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ó¡©dG »dh á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L »a

zÉfhQƒc{ áëFÉL Iô°UÉëe »a ÉgOƒ¡L âªYO áeƒμë∏d ∂∏ªdG äÉ¡«LƒJ :AGQRƒdG ¢ù∏ée
ähô``«H  CÉ``aôe  QÉ``éØfG  QÉ``KBG  á``¡LGƒe  »``a  »``fÉæÑ∏dG  Ö``©°ûdG  ™``e  É``¡æeÉ°†Jh  ø``jôëÑdG  ±ƒ``bh

»dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH äGQOÉÑe ò«ØæJ ™e …RGƒàdÉH »°VÉªdG ΩÉ©dG ٪1^8 áÑ°ùæH OÉ``°üàb’G ƒªf
z»dÉªdG ¿RGƒ``àdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ``°ûdG ájQGRh{ É``¡JòØf ÉYÉªàLG 22 ô``jô≤J ¢``VGô©à°SG  

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢SCGôJ
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG
 …OÉ``«``à``Y’G ´É``̀ª``̀à``̀L’G AGQRƒ``````̀ dG

.AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  OÉ``̀°``̀TCG  ó``̀bh
 »àdG  á«eÉ°ùdG  áª∏μdG  ¿ƒª°†ªH
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  É`̀¡`̀¡`̀Lh
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 áÑ°SÉæªH  ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  OÓ``̀Ñ``̀dG  π`̀ gÉ`̀Y
 ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG ≈``ë``°``VC’G ó`̀«`̀Y ∫ƒ`̀ ∏`̀M
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ¿CG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  Gó``̀cDƒ``̀e
 áeƒμë∏d  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  π`̀gÉ`̀©`̀dG  á`̀dÓ`̀L
 Iô°UÉëe »`̀a  É`̀gOƒ`̀¡`̀L  â`̀ª`̀YO  ó`̀b
 AÉ≤HEGh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  áëFÉL
 πeÉ©àdGh  ô«îH  »ë°üdG  ™°VƒdG
 ∞«Øîà∏d  áëFÉédG  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ™`̀e
 ,É`̀ kjOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh  É k«ë°U  É``̀gQÉ``̀KBG  ø`̀e
 á∏°UGƒe ≈∏Y É keõY áeƒμëdG ójõJh
 ∞∏àîe  »``̀a  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  É`̀gOƒ`̀¡`̀L
 Gòg  øª°Vh  ,äÉjóëàdGh  ±hô¶dG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  ó≤a  ¥É«°ùdG
 á«eÉ°ùdG  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dÉ`̀H
 á∏LÉY  á`̀«`̀KÉ`̀ZEG  äGóYÉ°ùe  ºjó≤àH
 á≤«≤°ûdG  á«fÉæÑ∏dG  ájQƒ¡ªédG  ≈dEG
 ∞bGƒªd  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ø`̀e  ¬∏ãªJ  Éªd
 ºYO  »a  á∏«°UC’G  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ,çQGƒ``̀μ``̀dGh ø`̀ë`̀ª`̀dG »`̀a AÉ`̀≤`̀ °`̀TC’G
 ¢ù∏ée ÜôYCG  ó≤a Oó°üdG  Gòg »ah
 øjôëÑdG áμ∏ªe ±ƒbh øY AGQRƒdG
 Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG ™```e ΩÉ```à```dG É`̀¡`̀æ`̀eÉ`̀ °`̀†`̀Jh
 QÉKBG  á¡LGƒe  »a  ≥«≤°ûdG  »fÉæÑ∏dG
 CÉaôe »a ™bh …òdG ´hôªdG QÉéØf’G
 ,¬JÉ«YGóJ RhÉéJh …ôëÑdG ähô«H

 ¥OÉ°Uh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  É kHô©e
 ¬JÉ«æªJh ÉjÉë°†dG  …hòd ¬JÉ°SGƒe
 kÓFÉ°S  ,ø«HÉ°üª∏d  πLÉ©dG  AÉØ°ûdG
 ¿ÉæÑd  ßØëj  ¿CG  π`̀Lh  õY  ≈dƒªdG

 .√hôμe πc øe ≥«≤°ûdG ¬Ñ©°Th
 áμ∏ªªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée CÉæg ºK
 IOÉ«≤H  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«eôëdG  ΩOÉ``N
 áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY
 √ó¡Y  »``̀dhh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ìÉéf  ≈∏Y  Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H
 ¬H  õ«ªJ  ÉªHh  ``̀g1441  èM  º°Sƒe
 äGAGôLEGh  »dÉãe  º«¶æJ  ø°ùM øe
 »a áëLÉf  á«FÉbh ô«HGóJh á«ë°U
 AÉHh ÖÑ°ùH  á«FÉæãà°SG  ±hôX πX

 .19- ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  Üô`̀YCG  Égó©H
 äGQÉeE’G  ádhód áÄæ¡àdG  ¢üdÉN øY
 É k°ù«FQ  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG
 π«¨°ûJ  AóH  ≈∏Y  É kÑ©°Th  áeƒμMh
 á`̀jhƒ`̀æ`̀ dG á`̀bÉ`̀£`̀∏`̀d á``̀cGô``̀H á`̀£`̀ë`̀e
 ¢ù∏éªdG  ¬`̀Ø`̀°`̀Uh  å`̀«`̀M  á«ª∏°ùdG
 »`̀î`̀jQÉ`̀J »```̀JGQÉ```̀eEG RÉ``̀é``̀fEG ¬``̀fCÉ``̀H
 É¡JGõéæe  πé°S  ≈dEG  ±É°†j  πgòe
 ∫hó`̀∏`̀d ô`̀î`̀a å`̀©`̀Ñ`̀eh á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG

 .á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dGh á«é«∏îdG
 ô`̀°`̀SÉ`̀j Qƒ``̀à``̀có``̀dG ≈`````̀dOCG ó```̀bh
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ô°UÉædG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ´É`̀ª`̀à`̀LG  Ö`̀≤`̀Y  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏éªd
 øY ó`̀≤`̀Y …ò```̀dG AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ôÑY  ó©H

:»dÉàdG íjô°üàdÉH
 äGôcòªdG  »`̀a  ¢ù∏éªdG  ô¶f
 òîJGh ¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG

 :á«dÉàdG äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀Vô`̀©`̀ à`̀ °`̀ SG  :k’hCG
 ∞°üf  ∫É``̀ Ø``̀ b’G  è`̀FÉ`̀à`̀f  AGQRƒ``````̀dG
 äGQGRƒ```̀∏```̀ d á`̀«`̀∏`̀©`̀Ø`̀ dG á`̀ jƒ`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀ dG
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh
 è`̀FÉ`̀ à`̀ æ`̀ dG  â``æ``«``H  å``̀«``̀M  ,2020

 äÉ``̀ahô``̀°``̀ü``̀ª``̀dG »```̀a •É``̀Ñ``̀ °``̀†``̀f’G
 IOƒ°UôªdG  á«fGõ«ªdG  ≥ah  á«∏μdG
 IQôμàªdG  äÉahô°üªdG  ¢VÉØîfGh
 ΩÉ`̀Y »``̀a Iô`̀ à`̀ Ø`̀ dG ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀H á`̀ fQÉ`̀≤`̀ e
 äGOGô````jE’G  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ¿CGh  ,2019
 ƒ«fƒj  á`̀jÉ`̀¨`̀d  á∏°üëªdG  á«∏©ØdG

 ,QÉæjO  ø«jÓe  910  ≠∏H  ób  2020
 %29  ≈`̀dEG  ¬àÑ°ùf  π°üJ  ¢VÉØîfÉH
 ájƒæ°ùdG  ∞°üædG  ò«ØæJ  èFÉàf  øY
 ¿CGh ,2019 á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ù∏d
 ™LGôJ  ÖÑ°ùH  ƒg  ¢VÉØîf’G  Gòg
 ¢VÉØîfG ≈dEG iOCG Éªe §ØædG QÉ©°SCG
 á∏°üëªdG  á«£ØædG  äGOGô``̀jE’G  »a
 IôàØdG á∏°üëªH áfQÉ≤e %35 áÑ°ùæH
 Éªc  ,2019  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  É`̀¡`̀JGP
 á«£ØædG  ô«Z  äGOGô``̀jE’G  â°†ØîfG
 IôàØdG  ¢ùØæH  áfQÉ≤e  %13  áÑ°ùæH
 áé«àf  ∂dPh  2019  á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 ≈∏Y  …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  DƒWÉÑàd
 á«ª«∏bE’Gh  á«ªdÉ©dG  äÉjƒà°ùªdG
 ó«ªéJ  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  á«∏ëªdGh
 á«eƒμëdG  Ωƒ°SôdG  ¢†©H  π«°üëJ
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL Iôàa ∫ÓN
 §Ñ°V  øe  ºZôdÉHh  .(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 áé«àfh  É¡°†ØNh  äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 õé©dG  Qó≤j  äGOGô``̀ jE’G  ¢VÉØîf’
 …ƒæ°ùdG  ∞°üf  ∫É`̀Ø`̀bEÓ`̀d  »∏©ØdG
 ¿ƒ«∏e 798`H  2020 á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 áfQÉ≤e  %98  √Qó`̀b  ´ÉØJQÉH  ,QÉæjO
 áæ°ù∏d  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∞`̀°`̀ü`̀f  õ`̀é`̀©`̀dÉ`̀H

 .2019 á«dÉªdG
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ™∏WG  :É k«fÉK
 »eÉàîdG  ÜÉ°ùëdG  …ô`̀jô`̀≤`̀J  ≈∏Y
 ò«ØæJ  AGOCGh  á``̀dhó``̀∏``̀d  ó``̀Mƒ``̀ª``̀dG
 ø`̀«`̀H äÓ```̀bÉ```̀æ```̀ª```̀dGh á``̀«``̀fGõ``̀«``̀ª``̀dG
 ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  äGOÉªàYG
 äQÉ°TCG å«M ,2019 á«dÉªdG áæ°ù∏d
 äGQGRƒ∏d  á«∏©ØdG  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh
 äGOGô``̀jE’G  »dÉªLEG  ¿CG  ≈`̀dEG  2019
 2902^4  ≠∏H  ób  á∏°üëªdG  á«∏©ØdG
 %3^1  ¬àÑ°ùf  Ée  …CG  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 á¨dÉÑdG  á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG  äGô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y
 Ée  ƒ`̀gh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  2815^7
 øe  ¬≤«≤ëJ  º``̀J  É``̀e  ió``̀e  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  QÉWEG  »a  äGQOÉÑe
 ƒªf ≈``∏``Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dG  »``̀ a  »``̀dÉ``̀ª``̀dG
 á«ªæàdG  õjõ©Jh ΩGóà°ùe  …OÉ°üàbG
 ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  á∏eÉ°ûdG
 Gƒªf  áμ∏ªªdG  OÉ°üàbG  ó¡°T  å«M
 ∫Ó``N  %1^8  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  É``̀«``̀HÉ``̀é``̀jEG
 ò«ØæJ  ™`̀e  …RGƒ`̀à`̀ dÉ`̀H  2019  ΩÉ``̀Y
 ,»dÉªdG  ¿RGƒàdG  èeÉfôH  äGQOÉÑe
 IOÉjõdG  ¿CG  äÉfÉ«ÑdG  âë°VhCG  Éªc
 ÖÑ°ùH  ƒg  äGOGô``̀ jE’G  »dÉªLEG  »a
 ,§ØædG  QÉ©°SCG  ´É`̀Ø`̀JQG  »a  ô«¨àdG
 áÑ°ùf  ´É`̀Ø`̀JQG  ≈`̀ dEG  ∂`̀dP  iOCG  å«M
 á∏°üëªdG  á`̀«`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG  äGOGô```````̀ jE’G
 á«fGõ«ªdÉH  áfQÉ≤e  %2^9  QGó≤ªH

 áÑ°ùæH  ¢VÉØîfGh  ,É¡d  Ióªà©ªdG
 á«∏©ØdG  èFÉàædÉH  á`̀fQÉ`̀≤`̀e  %8^6
 Éª«a  É``̀eCG  ,2018  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  áæ°ù∏d
 äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG »`̀ dÉ`̀ª`̀LEÉ`̀ H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j
 ¿ƒ«∏e  3586^1  â¨∏H  ó≤a  á«∏©ØdG
 %0^82  É``gQó``b  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀Hh  ,QÉ``̀æ``̀jO
 äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG äGô`̀jó`̀≤`̀à`̀H á`̀fQÉ`̀≤`̀e
 áæ°ùd  11 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG  »a IOQGƒ`̀dG
 ¿ƒ«∏e  3556^8  á¨dÉÑdGh  2019
 õé©dG ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG QÉ°TCGh .QÉæjO
 ádhó∏d  áeÉ©dG á«fGõ«ªdG »a »∏©ØdG
 683^7 ≠∏H ób 2019 á«dÉªdG áæ°ù∏d
 √Qó``b ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fÉ`̀H ,QÉ``̀æ``̀jO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e
 %7^7 áÑ°ùæHh  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  57^4
 á«fGõ«ªdG »a Qó≤ªdG õé©dÉH áfQÉ≤e

 .QÉæjO ¿ƒ«∏e 741^1 ≠∏ÑªH
 ¢ù∏ée  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SG  :É``̀ kã``̀dÉ``̀K
 Ö`̀FÉ`̀f ¬``̀eó``̀b G kô``̀ jô``̀≤``̀ J AGQRƒ````````̀ dG
 ¢ù«FQ  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 »dÉªdG  ¿RGƒ``̀à``̀dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 áæé∏dG  É`̀¡`̀Jò`̀Ø`̀f  »``à``dG  ∫É``̀ª``̀YC’É``̀H
 á`̀ «`̀ dÉ`̀ª`̀ dG ¿hDƒ``̀ °``̀û``̀∏``̀ d á`````̀jQGRƒ`````̀dG
 ôÑY »dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh
 ∫ÓN  áæé∏dG  É¡Jó≤Y  É kYÉªàLG  22
 …QÉédG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ∫hC’G  ∞°üædG
 øe  É`̀ kYƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  67  É¡«a  â°ûbÉfh
 É¡JÉjƒdhCG  ò«ØæJ  ≈∏Y  πª©dG  É¡ªgCG
 õμJôJ  »àdG  2022-2019  IôàØ∏d
 áeƒμëdG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  äGQOÉ``Ñ``e  ≈∏Y
 á©HÉàeh ,»dÉªdG  ¿RGƒàdG  èeÉfôHh
 á«dÉªdG  á`̀eõ`̀ë`̀dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀e  ò«ØæJ
 á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dGh ≈````̀ dhC’G á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 πeÉ©à∏d  QÉæjO  äGQÉ«∏e  4^5  ≠∏ÑªH
 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG äÉ«YGóàdG ™e
 ¢†ØN á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ,É``̀fhQƒ``̀c  á```̀eRC’
 á«∏«¨°ûàdG  äÉahô°üªdG  á«fGõ«e
 á©HÉàeh  ,%30  áÑ°ùæH  äGQGRƒ`̀∏`̀ d
 ôÑY  »dÉªdG  ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ò«ØæJ
 ¢ü«∏≤àH á«æ©ªdG áà°ùdG πª©dG ¥ôa

 .Égô«Zh äÉahô°üªdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :É k©HGQ
 áëaÉμªd  á«FÉ¡f  Ωƒ°SQ  ¢Vôa  ≈∏Y
 áμ∏ªe  äGOQGh  ≈``∏``Y  ¥Gô```````̀ZE’G
 ¿ƒJôμdG  ¥Qh  èàæe  øe  øjôëÑdG
 ∂dPh  GóædƒHh  É«fÉÑ°SEG  CÉ°ûæe  äGP
 »YÉæ°üdG ¿hÉ©àdG áæéd QGô≤H kÓªY
 ∫hó```H ¿hÉ``̀©``̀à``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∫hó`````d
 ¢VôØH  ≥∏©àªdG  á«Hô©dG  è«∏îdG
 ¥Gô``̀ZE’G  áëaÉμªd  á«FÉ¡f  Ωƒ`̀°`̀SQ
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  äGOQGh  ó°V
 5  Ióªd  ¿É«ÑdG  ∞``̀fB’G  èàæªdG  ø`̀e
 É k°†jCG ¢ù∏éªdG ≥aGh Éª«a ,äGƒæ°S

 á«FÉ¡f  á«FÉbh  ô«HGóJ  PÉîJG  ≈∏Y
 äGƒæ°S 3 Ióªd »ªc ó«b πμ°T ≈∏Y
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  äGOQGh  ≈∏Y
 ∂dPh ájhÉª«μdG äÉfó∏ªdG èàæe øe
 ¿É«ÑdG  áØfB’G  áæé∏dG  QGô≤d  k’ÉãàeG
 ∫hO äGOQGh ó°V ¥GôZE’G áëaÉμªd
 ,√ÓYCG QƒcòªdG èàæªdG øe ¢ù∏éªdG
 ácôà°ûªdG  IôcòªdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh
 ôjRh  øe  ¢Vô¨dG  Gò¡d  áYƒaôªdG
 ôjRhh  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG

 .áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée åëH :É k°ùeÉN
 »`̀≤`̀bó`̀e ¿CÉ``°``û``H ¿ƒ``̀fÉ``̀b ´hô``°``û``e
 ÖcGƒ«d  ø««LQÉîdG  äÉHÉ°ùëdG
 »àdG  ΩÉμMC’Gh  äÉ©jô°ûàdG  çó`̀MCG
 äÉHÉ°ùëdG  ≥«bóJ  áæ¡e ≈∏Y äCGôW
 ø««æjôëÑdG  ™«é°ûJh  ø««LQÉîdG
 √òg  »a  •Gôîf’G  ≈∏Y  ø«∏gDƒªdG
 ≥«bóJ  ÖJÉμe  OóY  IOÉ`̀jRh  áæ¡ªdG
 áμ∏ªe  »``a  á`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG
 ¢†ØN  ≈`̀dEG  »°†Øj  ÉªHh  øjôëÑdG
 äÉHÉ°ùëdG  ≥«bóJ  äÉeóN  QÉ©°SCG
 ô«NCÉàdG  äÉØdÉîe  ´É`̀≤`̀jEG  …OÉ`̀Ø`̀Jh
 ≈∏Y  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG  º«∏°ùJ  »`̀a
 ¢ù∏éªdG Qôbh ,IôNCÉàªdG äBÉ°ûæªdG
 á``̀ jQGRƒ``̀ dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ≈````̀dEG ¬``̀à``̀dÉ``̀MEG
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 Aƒ°V  »a  ∂`̀dPh  ,»dÉªdG  ¿RGƒàdGh
 ô`̀jRh  ¬fCÉ°ûH  ¬eób  …ò``dG  ¢Vô©dG

 .áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≈æKCG  :É k°SOÉ°S
 õ«e …ò```̀dG AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG ≈`̀∏`̀Y
 »a »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 π°üØdG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO
 »°ù∏éªd  ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 Aƒ°V  »a  ∂dPh  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG
 ¿CÉ°ûH  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ´Ó`̀WG
 á«HÉbôdGh  á«©jô°ûàdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G
 …òdGh  QhódG  Gòg  »a  â≤≤ëJ  »àdG
 ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  èFÉàf  Rô``̀HCG  øª°†J
 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG π``̀ª``̀©``̀dG ∫É``̀é``̀e »```̀a
 ôjô≤àdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,»HÉbôdGh
 »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh øe ´ƒaôªdG

 .ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥```````̀ aGh :É```̀ k©```̀HÉ```̀°```̀S
 ¿hDƒ°T  ôjRh  QGó°UEG  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG
 ácô°ûd  ¢ü«NôàdG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG
 EHYAA Renewable
 ™`̀«`̀Hh  êÉ```̀à```̀fE’  Company
 ábÉ£dG  á£ëe  ´hô°ûªd  AÉHô¡μdG
 ∂`̀dPh  ,äGhÉ`̀é`̀«`̀e  100  á«°ùª°ûdG
 Gò¡d  áYƒaôªdG  IôcòªdG  Aƒ°V  »a

 AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  øe  ¢Vô¨dG
 .AÉªdGh

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ∫É`̀MCG  :É kæeÉK
 ¿ƒfÉb ´hô°ûe ÜGƒædG  ¢ù∏ée ≈dEG
 ìGô`̀à`̀bG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a  ¬àZÉ«°U  â`̀ª`̀J
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  øe  Ωó≤e  ¿ƒfÉ≤H
 IOÉYEG  ¿ƒfÉb  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àd
 ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG  ¢SÓaE’Gh º«¶æJ
 É kYƒØ°ûe  2018  áæ°ùd  (22)  º`̀bQ

 .¬dƒM áeƒμëdG …CGôH IôcòªH
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :É k©°SÉJ
 ∑Óªà°SG  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y
 áæjóe  »`̀a  áªjó≤dG  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ó``̀MCG
 É`̀«`̀î`̀jQÉ`̀J Gõ``̀cô``̀e ¿ƒ`̀μ`̀«`̀ d ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 Ωó```̀bCG ø``̀e É`̀¡`̀fƒ`̀c á`̀æ`̀jó`̀ª`̀ dG √ò``̀¡``̀d
 ∫hCGh  è«∏îdG  »a  á«fÉμ°SE’G  ¿óªdG

 .áμ∏ªªdG »a »fÉμ°SEG ´hô°ûe
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée ≥aGh  :G kô°TÉY
 ÖJÉμe  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bG  ≈∏Y
 √QÉÑàYÉH  äÉ¶aÉëªdG  »a  ≥«KƒàdG
 ΩÉ¶f  çGóëà°SG  ∫ÓN  øe  É k≤≤ëàe

 .»fhôàμdE’G ≥«KƒàdG
 ¢ù∏ée  ≥````̀aGh  :ô`̀ °`̀ û`̀Y  ó````̀MCG
 ô«aƒàd  áÑZôH ìGôàbG  ≈∏Y AGQRƒdG
 ≈`̀dEG  ø«eOÉ≤∏d  áÑ°SÉæe  ∫õ`̀Y  ±ô`̀Z
 IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀ dG ∫hó````̀dG ø``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 AGô````````LEGh É````̀ fhQƒ````̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀H
 ∂`̀dPh  º¡«∏Y  á`̀eRÓ`̀dG  äÉ°UƒëØdG
 Ée  ∫Ó`̀N  øe  áÑZôdG  ±ó`̀g  ≥≤ëàd
 »a äGAGô`̀LEG  øe áeƒμëdG  ¬JòîJG

 .¢Uƒ°üîdG Gòg
 ,ájQGRƒdG  ôjQÉ≤àdG  óæH  »ah 
 ôjRh  ôjô≤àH  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò`̀NCG
 è`̀FÉ`̀à`̀f ø```̀Y º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dGh á``̀«``̀Hô``̀à``̀dG
 ô«KCÉJ  ∫ƒ`̀M  »°VGôàa’G  ióàæªdG
 …òdG  º«∏©àdG  ≈∏Y  19-ó«aƒc  áeRCG
 á«Hôà∏d  á«Hô©dG  áª¶æªdG  ¬àª¶f

.(ƒ°ùμdC’G) áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
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»fÉªdôÑdG »``eƒμëdG π``ª©dG õ``«e …ò``dG AÉæÑdG ¿hÉ``©àdG ≈``∏Y »``æãj ¢``ù∏éªdG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  iô```̀LCG
 ,á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH
 ¢Sƒμ«f  ™e  É k«ØJÉg  k’É°üJG  ,¢ùeCG
 ájQƒ¡ªL  á«LQÉN  ô`̀jRh  ¢SÉjófO

.¿Éfƒ«dG
 ∫É``°``ü``J’G ∫Ó```̀N iô```̀L ó```̀ bh
 ábGó°üdG  äÉbÓY  ≥ªY  ≈∏Y  ó«cCÉàdG
 ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 Qƒ`̀£`̀J ø``̀e √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J É``̀eh ¿É`̀ fƒ`̀ «`̀ dG

 ,ä’ÉéªdG  πc  »a  ¢Sƒª∏e  Ωó≤Jh
 »FÉæãdG ¿hÉ©àdG á«ªæJ πÑ°S åëHh
 ôãcCG  äÉjƒà°ùe  ≈`̀dEG  ¬H  ∫ƒ°UƒdGh
 ácôà°ûªdG  ídÉ°üª∏d  áeóN  É keó≤J

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d
 ∫É``̀°``̀ü``̀J’G ∫Ó````̀N iô````̀L É``̀ª``̀c
 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG º`````gCG ∫ƒ````M å``MÉ``Ñ``à``dG
 ΩÉªàg’G  äGP  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

.∑ôà°ûªdG

 √ô``«¶f ™``e å``ëÑj á``«LQÉîdG ô``jRh
øjó∏ÑdG ø«H ábGó°üdG äÉbÓY »fÉfƒ«dG
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 ¿ÉªY  ¿É£∏°S  ó«©°S  ∫BG  ¥QÉW  øH  ºã«g  ¿É£∏°ùdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  åëH
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ™e  á≤«≤°ûdG
 ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H §HôJ »àdG ¿hÉ©àdGh IƒNC’G äÉbÓY AGQRƒdG ¢ù«FQ

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égõjõ©J πÑ°Sh ,ø«≤«≤°ûdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø«H  ¢ùeCG  iôL  »ØJÉg  ∫É°üJG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ádÓédG  ÖMÉ°U  ¬«NCGh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G

.á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
 ¿ÉªY ¿É£∏°S ó«©°S ∫BG  ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°U ÜôYCGh
 §HGhôdGh  äÉbÓ©∏d  √ôjó≤Jh  √RGõàYG  ≥«ªY  øY  ,∫É°üJ’G  ∫ÓN  ,á≤«≤°ûdG
 øY ¬àdÓL ÉHô©e ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡à≤«≤°Th ¿ÉªY áæ£∏°S ™ªéJ »àdG ájƒNC’G
 IOÉ«≤dG  πX »a QÉgOR’G  øe ójõªH  É¡Ñ©°Th øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ¬JÉ«æªJ  ¢üdÉN
 OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U ¬«NC’  áª«μëdG
 áë°üdG Qƒaƒe AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¬àdÓL É«æªàe ,ióØªdG

.IOÉ©°ùdGh
 ¢üdÉN  øY  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe
 ≈∏Y ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NC’ √ôjó≤Jh √ôμ°T
 ,ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  äÉbÓ©dÉH  AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  ¢UôM  øe  ¬àdÓL  ¬«dƒj  Ée
 ≥«≤°ûdG É¡Ñ©°Th ¿ÉªY áæ£∏°ùdh AÉæ¡dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àdÓéd √ƒª°S É«æªàe

.áª«μëdG ¬àdÓL IOÉ«b πX »a QÉgOR’Gh Ωó≤àdG QGôªà°SG

øjó∏ÑdG ø«H IƒNC’Gh ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¿ÉªY ¿É£∏°S ™e åëÑj AGQRƒdG ¢ù«FQ

.¿ÉªY áæ£∏°S ¿É£∏°S | .AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó`̀cCG
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG
 π°UGƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG »æWƒdG
 ≥«≤ëJ ƒëf É¡JGƒ£N äÉÑKh Ωõ©H
 ≈∏Y  IOƒ°ûæªdG  ájƒªæàdG  É¡aGógCG
 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG º``̀ZQ Ió``©``°``UC’G á`̀aÉ`̀c
 §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG øY áéJÉædG
 ¿CG  ≈dEG  É kgƒæe  ,á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’ÉH
 Oƒ¡édGh äGQOÉÑªdGh §£îdG áaÉc
 ≥jôØd  í°VGh  mπªY  è¡f  øe  »JCÉJ
 ø«à£∏°ùdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  øjôëÑdG
 äÉ°ù°SDƒeh á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG
 »```̀∏```̀gC’Gh ¢``̀UÉ``̀î``̀dG ø`̀ «`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG
 ócDƒj  Ée  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh
 áë∏°üªdG  »g  øWƒdG  áë∏°üe  ¿CG
 »a  É```̀ kehO  ø`̀WGƒ`̀ª`̀ dG  ¿CGh  É`̀«`̀∏`̀©`̀dG

.∫hC’G ΩÉ≤ªdG
 ôªà°ùe  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 »HÉéjE’G  ƒªædG  ≥«≤ëJ  á∏°UGƒªd
 ≥«≤ëJ  ™``̀e  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bÓ`̀d
 ÉªH »dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH ±GógCG
 á«ªæàdG  äGQOÉÑe  õjõ©J  »a  º¡°ùj
 ≥∏N  á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀eh  á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G

.ø«æWGƒªdG ΩÉeCG á«YƒædG ¢UôØdG
 ∞°üf  ∫É`̀Ø`̀bE’G  èFÉàæd  É`̀ k≤`̀ahh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh äGQGRƒ```̀∏```̀ d …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 »a  á«¡àæªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀∏`̀d  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ¿EÉ```̀a  2020  ƒ`̀«`̀fƒ`̀j  30
 á∏°üëªdG  á`̀«`̀∏`̀©`̀Ø`̀dG  äGOGô````````̀jE’G
 áÑ°ùæH  ,QÉ`̀æ`̀jO  ø«jÓe  910  ≠∏H
 øY  %29  ≈````dEG  π`̀°`̀ü`̀J  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG
 áæ°ù∏d ájƒæ°ùdG ∞°üf ò«ØæJ èFÉàf
 ∂``dPh  ,2019  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 §ØædG QÉ©°SCG »a ¢VÉØîf’G ÖÑ°ùH
 äGOGôjE’G »a ¢VÉØîfG ≈dEG iOCG Ée
 %35  áÑ°ùæH  á∏°üëªdG  á«£ØædG
 É`̀¡`̀JGP  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  á∏°üëªH  ká`̀fQÉ`̀≤`̀e
 É`̀ª`̀c  ,2019  á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG  á`̀æ`̀ °`̀ù`̀∏`̀ d
 á«£ØædG  ô«Z  äGOGô``jE’G  â°†ØîfG
 IôàØdG  ¢ùØæH  áfQÉ≤e  %13  áÑ°ùæH
 áé«àf  ∂dPh  2019  á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 ≈∏Y  …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  DƒWÉÑJ
 á«ª«∏bE’Gh  á«ªdÉ©dG  äÉjƒà°ùªdG
 ó«ªéJ  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  á«∏ëªdGh
 á«eƒμëdG  Ωƒ°SôdG  ¢†©H  π«°üëJ
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL Iôàa ∫ÓN

.(19-ó«aƒc)
 ∞°üf ∫ÉØbE’G èFÉàf âæ«H Éªc
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh äGQGRƒ```̀∏```̀ d …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 »a  á«¡àæªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀∏`̀d  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 »a  kÉ`̀WÉ`̀Ñ`̀°`̀†`̀fG  2020  ƒ`̀«`̀fƒ`̀j  30

 á«fGõ«ªdG  ≥ah á«∏μdG  äÉahô°üªdG
 äÉahô°üª∏d kÉ°VÉØîfGh IOƒ°UôªdG
 IôàØdG  ¢ùØæH  á`̀fQÉ`̀≤`̀e  IQô`̀μ`̀à`̀ª`̀dG
 »dÉªLEG  ≠∏H  å«M  ,2019  ΩÉY  »a
 èFÉàf  »`̀a  á«∏©ØdG  äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 1708 …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∞`̀°`̀ü`̀f  ∫É``̀Ø``̀bE’G
 kÉYÉØJQG ∂dòH á≤≤ëe ,QÉæjO ø«jÓe
 ÉgQób  áÑ°ùæH  ±ô°üdG  »a  kÉØ«ØW
 á«fGõ«ªdG ò«ØæJ èFÉàæH áfQÉ≤e %2
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∞`̀°`̀ü`̀f
 ¿ƒ«∏e  1678  á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh  2019
 kÉ°VÉØîfG  èFÉàædG  âæ«H  Éªc  ,QÉæjO
 áÑ°ùæH  IQôμàªdG  äÉahô°üªdG  »a
 ΩÉY  øe  IôàØdG  ¢ùØæH  áfQÉ≤e  %5
 IQó``≤``dG  ó``̀cDƒ``̀j  É``̀e  ƒ```̀gh  ,2019
 kÉ`̀≤`̀ah äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG §`̀Ñ`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  AGOCG  äÉjƒà°ùªd

.»dÉªdG
 äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG √ò```̀g á`̀é`̀«`̀à`̀fh
 äÉ`̀ahô`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dGh äGOGô````````̀jE’G ø``̀e
 ∞°üf  ∫ÉØbEÓd  »∏©ØdG  õé©dG  ¿EÉ`̀a
 2020  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  áæ°ù∏d  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 ´ÉØJQÉH  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  798  ≠∏H
 ∞°üf  õé©dÉH  áfQÉ≤e  %98  √Qó`̀b

.2019 á«dÉªdG áæ°ù∏d …ƒæ°ùdG
 á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG ô```````̀ jRh QÉ``````̀°``````̀TCGh
 ¿ÓYEG  q¿CG  ≈dEG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 …ƒæ°ùdG  ∞`̀°`̀ü`̀f  ∫É``̀ Ø``̀ bE’G  è`̀FÉ`̀à`̀f
 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  äGQGRƒ``̀∏``̀ d
 »JCÉj 2020 ƒ«fƒj 30 »a á«¡àæªdG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX »a
 ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡°û«©J

 ¢Shô«a  áëFÉL  QÉ°ûàfG  ™e  ™ªLCG
 É¡æY  áéJÉædG  äÉjóëàdGh  ÉfhQƒc
 …OÉ°üàb’Gh »ë°üdG ó«©°üdG ≈∏Y

.»dÉªdGh
 ¬eõ©H øjôëÑdG ≥jôa ¿CG ócCGh
 RhÉéJ ≈∏Y QOÉb ¬ØJÉμJh ¬àªjõYh
 ≈∏Y  ô«îdÉH  Oƒ©j  ÉªH  äÉjóëàdG

.™«ªédG
 ï«°ûdG  ó```̀cCG  á`̀«`̀fÉ`̀K  á`̀¡`̀L  ø``e
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S
 ¿CG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ΩõY  πμH  á«°VÉe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ƒ`̀ë`̀ f ô`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 ¿hÉ©J  π°†ØH  ájƒªæàdG  §£îdGh
 ¿RGƒ`̀à`̀dG  èeÉfôH  É¡æeh  ,™«ªédG
 É`̀gô`̀KCG  ¢ùμ©æ«°S  »`̀à`̀dGh  ,»`̀dÉ`̀ª`̀dG

.øWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°üd
 …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL
 QGôªà°SG QÉWEG »a ó©H øY ¢ùeCG ó≤Y
 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG
 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ø«H
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô``̀jRh  áØ«∏N
 á«dÉªdG  áæé∏dG  »°ù«FQh  »æWƒdG
 iQƒ°ûdG  »°ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh
 ∫ÉØbE’G èFÉàf ¢VGô©à°S’ ÜGƒædGh
 äÉ¡édGh äGQGRƒ∏d …ƒæ°ùdG ∞°üf
 30  »a  á«¡àæªdG  IôàØ∏d  á«eƒμëdG

.2020 ƒ«fƒj
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG  ôjRh ∫Ébh
 ≈∏Y  IQOÉ```b  áμ∏ªªdG  ¿EG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ƒªædG  ±Gó```̀gCGh  äÉ©∏£J  ≥«≤ëJ

 äGQOÉ``̀Ñ``̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G
 Égô«Zh  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dG  èeÉfôH
 Rõ©J  »àdG  èeGôÑdGh  §£îdG  øe
 áeÉ©dG  á«dÉªdGh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G
 ≥jôa  AÉ°†YCG  áaÉc  ∞JÉμàH  ádhó∏d
 ø«à£∏°ùdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  øjôëÑdG
 äÉ°ù°SDƒeh á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG
 »```̀∏```̀gC’Gh ¢``̀UÉ``̀î``̀dG ø`̀ «`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh
 ø«°ùM  ódÉN  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  ,»£≤°ùªdG
 ¢ù∏éªH  á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 »`̀à`̀dG  äÉ``̀fÉ``̀«``̀Ñ``̀dG  ¿CG  ,iQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG
 ∫É``Ø``b’G ∞`̀°`̀ü`̀f è`̀FÉ`̀à`̀f É`̀¡`̀Jô`̀¡`̀XCG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh äGQGRƒ```̀∏```̀d á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 2020  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á«eƒμëdG
 »a  G kô`̀«`̀Ñ`̀c  É k«eƒμM  É`̀ kMÉ`̀é`̀f  ø«ÑJ
 ¢†ØNh áeÉ©dG äÉahô°üªdG §Ñ°V
 ôeC’G  ƒgh  ,á«eƒμëdG  ∞jQÉ°üªdG
 »©°ùdG  á∏°UGƒe  »`̀a  º¡°ùj  …ò``dG

.»dÉªdG ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd
 ¢UôM  »£≤°ùªdG  ódÉN  øªKh
 á£∏°ùdG  ´Ó````̀WEG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 äGAÉ``̀°``̀ü``̀ME’G ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 áeÉ©dG á«fGõ«ªdÉH á≤∏©àªdG ΩÉbQC’Gh
 á«fGõ«ªdG  ò«ØæJ  AGOCGh  ,á`̀dhó`̀∏`̀ d

.á«°VÉªdG IôàØ∏d
 ¿CG  ≈```̀ dEG  »`̀£`̀≤`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  QÉ```°```TCGh
 äCGóH …òdG »dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH
 Ω2018  ΩÉY  »a  √ò«ØæàH  áeƒμëdG
 ,IOóëªdG  §£îdG  ≥ah  ô«°ùj  ¿Éc
 ,¬«a  IOQGƒ``̀dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ò«ØæàHh

 ÖÑ°ùH  äGOGô``j’G  ¢VÉØîfG  q¿CG  ’EG
 ¥Gƒ`̀°`̀SC’É`̀H  §ØædG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  ™`̀LGô`̀J
 á`̀ë`̀FÉ`̀L äÉ```̀«```̀YGó```̀Jh á``̀«``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dG
 ¬JÉ°SÉμ©fG  ¬d  ¿Éc  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø```̀e º``̀Zô``̀dÉ``̀H ΩÉ````̀ bQC’É````̀ H
 ¢†ØN  å«M  øe  áHƒ∏£ªdG  èFÉàædG
 »a ¬dDhÉØJ øY É kHô©e ,äÉahô°üªdG
 èeÉfôÑdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  πªàμj  ¿CG

.Ω2022 ΩÉY ∫ƒ∏M ™e
 áæéd  ¿CG  »£≤°ùªdG  ó``̀cCG  Éªc
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ dG
 É`̀ kª`̀FGO  ≈≤Ñà°S  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH
 IQGRh  ™`̀e  ôªà°ùe  π`̀°`̀UGƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG OÉ``̀ °``̀ü``̀à``̀ b’Gh á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG
 ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dÉ`̀H á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ``¡``é``dGh
 Éª«a  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ¿Éª°†d
 á≤∏©àªdG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j
 ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ø«fCÉ°ûdÉH
 ºFGódG  áæé∏dG  OGó©à°SG  ÖfÉL  ≈dEG
 ¿Éª°†d  »©jô°ûàdG  ÉgQhóH  ΩÉ«≤∏d
 ,á«æWƒdG äGRÉéfE’G ≈∏Y á¶aÉëªdG
 á°ûbÉæªd  OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G  ∂`̀ dP  »`̀a  ÉªH
 ø«eÉ©∏d  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG

.2024- 2022
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG OÉ``̀ °``̀ TCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø```̀eh
 áæéd  ¢ù«FQ  Ωƒ∏°ùdG  ìÉÑ°U  óªMCG
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG
 ∫É`̀Ø`̀bE’G  èFÉàæH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH
 äGQGRƒ∏d  á«∏©ØdG  ájƒæ°ùdG  ∞°üf
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh
 âæ«H èFÉàædG ¿CG ≈dG É kgƒæe ,2020

 á«∏μdG  äÉahô°üªdG  »a  •ÉÑ°†f’G

 IOƒ°UôªdG á«fGõ«ªdG ≥ah áeƒμë∏d

 IQôμàªdG  äÉahô°üªdG  ¢VÉØîfGh

 »a IôàØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e %5 áÑ°ùæH

.2019 ΩÉY

 áeƒμëdG  ¿CG  Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ó```̀cCGh

 ™e  πeÉ©àdG  »a  á«dÉY  ájóL âàÑKCG

 âªJ å«M ,ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG

.RÉàªe πμ°ûH äÉahô°üªdG IQGOEG

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¿CG  Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ô```̀cPh

 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  º`̀FGó`̀dG

 »HÉéjG  lô``KCG  ¬d  ¿É`̀c  á«©jô°ûàdGh

 ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdG  º°SQ  »a

 áμ∏ªe  ¿CG  ≈``̀dEG  G kô«°ûe  ,áëLÉædG

 äÉ«YGóJ  á`̀jCG  ≈£îàà°S  øjôëÑdG

 ºdÉ©dG  É`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀j  »`̀à`̀dG  áëFÉé∏d

 IOÉ«b  áªμMh  áμæM  π°†ØH  ™ªLCG

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL

 ¬JGP âbƒdG »a Ωƒ∏°ùdG OÉ°TCGh

 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  Oƒ¡éH

 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á©HÉàeh

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G

 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh

 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG

 ,zÉfhQƒc{  áeRCG  IQGOEG  »a  AGQRƒdG

 »Ñ∏°ùdG  ô«KCÉàdG  π©L  …ò`̀dG  ô`̀eC’G

 ≈∏Y  É kÄWh  ∞`̀NCG  AÉHƒdG  äÉ«YGóàd

.∫hC’G áLQódÉH øWGƒªdG

´É`̀ Ø`̀ JQ’ »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG äGOGô```````̀jE’G ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀ fG :á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG ô```̀ jRh
Ió`̀M  ô`̀ ã`̀ cCG  É`̀YÉ`̀Ø`̀ JQG  ÉæÑæL  IQô`̀μ`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ¢`̀†`̀Ø`̀Nh  ..õ`̀é`̀©`̀ dG

OÉ°ûJ ∫Ó≤à°SG iôcòH Åæ¡j ∂∏ªdG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ¢ù«FQ ƒæJEG »ÑjO ¢ùjQOEG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG

 .√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,OÉ°ûJ ájQƒ¡ªL

 √ƒæJ »μjôeC’G ∫É``ªYC’ÉH º``FÉ≤dG
¿É``æÑ∏d  á``«æjôëÑdG  IóYÉ``°ùªdÉH
 …OQÉf âjôZQÉe Ió«°ùdG á«μjôeC’G IQÉØ°ùdG »a ∫ÉªYC’ÉH ºFÉ≤dG âdÉb
 äÉ«YGóJ  ™e  ¿ƒ∏eÉ©àj  ºgh  ø««fÉæÑ∏dG  ™e  ÉæHƒ∏b{  :¿ÉæÑd  ¢Uƒ°üîH
 É¡JGóYÉ°ùe  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »«ëof  Éªc  .»°VÉªdG  AÉKÓãdG  IÉ°SCÉe
 ∫É°SQEG  »a  »dhódG  ™ªàéªdG  ≈`̀dEG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  º°†æJh  .á«î°ùdG

.zø««fÉæÑ∏dG IóYÉ°ùªd á«fÉ°ùfEG äGóYÉ°ùe

 ¿hÉ©àdG õjõ©J :ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ 
äGRÉéfE’G  á∏°UGƒªd  ø«à£∏°ùdG  ø«H

 õjõ©J ¿CG  ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äócCG   
 ,ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe  º`̀YOh  á«æWƒdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  á∏°UGƒe  øª°†j
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H

.ióØªdG OÓÑdG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG ¬«dƒJ ÉªH äOÉ°TCGh
 πÑb  øe  ΩÉªàgGh  º`̀YOh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ó«Mƒàd ¢UôM øe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ájƒªæJ äÉÑ°ùàμe ≥«≤ëJh äÉjóëàdG RhÉéJ πLCG øe ,á«æWƒdG Oƒ¡édG

.É¡Ñ©°T AÉNQh øjôëÑdG áμ∏ªe QÉgORG »a Ö°üJ
 Ωƒj  É¡Ñàμe  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 »°ù∏ée  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀jRh  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  ø`̀H  ºfÉZ  »°VÉªdG  (ó``̀MC’G)

.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 ,∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G  äGP  äGóéà°ùªdG  á°ûbÉæe  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh
 π°üØdG  ø`̀e  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  Qhó``̀H  á£ÑJôªdG  äGOGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G  å`̀ë`̀Hh

.¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG

 É¡J’É°üJG π°UGƒJ zá«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG{
¿ÉæÑd »``a AÉ≤``°TC’G ºYód É``gOƒ¡Lh

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  kAÉæH
 ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ióØªdG  OÓÑdG
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  IOÉ«≤Hh
 ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG π°UGƒJ ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,¿ÉæÑd »a AÉ≤°TC’G ºYód ÉgOƒ¡Lh É¡J’É°üJG á«fÉ°ùfE’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«LQÉîdGh áë°üdG »JQGRh ™e
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀ q«`̀H  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g  »`̀ ah
 øjôëÑdG IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ¿CG ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d
 áë°üdG ôjRh ø°ùM óªM QƒàcódG ™e ™ªàLG OƒªëªdG »∏Y ÉjQƒ°S »a
 ¿ÉæÑd »a AÉ≤°TC’G ºYód øjôëÑdG áμ∏ªe äGQOÉÑe á©HÉàªd á«fÉæÑ∏dG áeÉ©dG
 á°ûbÉæe âªJh ,ähô«H »a âKóM »àdG Iô«ÑμdG á«fÉ°ùfE’G áKQÉμdG AGôL
 ø««fÉæÑ∏dG  ≈MôédG  êÓY  »a  áªgÉ°ùª∏d  »æjôëH  »ÑW  ≥jôa  ∫É°SQEG
 ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  »fÉæÑ∏dG  áeÉ©dG  áë°üdG  ôjRh  Ωó≤Jh  ,QÉéØf’G  AGôL
 IóYÉ°ùªd Iô«Ñc Oƒ¡L øe ¬H Ωƒ≤J Ée ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ôjó≤àdGh
 áLÉëdG ΩóY ≈dEG Gô«°ûeh á«Ñ£dG IQOÉÑªdG √òg kÉæªãe ,»fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG
 ¿ƒμ∏àªj  º¡fCGh  ø««æjôëÑdG  AÉÑWC’G  Qƒ°†M  ≈`̀dEG  øgGôdG  âbƒdG  »a

.äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏J ≈∏Y GQOÉb É«ÑW ÉªbÉW
 êÓ©dG »≤∏àd ø««fÉæÑ∏dG ≈MôédG øe OóY ∫É°SQEG á°ûbÉæe âªJ Éªc
 √ò¡H  »fÉæÑ∏dG  áeÉ©dG  áë°üdG  ô`̀jRh  Ö`̀MQ  ó`̀bh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 Gƒæμªà«d º¡JÉfÉ«Hh ≈MôédG AÉª°SCÉH áªFÉb å©Ñ«°S ¬fCÉH OÉaCGh ,IQOÉÑªdG
 ácQÉ°ûªdÉH OƒªëªdG »∏Y ó«°ùdG Ωƒ≤j ¿CG ìôàbGh ,ΩRÓdG êÓ©dG »≤∏J øe
 ¿ÉæÑd ≈dEG øjôëÑdG É¡JógCG »àdG ¢ùØæàdG Iõ¡LCG ™jRƒJ ≈∏Y ±Gô°TE’Gh
 ¢ùeCG »a º¡a ,π«°UƒàdG áeÓ°S ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd á«Ñ£dG á«ë°üdG õcGôª∏d

.IQƒ£àªdG Iõ¡LC’G √òg πãªd áLÉëdG

 äÉjóëàdG RhÉéJ ≈∏Y QOÉb ¬ØJÉμJh ¬àªjõYh ¬eõ©H øjôëÑdG ≥jôa

.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªH á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG »àæéd »°ù«FQ ¬FÉ≤d ∫ÓN á«dÉªdG ôjRh |

 ¢`̀SQÉ`̀a  ∫É`̀ª`̀L  ô«Ø°ùdG  ∑QÉ`̀°`̀T
 áμ∏ªªd  ºFGódG  ÜhóæªdG  ,»©jhôdG
 »a  IóëàªdG  º``̀eC’G  ió`̀d  øjôëÑdG
 ¢UÉîdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  »`̀a  ,∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f
 …òdG  ¿ÉæÑd  »a  á«fÉ°ùfE’G  ádÉëdÉH
 ≥«°ùæàd IóëàªdG ºeC’G Öàμe √ó≤Y
 ôÑY ¢``ù``eCG  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ¿hDƒ``°``û``dG
 »a  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 ™bh  …òdG  ´hôªdG  QÉéØf’G  ÜÉ≤YCG
 Qƒ°†ëH ∂``̀dPh ,ähô`̀«`̀H  CÉ`̀aô`̀e  »`̀a
 ø«eC’G  ¢ûjô«JƒZ  ƒ«fƒ£fCG  ó«°ùdG
 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dGh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG º``̀eCÓ``̀d ΩÉ``̀©``̀dG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ …ó```fÉ```H ó`̀ª`̀ë`̀e »`̀fÉ`̀é`̀«`̀J

.IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªédG
 ∫ÓN º`̀FGó`̀ dG Ühó`̀æ`̀ª`̀dG ó```cCGh
 áμ∏ªe  ø`̀eÉ`̀°`̀†`̀J  ≈`̀ ∏`̀Y  ´É``̀ª``̀à``̀L’G

 ≥«≤°ûdG  ¿ÉæÑd  Ö©°T  ™e  øjôëÑdG
 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh ,á`̀æ`̀ë`̀ª`̀ dG √ò```̀g »``̀a
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ
 ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤àH  ,ióØªdG  OÓÑdG
 ∞«Øîàd á∏LÉ©dG á«KÉZE’G á«fÉ°ùfE’G
 ≥`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG ¿É``̀æ``̀Ñ``̀d Ö`̀©`̀ °`̀T ÜÉ``̀°``̀ü``̀e
 å«M ,º``̀«``̀dC’G çOÉ``ë``dG Gò``̀g AGô``̀L
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  âeÉb
 øe  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e  á©HÉàªH  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée
 ™e  ≥«°ùæàdÉHh  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 áæë°T  ∫É°üjEÉH  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG

 ≈∏Y  …ƒàëJ  »àdG  ≈``̀dhC’G  á`̀KÉ`̀ZE’G
 ,¿ÉæÑd  ≈`̀dEG  áeRÓdG  á«Ñ£dG  OGƒªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∫É°SQEG  ≈dEG  áaÉ°VEG
 á°SGQód  ¿ÉæÑd  ≈`̀ dEG  ¢üàîe  ≥jôa

 ¢`̀ù`̀eCG »`̀a »`̀g »`̀à`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
.á∏MôªdG √òg ∫ÓN É¡«dEG áLÉëdG

 ¢üdÉN  ºFGódG  ÜhóæªdG  OóLh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  IÉ°SGƒeh  …RÉ©J

 AÉØ°ûdG É¡JÉ«æªJh ÉjÉë°†dG …hP ≈dEG
 ºYóH  kÉ`̀gƒ`̀æ`̀e  ,≈`̀Mô`̀é`̀∏`̀d  π`̀LÉ`̀©`̀dG
 É¡æeÉ°†Jh  πeÉμdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 √òg πãe »a ≥«≤°ûdG ¿ÉæÑd Ö©°T ™e

 kÉ«æªàe ,áÑ©°üdGh áªdDƒªdG ±hô¶dG
 √òg  RhÉéJ  ≥«≤°ûdG  ¿ÉæÑd  Ö©°ûd
 øeC’Gh  ΩÓ°ùdÉH  º©æj  ¿CGh  áæëªdG

.QÉgOR’Gh

¿ÉæÑd  »`̀ a á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G á`̀dÉ`̀ë`̀dÉ`̀H  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G »`̀ a ∑QÉ`̀°`̀û`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 »a  É«eƒμM ÉMÉéf äô¡XCG  èFÉàædG :Ωƒ∏°ùdGh »£≤°ùªdG
IQôμàªdG ∞jQÉ°üªdG ¢†ØNh áeÉ©dG äÉahô°üªdG §Ñ°V



 ácô°ûdG ;äÉÑ∏W ¢ùeCG âæ∏YCG
 π`̀«`̀°`̀Uƒ`̀Jh Ö`̀ ∏`̀W »``̀a Ió```̀FGô```̀ dG
 %100  s¿CG  ,á``dÉ``≤`` pÑ``dGh  ΩÉ`̀©`̀£`̀dG
 ø«H  É`̀e  IôàØdG  »`̀a  É`̀¡`̀MÉ`̀HQCG  ø`̀e
 4`dG  áYÉ°ùdGh  G kô¡X  12  áYÉ°ùdG
 øe  12  AÉ`̀©`̀HQC’G  óZ  Ωƒj  G kô°üY
 É¡H ´ô`̀Ñ`̀ sà`̀ dG tº`̀ pà`̀«`̀°`̀S ,¢`̀ù`̀£`̀°`̀ù`̀ZCG
 á∏ªM  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ¿É`̀æ`̀Ñ`̀od  ídÉ°üd

.¿ÉæÑd~πLCG~øe~AGóZ#
 »eóîà°ù oe ø uμªoJ á∏ªëdG √òg
 áª ngÉ°ù oªdG  øe  mádƒ¡ o°ùH  ≥«Ñ£àdG
 ¿ÉæÑod πLC’ ´ôÑsàdGh IQOÉÑ oªdG »a
 Ö∏£dG  ∫Ó`̀N  øe  §≤a  ,íjôédG
 ∂∏J ∫ÓN á∏ s°†Ø oªdG º¡ª pYÉ£e øe

.IôàØdG
 zõ`` né``jQO oQ ƒ`̀ o°`̀SÉ`̀ª`̀ oJ{ ì sô`̀°`̀U
 äÉÑ∏W  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG
 äÉÑ∏W  »Ø sXƒe  s¿EG  ∫É`̀bh  ,∂dòH
 »a  ¿ÉæÑod  π`̀ gCG  ™`̀e  ¿ƒæeÉ°†àj

.π n∏ nédG º¡ pHÉ°ü oe
 á© pLÉØdÉH É k©«ªL ÉfôKCÉJ ó≤d{
 ó¡°ûjh  ,¿ÉæÑod  »a  âKóM  »àdG
 á≤ uaóà oªdG  äGóYÉ°ù oªdG  ∂`̀dP  ≈∏Y
 .»Hô©dG øWƒdG AÉëfCG ™«ªL øe
 ÉæFÓªYh  Éæ«Ø sXƒe  ø`̀e  ójó©dG
 ¿ÉæÑod  AÉ`̀æ`̀HCG  ø`̀e  º`̀ og  ÉæFÉcô°Th
 ô``̀KC’G  ≠`̀dÉ`̀H  Ghô``̀ sKCÉ``̀ Jh  ≥«≤°ûdG
 .¿É`̀æ`̀Ñ`̀od »`̀ a ø``̀ pgG sô``̀ dG ™`̀°`̀Vƒ`̀dÉ`̀H
 º¡ pJÓFÉYh  º og  º og pófÉ°ùof  øëfh
 mácô°ûc  §`̀≤`̀a  ¢`̀ù`̀«`̀d  ,É`̀æ`̀Hƒ`̀ o∏`̀ o≤`̀H
 »a  ¿ƒÑZôj  mOGô`̀aCÉ`̀c  πH  ,äÉÑ∏W
 ój ºjó≤àd º¡ p©°S oh »a Ée πc ∫òH

.zIóYÉ°ù oªdG

 Ωóîà°ùæ°S  ÉæsfCG  »æ©j  Gòg{
 ,Ió nYÉ°ù oª∏d  má∏«°Sƒc  Éæ≤«Ñ£J
~AGóZ#  á`̀∏`̀ª`̀M  ∫Ó```̀N  ø```̀eh
 ™ nªénæ°S  ¿É`̀ æ`̀ Ñ`̀ d~π`̀LCG~ø`̀e
 øe  äÉÑ∏£dG  ™«ªL  øe  ÉæMÉHQCG
 áYÉ°ùdG  ≈ sàM  G kô¡X  12  áYÉ°ùdG
 %100 É`̀¡`̀H  ´ sô`̀ nÑ`̀ à`̀fh  G kô`̀°`̀ü`̀Y  4

.z»fÉæÑ∏dG Ö©°û∏d
 äÉcô°T  ó`̀ p°`̀TÉ`̀æ`̀ of  É`̀ æ`̀ sfCG  É`̀ª`̀c{

 iô``````̀NC’G ΩÉ```©```£```dG π``̀«``̀°``̀Uƒ``̀J
 ≈dEG  ΩÉª°†f’G  ≈∏Y  º¡ o© ué°ûofh
~πLCG~øe~AGóZ#  á∏ªM
 Gòg  »a  AÉ ncô o°ûc  ø nª°†æd  ¿ÉæÑd
 ähô«Ña ,¿ÉæÑd IóYÉ°ùªd ∫ÉéªdG
 oâ`̀bh ƒ`̀g Gò``̀gh É`̀æ`̀«`̀dEG má`̀LÉ`̀ë`̀H
 ó pYÉ°ùoæd É k©e ÉfGƒb uº n°Vh OÉëJ’G
 kIôe p¢Vƒ¡tæ∏d ÉfAÉ s≤ p°TCGh ÉæHÉÑMCG

.zº«dC’G çOÉëdG Gòg ó©H iôNCG

ó«ªëŸG ó«ª

 ô°TÉÑªdG  πeÉ©àdGh  á«©bGƒdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG

 ´hô°ûe …C’ º««≤J π°†aCG ƒg »fGó«ªdG πª©dGh

 Iƒ≤dG  øWGƒe  ≈∏Y  ±ô©àJ  ¬dÓN  øªa  ,¿É`̀c

 ºμëdG  ¿ƒμj  ¬dÓN  ø`̀eh  ,∞©°†dG  ™`̀bGƒ`̀eh

 ,á«Yƒ°Vƒe  ô`̀ã`̀cCG  …CGô```̀dGh  ,á«bGó°üe  ô`̀ã`̀cCG

 IóFÉa ôãcCG ìÓ°UE’Gh ôjƒ£àdG ¿ƒμj »dÉàdÉHh

.á«∏YÉah

 ≥jôa É¡≤∏WCG »àdG (444) á«ØJÉ¡dG áeóîdG

 ≥«Ñ£J »a ,ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd øjôëÑdG

 ,á∏«ªL  ìÉéf  á°üb  ¢ùμ©J  ,(»`̀YGh  ™ªàée)

 IOó`̀©`̀à`̀eh ,Ö``̀fGƒ``̀é``̀dGh ä’É``é``ª``dG á`̀ª`̀«`̀¶`̀Y

 QÉ°ùe  »a  Ö°üJ  É¡«©ªL  ,ÜQBÉ`̀ª`̀dGh  ±Gó`̀gC’G

 IOGQE’Gh »æjôëÑdG øWGƒªdG IQób ƒgh ,óMGh

 Éæd ≥ëj ,Iõ«ªàe áeóN ºjó≤J ≈∏Y á«æjôëÑdG

 É«∏ëe  É¡æY  çóëàfh  ,É¡H  ôîàØfh  õà©f  ¿CG

 ,á©ªàéªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  RôÑfh  ,É«dhOh

 áë°U  ¿Éª°Vh  ájÉªM  π``̀LCG  ø`̀e  πª©J  »`̀à`̀dG

 äÉÑ≤©dGh äÉjóëàdG RhÉéJh ,™«ªédG áeÓ°Sh

.äGQÉªãà°S’Gh ¢UôØdG ≥∏Nh ,äÉHƒ©°üdGh

 ó∏H øe GôNDƒe â∏°Uh ,á«dõæe á∏eÉY …ód

 øjôëÑdG  QÉ£e  ≈`̀dEG  É¡dƒ°Uh  óæYh  ,…ƒ«°SBG

 ¢Uƒ°üîH  É¡«∏Y  ¢üëØdG  AGô`̀LEG  ºJ  »dhódG

 ∞JÉ¡dG  ôÑY  ádÉ°SQ  â«≤∏J  óbh  ,(19  ó«aƒc)

 ,QÉ`̀£`̀ª`̀dÉ`̀H É`̀ª`̀¡`̀bQh á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀H ó`̀«`̀Ø`̀J

 QÉ¶àfG  »∏Y  ¬`̀fCGh  ,»Ñ£dG  ¢üëØdG  AGô`̀LEÉ`̀Hh

 óYƒªdG AÉL Éªæ«Mh ,»dÉàdG Ωƒ«dG »a áé«àædG

 øY  ΩÓ©à°SÓd  (444)  áeóîH  ∫É°üJ’ÉH  âªb

 »æfCÉH º¡à¨∏HCGh ,GôNCÉàe âbƒdG ¿Éch ,áé«àædG

 ,∂dP »a êôM ’h âbh …CG »a ∫É°üJ’G ô¶àfG

 á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  É«ØJÉg  ’É°üJG  â«≤∏J  Ó©ah

 ,áHÉ°üe  ô«Z  á∏eÉ©dG  ¿CÉ`̀H  »fƒ¨∏HCGh  ,Gôéa

 Ióe  »dõæªdG  ôéë∏d  ™°†îJ  ¿CG  óH  ’  É¡æμdh

 óbh  ..¿Éc  óbh  ..äGAGôLEÓd  É≤ah  ΩÉjCG  Iô°ûY

 ,IôNCÉàe áYÉ°S »a ¿Éc ¿EGh ∫É°üJ’G »fó©°SCG

 áë°üH  πª©dG  ≥`̀jô`̀a  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  ¢ùμ©j  ¬æμdh

 ô¡°ùdGh ,¢UôM πμH á«dhDƒ°ùªdG AGOCGh ,¢SÉædG

.™«ªédG áMGQ πLCG øe

 ádÉ°SQ  â«≤∏J  ΩÉ```̀jCG  á©°ùJ  Qhô``̀e  ó`̀©`̀Hh

 »æ¨∏Ñj  z»``̀YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£J  ø`̀e  á«ØJÉg

 »fÉãdG ¢üëØ∏d  GóYƒe õéMCG ¿CG  »ææμªj ¬fCÉH

 âdhÉM óbh ,¢VQÉ©ªdG ¢VQCG õcôe »a á∏eÉ©∏d

 ≥«Ñ£àdG  ôÑY  óYƒªdG  õéM  GQGô`̀μ`̀Jh  GQGô``̀e

 óLƒJ  ’  ¬``̀fC’  ,º`̀à`̀j  º`̀d  ô``̀eC’G  ¿CG  ’EG  »ØJÉ¡dG

 (444) áeóN ≈∏Y â∏°üJGh âª≤a  ,äGRƒéM

 á∏μ°ûe ’ ¿CÉH »fƒ¨∏HCGh ,´ƒ°VƒªdÉH º¡à¨∏HCGh

 õcôe  ≈`̀dEG  á∏eÉ©dÉH  Ö`̀gPCG  ¿CG  »∏Yh  ,∂`̀dP  »a

 ,Ωƒ°SôdG ™aOCGh ,ÉMÉÑ°U GóZ Iô°TÉÑe ¢üëØdG

 .IQÉ«°ùdG ôÑY ¢üëØdG …ôLCGh

 ¬LƒJ  »d  π«b  õcôªdG  ≈dEG  â∏°Uh  Éªæ«M

 º°ùb  ≈dEG  »fƒ¡Lh ∑Éægh ,(2)  ºbQ  º°ùb  ≈dEG

 ±òb ºK ,(2) º°ùb ≈dEG  »fOÉYCG  …òdG ,(1) ºbQ

 »°ùØf  äóLh  ÉgóæY  ..(4)  ºbQ  º°ùb  ≈dEG  »H

 ΩóY ÖÑ°ùH ÉªHQ ,ΩÉ°ùbC’G ø«H á«WGôbhô«H »a

 ºd  »æfCG  á°UÉNh  ,äGAGôLE’ÉH  ¢†©ÑdG  ájGQO

 äòNCG »æμdh ,»fhôàμdE’G ≥«Ñ£àdG ôÑY õéMCG

 âªb  π©ØdÉHh  ,(444)  áeóN  ¬«LƒJh  …CGô`̀H

 ´ƒ°VƒªdÉH º¡à¨∏HCGh (444) áeóîH â∏°üJGh

 »æe Ö∏W ∞XƒªdG øμdh ,π°UÉëdG π«£©àdGh

 »d  ∫É`̀bh  OÉ`̀Y  ºK  ,§îdG  ≈∏Y  Ó«∏b  ô¶àfG  ¿CG

 ô`̀eC’G  AÉ`̀¡`̀fEG  ºà«°Sh  ,™`̀aó`̀dG  º°ùb  ≈``dEG  Ö``gPG

.ádƒ¡°Sh á°SÓ°S πμH ,Ó©a ∂dP ºJ óbh ,ìÉéæH

 »a äô`̀¶`̀ à`̀ fGh IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG â`̀Ñ`̀cQ É`̀gó`̀©`̀H

 ¢üëØdG  πªY  ºJ  ºK  ,IOhó©e  ≥FÉbO  QƒHÉ£dG

 ádÉ°SQ  »æ∏°üà°S  Gó`̀Z  ¿EG  »`̀d  π«bh  ,á∏eÉ©∏d

 »æ∏°üJ ºd ó¨dG AÉL Éªæ«Mh ,áé«àædÉH á«ØJÉg

 ó©Hh (444) áeóîH ∫É°üJ’ÉH âªbh ,áé«àædG

 ô¡¶à°S  áé«àædÉa  ∂d  Qòà©f  »d  π«b  QÉ¶àf’G

 »dÉàdG  Ωƒ«dG  »a  âªb  π©ØdÉHh  ,ÉMÉÑ°U  GóZ

 áØXƒªdG  äò```NCGh  (444)  áeóîH  â∏°üJGh

 ∫É°üJ’G  ºà«°S  ¬fCÉH  »æà¨∏HCGh  äÉfÉ«ÑdG  πc

 ºJ  Ó©ah  ,áé«àædÉH  »eÓYE’  ≥FÉbO  ó©H  »H

 ,ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ó`̀MCG  ø`̀e  »`̀H  ∫É°üJ’G

 ,áHÉ°üe  ô«Z  á∏eÉ©dG  ¿CGh  áé«àædÉH  »æ¨∏HCGh

 Éªc  ,»dõæªdG  õéëdG  øe  êôîJ  ¿CG  É¡fÉμeEÉHh

 »æà¨∏HCGh  iô`̀NCG  á«æjôëH  á«ÑW  »H  â∏°üJG

 øe π°üM Ée πc øY äQòàYGh ,áé«àædG ¢ùØæH

 ºbÉ£dG πc πªYh ,É¡∏ªY ≈∏Y É¡Jôμ°ûa ,ô«NCÉJ

.øjôëÑdG ≥jôa »a

 ≈dEG  π°üJ  »c  ,á∏eÉμdG  á°ü≤dG  √òg  ÖàcCG

 πc º¡∏a ,(444) áeóN »a äÓeÉ©dGh ø«∏eÉ©dG

 ,πªY øe ¬H  ¿ƒeƒ≤j Ée  ≈∏Y ôjó≤àdGh ôμ°ûdG

 Iô«¨°U á«dhDƒ°ùªH ¢ù«d ä’É°üJ’G ≈∏Y OôdÉa

 πYÉa øcQh º¡e AõL É¡æμdh ,á£«°ùH áª¡e ’h

 .ºμd Gôμ°ûa ..õ«ªàeh íLÉf ≥jôa øª°V

malmahmeed7@gmail.com

 á∏eÉμdG á°ü≤dG ..(444) áeóN
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 á∏ªM  ≥∏``£`j  »`̀fó`̀``̀ª`̀``̀``̀dG  ´É`̀ aó`̀ ``̀ ``̀ dG
¥Gƒ``̀ °``̀ SC’G »``̀a ≥`̀ jô`̀ ë`̀ dG ø``̀e á``jÉ``bƒ``dG
 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ÉgòØæJ  »àdG á«Ø«≤ãàdGh  ájƒYƒàdG  èeGôÑdG  QÉWEG  »a
 ájÉªëdG IQGOEG â≤∏WCG ,É¡HÉÑ°SCG øe óëdGh ≥FGôëdGh çOGƒëdG á¡LGƒe »a ÉgOƒ¡L øª°V
 ≥jôëdG øe ájÉbƒdG äÉÑ∏£àe ∫ƒM ájƒYƒJ á∏ªM »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’ÉH áeÓ°ùdGh
 øe  ¥Gƒ°SC’G  √òg  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  á«YƒàH  πª©dG  ≥jôa  ΩÉb  å«M  ,ájQÉéàdG  ¥Gƒ°SC’G  »a
 äÉjÉØW ô«aƒJ á«ªgCGh ≥jôëdG ™e πeÉ©àdG á«Ø«ch áeÓ°ùdG äÉWGôà°TG ≈∏Y ó«cCÉàdG ∫ÓN

.áæeB’G øcÉeC’Gh êQÉîªdG ≈∏Y ±ô©àdGh QGòfE’G Iõ¡LCGh ≥jôëdG
 (∞bGh  ¥ƒ°S)  óªM  áæjóe  ¥ƒ°Sh  ≈°ù«Y  áæjóªH  »Ñ©°ûdG  ¥ƒ°ùdG  á∏ªëdG  â∏ª°Th
 äÉjÉØW  ΩGóîà°SG  á«Ø«c  ¿Gƒæ©H  …ƒYƒJ  ≥°ü∏e  ¢ü«°üîJ  ºJ  å«M  ,¥ôëªdG  ¥ƒ°Sh
 AÓNEG á«Ø«c ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ºJ Éªc ,äÉ¨d Ió©H ¿ÉNódG ∞°TÉc RÉ¡L ô«aƒJh ≥jôëdG

.≥jôëdG Üƒ°ûf ∫ÉM »a º«∏°ùdG ±ô°üàdGh ¥Gƒ°SC’Gh äÓëªdG

 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e íààaG
 ¬JÉ°ù∏L  ≈``̀dhCG  ¢`̀ù`̀eCG  á«°SÉ«°ùdG
 ,(2§`````HGô`````J) è```eÉ```fô```H ø``̀ª``̀°``̀V
 ∑QÉÑe  óªëe  QƒàcódG  áaÉ°†à°SÉH
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢``ù``«``Fô``dG á``̀æ``̀jO ø```H

.áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d
 ó```̀ cCG AÉ```≤```∏```dG á```̀ jGó```̀ H »`````ah
 áæjO  ø`̀H  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ≈£îH  ô«°ùJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 ÇOÉÑeh  ¢ù°SCG  ÉgOÉªàYÉH  áàHÉK
 ø«H  ¿RGƒà∏d  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 »a  øWGƒªdGh  øWƒdG  äÉLÉ«àMG
 á«àëàdG  á«æÑdG  ô«aƒJh  á«ªæàdG
 áªjôc IÉ«M πLCG øe äÉLÉ«àM’Gh
 á¶aÉëªdGh  áÄ«ÑdG  ájÉªM  ø«Hh
 á°UÉîHh  á«©«Ñ£dG  OQGƒªdG  ≈∏Y
 áμ∏ªe ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe ,É¡æe  á«ëdG
 ∫Ó`̀N ø```eh äó`̀ª`̀à`̀YG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ÇOÉÑeh ¢ù°SCG á«æ©ªdG É¡JÉ°ù°SDƒe
 »a  á«ªdÉ©dG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 á«ªæàdGh  Qƒ£àdG  ≥≤ëj  Ée  ™«ªL
 ájÉªM ™e áÑcGƒàeh áàHÉK ≈£îH
 ÉgOQGƒe  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  áÄ«ÑdG
 ∂dP  »`̀a  πãªJ  »`̀à`̀dGh  ,á«©«Ñ£dG
 áμ∏ªe á«é«JGôà°SGh ájDhQ ≥«≤ëJ
 ,2030  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »`̀à`̀dGh á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀ª`̀Y è``eGô``Hh
 äÉ°ù°SDƒeh  äGQGRh  É¡«dEG  óæà°ùJ

 .ádhódG
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿EG  ∫É```bh
 ï«°ûdG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d
 πãªªdG áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¬∏dGóÑY
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »°üî°ûdG

 áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 √ƒª°S  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀Hh
 øe  Oƒ¡édG  π`̀c  ∫òÑJ  Iôªà°ùªdG
 OQGƒ``̀ª``̀dGh á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀M π``̀LG
 á`̀jô`̀£`̀Ø`̀dG IÉ``̀«``̀ë``̀dGh á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ¢üàîJ »àdGh ,É¡«∏Y á¶aÉëªdGh
 äÉ°SGQódGh  §£îdG  áaÉc  ò«ØæàH
 πª°ûJ »àdG ™jQÉ°ûªdGh èeGôÑdGh
 á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dGh
 Égô°UÉæY  áeGóà°SG  ≈∏Y  πª©dGh
 É```̀gOQGƒ```̀e ≈``̀∏``̀Y á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dGh

.áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd É¡à«ªæJh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  í`̀°`̀VhCGh
 ¿CG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d  ≈```̀∏```̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d
 §£N  ò«ØæJ  π`̀°`̀UGƒ`̀j  ¢ù∏éªdG
 ≥«Ñ£J  ƒ`̀ë`̀f  á«∏ªY  äÉ``̀ °``̀SGQOh
 ¢Vƒ¡æ∏d  á`̀«`̀æ`̀Wh  á«é«JGôà°SG
 øe  É¡àjÉªMh áμ∏ªªdG  »a  áÄ«ÑdÉH
 ,É¡d  ¢Vô©àJ  ó`̀b  »`̀à`̀dG  QÉ``£``NC’G
 äÉ«fÉμeE’G  ô«aƒJ  Ö∏£àJ  »àdGh
 á``̀Ñ``̀bGô``̀ª``̀dGh ó``°``Uô``∏``d á````eRÓ````dG
 á¡L πc ΩÉ«b á«ªgCG ≈∏Y õ«côàdGh
 ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a  áØ∏μeh  ádhDƒ°ùe
 »a  ∫É q©a  Qhó`̀H  É¡fhÉ©Jh  É¡∏ª©H
 É¡dÉªYCG  ôKDƒJ  ’CGh  áÄ«ÑdG  ájÉªM

.á«©«Ñ£dG OQGƒªdG ≈∏Y É kÑ∏°S
 º`̀bQ  QGô`̀≤`̀ dÉ`̀H  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah
 IQGOEG  ¿CÉ``°``û``H  2020  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  1
 ójôÑàdG äGóMhh ójôÑàdG §FÉ°Sh
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG çó``̀ë``̀J ,∞``̀«``̀«``̀μ``̀à``̀dGh
 ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d …ò``«``Ø``æ``à``dG
 ∫Éjôàfƒe  äÉ«bÉØJG)  ø`̀Y  áÄ«Ñ∏d
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿EG  å``̀«``̀M  ,(¿hRhCÓ``````````̀d
 á«é«∏N ádhO ∫hCG ôÑà©J øjôëÑdG
 ájÉªëd Éæ««a á«bÉØJG ≈∏Y ¥OÉ°üJ
 ∫ƒ``cƒ``Jhô``Hh  ,¿hRhC’G  á`̀≤`̀Ñ`̀W
 IóØæà°ùªdG OGƒªdG ¿CÉ°ûH ∫Éjôàfƒe

.1990 ΩÉY »a ¿hRhC’G á≤Ñ£d
 ∑QÉÑe  óªëe  QƒàcódG  ∫É`̀bh
 OÉ©HCG  ¬d  QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ¿EG  áæjO  øH
 áÄ«ÑdG ≈∏Y ¢ù«d GóL áª¡e á«æWh
 πªY  §£îd  OGóàeG  ƒg  πH  ,§≤a
 ≥∏îd  É¡«©°Sh  IôbƒªdG  áeƒμëdG
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d  IójóL  ¢Uôa
 ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG  »a  ¬æ«¡ªJh

.óYGh πÑ≤à°ùe É¡d »àdG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¥ô`̀£`̀Jh
 ≈``̀ dEG á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d ≈```∏```YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d
 IQGOE’  á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G
 áμ∏ªe  ¿G  É`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e  ,äÉ``Ø``∏``î``ª``dG
 »a ∫hódG πFGhCG øe ôÑà©J øjôëÑdG
 OGô«à°SG  ô¶ëH  âeÉb  »àdG  ºdÉ©dG
 ¢VôZ …C’ á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG
 »`̀ah  .2019  ô`̀jÉ`̀æ`̀j  »``̀a  ∂````dPh
 ô««¨àH QGôb QGó°UEG ºJ ¬JGP ΩÉ©dG
 ≈dEG  á«μ«à°SÓÑdG  äÉéàæªdG  ´ƒf
 õ«M  π`̀NOh  ,π∏ëà∏d  á∏HÉb  OGƒ`̀e
 ¢SÉ«cCÓd  2019  ƒ«dƒj  »a  PÉØædG
 QGó°UEG  ºà«°S  ¬`̀fCGh  ,á«μ«à°SÓÑdG
 ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  áYƒæàe  äGQGôb  6
 ¢SÉ«cC’G  ΩGóîà°SG  ™æe  É¡æ«H  øe
 á«Ñ©°ûdG õHÉîªdG »a á«μ«à°SÓÑdG
 Üô°ûdG √É«e »fÉæb ΩÉéMCG ø«æ≤Jh
 ™°VƒH  »fÉÑªdG  ΩGõ`̀dEGh  á«fó©ªdG

 .äÉØ∏îªdG Rôa äÉjhÉM
 á``̀HÉ``̀bô``̀dÉ``̀H ≥`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ j É``̀ª``̀«``̀ah
 óªëe  QƒàcódG  QÉ°TCG  ,á«YÉ©°TE’G
 ¢ù∏éªdG  ¿G  ≈`̀dEG  áæjO  øH  ∑QÉÑe
 áÄ«¡dG  ΩÉ¡ªH  Ωƒ≤j  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 äÉ`̀eGó`̀î`̀à`̀ °`̀S’G ≈`̀∏`̀Y á`̀ «`̀ HÉ`̀ bô`̀ dG
 É«Lƒdƒæμà∏d  áØ∏àîªdG  á«ª∏°ùdG

.ájhƒædGh á«YÉ©°TE’G
 óªëe Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ¥ô`̀£`̀J  É`̀ª`̀c
 á`̀£`̀î`̀dG ≈`````dEG á``̀æ``̀jO ø```H ∑QÉ```Ñ```e
 äÉHÉμ°ùf’G  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿EG å«M ,á«£ØædG
 ™«ªéd  ájOÉ«≤dG  á¡édG  ƒg  áÄ«Ñ∏d
 äÉ`̀HÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀f’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀¡`̀é`̀dGh ,á`̀«`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG
 ôªà°ùªdG  åjóëàdGh  OGó``YE’G  øY
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀ d á``̀ «``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG á``̀£``̀î``̀∏``̀d
 ¬`̀fG É`̀ª`̀c ,á`̀«`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG äÉ`̀HÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀f’G
 øjQÉªàdG  ò«ØæàH  á«æ©ªdG  á¡édG

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«∏ª©dGh  ájô¶ædG
 áæé∏dG  πãe  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG
 ôØNh çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG
 Å`̀fGƒ`̀ª`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀Th π`̀MGƒ`̀ °`̀ù`̀ dG
 §ØædG  áÄ«gh  ájôëÑdG  áMÓªdGh

.RÉ¨dGh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG  í°VhCGh
 »a  §£îdG  ™°VƒH  Ωƒ≤j  áÄ«Ñ∏d
 ™e  ácGô°ûdÉH  (ô«é°ûàdG)  ∫Éée
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh  äÉ``jó``∏``Ñ``dG  IQGRh
 ô«é°ûJ  ∫Ó```̀N  ø``̀e  »``̀fGô``̀ª``̀©``̀dG
 øe ∂``̀dPh ,≥`̀FGó`̀ë`̀dGh ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG
 ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  QhO  ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀e
 ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ô«¨àH  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  áÄ«Ñ∏d
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,√QÉ``̀KBG  ™e  ∞«μàdGh
 ™`̀°`̀Vh  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀ª`̀Y  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ¿CG
 ∞«μàdG  É¡æeh  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdG
 øY IQGô`̀ë`̀dG äÉ``̀LQO ´É`̀Ø`̀JQG ™`̀e
 á©bôdGh  ô«é°ûàdG  IOÉ``̀jR  ≥jôW
 á`̀°`̀SGQO OGó````̀YEG º``̀Jh ,AGô`̀°`̀†`̀î`̀dG
 »àdG  QÉ`̀é`̀ °`̀TC’G  ´Gƒ````̀fC’  á`̀fQÉ`̀≤`̀e
 á«NÉæªdG  øjôëÑdG  á©«ÑW Ö°SÉæJ
 á«àëàdG  á«æÑdG  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀KDƒ`̀J  ’h
 óbh  ,á∏«∏b  √É«e  á«ªc  ∂∏¡à°ùJh
 äÉMƒ°ùªdG  π«∏ëàH  ¢ù∏éªdG  ΩÉb

.ájQGôëdG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ``°``TCGh
 ºJ ¬fCG ≈dEG áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d
 á«dÉª°ûdG  äGô«¡dG  á«ªëe  ¿Ó`̀YEG
 ô«gh á«à°T ô«g øe Óc º°†J »àdG
 áaÉ°VEG  ,áeÉãdƒH  ô«gh  áeÉªYƒH
 ∂dPh ,áeÉãdƒH Iƒéf á«ªëe ≈dEG
 áæ°ùd (3)h (2) ºbQ øjQGô≤dG »a
 ƒª°S  É`̀ª`̀gQó`̀°`̀UCG  ø`̀jò`̀∏`̀dG  2017
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  »°üî°ûdG  πãªªdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ióØªdG

 ájôëH á«ªëe ôÑcCG ¿ƒμàd áÄ«Ñ∏d
 äGô«g º°†J »àdGh ,á≤£æªdG »a
 ,á«fÉLôªdG  ÜÉ`̀©`̀°`̀û`̀dGh  Dƒ`̀dDƒ`̀∏`̀ dG
 ≈dEG  ,á«dÉª°ûdG  äGô«¡dG  ôÑà©Jh
 ,á«©«ÑW  á«ªëe  É`̀¡`̀fƒ`̀c  Ö`̀fÉ`̀L
 áªFÉb  ≈∏Y áLQóe á«aÉ≤K  á«ªëe
 çGôàdG  ≥WÉæe  øª°V  ƒμ°ùfƒ«dG
 ¿Ó`̀YEG  á«ªgCG  øªμJh  ,»ªdÉ©dG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »`̀a  äÉ«ªëªdG
 á≤£æªdG  »a  á«©«Ñ£dG  äGhô`̀ã`̀dG
 ,∫É«LCÓd É¡àjQGôªà°SG øª°†j ÉªH
 π`̀ ã`̀eC’G ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀S’G π```̀LCG ø``̀ eh
 øª°†j  É`̀ª`̀H  á«©«Ñ£dG  OQGƒ`̀ª`̀∏`̀d

.É¡àeGóà°SG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG  ±É°VCGh
 ´hô°ûe  »a  ô«Ñc  QhO  ¬d  áÄ«Ñ∏d
 Ωƒ≤j å«M ,DƒdDƒ∏dG áYÉæ°U IOÉYEG
 á«ÑjQóJ äGQhO º«¶æàH ¢ù∏éªdG
 á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ø«eó≤àª∏d
 2500  ÉgOóY  ≠∏Hh  QÉëªdG  ™ªL
 §HGƒ°V ìô°T øª°†àJh ,á°üNQ
 á¶aÉëªdG  á«Ø«ch  QÉëªdG  ó«°U
 ºà«d  á«©«Ñ£dG  IhôãdG  √òg  ≈∏Y

.ΩGóà°ùe πμ°ûH É¡dÓ¨à°SG
 â`̀Kó`̀ë`̀J ,AÉ```̀≤```̀∏```̀dG ∫Ó`````̀Nh
 ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e â`̀æ`̀ H  Ó``̀g á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ΩÉY ôjóe áØ«∏N
 QÉ`̀ KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«¡H
 √õæàe  »`̀a  (244  ´hô`̀°`̀û`̀e)  ø`̀Y
 IGƒf  ¬fCÉH  OGô`̀Y  á`̀MhO  á«ªëeh
 ∞`̀«`̀≤`̀ã`̀à`̀∏`̀d ∑ô``̀à``̀°``̀û``̀e ´hô``̀ °``̀ û``̀ e
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ™`̀e  º«∏©àdGh
 IOÉØà°S’G ∫ÓN øe ∂dPh ,áÄ«Ñ∏d
 ¿ƒæØ∏d  ¢ü°üîe  ƒjóà°SG  ø`̀e

.º«∏©àdGh
 ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ,É«°VGôàaG  É°Vô©e  ±É°†à°SG
 øe  á∏°UGƒàe  á«∏ªY  êÉàf  ƒ`̀gh
 ¢ù∏éªdG  ™e  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG
 ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  .áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 ¬ª¶æj  …ò`̀dG  (2§`̀HGô`̀J)  èeÉfôH
 á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e
 ø«æWGƒª∏d  IòaÉf  íàa  ≈dEG  ±ó¡j
 §«∏°ùJh ,ø««æ©ªdG ™e π°UGƒà∏d
 äÉ``̀©``̀jô``̀°``̀û``̀à``̀dG ≈``̀∏``̀Y Aƒ```̀°```̀†```̀dG
 »bô∏d  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dGh

.äÉeóîdÉH

:áÄ«Ñ∏d ≈∏YCÓd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ..z§HGôJ{ èeÉfôH ∫ÓN

á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ƒ`̀ ë`̀ f á`̀ à`̀ HÉ`̀ K ≈`̀£`̀î`̀H ô`̀«`̀°`̀ù`̀J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG

 :ÖLQ øH ºJCÉe ¢ù«FQ

 á``°SQÉªªd  É«``°SÉ°SCG  ÉWô``°T  â``°ù«d  äÉ``©ªéàdG
äÉ``jƒdhC’G IQDƒ``H áë``°üdGh ..AGQƒ``°TÉY ôFÉ©``°T

 Ö`̀LQ ø``̀H π`̀°`̀ü`̀«`̀a Üô````̀YCG
 øY Ö```̀LQ ø``̀ H º``̀ JCÉ``̀ e ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ
 ô``jó``≤``à``dGh ô``μ``°``û``dG ¢``̀ü``̀dÉ``̀N
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``MÉ``°``Uh ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG
 ,AGQRƒ````````dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ »``μ``∏``ª``dG
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 IQÉÑédG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y
 øe óë∏d øjôëÑdG Égó¡°ûJ »àdG
 »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 , »dhOh »ª«∏bEG ôjó≤àH ≈¶ëJ
 É¡à«∏YÉa ióe É¡éFÉàf ¢ùμ©Jh

. ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ≥≤ëJ Éeh
 Gòg AGQƒ°TÉY º°Sƒe äÉ«dÉ©a ¿CG  í°VhCGh
 ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥ah ºàJ ¿CG Öéj ΩÉ©dG
 õjõ©J  øª°†j  ÉªH  ,»Ñ£dG  ≥jôØdG  Égô≤j  »àdG
 ,ihó`̀©`̀dG  QÉ°ûàfG  áëaÉμeh  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG
 ™æªH ΩGõàd’G á«ªgCG ≈dEG Oó°üdG Gòg »a Égƒæe
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  CGóÑe  ≥«≤ëJh  äÉ©ªéàdG
 »a  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  ∞«XƒJ  Ö∏£àj  Ée  ƒgh
 ¬æª°†àJ  Éªe  IOÉØà°S’Gh  á«æjódG  Ö£îdG  π≤f
 …CG  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿CG  ¿hO  øe  ßYGƒeh  ôÑY  øe

.äÉ©ªéJ
 áë°üdG ¿CG ÖLQ øH ºJCÉe ¢ù«FQ ±É°VCGh

 ¿CG  Öéj  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh
 ,äÉ``jƒ``dhC’G  IQDƒ``̀H  »`̀a  π¶J
 øe ¬`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀J É``ª``H ó``«``≤``à``dGh
 ,ájRGôàMG äGAGôLEGh ô«HGóJ
 IÉ«M  øe  ≈∏ZCG  ∑Éæg  ¢ù«∏a
 »dÉàdÉHh  ,¬àë°Uh  ¿É°ùfE’G
 ájDhôH ΩGõàd’G …Qhô°†dG øe
 äGôÑN øe º¡jód Éeh AÉÑWC’G
 »a º`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y ∫Ó````N äRõ```©```J
 á¡LGƒªd  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG

.áëFÉédG
 ø`̀H  º````̀JCÉ````̀e  ¿EG  ∫É```````̀bh
 ô«HGóàdG  áaÉμH  Ωõà∏e  Ö`̀LQ
 ,ÉgQGôbEG ºà«°S »àdG á«FÉbƒdG
 áaÉc  ò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀ü`̀jô`̀Mh
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  øª°V  á∏°üdG  äGP  äÉª«∏©àdG
 ÉØ«°†e  ,ihó©dG  QÉ°ûàfG  áëaÉμe  ≈dEG  áaOÉ¡dG
 á°SQÉªªd  É«°SÉ°SCG  ÉWô°T  â°ù«d  äÉ©ªéàdG  ¿CG
 »a  É¡H  AÉØàM’G  ºàj  »àdGh  ,AGQƒ°TÉY  ôFÉ©°T

.á∏«ÑædG á«eÓ°SE’G º«≤dG õjõ©J QÉWEG
 IQhô°V  ≈∏Y  Ö`̀LQ  øH  ºJCÉe  ¢ù«FQ  Oó°Th
 ,¢ü°üîàªdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  äÉª«∏©àH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 óYÉÑàdG  ≥«≤ëJh  äÉ©ªéàdG  ™æe  É¡àeó≤e  »`̀a
 áeÓ°ùdGh áë°üdG ¬JÉ«æªJ øY ÉHô©e ,»YÉªàL’G
 ÉgAÉæHCG »ªëjh øjôëÑdG ¬∏dG ßØëj ¿CGh ™«ªé∏d

.ô°T πc øe

.ÖLQ øH π°ü«a |

 π```̀LCG ø```̀e AGó``````̀ Z{  Gó`````̀ Z ≥``̀ p∏``̀ £``̀ oJ zäÉ```Ñ```∏```W{
ähô``̀«``̀H »```̀a AÉ```̀ s≤```̀ p°```̀ TC’G Ió``̀ nfÉ``̀°``̀ù``̀ oª``̀d z¿É``̀ æ``̀ Ñ``̀ d

2021-2020 »``°SGQódG ΩÉ©∏d äÉã©ÑdG á£N ó``ªà©j º«∏©àdGh á«HôàdG ô``jRh
á``°``UÉ``î``dGh á``«``eƒ``μ``ë``dG ¢```̀SQGó```̀ª```̀dG »``bƒ``Ø``à``e ™`̀ «`̀ ª`̀ L »`̀ £`̀ ¨`̀ J äÉ``̀ã``̀©``̀Ñ``̀dG

 QƒàcódG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  óªàYG
 ΩÉ©∏d  äÉã©ÑdG  á£N  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe
 Aƒ°V  »`̀a  ∂``̀ dPh  ,2021/2020  »`̀°`̀SGQó`̀dG
 ,IQGRƒ`̀dÉ`̀H  á°üàîªdG  á¡édG  øe  ¬«dEG  ™`̀a oQ  Ée
 áã©H  2485  ô`̀«`̀aƒ`̀J  á`̀£`̀î`̀dG  â`̀∏`̀ª`̀°`̀T  å`̀«`̀M
 áÑ∏£dG  ™«ªL  π°üëj  å«ëH  ,á«°SGQO  áëæeh
 ≈∏Y ¥ƒa Éªa %90 ≈∏Y ø«∏°UÉëdG ø«bƒØàªdG

.á«°SGQO áëæe hCG áã©H
 äÉã©ÑdG  IQGOEG  â`̀YO  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 »éjôN  ø«bƒØàªdG  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  äÉ`̀«`̀≤`̀ë`̀∏`̀ª`̀dGh
 2020/2019 »°SGQódG ΩÉ©∏d áeÉ©dG ájƒfÉãdG
 ø«∏°UÉëdG á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG  øe
 ,ô`̀ã`̀cCÉ`̀a  %90  áÑ°ùæH  »`̀ª`̀cGô`̀J  ∫ó`̀©`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 äÉã©H  ≈∏Y  ¢ùaÉæà∏d  Ωó≤àdG  »a  ø«ÑZGôdGh

 ≈∏Y  ∫ƒNódG  ≈`̀dEG  ,ΩÉ©dG  Gò¡d  IQGRƒ`̀ dG  íæeh
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG
www.moe.gov.)  ¿Gƒ``̀æ``̀©``̀ dG  ≈``∏``Y

 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdG  ™bƒe  IQÉjR  hCG  (bh
 (www.bahrain.bh)  ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀dG  ≈∏Y
 ∂dPh  ,äÉã©Ñ∏d  π«é°ùàdG  äGAGôLEG  ∫Éªμà°S’
 ¢ù£°ùZCG 10 ≥aGƒªdG ø«æK’G Ωƒj øe G kQÉÑàYG
 13  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ``̀j  ≈`̀à`̀M  Ω2020
 áÑ∏£dG  IQGOE’G  â`̀YO  Éªc  .Ω2020  ¢ù£°ùZCG
 π«é°ùà∏d  ájô°ùdG  ΩÉ``̀ bQC’G  º¡∏°üJ  º`̀d  ø`̀jò`̀dG
 π°UGƒàdG ≈dEG ádÉ≤ædG º¡ØJGƒg ≈∏Y »fhôàμdE’G
 ôÑY  hCG  17278479  »æØdG  º`̀Yó`̀dG  º`̀bQ  ôÑY
it.support@moe.  »fhôàμdE’G  ójôÑdG

.bh

 äGAGô````̀LE’G  ¬«∏Y  â°üf  É`̀ª`̀H  É`̀ keGõ`̀ à`̀ dGh
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  πX  »a  á«ë°üdG  ájRGôàM’G
 QÉ°ùØà°SÓd IQGOE’G ™e π°UGƒàdG ¿EÉa ,ÉfhQƒc
 ≈∏Y ∞JÉ¡dG  ôÑY ∫É°üJ’G  ≈∏Y ô°üà≤j  ±ƒ°S
-17896789-17873302  :á«dÉàdG  ΩÉ`̀bQC’G
 á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ø``̀e  17873564  -17873280

.Gô¡X IóMGƒdG ≈àM É kMÉÑ°U áæeÉãdG
 ≈∏Y  Öéj  π«é°ùàdG  á«∏ªY  ∫Éªμà°S’h
 ájƒdhCG Ö°ùëH áÑZQ 12 »a π«é°ùàdG ÖdÉ£dG
 ≈∏Y  Öéj  äÉ`̀Ñ`̀Zô`̀dG  QÉ«àNG  óæYh  äÉ`̀Ñ`̀Zô`̀dG
 ¢ùØf  »`̀a  á`̀Ñ`̀Zô`̀dG  ¢ùØf  QGô`̀μ`̀J  Ωó`̀Y  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG
 »FÉ¡ædG  í«°TôàdGh  ,Iô`̀e  øe  ôãcCG  á©eÉédG
 ∫ƒÑ≤dG  ô«jÉ©e  AÉØ«à°SÉH  •hô`̀°`̀û`̀e  áã©Ñ∏d

.á«∏μdG hCG á©eÉédÉH .á«HôàdG ôjRh |

¿Éª∏``°S áæjóe »``a »WÉ£e ≈``°ûªe AÉ``°ûfEÉH …ó``∏H ìGô``àbG
¢UÉ q°ü≤dG óª :Öàc

 …ó∏H  ¢ù∏éªH  áãdÉãdG  IôFGódG  πãªe  ∞°ûc
 AÉ°ûfEG ìôà≤e øY …ô°ShódG ó©°S óªëe á«dÉª°ûdG
 581 ™ªéªH »Hô¨dG ÖfÉédG »a »WÉ£e ≈°ûªe

.¿Éª∏°S áæjóªH
 »WÉ£ªdG ≈°ûªªdG ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ∫Ébh
 »dÉgCG áaÉc Ωóî«°S …ó∏ÑdG ¢ù∏éª∏d ¬H Ωó≤J …òdG
 º¡d í«à«°Sh á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdGh ¿Éª∏°S áæjóe

 á°UÉNh º¡d É°ùØæàe ¿ƒμj å«ëH »°ûªdG á°SQÉªe
 äÉë£°ùªdGh  ô«é°ûàdG  á«dÉªL  ¬d  âØ«°VCG  GPEG

.áeÉ©dG ¬≤aGôe øY Ó°†a AGô°†îdG
 ô¶àæj  …ò```dG  ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG  Gò``̀g  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ø«æWÉ≤dG  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏j  ™bGƒdG  »a  ¬≤«≤ëJ
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  ≥≤ëjh
 á«ë°üdG  É`̀¡`̀à`̀«`̀ª`̀gC’  »°ûªdG  á`̀°`̀VÉ`̀jQ  ™«é°ûJ

.OôØdG IÉ«M ≈∏Y »HÉéjE’G É¡°SÉμ©fGh
 áLÉëH »¡a áãjóM áæjóªdG ¿CG ÉªH :í°VhCGh

 äÉLÉ«àM’G »Ñ∏J »àdG  äÉeóîdG  øe ô«ãμdG  ≈dEG
 êhôîdG  ≈`̀dEG  ¿hô£°†j  øjòdG  OGôaCÓd  á«eƒ«dG
 ≥WÉæªdG  äÓëe  øe  º¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  É¡æe

.IQhÉéªdG
 ¿ƒμàJ ¿Éª∏°S áæjóe ¿CG ≈dEG …ô°ShódG âØdh
 ∞«æ°üàd ô«NC’G º«°ù≤àdG GójDƒe ,IôjõL 14 øe
 ¿Éª∏°S  áæjóe  :»gh  É¡≤WÉæe  á«ª°ùJh  áæjóªdG
 ΩCGh QÉæ«Jh π«îædG á«MÉ°Vh ÅWÉ°ûdG á«MÉ°Vh

 .´óÑdGh á©«HQƒHh π°TÉæªdG
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 ºª©f ’ GPÉªd
!!..áëLÉædG ÜQÉéàdG

 áKQÉc  ƒ¡a  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ¬KóMCG  Ée  ∞°Uh  øμªj  ’
 ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  ¬KóMCG  Ée  äÉ«YGóJ  ô°üM  øμªj  ’h  ,∂°T  ÓH  á«ªdÉY

.É¡aô©f øμf ºd πÑ≤à°ùªdG »a QƒeCG ô¡¶J óbh ,Ωƒ«dG ≈àM
 QÉ°ûàfG  É¡KóMCG  »àdG  äÉÑ©àdG  »g  áØ°SDƒªdG  äÉ©ÑàdG  ôãcCG  øe
 É¡H ¢ù«d »àdG ∫hó∏d á°UÉNh ,∞°SDƒe ôeCG ¬fEG ,º«∏©àdG ≈∏Y ¢Shô«ØdG

.ó©H øY º«∏©à∏d IQƒ£àe äÉeóN
 äÉYÉ£b »a âKóM äÉæ°ùM ÉfhQƒμd ¿CG ìô£j øe ∑Éæg πHÉ≤ªdÉH
 »a  âª¡°SCG  »àdG  ∫ƒ∏ëdG  QÉμàHGh  ∫ƒ∏ë∏d  ∫hódG  »æÑJ  á≤jôW  »a  hCG

.∫ÉªYC’G ôjƒ£J
 §ªf ô«¨f  ’hCG  Éæ∏©éJ ¿CG  »¨Ñæj  ÉfhQƒc áëFÉL ¿CG  …ôjó≤J  »a
 ,∫hó∏d  ÉªHQh  ,OôØdGh  ô°SC’G  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ∑Ó¡à°S’G  §ªfh  ,ô«μØàdG

.Éæd çóM Éªe IOÉØà°ùªdG ¢ShQódG ≈dEG ô¶ædG »¨Ñæj
 ô¶ëdG  Iôàa  ∫ÓN  á«eƒμëdG  É¡JÉeóN  ∫hódG  ºjó≤J  ´ƒ°Vƒe  »a
 πª©dG ΩÉ¶æH ôKCÉàJ ºd ’hO ∑Éæg ¿CG ô¡X ó≤a ,ø«ØXƒªdG Qƒ°†M π«∏≤Jh
 ΩÉ¶f hCG ,»fhôàμdEG ΩÉ¶æc ≥Ñ°ùªdG ∫hódG √òg OGó©à°S’ ∂dPh ,ó©H øY
 ’hO ∑Éæg ¿EÉa ,É¡eÉ¶f Ö°ùM ≈∏Y ó∏H πc ,IóMGƒdG á«eƒμëdG IôFGódG
 êÉàfE’G ä’ó©e ≈∏Y á¶aÉëªdGh á«eƒμëdG äÉeóîdG ºjó≤J øe âæμªJ
 ∫hódG ¢†©H »a â∏éY ÉfhQƒc áëFÉL ¿CÉch ,RÉéf’Gh πª©dG IOƒLh

.∞∏°S Ée πμH ∫ÓNE’G ¿hO øe »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ≈dEG ∫É≤àf’ÉH
 ø«ØXƒªdG á«LÉàfEG É¡«a äOGR äÉYÉ£≤dG ¢†©H ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a
 ôãcCG ÉJÉbhCG πª©j ø«ØXƒªdG ¢†©H íÑ°UCGh ,ó©H øY πª©dG Iôàa ∫ÓN
.áàa’ ä’ó©ªH á«LÉàfE’G äOGõa ,â«ÑdG øe πª©j ¬fƒc ΩGhódG âbh øe
 ’h  ,»eƒμëdG  RÉéfE’ÉH  πîJ  ’  ó©H  øY  πª©dG  áHôéJ  âfÉc  ¿EG
 ¿EÉa ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d Iõ«ªàe äÉeóN ºjó≤àH ’h ,πª©dG IOƒéH
 §≤a ¢ù«dh ,áØ∏àîe Iô¶æH É¡«dEG ô¶ædG »¨Ñæjh IRÉàªe áHôéàdG √òg

.áëFÉédG ÖÑ°ùH AÉL ™°VƒdG Gòg ¿C’
 QƒeC’G øe ô«ãμdG πª©dG äÉ¡L ∞∏μj πª©dG ≈dEG ∞XƒªdG Qƒ°†M
 ø«ØXƒe ,πª©dG äGô≤e IôLCÉà°ùe äÉ¡édGh äGQGRƒdG ¢†©H ,ÖJÉμe)
 ..ôμ°Sh  »aƒch  Iƒ¡bh  …É°T  ,ø«ØXƒª∏d  áfƒ©ªdG  ºjó≤àd  øjóYÉ°ùe
 äGQÉ«°ùd ∞bGƒe É°†jCG ôLCÉà°ùJ á«eƒμëdG äÉ¡édG ¢†©H ¿CG Éªc ,ïdEG

.(AÉªdGh AÉHô¡μdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É¡«ØXƒe
 ¿ÉμeE’ÉH ¿Éc ¿EÉa  ,áeƒμëdGh ádhódG  ≈∏Y ájƒæ°S áØ∏c ¬d  ∂dP  πc
 IOƒLh ,RÉéfE’ÉH ∫ÓNE’G ¿hO øe ∞∏°S Ée πc ≈∏Y OÉªàY’G π∏≤f ¿CG
 âfÉc GPEG ó©H øY πª©dG áHôéJ ºª©J ’ GPÉª∏a RÉéfE’G áYô°Sh ,πª©dG
 õéæJ ∫ÉªYC’G âfÉc GPEGh ,πª©dG á¡Lh ∞XƒªdG ø«aô£∏d Ö°SÉμe É¡«a

?..≥HÉ°ùdG øe ´ô°SCG Iô«JƒH
 ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  äÉbô£dG  »a  ΩÉ`̀MOR’G  áØ∏c  øY  ∂«gÉf
 áHôéJ âªªY Ée GPEG ±GôWC’G ™«ªéd Iô«ãc Ö°SÉμe ∑Éæg …ôjó≤J »a

.ÉgÉfôcP »àdG äÉWGôà°T’ÉH ó©H øY πª©dG
 πeÉ©àf ∞«c ±ô©f ¿CG Éæ«∏©a ,á«ªdÉY áeRCG â∏μ°T ÉfhQƒc âfÉc GPEG
 QÉμaCG  ≈`̀dEG  äÉjóëàdGh  äÉHƒ©°üdG  ∫ƒëj  »HÉéjEG  πμ°ûH  á`̀eRC’G  ™e

.ójóL πªY ΩÉ¶fh IójóL ¢Uôah

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 º``jô``e IQƒ```̀ à```̀ có```̀ dG â``Ø``°``û``c
 áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG …ôLÉ¡dG
 á∏MôªdG ∫ÉNOEG »a AóÑdG øY áeÉ©dG
 ≈∏Y  ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  áãdÉãdG
 ó«aƒc)  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  ìÉ`̀≤`̀d
 ¿hÉ©àH  ∂`̀dPh  ,øjôëÑdG  »a  (19
 äGQÉeE’G ádhO ™e øjôëÑdG áμ∏ªe
 øe  á≤«≤°ûdG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ºà«°S  å«M  42  »L  ácô°T  ∫Ó`̀N
 ≈∏Y  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  AGô``̀LEG
 øe  á`̀Yƒ`̀£`̀à`̀eh  ´ƒ`̀£`̀à`̀e  6000
 ¢VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

.áμ∏ªªdG
 ¿CG ≈``̀ dEG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG äQÉ``̀°``̀TCGh
 á∏¶e âëJ êQóe πªàëªdG ìÉ≤∏dG
 Éªc  ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  áª¶æe
 ¿ƒμà°S  ájôjô°ùdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  ¿CG

 ÖZôj  øªd  á«Yƒ£Jh  ájQÉ«àNG
 ô«jÉ©ªdGh •hô°ûdG ¬«∏Y ≥Ñ£æJh
 ÜQÉéàdG √òg »JCÉJ å«M ,áeRÓdG
 ácô°T  ø`̀«`̀H  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  QÉ````WEG  »``a
 zÜhôZ ∂«JƒjÉH ∫Éfƒ°TÉf ÉæjÉ°ûJ{
 ácô°T  zΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀ «`̀ °`̀S{``̀ d  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG
 ¢SOÉ°S  »`̀gh  á«æ«°üdG  á```̀jhOC’G
 ºdÉ©dG  »`̀a  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀d  èàæe  ô`̀Ñ`̀cCG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀∏`̀d  z42  »``̀L{  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀eh
 á©HÉàdG  äÉcô°ûdG  ióMEG  á«ë°üdG
 òîàJ  »àdGh  z42  »L{  áYƒªéªd
 áfÉμe πàëJh É¡d G kô≤e »ÑXƒHCG øe
 áëFÉéd …ó°üàdG  Oƒ¡L »a IóFGQ

.z19 ó«aƒc{
 á∏MôªdG ¿CG …ôLÉ¡dG âØ°ûch
 ÉgOÉªàYG  ºJ  ÜQÉéàdG  øe  áãdÉãdG
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  πÑb  ø`̀e

 ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀ eó``̀î``̀ dGh ø``¡``ª``dG
 ,Gô``¡``°``T  12  Ió````̀e  ô`̀ª`̀à`̀ °`̀ù`̀à`̀ °`̀Sh
 ÜQÉéàdG  á∏Môe  »JCÉJ  ¬`̀fCG  áæ«Ñe
 ìÉ`̀é`̀f ó`̀©`̀H á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG
 ø«à∏MôªdG  ¿É`̀eCGh  á«∏YÉa  ¿É«ÑJh
 ,ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG »``̀a á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀ dGh ≈`````̀dhC’G
 áMƒàØe áãdÉãdG á∏MôªdG ¿ƒμà°Sh
 ºgQÉªYCG  ≠∏ÑJ  øjòdG  ø«Yƒ£àª∏d
 øe  ¿ƒfÉ©j  ’h  ,É keÉY  18``̀dG  ¥ƒa

.áæeõe hCG IOÉM ¢VGôeCG …CG
 ¿CG  …ô``̀LÉ``̀¡``̀ dG  â```ë```°```VhCGh
 çÓK  ≈``dEG  º°ù≤æJ  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  √ò`̀g
 ≈`̀dhC’G  á∏MôªdG  âæª°†J  πMGôe
 á«∏YÉa øe ócCÉàdG á«°SÉ°SCG IQƒ°üH
 á∏MôªdG  »a  ºJ  ø«M  »a  ,ìÉ≤∏dG
 á`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG ó`̀«`̀dƒ`̀J º`̀«`̀«`̀≤`̀J á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 Oó©d  º«©£àdG  á«∏ªY  »a  åëÑJh

 ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀Jh OGô``````̀aC’G ø``̀e Ohó``̀ë``̀e
 ìÉ≤∏dG AÉ£YEGh ájôjô°ùdG á°SGQódG
 πãe{ áæ«©e ¢üFÉ°üîH ¢UÉî°TC’
 ¬HÉ°ûJ  zá«fóÑdG  áë°üdGh  ôª©dG
 ìÉ≤∏dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  º`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG

.É k°ü«°üN É¡d ójóédG
 »`̀°`̀Tƒ`̀c ¢``û``«``°``TBG ±É```̀ °```̀VCGh
 »L  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 Éæà£N{  :á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀∏`̀d  42
 ≈∏Y É kªFGO  õcôJ âfÉc ájGóÑdG  òæe
 ¿Éª°†d  õcGôªdG  ø`̀e  ójó©dG  íàa
 ∫Ó`̀N ø``̀e ø`̀μ`̀ª`̀e ô`̀ «`̀ KCÉ`̀ J ™``̀ °``̀ShCG
 ácQÉ°ûª∏d  OGôaCÓd  á°UôØdG  áMÉJEG
 Éªc  .(á«fÉ°ùfE’G  π`̀LC’)  á∏ªM  »a
 áHÉéà°S’G »a G kô«Ñc É k°SÉªM Éfó¡°T
 øe  É`̀gô`̀«`̀Zh  áë°üdG  IQGRh  ø`̀e
 áeÉ©dG  áë°üdÉH  á«æ©ªdG  äÉÄ«¡dG
 √òg  »a  Éæ©e  πª©∏d  øjôëÑdG  »a
 º¡JÉ©ªàée  ™«é°ûJh  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG

.zácQÉ°ûªdGh ´ƒ£àdG ≈∏Y
 »a  ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG{  ¿CG  ±É``̀ °``̀VCGh 
 IOÉ```̀jR ≈`̀∏`̀Y ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀S á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG

 »a  ø«cQÉ°ûª∏d  á«dÉªLE’G  OGó`̀YC’G
 á∏KÉªe  OGó``̀YCG  ≥«≤ëàd  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG
 »àdG  iô``̀NC’G  á`̀«`̀dhó`̀dG  ÜQÉéà∏d
 OGó©J äGP ∫hO »a Égò«ØæJ …ôéj

.zô«ãμH ôÑcCG »fÉμ°S
 »a  íéf  ó`̀b  ìÉ≤∏dG  ¿CG  ô`̀cò`̀ oj
 á«fÉãdGh ≈dhC’G ø«à∏MôªdG RÉ«àLG
 »a  ÖÑ°ùàj  ¿CG  ¿hO  ÜQÉéàdG  øe
 áÑ°ùf â∏°Uh å«M ,IQÉ°V QÉKBG …CG
 ø`̀jò`̀dG ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG »`̀ a ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG
 IOÉ°†e  ΩÉ°ùLCG  ó«dƒJ  øe  GƒæμªJ
 áFÉe  ≈`̀dEG  áYôédG  øe  ø«eƒj  ó©H
 ájôjô°ùdG  áHôéàdG  ó©Jh  .áÄªdÉH
 ájRGƒàe  øjôëÑdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG
 äCGóH  »àdG  äGQÉ`̀eE’G  É¡à≤«≤°T  ™e
 ájÉ¡f  »``̀a  á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  É`̀¡`̀HQÉ`̀é`̀J
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42 »L ácô°T ∫ÓN øe zäGQÉeE’G{ ™e øjôëÑdG ¿hÉ©J

ΩÉY Ió``e ôªà``°ùJ ájôjô``°ùdG ÜQÉéàdG øe á``ãdÉãdG á``∏MôªdG :…ô``LÉ¡dG º``jôe .O

.…ôLÉ¡dG ºjôe .O |

 øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  ΩÉb
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d
-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d
 õcôe  ≈`̀dEG  ájó≤ØJ  á«fGó«e  IQÉjõH  (19
 (19 ó«aƒc) äÉMÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG
 ∂`̀dPh  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dGh  ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG  õcôªH
 õcôª∏d  áeÉ©dG  ájõgÉédG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d

.ÜQÉéàdG AGôLE’ ø«Yƒ£àªdG ∫ÉÑ≤à°S’
 ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG π°†ØJh
 ÜQÉéà∏d áãdÉãdG á∏MôªdG ø«°TóàH áØ«∏N
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ìÉ≤d  ≈∏Y  ájôjô°ùdG
 »a  áHôéàdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO
 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  øe  IQOÉÑªdG  AÉcô°Th

.á«Ñ©°ûdG
 ≈`̀ ∏`̀ YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ™``̀∏``̀WGh
 ∫ÉÑ≤à°S’ áªFÉ≤dG äGõ«¡éàdG ≈∏Y áë°ü∏d
 »àdG  áHôéàdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  ø«Yƒ£àªdG
 »a  ácQÉ°ûª∏d  ´ƒ£àe  6000  πª°ûà°S
 ∫ÉÑ≤à°SG  áYÉb  ó≤ØJh ,áæ°S  Ióe á°SGQódG
 áYÉbh  äÉæ«©dG  òNCG  áYÉbh  ø«Yƒ£àªdG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ø`̀e  GOó``Y  ≈≤àdG  Éªc  ,º«©£àdG

 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ø««ë°üdG  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh
 ΩÉ«≤dG  á«dBG  øY ìô°ûd  ™ªà°SGh ,á°SGQódG

.É¡éFÉàf á©HÉàeh á°SGQódÉH
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  á°SGQódG  √òg  iôéJh
 á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO
 á«dÉ©ØdG  ∫ƒM  QƒëªàJh  ,G42  ácô°Th
 Qƒ£ªdG  ìÉ≤∏dG  øe  áÑ°ùàμªdG  áYÉæªdGh
 Éªc  ,á«æ«°üdG  ΩQÉaƒæ«°S  ácô°T  πÑb  øe
 πÑb  ø`̀e  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ≈∏Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  âªJ
 äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG
 ºJ  É`̀ª`̀c  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 äÉ`̀«`̀bÓ`̀NC’G á`̀æ`̀é`̀d π`̀Ñ`̀b ø`̀e É`̀gOÉ`̀ª`̀à`̀YG
 á``̀dhó``̀H »``̀Ñ``̀Xƒ``̀HCÉ``̀H á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG Iô```̀FGó```̀H
 Éªc  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G
 AGò¨dG  IQGOEG  ø`̀e  Ióªà©e  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ¿CG

.á«æ«°üdG AGhódGh
 óªëe  ï«°ûdG  ≈æKCG  IQÉjõdG  ∫Ó`̀Nh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø``H
 ádhO  »a  á«ë°üdG  äÉ¡édG  ™e  ≥«KƒdG
 á≤«≤°ûdG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  äGQÉ````̀eE’G
 ∂«JƒjÉH  ∫É`̀fƒ`̀°`̀TÉ`̀f  É`̀æ`̀jÉ`̀°`̀û`̀J{  á`̀cô`̀°`̀Th
 ácô°T  zΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀«`̀°`̀S{``̀d  á©HÉàdG  zÜhô``̀Z

.z42 »L{ áYƒªéeh á«æ«°üdG ájhOC’G

 ÜQÉéàdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  ¿CG  ócCGh
 Oƒ¡édGh  äGAGô````̀LE’G  π`̀c  ¢üîj  Éª«a
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  ádhòÑªdG
 Oƒ¡L  õjõ©J  »`̀a  ô«Ñc  QhO  ¬`̀d  ¿ƒμ«°S

 áμ∏ªªdG ¿CG kGócDƒe ,áëFÉédG √òg AGƒàMG
 øe ó`̀ë`̀∏`̀d Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG É`̀gOƒ`̀¡`̀L π`̀ °`̀UGƒ`̀J
 õjõ©J  áØYÉ°†e  ôÑY  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  π`̀c

 áë°U  ßØëd  á«eGôdG  IòîàªdG  á«FÉbƒdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ø`̀ª`̀K É`̀ª`̀c ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 á«Hô©dG  äGQÉ``````eE’G  á```̀dhO  ™``e  ≥`̀ «`̀Kƒ`̀dG

 .á≤«≤°ûdG IóëàªdG

ÉfhQƒc ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG õcôe ø°Tój áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
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 äÉbÉgQEGh äÉªcGôJ øe ìÉJôf ≈àM π«∏dG »JCÉj ¿G ô¶àæf ÉfÉ«MCG
 øμdh ,≥gôe ô«Z QÉ¡ædG ¿Éc ƒd ≈àM Ó«d áMGôdG øe óH Óa ,QÉ¡ædG
 πZÉ°ûeh QÉμaC’G ™ªàéJh Ωƒæ∏d Oƒ∏îdG Ö©°üj ¿É«MC’G ¢†©H »a
 Ée  ƒgh  ΩƒædG  ø«Hh  Éææ«H  É≤FÉY  ∞≤Jh  á«eƒ«dG  É¡ØbGƒeh  IÉ«ëdG
 ¢VÉØîfG hG ¬©£≤J hCG ΩƒædG ÜGô£°VG »a πãªàjh ,¥QC’ÉH ±ô©j
 »a  AGOC’G  IOƒL  ≈∏Yh  Ωƒ«dG  ∫GƒW  Éæ«∏Y  ôKDƒj  ™Ñ£dÉHh  ,¬JOƒL
 Ωó≤àdG ™e ΩƒædG äÉYÉ°S OóY π≤j ¿CG »©«Ñ£dG øeh .IÉ«ëdGh πª©dG
 ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëj  ¢SÉædG  º¶©e  ¿CG  ¿B’G  çóëj  Ée  øμdh  ,ôª©dG  »a

.Üƒ∏£ªdG øe ô«ãμH πbCG ä’ó©e
 º°ùédG  √RôØj  …ò`̀dG  ø«fƒJÓ«ªdG  ¿ƒeôg  QhO  »JCÉj  Éægh
 ´ÉØJQGh ,ΩƒædG  ≈∏Y óYÉ°ùj »μd  ΩÓ¶dG ∫ƒ∏M ó©H »©«ÑW πμ°ûH
 AÉNôà°S’ÉH ¬£HQh π«∏dG õ««ªJ ≈∏Y πª©j º°ùédG »a ø«fƒJÓ«ªdG

.ΩƒædGh
 ≈`̀ dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀j …ò``̀ dG ø`̀eõ`̀ª`̀dG ¥QC’G ø`̀«`̀H í`̀°`̀VGh ¥ô``̀a ∑É`̀æ`̀g
 ø«H ÉæHGƒHCG ¥óJ »àdG IôHÉ©dG ΩƒædG äÉHƒ©°Uh Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SG
 É°Uƒ°üNh  á∏jƒW  ΩƒædG  áHƒ©°U  ÜÉÑ°SCG  áªFÉ≤a  ,ô`̀NB’Gh  ø«ëdG
 ¿C’ »Øμj ∂dP πμa ,2020 ΩÉY ájGóH òæe É¡H ôªf »àdG çGóM’G ó©H

.Éææ«YCÉH ΩƒædG iôf ’
 ÖæéJ  É¡ªgCG  ;Éæ°ùØfCG  É¡H  óYÉ°ùæd  íFÉ°üædG  ¢†©H  »©e
 ºdÉ©dG  øY  ∫Gõ©f’G  øe  Qô°V Óa  ,¿ÉμeE’G  Qó≤H  áéYõªdG  QÉÑN’G
 Oóëe OÉ©«ªH ΩGõàd’Gh ,áFOÉgh áëjôe áÄ«H ≥∏Nh Ó«∏b »LQÉîdG
 .É«eƒj á°VÉjôdG á°SQÉªeh ø««aÉμdG ∫hÉæJ ÖæéJ ™e Ωƒæ∏d âHÉKh
 ,¿ƒμdG ÜQ É¡H ôÑîJh ∂JÉ«æeCGh ∂JÉÑ∏W áªFÉb ô°†ëJ ¿CG ¢ùæJ ’h

.ô«N ≈∏Y GƒëÑ°üJ ¿CG ºμd øª°VCG Gò¡Hh ,¬∏d ¬∏c ôeC’G ´Oh

ô«N ≈∏Y íÑ°üJ

Ω2020 ¢ù£°ùZCG 11 - `g1441 áéëdG hP 21 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15481) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 G kô¶f áeÉéëdÉc ,πjóÑdG Ö£dG ≈dG ¿’G ¢UÉî°TC’G øe ójó©dG ¬éàj
 ô«gÉ°ûªdG  OóY  ójGõJ  ó©Hh  ,º°ùé∏d  áØ∏àîªdGh  Iójó©dG  ÉgóFGƒa  ≈`̀dEG
 π≤fh  áeÉéëdG  áHôéàH  GƒeÉb  øjòdG  Ö`̀fÉ`̀LC’Gh  Üô©dG  ø««°VÉjôdGh
 »a  ∂dP  º¡°SCG  ó≤a  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  º¡«©HÉàªd  ÉgóFGƒa

.ô«Ñc πμ°ûH á«Ñ£dG áMÉ°ùdG ≈∏Y áeÉéëdG Qƒ¡X
 äQhÉ`̀M  ÉgóFGƒah  áeÉéëdG  ¢üîj  Ée  πc  øY  ôãcG  ±ô©f  »μdh
 »Ñ£dG ô«c ºjGôH õcôªH øÑédG óªëe áeÉéëdÉH èdÉ©ªdG »Ñ£dG è«∏îdG

.áeÉéë∏d á«æjôëÑdG á«©ªédG ƒ°†Yh
?áeÉéëdG »g Ée-

 øe  AGƒ¡dG  øe  á«ªc  ÆGô``aEG  ≥jôW  øY  ó∏édG  Öë°S  ≈g  áeÉéëdG
 êGôNEGh  §jô°ûàdG  ≥jôW  øY  ó∏édÉH  á≤«bO  äÉëàa  çGóMEG  ºK  äÉ°SÉμdG
 øcÉeG  »a  äÉëàØdG  ∂∏J  øe  IQÉ°V  á«dÉY  ÖFGƒ°ûH  πªëªdG  Ωô¡dG  Ωó`̀dG

.º°ùédÉH áæ«©e
?áeÉéëdG øe ´GƒfCG ∑Éæg πg-

 §«°ùH §jô°ûJ É¡«a ¿ƒμj »àdG »g ,(áÑWôdG) ájƒÑædG áeÉéëdG ,º©f
 áØ°üH  πª©oJ  á«FÉbh  ¿ƒμJ  ¿CG  É`̀eEG  »gh  ,ó∏é∏d  √ƒ°ûJ  çGó`̀MEG  ô«Z  øe
 ¢Vôe  êÓ©d  ¿ƒμJh  á«LÓY  É`̀eCGh  ,Qƒ¡°T  3  πc  É¡∏ªY  π°†Øjh  á`̀jQhO

.ø«©e
 äÉ°SÉμdG  ™°Vh  á£°SGƒH  ¿ƒμJ  :áaÉédG  áeÉéëdG  »fÉãdG  ´ƒædGh

 øgO  É¡«a  ºàj  å«M  á≤∏MõàªdG  áeÉéëdG  É¡æe  ÆôØàjh  §jô°ûJ  ¿hO  øe
.áeÉéëdG ÜGƒcCG ∂jôëJ ºK äƒjõdÉH º°ùédG ™°VGƒe

?áeÉéëdG É¡d Ωóîà°ùJ »àdG ä’ÉëdG »g Ée-
 »YÉæªdG  RÉ¡édG  ájƒ≤Jh  ájÉbƒ∏d  á``̀jQhO  áØ°üH  áeÉéëdG  πª©J
 ´Gó°üc  áØ∏àîªdG  á«°VôªdG  ä’ÉëdG  »a  áeÉéëdG  ≈dEG  CÉé∏fh  ,º°ùé∏d

 .Égô«Zh º≤©dG ä’ÉMh π°UÉØªdG Ω’BGh ô¡¶dG Ω’BGh ¢SCGôdG
 øe ∞ØîJh áØ∏àîªdG á«°VôªdG  ä’ÉëdG øe ô«ãμdG  áeÉéëdG èdÉ©J

.zAÉØ°T áeÉéëdG »a ¿EG{ π«b .É¡°VGôYG
?ÉgóFGƒa »g Ée GPG-

 :É¡æe  É¡°†©H  ôcòf  ¿G  ™«£à°ùf  áeÉéë∏d  óFGƒØdG  øe  ójó©dG  ∑Éæg
 ºK  øeh  »YÉæªdG  RÉ¡édG  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ,ájƒeódG  IQhó`̀dG  §«°ûæJ
 ø«°ùëJ »a Gô«Ñc GQhO É¡d  ¿CG  Éªc ,äÉ°Shô«ØdGh ¢VGôeC’G øe ájÉªëdG
 øe  Égô«Zh  ôJƒàdGh  ÜÉÄàc’G  øe  »ªëJh  á«LGõªdG  á«°ùØædG  ádÉëdG
 ´Gó°üdG  èdÉ©Jh  ÆÉeódG  ∞FÉXh  øe  ø°ùëJ  É¡fG  Éªc  ,ô°ü©dG  ¢VGôeCG
 π°UÉØªdG ÜÉ¡àdG øe ájÉbƒdG É°†jGh ,á«ØfC’G Üƒ«édGh ¿ƒ«©dG ¢VGôeCGh
 ¿ƒgódG áÑ°ùf ≈∏Y ®ÉØëdGh º°ùédG »a IóFGõdG ¢VÉªMC’G øe ¢ü∏îàdGh
.iôNC’G óFGƒØdG øe ô«ãμdGh ∫hôà°ù«dƒμdGh §¨°†dGh ôμ°ùdGh á«KÓãdG

?á©jô°S ¿ƒμJ IƒLôªdG èFÉàædG πg-
 ôNB’  ¢Vôe  øe  ähÉØàJh  ¢VGôeCÓd  äÉLÓ©dG  ´ô°SCG  øe  áeÉéëdG

 iôf ¢SCGôdG Ω’BGh ´Gó°üdG ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a ,ôNB’ º°ùL áHÉéà°SG øeh
 êÉàëJ ób  …ôNC’G  ¢VGôeC’G  ¢†©H »ah ≈°VôªdG  iód  ájQƒa áHÉéà°SG
 øe IóMGh á°ù∏L »a ø°ùëàJ ä’ÉëdG øe ô«ãμdG ∑Éægh á°ù∏L øe ôãcC’

.áeÉéëdG
?áeÉéëdG πª©d ™fGƒe hCG •hô°T …G ∑Éæg πg-

.ójó°ûdG ™Ñ°ûdG hCG ´ƒédG
.ΩƒéëªdG IQGôM áLQO ´ÉØJQG

.´É©°TE’Gh á«FÉ«ª«μdG äÉLÓ©dÉH ¿ƒédÉ©ªdG ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe
 .…ƒ∏μdG π°ûØdÉH ¿ƒHÉ°üªdG

.ΩódG ádƒ«°ùH ¿ƒHÉ°üªdG ≈°VôªdG
 ó©Hh  ≈`̀dhC’G  ô¡°TCG  áKÓãdG  »a  πeÉëdG  ICGôª∏d  áeÉéëdG  πªY  ™æªj
 ø£ÑdGh  ô¡¶dG  πØ°SG  áeÉéëdG  πªY  øY  ´Éæàe’G  ™e  É¡∏ª©H  íª°ùj  ∂dP

.Ωó≤dG §°ûeh áÑcôdGh
.ójó°T …ó∏L ÜÉ¡àdG …CG ≈∏Y Iô°TÉÑe áeÉéëdG πªY ™æªj

?áeÉéëdG ó©H É¡YÉÑJG Öéj á°UÉN äÉª«∏©J óLƒJ πg-
.Ωƒ«dG Gòg »a áMGôdG øe §°ùb òNCGh ó¡édG ΩóY

?áeÉéëdG ΩÉjCG π°†aCG »g Ée-
 øμdh á«Hô©dG ô¡°TC’G øe 21h19h17 ïjQÉJ »a ¿ƒμJ ΩÉjC’G π°†aG

.âbh …CG »a ÉgDhGôLEG øμªj

 ¢Vô©J »àdG ¢VGôeC’G øe ó©j á«ØfC’G Üƒ«édG ÜÉ¡àdG
 ,á«ë°üdG  äÉØYÉ°†ªdG  ø`̀e  ójó©dÉH  áHÉ°UEÓd  ¢üî°ûdG
 ôeC’G  OGOõ`̀jh  ,õ«côàdG  ΩóYh  ójó°ûdG  ´Gó°üdÉH  Qƒ©°ûdÉc
 ∫ÓN  øeh  ,áHôJC’ÉH  á∏ªëe  ìÉjQ  Üƒ°ûf  ádÉM  »a  kGAƒ°S
 Üƒ«édG  ÜÉ¡àdÉH  áHÉ°UE’G  ÜÉÑ°SCG  ±ô©àf  QGƒ`̀ë`̀dG  Gò`̀g
 QƒàcódG ™e AÉ≤d »a ¬LÓY ¥ôW çóMCGh ¢VGôYC’G á«ØfC’G
 ¿PC’Gh ∞fC’G áMGôLh ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG »fhQRÉc ¿Gô¡e

.…óæμdG ≈Ø°ûà°ùªH IôéæëdGh
?á«ØfC’G Üƒ«édG ÜÉ¡àdG ƒg Ée -

 ô°ûàæJ  á«FGƒg  ∞jhÉéJ  øe  á«ØfC’G  Üƒ«édG  ¿ƒμàJ
 á«°ûZC’ÉH  áæ£Ñe  »`̀gh  ,∞``̀ fC’G  »ÑfÉLh  áªéªédG  »`̀a
 Iô«¨°U äÉëàa ≈∏Y …ƒàëJh ,AGƒ¡dÉH Å∏àªJh á«WÉîªdG
 É¡æe •ÉîªdG QhôªH íª°ùJh ,∞fC’G ø«Hh É¡æ«H IOƒLƒe
 è«¡j A»°T …CG øY ∞fC’G ¿É≤àMG ºéæj ¿CG øμªjh ,∞fCÓd

.É¡HÉ¡àdG ≈dEG …ODƒj hCG á«ØfC’G áé°ùfC’G
 Gõfƒ∏Øf’G  hCG  Oô`̀Ñ`̀dG  πãe  ihó`̀©`̀dG  ä’É``M  ó©J  Éªc
 ∞fC’G ¿É≤àM’ á©FÉ°ûdG äÉÑÑ°ùªdG øe á«°SÉ°ùëdG ä’ÉMh
 øeh ,á«ØfC’G Üƒ«édG ÜÉ¡àdG ≈dEG …ODƒj Éªe ∞fC’G í°TQh
 Éªc ,∞fC’G πNGO IOƒLƒªdG äÉMÉ°ùªdG ÜÉ¡àdGh ΩQƒJ ºK
 ¬ªcGôJ  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀jh  •ÉîªdG  ∞jô°üJ  ™`̀e  Gò`̀g  πNGóàj
 hCG  ôØ°UC’G  ≈dEG  ∞fC’G  äGRGô`̀aEG  ¿ƒ∏H  ô«¨J  ¬æY èàæj  óbh

.ô°†NC’G
 áHÉ°üe  âfÉc  GPEG  ∞``̀fC’G  ôÑY  ¢ùØæàdG  Ö©°üj  ó`̀bh
 á≤£æªdG ΩQƒàH ô©°ûJ óbh ,OÉëdG á«ØfC’G Üƒ«édG ÜÉ¡àdÉH
 »a  á°†HÉf  Ω’BÉH  ô©°ûJ  óbh  ,¬LƒdGh  ø«æ«©dÉH  á£«ëªdG

.´Gó°Uh ,¬LƒdG
 á«ØfC’G  Üƒ«édG  ÜÉ¡àdG  äÉeÓYh  ¢`̀VGô`̀YCG  ¬HÉ°ûàJ
 ÜÉ¡àd’G  øμdh  ,OÉëdG  á«ØfC’G  Üƒ«édG  ÜÉ¡àdGh  øeõªdG
 §ÑJôJh  á«ØfC’G  Üƒ«édG  »a  áàbDƒe  ihóY  ¿ƒμj  OÉëdG
 ôªà°ùàa  ø`̀eõ`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀¡`̀à`̀d’G  É``̀eCG  ,Oô`̀Ñ`̀dG  ä’õ`̀æ`̀H  ÉÑdÉZ
 ÜÉ°üJ  ób  øμdh  ,π``̀bC’G  ≈∏Y  ÉYƒÑ°SCG  12  ¬°VGôYCG
 πÑb OÉëdG á«ØfC’G Üƒ«édG ÜÉ¡àdG øe IOÉM äÉHƒæH
.øeõªdG á«ØfC’G Üƒ«édG ÜÉ¡àdG ≈dEG ádÉëdG Qƒ£J
 áeÓY  ≈ªëdG  ó©J  ’  ¬fG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 ,øeõªdG  á`̀«`̀Ø`̀fC’G  Üƒ«édG  ÜÉ¡àd’  á©FÉ°T
 ∂àHÉ°UEG  óæY  ô¡¶J  ¿CG  øμªªdG  øe  øμdh

.OÉëdG á«ØfC’G Üƒ«édG ÜÉ¡àdÉH
 ábÓY  É¡d  πgh  ?¬HÉÑ°SCG  »g  Ée  -

?á«KGQƒdG äÉæ«édÉH
 ¢````̀VGô````̀eC’G ø```̀e ¢``ù``«``d ƒ```̀g
 ø`̀μ`̀ª`̀ª`̀dG ø``̀e É``̀ª``̀fEG á``̀«``̀KGQƒ``̀ dG
 ÉHÉ°üe  ¢üî°ûdG  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG
 √ògh iôNCG á«KGQh ¢VGôeCÉH
 áHÉ°UE’G É¡©e øeGõàJ ¢VGôeC’G

.Üƒ«édG äÉHÉ¡àd’ IQôμàªdG
 ¿ƒμj ¿É``«``MC’G Ö`̀∏`̀ZCG  »`̀a
 OôÑdG  ä’õ``̀f  ƒ`̀g OÉ`̀ë`̀dG  á`̀«`̀Ø`̀fC’G  Üƒ`̀«`̀é`̀dG  ÜÉ`̀¡`̀à`̀dG  ÖÑ°S
 ≈dEG  Qƒ£àJ  ä’ÉëdG  ¢†©H  »ah  ,á«°Shô«a  ihó`̀Y  ƒgh
 ÜÉ¡àdG øe πc ¢VGôYCGh äÉeÓY ¬HÉ°ûàJh ,ájô«àμH ihóY
 øeõªdG  ÜÉ¡àd’G  ¿CG  ô«Z ,OÉëdGh øeõªdG  á«ØfC’G  Üƒ«édG

.ôÑcCG ÉÑ©J ÖÑ°ùjh ∫ƒWCG Ióe ôªà°ùj
 á«ØfC’G  Üƒ«édG  ÜÉ¡àd’  á©FÉ°ûdG  ÜÉÑ°SC’G  πª°ûJ

:»∏j Ée äÉªæªæªdG
 ä’õf  ,ÉYƒ«°T  ôãcC’G  »g  :»°ùØæàdG  RÉ¡édG  ihó`̀Y
 á«°ûZCG  ∂ª°S  IOÉ``̀jRh  ÜÉ¡àdG  ≈`̀ dEG  …ODƒ`̀ J  ¿CG  øμªj  OôÑdG
 √òg  ¿ƒμJ  ób  ,•ÉîªdG  ∞jô°üJ  ™æeh  á«ØfC’G  Üƒ«édG

.ájô£a hCG ,ájô«àμH hCG ,á«°Shô«a äÉHÉ¡àd’G
 ,á`̀ «`̀ Ø`̀ fC’G π`̀ FÓ`̀ °`̀ù`̀ dGh ,»```̀Ø```̀fC’G õ`̀LÉ`̀ë`̀ dG ±Gô``̀ë``̀ fG
 ¢`̀VGô`̀eCG  ø`̀e  √ô`̀«`̀Z  hCG  ¢`̀û`̀≤`̀dG  ≈`̀ª`̀M  π`̀ã`̀e  äÉ«°SÉ°ùëdG

.á«°SÉ°ùëdG
 äÉKƒ∏eh  ôFÉé°ùdG  πãe  äÉKƒ∏ª∏d  º¶àæªdG  ¢Vô©àdG

.AGƒ¡dG
 äÉØYÉ°†e  …ODƒ`̀ J  ó`̀bh  ,iô``̀NC’G  á«°VôªdG  ä’É`̀ë`̀dG
 áYÉæªdG  ¢ü≤f  ¢Shô«ah  ,»°ù«μdG  ∞«∏àdG  πãe  ä’ÉëdG

.…ó©ªdG A…ôªdG ´ÉéJQGh ,…ô°ûÑdG
?á«ØfC’G Üƒ«édG ÜÉ¡àdG ¢VGôYCG »g Ée -

 á«ØfC’G  Üƒ«édG  ÜÉ¡àdG  ¢`̀VGô`̀YCG  …ƒ£æJ  É`̀e  ÉÑdÉZ
:»∏j Ée ≈∏Y OÉëdG

 hCG ∞fC’G øe ô°†NG hCG ôØ°UG ¿ƒ∏H áμ«ª°S äGRGôaEG -
.≥∏ëdG IôNDƒe øe

 »a  áHƒ©°U  ÖÑ°ùj  Éªe  ¬fÉ≤àMG  hCG  ∞`̀fC’G  OGó°ùfG  -
.∞fC’G ∫ÓN øe ¢ùØæàdG

 ∫ƒM §¨°Vh ΩQƒJh ¢ùª∏dG  óæY  ºdCÉH  Qƒ©°Th ºdCG  -
 ¢VGôYC’G  »gh  ,á¡ÑédG  hCG  ∞`̀fC’Gh  øjóîdG  hCG  ø«æ«©dG

.ΩÉeCÓd AÉæëf’G óæY GAƒ°S OGOõJ »àdG
:»∏j Ée iôNC’G ¢VGôYC’Gh äÉeÓ©dG øª°†àJ -

 ¿Éæ°SC’Gh  …ƒ∏©dG  ∂ØdG  »a  º`̀dCG  ,´Gó°üdG  ,¿P’G  ºdG
 ,á¡jôμdG ºØdG áëFGQ ,íæëæàdGh ∫É©°ùdG ,º°ûdG á°SÉM ô«¨J

.¥ÉgQE’G
?¬æe ájÉbƒ∏d ¥ôW ∑Éæg πg -

 áHÉ°UE’G  ô£N  π«∏≤àd  äGƒ£îdG  √ò`̀g  PÉîJG  »¨Ñæj
:á«ØfC’G Üƒ«édÉH

 ≥jôW øY :…ƒ∏©dG »°ùØæàdG RÉ¡édG ÜÉ¡àdG ÖæéJ -
 øjó«dG  π°ùZ  ,Oô`̀Ñ`̀dG  ä’õæH  ø«HÉ°üªdÉH  •Ó`̀à`̀N’G  Ωó`̀Y

.äÉÑLƒdG πÑb á°UÉNh ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH
 Ö«Ñ£dG ™e á©HÉàªdG :á«°SÉ°ùëdG ´GƒfCG »a ºμëàdG -

 .Iô£«°ùdG ó«b ∂°VGôYCG AÉ≤Ñd
.çƒ∏ªdG AGƒ¡dGh ôFÉé°ùdG ¿ÉNO ÖæéJ -

.ƒé∏d ÖWôe RÉ¡L ΩGóîà°SG -
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c GPEG -

 ¢üëØdGh  »μ«æ«∏cE’G  ¢ü«î°ûàdG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 Ö«Ñ£dG  É¡eóîà°ùj  ¿CG  øμªj  iô`̀NCG  ¥ô`̀W  ∑Éæg  »fóÑdG

:É¡æe
 å«M  á©°TC’G  ôjƒ°üJ  äÉ°SGQOh  ,»ØfC’G  ô«¶æàdG  -

 ø«fôdGh  (CT)  »©£≤ªdG  ôjƒ°üàdÉH  ¢üëØdG  í°Vƒj
 ,á«ØfC’G  Üƒ«édG  π«°UÉØJ  (MRI)  »°ù«WÉæ¨ªdG

 ÜÉ¡àdG  ¢ü«î°ûàd  ôjƒ°üàdG  πª©H  í°üæj  ’h
.ó≤©ªdG ô«Z OÉëdG á«ØfC’G Üƒ«édG

 Üƒ`̀«`̀é`̀dGh ∞```̀fC’G ø`̀e äÉ`̀æ`̀«`̀Y É`̀°`̀†`̀jCGh
 á`̀é`̀°`̀ù`̀f’G äÉ``æ``«``Y ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀J ó``̀ b á``̀«``̀Ø``̀fC’G
 á«Øf’G  Üƒ«édG  hG  ∞`̀f’G  øe  (´QGõ`̀ª`̀dG)

 .ÖÑ°ùdG ±É°ûàcG »a
.á«°SÉ°ùëdG QÉÑàNGh

 ¥ôW øe πgh ?êÓ©dG  ¿ƒμj  ∞«c  -
?êÓ©∏d áãjóM

 Üƒ«édG ÜÉ¡àdG ä’ÉM º¶©e ø°ùëàJ
 ’  IOÉ``̀Yh  ,É¡°ùØf  AÉ≤∏J  ø`̀e  OÉ`̀ë`̀dG  á`̀«`̀Ø`̀fC’G

 á«°üî°ûdG  ájÉæ©dG  Ö«dÉ°SCG  ≈`̀ dEG  ’EG  êÉàëJ
.¢VGôYC’G ∞«Øîàd

 »a  IóYÉ°ùª∏d  äÉLÓ©H  Ö«Ñ£dG  »°Uƒj  ó`̀b
 ñÉîH  :É¡æe  á«ØfC’G  Üƒ«édG  ÜÉ¡àdG  ¢VGôYCG  ∞«ØîJ

 Ωƒ«dG »a Iôe øe ôãcG ∞f’G »a ¬îH øμªj »ë∏ªdG ∞fC’G
.á«Øf’G ∂JBGôe ∞£°ûd

 äÉNÉîÑdG √òg óYÉ°ùJ á«ØfC’G äGójhô«à°Sƒμ«JQƒμdG
.¬LÓYh ÜÉ¡àd’G øe ájÉbƒdG »a á«ØfC’G

 äGOÉ°†ªdG  ,áæμ°ùe  ô«bÉ≤Y  ,¿É≤àM’G  á`̀dGREG  ô«bÉ≤Y
.ä’ÉëdG ¢†©H »a ájQhô°V ¿ƒμJ ób ájƒ«ëdG

 ÜÉÑ°SG  ó`̀MG  á«°SÉ°ùëdG  âfÉc  GPEG  »YÉæªdG  êÓ©dG
 äÉYôL  ≈`̀ dEG  Aƒé∏dG  ó«Øj  ó≤a  á«ØfC’G  Üƒ«édG  ÜÉ¡àdG
 óYÉ°ùJ »àdG (»YÉæªdG êÓ©dG) á«°SÉ°ùë∏d IOÉ°†ªdG ø≤ëdG
 á«°SÉ°ùëdG  äGô«ãe  √ÉéJ  º°ùédG  π©a  OQ  ∞«ØîJ  »`̀a

.¢VGôYC’G êÓY »a IOóëªdG
 QÉ¶æªdÉH  á«ØfC’G  Üƒ«édG  áMGôL ¿ƒμJ  ób  áMGôédG

 .AGhódGh êÓ©∏d áHÉéà°S’G ΩóY ádÉM »a GQÉ«N
 ™«°SƒàdÉH êÓ©dG ¥ôW ºgCGh çóMCG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 á≤jôW  ôÑà©Jh  ,(Ballon Sinuplasty)  ,»fƒdÉÑdG
 ô«Z á«Øf’G Üƒ«édG êÓ©d á«Yƒf á∏≤f »fƒdÉÑdG ™«°SƒàdG
 á«LÉàdG á«Yh’G ™«°SƒJ É¡°SÉ°SCG á≤jô£dG √ò¡a ,á«MGôédG
 ≥jôW  ø`̀Y  øμªj  ¬``fCG  í°VƒJ  »`̀à`̀dGh  Ö∏≤dG  äÉ«∏ªY  »`̀a
 ≥«Ñ£J  øμª«a  ,á≤∏¨ªdG  ájƒeódG  á`̀«`̀Yh’G  íàa  §¨°†dG
 ,»WÉîªdG  AÉ°û¨dG  hG  ΩÉ¶©dG  á`̀dGRG  ¿hO  É¡JGP  á≤jô£dG
 AGƒ¡dG Qhôe π«¡°ùàd á«WÉîªdG á«°ûZ’G ™«°SƒJ §≤a ºàj
 ¿ƒdÉÑdG  á≤jôW  Ö°SÉæàJ  ’  ó`̀bh  ,á«FGƒ¡dG  äGƒæ≤dG  ôÑY
 ≈dG  Aƒ`̀é`̀∏`̀dG  Öéj  á`̀dÉ`̀ë`̀dG  √ò`̀g  »`̀ah  ,≈°VôªdG  π`̀c  ™`̀e
 ø«H  Ée  ™ªédG  øμªj  ¢ü«î°ûàdG  øeh  ,ájó«∏≤àdG  á≤jô£dG
 …CG  çhó`̀M  IQƒ£N  ¿ƒμJ  ádÉëdG  √òg  »ah  ,ø«à≤jô£dG

.á«MGôédG äÉ«∏ª©dÉH áfQÉ≤e πbCG á«WÉîe äÉHÉ¡àdG

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d »fhQRÉc ¿Gô¡e QƒàcódG

á«ØfC’G Üƒ«édG êÓY »a á«Yƒf á∏≤f »fƒdÉÑdG ™«°SƒàdG

 ™e ¿Éæ°SC’Gh ºØdG áë°U
zHospitalia By Yara{

 ¿CGh ºØdG ≈∏Y §≤a ¢ùμ©æJ ¿Éæ°SC’Gh ºØdG áë°U ¿CG ô«ãμdG ó≤à©j
 ¢VGôeC’G  øe  √ô«Zh  ¢Sƒ°ùàdG  øe  É¡«≤j  ¿Éæ°SC’G  áë°üH  ΩÉªàg’G
 øμdh  ,¬LƒdG  πeÉμd  πªLCG  É≤°SÉæJ  »£©j ¿Éæ°SC’G  ∫ÉªL ¿CGh  ,á«æ°ùdG
 º°†g á«∏ªY ?ÓeÉc º°ùédG ≈∏Y ¿Éæ°SC’G ∫ÉªLh áë°U á«ªgCG øY GPÉe
 RÉ¡édG  π`̀NGO  º°†¡dG  á«∏ªY  π¡°ùJ  ¿Éæ°SC’Gh  ,ºØdG  øe  CGóÑJ  ΩÉ©£dG
 øªμJ Éæg øeh ,™∏ÑdGh ≠°†ªdG π¡°ùj ÜÉ©∏dG ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH »ª°†¡dG
 ºØdG ìGôL …hÉbôÑdG õà©e QƒàcódG ÉædCÉ°Sh ,á«Ø∏îdG ¢Shô°†dG á«ªgCG

 .áã∏dGh ºØdG áë°Uh ¿Éæ°SC’G ≈∏Y á¶aÉëªdG á«Ø«c øY ¿Éæ°SC’Gh
 ¿CG  ≈æ©ªH  º°ùédG  ≈∏Y  áã∏dG  áë°U  ¿CÉ``̀H  ¬ãjóM  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  CGó``̀H
 πãe  áæeõe  ¢VGôeCG  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀J  ájƒªØdG  äÉLGôîdGh  áã∏dG  äÉHÉ¡àdG
 É¡dh Ωõ«JÉehôdÉH áHÉ°U’G áÑ°ùf ´ÉØJQG ≈∏Y óYÉ°ùJh π°UÉØªdG ÜÉ¡àdG
 Poly)  Oó©àªdG  π°UÉØªdG  ÜÉ¡àdÉH  ±ô©j  ÉªH  á∏°üdG  Iójó°T  ábÓY
 É°†jCGh ,ôNBG ≈dEG π°üØe øe π≤àæj π°UÉØe ÜÉ¡àdG ƒgh (Arthritis
 πãe  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  á«fƒeô¡dG  º°ùédG  äGô«¨J  ™e  ô«¨àJ  áã∏dG
 ôKDƒj  äÉæ«eÉà«ØdG  ¢ü≤f  ∂dòc  ,Éªgô«Zh  ´Gó°üdGh  …ôμ°ùdG  ¢Vôe
 …ODƒJ  ¿Éæ°SC’G  Ω’BG  ¿G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áã∏dG  áë°Uh  πμ°Th  ¿ƒd  ≈∏Y
 »a ó°T ≈dEG …ODƒj ¿Éæ°SC’G ôjô°Uh ,»Ø°üædG ´Gó°üdGh ¿PC’G Ω’BG ≈dEG
 Ω’B’G É¡«a óàªJ áeó≤àªdG ä’ÉëdGh ±ÉàcC’Gh áÑbôdGh ø«μØdG äÓ°†Y

.ô¡¶dG πØ°SG ≈dEG
 Ö∏£àJ  ¿Éæ°SC’G  áë°U ≈∏Y á¶aÉëªdG  ¿CG  õà©e  QƒàcódG  ±É°VCGh
 ô¡°TCG  áà°S  πc  ¿Éæ°SC’G  Ö«ÑW  óæY  É¡Ø«¶æJh  ¿Éæ°SC’G  ≈∏Y  ∞°ûμdG
 ºØdGh  ¿Éæ°SC’G  áaÉ¶æH  ΩÉªàg’G  óH  ’  ,∂°ùØf  Ö«ÑW  ¿ƒμJ  ¿CG  ∂«∏Yh
 çÓK  ≈`̀ dEG  π`̀ bC’G  ≈∏Y  Ió`̀MGh  Iô`̀e  øe  ¿Éæ°SC’G  ¢ûjôØàH  ∂`̀ dPh  ÓeÉc
 »ah ,áÑLh πc ó©H ¿Éæ°SC’G §«N ΩGóîà°SG ≈∏Y áÑXGƒªdG ™e ,äGôe
 ádÉëdG âØ°ûàcG Éª∏μa ,¿Éæ°SC’G Ö«ÑW á©LGôe Öéj á∏μ°ûe Qƒ¡X ádÉM

.πbCG ¬àØ∏μJh ´ô°SCGh π¡°SCG πëdG ¿Éc GôμÑe
 á≤ãdG  »a  ô«Ñc  QhO  É¡d  ¿Éæ°SC’G  ¿EÉ`̀a  á«°ùØædG  á«MÉædG  øe  É`̀eCG
 »a øëfh ,É°†jCG á≤ãH ∂ë°†dGh ΩÓμdG íÑ°ü«°S πªLCG ¿Éæ°SCÉH ,¢ùØædÉH
 í«ë°üdG  º««≤àdG  ºjó≤J  ≈∏Y  ¢Uôëf  (Hospitalia By Yara)
 ¿Éæ°SC’G  Ö£d  ójóédG  Éæ≤jôa  ™e  ≈°Vôª∏d  πãeC’G  êÓ©dGh  ¿Éæ°SCÓd
 äÉLÓ©dGh  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  π«ªéJ  »`̀a  ÉeÉY  12  ≈∏Y  ójõJ  IôÑN  Éæjó∏a

.¿Éæ°SC’G áYGQRh á«¶ØëàdG
 :∫Éb  ¿Éæ°SC’G  π«ªéJ  ¥ôW  çóMCG  øY  õà©e  QƒàcódG  ∫GDƒ°S  øYh
 ájGóÑdG »a ,¢ùØædÉH á≤ãdG ÜÉ°ùàcG »a »°SÉ°SG QhO É¡d ¿Éæ°SC’G π«ªéJ
 á≤jôW øe ôãcCG Éæjó∏a êÓ©dG á≤jôW QÉ«àNG πÑb ádÉëdG á°SGQO øe óH ’
 Óãªa  ,¬àdÉM  Ö°ùëH  πμa  ,äÉ°ù«Ñ∏àdGh  ô«æ«ØdGh  ¿Éæ°SC’G  äÉ°Só©c
 OôH  ≈dEG  áLÉëH  É¡°†©Hh  ¿Éæ°SC’G  OôH  ≈dEG  êÉàëJ  ’  ä’ÉëdG  ¢†©H
.É k©e π«ªéàdGh ájÉªë∏d á∏eÉc á«£¨J ≈dEG áLÉëH ¿ƒμJ iôNCGh §«°ùH

 øμªjh É¡d »ªjƒ≤àdG êÓ©dÉH §≤a »ØàμJ á«∏«ªéJ ä’ÉM ∑Éægh
.ádÉëdG ¢ùØf »a äÉ°ù«Ñ∏àdG ™e ô«æ«ØdG hCG äÉ°Só©dG ΩGóîà°SG

 OôH ¿Éc Éª∏c ó«cCÉàdÉÑa πªL’G øY º∏μàf ¿CG ÉfOQG ƒd ¬fCG í°VhCGh
 ób  Gògh  ,πªLCG  IQƒ°üH  Ö«côàdG  πμ°ûH  ÉæªμëJ  ôãcCG  É«©«ÑW  ø°ùdG

.¿Éæ°SC’G OôÑH π«ªéàdG ábÓY íë°üj
 ô«KCÉJ  É¡d  ¢ù«d  …CG  ,á«ë°U  äÉÑ«côàdG  ¿ƒμJ  ¿G  Gó`̀L  º¡ªdG  øe
 IOÉ«©dG QÉ«àNG Öéj Gòd ,ºØdG áëFGQh ¿Éæ°SC’Gh áã∏dG áë°U ≈∏Y »Ñ∏°S

.IôÑîdG …hP øe Ö«Ñ£dGh

مركز برايم كير الطبي: 

IójóY óFGƒa É¡dh á∏jóÑdG äÉLÓ©dG ºgCG øe áeÉéëdG

¿RƒdG IQÉ°ùîd íFÉ°üf
 ¬d  øμd  ..π¡°ùdG  ôeC’ÉH ¢ù«d ¬«∏Y ®ÉØëdGh ¿RƒdG ¿Gó≤a

.óFGƒØdG øe ójó©dG
 »a IOÉjõdG  áÑ°ùf  áaô©ªd  ¢SÉ«≤e ƒg º°ùédG  á∏àc ô°TDƒe
 ±hô©ªdG øeh ,’ hCG ÉæjóH âæc GPEG ±ô©J ¬°SÉ°SCG ≈∏Yh ¿RƒdG
 π©éj  ø£ÑdG  á≤£æe  »a  ¿ƒgódG  øe  Iô«Ñc  á«ªc  Oƒ`̀Lh  ¿CG

.’ÉªàMG ôãcCG á«Ñ∏≤dG πcÉ°ûªdGh …ôμ°ùdG ¢VôªH áHÉ°U’G
 §ªæd  á£«°ùH  äGô««¨J  AGôLEG  iƒ°S  ôeC’G  Ωõ∏à°ùj  ’  ób
 ¢UÉ≤fE’  á∏«°Sh  π°†aCGh  »ë°U  ¿Rh  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  IÉ«ëdG
 øe  ójõªH  ΩÉ«≤dGh  ΩÉ©£dG  øe  π`̀bCG  äÉ«ªc  ∫hÉæJ  »g  ¿Rƒ`̀dG
 øY  á`̀jQGô`̀ë`̀dG  äGô©°ùdG  ¢†ØN  øμªjh  ,»`̀fó`̀Ñ`̀dG  •É°ûædG

 »eƒ«dG  »FGò¨dG  ΩÉ¶ædG  »a  »ë°üdG  AGò`̀¨`̀dG  ∫hÉæJ  ≥jôW
 ≈∏Y  …ƒàëJ  »àdG  á¡cÉØdGh  äGhGô°†îdG  øe  ójõªdG  ∫hÉæàH
 AÉªdG  øe  π`̀b’G  ≈∏Y  ôàd  2  Üô°Th  ,±É«dC’G  øe  á«dÉY  áÑ°ùf
 ∫hÉæJ øY OÉ©àH’Gh ,äÉjƒ°ûædG ∫hÉæJ »a ∫GóàY’Gh ,É«eƒj
 ≈∏Y  ΩÉ¶àf’G  ™`̀e  ,¿ƒ`̀gó`̀dÉ`̀H  á«æ¨dG  áª©W’Gh  äÉjôμ°ùdG

 çÓK  §≤a  á≤«bO  15  Ió`̀e  á©jô°Sh  Iô«°üb  øjQÉªJ
 »°ûªdG á°VÉjQ ≈∏Y áÑXGƒªdG ™e ,É«YƒÑ°SCG  äGôe

.É«eƒj áYÉ°S ∞°üf
 Ö°ùμfh ÉæfRh ô°ùîf Éæ∏©éj Oƒ¡éªdG øe π«∏b

.Éæàë°U
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امللك يبعث بربقية

تهنئة اإىل رئي�س جمهورية ت�شاد

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

برقية تهنئة اإىل الرئيـ�س اإدريـ�س ديبي اإتنو رئي�س جمهوريــة ت�ساد، وذلك مبنا�سبة 

ذكرى ا�ستقالل بالده.

رئي�شة النواب: تعزيز التعاون 

بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية 

فوزية  النواب  رئي�سة جمل�س  اأكدت 

التعاون  تعزيز  اأن  زينل  عبداهلل  بنت 

ال�سلطتني  بني  امل�سرتك  والتن�سيق 

والتنفيذية، ي�سمن موا�سلة  الت�سريعية 

م�سرية  ودعم  الوطنية،  الإجنازات 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنمية 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد.

احلكومة  توليه  مبا  زينل  واأ�سادت 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 

الوزراء، ودعم واهتمام من قبل �ساحب 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، من 

حر�س لتوحيد اجلهود الوطنية، من اأجل 

مكت�سبات  وحتقيق  التحديات،  جتاوز 

تنموية ت�سب يف ازدهار مملكة البحرين 

ورخاء �سعبها.

رئي�سة  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

جمل�س النواب، غامن بن ف�سل البوعينني 

وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب.

مناق�سة  اللقاء  خالل  وجرى 

امل�ستجدات ذات الهتمام امل�سرتك، وبحث 

النعقاد  بدور  املرتبطة  ال�ستعدادات 

الثالث من الف�سل الت�سريعي اخلام�س.

وزير اخلارجية يبحث �شبل

تنمية التعاون مع نظريه اليوناين

 10 املوافق  الثنني  اأم�س  الزياين،  را�سد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اأجرى 

اأغ�سط�س 2020م، ات�ساًل هاتفًيا مع نيكو�س دنديا�س وزير خارجية جمهورية اليونان.

البحرين  ال�سداقة بني مملكة  التاأكيد على عمق عالقات  الت�سال  وقد جرى خالل 

وجمهورية اليونان وما ت�سهده من تطور وتقدم ملمو�س يف كافة املجالت، وبحث �سبل 

تنمية التعاون الثنائي والو�سول به اإىل م�ستويات اأكرث تقدًما خدمة للم�سالح امل�سرتكة 

الق�سايا  اأهم  حول  التباحث  الت�سال  خالل  جرى  كما  ال�سديقني.  وال�سعبني  للبلدين 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

خالل ات�شال هاتفي ا�شتعر�س عالقات الأخوة والتعاون بني البلدين

رئي�س الوزراء و�شلطان ُعمان يبحثان تعزيز العالقات مبختلف املجالت

بحث �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

�سلطان  �سعيد  اآل  طارق  بن  هيثم 

�ساحب  اأخيه  مع  ال�سقيقة  عمان 

ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

عالقات  الــوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

بني  تربط  التي  والتعاون  الأخوة 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، و�سبل 

تعزيزها يف خمتلف املجالت.

هاتفي  ات�سال  خالل  ذلك  جاء 

ال�سمو  �ساحب  بني  اأم�س  جــرى 

�سلمان  بن  خليفة  ــري  الأم امللكي 

واأخيه  الــوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 

عمان  �سلطان  �سعيد  اآل  طارق  بن 

ال�سقيقة.

واأعـــــرب �ــســاحــب اجلــاللــة 

�سعيد  اآل  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان 

خالل  ال�سقيقة،  عمان  �سلطان 

اعــتــزازه  عميق  عــن  ــال،  التــ�ــس

ــروابــط  وال للعالقات  وتــقــديــره 

عمان  �سلطنة  جتمع  التي  الأخوية 

معرًبا  البحرين،  مملكة  و�سقيقتها 

ململكة  متنياته  خال�س  عن  جاللته 

من  مبــزيــد  و�سعبها  البحرين 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  الزدهــار 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  لأخيه 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

ل�ساحب  جاللته  متمنًيا  املفدى، 

املوقر  الوزراء  امللكي رئي�س  ال�سمو 

موفور ال�سحة وال�سعادة.

�ساحب  ــرب  اأع جانبه،  ومــن 

عن  الــوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو 

لأخيه  وتقديره  �سكره  خال�س 

هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 

يوليه  ما  على  �سعيد  اآل  طارق  بن 

الرتقاء  على  حر�س  من  جاللته 

ال�سقيقني،  البلدين  بني  بالعالقات 

موفور  جلاللته  �سموه  متمنًيا 

عمان  ول�سلطنة  والهناء  ال�سحة 

التقدم  ا�ستمرار  ال�سقيق  و�سعبها 

جاللته  قيادة  ظل  يف  والزدهــار 

احلكيمة.

التجارب ال�شريرية ت�شمل 6000 متطوع ومتطوعة ..ال�شحة:

 لقاح »كورونا« مدرج حتت مظلة »ال�شحة العاملية«

مرمي  الدكتورة  ك�سفت 

لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل  الهاجري 

العامة عن البدء يف اإدخال املرحلة 

ال�سريرية  للتجارب  الثالثة 

كورونا  لفريو�س  لقاح  على 

وذلك  البحرين،  )كوفيد-19( يف 

دولة  مع  البحرين  بتعاون مملكة 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة 

من خالل �سركة )جي 42(، حيث 

ال�سريرية  التجارب  اإجراء  �سيتم 

ومتطوعة  متطوع   6000 على 

من املواطنني واملقيمني على اأر�س 

اململكة.

اأن  اإىل  الهاجري  واأ�سارت 

مظلة  حتت  مدرج  املحتمل  اللقاح 

كما  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

�ستكون  ال�سريرية  التجارب  اأن 

يرغب  ملن  وتطوعية  اختيارية 

واملعايري  ال�سروط  عليه  وتنطبق 

الالزمة، حيث تاأتي هذه التجارب 

�سركة  بني  ال�سراكة  اإطار  يف 

بايوتيك  نا�سونال  »ت�ساينا 

لـ»�سينوفارم«  التابعة  غروب« 

وهي  ال�سينية  الأدوية  �سركة 

يف  للقاحات  منتج  اأكرب  �ساد�س 

 »42 »جي  وجمموعة  العامل، 

اإحدى ال�سركات  للرعاية ال�سحية 

 »42 »جي  ملجموعة  التابعة 

لها  مقًرا  اأبوظبي  من  تتخذ  والتي 

جهود  يف  رائدة  مكانة  وحتتل 

الت�سدي جلائحة »كوفيد-19«.

املرحلة  اأن  الهاجري  وك�سفت 

اعتمادها  مت  التجارب  من  الثالثة 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  من 

ال�سحية،  واخلدمات  املهن 

�سهًرا،   12 ملدة  و�ست�ستمر 

التجارب  مرحلة  تاأتي  اأنه  مبينة 

جناح  بعد  الثالثة  ال�سريرية 

املرحلتني  واأمان  فاعلية  وتبيان 

ال�سني،  يف  والثانية  الأوىل 

الثالثة مفتوحة  املرحلة  و�ستكون 

اأعمارهم  تبلغ  الذين  للمتطوعني 

فوق الـ18 عاًما، ول يعانون من 

اأي اأمرا�س حادة اأو مزمنة.

هذه  اأن  الهاجري  واأو�سحت 

التجارب تنق�سم اإىل ثالث مراحل؛ 

ب�سورة  الأوىل  املرحلة  ت�سمنت 

اأ�سا�سية التاأكد من فاعلية اللقاح، 

الثانية  املرحلة  يف  مت  حني  يف 

يف  وتبحث  املناعة  توليد  تقييم 

حمدود  لعدد  التطعيم  عملية 

الدرا�سة  وتو�سيع  الأفراد  من 

اللقاح  واإعطاء  ال�سريرية 

معينة  بخ�سائ�س  لأ�سخا�س 

البدنية«  وال�سحة  العمر  »مثل 

تطوير  مت  التي  الفئات  لت�سابه 

ا. اللقاح اجلديد لها خ�سي�سً

كو�سي،  اآ�سي�س  واأ�ساف 

جي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

»خطتنا  ال�سحية:  للرعاية   42

منذ البداية كانت تركز دائًما على 

ل�سمان  املراكز  من  العديد  فتح 

خالل  من  ممكن  تاأثري  اأو�سع 

للم�ساركة  لالأفراد  الفر�سة  اإتاحة 

كما  الإن�سانية(.  )لأجل  حملة  يف 

�سهدنا حما�ًسا كبرياً يف ال�ستجابة 

من  وغريها  ال�سحة  وزارة  من 

العامة  بال�سحة  املعنية  الهيئات 

هذه  يف  معنا  للعمل  البحرين  يف 

جمتمعاتهم  وت�سجيع  التجارب 

على التطوع وامل�ساركة«.

يف  التو�سع  اأن  واأ�ساف 

زيادة  على  �سي�ساعد  احلملة 

يف  مل�ساركني  الإجمالية  الأعداد 

مماثلة  اأعداد  لتحقيق  التجارب 

التي  الأخرى  الدولية  للتجارب 

يجري تنفيذها يف دول ذات تعداد 

�سكاين اأكرب بكثري.

يف  جنح  قد  اللقاح  اأن  ُيذكر 

والثانية  الأوىل  املرحلتني  اجتياز 

يت�سبب  اأن  دون  التجارب  من 

و�سلت  حيث  �سارة،  اآثار  اأي  يف 

الذين  ال�سني  املتطوعني يف  ن�سبة 

م�سادة  اأج�سام  توليد  من  متكنوا 

اإىل  اجلرعة  من  يومني  بعد 

ال�سريرية  التجربة  وتعد   .%100

متوازية  البحرين  بها  تقوم  التي 

بداأت  التي  الإمارات  �سقيقتها  مع 

نهاية  يف  ال�سريرية  جتاربها 

يوليو 2020.

�سلطان ُعمان�سمو رئي�س الوزراء

جتربة اللقاح �شت�شمل 6000 مواطن ومقيم خالل عام

رئي�س »الأعلى لل�شحة« يد�ّشن مركز التجارب ال�شريرية للقاح كورونا
ال�سيخ  طبيب  الفريق  قــام 

اآل خليفة رئي�س  بن عبداهلل  حممد 

رئي�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

مركز  اإىل  تفقدية  ميدانية  بزيارة 

للقاحات  ال�سريرية  التجارب 

املعار�س  مبركز  )كوفيد-19( 

على  للوقوف  وذلك  واملوؤمترات، 

اجلاهزية العامة للمركز ل�ستقبال 

املتطوعني لإجراء التجارب.

بن  حممد  ال�سيخ  وتف�سل 

املرحلة  بتد�سني  خليفة  اآل  عبداهلل 

على  ال�سريرية  للتجارب  الثالثة 

وذلــك  ــا،  كــورون فــريو�ــس  لقاح 

على  القائمني  مــع  بــالــتــعــاون 

التجربة يف دولة الإمارات العربية 

املبادرة  و�سركاء  ال�سقيقة  املتحدة 

من جمهورية ال�سني ال�سعبية.

الأعلى  املجل�س  رئي�س  واطلع 

القائمة  التجهيزات  على  لل�سحة 

للم�ساركة  املتطوعني  ل�ستقبال 

�ست�سمل 6000  التي  التجربة  يف 

الدرا�سة  يف  للم�ساركة  متطوع 

ا�ستقبال  قاعة  وتفّقد  �سنة،  ملدة 

العينات  اأخــذ  وقاعة  املتطوعني 

عدداً  التقى  كما  التطعيم،  وقاعة 

ال�سحيني  والعاملني  الأطباء  من 

وا�ستمع  الدرا�سة،  على  القائمني 

بالدرا�سة  القيام  اآلية  عن  ل�سرح 

ومتابعة نتائجها.

ــة  ــس ــدرا� ـــذه ال ــــرى ه وجت

ـــارات  الإم ــة  دول مــع  بالتعاون 

و�سركة  ال�سقيقة  املتحدة  العربية 

الفعالية  حول  وتتمحور   ،G42

اللقاح  من  املكت�سبة  واملناعة 

�سينوفارم  �سركة  قبل  من  املطور 

على  املوافقة  متت  كما  ال�سينية، 

الوطنية  الهيئة  قبل  من  الدرا�سة 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

اعتمادها  مت  كما  ال�سحة،  ووزارة 

بدائرة  الأخالقيات  جلنة  قبل  من 

الإمارات  بدولة  باأبوظبي  ال�سحة 

اأن  كما  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

الغذاء  اإدارة  من  معتمدة  الدرا�سة 

والدواء ال�سينية.

ال�سيخ  اأثنى  الزيارة  وخالل 

على  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

اجلهات  مــع  الوثيق  الــتــعــاون 

ال�سحية يف دولة المارات العربية 

»ت�ساينا  و�سركة  ال�سقيقة  املتحدة 

نا�سونال بايوتيك غروب« التابعة 

ــة  الأدوي �سركة  لـ»�سينوفارم« 

ال�سينية وجمموعة »جي 42«.

ــربات  اخل ــادل  ــب ت اأن  ـــد  واأك

كافة  يخ�س  فيما  والــتــجــارب 

املبذولة  واجلــهــود  الإجــــراءات 

كورونا  فريو�س  على  للق�ساء 

تعزيز  يف  كبري  دور  له  �سيكون 

جهود احتواء هذه اجلائحة، موؤكًدا 

اأن اململكة توا�سل جهودها الكبرية 

عرب  الفريو�س  انت�سار  من  للحد 

الإجــراءات  كافة  تعزيز  م�ساعفة 

الوقائية  والتدابري  الحــرتازيــة 

�سحة  حلفظ  الرامية  املتخذة 

و�سالمة اجلميع، كما ثّمن التعاون 

الوثيق مع دولة الإمارات العربية 

املتحدة ال�سقيقة.
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متابعة خف�س ميزانية الوزارات بن�سبة 30 % وتنفيذ برنامج التوازن املايل.. جمل�س الوزراء:

ان�سباط امل�سروفات الكلية وفق امليزانية املر�سودة وانخفا�س امل�سروفات املتكررة 

 2020 ي���ون���ي���و  ل���غ���اي���ة  امل��ح�����س��ل��ة  ال��ف��ع��ل��ي��ة  الإي������������رادات  اإج�����م�����ايل  دي����ن����ار  م���اي���ن   910  

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

العهد  اآل خليفة ويل  �سلمان بن حمد 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الجتماع  ــوزراء  ال جمل�س  لرئي�س 

ملجل�س  الأ�ــســبــوعــي  ــادي  ــي العــت

الوزراء.

ـــوزراء  ال جمل�س  ــاد  ــس اأ� ــد  وق

التي  ال�سامية  الكلمة  مب�سمون 

امللك  وجهها ح�سرة �ساحب اجلاللة 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

الأ�سحى  عيد  حلول  مبنا�سبة  املفدى 

توجيهات  اأن  املجل�س  موؤكًدا  املبارك، 

قد  للحكومة  املفدى  العاهل  جاللة 

جائحة  دعمت جهودها يف حما�سرة 

الو�سع  واإبــقــاء  امل�ستجد  كورونا 

ال�سحي بخري والتعامل مع تداعيات 

�سحًيا  اآثارها  من  للتخفيف  اجلائحة 

عزًما  احلكومة  وتزيد  واقت�سادًيا، 

يف  التنموية  جهودها  موا�سلة  على 

خمتلف الظروف والتحديات.

اأ�ساد  فقد  ال�سياق،  هذا  و�سمن 

امللكية  بالتوجيهات  الوزراء  جمل�س 

اإغاثية  م�ساعدات  بتقدمي  ال�سامية 

عاجلة للجمهورية اللبنانية ال�سقيقة 

مملكة  ملواقف  ا�ستمرار  من  متثله  ملا 

البحرين الأ�سيلة يف دعم الأ�سقاء يف 

ال�سدد،  هذا  ويف  والكوارث.  املحن 

فقد اأعرب جمل�س الوزراء عن وقوف 

مع  التام  وت�سامنها  البحرين  مملكة 

مواجهة  ال�سقيق يف  اللبناين  ال�سعب 

وقع  ــذي  ال ــروع  امل النفجار  ــار  اآث

وجتاوز  البحري  بــريوت  مرفاأ  يف 

تعازيه  خال�س  عن  معرًبا  تداعياته، 

ال�سحايا  اإىل ذوي  و�سادق موا�ساته 

ومتنياته بال�سفاء العاجل للم�سابني، 

�سائالً املوىل عز وجل اأن يحفظ لبنان 

و�سعبه ال�سقيق من كل مكروه.

اململكة  الــوزراء  جمل�س  هّناأ  ثم 

بقيادة  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 

بن  �سلمان  امللك  احلــرمــني  ــادم  خ

اململكة  عاهل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

عهده  وويل  ال�سعودية  العربية 

حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

جناح  على  �سعود  اآل  �سلمان  بن 

به  متيز  ومبا  1441هـ  حج  مو�سم 

واإجــراءات  مثايل  تنظيم  ح�سن  من 

يف  ناجحة  وقائية  وتدابري  �سحية 

وباء  ب�سبب  ا�ستثنائية  ظروف  ظل 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

ــوزراء  ال جمل�س  ــرب  اأع بعدها 

الإمارات  لدولة  التهنئة  خال�س  عن 

رئي�ًسا  ال�سقيقة  املتحدة  العربية 

ت�سغيل  بدء  على  و�سعًبا  وحكومة 

النووية  للطاقة  ــراكــة  ب حمطة 

باأنه  املجل�س  و�سفه  حيث  ال�سلمية، 

اإجناز اإماراتي تاريخي مذهل ي�ساف 

احل�سارية  منجزاتها  �سجل  اإىل 

اخلليجية  لــلــدول  فخر  ومبعث 

والإ�سالمية. والعربية 

بن  يا�سر  الدكتور  اأدىل  ــد  وق

ملجل�س  العام  الأمني  النا�سر  عي�سى 

الوزراء عقب اجتماع جمل�س الوزراء 

الذي عقد عن ُبعد عرب تقنية الت�سال 

التايل:  املرئي بالت�سريح 

نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة 

ب�ساأنها  واتخذ  اأعماله  جدول  على 

التالية:  القرارات 

الوزراء  جمل�س  ا�ستعر�س  اأولً: 

نتائج الإقفال ن�سف ال�سنوية الفعلية 

للوزارات واجلهات احلكومية لل�سنة 

النتائج  بينت  حيث   ،2020 املالية 

الكلية  امل�سروفات  يف  الن�سباط 

وانخفا�س  املر�سودة  امليزانية  وفق 

بالفرتة  مقارنة  املتكررة  امل�سروفات 

اإجمايل  اأن  نف�سها يف عام 2019، و 

لغاية  املح�سلة  الفعلية  ــرادات  الإي

ماليني   910 بلغ  قد   2020 يونيو 

ن�سبته  ت�سل  بانخفا�س  ديــنــار، 

الن�سف  تنفيذ  نتائج  عن   %29 اإىل 

ال�سابقة  املالية  لل�سنة  ال�سنوية 

هو  النخفا�س  هــذا  واأن   ،2019

اأدى  النفط مما  اأ�سعار  تراجع  ب�سبب 

النفطية  الإيرادات  يف  انخفا�س  اإىل 

مقارنة   %35 بن�سبة  املح�سلة 

املالية  لل�سنة  ذاتها  الفرتة  مبح�سلة 

2019، كما انخف�ست الإيرادات غري 

النفطية بن�سبة 13% مقارنة بالفرتة 

وذلك   ،2019 املالية  لل�سنة  نف�سها 

القت�سادي  الن�ساط  لتباطوؤ  نتيجة 

والإقليمية  العاملية  امل�ستويات  على 

جتميد  اإىل  بالإ�سافة  واملحلية 

احلكومية  الر�سوم  بع�س  حت�سيل 

كورونا  فريو�س  جائحة  فرتة  خالل 

�سبط  من  وبالرغم  )كوفيد-19(. 

ونتيجة  وخف�سها  امل�سروفات 

العجز  يقدر  الإيـــرادات  لنخفا�س 

ال�سنوي  ن�سف  لالإقفال  الفعلي 

مليون  بـ798   2020 املالية  لل�سنة 

مقارنة   %98 قدره  بارتفاع  دينار، 

بالعجز ن�سف ال�سنوي لل�سنة املالية 

.2019

ــوزراء  ال جمل�س  اطلع  ثانًيا: 

اخلتامي  احل�ساب  تقريري  على 

امليزانية  تنفيذ  واأداء  للدولة  املوحد 

امليزانية  اعتمادات  بني  واملناقالت 

العامة للدولة لل�سنة املالية 2019، 

الفعلية  املالية  البيانات  اأ�سارت  اإذ 

احلكومية  ــات  ــه واجل لــلــوزارات 

اإجمايل  اأن  اإىل   2019 املالية  لل�سنة 

بلغ  قد  املح�سلة  الفعلية  الإيــرادات 

ما  اأي  ديــنــار،  مليون   2،902.4

امليزانية  تقديرات  عن   %3.1 ن�سبته 

دينار،  مليون   2،815.7 البالغة 

حتقيقه  مت  ما  مدى  يعك�س  ما  وهو 

من مبادرات يف اإطار برنامج التوازن 

املايل يف احلفاظ على منو اقت�سادي 

ال�ساملة يف  التنمية  وتعزيز  م�ستدام 

اقت�ساد  �سهد  اإذ  املجالت،  خمتلف 

 %1.8 بن�سبة  اإيجابًيا  منًوا  اململكة 

مع  بالتوازي   2019 العام  خالل 

التوازن  برنامج  مــبــادرات  تنفيذ 

اأن  البيانات  واأو�سحت  كما  املايل، 

هو  الإيـــرادات  اإجمايل  يف  الزيادة 

اأ�سعار  ارتفاع  يف  التغري  ب�سبب 

ارتفاع  اإىل  ذلك  اأدى  حيث  النفط، 

املح�سلة  النفطية  ــرادات  الإي ن�سبة 

بامليزانية  مقارنة   %2.9 بـمقدار 

بن�سبة  وانخفا�س  لها،  املعتمدة 

الفعلية  بالنتائج  مقارنة   %8.6

فيما  ــا  اأم  ،2018 املالية  لل�سنة 

الفعلية  امل�سروفات  باإجمايل  يتعلق 

دينار،  مليون   3،586.1 بلغت  فقد 

مقارنة   %0.82 قدرها  وبن�سبة 

يف  ــواردة  ال امل�سروفات  بتقديرات 

 2019 ل�سنة   11 رقــم  القانون 

دينار.  مليون   3،556.8 والبالغة 

الفعلي  العجز  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

لل�سنة  للدولة  العامة  امليزانية  يف 

املالية 2019 قد بلغ 683.7 مليون 

دينار، بانخفا�س قدره 57.4 مليون 

دينار وبن�سبة 7.7% مقارنة بالعجز 

 741.1 مببلغ  امليزانية  يف  املقدر 

مليون دينار.

الوزراء  ا�ستعر�س جمل�س  ثالًثا: 

جمل�س  رئي�س  نائب  قدمه  تقريًرا 

الوزارية  اللجنة  رئي�س  الــوزراء 

والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون 

التي نفذتها  والتوازن املايل بالأعمال 

املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة 

والقت�سادية والتوازن املايل عرب 22 

اجتماًعا عقدته اللجنة خالل الن�سف 

وناق�ست  اجلــاري  العام  من  الأول 

العمل  اأهمها  من  مو�سوًعا   67 فيها 

على تنفيذ اأولوياتها للفرتة 2019-

مبادرات  على  ترتكز  التي   2022

التوازن  وبرنامج  احلكومة  برنامج 

مــبــادرات  تنفيذ  ومتابعة  املــايل، 

الأوىل  والقت�سادية  املالية  احلزمة 

دينار  مليار   4.5 مببلغ  والثانية 

املالية  التداعيات  مــع  للتعامل 

ــا،  ـــة كــورون والقــتــ�ــســاديــة لأزم

امل�سروفات  ميزانية  ومتابعة خف�س 

 ،%30 بن�سبة  للوزارات  الت�سغيلية 

التوازن  برنامج  تنفيذ  ومتابعة 

املعنية  ال�ستة  العمل  فرق  عرب  املايل 

امل�سروفات وغريها. بتقلي�س 

ــوزراء  ال جمل�س  وافــق  رابًعا: 

ملكافحة  نهائية  ر�سوم  فر�س  على 

الإغراق على واردات مملكة البحرين 

من�ساأ  ذات  الكرتون  ورق  منتج  من 

بقرار  عمالً  وذلك  وبولندا،  اإ�سبانيا 

لــدول  ال�سناعي  التعاون  جلنة 

اخلليج  بــدول  الــتــعــاون  جمل�س 

ر�سوم  بفر�س  املتعلق  العربية 

الإغراق �سد واردات  نهائية ملكافحة 

املنتج  من  التعاون  جمل�س  دول 

فيما  �سنوات،   5 ملدة  البيان  اآنــف 

اتخاذ  على  ا  اأي�سً املجل�س  وافــق 

قيد  �سكل  على  نهائية  وقائية  تدابري 

واردات  على  �سنوات   3 ملدة  كمي 

منتج  من  التعاون  جمل�س  دول 

امتثالً  وذلك  الكيماوية،  امللدنات 

ملكافحة  البيان  اآنفة  اللجنة  لقرار 

املجل�س  دول  واردات  �سد  الإغراق 

خالل  من  اأعاله،  املذكور  املنتج  من 

لهذا  املرفوعة  امل�سرتكة  املــذكــرة 

والقت�ساد  املالية  وزير  من  الغر�س 

والتجارة  ال�سناعة  ووزير  الوطني 

وال�سياحة. 

الــوزراء  جمل�س  بحث  خام�ًسا: 

مدققي  بــ�ــســاأن  ــون  ــان ق مــ�ــســروع 

اأحدث  ليواكب  اخلارجيني  احل�سابات 

الت�سريعات والأحكام التي طراأت على 

اخلارجيني  احل�سابات  تدقيق  مهنة 

على  املوؤهلني  البحرينيني  وت�سجيع 

عدد  وزيادة  املهنة  هذه  النخراط يف 

يف  املوؤهلة  احل�سابات  تدقيق  مكاتب 

مملكة البحرين ومبا يف�سي اإىل خف�س 

احل�سابات  تدقيق  خدمات  اأ�سعار 

يف  التاأخري  خمالفات  اإيقاع  وتفادي 

املن�ساآت  على  املالية  البيانات  ت�سليم 

اإىل  اإحالته  املجل�س  وقرر  املتاأخرة، 

املالية  لل�سوؤون  الــوزاريــة  اللجنة 

وذلك  املايل،  والتوازن  والقت�سادية 

ب�ساأنه  قدمه  الذي  العر�س  �سوء  يف 

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.

الوزراء  جمل�س  اأثنى  �ساد�ًسا: 

على التعاون البناء الذي ميز العمل 

النعقاد  دور  الربملاين يف  احلكومي 

الت�سريعي  الف�سل  مــن  الــثــاين 

اخلام�س ملجل�سي ال�سورى والنواب، 

على  املجل�س  اطالع  �سوء  يف  وذلك 

الت�سريعية  الإجنازات  ب�ساأن  تقرير 

هذا  يف  حتققت  التي  والرقابية 

نتائج  اأبــرز  ت�سمن  والــذي  الــدور 

التنفيذية  ال�سلطتني  بني  التعاون 

العمل  ــال  جم يف  والت�سريعية 

من  وذلــك  والرقابي،  الت�سريعي 

وزير  من  املرفوع  التقرير  خــالل 

�سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب.

الــوزراء  جمل�س  وافق  �سابًعا: 

الكهرباء  �سوؤون  وزير  اإ�سدار  على 

 EHYAA( واملاء الرتخي�س ل�سركة

لإنتاج   )Renewable Company
حمطة  مل�سروع  الكهرباء  وبيع 

ميجاوات،   100 ال�سم�سية  الطاقة 

وذلك يف �سوء املذكرة املرفوعة لهذا 

الكهرباء  �سوؤون  وزير  من  الغر�س 

واملاء.

ــوزراء  ال جمل�س  ــال  اأح ثامًنا: 

قانون  م�سروع  النواب  جمل�س  اإىل 

اقــرتاح  �سوء  يف  �سياغته  متــت 

ال�سورى  جمل�س  من  مقدم  بقانون 

اإعادة  قانون  اأحكام  بع�س  لتعديل 

بالقانون  ال�سادر  والإفال�س  تنظيم 

م�سفوًعا   2018 ل�سنة   )22( رقم 

مبذكرة براأي احلكومة حوله.

الــوزراء  جمل�س  وافق  تا�سًعا: 

ا�ستمالك  ب�ساأن  برغبة  اقرتاح  على 

اأحد املنازل القدمية يف مدينة عي�سى 

املدينة  لهذه  تاريخًيا  مركًزا  ليكون 

يف  ال�سكانية  املدن  اأقدم  من  كونها 

يف  اإ�سكاين  م�سروع  واأول  اخلليج 

اململكة. 

الوزراء  جمل�س  وافق  عا�سًرا: 

مكاتب  ب�ساأن  برغبة  اقــرتاح  على 

باعتباره  املحافظات  يف  التوثيق 

نظام  ا�ستحداث  خالل  من  متحقًقا 

الإلكرتوين. التوثيق 

اأحد ع�سر: وافق جمل�س الوزراء 

غرف  لتوفري  برغبة  اقــرتاح  على 

البحرين  اإىل  للقادمني  منا�سبة  عزل 

من الدول املوبوءة بفريو�س كورونا 

عليهم،  الالزمة  الفحو�سات  واإجراء 

وذلك لتحقق هدف الرغبة من خالل 

ما اتخذته احلكومة من اإجراءات يف 

هذا اخل�سو�س. 

الــوزاريــة،  التقارير  بند  ويف 

وزير  بتقرير  علًما  املجل�س  اأخــذ 

املنتدى  نتائج  عن  والتعليم  الرتبية 

ــري اأزمــة  ــاأث ــي حــول ت ــرتا�ــس الف

الذي  التعليم  على  )كوفيد-19( 

للرتبية  العربية  املنظمة  نظمته 

)الألك�سو(. والعلوم والثقافة 

د. يا�صر النا�صر

2485 بعثة ومنحة جلميع 
متفوقي املدار�س احلكومية واخلا�سة

اعتمد وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي خطة 

البعثات للعام الدرا�سي 2019/  2020، وذلك يف �سوء ما ُرفع 

توفري  اخلطة  �سملت  بالوزارة، حيث  املخت�سة  اجلهة  من  اإليه 

الطلبة  جميع  يح�سل  بحيث  درا�سية،  ومنحة  بعثة   2485

منحة  اأو  بعثة  على  فوق  فما   %90 على  احلا�سلني  املتفوقني 

درا�سية.

وامللحقيات  البعثات  اإدارة  دعت  املنا�سبة،  وبهذه 

الدرا�سي  للعام  العامة  الثانوية  خريجي  املتفوقني  الطلبة 

واحلا�سلني  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  من   2020  /2019

التقدم  يف  والراغبني  فاأكرث،   %90 بن�سبة  تراكمي  معدل  على 

الدخول  اإىل  العام،  لهذا  الوزارة  ومنح  بعثات  على  للتناف�س 

العنوان  على  والتعليم  الرتبية  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع  على 

الإلكرتونية  اأو زيارة موقع احلكومة   )www.moe.gov.bh(

اإجراءات  ل�ستكمال   )www.bahrain.bh( العنوان  على 

 10 املوافق  الثنني  يوم  من  اعتباًرا  وذلك  للبعثات،  الت�سجيل 

اأغ�سط�س  املوافق 13  اخلمي�س  يوم  اأغ�سط�س 2020م وحتى 

الأرقام  ت�سلهم  مل  الذين  الطلبة  الإدارة  دعت  كما  2020م. 

ال�سرية للت�سجيل الإلكرتوين على هواتفهم النقالة اإىل التوا�سل 

الإلكرتوين  اأو عرب الربيد  الفني 17278479  الدعم  عرب رقم 

.it.support@moe.bh
ال�سحية  الحرتازية  الإجراءات  عليه  ن�ست  مبا  والتزاًما 

الإدارة  مع  التوا�سل  فاإن  كورونا،  فايرو�س  انت�سار  ظل  يف 

على  الهاتف  عرب  الت�سال  على  يقت�سر  �سوف  لال�ستف�سار، 

الأرقام التالية: 17873280-17896789-17873302-

17873564 من ال�ساعة الثامنة �سباًحا وحتى الواحدة ظهًرا.

46 بعثة »خليجية« و110 يف جامعات »خا�سة«

9 بعثات لدرا�سة »الطب الب�سري«.. و625 يف »جامعة البحرين«

املطروحة  الدرا�سية  بالبعثات  يتعلق  وفيما 

دول  على  اقت�سرت  فقد  البحرين،  خارج  للدرا�سة 

املدار�س  خلريجي  بعثة   32 بينها  العربي،  اخلليج 

الكويت، 10 يف  دولة  بعثة يف  بينها 15  احلكومية، 

اململكة العربية ال�سعودية، بالإ�سافة اإىل 4 بعثات يف 

دولة المارات، و3 يف �سلطنة عمان، فيما مت تخ�سي�س 

اخلا�سة  املدار�س  البحرين خلريجي  خارج  بعثة   14

الإمارات  ال�سعودية، 3 يف الكويت، 2 يف  بينها 8 يف 

وواحدة يف عمان.

وبلغ عدد البعثات املخ�س�سة للدرا�سة يف خمتلف 

البحرين 625 بعثة، يف حني بلغ عدد  كليات جامعة 

بينها  بعثات،   105 البحرين  بوليتكنك  يف  البعثات 

32 خلريجي املدار�س اخلا�سة، فيما بلغ عدد البعثات 

يف اجلامعات اخلا�سة والكليات داخل مملكة البحرين 

110 بعثات.

خلريجي  البعثات  اأكرث  تركزت  فقد  وتف�سيلًيا، 

توحيد امل�سارات )العلوم والريا�سيات(، اإذ بلغ عددها 

480 بعثة، بينها 356 يف جامعة البحرين، 52 بعثة 

يف بوليتكنك البحرين، بالإ�سافة اإىل 18 بعثة يف كلية 

عبداهلل بن خالد لدرا�سة ال�سريعة والعلوم الإ�سالمية، 

الفنادق  اإدارة  بتخ�س�س  فاتيل  كلية  يف  بعثات  و5 

الدولية.

املعاهد  خلريجي  املخ�س�سة  البعثات  عدد  وبلغ 

خالد،  بن  عبداهلل  كلية  4 يف  بينها  بعثات،   8 الدينية 

الفني  امل�سار  خلريجي  بعثة   12 تخ�سي�س  مت  فيما 

واملهني املطور )التجاري(، و12 بعثة اأخرى خلريجي 

اللغات والعلوم الإن�سانية، بينها 3 يف كلية عبداهلل بن 

خالد.

وفيما يتعلق بتخ�س�س العلوم التجارية، فقد بلغ 

عدد البعثات املخ�س�سة خلريجي هذا امل�سار 92 بعثة، 

بينها 56 يف جامعة البحرين، و16 بعثة يف بوليتكنك 

البحرين، بالإ�سافة اإىل بعثة يف كل من جامعة اململكة، 

اخلليجية، العربية املفتوحة، اأما الدولية والأهلية، كما 

�سالفورد،  الربيطانية  باجلامعة  بعثة  تخ�سي�س  مت 

للدرا�سات  البحرين  مبعهد  وبعثة  فاتيل،  بكلية  و3 

امل�سرفية.

امل�سار  خلريجي  بعثة   15 الوزارة  وخ�س�ست 

مركز  وخريجي  )ال�سناعي(  املطور  واملهني  الفني 

نا�سر للتاأهيل والتدريب املهني، بينها 10 يف جامعة 

البحرين، 3 يف بوليتكنك البحرين، وبعثة واحدة يف 

كل من جامعة اأما الدولية واجلامعة الأهلية.

خلريجي  املخ�س�سة  البعثات  اأغلب  وتركزت 

عددها  بلغ  اإذ  البحرين،  جامعة  يف  اخلا�سة  املدار�س 

بوليتكنك  يف  بعثة   32 اإىل  بالإ�سافة  بعثة،   188

اخلليجية،  اجلامعة  من  كل  يف  وبعثتني  البحرين، 

الأهلية، اأما الدولية، اجلامعة الربيطانية – �سالفورد، 

من  كل  واحدة يف  وبعثة  التطبيقية،  العلوم  وجامعة 

اجلامعة  املفتوحة،  العربية  واجلامعة  اململكة  جامعة 

للدرا�سات  البحرين  معهد  البحرين،   – الأمريكية 

بعثات  عن  ف�ساًل  للبنات،  امللكية  واجلامعة  امل�سرفية 

الطب الب�سري الأربع والبعثات اخلارجية.

�سارة جنيب:

خم�ص�صة   5 بينها  الب�صري،  الطب  لدرا�صة  بعثات   9 والتعليم  الرتبية  وزارة  عنها  اأعلنت  التي  البعثات  خطة  ت�صمنت 

خلريجي املدار�ص احلكومية )توحيد امل�صارات – علوم وريا�صيات(، و4 خلريجي املدار�ص اخلا�صة، اإذ مت تخ�صي�ص 4 بعثات 

بجامعة اخلليج العربي، و4 بجامعة البحرين الطبية، بالإ�صافة اإىل بعثة واحدة يف جامعة ال�صلطان قابو�ص يف �صلطنة عمان.
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نتائج الإقفال ن�صف ال�صنوي اأظهرت ان�صباًطا يف امل�صروفات العامة.. وزير املالية:

قادرون على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن املايل

الوطني  واالقت�صاد  املالية  وزير  اأكد 

ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة اأن مملكة 

نحو  لل�صري  عزم  بكل  ما�صية  البحرين 

بف�صل  التنموية  واخلطط  الربامج  حتقيق 

التوازن  برنامج  ومنها  اجلميع،  تعاون 

املايل والذي �صينعك�س اأثرها ل�صالح الوطن 

واملواطن.

ن�صف  االإقفال  نتائج  اأن  اإىل  واأ�صار 

احلكومية  واجلهات  للوزارات  ال�صنوي 

 2020 يونيو   30 يف  املنتهية  للفرتة 

العامة  امل�صروفات  يف  ان�صباًطا  اأظهرت 

ا  وانخفا�صً املر�صودة  امليزانية  وفق 

بنف�س  مقارنًة  املتكررة  للم�صروفات 

يوؤكد  ما  وهو   ،2019 عام  يف  الفرتة 

وفًقا  امل�صروفات  �صبط  ملوا�صلة  ال�صعي 

�صمن  العامة  النفقات  تر�صيد  ملبادرات 

النتائج  بينت  املايل، حيث  التوازن  برنامج 

بن�صبة  املتكررة  امل�صروفات  يف  ا  انخفا�صً

 ،2019 عام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %5

الفعلية  امل�صروفات  اإجمايل  بلغ  حني  يف 

 1708 ال�صنوي  ن�صف  االقفال  نتائج  يف 

ماليني دينار، حمققة بذلك ارتفاًعا طفيًفا يف 

بنتائج  مقارنة   %2 قدرها  بن�صبة  ال�صرف 

تنفيذ امليزانية ن�صف ال�صنوي لل�صنة املالية 

2019 والبالغة 1678 مليون دينار.

اأم�س  عقد  الذي  االجتماع  ذلك خالل  جاء 

عن ُبعد يف اإطار ا�صتمرار التن�صيق والتعاون 

امل�صرتك بني ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية 

اآل خليفة وزير  ال�صيخ �صلمان بن خليفة  بني 

اللجنة  الوطني مع رئي�صي  املالية واالقت�صاد 

ال�صورى  مبجل�صي  واالقت�صادية  املالية 

ن�صف  االإقفال  نتائج  ال�صتعرا�س  والنواب 

ال�صنوي للوزارات واجلهات احلكومية للفرتة 

املنتهية يف 30 يونيو 2020.

اإجمايل  انخفا�س  باأن  الوزير  ونوه 

نتائج  عن   %29 بن�صبة  الفعلية  االإيرادات 

املالية  لل�صنة  ال�صنوية  الن�صف  تنفيذ 

اأ�صعار  يف  االنخفا�س  ب�صبب  جاء   ،2019

االإيرادات  يف  انخفا�س  اإىل  اأدى  مما  النفط 

مقارنًة   %35 بن�صبة  املح�صلة  النفطية 

املالية  لل�صنة  ذاتها  الفرتة  مبح�صلة 

النفطية  االإيرادات غري  وانخفا�س   ،2019

لل�صنة  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %13 بن�صبة 

املالية 2019 وذلك نتيجة لتباطوؤ الن�صاط 

العاملية  امل�صتويات  على  االقت�صادي 

جتميد  اإىل  باالإ�صافة  واملحلية  واالإقليمية 

خالل  احلكومية  الر�صوم  بع�س  حت�صيل 

فرتة جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

وقال وزير املالية واالقت�صاد الوطني باأن 

واأهداف  تطلعات  حتقيق  على  قادرة  اململكة 

برنامج  مبادرات  وتنفيذ  االقت�صادي  النمو 

والربامج  اخلطط  من  وغريها  املايل  التوازن 

العامة  واملالية  الوطني  االقت�صاد  تعزز  التي 

البحرين  فريق  اأع�صاء  كافة  بتكاتف  للدولة 

والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني  اأع�صاء  من 

واالأهلي  اخلا�س  القطاعني  وموؤ�ص�صات 

واملواطنني واملقيمني.

»الأيام« تن�صر 8 اإعالنات يف اليوم الأول لتفعيل القرار

بدء ن�صر �صواغر التوظيف للموؤ�ص�صات التي تطلب ا�صتقدام عمالة من اخلارج

�صارة جنيب:

 8 عن  العمل  �صوق  تنظيم  هيئة  اأعلنت 

�صواغر وظيفية عرب �صحيفة »االأيام«، وذلك يف 

�صياق تطبيق االآلية اجلديدة التي مت اعتمادها 

من  العمالة  ا�صتقدام  باب  فتح  اإعادة  ب�صاأن 

الت�صاريح  اإ�صدار  وقف  مت  اأن  بعد  اخلارج 

ب�صبب  املا�صي  مار�س  �صهر  منذ  بذلك  اخلا�صة 

تداعيات جائحة فريو�س كورونا.

وت�صمنت االإعالنات التي مت ن�صرها يف عدد 

االآلية  تفعيل  مع  بالتزامن  »االثنني«  اأم�س  يوم 

لوظيفة  �صاغر  اجلاري؛  اأغ�صط�س   9 بتاريخ 

مدير تنفيذي يف البنك العربي، �صاغر مليكانيكي 

يف �صركة لغ�صيل املالب�س، م�صت�صار يف �صركة 

رمياك لل�صيارات، م�صرف ب�صركة ق�صر ال�صباب، 

معلم باملدر�صة الربيطانية، باالإ�صافة اإىل �صواغر 

ملدير مطعم، ونادل للطعام.

يذكر اأنه �صدر قرار عن اللجنة التن�صيقية 

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وقد اأعلنت 

اجلديدة  االآلية  عن  العمل  �صوق  تنظيم  هيئة 

التي تتمثل يف ن�صر اإعالن �صواغر التوظيف يف 

اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  قبل  من  املحلية  ال�صحف 

التي تتقدم بطلب ا�صتقدام عمالة من اخلارج.

�صيتيح  االإجراء  ذلك  فاإن  الهيئة،  وبح�صب 

الفر�صة للمواطنني الراغبني يف احل�صول على 

التقدم  عدم  حال  ويف  لها،  التقدم  الوظائف 

للوظيفة خالل فرتة اأ�صبوعني من ن�صر االإعالن 

�صيتم مبا�صرة طلب اال�صتقدام للوظيفة املطلوبة، 

الذين  البحرين  مبملكة  للوافدين  ميكن  كما 

للح�صول  التقدم  ا  اأي�صً ال�صروط  تنطبق عليهم 

على ال�صواغر.

االآلية  هذه  اأن  اإىل  الهيئة  بينت  اأن  و�صبق 

من �صاأنها فتح الباب اأمام املواطنني للتقدم اإىل 

خمتلف الوظائف يف القطاع اخلا�س وتوظيف 

موؤهالتهم وخرباتهم يف جميع املجاالت، كما اأنها 

ت�صّهل على موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س الو�صول 

دون  اململكة  داخل  املوجودة  الوافدة  للعمالة 

وافدة من اخلارج،  ا�صتقدام عمالة  اإىل  احلاجة 

وبالتايل ا�صتيعاب اأي فائ�س يف العمالة.

جدير بالذكر اأن مملكة البحرين ويف اإطار 

االإجراءات املتخذة لتعامل مع تداعيات جائحة 

ت�صحيح  باب  فتحت   )19 )كوفيد  كورونا 

وتلبية  ال�صتيعاب  املخالفة  العمالة  اأو�صاع 

املتوافرة  العمالة  من  العمل  �صوق  احتياجات 

داخل اململكة ال�صيما مع اإغالق طرق املالحة يف 

العديد من دول العامل وبالتايل عدم القدرة على 

ا�صتقدام عمال من  اأو  املخالفني  العمالة  ترحيل 

اخلارج يف حينها.

اتخاذ  على  حري�صة  اأنها  الهيئة  واأكدت 

تعزيز  يف  ت�صهم  التي  االإجراءات  كل  وتطبيق 

موؤ�ص�صات  احتياجات  وتلبية  العمل  �صوق 

القطاع اخلا�س، دون االإ�صرار بفر�س املواطنني 

لتقلي�س  ال�صعي  جانب  اإىل  العمل،  �صوق  يف 

وجود اأي فائ�س يف العمالة داخل اململكة، مبا 

ي�صهم يف احلد من العمالة غري النظامية.

املوؤ�ص�صة امللكية توا�صل ات�صالتها وجهودها لدعم الأ�صقاء يف لبنان 

اإر�صال عدد من اجلرحى اللبنانيني لتلقي العالج يف البحرين
حمد  امللك  جاللة  توجيهات  على  بناًء 

الرئي�س  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

الفخري للموؤ�ص�صة امللكية لالأعمال االإن�صانية، 

وبقيادة �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�صانية و�صئون 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  توا�صل  ال�صباب، 

االإن�صانية ات�صاالتها وجهودها لدعم االأ�صقاء 

وزارتي  مع  بالتن�صيق  وذلك  لبنان،  يف 

ال�صحة واخلارجية يف مملكة البحرين. 

م�صطفى  الدكتور  بني  ال�صدد  هذا  ويف   

ال�صيد االأمني العام للموؤ�ص�صة امللكية لالأعمال 

االإن�صانية، باأن القائم باأعمال �صفارة البحرين 

يف �صوريا علي املحمود قد اجتمع مع الدكتور 

اللبنانية  العامة  ال�صحة  وزير  ح�صن  حمد 

لدعم  البحرين  مملكة  مبادرات  ملتابعة 

االإن�صانية  الكارثة  جراء  لبنان  يف  االأ�صقاء 

الكبرية التي حدثت يف بريوت، ومت مناق�صة 

يف  للم�صاهمة  بحريني  طبي  فريق  اإر�صال 

االنفجار،  جراء  اللبنانيني  اجلرحى  عالج 

وتقدم وزير ال�صحة العامة اللبناين بخال�س 

ما  على  البحرين  مملكة  اإىل  والتقدير  ال�صكر 

ال�صعب  مل�صاعدة  كبرية  جهود  من  به  تقوم 

وم�صرياً  الطبية  املبادرة  هذه  مثمناً  اللبناين، 

حل�صور  الراهن  الوقت  يف  احلاجة  عدم  اإىل 

طاقم  ميتلكون  واأنهم  البحرينيني  االأطباء 

طبي قادر على تلبية االحتياجات. 

اإر�صال عدد من اجلرحى  مناق�صة  كما مت 

البحرين،  العالج يف مملكة  لتلقي  اللبنانيني 

اللبناين  العامة  ال�صحة  وزير  رحب  وقد 

قائمة  �صيبعث  باأنه  واأفاد  املبادرة،  بهده 

من  ليتمكنوا  وبياناتهم  اجلرحى  باأ�صماء 

علي  يقوم  اأن  واقرتح  الالزم،  العالج  تلقي 

توزيع  على  واالإ�صراف  بامل�صاركة  املحمود 

اإىل  البحرين  اأهدتها  التي  التنف�س  اأجهزة 

لالطمئنان  الطبية  ال�صحية  للمراكز  لبنان 

على �صالمة التو�صيل، فهم يف باأم�س احلاجة 

ملثل هذه االأجهزة املتطورة.

د. م�سطفى ال�سيد

رئي�س ماأمت بن �صلوم يوؤكد اأهمية

التقّيد بالتباعد الجتماعي خالل عا�صوراء

حممد بحر:

ماأمت  رئي�س  �صلوم  بن  جهاد  اأعرب 

العامة  للتوجهات  تاأييده  عن  �صلوم  بن 

ال�صوابط  وفق  عا�صوراء  �صعائر  باإقامة 

احلد  ت�صمن  التي  االحرتازية،  واالإجراءات 

عن  معرًبا  كورونا،  فريو�س  انت�صار  من 

التقنيات  من  اال�صتفادة  ب�صرورة  قناعته 

االلكرتوين  البث  مقدمتها  ويف  احلديثة، 

للخطب الدينية والفعاليات العا�صورائية.

و�صّدد بن �صلوم على اأن منع التجمعات 

من  االجتماعي،  التباعد  بقواعد  والتقيد 

املبادئ املوؤثرة والتي اأثبتت فعاليتها �صمن 

اجلهود الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا، 

متثل  العامة  وال�صالمة  ال�صحة  اأن  م�صيًفا 

اأولوية رئي�صية، لدى يجب التقيد بال�صوابط 

به  يزخر  مبا  الطبي،  الفريق  يقرها  التي 

وهم يف  متقدمة،  طبية  من خربات وطنية 

ال�صفوف االأمامية ملواجهة اجلائحة.

كل  مع  يقف  �صلوم  بن  ماأمت  اأن  وذكر 

واحرتازات  �صوابط  وكل  وطني  جهد 

احلماية، وال يجب ت�صييع اجلهود اجلبارة 

التي تتوا�صل منذ عدة اأ�صهر ملكافحة انت�صار 

العدوى، مو�صًحا اأن اإحياء عا�صوراء يعتمد 

و�صع  وباالإمكان  وال�صالم،  الت�صامح  على 

الوقت  يف  وت�صمن  التجمعات  متنع  اآليات 

من  حتمله  مبا  ال�صعائر،  كل  ممار�صة  ذاته 

االإ�صالمية  القيم  تعزز  دينية  روحانيات 

النبيلة.

»ما  اإن  �صلوم  بن  ماأمت  رئي�س  وقال 

نلم�صه من توجهات عامة لدى عدد كبري من 

الفريق  بتعليمات  االلتزام  ب�صرورة  املاآمت 

من  ن�صت�صعره  وما  املتخ�ص�س  الطبي 

نوؤكد  يجعلنا  التجمعات،  خطورة  ناحية 

على التزامنا باأن يكون عا�صوراء هذا العام 

ومن  الوقائية،  التدابري  تطبيق  اإطار  يف 

التباعد  وحتقيق  التجمعات  منع  اأبرزها 

االجتماعي«.

جهاد بن �سلوم

البحرين ت�صارك يف الجتماع اخلا�س باحلالة الإن�صانية يف لبنان
فار�س  جمال  ال�صفري  �صارك 

ململكة  الدائم  املندوب  الرويعي، 

يف  املتحدة  االأمم  لدى  البحرين 

اخلا�س  االجتماع  نيويورك، يف 

لبنان  يف  االإن�صانية  باحلالة 

املتحدة  االأمم  مكتب  عقده  الذي 

االإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق 

املرئي  االت�صال  عرب  اليوم 

االنفجار  اأعقاب  يف  االإلكرتوين 

مرفاأ  يف  وقع  الذي  املروع 

بريوت، وذلك بح�صور اأنطونيو 

لالأمم  العام  االأمني  غوتريي�س 

باندي  حممد  وتيجاين  املتحدة 

لالأمم  العامة  اجلمعية  رئي�س 

املتحدة.

خالل  الدائم  املندوب  واأكد 

مملكة  ت�صامن  على  االجتماع 

البحرين مع �صعب لبنان ال�صقيق 

وا�صتعر�س  املحنة،  هذه  يف 

�صاحب  ح�صرة  توجيهات 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

االإن�صانية  امل�صاعدات  بتقدمي 

لتخفيف  العاجلة  االإغاثية 

ال�صقيق  لبنان  �صعب  م�صاب 

حيث  االأليم،  احلادث  هذا  جراء 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  قامت 

من  مبا�صرة  مبتابعة  االإن�صانية 

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

ال�صباب  و�صوؤون  االإن�صانية 

املوؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

االإن�صانية،  لالأعمال  امللكية 

املعنية،  اجلهات  مع  وبالتن�صيق 

االأوىل  االإغاثة  �صحنة  باإي�صال 

الطبية  املواد  على  حتتوي  التي 

اإىل  اإ�صافة  لبنان،  اإىل  الالزمة 

فريق  البحرين  مملكة  اإر�صال 

لدرا�صة  لبنان  اإىل  خمت�س 

اأم�س  يف  هي  التي  االحتياجات 

احلاجة اإليها خالل هذه املرحلة.

الدائم  املندوب  وجّدد 

مملكة  وموا�صاة  تعازي  خال�س 

ال�صحايا  ذوي  اإىل  البحرين 

العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها 

مملكة  بدعم  منوًها  للجرحى، 

مع  وت�صامنها  الكامل  البحرين 

مثل  يف  ال�صقيق  لبنان  �صعب 

وال�صعبة،  املوؤملة  الظروف  هذه 

ال�صقيق  لبنان  ل�صعب  متمنًيا 

ينعم  واأن  املحنة  هذه  جتاوز 

بال�صالم واالأمن واالزدهار.

رئي�س ماأمت اآل ح�صني بالعكر: المتثال 

لتعليمات الفريق الطبي �صينجح مو�صم عا�صوراء

حمرر ال�صوؤون املحلية:

بالعكر  ح�صني  اآل  ماأمت  رئي�س  اأكد 

بقواعد  االلتزام  اأن  عبداهلل  جميد  ال�صرقي 

للت�صدي  حتمي  اأمر  االجتماعي،  التباعد 

مو�صم  خالل  كورونا  فريو�س  جلائحة 

عا�صوراء املقبل.

وقال يف ت�صريح لـ»االأيام« ان البحرين 

تكاتف  تتطلب  ا�صتثنائية  بظروف  متر 

من  كورونا،  فريو�س  على  للق�صاء  اجلميع 

ومنع  االحرتازية  االإجراءات  تطبيق  خالل 

اأ�صباب  اأبرز  من  تعد  والتي  التجمعات، 

تف�صي الفريو�س.

يبذل  الطبي  الفريق  اأن  اإىل  واأ�صار 

حالة  اأول  اكت�صاف  منذ  جهده  ق�صارى 

اإ�صابة بفريو�س كورونا، مما يتطلب تعاون 

اجلميع يف هذه املرحلة احل�صا�صة، واالمتثال 

منع  ب�صاأن  املعنية  اجلهات  لقرارات  التام 

التجمعات يف عا�صوراء حفاظا على ال�صحة 

املبذولة  اجلهود  مقدرا  العامة،  وال�صالمة 

لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الفريق  قبل  من 

كورونا »كوفيد- 19«. واأ�صاف رئي�س ماأمت 

اال�صتعانة  اأن  ال�صرقي:  العكر  اآل ح�صني يف 

تقنية  وباالأخ�س  حاليا  احلديثة  بالتقنيات 

مو�صم  اإجناح  على  �صت�صاعد  املبا�صر  البث 

�صهر  جتربة  تكرار  خالل  من  عا�صوراء، 

رم�صان املن�صرم، م�صريا اىل اأن املاآمت �صجلت 

جناحا ملحوظا يف اإحياء منا�صباته عن بعد، 

وهذا ما ندعو لتطبيقه جمددا االآن.

وذكر جميد عبداهلل باأن اأعداد االإ�صابات 

اإىل  م�صتمر،  تزايد  يف  كورونا  بفريو�س 

االآونة  يف  الوفيات  ن�صبة  ارتفاع  جانب 

االأخرية، فنحن نتلقى يوميا اأنباء عن وفاة 

مواطنني ومقيمني اأ�صيبوا بالفريو�س.

احل�صينية  املاآمت  اأ�صحاب  اأن  واأكد 

خالل  من  املجتمع  وعي  على  يراهنون 

من  ال�صادرة  الطبية  للتعليمات  امتثالهم 

باأرواح  املجازفة  وعدم  املخت�صة،  اجلهات 

النا�س خ�صو�صا اأ�صحاب االأمرا�س املزمنة، 

لتقدمي  ح�صني  اآل  ماأمت  ا�صتعداد  مبديا 

االإلكرتونية الإجناح مو�صم  اأف�صل اخلدمات 

عا�صوراء.

البحرين ت�صت�صيف

موؤمتر التو�صتما�صرتز الإقليمي ال�صنوي

حتت �صعار »مًعا نحو امل�صتقبل«، مملكة البحرين ت�صت�صيف اأكرب حدث للتو�صتما�صرتز 

بتاريخ 28 – 29 مايو 2021، ومت اختيار التو�صتما�صرت يا�صر الق�صار رئي�ًصا للموؤمتر 

نائًبا  ال�صوملي  املتمّيز ن�صال  ديتاك 2021، والتو�صتما�صرت  للتو�صتما�صرتز -  ال�صنوي 

نائًبا  روي  وروزلني  املتميز جهنكيز خان  والتو�صتما�صرت  العربية،  للم�صابقات  للرئي�س 

اأندية  من  ع�صًوا   21 ي�صم  حمرتف  تنظيمي  وبكادر  االإجنليزية،  للم�صابقات  للرئي�س 

التو�صتما�صرتز التابعة للقطاع 20.
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الأمن العام: الفريق الطبي هو اجلهة املخولة

باإ�سدار التعليمات ب�ساأن تنظيم الأن�سطة واملنا�سبات

اأكد نائب رئي�س الأمن العام اأن الفريق الطبي هو اجلهة املنوط بها ا�صدار التعليمات 

الطبية املتعلقة بالجراءات الحرتازية للحد من انت�صار فريو�س كورونا، وهذا هو النهج 

املعمول به، منذ بداية اأزمة كورونا، يف تنظيم خمتلف الأن�صطة واملنا�صبات، بهدف حفظ 

ال�صحة العامة للجميع.

البحريني،  ال�صعب  به  يتمتع  الذي  العام  بالوعي  العام  الأمن  رئي�س  نائب  واأ�صاد 

والتزامه بكل ما من �صاأنه حماية ال�صالمة العامة.

القب�ض على 3 اآ�سيويني �سرقوا 10 اآلف

دينار وم�سوغات ذهبية من اأحد املنازل

من  متكنت  املديرية  �صرطة  باأن  العا�صمة  حمافظة  �صرطة  مديرية  عام  مدير  �صرح 

دينار  اآلف  ع�صرة  بحوايل  يقدَّر  مايل  مبلغ  ب�صرقة  قيامهم  اإثر  اآ�صيويني   3 على  القب�س 

وم�صوغات ذهبية من اأحد املنازل مبنطقة توبلي.

واأو�صح، اأنه فور تلقي البالغ مت مبا�صرة اأعمال البحث والتحري والتي اأ�صفرت عن 

اإىل  الق�صية  واإحالة  امل�صبوطات  حتريز  مت  اإذ  عليهم،  والقب�س  املذكورين  هوية  حتديد 

النيابة العامة.

�سفرينا يف الرباط ي�ستعر�ض

�سبل تعزيز التعاون مع »الإي�سي�سكو«

لدى  البحرين  مملكة  �صفري  ا�صتقبل 

امل�صلم،  �صلمان  بن  خالد  املغربية  اململكة 

 10 املوافق  الثنني  اأم�س  ال�صفارة  مبقر 

�صامل بن حممد  الدكتور  اأغ�صط�س 2020، 

الإ�صالمي  العامل  ملنظمة  العام  املدير  املالك 

)الإي�صي�صكو(،  والثقافة  والعلوم  للرتبية 

الرحمن  فتح  خالد  ال�صفري  بح�صور 

امل�صت�صار باملنظمة.

يف  البحرين  مملكة  �صفري  اطلع  وقد 

العامل  منظمة  واأهداف  روؤية  على  الرباط 

والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�صالمي 

يف  املهم  بدورها  م�صيًدا  )الإي�صي�صكو(، 

خدمة املجتمعات الإ�صالمية.

ا�صتعرا�س  اللقاء  خالل  جرى  كما 

البحرين  مملكة  بني  التعاون  تعزيز  �صبل 

الإ�صالمي للرتبية والعلوم  العامل  ومنظمة 

والثقافة )الإي�صي�صكو( يف املجالت الثقافية 

والعلمية خدمة للم�صالح امل�صرتكة.

اإن�ساء مباين املختربات والور�سة ومبنى الإدارة.. احلواج:

تنفيذ م�سروع مكمل مل�سروع تو�سعة حمطة توبلي قريًبا

بوزارة  ال�صحي  لل�صرف  امل�صاعد  الوكيل  قام 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال 

مل�صروع  ميدانية  بزيارة  احلواج  ح�صن  اإبراهيم 

مياه  ملعاجلة  توبلي  ملحطة  الرابعة  التو�صعة 

اأعمال  �صري  خاللها  من  تفقد  ال�صحي،  ال�صرف 

ال�صحي  لل�صرف  امل�صاعد  الوكيل  وذكر  التنفيذ. 

الوزارة  م�صاريع  اأحد  يعد  الذي  امل�صروع  اأن 

اإىل  يهدف  التنفيذ  قيد  املهمة  ال�صرتاتيجية 

ا�صتيعاب تدفقات مياه ال�صرف ال�صحي املتزايدة 

العمراين  للتطور  نتيجة  املحطة  اإىل  الواردة 

والزيادة ال�صكانية، وذلك من خالل زيادة طاقتها 

ال�صتيعابية من 200 األف مرت مكعب لت�صل اإىل 

400 األف مرت مكعب يومًيا.

اأداء مركز  وتابع قائالً: »كما يهدف اإىل رفع 

�صي�صهم  وبالتايل  املعاجلة،  املياه  لإنتاج  توبلي 

الفطرية يف  البيئي واحلياة  يف حت�صني الو�صع 

ف�صالً  اخل�صو�س،  على  توبلي  وخليج  املنطقة 

امل�صتخدمة  املعاجلة  املياه  اإنتاج  زيادة  عن 

الأمر  الزراعي،  والتجميل  الري  اأعمال  يف 

التنمية  موؤ�صرات  على  اإيجاًبا  �صينعك�س  الذي 

التدفقات  حجم  ي�صل  اإذ  اململكة،  يف  امل�صتدامة 

الوقت احلايل تبلغ 330  التي ت�صل للمركز يف 

املهند�س  واأ�صار  اليوم«.  يف  مكعب  مرت  األف 

بناء  يت�صمن  امل�صروع  اأن  اإىل  احلواج  اإبراهيم 

احلالية،  املحطة  بجوار  جديدة  معاجلة  حمطة 

اإىل جانب اإن�صاء غرفة جتميع لكل تدفقات مياه 

الأر�س،  ال�صحي بعمق 23 مرًتا حتت  ال�صرف 

مرًتا   28 بعمق  رئي�صية  �صخ  حمطة  واإن�صاء 

ال�صرف  مياه  تدفقات  ل�صتقبال  الأر�س  حتت 

وحدات  واإن�صاء  التجميع،  غرفة  من  ال�صحي 

الثنائية،  املعاجلات  ووحدات  الأولية  املعاجلة 

الثالثية  املعاجلة  وحدات  اإن�صاء  اإىل  بالإ�صافة 

الرمل ووحدة التطهري  وت�صمل وحدة مر�صحات 

بغاز الأوزون ووحدة التطهري مبادة الكلورين، 

حرق  وحدة  واإن�صاء  التوازن،  حو�س  واإن�صاء 

احلماأة.

موؤكدة وجود خطة ل�سطيادها وال�ستفادة منها.. »البلديات«: 

اإنهاء ظاهرة الكالب ال�سالة منوط بالتوقف عن اإطعامها
البديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  قالت 

�صركة  مع  تعاقدت  اإنها  العمراين  والتخطيط 

يف  وتعقيمها  الكالب  ل�صطياد   Urbaser
وفق  وذلك  مرخ�صة،  خا�صة  بيطرية  عيادة 

خطة عمل ت�صهم يف احلد من هذه الظاهرة.

جاء ذلك رداً على ما ن�صرته »الأيام« على 

عبدالعزيز  املحرق  بلدي  جمل�س  ع�صو  ل�صان 

الكالب  قطعان  انت�صار  ب�صاأن  موؤخراً  الكعبي 

ال�صالة يف منطقة �صرق احلد

من  احلد  منطقة  زيارة  متت  باأنه  واأفادت 

ومت  مرات  عدة  املتخ�ص�صة  ال�صركة  فرق  قبل 

عمل الالزم بن�صب امل�صائد للكالب ال�صالة بناًء 

على بالغات �صابقة بهذا اخل�صو�س، حيث مت 

ا�صطياد عدد من الكالب كما تبني ال�صور.

كما قامت ال�صركة املخت�صة بالتوا�صل مع 

اأجل  من  الكعبي  عبدالعزيز  البلدي  الع�صو 

يكرث  التي  الأماكن  يف  ال�صيد  اأقفا�س  ن�صب 

فيها تواجد هذه الكالب.

واأو�صخت اأن هناك خطة متكاملة من قبل 

وكالة الرثوة احليوانية للتعامل مع مو�صوع 

مقلقة  ظاهرة  من  وحتويلها  ال�صالة  الكالب 

جناح  اإن  حيث  مفيدة،  ظاهرة  اىل  للمجتمع 

بتعاون  منوط  ال�صالة  الكالب  �صيد  عمليات 

الكالب،  لهذه  الطعام  تقدمي  عدم  يف  املجتمع 

كونها تتجمع يف اأماكن توافر الطعام واملاء.

بالتعاون مع  بالقاطنني واملقيمني  واأهابت 

الوزارة يف التغلب على هذه الظاهرة من خالل 

التوقف عن توفري الأطعمة التي جتدب الكالب 

لهذه املنطقة.

و�صّددت على اأن اأن وكالة الرثوة احليوانية 

من  امل�صائد  بن�صب  حملتها  توا�صل  �صوف 

من  للتخل�س  ذاتها  املنطقة  يف  ال�صركة  قبل 

�صرق  تواجدها مبنطقة  اأماكن  الكالب يف  هذه 

املكلفة  ال�صركة  اأن فرق عمل  اإىل  احلد، موؤكدة 

ال�صتعداد  اأمت  على  ال�صالة  الكالب  با�صطياد 

لتاأدية املهام املوكلة لهم ل�صتة اأيام يف الأ�صبوع 

التقدم  راجية  اخلمي�س،  اىل  ال�صبت  يوم  من 

بالبالغات اخلا�صة بالكالب ال�صالة على اخلط 

الت�صال  خط  اأو   17155363 رقم  �صاخن 

الوطني 80008001.
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 مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: 
798 مليون دينار عجز اإلقفال النصف السنوي لـ 2020

     910 ماليين دينار  اإليرادات المحصلة حتى يونيو بانخفاض ٪29

اس��تعرض مجلس ال��وزراء نتائج اإلقفال 
النصف السنوية الفعلية للوزارات والجهات 
الحكومي��ة للس��نة المالي��ة 2020، حيث 
بينت النتائج االنضب��اط في المصروفات 
المرص��ودة،  الميزاني��ة  وف��ق  الكلي��ة 
وانخفاض المصروف��ات المتكررة مقارنة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠١٩.
وأوضح��ت النتائ��ج أن إجمال��ي اإليرادات 
الفعلي��ة المحصل��ة حت��ى يوني��و 2020 
قد بل��غ 910 ماليي��ن دين��ار، بانخفاض 
تصل نس��بته إلى 29% ع��ن نتائج تنفيذ 
النصف السنوية للس��نة المالية السابقة 
تراج��ع  بس��بب  االنخف��اض  وأن   ،2019
أس��عار النفط، ما أدى إل��ى انخفاض في 
اإليرادات النفطية المحصلة بنس��بة %35 
مقارن��ة بمحصل��ة الفترة ذاتها للس��نة 
المالي��ة 2019. كم��ا انخفضت اإليرادات 
غير النفطية بنسبة 13% مقارنة بالفترة 
نفسها للسنة المالية 2019 نتيجة تباطؤ 
النش��اط االقتص��ادي عل��ى المس��تويات 
باإلضافة  والمحلية،  واإلقليمية  العالمية 
إل��ى تجمي��د تحصي��ل بع��ض الرس��وم 
الحكومية خ��الل جائحة في��روس كورونا 
)كوفيد-19(. وقدر العجز الفعلي لإلقفال 
النص��ف الس��نوي للس��نة المالي��ة 2020 
ب���798 مليون دينار، بارتف��اع قدره %98 
مقارن��ة بالعجز النصف الس��نوي للس��نة 

المالية 2019.
ج��اء ذل��ك خ��الل جلس��ة مجلس ال��وزراء 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس 
االعتي��ادي  االجتم��اع  ال��وزراء  مجل��س 

األسبوعي لمجلس الوزراء. 
وأش��اد مجلس الوزراء بمضم��ون الكلمة 
الس��امية الت��ي وجهه��ا حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى بمناس��بة حلول عيد 
األضح��ى المب��ارك، مؤك��دًا أن توجيهات 
جاللة العاهل المفدى للحكومة قد دعمت 
جهوده��ا ف��ي محاص��رة جائح��ة كورونا 
المس��تجد، وإبق��اء الوض��ع الصحي بخير، 
والتعامل م��ع تداعيات الجائحة للتخفيف 
م��ن آثاره��ا صحي��ًا واقتصادي��ًا، وتزي��د 
الحكوم��ة عزمًا عل��ى مواصل��ة جهودها 
التنموية في مختلف الظروف والتحديات، 
وضمن هذا الس��ياق أش��اد مجلس الوزراء 
بالتوجيه��ات الملكية الس��امية بتقديم 
مس��اعدات إغاثي��ة عاجل��ة للجمهوري��ة 
اللبنانية، لما تمثله من استمرار لمواقف 
البحري��ن األصيل��ة في دعم األش��قاء في 
المح��ن والك��وارث، وف��ي ه��ذا الص��دد 
أع��رب مجلس الوزراء ع��ن وقوف البحرين 
وتضامنها التام مع الش��عب اللبناني في 
مواجهة آث��ار االنفجار الم��روع الذي وقع 
في مرفأ بيروت البحري وتجاوز تداعياته، 
تعازي��ه وص��ادق  خال��ص  ع��ن  معرب��ًا 
مواساته لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء 
العاجل للمصابين، سائاًل المولى عز وجل 

أن يحفظ لبنان وشعبه من كل مكروه. 
وهنأ مجل��س ال��وزراء المملك��ة العربية 
الس��عودية بقيادة خادم الحرمين الملك 

س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود عاهل 
المملكة العربية الس��عودية وولي عهده 
صاحب الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن 
س��لمان آل س��عود على نجاح موس��م حج 
1441ه�، وبما تميز به من حسن تنظيم 
مثالي وإج��راءات صحي��ة وتدابير وقائية 
ناجحة في ظل ظروف اس��تثنائية بس��بب 

وباء فيروس كورونا »كوفيد – 19«. 
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة 
لدول��ة اإلمارات العربية المتحدة رئيس��ًا 
وحكومة وش��عبًا على بدء تشغيل محطة 
براك��ة للطاق��ة النووية الس��لمية، حيث 
وصف��ه المجل��س بأن��ه إنج��از إمارات��ي 
تاريخي مذهل يضاف إلى سجل منجزاتها 
الحضاري��ة، ومبعث فخر لل��دول الخليجية 

والعربية واإلسالمية. 
وأدل��ى األمي��ن الع��ام لمجل��س ال��وزراء 
الدكتور ياس��ر ب��ن عيس��ى الناصر عقب 
اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد 
عب��ر تقنية االتص��ال المرئ��ي بالتصريح 

اآلتي:  
نظر المجلس في المذكرات المدرجة على 
جدول أعمال��ه، واتخذ بش��أنها القرارات 

اآلتية:  
أوال: اطل��ع مجلس ال��وزراء عل��ى تقريري 
للدول��ة  الموح��د  الختام��ي  الحس��اب 
وأداء تنفي��ذ الميزاني��ة والمناق��الت بين 
اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة 
المالي��ة 2019، حي��ث أش��ارت البيان��ات 
والجه��ات  لل��وزارات  الفعلي��ة  المالي��ة 
الحكومي��ة للس��نة المالي��ة 2019 ب��أن 
إجمال��ي اإليرادات الفعلي��ة المحصلة قد 
بلغ 2,902.4 مليون دينار، أي ما نس��بته 
3.1 % ع��ن تقدي��رات الميزاني��ة البالغة 
2,815.7 ملي��ون دينار، وه��و ما يعكس 
مدى ما تم تحقيقه من مبادرات في إطار 
برنام��ج التوازن المالي ف��ي الحفاظ على 
نمو اقتصادي مس��تدام، وتعزيز التنمية 
الشاملة في مختلف المجاالت، حيث شهد 
اقتص��اد المملك��ة نم��وًا إيجابيًا بنس��بة 
1.8% خالل عام 2019 بالتوازي مع تنفيذ 
مب��ادرات برنام��ج الت��وازن المال��ي، كما 
أوضح��ت البيانات أن الزي��ادة في إجمالي 
اإليرادات هي بس��بب التغير ف��ي ارتفاع 
أس��عار النفط، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع 
نسبة اإليرادات النفطية المحصلة بمقدار 
2.9% مقارن��ة بالميزانية المعتمدة لها، 
وانخفاض بنس��بة 8.6% مقارنة بالنتائج 
الفعلية للس��نة المالي��ة 2018، أما فيما 
يتعل��ق بإجمال��ي المصروف��ات الفعلية 
دين��ار،  ماليي��ن   3,586.1 بلغ��ت  فق��د 
وبنس��بة قدرها 0.82% مقارنة بتقديرات 
المصروفات ال��واردة في القانون رقم 11 
لس��نة 2019 البالغ��ة 3,556.8 ماليي��ن 
دينار. وأشار التقرير إلى أن العجز الفعلي 
ف��ي الميزاني��ة العام��ة للدول��ة للس��نة 
المالي��ة 2019 ق��د بل��غ 683.7 ملي��ون 
دينار، بانخفاض قدره 57.4 مليون دينار، 
وبنس��بة 7.7% مقارنة بالعجز المقدر في 

الميزانية بمبلغ 741.1 مليون دينار. 
 ثانيا: اس��تعرض مجلس ال��وزراء تقريرًا 
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  قدم��ه 

رئيس اللجن��ة الوزارية للش��ؤون المالية 
واالقتصادي��ة والت��وازن المالي باألعمال 
الت��ي نفذتها اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي عبر 
22 اجتماع��ًا عقدتها اللجنة خالل النصف 
األول من العام الجاري، وناقشت فيها 67 
موضوع��ًا، من أهمها العم��ل على تنفيذ 
الت��ي   2022-2019 للفت��رة  أولوياته��ا 
ترتكز عل��ى مب��ادرات برنام��ج الحكومة 
وبرنامج الت��وازن المالي، ومتابعة تنفيذ 
مب��ادرات الحزم��ة المالي��ة واالقتصادية 
ملي��ارات   4.5 بمبل��غ  والثاني��ة  األول��ى 
دين��ار للتعام��ل م��ع التداعي��ات المالية 
واالقتصادي��ة ألزم��ة كورون��ا، ومتابعة 
خف��ض ميزانية المصروفات التش��غيلية 
لل��وزارات بنس��بة 30%، ومتابع��ة تنفيذ 
برنامج الت��وازن المالي عب��ر فرق العمل 
الس��تة المعني��ة بتقلي��ص المصروفات 

وغيرها. 
ثالث��ا: وافق مجل��س ال��وزراء على فرض 
رس��وم نهائي��ة لمكافح��ة اإلغ��راق على 
واردات البحري��ن من منت��ج ورق الكرتون 
ذات المنش��أ اإلس��باني والبولندي، وذلك 
عماًل بقرار لجن��ة التعاون الصناعي لدول 
مجل��س التعاون ب��دول الخلي��ج العربية 
المتعلق بفرض رس��وم نهائية لمكافحة 
اإلغراق ض��د واردات دول مجلس التعاون 
من المنتج آن��ف البيان لمدة 5 س��نوات، 
فيم��ا واف��ق المجل��س أيضًا عل��ى اتخاذ 
تدابي��ر وقائي��ة نهائية على ش��كل قيد 
كم��ي لمدة 3 س��نوات عل��ى واردات دول 
مجل��س التع��اون م��ن منت��ج الملدنات 
الكيماوي��ة، وذل��ك امتثااًل لق��رار اللجنة 
آنف��ة البيان لمكافحة اإلغراق ضد واردات 
دول المجلس م��ن المنتج المذكور أعاله، 
وذل��ك من خ��الل المذك��رة المش��تركة 
المرفوعة له��ذا الغرض من وزير المالية 
الصناع��ة  ووزي��ر  الوطن��ي  واالقتص��اد 

والتجارة والسياحة.  
رابعا: بحث مجلس الوزراء مش��روع قانون 
الخارجيي��ن  الحس��ابات  بش��أن مدقق��ي 
التش��ريعات واألح��كام  أح��دث  ليواك��ب 
التي طرأت على مهنة تدقيق الحس��ابات 
البحرينيي��ن  وتش��جيع  الخارجيي��ن، 
المؤهلين على االنخراط في هذه المهنة، 
وزي��ادة عدد مكات��ب تدقيق الحس��ابات 
المؤهلة ف��ي المملكة، بم��ا يفضي إلى 
خفض أس��عار خدمات تدقيق الحسابات، 

وتفادي إيقاع مخالفات التأخير في تسليم 
البيانات المالية على المنشآت المتأخرة، 
وقرر المجل��س إحالته إلى اللجنة الوزارية 
للش��ؤون المالي��ة واالقتصادية والتوازن 
المال��ي، وذل��ك في ض��وء الع��رض الذي 
قدم��ه بش��أنه وزي��ر الصناع��ة والتجارة 

والسياحة. 
خامسا: أثنى مجلس الوزراء على التعاون 
البناء الذي ميز العمل الحكومي البرلماني 
ف��ي دور االنعق��اد الثان��ي م��ن الفص��ل 
التش��ريعي الخامس لمجلس��ي الش��ورى 
والن��واب، وذلك في ض��وء اطالع المجلس 
على تقرير بش��أن اإلنجازات التش��ريعية 
والرقابي��ة الت��ي تحققت في ه��ذا الدور، 
والذي تضم��ن أبرز نتائ��ج التعاون بين 
الس��لطتين التنفيذي��ة والتش��ريعية في 
مجال العمل التش��ريعي والرقابي، وذلك 
من خالل التقرير المرفوع من وزير شؤون 

مجلسي الشورى والنواب. 
سادس��ا: وافق مجلس ال��وزراء على إصدار 
وزير ش��ؤون الكهرباء والم��اء الترخيص 
 EHYAA Renewable لش��ركة 
Company إلنتاج وبيع الكهرباء لمشروع 
محطة الطاقة الشمس��ية 100 ميجاوات، 
وذلك في ضوء المذك��رة المرفوعة لهذا 
الغرض من وزير شؤون الكهرباء والماء . 
س��ابعا: أحال مجلس ال��وزراء إلى مجلس 
النواب مش��روع قانون تمت صياغته في 

ض��وء اقت��راح بقانون مق��دم من مجلس 
الش��ورى لتعدي��ل بع��ض أح��كام قانون 
إعادة تنظي��م واإلفالس الصادر بالقانون 
رقم )22( لس��نة 2018 مشفوعًا بمذكرة 

برأي الحكومة حوله. 
ثامن��ا: واف��ق مجلس الوزراء عل��ى اقتراح 
برغب��ة بش��أن اس��تمالك أح��د المن��ازل 
القديمة في مدينة عيس��ى؛ ليكون مركزًا 
تاريخي��ا لهذه المدين��ة، كونها من أقدم 
المدن اإلسكانية في الخليج، وأول مشروع 

إسكاني في المملكة.  
تاس��عا: وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح 
ف��ي  التوثي��ق  مكات��ب  بش��أن  برغب��ة 
المحافظ��ات باعتباره متحقق��ًا من خالل 

استحداث نظام التوثيق اإللكتروني. 
عاش��را: وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح 
برغبة لتوفير غرف عزل مناسبة للقادمين 
إلى البحرين من الدول الموبوءة بفيروس 
كورون��ا وإجراء الفحوص��ات الالزمة لهم، 
وذل��ك لتحقيق ه��دف الرغبة من خالل ما 
اتخذت��ه الحكوم��ة من إج��راءات في هذا 

الخصوص.   
وفي بند التقاري��ر الوزارية، أخذ المجلس 
علم��ًا بتقرير وزير التربي��ة والتعليم عن 
نتائ��ج المنت��دى االفتراضي ح��ول تأثير 
أزمة كوفيد 19 على التعليم الذي نظمته 
والعل��وم  للتربي��ة  العربي��ة  المنظم��ة 

والثقافة )األلكسو(.

د. ياسر الناصر

أبرز ما جاء في الجلسة

 نجاح ضبط المصروفات 
وفق الميزانية المرصودة 

وانخفاض المصروفات المتكررة 

فرض رسوم نهائية لمكافحة 
 اإلغراق على واردات البحرين 

من ورق الكرتون

توفير غرف عزل مناسبة للقادمين 
من الدول الموبوءة بـ»كورونا«

ترخيص شركة إلنتاج وبيع 
الكهرباء لمحطة الطاقة 

 الشمسية 
 استمالك منزل في مدينة

عيسى وتحويله لمركز تاريخي   
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 »اإلصالح والتأهيل«: 
 حرية ممارسة الشعائر 

الدينية مكفولة لجميع النزالء
أكدت إدارة اإلصالح والتأهيل عبر حساب وزارة الداخلية في »تويتر« 
بأن حرية ممارس��ة الش��عائر الدينية، مكفولة لجمي��ع النزالء، وفق 
الضوابط واإلجراءات االحترازي��ة المعمول بها للوقاية من فيروس 

كورونا.
وشددت في تغريدتها بأن المحافظة على صحة وسالمة النزالء في 

هذه الظروف الصحية االستثنائية، أولوية قصوى.

القبض على آسيويين روجا »الشبو«
قال مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بأن ش��رطة 
مكافحة المخدرات تمكنت من القبض على ش��خصين آسيويين  )20 
و28 عام��ًا( لترويجهما لمادة الش��بو المخدرة، حي��ث قدرت قيمتها 

بحوالي  120 ألف دينار.
وأوضح  أنه في إطار قيام شرطة إدارة مكافحة المخدرات بدورها في 
تنفيذ القانون والتصدي آلفة المخدرات ومروجيها، فقد تم الكش��ف 
ع��ن هوية  المذكوري��ن والقبض عليهما متلبس��ين، باإلضافة إلى 

ضبط المبالغ المالية المحصلة من البيع.
وأشار  مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه تم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة العامة.

»التمييز« تؤيد عقوبة اإلعدام لثالثة 
آسيويين قتلوا آخر بقصد السرقة

قال الدكتور علي الشويخ بأن محكمة 
التميي��ز أي��دت بإجم��اع اآلراء إعدام 
ثالثة متهمين لما أس��ند إليهم من 
تهمة القتل العمد مع س��بق اإلصرار 

المرتبطة بجريمة السرقة.
وكان��ت النياب��ة العام��ة ق��د تلقت 
بالغًا م��ن اإلدارة األمني��ة المختصة 
م��ن العث��ور عل��ى ش��خص آس��يوي 
مصاب بإصابات بليغة جراء االعتداء 
عليه بواس��طة آلة صلب��ة ونقل إلى 
المستش��فى لمعالجته وفارق الحياة 

متأثرًا بتلك اإلصابات.
وعليه باش��رت النياب��ة التحقيق فور 
تلقيه��ا البالغ حيث أج��رت المعاينة 

لمكان الجريمة وناظرت جثة المجني 
عليه وندبت الطبيب الشرعي للكشف 
عل��ى الجثة لبيان ما بها من إصابات 

وسبب الوفاة.
كما ندبت خبراء مسرح الجريمة لرفع 
اآلثار الموجودة فيه وطلبت تحريات 

الشرطة حول الواقعة.
وكشفت التحريات وتحقيقات النيابة 
العامة عن ارتكاب المتهمين الثالثة 
وهم م��ن الجنس��ية اآلس��يوية تلك 
المجني  بس��بب مطالبتهم  الجريمة 
علي��ه بمبالغ مالي��ة، وأنهم خططوا 
لقت��ل المجن��ي علي��ه فاس��تدرجوه 
لمكان الواقعة حيث قتلوه وس��رقوا 

أمواله.
وبن��اء عل��ى ذلك ت��م القب��ض على 
المتهمين وتفتيش مس��اكنهم بناء 
على إذن النيابة حيث ضبطت األدوات 
التي استخدموها في ارتكاب الجريمة 
وكذل��ك المبالغ المالية المس��روقة 
وباس��تجواب  علي��ه،  المجن��ي  م��ن 
المتهمين بتحقيقات النيابة اعترفوا 
تفصياًل بما نس��ب إليهم من إتهام 
فت��م تقديه��م للمحاكم��ة الجنائية 
حيث تداول��ت القضية أمام المحاكم 
الجنائية المختصة إلى أن تم نظرها 
أمام محكم��ة التميي��ز التي أصدرت 

حكمها المتقدم.

1454 مخالفة لإلجراءات االحترازية حتى يونيو

 »مديرية العاصمة«: 
أكثر من 10 آالف بالغ خالل 5 أشهر

كش��ف مدي��ر ع��ام مديري��ة ش��رطة 
محافظ��ة العاصم��ة العمي��د إبراهيم 
النج��ران أن المديري��ة رص��دت 1454 
مخالفة لإلجراءات االحترازية والتدابير 

الوقائية لجائحة كورونا.
وأوض��ح أنه ت��م رص��دت 189 مخالفة 
يوني��و  منتص��ف  حت��ى  للتجمع��ات 
الماض��ي و1265 مخالفة ع��دم ارتداء 
الكمام��ات ف��ي ذات الفت��رة، مش��يرًا 
أن المديري��ة تق��وم بمراقب��ة الوضع 
الع��ام والتوعية المس��تمرة للحد من 
المخالفات، كما تراقب كافة المناطق 
وترص��د التجمعات والحاالت المخالفة 

واتخاذ مايلزم قانونيًا حيالها.

خ��الل  باش��رت  المديري��ة  أن  وأك��د 
الخمسة أشهر الماضية 10362 بالغًا، 
أبرزها إعطاء ش��يك بدون رصيد بواقع 
959 بالغًا واالعتداء على سالمة جسم 
الغير بواق��ع 705 بالغ��ات، إلى جانب 
465 بالغ��ًا لإلقام��ة غير المش��روعة، 
وإس��اءة اس��تعمال أجه��زة االتصاالت 

السلكية والالسلكية بواقع 174 بالغًا.
وأشار العميد النجران أن نسبة الجرائم 
ليس��ت ثابتة، إذ إن ارتفاع وانخفاض 
نس��بة الجرائم مقرون بظروف وأسباب 
مختلف��ة، مؤك��دًا أن البالغ��ات محور 
أس��اس من مح��اور األداء في المديرية 
م��ن خ��الل وج��ود ع��دة ط��رق لتلقي 

البالغ��ات منه��ا الهات��ف أو الحض��ور 
الش��خصي والبالغات عبر الهاتف غالبًا 
ما تكون حول جن��ح أو جريمة أو حريق 
أو حدث ما يس��تدعي التعاطي بسرعة 
وفي هذه الحالة تقوم غرفة العمليات 
بالمديرية بتوجيه أقرب الدوريات إلى 
الحديثة  بالتقنيات  الموقع مس��تعينة 
ويت��م التعاطي م��ع مجري��ات الحدث 
واتخ��اذ مايل��زم، فيما تك��ون بالغات 
الحضور الش��خصي ذات نسبة أقل من 
حيث الخطورة وق��ال: »في كل األحوال 
فإننا نعمل عل��ى تحقيق مبادئ األمن 
الع��ام، س��رعة االس��تجابة، الفاعلية، 

المساءلة، الشفافية واإلنسانية«.

 مأتم السكران: إحياء عاشوراء
 اعتمادًا على وسائل التواصل االجتماعي

أه��اب مأت��م الس��كران بالمح��رق، بأصح��اب 
الش��رعية  المس��ؤولية  تحم��ل  المآت��م، 
واإلنس��انية وااللت��زام بما تتطلب��ه المصلحة 
العام��ة والجه��ود الوطني��ة لمكافحة فيروس 
كورون��ا، الفتًا إل��ى أن هذه الظ��روف الصحية 
االستثنائية، تقتضي قصر إحياء عاشوراء على 
البدائ��ل المتاحة عن ُبع��د، بما يحقق التباعد 
االجتماع��ي المطلوب ويمن��ع التجمعات التي 

تعتبر أول أسباب تفشي الوباء.
وأضاف أن االعتماد في إحياء موس��م عاش��وراء 
هذا العام على وس��ائل التواص��ل االجتماعي، 
إلكتروني��ًا  الديني��ة  وإمكاني��ة ب��ث الخط��ب 

واالستفادة من مضمونها الديني والروحاني، 
يعتب��ر األفضل واألكثر ضمان��ًا لحماية األرواح 
والحد من انتشار العدوى. وأشار مأتم السكران 
بالمح��رق إلى أن هن��اك توجهًا عام��ًا بإقامة 
فعالي��ات عاش��وراء التزام��ًا بما يق��ره الفريق 
الطب��ي من إجراءات احترازي��ة، األمر الذي نرى 
معه ضرورة التقيد بهذه التدابير، من منطلق 
الواج��ب الديني  والوطني، وم��ا عرف عن أهل 
البحري��ن وثقافته��م  في إحياء مراس��يم أهل 
البي��ت، متضرعين إلى المول��ى العلي القدير، 
أن يتقبل من الجميع، ويحفظ البحرين وس��ائر 
عبداللطيف السكران البلدان من هذا الوباء، إنه على كل شيء قدير.

مريم بوجيري

 »الدفاع المدني« يطلق حملة الوقاية 
من الحريق في األسواق التجارية

أطلقت إدارة الحماية والسالمة باإلدارة 
العامة للدفاع المدن��ي حملة توعوية 
حول متطلب��ات الوقاية من الحريق في 
األسواق التجارية، حيث قام فريق العمل 
بتوعية القائمين على هذه األسواق من 
خالل التأكيد على اش��تراطات السالمة 

وكيفي��ة التعامل مع الحري��ق وأهمية 
توفير طفايات الحري��ق وأجهزة اإلنذار 
والتعرف على المخارج واألماكن اآلمنة.  
وشملت الحملة السوق الشعبي بمدينة 
عيسى وسوق مدينة حمد »سوق واقف« 
وس��وق المح��رق، حيث ت��م تخصيص 

ملصق توعوي بعنوان كيفية استخدام 
طفاي��ات الحريق وتوفير جهاز كاش��ف 
الدخ��ان بع��دة لغات كما تم تس��ليط 
الض��وء عل��ى كيفي��ة إخ��الء المح��الت 
واألس��واق والتص��رف الس��ليم في حال 

نشوب الحريق.

 القبض على 7 رجال و10 نساء 
حرضوا على أعمال منافية لآلداب

قال مدي��ر عام اإلدارة العام��ة للمباحث واألدل��ة الجنائية بأن 
ش��رطة مكافحة االتجار بالبش��ر وحماية اآلداب العامة تمكنت 
من القبض على 17 شخصًا يحملون جنسيات آسيوية وأفريقية 
بينهم 10 نس��اء وذلك إث��ر قيامهم بالتحريض على ممارس��ة 

أعمال منافية لآلداب العامة وبيع المواد المسكرة.
وأوض��ح أنه ف��ور تلق��ي اإلدارة لمعلومات في هذا الش��أن، تم 

مباش��رة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية 
المذكوري��ن والقب��ض عليهم وتحريز الم��واد المضبوطة التي 

كانت بحوزتهم.
وأش��ار مدير عام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية إلى 
أن��ه تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة، تمهيدًا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

 القبض على 3 آسيويين 
سرقوا 10 آالف دينار ومصوغات 

ذهبية بـ»العاصمة«
ق��ال مدي��ر عام مديري��ة ش��رطة محافظ��ة العاصمة بأن ش��رطة 
المديرية تمكنت من القبض على 3 آس��يويين إثر قيامهم بس��رقة 
مبلغ مالي حوالي عشرة آالف دينار ومصوغات ذهبية من أحد المنازل 

بمنطقة توبلي.
وأوضح أنه فور تلقي البالغ تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي 
أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم حيث تم تحريز 

المضبوطات وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

 وزير الخارجية يبحث 
مع نظيره اليوناني تنمية التعاون

أجرى وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني أمس، اتصااًل هاتفيًا مع وزير 
خارجي��ة جمهورية اليونان نيكوس دندياس، ج��رى خالله التأكيد على 
عم��ق عالقات الصداقة بي��ن البحرين واليونان وما تش��هده من تطور 
وتقدم ملموس في كافة المجاالت، وبحث سبل تنمية التعاون الثنائي 
والوص��ول به إلى مس��تويات أكثر تقدم��ًا خدمة للمصالح المش��تركة 
للبلدين والش��عبين الصديقين. كما جرى خالل االتصال، التباحث حول 

أهم القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

إخماد حريق بالعدلية.. ووفاة ستيني
تمكنت ق��وات الدفاع المدني من إخم��اد حريق اندلع في 
ش��قة بأح��د المباني في منطق��ة العدلي��ة أدى إلى وفاة 

شخص »66 عامًا«.

وتبين أن الحريق نجم بسبب اإلهمال أثناء استخدام موقد 
الغاز المتنقل، وباش��رت الجهات المختصة إجراءاتها في 

الموقع.

نائب رئيس األمن العام: الفريق 
الطبي الجهة المنوطة بإصدار 

تعليمات اإلجراءات االحترازية
أك��د نائب رئيس األمن العام أن الفري��ق الطبي هو الجهة المنوط 
بها إصدار التعليم��ات الطبية المتعلقة باإلجراءات االحترازية للحد 
من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19(، وهذا ه��و النهج  المعمول 
به منذ بداية أزمة كورونا )كوفيد19(، في تنظيم مختلف األنش��طة 

والمناسبات، بهدف حفظ الصحة العامة للجميع. 
وأشاد نائب رئيس األمن العام بالوعي العام الذي يتمتع به الشعب 

البحريني، والتزامه بكل ما من شأنه حماية السالمة العامة.
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»البلديات«: اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للتعامل مع الكالب 

الضالة في الحد
قالت وزارة األش��غال والبلديات إن وكالة الثروة الحيوانية 
اتخ��ذت اإلج��راءات الالزم��ة للتعام��ل مع مش��كلة تجمع 
قطعان الكالب الضالة في منطقة الحد عن طريق التعاقد 
مع شركة Urbaser الصطياد الكالب وتعقيمها في عيادة 
بيطرية خاصة مرخصة وذلك وفق خطة عمل تس��هم في 

الحد من هذه الظاهرة.
وبين��ت أنه تمت زيارة منطقة الحد من قبل فرق الش��ركة 
المتخصصة عدة مرات وت��م عمل الالزم بنصب المصائد 
للكالب الضالة بناء على بالغات س��ابقة بهذا الخصوص، 
حي��ث ت��م اصطي��اد عدد م��ن ال��كالب كما تبي��ن الصور 
المرفق��ة. كم��ا قامت الش��ركة المختص��ة بالتواصل مع 
العضو البلدي عبدالعزي��ز الكعبي من أجل نصب أقفاص 
الصيد في األماكن التي يكثر فيها تواجد هذه الكالب علمًا 
ب��أن هناك خطة متكاملة من قبل وكالة الثروة الحيوانية 
للتعامل مع موضوع الكالب الضالة وتحويلها من ظاهرة 

مقلقة للمجتمع إلى ظاهرة مفيدة.
وأوضح��ت أن نجاح عملي��ات صيد ال��كالب الضالة منوط 
بتع��اون المجتمع في عدم تقدي��م الطعام لهذه الكالب، 
كونه��ا تتجمع ف��ي أماكن تواف��ر الطعام والم��اء، داعية 
القاطنين والمقيمين بالتعاون مع الوزارة في التغلب على 
هذه الظاهرة من خ��الل التوقف عن توفير األطعمة التي 

تجدب الكالب لهذه المنطقة.
كم��ا أن وكال��ة الثروة الحيوانية س��وف تواص��ل حملتها 
بنص��ب المصائ��د من قبل الش��ركة في المنطق��ة ذاتها 
للتخل��ص من ه��ذه الكالب في أماك��ن تواجدها بمنطقة 

شرق الحد.

 بن دينة: خطة طوارئ للتعامل مع 
التسربات اإلشعاعية بالتعاون مع »الداخلية«

كش��ف الرئي��س التنفي��ذي للمجل��س األعل��ى للبيئة 
د.محمد ب��ن دينة عن خطة ط��وارئ للمجلس األعلى 
للبيئ��ة بالتعاون م��ع وزارة الداخلي��ة للتعامل مع أي 

تسرب إشعاعي والتعامل مع المواد المشعة.
وذكر أن المجلس هو الجه��ة القيادية لجميع عمليات 
مكافحة االنس��كابات النفطية، والجهة المسؤولة عن 
اإلعداد والتحديث المستمر للخطة الوطنية لمكافحة 
االنس��كابات النفطية، كما أنه الجهة المعنية بتنفيذ 
التمارين النظرية والعملية بالتعاون مع الجهات ذات 
الصلة مث��ل اللجنة الوطنية لمواجه��ة الكوارث وخفر 
الس��واحل وش��ؤون الموانئ والمالحة البحرية وهيئة 

النفط والغاز.
وأج��رى المجل��س وبالتعاون م��ع الجه��ات المذكورة 
»تمري��ن س��واعد المملكة« في الع��ام الماضي ومن 
خالل��ه ت��م اس��تخالص العديد م��ن ال��دروس، حيث 
يح��رص المجلس عل��ى ضمان مس��توى االس��تعداد 
لمكافحة االنسكابات النفطية لدى المنشآت الساحلية 
والمش��اريع البحري��ة والموانئ من خ��الل التأكد من 
وجود خطط ومعدات لمكافحة االنس��كابات في هذه 
المراف��ق، ويت��م ذلك من خ��الل التعاون مع ش��ؤون 

الموانئ والمالحة البحرية.
كم��ا يح��رص المجلس عل��ى رف��ع مس��توى التوعية 
بمخاطر وأضرار االنس��كابات النفطية من خالل إقامة 

الورش وتقديم المحاضرات في هذا المجال.
جاء ذلك في أولى جلس��ات برنام��ج »ترابط 2«، الذي 
ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي أشار 
في��ه إل��ى أن  المجلس له دور كبير في مش��روع إعادة 
صناع��ة اللؤلؤ، حيث يق��وم بتنظي��م دورات تدريبية 
للمتقدمي��ن للحصول عل��ى رخصة جم��ع المحار وبلغ 
عدده��ا 2500 رخصة، وتتضمن ش��رح ضوابط صيد 
المحار وكيفية المحافظة عل��ى هذه الثروة الطبيعية 

ليتم استغاللها بشكل مستدام.
وأك��د أنه تم إع��الن محمية الهيرات الش��مالية التي 
تضم كل من هير شتية وهير بوعمامة وهير بولثامة، 
إضاف��ة إل��ى محمي��ة نج��وة بولثام��ة، ف��ي القرارين 
رق��م )2( و )3( لس��نة 2017 اللذي��ن أصدرهما س��مو 
الش��يخ عبد اهلل بن حمد آل خليفة الممثل الش��خصي 
لجالل��ة الملك المفدى رئي��س المجلس األعلى للبيئة 
لتكون أكبر محمي��ة بحرية في المنطقة، والتي تضم 
هيرات اللؤلؤ والش��عاب المرجانية،  وتعتبر الهيرات 
الش��مالية، إلى جانب كونها محمية طبيعية، محمية 
ثقافية مدرج��ة على قائمة اليونس��كو ضمن مناطق 
التراث العالمي، وتكم��ن أهمية إعالن المحميات في 
المحافظة عل��ى الثروات الطبيعية ف��ي المنطقة بما 
يضم��ن اس��تمراريتها لألجيال، ومن أجل االس��تغالل 

األمثل للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها.
وأك��د ب��ن دين��ة أن البحري��ن تس��ير بخط��ى ثابت��ة 
باعتمادها أسس ومبادئ التنمية المستدامة للتوازن 
بين احتياجات الوطن والمواط��ن في التنمية وتوفير 
البني��ة التحتي��ة واالحتياج��ات من أجل حي��اة كريمة 
وبين حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية 

وبخاصة الحية منها.
وأشار إلى أن البحرين اعتمدت ومن خالل مؤسساتها 
المعنية أس��س ومبادئ التنمية المستدامة العالمية 

ف��ي جميع م��ا يحقق التط��ور والتنمية بخط��ى ثابتة 
ومتواكبة مع حماية البيئ��ة والمحافظة على مواردها 
الطبيعي��ة، والت��ي تمث��ل ف��ي ذل��ك تحقي��ق رؤي��ة 
واس��تراتيجية البحري��ن االقتصادي��ة 2030، وبرامج 
عمل الحكومة والتي تس��تند إليها وزارات ومؤسسات 

الدولة. 
وقال إن المجلس األعلى للبيئة برئاس��ة س��مو الشيخ 
عبداهلل ب��ن حمد آل خليفة الممثل الش��خصي لجاللة 
الملك المف��دى رئيس المجلس وبتوجيهات ومتابعة 
س��موه المس��تمرة، يبذل كل الجهود من اجل حماية 
البيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية والمحافظة 
عليه��ا، والت��ي تخت��ص ف��ي تنفي��ذ كاف��ة الخطط 
والدراسات والبرامج والمشاريع التي تشمل المحافظة 
عل��ى الحياة الطبيعية والبش��رية في البحرين والعمل 
عل��ى اس��تدامة عناصره��ا والمحافظة عل��ى مواردها 

وتنميتها لألجيال القادمة.
وأوض��ح، أن المجلس يواصل تنفيذ خطط ودراس��ات 
عملي��ة نح��و تطبي��ق اس��تراتيجية وطني��ة للنهوض 
بالبيئ��ة في المملكة وحمايتها م��ن األخطار التي قد 
تتعرض لها، والتي تتطلب توفير اإلمكانيات الالزمة 
للرصد والمراقب��ة والتركيز على أهمية قيام كل جهة 
مس��ؤولة ومكلفة في هذا الش��أن بعملها وتعاونها 
ب��دور فّعال في حماية البيئة وأال تؤثر أعمالها س��لبًا 

على الموارد الطبيعية.
وفيم��ا يتعل��ق بالق��رار رق��م 1 لس��نة 2020 بش��أن 
إدارة وس��ائط التبري��د ووح��دات التبري��د والتكييف، 
تحدث الرئيس التنفي��ذي للمجلس األعلى للبيئة عن 
»اتفاقي��ات مونتريال لألوزون« حي��ث تعتبر البحرين 
أول دول��ة خليجية تصادق عل��ى اتفاقية فيينا لحماية 
طبق��ة األوزون، وبروتوك��ول مونتريال بش��أن المواد 
المس��تنفدة لطبق��ة األوزون ف��ي الع��ام 1990، وأن 
المملكة اس��تطاعت خالل أكثر من 3 عقود متواصلة 
من االلتزام التام بمتطلبات بروتوكول مونتريال، من 
خالل التخلص التام من المواد »الكلوروفلوروركربوينة 
CFC« واألجه��زة الت��ي تعمل بها وذل��ك منذ العام 

.2010
وبي��ن أن البحري��ن تعمل حاليًا م��ع المجتمع الدولي، 
للتخلص التدريج��ي من الم��واد »الهيدروكلوروفلورو 

 »CFCs« وهي بمثابة بدائل عن »HCFC كربيونية
ولكنه��ا أيضًا مس��تنفدة لطبق��ة األوزون، حيث يجب 

التخلص منها بنهاية العام 2030. 
وأشار إلى أن هذا القرار صدر في وقت مهم جدًا تتغير 
فيه تكنولجي��ات التكييف عالميًا، بس��بب المتطلبات 
الخف��ض  الجدي��دة لبروتوك��ول مونتري��ال، ومنه��ا 
التدريجي لوس��ائط التبريد »HFCs« والتي ال تعتبر 
مس��تنفدة لطبقة األوزون، ولكنها تساهم في ظاهرة 
االحتباس الحراري. وقال إن هذا القرار الوزاري يتلخص 
في 4 جوانب رئيس��ة وهي تسجيل وترخيص وسائط 
التبري��د وكذلك وحدات التبريد والتكييف، ومنع إطالق 
وس��ائط التبري��د في الغ��الف الج��وي، وإدارة حاويات 

وسائط التبريد، وتدريب الفنيين. 
وأوضح أن هذا القرار له أبعاد وطنية مهمة جدًا ليس 
على البيئة فقط، فهو امت��داد لخطط عمل الحكومة 
وسعيها لخلق فرص جديدة للشباب البحريني وتمهينه 
في القطاعات الحيوية التي لها مس��تقبل واعد، حيث 
إن تدريب البحرينيين وفق أفضل الممارسات في مجال 
تركيب وصيانة وح��دات التبري��د والتكييف، ومنحهم 
رخص��ة بيئية لممارس��ة ه��ذه األعمال، س��يؤدي إلى 
ازدهار هذا القطاع بالشباب البحريني الذين سيجدون 
الفرصة مواتية لالنطالق من خالل التش��ريعات التي 

أطلقها المجلس األعلى للبيئة.
وتطرق إلى االس��تراتيجية الوطني��ة إلدارة المخلفات، 
مبين��ًا أن البحرين تعتبر من أوائل ال��دول في العالم 
الت��ي قام��ت بحظر اس��تيراد المخلفات البالس��تيكية 
ألي غ��رض وذلك ف��ي يناير 2019، وف��ي العام ذاته، 
ت��م إصدار ق��رار بتغيير ن��وع المنتجات البالس��تيكية 
إل��ى مواد قابل��ة للتحلل، ودخل حي��ز  النفاذ في يوليو 
2019 لألكياس البالس��تيكية، وبأنه س��يتم إصدار 6 
قرارات متنوعة في هذا الشأن من بينها منع استخدام 
األكياس البالس��تيكية في المخابز الش��عبية وتقنين 
أحج��ام قناني مياه الش��رب المعدنية وإل��زام المباني 

بوضع حاويات فرز المخلفات. 
وفيم��ا يتعلق بالرقابة اإلش��عاعية، أش��ار ب��ن دينة 
إل��ى أن المجل��س يق��وم بمه��ام الهيئ��ة الرقابي��ة 
على االس��تخدامات الس��لمية المختلف��ة للتكنولوجيا 
اإلش��عاعية والنووية، ويشمل ذلك ترخيص المنشآت 
واألنشطة التي تس��تخدم هذه التقنيات أوالتي تقوم 
بتوري��د أو تصدير المكون��ات الالزمة الس��تخدامها، 
والتصري��ح باس��تيراد وتصدي��ر واس��تخدام المصادر 
المش��عة واألجه��زة المص��درة لإلش��عاع، والتصريح 
بالتخلص منها بالطرق الفنية المناسبة بعد إخراجها 

من الخدمة.
وأوض��ح أن المجل��س يق��وم عل��ى تش��غيل منظومة 
اإلن��ذار اإلش��عاعي المبك��ر للبحرين، حيث ت��م إنجاز 
المرحل��ة األول��ى منها في أغس��طس 2016 من خالل 
مش��روع للتعاون التقني مع الوكال��ة الدولية للطاقة 
الذرية IAEA نفذه المجلس، وس��يتم اس��تكمال هذه 

المنظومة قريبًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذري��ة حي��ث تم رص��د مخصصاته��ا من قب��ل وزارة 

المالية واالقتصاد الوطني.
ولف��ت إل��ى أن المجلس ه��و جهة الدع��م الفني ذات 
االختصاص وإحدى جهات االس��تجابة األساس��ية عند 
وقوع أي حادث إش��عاعي أو نووي داخل��ي أو خارجي ال 

قدر اهلل. 
وق��ال إن »األعلى للبيئة« يمث��ل البحرين في عضوية 
مجموعة عم��ل خطة الط��وارئ اإلش��عاعية والنووية 
ل��دول مجلس التعاون لدول الخلي��ج العربية المكلفة 
بالمراجع��ة الدوري��ة للخط��ة اإلقليمية لالس��تعداد 
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية لدول المجلس، 
وباقت��راح التماري��ن وبرامج التدري��ب وتقديم الدعم 
الفني لمرك��ز مجلس التعاون إلدارة ح��االت الطوارئ 

فيما يتعلق بالطوارئ اإلشعاعية والنووية. 
كما تط��رق بن دينة إل��ى الخطة الوطني��ة لمكافحة 

االنسكابات النفطية. 
وأوض��ح أن المجلس يق��وم بوضع الخط��ط في مجال 
»التش��جير« بالش��راكة مع وزارة البلديات والتخطيط 
العمران��ي من خالل تش��جير الش��وارع والحدائق، من 

منطلق دوره الخاص بتغير المناخ والتكيف مع آثاره.
وأشار إلى أن المجلس عمد على وضع الحلول المناسبة 
ومنه��ا التكيف مع ارتف��اع درجات الح��رارة عن طريق 
زيادة التش��جير والرقعة الخضراء، وتم إعداد دراس��ة 
مقارنة ألنواع األش��جار التي تناس��ب طبيعة البحرين 
المناخي��ة وال تؤث��ر عل��ى البنية التحتية وتس��تهلك 

كمية مياه قليلة.
كم��ا ق��ام المجل��س بتحلي��ل المس��وحات الحراري��ة 
بالتنسيق مع وكالة البحرين للفضاء لتحديد المناطق 
ذات األولوي��ة للتش��جير وتم وضع خط��ة عمل من 4 

مشاريع لدراسة نتائج هذه التجربة قبل تعميمها.
وعب��ر ع��ن أمل��ه بمس��اهمة وتع��اون كاف��ة األفراد 
والمؤسس��ات العامة والخاصة والش��ركاء في الخطة 
الوطني��ة للتش��جير والتي ستس��هم ف��ي التقليل من 
االنبعاثات وتحس��ين درجات الحرارة، ورفع جودة حياة 

اإلنسان.
وخ��الل اللق��اء، تحدثت مدير ع��ام الثقاف��ة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة هال بنت محمد 
آل خليفة عن »مشروع 244« في متنزه ومحمية دوحة 
عراد، مش��يرة إلى أنه نواة مش��روع مشترك للتثقيف 
والتعليم مع المجلس األعل��ى للبيئة، وذلك من خالل 

االستفادة من استديو مخصص للفنون والتعليم.
وأشارت إلى أن المش��روع استضاف معرضًا افتراضيًا، 
وهو نتاج عملية متواصلة من التعاون المش��ترك مع 

المجلس األعلى للبيئة.
يذك��ر أن »تراب��ط 2« ال��ذي ينظمه معه��د البحرين 
للتنمية السياس��ية يهدف إلى فت��ح نافذة للمواطنين 
الض��وء عل��ى  المعنيي��ن، وتس��ليط  للتواص��ل م��ع 

التشريعات والمبادرات التنموية للرقي بالخدمات.

حسن الستري

منح 2500 بحريني رخصة استخراج اللؤلؤ

العمل على التخلص من »الهيدروكلوروفلورو«

 »التربية« لـ                    : توزيع الكتب 
على الطلبة الشهر المقبل وفق إجراءات احترازية

وليد صبري

أك��دت إدارة العالقات العام��ة واإلعالم بوزارة 
التربية والتعليم أن »توزيع الكتب على الطلبة 
س��وف يكون م��ع بدء العام الدراس��ي، الش��هر 
المقب��ل، وف��ق اإلج��راءات االحترازي��ة الصحية 
للحد من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19(«. 
وأضاف��ت ف��ي ردها عل��ى استفس��ار »الوطن« 
بش��أن آلية توزيع الكتب الدراس��ية، استعدادًا 
للع��ام الدراس��ي المقب��ل، ف��ي ظ��ل الظروف 
الصحية الراهنة، أن »اس��تالم الكتب الدراسية 
م��ن قبل المدارس خالل العطل��ة الصيفية هو 
إج��راء روتيني اعت��ادت الوزارة عل��ى القيام به 
س��نويًا، به��دف تجهي��ز الكت��ب للتوزي��ع على 
الطلبة مع بداية العام الدراس��ي، شهر سبتمبر 

المقبل بإذن اهلل«.
وأوضحت إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة 
التربي��ة والتعليم أن »الوزارة تراعي هذا العام 
كافة اإلجراءات االحترازي��ة الصحية المعتمدة 
من قبل الفريق الوطني الطبي، للحد من انتشار 

في��روس كورون��ا )كوفي��د19( حيث س��يتم في 
المرحلة األولى تنظيف وتطهير وتعقيم مخازن 
الكت��ب قبل اس��تالمها م��ن المطاب��ع، وإلزام 
كاف��ة العاملين بالمخ��ازن بارت��داء الكمامات 
والقفازات، وإلزامهم بغس��ل اليدين باستمرار، 
وتوفير المعقمات بالمخازن ومكاتب العاملين 
بها، وإبقاء الكتب في المخازن لمدة 3 أيام بعد 

استالمها من المطابع، قبل التعامل معها«.
وأش��ارت إلى أنه »في المرحلة التالية الخاصة 
بالتوزي��ع على المدارس، س��تقوم إدارة المواد 
والتجهي��زات بوض��ع ج��دول لتس��ليم الكت��ب 
على جميع الم��دارس، والتواصل معها لتأكيد 
موع��د التس��ليم، والتأكي��د على الت��زام كافة 
المعنيين بنقل وتوزيع واستالم الكتب بجميع 

اإلجراءات االحترازية، بما فيها ارتداء القفازات 
والكمام��ات، م��ع وض��ع الكت��ب ف��ي المخازن 
المخصصة له��ا بكل مدرس��ة«. وفيما يتعلق 
بتس��ليم الكتب للطلبة، أفادت إدارة العالقات 
بأن��ه »س��تقوم  بال��وزارة  واإلع��الم  العام��ة 
كل مدرس��ة بوض��ع قائم��ة محددة بأس��ماء 
الموظفي��ن المس��ؤولين ع��ن التعام��ل م��ع 
الكتب داخل المدرسة، والتأكيد على التزامهم 
باإلج��راءات االحترازي��ة، وم��ن أهمه��ا ارتداء 
القفازات والكمامات وغسل اليدين وتعقيمها 
باس��تمرار، كم��ا يتم ف��رز الكت��ب وتصنيفها 
ل��كل طالب، ووضعه��ا داخل كي��س، ومن ثم 
وض��ع أكياس الكتب الخاصة لمدة 3 أيام، قبل 

تسليمها للطالب مع بداية العام الدراسي«.

إبقاء الكتب في المخازن 3 أيام بعد 
استالمها من المطابع

وفاة مواطن ثالثيني بـ »كورونا« وإصابة 386 حالة
كشفت إحصائيات وزارة الصحة عن »تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا 
أم��س، لمواطن 38 عامًا«، ليرتفع عدد حاالت الوفاة بالفيروس إلى 163 
حالة«.وأعلن��ت ال��وزارة أن »الفحوص��ات البالغ��ة 10052 أمس أظهرت 
تس��جيل 386 حالة قائمة جديدة منه��ا 153 حالة لعمالة وافدة، و233 
حال��ة لمخالطين لح��االت قائمة، كما تعافت 242 حال��ة إضافية ليصل 

الع��دد اإلجمالي للح��االت المتعافية إل��ى 41209«. وذك��رت الوزارة أن 
»ع��دد الحاالت القائمة تحت العناية بلغ 38 حالة، والحاالت التي يتطلب 
وضعه��ا الصحي تلقي العالج بلغت 101 حال��ة، في حين أن 2987 حالة 
وضعها مس��تقر من الع��دد اإلجمالي للحاالت القائم��ة الذي بلغ 3025 

حالة قائمة«. وأجرت الوزارة »912111 فحصًا طبيًا«.
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 »عيادات تجميلية« عبر مزادات ألعلى سعر.. 
و»األطباء«: خرق لقدسية المهنة 

فيما رص��دت »الوطن«، تقديم عي��ادات تجميل 
خدم��ات عبر حس��اباتها عل��ى وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي وعرضها عبر »مزادات ألعلى س��عر« 
لتقديم الخدمة للمريض، كان رأي الطب النفسي 
معارض��ًا ألنها ق��د تخلق فوض��ى، بعكس الرأي 
القانوني الذي أكد أنها طريقة تسويقية مادامت 

تراعي التشريعات والقوانين.
ولمعرفة أبع��اد هذا التصرف، وه��ل يخضع إلى 
االش��تراطات والقوانين الت��ي تنظم مهنة الطب 

التالي.وال��رأي القانوني��ن، كان لن��ا التحقيق 
حي��ث أك��د رئي��س الرابط��ة البحريني��ة لجراحي 
البحريني��ة  األطب��اء  جمعي��ة  ف��ي  التجمي��ل 
د.عبدالش��هيد فضل، أن م��ا يحدث من تصرفات 
في التس��ويق لبع��ض الخدم��ات التجميلية عبر 
مختلف وسائل التواصل االجتماعي يخرق قدسية 
مهن��ة الطب ويروج للخدم��ة التجميلية بطريقه 

تسويقية هدفها الكسب المادي فقط.
واعتب��ر أن م��ا تقوم به بعض عي��ادات التجميل 
م��ن ط��رح خدماتها عب��ر »مزادات« الس��تهداف 
المس��تهلكين يعد تصرف��ًا »كاذب��ًا« وال يرتقي 

لمكانة المهنة الطبية.
واعتبر فضل أن الطب التجميلي سواء كان جراحيًا 
أو غير جراح��ي، هو جزء ال يتجزأ من الطب، وقال: 
»الط��ب التجميلي ليس س��لعة تجاري��ة، ويجب 
أن يكون التس��ويق للعي��ادة أو الخدمات الطبية 
التجميلية بطريقة احترافية وال تؤثر على قداسة 
المهن��ة، فاإلعالن��ات يجب أن ترتق��ي إلى مهنة 
الط��ب وال يجوز أن يتم التس��ويق بهذه الطريقة 

»المشوهة« التي نراها في بعض العيادات«.
وأك��د أن أغل��ب العي��ادات تلج��أ لم��واد تجارية 
تجميلي��ة رديئة الصنع وجودته��ا ضعيفة، حيث 
أش��ار إلى أن العلبة الواحدة ل� »البوتوكس« مثاًل 
يتجاوز س��عرها 95 دينارًا، والتي يتم استخدامها 
لمريضي��ن فقط، فكي��ف يتم ط��رح الخدمة في 

بعض العيادات بسعر أقل من ذلك؟.
وأضاف: »التأثير التجميلي بعد الخدمة المقدمة 
يكون في أغلب األحيان بالج��ودة غير المطلوبة، 
فإّما أن يكون الس��عر خاضع��ًا لكلفة مواد رديئة 
الصنع أو أن ممارس المهنة ال يمارس��ها أساسًا، 
ويق��وم بذلك بهدف الكس��ب الم��ادي، مما يعد 

غشًا وخداعًا وكذبًا على المرضى«.
وأش��ار إل��ى أن هن��اك عالم��ة اس��تفهام كبيرة 
على الم��واد المس��تخدمة في بع��ض الخدمات 
التجميلي��ة، كم��ا تس��اءل ع��ن الك��م الكبير من 
العيادات التجميلية التي أصبحت تتكس��ب خالل 

الفترة األخيرة بالرغم من وجود الرقابة.
وأكد ضرورة أن يتوخى الجميع الحذر في التعاطي 
مع بع��ض الم��واد التجميلي��ة واختي��ار العيادة 
بحس��ب الجودة وليس السعر خصوصًا ومع وجود 
أطب��اء معروفين ومتمرس��ين ف��ي المهنة وهم 
أجدر بتقديم الخدمة الطبية التجميلية الخاضعة 

لالشتراطات والقوانين.
وبش��أن التأثير على التنافس��ية في قطاع الطب 
التجميل��ي، أك��د فض��ل أن ما يح��دث يؤثر فعاًل 

على التنافس��ية خصوصًا مع وجود أشخاص تلجأ 
للعيادات التجميلية التي تروج للخدمات بأسعار 
غي��ر مطابقة للواقع م��ن ناحية تكلف��ة األدوية 
المستخدمة أو الخدمة المقدمة أو أجر ممارس أو 
مقدم الخدمة، وقال: »في النهاية البقاء لألفضل 
ويبقى الطبيب المتمرس والمتقن في مجاله هو 

األجدر«.
ونفس��يًا، أكد الطبيب بمستشفى الطب النفسي 
د.محم��د النفيع��ي، أن الم��زادات التجميلية قد 
تخل��ق »فوضى« وإش��كالية بين الجه��ة الطبية 
والمري��ض، خصوص��ًا أن الخدم��ة الطبي��ة يجب 

أال يتم عرضه��ا ضمن »مزاد« احترامًا لقدس��ية 
المهن��ة، وم��ن الممك��ن أن يتع��رض المريض 
للخ��داع والغ��ش بع��د الحص��ول عل��ى الخدمة 
التجميلي��ة حيث تك��ون المضاعف��ات أحيانًا غير 

محسوبة ضمن الكلفة.
واعتب��ر أن ذلك يع��د تصرفًا طبي��ًا خاطئًا يخلق 
إش��كالية في التنافس��ية م��ع العي��ادات األخرى، 
مؤكدًا أن نسبة كبيرة من العمليات يتم تنفيذها 

دون االستشارة النفسية.
وق��ال: »هن��اك الكثير م��ن األش��خاص يقومون 
بعمليات التجميل ليس لحاجة وإنما لخلل نفسي 

يحت��اج لتدخل عالجي، خصوصًا أن البعض منهم 
تك��ون لديه مش��كلة نفس��ية لها عالق��ة بعدم 

االقتناع بالشكل الخارجي«. 
وأكد النفيعي أنه من الطبيعي أن تجرى الخدمة 
الطبية بين طرفيها المريض والطبيب عن طريق 
الجلوس مع المريض والتحدث معه وشرح طريقة 
تقديم الخدمة الطبية إلى جانب السعر، وبالتالي 
فإن »المزاد« على الخدمة الطبية يخلق إشكالية 
ف��ي التعاقد بين الطرفين خصوصًا أنها خاضعة 
ألص��ول خاص��ه يج��ب االتف��اق عل��ى تفاصيلها 
منها سعر الخدمه بش��كل عام إلى جانب العالج 

واألدوية وتكلفة عالج المضاعفات إن وجدت. 
من جانبه، أكد نائب رئي��س جمعية الحقوقيين 
البحريني��ة المحامي علي القطاف - بحس��ب رأيه 
الش��خصي - من الناحية القانوني��ة، أن »المزاد« 
يعتب��ر طريق��ه تس��ويقيه لبيع س��لعة أو خدمة 
معين��ة، وه��ي تعتبر طريق��ه قانوني��ة مادامت 
تراع��ي التش��ريعات والقواني��ن المعم��ول بها 

كقانون حماية المستهلك لسنة 2012.
وأكد أن تلك المس��ألة تخض��ع للعرض والطلب 
بش��رط أال يخلف تقدي��م الخدمة أي ضرر أو خداع 
للمري��ض أو غش بما يخرق القانون، مش��يرًا إلى 
أنه من الطبيعي أن السعر يأتي مقابل المنفعة، 
أيًا كان نوعها، والخيار مطروح للش��خص نفس��ه 
في طلب الخدمة طالما كان هناك عرض وطلب.

وبحس��ب المرس��وم بقانون رقم 21 لسنة 2015 
بشأن المؤسس��ات الصحية الخاصة، فإن المادة 
18 من المرس��وم نظمت الدعاية واإلعالن بتلك 
المؤسس��ات بن��ص واض��ح، وال��ذي يحظ��ر على 
المؤسس��ة الصحي��ة الخاص��ة الدعاية لنفس��ها 
عن طريق وس��ائل اإلعالم أو الدعاية بالمخالفة 
للقوانين واللوائح أو بما يحط من كرامة أو تقاليد 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة، واس��تنادًا لالئحة 
اشتراطات استيراد وبيع مس��تحضرات التجميل، 
والتي عرفت المس��تحضر التجميل��ي على أنه أي 
مس��تحضر يس��تخدم خارجيا على جسم اإلنسان 
كالبش��رة أو الش��عر أو األظافر والشفاه واألسنان 
ألغراض تجميلية فق��ط دون إحداث أي تغييرات 
على وظائف الجس��م أو بنيته. ويتم وفقًا لالئحة 
المذك��ورة حظر اس��تيراد أو منع تداول أو س��حب 
من األسواق أو إلغاء تراخيص سابقة للمستحضر 
في إحدى الحاالت، منها إذا تم تسويقه بادعاءات 

خاطئة لتضليل الجمهور.
 وبل��غ عدد جراح��ي التجمي��ل المرخصي��ن وفقًا 
لقائمة هيئة تنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
»نهرا« الصادرة بأسماء ممارسي المهن الصحية 
الحاملي��ن لتراخيص س��ارية الصالحية 28 جراحًا 
تجميلي��ًا مرخص��ًا، في القائم��ة المحدثه مؤخرًا 
حت��ى يوني��و الماض��ي، ف��ي حين يوج��د ضمن 
قائمة الهيئة ألس��ماء ممارس��ي المهن الصحية 
المس��جلين ف��ي س��جالت الهيئ��ة وتراخيصهم 
منتهي��ة الصالحي��ة 18 ج��راح تجمي��ل انته��ت 
صالحية ترخيصه��م وذلك حت��ى يونيو الماضي 

بحسب موقع الهيئة الرسمي.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 

فريد أحمد حسن

@fareedbinesafareedbinesa@gmail.com

فيصل الشيخ @f_alshaikhalshaikh.faisal@gmail.com

اتجاهات

قطرة وقت

هيفاء عدوان @Haifadwanhaifa. juma@gmail .com

نقطة ضوء

الجرح في بيروت.. والبلسم من المنامة

بكل المقاييس لم يكن مساء يوم الثالثاء الماضي يومًا عاديًا، ليس 
للبنان فحس��ب، بل وللعرب وللعالم بأس��ره، عندما قطع صوت ذلك 
االنفجار مس��اء بيروت الصيفي، ليحول أجزاء واسعة منها إلى ساحة 

من الدمار والخراب، ويخطف أرواح عشرات األبرياء ويصيب اآلالف.
إنها المأس��اة والفاجعة، بكل أسمائها وأشكالها، وكأن كل النكبات 
والمصائب والفقر والتراجع االقتصادي والفس��اد والوضع السياس��ي 
المحتق��ن دائم��ًا، لم تكِف للني��ل من هذا الش��عب، حتى حلت هذه 
الفاجع��ة الجديدة لتضيف إلي��ه معاناة جديدة مدم��رة، خطفت ما 

تبقى من أمل ومحاولة للولوج إلى المستقبل.
وهنا في المنامة كانت االس��تجابة للنداء اإلنس��اني فورية وسريعة 
الحتياجات األشقاء في لبنان، عندما أمر جاللة الملك المفدى بسرعة 
إغاث��ة الش��عب اللبناني بعد فاجع��ة المرفأ، وتوفير م��ا يحتاجونه 
من مس��اعدات طبية وفوري��ة، انطالقًا من اإليم��ان بالبعد العربي 
واإلنس��اني، الذي كان عل��ى الدوام العن��وان األبرز للبحري��ن قيادًة 

وحكومة وشعبًا.
وعلى الفور وتلبية للتوجيهات الملكية الس��امية، وبمتابعة مباشرة 
من س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة، انطلق��ت أولى طائرات 
اإلغاث��ة الطبي��ة للبن��ان بتنظيم من المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنسانية، تحمل مواد طبية وإس��عافية، إضافة إلى أجهزة التنفس 

التي يعاني لبنان من نقصها في أغلب مستشفياته.
هذا التفاعل البحريني مع المأساة اللبنانية، أكد من جديد على عراقة 

هذا الش��عب العربي األصيل، وروحه وقيمه المتأصلة في مس��اندة 
ودع��م المحتاجين في كل مكان، التي زرعه��ا جاللة الملك المفدى، 
متجاوزًا كل حدود العرق والدين والطائفة والجنس��ية واللون، ليقدم 
صورة البحري��ن الحضارية التي بنيت عليها وال ت��زال تحمل ثمارها 

إلى اليوم.
صور إنس��انية رائعة رس��مها ش��عب مملكة البحرين في مس��اندة 
األش��قاء في كل مكان، وهو أمر ليس بغري��ب عليه، فتاريخ البحرين 
القدي��م والحديث يزخر بمئ��ات المواقف الرائعة في نجدة األش��قاء 
والوقوف إلى جانبهم في المحن والمآس��ي والكوارث، فمن فلسطين 
إلى اليم��ن ولبنان كانت البحرين دائمًا حاضرة وفي الصفوف األولى 
لتقديم الدعم والمساندة، يسبقها تاريخها وعراقة شعبها وإنسانية 
قائده��ا، والذي تعلمنا منه أن قيمة اإلنس��ان واإلنس��انية يجب أن 

تكون دائمًا في المقام األول..

* إضاءة..
لم يكد دم قتلى انفجار المرفأ أن يجف عن طرقات بيروت، ولم تخمد 
أدخن��ة حرائق الميناء، حت��ى أطلق بعض الطائفيي��ن والعنصريين 
مئ��ات االنفج��ارات ف��ي كل م��كان، يتبادل��ون االتهام��ات ويرمون 
بعضهم البعض، يتوهمون أحداث ووقائع ويضعون سيناريوهاتهم 
الخاصة، متناس��ين دمار القتلى وج��راح المصابين وما حل ببيروت.. 

عروس الشرق وبوابته إلى العالم..

جريمة 
التشكيك في 
قدرات الدولة

قول أي جهة بأن »التش��كيك بقدرة الدولة على مواجهة جائحة 
فيروس كورونا في وس��ائل التواص��ل االجتماعي يعتبر جريمة« 
قول ال يختلف على صحته اثنان، حيث التش��كيك في قدرة الدولة 
في مثل هذا األمر وهذا الظرف ومن خالل هذه الوسيلة المؤثرة 
نتيجت��ه الطبيعي��ة هي إح��داث البلبلة والوص��ول بالبعض إلى 
مرحل��ة عدم االلتزام بالتعليمات الت��ي تصدر عنها والرامية إلى 
وضع حد النتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد19( وصواًل إلى 
القضاء عليه، ومن ثم تخريب الخطة الموضوعة لذلك. لهذا فإن 
التش��كيك في قدرات الجهات التي تتصدى لهذه الجائحة يعتبر 

جريمة بل جريمة كبرى يعاقب عليها القانون. 
ال يمك��ن – منطقًا – للدول��ة أن تنجح في مكافحة فيروس خطير 
قادر على االنتقال بسرعة مذهلة ويوجد بين الناس الذين تعمل 
من أجل حمايتهم من يش��كك ف��ي قدراتها وفي خططها، فهذا 
الفعل قتل لتلك القدرة وإفش��ال لكل تحرك وكل خطة، وهدم ال 

يمكن السماح به. 
م��ن ه��ذا المنطلق ال يمك��ن اعتبار رصد ما ينش��ر في وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي عن ق��درة الدولة عل��ى مواجهة الفيروس 
ومحاس��بة المش��ككين ف��ي قدراته��ا وخططه��ا وتصريح��ات 
مس��ؤوليها تضييقًا على الحريات، حيث ضرر ه��ذه الحريات هنا 
يقع على الجمي��ع ويعين الفيروس على التمكن وعدم المغادرة. 
وليس في هذا شيء من العدل الذي يرفعه المشككون شعارًا.  

تنام��ي أع��داد المصابين بالفي��روس أمر طبيع��ي ومنطقي في 
هذه المرحلة، فكلما زاد عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها كلما 
تم اكتش��اف ح��االت جديدة، وكلم��ا قصر الناس ف��ي التزامهم 
بالتعليم��ات كلما تعرضوا لإلصابة وش��اركوا من ثم في ارتفاع 
تلك األعداد. واألمر نفس��ه فيما يخص أعداد المتوفين بس��بب 
الفيروس. لكن ارتفاع هذه األعداد وتلك ال يعني أن الدولة دون 

القدرة على مواجهة الفيروس أو أن خططها غير مالئمة. 
ه��ي كذلك في حالة واحدة فق��ط.. عندما يكون الذي يصدر هذا 

الحكم منتميًا لمن ال يريدون الخير للبحرين.

يوسف البنخليل

yfbink@gmail.com

نظرات

مصادر 
جديدة للقيم 

الخليجية

خالل متابعة المنتمين لتنظيم داعش اإلرهابي الحظ المختصون 
أن ع��ددًا كبي��رًا منهم تم تجنيده��م من خالل ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي وقنوات متعددة عبر اإلنترنت. فمن خالل هذا العالم 
االفتراضي اس��تطاع الداعشيون تشكيل منظومة قيم جديدة لدى 

أشخاص كانوا يومًا معتدلين فكريًا، وأصبحوا متطرفين فجأة. 
بعيدًا ع��ن القيم التي تم تغييرها، فإنن��ا هنا بصدد الحديث عن 
قدرة ش��بكات التواص��ل االجتماعي ومواقع اإلنترن��ت على تغيير 
منظومة القيم، وتغيير األفكار والقناعات في فترة زمنية قياسية، 
ولم تغّير ذلك فحس��ب، بل غّيرت س��لوك هؤالء، وشجعتهم على 

االنخراط في التنظيم واالنتقال إلى مناطق نفوذه حول العالم. 
ه��ذا المش��هد قدم لنا درس��ًا لما يمك��ن أن تك��ون عليه مصادر 
القي��م الخليجي��ة خالل الفت��رة المقبلة وص��واًل إلى المس��تقبل، 
فالمص��ادر التقليدية التي اعتمدت على الدين والعقل والمجتمع 
من الممك��ن أن تتغّير، ويصبح هناك مص��در جديد هو اإلنترنت 
وش��بكات التواصل االجتماع��ي التي باتت تقدم كم��ًا هائاًل من 
المعرف��ة والمعلوم��ات واألفكار م��ن الصعب تقييمها بس��رعة 
وس��هولة، خاصة وأنه��ا ال تخضع لرقابة الدول��ة أو المجتمع، بل 

تخضع للرقابة الذاتية ال أكثر. 
المصادر الجديدة للقيم ليست خليجية فعاًل، بل هي ظاهرة كونية، 
ومن الممكن تبادل وانتق��ال القيم من مجتمع آلخر دون قيود أو 
ح��دود تمامًا، فقيم معينة في مجتمع التيني يمكن أن تنتقل ألي 
مجتمع خليجي خالل ثواٍن، وقد تنتش��ر، وهذا ما يمكن مالحظته 
في االهتم��ام الكبير باألخبار الدولية، وخاص��ة أخبار نمط الحياة 
»الاليف س��تايل« من قبل الش��باب الخليجي الي��وم، وهي متابعة 
أدت إل��ى تغيي��ر قيم كثي��رة، ومعايير مختلف��ة لقضايا المجتمع 

الخليجي. 
األخط��ر في هذه الظاهرة أن القيم الجديدة قيد التش��كل تعتمد 
على الش��كل وليس المضمون، كما هو الحال بالنس��بة لمتابعة 
المش��اهير في ش��بكات التواص��ل االجتماعي. وعندم��ا يتصادم 
الش��كل مع المضمون المعرفي، فإن الش��كل ه��و الغالب دائمًا، 
فليس مهمًا لدى الش��اب أو الش��ابة أن ينظر مضمون الشخصية 
التي يتابعها، أو ما تقدمه من أفكار وس��لوكيات ومواقف أو حتى 

معارف، بل المهم هو متابعة نمط الحياة. 
إن تبدل مصادر القيم الخليجية تنذر بتشكيل منظومة جديدة من 
القيم البد من دراس��تها وتحديد أبعادها السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية اآلن لمعرفة ما سيحدث في المستقبل.

خفض المصروفات المتكررة للدولة

األرق��ام التي اس��تعرضها مجلس الوزراء يوم أم��س تبين في أحدها 
خفضًا للمصروفات المتكررة لنص��ف العام الحالي مقارنة عن نفس 
الفت��رة في العام الماض��ي، ولهذا الخفض عمليات��ه التي تمت في 
قطاع��ات الدولة وهدفت للتقليل من الص��رف خاصة في البنود التي 

يمكن التوفير فيها. 
هناك أرقام عديدة تم استعراضها، لكنني توقفت عند عملية خفض 
المصروف��ات المتك��ررة ألنه��ا تؤكد عل��ى كثير من الدع��وات التي 
كتبناها هنا طوال س��نوات ماضية في ش��أن الحد م��ن الهدر المالي 

وفقًا لما ينشر في تقارير الرقابة المالية واإلدارية. 
الفك��رة فيما نقوله هنا أنه »باإلمكان« ضبط عمليات اإلنفاق طالما 
وجدت الرغبة بشأن ذلك، ولعل تركيز مجلس الوزراء بشكل أكبر على 
ممارس��ات القطاعات المختلفة وما يتعلق بمصروفاتها األثر األكبر 
في النجاح باتجاه تحقيق ه��ذا الخفض، ما معناه الحفاظ على المال 

العام. 
أذك��ر في إحدى الس��نوات الس��ابقة كن��ا نتحدث عن عملي��ة برمجة 
الميزاني��ات المعنية بمختلف القطاعات، وكيف أنه في نهاية الس��نة 
المالي��ة يتض��ح وجود فائض ل��دى بعض القطاعات م��ا يعني عدم 
تنفي��ذ الخطط المرصودة كله��ا، أو أن ما ُيطلب من مبالغ وفق بنود 
مح��ددة للموازنة ال يم��ت للواقع العملي بصل��ة، بمعني أنك تطلب 
أكثر مما تحتاج، وهذا ما يش��ير لعدم وجود تخطيط صحيح وواقعي 

لالحتياجات.
أزمة كورونا واإلجراءات التي اتخذت كان لها دور كبير أيضًا في عملية 
خف��ض المصروف��ات، خاص��ة وأن ممارس��ات عديدة أوقفت بس��بب 
الجائحة كانت تعتبر من المسلمات بل الثوابت التي ال يمكن التنازل 
عنها، على س��بيل المثال المش��اركات الخارجية، وهي بحد ذاتها أمر 
كان يحتاج إلى ضبط، باإلضافة إلى مساعي التوفير في المصروفات 
عب��ر تقديم األم��ور ذات األهمي��ة واألولوية على األم��ور التي يمكن 

إرجاؤها وتأهيلها. 
أراها تجربة مفيدة في عملية ضبط إيقاع عمل القطاعات من ناحية 
المصروفات المتكررة، ما يمكن أن يؤس��س لممارس��ات مستقبلية 
ترك��ز على برمج��ة الميزانيات بش��كل أكث��ر واقعية وأكث��ر موائمة 
للعملي��ات المطلوبة من القطاعات، وف��ي هذا الجانب ال يجب إغفال 
ال��دور المؤثر الذي لعبته وزارة المالية في ضبط هذه العملية وعدم 

التساهل في شأن الصرف غير الالزم. 
الحف��اظ عل��ى الم��ال الع��ام أح��د الركائز األساس��ية الت��ي تضمن 
استمرارية التطوير والبناء، ولسنا نتحدث هنا فقط عن عمليات الهدر 
المالي التي يرصدها تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية والتي قد 
تحص��ل بفعل فاعل، بل نتحدث عن ضب��ط عملية برمجة الموازنات 
والتأكد من صرفها في األوجه الصحيحة والضرورية، وتجنب صرفها 

على كماليات أو إضافات يمكن االستغناء عنها.

حسين التتان @HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

كيف لنا أن نحيي عاشوراء لهذا 
العام في ظل »كوفيد19«؟

مع اقتراب محرم الحرام، وذكرى عاشوراء، 
وفي ظل ه��ذه الظروف الصعب��ة الراهنة 
التي تم��ر بها البالد بل والعالم بأس��ره، 
جراء انتش��ار جائحة كورون��ا )كوفيد19(، 
يكون م��ن المتعقل ج��دًا أن نتعامل مع 
الذك��رى له��ذا الع��ام بعقلي��ة مختلفة، 

وبتفكير مغاير جدًا.
م��ن المه��م أن نتعايش مع المناس��بات 
في ظل األزمات بش��كل استثنائي للغاية، 
وذل��ك م��ن أجل الصال��ح الع��ام. إذ أثبت 
الن��اس ف��ي مملك��ة البحرين من��ذ بداية 
الجائحة حتى هذه اللحظة بأنهم على قدر 
كبير من المسؤولية ومن الوعي بااللتزام 
القواعد الصحية التي رسمتها لهم الدولة 
والجه��ات المختصة بمحاربة )كوفيد19(، 
فكان��ت النتائج كلها مبش��رة وهلل الحمد، 
ومع كل ذلك، فإن كل المناس��بات الدينية 
وغي��ر الديني��ة اس��تمرت ولك��ن بطريقة 
مختلفة هذا العام، حتى القت استحس��ان 

الكثيرين، خاصة في ظل هذه الظروف.

قب��ل دخول محرم الحرام واقتراب موس��م 
عاش��وراء، فإنن��ا ندع��و الجمي��ع لاللتزام 
باإلج��راءات الوقائي��ة الصحي��ة الخاص��ة 
ومن��ع  الكم��ام،  كلب��س  »كورون��ا«،  ب��� 
التجمعات، ومراع��اة التباعد االجتماعي، 
والمحافظة على النظافة الش��خصية. كما 
يج��ب على الجمي��ع كذل��ك إدراك خطورة 
الوض��ع الصح��ي الحالي واالس��تفادة من 
الوس��ائل التكنولوجية الحديثة في إحياء 

المناسبة.
اليوم، هناك الكثير م��ن المآتم وإداراتها 
أدرك��ت مبك��رًا خط��ورة أن يك��ون إحي��اء 
الع��ام كبقي��ة األع��وام  عاش��وراء له��ذا 
الس��ابقة، بل أنها أبدت اس��تجابة ذاتية 
ومبكرة لوقف اإلحياء بالطريقة التقليدية 
حفاظ��ًا عل��ى س��المة الجميع، كم��ا يدل 
موقفه��م على ما يتمتع��ون به من وعي 
وق��ت األزمات. األزمات الت��ي تتطلب من 
الجمي��ع في ه��ذا الوطن أن يس��يروا معًا 
في مس��ار واح��د ويتكاتف��وا للقضاء على 

الجائحة في القريب العاجل.
إنن��ا نقدر األصوات الت��ي تطالب باإلحياء 
بالطريقة التقليدية خالل موسم عاشوراء 
من ه��ذا العام، لكننا يمك��ن أن نلومهم 
لو حدث��ت تداعي��ات عنيفة بس��بب عدم 
االلت��زام، لكن في الوق��ت الضائع، ولهذا 

فإن الوقاية خير من العالج.
األمر األخير والمهم الذي نود التنويه إليه 
هنا، ه��و أننا أمام حدث مه��م قادم أيضًا 
بع��د عاش��وراء، وهو اقت��راب موعد رجوع 
الطلبة للمدارس، ولو تم إحياء المناس��بة 
العاشورائية عن طريق التجمعات الكبيرة، 
وأدى ذلك النتشار الفيروس بين الناس ال 
قدر اهلل، فهذا يعني استحالة عودة العام 
الدراس��ي القادم، كم��ا يعني مزي��دًا من 
اإلصابات والوفيات. إننا اليوم نراهن على 
وعي الن��اس ومواقفهم الوطنية الحكيمة 
في أن يمر موسم عاش��وراء بسالم وأمان 
عب��ر االلت��زام باإلج��راءات الصحي��ة التي 

تفرضها الدولة على الجميع.



المنامة - بنا

وضمن هذا الســـياق، أشاد مجلس الوزراء 
بتقديـــم  الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
للجمهوريـــة  عاجلـــة  إغاثيـــة  مســـاعدات 
اللبنانية الشـــقيقة؛ لما تمثله من اســـتمرار 
لمواقـــف مملكـــة البحريـــن األصيلـــة فـــي 
دعم األشـــقاء في المحن والكوارث. وفي 
هـــذا الصـــدد، أعـــرب مجلس الـــوزراء عن 
وقـــوف مملكـــة البحريـــن وتضامنهـــا التام 
مع الشـــعب اللبناني الشـــقيق في مواجهة 
آثـــار االنفجار المروع الـــذي وقع في مرفأ 
بيـــروت البحري وتجـــاوز تداعياته، معرًبا 
عـــن خالص تعازيه وصادق مواســـاته إلى 
ذوي الضحايـــا وتمنياتـــه الشـــفاء العاجل 
للمصابيـــن، ســـائًل المولـــى عـــز وجـــل أن 
مـــن كل  الشـــقيق  لبنـــان وشـــعبه  يحفـــظ 

مكروه.
ثـــم هنـــأ مجلس الـــوزراء المملكـــة العربية 

الســـعودية الشـــقيقة بقيادة عاهل المملكة 
العربية الســـعودية خـــادم الحرمين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود وولـــي 
عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بـــن ســـلمان آل ســـعود على نجاح موســـم 
حـــج 1441هــــ وبمـــا تميـــز بـــه مـــن حســـن 
تنظيم مثالي وإجـــراءات صحية وتدابير 
وقائية ناجحة في ظل ظروف استثنائية 

بسبب وباء فيروس كورونا )كوفيد 19(.
ثـــم أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن خالـــص 
التهنئة لدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة رئيًســـا وحكومـــة وشـــعًبا علـــى 
بدء تشـــغيل محطة براكة للطاقة النووية 
الســـلمية، إذ وصفـــه المجلـــس بأنـــه إنجاز 
إماراتي تاريخي مذهل يضاف إلى سجل 
منجزاتهـــا الحضارية ومبعـــث فخر للدول 

الخليجية والعربية واإلسلمية.

مجلــس الــوزراء يعلــن التضامــن مع الشــعب اللبنانــي فــي مواجهة آثــار االنفجــار المروع

العجز الفعلي لإلقفال نصف السنوي

التوجيهات الملكية 
دعمت جهود 
الحكومة في 

محاصرة كورونا

انخفاض األسعار 
أدى إلى تراجع 

المداخيل 
النفطية 35 % 

910 ماليين دينار 
اإليرادات النصف 
سنوية بانخفاض 

% 29

إجمالي 
المصروفات 

الفعلية للوزارات 
3.5 ماليين دينار 

نمو إيجابي 
القتصاد البحرين 

بواقع 1.8 % 
خالل العام 2019 

تشجيع البحرينيين 
على االنخراط 

في تدقيق 
الحسابات

تنظيم مثالي 
لموسم الحج 

وسط اجراءات 
احترازية ناجحة

متابعة خفض 
ميزانية 

المصروفات 
للوزارات 30 % 

وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء 
ياســـر الناصر عقب اجتماع مجلس 
الـــوزراء، الـــذي عقـــد عـــن بعـــد عبر 
تقنية االتصـــال المرئـــي، بالتصريح 

التالي:
المذكـــرات  فـــي  المجلـــس  نظـــر 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ 

بشأنها القرارات التالية:
أوًل:

اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء نتائـــج 
الفعليـــة  الســـنوية  نصـــف  األقفـــال 
للوزارات والجهات الحكومية للسنة 
النتائـــج  بينـــت  إذ   ،2020 الماليـــة 
االنضبـــاط فـــي المصروفـــات الكلية 
وفق الميزانية المرصودة وانخفاض 
المصروفات المتكررة مقارنة بنفس 
الفترة في العام ٢٠١٩، وأن إجمالي 
اإليـــرادات الفعليـــة المحصلـــة لغاية 
يونيـــو 2020 قـــد بلـــغ 910 مليـــون 
دينـــار، بانخفـــاض تصل نســـبته إلى 
النصـــف  نتائـــج تنفيـــذ  29 % عـــن 
الســـابقة  الماليـــة  للســـنة  الســـنوية 
هـــو  االنخفـــاض  هـــذا  وأن   ،2019
بســـبب تراجع أســـعار النفط، ما أدى 
إلى انخفاض في اإليرادات النفطية 
مقارنـــة   %  35 بنســـبة  المحصلـــة 
بمحصلة الفترة ذاتها للســـنة المالية 
2019، كما انخفضت اإليرادات غير 
النفطية بنسبة 13 % مقارنة بنفس 
الفترة للســـنة الماليـــة 2019؛ نتيجة 
لتباطـــؤ النشـــاط االقتصـــادي علـــى 
واإلقليميـــة  العالميـــة  المســـتويات 
تجميـــد  إلـــى  إضافـــة  والمحليـــة، 
تحصيل بعـــض الرســـوم الحكومية 
خلل فترة جائحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(. وبالرغـــم مـــن ضبـــط 
ونتيجـــة  وخفضهـــا  المصروفـــات 
النخفـــاض اإليـــرادات يقـــدر العجـــز 

الفعلي لإلقفال نصف السنوي للسنة 
الماليـــة 2020 بـ 798 مليـــون دينار، 
بارتفـــاع قدره 98 % مقارنة بالعجز 
نصف السنوي للسنة المالية 2019.

ثانًيا:
اطلـــع مجلس الـــوزراء على تقريري 
الحســـاب الختامـــي الموحـــد للدولة 
وأداء تنفيـــذ الميزانيـــة والمناقلت 
العامـــة  الميزانيـــة  اعتمـــادات  بيـــن 
إذ   ،2019 الماليـــة  للســـنة  للدولـــة 
الفعليـــة  الماليـــة  البيانـــات  أشـــارت 
الحكوميـــة  والجهـــات  للـــوزارات 
للســـنة المالية 2019 إلى أن إجمالي 
بلـــغ  المحصلـــة  الفعليـــة  اإليـــرادات 
2,902.4 مليون دينار، أي ما نسبته 
الميزانيـــة  تقديـــرات  عـــن   %  3.1
البالغـــة 2,815.7 مليون دينار، وهو 
مـــا يعكـــس مدى ما تـــم تحقيقه من 
مبـــادرات في إطـــار برنامج التوازن 
نمـــو  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  المالـــي 
اقتصادي مســـتدام وتعزيـــز التنمية 
الشـــاملة في مختلـــف المجاالت، إذ 
شـــهد اقتصاد المملكة نمـــوا إيجابيا 
بنســـبه 1.8 % خـــلل العـــام 2019 
بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج 
أوضحـــت  كمـــا  المالـــي،  التـــوازن 
البيانـــات أن الزيـــادة فـــي إجمالـــي 
اإليـــرادات هـــي بســـبب التغيـــر في 
ارتفـــاع أســـعار النفـــط، إذ أدى ذلـــك 
إلى ارتفاع نسبة اإليرادات النفطية 
بــــمقدار 2.9 % مقارنـــة  المحصلـــة 
بالميزانيـــة المعتمدة لها، وانخفاض 
بالنتائـــج  مقارنـــة   %  8.6 بنســـبة 
الفعليـــة للســـنة الماليـــة 2018، أمـــا 
فيمـــا يتعلـــق بإجمالـــي المصروفات 
الفعلية فقد بلغـــت 3,586.1 مليون 
 %  0.82 قدرهـــا  وبنســـبة  دينـــار، 
المصروفـــات  بتقديـــرات  مقارنـــة 

الـــواردة فـــي القانون رقم 11 لســـنة 
مليـــون   3,556.8 والبالغـــة   2019
دينار. وأشـــار التقريـــر إلى أن العجز 
الفعلي في الميزانيـــة العامة للدولة 
للســـنة المالية 2019 قـــد بلغ 683.7 
مليـــون دينار، بانخفاض قدره 57.4 
مليون دينار وبنسبة 7.7 % مقارنة 
بالعجز المقـــدر فـــي الميزانية بمبلغ 

741.1 مليون دينار.
ثالًثا:

اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء تقريًرا 
قدمـــه نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
نفذتهـــا  التـــي  باألعمـــال  المالـــي 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة 
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالي عبر 
22 اجتماًعـــا عقدتهـــا اللجنـــة خلل 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األول  النصـــف 
وناقشـــت فيهـــا 67 موضوًعـــا مـــن 
أهمهـــا العمل علـــى تنفيـــذ أولوياتها 
للفتـــرة 2019 - 2022 التـــي ترتكـــز 
برنامـــج الحكومـــة  علـــى مبـــادرات 
وبرنامـــج التـــوازن المالـــي، ومتابعة 
الماليـــة  الحزمـــة  مبـــادرات  تنفيـــذ 
والثانيـــة  األولـــى  واالقتصاديـــة 
بمبلـــغ 4.5 مليـــار دينـــار للتعامل مع 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  التداعيـــات 
خفـــض  ومتابعـــة  كورونـــا،  ألزمـــة 
التشـــغيلية  المصروفـــات  ميزانيـــة 
للـــوزارات بنســـبة 30 %، ومتابعـــة 
تنفيـــذ برنامـــج التـــوازن المالي عبر 
فرق العمل الســـتة المعنية بتقليص 

المصروفات وغيرها.
رابًعا:

 وافـــق مجلس الـــوزراء على فرض 
رسوم نهائية لمكافحة اإلغراق على 
واردات مملكـــة البحريـــن من منتج 

ورق الكرتـــون ذات منشـــأ إســـبانيا 
وبولنـــدا؛ عمـــًل بقرار لجنـــة التعاون 
الصناعـــي لـــدول مجلـــس التعـــاون 
المتعلـــق  العربيـــة  الخليـــج  بـــدول 
لمكافحـــة  نهائيـــة  رســـوم  بفـــرض 
اإلغـــراق ضـــد واردات دول مجلس 
التعاون من المنتج آنف البيان لمدة 
5 سنوات، فيما وافق المجلس أيًضا 
علـــى اتخـــاذ تدابيـــر وقائيـــة نهائية 
على شكل قيد كمي لمدة 3 سنوات 
علـــى واردات دول مجلـــس التعاون 
الكيماويـــة؛  الملدنـــات  منتـــج  مـــن 
امتثـــااًل لقـــرار اللجنـــة آنفـــة البيـــان 
لمكافحة اإلغراق ضد واردات دول 
المجلـــس من المنتج المذكور أعله، 
وذلك من خلل المذكرة المشـــتركة 
المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض مـــن وزيـــر 
المالية واالقتصاد الوطني وســـعادة 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

خامًسا:
مشـــروع  الـــوزراء  مجلـــس  بحـــث 
الحســـابات  قانـــون بشـــأن مدققـــي 
أحـــدث  ليواكـــب  الخارجييـــن 
التشـــريعات واألحـــكام التي طرأت 
الحســـابات  تدقيـــق  مهنـــة  علـــى 
الخارجييـــن وتشـــجيع البحرينييـــن 

المؤهليـــن على االنخـــراط في هذه 
المهنـــة وزيادة عـــدد مكاتب تدقيق 
مملكـــة  فـــي  المؤهلـــة  الحســـابات 
البحريـــن، وبمـــا يفضـــي إلى خفض 
أســـعار خدمـــات تدقيق الحســـابات 
وتفـــادي إيقـــاع مخالفـــات التأخيـــر 
فـــي تســـليم البيانـــات الماليـــة على 
المنشـــآت المتأخرة، وقـــرر المجلس 
إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المالـــي، وذلـــك فـــي ضـــوء العـــرض 
الـــذي قدمـــه بشـــأنه وزيـــر الصناعة 

والتجارة والسياحة.
سادًسا:

 أثنـــى مجلس الوزراء على التعاون 
البنـــاء الـــذي ميـــز العمـــل الحكومي 
البرلمانـــي فـــي دور االنعقـــاد الثاني 
الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 
فـــي  والنـــواب؛  الشـــورى  لمجلســـي 
ضـــوء اطـــلع المجلس علـــى تقرير 
التشـــريعية  اإلنجـــازات  بشـــأن 
فـــي  تحققـــت  التـــي  والرقابيـــة 
هـــذا الـــدور، إذ تضمـــن أبـــرز نتائـــج 
التعـــاون بيـــن الســـلطتين التنفيذية 
العمـــل  مجـــال  فـــي  والتشـــريعية 
خـــلل  مـــن  والرقابـــي،  التشـــريعي 
التقريـــر المرفـــوع من وزير شـــؤون 

مجلسي الشورى والنواب.
سابًعا:

 وافـــق مجلس الـــوزراء على إصدار 
والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر 
EHYAA Re- لشـــركة  ”الترخيـــص 

newable Company” إلنتاج وبيع 
الكهربـــاء لمشـــروع محطـــة الطاقة 
الشمسية 100 ميجاوات، في ضوء 
المذكرة المرفوعـــة لهذا الغرض من 

وزير شؤون الكهرباء والماء.
ثامًنا:

 أحـــال مجلس الـــوزراء إلى مجلس 
تمـــت  قانـــون  مشـــروع  النـــواب 
صياغتـــه في ضوء اقتـــراح بقانون 
مقـــدم من مجلس الشـــورى لتعديل 
بعـــض أحكام قانـــون إعـــادة تنظيم 
واإلفـــلس الصـــادر بالقانـــون رقـــم 
)22( لســـنة 2018 مشـــفوًعا بمذكرة 

برأي الحكومة حوله.
تاسًعا: 

وافـــق مجلس الـــوزراء على اقتراح 
برغبة بشـــأن اســـتملك أحد المنازل 
القديمـــة فـــي مدينة عيســـى ليكون 
مركـــز تاريخـــي لهذه المدينـــة كونها 
فـــي  المـــدن اإلســـكانية  أقـــدم  مـــن 
الخليج وأول مشـــروع إسكاني في 

المملكة.
عاشًرا: 

وافـــق مجلس الـــوزراء على اقتراح 
برغبـــة بشـــأن مكاتـــب التوثيق في 
المحافظـــات باعتبـــاره متحقًقـــا من 
التوثيـــق  نظـــام  اســـتحداث  خـــلل 

اإللكتروني.
حادي عشر: 

وافـــق مجلس الـــوزراء على اقتراح 
برغبـــة لتوفيـــر غرف عزل مناســـبة 
للقادميـــن إلـــى البحرين مـــن الدول 
الكورونـــا  بفيـــروس  الموبـــوءة 
وإجراء الفحوصات اللزمة عليهم؛ 
لتحقـــق هـــدف الرغبة مـــن خلل ما 
اتخذته الحكومة من إجراءات في 

هذا الخصوص.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، أخذ 
المجلـــس علًما بتقريـــر وزير التربية 
المنتـــدى  نتائـــج  عـــن  والتعليـــم 
أزمـــة  تأثيـــر  بشـــأن  االفتراضـــي 
الـــذي  التعليـــم  علـــى   ”19 “كوفيـــد 
للتربيـــة  العربيـــة  المنظمـــة  نظمتـــه 

والعلوم والثقافة )األلكسو(.

قرارات المجلس
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

تشاد

صاحب  البالد  عاهل  بعث 
ــمــلــك حــمــد بن  الــجــاللــة ال
برقية  خليفة  آل  عيسى 
تهنئة إلى رئيس جمهوريــة 
إتنو،  ديبي  إدريـــــس  تشاد 
وذلـــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى 

استقالل بالده.

798
مــلــيــون ديــنــار

تــرأس ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة الجتماع العتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء. 

وأشــاد مجلــس الوزراء بمضمون الكلمة الســامية التي وجههــا عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بمناســبة حلــول عيــد 
األضحــى المبــارك، مؤكــًدا المجلــس أن توجيهــات جاللــة العاهــل للحكومة 
قــد دعمــت جهودها فــي محاصرة جائحــة كورونا المســتجد وإبقاء الوضع 
الصحــي بخيــر والتعامل مــع تداعيات الجائحة للتخفيف مــن آثارها صحًيا 
واقتصادًيــا، وتزيــد الحكومــة عزًمــا علــى مواصلــة جهودهــا التنمويــة فــي 

مختلف الظروف والتحديات.

ياسر الناصر
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إتمام ثالث مراحل تجارب اللقاح تستغرق 12 شهًرا
ــا عــاًم  18 الــــ  فـــوق  ــم  ــاره ــم أع ــغــة  ــال ــب ال للمتطوعين  مــفــتــوحــة 

كشـــفت الوكيل المســـاعد للصحـــة العامة 
مريـــم الهاجـــري عـــن البـــدء فـــي إدخـــال 
المرحلـــة الثالثة للتجارب الســـريرية على 
لقـــاح لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي 
البحرين، وذلك بتعاون مملكة البحرين مع 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
من خالل شـــركة جي 42، إذ سيتم إجراء 
التجـــارب الســـريرية علـــى 6000 متطوع 
ومتطوعة من المواطنين والمقيمين على 

أرض المملكة.
وأشـــارت الهاجري إلى أن اللقاح المحتمل 
الصحـــة  منظمـــة  مظلـــة  تحـــت  مـــدرج 
الســـريرية  التجـــارب  أن  كمـــا  العالميـــة، 
ســـتكون اختيارية وتطوعيـــة لمن يرغب 
وتنطبق عليه الشـــروط والمعايير الالزمة، 
إذ تأتـــي هذه التجارب في إطار الشـــراكة 
بيـــن شـــركة “تشـــاينا ناشـــونال بايوتيـــك 

شـــركة  لـ”ســـينوفارم”  التابعـــة  غـــروب” 
األدوية الصينية وهي ســـادس أكبر منتج 
للقاحـــات في العالـــم ومجموعة “جي 42” 
للرعايـــة الصحية إحدى الشـــركات التابعة 
مـــن  تتخـــذ  التـــي   ،”42 “جـــي  لمجموعـــة 
أبوظبـــي مقًرا لها وتحتل مكانة رائدة في 

جهود التصدي لجائحة “ كوفيد 19”.
وكشـــفت الهاجري أن المرحلـــة الثالثة من 
التجـــارب تـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحية، وستستمر لمدة 12 شهرا، مبينة 
الســـريرية  التجـــارب  مرحلـــة  تأتـــي  أنـــه 
الثالثـــة بعد نجـــاح وتبيان فاعليـــة وأمان 
المرحلتيـــن األولـــى والثانيـــة فـــي الصين، 
مفتوحـــة  الثالثـــة  المرحلـــة  وســـتكون 
للمتطوعيـــن الذيـــن تبلغ أعمارهـــم فوق الـ 
18 عاًمـــا، وال يعانون من أي أمراض حادة 

أو مزمنة.
وأوضحـــت أن هذه التجارب تنقســـم إلى 
3 مراحل تضمنت المرحلة األولى بصورة 
أساســـية التأكـــد مـــن فاعليـــة اللقـــاح، في 
حين تم فـــي المرحلة الثانية تقييم توليد 
المناعـــة وتبحث في عملية التطعيم لعدد 
محـــدود مـــن األفـــراد وتوســـيع الدراســـة 
ألشـــخاص  اللقـــاح  وإعطـــاء  الســـريرية 
بخصائـــص معينـــة “مثـــل العمـــر والصحة 
البدنيـــة” تشـــابه الفئـــات التـــي تـــم تطوير 

اللقاح الجديد لها خصوصا.

مـــن جهتها، ذكر الرئيس التنفيذي لشـــركة 
جي 42 للرعاية الصحية آشـــيش كوشـــي 
“خطتنـــا منذ البداية كانت تركز دائًما على 
فتح العديد من المراكز لضمان أوسع تأثير 
ممكـــن مـــن خالل إتاحـــة الفرصـــة لألفراد 
للمشـــاركة فـــي حملـــة ’ألجـــل اإلنســـانية‘. 
وشـــهدنا حماًســـا كبيًرا في االستجابة من 
وزارة الصحة وغيرها من الهيئات المعنية 
بالصحـــة العامـــة في البحريـــن للعمل معنا 
في هـــذه التجارب وتشـــجيع مجتمعاتهم 

على التطوع والمشاركة”.
وأضاف أن “التوســـع في الحملة سيساعد 
علـــى زيادة األعـــداد اإلجمالية لمشـــاركين 
مماثلـــة  أعـــداد  لتحقيـــق  التجـــارب  فـــي 
للتجـــارب الدوليـــة األخـــرى التـــي يجـــري 
تنفيذها في دول ذات تعداد ســـكاني أكبر 

بكثير”.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الصحة

شـــدد رئيس األطباء بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي وعضـــو الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا “ كوفيد 19” 
نبيل العشـــيري على أهميـــة التزام كافة 
أفراد المجتمع باإلجـــراءات االحترازية 
الجهـــات  عـــن  الصـــادرة  والقـــرارات 
انتشـــار  مـــن  الوقايـــة  بشـــأن  الرســـمية 
مؤكـــدا   ،19 كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
ضـــرورة التـــزام جميـــع أفـــراد المجتمع 
بالتعليمات واإلرشـــادات الصادرة بشأن 
منع التجمعات؛ تجنبا لإلصابة بالعدوى 

أو نقلها بين المخالطين.
ودعا العشـــيري فـــي تصريـــح صحافي 
مجمـــل  مـــن  االســـتفادة  إلـــى  أمـــس، 
الخدمـــات الصحية المقدمـــة من وزارة 
الصحـــة كاستشـــارات التطبيب عن ُبعد 
وتوصيل األدوية وغيرها من الخدمات 

الصحيـــة التي يتـــم توفيرها فـــي إطار 
الجهود المبذولة؛ لضمان صحة وسالمة 
المرضى ومنع انتشار الفيروس، مؤكدا 
أن العديـــد من الحاالت قد تكون حاملة 
للفيـــروس، ولكـــن ال تظهـــر عليهـــا أيـــة 
أعـــراض كمـــا أن االختـــالط بهـــا يشـــكل 

خطرا على صحة وسالمة المجتمع.

العشيري: ال تتهاونوا والتزموا باإلجراءات

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

اختتمـــت الهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء المســـابقة األولـــى مـــن 
نوعها والتي كانت عبارة “إنشاء 
لعبة الفضاء الخاص بك”، والتي 
البحرينيين  للطـــالب  ُخصصـــت 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم من 7 
إلـــى 12 عاًمـــا فـــي برمجـــة لعبة 

الفضاء الخاصة بهم.
طالبـــا   40 مـــن  أكثـــر  وشـــارك 
ألعابهـــم  قدمـــوا  ممـــن  وطالبـــة 
المبتكـــرة ومهاراتهـــم المختلفـــة 

من خالل أحدث أســـاليب البرمجة وإنشـــاء الفديوهـــات التوضيحية لكل لعبة على 
حدة.

 وكان ألوليـــاء أمور المشـــاركين األثـــر البالغ في تحفيز أطفالهم فـــي االبتكار، حيث 
أثنـــوا علـــى هذه النوعية مـــن الفعاليات، وقد حقق المركـــز األول الطالب آدم الناصر 
والمركـــز الثاني الطالب بـــدر الجابري والمركـــز الثالث الطالـــب عبدالرحمن إبراهيم، 
وحصل الفائزون على جوائز  وشـــهادات ودروع بينما حصل جميع المشـــاركين على 

شهادات مشاركة إلكترونية.
الجديـــر بالذكـــر، أن الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء ستســـتمر في تكريـــس جهودها 
وتحقيق أهدافها وســـيتم اإلعالن عن مســـابقة جديدة في ذات السياق في القريب 

العاجل من خالل موقع الهيئة ومنصات التواصل االجتماعي.

إعالن الفائزين بمسابقة “علوم الفضاء”

تدشين المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاح
ــام عـ ــون  ــ ــض ــ غ فــــي  ــم  ــيـ ــقـ ومـ مــــواطــــن   6000 تـــشـــمـــل 

قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
رئيـــس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد-١٩( الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز 
التجارب السريرية للقاحات )كوفيد 19( 
بمركـــز المعارض والمؤتمـــرات؛ للوقوف 
على الجاهزية العامة للمركز الســـتقبال 

المتطوعين إلجراء التجارب.
عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ودشـــن 
للتجـــارب  الثالثـــة  المرحلـــة  آل خليفـــة 
الســـريرية على لقـــاح فيـــروس كورونا، 
علـــى  القائميـــن  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك 
التجربـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشـــقيقة وشركاء المبادرة من 

جمهورية الصين الشعبية.
واطلـــع رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
الســـتقبال  القائمـــة  التجهيـــزات  علـــى 
التجربـــة  فـــي  للمشـــاركة  المتطوعيـــن 
التي ستشـــمل 6000 متطوع للمشاركة 
فـــي الدراســـة لمدة ســـنة، وتفقـــد قاعة 
أخـــذ  وقاعـــة  المتطوعيـــن  اســـتقبال 
العينـــات وقاعـــة التطعيـــم، كمـــا التقـــى 
عـــددا من األطبـــاء والعاملين الصحيين 
القائمين على الدراســـة، واســـتمع لشرح 
ومتابعـــة  بالدراســـة  القيـــام  آليـــة  عـــن 

نتائجها.
وتجـــرى الدراســـة بالتعـــاون مـــع دولـــة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
وشـــركة G42، وتتمحور حـــول الفعالية 

والمناعة المكتســـبة من اللقـــاح المطور 
مـــن قبـــل شـــركة ســـينوفارم الصينيـــة، 
كمـــا تمـــت الموافقـــة على الدراســـة من 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  قبـــل 
والخدمـــات الصحيـــة ووزارة الصحـــة، 

لجنـــة  مـــن جانـــب  اعتمادهـــا  تـــم  كمـــا 
األخالقيـــات بدائـــرة الصحـــة بأبوظبـــي 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة، كمـــا أن الدراســـة معتمدة من 

إدارة الغذاء والدواء الصينية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

بيان المركز المالي المختصر كما  في 30 يونيو 2020                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في  30 يونيو 2020

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو              بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020             بآالف الدنانير البحرينية 

31 ديسمبر 2019 )مدققة(30 يونيو 2020 )مراجعة(

الموجودات

5,3535,550موجودات غير ملموسة
23,40624,156معدات ومركبات

28,75929,706مجموع الموجودات غير المتداولة

364327المخزون
1,5481,437ذمم تجارية مدينة

1,047508مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
1,5021,260مستحق من أطراف ذوي عالقة

15,95321,549أرصدة لدى قسم الخزانة بالمجموعة
5,4783,109النقد وأرصدة البنوك

25,89228,190مجموع الموجودات المتداولة
54,65157,896مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,500االحتياطي القانوني
6,90710,161األرباح المستبقاة

20,40723,661مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

25,42526,124إلتزام اإليجار
647576منافع نهاية خدمة الموظفين

26,07226,700مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,6276,043ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
390395مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,1551,097إلتزام إيجار
8,1727,535مجموع المطلوبات المتداولة

34,24434,235مجموع المطلوبات
54,65157,896مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

30 يونيو 2019 )مدققة(30 يونيو 2020 )مراجعة(

21,11018,576اإليرادات
)6,532()6,830(مصروفات تشغيلية مباشرة

14,28012,044إجمالي الربح 

3131إيرادات تشغيلية أخرى
118ربح من بيع معدات ومركبات

)5,021()5,786(مصروفات تشغيلية أخرى
)1,824()1,804(مصروفات عمومية وإدارية

6,7225,248الربح التشغيلي

282234إيرادات التمويل
)918()900(مصروفات التمويل

)684()618(صافي تكاليف التمويل

-803إيرادات أخرى – منح حكومية

6,9074,564ربح الفترة

--الدخل الشامل اآلخر

6,9074,564مجموع الدخل الشامل للفترة

العائد على السهم

7751العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2020 )مراجعة(

9.0004,50010,16123,661في 1 يناير 2020

6,9076,907--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مالكي الشركة
)10,161()10,161(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2019

9.0004,5006,90720,407في 30 يونيو 2020 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019 )مراجعة(

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير 2019

)17()17(--خسارة بيع أسهم خزينة، صافي

4,5644,564--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مالكي الشركة
)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,4934,54718,040في 30 يونيو 2019

30 يونيو 2019 )مراجعة( 30 يونيو 2020 )مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
4,564 6,907 ربح السنة

تسويات :
1,191 1,059 إستهالك

213 197 إطفاء
918 900 مصروفات التمويل

- )17( ربح القيمة العادلة على األدوات المشتقة
)18( )1( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
)73( )37( المخزون
303 )534( ذمم تجارية مدينة

)304( )341( مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
)614( 552 ذمم تجارية دائنة وأخرى

49 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

6,229 8,756 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)269( )309( شراء معدات ومركبات
6,947 5,596 أرصدة لدى قسم الخزانة بالمجموعة، صافي

18 1 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

6,696 5,288 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)509( )640( مدفوعات التزام إيجار تمويلي  
)825( )903( مدفوعات لمصروفات التمويل 
)700( - مدفوعات شراء أسهم خزينة

683 - مقبوضات من بيع أسهم خزينة
)9,818( )10,132( أرباح أسهم مدفوعة

)11,169( )11,675( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,756 2,369 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
3,998 3,109 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

5,754 5,478 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر المختصررللستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020   بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية كما في 30 يونيو 2020 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس االدارة المنعقد في 10 اغسطس 2020 والمدققة من قبل KPMG فخرو

نبيل العشيري
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إرسال قائمة بأسماء جرحى لبنانيين للعالج في البحرين

٦ ماليين تكلفة المبنى الجديد لـ “باركات السلمانية”

ــاء بــلــبــنــان ــ ــق ــ ــكــيــة لـــدعـــم األش ــمــل ــات ال ــه ــي ــوج ــت ــل ــذا ل ــي ــف ــن ت

يضـــم 8 متاجـــر و6 مصاعـــد.. 4 منهـــم للمتردديـــن علـــى المجمـــع

بناًء على توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة، الرئيــس الفخــري للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية، وبقيادة 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، تواصل المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية 
اتصاالتها وجهودها لدعم األشقاء في لبنان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي 

الصحة والخارجية في مملكة البحرين.

وفي هـــذا الصدد بيـــن األمين العام 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مصطفى الســـيد، بأن القائم بأعمال 
ســـفارة البحريـــن فـــي ســـوريا علي 
المحمود قد اجتمع مع وزير الصحة 
العامة اللبنانية حمد حســـن لمتابعة 
لدعـــم  البحريـــن  مملكـــة  مبـــادرات 
األشـــقاء فـــي لبنـــان جـــراء الكارثة 

اإلنســـانية الكبيـــرة التي حدثت في 
بيروت، وتم مناقشـــة إرســـال فريق 
طبي بحريني؛ للمســـاهمة في عالج 
الجرحـــى اللبنانيين جراء االنفجار، 
وتقدم وزير الصحة العامة اللبناني 
بخالص الشـــكر والتقدير إلى مملكة 
البحريـــن على ما تقوم به من جهود 
كبيـــرة لمســـاعدة الشـــعب اللبنانـــي، 

مثمنـــا هذه المبادرة الطبية، مشـــيرا 
إلى عدم الحاجة في الوقت الحالي 
لحضور األطبـــاء البحرينيين وأنهم 
يمتلكـــون طاقمـــا طبيـــا قـــادرا على 

تلبية االحتياجات.
كما نوقش إرسال عدد من الجرحى 
اللبنانيين لتلقـــي العالج في مملكة 
البحريـــن، وقد رحـــب وزير الصحة 
المبـــادرة،  بهـــذه  اللبنانـــي  العامـــة 
وأفـــاد بأنه ســـيبعث قائمة بأســـماء 
الجرحـــى وبياناتهـــم؛ ليتمكنـــوا من 
تلقـــي العـــالج الـــالزم، واقتـــرح أن 
بالمشـــاركة  المحمـــود  علـــي  يقـــوم 
أجهـــزة  توزيـــع  علـــى  واإلشـــراف 
التنفـــس التي أهدتهـــا البحرين إلى 
الطبيـــة؛  الصحيـــة  للمراكـــز  لبنـــان 
لالطمئنـــان على ســـالمة التوصيل، 
فهـــم في أمـــس الحاجـــة لمثل هذه 

األجهزة المتطورة.

أخيـــرا انتهـــى كابوس البحـــث عن بارك 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي ولم تعد 
مشـــكلة  “بـــارك”  عـــن  البحـــث  مشـــكلة 
لمتـــرددي الســـلمانية كمـــا كانـــت أمـــس، 
والتـــي ظلت مشـــكلة قائمـــة للمترددين 
انتهـــاء  بعـــد  وذلـــك  طويلـــة،  لســـنين 
الـــذي  المتميـــز  المعمـــاري  المشـــروع 
نفذتـــه شـــركة “إدامـــة” الـــذراع العقارية 
لمملكـــة  الســـيادي  الثـــروة  لصنـــدوق 
البحرين “ممتلـــكات”، وذلك بعد افتتاح 
وزيرة الصحة فائقـــة الصالح، والرئيس 
التنفيـــذي إلدامـــة أمين أحمـــد العريض 
الموقـــف الجديـــد ذي الطوابـــق األربعـــة 
أمـــس، والذي يعد الحـــل األفضل ألزمة 
المواقـــف في المجمع ، وســـيلبي الطلب 
المتزايـــد علـــى مواقـــف الســـيارات في 

مجمـــع الســـلمانية، وقـــد بلغـــت تكلفتـــه 
المشروع 6 ماليين دينار.

وســـتكون رســـوم الدخول للســـيارة في 
ســـاعة،  ألول  فلـــس   300 ســـاعة  أول 
و400 فلس لكل ســـاعة إضافية، ويضم 

الموقـــف 8 متاجر فـــي الطابق األرضي، 
وفيـــه نقـــاط دفـــع ذاتـــي، و4 مصاعـــد 

للمترددين، ومصعدان لألسرة الطبية.
ويضم الموقف مجموعـــة من المحالت 
ســـتلبي  التـــي  الخدماتيـــة  والمرافـــق 

احتياجـــات مرتـــادي المجمع الســـلمانية 
مشـــكلة  حـــل  فـــي  وتســـاهم  الطبيـــة، 
نقـــص مواقـــف الســـيارات فـــي المجمع 
الـــذي كان يرتـــاده يوميـــا أكثـــر مـــن 10 
آالف متـــردد مـــن الموظفيـــن والمرضى 
والمتردديـــن علـــى العيـــادات الخارجية 
فـــي المجمـــع الطبي والذي يعـــد المرفق 
الطبـــي الحكومـــي الـــذي يســـتقبل أكثر 
كثافـــة من المتردين فـــي البحرين منهم 
1000 متردد يوميا لقسم الحوادث في 
المجمـــع، إضافـــة إلـــى أنه ســـيعمل على 
التقليل من االزدحـــام واالختناقات في 
المجمـــع والمنطقـــة المحيطـــة بـــه، وبما 
يســـهم فـــي تلبيـــة احتياجـــات مرتـــادي 

مجمع السلمانية الطبي.
ويأتي هذا المشروع، وهو مبنى صديق 
لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة 100 %، 

ومساحة المبنى 5,700 متر مربع.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

إن البيانات المالية المرحلية الموجزة الغير مدققة والمبينة أعاله قد تمت مراجعتها من قبل السادة بي دي أو وتم اعتمادها 
والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٢٠، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

طارق علي الجودرعبدهللا أحمد كمالأمين أحمد العريض
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

3١ ديسمبر 3٠٢٠١9 يونيو ٢٠٢٠
)مدقق()غير مدقق(

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

٢١.397٢3.895موجودات غير ملموسة
6.٠١3.55٢6.٠79.5١3حق استخدام الموجودات
٢.894.٢66٢.86٠.493ممتلكات وآالت ومعدات

٢.8١7.٠٠63.٠88.598موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
49٢.٠4449٢.٠44عقارات إستثمارية

١.784.78٢-الجزء غير المتداول من ودائع ألجل

١٢.٢38.٢65١4.3٢9.3٢5

الموجودات المتداولة
١3.54١١٢.334المخزون

38٠.87١38٠.87١استثمارات بالتكلفة المطفأة
5.393.6٠43.853.89١الجزء المتداول من ودائع ألجل

76٢.835656.٢6٠ذمم تجارية مدينة وأخرى
١.٢٢١.9٢٢938.436النقد وما في حكمه

7.77٢.7735.84١.79٢

٢٠.٠١١.٠38٢٠.١7١.١١7مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

١١.٠3١.7٢3١١.٠3١.7٢3رأس المال
)١٠١.456()١٠١.456(أسهم الخزينة

٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠عالوة إصدار أسهم
3.١١٠.5473.١١٠.547اإلحتياطي القانوني

١٢.4٠٠٢٢.4٠٠إحتياطي األعمال الخيرية
)٢56.38٠()385.٢73(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3.67٢.7783.8٠6.593األرباح المستبقاة

١9.34٠.7١9١9.6١3.4٢7مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
١48.43٠١53.777الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

37.97٢3٢.4١9منافع نهاية الخدمة للموظفين

١86.4٠٢١86.١96

المطلوبات المتداولة
6556١5الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

483.٢6٢37٠.879ذمم دائنة أخرى

483.9١737١.494

67٠.3١9557.69٠مجموع المطلوبات

٢٠.٠١١.٠38٢٠.١7١.١١7مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

8٢3.45٢65٢.858354.96١335.73٠إيرادات تشغيلية
٢٢4.6٢7٢47.33٠١٢٢.١3٢64.٠66صافي الدخل من االستثمارات

)٢3٠.٠٢4()٢94.546()5٠9.588()7٠4.٠46(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

344.٠3339٠.6٠٠١8٢.547١69.77٢الربح التشغيلي

١٠3.9377٠3١٠٢.68١٢٠١الدخل اآلخر

--)3٠.33٢()٢5.٢7٢(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

4٢٢.69836٠.97١٢85.٢٢8١69.973صافي الربح للفترة

١.55 فلس٢.6١ فلس3.3٠ فلس3.87 فلسالعائد األساسي والمخفض على السهم

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

4٢٢.69836٠.97١٢85.٢٢8١69.973صافي الربح للفترة   

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن
     بيان الربح أو الخسارة:

)٢4٠.8٢3()9.١١5()٢5١.467()١٢8.893(خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة
     العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٢4٠.8٢3()9.١١5()٢5١.467()١٢8.893(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

)7٠.85٠(٢93.8٠5١٠9.5٠4٢76.١١3مجموع الدخل/)الخسارة( الشامل للفترة

رأس
المـــال

أسهم
الخزينة

عالوة 
إصدار أسهم

اإلحتياطي
القانونــــــــي

إحتياطي
األعمال الخيرية

احتياطي 
القيمة العادلة 
لإلستثمارات

األربـاح 
المجمــوعالمستبــقـاة

3.٠٢١.743١٢.4٠٠3.5١43.363.876١3.33١.8٠٠-)١٠١.456(7.٠3١.7٢3في 3١ ديسمبر ٢٠١8 )مدقق(
6.٠٠٠.٠٠٠----٢.٠٠٠.٠٠٠-4.٠٠٠.٠٠٠رأس المال الصادر خالل الفترة

36٠.97١١٠9.5٠4)٢5١.467(-----مجموع الدخل الشامل للفترة
)346.5١4()346.5١4(------أرباح أسهم لسنة ٢٠١8

-)١٠.٠٠٠(-١٠.٠٠٠----احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.368.333١9.٠94.79٠)٢47.953(٢.٠٠٠.٠٠٠3.٠٢١.743٢٢.4٠٠)١٠١.456(١١.٠3١.7٢3في 3٠ يونيو ٢٠١9 )غير مدقق(

3.8٠6.593١9.6١3.4٢7)٢56.38٠(٢.٠٠٠.٠٠٠3.١١٠.547٢٢.4٠٠)١٠١.456(١١.٠3١.7٢3في 3١ ديسمبر ٢٠١9 )مدقق(
4٢٢.698٢93.8٠5)١٢8.893(-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)546.5١3()546.5١3(------أرباح أسهم لسنة ٢٠١9
-)١٠.٠٠٠(-١٠.٠٠٠----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

)٢٠.٠٠٠(--)٢٠.٠٠٠(----مدفوعات أعمال خيرية خالل الفترة

3.67٢.778١9.34٠.7١9)385.٢73(٢.٠٠٠.٠٠٠3.١١٠.547١٢.4٠٠)١٠١.456(١١.٠3١.7٢3في 3٠ يونيو ٢٠٢٠ )غير مدقق(

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

األنشطة التشغيلية
4٢٢.69836٠.97١صافي الربح للفترة

التسـويات:
-٢.498إطفاء الموجودات غير الملموسة  

65.96١5.96٠إطفاء حق استخدام الموجودات
37.١9333.5٠7إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

١4.٠٠7١5.47٢مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين
4.6934.7١٢مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار

)١٢8.497()١٢9.97٢(دخل فوائد بنكية
)١١8.833()94.655(دخل أرباح أسهم 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)١.94٢()١.٢٠7(المخزون

)7١.583()١٢٠.58٢(ذمم تجارية مدينة وأخرى
)68.7٢٠(١١٢.383ذمم دائنة أخرى

5.5534.569منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

3١8.57٠35.6١6صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)١١.99٢()7٠.966(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

عائدات بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 
-١4٢.699  من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٢9.97٢١٢8.497دخل فوائد بنكية مستلمة 
94.655١١8.833دخل أرباح أسهم مستلمة

)856.6٠٢(٢45.٠69صافي التغير في ودائع ألجل

)6٢١.٢64(54١.4٢9صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)٢88()5.3٠7(المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار
)4.7١٢()4.693(الفوائد المدفوعة على التزامات عقود اإليجار

)346.5١4()546.5١3(أرباح أسهم مدفوعة
-)٢٠.٠٠٠(مدفوعات أعمال خيرية

)35١.5١4()576.5١3(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)937.١6٢(٢83.486صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه

938.436١.6٠6.559النقد وما في حكمه في بداية الفترة

١.٢٢١.9٢٢669.397النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المعامالت غير النقدية:

خالل الفترة المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١9، أصدرت الشركة رأس مال إضافي متمثل في 4٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي بقيمة ١5٠ فلس للسهم 
وبقيمة إجمالية قدرها 6.٠٠٠.٠٠٠ دينار بحريني لصالح شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب )مقفلة(، وذلك مقابل الحصول 
على حق االنتفاع بمبنى »تيرمنال« الكائن بمنطقة العدلية. إن هذه المعاملة لم يتم إدراجها ضمن بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للفترة 

المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١9 كونها معاملة غير نقدية.

جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني مبادرة استراتيجية
Û  إن مبــادرة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

ســلمان آل خليفة، بإطالق “جائزة خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيب 
البحريني” في أول أربعاء من شــهر نوفمبر من كل عام، تؤســس نهجًا 
فريــدًا للعمــل المهنــي والميداني المباشــر لجميع من يعمــل في القطاع 
الصحي من جهة، وتحفيزًا للبحث العالجي والطبي في مجال تطوير 
الخدمات العالجية وتحســين أدائها ورفع مســتوى الخدمات الصحية 

المقدمة ألفراد المجتمع من جهة أخرى. 
Û  وتأتــي مبــادرة ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان، فــي ســياق حرصــه

المتواصل على أن يكون للطبيب البحريني حضور وتأثير في مسيرة 
التطــور الطبــي، إيمانــًا مــن ســموه بقــدرة المملكــة علــى تقديــم أفضــل 

المهارات واالمكانيات العالجية والطبية بمختلف تخصصاتها.
Û  وتمثــل هــذه الجائــزة نقطــة تحــول في القطــاع الصحي على مســتوى

البحريــن فــي دالالتهــا التقديرية واالنســانية، وترســم مســتقباًل أفضل 
مــن خــالل زيادة مهارات األطباء ودعم تميزهــم والحرص على إعالء 
رســالة الطــب ورفــع قيمــة العمــل بضميــر، تقديــرًا لجهودهــم المتميزة 
ولمستقبل صحي آمن ينعم به كل من يعيش على كامل تراب المملكة.

Û  وإذا اســتحضرنا االهتمــام البحثــي الســاعي إليجــاد حلــول عالجيــة
لمختلــف األمــراض واألوبئــة فــإن الجائــزة مــن شــأنها أن توفــر أجواء 
علمية تشاركية سيتجاوز صداها النطاق المحلي وستحظى بإذن هللا 

بتقدير دولي كبير.
Û  وحيــث إن الجائــزة جاءت فــي توقيت جائحة كورونــا، فإنه يجب أن

تكــون هنــاك آليات تطوير تدفع بالمســارات الجديدة في المهن الطبية 
والعالجيــة لتحقيــق األهــداف البحثيــة والعلميــة لنظــام صحــي فعــال 

ورصين.
Û  وُتعــد الجائحــة إيذانــًا بعصــر معرفــي جديــد وغيــر تقليدي، لــذا يجب

االهتمــام بالبحــوث العلميــة لتفتــح آفاقًا جديــدة لألطبــاء البحرينيين 
للتفوق خارج حدود المملكة في المجال الطبي.

Û  وكلنا ثقة بأن الطبيب البحريني قادر على أن ٌيقدم الكثير من البحوث
الطبيــة ويســاهم فــي تطويرهــا من أجل تحســين المنظومــة الصحية، 
بــدءًا بالوقايــة مــن مختلــف األمــراض، وانتهــاًء بتحســين أداء النظام 

الصحي بمختلف مستوياته. 
Û  وال شــك أن هــذه الجائــزة هــي انطالقــة لعصــر جديد باســتخدام العلم

والبحث والمهارات في إدارة الخطر الوبائي على نحو ذكي.
Û  رسالة مليئة بالحب والتقدير واالمتنان واالحترام ارفعها إلى صاحب

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، على رؤية ســموه 
بتخصيــص جائــزة للطبيــب البحرينــي، كمــا أتقــدم بالشــكر إلــى وزارة 
الصحة ممثلة بوزيرة الصحة وجميع منتســبيها، والشــكر موصول إلى 
جمعية األطباء البحرينيين وكافة الكوادر الطبية بمختلف القطاعات.
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