉédG äGô«°†ëà∏d åëÑdG ¥ô£J Éªc
 »HO  ƒÑ°ùcEG  »a  …OÉªdG  ô«Z  çGôàdGh  á q«aÉ≤ãdG  äÉÑ°ùàμª∏d
 áeÓ°ùdG  äGAGô```LE’  É≤ah  áÄ«¡dG  äÉ«dÉ©a  »`̀JCÉ`̀Jh  .2020

.ÉfhQƒc áëFÉéH á°UÉîdG
 øjôëÑdG  áÄ«g  äGõéæªH  ô«Ø°ùdG  OÉ`̀°`̀TCG  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 á«aÉ≤ãdG á£°ûfC’G ºYóH √OÓH ΩÉªàgG GócDƒe ,QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d
 IóY »a äÉbÓ©dG øe Qƒ°ùL áeÉbEGh øjó∏ÑdG ø«H ácôà°ûªdG

 .á«aÉ≤Kh á«KGôJh á«æa ä’Éée

 π``Ñ`≤`à°ùj ¿É```cQC’G ¢``ù`«`FQ
»fOQC’G …ô``μ°ù©`dG ≥``ë`∏ªdG

 π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀J »```̀e á`̀ î`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG
»``̀fÉ``̀é``̀«``̀HQPC’G ô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG ´ÉªàLG  ¢`̀SCGô`̀à`̀j  Qhô`̀ ª`̀ dG  ΩÉ``Y  ô`̀jó`̀e

¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG ∫hó````̀H Qhô``̀ ª``̀ dG …ô``̀jó``̀e

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh
 äGQÉ°ùe  õjõ©J  á«ªgCG  AGQRƒ``dG
 »àdG  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY
 ¿ÉHÉ«dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™ªéJ
 ,áaÉc  Ió©°UC’G  ≈∏Y  Égôjƒ£Jh
 äÉbÓ©dG  ¬«dEG  â∏°Uh ÉªH É kgƒæe
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG
 äÉ`̀jƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e ø```̀e ø``«``≤``jó``°``ü``dG
 AÉæÑdG  á∏°UGƒe  á«ªgCGh  ,Iõ«ªàe
 ∑ôà°ûe m¿hÉ©J øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y
 Ö```̀MQCG ≥````aCG ƒ`̀ë`̀f ¬``̀H ™``̀ aó``̀ dGh
 »Ñ∏j  É`̀ª`̀H  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ≈à°T  »`̀a

.ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdG
 √ƒª°S AÉ`̀≤`̀d  ió``̀d  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 »μjó«g  ô«Ø°ùdG  ¢ùeCG  ó©oH  øY
 á≤jó°üdG  ¿É`̀HÉ`̀«`̀dG  ô«Ø°S  ƒ`̀à`̀jEG
 áÑ°SÉæªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d

 √OÓÑd  Gô«Ø°S  ¬∏ªY  Iôàa  AÉ¡àfG
 √ƒª°S  ≈æKCG  å«M  ,áμ∏ªªdG  »a
 ô«Ø°ùdG  É¡dòH  »àdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y
 õjõ©J  »`̀a  â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCGh  »`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG
 ,á«fÉHÉ«dG  á«æjôëÑdG  äÉbÓ©dG

 ≥«aƒàdG  ô«Ø°ù∏d  √ƒª°S  É k«æªàe
.á∏Ñ≤ªdG ¬eÉ¡e »a ìÉéædGh

 á°ûbÉæe  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀N  º``̀Jh
 ø«àMÉ°ùdG  ≈`̀∏`̀Y  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 å`̀ë`̀Hh ,á``̀«``̀dhó``̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G

 ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àîe
.∑ôà°ûªdG

 ô«Ø°ùdG  Üô```YCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 √ô`̀jó`̀≤`̀Jh √ô`̀μ`̀°`̀T ø`̀Y »`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG

 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d
 AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ΩÉªàgGh m¢UôM øe ¬«dƒj Ée ≈∏Y
 ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©àH

 ºYódÉH É kgƒæe ,¿ÉHÉ«dGh øjôëÑdG
 »a  ¬∏ªY  Iôàa  ∫Gƒ`̀W  ¬«≤d  …ò`̀dG
 áμ∏ªª∏d  É k«æªàe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

.AÉªædGh Ωó≤àdG øe ójõªdG

¿ÉHÉ«dG ™e ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY õjõ©J á«ªgCG ócDƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

 øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  ø`̀e  áªjôc  ájÉYôH
 ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 CGóÑJ  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  áëFÉéd  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  øjôëÑdG  ≥jôa
 äGQGRƒ```̀dG  ºjôμàH  Ωƒ`̀«`̀dG  øjóYÉ≤àª∏d  áªμëdG  á«©ªL
 »a  ∂dPh  z19  ó«aƒμd{  …ó°üàdG  »a  á«°ù«FôdGh  á«æ©ªdG
 ,»dÉªdG CÉaôªdÉH áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdÉH ¢UÉîdG ™bƒªdG
 ó«dh  QƒàcódG  Qƒ°†ëH  áë°üdG  IQGRh  ºjôμJ  ºà«°S  å«M
 »∏Y  øH  ódÉN  AGƒ∏dG  Qƒ°ù«ahôÑdGh  IQGRƒdG  π«ch  ™fÉªdG
 πãªeh  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  Óãªe  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 á«©ªéd  πãªeh  ΩÓ`̀YE’G  IQGRƒ`̀d  πãªeh  á«∏NGódG  IQGRƒ`̀d

.á«æjôëÑdG áaÉë°üdG
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ∑Éª°ùdG  óÑ©°S  .O  ∫É`̀bh
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  ¿EG  á«©ªédG
 á«æ©ªdG äGQGRƒdG QhóH ó«°ûJ IõLƒe áª∏c »≤∏«°S áØ«∏N

 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a á∏eÉ©dG IófÉ°ùªdGh á«Ñ£dG QOGƒμdGh
 …òdG  …QÉcòàdG  õ«ªàªdG  …ó°üàdG  áë°ThCG  ™jRƒJ  ºàjh
 ™jRƒJ  ºà«°S  Éªc  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  Éª°ùée  πªëj
 øe  Oó`̀Y  ≈∏Y  á°UÉN  äGOÉ`̀¡`̀°`̀Th  ´hQOh  á«dÉe  äBÉ`̀aÉ`̀μ`̀e

.»Ñ£dG ≥jôØ∏d ófÉ°ùªdG ≥jôØdG AÉ°†YCG
 ÓªYh á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀∏`̀d  É`̀≤`̀ah ¬```̀fCG  ±É``̀°``̀VCGh
 ºjôμàd  πØëdG  πªμà°ùj  ±ƒ°S  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 øe  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒØ°üdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  á«Ñ£dG  QOGƒ``μ``dG
 øjóYÉ≤àªdGh  πª©dG  OGhQ  øe  Oó`̀Yh  á«æ©ªdG  äGQGRƒ``̀ dG
 ≈æÑªH  »dÉëdG  ¢SQÉe  ô¡°T  øe  29/28  á«dÉàdG  ΩÉjC’G  »a
 äBÉaÉμe  ¿ƒª∏°ùà«°S  øjòdGh  øjóYÉ≤àª∏d  áªμëdG  á«©ªL
 iôNCG  ÉjGógh äGOÉ¡°Th áÑ°SÉæªdÉH  á°UÉN ÉYhQOh á«dÉe
 ¿ƒeôμªdG  É¡dòH  »àdG  á«æ°†ªdGh  IQÉÑédG  Oƒ¡é∏d  Gôjó≤J
 äÉ¶aÉëeh ™bGƒe ∞∏àîe »a º¡fGôbCG øe øjôNB’G ±’B’Gh

 øjôNBG  ø«eƒj  ióe  ≈∏Y  ºjôμàdG  πØM  ΩÉ≤«°Sh  ,áμ∏ªªdG
.»YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ÉeGõàdG IóYÉÑàe äGôàØHh

 äÓØM  áeÉbE’  ó¡ªJ  á«©ªédG  ¿CG  ≈dEG  ∑Éª°ùdG  QÉ°TCGh
 »a  ø«Yƒ£àªdG  ø«∏eÉ©dG  øe  iôNCG  OGóYC’  á∏KÉªe  ºjôμJ
 õ¡àæfh  ,¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  áeOÉ≤dG  ΩÉ`̀jC’G  »a  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 ¿Éæàe’G ¢üdÉN øY Üô©æd áª¡ªdG á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √òg
 áª«μëdG  ¬JÉ¡«Lƒàd  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  ádÓéd  ¿É`̀aô`̀©`̀dGh
 áëFÉédG QÉ£NC’ …ó°üà∏d É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG π«μ°ûàH
 ¿Éª∏°S ô«eC’G ƒª°S á°SÉFôH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ájÉªMh

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 »Ñ£dG øjôëÑdG ≥jôØd ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG øY ÜôYCGh
 áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH
 iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  »°ù∏éeh  äÉÄ«¡dGh  äÉ°ù°SDƒªdG  πch

 .á«dÉ¨dG á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √òg ºYO »a Gƒª¡°SCG øjòdG

äÉ``̀¡``̀é``̀dGh äGQGRƒ``````````̀dG Ωƒ```̀ «```̀ dG Ωô``̀ μ``̀ J zø``jó``YÉ``≤``à``ª``∏``d á``̀ª``̀μ``̀ë``̀dG{
É``̀ fhQƒ``̀ μ``̀ d …ó``̀°``̀ü``̀à``̀∏``̀d »``̀ Ñ``̀ £``̀ dG ≥```̀jô```̀Ø```̀ dG ø``̀ª``̀ °``̀V á``̀ «``̀ °``̀ù``̀ «``̀ Fô``̀ dG

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |

 ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äócCG
 á°SÉFôH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG  øeC’Gh
 áμ∏ªªdG  ¿CG  ,ºà¨dG  óªMCG  øH ∞°Sƒj ƒ°†©dG
 ≈∏Y  â```HCGO  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 AÉ¡fEG ≈dEG á«eGôdG ,áb qÓîdG äGQOÉÑªdG ºjó≤J
 øeC’G  õjõ©Jh  ,≥«≤°ûdG  øª«dG  »a  ÜôëdG
 áæé∏dG  Ió«°ûe  ,á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh
 á≤«≤°ûdG  áμ∏ªªdG  É¡àæ∏YCG  »àdG  IQOÉÑªdÉH

 ≥«≤°ûdG  ø`̀ª`̀«`̀dG  »``a  QÉ``æ``dG  ¥Ó```̀WEG  ∞`̀ bƒ`̀d
 ±ó¡H ∂```̀dPh ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀ eC’G ±Gô``°``TEÉ``H

.á«æª«dG áeRCÓd »°SÉ«°S πM ≈dEG π°UƒàdG
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  âæ qªK  ,É¡d  ¿É«H  »`̀ah
 ∞bGƒªdG »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
 »àdG  Iô«ÑμdG  IófÉ°ùªdGh  ºYódGh  ,áàHÉãdG
 IOÉ«≤H  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  É¡eó≤J
 ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ``N

 áμ∏ªªdG  π`̀gÉ`̀Y  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  ø`̀H
 IQRGDƒ`̀ª`̀Hh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 øH  óªëe  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »`̀dh Oƒ`̀©`̀°`̀S  ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø``H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 ôjRh  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG
 ¢UôëdGh ,á«æª«dG ájQƒ¡ªédG ≈dEG ,´ÉaódG
 ∂Ø°S  ∞bƒd  ájOƒ©°ùdG  ¬«dƒJ  …òdG  ô«ÑμdG
 ádOÉ©dG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  ™`̀°`̀Vhh ,á`̀«`̀cõ`̀dG  AÉ`̀eó`̀dG

 âg qƒfh.≥«≤°ûdG  »æª«dG  Ö©°ûdG  IÉfÉ©ªd
 π qμ°ûJ  »àdGh  ,IójóédG  IQOÉÑªdÉH  áæé∏dG
 »ªeC’G  çƒ©ÑªdG  Oƒ¡éd  IófÉ°ùeh  É kªYO
 á«é«∏îdG  IQOÉÑªdÉH  ÉeGõàdGh  ,øª«dG  ≈`̀dEG
 πeÉ°ûdG »æWƒdG QGƒëdG ôªJDƒe äÉLôîeh
.2216  º`̀bQ  »dhódG  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée  QGô`̀bh

 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  s¿CG  ≈`̀dEG  áæé∏dG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ¬LhCG  ºjó≤J  »a  G kó¡L  ôNóJ  ºd  ájOƒ©°ùdG

 á«KÉZE’Gh  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdGh  ºYódG
 ΩGƒYC’G  ióe  ≈∏Y  ≥«≤°ûdG  »æª«dG  Ö©°û∏d
 É k°SÉμ©fG  πμ°ûj  …ò``̀ dG  ô```̀eC’G  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ≥«≤ëàd  Iô`̀ q«`̀î`̀dG  É¡«YÉ°ùªd
 á«æªàe ,áaÉc ºdÉ©dG Üƒ©°Th ∫hód ΩÓ°ùdGh
 IójóédG ájOƒ©°ùdG IQOÉÑªdG óéJ ¿CG áæé∏dG
 ™«ªL  ø``̀e  Ö`̀«`̀Mô`̀à`̀ dGh  ò«Øæà∏d  G kQÉ``°``ù``e

.á«æª«dG ±GôWC’G

á``jOƒ``©``°``ù``dG É``̀¡``̀eó``̀≤``̀J á```̀bÓ```̀N äGQOÉ````̀ Ñ````̀ e :ziQƒ````̀°````̀û````̀dG á```̀«```̀LQÉ```̀N{
á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG »```̀a QGô``̀ ≤``̀ à``̀ °``̀ S’G õ``̀ jõ``̀ ©``̀ Jh ø``̀ª``̀«``̀dG »```̀a Üô```̀ë```̀dG AÉ```̀ ¡```̀ fE’

 ¢ù∏ée  º¶f  ,√É«ª∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH
 ¢Sóæ¡ªdG øe Óc ™ªL É k«°VGôàaG kAÉ≤d …ó∏ÑdG ¥ôëªdG
 AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh ∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »WÉHôªdG  õjõ©dGóÑY  …RÉZ  ó«°ùdGh
 ∞j’ ôÑY AÉ≤∏dG  Gòg º«¶æJ »JCÉjh .…ó∏ÑdG ¥ôëªdG
 ô°üæ©c  √É`̀«`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ø`̀Y  çóëà∏d  ΩGô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀f’G
 Gòg  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡Lh  IÉ«ëdG  »a  »°SÉ°SCG

.Oó°üdG
 IhôK ÉgQÉÑàYÉH √É«ªdG á«ªgCG øY ôjRƒdG çóëJh
 á«ªgCG ≈∏Y Aƒ°†dG É k£∏°ùe ,¬«∏Y ®ÉØëdG Öéj á«æWh
 ∞JÉμJh õjõ©Jh ¬H á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dGh ô°üæ©dG Gòg
 ¬«∏Y  á¶aÉëªdG  »`̀a  á«ª«∏bE’Gh  á`̀«`̀dhó`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg G kõcôe .á«∏Ñ≤à°ùªdGh á«dÉëdG ∫É«LCÓd
 ≈∏Y »°SÉ°SC’G  õ«côàdG  Ö°üjh ,√É«ªdG  π«ªãJ  QÉ©°T
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  øe  ¢SOÉ°ùdG  ±ó¡dG  ºYO
 ô«aƒJ ∫Éée »a ±ó¡dG øjôëÑdG áμ∏ªe â≤≤M å«M
 Oƒ¡L  ≈∏Y AÉæH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áaÉμd  √É«ªdG
.áeƒμëdG äÉ¡«LƒJh AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g §£Nh

 ájhGR ¬ãjóM »a ∫hÉæJ ó≤a ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÉeCG
 ®ÉØëdG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  åMh  ó«°TôàdG
 É k«°ù«FQ G kQó°üe ó©j …òdG »°ù«FôdG ô°üæ©dG Gòg ≈∏Y
 ∞«dÉμàdG ≈∏Y Gƒ©∏£j ¿CG ≈∏Y ™«ªédG åMh ,IÉ«ë∏d
 ≥aGôe  áfÉ«°Uh  √É«ªdG  á«∏ëàd  ádhódG  É¡©aóJ  »àdG
 á«ªgCÉH  Oôa  πc  ô©°û«d É¡JQGOEGh  É¡©jRƒJh  É¡LÉàfEG
 äÉ«cƒ∏°ùdG øY OÉ©àH’Gh ,IhôãdG √òg ≈∏Y ®ÉØëdG

 ábÉ£dG  √òg áeGóà°SG  É k«æªàe  ,√É`̀«`̀ª`̀dG  Qó`̀¡`̀J  »`̀à`̀dG
 äÉæFÉμdG ôFÉ°Sh ô°ûÑ∏d IÉ«ëdG QGôªà°SG »a á«°ù«FôdG

.á«ëdG

 ô````̀jRh ∞`̀ «`̀ °`̀ †`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j …ó```̀∏```̀Ñ```̀dG ¥ô```̀ë```̀ª```̀dG
»`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG √É``̀ «``̀ ª``̀ dG Ωƒ````̀ j »```̀ a AÉ``̀ Hô``̀ ¡``̀ μ``̀ dG

 ≈dEG áaOÉ¡dG É¡à£N øª°V
 ±ÉbhC’G ∫ƒ°UCG ≈∏Y ®ÉØëdG
 â¡àfG É¡d á©HÉàdG äGQÉ≤©dGh
 øe  á«æ°ùdG  ±É```bhC’G  IQGOEG
 á©Ñ°S  áfÉ«°U  ´hô°ûe  ò«ØæJ
 ∞∏àîe »a É«Øbh ≈æÑe ô°ûY

.øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ¶aÉëe
 ¢Sóæ¡ªdG  ∂`̀ dò`̀H  ìô`̀°`̀U
 IQGOEG  ô``jó``e  Qƒ```̀f  ∞`̀ °`̀Sƒ`̀j
 ÉØ«°†e  ,á`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ±É````̀bhC’G
 ≈`̀ dG  ±ó``¡``j  ´hô`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG  ¿CG
 »fÉÑªdG  IAÉØc  iƒà°ùe  ™aQ
 ÉªH  IQGOEÓ`̀d  á©HÉàdG  á«ØbƒdG
 áfÉ«°üdG  ô«jÉ©e  ™e  ≥aGƒàj
 äGQÉ``̀≤``̀©``̀dG π``̀μ``̀d á````̀jQhó````̀dG
 ¢üîj  É`̀ª`̀«`̀a  É`̀ ¡`̀ d  á`̀©`̀ HÉ`̀ à`̀ dG
 ô`̀«`̀aƒ`̀Jh á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh ø````eC’G
 øjôLCÉà°ùª∏d  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  π`̀c
 Gó`̀cDƒ`̀e  ,É`̀¡`̀æ`̀e  ø«©ØàæªdGh

 ôjƒ£Jh  áfÉ«°U  á«∏ªY  ¿CG
 ºJ  »àdGh  ,á«ØbƒdG  »fÉÑªdG
 ÉgQób  ¬«fGõ«e  ¢ü«°üîJ
 ,É¡d QÉæjO ∞dCG ¿ƒKÓKh áFÉe
 É¡©°Vh á«æeR á£N ≥ah âªJ
 áfÉ«°üdGh  á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG  º`̀°`̀ù`̀b
 »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ô`̀ª`̀Y ó`̀ª`̀d É`̀fÉ`̀ª`̀°`̀V

 ¢Uôa  IOÉ``jRh  ájQÉªãà°S’G
 Gò«ØæJ  É¡©jQ  øe  IOÉØà°S’G
 ™«°SƒJh  ø«ØbGƒdG  •hô°ûd
 áeóîd É¡©jQ ±ô°U ä’Éée
 ∂`̀dP  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ¬«∏Y ¢`̀Uô`̀ë`̀J  É`̀eGõ`̀à`̀dG  ó`̀©`̀j
 πμH  ΩÉ«≤dG  ∫ÓN  øe  IQGOE’G
 áWƒæªdG  ΩÉ¡ªdGh  äÉÑLGƒdG
 ±É```̀bhC’G ≈`̀∏`̀Y Iô`̀XÉ`̀æ`̀c É`̀¡`̀H

.øjôëÑdG áμ∏ªªH
 ¢ù«FQ í°VhCG  ¬ÑfÉL øe
 á«°Sóæ¡dG  ™jQÉ°ûªdG  º°ùb
 ¬∏dGóÑY  ¢Sóæ¡ªdG  áfÉ«°üdGh
 áfÉ«°üdG  ´hô°ûe  ¿CG  ó°TGQ
 ∫õ©dG  IAÉØc  ™aQ  ≈∏Y  Ωƒ≤j
 IOÉ`````YEGh »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d »``FÉ``ª``dG
 á``ZÉ``Ñ``°``ü``dG ø````e É`̀ ¡`̀ à`̀ Ä`̀ «`̀ ¡`̀ J
 á«ë°üdG  ≥aGôªdG  ìÓ`̀°`̀UEGh

.á«eóîdGh

 17 áfÉ«°U ø``e »``¡àæJ á``«æ°ùdG ±É``bhC’G
QÉ``æjO  ∞``dCG  130 á``ª«≤H  É``«Øbh GQÉ``≤Y

.Qƒf ∞°Sƒj |
 áØ«∏N ∫BG  óªëe øH º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe º¶æj
 á`̀jDhQ{  ¿Gƒæ©H  á«ª∏Y  Iô°VÉëe  çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d
 QÉ°ûà°ùe  É¡eó≤j  zÉfhQƒc  ¢Shô«a  áeRCG  ó©H  ¿ô«°S
 á≤£æªdG  ôjóeh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æªd  CERN
 å«M  ,∫É`̀à`̀°`̀SÉ`̀Z  ø``JQÉ``e  CMS  »``a  á`̀«`̀Ñ`̀jô`̀é`̀à`̀dG
 ,¬JCÉ°ûf  òæe  ¿ô«°S  õcôe  á``jDhQ  É¡«a  ¢Vô©à°ù«°S
 á«dÉëdG  COVID19  áeRCG  É¡àKóMCG  »àdG  äGô«¨àdGh
 á«LƒdƒæμàdG äÉjóëàdG ÖfÉL ≈dEG ,áª¶æªdG πªY »a
 ∫ÓN  ∂`̀dP  ¿ƒμj  ,áª¶æªdG  èeGôH  ôjƒ£àd  áªFÉ≤dG
 AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ,z pπ neC’ÉH n¿ƒeƒ oμëe{ »aÉ≤ãdG º°SƒªdG

 ìÉà«°Sh .õcôªdG ô≤e »a , kAÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG óæY
 ø«©H  ò`̀NC’G  ™e  ,ø«ªà¡ªdG  øe  É°üî°T  30  Qƒ°†M
 óYÉÑàdG  ó`̀YGƒ`̀bh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  QÉÑàY’G
 åH  kÉ°†jCG  ºà«°S  Éªc  ,äÉeÉªμdG  ¢ùÑdh  »YÉªàL’G
 .Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Y õcôªdG áëØ°U §HGQ ôÑY Iô°VÉëªdG

 ¢ü°üîJ ∫Éà°SÉZ  øJQÉe  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóéJ
 QƒjôHƒ°S á«æWƒdG á°SQóªdG øe AÉjõ«ØdG á°SGQO »a
 πª©j äGƒæ°S ¢ùªN ≈°†bh .É°ùfôØH πHƒfhôZ …O
 LMEC  ´hô°ûªd ôjóeh ôjƒ£Jh åëH ¢Sóæ¡ªc

.Éμ«é∏ÑH ø«aƒd »a

 zÉ``fhQƒ``c ¢`̀ Shô`̀ «`̀ a á````eRCG ó`̀©`̀H ¿ô`̀«`̀ °`̀S á````̀ jDhQ{
Ωƒ``̀ «``̀ dG º```̀ «```̀ gGô```̀ HEG ï``̀«``̀°``̀û``̀dG õ```̀cô```̀e »```̀ a

 ï«°ûdG ó«ª©dG Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ¢SCGôJ
 ™HÉ°ùdG  ´ÉªàL’G  áØ«∏N  ∫BG  ÜÉgƒdGóÑY  øH  øªMôdGóÑY
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH Qhôª∏d ø«eÉ©dG øjôjóª∏d ø«KÓãdGh
 ¢SQÉe 23-21 IôàØdG ∫ÓN º«bCG …òdG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
 ´ÉªàL’G  ¢ûbÉfh.»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  …QÉédG
 øe  ,∫ÉªYC’G  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG  øe  GOóY
 QGôªà°S’G á«ªgCGh ,ájQhôªdG áeÓ°ùdG õjõ©J πÑ°S ÉgRôHCG
 ´Ó`̀W’Gh  ,∫hó``̀dG  ø«H  äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑJ  »a
 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ≤«Ñ£J  ¬«dEG  â∏°Uh  Ée  çóMCG  ≈∏Y
 ∫ƒ∏ëdG  ôNBG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,çOGƒëdG  äÉfÉ«H  π«∏ëJ  »a

 .ájQhôªdG áeÓ°ùdG ä’Éée »a á«còdG áª¶fC’Gh á«æ≤àdG
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ájQƒà°SódG áªμëª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G äQó°UCG
 ΩÉ`̀μ`̀MCGh  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  áYƒªéªd  ¢ùeÉîdG  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG
 ,(2019-2017)  ΩGƒYCÓd  ájQƒà°SódG  áªμëªdG
 »àdG  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  áYƒªée  ÜÉ`̀à`̀c  äQó``̀°``̀UCG  É`̀ª`̀c

 ô°ûY  á©Ñ°S  »`̀a  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  É¡JQôb
 ,(2019 ájÉ¡f ≈àMh 2002 É¡FÉ°ûfEG òæe) É keÉY
 ø«∏¨à°ûªdGh ø«ãMÉÑ∏d áMÉàe äGQGó°UE’G √ògh

.¿ƒfÉ≤dÉH

 ¢``̀ ù``̀ eÉ``̀ î``̀ dG ÜÉ````à````μ````dG Qhó`````̀°`````̀U
á``jQƒ``à``°``Só``dG ΩÉ````̀μ````̀MCGh ÇOÉ``̀ Ñ``̀ ª``̀ d

 á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  â`̀ æ`̀ ∏`̀ YCG
 QÉWEG »a ¬fCG π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd
 äGAGô``LE’É``H  ΩGõ`̀ à`̀ d’G  õjõ©J
 ó≤a  ,É¡H  ∫ƒª©ªdG  ájRGôàM’G
 á`̀jQhó`̀dG  äÉ°UƒëØdG  âØ°ûc
 πc  ≈∏Y  É``̀gDhGô``̀LEG  ºàj  »`̀à`̀dG
 ø«ØXƒªdGh  OGô``̀aC’Gh  A’õædG
 á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀e Ió``````̀MGh á``̀ dÉ``̀M ø```̀Y
 õ`̀cô`̀ª`̀H É```̀fhQƒ```̀c ¢``Shô``«``Ø``H
 »a A’õ`̀æ`̀ dG π`̀«`̀gCÉ`̀Jh ìÓ`̀°`̀UEG
 ≈∏Y  º`̀J  ¬``fCG  áë°Vƒe  ,(ƒ``̀L)
 äGAGô```````LE’G ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J Qƒ``̀Ø``̀ dG

 »``̀ah ,á``̀©``̀Ñ``̀à``̀ª``̀dG á``«``ë``°``ü``dG
 êÓ©∏d ádÉëdG ´É°†NEG É¡àeó≤e
 ≈Ø°ûà°ùªdG »a ΩRÓdG »ë°üdG
 Gò¡d Å`̀°`̀û`̀fCG  …ò``̀dG  ,»`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG
 ó©H ¬```fCG  á`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e ,¢`̀Vô`̀¨`̀dG
 º¡YÉ°†NEGh  ø«£dÉîªdG  ô°üM
 ø«àdÉM  ±É°ûàcG  ºJ  ¢üëØ∏d
 ∫õY  ºJ  ¬«∏Y  AÉæHh  ,ø«jôNCG
 çÓãdG ä’Éë∏d ø«£dÉîªdG πc
 øe ó``̀cCÉ``̀ à``̀ dGh º`̀¡`̀°`̀ü`̀ë`̀a ó`̀©`̀ H
 º«≤©J ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,º¡àeÓ°S

.IOÉ«©dGh ≈æÑªdG

 áeÉ©dG  IQGOE’G  äOó`̀ °`̀ Th
 ≈∏Y  π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀dGh  ìÓ``̀ °``̀UEÓ``̀ d
 áë°U  ≈`̀ ∏`̀Y  ΩÉ``̀à``̀ dG  É`̀¡`̀°`̀Uô`̀M
 ≥«Ñ£àdGh  A’õædG  πc  áeÓ°Sh
 ájRGôàM’G äGAGôLEÓd ≥«bódG
 áëaÉμªd  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 øª°†j  É`̀ª`̀H  É``fhQƒ``c  á`̀ë`̀FÉ`̀L
 Ée ≥````ahh ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e ¿ƒ```̀fÉ```̀b ¬`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀j
 ¬àëF’h  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G
 øeC’G  äÉWGôà°TGh  ájò«ØæàdG

.áeÓ°ùdGh

 ≥«Ñ£J  »`̀ a  QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀S’G  :zπ`̀ «`̀ gCÉ`̀ à`̀ dGh  ìÓ``̀ °``̀UE’G{
zÉ``̀fhQƒ``̀c{ á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô``````̀LE’G

 É¡Jô°TÉÑe  á°UÉîdG  ≥«≤ëàdG  Ió``̀Mh  äó``̀cCG
 πFÉ°Sh ôÑY äô«KCG »àdG äGAÉYO’G »a äÉ≤«≤ëàdG
 õcôªH  A’õ```̀f  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀H  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG

.á∏eÉ©ªdG IAÉ°SE’ π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
 ΩÓYE’Gh ∫É°üJ’G áÑ©°T á©HÉàe QÉWEG »a âdÉbh
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  πμd  á°UÉîdG  ≥«≤ëàdG  IóMƒH
 ó≤a  ;áØ∏àîªdG  á«fhôàμdE’G  ™bGƒªdGh  »YÉªàL’G
 ¢Vô©àH äGAÉYOG á«°VÉªdG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN äó°UQ
 á≤£æªH π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôªH A’õædG øe OóY
 πNGóH º¡àHƒ≤Y ºgò«ØæJ ∫ÉM á∏eÉ©ªdG IAÉ°SE’ ƒL

.õcôªdG

 …ó°üàdÉH »fƒfÉ≤dG IóMƒdG ¢UÉ°üàN’ kÉ≤ahh
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ΩÉ``̀μ``̀MC’ kÉ`̀≤`̀Ñ`̀W äGAÉ``````̀YO’G ∂`̀∏`̀J π`̀ã`̀ª`̀d
 á«dhódG  ä’ƒcƒJôÑdGh  ô«jÉ©ªdGh  äÉ«bÉØJ’Gh
 »a  ≥«≤ëJ  íàØH  IóMƒdG  äô`̀eCG  ó≤a  ;á∏°üdG  äGP
 äGAGô```̀LE’G π`̀c PÉ`̀î`̀JG …QÉ``̀Lh ,äGAÉ````̀YO’G ∂∏J
 á«FGôLE’G äÉfÉª°†∏d kÉ≤ah ∂dPh ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG
 ÇOÉÑªdGh  ,A’õædGh  øjõéàëªdG  ájÉªëd  IQô≤ªdG
 ºFGôéd  ø«dÉ©ØdG  ≥«KƒàdGh  »°ü≤àdÉH  á≤∏©àªdG
 ;∫ƒÑæ£°SEG  ∫ƒcƒJhôÑH  IQô≤ªdG  á∏eÉ©ªdG  IAÉ°SEG
 k’ƒ°Uh  á©bGƒdG  äÉ°ùHÓeh  ±hôX  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d

.É¡à≤«≤M ≈dEG

 äGAÉ``YOG »``a  ≥``≤ëJ á``°UÉîdG  ≥``«≤ëàdG  Ió``Mh
á∏eÉ©ªdG IAÉ°SE’ A’õf ¢Vô©àH »YÉªàL’G π°UGƒàdG

 øªMôdGóÑY  ó«°ùdG  ∞°ûc
 ¿hDƒ°T  IQGOEG  ôjóe  ¢SQÉa  ≈∏Y
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á``̀fÉ``̀eC’É``̀H äÉ`̀ª`̀∏`̀¶`̀à`̀dG
 äÉª∏¶àdG  Oó`̀Y  ¿CG  ,äÉª∏¶à∏d
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀ fÉ``̀eC’G  É¡à≤∏J  »`̀à`̀ dG
 ≥«Ñ£J  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  äÉª∏¶à∏d
 á«còdG  ∞JGƒ¡∏d  ÜBG  ¢`̀ù`̀JGƒ`̀dG
 ºJ  ,Éª∏¶J  330  ¿B’G  ≈àM  ≠∏H
 ,ihÉμ°ûc  É¡æe  62  ∞«æ°üJ
 ,Ió`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ e  äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀£`̀ c  268h
 ∞«æ°üàdG  Gò``̀g  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 OóëJ  á«fƒfÉb  óYGƒ≤d  ™°†îj
 ±ô°üàdG  á«Ø«ch  º∏¶àdG  ´ƒ`̀f
 QÉ°ûªdG Oó©dG ¿CG ÉØ«°†e ,¬fCÉ°ûH
 á«æeR  Iôàa  »a  AÉ`̀L  ÉØfBG  ¬«dEG
 ∂`̀ dPh  Ió```̀MGh  áæ°S  ió`̀©`̀à`̀J  ’
 áeóîdG  √òg ø«°TóJ  ¿ÓYEG  òæe
 Ω2020  π```̀jô```̀HCG  »``̀a  É`̀«`̀ª`̀°`̀SQ
 ¢SQÉe  ô¡°T  ≈àMh  ,»°VÉªdG

.…QÉédG
 ¿hDƒ°T  IQGOEG  ôjóe  ó``̀cCGh
 äÉª∏¶àdG  »≤∏J  ¿CG  äÉª∏¶àdG
 ≥«Ñ£J  º`̀bQ  ôÑY  Qƒ¡ªédG  øe
 kGQó°üe  íÑ°UCG  (ÜBG  ¢ùJGƒdG)
 iód äÉª∏¶àdG »≤∏J QOÉ°üe øe

 πFÉ°SƒdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  áfÉeC’G
 Qƒ``̀°``̀†``̀ë``̀dG »`````̀gh iô`````````̀NC’G
 »fhôàμdE’G  ójôÑdGh  »°üî°ûdG
 »`̀a ihÉ``̀μ``̀ °``̀û``̀ dG ≥``̀jOÉ``̀æ``̀ °``̀Uh
 ,á«æeC’G  õcGôªdGh  äÉjôjóªdG
 Qó°üªdG  (ÜBG  ¢ùJGƒdG)  ó©ojh
 º∏©dG ™e ,ºμdG å«M øe »fÉãdG
 äÉfÉ«ÑdG  πc  OGô``jEG  ºà«°S  ¬fCÉH
 ôjô≤àdG  »`̀a  »∏«°üØJ  πμ°ûH
 É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e ,ΩOÉ```̀≤```̀ dG …ƒ`̀æ`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ä’ƒdóe  Oó©dG  Gò¡d  ¿CG  É°†jCG
 á`̀fÉ`̀eC’G  »©°S  É¡æe  ,á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG

 çGóëà°S’  äÉª∏¶à∏d  áeÉ©dG
 ihÉμ°ûdG »≤∏J πFÉ°Sh øe ójõe
 á`̀eÓ`̀°`̀S ¿É``ª``°``†``d Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀ ∏`̀ d
 øª°V  Qƒ¡ªédG  OGô``aCG  áë°Uh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀ d
 áfÉeC’G  ¢UôM  Gòch  ,zÉfhQƒc{
 âbƒdG  »a  -  äÉª∏¶à∏d  áeÉ©dG
 Iô«Jh  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ≈∏Y  -  ¬``̀JGP
 á«∏YÉØdGh IAÉØμdG  ¢ùØæH πª©dG
 ,ájOÉ©dG  ∫GƒMC’G  »a  âfÉc  Éªc
 »£©j  Oó`̀©`̀dG  Gò``̀g  ¿CG  Ö`̀fÉ`̀é`̀H
 Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG á`̀≤`̀K ≈`̀∏`̀Y Gô``̀°``̀TDƒ``̀e
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  πªYh  AGOCG  »a

.äÉª∏¶à∏d
 ¿hDƒ°T IQGOEG ôjóe ºààNGh
 áfÉeC’G ¿CÉH ¬ëjô°üJ äÉª∏¶àdG
 á≤K Q qó``̀≤``̀J  äÉ`̀ª`̀∏`̀¶`̀à`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 É¡∏ªY  »``̀a  º`̀jô`̀μ`̀ dG  Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG
 GócDƒe  ,ºdÉ©dG  ídÉ°ü∏d  É≤«≤ëJ
 Gó`̀jõ`̀e  π`̀μ`̀°`̀û`̀j  ô````̀eC’G  Gò``̀g  ¿CG
 iQÉ`̀°`̀ü`̀b ∫ò`̀ Ñ`̀ d á`̀«`̀©`̀aGó`̀ dG ø``̀e
 É¡eÉ¡ªH  ΩÉ«≤dG  πLCG  øe  Égó¡L
 á`̀jOÉ`̀«`̀ë`̀H É`̀ ¡`̀ JÉ`̀ °`̀UÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀NGh

.á«bGó°üeh

 330  π``̀Ñ``̀≤``̀à``̀°``̀ù``̀J  zäÉ```̀ ª```̀ ∏```̀ ¶```̀ à```̀ dG{
ÜBG  ¢```ù```JGƒ```dG  ≥`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ J  ô``̀Ñ``̀Y  É`̀ ª`̀ ∏`̀ ¶`̀ J

.øªMôdGóÑY ó«°ùdG |

 áÑbÉ©ªH  ÉªμM  õ««ªàdG  áªμëe  äô`̀bCG
 É©ªL ¿CG ó©H äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH ø«≤«≤°T
 ºgÉjÉë°V  ø`̀e  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  2  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 äGQÉ≤©dGh ¢ùcQƒØdG »a QÉªãà°S’G ºgƒH
 ∂∏J  É©ªL  Éª¡fCG  ’EG  ,á`̀°`̀UQƒ`̀Ñ`̀dG  º`̀¡`̀°`̀SCGh
 øe  ¿PEG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿hO  øe  ∫Gƒ``̀eC’G
 É«dƒà°SG  Éªc  ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
.ÉjÉë°†dG ≈dEG A»°T GOôj ºdh ∫GƒeC’G ≈∏Y
 IóY  â≤∏J  ób  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  âfÉch
 ó«ØJ ,»fÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG ó°V äÉZÓH
 »æéªdG  øe  á∏FÉW  ≠dÉÑe  Éª∏à°SG  Éª¡fCÉH
 ∫hGóJ  ∫Éée  »a  ÉgQÉªãà°SG  á«æH  ,º¡«∏Y
 º¡d Oƒ``̀Yh ™``̀eh ,z¢`̀ù`̀cQƒ`̀Ø`̀dG{ äÓ`̀ª`̀©`̀dG
 º¡°†©H  π°üM  óbh  ,á∏FÉW  ìÉ`̀HQCG  Ö°ùμH
 Ióªd  π©ØdÉH  ø«ª¡àªdG  ø`̀e  ìÉ```̀HQCG  ≈∏Y
 Éeƒ≤j º``̀dh ∂``̀dP ó`̀©`̀H ™`̀£`̀≤`̀fG º`̀K ,Qƒ`̀¡`̀°`̀T

.ÉjÉë°†dG øe áª∏à°ùªdG ≠dÉÑªdG ´ÉLQEÉH
 ø«ª¡àªdG  ∫ƒM  äÉjôëJ  AGôLEG  ó©Hh
 ,…õ`̀cô`̀ª`̀dG  øjôëÑdG  ±ô°üe  á`̀©`̀LGô`̀eh
 É k°ü«NôJ  ¿Éμ∏ªj  ’  ø«ª¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJ
 øe  áYƒªéªd  É«YOG  óbh  ,∫Gƒ``̀eC’G  ™ªéd
 ájQÉ≤Y  ácô°T  Éª¡jód  ¿CG  º¡«∏Y  »æéªdG

 ≈∏Y É¡d  OƒLh ’h á∏é°ùe ô«Z É¡fCG  ø«ÑJ
.™bGƒdG ¢VQCG

 º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YG  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ó`̀©`̀Hh
 ¿hO  ø``e  ∫Gƒ`````̀eC’G  ™`̀ª`̀L  áª¡àH  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 IQÉéJ  »a  ÉgQÉªãà°SG  ¢Vô¨H  ,¢ü«NôJ
 äÓ`̀ª`̀©`̀dG IQÉ``̀é``̀J ≥``̀jô``̀W ø``̀Y äÓ``ª``©``dG
 ≠dÉÑe  øe  π°üëàj  ¿Éc  Éª«a  ,á«fhôàμdE’G

 ∫ÉjQ ∞dCG  150 ø«H Ée  º¡«∏Y »æéªdG  øe
 50  ≈dEG  k’ƒ°Uh  ,QÉæjO  7500h  …Oƒ©°S
 ´ƒªéªdG RhÉéJ ≈àM ,»æjôëH QÉæjO ∞dCG
 250  ≠dÉÑªdG  âfÉc  ¿CG  ó©H  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 CGóH  PEG  ,∞°üfh  ø«àæ°S  ∫ÓN  QÉæjO  ∞`̀dCG
 ™ªLh  IQÉéàdG  ∂∏J  »a  Éª¡∏ªY  ¿Éª¡àªdG

.2015 ΩÉY òæe ∫GƒeC’G

 ø«ª¡àªdG  ≈dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa
 2017  ≈àM  2015  ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »a  Éª¡fCG
 ÉgQÉªãà°SG  ó°ü≤H  ô«¨dG  øe  k’Gƒ`̀eCG  É©ªL
 øe ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀J  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  ¿hO  ø``e
 √ô«Z  hCG  ,…õ`̀cô`̀ª`̀ dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ±ô`̀°`̀ü`̀e
 ádhGõªH  á°üàîªdG  á``̀jQGOE’G  äÉ¡édG  øe
 ,É¡∏LCG øe ∫GƒeC’G ™ªL ºàj »àdG á£°ûfC’G
 øe  É k°üî°T  38  πÑb  øe  ∫ÉªdG  Éª¡©ªéH
 ¿hO  øe  ÉgQÉªãà°SG  ¢Vô¨H  ,ø«°ùæédG

.¢ü«NôJ
 ¢SÓàNG º¡J Éª¡«dEG áHÉ«ædG â¡Lh Éªc
 »æéª∏d  ácƒ∏ªªdG  ájó≤ædG  ≠dÉÑªdG  ójóÑJh
 áHÉbô∏d  á©°VÉN  äÉeóN  ºjó≤Jh  ,º¡«∏Y
 ±ô°üe  πÑb  øe  ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 •É°ûf  ádhGõe  ∂dòch  ,…õcôªdG  øjôëÑdG

.¢ü«NôJ ¿hO øe …QÉéJ
 áÑbÉ©ªH  á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe  â°†bh
 ºjô¨Jh äGƒæ°S 5 Ióªd øé°ùdÉH ø«ª¡àªdG
 OôH  Éª¡eGõdEGh  QÉæjO  ∞dCG  áFÉe  Éª¡æe  πc
 äGóFÉY  IQOÉ°üeh  É¡HÉë°UCG  ≈dEG  ≠dÉÑªdG
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó````jCGh  ,á`̀ª`̀jô`̀é`̀dG

.õ««ªàdG áªμëe ¬JôbCG ¿CG ≈dEG ºμëdG

 ø`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀d  äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S  5  ø``é``°``ù``dÉ``H  »``̀ FÉ``̀ ¡``̀ f  º``̀μ``̀ M
∫É`̀«`̀à`̀M’É`̀H QÉ``̀æ``̀jO ¿ƒ`̀«`̀ ∏`̀ e 2 ø``̀e ô``̀ã``̀cCG  ≈`̀ ∏`̀Y É`̀«`̀dƒ`̀à`̀°`̀SG

 á«°†b π«LCÉJ á©HGôdG á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG äQôb
 QÉæjO  ø«jÓe  3  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdÉH  º¡àe  (áæ°S  40)  »æjôëH
 ∫É«àM’G  ≥jô£H  á©«aQ  á«é«∏N  á«°üî°T  øe  »æjôëH
 å«M  ,ádÉME’G  ôeCÉH  º¡àªdG  ¿Ó`̀YE’  ¢SQÉe  31  á°ù∏L  ≈`̀dEG
 É¡Ø«XƒJh ÉgQÉªãà°SG ¢Vô¨H ∫GƒeC’G ≈∏Y º¡àªdG ≈dƒà°SG
 øe ¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO øe ájQÉ≤Y äÉYhô°ûe »a
 ,á°üàîªdG  á`̀jQGOE’G  äÉ¡édGh  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
 äÉ«≤Ñ°SC’G ÜÉë°UCG øe º¡àªdG ¿CG äÉjôëàdG øe ø«ÑJ å«M
 ¢†©H  ò«Øæàd  ÉHƒ∏£e  ¬fƒc  á`̀«`̀ HhQhCG  á``dhO  »`̀a  ÜQÉ``̀gh

.ΩÉμMC’G
 áëaÉμe IQGOEG  ≈dEG  ÆÓÑH ¬«∏Y »æéªdG á∏«ch âeó≤Jh
 óMCG  »a  πª©j  ¿Éc  º¡àªdG  ¿CÉ`̀H  ó«ØJ  ájOÉ°üàb’G  ºFGôédG
 ºJ  ä’hÉ≤ª∏d  äÉ°ù°SDƒe  IóY  ∂∏àªjh  á«dhódG  ±QÉ°üªdG
 IóY òæe áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh πÑb øe É©«ªL É¡Ñ£°T

 »a  QÉªãà°S’G  Iôμa  É¡∏cƒe  ≈∏Y  ¢VôY  å«M  ,äGƒæ°S
 ºYõH øjôNB’G ø«ª¡àªdG ¢†©H ≈∏Y ¬aôYh …QÉ≤©dG ´É£≤dG
 É¡∏cƒe  ΩÉ`̀b  ∂`̀dP  ô`̀ KCG  ≈∏Yh  ,QÉªãà°S’G  »`̀a  AÉcô°T  º`̀¡`̀fCG
 ø«jÓe  3  »dÉªLEÉH  º¡àªdG  ≈dEG  á«dÉe  ä’Gƒ`̀M  6  πjƒëàH
 ∫hOh  øjôëÑdG  »`̀a  QÉªãà°S’G  ¢Vô¨H  »æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO

.%15h %12 ø«H Ée ìÉHQC’G áÑ°ùf ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ,á«é«∏N
 ¢†©H É¡∏cƒe º∏°ùj 2011 òæe πX º¡àªdG ¿CG âaÉ°VCGh
 OGó°ùdG øY ∞bƒJ ¬fCG ’EG QÉæjO ∞dCG 85 â¨∏H »àdG ìÉHQC’G
 OGó°S  øY  ™æàeG  ¿CG  ≈`̀dEG  ∂dP  ó©H  πWÉªj  πXh  2015  »a
 ≥ØàªdG  ájQÉªãà°S’G  äÉYhô°ûªdG  øY  ìÉHQCG  hCG  óFGƒY  …CG
 äÉZÓH IóY ¬«∏Y º¡àªdG ¿CG ó©H Éª«a É¡∏cƒªd ø«ÑJh É¡«∏Y
 äÉ°ù°SDƒªdG ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,∫GƒeCG π°ù¨H ≥∏©àJ ÉjÉ°†bh
 ™ªéH É¡d ¢üNôe ô«Zh É¡Ñ£°T ºJ º¡àª∏d ácƒ∏ªªdG ájOôØdG
 ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  πÑb  øe  QÉªãà°S’Gh  ∫Gƒ`̀eC’G

 ∫ƒM á«æeC’G É¡JÉjôëJ IQGOE’G äCGóH ÆÓÑdG ∂dP ≈∏Y AÉæHh
.º¡àªdG

 äÉ«≤Ñ°SC’G  ÜÉë°UCG  øe  º¡àªdG  ¿CG  äÉjôëàdG  âØ°ûch
 ¿CGh QÉªãà°S’G ºgƒH ¢UÉî°TCG  ≈∏Y ∫É«àM’ÉH Ωƒ≤j å«M
 iôNCG  ÉjÉ°†b  »a  øé°ùdÉH  ΩÉμMCG  ¬«∏Yh  Üƒ∏£e  º¡àªdG
 ¿CGh  áYhô°ûe  ô«Z  á≤jô£H  É`̀ HhQhCG  ≈`̀dEG  Üôg  ¬`̀fCG  ø«ÑJh
 »a  É¡©°Vƒd  á«ªgh  AÉª°SG  »g  øjôNB’G  ø«ª¡àªdG  AÉª°SG

.á«ë°†dG ΩÉ¡jEG ó°ü≤H QÉªãà°S’G Oƒ≤Y
 ΩGƒ`̀YC’G  ¿ƒ°†Z  »a  ¬`̀fCG  º¡àªdG  ≈`̀dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa
 ∞°UƒdÉH  áæ«ÑªdG  ∫Gƒ``̀eC’G  ≈≤∏Jh  ™ªL  2015h  2014
 É¡JQGOEGh ÉgQÉªãà°SG ó°ü≤H ¬«∏Y »æéª∏d ácƒ∏ªªdG ´ƒædGh
 øe  ∂`̀dò`̀H  ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿hO  ø`̀e  É¡Ø«XƒJh
 á°üàîªdG  á`̀jQGOE’G  äÉ¡édGh  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe

 .äÉ≤«≤ëàdÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y

 ádÉME’G ôeCÉH ¬fÓYE’ QÉ``æjO ø«jÓe 3 ≈∏Y ≈dƒà°SG ∫Éàëe á«°†b π``«LCÉJ

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ≈∏Y  …Qhô``̀e  çOÉ``M  ô``KEG  ¿ÉJQÉ«°S  äQô°†J
 »æjôëH πLQ Ωó£°UG ÉeóæY ¿Éª∏°S ï«°ûdG ´QÉ°T
 ¢ùeCG ô°üY AGôªëdG IQÉ°TE’G óæY áØbƒàe IQÉ«°ùH

.äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe
 ¿CG  ≈``dEG  çOÉë∏d  á`̀«`̀dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 ô°üY øe á°ùeÉîdG »a ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ¿Éc É«æjôëH
 ¬dƒ°Uh  AÉæKCGh  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ≈∏Y  ¢ùeCG
 Ωó£°UG  …QGò`̀Y  á≤£æªd  á«Fƒ°†dG  äGQÉ°TE’G  ≈dEG

 AGôªëdG  IQÉ``°``TE’G  óæY  áØbƒàe  iô``̀NCG  IQÉ«°ùH
 ∑ôJh  √ÉÑàf’G  ΩóY  ÖÑ°ùH  »æjôëH  ÜÉ°T  ÉgOƒ≤j
 çOÉëdG øY èàf ,äÉÑcôªdG ø«H á«fƒfÉ≤dG áaÉ°ùªdG
 äÉ«Ø∏àH  …ójóëdG  êÉ«°ùdGh  ø«JQÉ«°ùdG  Qô°†J

 .äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe Iô«Ñc
 áWô°T  á`̀jQhO  äô°†M  çOÉëdG  ´ƒ`̀bh  Qƒ`̀ah
 ø«ëd äÉÑcôªdG ô«°S π«¡°ùàH ÉgOGôaCG ΩÉbh IóéædG
 ø«àÑcôªdG  áMGREG  ºJ  å«M  QhôªdG  áWô°T  ∫ƒ°Uh
 á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh ,çOÉëdG ™bƒe øe

 .¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG

 …Qhô```̀ e çOÉ````̀M »``̀ a ø`̀ «`̀ JQÉ`̀ «`̀ °`̀ S Qô`̀ °`̀ †`̀ J
á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  á`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ∑ô``̀ J  Ωó``̀ Y  ÖÑ°ùH

 É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó``̀jCG
 …ƒ`̀«`̀°`̀SBG  ≈`̀∏`̀Y  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  10 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 ¬àeôZ Éªc ,IQóîªdG OGƒªdG »a QÉéJÓd
 √OÉ©HEÉH äôeCGh QÉæjO ±’BG 5 áªμëªdG

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ ó©H OÓÑdG øY
 äÉ¡édG »≤∏àH á©bGƒdG ájGóH âfÉch
 º¡àªdG  ΩÉ«≤H  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e  á«æeC’G
 ™«H  äÉ«∏ªY  »a  ∑Gôà°T’Gh  Ö«JôàdÉH
 äÉjôëàdG  äó``̀ cCGh  ,IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG
 ≈`̀ dEG  π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG  º``̀Jh  áeƒ∏©ªdG  áë°U
 óWh  …ô°S  Qó°üe  ≥jôW  ø`̀Y  º¡àªdG

 OGƒe AGô°T ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh ¬©e ábÓ©dG
 150 π`̀HÉ`̀≤`̀e (É`̀fGƒ`̀é`̀jQÉ`̀ª`̀dG) IQó`̀î`̀e
 »a  º«∏°ùàdG  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJh  ,GQÉæjO
 ≈∏Y  áªjôédG  âªJh  OÉHÉª∏°S  á≤£æe

.áWô°ûdG ∫ÉLQ øe ™ª°ùeh iCGôe
 ¬``JRƒ``ë``Hh º`̀¡`̀à`̀ª`̀ dG §`̀Ñ`̀°`̀V º```̀ Jh
 Iƒ≤dG  ΩGóîà°SG  ºJh  ,Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdG
 ,¬æμ°S  ≈`̀ dEG  ¬LƒàdGh  ¬«∏Y  Iô£«°ù∏d
 ≈∏Y  ø```̀eC’G  äGƒ``̀b  äô`̀ã`̀Y  ¬°û«àØàHh
 øY ¬dGDƒ°ùHh ,QóîªdG äÉÑædG øe á«ªc
 øe É¡ª∏à°ùj ¬fCÉH OÉaCG äGQóîªdG Qó°üe

 ¥ÉØJ’ÉH  ÉgójóëJ  ºàj  áØ∏àîe  øcÉeCG
.ôNBG ™e

 ≈∏Y  ±ô©J  ¬fCÉH  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 ™«H ¬æe Ö∏£«d Iôàa òæe ¬H π°üJG ôNBG
 øcÉeCG ¬d OóMh IQóîªdG OGƒªdG øe á«ªc
 ¢UÉî°TC’Gh  IQóîªdG  OGƒªdG  ΩÓà°SG
 πHÉ≤e ™«ÑdG á∏«°üM ¿ƒª∏°ùà«°S øjòdG
 äGôe  3  á©bGƒdG  ∂∏àH  ΩÉ`̀bh  ¬d  ádƒªY
 §≤°S á©HGôdG IôªdG »a ¬fCG ’EG ,πÑb øe

.øeC’G á°†Ñb »a
 »a ¬```̀ fCG ¬``̀«``̀dEG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG äó`̀æ`̀ °`̀SCÉ`̀ a

 ø```eCG  Iô```̀FGó```̀H  2019  ΩÉ````Y  ¿ƒ``°``†``Z
 IOÉªdG  πHÉ≤ªH  Ωób  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 ∫GƒMC’G ô«Z »a ÉfGƒéjQÉªdG IQóîªdG
 ƒëædG  ≈`̀∏`̀Y  ,É`̀fƒ`̀fÉ`̀b  É`̀¡`̀H  ¢`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG
 Rô`̀MCGh  RÉ`̀M  :É«fÉK  ,¥GQhC’É``̀H  ø«ÑªdG
 IOÉªdG  É¡H  ¢üNôªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a
 ,»WÉ©àdG  ó°ü≤H ÉfGƒéjQÉªdG  IQóîªdG
 øé°ùH áªμëªdG â°†b ÜÉÑ°SC’G √ò¡dh
 ±’BG  5  ¬ªjô¨Jh  äGƒæ°S  10  º¡àªdG
 äôeCGh  äÉWƒÑ°†ªdG  IQOÉ°üeh  QÉæjO

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ ó©H OÓÑdG øY √OÉ©HEÉH

É``fGƒéjQÉªdG »``a QÉ``éJÓd √OÉ``©HEGh …ƒ``«°SB’ äGƒ``æ°S 10 ø``é°ùdG

..ô¡°TCG 6h äGƒæ°S 7 øé°ùdÉH ΩÉμMCG ºgó°V QOÉ°U

 ø`̀«`̀fGó`̀e  äÉ`̀aÉ`̀æ`̀Ä`̀ à`̀ °`̀ SG  »``̀a  º`̀μ`̀ ë`̀ dG  π``̀ jô``̀ HCG  11
ihÉ``̀ °``̀TQ π`̀ HÉ`̀ ≤`̀ e IOÉ``̀ «``̀ b ¢``̀ü``̀NQ êGô`̀ î`̀ à`̀ °`̀ SÉ`̀ H

 á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äõéM   
 º¡æ«H  ø«fGóe  7  ≈∏Y  ºμë∏d  π`̀jô`̀HCG  11  á°ù∏L
 å«M  ,Iƒ°TQ  ºjó≤Jh  »≤∏J  º¡àH  ábÉ«°S  øëàªe
 º¡àªdG áÑbÉ©ªH ÉeÉμMCG áLQO ∫hCG áªμëe äQó°UCG
 º¡àªdG áÑbÉ©eh ,äGƒæ°S ™Ñ°S Ióe øé°ùdÉH ∫hC’G
 ∞bƒH  äô``eCGh  ô¡°TCG  áà°S  Ió`̀e  ¢ùÑëdÉH  »fÉãdG
 CGóÑJ äGƒæ°S çÓK Ióe »fÉãdG º¡àªdG áHƒ≤Y ò«ØæJ
 º¡àªdG áÑbÉ©eh ,É k«FÉ¡f ºμëdG IQhô«°U ïjQÉJ øe
 √OÉ©HEÉH äôeCGh äGƒæ°S ™Ñ°S Ióe øé°ùdÉH ådÉãdG
 ,áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  Ö≤Y  áμ∏ªªdG  »°VGQCG  øY  É k«FÉ¡f
 ™HÉ°ùdGh  ¢ùeÉîdGh  ™`̀HGô`̀dG  ø«ª¡àªdG  áÑbÉ©eh
 øY  É k«FÉ¡f  ºgOÉ©HEÉH  äô`̀eCGh  áæ°S  Ióe  ¢ùÑëdÉH
 áÑbÉ©eh  ,áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  Ö≤Y  áμ∏ªªdG  »`̀°`̀VGQCG
 äGƒæ°S  çÓ``K  Ió``e  ¢ùÑëdÉH  ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG  º¡àªdG
 Ö≤Y  áμ∏ªªdG  »°VGQCG  øY  É k«FÉ¡f  √OÉ©HEÉH  äô`̀eCGh
 ΩÉ¡JG  øe  º¡«dEG  Ö°ùf  ÉªY  ∂`̀ dPh  áHƒ≤©dG  ò«ØæJ

.äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªH äôeCGh
 ó«Øj  ÆÓÑH  âeó≤J  ájƒ«°SBG  á©bGƒdG  âØ°ûch
 êGôîà°S’  É¡JóYÉ°ùe  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG  ¢`̀Vô`̀©`̀H
 ôcPh  ,QÉ`̀æ`̀jO  300  É¡©aO  πHÉ≤e  IOÉ«≤dG  á°üNQ
 øëàªe{  ƒ`̀gh  ∫hC’G  º¡àªdÉH  ábÓY  ≈∏Y  ¬`̀fCG  É¡d
 AGô`̀LEG  ºàa  ,É¡d  ô`̀eC’G  π«¡°ùàH  Ωƒ≤«°Sh  zábÉ«°S
 Ωó≤j  ådÉãdG  º¡àªdG  ¿CG  âØ°ûc  »àdG  äÉjôëàdG
 ≈∏Y  øjôNBG  IóYÉ°ùe  πHÉ≤e  ÉjÉ£Y  ∫hC’G  º¡àª∏d
 º¡àªdG  §Ñ°V  ºJ  å«M  ,ábÉ«°ùdG  ¿ÉëàeG  RÉ«àLG
 ∫hC’G  ™e  ¥ÉØJG  ≈∏Y  ¬fCÉH  ±ôàYG  …ò`̀dG  ådÉãdG

 »a ¬JóYÉ°ùªd ø«jƒ«°SBG øe á«dÉe ≠dÉÑe Ö∏W ≈∏Y
 ™e ¥ÉØJ’G Gòg ò«ØæJ ºJh ábÉ«°ùdG QÉÑàNG RÉ«àLG
 ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG  Ωƒj »a  ¬fCGh  ¢UÉî°TC’G  øe ójó©dG
 ø«ª¡àªdG  ∫ƒ`̀NO  ≈∏Y  ∫hC’G  ™e  ¥ÉØJG  ≈∏Y  ¿É`̀c
 »a  º¡JóYÉ°ùeh  ø«æëàªªc  ¢SOÉ°ùdGh  ¢ùeÉîdG
 áë°U ø«ÑJ »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG øe ócCÉàdÉHh ,∫hC’G

.¬dGƒbCG
 ø««©àH z∞Xƒe{ ƒgh »fÉãdG º¡àªdG ΩÉb å«M
 ÉªH ¢SOÉ°ùdGh ¢ùeÉîdG ø«ª¡àª∏d  QÉÑàNÓd óYƒe
 øëàªe{  ∫hC’G  º¡àªdG  πªY  äÉHƒf  ™e  Ö°SÉæàj
 áØdÉîªdÉH  ∂``̀dPh  …hó``̀j  πμ°ûH  ∂``̀dPh  zábÉ«°ùdG
 »fÉãdG º¡àªdG §Ñ°V ºJ å«M ,¬H ∫ƒª©ªdG ΩÉ¶æ∏d
 ó«YGƒªdG  ô««¨àH  Ωƒ≤j  ¿É`̀c  ¬`̀fCÉ`̀H  ±ô`̀à`̀YG  …ò`̀ dG
 óYƒªdG ¿ƒμ«d ∫hC’G º¡àªdÉH ¬àbGó°U ºμëH Éjhój
 øe  π`̀c  ±ô`̀à`̀YG  Éªc  ,ô`̀«`̀NC’G  πªY  áHƒf  Ö°ùëH
 ™HÉ°ùdGh  ¢SOÉ°ùdGh  ¢ùeÉîdGh  ™HGôdG  ø«ª¡àªdG
 π`̀LC’  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  º¡àª∏d  á«dÉe  ≠dÉÑe  Gƒ`̀©`̀aO  º`̀¡`̀fCG
 ≥jôW øY IOÉ«b  ¢üNQ êGôîà°SG  »a  º¡JóYÉ°ùe

.∫hC’G º¡àªdG
 ø«ª¡àª∏d  ∞JGƒ¡dG  ≠jôØJ  øe  É«∏ª©e  âÑKh
 øª°†àJ  å`̀dÉ`̀ã`̀dGh  ∫hC’G  ø«H  äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e  Oƒ``̀Lh
 ábÉ«°S  º«∏©J  ¢üNQh  á«°üî°T  äÉbÉ£H  Qƒ°U
 ïjQGƒJh  äÉ`̀bhCG  ∫É°SQEGh  ¢UÉî°TC’G  øe  ójó©∏d
 É¡«a  Ö∏£j  äÓ°SGôe  OƒLhh  ábÉ«°ùdG  äÉfÉëàeG
 »a ¬JóYÉ°ùªd øjôNBG øe á«dÉe ≠dÉÑe ådÉãdG º¡àªdG

.ábÉ«°ùdG QÉÑàNG »£îJ
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 ó≤a ,ájô°ûÑdG IOGQE’G áehÉ≤e ¬æμªj A»°T ’ ¬fCG  âàÑKCG  ICGôªdG √òg á°üb
 :Iô«¡°ûdG  ádƒ≤ªdG  ≥≤ëàd  É¡aGógCG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øe  ÉgOƒLƒH  âë°V
 á«fÉfCG  ó«dh  ¿ƒμj  ¿CG  ¬d  øμªj  ’h  ,áª«¶Y  á«ë°†J  ó«dh  º«¶©dG  RÉéfE’G  ¿EG

.áë«Ñb
 ,¢UÉî°TCG IóY hCG ,Ée ¢üî°ûd Góæ°S íÑ°üJ ¿CG øμªj á«ë°†àdG øe A»°ûH
 áeƒeC’G  ádÉ°SôH  âæeBÉa  ,™ªLCG  ºdÉ©dG  É¡«dEG  áÑ°ùædÉH  πãe  ób  É¡æHG  ƒg  Égh
 ,É¡°ùØf ≈∏Y É¡FGOCG »a âbƒØàa ,¿ÉeC’G ôH ≈dEG ¬dÉ°üjEG ≈∏Y âeõYh ,áë«ë°üdG

.RÉéfE’Gh AÉ£©dÉH ÉÄ«∏e É°UÉN ÉªdÉY É¡°ùØæd â©æ°U πH ,∂dòH ∞àμJ ºdh
 :á«dÉàdG Qƒ£°ùdG »a áHôéàdG √òg äó°UQ zè«∏îdG QÉÑNCG{

?∂JCÉ°ûf øY Éæ«KóM
 »à«°üî°T  AÉæH  ≈∏Y  õ«côàdG  øe  ´ƒf  ∑Éæg  ¿Éc  ¬`̀fCG  »àdƒØW  »a  ô`̀cPCG
 …ójCG  ≈∏Y  âª∏©Jh  ,IójóY  á«fÉ°ùfEG  á«æWh  äÉcQÉ°ûe  »d  ¿Éch  ,ô«Ñc  πμ°ûH
 ¿CG  øμªj  ∞«ch  ,øjôNB’G  IóYÉ°ùeh  áeóN  πLCG  øe  ´ƒ£àdG  ≈æ©e  »JÉª∏©e
 ≈©°SCG  IÉ«ëdG »a ±óg »d ¿ƒμj ¿CG  IQhô°Vh ,øWƒdG áeóîd Éjƒ°S ¿hÉ©àf

.»©ªàée »a ’É©a Gô°üæY íÑ°UCG ≈àM ¬≤«≤ëàd
 ?ádƒØ£dG º∏M ¿Éc GPÉeh

 á°VÉjôdG  ∫Éée »a áª«b  GP  ÉÄ«°T  ≥≤MCG  ¿CG  »àdƒØW Iôàa  »a »ª∏M ¿Éc
 á∏MôªdG  »a  π©ØdÉHh  ,Ée  Éeƒj  IóFÉb  íÑ°UCG  ¿CGh  ,Ió°ûH  ¬≤°ûYCG  âæc  …ò`̀dG
 ¿CG  ¿Éμa  ôÑcC’G  »aóg ÉeCG  ,äGó°TôªdG  ≥jôa  óFÉb  Ö≤d  ≈∏Y â∏°üM ájOGóYE’G
 øμdh Iƒbh QGô°UEG πμH ∂dP ≥«≤ëJ ƒëf â«©°S óbh ,É«dÉY øjôëÑdG º∏Y ™aQCG

.»eÉeCG IôãY âfÉc …QGƒ°ûe ájGóH »a ±hô¶dG
?áÑ©°üdG ±hô¶dG ∂∏J »g Éeh

 ¿CG  ≈`̀ dEG  »à°SGQO  â∏°UGhh  ,»àÑ£N  âªJ  …ƒfÉãdG  ∫hC’G  ∞°üdG  »`̀a
 ΩÉ©H ∫hC’G »∏ØW ÜÉéfEG ó©Hh ,êGhõdG çóM ºK ,áeÉ©dG ájƒfÉãdG ≈∏Y â∏°üM
 â≤ëàdGh  ,ójó°ûdG  óMƒàdG  ¢Vôe  »fÉ©j  ¬fCG  âØ°ûàcG  ÉÑjô≤J  ΩÉ©dG  ∞°üfh
 ájÉYQ ø«Hh »à°SGQO ø«H Ö«Ñ£dG »fô«N Éægh ,óMGh ¢SQƒc Ióe á©eÉédÉH
 ,ó«MƒdG »∏Ø£d ÆôØàdG  äôàNG ™Ñ£dÉHh ,ÉeÉY 19 òÄæ«M …ôªY ¿Éch ,»æHG
 …QGƒ°ûe á∏°UGƒe øY âØbƒJh ,∫ÉªYC’G IQGOEG ¢ü°üîJ ¢SQOCG òÄæ«M âæch

 .»ª∏©dG
?∂æHG ¢Vôe áeRCG ™e â∏eÉ©J ∞«c

 Gòg øY äÉeƒ∏©ªdG  ™ªLh åëÑdG  ≈∏Y âØμYh ,ÉeÉªJ »æH’ âZôØJ ó≤d
 ¿CG  ∂°T  ’h  ,äGƒæ°S  ™HQCG  √ôªY  íÑ°UCG  ≈àM  ,¬©e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  ¢VôªdG
 ,ô«Ñc πμ°ûH »Jô°SCG ≈∏Y äôKCG ,Iô«Ñc áeó°U ájGóÑdG »a »d π qãe ¢VôªdG Gòg
 πμH  áæëªdG  √òg  ™e  â∏eÉ©Jh  ,…OôØªH  ¬à«dhDƒ°ùe  â∏ªëJh  äóª°U  »æμdh
 øe »HÉÑ°Th »∏Ñ≤à°ùeh »°ùØæH ,A»°T πμH »ë°VCG  ¿CG  »°ùØf äógÉYh ,Iƒb

 .ájÉ¨∏d ÉØ∏μe êÓ©dG ¿Éc ™Ñ£dÉHh ,»æHG πLCG
?êÓ©dG ô«aƒJ ºJ ∞«ch

 »æfCG  »¶M  ø°ù oM  ø`̀e  ø`̀μ`̀dh  ,ájÉ¨∏d  ∞∏μe  ä’É`̀ë`̀dG  √ò`̀g  πãe  êÓ`̀Y
 âæμªJ ¿CG  ≈dEG  ,-¿hô«ãc GƒfÉch- Ió°ûH  »æªYójh »ÑfÉéH ∞≤j  øe äóLh
 øe  »Yƒ£àdG  …QGƒ°ûe  CGó`̀H  Éægh  ,ôμÑªdG  πNóà∏d  á«dÉY  õcôªH  ¬bÉëdEG  øe
 âØXƒJh  ,ábÉYEÓd  á«é«∏îdG  á«©ªédG  »a  âYƒ£J  Éªc  ,õcôªdG  Gòg  ∫ÓN

 ≈`̀ dEG »`̀æ`̀HG á`̀dÉ`̀M äQƒ`̀£`̀J º`̀K ,É`̀¡`̀jó`̀d
 øe  äÉHƒæH  Ö«°UCG  PEG  ,Iójó°T  áLQO
 ø«©Ñ°S  ≈dEG  ÉgOóY  π°üj  ¿Éc  ´ô°üdG
 ¬∏dh ,â«ªdG  q»ëdÉc ¿Éch ,É«eƒj Iôe
 É«dÉ£jEÉH  ¬`̀LÓ`̀Y  ø`̀e  âæμªJ  óªëdG
 á«dÉY  õcôe  Oƒ¡Lh  äÉYôÑàdG  π°†ØH
 øμdh  ,∂dòH  ¢ü°üîàe  ≈Ø°ûà°ùe  »a
 Ée  ≈`̀ dEG  ¬àdÉM  äOÉ`̀Y  Qƒ¡°T  áà°S  ó©H
 »fò≤fCG  Éægh  ,≥HÉ°ùdG  »a  ¬«∏Y  âfÉc

.â««M Ée √É°ùfCG ød »fÉ°ùfEG ∞bƒe
?»fÉ°ùfE’G ∞bƒªdG ∂dP ƒg Ée

 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a »``̀a »`̀ æ`̀ HG ∑QÉ``̀°``̀T ó`̀≤`̀ d
 »°Sôc  ≈∏Y  »æWƒdG  ó«©dÉH  ∫ÉØàM’G
 ,ø«fÉæØdG  ∫ÉÑ≤à°SG  »a  ¿Éch  ,∑ôëàe
 ô«eC’G  »∏Ñ≤à°ùe  ø«H  øe  ¿Éc  Égó©Hh
 ¬`̀JOƒ`̀Y ó`̀æ`̀Y -¬``̀∏``̀dG ¬``̀ª``̀MQ- á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 øe  õ«ªàdG  IõFÉL  ≈∏Y  ¬dƒ°üM  ó©H
 ø«∏Ñ≤à°ùªdG ±’BG ø«H øeh ,ƒμ°ùfƒ«dG
 Ö`̀∏`̀Wh »``̀æ``̀HG ≈``∏``Y √ô``̀¶``̀f ™```̀ bh ¬``̀ d
 ≈∏Y  êÓ©∏d  áeôμe  ¬ëæeh  ,¬dÉÑ≤à°SG

 Éªc ,π«ªédG »fÉ°ùfE’G ∞bƒªdG Gòg ¬d ≈°ùfCG ødh ,É«dÉ£jEG »a á°UÉîdG ¬à≤Øf
 πªM »a Iô«Ñc á≤°ûe óLCG âæc »æfC’ »°VQC’G ≥HÉ£dG »a Éæd øμ°S ô«aƒàH ôeCG

 .¬«a øμ°ùf Éæc …òdG »fÉãdG ≥HÉ£dG ≈dEG »æHG

?∂æHG ádÉM âæ°ùëJ πgh
 ¬àcôJh ,¿OQC’G ≈dEG ¬∏≤f Égó©H ºJh ,É«dÉ£jEG »a Gô«ãc ¬àdÉM âæ°ùëJ º©f
 »ah ,áë°üdG IQGRh á≤Øf ≈∏Y »cƒ∏°ùdGh »°VôªdG êÓ©∏d äGƒæ°S â°S ∑Éæg
 iód áØXƒe »∏ª©dG …QGƒ°ûe äCGóHh ,πª©∏d á°Uôa »°ùØæd äóLh IôàØdG ∂∏J
 á∏°UGƒe »a Éæg äôμah ,¬«dEG  ôØ°ùdG  øe »ææμªj πNO ô«aƒàd ,á°UÉN ácô°T
 âfÉch  ,á«dhódG  äÉ°SGQódG  ¢ü°üîJ  á°SGQO  ≈∏Y  âeóbCÉa  ,á«ª∏©dG  »Jô«°ùe
 äGƒæ°S ô°ûY ó©H á«©eÉL IOÉ¡°T ≈∏Y â∏°üMh ,äGòdG ôjƒ£àd áª¡e Iƒ£N
 ≈dEG ódÉN OÉYh ,¿B’G ≈àM âdRÉeh á«∏NGódG IQGRh iód â∏ªY ºK ,∞bƒàdG øe

.ÉeÉY 21 √ôªY ¿B’Gh ,ójóL øe ôØ°üdG øe ¬©e CGóÑæd ¬æWh
?»°VÉjôdG ∂WÉ°ûf CGóH ≈àeh

 ,ÉeGôLƒ∏«c 95 »dGƒM »fRh ¿Éc ,ÉÑjô≤J ΩÉY òæe Iô°TÉÑe »æHG IOƒY ó©H
 á°VÉjôdG á°SQÉªe ≈dEG äCÉéd Éæg ,IôàØdG ∂∏J »a áWôØªdG áæª°ùdG øe â«fÉY PEG
 …OGƒædG øe OóY ≈dEG âªª°†fGh ,»°ùØædG ºYódG ô«aƒJ πLCG øe ¿RƒdG ¢UÉ≤fE’
 äÉÑ≤©dG  »£îJh  â«a  ¢ShôμdGh  …ôédG  á°VÉjQ  ≈∏Y  âHQóJh  ,á«°VÉjôdG

 âbh …ôé∏d  ¥ÉÑ°S  »a  âcQÉ°Th ,¿ÉªYh »ÑXƒHCGh  øjôëÑdG  »a  (øJQƒÑ°S)
 Éªc  ,áëFÉédG  √ò¡d  »HÉéjE’G  ¬LƒdG  ∞°ûàcCG  »æ∏©L  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ¬à∏ªcCGh âjƒμdÉH ôàeƒ∏«c 200 áaÉ°ùe …ôé∏d »é«∏îdG ¥ÉÑ°ùdG »a âcQÉ°T

.´ƒÑ°SCG »a
?ä’ƒ£ÑdG ºgCG øY GPÉeh

 »a  ádƒ£H  ∑É`̀æ`̀g  ¿EG  â«a  ¢`̀Shô`̀μ`̀dG  ÜQó``̀e  »`̀d  ∫É`̀b  2020  ôjGôÑa  »`̀a
 ,á°VÉjôdG  √ò¡d  ójó°ûdG  »≤°ûY  ≈`̀dEG  Gô¶fh  ,∞jóéàdG  á°VÉjôd  »à«aGôédG
 ∫hC’G õcôªdG ≈∏Y â∏°üM óbh ,¬æe ™«é°ûàH ádƒ£ÑdG √òg »a ácQÉ°ûªdG äQôb
 »æ∏gDƒJ »àdG »àÑgƒe ÜQóªdG Gòg ∞°ûàcG Éæg øeh ,…Oôa »fÉãdGh »YÉªL
 ÉfhQƒc áeRCG Iôàa â∏∏¨à°SG óbh ,ΩÉY πμ°ûH ájôëÑdG äÉ°VÉjôdG ≈dEG ΩÉª°†fÓd
 IQƒîah ,áÑY’ »fƒc ÖfÉL ≈dEG ÖjQóàdG áª¡ªH ΩƒbCG ¿B’Gh ,»JGQÉ¡e á«ªæàd
 º∏Y  ™aQ  ƒg  Éæaógh  ,IÉàa  11  º°†j  ∞jóéà∏d  »FÉ°ùf  ≥jôa  ∫hCG  ¢ù«°SCÉàH

.Éª¡e ôNBG ÉYhô°ûe â≤∏WCG ºK ,»°VÉjôdG ∫ÉéªdG Gòg »a É«dÉY øjôëÑdG
?´hô°ûªdG ∂dP ƒg Ée

 ´ƒf øY IQÉÑY ƒgh ,zIOÉ©°ùdG âjƒ°S{ ¬«∏Y â≤∏WCG ÉYhô°ûe äCÉ°ûfCG ó≤d

 ∂dPh ,¬«∏Y ¬Øjô©Jh ™ªàéªdG ≈dEG »æHG π«°UƒàH ¬dÓN øe âªb iƒ∏ëdG øe

 Éª¡e AÉ£©dGh RÉéfE’G ≈∏Y QOÉb ¬fCG ¬d ó«cCÉàdGh ,¬°ùØf »a á≤ãdG ¬ëæe ±ó¡H

 ,óMƒàdG QÉ©°T Éª¡«∏Y iƒ∏ëdG øe ø«Yƒf º°†j ´hô°ûªdGh ,äÉHƒ©°üdG âfÉc

 »a ¢Vô©j ƒgh ódÉN IQƒ°U πªëJ äÉàa’h É¡«∏Y äÉ≤°ü∏e º«ª°üàH âªb Éªc

 ÉHÉ°ùM âëàah ,øjôëÑdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a áéàæªdG ô°SCÓd äÉæ°VÉM ¢ùªN

 ´hô°ûªdG  Gòg ∫ÓN øe ≥≤ëàJ  »àdG  äGRÉéfE’G  πc  πª°ûj  ΩGôéà°ùf’G  ≈∏Y

.¬Yƒf øe ∫hC’G

?π©ØdG OQ ¿Éc ∞«ch

 ,áLQO ≈°übCG  ≈dEG  ¿ƒfhÉ©àe ºgh ,áÑ«W Üƒ∏≤H ¿ƒ©àªàj øjôëÑdG πgCG

 ¿ƒdCÉ°ùj ´hô°ûªdG Gòg ∫ÓN øeh ,Éjƒæ©eh ÉjOÉe Gô«ãc »ÑfÉL ≈dEG GƒØbh óbh

 ≈∏Y  ¬©é°T  Ée  ƒ`̀gh  ,Iô«Ñc  IOÉ©°ùH  √ô©°ûj  …ò`̀dG  ô``eC’G  ,ódÉN  øY  ÉªFGO

 .¿BGô≤dG ßØëd ∂∏ªdG ádÓL á≤HÉ°ùªH GôNDƒe ¥Éëàd’G

?á«dÉëdG ∂©jQÉ°ûe »g Ée

 ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ``̀°``̀ü``̀ë``̀dG  Oó``̀°``̀ü``̀H  ¿B’G

 OQGƒªdG  IQGOEG  »a  ô«à°ùLÉªdG  á`̀LQO

 AÉ¡àf’G  ∂`̀°`̀Th  ≈∏Y  É``̀ fCGh  ,ájô°ûÑdG

 ,º¡e  ôeCG  ≈∏Y ó«cCÉàdG  OhCG  Éægh ,É¡æe

 AÉ°†≤dÉH øeDƒj ø«M ¿É°ùfE’G ¿CG  ƒgh

 íàØj  Qó°U  áHÉMôH  ¬∏Ñ≤àjh  Qó`̀≤`̀dGh

 óªëdG  ¬`̀ ∏`̀ dh  ,ÜGƒ``````̀HC’G  ¬``̀eÉ``̀eCG  ¬`̀ ∏`̀ dG

 GƒfÉc  øjô«ãc  ¢SÉfCG  IOÉ`̀ aEG  â©£à°SG

 º¡àëæªa ¢SCÉ«dG á∏Môe ≈dEG Gƒ∏°Uh ób

 ÖfÉL ≈``̀dEG Gò`̀g ,∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀dG ø`̀e á`̀Yô`̀L

 ájóædôj’G  á©eÉédÉH  äGô°VÉëe  AÉ≤dEG

 øY  Ó°†a  ,¬°ùØf  √É`̀é`̀J’G  »`̀a  Ö°üJ

 á°üb  »μëj  »æjôëH  º∏«a  ∫hCG  OGó`̀YEG

 πcÉ°ûªdGh ºª¡dG …hP øe πØ£d á«©bGh

 πNGO  ¬°VôY  ºJ  ó`̀bh  ,É¡¡LGƒj  »àdG

.É¡LQÉNh øjôëÑdG

?á«æeCG

 ºàj  ¿CG  ƒ`̀g  É«dÉM  √É`̀æ`̀ª`̀JCG  É`̀e  π`̀c

 ºàj ¿CGh ,¿ÉeCÉH Gƒ°û«©j »c »æHG ádÉM ∫ÉãeCG  ¢UÉî°TCÓd πgDƒe õcôe AÉ°ûfEG

 á∏°UGƒe  Gƒ©«£à°ùj  ≈àM  áØ∏àîªdG  IÉ«ëdG  äGQÉ¡e  ≈∏Y  ¬dÓN  øe  º¡ÑjQóJ

.º¡JGRÉéfEG Iô«°ùeh º¡JÉ«M .πeCG QhÉëJ  zè«∏îdG QÉÑNCG{  |

       

 :ô∏«c ø«∏g ∫ƒ≤J
 á«Ñ∏J ∫ÓN øe ≥≤ëàJ ’ »¡a ,IOÉ©°ùdG øY áÄWÉN Iôμa º¡jód ¢SÉædG øe ô«ãc{

!zπ«Ñf ±óg πLCG øe á«ë°†àdÉH øμdh ..äÉÑZôdG
 …òdG ,ó«MƒdG É¡æHG πLCG  øe á«ë°†àdG »a É¡JOÉ©°Sh ÉgPÓe äóLh »g ,º©f
 á∏MQ  CGóÑàd  ,ΩÉ©dG  ∞°üfh  ÉeÉY  ¬Zƒ∏H  ó©H  Iójó°ûdG  óMƒàdG  ¢VGôYCG  ¬«∏Y  äô¡X
 »àdG AÉ«°TC’G πc øY â∏îJ ó≤a ,ádƒ£ÑdGh ÖLGƒdGh ,ºdC’Gh ,IÉfÉ©ªdGh ,äGòdG QÉμfEG

.É¡jCGQ »a ¢Vƒ©j ’ …òdG ,ôNBÓd ídÉ°U πLCG øe ,ÉgÉ«fO »a áª«b É¡d
 äGƒæ°S É¡JÉ«M âØbƒJ ,áæëªdG Qó≤H âfÉc É¡æμd ,Qó≤dG ÉgÓàHG ΩCG OƒdÉªdG πeCG
 IOGQE’É``Hh  ,¢†jôªdG  É¡æHG  ájÉYôd  ÉZôØJ  ,É¡JÉMƒªWh  É¡dÉeBG  øY  â∏îJh  ’Gƒ`̀W
 øe Iô«°ùªdG ∞fCÉà°ùJh Oƒ©àd ,ÉfÉ«MCG ¢SÉbh πH ,Ö©°U ºdÉY »a äóª°U ¿ÉªjE’Gh
 ,ádƒ£ÑdG ¬«a ≥≤ëàd á°VÉjôdG ºdÉY »a ¢VƒîJh ,»ª∏©dG ÉgQGƒ°ûe πªμJh ,ójóL
 πÑb »fÉ°ùfE’G ™HÉ£dG ¬«∏Y Ö∏¨j ,ôM ´hô°ûe ∫ÓN øe ≥dCÉààd ∫ÉªYC’G ºdÉY »ah

.¬©ªàéeh É¡æHG ø«H π°Uh á≤∏M ¿Éc óbh ,…QÉéàdG

 Iô°VÉëe ..äÉÑ≤©dG »£îàd øJQÉÑ°S á°VÉjQ Iô«Ø°S ..∞jóéà∏d »FÉ°ùædG øjôëÑdG ≥jôØd øàHÉc á«æjôëH ∫hCG
 ..É¡LQÉNh áμ∏ªªdG πNGO ¬°VôY ºJ óMƒàe πØW á°üb »μëj »æjôëH º∏«a ∫hCG â©æ°U ..ájóædôjC’G á©eÉédÉH

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d OƒdÉªdG ºdÉ°S πeCG ..zIOÉ©°ùdG âjƒ°S{ ´hô°ûe áÑMÉ°U

 »æHG  ¢`̀Vô`̀e
 ≈∏Y É«Ñ∏°S ôKCG
 ..»``Jô``°``SCG
 äóª°U »æμdh
 â``̀ ∏``̀ °``̀ UGhh
 …Oô```Ø```ª```H
Iƒ``̀ b π``̀ μ``̀ H

â`̀ ∏`̀ ∏`̀ ¨`̀ à`̀ °`̀ SG
 á``````````````̀ eRCG
 É`````̀ fhQƒ`````̀ c
 ..É`̀ «`̀ HÉ`̀ é`̀ jEG
 äQƒ``````````̀Wh
 »``̀ à``̀ Ñ``̀ gƒ``̀ e
á`̀ «`̀ °`̀VÉ`̀jô`̀ dG

 »ª«∏©Jh óMƒàªdG »æHG ø«H Ö«Ñ£dG »fô«N
äGƒæ``°S ô``°ûY á``°SGQódG ø``Y â``Øbƒàa

 óMƒàªdG »æHG ádÉ°SQ π«°Uƒàd á«°VÉjôdG äÉbÉÑ°ùdG øe ô«ãμdG â°†N

äGòdG ôjƒ£J π°UGhCÉ°Sh ..ô«à°ùLÉªdG øe AÉ¡àf’G Oó°üH
 øjôëÑdG º∏Y ™aQ ÉehO »ª∏Mh ..ájOGóYE’G á∏MôªdG »a óFÉb Ö≤d ≈∏Y â∏°üM

á≤ãdG ¬ëæªdh »æHG ádÉëH ™ªàéªdG ∞jô©àd zIOÉ©°ùdG âjƒ°S{ ´hô°ûe äCÉ°ûfCG

 ô«Ñc RÉéfEG ¿BGô≤dG ßØëd ∂∏ªdG ádÓL á≤HÉ``°ùe »a »æHG ácQÉ``°ûe

 ¿É`eCÉ`H ¢û`«`©`∏`d ó`Mƒ`à`dG ä’É`ë`d õ`cô`e AÉ`°û`fEG ≈`æ`ª`JCG

»æHG êÓY á∏MQ »a ô«ãμdÉH áØ«∏N πMGôdG ô«eCÓd ø``jOCG

 :QGƒ◊G äôLCG
øjódG ∫Éªc ádÉg

.∞jóéà∏d »FÉ°ùædG øjôëÑdG ≥jôa øàHÉc |.äÉÑ≤©dG »£îàd øJQÉÑ°S á°VÉjQ Iô«Ø°S |

.OƒdÉªdG ºdÉ°S πeCG |

.áë°üdG IQGRh øe ºjôμJ |
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والتجارة  ال�شناعة  وزير  اأكد 

اجتماعه  خالل  الزياين  زايد  وال�شياحة 

التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  برئي�س 

�شمري نا�س، حر�س �شاحب ال�شمو امللكي 

على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الأعمال  لرواد  الت�شهيالت  كافة  توفري 

وخا�شة توجيهاته الكرمية ب�شاأن اإتاحة 

البيع  ن�شاط  ملمار�شي  الختيار  اإمكانية 

عن طريق النرتنت ون�شاط الطاهي من 

املواطنني.

اأهمية  اإىل  نا�س،  نّوه  جانبه  ومن 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 

للحكومة  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد 

الغرفة،  اإدارة  جمل�س  مع  بالتعاون 

واهتمامها  الغرفة  حر�س  عن  معرًبا 

�شموه،  توجيهات  تنفيذ  على  بالعمل 

ب�شاأن تعزيز ودعم رائد الأعمال املبتدئ 

اأن  موؤكداً  العاملي،  ال�شوق  اإىل  لي�شل 

الغرفة تعمل على �شمان ا�شتمرار رواد 

الأعمال يف ال�شوق املحلي. 

يف جل�صة ا�صتمرت 7 �صاعات ملناق�صة اإ�صالح ال�صناديق التقاعدية.. النواب يو�صي: 

زيادة ال�صتثمارات و�صم الأجانب لـ»التاأمينات«

غالب اأحمد:

اأكد وزير املالية والقت�شاد الوطني ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة 

اأن التعاون امل�شتمر وجهود اأع�شاء ال�شلطة التنفيذية، وبالتكامل مع جهود 

التي  امل�شاريع  من  العديد  الكبري يف حتقيق  الأثر  لها  الت�شريعية،  ال�شلطة 

التقاعدية  ال�شناديق  باأهمية  ونوه  واملواطنني،  الوطن  �شالح  يف  ت�شب 

وامل�شرتكني  املتقاعدين  حقوق  حلفظ  ا�شتدامتها  حتقيق  على  واحلر�س 

و�شمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها امل�شتقبلية.

ام�س،  عقدت  التي  النواب  جمل�س  جل�شة  يف  م�شاركته  لدى  ذلك  جاء 

التقاعد  ب�شاأن �شناديق  الربملانية  التحقيق  للجنة  النهائي  التقرير  ملناق�شة 

التي تدار من الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.

مع  وبالتعاون  وا�شحة  طريق  خارطة  وفق  م�شتمر  العمل  اأن  وبني 

 2086 العام  اإىل  ال�شناديق  ا�شتدامة  اإىل  للو�شول  الت�شريعية  ال�شلطة 

من  لتمكينها  التقاعدية  ال�شناديق  تواجه  التي  التحديات  على  والتغلب 

ا�شتمرت  مطولة  نقا�شات  اأم�س  النواب  جل�شة  و�شهدت  بالتزاماتها.  الوفاء 

ملدة 7 �شاعات، لرفع 48 تو�شية ومقرتًحا اىل احلكومة لإ�شالح ال�شناديق 

التقاعدية اأبرزها زيادة ال�شتثمار يف امل�شاريع احليوية وزيادة ن�شبة عدد 

امل�شرتكني و�شم العمالة الأجنبية يف �شناديق التقاعد. 

2086 ـــر املــالــيــة: خــريــطــة طــريــق ل�ــصــتــدامــة الــ�ــصــنــاديــق اإىل   وزي

تطوير عمل املنظومة العدلية.. »التن�صيقية«:

تعزيز كفاءة اأداء القطاع ال�صحي

تراأ�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

اللجنة  الوزراء اجتماع  رئي�س جمل�س 

عن  ُعقد  والذي   ،»374« التن�شيقية 

ُبعد.

املو�شوعات  اللجنة  ناق�شت  حيث 

القطاع  اأداء  كفاءة  بتعزيز  املت�شلة 

»التن�شيقية«  تابعت  كما  ال�شحي، 

عمل  تطوير  اآليات  م�شتجدات 

اآخر  وا�شتعر�شت  العدلية،  املنظومة 

م�شتجدات التعامل مع فريو�س كورونا 

»كوفيد-19«.

�سمو �يل العهد رئي�س جمل�س الوزراء لدى تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة التن�سيقية

اأكد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمينات 

اأن الهيئة حققت عوائد  الجتماعية حممود الكوهجي 

�شنوي  ومبتو�شط   %63 اإىل  و�شلت  ا�شتثمارية 

 ،2020-2016 عامي  بني  الفرتة  يف   %7.49 بلغ 

م�شرًيا اإىل اأن تو�شيات النواب �شتكون عوًنا لإ�شالح 

النتهاء  الأرا�شي حلني  بيع  ال�شناديق، كما مت وقف 

من درا�شتها. وذكر اأن »التاأمينات« ملتزمة بالتعاون 

مع جمل�س النواب بقناعة تامة واأنها تعمل بالتعاون 

بالتعاون  احلايل  الو�شع  اإ�شالح  على  النواب  مع 

اأي  الإدارة مل ي�شتلم  اأن جمل�س  النواب، مو�شًحا  مع 

مكافاآت وهذا عمل تطوعي خلدمة الوطن.

تثمني  اأن  التاأمينات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكد 

الأرا�شي من خالل مثمن خارجي حيث يتم ال�شتعانة 

ب�شركة خا�شة للتثمني.

 400 دفع  التاأمينات  اإدارة  رئي�س جمل�س  ونفى 

األف دينار ملوظف �شابق م�شرًيا اإىل اأن بع�س املوظفني 

املبالغ  اأن  اإىل  القانون، م�شيًفا  اأخذوا ا�شتبدالً ح�شب 

يتم  متوفًيا  ا  �شخ�شً  41 اإىل  دفعت  والتي  اخلا�شة 

والعمل  املبلغ  ن�شف  حوايل  اإرجاع  ومت  ا�شرتجاعها 

يجري على الباقي.

مل ندفع 400 األف ملوظف �صابق واإعادة املبالغ املدفوعة للمتوفني.. الكوهجي:

7.5% العوائد ال�صتثمارية ال�صنوية ل�صناديق التقاعد

حممود الكوهجي

اأ�صادت بتوجيهات ويل العهد رئي�س الوزراء.. »الغرفة«:

نعمل على ا�صتمرار رواد الأعمال بال�صوق

04

جانب من جل�سة جمل�س النواب�زير املالية

والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  اأكد 

وبالتعاون  الوزارة  اأن  خلف،  عبداهلل  بن  ع�شام  العمراين 

الوطني  والقت�شاد  املالية  وزارة  من  كل  مع  والتن�شيق 

الوزارية  اللجنة  واإ�شراف  ومبتابعة  ممتلكات  و�شركة 

�شركة  اإن�شاء  �شيتم  التحتية،  والبنية  التنموية  للم�شاريع 

التي �شيتم تد�شينها يف  امل�شاريع  حكومية حتت�شن جميع 

الأمن  م�شاريع  لإقامة  التي مت تخ�شي�شها  املختلفة  املواقع 

ب�شاأن  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  تنفيذ  اإطار  يف  الغذائي 

الأمن الغذائي.

 واأو�شح اأن ال�شركة احلكومية املزمع تاأ�شي�شها �شت�شم 

ال�شمكي.  وذكر  وال�شتزراع  تربة  بدون  الزراعة  قطاعي 

وتطوير  ل�شتثمار  قاب�شة  �شركة  اإن�شاء  �شيتم  اأنه  الوزير 

املركز الوطني لال�شتزراع البحري.

خلف: �صركتان حكوميتان

 لالأمن الغذائي العام اجلاري
ا�صتعداًدا جلائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج

حلبة البحرين تزدحم بال�صباقات والفعاليات

بقيت اأيام قليلة تف�شل حلبة 

ا�شت�شافة  عن  الدولية  البحرين 

جائزة   -  1 الفورمول  �شباق 

البحرين الكربى لطريان اخلليج 

2021 الذي �شينطلق نهاية هذا 

الأ�شبوع.

و�شتزدحم احللبة بال�شباقات 

الرتفيهية،  والفعاليات  الدولية 

و�شتنطلق على خط النطالق ما 

ل يقل عن 25 �شيارة لكل بطولة 

من بطولت الفورمول 2.
15 حلبة البحرين

»الكويت الوطني – البحرين« 

يحقق 312 مليون دولر اأرباًحا

علي فردان ع�سام ال�سقر
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امللك يتلقى برقية �شكر 

جوابية من الرئي�س ال�شيني

ال�شيخة مي وال�شفري الأذربيجاين 

يبحثان دعم الن�شاط الثقايف امل�شرتك

رئي�س هيئة الأركان ي�شتقبل امللحق 

الع�شكري الأردين لدى البحرين

البحرين ت�شتنكر ب�شدة الهجمات 

الإرهابية على عدد من قرى النيجر

اآل  تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

برقية �شكر جوابية من فخامة  املفدى  البالد  خليفة عاهل 

الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�شني ال�شعبية 

بها  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلك  ال�شديقة، 

جاللته اإليه مبنا�شبة راأ�س ال�شنة ال�شينية اجلديدة.

رئي�شة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  ا�شتقبلت 

هيئة البحرين للثقافة والآثار مبكتبها اأم�س ال�شفري �شاهني 

عبدالالييف �شفري جمهورية اأذربيجان املعتمد لدى مملكة 

البحرين. 

ورحبت ال�شيخة مي يف مطلع الجتماع بال�شفري، كما 

للعام اجلاري 2021  الهيئة  اأطلعته على خطط وبرامج 

�شاهد  اللوؤلوؤ:  »طريق  �شعار  حتت  الهيئة  تعمل  حيث 

الإن�شاين  الرتاث  على لئحة  املدرج  اقت�شاد جزيرة«  على 

العاملي لليون�شكو، كما تطرق البحث للتح�شريات اجلارية 

غري  والرتاث  الثقافية  للمكت�شبات  والرتويج  للح�شور 

املادي يف اإك�شبو دبي 2020. وتاأتي فعاليات الهيئة وفقا 

لإجراءات ال�شالمة اخلا�شة بجائحة كورونا.

البحرين  هيئة  مبنجزات  ال�شفري  اأ�شاد  جانبه،  من 

للثقافة والآثار موؤكدا اهتمام بالده بدعم الأن�شطة الثقافية 

امل�شرتكة بني البلدين واإقامة ج�شور من العالقات يف عدة 

جمالت فنية وتراثية وثقافية.

النعيمي رئي�س  الركن ذياب بن �شقر  الفريق  ا�شتقبل 

اأم�س  �شباح  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف  الأركان  هيئة 

امللحق  ال�شمادي  علي  الركن طيار حممد  العميد  الثالثاء، 

الع�شكري ب�شفارة اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة لدى 

مملكة البحرين.

بامللحق  الأركان  هيئة  رئي�س  رحب  اللقاء  وخالل 

يقوم  الذي  بالدور  تقديره  عن  واأعرب  الأردين،  الع�شكري 

به امللحق يف تعزيز عالقات التعاون الع�شكري بني البلدين 

تربط  التي  املتينة  الأخوية  بالعالقات  م�شيًدا  ال�شقيقني، 

كما  ال�شقيقة،  الها�شمية  الأردنية  واململكة  البحرين  مملكة 

مت مناق�شة اأوجه التعاون القائم بني البلدين ال�شقيقني يف 

�شتى املجالت وخا�شة ما يتعلق منها يف املجال الع�شكري 

والتعاون الدفاعي.

وت�شتنكر  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  تدين 

تيالبري  مبنطقة  قرى   3 على  الإرهابية  الهجمات  ب�شدة 

من  الع�شرات  مقتل  اإىل  اأدت  والتي  النيجر،  بجمهورية 

واملوا�شاة  التعازي  خال�س  عن  معربة  الأبرياء،  املدنيني 

ال�شديق  النيجر  و�شعب  ال�شحايا وحلكومة  وذوي  لأ�شر 

جراء هذه اجلرمية الب�شعة التي تتعار�س مع كافة املبادئ 

والقيم الأخالقية والدينية والإن�شانية وت�شتهدف الأبرياء 

والآمنني.

مع  البحرين  مملكة  ت�شامن  اخلارجية  وزارة  وتوؤكد 

الإرهاب، جمددة موقفها  النيجر يف حربها �شد  جمهورية 

والإرهاب  والتطرف  العنف  اأ�شكال  لكافة  الراف�س  الثابت 

اآفة  على  للق�شاء  الهادفة  اجلهود  كافة  لت�شافر  والداعي 

الإرهاب واجتثاثها من جذورها.

لدى لقائه �شفري طوكيو يف البحرين .. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

تعزيز م�شارات التعاون مع اليابان وتطويرها على كل الأ�شعدة

اإ�شراك املزارعني وال�شيادين يف اأ�شهم ال�شركة.. خلف:

تاأ�شي�س �شركتني حكوميتني للأمن الغذائي العام اجلاري

التطعيم ي�شهم يف تخفيف الأعرا�س عند الإ�شابة بالفريو�س.. ال�شت�شارية ال�شفار:

فعالية وا�شحة للتطعيمات مبختلف اأنواعها يف احلماية من »كورونا«

اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

تعزيز  اأهمية  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  خليفة ويل 

م�شارات عالقات ال�شداقة والتعاون التي جتمع مملكة 

البحرين واليابان وتطويرها على كل الأ�شعدة، منوًها 

مبا و�شلت اإليه العالقات الثنائية بني البلدين وال�شعبني 

ال�شديقني من م�شتويات متميزة، واأهمية موا�شلة البناء 

اأفق  به نحو  والدفع  تعاون م�شرتك  على ما حتقق من 

اأرحب يف �شتى املجالت مبا يلبي التطلعات امل�شرتكة.

اأم�س  يوم  ُبعد  عن  �شموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء   

ال�شفري هيديكي اإيتو �شفري اليابان ال�شديقة لدى مملكة 

لبالده  ك�شفري  عمله  فرتة  انتهاء  مبنا�شبة  البحرين 

بذلها  التي  اجلهود  على  �شموه  اأثنى  حيث  اململكة،  يف 

ال�شفري الياباين واأ�شهمت يف تعزيز العالقات البحرينية 

يف  والنجاح  التوفيق  لل�شفري  �شموه  متمنًيا  اليابانية، 

مهامه املقبلة.

 ومت خالل اللقاء مناق�شة امل�شتجدات على ال�شاحتني 

ذات  الق�شايا  خمتلف  وبحث  والدولية،  الإقليمية 

الهتمام امل�شرتك.

 من جانبه، اأعرب ال�شفري الياباين عن �شكره وتقديره 

ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

العالقات  بتعزيز  واهتمام  حر�س  من  يوليه  ما  على 

الثنائية بني البحرين واليابان، منوًها بالدعم الذي لقيه 

للمملكة  متمنًيا  البحرين،  مملكة  يف  عمله  فرتة  طوال 

املزيد من التقدم والنماء.

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  اأكد 

عبداهلل  بن  ع�شام  العمراين  والتخطيط 

امللكية  التوجيهات  انطالًقا من  اإنه  خلف، 

ح�شرة  البالد  عاهل  لدن  من  ال�شامية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة، بتنفيذ م�شروعات ت�شهم يف حتقيق 

وبالتعاون  الوزارة  فاإن  الغذائي،  الأمن 

املالية  وزارة  من  كل  مع  والتن�شيق 

ممتلكات  و�شركة  الوطني  والقت�شاد 

الوزارية  اللجنة  واإ�شراف  ومبتابعة 

التحتية،  والبنية  التنموية  للم�شاريع 

حتت�شن  حكومية  �شركة  اإن�شاء  �شيتم 

يف  تد�شينها  �شيتم  التي  امل�شاريع  جميع 

املواقع املختلفة التي مت تخ�شي�شها لإقامة 

تنفيذ  اإطار  يف  الغذائي  الأمن  م�شاريع 

الأمن  ب�شاأن  ال�شامية  امللكية  التوجيهات 

الغذائي.

من  وبالرغم  اأنه  اإىل  الوزير   واأ�شار 

فر�شتها  التي  ال�شتثنائية  الظروف 

جائحة فريو�س كورونا، اإل اأننا نتطلع اإىل 

تاأ�شي�س هذه ال�شركة خالل العام اجلاري.

 واأو�شح الوزير اأن ال�شركة احلكومية 

الزراعة  قطاعي  �شت�شم  تاأ�شي�شها  املزمع 

بدون تربة وال�شتزراع ال�شمكي، لفًتا اإىل 

اإ�شراك  يتم  اأن  هي  املطروحة  الفكرة  اأن 

اأ�شحاب املهن من مزارعني و�شيادين كٌل 

ال�شركة،  هذه  اأ�شهم  يف  قطاعه  بح�شب 

الر�شمية  ال�شرتاتيجية  من  انطالقا  وذلك 

هذه  يف  العاملني  دعم  اإىل  الرامية 

املعي�شي  م�شتواهم  بتح�شني  القطاعات، 

وحتفيزهم على اإدخال املبادرات والربامج 

لتطوير القطاعات التي يعملون فيها.

خلف  الوزير  من  تو�شيًحا  ذلك   جاء 

الع�شريي،  ه�شام  النائب  اأثاره  ما  على 

ومطالبته باإ�شراك �شيادي ال�شمك وكذلك 

الذين كانوا يعملون يف �شيد الروبيان يف 

م�شروعات ال�شتزراع ال�شمكي.

 وذكر الوزير اأنه بالتن�شيق مع وزارة 

وبالتعاون  الوطني  والقت�شاد  املالية 

�شيتم  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  مع 

وتطوير  ل�شتثمار  قاب�شة  �شركة  اإن�شاء 

البحري  لال�شتزراع  الوطني  املركز 

مركًزا  يكون  بحيث  حيان،  راأ�س  مبنطقة 

ال�شتزراع  ومتطلبات  البحرية  للبحوث 

ا�شبعيات  اإنتاج  عن  ف�شال  ال�شمكي، 

اخلا�س  القطاع  �شركات  لتزويد  ال�شماك 

ال�شمكي  ال�شتزراع  جمال  يف  تعمل  التي 

اأمن غذائي م�شتدام  للم�شاهمة يف حتقيق 

من املنتجات البحرية.

 واأو�شح اأن الوزارة تاأمل يف اأن ت�شهم 

ال�شركتان يف زيادة ورفع م�شتوى الإنتاج 

الزراعي وال�شمكي وذلك مبا ن�شبته %10 

ن�شبة  لت�شبح  الزراعي  لالإنتاج  بالن�شبة 

امل�شاهمة 20% من الكتفاء املحلي، و%12 

ن�شبة  لت�شبح  ال�شمكي  لالإنتاج  بالن�شبة 

امل�شاهمة 62% من الكتفاء املحلي.

و�شوؤون  الأ�شغال  وزير   وك�شف 

م�شي  عن  العمراين  والتخطيط  البلديات 

الوزارة قدما يف مبادرتها لتدريب وتاأهيل 

والرثوة  الزراعة  قطاعي  يف  العاملني 

ال�شمكية، عرب الرتكيز على النظم احلديثة 

واإدخال التقنيات التي ت�شهم يف النهو�س 

مع  الإنتاجية  وتعظيم  القطاعات  بهذه 

خف�س الكلفة الت�شغيلية قدر الإمكان.

م�شاورات  اأجرت  الوزارة  اأن   وبنينّ 

متوا�شلة مع املنظمات الإقليمية والدولية 

من قبل جائحة فريو�س كورونا من اأجل 

على  للتغلب  الناجعة  احللول  اإيجاد 

التحديات التي تواجه اململكة فيما يتعلق 

بتاأمني الغذاء وا�شتدامته، حيث مت التوافق 

مع منظمة الغذاء والزراعة العاملية لالأمم 

املتحدة على اأربعة م�شاريع قام باإعدادها 

تلك  �شاأن  ومن  وخمت�شون  خرباء 

من  الكثري  اإيجاد  يف  ت�شاهم  اأن  امل�شاريع 

احللول والتغلب على التحديات وبخا�شة 

احلرجة والعاجلة منها كجائحة كورونا 

والتي تواجه البحرين فيما يتعلق بتاأمني 

الغذاء وا�شتدامته، حيث مت توقيع اتفاقية 

عدة  �شملت  »الفاو«  العاملية  املنظمة  مع 

البحرين  »ا�شرتاتيجية  منها  م�شاريع 

التنمية  دعم  الغذاء،  م�شادر  لتنويع 

يف  ال�شمكي  ال�شتزراع  لقطاع  امل�شتدامة 

البحرين، دعم ا�شتئ�شال اأمرا�س احليوان 

التنوع  وحفظ  الإن�شان  مع  امل�شرتكة 

وتقوية  البحرين،  يف  احليواين  الوراثي 

الإح�شاءات  ون�شر  وحتليل  جمع  نظم 

الزراعية يف البحرين.

والربامج  امل�شاريع  تلك  اأن   واأو�شح 

احلكومة  عمل  برنامج  مع  تت�شق 

مع  تت�شق  اأنها  كما   ،2022 /2019

الروؤية امللكية ال�شامية جلاللة امللك املفدى 

ب�شاأن الأمن الغذائي.

بالتاأكيد  حديثه  خلف  الوزير   وختم 

م�شروعات  اجلهود لطالق  موا�شلة  على 

حتقيق  �شعيد  على  م�شافة  قيمة  ت�شكل 

البحرين،  ململكة  م�شتدام  غذائي  اأمن 

اأمام  مفتوحة  الوزارة  اأبواب  اأن  اأكد  كما 

النواب  جمل�س  اأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب 

وجهات  وتبادل  معهم  التباحث  اأجل  من 

يف  العاملني  دعم  �شبل  بخ�شو�س  النظر 

قطاعي الزراعة والرثوة ال�شمكية.

ال�شفار  ب�شمة  الدكتورة  اأكدت 

ا�شت�شارية �شحة عامة ورئي�شة جمموعة 

فاعلية  على  ال�شحة  بوزارة  التمنيع 

باأنواعها  اململكة  املتوفرة يف  التطعيمات 

�شينوفارم،  تطعيم  يف  املتمثلة  املختلفة 

 - وكوفي�شيلد  -بيونتك،  وفايزر 

اأن  على  موؤكدة  و�شبوتنيك،  اأ�شرتازنيكا، 

اأهم �شبب للح�شول على هذه التطعيمات 

يف  الدخول  من  للحماية  توفريها  هو 

حيث  كبرية،  بن�شبة  امل�شاعفات  مرحلة 

الأهمية  غاية  يف  التح�شني  عملية  اإن 

ت�شهم  املكت�شبة  املجتمعية  املناعة  كون 

يف تقليل ن�شب انتقال العدوى، وبالتايل 

الق�شاء على الفريو�س.

جممل  اأن  اإىل  ال�شفار  واأ�شارت 

كبرية،  فاعليتها  ن�شبة  التطعيمات 

الأعرا�س  تخفيف  يف  التطعيم  وي�شهم 

عند الإ�شابة بالفريو�س، حيث ل تتعدى 

اإىل  املتو�شطة  املرحلة  يف  امل�شاعفات 

اأن  كما  القائمة،  احلالة  على  اخلطورة 

الفريو�س  نقل  ن�شبة  من  يقلل  التطعيم 

مني وتابعت:  لالآخرين مقارنة بغري املطعنّ

التطعيم  فاعلية  عن  الإعالن  مت  »موؤخًرا 

لها  التطعيمات  كافة  اأن  على  والتاأكيد 

فاعلية يف احلماية وتكوين املناعة. 

املبادرة  �شرورة  اإىل  اجلميع  داعية 

وعدم  املتواجد  التطعيم  واختيار 

التطعيم من �شركة  النتظار حلني توافر 

حمددة، وذلك لت�شريع من وترية عملية 

هي  والتي  املجتمعية  املناعة  تكوين 

اأ�شا�س جناح احلملة الوطنية للتطعيم.

التمنيع  جمموعة  رئي�شة  واأعربت 

باأن  فخرها  بالغ  عن  ال�شحة  بوزارة 

التطعيمات  وفرت  قد  البحرين  مملكة 

واملقيمني،  للمواطنني  جماين  ب�شكل 

واأجازت كذلك عدة اأنواع من التطعيمات 

الآن  حلد  تطعيمات   5 عددها  بلغ 

بناًء  التطعيمات  اإجازة  تاأتي  حيث 

ومتعمقة،  م�شتفي�شة  درا�شات  على 

تكثيف  توا�شل  البحرين  باأن  م�شيفة 

�شحة  على  احلفاظ  بهدف  جهودها 

العودة للحياة  و�شالمة اجلميع و�شرعة 

الطبيعية، ولعل اأبرزها ا�شتمرار احلملة 

للتطعيم. الوطنية 

ال�شفار  ب�شمة  الدكتورة  و�شددت 

الوطنية  اجلهود  دعم  اأهمية  على 

املجتمعي  بالوعي  اللتزام  خالل  من 

و�شرورة  واحلذر  احليطة  وزيادة 

بالإجراءات الحرتازية  اللتزام  موا�شلة 

ال�شادرة  والقرارات  الوقائية  والتدابري 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  عن 

�شالمة  على  حفاظا  كورونا  لفريو�س 

املجتمعي  التعاون  على  معولة  اجلميع، 

للتطعيم  الوطنية  احلملة  يف  وامل�شاركة 

املجتمع  اأفراد  زيادة  يف  ي�شهم  مما 

الأمر  بالفريو�س  الإ�شابة  من  املح�شنني 

وي�شاهم  الفريو�س  انت�شار  يبطئ  الذي 

يف املناعة اجلماعية.

وزير الأ�شغال

د. ب�شمة ال�شفار
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»الإ�صالح والتاأهيل«:

 ال�صتمرار يف تطبيق الإجراءات الحرتازية ملكافحة جائحة كورونا

اجتمع برئي�س جمل�س اإدارة الغرفة.. وزير ال�صناعة:

توجيهات ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء تالم�س كافة املو�صوعات دون ا�صتثناء

احتاد جمعيات امل�صرحيني

 يــحـتــفــي بالـنــاقـــد اإبــراهـيـم غـلـــوم

�صدور الكتاب اخلام�س 

من مبادئ واأحكام املحكمة الد�صتورية

له،  م�شرحية  فعالية  اأول  يف 

امل�شرحيني  جمعيات  احتاد  يعتزم 

البحريني تنظيم ندوة فكرية مبنا�شبة 

اليوم العاملي للم�شرح والذي ي�شادف 

حيث  عام،  كل  من  مار�س  من   27

الأدبي  بالناقد  الحتفاء  فيها  �شيتم 

اإبراهيم  الدكتور  الكبري  وامل�شرحي 

من  نخبة  مب�شاركة  غلوم،  عبداهلل 

مملكة  يف  امل�شرحيني  والفنانني  النقاد 

البحرين واخلليج العربي.

من جانبه قال رئي�س الحتاد الناقد 

امل�شرحي الدكتور يو�شف احلمدان، اإن 

ينظمها  التي  الكبرية  الحتفالية  هذه 

الحتاد، تاأتي كتقدير للجهود الريادية 

جمال  يف  غلوم  للدكتور  التاأ�شي�شية 

يف  حتديدا،  اأكرث  امل�شرحي  النقد 

اأ�شهم  فقد  العربي،  واخلليج  البحرين 

والعربية  اخلليجية  املكتبة  تزويد  يف 

تناولت  التي  النقدية  الإ�شدارات  باأهم 

امللحة،  امل�شرحية  الق�شايا  من  الكثري 

التي  الر�شينة  الدرا�شات  اإىل  اإ�شافة 

واملمثل  امل�شرحي  بالعر�س  عنيت 

واجلهد التقني يف امل�شرح.

»يح�شب  احلمدان:  واأ�شاف 

اجلهود  هذه  بجانب  غلوم  للدكتور 

رئي�س  اأول  اأنه  والنقدية،  البحثية 

للجنة الدائمة للفرق امل�شرحية الأهلية 

فعاليات  يف  �شارك  وقد  اخلليجية، 

مهرجاناتها اإ�شافة اإىل كونه رئي�شا، يف 

امل�شرحية  لعرو�شها  التحكيم 

اإ�شافة  الفكرية  ندواتها  وامل�شاركة يف 

اإىل الإ�شراف على الكتب التي ت�شدرها 

اللجنة«. 

امل�شرحية  بالفرق  احلمدان  ويهيب 

الأهلية يف مملكة البحرين مب�شاركتها 

يف هذه الفعالية املهمة.

هيئة  مب�شاركة  احلمدان  ويطمح 

هذه  مثل  يف  والآثار  للثقافة  البحرين 

خا�شة  العاملية،  )مار�س(  الفعالية 

ل�شنوات  كان  غلوم  الدكتور  واأن 

اأ�شا�شيا معها يف تنظيم  طويلة �شريكا 

العاملي،  امل�شرحي  احلدث  هذا  مثل 

الدائمة  اللجنة  مهرجانات  اإىل  اإ�شافة 

اأقيمت  التي  تلك  وخا�شة  اخلليجية، 

يف مملكة البحرين.

الكتاب اخلام�س ملجموعة مبادئ  الد�شتورية  العامة للمحكمة  الأمانة  اأ�شدرت 

واأحكام املحكمة الد�شتورية للأعوام )2017-2019(، كما اأ�شدرت كتاب جمموعة 

املبادئ التي قررتها املحكمة الد�شتورية يف �شبعة ع�شر عاًما )منذ اإن�شائها 2002 

وحتى نهاية 2019(، وهذه الإ�شدارات متاحة للباحثني وامل�شتغلني بالقانون.

وللتوا�شل وال�شتف�شار يرجى الت�شال على هاتف رقم )17578181(.

د. اإبراهيم غلوم

املر�شد  جمعية  نظمت 

ــدوة  ــان ن ــش ــ� ــوق الإن حلــق

»دور  بعنوان  اإلكرتونية 

الو�شاطة اجلنائية يف تعزيز 

�شمن  ــان«  ــش ــ� الإن حــقــوق 

�شل�شلة من الربامج والندوات 

اآخر  ل�شتعرا�س  احلقوقية 

وذلك  القانونية،  امل�شتجدات 

املتحدثني  من  عدد  مب�شاركة 

واملتخ�ش�شني، وبح�شور 83 

الدول  خمتلف  من  م�شاركا 

العربية.

العمل  اأوراق  اأوىل  بداأت 

الو�شاطة  »مفهوم  بعنوان 

قدمها  واأطرافها«  اجلنائية 

عبداهلل  الــدكــتــور  النقيب 

ال�شئون  مــن  البوفل�شة 

الداخلية،  بوزارة  القانونية 

ال�شيا�شة  تطور  تناول  اإذ 

البحرين  مملكة  يف  اجلنائية 

خ�شو�شا بعد اإ�شدار وتعديل 

ذات  الت�شريعات  من  العديد 

اجلنائية،  بالو�شاطة  العلقة 

وال�شلح اجلنائي، والعقوبات 

الو�شاطة  اأن  ومبينا  البديلة، 

طريق  باأنها  تعرف  اجلنائية 

اخل�شومة  لإنهاء  خمت�شر 

املتخا�شمني  بني  اجلنائية 

الب�شيطة  الدعاوى  وخا�شة 

التي ل تتعلق بالنظام العام اأو 

تهديد اأمن الدولة، م�شتعر�شا 

واملجني  املهتم  وهم  اأطرافها 

واأهدافها  والو�شيط،  عليه 

واأهميتها يف تعزيز العلقات 

الإن�شانية يف املجتمعات. 

نا�شر  تــنــاول  حــني  يف 

يف  النيابة  رئي�س  ال�شيب 

الورقة  يف  العامة  النيابة 

الو�شاطة  »اإجــراءات  الثانية 

والآثار املرتتبة عليها«، والتي 

نطاق  خللها  من  ا�شتعر�س 

تطبيق الو�شاطة اجلنائية يف 

اجلرائم الب�شيطة التي يجوز 

اأو  الت�شالح  اأو  ال�شلح  فيها 

التنازل، وكيفية طلبها لإنهاء 

قبول  بعد  اجلنائية  الدعوى 

واختيار  فيها  للبدء  الأطراف 

الو�شطاء  بني  من  الو�شيط 

اخلارجيني  اأو  املعتمدين 

ح�شب التفاق.

»املر�صد« تناق�س »دور الو�صاطة اجلنائية يف تعزيز حقوق الإن�صان«

اأعلنت الإدارة العامة للإ�شلح والتاأهيل اأنه يف اإطار تعزيز اللتزام 

بالإجراءات الحرتازية املعمول بها، فقد ك�شفت الفحو�شات الدورية التي 

يتم اإجراوؤها على جميع النزلء والأفراد واملوظفني عن حالة واحدة م�شابة 

بفريو�س كورونا مبركز اإ�شلح وتاأهيل النزلء يف )جو(، مو�شحة اأنه 

مت على الفور تطبيق الإجراءات ال�شحية املتبعة، ويف مقدمتها اإخ�شاع 

لهذا  اأن�شئ  الذي  امليداين  امل�شت�شفى  يف  اللزم  ال�شحي  للعلج  احلالة 

مت  للفح�س  واإخ�شاعهم  املخالطني  ح�شر  بعد  اأنه  مو�شحة  الغر�س، 

اكت�شاف حالتني اأخريني، وعليه مت عزل جميع املخالطني للحالت الثلث 

بعد فح�شهم والتاأكد من �شلمتهم، بالإ�شافة اإىل تعقيم املبنى والعيادة.

و�شددت الإدارة العامة للإ�شلح والتاأهيل على حر�شها التام على 

�شحة و�شلمة جميع النزلء، والتطبيق الدقيق للإجراءات الحرتازية 

الوقائية ملكافحة جائحة كورونا مبا ي�شمن �شلمة اجلميع،  والتدابري 

ووفق ما يتطلبه قانون موؤ�ش�شة الإ�شلح والتاأهيل ولئحته التنفيذية 

وا�شرتاطات الأمن وال�شلمة.

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  اجتمع 

غرفة جتارة  اإدارة  برئي�س جمل�س  الزياين  زايد 

و�شناعة البحرين �شمري نا�س، بح�شور عدد من 

كبار امل�شئولني يف كل اجلانبني.

ال�شناعة  وزير  تقدم  الجتماع  وخلل 

بال�شكر  الزياين  زايد  وال�شياحة  والتجارة 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  امل�شتمر  للدعم  اجلزيل 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

املو�شوعات  كافة  تلم�س  التي  الوزراء  جمل�س 

بريادة  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شا  ا�شتثناء  دون 

الأعمال، وحر�س �شموه الكرمي على توفري كافة 

توجيهاته  وخا�شة  الأعمال  لرواد  الت�شهيلت 

ملمار�شي  الختيار  اإمكانية  اإتاحة  ب�شاأن  الكرمية 

ون�شاط  النرتنت  طريق  عن  البيع  ن�شاط 

الطوعي  الن�شمام  بني  ما  املواطنني  من  الطاهي 

املجاين دون اأية ر�شوم لربنامج »خطوة« للأ�شر 

والتنمية  العمل  وزارة  ا�شراف  حتت  املنتجة 

الجتماعية وال�شتفادة من مميزات الربنامج او 

من خلل الن�شمام لربنامج »�شجلي« املخ�ش�س 

لل�شجلت التجارية اخلا�شة بالأن�شطة التجارية 

حمل  خلل  من  عملها  متار�س  اأن  ميكن  التي 

ال�شناعة  ا�شراف وزارة  افرتا�شي حتت  جتاري 

على  يوؤكد  الذي  الأمر  وال�شياحة،  والتجارة 

الدوام متابعة �شموه الدقيقة لكل ما يهم املواطن 

واملقيم على اأر�س مملكة البحرين الغالية، موؤكداً 

عمل  بو�شلة  مبثابة  هي  �شموه  توجيهات  اأن 

الوزير  اكد  كما  احلكومة،  للم�شئولني يف  يومية 

اأن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة حري�شة 

يف تنفيذ توجيهات �شموه والعمل ب�شكل مت�شق 

ووزارة  البحرين  و�شناعة  جتارة  غرفة  مع 

العمل والتنمية الجتماعية بالإ�شافة اإىل اجلهات 

الأطراف  جميع  حماية  ل�شمان  العلقة  ذات 

او �شعوبات،  عقبات  دون  امل�شتهلك  وخ�شو�شا 

للتعامل  امل�شتقبلية  اإىل و�شع اخلطط  بالإ�شافة 

مع اإي ظرف ا�شتثنائي قد متر به البلد. 

غرفة  اإدارة  رئي�س جمل�س  نّوه  ومن جانبه 

جتارة و�شناعة البحرين �شمري نا�س، اإىل اأهمية 

توجيهات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

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

حفظه اهلل، للحكومة املوقرة بالتعاون مع جمل�س 

اإدارة غرفة البحرين يف كل ما من �شاأنه حتريك 

عجلة النمو القت�شادي، ودعم القطاع التجاري 

والزدهار  النماء  م�شرية  ملوا�شلة  وال�شناعي 

الأ�شعدة،  خمتلف  على  البحرين  تعي�شها  التي 

على  ل�شموه  وتقديره  �شكره  خال�س  عن  معرباً 

املجالت  لكافة  احلثيثة  ومتابعته  رعايته 

غرفة  حر�س  عن  معربا  باململكة،  والقطاعات 

البحرين واهتمامها بالعمل على تنفيذ توجيهات 

�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء، 

لي�شل  املبتداأ  الأعمال  رائد  ودعم  تعزيز  ب�شاأن 

اأن الغرفة تعمل على  اىل ال�شوق العاملي، موؤكداً 

�شمان ا�شتمرار رواد الأعمال يف ال�شوق املحلي، 

احلكومي  القطاعني  بني  التعاون  باأهمية  منوهاً 

واخلا�س لتعزيز ال�شتثمار يف البلد.
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يل مطاعم ومقاهي للنيابة ملخالفتها التدابري االحرتازية »التجارة« تحُ
�شرح عبدالعزيز الأ�شراف الوكيل امل�شاعد للرقابة واملوارد بوزارة 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأن اإدارة التفتي�ش بالوزارة ومنذ بدء 

على  متوا�شل  ب�شكل  تعمل  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�ش  جائحة 

التحقق من التزام املن�شاآت التجارية واملطاعم واملقاهي بال�شرتاطات 

والإجراءات والتدابري ال�شحية ال�شادرة عن الفريق الوطني الطبي 

للت�شدي لفريو�ش كورونا واجلهات املعنية اإىل جانب القرارات ذات 

ال�شلة للحد من انت�شار فريو�ش كورونا )كوفيد-19(.

احلمالت  من  العديد  نفذت  التفتي�ش  اإدارة  باأن  الأ�شراف  ونوه 

كل  ويف  الرقابية  الزيارات  مع  بالتوازي  والإر�شادية  التوعوية 

ماأموري  طاقم  خالل  من  قامت  حيث  البحرين،  مملكة  حمافظات 

ال�شبط الق�شائي لديها بزيارة اأكرث من 5 اآلف حمل جتاري �شملت 

املقاهي واملطاعم و�شالونات احلالقة والتجميل الرجالية والن�شائية، 

اقت�شار  بقرارات  التزامهم  من  للتاأكد  مطعًما   1345 زيارة  مت  اإذ 

بح�شب  فقط  اخلارجية  والطلبات  التو�شيل  على  املطاعم  خدمات 

متطلبات تلك الفرتة، بالإ�شافة اإىل التحقق من ال�شرتاطات الأخرى 

الواردة يف القرارات ال�شادرة. وبخ�شو�ش املخالفات التي مت ر�شدها 

بهذا ال�شاأن، نتج عن ذلك غلق بع�ش املطاعم غلًقا اإدارًيا وحتويلها 

للنيابة العامة. 

الأطعمة  بيع  ملحال  ال�شماح  مت  حني  اأنه  الأ�شراف  واأ�شاف 

وامل�شروبات بتقدمي خدماتها بالأماكن اخلارجية نفذت الإدارة 437 

بال�شرتاطات  املحال  تلك  التزام  من  للتاأكد  ال�شاأن  هذا  يف  زيارة 

املطلوبة منها، وعندما �شدر قرار ا�شتئناف حمال احلالقة والتجميل 

لأن�شطتها التجارية فكان لإدارة التفتي�ش دور بارز بهذا اخل�شو�ش 

حيث مت زيارة 3275 �شالوًنا رجالًيا ون�شائًيا.

بنك »اإىل« يطلق »برمييم«

 الإثراء اأ�سلوب حياة العمالء

بنك  ــق  اأطــل

البنك  »اإىل«، 

املتوافر  الرقمي 

الهواتف  على 

فقط  ــة  ــي ــذك ال

منًوا  والأ�ــشــرع 

البحرين،  يف 

لبنك  ــع  ــاب ــت ال

خدمة   ،ABC
برمييم«  »اإىل 

ا  خ�شي�شً املعدة 

ــــراء اأمنــاط  لإث

يتوافر  التجربة.  جيل  يف�شلها  التي  املعي�شة 

وتدعم  العمالء،  فئات  جلميع  باخلدمة  ال�شرتاك 

احل�شرية،  امل�شرفية  التجارب  من  مزيًجا  اخلدمة 

�شلوكيات  لتعك�ش  بعناية  املختارة  والمتيازات 

وت�شيف  العمالء،  يف�شلها  التي  الإنفاق  وعادات 

قيمة اأكرث لأموالهم.

ميكن  برمييم«،  »اإىل  خدمة  يف  ال�شرتاك  عند 

املحلية  املزايا  من  جمموعة  من  ال�شتفادة  للعمالء 

ا�شتثنائية؛  املذهلة �شمن جتربة م�شرفية  والعاملية 

على  وخ�شومات  اأعلى،  فائدة  اأ�شعار  ت�شمل  والتي 

على  يزيد  ما  ودخول  التعامالت،  وتكاليف  ر�شوم 

حول  املطارات  يف  النتظار  �شالت  من   1000

على  كالتاأمني  التاأمني؛  مزايا  عن  ف�شالً  العامل، 

ال�شفر، والتاأمني على الأجهزة، وحماية الت�شوق عرب 

الإنرتنت، وغريها الكثري.

الأعمال  اإدارة  رئي�ش  طــرادة،  نــدى  وقالت 

العمالء  اإىل برمييم تطلعات  والزبائن: »تلبي خدمة 

تقت�شر  التي  تلك  تفوق  مزايا  على  احل�شول  اإىل 

العمالء من ذوي  تقدميها على  التقليدية يف  البنوك 

مملكة  يف  الوحيدة  اخلدمة  وتعد  املرتفع.  الدخل 

وهي  ال�ــشــرتاك،  اأ�شا�ش  على  القائمة  البحرين 

ا لت�شهل ا�شتفادة العمالء من املزايا  م�شممة خ�شي�شً

الر�شوم  على  كاخل�شومات  التناف�شية؛  امل�شرفية 

�شرف  واأ�شعار  التف�شيلية،  والفائدة  والتكاليف، 

للتعامالت  الأعلى  واحلــدود  الأجنبية،  العمالت 

امل�شرفية«.

واأ�شافت: »اختريت مزايا اإىل برمييم ال�شتثنائية 

بعناية لتنا�شب اأ�شلوب حياة خمتلف فئات زبائننا. 

و�شط   - اخلدمة  لإطالق  اجليد  التوقيت  هذا  ولعل 

ا  قيود اجلائحة التي نعي�شها - �شيفيد زبائننا واأي�شً

اأحجام  بانخفا�ش  تاأثرت  التي  املتعددة  القطاعات 

املبيعات«.

ندى طرادة

ترفع م�ساهمة »البحرين الوطني« بالبنك لـ90% 

»االإ�سالمي« ي�سدر »�سكوك اأولوية« لـ»NBB« بقيمة 40 مليون دينار
عبا�ش ر�شي:

وافقت اجلمعية العمومية غري العادية لبنك 

البحرين الإ�شالمي، املنعقدة اأم�ش، على تو�شية 

جمل�ش الإدارة باإ�شدار راأ�ش مال اإ�شايف من الفئة 

الأوىل عن طريق اإ�شدار �شكوك قابلة للتحويل 

وفّو�ش  دينار،  مليون   40 اإىل  قيمتها  ت�شل 

الالزمة  القرارات  جميع  باتخاذ  الإدارة  جمل�ش 

وقيمة  العائد  وحتديد  بالهيكلة  ال�شلة  ذات 

الإ�شدار والتوقيت، وكل التفا�شيل الأخرى.

بند  العادية على  كما وافقت اجلمعية غري 

التنازل عن حقوق اأولوية امل�شاهمني يف ال�شكوك 

ل�شالح بنك البحرين الوطني والقابلة للتحول 

البحرين  بنك  م�شاهمة  لرتتفع  اإ�شدارها،  عند 

التو�شية  ولقيت   ،%90 اإىل  البنك  يف  الوطني 

ا من اأحد امل�شاهمني )علي طريف( حول  اعرتا�شً

اإعطاء الأولوية يف الكتتاب ل�شالح بنك البحرين 

الوطني دون م�شاهمي بنك البحرين الإ�شالمي، 

واكتفى رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك ع�شام فخرو 

بت�شجل اعرتا�شه يف حم�شر الجتماع.

قد رفع ن�شبة  الوطني  البحرين  بنك  وكان 

م�شاهمته يف بنك البحرين الإ�شالمي اإىل %78.8 

على  ا�شتحواذه  بعد   ،2020 العام  مطلع  يف 

اأكرث من 529 مليون �شهم من الأ�شهم العادية 

للبنك، بعد اأن كانت ملكيته تقت�شر يف ال�شابق 

على %29.

البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�ش  وك�شف 

الإ�شالمي ح�شان جرار -يف لقاء مع ال�شحافيني 

من  ي�شتهدف  البنك  اأن  املرئي-  الت�شال  عرب 

بعد  املال  راأ�ش  كفاءة  تعزيز  ال�شكوك  اإ�شدار 

جمل�ش  واأعطت  العمومية  اجلمعية  وافقت  اأن 

ا بهذا اخل�شو�ش. الإدارة تفوي�شً

وعن معدل كفاية راأ�ش مال البنك بعد اإ�شدار 

قبل  املال  راأ�ش  كفاية  معدل  اأن  ذكر  ال�شكوك، 

الزيادة يبلغ نحو 15%، وبعد زيادة راأ�ش املال 

�شرتتفع اإىل اأكرث من %17.

بع�ش  من  للتخل�ش  البنك  خطط  وب�شاأن 

الأ�شول، قال جرار اإن البنك تخل�ش من اأغلب 

خطط  وهناك  للدخل،  املــدرة  غري  الأ�شول 

مو�شًحا  الأ�شول،  هذه  باقي  من  للتخل�ش 

املا�شي  العام  املخ�ش�شات  ارتفاع  �شبب  اأن 

يعود اإىل الأ�شول غري املدرة للدخل اإىل جانب 

تراكمات  نتيجة  وهي  املتعرثة،  الت�شهيالت 

على  �شنوات   5 منذ  تعمل  والإدارة  �شابقة، 

ت�شحيح هذه الرتاكمات.

بنك  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اأكد  جهته،  من 

البنك  اأن  فخرو  ع�شام  الإ�شالمي  البحرين 

البنك  عمل  لتطوير  عمل  خطة  حالًيا  ينفذ 

النفقات  لتخفي�ش  الوطني  البحرين  بنك  مع 

ح�شة  على  ا�شتحواذه  بعد  الت�شغيلية، 

الأغلبية.

اجلمعية  اجتماع  -خــالل  فخرو  ــد  واأك

التي  للبنك  العادية  وغري  العادية  العمومية 

اأقيمت  والتي  الـ%80  فيها  الن�شاب  جتاوز 

عمل  فريق  ت�شكيل   -)Zoom( تطبيق  عرب 

وبنك  الإ�شالمي  البحرين  بنك  بني  م�شرتك 

البحرين الوطني لتنفيذ خطة التحول الرقمي، 

اأرباح  وتوزيع  ربحية  على  �شتنعك�ش  والتي 

للم�شاهمني يف ال�شنوات املقبلة.

جميع  على  العمومية  اجلمعية  ووافقت 

بالرد  طريف  علي  امل�شاهم  واأخطرت  البنود، 

الكتابي على ع�شرات الأ�شئلة التي طرحها يف 

ا�شتغرقت  التي  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

اأكرث من 90 دقيقة، عن اأداء البنك وعن التقرير 

املايل وتقرير جمل�ش الإدارة.

العمومية  اجلمعية  وافقت  ــك،  ذل اإىل 

)العادية( على اإقرار اخل�شائر ال�شافية البالغة 

مبا   ،2020 العام  يف  دينار  مليون   12.56

األف دينار  يف ذلك تخ�شي�ش وحتويل 122 

للتربع  دينار  األف  و250  الزكاة  ل�شندوق 

اخلريي، وتخويل جمل�ش الإدارة بتوزيعها.

كما وافقت اجلمعية العمومية العادية على 

الإدارة  ملجل�ش  مكافاأة  دينار  األف   141 دفع 

عن ال�شنة املالية 2020 ب�شرط احل�شول على 

موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

�شرف  على  طريف  علي  امل�شاهم  واعرت�ش 

املكافاأة بحجة اأن البنك حقق خ�شائر مالية يف 

العام املن�شرم.

وعلق على اعرتا�شه رئي�ش جمل�ش اإدارة 

قائالً:  فخرو  ع�شام  الإ�شالمي،  البحرين  بنك 

 2020 العام  يف  اأربــاًحــا  حقق  البنك  »اإن 

مرتاكمة  خ�شائر  كمخ�ش�شات  وا�شتخدمت 

اإىل  الأرباح واخل�شائر«، م�شرًيا  �شمن ح�شاب 

ت�شجيل اعرتا�شه مبح�شر الجتماع.

»Zoom« جانب من اجتماع اجلمعية العمومية التي عقدت عرب تطبيق

ال�سقر: االأرباح تعك�س جناح ا�سرتاتيجية التو�سع االإقليمية يف التحوط وتنويع الدخل 

»الكويت الوطني – البحرين« يحقق 312 مليون دوالر اأرباًحا يف 2020

الوطني-  الكويت  بنك  حقق 

البحرين اأرباًحا �شافية بلغت 312 

يعادل  ما  اأمريكي(  دولر  مليون 

بحريني(  دينار  مليون   117.51

يف العام 2020، مقارنة مع 313 

يعادل  )ما  اأمريكي  دولر  مليون 

بحريني(  دينار  مليون   117.89

يف العام 2019. 

املوجودات  وانخف�شت 

الوطني  الكويت  لبنك  الإجمالية 

لتبلغ   %5 بواقع  البحرين   -

اأمريكي )ما  18.341 مليار دولر 

يعادل 6.92 مليار دينار بحريني( 

بنهاية دي�شمرب 2020 مقارنة مع 

اأمريكي )ما  19.346 مليار دولر 

يعادل 7.29 مليار دينار بحريني( 

ارتفعت  فيما   .2019 العام  يف 

لتبلغ  بواقع %4  امل�شاهمني  حقوق 

)ما  اأمريكي  دولر  مليار   2.170

دينار  مليون   818.10 يعادل 

العمالء  ودائع  وبلغت  بحريني(، 

نحو   2020 دي�شمرب  بنهاية 

)ما  اأمريكي  دولر  مليار   4.768

يعادل 1.80 مليار دينار بحريني(.

ويف �شياق تعليقه على النتائج 

املالية ال�شنوية للبنك قال الرئي�ش 

الكويت  بنك  ملجموعة  التنفيذي 

»حقق  ال�شقر:  ع�شام  الوطني 

البحرين   - الوطني  الكويت  بنك 

 ،2020 العام  خالل  جيدة  اأرباًحا 

حتديات  من  الرغم  على  وذلك 

التي مل ي�شهدها  الت�شغيلية  البيئة 

ذلك  وم�شاحبة  عقود،  منذ  العامل 

لنخفا�ش اأ�شعار الفائدة عاملًيا«.

اأداء  واأ�شاف ال�شقر قائالً: »اإن 

الدور  له  كان  الدولية  العمليات 

املجموعة  اأرباح  دعم  يف  الكبري 

املا�شي، وهو ما يوؤكد  العام  خالل 

فريد،  اأعمال  منوذج  امتالكنا  على 

ويربهن يف الوقت ذاته على جناح 

يف  الإقليمي  التو�شع  ا�شرتاتيجية 

والتقلبات  املخاطر  من  التحوط 

م�شادر  تنويع  يف  وم�شاهمتها 

الدخل«.

الوطني  اأن  على  ال�شقر  واأكد 

تلو  عاًما  يوا�شل  البحرين   -

ال�شوق  يف  موقعه  تر�شيخ  الآخر 

اأهم  من  يعد  والذي  البحريني، 

اأ�شواق النمو ملجموعة بنك الكويت 

هذا  به  يتمتع  ملا  نظًرا  الوطني، 

ال�شوق من فر�ش منو واعدة واآفاق 

م�شتقبلية اإيجابية.

و�شدد ال�شقر على اأن جمموعة 

قوتها  تعزيز  �شتوا�شل  الوطني 

يف  الفر�ش  واقتنا�ش  التناف�شية 

تاأكيد  ل�شمان  الدولية  اأ�شواقها 

ريادتها اإقليمًيا اإىل جانب ال�شتمرار 

التي  البنك  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  يف 

تعزيز  ل�شمان  العمالء  على  تركز 

النمو امل�شتقبلي.

ومن جهته، قال مدير عام بنك 

علي  البحرين   - الوطني  الكويت 

العام  يف  البنك  نتائج  »اإن  فردان: 

التي  التحديات  ورغم   2020

واجهت القطاع امل�شريف تعد �شهادة 

وتنويعها  اأعمالنا  مرونة  على 

مع  �شريًعا  التكيف  على  وقدرتنا 

جائحة  فر�شتها  التي  التحديات 

عن حتقيق  نغفل  اأن  دون  كورونا 

التي  ال�شرتاتيجية  اأولوياتنا 

و�شعناها لهذا العام«.

البنك  اأن  على  الفردان  واأكد 

دعم عمالئه خالل  عاتقه  اأخذ على 

جائحة كورونا عرب تاأجيل اأق�شاط 

كما  الئتمان،  بطاقات  ومدفوعات 

م�شرف  مع  وثيق  ب�شكل  عمل 

التخفيف  بهدف  املركزي  البحرين 

يف  وذلك  اجلائحة،  تداعيات  من 

القيام  على  البنك  حر�ش  اإطار 

مب�شوؤولياته الوطنية«.

يخطو  البنك  اأن  اإىل  واأ�شار 

داخل  مكانته  تعزيز  نحو  بثبات 

تقدمي  عرب  وذلك  البحرين،  مملكة 

واملالية  امل�شرفية  اخلدمات 

الأفراد  من  لعمالئه  اجلودة  عالية 

البنك  اأن  مو�شًحا  واملوؤ�ش�شات، 

لتحقيق  هائلة  باإمكانات  يتمتع 

املزيد من النمو م�شتقبالً يف ال�شوق 

البحرينية.

م�شرف  بجهود  فردان  واأ�شاد 

خا�ش  ب�شكل  املركزي  البحرين 

واجلهات احلكومية ب�شكل عام التي 

دعمت اأداء البنك والقطاع امل�شريف 

يف  موؤكًدا  البحرين،  يف  عموما 

بنك  جمموعة  دعم  اأن  ذاته  الوقت 

الكويت الوطني للبنك يف البحرين 

الإقليمية  فروعها  �شبكة  خالل  من 

والعاملية الأو�شع انت�شاًرا، قد �شاهم 

ب�شكل وا�شح يف تعزيز ن�شاط البنك 

م�شتفيًدا  البحرينية،  ال�شوق  يف 

املرتفعة  الئتمانية  ت�شنيفاته  من 

و�شبكة عالقاته الوا�شعة و�شمعته 

على  البنوك  اأف�شل  كاأحد  الرائدة 

م�شتوى ال�شرق الأو�شط واأحد اأكرث 

البنوك اأماًنا على م�شتوى العامل.

علي فردانع�صام ال�صقر
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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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ملاذا  ال�سن..  وكبار  الأطفال  �سحة  على  حفاًظا 

املما�سي  يف  للتدخني  حمّددة  اأماكن  ُتخ�ّس�ص  ل 

واملتنزهات العامة بدًل من ال�سماح املطلق بذلك؟

دعوة لل�سباب اأو من يتبنى فكًرا حمدًدا:

قبل تبني هذا الفكر اأو ذاك تبني كلي، اإقراأ يف الفكر 

امل�ساد له، ونقي�سه اأو ما يوجد عليه مالحظة، لكي ترى 

امل�سهد ب�سكل وا�سح ويتبني لك حمتوى ومرجعية وجمريات الفكرين، 

ثم بعد ذلك اأنت حٌر مطلق يف تبني ما تراه ينا�سبك اأو تقتنع به.

)احذر من م�سّوقي الفكر(
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مع  حممد  النبي  خروج   -  625

اإىل  اأحد  غزوة  من  ع�دتهم  بعد  اأ�شحابه 

حمراء الأ�شد.

الأتراك  املغ�ل  �شاه   -  1401

تيم�رلنك يغزو دم�شق.

م�اطنيها  متنح  كندا   -  1837

الأفارقة حق الت�ش�يت.

روبرت  الأملاين  املكت�شف   -  1882

ملر�ص  امل�شبب  املكروب  يكت�شف  ك�خ 

ال�شل.

1923 - قيام النظام اجلمه�ري يف 

الي�نان.

1990 - اإن�شاء »الحتاد القت�شادي 

ت�ن�ص  من  لكل  العربي«  املغرب  لدول 

واجلزائر واملغرب وم�ريتانيا وليبيا.

ر�شا  ي��شف  انتخاب   -  2008

جيالين رئي�ًشا ل�زراء باك�شتان.

الريا�شية  التحكيم  2016 - حمكمة 

جترد العداءة الرو�شية ي�ليا زارب�فا من 

 2011 بني  عليها  حت�شلت  التي  األقابها 

و2013، وبذلك ت�شبح الت�ن�شية حبيبة 

الغريبي ر�شمًيا بطلة العامل لألعاب الق�ى 

امليدالية  �شاحبة  وكذلك   ،2011 يف 

ال�شيفية  الأوملبية  الألعاب  يف  الذهبية 

.2012

الدولية  الأوملبية  اللجنة   -  2020

الأوملبية  الألعاب  دورة  تاأجيل  تقرر 

 2021 �شنة  اإىل  ط�كي�  يف  ال�شيفية 

ب�شبب جائحة فريو�ص ك�رونا.

لوحة »رحلة الإن�سانية« تباع يف دبي بـ227 مليون درهم

بيعت ل�حة »رحلة الإن�شانية« للر�شام الربيطاين ال�شهري �شا�شا جفري الذي قام 

بتنفيذها خالل فرتة جائحة »ك�فيد-19« مقابل مبلغ و�شل اإىل 227،757،000 

مبادرة  هدفت  الذي  املبلغ  اأي �شعف  اأمريكي(  دولر  ملي�ن   62( اإماراتي  درهم 

الر�شام اإىل جمعه بهدف دعم الأطفال الأكرث ت�شررا من اآثار اجلائحة ح�ل العامل.

اأ�شهر  �شبعة  مدى  على  اأتالنت�ص  منتجع  يف  ر�شمت  التي  الل�حة  �شراء  ومت 

وب�اقع 20 �شاعة يف الي�م من قبل اأندريه عبدون يف مزاد خريي اأقيم يف منتجع 

الل�حة  املقرر بيع 70 قطعة من  اأن كان من  اأم�ص بعد  النخلة يف دبي  اأتالنت�ص 

ب�شكل فردي وبذلك �شتبقى الل�حة كاملة من اأجل الب�شرية جمعاء.

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شم�  اإىل �شاحب  بال�شكر  اأندريه عبدون  وت�جه 

مكت�م نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال�زراء حاكم دبي الذي يحر�ص دائًما 

ن�شلكه،  اأن  الذي ميكننا  الطريق  لنا  الإمارات متّهد  الأطفال ودولة  م�شاعدة  على 

اإطار  يف  الأوىل  اخلط�ة  جمرد  ه�  الإجناز  هذا  اأن  كما  م�شتحيل.  �شيء  ل  حيث 

مبادرة »اإن�شانية ُملَهمة«.

اإحدى  ا�شتقبلت 

ــات بــرنــامــج  ــق حــل

ــع«،  »بــ�ــشــراحــة م

م�شاء  ــقــّدم  ُي ــذي  ال

قناة  على  ــد  اأح كل 

ــي«،  ــش � ـــي  ب »اإم 

جميلتني  �شيفتني 

نادين  النجمتني  هما 

نــ�ــشــيــب و�ــشــالفــة 

معمار، والتي اهتّمت 

اإطاللتيهما  بتن�شيق 

ج�ين  املظهر  خبرية 

متى. 

دانييال  ال�شربية  ال�شينمائية  النجمة  اتهمت 

يف  الثقافة  وزير  من�شب  �شغل  ممثالً  �شتاينفيلد 

اأحدث  يف  �شن�ات،  ثماين  قبل  باغت�شابها  �شربيا 

البلقان  منطقة  يف  ال�اقع  البلد  ي�شهدها  ف�شيحة 

فيما ُو�شف بحركة »مي ت�« بن�شختها ال�شربية.

واملقيمة  عاًما   37 البالغة  املمثلة  وحتدثت 

املفرت�ص  العتداء  املتحدة، عن  ال�ليات  حالًيا يف 

عليها للمرة الأوىل يف وثائقي ُعر�ص العام املا�شي 

العتداءات  عن  الناجمة  ال�شدمة  حالة  تناول 

اجلن�شية، من دون ك�شف اأ�شماء.

جنمة �سينمائية تتهم ممثاًل 

ووزيًرا �سابًقا باغت�سابها

اأم�ص  ماليزيا،  يف  اجلمارك  م�ش�ؤول�  قال 

احلب�ب  من  طًنا   16 �شبط�ا  اإنهم  الثالثاء، 

مليار دولر، يف  قيمتها على  تزيد  التي  املخدرة 

امليناء الرئي�شي للبالد، فيما قال�ا اإنها اأكرب عملية 

ت�شهدها البالد على الطالق ل�شبط املخدرات.

يف  املاليزية  امللكية  اجلمارك  اإدارة  وقالت 

بيان لها الأ�شب�ع املا�شي، اإنها »�شبطت ما يقدر 

يف  ي�شتبه  كبتاغ�ن،  حبة  ملي�ن   94.8 بنح� 

اأنها حتت�ي على خمدرات من ن�ع الأمفيتامني، 

قيمتها  التقريبي ه� 16 طنا وتقدر  واأن وزنها 

بنح� 5.2 مليار رينجيت )1.26 مليار دولر(«.

واأ�شافت اإدارة اجلمارك اأنها »اأكرب عملية يتم 

ت�شجيلها حتى الآن ل�شبط املخدرات«.

مهّربون يخ�سرون مليار دولر!! ب�سبب كلب.. لعب 

كمال اأج�سام يقتل والديه

اأقدم لعب كمال اأج�شام اإيطايل على قتل والديه يف جرمية 

تق�شعر لها الأبدان، بعدما اأيقظاه من الن�م لتنزيه كلب العائلة 

يف  ب�لزان�  مدينة  يف  القتل  جرمية  ووقعت  املنزل.  خارج 

مقاطعة جن�ب تريول ب�شمال اإيطاليا، عندما اأقدم لعب كمال 

اأج�شام ثالثيني، على قتل والديه بيرت ني�مري ول�را بري�شيلي 

يف وقت �شابق من هذا العام.

ك�شفت  اجلرمية  مالب�شات  اأن  ميل  ديلي  واأكدت �شحيفة 

نهر  يف  غارقة  املتهم  والدة  جثة  على  ال�شرطة  عرثت  حني 

اأديجي وعلى جثتها عالمات تثبت خنقها، فيما مل تظهر جثة 

الرغم  على  الآن،  ال�شطح حتى  على  املقتــ�ل  املـــتهم  والــد 

من  قريب  ج�شر  على  ال�شحية  دماء  اآثار  على  العـــث�ر  من 

مكان احلادث.

»كورونا« يخرتق اأ�سرة

 املمثل امل�سري اأحمد ال�سقا

اأعلن حمزة ال�شقا البن الأ�شغر للمثل امل�شري اأحمد 

يحيط  فيما  امل�شتجد،  ك�رونا  بفريو�ص  اإ�شابته  ال�شقا 

الغم��ص بحالة والده. 

على  »�شت�ري«  خا�شية  عرب  ال�شقا  ابن  وك�شف 

اأن  دون  بالفريو�ص  اإ�شابته  عن  »اإن�شتغرام«،  تطبيق 

يك�شف عن م�شري باقي اأفراد اأ�شرته.

يف الأثناء، ي�ا�شل اأحمد ال�شقا حاليا ت�ش�ير م�شل�شله 

اجلديد »ن�شل الأغراب«، املت�قع اإذاعته يف رم�شان املقبل. 

ال�شقا  اأحمد  بني  الأول  التعاون  الأغراب«  »ن�شل  وُيعد 

واأمري كرارة يف الدراما التلفزي�نية، عقب اجتماعهما يف 

بط�لة »هروب ا�شطراري« قبل عامني.

»ال�سحة«: ت�سجيل 809 اإ�سابات 

جديدة بكورونا وتعايف 603 حالت

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

قائمة  حالت   809 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  15598ي�م 

حالة  و472  وافدة،  لعمالة  حالة   323 منها  جديدة 

ملخالطني حلالت قائمة، و14 حالة قادمة من اخلارج، كما 

تعافت 603 حالت اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت 

املتعافية اإىل 129845.

حالة،   52 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 127 

العدد  من  م�شتقر  و�شعها  حالة  اأن 7150  حني  يف  حالة 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 7202 حالة قائمة.



03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Wed 24 Mar 2021  |  السنة 16  |   العدد 5583   |  األربعاء 10 شعبان 1442هـ

 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء
 تتابع تطوير المنظومة العدلية وتعزيز كفاءة القطاع الصحي 

ت��رأس صاح��ب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ولي 
مجلس  رئي��س  العه��د 
ال��وزراء، اجتم��اع اللجنة 
التنس��يقية ال�374 الذي 
عقد عن بع��د. وتابعت 
التنس��يقية  اللجن��ة 
تطوير  آليات  مستجدات 
عمل المنظومة العدلية.
كما ناقشت الموضوعات 
بتعزي��ز  المتصل��ة 
القط��اع  أداء  كف��اءة 
واس��تعرضت  الصح��ي. 
آخر  التنس��يقية  اللجن��ة 
التعام��ل  مس��تجدات 
كورون��ا  في��روس  م��ع 

)كوفيد19(.

 مي بنت محمد تطلع سفير 
أذربيجان على برامج »الثقافة«

استقبلت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
أمس سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى مملكة البحرين شاهين عبدالالييف، 

حيث أطلعته على خطط وبرامج الهيئة للعام الجاري.
وتعمل الهيئة تحت شعار »طريق اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة« المدرج على 
الئحة التراث اإلنساني العالمي لليونسكو، كما تطرق البحث للتحضيرات الجارية 
للحضور والترويج للمكتسبات الثقافّية والتراث غير المادي في إكسبو دبي 2020. 

وتأتي فعاليات الهيئة وفقا إلجراءات السالمة الخاصة بجائحة كورونا.

الصفار: التطعيمات فاعلة وتكّون المناعة
أكدت استش��ارية الصحة العامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة 
الصح��ة د. بس��مة الصف��ار، فاعلي��ة التطعيم��ات المتوف��رة في 
المملك��ة بأنواعها المختلف��ة المتمثلة في تطعيم س��ينوفارم، 

وفايزر - بيونتك، وكوفيشيلد -أسترازنيكا، وسبوتنيك.
وأكدت أن أهم س��بب للحصول على هذه التطعيمات هو توفيرها 
للحماي��ة من الدخول في مرحلة المضاعفات بنس��بة كبيرة، حيث 
إن عملي��ة التحصين في غاية األهمية ك��ون المناعة المجتمعية 
المكتسبة تسهم في تقليل نسب انتقال العدوى وبالتالي القضاء 

على الفيروس.
وأش��ارت إلى أن مجمل التطعيمات نسبة فاعليتها كبيرة، ويسهم 
التطعي��م في تخفي��ف األعراض عند اإلصاب��ة بالفيروس، حيث ال 
تتع��دى المضاعفات في المرحلة المتوس��طة إل��ى الخطورة على 
الحال��ة القائمة، كما أن التطعيم يقلل من نس��بة نقل الفيروس 

لآلخرين مقارنة بغير المطعمين.
وقال��ت: »تم مؤخرًا اإلع��الن عن فاعلية التطعي��م والتأكيد على 
أن كاف��ة التطعيمات لها فاعلية ف��ي الحماية وتكوين المناعة«، 
داعي��ة الجميع إل��ى ضرورة المب��ادرة واختيار التطعي��م الموجود 
وعدم االنتظار لحين توافر التطعيم من ش��ركة محددة، لتس��ريع 
من وتيرة عملي��ة تكوين المناعة المجتمعية والتي هي أس��اس 

نجاح الحملة الوطنية للتطعيم.
وأعربت عن فخرها بأن البحرين وفرت التطعيمات بش��كل مجاني 

للمواطني��ن والمقيمين، وأجازت كذلك عدة أنواع من التطعيمات 
بلغ عدده��ا 5 تطعيمات حتى اآلن حيث تأت��ي إجازة التطعيمات 

بناًء على دراسات مستفيضة ومتعمقة.
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خلف: إشراك المزارعين والصيادين في أسهم 
الشركة الحكومية المعنية باألمن الغذائي

قال وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني عص��ام خلف، إنه 
انطالقا من التوجيهات الملكية الس��امية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بتنفيذ مش��روعات تس��هم في 
تحقي��ق األم��ن الغذائي، فإن ال��وزارة وبالتعاون والتنس��يق م��ع كل من وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني وش��ركة ممتلكات وبمتابعة وإشراف اللجنة الوزارية 
للمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيتم إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع 
المش��اريع وس��يتم تدش��ينها في مواقع مختلفة تم تخصيصها إلقامة مشاريع 
األم��ن الغذائ��ي في إط��ار تنفي��ذ التوجيهات الملكية الس��امية بش��أن األمن 
الغذائ��ي. وأش��ار إلى أنه وعلى الرغ��م من الظروف االس��تثنائية التي فرضتها 
جائح��ة فيروس كورونا )كوفيد�19(، إال أننا نتطلع إلى تأس��يس هذه الش��ركة 

خالل العام الجاري.
وأوضح أن الش��ركة الحكومية المزمع تأسيسها س��تضم قطاعي الزراعة بدون 
تربة واالس��تزراع الس��مكي، الفتا إلى أن الفكرة المطروحة هي أن يتم إش��راك 
أصح��اب المه��ن من مزارعي��ن وصيادين كٌل بحس��ب قطاعه في أس��هم هذه 
الش��ركة، انطالقا من االس��تراتيجية الرس��مية الرامية إلى دع��م العاملين في 
هذه القطاعات، بتحسين مستواهم المعيشي وتحفيزهم على إدخال المبادرات 

والبرامج لتطوير القطاعات التي يعملون فيها.
 جاء ذلك توضيحا من الوزير على ما أثاره النائب هش��ام العش��يري، ومطالبته 
بإش��راك صيادي الس��مك وكذلك الذي��ن كانوا يعملون في صي��د الروبيان في 

مشروعات االستزراع السمكي.
 وذكر الوزير أنه بالتنس��يق مع وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطني وبالتعاون مع 
الهيئة الوطنية للنفط والغاز س��يتم إنش��اء شركة قابضة الس��تثمار وتطوير 
المرك��ز الوطني لالس��تزراع البح��ري بمنطق��ة رأس حيان، بحيث يك��ون مركزا 
للبح��وث البحري��ة ومتطلبات االس��تزراع الس��مكي، فضال عن إنت��اج اصبعيات 
األس��ماك لتزوي��د ش��ركات القطاع الخ��اص التي تعم��ل في مجال االس��تزراع 

السمكي للمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام من المنتجات البحرية.
وأوضح أن الوزارة تأمل في أن تساهم الشركتان في زيادة ورفع مستوى اإلنتاج 

الزراع��ي والس��مكي بما نس��بته 10% بالنس��بة لإلنتاج الزراعي لتصبح نس��بة 
المس��اهمة 20% من االكتفاء المحلي، و12% بالنسبة لإلنتاج السمكي لتصبح 

نسبة المساهمة 62% من االكتفاء المحلي.
وكش��ف الوزير عن مضي الوزارة قدما في مبادرته��ا لتدريب وتأهيل العاملين 
في قطاعي الزراعة والثروة الس��مكية، عب��ر التركيز على النظم الحديثة وإدخال 
التقنيات التي تس��هم ف��ي النهوض به��ذه القطاعات وتعظي��م اإلنتاجية مع 

خفض الكلفة التشغيلية قدر اإلمكان.
وبي��ن أن الوزارة أجرت مش��اورات متواصلة مع المنظم��ات اإلقليمية والدولية 
م��ن قبل جائحة كورونا )كوفيد�19( من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على 
التحديات التي تواج��ه المملكة فيما يتعلق بتأمين الغذاء واس��تدامته، حيث 
ت��م التوافق م��ع منظمة الغذاء والزراع��ة العالمية لألمم المتح��دة على أربعة 
مش��اريع قام بإعدادها خبراء ومختصون ومن ش��أن تلك المش��اريع أن تساهم 
في إيج��اد الكثير من الحلول والتغلب على التحديات وبخاصة الحرجة والعاجلة 
منه��ا كجائحة كورون��ا )كوفيد�19( والتي تواجه البحري��ن فيما يتعلق بتأمين 

الغذاء واستدامته.
وت��م توقيع اتفاقية مع المنظمة العالمية »الفاو« ش��ملت عدة مش��اريع منها 
اس��تراتيجية البحرين لتنويع مص��ادر الغذاء، دعم التنمية المس��تدامة لقطاع 
االس��تزراع السمكي في البحرين، دعم استئصال أمراض الحيوان المشتركة مع 
اإلنسان وحفظ التنوع الوراثي الحيواني في البحرين، وتقوية نظم جمع وتحليل 

ونشر اإلحصاءات الزراعية في البحرين.
 وأوضح أن تلك المشاريع والبرامج تتسق مع برنامج عمل الحكومة 2022/2019، 
كما أنها تتس��ق مع الرؤية الملكية السامية لجاللة الملك المفدى بشأن األمن 

الغذائي.
 وأك��د مواصل��ة الجهود إلطالق مش��روعات تش��كل قيمة مضاف��ة على صعيد 
تحقيق أمن غذائي مس��تدام للبحرين، كما أك��د أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام 
أعضاء مجلس الن��واب من أجل التباحث معهم وتبادل وجهات النظر بخصوص 

سبل دعم العاملين في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

 »بلدي المحرق« يستضيف 
وزير الكهرباء بمناسبة اليوم 

العالمي للمياه
ناق��ش مجل��س المحرق البلدي، خ��الل لقاء افتراض��ي جمع وزير 
ش��ؤون الكهرباء والم��اء وائل المبارك، ورئي��س مجلس المحرق 
البل��دي غ��ازي المرباط��ي عبر اليف اإلنس��تغرام، أهمي��ة المياه 
كعنصر أساسي في الحياة وجهود البحرين في هذا الصدد، وذلك 

بمناسبة اليوم العالمي للمياه.
وتح��دث الوزي��ر عن أهمية المي��اه باعتبارها ث��روة وطنية يجب 
الحفاظ عليه، مس��لطًا الضوء على أهمية هذا العنصر والقضايا 
المتعلقة ب��ه وتعزيز وتكات��ف الجهود الدولي��ة واإلقليمية في 

المحافظة عليه لألجيال الحالية والمستقبلية. 
ورك��ز على ش��عار تثميل المي��اه، ويصب التركيز األساس��ي على 
دعم الهدف الس��ادس م��ن أه��داف التنمية المس��تدامة، حيث 
حققت البحرين الهدف ف��ي مجال توفير المياه لكافة المواطنين 
والمقيمي��ن بن��اء، على جه��ود وخطط هيئ��ة الكهرب��اء والماء 
وتوجيهات الحكومة. رئيس المجلس تناول زاوية الترش��يد وحث 
المواطني��ن والمقيمين على الحفاظ على ه��ذا العنصر الرئيس 
ال��ذي يعد مصدرًا رئيس��ًا للحياة. وحث الجمي��ع، على أن يطلعوا 
على التكاليف التي تدفعها الدولة لتحلية المياه وصيانة مرافق 
إنتاجها وتوزيعها وإدارتها ليش��عر كل فرد بأهمية الحفاظ على 
هذه الثروة، واالبتعاد عن الس��لوكيات التي تهدر المياه. متمنيًا 
استدامة هذه الطاقة الرئيس��ة في استمرار الحياة للبشر وسائر 

الكائنات الحية.

 »السنية« تنتهي من صيانة 
17 عقارًا وقفيًا بـ130 ألف دينار

أعلن��ت إدارة األوقاف الس��نية عن انتهائها من تنفيذ مش��روع صيانة 17 مبنى 
وقفي��ًا في مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى الحفاظ 

على أصول األوقاف والعقارات التابعة لها.
وقال مدير إدارة األوقاف الس��نية  يوس��ف نور إن المش��روع يهدف لرفع مستوى 
كفاءة المباني الوقفي��ة التابعة لإلدارة بما يتوافق مع معايير الصيانة الدورية 
لكاف��ة العقارات التابعة لها فيما يخص األمن والس��المة وتوفير كافة المرافق 
للمس��تأجرين والمنتفعي��ن منه��ا، مؤك��دًا أن عملية صيانة وتطوي��ر المباني 
الوقفية -والتي تم تخصيص ميزانية وقدرها 130 ألف دينار لها- تمت وفق خطة 
زمنية وضعها قس��م الهندس��ة والصيانة  ضمانا لمد عمر المباني االستثمارية 

وزيادة فرص االس��تفادة من ريعها تنفيذًا لش��روط الواقفين وتوس��يع مجاالت 
ص��رف ريعها لخدمة المجتمع، الفتًا إلى أن ذلك يعد التزامًا تحرص عليه اإلدارة 
م��ن خالل القي��ام بكافة الواجب��ات والمهام المنوطة بها كناظ��رة على األوقاف 

بالمملكة.
م��ن جانبه قال رئيس قس��م المش��اريع الهندس��ية والصيانة عبداهلل راش��د إن 
مش��روع الصيانة يق��وم على رفع كفاءة العزل المائ��ي للمباني وإعادة تهيئتها 

من الصباغة وإصالح المرافق الصحية والخدمية.
يذك��ر أن العقارات التي تتم صيانتها مقس��مة بين 12 وقفًا خيريًا يعود ريعها 
لألعمال الخيرية في البحرين، و5 أوقاف ذرية تعود منفعتها على ذرية الواقفين.

 »بلدي الشمالية«: إعادة دراسة معايير 
وجدول األنشطة ذات الطبيعة الخاصة

ناق��ش رئي��س اللجن��ة الفني��ة بالمجل��س البلدي 
للمنطقة الش��مالية ممثل الدائرة التاسعة عبداهلل 
القبيس��ي خ��الل اجتماع أم��س، مع أعض��اء اللجنة 
ومس��ؤولين بالبلدية بعض المواضي��ع المتعلقة 
بإع��ادة دراس��ة معايي��ر وج��دول األنش��طة ذات 
الطبيعة الخاصة المقر في عام 2014، حيث لوحظ 
أن بعض األنش��طة تقع داخل األحياء السكنية مما 
يس��بب إش��كاليات بين جيران النشاط المرخص له 

وخصوصًا مشاكل عدم توافر مواقف السيارات.

وأك��د أن الج��دول يخل��و م��ن اش��تراط توفير عدد 
معين من مواقف السيارات لألنشطة ذات الطبيعة 
الخاص��ة كالجمعيات األهلي��ة والخيرية والروضات 
والصالون��ات والعي��ادات، ونظ��رًا لكثرة الش��كاوى 
الوق��وف  بخص��وص  البل��دي  للمجل��س  ال��واردة 
العشوائي للسيارات ومزاحمتهم للمداخل الرئيسة 
لألحي��اء الس��كنية والمن��ازل مما يتس��بب في غلق 

المسار المخصص الستخدام السكان.
وش��دد رئيس وأعض��اء اللجنة على ضرورة دراس��ة 

وتعدي��ل المعايير بم��ا يتوافق للتط��ور العمراني 
ورؤية البحرين 2030.

ووافق��ت اللجن��ة عل��ى ترخيص لمستش��فى إعادة 
التأهيل بمنطقة أبو قوة، بجانب فتح صالة رياضية 

لمدة 24 ساعة بمنطقة سوق واقف.
وأوصت اللجنة برفع خطاب لوزير األش��غال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمان��ي عصام خلف بعرض 
جمي��ع األنش��طة ذات الطبيع��ة الخاص��ة باألحياء 

السكنية والشوارع التجارية.

 ميرزا: البحرين قطعت شوطًا طوياًل
في الخطط الوطنية للطاقة المتجددة

تح��ت رعاي��ة رئيس هيئ��ة الطاق��ة المس��تدامة 
الدكتور عبدالحس��ين بن علي ميرزا انطلقت صباح 
أمس الثالثاء أعمال الملتقى الدولي الثاني للطاقة 
المصاح��ب  والمع��رض   iSEE2021 المس��تدامة 
له في النس��خة االفتراضية األولى له��ذه الفعالية 
الس��نوية الهام��ة الت��ي تنظمه��ا هيئ��ة الطاق��ة 
المس��تدامة بالتع��اون م��ع جمعية المهندس��ين 
البحرينيي��ن وبرنامج األمم المتح��دة اإلنمائي في 
البحري��ن، وذلك اتس��اقًا مع الجه��ود الوطنية للحد 
 COVID19 من انتش��ار فيروس كورونا المس��تجد
والحفاظ على استمرارية المسيرة التنموية وجهود 
النه��وض بقطاع الطاقة المس��تدامة في المملكة 
الذي أصب��ح أحد الركائ��ز الهامة التي تس��هم في 
الدفع بمملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة 
في الس��بق التنموي العالمي لتحقيق أهداف األمم 
المتح��دة للتنمي��ة المس��تدامة وجه��ود التصدي 
للتغي��ر المناخي وتفعيل مفاهيم االس��تدامة على 
كافة األصعدة التنموية والتي من أهمها »الصعيد 

الطاقوي«.
وقال الدكتور ميرزا بأن الدعم الالمحدود من قيادة 
جاللة المل��ك المفدى، هو الداف��ع األول والمحوري 
لما حققته البحرين من إنج��ازات في مجال الطاقة 
المس��تدامة وما قطعته الهيئة من شوط كبير في 
العمل عل��ى الخط��ط الوطنية للطاق��ة المتجددة 
وكف��اءة الطاق��ة ومبادراتهم��ا، بإلتفاف��ة وطنية 
وتكام��ل جه��ود م��ن قب��ل كاف��ة وزارات المملكة 
وهيئاته��ا وبتع��اون بين القطاع الخ��اص والعام، 

إيمانًا بوحدة الهدف ووحدة المصير.
وانطلق الملتقى هذا العام تحت شعار »االستدامة 
لمستقبل أكثر إشراقًا« في فعالية افتراضية افتتح 
م��ن خاللها الدكت��ور عبدالحس��ين بن عل��ي ميرزا 
أعم��ال الملتقى بكلمة افتتاحي��ة ألقى من خاللها 
الضوء على أهم التحركات والمستجدات في السبق 
العالمي لتحقيق اس��تدامة موارد الطاقة وما لذلك 
م��ن أهمية كبرى في دعم كاف��ة الركائز التنموية، 
منوه��ًا بأن الجهود التنموي��ة ال تتحقق وال تترجم 
إل��ى إنج��ازات إال من خ��الل ش��موليتها ومن خالل 

تفعيل مفاهيم االس��تدامة في كاف��ة معطياتها، 
خاصة في معطيات م��وارد الطاقة وكفاءتها، األمر 
الذي بات جليًا للعدي��د من الدول حول العالم التي 
ب��دأت في الس��نوات األخي��رة باإلع��الن عن خطط 
واس��تراتيجيات جادة في التحول إلى موارد الطاقة 
المس��تدامة عل��ى الرغم م��ن وف��رة مخزونها من 

الوقود األحفوري.
وأض��اف ب��أن البحري��ن ته��دف إلى تنوي��ع مصادر 
الطاقة لكي يكون لديها مزيج من الطاقة اإلحفورية 
والطاق��ة المتج��ددة، وكذلك ته��دف لتقليل كلفة 
الكهرباء والماء للمواطنين من خالل االستفادة من 

الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة .
وش��ارك الرئيس التنفيذي لهيئ��ة الكهرباء والماء 
الش��يخ نواف بن إبراهيم آل خليفة كمتحدث رئيس 
بكلم��ه ش��ارك فيه��ا الحض��ور جوان��ب هامة من 
اس��تراتيجيات هيئة الكهرباء والماء والتي حرصت 
الهيئة على اتس��اقها مع الجه��ود الوطنية لتحقيق 
اس��تدامة موارد الطاقة ومواكبتها للسبق العالمي 
لدع��م تنوي��ع مصادر الطاق��ة في المزي��ج الوطني 

الكلي للطاقة.
وأكد الش��يخ ن��واف في هذا الس��ياق تع��اون هيئة 
الكهرب��اء والم��اء م��ع هيئ��ة الطاقة المس��تدامة 
وتقديم الدعم الالزم لقطاع الطاقة المستدامة في 
البحرين بما يس��هم في تحقيق االلتزامات الوطنية 
للمملك��ة وااللتزامات اإلقليمي��ة والعالمية، وأثنى 

الدكت��ور ميرزا على ما قدمه س��عادة الش��يخ نواف 
من معطي��ات خالل كلمت��ه ولمش��اركته في هذه 

الفعالية الهامة.
وم��ن جانب��ه ق��ال رئي��س جمعي��ة المهندس��ين 
البحرينيي��ن الدكت��ور ضي��اء توفيقي ب��أن انطالق 
المس��تدامة  للطاق��ة  الثان��ي  الدول��ي  الملتق��ى 
iSEE2021 يأتي في اتساق مع الموضوع المتبنى 
من قبل منظمة اليونيسكو بمناسبة اليوم العالمي 
للمهندس��ين للعام 2021، حيث تتبن��ى المنظمة 
ف��ي الرابع من م��ارس في كل عام موض��وع للعام 
كإط��ار لتركيز الجهود الهندس��ية فيه حول العالم، 
والموض��وع المتبن��ى للعام 2021 هو »الهندس��ة 
ف��ي إطار دعم جهود التنمية المس��تدامة – أهداف 
األمم المتح��دة للتنمية المس��تدامة«، وأعرب عن 
فخ��ره واعت��زازه باس��تباقية جمعية المهندس��ين 
 ،2021 ع��ام  موض��وع  تفعي��ل  ف��ي  البحرينيي��ن 
وذل��ك من خ��الل الش��راكة الهامة بي��ن الجمعية 
وهيئة الطاقة المس��تدامة لتنظيم ه��ذا الملتقى 
الس��نوي الهام ال��ذي يوف��ر منصة فريدة ش��املة 
ومتنوع��ة تطرح الفرص��ة للخبراء والمس��تثمرين 
واألوس��اط األكاديمية والمجتم��ع المدني على حد 
الس��واء من االس��تفادة من الخب��رات التي تحرص 
اللجن��ة التنظيمية المش��تركة من جلبها ليتس��نى 
للمش��اركين ف��ي الملتق��ى م��ن االس��تفادة منها 

وتبادل األفكار والخبرات معها.

»تنسيقي الجنوبية«: تعزيز 
مفاهيم االنتماء الوطني لتنفيذ 

الخطط والبرامج التنموية

ترأس محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفة اجتماع المجلس التنس��يقي الثالث لعام 2021 م، عبر 
تقني��ة االتصال المرئي، بحضور نائب المحافظ العميد عيس��ى 
ثامر الدوس��ري وعدد من األعضاء من ممثلي الجهات الحكومية 

المختلفة.
وأش��اد س��موه بالدور الذي يقوم به أعضاء المجلس التنسيقي 
في تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني لتنفيذ 
الخط��ط والبرامج التنموي��ة والحضاري��ة، تنفي��ذًا للتوجيهات 
السديدة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، بدعم من صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
بهدف متابعة احتياجات األهالي في مختلف المجاالت التنموية. 
واطلع س��مو المحافظ رئي��س المجلس التنس��يقي، على عرض 
قدمته الوكيل المس��اعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة 
مري��م الهاجري، تضمن جهود وزارة الصحة في توعية المجتمع 
للحد من انتش��ار فيروس كورونا، عبر تنظيم البرامج والفعاليات 
بالتعاون والتنس��يق مع المحافظة الجنوبية بهدف نش��ر الوعي 

الصحي والمجتمعي.
وأش��ار س��موه إلى أن المحافظة  س��باقة في احتض��ان مختلف 
المبادرات والبرامج الصحي��ة الرائدة، حيث تعتزم إقامة برنامج 
صح��ي وتوعوي تزامن��ًا مع اليوم العالمي للصح��ة والذي يوافق 
الس��ابع من أبريل القادم ، مبينًا س��موه أهمي��ة تعزيز مفهوم 
الوعي الصحي واحتياطات السالمة وتطبيق اإلجراءات االحترازية 

الالزمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
وتابع س��مو المحافظ عرضًا مرئيًا حول الخطة الش��املة لتنفيذ 
مش��اريع إنش��اء وتأهيل 12 م��ن الجوامع والمس��اجد عبر خطة 
ش��املة لعدد من مناط��ق المحافظة منها مدين��ة خليفة، وأكد 
س��موه متابع��ة وح��رص المحافظ��ة عل��ى إنش��اء دور العبادة 
بالتنس��يق مع إدارة األوقاف الس��نية بالش��كل الذي يتناسب مع 

احتياجات األهالي.
كم��ا اطل��ع المجلس التنس��يقي برئاس��ة س��مو المحافظ على 
خطط تطوير عدد من المرافق الخدمية ومشاريع البنى التحتية 
وس��ير عمل أبرز المشاريع التنموية والخدمية التي تهم األهالي 
والمقيمي��ن في نط��اق المحافظ��ة، منها مش��روع منتزه وعين 
الحنيني��ة ومش��روع تطوير عين أم غويفة، باإلضافة إلى إنش��اء 
مكتبة عام��ة بمنطقة الرفاع إلبراز المكانة الثقافية والتاريخية 
ف��ي المنطق��ة، وذلك بالتعاون والتنس��يق م��ع مختلف الجهات 

المختصة.

»البحرين الطبية« تنعى 
البروفيسور دورنان وتقيم حفل 

تأبين افتراضيًا في ذكراه
نع��ت الكلي��ة الملكية للجراحين ف��ي أيرلندا - جامع��ة البحرين 
الطبية »RCSI Bahrain« أس��تاذ أمراض النس��اء والبروفيس��ور 
جيم دورنان، كما أقامت حفل تأبين افتراضي في ذكراه لزمالئه 
والط��الب، حي��ث كان دورنان عض��وًا مهمًا في جامع��ة البحرين 
الطبي��ة ورائدًا في التطورات الس��ريرية واألكاديمية في مجاالت 
أمراض النس��اء والتوليد. وانضم البروفيسور دورنان إلى جامعة 
البحري��ن الطبي��ة في م��ارس 2020 وفي حصيلت��ه أكثر من 40 
عام��ًا م��ن الخبرة وش��غل منصب أس��تاذ ورئيس قس��م أمراض 
النس��اء والتولي��د. قبل انضمامه إل��ى جامعة البحري��ن الطبية، 
كان دورن��ان مقيم��ًا في أيرلندا الش��مالية وكان يش��غل منصب 
اختصاصي أمراض النساء والتوليد في مستشفى الوالدة الملكي 
ببلفاس��ت )Royal Maternity Hospital Belfast( ورئيس قسم 
علوم الصحة والحياة في جامعة أولستر، وكان أيضًا رئيسًا سابقًا 
 Queens( ورئي��س طب الجنين ف��ي جامعة كوينز في بلفاس��ت
University in Belfast( والنائ��ب األول لرئي��س الكلية الملكية 
 Royal College of Obstetrics &( ألم��راض النس��اء والتولي��د

ynaecology -RCOG(، حيث أسس أول مكتب دولي.
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 الشيخ: توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء 
بشأن التجارة اإللكترونية تعزيز لالقتصاد الوطني

أك��د رج��ل األعم��ال ومال��ك ش��ركة 
إبراهي��م  للس��يارات«  »مونتري��ال 
الش��يخ، أن توجيهات صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 
الوزراء بش��أن إتاحة إمكانية االختيار 
لممارس��ي أنش��طة البيع ع��ن طريق 
اإلنترن��ت والطاهي م��ن المواطنين، 
م��ا بين االنضم��ام الطوعي المجاني 
»خط��وة«  لبرنام��ج  رس��وم  أي  دون 
لألس��ر المنتجة تح��ت إش��راف وزارة 
االجتماعي��ة،  والتنمي��ة  العم��ل 
»س��جلي«  لبرنام��ج  االنضم��ام  أو 
المخصص للسجالت التجارية الخاصة 
باألنش��طة التجاري��ة، الت��ي يمك��ن 
أن تم��ارس عمله��ا من خ��الل محل 
تج��اري افتراضي تحت إش��راف وزارة 
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة، تؤكد 
حرص س��موه على تلم��س تطلعات 
ومراع��اة  المواطني��ن  واحتياج��ات 
مصالحهم، والس��عي الدائم والحثيث 

لتلبية طموحاتهم ودعم إسهاماتهم 
ف��ي تعزيز النش��اط االقتص��ادي في 
البحري��ن. وذك��ر أن إتاح��ة االختي��ار 
يمكن المواطنين من االس��تفادة من 
الممي��زات المخصص��ة للمؤسس��ات 
التجارية، ومنها برامج دعم »تمكين« 
والتمويالت البنكية، والتي يس��تطيع 

المواطن��ون الحص��ول عل��ى فرص��ة 
الدعم الذي تقدمه وتطوير أعمالهم 
بشكل مس��تقبلي بما يمكنهم كذلك 
من فتح الس��جالت والتوسع بتكوين 

مؤسسات صغيرة لهم.
الس��ريع  بالتج��اوب  الش��يخ  وأش��اد 
والعاج��ل م��ن قب��ل صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء مع ما يطرح ويتداول في الرأي 
الع��ام، من خالل االس��تماع لوجهات 
النظ��ر البن��اءة، وتحقيق االس��تفادة 
والمب��ادرات  األف��كار  م��ن  المثل��ى 

المتبادلة.
االس��تفادة  إمكاني��ة  ع��ن  وتح��دث 
حي��ث  البرنامجي��ن،  ممي��زات  م��ن 
تعتب��ر بادرة مس��ؤولة ومق��درة في 
الطري��ق الس��ليم، وجاءت متناس��قة 
م��ع االقتراحات وال��رؤى التي طرحها 
المختص��ون ف��ي ه��ذا الش��أن م��ن 
خ��الل توفيرها حلواًل بديل��ة بمرونة 
أكب��ر، راعت بالدرج��ة األولى الظروف 

االقتصادي��ة واالجتماعي��ة الملح��ة، 
ولّب��ت متطلب��ات التنظي��م والرقابة 
التي تتحم��ل مس��ؤوليتها الحكومة 

الموقرة كجهة تنفيذية.
ولفت إلى أن توجيه سمو ولي العهد 
رئي��س الوزراء يصب في صالح األس��ر 
الت��ي تعتمد بش��كل كل��ي وتمارس 
عمله��ا عن طري��ق البي��ع باإلنترنت 
مس��تخدمة في ذلك وسائل التواصل 
االجتماع��ي، حيث جاء القرار ليش��كل 
وع��دم  الس��تمرارهم  أم��ل  بارق��ة 
حاجته��م إل��ى أي مس��اعدات تذكر. 
الق��رار  ه��ذا  أن  إل��ى  الش��يخ  ون��وه 
س��ينعكس إيجاب��ًا م��ن حي��ث ب��ث 
الطمأنين��ة في نف��وس العاملين في 
هذا القطاع المواكب للتطورات التي 
تش��هدها السوق، الس��يما وأن القرار 
يصب ف��ي صالح المواطني��ن وصغار 
رواد األعمال، وخاصة الذين يمارسون 
مهنًا بس��يطة عبر اإلنترنت ووسائل 

التواصل االجتماعي.

إبراهيم الشيخ

»اإلصالح«:  قرار ولي العهد رئيس الوزراء بشأن البيع 
على اإلنترنت يوفر الحياة الكريمة لألسر المنتجة

أكد رئيس جمعية اإلصالح الش��يخ عبداللطيف الشيخ على 
ق��رار صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء بإتاحة االختيار 
الطوعي لألس��ر المنتجة وأصحاب أنشطة البيع عن طريق 
اإلنترن��ت ونش��اط الطاهي من المواطني��ن لالختيار بين 
التس��جيل مجانا في برنامج »خطوة« لألسر المنتجة تحت 
إش��راف وزارة العم��ل والتنمية االجتماعي��ة، أو االنضمام 
إل��ى برنامج »س��جلي« من خ��الل محل تج��اري افتراضي 
تح��ت إش��راف وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، وإتاحة 
االس��تفادة من المزايا الموجودة بتلك البرامج كل حسب 

اختياره وقدرته.
وأوضح أن قرار س��مو ولي العهد رئيس الوزراء خطوة نحو 
دعم أصحاب المش��روعات الصغيرة من األس��ر البحرينية 
اإلنتاجي��ة  الق��درات  وتعزي��ز  األعم��ال  ورواد  المنتج��ة 

والتنافس��ية لهم، مؤكدا على األث��ر الكبير لهذا القرار في 
تنمي��ة أصح��اب تلك المش��روعات وتوفير عائد مناس��ب 
لألس��رة البحرينية يوف��ر لها حياة كريم��ة، باإلضافة إلى 
تعزيز االقتصاد الوطني من خالل توفير بيئة مالئمة لنمو 

تلك المشروعات الصغيرة والتشجيع على ريادة األعمال.
وأش��ار الش��يخ إلى أن »كاف اإلنس��انية« بجمعية اإلصالح 
تق��دم العديد من المب��ادرات الرائ��دة والنوعية في دعم 
األس��ر المنتج��ة ورواد األعمال من خ��الل مبادرتها »كاف 
الري��ادة« إضافة إل��ى عقد ش��راكات مجتمعية في نفس 
اإلط��ار هدفه��ا رعاي��ة تلك األس��ر والمش��روعات وصقل 
ق��درات أصحابها وتنميته��ا من أجل توفي��ر حياة كريمة 
لها وتنمي��ة للمجتم��ع كان آخرها اتفاقي��ة تعاون مع » 
بيت األس��رة للتمويل المتناهي الصغر » تهدف إلى دعم 

د. عبداللطيف الشيخالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

أكاديمية محمد بن مبارك تختتم 
ورشة »إدارة أمن المخاطر«

اختتم��ت أكاديمية محم��د بن مب��ارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماس��ية أمس عبر تقنية االتص��ال اإللكتروني المرئي، 
ورشة عمل حول » إدارة أمن المخاطر«، التي استمرت 3 أيام، 
بالتعاون مع أصحاب الخب��رة والكفاءة واالختصاص في وزارة 
الداخلية، حيث اس��تهدفت الورشة المش��اركين في الدورتين 
التنفيذية والقيادية للدبلوماس��يين على درجة س��كرتير أول 

ومستشار من منتسبي وزارة الخارجية.
وافتتح الورش��ة مدير إدارة الحماية والسالمة رئيس المكتب 
التنفيذي للجن��ة الوطنية لمواجهة الكوارث ب��وزارة الداخلية 
العقيد الركن الدكتور محمد خليفة البنغدير، وبحضور المدير 
التنفي��ذي ألكاديمية محم��د بن مبارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماس��ية الدكتورة الش��يخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، 
حي��ث تأتي هذه الورش��ة انطالقًا من رؤي��ة أكاديمية محمد 
بن مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماسية، التي تهدف إلى 
تعزي��ز مختلف المه��ارات لدى منتس��بي وزارة الخارجية، وفي 
إطار التعاون البناء القائم بين وزارتي الخارجية والداخلية في 

كافة المجاالت التي تسهم في خدمة الوطن.
واش��تملت ورش��ة العمل على عدٍد من المحاور والموضوعات 
وإدارة  المخاط��ر،  أم��ن  إدارة  ح��ول  الثري��ة  والمعلوم��ات 
مخاطر الك��وارث، ومتطلبات الوقاية والحماية في المنش��آت 
وديناميكي��ة الحري��ق فيها، وآلي��ة إخالء المباني والمنش��آت 
وغيرها م��ن المحاور والمحاض��رات التي ق��ام بإثرائها نخبة 

متميزة من المتحدثين.

المتحف يستضيف معرض الحرف 
اليدوية الجميلة في توهوكو

ش��هد متح��ف البحرين الوطن��ي أم��س، افتتاح مع��رض الحرف 
اليدوية الجميلة في توهوكو، اليابان، والذي يستضيفه المتحف 

بالتعاون مع مؤسسة اليابان والسفارة اليابانية لدى البحرين.
وحضر االفتت��اح كل من رئيس��ة هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار 
الش��يخة مي بنت محمد آل خليفة، ومدير ع��ام الثقافة والفنون 
بالهيئة الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، والسفير الياباني لدى 

المملكة هيديكي إيتو.
وقالت الش��يخة مي بنت محمد »س��يكون ه��ذا المعرض فرصة 
متج��ددة لتعزيز جس��ور التواص��ل اإلنس��اني ما بي��ن البحرين 
واليابان«، مقدمة الش��كر إلى الس��فير هيديكي إيتو الذي أنهى 
مهام��ه ل��دى المملكة، عل��ى وقوف��ه الدائم إلى جان��ب الحراك 
الثقاف��ي في البحرين، إلى جانب مؤسس��ة اليابان على تعاونها 
م��ع الهيئة في إنج��اح إقامة هذا المعرض بالرغ��م من الظروف 

الصحية العالمية.
فيم��ا أك��د إيتو على أهمي��ة المعرض الذي يس��اهم في تعريف 
الجمه��ور في المملكة على جزء هام من الحرف اليدوية اليابانية 
ويعكس أهمية الصناعات التقليدية في االرتقاء بالبنية التحتية 
للس��ّكان المحليين، شاكرًا جهود هيئة الثقافة ومؤسسة اليابان 

في إقامة المعرض في متحف البحرين الوطني.
ويع��د مع��رض الح��رف اليدوية في توهوك��و، الياب��ان، معرضًا 
متنّقاًل وتم تكريس��ه من أج��ل منطقة توهوك��و التي تعرضت 

لزلزال وتسونامي عام 2011. 
وهذه المنطقة المش��هورة بجباله��ا ومناظرها الطبيعية تتمّتع 
بثقاف��ة محلية غنية وتاريخ عريق وحرف يدوية مميزة. ويتضمن 
المعرض قطعًا وأعم��ااًل مختلفة من الس��يراميك والمصقوالت 
والمنس��وجات واألعمال المعدني��ة وأعمال الخش��ب والخيزران. 
ويتضم��ن المعرض عددًا من األقس��ام التي تلق��ي الضوء على 
ح��رف يدوية متعددة مش��هورة ف��ي منطقة توهوك��و كصناعة 
الفخ��ار والصقل، التطريز، صناعة الس��الل، الحياك��ة والصباغة، 

حرفة ثني الخشب واللحاء، صب المعادن والتلوين.
ويفتح متحف البحرين الوطني أبوابه يوميًا من التاس��عة صباحًا 

وحتى الثامنة مساًء، ما عدا أيام الثالثاء.

اجتماع خليجي لتبادل المعلومات 
حول السالمة المرورية

ت��رأس مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة للم��رور العمي��د الش��يخ 
عبدالرحم��ن ب��ن عبدالوه��اب آل خليف��ة االجتم��اع الس��ابع 
والثالثي��ن للمديرين العامين للمرور ب��دول مجلس التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربية والذي أقيم خ��الل الفترة من 21 - 23 

مارس الجاري عبر تقنية االتصال المرئي.
وناق��ش االجتم��اع ع��ددًا م��ن الموضوع��ات المدرج��ة على 
جدول األعم��ال، من أبرزها س��بل تعزيز الس��المة المرورية، 
وأهمي��ة االس��تمرار في تب��ادل المعلوم��ات والبيان��ات بين 
الدول، واالط��الع على أحدث ما وصلت إلي��ه تطبيقات الذكاء 
االصطناعي في تحليل بيانات الحوادث، باإلضافة آلخر الحلول 

التقنية واألنظمة الذكية في مجاالت السالمة المرورية.

»اإلصالح والتأهيل«: االستمرار في تطبيق 
اإلجراءات االحترازية لمكافحة كورونا

أعلن��ت اإلدارة العام��ة لإلص��الح والتأهي��ل، أنه ف��ي إطار تعزي��ز االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية المعمول به، فقد كش��فت الفحوصات الدورية التي 
يت��م إجراؤها على كافة النزالء واألفراد والموظفين عن حالة واحدة مصابة 
بفي��روس كورونا بمرك��ز إصالح وتأهيل النزالء في »ج��و«، موضحة أنه تم 
على الفور تطبيق اإلجراءات الصحية المتبعة، وفي مقدمتها إخضاع الحالة 

للعالج الصحي الالزم في المستشفى الميداني، الذي أنشئ لهذا الغرض.
وأوضح��ت، أنه بعد حص��ر المخالطي��ن وإخضاعهم للفحص تم اكتش��اف 

حالتي��ن أخريي��ن، وعليه تم ع��زل كاف��ة المخالطين للح��االت الثالث بعد 
فحصهم والتأكد من سالمتهم، باإلضافة إلى تعقيم المبنى والعيادة.

وش��ددت اإلدارة العام��ة لإلص��الح والتأهيل على حرصها الت��ام على صحة 
وس��المة كاف��ة النزالء والتطبي��ق الدقيق لإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير 
الوقائي��ة لمكافح��ة جائح��ة كورونا بما يضمن س��المة الجمي��ع، ووفق ما 
يتطلبه قانون مؤسس��ة اإلصالح والتأهيل والئحته التنفيذية واشتراطات 

األمن والسالمة.

 »التظلمات«: 330 شكوى عبر 
»الواتس آب« منها 268 طلبات مساعدة

أكد مدي��ر إدارة ش��ؤون التظلمات 
للتظلم��ات  العام��ة  باألمان��ة 
ع��دد  أن  ف��ارس  عبدالرحم��ن 
األمانة  تلقته��ا  الت��ي  التظلم��ات 
العامة للتظلمات عن طريق تطبيق 
الوات��س آب للهوات��ف الذكي��ة بلغ 
حت��ى اآلن 330 تظلما، تم تصنيف 
62 منها كش��كاوى، و268 كطلبات 

مساعدة.
وأوض��ح أن ه��ذا التصني��ف يخضع 
لقواعد قانوني��ة تحدد نوع التظلم 
وكيفي��ة التصرف بش��أنه، مضيفا 
أن العدد المش��ار إلي��ه آنفا جاء في 
فت��رة زمنية ال تتعدى س��نة واحدة 
وذلك منذ اإلعالن عن تدشين هذه 
الخدم��ة رس��ميا في أبري��ل 2020، 

وحتى مارس الجاري.
وأض��اف، أن تلق��ى التظلم��ات من 
الجمه��ور عب��ر رق��م »الواتس آب« 

أصب��ح مص��درًا م��ن مص��ادر تلقي 
التظلم��ات لدى األمان��ة باإلضافة 
إلى الوس��ائل األخرى وهي الحضور 
اإللكترون��ي  والبري��د  الش��خصي 
وصناديق الش��كاوى في المديريات 
المراك��ز األمني��ة. ويع��د »الواتس 
آب« المصدر الثاني من حيث الكم، 
م��ع العلم بأنه س��يتم إي��راد كافة 
البيانات بشكل تفصيلي في التقرير 
السنوي القادم بمشيئة اهلل تعالى.

ولفت إلى أن له��ذا العدد مدلوالت 
إيجابية، منها سعي األمانة العامة 
للتظلمات في اس��تحداث مزيد من 
وس��ائل تلق��ي الش��كاوى للجمهور 
أف��راد  وصح��ة  س��المة  لضم��ان 
الجمه��ور ضم��ن الجه��ود الوطنية 

االحترازية للحد من انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد�19(، وحرص األمانة  
- ف��ي الوقت ذاته - على اس��تمرار 
الكف��اءة  بنف��س  العم��ل  وتي��رة 
والفاعلي��ة كما كانت ف��ي األحوال 
العادي��ة، بجان��ب أن ه��ذه الع��دد 
يعطي مؤش��را على ثق��ة الجمهور 
العام��ة  أداء وعم��ل األمان��ة  ف��ي 

للتظلمات.
وبي��ن أن األمانة العامة للتظلمات 
تق��ّدر ثق��ة الجمه��ور الكري��م في 
عمله��ا تحقيق��ا للصال��ح العال��م، 
مؤكدا أن هذا األمر يشكل مزيدا من 
الدافعية لب��ذل قصارى جهدها من 
أجل القيام بمهامها واختصاصاتها 

بحيادية ومصداقية.

عبدالرحمن فارس

»الخليج العربي« تدشن ماجستير حوسبة الجيل القادم
دشنت جامعة الخليج العربي أمس برنامج ماجستير حوسبة الجيل القادم، وهو 
برنامج أكاديمي مبتكر يلبي احتياجات ما يعرف بعصر الثورة الصناعية الرابعة 

القائمة على تكنولوجيا المعلومات، والذكاء االصطناعي وأمن المعلومات.
وفي حفل حضره لفيف من أعضاء الس��لك الدبلوماس��ي، والملحقين الثقافيين 
ل��دول مجلس التع��اون، أعل��ن رئيس جامع��ة الخلي��ج العربي الدكت��ور خالد 
العوهلي عن تدش��ين هذا البرنامج الذي يس��تقبل الدفعة األولى من منتسبيه 
مطلع س��بتمبر المقبل ليأتي مواصلة لمس��يرة الجامعة التي درجت على تبني 
التخصص��ات ذات األصال��ة والتي تختص بكونها جديدة على مس��توى العالم، 
ومبتكرة وإبداعي��ة تضيف لتقدم مجتمعات دول مجل��س التعاون، وأن تكون 

نادرة في منطقة الخليج العربي. 
من جانبه بين عميد كلية الدراسات العليا األستاذ الدكتور اسعود المحادين إن 
برامج الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي تمتاز على أنها تمثل أنموذجًا 
لالقتداء والتقدم مبني على تطلعات استراتيجية لحاجة المنطقة المستقبلية، 
حي��ث ال تتطاب��ق مع التخصصات الش��ائعة ف��ي   الجامع��ات الوطنية في دول 
مجلس التع��اون، الفتًا إلى أن الجامعة دش��نت في الس��نوات القليلة الماضية 
برامج ماجستير ودكتوراه في مجاالت مبتكرة كإدارة االبتكار، والطب الشخصي، 
والط��ب التجديدي. ليصل إجمالي برامج الدراس��ات العلي��ا إلى ما يربو على 20 

برنامجًا أكاديميًا في التخصصات الطبية، والتكنولوجية، والتربوية.

إلى ذلك، قدم رئيس قس��م حوسبة الجيل القادم األستاذ الدكتور عادل بوحولة 
عرض��ًا حول تخصصات القس��م وأهداف��ه ومخرجاته المتوقع��ة، وفائدته إلى 

مختلف القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص.
وذكر بوحولة أن الماجس��تير يحتوي على ثالثة تخصصات تندرج تحت حوس��بة 
الجيل الق��ادم، وقد تم تصميم ه�ذه البرامج بناء على أحدث تقنيات الحوس��بة 
كالذكاء االصطناعي، األس��اليب الش��كلية والتقنيات الكمومية وتطبيقاتها في 
مج��االت مهمة مثل األمن الس��يبراني، الطب والرعاية الصحية، مش��يرًا إلى أن 
برنامج »ماجس��تير الذكاء االصطناعي واألس��اليب الش��كلية لألمن السيبراني« 
يتميز عن غيره من برامج الدراسات العليا الكالسيكية في مجال األمن السيبرانى 
بطرح أكاديمي مبتكر يدمج بين تقنيات األساليب الشكلية والذكاء االصطناعي 
لتطوير أرقى وأجود مس��تويات األمن الس��يبراني. وسيخصص البرنامج لتقديم 
أحدث تقنيات »األس��اليب الش��كلية« والتي تمّكن من الّتأّكد من سالمة وأمن 
المنظومات المعلوماتية وخلّوها من األخطاء في العديد من المجاالت الحيوّية 
الحّساسة على غرار الطيران والبنوك والّصّحة. كما أن تقنيات الذكاء االصطناعي 
تمك��ن من االنتقال من مرحلة الّتفاعل مع االحتم��االت إلى مرحلة الّتعّلم من 
التجربة مّما س��يمّكن من المزيد من النجاعة في العديد من المجاالت كالّرصد 
الّذكّي للّرسائل اإللكترونّية غير المرغوب فيها وتحسين فاعلّية ونجاعة أنظمة 

كشف التسلل ومنع االختراق.



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تنفذ حملة تفتيشية تشمل أكثر من  5 آالف محل تجاري شملت المقاهي والمطاعم وصالونات الحالقة والتجميل الرجالية 
والنسائية.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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الحكومــة أكــدت باألفعال ال باألقــوال أن مصلحة المواطن 
تعلو فوق كل شي، وما  اتخذ من إجراءات اقتصادية وصحية 

في الظروف التي فرضتها»كورونا« خير شاهد ودليل.
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 شكرًا »بوعيسى« 
واألمل معقود بسموكم

ش��كرًا بوعيس��ى فقد فرحت قلوب العديد من األس��ر، إذ وجهت المسؤولين 
إل��ى التفكير في البدائل العقالنية المتاح��ة والتي تحقق األهداف الحكومية 
المتعلق��ة بتنظيم العمل من المنزل، وفي ذات الوق��ت فإن الحلول ال تكلف 
الدول��ة ش��يئًا غير إعادة ترتيب وتصنيف األنش��طة، ووجه��ت كذلك بالقيام 
بحملة ترويجية تع��رض المزايا لهذه البدائل وللخي��ارات المتاحة جميعها، 
ليعرف المس��ؤولون بعد قرارك الحكيم أنه أحيانًا يحتاج األمر أن يفكروا خارج 
الصندوق وال يستسهلون اتخاذ اإلجراء فحسب، أو االستسالم للتحديات، دون 
ب��ذل قليل من الجهد ال��ذي بإمكانه أن يجد العديد م��ن الثغرات التي تفك 
أعقد العقد. وهذا ما يش��جعنا على طرح مشكلة المشاكل وأزمة األزمات عند 
عشرات اآلالف من األسر البحرينية وهي »القروض الشخصية« وباألخص تلك 
المرتبطة بش��ركات اإلقراض الكبيرة منها والصغيرة، والتي ال يوجد س��قف 

محدد لفوائدها وأرباحها.
نح��ن نتح��دث عن عش��رات اآلالف من األس��ر البحرينية، ونتح��دث عن مئات 
الماليي��ن م��ن الدنانير بل المليارات، ونتحدث عن ش��بكة قيود مالية ملتفة 
على العديد من الرقاب، لو وجدنا لها حاًل، النتعشت العديد من األسر وعادت 

تلك األموال لتضخ في األسواق البحرينية.
المش��كلة ال تحتاج لس��داد القروض، المش��كلة تحتاج عالجًا جذريًا يضع حدًا 
لطريقة احتس��اب الفوائد وس��قفها، قد يكون إعادة النظر في التشريعات أو 
القرارات، وتحتاج إلى قرار سياسي جريء مع البنوك ومع تلك الشركات المالية 
التي تس��هل عملية االقتراض وتصعب عملية الس��داد، تحتاج إلعادة النظر 
في طريقة احتس��اب الفوائد أو طريقة احتس��اب س��دادها، وتصوروا نموذجًا 

سأعرضه لكم يمثل صورة مصغرة من األزمة بجدارة.
س��يدة اقترضت لش��راء س��يارة، دفعت مقدمًا بس��يطًا وهذا هو بالضبط ما 
تقدمه مؤسس��ات االقتراض أنها تس��هل لك الدخول!! العرض الذي تقدمه 
تل��ك المؤسس��ات وم��ا يميزها ع��ن البنوك أنه��ا ال تطلب ضمان��ات كبيرة 
وتتساهل بعملية اإلقراض، وكثير من زبائنهم يوقعون دون أن يعرفوا على 
ماذا يوقعون. هذه السيدة كحال عشرات اآلالف لم تتمكن من دفع أقساطها 
وهنا تبدأ القصة، فالقص��ة ال تبدأ بالقرض بل بالطريقة التي يعالجون بها 
عج��زك عن دفع القرض، فحين تعجز عن دفع األقس��اط يقرضونك من جديد 
لتسهيل حياتك، ويجمعون القرضين ويزيدون سعر الفائدة ويعيدون جدولة 
قروض��ك، وفجاة تجد نفس��ك في ش��بكة ومتاهة ال تعرف كي��ف تخرج منها، 
وهك��ذا دوالي��ك. مجموع ما اقترضته الس��يدة 38 ألف دينار على مدى س��ت 
س��نوات ومجموع ما س��ددته لهم بلغ 30 ألف دينار، إنما ما سددته كله كان 
األرباح فقط، اآلن عليها أن تس��دد المتبقي م��ن المطلوب منها وهو يعادل 
36 ألف دينار!! وإن عجزت أقرضوها وأعادوا جدولة ديونها، وهكذا يلتف الحبل 
لفة وراء األخرى إلى أن تجد هذه الس��يدة نفس��ها أما في الس��جن أو... ال أحد 
يري��د أن يفك��ر بالبدائل. نعم لم يضربها أحد عل��ى يدها لتقترض، نعم قد 
يك��ون في األمر س��وء تدبير منها، نع��م هذا هو القان��ون والقانون ال يحمي 
المغفلين، نعم ليس كل من يقترض يقترض لعازة وهناك شريحة تقترض 
لتحس��ن مس��توى معيش��تها، كل ما س��يقال من مبررات تدي��ن العديد من 
المقترضين صحيح، إنما نحن بصدد مشكلة كبيرة تمثل »عقدة« اقتصادية 
ف��ي الدولة، إن أوجدنا لها حاًل جذريًا أو تمكنا من وقف نزيفها فأنت تتحدث 

عن انتعاش اقتصادي يطال شريحة كبيرة جدًا جدًا من األسر البحرينية.
إذ يبل��غ إجمالي القروض الش��خصية 4.7 مليار دينار، فق��د تصدرت القروض 
الش��خصية بضم��ان العق��ار بنس��بة 46.3% من الق��روض الش��خصية، كما 
تش��كل القروض ذاتها البالغة 2.177 مليار نح��و 21% من إجمالي القروض 
الممنوح��ة في البحرين. وس��جلت الق��روض بضمان الودائ��ع 187.2 مليون 
دينار، فيما بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 1.7 مليار دينار، في 
حين س��جلت القروض بضمان المركبة 119.7 مليون دينار، وس��جلت قروض 
البطاق��ات االئتمانية 91.7 مليون دينار، فيما صنفت بقية القروض »419.6 

مليون دينار« تحت بند أخرى. »جريدة األيام 20 يناير 2020«.
اس��ألوا محاكم التنفيذ، اس��ألوا ملفات مراكز الش��رطة اس��ألوهم عن حاالت 

اإلفالس اسألوهم  عن المعسرين والمتعثرين في الدفع.
الجمي��ع يذك��ر حملة فاعل خير وحملة عيدكم في بيتك��م والتي كانت تهدف 
إلى إعادة النساء المسجونات لعجزهن عن دفع ديونهم؟ لم تكن تلك الحاالت 

سوى قمة لجبل جليدي لم تتضح مالمحه بعد.
نع��رف أن دواًل غني��ة ل��م تفعله��ا -كالكويت- رغ��م مطالب��ات المواطنين 
الكويتيين بإس��قاط القروض الش��خصية، ونعرف أن ظلم��ًا يقع على من لم 
يقترض، أو اقترض واجتهد وسدد دينه، إن  نحن فكرنا بمن عجز عن تسديد 
الدين فقط، لكننا بحاجة للتفكي��ر في القصة وعدم تجاهلها، فنحن نتحدث 
عن عقبة كأداة تمنع س��يران عجلة التنمي��ة واالقتصاد، نحن بحاجة للتفكير 
بوقف النزيف على األقل، التفكير بمنع تفاقمها واس��تمرارها إلى ما ال نهاية، 

واألمل كبير معقود في سموكم.

 عبدالكريم بوجيري يطلق 
»تأمالت في الحياة« األحد المقبل

أعل��ن المصرفي المخض��رم ورئيس مجل��س إدارة 
بورص��ة البحرين عبدالكريم بوجي��ري عزمه إطالق 
كتاب��ه »تأمالت في الحياة« خ��الل ندوة خاصة في 
ه��ذا الحدث تقام بمركز الش��يخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفة للثقافة والبحوث عند الس��اعة السادس��ة 

والنصف مساء األحد المقبل 28 مارس.
وم��ن المرتقب أن تس��تضيف ه��ذه الن��دوة عددًا 
مح��دودًا من المهتمين واإلعالميين وس��ط حرص 
المنظمين عل��ى اتخاذ جميع اإلج��راءات االحترازية 

الالزمة في مواجهة فيروس )كوفيد 19(.
ويس��رد بوجيري خ��الل الن��دوة ظروف إع��داد هذا 
الكتاب وكيف خرج بنسق غير مألوف عن أمثاله من 
كتب السيرة الذاتية، فبداًل من الخط الزمني للسرد 
المعتاد اختار أن يقدم في الكتاب 52 قصة قصيرة 
تمثل كل قصة ذكرى من حياته الحافلة والمبهرة.

وي��روي الكت��اب قصة ارتق��اء عبدالكري��م بوجيري 
من ظروف متواضعة ليصب��ح من كبار المصرفيين 
ف��ي البحرين والمنطق��ة، وهي قص��ة تتمحور في 
جوهره��ا ح��ول العزيم��ة والعمل الج��اد والتفكير 

اإلبداعي والتعاطف.
بع��ض تلك القص��ص يتمي��ز بالطابع الش��خصي 
المحض ويكشف عن الش��خصية الحقيقية للمؤلف 

م��ن الداخ��ل ويمنح الق��ارئ رؤية كاملة وش��ديدة 
الخصوصية لحيات��ه المليئة باألحداث الغريبة على 

نحو لم يسبق له مثيل.
وتتمي��ز الذكري��ات التي يقدمها بوجي��ري بالتنوع 
في طولها والمواضيع التي تتناولها، فهي تش��مل 

الرح��الت واألصدق��اء م��رورًا بالمقال��ب الت��ي كان 
يدبرها في م��كان العمل والحادث��ة المروعة التي 
تعرض��ت لها والدته العزيزة ج��دًا على قلبه عندما 
س��قط سلم خرساني عليها وكاد أن يودي بحياتها، 
إضافة لخطاب الوداع ال��ذي ألقاه في حفل تقاعده 
في شهر مارس من العام 2016 بعد مسيرة حافلة 
ق��اد بها خالله��ا بنك البحرين الكوي��ت إلى مصاف 

الريادة.
عبدالكري��م بوجي��ري هو أح��د أش��هر المصرفيين 
بالشرق األوس��ط، واختارته »ورلد فايننس« أفضل 
مصرف��ي بالش��رق األوس��ط ف��ي 2010، وفي عام 
2016 كان واح��دًا م��ن ضم��ن أفض��ل 100 رئيس 
تنفي��ذي في منطقة الخليج العربي والعالم العربي 
وجرى تكريمه في دب��ي. ومن أفضل إنجازاته التي 
يعتز بها هو التط��ور الكبير والقفزات الرائدة التي 
حققها بنك البحرين والكويت تحت قيادته كرئيس 
تنفيذي. ومن المناصب التي تقلدها رئيس جمعية 
البحري��ن المصرفي��ة لدورتين متتاليتي��ن، وحاليًا 
بعد التقاعد يش��غل بوجيري منصب رئيس مجلس 
إدارة بورصة البحرين إضافة لعضويته للعديد من 
مجال��س إدارة ش��ركات وجمعيات خيري��ة وهيئات 

حكومية.

 بيع »منزل افتراضي« 
على المريخ بـ500 ألف دوالر

بيع منزل »افتراضي« يقع وسط مشهد شبيه بكوكب المريخ، بمبلغ 500 ألف 
دوالر، ما يعادل 288 بعملة إيثر الرقمية.

وأفادت مجلة التصميم والهندس��ة المعمارية Dezeen أن المنزل، المسمى 
»من��زل المريخ«، صممته الفنانة الكندية كريس��تا كيم بمس��اعدة مهندس 

معماري وبرمجيات ألعاب الفيديو.
وس��يتمكن المالك الجديد للمنزل االفتراضي ثالثي األبعاد، من استكش��اف 
غرف القصر ذات المخطط المفتوح باستخدام تقنية الواقع االفتراضي )عالم 
رقم��ي( أو الواق��ع المعزز في المس��تقبل )حيث تضاف العناص��ر الرقمية إلى 

مشهد من العالم الحقيقي(.
ووصف��ت كيم إبداعها بأنه »منحوت��ة خفيفة«، موضحة أن كل غرفة تحتوي 
عل��ى جدران ش��فافة، قائل��ة: »من يحتاج إل��ى الخصوصية عل��ى كوكب غير 

مأهول؟«.
كم��ا يوج��د في باح��ة القص��ر العديد م��ن الكراس��ي الش��فافة المخصصة 
»للتشمس«، اللتقاط األش��عة تحت الحمراء السامة، على األرجح أثناء ارتداء 
نوع من أجهزة التنفس. ويمتلك المشتري اآلن شهادة ملكية رقمية محمية 
بتقني��ة blockchain، الت��ي وصفها كات��ب نيويوركر، ناث��ان هيلز، في عام 
2017 بأنها »مثل النسخة الرقمية من وشاح محبوك من قبل جدتك، كونها 
تس��تخدم كرة واحدة من الخيوط، والنتيجة مستمرة، وتعتمد كل غرزة على 
تلك التي تس��بقها مباشرة. ومن المس��تحيل إزالة جزء من النسيج دون ترك 
بعض األثر«. ويأتي البيع بعد شراء عمل رقمي فقط للفنان مايك وينكلمان، 
المعروف باسم Beeple، مقابل 79.4 مليون دوالر، »مما جعله من بين أهم 

3 فنانين على قيد الحياة«، وفًقا لدار المزادات »كريستيز«.

أكاديمية بـ»الخليج العربي« تحصد المركز األول 
في جائزة خليفة بن سلمان العلمية 2021

ف��ازت الدكت��ورة مه��ا الصب��اغ من 
الخلي��ج العرب��ي بالمرك��ز  جامع��ة 
األول ف��ي جائ��زة الش��يخ خليفة بن 
سلمان بن محمد آل خليفة العلمية 
للع��ام 2021، والتي رك��زت في هذا 
الدورة عل��ى قضايا تحدي��ات البيئة 

ومشكالتها في المنطقة العربية.
وش��اركت الصباغ ببحث تحت عنوان 
» دور الجمعي��ات البيئية في حماية 
البيئ��ة الخليجي��ة: الوض��ع الحال��ي 
وه��و  المس��تقبلية«،  والتطلع��ات 
األول م��ن نوعه على مس��توى دول 

المجل��س، إذ أظهرت نتائ��ج البحث 
البيئي��ة  الجمعي��ات  أه��داف  تن��وع 
الخليجي��ة وتركيزه��ا عل��ى حماي��ة 
البيئ��ة ونش��ر الوع��ي البيئ��ي بين 
الجمه��ور، ف��ي حين ينخف��ض عدد 
الجمعيات التي تستهدف المشاركة 
في صنع السياس��ات البيئي��ة وإجراء 

الدراسات المتخصصة.
وس��تقوم الصب��اغ بع��رض بحثه��ا 
الفائ��ز في ن��دوة افتراضية ينظمها 
مرك��ز معلوم��ات الم��رأة والطف��ل 

مها الصباغنهاية مارس الجاري.

خدمة »واتساب« بالحرم المكي 
الستقبال البالغات والمالحظات

دش��ن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الدكتور عبدالرحمن الس��ديس خدمة »واتس��اب« الس��تقبال 
البالغ��ات والمالحظات بالمس��جد الحرام. وأكد الس��ديس أن 
خدم��ة »الواتس��اب« للبالغات اإللكترونية تهدف إلى س��رعة 
اس��تقبال جميع المالحظ��ات ومعالجتها والحد م��ن وقوعها 
مس��تقباًل، وتس��خير العمل الميداني الرقمي من أجل تطوير 
مخرج��ات الخدم��ات واألعمال الت��ي تقدمه��ا إدارة العمليات 

والتحكم والسيطرة داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.
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محرر الشؤون المحلية

دبي ـ العربية.نت

االتفاق  إحياء  إعادة  األوروبية من أجل  المساعي السيما  تتواصل  في وقت 
النووي اإليراني، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن انتهاكات إيران جعلت 
العودة السريعة لالتفاق السابق مستحيلة. وأعرب المدير العام للوكالة رافائيل 
غروسي، عن اعتقاده بأن االتفاق القديم مات، وأن الطريقة الوحيدة للمضي 

قدما هي في اتفاق جديد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الباييس.
كما أكد أن الوكالة “ال تقبل استخدام إيران لقضية تفتيش المنشآت النووية 
المسموح  النسب  تجاوزت  اإليرانية  السلطات  أن  على  كورقة ضغط”. وشدد 
السريعة  العودة  إيران جعلت  انتهاكات  أن  وأكدت  اليورانيوم.  لتخصيب  بها 

لالتفاق السابق مستحيلة.

“الذرية”: االتفاق النووي 
القديم مع إيران “مات”
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312 مليون دوالر 
أرباح “ الكويت 

الوطني  البحرين”

“التكافل الدولية” 
توزع 425 ألف دينار 

أرباحا نقدية

“عمومية سيكو” 
توزع 2.14 مليون 

دينار أرباحا
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انطالق الفورموال 2 والبورش سبرنتاإلمارات تكمل الحزم بمفاعل “براكة”
أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة  «

النووية أنها أكملت تحميل 
حزم الوقود النووي بمفاعل من 
محطة”براكة” النووية لألغراض 

السلمية، وأنها ستبدأ مرحلة 
االختبارات استعداد لعملية 

تشغيل المحطة.

تزدحم حلبة البحرين الدولية  «
بالسباقات الدولية والفعاليات 

الترفيهية وأبرز السباقات الدولية 
التي ستنطلق على هامش 

سباق جائزة البحرين الجولة 
األولى واالفتتاحية من بطولة سباقات الفورموال 2، والجولة الثالثة 
والختامية من بطولة كأس تحدي البورش سبرنت الشرق األوسط.

الهيئــة  إدارة  رئيــس مجلــس  النائــب عبدالنبــي ســلمان  اتهــم 
العامــة للتأميــن االجتماعــي محمــود الكوهجــي بالتالعــب فــي 
تقديــم األرقــام، حينما أشــار األخير إلى أن كلفــة إلغاء الزيادة 
السنوية للمتقاعدين تبلغ 6 مليارات دينار، وهو رقم ال يصدقه 

“عاقل” وال “مجنون”وفيه تالعب باألرقام. 

ــمـــان الـــرئـــيـــس  ــلـ  وطــــالــــب سـ
الكوهجي باالستقالة والبحث 

عن رئيس تنفيذي أكفأ.
نجعل  أن  نـــريـــد  ال  وأردف: 
الرؤساء  لتنفيع  موقعا  الهيئة 
ــخ لن  ــاريـ ــتـ الــتــنــفــيــذيــيــن، والـ
ــم أحــــــــدا حـــيـــنـــمـــا يــتــم  ــرحــ ــ ي
البحرينيين،  بمصير  التالعب 
نكون  أن  هو  اليوم  فالتحدي 

أو ال نكون. 
ــال الـــنـــائـــب مــحــمــود  ــ بــيــنــمــا ق
ــبــحــرانــي إنـــه يــثــق بــكــفــاءة  ال

ــاد  ــصـ ــتـ وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة واالقـ
ــوطــنــي الــشــيــخ ســلــمــان بن  ال
خليفة آل خليفة وقدرته على 
الخروج بأفكار جديدة وحلول 

ابتكارية في هذا الشأن.

سلمان للكوهجي: 
أرقامك ال يصدقها مجنون... 

اترك اإلدارة للكفاءة
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ــعــهــد رئــيــس  ــي ال ــ ــرأس ول ــ تـ
مــجــلــس الــــــــوزراء صــاحــب 
الملكي األمير سلمان  السمو 
اجتماع  خليفة  آل  حمد  بن 
 374 الــتــنــســيــقــيــة  ــة  ــجــن ــل ال
وتابعت  ُبعد.  عن  ُعقد  الذي 
الــلــجــنــة مــســتــجــدات آلــيــات 
ــمــنــظــومــة  تـــطـــويـــر عـــمـــل ال
اللجنة  ونــاقــشــت  الــعــدلــيــة. 
ــمــتــصــلــة  ــات ال ــوعــ ــوضــ ــمــ ــ ال
القطاع  أداء  كفاءة  بتعزيز 
آخر  واستعرضت  الصحي. 
مـــســـتـــجـــدات الـــتـــعـــامـــل مــع 
فيروس كورونا )كوفيد 19(. 

تعزيز كفاءة أداء القطاع الصحي
“التنســيقية” تتابع مســتجدات تطوير عمل المنظومة العدلية

 المنامة - بنا

)٠٢(

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

بــيــن وزيـــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
ــنـــي الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن  الـــوطـ
الــعــمــل  أن  خــلــيــفــة  آل  خــلــيــفــة 
مــســتــمــر وفــــق خــريــطــة طــريــق 
السلطة  مع  وبالتعاون  واضحة 
ــول إلـــى  ــوصــ ــ ــل ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ل
التقاعدية  الصناديق  استدامة 
والــتــغــلــب   ،2086 الـــعـــام  إلــــى 

ــتــي تــواجــه  عــلــى الــتــحــديــات ال
لتمكينها  التقاعدية  الصناديق 
المالية  بالتزاماتها  الــوفــاء  مــن 
ــواري،  ــتــ ومــعــالــجــة الــعــجــز االكــ
الرقابية  األجهزة  أهمية  مؤكدا 
أية مخالفات  ودورها في رصد 
إلى أهمية  أو تجاوزات، مشيًرا 
الداخلية  الرقابية  األجهزة  دور 
ــخــارجــيــة وديـــــوان الــرقــابــة  وال

الــمــالــيــة واإلداريـــــــة فـــي حفظ 
وصون المال العام.

جـــاء ذلـــك لـــدى مــشــاركــتــه في 
جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب الــتــي 
التقرير  لمناقشة  أمــس  عــقــدت 
ــتــحــقــيــق  الـــنـــهـــائـــي لـــلـــجـــنـــة ال
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة بـــشـــأن صــنــاديــق 
الهيئة  مــن  تـــدار  الــتــي  التقاعد 

العامة للتأمين االجتماعي.

وزير المالية: استدامة الصناديق التقاعدية إلى 2086

تنظم صحيفة “البالد” منتدى عن بعد 
بن  علي  الــشــورى  رئيس مجلس  مــع 
 30 أكثر من  الصالح بمشاركة  صالح 
بجمعيات  وقــادة  ومــســؤوال  برلمانيا 
عــديــد من  عــن  ومــنــدوبــيــن  سياسية 
المنتدى  ويلتئم  الرسمية.  الجهات 
األربــعــاء  الــيــوم  “زووم”  برنامج  عبر 
الموافق 24 مارس 2021، من الساعة 
12 ظهرا لغاية 2 بعد الظهر. وسيقدم 
ــشــــورى مــداخــلــة  ــ رئـــيـــس مــجــلــس ال
يليه مداخلة  25 دقيقة  لمدة  رئيسة 
لمدة 5 دقائق للمدير التنفيذي لمركز 
ــات” حمد إبــراهــيــم عــن تجذر  “دراســ
ممارسة الشورى والقيم الديمقراطية 

المناقشات  بــاب  يفتح  ثم  بالبحرين 
واالستفسارات.

منصات  عبر  المنتدى  متابعة  ويمكن 
أو  اليوتيوب  عبر  ــبــالد”  “ال صحيفة 
زووم أو االنستغرام اليف أو الموقع 

اإللكتروني.

رئيس “الشورى” ضيًفا على 
منتدى “^” اليوم
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الدولي أن يسجل  النقد  توقع صندوق 
ــبــحــريــن 3,3 %  ــنــمــو فـــي مــمــلــكــة ال ال
العامين  فــي  ــتــوالــي  ال عــلــى   % و3,1 
لصندوق  بــيــان  ــر  وذكـ و2022.   2021
التنفيذي  المجلس  أن  ــي  ــدول ال الــنــقــد 
 2021 17 مارس  للصندوق اختتم في 
 2021 للعام  الرابعة  الــمــادة  مــشــاورات 
مع البحرين. وتحركت المملكة بسرعة 

واالجتماعية  الصحية  اآلثــار  لمعالجة 
من   ،19 كوفيد  لجائحة  واالقتصادية 
أجل حماية األرواح واألرزاق. وساعدت 
جيًدا  والمنسقة  السريعة  االستجابات 
من  الحد  في  السياسات  مستوى  على 
ــفــيــروس، وتــوفــيــر إمــكــانــات  انــتــشــار ال
اللقاحات بسرعة وعلى  الحصول على 
نطاق واسع، وكذلك توجيه دعم الدخل 

والسيولة للفئات األشد احتياًجا.

“النقد الدولي”: 3.3 % النمو 
المتوقع في البحرين 2021
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محرر الشؤون المحلية

المحرر االقتصادي

  رئيس مجلس الشورى  

وزير المالية
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يتلقى شكر 

الرئيس الصيني

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
بــرقــيــة شــكــر جـــوابـــيـــة مـــن رئــيــس 
جمهورية الصين الشعبية شي جين 
التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلــك  بينغ، 
بمناسبة  إليه  جاللته  بها  بعث  التي 

رأس السنة الصينية الجديدة.

ــو ــت ــة مـــع إي ــيـ ــدولـ ــث الــمــســتــجــدات الـ ــح ــب ــس الــــــــوزراء ي ــيـ ســمــو ولــــي الــعــهــد رئـ

الدفع بالعالقات المميـزة مــع اليابــان آلفــاق أرحــب

أكـــد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة أهمية تعزيز مســـارات 
عالقات الصداقة والتعاون التي تجمع 
مملكـــة البحريـــن واليابـــان وتطويرهـــا 
على األصعـــدة كافة، منّوًها بما وصلت 
إليـــه العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلديـــن 
متميـــزة،  مســـتويات  مـــن  والشـــعبين 
وأهميـــة مواصلة البنـــاء على ما تحقق 
من تعاوٍن مشـــترك والدفع به نحو أفق 
أرحـــب فـــي شـــتى المجاالت بمـــا يلبي 

التطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه عن ُبعد أمس 
ســـفير اليابـــان الصديقـــة لـــدى مملكـــة 
البحرين هيديكي إيتو، بمناسبة انتهاء 
فترة عمله ســـفيرا لبالده فـــي المملكة، 

إذ أثنى ســـموه على الجهود التي بذلها 
الســـفير الياباني وأســـهمت فـــي تعزيز 
العالقـــات البحرينية اليابانيـــة، متمّنًيا 
ســـموه للســـفير التوفيـــق والنجاح في 

مهامه المقبلة.
وتم خالل اللقاء مناقشة المستجدات 
علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، 
وبحث مختلـــف القضايا ذات االهتمام 

المشترك.
مـــن جانبه، أعرب الســـفير الياباني عن 
شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
الـــوزراء  العهـــد رئيـــس مجلـــس  ولـــي 
علـــى مـــا يوليـــه مـــن حـــرٍص واهتمـــام 
بتعزيـــز العالقات الثنائية بين البحرين 
واليابـــان، منّوًهـــا بالدعـــم الـــذي لقيـــه 
طوال فتـــرة عمله في مملكة البحرين، 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  للمملكـــة  متمّنًيـــا 

والنماء.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
الثالـــث  التنســـيقي  المجلـــس  اجتمـــاع 
للعـــام 2021، عبر تقنية االتصال المرئي، 
بحضـــور نائـــب المحافظ العميد عيســـى 
ثامر الدوســـري، وعدد مـــن األعضاء من 

ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
وتابع سموه المراحل األخيرة الستكمال 
مشـــروع مركـــز مدينـــة خليفـــة الصحي، 
كونـــه أحـــد أهـــم المرافق الصحيـــة التي 
والصحيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات  تقـــدم 
ألهالـــي  النموذجيـــة  واالجتماعيـــة 
بالتعـــاون  ســـموه  مشـــيدا  المحافظـــة، 
األشـــغال  وزارة  مـــع  الدائـــم  والتنســـيق 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
ووزارة الصحة لمتابعتهم هذا المشـــروع 
الصحـــي الرائد، الذي ســـيقدم الخدمات 

الطبية ذات الجودة العالية.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو 
المحافظ بالحضور، مشـــيًدا بالدور الذي 
يقـــوم بـــه أعضـــاء المجلـــس التنســـيقي 
في تعزيـــز مفاهيم الشـــراكة المجتمعية 
الخطـــط  لتنفيـــذ  الوطنـــي  واالنتمـــاء 
والبرامـــج التنموية والحضاريـــة، تنفيًذا 
البـــالد  لعاهـــل  الســـديدة  للتوجيهـــات 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبدعم من ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، لهدف 

متابعـــة احتياجـــات األهالي في مختلف 
المجاالت التنموية.

رئيـــس  المحافـــظ  ســـمو  اطلـــع  وقـــد 
المجلس التنســـيقي، علـــى عرض قدمته 
الوكيل المســـاعد للصحـــة العامة بوزارة 
الصحـــة مريـــم الهاجـــري، تضمـــن جهود 
وزارة الصحـــة في توعية المجتمع للحد 
من انتشـــار فيـــروس كورونا، عبر تنظيم 
البرامج والفعاليات بالتعاون والتنســـيق 
مـــع المحافظـــة الجنوبيـــة بهـــدف نشـــر 

الوعي الصحي والمجتمعي.
المحافظـــة،  أن  إلـــى  ســـموه،  وأشـــار 
ســـباقة في احتضان مختلـــف المبادرات 
والبرامـــج الصحيـــة الرائـــدة، إذ تعتـــزم 
إقامـــة برنامـــج صحـــي وتوعـــوي تزامًنا 
والـــذي  للصحـــة  العالمـــي  اليـــوم  مـــع 
يوافق الســـابع مـــن أبريل المقبـــل، مبيًنا 
الوعـــي  مفهـــوم  تعزيـــز  أهميـــة  ســـموه 
الصحـــي واحتياطات الســـالمة وتطبيق 
اإلجـــراءات االحترازية الالزمة بالتعاون 

والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
وتابـــع ســـمو المحافظ، عرًضـــا مرئًيا عن 
الخطة الشاملة لتنفيذ مشروعات إنشاء 
وتأهيل عدد 12 من الجوامع والمساجد 

لعـــدد مـــن مناطـــق  عبـــر خطـــة شـــاملة 
المحافظـــة منهـــا مدينـــة خليفـــة، وأكـــد 
ســـموه متابعـــة وحـــرص المحافظة على 
إنشـــاء دور العبادة بالتنســـيق مـــع إدارة 
األوقاف الســـنية بالشـــكل الذي يتناسب 

مع احتياجات األهالي.
كمـــا اطلـــع المجلس التنســـيقي برئاســـة 
ســـمو المحافظ، على خطط تطوير عدد 
من المرافق الخدمية ومشروعات البنى 
التحتية وســـير عمـــل أبرز المشـــروعات 
التنمويـــة والخدميـــة التي تهـــم األهالي 
والمقيميـــن في نطـــاق المحافظـــة، منها 
مشروع متنزه وعين الحنينية ومشروع 
تطويـــر عيـــن أم غويفـــة، باإلضافـــة الى 
الرفـــاع  بمنطقـــة  عامـــة  مكتبـــة  إنشـــاء 
إلبـــراز المكانة الثقافيـــة والتاريخية في 
المنطقة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف 

الجهات المختصة.
 مـــن جهتهـــم، أشـــاد أعضـــاء المجلـــس 
التنســـيقي، بالـــدور البـــارز الـــذي يوليـــه 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة 
والتنســـيق  التعـــاون  فـــي  خليفـــة،  آل 
مـــع مختلـــف الجهـــات من أجـــل تحقيق 

التنمية الشاملة في مختلف المجاالت.

إنشــاء وتأهيــل 12 جامعــا ومســجدا فــي “الجنوبيــة”

مشروع مركز مدينة خليفة الصحي في مراحله األخيرة
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تطوير متنزه الحنينية وأم غويفة 
وإنشاء مكتبة عامة بالرفاع
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  تـــرأس 
للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمـــن بن 
عبدالوهاب آل خليفة االجتماع الســـابع 
للمـــرور  العاميـــن  للمديريـــن  والثالثيـــن 
بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، الـــذي أقيم في الفتـــرة من 21 
- 23 مـــارس الجاري عبر تقنية االتصال 

المرئي.
وناقش االجتماع عدًدا من الموضوعات 

مـــن  المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، 
أبرزهـــا ســـبل تعزيز الســـالمة المرورية، 
وأهمية االستمرار في تبادل المعلومات 
والبيانـــات بيـــن الدول، واالطـــالع على 
تطبيقـــات  إليـــه  وصلـــت  مـــا  أحـــدث 
الـــذكاء االصطناعي فـــي تحليل بيانات 
الحوادث، إضافـــة آلخر الحلول التقنية 
واألنظمة الذكية في مجاالت الســـالمة 

المرورية.

صرح مدير إدارة شـــؤون التظلمات 
للتظلمـــات  العامـــة  باألمانـــة 
عـــدد  بـــأن  فـــارس،  عبدالرحمـــن 
التظلمـــات التـــي تلقتهـــا األمانة عن 
طريـــق تطبيق الواتس آب للهواتف 
الذكيـــة بلـــغ حتـــى اآلن 330 تظلما، 
تم تصنيف 62 منها شـــكاوى، و268 
طلبـــات مســـاعدة، موضحـــا أن هذا 
التصنيـــف يخضـــع لقواعـــد قانونية 
تحدد نوع التظلم وكيفية التصرف 
بشـــأنه، مضيفا أن العدد المشار إليه 
آنفـــا جاء في فتـــرة زمنية ال تتعدى 
سنة واحدة منذ اإلعالن عن تدشين 
الخدمـــة رســـميا فـــي أبريـــل 2020 
الماضـــي، وحتـــى مـــارس الجـــاري.

وأكـــد أن تلقـــى التظلمات مـــن الجمهور 
عبـــر رقـــم تطبيـــق )الواتـــس آب( أصبح 
مصـــدًرا لتلقـــي التظلمـــات لـــدى األمانة 
باإلضافـــة إلـــى الوســـائل األخـــرى وهي 
الحضور الشـــخصي والبريد اإللكتروني 

المديريـــات  فـــي  الشـــكاوى  وصناديـــق 
المراكـــز األمنيـــة، وُيعـــد “الواتـــس آب” 
المصـــدر الثاني من حيث الكم، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه ســـيتم إيـــراد جميـــع البيانـــات 

تفصيليا في التقرير السنوي المقبل. 
واعتبر أن لهذا العدد مدلوالت إيجابية، 
منها سعي األمانة الستحداث مزيد من 
وســـائل تلقي الشكاوى للجمهور لضمان 
ســـالمة وصحـــة أفـــراد الجمهـــور ضمن 
الجهـــود الوطنية االحترازيـــة للحد من 

انتشار فيروس “كورونا”.

تعزيز السالمة المرورية بدول المجلس

“التظلمات” تتلقى 268 طلب مساعدة و62 شكوى

“النقد الدولي”: البحرين تحركت بسرعة لمعالجة آثار “كورونا”
المالـــي التـــوازن  برنامـــج  أهـــداف  بتحقيـــق  ملتزمـــة  المملكـــة 

توقـــع صندوق النقد الدولي أن يســـجل 
النمـــو في مملكة البحرين  3,3 % و3,1 
 2021 % علـــى التوالـــي فـــي العاميـــن 

و2022.
المجلـــس  أن  للصنـــدوق  بيـــان  وذكـــر 
 17 فـــي  اختتـــم  للصنـــدوق  التنفيـــذي 
مارس 2021 مشـــاورات المـــادة الرابعة 
لعـــام 2021 مع البحريـــن. وقد تحركت 
المملكة بســـرعة لمعالجة اآلثار الصحية 
لجائحـــة  واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة 
كوفيـــد - 19، مـــن أجل حمايـــة األرواح 
االســـتجابات  وســـاعدت  واألرزاق. 
الســـريعة والمنســـقة جيًدا على مستوى 
انتشـــار  مـــن  الحـــد  فـــي  السياســـات 
الفيـــروس، وتوفيـــر إمكانـــات الحصول 
علـــى اللقاحـــات بســـرعة وعلـــى نطـــاق 
الدخـــل  واســـع، وكذلـــك توجيـــه دعـــم 

والسيولة للفئات األشد احتياًجا.
وأشـــار التقريـــر إلى أنه وكمـــا هو الحال 
فـــي البلـــدان األخرى، ال تـــزال الجائحة، 
التي طال أمدها واإلجراءات الضرورية 
الحتوائهـــا تؤثـــر على البحرين. فتشـــير 
 2020 فـــي  النمـــو  أن  إلـــى  التقديـــرات 

سيســـجل 5,4- %، مدفوًعـــا بانكمـــاش 
حاد في النمـــو غير النفطي قدره 7- % 
بســـبب التقلص الملمـــوس في قطاعات 
الخدمات التي تتســـم بكثافة المخالطة 

والغنية بالوظائف. 
وذكـــر التقريـــر أنـــه ومـــع هبوط أســـعار 
النفط وانكماش إجمالي الناتج المحلي 
االســـمي، ارتفـــع عجـــز الماليـــة العامـــة 
الكلـــي إلى 18,2 % مـــن إجمالي الناتج 
المحلـــي فـــي 2020 وبلـــغ الديـــن العـــام 
133 % مـــن إجمالـــي الناتـــج المحلـــي. 
واتســـع عجـــز الحســـاب الجـــاري حتـــى 
بلـــغ 9,6 % من إجمالـــي الناتج المحلي 
وتراجعت االحتياطيات الدولية لتصل 
إلى حوالي 1,4 شـــهر من الواردات غير 

النفطية المرتقبة. 
وأكـــد التقريـــر أن البنوك ظلـــت متمتعة 
بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، 
برغـــم احتمـــال ظهـــور مواطـــن ضعـــف 
وانخفـــاض  األصـــول  بجـــودة  تتعلـــق 

الربحية من جراء األزمة. 
لخبـــراء  األساســـي  الســـيناريو  ووفـــق 
العجـــز  اســـتمرار  ُيتوقـــع  الصنـــدوق، 
المـــدى  علـــى  البحريـــن  فـــي  المـــزدوج 
المتوســـط، مـــع ارتفاع الديـــن العام إلى 

155 % مـــن إجمالـــي الناتـــج المحلـــي 
بحلول عام 2026. 

تـــزال الســـلطات  أنـــه ال  وأكـــد التقريـــر 
ملتزمـــة بتحقيـــق األهـــداف الرئيســـية 
المحـــددة في “برنامج التـــوازن المالي”، 
بما فيها العمل بالتدريج على إعادة بناء 
الهوامش الوقائية من خالل السياسات 
العـــام،  الديـــن  فـــي  االرتفـــاع  وعكـــس 
مـــع الحفـــاظ علـــى اإلنفـــاق االجتماعي 

الضروري.
علـــى  التنفيذيـــون  المديـــرون  وأثنـــى 
اإلجـــراءات الســـريعة والمنســـقة جيـــدا 
التـــي اتخذتها الســـلطات على مســـتوى 
الصحيـــة  اآلثـــار  لمعالجـــة  السياســـات 
 .19  - كوفيـــد  لجائحـــة  واالقتصاديـــة 
االحتـــواء  إجـــراءات  لتأثيـــر  وإدراكا 
العالمية والمحلية وهبوط أسعار النفط، 
أشـــار المديـــرون إلـــى حـــدوث ارتفـــاع 
حـــاد فـــي معدالت عجـــز الماليـــة العامة 
والحساب الخارجي، ومستويات الدين 
المرتفعـــة، ومخاطر التطورات الســـلبية 

المحيطة باآلفاق. 
ودعـــوا إلـــى إجـــراء إصالحـــات عاجلة 
علـــى مســـتوى الماليـــة العامـــة لمعالجة 
الديـــن  وخفـــض  الكبيـــرة،  االختـــالالت 

اســـتدامة األوضـــاع  العـــام، واســـتعادة 
االقتصاديـــة الكليـــة، مع ضمـــان توجيه 

الدعم ألشد الفئات ضعفا.
المســـتمر  الســـلطات  بالتـــزام  ورحبـــوا 
بتنفيذ اإلصالحات الواردة في “برنامج 
الحاجـــة  وأكـــدوا  المالـــي”،  التـــوازن 
إلـــى اتخـــاذ مزيد مـــن إجـــراءات ضبط 
الميزانيـــة  دورة  بعـــد  فيمـــا  األوضـــاع 
الحالية لوضع الدين على مســـار تنازلي 
ثابت، والحد من اعتماد إيرادات المالية 
العامـــة علـــى أســـعار الهيدروكربونـــات. 
طموحـــة  خطـــة  وضـــع  إلـــى  ودعـــوا 
العامـــة  الماليـــة  أوضـــاع  لتصحيـــح 
وتنفيذها على المدى المتوسط، بحيث 
تركـــز علـــى حشـــد اإليـــرادات المحليـــة 
وترشـــيد النفقـــات، بينما توفـــر الحماية 

ألشد فئات السكان ضعفا. 
واتفـــق المديـــرون التنفيذيـــون على أن 
ربط سعر الصرف ال يزال يعود بالمنفعة 
تصحيـــح  أن  وأكـــدوا  البحريـــن.  علـــى 
أوضاع المالية العامة حسب التوصيات 
ينبغي أن يـــؤدي إلى الحد تدريجيا من 
إقراض المصرف المركزي للحكومة من 
أجل إعادة بنـــاء االحتياطيات الوقائية 

الخارجية ودعم نظام الربط.

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

المحرر االقتصادي

توفيقي يخصص ريع كتابه للفريق الطبي
يسرد خالصة نصف قرن من خبراته في “العمل التطوعي”

دشـــنت مكتبة الوقت، كتابا للمؤلف ضياء 
ومهـــارات  “أساســـيات  بعنـــوان  توفيقـــي 
العمـــل التطوعـــي” يـــوم الســـبت الماضي، 
وذلـــك فـــي احتفالية أقيمت عـــن بعد عبر 
منصـــة زوم يـــوم الســـبت الماضـــي، حيث 
قرر المؤلف تخصيص ريع الكتاب بالكامل 
البحريـــن،  لفريـــق  األول،  إصـــداره  فـــي 
وذلـــك تقديرا منـــه لعمـــل المتطوعين في 

الصفوف األمامية عبر المســـاهمة باقتناء 
جهـــاز طبي لفريـــق البحريـــن العامل بأحد 
الـــذي  الحـــوار  ودوار  الصحيـــة.  المراكـــز 
أداره هشـــام أبـــو الفتـــح، عـــن الفكـــرة من 
تأليف الكتاب ومحتوياته والتي تضمنت 
خالصة خبرة ومعارف المؤلف التي تفوق 
ال 50 عامـــا فـــي مختلف مجـــاالت العمل 
التطوعي.  وتبين للمؤلف أن المؤسســـات 
التطوعيـــة يتفـــاوت فيهـــا مســـتوى العمل 
مـــن واحـــدة إلـــى أخـــرى، وكذلـــك الحـــال 

بالنســـبة للمتطـــوع نفســـه، لكنه أشـــار في 
الوقـــت نفســـه إلى إمكان تطويـــر القطاع. 
يحتوي الكتاب على ســـتة فصول تتطرق 
إلـــى تعريـــف العمـــل التطوعـــي وفوائـــده 
وتاريخـــه وأهميته وأهدافـــه، لينتقل بعد 
ذلـــك للتطـــرق إلى مجاالت العمـــل بما في 
ذلـــك العمـــل التطوعـــي االفتراضـــي. كمـــا 
حقـــوق  عـــن  بإســـهاب  الكتـــاب  يتحـــدث 
المتطوع ومســـؤولياته وشرح بيئة العمل 
التطوعـــي من مهـــارات وثقافـــة العمل به. 

كما تم تخصيص فصل إلعطاء نماذج عن 
مؤسســـات العمل التطوعي فـــي البحرين 
والخـــارج، وكذلـــك الجوائـــز المتعلقـــة بـــه 
محليـــا وإقليميا وعالميـــا، وينتهي الكتاب 
بالفصـــل الســـادس الـــذي تطـــرق لتجربـــة 

المؤلف التطوعية.

عبدالرحمن فارس

ضياء توفيقي

محرر الشؤون المحلية
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