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 ÖMÉ°U  Iô°†M  ø`̀Y  Qó`̀°`̀U
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 »μ∏ªdG  ô```̀ eC’G  ≈``̀∏``̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG
 É k£HÉ°V (677) á«bôàH ,»eÉ°ùdG
 ∞∏àîe øe øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤H
 √òg  äAÉLh  ,ájôμ°ù©dG  ÖJôdG
 ôeC’ÉH  äQó°U  »àdG  äÉ«bôàdG
 ™e É`` kæ``eGõ``J »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 á«fÉãdG iôcòdÉH OÓÑdG ä’ÉØàMG
 ´ÉaO  Iƒb  ¢ù«°SCÉàd  ø«°ùªîdGh
 øe ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG »``̀a ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

.ΩÉY πc øe ôjGôÑa
 π`̀≤`̀f á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``dG √ò```̀¡```̀Hh
 áØ«∏N  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  ô«°ûªdG
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó``̀ª``̀MCG  ø``̀H
 ≈dEG  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG
 ,º¡à«bôJ  iôL  øjòdG  •ÉÑ°†dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  »fÉ¡J
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG ió`̀Ø`̀ª`̀ dG OÓ``̀Ñ``̀dG π`̀ gÉ`̀Y
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,≈∏YC’G
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ΩGhóH º¡d  Éª¡JÉ«æªJh ,AGQRƒdG
 ≥«≤ëàd  OGó``̀°``̀ù``̀dGh  ≥`̀ «`̀aƒ`̀à`̀dG
 QÉ`````̀gOR’Gh Ωó`̀≤`̀ à`̀ dG ø``̀e ó`̀ jõ`̀e
 âëJ  Iõjõ©dG  Éæàμ∏ªªd  áeóN
 Iô°†ëd  áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  π`̀X
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U

 .≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG
 øcôdG  ô«°ûªdG  Qó`̀°`̀UCG  Éªc
 áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG
 •ÉÑ°V øe (3474) á«bôàH √ôeCG
 ø««fóªdGh  OGô`````̀ aC’Gh  ∞`̀°`̀ü`̀dG
 ´É`̀aO  Iƒ≤H  Ö`̀Jô`̀dG  ∞∏àîe  ø`̀e

.áÑ°SÉæªdG √ò¡H øjôëÑdG
 Iƒ≤d  ΩÉ``©``dG  ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG  CÉ``æ``gh
 •ÉÑ°Vh •ÉÑ°†dG øjôëÑdG ´ÉaO
 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H OGô```````̀ aC’Gh ∞`̀ °`̀ü`̀ dG
 º¡à«bôJ  º¡d  É`̀ kcQÉ`̀Ñ`̀e  º¡©«aôJ
 á«bôàdG  √ò`̀g  ¿ƒμJ  ¿CG  É`̀ k«`̀YGOh
 øe ó`̀jõ`̀ª`̀dG ∫ò`̀Ñ`̀ d º`̀¡`̀d G kõ``̀aÉ``̀M
 AGOC’  πª©dG  ¿Gó«e  »a  AÉ£©dG

 ´É`̀aó`̀dG »`̀a »`̀æ`̀Wƒ`̀dG º`̀¡`̀Ñ`̀LGh
 øe  ójõe  ≥«≤ëJh  ,øWƒdG  øY
 ´É`̀aO Iƒ``̀≤``̀d QÉ``̀gOR’Gh Ωó`̀≤`̀à`̀dG
 Ωó≤àdG  º`̀¡`̀d  É k«æªàe  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 IOÉ``̀«``̀≤``̀dG π```̀X »```̀a ìÉ```é```æ```dGh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d Ió``̀jó``̀°``̀ù``̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  á`̀dÓ`̀é`̀dG

.≈∏YC’G óFÉ≤dG

¢ù«°SCÉà∏d 52`dG iôcòdG áÑ°SÉæªH 

øjôëÑdG ´É``aO Iƒ``b OGô``aCGh ∞``°üdG •ÉÑ``°Vh •ÉÑ``°†dG øe Oó``Y á``«bôJ
 ôμ``°T  á``«bôH  ≈``≤∏àj  ∂``∏ªdG
…ôFGõédG ¢``ù«FôdG øe á``«HGƒL
 ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ¿ƒÑJ ó«éªdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
 G kOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG ájôFGõédG ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ
 ôjRh ÖFÉf ídÉ°U ójÉb óªMCG ≥jôØdG IÉah »a ájõ©ªdG ¬àdÓL á«bôH ≈∏Y

.»Ñ©°ûdG »æWƒdG ¢û«édG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ »æWƒdG ´ÉaódG

 ôμ``°T á«bôH ≈≤∏àj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
…ô``FGõédG  ¢``ù«FôdG  ø``e  á``«HGƒL
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ¿ƒÑJ ó«éªdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ≈∏Y  G kOQ  ∂`̀dPh  ,á«Ñ©°ûdG  á«WGô≤ªjódG  ájôFGõédG  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ
 ôjRh ÖFÉf ídÉ°U ójÉb óªMCG  ≥jôØdG  IÉah »a ¬d  ájõ©ªdG  √ƒª°S á«bôH

.»Ñ©°ûdG »æWƒdG ¢û«édG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ ,»æWƒdG ´ÉaódG

.∂∏ªdG ádÓL |.áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG |

πHCG …Qƒ°ûdG πÑ≤à°ùj ∑QÉÑe øH óªëe
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  π`̀ HCG  õjõ©dGóÑY  QƒàcódG  á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  AGQRƒ``̀ dG

.iQƒ°ûdG
 ¢ù∏ée  ≈∏Y  áMhô£ªdG  ÉjÉ°†≤dG  º`̀gCG  ¢VGô©à°SG  iô`̀L  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh

.øWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°üe ¢üîJ »àdGh iQƒ°ûdG

 èeGôÑH  ó«``°ûj AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ Ö``FÉf
ø``«MGôédG á``«∏μd á«``°SGQódG Ö``£dG

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »∏«c  ∫ÉKÉc  Qƒ°ù«ahôÑdG  á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  AGQRƒdG

.áμ∏ªª∏d ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH GóædôjCG »a ø∏HóH ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG á«∏μ∏d
 »∏«c  Qƒ°ù«ahôÑdÉH  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ÖMQ  óbh
 á«∏μ∏d á©HÉàdG á«©eÉédG øjôëÑdG á«∏c »a á©°SƒàdG ™jQÉ°ûe ≈∏Y ¬©∏WCG …òdG
 Éªd √ôjó≤J øY áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ÜôYCG PEG ,ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG
 G kó«°ûe  ,á«Ñ£dG  Ωƒ∏©dGh  Ö£dG  ä’Éée  »a  á«°SGQO  èeGôH  øe  á«∏μdG  ¬eó≤J
 »a  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  »a  º¡JÉeÉ¡°SEGh  á«∏μdG  »éjôîd  õ«ªàªdG  iƒà°ùªdÉH

.É¡«dEG ¿ƒªàæj »àdG ∫hódG »ah áμ∏ªªdG
 ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°ùd ôμ°ûdG øY »∏«c Qƒ°ù«ahôÑdG ôÑY ¬ÑfÉL øe
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdÉH  ¬JOÉ©°S  øYh  ¬dÉÑ≤à°SG  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG
 á«∏μdG øμªj ÉªH ¿hÉ©àdG õjõ©Jh IOÉjR É¡«∏Y ø«ªFÉ≤dG ¢UôM GócDƒe ,á«∏μdGh

.áØ∏àîªdG É¡J’Éée »a á«Ñ£dG É¡JÉeóN π°†aCG ºjó≤Jh É¡∏ªY AGOCG øe
.á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ ΩƒàY ô«ª°S Qƒ°ù«ahôÑdG AÉ≤∏dG ô°†M

 ôμ``°T á«bôH ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ
…õ``«dÉªdG  √ô``«¶f  ø``e  ¬``«HGƒL

 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 Éjõ«dÉe AGQRh ¢ù«FQ óªëe øH ô«JÉ¡e ó«°ùdG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ,AGQRƒdG
 »æWƒdG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  ¬d  áÄæ¡ªdG  √ƒª°S  á«bôH  ≈∏Y  GOQ  ∂`̀dPh  ,á≤jó°üdG

 .√OÓÑd

 ≥``̀WÉ``̀ æ``̀ e ô```̀ «```̀ aƒ```̀ J å```̀ ë```̀ H
∫É```̀eô```̀dG Ö``ë``°``ù``d á``̀ jô``̀ ë``̀ H

 …òdG É¡YÉªàLG »a ,ájôëÑdG ∫ÉeôdG êGôîà°SG ™bGƒe ójóëJ áæéd âãëH
 áYGQõdG π«ch á°SÉFôH ,™jóÑdÉH ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG ádÉch ≈æÑªH ¬Jó≤Y
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀H  ájôëÑdG  IhôãdGh
 äGP á«eƒμëdG äÉ¡édG øY ø«∏ãªe Qƒ°†ëHh ,íàØdGƒHCG óªëe π«Ñf QƒàcódG
 ∫Éée »a á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J ájôëH ≥WÉæe ô«aƒJ πÑ°S ,ábÓ©dG

.∫ÉeôdG Öë°S
 äGQÉ«îdG á°SGQóH âeÉb áæé∏dG ¿EG{ :ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG π«ch ∫Ébh
 ≈∏Y  ójGõàªdG  Ö∏£dG  πX  »a  ájôëH  ≥WÉæe  ô«aƒJ  ¢üîj  Éª«a  áMhô£ªdG

  .øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG á«fGôª©dG á«ªæàdG äÉLÉ«àM’ á«Ñ∏J ∫ÉeôdG
 ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdG ¿Éª°V ≈∏Y á°üjôM áæé∏dG ¿CG íàØdGƒHCG ócCGh
 Öë°S äÉ«∏ª©H ájô£ØdGh ájôëÑdG áÄ«ÑdG ôKCÉJ ΩóY ¿Éª°Vh øjôëÑdG áμ∏ªe »a

  .ájôëÑdG ∫ÉeôdG
 ∫ÉeôdG Öë°ùd áMôà≤ªdG ™bGƒªdG øe GOóY â°SQGóJ áæé∏dG{ ¿CG  í°VhCGh
 øμªj  »`̀à`̀dG  ájôëÑdG  ≥WÉæªdG  ¢†©H  ¢`̀SQGó`̀J  ≈∏Y  IhÓ``̀Y  ,É¡æe  ájôëÑdG

.zÉ¡£«£îJ ó©H É¡æe IOÉØà°S’G

محمد بن مبارك يستقبل الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1199220الرابط اإللكتروني

األربعاء
5  فبراير 2020

بمشاركة 1000 خبير ومختص: مؤتمر »أيميدو« ينطلق غدا في المنامة مستعرضا أحدث العالجات 
أخبار الخليج

12
15293

ó«ª◊GóÑY óªMCG :Öàc
∞jRƒL :ôjƒ°üJ

 øH  ∑QÉÑe  óªëe  QƒàcódG  ócCG
 ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¬æjO
 ƒª°S  π°†ØJ  ¿CG  áÄ«Ñ∏d  ≈``∏``YC’G
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  »°üî°ûdG  πãªªdG
 áÄ«Ñ∏d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 QÉ©°T  ¥Ó```̀WEG  IOÉ```̀YE’  ¬«LƒàdÉH
 z∂«à°SÓÑdG  ø`̀e  ÉæàÄ«H  »ªëæd{
 ôÑà©j  »dGƒàdG  ≈∏Y  »fÉãdG  ΩÉ©∏d
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩÉªàgG  ≈∏Y  Ó«dO
 á«μ«à°SÓÑdG  äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG  ∞`̀∏`̀ª`̀H
 ≈`̀∏`̀Y á``«``Ñ``∏``°``ù``dG É```̀¡```̀JGô```̀«```̀KCÉ```̀Jh
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,á«Ä«ÑdG  •É°ShC’G
 ™e  πª©j  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ò«ØæJ  ≈∏Y  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  Oó`̀Y
 áÑcGƒe  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  á«æWƒdG
 ¿CÉ°ûH á«dhódGh á«ªeC’G äÉ¡LƒàdG
 ¬MÉààaG  iód ∂dP  AÉL ,∂«à°SÓÑdG
 »Ä«ÑdG  …ƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  ìÉæédG  ¢`̀ù`̀eCG
 ¿hÉ©àdÉH  ¢ù∏éªdG  ¬ª¶æj  …ò`̀dG
 ≈∏Y  áªYGódG  äÉ¡édG  øe  OóY  ™e
 ∞«°ùdG ™ªée »a ΩÉjCG á©HQCG ióe

 .»æWƒdG áÄ«ÑdG Ωƒj áÑ°SÉæªH
 …ƒYƒàdG  ìÉ`̀æ`̀é`̀dG  ¿EG  ∫É``̀bh
 º«gÉØªdG õjõ©J ≈dEG  ±ó¡H »Ä«ÑdG
 á«ªæàdG  á`̀aÉ`̀≤`̀K  ô`̀°`̀û`̀fh  ,á`̀«`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG
 ø«æWGƒªdG  ∑Gô°TEGh  ,áeGóà°ùªdG

 »`̀a á`̀μ`̀∏`̀ ª`̀ª`̀ dG »```̀a ø`̀ «`̀ª`̀ «`̀≤`̀ ª`̀ dGh
 çƒ∏àdG øe óëdG πLG øe ¿hÉ©àdG
 πμ°ûj  äÉ``̀H  …ò```̀dG  »`̀μ`̀«`̀à`̀°`̀SÓ`̀Ñ`̀dG
 á°ù∏°ùdG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀d  Gô`̀«`̀Ñ`̀c  É`̀jó`̀ë`̀J
 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á``̀Ä``̀«``̀Ñ``̀dGh á``̀«``̀FGò``̀¨``̀dG
 íÑ°UCG ≈àM á«FGƒ¡dG äÉKÉ©Ñf’Gh

 .ºdÉ©dG ∫hO áaÉc ¥QDƒj É°ùLÉg
 â¡àfG  øjôëÑdG  ¿CG  ±É°VCGh
 øe  ≈```dhC’G  á∏MôªdG  ≥«Ñ£J  ø`̀e
 ΩGóîà°SG  ¢†ØNh º«¶æJ ´hô°ûe
 ¿EG  å`̀«`̀M  ,á«μ«à°SÓÑdG  OGƒ``ª``dG
 Ωƒ`̀«`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ™fÉ°üe  ™«ªL
 ’h  ,π∏ëà∏d  á∏HÉb  É°SÉ«cCG  èàæJ
 á∏HÉ≤dG ¢SÉ«cCÓd ’EG OGô«à°SG óLƒj
 á∏MôªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,π∏ëà∏d
 ±ƒ`̀°`̀S ´hô``°``û``ª``dG ø``̀e á`̀«`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG
 ±ó¡à°ùJh  ø`̀«`̀eÉ`̀Y  ∫Ó``̀N  ¿ƒ`̀μ`̀J
 ¥ÉÑWCG øe IóFÉªdG äGhOCG ∫GóÑà°SG
 ,∂«à°SÓÑdG  øe  Égô«Zh  ≥YÓeh
 πjóÑdG  ô«aƒJ  ≈``̀dEG  ™∏£àf  å«M
 …CG  ¿hO  øeh ∂∏¡à°ùª∏d  Ö°SÉæªdG
 Éª∏ãe ,øWGƒªdG ≈∏Y á«aÉ°VEG áØ∏c
 ≈∏Y ,≈dhC’G á∏MôªdG ∫ÓN π°üM
 ¢SÉ«cC’G  áØ∏c  ¥QÉa  ¿CG  øe  ºZôdG
 ºd %20 h 15 ø«H Ée á«μ«à°SÓÑdG
 ™°Vh ∫ÓN øe ,øWGƒªdG É¡∏ªëàj
 á°SÉ«°S  ™e  ≥ØàJ  »àdG  ø«fGƒ≤dG

.ádhódG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿CG ≈dEG âØdh
 IójóédG á£îdG øY ø∏©«°S áÄ«Ñ∏d
 ∂«à°SÓÑdG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d
 »gh  ,É`̀gOGó`̀YEG  øe  AÉ¡àf’G  Qƒ`̀a

 øe ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀à`̀∏`̀d á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H á`̀£`̀N
 ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdÉH Gó«°ûe ,∂«à°SÓÑdG
 á«æ©ªdG  á`̀«`̀ª`̀eC’G  äÉª¶æªdG  ™`̀e

.áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëªdÉH
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG  í°VhCGh
 ìÉæédG  ∫Ó``N  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀j  áÄ«Ñ∏d
 âØd  ≈`̀ dEG  ∂dòc  »Ä«ÑdG  …ƒYƒàdG
 ºéëd  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  QÉ¶fCG
 á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG  á∏μ°ûe
 ≈`̀∏`̀Yh ô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y É```̀gQÉ```̀KBGh
 ≈∏Y º`̀¡`̀ã`̀Mh ,á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  ∫É``̀«``̀LC’G
 øe  ó`̀ë`̀dG  »`̀a  á∏YÉØdG  áªgÉ°ùªdG
 á«μ«à°SÓÑdG  OGƒ``ª``dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 á≤jó°üdG  πFGóÑdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒëàdGh
 ,ôjhóà∏d  á∏HÉ≤dG  OGƒ`̀ª`̀dGh  áÄ«Ñ∏d
 §```HGhQ õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```̀ dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VE’É`̀ H
 ∞∏àîeh  ¢ù∏éªdG  ø«H  ácGô°ûdG
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh  á`̀«`̀∏`̀gC’Gh

 á`̀jDhô`̀dG  ≥«≤ëJ  π`̀LCG  ø`̀e  »fóªdG
 ¢ù∏éªdG  ÉgÉæÑàj  »àdG  ±Gó`̀gC’Gh
 ¢``̀VQCG  ≈`̀∏`̀Y  É¡≤«≤ëàd  ≈`̀©`̀°`̀ù`̀jh

.™bGƒdG
 øH ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dG ó`````̀cCGh
 ≈`̀ ∏`̀ YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀Uô`̀M ¬`̀ æ`̀ jO
 OóY  ô`̀Ñ`̀cCG  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  áÄ«Ñ∏d
 õjõ©J  ±ó¡H  ìÉæé∏d  QGhõ``̀dG  øe
 áaÉ≤K  ô`̀°`̀û`̀fh  á«Ä«ÑdG  º`̀«`̀gÉ`̀Ø`̀ª`̀dG
 ∑Gô``̀°``̀TEGh á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 óëdG  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 äÉH …òdG »μ«à°SÓÑdG çƒ∏àdG øe
 áeÓ°S  ΩÉ``eCG  Gô«Ñc  ÉjóëJ  πμ°ûj
 ájôëÑdG áÄ«ÑdGh á«FGò¨dG á°ù∏°ùdG
 íÑ°UCG ≈àM á«FGƒ¡dG äÉKÉ©Ñf’Gh

.ºdÉ©dG ∫hO ¥QDƒj É°ùLÉg
 ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``cCG  √Qhó``̀H
 áØ«∏N  ∫BG  ó``̀ª``̀MCG  ø``̀H  ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y
 ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch

 õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,á«dhódG
 á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
 ≈∏Y  zäÉ°SGQO{  ábÉ£dGh  á«dhódGh
 »Ä«ÑdG  …ƒYƒàdG  ¢Vô©ªdG  á«ªgCG
 (∂«à°SÓÑdG  ø`̀e  ÉæàÄ«H  »ªëæd)
 ´ƒ°Vƒe ∫ƒM á«YƒàdG ™aôd IGOCÉc
 Éeh  á«μ«à°SÓÑdG  OGƒªdG  ∑Ó¡à°SG
 ±GógCG »a á«dhódG IóæLC’G ¬∏ª°ûJ
 ΩÉªàg’G ∫ƒM áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 õjõ©J  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀H
 ΩGóîà°SG  ™æeh  á«Ä«ÑdG  º«gÉØªdG
 Oó¡J  »`̀à`̀dG  á«μ«à°SÓÑdG  OGƒ`̀ª`̀ dG
 ájôÑdGh  ájôëÑdG  á«Ä«ÑdG  IÉ«ëdG

.á«©«Ñ£dG äGhôãdGh
 »Ä«ÑdG QƒëªdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 äÉ`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG äÉ```jƒ```dhCG »``a »``JCÉ``j
 áμ∏ªe  »a  áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH
 ¢ù∏éªdG ∫ÓN øe ∂dPh øjôëÑdG
 ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G

 ΩÉb å«M ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¬∏dGóÑY
 Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ¢ù∏éªdG
 á«©ªàéªdG  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  ∞«ãμàH
 ∫ƒ`̀M »``̀Yƒ``̀dG ™``aô``d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dGh
 áªgÉ°ùªdGh  ∫hDƒ°ùªdG  ∑Ó¡à°S’G
 á«Ä«ÑdG  äÉ«cƒ∏°ùdG  ¢VÉØîfG  »a
 è`̀eÉ`̀fô`̀H  ¿CG  É`̀ kë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,IQÉ`̀ °`̀†`̀ dG
 áWQÉN  πμ°ûj  »eƒμëdG  πª©dG
 ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  ™«ªéd  ≥jôW
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ò«Øæàd

 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  .O  ∫É``bh
 πªY  èeÉfôH  ¿EG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG
 äÉjÉZ  øe  %78  øª°†J  áeƒμëdG

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
 áî«°ûdG  â`̀dÉ`̀b  É¡ÑfÉL  ø``eh
 ø«eC’G áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y âæH ΩGôe
 á«ªæàd  á«æWƒdG  IQOÉÑª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG
 ¢Vô©ªdG  Gòg ¿CG  »YGQõdG  ´É£≤dG
 »`̀Yƒ`̀dG ô`̀°`̀û`̀f »``a ¬`̀à`̀«`̀ª`̀gCG »``JCÉ``J

 ®ÉØëdG  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  OGô``̀aCÓ``̀d
 ôKCG ¿É«Hh É¡àeGóà°SGh áÄ«ÑdG ≈∏Y
 á«dõæªdG  á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG
 ’h  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  É kÑ∏°S  ôKDƒJ  »àdG

.ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y π∏ëàJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  äó```̀cCGh
 ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀ dG ø``̀e ó``jó``©``dG â`̀Yô`̀ °`̀T
 áÄ«ÑdÉH ¢üàîJ »àdG äÉ©jô°ûàdGh
 ádhódG ¬LƒJ ø«Ñj Gògh áaÉ¶ædGh
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  áaÉ≤K  ô°ûf  »a
 ójó©dG ∑Éæg ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,áÄ«Ñ∏d
 ácôà°ûªdG  ¿Éé∏dGh  ™jQÉ°ûªdG  øe
 á«ªæàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  IQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG  ø`̀«`̀H
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh »YGQõdG ´É£≤dG

.áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØë∏d ±ó¡J áÄ«Ñ∏d
 â`̀dÉ`̀b ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG »```̀ah
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  áXƒfƒÑdG  áØ«£d
 IQGRƒ```H  »`̀æ`̀Ø`̀dGh  ΩÉ`̀©`̀ dG  º«∏©à∏d
 ¢Vô©ªdG  ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG

 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀d á``̀«``̀Yƒ``̀f á``∏``≤``f ô`̀ Ñ`̀ à`̀©`̀ j

 á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

 Üƒ`̀∏`̀°`̀SCÉ`̀H á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG

 áª«b  äÉeƒ∏©e  ∫Ó`̀N  ø`̀e  §«°ùH

 á«μ«à°SÓÑdG OGƒªdG ô«KCÉJ ióe øY

 øcôdG  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe ,áÄ«ÑdG  ≈∏Y

 í«àj áÑ∏£dGh ∫ÉØWCÓd ¢ü°üîªdG

 äÉ«dÉ©ØdG »a ácQÉ°ûªdG á°Uôa º¡d

 á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG Gƒ`̀aô`̀©`̀à`̀«`̀d á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

 É¡dÓN  ø`̀e  º¡æμªj  »àdG  á«Ä«ÑdG

.áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdG Oƒ¡L ºYO

 IQGRh  ¿CG  ≈````̀dEG  äQÉ````°````TCGh

 OGƒ`̀e  â©°Vh  º«∏©àdGh  á«HôàdG

 ôjhóJ  IOÉ``̀YEG  ≈∏Y  åëJ  á«°SGQO

 á«æa  äÉ``̀Mƒ``̀d  π`̀ª`̀©`̀d  äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG

 IOÉØà°S’G  øμªj  äÉeõ∏à°ùe  hCG

 ¢SQGóªdG  ™«ªL  äOhR  Éªc  ,É¡æe

 .ôjhóàdG IOÉYEG ≥jOÉæ°üH

:áÄ«Ñ∏d ≈∏YCÓd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

z∂«à°SÓÑdG{ ¢†ØN ´hô°ûe øe á«fÉãdG á∏MôªdG ≥«Ñ£J ™e øWGƒª∏d πFGóÑdG ô«aƒJ 
á``eƒμëdG π``ªY è``eÉfôH »``a á``LQóe áeGóà``°ùªdG á``«ªæàdG äÉ``jÉZ ø``e ٪78 :á``«dhódG ¿hDƒ``°û∏d á``«LQÉîdG π``«ch

»∏Y áªWÉa :âÑàc
 ¢`̀VGô`̀eC’G  Ö`̀W  ôªJDƒe  ≥∏£j
 á`̀æ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh …ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀ dGh á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG
 ¬àî°ùf  »``̀a  zhó``̀«``̀ª``̀jCG{  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 π`̀°`̀Uƒ`̀J É``̀e çó`````̀MCG Gó```̀Z á`̀ ã`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG
 á«ÑW  äGQÉ`̀μ`̀à`̀HG  ø`̀e  AÉª∏©dG  ¬`̀«`̀dEG
 …ôμ°ùdG  ¢Vôªd  á«FGhO  äÉLÓYh
 ,%15  É«∏ëe  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  …ò``̀dG
 ≈dG  á«Ñ£dG  äÉ©bƒàdG  ô«°ûJ  Éª«a
 ∫ƒ∏ëH  É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ™`̀°`̀Sƒ`̀J
 ¬H  ø«HÉ°üªdG  Oó`̀Y  ≠∏Ñ«d  Ω2040

.¿ƒ«∏e 600
 ¢ù«FQ  ¢ù«ªîdG  Gó`̀Z  ≈`̀Yô`̀jh
 ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀Y’G  ¢ù∏éªdG
 á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG …ô``̀μ``̀°``̀ù``̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L
 ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG Ö`̀«`̀ Ñ`̀W ≥``̀jô``̀Ø``̀dG
 ΩÉªJ  »`̀a  áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dG  ó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H
 ¥óæa  »a  ÉMÉÑ°U  Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG
 »ªdÉ©dG  ôªJDƒªdG  ∫ÉªYG  äÉeƒ∏HódG
 »æWÉÑdG  Ö`̀£`̀dG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀e{  å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 »a  zhó«ªjCG{  záæª°ùdGh  …ôμ°ùdGh
 Iô`̀jRh  Qƒ°†ëH  ,áãdÉãdG  ¬àî°ùf
 Oó``̀Yh í`̀ dÉ`̀ °`̀ü`̀ dG á`̀≤`̀ FÉ`̀ a á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ácGô°ûHh  ,ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  ø`̀e
 ø«YÉ£≤dG  ™e  á∏YÉa  á«é«JGôà°SG
 øe  º`̀Yó`̀Hh  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dGh  »eƒμëdG
 áÄ«¡dGh  ,áë°üdG  IQGRhh  zø«μªJ{
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG
 ¢ù«FQ  øe ¢UÉN ºYóHh ,á«ë°üdG
 á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  á«©ªL
 ,óªëe  ÜÉ`̀gƒ`̀dG  óÑY  …QÉ°ûà°S’G
 …ôμ°ùdG  á«©ªL  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀Hh
 …ôμ°ù∏d  ¿Éª°SO  ó¡©eh  á«æjôëÑdG
 ¬ª«≤j …ò``̀ dGh ,â`̀jƒ`̀μ`̀dG  á``̀dhO ø`̀e
 ¬ª¶æJh »°ü°üîàdG Qƒf ≈Ø°ûà°ùe
 ôªà°ùjh ,z¢SÓH ø°û«cƒjOG{ ácô°T

 »∏ëe  Qƒ°†M  §°Sh  ,ΩÉ``̀jCG  áKÓK
 ™°SGh  »`̀dhOh  »ª«∏bEGh  »é«∏Nh
 ¢üàîeh  ô«ÑN  1000```̀dG  RhÉéàj

.»ÑW ¢SQÉªeh
 á«ª∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∫É``bh
 AÉª°üdG  Oó¨dG  …QÉ°ûà°SG  ôªJDƒª∏d
 ôàaódG  ó©°SCG  QƒàcódG  …ôμ°ùdGh
 áãdÉãdG  ¬àî°ùf  »`̀a  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ¿G
 »ÑW  ôªJDƒªd  Iõ«ªàe  á≤HÉ°S  »ah
 äÉLÓY  ¢Vô©à°ù«°S  øjôëÑdÉH
 ôNBG  πª°ûJ  …ôμ°ùdG  ¢Vôªd  á«FÉ¡f
 »àdGh á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG äGóéà°ùªdG
 ∫hGó`̀à`̀dGh  ¢TÉ≤æ∏d  É¡MôW  ºà«°S
 øe ø«cQÉ°ûªdG ø«H É¡«∏Y ´ÓW’Gh
 èeÉfôH ¿CG ≈dG Gô«°ûe ,ø«°üàîªdG
 QhÉ`̀ë`̀ª`̀H »`̀æ`̀Zh π`̀ aÉ`̀M ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 äÉcQÉ°ûªdG ´ƒæJ ≈dG Gô¶f ,IOó©àe
 hG ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG π````̀NGO ø``̀e AGƒ``̀ °``̀ S
 ¬æe  π©éj  …ò``̀dG  ô``̀e’G  ,É`̀¡`̀LQÉ`̀N
 »a  äGôÑîdG  ∫OÉÑàd  á∏YÉa  á°üæe
 áæª°ùdGh …ôμ°ùdÉH ≥∏©àj ójóL πc
 äÉ«æ≤Jh  äÉLÓY  øe  ºdÉ©dG  ∫ƒM

.áãjóMh ájó«∏≤J

 á«ª∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ô`̀cPh
 QhÉëe áKÓãH ≥∏£æ«°S ôªJDƒªdG ¿CG
 ¢ùØf  »`̀ah  ôJGƒàe  πμ°ûH  ¢Vô©J
 çóMCG á°ûbÉæªd GôÑæe ¿ƒμàd âbƒdG
 ¢``̀VGô``̀eCG »``̀a çƒ``ë``Ñ``dGh Ωƒ`̀∏`̀©`̀ dG
 ¢``̀VGô``̀eC’Gh á`̀æ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 ôªJDƒªdG  ¿CG  ≈dG  Gô«°ûe  ,á«æWÉÑdG
 »a á°ü°üîàe πªY ¢TQh 9 º°†«°S
 Iô°VÉëe 74 ≈dG  áaÉ°VEG  ,ôªJDƒªdG
 ,ΩÉ`̀jCG  áKÓK  ióe  ≈∏Y  Ωó≤J  á«ª∏Y
 äÉLÓ©dG  çóMG  ìôW  ºà«°S  ∂dòc
 äGó©ªdGh äÉéàæªdGh äGQÉμàH’Gh
 ôªJDƒªdG ´ƒ°VƒªH á≤∏©àªdG á«Ñ£dG
 …ò`̀dG  »Ñ£dG  ¢Vô©ªdG  ∫Ó``N  ø`̀e
 á«∏ëe  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ¬`̀«`̀a  ∑QÉ`̀ °`̀ û`̀ J
 ôªJDƒª∏d zGô¡f{ ºYO GócDƒe ,á«dhOh
 º«∏©à∏d  á£≤f  øjô°ûYh  á°ùªîH

.ø«cQÉ°ûª∏d ôªà°ùªdG »Ñ£dG
 ºjôμJ  º`̀à`̀«`̀°`̀S  ¬```̀fCG  í```°```VhCGh
 ºgõ«ªàd á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªL
 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG »``̀a IOÉ``̀ jô``̀ dG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀H
 ´ƒædG øe …ôμ°ùdG ≈°Vôªd ºYódGh
 ,¥hô°T º«îe »a ∫ÉØW’G øe ∫hC’G

 á«Ø«∏îdG  IôÑªdG  ºjôμJ  ≈dG  áaÉ°VEG
 á°SÉFôH Iõ«ªªdG É¡JQGOEÉH á∏ãªàªdGh
 ƒª°S  ,AÉ```̀æ```̀e’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ
 ,áØ«∏N  ∫BG  ódÉN  âæH  øjR  áî«°ûdG
 …ôμ°ùdG  ≈°Vôe  ºYO  »a  É`̀gQhOh
 ,ø`̀«`̀dƒ`̀°`̀ù`̀fC’G äÉ`̀î`̀°`̀†`̀e ô`̀«`̀aƒ`̀Jh
 ájô«îdG  ºjôμJ  ºà«°S  ¬`̀ fCG  Gó`̀cDƒ`̀e
 ≈°Vôe  º`̀YO  »`̀a  É`̀gQhó`̀d  á«μ∏ªdG
 ,ø«dƒ°ùfC’G  äÉî°†ªH  …ôμ°ùdG
 »eÉ°ùdG  ´hô°ûªdG  êÉàf  »g »àdGh
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓéd
 ï«°ûdG ƒª°S øe äÉ«°UƒàHh áØ«∏N
 πª©Hh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf
 á«μ∏ªdG  ájô«îdG  IQGOEG  øe  ôªà°ùe
 ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ΩÉ`̀©`̀dG  É¡æ«eCGh
 »a  πYÉØdG  ájô«îdG  QhOh  ,ó«°ùdG

.ÖfÉédG Gòg
 ô`̀à`̀aó`̀dG …QÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀S’G ø``̀ q«``̀Hh
 ∫Éée  »`̀a  Iõ«ªàªdG  çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿G
 ¬«LƒJ ≈dG π©ØdÉH …ODƒà°S …ôμ°ùdG
 í«ë°üdG  πμ°ûdÉH  ≈°Vôª∏d  êÓ©dG
 ¬fG  ÉæaôY  GPEG  á°UÉNh  ,õ«ªàªdGh
 iƒà°ùe  π`̀°`̀ü`̀j  ¿G  ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG  ø``e

 ÜQÉ≤j  Ée  ≈`̀dEG  …ôμ°ùdÉH  áHÉ°UE’G
 ΩÉ``̀Y  »```̀a  ÜÉ``̀°``̀ü``̀e  ¿ƒ``̀«``̀∏``̀e  600
 Oó©dG  Gòg  OƒLh  ¿CG  Éæ«Ñe  ,2040
 …ôμ°ùdÉH  ø«HÉ°üªdG  ø`̀e  ô«ÑμdG
 ,%15 ≈```̀ dG  π`̀ °`̀ü`̀j  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  »``̀a
 »Yóà°ùj  É``e  ƒ``̀gh  ,¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  ø``e
 Gòg  Iƒ``̀YOh  ,ôªJDƒªdG  Gò`̀g  á`̀eÉ`̀bEG
 AÉª∏©dG  øe  ¢ü°üîàªdG  Qƒ°†ëdG
 ºdÉ©dG  ∫hO  ≈à°T  ø`̀e  ø«ãMÉÑdGh
 ,ô«£îdG  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  Gò``̀g  á°ûbÉæªd
 »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ó`̀©`̀j …ò`````̀dGh
 π°ûah  ø«jGô°ûdGh  Ö∏≤dG  ¢VGôeC’
 øeh ,óH ’h ¿Éc ,≈ª©dGh ø«à«∏μdG
 πÑb ø`̀e Ohó`̀ë`̀eÓ`̀dG º`̀Yó`̀dG ∫Ó``̀N

.ácQÉ°ûªdG äÉ°ù°SDƒªdG
 ô``ª``JDƒ``ª``dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ Üô```````̀YCGh
 ,á«ª∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQh ,∑QÉ°ûªdG
 º``YGó``∏``d √ô```̀jó```̀≤```̀Jh √ô``̀μ``̀°``̀T ø```̀Y
 ,zø`̀«`̀μ`̀ª`̀J{ ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀∏`̀ d »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ø«μªàd  …OÉ```̀jô```̀dG  Qhó````̀ dG  É`̀æ`̀ª`̀ã`̀e
 º«gGôHG  QƒàcódG  IQGOEGh  á°SÉFôH
 øe  ø«μªJ  ø∏©à°S  å«M  ,»MÉæL
 ¥Ó`̀WEG  Iô`̀e  ∫hC’h  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N
 á«ª∏©dG  çƒëÑ∏d  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  º`̀Yó`̀dG
 »dÉe  º`̀Yó`̀H  á«Ñ£dG  äÉ°ù°SDƒª∏d
 »àdG  á«Ñ£dG  äÉ°ù°SDƒª∏d  ¢`̀UÉ`̀N
 á«ÑW Iõ¡LCG  ≈dG  á°SÉe áLÉëH »g
 …ôμ°ùdÉH  á°UÉîdG  çƒëÑdG  ΩÉªJE’
 Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh äGƒ``̀æ``̀ °``̀S çÓ````̀K Ió````̀e
 øe  Rõ©«°S  Gò`̀gh  ,ø«μªJ  ø«fGƒb
 ∫Éée  »a  á«ªdÉ©dG  øjôëÑdG  áfÉμe
 á°ü°üîàªdG  äÉ°SGQódGh  çƒëÑdG
 »a  É¡∏©é«°Sh  …ôμ°ùdG  ¢VôªH
 Gòg  »`̀a  áeó≤àªdG  ∫hó``̀ dG  ±É°üe
 á«ª∏©dG  çƒëÑdG  ¿ƒμàd  ÖfÉédG
 áédÉ©e »a ∫ƒ∏ëdG ±É°ûàc’ áHGƒH

.ô«£îdG ¢VôªdG Gòg

¢üàîeh ô«ÑN 1000 ácQÉ°ûªH

…ôμ°ù∏d äÉLÓ©dG çóMCG É°Vô©à°ùe áeÉæªdG »a GóZ ≥∏£æj zhó«ªjCG{ ôªJDƒe
 É«ªdÉY  …ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dG  ≈`̀ ∏`̀ Y  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d  êÓ```̀Y  çó````̀ MCG  z¿hô`̀ «`̀ à`̀ °`̀ Sƒ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dG{  ¿ƒ``̀eô``̀g

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |.óªëe ÜÉgƒdGóÑY .O |.ôàaódG ó©°SCG .O |

 óªëe  ø```H  ΩÉ``°``û``g  π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀SG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S QOƒ``̀é``̀dG
 ô°üe  á``jQƒ``¡``ª``L  ió````d  ø`̀«`̀©`̀ª`̀ dG
 á©eÉL iód ºFGódG ÜhóæªdG á«Hô©dG
 π«∏N  ô«Ø°ùdG  ¢ùeCG  á«Hô©dG  ∫hódG
 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀«``̀eC’G …OGhò````̀ dG º`̀ «`̀gGô`̀HEG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  ´É`̀£`̀b  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  óYÉ°ùªdG
 á©eÉéH  »eƒ≤dG  ø``̀eC’Gh  á«Hô©dG

.á«Hô©dG ∫hódG
 ô«Ø°ùdG  ó```̀cCG  AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  ∫Ó```̀Nh  
 á©eÉL  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  QhódG  á«ªgCG
 ájÉªMh º``̀YO  »`̀a  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀dG
 äÓNóàdG ó°V »Hô©dG »eƒ≤dG øeC’G
 ¿hDƒ°ûdG  »`̀a  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G
 ¿CG É kØ«°†e ,á«Hô©dG ∫hó∏d á«∏NGódG
 äÉ¡«LƒàdG  π°†ØH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ¢UôëJ  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »Hô©dG  πª©dG  ô°UGhCG  õjõ©J  ≈∏Y
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG π```c º```Yó```Jh ∑ô`̀à`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG

.ÜÉgQE’G á¡LGƒe »a ádhòÑªdG
 π«∏N ô«Ø°ùdG ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
 ¬«NCG  AÉ≤∏H  √RGõ`̀à`̀YG  øY  …OGhò``̀ dG
 ,QOƒédG  óªëe  øH  ΩÉ°ûg  ô«Ø°ùdG
 πYÉØdG øjôëÑdG áμ∏ªe QhóH G kó«°ûe

 »Hô©dG  πª©dG  Iô«°ùe  õjõ©J  »`̀a
.∑ôà°ûªdG

 ¿hÉ©àdG πÑ°S AÉ≤∏dG ∫hÉæJ Éªc 
 ¿hDƒ°ûdG ´É£bh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
 ,á©eÉédÉH  »eƒ≤dG  øeC’Gh  á«Hô©dG
 á«°SÉ«°ùdG  äGQƒ£àdG  ºgCG  á°ûbÉæeh

.á«Hô©dG ∫hódG »a á«æeC’Gh
 áμ∏ªe  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG  É`̀ª`̀c
 ájQƒ¡ªL  ió`̀d  ø«©ªdG  øjôëÑdG
 º`̀FGó`̀dG  Ühó`̀æ`̀ª`̀dG  á«Hô©dG  ô°üe
 ¢ùeCG  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉL  iód
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  »∏HÉÑdG  º«¶©dGóÑY

.»Hô©dG ¿ÉªdôÑ∏d óYÉ°ùªdG
 ô«Ø°ùdG  ó``̀cCG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh  
 ¬H Ωƒ``̀≤``̀j …ò````̀ dG Qhó`````̀dG á``̀«``̀ª``̀gCG
 ÉjÉ°†b  √É`̀é`̀J  »`̀Hô`̀©`̀dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG

 ∞bGƒªdÉH  É kgƒæe  ,á«Hô©dG  á`̀eC’G
 √ÉéJ  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑ∏d  áaô°ûªdG
 ¢ùμ©J  »`̀à`̀ dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 iód áμ∏ªªdG É¡μ∏àªJ »àdG áfÉμªdG
 É kæªãe  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG
 á`̀fÉ`̀eC’G  ¬`̀H  ™∏£°†J  …ò``̀dG  Qhó``̀dG
 ºYód  »`̀Hô`̀©`̀dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG

.á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe  
 á«ªgCG  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑ∏d  óYÉ°ùªdG
 ádOÉÑàªdG  á«FÉæãdG  äGAÉ≤∏dG  ó≤Y
 ¢ùªJ  »`̀à`̀ dG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  á°ûbÉæªd
 ,É¡JÉ©∏£Jh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e Qhó```̀H G kó`̀«`̀°`̀û`̀e
 QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’G ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀à`̀ d º````YGó````dG

 .á≤£æªdG »a ΩÓ°ùdGh

 IQhO è`̀jô`̀î`̀J π`̀ Ø`̀M ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ´É````̀aO Iƒ``̀≤``̀H  iô```̀L
 »æjôëÑdG »μ∏ªdG ƒédG ìÓ°S »a ø«jôμ°ù©dG øjóéà°ùªdG
 Iƒb  á£N  øª°V  ,Ω2020  ôjGôÑa  4  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 ÖjQóàdÉH  IOhõ`̀e  á«æWh  QOGƒ`̀c  OGó`̀YEG  »a  øjôëÑdG  ´É`̀aO
 á©HÉàdG  äGóMƒdGh  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  »a  ΩRÓ`̀dG  π«gCÉàdGh

 QÉ«W  øcôdG  AGƒ`̀∏`̀dG  Qƒ°†ëH  ∂`̀ dPh  ,øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d
 »μ∏ªdG ƒédG ìÓ°S óFÉb áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH óªM ï«°ûdG

.»æjôëÑdG
 ,º«μëdG  ôcòdG  øe  Iô£Y  äÉ`̀jBG  IhÓàH  πØëdG  π¡à°SG
 äÉ≤«Ñ£J ¿ƒéjôîdG Ωób Égó©H IQhódG øY GRÉéjEG Ωób Éªc

 â°ùμY  »àdGh  º¡ÑjQóJ  Iôàa  ∫ÓN  ¬∏«°üëJ  ºJ  Éªd  á«∏ªY
.É¡H ¿ƒ©àªàj »àdG á«dÉ©dG á«dÉà≤dG ìhôdG ióe

 »μ∏ªdG  ƒ`̀é`̀dG  ìÓ`̀°`̀S  ó`̀FÉ`̀b  π°†ØJ  πØëdG  ΩÉ`̀à`̀N  »`̀ah
 ≈∏Y  ájôjó≤àdG  äGOÉ¡°ûdGh  õFGƒédG  ™jRƒàH  »æjôëÑdG

.IQhódG »a ø«bƒØàªdG

»μ∏ªdG ƒ``édG ìÓ``°ùH ø``«jôμ°ùY ø``jóéà°ùe IQhO è``jôîàH ∫É``ØàM’G

 QhO  á``̀«``̀ª``̀gCG  ó``̀ cDƒ``̀ j  ô`̀ °`̀ ü`̀ e  »``̀ a  É`̀ fô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ S
»Hô©dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀L

 ájQƒ¡ªéH  2036  á```̀ jDhQ  Ö`̀à`̀μ`̀e  ø`̀e  ó``̀ah  ΩÉ``̀b
 ´ÓWÓd  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒjód  IQÉjõH  ÉfGƒ°ùJƒH
 AGOC’G ´hô°ûe ≥«Ñ£J »a øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ ≈∏Y
 ™e  á`̀eAGƒ`̀ª`̀dG  ≥«≤ëJ  á«Ø«ch  (π`̀eÉ`̀μ`̀J)  »°ù°SDƒªdG
 áeƒμëdG  èeÉfôHh 2030 ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  ájDhQ

.á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G äGQOÉÑªdGh
 AGOC’G  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  º¡FÉ≤d  ∫Ó`̀N  ó`̀aƒ`̀dG  ™`̀∏`̀WGh
 ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  »°Vƒ©dG  ø°ùM  óªëe  ó«°ùdG  »°ù°SDƒªdG
 »°ù°SDƒªdG AGOC’G á©HÉàeh ¢SÉ«b »a Ωóîà°ùªdG »dB’G
 ádhDƒ°ùªdG äÉ¡édG ≈dEG  ôjQÉ≤àdG ™aQh á©HÉàªdG á«dBGh
 ø«eóîà°ùªdG  ™«ªL  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  ¬`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  á«Ø«ch

.á«Ø«XƒdG º¡JÉ«ª°ùeh º¡JÉ«MÓ°U ±ÓàNÉH
 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh §`̀«`̀£`̀î`̀J º`̀°`̀ù`̀b ¢`̀ù`̀«`̀FQ ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 óªMCG  ¿Éª∏°S  ó«°ùdG  á«°ù°SDƒªdG  äÉ«é«JGôà°S’G
 øe  πμd  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ≥«Ñ£àdG  á£N  óaƒ∏d  …ô°ShódG
 ™«ªL  ≈∏Y  »dB’G  ΩÉ¶ædGh  »°ù°SDƒªdG  AGOC’G  ´hô°ûe

 ,á«fóªdG  á`̀eó`̀î`̀dG  á∏¶e  â`̀ë`̀J  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 á«Ø«ch  äÉjóëàdG  Rô`̀HCG  »a  óaƒdG  ácQÉ°ûe  âªJ  Éªc
 ≥«Ñ£J AÉæKCG É¡à¡LGƒe âªJ »àdG äÉHƒ©°üdG áédÉ©e

.»dB’G ΩÉ¶ædG çGóëà°SGh ´hô°ûªdG
 »`̀fÉ`̀cƒ`̀H É`̀ KÉ`̀ °`̀Tƒ`̀c Ió`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ó``̀aƒ``̀dG º`̀ °`̀V ó```̀bh
 »°ù«àfƒc Ió«°ùdGh ,∫É°üJ’G IQGOEG ôjóe ÓJƒbÉjOƒe
 ó«°ùdGh  ,º««≤àdGh  á©HÉàªdG  IQGOEG  ôjóe  »KGƒbƒe
 ,É«≤jôaEG  á≤£æªd  »ª«∏bE’G  ôjóªdG  GƒÑeÉc  ódÉfhócÉe
 »à≤£æªd  »ª«∏bE’G  ôjóªdG  ∫ÉcÉfÉH  øHƒL  ó«°ùdGh
 ácô°ûdG  ôàjQƒHQƒc  ácô°ûd  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  è«∏îdG
 øY ó``̀aƒ``̀dG Üô`````̀YCGh ,»`````̀dB’G ΩÉ`̀¶`̀æ`̀∏`̀d á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G
 á«é«JGôà°SG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¬≤«≤ëJ  ºJ  ÉªH  º¡HÉéYEG
 äGQOÉÑªdG  ∞∏àîe  ™e  É¡àeAGƒeh  á«fóªdG  áeóîdG
 Éªc  ,áμ∏ªª∏d  2030  øjôëÑdG  á`̀jDhQh  á«é«JGôà°S’G
 ≈∏Y ¬JQóbh Ωóîà°ùªdG »dB’G ΩÉ¶ædÉH º¡HÉéYEG GhóHCG

.É¡à©HÉàeh á«é«JGôà°S’G IQGOEG

á`̀Hô`̀é`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y ™`̀ ∏`̀ £`̀ j É`̀ fGƒ`̀ °`̀ ù`̀ Jƒ`̀ H ø``̀ e ó```̀ ah
zπ`̀ eÉ`̀ μ`̀ J{ ´hô``°``û``e ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J »``̀a ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG
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 äGƒæ°S 6 øe Üô≤j Ée É¡d ¬JOQÉ£e ó©H
 ´É≤jE’G  Iô«¡°T  á«æjôëH  áfÉæa  âYÉ£à°SG
 ΩÉY  òæe  É¡≤MÓjh  ÉgOQÉ£j  πX  »é«∏îH
 ∫hO Ö∏ZCG »a √ó°V äÉZÓÑH âeó≤Jh 2014
 ∫ÓN  √ó∏H  »a  É¡«∏Y  ±ô©J  ¿CG  ó©H  è«∏îdG
 É¡≤MÓj πXh ,á«æØdG ¢Vhô©dG óMCG É¡ªjó≤J
 ¬JÉ≤«∏©àH  ÖÑ°ùJh  ∫É≤ædG  ∞JÉ¡dG  πFÉ°SôH
 »a  π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  ôÑY  É¡JÉHÉ°ùM  ≈∏Y
 »a  CGó`̀H  ºK  πcÉ°ûªdG  øe  ô«ãc  »a  É¡Yƒbh
 π°Uh  ¿CG  ≈`̀dEG  É¡Jô°SCG  OGô`̀ aCG  ™e  π°UGƒàdG
 å«M  É¡∏ªY  ô`̀≤`̀e  ΩÉ```̀eCG  É¡à≤MÓªd  ô```̀eC’G
 ºJh IQÉªdÉH âKÉ¨à°SÉa ,Égô¶àæj ¬H âÄLƒa
 »°†≤àd  á«æ©ªdG  äÉ¡é∏d  ¬ª«∏°ùJh  ¬£Ñ°V
 á°ùeÉîdG  iô`̀¨`̀°`̀ü`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  áªμëªdG
 É«FÉ¡f  √OÉ©HEGh  PÉØædG  ™e  ô¡°TCG  3  ¬°ùÑëH

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY
 »≤∏J  ≈``̀ dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh

 ìÉÑ°U  á∏ãªªdG  øe  ÉZÓH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 É¡LhôN  AÉ`̀æ`̀KCG  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  ó«Øj  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ωƒ``j
 Ωƒ`̀≤`̀j  ¢üî°ûH  â`̀Ä`̀Lƒ`̀a  É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y  ô`̀≤`̀e  ø``̀e
 âÑ∏£a  É¡ª°SÉH  É¡JGOÉæªH  ΩÉ`̀bh  É¡à≤MÓªH
 Ωƒ≤J ’ »c ¬¡Lh á«£¨àH ΩÉ≤a ∞bƒàdG ¬æe
 É¡fCG  ’EG  Üô`̀¡`̀dG  ∫hÉ``M  Égó©Hh  √ôjƒ°üàH
 âfÉch  ¬H  ∑É°ùeE’G  ºJh  IQÉªdÉH  äóéæà°SG
 ¿CÉH  äOÉ`̀aCG  å«M  ..¬«∏Y  É¡aô©àH  ICÉLÉØªdG
 É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ∫hÉëj  •ƒÑ°†ªdG  ¢üî°ûdG
 É«æa  É°VôY  âeób  ÉeóæY  2014  ΩÉ`̀Y  òæe
 ºbQ  ≈`̀ dEG  π°UƒJ  å«M  »é«∏îdG  √ó∏H  »`̀a
 ≈dEG  á«°üf  πFÉ°SQ  ∫É°SQEG  »a  CGó`̀Hh  É¡ØJÉg
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  ôÑY  É¡d  ¢Vô©Jh  É¡ØJÉg
 5  »a  √ó°V  äÉZÓÑH  âeó≤Jh  ,»YÉªàL’G
 äô«Z  É¡fCG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  ,á«é«∏N  ∫hO
 πc  »a  ¬fEÉa  äGôe  10  øe  ôãcCG  É¡ØJÉg  ºbQ
 AÉ°ûfEÉH  Ωƒ≤j  Éªc  É¡ªbQ  ≈`̀dEG  π°Uƒàj  Iô`̀e

 ±ó¡H π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y á«ªgh äÉHÉ°ùM
.É¡JQƒ°U ¬jƒ°ûJh É¡à≤jÉ°†e

 IódGh ¿CG º¡àªdG º∏Y Ωƒ«H á©bGƒdG πÑbh
 ΩÉ≤a  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  óMCÉH  É¡à≤«≤°Th  áfÉæØdG
 ájóg  Éª¡d  Ωó`̀bh  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  ÜÉgòdÉH
 ∫É°SQEÉH  ΩÉ`̀b  ºK  á©bGƒdÉH  Éª¡ª∏Y  ¿hO  øe
 ,¬«∏Y qOôJ º∏a á©bGƒdÉH ÉgôÑîj É¡«dEG ádÉ°SQ
 ô≤e ΩÉeCG ÉgÉjEG Gô¶àæe á©bGƒdG Ωƒj ô°†ëa
 É¡JGOÉæªH  Ωƒ≤j  ¬H  âÄLƒah  ÉMÉÑ°U  É¡∏ªY
 øe  øμªJ  …ò``dG  IQÉ`̀ª`̀dG  ó`̀MCÉ`̀H  äóéæà°SÉa

.Üô¡dG ¬àdhÉëe πÑb º¡àªdÉH ∑É°ùeE’G
 Ió`̀ dGh  ó`̀LGƒ`̀à`̀H  º∏Y  ¬``̀fEG  º¡àªdG  ∫É``̀bh
 É¡«∏Y ΩÓ°ù∏d ¬Lƒàa ≈Ø°ûà°ùªdG »a áfÉæØdG
 AÉæKCG  á©bGƒdG  Ωƒjh  ÉgódGƒd  ájóg  ºjó≤Jh
 áfÉæØdG ógÉ°T ¢VGôZC’G ¢†©H AGô°ûd ¬LhôN
 ∑É°ùeE’G  ºJh âNô°üa É¡«∏Y ΩÓ°ùdÉH  ΩÉbh
 º¡àªdG ¿CG âØ°ûc á«æeC’G äÉjôëàdG ¿CG ’EG ,¬H

 É¡H  ø«eô¨ªdGh  áfÉæØdÉH  ø«Ñé©ªdG  óMCG  ƒg
 πFÉ°Sh  »a  É¡JÉHÉ°ùM  ≈∏Y  ÉªFGO  É¡©HÉàjh
 ≈dEG  ¬©aO  …òdG  ôeC’G  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 º¡bQ ≈dEG π°Uƒàa ,™£à°ùj ºdh É¡æe Üô≤àdG
 …CG  √ô©J  ºd  É¡fCG  ’EG  É¡©e  π°UGƒJh  É¡ØJÉg

.É¡FÉ≤∏d áμ∏ªªdG ≈dEG Qƒ°†ëdÉH ΩÉ≤a ΩÉªàgG
 »a  ¬``fCG  º¡àªdG  ≈``dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 á¶aÉëe  ø``̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2019  ΩÉ`̀Y  ¿ƒ°†Z
 êÉ```̀YREG  »``a  Gó`̀ª`̀Y  ÖÑ°ùJ  ’hCG  :¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG
 Iõ¡LCG  ∫Éª©à°SG  AÉ°SCG  ¿CÉ`̀H  É¡«∏Y  »æéªdG
 RÉM  Éªc  ,á«μ∏°SÓdGh  á«μ∏°ùdG  äÓ°UGƒªdG
 ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  á∏«°Sh  »a  á«MÉHEG  OGƒe
 ¢Tóîj ¬Lh ≈∏Y É¡«∏Y »æéª∏d ¢Vô©J Éªc
 áªμëªdG  â°†b  ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh  ,ÉgAÉ«M
 •ÉÑJQÓd  PÉØædG  ™e  ô¡°TCG  3  º¡àªdG  ¢ùÑëH
 øY  É«FÉ¡f  √OÉ`̀©`̀HEGh  ,GQÉ`̀æ`̀jO  50  ¬ªjô¨Jh

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y áμ∏ªªdG

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com
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..OÓÑdG øY √OÉ©HEGh ¬°ùÑëH â°†b áªμëªdG

 äGƒæ``°S 6 Ióe á«æjôëH áfÉæa ≥``MÓj z¢Shƒ¡e{ »``é«∏N

Ö`̀jô`̀¡`̀à`̀H  º`̀ ¡`̀ à`̀ ª`̀ d  äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S  5  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG
¬``````dÉ``````©f »````a Qó``````îe ¢``Uô``````b ±’BG 3

 á«FÉæédG áªμëªdG âªμM
 5  øé°ùdÉH  á©HGôdG  iôÑμdG
 »é«∏N  º¡àe  ≈∏Y  äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 É°Uôb  2960  Öjô¡J  ∫hÉ``̀M
 ¬ehób AÉæKCG  ¬dÉ©f »a GQóîe
 »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  ôÑY
 ¬àeôZ  Éªc  ,¿OQC’G  øe  kÉeOÉb
 ¬«dEG  óæ°SCG  ÉªY  QÉæjO  ±’BG  3
 √OÉ©HEGh  •ÉÑJQG  øe  º¡J  øe
 ò«ØæJ  ó©H  OÓ`̀Ñ`̀dG  ø`̀Y  kÉ«FÉ¡f

.áHƒ≤©dG
 á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 ∑QÉªédG  §HÉ°V  √ÉÑà°TG  ≈dEG
 º¡àªdG  »`̀a  øjôëÑdG  QÉ£ªH

 ¿OQC’G  ø`̀e  kÉ`̀eOÉ`̀b  ¿É`̀c  …ò``̀dG
 kÉ°û«àØJ  ¬°û«àØàH  ΩÉ`̀ b  å«M
 É°Uôb 2960 ≈∏Y ôãYh kÉ≤«bO
 »`̀JOô`̀a »``̀a ICÉ`̀ Ñ`̀î`̀e GQó``̀î``̀e
 AGƒàMG  kÉ«∏ª©e  âÑKh  ¬dÉ©f
 ô`̀KDƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y ¢```̀UGô```̀b’G ∂`̀∏`̀ J
 AGô`̀LEÉ`̀Hh  ,zø«eÉà«aÉà«ªdG{
 ógÉ°ûdG  πÑb  ø`̀e  äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG
 ¿CG  ¬`̀JÉ`̀jô`̀ë`̀J äó```̀cCG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ó°ü≤H  ¢UGôbC’G  Ö∏L  º¡àªdG
 QGQOEG  ¢üëØH  âÑKh  QÉéJ’G
 Qóîe  ≈∏Y  √DhGƒ`̀à`̀MG  º¡àªdG
 º¡àªdG ±ôàYG Éª«a ¢û«°ûëdG
 »WÉ©àH  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ »a

.OGƒªdG ∂∏J
 á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀ dG äó`````̀æ`````̀°`````̀SCGh
 »``a ¬`````````̀fCG º```̀¡```̀à```̀ª```̀dG ≈`````````̀dEG
 Ö∏L  :’hCG  ,2019/10/24
 »∏≤©dG ôKDƒªdG QÉéJ’G ó°ü≤H
 ìô°üªdG  ∫Gƒ````̀MC’G  ô`̀«`̀Z  »`̀a
 ƒ`̀ë`̀æ`̀ dG ≈``̀∏``̀Y É``̀ fƒ``̀ fÉ``̀ b É``̀¡``̀H
 :kÉ«fÉK  ,äÉ≤«≤ëàdÉH  ø«ÑªdG
 »WÉ©àdG  ó°ü≤H  Rô`̀MCGh  RÉ`̀M
 IQó`̀î`̀ª`̀dG ¢`̀û`̀«`̀°`̀û`̀ë`̀dG IOÉ````e
 ô«Z »``̀a  »`̀∏`̀≤`̀©`̀dG  ô``̀KDƒ``̀ª``̀dGh
 ,kÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G
 ø«ÑªdG  ƒ`̀ë`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∂````dPh

.äÉ≤«≤ëàdÉH

¿GôjEG Égô≤e á«HÉgQEG áYÉªéH ƒ``°†©d äGƒæ°S 10 øé°ùdG ó«jCÉJ
 á«FÉæédG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 »æjôëÑd  äGƒ`̀æ`̀ °`̀S  10  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ≈````̀ dhC’G
 ôNBGh  ¬àfGOEG  ó©H  QÉæjO  ∞dCG  100  ¬ªjô¨Jh
 ÜQóàdGh  á«HÉgQEG  ∫ÉªYG  πjƒªJ  á«°†b  »a

.¿GôjEG »a äGôéØàªdGh áë∏°SC’G ≈∏Y
 â≤∏J  á«FÉæédG  åMÉÑªdG  IQGOEG  âfÉch
 ó«æéàH  »fÉãdG  º¡àªdG  ΩÉ«≤H  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e
 ±ó¡H  á`̀ «`̀ HÉ`̀gQEG  á`̀«`̀∏`̀N  »`̀ a  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 Éªc  ,Égô°UÉæ©d  ∫Gƒ```̀eCG  º«∏°ùJh  ΩÓ`̀à`̀°`̀SG
 äÉ©bôØªdGh  áë∏°SC’G  ∫Éª©à°SG  ≈∏Y  ÉHQóJ
 áØãμªdG  äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG  AGô``̀LEÉ``̀Hh  ,¿Gô```̀jEG  »`̀a
 ≥jôW  øYh  ájô°ùdG  QOÉ°üªdÉH  áfÉ©à°S’Gh
 ó≤a  äÉeƒ∏©ªdG  ∂∏J  øY  á©HÉàªdG  äGAGô`̀LEG
 QOÉZ ób ∫hC’G º¡àªdG ¿CÉH äÉeƒ∏©ªdG äOÉaCG
 ≈dEG  2017  ¢ù£°ùZCG  ¿ƒ°†Z  »a  øjôëÑdG
 »fÉãdG  º¡àªdG  ø`̀e  º``̀YOh  ≥«°ùæàH  ¿Gô```̀jEG

 áμ∏ªe πNGóH á«HÉgQE’G ô°UÉæ©dG IóYÉ°ùeh
 ájôμ°ù©dG äÉÑjQóàdG »≤∏J ¢Vô¨H øjôëÑdG
 å«M  ¿Gô`̀jEG  »a  ájô¶f  ¢ShQód  ™°†N  óbh
 äGô°VÉëeh  äÉ«æeC’G  »a  äGô°VÉëe  ≈≤∏J
 äÉ«∏ª©H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d  √õ`̀«`̀¡`̀é`̀J  ±ó`̀¡`̀ H  á`̀«`̀æ`̀jO

.øjôëÑdG »a á«HÉgQEG
 »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CG  äÉjôëàdG  äOÉaCG  Éªc
 •É≤f  øe  á«dÉe  ≠dÉÑe  ΩÓà°SÉH  ∫hC’G  ∞∏c
 »a  iô``̀NCG  áà«e  •É≤f  »`̀a  É¡©°Vhh  áà«e
 øμªàJ  ≈`̀à`̀M  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H  áØ∏àîe  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e
 π©ØdÉHh  É¡eÓà°SG  øe  á«HÉgQE’G  ô°UÉæ©dG
 ¿Éª°†d  äÉØ«∏μàdG  ∂∏J  ò«ØæàH  ∫hC’G  ΩÉ`̀b
 »a  ÖjôîàdGh  Ö¨°ûdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ∞bƒJ  Ωó`̀Y
 πLG øe »HÉgQE’G º¡WÉ°ûf á©HÉàeh áμ∏ªªdG
 ôμ°ù©J ™bGƒeh ájƒ«ëdG ™bGƒªdG ±Gó¡à°SG
 äGôªdG  øe  ójó©dG  º∏°ùJ  ¬`̀fCG  Éªc  áWô°ûdG

 É¡ª«∏°ùJh É¡∏≤æd ∫GƒeG ≈∏Y …ƒàëJ ÉahôX
 iƒ`̀à`̀MG  ±hô``̀X  4  É¡æe  ô``̀cP  ø«Hƒ∏£ª∏d

.QÉæjO 1400 ≈∏Y É¡Yƒªée
 ¬HÉμJQÉH ±ôàYG ∫hC’G º¡àªdG §Ñ°†Hh
 á«°ùæédG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ôjô≤àH  â`̀Ñ`̀Kh  á©bGƒ∏d
 øjôëÑdG  QÉ£e  ∫hC’G  IQOÉ¨e  äGRGƒ`̀é`̀dGh
 á«é«∏N ádhO ≈dEG ¬à¡Lh âfÉch 2017 »a
 »a øjôëÑ∏d ¬dƒ°Uhh ¿GôjEG ≈dEG É¡æe QOÉZ
 ¿CG  ±É°VCG  Éªc  ,¿Gô`̀jEG  øe ÉeOÉb  ΩÉ©dG  ¢ùØf
 ≈`̀dEG  ´ƒ°†îdG  ¬«∏Y  ¢VôY  »fÉãdG  º¡àªdG
 ôaÉ°S  π©ØdÉHh  ¿GôjEG  »a  ájôμ°ùY  äÉÑjQóJ
 »a  »fÉãdG  ø`̀e  ≥«°ùæJh  ºYóH  ¿Gô``̀jEG  ≈`̀ dEG
 ¬ÑjQóJ  ºJh  2017  ¢ù£°ùZCG  ô¡°T  ¿ƒ°†Z
 ´Gƒ``̀fCG  ≈`̀∏`̀Yh  äÉ`̀«`̀æ`̀eC’G  ≈∏Y  ∑É`̀æ`̀g  Éjô¶f
 »fÉãdG øe ∞«∏μàH ΩÉb ¬fCÉH Qôb Éªc áë∏°SC’G
 ø«Hƒ∏£ª∏d  ¢ü°üîJ  á«dÉe  ≠dÉÑe  ™jRƒàH

 »FÉæédG  ¥ôëdG  ™FÉbƒH  ø«WQƒàªdGh  É«æeG
 áμ∏ªe  ø`̀e  áØ∏àîe  ≥WÉæe  ≈``̀dEG  Ö¨°ûdGh
 »a  Éª¡fCG  áHÉ«ædG  Éª¡d  â¡Lhh.øjôëÑdG
 º¡àªdG  :’hCG  :2018h2017  »eÉY  ¿ƒ°†Z
 ∫É`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SGh  ™«æ°üJ  ≈`̀∏`̀Y  ÜQó```̀J  :∫hC’G
 Iõ¡éªdGh  á∏¡°ùªdG  ∫É``̀ª``̀YC’Gh  á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G
 º`̀ FGô`̀é`̀ dG ÜÉ```̀μ```̀JQG ó`̀°`̀ü`̀≤`̀H É`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀S’
 :É«fÉK  ,»`̀HÉ`̀gQEG  ¢Vô¨d  Gò«ØæJ  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G
 ¥É`̀Ø`̀J’G  ≥`̀jô`̀£`̀H  ∑ô`̀à`̀°`̀TG  :»`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG
 áªjôédG  ÜÉμJQG  »a  ∫hC’G  ™e  IóYÉ°ùªdGh
 ’hCG  óæÑdG  »`̀a  IOQGƒ````dG  áª¡àdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e
 É©ªL  :¿Éª¡àªdG  ,»`̀HÉ`̀gQEG  ¢Vô¨d  Gò«ØæJ
 OGô`̀aC’G  øe  áYÉªL  ídÉ°üd  ’Gƒ`̀eCG  É«£YCGh
 É`̀«`̀HÉ`̀gQEG  ÉWÉ°ûf  ¿ƒ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀j  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π``̀NGO
 º¡WÉ°ûf Iô°TÉÑe »a º¡àë∏°üªd É¡dÓ¨à°S’

.»HÉgQE’G º¡WÉ°ûæH Éª¡ª∏Y ™e »HÉgQE’G

 ø`̀ «`̀ æ`̀ «`̀ Yƒ`̀ Ñ`̀ dG ˆGó```̀ Ñ```̀ Y QÉ``°``û``à``°``ù``ª``dG
 á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG º`̀ cÉ`̀ ë`̀ ª`̀ dG IÉ`̀ °`̀ †`̀ b ™``̀e ™`̀ª`̀à`̀é`̀j

 ø°ùM  ø`̀ H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  QÉ°ûà°ùªdG  ™`̀ª`̀à`̀LG
 ¢ù«FQ ÖFÉf õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG
 ≈æÑe  »`̀a  ¢`̀ù`̀eCG  AÉ°†≤∏d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éªdG
 ´ÉaôdÉH  á«æ«æëdG  á≤£æe  »a  ´ô°ûdG  ºcÉëe
 á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG  IÉ°†b  øe  OóY  ™e  »Hô¨dG
 ¿É£≤dG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ¿É`̀fó`̀Y  ï«°ûdG  Qƒ°†ëH
 óªMCG øH ô°UÉf ï«°ûdGh õ««ªàdG áªμëe π«ch
 »°VÉ≤dGh  õ««ªàdG  áªμëe  π«ch  QƒØ°ü©dG
 ¢û«àØàdG  ¢ù«FQ  Ó©ªdG  ó«°ùdG  øªMôdGóÑY
 ø«æ«YƒÑdG  ø°ùM  óªëe  »°VÉ≤dGh  »FÉ°†≤dG
 óªMCG »∏Y »°VÉ≤dGh »FÉ°†≤dG ±Gô°TE’G ¢ù«FQ
  .AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G »Ñ©μdG

 øY  ø«æ«YƒÑdG  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  Üô``̀YCGh
 »a  ÉXƒë∏e  Éeó≤J  â≤≤M  ´ô°ûdG  ºcÉëe  ¿G
 á«Yô°ûdG ÉjÉ°†≤dG »a π°üØdGh RÉéfE’G áYô°S
 IÉ°†b  ™e  ájQhódG  äGAÉ≤∏dG  √òg  ¿CG  GócDƒe
 ób  »àdG  äÉHƒ©°üdG  π«dòàd  áª¡e  ºcÉëªdG
 ,Égôjƒ£J  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¬`̀LGƒ`̀J
 á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG  IÉ°†b  Oƒ¡éH  OÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 øe IƒLôªdG äGRÉéfE’G ≥«≤ëJ »a π°VÉaC’G
 áë∏°üªdG ≥≤ëj ÉªH AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ôgGõdG  ó¡©dG  π`̀X  »`̀a  ™ªàéªdG  »`̀a  áeÉ©dG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓéd

.ióØªdG OÓÑdG

™°VGƒàdGh Qhô¨dG øY Ωƒ«dG ÉæãjóM øμ«d
 AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG ø``̀ e ¢`̀†`̀©`̀H ∞``̀°``̀Uh
 øe á``̀aBG ¬``̀fEG ∫É``̀bh Qhô`̀¨`̀ dG Üô`̀©`̀dG
 Ωƒ«dG  ó«dh  ¢ù«d  ¬fG  ,¿ÉeõdG  äÉaBG
 ≈∏Y kÉØbh ¢ù«d  ¬fG  Éªc  ,áYÉ°ùdG  hCG
 øeõe ¢Vôe Qhô¨dG .¢SÉædG øe áÄa
 ,¬JÉªe  ≈àM  ¬ÑMÉ°U  kÉfÉ«MCG  ΩRÓj
 .∫Éμ°TCGh ´GƒfCG IóY ≈∏Y »JCÉj ƒgh
 ¬H ÜÉ°üj ¢VôªdG Gòg ä’ÉM ¢†©H
 õcôªdG ≈dEG ¬dƒ°Uh ÖÑ°ùH ¿É°ùfE’G
 áØ«XƒdG  »``a  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀Ñ`̀Jô`̀dG  hCG
 ÖMÉ°U  ¬H  ÜÉ°üj  ô`̀NB’G  ¢†©ÑdGh
 ,á∏«Ñ≤dG  ≈àM  π`̀H  √É`̀é`̀dG  hCG  ∫É`̀ª`̀dG
 √óéf  ÉªHQ  …ò`̀dG  ô`̀NB’G  ´ƒædG  É`̀eCG
 QÉ¨°U iód ƒ¡a ¢†©ÑdG  óæY kÉ©FÉ°T
 ô°ûÑdG øe ø«jOÉ©dG ∂ÄdhCG hCG ¢SÉædG
 õcôe  ’h  ∫Ée  ’  º¡jód  ¢ù«d  øjòdG
 Oôée  ¬``fG  √É``L  ’h  ¥ƒ`̀eô`̀e  ô«Ñc
 ¿hO  øe  ¢SÉædG  ≈∏Y  ôÑμJh  Qhô`̀Z

 ¥hóæ°üdGh É«dÉN Ö«édG º¡jód óéJ Éªæ«H ..Ée ÖÑ°S
 ÉeCG .´GƒfCG IóY øe πμ°ûàj ¢Vôe â∏b Éªc ¬fG ..É«°VÉa
 äCGóH  »àdG  ôÑμàdGh  á°Sô£¨dGh  åjóëdG  Qhô¨dG  Gòg
 É«∏©dG  á«Ø«XƒdG  õcGôªdG  ÜÉë°UCG  ø«H OGOõJh ô°ûàæJ
 ∂dP  »¡a  øjôëÑdG  ™ªàée  »`̀a  á©«aôdG  áfÉμªdG  hCG
 ¬°ùØf óLh …òdG ∂dP óæY ¢üNC’ÉH √óéJ …òdG ´ƒædG
 ô«ÑμdG  õcôªdG  ICÉéa  ≈∏àYG  óbh  ÉgÉë°Vh  á∏«d  ø«H
 øe ô«ãμdG ¬aô©j ’ GQƒª¨e ÉjOÉY É°üî°T ¿Éc ¿CG ó©H
 ™e ¬JÉ«cƒ∏°S »a ä’óÑàdGh äGô«¨àdG CGóÑJ Éæg .¢SÉædG
 …QGOE’G √RÉ¡L ≈∏Y øjOOôàªdG ™e ¢üNC’ÉHh ¢SÉædG
 IQhô°†dGh áLÉëdG ä’ÉM »a ∂dPh -óLh ¿EG- ô«ÑμdG
 Ωƒ«dG  Éææ«H  ô°ûàæªdG  ´ƒædG  ƒg  ¿PEG  ..ï`̀dG  ïdG  ¬«dEG
 ICÉéa ¬°ùØf óLhh ÉæÑMÉ°U íÑ°UCG ÉeóæY kÉ°Uƒ°üNh
 ≈∏Y  …òdG  ô«ÑμdG  »°SôμdG  ∂dP  ≈∏àYG  hCG  Ö°üf  óbh
 kÉÄ«°ûa nÉÄ«°T ºK ,¬ØfCG AGQh øe ¢SÉædG ÖWÉîj CGóH √ôKCG
 ø«£«ëªdG  ≈`̀ dEG  π≤àæJ  √ôÑμJh  √Qhô``Z  ihó`̀Y  CGóÑJ
 ∂dP  ƒ¡a  ô«NC’G  »a  á«ë°†dG  ÉeCG  ,¬d  ø«©HÉàdG  hCG  ¬H
 áLÉëdG  ¬àYO  …ò`̀dG  ∞«©°†dG  hCG  …OÉ`̀©`̀dG  ¢üî°ûdG
 »°SôμdG ≈∏Y ™HôàªdG ∂dP ≈∏Y OOôàdG »a IQhô°†dGh
 iód  Ö∏W  …CG  AÉ¡fEG  ≈dEG  ∂dPh  ™«aôdG  ΩÉ≤ªdGh  ô«ÑμdG
 hCG Qhô¨dG ¢Vôe ¿EG πÑb øe â∏b Éªch ,∫hDƒ°ùªdG Gòg
 ™bGƒe »a Ωƒ«dG √óéJ ¢SÉædG πc ¢SÉædG ≈∏Y AÉjôÑμdG
 á«∏gCG  hCG  á«eƒμM  IQhô°†dÉH  â°ù«d  áØ∏àîe  Iô«ãc
 ∂ÄdhCG  ™e á«°VÉªdG ø«æ°ùdG »a Éæ°ûY ó≤d ..Égô«Z hCG
 Ö°UÉæªdG  á∏ªM øe ºgô«Z hCG  øjôjóªdG  hCG  AÉ°SDhôdG

 hCG  º¡Ñ°UÉæe  ∫OÉ`̀©`̀J  ø`̀jò`̀dG  É«∏©dG
 Ö°UÉæe  Ωƒ`̀«`̀dG  É`̀æ`̀fÉ`̀eR  »`̀a  º¡ÑJQ
 ∫ÉLôdG  ∂ÄdhCG  ,AÓcƒdG  hCG  AGQRƒdG
 á«eƒμëdG  Iõ¡LC’G  GhCÉ°ûfCG  øjòdG
 ,á«ª°SôdG ôFGhódG ∞∏àîe Gƒ°ù°SCGh
 Iô«Ñc  Ö°UÉæe  GƒdƒJ  øjòdG  »æYCG
 ¥ƒa  õØ≤dGh  §ædG  hCG  ßëdÉH  ¢ù«d
 ºgOƒ¡Lh  º¡°UÓNEÉH  πH  øjôNB’G
 º¡æe  ™ª°ùf  ºd  ÉæfG  ’EG  ,º¡JQó≤eh
 óMCG øe ô©°ûf ºdh º¡«ØXƒe øe hCG
 ôÑμàdGh  Qhô`̀¨`̀ dG  Gò``g  πãªH  º¡æe
 ∂`̀ dPh  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ≈∏Y  Ωƒ`̀«`̀dG  óFÉ°ùdG
 ∫Ó`̀N ø``̀e º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀M Iô`̀«`̀°`̀S ∫Gƒ```̀W
 ≈àM  hCG  É«∏©dG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  ∞∏àîe

.É¡fhO
 Ωƒ``̀«``̀dG  √ó``̀gÉ``̀°``̀û``̀f  …ò`````̀dG  ¿EG
 ¿CG  -ó`̀≤`̀à`̀YG  É`̀ª`̀c-  ¬ÑÑ°S  ¬°ùª∏fh
 ≈``̀ dEG  π`̀°`̀ü`̀j  ¿CG  Oô`̀é`̀ª`̀H  º`̀¡`̀°`̀†`̀©`̀H
 ô«ÑμdG  õcôªdG  ≈dƒàjh  áØ«XƒdG  øe  »dÉ©dG  »°SôμdG
 IôªZ »ah ,¬JÉ«cƒ∏°Sh ¬JÓeÉ©e »a äGô««¨àdG CGóÑJ
 ≈°SÉæàj  hCG  ≈°ùæj  »dÉ©dG  Ö°üæªdÉH  ¬JOÉ©°Sh  ¬Môa
 ¬aò≤jh  Ée  Ωƒ`̀j  »a  ¬«∏Y  Ö∏≤æj  ób  »°SôμdG  Gò`̀g  ¿CG
 øY  ¢ûàØ«d  ójóL  ø`̀e  ÉæÑMÉ°U  Oƒ`̀©`̀jh  ¬£≤°ùj  hCG
 ∂dP ¬d ÖÑ°S …òdG âbƒdG »a iôNCG áØ«Xh …CG áØ«Xh
 ..¬æY OÉ©àH’Gh ¢SÉædG øe ôeòàdGh á«gGôμdG »°SôμdG

.ΩóædG ™Øæj ’ Éæg
 ¢Vôe  øY  ø«ahô©ªdG  Üô©dG  ÜÉàμdG  óMCG  ∫ƒ≤j
 πªLCG  ø`̀e  ™°VGƒàdG  ¿G  :™°VGƒàdG  ∂`̀dò`̀ch  Qhô`̀¨`̀dG
 kÉfÉ«MCG  ,QÉëàfG  ƒ¡a  Qhô¨dG  É`̀eCGh  ,¿É°ùfE’G  πFÉ°†a
 »YÉªL π`̀à`̀b ≈``̀ dEG  Qhô`̀¨`̀ dG ¬`̀dƒ`̀ë`̀j kÉ`̀ fÉ`̀ «`̀MCGh …Oô``̀a
 Iô«°üH  Ó`̀H  ≈ªY  Qhô`̀¨`̀dG  ¿C’  .Ió``̀MGh  ájÉ¡ædG  øμd
 ™°VGƒàdG »a A»°T RôHG ÉeCG  ,á«ªàM ájÉ¡f •ƒ≤°ùdGh

 .≈¡àfG .á«dÉªédG ¬àØ°U ƒ¡a
 πc  ™e  á«dÉ©dG  ¥Ó``̀NC’G  ¿EG  ∫ƒ``bCG  …Qhó``H  É``fCGh
 áæ°ùëdG  äÓeÉ©ªdG  ∂dòch  áÑ«£dG  á©ª°ùdGh  ¢SÉædG
 ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ¢ù«dCG  ,™°VGƒàdG  áªb  »g ô°ûÑdG  πc  ™e
 º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U óªëe ¬«Ñf ÖWÉîj ƒgh ≈dÉ©Jh
 ’  ºK  ..zº«¶Y ≥∏N ≈∏©d  ∂fEG{  -πFÉb  øe  πL- ∫ƒ≤j
 ∂dP  ¬μ∏ªj  ’  ÉÄ«°T  ∂∏ªj  ™°VGƒàdG  ÖMÉ°U  ¿G  ≈°ùæf
 áÑëªdGh  áÑ«£dG  á©ª°ùdG  ∂∏ªj  ¬fG  ..¬°ùØæH  Qhô¨ªdG
 ¿ÉeRh ¿Éμe …CG »a ¬«dEG OOƒàdGh ¢SÉædG øe ôjó≤àdGh
 ºFGódG  ôeòàdGh  QóæàdGh  Ö°†¨dGh  á«gGôμdG  ¢ù«dh
 Qhô¨dÉH  ¢†jôªdG  Gò`̀g  ƒëf  ¢SÉædG  πc  ¢SÉædG  øe

:º∏≤H
»îjôŸG óª øH π«∏N

 á`̀«`̀©`̀ª`̀L G kô````̀NDƒ````̀e â``̀cQÉ``̀ °``̀ T
 »a ô∏μ°ùdG ≈°Vôe ájÉYôd øjôëÑdG
 ≈°Vôe  äÉ«©ªéd  »dhódG  ôªJDƒªdG
 ,ΩGOôà°ùeCG  »a  »∏éæªdG  Ωó`̀dG  ô≤a
 OÉëJ’G »a É°ù°SDƒe Gƒ°†Y É¡àØ°üH
 ΩódG  ô≤a  ≈°Vôe  äÉ«©ªéd  »dhódG
 äÉ«©ªL  »≤à∏J  å«M  ,»∏éæªdG
 ôªJDƒe  »`̀a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫ƒ``̀M  ô∏μ°ùdG
 ±Gó````̀gC’G á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀d ΩGOô``à``°``ù``eCG
 äÉ¡Lƒà∏d  Ió`̀Mƒ`̀e  á```̀jDhQ  AÉ`̀æ`̀Hh
 ≈°Vôe  Ωó`̀î`̀J  »`̀à`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 IOƒL ø«°ùëàd ºdÉ©dG ∫ƒM ô∏μ°ùdG

.IÉ«ëdG
 ø«∏ãªe  ácQÉ°ûe  ôªJDƒªdG  º°V
 ≈°ûØJ  ø``e  »`̀fÉ`̀©`̀J  ∫hO  Ió``̀Y  ø``e
 ,πjRGôÑdG ,ÉfÉZ{ :»g ô∏μ°ùdG ¢Vôe
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ,Góæc  ,É«dGôà°SCG
 ,É°ùfôa  ,É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H  ,á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀eC’G

.zÉjô«é«fh øjôëÑdG ,¿ÉªY
 áMôà≤ªdG  áª¶æªdG  ≈©°ùJh
 π`̀jƒ`̀ë`̀Jh á`̀ aô`̀©`̀ª`̀ dG ∫OÉ``̀Ñ``̀J ≈````̀dEG
 É`̀¡`̀æ`̀e »``̀fÉ``̀©``̀j »``̀à``̀ dG äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG
 á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,¢`̀Uô`̀a ≈``̀ dEG ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG
 ,É¡æ«°ùëJh  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  º««≤àd
 IOƒ`̀L  ô«jÉ©e  øª°V  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CGh

.É¡H ≈°Uƒe IOóëe
 ¢ù«°SCÉàd  áª¶æªdG  ±ó¡J  Éªc

 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L º`̀°`̀†`̀J ∫hGó```̀L
 ô∏μ°ùdÉH  á≤∏©àªdG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh
 øμªà«d  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ∞∏àîe  »`̀a
 ™e  π°UGƒàdG  øe  ô∏μ°ùdG  ƒHQÉëe
 á«æ©ªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  áª¶æªdG
 á≤∏©àªdG  äÉ`̀«`̀ dÉ`̀©`̀Ø`̀ dG  Qƒ`̀ °`̀†`̀Mh
 ≈`̀dEG  ôØ°ùdG  AÉ`̀æ`̀KCG  ≈àM  ô∏μ°ùdÉH

.ºdÉ©dG ∫ƒM áØ∏àîªdG ∫hódG
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  ºXÉμdG  ≈≤dG  óbh
 ≈°Vôe  ájÉYôd  øjôëÑdG  á«©ªéd
 äÉ«ëJ  É`̀¡`̀«`̀a  π`̀≤`̀f  á`̀ª`̀∏`̀c  ô`̀∏`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 »a  ø«cQÉ°ûª∏d  ¬à«ëJ  AGQRƒ````̀dG
 Oƒ¡édG πc G kQó≤eh G kôcÉ°T ,ôªJDƒªdG
 »a ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe É¡dòÑJ »àdG
 ójõªdG  ≈`̀dEG  É k¡Lƒeh  ,ºdÉ©dG  ∫hO
 ±hô`̀¶`̀dG  ø«°ùëàd  Iô`̀HÉ`̀ã`̀ª`̀dG  ø`̀e
 óbh  ,ô∏μ°ùdG  ≈°Vôªd  á«JÉ«ëdG
 ≈∏Y õ«côàdG  ≈dEG  ¿hô°VÉëdG  ¬Lh
 ∞∏àîe  »a  ¿É°ùfE’G  Ωóîj  Ée  πc
 ,¿É````WhC’G AÉ`̀æ`̀Hh ,º`̀dÉ`̀©`̀dG AÉ``ë``fCG

.ΩÓ°ùdGh áë°üdG áYÉ°TGh
 Qƒ`̀à`̀có`̀ dG OÉ```̀°```̀TCG ¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 ¢ù«FQ  ƒª°S  Oƒ¡éH Góæc  øe ∑õjG
 ¢üî°T  ¬fCÉH  √ÉjG  ÉØ°UGh  AGQRƒ`̀dG
 ∂∏ªjh  Gó``̀L  Qƒ`̀Ñ`̀°`̀Uh  Gó``̀L  º«μM

 ,¬Ñ©°T AÉæHC’ ´Éªà°S’G ≈∏Y IQó≤dG
 ¬©ÑàJ ∫Ó``̀N ø`̀e ∂``̀dP  ß``̀M’ ó``̀bh
 GócDƒe  ,ΩGƒYCG  á«fÉªK  òæe  √QÉÑNC’
 ¬fCG  ≈∏Y  ∫ó`̀J  √ƒª°S  äÉaô°üJ  ¿CG
 ≠dÉH º¡fhDƒ°ûd ºà¡eh ¬Ñ©°ûd ≥°TÉY

.ΩÉªàg’G
 IƒYO ∑õjG QƒàcódG ¬Lh óbh
 πªY ábQƒH ∑QÉ°ûàd  øjôëÑdG  ≈dEG
 õ«ªàªdG »ë°üdG AGOC’G É¡«a ìô°ûJ
 ôªJDƒªdG  »a  áμ∏ªªdG  √ó¡°ûJ  …òdG
 å«M  ¢ùjQÉH  »a  ΩOÉ`̀≤`̀dG  »`̀dhó`̀dG
 ôØ©L  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á``bQƒ``dG  Ωó≤«°S
 Ωó`̀dG  ¢`̀VGô`̀eCG  …QÉ°ûà°SG  .¥ƒ``̀W

.á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH
 á«©ªéd ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ó``̀cCGh
 ô∏μ°ùdG  ≈°Vôe  ájÉYôd  øjôëÑdG
 áaô°ûªdG IQƒ°üdÉH G kóL ó«©°S ¬fCG
 ô`̀∏`̀μ`̀°`̀ù`̀dG ∞``∏``e É`̀¡`̀°`̀ù`̀μ`̀©`̀j »``̀à``̀dG
 á«©ªédG  ¿CÉHh  ,ºdÉ©∏d  »æjôëÑdG
 øª°V  É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  ô``̀«``̀KCÉ``̀à``̀dG  êQó````̀J
 ≥«≤ëàdh  ,á«°SÉ°SC’G  É¡JÉjƒdhCG
 äGô`̀ª`̀JDƒ`̀e Ió``Y »`̀a ∑QÉ`̀°`̀û`̀J ∂``dP

.ΩÉ©dG Gòg á«dhO
 »a á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  ∑QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ Sh
 »dhódG ôªJDƒªdG »a 2020 ôjGôÑa
 ºK øeh ,»HO »a ô∏μ°ùdG ≈°Vôªd

.¿ÉªY ôªJDƒe »a

 ô``̀ª``̀JDƒ``̀e è```FÉ```à```f äô`````̀ª`````̀KCG
 á«ª°ùJ  øY  Ωô°üæªdG  ΩGOôà°ùeCG
 3  IôàØd  »`̀dhó`̀dG  OÉëJÓd  ¢ù«FQ
 ÜÉîàf’  Ωƒj  ójóëJ  πÑb  Qƒ¡°T
 ,äGƒæ°S  3  Ióªd  áª¶æª∏d  ¢ù«FQ
 ájÉYôd øjôëÑdG á«©ªL ∫ƒ°üMh
 øe  øjó©≤e  ≈∏Y  ô∏μ°ùdG  ≈°Vôe

.Gó©≤e 17 π°UCG
 ôªJDƒªdG  ¿CG  ºXÉμdG  ó`̀cCG  Éªc
 á«©ªédG  ™e  ¿hÉ©à∏d  á°Uôa  ô qah
 â∏ªY  »àdG  ô∏μ°ù∏d  á«fÉ£jôÑdG
 ,2012 ΩÉ``̀Y  ò`̀æ`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ™``e
 IOÉØà°S’G  ¥ô`̀W  ≈∏Y  ±ô`̀©`̀à`̀dGh
 á«μjôeC’G  á«©ªédG  ™jQÉ°ûe  øe

.ΩódG ¢VGôeC’
 á«©ªédG  âªgÉ°S  ó≤d{  :∫Ébh
 á`̀Hô`̀é`̀J AÉ``̀æ``̀H »``̀a á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀ dG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀d á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 ¿É`̀ch  ,É`̀¡`̀Jô`̀KGh  ô∏μ°ùdG  ≈°Vôe
 ø«∏eÉ©dG  É`̀¡`̀FÉ`̀°`̀†`̀YCG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀d
kings col-  ≈Ø°ûà°ùe  »``a

 ™°Vh  »a  ô«ÑμdG  π°†ØdG  lege
 É¡ª««≤Jh  á«LÓ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG
 á``jÉ``Yô``dG  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀d  iOCG  É``ª``e

.zÉgôjƒ£Jh á«ë°üdG
 Ωó≤àH  ¿hô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG  OÉ``̀°``̀TCGh
 ∞∏e »``̀a  ®ƒ`̀ë`̀∏`̀ª`̀ dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

 Iô«°ü≤dG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ô∏μ°ùdG
 áHôéàdG  π©éj  É`̀ª`̀e  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 iò`̀ë`̀j É``̀LPƒ``̀ª``̀f á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG
 »a  Ωƒ`̀«`̀dG  ¬æe  OÉØà°ùjh  √hò``̀M
 ájÉYôdG  »eó≤ªd  »fGó«ªdG  πª©dG
 ≈°VôªH  áªà¡ªdG  äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh
 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  ,É`̀ k«`̀ª`̀dÉ`̀Y  ô∏μ°ùdG
 ≥jôØdG  AÉæHh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ôjƒ£J  »`̀a  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG  ∑Gô``̀ °``̀TEGh

.á«ë°üdG ájÉYôdG
 ºd ¬fCG ∑õjG QƒàcódG ±É°VCGh
 ,øjôëÑdG  Ωó≤J  øe  CÉLÉØàe  øμj
 óbÉf  ø`̀e  ¢†jôªdG  ∫ƒ`̀ë`̀J  å«M
 ∂jô°T ≈dEG  ájÉYôdG  Ωó≤ªd º°üNh
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG »``̀a π``̀YÉ``̀a »`̀≤`̀«`̀≤`̀M
 ,áë°üdÉH  »æ©J  »`̀à`̀dG  á«ª°SôdG
 á`̀ dhO  …CG  ¿CG  ¬`̀©`̀Lô`̀e  ∂``̀dP  π``̀ch
 á`̀dhO  »`̀g  ™ªà°ùj  óFÉ≤H  ≈¶ëJ

.ó«cCÉàdÉH É¡aGógCG ≥≤ëJ
 πª©dÉH  ∑õ``̀ jG.O  ≈`̀°`̀UhG  Éªc
 äÉjóëàdÉH  ™ªàéªdG  »`̀Yh  ≈∏Y
 ≈°Vôªd  á`̀«`̀JÉ`̀«`̀ë`̀dGh  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¿G  Éæ«∏Y  Öéj{  :∫É``̀bh  ,ô∏μ°ùdG
 áHôéàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ºdÉ©dG  ôÑîf
 ô««¨àdG  ¿CG  Iõ«ªàªdG  á«æjôëÑdG
 π«ëà°ùj ’ ¬æY çóëàf Éeh øμªe

.z¬≤«≤ëJ

ô∏μ°ùdG ≈°Vôe ájÉYQ »a øjôëÑdG áHôéàH √ƒæj »dhO ôªJDƒe

ô∏μ°ùdG ≈°Vôe ájÉYôd øjôëÑdG á«©ªéd AGQRƒdG ¢ù«FQ ºYóH ó«°ûj ºXÉμdG

سير الزمن سير الزمن 

الكاظم يؤكد من أمستردام أن دعم سمو رئيس الوزراء الالمحدود لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر 
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 ó``̀ qcCG  :(Ü  ±  CG)  -  ƒ`̀μ`̀°`̀Sƒ`̀e
 ø«JƒH ô«ªjOÓa »°ShôdG ¢ù«FôdG
 äÓjó©àdG ìôàbG ¬fCG AÉKÓãdG ¢ùeCG
 ¬`̀à`̀j’h ó`̀jó`̀ª`̀à`̀d  ’ á`̀jQƒ`̀à`̀ °`̀Só`̀ dG
 ø«°ùëàd  π`̀H  á£∏°ùdG  ¢``̀SCGQ  ≈∏Y
 .á«°ShôdG  á«°SÉ«°ùdG  áeƒ¶æªdG
 »a  á«°SÉ«°S  áØ°UÉY  ø«JƒH  QÉKCGh
 ≈∏Y äÉMÓ°UEG ¬MGôàbÉH ôjÉæj 15
 ≈∏Y  ∫É≤à°SG  »°ShôdG  Qƒà°SódG
 øμj ºd …òdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ÉgôKG
 ∞jó«aóe …ôà«eO á«Ñ©°ûH ≈¶ëj

 .¬àeƒμM AÉ°†YCGh
 ø«JƒH  ¿CÉ``̀H  äÉæ q¡μJ  äô`̀°`̀Sh
 ∫Ó``̀N  ø```̀e  QhÉ```̀æ```̀j  (É```̀ keÉ```̀Y  67)
 ¢ShôdG  äCÉLÉa  »àdG  äÉMôà≤ªdG
 áªcÉëdG  á°ù°SDƒªdG  ¿ÉcQCG  º¶©eh
 ≈dEG  á£∏°ùdG  ≈∏Y  ¬à°†Ñb  ΩÉμME’
 »a á©HGôdG ¬àj’h AÉ°†≤fG ó©H Ée
 ø«JƒH ∫Ébh .2024 ΩÉY ø«∏eôμdG
 ¢ùà«aƒÑjô«°ûJ  áæjóªH  á«∏c  »a
 »∏ªY  ∫Ó````̀N{  ƒ`̀μ`̀ °`̀Sƒ`̀e  ∫É``ª``°``T
 äÉH  ,AGQRƒ``̀∏``̀d  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  ¢ù«Fôc
 ¿CG  q»``̀dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀ kMƒ`̀°`̀Vh  ô`̀ã`̀cCG
 .zÖéj Éªc ô«°ùJ ’ QƒeC’G ¢†©H

 CGô`̀£`̀J É``̀e kGô``«``ã``c{ ±É```°```VCGh
 á«ë°üdG  ájÉYôdÉH  ≥∏©àJ  πFÉ°ùe
 ΩÉ«≤dG  Öéj  É`̀e  ∑Éæg  .º«∏©àdGh
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀ ∏`̀ Y  π`̀°`̀ü`̀ë`̀j  ’h ¬``̀ H
 ,ÖÑ°ùdG Gò¡d{ í°VhCGh .zäÉjó∏ÑdG
 ’ ,(äÓ``̀jó``̀©``̀à``̀dG) ∂``̀ dP â`̀Mô`̀à`̀bG

 .z»JÉ£∏°S ójóªàd
 ójó°ûàH  äÉMôà≤ªdG  »°†≤Jh
 á«∏ëªdG  äÉ£∏°ùdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 ájQÉ°ûà°SG  áÄ«g  QhO  õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 zá``dhó``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e{ º`̀°`̀SÉ`̀H ±ô`̀©`̀J
 ≥ØJGh  .É¡°ùØf  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  ≈`̀à`̀Mh
 º¡°†aQ  ≈∏Y  ø«∏eôμdG  ƒ°VQÉ©e
 º`̀«`̀YR  QÉ```̀ °```̀TCG  PEG  äÉ```̀MÓ```̀°```̀UE’G
 ¿CG ≈dEG »ædÉaÉf »°ùμ«dCG á°VQÉ©ªdG
 ióe É kª«YR{ íÑ°ü«d ≈©°ùj ø«JƒH

 »a  ÉehódG  ¢ù∏ée  ôbCGh  .zIÉ«ëdG
 »°VÉªdG  ô¡°ûdG  »°ShôdG  ¿ÉªdôÑdG
 äÉ``MÓ``°``UE’G ¿ƒ``̀fÉ``̀b ´É``̀ª``̀LE’É``̀H
 äôªà°SG  á°ù∏L  ó©H  ájQƒà°SódG

 .ø«àYÉ°S øe πbCG
 π≤à°ùªdG zGOÉØ«d{ õcôe QÉ°TCGh
 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  äÉYÓ£à°SÓd
 ¢`̀Shô`̀dG  ø`̀e  áFÉªdÉH  47  ¿CG  ≈``̀dEG
 ΩóîJ  äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG  ¿CG  ¿hó`̀≤`̀à`̀©`̀j
 44  iCGQ  Éªæ«H  ø`̀«`̀Jƒ`̀H  ídÉ°üe
 ø«°ùëJ  ≈`̀ dG  ±ó¡J  É`̀¡`̀fCG  áFÉªdÉH
 ô`̀°`̀UCGh .á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 áª∏μdG ¿CG ≈∏Y AÉKÓãdG ¢ùeCG ø«JƒH
 ¿ƒμ«°Sh  Ö©°û∏d  ¿ƒμà°S  π°üØdG
 ¿ƒfÉ≤dG ¢†aQ hCG ºYO ÉeEG ¬fÉμeEÉH

.»Ñ©°T AÉàØà°SG ôÑY
 º`̀J á```̀Yƒ```̀ª```̀é```̀e ™``````̀LGô``````̀Jh
 äÓjó©àdG  áZÉ«°U  áª¡ªH  É¡Ø«∏μJ
 äÉMôà≤ªdG  øe  kGOó`̀Y  ájQƒà°SódG
 ¿ƒfÉ≤dG »a ¬∏dG ôcòd ìôà≤e É¡æ«H
 Ö≤d  ô««¨Jh  á`̀dhó`̀∏`̀d  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G

.z≈∏YC’G óFÉ≤dG{ ≈dEG z¢ù«FôdG{

 »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ¢†aQ  :ä’ÉcƒdG  -  π°ùchôH
 IójóédG  á«μjôeC’G  á£îdG  øe  AGõ`̀LCG  AÉKÓãdG  ¢ùeCG
 ∞dÉîJ  á£îdG  ¿EG  ÓFÉb  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ù∏d
 …C’ π«FGô°SEG º°V ¿EGh zÉ«dhO É¡«∏Y ≥ØàªdG ô«jÉ©ªdG{

.´Gõf πëe ≈≤Ñ«°S á«æ«£°ù∏a ¢VQCG
 ¢ùeCG á£îdG øe ¬Øbƒe »HhQhC’G OÉëJ’G ø∏YCGh
 »a  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ∫hDƒ°ùe  √Qó`̀°`̀UCG  ¿É«H  »a

.πjQƒH Ö«°SƒN »HhQhC’G πàμàdG
 ºFGOh ∫OÉY ΩÓ°S áeÉbE’{ ¿É«ÑdG »a πjQƒH ∫Ébh
 πM ¿hO á«bÉÑdG »FÉ¡ædG ™°VƒdG ÉjÉ°†b º°ùM øe óH ’
 ≈dEG G kô«°ûe zø«aô£dG Óc ø«H Iô°TÉÑe äÉ°VhÉØe ôÑY
 OhóM ´Gõf πëe ∫GõJ ’ »àdG ÉjÉ°†≤dG ∂∏J ø«H øe ¿CG

.¢Só≤∏d »FÉ¡ædG ™°VƒdGh á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG
 ºJ  Éªc  á«μjôeC’G  IQOÉÑªdG{  ÓFÉb  πjQƒH  ≈°†eh
 ô«jÉ©ªdG  ∂∏J  øY  ó©ÑJ  ôjÉæj  28  Ωƒ`̀j  É¡æY  ¿Ó`̀YE’G
 äGƒ£N …C’ øμªj ’{  ±É°VCGh .zÉ«dhO É¡H  ±ôà©ªdG

.z´RÉæe ¿hO ôªJ ¿CG äòØf GPEG º°†dG √ÉéJÉH
 ¥ô°ûdG  »`̀a  »```̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  á°SÉ«°S  π«ªJh
 ’hO  º°†j  »`̀HhQhC’G  πàμàdG  ¿C’  QòëdG  ≈dEG  §°ShC’G
.π«FGô°SEGh ø««æ«£°ù∏ØdG ™e É¡ØWÉ©J äÉLQO ∞∏àîJ

 »a  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ∫hó```dG  ¢†©H  â`̀aô`̀à`̀YG  π©ØdÉHh
 ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y á«æ«£°ù∏a ádhóH »HhQhC’G OÉëJ’G
 »a πëJ ¿CG Öéj ádCÉ°ùªdG √òg ¿EG ∫ƒ≤j πμc OÉëJ’G

.ΩÓ°ùdG äÉKOÉëe
 ΩÉY  »a  ÖeGôJ  QGô`̀b  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ¿GOCGh
 ¿EG  ÓFÉb  π«FGô°SE’  áª°UÉY  ¢Só≤dÉH  ±GôàY’G  2017

.ΩÓ°ù∏d §«°Sƒc É¡©°Vh øY äó©àHG ø£æ°TGh
 »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ∫Éb  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  »ah
 äGQƒ£àdG »a ¬jCGQ AGóHE’ Éàbh ÖdÉ¨dG »a »°†≤j …òdG
 ÉgOóYh ¬«a AÉ°†YC’G ∫hódG ´ÉªLE’ ¬LÉ«àM’ á«dhódG
 ºμëj ¿CG πÑb ÖeGôJ á£N á°SGQód êÉàëj ¬fEG ádhO 27

.É¡«∏Y

 ¬∏LCG øe â©°S Ée º¶©e π«FGô°SE’ á£îdG Ωó≤Jh
 »°VGQC’G  ™«ªL  ∂dP  »a  ÉªH  ´Gô°üdG  øe  Oƒ≤Y  ∫ÓN

.É¡JÉæWƒà°ùe É¡«∏Y âeÉbCG »àdG á«æ«£°ù∏ØdG
 ø«Hôà¨ªdGh á«LQÉîdG ôjRh ø∏YCG ∂dP ¿ƒ°†Z »a
 ìô£d  ô«°†ëàdG  ºàj  ¬fCG  »μdÉªdG  ¢VÉjQ  »æ«£°ù∏ØdG
 ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ªédG  ≈∏Y  »æ«£°ù∏a  QGô`̀b  ´hô°ûe

 .á«μjôeC’G á£îdG ¢†aQ ¿CÉ°ûH IóëàªdG
 ,á«ª°SôdG  á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀YGPEÓ`̀d  ,»μdÉªdG  ∫É`̀bh
 ∞bƒªdG  ø«μªàd  π°UGƒà«°S  »æ«£°ù∏ØdG  ∑ôëàdG  ¿EG
 áeÉ©dG  á«©ªédG  ≈`̀ dEG  IOƒ©∏d  ’ƒ`̀°`̀Uh  ,»æ«£°ù∏ØdG
 ,zΩÓ°ùdG πLCG øe ¿hóëàe{ óæH âëJ IóëàªdG ºeCÓd
 ∞bƒªdG  â«ÑãJh õjõ©àd  QGôb  ´hô°ûe ìôW πLCG  øe
 QƒcòªdG  QGô`̀≤`̀dG  ´hô°ûe  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh  .»æ«£°ù∏ØdG
 ,√ô«°üe ôjô≤J »a ÉæÑ©°T ≥M ≈∏Y ó«cCÉàdG{ øª°†à«°S
 Ωƒ¡Øe  »æÑJh  ,∫Ó`̀à`̀M’G  AÉ`̀¡`̀fEGh  ,¬`̀à`̀dhO  ó«°ùéJh
 »é«JGôà°SG  QÉ«îc  ΩÓ°ùdG  ó«cCÉJh  ,ø«àdhódG  πM
 ¿CG  ∂dòc  øª°†à«°S  QGô`̀≤`̀dG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh  .zÜƒ©°û∏d
 ≈∏Y  óªà©J  ’h  ÉæÑ©°T  ≥M  øe  ¢ü≤àæJ  IQOÉÑe  …CG{

.zá°Vƒaôe á«æ«£°ù∏ØdG äÉ«Yô°ûdG
 »æ«£°ù∏ØdG  ¢ù«FôdG  ¿CG  ≈``̀dEG  »μdÉªdG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ø``̀eC’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ÖWÉî«°S  ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  Oƒ`̀ª`̀ë`̀e
 ájDhôdG ¢Uƒ°üîH …QÉédG ô¡°ûdG øe 11 »a »dhódG

 .á«μjôeC’G á£îdG »a á«æ«£°ù∏ØdG
 íeÉ°S  …ô°üªdG  á«LQÉîdG  Gô`̀jRh  ó`̀cCG  ∂`̀dP  ≈`̀dEG
 ºYO á∏°UGƒe ≈∏Y ±hôa’ »Lô«°S »°ShôdGh …ôμ°T
 ∫OÉ©dGh πeÉ°ûdG ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ ≈dEG á«eGôdG »YÉ°ùªdG

 á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d
 …ôμ°T  ôjRƒdG  √É≤∏J  »ØJÉg  ∫É°üJG  »a  ∂dP  AÉL
 ôªà°ùªdG QhÉ°ûàdG QÉWEG »a ¢ùeCG »°ShôdG √ô«¶f øe
 »a ´É°VhC’G äGQƒ£J πªé oe ∫ƒM É«°ShQh ô°üe ø«H
 IQGRh  º°SÉH  »ª°SôdG  çóëà oªdG  OÉaCG  ÉªÑ°ùM á≤£æªdG

.ßaÉM óªMCG á«LQÉîdG
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 âæ∏YCG  :ä’É``̀cƒ``̀dG  -  ∞«æL
 ¿CG  ¢ùeG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 …òdG  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ’  ádhO  24 ≈dEG  ø«°üdG  øe π≤àfG

.z»ªdÉY AÉHh{ ádÉM ó©H πãªj
 ¿É```̀jô```̀H »``̀Ø``̀∏``̀«``̀°``̀S â````̀ dÉ````̀bh
 íFGƒédG  áëaÉμe  IQGOEG  á°ù«FQ
 áª¶æªdG  »a  á«FÉHƒdG  ¢VGôeC’Gh
 É`̀«`̀dÉ`̀M{  ∞`̀«`̀æ`̀L  »``a  ø««Øë°ü∏d
 É¡æμd .z»ªdÉY AÉHh ádÉM »a Éæ°ùd
 É¡«a ó©j á∏Môe »a øëf{ âaÉ°VCG

.zQDƒÑdG Oó©àe AÉHƒdG
 øe  ô`̀ã`̀cCÉ`̀H  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  iOhCG
 ÉØdCG  20  ÜÉ`̀ °`̀UGh  É°üî°T  425
 »a  ÉÑjô≤J  º¡©«ªL  ,ø«°üdG  »a
 õcôe  (§`̀ °`̀Sh)  …É`̀Hƒ`̀g  á©WÉ≤e
 25  ≈dEG  π≤àfGh  ,¢Shô«ØdG  Qƒ¡X

 .ôÑª°ùjO »a √Qƒ¡X òæe ádhO
 âbƒdG  »a  ¬`̀fEG  ¿ÉjôH  âdÉbh
 ™jô°S  ∫É≤àfG  ó°UQ  ¬«a  ºàj  …òdG
 ó`̀©`̀J ,…É```̀ Hƒ```̀g »```̀a ¢``Shô``«``Ø``∏``d
 ä’ÉM{  á©WÉ≤ªdG  êQÉN  ä’ÉëdG
 øe  ábôØàe  äÉ©ªéJ  ™e  zQÉ°ûàfG

.ihó©dG ä’ÉM
 ≥Ñ£J  â``̀bƒ``̀ dG  ¢`̀ù`̀Ø`̀f  »```̀ah
 ô`̀«`̀HGó`̀J ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG »``̀a äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ihó`̀©`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ∞`̀bƒ`̀d á`̀eRÉ`̀M
 â∏é°S  iô`̀NCG  ∫hO  äòîJG  Éª«a
 QÉ°ûàfG  ™æªd  ô`̀«`̀HGó`̀J  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UEG

.¢Shô«ØdG
 ¬`̀fCG π`̀eCÉ`̀f{ ¿É`̀jô`̀H â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 …ÉHƒg »a ô«HGóàdG ∂∏J ≈∏Y AÉæH
 QÉ°ûàfG π«é°ùJ ºJ iôNCG øcÉeCGh
 ihó``̀©``̀dG ∞```̀bh É`̀æ`̀æ`̀μ`̀ª`̀j ,É``̀¡``̀«``̀dEG

 .z¢Shô«ØdG øe ¢ü∏îàdGh

 áª¶æªdG  ¿G  ¿É`̀ jô`̀ H  â`̀ dÉ`̀ bh
 Gòg  ∞JÉ¡dG  ôÑY  GôªJDƒe  ó≤©à°S
 ´É£b  ø`̀Y  ø«∏ãªe  ™`̀e  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G
 ≈∏Y  πª©∏d  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 ≈àM  º¡ªbGƒW  ájÉªëd  äÉ«°UƒJ
 äÓ`̀MQ  ±ÉæÄà°SG  ø`̀e  Gƒæμªàj

.ø«°ü∏d ¿Gô«£dG
 ójóédG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  »ªàæjh
 ÖÑ°ùªdG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  á`̀∏`̀FÉ`̀Y  ≈```dEG
 á`̀eRÓ`̀à`̀ª`̀dG) ¢`̀SQÉ`̀ °`̀ù`̀ dG ¢`̀Vô`̀ª`̀d
 ¿É≤HÉ£àjh  (IOÉ``̀ë``̀dG  á«°ùØæàdG

 .%80 áÑ°ùæH É k«æ«L
 ∫É`̀≤`̀ à`̀ fG á``̀«``̀fÉ``̀μ``̀eEG â``̀à``̀Ñ``̀Kh
 øμd  ,ô`̀NB’  ¢üî°T  øe  ¢Shô«ØdG
 ióe  ¿ƒ`̀°`̀SQó`̀j  Gƒ``̀dGR  ’  AÉª∏©dG

.¬dÉ≤àfG ádƒ¡°S
 ∫Ó`̀N ø`̀e ihó``̀©``̀dG π`̀≤`̀à`̀æ`̀Jh
 Ée{  ¢†jôªdG  øe IQOÉ°U äGRGôaEG
 ≈∏Y  ≈≤Ñj  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ¿CG  »æ©j
 ,âbƒdG ¢†©Ñd á«LQÉîdG í£°SC’G
 Ö°ùëH ,zó©H IóªdG  ±ô©f ’ øμd
 á«ªgCG  ≈∏Y  äOó`̀°`̀T  »àdG  ,¿É`̀jô`̀H
.Ωƒ«dG »a äGôe IóY øjó«dG π°ùZ
 ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh
 ¿CG  ¢`̀VQGƒ`̀Y  ø`̀e  ¿ƒfÉ©j  ø`̀jò`̀dG
 π≤f  …OÉØàd  É k«bGh  É kYÉæb  GhóJôj
 áÑ°ùædÉHh  .ø``jô``NBÓ``d  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG
 º¡«∏Y{  ¿EG  ¿ÉjôH  âdÉb  ,øjôNBÓd
 ´Éæ≤dG  AGó```̀JQG  ,G kô`̀«`̀ã`̀c  √É`̀Ñ`̀à`̀f’G
 .zÉ keÉªJ º¡àjÉªëd »Øμj ’ √óMƒd

 π°ùZ  Öéj  ∂dòd{  âaÉ°VCGh
 »a  ô£îdG  ¿C’  ,ΩÉ¶àfÉH  øjó«dG
 ¿ƒ°ùª∏j  ¢SÉædG  ¿CG  ƒ`̀g  ™`̀bGƒ`̀dG
 ºK ¢`̀Vô`̀ª`̀ dÉ`̀H á`̀Kƒ`̀∏`̀ e É`` kë``£``°``SCG
 …ò`̀dG  ´Éæ≤dGh  º¡æ«YCG  ¿ƒ°ùª∏j
 √ò¡H  ´Éæ≤dG  ôaƒj  ’h  .¬fhóJôj

.zá«∏©a ájÉªM ádÉëdG
 ¢ùeG  ≠fƒc  ≠fƒg  âëÑ°UCGh
 ájQÉ≤dG ø«°üdG êQÉN á≤£æe »fÉK
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H IÉ````̀ ah É`̀¡`̀«`̀a π`̀é`̀°`̀ù`̀J
 ,ø«Ñ«∏«ØdG  ó©H  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 á©°SÉàdG  »a  π`̀LQ  IÉ`̀ah  âæ∏YCGh
 âfÉc ¿CG ó©H ôª©dG øe ø«KÓãdGh
 ø«°üdG  ™e  ôHÉ©ªdG  πc  â≤∏ZCG  ób
 ™æªd  ,ø«æKG  AÉæãà°SÉH  ,ájQÉ≤dG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 ø«Ñ«∏«ØdG  â∏é°S  ó````̀MC’Gh
 ,¿É```ghh  ø`̀e  Ω pó```b  »æ«°U  IÉ```ah
 â`̀æ`̀∏`̀YCG …ò```̀dG ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG IQDƒ````H
 ádÉM  á«æ«°üdG  áë°üdG  IQGRh

.¬ÑÑ°ùH á«ë°U ÇQGƒW
 ø«°üdG  É`̀à`̀°`̀UQƒ`̀H  â`̀≤`̀∏`̀ZCGh
 ´É``̀ Ø``̀ JQG ≈``̀∏``̀Y ¢``̀ ù``̀ eG á```jQÉ```≤```dG
 ,ô«ÑμdG  Éª¡©LGôJ  IGó`̀Z  í°VGh
 Ée  ó`̀M  ≈`̀ dEG  É¡àfCÉªW ¥Gƒ`̀°`̀SCG  »`̀a
 »æ«°üdG …õcôªdG ∂æÑdG äGAGôLEG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ô«KCÉJ  AGƒ`̀à`̀M’
 .OÉ°üàb’G ≈∏Y óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 äÉÄ«gh  äÉcô°T  äô£°VGh
 áeQÉ°U  äGAGô``̀LEG  PÉîJ’  IójóY

 .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d
 á`̀ °`̀UQƒ`̀H ô``̀°``̀TDƒ``̀e ≥```̀ ∏```̀ ZCGh
 ¬àÑ°ùf  ´É``̀Ø``̀JQG  ≈`̀∏`̀Y  …É`̀¡`̀¨`̀æ`̀°`̀T
 2783^29  ≈```̀dEG  á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^34
 ¿õ`̀æ`̀«`̀°`̀T á``̀°``̀UQƒ``̀H É````̀eCG .á``£``≤``f
 ≈∏Y  ¢`̀ù`̀eG  É¡JÉ°ù∏L  â`̀¡`̀fCG  ó≤a
 ≈dEG  áÄªdÉH  1^80  ¬àÑ°ùf  ´ÉØJQG

.á£≤f 1638^02
 …É¡¨æ°T  É`̀à`̀°`̀UQƒ`̀H  â`̀fÉ`̀ ch
 ¢VÉØîfG  ≈∏Y  Éàëàa  øjõæ«°Th
 á«fÉªK  »`̀dGƒ`̀M  Éª¡©LGôJ  ó`̀©`̀H
 ∫hC’G  Ωƒ``̀«``̀dG  ø``̀«``̀æ``̀KE’G  á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 24  »`̀a  äCGó``̀H  á∏jƒW  á∏£Y  ó©H
 áæ°ùdG  ¢`̀SCGQ  ó«Y  áÑ°SÉæªH  ôjÉæj
 ôÑcCG  ∂dòH  Éà∏é°S  ó`̀bh  .ájôª≤dG
 »dÉªdG  QÉ`̀«`̀¡`̀f’G  ò`̀æ`̀e  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG

.2015 ∞«°U
 ™∏¡dÉH  ¿hôªãà°ùªdG  ô©°ûjh
 §ÑJôªdG AÉHƒdG ô°†j ¿CG øμªj PEG
 óéà°ùªdG  É```fhQƒ```c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
.á∏jƒW IôàØd »æ«°üdG OÉ°üàb’ÉH

 AÉKÓãdG  ¢ùeCG  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  â©aGO  :(Ü  ±  CG)-¿óæd

 ó©H  ÜÉ`̀gQE’É`̀ H  ø«fGóªdG  øé°S  äGô`̀à`̀a  ójóªàH  äÉ`̀MGô`̀à`̀bG  ø`̀Y

 ¿CG  øμªj  É`̀¡`̀fCG  ø`̀e  ôjòëàdG  º`̀ZQ  ,¿ó`̀æ`̀d  »`̀a  ø«cÉμ°ùH  äÉªég

 »fÉ£jôÑdG ∫ó©dG ôjRh óYh ø«æKE’Gh .ºcÉëªdG »a Éfƒ©W ¬LGƒJ

 øY »FÉ≤∏àdG êGôaE’G AÉ¡fE’ zÇQGƒW ¿ƒfÉb{ QGôaEÉH ófÓcÉH äôHhQ

 .º¡æé°S äGôàa ∞°üf AÉ°†b ó©H ÜÉgQE’ÉH ø«fGóªdG

 »a Éª¡æY êôaCG  ¿Éc ¿ÓLQ ÉªgòØf ø«eƒég ó©H ∂dP AÉLh

 »M  »a  ó`̀MC’G  ÉªgóMCG  ,Éª¡æé°S  Iôàa  AÉ¡àfG  πÑb  ≥HÉ°S  â`̀bh

 .ôÑªaƒf  »a  êójôH  ¿óæd  ô°ùL  Üô`̀b  »fÉãdGh  ,¿óæ∏H  ºàjôà°S

 ø«∏LQ πà≤e »a ôÑªaƒf Ωƒég ÖÑ°ùJh .ø«∏LôdG áWô°ûdG â∏àbh

 .óMC’G Ωƒég »a ¢UÉî°TCG áKÓK ìôL Éªæ«H ,Éæ©W

 ºàj  ’  ¿CG  »a  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ÖZôjh

 ,πbC’G ≈∏Y º¡æé°S Ióe »ã∏K AÉ°†b ó©H ’EG ø«fGóªdG øY êGôaE’G

 .ôμÑe êGôaEG á«∏ªY πc ≈∏Y ≥aGƒjh ƒØ©dG ¢ù∏ée ™LGôj ¿CG ≈∏Y

 øjòdG ø«fGóªdG äGô°ûY øé°S á∏°UGƒe ≈dEG ∂dP …ODƒj ¿CG øμªjh

 .ΩÉ©dG Gòg º¡æY êGôaE’G Qô≤ªdG øe ¿Éc

 ¢†©H  ¿CG  ±ƒ`̀Z  πμjÉe  áeƒμëdG  »`̀a  RQÉ`̀Ñ`̀dG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh

 ∫ÉM  »a{  ájÉ¡f  ’  Ée  ≈dEG  Gƒæé°ùj  ¿CG  Öéj  ÜÉgQE’ÉH  ø«fGóªdG

 ájÉªM ¿ƒμJ ¿CG Öéj{ Rƒ«f …Éμ°S ¿ƒjõØ∏àd ìô°Uh .zIQhô°†dG

 Gƒ°ü∏îJ (ø«fGóªdG)  ¿CG  øe ócCÉàdG  ø«M ≈dEG  ájƒdhCG  ¢SÉædG  áeÉY

 ¢UÉî°TC’G A’Dƒg ¥ÓWEG øeB’G øe ¬fCGh ,πeÉ°T πμ°ûH ±ô£àdG øe

 .zÉæYQGƒ°T »a

 πªY …òdG  ¥ƒeôªdG  »fƒfÉ≤dG  ô«ÑîdG  ,π«dQÉc  ¢ùμ«dG  ¿CG  ’EG

 äÉMGôàb’G  ¿EG  ∫Éb  ,ÜÉ`̀gQE’G  áëaÉμe  ø«fGƒ≤d  Ó≤à°ùe  É©LGôe

 »H  »H  ¿ƒjõØ∏àd  ìô°Uh  .zá≤aGƒe  ≈∏Y  π°üëJ  ’  ób{  IójóédG

 âªJ øjòdG ¢UÉî°TC’G øé°S Iôàa ádÉWEG QGôb{ ø«æKE’G AÉ°ùe »°S

 »àdG  øé°ùdG  Iôàa  ∞°üf  Gƒ°†≤j  ¿CG  ™bƒàj  »dÉàdÉHh  º¡àfGOEG

 .z¿ƒfÉ≤dG ∂¡àæj ób ,»°VÉ≤dG º¡«∏Y É¡°Vôa

 âHôYCG  Éªc  .zó«cCÉJ  πμH  Éfƒ©W  ¬LGƒ«°S{  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  ócCGh

 ∫Éª©dG  Üõ`̀M  º°SÉH  á«fƒfÉ≤dG  áKóëàªdG  »JQÉHGôcÉ°T  »eÉ°T

 ,á«bƒ≤ëdG »JôÑ«d áª¶æªd á≤HÉ°ùdG á°ù«FôdGh ,»°ù«FôdG ¢VQÉ©ªdG

 ¿hO øe ÜÉ≤©dG ≥jôW ∂∏°ùà°S{ áeƒμëdG ¿EG âdÉbh .É¡ahÉîe øY

 .zΩÉμMCG º¡≤ëH äQó°U øjòdG ¢UÉî°TC’G ΩÉμMCG ójóªJ hCG áªcÉëe

 zƒμ«à«dƒH{ ™bƒªd ¬àjƒg øY ∞°ûμj ºd »eƒμM Qó°üe ôcPh

 ™e  á`̀cô`̀©`̀e  ¢`̀Vƒ`̀î`̀d  ó©à°ùe{  ¿ƒ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀L  ≥`̀jô`̀a  ¿CG  …QÉ``̀Ñ``̀NE’G

 ó≤a  .Ö©°ûdG  áeÉY ºYóH ≈¶ëj ¿ƒ°ùfƒL ¿CG  hóÑjh .zø«eÉëªdG

 á©°ùJ ¿CG óMC’G Ωƒég πÑb z±ƒZƒj{ ó¡©e √GôLCG ´Ó£à°SG ô¡XCG

 ø«fGóªdG ≈∏Y óHDƒªdG ΩÉμMCG QGó°UEG ¿hójDƒj ø««fÉ£jôH Iô°ûY øe

.z»Øμj ÉªH Iô«£N ±hô¶dG âfÉc GPEG{ ÜÉgQE’ÉH

 É``̀ fhQƒ``̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀a :á```«```dhó```dG á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG á`̀ ª`̀ ¶`̀ æ`̀ e
zÉ``̀ «``̀ ª``̀ dÉ``̀ Y  AÉ````````̀ Hh  π``̀ ã``̀ ª``̀ j  ’{  ó``̀ é``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ ª``̀ dG

 ÜÉgQE’ÉH ø«fGóªdG ¿CÉ°ûH IójóédG É¡££N øY ™aGóJ á«fÉ£jôÑdG áeƒμëdG

(RôàjhQ)        .¢ùà«aƒÑjô«°ûJ áæjóªd ¬JQÉjR ∫ÓN áeÉY äÉ«°üî°T ™e AÉ≤d »a ø«JƒH |

 ìÉàØdG óÑY ∫hCG ≥jôØdG ó≤Y :(Ü ± CG) - ΩƒWôîdG
 »dÉ≤àf’G »fGOƒ°ùdG IOÉ«°ùdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¿ÉgôÑdG
 Ée  ≈∏Y  ¬YÓWE’  ºcÉëdG  ¢ù∏éªdG  ™e  ÉYÉªàLG  ¢ùeG
 ,»∏«FGô°SE’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ™e  ¬YÉªàLG  »a  iôL
 ø«H  äÉbÓ©dG  ™«Ñ£J  ∫hÉ`̀æ`̀J  AÉ≤∏dG  ¿CG  ø`̀∏`̀YCG  …ò`̀ dG

 .øjó∏ÑdG
 ¢SôH  ¢ùfGôØd  »fGOƒ°S  »eƒμM  Qó°üe  ∫É`̀bh
 ø««fóe  º°†j  …òdG  »dÉ≤àf’G  …OÉ«°ùdG  ¢ù∏éªdG  ¿EG
 ó`̀cGh  .zô``̀eC’G  á°ûbÉæªd  ÉYÉªàLG  ó≤Y{  ø«jôμ°ùYh
 »Ñ«àæY  øe  OÉ`̀Y  …ò`̀dG  ¿ÉgôÑdG  ≥jôØdG  ¿G  Qó°üªdG

 .ƒgÉ«æàf ™e ´ÉªàL’G ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WCG
 ¢ù∏éªd  á`̀Ä`̀LÉ`̀Ø`̀e  Iƒ`̀£`̀î`̀ dG  √ò```g  â``fÉ``c  ó```bh
 ≈∏Y  ¬Yƒf  øe  AÉ≤d  ∫hCG  ¬fCG  Éª∏Y  ,»dÉ≤àf’G  AGQRƒdG
 »a  kÉjô¶f  Éªg  øjò∏dG  øjó∏ÑdG  ø«H  iƒà°ùªdG  Gò`̀g
 ¬fEG  ø«æK’G  Ωƒ`̀j  ƒgÉ«æàf  Öàμe  ∫É`̀bh  .Üô`̀M  ádÉM
 »Ñ«àæY  áæjóe  »a  ¿ÉgôÑdG  ìÉàØdGóÑY  ≥jôØdG  ≈≤àdG
 ¿hÉ©àdG  AóH  ≈∏Y  É≤ØJG{  Éª¡fG  ±É°VCGh  ,ájóæZhC’G

 .zøjó∏ÑdG ábÓY »a πeÉμdG ™«Ñ£àdG ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d
 ¿É«H  »a  ∫É`̀b  »fGOƒ°ùdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  øμd  
 ¬fEGh  ,´ÉªàL’ÉH  º∏Y  ≈∏Y  øμj  ºd  ¬fEG  ø«æK’G  AÉ°ùe
 ≥ah  ,ôeC’G  åëÑd  ÉFQÉW  ÉYÉªàLG  (AÉKÓãdG)  ó≤©«°S
 …òdG  ¿ÉgôÑdG  ¿CG  Qó°üªdG  í°VhCGh  .»eƒμM  Qó°üe
 ≈∏Y  (AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG)  ¢ù∏éªdG  ™∏£«°S  »Ñ«àæY  ø`̀e  OÉ`̀Y

 .AÉ≤∏dG ¿ƒª°†e
 »a  ô«°ùj  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ¿EG  ƒgÉ«æàf  Öàμe  ∫É``̀bh
 ôjRh ƒ«ÑeƒH ∂jÉe ™∏WCG ¬fGh zójóL »HÉéjEG √ÉéJG{
 ¿EG  ∫É`̀bh  .∞bƒªdG  ≈∏Y  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  á«LQÉN
 øe  √OÓ`̀H  åjóëJ  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdG  ∫hÉëj  ¿ÉgôÑdG{
 á£jôîdG  ≈`̀dEG  É¡JOÉYEGh  É¡àdõY  øe  É¡LGôNEG  ∫Ó`̀N

 .zá«dhódG
 ƒ«ÑeƒH ¿CG ¿GOƒ°ùdG ¿ÓYEG ó©H »Ñ«àæY AÉ≤d ó≤Y

 åëÑd  ø£æ°TGƒd  á«ª°SQ  IQÉ``̀jR  ≈`̀ dG  ¿É`̀gô`̀Ñ`̀dG  É`̀YO
 ÉgÉ≤∏àj »àdG ≈dh’G IƒYódG »gh .á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 äÉj’ƒdG  âdGRÉe  .Oƒ≤Y  áKÓK  òæe  »fGOƒ°S  ¢ù«FQ
 É¡àëF’  ≈∏Y  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ™°†J  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ™°Vh ƒgh zÜÉgQEÓd á«YGQ{ É¡fCÉH É¡Ø°üJ »àdG ∫hó∏d
 º«¶æJ º«YR ±É°†à°SG …òdG ô«°ûÑdG ΩÉ¶f øe çhQƒe
 ΩÉY  øe  IôàØdG  »a  ¿O’  øH  ¬eÉ°SCG  ≥HÉ°ùdG  IóYÉ≤dG

 .1996 ≈dEG 1992
 º°SÉH  çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U  ó`̀ª`̀ë`̀e  π°ü«a  ó```̀cGh
 AÉ≤∏dÉH º∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿CG ø«æK’G Ωƒj áeƒμëdG
 ÉæJQhÉ°ûe hCG ÉæeÓYEG ºàj ºd{ ∫Ébh .ΩÓY’G Iõ¡LCG øe
 »dÉ≤àf’G  IOÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫ƒ``M
 ≈∏Y  ¿GOƒ°ùdG  ΩõàdG  .z»∏«FGô°S’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FôH
 ÖÑ°ùH  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’  á«Hô©dG  á©WÉ≤ªdÉH  Oƒ`̀≤`̀Y  ió`̀e
 É¡à∏eÉ©e  AGô``̀Lh  á«æ«£°ù∏ØdG  »`̀°`̀VGQC’G  É¡dÓàMG

 .ø««æ«£°ù∏Ø∏d
 ´ÉªàL’G  »fGOƒ°ùdG  »Yƒ«°ûdG  ÜõëdG  ∞°Uhh
 π°†a »ëàa ∫Ébh .zá«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d áfÉ«N{ ¬fCÉH
 IQƒ°üdÉH  ¬ãH  íjô°üJ  ôÑY  ÜõëdG  º°SÉH  çóëàªdG
 Ée{  ∑ƒÑ°ù«a  ≈∏Y  á«ª°SôdG  ¬àëØ°U  ôÑY  äƒ°üdGh
 ¬ØbGƒeh  »fGOƒ°ùdG  Ö©°ûdG  ô¡X  »`̀a  áæ©W  çó`̀M
 ¥ƒ≤ëd  ¬JófÉ°ùeh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤∏d  IófÉ°ùªdG

 .z»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG
 áeƒμëdG  º°SÉH  çóëàªdG  ¿É«H  π°†a  ó≤àfG  Éªc
 ≥WÉædGh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿É«H  ≈∏Y  ¿Éc{  ¬fEG  : kÓFÉb
 Iƒ£îdG √òg øjój ¿CG  ídÉ°U π°ü«a ¬ª°SÉH »ª°SôdG
 ø∏©j ¿CGh ,É¡H ¬ZÓHEG ΩóY øY çóëàj ¿CG ’ É¡°†aôjh
 »Yƒ«°ûdG  ÜõëdGh  .z´ÉªàL’G  øe  áMGô°U  ¬Øbƒe
 .áeƒμë∏d  ¿ƒμªdG ô««¨àdGh ájôëdG ∞dÉëJ øe AõL
 âMÉWCG  »àdG  äÉLÉéàM’G  OÉb  …òdG  ∞dÉëàdG  ƒgh

.ô«°ûÑdG ôª©H

 IOÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e ™``̀∏``̀£``̀j ¿É```̀gô```̀Ñ```̀dG
 ƒ`̀gÉ`̀«`̀æ`̀à`̀æ`̀H ¬`̀ YÉ`̀ ª`̀ à`̀ LG ≈`̀ ∏`̀ Y »``̀fGOƒ``̀°``̀ù``̀dG

(Ü ± CG)             .âfôàfE’G ôÑY ÉfhQƒμH ø«HÉ°üªdG óMCG ™e çóëàj Ö«ÑW |

 »a ΩÓ°ù∏d ÖeGôJ á``£N :»HhQhC’G OÉëJ’G
á«dhódG ô``«jÉ©ªdG ∞dÉîJ §``°ShC’G ¥ô``°ûdG

 ¬à£∏°S zójóªJ{ ≈dEG ±ó¡J ’ ájQƒà°SódG äÓjó©àdG ¿CG ócDƒj ø«JƒH

 É«≤jôaEG  ÜƒæL »a áªμëe äôeCG  :(RôàjhQ) –  êôÑ°ùfÉgƒL
 ó©H  ÉehR  ÜƒcÉL  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dÉH  AÉKÓãdG  ¢ùeCG
 â≤∏Y  á«°VÉ≤dG  øμd  êÓ©dG  ≈dEG  áLÉëdG  »YGóH  á°ù∏L  øY  ¬HÉ«Z
 É¡«a  º¡àªdG  á«°†≤dG  »a  á«dÉàdG  áªcÉëªdG  á°ù∏L  ø«ëd  QGô≤dG
 á«°VÉ≤dG  ≈dEG  ÉehR »eÉëe Ωóbh .ƒjÉe  øe ¢SOÉ°ùdG  »a OÉ°ùØdÉH
 ≈Ø°ûà°ùe  ¬`̀ fEG  ∫É`̀b  ÉªY  IQOÉ`̀°`̀U  á«°Vôe  IOÉ¡°T  á°ù∏édG  ∫Ó`̀N
 ∂dPh IOÉ¡°ûdG áë°U »a âμμ°T …Ó«H ÉjGO á«°VÉ≤dG øμd …ôμ°ùY
 ¿Éμe hCG  ÉgQôM Ö«ÑW ¿Éc ¿EG  ø«Ñj  É¡«∏Y »ÑW ºbQ OƒLh Ωó©d

 .ÉgôjôëJ

 ≈àM ÉfCG{ ÉehR ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ôeCG Qó°üJ ¿CG πÑb á«°VÉ≤dG âdÉbh
 ¬fCG ≈dEG ô«°ûj A»°T ’ ...ÉÑ«ÑW zIOÉ¡°ûdG Qôëe{ ¿Éc ¿EG ±ôYCG ’
 ∫ƒM QhóJ áª¡J Iô°ûY »fÉªãH ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ºcÉëjh .zÖ«ÑW
 á≤Ø°üH  π°üàj  Éª«a  ∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZh  »dÉªdG  RGõàH’Gh  ∫É«àM’G
 »a  á«°ùfôØdG  á«YÉaódG  ¢ù«dÉJ  ácô°T  ™e  Q’hO  …QÉ«∏ªH  ìÓ°S
 äÉeÉ¡J’G ÉehR ≈Øæjh .¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf ÉehR ¿Éc ÉeóæY 1999 ΩÉY
 ¬fEG  ÉehR »eÉëe É°ûàfÉe  ¿GO  ∫Ébh .á«°SÉ«°S  É¡©aGhO  ¿EG  ∫ƒ≤jh
 πFÉ°Sh äQÉ°TCGh .¬fÉμe Oóëj ¿CG ¿hO êÓ©∏d êQÉîdG »a OƒLƒe

 .∂dP øe ≥≤ëàdG ø°ùàj ºd øμd ÉHƒc »a ¬fCG ≈dEG á«∏ëe ΩÓYEG

.ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH |                                                               .¿ÉgôÑdG ìÉàØdGóÑY |

 á«Hô¨ªdG  äÉ£∏°ùdG  âæ∏YCG  :(Ü  ±  CG)  -  •ÉHôdG
 ¬Ñà°ûj OGôaCG  áà°S øe á«∏N AÉKÓãdG ¢ùeCG  âμμa É¡fCG
 ,(¢`̀û`̀YGO)  á«eÓ°SE’G  á`̀dhó`̀dG  º«¶æJ  º`̀¡`̀J’Gƒ`̀e  »`̀a
 .áμ∏ªªdG  πNGO  á«HÉgQEG  ∫ÉªYCÉH  ΩÉ«≤∏d  º¡£«£îJh
 …õcôªdG  ÖàμªdG  ¿EG  á«∏NGódG  IQGRƒ``̀d  ¿É«H  ∫É`̀bh
 á«HÉgQEG  á«∏N  ∂«μØJ  øe  øμªJ{  á«FÉ°†≤dG  çÉëHCÓd

 .z±ô£àªdG ôμØdG ¿ƒæÑàj ô°UÉæY áà°S øe ¿ƒμàJ
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حممد بن مبارك يطلع على

 خطط تو�سعة »البحرين اجلامعية«

حممد بن مبارك ي�ستقبل

 ع�سو ال�سورى عبدالعزيز اأبل

مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

الربوفي�شور  الق�شيبية،  بق�شر  مكتبه  يف 

للكلية  التنفيذي  الرئي�س  كيلي  كاثال 

امللكية للجراحني بدبلن يف اإيرلندا مبنا�شبة 

زيارته للمملكة.

وقد رحب �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 

اأطلعه  الذي  بالربوفي�شور كيلي  اآل خليفة 

البحرين  كلية  يف  التو�شعة  م�شاريع  على 

اجلامعية التابعة للكلية امللكية للجراحني، 

اإذ اأعرب ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

برامج  من  الكلية  تقدمه  ملا  تقديره  عن 

درا�شية يف جماالت الطب والعلوم الطبية، 

الكلية  خلريجي  املتميز  بامل�شتوى  م�شيدا 

واإ�شهاماتهم يف اخلدمات الطبية يف اململكة 

ويف الدول التي ينتمون اليها.

كيلي  الربوفي�شور  عرب  جانبه  ومن 

مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  ل�شمو  ال�شكر  عن 

�شعادته  وعن  ا�شتقباله  على  خليفة  اآل 

البحرين  مملكة  بني  القائم  بالتعاون 

والكلية، موؤكدا حر�س القائمني عليها زيادة 

اأداء  الكلية من  التعاون مبا ميكن  وتعزيز 

يف  الطبية  خدماتها  اأف�شل  وتقدمي  عملها 

جماالتها املختلفة.

وح�شر اللقاء الربوفي�شور �شمري عتوم 

رئي�س جامعة البحرين الطبية.

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء مبكتبه 

بق�شر الق�شيبية الدكتور عبدالعزيز اأبل ع�شو جمل�س ال�شورى.

والتي  ال�شورى  املطروحة على جمل�س  الق�شايا  اأهم  ا�شتعرا�س  اللقاء جرى  وخالل 

تخ�س م�شالح الوطن واملواطن.

يف احتفالية مبركز عي�سى الثقايف

اليوم.. الإعالن عن اجلهات الفائزة بجائزة قرينة العاهل لتقدم املراأة

تنفيًذا لأمر ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة �سكنية

الإ�سكان ت�سرع يف توزيع �سقق منطقة توبلي

افتتح معر�ض »لنحمي بيئتنا من البال�ستيك«.. بن دينة:

احلد من »التلوث البال�ستيكي« م�سوؤولية اجلميع

امللكي  ال�شمو  �شاحبة  رعاية  حتت 

االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة 

االأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى  البالد  عاهل 

للمراأة يقام حفل االإعالن عن اجلهات الفائزة 

البحرينية يف  املراأة  لتقدم  �شموها  بجائزة 

القطاع  موؤ�ش�شات  من  ال�شاد�شة  دورتها 

العام والقطاع اخلا�س وموؤ�ش�شات املجتمع 

اليوم  وذلك  االأفراد،  م�شتوى  وعلى  املدين 

االأربعاء املوافق 5 فرباير 2020 يف مركز 

ال�شيخ عي�شى الثقايف.

امللكي  ال�شمو  �شاحبة  جائزة  وتهدف 

االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة لتقدم 

الوزارات  ت�شجيع  اإىل  البحرينية  املراأة 

واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة واالأهلية 

العاملة،  البحرينية  املراأة  وتقدم  دعم  على 

واجباتها  بني  التوفيق  اأوجه  و�شمان 

تاأهيل  ن�شبة  وزيادة  واالأ�شرية،  العملية 

املراأة  تواجد  ن�شبة  املراأة، وزيادة  وتدريب 

واالإ�شهام  والتنفيذية،  القيادية  املراكز  يف 

اإدماج  نحو  الوطنية  اجلهود  متابعة  يف 

احتياجات املراأة يف خطط التنمية الوطنية.

جلهود  تتويجاً  االحتفال  وياأتي 

الدولة  قطاعات  من  باجلائزة  الفائزين 

وكذلك  واملدنية  واخلا�شة  الر�شمية 

به  ت�شهم  ملا  وتقديرا  الفردية،  املبادرات 

تقدم  ا�شتدامة  يف  اجلمعية  اجلهود  تلك 

ا�شهاماتها يف  البحرينية ويعظم من  املراأة 

التنمية الوطنية.

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الأمر  تنفيذا 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

�شكنية،  وحدة   5000 بتوزيع  الوزراء 

ال�شامية،  امللكية  التوجيهات  اإطار  يف  وذلك 

بن  ال�شيخ عبداهلل  االإ�شكان  اأعلن وكيل وزارة 

اآل خليفة عن بدء توزيع م�شروع �شقق  اأحمد 

التمليك مبنطقة توبلي.

م�شروع  اأن  االإ�شكان  وزارة  وكيل  وبنينّ 

امل�شاريع  اأحد  يعد  توبلي  منطقة  عمارات 

الوزارة  برنامج  �شمن  املدرجة  الرئي�شية 

اأمر ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد  لتنفيذ 

املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة ملك  بن عي�شى 

�شكنية،  وحدة  األف   40 ببناء  ورعاه  اهلل 

يف  الوارد  االإ�شكاين  االلتزام  اإىل  باالإ�شافة 

برنامج احلكومة احلايل.

منطقة  �شقق  توزيع  اإجراءات  اإن  وقال 

اجلاري،  االأ�شبوع  مدى  على  �شت�شتمر  توبلي 

مبوقعها  تتميز  امل�شروع  هذا  عمارات  اأننّ  كما 

اال�شرتاتيجي القريب من العا�شمة، ف�شالً عن 

ت�شميمها الداخلي الذي ياأتي �شمن الت�شاميم 

ال�شكنية  للعمارات  اخلام�س  للجيل  احلديثة 

االإ�شكانية  املدن  يف  الوزارة  تنفذها  التي 

ال�شكنية  املجمعات  وم�شاريع  اجلديدة 

اململكة.  مبحافظات 

اأن  اإىل  خليفة  اآل  عبداهلل  ال�شيخ  ونوه 

يعد  توبلي  منطقة  �شقق  م�شروع  توزيع 

الوزارة  تقوم  التي  االإ�شكانية  امل�شاريع  من 

للوزارة  الزمني  الربنامج  اإطار  يف  بتوزيعها 

 5000 بتوزيع  العهد  ويل  �شمو  اأمر  لتنفيذ 

مدن  م�شاريع  على  موزعة  �شكنية،  وحدة 

املجمعات  وم�شاريع  اجلديدة  البحرين 

ال�شكنية يف حمافظات اململكة.

يا�شمني �شاهني:

الرئي�س  دينة  بن  مبارك  د.حممد  اأكد 

التنفيذي للمجل�س االأعلى للبيئة على اهمية لفت 

اأنظار املجتمع البحريني حلجم م�شكلة املخلفات 

وعلى  احلا�شر  على  واآثارها  البال�شتيكية 

االأجيال القادمة، داعيا يف الوقت ذاته املواطنني 

اىل امل�شاهمة الفاعلة يف احلد من ا�شتخدام املواد 

ال�شديقة  البدائل  اإىل  والتحول  البال�شتيكية 

للبيئة واملواد القابلة للتدوير.

ولفت اىل اهمية تعزيز روابط ال�شراكة بني 

املجل�س وخمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة 

اأجل  من  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واالأهلية 

التي يتبناها املجل�س  الروؤية واالأهداف  حتقيق 

وي�شعى لتحقيقها على اأر�س الواقع.

اجلناح  افتتاحه  خالل  دينة  بن  وقال 

مبنا�شبة  ال�شيف  جممع  يف  البيئي  التوعوي 

تهدف  الفعالية  هذه  »ان  الوطني  البيئة  يوم 

اإىل تعزيز املفاهيم البيئية، ون�شر ثقافة التنمية 

امل�شتدامة، واإ�شراك املواطنني واملقيمني يف اململكة 

يف التعاون من اجل احلد من التلوث البال�شتيكي 

ال�شل�شة  الذي بات ي�شكل حتديا كبريا ل�شالمة 

الغذائية والبيئة البحرية واالنبعاثات الهوائية 

حتى اأ�شبح هاج�شا يوؤرق كافة دول العامل«.

قام  للبيئة  االأعلى  املجل�س  »اأن  وا�شاف 

متميزة  بطريقة  التوعوي  اجلناح  بت�شميم 

الهادفة  الر�شائل  من  العديد  متثل  واإبداعية 

يف  ت�شب  التي  املبا�شرة  وغري  واملبا�شرة 

خالل  من  للزوار  البيئية  االأو�شاع  ت�شوير 

واالأن�شطة  والربامج  للجناح  اخلارجي  ال�شكل 

يف  املعرو�س  املرئي  االإعالمي  واملحتوى 

ال�شا�شات التلفزيونية املتنوعة«.

 وذكر بن دينة »اأن تف�شل �شمو ال�شيخ عبداهلل 

بن حمد اآل خليفة املمثل ال�شخ�شي جلاللة امللك 

االأعلى للبيئة بالتوجيه الإعادة  رئي�س املجل�س 

البال�شتيك«  من  بيئتنا  �شعار»لنحمي  اإطالق 

للعام الثاين على التوايل يعترب دليل على اهتمام 

البال�شتيكية  املخلفات  مبلف  البحرين  مملكة 

وتاأثرياتها ال�شلبية على االأو�شاط البيئية«.

للبيئة يعمل  االعلى  املجل�س  ان  اىل  واأ�شار 

من  عدد  تنفيذ  على  العالقة  ذات  اجلهات  مع 

�شاأنها  من  التي  الوطنية  واملبادرات  امل�شاريع 

ب�شاأن  والدولية  االأممية  التوجهات  مواكبة 

مكافحة ا�شتهالك »البال�شتيك«.

ملدة  �شي�شتمر  الذي  املعر�س  ا�شتمل  وقد 

خم�شة ايام على عدة اركان تبداأ من ق�شم »تاريخ 

عمل  فريق  من  �شرح  يرافقه  الذي  البال�شتيك« 

املجل�س با�شتخدام املج�شمات التو�شيحية حول 

البال�شتيكية  املخلفات  وخف�س  تنظيم  م�شروع 

يف  واملنفذة  املتخذة  واخلطوات  البحرين  يف 

امل�شروع.

جتربة  خو�س  املعر�س  لزوار  ميكن  كما 

العامل  بتقنية  عر�س  �شا�شات  عرب  تفاعلية 

االفرتا�شي VR تو�شح التحديات التي تتعر�س 

لها ثروات البيئة البحرية يف مواجهة »املخالفات 

البال�شتيكية«.

خم�ش�شة  زاوية  على  املعر�س  وا�شتمل 

املواد  مبخاطر  توعيتهم  اىل  تهدف  لالطفال 

البيئة،  على  امل�شتقبلية  واثارها  البال�شتيكية 

التي  املواد  على  التوعوي  اجلناح  واحتوت 

كاملالعق  التحلل  يف  طويلة  اعواما  ت�شتهلك 

واالعواد البال�شتيكية التي حتتاجحوايل 200 

�شنة للتحلل، فيما حتتاج االكيا�س البال�شت�شكة 

20 �شنة لتتحلل.

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  قال 

للدرا�شات  البحرين  مركز  امناء  رئي�س جمل�س 

اال�شترياتيجية والدولية على هام�س املعر�س ان 

»هذه الفعالية ت�شهم ب�شكل كبري يف رفع التوعية 

تدعم  البال�شتيك وهي  ا�شتهالك  مو�شوع  حول 

االجندة الدولية حول اهداف التنمية امل�شتدامة 

التي توؤكد على اهمية احلفاظ على البيئة �شواء 

البحرين  ان  خ�شو�شا  فوقه«،  او  البحر  حتت 

�شمن  ياتي  البيئي  فاملو�شوع  »جزرية«  دولة 

اولويات اهتمامات برنامج عمل احلكومة.

وا�شاف ان البحرين ا�شتطاعت عرب ال�شنوات 

وان  الوطنية  احلمالت  من  تكثف  ان  االخرية 

ترفع من م�شتوى الوعي البيئي نحو اال�شتهالك 

على  احلفاظ  يف  بفاعلية  وامل�شاهمة  امل�شئول 

ممثال  املدين  املجتمع  جهود  على  مثنيا  البيئة، 

يف اجلمعيات االهلية وم�شاركتهم الفاعلة جنبا 

القيام  يف  للبيئة  االعلى  املجل�س  مع  جنب  اىل 

بامل�شئوليات املناط بها يف احلفاظ على البيئة.

عمل  برنامج  ان  عبداهلل  ال�شيخ  وذكر 

احلكومة ي�شكل خارطة طريق جلميع موؤ�ش�شات 

التنمية  اهداف  تنفيذ  يف  للم�شاهمة  الدولة 

امل�شتدامة، الفتا اىل ان حوايل 78 % من غايات 

برنامج  يف  مدرجة  امل�شتدامة  التنمية  اهداف 

عمل احلكومة، وبالتايل يقع على عاتق وزارات 

الدولة م�شئولية امل�شاهمة بفاعلية يف تنفيذ هذه 

االهداف كال ح�شب اخت�شا�شه.

من جانبها اكدت ال�شيخة مرام بنت عي�شى 

ال خليفة االمني العام للمبادرة الوطنية لتنمية 

القطاع الزراعي اهمية املعر�س لن�شر الوعي عند 

االفراد وحثهم على القيام بدورهم يف املحافظة 

على البيئة وامل�شاهمة يف التقليل من ا�شتهالك 

البال�شتيك الذي اليتحلل ب�شرعة.

وقالت»البد ان ن�شتغل هذه املنا�شبات املهمة 

للتاكيد على اهمية ت�شافر جهود جميع االطراف 

هذا  وموؤ�ش�شات وجهات حكومية يف  افراد  من 

ت�شريعات  فر�س  اهمية  اىل  منوهة  اجلانب«، 

احلايل  النظافة  كقانون  التوجه  لهذا  داعمة 

والت�شريعات البيئية االخرى«.

ودعت اىل ا�شتمرار اطالق مثل هذه الر�شائل 

تبعا  بالبيئة  لالهتمام  الوعي  م�شتوى  لرفع 

دور  ان  موؤكدة  وم�شتجداته،  الع�شر  لتغري 

بل  بوواجباته  قيامه  عند  اليتوقف  املواطن 

ي�شتمر ح�شب الوقت وتغري الزمن.

�لأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة

جمموعات من �سرطة �لبحرين خالل م�ساركتها يف طابور حر�س �ل�سرف، 

�أمام باب �لبحرين يف �خلم�سينيات من �لقرن �ملا�سي.
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

عبداملجيد ال�صيخ من�صور

ابنة اأخيه

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني اهلل تعاىل اأن يتغّمد الفقيدة بوا�صع رحمته

وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

»االأ�صغال« ت�صتعد الفتتاح �صارع 2403 من امل�صروع

خلف: م�صروع تطوير مدخل املطار يف مراحله االأخرية

البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير  قام 

خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  العمراين  والتخطيط 

مطار  مدخل  م�شروع  مل�قع  تفقدية  بج�لة 

البحرين الدويل )املرحلة 1 & 2( برفقة �شيد 

بدر عل�ي مدير اإدارة م�شاريع و�شيانة الطرق 

وعدد من مهند�شي ال�زارة.

واأفاد خلف باأن امل�شروع يف مراحله الأخرية، 

فيما  الطرق،  اأعمال  جميع  من  النتهاء  مت  فقد 

تق�م ال�زارة حالياً برتكيب العالمات املرورية 

اإىل  م�شرياً  اجلانبية.  الأعمال  وبع�ض  الالزمة 

اأعمال  مثل  امل�شروع  الإ�شافية على  الأعمال  اأن 

الت�شجري والتجميل للم�شروع وحت�يل كابالت 

الكهرباء ذات اجلهد العايل 66 كيل� ف�لت من 

�شارع  اإىل  عراد  و�شارع  الكبري  خليفة  �شارع 

2403 مت�قع النتهاء منها يف الربع الثاين من 

�شنة 2020.

ت�شتعد  ال�زارة  اأن  الأ�شغال  وزير  وذكر 

بالتعاون  امل�شروع  من   2403 �شارع  لفتتاح 

مع �شركة مطار البحرين على عدة مراحل مبا 

يتنا�شب مع مراحل ت�شغيل مبنى املطار اجلديد 

�شارع  حت�يل  مت  فقد  اجلاري،  فرباير  خالل 

2403 اإىل طريق باجتاه واحد )اجتاه ال�شرق( 

ذو 3 م�شارات بالإ�شافة اإىل طريق خدمة يخدم 

املنافذ الفرعية يف اجلانب اجلن�بي لل�شارع، كما 

مت اإن�شاء طريق كمخرج من املطار على �شارع 

ال�ش�ئية  الإ�شارة  نح�  الغرب  باجتاه   2403

اجلديدة لتقاطع �شارع املطار وخليفة الكبري.

واأ�شاف وزير الأ�شغال اأن هاتني املرحلتني 

جزء من م�شروع متكامل من اأربعة مراحل يهدف 

اإىل حت�شني �شبكة الطرق احلالية ورفع كفاءتها 

اإىل مبنى  ان�شيابية احلركة وال��ش�ل  ل�شمان 

اجلديدة  الت��شعة  مع  الدويل  البحرين  مطار 

واملرافق املرتبطة به. حيث �شيتم خالل املرحلة 

الثالثة والرابعة تط�ير وت��شعة �شارع خليفة 

ال�شقرالذي  تقاطع  من  عراد  و�شارع  الكبري 

وا�شتبدالها  ال�ش�ئية  الإ�شارة  اإزالة  املقرر  من 

بج�ش�ر عل�ية لت�فري حركة مرورية حرة اإىل 

�شارع 46.

»الداخلية« ت�صارك يف التمرين 

التعبوي »اأمن اخلليج العربي 2«

اإىل  الداخلية  وزارة  وفد  و�شل 

ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

للم�شاركة يف التمرين التعب�ي امل�شرتك 

التعاون  جمل�ض  بدول  الأمنية  لالأجهزة 

)اأمن اخلليج العربي 2(. 

الركن  العميد  اأكد  املنا�شبة  وبهذه 

الدكت�ر ال�شيخ حمد بن حممد اآل خليفة 

ل�ش�ؤون  العام  الأمن  رئي�ض  م�شاعد 

ال�فد،  رئي�ض  والتدريب،  العمليات 

تنفيًذا  تاأتي  التمرين  يف  امل�شاركة  اأن 

جمل�ض  بدول  الداخلية  وزراء  لقرارات 

الذي   36 الجتماع  ختام  يف  التعاون 

عقد يف �شلطنة عمان ال�شقيقة. 

العام  الأمن  رئي�ض  م�شاعد  واأ�شاد 

بت�جيهات  والتدريب  العمليات  ل�ش�ؤون 

الأمن  رئي�ض  ومتابعة  الداخلية  وزير 

تكثيف  على  العمل  اإطار  يف  العام، 

اخلليجي  الأمني  العمل  لتعزيز  اجله�د 

والتن�شيق  التعاون  امل�شرتك يف جمالت 

الأمنية،  الأجهزة  بني  والتخطيط 

اأن�اع  كافة  مل�اجهة  املفاهيم  وت�حيد 

اخلربات  وتبادل  واملخاطر،  التهديدات 

على  اإيجاًبا  ينعك�ض  ومبا  واملعل�مات، 

ظل  يف  ا  خ�ش��شً وال�شتقرار،  الأمن 

بها  متر  التي  الدقيقة  الأمنية  املراحل 

املنطقة. 

الدكت�ر  الركن  العميد  تقدم  كما 

بال�شكر  اآل خليفة  ال�شيخ حمد بن حممد 

الإمارات  بدولة  الداخلية  وزارة  اإىل 

ح�شن  على  ال�شقيقة  املتحدة  العربية 

التمرين  التنظيم، متمنًيا جناح فعاليات 

وحتقيق اأهدافه املرج�ة.

�صفري البحرين يبحث مع حاكم والية ما�صت�صو�صت�س �صبل تطوير التعاون

التقى ال�شيخ عبداهلل بن را�شد اآل خليفة، �شفري مملكة البحرين لدى ال�ليات 

ما�شت�ش��شت�ض  ولية  حاكم  بيكر  ت�شاريل  ب��شطن،  مبدينة  الأمريكية،  املتحدة 

الأمريكية.

وخالل اللقاء، اأكد ال�شفري حر�ض مملكة البحرين على تعزيز العمل امل�شرتك مع 

ال�ليات املتحدة الأمريكية وال�شبل الكفيلة بتط�ير التعاون والتن�شيق يف العديد 

التعاون  اآفاق  من  مزيد  فتح  على  املتبادل  البلدين  بحر�ض  م�شيًدا  املجالت،  من 

بينهما مبا ي�شهم يف تط�ير العالقات الثنائية، م�ؤكًدا يف هذا ال�شدد اأهمية مذكرة 

ب��شطن  و�شرطة  البحرين  الداخلية مبملكة  وزارة  م�ؤخًرا  وقعتها  التي  التفاهم 

اجلنائية  الأدلة  جمال  يف  اخلربات  وتبادل  التعاون  تط�ير  يف  اأ�شهمت  والتي 

بجانب عدد من جمالت التعاون الأمني.

من جانبه، اأعرب ت�شاريل بيكر عن اعتزازه بعالقات ال�شداقة والتعاون التي 

تربط بني مملكة البحرين وال�ليات املتحدة الأمريكية وما ت�شهده من تط�ر وتقدم 

على الأ�شعدة كافة، متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم والزدهار. 

كما مت خالل اللقاء بحث عدد من امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرتك، بالإ�شافة 

اإىل ا�شتعرا�ض العالقات الثنائية املتميزة بني مملكة البحرين وال�ليات املتحدة 

ال�شديقني  البلدين  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  واآفاق  ال�شديقة  الأمريكية 

ولية  مع  والأمنية  والقت�شادية  التعليمية  املجالت  يف  والتعاون  عام،  ب�شكل 

ما�شت�ش��شت�ض ب�شكل خا�ض.

�صرطة العا�صمة ت�صتقبل جمموعة 

القانونيني املر�صحني للعمل يف »النيابة«

علي  والعمل  التعاون  اإطار  يف 

ا�شتقبلت  املجتمعية،  ال�شراكة  تعزيز 

مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة )مركز 

الباحثني  من  جمم�عة  احل�رة(،  �شرطة 

النيابة  يف  للعمل  املر�شحني  القان�نيني 

العامة.  ويف م�شتهل الزيارة، رحب العميد 

عبداهلل خليفة اجلريان مدير عام مديرية 

باحل�ش�ر،  العا�شمة  حمافظة  �شرطة 

مثنياً على هذه الزيارة املثمرة، والتي من 

العالقات  وتعزيز  اخلربات  تبادل  �شاأنها 

بني اجلهات ذات الخت�شا�ض، يف �شبيل 

حتقيق امل�شلحة العامة.

واطلع الباحث�ن على اآلية �شري العمل 

كما  الق�شايا،  يف  املتبعة  والإجراءات 

للتعرف  الأق�شام  كافة  يف  بج�لة  قام�ا 

وتال  عملي،  ب�شكل  الجراءات  على 

املناق�شات  خالله  من  طرحت  لقاء  ذلك 

وال�شتف�شارات.

حمافظ اجلنوبية يد�ّصن احلملة التوعوية »ال للتدخني«

بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شم�  َد�ّشن 

اجلن�بية،  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة 

مع  تزامًنا  للتدخني«  »ل  الت�ع�ية  احلملة 

وذلك  ال�شرطان،  ملكافحة  العاملي  الي�م 

اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  العقيد  بح�ش�ر 

املحافظة  �شرطة  مديرية  عام  مدير  خليفة 

الهاجري  اإبراهيم  مرمي  والدكت�رة  اجلن�بية 

ال�كيل امل�شاعد لل�شحة العامة ب�زارة ال�شحة 

وعدد من كبار امل�ش�ؤولني من اجلهات املتعاونة 

واملحافظة.

واأكد �شم� املحافظ اأن الدور الذي تق�م به 

لإبراز  الفعاليات،  هذه  احت�شان  يف  املحافظة 

ال�شراكة املجتمعية والتعاون ال�ثيق يف تعزيز 

اجلانب الت�ع�ي وال�شحي ملجتمع اأكرث وعًيا 

وجميع  وال�شباب  النا�شئة  تثقيف  خالل  من 

�شم�ه  م�شيًدا  باملحافظة،  املجتمع  �شرائح 

امل�شاركة  اجلهات  كافة  مع  احلثيث  بالتعاون 

من خالل تد�شني هذه احلملة املتنقلة يف املرافق 

باملحافظة،  التجارية  واملجمعات  العامة 

القطاعات  من  العديد  م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة 

امل�شت�شفيات  جميع  يف  والعيادات  الأهلية 

والعديد من املراكز ال�شحية يف املحافظة، مع 

الت�ع�ية  الر�شائل  ون�شر  املحا�شرات  اإقامة 

اإىل  جميعها  تهدف  والتي  ال�قائية  والربامج 

جمتمع خال من التدخني.

ت�ع�ًيا  فيلم  بعر�ض  التد�شني  حفل  وبداأ 

لكيفية مكافحة اآفة التدخني، تاله �شرح مف�شل 

ال�شحة  اأخ�شائي  العرادي  علي  الأ�شتاذ  قدمه 

امل�شار  اأو�شح  حيث  ال�شحة،  ب�زارة  العامة 

الناجتة من التدخني وطرق املكافحة ال�شليمة.

بتد�شني احلملة  املحافظ  �شم�  قام  بعدها، 

املعر�ض  �شم�ه  افتتح  كما  بانطالقها،  اإيذاًنا 

املقدمة  اخلدمات  اأبرز  على  واطلع  امل�شاحب 

يف  واملتمثلة  امل�شاركة  ال�شحية  اجلهات  من 

ال�شحة  تعزيز  واإدارة  العامة  ال�شحة  اإدارة 

ال�شحية  ال�ش�ؤون  واإدارة  ال�شحة  ب�زارة 

التدخني  مكافحة  وجمعية  الداخلية،  ب�زارة 

وم�شت�شفى امللك حمد.

ركن  على  امل�شاحب  املعر�ض  ا�شتمل  كما 

ت�ع�ي وتثقيفي عن اأ�شرار التدخني وعالقته 

ال�شلبي  التدخني  وتاأثري  الأخرى  بالأمرا�ض 

الأدوية  اأحدث  وعر�ض  املدخنني،  غري  على 

التي ت�شاعد يف الإقالع عن التدخني، والتاأكيد 

اأفراد املجتمع  على جانب ال�قاية لعدم وق�ع 

يف هذه الآفة.

اجتماع عمل مع املركز اخلليجي االأوروبي للمعلومات.. االأن�صاري:

 التعريف اأوروبًيا بالتجربة البحرينية يف جمال تقدم املراأة

الأمني  الأن�شاري  عقدت هالة 

مع  عمل  اجتماع  للمجل�ض  العام 

الأوروبــي  »املركز  عن  ممثلني 

جرى  للمعل�مات«  اخلليجي 

امل�شرتك  التعاون  بحث  خالله 

على  اأوروبًيا  ال�ش�ء  لت�شليط 

البحرينية  التجربة  خ�ش��شية 

يف جمال تقدم املراأة.

ــاري  ــش ــ� وا�ــشــتــهــلــت الأن

م�جز  عر�ض  بتقدمي  الجتماع 

الأعلى  املجل�ض  جتربة  حــ�ل 

للمراأة يف اإن�شاء من�ذج حل�كمة 

يف  ـــراأة  امل احتياجات  ـــاج  اإدم

بني  الت�ازن  وحتقيق  التنمية 

على  العر�ض  وا�شتمل  اجلن�شني، 

النم�ذج  اآليات  من  عدد  �شرح 

واملر�شد  ال�طنية  كاخلطة 

بني  للت�ازن  ال�طني  والتقرير 

اجلن�شني.

جانب  قدم  ال�شياق  هذا  ويف 

التقرير  حــ�ل  �شرًحا  املجل�ض 

قيا�ض  عن  امل�ش�ؤول  ال�طني 

جمال  يف  البحرين«  »م�ؤ�شر 

اجلن�شــني،  بيــن  التــ�ازن 

»املــجــالت  �شعيد  على  ــك  وذل

اأداء  تر�شد  التي  التخ�ش�شية« 

بالرجل  مقارنة  البحرينية  املراأة 

القت�شاد  يف  وم�شاهماتها 

القرار،  �شنع  وم�اقع  ال�طني 

وال�شتقرار  وال�شحة  كالتعليم 

م�ؤ�شر  اإىل  اإ�شافة  املجتمعي، 

احلك�مي  الأداء  قيا�ض  ي�شجل 

والربامج  ال�شيا�شات  اإنفاذ  جتاه 

بني  الفج�ة  لتقلي�ض  املخ�ش�شة 

عدالة  اأ�ش�ض  على  والرجل  املراأة 

اإتاحة الفر�ض.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

األربعاء
5  فبراير 2020

األيام
20

11257
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/840224/News.html

برملان 20www.alayam.com

الأربعاء 11 جمادى الآخرة  1441ـ العدد 11257 

Wednesday 5th February 2020 - No. 11257

بعد جل�صة ا�صتغرقت اأكرث من 10 �صاعات.. تخللتها 3 ا�صرتاحات لل�صالة 

»النواب« يرفع تو�صيات جلنة حتقيق البحرنة للحكومة واأهّمها ا�صتجواب 6 وزراء

عبداجلليل: �سماء 

اإىل  تو�سية   37 اأم�س  يوم  جل�سته  يف  النواب  جمل�س  رفع 

الوظائف  بحرنة  حول  الربملانية  التحقيق  جلنة  اأقّرتها  احلكومة 

ا�ستغرقت  �ساخنة  جل�سة  بعد  وذلك  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف 

تقرير  مناق�سة  من  النواب  جمل�س  انتهى  اإذ  �ساعات،   10 يقارب  ما 

بحرنة  للوزراء حول  قا�سية  اتهامات  النواب  اغلب  ّجه  وقد  اللجنة. 

من  العديد  اجلل�سة  العام واخلا�س، و�سهدت  القطاعني  الوظائف يف 

 3 تخللها  وقد  الوزراء،  بع�س  مع  وامل�ساّدات  ال�ساخنة  املداخالت 

املغرب. والع�سر و�سالة  الظهر  لأداء �سالتي  ا�سرتاحات 

ووزير  العمل،  وزير  هم  الوزراء،  من   5 اجلل�سة  وح�سر 

الأ�سغال والبلديات، ووزير املوا�سالت والت�سالت، ووزير الرتبية 

اإىل  بالإ�سافة  والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  �سوؤون  ووزير  والتعليم، 

ع�سرات امل�سوؤولني من وكالء ووكالء م�ساعدين ومديرين وم�سوؤولني 

الوزارات والهيئات احلكومية. يف عدد من 

وطالب النواب يف تو�سياتهم بتثبيت جميع املوظفني البحرينيني 

يف  والعاملني  احلكومي،  القطاع  يف  عقود  مبوجب  يعملون  الذين 

ال�سركات احلكومية التي متتلك فيها احلكومة ن�سبة 50% فما فوق.

يقل  ل  الوظائف مبا  بحرنة  ن�سبة  م�ستويات  بزيادة  طالبوا  كما 

 %50 ن�سبة  فيها  الدولة  متلك  التي  ال�سركات  جميع  يف   %90 عن 

اأجانب  م�ست�سارين  تعيني  اأو احل�س�س، ووقف  الأ�سهم  فما فوق من 

البحرينية حملهم. والكفاءات  اخلربات  اأ�سحاب  واإحالل  للوزراء، 

مب�ساءلة  النواب  ملجل�س  تو�سياتها  يف  التحقيق  جلنة  واأو�ست 

الرتبية،  وزير  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  هم  وزراء،   6

وزيرة  البلديات،  وزير  الكهرباء،  وزير  املجل�سني،  �سوؤون  وزير 

ل�سحة. ا

البوعينني: 25 األف طلب باخلدمة املدنية ومل نخِف اأي معلومات

غامن  املجل�سني  �سوؤون  وزير  قال 

البحرنة  جلنة  تقول  »عندما  البوعينني: 

ال�سعي  يف  احلكومة  من  تق�سرًيا  هناك  ان 

ديوان  اإن  اأقول  فاأنا  الوظائف؛  لبحرنة 

اخلدمة املدنية ن�سبة البحرنة فيه %99.2، 

وهي  عنها  م�سوؤول  انا  التي  والوزارة 

فاإن  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  �سوؤون 

ن�سبة البحرنة فيها %100«.

اللجنة  تقرير  »اإن  البوعينني  وتابع 

 315 ومنها  �سفحة   372 على  يحتوي 

خالل  من  وذلك  وزارية،  ردود  �سفحة 

خماطبة 35 جهة حكومية«.

 25500 هناك  الوزير»اأن  واأو�سح 

املدنية«،  اخلدمة  ديوان  لدى  وظيفة  طلب 

ت�سلل  ان اجلهات احلكومية مل  اىل  م�سريا 

اللجنة ومل تخِف عنها اي معلومات، وقال 

»مل ن�سلل اللجنة بهذا ال�ساأن ولي�س ديدننا 

الطلبات  املعلومات، فهذه  الت�سليل واإخفاء 

لي�ست كلها لعاطلني، وامنا هناك موظفون 

ول  اأخرى،  وظائف  اىل  النتقال  ويريدون 

ميكننا ان نف�سح عن بيانات هذه الطلبات 

�سوف  لننا  الطلبات،  ا�سحاب  واأ�سماء 

او�سلنا  ولكننا  القانون  طائلة  حتت  نقع 

ل  ولكن  للموؤهالت  كاأرقام  للجنة  املعلومة 

ن�ستطيع الإف�ساح عن الأ�سماء«.

وحول مداخلة اأحد النواب ب�ساأن فارق 

وهيئة  اخلدمة  ديوان  بني  الإح�سائيات 

تنظيم �سوق العمل ب�ساأن العمالة الأجنبية، 

قال الوزير: »هناك جهات ل تخ�سع لرقابة 

ديوان اخلدمة املدنية؛ لذلك هناك فارق بني 

تنظيم  هيئة  من  ال�سادرة  الأجانب  ارقام 

�سوق العمل و ديوان اخلدمة املدنية«.

واأ�سار اىل ان الدولة وظفت 112 اأجنبًيا 

 1688 توظيف  مت  باملقابل  احلكومة  يف 

يف  التوظيف  اآلية  ان  اىل  منوها  بحرينًيا، 

الوزارات تعتمد على اإبرام العقود، واإجراء 

ممثلني  بح�سور  الوزارات  يف  المتحانات 

من ديوان اخلدمة املدنية.

غامن البوعينني

الثاين لرئي�س جمل�س  النائب  وجه 

للجنة  عتًبا  زايد،  علي  النائب  النواب 

ت�سريب  مت  »كيف  وقال:  البحرنة، 

مت  التي  بالطريقة  اللجنة  تو�سيات 

لعمل  �سرية  هناك  تكن  ومل  ن�سرها 

جلان  عمل  يف  تعودنا  كما  اللجنة 

التحقيق التي ت�سكلت من قبل؟«.

اأكد النائب اأحمد الأن�ساري اأن ن�سبة 

وهي   ،%84 العام  القطاع  يف  البحرنة 

ن�سبة جيدة مقارنة ببقية دول املنطقة، 

م�سرًيا اإىل اأن اللجنة ركزت على القطاع 

والذي  اخلا�س  القطاع  وتركت  العام 

بلغ فيه عدد الأجانب 491 األف اأجنبي.

اقرتح النائب الدكتور عبداهلل الذوادي 

ت�سكيل جلنة م�سرتكة بني اأع�ساء جلنة 

لدرا�سة  واأع�ساء من احلكومة  البحرنة 

تقرير اللجنة ومقرتحاتها وتكون درا�سة 

عالية ودقيقة والعمل على و�سع خطط 

عن  العاطلني  منها  ي�ستفيد  تنفيذية 

العمل.

زايد معاتًبا اللجنة: كيف مت ت�صريب

 تو�صيات اللجنة ومل يكن لها �صرية يف عملها؟

الأن�صاري: اللجنة ركزت على القطاع 

العام وهناك 491 األف اأجنبي يف اخلا�ص 

الذوادي: اأقرتح ت�صكيل جلنة م�صرتكة 

مع احلكومة لو�صع خطط تنفيذية للعاطلني

وزير العمل: »بنك ال�صواغر« زاد 

بن�صبة 83 % وزيادة ال�صواغر اليومية 30 % 

اأكد وزير العمل والتنمية الإجتماعية 

ا�ستعرا�س  خالل  من  حميدان  جميل 

مت  البحرنة،  للجنة  املف�سل  التقرير 

مل�س العديد من اجلوانب يف التوظيف 

تقدمه  الذي  والدعم  اخلا�س،  بالقطاع 

القاطرة  اخلا�س  القطاع  ليكون  الدولة، 

الأ�سا�سية لعملية التوظيف.

زاد  ال�سواغر  بنك  اأن  العمل  وزير  وك�سف 

يف  الزيادة  ن�سبة  ان  اىل  م�سريا   ،%83 بن�سبة 

ال�سواغر اليومية و�سلت اىل %30.

الأجور  ودعم  التدريب  برامج  »اإن  وقال: 

اأجد  ومل  مف�سل،  ب�سكل  بها  حتدثنا  والتوطني 

اجلانب،  هذا  مالحظات جوهرية يف  التقرير  يف 

العمالة  ن�سبة  راأيتها،  التي  الأ�سا�سية  املالحظة 

الوطنية انخف�ست من 19.3% اإىل 17.3%«. وراأى 

التقرير »اأن هذا تق�سرًيا ي�ستحق امل�ساءلة، ومنو 

العمالة الأجنبية يختلف عن الوطنية«.

يف  الوظائف  اأن  الوزير  واأو�سح 

فيها  يرغب  التي  الكربى  ال�سركات 

ن�سبة  ت�سل  البنوك  مثل  البحرينيون 

يف  وال�سيا�سة   ،%90 لـ  فيها  البحرنة 

مملكة البحرين، هي ت�سجيع القطاع اخلا�س 

واأ�سحاب العمل، وذلك جلب ال�ستثمارات وتقدمي 

جانب،  من  البحرين  اقت�ساد  لتقوية  الت�سهيالت 

ومن جانب اآخر خللق الوظائف وفر�س العمل. 

من جانب اآخر، قال حميدان اإن هناك 9400 

عاطل مت توظيفهم يف 2019، واجمايل التوظيف 

من  انتقالهم  مت  منهم  الثلث  فقط،  األًفا   24 كان 

للموظفني  بالن�سبة  اما  اأخر،  وظيفة  اىل  وظيفة 

لدينا يف الوزارة، فلدينا فقط 8 ممر�سات اجنبيات 

ون�سبة البحرنة لدينا %99.9.

»رهن ال�صفن« يثري لغًطا بني النواب واحلكومة 

»النواب« ميرر 150 مادة من »القانون البحري« من اأ�صل 393 مادة
مرر جمل�س النواب يف جل�سته يوم اأم�س )150( مادة 

من القانون البحري، وذلك من اأ�سل )393( مادة، وقد وافق 

املجل�س على جميع تو�سيات جلنة املرافق العامة والبيئة 

ب�ساأن املواد التي مت متريرها، فيما طلب رئي�س جلنة املرافق 

املواد  بقية  ترحيل  الكوهجي  حمد  النائب  والبيئة  العامة 

جلدول اأعمال اجلل�سة القادمة وعددها )243(. من جانب 

اآخر، دار لغط وخالف بني احلكومة والنائبني فا�سل ال�سواد 

واأحمد العامر على املادة 47 من القانون البحري املتعلقة 

بحقوق الرهن على ال�سفينة، والتي تن�س على »يكون الرهن 

الديون امل�سمونة  املرتبة لالمتياز، وتكون مرتبة  تالياً يف 

برهون بح�سب تاريخ قيدها، واإذا قيدت عدة رهون يف يوم 

واحد، اعتربت يف مرتبة واحدة، ول يوؤثر التنازل عن ملكية 

الرهن اأو نقلها على ترتيب اأولويته. 

الفقرة  ال�سواد على وجود  النائب فا�سل  وقد اعرت�س 

الأوىل من ن�س املادة 47 والتي تن�س على »اأن يكون الرهن 

تاليا للمرتبة يف المتياز«.

من جانبه، قال وزير �سوؤون املجل�سني: »ل ميكن حتذف 

امل�ستحقة  الديون  ترتيب وحتديد  ل�سرورة  وذلك  اجلملة؛ 

على ال�سفينة«.

فيما او�سح رئي�س جلنة املرافق العامة والبيئة النائب 

حمد الكوهجي »اأن املوافقة على مقرتح ال�سواد �سيوؤثر على 

م�سمون املادة 32 املتعلقة بحقوق المتياز«.

وقد �سوت املجل�س برف�س مقرتح النائب فا�سل ال�سواد 

واملوافقة على تو�سية اللجنة باملوافقة على ن�س املادة.

وزير الرتبية: »مل نوظف اأجانب منذ 

عامني واأنهينا عقود 370 اأجنبًيا« 

والتعليم  الرتبية  وزير  قال 

الدكتور ماجد النعيمي: »اأريد تثبيت 

اأمور مهمة جًدا، فقد ذكر يف تقرير 

اللجنة اأن وزير الرتبية مل يح�سر 

الوظائف،  بحرنة  جلنة  اجتماع 

واأنا اأود، اأن اأقول: »لقد كنت يف مهمة 

ر�سمية لذلك مل اأح�سر اجتماع اللجنة، وقد اأ�سرت اىل ذلك 

يف خطاب اأر�سلته اىل اللجنة، وكذلك رئي�س اجلامعة كان 

يف مهمة ر�سمية خارج البحرين«.

املعلمني  كلية  عن  البحرنة  جلنة  مالحظات  وحول 

قال وزير الرتبية: »من يقوم بتدري�س اأبنائكم الآن هم من 

الطلبة البحرينيني املتفوقني اخلريجني من كلية املعلمني، 

فنحن ن�ستقطب اأف�سل الطلبة املتفوقني، ونحاول اأن نوفر 

حتى نزيد يف قبول طلبة كلية املعلمني، وذلك لن يتحقق 

من  اأكرث  عقود  اأنهينا  وقد  قوية،  ميزانيات  من خالل  اإل 

ومل  بحريني،   900 يقارب  ما  ووظفنا  اأجنبًيا،   370

نوظف اأجانب خالل العامني املا�سيني«.

خلف: م�صاريع كربى يف الأ�صغال القائمون 

عليها كلهم من اأبناء البحرين

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  اأكد 

اخليار  هو  البحريني  اأن  خلف  ع�سام 

نحتاج  »نحن  وقال:  الوزارة،  يف  الأول 

والقائمون  البحرينية،  الطاقات  كل  اىل 

البلد، ولكن الوزارة  اأبناء  على الوزارة من 

تتعامل مع الكثري من التخ�س�سات بفعل حركة 

العمران والتنمية يف البلد، فهي ترفد املجتمع باملتخ�س�سني«.

وقال: »اأنا �سخ�سيا بداأت يف الوزارة كمتدرب، وتدربنا على 

عملية  ومازالت  الإحالل  عملية  بداأت  ذلك  وبعد  اأجانب،  اأيدي 

الإحالل موجودة. لدينا مبادرات للتدريب الداخلي يف الوزارة. 

ما  دربنا  وقد  ال�سمكي  ال�ستزراع  يف  متخ�س�سني  اىل  نحتاج 

لدينا  يكن  فلم  البحرين،  وخارج  داخل  بحرينيا   15 يقارب 

اأخ�سائيون زراعيون«.

واأ�ساف الوزير »وّفرنا للجنة جميع املعلومات بكل �سفافية، 

وقدمت يوم اأم�س مذكرة ملجل�س الوزراء حول امل�ساريع املوجودة 

لدينا يف الوزارة ب�ساأن الطرق وال�سرف ال�سحي قيمتها 379 

مليون دينار، والقائمون عليها من اأبناء البحرين«.

»النواب« يرفع توصيات لجنة تحقيق البحرنة للحكومة وأهّمها استجواب 6 وزراء
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 رئيس اتحاد القدم يهنئ الملك 
وولي العهد بذكرى تأسيس قوة الدفاع

رفع رئي��س مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الش��يخ علي بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بمناسبة 

الذكرى 52 لتأسيس قوة دفاع البحرين.
وف��ي برقية تهنئة بعثها رئي��س مجلس إدارة االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم إلى جاللة الملك المفدى، أكد أن االحتفاء بذكرى تأس��يس قوة 
دفاع البحرين هو مناس��بة عزيزة على قلوبنا نس��تذكر فيها بكل اعتزاز 
الجه��ود التي بذلها مؤسس��و ه��ذه القوة وعلى رأس��هم جاللة الملك 

المفدى.
وأك��د أن أبناء الوطن يفخ��رون بهذه القوة التي تمث��ل العزة والمنعة 
وال��درع الحصي��ن والس��ياج المني��ع التي ي��ذود عن الوط��ن، ويحمي 
اس��تقراره ويصون وحدته وإنجازاته، ومبعث الفخر بما وصلت إليه من 
مستوى احترافي متقدم، وامتالك الخبرة واإلمكانات العسكرية، بفضل 

دعم وقيادة جاللتكم.
وأعرب الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة عن بالغ الفخر واالعتزاز 
بالمكانة المرموقة التي بلغتها قوة دفاع البحرين، وهي الحصن المنيع 
الذي ي��ذود عن الوط��ن، بفضل التوجيه��ات الحكيم��ة لجاللة الملك 
المفدى، ودعم ورعاية واهتمام جاللته المستمر والدائم لمسيرة الخير 
والنم��اء بمملكتنا الغالية؛ داعيًا اهلل العل��ي القدير أن يعيد على جاللته 
هذه المناس��بة بمزيد من الخي��ر والعزة، وعلى وطنن��ا العزيز بالمزيد 
من التقدم والنماء واالزدهار في ظل راية جاللة الملك المفدى، س��ائال 

المولى عز وجل أن يحفظ جاللته ويمن عليه بموفور الصحة والسعادة، 
وأبقاكم ذخرًا للمملكة التي تقودون مسيرتها ونهضتها المباركة بكل 

حكمة واقتدار.
ورف��ع رئيس مجل��س إدارة االتح��اد البحريني لكرة القدم الش��يخ علي 
ب��ن خليفة بن أحمد آل خليفة، التهاني والتبريكات إلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء نائب القائد األعلى، بمناس��بة الذكرى 52 لتأسيس قوة 

دفاع البحرين.
وف��ي برقية تهنئة بعثها رئي��س مجلس إدارة االتح��اد البحريني لكرة 
القدم إلى س��مو ول��ي العهد، أك��د بالغ اعت��زازه بالمكان��ة المرموقة 
والمستوى الرفيع الذي بلغته قوة دفاع البحرين على جميع المستويات، 
مقدم��ا خال��ص التهاني لس��مو ولي العه��د بهذه المناس��بة الوطنية 
الغالية، س��ائال اهلل أن يعيد على س��موكم هذه المناسبة العزيزة وأنتم 
تنعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة 
الدع��م المتواصل الذي تولونه س��موكم الكريم لق��وة دفاع البحرين، 
والذي ساهم في تطورها وازدهارها، حتى باتت تتمتع بمستوى متقدم 
م��ن الجاهزية القتالي��ة والكفاءة العس��كرية؛ لتبقى ب��إذن اهلل تعالى 
حامية لوطننا الغالي ومكتس��باته الحضارية والتنموية؛ لتحقيق المزيد 
من األمن واالس��تقرار في ظل القيادة الحكيمة لس��يدي حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى القائد 

األعلى.

 رئيس اتحاد القدم 
يهنئ القائد العام بذكرى 

تأسيس قوة الدفاع
رف��ع رئي��س مجلس إدارة االتح��اد البحريني لكرة القدم الش��يخ علي 
ب��ن خليفة بن أحمد آل خليفة، التهان��ي والتبريكات إلى القائد العام 
لقوة دفاع البحرين المش��ير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 

بمناسبة الذكرى 52 لتأسيس قوة دفاع البحرين.
وف��ي برقية تهنئة بعثها رئيس مجل��س إدارة االتحاد البحريني لكرة 
الق��دم إلى القائد العام لق��وة دفاع البحرين، أكد أن هذه المناس��بة 
الوطني��ة تجعلنا نزيد فخ��را واعتزازا لما تحق��ق لمملكة البحرين من 
إنجازات متقدمة لهذا الصرح الش��امخ الذي لقي الرعاية الكريمة من 
س��يدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى، منذ إرس��اء اللبنات األول��ى لهذه القوة الفتي��ة حتى صارت 
الدرع الواقية والحصن المنيع عن حياض الوطن ومكتسباته الوطنية 

وإنجازاته الحضارية.
وأكد الشيخ علي بن خليفة أن جهود القائد العام كانت لها إسهامات 
جليل��ة في عملية تأس��يس وتطوير قوة دف��اع البحرين، حيث قدمتم 
وجمي��ع منتس��بي قوة دف��اع البحري��ن المخلصي��ن أروع األمثلة في 

اإلخالص والوالء والتضحية والفداء للوطن الغالي.
وختم برقيته بتجديد الوالء لجاللة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد، والعمل بكل إخالص وتفان لتنفيذ توجيهات جاللة 
الملك الس��امية لالرتقاء بهذا الصرح الشامخ، سائال المولى أن يمن 
عل��ى معالي القائد الع��ام بالصحة والعافية لمواصلة هذه المس��يرة 

الخيرة، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصالح.

 الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يتلقون التهاني 
من رئيس هيئة األركان بذكرىتأسيس قوة الدفاع

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المف��دى القائد األعلى، برقية 
تهنئ��ة م��ن رئي��س هيئ��ة األركان الفري��ق الركن 
ذي��اب بن صقر النعيمي، بمناس��بة الذك��رى الثانية 

والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها:
س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يشرفني يا صاحب الجاللة وقد مضى اثنان وخمسون 
عامًا على تأس��يس قوة دفاع البحري��ن بأن أرفع إلى 
مقام جاللتكم الس��امي أسمى آيات التهاني وأخلص 
األمنيات بهذه المناس��بة المباركة والس��عيدة على 

قلوبنا وقلوب المخلصين جميعا.
سيدي.

إن ه��ذه الذك��رى المتج��ددة المجي��دة تحم��ل في 
نفوسنا وفي ذاكرتنا كل معاني العزة والفخر، ويزيدنا 
اعت��زازًا ما وصلت إليه قوة دفاع البحرين تحت قيادة 
جاللتكم من أعلى المراتب تسليحًا وتدريبًا وتنظيمًا 
بفضل جاهزيتها القتالية والفنية المتكاملة وقدرتها 
االحترافية حتى غدت الدرع الواقي للذود عن الوطن 

ومكتسباته.
ختام��ا فإنني أدع��و المولى العلي القدي��ر أن يحفظ 
جاللتكم ويدي��م عليكم نعمة الصح��ة والعافية وأن 
يعيد ه��ذه المناس��بة أعواما عدي��دة وأزمنة مديدة 
وجاللتك��م ترفلون بثوب النعم��ة الظاهرة والباطنة 
وأن يدي��م عزك��م وحكمك��م ويديم على ق��وة دفاع 
البحري��ن المزيد م��ن المنعة إنه ولي ذل��ك والقادر 

عليه.
وتفضل��وا ي��ا صاح��ب الجالل��ة بقبول فائ��ق التحية 

والتقدير واالحترام.
الفريق الركن

رئيس هيئة األركان
ذياب بن صقر النعيمي

وبعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المف��دى القائد األعلى، برقية 
ش��كر جوابية إلى رئيس هيئة األركان الفريق الركن 

ذياب بن صقر النعيمي، هذا نصها:
الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي المحترم

رئيس هيئة األركان

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يطي��ب لن��ا أن نبع��ث إل��ى األخ الكري��م بخال��ص 
التحيات وصادق التمني��ات بموفور الصحة والعافية، 
مقرونة بش��كرنا الجزي��ل لكم ولكل منس��وبي قوة 
دف��اع البحري��ن الباس��لة للتهنئ��ة الت��ي بعثتم بها 
إلينا بمناس��بة الذكرى الثانية والخمس��ين لتأسيس 
قوة دفاع البحرين، مؤكدي��ن اعتزازنا العميق بهذه 
المؤسس��ة الوطنية العتيدة، الت��ي هي درع الوطن، 
وس��تبقى بإذن اهلل تعال��ى حصن مملك��ة البحرين 
الحصين، مؤزرة بكل عوامل االقتدار تدريبًا وتسليحًا 

وجاهزية بكل روح التضحية والفداء.
حفظكم اهلل جميعًا وحقق بكم قيادة وضباطًا وأفرادًا 

قوة مملكتنا ورفاهها وأمنها.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.

وتلق��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، برقي��ة تهنئة من 
الفري��ق الركن ذياب بن صق��ر النعيمي رئيس هيئة 
األركان، بمناسبة ذكرى الثانية والخمسين لتأسيس 

قوة دفاع البحرين، هذا نصها:
س��يدي صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن 

سلمان آل خليفة حفظه اهلل
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ب��كل معاني الفخر واالعتزاز أرفع إلى مقام س��موكم 
الكري��م أس��مى آي��ات التهان��ي وأع��ز التبري��كات، 
بمناس��بة االحتفال بالذكرى الثانية والخمسين على 
تأسيس قوة دفاع البحرين، فنحن على العهد والوالء 
لسموكم الكريم مضحين بالغالي والنفيس من أجل 

رفعة وطننا الغالي.
وإذ نغتنم هذه المناس��بة المباركة لهذه القوة التي 
س��اهم س��موكم الكريم في مس��يرتها الطيبة منذ 
انط��الق ضوئها األول، لنهنئ س��موكم الكريم على 

تقدم وازدهار هذه القوة الوطنية العريقة.
س��ائاًل المولى عز وج��ل أن يحفظ س��موكم الكريم 
ويوفقكم لما فيه الخير، ويس��بغ عليكم نعمة الصحة 

والعافية .
ودمتم سيدي بعون اهلل سالمين غانمين.

الفريق الركن
رئيس هيئة االركان

ذياب بن صقر النعيمي
وبع��ث صاح��ب الس��مو الملك��ي االأمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، برقية شكر جوابية 
إل��ى الفريق الرك��ن ذياب بن صق��ر النعيمي رئيس 

هيئة األركان، هذا نصها:
سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي المحترم

رئيس هيئة األركان
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،

فلق��د تلقين��ا بالتقدي��ر برقي��ة س��عادتكم الكريمة 
المهنئ��ة لنا بمناس��بة الذك��رى الثانية والخمس��ين 

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
وإنه ليس��رنا في هذه المناس��بة الوطنية العزيزة أن 
نعرب لس��عادتكم عن ش��كرنا وتقديرنا لمشاعركم 
النبيلة التي نعتز بها كثيرًا، مؤكدين مواصلة دعمنا 
لما في��ه خير وتق��دم وع��زة بلدنا الغال��ي، متمنين 
لس��عادتكم دوام التوفيق والس��داد في أداء واجبكم 
الوطني النبيل، واإلسهام في مواصلة تعزيز وتطوير 
هذا الصرح العتيد في الرج��ال والعتاد، ولتبقى دومًا 
الحصن األمين للذود عن وطننا العزيز والحفاظ على 
مكتس��باته ومنجزات��ه الوطنية الكبي��رة التي يوالي 
تحقيقها في ظ��ل القيادة الحكيم��ة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى حفظه اهلل ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

كما تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي��س مجلس الوزراء برقية تهنئة من رئيس 
هيئة األركان الفري��ق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
بمناس��بة الذكرى الثانية والخمس��ين على تأسيس 

قوة دفاع البحرين، هذا نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة
ول��ي العهد نائب القائد األعلى الن��اب األول لرئيس 

مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

بعظي��م الفخ��ر واالمتنان أرف��ع إلى مقام س��موكم 
الكريم أخلص التهاني وأطيب التبريكات بمناس��بة 
االحتفال بالذكرى الثانية والخمس��ين على تأس��يس 
ق��وة دفاع البحرين، هذه القوة المنيعة التي س��اهم 
س��موكم الكريم في إعالء صرحها الشامخ من خالل 
متابعتكم الحثيثة وتوجيهاتكم السديدة من أجل أن 
تظل هذه القوة بعون اهلل وقدرته درعًا حصينًا منيعًا 
ألمن واس��تقرار الوطن س��تظل قوة دف��اع البحرين 
بقيادة س��يدي حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى قوًة بارزًة 
شامخة تخوص غمار التطور العسكري والنمو اإلداري 

المستدامين لتواكب نهضة الوطن وازدهاره.
داعي��ًا اهلل أن يعي��د ه��ذه المناس��بة على س��موكم 
الكريم، وأنت��م تنعمون بموفور الصحة والس��عادة، 
وأن يدي��م عل��ى مملكتن��ا الغالية مزيد م��ن الرخاء 

والتقدم.
ودمتم سيدي بعون اهلل سالمين غانمين،،،

الفريق الركن
رئيس هيئة األركان

ذياب بن صقر النعيمي
وبعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء برقية 

شكر جوابية إلى رئيس هيئة األركان، هذا نصها:
الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي

رئيس هيئة األركان
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

تلقيت ببال��غ التقدير برقيتكم الكريم��ة المهنئة لنا 
بمناس��بة الذكرى الثانية والخمس��ين على تأسيس 
ق��وة دف��اع البحري��ن ويس��عدنا أن نبادلكم أخلص 
التهاني والتبريكات، شاكرًا لكم جهودكم المخلصة 
في االرتقاء بمس��توى الجاهزية لق��وة دفاع البحرين 
داعيًا اهلل تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة العزيزة 
ووطن��ا ينعم بمزيد م��ن التطور واالزده��ار في ظل 
قيادة س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى.
ودمتم بحفظ اهلل سالمين موفقين،،،

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 محمد بن مبارك: مستوى متميز 
لخريجي »الملكية للجراحين« بدبلن

أش��اد نائب رئيس مجلس الوزراء س��مو الش��يخ محمد بن مبارك 
آل خليفة، بالمس��توى المتميز لخريج��ي الكلية الملكية للجراحين 
بدبل��ن في أيرلندا وإس��هاماتهم في الخدم��ات الطبية بالمملكة 

وفي الدول التي ينتمون إليها.
واستقبل س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر 
القضيبي��ة، الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين بدبلن في 

أيرلندا البروفيسور كاثال كيلي بمناسبة زيارته للمملكة.
ورحب سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة بالبروفيسور كيلي 
الذي أطلعه على مش��اريع التوس��عة في كلية البحري��ن الجامعية 
التابع��ة للكلية الملكية للجراحين، حيث أعرب س��موه عن تقديره 
لم��ا تقدمه الكلية من برامج دراس��ية في مج��االت الطب والعلوم 

الطبية.
من جانبه، عبر البروفيس��ور كيلي عن الش��كر لسمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة على اس��تقباله وعن س��عادته بالتعاون القائم 
بي��ن مملكة البحرين والكلية، مؤكدًا حرص القائمين عليها زيادة 

وتعزي��ز التعاون بما يمكن الكلية م��ن أداء عملها وتقديم أفضل 
خدماتها الطبية في مجاالتها المختلفة.

وحض��ر اللق��اء رئيس جامعة البحرين الطبية البروفيس��ور س��مير 
عتوم.

 محمد بن مبارك 
يستقبل عضو الشورى أبل

اس��تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة بقصر القضيبية، عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، حيث 
جرى اس��تعراض أهم القضايا المطروحة على مجلس الش��ورى والتي 

تخص مصالح الوطن والمواطن.
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 وكيل »العمل«: توظيف
24 ألف مواطن خالل 2019

أك��د وكي��ل وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية صباح الدوس��ري، أنه 
تم توظيف 24 ألف مواطن س��واء في الوظائف المباش��رة أو االنتقال 
م��ن مكان إلى آخر خالل العام 2019، فيما س��يتم تنظيم 7 معارض 
للتوظي��ف 5 منه��ا نوعية ومعرضي��ن عامين. وأض��اف، على هامش 
افتتاح الجناح التوعوي البيئي الذي ينظمه المجلس األعلى للبيئة في 
مجمع السيف، أن عمليات التوظيف مستمرة، إذ تم اإلعالن عن نتائج 
معرض التوظيف 998 ومس��تمرون في مبادرات التوظيف«. وذكر أن 
ع��دد المتوظفين في 2019 بلغ 24 ألف مواطن س��واء في الوظائف 
المباشرة أو االنتقال من وظيفة ألخرى، مؤكدًا أن المعارض المرتقبة 

تستهدف الباحثين عن عمل، سواء المسجيل أو خرجي المستقبل.

أماني األنصاري

 لجنة تحديد مواقع استخراج الرمال 
تدرس خيارات لتوفير مناطق بحرية للسحب

بحثت لجنة تحديد مواقع اس��تخراج الرمال البحرية، 
في اجتماعها، برئاسة وكيل الزراعة والثروة البحرية 
ب��وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط 
العمراني د.نبي��ل أبوالفتح، وبحض��ور ممثلين عن 
الجهات الحكومية ذات العالقة، س��بل توفير مناطق 
بحرية تلب��ي احتياجات الش��ركات العاملة في مجال 

سحب الرمال.
وق��ال وكيل الزراع��ة والثروة البحري��ة: إن اللجنة 
قامت بدراس��ة الخي��ارات المطروح��ة فيما يخص 
توفي��ر مناطق بحرية في ظل الطلب المتزايد على 
الرمال تلبي��ة الحتياجات التنمي��ة العمرانية التي 

تشهدها مملكة البحرين.

 القائد العام يستقبل 
قائد قوة المهام المشتركة 

JTF 633 األسترالية

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
ب��ن أحم��د آل خليفة، في القي��ادة العامة الثالثاء، قائ��د قوة المهام 
المش��تركة األس��ترالية JTF 633، اللواء ركن سوزان كويل، والوفد 
المرافق، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل بن حسن 

النعيمي.
 JTF ورح��ب القائد العام بقائد قوة المهام المش��تركة األس��ترالية
633 والوف��د المرافق، وتم اس��تعراض عالقات الصداق��ة والتعاون 

القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.
وحض��ر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة، اللواء الركن حس��ن محمد 
سعد، ومس��اعد رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموين، اللواء الركن 
بحري يوس��ف أحمد مال اهلل، ومدير التعاون العسكري، اللواء الركن 
بحري محمد هاشم السادة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 اليوم اإلعالن عن جائزة 
األميرة سبيكة لتقدم البحرينية

تح��ت رعاية صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة عاهل 
البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة، 
يق��ام حفل اإلعالن عن الجهات الفائزة بجائزة 
س��موها لتقدم المرأة البحريني��ة في دورتها 
السادسة من مؤسسات القطاع العام والقطاع 
الخاص ومؤسس��ات المجتم��ع المدني وعلى 
مس��توى األف��راد، األربع��اء في مركز الش��يخ 

عيسى الثقافي.
وتهدف جائزة صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليف��ة لتقدم المرأة 
البحرينية إلى تش��جيع الوزارات والمؤسس��ات 
الحكومية والخاصة واألهلية على دعم وتقدم 

الم��رأة البحريني��ة العامل��ة، وضم��ان أوج��ه 
التوفي��ق بي��ن واجباته��ا العملية واألس��رية، 
وزيادة نس��بة تأهيل وتدريب الم��رأة، وزيادة 
نس��بة تواجد الم��رأة ف��ي المراك��ز القيادية 
والتنفيذي��ة، واإلس��هام في متابع��ة الجهود 
الوطنية نحو إدماج احتياجات المرأة في خطط 

التنمية الوطنية.
ويأت��ي االحتف��ال تتويج��ًا لجه��ود الفائزي��ن 
الرس��مية  الدول��ة  قطاع��ات  م��ن  بالجائ��زة 
والخاصة والمدنية وكذلك المبادرات الفردية، 
وتقديرًا لما تس��هم به تل��ك الجهود الجمعية 
في اس��تدامة تقدم الم��رأة البحرينية ويعظم 

من إسهاماتها في التنمية الوطنية.

تطوير مختبر مستشفى الملك حمد الجامعي
حم��د  المل��ك  مستش��فى  تعم��ل 
الجامع��ي عل��ى تطوي��ر المختب��ر، 
ويشمل توريد وتركيب أحدث إنتاج 
من شركة سيمنز األلمانية ألجهزة 
المختبرات والذي سيكون األول في 
مملك��ة البحرين ب��دون أية تكلفة 
أو زي��ادة في األس��عار وال��ذي تبلغ 
حوال��ي 1.5 ملي��ون دوالر أمريكي 
بعد التعاون والش��ركة والنجاح منذ 
افتتاح المستش��فى. وذلك في إطار 
االتفاقية والش��راكة بين مستشفى 
وش��ركة  الجامع��ي  حم��د  المل��ك 
سيمنز األلمانية ألجهزة المختبرات 
م��ع وكيله��ا الحصري ف��ي مملكة 

البحرين صيدلية وائل. 
وأوضح اللواء طبيب الش��يخ سلمان 
قائ��د  آل خليف��ة  ب��ن عطي��ة اهلل 
الجامعي،  الملك حم��د  مستش��فى 
أن م��ن خ��الل ه��ذا التحدي��ث في 
المختبر س��تعمل األجهزة الجديدة 
والمتط��ورة عل��ى تحلي��ل العينات 

عش��ر مرات أس��رع مما كانت عليه 
لوج��ود كامي��رات خاص��ة تتع��رف 
عل��ى نوع العينات و م��ن ثم إعطاء 
األولوية للح��االت الطارئة من أجل 
بسرعة  نتائجها  واستخراج  تحليلها 
عالية مما يس��هم بش��كل كبير في 
تقلي��ل انتظار المرض��ى في قاعات 
قس��م الط��وارئ وكذل��ك يس��اهم 
في س��رعة تش��خيص األم��راض و 

س��رعة عالجه��ا، باإلضاف��ة إلى أن 
هذه األجهزة الحديثة باستطاعتها 
إج��راء 440 فحصًا في الس��اعة مع 
توفير خي��ارات كثيرة ومتعددة من 
لمختل��ف  المطلوب��ة  الفحوص��ات 
األمراض المزمنة و الحادة وكذلك 

األورام السرطانية.
ويس��هم التحدي��ث لألجه��زة ف��ي 
عل��ى موظف��ي  الضغ��ط  تخفي��ف 
المختبر لما تتميز به هذه األجهزة 
بخاصي��ة حفظ الم��واد و المحاليل 
داخل األجه��زة دون االضطرار إلى 

تحضيره��ا خارجي��ًا أو حفظه��ا في 
ثالجات إضافية.

يذك��ر أن مختب��رات وبن��ك ال��دم 
بمستش��فى الملك حم��د الجامعي 
االعتم��اد  ش��هادة  عل��ى  حاص��ل 
األمريك��ي )CAP( للم��رة الثاني��ة 
على التوالي وكأول أول مستش��فى 
حكومي يحصل عل��ى هذا االعتماد 
اإلنج��ازات  إل��ى سلس��لة  مضيف��ًا 
إدارة  حققته��ا  الت��ي  الطبي��ة 
المستشفى في سجلها الحافل بكل 

مشاريع االستحداث و التطوير.

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

قائد مستشفى الملك حمد :تطوير مختبر المستشفى بأحدث جهاز
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“الصحة”: توظيف 76 طبيبًا فور انتهاء اإلجراءات
الوطن
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أك��د وكيل وزارة الصحة الدكت��ور وليد المانع 
العم��ل على إنهاء إج��راءات توظيف 76 طبيبًا 

من خريجي برنامج تمكين لتأهيل األطباء.
وقال خالل جلسة النواب لمناقشة تقرير بحرنة 
الوظائ��ف :« س��يتم توظي��ف كافة منتس��بي 
برنام��ج التدري��ب المش��ترك بي��ن الحكومة 
وتمكي��ن لتهيئ��ة األطباء للعمل ف��ي القطاع 

العام و الخاص ».
وتطرق إلى ارتفاع نسبة الممرضات البحرينيات 
إل��ى 61% بع��د تأهي��ل معظ��م الممرض��ات 
ببرام��ج تدريبية الفتًا إل��ى أن أغلب ممرضات 
البحرين يحملن درجة البكالوريوس« إلى ذلك 
دع��ا المان��ع للتفريق بين األطب��اء المتدربين 

والمتوظفين.

أكد وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب 
غان��م البوعينين توظي��ف 1800 بحريني في 
2019. وقال في جلس��ة مناقش��ة تقرير لجنة 
البحرنة » تم توظيف 1688 مواطنا في 2018 
مقابل 112 موظف��ا أجنبيا وأكثر من نصفهم 
من حملة ش��هادات الماجيستير والدكتوراه«. 
الفتًا إلى أن نس��بة البحرنة العامة في القطاع 

الحكومي تبلغ %84
ورفض الوزير اتهامات ن��واب جهات بتضليل 
اللجن��ة وق��ال: » التضليل هو إخف��اء معلومة 
أوتقدي��م معلوم��ة، أنت��م »محش��ومين« أن 
يضللكم أح��د والتضليل ليس ديدن الحكومة 

في التعامل مع مجلس النواب«
وببين:«رد الحكومة على اللجنة دليل الجدية 
ف��ي التعامل م��ع المجل��س فالحكوم��ة ردت 
ف��ي315 ورقة م��ن أصل 372 ورقة يش��ملها 

التقرير«
ورد الوزي��ر على مالحظ��ات النواب بوجود 25 
أل��ف و500 طل��ب للتوظي��ف مبين��ًا أن بعض 
الطلبات هي لموظفي��ن يريدون االنتقال من 

وظيفة ألخرى«.

وأرجع وزير المجلس��ين س��بب عدم رد ديوان 
الخدمة على طلب لجنة التحقيق بتزويد اللجنة 
ببيانات قوائم االنتظار إلى » أن طلب تفاصيل 
القوائم ه��و انتهاك للخصوصية التي يحميها 
قان��ون حماي��ة البيانات الش��خصية، ما يعني 
أن نس��تخرج نس��خا لهذه الطلب��ات ونطمس 
البيانات الش��خصية وإال س��نقع تح��ت طائلة 

القانون«.

وردًا عل��ى وجود 2434 فارقا بين أرقام ديوان 
الخدم��ة المدنية وس��وق العم��ل :« إن هناك 
جهات ال تخضع لدي��وان الخدمة المالية مثل 
معهد البحري��ن للتنمية السياس��ية وتمكين 

أمانتي مجلسي الشورى والنواب«.
وبي��ن إن »كل وزارة لديها مبرر لبقاء جزء من 
الكوادر من األجانب فيها )..( 60 مليون دينار 

رواتب األجانب تشمل السكن والعمالة«.
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النواب الصامتون في الجلسة

يوسف الذواديعبدالرزاق حطاب د.علي النعيمي

وزير »المجلسين«: توظيف 1800 بحريني في 2019

»الصحة«: توظيف 76 طبيبًا فور انتهاء اإلجراءات
إيهاب أحمد 

إيهاب أحمد 

إيهاب أحمد 

إيهاب أحمد 

إيهاب أحمد 

إيهاب أحمد 

 »النواب« يصوت كل 55 ثانية 
على مادة من القانون البحري« 

أنجز مجلس النواب في جلس��ة مرثونية 150 مادة من القانون البحري 
خالل س��اعتين و17 دقيقة ، مايعني أن المادة استغرقت قرابة الدقيقة 

) 55 ثانية( . ويتكون مشروع القانون البحري الجديد من 393 مادة .
واعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن مشروع 
إص��دار القانون البحري أكبر قانون مر على الس��لطة التش��ريعية . فيما 

بين رئي��س لجنة المرافق العام��ة والبيئة حمد الكوهج��ي أن القانون 
البحري الساري يعود ألربعين سنة.

وبين الكوهجي في رده عل��ى مالحظات بعض النواب أن اللجنة طلبت 
من النواب منذ 3 أش��هر مرئياتهم حول المش��روع الذي شهد اعتراضًا 

على بعض المواد من النائبين فاضل السواد وأحمد العامر.

حمزة: خطة لبحرنة وظائف الجامعة

أكد رئيس جامعة البحرين 
ري��اض حم��زة  الدكت��ور 
وجود خطة لتقليص عدد 

األجانب في الجامعة .
وقال خالل جلسة مناقشة 
بحرن��ة  لجن��ة  تقري��ر 

الوظائف:«
اإلداريي��ن  ع��دد  وص��ل 
ف��ي   %60 البحرينيي��ن 
ونس��تهدف   2019
الوص��ول إل��ى 97% ف��ي 

العام 2020
وأضاف » س��نرفع نس��بة 
البحرنة في كادر التدريس 
م��ن 66% إل��ى 73% من 

خالل برامج االبتعاث ».

األنصاري: العاطلون هاجس كل 
بحريني.. وهدف »النواب« األول

ق��ال النائب أحمد األنصاري إن مش��كلة العاطلي��ن وبحرنة الوظائف 
ه��ي هاج��س كل بحريني فضاًل ع��ن أنها هدف الن��واب األول ، لكن 
اللجنة لألسف لم تضع يدها على أصل المشكلة وركزت على الهامش 
م��ن الوظائف ، مؤكدًا أنه منهجي��ة العمل باللجنة لم تكن صحيحة ، 
وافتق��رت إلى المعايير المهنية لتحديد الجهات المقصرة والتي يجب 
محاس��بتها ، مؤكدًا على ح��رص جميع النواب عل��ى البحرنة وخدمة 

الخريجين 
وذكر األنصاري بأن اللجنة لألس��ف أغفلت جانب القطاع الخاص الذي 
يشكل 491000 وظيفة يشغلها األجانب ، وركزت على 7200 وظيفة 
ف��ي القطاع العام ، وهذا يش��كل خطأ اس��تراتيجيًا ، ما كان ينبغي أن 

تحذو حذوه ، وهو أمر مستغرب تمامًا لم نكن نتوقعه .
وأردف ل��م توفق اللجنه ف��ي توضيح الصورة المتكامل��ة لهذا الملف 
وأبعاده والوقوف على األس��باب الحقيقية لمش��كلة البحرنة والبطالة 
وعالجها ، حيث إنها لم تأخذ في الحسبان المتغيرات االجتماعية التي 
طرأت في سوق العمل من زيادة في عدد المواطنين وكثرة الجامعات 
الخاصة ، وبرنامج التقاعد االختياري ، والخصخصة وغيرها من البرامج 

والمتغيرات ، لتحليل المشكلة ووضع الحلول المناسبة .
بي��ن التقرير أن نس��بة البحرنة في القطاع الحكومي في المتوس��ط 
تج��اوزت 84% وهي نس��بة معقولة جدًا مقارنة ب��دول المنطقة ، وال 
يمنع أن يتم زيادتها ، لكن البد من التركيز على القطاع الخاص الذي 

يعمل فيه عدد )491000( أجنبي.

 زايد يعتب 
على تسريب تقرير »البحرنة«

2عت��ب النائب علي زايد على لجن��ة بحرنة الوظائف تس��ريبها نتائج 
التحقيق.

وقال جرى العمل في السنوات الماضية أن تبقى التوصيات سرية إلى 
أن تخ��رج من المجلس . وأضاف أن اللجنة برأت س��احة الحكومة من 

التقصير ويجب التركيز على القطاع الخاص.

السيسي:  ضعوا ابن 
البحرينية في اعتباركم

طالب النائب محمد السيس��ي لجنة تحقي��ق بحرنة الوظائف االلتفات 
ألبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وتس��اءل السيس��ي في جلس��ة 
مناقش��ة تقرير لجن��ة التحقيق في بحرنة الوظائ��ف »ماهو مصيرهم 
وهم يعتبرون أجان��ب البد من أخذ ذلك في االعتبار عند الحديث عن 

بحرنة الوظائف«.

كرم الرئيسة يغمر السواد

غمر كرم رئيس مجلس النواب فوزية زينل النائب فاضل الس��واد بعد 
طلبه المداخلة عدة مرات في جلسة مناقشة القانون البحري.

وتداخل الس��واد معترضًا على عدد من مواد القانون ومنحت الرئيسة 
النائب ح��ق المداخلة عدة مرات فيما قطعت عن��ه المايكروفون بعد 

إصراره على المداخلة وطلبت منه إعادة مالحظته قبل التصويت.
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سمو محافظ الجنوبية يدشن حملة “ال للتدخين”
الصحي الــجــانــب  تعزيز  فــي  ــتــعــاون  وال المجتمعية  الــشــراكــة  ــراز  إبـ

الشـــيخ  الجنوبيـــة ســـمو  َدّشـــن محافـــظ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
تزامًنـــا  للتدخيـــن”  “ال  التوعويـــة  الحملـــة 
مـــع اليـــوم العالمـــي لمكافحـــة الســـرطان، 
وذلـــك بحضور مدير عام مديرية شـــرطة 
الشـــيخ  العقيـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
والوكيـــل  آل خليفـــة  خالـــد  بـــن  عبـــدهللا 
المســـاعد للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحة 
مريم الهاجري وعدد من كبار المســـؤولين 

من الجهات المتعاونة والمحافظة.
الـــذي  الـــدور  أن  المحافـــظ  ســـمو  وأكـــد   
تقـــوم بـــه المحافظـــة فـــي احتضـــان هذه 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  إلبـــراز  الفعاليـــات، 
الجانـــب  تعزيـــز  فـــي  الوثيـــق  والتعـــاون 
التوعوي والصحي لمجتمع أكثر وعًيا من 
خـــال تثقيف الناشـــئة والشـــباب وجميع 
مشـــيًدا  بالمحافظـــة،  المجتمـــع  شـــرائح 
ســـموه بالتعاون الحثيث مع كافة الجهات 
المشـــاركة من خال تدشـــين هذه الحملة 
المتنقلـــة في المرافق العامـــة والمجمعات 

إلـــى  باإلضافـــة  بالمحافظـــة،  التجاريـــة 
مشـــاركة العديـــد مـــن القطاعـــات األهليـــة 
المستشـــفيات  جميـــع  فـــي  والعيـــادات 
فـــي  الصحيـــة  المراكـــز  مـــن  والعديـــد 
المحافظة، مـــع إقامة المحاضرات ونشـــر 
الوقائيـــة  والبرامـــج  التوعويـــة  الرســـائل 
والتي تهدف جميعها إلى مجتمع خال من 
التدخين. وبدأ حفل التدشين بعرض فيلم 
توعـــوي لكيفيـــة مكافحـــة آفـــة التدخين، 
اختصاصـــي  قدمـــه  مفّصـــل  شـــرح  تـــاه 

علـــي  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة 
العرادي، حيث أوضح المضار الناتجة من 

التدخين وطرق المكافحة السليمة.
بتدشـــين  المحافـــظ  ســـمو  قـــام  بعدهـــا،   
الحملة إيذاًنا بانطاقها، كما افتتح سموه 
أبـــرز  علـــى  المصاحـــب واطلـــع  المعـــرض 
الخدمـــات المقدمـــة من الجهـــات الصحية 
المشـــاركة والمتمثلـــة فـــي إدارة الصحـــة 
بـــوزارة  الصحـــة  تعزيـــز  وإدارة  العامـــة 
الصحـــة وإدارة الشـــئون الصحيـــة بوزارة 

التدخيـــن  مكافحـــة  وجمعيـــة  الداخليـــة، 
ومستشفى الملك حمد.

 كما اشـــتمل المعرض المصاحب على ركن 
توعـــوي وتثقيفـــي عـــن أضـــرار التدخيـــن 
وتأثيـــر  األخـــرى  باألمـــراض  وعاقتـــه 
التدخيـــن الســـلبي علـــى غيـــر المدخنيـــن، 
تســـاعد  التـــي  األدويـــة  أحـــدث  وعـــرض 
في اإلقاع عـــن التدخيـــن، والتأكيد على 
جانـــب الوقاية لعدم وقوع أفراد المجتمع 

في هذه اآلفة.

المنامة - وزارة الداخلية

بوسطن - بنا

التقى ســـفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد 
آل خليفة، بمدينة بوســـطن، حاكم والية ماستشوســـتس األميركية تشـــارلي بيكر. وأكد 
السفير حرص مملكة البحرين على تعزيز العمل المشترك مع الواليات المتحدة األميركية 
والســـبل الكفيلـــة بتطويـــر التعاون والتنســـيق في العديـــد من المجاالت، مشـــيًدا بحرص 
البلدين المتبادل على فتح مزيد من آفاق التعاون بينهما بما يســـهم في تطوير العاقات 
الثنائيـــة، منوًهـــا إلـــى أهمية مذكرة التفاهم التـــي وقعتها مؤخـــًرا وزارة الداخلية بمملكة 
البحرين وشرطة بوسطن والتي أسهمت في تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال 

األدلة الجنائية بجانب عدد من مجاالت التعاون األمني.
مـــن جانبه، أعرب تشـــارلي بيكر عن اعتزازه بعاقات الصداقـــة والتعاون التي تربط بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة األميركية وما تشـــهده من تطـــور وتقدم على كافة 

األصعدة، متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
كما تم البحث في عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، باإلضافة إلى استعراض 
العاقـــات الثنائيـــة المتميزة بين مملكة البحرين والواليـــات المتحدة األميركية الصديقة 
وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين عموما، والتعاون في المجاالت 

التعليمية واالقتصادية واألمنية مع والية ماستشوستس خصوصا.

تعاون أمني واقتصادي مع ماستشوستس

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
 JTF خليفة، في القيادة العامة صباح امس، قائد قوة المهام المشـــتركة األســـترالية
633 اللواء ركن ســـوزان كويل والوفد المرافق، بحضور وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبدهللا النعيمي. وأثنـــاء اللقاء، رحب القائد العام لقـــوة دفاع البحرين بقائد 
قوة المهام المشتركة األسترالية JTF 633 والوفد المرافق، وتم استعراض عاقات 

الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

استعراض سبل تعزيز العالقات مع أستراليا

محمد بن مبارك يطلع على مشاريع “البحرين الجامعية”
اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
الرئيـــس  القضيبيـــة،  بقصـــر  بمكتبـــه 
للجراحيـــن  الملكيـــة  للكليـــة  التنفيـــذي 
بدبلن في ايرلندا كاثال كيلي، بمناســـبة 

زيارته للمملكة.
ورحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة بكيلي، الذي اطلعه على مشاريع 
التوســـعة فـــي كلية البحريـــن الجامعية 
التابعـــة للكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن، إذ 
أعرب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
عـــن تقديره لما تقدمه الكلية من برامج 
دراســـية فـــي مجـــاالت الطـــب والعلوم 
المتميـــز  بالمســـتوى  مشـــيًدا  الطبيـــة، 
فـــي  وإســـهاماتهم  الكليـــة  لخريجـــي 
الخدمـــات الطبية فـــي المملكة وبالدول 

التي ينتمون إليها.

ومن جانبه، عبر كيلي عن الشـــكر لسمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة على 
اســـتقباله، وعن سعادته بالتعاون القائم 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والكليـــة، مؤكًدا 
حـــرص القائميـــن عليهـــا زيـــادة وتعزيز 
التعـــاون بما يمكن الكلية من أداء عملها 
وتقديـــم أفضـــل خدماتهـــا الطبيـــة فـــي 
مجاالتهـــا المختلفة. حضر اللقاء رئيس 

سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين جامعة البحرين الطبية سمير عتوم.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن مبارك آل خليفـــة، بمكتبه بقصر القضيبية، 

عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل.

القضايـــا  أهـــم  اســـتعراض  جـــرى  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
المطروحة على مجلس الشورى، التي تخص مصالح 

الوطن والمواطن.

استعراض أهم القضايا المطروحة على “الشورى”

المنامة - وزارة الداخلية

المجتمعيـــة  الشـــراكة  لمبـــدأ  تعزيـــًزا 
والتواصـــل الفعـــال مـــع كافـــة فئـــات 
المجتمع، وبتوجيهـــات من مدير عام 
مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية 
العقيـــد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد آل 
خليفـــة، نّظمت شـــعبة شـــرطة خدمة 
المجتمـــع بالمديريـــة زيـــارة إلى مركز 
البحريـــن لـــأورام بمستشـــفى الملـــك 
حمـــد الجامعـــي وذلـــك بالتزامـــن مـــع 
االحتفـــال باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة 

السرطان.
منطلـــق  مـــن  الزيـــارة  هـــذه  وتأتـــي   

الشـــراكة االجتماعيـــة التـــي تتبناهـــا 
وزارة الداخليـــة، وتأكيًدا على أهمية 
الـــدور الـــذي تقـــوم به بالمســـاهمة مع 
قطاعـــات المجتمـــع المدنـــي األخـــرى 
والتأثيـــر اإليجابي الـــذي تحققه هذه 

النوعية من الشراكة.
 وفـــي نهايـــة الزيـــارة، أعـــرب الوفـــد 
عـــن شـــكره للعاملين بمركـــز البحرين 
لـــأورام على ما يقومـــون به من دور 
المرضـــى  فـــي خدمـــة  وبنـــاء  فعـــال 
وباألخـــص “مرضى الســـرطان” وعلى 

ما يولونه من اهتمام بالغ تجاههم.

شرطة المجتمع بـ “الجنوبية” تزور مستشفى الملك حمد
المنامة - وزارة الداخلية

في إطار التعـــاون والعمل على 
المجتمعيـــة،  الشـــراكة  تعزيـــز 
شـــرطة  مديريـــة  اســـتقبلت 
محافظة العاصمة )مركز شرطة 
الحورة( مجموعة من الباحثين 
القانونييـــن المرشـــحين للعمـــل 

في النيابة العامة.
 وفـــي مســـتهل الزيـــارة، رّحب 
شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر 
العميـــد  العاصمـــة  محافظـــة 
بالحضـــور  الجيـــران  عبـــدهللا 
الزيـــارة  هـــذه  علـــى  مثنًيـــا 

المثمرة والتي من شأنها تبادل 
العاقـــات  وتعزيـــز  الخبـــرات 
بين الجهـــات ذات االختصاص 
فـــي ســـبيل تحقيـــق المصلحة 

العامة.
 واطلع الباحثون على آلية سير 
المتبعـــة  واإلجـــراءات  العمـــل 
في القضايا، كمـــا قاموا بجولة 
بكافـــة األقســـام للتعـــرف على 
اإلجراءات بشـــكل عملي، وتا 
ذلـــك لقـــاء طرحت مـــن خاله 

المناقشات واالستفسارات.

“شرطة العاصمة” تستقبل المرشحين للعمل بالنيابة

الرفاع - قوة الدفاع

حفـــل  البحريـــن،  دفـــاع  بقـــوة  جـــرى 
تخريج دورة المستجدين العسكريين 
فـــي ســـاح الجـــو الملكـــي البحرينـــي 
أمس، ضمن خطة قوة دفاع البحرين 
مـــزودة  وطنيـــة  كـــوادر  إعـــداد  فـــي 
فـــي  الـــازم  والتأهيـــل  بالتدريـــب 
القطاعـــات والوحـــدات التابعـــة لقـــوة 
دفـــاع البحريـــن كافـــة، بحضـــور قائد 
ســـاح الجو الملكي البحرينـــي اللواء 
الركن طيار الشـــيخ حمـــد بن عبد هللا 

آل خليفة.

واســـتهل الحفـــل بتاوة آيـــات عطرة 
إيجـــاز  وقـــدم  الحكيـــم،  الذكـــر  مـــن 
عـــن الـــدورة، بعدهـــا قـــدم الخريجون 
تطبيقات عملية لما تم تحصيله أثناء 
فتـــرة تدريبهـــم، التـــي عكســـت مـــدى 
الروح القتالية العاليـــة التي يتمتعون 

بها.
قائـــد  تفضـــل  الحفـــل،  ختـــام  وفـــي 
ســـاح الجو الملكي البحريني بتوزيع 
الجوائـــز والشـــهادات التقديريـــة على 

المتفوقين بالدورة.

تخريج دورة المستجدين العسكريين بسالح الجو الملكي

وصول وفد “الداخلية” إلى اإلمارات للمشاركة في “أمن الخليج 2”
المشـــترك الخليجـــي  األمنـــي  العمـــل  لتعزيـــز  الجهـــود  تكثيـــف 

وصــل وفــد وزارة الداخليــة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة 
للمشــاركة فــي التمريــن التعبــوي المشــترك لألجهــزة األمنيــة بــدول مجلــس 

التعاون )أمن الخليج العربي 2(.

وبهـــذه المناســـبة، أكد مســـاعد رئيس 
العمليـــات  لشـــؤون  العـــام  األمـــن 
والتدريب رئيـــس الوفد العميد الركن 
الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة، أن 
المشـــاركة فـــي التمريـــن تأتـــي تنفيًذا 
لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس 
التعاون في ختام االجتماع 36، الذي 

عقد في سلطنة عمان الشقيقة.
وأشـــاد مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 

بتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة ومتابعة 
إطـــار  فـــي  العـــام،  األمـــن  رئيـــس 
العمـــل علـــى تكثيـــف الجهـــود لتعزيز 
المشـــترك  الخليجـــي  األمنـــي  العمـــل 
والتنســـيق  التعـــاون  مجـــاالت  فـــي 
األمنيـــة،  األجهـــزة  بيـــن  والتخطيـــط 
وتوحيـــد المفاهيـــم لمواجهـــة جميـــع 
أنواع التهديـــدات والمخاطر، وتبادل 
الخبـــرات والمعلومـــات، وبما ينعكس 
واالســـتقرار،  األمـــن  علـــى  إيجابـــا 

خصوًصـــا فـــي ظـــل المراحـــل األمنية 
الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

كمـــا تقـــدم العميد الركن الشـــيخ حمد 
إلـــى  بالشـــكر  آل خليفـــة  بـــن محمـــد 

اإلمـــارات  بدولـــة  الداخليـــة  وزارة 
العربية المتحدة الشـــقيقة على حسن 
فعاليـــات  نجـــاح  متمنيـــا  التنظيـــم، 

التمرين وتحقيق أهدافه المرجوة.

أبوظبي - بنا

واشنطن - بنا

أكد ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى الواليات 
عبـــدهللا  الشـــيخ  األميركيـــة  المتحـــدة 
الديمقراطيـــة  أن  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن 
البحرينيـــة تعيش أزهـــى عصورها انطاًقا 
مـــن النهج اإلصاحي الذي تعيشـــه مملكة 
البحريـــن تحت قيادة عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
موضًحـــا أن جالة الملك أرســـى من خال 
النهج اإلصاحي الشـــامل قواعد التعايش 
الدينـــي  والتســـامح  الثقافيـــة  والتعدديـــة 
والتـــي تعـــد مـــن نقـــاط القـــوة األساســـية 
الرئيســـة  واألســـباب  البحريـــن  لمملكـــة 
لتميزها على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
إذ ترحب مملكـــة البحرين بالجميع وتعمل 
دوًمـــا على تعزيز االنفتـــاح وتقبل مختلف 

الثقافات واألديان.
جـــاء ذلك فـــي حلقة نقاشـــية اســـتضافت 
الســـفير، ونظمهـــا مركز كـــراون لدراســـات 
براندايـــس  بجامعـــة  األوســـط  الشـــرق 
أســـاتذة  مـــن  عـــدد  بحضـــور  األميركيـــة، 
آخـــر  حـــول  ودارت  وطلبتهـــا،  الجامعـــة 

المستجدات في الشرق األوسط.
وأكـــد الســـفير أن مملكة البحرين شـــرعت 
فـــي هـــذا المســـار الديمقراطـــي منـــذ 100 
عام تقريًبا ومضت في مسيرتها المتقدمة 
التي طالت مجـــاالت عديدة وامتدت لكل 
فئـــات المجتمع، ومن ذلك ما حققته المرأة 
البحرينية من إنجازات كبيرة في مختلف 
المجـــاالت وهي تحظـــى بالدعم الكبير من 
قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس األعلى 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  للمـــرأة صاحبـــة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، إذ لم يأل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة جهـــًدا فـــي دعم 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلـــف المجاالت 

واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
وغيرهـــا، وعرفـــت المـــرأة البحرينيـــة منذ 

عقود بتميزها على مستوى المنطقة.
كمـــا تـــم التطـــرق إلـــى أن مملكـــة البحرين 
علـــى  تؤكـــد  دســـتورية  ملكيـــة  كونهـــا 
الصعيديـــن التشـــريعي والعملـــي التزامهـــا 
بحماية حق حرية التعبير، لكن في الوقت 
ذاته فإن الدســـتور يرفض التحريض على 
الكراهية والعنف بأي شـــكل من األشـــكال، 
مشـــيًرا إلى أن مملكة البحرين سعت ومنذ 
وضـــع نظامها البرلماني ألن تصبح نموذًجا 
ليـــس فقـــط مـــن أجـــل التمكين السياســـي 
ولكـــن أيًضـــا رائـــدة في مجـــال المشـــاركة 
الشـــعبية. كما استعرض الســـفير العاقات 
التـــي تجمـــع مملكـــة  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
الصديقة، معرًبا عن اعتزاز مملكة البحرين 
واشـــنطن  بيـــن  االســـتراتيجية  بالشـــراكة 
والمنامة فـــي المجاالت الدفاعية واألمنية 
فـــي إطار االلتـــزام المشـــترك بحفظ األمن 

والسلم الدوليين.

الديمقراطية البحرينية تعيش أزهى عصورها

الشيخ عبدالله بن راشد

أخبار طبية منوعة
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محرر الشؤون المحلية

جمعة لـ “^”: كريمات لتبييض البشرة خطيرة وأضرارها غير قابلة للعالج
حذر استشاري األمراض الجلدية اختصاصي التجميل حسين جمعة من استخدام بعض من الكريمات التي تقوم 
بتبييــض البشــرة وإزالــة النمــش والبقع، مشــيًرا إلــى أن البعض منها خطيرة جًدا وتســبب بقعــا بيضاء، وتضعف 
طبقات الجلد، وتكشف األوعية الدموية، وبعدها من غير الممكن إزالة هذه اآلثار نهائًيا، أي أن الضرر غير قابلة 

للعالج وفًقا لجمعة.

اســـتخدام  يجـــب  ال  أنـــه  وأكـــد 
الكريمات المبيضة للبشـــرة من دون 
استشـــارة األطبـــاء المختصين في 
األمـــر، منوًهـــا إلـــى أن ثمـــة العديـــد 
من هـــذه الكريمات مشـــهورة، لكنها 
وبعضهـــا  خطيـــرة  أضـــرارا  تســـبب 
يحتوي على الزئبق الذي يترك آثارا 

سلبية على مستخدميها.
كريـــم  أي  اســـتخدام  بـــأن  وأفـــاد 
مبيـــض للبشـــرة يحتوي علـــى مادة 
يجـــب  كلوبيتاســـول  البروبيونـــات 
أن يكـــون عـــن طريق وصفـــة طبية 

ورقابـــة صارمة من طبيب مختص، 
وال يجب التعامل مع هذه الكريمات 

وفًقا لألهواء والتجربة.
المـــواد  هـــذه  اســـتخدام  أن  ـــن  وبيَّ
مخاطـــر  يســـبب  خاطـــئ  بشـــكل 
صحية خطيرة مثل تدهور طبقات 
الجلد وظهور ندب في البشرة وبقع 
بيضـــاء وغيرها من تـــركات يصعب 

التعامل معها الحًقا.
وقامت وزارة الصحة في اإلمارات 
بالتحذير من استخدام 4 أنواع من 
الكريمات التي يتم الترويج لها عبر 

مواقع اإلنترنت وتستخدم لتبييض 
البشـــرة وإزالة النمش والبقع، وذلك 
الحتوائهـــا علـــى مـــادة البروبيونات 
Clobetasol pro� ”كلوبيتاســـول 
والتـــي   %  0.05 بنســـبة   ”pionate
قد تشـــكل مخاطر صحيـــة خطيرة 
لمســـتخدميها مثل تدهور الجلد أو 
انخفـــاض أو ارتفاع ضغـــط الدم أو 

ظهور بثور أو ندبات في البشرة.
إلـــى  تعميمـــا  الـــوزارة  وأصـــدرت 
جميع المنشـــآت الصحية وممارسي 
الرعايـــة الصحية بالقطـــاع الصحي 

 H20( :بشـــأن التحذير مـــن كريمات
 ،)Jours Naturel Papaya Cream
 Jours Naturel Cream و)20 
Visible Differ�(و  ،)Aloe Vera

 ،)ence Cream Spots Remover
 White Express Fast Action(و
 ،)Cream Advanced Formula
وأوصت باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
حيـــال ســـحب هـــذه المنتجـــات من 
األسواق ومنع تداولها واستيرادها، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا غير مســـجلة في 

وزارة الصحة باإلمارات.
مـــادة  أن  الصيادلـــة  ويؤكـــد 
البروبيونات كلوبيتاسول من أنواع 
الســـيترويدات، وهـــي مـــادة خطرة 
معتمـــدة  طبيـــة  وصفـــة  وتتطلـــب 
للحصول عليهـــا، حيث تم تصنيفها 
حيـــث  مـــن  الرابعـــة  المرتبـــة  فـــي 
الخطـــورة مـــن بيـــن خمســـة مراتب 
أخرى وتســـتخدم فقط لالســـتعمال 
االلكزيميـــا  ألمـــراض  الخارجـــي 

والصدفية.

حسين جمعة

تترك بقعا 
بيضاء وندبا 

وتضعف 
طبقات الجلد

تحذير من 
استخدامها 

من دون وصفة 
واإلمارات 

تسحبها من 
األسواق

الفاضل تسأل: لماذا لم تعزلوا القادمين من الصين 14 يوما بالحجر؟

تقدمــت رئيســة لجنــة الخدمــات بمجلــس الشــورى جهــاد الفاضــل بســؤال لوزيــرة الصحــة فائقــة الصالح حــول مدى 
جاهزيــة الــوزارة للتصــدي النتشــار فيــروس كورونــا ومــا تــردد مؤخــرا من ظهــور ســاللة جديدة من فيروس مســبب 

إلنفلونزا الطيور.

وقالت الفاضل: تضمن الســـؤال مجموعة 
استفسارات تشغل بال الرأي العام وتمثل 
هاجســـا لـــدى الكثيريـــن ممـــا يتطلـــب من 
الـــوزارة تقديـــم األجوبـــة الشـــافية بشـــأن 
تعاطيهـــا مـــع هـــذا الموضـــوع الـــذي يؤثر 
على صحة وسالمة وأمن سكان البحرين. 
وأكـــدت الفاضل أن تكون الجهات المعنية 
علـــى مســـتوى جاهزيـــة مرتفعـــة من أجل 
درء أّي خطـــر يتهـــدد الجميـــع، وبخاصـــة 
مع انتشـــار المعلومات الكثيـــرة عنه، ومما 
يتطلـــب تكثيـــف جهود التوعيـــة بمختلف 
الوسائل ســـواء التقليدية أو الحديثة عبر 

منصـــات التواصـــل االجتماعـــي. وتضمـــن 
سؤال الفاضل االستفسارات اآلتية:

- ما خطة وزارة الصحة الوقائية للتصدي 
النتشار فيروس كورونا؟

- هـــل المختبـــرات العامة بـــوزارة الصحة 
مؤهلة الكتشاف حاالت اإلصابة بفيروس 

كورونـــا؟ وكم كلفة المـــواد واألجهزة التي 
تم شراؤها مؤخرا لهذا الغرض؟

- انتشـــرت األخبـــار يـــوم األحـــد 2 فبرايـــر 
مـــن  جديـــدة  ســـاللة  ظهـــور  عـــن   2020
فيـــروس مســـبب إلنفلونـــزا الطيـــور، فمـــا 
خطـــة الـــوزارة للتصـــدي لهـــذا الفيروس؟ 

علـــى  قـــادرة  الجديـــدة  األجهـــزة  وهـــل 
الكشـــف المبكر لجميع أنواع الفيروســـات 

أم فيروس كورونا فقط؟

- هل يكفي مجرد فحص جميع المسافرين 
القادمين من الصين في المطار للتأكد من 
عـــدم إصابتهم بالفيـــروس أم يجب نقلهم 

إلـــى العـــزل الصحـــي خصوصـــا وأن مـــدة 
حضانـــة الفيـــروس تصـــل إلـــى 14 يومـــا، 
وبالتالي قد ال توجـــد أّي أعراض ظاهرية 
على المســـافر العائد في حالة فحصه في 

المطار؟
- ما آلية التواصل مع المسافرين القادمين 
من الصين بعد دخولهم إلى المملكة طوال 
فتـــرة حضانـــة الفيـــروس؟ ومـــا األجهـــزة 
ومـــا  لفحصهـــم؟  المســـتخدمة  والمـــواد 
اإلجـــراءات المتبعـــة فـــي حالة – ال ســـمح 

هللا- إصابة أحدهم بالفيروس؟
- هـــل ربطت الوزارة مختبراتها العامة مع 
كبريـــات مراكـــز الســـيطرة علـــى األمراض 
والوقايـــة منها؟ وهل يوجد تواصل معهم 
علـــى مـــدار الســـاعة لمتابعـــة مســـتجدات 
انتشار الفيروس؟ ومن هي الجهة المكلفة 

بذلك في مملكة البحرين؟

فائقة الصالح  جهاد الفاضل 

هل يكفي فحص جميع القادمين من 
الصين في المطار للتأكد من عدم 

إصابتهم؟

 علوي الموسوي

سيدي أيها الوالد الحنون
Û ..سيدي أيها الوالد الحنون
Û ..وحشتنا
Û ..وحشنا ثغرك الباسم
Û ..وحشنا موكب سموك صباح كل يوم
Û ..وحشنا ذاك الصباح إلي نعي فيه اننا في رعايتك
Û ..وحشنا ملقاك وترحابك
Û ..وحشنا حجيك وسواليفك
Û  وحشــنا ســؤالك.. “كيــف حالكــم يــا اخــوان.. انا ســعيد انــي التقيكم

وأتفقدكــم وأتفقــد أحوالكــم وأخباركــم وأخبار أهلكــم وعيالكم.. ما 
عندي أغلى وال أعز منكم، يســرني أســمع عنكم انكم بخير ويحزني 

لو سمعت عن واحد فيكم مب صاحي...”.
Û .”وحشني مناداك.. “زكريا.. وينه؟؟
Û  ســيدي لمــا تضيــق الدنيــا وتحيطنــا الغيوم الملبــدة بالســواد يكفينا

ننظــر لهدوئــك فنعلــم أنهــا ســاحبة صيــف وتمــر، في ضحــكك أمان 
واطمئنان، الصغير يدرس والكبير يعمل طالما األمير مبتســم، فذاك 
يدعو لليقين بأننا بخير، لقد خبروا أن الدنيا غادرة تدور دور الرحى 
وتسحق متوسطها لكننا في عزك انشغلنا بالعمل والعمران وتزويج 

األبناء.
Û  لقد عرفك شعبك، شجاعا مقداما شديدا العزم، وعرف عن سموكم

أنــك أميــر عادل عطوف حازم، كثير الســعي في اإلصــالح، وميمونا 
اليمــن  يصحبــك  رفيــق،  وصــادق  شــفيق،  ناصــح  الوســاطة،  فــي 
واإلسعاد، محط اآلمال ومعقد الرجاء، وصوال لذوي األرحام، رحب 
الذراع، باسط اليد، عالما بالناس، مهتما بأمورهم، رفيق بهم منشغال 
بالتوسيع عليهم فيما يحبون، ودفع ما يكرهون، محبا للعلم والخير 
واألخيــار، بــل إن أجمــل وأمتــع وأوقــع فواضلك ســيدي وإنعاماتك، 
تشــجيع الكفاءات على الظهور واستحثاث أصحاب الهمم والعزائم 
والمواهب والعبقريات على اإلحســان واإلجادة واإلتقان في خدمة 
بنــي اإلنســان وفــي رفعــة األوطــان، لقــد أقمــت ســياًجا مــن العــدل 
واإلنصــاف، وطالمــا شــغل تفكير ســموكم طلبات أبنائكــم واحتطت 
كثيًرا في أمر المكلفين بخدمة شــعبك من وزراء وعمال فأصبحت 
أًبــا للجميــع تشــملهم بحبك وعطفــك وتفيض عليهــم بحكمتك التي 

كان لها األثر البالغ في رفعة ومكانة البحرين محلًيا ودولًيا
Û  قيــل إن رجــال مــدح ســيده قائــال: لــو ســبقت حاتمــا بيــوم واحــد ما

ذكرته العرب أبدا، لكنه ســبقك فصرت له تاليا، وأنا أشــهد أن عفوك 
أكثر من مجهوده، وطل كرمك، أكثر من وابله.

الداعي لسموكم بالخير
ابنكم زكريا ابراهيم الكاظم

دعم سمو رئيس الوزراء لجمعية السكلر جعلها تحّلق للعالمية
خبير كندي: ســـموه شـــخص حكيم وصبور جدا ويملك القدرة على االســـتماع ألبناء شـــعبه

شــاركت مؤخــًرا جمعيــة البحريــن لرعاية مرضى الســكلر فــي المؤتمر الدولي 
لجمعيــات مرضــى فقــر الدم المنجلي في أمســتردام، بصفتها عضًوا مؤسًســا 

في االتحاد الدولي لجمعيات مرضى فقر الدم المنجلي.

حـــول  الســـكلر  جمعيـــات  وتلتقـــي 
العالم في مؤتمر أمســـتردام لمشاركة 
موحـــدة  رؤيـــة  وبنـــاء  األهـــداف 
التـــي تخـــدم  للتوجهـــات والمشـــاريع 
مرضى الســـكلر حول العالم لتحســـين 

جودة الحياة.
 كمـــا ضـــم المؤتمـــر مشـــاركة ممثلين 
من عدة دول تعاني من تفشى مرض 
الســـكلر هي: ”غانا، البرازيل، استراليا، 
كنـــدا، الواليـــات المتحـــدة األميركية، 
البحريـــن  عمـــان،  فرنســـا،  بريطانيـــا، 

ونيجيريا”.
إلـــى  المقترحـــة  المنظمـــة  وتســـعى   
تبـــادل المعرفـــة وتحويـــل التحديات 
التي يعاني منهـــا المرضى إلى فرص، 
الطبيـــة  الرعايـــة  لتقييـــم  باإلضافـــة 
وتحســـينها، وأن تكون ضمـــن معايير 

جودة محددة موصى بها.
 كما تهدف المنظمة لتأســـيس جداول 
والفعاليـــات  المشـــاريع  جميـــع  تضـــم 
المتعلقـــة بالســـكلر فـــي مختلـــف دول 
العالـــم، ليتمكـــن محاربـــو الســـكلر من 
التواصـــل مـــع المنظمة والمؤسســـات 
المعنيـــة وحضور الفعاليـــات المتعلقة 
بالســـكلر حتى أثناء السفر إلى الدول 

المختلفة حول العالم.
 هـــذا، وقد ألقى الكاظـــم األمين العام 
مرضـــى  لرعايـــة  البحريـــن  لجمعيـــة 
الســـكلر كلمة نقل فيها تحيات رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفة 
المؤتمـــر،  فـــي  للمشـــاركين  تحيتـــه 
شاكًرا ومقّدًرا كل الجهود التي تبذلها 
مؤسســـات المجتمع فـــي دول العالم، 
المثابـــرة  مـــن  المزيـــد  إلـــى  وموّجًهـــا 
لتحســـين الظـــروف الحياتية لمرضى 
الســـكلر، وقـــد وّجـــه الحاضريـــن إلـــى 
التركيز على كل ما يخدم اإلنسان في 
مختلف أنحاء العالم، وبناء األوطان، 

وإشاعة الصحة والسالم.

 من جانبه، أشاد ايزك من كندا بجهود 
ســـمو رئيس الوزراء واصًفـــا إياه بأنه 
ا  جـــدًّ ا وصبـــور  جـــدًّ شـــخص حكيـــم 
ويملـــك القـــدرة على االســـتماع ألبناء 
شـــعبه، وقـــد الحـــظ ذلـــك مـــن خـــالل 
تتبعـــه ألخبـــاره منـــذ ثمانيـــة أعـــوام، 
مؤكـــًدا أن تصرفـــات ســـموه تـــدل أنه 
عاشـــق لشـــعبه ومهتم لشـــؤونهم بالغ 

االهتمام.
للبحريـــن  دعـــوة  ايـــزك  وّجـــه  وقـــد   
فيهـــا  تشـــرح  عمـــل  بورقـــة  لتشـــارك 
األداء الصحـــي المتميز الذي تشـــهده 
المملكـــة فـــي المؤتمـــر الدولـــي القادم 
فـــي باريـــس، حيـــث ســـيقدم الورقـــة 
استشـــاري أمـــراض الـــدم بمستشـــفى 

السلمانية الدكتور جعفر طوق.
 وأكـــد األمين العـــام لجمعية البحرين 
أنـــه ســـعيد  الســـكلر  لرعايـــة مرضـــى 
ا بالصورة المشـــرفة التي يعكســـها  جدًّ
ملـــف الســـكلر البحريني للعالـــم، وبأن 
ا ضمن  الجمعيـــة تـــدرج التأثيـــر عالميًّ
أولوياتهـــا األساســـية، ولتحقيـــق ذلك 
تشـــارك في عدة مؤتمرات دولية هذا 

العام.
وستشـــارك الجمعية في فبراير 2020 
فـــي المؤتمـــر الدولي لمرضى الســـكلر 

في دبي، ومن ثم في مؤتمر عمان.
 كما أســـفرت نتائج مؤتمر أمســـتردام 
المنصـــرم عن تســـمية رئيـــس لالتحاد 
الدولـــي لفتـــرة 3 شـــهور قبـــل تحديد 
يـــوم النتخـــاب رئيـــس للمنظمـــة لمدة 
3 ســـنوات، وحصول جمعية البحرين 
لرعايـــة مرضى الســـكلر على مقعدين 

من أصل 17 مقعًدا.
كما أكد الكاظم أن المؤتمر وّفر فرصة 
البريطانيـــة  الجمعيـــة  مـــع  للتعـــاون 
للســـكلر التي عملت مـــع البحرين منذ 
طـــرق  علـــى  والتعـــرف   ،2012 عـــام 
الجمعيـــة  مشـــاريع  مـــن  االســـتفادة 

األميركية ألمراض الدم.

الجمعيـــة  ســـاهمت  ”لقـــد  وقـــال:   
البريطانيـــة في بنـــاء تجربة الجمعية 
الســـكلر  مرضـــى  لرعايـــة  البحرينيـــة 
أعضائهـــا  لمشـــاركة  وكان  وأثرتهـــا، 
 kings مستشـــفى  فـــي  العامليـــن 
وضـــع  فـــي  الكبيـــر  الفضـــل   college
السياســـات العالجيـــة وتقييمهـــا ممـــا 
الصحيـــة  الرعايـــة  لتحســـين  أدى 

وتطويرها”.
وأشـــاد الحاضـــرون بتقـــدم البحريـــن 
الملحـــوظ فـــي ملـــف الســـكلر خـــالل 
ممـــا  الماضيـــة،  القصيـــرة  الســـنوات 
يجعـــل التجربـــة البحرينيـــة نموذًجـــا 
يحـــذى حـــذوه ويســـتفاد منـــه اليـــوم 
فـــي العمل الميدانـــي لمقدمي الرعاية 
والجمعيـــات المهتمة بمرضى الســـكلر 
ا، على مستوى الرعاية الصحية،  عالميًّ

فـــي  المريـــض  إشـــراك  الفريـــق  بنـــاء 
تطوير الرعاية الصحية.

 وأضـــاف الدكتـــور ايـــزك أنه لـــم يكن 
متفاجًئـــا مـــن تقـــدم البحريـــن، حيث 
تحـــول المريـــض مـــن ناقـــد وخصـــم 
لمقـــدم الرعايـــة إلـــى شـــريك حقيقي 
فاعـــل فـــي المؤسســـة الرســـمية التي 
تعنـــي بالصحة، وكل ذلـــك مرجعه أن 
أي دولـــة تحظـــى بقائـــد يســـتمع هـــي 

دولة تحقق أهدافها بالتأكيد.
 كمـــا أوصى ايـــزك بالعمـــل على وعي 
الصحيـــة  بالتحديـــات  المجتمـــع 
والحياتيـــة لمرضـــى الســـكلر، وقـــال: 
مـــن  العالـــم  نخبـــر  أن  علينـــا  ”يجـــب 
خـــالل التجربـــة البحرينيـــة المتميـــزة 
أن التغييـــر ممكن ومـــا نتحدث عنه ال 

يستحيل تحقيقه”.

مدينة عيسى - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

أخبار طبية هامة
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وزيــر المواصالت: رواتــب األجانــب بالبحرين األقــل خليجيا

جلسة البحرنة... استجواب من الشروق للغروب

أنهـــى مجلـــس النـــواب مناقشـــة تقريـــر لجنـــة بحرنة 
الوظائف، التي اســـتمرت ألكثر من 10 ساعات. وقال 
وزيـــر المواصالت واالتصاالت كمال أحمد إن رواتب 
األجانـــب فـــي البحرين هي األقل على مســـتوى دول 

الخليـــج. وتابـــع ال نريد التركيز علـــى راتب األجنبي، 
بل على توظيف البحريني.

وتابع بأن نســـبة البحرنة في شـــركة طيـــران الخليج 
58 %، إال أن هـــذه النســـبة تعود إلـــى موظفي أطقم 

الضيافة الذي يجب أن يكونوا من جنسيات متنوعة.
وأشـــار إلى أن الشركة أعلنت عن توظيف بحرينيين 
فـــي هـــذه األطقـــم.  وقـــال إن الشـــركة فـــي طور التوســـع 

وتحتاج زيادة موظفيها من طيارين وغيرها من الموظفين.

معتذر و7 متأخرون
اعتذر النائب عيســـى الكوهجي عن 
حضـــور الجلســـة العاديـــة الســـابعة 
عشـــرة مـــن دور االنعقـــاد الســـنوي 
العادي الثاني من الفصل التشريعي 
الخامـــس، فيمـــا تأخـــر عـــن حضور 
الجلسة كل من النائب سوسن كمال 
وكلثـــم الحايكـــي وعلـــي إســـحاقي 
رحمـــة  آل  وغـــازي  قمبـــر  وعمـــار 
ومحمد السيسي وهشام العشيري.

تغطية:
ليلى مال اهلل ومروة خميس  

 التصوير: خليل إبراهيم

5 وزراء بمنصة الحكومة

مسؤولون من جهات مختلفة حضروا جلسة مجلس النواب

قال وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى غانـــم البوعينين إن 
نســـبة البحرنة ال تقل عن 84 % في الحكومة، مستشهدا 
بنســـبة الوظائف اإلدارية فـــي وزارة التربية التعليم التي 
تصـــل إلى 99 %، وهذا ما وثقتـــه اللجنة، في حين بلغت 

الوظائف التعليمية في الوزارة 84 %.
وأشار إلى تعاون الحكومة مع اللجنة، موضحا أن الجهات 
الحكوميـــة التـــي تم مخاطبتهـــا بلغت 35 جهـــة حكومية 
و108 طلبـــات تم الرد عليـــه فيما عدا رد واحد من ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة. وذكـــر أن األرقـــام في التقريـــر أظهرت 
تعاون الحكومة للوصول إلى الحقائق، موضحا أن خطابا 
واحـــدا لـــم يقف حجر عثرة في طريـــق عمل اللجنة، وهو 
عن عدد الطلبات لدى ديوان الخدمة المدنية، إذ إن هناك 
320 شـــهادة عليـــا، و15 ألـــف بكالوريـــوس، 2000 دبلـــوم 
مشـــارك، و3000 شـــهادة ثانويـــة، بمجمـــوع 25 ألف طلب 
لـــدى الديـــوان، وال يعنـــي أن جميعهـــم عاطلـــون. وتابع ال 
يوجـــد تضليـــل أو إخفـــاء معلومـــات أو تقديـــم معلومات 

خاطئة. 

وأوضـــح أن “لـــكل وزارة مبرراتهـــا لإلبقاء علـــى األجنبي، 
ليـــس فقـــط  البحرينـــي حاليـــا الخيـــار األنســـب  ويبقـــى 

للحكومة، بل حتى للقطاع الخاص”.

سالم حار بين الذوادي والنعيمي

األجـــانـــب ــف  ــي ــوظ ــت ب مــبــرراتــهــا  وزارة  ــل  ــك ل

البوعينين: ديوان الخدمة ال ُيضلل

جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  قـــال 
حميـــدان في جلســـة النواب أمس إن مجمل نســـبة 
إلـــى   %  19.3 مـــن  انخفضـــت  الوطنيـــة  العاملـــة 
%17.3، الفتـــا إلى أنه يجـــب أال يفهم هذا التحليل 

بشكل سلبي.
وتابـــع أن نمو العمالـــة األجنبية ارتفع في 2018 إلى 
46 ألـــف عامـــل بســـبب نمـــو قطـــاع اإلنشـــاء انطلق 
بشـــكل كبيـــر فـــي هـــذه الفتـــرة، موضحـــا أن ارتفاع 
المعـــدل لتلبيـــة احتياجـــات المشـــروعات ال يعنـــي 

انخفاض عدد البحرينيين فيه.
وأشـــار إلـــى أن عدد البحرينيين ارتفـــع إلى أكثر من 
7 آالف عامل، وأن حركة نمو العمالة الوطنية زادت 
بنسبة 2 %. ولفت إلى أن نسبة البحرنة في البنوك 
تجـــاوزت 8 % والــــ 90 % نتيجـــة سياســـة الدولـــة 
لدعـــم توظيف المواطنين فـــي القطاعات المرغوبة 

من قبلهم.

حميدان: 
نمو العمالة 

الوطنية 
بنسبة 2 %

قال النائب أحمد العامر إن مقترحات  «
لجنة البحرنة رسالة واضحة ونتطلع 

إلى تغيير إيجابي. وتابع لو فعلت 
قوانين دستور البحرين لما وصلنا لهذا 

التحقيق.  وأشار إلى أنه يجب النظر 
في موضوع قرار الفيزا المرنة الذي 
يمكن إلغاؤه، والذي تم التوجيه في 

دراسة هذا القرار لتالفي سلبياته.

العامر: إللغاء “المرنة”

قال النائب عبدهللا الدوسري “صدمنا في لجنة  «
التحقيق من العدد الهائل في أعداد الباحثين عن 

العمل وما نتحدث عنه حقيقة وبرهان. وأضاف 
“أكثر من 8000 باحث مسجل، وهناك 26 ألف 
باحث مسجل لدى ديوان الخدمة المدنية، إذ 

انخفضت نسبة البحرنة بقطاعات حكومية، وهذا 
مؤسف جدا، فمازالت وزارات مستمرة في توظيف 

األجانب”.

الدوسري: وزارات مستمرة بتوظيف األجانب

نوه بدر الدوسري إلى أن مشكلة  «
التوظيف وبحرنة الوظائف مشكلة 

تراكمية، وتحتاج تعاونا جادا. 
وقال نرى أن األجانب الذين أنهيت 

خدماتهم، تم توظيف بحرينيين 
بداًل عنهم، والهدف السامي الذي 

نسعى إليه إحالل البحريني بدال من 
األجنبي.

الدوسري: مشكلة تراكمية

بينت النائب كلثم الحايكي أن آخر خطة تم وضعها  «
في العام 2007، وهو يبين غياب الخطة الوطنية 

لسوق العمل، والتوجه إلحالل البحرينيين بدال 
لألجانب. وقالت: الحال يتكرر في شركة “أسري” التي 

تمتلكها الدولة، إذ ال تتجاوز نسبة البحرنة 26 %، 
وتم تقديم مبررات معيبة لعدم البحرنة بأن األجنبي 

يتحمل ظروف العمل القاسية، ولكن البحريني 
يتحمل أكثر.

الحايكي: مبررات “أسري” معيبة

قال النائب عمار البناي “كنا نعمل في  «
وزارت وهناك أجنبي يقوم بذات العمل 
الذي نقوم به ويستلم 3 أضعاف الراتب 

ا، واألعداد  وهذا واقع ما زال مستمرًّ
الكبيرة العاطلة عن العمل تتساءل:عند من 

التوظيف؟” األرقام الذي تصدرها وزارة 
العمل وديوان الخدمة المدنية تشير إلى أن 

العاطلين ليسوا إال أشباًحا ال وجود لهم.

البناي: العاطلون أشباح

قال النائب خالد بوعنق إن معارض  «
التوظيف التي تقيمها وزارة العمل 

مجرد استعراض، وأرقام الوزارة 
وهمية، وهيئة تنظيم سوق العمل 

تفتخر بتوظيف 29 ألف أجنبي 
عبر تصاريح العمل المرن.وقال إن 
وزارة األشغال وظفت سائق عربة 

خفيفة لديه 32 سنة خبرة.

بوعنق: “دريول” األشغال

قالت النائب سوسن كمال إن وزارة  «
التربية والتعليم تحتاج 17 سنة إلحالل 

المعلمين البحرينيين، ووزارة الصحة 
تعترف بوجود 1830 أجنبيا في القطاع 
الطبي، و1400 بمجال التمريض، ونأمل 
إيجاد برامج تأهيل بحسب احتياجات 

المستشفيات للكوادر التمريضية إلحالل 
البحرينيين بدال من األجانب.

سوسن: 17 سنة لإلحالل

انتقد النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان تقصير  «
الوزراء بإبقاء األجانب حتى هذا اليوم في القطاع الحكومي، ما يسبب 

فوضى في سوق العمل، إذ تحول مجلس النواب إلى مركز توظيف 
بسبب الوزراء. وقال: سياسة الديوان وسياسة الوزارات العوجاء يجب 

أن تتوقف، فيوجد في وزارة التربية والتعليم 3 آالف و872 أجنبيا 
يعملون، والوزارة ادعت بعد وجود بحرينيين يحلون مكانهم، علما أن 

هناك بحرينيين أكثر كفاءة من الموجودين في الوزارة وحاليا عاطلين 
وجالسين في بيوتهم، منهم مدرسو رياضة وإحصاء وكيمياء.

عبدالنبي: البرلمان مركز للتوظيف

ن النائب أحمد السلوم أن هناك وظائف  « بيَّ
استحوذ عليها األجانب، وهي تصلح 

للبحريني على أن يتم توظيفه مباشرة. 
ولفت إلى أن هيئة سوق العمل أساسا 

كانت وظيفتها إصالح سوق العمل، فيما 
اآلن نجد أن الهيئة أوجدت سبال أخرى 

لألجنبي من خالل تصريح العامل المرن، 
وأن الشركات اتجهت لتوظيفهم.

السلوم: شركات وظفت “المرن”

أشاد النائب عيسى القاضي بلجنة  «
تحقيق البحرنة، الذي أشار إلى 

أن وزارة التربية والتعليم قامت 
بتوظيف 900 مدرسة. وبين أن 

وكيل وزارة التربية والتعليم محمد 
جمعة مبارك يوم أمس اجتمعنا 

معه ووضعنا له توصيات لتوظيف 
العاطلين، وكان متعاونا معنا جدا.

القاضي: محمد مبارك متعاون

قال النائب علي إسحاقي إن البحريني  «
العاطل عن العمل قنبلة موقوتة، وال يمكن 

أن نبني الدولة بدون توظيف الشباب 
وهم طاقة موجودة في الشارع كقنبلة 

موقوتة قد تنفجر في أي وقت، ونحتاج 
لقرار حاسم وقوي بتبييض ملف توظيف 
البحريني لغلق هذا الملف، التي ستنتفي 

به كل التبريرات بتوظيف األجنبي.

إسحاقي: قنبلة موقوتة

قال النائب محمد بوحمود إنه ليس هناك  «
حصر ألسماء البحرينيين المتوقع تخرجهم 

من الجامعات، وهناك من العاطلين الذين 
يبحثون عن أي وظيفة ممن تكفلت وزارة 

التربية بدراستهم، وهم من األوائل. وطلب 
تخصيص شهادة استحقاق توظيف مثلما 
تخصص وزارة اإلسكان شهادة استحقاق 

للوحدة قبل سنوات من استالمها.

بوحمود: مبتعثون وأوائل عاطلون

قال النائب إبراهيم النفيعي إن هناك تقصيرا  «
من جهات عدة في بحرنة الوظائف، وهناك 

بحرينيين يعملون في شركات خاصة 
ومؤهالتهم تسمح بإحاللهم محل أجانب 

يعملون في القطاع العام. وتابع: أرسلنا 
خطابا لديوان الخدمة المدنية بخصوص 

تخصصات طلبات التوظيف بالديوان، إال أنه 
تم إخفاء هذه الطلبات ولم تزود اللجنة بها.

النفيعي: “الخدمة” يخفي معلومات

انتقدت النائب زينب عبداألمير عدم توظيف  «
البحرينيين وعدم تأمين حصول أبناء الوطن على 
الوظائف؛ بسبب عدم وجود الكفاءة، كما تبين في 

ردود الوزراء على لجنة البحرنة. وقالت موجهة 
حديثها للوزراء: “البحريني.. الذي أنت غير مؤمن 

بكفاءته.. متخرج من جامعة البحرين، وأنتم 
متخرجون من مدارس البحرين، ولم نسمع إنكم غير 

أكفاء، وال تستحقون هذا المنصب”.

زينب: وزراء غير مؤمنين

أشار النائب باسم المالكي بأن وزارة العمل  «
أصبحت عاجزة وغير قادرة على السيطرة 

إللزام الشركات بتوظيف البحريني، وتكتفي 
بالترشيحات والمبادرات الخجولة ومعارض 

التوظيف. وتساءل “هل من المعقول أن 
يحتاج البحريني للحصول على دورات 
تدريبية لسنوات طويلة دون التوظيف 

بالرغم من حصولهما على شهادات جامعية؟”.

المالكي: “العمل” عاجزة وخجولة

قال النائب حمد الكوهجي إن  «
الوظيفة والعمل حق للجميع، ومن 

المؤسف أن يفكر شبابنا في الهجرة. 
وأشار إلى أن من أسباب البطالة 

الكثافة السكانية والخلل بين سياسات 
التعليم ومخرجاته واحتياجات سوق 

العمل. وذكر أن الباحث عن العمل ال 
يالم عندما يطلب توصية من النائب.

الكوهجي: عاطلون يفكرون بالهجرة

تعتبر جلسة مجلس النواب يوم أمس من  «
أصعب الجلسات وأطولها. واستطاعت 
الرئيسة فوزية بنت عبدهللا زينل إدارة 

الجلسة لبر األمان بعد يوم طويل من 
السير فوق حقل ألغام مفخخ بمرافعات 

ساخنة. حملت الرئاسة الميزان بيد، 
والمطرقة بيد أخرى. تحية من فريق 

“البالد” للرئاسة.. ونقول لها: برافو.

للرئيسة... برافو...

أشار النائب ممدوح الصالح إلى أن ديوان  «
الخدمة المدنية يشير إلى وجود 7200 

موظف أجنبي، فيما عدد المسجلين لدى 
هيئة تنظيم سوق العمل 9634 أجنبيا، 
أي الفارق 2434 أجنبيا بين الجهتين، 

فمن نصدق، وكالهما جهتان حكوميتان. 
وقال: 60 مليون دينار تكلفة رواتب 

األجانب في القطاع الحكومي.

الصالح: من نصدق؟

أوضحت النائبة معصومة عبدالرحيم أن وزير  «
العمل والتنمية االجتماعية قام بتوظيف 47 باحثا 

عن عمل ممن طلبت بتوظيفهم من أصل 100. 
وقالت “نحن نعرف األجنبي موجود في البحرين، 
ولكن ال يكون على حساب البحريني، فالممرضات 

األجنبيات في المستشفى يهاوشونه عشان ياخذون 
)النايت شيفت(؛ ألنه الراتب يكون فيه عالوة، بينما 

البحريني ينتظر دوره”.

معصومة: ممرضات يتهاوشون على ”النايت شيفت”

أشار النائب محمد العباسي إلى  «
أن هناك رواتب ألصحاب شهادات 
الماجستير والدكتوراه في جهات 

حكومية ال تتجاوز 900 دينار، 
بعكس الموظف األجنبي. ولفت 

إلى أن االمتيازات جميعها تذهب 
إلى الوكالء، وأحيانا تصرف مزايا 

لمسؤولين ”بشخطة قلم”.

العباسي: مزايا “شخطة القلم”

قال النائب سيد فالح هاشم إن نسبة  «
البحرنة في القطاع الخاص بلغت 17.3 

%، وعدد الحاصلين على تصريح العمل 
المرن 29 ألف أجنبي. وتابع: خريجو 
جامعة البحرين ال يلقون وظائف لهم 

بوزارة التربية والتعليم، فهي من 
حكمت على مخرجات الجامعة بتدني 

مستوياتها.

هاشم: تدني مستوى الجامعة

أوضح النائب أحمد الدمستاني أن ديوان  «
الخدمة المدنية ال يوفر األرقام لعدد من تم 
توظيفهم من المواطنين. وأردف: في العام 

الماضي 2019 بكل برامجنا االنتخابية أشرنا 
إلى أننا سنسعى إلى توظيف البحرينيين في 

الجهات الحكومية. وأدعو الوزراء إلى مساعدتنا 
في توظيف المواطنين من مهندسين وأطباء 

وغيرهم.

الدمستاني للوزراء: ساعدونا

معصومة: ممرضات يتهاوشون على ”النايت شيفت”  /  سوسن: 17 سنة لإلحالل
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الدولة العثمانية، عاشت أيامها األخيرة، رثة، ضائعة، ممزقة، فتتتها الدول المحيطة 
بهـــا بعدمـــا كانت هي من تتحكـــم بالدول وتغزوها وتحتلها باســـم اإلســـام، وتحت 
هذا االدعاء نصب العثمانيون المشانق ألحرار الشام وجبل لبنان وكل أرض غزوها، 
وكان يخيـــل لهـــم أن ســـلطنتهم لـــن تغيـــب عنها الشـــمس، فعاثوا فســـاًدا فـــي الباد 
والعبـــاد، حتـــى يئس نفر من أبناء الســـلطنة العثمانية بقيادة رجل حر متفتح الذهن 
مطلـــع علـــى العالم، لم تغش عيناه عظمة التاج الكارتوني الذي كان يضعه الســـلطان 
العثماني حينذاك فخرج في ثورة أطاحت بالدولة العثمانية وأقيمت دولة حضارية 
شـــهد لهـــا العالم بالنهضة والحضارة على أنقاض الســـلطنة العجـــوز التي قبرت، هذه 
هـــي الحقيقة التاريخية التي يعرفها حتى تاميذ المرحلة االبتدائية وقد درســـناها 

بالمدارس مذ كنا أطفاال.
اليـــوم وبعد مرور عقود طويلة وبعد كل المراحل والحقب التي قطعتها هذه الدولة 
التي كانت عاقتها بالجميع طبيعية، برز حزب إســـامي بدأ تدريجًيا السيطرة على 
مفاصل الدولة، وبرز زعيم يدعى أردوغان حلم بأنه يضع تاج الســـلطان عبدالحميد 
على رأســـه، فجأة نهض وبدأ بتنفيذ حلمه وراح يغزو ســـوريا وليبيا وشـــمال العراق 
ويتدخـــل فـــي كل الدول ويتحالف ضد العرب وقضاياهم، وبدأ يعيد ترســـيم حدود 
دولته على حساب مصالح الدول األخرى، وراح ينافس إيران في أحامه التوسعية، 

وهو بالتأكيد هنا لم يقرأ تاريخ باده العثمانية وإال ما ركب هذه الموجة التي ركبها 
مـــن قبلـــه ســـاطين الدولة العثمانيـــة التي انهارت شـــر انهيار. ولو قرأ هـــذا التاريخ 
ال أظـــن أنـــه سيســـير على ذات المنوال الـــذي فجأة ظهر مؤخًرا وصرح بأنه ســـيعيد 
مجد الســـلطان عبدالحميد، ولو كان يقرأ أو قرأ حقًا تاريخ السلطان عبدالحميد هل 

وجدناه يتخذ طريقه وهو طريق النهاية؟
مشـــكلة أردوغـــان اليوم ليســـت فقط مع العالم من حولـــه، حيث دخل في صراع مع 
العرب ومع حلفائه األوروبيين، مشـــكلته حتى مع شـــعبه الذي بدأ يتمرد عليه وفقد 
بدايـــة إســـطنبول وفـــي طريقه للنهاية ومع ذلـــك مازال يحلم بصولجان الســـاطين 
العثمانييـــن الذيـــن كانوا رمزا للتخلف حتى لفظهم التاريخ وأصبحوا نقطة ســـوداء 
في الكرة األرضية بعدما اتضح ما ارتكبوه في حق األرمن وها هي فرنسا تحاكمهم 

على تلك الجرائم.
إلـــى أين يقـــود العثمانيون القدماء الجدد دولة تركيا العلمانية؟ وما حدود أردوغان 
وأيـــن ســـينتهي بـــه الحلم العثمانـــي؟ قد يكـــون الفخ الليبي هـــو النهاية، أو يســـتمر 
لســـنتين أو ثاث حتـــى يكبر الفخ ويصبح الكمين الذي نصبـــه األوروبيون وغيرهم 

قاتا ويشهد نهاية حلم الدولة العثمانية الثانية.
تنويرة: متعة الحياة في تذوقها وليس في ِازِدرائها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

بداية ونهاية الدولة العثمانية الجديدة

مـــا إن ُتذكـــر الفئـــران؛ حتى تقفز إلـــى أذهاننا كلمـــة )طاعون( أجاركـــم هللا! وباٌء 
سرعان ما يتفشى، وينتشر با هوادة أو ركود؛ فيفتك بالبشر، واحًدا بعد اآلخر! 
لذلـــك؛ يعـــد الطاعـــون الوجـــه اآلخر للمـــوت؛ والموت غيـــر المريح، الذي يســـبقه 
عـــذاب، ومعاناة، وويات! ومما يميز هذا الوبـــاء/ الطاعون؛ أنه ُفجائي، ُمباغت؛ 
يحدث من دون مقدمات، أو ســـابق إنذار! وال يمنحك الوقت الكافي الكتشـــافه؛ 
إال بعد سقوط عدد من ضحاياه، ُيقّدمون؛ كأنهم قرابين فداء؛ حتى يكتشف نفر 

من العلماء أو األطباء لقاحاٍت مضادة له!
في عالم األبراج الفلكية الصينية؛ يتصدر هذا العاَم 2020 برُج الفأر! لذلك يسمى 
عام الفأر، وهو األول في الترتيب بين بقية األبراج )25 يناير- 11 فبراير(. وفيما 
ُينظـــر إليـــه في دول شـــرق آســـيا؛ كالصين واليابان، بشـــيء من اإلعجـــاب؛ نظرا 
لبعض صفات الفأر اإليجابية لديهم؛ ننظر إليه نحن - وتشـــاركنا الدول الغربية - 
باشـــمئزاٍز ونفور؛ فهو رمز للمـــرض، والقذارة – أعزكم هللا – وحيثما يحّل؛ يكون 

التخريب، والدمار، والفوضى!
وبغض النظر عن الطبيعة الخاصة ببرج الفأر الصيني؛ فإن استهال هذه السنة، 
بوباء فيروســـّي صينّي المصدر بامتياز؛ يقلب كثيًرا من المعادالت، في أكثر من 

صعيد، ليس على الصين وحدها، بل على العالم أجمع، فمن وجهة النظر الفلكية 
لمشـــتغلين فـــي المجـــال: إن هـــذا البرج يحـــّل كل 12 عاًمـــا، ويقابله مـــن األبراج 
الغربيـــة الدلـــو، والتاريـــخ يشـــهد بمـــرور العالم بكـــوارث طبيعية، وأزمـــات مالية 
اقتصادية، وحروب واضطرابات؛ كلما حل هذا البرج! هذا ونحن – يا سادة - في 

أول العام! هللا يستر من القادم.
فـــي عالمنـــا العربـــي؛ هي ســـنة فأر من أولهـــا، “داخلة علـــى ثقيل!”، وكلنا يشـــاهد 
مـــا يحصـــل؛ مفاجـــآت ال أقل مـــن أن نصفهـــا بالصادمة! فمن الواضـــح ألي متتبع 
لألحـــداث – خـــارج نطاق الفلك وحســـابات الطوالع - أنها ســـنة تحـــوالت كبيرة، 
وقلب طاوالت حاّد، في طريقها لتغييرات جذرية؛ ال ُتعنى بالتدريج، أو التساهل!

هل سيؤثر ذلك علينا نحن – شخصًيا - أم أننا في المنطقة اآلمنة، مرتاحين،  «
بعيدين عن وجع الدماغ!؟ الشك أننا نشارك المجتمعات األخرى في العالم؛ 

الهواء والماء على أقل تقدير! فما يحدث في أقصاها، يصل إلى أدناها! والله 
يحفظ التكنولوجيا؛ من قرية واحدة إلى جيٍب واحد! هلع وذعر بسبب خبر على 
هاتفك! ومحاوالت بحثك عن كيفيات الوقاية! ولغط يدور عن مؤامرات ُمدبّرة، 

ونهايات الزمان، وأنت ترتعد وترجف! هذه بوادر سنة الفأر، كم تمنينا لو كانت 
سنة األرنب.

د. زهرة حرم 

سنة فأر من أولها!

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

للتواصل: 17111483

“قوة دفاع البحرين”... كلمات محفوظة عالية الرنين
يصـــادف اليـــوم األربعـــاء 5 فبراير يوم قـــوة دفاع البحرين، ويشـــرفني 
بهـــذه المناســـبة أن أرفع أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات إلى ســـيدي 
حضـــرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، عاهل الباد 
المفدى القائد األعلى لقوة دفاع البحرين حفظه هللا ورعاه، وإلى سيدي 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس 
الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه، وإلى معالي المشـــير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

وإلى كل الضباط وضباط الصف واألفراد وكل منتسبي قوة الدفاع.
يقول ســـيدي جالة الملك المفدى في كتابه “الضوء األول” الصادر عام 
1986 )وحـــان تخريج الدفعة األولـــى، والذي جرى تحت رعاية صاحب 
الســـمو قائدنا األعلـــى، وكان يومـــا تاريخيا خالدا، أحسســـت فيه بأنني 

األخ للخريجيـــن ال القائـــد، وغمرني الفرح واالعتزاز وأنا أرى الخريجين 
يؤدون فعاليتهم بإتقان تام، وبمســـتوى رفيع يضاهي أرقى المؤسسات 
العســـكرية، وكانـــوا خيـــر خلف لخير ســـلف، وأمثل نـــواة إلخوانهم فيما 
بعـــد، وتخيلدا للمناســـبة العظيمـــة صدرت اإلرادة الســـامية باعتبار يوم 

الخامس من فبراير عام 1969 عيدا لقوة دفاع البحرين(.

قوة دفاع البحرين مألت صدر التاريخ إجالال وإكبارا باالنتصارات، وفي أداء  «
الواجب الوطني المقدس بعزيمة ال تلين، قوة ذات صفات بطولية نادرة 

ويتميز قادتها بعقل مفتوح وبصيرة ال تخطئ أبدا، مع حاجات الواقع 
وضرورات حقائقه لتحديد الصيغ واألساليب الواجب اتباعها للتعامل مع 
مستلزمات تحقيق النصر، قوة دفاع البحرين صورة مشرفة زاهية عزيزة 

على النفس وتبعث الثقة واالطمئنان في النفوس، بموقعها الشامخ 
ودورها الريادي المتميز في الدفاع عن حياض الوطن وكرامته، وسيبقى 

اسم “قوة دفاع البحرين” كلمات محفوظة عالية الرنين كهزيم الرعد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شباب االنتفاضة يواصلون المسيرة 
إلسقاط نظام طهران

منظمة مجاهدي خلق ليســـت كأي تنظيم معارض آخر في إيران، وهذه حقيقة 
يعرفهـــا نظـــام المالـــي ويعيهـــا، فهـــي ليســـت تنظيما سياســـيا يســـعى من أجل 
مكاســـب أو أمـــور سياســـية محددة، بـــل إنها صاحبـــة برنامج سياســـي ـ فكري ـ 
اجتماعي واضح المعالم وال تعبر عن فئة أو طيف أو شريحة معينة من الشعب 
اإليرانـــي، بـــل عن الشـــعب اإليراني كله، وقـــد أثبتت ذلك نظريـــا وفعليا، كما أن 
موقفهـــا مـــن النظـــام كموقف النـــد والبديل وليـــس كموقف أي تنظيـــم معارض 
آخـــر، هـــذا إلـــى جانـــب أن دورهـــا وحضورها في داخـــل وخارج إيران يشـــار له 
بالبنـــان وليـــس هناك من يضاهيه، وهو األمر الذي صار النظام نفســـه يعترف به 

ويتخوف منه كثيرا.
“مجاهـــدي خلـــق” ومن خـــال تاريخ مجيـــد حافـــل بالتضحيـــات واالنتصارات 
السياســـية والفكريـــة، تمكنـــت مـــن أن تؤثـــر تأثيرا كبيـــرا على الواقـــع اإليراني 
وتترك آثار بصماتها واضحة عليه من مختلف النواحي، ولعل أكثر شيء يلفت 
النظر بهذا الصدد وحتى يمكن اعتباره من أهم وأكبر المكاسب السياسية التي 
حصلت عليها هذه المنظمة أنها نجحت نجاحا كبيرا في جذب وكسب األجيال 
الشـــابة إليها، لهذا الســـبب فإنها صارت كالتنظيم الذي يتدفق نشـــاطا وحيوية 
وهـــو مـــا أرعـــب النظـــام أكثر مـــن أي شـــيء آخر وما دفعـــه إلى حد أنـــه يطالب 
أولياء األمور بمراقبة أبنائهم ومنعهم من االنضمام لمجاهدي خلق، بل إن قادة 
النظام طالبوا اآلباء بأن ينتقدوا المنظمة أمام أبنائهم من أجل تشويه صورتها 

والتأثير السلبي على تاريخها النضالي المشرق.

انتفاضة الشعب اإليراني بوجه النظام لعبت وتلعب فيها منظمة مجاهدي  «
خلق دورا رائدا واستثنائيا، وتتجلى قوة هذا الدور وتأثيره في أن الشباب 

اإليراني من السائرين على نهج وخطى مجاهدي خلق هم الذين يشكلون 
خط المواجهة األول ضد النظام كما كان شأنهم منذ أيام نظام الشاه، 

واالنتفاضة التي مازالت مستمرة ومتواصلة بفضل النشاطات النضالية 
لهؤالء الشباب، وبهذا السياق فإنه وفي “فجر يوم 31 يناير 2020، أشعل 

شباب االنتفاضة النار في صور مشؤومة لخامنئي الولي الفقيه للنظام 
الحاكم في إيران والحرسي المجرم قاسم سليماني الهالك قائد قوة القدس 

اإلرهابية السابق في طهران ومدن أصفهان وشيراز واألهواز ورشت 
وجولستان وإيام وبهبهان كامياران”، ومن ذلك تسنى لنا أن نعرف أن دور 
وتأثير شباب االنتفاضة ال يتحدد بمدينة أو محافظة أو منطقة معينة، بل 
إنه كدور المنظمة نفسها التي تشمل إيران والشعب اإليراني كله. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

فيروس كورونا... ونظرية المؤامرة
مـــّر شـــهر تقريبـــا على ظهور ســـالة جديـــدة من فيـــروس كورونا فـــي مقاطعة 
ووهـــان الصينية، والذي امتد إلى أكثر من عشـــرين دولـــة، وفي أعقاب ظهوره، 
انتشـــر الذعر على وســـائل التواصـــل االجتماعي في جميع أنحـــاء العالم، وأخذ 
النـــاس يبحثـــون عبر اإلنترنت عن معلومات حول تفشـــي فيروس كورونا الذي 

اعتبرته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية.
لســـنا مـــن عشـــاق نظريـــة المؤامـــرة، لكن ال بـــأس من بعـــض الشـــطحات نتيجة 
تراكمـــات معرفية ســـابقة من حـــوادث شـــبيهة، فدائمًا عندما ينتشـــر مرض من 
هذه األمراض وينشـــغل الناس به، هو في الحقيقة تغييب للرأي العام وإشـــغال 
له عن مســـألة كبيرة ســـتحدث في مكان ما في هذا العالم، وال نســـتبعد أن هناك 
مـــن يعمـــل على نشـــر هذه األمـــراض ثم يقوم بعـــرض الدواء بقصد االســـتثمار، 
تمامـــًا كما يحدث في برامج الكومبيوتر، حيث يرى البعض أن هذه البرمجيات 
الخبيثة من عمل شـــركات مكافحة الفايروســـات نفســـها التي تقوم بعد نشـــرها 
بطرح العاج بقصد االســـتثمار، كذلك ال أســـتبعد أن هذه األمور تأتي في سياق 

الحروب االقتصادية بين الدول الكبرى.
ولعل ما يثير الشـــك هو أن بيل جيتس مؤســـس شركة مايكروسوفت حذر كما 
أفادت صحيفة “The Sun” قبل عام من تفشي وباء قاتل في الصين ناجم عن 
ســـوبر فيروس ســـيؤدي إلـــى مقتل 33 مليون شـــخص في جميع أنحـــاء العالم 

خال أشهر السنة األولى.
وأذكر أنني في مقال قبل سنوات تكلمت عن مرض سارس الذي انتشر  «

وأحدث ضجة شبيهة بضجة كورونا هذه األيام ثم تساءلت من باب التهكم 
أليس “كارس” )أي جمع سيارة باإلنجليزي( أشد خطورة من السارس الذي 

لم يقتل سوى العشرات في حينها ثم رحل عنا، بينما حوادث السيارات 
تقتل يوميًا المئات، فهل العبرة بالعدد أو االسم والتهويل والمقاصد التي 

تختفي وراءه، وتبقى كلماتي بأن هذه شطحات كما ذكرت في المقدمة.

fatin.hamza@gmail.com
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فيروس كورونا... ونظرية المؤامرة
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