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 ÖdÉW ∞dCG 147 ƒëf º¶àæj PEG ójóédG »°SGQódG ΩÉ©dG óMC’G Ωƒ«dG CGóÑj

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªd  ájRGôàM’G  §£îdG  øª°V  ó©H  øY  º«∏©àdG  »a

.z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG

 á°SGQódG AóÑd É¡JGOGó©à°SG â∏ªcCG É¡fCG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh äócCGh

 ,ójóédG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  øe  ø«YƒÑ°SCG  ∫hCG  ∫ÓN  á∏eÉc  IQƒ°üH  ó©H  øY

 AÉ«dhCG  ™e  π°UGƒàdÉH  á«°SGQódG  πMGôªdG  πμH  ¢SQGóªdG  ™«ªL  âeÉb  PEG

 πFÉ°SƒdG í«°VƒJh ,º¡FÉæHCÉH á°UÉîdG á«°SGQódG ∫hGóédG ∫É°SQEGh ,QƒeC’G

.äÉª«∏©Jh äGOÉ°TQEG øe Égô«Zh ,á°SGQó∏d áeóîà°ùªdG

 »æØdGh  ΩÉ©dG  º«∏©à∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  áXƒfƒÑdG  áØ«£d  âë°VhCGh

 ∫ƒ°üØdG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  õcôàà°S  ø`̀«`̀dhC’G  ø«YƒÑ°SC’G  ∫Ó`̀N  á°SGQódG  ¿CG

.á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ≈dEG áaÉ°VEG ,õª«J èeÉfôH ΩGóîà°SÉH á«°VGôàa’G

 øe  ócCÉà∏d  ,á«°VGôàa’G  ∫ƒ°üØ∏d  É«ÑjôéJ  ÉãH  ¢SQGóªdG  äòØf  óbh

 Oƒ¡L øª°V ∂dPh ,ó©H øY á«∏YÉØàdG á«ªbôdG ¢ü°üëdG ºjó≤J »a É¡àjõgÉL

 ,ójóédG  »°SGQódG  ΩÉ©∏d  á∏eÉ°ûdG  É¡JGOGó©à°SGh  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh

.á«°SGQódG πMGôªdG ™«ªéd áHƒ∏£ªdG IQƒ°üdÉH á«ª«∏©àdG äÉeóîdG ô«aƒàd

(2¢U π«°UÉØàdG)

 ΩÉ``````̀ ©``````̀ dG Aó`````````````H ..Ωƒ`````````````«`````````````dG
ó``©``H ø`````̀ Y ó````̀ jó````̀ é````̀ dG »`````̀ °`````̀ SGQó`````̀ dG

 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M π°†Øàj
 øe  ådÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  áªjôμdG  ¬àjÉYôH  πª°û«a  ióØªdG  OÓÑdG
 ΩÉ≤j …òdG ,Ωƒ«dG ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG
 ¿GòjE’Gh »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG AÉ≤dEÉH ¬àdÓL π°†Øàj PEG ,»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY

.OÉ≤©f’G QhO AóÑH
 áª∏c πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ »≤∏J ¿CG Qô≤ªdG øe ∂dP Ö≤Y
 Qƒ°†ëH  ,¢ù∏éª∏d  á«°ù«FôdG  áYÉ≤dG  øe  ,OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  áÑ°SÉæªH
 iQƒ°ûdG  »°ù∏éªH  ÖàμªdG  áÄ«g  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

.ÜGƒædGh
 CGóÑJh ≈dhC’G á«FGôLE’G á°ù∏édG Ωƒ«dG AÉ°ùe iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ó≤©jh
 »°ù∏ée IƒYóH 2020 áæ°ùd (38) ºbQ »μ∏ªdG ôeC’G IhÓàH ¢ù∏éªdG á°ù∏L
 ƒ°†Y …ô°ShódG ºdÉ°S ìÉÑ°U …ODƒ«°S Éª«a ,OÉ≤©f’G ≈dEG ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ô`̀eC’G  Qhó°U  ó©H  ájQƒà°SódG  ø«ª«dG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée

.¢ù∏éªdG »a G kƒ°†Y ¬æ««©àH
 áª∏c  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  »≤∏j  ¿CG  Qô≤ªdG  øeh
 ∫hC’G  ø«ÑFÉædG  ÜÉîàfG  ºàj  ¿CG  πÑb  ∂dPh  ,OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  áÑ°SÉæªH
 ≈dEG  ΩÉª°†f’G  »a  º¡JÉÑZQ  ójóëàH  AÉ°†YC’G  QÉ£NEGh  ,¢ù«Fô∏d  »fÉãdGh
 áÑ©°ûdGh  á«YƒædG  ¿Éé∏dG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG  ≈∏Y  Oô`̀dG  áæéd

.á«fÉªdôÑdG
 ôeC’G IhÓàH CGóÑJ ó©H øY á«FGôLE’G ¬à°ù∏L ÜGƒædG ¢ù∏ée ó≤©j Éªc
 ≈dEG  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  IƒYóH  2020  áæ°ùd  (38)  ºbQ  »μ∏ªdG

.∫ÉªYCG øe óéà°ùj Ée ºK ,OÉ≤©f’G

:»YÉ°ùdG óª Öàc
 ô°ûY  Oƒ¡L  ≈∏Y  â°†b  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ¿CG  á«dhO  ôjQÉ≤J  âØ°ûc
 ,ºdÉ©dG »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdÉH ≥∏©àj Éª«a IóëàªdG ºeC’G áª¶æªd äGƒæ°S
 ôãcC’G ≥WÉæªdG øe ó©J É«≤jôaEG  ∫Éª°Th á«Hô©dG á≤£æªdG ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe
 ≈dEG ¢üî°T ¿ƒ«∏e 14^3 º°†æj ¿CG ™bƒàj PEG ;áëFÉédG äÉ«YGóàH GQô°†J
 ,∫ƒWCG äGôàa áëFÉédG äôªà°SG Ée GPEG »Hô©dG øWƒdG »a AGô≤ØdG ±ƒØ°U
 ¿ƒ«∏e  115  ≈`̀dEG  ô≤ØdG  §N  ¿hO  ºg  øªd  »dÉªLE’G  Oó©dG  ™ØJô«°S  Éªc

.á≤£æªdG ¿Éμ°S ™HQ ∫OÉ©j Ée ƒgh áª°ùf
 ∫hó`̀dG  »a  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »a  ¢TÉªμfG  çhó`̀M  ™bƒàjh
 ≈dEG  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ¢†©H  äGOÉ°üàbG  ™LGôJ  ™e  %5^7  áÑ°ùæH  á«Hô©dG
 äGôjó≤àd  É≤ah  GQ’hO  QÉ«∏e  152  ≈`̀ dEG  π°üJ  ôFÉ°ùN  »æ©j  Ée  ,%13
 17  IQÉ°ùN  ≈`̀dEG  á«dhódG  πª©dG  áª¶æe  äGôjó≤J  ô«°ûJ  Éª«a  ,Gƒμ°SE’G

 Gòg øe »fÉãdG ™HôdG ∫ÓN á«Hô©dG ∫hódG »a πeÉc ΩGhóH áØ«Xh ¿ƒ«∏e

 âeób »àdG õaGƒëdG ´ƒªée RhÉéJ Éª«a ¬fCG ≈dEG ôjQÉ≤àdG äQÉ°TCGh .ΩÉ©dG

 õaGƒëdG ∂∏J áª«b RhÉéàJ ’ Q’hO äÉfƒ«∏jôJ 9^6 ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL »a

 èJÉædG  øe §≤a %4 ∫OÉ©j Ée ƒgh ,Q’hO QÉ«∏e 102 á«Hô©dG ∫hódG »a

 ¢üî°T ¿ƒ«∏e 55^7 êÉàëj …òdG âbƒdG »a ,á≤£æª∏d »dÉªLE’G »∏ëªdG

.á«fÉ°ùfEG IóYÉ°ùe ≈dEG á«Hô©dG ∫hódG »a

 1^6 ¿EG »©«HôdG ôeÉY Qƒ°ùahôÑdG OÉ°üàb’G º∏Y PÉà°SCG ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ¬dÓ¶H »≤∏j  Ée  Gògh .É«dÉM ¢SQGóªdG  êQÉN ºg ºdÉ©dG  »a  ÖdÉW QÉ«∏e

 ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe ÜÓ£dG øμªJ áÑ°ùf ¿CG á°UÉNh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ≈∏Y

.%66 RhÉéàJ ’ ∫hódG ¢†©H »a ôJƒ«ÑªμdGh âfôàfE’G

 »àdG äÉ«fÉμeE’G π°†ØH âYÉ£à°SG è«∏îdG ∫hO ¿CG »©«HôdG í°VhCGh

 âàÑKCG øjôëÑdG ¿CG GócDƒe ,áeRC’G ™e ™jô°Sh ó«L πμ°ûH πeÉ©àdG É¡μ∏àªJ

.á°û«©ªdGh áeÉbE’G »a ºdÉ©dG ∫hO π°†aCG øe É¡fCG áëFÉédG √òg ∫ÓN

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ÉfhQƒc ÖÑ°ùH á«Hô©dG ∫hódG ôFÉ°ùN Q’hO QÉ«∏e 152
AGô≤ØdG ≈dEG Gƒ``ª°†fG Éfƒ«∏e 14^3h ..º``¡ØFÉXh Ghó≤a Éfƒ«∏e 17 :á``«dhO ô``jQÉ≤J

á°û«©ªdGh áeÉbE’G »a ºdÉ©dG ∫hO π°†aCG øe É¡fCG âàÑKCG øjôëÑdG :ô«ÑN

.∂∏ªdG ádÓL |

.á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØ∏d »ÑjôéJ åH ò«ØæJ øe ÖfÉL |

 QhO  ìÉààaG »a »eÉ°S »μ∏e ÜÉ£N
Ωƒ«dG  ¿ÉªdôÑ∏d  ójóédG  OÉ≤©f’G
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 ô`̀ª`̀JDƒ`̀e{ äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a â`̀ª`̀«`̀bCG
 á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdGh  ICGôªdG
 ΩÉ©d  á«Hô©dG  ∫hó`̀dÉ`̀H  ¢ùeÉîdG
 áî«°ûdG  ø`̀e  á`̀jÉ`̀Yô`̀H  zΩ2020
 á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH AÉ«ªd
 Qƒ`̀æ`̀dG  á`̀«`̀©`̀ª`̀L  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ICGôªdG  õcôe{  øe  º«¶æàHh  ôÑ∏d
 áμÑ°ûdÉH zá«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d
 á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d á«ª«∏bE’G
 »ªeC’G  èeÉfôÑdG{  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 »a πª©∏d á«Hô©dG ICGôªdG ø«μªàd
 QÉ©°T âëJ ,zá«dhódG äÉª¶æªdG
 äGP  ádhDƒ°ùe  á«FÉ°ùf  äGQOÉÑe{

.z»©ªàée ôKCG
 ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG »````̀a â```̀cQÉ```̀°```̀T
 á«dhOh á«HôY á«FÉ°ùf äÉ«°üî°T
 âëààaG  óbh  ,iƒà°ùªdG  á©«aQ
 ∫BG  óªëe  âæH  AÉ«ªd  áî«°ûdG
 ¿CG  Ió``cDƒ``e  ,äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  áØ«∏N
 »FÉ°ùædG  »æ¡ªdG  çó`̀ë`̀dG  Gò``̀g
 á≤HÉ°ùdG  ¬JGQhO  ∫ÓN  øe  º¡°SCG
 Oƒ¡édG  ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  »a
 øªe  ,á«Hô©dG  ICGôª∏d  ádhDƒ°ùªdG
 AÉæH  »a  áªgÉ°ùª∏d  ô«ãμdG  øeób

 .ø¡JÉ©ªàée
 ó``≤``d{ :∂```̀ dò```̀ c â```̀ aÉ```̀ °```̀VCGh
 á«dhDƒ°ùª∏d  ICGô`̀ª`̀dG  õcôe  OÉ`̀LCG
 QÉ©°T  QÉ`̀«`̀à`̀NG  »`̀a  á«©ªàéªdG
 å«M  ,IQhó`̀dG  √òg  »a  ôªJDƒªdG
 ø`̀ë`̀fh ,ΩÉ`````̀ jC’G √ò```g »``̀a ∞`̀≤`̀f
 ô`̀«`̀£`̀î`̀dG AÉ```Hƒ```dG Gò```̀g ¬``̀LGƒ``̀f
 ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉHh »a πãªàªdG
 »a  AÉ°ùædG  ¿CG  ’EG  ,19  OóéàªdG
 Éæà≤£æe É¡æeh ,ºdÉ©dG ´É≤H ≈à°T
 ,á∏ãeC’G  ´hQCG  øHô°V  á«Hô©dG
 äGQOÉÑe  ºjó≤J  »a  äGhób  øch
 ∞«Øîà∏d ø¡JÉ©ªàée »a á«Yƒf
 ,á«fÉ°ùfE’G  á`̀eRC’G  √òg  QÉ`̀KBG  øe
 ..™`̀ª`̀LCG  ºdÉ©dÉH  âØ°üY  »`̀à`̀dG
 øgh ,¿Éμe πc »a AÉ°ùæ∏d Gôμ°ûa
 AÉ£©dG  »a  á∏ãeC’G  ´hQCG  øeó≤j

.á«ë°†àdGh
 õ`̀cô`̀e IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀H äOÉ```̀°```̀TCGh
 ,á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùª∏d  ICGôªdG
 è`̀eÉ`̀fô`̀H{ IQOÉ``̀Ñ``̀e ¬``̀bÓ``̀WEG »``̀a
 »a πª©∏d  á«Hô©dG  ICGôªdG  ø«μªJ
 á°SÉFôHh  zá`̀«`̀dhó`̀dG  äÉª¶æªdG
 ºdÉ°S  á∏«¡°S  áî«°ûdG  øe  á«aô°T
 ,á«YƒædG IQOÉÑªdG √òg ,ìÉÑ°üdG
 á«Hô©dG ICGôªdG âfÉc ÉªdÉW »àdG

.É¡«dEG áLÉM »a

 iƒéf  IQƒàcódG  âæ∏YCG  ºK
 ICGô``ª``dG  õ`̀cô`̀e  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ∞«£∏H
 áμÑ°ûdÉH  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùª∏d
 á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d á«ª«∏bE’G
 õFGƒéH  áeôμªdG  äÉ«°üî°ûdG
 :øgh ,á°ùeÉîdG IQhó∏d ôªJDƒªdG
 ΩÉ©dG á«°üî°T IõFÉéH{ áeôμªdG
 á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 øe  Ω2020  ΩÉ``̀©``̀d  É`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e
 á«dhDƒ°ùª∏d  á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG
 AÉ`̀«`̀ª`̀d á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 ô«Ø°ùdG  -  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH
 - á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d »dhódG
 »dhódG  OÉëJÓd »aô°ûdG  ƒ°†©dG
 á°ù«FQ - á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d
.ôÑ∏d QƒædG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée

 äÉ`̀eô`̀μ`̀ ª`̀ dG â``̀æ``̀∏``̀YCG É``̀ª``̀c
 ájOÉ«≤dG á«Hô©dG ICGôªdG ΩÉ°SƒH
 ΩÉ`̀©`̀d É`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e á``dhDƒ``°``ù``ª``dG
 á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG  øe  Ω2020
 øgh  ,á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d

 IQƒf  Iô`̀«`̀eC’G  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 ∫BG  Oƒ``̀©``̀°``̀S  ø```̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e â``̀æ``̀H
 á«FÉ°ùædG  áæé∏dG  á°ù«FQ  Oƒ©°S
 IQÉ``eEÉ``H  á«©ªàéªdG  á«ªæà∏d
 á≤£æe ô`̀«`̀eCG  Ωô``̀M  -¢`̀VÉ`̀jô`̀dG
 á∏«¡°S  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  ,¢``̀VÉ``̀jô``̀ dG
 ô«Ø°ùdG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG  º`̀dÉ`̀°`̀S  â`̀æ`̀H
 á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùª∏d  »dhódG
 Iô«Ø°ùdG  ,â`̀jƒ`̀μ`̀ dG  á```dhO  ø`̀e
 á``dGõ``Zƒ``HCG AÉ`̀Ø`̀«`̀g IQƒ``̀à``̀có``̀dG
 ¢ù«FQ - óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ø«eC’G
 á«YÉªàL’G  ¿hDƒ``°``û``dG  ´É`̀£`̀b
 Ió«°ùdG ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉéH
 á°ù°SDƒe á°ù«FQ -»ehõîe »e
 áμÑ°ûdG  ƒ`̀°`̀†`̀Y  -  »``ehõ``î``e
 ¥É``̀Ø``̀J’G è`̀eÉ`̀ fô`̀ Ñ`̀ d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ,¿ÉæÑ∏H IóëàªdG ºeCÓd »ªdÉ©dG
 ôjóe  áæjOƒH  ≈ª∏°S  Ió«°ùdGh
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 IóëàªdG  ºeCÓd »ªdÉ©dG  ¥ÉØJ’G

 .á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdÉH
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 ΩÉ©dG  ø«eC’G  …QÉ°üfC’G  ádÉg  äô°ûf
 â s°üN  k’É`̀≤`̀e  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ¢ù∏éª∏d
 »ªdÉ©dG  …OÉ°üàb’G  ióàæªdG  ™bƒe  ¬H
 á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ™e  ≥«°ùæàdÉH  ,z¢SƒaGO{
 QÉ`̀WEG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ájOÉ°üàb’G
 á«æWƒdG ìÉéædG ¢ü°ü≤d èjhôà∏d √Oƒ¡L
 ∫É≤ªdG  ∫hÉæJh  .»dhódG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 áμ∏ªe  º`̀YO  äGƒ`̀£`̀N  ,G kô`̀NDƒ`̀e  Qƒ°ûæªdG
 áëFÉL á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y  ¢ù«d  É¡JQób  õjõ©Jh  ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c
 á«Ñ∏°ùdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ¬``Lh  »`̀a  Oƒª°üdG
 ÉgQhO π«©ØJ  É°†jCG  ÉªfEGh  ,§≤a  áëFÉé∏d
 ™aQh äÉjóëàdG ∂∏J á¡LGƒe »a »æWƒdG
 ÉªH áeÉ©dG IÉ«ëdG »a É¡àcQÉ°ûe äÉjƒà°ùe

.…OÉ°üàb’G ¿CÉ°ûdG ∂dP »a
 ¿CG  É¡dÉ≤e  »`̀a  …QÉ``°``ü``fC’G  â`̀Ñ`̀à`̀ch
 É k«ªdÉY  RôëªdG  Ωó≤àdG  â°V qôY  áëFÉédG
 ô£îd  ICGô``̀ª``̀dÉ``̀H  ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀ dG  ∫É``̀é``̀e  »``̀a
 ôjQÉ≤àdG øe ójó©dG ¿CG ≈dEG áàa’ ,QÉ«¡f’G
 ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL øe IOQGƒdG  áæ«°UôdG
 OƒcôdG …ODƒj ¿CG øμªªdG øe ¬fCG ≈dEG ô«°ûJ
 ¿RGƒ``̀à``̀dG Iƒ`̀é`̀a ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀J ≈```̀dEG »`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ,ô«Ñc  πμ°ûH  ø«°ùæédG  ø«H  …OÉ°üàb’G
 âFÉØdG πjôHCG »a Qó°U G kôjô≤J ¿CG äôcPh
 AÉ°ùædG  ¿CG  IóëàªdG  º`̀eC’G  ¬dÓN  âæ∏YCG
 ,áëFÉédG  øe  G kQô°†J  äÉÄØdG  ôãcCG  qøμ«°S
 ,∫ÉLôdG  øe  ôãcCG  É kÑ∏°S  ø¡JÉ«M  ôKCÉàà°Sh
 á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ¢`̀Uô`̀a á`̀ ∏`̀ bh

 äÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG IOÉ`````̀jRh ,á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 ∫É≤ªdG  »a  …QÉ°üfC’G  äQÉ°TCGh  .ájô°SC’G
 »aÉ©àdG  §£N  ≥∏£æJ  ¿CG  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG
 ≥«ªY  º¡a  øe  áëFÉédG  øe  …OÉ°üàb’G
 ,πª©dG ¥ƒ°S »a AÉ°ùæ∏d …QƒëªdG Qhó∏d
 á°üàîªdG  äÉª¶æªdG  ¬«∏Y  ócDƒJ  Ée  ƒgh
 AÉ°†YC’G ∫hódG qåëJ »àdG IóëàªdG ºeC’Éc
 IOÉ`̀YEG  Oƒ¡L  Ö∏b  »a  ICGô`̀ª`̀dG  ™°Vh  ≈∏Y
 ÖfGƒL  ™«ªL  »a  ICGôªdG  ∑Gô°TEGh  AÉæÑdG

.QGô≤dG ™æ°üd »eô¡dG π°ù∏°ùàdG
 â`̀ë`̀°`̀VhCG  á`̀∏`̀°`̀U  …P  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Yh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  É¡dÉ≤e  »a  …QÉ°üfC’G
 ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG ƒëf É keó≤J äRôMCG
 äGó«°S  ∂∏àªJ  å«M  ,∫É`̀ª`̀YC’G  á«μ∏e  »a
 äÓé°ùdG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e  %42  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ó«©°U ≈`̀∏`̀Yh  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »``a  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG
 ≈∏YCG  øjôëÑdG  ∂∏ªJ  äÉcô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ
 øª≤j  »JGƒ∏dG  äGó«°ùdG  øe  á«ªdÉY  áÑ°ùf
 ø`̀«`̀eC’G  äQÉ``̀ °``̀TCGh  .∫É``̀ª``̀YC’G  ¢ù«°SCÉàH
 ¿CG  ≈``̀dEG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG
 è¡f  ™«°SƒJ  ≈∏Y  πª©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øe  ∞«Øîà∏d  zø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒ`̀à`̀dG{
 AÉ°ùædG Ö«æéàd 19-ó«aƒc ¢Shô«a ô«KCÉJ
 á«Ñ∏°ùdG  ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG  øμeCG  Ée
 ¢ù∏éªdG á°ù°SDƒe ¿CG âë°VhCGh ,áëFÉé∏d
 ô«aƒJ á©HÉàªd IógÉL πª©J ICGôª∏d ≈∏YC’G
 π``̀LC’G á`̀∏`̀jƒ`̀Wh á`̀∏`̀LÉ`̀©`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
 ,áHô£°†ªdG  äÉ``̀bhC’G  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  ICGôª∏d

 áμ∏ªªdG  ΩGõàdG  äÉHQÉ≤ªdG  √òg  ¢ùμ©Jh

 ICGô``̀ª``̀dG ¬```̀JRô```̀MCG …ò````̀dG Ωó``≤``à``dG º``̀Yó``̀H

 »YÉªàL’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  á«æjôëÑdG

 áëFÉédG äÉ«YGóJ AGƒàMGh ,…OÉ°üàb’Gh

.AÉ°ùædG ≈∏Y á°UÉN »bÉÑà°SG πμ°ûH

 Aƒ°†dG  É¡dÉ≤e  »a  …QÉ°üfC’G  â≤dCGh

 AÉ°ùæ∏d áªYGO á«æjôëH äGQOÉÑe çÓK ≈∏Y

 øe  É`̀cGQOEG  ¬`̀fCG  âÑàch  ,áëFÉédG  πX  »a

 á«ªgC’  Iô`̀bƒ`̀ª`̀dG  á«æjôëÑdG  áeƒμëdG

 ;á«eÉeC’G  •ƒ£îdG  »a  »FÉ°ùædG  OƒLƒdG

 á«æWƒdG πª©dG Iƒb øe %75 ø∏μ°ûj å«M

 âæÑJ  ó≤a  ;19-ó«aƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd

 ¢ù∏éªdG  É`̀gQó`̀ °`̀UCG  á«°UƒJ  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 »FÓdG AÉ°ùædG êGhRCG íæªd ICGôª∏d ≈∏YC’G

 á«eÉeC’G •ƒ£îdG »a ájƒ«M ΩÉ¡e ø«dƒàj
 ,∂dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  .ó©oH  øY  πª©dG  á°Uôa
 ,¢VôªdG »°ûØJ øe ≈dhC’G πMGôªdG òæeh
 äÉ¡eC’G  ø«μªàd  á«μ∏e  äÉ¡«LƒJ  äQó°U
 ,∫õæªdG  øe  πª©dG  øe  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a

 ≈∏Y  ø¡FÉæHC’  »ª∏©dG  π«°üëàdG  á©HÉàªd
.á«°VGôàa’G äÉ°üæªdG

 á∏ªëdG øY É°†jCG …QÉ°üfC’G âKóëJh
 »a  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  É¡≤∏WCG  »àdG
 ..ø«ØJÉμàe{ ¿Gƒæ©H 2020 ¢SQÉe πFGhCG

 âfÉc  »àdGh  ,zøjôëÑdG  áeÓ°S  π`̀LCG  øe
 äÉeóN ó«©°U ≈∏Y »ªbôdG ∫ƒëà∏d IQOÉH
 ≈∏Y á«æjôëÑdG ICGôª∏d á¡LƒªdG ¢ù∏éªdG
 ,zó©H øY ∑QÉ°ûà°ùe{ á«fhôàμdE’G á°üæªdG
 á«°ùØædG  äGQÉ°ûà°S’G  ºjó≤J  á∏°UGƒªd

 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dGh
 ôÑY äGQÉ°ûà°S’G ºjó≤J ºàj å«M .AÉ°ùæ∏d
 Iô°TÉÑªdG äÉKOÉëªdGh á«FôªdG äÉªdÉμªdG
 ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh º``̀Yó``̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W »``̀a ô`̀¶`̀æ`̀∏`̀d
 ºdÉ©dG  ∫hO  ø`̀e  ô«ãμd  É`̀ kaÓ`̀Nh  .ó©H  ø`̀Y
 ≈∏Y  ô`̀cò`̀j  É`̀YÉ`̀Ø`̀JQG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ó¡°ûJ  º`̀d
 âeõàdG  å«M  ,…ô`̀°`̀SC’G  ∞æ©dG  ä’ó`̀©`̀e
 Éª«a  .∫õæªdG  »a  AÉ≤ÑdÉH  É k«YƒW  ô`̀°`̀SC’G
 ™e ¿hÉ©àdÉH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ∞ sãc
 ºjó≤àH á«æ©ªdG »fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æe
 ò«ØæàHh  ,Iô``̀ °``̀ SC’Gh  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  IQƒ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 »àdG  á«Ø«≤ãàdGh  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀ dG
 õ«ØëàdG  πÑ°Sh  á«°ùØædG  IófÉ°ùªdG  Ωó≤J
 ¬°Vôa  …òdG  ™bGƒdG  ™e  º∏bCÉà∏d  ájƒæ©ªdG

.¢Shô«ØdG
 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀ ©`̀ dG  ø``̀«``̀eC’G  äQÉ``̀ °``̀ TCGh
 IQOÉÑe ≈dEG É k°†jCG É¡dÉ≤e »a ICGôª∏d ≈∏YC’G
 áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 πgÉY  á`̀æ`̀jô`̀b  áØ«∏N  ∫BG  º`̀ «`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ,¢ù∏éªdG ∫ÉªYCG ≈∏Y ±ô°ûJ »àdG ,ICGôª∏d
 ,äÉeQÉ¨dG  AÉ°ùædG  AÉØYEG  ≈`̀dEG  ¬«LƒàdÉH
 »JÓdG  hCG  πeGQC’G  hCG  äÉ≤∏£ªdG  øe  øgh
 ø¡LGƒjh  áæeõe  ¢``VGô``eCG  ø`̀e  ø«fÉ©j
 »a  ø¡fƒjO  OGó°ùd  á«FÉ°†b  ¢†Ñb  ô`̀eGhCG
 äÓ«¡°ùJh ΩõM øe ádhódG ¬eó≤J Ée QÉWEG
 »æWƒdG πª©dG ≥jôa É¡JÉ«∏ªY ™HÉàj á«dÉe

 .19- ó«aƒc áëaÉμªd

…OÉ°üàb’G ¢SƒaGO ióàæªd ¢UÉN ∫É≤e »a

 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ ª`̀ H ICGô```ª```dG ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e â``ª``YO Gò``μ``g :…QÉ``̀ °``̀ ü``̀ fC’G

 »`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG ™````̀aQ
 »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  ¥ôëªdG  á¶aÉëªd
 »eÉ°ùdG  ΩÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dGh
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ≈````dGh  ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG
 óªM ø``̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 »îjQÉàdG  QGô≤dG  áÑ°SÉæªH  ,AGQRƒdG
 AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø```̀Y QOÉ``̀ °``̀ü``̀ dG
 á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH
 ¢ù∏ée  á``̀°``̀SÉ``̀FQ  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ™``̀aô``̀H
 AÉ``«``dhCG  ≈```̀dEG  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≥«°ùæàdG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdÉH Oƒ¡©dG
 ™e  ábÓ©dG  ¿CG  ¢ù∏éªdG  ó`̀cCGh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iôÑμdG  á≤«≤°ûdG
 Qhò``̀L  äGPh  Ió`̀à`̀ª`̀e  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 »a  á«∏eÉμJ  á`̀bÓ`̀Y  »`̀gh  ,á`̀î`̀°`̀SGQ

.ä’ÉéªdG áaÉc
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ß``̀aÉ``̀ë``̀e í``̀à``̀ à``̀ aGh
 øH ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ø``̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG
 ™HÉ°ùdG  ´ÉªàL’G  »YÉæªdG  …óæg
 …òdG  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éª∏d  ø«KÓãdGh
 ó©H  ø`̀Y  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á¶aÉëe  ¬Jó≤Y
 ºYO  »`̀a  á¶aÉëªdG  QhO  ìÉ`̀°`̀†`̀jEÉ`̀H
 ójó©dG  ôÑY  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 »a Ö`̀°`̀ü`̀J »`̀ à`̀ dG äGAGô```````̀LE’G ø``̀e

 AÉæHCG ¿hÉ©àH Gó«°ûe ,ΩÉ©dG ídÉ°üdG
 äGAGô`̀LE’É`̀H  º¡eGõàdGh  á¶aÉëªdG

.ájRGôàM’G
 ¬∏dGóÑY  ó«ª©dG  ø«H  ¬ÑfÉL  øe
 QhO ßaÉëªdG  ÖFÉf  ¿Gô«édG  áØ«∏N
 ,GójóëJ Ωôëe ô¡°T ∫ÓN á¶aÉëªdG
 IóY  ó≤Y  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  â∏ªY  PEG
 º`̀JBÉ`̀ª`̀ dG AÉ```̀°```̀SDhQ ™``̀e äÉ``YÉ``ª``à``LG
 Iôªà°ùªdG  äGQÉjõdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  á`̀aÉ`̀c  ò«ØæJ  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d

.á«ë°üdG äGRGôàM’ÉH á«æ©ªdG
 õLƒe ìô°ûd ¢ù∏éªdG ™ªà°SGh
 …ô°ShódG  ó°TGQ  ídÉ°U  ó«ª©dG  øe
 á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ôjóe
 »``̀ æ``̀eC’G Qhó``````̀ dG ∫ƒ````̀M ¥ô``̀ë``̀ª``̀ dG
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,ájôjóª∏d  »©ªàéªdGh
 ô``̀jRh äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ≥``̀ ah á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG â`̀Kó`̀ë`̀à`̀°`̀SG á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 äÉ¡«LƒàdG ∫É°üjE’ IôμàÑªdG ¥ô£dG
 ∫Éª©dG  ≈dEG  íFÉ°üædGh  äGOÉ°TQE’Gh
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG »```a Ö````fÉ````LC’G
 á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™``̀bGƒ``̀ª``̀dG …OÉ```̀ Jô```̀eh

.á«¡«aôàdGh
 ádÉg  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  âKóëJ  Éªæ«H
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ º`̀°`̀SÉ`̀é`̀dG ó`̀ ª`̀MCG
 ƒ°†Y  á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dÉ`̀H  á«Ñ£dG
 IQhô°V  ∫ƒM  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG
 äGAGô`̀LE’G  áaÉμH  ΩGõàd’G  á∏°UGƒe

 áæ«Ñe  ,á```̀jRGô```̀à```̀M’Gh  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 áKóëà°ùªdG  äGAGô```̀LE’G  Qƒ°†ë∏d
 øe Oó```Y çGó`̀ë`̀à`̀°`̀SÉ`̀H á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dGh
 á`̀dhó`̀dG  òaÉæe  ∞∏àîªH  äGOÉ`̀«`̀©`̀dG
 á``̀jƒ``̀é``̀dGh á```̀jô```̀Ñ```̀dGh á``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 Iõ```̀ ¡```̀LC’G çó```````̀MCG ΩGó```̀î```̀à```̀°```̀SGh

.É¡H IQƒ£àªdG
 ¬∏dGóÑY  ΩÉ°üY  QƒàcódG  ø«Hh
 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e
 IQGRƒ```H  äGó`̀°`̀Tô`̀ª`̀ dGh  á«Ø°ûμdGh
 ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 á«HôàdG  IQGRh  OGó©à°SG  »≤«°ùæàdG
 »`̀ °`̀SGQó`̀ dG ΩÉ``̀©``̀dG Aó`̀ Ñ`̀ d º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 á`̀°`̀SGQó`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  Égƒæe  ,ó`̀jó`̀é`̀dG

 »gh  á«°SÉ°SCG  ¥ôW  çÓK  óªà©à°S
 ¢`̀ShQó`̀ dGh  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  ∫ƒ°üØdG
 ,á«ª«∏©àdG  á``̀HGƒ``̀Ñ``̀dGh  Iõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀ª`̀dG
 ºJ  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG  ™«ªL  ¿CG  Éë°Vƒe
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGó``̀©``̀ª``̀dÉ``̀H É``̀gó``̀jhõ``̀J
 äÉMƒ∏dG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  á«ª«≤©àdGh
 áaÉc  PÉîJG  π©ØdÉH  ºJh  ,ájOÉ°TQE’G
 ô«jÉ©ªdG  ≈`̀∏`̀YCG  ≥``̀ah  äGAGô`````̀LE’G

.á©ÑàªdG á«ë°üdG
 ô£e  º«gGôHEG  QƒàcódG  OÉ`̀°`̀TCGh
 »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdÉH  »dÉgC’G  πãªe
 áμ∏ªe  É¡©ÑàJ  »`̀à`̀dG  äGAGô```̀LE’É```̀H
 IQGRh  äGƒ£îH  Gó«°ûe  ,øjôëÑdG
 á©eÉL  ¿CG  GócDƒe  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG

 äGRGô`̀à`̀M’G  á`̀aÉ`̀c  òîàJ  øjôëÑdG
 Éeó≤e  ,É¡«Ñ°ùàæe  ájÉªëd  áHƒ∏£ªdG
 »æWƒdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀d  ôμ°ûdG

.áª«¶©dG √Oƒ¡L ≈∏Y »Ñ£dG
 ¢ù«ªN  ó«°ùdG  ø«H  ¬ÑfÉL  øe
 ƒ`̀°`̀†`̀Yh »```̀ dÉ```̀gC’G π`̀ ã`̀ª`̀e á`̀∏`̀≤`̀ª`̀ dG
 ø««æ©ªdG  ó`̀LGƒ`̀J  á«ªgCG  ¢ù∏éªdG
 á`̀jó`̀fC’Gh  á«°VÉjôdG  »°TÉªªdG  »`̀a
 äGOÉ````̀ °````̀ TQE’G º``jó``≤``à``d á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG

.íFÉ°üædGh
 Ωó``̀b ´É``̀ª``̀ à``̀L’G ΩÉ``̀à``̀N »````̀ah
 ¢ù«FQ  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á¶aÉëe  ßaÉëe
 ≈`̀ dEG  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG
 Gó`̀«`̀°`̀û`̀e ,º`̀¡`̀«`̀∏`̀ ã`̀ª`̀eh äGQGRƒ````````̀ dG
 ƒ∏ãªe  É`̀¡`̀eó`̀b  »`̀à`̀dG  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dÉ`̀H
 Gó`̀cDƒ`̀e ,´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó``̀N »``̀dÉ``̀gC’G
 äÉYÉªàL’G  √òg  QGôªà°SG  IQhô°V
 πX  »a  ó©H  øY  ó≤©J  »àdG  ájQhódG
 QGôªà°SG  ¿Éª°†d  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 GOó°ûe ,ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG π°†aCG
 ΩÉ©£dG äÉHôY á°ûbÉæe IQhô°V ≈∏Y
 πMGƒ°ùdG  ≈∏Y  ájQÉéàdG  ∑É°ûcC’Gh
 øe  É¡d  Éªd  ΩOÉ`̀≤`̀dG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N
 á«ë°üdG  ÖfGƒédG  ≈∏Y  äÉ°SÉμ©fG
 øe  PEG  ,á«ª«¶æàdG  äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh
 áeóN á«∏ª©dG º«¶æJ ºàj ¿CG ÖLGƒdG
 äÉ`̀Hô`̀©`̀dG  ∂`̀∏`̀J  ∑Ó``̀eh  ø«æWGƒª∏d

.º¡d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤Jh

 ájOƒ©°ùdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG ≥ªY ócDƒj ¥ôëªdG »≤«°ùæJ ¢ù∏ée

 á``«``Hô``à``dG  IQGRh  OGó``̀ ©``̀ à``̀ °``̀ SÉ``̀ H  ó``«``°``û``j  ¥ô```̀ë```̀ª```̀dG  ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e
ó`̀ ©`̀ oH  ø```Y  hCG  Qƒ`̀ °`̀ †`̀ ë`̀ dÉ`̀ H  AGƒ```°```S  á```°```SGQó```dG  IOƒ```©```d  º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dGh

..zá«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d ICGôªdG ôªJDƒe{ äÉ«dÉ©a ∫ÓN

á«dhDƒ°ùªdG ΩÉ°SƒH äGõFÉØdGh á«FÉ°ùædG ΩÉ©dG á«°üî°T ºjôμJ
iƒà°ùªdG á``©«aQ á«dhOh á``«HôY á``cQÉ°ûªH á``«©ªàéªdG

 iQƒ``̀°``̀û``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∑QÉ``̀°``̀û``̀j
 π«YÉª°SG  ΩÉ°ùH  AÉ°†YC’G  »a  kÓãªe
 êô`̀a ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y É``̀°``̀VQh ó`̀ª`̀ë`̀ª`̀æ`̀Ñ`̀dG
 »a ,¿Gó``̀«``̀ª``̀M º``̀«``̀gGô``̀HEG ô``°``SÉ``jh
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀LG
 ¥hóæ°Uh  »dhódG  ∂æÑdG  áYƒªéªd
 ΩGóîà°SÉH ΩÉ≤à°S »àdG ,»dhódG ó≤ædG
 ,ó©oH  ø`̀Y  »FôªdG  ∫É°üJ’G  áª¶fCG
 ôHƒàcCG  15 –  12  øe  IôàØdG  ∫ÓN
 ƒëf{  ¿GƒæY  âëJ  ∂`̀dPh  ,…QÉédG
 ΩGóà°ùe  …OÉ°üàbG  ¢TÉ©àfG  ≥«≤ëJ

.z19 ó«aƒc AÉHh ó©H πeÉ°Th
 õ``cô``à``J  ¿CG  Qô```̀≤```̀ª```̀dG  ø`````̀eh
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG
 øe  mOó`̀Y  ≈∏Y  ,(2020)  ΩÉ©dG  Gò`̀g
 äGô«KCÉàH  á£ÑJôªdG  äÉYƒ°VƒªdG

 ≈∏Y  (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ø`̀Y â`̀é`̀ à`̀ f »``̀ à``̀ dG á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G
 å`̀ë`̀H Ö```̀fÉ```̀L ≈``````̀ dEG ,á```ë```FÉ```é```dG
 QGô≤à°S’G  IOÉ`̀YE’  πÑ°ùdGh  ∫ƒ∏ëdG
 QÉÑàY’G  »a  ò`̀NC’G  ™e  …OÉ°üàb’G
 á«Ñ∏àd  á`̀ Hƒ`̀ ∏`̀£`̀ª`̀ dG  äÉ```̀fRGƒ```̀ª```̀dG
 á∏MôªdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh  äÉÑ∏£àe

.á«dÉëdG
 ¿ƒ`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG  ∫hÉ`̀ æ`̀ à`̀ «`̀ °`̀ Sh 
 ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e »``̀a AGô``̀Ñ``̀î``̀dGh
 ≈dEG »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°Uh »dhódG
 G kOó`̀Y  ø««dhódG  ø«KóëàªdG  ÖfÉL
 ¢TÉ≤ædGh  åëÑdG  »a  ÉjÉ°†≤dG  øe
 ΩÉ≤à°S  »àdG  ™HQC’G  äÉ°ù∏édG  ∫ÓN
 É¡æ«H ø`̀eh ,ΩÉ``̀jCG  á`̀©`̀HQCG  ió`̀e ≈∏Y

 ¢TÉ©àfG ≥«≤ëàd äÉ°SQÉªªdG π°†aCG
 õ«côàdG  ™e  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ó©H  …OÉ°üàbG
 ô«¨Jh  á«Ä«ÑdG  äÉYƒ°VƒªdG  ≈∏Y

 ¢UÉîdG ø«YÉ£≤dG ìÓ°UEGh ,ñÉæªdG
 ºYO åëH ºà«°S Éª«a ,…QÉªãà°S’Gh
 á°ù∏L »a ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùªdG

 »ªdÉ©dG ióàæªdG ™e ¿hÉ©àdÉH ΩÉ≤J
 á«FÉ°ùædG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äGOÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀ d

 .(WPL)

 Iô°VÉëe  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  â`̀eÉ`̀bCG
 ¿Gƒæ©H  ,(ó©oH  øY)  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ≥jôW  øY  á«fhôàμdEG
 óYÉ°ùªdG  ΩÉ©dG  ø«eC’G  É¡dÓN  çóëJ  ,zIOÉ«≤dG  »a  á°TOQO{
 óªMCG  QƒàcódG  äÉeƒ∏©ªdGh  á«dÉªdGh  ájô°ûÑdG  OQGƒª∏d

.ô°UÉf ¬∏dGóÑY
 ø«ØXƒª∏d  â°ü°üN  »`̀à`̀dG  Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG  â`̀bô`̀£`̀Jh
 øjóYÉ°ùe  ø«eÉY  AÉæeCG  øe  ájOÉ«b  ∞FÉXh  ¿ƒ∏¨°ûj  øªe
 ™`̀aGhOh  IOÉ«≤dG  á«gÉe  ≈`̀ dEG  ,ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCG  AÉ`̀°`̀SDhQh  øjôjóeh
 äÉ£∏°ùdG ÖfÉL âdhÉæJh ,¬«dEG áLÉëdGh óFÉ≤dG øY åëÑdG

 á«HÉéjE’G RÉéfE’G áÄ«Hh ,É¡°SQÉªjh óFÉ≤dG É¡H ™àªàj »àdG
.πª©dG »a É¡≤∏îj ¿CG ™«£à°ùj »àdG

 »Ñ°ùàæªd  ôªà°ùªdG  ôjƒ£àdG  øª°V  Iô°VÉëªdG  »JCÉJh
 ΩGƒYCÓd  Ióªà©ªdG  ÖjQóàdG  á£Nh ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G
 á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  πª°ûJ  »àdGh  ,Ω2022  –  2020  øe
 ø«ØXƒªdG  áaÉμd  »Ø«XƒdG  AGOC’G  ôjƒ£J  ±ó¡H  äGQhó`̀dGh
 äÉ°SQÉªªdGh ÜQÉéàdGh ájô¶ædG äÉ«£©ª∏d É k≤ah ºgõ«ØëJh
 IófÉ°ùªdGh  ºYódG  iƒà°ùe  ™aQ  »a  º¡°ùj  ÉªHh  ,áëLÉædG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YC’ áeÉ©dG áfÉeC’G É¡eó≤J »àdG

 »dhódG ∂æÑdG áYƒªéªd á«fÉªdôÑdG áμÑ°ûdG äÉYÉªàLG »a ¿ƒcQÉ°ûj ziQƒ°ûdG{ AÉ°†YCG
zÉfhQƒc{ ó``©H »ªdÉ©dG OÉ``°üàb’G QGô``≤à°SGh á``eGóà°SG å``ëÑd ó``≤ædG ¥hó``æ°Uh

ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh ø``jôjóª∏d IOÉ«≤dG ∫ƒM á«fhôàμdEG Iô°VÉëe º``¶æJ ziQƒ°ûdG á``fÉeCG{

.êôa É°VQ |.óªëªæÑdG ΩÉ°ùH |.¿Gó«ªM ô°SÉj |

.…QÉ°üfC’G ádÉg |

 QGô≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀«`̀LQÉ`̀N  IQGRh  â`̀Ñ`̀MQ
 ájQƒ¡ªLh ¿Éé«HQPCG ájQƒ¡ªL ø«H QÉædG ¥ÓWEG ∞bh
 ¢UôëH  ágƒæe  ,ÆÉH  √ôb  »fQƒZÉf  º«∏bEG  »a  É«æ«eQCG
 øeC’G ≈∏Y É kXÉØM ó«©°üàdG ∞bhh áFó¡àdG ≈∏Y øjó∏ÑdG

.QGô≤à°S’Gh
 Oƒ¡é∏d  Égôjó≤J  øY  á«LQÉîdG  IQGRh  âHôYCGh

 á≤jó°üdG  ájOÉëJ’G  É«°ShQ  É¡H  âeÉb  »àdG  Iô«ÑμdG
 ,º¡ªdG  ¥É`̀ Ø`̀ J’G  Gò``̀g  ≈``̀ dEG  π°UƒàdÉH  â`̀Lƒ`̀J  »`̀à`̀ dGh
 AÉæH QGƒëd áeó≤e Iƒ£îdG √òg ¿ƒμJ ¿CG ≈dEG É¡©∏£Jh
 Gò¡d »°SÉ«°S πM ≈dEG π°Uƒà∏d Éæ«eQCGh ¿Éé«HQPCG ø«H
 ≈dEG  ø«Ñ©°ûdG  äÉ©∏£J  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªHh  ,´GõædG

 .QGô≤à°S’Gh º∏°ùdGh øeC’G

 ¥Ó``WEG  ∞``bh  QGô`̀≤`̀ H  Ö`̀Mô`̀J  øjôëÑdG
É`̀ «`̀ æ`̀ «`̀ eQCGh ¿É``̀ é``̀ «``̀ HQPCG ø`̀ «`̀ H QÉ``̀ æ``̀ dG
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á«ªeCG äGôjòëJ
 áëFÉL  äGô«KCÉJ{  ∫ƒM  IóëàªdG  ºeC’G  øY  QOÉ°üdG  ôjô≤àdG  QòM
 √òg ≥ë∏J ób á«KQÉc äÉ«YGóJ øe zá«Hô©dG á≤£æªdG ≈∏Y 19-ó«aƒc
 ∑Éæg  øμJ  ºd  GPEGh  ,∫ƒ``WCG  äGôàa  áëFÉédG  äôªà°SG  Ée  GPEG  ∫hó`̀dG
 ¿Gó∏ÑdG  øe  ô«ãμdG  »a  á«aÉc  ºYO  èeGôHh  á«∏©a  á«MÓ°UEG  äGQOÉÑe

 .á«Hô©dG
 á«bƒ≤ëdGh á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’G ´É°VhC’G ø«H ôjô≤àdG §HQh
 ∂∏J »a ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G QƒgóJ ø«Hh á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H »a
 ÖfÉL øe áëFÉédG äÉ«YGóJ á¡LGƒe ≈∏Y É¡JQóbh ,ÖfÉL øe ∫hódG

 .ôNBG
 øY ∞°ûc ób ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ ¿CG IóëàªdG ºeC’G ôjô≤J ócCGh
 äÉ°ù°SDƒªdGh äÉ©ªàéªdG »a á≤«ªY ∞©°V øeÉμeh Iô«£N äÉYó°üJ
 á«Hô©dG á≤£æªdG PÉîJG ºZQh .ºdÉ©dG AÉëfCG  ™«ªL »a äGOÉ°üàb’Gh
 äÉ«aƒdGh »°ûØàdG äÉjƒà°ùe AÉ≤H »a âª¡°SCG áeRÉMh IôμÑe ô«HGóJ
 á«ë°üdG  ´É°VhC’G  Qƒ£J  ¿EÉa  ,ájGóÑdG  »a  »ªdÉ©dG  §°SƒàªdG  ¿hO
 áëFÉédG  âªbÉa  Éªc  ..≥∏≤dG  ≈`̀dEG  ƒYój  äÉ`̀H  Iô`̀«`̀NC’G  äGôàØdG  »a
 ,´Gô°üdGh  ∞æ©dG  QÉ°ûàfG  πãe  á∏jƒW  Oƒ≤©d  áªFÉbh  áªjób  äÉjóëJ
 »YGóJh  ,ô≤ØdGh  ,ádÉ£ÑdGh  ,áØ∏àîªdG  ¬¡LhCÉH  IGhÉ°ùªdG  Ωó`̀Yh
 ôjQÉ≤J äQÉ°TCG Éª«a ..Égô«Zh áªcƒëdGh ,»YÉªàL’G ¿ÉeC’G äÉμÑ°T
 .É«dÉM ¢SQGóªdG êQÉN ºg ÖdÉW QÉ«∏e 1^6 »dGƒM ¿CG ≈dEG ƒμ°ùfƒ«dG
 ≈∏Y  Iô°TÉÑªdGh  Iô«ÑμdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ¬JÉ°SÉμ©fG  ™°VƒdG  Gò¡d  ¿CGh
 »a  ÜÓ£dG  øe  Iô«Ñc  ÉÑ°ùf  ¿CG  á°UÉNh  ¬JÉLôîeh  º«∏©àdG  IOƒL
 ¿ƒμ∏àªj  ’  hCG  âfôàfE’G  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe  ¿ƒæμªàj  ’  ∫hódG  ¢†©H

.á«dBG Ö°SGƒM
 ,óeC’G á∏jƒW ¿ƒμJ ób AÉHƒdG äÉ©ÑJ ¿EÉa ,»ªeC’G ôjô≤à∏d É≤ahh
 ∫hódG »a »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a ¢TÉªμfG çhóM ™bƒàªdG øe PEG
 ≈dEG á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H äGOÉ°üàbG ™LGôJ ™e %5^7 áÑ°ùæH á«Hô©dG

 .áØ∏àîe äÉYGô°U ó¡°ûJ »àdG ∂∏J á°UÉNh %13
 Éªg ,óMGh âbh »a ø«àeó°U çhóM GAƒ°S ™°VƒdG  ºbÉØj Éªeh
 ó≤ædG ¥hóæ°U ™aO Ée Gògh ,§ØædG QÉ©°SCG  QƒgóJh áëFÉédG QÉ°ûàfG
 É«≤jôaEG  ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG  á≤£æªd ¬JÉ©bƒJ ¢†ØN ≈dEG  »dhódG
 º¡°SC’G  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  äô°ùN  PEG  ,ÉeÉY  ø«°ùªN  òæe  iƒà°ùe  ≈`̀ fOCG  ≈`̀ dEG
 ¿Éc ≠dÉÑe øe á≤£æªdG Ωôë«°S …òdG ôeC’G ,É¡àª«b øe %23 á«Hô©dG

.áëFÉédG á¡LGƒe »a ÉgQÉªãà°SG øμªªdG øe

!AGô≤a ..á≤£æªdG ¿Éμ°S ™HQ
 πÑ≤à°ùe ∫ƒM ôjô≤àdG É¡bÉ°S »àdG ΩÉbQC’G ∂∏J ƒg ôeC’G »a ≥∏≤ªdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCG  PEG  ,á≤£æªdG  »a  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  ´É`̀°`̀VhC’G
 ≈dEG  π°üJ  Gƒμ°S’G  äGôjó≤àd  É≤ah  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  ôFÉ°ùN

 .Q’hO QÉ«∏e 152
 ¢üî°T ¿ƒ«∏e 14^3 ¿CG ≈dEG äGôjó≤àdG ô«°ûJ ,¬°ùØf âbƒdG »ah
 GƒfÉc  ¿CG  ó©H  »Hô©dG  øWƒdG  »a  AGô≤ØdG  ±ƒØ°U  ≈`̀dEG  ¿ƒª°†æ«°S
 øªd  »dÉªLE’G  Oó©dG  ™ØJô«°S  »dÉàdÉHh  ,á£°SƒàªdG  á≤Ñ£dG  OGóY  »a
 ¿Éμ°S ™HQ ∫OÉ©j Ée ƒgh áª°ùf ¿ƒ«∏e 115 ≈dEG  ô≤ØdG §N ¿hO ºg

 .áª°ùf ¿ƒ«∏e 436 ºgOóY ≠dÉÑdG á≤£æªdG
 ¿ƒfÉ©j á≤£æªdG  ¿Éμ°S øe ¢üî°T ¿ƒ«∏e 14^3 ¿Éc ø«M »ah
 ™Hô∏d  á«dhódG  πª©dG  áª¶æe äGôjó≤J ¿EÉa  ,áëFÉédG  πÑb ádÉ£ÑdG  øe
 .πeÉc ΩGhóH áØ«Xh ¿ƒ«∏e 17 IQÉ°ùN ≈dEG  ô«°ûJ 2020 øe »fÉãdG
 ø«∏eÉ©dG ´ƒªée øe %40 ¿ƒ∏ãªj øjòdG øjôLÉ¡ªdG ôeC’G ∫ƒ£«°Sh
 Éª¡°Vô©«°S  AÉHƒdG  QÉ°ûàfGh  ´É°VhC’G  Aƒ°S  ¿EG  å«M  ,á≤£æªdG  »a
 ≈dEG  IOƒ©dG  ≈∏Y  IQó≤dG  ≈àMh  πH  πª©dG  ¢Uôa  ¿Gó≤ah  äÓμ°ûªd

.º¡fÉWhCG
 »a »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ôFÉ°ùN ¿EÉa ,á«dhódG ôjQÉ≤à∏d É≤ahh
 Éªc ,%5^7 áÑ°ùæH ƒªædG ¢TÉªμfG áé«àf %23 ≠∏Ñà°S á«Hô©dG ∫hódG
 QÉ«∏e  20  áª«≤H  ôFÉ°ùN  óÑμàJ  ¿CG  á≤£æª∏d  á«dÉªdG  äGOGôjEÓd  ™bƒàj

.Q’hO
 ≈dEG  áLÉM  »a  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  55^7  ∑Éæg  ,¬°ùØf  âbƒdG  »ah
 ôWÉîªd  ¿ƒ°Vô©e  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  74h  ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  IóYÉ°ùªdG
 äÉª≤©ªdG  ≈dEG  ºgQÉ≤àaG  ÖÑ°ùH  ÉfhQƒc ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’ÉH  áØYÉ°†e

 .øjó«dG π°ùZ ≥aGôeh
 …ó°üà∏d  Q’hO  QÉ«∏e  1^7  ≈`̀dEG  êÉàëJ  á≤£æªdG  ¿EÉ`̀a  »dÉàdÉHh
 »a Gòg ..ôWÉîª∏d É°Vô©J ó°TC’G OGôaC’G ≈∏Y áëFÉédG QÉKBGh ôWÉîªd
 OÉëdG  ¢VÉØîf’Gh §ØædG  ≈∏Y Ö∏£dG  »a •ƒÑ¡dG  ¥ÉYCG  …òdG  âbƒdG
 OQGƒªdG ô«aƒJ ≈∏Y ájôãdG á«Hô©dG ∫hódG øe ô«ãμdG IQób √QÉ©°SCG »a
 ≈dEG  á°SÉªdG  áLÉëdG  ócDƒj  Ée  ,»aÉ©àdGh  õ«ØëàdG  èeGôÑd  á«aÉμdG
 ¿Gó∏ÑdG  √òg É¡H  â©∏£°VG »àdG  OÉ°üàb’G  ™jƒæJ  Oƒ¡L »a ´Gô°SE’G

.É¡JGOGôjEG QOÉ°üe ™«°Sƒàd
 äÓjƒëàdGh  áMÉ«°ùdG  äGOGô`̀ jEG  »a  OÉëdG  ¢VÉØîf’G  iOCG  Éªc
 IQób  øe  óëdG  ≈dEG  áeÉ©dG  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’Gh  IQÉéàdGh  á«dÉªdG
 ôã©J  OGOõ`̀jh  .õ«ØëàdG  èeGôH  ºjó≤J  ≈∏Y  §°SƒàªdG  πNódG  ¿Gó∏H
 äÉjƒà°ùe ¿ƒjódG Æƒ∏H πX »a á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äGQÉªãà°S’G

 .á«Ñjô°†dG äGOGôjE’G ¢VÉØîfGh ,πªëàdG ≈∏Y ¿Gó∏ÑdG IQób ¥ƒØJ
 π≤ã«°S  Ée  ¢VGôàb’G  IOÉjõH  õé©dG  Gòg  ∫ƒªj  ¿CG  íLôªdG  øeh

.¿ƒjódG øe ójõªH á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG º¶©e

»∏ëªdG èJÉædG øe ٪4
 áfQÉ≤e  á«Hô©dG  ∫hódG  É¡àeób  »àdG  õaGƒëdG  ΩõëH  ≥∏©àj  Éª«ah
 õaGƒëdG ´ƒªée ¿CG ≈dEG IóëàªdG ºeC’G ôjô≤J ô«°ûj ,ºdÉ©dG ∫hO »bÉÑH
 ’  ,Q’hO  äÉfƒ«∏jôJ  9^6  â¨∏H  ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  »a  âeób  »àdG
 ƒgh .Q’hO QÉ«∏e 102 É¡æe á«Hô©dG ∫hódG »a õaGƒëdG áª«b RhÉéàJ
 ≠∏Ñj  Éª«a  ,á≤£æª∏d  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  øe  §≤a  %4  ∫OÉ©j  Ée

.%11 »ªdÉ©dG §°SƒàªdG
 äÉYÉ£≤dG »a ôFÉ°ùîdG øe ôÑcC’G Qó≤dG ™≤«°S ,äÉ«£©ª∏d É≤ahh
 ,™«æ°üàdGh  ,ºYÉ£ªdGh  ¥OÉæØdG  äÉYÉ£b  πãe  ô£î∏d  É°Vô©J  ó°TC’G
 πª©j ¬fCÉH Éª∏Y ..ájQGOE’Gh ájQÉéàdG á£°ûfC’Gh ,áFõéàdÉH IQÉéàdGh
 %89 ôKCÉàj ¿CG  ™bƒàj Éª«a ,¢üî°T ¿ƒ«∏e 18^2 äÉYÉ£≤dG  √òg »a
 ô°TÉÑe  πμ°ûH  »eÉ¶ædG  ô«Z  …OÉ°üàb’G  ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG  øe

.¥ÓZE’G ô«HGóJ ™e á°UÉNh
 »a  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  ô«°ûj  ,ôNBG  ó«©°U  ≈∏Yh
 .ôÑcCG  πμ°ûH  á«dhódG  §ØædG  QÉ©°SCG  äÉÑ∏≤àd  ¢Vô©e á«Hô©dG  á≤£æªdG
 ’EG  ,§ØædG  QÉ©°SCG  äÉÑ∏≤àH  Iô°TÉÑe  ôKCÉàJ  §ØædÉH  á«æ¨dG  ¿Gó∏ÑdÉa
 ≈dEG  óàªà°S  ÉªfEGh  ,§≤a  ∫hó`̀dG  ∂∏J  ≈∏Y  ô°üà≤J  ød  QÉ``KB’G  ∂∏J  ¿CG
 ∂dP  äÉ©ÑJ  π°üJ  ø«M  Iô°TÉÑe  ô«Z  á≤jô£H  iô``NCG  á«HôY  ¿Gó∏H
 á∏≤d  áé«àfh  .á«ª«∏bE’G  á«ªæàdG  ≥jOÉæ°Uh  á«dÉªdG  äÓjƒëàdG  ≈dEG
 áª«≤dG π°SÓ°S »a É¡LÉeófG ∞©°Vh ,á«Hô©dG äGOÉ°üàb’G »a ´ƒæàdG
 ≈∏Y É¡JQóbh Égƒªf IOÉjõd É°Uôa äGOÉ°üàb’G √òg ó≤Øà°S ,á«ªdÉ©dG
 øe  »fÉ©J  ≈≤ÑJ  å«M  ,á«ªdÉ©dG  á«LÉàfE’G  ø°ùëàJ  ø«M  »aÉ©àdG
 QÉ©°SCG  »a  ¢VÉØîf’G  ™`̀eh  .»ªdÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  •ƒÑg
 ∞bƒàdGh ,á«dÉªdG äÓjƒëàdG ™LGôJh ,¬«∏Y Ö∏£dG QÉ°ùëfGh §ØædG
 äGOÉ°üàb’G  ™jƒæJ  ≈dEG  áLÉëdG  ócCÉàJ  ,áMÉ«°ùdG  ´É£b  »a  ÅLÉØªdG

.πÑ≤à°ùªdG »a á∏KÉªªdG äÉeó°üdG πªëàJ ≈àM á≤£æªdG »a

á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’Gh äGOQGƒdG ¢VÉØîfG
 á«ªæà∏d  Iô«Ñc  äÉbÉW  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ∑ÓàeG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 É¡∏©éj Ée ,á«FGò¨dG äGOQGƒdG ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH óªà©J É¡fEÉa ,á«YGQõdG
 πH .á«dÉëdG áëFÉédG áeRCG πãe ,äÉeRC’G AÉæKCG ôWÉîª∏d á°VôY ôãcCG
 GQô°†J  äÉYÉ£≤dG  ôÑcCG  »fÉK  »g  á«FGò¨dG  äÉéàæªdGh  áYGQõdG  ¿EG
 §ÑJôªdGh  äGQOÉ°üdG  »a  »°ù«FôdG  ¢VÉØîf’G  áeRCG  ó©H  áeRC’G  »a
 110  »dGƒM  ≥ØæJ  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ¿CG  ≈dEG  ΩÉbQC’G  ô«°ûJh  .§ØædÉH
 øe  %90  »`̀dGƒ`̀M  πª°ûj  ∂`̀ dPh  ,á«FGò¨dG  äGOQGƒ```̀dG  ≈∏Y  äGQÉ«∏e
 ∂dP  πc  .íª≤dG  øe  É¡JÉLÉ«àMG  øe  %65h  ÜƒÑëdG  øe  É¡JÉLÉ«àMG
 á«FGòZ ÇQGƒW ádÉM ºdÉ©dG ó¡°ûj ¿CG íLôj …òdG âbƒdG »a »JCÉj »a
 É°ü≤f á«Hô©dG á≤£æªdG ó¡°ûJ ób »dÉàdÉHh .á«dÉëdG áeRC’G √ò¡d áé«àf

.áeRC’G óeCG ∫ÉW Ée GPEG QÉ©°SC’G »a ÉYÉØJQGh ájòZC’G »a
 111  »dGƒëH  äGOQGƒ`̀dG  áª«b  ¢†ØîæJ  ¿CG  É°†jCG  ™bƒàªdG  øeh
 Iô«JƒdG ≈∏Yh .AÉHƒdG »°ûØJ πÑb GQÉ«∏e 828 π°UCG  øe Q’hO QÉ«∏e
 á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  »a  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  ¢VÉØîfG  ™bƒàj  ,É¡JGP
 øY π≤j ’ Ée á≤£æªdG ó≤ØJ ¿CG »æ©j Ée Gògh .%45 ≈dEG π°üJ ób áÑ°ùæH
 »aÉ©àdG èeGôH »a É¡æe IOÉØà°S’G øμªªdG øe ¿Éc Q’hO QÉ«∏e 17^8
 IQÉ°ùîd »Hô©dG …ƒédG π≤ædG ´É£b ¢Vô©àjh .áëFÉédG äÉ«YGóJ øe

 .áØ«Xh ¿ƒ«∏e 2^4h ,äGOGôjE’G øe Q’hO QÉ«∏e 23 ≈dEG π°üJ ób
 π«¨°ûàdGh ƒªædG ø«H ábÓ©dG ∞©°V ¿CG á«dhódG ôjQÉ≤àdG ôÑà©Jh

 .á«Hô©dG ∫hódG øe ô«ãμdG ¬LGƒj É«°SÉ°SCG ÉjóëJ ó©j ô≤ØdGh
 ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdG ºéM ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG ô«°ûj ,≥Ñ°S Ée ºZQh
 ióe  ≈∏Y  ô«Ñc  óM  ≈`̀ dEG  ¿ÉØbƒàj  É¡à¡LGƒe  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dGh  á`̀eRCÓ`̀d
 äÉ°ù°SDƒªdÉa .IóM ≈∏Y ádhO πc »a »YÉªàL’Gh »°SÉ«°ùdG QGô≤à°S’G
 ádAÉ°ùªdGh á«aÉØ°ûdGh ìÉàØf’Gh á©æªdGh Iƒ≤dÉH º°ùàJ »àdG áª¶fC’Gh

.äÉeRC’G ™e πeÉ©àdGh Oƒª°üdG ≈∏Y IQób ôãcCG ¿ƒμJ
 …ó°üàdG  »a  É«°SÉ°SCG  ÓeÉY  ó©J  äÉeƒμëdG  »a  á≤ãdG  ¿CG  Éªc
 á«∏ëªdG äÉeƒμë∏d á∏YÉØdG ácQÉ°ûªdG ôÑà©Jh ,äÉeRC’G √ò¡d á«dÉ©ØH

.äÉjóëàdG RhÉéàd Éª°SÉM ÓeÉY
 ô«ãμd á°Uôa πãªJ á«dÉëdG áeRC’G ¿CG IóëàªdG ºeC’G ôjô≤J ôÑàYGh
 »≤«≤M  Ωó≤J  ≥«≤ëJ  »a  ôμØJ  ¿CG  πLCG  øe  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ∫hO  øe
 äÉYGô°üdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ájOÉ°üàb’G  äÉMÓ°UE’ÉH  ≥∏©àj  Éª«a

 QÉKBG  øe »aÉ©àdG  ≈∏Y É¡JGhôKh ÉgOƒ¡L õcôJ ¿CG  πLCG  øe á«°ûeÉ¡dG
 .áeRC’G

!äGƒæ°S ô°ûY Oƒ¡L ≈∏Y â°†b
 »©«HôdG  πeÉY  Qƒ°ù«ahôÑdG  ∫ƒ≤j  ,ΩÉ`̀bQC’G  √òg  ≈∏Y  ¬≤«∏©J  »a
 QÉKB’G  øY  »°VÉ¨àdG  øμªj  ’  ¬fEG  á«∏gC’G  á©eÉédÉH  OÉ°üàb’G  PÉà°SCG
 É≤aƒa  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  É`̀¡`̀JRô`̀aCG  »`̀à`̀dG  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G
 êQÉN  ºg  ÖdÉW  QÉ«∏e  1^6  »dGƒM  ¿EÉ`̀a  ,ƒμ°ùfƒ«dG  äÉ«FÉ°üME’
 ≈∏Y  ¬JÉ°SÉμ©fGh  ∂dP  äÉ©ÑJ  »a  ôμØf  ¿CG  Éæ«∏Yh  .É«dÉM  ¢SQGóªdG

.äÉLôîªdG IOƒLh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 âfôàf’G  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe  ÜÓ£dG  øμªJ  áÑ°ùf  ¿CG  ø«M  »`̀ah
 É«dGôà°SCGh  Gô°ùjƒ°Sh  èjhôædG  πãe  ∫hó`̀dG  ¢†©H  »a  ôJƒ«ÑªμdGh
 Gògh  .%34  RhÉéàJ  ’  É«°ù«fhófEÉc  iôNCG  ∫hO  »a  ¬fEÉa  ,%95  ≠∏ÑJ

.ó©H øY º«∏©àdG πX »a ÜÓ£dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM Éª¡e ’GDƒ°S ìô£j Ée
 ¿ƒ«∏e 900 øe ôãcCG  ¿Gó≤a ™e :»©«HôdG  Qƒ°ù«ahôÑdG  ∞«°†jh
 º¡JÓFÉY  πÑ≤à°ùeh  ∫ÉM  ¿ƒμ«°S  ∞«c  ,º¡ØFÉXƒd  ºdÉ©dG  »a  ¢üî°T
 â°†bh  âë°ùe  ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿CG  ôjQÉ≤àdG  ócDƒJ  ∂dòd  ?º¡FÉæHCGh
 ∫ÓN áeGóà°ùªdG  á«ªæàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  IóëàªdG  ºeC’G  ¬à≤≤M Ée  ≈∏Y
 ºg  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  OóY  ™ØJô«°S  Éªc  .Iô«NC’G  ô°û©dG  äGƒæ°ùdG

.¢üî°T ¿ƒ«∏e 600 QGó≤ªH áëFÉédG √òg ÖÑ°ùH ô≤ØdG §N âëJ
 ,IóëàªdG ºeC’G ôjô≤J QÉ°TCG Éªμa ,á«Hô©dG ∫hódG iƒà°ùe ≈∏Y ÉeCG
 ó≤Ø«°Sh  ,Q’hO  QÉ«∏e  152  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  ôFÉ°ùN  ≠∏Ñà°S
 §N  âëJ  ≈dEG  ¿ƒ«∏e  14^3  ≥dõæjh  ,º¡ØFÉXh  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  17
 ¢ùØf  »ah  .äGóYÉ°ùe  ¿ƒª∏°ùàj  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  55  CGóH  Éªc  .ô≤ØdG
 ΩóY  ÖÑ°ùH  áØYÉ°†e  ôWÉîªd  ¿ƒ°Vô©e  Éfƒ«∏e  74  øe  ôãcCG  âbƒdG

 .É¡àª«b øe %23 á«Hô©dG äÉ°UQƒÑdG äó≤ah ,äÉª≤©ªdG ∑ÓàeG
 ≈dEG  ô¶æf  ¿CG  Öéj  ,äGô«KCÉàdGh  äÉ©ÑàdG  ≈dEG  ô¶æf  ÉeóæY  øμdh
 ô¶æf ÉeóæY ,ΩÉY πμ°ûÑa ..áeRC’G ™e ádhO πc πeÉ©J Üƒ∏°SCGh ±hôX
 ôWÉîe øe óë∏d  ó«L OGó©à°SG  É¡jód  ¿Éc ¬fCG  óéf ,è«∏îdG ∫hO ≈dEG
 ∫hó`̀dG  øe  ≈àM  π°†aCG  πμ°ûH  πH  ,ô«Ñc  πμ°ûH  ¢VôªdG  äÉ«YGóJh
 á«LÉàfE’G  äÉYÉ£≤dGh  áeƒμëdG  ºYóH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉNh  áeó≤àªdG
 äÉ«fÉμeEG  É¡jód  Óãe  è«∏îdG  ∫hO  ¿CG  ∂`̀dP  »`̀a  ÖÑ°ùdGh  .iô``̀NC’G
 πãe ∂∏àªJ  ’ »àdG  á«Hô©dG  ∫hódG  øY GPÉe  øμdh .∂dP  ≈∏Y É¡JóYÉ°S

?Éªgô«Zh ¿GOƒ°ùdGh ∫Éeƒ°üdG πãe äÉ«fÉμeE’G √òg
 ¿CG  óéf  øjôëÑdG  »a  ™°VƒdG  ≈dEG  ô¶æf  ÉeóæY  :»©«HôdG  ™HÉàj
 ΩõMh  äGAGô`̀LEGh  áª«μM  äGƒ£îHh  ô«Ñc  πμ°ûH  âªgÉ°S  áeƒμëdG
 πãe  ,áëFÉédG  ICÉWh ∞«ØîJ  »a  πYÉa  QhO  É¡d  ¿Éc  ºYOh äGóYÉ°ùe
 êÓ©dGh ¢UƒëØdG ô«aƒJh äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ºYOh á∏LÉ©dG äGQGô≤dG
 ô«ãμdG  Égó≤àØJ  äGƒ£N  »gh  .AÉæãà°SG  ¿hO  øe  ™«ªé∏d  »fÉéªdG
 zÉfhQƒc{ ¢üëa ôÑà©j Óãªa .á«ÑæLC’G hCG  á«Hô©dG AGƒ°S ∫hódG øe
 ∫ƒbCG »æ∏©éj Ée Gògh .¢üî°ûdG ≈∏Y áØ∏μªdG AÉÑYC’G øe ÉμjôeCG »a
 π°†aCG øe É¡fCG ¢UÉN πμ°ûH øjôëÑdG âàÑKCG ,áeRC’G √òg πX »a ¬fEG

 .á°û«©ªdGh áeÉbEÓd ºdÉ©dG »a ∫hódG
 πÑ≤à°ùªdG ≈dEG á«Hô©dG ∫hódG »a ô¶æf ¿CG Öéj ΩÉY πμ°ûH Éææμdh
 ¿ƒμf »c äÉeRC’G ™e πeÉ©àdG »a IôÑN Ö°ùàμfh ,π°üM Éªe º∏©àfh
 ÖfGƒL ≈∏Y õcôf ¿CG IQhô°V »æ©j Ée Gògh .π°üëj ób Éªd øjõgÉL
 äÉbÓ©dG  ,ádÉ£ÑdG  ,º«∏©àdG  ,ô≤ØdG  É¡ªgCG  ,áeOÉ≤dG  IôàØdG  »a á«°SÉ°SCG
 ,É«LƒdƒæμàdG ,áë°üdG ,á«ª∏©dG çƒëÑdG ôjƒ£J ,π°UGƒàdG Ö«dÉ°SCGh
 ∫hódG  »a  Éæjó∏a  .Égô«Zh  äGhôãdG  ™jRƒJ  ,»YÉªàL’G  QGô≤à°S’G
 ™e πeÉ©àdG ≈∏Y ∫hódG √òg IQób øe qóëJ É¡d ô°üM ’ πcÉ°ûe á«Hô©dG

.ájOÉ°üàbG hCG âfÉc á«ë°U ,áeRCG …CG

ºdÉ©dG »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG øe äGƒæ°S 10 Oƒ¡L ≈∏Y â°†b zÉfhQƒc{
»``Hô``©dG ø``Wƒ``dG »``a AGô``≤ØdG ±ƒ````Ø°U ≈dEG ¿ƒ``ª°†æ«°S ¢ü``î°T ¿ƒ``«∏e 14^3

á°û«©ªdG »a ºdÉ©dG ∫hO π°†aCG øe É¡fCG âÑKCG áeRC’G äÉ«YGóJ ™e øjôëÑdG πeÉ©J :»©«HôdG

٪45 á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ™LGôJh ..á«Hô©dG ∫hódG »a áØ«Xh ¿ƒ«∏e 17 IQÉ°ùN

á«Hô©dG ∫hódG »a §≤a QÉ«∏e z102{ ..Q’hO äÉfƒ«∏jôJ 9^6 â¨∏H á«ªdÉ©dG õaGƒëdG ΩõM

 ¢ù«FQ ´ÉªàLG »a ¬àª∏c AÉ≤dEG iód á«dÉªdG ôjRh |
(á«Ø«°TQCG IQƒ°U)         .»dhódG ∂æÑdG áYƒªée

»YÉ°ùdG óª :OGóYEG
 á«dÉªdG  ô``̀jRh  É`̀gÉ`̀≤`̀dCG  »`̀à`̀dG  áª∏μdG  ∫Ó``̀N
 ∫BG  áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 ¢ù«FQ ´ÉªàLG »a »°VÉªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj áØ«∏N
 »àdG áª∏μdG √òg ∫ÓN ..»dhódG ∂æÑdG áYƒªée
 õcQ  ,Üô©dG  á«dÉªdG  AGQRh ¢ù∏ée º°SÉH  äAÉL
 ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  äÉ°SÉμ©fG  ≈∏Y  ô`̀jRƒ`̀dG
 á«ªgCG  ≈∏Y  Oó°Th  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  äGOÉ°üàbG
 IóYÉ°ùeh  äGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  √ò`̀¡`̀d  »`̀ dhó`̀ dG  º`̀Yó`̀dG
 ,ÉfhQƒc  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe  ≈∏Y  á«Hô©dG  ∫hódG
 øe  πeÉ°ûdG  …OÉ°üàb’G  Égƒªf  Iô«Jh  IOÉ``YEGh
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’Gh äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™`̀°`̀Vh ∫Ó``̀N
 πjƒªJ äÉLÉ«àMG ºYOh áeOÉ≤dG IôàØ∏d áªFÓªdG
 ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJh  ,á«àëàdG  á«æÑdG  äÉYhô°ûe
 ∫ƒëàdG  áYô°S  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

.á≤£æªdG »a »ªbôdG
 Ée  :Gô°TÉÑe  ’GDƒ°S  ìô£f  ¿CG  Éæg  º¡ªdG  øe
 É¡Ø∏îà°Sh  É¡àØ∏N  »àdG  äÉ«YGóàdG  ∂∏J  Rô``̀HCG
 πμ°ûH á«Hô©dG äGOÉ°üàb’G ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉL

?¢UÉN

á≤£æªdG  ¿Éμ°S  ™HQ  ≈dEG  ô≤ØdG  §N  ¿hO  ºg  øe  ´ÉØJQG  ™bƒJh  ..É¡àª«b  øe  ٪23  äó≤a  á«Hô©dG  äÉ°UQƒÑdG

.»©«HôdG ôeÉY .O .CG |
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متا�شيًا مع قرار اللجنة التن�شيقية.. اجلوازات:

 ا�شتحداث تاأ�شرية متعددة لـ10 �شنوات لرعايا اأمريكا

واجلوازات  اجلن�صية  �صوؤون  اأعلنت 

اإلكرتونية  ت�أ�صرية  ا�صتحداث  عن  والإق�مة 

املتحدة  الولي�ت  لرع�ي�  ال�صفرات  متعددة 

من  �صنوات  ع�صر  ملدة  �ص�حلة  الأمريكية 

يف  البق�ء  حل�مله�  ت�صمح  اإ�صداره�،  ت�ريخ 

مرة،  كل  يف  يوًم�   90 تتج�وز  ل  ملدة  البالد 

حيث ب�لإمك�ن التقدم بطلب الت�أ�صرية ح�صرًي� 

الإلكرتوين  املوقع  عرب  الأمريكيني  للمواطنني 

www.evisa.gov.bh بر�صم قدره 60 دين�ًرا 

بحرينًي�.

الت�أ�صرية  هذه  ا�صتحداث  اأن  اإىل  واأ�ص�رت 

اللجنة  عن  ال�ص�در  القرار  مع  مت��صًي�  ي�أتي 

يف  املوقرة  احلكومة  جهود  �صمن  التن�صيقية 

انطالًق�  الأمريكيني  للرع�ي�  الت�صهيالت  تقدمي 

البلدين  بني  الوطيدة  ال�صداقة  عالق�ت  من 

والتي اأثمرت عن اتف�ق متب�دل للمع�ملة ب�ملثل 

توحيد  مع  البحرين  مملكة  ملواطني  ب�لن�صبة 

الر�صوم بني اجل�نبني.

يقام عرب االت�شال املرئي..

امللك يرعى افتتاح دور جمل�شي ال�شورى والنواب اليوم

ــل حــ�ــصــرة  يــتــفــ�ــص

حمد  امللك  اجلاللة  �ص�حب 

ع�هل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

في�صمل  ــدى،  ــف امل الــبــالد 

افتت�ح  الكرمية  برع�يته 

الث�لث  ــ�د  ــعــق الن دور 

الت�صريعي  الف�صل  مــن 

ال�صورى  ملجل�صي  اخل�م�س 

اليوم  وذلــك  ــواب،  ــن وال

اأكتوبر   11 املوافق  الأحد 

تقنية  عـــرب   ،2020

املرئي. الت�ص�ل 

اإيداع مبالغ تعوي�شات 

دعم اللحوم 15 اأكتوبر

انته�ء  والتنمية  العمل  وزارة  اأعلنت 

رفع  عن  التعوي�ص�ت  مب�لغ  اإيداع  اإجراءات 

احلكومة  ت�صرفه  الذي  اللحوم  عن  الدعم 

احل�ص�ب�ت  يف  �صهور  ثالثة  كل  املوقرة 

وذلك  امل�صتفيدين،  للمواطنني  امل�صرفية 

ودي�صمرب  ونوفمرب  اأكتوبر  اأ�صهر  عن  مقدًم� 

للع�م اجل�ري. وذكرت اأن اإيداع هذه املب�لغ 

يف  �صيتم  امل�صرفية  املواطنني  ح�ص�ب�ت  يف 

15 اأكتوبر.

ارتفاع البحرنة بعد تطبيق اآلية االإعالنات.. العب�شي لـ»االأيام«:

 7200 وظيفة مت االإعالن عنها خالل �شهرين

مت�م اأبو�ص�يف: 

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ق�ل 

عدد  اإن  العب�صي  اأ�ص�مة  العمل  �صوق 

الوظ�ئف التي مت الإعالن عنه� منذ اإطالق 

اآلية الإعالن�ت املبوبة يف ال�صحف املحلية 

ت�صل اإىل حوايل 7200 وظيفة. 

وق�ل العب�صي لـ»الأي�م« ب�أن الإعالن�ت 

ال�صهرين  مدار  على  ن�صره�  مت  التي 

امل��صيني تق�رب 50000 اإعالن، اأي مبعدل 

�صك  »بال  وق�ل:  وظيفة.  لكل  اإعالن�ت   7

ك�ن هن�ك عدد ملحوظ من املوؤ�ص�ص�ت التي 

ارتفعت لديه� ن�صبة البحرنة بعد تطبيق اآلية 

الإعالن�ت، لكن تبقى مدة ال�صهرين ق�صرية 

كي ن�صتخل�س منه� العالقة ال�صببية املب��صرة 

اإح�ص�ئًي�«.

عدم اإطالق يد اجلهة التنفيذية يف اإيقاع اجلزاء.. قانون نيابي:

ال �شطب لقيد »ال�شجل التجاري« اإال بحكم ق�شائي 

ف�طمة �صلم�ن:

بق�نون  ب�قرتاح  النواب  من  عدد  تقدم 

يف  املعنية  اجلهة  يد  اإطالق  عدم  اإىل  يهدف 

التج�رية  املح�ل  اإغالق  التنفيذية يف  ال�صلطة 

املخ�لفة.

ويت�صمن الق�نون اجلديد اإجراء تعديالت 

اجلهة  تلزم  التج�ري،  ال�صجل  ق�نون  على 

املحل  غلق  اأو  القيد  �صطب  بعدم  التنفيذية 

نه�ئي  بعد �صدور حكم  اإل  املخ�لف  التج�ري 

اأو قرار �ص�در عن جهة ق�ص�ئية.

الن�ئب  املقرتح  مقدمي  اأبرز  اأحد  واأكد 

ي�أتي  املقرتح  اأن  لـ»الأي�م«  العب��صي  حممد 

الإدارة  يد  اإطالق  وعدم  العدالة  مببداأ  عمالً 

يف اإيق�ع اجلزاء والتم�صك ب�صرورة اأن يكون 

املخ�لف  اأقوال  و�صم�ع  حتقيق  بعد  اجلزاء 

حم�يدة  جهة  خالل  من  اإل  ذلك  يكون  ول 

مبداأ  اأن  اإىل  منوًه�  الق�ص�ئية،  ال�صلطة  وهي 

الد�صتورية،  املب�دئ  من  اليوم  اأ�صبح  الدف�ع 

دف�ع  حتقيق  دون  جزاء  اإيق�ع  يت�صور  فال 

اأولً. املخ�لف 

النواب  من  كل  املقرتح  تقدمي  و�ص�رك يف 

اإ�صح�قي  علي  الع�صومي،  ع�دل  البن�ي،  عم�ر 

الدو�صري. وعبداهلل 

جاللة �مللك يوجه كلمة �شامية يف �فتتاح �لدور �ل�شابق »�أر�شيف«

�أ�شامة �لعب�شي

اأمني عام »النواب«: ا�شتمرار 

اجلل�شات »عن ُبعد«.. ونظام 

ت�شويت اإلكرتوين جديد

07

0202

07

04

»االإمارات«: اجلي�ص الرتكي يف قطر عن�شر عدم ا�شتقرار باملنطقة

اخل�رجية  لل�صوؤون  الــدولــة  ــر  وزي قــ�ل 

الإم�راتي اأنور قرق��س، اأم�س ال�صبت، اإن الوجود 

ط�رئ  العربي  اخلليج  يف  الرتكي  الع�صكري 

وي�ص�هم يف ال�صتقط�ب ال�صلبي ب�ملنطقة.

ح�ص�به  على  تغريدة  يف  قرق��س،  وذكــر 

الرئي�س  »ت�صريح  اأن  »تويرت«،  يف  الر�صمي 

اإىل  زي�رته  خالل  اأردوغ�ن  طيب  رجب  الرتكي 

قطر والذي ي�صري فيه اإىل اأن جي�صه يعمل على 

ا�صتقرار دول اخلليج برمته� ل يت�صق مع الدور 

الإقليمي الرتكي، وال�صواهد عديدة«.

النظر  اإبع�د  يح�ول  »الت�صريح  واأ�ص�ف: 

ولنكون  للزي�رة،  القت�ص�دية  الأ�صب�ب  عن 

الرتكي يف قطر عن�صر عدم  وا�صحني، اجلي�س 

ا�صتقرار يف منطقتن�«.

ويف تغريدة اأخرى، اأو�صح الوزير الإم�راتي 

اخلليج  يف  الرتكي  الع�صكري  »الوجود  اأن 

العربي ط�رئ، وي�ص�هم يف ال�صتقط�ب ال�صلبي 

ب�ملنطقة«.

البلدين  يف  ح�كمة  نخب  قرار  »هو  وت�بع: 

يراعي  ول  واملح�ور  ال�صتقط�ب  �صي��صة  يعزز 

و�صعوبه«.  اخلليج  وم�ص�لح  الــدول  �صي�دة 

احل�مي�ت  حتت�ج  ل  »منطقتن�  ق�ئالً:  واأردف 

الإقليمية واإع�دة اإنت�ج عالق�ت ا�صتعم�رية تعود 

لعهد �ص�بق«. �أنور قرقا�ش
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معرًبا عن اعتزازه بالتطوع يف التجارب ال�سريرية.. وزير »الكهرباء«: 

اململكة �ستجتاز اجلائحة بف�سل تكاتف اأبنائها وجهودهم املخل�سة

اأعرب وائل بن نا�صر املبارك وزير �ص�ؤون 

�صمن  مب�صاركته  اعتزازه  عن  واملاء  الكهرباء 

فريو�س  ملكافحة  ال�طنية  احلملة  متط�عي 

عدد  و�صل  والذي   )19 )ك�فيد  ك�رونا 

للتجارب  متط�ع   7700 اإىل  فيها  املتط�عني 

للقاح فريو�س ك�رونا بفرتة زمنية  ال�صريرية 

املجتمع  يدل على وعي  اأن هذا  م�ؤكًدا  ق�صرية، 

البحريني وحر�صهم على امل�صاركة يف الأعمال 

كافة،  املجالت  يف  والإن�صانية  التط�عية 

ال�طني  وال�صع�ر  احل�س  عمق  على  يدل  كما 

والإن�صاين  ال�طني  للنداء  تلبيتهم  واأن  لديهم، 

و�صع�رهم بامل�ص�ؤولية جتاه املجتمع ل يقت�صر 

العاملي،  ال�صعيد  على  بل  املحلي  ال�صعيد  على 

العاملية  اجله�د  امل�صاركة يف  طريق  عن  وذلك 

يف الت�صدي لهذه اجلائحة التي اكت�صحت جميع 

الدول.

ل�كالة  خا�س  ت�صريح  يف  ال�زير  واأكد 

هذا  يف  م�صاركته  اأن  »بنا«  البحرين  اأنباء 

التط�عي جاءت م�صاهمة �صمن اجله�د  العمل 

ال�طنية لفريق البحرين بقيادة �صاحب ال�صم� 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الكبرية  اجله�د  بكل  م�صيًدا  ال�زراء،  جمل�س 

الطبي  الكادر  من  الأخ�س  وعلى  تبذل  التي 

اعتزازه  مبدًيا  العزيزة،  مملكتنا  يف  وال�صحي 

بالروح ال�طنية التي وجدها بني املتط�عني.

ال�طنية  اجله�د  بتكاتف  اإنه  املبارك  وقال 

جتتاز  �ص�ف  البحرين  لأبناء  املخل�صة 

يف  اجلائحة  هذه  اهلل  باإذن  احلبيبة  مملكتنا 

العدد  اكتمال  اأن  اإىل  م�صرًيا  العاجل،  القريب 

ال�صريرية  التجارب  املتط�عني يف  من  املطل�ب 

يعد  ك�رونا  فريو�س  للقاح  الثالثة  للمرحلة 

من الإجنازات ذات الأهمية بالغة الأثر الهادفة 

مملكة  اأن  ا  وخ�ص��صً كافة  الب�صرية  خلدمة 

البحرين دائما �صباقة يف تقدمي كل ما ه� اأف�صل 

لدعم الإن�صانية، هذا بالإ�صافة اإىل اأن امل�صاركة 

جتاه  امل�صرتكة  امل�ص�ؤولية  تعزز  التط�ع  يف 

�صحة الفرد واملجتمع.

وزير الكهرباء 

»بوملار�ض« ت�ستعر�ض خدمات

 التكنولوجيا املالية والطاقة املتجددة

بن  احل�صني  عبد  الدكت�ر  ا�صتقبل 

علي مريزا رئي�س هيئة الطاقة امل�صتدامة 

ريا�س اآل رحمة وح�صن ريا�س اآل رحمة، 

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 

ل�صركة ب�ملار�س ال�صت�صارية. 

ا�صتعر�س  الجتماع  بداية  ويف 

الطاقة  الإجنازات يف  اآخر  الدكت�ر مريزا 

امل�صتدامة يف مملكة البحرين ودور الهيئة 

الطاقة  قطاع  وتنمية  دعم  يف  امل�صتمر 

املتجددة وكفاءة الطاقة، وياأتي ذلك تنفيًذا 

للخطط والروؤى التنم�ية ل�صتدامة م�ارد 

الطاقة وتن�يعها.

من جانبه، اأ�صاد وفد �صركة ب�ملار�س 

بجه�د الهيئة والتي اأدت اإىل تقدم ملح�ظ 

مملكة  يف  امل�صتدامة  الطاقة  قطاع  يف 

ا ح�ل خربتهم  البحرين، كما قدم�ا عر�صً

املتجددة  الطاقة  جمال  يف  واإجنازاتهم 

الأ�صياء  واإنرتنت  ت�صني  البل�ك  وتقنيات 

بالتعاون مع �صركات عاملية. 

عن  ب�ملار�س  �صركة  اأعلنت  وقد 

 »ChromaWay« �صركة  مع  �صراكتها 

وان�صمامها اإىل �صبكة البل�ك ت�صني التابعة 

العاملية  ال�صركات  اأبرز  من  وهي  لها، 

الرائدة يف تقدمي حل�ل مبتكرة يف جمال 

اخلا�صة  للم�ؤ�ص�صات  ت�صني  البل�ك  تقنية 

وللقطاع العام. 

واأو�صح ح�صن اآل رحمة باأنه بالإ�صافة 

 ،»ChromaWay« اإىل التعاون مع �صركة

اأخرى  رائدة  �صركات  مع  التعاون  يتم 

للأفراد  مبتكرة  وحل�ل  م�صاريع  على 

يف  التنظيمية  والأجهزة  وامل�ؤ�ص�صات 

جمالت متعددة ت�صمل التكن�ل�جيا املالية 

ال�صركة  وفد  واأعرب  املتجددة.  والطاقة 

عن ا�صتعدادهم للتعاون مع هيئة الطاقة 

لقطاع  املبتكرة  احلل�ل  لتقدمي  امل�صتدامة 

الطاقة امل�صتدامة يف اململكة.

رعى منتدى »اال�سرتاتيجية الوطنية لكبار املواطنني«.. حميدان: 

تعزيز م�ساركة كبار ال�سن يف التنمية وحت�سني خدماتهم

ال�طنية  اللجنة  نظمت 

مركز  مع  بالتعاون  للم�صنني، 

اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صم� 

منتدى  امل�اطنني،  لكبار  خليفة 

ال�صرتاتيجية  »ا�صتعرا�س 

�صمن  امل�اطنني  لكبار  ال�طنية 

روؤية 2030 للتنمية امل�صتدامة«، 

اأم�س، عرب تقنية الت�صال املرئي.

-الــذي  املنتدى  يف  و�صارك 

العمل  وزيــر  رعاية  حتت  اأقيم 

رئي�س  الجتماعية  والتنمية 

جميل  للم�صنني  ال�طنية  اللجنة 

من  عدد  حميدان-  علي  بن حممد 

ذوي الخت�صا�س من دول جمل�س 

وبرنامج  اخلليجي،  التعاون 

واملكتب  الإمنائي،  املتحدة  الأمم 

العمل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي 

ووزراء ال�ص�ؤون الجتماعية بدول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

حمــاور  املــنــتــدى  وت�صّمن 

منها  امل�اطنني،  كبار  بفئة  معنّية 

ركائز التنمية امل�صتدامة لعامل اآخذ 

والرفاه  ال�صحة  ال�صيخ�خة،  يف 

العمر،  لكبار  حياتية  �صرورة 

بناء بيئة متكينية وداعمة جلميع 

ا�صتثمار  اإىل  بالإ�صافة  الأعمار، 

وحت�يلها  امل�اطنني  كبار  طاقات 

اقت�صادًيا  اإيجابية  طاقات  اإىل 

واجتماعًيا.

األقى  املنتدى،  م�صتهل  ويف 

فيها  اأكــد  كلمة  حميدان  ال�زير 

حت�صني  يف  ال�صتمرار  اأهمية 

لكبار  املقدمة  اخلدمات  وتط�ير 

امل�اطنني يف مملكة البحرين، وذلك 

بالتعاون ال�ثيق مع ال�صركاء من 

القطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع 

التي  الإجنازات  اإىل  املدين، م�صرًيا 

هذا  يف  البحرين  مملكة  حققتها 

الدول  من  ُتعد  اإذ  اخل�ص��س، 

املتقدمة عربًيا ودولًيا يف روؤيتها 

الرعائية  للخدمات  ال�صرتاتيجية 

فقد  امل�اطنني،  لكبار  والتنم�ية 

�صهدت اململكة تط�ًرا ت�صريعًيا يف 

ظل العهد الزاهر حل�صرة �صاحب 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة 

خليفة عاهل البلد املفدى.

ت�صكيل  اإىل  ال�زير  واأ�ــصــار 

يف  للم�صنني،  ال�طنية  اللجنة 

العام 1984، كجهة الخت�صا�س 

لرعاية  العامة  ال�صيا�صة  بتنفيذ 

اإعداد  عن  ف�صلً  امل�اطنني،  كبار 

للم�صنني  ال�طنية  ال�صرتاتيجية 

يف  ــ�زراء  ال جمل�س  اأقرها  التي 

على  فيها  مرتكزة   ،2012 العام 

ال�صحة  وت�فري  التنمية  حماور 

وتهيئة  العمر  تقدم  مع  والرفاه 

الأعــمــار  جلميع  داعــمــة  بيئة 

الفئة  هــذه  بخدمات  والرتــقــاء 

واإدماجهم يف املجتمع.

حققته  ما  حميدان  واأو�صح 

من  للم�صنني  ال�طنية  اللجنة 

�صن�ات  ــدار  م على  منجزات 

اأبرزها  كان  املا�صية،  عملها 

العاملية  امل�صتجدات  م�اكبة 

كبار  ورعاية  حماية  جمال  يف 

ن�صبة  ارتفاع  ت�ؤكد  التي  ال�صن، 

كبار ال�صن يف العامل، و�صرورة 

واإدماجها  الفئة  هذه  اإ�صراك 

م�ؤكًدا  التنم�ية،  العملية  يف 

اخلدمات  جميع  وارتقاء  تط�ير 

عرب  امل�اطنني  لكبار  املقدمة 

التي  ال�طنية  اجله�د  تعزيز 

الفاعلة  بال�صراكة  اإل  تكتمل  ل 

حتقيق  لأجل  املثمر؛  والتعاون 

للم�اطنني  الــعــام  ال�صالح 

كافة. بفئاتهم 

اإيداع مبالغ التعوي�سات عن 

رفع دعم اللحوم 15 اأكتوبر اجلاري

العمل  وزارة  اأعلنت 

الجتماعية  والتنمية 

اإيداع  اإجراءات  انتهاء 

عن  التع�ي�صات  مبالغ 

اللح�م  عن  الدعم  رفع 

احلك�مة  ت�صرفه  الذي 

�صه�ر  ثلثة  كل  امل�قرة 

امل�صرفية  احل�صابات  يف 

عن  مقدًما  وذلك  امل�صتفيدين،  للم�اطنني 

للعام  ودي�صمرب  ون�فمرب  اأكت�بر  اأ�صهر 

اأن  ال�زارة  وذكرت   .2020 اجلاري 

امل�اطنني  املبالغ يف ح�صابات  هذه  اإيداع 

اأكت�بر   15 تاريخ  يف  �صيتم  امل�صرفية 

ت�حيد  مبادرة  �صمن  وذلك   ،2020

م�عد �صرف برامج الدعم 

احلك�مي، علًما باأن اإجمايل 

من  امل�صتفيدة  الأ�صر  عدد 

هذه  يف  التع�ي�س  مبلغ 

األًفا   169 يبلغ  الدفعة 

بحرينية،  اأ�صرة  و130 

 7 قدره  اإجمايل  مببلغ 

مليني و138 األًفا و634 

ديناًرا بحرينًيا.

�صمن  التع�ي�صات  هذه  وُت�صرف 

ل�صالح  اللح�م  دعم  ت�جيه  اآليات 

على  بناًء  وذلك  البحرينيني،  امل�اطنني 

 ،2015 ماي�  يف  ال�زراء  جمل�س  قرار 

ب�صاأن تنفيذ اآلية دعم اللح�م للم�اطنني.

»اجلوازات«: تاأ�سرية متعددة 

ملدة 10 �سنوات لرعايا الواليات املتحدة

واجل�ازات  اجلن�صية  �ص�ؤون  اأعلنت 

اإلكرتونية  تاأ�صرية  ا�صتحداث  والإقامة 

متعددة ال�صفرات لرعايا ال�ليات املتحدة 

من  �صن�ات  ع�صر  ملدة  �صاحلة  الأمريكية 

بالبقاء  حلاملها  ت�صمح  اإ�صدارها،  تاريخ 

يف البلد ملدة ل تتجاوز 90 ي�ًما يف كل 

التاأ�صرية  بطلب  التقدم  بالإمكان  اإذ  مرة، 

ح�صرًيا للم�اطنني الأمريكيني عرب امل�قع 

بر�صم   www.evisa.gov.bh الإلكرتوين 

قدره 60 ديناًرا بحرينًيا.

التاأ�صرية  هذه  ا�صتحداث  وياأتي 

اللجنة  عن  ال�صادر  القرار  مع  متا�صًيا 

امل�قرة  احلك�مة  التن�صيقية �صمن جه�د 

الأمريكيني،  للرعايا  الت�صهيلت  تقدمي  يف 

ال�طيدة  ال�صداقة  علقات  من  انطلًقا 

متبادلً  اتفاًقا  اأثمرت  التي  البلدين  بني 

مملكة  مل�اطني  بالن�صبة  باملثل  للمعاملة 

البحرين مع ت�حيد الر�ص�م بني اجلانبني.

واجل�ازات  اجلن�صية  �ص�ؤون  واأكدت 

مع  بالتعاون  ما�صية  اأنها  والإقامة 

ت��صيع  يف  احلك�مية  اجلهات  خمتلف 

العامل،  دول  ملختلف  ومميزاتها  خدماتها 

الدخ�ل،  اإجراءات  ت�صهيل  خلل  من 

دعم  اإىل  الرامية  الت�جيهات  ي�افق  مبا 

احلركة ال�صياحية والقت�صادية يف مملكة 

البحرين.

�سمن برامج جناح البحرين الوطني يف »اإك�سبو 2021 دبي«

»الثقافة« تد�سن الربنامج التدريبي احلريف مب�ساركة 30 حرفًيا

للثقافة  البحرين  هيئة  د�صنت 

والآثار مطلع �صهر اأكت�بر اجلاري 

جمال  يف  التدريبي  »الربنامج 

اجل�صرة  مركز  وذلك يف  احلرف«، 

للحرفيني، اإذ ياأتي الربنامج �صمن 

مملكة  جناح  وبرامج  فعاليات 

البحرين يف اإك�صب� 2021 دبي.

الذي  الربنامج  وي�صعى   

اإىل  اأكت�بر   22 حتى  ي�صتمر 

ت�فري بيئة داعمة للحرف اليدوية 

البحرينية،  التقليدية  وال�صناعات 

متهيًدا لربطها مع القطاع اخلا�س 

من  وخارجها،  البحرين  داخل  يف 

خلل م�صاركة اململكة يف الإك�صب�. 

التدريبي  الربنامج  ويهدف 

اإىل احلفاظ على  يف جمال احلرف 

احلرفية  املهارات  من  جمم�عة 

الإبداعي  التعلّم  �صبل  وت�فري 

اجليل  مهارات  لتط�ير  والفر�س 

يلعب  اإذ  احلرفيني،  من  ال�صاعد 

الربنامج دوًرا مهًما يف نقل خربة 

الأجيال  اإىل  املحليني  احلرفيني 

مركز  مع  بالتعاون  النا�صئة، 

ال�صيخ  اجل�صرة للحرفيني، ومركز 

اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة 

العا�صمة  وجممع  والبح�ث، 

ملنتجات الأيدي البحرينية )وزارة 

الجتماعية(،  والتنمية  العمل 

وم�صنع  الن�صائية،  اأوال  وجمعية 

بني جمرة للن�صيج.

التدريبي  الربنامج  ويركز 

على  اهتمامه  احلرف  جمال  يف 

اأهم  اأحد  تعد  ك�نها  احلياكة، 

ميزت  التي  التقليدية  احلرف 

تت�صمن  والتي  البحرين،  مملكة 

من  )تعد  ال�صف  النقدة،  الن�صيج، 

منتجات النخيل(، �صناعة ال�صلل، 

املداد �صناعة القرق�ر.

ثلث�ن  الربنامج  يف  وي�صارك 

اأربعة  تدريبهم  ا يق�م على  �صخ�صً

عن  يعمل�ن  وم�صّممني؛  فنانني 

املتدربني على مدار ثلثة  كثب مع 

واإتقان  احلرفة،  لتعليمهم  اأ�صابيع 

فيها،  امل�صتخدمة  وامل�اد  تقنياتها، 

بها،  اخلا�صة  واملعدات  والأدوات 

الب�صري  البناء  حت�صني  و�صبل 

للمنتجات. وتت�زع ور�س برنامج 

�صباحية  فرتتني،  على  التدريب 

اجل�صرة  بني  ما  وتعقد  وم�صائية، 

ال�ر�صة  املحّرق، بحيث تت�صمن  و 

خم�صة  اأق�صى  بحد  ال�احدة 

متدربني. 

الربنامج  خّطة  تغطي  كذلك 

التدريبي عدًدا من املحاور الهامة، 

احلرفية  املهارات  حت�يل  ك�صبل 

والتط�ير  الإبداع  منتجات،  اإىل 

ربط  حماولة  امل�اد،  اإنتاج  يف 

احلرف املختلفة ببع�صها البع�س، 

التعاون امل�صرتك ما بني احلرفيني 

بالفن  احلرف  وربط  وامل�صّممني 

 2021 اإك�صب�  ويعد  والت�صميم. 

مملكة  لتمثيل  فريدة  فر�صة  دبي 

ال�طني  جناحها  عرب  البحرين 

ي�صمل  الذي  الثقايف  وبرناجمه 

ا متن�عة  فعاليات ثقافية وعرو�صً

عمل  وور�س  اأعمال  ومنتديات 

دوًرا  اجلناح  �صيلعب  اإذ  خمتلفة، 

للبحرينيني  املجال  اإتاحة  مهًما يف 

م�اهبهم  ا�صتعرا�س  اأجل  من 

العمل  بفر�س  واإبداعاتهم وربطهم 

املحلي  ال�صعيدين  على  املحتملة 

والإقليمي والعاملي. 

برنامج  اأن  بالذكر  جدير 

احلرف  جمال  يف  التدريب 

الحرتازية  الإجراءات  مع  يت�افق 

والتدابري ال�قائية للحد من انت�صار 

فريو�س ك�رونا )ك�فيد 19(، مع 

والتعقيم  التطهري  اإجراءات  اتخاذ 

ال�صحة  وزارة  قبل  من  املعتمدة 

البحرينية.

يلبي حاجة رئي�سة ل�سيادي �سرتة.. »االأ�سغال«:

 البدء بتنفيذ مزلق القوارب يف مرفاأ القرية

و�ص�ؤون  الأ�صغال  وزارة  بداأت 

تنفيذ  يف  العمراين  والتخطيط  البلديات 

الق�ارب  مزلق  اإن�صاء  م�صروع  اأعمال 

�صمال  منطقة  يف  ال�اقع  القرية  مبرفاأ 

اإىل  ال�زارة  واأ�صارت  ال�صناعي.  �صرتة 

اأن امل�صروع يلبي حاجة رئي�صة ل�صيادي 

التي  للجه�د  ا�صتكمالً  وياأتي  �صرتة، 

البلديات  و�ص�ؤون  الأ�صغال  وزارة  تبذلها 

طاقتها  وزيادة  البحرية  املرافئ  لتهيئة 

واملرافق  اخلدمات  وتط�ير  ال�صتيعابية 

لت�جيهات  ا�صتجابة  وذلك  بها،  احلي�ية 

من  حثيثة  ومبتابعة  الر�صيدة  القيادة 

النائب فا�صل ال�ص�اد ممثل الدائرة الثامنة 

ملتطلبات  تلبية  العا�صمة،  مبحافظة 

وت�فري  الكرام  امل�اطنني  واحتياجات 

اأداء  من  متكنهم  التي  التحتية  البنية 

ي�صر  بكل  ه�اياتهم  وممار�صة  اأعمالهم 

و�صه�لة.
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ي�سم 234 وحدة �سكنية وبتمويل من برنامج التنمية اخلليجي

»الإ�سكان« تربم عقود تنفيذ م�سروع »وادي ال�سيل« الإ�سكاين

م�صروع  بناء  عقود  الإ�صكان  وزارة  اأبرمت 

برنامج  من  بتمويل  الإ�صكاين  ال�صيل«  »وادي 

وزارة  وكيل  بح�صور  اخلليجي،  التنمية 

خليفة،  اآل  حمود  بن  خالد  ال�صيخ  الإ�صكان 

�صالح  �صركة  ممثل  اجلا�صر  �صلمان  واملهند�س 

باململكة  للمقاولت  و�صركائه  املهنا  عبداهلل 

موظفي  كبار  من  وعدد  ال�صعودية  العربية 

الوزارة. 

ال�صيخ خالد  الإ�صكان  و�صرح وكيل وزارة 

ال�صيل  وادي  م�صروع  اأن  خليفة  اآل  حمود  بن 

املدة  واأن  �صكنية،  وحدة  ي�صم 234  الإ�صكاين 

الزمنية للتنفيذ �صتبلغ حوايل 20 �صهًرا، م�صرًيا 

جديًدا  اإ�صكانًيا  مكت�صًبا  ميثل  امل�صروع  اأن  اإىل 

العهد  يف  حتققت  التي  الإجنازات  اإىل  ي�صاف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  الزاهر حل�صرة 

وخطوة  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

جديدة نحو تنفيذ اأمر جاللته ال�صامي ببناء 40 

األف وحدة �صكنية جديدة. كما اأ�صار الوكيل اإىل 

اأن هذا م�صروع وادي ال�صيل يعد اأحد امل�صاريع 

برئا�صة  املوقرة  احلكومة  روؤية  تعك�س  التي 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء، وم�صاندة �صاحب ال�صمو 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

الأول لرئي�س  النائب  الأعلى  القائد  العهد نائب 

ال�صكن  توفري  على  واحلر�س  الوزراء،  جمل�س 

اجلودة  معايري  اأعلى  وفق  للمواطنني  املالئم 

امل�صروع  ت�صميم  اأن  واأكد  املمكنة.  وبال�صرعة 

املتبعة يف مملكة  املوا�صفات  اأحدث  ياأتي وفق 

البحرين، اإذ مت الأخذ بعني العتبار رفع جودة 

اخل�صراء  الرقعة  وزيادة  الت�صميم  يف  احلياة 

بامل�صروع، ف�صاًل عن تطبيق مفاهيم ال�صتدامة 

واحلفاظ على البيئة من خالل ا�صتخدام الطاقة 

ال�صم�صية يف ت�صغيل اأعمدة الإنارة.

يف مقال خا�س ملنتدى دافو�س القت�سادي.. هالة الأن�ساري:

البحرين عززت الدور الوطني للمراأة ودعمتها يف مواجهة اجلائحة

ن�صرت الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة 

ت به موقع املنتدى  هالة الأن�صاري مقاًل خ�صَّ

مع  بالتن�صيق  »دافو�س«،  العاملي  القت�صادي 

البحرين  مبملكة  القت�صادية  التنمية  جمل�س 

النجاح  لق�ص�س  للرتويج  جهوده  اإطار  يف 

املقال  الدويل. وتناول  امل�صتوى  الوطنية على 

البحرين  موؤخًرا خطوات دعم مملكة  املن�صور 

)كوفيد-19(،  جائحة  مواجهة  يف  للمراأة 

وجه  يف  ال�صمود  على  لي�س  قدرتها  وتعزيز 

واإمنا  فقط،  للجائحة  ال�صلبية  التحديات 

تلك  مواجهة  الوطني يف  دورها  تفعيل  ا  اأي�صً

يف  م�صاركتها  م�صتويات  ورفع  التحديات 

احلياة العامة مبا يف ذلك ال�صاأن القت�صادي.

اجلائحة  اأن  مقالها  الأن�صاري يف  وكتبت 

عّر�صت التقدم املحرز عاملًيا يف جمال النهو�س 

باملراأة خلطر النهيار، لفتة اإىل اأن العديد من 

اأنحاء  جميع  من  الواردة  الر�صينة  التقارير 

يوؤدي  اأن  املمكن  من  اأنه  اإىل  ت�صري  العامل 

التوازن  فجوة  تو�صيع  اإىل  احلايل  الركود 

القت�صادي بني اجلن�صني ب�صكل كبري، وذكرت 

اأن تقريًرا �صدر يف اأبريل الفائت اأعلنت خالله 

اأكرث الفئات  اأن الن�صاء �صيكونن  الأمم املتحدة 

�صلًبا  حياتهن  و�صتتاأثر  اجلائحة،  من  ت�صرًرا 

على  احل�صول  فر�س  وقلة  الرجال،  من  اأكرث 

امل�صوؤوليات  وزيادة  الجتماعية،  احلماية 

اإىل  املقال  يف  الأن�صاري  واأ�صارت  الأ�صرية. 

�صرورة اأن تنطلق خطط التعايف القت�صادي 

املحوري  للدور  عميق  فهم  من  اجلائحة  من 

عليه  توؤكد  ما  وهو  العمل،  �صوق  يف  للن�صاء 

حتثَّ  التي  املتحدة  كالأمم  املخت�صة  املنظمات 

الدول الأع�صاء على و�صع املراأة يف قلب جهود 

املراأة يف جميع جوانب  واإ�صراك  البناء  اإعادة 

الت�صل�صل الهرمي ل�صنع القرار.

وعلى �صعيد ذي �صلة، اأو�صحت الأن�صاري 

تقدًما  اأحرزت  البحرين  مملكة  اأن  مقالها  يف 

نحو التوازن بني اجلن�صني يف ملكية الأعمال، 

اإجمايل  من   %42 البحرين  �صيدات  متتلك  اإذ 

وعلى �صعيد  اململكة،  التجارية يف  ال�صجالت 

ن�صبة  اأعلى  البحرين  ال�صركات متلك  تاأ�صي�س 

بتاأ�صي�س  يقمن  اللواتي  ال�صيدات  من  عاملية 

للمجل�س  العام  الأمني  واأ�صارت  الأعمال. 

تعمل  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  للمراأة  الأعلى 

اجلن�صني«  بني  »التوازن  نهج  تو�صيع  على 

)كوفيد-19(  فريو�س  تاأثري  من  للتخفيف 

لتجنيب الن�صاء ما اأمكن التداعيات القت�صادية 

موؤ�ص�صة  اأن  واأو�صحت  للجائحة،  ال�صلبية 

ملتابعة  جاهدة  تعمل  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

الأجل  وطويلة  العاجلة  الحتياجات  توفري 

للمراأة خالل هذه الأوقات امل�صطربة، وتعك�س 

هذه املقاربات التزام اململكة بدعم التقدم الذي 

ال�صعيدين  على  البحرينية  املراأة  اأحرزته 

تداعيات  واحتواء  والقت�صادي،  الجتماعي 

اجلائحة ب�صكل ا�صتباقي خا�صة على الن�صاء.

على  ال�صوء  مقالها  يف  الأن�صاري  واألقت 

يف  للن�صاء  داعمة  بحرينية  مبادرات  ثالث 

اإدراًكا من احلكومة  اأنه  ظل اجلائحة، وكتبت 

يف  الن�صائي  الوجود  لأهمية  البحرينية 

قوة  من   %75 ي�صكلن  اإذ  الأمامية،  اخلطوط 

العمل الوطنية ملكافحة فريو�س )كوفيد-19(، 

املجل�س  اأ�صدرها  تو�صية  احلكومة  تبنت  فقد 

الأعلى للمراأة ملنح اأزواج الن�صاء الالئي يتولني 

فر�صة  الأمامية  اخلطوط  يف  حيوية  مهام 

العمل عن ُبعد. اإ�صافة اإىل ذلك، ومنذ املراحل 

توجيهات  �صدرت  املر�س،  تف�صي  من  الأوىل 

من  العام  القطاع  يف  الأمهات  لتمكني  ملكية 

العلمي  التح�صيل  ملتابعة  املنزل،  من  العمل 

لأبنائهن على املن�صات الفرتا�صية.

ا عن احلملة التي  وحتدثت الأن�صاري اأي�صً

اأطلقها املجل�س الأعلى للمراأة يف اأوائل مار�س 

�صالمة  اأجل  من  »متكاتفني..  بعنوان   2020

البحرين«، والتي كانت بادرة للتحول الرقمي 

للمراأة  املوجهة  املجل�س  خدمات  �صعيد  على 

البحرينية على املن�صة الإلكرتونية »م�صت�صارك 

عن ُبعد«، ملوا�صلة تقدمي ال�صت�صارات النف�صية 

للن�صاء.  والقت�صادية  والقانونية  والعائلية 

اإذ يتم تقدمي ال�صت�صارات عرب املكاملات املرئية 

الدعم  طلبات  يف  للنظر  املبا�صرة  واملحادثات 

دول  من  لكثري  وخالًفا  ُبعد.  عن  والتوجيه 

على  يذكر  ارتفاع  البحرين  ت�صهد  مل  العامل، 

الأ�صر  التزمت  اإذ  الأ�صري،  العنف  معدلت 

املجل�س  كثَّف  فيما  املنزل.  يف  بالبقاء  طوعًيا 

املجتمع  منظمات  مع  بالتعاون  للمراأة  الأعلى 

والأ�صرة،  للمراأة  امل�صورة  بقدمي  املعنية  املدين 

التي  والتثقيفية  التوعوية  الربامج  وبتنفيذ 

تقدم امل�صاندة النف�صية و�صبل التحفيز املعنوية 

للتاأقلم مع الواقع الذي فر�صه الفريو�س.

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  واأ�صارت 

�صاحبة  مبادرة  اإىل  ا  اأي�صً مقالها  يف  للمراأة 

اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو 

رئي�صة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل 

على  ت�صرف  التي  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

الن�صاء  اإعفاء  اإىل  بالتوجيه  املجل�س،  اأعمال 

اأو  الأرامل  اأو  املطلقات  من  وهن  الغارمات، 

ويواجهن  مزمنة  اأمرا�س  من  يعانني  الالتي 

اأوامر قب�س ق�صائية ل�صداد ديونهن، يف اإطار 

مالية  وت�صهيالت  حزم  من  الدولة  تقدمه  ما 

ملكافحة  الوطني  العمل  فريق  عملياتها  يتابع 

)كوفيد-19(.

هالة الأن�صاري

انطالق فعاليات »موؤمتر املراأة للم�سوؤولية املجتمعية«

 ملياء بنت حممد: الن�ساء �سربن اأروع الأمثلة خالل اجلائحة

البحرين  مبملكة  للرب  النور  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قالت 

اآل  حممد  بنت  ملياء  ال�صيخة  املجتمعية  للم�صوؤولية  الدويل  ال�صفري 

خليفة اإن الن�صاء يف �صتى بقاع العامل، ومنها منطقتنا العربية، �صربن 

يف  قدوات  وكن  كورونا،  فريو�س  جائحة  مواجهة  يف  الأمثلة  اأروع 

الأزمة  هذه  اآثار  من  للتخفيف  جمتمعاتهن  يف  نوعية  مبادرات  تقدمي 

الإن�صانية.

وامل�صوؤولية  املراأة  »موؤمتر  فعاليات  خالل  لها  كلمة  يف  ذلك  جاء 

مركز  نظمه  الذي  2020م«  لعام  العربية  بالدول  اخلام�س  املجتمعية 

املراأة للم�صوؤولية املجتمعية بال�صبكة الإقليمية للم�صوؤولية الجتماعية، 

حتت �صعار »مبادرات ن�صائية م�صوؤولة ذات اأثر جمتمعي«.

الإدارة  وقت  هو  الآن  »الوقت  حممد:  بنت  ملياء  ال�صيخة  واأ�صافت 

يف  املتمثلة  موؤ�ص�صاتنا،  وملوارد  واملالية  الب�صرية  للموارد  الفاعلة 

موؤ�ص�صاتنا  ديدن  يكون  اأن  يجب  وهذا  واملعرفة،  والوقت  اخلربات 

املبادرات  ت�صميم  عند  علمية  اأدوات  فتوظيف  الن�صائية.  ومبادراتنا 

اأمر ل منا�س له«. املجتمعية الن�صائية 

رفيعة  ودولية  عربية  ن�صائية  �صخ�صيات  املوؤمتر  يف  و�صاركت 

امل�صتوى، منها الأمرية نورة بنت حممد بن �صعود اآل �صعود حرم اأمري 

منطقة الريا�س، والدكتورة ب�صمة اآل �صعيد ال�صفري الدويل للم�صوؤولية 

خليفة  اآل  خليفة  بنت  لولوة  وال�صيخة  عمان،  �صلطنة  من  املجتمعية 

رئي�س  نائب  املجتمعية  للم�صوؤولية  الدويل  لالحتاد  ال�صريف  الع�صو 

ال�صريف  الرئي�س  ال�صباح  �صامل  �صهيلة  وال�صيخة  للرب،  النور  جمعية 

للربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية.

اأحمد بن حمد: توجيه الهتمام باملعايري اجلديدة

 ملوا�سيع الت�سال وتي�سري التجارة والتكنولوجيا

اجتمع رئي�س اجلمارك القائم باأعمال 

العاملية  اجلمارك  منظمة  جمل�س  رئي�س 

ال�صيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة مع نواب 

وذلك  املنظمة،  عام  واأمني  جمل�س  رئي�س 

عن ُبعد من خالل الت�صال املرئي.

ال�صيخ  اأعرب  الجتماع  بداية  ويف 

اأحمد بن حمد اآل خليفة عن �صكره وتقديره 

جلهود اأمانة املنظمة يف املتابعة امل�صتمرة 

لتطورات الأو�صاع التجارية والقت�صادية 

املنظمة  وتزويد  كورونا  جائحة  ظل  يف 

مبا  لالأع�صاء  والبيانات  املعلومات  باآخر 

اجلمركية  الإجراءات  اتخاذ  يف  ي�صهم 

بال�صرعة والدقة املطلوبة وان�صياب حركة 

التجارة العاملية يف ظل جائحة كورونا.

اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�صيخ  واأكد 

الأع�صاء  الدول  تقدمي  اأهمية  على  خليفة 

اتخاذ  يتم  حتى  واملالحظات  املعلومات 

ذلك  حيال  الالزمة  والتو�صيات  القرارات 

مبا ي�صهم يف امل�صي قدًما بعملية التطوير 

والفعالية يف جمال العمل اجلمركي لدى 

دول الأع�صاء، مو�صًحا اأنه نظًرا للظروف 

اجتماعات  فيها  تعقد  التي  ال�صتثنائية 

اإىل  الهتمام  توجيه  يجب  فاإنه  املنظمة، 

ت�صكل  التي  املوا�صيع  مع  التعامل  �صرعة 

معايري جديدة ومهمة، كالت�صال وتي�صري 

التجارة والتكنولوجيا. 

 ال�صيخ اأحمد بن حمد

البحرين ترحب بقرار وقف

 اإطالق النار بني اأذربيجان واأرمينيا

جمهورية  بني  النار  اإطالق  وقف  بقرار  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  رحبت 

اأذربيجان وجمهورية اأرمينيا يف اإقليم ناغورنو كاراباخ، منوهة بحر�س البلدين على 

التهدئة ووقف الت�صعيد حفاًظا على الأمن وال�صتقرار. 

رو�صيا  بها  قامت  التي  الكبرية  للجهود  تقديرها  عن  اخلارجية  وزارة  واأعربت 

الحتادية ال�صديقة والتي توجت بالتو�صل لهذا التفاق املهم، وتطلعها لأن تكون هذه 

اخلطوة مقدمة حلوار بناء بني اأذربيجان واأرمينا للتو�صل اإىل حل �صيا�صي لهذا النزاع، 

ومبا ي�صهم يف حتقيق تطلعات ال�صعبني لالأمن وال�صلم وال�صتقرار.

»الأمن الإذاعي« ي�سلط ال�سوء على عدد

 من املحاور الأمنية والتوعوية والجتماعية

الذي  الإذاعي  »الأمن«  برنامج  ت�صمن 

لالإعالم  العامة  الإدارة  وتقدمه  تعده 

والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون 

مع اإذاعة مملكة البحرين عدًدا من الفقرات 

واملحاور الأمنية والتوعوية والجتماعية، 

حيث �صارك ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن 

فقرة  يف  العا�صمة  حمافظ  خليفة  اآل 

»وقفات« متحدًثا عن اأ�صبوع املنامة لريادة 

هذا  �صيت�صمن  حيث  والبتكار  الأعمال 

احلدث العاملي حوايل 5000 م�صارك من 

اإىل  بالإ�صافة  وخارجها،  البحرين  مملكة 

اإقامة 25 ور�صة وفعالية خمت�صة يقدمها 

واأوروبا  اخلليج  دول  من  متحدًثا   50

ريادة  م�صتجدات  �صيتناول  كما  واأمريكا، 

الأعمال والبتكار، والطالع على التجارب 

املحلية  البتكارات  واأحدث  املميزة 

املمار�صات  اأف�صل  وا�صتعرا�س  والعاملية 

املالية  الأنظمة  م�صتقبل  يف  املتقدمة 

ال�صديقة  الأعمال  وريادة  والإلكرتونية 

للبيئة اإىل جانب دور الأمن الإلكرتوين يف 

ظل زيادة الرقمنة والعمل عن ُبعد.

النقيب نايف  الربنامج  ا�صت�صاف  كما 

القانوين  الفرع  رئي�س  ال�صيخ  عي�صى 

اأن قيادة  اأكد  الذي  ال�صواحل،  بقيادة خفر 

حفظ  على  جاهدة  تعمل  ال�صواحل  خفر 

ومياه مملكة  �صواحل  على  والنظام  الأمن 

اخلفر  مهام  اأهم  تربز  حيث  البحرين، 

عمليات  ملنع  البحرية  احلدود  تاأمني  يف 

ال�صرعي  التهريب والت�صلل والدخول غري 

ململكة البحرين.
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 الملك يرعى افتتاح دور 
االنعقاد الثالث لـ»الشورى« و»النواب« اليوم

يتفضل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، فيش��مل برعايته الكريمة 
افتت��اح دور االنعق��اد الثال��ث من الفصل التش��ريعي 
الخامس لمجلسي الشورى والنواب، اليوم األحد الموافق 

11 أكتوبر 2020، والذي يقام عبر االتصال المرئي.

عاهل البالد المفدى

 رئيس الشورى لـ                : حزمة 
مشروعات قوانين تواكب متغيرات المرحلة

توق��ع رئيس مجلس الش��ورى 
عل��ي الصال��ح حزمة مراس��يم 
بقوانين، ومشروعات بقوانين 
متغي��رات  تواك��ب  جدي��دة 
المرحل��ة، مبينًا أن��ه تم اتخاد 
كافة اإلجراءات الوقائية لعقد 
الجلس��ة األولى داخ��ل القاعة، 
انعق��اد  اس��تمرار  ث��م  وم��ن 
الجلس��ات واالجتماع��ات ع��ن 
المرئي »عن  االتص��ال  طريق 

ُبعد«.
وأك��د في لق��اء م��ع »الوطن« 
أن الحاج��ة بات��ت ملح��ة لدى 
الوزارات واألجه��زة الحكومية، 

وكل القطاعات، إلعادة هيكلة 
القواني��ن التي تنظ��م عملها، 
المرحلة  متطلبات  مع  تماشيًا 

الحالية.
الت��ي  الق��رارات  ع��ن  وداف��ع 
يتخذه��ا المجل��س، مبين��ًا أن 
لكاف��ة  األساس��ي  المنطل��ق 
والمش��روعات  االقتراح��ات 
بقواني��ن الت��ي ُتع��رض على 
المجلس هو تحقيق المصلحة 

العليا للوطن والمواطن.
وبّي��ن أن المجلس خ��الل دور 
االنعق��اد الثالث يض��ع أولوية 
بقوانين  المراس��يم  لمناقشة 
ذات  بقواني��ن  والمش��روعات 
العالقة المباش��رة والمتعلقة 
بتداعيات الجائحة، في مقابل 
الح��رص عل��ى اس��تمرار بحث 
الت��ي  الموضوع��ات  مختل��ف 
نج��د أن كلها ب��ذات األهمية 

البالغة، طالما تصب في النهج 
اإلصالحي والتنموي للمملكة.

المواضيع بلجان مجلس النواب
بدور االنعقاد الثالث
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بـرغــبـــــة48 مقتــرح 

 إيداع التعويض عن 
دعم اللحوم الخميس

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية انتهاء إجراءات 
إي��داع 7.13 ماليين دينار للتعويض عن رفع الدعم عن 
اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل 3 أشهر في الحسابات 
المصرفية للمواطنين المستفيدين، مقدمًا عن أكتوبر 

ونوفمبر وديسمبر 2020. 
وذك��رت ال��وزارة أن إي��داع ه��ذه المبالغ في حس��ابات 
المواطنين س��يتم في 15 أكتوبر، ضمن مبادرة توحيد 
موعد صرف برامج الدعم الحكومي، علمًا أن إجمالي عدد 
األسر المس��تفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة 
يبل��غ 169130 أس��رة بحريني��ة. وتص��رف التعويضات 
ضم��ن آلي��ات توجيه دعم اللح��وم لصال��ح المواطنين 
البحرينيين، وذلك بناًء على قرار مجلس الوزراء في مايو 

2015، بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين.

»الشورى« ينتخب نائبي الرئيس عقب الجلسة اإلجرائية 

رئيس مجلس الشورى

»النواب« يفتتح الدور بـ 60 اقتراح قانون و135 رغبة 
ينتظ��ر أن تحيل لجان مجلس الن��واب الخمس لهيئة المكتب 
38 مش��روع قانون و60 اقتراح قانون و135 اقتراحًا برغبة مع 
بداية دور االنعقاد الثالث، حيث تدرس لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني 37 موضوعًا تشمل 10 مشاريع قانون 
و14 اقتراح قانون و13 اقتراحًا برغبة لعرضها على المجلس. 
وينتظر مجل��س النواب من لجنة الخدمات تقديم تقارير حول 
مرس��ومي قانون و18 مش��روع قانون إضافة إلى 50 مقترحًا 

برغبة.
وفيما تدرس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية 4 مراس��يم 
قانون و7 مش��اريع قان��ون و5 اقتراحات قان��ون و7 اقتراحات 
برغبة، تنتظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مناقشة 3 

مشاريع قانون و6 مقترحات قانون و17 اقتراحًا برغبة.
وأنجزت لجنة المرافق العامة والبيئة خالل العطلة التشريعية 
48 مقترح��ًا برغب��ة وتنتظ��ر إدراجه��ا عل��ى ج��دول األعمال 
لمناقش��تها ف��ي الجلس��ات المقبل��ة، فيما ت��درس اللجنة 3 

مشاريع قانون ومعاهدتين و14 اقتراح قانون.

 بدء تنفيذ »وادي السيل« 
اإلسكاني.. واإلنجاز خالل 20 شهرًا

أبرمت وزارة اإلسكان عقود بناء 
مشروع »وادي السيل« اإلسكاني 
بتموي��ل م��ن برنام��ج التنمية 
الوزارة  وكي��ل  الخليجي، بحضور 
الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، 
وممث��ل ش��ركة صال��ح عبداهلل 
للمق��اوالت  وش��ركائه  المهن��ا 
بالمملك��ة العربية الس��عودية 

سلمان الجاسر.
وق��ال الش��يخ خالد ب��ن حمود: 
إن المش��روع يض��م 234 وحدة 
الزمني��ة  الم��دة  وإن  س��كنية، 
للتنفيذ ستبلغ حوالي 20 شهرًا، 
مش��يرًا إلى أن المش��روع يمثل 

مكتس��بًا إس��كانيًا جديدًا يضاف 
إلى اإلنج��ازات التي تحققت في 
العه��د الزاه��ر لحض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
وخط��وة جديدة نح��و تنفيذ أمر 
جاللت��ه الس��امي ببن��اء 40 ألف 

وحدة سكنية جديدة.

 إسقاط طائرة مسيرة
حوثية باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المش��تركة للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أمس، اعتراض وتدمير 
طائ��رة دون طيار »درون« مفخخ��ة أطلقتها المليش��يا الحوثية اإلرهابي��ة المدعومة من إيران 

باتجاه المملكة.
وقال المتحدث الرس��مي باس��م قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن »قوات التحالف 
المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا 
الحوثية اإلرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الستهداف األعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة 

الجنوبية«.

 قرقاش: الجيش التركي بقطر 
عنصر عدم استقرار في المنطقة 

أك��د وزير الدولة للش��ؤون الخارجي��ة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة أنور قرقاش، أن الوجود العس��كري 
الترك��ي ف��ي الخلي��ج العرب��ي ط��ارئ، ويس��اهم في 

االستقطاب السلبي في المنطقة.
وبين في تغريدة ل��ه على موقع التواصل االجتماعي 
أن »ق��رار نخ��ب حاكم��ة ف��ي البلدين يعزز سياس��ة 
ال��دول  يراع��ي س��يادة  وال  والمح��اور  االس��تقطاب 
ومصال��ح الخلي��ج وش��عوبه، فمنطقتن��ا ال تحت��اج 

الحاميات اإلقليمية وإعادة إنتاج عالقات اس��تعمارية 
تعود لعهد س��ابق«. وقال: »تصريح الرئيس التركي 
خالل زيارته إلى قطر والذي يش��ير فيه إلى أن جيشه 
يعمل على اس��تقرار دول الخليج برمتها ال يتسق مع 
الدور اإلقليمي التركي، والش��واهد عديدة«، مبنيًا أن 
»التصريح يحاول إبعاد النظر عن األسباب االقتصادية 
للزي��ارة، ولنكون واضحين، الجي��ش التركي في قطر 

عنصر عدم استقرار في منطقتنا«.

 حلول للحد من ارتفاع
 سقف الدين العام 
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إيداع تعويضات دعم اللحوم 15 أكتوبر
    تستفيد منه 169 ألف أسرة بحرينية بمبلغ 7 ماليين دينار

أعلن��ت وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 
انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن 
رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة 
الموق��رة كل ثالثة ش��هور في الحس��ابات 
المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك 
مقدمًا عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 

للعام الجاري 2020.

وذكرت ال��وزارة أن إيداع ه��ذه المبالغ في 
حس��ابات المواطني��ن المصرفي��ة س��يتم 
ف��ي تاريخ 15 أكتوب��ر 2020، وذلك ضمن 
مب��ادرة توحي��د موعد ص��رف برامج الدعم 
الحكوم��ي، علمًا ب��أن إجمالي عدد األس��ر 
المس��تفيدة من مبل��غ التعويض في هذه 
الدفع��ة يبل��غ )169( ألف��ًا و)130( أس��رة 

بحريني��ة بمبل��غ إجمالي ق��دره )7( ماليين 
و)138( ألفًا و)634( دينارًا.

وتص��رف ه��ذه التعويضات ضم��ن آليات 
توجي��ه دع��م اللح��وم لصال��ح المواطنين 
البحرينيي��ن، وذل��ك بناًء على ق��رار مجلس 
الوزراء ف��ي مايو2015، بش��أن تنفيذ آلية 

دعم اللحوم للمواطنين.

حميدان: البحرين مستمرة في تحسين 
وتطوير الخدمات المقدمة للمسنين

     رعى منتدى »استعراض االستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين«
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أك��د 
اللجن��ة  رئي��س  االجتماعي��ة 
جمي��ل  للمس��نين  الوطني��ة 
حميدان على أهمية االس��تمرار 
في تحس��ين وتطوي��ر الخدمات 
المواطني��ن  لكب��ار  المقدم��ة 
ف��ي البحرين، وذل��ك بالتعاون 
الوثيق مع الش��ركاء من القطاع 
المجتم��ع  ومنظم��ات  الخ��اص 
المدن��ي مش��يرًا إل��ى اإلنجازات 
ف��ي  البحري��ن  الت��ي حققته��ا 
ه��ذا الخصوص، حي��ث تعد من 
ال��دول المتقدمة عربي��ًا ودوليًا 
االس��تراتيجية  رؤيته��ا  ف��ي 
للخدم��ات الرعائي��ة والتنموية 
لكبار المواطنين، حيث ش��هدت 
المملكة تط��ورًا تش��ريعيًا في 
لحض��رة  الزاه��ر  العه��د  ظ��ل 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى، مش��يرًا إلى تش��كيل 
اللجن��ة الوطنية للمس��نين، في 
العام 1984، كجهة االختصاص 
بتنفيذ السياسة العامة لرعاية 
كبار المواطنين فضاًل عن إعداد 
االستراتيجية الوطنية للمسنين 
الت��ي أقرها مجلس ال��وزراء في 
العام 2012، مرتكزة فيها على 
مح��اور التنمي��ة وتوفير الصحة 

والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة 
بيئ��ة داعم��ة لجمي��ع األعم��ار 
واالرتق��اء بخدمات ه��ذه الفئة 

وإدماجهم في المجتمع.
 جاء ذل��ك خالل تنظي��م اللجنة 
الوطني��ة للمس��نين بالتع��اون 
مع مركز س��مو الش��يخ عبداهلل 
لكب��ار  خليف��ة  آل  خال��د  ب��ن 
المواطنين، منتدى »استعراض 
االس��تراتيجية الوطني��ة لكب��ار 
المواطني��ن ضم��ن رؤية 2030 
السبت،  المس��تدامة«،  للتنمية 
عب��ر تقني��ة االتص��ال المرئي، 
وبمشاركة  العمل،  وزير  برعاية 
ع��دد م��ن ذوي االختصاص من 
دول مجل��س التع��اون الخليجي 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

والمكت��ب التنفي��ذي لمجل��س 
الش��ؤون  ووزراء  العم��ل  وزراء 
مجل��س  ب��دول  االجتماعي��ة 
الخليجي، حيث تضمن  التعاون 
المنت��دى مح��اور معني��ة بفئة 
ركائز  ومنه��ا  المواطنين  كب��ار 
التنمية المس��تدامة لعالم آخذ 
في الش��يخوخة والصحة والرفاه 
ض��رورة حياتي��ة لكب��ار العم��ر 
وبن��اء بيئ��ة تمكيني��ة وداعمة 
لجمي��ع األعم��ار، باإلضافة إلى 
استثمار طاقات كبار المواطنين 
وتحويله��ا إلى طاق��ات إيجابية 

اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأش��ار حميدان إلى م��ا حققته 
اللجن��ة الوطنية للمس��نين من 
منجزات على مدار سنوات عملها 

الماضي��ة، كان أبرزه��ا مواكبة 
ف��ي  العالمي��ة  المس��تجدات 
مجال حماية ورعاية كبار الس��ن 
الت��ي تؤكد على ارتفاع نس��بة 
كبار الس��ن في العالم وضرورة 
إشراك هذه الفئة وإدماجها في 
العملي��ة التنموية، مؤكدًا على 
تطوي��ر وارتقاء كاف��ة الخدمات 
المقدمة لكب��ار المواطنين عبر 
تعزيز الجه��ود الوطنية التي ال 
الفاعلة  بالش��راكة  إال  تكتم��ل 
والتعاون المثم��ر ألجل تحقيق 
الصالح العام للمواطنين بكافة 

فئاتهم.
وتح��دث خ��الل المنت��دى نائب 
رئيس اللجنة الوطنية للمسنين 
د.حس��ن كمال والنائب السابق 
العربي  الخليج  لرئيس جامع��ة 
والمدي��ر  الناص��ر  د.فيص��ل 
التنفي��ذي لمركز س��مو الش��يخ 
عب��د اهلل ب��ن خال��د آل خليف��ة 
د.س��عيد  المواطني��ن  لكب��ار 
الس��ماك، إل��ى جانب ع��دد من 
مس��تعرضين  المتخصصي��ن، 
بالخدم��ات  االرتق��اء  س��بل 
المقدمة لفئ��ة كبار المواطنين 
تقديرًا لعطائهم طوال مس��يرة 
حياتهم ومساهمتهم في البناء 

والتنمية.

ميرزا يستعرض مع »بولمارس 
االستشارية« إنجازات البحرين 

في الطاقة المتجددة

اس��تعرض رئيس هيئة الطاقة المستدامة د.عبدالحسين 
مي��رزا خ��الل اس��تقباله رئي��س مجل��س االدارة والرئيس 
التنفيذي لش��ركة بولمارس االستش��ارية رياض آل رحمة 
وحسن رياض آل رحمة، آخر االنجازات في الطاقة المستدامة 
في المملكة ودور الهيئة المستمر في دعم وتنمية قطاع 
الطاقة المتجددة وكف��اءة الطاقة تنفيذًا للخطط والرؤى 

التنموية الستدامة موارد الطاقة وتنويعها.
من جانبه أش��اد وفد شركة بولمارس بجهود الهيئة التي 
أدت ال��ى تقدم ملحوظ في قطاع الطاقة المس��تدامة في 
البحري��ن، مقدمين عرض��ًا حول خبرته��م وانجازاتهم في 
مج��ال الطاقة المتجددة وتقنيات البلوك تش��ين وانترنت 
األش��ياء بالتع��اون م��ع ش��ركات الفتي��ن إلى أن ش��ركة 
 ChromaWay بولمارس أعلنت عن ش��راكتها مع ش��ركة
وانضمامها الى ش��بكة البلوك تش��ين التابعة لها، وهي 
م��ن أب��رز الش��ركات العالمية الرائ��دة في تقدي��م حلول 
مبتكرة في مجال تقنية البلوك تشين للمؤسسات الخاصة 
وللقطاع العام. وأشار الوفد إلى أنه باإلضافة الى التعاون 
مع ش��ركة ChromaWay، يتم التعاون مع شركات رائدة 
أخرى على مش��اريع وحل��ول مبتكرة لألفراد والمؤسس��ات 

واألجهزة التنظيمية.

 البحرين ترحب 
 بقرار وقف إطالق النار 
بين أذربيجان وأرمينيا

رحب��ت وزارة الخارجي��ة بق��رار وق��ف إط��الق الن��ار بين 
جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا في إقليم ناغورنو 
كاراباخ، منوه��ة بحرص البلدين عل��ى التهدئة ووقف 

التصعيد حفاًظا على األمن واالستقرار.
وأعرب��ت »الخارجية« عن تقديرها للجهود الكبيرة التي 
قام��ت بها روس��يا االتحادي��ة الصديق��ة والتي توجت 
بالتوصل له��ذا االتفاق المهم، وتطلعها إلى أن تكون 
هذه الخطوة مقدمة لحوار بن��اء بين أذربيجان وأرمينيا 
للتوص��ل إلى حل سياس��ي لهذا النزاع، بما يس��هم في 

تحقيق تطلعات الشعبين لألمن والسلم واالستقرار.

 األنصاري: المرأة تشكل ٪75 
من قوة العمل الوطني لمكافحة »كورونا«

     في مقال ألمين عام المرأة خصت به منتدى دافوس االقتصادي
للمجلس  الع��ام  األمي��ن  قال��ت 
األعلى للم��رأة أ.هالة األنصاري، 
في مقال نشرته خصت به موقع 
المنت��دى االقتص��ادي العالم��ي 
»دافوس«، وبالتنسيق مع مجلس 
التنمي��ة االقتصادي��ة بالبحرين 
في إطار جهوده للترويج لقصص 
النج��اح الوطنية على المس��توى 
أح��رزت  البحري��ن  إن  الدول��ي، 
تقدمًا نحو التوازن بين الجنسين 
ف��ي ملكية األعمال، حيث تمتلك 
م��ن   %42 البحري��ن  س��يدات 
إجمال��ي الس��جالت التجارية في 
المملكة، وعلى صعيد تأس��يس 
الش��ركات تمل��ك البحرين أعلى 
الس��يدات  نس��بة عالمي��ة م��ن 
اللواتي يقمن بتأسيس األعمال. 
وأش��ارت األمين الع��ام للمجلس 
األعلى للم��رأة إل��ى أن المملكة 
تعمل على توسيع نهج »التوازن 
للتخفي��ف  الجنس��ين«  بي��ن 
كورون��ا  في��روس  تأثي��ر  م��ن 
)كوفي��د19( لتجني��ب النس��اء ما 
أمك��ن التداعي��ات االقتصادي��ة 
وأوضح��ت  للجائح��ة،  الس��لبية 
األعل��ى  المجل��س  أن مؤسس��ة 
للم��رأة تعمل جاه��دة لمتابعة 
العاجل��ة  االحتياج��ات  توفي��ر 
وطويلة األج��ل للمرأة خالل هذه 
األوق��ات المضطرب��ة، وتعكس 
هذه المقاربات الت��زام المملكة 
أحرزت��ه  ال��ذي  التق��دم  بدع��م 
المرأة البحرينية على الصعيدين 
االجتماعي واالقتصادي، واحتواء 
تداعيات الجائحة بشكل استباقي 

خاصة على النساء.
وتناول المقال المنش��ور مؤخرًا، 
خط��وات دع��م البحري��ن للمرأة 
ف��ي مواجه��ة جائح��ة كورون��ا 
)كوفيد19(، وتعزيز قدرتها ليس 
عل��ى الصمود في وجه التحديات 
وإنما  فق��ط،  للجائحة  الس��لبية 
أيضًا تفعيل دوره��ا الوطني في 
مواجه��ة تل��ك التحدي��ات ورفع 
مستويات مش��اركتها في الحياة 
العام��ة بم��ا ف��ي ذلك الش��أن 

االقتصادي.
وكتبت األنص��اري في مقالها أن 
المحرز  التقدم  الجائحة عّرض��ت 
النه��وض  مج��ال  ف��ي  عالمي��ًا 
بالمرأة لخطر االنهيار، الفتة إلى 
أن العديد م��ن التقارير الرصينة 
ال��واردة من جميع أنح��اء العالم 
تش��ير إل��ى أنه م��ن الممكن أن 
يؤدي الركود الحالي إلى توس��يع 
فجوة الت��وازن االقتص��ادي بين 
الجنس��ين بش��كل كبير، وذكرت 

أن تقريرًا صدر في أبريل الفائت 
أعلن��ت خالله األم��م المتحدة أن 
النس��اء س��يكونن أكث��ر الفئات 
الجائحة، وس��تتأثر  تضررًا م��ن 
حياتهن س��لبًا أكثر م��ن الرجال، 
وقلة فرص الحصول على الحماية 
االجتماعية، وزيادة المسؤوليات 
األس��رية. وأش��ارت األنصاري في 
المق��ال إل��ى ض��رورة أن تنطلق 
خطط التعاف��ي االقتصادي من 
الجائح��ة من فهم عمي��ق للدور 
المحوري للنساء في سوق العمل، 
وهو م��ا تؤكد علي��ه المنظمات 
المختص��ة كاألمم المتحدة التي 
تح��ثَّ الدول األعض��اء على وضع 
المرأة في قلب جهود إعادة البناء 
وإش��راك المرأة في جميع جوانب 

التسلسل الهرمي لصنع القرار.
وألق��ت األنص��اري ف��ي مقاله��ا 
مب��ادرات  ث��الث  عل��ى  الض��وء 
بحريني��ة داعمة للنس��اء في ظل 
إدراكًا  أن��ه  وكتب��ت  الجائح��ة، 
م��ن الحكوم��ة ألهمي��ة الوجود 
النس��ائي في الخطوط األمامية؛ 
حيث يشكلن 75% من قوة العمل 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19(؛ فقد تبنت الحكومة 
األعلى  المجلس  توصية أصدرها 
للمرأة لمنح أزواج النس��اء الالئي 
يتولين مهام حيوية في الخطوط 
األمامي��ة فرصة العمل عن ُبعد. 
إضافة إلى ذل��ك، ومنذ المراحل 
الم��رض،  تفش��ي  م��ن  األول��ى 
صدرت توجيهات ملكية لتمكين 

األمه��ات في القط��اع العام من 
لمتابعة  المن��زل،  العم��ل م��ن 
العلمي ألبنائهن على  التحصيل 

المنصات االفتراضية.
وتحدث��ت األنص��اري أيض��ًا عن 
المجلس  أطلقه��ا  الت��ي  الحملة 
األعل��ى للمرأة ف��ي أوائل مارس 
2020 بعنوان »متكاتفين.. من 
أج��ل س��المة البحري��ن«، والتي 
كان��ت ب��ادرة للتح��ول الرقم��ي 
عل��ى صعي��د خدم��ات المجلس 
الموجهة للم��رأة البحرينية على 
المنصة اإللكترونية »مستشارك 
ع��ن ُبع��د«، لمواصل��ة تقدي��م 
االستشارات النفس��ية والعائلية 
للنساء.  واالقتصادية  والقانونية 
حيث يتم تقديم االستشارات عبر 
والمحادثات  المرئية  المكالمات 
طلب��ات  ف��ي  للنظ��ر  المباش��رة 
ُبع��د.  ع��ن  والتوجي��ه  الدع��م 
وخالف��ًا لكثير م��ن دول العالم، 
لم تش��هد البحرين ارتفاعًا يذكر 
عل��ى مع��دالت العنف األس��ري، 
طوعي��ًا  األس��ر  التزم��ت  حي��ث 
بالبق��اء ف��ي المن��زل. فيما كثف 

المجلس األعلى للمرأة بالتعاون 
مع منظم��ات المجتم��ع المدني 
المعنية بقديم المش��ورة للمرأة 
البرام��ج  وبتنفي��ذ  واألس��رة، 
التوعوية والتثقيفية التي تقدم 
المساندة النفسية وسبل التحفيز 
المعنوية للتأقلم مع الواقع الذي 

فرضه الفيروس.
وأش��ارت األمين الع��ام للمجلس 
األعل��ى للمرأة ف��ي مقالها أيضًا 
الس��مو  صاحب��ة  مب��ادرة  إل��ى 
الملك��ي األمي��رة س��بيكة بن��ت 
إبراهي��م آل خليف��ة قرينة عاهل 
الب��الد المفدى رئيس��ة المجلس 
تش��رف  الت��ي  للم��رأة،  األعل��ى 
على أعمال المجل��س، بالتوجيه 
الغارم��ات،  النس��اء  إعف��اء  إل��ى 
وهن م��ن المطلق��ات أو األرامل 
أو الالت��ي يعاني��ن م��ن أمراض 
مزمن��ة ويواجه��ن أوام��ر قبض 
قضائي��ة لس��داد ديونه��ن في 
إطار ما تقدم��ه الدولة من حزم 
وتسهيالت مالية يتابع عملياتها 
فري��ق العمل الوطن��ي لمكافحة 

)كوفيد19(.

هالة األنصاري

 سيدات البحرين يمتلكن
42٪ من إجمالي السجالت 

التجارية في المملكة
»األعلى للمرأة« قدم 3 مبادرات 
داعمة للنساء في ظل »كورونا«



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

»خدمات النواب« تدرس 18مشروع قانون و50 مقترحًا
ينتظر مجلس النواب من لجنة الخدمات 
تقديم تقارير ف��ي دور االنعقاد الثالث 
ح��ول مرس��ومي قان��ون و18 مش��روع 

قانون إضافة إلى 50 مقترحًا برغبة.
وتض��م أدراج اللجن��ة مرس��وم قان��ون 
التقاعدية  األنظمة  صناديق ومعاشات 
ومرس��وم بإضافة بند رق��م 4 للتأمين 

ضد التعطل 
وتضم قائمة مشاريع القوانين:  
1-مشروع العاملين في المنازل.

2-حماي��ة المنتجات الحرفية التقليدية 
الوطنية.

3-رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقة.
4-تعديل صندوق العمل.

التدخي��ن والتبغ  5-مش��روع مكافح��ة 
بأنواعه.

6-مشروع المسؤولية الطبية.
7-مشروع رعاية المريض النفسي.

8-مشروع سكن العمال.
9-مشروع الصحة النفسية.

4 م��ن صن��دوق  الم��ادة  10-تعدي��ل 
العمل.

بش��أن   8 رق��م  القان��ون  11-تعدي��ل 
مكافحة التدخين والتبغ.

12-مش��روع قان��ون تنظي��م الصحافة 
والطباعة والنشر.

13-مشروع اإلعالم المرئي والمسموع.
14-مش��روع رعاية وحماية األش��خاص 

ذوي اإلعاقة.
15-مش��روع تنظي��م مهن��ة الصيدل��ة 

والمراكز الصيدلية.
16- تعديل التأمين ضد التعطل.

17-تعديل المادة 3 من قانون التأمين 
االجتماعي.

18-تعديل  مادة 35 من قانون العمل 
في القطاع األهلي.

وتضم قائمة اقتراحات القانونين: 
1-تعديل قانون التعليم. 

2-تعديل التأمين ضد التعطل.

3-تعديل التأمين ضد التعطل.
4-تعديل المادة 1 م��ن قانون تنظيم 

سوق العمل.
قان��ون  م��ن   27 الم��ادة  5-تعدي��ل 

التعليم.
6-تعديل التأمين ضد التعطل.

7-تعديل المادة 18 من قانون الضمان 
االجتماعي.

8-إضافة مادة)4 مكرر( لقانون صندوق 
العمل.

9-تعدي��ل بند 3من فق��رة ب من مادة 
24 من قانون تنظيم سوق العمل.

10-تعيل أحكام رقم 3 بش��أن التعليم 
العالي.

11-اقتراح بش��أن إلزامية التعليم لمن 
يبلغ الخامسة من عمره في بداية العام 

الدراسي.
قان��ون  أح��كام  بع��ض  12-تعدي��ل 

التعليم.
لألنش��طة  التف��رغ  13-اقت��راح 

والمسابقات والمعارض الفنية.
14-تعديل قانون الضمان االجتماعي.

15-تعديل فق��رة ج من المادة 27 من 
قانون تنظيم سوق العمل.

قان��ون  م��ن   5 الم��ادة  16-تعدي��ل 
التعليم.

17-تعديل المادة 99 من قانون العمل 
في القطاع األهلي.

18-إضافة بند جدي��د برقم 4 للمادة2 
من التأمين ضد التعطل.

19-تعديل المادة 14 من التأمين ضد 
التعطل.

4 م��ن صن��دوق  الم��ادة  20-تعدي��ل 
العمل.

21-تعدي��ل قانون العم��ل في القطاع 
األهلي.

22-إضافة بند 4 للفقرة ج من المادة 8 
من مرسوم التأمين ضد التعطل.

23-تعديل الفقرة 2 من المادة 72 من  
قانون العمل في القطاع األهلي.
24-اقتراح التأمين على األمومة.

االقتصادي��ة  الحماي��ة  25-اقت��راح 
للمتقاعدين.

26-التعلم عن ُبعد.
إضافة بند رقم 4 للمادة 6 من   -27

التأمين ضد التعطل 
28-تعديل رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة.

إضاف��ة بن��د جدي��د برق��م 5   -29
لفق��رة ج من المادة 8 من التأمين ضد 

التعطل.
30-تنظيم معاش��ات ومكافآت التقاعد 

لموظفي الحكومة.
31-إضافة فقرة  للمادة 36 من قانون 

العمل في القطاع األهلي.
إلغ��اء إيق��اف العم��ل ببعض   -32
االجتماع��ي  التأمي��ن  قان��ون  أح��كام 

بالنسبة لغير البحرينين.
33-إضاف��ة بن��د جديد برقم 5 بش��أن 

التأمين ضد التعطل.

34- تعدي��ل الم��ادة 31 م��ن قان��ون 
التأمين االجتماعي.

35-العالج في الخارج.

وتدرس اللجنة  50 اقتراحًا برغبة وهي :
1-من��ح المتقاعدي��ن بطاق��ة خدم��ة 
متقاع��د لتخفي��ض الرس��وم اإلداري��ة 

وبعض المستلزمات المعيشية.
2-تحوي��ل ج��زء م��ن أس��وار المدارس 

الحكومية لمحالت تجارية.
3-تخفي��ض فوائد قروض االس��تبدال 

والتقاعد.
4-إنشاء مركز لغسيل الكلى في الحد.

5-إل��زام األس��ر المنتجة بأخ��ذ رخصة 
مجانية من الجهات الرسمية.

6-فت��ح ب��اب التط��وع ألولي��اء األم��ور 
المتقاعدي��ن ومن يؤدون المس��اهمة 
للمحافظ��ة عل��ى س��المة الطلبة قرب 

المدارس.
7-دع��م أقس��اط الخدم��ات الس��كانية 
للمعلمي��ن ومس��اوة بع��ض الش��رائح 

المستفيدة من الدعم.
8-توظيف العاطلين بالشراكة مع وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية وتمكين.
والطلب��ات  للطبل��ة  خزائ��ن  9-إنش��اء 

بالمدارس الحكومية.
10-تخفي��ض كلف��ة اس��تقدام خ��دم 
50% لذوي  المنازل والسائقين بنس��بة 

اإلعاقة.
المترتبة  التأخي��ر  غرامة  11-تخفيض 
على عدم س��داد رس��وم تجديد تصاريخ 

العمل األجانب.
إدراج مرض فقر الدم المنجني   -12

»السكلر« ضمن األمراض المزمنة.
13-وقف تحصيل رس��وم س��وق العمل 
وتخفيض الرسوم والخدمات الحكومية 

بسبب انتشار كورونا.

14-تخصيص عيادة متنقلة من طبيب 
ومم��رض للمتابعة والرعاي��ة الصحية 
لكبار السن واألطفال وذوي االحتياجات 

الخاصة في منازلهم.
15-عم��ل دورات نظري��ة وعملي��ة في 
اإلس��عافات األولي��ة لطلب��ة المرحل��ة 

الثانوية وتضمينها المناهج الدراسية.
16-إنش��اء مدرس��ة ثانوية للبنات في 

سادسة المحرق.
17-إنش��اء مستش��فى مركزي للكوارث 
واألم��راض المعدية في جزيرة صناعية 
محلي��ة مع إلحاقه بمط��ار مجهز بلوازم 

الطوارئ.
18-إع��ادة تنظي��م البعثات الدارس��ية 
الحكومية  والجه��ات  الوزارات  وإش��راك 

فيها. 
19-من��ح بطاقة لمرضى الس��كلر على 

غرار بطاقة ذوي اإلعاقة.
إنش��اء مركز أبح��اث لمكافحة   -20

األمرض واألوبئة.
21-تخصيص مناطق س��كنية للعمالة 
الواف��دة بعي��دًا ع��ن األحياء الس��كنية 

للبحرينيين. 
22-إنش��اء صن��دوق ادخ��ار يم��ول من 
القطاع��ات من أج��ور األجانب كضمان 

لتغطية نفقات ترحيلهم.
23-إيجاد آلية بالتنس��يق مع المدارس 
الخاص��ة وري��اض األطف��ال لتخفي��ض 
الرس��وم الدراس��ية بنس��بة 65% خالل 

إجازة كورونا.
24-تطوي��ر التعلي��م الفن��ي والمهني 
وتعزيز موائمته متطلبات سوق العمل.
25-إنش��اء مدرس��ة ابتدائية وإعدادية 

للبنات في قاللي.
26-تخصيص مادة للمواطنة الخليجية.

27-توسعة مدرسة سماهيج.
28- قي��ام تمكين بتخصي��ص الدورات 

وال��ورش ع��ن بع��د لألضخ��اص ذوي 
اإلعاقة.

29-إنش��اء قاع��دة معلوم��ات وطني��ة 
لجميع المحتاجين بالمملكة.

30-تخصيص مق��ر خاص للمتقاعدين 
بسابعة الشمالية.

31-إنش��اء مس��رح متخص��ص للطفل 
باسم الراحل علي الغرير.

32-تش��ديد الرقاب��ة عل��ى العي��ادات 
الخارجية الت��ي تمتلك صيدليات خاصة 

تابعة لها.
33-زيادة مبلغ دعم غالء المعيشة.

للتأمي��ن  العام��ة  الهيئ��ة  34-قي��ام 
االجتماعي بإنشاء بنك لالستثمار.

35-تنظي��م العمل التطوع��ي وتكريم 
المتطوعين.

36-توفير غرف خاصة مع ملحقاتها في 
أماكن حجر ذوي اإلعاقة.

التقاع��د  ق��روض  أقس��اط  37-وق��ف 
»االستبدال« عن جميع المتقاعدين من 

ذوي الدخل المحدود.
38-ش��مول ق��رار حظ��ر العم��ل وق��ت 

الظهيرة محطات الوقود.
الخيرية  الجمعيات  39-قصر نش��اطات 

وتبرعاتها في داخل البحرين فقط.
بمعه��د  مهني��ة  مدرس��ة  40-إنش��اء 

تدريبي شامل في الشمالية.
41-خف��ض رس��وم التعلي��م الخ��اص 
بنسبة25% للمدارس الخاصة وتخفيض 
الرس��وم الجامعي��ة 20% واإلس��راع في 
فت��ح باب البعث��ات للم��دارس الخاصة 
والحكومي��ة ونش��ر أس��ماء مس��تحقي 

البعثات.
42-تضمين اشتراطات السالمة بإلزام 
أصحاب العمل تركيب مراوح ذات الرذاذ 

المائي.
43-توس��عة وتطوير مدرسة أبوصيبع 

االبتدائية للبنين.
44-إنشاء وزارة التعليم العالي.

التعلي��م  ف��ي  الرقم��ي  45-التح��ول 
المحلي��ة  بالممارس��ات  واالس��تعانة 

الناجحة.
46-الس��ماح بالحص��ول عل��ى تصريح 
عم��ل جدي��د للعمال��ة المنزلي��ة قب��ل 
انتهاء تصريح العمل الديم ب� 3 أش��هر 

على األقل.
47-إعف��اء طلب��ة الخ��ارج والمواطنين 
العاملين خلف الحدود من رسوم فحص 

كورونا.
48-توفي��ر وس��ائل التعل��م ع��ن ُبعد 
للطلب��ة بالمراح��ل الدارس��ية من ذوي 
الدخل المحدود المس��جلة أس��رهم في 

الضمان االجتماعي.
49-إدخال م��ادة البرمج��ة، الروبوتيك 
مناه��ج  عل��ى  االصطناع��ي  وال��ذكاء 

التعليم.
50-مجاني��ة فحص كورونا على جس��ر 
المل��ك فه��د ومط��ار البحري��ن لبعض 
الح��االت م��ن المواطني��ن البحرينيي��ن 
»المتزوجي��ن ف��ي المملك��ة العربي��ة 

السعودية والمتزوجات«.

 »تشريعية النواب« تستعد لدور االنعقاد
بـ3 مشاريع و6 اقتراحات قانون و17 رغبة 

تنتظر لجنة الشؤون التش��ريعية والقانونية 
مناقشة  3 مشاريع قانون و6 مقترحات قانون 

و17 اقتراحًا برغبة.
وتض��م قائم��ة مش��اريع القواني��ن مش��روع 
تعدي��ل الم��ادة األولى م��ن قانون الكش��ف 
عن الذم��ة المالية،  ومش��روع تعديل قانون 
مجلس��ي الش��ورى والنواب، ومش��روع قانون 

بشأن مباشرة الحقوق السياسية. 
وانتهت اللجن��ة من إعداد تقارير 6 مقترحات 
المحكم��ة  قان��ون  تعدي��ل  األول  قان��ون، 
الدس��تورية، والثان��ي تعدي��ل الئحة مجلس 
النواب) مقترحين مدموجين(، والثالث إضافة 
مادة لقانون الخدمة المدنية برقم 21 مكرر، 
والراب��ع تعديل المادة 11 من  قانون الخدمة 
المدني��ة والخام��س بإضاف��ة م��ادة مك��ررة 
برقم 15 لقانون الخدمة المدنية والس��ادس 

بتعديل الالئحة الداخلية لمجلس النواب.
وأنجزت اللجنة 17 اقتراحًا برغبة وهي:

1-ع��دم تول��ي األجان��ب منصب مدي��ر مواد 
بش��رية في الجهات الحكومية أو التي تساهم 

فيه��ا الدول��ة بأكث��ر من م��ن 50% من رأس 
المال.

2-منح درجة اس��تثنائية لحاملي الش��هادات 
لموظف��ي  دكت��وراه(  ماجس��تير،  العلي��ا« 

الحكومة.
3-اتخ��اذ خط��وات لتبس��يط اإلج��راءات في 

الجهات الحكومية الخدمية.
4-من��ح إج��ازة ف��ي يوم العم��ل الواق��ع بين 

إجازتين.
5-تحسين كادر المعلمين.

6-تحس��ين كادر موظفي ال��وزارات والهيئات 
الحكومي��ة م��ع معالج��ة أوض��اع الموظفين 
الحاليي��ن الذي��ن دخلوا الخدم��ة المدنية في 

الفترات السابقة.
7-زيادة ع��الوة االنتقال لموظف��ي الحكومة 

المدنيين 
8-زي��ادة أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في 

الحكومة ل� 70 يومًا.
الق��رآن بس��ابعة  لتعلي��م  9-إنش��اء مرك��ز 

الشمالية .

10-ترقي��ة جمي��ع موظفي الحكوم��ة الذين 
وصلوا لنهاية المربوط.

11-وقف توظي��ف األجانب في الحكومة لمدة 
عام.

للمس��تحقين  الس��كن  صرف عالوة   -12
من المحكومين بالعقوبات البلديلة وبالعمل 

على عودتهم ألعمالهم السابقة .
13-إنش��اء مركز تأهيل للمقبلين على الزواج 
ويق��دم المرك��ز دورات إلزامي��ة للراغبين في 

الزواج.
14-إنش��اء صن��دوق تكافل��ي يس��اهم في��ه 
المواطن��ون لدف��ع المبالغ عن غي��ر القادرين 

بسبب األحكام التنفيذية.
15-اإلس��راع في منح تراخيص بناء المساجد 

في مدينة حمد بداًل من الكبائن.
16-منح جميع القطاعات العاملة في مواجهة 
كورونا ع��الوة بدل خط��ر اعتبارًا م��ن فبراير 

الماضي.
17-مساعدة موظفي الحكومة الذين يدرسون 

على حسابهم الخاص من قبل الوزارات.

محرر الشؤون البرلمانية

محرر الشؤون البرلمانية

محرر الشؤون البرلمانية

7 مشاريع و5 اقتراحات قانون 
و7 رغبات بجعبة »مالية النواب«

ت��درس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية النيابية 4 مراس��يم 
قانون و7 مشاريع قانون و5 اقتراحات قانون و7 اقتراحات برغبة 
اس��تعدادًا ل��دور االنعقاد الثالث. وم��ن أبرز المراس��يم باللجنة 

المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية.
وضم��ن قائم��ة المش��اريع الموج��ودة باللجنة مش��روع قانون 
بتعديل المرس��وم رقم 27 لس��نة 2015 بش��أن السجل التجاري 
المرافق لمرسوم 24 لسنة 2020 ومشروع قانون بتعديل قانون 
تشجيع وحماية المنافس��ة ومشروع قانون بتعديل قانون إعادة 
اإلفالس، ومش��روع قانون بتعديل المادة 1 من نظام العالمات 
التجارية ل��دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومش��روع 
قان��ون بانضم��ام البحري��ن لالتفاقي��ة متعددة األط��راق بين 
السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة. 
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا حول الحساب الختامي الموحد 
للدولة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2019 وتقرير أداء الميزانية 
للس��نة المالية 2019 وكش��ف المناقالت من حس��اب التقديرات 

األخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019 .
وم��ن أب��رز االقتراحات التي تتدارس��ها اللجنة االقت��راح بقانون 
بتعدي��ل الم��ادة 1 من احتياط��ي األجي��ال، واالقت��راح بقانون 
بتعديل قانون الس��جل التجاري واالقتراح بقانون بش��أن ضريبة 
الدخل على المؤسسات والشركات التجارية واقتراح برغبة لوقف 
األقس��اط اختياري��ًا للمواطنين بع��د أن يتم دف��ع الفائدة على 

القروض.
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 البحرين تستضيف وفدًا من وزارة 
الطاقة األمريكية لالطالع على المشاريع النفطية

اس��تضافت البحري��ن وف��دًا رفيع��ًا من 
وزارة الطاق��ة األمريكية برئاس��ة نائب 
مس��اعد وزي��ر الطاقة األمريكي ش��ون 
بينيت والوفد المرافق له بهدف االطالع 
على أهم المشاريع النفطية في البحرين 
وتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي 
والمه��م، حيث كان في اس��تقبال الوفد 
األمريك��ي الرئي��س التنفيذي لش��ركة 
تطوير للبترول جيمس إيستالك ومدير 
عام االستكشاف واإلنتاج يحيى االنصاري 
وعدد من كبار المسؤولين، وذلك خالل 

الفترة 6-8 أكتوبر 2020.
وتأت��ي هذه الزيارة انطالق��ًا من تبادل 
الزيارات التي بدأها معالي الشيخ محمد 
بن خليف��ة آل خليفة وزير النفط بزيارة 
مدينة هيوس��تن األمريكية ف��ي العام 
الماضي الهادفة إلى بحث فرص التعاون 
واالس��تثمار في المش��اريع النفطية مع 
الش��ركات النفطي��ة األمريكية، وس��بل 
تقديم الدعم الفن��ي والتقني لعمليات 
الحف��ر والتنقيب والتطوير لمش��روعات 

النفط والغاز في البحرين.
وقال وزي��ر النف��ط: إن البحرين بقيادة 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى 
م��ع  العالق��ات  تعزي��ز  عل��ى  تح��رص 
مختلف الش��ركات العالمية من مختلف 
دول العال��م، وذلك من خ��الل الزيارات 
مختل��ف  ف��ي  الخارجي��ة  والمش��اركات 
واالجتماع��ات  واللق��اءات  الفعالي��ات 
الرامية إلى تبادل الخبرات والمعلومات 
واالط��الع على أح��دث ما توصل��ت إليه 
الف��رص  وإيج��اد  الحديث��ة  التقني��ات 
االستثمارية التطويرية فضاًل عن إيجاد 
الحلول االبتكاري��ة لتطوير هذا القطاع 
الحي��وي والمه��م الرام��ي إل��ى تعزي��ز 

االقتصاد الوطني.
وأض��اف أن البحري��ن حقق��ت كثيرًا من 

التق��دم ف��ي تنفيذ عدد من المش��اريع 
الحيوية التي تهدف إلى تطوير الموارد 
الحالي��ة، وال س��يما االكتش��اف النفطي 
الحدي��ث واألكبر ف��ي تاري��خ المملكة، 
مؤكدًا أن الوالي��ات المتحدة األمريكية 
لديها مجموعة من الش��ركات النفطية 
العمالق��ة عالميًا تمتل��ك أحدث النظم 
العالمية المتخصصة في أعمال الصيانة 
والتنقيب، منوهًا  واإلنتاج واالستكشاف 
إل��ى أن ه��ذه الزيارة تع��د فرصة جيدة 
لبحث س��بل التعاون والفرص المتاحة 
حاليًا لالستثمار في قطاع النفط والغاز 
الت��ي ستس��هم ف��ي تطوير المنش��آت 
النفطي��ة بمملكة البحري��ن، إلى جانب 
تطوير آلي��ات التعاون الفن��ي والتقني 
بين الجانبين، واالستفادة مما تمتلكه 
الش��ركات األمريكية من خبرات وتقدم 
تكنولوجي، بما يدعم الجهود في مجال 

التنقيب واالستكشاف.
وق��د قام الوفد األمريكي بزيارة ش��ركة 
تطوير للبترول، اطلع خاللها على غرفة 
المعلوم��ات التابع��ة للش��ركة والت��ي 
تحت��وي عل��ى المعلوم��ات المتعلق��ة 

بمواقع الحفر والتنقي��ب، باإلضافة إلى 
ع��دد م��ن مواق��ع المش��اريع النفطية، 
وق��د أعرب الوفد عن إعجابه بمس��توى 
الخدم��ات والنظم التش��غيلية الحديثة 
لشركة تطوير للبترول ومختلف المواقع 
النفطي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن؛ كما 
اس��تمع الوفد إلى ش��رح عن آليات عمل 
الش��ركة وتطويرها وأثره��ا في تنمية 
قط��اع الطاق��ة، باإلضافة إل��ى الفرص 
المتاح��ة لالس��تثمار في قط��اع النفط 

والغاز في البحرين.
كما قام الوفد األمريكي بجولة تفقدية 
إلى عدد من الشركات والمواقع النفطية 
ف��ي البحرين ش��ملت الش��ركة العربية 
لبناء وإصالح الس��فن )أس��ري(، ومواقع 

حق��ل خليج البحرين وحق��ل البحرين في 
منطق��ة عوال��ي ومرف��أ الغاز المس��ال، 
واطلع خاللها على س��ير العمل في هذه 
المواق��ع والجهود المبذول��ة لتطويرها 
وتحديثه��ا، بم��ا يع��زز م��ن قدراته��ا 
اإلنتاجي��ة وتنمي��ة دوره��ا ف��ي خدمة 

االقتصاد الوطني.
من جانبه ثمن ش��ون بينيت عاليًا دعم 
وزي��ر النف��ط للزي��ارة وفرص��ة االطالع 
على المش��اريع النفطية الحيوية بهدف 
إيج��اد فرص التع��اون واالس��تثمار في 
مج��ال النفط والغاز في البحرين، معربًا 
عن مدى ش��كره وتقدي��ره على ما لقيه 
الوف��د من حفاوة االس��تقبال والضيافة 
في بلدهم الثاني، الفت��ًا إلى أن الزيارة 

تصب في تعزيز االستثمارات المشتركة 
ف��ي مج��ال النفط والغ��از، األم��ر الذي 
سيس��هم في تقوية العالق��ات الثنائية 

بين البلدين في شتى المجاالت.
ونوه ش��ون باهتمام البحرين بالتطوير 
والتحديث المستمر لمنشآتها النفطية 
والذي يعزز من قدراته��ا اإلنتاجية بما 
يتواكب م��ع أحدث النظ��م الحديثة في 
مج��ال التنقيب واالستكش��اف واإلنتاج، 
مؤكدًا أن االكتشافات النفطية الحديثة 
ف��ي مملك��ة البحري��ن تش��كل قيم��ة 
مضاف��ة لالقتص��اد البحرين��ي وفرص��ًا 

واعدة لالستثمار.
الجدير بالذكر أن مبادرة تبادل الزيارات 
واللقاءات بين مملكة البحرين والواليات 
ضم��ن  تأت��ي  األمريكي��ة  المتح��دة 
إس��تراتيجية مملكة البحري��ن الهادفة 
إلى ج��ذب االس��تثمارات األمريكية إلى 
قط��اع الطاقة، وتعزيز االس��تفادة من 
الخب��رات األمريكي��ة ف��ي إنت��اج النفط 
الخام والغاز الطبيعي، وباألخص النفط 
الصخري، بما يس��اعد مملك��ة البحرين 

على تعزيز فرص االستثمار التجاري.

 وزير النفط: الزيارة فرصة لبحث سبل 
التعاون لالستثمار في قطاع النفط والغاز

 شون: إيجاد فرص التعاون 
واالستثمار في مجال النفط والغاز

»األشغال«: ورشة لتدشين 
استخدام مواد البناء 

المعالجة بمشاريع الطرق
نظمت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني، ورش��ة عمل افتراضي��ة عبر االتصال المرئي 
حول استخدام مواد الهدم والبناء المعالجة في مشاريع 
إنشاء الطرق، تحت رعاية وكيل الوزارة لشؤون األشغال.

وته��دف الورش��ة إل��ى اس��تيعاب المواد الم��دورة في 
المش��اريع المختلف��ة التي تش��رف عليها ال��وزارة، كما 
تهدف إل��ى التأكيد على التزام ال��وزارة بتطبيق أفضل 
الممارس��ات لضمان االس��تفادة م��ن الم��واد القابلة 
للتدوير، دعم��ًا لمبادرة إدارة النفايات الحكومية ومنها 
مخلف��ات البناء واله��دم المعالجة في مش��اريع الطرق 

كمرحلة أولى.
وش��ارك ف��ي الورش��ة وكيل ال��وزارة لش��ؤون البلديات 
الش��يخ محمد بن أحم��د آل خليفة، والوكيل المس��اعد 
للط��رق ه��دى فخ��رو، والوكي��ل المس��اعد للخدم��ات 
البلدية المشتركة ش��وقية حميدان، والوكيل المساعد 
للخدمات الفنية كاظم عبداللطيف. وتم عرض عدد من 
اإلجراءات المستحدثة لضمان مطابقة المواد المدورة 
م��ن مخلفات اله��دم والبن��اء للمواصف��ات المعتمدة 
لالستخدام في إنشاء طبقات الطرق »غير المتماسكة« 
ف��ي مش��اريع الط��رق، كم��ا تم تحدي��د المس��ؤوليات 
المرتبطة بمختلف مراحل عملي��ة المعالجة واالعتماد 
في المشاريع، حيث أوصى وكيل الوزارة لشؤون األشغال 

باستخدام مصطلح مواد مدورة بداًل من مخلفات.

 أمانة العاصمة: ترميم 
أجزاء متهالكة من مبنى في العدلية

قام��ت أمانة العاصمة مؤخرًا بإج��راء عملية ترميم عاجلة، ألجزاء 
متهالكة من أحد المباني في منطقة العدلية بمجمع 336.

وأشارت إلى أنه في أثناء قيام المفتشين بقسم الرقابة والتفتيش 
بمهمات الكشف الدوري على الحاالت اإلنشائية للمنشآت التابعة 
لمحافظ��ة العاصم��ة ت��م رص��د بلكون��ات خارجية تحت��وي على 
تصدعات خِط��رة في أحد المباني بمنطق��ة العدلية مجمع 336، 
حي��ث تم اتخاذ كافة اإلج��راءات الالزمة بحس��ب األنظمة البلدية 
المتبعة وإشعار المالك بضرورة ضمان الحالة اإلنشائية وسالمة 
البن��اء مع تعديل الوضع عل��ى الفور. وأوضح��ت، أن مالك المبنى 
ل��م يس��تجب لإلخطار، األمر الذي اس��توجب التحرك س��ريعًا لدرء 
الخطر المحتمل عن حياة المارة لما قد تس��ببه األجزاء المتهالكة 

من خس��ائر في األرواح والممتلكات، لذلك تم التنس��يق مع قسم 
النظاف��ة عن طري��ق »فريق التدخل الس��ريع« واتخ��اذ اإلجراءات 
الالزم��ة وإجراء عملية ترميم للبلكونات المتهالكة بش��كل عاجل 
مع تحميل المالك تكلفة الترميم حفاظًا على سالمة وأمن المارة 

ومرتادي المكان.
ودع��ت أمانة العاصمة أصحاب ومالك البي��وت والمباني القديمة 
إل��ى المبادرة بإجراء عمليات الترميم المطلوبة لما تش��كله هذه 
المنش��آت من ضرر على البيئة والس��المة العام��ة، وخصوصًا مع 
قرب دخول فصل الش��تاء وخط��ورة أن تؤدي األمط��ار إلى انهيار 
األج��زاء المتهالكة، محذرة من األخطار المترتبة على ذلك، والتي 

قد تؤدي إلى كوارث بشرية ومادية ال تحمد عقباها.

 »الثقافة« تدشن »البرنامج التدريبي 
في الحرف« بمشاركة 30 حرفيًا صاعدًا

أعلن��ت هيئ��ة البحري��ن للثقاف��ة واآلثار 
عن تدش��ينها مطلع ش��هر أكتوبر الجاري 
»البرنام��ج التدريب��ي في مج��ال الحرف« 
وذل��ك في مركز الجس��رة للحرفيين، حيث 
يأت��ي البرنامج ضم��ن فعالي��ات وبرامج 

جناح البحرين في إكسبو 2021 دبي. 
ويس��عى البرنامج الذي يس��تمر حتى 22 
أكتوب��ر إل��ى توفي��ر بيئة داعم��ة للحرف 
اليدوية والصناع��ات التقليدية البحرينية 
تمهي��دًا لربطها مع القط��اع الخاص في 
داخل البحرين وخارجها من خالل مشاركة 

المملكة في اإلكسبو.  
ويهدف البرنامج التدريبي في مجال الحرف 
إلى الحفاظ عل��ى مجموعة من المهارات 
الحرفي��ة وتوفير س��بل التعل��م اإلبداعي 
والفرص لتطوير مه��ارات الجيل الصاعد 
م��ن الحرفيين، حيث يلع��ب البرنامج دورًا 
هامًا ف��ي نقل خبرة الحرفيي��ن المحليين 
إل��ى األجيال الناش��ئة، بالتعاون مع مركز 
الجسرة للحرفيين، مركز الشيخ إبراهيم بن 
محم��د آل خليفة للثقافة والبحوث، مجمع 
العاصمة لمنتجات األيدي البحرينية )وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية(، جمعية أوال 

النسائية ومصنع بني جمرة للنسيج. 
ويركز البرنامج التدريبي في مجال الحرف 
اهتمام��ه على الحياك��ة، كونها تعد أحد 
أهم الحرف التقليدي��ة التي ميزت مملكة 
البحرين، والتي تتضمن النس��يج، النقدة، 
الكورار، الس��ف )تعد من منتجات النخيل(، 

صناعة السالل، المداد وصناعة القرقور. 
ويش��ارك ف��ي البرنامج 30 ش��خصًا يقوم 
على تدريبهم أربع��ة فنانين ومصممين. 
يعمل��ون عن كث��ب م��ع المتدربين على 
م��دار ثالثة أس��ابيع لتعليمه��م الحرفة، 
إتقان تقنياتها، المواد المستخدمة فيها، 
األدوات والمع��دات الخاص��ة بها، س��بل 
تحسين البناء البصري للمنتجات. وتتوزع 
فترتي��ن  عل��ى  التدري��ب  برنام��ج  ورش 
صباحية ومسائية وتعقد ما بين الجسرة 

والمحّرق، بحيث تتضمن الورشة الواحدة 
بحد أقصى خمسة متدربين.   

كذل��ك تغطي خط��ة البرنام��ج التدريبي 
عددًا من المحاور الهامة، كس��بل تحويل 
المه��ارات الحرفية إلى منتج��ات، اإلبداع 
والتطوير في إنتاج الم��واد، محاولة ربط 
البع��ض،  ببعضه��ا  المختلف��ة  الح��رف 
التع��اون المش��ترك م��ا بي��ن الحرفيين 
بالف��ن  الح��رف  ورب��ط  والمصممي��ن 

والتصميم. 

427 إصابة بـ »كورونا« 
وتعافي 402 حالة

أعلنت وزارة الصحة تس��جيل 427 حال��ة قائمة جديدة 
بفيروس كورونا منها 133 حالة لعمالة وافدة،

 و 282 حالة لمخالطين لحاالت قائمة و 12 حالة قادمة 
من الخارج، كما تعافت 402 حالة إضافية ليصل العدد 
اإلجمال��ي للح��االت المتعافي��ة إل��ى 70808، الفة إلى 

إجراء 8792 فحصًا أمس. 
وقالت الصح��ة إن عدد الحاالت القائم��ة تحت العناية 
بل��غ 58 حال��ة، والحاالت التي يتطل��ب وضعها الصحي 
تلقي الع��الج بلغت 113 حالة، في حين أن 4148 حالة 
وضعها مس��تقر من العدد اإلجمال��ي للحاالت القائمة 

الذي بلغ 4206 حاالت«.
وس��جلت وزارة الصح��ة الس��بت، حالت��ي وف��اة، األولى 
لمواط��ن 70 عام��ًا، والثاني��ة لوافد  38 عام��ًا، ليصل 
إجمال��ي عدد حاالت الوفاة بالفي��روس في البحرين إلى 

273 حالة.
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األمير بندر بن 
سلطان.. نعم.. 

كفيت ووفيت

تع��رف الع��رب جميعًا خالل ثالثة أي��ام في أج��زاء ثالثة من خالل 
برنامج »وثائقي« على قناة »العربية«، على أس��رار كنت أنا وغيري 
نجهله��ا بالتأكي��د، ومن خالل شاش��ة قن��اة »العربي��ة« كان هذا 
الوثائقي الحدث األبرز من خالل الرئيس الس��ابق لالستخبارات في 
المملكة العربية الس��عودية والدبلوماس��ي القدي��ر الذي ال يعرف 
لغ��ة التمثيل والتلميع »األمير بندر بن س��لطان ب��ن عبدالعزيز آل 

سعود«.   
البرنامج كان هو قائده ومسيره وهو صاحب وقفاته وقفالته، كان 
حريصًا سموه على نقل المعلومة لنا بشكل مبسط وواضح وصريح 
ويبي��ن لنا ما كن��ا نغفل عنه بالتأكيد، وش��اركنا ب��أدق التفاصيل 
جله��ا وصغيرها م��ن كالم وأفع��ال للمملكة العربية الس��عودية 
ودول مجلس التعاون والدول الش��قيقة مثل مصر واألردن وغيرها 
أمام نصرة القضية الفلس��طينية والشعب الفلس��طيني األِبي من 
األمس حت��ى اليوم، وكيف كانت مواقفهم المش��رفة والتي تحدث 
بش��كل ش��فاف وظاهر للعيان لقضية قادتها أخّلوا بها واعتبروها 
جسرًا لتحقيق أحالمهم الوردية الخاصة من سالف العصر والزمان. 
ومواقف المملكة العربية السعودية نفذت بإيمان وليست فقاعات 
وهمية المقصد منها أن يحققوا بهرجة إعالمية خالية من أي قيمة 

حقيقية.  
إن الدبلوماسي العريق لم يعمد الى مبدأ غسل األدمغة كما تدعي 
بع��ض العقول المغرضة ولكن اتبع األس��لوب االنس��يابي الصريح 
الخال��ي م��ن التعقيد، وذك��ره األش��خاص واألحداث بمس��مياتها 
وتواريخه��ا وذلك ك��ي يضمن أن يفهمه الكبي��ر والصغير، ويكون 
حجة على المعتدين وإن كنتم مشككين ألن هذا طبعكم بالتأكيد 
فسموه ذكر أن كل ما شاركنا به موثق ومسجل وغير قابل للتزييف.  
بالرغ��م م��ن صوت��ه اله��ادئ وش��خصيته الرصين��ة إال أنني كنت 
أش��عر بصرخ��ة غضب مخفية كان��ت تنطلق م��ن حنجرته يخاطب 
بها ش��باب اليوم أن اس��تيقظوا من بحر االفت��راءات وال يغركم من 
يصدح بشعارات رنانة واهية ألناس بالكذب والنفاق تائهة وبرسم 
األح��الم والوع��ود الوهمية س��ائحة، فكث��ر من ه��م متخصصون 
بتلميع القصص الزائفة ونقل الحقائق بصورة مغايرة.. استيقظوا 

واحكموا لتعلموا ما يحدث وراء الجدران اإلسمنتية الصامتة.  
نع��م س��موك، فحضرت��ك »كفي��ت ووفي��ت«، فحديثك��م الش��يق 
ومواقفك��م منهاج يدرس ونبراس يحتذى ب��ه في الظلمة العاتية. 
فما شاركتنا به وضح أمورًا كانت عن أعين أهل الحق مخفية والتي 

ستبقى عند أهل الباطل غير مرئية.

سقطت األقنعة وبانت الحقائق

لقد وضع أمير الدبلوماس��ية، صاحب الس��مو الملك��ي، األمير بندر 
بن س��لطان، النقاط على الحروف، وفتح الحقائب التي طالما كانت 
مغلق��ة، وتتحمله��ا المملك��ة العربية الس��عودية، لكي تصد عن 
القضية الفلس��طينية، ما يؤثر عليها أو يؤذيها، وتصدت المملكة 
العربي��ة الس��عودية، ل��كل ال��دول العظم��ى دفاعًا ع��ن القضية 
الفلس��طينية، وكان باس��تطاعة الزعامات الفلس��طينية أن تنهي 
مأساة الشعب الفلسطيني بقبولهم بالقرار 242 إال أن المماطالت 
من الزعامات الفلس��طينية هي من أدت بالقضية الفلسطينية إلى 

الكارثة.
الزعام��ات الفلس��طينية التي تهاجم المملكة العربية الس��عودية 
ودول الخلي��ج اتضح أنها هي من تتاجر بالقضية الفلس��طينية وال 
تريد هذه الزعامات انتهاء القضية الفلس��طينية ألنهم هم الذين 
لهم مصالح ش��خصية من اس��تمرار النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي. 
ه��ذه القي��ادات س��قطت األقنع��ة عن وجوهه��ا وبان��ت حقائقها 
المزيفة على حس��اب الش��عب الفلس��طيني المنك��وب. لقد أوضح 
عميد الدبلوماس��ية، األمير بندر بن سلطان، أنه كانت هناك فرص 
كبيرة كادت تنهي الصراع الفلس��طيني اإلس��رائيلي، ولكن القادة 

الفلس��طينيين، أضاعوا تل��ك الفرص لكي يس��تمروا في المتاجرة 
بالقضية الفلسطينية منذ الستينات. والمملكة العربية السعودية 
ه��ي الداعم للحق الفلس��طيني ومواق��ف ملوك المملك��ة العربية 
السعودية من القضية الفلس��طينية كانت مواقف تحدٍّ أمام الدول 
العظمى لصالح القضية الفلسطينية، ثم تأتي اليوم هذه الزعامات 
لك��ي تصب غضبها عل��ى المملكة ودول الخلي��ج وتتجه نحو إيران 

العدو األوحد لألمة العربية.
أنا أس��أل هذه الزعامات، أين إيران من سنة 1979، وحتى اآلن، عن 
فلس��طين؟! أين فيلق القدس الذي طالم��ا تحدثت عنه إيران بأنه 
س��يحرر القدس؟ هل طري��ق القدس عبر العراق أو س��وريا أو لبنان 
أو اليم��ن؟! إيران دولة إرهابية لن تزيدك��م إال خبااًل، واآلن بعد أن 
انكش��فت حقائقكم وس��قطت أقنعتكم دعوا إيران تدعمكم ماديًا 
ولوجس��تيًا. إن اإلرهاب ال يول��د إال إرهابًا، وس��تعلمون أي منقلب 
أنتم منقلبون، بعدما نهبتم المساعدات التي كانت ترسل للشعب 
الفلس��طيني وبنيت��م بها قص��ورًا وعمارات في واش��نطن وباريس 

ولندن وتركتم الشعب الفلسطيني مع معاناته.
* كاتب ومحلل سياسي

رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك

ال يختل��ف اثنان ف��ي المملكة العربي��ة الس��عودية أو في مملكة 
البحري��ن على أن هن��اك العديد من الرواب��ط الوثيقة التي تجمع 
بين البلدي��ن، فالعالقات األخوي��ة المتجذرة والتالح��م والتقارب 
هو مبدأ بناه األجداد المؤسس��ون وس��ار عليه قادتنا وحكامنا في 
المملكتين، ووصل إلى الش��عوب واس��تقر في نفوسها حتى غدت 

البحرين والسعودية روحين في جسد واحد. 
س��عدنا بالقرار الحكيم الصادر من مجل��س وزراء المملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة، برئاس��ة خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، بالتباحث م��ع الجانب البحريني 
لرفع مس��توى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود 
بالبلدين الشقيقين. حيث إنه من شأن هذا القرار أن يحقق األهداف 
المرج��وة م��ن وراء تأس��يس مجلس التنس��يق المش��ترك ويرمي 
بثماره على كل من البلدين في القريب العاجل لما يملكه كل من 
ولي العهد الس��عودي وولي عهدنا األمين من نظرة استش��رافية 
لمس��تقبل البلدين معتمدين في ذلك على النهج القويم ألصحاب 
الجالل��ة حفظه��م اهلل، وتوجيهاتهم الس��ديدة لما يخ��دم صالح 

البلدين وصالح الخليج العربي. 
إن رف��ع مس��توى رئاس��ة مجل��س التنس��يق المش��ترك البحريني 
الس��عودي من ش��أنه أن يث��ري الملفات السياس��ية والعس��كرية 
واالقتصادية واالس��تثمارية واإلعالمية واالجتماعية بين البلدين 

مما سيشكل خطوة إضافية للتكامل الثنائي بين البلدين. 

وترتبط أهمية رفع مس��توى رئاس��ة مجلس التنسيق بأهمية دور 
ه��ذا المجلس ف��ي تعزيز التنس��يق والتعاون المش��ترك وتحقيق 
التكام��ل الثنائ��ي ليش��مل العدي��د م��ن  المج��االت السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالس��تثمارية والتنموي��ة والعس��كرية واألمني��ة، 
وكذل��ك متابعة مراح��ل العمل، واإلش��راف على جميع المش��اريع 
والمب��ادرات المش��تركة، وذلك في إطار ما يرب��ط المملكتين من 
عالق��ات تاريخية متجذرة وراس��خة، حيث إن فكرة إنش��اء المجلس 
التنسيقي في حد ذاتها تعتبر بمثابة انطالقة استراتيجية مهمة 
جديدة في العالقات والتالحم القوي بين البلدين، ومنصة محورية 
ف��ي تطوير التنس��يق وتعزيز آلي��ات التعاون الثنائ��ي على جميع 

األصعدة.

* رأيي المتواضع: 
ق��رار حكيم م��ن خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، لقي ترحيبًا من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
فرفع مس��توى رئاسة المجلس إلى أولياء العهود بالبلدين، يعطي 
المجلس التنس��يقي دورًا فاعاًل لما يملك��ه أولياء العهود حفظهم 
اهلل من فكر إس��تراتيجي وخطط تنموية طموحة، مستندين خالل 
عملهماعل��ى حكمة أصح��اب الجاللة الملوك أيده��م اهلل لما فيه 

صالح البلدين وشعبيهما.

»المعارضة«.. 
نعم للهراوات!

قبل يومين من االحتفاء بذكرى أربعين اإلمام الحسين عليه السالم 
تظاهر المئات من العراقيين في كربالء ورددوا ش��عارات مناهضة 
إلي��ران. عناصر األم��ن الموجودة هناك ش��نت هجوم��ًا بالهراوات 
وعم��دت إلى تفريقه��م ومنعتهم من الدخول إل��ى الحرم، وهو ما 

أظهرته الصور وأفالم الفيديو التي تم تناقلها.
المتظاه��رون الذين كانوا يس��يرون قبل ذلك في موكب عزاء كانوا 
يرفعون صور الش��باب من المتظاهرين الذين س��قطوا قتلى على 
يد الق��وات األمنية منذ انط��الق االحتجاجات قبل عامين. وحس��ب 
الناش��طين ف��إن قوات األمن هاجم��ت المتظاهري��ن بعد قيامهم 
بترديد أهازيج تندد بإيران وتدخالتها في الشأن العراقي، وحسبهم 
أيضًا فإن الجماعات الموالية إلي��ران قاموا خالل الزيارة األربعينية 
بتوزي��ع وحمل صور كثيرة لقاس��م س��ليماني ومه��دي المهندس 

اللذين قتال في غارة أمريكية مطلع العام الجاري.
المشهد وفر تناقضًا في تعامل قوات األمن مع هؤالء وأولئك، فقد 
قام��ت بحماية رافعي صور س��ليماني والمهندس وهاجمت رافعي 

صور الذين قضوا في االحتجاجات ما أثار الكثير من األسئلة. 
لكن الس��ؤال الذي ص��ار ال مفر من طرحه هو ع��ن التناقض الذي 
عاشته »المعارضة« البحرينية بعد حصول ذلك المشهد، حيث عمد 
أحد وجوهها إلى نش��ر تغريدة في حسابه على »تويتر« انتقد فيها 
المتظاهري��ن جاء فيها »فعل ه��ؤالء مدان وال يجوز خلط المظاهر 
السياس��ية أو غيرها، وأي استغالل لهذه المناسبة بقصد دعائي أو 
غيره فهو يعد تخريبًا ومسًا بمشاعر الشيعة... ومن حق قوى األمن 

أن تتخذ اإلجراءات الرادعة وحماية الزيارة والزائرين«! 
معن��ى ذل��ك أن »المعارضة« تؤمن ب��أن من حق ق��وى األمن أن 
تتدخل وتتعامل بالكيفية التي تشاء مع المتظاهرين بما في ذلك 
استخدام العنف إن تبين لها أن هناك من يستغل المظاهر الدينية 

لخدمة السياسة ويمارس الدعاية والتخريب. 
وه��ذا يكف��ي للرد عل��ى االتهام��ات الت��ي توجه لق��وى األمن في 
البحرين، فتحركها في الس��نوات األخيرة لم يكن إال لمنع اس��تغالل 

المظاهر الدينية وخلطها بالسياسة.

على بالي

»ملتزمون« يصابون بسبب »مستهترين«!

أمس األول سجلت البحرين أعلى عدد وفيات 
خالل أزمة كورون��ا، وبلغت 7 وفيات رحمهم 
اهلل، واليوم األحد ستبدأ الدراسة مجددًا عبر 
حضور الطلبة إلى المدارس، في ظل معاودة 
كثير من الموظفين للعمل من مكاتبهم، ما 
يعني أن الس��عي للعودة شيئًا فشيئًا للحياة 
الطبيعية هدف منشود، لكن تأخره مرهون 

بالناس أنفسهم قبل أي أحد آخر.   
الوضع الذي نعيشه صعب بالفعل، ودعوات 
توخي الحذر تتكرر يوميًا، ومس��ألة اإلصابة 
بهذا الفيروس باتت أمرًا ش��به حتمي لمن 
مازال يس��تهتر ويقلل من أهمي��ة االلتزام 
باالحت��رازات، حت��ى الذي��ن يحرصون أش��د 
الح��رص على اتخ��اذ كافة التدابير، ليس��وا 
بمع��زل م��ن اإلصاب��ة، فه��ي ق��د تأتيهم 
من حي��ث ال يتوقعون، ويكف��ي الخبر الذي 
انتش��ر عن إصابة أعداد م��ن عائلة واحدة 
بالفي��روس انتقل لهم م��ن رضيعة كمثال 

يكشف لنا حجم التساهل. 
طي��ب وما هو الحل؟! هل نجلس جميعنا في 
بيوتن��ا ونجع��ل البلد وش��وارعها ومرافقها 
وأماكن العمل فيها خاوية على عروش��ها؟! 

ه��ل تتحم��ل البلد أص��اًل أن تتوق��ف فيها 
العملي��ات أو تتض��اءل نس��بتها إل��ى أدنى 
مس��توى، وه��ذا يعن��ي تض��رر االقتص��اد 
وسينعكس ذلك بالضرورة على الناس، هل 

يمكن تحمل تبعات ذلك؟!
هن��اك أم��ور يجب أن تس��تمر، على رأس��ها 
األعم��ال وأيض��ًا الدراس��ة وحت��ى التجارة، 
وهناك أمور إن توقفت أو امتنع الناس عنها 
لن تقود النعكاسات سلبية بل على العكس 
وأهمها التجمع��ات والفعاليات االجتماعية 
التي يمك��ن تأجيله��ا أو تعطيلها وال تعد 

من الضروريات الحتمية والالزمة. 
لألسف البعض يصر على المخاطرة بنفسه، 
نعم ألنه بعدم التزامه واستس��هاله لخطر 
ه��ذا الوباء هو ال يتحدى الجهات الرس��مية 
في اس��تعراض عضالت، وال يس��تقوي على 
اإلجراءات واالحت��رازات وكأنه بطل، بل هي 
قلة وعي تعرض نفس��ه للخطر ومن حوله 
أيضًا، وما عدد الوفيات الذي سجل حتى اآلن 
إال إثبات عل��ى أن انتقال الفيروس باألخص 
لكب��ار الس��ن وأصح��اب األم��راض المزمنة 
كان نتيجة لهذا االس��تهتار، استهتار وصل 

لتأذي حتى أناس ذوي س��ن صغير وش��باب 
في مقتبل العمر. 

لماذا استخدم شعار »نعود بحذر«؟! استخدم 
ليدرك الن��اس أن »الحذر« هو المطلوب في 
كل ش��يء، تقليل فرص التع��رض لإلصابة 
أو فرص نقل الفي��روس لآلخرين هو نتيجة 
له��ذا »الح��ذر«، لك��ن لألس��ف هن��اك من 

يتصرف وكأن كورونا قد انتهى ورحل.
لربم��ا أصبحن��ا ف��ي حاج��ة إلجراءات أش��د 
صرامة م��ع المس��تهترين، إج��راءات أقوى 
من مخالفة عدم ارتداء الكمام في األماكن 
العامة، إجراءات تجع��ل االلتزام أمرًا حتميًا 
ال مس��اومة فيه، وتجعل االستهتار بمثابة 
الجريم��ة المرتكب��ة عن عم��د ألنها تهدد 

حياة اآلخرين وتعرضهم للخطر. 
هن��ا الب��د م��ن إدراك الف��رق الكبي��ر بي��ن 
م��ن يص��اب بطريقة خارج��ة ع��ن إرادته، 
وم��ن يص��اب وه��و أص��اًل يخاطر بنفس��ه 
ويتصرف بش��كل اعتي��ادي وال يأبه لدعوات 
االلت��زام والحذر، وهن��ا الس��ؤال المهم: إذ 
ما ذن��ب الملتزمين حينما يصابون بس��بب 

المستهترين؟!
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ال أدعي اإلفتاء بالنظريات واآلليات االقتصادية، لكنني على األقل بحكم وعيي 
وفهمي ودراســـة تجـــارب األمم وخياراتها بوقِت التحديات، أســـتطيع أن أجزم 
وبالمطلـــق بـــأن ما ذهب إليه عضو مجلس شـــورى عندما تحـــدث مؤخًرا وليته 
لـــم يفعـــل ولم يدِل بهذا الجزم، حينما ذّكر بأن الضرائب تعتبر المالذ األخير في 

معظم دول العالم لتحسين اإليرادات وذلك من خالل فرض ضريبة إضافية!!
االستثمار الحقيقي الذي يحفظ لألمم تفوقها والذي نرى نتائجه في أمم الغرب 
الصناعيـــة، يبـــدأ من فهم التحديات وليس االستســـالم لها واالنـــزالق لمزيد من 
التأزيم، ألم يدرك أو يقرأ أو يسمع عضو الشورى الذي وجد المالذ األخير بفرض 
مزيـــد مـــن الضرائـــب عـــن نظرية أو آلية اســـمها التحفيـــز؟ تتبعها الـــدول بوقِت 
األزمـــات والضائقـــة الماليـــة؟ ألـــم يتناهـــى له طوال ســـنوات ما ســـعت له أغلب 
الدول في الشرق والغرب بتخفيض الضرائب كمالٍذ أخير لتحفيز االقتصاديات 
لتشـــجيع االســـتثمار وتحريـــك الركود لدفع عجلـــة التنمية بوتيـــرٍة محفزة بدل 
تقييدهـــا بالضرائب التي وإن كانت بوقٍت ما دافعا للمســـاعدة لتجاوز األزمات، 
لكنها بأوقات أخرى تصبح محطمة للتنمية، وســـببا في الركود من خالل تراجع 
القوة الشـــرائية وترهيب االســـتثمار، وقد بدأ الرئيـــس األميركي ترامب واليته 
بخفـــض الضرائـــب بدرجـــة كبيرة وكانت لـــه نتيجته التي ال أعلـــم إن كان عضو 

الشورى على علِم بها، وكذا األمر بكثير من الدول مؤخًرا التي عملت على اتباع 
سياسة التحفيز وليس فرض القيود والضرائب!

عندمـــا نتطلـــع للحـــاق بالنظـــام العالمـــي المتحـــرك، علينـــا أن نبنـــي خطـــة أو 
اســـتراتيجية قائمة على االستثمار في اإلنســـان قبل التفكير بتجارب عشوائية 
ودعم الشـــركات واألفراد وتأسيس المشـــاريع وتحفيز القوة الشرائية للمواطن 
ليســـهم ذلـــك بدوره في تحريك الســـوق الميت. أرجو أال يؤخـــذ كالمي هنا بأنه 
اســـتخفاف أو تهكـــم، ألن الـــكالم عـــن الضرائـــب ســـهل جـــًدا على اللســـان ولكن 
نتائجـــه وخيمـــة إن لـــم نقدر التداعيات ممـــن يطلق التصريحـــات دون الحرص 
على عدم الخوض بعناوين مخيفة من شـــأنها إرعاب الســـوق وترســـيخ الركود، 

فالتصريحات سهلة، لكن نتائجها وخيمة إذا لم نحسب تداعياتها.
االســـتثمار الحقيقي هو ذلك الذي يصنع قاعدة تبدأ باإلنسان وتنتهي باإلنسان، 
هـــو الذي يفتح المصانع ويؤســـس القواعـــد ويقيم المشـــاريع الناجحة والمدرة 
لألموال واألرباح، اإلنسان عندما تتاح له فرصة العمل القائم على قواعد خارج 
التجارب هو الضمانة الحقيقية لمســـيرة طويلة من النجاح تبدأ بخطوات ثابتة 

أساسها اإلنسان.

تنويرة: من عالمات الجهل االدعاء بعدمه. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

حتى متى ال نتبين األمور؟!

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

للتواصل: 17111483

بندر بن سلطان يفضح المتاجرين بالقضية الفلسطينية
كثيرة هي األخطاء واإلفرازات السلبية التي مارستها القيادات الفلسطينية 
عبر ســـنوات، ما أثر ســـلبا على مســـتقبل الشـــعب الفلســـطيني الـــذي تحمل 
وحـــده األخطاء والتراكمات التي طوقته من كل جانب، حيث شـــكلت تلك 
القيـــادات طعنة مســـمومة ألعـــز أماني العروبـــة وهي القضية الفلســـطينية 
وحـــق الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق فـــي دولة مســـتقلة، فـــكل المبـــادرات 
واالتفاقيات لحل النزاع الفلســـطيني اإلســـرائيلي، تواجه ســـدا منيعا وإرثا 
مزمنا من العقبات التي تضعها القيادات الفلســـطينية وهذه الحقائق كشفها 
األمير بندر بن ســـلطان آل سعود الســـفير السابق للمملكة العربية السعودية 

الشقيقة في واشنطن، في لقاء مع قناة العربية.
لألمير بندر بن سلطان سمة مميزة كرجل دولة من الطراز األول، فقد تحدث 
فـــي اللقـــاء عن المشـــاكل الكبرى التي تســـببت فيها القيادات الفلســـطينية، 
دون أن ينســـى األشـــياء الصغيرة، فنظرة تاريخية ألســـلوب تلك القيادات 
وبرنامـــج عملهـــا يؤكـــد أنهـــا لم تكـــن جادة فـــي موقفها إليجاد حل يســـاعد 
القضية، مســـتعرضا الدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية الســـعودية 
منـــذ عهد المؤســـس الملك عبدالعزيز طيب هللا ثـــراه ولغاية اليوم في دعم 

القضية الفلســـطينية بشـــتى الصور وفي مختلف الظروف، وخدمة اإلسالم 
ومصالح األمة اإلسالمية جمعاء.

الحقائـــق التـــي ذكرهـــا األمير بندر بن ســـلطان في اللقاء تبيـــن أن المتاجرة 
بالقضية الفلســـطينية شكلت األســـاس لخط تكتيكي يتسم بالعمل البطيء 
المتكاسل، فكلما ُوجدت حلول فعالة للقضية اختلقت تلك القيادات ظروفا 
معينـــة تعرقـــل االتفاقيـــات والحلول، ونســـتطيع أن نرى ذلـــك بوضوح في 
الســـرد التاريخي العميق الذي تركه األمير بندر بن ســـلطان، الرجل الصريح 
القوي، العقل الجريء والبصيرة النافذة، في اللقاء ليكون شاهدا تنتفع منه 

األجيال والناشئة، لمعرفة أصحاب الوجوه والمواقف الزائفة.
وأنقل الجملة التي قالها وســـتخرس أصحاب الشـــعارات “تركيا تحتل ليبيا 
وتريـــد أن تحرر القدس عبر ســـحب ســـفيرها مـــن أبوظبي! إيـــران تريد أن 
تحرر القدس عن طريق الحوثي في اليمن وحزب هللا في لبنان وسوريا... 
األمور واضحة، ال نجعل كذابين، غشاشـــين، غير أوفياء، ناكرين للمعروف، 
يضعـــون أســـلوب تعاملهـــم مـــع بعضهم البعض فينـــا نحـــن، ال... نحن نعرف 

تاريخنا وتاريخهم”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

47 عامـــا مرت على اليوم الذي اتحد فيـــه العرب وتحقق لهم النصر في 
لحظـــة تاريخيـــة نادرة في التاريخ العربي الحديث، في ذلك اليوم الذي 
كان يومـــا عربيا بامتيـــاز، انطلقت جحافل الجيش المصري العظيم لكي 
تغيـــر التاريخ وتغير التوازنات التي كانت موجودة وتجعل العالم يفتح 

آذانه للعرب من جديد.
كان يومـــا فارقـــا وضروريـــا وكانـــت الحرب نفســـها ضروريـــة، ليس ألن 
الحـــرب ســـتحل المشـــكلة برمتها، فالحـــرب ال تحل المشـــاكل ولكنها قد 

تصنع وضعا جديدا يساعد على حل تلك المشاكل.
واليـــوم بعـــد 47 عامـــا، النهـــر جـــرت فيه ميـــاه وتغيـــرت خرائـــط كثيرة 
وضاعـــت جيوش وتفككـــت دول وأصبحـــت األمة تتلقـــى الطعنات من 
داخلهـــا، ودخلـــت األمـــة العربيـــة حالة لم يســـبق لها مثيل منذ ســـايكس 
بيكو، فقد شـــجعت الحالة العربية الحالية إيران وتركيا على المزيد من 

العربدة والسعي اللتهام كل ما يمكن التهامه من أجزاء هذه األمة.
والشـــيء الذي يدمي القلب في هذه اللحظة هو أن الدولتين “الفارسية 

والتركيـــة” تســـتخدمان عربا لتحقيق أهدافهما فـــي التهام أرض العرب، 
بـــل تســـتخدمان المال العربي نفســـه في تحقيق تلك األهـــداف، فجنود 
ســـوريون عـــرب يتولـــون تدمير ليبيا العربية باســـتخدام المـــال القطري 
لصالح الدولة التركية التي ال تنفق ماال وال دما في تلك المعركة! وهناك 
عرب، كما يظهر من مالمحهم ولغتهم، يتولون القضاء على لبنان خدمة 
للدولـــة الفارســـية! وهنـــاك عرب مســـلمون يحاولـــون النيل مـــن الجيش 
العربـــي المصـــري صانع النصـــر، ويقومـــون بذلك أيضا باســـتخدام المال 

القطري، فهل هناك أعجب من هذه الحالة التي تعيشها األمة؟

الغريب بعد كل هذا أن يستنكر البعض قيام البحرين واإلمارات باللجوء  «
إلى خيار السالم الذي حتمته هذه الحالة التي وصلت إليها األمة، لكن األشد 

غرابة هو أن الثالثة الذين يعيثون فسادا في أرجاء األمة هم األكثر انتقادا 
للجوء قيادتنا الحكيمة إلى خيار السالم! األشد غرابة هو أن تركيا وإيران 

وقطر تتولى تخريب أمة برمتها وتبكي على دولة واحدة منها.

B7747@ 
hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

حرب أكتوبر في الذكرى الـ 47

مشاعر مخالط
كتبـــت وغيـــري مـــن اإلعالميين عـــن مـــدى جاهزية خـــط الدفاع 
األول مـــن الـــكادر الطبـــي الـــذي لـــم يدخـــر أي جهد فـــي مكافحة 
الجائحـــة والذود عنا بجميع الوســـائل الممكنة، المغاير هذه المرة 
أنني عايشـــت التجربة عن قرب ورأيت بأم عيني التعامل الراقي 
والجهـــد المضني الـــذي يقدمه فريق البحريـــن، وال أخفي حقيقة 
التوتـــر الذي عشـــته عندما علمت أنني قد خالطـــت مصابا، حيث 
توقـــف بـــي الزمـــن للحظـــات ألســـتوعب المكالمـــة التـــي وردتني 
وأكـــدت إصابـــة أحدهم، وكنـــت على مقربة منه فـــي فترة زمنية 
ليســـت بعيـــدة من التأكـــد من اإلصابـــة، حالة من الهلـــع خصوصا 
أننـــي ملتزمة طيلة هذه الشـــهور بإجراءات الســـالمة.. من تباعد 
اجتماعـــي ومحافظة على غســـل اليدين ولبـــس الكمام، لكنه قدر 
ُكتب على من أصيب وبتنا نحن في حالة ال يعلم بها سوى المولى 

عز وجل.
اضطررنـــا حرفيـــا جميعـــا ألن نجـــري الفحـــص الطبـــي مـــن كبـــار 
وأطفال وعاملين وجميع من كانوا في حيز المكان الذي تواجد به 
المصاب ال أعادها هللا من ذكرى، لكن الجدير هنا هو كمية اللطف 
والتحمـــل الـــذي قابلتنا به األطقـــم الطبية من أطبـــاء وممرضين 
ومتطوعيـــن فـــي هـــذه الصفوف األماميـــة، فمنذ اللحظـــة األولى 
هناك شـــرح واضح للخطوات التي ســـنقوم بها مع كم حقيقي من 
األسئلة لربط حالة التحقق من مخالطتنا للحالة القائمة، وقابلني 
الـــكل بصدر رحب وابتســـامة عندما طلبت أن تكون من ســـتأخذ 

عينة الفحص “يدها خفيفة ألني أحاتي”.

التواصل أيضا كان حقيقيا فقد وردتني ست مكالمات قبل إجراء الفحص  «
تتضمن عددا من األسئلة التي ترسم شبكة عنكبوتية تصل المصاب 

بمخالطيه ومخالطي مخالطيه، وألن الله لطيف كبير فقد كانت نتيجة 
الفحص سلبية لكل من خالط الحالة القائمة، نسأل الله السالمة 
للشخص المصاب ولكل مصابي المملكة بل واإلنسانية بأسرها.

سمر األبيوكي

أكتوبر الوردي
تـــم تخصيص شـــهر أكتوبر مـــن كل عام للحملـــة الوردية الخاصة 
بالتوعية بســـرطان الثدي في بلدان العالم كافة، وتسليط الضوء 
علـــى زيادة االهتمـــام بهذا المرض وتقديم الدعـــم الالزم للتوعية 
بخطورتـــه واإلبـــكار فـــي الكشـــف عنـــه وعالجه، وبحســـب موقع 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة فإنه تحدث ســـنويًا نحـــو 1.38 مليون 
حالة جديدة لإلصابة بسرطان الثدي و000 458 حالة وفاة جراء 
اإلصابـــة به )وفقـــًا لتقديرات موقـــع Globocan الشـــبكي 2008، 

التابع للوكالة الدولية لبحوث السرطان(.
رغم أن ســـرطان الثدي ُيعتبر أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا 
فـــي العالـــم وأكثرها قابلية للعـــالج إال أن صعوبتـــه ال تكمن فقط 

في صدمة تلقي خبر اإلصابة ولكن في كل الصعوبات الالحقة.
الســـرطان مرض األحـــزان والقلق، مـــرض الخـــوف واأللم، مرض 
يشـــاطر فيه المريض كل شـــخص يحبه ويهتم به، لذلك فإن قوة 
اإلرادة تشـــكل فارقًا في التعافي منه، الســـرطان هو المرض الذي 
يســـرق من المريـــض كل ألوان الحيـــاة، لكنه أيضـــًا تجربة فريدة 
من شأنها تغيير الشخص كليًا، بجعله أقرب لنفسه، وأكثر تقديرًا 

لقيمة الحياة، وأبعد ما يكون عن هدرها دون معنى. 
أيضـــًا تلعـــب مجموعـــات المســـاندة دورًا كبيـــرًا فـــي دعم مريض 
الســـرطان منـــذ اكتشـــاف اإلصابـــة وحتـــى التعافـــي، فالتجربـــة 
الشخصية تعطي المريض تصورا عما ينتظره، وحلوالً لما يواجهه، 
وأحيانـــًا تكون نصائح األقـــران أكثر جدوى من المختصين الذين 
لـــم يعبـــروا التجربة شـــخصيًا وال يمكنهم التكهـــن بدرجة األلم أو 

إمكانية احتماله من عدمه. 

الجمعيات والمبادرات المهتمة بدعم مرضى السرطان بحاجة التباع  «
طرق للظهور إعالميًا بشكٍل أفضل، كي يكون الوصول إليهم والحصول 

على الدعم متاحا للجميع وليس فقط ألولئك الذين على معرفة بهذه 
الخدمات، كما أننا بحاجة لتفعيل التعلم باألقران في كل المجاالت 

وخصوصا للمرضى.

مريم أبوادريس
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