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É¡WÉ°ûf ∞bƒàªdG äÉ``°ù°SDƒªdÉH ø««æjôëÑdG ÖJGhQ øe ٪50 ºYO
´É``aódG Iƒ``b ¢ù«``°SCÉJ iô``còH Å```æ`¡`j AGQRƒ```dG ¢``ù`∏`é`e
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ≥«Ñ£J ™«ªédG ø``e Ö∏£àj »æWƒdG Ö``LGƒdG

 ájQGRƒdG áæé∏dG Iôcòe ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh
 ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 áMôà≤ªdG ºYódG äGQOÉÑeh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG
 πª©dG  ¥hóæ°U  πØμJ  É`̀gRô`̀HCG  ø`̀e  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  á∏Môª∏d
 øeDƒªdG  ø««æjôëÑdG  Ö`̀JGhQ  øe  %50  ™aóH  zø«μªJ{
 ¥É£f  ∫Gõj  ’  »àdG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉcô°T  »a  º¡«∏Y
 ô¡°TCG  3  Ió`̀e  ÉfhQƒc  áëFÉL  ÖÑ°ùH  É kØbƒàe  É¡WÉ°ûf
.∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ºYód ø«μªJ èeÉfôH ™e ≥«°ùæàdÉH

 …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G ¬`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG »``̀a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ≥```̀aGh É`̀ª`̀c
 á°SÉFôH  ó©oH  ø`̀Y  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ó≤Y  …ò`̀ dG  »YƒÑ°SC’G
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ∂∏J  AÉ`̀Ø`̀YEG  ≈∏Y  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh
 øe G kAóH  ô¡°TCG  3  Ióe ájó∏ÑdG  Ωƒ°SQ ™aO  øe äÉcô°ûdG
 Ωƒ°SQ ™aO øe á«MÉ«°ùdG äBÉ°ûæªdG AÉØYEGh ,2021 ôjÉæj

.2021 ôjÉæj øe G kAóH ô¡°TCG 3 Ióe áMÉ«°ùdG
 »fÉ¡àdG ¥ó°UCG ¢ù∏éªdG ™aQ ´ÉªàL’G π¡à°ùe »ah
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈dEG

 ÖMÉ°U ≈dEGh ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ø«°ùªîdGh  áãdÉãdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 Gòg »Ñ°ùàæe πc CÉæg Éªc ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ¢ù«°SCÉàd
 ájÉYôdG  π°†ØH  π°Uh  …ò`̀dG  ïeÉ°ûdG  »YÉaódG  ìô°üdG
 »a  √QhO  Rõ©J  »àdG  ájõgÉédG  ≈`̀dEG  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG

.√QGô≤à°SG ßØMh øWƒdG øY ´ÉaódG
 ™e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  äGóéà°ùe  ¢ù∏éªdG  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 áμ∏ªe É¡à≤≤M »àdG äÉMÉéædG ¿CG ócCGh ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ΩGõàd’G  ÉgõμJôe  ¿Éc  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  »a  øjôëÑdG
 ÖLGƒdG  ¿CGh  ,É¡≤«Ñ£J  »a  ¿hÉ¡àdG  ΩóYh  äGAGôLE’ÉH
 øe  øjôëÑdG  ≥jôa  øe  Ωõ∏à°ùj  »©ªàéªdGh  »æWƒdG
 ájÉªëd  º¡JÉ«dhDƒ°ùªH  ´Ó£°V’G  ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe
 ≈∏Yh º¡°ùØfCG ≈∏Y äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ôÑY ,¬æe øWƒdG
 ΩGõàd’G øe ≈∏YCG áLQóH »©ªàéªdGh …ô°SC’G º¡£«ëe

.¢Shô«Ø∏d OÉ°†ªdG º«©£àdG òNCÉH IQOÉÑªdGh
(2¢U π«°UÉØàdG)
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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh  ∞°ûc
 Ö«côJ áÑ°ùf ¿CG øY ∑QÉÑªdG πFGh ¢Sóæ¡ªdG
 É¡Ñ«côJ  ºJ  »àdG  á«còdG  AÉHô¡μdG  äGOGó``̀Y
 OóY  »dÉªLEG  ø`̀e  %41^9  â¨∏H  ¿B’G  ≈àM
 185279  …hÉ°ùj  ÉªH  IOƒLƒªdG  äGOGó©dG
 ,AÉHô¡c OGóY 442544 π°UCG øe É«cP GOGóY
 á`̀«`̀cò`̀dG √É`̀«`̀ª`̀dG äGOGó````̀Y Oó``̀Y â`̀¨`̀∏`̀H É`̀ª`̀«`̀a
 275070 ´ƒªée øe É«cP  GOGóY 211343

.%76^8 ≈dEG π°üJ áÑ°ùæH √É«e OGóY
 ƒ°†©d ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a ôjRƒdG QÉ°TCGh
 ¿CÉ°ûH  …ô°ShódG  ìÉÑ°U  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 äGOGóY ∫É°üJG áÑ°ùf ¿CG ≈dEG á«còdG äGOGó©dG
 ≠∏ÑJ ó©H øY IAGô≤∏d »dB’G ΩÉ¶ædÉH AÉHô¡μdG
 ºJ »àdG á«còdG äGOGó©dG ´ƒªée øe %83^4
 óªà©J ó©H øY IAGô≤dG áÑ°ùf ¿CG Éª∏Y ,É¡Ñ«côJ
 á°UÉNh  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  ΩÉ¶f  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y
 óªà©J  »àdG  á«còdG  äGOGó`̀©`̀dG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH
 ,power line carrier`dG  á«æ≤J  ≈∏Y

 äGOGó`̀©`̀dG  Ö«côJ  ø`̀e  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  ø`̀Y  ÉØ°TÉc

 É¡£HQh áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ™«ªL »a á«còdG

 IôJƒØdG á«dBGh ó©H øY IAGô≤∏d »dB’G ΩÉ¶ædÉH

.2023 ájÉ¡f »a

 √É«ªdG äGOGóY ∫É°üJG áÑ°ùf ¿CG ±É°VCGh
 ≠∏ÑJ  ó©H  øY  IAGô≤∏d  »dB’G  ΩÉ¶ædÉH  á«còdG
 Gô«°ûe ,á«còdG äGOGó©dG ´ƒªée øe %66^1
 ≈∏Y  óªà©J  ó©H  øY  IAGô`̀≤`̀dG  áÑ°ùf  ¿CG  ≈`̀dEG
 ä’É°üJÓd  á«àëàdG  á«æÑdG  ´hô°ûe  ∫ÉªàcG
 øeh ,á«còdG √É«ªdG äGOGóY IAGô≤H á°UÉîdG
 »a  á«còdG  √É«ªdG  äGOGó`̀Y  Ö«côJ  ™bƒàªdG
 ΩÉ¶ædÉH  É¡£HQh  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  ™«ªL
 »a  IôJƒØdG  á`̀«`̀dBGh  ó©H  øY  IAGô≤∏d  »``dB’G

.2022 ájÉ¡f
 ójóédG ΩÉ¶ædG ø«°TóJ ¿CG  ôjRƒdG ôcPh
 áaô©e  áÄ«¡∏d  í«à«°S  á`̀«`̀cò`̀dG  äGOGó`̀©`̀∏`̀ d
 ÆÓHE’Gh  ,á«fBG  á≤jô£H  ∑ôà°ûªdG  ∑Ó¡à°SG
 ,∑Ó¡à°S’G  »`̀a  ±Ó`̀à`̀NG  hCG  π∏N  …CG  ø`̀Y
 äGOGó©dG  ∂∏J  AGô°T  ô°üM  ºàj  ¬fCG  ÉØ«°†e
 á«∏ª©H  Qhô`̀ª`̀ dG  ó©H  á«ªdÉY  äÉ`̀cô`̀°`̀T  ø`̀e
 ¬`̀fCGh  ,AGô°ûdG  πÑb  äGOGó`̀©`̀dG  ∂∏àd  áHôéJ
 Ωƒ≤J  ∑ôà°ûªdG  øe  iƒμ°T  OƒLh  ∫ÉM  »a
.É¡H ¢UÉîdG ôÑàîªdÉH OGó©dG ¢üëØH áÄ«¡dG

 ¬fCÉH  á«FÉæédG  á`̀dOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 »≤∏J øe IOhóëe äÉYÉ°S ∫ÓN ,¥ôëªdG áWô°T ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH
 ¬eÉ«b  »a  ¬Ñà°ûe  (ÉeÉY  28)  »ÑæLCG  ¢üî°T  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  ,ÆÓÑdG

.êGƒeCG QõL »a É¡æμ°ùªH (ÉeÉY 47) ¬JódGh πà≤H
 ºbÉWh äÉjQhódG â∏≤àfG á©bGƒdÉH ÆÓH »≤∏J Qƒa ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
 ôãY  å«M  ,™bƒªdG  ≈dEG  iô`̀NC’G  á«æ©ªdG  äÉ¡édGh  áªjôédG  ìô°ùe
 Égó°ùéH äógƒ°Th ,IOÉM ádBG  ΩGóîà°SÉH ádƒà≤e É¡«∏Y »æéªdG ≈∏Y
 Iô°TÉÑe  ºJ  á«FóÑªdG  áæjÉ©ªdG  ó©H  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Égƒæe  ,ábôØàe  äÉæ©W
 ájƒg ójóëJ øY äôØ°SCG »àdG ádOC’G ™ªLh …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dGh ¬«a ¬Ñà°ûªdG

 É«°üî°T ÉaÓN ∑Éæg ¿CG ≈dEG ô«°ûJ á«dhC’G äÉeƒ∏©ªdG ¿CG ±É°VCGh
.É¡«∏Y »æéªdGh ¬«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG ø«H

 õjôëJ  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  á«FÉæédG  á`̀dOC’Gh  åMÉÑªdG  ΩÉY  ôjóe  QÉ°TCGh
 äGAGô``̀LE’G  ™«ªL  PÉ`̀î`̀JG  QÉ`̀Lh  ,áªjôédG  »`̀a  áeóîà°ùªdG  IGOC’G

 .áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG
 ≈∏Y  »ª°SôdG  É¡HÉ°ùM  ôÑY  âæ∏YCG  ób  á«∏NGódG  IQGRh  âfÉch
 47)  á«ÑæLCG  ICGôeG  ≈∏Y  Qƒã©dG  zôàjƒJ{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bƒe
 äÉeƒ∏©ªdG ¿EG  âdÉbh ,êGƒeCG  á≤£æªH É¡æμ°S ¿Éμe »a IÉaƒàe (ÉeÉY
 É¡JGAGôLEG ô°TÉÑJ á°üàîªdG äÉ¡édGh á«FÉæL á¡Ñ°T OƒLh ≈dEG ô«°ûJ

.™bƒªdG »a

√É«ª∏d ٪76^8h AÉHô¡μ∏d á«còdG äGOGó©dG áÑ°ùf ٪41^9
»dB’G IAGô≤dG ΩÉ¶æH äGOGó©dG ™«ªL §HQ øe AÉ¡àf’G 2023

êGƒeCG Qõ``éH ¬JódGh π``àb »``ÑæLCG ÜÉ``°T ≈∏Y ¢``†Ñ≤dG

..ó``ªM  ø``H  ô``°UÉf  ø``e  QGô``≤H
 ø``e á``«°VÉjôdG äÉ``«dÉ©ØdG ô``¶M
zá°VÉjôdGh  ÜÉ``Ñ°ûdG{  á≤aGƒe  ¿hO

 ï«°ûdG ƒª°S Qó°UCG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
 ∂`̀∏`̀ª`̀ dG á```dÓ```L π``ã``ª``e
 á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d
 ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG ¿hDƒ`````̀ °`````̀Th
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 á`̀ °`̀VÉ`̀ jô`̀ dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 º«¶æJ  ¿CÉ``°``û``H  GQGô`````b
 çGó````````````MC’G á```````eÉ```````bEG
 á«°VÉjôdG  äÉ«dÉ©ØdGh
 á`̀eÉ`̀bEG  ¬ÑLƒªH  ô¶ëj
 äÉ«dÉ©a  hCG  çGó`̀MCG  …CG
 øe  áμ∏ªªdÉH  á«°VÉjQ
 ≈∏Y  ∫ƒ`̀ °`̀ü`̀ë`̀ dG  ¿hO

  .á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh øe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe
 ¢ü«NGôàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  ¿CG  QGô`̀≤`̀dG  »a  AÉ`̀Lh
 ≈∏Y á≤aGƒªdG QGó°UEÉH á°üàîªdG á«æ©ªdG á¡édG »g ¿ƒμJ IQGRƒdÉH
 äÉ°ù°SDƒªdG  øe  …CG  É¡ª¶æoJ  á«°VÉjQ  äÉ«dÉ©a  hCG  çGó`̀MCG  …CG  áeÉbEG
 áæé∏dG  hCG  á«°VÉjôdG  ÜÉ©dC’G  äGOÉëJG  hCG  ájófC’G  hCG  äÉcô°ûdG  hCG
 hCG  á«°VÉjôdG  á«æjôëÑdG  á«ÑªdGQÉÑdG  áæé∏dG  hCG  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G
 áæ«Ñ oªdG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿Gó«e »a á∏eÉ©dG á°UÉîdG äÉÄ«¡dG øe …CG
 äÉÄ«¡dGh  á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’G  á`̀jó`̀fC’Gh  äÉ«©ªédG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  »`̀a
 .á°UÉîdG äÉ°ù°SDƒªdGh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿Gó«e »a á∏eÉ©dG á°UÉîdG
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

.á°ù∏édG ¢SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ≈dEG  äGô``gƒée  π``ëe  á``dÉMEG
 áØdÉîªd  ø«dhDƒ°ùe  ∫õ``Yh  áHÉ«ædG
∫GƒeC’G π``°ùZ áëaÉμe äÉ``eGõàdG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««
 ∫hódG áªFÉb á«fÉ£jôÑdG õªjÉJ áØ«ë°U äó°UQ
 ,É¡fÉμ°S  Oó©H  áfQÉ≤e  ìÉ≤∏d  É©jRƒJ  ôãcC’G  ô°û©dG
 »≤∏J  øe  ºZôdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  ¥QÉ`̀W  πÑL  Qó°üJh
 ¿ƒ∏ãªj  º¡æμd  ,º«©£àdG  §≤a  É°üî°T  12^866
 RhÉéàj  ’  …òdG  ¿Éμ°ùdG  OóY  »dÉªLEG  øe  %38^2

 »àdG π«FGô°SEG äAÉL »fÉãdG õcôªdG »ah .∞dCG 35
 øe OóY ≠∏Hh ,É¡fÉμ°S øe %34^7 ¿B’G ≈àM âª©W
 3 ájôÑ©dG ádhódG »a ¿B’G ≈àM ÉfhQƒc ìÉ≤d ≈≤∏J

 .É°üî°T 5382h ø«jÓe
 »a  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á`̀dhO  äAÉ`̀Lh

 ≈àM  ìÉ≤∏dG  äÉYôL  ≈∏Y  π°üMh  ådÉãdG  õcôªdG
 %29 áÑ°ùæH ,É¡«a ø«ª«≤ªdG øe 2^864^167 ¿B’G
 »a øjôëÑdG  äAÉL ø«M »a .¿Éμ°ùdG  »dÉªLEG  øe
 OóY ≠∏Hh ,É¡fÉμ°S øe %10 º«©£àH ™HGôdG õcôªdG

.É°üî°T 170^433 É¡«a ìÉ≤∏dG ≈∏Y π°üM øe

 ≈dEG ¢SOÉ°ùdG øe) á«dÉàdG á°ùªîdG õcGôªdG »ah
 å«M  ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  øe  πc  äAÉ`̀L  (ô°TÉ©dG
 áÑ°ùæH  É£dÉeh  ,¿Éμ°ùdG  øe  %7^3  ìÉ≤∏dG  ≈≤∏J
 %3^1  Góæ∏°ùjBGh  ,%3^2  áÑ°ùæH  ∑QÉªfódGh  %5^2

.%3 GóædôjEGh

ÉfhQƒc ìÉ≤∏d É©jRƒJ ôãcC’G áªFÉb ≈∏Y É«ªdÉY á©HGôdG øjôëÑdG :õªjÉJ

.AÉHô¡μdG ôjRh |



 ¢ù∏ée  QGô`````b  ≈``∏``Y  kAÉ```æ```H
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  AGQRƒdG
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 πª©dG  ¥hóæ°U  πØμàj  ,AGQRƒ`̀ dG
 Ö``̀JGhQ  ø`̀e  %50  ™`̀aó`̀H  ø«μªJ
 »a  º¡«∏Y  øeDƒªdG  ø««æjôëÑdG
 »àdG ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀T
 É kØbƒàe  É¡WÉ°ûf  ¥É`̀£`̀f  ∫Gõ``̀j  ’
 Ióe ∂dPh ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH
 èeÉfôH  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  ô¡°TCG  3
 ∫ÉªYC’G  ájQGôªà°SG  ºYód  ø«μªJ
 øe IôKCÉàªdG äÉ°ù°SDƒª∏d ¬LƒªdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL äÉ©ÑJ
 äGAGô```````̀LE’G √ò```̀g »```̀JCÉ```̀Jh
 äÉ«°UƒàdG  ¿Ó`̀YEG  ™e  øeGõàdÉH
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØ∏d  Iô«NC’G

 Gô¶f ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 PEG  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  äGóéà°ùe  ≈``̀dEG
 ºYO  á∏°UGƒe  ºàj  ¿CG  Qô≤ªdG  øe
 ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdG  Ö```JGhQ
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  »`̀a
 É©ÑJ áØbƒàe É¡dÉªYCG ∫GõJ ’ »àdG
 IòîàªdG  á«FÉbƒdG  äGRGô`̀à`̀MÓ`̀d
 áÑ°ùæH  ∂``̀ dPh  ,Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò``̀g  »`̀a
 Ióe  »°SÉ°SC’G  ÖJGôdG  øe  %50

.ô¡°TCG áKÓK
 IôKCÉàªdG  äÉYÉ£≤dG  πª°ûJh
 Óc É¡à£°ûfCG ∞bƒJ QGôªà°SG øe
 ,á«¡«aôàdG  ÜÉ`̀©`̀ dC’G  õ`̀cGô`̀e  ø`̀e
 äÉ«dÉ©ØdGh  ìGô````aC’G  ä’É`̀ °`̀Uh
 Éªæ«°ùdG  QhOh  ,äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dGh

.á«ë°üdG äÉ©éàæªdGh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  Üô``̀YCGh

 QƒàcódG zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°üd
 ¬fCG  øY  »MÉæL  óªëe  º«gGôHEG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ™`̀e  ÉeÉé°ùfG
 ´É£≤dG ºYód áeó≤ªdG äGQOÉÑªdGh

 áëFÉédG  äÉ`̀©`̀Ñ`̀J  ø``e  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 øª°V ºYódG ¥É£f ™«°SƒJ ºà«°S
 ,∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ºYO èeÉfôH
 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ¬bÓWEG ºJ …òdG
 ±hô¶dG πX »a ¢UÉîdG ´É£≤dG
 OGó``̀eEG  ¿Éª°†d  ∂``̀ dPh  ,á`̀æ`̀gGô`̀dG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d ø`̀μ`̀ª`̀ª`̀dG º``̀Yó``̀ dG
 ’  »`̀à`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  á∏eÉ©dG
 ¥É£f ∞`̀bƒ`̀J ø`̀e Iô`̀KCÉ`̀à`̀e ∫Gõ``̀J
 ÖJGhQ  ºYO  ôÑY  ∂`̀dPh  ,É¡WÉ°ûf

.É¡«a ø«∏eÉ©dG ø«ØXƒªdG
 ºYódG  Iô`̀à`̀a  ójóªJ  º`̀J  ó``bh
 º`̀Yó`̀ d á`̀Ø`̀∏`̀ à`̀î`̀e π```̀MGô```̀e ô``̀Ñ``̀Y
 kAÉæH ∂dPh GôKCÉJ ôãcC’G äÉYÉ£≤dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe ≈∏Y
 ±É≤jEG  ÖLƒà°ùJ  »àdG  ¬JÉ©ÑJh

.á£°ûfC’G ¢†©H

.»MÉæL º«gGôHEG .O |
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 ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
 ô````̀jRh »```̀ fÉ```̀ jõ```̀ dG ó````̀°````̀TGQ ø````̀H
 ¿GƒjódÉH  ¬Ñàμe  »a  ,á«LQÉîdG
 ø«æK’G  ¢`̀ù`̀eG  ,IQGRƒ``̀∏``̀d  ΩÉ`̀©`̀dG
 ó«°ùdG ,2021 ôjGôÑa 1 ≥aGƒªdG
 ¢ù∏éªH QÉ°ûà°ùªdG »°Sóæ«d ¿ÉjEG

 .ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
 ôjRh  Üô`̀YCG  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  ø`̀Y  á«LQÉîdG
 »°Sóæ«d  ¿ÉjEG  ó«°ù∏d  äÉμjôÑàdGh
 G kQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e ¬`̀æ`̀«`̀«`̀©`̀J á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H
 ,ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏éªH
 ¬∏ªY ΩÉ¡e »a ≥«aƒàdG ¬d É k«æªàe
 …ƒ«ëdG  Qhó``̀dG  É kæªãe  ,ójóédG
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«ªæàdG  ¢ù∏éªd
 ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G º```̀YO »``̀a
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dGh  §£îdÉH  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e

 Gòg  »a  ¢ù∏éªdG  Égõéæj  »àdG
.¢Uƒ°üîdG

 AÉ``≤``∏``dG ∫Ó````̀N iô````̀L É``̀ª``̀c
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG

 á«LQÉîdG  IQGRh  ø«H  ôªà°ùªdG
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏éeh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGõéæe  RGô`̀HE’
 õjõ©Jh ,QÉªãà°SÓd áHPÉL áÄ«Ñc

 áμ∏ªe  ø«H  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîeh  øjôëÑdG
 áμ∏ªe  á````̀jDhQ  ±Gó`````gC’  Ó`̀«`̀©`̀Ø`̀J

.2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG

ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée äGQOÉÑeh §£îH ó«°ûj á«LQÉîdG ôjRh

 á≤HÉ°ùe  ¥ÓWEG  »aÉ≤ãdG  ≈°ù«Y  õcôe  ø∏YCG
 20```̀dG  iô``̀cò``̀dG  áÑ°SÉæªH  …ô`̀©`̀°`̀û`̀dG  ´Gó````̀ HE’G
 áÑ°SÉæªdG ∂∏àH kAÉØàMGh »æWƒdG πª©dG ¥Éã«ªd
 ’  ÉªH  ácQÉ°ûªdG  ÜÉH  íàa  ºJ  å«M  ,á«îjQÉàdG
 äGAÉ°†ah ´GƒfCG ∞∏àîe »a äÉ«HCG 4 ≈∏Y ójõj

.»Hô©dG ô©°ûdG
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  á≤HÉ°ùªdG  ±ó¡à°ùJh
 ¿CG  ≈∏Y  ,(É`̀eÉ`̀Y  40  ≈``̀dEG  18)  ø«°ùæédG  ø`̀e
 20``̀dG  iôcòdG  ≈`̀dEG  ÉgÉjÉæK  »a  äÉ`̀«`̀HC’G  ô«°ûJ
 äÉ«HC’G »a ≥≤ëàj ¿CGh ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«ªd
 ,´GóHE’Gh ójóéàdG  Éà«°UÉN pá≤HÉ°ùª∏d  páeó≤ oª`dG
 áæéd  ≈`̀∏`̀Y  äÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¢`̀Vô`̀Y  ºà«°S  å`̀«`̀M

 õFGƒéH øjõFÉa 3 ójóëàd ,º«μëà∏d á°ü°üîàe
 ΩÉ`̀jCG  ∫Ó`̀N  èFÉàædG  ¿Ó`̀YEG  ºà«°S  å«M  ,ájó≤f

.iôcòdÉH ∫ÉØàM’G
 äÉ°üæe ióMEG IQÉjR ôÑY ácQÉ°ûªdÉH ºàJh
 Aπªd  õcôªdÉH  á°UÉîdG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 å«M  ,äÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d  á°ü°üîªdG  IQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀S’G
 ƒg  äÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  º∏°ùàd  ó`̀Yƒ`̀e  ô``̀NBG  ¿ƒμ«°S

 .Ω2021 ôjGôÑa 10 AÉ©HQC’G
 πYÉØJ  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  √ò``̀g  »``̀JCÉ``̀Jh
 áª¡ªdG  áÑ°SÉæªdG  √òg  ™e  »æjôëÑdG  Qƒ¡ªédG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh ,ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ï``̀jQÉ``̀J »``̀a

.»æWƒdG …ô©°ûdG ´GóHE’G ≈∏Y »æjôëÑdG

z…ô©°ûdG ´GóHE’G{ á≤HÉ°ùe ≥∏£j z»aÉ≤ãdG ≈°ù«Y õ``côe{

 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¢````̀SCGQ
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 ´ÉªàL’G  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 »``̀Yƒ``̀Ñ``̀ °``̀SC’G …OÉ```̀ «```̀ à```̀ Y’G
 ó≤Y  …ò`̀dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 ¥ó°UCG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ™aQ
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈dEG  »fÉ¡àdG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ÖMÉ°U  ≈`̀dEGh  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ó¡©dG  »``dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 áÑ°SÉæªH  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 ø«°ùªîdGh  áãdÉãdG  iôcòdG
 ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ¢ù«°SCÉàd
 πc ∂``dò``c ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG CÉ``̀æ``̀gh
 »YÉaódG ìô°üdG Gòg »Ñ°ùàæe
 π°†ØH  π°Uh  …ò`̀dG  ïeÉ°ûdG
 ≈dEG  á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG ájÉYôdG
 √QhO  Rõ©J  »àdG  ájõgÉédG
 ßØMh øWƒdG øY ´ÉaódG »a

.√QGô≤à°SG
 ¢ù∏ée  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  º``K 
 πeÉ©àdG  äGóéà°ùe  AGQRƒ`̀dG
 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e
 ¿CG  ¢ù∏éªdG  ó``̀cCGh  ,(19  -
 É¡à≤≤M  »``̀à``̀dG  äÉ``MÉ``é``æ``dG
 á¡LGƒe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 É`̀gõ`̀μ`̀Jô`̀e ¿É```̀c ¢``Shô``«``Ø``dG
 ΩóYh äGAGô`̀LE’É`̀H ΩGõ`̀à`̀d’G
 ,É`̀¡`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀J »```̀ a ¿hÉ```̀¡```̀à```̀dG
 »``̀æ``̀Wƒ``̀dG  Ö````̀LGƒ````̀dG  ¿EGh
 øe Ωõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀j »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh
 ø«æWGƒe øe øjôëÑdG ≥jôa
 ´Ó```̀£```̀ °```̀V’G ø``̀ «``̀ ª``̀ «``̀≤``̀ eh
 øWƒdG ájÉªëd º¡JÉ«dhDƒ°ùªH
 äGAGôLE’G  ≥«Ñ£J  ôÑY  ,¬æe
 º¡£«ëe  ≈∏Yh  º¡°ùØfCG  ≈∏Y
 áLQóH  »©ªàéªdGh  …ô°SC’G
 IQOÉÑªdGh  ΩGõàd’G  øe  ≈∏YCG
 OÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG ò```NCÉ```H

.¢Shô«Ø∏d
 »a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ô`̀¶`̀f º``̀K
 ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG

:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG ∫hóL
 ≈∏Y  á``̀≤``̀aGƒ``̀ª``̀dG  :k’hCG

:á«dÉàdG äGôcòªdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe
 á``̀ «``̀ fƒ``̀ fÉ``̀≤``̀ dG ¿hDƒ```̀ °```̀ û```̀ ∏```̀ d
 ºFGƒb  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á«©jô°ûàdGh
 ò«ØæJh  á«æWƒdG  ÜÉ````gQE’G
 ¿CÉ°ûH  øeC’G  ¢ù∏ée  äGQGôb

 ¬∏jƒªJh ÜÉgQE’G ™ªbh ™æe
 QÉ°ûàfG  ∞`̀bhh  ™ªbh  ™æeh
 π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG QÉ```̀eó```̀dG á`̀ë`̀ ∏`̀ °`̀ SCG

.É¡∏jƒªJh
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe
 á``̀ «``̀ fƒ``̀ fÉ``̀≤``̀ dG ¿hDƒ```̀ °```̀ û```̀ ∏```̀ d
 óYGƒb  ¿CÉ°ûH  á«©jô°ûàdGh
 ¿É«μdG  ô««¨J  äGAGô``````LEGh
 á«°VÉjôdG  ájófCÓd  »fƒfÉ≤dG
 AÉ°ûfEGh ,ájQÉéJ äÉcô°T ≈dEG

.∂dP ≈∏Y ±Gô°TEÓd áæéd
 á```̀ æ```̀é```̀∏```̀ dG Iô````````̀ cò````````̀ e
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG
 ¿RGƒ``̀ à``̀ dGh á``jOÉ``°``ü``à``b’Gh
 á«dÉªdG áeõëdG ¿CÉ°ûH »dÉªdG
 äGQOÉ``̀Ñ``̀eh á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’Gh
 á∏Môª∏d  áMôà≤ªdG  º`̀Yó`̀dG
 πØμJ  ÉgRôHCG  øeh  ,áeOÉ≤dG
 (ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J) π`̀ª`̀©`̀dG ¥hó`̀æ`̀ °`̀U
 Ö`````̀JGhQ  ø```̀ e  %50  ™```̀aó```̀H
 º¡«∏Y  øeDƒªdG  ø««æjôëÑdG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉcô°T  »a
 É¡WÉ°ûf  ¥É£f  ∫Gõ`̀j  ’  »àdG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L Ö`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀H É``̀ kØ``̀bƒ``̀à``̀e
 ô¡°TCG  3  Ióªd  ∂`̀dPh  ÉfhQƒc
 ø«μªJ èeÉfôH ™e ≥«°ùæàdÉH
 ,∫É`̀ª`̀YC’G  ájQGôªà°SG  ºYód
 øe äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ∂`̀∏`̀J AÉ``̀Ø``̀YEGh

 3  Ióªd  ájó∏ÑdG  Ωƒ`̀°`̀SQ  ™`̀aO
 ,2021 ôjÉæj øe G kAóH ô¡°TCG
 á«MÉ«°ùdG  äBÉ°ûæªdG  AÉØYEGh
 áMÉ«°ùdG  Ωƒ``̀°``̀SQ  ™``̀ aO  ø``̀e
 ôjÉæj  øe G kAóH ô¡°TCG  3 Ióªd

.2021
 ¢ù«FQ ÖFÉf »dÉ©e Iôcòe
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ AGQRƒ```````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á`̀«`̀FÉ`̀ª`̀dG OQGƒ```̀ª```̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á«é«JGôà°S’G  QGô`̀bEG  ¿CÉ°ûH
 áμ∏ªªd  √É`̀«`̀ª`̀∏`̀ d  á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ájò«ØæàdG  É¡à£Nh  øjôëÑdG
 ±ó¡à°ùJ  »``̀à``̀dGh  ,2030
 á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG  IQGOE’G  ¿É``ª``°``V
 ºYód  √É«ªdG  ´É£≤d  áæeB’Gh
 áμ∏ªªdÉH  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

.IQOÉÑe 32 ≥«≤ëJ ôÑY
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  Iôcòe
 äÉ`̀eÉ`̀ ¡`̀ °`̀SEG õ`̀ jõ`̀©`̀ J ¿CÉ``̀°``̀û``̀H
 »`̀a á``̀ «``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG QOGƒ`````̀μ`````̀ dG
 á``̀«``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’G äÉ``̀ª``̀¶``̀ æ``̀ª``̀ dG
 π«ãªJ  ∫Ó`̀N ø`̀e  á`̀«`̀dhó`̀dGh

.äÉª¶æªdG √òg »a áμ∏ªªdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe
 OQ ¿CÉ°ûH á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 äÉMGôàbG  5  ≈∏Y  áeƒμëdG
 ¢ù∏ée  ø`̀e  áYƒaôe  áÑZôH

.ÜGƒædG

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH …OÉ«àY’G ¬YÉªàLG »a

É¡°ù«°SCÉàd 53``dG iôcòdÉH ´ÉaódG Iƒb »Ñ°ùàæeh AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG Åæ¡j AGQRƒdG ¢ù∏ée
º¡JÉ«dhDƒ°ùªH ´Ó``£°V’G ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG å``Mh zÉfhQƒc{ ™e πeÉ©àdG äGó``éà°ùe ¢``VGô©à°SG

øeC’G ¢ù∏ée äGQGôb ò«ØæJh á«æWƒdG ÜÉgQE’G ºFGƒb ¿CÉ``°ûH ájQGRƒdG IôcòªdG ≈∏Y á``≤aGƒªdG

2030 ájò«ØæàdG É``¡à£Nh ø``jôëÑdG á``μ∏ªªd √É``«ª∏d á``«æWƒdG á``«é«JGôà°S’G QGô``bEG

 …QÉ°üfC’G óªMCG QƒàcódG ÉYO  
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  á∏°UGƒe  ≈dEG
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀ d á```jRGô```à```M’G
 ¿CG ≈```dEG É`̀ kà`̀ a’ ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 äÉª«∏©àdG  ≥«Ñ£J  »``a  ¿hÉ`̀¡`̀ à`̀ dG
 ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 Ωó`̀Yh  á«æ©ªdG  äÉ¡édGh  É`̀fhQƒ`̀c
 ájRGôàM’G  äGAGô``LE’É``H  ΩGõ`̀à`̀d’G

 ø∏©ªdG á«ë°üdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 ÖÑ°ù«°S  ¿CÉ``̀°``̀û``̀dG  Gò```̀g  »``̀a  É`̀¡`̀æ`̀Y
 ä’É`̀ë`̀dG Oó``̀Y »``a ô``Ñ``cCG É`` kYÉ``Ø``JQG
.zÉ```̀ fhQƒ```̀ c{ ¢``Shô``«``Ø``d á``ª``FÉ``≤``dG

 …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G Qƒ``̀à``̀có``̀dG í```̀°```̀VhCGh
 OGó``̀YCG  »`̀a  áXƒë∏ªdG  IOÉ`̀jõ`̀ dG  ¿CG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 ô£N …OÉ`̀Ø`̀à`̀ d  Qò``̀ë``̀dG  Ö`̀Lƒ`̀à`̀°`̀ù`̀J
 ø«H √QÉ°ûàfGh ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G
 ΩGõàd’G  ∫Ó`̀N  øe  ™ªàéªdG  OGô``aCG
 πc áØYÉ°†eh á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH
 ôÑY √Oƒ¡L ™ªàéªdG OGôaCG øe Oôa

 ójó°ûJ á«ªgCÉH ¬dƒM øe ™«ªéd ¬ãM
 ájRGôàM’G  äGAGô``LE’É``H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 äGOÉ````̀°````̀TQE’G ´É``̀ Ñ``̀ JG á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀eh
 …ó°üà∏d  á«ë°üdG  äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ¢üîj  Éª«a  É k°Uƒ°üNh  ,¢Shô«Ø∏d
 ¢ùÑ∏H  ΩGõàd’Gh  äÉ©ªéàdG  ÖæéJ
 äGQhô`̀°`̀†`̀∏`̀d êhô``̀î``̀ dGh ,ΩÉ`̀ª`̀μ`̀ dG
 òNCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,§≤a  á«°û«©ªdG
 AÉ°†≤dG  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  º«©£àdG
 É k«©°S  ∂``̀dPh  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò``g  ≈∏Y
 ≈∏Y É kXÉØMh áeÓ°ùdG  ≥«≤ëJ ƒëf
 …QÉ°üfC’G  Oó°T  Éªc.™«ªédG  áë°U

 äÉª«∏©àdG  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈`̀∏`̀Y
 QÉ°ûàfG  ™æªJ  »`̀à`̀dG  äGAGô`````̀LE’Gh
 ô«jÉ©ªH  ΩGõ```̀à```̀d’Gh  ,¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG

 ∫É`̀M »``̀ah  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 ¢üî°T  …CG  ≈∏Y  ¢`̀VGô`̀YC’G  äô¡X
 444 ºbôdG ≈∏Y G kQƒa ∫É°üJ’G ¬«∏Y
 ≈£©J ±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh
 G kô«°ûe  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  ¬«dEG
 º¡fhÉ©Jh  ™«ªédG  ∞JÉμJ  ¿CG  ≈`̀dEG
 äGOÉ°TQE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’Gh
 ±ƒ°S  á`̀jRGô`̀ à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’Gh
 ä’ÉëdG  OGóYCG  ¢VÉØîfG  »a  º¡°ùoj
 ô`̀WÉ`̀î`̀e ø````e ó````ë````dGh á``̀ª``̀ FÉ``̀≤``̀ dG
 ßØëj  ÉªH  ¢Shô«ØdG  äÉØYÉ°†eh

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U

ÉfhQƒc ä’ÉM ´É``ØJQG AGQh ¿hÉ¡àdG

.…QÉ°üfC’G óªMCG .O |

Éªæ«°ùdG QhOh äÉÑ°SÉæªdG ä’É°Uh ÜÉ©dC’G õcGôe ºYO :ø«μªJ

:á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG



 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S á``̀jÉ``̀YQ â`̀ë`̀J
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f
 á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 ó«°ùdG  Qƒ°†ëHh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th
 ô«Ø°S óªMCG  ø°ùëdG óªëe º«gGôHEG
 áμ∏ªe  ió``̀d  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀ dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 IhôãdGh  áYGQõdG  π«chh  øjôëÑdG
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒH  ájôëÑdG
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ,í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HCG  óªëe  π«Ñf  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 π«ch  QÉ«°S  ∑QÉÑe  ó«Mh  ô«Ø°ùdGh
 á«ª«∏bE’G ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh
 ø`̀«`̀eC’G ™``̀bh ,¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀eh
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  á«fÉ°ùfE’G
 §«£îàdGh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  Iô````̀jRh  ™``̀e
 ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªéH  …OÉ°üàb’G
 á«bÉØJG  ,»∏Y  óªëe  áÑg  IQƒàcódG
 çÉëHC’ øjôëÑdG áμ∏ªe õcôe AÉ°ûfEG
 ≈∏Y ΩÉ≤«°S …òdGh äÉJÉÑædG Ωƒ∏Yh
 áª°UÉ©dÉH  ΩƒWôîdG  á©eÉL  ¢VQCG

.á«fGOƒ°ùdG
 QƒàcódG Ωó≤J áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉ≤e  ≈dEG  ôjó≤àdGh
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¢ù«FôdG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d …ôîØdG
 ¬àdÓL  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ≈∏Y  ,á«fÉ°ùfE’G
 IóYÉ°ùe  »a  Iôªà°ùªdG  á«fÉ°ùfE’G
 ∞bƒe  ¢ùμ©j  …ò```̀ dGh  ,AÉ``̀≤``̀°``̀TC’G
 IOÉ`̀«`̀b â`̀HÉ`̀ ã`̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 Üƒ©°ûdG  √É`̀é`̀J  É kÑ©°Th  áeƒμMh
 »a  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó```̀dGh
 ¿hô`̀ª`̀j »`̀ à`̀ dG ±hô``̀¶``̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ºjó≤J  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢`̀Uô`̀Mh  ,É`̀¡`̀H
 É kbÓ£fG  ™«ªé∏d  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG
 á«fÉ°ùfE’Gh  ájƒNC’G  §HGhôdG  øe
 Üƒ`̀©`̀°`̀T ∞`̀ ∏`̀ à`̀î`̀e ™``ª``é``J »```à```dG
 ájƒNC’G  äÉbÓ©∏d  G kó«cCÉJh  ,ºdÉ©dG
 ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 äÉ«ëJ π≤f Éªc .á≤«≤°ûdG  ¿GOƒ°ùdG
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 ≈dG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G

.Qƒ°†ëdG
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ócCGh
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ±ô°ûJ
 ádÓL  äÉ¡«LƒJ  ò«ØæàH  á«fÉ°ùfE’G
 ô«ÑμdG ºYódÉH G kó«°ûe ,ióØªdG ∂∏ªdG
 πÑb  øe  á°ù°SDƒªdG  ¬H  ≈¶ëJ  …òdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ø`̀«`̀eC’G  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N

 ájÉYôH  kGó«°ûe  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 √ƒª°S ¬eó≤j Éeh πØëdG Gò¡d áØ«∏N
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ∫ÉªYC’  ºYO  øe
 º¡°SG  …ò``̀dGh  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 äGRÉéfE’G  ≥«≤ëJ  »a  ô«Ñc  πμ°ûH
 ájƒªæàdGh  á«fÉ°ùfE’G  ™jQÉ°ûªdGh
.øjôëÑdG êQÉNh πNGO É¡JòØf »àdG
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe QƒàcódG  ø«Hh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  õ`̀cô`̀e  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ¿CG
 øª°V »JCÉj äÉJÉÑædG Ωƒ∏Yh çÉëHC’
 AÉ≤°TCÓd øjôëÑdG ¬àeób …òdG ºYódG
 »àdG äÉfÉ°†«ØdG AGôL ¿GOƒ°ùdG »a
 ójó©dG  âØ∏Nh  ¿GOƒ°ùdG  âMÉàLG
 ∞«Øîàdh  ôFÉ°ùîdGh  ÉjÉë°†dG  øe
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G á``KQÉ``μ``dG √ò```g ICÉ````̀Wh
 øe  ójó©dG  âMÉàLG  »àdG  áª«dC’G
 ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  »`̀a  ≥WÉæªdG
 »àdG  IQÉjõ∏d  k’Éªμà°SGh  ,á≤«≤°ûdG
 ¿GOƒ°ù∏d  á°ù°SDƒªdG  ó`̀ah  É¡H  ΩÉ`̀b
 äGó``YÉ``°``ù``ª``dG á`̀æ`̀ë`̀°`̀T ∫É``̀ °``̀ü``̀ jE’
 ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  ,á∏LÉ©dG  á«KÉZE’G
 º`̀Yó`̀dG á`̀©`̀«`̀Ñ`̀Wh ô`̀FÉ`̀°`̀ù`̀î`̀dG º`̀é`̀M
 √òg  AGôL  AÉ≤°TCÓd  ¬ªjó≤J  øμªªdG
 É kbÓ£fG  ∂``dPh  ,á«fÉ°ùfE’G  á``̀eRC’G
 á«îjQÉàdG  á`̀jƒ`̀NC’G  äÉbÓ©dG  ø`̀e
 áμ∏ªe  ø«H  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG  Iõ«ªàªdG
 ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.á≤«≤°ûdG
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG â`̀∏`̀≤`̀f É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 ôμ°ûdG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  »`̀∏`̀Y  ó`̀ª`̀ë`̀e  á`̀Ñ`̀g
 ájQƒ¡ªL  ø`̀e  ¿É`̀aô`̀©`̀dGh  ô`̀jó`̀≤`̀dGh
 kÉÑ©°Th  áeƒμMh  IOÉ`̀«`̀b  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 áμ∏ªe  ¬`̀à`̀eó`̀b  É``̀e  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Ö©°û∏d IófÉ°ùeh ºYO øe øjôëÑdG

 á«fÉ°ùfE’G  ¬àeRCG  ∫ÓN  »fGOƒ°ùdG
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG ø``̀e ¬`̀à`̀ dÓ`̀L ¬`̀«`̀ dƒ`̀j É```̀eh
 »fÉ°ùfE’Gh  …ô«îdG  πª©∏d  ájÉYQh
 á``KÉ``ZEGh ø`̀«`̀LÉ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh
 ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe »a ø«HƒμæªdG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Oƒ¡L  áæªãe
 ádÓL  π`̀ã`̀ª`̀e  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀ H
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 »fÉ°ùfE’G  πª©dG  IQGOEG  »a  ÜÉÑ°ûdG
 á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ¬`̀eó`̀≤`̀J  …ò``̀ dG
 äGRÉ``̀é``̀fE’Gh  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 ∫ÓN  øe  á°ù°SDƒªdG  É¡à≤≤M  »àdG
 É¡eó≤J  »àdG  á«FÉYôdGh  äÉeóîdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ø«LÉàëª∏d
 »`̀à`̀dG á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG äÉ``Yhô``°``û``ª``dGh
 áHƒμæªdG ∫hódG ∞∏àîe »a ÉgòØæJ
 »a  ∫É©ah  ô«Ñc  πμ°ûH  ºgÉ°S  Éªe
 »°ùØædG  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ï«°SôJ
 Üô¨à°ùe  ô«Z  πªY ƒgh ,Üƒ©°û∏d
 âfÉc  »`̀à`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y
 IóYÉ°ùeh  ºYO  »a  ábÉÑ°S  âdGRÉeh
 øjQô°†àªdGh  ø«HƒμæªdG  á`̀KÉ`̀ZEGh
 ∫ój  Éªe  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  »`̀a
 ô«ÑμdG º«¶æàdGh IQGOE’G ø°ùM ≈∏Y

.á°ù°SDƒªdG ¬∏ª©J …òdG
 øjôëÑdG  õ`̀cô`̀e  ¿CÉ``̀ H  Ió``cDƒ``e
 ¿ƒμ«°S  äÉ`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG  Ωƒ`̀∏`̀Y  çÉ`̀ë`̀HC’
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ≈`̀∏`̀Y ô````̀KC’G º`̀«`̀¶`̀Y ¬``̀d
 øe ¬``̀H Ωƒ`̀≤`̀«`̀°`̀S É`̀ª`̀d »``fGOƒ``°``ù``dG
 »a  á`̀YGQõ`̀dG  ôjƒ£J  »a  ô«Ñc  QhO
 º`̀gCG  ø`̀e  ôÑà©J  »`̀à`̀dGh  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 ájQƒ¡ªéd  ájOÉ°üàb’G  OQGƒ`̀ª`̀ dG
 ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ¿CG  Éªc  ,¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 ∫É«LCÓd  kGó`̀gÉ`̀°`̀T  kÉMô°U  ¿ƒμ«°S
 ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ≥ªY  ≈∏Y
 ¥ÉaBG  ™«°SƒJh  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG
 øe ójó©dG »a øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG

.ä’ÉéªdG
 ó`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG OÉ````̀ °````̀TCG ¬``̀à``̀¡``̀L ø````e
 ó`̀ª`̀MCG ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e º``̀«``̀gGô``̀HEG
 ió`̀d  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀ dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ô«Ø°S
 á«μ∏ªdG  ájÉYôdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ió`̀ Ø`̀ ª`̀ dG OÓ``̀Ñ``̀dG π``gÉ``Y
 ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d …ôîØdG
 øe  ¬àdÓL  ¬«dƒj  É`̀eh  á«fÉ°ùfE’G
 …ô«îdG πª©∏d ájÉYQh RQÉH ΩÉªàgG
 ¬àdÓL  äGQOÉ```̀Ñ```̀eh  »``fÉ``°``ù``fE’Gh
 ø«LÉàëªdG  IóYÉ°ùe »a á«fÉ°ùfE’G

 ∞∏àîe  »`̀a  ø«HƒμæªdG  á``̀KÉ``̀ZEGh
 á`̀dÓ`̀L  ¿CÉ```̀H  kGó```cDƒ```e  º`̀ dÉ`̀©`̀ dG  ∫hO
 äGQOÉÑªdG  πLQ  ƒg  ióØªdG  ∂∏ªdG
 »a ¿É°ùME’Gh ôÑdGh ô«îdG ∫É©aCGh
 É¡fGô«éd  á«aƒdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.É¡FÉ≤°TCGh
 »fGOƒ°ùdG  ô«Ø°ùdG  øªK  Éªc
 óªM øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Oƒ¡L
 …ô«îdG  πª©dG  IQGOEG  »a  áØ«∏N ∫BG
 á°ù°SDƒªdG  ¬eó≤J  …òdG  »fÉ°ùfE’Gh
 á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀ d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG
 É`̀¡`̀à`̀≤`̀≤`̀M »```̀à```̀dG äGRÉ```````̀é```````̀fE’Gh
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ∫Ó``̀N ø``̀e á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 ø«LÉàëª∏d  É¡eó≤J  »àdG  á«FÉYôdG
 äÉYhô°ûªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 á°ù°SDƒªdG  ÉgòØæJ  »àdG  ájƒªæàdG
 ´É≤H ≈à°T »a IQô°†àªdG Üƒ©°û∏d
 á«aGôàM’G  ≈∏Y  ∫ó`̀j  Éªe  º`̀dÉ`̀©`̀dG
 »àdG  á«é«JGôà°S’G  ≥ªYh  á«dÉ©dG
 »a  É¡dÓN  ø`̀e  á°ù°SDƒªdG  πª©J
 »fÉ°ùfE’Gh  …ô«îdG  πª©dG  ºjó≤J

.™«ªé∏d
 áμ∏ªe  ∞bGƒe  ô«Ø°ùdG  øªKh
 ájQƒ¡ªL  √ÉéJ  áªYGódG  øjôëÑdG
 π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L »``̀a ¿GOƒ``̀ °``̀ù``̀ dG
 äÉbÓ©dG  ≥ªY  ≈∏Y  kGócDƒe  á«dhódG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø`̀«`̀H á```jƒ```NC’G
 IOÉ``̀«``̀b ¿GOƒ```̀°```̀ù```̀dG á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀Lh
 √òg  √ó¡°ûJ  Éeh  kÉÑ©°Th  áeƒμMh
 ¿hÉ©Jh  ôªà°ùe  Qƒ£J  øe  ábÓ©dG

 .õ«ªàe …ƒNCG

∞«XƒàdG èeÉfôHh á«æjôëÑdG ICGôªdG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 πªY  ø``Y  ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  Oó``̀Y  ´ƒ`̀ª`̀é`̀e  :’hCG
 ≠∏H 2019 ΩÉY »a πª©dG IQGRh »a ø«∏é°ùªdG
 çÉfE’G  øe  º¡æe  %77  ,πªY  øY  ÉãMÉH  10795
 øY  äÓWÉ©dG  Oó`̀Y  ¿CG  …CG  ,Qƒ`̀cò`̀dG  øe  %23h
.7700 ¥ƒØj óMGh mΩÉY ∫ÓN äÓé°ùªdG πª©dG

 »æWƒdG  èeÉfôÑdG  Ωƒ«dG  ádhódG  iód  :É«fÉK
 á£N  ≥``̀ ah  ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¬àî°ùf  »``a  ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀∏`̀d
 ±ó¡J  ,áªî°V  á«fGõ«eh  ,áæ∏©e  á«é«JGôà°SG
 ÖjQóàdGh  ,á«YƒædG  ∞FÉXƒdG  ±’BG  ô«aƒJ  ≈dEG
 ¥ƒ°S  äÉÑ∏£àªd  ºFÓªdGh  ,ÜÉÑ°û∏d  Ö°SÉæªdG

.πª©dG
 èeÉfôH{ ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG iód :ÉãdÉK
 ±ó¡j …òdG ,zá«æjôëÑdG ICGôª∏d »æWƒdG OÉ°TQE’G
 áÑ°ùf ™aQh ,πªY øY äÉãMÉÑdG áÑ°ùf ¢†ØN ≈dEG
 èeGôÑdG  ÖfÉéH  ,∞«XƒàdG  »a  ¢UôØdG  DƒaÉμJ

.¥É«°ùdG Gòg »a Iõ«ªàªdG iôNC’G
 ¿CG  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ø`̀∏`̀YCG  :É`̀©`̀HGQ
 2021  ΩÉ©d  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ`̀j  ´ƒ°Vƒe
 »a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG{  :¿GƒæY  âëJ  ¿ƒμ«°S
 øWh  »`̀a  AÉ`̀≤`̀JQG  Iô«°ùe  ..á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á«ªæàdG

.zAÉ£©e
 ΩÉ`̀eCG  øëf  ..ô`̀cò`̀dG  áØdÉ°ùdG  •É≤ædG  ΩÉ``eCGh
 ≥≤ëJ  ¿CG  ≈``̀dEG  ™∏£àf  ,á©«aQ  á«æWh  ádOÉ©e
 ÜÉÑ°ûdGh  øWƒdG  π`̀LCG  øe  ,IƒLôªdG  èFÉàædG
 IQƒcòªdG  á£≤ædG  áédÉ©e ∫ÓN øe ,™ªàéªdGh
 QÉ°ûªdG  á£≤ædG  øe  IOÉØà°S’Gh  ,z’hCG{  óæH  »a
 á£≤æ∏d πãeC’G QÉªãà°S’Gh ,zÉ«fÉK{ óæH »a É¡«dEG
 áªLôJ ¿ƒμJ »c ,zÉãdÉK{ óæH »a ÉgÉædhÉæJ »àdG

 .zÉ©HGQ{ óæH »a AÉL Éªd GQGôªà°SGh á«©bGh
 »a OÉLCGh ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ø°ùMCG ó≤d
 ..2021 á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒj ´ƒ°Vƒe QÉ«àNG
 äÉ«fÉμeE’Gh ,áMÉàªdG OQGƒª∏d »cP QÉªãà°SG ¬fEG

 äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀d á`̀Ø`̀«`̀°`̀ü`̀M á``̀Ñ``̀cGƒ``̀eh ,Iô``̀aGƒ``̀à``̀ª``̀dG
 ,¢SÉædG  äÉ©∏£Jh  ,áeƒμëdG  Oƒ¡Lh  ,á`̀dhó`̀dG
 ∞«XƒàdG  ¿CG  QÉÑàYÉH  ,ÜÉÑ°ûdG  äÉLÉ«àMGh
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  äÉ``̀jƒ``̀ dhCG  º∏°S  »`̀a  ™`̀≤`̀j  Ωƒ`̀«`̀ dG

.á«æWƒdGh á«©ªàéªdG
 áeƒμëdGh  ,2021  ôjGôÑa  »`̀a  ¿B’G  øëf
 ∞dCG  25  ô«aƒàH  Éë°VGh  Éaóg  äOóM  IôbƒªdG
 ,2021 ΩÉY »a ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG OGôj ±ó¡c ,áØ«Xh
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CÉ`̀H  á≤ãdG  ΩÉªJ  ≥`̀KCGh
 2021  ôÑª°ùjO  »a  ICGôªdG  Ωƒ«H  πØàëj  Éªæ«M
 ∞«Xƒà∏d »æWƒdG èeÉfôÑdG ôªãà°SG ób ¿ƒμ«°S
 øY  äÉãMÉÑdG  á∏μ°ûe  áédÉ©ªd  ,QÉªãà°SG  ô«N
 π°†aCG ¢üæàbG ób ¢ù∏éªdG ¿ƒμj ∂dòHh ,πª©dG
 ø«μªJ  »a  ,Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≥«≤ëàd  ¢UôØdG

.á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤Jh
 óLƒj á«æjôëH á∏FÉYh Iô°SCGh â«H πc »a
 äÉãMÉÑdG  Oó``̀Yh  ,π`̀ª`̀©`̀dG  ø`̀Y  á`̀ã`̀MÉ`̀Hh  å`̀MÉ`̀H
 É°ùLÉg  πμ°ûj  ôeCG  Gògh  ,∞YÉ°†e  πμ°ûH  ôÑcCG

.™«ªé∏d É«©ªàée
 á∏Ñ≤ªdG Iô°û©dG Qƒ¡°ûdG ∫ÓN ¬fCG ó«cCÉàdÉHh
 äÉYÉªàLGh  äGAÉ≤dh  ,á£°ûfCGh  èeGôH  ó¡°ûæ°S
 øe ,á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d
 πLCG øeh ,2021 ICGôªdG Ωƒj QÉ©°T õjõ©J πLCG
 Iô«°ùªdGh  øWƒdG  AÉæH  »a  ICGô`̀ª`̀dG  QhO  RGô``HEG
 ∞«XƒJ  øe  ¢ù∏éªdG  øμªJ  Ée  GPEGh  ,ájƒªæàdG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh ,á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG OQGƒ`̀ª`̀ dG ≥`̀ ah äÉ`̀HÉ`̀°`̀û`̀dG
 ¿ƒμ«°ùa  ..IôaGƒàªdG  äÉ«fÉμe’Gh ,á°Vhô©ªdG
 πÑ≤à°ùeh øjôëÑdG AÉ°ùæd áeóN π°†aCG ≥≤M ób
 …óëàdG  ƒ`̀g  Gò``̀gh ..äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀û`̀dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CÉ`̀H  ≥`̀KCGh  ,ø`̀gGô`̀dGh  ójóédG
 »a É¡Yƒf øe Iójôa ìÉéf á°üb ô£°ù«°S ICGôª∏d

.…ƒ«ëdG ∫ÉéªdG Gòg

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 »dÉgCG  äÉLÉ«àM’  Iôªà°ùªdG  ¬à©HÉàe  QÉWEG  »a
 ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  ΩÉb  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ≥WÉæeh  iôb
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe ßaÉëe áØ«∏N ∫BG  øªMôdGóÑY øH
 áeÉæªdG áª°UÉ©dG »a º«©ædG á≤£æªd á«fGó«e IQÉjõH

.á≤£æªdG »dÉgCG äÉLÉ«àMG á©HÉàªd
 ≥FGƒ©dG  ™«ªL  πMh  á©HÉàªH  ßaÉëªdG  ¬Lhh
 ¬Lh å«ëH ,á≤£æªdG »dÉgCG É¡¡LGƒj »àdG πcÉ°ûªdGh
 §«£îJ IOÉYEGh áØdÉîªdG ¿RÉîªdG øe OóY áÑ°SÉëªH

 ´QGƒ°T  »a  á«cƒ°ûdG  äÉ©aGôdG  Qhôe  ™æeh  ´QÉ°ûdG
 ájQÉéàdG  äÓëªdG  πªY  äÉ`̀bhCG  ójóëJh  ,á≤£æªdG
 ,AÉ°ùe  á©HÉ°ùdG  ≈àM  ÉMÉÑ°U  á©HÉ°ùdG  ø`̀e  CGóÑàd
 ´QGƒ°T ™«ªL »a ájQhôe äGQÉ°TEGh äÉeÓY ™°Vhh

.á≤£æªdG
 øe  Oó`̀Y  á«fGó«ªdG  ¬àdƒL  »`̀a  ßaÉëªdG  ≥`̀ aGQ
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ø``e  ø`̀«`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 IQÉéàdG  »``JQGRhh  áª°UÉ©dG  á¶aÉëeh  ∫É¨°TC’Gh

 .á≤£æªdG »dÉgCG øe OóYh áë°üdGh

º«©ædG äÉLÉ«àMG ó≤Øàj á``ª°UÉ©dG ßaÉëe

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ´É``̀ª``̀à``̀LG ó``ª``à``YG
 z11{  …OÉ«àY’G  »dÉª°ûdG  …ó∏ÑdG
 ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  ø`̀e
 Ωó≤ªdG  ìôà≤ªdG  ådÉãdG  QhódG  øe
 πãªe »dÉª°ûdG  …ó∏ÑdG  ƒ°†©dG  øe
 ôÑ°T  ó«°S  QƒàcódG  ≈dhC’G  IôFGódG
 OÉªàYG  á°SGQóH  »YGOƒdG  º«gGôHEG
 èeÉfôH  çGóëà°SÉH  »ª«¶æJ  QGôb
 äƒ«ÑdG  QÉ`̀ª`̀YEG  á`̀jÉ`̀Yô`̀d  zπ`̀aÉ`̀μ`̀J{
 »`̀YGOƒ`̀dG  ó``̀cCGh  ,•ƒ≤°ù∏d  á`̀∏`̀jB’G
 GõØëe  πãªj  »fÉ°ùf’G  ó©ÑdG  ¿G
 º`̀jó`̀≤`̀à`̀H ¬``̀JQOÉ``̀Ñ``̀e »``̀a É`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 äƒ`̀«`̀Ñ`̀dG á`̀jÉ`̀Yô`̀ d π`̀aÉ`̀μ`̀J ìô`̀à`̀≤`̀e
 ¿CG  ≈`̀ dG  QÉ`̀°`̀TCGh  ,•ƒ≤°ù∏d  á`̀∏`̀jB’G
 óæÑ∏d  kGó`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀J  π`̀ã`̀ª`̀j  ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG
 á£N  äÉgÉéJG  QhÉëe  »a  »fÉãdG
 ø«Hh  ,»HÉîàf’G  èeÉfôÑ∏d  πª©dG
 πãªàJ èeÉfôÑdG  Iôμa ¿CG  »YGOƒdG
 õμJôj  ´hô`̀°`̀û`̀e  çGó`̀ë`̀à`̀°`̀SG  »``a

 äGAGô```LE’G  ≈∏Y  ¬∏ªY  äÉ`̀«`̀dBG  »`̀a
 á∏jB’G  äƒ«ÑdG  ΩÉ¶f  »a  Ióªà©ªdG
 ácGô°ûdG  è¡æe  ≈æÑàjh  ,•ƒ≤°ù∏d
 ¢UÉîdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ™`̀e
 ºjó≤àH  øjôëÑdG  »a  ø«æ°ùëªdGh
 á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀«`̀©`̀dG Ió`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG
 ,•ƒ≤°ù∏d  á`̀∏`̀jB’G  äƒ«ÑdG  á∏μ°ûe
 ájÉYQ  º`̀YO  »a  áªgÉ°ùªdÉH  ∂`̀ dPh
 ¢ù∏éªdG  ±Gô`̀°`̀TEÉ`̀H  ø«LÉàëªdG
 äƒ«ÑdG AÉæH ájÉYQ »æÑJh …ó∏ÑdG
 IOhóëªdG  ô°SCÓd  •ƒ≤°ù∏d  á∏jB’G
 ìÓ°UG ≈∏Y øjQOÉ≤dG ô«Zh πNódG
 Gô«°ûe  ,É¡FÉæH  IOÉ```YGh  º¡dRÉæe
 èeÉfôÑdG ≈∏Y áaô°ûªdG á¡édG ≈dG

.á¶aÉëªdG »a …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG
 ≈dhC’G  IôFGódG  πãªe  ôÑàYGh 
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ìGô``̀à``̀bG  äGQô``̀Ñ``̀e  ¿G
 á£«ëªdG  ±hô`̀¶`̀dG  ≈∏Y  äõ`̀μ`̀JQG
 äƒ«ÑdG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ∞`̀bƒ`̀J  ™`̀ bGƒ`̀H

 ò«ØæJ  π`̀£`̀©`̀Jh  •ƒ≤°ù∏d  á``̀∏``̀jB’G
 ô¶àæJ  äÉÑ∏£dG  øe  á∏jƒW  áªFÉb
 ójGõJ h  ,Ω2007  ΩÉ`̀Y  òæe  π`̀ë`̀dG
 »àdG  •ƒ≤°ù∏d  á∏jB’G  äƒ«ÑdG  OóY
 IOhó`̀ë`̀ª`̀dG ô``̀°``̀SC’G É`̀¡`̀«`̀a ¢`̀û`̀«`̀©`̀J

 á«fÉ°ùfE’G  ô«Z  ógÉ°ûªdGh  ,πNódG
 øjòdG  π`̀Nó`̀dG  …Ohó`̀ë`̀e  πFGƒ©∏d
 áYó°üàe  ∫RÉ``̀æ``̀e  »``̀a  ¿ƒ`̀°`̀û`̀«`̀©`̀j
 äGAGó`̀æ`̀dG  ,øμ°ù∏d  áëdÉ°U  ô«Zh
 ø``jò``dG ô```̀°```̀SC’G ø```e Ió``̀jGõ``̀à``̀ª``̀dG
 »a  á«ë°U  ô«Z  ÉahôX  ¿ƒ°û«©j
 øe »fÉ©Jh É«ë°U áæeBG ô«Z ∫RÉæe
 áKQÉc »a ÖÑ°ùàdGh QÉ«¡f’G ô£N

.á«fÉ°ùfEG
 ¿CG  »````YGOƒ````dG  ô`̀Ñ`̀ °`̀T  ø``̀«``̀Hh
 ∑Gô°TEG »a πãªàJ èeÉfôÑdG ±GógG
 ø«æ°ùëªdGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG
 »a ô`̀«`̀î`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
 á∏jB’G  äƒ«ÑdG  áédÉ©e  Oƒ¡L  ºYO
 »ª«¶æJ  êô`̀î`̀e  AÉæH  •ƒ≤°ù∏d
 á«fƒfÉ≤dG  äGhOC’G  ≈∏Y  RÉμJQ’ÉH
 »a  »eƒμëdG  »°ù°SDƒªdG  πª©∏d
 á∏μ°ûe  ,á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e  á«∏ªY  º«¶æJ
 ∞«XƒJ h ,•ƒ≤°ù∏d á∏jB’G äƒ«ÑdG

 ¢ùdÉéªdG AÉ°†YG Oƒ¡Lh äGQOÉÑe
 »a  IÉ`̀YQ  ø`̀Y  åëÑdG  »`̀a  ájó∏ÑdG
 á`̀∏`̀jB’G  äƒ`̀«`̀Ñ`̀dG  á∏μ°ûe  áédÉ©e

.ºgôFGhO »a •ƒ≤°ù∏d
 »YGOƒdG OóM ôNBG ó«©°U ≈∏Y
 á°ù°SDƒªdG  äÉfÉ«ÑdG  äGô`̀ °`̀TDƒ`̀e
 »a ¢`̀Vô`̀Yh ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ìGô`̀à`̀b’
 äƒ«ÑdG ¿CÉ°ûH á«FÉ°üMG ∂dP ¥É«°S
 êÉàëJ  »`̀ à`̀ dGh  •ƒ≤°ù∏d  á``̀∏``̀jB’G
 ¢VôYh ,AÉ`̀æ`̀H IOÉ```̀YEGh Ωó`̀g ≈``̀dEG
 ,•ƒ≤°ù∏d  á`̀∏`̀jB’G  äƒ«ÑdG  ógÉ°ûe
 ,èeÉfôÑdG  äÉ«é¡æeh  ΩÉ¶f  ø«Hh
 ™∏£°†j  »àdG  ΩÉ¡ªdG  ≈`̀dG  kGô«°ûe
 »a π`̀ c ¿ƒ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG AÉ`̀ °`̀†`̀Y’G É`̀¡`̀H
 ƒ°†©dG  ≈`̀dƒ`̀à`̀j  ¿CG  »``̀a  ¬``̀Jô``̀FGO
 ô°üM  »``̀a  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  …ó``∏``Ñ``dG
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  áLÉàëªdG  ô`̀ °`̀SC’G
 »a  IóYÉ°ùª∏d  á«∏gC’G  äÉ°ù°SDƒªdG

.º¡dRÉæe AÉæH IOÉYEGh Ωóg

•ƒ≤°ù∏d á∏jB’G äƒ«ÑdG QÉªYE’  èeÉfôH  çGóëà°SÉH ÉMôà≤e óªà©j á«dÉª°ûdG …ó∏H

.»YGOƒdG ôÑ°T |
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óªM øH ô°UÉf ájÉYôH

 AÉ`̀°`̀û`̀fEG á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG ™`̀ bƒ`̀ J á`̀«`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ∫É`̀ ª`̀ YCÓ`̀ d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
¿GOƒ`̀ °`̀ù`̀ dG  »`̀ a  äÉ`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG  Ωƒ`̀ ∏`̀ Y  çÉ``̀ë``̀HC’  áμ∏ªªdG  õ`̀ cô`̀ e

 ∫ÉªY äÉ`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀d  ΩÉ``©``dG  OÉ``̀ë``̀J’G Qó``̀°``̀UCG
 ájƒæ°ùdG  IOÉjõdG  ∞bh  ∫ƒM  ÉfÉ«H  øjôëÑdG

:¬°üf »∏j Éª«a øjóYÉ≤àªdG ∫Éª©∏d
 ±ô`̀°`̀U ∫ƒ````̀M äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG â``æ``jÉ``Ñ``J
 ∫Éª©∏d  ΩÉ©dG  Gò`̀g  ájƒæ°ùdG  IOÉ`̀jõ`̀dG  ∞`̀ bhh
 ¥ƒ≤ëdG  ó``̀MCG  ôÑà©J  »`̀à`̀dGh  øjóYÉ≤àªdGh
 ™ªàéªdG  »`̀a  á`̀©`̀°`̀SGh  áëjô°ûd  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 ô°TÉÑe  πμ°ûH  ™«ªédG  É¡H  ôKCÉàjh  »æjôëÑdG
 ±’BG ¿ÉeôM »a ÖÑ°ùàj ób Éªe ô°TÉÑe ô«Z hCG
 IOÉjõdG  »a  º¡≤M  øe  øjóYÉ≤àªdGh  ∫Éª©dG

.ájƒæ°ùdG
 ájƒæ°ùdG  IOÉjõdG  ∞bƒàJ  ≈`̀ dhC’G  Iôª∏d

 ó`̀ aGô`̀ dG π`̀ã`̀ª`̀J iô`̀ Ñ`̀ c äÉ`̀cô`̀ °`̀T »``̀a ∫É`̀ª`̀©`̀∏`̀d
 âbƒdG  »a  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ª∏d  ¢SÉ°SC’G
 »a ∫Éª©∏d ájƒæ°ùdG IOÉjõdG ¬«a ±ô°üJ …òdG
 ìÉHQCG ójGõJ ôeC’G »a Öjô¨dGh ,ΩÉ©dG ´É£≤dG
 ó«cCÉJ  ™e  É¡à£°ûfCG  ™°SƒJh  äÉcô°ûdG  √ò`̀g
 …ô°ûÑdG ô°üæ©∏d ΩÉ¡dG QhódG ≈∏Y ø«dhDƒ°ùªdG
 Oƒ°ü≤ªdG  π¡a  ,É¡d  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  »a
 á¶aÉëª∏d ájƒæ°ùdG IOÉjõdG øe ∫Éª©dG ¿ÉeôM

!!?»YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¥hóæ°U ≈∏Y
 ∫ÉªY äÉ`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀d  ΩÉ`̀©`̀ dG  OÉ``̀ë``̀J’G Ö`̀dÉ`̀£`̀j
 â`̀Ø`̀bhCG  »`̀à`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  äGQGOEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »©LQ ô``KCÉ``Hh É`̀¡`̀ JOÉ`̀YEG  á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  IOÉ``̀jõ``̀dG

 äÉHÉ≤ædG ™e »≤«≤M »YÉªàLG QGƒëH AóÑdGh
 »aôW  ø«H  á`̀bÓ`̀©`̀dG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«dÉª©dG
 ∫Éª©∏d »Ø«XƒdG ≈°VôdG CGóÑe ™°Vhh êÉàfE’G

.™«ªé∏d ±óg á«LÉàfE’G á«∏ª©dG áeÓ°Sh
 …ƒæ°ùdG  õaÉëdGh  ájƒæ°ùdG  IOÉjõdG  ¿G
 áª¶fCG  Éªc  Qƒ``̀LC’G  º∏°Sh  äÉ«bôàdG  ΩÉ¶fh
 èàæªdG  IOƒ```̀Lh  áÄ«ÑdG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG
 »a  IQGOEÓ``d  á∏eÉμàe  áeƒ¶æe  πãªJ  Égô«Zh
 πª©dG  á°SÉ«°S  πμ°ûJh  á«LÉàfE’G  ICÉ°ûæªdG
 ∫ÓN’G  ¿EGh  ,êÉàfE’G  ±Gô`̀WCG  ø«H  áª¶æªdG
 Éªc .É¡∏ªcCÉH áeƒ¶æªdÉH k’ÓNEG πãªj É¡æe …CÉH
 ó«©J øjóYÉ≤àªdGh ∫Éª©∏d ájƒæ°ùdG IOÉjõdG ¿CG

 πHÉ≤e  ™ªàéª∏d  á«FGô°ûdG  IQó≤∏d  ¿RGƒ`̀à`̀dG
.É¡YGƒfCÉH ÖFGô°†dG IOÉjRh ºî°†àdG ∫ó©e

 øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ΩÉ©dG OÉëJ’G ¿EG
 πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  ìÓ``̀°``̀UE’ á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T  á```̀ jDhQ Ωó``̀b
 »YÉªàL’G  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  ≥jOÉæ°U  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SGh
 á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dGh êÉ````à````fE’G ±Gô``````̀WCG É``̀¡``̀cQÉ``̀°``̀Th
 »àdGh  Ω2020  ¢ù£°ùZCG  òæe  á«©jô°ûàdG
 ±ô°U  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ¿Éª°V  øμªj  É¡dÓN  ø`̀e
 øjóYÉ≤àªdGh ∫Éª©dG ™«ªéd ájƒæ°ùdG IOÉjõdG
 áeGóà°SG  ¿É`̀ª`̀°`̀V  ™`̀e  ø«∏WÉ©dG  ∞`̀«`̀Xƒ`̀Jh
 á«ªæàdG ≥≤ëJh »YÉªàL’G ø«eCÉàdG ≥jOÉæ°U

.OÓÑ∏d áeGóà°ùªdG

øjóYÉ≤àªdG ∫Éª©∏d ájƒæ°ùdG IOÉjõdG IOÉYEÉH ÖdÉ£j ∫Éª©dG äÉHÉ≤f OÉëJG
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 á```̀YGQõ```̀ dG π```̀«```̀ch ø```̀∏```̀YCG
 IQGRƒ```̀H á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ihô``̀ ã``̀ dGh
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀ °`̀ Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G
 QƒàcódG  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 Iôàa AóH íàØdGƒHCG óªëe π«Ñf
 ™«H  hCG  ∫hGó`̀J  hCG  ó«°U  ô¶M
 õ«M π`̀NO …ò``̀dGh ,¿É`̀«`̀Hhô`̀dG
 ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  1  ø``e  G kAó```̀ H  ò«ØæàdG
 ƒ«dƒj  31  á`̀jÉ`̀¨`̀dh  …QÉ``̀é``̀dG

.2021
 QGô≤dG  ¿EG  íàØdGƒHCG  ∫É`̀bh
 É≤ahh IQGRƒdG øe É k°UôM »JCÉj
 ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG  ôjRƒdG  QGô≤d
 á¶aÉëª∏d  ∞∏N  ¬∏dGóÑY  ø`̀H
 ÉªH  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  Ihô```ã```dG  ≈`̀∏`̀Y
 ´É£≤dG  Gòg  á«ªæJ  »a  ºgÉ°ùj
 ¿hõ`̀î`̀ª`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d É`̀ k«`̀©`̀°`̀Sh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »μª°ùdG
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd

.ájôëÑdG äGhôã∏d
 »`̀JCÉ`̀ j  QGô```≤```dG  ¿CG  ô````̀cPh
 á«é«∏îdG äGQGô≤dG ™e É k≤aGƒàe
 ¿hõîªdG  ájÉªëH  ≥∏©àj  Éª«a
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »μª°ùdG
 ≈dEG  É kgƒæe ,á«é«∏îdG ∫hódGh
 Ihô`̀ã`̀dGh  á``̀YGQõ``̀dG  á`̀dÉ`̀ch  ¿CG

 »a G kó``̀¡``̀L ∫CÉ```̀J ø``̀d á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a Ö°üj …òdG πª©dG á∏°UGƒe
 ≥≤ëjh áμ∏ªª∏d  ΩÉ©dG ídÉ°üdG
 ¿hõîª∏d  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀dG  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG

 .á«LÉàf’G ™aQh »μª°ùdG
 øe  ≈`̀dhC’G  IOÉªdG  â°üfh
 ó«°U  ô¶ëj  ¬``̀fCG  ≈∏Y  QGô`̀≤`̀dG
 á«ª«∏bE’G  √É«ªdG  »a  ¿É«HhôdG
 øe  G kQÉÑàYG  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ƒ«dƒj  31  á`̀jÉ`̀¨`̀dh  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  1
 IOÉªdG â°üf Éª«a ,ΩÉY πc øe
 Oƒ``̀Lh ô`̀¶`̀ë`̀j{ ¬```fG á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 hCG  ä’BG  hCG  äGhOCG  hCG  ∑ÉÑ°T
 ¿É`̀«`̀Hhô`̀dG  ó«°üd  á∏«°Sh  á``̀jCG
 ≥WÉæªdG »a ÜQGƒ≤dG ô¡X ≈∏Y
 ,¿É`̀«`̀ Hhô`̀ dG  ó«°üd  IOó`̀ë`̀ª`̀ dG
 ÜQGƒ≤dG  ƒ°SQ  ≥WÉæe  ∂dòch
 ÉgOƒLh  øe  ¢Vô¨dG  ¿Éc  GPEG
 Iôàa  ∫Ó``̀N ¿É`̀ «`̀ Hhô`̀ dG  ó`̀«`̀°`̀U

 »a É¡«dG QÉ°ûªdG ô¶ëdG ¿Éjô°S
.zQGô≤dG Gòg øe ≈dhC’G IOÉªdG

 áãdÉãdG  IOÉ`̀ª`̀ dG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ô¶ëj ¬```̀ fCG  ≈```̀ dEG  QGô``̀≤``̀ dG  ø``̀e
 ¿É``̀«``̀Hhô``̀dG ∫hGó``````̀Jh ¢``̀Vô``̀Y
 è`̀∏`̀ã`̀ª`̀dGh Oô``̀Ñ``̀ª``̀dGh êRÉ``̀£``̀ dG
 ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »`̀a  ™æ°üªdG  ô«Zh
 ¢`̀Vô`̀¨`̀d á``̀eÉ``̀©``̀dG ø````̀cÉ````̀eC’Gh
 ∫Ó`̀N  ,™`̀«`̀Ñ`̀ dG  hCG  ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG
 IQô≤ªdG  ô¶ëdG  ¿Éjô°S  Iôàa

.QGô≤dG ΩÉμMCG ÖLƒªH
 á©HGôdG  IOÉªdG  âë°VhCGh
 Gòg  ΩÉμMCG  ∞dÉîj  øe  πc  ¿CG
 äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dÉ`̀H Ö`̀bÉ`̀©`̀j QGô``̀≤``̀ dG
 Ωƒ°SôªdG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
 2002 áæ°ùd (20) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
 ∫Ó¨à°SGh  ó«°U  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH

.ájôëÑdG IhôãdG ájÉªMh

hCG  ∫hGó````̀ J  hCG  ó`̀``̀«`̀``̀``̀°`̀U  ô`̀``̀``̀¶`̀``̀M  Aó`````H
ô``̀¡``̀°``̀TCG  6  Ió`````̀e  ¿É````«````Hhô````dG  ™`````«`````H

.íàØdGƒHCG π«Ñf .O |

 ôjRh ∞∏N ¬∏dGóÑY ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG ΩÉb
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀ Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G
 á°ùeÉîdG  IôFGó∏d  á«fGó«e  IQÉjõH  »fGôª©dG
 iô≤dG  º°†J  »`̀à`̀dGh  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdÉH
 ¬≤aGôj  (Ωó≤dG  ,ôéëdG  ,áHÉ≤e  ,™Ñ«°UƒHCG)
 ó«°ùdGh  Iô`̀FGó`̀dG  πãªe  º°TÉg  ìÓ`̀a  ÖFÉædG
 …ó`̀∏`̀H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀é`̀gƒ`̀μ`̀dG ó``̀ª``̀MCG
 ΩÉY  ôjóe  Qƒ°†ëHh  ,á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG
 AÉ«ªd  á°Sóæ¡ªdG  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ájó∏H
 º«ª°üJh  §«£îJ  IQGOEG  ôjóeh  ,ádÉ°†ØdG

.IOÉªM áØ«∏N É¡e á°Sóæ¡ªdG ¥ô£dG
 äÉLÉ«àMG á©HÉàªd  IQÉjõdG  √òg »JCÉJh
 IQGRƒdG ¿G ôjRƒdG ócCG å«M á≤£æªdG »dÉgCG
 ∂dPh ,ΩÉªàg’G áμ∏ªªdG ≥WÉæe ™«ªL »dƒJ
 ™«ªéH  ¢Vƒ¡æ∏d  á«YÉ°ùdG  É¡££N  øª°V
 äÉeóN  ô«aƒàH  øjôëÑdG  iô``̀bh  ≥WÉæe

.á«àëàdG á«æÑdG
 ≥«≤ëàd ≈©°ùJ IQGRƒdG ¿CG ôjRƒdG ócCGh
 º¡àeóN ≈∏Y ¢UôëJh ø«æWGƒªdG äÉÑ∏£àe
 ≥ah  á«eóîdG  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ø«H  ¿hÉ©àdÉH  kGó«°ûe ,áMÉàªdG  äÉ«fÉμeE’G
 ¢ùª∏J  »a  ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 É¡à©HÉàe ≈∏Y πª©dGh ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG
 ø«dhDƒ°ùªdG  ≈dG  äÉLÉ«àM’G  √òg  ∫É°üjEGh

 ,áaÉc  äÉÑ≤©dG  π«dòJ  ≈∏Y  πª©dG  π`̀LCG  øe
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d äÉ``̀eó``̀î``̀dG π``°``†``aCG º``jó``≤``Jh

.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
 øe  Oó`̀Y  áæjÉ©e  âªJ  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó``Nh
 å«M  ,É¡JÉLÉ«àMG  ¢VGô©à°SGh  ™bGƒªdG
 723  ≥jô£dG  ∞`̀°`̀UQ  Ö∏£H  ÖFÉædG  Ωó`̀≤`̀J
 ≥jôW  ≈∏Y  QÉ£e’G  √É«e  ™ªéJ  áédÉ©eh
 ´QÉ°T ôjƒ£J ≈dG áaÉ°VEG 507 ™ªéªH 724
 ´QÉ°T  ≈∏Y  äÉ©WÉ≤àdG  ¢†©H  ôjƒ£Jh  9
 ¬«∏Y  á`̀jQhô`̀ª`̀dG  á`̀cô`̀ë`̀dG  ø«°ùëàd  áHÉ≤e
 ≈∏Y  ™WÉ≤àdG  ôjƒ£J  Ö∏Wh  ,áHÉ≤e  á≤£æªH

 ™Ñ«°UƒHCG  á°SQóe  ø`̀e  Üô≤dÉH  73  ´QÉ`̀°`̀T
.º«æ°ùJ πà°ûe ΩÉeG 86 ´QÉ°T ôjƒ£Jh

 IQGRƒdG »a ø««æ©ªdG ôjRƒdG ¬Lh óbh
 Égò«ØæJ  á«fÉμeEG  ió`̀eh  äÉÑ∏£dG  á°SGQóH
 iôNC’G  á«eóîdG  äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdG  ó©H

.ò«Øæà∏d áeRÓdG äÉ«fGõ«ªdG ôaGƒJh
 ìÓa º°TÉg ìÓa ÖFÉædG Ωó≤J ,¬ÑfÉL øe
 ºgQƒ°†M ≈∏Y ø«dhDƒ°ùªdGh ôjRƒ∏d ôμ°ûdÉH
 ,Öãc øY »dÉgC’G äÉLÉ«àMG ≈∏Y º¡YÓWGh
 »dÉgCG Ωóîj ÉªH äÉÑ∏£dG √òg ò«ØæJ kÉ«æªàe

.á≤£æªdG

á«dÉª°ûdG á°ùeÉîd á«eóîdG äÉLÉ«àM’G ó``≤Øàj ∫É¨°TC’G ôjRh

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â``̀ dÉ``̀MCG
 ≈```̀dEG á``̀MÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dGh IQÉ```̀é```̀à```̀dGh
 ™«ÑH  Ωƒ≤j  Óëe  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 áî°ùf òNCG ¿hO øe äGôgƒéªdG
 …ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG á``̀jƒ``̀g á``bÉ``£``H ø```e
 äÉWGôà°T’G  ≥«Ñ£J  ¿hO  ø`̀eh
 √ÉéJ  áÑLGƒdG  ájÉæ©dÉH  á°UÉîdG

 Customer Due  ,AÓª©dG
 ¢VôØH âeÉb Éªc ,Diligence
 ôNBG πëe ≈∏Y ájQGOE’G äÉHƒ≤©dG
 äGôgƒéªdG  ™«ÑH  ¬eÉ«b  ô«¶f
 QÉ`̀æ`̀jO  3000  ø``̀e  ô`̀ã`̀cCÉ`̀H  Gó`̀≤`̀ f
 IQGRƒ````̀dG â`̀©`̀°`̀Vhh .»`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 áªFÉb  »`̀a  äÓé°ùdG  √ò`̀g  ∑Ó`̀e

 áØdÉîªdG  ÖÑ°ùH  º¡«∏Y  ßØëàªdG
 á°UÉîdG  á«ª«¶æàdG  äÉWGôà°TÓd
 ∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZ  äÉ«∏ªY  áëaÉμªH
 »a  áª¶æªdGh  ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJh
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  QGô`̀b
 áæ°ùd  (173)  º``̀bQ  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 (108)  QGô`̀≤`̀dÉ`̀H  ∫ó©ªdG  2017

 ¬JGP  ¥É«°ùdG  »ah  .2018  áæ°ùd
 ∫õ©H  âeÉb  É¡fCÉH  IQGRƒdG  äOÉaCG
 »a  ΩGõ`̀à`̀d’G  »dhDƒ°ùe  ø`̀e  Oó`̀Y
 ≥«bóJh  äGô`̀gƒ`̀é`̀ª`̀dG  »`̀YÉ`̀£`̀b
 º¡dÓNEG  âÑK  øjòdG  äÉHÉ°ùëdG
 º¡«∏Y  á°VhôØªdG  äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’É`̀H
 π°ùZ  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀H  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j  É`̀ª`̀«`̀a

 Éªc  ,ÜÉ``̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ``̀eC’G
 ôNóJ  ø`̀d  É¡fCÉH  IQRGƒ```dG  äOÉ``̀aCG
 äGAGô```̀LEG  …CG  PÉ`̀î`̀JG  »`̀a  Gó`̀¡`̀L
 ¿CG  øμªj  É`̀e  π`̀c  ∫É`̀«`̀M  á«fƒfÉb
 á«æWƒdG  áeƒ¶æªdG  ≈∏Y  ô`̀KDƒ`̀j
 πjƒªJh  ∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZ  áëaÉμªd

.ÜÉgQE’G

∫õ```̀Yh á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG ≈`````̀ dEG äGô```̀gƒ```̀é```̀e π``̀ë``̀e á````dÉ````MEG

∫Gƒ``eC’G π``°ù``Z áëaÉ``μ`e äÉ``eGõ``à`dG á``ØdÉî`ª`d ø``«``dhDƒ``°ùe
á≤∏≤e IôgÉX »a ٪34 ¥Ó£dG áÑ°ùf ´ÉØJQG

 Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀j ¥Ó```̀£```̀ dG :á``«``ã``ë``H á````°````SGQO
∫É``̀Ø``̀WCÓ``̀d á`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ °`̀ ù`̀ L ¢````̀VGô````̀eCG »```̀a

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
 √GQƒ`̀à`̀cO á`̀dÉ`̀°`̀SQ äOÉ```̀aCG
 ¥Ó£dG  ¿CG  á«æjôëH  áãMÉÑd
 ¢```̀VGô```̀eC’G ≈`̀ ∏`̀ Y ô``̀«``̀KCÉ``̀J ¬``̀ d
 ô`̀ KEG  ,∫É`̀ Ø`̀WCÓ`̀ d  á«fÉª°ùédG
 çóëj  …òdG  ÅLÉØªdG  ô«¨àdG

.ájô°SC’G áÄ«ÑdG »a
 á`̀«`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG äó``````̀cCGh
 ,…ô```̀ °```̀SCG »`̀ °`̀ ù`̀ Ø`̀ f OÉ````̀ °````̀ TQEG
 »`̀a »`̀μ`̀ à`̀ °`̀ù`̀Ñ`̀dG Iô``̀«``̀ª``̀°``̀S.O
 ≈dEG  äóæà°SG  »àdG  ,É¡à°SGQO
 »∏eÉμJ  …OÉ```̀°```̀TQEG  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 øe áæ«Y iód  ∞æ©dG  ¢†Øîd
 äÉ≤∏£ªdG  AÉ`̀æ`̀HCG  ø«≤gGôªdG
 Ö°ùf  ´É`̀Ø`̀JQG  ,øjôëÑdG  »`̀a
 ∫ó©ªHh  ,%34  ≈``dEG  ¥Ó`̀£`̀dG
 IôÑà©e  ,%1  ≠`̀∏`̀Ñ`̀j  …ƒ`̀æ`̀°`̀S
 Iô°ûàæe  Iô``̀gÉ``̀X  ¥Ó``̀£``̀ dG{
 »a  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »`̀a
 äOGORGh  Iô``̀«``̀NC’G  á````̀fhB’G
 ,≥`̀∏`̀≤`̀dG ≈`̀∏`̀Y å`̀©`̀Ñ`̀j π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 QGô≤à°SG  Oó¡j  Gô£N πμ°ûJh
 ≈∏Y ÉÑ∏°S ¢ùμ©æjh ™ªàéªdG
 äÉaGôëf’G  QÉ°ûàfGh  √OGôaCG

.zá«cƒ∏°ùdG
 ¿CG ≈∏Y á°SGQódG äOó°Th
 ,äÉHÉ°ü©dG  OGôaCG  øe  (%70)
 ¢SQGóªdG  ø`̀e  ø«Hô°ùàªdGh
 πªëdG  ä’É```̀Mh  ,á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ä’É`̀Mh  ,á≤gGôªdG  ø°S  »`̀a
 »`̀æ`̀eó`̀e ∂``̀dò``̀ch ,QÉ``̀ë``̀à``̀f’G
 á≤gGôªdG  ø°S  »a  äGQóîªdG
 .á∏°üØæe  ô``°``SCG  ≈```̀dEG  Oƒ`̀©`̀J
 á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG âë°VhCGh
 ,¥Ó£dG á«∏ªY ÖMÉ°üJ »àdG
 øY  »Ñ∏°ùdG  Ωƒ¡ØªdG  :É¡æe
 äÓμ°ûªdG  QÉ°ûàfGh  ,äGò``dG
 ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á`̀«`̀cƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ™e á``̀bÓ``̀©``̀dG »``̀ a Qƒ```̀gó```̀Jh
 ,á«HÉÄàcG  ∫ƒ«eh  ,øjódGƒdG

 .∞«æ©dG ∑ƒ∏°ùdG QÉ°ûàfGh
 ¿CG  á```°```SGQó```dG  äô`````̀ cPh
 ,øjQô°†àªdG  ô`̀ã`̀cCG  AÉ`̀ æ`̀ HC’G
 É`̀eh ø`̀«`̀≤`̀gGô`̀ª`̀ dG á``°``UÉ``Nh
 á``̀∏``̀Mô``̀e ø````̀e ¬````̀H ¿hô````̀ª````̀j
 áÄ«H  ô«aƒJ  Ö∏£àJ  á°SÉ°ùM
 øe á`̀«`̀dÉ`̀N á`̀«`̀ë`̀°`̀U á`̀ jô`̀ °`̀ SCG
 ¬d  …ò`̀dG  ¥Ó£dÉc  äÓμ°ûªdG
 »°ùØædG  AÉæÑdG  ≈∏Y  ô«Ñc  ôKCG

.AÉæHCÓd »cƒ∏°ùdGh

 ¥Ó£dG  ôKDƒj{  :âaÉ°VCGh
 IÉ`̀«`̀M Ö```fGƒ```L º`̀¶`̀©`̀e »```a
 á«YÉªàL’Gh á«°ùØædG AÉæHC’G
 ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh
 Ée ƒgh ,øjódGƒdÉH º¡àbÓYh
 øe  πØ£dG  ¿ÉeôM  ≈dEG  …ODƒj
 ôKDƒj  Éªe  ,…ô`̀°`̀SC’G  πeÉμàdG
 á«∏ªY  ≈`̀∏`̀Y  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  á``LQó``H
 .áÄ°ûæàdGh ¬«LƒàdGh §Ñ°†dG
 øjódGƒdG  ó`̀MCG  ¿Gó≤a  ¿CG  Éªc
 OÉjORG  ≈dEG  …ODƒj  ∫É°üØf’ÉH
 »``̀∏``̀NGó``̀dG ´Gô```°```ü```dG Ió````̀M
 º«YóJ »a º¡°ùj Éªe ôJƒàdGh

.z∞æ©dG ∑ƒ∏°S
 »àdG äÓμ°ûªdG{ â©HÉJh
 ≥gGôªdG  IÉ`̀«`̀M  ¢Vôà©J  ó`̀b
 á«YÉªàL’G  √QGhOCG  øe  óëJ
 »`̀a …ODƒ```````̀Jh ,¬``̀à``̀£``̀°``̀û``̀fCGh
 ¬©bƒ≤J  ≈`̀ dEG  ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H
 ¬`̀HÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cG  hCG  ,¬`````̀JGP  ∫ƒ```̀M
 ,á«fGhó©dG  äÉØ°üdG  ¢†©Ñd
 kÉë°VGh  Égô«KCÉJ  ¿ƒμj  ó`̀bh
 ,»``°``SGQó``dG  ¬∏«°üëJ  ≈`̀∏`̀Y
 ™e  á«YÉªàL’G  ¬JÉbÓY  hCG
 hCG  ,¬`̀FÉ`̀bó`̀ °`̀UCG  hCG  ,¬`̀ Jô`̀ °`̀ SCG

.z√OGôaCG áaÉμH ™ªàéªdG
 ¿CG  ≈``dEG  áãMÉÑdG  âàØdh
 ,™jô°ùdG  »fÉª°ùédG  ƒªædG{
 á«Lƒdƒ«°ùØdG  äGô`̀«`̀¨`̀à`̀dGh
 ¢†©H  äGRGô``̀aEG  øY  áéJÉædG
 kGô«ãc  ¥ƒØJ  ,AÉª°üdG  Oó¨dG
 »`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG Qƒ``̀£``̀à``̀dG á``̀Yô``̀°``̀S
 ´ƒ`̀f çó`̀ë`̀«`̀a ,ø`̀«`̀≤`̀gGô`̀ª`̀∏`̀d

 IQƒ``ã``dG ø`̀«`̀H ´Gô``̀°``̀ü``̀dG ø``̀e

 ø``̀«``̀Hh á``̀«``̀Lƒ``̀ dƒ``̀«``̀ °``̀ù``̀ Ø``̀ dG

 ,á¡L  øe  á«ª°ùédG  äGQó≤dG

 IOhóëªdG  á«∏≤©dG  äGQó≤dGh

 √òg  »a  ¢ùØædG  á«μ«eÉæjOh

 ,iô```̀NCG á`̀¡`̀L ø``e á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG

 ,äGò``̀dG  äÉ`̀Ñ`̀KE’  ádhÉëe  »`̀a

 Qƒ``̀¡``̀X ∂`````̀ dP ø````̀Y º``̀é``̀ æ``̀ jh

 á«°ùØædG  äÓμ°ûªdG  ¢†©H

 á«cƒ∏°ùdG  äÉ`̀ HGô`̀£`̀ °`̀V’Gh

 IÉ«M  ø`̀e  á∏MôªdG  √ò`̀g  »`̀a

 .z¿É°ùfE’G

 ≈`̀dEG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  â°ü∏Nh

 á«YÉªàL’G IófÉ°ùªdG QhO ¿CG

 Qƒ¡X  ∞«ØîJ  »a  á«ªgCG  É¡d

 äÓ`̀μ`̀°`̀û`̀e ¢`̀†`̀©`̀H ¢```̀VGô```̀YCG

 ,ø`̀«`̀≤`̀gGô`̀ª`̀dG ió``̀d ∑ƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J ≈```````̀dEG á````̀«````̀YGO

 ø«°ùëJ  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  èeGôH

 á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G äGQÉ````̀¡````̀ª````̀dG

 øe  ø«≤gGôª∏d  á`̀«`̀JÉ`̀«`̀ë`̀dGh

 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh äÉ`̀≤`̀∏`̀£`̀ª`̀dG AÉ``̀æ``̀HCG

 á``̀jOô``̀a á```̀jOÉ```̀ °```̀TQEG è```̀eGô```̀H

 iƒà°ùe ø«°ùëàd  ;á«YÉªLh

 AÉæHCG  ió`̀d  á«°ùØædG  áë°üdG

 º«ª°üJ ÖfÉL ≈dEG , nø« p≤ u∏ n£ oªdG

 á`̀jOô`̀a á``̀ jOÉ``̀ °``̀TQEG äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L

 nø« p≤ pgG nô oªdG  … pó pdG nƒd  á«YÉªLh

 ΩÉªàg’G  IQÉ``̀ KE’  nø« p≤ u∏ n£ oªdG

.º¡FÉæHCG ≈∏Y ¥Ó£dG QÉKBÉH

..IAÉ°SE’ÉH ¬à«ë°V ¿É°ùMEG πHÉb ¿CG ó©H

ø««Wô°T ≈``∏Y ió©Jh √Gô``cE’ÉH ¥ô``°S »æ«KÓãd á``æ°S 28 ø``é°ùdG
 á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  â°†b
 äÉ«≤Ñ°S’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ø`̀e  ÜÉ°T  áÑbÉ©ªH
 ,ø«à∏°üØæe ø«à«°†b »a áæ°S 28 øé°ùdÉH
 »a óHDƒªdG øé°ùdÉH ¬àÑbÉ©ªH â°†b å«M
 ábô°ùH  É¡«a  ø``jOCG  »àdG  ≈``̀dhC’G  á«°†≤dG
 º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJ ¿CG  ó©H ,√GôcE’ÉH  …ƒ«°SBG
 äGƒæ°S  5  øé°ùdG  áHƒ≤Y  ≈¡fCG  ¿CG  ≥Ñ°S
 øé°ùdG  ø`̀e  êô``̀Nh  á¡HÉ°ûe  á«°†b  »`̀a
 øY  ¬YOôJ  ºd  áHƒ≤©dG  ¿CG  ’EG  ,2019  »a
 â°†b  Éª«a  ,GOó``̀é``̀e  á`̀ª`̀jô`̀é`̀dÉ`̀H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG
 á«°†≤dG  »a  äGƒæ°S  3  ¬æé°ùH  áªμëªdG
 ø««Wô°T  ≈∏Y  ¬jó©àH  á≤∏©àªdG  á«fÉãdG
 »æéªdG ÆÓH ≈∏Y AÉæH ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG AÉæKG
 π°ü«d  ≈dhC’G  á«°†≤dG  »a  …ƒ«°SB’G  ¬«∏Y

.áæ°S 28 º¡àªdG ΩÉμMCG ´ƒªée
 ácô°T  õcôe  ≈`̀dEG  OQh  ób  ÆÓ`̀H  ¿É`̀ch
 AÉæKCG ¬fCÉH ó«Øj …ƒ«°SBG øe »HƒæédG óªM
 ¬Øbƒà°SG Iôà°S ™ªée øe Üô≤dÉH √óLGƒJ
 ¬JóYÉ°ùe  ¬`̀æ`̀e  Ö`̀ ∏`̀Wh  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  ÜÉ`̀ °`̀T
 ¬JQÉ«°S  ¿CG  áéëH  ¬dõæe  ≈`̀dEG  ¬∏«°UƒJh
 ≥aGh ¬«∏Yh ,ábô°ù∏d ¢Vô©J ¬fCGh â∏£©J
 ¬JQÉ«°S ∫Ó≤à°SÉH ¬d íª°Sh ¬«∏Y »æéªdG

 ΩÉb  ∂dÉægh  º©£e  Üô`̀bCG  ≈`̀dEG  ¬H  ¬LƒJh
 »æéªdG  ΩÉ«b  óæYh  ¬`̀d  Ühô°ûe  AGô°ûH
 º¡àªdG  ógÉ°T  Ühô°ûªdG  áª«b  ™aóH  ¬«∏Y
 »æéªdG  IRƒëH  ¿Éc  …òdG  »dÉªdG  ≠∏ÑªdG
 ≈dEG  ¬∏«°UƒàH  ô«NC’G  ΩÉ`̀b  Égó©Hh  ¬«∏Y
 ,áª∏¶e  á≤£æe  âfÉch  º¡àªdG  OGQCG  å«M
 ø«μ°S êGôNEÉH º¡àªdG ΩÉb º¡dƒ°Uh óæYh
 øcÉeCG  »a ¬«∏Y »æéªdG ≈∏Y É¡H ióàYGh
 ICÉ`̀Wh  âëJ  øμªJh  ,√ó°ùL  øe  ábôØàe
 É¡H  Oƒ≤f  á¶Øëe  ábô°S  øe  …ó©àdG  ∂`̀dP
 ¬ØJÉg áYÉª°S ¿CG ’EG ÉHQÉg ôah GQÉæjO 150

.¬«∏Y »æéªdG IQÉ«°S »a ¬æe â£≤°S
 äCGó```̀H ¬`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG ÆÓ```̀H ó``̀©``̀Hh
 QOÉ°üªdG  âæμªJh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG
 Iƒb  â¡LƒJh  º¡àªdG  ∞°ûc  øe  ájô°ùdG
 Üô≤dÉH  ógƒ°T  å«M º¡àªdG  §Ñ°†d  á«æeCG
 øe  ¿GOôa  ¬«dEG  ¬Lƒàa  ábÓM  ¿ƒdÉ°U  øe
 πëe  øe  Üô¡dG  º¡àªdG  ∫hÉëa  áWô°ûdG
 áWô°ûdG OGôaCG ≈∏Y AGóàY’ÉH ΩÉbh ábÓëdG
 âªJ  ¿CG  ≈`̀ dEG  Éª¡d  äÉHÉ°UEG  »a  ÖÑ°ùJh
 áWô°ûdG  ájQhód  ¬dÉNOEGh  ¬«∏Y  Iô£«°ùdG

.áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG ó©H Iƒ≤dÉH

 Ée  º¡àªdG  ô`̀μ`̀fCG  äÉ≤«≤ëàdG  ∫Ó``̀Nh
 ¬«∏Y  »æéª∏d  ¬àbô°S  ô`̀μ`̀fCGh  ¬`̀«`̀dEG  óæ°SG
 ¿É`̀c á`̀©`̀bGƒ`̀dG Ωƒ``̀j ¬``̀fCG É`̀«`̀Yó`̀e √Gô``̀cE’É``̀H
 ¢UÉî°TC’G øe áYƒªée øe Üô¡dG ∫hÉëj
 ¬`̀Hhô`̀g  AÉ``̀æ``̀KCGh  Éª¡æ«H  π`̀cÉ`̀°`̀û`̀e  ó`̀Lƒ`̀J
 É«°ûe  ¬dõæe  ≈`̀dEG  ¬Lƒàa  ¬JQÉ«°S  â∏£©J
 ¬«∏Y »æéªdG ΩÉbh çOÉëd ¢Vô©J ¬fCG  ’EG
 åjóëdG  ¿Éch  πcÉ°ûe  …CG  ¿hO  ¬dÉ°üjEÉH
 ≈∏Y  ±ƒbƒe  ¬`̀fCG  É kë°Vƒe  ,É`̀jOh  Éª¡æ«H
 ’h  √Gô`̀ cE’É`̀ H  ábô°ùd  iô``̀NCG  á«°†b  á`̀eP
 ¿CG  º`̀YRh  á©bGƒdG  ∂∏J  ø`̀Y  ÉÄ«°T  ±ô©j
 IQÉ«°ùH  É¡«∏Y  ôãY  »`̀à`̀dG  ¿PC’G  áYÉª°S
 »æéªdG  øμdh  ¬«dEG  Oƒ©J  ¬«∏Y  »æéªdG

.¬∏«°UƒJ πHÉ≤e ÉgòNCG ¬«∏Y
 √AGóàYG  á«fÉãdG  á«°†≤dG  »a  ôμfCG  Éªc
 AÉæKCG  ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,áWô°ûdG  OGôaCG  ≈∏Y
 ô°†M  ábÓëdG  πëe  »a  GOƒLƒe  ¿Éc  Ée
 √Qƒ°†M Ö∏£H GƒeÉbh áWô°ûdG OGôaCG ¬«dEG
 »a  ôμa  ¬`̀fCG  ’EG  áWô°ûdG  õcôe  ≈`̀dEG  º¡©e
 ¬«∏Y πØ∏ØdG ¢TôH GƒeÉ≤a πëªdG øe Üô¡dG
 øe áWô°ûdG õcôe ≈dEG  ¬Ñ∏Lh √ó««≤J ºJh

.áehÉ≤e ¿hO

 á«°†≤dG »a º¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCG
 IôFGóH  2020  ƒ«fƒj  20  á∏«d  ¬fCG  ≈dhC’G
 GóFÉY  ¬fƒc  ∫ÉM  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  øeCG
 ¥GQhC’É``̀ H  ø«ÑªdG  ∫ƒ≤æªdG  ∫É`̀ª`̀dG  ¥ô°S
 ≥jô£dG »a ∂dPh ¬«∏Y »æéª∏d ∑ƒ∏ªªdGh
 ΩÉb ¿CÉH ¬«∏Y ™bGƒdG √GôcE’G ≥jô£H ΩÉ©dG
 á£°SGƒH  ¬ª°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y  AGó`̀à`̀Y’É`̀H
 áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G  ¬H  çó`̀MCGh  ø«μ°S
 á∏«°SƒdG  ∂∏J  øe  øμªJh  »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH
 AÓ«à°S’Gh  ¬àehÉ≤e  π°T  ø`̀e  ájô°ù≤dG
 äóæ°SCG Éªc .É¡H QGôØdGh äÉbhô°ùªdG ≈∏Y
 2020 ôHƒàcCG 20 á«fÉãdG á«°†≤dG »a ¬«dEG
 ¬`̀ fCG  á«dÉª°ûdG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ø```eCG  Iô``̀FGó``̀H
 AÉæKCG ø«ØXƒªdG ™e ∞æ©dGh Iƒ≤dG πª©à°SG
 á«æH  Éª¡àØ«Xh  ∫ÉªYC’  Éª¡àjOCÉJ  ÖÑ°ùHh
 øY  ´Éæàe’G  ≈∏Y  ≥M  ¬Lh  ô«¨H  Éª¡∏ªM
 Éª¡àehÉ≤ªH ΩÉb ¿CÉH Éª¡àØ«Xh ∫ÉªYCG AGOCG
 Éªc  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  Éª¡©æªd  Éª¡©aOh
 ø««eƒª©dG  ø«ØXƒªdG  øe  Óc  Éæ∏Y  ≈eQ
 øe  ÉªgQÉÑàYGh  Éª¡aô°T  øe  ¢Tóîj  ÉªH
 á©bGh  OÉæ°SEG  ¿hO  ø`̀eh  ≥`̀M  ¬`̀Lh  ¿hO

 .Éª¡àØ«Xƒd Éª¡àjOCÉJ ÖÑ°ùH áæ«©e

 á```̀ «```̀ ª```̀ gh á````∏````Ñ````æ````b ™`````̀°`````̀Vƒ`````̀H º````̀¡````̀à````̀e äÉ````̀ ª````̀ °````̀ ü````̀ H

 ¬`̀ «`̀ ∏`̀ Y ¢```̀†```̀Ñ```̀≤```̀dG ≈`````````dEG Oƒ````̀≤````̀ J »```̀ bô```̀ °```̀ û```̀ dG ô```̀μ```̀©```̀dÉ```̀H
 áªcÉëe  π`̀«`̀LCÉ`̀J  á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  äQô``̀b
 ¬dÉÑH  äô£N  Iôμa  òØfh  ¬fÉ£«°T  AGQh  ¥É°ùfG  »æjô°ûY
 ΩÉ©dG  ≥jô£dÉH  äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’  ∑Éëe  πμ«g  ™°Vƒd
 á«μ«à°SÓH  áÑ∏Y  ≈∏Y  óªàYG  å«M  »bô°ûdG  ôμ©dG  á≤£æªH
 ™æ°Uh ÜÉ©dC’G óMCÉH ¢UÉN ºμëJ RÉ¡Lh á«FÉHô¡c ∑Ó°SCGh
 ,ΩÉ©dG ≥jô£dÉH ¬©°Vhh äGôéØàªdG ∫Éμ°TC’ ∑ÉëªdG πμ«¡dG
 á©bGƒdG ÜÉμJQÉH ±ôàYÉa ,¬£Ñ°V ≈dEG äOÉb ¬JÉª°üH ¿CG ’EG
 á°ù∏L áªμëªdG  äOóM å«M ,ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫ÓN’G  ±ó¡H

.¬°ùÑëe øe º¡àªdG Ö∏éd ôjGôÑa 21
 Iôà°S  õcôªd  OQh  ÆÓH  ≈`̀dEG  á«°†≤dG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 ™æ°üdG  á«∏ëe  IôéØàe  IƒÑY  ™°VƒH  ∫ƒ¡ée  ΩÉ«≤H  ó«Øj

 Iƒb  â¡Lƒàa  ,ôμ©dG  á≤£æªH  äÉMÉ°ùdG  ó`̀MCG  øe  Üô≤dÉH
 ø«ÑJ …òdG º°ùédG ™e πeÉ©àdG ºJh ÆÓÑdG ¿Éμe ≈dEG  á«æeCG
 á«μ«à°SÓH IƒÑY øe áYƒæ°üe á«ªgh á∏Ñæb øY IQÉÑY ¬fCG
 OÉ≤àY’G πªëJ »àdG äGhOC’Gh á«FÉHô¡μdG ∑Ó°SC’G ¢†©Hh
 øjôNBGh º¡àªdG ΩÉ«b øY äÉjôëàdG âØ°ûch .á∏Ñæb ¬fCG ≈∏Y
 »FÉæédG  ôÑàîªdG  ôjô≤J  ∞°ûc  Éªc  á©bGƒdG  »a ∑Gôà°T’ÉH
 ≈∏Y  ø`̀e  áYƒaôªdG  äÉæ«©dG  ™`̀e  º¡àªdG  äÉª°üH  ≥HÉ£J

.Iõ«ªe áeÓY øe ôãcCÉH á«ªgƒdG IƒÑ©dG
 ¿PG  QGó°üà°SG  ºJ  äÉeƒ∏©ªdG  áë°U  øe  ócCÉàdG  ó©Hh
 ≈dEG á«æeCG Iƒb â¡LƒJh º¡àªdG ¢û«àØJh §Ñ°†d áHÉ«ædG øe
 ≈dEG G kô«°ûe á©bGƒdÉH ±ôàYG å«M ,¬£Ñ°V ºJh º¡àªdG ∫õæe

 »bô°ûdG ôμ©dG IôÑ≤ªH GOƒLƒe ¿Éc á©bGƒdG ÜÉμJQG πÑb ¬fCG
 ∫Éμ°TC’  ∑Éëe  πμ«g  ™°Vh  Iôμa  ¬d  äô£N  ∂`̀dP  AÉ`̀æ`̀KGh
 ,ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫Ó`̀N’G  ±ó¡H  ΩÉ©dG  ≥jô£dÉH  äGôéØàªdG
 á«μ«à°SÓH áÑ∏Y óLhh áeÉª≤dG äÉjhÉM ióMG ≈dEG ¬Lƒàa
 á«FÉHô¡μdG ∑Ó°S’G ¢†©H Ωóîà°SGh ∫õæª∏d ¬LƒJh ÉgòNCÉa
 ∑Éëe  πμ°ûc  º¡Ñ«côàH  ΩÉ`̀bh  áÑ©∏H  ¢UÉN  ºμëJ  RÉ¡Lh
 πμ«¡dG  ™°Vhh  äÉMÉ°ùdG  ióMEG  ≈dEG  ¬LƒJ  ºK  äGôéØàª∏d
 ,ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫Ó`̀N’G  ±ó¡H  Gôéa  á©bGƒdG  ÜÉμJQG  Ωƒj
 Óμ«g  ¿hô``̀NBGh  ™°Vhh  πªM  ¬`̀fCG  ¬«dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa
 OÉ≤àY’G πªëjh ΩÉY ¿Éμe »a äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’ É«cÉëe

 .»bô°ûdG ôμ©dG á≤£æªH á«HÉgQEG ¢VGôZC’ ∂dòc ¬fCG ≈∏Y
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!√ÉÑ«f ≈dEG ÉfhQƒc øe

ó«°TQ ájRƒa

Ω2021 ôjGôÑa 2 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 20 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15656) Oó©dG 12

 áμHÉ°ûàeh Ió≤©e »NÉæªdG ô«¨àdG á«°†b
 ¿CG  òæe  É¡fÉμe  »a  ìhGô`̀J  É¡fEÉa  ∂dòdh  kGó`̀L
 âëJ  ºdÉ©dG  ∫hO  ∫ÉªYCG  ∫hó`̀L  »a  râ©°V oh
 áªb »a 1992 ΩÉY »a IóëàªdG ºeC’G áª∏¶e
 Iô«ãμdG ÉgOÉ©HCÉa ,hô«fÉL …O ƒjQ »a ¢VQC’G
 …QòédG πëdG ≈∏Y ás«°üY É¡∏©éJ á£HGôàªdG

.ΩGóà°ùªdGh »YÉªédG
 á«Ä«H  á∏μ°ûªc  Qƒ`̀¡`̀¶`̀dG  »`̀a  äCGó``̀ H  ó≤a
 ≈∏Yh  äÉKƒ∏ªdG  çÉ©ÑfG  »a  πãªàJ  á°üdÉN
 ¿Éã«ªdGh  ¿ƒHôμdG  ó«°ùcCG  »fÉK  RÉZ  É¡°SCGQ
 ø«dhRÉédÉc  ,…QƒØMC’G  OƒbƒdG  ¥GôàMG  øe
 ´É`̀£`̀≤`̀dG ø``̀e ,»`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG RÉ``̀¨``̀dGh ∫õ```jó```dGh
 ºK  ,áYGQõdGh  äÓ°UGƒªdG  ´É£bh  »YÉæ°üdG
 á∏ãªàªdG  á«°†≤dG  √òg  äÉ«YGóJ  ±É°ûμfG  ™e
 ´ÉØJQGh ,¢``̀VQC’G  IQGô`̀M á`̀LQO ´É`̀Ø`̀JQG  »a
 ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ø`̀«`̀Ñ`̀J  ,ô``ë``Ñ``dG  í`̀£`̀°`̀S  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e
 »a  øμJ  º`̀dh  á©bƒàe  øμJ  ºd  IójóL  kGOÉ`̀©`̀HCG
 ,…OÉ°üàb’Gh ,»ë°üdG ó©ÑdG πãe ,¿ÉÑ°ùëdG
 ≥∏©àªdG  ÖfÉédG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,»YÉªàL’Gh
 ,IóM ≈∏Y ádhO πc iƒà°ùe ≈∏Y ábÉ£dG øeCÉH
 ºbÉØJ ™eh .™ªLCG  ºdÉ©dG ∫hO iƒà°ùe ≈∏Yh
 ó«≤©àdG IOÉjRh ,øeõdG ™e á«dhódG áeRC’G √òg
 Ióéà°ùªdG ÉgôgÉ¶eh É¡JGOhOôe IQƒ£N »a
 äó≤©J ,ÉæÑcƒc áeÓ°ùd IOó¡ªdG Ωƒj ó©H kÉeƒj
 ∫ƒ°UƒdG á«∏ªY âeRCÉJh ,∂dòd áé«àf ∫ƒ∏ëdG
 πc  ídÉ°üe  »°Vôoj  ∑ôà°ûe  »YÉªL  mπM  ≈dEG
 ,Égò«ØæJ  ≈∏Y  ™«ªédG  ≥aGƒjh  ,ºdÉ©dG  ∫hO
 çÉ©ÑfG  ¢†ØîH  Ωõ`̀à`̀∏`̀Jh  á``̀dhO  π`̀c  ó¡©ààa
 ’h ó`̀©`̀J ’ »`̀à`̀dG É`̀gQOÉ`̀°`̀ü`̀e ø`̀e äÉ`̀Kƒ`̀∏`̀ª`̀dG

.≈°üëJ
 ,™ªLCG  ºdÉ©dG  ∫hO â≤aGh  ¿CG  ó©H  ∂dòdh
 êQƒ`̀L  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  º¡àeó≤e  »``̀ah
 ô«¨à∏d  á`̀jQÉ`̀WE’G  á«bÉØJ’G  ≈∏Y  ,ÜC’G  ¢TƒH

 ø«KÓK áHGôb πÑb »NÉæªdG
 á«îjQÉàdG  áª≤dG  »a  kÉeÉY
 ,á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ∫ƒ``̀M
 Iô°TÉÑe ºdÉ©dG  ∫hO râ∏NnO
 ≈`̀ ∏`̀ Y ¢````VhÉ````Ø````à````dG »`````̀a
 ácôà°ûe  á«YÉªL  á«bÉØJG
 º``dÉ``©``dG ∫hó`````̀ d á``̀eõ``̀∏``̀eh
 ∫hó`̀dG  AÉæãà°SÉH  ,kÉ©«ªL
 ¥GôàNG  çó``Mh  ,á«eÉædG
 á`̀HGô`̀b  ó`̀©`̀H  ¥ƒÑ°ùe  ô`̀«`̀Z
 π°UƒJh  ,äGƒæ°S  ¢ùªN
 √òg  ≈dEG  »dhódG  ™ªàéªdG
 »a  IOƒ°ûæªdG  IógÉ©ªdG

 ≥``̀∏``̀WnCGh  1997  ô`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀jO
 ,ƒJƒ«c  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀H  É¡«∏Y
 á°SÉ«°ùdG  äÉ`̀HPÉ`̀é`̀J  ø`̀μ`̀dh
 ídÉ°üªdG  áÑ∏Zh  π`̀NGó`̀Jh

 áeÉ©dG  ídÉ°üªdG  ¥ƒa  á«HõëdGh  á«°üî°ûdG
 ò«ØæJ  ∞bƒJ  ,É¡Hƒ©°Th  ¢``̀VQC’G  áë∏°üeh
 äÉj’ƒdG  â°†aQ  ¿CG  ó©H  ∫ƒcƒJhôÑdG  Gò`̀g
 ¢TƒH  êQƒ``̀L  ó¡Y  »`̀a  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG
 ™ªàéªdG  OÉ```YCG  º`̀K  .¬«∏Y  ábOÉ°üªdG  ø``̀H’G
 áª«≤Y  á∏°ù∏°S  CGóÑa  á«fÉK  Iôe  I sôμdG  »dhódG
 AÉgR  âbô¨à°SG  äÉ°VhÉØªdG  øe  á«fƒKGQÉe
 äÉªgÉØJ  É`̀¡`̀æ`̀Y  ¢`̀†`̀î`̀ª`̀Jh  ,kÉ``̀eÉ``̀Y  ø`̀jô`̀°`̀û`̀Y
 ÉeÉHhCG  É¡«∏Y  ™bh  »àdG  2015  ΩÉ©d  ¢ùjQÉH
 OÉ`̀YCG  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  ø`̀μ`̀dh  ,2016  ¢ù£°ùZCG  »`̀a
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  âÑë°ùfÉa  É¡°ùØf  á°ü≤dG
 ¢ùjQÉH á«bÉØJG øe ÖeGôJ ó¡Y »a á«μjôeC’G

.2017 ƒ«fƒj øe ∫hC’G »a
 ºWÓàªdG  º∏¶ªdG  ïjQÉàdG  Gòg ó©H ¿B’Gh
 ≈∏Y »`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG ô`̀«`̀¨`̀à`̀dG á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀d  êGƒ``````̀eC’G
 ábQÉH  ∑Éæg  ¿ƒμà°S  πg  ,»dhódG  iƒà°ùªdG

 êÓ`̀Y »``̀ a ìÉ`̀é`̀æ`̀∏`̀ d π````̀eCG
 ∫Ó`̀N ø``̀e á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG √ò```g
 á«dhódG  äGógÉ©ªdG  á`̀«`̀dBG
 πgh ?áeõ∏ªdGh ácôà°ûªdG
 á©ª°T ájDhôd ∫ÉªàMG ∑Éæg
 ≥Øf  á`̀jÉ`̀¡`̀f  »``̀a  π`̀©`̀à`̀°`̀û`̀J

?πjƒ£dG »NÉæªdG ô«¨àdG
 »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™``°``Vƒ``dG
 á°UÉNh ,ºdÉ©dG »a »dÉëdG
 á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀Fô`̀ dG äGô``̀«``̀«``̀¨``̀à``̀dG
 äÉj’ƒdG  »a  âKóM  »àdG
 ,á``̀«``̀μ``̀ jô``̀eC’G Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG
 mô«°üªd  ∫AÉ`̀ Ø`̀ JCG  »æ∏©éj
 ô«¨à∏d  ô```̀gOõ```̀eh  ¥ô`̀ °`̀û`̀e
 iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  »`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ∫ÓN  ójóëàdÉHh  ,»`̀dhó`̀dG
 .áeOÉ≤dG  ™``̀HQC’G  äGƒæ°ùdG
 »æà∏©L  πeGƒY  IóY  äôaGƒJ  á≤«≤ëdG  »ah
 IóëàªdG äÉj’ƒdG á«bGó°üªH IôªdG √òg ≥KCG
 √òg  êÓY  »a  áæ°ùëdG  ÉgÉjGƒfh  á«μjôeC’G
 »eƒ≤dG  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  É¡àehÉ≤eh  á«°†≤dG

.»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Yh ,»μjôeC’G
 ¢ù«FôdÉH  ≥∏©àe  ƒ¡a  ∫hC’G  πeÉ©dG  É`̀eCG
 kÉÑFÉf  ¿Éc  å«M  ,¬°ùØf  ¿ójÉH  ƒL  »μjôeC’G
 ó«dG  ¬`̀d  ¿É`̀c  …ò``dG  É`̀eÉ`̀HhCG  ó¡Y  »`̀a  ¢ù«Fô∏d
 ,á«NÉæªdG ¢ùjQÉH á«bÉØJG á°Sóæg »a ≈dƒ£dG
 kGô«ãc  ó«ëJ  ød  á«NÉæªdG  ¬JÉ°SÉ«°ùa  ∂dòdh
 á«°†b  »a  ÉeÉHhCG  äÉ°SÉ«°S  øY  ±ôëæJ  ødh
 kÉ°ù«FQ ¬HÉîàfG  òæe ¬fCG  Éªc  ,»NÉæªdG  ô«¨àdG
 »ah ¬JÉjƒdhCG áeó≤e »a ô°ü©dG á«°†b ™°Vh
 ∞ s∏c å«M ,¬dÉªYCG ∫hóL øe ≈dhC’G áëØ°üdG
 24  »a  ≥Ñ°SC’G  á«LQÉîdG  ôjRh  …ô«c  ¿ƒL
 ∞∏e  á©HÉàªH  Ωô°üæªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ôÑªaƒf

 »a  ¬d  Ωƒj  ∫hCG  »a  ¬fCG  Éªc  ,»NÉæªdG  ô«¨àdG
 ¬«a  nÖ`̀ ncQ  kÉjò«ØæJ  kGô`̀eCG  ™`̀ sbh  ¢†«HC’G  â«ÑdG
 ,á«fÉK  Iôe  »NÉæªdG  ô«¨à∏d  »dhódG  QÉ£≤dG
 zπeÉ°ûdG  πNóªdG{  ≈æÑJ  ¬°ùØf  âbƒdG  »`̀ah
 πc ¬«LƒJ ∫ÓN øe »NÉæªdG ô«¨àdG á¡LGƒªd
 äÉØ°UGƒeh áª¶fCG OGóYE’ á«eƒμëdG Iõ¡LC’G
 ádhDƒ°ùªdG äÉKƒ∏ªdG çÉ©ÑfG ¢†ØN ≈∏Y πª©J
 èeóH ô`̀eCGh ,¢``̀VQC’G IQGô`̀M á`̀LQO ™`̀aQ øY
 èeGôH πc »a »NÉæªdG ô«¨àdÉH ≥∏©àªdG ó©ÑdG

.á«eƒμëdG ä’ÉcƒdGh äGQGRƒdG
 ƒg  Ée  »a  ≥∏©àe  ƒ¡a  »fÉãdG  πeÉ©dGh
 èeGôHh  ¬JÉ°SÉ«°Sh  ¢ù«FôdG  ∞bGƒe  øe  ºgCG
 »``μ``jô``eC’G ¢`̀Sô`̀é`̀fƒ`̀μ`̀ dG ƒ```̀gh ,¬`̀à`̀eƒ`̀μ`̀M
 ¢SôéfƒμdÉa  ,ñƒ«°ûdGh  ÜGƒædG  ¬«°ù∏éªH
 äÉ«MÓ°U  √ó«H  …òdG  ƒg  ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a
 äGó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dGh äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ≈`̀∏`̀Y ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 ≥«Ñ£àdG  »a  áeGóà°S’G  É¡d  Öoàμ«a  ,á«dhódG
 ¬°ùØf  ¢ù«FôdG  AGQBÉ`̀a  ∂dòdh  ,»dÉªdG  ºYódGh
 kÉ«∏c  »ØμJ  ’  »NÉæªdG  ô«¨àdG  √É`̀é`̀J  §≤a
 ≈∏Y ΩGóà°ùeh Oƒ¡°ûeh ¢Sƒª∏e mΩó≤J mRGôME’
 ô«¨àdG äÉ«YGóJ áëaÉμe ≈dEG áÑ°ùædÉH ¢VQC’G
 áª¡àªdG  äÉKƒ∏ªdG  çÉ©ÑfG  ¢†ØNh  »NÉæªdG

 .¬YƒbƒH
 √òg »NÉæªdG ô«¨àdG á«°†b ßM ø°ùëdh
 ≈∏Y  ô£«°ùj  »WGô≤ªjódG  ÜõëdG  ¿EÉa  ,IôªdG
 ®ƒ¶M  ¿CG  »æ©j  Éªe  ,¢SôéfƒμdG  »°ù∏ée
 ô«¨àdÉH  á≤∏©àe  á«dhO  IógÉ©e  …CG  ≥jó°üJ
 ,kGóL  á©ØJôe  ¿ƒμà°S  QƒædG  iôàd  »NÉæªdG
 »WGô≤ªjódG  ¢ù«FôdG  ¿EÉa  ¬°ùØf  âbƒdG  »ah
 øe  ájóL  ≥FGƒY  …CG  ¿hó`̀H  ™«£à°ùj  ¿ójÉH
 ≈∏Y »NÉæªdG ô«¨àdÉH á≤∏©àªdG ¬JóæLCG ôjôªJ

 .»eƒ≤dG iƒà°ùªdG
bncftpw@batelco.com.bh

 QÉÑNC’G  ≈àM  É¡«a  hóÑJ  ΩÉjCG  Éæ«∏Y  ôªJ
 Gòg  »`̀a  .çó`̀ë`̀dG  ™æ°üJ  ’h  á`̀jOÉ`̀Y  Ió«édG
 ó`̀cDƒ`̀j å`̀jó`̀M ∫É`̀ã`̀e ≈``̀ dEG ¥ô`̀£`̀JCÉ`̀°`̀S ∫É`̀≤`̀ª`̀dG
 ádÓWEÉH ’hCG CGóÑf ¿CG ≈∏Y ádƒ≤ªdG √òg áªμM
 ÉÑFÉf  âæc 1984 áæ°S »a .IõLƒe á«îjQÉJ
 ¿ƒ°ùcÉL  »°ù«L  í`̀°`̀Tô`̀ª`̀dG  á`̀∏`̀ª`̀M  ô`̀jó`̀ª`̀d
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàfÓd
 »°ù«L í°TôJ ≈cPCG IôàØdG ∂∏J »a .á«μjôeC’G
 á«dÉédG AÉæHCG ±ƒØ°U »a ¢SÉªëdG ¿ƒ°ùcÉL
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a  á«Hô©dG
 äÉ«dÉ©ØdG  º«¶æàH  ¿hQOÉÑj  º¡∏©L  Ée  ƒgh
 ¿ƒ°ùcÉL »°ù«L á∏ªëd ÉªYO äÉYôÑàdG ™ªéd
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ôÑY  ¿ó`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a

.á«μjôeC’G
 á«HÉîàf’G  á∏ªëdG  ∂`̀∏`̀J  â`̀fÉ`̀c  É`̀eó`̀æ`̀Y
 »a ¿ƒ°ùcÉL »°ù«L â«≤àdG »¡àæJ ¿CG ∂°TƒJ
 IQÉjR »a ¬dƒ°Uh iód ¢Sƒ∏éfCG ¢Sƒd áæjóe
 IóY  ¬`̀d  âfÉc  å«M  ,ƒ¨«jO  ¿É°S  ø`̀e  É`̀eOÉ`̀b
 Üô©∏d  ™ªéJ  Qƒ°†M  É¡æª°V  øe  äÉeGõàdG
 ÉªYO  äÉYôÑàdG  Gƒ©ªL  ø`̀jò`̀dG  ø««μjôeC’G

 .á«HÉîàf’G ¬à∏ªëd
 ¢Sƒd á`̀æ`̀jó`̀e »``a É`̀©`̀e É`̀æ`̀«`̀≤`̀à`̀dG É`̀eó`̀æ`̀Y
 :ÉªFGO  ¬JOÉ©c  ìõªj  ƒgh  »d  ∫Éb  ¢Sƒ∏éfCG
 áª¡e  áÑàY  GhRÉàLG  º¡fEG  ∂d  ∫ƒ`̀bCG  ¿CG  OhCG{
 á«°SÉ«°ùdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ≈∏Y  º¡àª°üH  Gƒ`̀cô`̀Jh
 äÉYôÑàdG  ™ªéd  á«dÉ©a  ÉæªbCG  ó≤d  .á«μjôeC’G
 áaÉë°üdG  º≤J  º`̀dh  ƒ¨«jO  ¿É°S  áæjóe  »`̀a

 .zçóëdG á«£¨àH
 ájGóH  òæe  ¬fEG  ¿ƒ°ùcÉL  »°ù«L  »d  ∫Éb
 ∂∏J  á`̀eÉ`̀bEG  Ohó`̀M  ≈``dEGh  á«HÉîàf’G  á∏ªëdG
 πc  â∏Hƒb  ƒ¨«jO  ¿É°S  áæjóe  »a  á«dÉ©ØdG
 ™ªéd  ¿ƒ`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  Üô`̀©`̀dG  É¡ª«≤j  á«dÉ©a
 á«Ñ∏°S  á«Øë°U  QÉÑNCGh  øjhÉæ©H  äÉYôÑàdG
 ,zÜô`̀©`̀dG ≈``̀ dEG CÉ`̀é`̀∏`̀j ¿ƒ`̀°`̀ù`̀cÉ`̀L{ :π`̀«`̀Ñ`̀b ø`̀e
 øY  ø««∏ëªdG  Oƒ¡«dG  IOÉ≤dG  ¢†©H  ôÑY  Éªc

 ∫ÉªdG  ô«KCÉJ{  øe  º¡ahÉîe
 AGQBGh ∞bGƒe ≈∏Y z»Hô©dG

.¿ƒ°ùcÉL »°ù«L
 »`̀°`̀ù`̀«`̀L ô``̀Ñ``̀à``̀YG ó``̀≤``̀d
 ÜÉ``̀«``̀Z  ¿CG  ¿ƒ```̀°```̀ù```̀cÉ```̀L
 á`̀«`̀£`̀¨`̀J ø```̀Y á``̀aÉ``̀ë``̀°``̀ü``̀dG
 »a  âª«bCG  »`̀à`̀dG  á«dÉ©ØdG
 πãªj  ƒ¨«jO  ¿É`̀°`̀S  áæjóe
 É«HÉéjEG  Gô`̀°`̀TDƒ`̀eh  Éeó≤J
 ’ƒÑb  ∂``dP  ¢ùμ©j  É`̀ª`̀HQh
 ø``̀«``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G Üô```̀©```̀dÉ```̀H
 á«μjôeCG  á«bôY  áYÉªéc

 ´hô°ûªdG  É`̀gQhó`̀H  ÖdÉ£J
.á«°SÉ«°ùdG ádhÉ£dG ≈∏Y

 ó≤d  :ïjQÉà∏d  á¶MÓe
 ¿ƒ°ùcÉL  »°ù«L  ÜÉ``̀°``̀UCG
 QƒeCÓd  √ôjó≤Jh  ¬eÓc  »a

 .¬`̀fGhC’  É≤HÉ°S  ∞°SC’G  ™e  ¿É`̀c  ∂`̀dP  ¿CG  ô«Z
 IóY  ø«aó¡à°ùe  ¿ƒ«μjôeC’G  Üô©dG  πX  ó≤a
 øe ô«ãμdG ¿CG ßëdG ø°ùM øe .∂dP ó©H ΩGƒYCG
 πNO ób ø««μjôeC’G Üô©dG ±Gó¡à°SG ôgÉ¶e

.ÉæîjQÉJ äÉ«W »a
 Gòg  ¿ƒ°ùcÉL  »°ù«L  ΩÓc  äôcòJ  â≤d
 åjóëdG ±GôWCG ÜPÉéJCG âæc ÉeóæY ìÉÑ°üdG
 øjòdG  ø««Øë°üdG  ø«∏°SGôªdG  øe  ø«æKG  ™e
 á«eƒ«dG  ∞ë°üdG  iôÑc  ÜÉ°ùëd  ¿ƒ∏ª©j
 É¡eƒj »``̀H  É`̀ª`̀gÓ`̀c  π`̀ °`̀ü`̀JG  ó`̀≤`̀ d  .á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG
 øY  Qó°üà°S  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  ø`̀Y  »`̀f’CÉ`̀°`̀Sh
 á«μjôeC’G  á«LQÉîdG  IQGRhh ¢†«HC’G  â«ÑdG
 Üô©dG  øe äÉ«°üî°ûdG  ¢†©H ø««©J  ¿ÓYE’
 IQGOEG  »`̀a  áª¡e  Ö°UÉæe  »`̀a  ø`̀«`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 »ædCÉ°S  ó≤d  .¿ó`̀jÉ`̀H  ƒL  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG
 √òg  »a  »`̀jCGQ  øY  áWÉ°ùÑH  ø««Øë°üdG  óMCG
 ÜÉ«Z  ø`̀Y  ô```̀NB’G  ∫AÉ`̀°`̀ù`̀J  Éª«a  äÉæ««©àdG

 .ôÑîdG Gòg πãªd á«Øë°üdG á«£¨àdG

 äÉª∏μdÉH  ¬`̀à`̀Ñ`̀LCG  ó≤d
 »d É¡dÉb ób ¿Éc »àdG É¡JGP
 ÉeóæY{  :¿ƒ°ùcÉL  »°ù«L
 øe »μjôeCG ø««©J πμ°ûj ’
 »æeCG õcôe »a »HôY π°UCG
 »dÉàdÉH ôÑà©jh ÉKóM »eƒb
 »æ©j ∂dP ¿EÉa ,É«©«ÑW GôeCG
 Éæeó≤Jh  áÑàY  ÉfõàLG  ÉæfCG
 ó≤d  .zΩÉ``````̀eC’G ≈```̀ dEG  ≈`̀£`̀N
 øJQÉe º«YõdG øe äô©à°SG
 ¬HÉ£N øe É°†jCG ≠æc ôKƒd
 ÉeóæY  ,zº∏M  »`̀d{  ô«¡°ûdG
 Ωƒ«dG  ≈``̀dEG  ™∏£àj  ¬``̀fEG  ∫É``b
 OôØdG  ≈∏Y  ¬«a  ºμëj  …ò`̀ dG
 ¢ù«dh  ¬à«°üî°T  ∫ÓN  øe

.¬Jô°ûH ¿ƒd ∫ÓN øe
 Üô``̀©``̀dG ¢``̀Vô``̀©``̀J ó``̀≤``̀d
 ≈`̀dEG  á∏jƒW  ΩGƒ```YCG  ió`̀e  ≈∏Y  ¿ƒ`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 äGP  á«°SÉ«°ùdG  äÉæ««©àdG  ø`̀e  AÉ`̀ °`̀ü`̀bE’G
 »a  á°SÉ°ùëdG  äÉØ∏ªdGh  ÉjÉ°†≤dÉH  ábÓ©dG
 Éfó©°ùj  ¬fEÉa  ∂dòd  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe
 ≈∏Y Ωƒ«dG º¡«∏Y ºμëj ø««μjôeC’G Üô©dG ¿CG
 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ’  º¡JGQÉ¡eh  º¡JGAÉØc  ¢SÉ°SCG

.á«æK’G ºgQhòL
 äÓ``̀é``̀ª``̀dGh ∞``̀ë``̀°``̀ü``̀dG â`̀£`̀ ∏`̀ °`̀ S ó``̀≤``̀d
 ÜGƒ``̀f ¢`̀†`̀©`̀Hh ø`̀«`̀ª`̀«`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀Hƒ`̀°`̀ù`̀ë`̀ª`̀dG
 ø««μjôeC’G  ¢†©H  ø««©J  ≈∏Y  ¢SôéfƒμdG
 »àdG  IófÉ°ùªdG  ¿CG  ô«Z  »æ«£°ù∏a  π°UCG  øe
 Üô©dG  ¿ƒ«μjôeC’G  Üô©dG  A’Dƒ`̀g  É¡H  »¶M
 ∂dP ≈∏Y â£Z ób º¡FÓeR á«≤H øe ¿ƒæ«©ªdG

.¬àeôH AGô¡dG
 Éæ∏°Uh ÉªH ó«©°S »æfC’ »fQò©J ¿CG πeBG{
 Gƒ°TÉY øjòdG óMCG »d ¬dÉb Ée ∂dP ,zΩƒ«dG ¬«dEG
 ¿ƒ«μjôeC’G  É¡dÓN  πX  õ««ªàdG  øe  GOƒ≤Y
 ÖÑ°ùH º¡ØFÉXh øe ¿ƒdõ©j »HôY π°UCG  øe

 ¥ƒ≤ë∏d  º`̀gó`̀«`̀jCÉ`̀J  hCG  á`̀«`̀bô`̀©`̀dG  º``̀gQhò``̀L
 »àdG  äÉ`̀Yô`̀Ñ`̀à`̀dG  ø`̀Y  Ó°†a  ,á«æ«£°ù∏ØdG
 ¢†aôJ  »àdGh  ¿ƒ«μjôeC’G  Üô©dG  É¡©ªéj
 øe  ¿ƒ°ûîj  ø«ë°TôªdG  ¿C’  º¡«dEG  OÉ`̀©`̀Jh
 ´ÉÑ£f’G Gƒ£YCG Ée GPEG áÑ°VÉ¨dG ∫É©aC’G OhOQ

.zÜô©dG øe Gô«ãc ¿ƒÑjôb{ º¡fCÉH
 á«dÉédG  AÉ``̀æ``̀HCG  É`̀æ`̀c  Oƒ`̀≤`̀Y  á``̀©``̀HQCG  π`̀Ñ`̀b
 ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  á«Hô©dG
 IÉ«M ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  »a  Iô«Ñc  áHƒ©°U óéf
 Ωƒ«dG  É`̀eCG  .ΩGôàM’ÉH  É¡«a  ≈¶ëf  Iô≤à°ùe
 ¿ƒ∏ª©j  ¿ƒ`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G  Üô`̀©`̀ dG  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  ó`̀≤`̀a
 »a  ¿ƒÑîàæjh  ¿óªdG  »a  ¢ùdÉée  AÉ°SDhôc
 ÜÉë°UCG  É°†jCG  íÑ°UCG  .iô`̀NCG  Ö°UÉæe  IóY
 iƒà°ùªdG ≈∏Y AGƒ°S ,¿ƒë°TôªdGh Ö°UÉæªdG
 ≈∏Y hCG  äÉj’ƒdG iƒà°ùe ≈∏Y hCG  »dGQó«ØdG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ¿ƒ©°ùj  ,»∏ëªdG  iƒà°ùªdG
 á«°SÉ«°ùdG IôÑîdGh »°SÉ«°ùdGh »dÉªdG ºYódG

.ø««μjôeC’G Üô©dG øe É°†jCG
 áæ°ùdG √òg ¿ójÉH ƒL á∏ªM âcô°TCG  ó≤d
 ø««μjôeC’G  Üô`̀©`̀dG  ø`̀e  ¥ƒÑ°ùe  ô«Z  GOó``Y
 äÉYÉªàLGh  äÉ«dÉ©a  âª¶f  Éªc  ,ø«ØXƒªc
 ø««μjôeC’G  Üô`̀©`̀dG  ™`̀e  iƒà°ùªdG  á`̀©`̀«`̀aQ
 øª°†àJ  É`̀¡`̀Yƒ`̀f  ø`̀e  á``̀bQh  ∫hCG  äQó``̀°``̀UCGh
 á«Hô©dG  á«dÉé∏d  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’G
 á«°SÉ«°ùdG  ÉjÉ°†≤dG  ¢†©H  ¿CÉ°ûH  á«μjôeC’G
 ¿hO øe ¬∏c ∂dP çóM .á«LQÉîdGh á«∏NGódG

 .áÑ°VÉZ ∫É©aCG OhOQ hCG á«Øë°U á«£¨J
 øe  ô«ÑμdG  Oó©dG  Gò¡H  CÉ`̀LÉ`̀aCG  ºd  É`̀fCG  Gò`̀d
 Gƒæ«Y  øjòdGh  øjRQÉÑdG  ø««μjôeC’G  Üô©dG
 ΩÓYE’G øe Ö«MôJ §°Sh ¿ójÉH ƒL IQGOEG »a
 ºd  Ió«édG  QÉÑNC’G  ¿EÉa  á≤«≤ëdG »a .»eƒ≤dG
 ó≤d  .áaƒdCÉe  âJÉH  É¡fC’  çóëdG  ™æ°üJ  ó©J
 »a  áª«¶Y  á°üb  É`̀¡`̀fEG  .áª¡e  áÑàY  ÉfõàLG

.É¡JGP óM
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

É`̀μ`̀jô`̀eCG  Üô``̀ Yh  ¿ó`̀ jÉ`̀ H  ƒ`̀ L  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  IQGOEG

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O 

!»`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀¨`̀à`̀dG  ≥`̀Ø`̀f  á`̀jÉ`̀¡`̀f  »`̀ a  A»`̀°`̀†`̀J  á©ª°T

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 ’{ ,...zá©eÉL »a ÖdÉW ÉfCG{
 ÉfCÉa ,ôªà°ùªdG §¨°†dG Gòg πªëJCG
 äGQô≤ªdG  º¶©e  »a  É k«JGP  ¢SQOCG
 øe áYƒªée ™ª°ùJ ºK .zá«°SGQódG
 §FÉ°Sh »a º¡dÉM ¿ƒμ°ûj áÑ∏£dG
 :øjôeòàe  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀ dG ø``̀e kÓ`̀«`̀°`̀S ¬``̀LGƒ``̀f{
 »a  É`̀fOƒ`̀Lh  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  á«dõæªdG
 iôNCG  áYƒªéªH  PEGh  ,zá©eÉédG
 º««≤àdG á«∏ªY øe ÉgAÉ«à°SG QôμJ
 Qó≤J  ’  äÉ`̀fÉ`̀ë`̀à`̀e’G{  :ø`̀«`̀∏`̀FÉ`̀b

 å«M ,»`̀∏`̀«`̀°`̀ü`̀Ø`̀à`̀dG  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ó`̀¡`̀L
 ,á«FÉ¡ædG  áHÉLE’G  ≈∏Y  §≤a  óªà©j
 áëØ°U  ∫OÉ©j  ádCÉ°ùªdG  πM  ¿CG  ™e
 »H π°üJG óbh .zø«àëØ°U É kfÉ«MCGh

 »æμdh  ,ΩGô`̀M  ¢û¨dG  ¿CG  º∏YCG{  : kÓFÉb  áÑ∏£dG  ó`̀MCG
 ôªà°ùe  ¢ûZ  øe  √GQCG  Éªd  G kôªà°ùe  É k£¨°V  ¬`̀LGhCG
 º¡àÄaÉμªH CÉLÉØJCG ºK ,zÜCG ¢ùJGh{`dG äÉYƒªée »a
 »a ójóL ÖdÉW Gògh .zQô≤ªdG »a äÉLQódG ≈∏YCÉH
 ±ôYCG  ’{  :∫ƒ≤j  á©eÉédÉH  ∫hC’G  ¬∏°üa  ∞°üàæe
 ™e  çó`̀ë`̀JCG  ∞«c  ±ô``̀YCG  ’h  ,á©eÉédG  »`̀a  G kó``̀MCG
 ≈dEGh ÖgPCG øjCG ,á∏Ä°SC’G øe ô«ãμdG …ód ..»JòJÉ°SCG

.zô«°ùªdG øjCG
 •ƒ¨°†dG øe ¢†«a øe ¢†«Z ƒg ¬JôcP Ée πc
 .Ωô°üæªdG ∫hC’G π°üØdG ∫ÓN áÑ∏£dG É¡°û«©j »àdG
 ∫hO  º¶©e  äQôb  ,19-ó«aƒc  áëFÉL  QÉ°ûàfG  ™ªa
 âeÉ≤a  .á∏jƒW  äGôàØd  äÉ©eÉédG  ¥Ó``̀ZEG  ºdÉ©dG
 ∫ƒ°üØdG πjƒëJ »a øeõdG ™e ¥ÉÑ°S »a äÉ©eÉédG
 ,âfôàfE’G  ôÑY  á«Fôe  äGô°VÉëe  ≈`̀dEG  á«°SGQódG
 ºYOh  ,¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG  äGQÉ`̀¡`̀e  ôjƒ£Jh
 äÉgƒjQÉæ«°ùd  OGó©à°S’Gh  ,ÜÓ`̀£`̀dG  äÉLÉ«àMG
 ô«Zh  Iô≤à°ùe  ô«Z  ádÉM  §°Sh  áØ∏àîe  §£Nh
 ¿Éª°†d  º«∏©àdG  ≈∏Y  G kô«Ñc  õ«côàdG  äÉH  .á©bƒàe
 »∏≤©dGh  »°ùØædG  ÖfÉédG  ∫ÉØZEG  ºJ  øμdh  ,¬à«∏YÉa
 πLCG  øe √ôKCG  º«∏©àdG  çóëj ¿CG  øμªj ’h .áÑ∏£∏d
 á«HôàdG ™e πeÉμàeh RGƒe πμ°ûH ô°ùj ºd GPEG º∏©àdG

.á«∏≤©dGh á«°ùØædG
 »a  á°ü°üîàªdG-  z¢ùμ«∏c{  ácô°T  äô```LCG
 »a áÑ∏£dG ±hÉîe π«é°ùJ -»dÉ©dG º«∏©àdG IOƒL
 ôªà°ùªdG  º¡≤∏b  GhôcP  å«M  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  Iôàa
 º¡ahÉîe hCG  ,º¡à∏FÉY  áë°U hCG  º¡àë°üH  ≥∏©àªdG
 ,iô`̀NCG  Iôe  É¡à©«ÑW  ≈`̀dEG  IÉ«ëdG  ´ƒ`̀LQ  ΩóY  øe
 óbh  .IÉ«ëdG  øe  º¡d  Üô`̀bCG  íÑ°UCG  äƒªdG  ¿CG  hCG
 âà°ûJ  å«M  ,õ«côàdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ≥∏≤dG  ¢ùμ©fG
 ≈dEG É¡æe …CG »eôj ’ IôKÉæàe QÉμaCG »a ÖdÉ£dG øgP

.≥∏≤dG á©bƒb øe ¬LôîJ ¬JÉ«M »a á«HÉéjEG
 á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG âÑ©d ,á«HÉéjEG Iô¶f »a
 º∏©àdG  ≥jôW  ≈∏Y  ÖdÉ£dG  ™°Vh  »a  É vª¡e  G kQhO
 á°SGQódG  ≈∏Y  õ«côàdG  ≈`̀dEG  ô«μØàdG  äÉà°T  ™ªéàd

.RÉéfE’Gh
 ¢`̀†`̀©`̀H  äOGR  ,iô```````̀NCG  á``̀«``̀MÉ``̀f  ø```̀e  ø``̀μ``̀ dh
 øe áÑ∏£dG ≈∏Y •ƒ¨°†dG øe á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 ≈∏Y  É kÑ∏°S  äôKCÉa  ,º¡JÉ«°ùØæd  áë«ë°U  IQGOEG  ¿hO

 .»ªjOÉcC’G ºgGƒà°ùe
 »a zô`̀dó`̀fÉ`̀e{h ,z¿ƒ`̀°`̀SGQÉ`̀°`̀S{ ø`̀e π`̀c ô`̀cP ó`̀b
 zájQÉ«àN’G ∞bGƒªdG »a ≥∏≤dG{ øY Éª¡àjô¶f πX
 π`̀LCG  ø`̀e  G kõ`̀ uØ`̀ë`̀ oe  ¿ƒμj  ó`̀b  áÑ∏£dG  ió`̀d  ≥∏≤dG  ¿CG
 ÖÑ°ùH  G kójó¡J  π qãe  ,óà°TG  GPEG  ¬æμdh  ,QÉcòà°S’G
 πH .á∏jƒW á«æeR äGôàØdh ,±ƒîdÉH ºFGódG Qƒ©°ûdG
 ,á«Lƒdƒ«°ùah á«°ùØf  äGô«¨àe ∂dP  ÖMÉ°üoj  óbh

 ,á«LÉàfE’G  ¢ü≤f  ≈dEG  …uODƒ`̀ oj  ÉªH
 ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG á`̀bÉ`̀£`̀dG ±Gõ`̀æ`̀à`̀°`̀SGh
 »a  …ODƒ`̀ª`̀dG  ôªà°ùªdG  ¥É``̀gQE’Gh
 ’ .á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀°`̀S è`̀FÉ`̀à`̀f ≈```̀dEG á`̀jÉ`̀¡`̀æ`̀dG
 ΩóY  øμdh  ,Qƒ``̀eC’G  πjƒ¡J  Ö`̀MCG
 á«∏≤©dGh  á«°ùØædG  áë°üdG  ¢SÉ«b
 »a  G kôã©J  ÖÑ°ùj  ób  áÑ∏£dG  iód
 ’ƒ°UCG º«∏©à∏d ¿CG Éªch .º¡à°SGQO
 áë°ü∏d  ¿EÉ``̀a  ,º∏©àdG  á«∏ªY  »`̀a

.É k°†jCG ’ƒ°UCG á«∏≤©dGh á«°ùØædG
 GhQƒ°üJ  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y
 áæ°S πc »a á«dÉãªdG IQƒ°üdG »©e
 ,á©eÉédG  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  π`̀Nó`̀j  ÉeóæY
 áÑ°SÉæe  áÄ«¡J  ≈∏Y  π°üëj  å«M
 OÉ``̀ °``̀ TQEGh  ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG  IQGOEG  ø``̀e
 ¬JòJÉ°SCG øe áë«°üfh ,ô°TÉÑªdG √PÉà°SCG øe »ªjOÉcCG
 ¬HÉë°UCÉH »≤à∏jh ,Iô°VÉëe πc »a º¡FÉ≤àdG Iôãμd
 á«HÓ£dG á£°ûfC’G ô°†ëjh ,äGô°VÉëªdG ó©Hh πÑb
 ∂dP GƒfQÉb .ájOÉ°TQE’G hCG  ájQÉ¡ªdG hCG  á«YÉªàL’G
 äGô°VÉëªdG  ô«°ùH  »Øàμj  …òdG  »dÉëdG  ™°VƒdÉH
 .âfôàfE’G  äÉëØ°U  ≈∏Y  »Fôeh  »fhôàμdEG  πμ°ûH
 á«°ùØædGh  á«∏≤©dG  áë°üdG  AÉªf  ≈∏Y  πª©dG  ø`̀jCG

?∂dòd ¢SÉ«b ∑Éæg πg ?áÑ∏£dG iód á«YÉªàL’Gh
 ƒ∏°SÉe  π°ù∏°ùJ  ô«°ûj  ,Iô`̀μ`̀Ø`̀dG  í«°Vƒàdh
 äÉLÉ«àM’G øe áYƒªée ≈dEG äÉLÉ«àMÓd »eô¡dG
 Égƒ∏©J ,Üô°ûdGh πcC’G ≈dEG á«°SÉ°SC’G áLÉëdÉH CGóÑJ
 ,á«YÉªàL’G áLÉëdG ºK ,¿ÉeC’Gh øeC’G ≈dEG áLÉëdG
 ôKCÉJ  ¿EG  .äGò``̀dG  ≥«≤ëJh  ôjó≤J  ≈`̀ dEG  áLÉëdG  ºK
 QGô≤à°SG  ≈∏Y  É kÑ∏°S  ôKDƒà°S  äÉLÉëdG  √òg  øe  …CG
 π°ù∏°ùJ  ≥«Ñ£àH  Éæªb  GPEGh  .É k«∏≤Yh  É k«°ùØf  ÖdÉ£dG
 ≈dEG  ÖdÉ£dG  áLÉM  ¿CG  ßMÓæ°S  ,»eô¡dG  ƒ∏°SÉe
 ¬«∏Y äOGR ºK ,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH äô«¨J ¿ÉeC’G
 ¿ƒμà°Sh  .á«YÉªàL’G  IÉ«ëdG  QÉ°ùëfÉH  •ƒ¨°†dG
 .ôjó≤J …CG ≈∏Y ÖdÉ£dG π°üëj ºd GPEG CGƒ°SCG QƒeC’G
 QhO  ≈∏Y  »eô¡dG  ƒ∏°SÉe  π°ù∏°ùJ  ¿B’G  §≤°ùædh
 ôaƒJ ¿CG Öéj ,ájGóH .áÑ∏£dG AGƒàMG »a á©eÉédG
 »ë°üdGh »°ùØædG ¿ÉeC’Gh øeC’G πÑ°S πc á©eÉédG
 ,á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG  äGRGôàM’G  å«M  øe  áÑ∏£∏d
 ´ÉªàL’ áÑ°SÉæªdG á¨«°üdG OÉéjEG äÉ©eÉédG ≈∏Y ºK
 á«YÉªàL’G  áLÉëdG  ó°ùd  »Fôe  πμ°ûH  ƒdh  áÑ∏£dG
 áÑ∏£dG  ∫É`̀ ª`̀YCG  Q qó`̀≤`̀ J  ¿CG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  º`̀K  ,º`̀¡`̀d
 áÑ∏£dG  õØëj  ¿CÉH  π«Øc  äGò`̀dG  ôjó≤àa  ,âfÉc  Éª¡e
 äÉLôîªdG  Gƒ≤≤ëj  ≈àM  º¡ª∏©J  á«∏ªY  QGôªà°S’
 áÑ∏£∏d  á«°ùØædG  äÉLÉ«àM’G  IQGOEG  ¿EG  .á«ª«∏©àdG
 ¿ƒμJ  πH  ,º¡ª««≤Jh  º¡ª«∏©J  É¡à«ªgCG  »a  …RGƒ`̀J

.õaÉM ¿hO øe º∏©J hCG º«∏©J ’ ¬fC’ ºgCG
 πª©dG  AÖ`̀©`̀H  á≤∏©àªdG  ±hÉ`̀î`̀ª`̀dG  IQGOEG  ¿EG
 ô«aƒJh  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG  º∏©àdG  äÉÑ∏£àeh  »`̀°`̀SGQó`̀dG
 áë°U  Éæd  øª°†J  áÑ∏£∏d  É¡JÉjƒà°ùªH  äÉLÉëdG
 äÉfƒμe  QGhOCG  ™ªàéJ  ¿CG  Öéj  .á«°ùØfh  á«∏≤Y
 ºYO  äGó``̀Mhh  ,Iò`̀JÉ`̀°`̀SC’G  πãe  á«∏μdGh  á©eÉédG
 áÑ∏£∏d á«°ùØædGh á«∏≤©dG áë°üdG äGóMhh ,ÜÓ£dG
 .ábƒÑ°ùªdG ô«Z äÉbhC’G √òg ∫ÓN ºYódG ºjó≤J »a
 ÜòHòàdÉH  CGóÑj  ¬∏NGóH  ÉàaÉN  ÉJƒ°U  ÖdÉ£∏d  ¿EG
 ,äÉLÉëdG √òg øe áLÉM …CG ¢ü≤f ∫ÉM »a ≥∏≤dÉH
 ôjó≤Jh  áÑ∏£dG  º¡a  ≈∏Y  πª©dG  á©eÉédG  ≈`̀∏`̀Yh

.º¡ª««≤Jh º¡ª«∏©J á«∏ªY ™e ºgõ«ØëJh º¡JGhP
»dÉ©dG º«∏©àdG IOƒL »a »dhódG ô«ÑîdG |

 øjôëÑdG á©eÉL - á«FÉ«ª«μdG á°Sóæ¡dG º°ùb

 (19-ó«aƒc)  ¬«a  ∫Gõj  ’ …òdG  âbƒdG  »a |
 ∑ôàjh  ,áëFÉédGh  QÉ°ûàf’G  ¢TôY  ≈∏Y  ™Hôàj
 Éjƒæ©eh  É«YÉªàLGh  ÉjOÉ°üàbG  IôeóªdG  ¬JGô«KCÉJ
 øe áØ∏àîe ôjQÉ≤J äAÉL ,¬∏c ºdÉ©dG ≈∏Y É«°ùØfh
 á«fÉ£jôÑdG z¿ÉjOQÉédG{ áØ«ë°U ¬Jô°ûf Ée É¡æ«H
 π°üj  äÉ«ah  ∫ó©ªH  z√ÉÑ«f{  ¢Shô«a  »°ûØJ  øe
 áëFÉéH  √Qhó```̀H  ÖÑ°ùàj  ó`̀b  ¬```̀fCGh  !%75  ≈``̀ dEG
 ºJh !ÉfhQƒc AÉHh øe ô£NCG ¿ƒμJ ,á∏Ñ≤e á«ªdÉY
 Å°TÉf  ôNBG  ó© oe  ¢Vôe  ¬fCÉH  ¢Shô«ØdG  ¢ü«î°ûJ
 á«ªdÉY áëFÉL ≈dEG ¬dƒëJ ¿CGh ,G kô«Ñc É k≤∏b ÖÑ°ùj
 AÉHƒdG  ¿ƒμj  ¿CGh  ,á¶ëd  …CG  »a  ¿ƒμj  ¿CG  øμªj
 ¿CG zÉfhQƒc ¢Shô«a{ øY ¥QÉa ™e »dÉàdG »ªdÉ©dG

!ájhOC’G ΩhÉ≤J √GhóY
 √QhóH  ÖÑ°ùj  z√ÉÑ«f{  ¿EÉa  ôjô≤à∏d  É k≤ahh  |
 ΩQƒJh  ÜÉ¡àdG  øY  Ó°†a  ,IOÉ`̀M  á«°ùØæJ  πcÉ°ûe
 Ée ìhGôàJ ¬H äÉ«aƒdG ä’ó©eh ,áHƒÑ«Zh ÆÉeódG
 (á¡cÉØdG ¢û«aÉØN) ƒg √Qó°üeh !%75h %40 ø«H
 óæ¡dGh ¢ûjOÓ¨æH »a ¢VôªdG »°ûØJ §ÑJQG å«M
 á«ªdÉ©dG  áë°üdGh  !ôªàdG  π«îf  ô«°üY  Üô°ûH
 ÉgójóëJ ºJ Éjó©e É°Vôe 15 ø«H z√ÉÑ«f{ äôÑàYG
 áë°üdG  ≈∏Y  ô£N  ô`̀Ñ`̀cCG  É¡JôÑàYG  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 äÉcô°T  OGó©à°SG  Ωó`̀Y  πX  »a  á°UÉNh  ,áeÉ©dG

!…ó°üà∏d iôÑμdG á«ªdÉ©dG ájhOC’G
 zÉ`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a{ ìÉ`̀à`̀LG ICÉ`̀é`̀a É`̀ª`̀ch |
 πFÉ°Sh  ôÑY  Égô°ûf  ºàj  ôjQÉ≤J  ∞°ûμàd  ºdÉ©dG
 ø««°UÉ°üàNGh  AÉÑWCG  øe  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 èeóH)  z…ô°ûH  πNóàH{  ¬©æ°U  ºJ  ¢Shô«a  ¬`̀fCG
 ¬æe  èàæ«d  (Égô«Zh  Rój’Gh  ¢SQÉ°ùdG  äÉ°Shô«a
 πc  »a  π∏°ûH  ºdÉ©dG  ÜÉ°UCG  …òdG  ,¢Shô«ØdG  Gòg
 hóÑj Éªc ájô°ûÑdG ¿EÉa ,¬«a áeÉ©dG IÉ«ëdG ≥aGôe
 ∫ƒ≤j  Éªc  ,IQƒ£N  ôãcCG  iôNCG  áÄHhCÉH  IOƒYƒe
 äÉ«YGóàdGh QÉKB’G øe ójõªdG »æ©j Gògh !ôjô≤àdG
 Üƒ©°T πc ≈∏Y á«°ùØædGh á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’G

 IôHÉY  äÉ`̀ë`̀FÉ`̀L  ≈``̀dEG  É¡dƒëJ  ∫É`̀M  »`̀a  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 äÉ°Shô«ØdG π°ù∏°ùe ≥MÓJ ¿CG Öjô¨dGh !Ohóë∏d
 ,á«æ«°üdG  z¿É```ghh{  ø`̀e  ,2020  á`̀jGó`̀H  ™`̀e  CGó`̀ H
 äÉ°Shô«ØdG  øe  É k°†jCG  IôªdG  √òg  QòëJ  ø«°üdGh
 âbh  »a  π°ù∏°ùàdG  Gò`̀g  π`̀ch  ,iô``̀NC’G  ájó©ªdG
 ,äÉ°Shô«ØdG  √ò`̀g  QÉ°ûàfG  º`̀K  Qƒ¡¶d  ÜQÉ≤àe
 ºdÉ©dG  π©éJ  ,É¡H  §«ëJ  »àdG  ∑ƒμ°ûdG  á«ªch
 ’  ,zá«Lƒdƒ«H  Üô``M{  ≥Øf  »`̀a  π`̀NO  ó`̀b  ¬`̀fCÉ`̀ch

!É¡æe ¢UÓîdG ∞«c hCG ≈àe ±ô©j
 øe ójõªdÉH IOƒYƒe É k°†jCG Üƒ©°ûdG ¿CÉμd |
 QƒgóàdG øe ójõªdG ≈dEG …ODƒà°S »àdG ,äÉëFÉédG
 ™LGôàdG øeh ,äÉ«aƒdG øeh ,»ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G
 ,∞FÉXƒdG ¿Gó≤ah ô≤ØdGh ádÉ£ÑdG øeh ,»ë°üdG
 ºgh  ,ô°ûÑ∏d  »°ùØædGh  …ƒæ©ªdG  QƒgóàdG  øeh
 »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ∂dP πc ÖfÉL ≈dEG ¿ƒeƒμëe
 ó©J  ’  »àdG  zäÉMÉ≤∏dG{  ò`̀NCGh  äÉeÉªμdG  ¢ùÑdh
 πμHh !ihó©dG π≤f hCG ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G Ωó©H
 ,ôØ°ùdG ó««≤J πãe iôNC’G ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 !¢SÉæ∏d  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  äGô°TDƒe  πc  ™LGôJh
 øe êhôîdG  ô°ûÑdG  ¬«a  ô¶àæj  …òdG  âbƒdG  »ah
 ôjQÉ≤J  ΩÉeCG  º¡H  GPEG  ,zá«fhQƒμdG{  ô£îdG  IôFGO
 äÉLƒe ≈dEG ô«°ûJ (á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe) øe
 Qƒ¡¶H  ºK  ,á≤HÉ°ùdG  áLƒªdG  øe  ≈°ùbCG  iô`̀NCG
 äÉ°Shô«a  Iô°ûY  øe  ó`̀MGh)  ¬°Shô«ah  z√ÉÑ«f{
 ,äƒªdGh  áHÉ°UE’ÉH  É¡∏c  ájô°ûÑdG  Oó¡J  (ájó©e
 »a  ¬©e  ºdÉ©dGh  ¢û«©j  ¬fCG  Aôª∏d  π«îà«d  ≈àM
 ,¬Lôîe  ƒ`̀g  ø`̀e  ±ô©j  ’  (π`̀jƒ`̀W  Ö`̀YQ  º∏«a)
 πc  πª°ûj  …ò``̀dGh  !¬«a  ø«∏ãªªdG  ±ô©j  ¬æμdh
 πch  ,áØ∏àîªdG  ºdÉ©dG  Üƒ©°T  ø`̀e  ø«HÉ°üªdG
 øe ±ƒîdGh ÖYôdG ∞≤°S âëJ ¿ƒ°û«©j øjòdG

!áHÉ°UE’G
 ß`̀Ø`̀MGh É`̀æ`̀¶`̀Ø`̀MÉ`̀a ß`̀aÉ`̀ë`̀dG ∑ó```̀Mh º`̀¡`̀∏`̀dG

!ºdÉ©dG Üƒ©°Th ÉæHƒ©°T

 º```̀dÉ```̀©```̀dG ≥```̀£```̀ f Gô``````̀ «``````̀NCG
 Öéj …òdG í«ë°üdG í∏£°üªdÉH
 ∑ƒ∏°ùdG  ∞`̀°`̀Uh  »`̀a  ¬dÉª©à°SG

.zágÉØàdG{ ƒgh ’CG »fGôjE’G
 òæe ¿GôjEG ¬à∏ªY A»°T øe Ée
 ágÉØàdG  âfÉch  ’EG  áæ°S  ø«©HQCG
 ≈∏Y  »£¨J  »àdG  ≈``dhC’G  ¬àØ°U

.iôNC’G ¬JÉØ°U πc
 …òdG  »∏«FGô°SE’G  ∫hDƒ°ùªdG
 ¿Éc  í«ë°üdG  í∏£°üªdÉH  ≥£f
 á`̀YOÉ`̀î`̀e äÉ`̀eÉ`̀ ¡``JG ≈`̀∏`̀Y ≥`̀∏`̀©`̀j
 π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  ≈``̀ dEG  ¿Gô```̀ jEG  É¡à¡Lh
 ´óîJ  Iô`̀ «`̀NC’G  ¿CG  ≈∏Y  ¢üæJ
 ∫hÉ`̀ë`̀ Jh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ```j’ƒ```dG
.¿GôjEG ≈∏Y ÜôM ø°T ≈dEG É¡©aO

 øμªj  á``̀«``̀fGô``̀jE’G  á`̀gÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 É¡H  ≥£æj  áª∏c  π`̀c  »`̀a  É¡°ùªd
 ¿ƒeƒ≤j  π©a  π`̀ch  ¿ƒ`̀«`̀fGô`̀jE’G
 ¢VhÉØàdG  ≈`̀dEG  ¿ƒ©°ùj  º`̀gh  ¬H
 ¢ù«FôdG  ¿CG  ’ƒ``̀dh  .º`̀dÉ`̀©`̀dG  ™`̀e
 ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  ≥HÉ°ùdG  »μjôeC’G
 »a  áà«Ñe  äÉ`̀jÉ`̀¨`̀d  Gô`̀°`̀ü`̀e  ¿É``̀c
 ¥É``̀Ø``̀J’G ìÉ```̀é```̀fEG ≈``∏``Y ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f
 ∫hódG âfÉμd 2015 ΩÉY …hƒædG
 πFÉ°SƒH âeó£°UG ób á«HhQhC’G
 »àdG Ö°üædGh ∫É«àM’Gh ÜòμdG
 ÉgQGƒM  »`̀a  ¿Gô``̀jEG  É¡à∏ª©à°SG

 øμj  º`̀dh  äGƒæ°S  ôªà°SG  …ò`̀ dG
.É«HÉéjEG

 ’h á``̀«``̀cP ¿Gô``````̀jEG ø`̀μ`̀ J º``̀ d
 ≈©°ùJ  »gh  áØjô°T  ’h  áØ°üæe
 ≥jôW  øY  π«FGô°SEG  êÉ`̀YREG  ≈`̀dEG

 .»fÉæÑ∏dG z¬∏dG ÜõM{
 øªãdG  ¿ƒ«fÉæÑ∏dG  ™`̀aO  ó≤d

.á«fGôjE’G ágÉØàdG øªK .É¶gÉH
 .á``ehÉ``≤``ª``dG Oƒ``̀≤``̀J ¿Gô``````̀jEG
 ≈∏Y  á«°üY  äQÉ`̀°`̀U  äÉ«°û«∏e
 .¿ƒfÉ≤dG  øe  Iƒb  ó°TCGh  ádhódG
 .OÉ`̀ °`̀ù`̀ a äÉ``̀ «``̀ aÉ``̀ eh äÉ``̀HÉ``̀°``̀ü``̀Y
 äQGOCG  »àdG  áehÉ≤ªdG  »`̀g  ∂∏J
 í°†ØfG ¿CG ó©H π«FGô°SE’ Égô¡X
 ó°ûëdG  .á`̀«`̀fGô`̀jE’G  ágÉØàdG  ô`̀eCG
 ádCÉ°ùe  á«Mô°ùe  ôjój  »Ñ©°ûdG
 ≈∏Y  ¬æ«Yh  ¥Gô©dG  »a  √Oƒ`̀Lh
 ó∏ÑdG  ∂`̀ dP  äGhô``̀ K  ø`̀e  ≈≤ÑJ  É`̀e
 ó≤a  z¬∏dG  Üõ`̀M{  É`̀eCG  .ÜƒμæªdG
 ≈`̀dEG  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  ágÉØàdÉH  π`̀°`̀Uh
 ¿CG ¬`̀ª`̀«`̀YR ø`̀∏`̀YCG ø`̀«`̀M É`̀ ¡`̀ JhQP
 ∫hódG  ø«H  ¬àª«b  Ö°ùàμj  ¿ÉæÑd
 ¿Gô`̀jEG  ¬eó≤J  …ò`̀dG  ìÓ°ùdG  øe
 ¿É`̀æ`̀Ñ`̀d .Üõ``̀ë``̀ dG É`̀«`̀°`̀û`̀«`̀∏`̀e ≈````̀dEG
 ¢`̀ù`̀«`̀dh »``̀dÓ``̀ª``̀dG ï``̀jQGƒ``̀°``̀ü``̀H
 √QGô≤à°SÉH  ’h  ¬à©«ÑW  ∫ÉªéH

.¬«a ¢û«©dG á«gÉaôH ’h ¬æeCGh

 »g »àdG á«fGôjE’G áehÉ≤ªdG
 É¡JOÉe  á¡L  øe  á«fGôjEG  â°ù«d
 Éª¡e  GQhO  Ö©∏J  ÉªfEG  ájô°ûÑdG
 ƒgh  .»Hô©dG  ºdÉ©dG  ô«eóJ  »a
 ™e  Ö©∏J  ¿Gô``̀jEG  .Ó©a  çó`̀M  Ée
 §≤dG  áÑ©d  IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG
 É¡FÓª©d â∏chCG óbh »gh QCÉØdGh
 Ö``̀jOCÉ``̀J »``̀a º`̀¡`̀Ñ`̀LGƒ`̀H ΩÉ``«``≤``dG
 ¿hO ÓFÉM ¿ƒØ≤j øjòdG AGóYC’G
 QÉ°U  ó≤a  ¢`̀Só`̀≤`̀dG  ≈``̀dEG  ÜÉ`̀gò`̀dG
 ∂∏J  øªK  Gƒ©aój  ¿CG  Üô©dG  ≈∏Y

.áÑ©∏dG
 ¢Só≤dG ¿ƒ«fGôjE’G ∫ qƒM ó≤d
 ÜGòY »a ÉÑÑ°S äQÉ°U áHòc ≈dEG
 ÜÉgòdÉH  âª∏M  ÉªdÉ£d  Üƒ©°T
 Ée  GPEGh  .á°Só≤ªdG  »°VGQC’G  ≈dEG
 Qƒ¶æe øe áHòμdG ∂∏J ≈dEG Éfô¶f
 ágÉØJ  øY  ∞°ûμJ  É¡fEÉa  »îjQÉJ
 ±ôà©J  ’  »àdG  á`̀dhó`̀dG  .¿Gô```̀jEG
 É¡jód  ¢ù«dh  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dÉH

.¬«dEG ºμàëàd »fÉ°ùfEG ô«ª°V
 »ë°†J  .ídÉ°üe  á`̀dhO  É¡fEG
 Ée  .É¡ëdÉ°üe  πLCG  øe  ™«ªédÉH
 øμªj  á°ü«NQ IGOCG  ’EG  áehÉ≤ªdG
 Ö∏£J Ée GPEG äÉjÉØædG »a ÉgDhÉ≤dEG

.∂dP ôeC’G
 ÉeÉY GOGõ```̀e  ¿Gô````̀jEG  â``̀eÉ``̀bCG

 .AGóYC’Gh  AÉbó°UC’G  ¬«a  ∑ôà°ûj
 ’  iôÑμdG  É¡àgÉØJ  §°Sh  ¿Gô`̀jEG
 .AGó`̀YC’Gh  AÉbó°UC’G  ø«H  ¥ôØJ
 ¢Só≤dG  â`̀fÉ`̀c  OGõ`̀ª`̀dG  ∂`̀ dP  »`̀ah
 AÉ£°ùÑdG ájGƒZh RGõàH’ ÉfGƒæY

.º¡«∏Y ∂ë°†dGh
 Ió«MƒdG  ádhódG  »g  ¿Gô`̀jEG
 πeÉ©àJ ¿CG É¡æμªj »àdG ºdÉ©dG »a
 ÉgQÉÑàYÉH  á°Só≤ªdG  ÉjÉ°†≤dG  ™e
 ∂`̀dP »`̀a »``̀gh .Ió`̀jGõ`̀ª`̀∏`̀d IOÉ``̀e
 º°SÉH  ´ƒaôªdG  ìÓ°ùdG  πª©à°ùJ

 .ø«gÉéJG  »a  ´Góî∏d  áehÉ≤ªdG
 ¬`̀à`̀bGó`̀°`̀U ≈`̀æ`̀ª`̀à`̀J hó```̀Y √É``̀é``̀JG
 ¬©e äÉ``̀bÓ``̀Y  á``̀eÉ``̀bEÉ``̀H  º`̀∏`̀ë`̀Jh
 Éë∏°U ¬©e ójôJ ’ hóY √ÉéJGh

.É¡≤jôW øe ∫hõj ¿CG ≈æªàJh
 ≈`̀∏`̀Y ¿Gô`````````̀jEG ¬````JQô````e É````e
 ≈∏Y  ôªj  º`̀d  á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG

.π«FGô°SEG
 ¿EÉa  ,π«FGô°SEG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH
 â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  Ö©∏J  á```dhO  ¿Gô````̀jEG
 á«∏«FGô°SE’G  äÉHô°†dG  .™FÉ°†dG
 âfÉc ¿GôjEG É¡à≤∏J »àdG á©LƒªdG
 ádÉ°SQ  »¡a  .∂dP  ≈∏Y  π«dO  ô«N
 ágÉØàdG  øeR  ¿CG  ó«cCÉJ  π`̀LCG  øe
 ≈dEG áÑ°ùædÉH πbC’G ≈∏Y .≈¡àfG ób

.π«FGô°SEG
 ÉμjôeC’  á«fGôjE’G  äÉjóëàdG
 äGójó¡àdG  ¿CG  Éªc  É¡d  ≈æ©e  ’
 øY IQÉÑY iôNC’G »g π«FGô°SE’

.AGƒ¡dG »a ïØf
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  Éª¡e  ¿ƒμ«°S
 ¿CG  ±ô`̀©`̀J  ¿CG  á≤£æªdG  Üƒ©°T
 äÉ«°û«∏e øe ∂∏ªJ Ée πμH ¿GôjEG
 ágÉØàdG  á≤£æe  »a  ∑ôëàJ  ÉªfEG
 ’EG á≤£æªdG Oƒ≤J ¿CG øμªj ’ »àdG

.CGƒ°SC’G ƒëf
»bGôY ÖJÉc |

?π«FGô``°SEGh ¿GôjEG ø``«H zÜòédGh ó``°ûdG{ äGQhÉ``æe ¬éàJ ø``jCG ≈``dEG

 :º∏≤H
∞°Sƒj ¥hQÉa

 ió`̀ d á`̀ «`̀ ∏`̀ ≤`̀ ©`̀ dGh á`̀«`̀ °`̀ù`̀Ø`̀æ`̀ dG á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG
(19-ó```̀«```̀aƒ```̀c) ø````̀eR »```̀a á``Ñ``∏``£``dG

:º∏≤H
| óª◊G ΩÉ°ùH .O 
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 ≈∏ëàj »àdG äÉØ°üdGh ´ÉÑ£dG øe áYƒªée »g á«°üî°ûdG
 âbƒdG ™e Qƒ£àJh IO’ƒdG òæe á«°üî°ûdG ¿ƒμàJh ,¿É°ùfE’G É¡H

.øjôNB’G øY áØ∏àîeh á∏≤à°ùe á«°üî°T Éæe πμd íÑ°ü«d
 øY  á«°üî°T  π`̀c  É¡H  õ«ªàJ  »àdG  äÉØ°üdG  ójóëJ  ºàjh

.∞©°†dGh Iƒ≤dG •É≤f ≥jôW øY iôNC’G
 äGQÉ¡ªdGh  á«HÉéj’G  ÖfGƒédG  áaÉc  Iƒ≤dG  •É≤f  πª°ûJh
 á«Ñ∏°ùdG äÉØ°üdÉH §ÑJôJ ∞©°†dG •É≤f ¿CG ø«M »a á«°üî°ûdG

.¿É°ùfE’G á«°üî°T »a
 ≈∏Y ¢üî°ûdG IQóbh ¢ùØædÉH á≤ãdG »a Iƒ≤dG •É≤f øªμJh
 É¡à¡LGƒeh  ±hô¶dG  Ö©°UCG  ™e  º∏bCÉàdGh  øjôNB’G  »a  ô«KCÉàdG

.¬FÉcPh ¬ÑgGƒe ≈∏Yh áYÉé°ûH
 §Ñ°V ≈∏Y IQó≤dG ΩóYh á«Ñ°ü©dG ∞©°†dG •É≤f RôHCG øeh
 øe ±ƒîdGh IOÉ«≤dG äGQÉ¡e ∑ÓàeG ΩóYh πéîdGh ,ä’É©Øf’G

.IôeÉ¨ªdG ìhQ ≈dEG QÉ≤àa’Gh IójóédG ÜQÉéàdG á°SQÉªe
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  ,É¡«ªæfh  Iƒ≤dG  •É≤f  ∞°ûàμf  ¿CG  Éæ«∏Yh
 •É≤f πÑ≤J É¡ªgCG ,É¡æe ¢ü∏îà∏d ∫ƒ∏M IóY ∑Éæ¡a ∞©°†dG •É≤f
 •É≤f ¿G ó≤à©f ¿CG CÉ£îdG øe PEG ..É¡«∏Y Ö∏¨àdG ádhÉëeh ∂Ø©°V

.Égô««¨J øμªj ’ áàHÉK ∞©°†dG
 øμªj -á«°üî°T áHôéJ øY »gh- äÉMGôàb’G ¢†©H q…ódh
 ∑ôNDƒJ  »àdG  áÄ«°ùdG  äGOÉ`̀©`̀dG  øY  OÉ©àH’Éc  ∂`̀dP  »a  ó«ØJ  ¿CG
 GójóL ÉHÉàc CGôbG ,ø«£ÑëªdG ¢UÉî°TC’G ÖæéJ ,∂eó≤J ¥ƒ©Jh
 íàØàa É¡æ≤àJh É¡ª∏©àJ á¨d ôàNGh ∑ó«ØJ äÉeƒ∏©e ∂«dG ∞«°†j
 ’EG  »JCÉj  ’  º«∏°ùdG  º°ùédÉa  á°VÉjôdG  ¢SQÉe  ,IójóL  ÉbÉaBG  ∂d
 »a  á«ÑjQóJ  äGQhOh  á«ª∏Y  äGhóf  Qƒ°†M  ÜôLh  ,á°VÉjôdÉH

.¬ÑëJ …òdG ∫ÉéªdG
 ±É°ûàcG  »a  óYÉ°ùj  Gò¡a  IQƒ°ûªdGh  …CGô`̀dG  AGó`̀HEG  Ö∏WGh

.AÉ£NC’G
 á`̀bQh  »`̀a  ∂Ø©°V  •É`̀≤`̀f  ÖàμJ  ¿CG  …ô`̀¶`̀f  »`̀a  A»`̀°`̀T  º``̀gCG

.É¡«∏Y Ö∏¨àJ ¿CG ∫hÉëJh
 π°üëJ »àdG èFÉàædG ô«¨J ø∏a ÉªFGO ¬∏©ØJ Ée ô«¨J ºd GPEÉa
 Ée  Ghô«¨j  ≈àM  Ωƒ≤H  Ée  ô«¨j  ’  ¬∏dG  ¿EG{  :≈dÉ©J  ∫É`̀b  .É¡«∏Y

 .zº¡°ùØfCÉH

∂Ø©°Vh ∂Jƒb •É≤f

Ω2021 ôjGôÑa 2 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 20 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15656) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 øμdh  ,Égódh  ø°†àëJ  ÉeóæY  ΩC’G  IOÉ©°S  QÉμfEG  ™«£à°ùj  ó`̀MCG  ’
 AÉæKCG  ájó°ùédG  äGô«¨àdG  ¢†©Ñd  ΩÉY  πμ°ûH  ø°Vô©àj  AÉ°ùædG  º¶©e
 ..º°ùédG  AÉëfCG  ∞∏àîe  »a  äÓgôJh  äÉ≤≤°ûJ  ,IO’ƒ`̀dG  ó©Hh  πªëdG
 záeƒeC’G  ó©H  Ée{  ≈ª°ùJ  á«∏«ªéJ  äÉMGôL  ∑Éæg  äGô«¨àdG  ∂∏J  πëdh
 º«eôàdGh π«ªéàdG áMGôL …QÉ°ûà°SG ô£e ájOÉf IQƒàcódG É¡æY ÉæKóëJ
 á«∏μdG  ƒ°†Yh  ,áMGôédG  »a  »Hô©dG  OQƒÑdGh  ¢ù«ØædG  øHG  ≈Ø°ûà°ùªH
 ø«MGôL ¢ù«FQ ÖFÉfh á«°ùfôØdG ádÉeõdGh ájóædôj’G ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG

.á«æjôëÑdG π«ªéàdG
 IO’ƒ```̀ dG  ó`̀©`̀H  É``̀e  π`̀«`̀ª`̀é`̀J  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  í∏£°üªH  Oƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀ª`̀dG  É``̀e  -

?(MOMMY MAKEOVER)
 º°ùédG ≥°SÉæJ IOÉYE’ á«∏«ªéJ á«MGôL äÉ«∏ªY IóY øY IQÉÑY »g

.ÜÉéfE’G ó©H äÉ¡eC’G ábÉ°TQh ô¡¶e IOÉ©à°S’ IQôμàªdG äGO’ƒdG ó©H
.É°†jG á«MGôédG ô«Z äGAGôLE’G ≈∏Y í∏£°üªdG Gòg ≥∏£j óbh

?º°ùédG »a kGôKCÉJ ôãcC’G øcÉeC’G »g Ée -
 Iôàa ∫ÓN GôKCÉJ º°ùédG ≥WÉæe ôãcCG  ø£ÑdGh …óãdG Éà≤£æe ôÑà©J
 ó∏édG »a äÉ¨Ñ°üJh äÉ≤≤°ûJh äÓgôJ çóëàa ,IO’ƒdG ó©H Éeh πªëdG
 øe ô«ãμdG èYõj Ée ,ø£ÑdG äÓ°†Y »a ∫É°üØfGh …óãdG ºéM »a ô«¨Jh

.πÑb …P øY ø¡eÉ°ùLCG πμ°T ±ÓàNG ≈dEG Gô¶f AÉ°ùædG
 É¡æe  ,¬≤°SÉæJh  º°ùédG  πμ°T  IOƒY  ≈∏Y  ôKDƒJ  πeGƒY  IóY  ∑Éægh
 …óãdG  ºéM  ôÑch  OóªJh  ó∏édG  á©«ÑWh  áYÉ°VôdGh  äGO’ƒ``dG  QGôμJ
 ∑Éæg  ¿É`̀c  GPG  πªëdG  ∫Ó`̀N  »ë°üdG  ™°VƒdGh  ,πªëdG  ∫Ó`̀N  ø£ÑdGh
 ΩÉ¶æH ΩGõàd’G ΩóYh ô«Ñc ¿Rh ¿É°ü≤f hG IOÉjR É°†jGh ,áæeõe ¢VGôeCG

.»ë°U »FGòZ
 πμ°T IOÉ©à°S’ ÉgDhGôLEG øμªj »àdG á«MGôédG äÉ«∏ª©dG »g Ée GPEG -

?º°ùédG
 (MOMMY MAKE OVER)  »a  á«°SÉ°S’G  äÉ«∏ª©dG
 πãe áÑMÉ°üe iôNG äÉ«∏ªY ≈dG  áaÉ°VE’ÉH ø£ÑdGh …óãdG äÉ«∏ªY »g

.º°ùédG âëfh §Ø°ûdG
 ≈àM  πMGôe  ≈∏Y  π°†Øj  øμdh  ,Ió`̀MGh  á«∏ªY  »a  ÉgDhGôLEG  øμªj

.äÉØYÉ°†ªdÉH áHÉ°UEÓd á°VôY πbCGh ÉfÉeCG ôãcCG ¿ƒμJ
 …óãdG  ô«ÑμJ  ¿hó`̀H  hCG  ™e  ™`̀aQ  ¿ƒμJ  …óãdG  äÉ«∏ª©d  áÑ°ùædÉÑa

 ™e  ,IO’ƒdG  ó©H  øe  Oƒ≤ØªdG  ºéëdG  …óãdG  AÉ£YE’  ¿ƒμ«∏°ùdG  Iƒ°ûëH
.óLh ¿EG πgôàªdG ó∏édG ádGRG

 äÉ«∏ª©dG  √ògh  ,»μ«æ«∏c’G  ¢üëØdG  ≈∏Y  óªà©j  á«æ≤àdG  ójóëJh
 »a  Ió`̀MGh  á∏«d  Iô«°üb  áeÉb’G  ¿ƒμJh  πeÉμdG  ôjóîàdG  âëJ  iôéJ
 øeh ,™«HÉ°SG áKÓKh ø«YƒÑ°SG ø«H Ée ¿ƒμj ΩÉàdG »aÉ°ûàdGh ≈Ø°ûà°ùªdG

.»©«ÑW πμ°ûH »eƒ«dG πª©dGh •É°ûædG á°SQÉªe ºK
 á∏°üØæªdG  äÓ°†©dG  í«∏°üJh  ø£ÑdG  ó°T  á«∏ªY  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 ´ƒLôdGh »aÉ°ûà∏d ∫ƒWCG Iôàa ≈dEG êÉàëJ ó≤a ájó∏édG äÓgôàdG ádGREGh

.πª©dG ≈dG

 êÉàëJ iôNCG äÉ«∏ª©d áÑMÉ°üe á«∏ªY ¿ƒgódG §Ø°T á«∏ªY ¿ƒμJh
 ô«Z  øcÉeCG  »a  Ió«æ©dG  ¿ƒgódG  ºcGôàd  áé«àf  äÉ°†jôªdG  ¢†©H  É¡«dEG
 äGô«¨à∏d  áé«àf  âªcGôJ  ¿ƒ`̀gó`̀dG  √ò`̀g  ..º°ùédG  »`̀a  É¡«a  Üƒ`̀Zô`̀e

.πªëdG Iôàa AÉæKCG á«fƒeô¡dG
 ájQhô°V äÉ«∏ª©dG ∂∏J ¿ƒμJ ¿É«M’G ¢†©H »a ¬fG ôcòdÉH ôjóédGh
 »a ójó°ûdG ó∏édG πgôJh »∏°†©dG ∫É°üØf’G ä’ÉM »a á°UÉNh á«ª«eôJ
 ¿G å«M ô¡¶dGh ø£ÑdG »a Ée’BGh á«ë°U πcÉ°ûe ÖÑ°ùJh ø£ÑdG á≤£æe
 ø«dÉ©a ô«Z ¿Éfƒμjh ¿Éë∏°üj ’ »©«Ñ£dG êÓ©dGh á«°VÉjôdG øjQÉªàdG

.äÓ°†©dG áØ«Xh IOƒY »a
?äÉ«∏ª©dG √òg AGôLE’ âbh π°†aCG ƒg Ée -

 IO’ƒ`̀dG  øe  ô¡°TCG  6  Qhô`̀e  ó©H  äÉ«∏ª©dG  øe  ´ƒædG  Gò¡H  í°üæj
.πªëdG πÑb »©«Ñ£dG ¬©°Vh ≈dG ´ƒLôdG á°Uôa º°ùédG AÉ£YE’

 ±ó¡dG  ójóëàHh  π«ªéàdG  ìGôL  πÑb  øe  á«∏ª©dG  ´ƒf  ójóëJ  ºàj
.á°†jôªdG πÑb øe Üƒ∏£ªdG

?á«∏ª©dG AGôLE’ á°†jôªdG »a ÉgôaGƒJ Öéj »àdG •hô°ûdG »g Ée -
 áë°üH á©àªàe ICGôªdG ¿ƒμJ ¿CG Öéj á«Ñ£dG IQÉ°ûà°S’G πÑb ócDƒf
 äÉ«∏ª©dG øe ´ƒædG Gòg ¿G å«M Ö°SÉæe ¿Rh äGPh ,áæNóe ô«Zh Ió«L
 ¿Gh ≥°SÉæàe ΩGƒb ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øμdh ¿RƒdG ∞«ØîJ ¢ù«d ¬æe ±ó¡dG
 Iôe  ÜÉéf’G  »a  áÑZQ  É¡jód  ¢ù«dh  O’h’G  ÜÉéfEG  â∏ªμà°SG  ¿ƒμJ

.iôNCG
 ô¡°TCG  Ió`̀Y  ≈`̀dEG  êÉàëJ  πH  á«∏ª©dG  ó©H  Iô°TÉÑe  ¿ƒμJ  ’  èFÉàædG
 óªà©J É¡fG Éªc ,ádÉëdG Ö°ùëH iôNCG ≈dEG á°†jôe øe èFÉàædG ∞∏àîJh

.º°ùédG á©«Ñ£H ábÓY ¬d É¡°†©H ,πeGƒY IóY ≈∏Y
 …ô°SCG §«ëe OƒLƒa ,á«∏ª©dG ó©H äGOÉ°TQ’G ´ÉÑJG GóL º¡ªdG øeh
 Iôàa »a AÉæH’G ájÉYQh á«dõæªdG ¿hDƒ°ûdG »a á°†jôªdG óYÉ°ùj ¿hÉ©àe
 IôÑN ≈∏Y óªà©àa iôN’G πeGƒ©dG  ÉeCGh ,º¡e ô«KCÉJ  ¬d  ¿ƒμj »aÉ°ûàdG

.¬JAÉØch π«ªéàdG ìGôL
 πÑb ¿Éc Éªc hCG »dÉãe º°ùL ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿CG Éæg ∞«°VCG ¿CG OhCGh
 øμªªdG øe øμd ,ÉÑ©°U ¿ƒμj ób äÉ«∏ª©dG √òg ∫ÓN øe IO’ƒdGh πªëdG
 ¢ùØædÉH á≤ãdG IOÉjR »dÉàdÉHh Iô«Ñc áLQóH º°ùé∏d ΩÉ©dG πμ°ûdG ø«°ùëJ

 .π°†aCG »ë°U ™°Vhh É°VôdGh

 áHGòédG  Oƒ«dƒg  áeÉ°ùàHG
 ô``̀ã``̀cC’G á`̀ °`̀Vƒ`̀ª`̀ dG â`̀ë`̀Ñ`̀ °`̀UCG
 …P  ø``̀Y  É`````̀LGhQh  ¿B’G  É`̀Ñ`̀∏`̀W
 Qƒ¡¶dG  π°†Øj  ™«ªédÉa  ,πÑb
 áeÉ°ùàHÉHh  AÉ°†«H  ¿É`̀æ`̀°`̀SCÉ`̀H
 ó«©H É`̀ª`̀∏`̀M  ó`̀©`̀j  º`̀∏`̀a  á``̀HGò``̀L

.∫ÉæªdG
 z»`̀Ñ`̀£`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG{ QhÉ```̀M
 π«YÉª°SEG  óªMCG  ¬æ«d  IQƒàcódG
 ¿É``̀ æ``̀ °``̀ SC’G π`̀ «`̀ ª`̀é`̀ J Iô``̀«``̀Ñ``̀N
 á«fÉ£jôÑdG  á«ªjOÉcC’G  Ωƒ∏HOh
 ¿ƒcQR  õcôe  ¿Éæ°SC’G  π«ªéàd
 »àdG  ¿É`̀æ`̀°`̀SCÓ`̀d  »°ü°üîàdG
 ¢üîj É``̀e  π``̀c  É`̀æ`̀d  â`̀ë`̀ °`̀VhCG

Oƒ«dƒg áeÉ°ùàHG
 ∞«c  Oƒ«dƒg  áeÉ°ùàHG  -

?É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG Éææμªj
 »g Oƒ``̀«``̀dƒ``̀g á`̀eÉ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ HG
 »`̀à`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀«`̀Ñ`̀dG á`̀eÉ`̀ °`̀ù`̀ à`̀ H’G
 á≤°SÉæàe  É¡«a  ¿Éæ°SC’G  ¿ƒμJ
 Gô««¨J  çó``̀ë``̀Jh  á`̀ °`̀UGô`̀à`̀eh
 ôãcCG  ô¡¶æd  πμ°ûdG  »a  ÉjQòL

.»dÉãªdG πμ°ûdÉHh á«HPÉL
 ∫ƒ°üë∏d  ¥ôW  IóY  ∑Éæg
 ,¿Éæ°SC’G  ¢†««ÑJ  :É¡æe  É¡«∏Y
 ºK  ºjƒ≤àdÉH  ¿Éæ°SC’G  πjó©Jh
 Qƒ°ûb  É°†jCG  ∑Éægh  ,É¡°†««ÑJ
 ¿Éé«J  äÉ°ù«Ñ∏Jh  ,Rô«æ«ØdG

.¿Éæ°SC’G
 ¢†««ÑJ  ≈```̀dEG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H-
 ø«Hh  ¬æ«H  ¥ôØdG  Ée  ¿Éæ°SC’G

?¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ
 IQÉÑY ƒg ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ
 ájô«édG  äÉ°ù∏μàdG  á``̀dGREG  øY
 ¿É``̀æ``̀°``̀SC’G ≈``̀∏``̀Y á``̀ª``̀cGô``̀à``̀ª``̀dG
 ∞«¶æàdÉH  É¡«a  Ωƒ≤fh  ,áã∏dGh
 ,™≤ÑdG  á```dGRE’  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  ∑ô`̀Ø`̀H
 ƒ¡a ¢†««ÑàdG ≈dEG  áÑ°ùædÉH ÉeCG
 ΩGóîà°SÉH ¿Éæ°SC’G ¿ƒd í«àØJ
 (ójÉ°ùchô«H  ójÉeÉHQÉμdG)  πL
 Ö°ùëH ∞∏àîeh ø«©e õ«côàH

 Ö°SÉæjh  (%45-10)  á≤jô£dG
 ôÑà©jh ¢SÉædG á«ÑdÉZ ¢†««ÑàdG
 Ö«dÉ°SC’G  ø`̀e  áØ∏c  π``̀bC’G  ƒ`̀g

.iôNC’G á«∏«ªéàdG
 ø`̀e ´Gƒ```````̀fCG ∑É``̀æ``̀g π````̀g-

?¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJ
 :’hCG  ,¿É`````Yƒ`````f  ∑É```̀æ```̀g
 ¬`̀«`̀ah IOÉ``«``©``dG »``̀a ¢`̀†`̀«`̀Ñ`̀à`̀dG
 ó«eÉHQÉμdG)  πL IOÉe  Ωóîà°ùf
 ø«©e  õ`̀«`̀cô`̀à`̀H  (ó`̀jÉ`̀°`̀ù`̀chô`̀«`̀H
 ¢†«ÑàdG  á`̀≤`̀jô`̀W  ≈`̀∏`̀Y  óªà©j
 ºàj  ∂``̀dP  ó`̀©`̀Hh  ,áeóîà°ùªdG
 Aƒ`̀°`̀†`̀∏`̀d ¿É``̀æ``̀°``̀SC’G ¢`̀†`̀jô`̀©`̀J
 áã∏dG »∏W ™e Qõ«∏dG hCG ¥QRC’G
 ójóëJ  º`̀à`̀jh  ,á`̀«`̀eÉ`̀M  á≤Ñ£H
 Ö°ùëH ¢†««ÑàdG  äÉ°ù∏L OóY
 ,áHƒ∏£ªdG  ¢†««ÑàdG  á``̀LQO
 πÑb  øe  ÉgQÉ«àNG  ºàj  »àdGh

.¬àÑZQ Ö°ùM ¢†jôªdG
 ¢†««ÑàdG  »fÉãdG  ´ƒ`̀æ`̀dGh
 ΩGóîà°SÉH  ¿ƒ`̀μ`̀jh  :»dõæªdG
 »a É¡∏«°üØJ ºàj á°UÉN ÖdGƒb
 ,¢†jôªdG  ∂a  Ö°SÉæàd  IOÉ«©dG
 ,¢†««ÑàdG  π`̀L  É¡«a  ™°Vƒjh
 ø«LÉ©e  É`̀°`̀†`̀jCG  ô`̀aGƒ`̀à`̀J  É`̀ª`̀c
 á≤°U’ áWô°TCGh á°†«Ñe ¿Éæ°SCG

 .¿Éæ°SC’G ¢†««Ñàd
 ≈```°```Vô```ª```dG í`````̀°`````̀ü`````̀fCGh
 èFÉàædG  π°†aCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 ’hCG IOÉ«©dG »a ¢†««ÑàdG πª©H
 ¢†««ÑàdG  ≈∏Y  á`̀Ñ`̀XGƒ`̀ª`̀dG  º`̀K
 Ö`̀dGƒ`̀b ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H »`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG
 ¿Éæ°SCG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ¢†««ÑàdG

.á∏jƒW Ióe AÉ°†«H
 ¿CG  É`̀æ`̀g ô`̀cò`̀ dÉ`̀ H  ô`̀ jó`̀é`̀ dG
 OóY ≈∏Y óªà©J ¢†«ÑàdG áé«àf
 á¶aÉëªdG  á≤jôWh  äÉ°ù∏édG
 πÑb  ø`̀e  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  ¢VÉ«H  ≈∏Y
 ¿Éæ°SC’G  Ωhó`̀J  ó≤a  ,¢üî°ûdG
 π≤J  ó```̀bh  Gô`̀¡`̀°`̀T  36  ¢`̀VÉ`̀«`̀H
 øNóe ¢üî°ûdG ¿Éc GPEG IôàØdG

Óãe
 ≈∏Y  ¢†««ÑàdG  QÉ``̀KBG  É`̀e  -

?áã∏dGh ¿Éæ°SC’G
 QÉ```̀ KB’G ¢`̀†`̀©`̀H çó`̀ë`̀ J ó``̀b
 ¢UÉî°TC’G  ¢†©Ñd  á«ÑfÉédG
 ábôMh ¿Éæ°SC’G á«°SÉ°ùM πãe
 ΩÉjCG IóY ôªà°ùJh Ωƒj øe áã∏dG

.IQOÉædG ä’ÉëdG »a á∏«∏b
 ≈∏Y ®ÉØëdG Éææμªj ∞«c-

?¿Éæ°SC’G ¢VÉ«H
 ¢``VÉ``«``H ≈``̀ ∏``̀ Y ®É```̀Ø```̀ë```̀dG
 ¢`̀û`̀jô`̀Ø`̀à`̀H ¿ƒ``̀μ``̀ j ¿É```̀æ```̀°```̀SC’G
 á`̀KÓ`̀K ≈```̀ dEG ø`̀«`̀Jô`̀e ¿É``̀æ``̀°``̀SC’G
 §«N  ΩGóîà°SGh  É«eƒj  äGôe

.¿Éæ°SC’G
 »a ¿É```æ```°```SC’G ∞`̀ «`̀¶`̀æ`̀J-

.ΩÉ¶àfÉH IOÉ«©dG
.ø«NóàdG øe π«∏≤àdG-

 Iƒ¡≤dG  Üô°T  øe  π«∏≤àdG-
.…É°ûdGh

 Ö```̀ dGƒ```̀ b ΩGó````̀î````̀ à````̀ °````̀SG-
 ø«LÉ©eh  »dõæªdG  ¢†««ÑàdG

.∫õæªdG »a á°†«ÑªdG ¿Éæ°SC’G
 Rô«æ«ØdG  äÉ°SóY  »g  Ée-

?Ωóîà°ùJ Éª«ah
 äÉ°SóY hCG Rô«æ«ØdG Qƒ°ûb
 Qƒ°ûb  ø``̀Y  IQÉ``̀Ñ``̀Y  Rô`̀«`̀æ`̀«`̀Ø`̀dG
 hCG  ∂«eGô«°ùdG  IOÉe  øe  á≤«bQ
-0^25)  É¡àcÉª°S  ¿ƒ``̀cQõ``̀dG

 É¡ª«ª°üJh É¡∏«°üØJ ºàj  (0^5
 QÉ«àNGh ¥ÉØJ’G ó©H πª©ªdG »a
 ≈`̀∏`̀Y ≥`̀ °`̀ü`̀∏`̀J º```̀K º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 å«M  ,ø°ù∏d  »`̀eÉ`̀eC’G  í£°ùdG
 ºéëdGh  πμ°ûdGh  ¿ƒ∏dG  ô«¨J
 ôÑà©jh ,É≤°SÉæàe ¬∏μ°T π©éàd
 ≈``̀ bQCG ¢`̀ù`̀cÉ`̀ª`̀j’G ∂`̀«`̀eGô`̀«`̀°`̀S
 áeóîà°ùªdG  ∂«eGô«°ùdG  ´GƒfCG
 äÉ°Só©dG  hCG  Qƒ°û≤dG  πªY  »a

.»©«Ñ£dG ô¡¶ªdG »£©Jh
 »a ô`̀«`̀æ`̀«`̀Ø`̀dG  Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀jh
 äÉ¨Ñ°üJ  π«ªéJh  í«ë°üJ

 äÉ``̀ZGô``̀ a êÓ`````̀Yh ¿É```̀æ```̀°```̀SC’G
 Iô°ùμàªdG  ¿Éæ°S’Gh  ¿Éæ°SC’G
 ø«jhÉ°ùàe º¡∏©éàd Iô«°ü≤dGh
 äÉ```̀aGô```̀ë```̀fGh ,∫ƒ````̀£````̀dG »```̀ a

.¿Éæ°SC’G
 Rô«æ«ØdG  Qƒ`̀°`̀û`̀b  ôÑà©Jh
 Ió`̀e  ôªà°ùJh  ™≤Ñ∏d  á`̀ehÉ`̀≤`̀e
 πªY ø`̀μ`̀ª`̀ª`̀dG  ø```̀eh ,á`̀ ∏`̀ jƒ`̀W
 »àdG  ¿Éæ°SC’G  πeÉμd  Rô«æ«ØdG
 πjó©J  hCG  áeÉ°ùàH’G  »a  ô¡¶J

 .Üƒ«Y É¡H »àdG ¿Éæ°S’G
 í∏°üj ’ »àdG ä’ÉëdG Ée -

?Rô«æ«ØdG Ö«côJ É¡d
 ÜÉ`̀¡`̀à`̀dG  ∑É``æ``g  ¿ƒ``μ``j  ¿CG
 hCG ,á`̀ã`̀∏`̀dG »`̀a ø`̀eõ`̀eh ó`̀jó`̀°`̀T
 ô«Z  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  ¥ÉÑ£fG  ä’É``M
 hCG  »```̀KGQh  π`̀∏`̀N  hCG  º¶àæªdG
 AÉæKCG ¿Éæ°SC’G ∑Éμ£°UG ä’ÉM
 »bGƒdG  ¢ùÑd  í°üfCGh)  ΩƒædG

.(¿Éæ°SCÓd »∏«∏dG
 äÉ«Ñ∏°Sh  äGõ`̀«`̀ª`̀e  É`̀e  -

?Rô«æ«ØdG Qƒ°ûb
 πªLCG ôÑà©j ¬fG äÉ«HÉéjE’G
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH π«ªéàdG äÉLÓY
 É«dÉãe  Gô¡¶e  »£©«a  πμ°ûdG

.ºéëdGh ¿ƒ∏dG »a
 ’h á`̀ ∏`̀ jƒ`̀W Iô``̀à``̀a Ωhó````̀j
 ó`̀jõ`̀jh äÉ`̀¨`̀Ñ`̀°`̀ü`̀à`̀dÉ`̀H ô``KCÉ``à``j
 ¬°ùØf  »`̀a  ¢üî°ûdG  á`̀≤`̀K  ø`̀e

.¬àeÉ°ùàHGh
 äÉ«Ñ∏°ùdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 ´É``````̀LQEGh  ¬````̀à````̀dGREG  ø`̀μ`̀ ª`̀ j  ’
 πÑb ø``e â`̀fÉ`̀c É`̀ª`̀c ¿É`̀ æ`̀ °`̀S’G
 äÉLÓ©dG  øY  á©ØJôe  É¡àØ∏ch
 ¢†©H  ∑ô```J  Ö`̀é`̀j  ,iô``````NC’G
 ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ ∏`̀ d äGOÉ````̀©````̀ dG
 IQOÉ``̀f ä’É``̀M »``̀ah ¿É`̀æ`̀ °`̀SC’G
 ó©H  á°SÉ°ùM  ¿Éæ°S’G  íÑ°üJ

 »Ñ£dG è«∏îdG õcôe
 ΩÉª°†fEÉH ÖMôj ôμ°ùdGh

áØ«∏N ójôa QƒàcódG

 ô£e ájOÉf IQƒàcódG
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اإقرار اال�سرتاتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية.. جمل�س الوزراء: 

دفـــع 50 % من رواتـــب البحرينيني بال�سركـــات املتوقفة ملــدة 3 اأ�سهر 

الوطن عــن  الــدفــاع  يف  ودورهـــا  لتاأ�سي�سها   »53« الــذكــرى  يف  البحرين  دفــاع  بقوة  ي�سيد  املجل�س 

ر�أ�س �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة 

ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لجتماع �لعتيادي �لأ�سبوعي 

ملجل�س �لوزر�ء �لذي ُعقد �سباح �أم�س عن ُبعد.

�لتهاين  �أ�سدق  �لوزر�ء  رفع جمل�س  �لجتماع،  م�ستهل  يف 

�إىل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل 

�لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى و�إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي ويل �لعهد 

�لذكرى  مبنا�سبة  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لأعلى  �لقائد  نائب 

�ملجل�س  �لبحرين، وهناأ  لتاأ�سي�س قوة دفاع  �لثالثة و�خلم�سني 

كذلك جميع منت�سبي هذ� �ل�سرح �لدفاعي �ل�سامخ �لذي و�سل 

بف�سل �لرعاية �مللكية �ل�سامية �إىل �جلاهزية �لتي تعزز دوره يف 

�لدفاع عن �لوطن وحفظ ��ستقر�ره.

مع  �لتعامل  م�ستجد�ت  �لوزر�ء  جمل�س  ��ستعر�س  ثم   

فريو�س كورونا »كوفيد19-«، و�أكد �ملجل�س �أن �لنجاحات �لتي 

مرتكزها  كان  �لفريو�س  مو�جهة  يف  �لبحرين  مملكة  حققتها 

�لو�جب  و�أن  تطبيقها،  يف  �لتهاون  وعدم  بالإجر�ء�ت  �للتز�م 

مو�طنني  من  �لبحرين  فريق  من  ي�ستلزم  و�ملجتمعي  �لوطني 

عرب  منه،  �لوطن  حلماية  مب�سوؤولياتهم  �ل�سطالع  ومقيمني 

�لأ�سري  حميطهم  وعلى  �أنف�سهم  على  �لإجر�ء�ت  تطبيق 

�لتطعيم  باأخذ  و�ملبادرة  �للتز�م  من  �أعلى  بدرجة  و�ملجتمعي 

�مل�ساد للفريو�س.

ثم نظر �ملجل�س يف �ملو�سوعات �ملدرجة على جدول �أعماله 

وقرر ما يلي:

�أولً: �ملو�فقة على �ملذكر�ت �لتالية:

و�لت�سريعية  �لقانونية  لل�سوؤون  �لوز�رية  �للجنة  مذكرة   -

�لأمن  جمل�س  قر�ر�ت  وتنفيذ  �لوطنية  �لإرهاب  قو�ئم  ب�ساأن 

ب�ساأن منع وقمع �لإرهاب ومتويله ومنع وقمع ووقف �نت�سار 

�أ�سلحة �لدمار �ل�سامل ومتويلها.

و�لت�سريعية  �لقانونية  لل�سوؤون  �لوز�رية  �للجنة  مذكرة   -

ب�ساأن قو�عد و�إجر�ء�ت تغيري �لكيان �لقانوين لالأندية �لريا�سية 

�إىل �سركات جتارية، و�إن�ساء جلنة لالإ�سر�ف على ذلك.

و�لقت�سادية  �ملالية  لل�سوؤون  �لوز�رية  �للجنة  مذكرة   -

ومبادر�ت  و�لقت�سادية  �ملالية  �حلزمة  ب�ساأن  �ملايل  و�لتو�زن 

�سندوق  تكفل  �أبرزها  ومن  �لقادمة،  للمرحلة  �ملقرتحة  �لدعم 

�لعمل »متكني« بدفع %50 من رو�تب �لبحرينيني �ملوؤمن عليهم 

يف �سركات �لقطاع �خلا�س �لتي ل يز�ل نطاق ن�ساطها متوقًفا 

ب�سبب جائحة كورونا، وذلك ملدة 3 �أ�سهر بالتن�سيق مع برنامج 

من  �ل�سركات  تلك  و�إعفاء  �لأعمال،  ��ستمر�رية  لدعم  متكني 

دفع ر�سوم �لبلدية ملدة 3 �أ�سهر بدًء� من يناير 2021، و�إعفاء 

�ملن�ساآت �ل�سياحية من دفع ر�سوم �ل�سياحة ملدة 3 �أ�سهر بدًء� 

من يناير 2021.

- مذكرة نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء رئي�س جمل�س �ملو�رد 

�ملائية ب�ساأن �إقر�ر �ل�سرت�تيجية �لوطنية للمياه ململكة �لبحرين 

�لإد�رة  �سمان  ت�ستهدف  و�لتي   ،2030 �لتنفيذية  وخطتها 

�لفاعلة و�لآمنة لقطاع �ملياه لدعم �لتنمية �مل�ستد�مة باململكة عرب 

حتقيق 32 مبادرة.

�لكو�در  �إ�سهامات  تعزيز  ب�ساأن  �خلارجية  - مذكرة وزير 

�لوطنية يف �ملنظمات �لإقليمية و�لدولية من خالل متثيل �ململكة 

يف هذه �ملنظمات.

رد  ب�ساأن  �لقانونية  لل�سوؤون  �لوز�رية  �للجنة  مذكرة   -

�حلكومة على 5 �قرت�حات برغبة مرفوعة من جمل�س �لنو�ب.

»Eni« الدكتور مريزا يبحث رغبة �سركة

 االإيطاليــة للم�ساركـــة يف الطاقـــة املتجـــددة
مريزا  علي  بن  احل�سني  عبد  الدكتور  عقد 

بنظام  اجتماًعا  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س 

الت�سال املرئي عن ُبعد مع �سركة Eni الإيطالية 

العريقة واملتخ�س�سة يف جمال التنقيب عن النفط 

الإقليمي  املدير   Fabrizio Bolondi برئا�سة 

من  عدد  وح�سور  البحرين،  مملكة  يف  لل�سركة 

امل�سوؤولني واملخت�سني من اجلانبني.

مريزا  الدكتور  رّحب  اللقاء  بداية  ويف 

باحل�سور، م�سيًدا بالعالقات التاريخية الوطيدة 

بني مملكة البحرين وجمهورية ايطاليا يف جمالت 

متعددة من بينها الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، 

�ساحب  حل�سرة  امليمونة  الزيارة  م�ستذكًرا 

اإىل  اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

اإيطاليا يف يوليو من عام 2008، وكذلك زيارة 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

عام  من  فرباير  اإيطاليا يف  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

2020، وقال مريزا باأننا من خالل هيئة الطاقة 

امل�ستدامة نعمل بجد واجتهاد على حتقيق النتائج 

الزيارات  تلك  عن  اأثمرت  التي  والتو�سيات 

امليمونة يف كل ما من �ساأنه تعزيز العالقات بني 

البلدين ال�سديقني يف عدد من املجالت امل�سرتكة.

 Eni �سركة  رغبة  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

وكفاءة  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  يف  امل�ساركة 

مبداأ  من  انطالًقا  البحرين  مملكة  يف  الطاقة 

الطاقة  اإىل  التحّول  نحو  العاملية  التوجهات 

الطاقة  يف  كمزيٍج  واإدخالها  واخل�سراء  النظيفة 

حتقيق  اإىل  �سعًيا  الحفوري  الوقود  من  املنتجة 

الأهداف الأممية للتنمية امل�ستدامة يف جميع دول 

ا مرئًيا ا�ستمل  العامل، وقدم مريزا للح�سور عر�سً

جمال  يف  البحرين  ململكة  الرائدة  التجربة  على 

القيادة  ودور  الطاقة  وكفاءة  امل�ستدامة  الطاقة 

من  ال�ستفادة  ت�سجيع  يف  واهتمامهم  الر�سيدة 

اململكة  حّققتها  التي  والإجنازات  النظيفة  الطاقة 

لتحقيق  اهلل  ال�سديدة حفظهم  توجيهاتهم  يف ظل 

البحرين  روؤية  مع  املتوافقة  الوطنية  الهداف 

نرّحب  باأننا  مريزا  وقال   ،2030 القت�سادية 

�سركة  مثل  العريقة  العاملية  ال�سركات  مب�ساركة 

وامل�ستقبلية  القائمة  امل�ساريع  يف  اليطالية   Eni
مبا  البحرين  مبملكة  امل�ستدامة  الطاقة  جمال  يف 

اإىل  ال�سعي  يف  اململكة  وتطلعات  اأهداف  يخدم 

يف  به  ُيحتذى  ومنوذًجا  متميًزا  مركًزا  جعلها 

الطاقة  م�سادر  وتنّوع  النظيفة  الطاقة  ا�ستخدام 

الحفورية  الطبيعية  املوارد  على  واملحافظة 

كالنفط والغاز.

وزير اخلارجية ي�ستقبل 

امل�ست�سار مبجل�س التنمية االقت�سادية

ا�ستقبل الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين وزير اخلارجية، مبكتبه بالديوان العام 

للوزارة، اأم�س الإثنني، اإيان ليند�سي امل�ست�سار مبجل�س التنمية القت�سادية. 

اأعرب وزير اخلارجية عن خال�س التهاين والتربيكات لإيان ليند�سي  اللقاء،  وخالل 

مبنا�سبة تعيينه م�ست�ساًرا مبجل�س التنمية القت�سادية، متمنًيا له التوفيق يف مهام عمله 

اجلديد، مثمًنا الدور احليوي ملجل�س التنمية القت�سادية يف دعم القت�ساد الوطني، م�سيًدا 

باخلطط واملبادرات التي ينجزها املجل�س يف هذا اخل�سو�س. كما جرى خالل اللقاء التاأكيد 

لإبراز  القت�سادية  التنمية  وجمل�س  اخلارجية  وزارة  بني  امل�ستمر  التعاون  اأهمية  على 

منجزات مملكة البحرين كبيئة جاذبة لال�ستثمار، وتعزيز العالقات القت�سادية بني مملكة 

البحرين وخمتلف دول العامل، تفعيالً لأهداف روؤية مملكة البحرين القت�سادية 2030.
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الأمري �سلمان  امللكي  ال�سمو  اأكد �ساحب 

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

البناء على ما حتّقق  اأهمية موا�سلة  الوزراء 

الثنائية  العالقات  يف  متميزة  م�ستويات  من 

الهند  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني 

نحو  امل�سرتكة  التطلّعات  يدعم  مبا  ال�سديقة 

مزيد من التقدم والزدهار للبلدين وال�سعبني 

ال�سديقني يف ظل ما حتظى به هذه العالقات 

�ساحب  ح�سرة  من  واهتمام  رعاية  من 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

اأم�س عن  جاء ذلك لدى لقاء �سموه يوم 

جمهورية  �سفري  �سريفا�ستاف  بيو�س  ُبعد، 

لدى  لبالده  �سفريًا  تعيينه  مبنا�سبة  الهند، 

يف  التوفيق  له  متنى  حيث  البحرين،  مملكة 

اأداء مهامه الدبلوما�سية مبا ي�سهم يف تعزيز 

عالقات البلدين وحتقيق التطلعات املن�سودة، 

م�سريًا �سموه اإىل ما يجمع البلدين ال�سديقني 

من �سراكة ا�سرتاتيجية لها حمطاتها امل�سيئة 

الثنائي،  والتعاون  العالقات  تاريخ  يف 

امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  مب�سار  وم�سيًدا 

الت�سدي  بجهود  يتعلق  فيما  البلدين  بني 

لفريو�س كورونا )كوفيد19-(، مثمنًا �سموه 

جهود جمهورية الهند ودورها على ال�سعيد 

الدويل يف الت�سدي للجائحة وما �سجلته من 

جناحات يف جمال ال�سناعات الدوائية.

جممل  مناق�سة  اللقاء  خالل  جرى  كما 

امل�سرتك وا�ستعرا�س  الهتمام  الق�سايا ذات 

امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

الهند  جمهورية  �سفري  اأعرب  جانبه،  من 

وتقديره  �سكره  عن  البحرين  مملكة  لدى 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

من  �سموه  يبديه  ما  على  الوزراء  جمل�س 

حر�س واهتمام بتطوير العالقات البحرينية 

حر�سه  موؤكًدا  الأ�سعدة،  كل  على  الهندية 

الثنائي  التعاون  تعـــزيز  موا�ســـلة  علــى 

للبلدين  والزدهـــار  النــماء  يحقـــق  مبا 

وال�سعبني ال�سديقني.

لدى لقائه �سفري الهند عن ُبعد.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

تعــاون م�ستــرك مع الهنــد يف جهــود الت�سدي لفيــرو�س »كورونــا«

جلنة ح�سر م�ساكن العمالة الوافدة 

باملحرق توا�سل حمالتها التفتي�سية

تطبيق  على  املحرق  حمافظة  حر�ص  من  انطالًقا 

»كورونا«  فريو�ص  تف�ّشي  ملكافحة  ال�شحي  الربوتوكول 

املعنية  اللجنة  وا�شلت  العامة،  ال�شالمة  على  للحفاظ 

بح�شر م�شاكن العمالة الوافدة باملحافظة ومب�شاركة عدد 

وذلك  امليدانية؛  التفتي�شية  حمالتها  املعنية  اجلهات  من 

امل�شاكن  من  عدد  يف  الوافدة  العمالة  و�شع  لت�شحيح 

اللوائح  وتطبيق  القانون  ولإنفاذ  امل�شرتكة  اجلماعية 

وال�شرتاطات املتعلقة بالأمن وال�شالمة. 

حمافظ  نائب  اجلريان  خليفة  عبداهلل  العميد  قام   وقد 

حمافظة املحرق رئي�ص اللجنة بزيارة اإىل عدد من امل�شاكن 

الهدف من تنظيم  اأن  اأكد خاللها  يف منطقة �شوق املحرق، 

العمالة  تطبيق  مدى  عن  الك�شف  هو  الزيارات  هذه  مثل 

الوافدة يف م�شاكنهم للربوتوكول ال�شحي ملكافحة فريو�ص 

»كورونا« حفاًظا على �شالمتهم و�شالمة املواطنني واملقيمني 

واللتزام باملعايري وال�شرتاطات املعمول بها.

املخت�شة  املعنية  اجلهات  قامت  الزيارة،   وخالل 

املتعلقة  املخالفات  حول  املالحظات  من  عدد  بت�شجيل 

املحافظ  نائب  فيما وجه  الوافدة،  العمالة  ب�شالمة م�شاكن 

�شكره جلميع اجلهات امل�شاركة يف هذه احلملة التفتي�شية 

باقي  جلهود  ا�شتكمال  اإل  هو  ما  به  نقوم  ما  باأن  موؤكًدا 

اجلهات املعنية خدمة للوطن واملواطنني. 

البلديات: بدء حظر �سيد 

اأو بيع الروبيان ملدة 6 اأ�سهر

بوزارة  البحرية  والرثوة  الزراعة  وكيل  اأعلن 

الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين الدكتور 

نبيل حممد اأبوالفتح عن بدء فرتة حظر �شيد اأو تداول اأو 

بيع الروبيان، والذي دخل حيز التنفيذ بدًءا من 1 فرباير 

اجلاري ولغاية 31 يوليو 2021.

الوزارة  من  ا  حر�شً ياأتي  القرار  اإن  اأبوالفتح  وقال 

خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  املهند�ص  الوزير  لقرار  ووفًقا 

تنمية  يف  ي�شهم  مبا  البحرية  الرثوة  على  للمحافظة 

ال�شمكي يف مملكة  القطاع و�شعًيا حلماية املخزون  هذا 

البحرين لتحقيق التنمية امل�شتدامة للرثوات البحرية.

وذكر اأن القرار ياأتي متوافًقا مع القرارات اخلليجية 

فيما يتعلق بحماية املخزون ال�شمكي يف مملكة البحرين 

والدول اخلليجية، منوًها اإىل اأن وكالة الزراعة والرثوة 

البحرية لن تاألو جهدا يف موا�شلة العمل الذي ي�شب يف 

ال�شالح العام للمملكة ويحقق احلماية الكاملة للمخزون 

ال�شمكي ورفع الإنتاجية. 

ت املادة الأوىل من القرار على اأنه يحظر �شيد  ون�شّ

الروبيان يف املياه الإقليمية ململكة البحرين اعتباًرا من 1 

ت املادة  فرباير ولغاية 31 يوليو من كل عام، فيما ن�شّ

الثانية اأنه يحظر وجود �شباك اأو اأدوات اأو اآلت اأو اأية 

املناطق  يف  القوارب  ظهر  على  الروبيان  ل�شيد  و�شيلة 

القوارب  ر�شو  مناطق  وكذلك  الروبيان،  ل�شيد  املحددة 

اإذا كان الغر�ص من وجودها �شيد الروبيان خالل فرتة 

�شريان احلظر امل�شار اليها يف املادة الأوىل من هذا القرار.

واأ�شارت املادة الثالثة من القرار اإىل اأنه يحظر عر�ص 

امل�شنع  الطازج واملربد واملثلج وغري  الروبيان  وتداول 

يف الأ�شواق والأماكن العامة لغر�ص الت�شويق اأو البيع، 

خالل فرتة �شريان احلظر املقررة مبوجب اأحكام القرار.

واأو�شحت املادة الرابعة اأن كل من يخالف اأحكام هذا 

املر�شوم  عليها يف  املن�شو�ص  بالعقوبات  يعاقب  القرار 

�شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون 

وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية.



09فعاليات www.alayam.com 11623 الثالثاء 20 جمادى الآخرة  1442 ـ العدد

Tuesday 2nd  February 2021 - No. 11623 باإ�شراف: عبدعلي قربان  Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

 رائد �شباقات ال�شيارات ريت�شارد�شون يزور اجلامعة الأمريكية

�ساك�ستون  �سوزان  ا�ستقبلت 

للجامعة  املوؤ�س�س  الرئي�س 

ديفيد  بالبحرين،  الأمريكية 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ريت�ساردز 

ورئي�س  »برودرايف«  �سركة 

الحتاد الربيطاين لل�سيارات، وذلك 

يف حرم اجلامعة املتطور يف الرفاع 

 75،000 م�ساحته  تبلغ  والذي 

امل�سوؤولن  وناق�س  مربع.   مرت 

م�سرتكة  مبادرات  اإطالق  اإمكانية 

برودرايف،  و�سركة  اجلامعة  بني 

اإ�سافة اإىل برامج ق�سرية وجل�سات 

الفعاليات  من  وغريها  للمتحدين 

البداع  تعزز  اأن  �ساأنها  من  التي 

اجلامعة  طالب  لدى  والبتكار 

وتزودهم  بالبحرين  الأمريكية 

اإىل  اإ�سافة  امل�ساكل،  حل  مبهارات 

ال�سيارات  ل�سباق  ع�سقهم  اإر�ساء 

الن�ساطات  من  العديد  خالل  من 

يف  املوؤ�س�ستني  بني  التعاونية 

دول  وبقية  وال�سعودية  البحرين 

جمل�س التعاون اخلليجي. 

وجاءت زيارة ديفيد ريت�ساردز 

الذي  دكار  رايل  �سباق  اعقاب  يف 

البحرين  لفريق  م�ساركة  اأول  �سهد 

اإك�سرتمي«  رايد  »البحرين  الوطني 

والذي اأنهى ال�سباق بالفوز باملرتبة 

اخلام�سة يف هذه الفعالية ال�سهرية 

لإرث  م�سوقاً  لي�سيف ف�سالً جديداً 

اململكة يف �سباق ال�سيارات. 

الدكتورة  قالت  املنا�سبة  وبهذه 

اأن  اإىل  ن�سعى  »نحن  �ساك�ستون: 

يف  الأمريكية  اجلامعة  حرم  يكون 

برودرايف  ل�سركة  البحرين موطناً 

ال�سركة  وخربات  ابداع  يعزز  واأن 

ويحت�سن  ال�سيارات،  �سباق  يف 

ال�سيارات  ل�سباق  الكبري  ال�سغف 

بني طالب اجلامعة الذين يتطلعون 

يف  ال�سيارات  ل�سباقات  دوماً 

اأن  من  ثقة  على  اإنني  اململكة. 

للغاية  �سعداء  �سيكونون  طالبنا 

لتمكنهم من اجلمع ما بني جتربتهم 

�سركة  لهم  �ستوفره  وما  التعليمية 

برودرايف«.

»�شبال�ش« تطلق ت�شكيلة املقا�شات الكبرية للربيع وال�شيف 
ك�سفت �سبال�س، اأكرب متاجر التجزئة لالأزياء 

جمموعتها  عن  الأو�سط،  ال�سرق  يف  الراقية 

لرج  اإك�س  اإك�س  الكبرية  للمقا�سات  اجلديدة 

تقدم   .2021 و�سيف  لربيع  والن�ساء  للرجال 

للمقا�سات  الأزياء  من  وا�سعة  ت�سكيلة  العالمة 

منا�سبة  وباأ�سعار  واملريحة  الع�سرية  الكبرية 

،تنا�سب الإحتياجات اليومية. وتتميز الت�سكيلة 

باأقم�سة  ت�سنيعها  مت  حيث  م�ستدامة  باأنها 

�سديقة للبيئة التي مت فيها اإ�ستخدام »بي �سي 

الع�سوي،  القطن  اأف�سل،  قطن  »مبادرة  اأي 

اإ�سافة  مع  تدويره  معاد  وبولي�سرت  وفي�سكوز 

تقنية:

.Anti-Bacterial.)م�ساد للبكترييا( 

املالب�س  املتوفرة على  العالمات  اإطلع على 

اأكرث على معرفة املواد الطبيعية  التي ت�سعدك 

تدوير  باإعادة  الت�سنيع  يف  اإ�ستخامها  مت  التي 

املنتجات.

جمموعة املالب�س الن�سائية:

من  م�ستوحاة  فئات   4 املجموعة  ت�سم 

الألوان البحرية: 

البحرية  الألوان  ت�سور  اإعادة  يتم 

اأ�سكار الزهور. ارتدي  الكال�سيكية ودجمها مع 

الأزهار  بطبعات  ت�سميمها  مت  التي  الت�سكيلة 

مظهر  على  للح�سول  لديك  املف�سل  الدنيم  مع 

م�ستوى من الألوان البحرية الزاهية ليوم مثايل 

يف ف�سل الربيع.

هي  الت�سكيلة  هذه  يف  الرئي�سية  الألوان 

يف  الوردي  مع  الأزرق  الأبي�س،  الأحمر، 

على  مرح  ع�سري  مظهر  لإ�سفاء  الطباعة 

اىل  بالإ�سافة  املالب�س،  من  املختلفة  القطع 

ت�سكيلة القم�سان والت�سريتات باألوانها الزاهية 

والق�سات املختلفة.

جامعة البحرين الطبية تعلن عن الفائزين باملَِنح الدرا�شية

الدرا�سي ح�سلت كال من عامرين  تقديًرا لتفوقهن 

م�سطفى وبيان ال�ساعي على منحة من الكلية امللكية 

الطبية  البحرين  جامعة   - اأيرلندا  يف  للجراحني 

 2021-2020 الدرا�سي  للعام   )RCSI Bahrain(

على  �سوليدو  ماريا  اأي�سا  وح�سلت  الطب  لدرا�سة 

منحة اجلامعة لدرا�سة التمري�س. 

هاري�سون  �ستيفن  الدرا�سية  املنح  توقيع  ح�سر 

والدكتورة  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  مريفيلد، 

كاثرين �سرتاكان، رئي�س ق�سم حت�سني اجلودة والقائم 

باأعمال رئي�س كلية التمري�س والقبالة والربوفي�سور 

األفريد نيكول�سون، نائب الرئي�س لل�سوؤون الأكادميية 

ومدير كلية الطب.

»كارفور البحرين« تطلق م�شابقة اأف�شل

 ت�شميم لأكيا�شها القابلة لإعادة ال�شتخدام

متلكها  التي  كارفور،  اأطلقت 

الفطيم«  »ماجد  �سركة  وتديرها 

اأف�سل  م�سابقة  البحرين،  مملكة  يف 

لإعادة  القابلة  لالأكيا�س  ت�سميم 

»كارفور  �سعار  حتت  ال�ستخدام 

و�سيتم  البحريني«.  بطابعها  تفتخر 

طباعة الت�سميم الفائز على الأكيا�س 

للطلبات  ال�ستخدام،  لإعادة  القابلة 

اإىل  بالإ�سافة  كارفور  تطبيق  عرب 

منح  الفائز جائزة بقيمة 100 دينار 

بحريني.

يجب على امل�ساركني يف امل�سابقة 

Carrefour_ الها�ستاغ  ا�ستخدام 

واحد  ت�سميم  لتقدمي   ،#NoPlastic
منط  اأو  البحرينية  الثقافة  يج�سد 

واملناطق  املعامل  اأو  والهوية  احلياة 

البحرينية، وذلك عرب مواقع  كارفور 

و�سائل  على  الر�سمية  البحرين، 

التوا�سل الجتماعي. 

مدير  عقل،  جريوم  وقال 

كارفور البحرين لدى »ماجد الفطيم 

للتجزئة«: »توؤكد هذه امل�سابقة باأننا 

واإليكم،  منكم  البحرين،  كارفور  يف 

التي  البحرينية  بالهوية  ونفتخر 

من  البحريني  املجتمع  من  تقربنا 

املوردين وال�سركاء  العمل مع  خالل 

واملزارعني  املحليني  البحرينيني 

جمموعة  اأف�سل  لتقدمي  البحرينيني 

مل�ساعدة  واخلدمات  املنتجات  من 

املحلي.  القت�ساد  ودعم  عمالئنا 

وتبذل �سركة »ماجد الفطيم«  جهود 

كبرية  للحد من ا�ستخدام البال�ستيك 

بهدف  الواحد،  ال�ستعمال  ذات 

جميع  يف  البال�ستيك  من  التخل�س 

فروع  كارفور بحلول عام 2025. 

اجلامعة الأهلية تختتم معر�شها التعريفي يف »ال�شيتي �شنرت«

الأهلية  اجلامعة  اختتمت 

جممع  يف  التعريفي  معر�سها 

»ال�سيتي �سنرت«، بعد اأن �سكل من�سة 

حيوية تفاعل فيها الفريق التعريفي 

باجلامعة مع العديد من الأكادمييني 

والنخب  العمل  �سوق  واأرباب 

الطلبة  عن  ف�سال  املجتمع،  ووجوه 

عدد  اأبدى  والذي  الأمور  واأولياء 

وا�سع منهم اإعجابهم باملكانة العلمية 

الرفيعة للجامعة الأهلية، وت�سدرها 

العديد من من�سات التفوق واجلودة 

البحرينية واخلارجية.

الرئي�س  م�ساعدة  اأو�سحت  وقد 

والت�سويق  الإعالم  ل�سوؤون 

ثائرة  الدكتورة  العامة  والعالقات 

بداأ  الذي  املعر�س  باأن  ال�سرياوي 

يف 27 يناير 2021 وامتد خلم�سة 

مع  اأهدافه  حتقيق  يف  جنح  اأيام، 

الإجراءات  جميع  العتبار  يف  الأخذ 

الحرتازية املطلوبة.

حقق  املعر�س  باأن  وقالت 

الطلبة  تعريف  يف  املن�سودة  اأهدافه 

اجتماعية  اأجواء  يف  الأمور  واأولياء 

واأهدافها  اجلامعة  بربامج  جميلة 

لقاءات  اأن  اإىل  منوهة  واأن�سطتها، 

واأولياء  الطلبة  مع  اجلامعة  فريق 

اأي�سا  ملحة  للجامعة  قدمت  اأمورهم 

وميولهم  اهتماماتهم  طبيعة  عن 

فيما يتعلق بالتخ�س�سات الدرا�سية 

فقد  بها،  باللتحاق  يرغبون  التي 

تكنولوجيا  برامج  اأن  لحظنا 

اهتماما  جتد  والهند�سة  املعلومات 

كالو�سائط  الذكور  من  اأكرب 

هند�سة  اأو  »امللتميديا«  املتعددة 

فيما  والت�سالت،  الآيل  احلا�سب 

فنية  تخ�س�سات  اإىل  الإناث  تنحاز 

اأو  الداخلي  الت�سميم  مثل  واإدارية 

ا�ستدركت  لكنها  والت�سويق.  الإدارة 

مو�سحة: وهذا ل يعني عدم وجود 

م�سرتك  باهتمام  حتظى  تخ�س�سات 

اأو متقارب اإذا �سح التعبري كربنامج 

اأو  العامة  والعالقات  العالم 

املحا�سبة والعلوم املالية.

مدر�شة احلكمة تقيم موؤمتر منوذج الأمم املتحدة 

موؤمتر  با�ست�سافة  الدولية  احلكمة  مدر�سة  قامت 

منوذج الأمم املتحدة للعام الأكادميي 2020/  2021 

من خمتلف  افرتا�سياً  الطلبة  اجتمع  حيث  افرتا�سياً، 

اململكة  مثل  اأخرى  البحرين ودول  املدار�س يف مملكة 

واليمن  و�سنغافورة  ونيجرييا  ال�سعودية  العربية 

وقاموا مبناق�سة ق�سايا عاملية تخت�س باأهداف التنمية 

امل�ستدامة مثل حماية حقوق الطفل والإن�سان والبيئة 

وال�سحة والدبلوما�سية ال�سيا�سية. 

مثل هذه املوؤمترات من �ساأنها اأن تدعم عملية اتخاذ 

بطريقة  امل�ساكل  وحل  واملناق�سة  الطلبة  لدى  القرار 

الدولية  احلكمة  مدر�سة  ا�ست�سافت  وقد  دبلوما�سية. 

حممد الزركاين - رئي�س بعثة منظمة الهجرة الدولية 

ووكالة المم املتحدة للهجرة. وقد عرب حممد الزركاين 

لهذا  وتنظيمهم  الطلبة  �سغف  لروؤية  �سعادته  عن 

ال�سبعة  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  الذي يتبنى  املوؤمتر 

ع�سر.
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مجلس الوزراء: »تمكين« تتكفل بـ50٪ من رواتب 
البحرينيين المؤمن عليهم لـ3 أشهر بالشركات المتوقفة

وافق مجل��س ال��وزراء، على مذك��رة اللجنة 
الوزاري��ة للش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة 
والت��وازن المال��ي بش��أن الحزم��ة المالية 
واالقتصادي��ة ومب��ادرات الدع��م المقترحة 
للمرحل��ة القادم��ة، وم��ن أبرزه��ا تكف��ل 
صندوق العم��ل »تمكين« بدف��ع 50% من 
روات��ب البحرينيي��ن المؤم��ن عليه��م ف��ي 
ش��ركات القطاع الخاص الت��ي ال يزال نطاق 
نشاطها متوقفًا بسبب جائحة كورونا لمدة 
3 أش��هر بالتنسيق مع برنامج تمكين لدعم 

استمرارية األعمال.
جاء ذلك، أثناء ترؤس صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء االجتم��اع االعتيادي 
األس��بوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح 

أمس عن ُبعد.
في مس��تهل االجتماع، رفع مجل��س الوزراء 
أص��دق التهاني إلى حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المفدى القائد األعل��ى، وإلى صاحب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العهد نائ��ب القائد 
األعل��ى رئي��س مجل��س ال��وزراء بمناس��بة 
الذكرى الثالثة والخمس��ين لتأس��يس قوة 
دف��اع البحرين، وهنأ المجل��س كذلك كافة 
منتس��بي هذا الصرح الدفاعي الشامخ الذي 
وصل بفضل الرعاية الملكية الس��امية إلى 
الجاهزي��ة التي تع��زز دوره ف��ي الدفاع عن 

الوطن وحفظ استقراره.
ثم اس��تعرض مجل��س الوزراء مس��تجدات 
التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد 19(، وأكد 
المجلس أن النجاحات التي حققتها المملكة 
في مواجهة الفيروس كان مرتكزها االلتزام 
باإلج��راءات وع��دم التهاون ف��ي تطبيقها، 
وأن الواج��ب الوطني والمجتمعي يس��تلزم 
من فريق البحرين م��ن مواطنين ومقيمين 
الوطن  االضطالع بمس��ؤولياتهم لحماي��ة 
من��ه، عبر تطبي��ق اإلجراءات على أنفس��هم 
وعلى محيطهم األسري والمجتمعي بدرجة 
أعلى من االلت��زام والمبادرة بأخذ التطعيم 

المضاد للفيروس.
ثم نظ��ر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يأتي:
أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:

مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتشريعية بش��أن قوائم اإلرهاب الوطنية 
وتنفي��ذ ق��رارات مجل��س األمن بش��أن منع 
وقمع اإلره��اب وتمويله ومن��ع وقمع ووقف 

انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية بش��أن قواعد وإجراءات تغيير 
الكي��ان القانون��ي لألندي��ة الرياضي��ة إلى 
ش��ركات تجارية، وإنشاء لجنة لإلشراف على 

ذلك.
مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن الحزمة 

الدع��م  ومب��ادرات  واالقتصادي��ة  المالي��ة 
المقترح��ة للمرحلة القادمة، وم��ن أبرزها 

تكف��ل صندوق العمل 'تمكي��ن' بدفع %50 
م��ن رواتب البحرينيي��ن المؤمن عليهم في 

ش��ركات القطاع الخاص الت��ي ال يزال نطاق 
نشاطها متوقفًا بسبب جائحة كورونا وذلك 
لمدة 3 أش��هر بالتنسيق مع برنامج تمكين 
لدع��م اس��تمرارية األعم��ال، وإعف��اء تلك 
الش��ركات من دفع رس��وم البلدي��ة لمدة 3 
أشهر بدءًا من يناير 2021، وإعفاء المنشآت 
الس��ياحية من دفع رسوم الس��ياحة لمدة 3 

أشهر بدءًا من يناير 2021.
مذك��رة نائب رئيس مجلس ال��وزراء رئيس 
إق��رار  بش��أن  المائي��ة  الم��وارد  مجل��س 
لمملك��ة  للمي��اه  الوطني��ة  اإلس��تراتيجية 

البحرين وخطتها التنفيذي��ة 2030، والتي 
تس��تهدف ضم��ان اإلدارة الفاعل��ة واآلمنة 
لقط��اع المياه لدع��م التنمية المس��تدامة 

بالمملكة عبر تحقيق 32 مبادرة.
مذكرة وزير الخارجية بشأن تعزيز إسهامات 
الك��وادر الوطنية في المنظم��ات اإلقليمية 
والدولية من خالل تمثيل المملكة في هذه 

المنظمات.
مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
بش��أن رد الحكومة عل��ى 5 اقتراحات برغبة 

مرفوعة من مجلس النواب.

هنأ القيادة بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس قوة الدفاع

 إعفاء المنشآت السياحية 
من الرسوم 3 أشهر بدءًا من يناير

 إعفاء شركات »الخاص« المتوقفة 
بسبب »كورونا« من رسوم البلدية 3 أشهر 

 الواجب الوطني والمجتمعي 
يستلزم المبادرة بأخذ تطعيم »كورونا«

 لجنة تشرف على تغيير الكيان 
القانوني لألندية الرياضية إلى شركات تجارية

 إقرار االستراتيجية الوطنية 
لمياه البحرين وخطتها التنفيذية 2030

تشمل مراكز األلعاب وصاالت المناسبات و»السينما« والمنتجعات الصحية 

»تمكين«: دعم 50٪ من رواتب البحرينيين 
المؤمن عليهم بشركات »الخاص« المتوقفة

بناًء على قرار مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، 
يتكف��ل صندوق العمل تمكين بدفع 50%من 
رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات 
القط��اع الخاص التي ال يزال نطاق نش��اطها 
متوقفًا بس��بب جائح��ة كورون��ا )كوفيد 19( 
لمدة 3 أش��هر بالتنس��يق مع برنامج تمكين 
لدعم استمرارية األعمال الموجه للمؤسسات 

المتأثرة من تبعات جائحة فيروس كورونا.
وتأتي ه��ذه اإلج��راءات بالتزامن م��ع إعالن 
التوصي��ات األخي��رة للفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، نظرًا لمس��تجدات 

الفي��روس، حيث من المق��رر أن يتم مواصلة 
ف��ي  العاملي��ن  البحرينيي��ن  روات��ب  دع��م 
مؤسس��ات القط��اع الخ��اص الت��ي ال ت��زال 
أعماله��ا متوقفة تبعًا لالحت��رازات الوقائية 
المتخ��ذة في ه��ذا الصدد، بنس��بة 50% من 

الراتب األساسي ولمدة 3 شهور.
وتش��مل القطاع��ات المتأثرة من اس��تمرار 
توق��ف أنش��طتها كل م��ن مراك��ز األلع��اب 
والفعالي��ات  األف��راح  وص��االت  الترفيهي��ة، 
والمنتجع��ات  الس��ينما  ودور  والمناس��بات، 

الصحية.
وأع��رب الرئي��س التنفيذي لصن��دوق العمل 
»تمكين« د.إبراهيم جناحي أنه انس��جامًا مع 

الجهود الوطنية والمب��ادرات المقدمة لدعم 
القطاع الخ��اص من تبعات الجائحة، س��يتم 
توس��يع نط��اق الدع��م ضم��ن برنام��ج دعم 
اس��تمرارية األعمال، والذي تم إطالقه لتلبية 
احتياج��ات القط��اع الخاص في ظ��ل الظروف 
الراهن��ة، لضم��ان إم��داد الدع��م الممك��ن 
للمؤسس��ات العامل��ة ف��ي القطاع��ات التي 
الزال��ت متأث��رة م��ن توقف نطاق نش��اطها، 
وذلك عب��ر دعم رواتب الموظفي��ن العاملين 
فيها. وت��م تمديد فت��رة الدعم عب��ر مراحل 
مختلف��ة لدع��م القطاعات األكثر تأث��رًا، بناًء 
على مستجدات فيروس كورونا وتبعاته التي 

تستوجب إيقاف بعض األنشطة.

األنصاري: التهاون وعدم التقّيد بتعليمات 
»الفريق الوطني« يرفع حاالت »كورونا« 

دعا الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
جمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن ف��ي المملكة 
الدكت��ور أحمد األنصاري إل��ى مواصلة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية للحد من انتش��ار فيروس 
كورون��ا، الفت��ًا إل��ى أن الته��اون ف��ي تطبيق 
التعليم��ات واإلرش��ادات الصادرة م��ن الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
والجه��ات المعني��ة وعدم االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابير الوقائية الصحية المعلن 
عنها في هذا الشأن سيس��بب ارتفاعًا أكبر في 

عدد الحاالت القائمة لفيروس »كورونا«.
وأوضح األنصاري أن الزيادة الملحوظة في أعداد 
الح��االت القائم��ة لفيروس كورونا تس��توجب 
بالفي��روس  اإلصاب��ة  خط��ر  لتف��ادي  الح��ذر 
وانتشاره بين أفراد المجتمع من خالل االلتزام 
بالمس��ؤولية الوطنية ومضاعف��ة كل فرد من 

أفراد المجتمع جهوده عبر حثه لجميع من حوله 
بأهمية تش��ديد االلتزام باإلجراءات االحترازية 
ومواصلة اتباع اإلرشادات والتعليمات الصحية 

للتص��دي للفي��روس، وخصوص��ًا فيم��ا يخص 
تجن��ب التجمع��ات وااللت��زام بلب��س الكمام، 
والخروج للضرورات المعيشية فقط، باإلضافة 
إلى أخذ التطعيم للمس��اهمة في القضاء على 
هذه الجائحة، وذلك سعيًا نحو تحقيق السالمة 

وحفاًظا على صحة الجميع.
وشدد على أهمية تطبيق التعليمات واإلجراءات 
التي تمنع انتشار الفيروس، وااللتزام بمعايير 
التباع��د االجتماع��ي، وأهمي��ة االس��تمرار في 
االلتزام بغس��ل اليدين بالم��اء والصابون جيدًا 
وبشكل دوري، مع الحرص على استخدام معقم 
اليدي��ن، وتنظيف األس��طح واألش��ياء التي يتم 
اس��تخدامها بش��كل متك��رر وتعقيمه��ا جيدًا 
بص��ورة دورية، وتغطي��ة الفم عند الس��عال، 
والتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة 

الصحيحة.

د. أحمد األنصاري



06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 16  |   العدد 5533   |  الثالثاء 20 جمادى اآلخرة 1442هـ  |  Wed 02 Feb 2021أخبار الوطن

»المحرق« تواصل الحمالت التفتيشية الميدانية 
لتصحيح وضع مساكن العمالة الجماعية

  واصل��ت اللجن��ة المعني��ة بحصر مس��اكن العمالة 
الواف��دة بمحافظ��ة المح��رق وبمش��اركة ع��دد من 
الجه��ات المعنية حمالته��ا التفتيش��ية الميدانية، 
وذلك لتصحي��ح وضع العمالة الواف��دة في عدد من 
المس��اكن الجماعي��ة المش��تركة وإلنف��اذ القانون 
وتطبي��ق اللوائ��ح واالش��تراطات المتعلق��ة باألمن 
والس��المة، وذلك انطالقًا من حرص المحافظة على 
تطبيق البروتوكول الصحي لمكافحة تفشي فيروس 

كورونا للحفاظ على السالمة العامة.
 وأجرى نائ��ب محافظ محافظة المحرق رئيس اللجنة 
العميد عبداهلل الجيران زيارة إلى عدد من المس��اكن 
في منطقة س��وق المحرق، مؤك��دًا خاللها أن الهدف 
م��ن تنظيم مثل هذه الزيارات هو الكش��ف عن مدى 
تطبيق العمالة الوافدة في مس��اكنهم للبروتوكول 
الصح��ي لمكافح��ة في��روس كورون��ا حفاظ��ًا عل��ى 
سالمتهم وس��المة المواطنين والمقيمين وااللتزام 

بالمعايي��ر واالش��تراطات المعم��ول به��ا.  وخ��الل 
الزي��ارة، قامت الجهات المعنية المختصة بتس��جيل 
عدد م��ن المالحظ��ات ح��ول المخالف��ات المتعلقة 
بس��المة مس��اكن العمالة الوافدة، فيما وجه نائب 
المحافظ ش��كره لجميع الجهات المش��اركة في هذه 
الحمل��ة التفتيش��ية مؤك��دًا أن ما نقوم ب��ه ما هو 
إال اس��تكمال لجه��ود باقي الجه��ات المعنية خدمة 

للوطن والمواطنين. 
 الجدي��ر بالذك��ر، بأن لجن��ة حصر مس��اكن العمالة 
الوافدة تم تشكيلها برئاسة نائب محافظ محافظة 
المحرق وتضم في عضويتها كل من مديرية شرطة 
محافظ��ة المح��رق ووزارة الصح��ة وهيئ��ة الكهرباء 

والماء وبلدية المحرق. 
 حض��ر الزيارة، ضابط التنس��يق األمن��ي بالمحافظة 
المق��دم عبدالعزيز الباكر وممثل��و الجهات المعنية 

باللجنة.

80٪ من أعضاء المجلس البلدي يوافقون على تبنى »تكافل«

إنجاز 287 طلبًا من أصل 1729 لآليلة للسقوط بـ»الشمالية«
سماهر سيف اليزل  «

واف��ق مجل��س بل��دي الش��مالية عل��ى مقت��رح 
باستحداث برنامج »تكافل«، يعنى برصد البيوت 
اآليلة للس��قوط وإع��ادة اعمراها بالش��راكة مع 
القطاع الخاص، فيما كشفت إحصائية أن طلبات 
البيوت اآليلة الس��قوط في المحافظة الش��مالية 
بلغت 1729 طلبًا، أنجز منها 287 طلبًا فقط، أي 

أن عدد الطلبات المتبقي 1442 طلبًا. 
ويرتك��ز المش��روع عل��ى اإلج��راءات المعتم��دة 
ف��ي نظ��ام البي��وت اآليل��ة للس��قوط، ويتبن��ى 
منهج الش��راكة مع مؤسس��ات القط��اع الخاص 
والمحس��نين ف��ي البحري��ن بتقديم المس��اعدة 
العينية لمعالجة مشكلة البيوت اآليلة للسقوط، 
بالمس��اهمة في دعم رعاية المحتاجين بإشراف 
المجلس البلدي وتبني رعاي��ة بناء البيوت اآليلة 
للس��قوط لألس��ر محدودة الدخل وغير القادرين 

على إصالح منازلهم وإعادة بنائها.
وحول مبررات المش��روع أكد شبر الوداعي مقدم 
المقترح، أن المش��روع يأتي من منطلق إنساني 
بحت، حيث توقف مشروع البيوت اآليلة للسقوط 
وتعطل تنفيذ قائمة طويلة من الطلبات تنتظر 
الحل من��ذ عام 2007 وتزايد ع��دد البيوت اآليلة 
للسقوط التي تعيش فيها األسر محدودي الدخل 
وبسبب المشاهد غير اإلنسانية للعوائل محدودي 
الدخل الذين يعيش��ون في منازل متصدعة وغير 
صالحة للس��كن ونداءاته��م المتزاي��دة والذين 
يعيش��ون ظروف غير صحية في من��ازل غير آمنة 
صحي��ًا وتعاني م��ن خطر االنهيار والتس��بب في 

كارثة إنسانية.
وأوض��ح أن البرنامج المقترح، يهدف إلى إش��راك 
القطاع الخاص والمحس��نين ومؤسس��ات العمل 

الخي��ري في دعم جه��ود معالجة البي��وت اآليلة 
للس��قوط و ن��اء مخ��رج تنظيمي باالرت��كاز على 
األدوات القانوني��ة للعمل المؤسس��ي الحكومي 
في تنظيم عملية معالجة مش��كلة البيوت اآليلة 

السقوط.
كم��ا يهدف إلى توظيف مب��ادرات وجهود أعضاء 
المجالس البلدية في البحث عن رعاة في معالجة 
مش��كلة البيوت اآليلة للس��قوط ف��ي دوائرهم، 
وتعزي��ز القاس��م المش��ترك وتقاس��م وظائ��ف 
التمويل المالي الحكوم��ي والخاص في معالجة 

مشكلة البيوت اآليلة للسقوط.
فيم��ا قال��ت المدي��ر الع��ام لبلدي��ة المنطق��ة 
الش��مالية لمي��اء الفضال��ة، إن تدخ��ل القطاع 

الخاص في مش��روع إحياء البيوت اآليلة أو غيرها 
من المشاريع البلدية يحتاج إلى ترخيص وتدخل 
من مجلس الوزراء، مبينة أن المش��روع حاليًا يدار 
من شؤون البلديات وال يسمح له بتلقي التبرعات 

من أي جهة، إال بموافقة من مجلس الوزراء.
وواف��ق على المقترح 8 من أصل 10 أعضاء، فيما 
تحفظ البل��دي عبداهلل القبيس��ي والبلدي محمد 
الظاعن على االقتراح وتس��ائل األول عن طريقة 
التواص��ل بين ال��وزارة والمعنيين فيم��ا يتعلق 
بتفاصي��ل المقت��رح، وأبدى الثان��ي تخوفه من 
أن ي��ؤدي المقترح لتنص��ل الجه��ات الحكومية 
م��ن مس��ؤوليتها في إع��ادة بناء البي��وت اآليلة 

للسقوط.

»عيسى الثقافي« يطلق 
مسابقة »اإلبداع الشعري«

أعلن مركز عيس��ى الثقافي عن إطالق مسابقة اإلبداع الشعري 
بمناس��بة الذكرى ال�20 لميثاق العمل الوطن��ي واحتفاًء بتلك 
المناس��بة التاريخية، حيث تم فتح الباب المش��اركة بما ال يزيد 

عن 4 أبيات في مختلف أنواع وفضاءات الشعر العربي.
وتس��تهدف المس��ابقة الش��باب البحريني من الجنس��ين )18 
إل��ى 40 عامًا(، على أن تش��ير األبيات في ثناياه��ا إلى الذكرى 
ال��������20 لميث��اق العم��ل الوطن��ي، وأن يتحق��ق ف��ي األبيات 
ال�ُمقدم��ِة للمس��ابقِة خاصيتي التجديد واإلبداع، حيث س��يتم 
عرض المش��اركات عل��ى لجنة متخصصة للتحكي��م، لتحديد 3 
فائزي��ن بجوائز نقدية، حيث س��يتم اإلعالن ع��ن النتائج خالل 
أي��ام االحتف��ال بالذك��رى. وتتم بالمش��اركة عبر زي��ارة إحدى 
منصات التواصل االجتماعي الخاصة بالمركز لملء االس��تمارة 
المخصص��ة للمش��اركات، حي��ث س��يكون آخر موعد الس��تالم 

المشاركات هو األربعاء 10 فبراير 2021م. 

 محافظ الجنوبية يشيد
  بمتانة العالقات الثنائية 

بين البحرين واليابان

التقى الرئي��س الفخري لجمعية الصداق��ة البحرينية اليابانية 
محاف��ظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي ب��ن خليفة آل 
خليف��ة، عبر تقنية االتصال المرئي ع��ن بعد، برئيس وأعضاء 

الجمعية إلى جانب ممثلي الشركات اليابانية في المملكة.
وأكد س��موه متانة العالقات الثنائية التي تربط بين البحرين 
والياب��ان، في ظل ما تش��هده هذه العالقة م��ن تقدم وازدهار 
بفض��ل دعم قيادتي البلدي��ن وحرصهما عل��ى توثيق وتعزيز 

أواصر التعاون لتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين.
وقال سمو الرئيس الفخري لجمعية الصداقة البحرينية اليابانية 
إن العالقات المتنامية بين البلدين الصديقين ش��هدت تطورًا 
ملحوظًا على كافة المج��االت والتي تأتي مكملة ومعززة لنهج 
القيادة الحكيمة الرامي إلى تنميتها والدفع بها قدمًا نحو آفاق 
رحبة، بتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المف��دى، والحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وش��دد على حرص س��موه على تعزيز وتوطيد تل��ك العالقات 
تحقيقًا لألهداف والمصالح المش��تركة، وخصوصًا في الجانبين 
االقتص��ادي واالس��تثماري والثقاف��ي، بم��ا يخدم ذل��ك تنمية 
وتطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة المرتك��زة على أس��س التعاون 

والصداقة واالحترام المتبادل.
وخ��الل اللقاء االفتراضي، تابع س��مو الش��يخ خليفة بن علي آل 
خليفة خط��ط الش��ركات اليابانية م��ن ممثلي الش��ركات في 
البحرين والمتمثل��ة في القطاع الصناعي والمصرفي، مش��يدًا 
س��موه بالتطورات الكبيرة التي ش��هدتها العالق��ات الثنائية 
التي من ش��أنها توحيد الخطوات الرامية نح��و تنمية وتطوير 

العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
بعدها اطلع س��موه عل��ى فعالي��ات وبرامج الجمعي��ة المزمع 
إقامتها خالل العام الحالي، مش��يدًا س��موه بالنهج الغني الذي 
تلعبه الجمعية في مختلف المجاالت، منوهًا بنش��اط الجمعية 
لتعزيز أوج��ه التبادل الثقاف��ي واالقتصادي. من جانبه أش��اد 
رئيس الجمعية ناصر العريض بحرص ومتابعة س��مو الش��يخ 
خليف��ة ب��ن عل��ي آل خليف��ة لخطط الش��ركات والمؤسس��ات 
اليابانية الموجودة على أرض المملكة، وما تحظى به الجمعية 
م��ن دعم بارز لفعالي��ات للعام الحالي، منوه��ًا باألثر اإليجابي 

على الجوانب االقتصادية والتنموية في البلدين الصديقين.

ميرزا يبحث رغبة »Eni اإليطالية« 
للمشاركة في الطاقة المتجددة

عقد رئيس هيئ��ة الطاقة المس��تدامة الدكتور 
عب��د الحس��ين بن عل��ي مي��رزا اجتماع��ًا بنظام 
االتصال المرئي عن ُبعد مع شركة Eni اإليطالية 
العريق��ة والمتخصص��ة في مج��ال التنقيب عن 
المدي��ر   Fabrizio Bolondi برئاس��ة  النف��ط 
اإلقليمي للش��ركة في مملك��ة البحرين، وحضور 
عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وفي بداي��ة اللقاء رحب الدكت��ور ميرزا بالحضور 
مش��يدًا بالعالق��ات التاريخي��ة الوطي��دة بي��ن 
مملكة البحرين وجمهوري��ة إيطاليا في مجاالت 
متع��ددة من بينه��ا الطاقة المتج��ددة وكفاءة 
الطاق��ة، مس��تذكرًا الزي��ارة الميمون��ة لحضرة 
صاحب الجالل��ة عاهل البالد المفدى إلى إيطاليا 
ف��ي يوليو من ع��ام 2008، وكذلك زيارة صاحب 
الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس ال��وزراء إلى 

إيطاليا في فبراير من عام 2020.
وق��ال مي��رزا بأنن��ا م��ن خ��الل هيئ��ة الطاق��ة 
المس��تدامة نعمل بج��د واجتهاد عل��ى تحقيق 
النتائج والتوصيات التي أثمرت عن تلك الزيارات 
الميمون��ة في كل ما من ش��أنه تعزيز العالقات 
بي��ن البلدين الصديقين في ع��دد من المجاالت 

المشتركة.
وتم خالل اللقاء بحث رغبة شركة Eni المشاركة 
في مش��اريع الطاقة المتجددة وكف��اءة الطاقة 
في مملك��ة البحرين انطالقًا من مبدأ التوجهات 
العالمي��ة نح��و التح��ول إل��ى الطاق��ة النظيفة 
والخضراء وإدخالها كمزي��ج في الطاقة المنتجة 
من الوقود األحفوري س��عيًا إلى تحقيق األهداف 

األممي��ة للتنمي��ة المس��تدامة ف��ي جميع دول 
العالم.

وق��دم ميرزا للحض��ور عرضًا مرئيًا اش��تمل على 
التجرب��ة الرائ��دة لمملك��ة البحرين ف��ي مجال 
الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة ودور القيادة 
الرش��يدة واهتمامه��م في تش��جيع االس��تفادة 
م��ن الطاقة النظيف��ة واإلنج��ازات التي حققتها 
المملكة في ظل توجيهاتهم الس��ديدة حفظهم 
اهلل لتحقيق األهداف الوطنية المتوافقة مع رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
وق��ال مي��رزا بأنن��ا نرحب بمش��اركة الش��ركات 
العالمية العريقة مثل ش��ركة Eni اإليطالية في 
المشاريع القائمة والمستقبلية في مجال الطاقة 
المس��تدامة بمملكة البحري��ن بما يخدم أهداف 
وتطلعات المملكة في السعي إلى جعلها مركزًا 
متميزًا ونموذجًا يحتذى به في استخدام الطاقة 
النظيفة وتنوع مص��ادر الطاقة والمحافظة على 

الموارد الطبيعية األحفورية كالنفط والغاز.
 Eni م��ن جانبه أك��د المدي��ر اإلقليمي لش��ركة
الس��يد Bolondi عن رغبة الشركة في االستثمار 

في الطاقة المستدامة بحسب الفرص المتاحة، 
وق��دم للدكت��ور مي��رزا والحض��ور عرض��ًا مرئيًا 
اش��تمل على رؤية الش��ركة وخطتها التدريجية 
للتحول إلى الطاقة المتج��ددة بما فيها الطاقة 
الشمس��ية وطاقة الرياح وتحويل المخلفات إلى 

طاقة.
وعب��ر عن إش��ادته بالتجرب��ة البحرينية في هذا 
المج��ال واإلنج��ازات التي حققته��ا المملكة في 
وق��ت قصي��ر بالمقارنة م��ع دول العالم األخرى، 
كما عبر Bolondi عن الرغبة في تأسيس عالقة 
تعاون وطيدة بين الش��ركة وبين هيئة الطاقة 
المستدامة للمساهمة في سبيل تحقيق األهداف 
الوطنية ف��ي الطاقة المتج��ددة وكفاءة الطاقة 
مؤكدًا االس��تعداد الت��ام لتعزيز ه��ذا التعاون 
الثنائي المش��ترك بين البلدي��ن الصديقين في 
كل ما من ش��أنه اإلسراع في التحول إلى الطاقة 
النظيفة والمس��تدامة لمواكبة آخر المستجدات 
العالمي��ة في هذا الخصوص من أجل مس��تقبل 
مس��تدام وطاقة متوف��رة باس��تمرار وبطريقة 

سهلة ميسورة لجميع الدول والشعوب.

المدرسة األمريكية: هيكل 
قوي ومتطور لتسهيل عملية 

التعليم عن بعد
أعلنت المدرسة األمريكية بالبحرين عن توفيرها تعليمًا عالميًا 
عالي المس��توى لطلبتها في البحرين م��ن دون أي تنازالت في 
جودة التعليم، معربة عن ثقتها في اس��تثمارها في أس��اليب 
تعليمه��ا عن بعد مس��تفيدة م��ن الخبرات التاريخية لش��بكة 
المدارس الشقيقة، وذلك في ظل مواكبة القطاع التعليمي في 
المملكة المتطلبات الجديدة في ضوء اإلرشادات التي وضعتها 
الجهات المختصة ضمن جهودها لمكافحة الس��الالت الجديدة 

لفيروس كورونا )كوفيد 19( بهدف ضمان سالمة المجتمع. 
وقال المدير المؤس��س ديف ماكماستر: »يعد المجتمع ركيزة 
مهمة للغاية في المدرس��ة، ونضع مصلح��ة كل من المجتمع 
وطالبن��ا والمعلمي��ن وفريقنا نص��ب أعيننا وف��وق كل اعتبار. 
فنح��ن حريصون للغاية عل��ى القيام بدورنا م��ن دون أي تردد 
للمس��اهمة في الحد من انتش��ار م��رض في��روس كورونا إلى 
جان��ب الحفاظ عل��ى معاييرن��ا الدولية ف��ي التعلي��م لخدمة 
طالبن��ا والعمل على نموهم خ��الل هذه األوقات االس��تثنائية 
التي ينش��ؤون خاللها. ويس��عدنا الرد على جميع استفس��ارات 
أولي��اء األمور ونؤكد بأننا نعمل معهم من أجل توفير مس��يرة 
تعليمية آمنة ومستمرة ألطفالهم خالل انتقالهم نحو هياكلنا 
التعليمي��ة اإللكترونية الجديرة الت��ي يقودها فريق متخصص 
ومعلمون ذوو خبرة عالية«. وتعد المدرسة األمريكية بالبحرين 
مشروعًا مشتركًا بين مؤسسة »إيسول إيدويكشن« مع صندوق 
»علم« االس��تثماري المنشأ من قبل ش��ركة ممتلكات البحرين 
القابضة »ممتلكات«، صندوق الثروة السيادي للمملكة. ويقوم 
صندوق »علم« بتأسيس واالستثمار في المؤسسات التعليمية 
ذات المس��توى العالمي بالش��راكة مع المش��غلين العالميين 
الرائدين. وافتتحت المدرس��ة الكامنة في وادي البحير بالقرب 
من اإلس��تاد الوطني أبوابها في شهر س��بتمبر من عام 2020 
موفرة التعليم لكامل المراحل المدرس��ية حت��ى الصف الثاني 
عش��ر بمنهج أمريك��ي مما يمه��د للطلبة خي��ار الحصول على 
دبلوم البكالوريا الدولية )IB( في الصفين الحادي عشر والثاني 

عشر حتى تلبي أعلى معايير التعليم الدولي.
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السعيدي: ما يتعرض له البحارة على 
يد الدوريات القطرية في عرض البحر غير الئق

قال الشيخ جاسم السعيدي في بيان 
ل��ه بش��أن ما يتع��رض ل��ه البحارة 
البح��ارة  »اإلخ��وة  إن  البحريني��ون، 
عب��ر مئ��ات الس��نين اعت��ادوا على 
الصيد لكس��ب اللقم��ة الحالل لهم 
ولعوائلهم في البحر وهم في أمس 
الحاج��ة لهذا ال��رزق، مؤك��دًا أن ما 
يتعرض��ون له في ع��رض البحر غير 
الئق باألشقاء، وعليه يجب التعامل 

معهم بإنسانية وأخوة«.
وأض��اف: »يج��ب أن يك��ون س��لوك 
التعام��ل معهم ب��ود ومحبة وتآلف 
كما يحثنا ديننا اإلس��المي على ذلك 
التعامل، ويجب علينا كشعوب ووالة 
أمر أن نكون ي��دا واحدة، ففي هذي 
المرحل��ة المهم��ة من تاري��خ أمتنا 

وجب علينا الركون للسلم واالجتماع 
على كلمة سواء، هذا ما نحتاجه في 
المرحل��ة القادمة وس��ط ما تمر به 
األمة اإلس��المية من محن كما قال 
 ِ ربنا جل وعال )َواْعَتِصُم��وا ِبَحْبِل اللهَّ
َجِميًع��ا َواَل َتَفرهَُّقوا َواْذُك��ُروا ِنْعَمَت 
ِ َعَلْيُك��مْ ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألهََّف َبْيَن  اللهَّ
ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُت��ْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا(، 
فهذه اآلي��ة تبين االعتصام واألخوة 
واالجتم��اع والوح��دة ه��ي س��فينة 
النجاة لألمة وأن الس��لم واالستقرار 
المنطق��ة مره��ون بااللت��زام  ف��ي 
بالعه��ود والمواثي��ق األخوية وحق 

الجيرة«.
وتابع: »اآليات كثيرة في هذا الجانب 
كما ذك��ر المولى عز وجل في كتابه 

ْل  ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكهَّ )َوِإن َجَنُحوْا ِللسهَّ
ِميُع اْلَعِليُم(، هذه  ِ ِإنهَُّه ُهَو السهَّ َعَلىاللهَّ

اآلية تبي��ن الصلح بين المس��لمين 
باألش��قاء  بال��ك  فم��ا  والكف��ار، 
والمس��لمين المؤمني��ن والعالق��ة 
األخوي��ة الضاربة في ج��ذور تاريخنا 
الخليج��ي. قال تعال��ى: »وال تنازعوا 
فتفش��لوا وتذهب ريحك��م«، ونحن 
نرب��أ بأش��قائنا من الن��زاع المؤدي 
وتس��لط  الق��وة  وذه��اب  للفش��ل 
األعداء علينا، وقال رس��ول الل صلى 
الل عليه وس��لم: »المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وشبك 
بين أصابعه«، وقوله صلى الل عليه 
وس��لم: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب 
ألخيه ما يحب لنفس��ه، فهذا معناه 
ال يت��م إيمان��ه وال يكم��ل إيمان��ه 
الواج��ب إال به��ذا«، فأي��ن نحن من 

ه��ذه األحادي��ث النبوية الش��ريفة، 
وقوله صلى الل عليه وس��لم: »مثل 
المؤمني��ن في تواده��م وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له س��ائر الجس��د 

بالسهر والحمى«. 
االنصي��اع  علين��ا  »وج��ب  وواص��ل: 
ألوام��ر الل ورس��وله والتراحم بيننا 
ال أن يظل��م أحدنا اآلخر، َقاَل َرُس��وُل 
ِ - صل��ى الل علي��ه وس��لم - »اَل  اللهَّ
َتَحاَسُدوا، َواَل َتَناَجُشوا، َواَل َتَباَغُضوا، 
َواَل َتَداَب��ُروا، َواَل َيِب��ْع َبْعُضُك��ْم َعَلى 
ِ إْخَواًنا،  َبْيِع َبْع��ٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد اللهَّ
اْلُمْس��ِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، اَل َيْظِلُمُه، َواَل 
ْقَوى  َيْخُذُلُه، َواَل َيْكِذُبُه، َواَل َيْحِقُرُه، التهَّ
اٍت،  َهاُهَنا، َوُيِشيُر إَلى َصْدِرِه َثاَلَث َمرهَّ

رِّ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه  ِبَحْس��ِب اْمِرٍئ ِمْن الشهَّ
اْلُمْس��ِلَم، ُكلُّ اْلُمْس��ِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم 
َح��َراٌم: َدُم��ُه َوَماُلُه َوِعْرُض��ُه«. َرَواُه 
ُمْس��ِلٌم. فكيف بمن يعتدي على دم 
أخيه وجاره المس��لم في عرض البحر 
ويس��لبه قوت يومه وقارب��ه وينكل 
ب��ه ويحتج��زه؟ ف��الل الل ف��ي دماء 

المسلمين والل المستعان«. 
وختم الشيخ الس��عيدي: »هناك من 
الدوري��ات م��ن دولة قط��ر تضايق 
ه��ؤالء البح��ارة الفقراء المس��اكين 
الذي��ن يترزقون ف��ي البحر منذ زمن 
طويل وقد أوذوا أذيًة كبيرة في هذا 
الجانب، لذا يج��ب الكف عنهم حتى 
يترزقوا الرزق الح��الل الطيب والبحر 

للجميع بحر الل تبارك وتعالى«.

جاسم السعيدي

 الشاعر: تضييق قطر على الصيادين 
البحرينيين يتعارض مع مبادئ حسن الجوار

قال عضو المجلس األعلى للش��ؤون 
إن  الش��اعر  عبدالرحمن  اإلس��المية 
»الشريعة اإلس��المية أمرت باحترام 
الجوار وحسن معاملة الجار واإلحسان 
إلي��ه، لقوله تعالى: )واعبدوا الل وال 
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربى واليتامى والمس��اكين 
والج��ار ذي القرب��ى والج��ار الجنب(، 
ولقول��ه صلى الل عليه وس��لم: »ما 
زال جبري��ل يوصين��ي بالج��ار حت��ى 
ظننت أنه سيورثه«، وقد انتقل هذا 
المب��دأ إل��ى القانون الدول��ي العام 
كع��رف ملزم، ثم نصت عليه العديد 
من االتفاقيات الدولي��ة، كذلك ورد 
ذكره ف��ي ديباجة ميثاق هيئة األمم 
المتحدة، حيث تعهدت شعوب هذه 
الهيئة ب��أن تعيش معًا في س��الم 
وحس��ن جوار، وطبق القضاء الدولي 
ه��ذا المبدأ ف��ي عدد م��ن القضايا 

الدولي��ة، بوصفه قاع��دة من قواعد 
القان��ون الدول��ي الع��ام التي يجب 
احترامه��ا وتطبيقه��ا عل��ى عالقات 
الدول المتج��اورة، وهذا المبدأ الذي 
أرسته الشريعة اإلسالمية يضم في 
مفهوم��ه مب��ادئ وقواع��د قانونية 
بس��يادة  المس��اس  ع��دم  أبرزه��ا: 
واس��تقالل ال��دول المج��اورة، وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
بالنظام  المس��اس  وعدم  المجاورة، 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياس��ي 
لل��دول المج��اورة، وعدم اس��تخدام 
إقليم الدولة استخدامًا ضارًا بأقاليم 
الدول المجاورة، والعمل على تنمية 
مناط��ق الج��وار، وتيس��ير إج��راءات 
ممارس��ة التجارة أو العمل أو الرعي 
ومنها ممارس��ة صيد األس��ماك في 

مناطق الجوار بالطرق السلمية«.
وأض��اف الش��اعر: »إن م��ا تقوم به 

دولة قطر وه��ي دولة جارة للبحرين 
وواحدة م��ن منظوم��ة دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي ف��ي التضيي��ق 
عل��ى صي��ادي البحري��ن ومص��ادرة 
العقوب��ات  وف��رض  ممتلكاته��م 

عليهم بالحبس أو الغرامة يتعارض 
م��ع مبادئ حس��ن الج��وار واالحترام 
المتبادل بين شعوب دول المنطقة، 
ب��ل ويتع��ارض أواًل م��ع م��ا قررته 
الوصية  الش��ريعة اإلس��المية م��ن 
بالجار واإلحس��ان إليه، ثم مع ما هو 
مقرر ف��ي ميث��اق مجل��س التعاون 
المؤتمر  الخليجي، وميث��اق منظمة 
اإلس��المي، وميثاق األم��م المتحدة، 
وهي بذلك – أي دولة قطر – تضرب 
بع��رض الحائ��ط بمب��ادئ القانون 
الدول��ي، وفي مقدمتها مبدأ حس��ن 

الجوار«.
وأش��ار إلى أنه »في هذا اإلطار ومن 
منطل��ق مبدأ حس��ن الج��وار خاصة 
بي��ن دول المنطقة الواح��دة والبحر 
المس��افة  بينهما وقرب  المش��ترك 
والرواب��ط الموج��ودة بين ش��عبي 
البلدي��ن، نؤكد على ح��ق الصيادين 

في ممارس��ة مهنة الصيد كوس��يلة 
لل��رزق أو كممارس��ة للهواي��ة م��ن 
أبن��اء البلدي��ن مم��ن ل��ه الحق في 
هذا العمل؛ لقوله تعالى: )فامش��وا 
في مناكبه��ا وكلوا من رزق��ه وإليه 
النش��ور(، وم��ن خالل األدل��ة الكثير 
الت��ي تدعو للس��عي لتحصيل الرزق 

من عند الل تعالى«.
وأردف: »إنن��ا في ه��ذا الصدد نؤكد 
على الوحدة واأللفة التي تجمع بين 
دولن��ا الش��قيقة والتي أم��ر الل بها 
في كتابه الكري��م حيث قال تعالى: 
)واعتصم��وا بحب��ل الل جميع��ا وال 
تفرق��وا(، وأن البح��ر ه��و في األصل 
لل تعالى والرزق والخير من عند الل 
وحده، وال يجوز التضييق على الناس 
في أرزاقهم، ألنه من الظلم المنهي 
عن��ه، ولق��د كان العرف من��ذ القدم 
عدم منع الناس من الصيد في البحر 

في مياه الدول المجاورة، والتس��امح 
ف��ي ذل��ك، ألن الصي��د عن��د بعض 
الن��اس وخاص��ة العاملي��ن في هذا 
المجال هو أهم مصادر رزقهم، ومياه 

البحر هي المصدر الوحيد لهم«.
وختم الش��اعر بقول��ه: »نؤكد على 
حق الصيادين المشروع في ممارسة 
مهن��ة الصيد في مي��اه الخليج، وفي 
س��عيهم لرزقه��م، وإعال��ة أهله��م 
لل��م  الجمي��ع  وندع��وا  وذريته��م، 
الشمل وإخماد الفتنة والحرص على 
األخ��وة والوح��دة واأللف��ة والمحبة 
الت��ي نجتم��ع عليه��ا جميع��ا. وفق 
الل قيادتن��ا لما في��ه الخير والصالح 
لجميع المواطنين، ونسأل الل تعالى 
أن يحف��ظ وطنن��ا من كل الش��رور، 
وأن يهدي جيراننا وأش��قاءنا لطريق 
اله��دى والخي��ر، إن��ه نع��م المولى 

ونعم النصير«.

عبدالرحمن الشاعر

 البوعينين: على قطر إعادة النظر في
 إجراءاتها ضد الصيادين البحرينيين

قال عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الشيح راشد 
البوعينين، أهمية أن تعيد قطر النظر في إجراءاتها ضد 
البح��ارة والصيادين البحرينيين، مبين��ًا أن الرزق من الل 
والبحر للجميع، وذلك اس��تنادًا إلى ق��ول الل تعالى ﴿ُهَو 
الهَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُش��وا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا 

ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر﴾.
وأض��اف، أن البح��ر كان وال يزال من أهم مص��ادر الرزق 
ألبناء هذا الخليج، داعيًا في الوقت نفس��ه إلى ترسيخ ما 
تعارف علي��ه الخليجيون عبر أجيال متعاقبة فيما يتعلق 
بالصي��د في مياه الخلي��ج العربي بما يجع��ل الرزق حقًا 
للجميع. وأضاف البوعينين »أنعم الل على خليجنا العربي 
بنعم كثيرة بفضله وكرمه وجوده، وأفاض عليها بالرزق 
الواس��ع في البر والبح��ر، من باطنهما وم��ن ظاهرهما، 

ومنهَّ س��بحانه على الش��عوب الخليجية بالوئام والتآلف 
والم��ودة الت��ي تنبع م��ن ع��رى القرابة والنس��ب، ومن 
مش��تركات الدين والهوية والقيم والع��ادات والتقاليد، 
فصار أه��ل الخليج يجوبون دول خليجه��م الواحد بحريٍة 
وأماٍن«. وأض��اف: »أننا وانطالقًا من ه��ذا اإلرث العزيز، 
لنؤكد أهمية الحف��اظ على قيمنا الجامعة في التعاطي 
مع بعضنا، وتعزي��ز قيم التكام��ل والتواصل بين دولنا 
وش��عوبنا«، مؤك��دًا ثقته بأن هذه المش��كلة س��تحل 
بحكمة ق��ادة دول مجل��س التعاون الك��رام، الذين هم 
أحرص الناس على أمن الخليج ووحدته واستقراره ورخاء 
ش��عوبه، بما يرس��خ الش��عور لدى مواطني ه��ذا الخليج 
المب��ارك باالنتم��اء الواح��د، وباألمن واألم��ان في الحل 

والترحال«. الشيح راشد البوعينين

شجعت الشركات على تطوير أنظمتها

 عواد: خريجو األهلية بتكنولوجيا 
المعلومات قيمة مضافة في سوق العمل

دعت عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة األهلية الدكتورة وس��ن 
عواد الش��ركات والمؤسسات إلى االستفادة من طلبة وخريجي التخصصات 
التقني��ة والتكنولوجية في تطوير أعمالها منوهة إلى قدرة هذه الش��ريحة 
م��ن الخريجين وخصوصًا المتميزين منهم على تحقيق قيمة مضافة عالية 
في أعمال وأنش��طة الشركات والمؤسس��ات التي يمكن أن تساعدهم على 

مواجهة تحديات الجائحة.
وأكدت ع��واد في تصريح صحاف��ي، أن برامج كلية تكنولوجي��ا المعلومات 
بدرجت��ي البكالوري��وس والماجس��تير قد خرج��ت العديد م��ن المتميزين 
ف��ي الس��نوات الماضية تفخ��ر الجامعة بتألقه��م وعطائهم ف��ي ميادين 
س��وق العمل، س��واء خريجي بكالوريوس تكنولوجي��ا المعلومات أو خريجي 
بكالوريوس األنظمة الموزعة والوسائط المتعددة )الملتميديا(، خصوصًا 
مع تزايد حاجة س��وق العمل البحرينية لهؤالء الخريجين مع األخذ باالعتبار 
البني��ة التحتي��ة المتقدمة لتقني��ة المعلومات في مملك��ة البحرين والتي 
تؤهلها للع��ب دور كبير في هذا القطاع إقليمي��ًا ودوليًا في الوقت الحاضر 

والمستقبل.
وقال��ت إن خريجي الثانوية العامة درج��وا على تفضيل مجاالت معينة مثل 
الط��ب والهندس��ة وهي مج��االت ال نقلل م��ن أهميتها وحيويته��ا، ولكن 
يمكنهم إنجاز الكثي��ر أيضا في مجاالت تكنولوجيا المعلومات التي يتنامى 
دورها وأهميتها يومًا بعد يوم وبش��كل س��ريع، مؤكدة على أن باب القبول 
مفتوح في برام��ج البكالوريوس وكذلك برنامج الماجس��تير في تكنولوجيا 
المعلومات، الفتة على انحياز برامج الكلية لتقديم دراس��ات نظرية وعملية 
تقدم حلوال للمشكالت والتحديات التكنولوجية المتوقعة في سوق العمل، 
حيث تح��رص الكلية على اس��تيعاب برامجها لطيف واس��ع م��ن المهارات 
التي تمتد من البرمجة إلى إدارة المش��اريع إلى تصميم وهندس��ة البرامج 

المعلوماتية وأمن المعلومات والتشبيك. 
ونوه��ت إلى أن جميع برام��ج الكلية حائزة على تقدي��ر »جدير بالثقة« في 
نتائ��ج التقييم الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، في الوقت الذي 
تضم فيه الكلي��ة مجموعة من العلماء والمتخصصين في أمن المعلومات 

والذكاء االصطناعي وأتمتة التعليم والتطبيقات الهاتفية وأنظمة المواقع 
والبيان��ات الضخمة، وهو ما يس��اعد الطلبة على التمك��ن من العديد من 

المهارات التقنية الحديثة والمستجدة.
وأوضحت أن كلية تكنولوجيا المعلومات تطمح إلى إعداد جيل من الخريجين 
البحرينيي��ن المحترفين ف��ي تكنولوجيا المعلوم��ات، القادرين على الخروج 
بالبحرين والمنطقة من دائرة استهالك التكنولوجيا واستقبالها فقط إلى 
الدائرة األوس��ع المشتملة على المس��اهمة الفاعلة في تطور التكنولوجيا 
ومهاراته��ا، بما يعود بالنفع على البحري��ن واقتصادها ونهضتها العلمية 

بشكل عام..
وش��ددت عواد على أن دراس��ة تكنولوجي��ا المعلومات تتصاع��د أهميتها 
واالحتياج إليها، خاصة وأن العالم صار يواجه في السنوات األخيرة تهديدات 
رقمية متطورة وغير مس��بوقة وحروبًا إلكترونية لم نش��هد لها مثياًل، لها 
تداعياته��ا التنموية االقتصادية مما جع��ل أمن تقنية المعلومات يتطلب 

استراتيجيات متطورة جدًا ويشكل جزءًا مهمًا من البنية التحتية للبلدان.

 »المباحث«: القبض 
 على شاب أجنبي مشتبه 
بقتله والدته في مسكنها

ص��رح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية، أنه 
بالتعاون مع مديرية ش��رطة المحرق، وخالل ساعات محدودة 
م��ن تلقي البالغ، تم القبض على ش��خص أجنب��ي )28 عامًا( 
مش��تبه بقيامه بقتل والدت��ه )47 عامًا( بمس��كنها في جزر 

أمواج.
وأش��ار إلى أنه فور تلقي بالغ��ًا بالواقعة، انتقل��ت الدوريات 
وطاقم مس��رح الجريمة والجهات المعنية األخرى إلى الموقع، 
حيث عثر عل��ى المجني عليها مقتولة، باس��تخدام آلة حادة، 

وشوهد بجسدها طعنات متفرقة.
ون��وه إلى أنه بع��د المعاينة المبدئية، تم مباش��رة عمليات 
البحث والتحري وجمع األدلة والتي أس��فرت عن تحديد هوية 

المشتبه به والقبض عليه.
وأض��اف أن المعلوم��ات األولي��ة، تش��ير إلى أن هن��اك خالفًا 
ش��خصيًا بين المقبوض عليه والمجني عليها، مشيرًا إلى أنه 
تم تحريز األداة المس��تخدمة في الجريم��ة، وجار اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

»حقوق اإلنسان« تشيد بإجراءات 
الصحة والسالمة المتبعة خالل 

إعطاء التطعيمات
أك��دت المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان أنه��ا تتابع الحملة 
الوطني��ة للتطعي��م ض��د فيروس كورون��ا في المملك��ة، بهدف 
التأك��د من ضمان اس��تمرار وصول اللقاح للجميع بش��كل عادل 
ودون أي تميي��ز، مؤكدة بأن هذا الفيروس لم يدع مجااًل للش��ك 

بأنه لن يكون أي شخص آمنًا حتى يصبح الجميع بأمان.
وقال��ت المؤسس��ة بأن خط��ة التطعيم التي دش��نتها البحرين 
ش��ملت جميع المواطنين والمقيمين على حدٍّ س��واء، وال س��يما 
العمال��ة الوافدة، ويتم تنفيذها بش��كل دقي��ق ومهني وصحي، 
حيث شمل التطعيم جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين 
بغض النظر عن هويتهم، والسيما األشخاص الذين يعانون من 

األمراض المزمنة وكبار السن وذوي اإلعاقة.
وأعربت عن ارتياحها، بش��أن إجراءات الصحة والسالمة المتبعة 
خ��الل إعطاء التطعيمات ف��ي المراكز الصحي��ة والمراكز األخرى 
المخصصة للتطعيم، وفق خطة كاملة وشاملة لتسهيل حصول 
المواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى اللقاح ف��ي وقت قياس��ي، بهدف 
الوصول إلى المناعة المكتس��بة الناتجة ع��ن التطعيم، لتقليل 

أعداد الحاالت والسيطرة على الفيروس.
ويأت��ي الت��زام المملك��ة بتوفي��ر اللق��اح لجمي��ع المواطني��ن 
والمقيمين متماش��يًا مع الدعوات الصادرة من ممثلي اإلجراءات 
الخاص��ة بمجلس حقوق اإلنس��ان لجميع حكوم��ات دول العالم، 
بالنظ��ر إل��ى الض��رورة الملحة لضم��ان حصول الجمي��ع في كل 
مكان على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا )كوفيد19( بش��كل 
س��ريع وفعال، خاصة الخبير المس��تقل في مجال حقوق اإلنسان 

والتضامن الدولي.



إعداد: هدى عبدالحميد
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زاوية مضيئة 

 أريج الخان: منح بطاقة سما للرعاية
 الصحية مجانًا لذوي الهمم مدى الحياة

أعلنت الرئيس التنفيذي لش��ركة س��ما بحرين كارد، 
أريج الخان ل� »الوطن« عن منح بطاقة س��ما للرعاية 
الصحية مجانًا لألشخاص من ذوي الهمم والمسجلين 
تحت مظلة وزارة العمل والتنمية االجتماعية، الفتة 
إل��ى أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار دور الش��ركة 
المجتمعي وأهدافها بتقديم المساهمة المجتمعية 
للفئات الخاصة بالمجتم��ع، مبينة أن البطاقة تمنح 
كل ش��خص م��ن ذوي الهم��م بطاقة س��ما للرعاية 
الصحية مجانًا مدى الحياة »ما دامت الشركة قائمة« 
وذل��ك للحصول على أفضل رعاي��ة صحية من أفضل 

المستشفيات والعيادات الخاصة بأقل األسعار.
وأك��دت أن بطاق��ة س��ما للرعاية الصحي��ة تعد أول 
بطاقة ف��ي البحرين تمنح المش��ترك فورًا خصومات 
على جميع الخدمات الطبية والتجميلية بالتعاون مع 
مجموعة كبيرة من المستشفيات والعيادات الخاصة 
المتعاقدة مع ش��ركة س��ما بحرين كارد، مشيرة إلى 
أنها ش��ركة بحرينية أنش��ئت منذ أكثر من 5 سنوات 

وانضم إليها أكثر من 40 ألف ش��خص مس��تفيد من 
البطاقة. 

وأوضح��ت الخ��ان أن الخصومات تش��مل استش��ارة 

الطبيب، والنوم في المستشفى، واألشعة، والتحاليل 
والمختب��رات، وجلس��ات الع��اج الطبيع��ي، وجميع 
عاجات األس��نان والتقويم، متابعة الحمل والوالدة، 

وعملي��ات البدان��ة، والعمليات الجراحي��ة والتجميل 
وغيرها من الخدمات الطبية.

وذكرت أنه على األش��خاص من ذوي الهمم الراغبين 
في التس��جيل التس��جيل م��ن خال ملء االس��تمارة 
 الموج��ودة ف��ي الراب��ط الموج��ود في اإلنس��تغرام

@sama.solution أو من خال الباركود، مشيرة إلى 
أنه »بعد ملء البيانات سيتم االتصال بالشخص من 
قبل موظفي الش��ركة الس��تكمال اإلجراءات والتأكد 
من جميع البيانات المس��جلة وفي حال زيادة اإلقبال 
على التس��جيل بأع��داد كبيرة س��يتم جدولة ترتيب 

إصدار البطاقة تبعًا للفئة األكثر احتياجًا«.
وختمت بالق��ول: »من مزايا البطاق��ة الحصول على 
خصم فوري والعضوية مقبولة لجميع األعمار وتغطي 
جميع األمراض المسبقة والمزمنة وتستخدم لجميع 
االحتياج��ات الطبي��ة والتجميلية واس��تخدامها غير 
محدود، وتحرص الشركة باس��تمرار على زيادة عدد 

المستشفيات والعيادات المتعاقدة معها«.

اريج الخان

 خصم فوري للمشتركين
 وقبول عضوية جميع األعمار

 40 ألف مشترك في
 »سما بحرين كارد« خالل 5 سنوات

 خدمات طبية وتجميلية 
في أفضل المستشفيات والعيادات

 استخدام البطاقة 
غير محدود وتغطي جميع األمراض

»التوحديين البحرينية«: »التربية« تحتضن فئة بسيطة بشروط صعبة 

»التربية« لـ                 : دمج طلبة التوحد 
يخضع الشتراطات دقيقة وبدائل لغير المقبولين

حقق دم��ج المعاقين من فئة التوح��د داخل المدارس 
الحكومية بعض التجارب الناجحة وساهمت التجربة في 
رفع مهارات الطلب��ة من هذه الفئة، فيما يؤكد بعض  
أولياء األم��ور الصعوبة الفعلية لدمج أبنائهم من فئة 
التوحد ضمن الخطة التعليمية العادية كونهم بحاجة 
إل��ى برنامج تعليمي مح��دد وفقًا لمتطلب��ات وقدرات 
كل طال��ب على ح��دى كما طالبوا بمزي��د من التدريب 
للمعلمي��ن كما يعان��ي آخرون من ع��دم توفير مقعد 
دراس��ي لهم حيث يح��ول دون ذل��ك المعايير الصعبة 
الت��ي يتم اختيار الطلبة على أساس��ها ومنها أن يكون 
الطالب ش��به طبيعي فا يصبح أمام األهل سوى إلحاق 
ابنه��م بأحد المعاهد الخاصة وهي باهظة التكاليف ال 

تستطيع كل أسرة تحمل مصاريفها.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قبول الطلبة من ذوي 
اضطراب��ات التوحد في م��دارس الدم��ج، يخضع لعدة 
اش��تراطات، الفتة إلى أنه من ال ينطبق عليهم ش��رط 
أو شرطين مما سبق، يتم تدريبهم وإعادة تشخيصهم 
وتقييمه��م، وف��ي حال��ة ع��دم تطابق الش��روط يتم 
تحويله��م إلى المراكز التأهيلي��ة المتخصصة التابعة 
لوزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية أو أي مركز يختاره 

ولي األمر.
وذكر رئيس جمعية التوحدين البحرينية زكريا الس��يد 
هاش��م أن المعاقين من فئ��ة التوحد يعانون من أجل 
الحصول على تعليم مناسب فلم تستطيع وزارة التربية 
والتعليم توفيره لهم مما يجعلنا نلجأ للمراكز الخاصة 
والت��ي تكون أس��عارها باهظة فال��وزارة تحتضن فئة 
بس��يطة حيث ان االش��تراطات لدمج هذه الفئة تكون 
صعبة فه��ي تش��ترط أن يكون الطفل ش��به طبيعي 

لتتاح له مقعد في المدارس. 
م��ن جانبها قالت أحام جمعة الحمادي - أم علي طفل 
توح��دي - »لقد حرصت على تطوير مهارات ابني خال 
فت��رة ما قب��ل التحاقه بالمدرس��ة وكان ابن��ي مؤهًا 
لدخول لمدرس��ة والتحق بالمدرس��ة وعمره 7 سنوات 
وكان الوضع في بداية التحاقه ممتازًا ولكن كان هناك 

صعوبة في دمجه وتكوين صداقات«.
وأضاف��ت: »بع��د فت��رة قليلة م��ن دخوله المدرس��ة 
انتكس��ت حالت��ه وف��ي اعتق��ادي يع��ود ذل��ك إلى أن 
المعلمات يفتقدن للخبرة الكافية للتعامل مع الحاالت 
الخاصة، فحالة ابني تختلف عن الطفل العادي ويحتاج 

معاملة خاصة«.
وأك��دت الحمادي أن الدمج في المدارس يحتاج لتطوير 
فبع��ض المعلمي��ن والطلب��ة يحتاج��ون لتوعية أكثر 
للتعام��ل م��ع أبنائن��ا م��ن ذوي االحتياج��ات الخاصة 
والمعلم��ات بالخص��وص يحتج��ن إلى أخذ كورس��ات 
نظري��ة وعملية الكتس��اب خبره للتعام��ل مع مختلف 

الحاالت.
وم��ن جانب آخر تقول ولية األمر أم��ل إبراهيم - والدة 
الطفل��ة فاطم��ة علي الع��رب - »لقد انضم��ت ابنتي 
إلى مدرس��ة عالية الوطنية وعمرها س��بع سنوات ولقد 

واجهتها في البداية بعض الصعوبات بسبب المناهج 
وااللتزام بها وكان هن��اك توتر من قبل الطفلة ولكن 
ت��م التعام��ل م��ع الموض��وع بالتش��جيع فالمعلمات 
يتعامل��ن باحترافي��ة ويوجد معلم مس��اعد مع طالب 
التوح��د لمس��اعدته ف��ي متابعة الدرس ف��ي الفصل 
ولقد لمس��ت تطورًا ملحوظًا في المس��توى األكاديمي 

واالجتماعي«. 
وأش��ارت إلى أن ابنتها ليس��ت كالطفل العادي تمامًا 
لخصوصي��ة الحال��ة ولك��ن كان يت��م معاملته��ا مثل 
معامل��ة الطلب��ة الطبيعيي��ن خصوص��ًا ف��ي المنهج 
األكاديمي ولذا كان ل��دي بعض الماحظات على ذلك 
كون المناهج صعبة لحالتهم وخصوصًا في هذا الوقت 

الحرج والدراسة عن بعد واجهت صعوبة كبيرة«. 
وأضافت: »في رأيي الشخصي أطفال التوحد ليسوا أقل 
م��ن أقرانهم والدمج الحقيقي يب��دأ من عمر الحضانة 
وال يت��م اس��تبعادهم الختافه��م خصوص��ًا أن تطور 
الطفل يعتمد على المجتمع بأكمله وليس فقط أبويه 
وأتمن��ى م��ن كل قلبي أن ال يتم وض��ع معايير معقدة 
لقبول أطف��ال التوحد في المدارس بل إنش��اء مدارس 
حكومية تعن��ى بهم وتوفي��ر أخصائيي��ن كافيين في 
مدارس الحكومة وأن يتم متابعة الطفل متابعة بحق 

فالع��دد ال��ذي أعلنوا عن��ه وتم دمجهم ال ي��كاد يذكر 
أم��ام أعداد األطفال المصابون بطي��ف التوحد والذين 

يتكبدون أهاليهم مبالغ خيالية لتأهيلهم«.
م��ن جانبها عقب��ت إدارة العاق��ات العام��ة واإلعام 
بوزارة التربي��ة والتعليم على ما تم طرح، بالقول » إن 
قب��ول الطلبة من ذوي اضطراب��ات التوحد في مدارس 
الدمج، يخضع لعدة اشتراطات وهي: أن يمتلك الطالب 
تقري��رًا طبيًا صادرًا م��ن جهة رس��مية معتمدة يفيد 
بأن لديه اضطراب توحد، وأن يش��خص من قبل فريق 
متخصص من إدارة التربية الخاصة وأن يمتلك القدرة 
على التوافق العصبي والحس��ي والنفس��ي واالجتماعي 
بأال تظهر عليه مشكات سلوكية تعيق عملية تعلمه 
وتؤثر على سامته وس��امة اآلخرين داخل الصف من 
فرط النش��اط أو عدوان نحو الذات أو نحو اآلخرين، وأال 
يق��ل العمر الزمن��ي للطالب عن 6 س��نوات وأال يتجاوز 
عم��ر 12 س��نة، وأن يمتل��ك مه��ارات أكاديمية بحيث 
يك��ون قابًا للتعل��م مما يؤهل��ه لعملي��ة الدمج في 
الصف��وف العادي��ة، وأن يتقن مه��ارات االعتماد على 

الذات والمهارات الحياتية الازمة«.
وأش��ارت العاقات العام��ة إلى وجود خي��ارات وبدائل 
أخ��رى للطلب��ة ال��ذي يتع��ذر قبوله��م ف��ي المدارس 
الحكومية، حيث إن الطلبة الذين ال ينطبق عليهم شرط 
أو شرطين مما سبق، يتم تدريبهم وإعادة تشخيصهم 
وتقييمهم لقياس مدى انطباق شروط القبول عليهم، 
أم��ا الطلب��ة الذين ال تنطب��ق عليهم أيًا من الش��روط 
السابقة فيتم تحويلهم للمراكز التأهيلية المتخصصة 
التابع��ة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية أو أي مركز 

يختاره ولي األمر«.

قبول طلبة التوحد في مدارس الدمج يخضع لعدة اشتراطات

تدريب الطلبة غير المستوفين لشروط الدمج وإعادة تقييمهم

تحويل الطلبة غير المقبولين للمراكز التأهيلية المتخصصة

عبدالعزيز األنصاري.. من تحديات اإلعاقة إلى التفوق والتميز  
يق��ول ول��ي أم��ر الطال��ب عب��د 
العزي��ز األنص��اري »لق��د أنع��م 
اهلل علي ورزقن��ي بأفضل هدية، 
ابني الطالب المتميز الذي يحبه 
الجمي��ع ويش��هد عل��ى تفوق��ه 
معلمي��ه، حيث ن��ال العديد من 
الدراسي، ولديه  الجوائز لتفوقه 
حض��ور خ��اص يلمس��ه كل من 
يقابله فهو طفل ذوي ش��خصية 
قيادي��ة اس��تطاع التغل��ب على 
إعاقته ليتفوق دراسيًا واجتماعيًا 
فه��و من يق��ود طاب��ور الصباح 
ف��ي مدرس��ته ق��ادر عل��ى إجراء 
الح��وارات، إنه نع��م االبن الذي 

أفخر به أنه البطل عبدالعزيز«.
ويضيف هش��ام األنصاري »ولد 
 2007/7/20 ف��ي  عبدالعزي��ز 
وعدت سنوات عمره األولى دون 
أن يتكلم فكان يعاني من تأخر 
في النطق وكان يعيش في شبه 
عزلة ويخ��رج صوت همهمة لم 
يك��ن يتكل��م مث��ل أقران��ه وال 
يستطيع التعبير عن احتياجاته، 
فعرضت��ه على طبيبة نفس��ية 
بمستش��فى الطب النفسي  في 

عام 2013 وبعد استش��ارة أحد 
المختصي��ن ب��ذوي االحتياجات 
االختب��ارات  وعم��ل  الخاص��ة 
كان��ت  الازم��ة  التش��خيصية 
النتيج��ة أن ابن��ي فل��ذة كبدي 
مص��اب بطيف التوح��د فكانت 
الصدم��ة ف��ي البداي��ة كبي��رة 
وم��ن هنا ب��دأت رحل��ة التحدي 
مع البطل التوح��دي عبدالعزيز 

األنصاري«.
وقال أيضًا »قررت أن اس��تكمل 
المش��وار مع ابن��ي دون كلل أو 
ملل فهو قرة عين��ي وكان البد 
أن يلتح��ق بالروض��ة فق��د بلغ 
6 س��نوات وقدمت ل��ه إللحاقه 
ولكنه��م  الروض��ات  بإح��دى 
اش��ترطوا الحضور يومين فقط 
فوافق��ت ولق��د كان إلحاق ابني 

بالروض��ة صعب ج��دًا حيث إنه 
كان شديد التعلق بي وال يشعر 
باألمان س��وى بوج��ودي ولكن 
من نعم ربي أنهم طلبوا حضور 
مراف��ق له فكن��ت مرافقه، ومع 
الوق��ت وتطور ابن��ي وبدل من 
مرافقت��ه ف��ي الص��ف طلبوا أن 
أنتظره خارج الص��ف والحمدهلل 
عبدالعزيز تطور بشكل سريع«. 
»ث��م  بالق��ول  األنص��اري  وزاد 
العاء  ابن��ي بمدرس��ة  التح��ق 
الحضرم��ي للبني��ن وت��م ضمه 
بص��ف يس��مى »إش��راقة أمل« 
وهو صف لفئ��ة التوحد وكانت 
تصدر من��ه بع��ض التصرفات 
ويتغير مزاج��ه في لحظه ولكن 
مؤهلي��ن  كان��وا  المعلم��ات 
للتعام��ل م��ع ه��ذه التغيرات، 
وكان الع��دد مح��دودًا وبذل��ت 
المعلم��ات جه��دًا كبي��رًا ف��ي 
تأس��يس عبدالعزي��ز تأس��يس 
جيد وحص��ل منهم على الرعاية 
الكامل��ة والكافي��ة ول��م اكتف 
أخذ  المدرس��ة فكنت  بتأسيس 
عب��د العزيز إلى م��درس تربية 

خاص��ة لتطوي��ر مهاراته ولقد 
قض��ى عبدالعزيز م��ا يقارب 3 
إل��ى 4 س��نوات في ه��ذا الصف 
ف��ي  األول��ى  وكان��ت تجربت��ه 
الدم��ج الجزئي ناجح��ة وبعدها 
انتقل إلى مرحل��ة الدمج الكلي 
وكان س��ريع التعلم واستجابته 
كانت طبيعية واستطاع التأقلم 
وحق��ق نجاح��ًا وتفوق��ًا في كل 

عام«.
»ونجح في كسب ثقة المعلمات 
وكان��ت المعلم��ات يعاملون��ه 
بكل ح��ب وود وكانت أس��تاذة 
الفضالة  والمديرة هي��ا  مدينة 
التميم��ي  محم��د  والم��درس 
يقدمون له كل الدعم والتشجيع 
الذي جعله طالبًا ناجحًا ومتفوقًا 
وكان محبوب��ًا بي��ن أصدقائ��ه 
بتكوين  وق��ام  المدرس��ة  ف��ي 
صداق��ات كثيرة كم��ا نجح ابني 
ف��ي إجراء لقاءات م��ع اإلعامية 
أمل فاروق وق��ام بعمل لقاءات 
تلفزيونية وهذا سبب له شهرة 
في المدرس��ة وخارجها وأكسبه 

مزيدًا من الثقة بالنفس«.

وأض��اف األنص��اري »لق��د حقق 
ابن��ي التوح��دي ما ل��م يحققه 
بع��ض الطلبة الغير وتوحديين 
واالجتهاد  والمثاب��رة  فبالصبر 
م��ن  يصب��ح  أن  اس��تطاع 
تلو  التكريم  لين��ال  المتفوقين 
األخر فكرم من قبل وزير التربية 
والتعليم وهذا وسام أعتز فيه«. 
يت��م  أن  األنص��اري  وتمن��ى 
تخصيص صف خاص للتوحد في 
والثانوية  اإلعدادي��ة  المدارس 
ألن الطال��ب عندم��ا ينتقل من 
مرحلة ألخ��رى يحتاج أش��خاصًا 
مؤهلين قادري��ن على التعامل 
مع��ه ومس��اندته للتغلب على 

صعوبات الفترة االنتقالية«.
وأض��اف »طبع��ًا وزارة التربي��ة 
والتعلي��م وعل��ى رأس��هم وزير 
التربية والتعليم الدكتور ماجد 
النعيم��ي تق��دم كاف��ه الدعم 
بالمدارس  للملتحقي��ن  ال��ازم 
م��ن فئ��ة التوحد ول��وال الدعم 
الفئ��ة  له��ذه  الامتناه��ي 
واهتمامهم البالغ ما حقق ابني 
البطل عبدالعزيز هذا التفوق«.
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صهيل

يوسف محمد أحمد بوزيد

المطار من »برستج« إلى تحفة للطيران عالميًا
البحري��ن هذه الدولة الصغيرة ف��ي رقعتها الجغرافية، 
والكبي��رة بقيادته��ا وأهلها، وعطائهم وإس��هاماتهم 
الثقافي��ة والحضاري��ة والعلمية، لم تك��ن في يوم من 
األي��ام بعيدة عما يح��دث في العالم م��ن تطور علمي 
وتكنولوجي، ودخول مملكة البحرين إلى عالم الطيران، 
ي��ؤرخ بن��زول أول طائرة تطي��ر في س��ماء دول خليجنا 

العربي، وذلك عام 1932، عندما حطت على أرض سباق 
الخي��ل القديم ف��ي العدلية، على أرض ل��م تكن معدة 
لتكون مدرج��ًا لهبوط الطائ��رات وإقالعها، وقبل ذلك 
كان المطار البحري الواقع إلى الشرق من القضيبية منذ 

العشرينيات من القرن الماضي.
وبم��ا أن بي��ن مملك��ة البحري��ن وبريطاني��ا العظمى 

معاهدات حماية، وتطور النقل الجوي الحربي والمدني، 
أنش��أت بريطانيا مط��ارًا للقوات الحربي��ة الملكية في 
الط��رف الغربي م��ن مطارنا الحالي، والمع��روف عندنا 
س��ابقًا باس��م R.A.F، وأيضًا في نفس الوقت للطيران 
المدني، وكان مبنى المطار عبارة عن »برستج« مصنوع 
من جريد وس��عف النخيل، وعند اس��تدعاء المس��افرين 
للتوجه إل��ى الطائ��رة المغادرة، هن��اك جرس كجرس 
المدارس النحاس��ي يقرع، وهدم ذلك المبنى وُبني من 

جديد بمواد البناء الحديث.
وف��ي أوائ��ل الخمس��ينيات م��ن الق��رن الماض��ي بنت 
الحكومة مطارًا حديثًا إلى الش��رق من المطار الس��ابق، 
يتماش��ى مع المطارات في كل القارات تديره الحكومة 

كمطار مدني.
ونظ��رًا للتط��ور المتس��ارع لحرك��ة الطي��ران، ارت��أت 
الحكوم��ة بناء مطار أكبر من��ه يفي بحركة الطيران لياًل 

ونهارًا، أكثر حداثًا من سابقه، وتمت توسعته مرتين، 
إال أنه ال زال ال يفي بالطموحات المبتغاة، لذلك شرعت 
القيادة بالتوس��عة الثالثة، التي ش��ملت كل المرافق، 
وت��م افتتاحه في األيام األخيرة من ش��هر يناير 2021، 
والدليل على افتتاح المطار الجديد وأهميته، ما صرحت 
ب��ه »االيات��ا« بقولها »مط��ار البحرين خط��وة لتطوير 

قطاع الطيران بالمنطقة«.
وهذه شهادة نفتخر بها، ونهنئ قيادتنا الرشيدة وعلى 
رأس��ها حضرة صاحب الجاللة مليكن��ا المفدى وصاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس ال��وزراء حفظهم اهلل 
تعالى وس��دد خطاه��م، وجميع العاملي��ن، ويأتي وزير 
المواص��الت واالتصاالت بمقدمتهم، كما أهنئ ش��عب 

البحرين بهذا اإلنجاز العظيم. 
»المرجع: كتابي بعنوان من »عبق الماضي«، المرخص 

له تحت رقم اإليداع 3343-د.ع-2002«.

قوة دفاع البحرين.. »رجال حمد«
أي��ام قليل��ة تفصلنا عن ذكرى عزي��زة وغالية عند كاف��ة المواطنين، أال وهي 
ذكرى تأس��يس قوة دفاع البحرين في الخامس من فبراير، هذا الكيان الشامخ 
الذي به نفتخر ونعتز ونطمئن أن لوطننا جنودًا مخلصين في منظومة تشهد 

التطور واالزدهار في كل عام.
لق��د وض��ع حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى القائد األعلى حفظ��ه اهلل ورعاه لبنات هذا الصرح قبل نحو 53 
عام��ًا، ضمن نظرت��ه ورؤيته المس��تقبلية لوطننا الغالي، وأخ��ذ جاللته على 
عاتقه تأس��يس قوة دفاع البحرين ومتابع��ة كل ما يتعلق بتلك الحقبة وكل 
متطلباتها، وكان في ظله ذلك العضيد ورفيق الدرب العسكري معالي المشير 
الركن الش��يخ خليف��ة بن أحمد آل خليف��ة القائد العام لقوة دف��اع البحرين، 
وتكللت تلك الجهود بنجاح كبير، ومس��تمر ومتدفق بالعطاء الغزير، والجهد 
الوفير والتضحيات الجبارة، لتصل قوة دفاع البحرين في أيامنا هذه إلى ما هي 
عليه من تطور ونماء وازدهار، وتلفت األنظار وتنتزع إعجاب القاصي والداني.
ال يتعلق األمر بمناس��بة فقط أو ذكرى نمر عليها مرور الكرام، بل هي فرصة 
لنس��تذكر ما تحقق من إنجازات طوال مس��يرة قوة دف��اع البحرين، ألكثر من 
نصف ق��رن، فتلك اإلنجازات تحت��اج إلى ُكتب ومجلدات لنس��تذكرها جميعًا، 
ف��ي فترة تعد في عمر الزمن قصيرة، ولكنها كانت حافلة ومزدهرة ومباركة، 

لتؤكد مملكتنا الش��امخة أنها ال تنظر إلى الزمن كأرقام تمضي، بل تسابقه 
وتواجه تحدياته بقوة وعزيمة وإصرار، وتتخطى كل الصعاب لتلتحق بالركب 
العالم��ي وتواكب تطوراته ومس��تجداته في كافة القطاع��ات ومنها القطاع 

العسكري ومن أهمها قوة دفاع البحرين.
 ه��ؤالء هم »رجال حمد« ال يهدؤون لبلوغ األه��داف وال يكتفون ببلوغها، بل 
يطالبون بالمزيد ويسعون لألفضل في همة وعزيمة وطموح تعانق السماء، 
وترتقي إلى آفاق ال حدود لها، وكيف ال، وملكنا هو حمد بن عيسى حفظه اهلل 
ورعاه، أي التخطيط الس��ليم، توقع الصعاب وتجاوزه��ا، وتحديد األهداف ثم 
بلوغها، بل والتطلع لتجاوز ما هو متوقع إلى ما ال يتوقع، هكذا هم البحرينيون 

وهكذا هم »رجال حمد«.
كل عام وق��وة دفاع البحرين في تطور ونماء ومجد وعلياء، تحت قيادة مليكنا 
المف��دى قائدنا األعل��ى، كل عام ورجال ق��وة دفاع البحري��ن المخلصين من 
عس��كريين ومدنيين في اس��تعداد دائم وعزيمة ال تلي��ن، للدفاع عن حياض 
وطننا وعروبتنا وإسالمنا، ولن ننسى شهداء وطننا رحمهم اهلل الذين نحسبهم 
أحي��اء عند ربهم يرزقون، فبهم نفخر ونفاخ��ر، ومن أجلهم نقدم المزيد لمن 
خلفوه��م وراءهم، فال يوج��د ما هو أعز من النفس الت��ي قدمها هؤالء دفاعًا 

عن وطنهم.

المرأة البحرينية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء
على مدى عقدين من الزمن، ومنذ تدشين ميثاق العمل الوطني في الرابع 
عش��ر من فبراير عام 2001، لعب الجميع، مؤسس��ات وأفرادًا، أدوارًا هامة 
وكبي��رة في تعزيز مس��يرة التنمية الوطني��ة، بقيادة رائ��د التغيير وربان 
س��فينة الوطن، جالل��ة الملك المف��دى، لتعيش البحري��ن أزهى عصورها 
على اإلطالق، فكرًا وسياس��ة وحرية وديمقراطية ومؤسسات، حتى أضحت 
النم��وذج األكثر ف��رادة وتعبي��رًا عن روح التغيي��ر والتطور ف��ي المنطقة 

والعالم أجمع.
ومع عدم اإلخالل أو االنتقاص من األدوار التي قام بها أفراد الشعب، إال أن 
المرأة البحرينية لعبت الدور الرئيس واألكثر تأثيرًا في هذه المس��يرة، من 
خالل مش��اركتها الفاعلة والحقيقية، ومواجهتها كل التحديات لتثبت أنها 
الرقم الصعب واألهم في مس��يرة البناء والتنمية، حيث اس��تكمال حقوقها 

السياسية ومشاركتها الفعالة في الفضاء العام.
وألجل ذلك كله، وانس��جامًا مع عراقة الحضور النس��ائي ف��ي عملية البناء 
الوطني، والدعم الالمحدود من قبل صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة، جاء اإلع��الن عن اعتم��اد موضوع ي��وم المرأة 
البحريني��ة للع��ام الجاري، 2021، بعن��وان »المرأة البحريني��ة في التنمية 

الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء«.
وباعتق��ادي أن هذا العنوان يحمل العديد من الدالالت، يأتي على رأس��ها 
التقدي��ر الكبير من لدن جاللة الملك وس��مو األميرة س��بيكة بنت إبراهيم 
ل��ألدوار التي قامت بها المرأة البحرينية، وس��جلها تاريخ هذا البلد، الزاخر 

بعش��رات ومئات قصص النجاح والتحدي التي سطرتها المرأة منذ سنوات 
طويل��ة، إلى أن جاء ميث��اق العمل الوطني ليتوج ه��ذا الجهد ويترجم إلى 
تشريعات وقوانين وتكافؤ للفرص، على أسس من العدالة والمساواة في 

الحقوق والواجبات بين المواطنين.
واالحتفال بالمرأة البحرينية هذا العام، يأتي متزامنًا مع ظروف استثنائية 
تعيشها البحرين والعالم في ظل جائحة فيروس كورونا، وهو ما يستوجب 
بالض��رورة تعزيز حضور المرأة في كافة القطاعات، ومواجهة هذا التحدي 
االستثنائي لخلق مزيد من الفرص، مع التأكيد على أهمية دورها كأم وربة 

منزل، ودون اإلخالل بما تحقق من مكتسبات على كافة الصعد.
ولإلنص��اف والحق نقول، إن المرأة البحرينية وعلى مدار عام كامل من عمر 
ه��ذه الجائحة اس��تطاعت أن تبرهن على قدرتها عل��ى إدارة ملفات هامة 
وشائكة، وأن تكون حاضرة وبقوة في أحلك الظروف، كتفًا بكتف مع أخيها 

الرجل، لتكون فعاًل ال قواًل نصف المجتمع وصانعة إنجازاته.

* إضاءة..
»إن ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية منذ بداية المشروع اإلصالحي 
لعاه��ل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، يعكس اإلرادة السياس��ية الجادة 
والصادقة لمش��اركة الم��رأة، ودعم وصولها لمواقع صن��ع القرار، وضمان 
تكاف��ؤ فرصها لبناء المس��تقبل الواعد الذي ينش��ده الجمي��ع لهذا الوطن 

العزيز«. »األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة - 2016«.

محاربون على دكة االحتياط
ف��ي الخام��س من فبراي��ر 1969 ت��م تخريج الدفع��ة األولى من 
المجندين بقوة دف��اع البحرين، وتخليدًا لهذه المناس��بة صدرت 
األوامر الس��امية باعتبار ذلك اليوم من فبراي��ر من كل عام عيدًا 

لقوة دفاع البحرين. 
مفه��وم االنتماء لق��وة دفاع البحرين مختل��ف تمامًا عن مفهوم 
االرتب��اط بالوظيف��ة الت��ي وإن كان الموظف يخ��دم من خاللها 
الوطن والمجتمع إال أن عالقته األس��اس به��ا هي كونها مصدرًا 

للدخل واالرتقاء بالعيش واالستمتاع بالحياة.
المنتم��ي لقوة الدفاع أمره مختل��ف، فقد اختار الدفاع عن الوطن 
وبدأ حياته باس��ترخاص روحه ووضعها على كفه والتعبير عمليًا 
عن استعداده للقيام بكل فعل من شأنه أن يحمي الوطن ويحفظ 
قيادته وأهل��ه، لهذا فإنه ال يتأخر عن تنفيذ األوامر العس��كرية 
والتواجد في الس��اعة المحددة حيث ينبغ��ي أن يتواجد. االنتصار 
للوط��ن وللقيادة والدفاع عن أهل الدار هو هاجس المنتمي لقوة 
دف��اع البحرين في كل حين. لهذا تواجد من تواجد من أفراد هذه 
المؤسس��ة العس��كرية العريقة في اليمن الذي استصرخ الهمم 
وطل��ب العون، ولهذا استش��هد منهم من استش��هد فنال إحدى 

الحسنيين. 
اليوم تخطو قوة دفاع البحرين خطوة جديدة، ربما لتؤس��س من 
خاللها مشروع التجنيد اإلجباري الذي سبقتنا إليه العديد من دول 
العالم، وذلك ليكون كل مواطن قادرًا على حمل الس��الح مستعدًا 
للمش��اركة في الدفاع عن الوطن في أي لحظة يتعرض فيها إلى 
أي اعت��داء »خصوص��ًا وأن هذا األمر وارد اليوم بقوة بس��بب عدم 
اس��تقرار المنطق��ة واعتقاد بع��ض دولها بأنه��ا متميزة وقوية 
طالم��ا تمكنت من حيازة الس��الح أو تمتلك المال«، فقد تم أخيرًا 
اإلعالن عن فتح باب التطوع ألبناء منتسبي القوة ليكونوا نواة هذا 
المش��روع، واألكيد أنه سيتم التوس��ع فيه ليتحول كل المواطنين 
بع��د حين إلى س��يوف ورماح تجع��ل العدو أيًا كان��ت قوته يفكر 

مليون مرة قبل اتخاذه قرار االعتداء على هذا البلد اآلمن. 
لن يطول الوقت حتى يصير للبحرين جيش على دكة االحتياط.

من يحمي المستهلك اإللكتروني؟
سوف أدخل في صلب الموضوع مباشرة من دون مقدمات. منذ فترة 
قامت إحدى الس��يدات بعملية ش��راء من إحدى الصفحات على برامج 
التواص��ل االجتماعي، وطلب منها أن تق��وم بعملية الدفع إلكترونيًا 
أواًل قبل اس��تالم المنت��ج، بالمختصر هذه الس��يدة كغيرها كثر تم 
االحتي��ال عليها. صحي��ح، فقد اس��تلمت المنتج في الوق��ت المحدد 
ولك��ن قبل ذل��ك بوقت قليل ت��م حظرها أي »بلوك« على حس��ابها 
وأيض��ًا حظر لرقم هاتفه��ا. وعندما حاولت أن تع��رف المالك لرقم 
الهاتف، تبين أنه لعامل آسيوي، وقد رحل من البلد منذ زمن طويل، 
ولك��ن يتم اس��تخدام هاتفه فقط إلتمام عملي��ات النصب. التجارة 
اإللكترونية سواء من خالل المواقع المخصصة للبيع أون الين أو من 
خالل الصفحات الفردية على برامج التواصل االجتماعي، يفترض أن 

تكون وسيلة مشروعة في الكسب الحالل وليس عمليات االحتيال.
وبغض النظر عن مدى قناعتي بهذا النوع من التجارة من عدمها، إال 
أنه حقيقة مجموعة أس��ئلة تراودني وأود أن أشارككم بها من دون 

تلميع أو ترقيع: 
بداية، من يحمي المس��تهلك من أف��الم االحتيال التي تمارس عليه 
من قبل الصفح��ات التي تعرض عليه منتج م��ا، بمواصفات معينة 
ولك��ن عند االس��تالم يظه��ر أن المنت��ج يحمل نفس االس��م ولكن 
بمواصف��ات أخرى تمامًا، وأن ما كان يتم نش��ره في الصفحة صورة 
مس��تعارة للمنتج األصلي؟. ثانيًا، كثيرًا ما تتم عملية التس��ليم عن 
طريق شركة توصيل. واألمر ال يحتاج إلى دهاء العباقرة كي تدرك أن 
»رجل التوصيل« مهمته تقتصر فقط على االستالم والتسليم وليس 
لديه أي حّل للطامة التي َأوقعت بها نفسك والمقلب الذي تعرضت 
ل��ه. ثالثًا: مع هذا الموضوع ال يمكنن��ي التغافل عن الصفحات التي 
تمتنع عن ذكر الس��عر للس��لع والمنتجات المعروضة على الصفحة 
العامة، هذا األمر وحده كفيل بأن يزرع كل ألوان الشك لديك وتضع 
ألف عالمة اس��تفهام لهذا الس��لوك غير المفه��وم وغير المبرر الذي 

تتبعه معظم الصفحات؟!!
أعل��ُم جي��دًا أن »القان��ون ال يحم��ي المغفلين«، وأن المس��تهلك ال 
ب��د من أن يتمت��ع بالوعي وأال ينجرف وراء إعالنات يمكن أن تس��رق 
عقله وجيبه وتكون س��ببًا لخ��راب بيته. ولكن نأم��ل أن يتم ضبط 
هذه الصفحات المحلية المنش��أ وذلك كي نضمن أن القانون يحمي 
الجميع على حد س��واء من دون استثناء، وكي ال نحصل على أشخاص 
يس��يئون ألهل المملكة بتصرفاتهم الشعواء وتلصق بنا تهٌم نحُن 

بريئون منها.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

ومازال كثيرون يتهورون!
الي��وم هناك تهور في القيادة، هناك س��رعات جنوني��ة ال تقتصر على 
الشباب وتهورهم، بل حتى كبار السن، ترى الناس في الشارع يقودون 
وكأنهم في س��باق فورموال واحد، بينما دراس��ات تقول إن الفارق الذي 
تكس��به من زيادة الس��رعة ال يتع��دى ثواني، بالتالي م��ن أجل ثوان 

معدودة يمكنك أن تخاطر بحياتك وحياة اآلخرين. 
هناك ممارسات خاطئة تحصل عند مناطق باتت شهيرة بازدحاماتها، 
عند منعطفات معينة على الش��وارع الس��ريعة رغم عمليات التوسعة 
وإنش��اء الكوبري��ات وغيرها، وهن��ا تحصل حاالت هرج ومرج، س��يارات 
تدخل على المسارات، وس��يارات تعبر خارج الخط األصفر على يمينك، 
وشارع رئيسي واسع يتعطل ألن هناك من ال يريد االنتظار في المسار، 

بل ينعطف على الجميع من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. 
مث��ل هذه الممارس��ات ال تنعكس على الفرد نفس��ه فقط، بل يتطبع 
بها كثير من الشباب الذين يراقبون هذه األفعال ويحاكونها، ويظنون 

أنهم فوق القانون. 
أسهل ما نقوم به لوم الجهات المعنية، نلوم إدارة المرور، ونلوم رجال 
الم��رور، ودائمًا ما يقول الناس إن وجدت زحم��ة في مكان ما، فإنه ال 
بد من أن يكون وجود رجل المرور س��ببًا في ذلك، رغم أن وجوده عامل 

رئيسي لتنظيم السير. 
المشكلة فينا نحن وليست فيمن يحاول أن يقوم بعمله ويطبق النظام، 
إذ لو كل ش��خص ح��رص على االلتزام بالنظام لس��ارت األمور بش��كل 

صحيح وسلس، لكن ألن األخالقيات تغيرت، وألن الطيبة والتسامح في 
عملية القيادة التي يفترض أن تكون »فنًا وذوقًا وأخالقًا« حلت محلها 
صفات سيئة مثل تجاوز القانون وعدم السماح لآلخرين بالمرور وعدم 
االلتزام بالقواعد، فإن عمليات االزدحام تزيد، وعدد الحوادث يتعاظم. 
لذا إن كنا س��نطالب الجهات المعنية بأن تحل لنا اإلشكاالت الحاصلة، 
فعلين��ا أن نبدأ من أنفس��نا في عملية اإلص��الح، وعلينا أن نتقيد نحن 
بالقان��ون، وأن نتع��اون معه��م إلى أقصى ح��دود، فالي��د الواحدة ال 

تصفق. 
يبدو واضحًا أن »عينًا أصابتنا« وغيرت من أخالقياتنا، أقولها مجازًا، ألن 

الملتزم بمبادئه والحريص على االمتثال للقانون ال يغيره أي شيء. 
وفي مقام متصل، حينما نقول إن األخالقيات تغيرت، فإننا نتحدث من 
واقع، ففي الس��ابق لو أوقفك أي زائر بسيارته وسألك عن االتجاهات، 
س��يقوم البعض عادة إم��ا بتوصيف الطريق له، وف��ي حاالت متقدمة 
تق��ول له اتبعني وتوصل��ه إلى المكان. لكن الي��وم قد »يبتلش« من 
يس��ألك عن االتجاهات، وخاصة من قبل بعض البشر الذين يرون في 

هذه المسألة »تسلية« وفرصة »لبهدلة الناس«. 
يقول لي أحدهم س��ألني زائر خليجي وقف بجانبي ذات يوم في اإلشارة 

عن الطريق للجسر، فوصفت له الطريق بحيث يصل إلى الصخير!
هذه ليس��ت أخالقياتنا، فعودوا ألخالقياتنا األصلية التي كانت تعكس 

»المعدن الذهبي« للبحريني.



تنفيذا لقرار مجلس الوزراء... “تمكين” يتكفل بدفع 50 % من رواتب البحرينيين

بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء برئاســة ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، يتكفــل صنــدوق العمــل )تمكيــن( بدفــع 50 % مــن رواتب البحرينييــن المؤمن عليهم في شــركات القطاع 
الخاص التي ما يزال نطاق نشاطها متوقًفا بسبب جائحة كورونا، لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع برنامج “تمكين” لدعم 

استمرارية األعمال الموجهة للمؤسسات المتأثرة من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وتأتـــي اإلجـــراءات بالتزامـــن مع 
إعالن التوصيات األخيرة للفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
لمســـتجدات  نظـــًرا  كورونـــا؛ 
الفيـــروس، إذ من المقـــرر أن يتم 
مواصلة دعم رواتب البحرينيين 
العامليـــن في مؤسســـات القطاع 
الخـــاص التـــي مـــا تـــزال أعمالهـــا 
لالحتـــرازات  تبًعـــا  متوقفـــة 
هـــذا  فـــي  المتخـــذة  الوقائيـــة 

الصدد، بنســـبة 50 % من الراتب 
األساسي ولمدة 3 شهور.

وتشـــمل القطاعـــات المتأثرة من 
كل  أنشـــطتها  توقـــف  اســـتمرار 
مـــن مراكـــز األلعـــاب الترفيهيـــة، 
والفعاليـــات  األفـــراح  وصـــاالت 
الســـينما  ودور  والمناســـبات، 

والمنتجعات الصحية.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعـــرب 
لصندوق العمل “تمكين” إبراهيم 

جناحي أنه انســـجاًما مع الجهود 
المقدمـــة  والمبـــادرات  الوطنيـــة 
مـــن  الخـــاص  القطـــاع  لدعـــم 
تبعـــات الجائحة، ســـيتم توســـيع 
نطـــاق الدعم ضمـــن برنامج دعم 
والـــذي  األعمـــال،  اســـتمرارية 
تـــم إطالقـــه لتلبيـــة احتياجـــات 
القطاع الخاص في ظل الظروف 
الدعـــم  إمـــداد  لضمـــان  الراهنـــة؛ 
الممكـــن للمؤسســـات العاملة في 

القطاعـــات التـــي مازالـــت متأثرة 
مـــن توقف نطاق نشـــاطها، وذلك 
الموظفيـــن  رواتـــب  دعـــم  عبـــر 

العاملين فيها.
وتـــم تمديـــد فتـــرة الدعـــم عبـــر 
مراحـــل مختلفة لدعم القطاعات 

األكثر تأثًرا؛ بناًء على مستجدات 
فيـــروس كورونـــا وتبعاتـــه التـــي 
تستوجب إيقاف بعض األنشطة.

المنامة - تمكين

إبراهيم جناحي

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي على فندق بمقديشو

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
فندًقا  استهدف  الذي  اإلرهابي  الهجوم 
في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال 
وإصابة  مقتل  عــن  وأســفــر  الفيدرالية، 
عــدد من األشــخــاص، معربة عن صادق 
تــعــازيــهــا ومـــواســـاتـــهـــا ألهـــالـــي وذوي 
الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي 
الشقيق، وتمنياتها سرعة الشفاء لجميع 
اإلرهــابــي  العمل  هــذا  جـــراء  المصابين 
البحرين  مملكة  موقف  مجددة  الشنيع، 
الثابت المناهض بشدة للعنف والتطرف 

واإلرهاب بكل صوره وأشكاله.

الثالثاء 2 فبراير  2021 - 20 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4494

المنامة - بنا

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس عن ُبعد.

وفــي مســتهل االجتمــاع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني إلى عاهل البــالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة وإلــى صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد نائــب القائــد األعلى رئيــس مجلس الــوزراء؛ 
بمناســبة الذكرى الثالثة والخمســين لتأســيس قوة دفاع البحرين، وهنأ المجلس كذلك جميع منتســبي هذا الصرح 
الدفاعي الشامخ الذي وصل بفضل الرعاية الملكية السامية إلى الجهوزية التي تعّزز دوره في الدفاع عن الوطن 

وحفظ استقراره.

الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض  ثـــم 
مـــع فيـــروس  التعامـــل  مســـتجدات 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، وأكد المجلس 
أن النجاحـــات التـــي حققتهـــا مملكة 
الفيـــروس  مواجهـــة  فـــي  البحريـــن 
كان مرتكزهـــا االلتـــزام باإلجـــراءات 
وعـــدم التهـــاون فـــي تطبيقهـــا، وأن 
والمجتمعـــي  الوطنـــي  الواجـــب 
مـــن  البحريـــن  مـــن فريـــق  يســـتلزم 
االضطـــالع  ومقيميـــن  مواطنيـــن 
بمســـؤولياتهم لحمايـــة الوطـــن منه، 
عبر تطبيق اإلجراءات على أنفسهم 
وعلى محيطهم األسري والمجتمعي 
بدرجـــة أعلى من االلتـــزام والمبادرة 

بأخذ التطعيم المضاد للفيروس.
ثـــم نظـــر المجلس فـــي الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جدول أعمالـــه وقّرر 

ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

- مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن قوائم 
اإلرهـــاب الوطنيـــة وتنفيذ قـــرارات 
وقمـــع  منـــع  بشـــأن  األمـــن  مجلـــس 
اإلرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف 
الشـــامل  الدمـــار  أســـلحة  انتشـــار 

وتمويلها.

- مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشأن قواعد 
وإجـــراءات تغييـــر الكيـــان القانوني 
شـــركات  إلـــى  الرياضيـــة  لألنديـــة 
لإلشـــراف  لجنـــة  وإنشـــاء  تجاريـــة، 

على ذلك.

- مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي 
بشـــأن الحزمة الماليـــة واالقتصادية 
ومبـــادرات الدعم المقترحة للمرحلة 
القادمة، ومـــن أبرزها تكفل صندوق 
مـــن   %  50 بدفـــع  )تمكيـــن(  العمـــل 
رواتـــب البحرينييـــن المؤمـــن عليهم 
في شـــركات القطاع الخاص التي ما 
يزال نطاق نشـــاطها متوقًفا بســـبب 
جائحـــة كورونا، وذلك لمدة 3 أشـــهر 
بالتنســـيق مـــع برنامـــج تمكين لدعم 
اســـتمرارية األعمـــال، وإعفـــاء تلـــك 
الشـــركات مـــن دفـــع رســـوم البلديـــة 
لمدة 3 أشـــهر بدًءا مـــن يناير 2021، 
وإعفاء المنشـــآت السياحية من دفع 
رســـوم الســـياحة لمدة 3 أشـــهر بدًءا 

من يناير 2021.

- مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس مجلس الموارد المائية بشـــأن 
إقرار االســـتراتيجية الوطنية للمياه 
لمملكة البحريـــن وخطتها التنفيذية 
2030، التي تستهدف ضمان اإلدارة 
الفاعلـــة واآلمنة لقطـــاع المياه لدعم 
التنميـــة المســـتدامة بالمملكـــة عبـــر 

تحقيق 32 مبادرة.

بشـــأن  الخارجيـــة  وزيـــر  مذكـــرة   -
تعزيـــز إســـهامات الكـــوادر الوطنيـــة 
فـــي المنظمـــات اإلقليميـــة والدولية 
مـــن خالل تمثيـــل المملكـــة في هذه 

المنظمات.

- مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونيـــة بشـــأن رد الحكومـــة علـــى 
5 اقتراحـــات برغبـــة مرفوعـــة مـــن 

مجلس النواب.

األنـــديـــة لشركات ــّول  ــح ت لـــإشـــراف عــلــى  ولــجــنــة  ــة...  ــي ــن ــوط ال لـــإرهـــاب  ــم  ــوائ ق

دفع 50 % من رواتب البحرينيين في الشركات المتوقفة

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

تهنئة جاللة الملك وسمو ولي العهد بالذكرى 53 
لتأسيس قوة الدفاع.

الواجب الوطني يتطلب من الجميع تطبيق اإلجراءات 
االحترازية بدرجة أعلى من االلتزام.

قوائم اإلرهاب الوطنية وتنفيذ 
قرارات مجلس األمن بشأن منع 

وقمع اإلرهاب وتمويله.

قواعد وإجراءات تغيير الكيان 
القانوني لألندية الرياضية إلى 

شركات تجارية.

تكفل تمكين بدفع %50 من رواتب 
البحرينيين المؤمن عليهم في 

شركات القطاع الخاص التي اليزال 
نطاق نشاطها متوقفا بسبب كورونا 

وذلك لمدة 3 أشهر.

إعفاء شركات القطاع الخاص التي 
اليزال نطاق نشاطها متوقفا بسبب 
كورونا من دفع الرسوم البلدية لمدة 

3 أشهر.

إعفاء المنشآت السياحية من دفع 
رسوم السياحة لمدة 3 أشهر بدء 

من يناير 2021 .

إقرار االستراتيجية الوطنية للمياه 
لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية 

. 2030

تعزيز  إسهامات الكوادر الوطنية 
في المنظمات اإلقليمية والدولية.

ردود الحكومة على 5 اقتراحات 
برغبة مرفوعة من مجلس النواب.

50%

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 1 فبراير 2021: الواجب الوطني 

يستلزم تطبيق 
اإلجراءات 

وأخذ التطعيم 
المضاد 

للفيروس

 قوة الدفاع 
البحــريـــن 

صــــرح دفاعي 
شامخ بفضل 

الرعاية 
الملكيــة 

اإلعفاء من 
الرسـوم 
البلديــة 

والسياحية 
لمدة 3 أشهر 

بدًءا من يناير

ــات الـــمـــتـــأثـــرة جـــــراء تـــوقـــف نــشــاطــهــا ــس ــؤس ــم ــل ــع الـــدعـــم ل ــي ــوس جـــنـــاحـــي: ت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

االرتقاء بالثقافة والصعود بها إلى األفضل واألروع
تؤمـــن المديـــر العـــام للثقافـــة والفنـــون بهيئة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
الشـــيخة هـــا بنـــت محمـــد آل خليفـــة بـــأن الثقافـــة جـــزء ال يتجـــزأ من 
حياتنـــا، ولـــم تعد ظاهرة هامشـــية أو كماليـــة للتســـلية والترفيه ولكنها 
عنصـــر أساســـي، والبـــد مـــن إدخالهـــا فـــي الـــدورة االقتصاديـــة للبـــاد 
باعتبـــار أن الثقافـــة إنما تســـتند إلى صناعـــات ثقافية يجـــب أن تعامل 
مثلمـــا تعامل الصناعات األخرى في مجال االســـتثمار والترويج، ونشـــر 
الثقافـــة فـــي جميع ربوع الوطـــن واالعتماد على إطـــارات كفاءة مكونة 
تكوينـــا عصريا شـــموليا ودفع الخلق واإلنتاج الثقافـــي دفعا يجعله في 
مســـتوى طموحاتنـــا وآمالنـــا، ولم تكتـــف بضبط الغايـــات وتحديد إطار 
العمـــل الثقافي بل دققت الوســـائل الضرورية لتحقيق الخطط المؤاتية 
والتزمت بمنطقية العمل وتقدير مدى فعالية الطرق والوسائل، وال شك 
بأن منتدى “الباد” الذي استضاف الشيخة ها الستعراض خطة الهيئة 
للعام الجديد ومناقشـــة المشهد الثقافي البحريني، بمشاركة شخصيات 

برلمانية وبلدية وثقافية ومســـرحية وفنية وأكاديمية، قد ألقى أضواء 
ســـاطعة علـــى مختلف جوانب حياتنـــا الثقافية وتبادلـــت فيه الخواطر 

واآلراء المختلفة وجمعت بينهما روح الحوار البناء.
لقد استمعت الشيخة هال بصدر رحب إلى جميع المالحظات المتعلقة  «

بمعالجة القضايا الثقافية، وأخذت باالقتراحات المقدمة وستعمل 
على إدخالها حيز التطبيق، إليمانها التام بأن المجتمع ال ينهض وال 

يزدهر وال يشع من دون ثقافة أصيلة وإنتاج متنوع وخلق حر وإبداع، 
وأسعدني شخصيا تجاوبها السريع مع مقترحنا بإنشاء وتأسيس صندوق 

لدعم الفنان البحريني على غرار ما هو موجود في الدول العربية، حيث 
اقترحت فرصة التواصل معها للتباحث بشأن دعم الفنان البحريني، 

وأود أن أنقل لها عبر هذه الزاوية شكر إخواني الفنانين وامتنانهم على 
اهتمامها باالقتراح وجهودها الطيبة والمثمرة في تقديم كل ما يصب في 

مصلحتهم، وبكلمة أوضح.. إن الشيخة هال بنت محمد آل خليفة تقوم 
وتساهم بعمل جبار لالرتقاء بالثقافة والفنون والصعود بها إلى األفضل 

واألروع.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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الشوكوالتة الساخنة
قد يعاني أمر اتخاذ القرار من التراخي أحيانا من قبل أولئك الذين 
لم يعتادوه، أو ممن لم يعوا التكنيك الخاص بفن ممارسته، وبما أن 
عملية التدرب على اتخاذ القرارات تحتاج في األصل إلى قرار آخر، 
فاألمـــر بات يحتاج إلى شـــرارة لحرق طاقة المنع بداخلنا، بالنســـبة 
لـــي أرى الطاقة الموجودة في كوب “الهوت شـــوكليت” جديرة بهذا 

األمر.
أصبحت الشوكوالتة الساخنة أو كما يسميها البعض “الهوت شوكليت” 
قصة لهذا الشـــتاء، وعرفت مؤخًرا أن لهذا المشـــروب عشـــاقه الذين 
ينتظرونـــه في هذا الموســـم بالتحديـــد. عموًما، وأنـــا أتقصد البحث 
كالعادة، وجدت رصًدا في أحد الحسابات اإللكترونية لحصر أفضل 
المقاهي التي ُتعد “الهوت شـــوكليت” في مملكة البحرين، وتضمنت 
اإلشـــارة قصص التميز واإلبداع التي وصل إليها أصحاب المشـــاريع 
في إعداد هذا المشـــروب اللذيذ، بإنتاج كور الشـــوكليت التي تذوب 
بمجـــرد إضافـــة الحليب الســـاخن، هـــذا وقد تطور األمـــر ليصل نحو 
إنتاج الكور بنكهات متعددة تلبية لمختلف األذواق... كل ذلك يصل 

إلى منازلنا عبر خدمة التوصيل مع كامل المعدات.
بصراحة تامة أخذت قراًرا بأال ينتهي فصل الشتاء هذا العام إال بعد 
تجربـــة الهوت شـــوكليت من عشـــرة مقـــاه على األقل، وهـــا قد مرت 
ثاثة أسابيع حتى اآلن، قمت بتجربة عدد ال بأس به، وفي طريقي 
للمزيـــد، لكننـــي لن أتطرق هنـــا لطريقة الصنع وفنونـــه فلكم التجربة 

هنا دون التسويق ألحد منها ألنها فعاً تستحق التجربة.
المراد هنا يا أعزائي.. ما الذي يجعل قراراتنا صعبة في بعض األحيان؟  «

وما الذي يجعلنا نتراخى؟ اإلجابة هنا تتمثل في ذوبان طاقة المنع 
التي تسيطر علينا والبدء في شحن طاقة جديدة عبر استحداث برنامج 

محدث يتضمن قرارات تحتاج إلى تنفيذ. من وجهة نظري إن القرار 
عادة يكون لفعل شيء جديد وااللتزام فيه، قد يراه البعض حماًل ثقياًل، 

خصوصا إن كان بعيًدا عن تحمل المسؤوليات، لذلك فإن عملية 
التدريب الواعية تتمثل في اتخاذ قرارات صغيرة فيها عنصر التشجيع 

والتحفيز لضمان االستمرارية ولتكن بدايتها في عمل محبب مثل 
مكافأة النفس بكوب من الهوت شوكليت كل أسبوع، وقرار االستمرار 
في ذلك حتى االكتفاء، وبذلك يتحول األمر إلى عملية قرار ذاتية يقوم 

بها اإلنسان شيًئا فشيًئا التخاذ قرارات بسيطة، يعتاد عليها حتى يصل 
إلى مرحلة اإلتقان التام في صنع التكنيكات واتخاذ قرارات أكبر وأعظم 

أهمية.

د. حورية الديري

الحل ليس عند الحكومة
بـــدال مـــن المقترحـــات والقوانيـــن النيابيـــة التعجيزية التـــي تنتهي 
بالرفـــض الحكومـــي، على الســـادة النواب أن يكونـــوا طرفًا في حل 
المشكلة االقتصادية بالبلد، بخطوات مدروسة، والتوقف عن عرض 

المشكات والحديث عنها، ألن الكل يعرفها جيدا وبالتفصيل.
كان المفتـــرض مـــن النـــواب، وفـــي المجلـــس الحالي تحديـــدًا، وهو 
مجلـــس شـــبابي، أن يهتمـــوا بالمقترحـــات والتشـــريعات والقوانيـــن 
االقتصادية، بدالً من دغدغة مشـــاعر المواطنين بمبادرات، ستحمل 
الدولـــة - إن طبقت - المزيـــد من األعباء المالية المجهدة، كالمطالبة 
بإسقاط القروض الشخصية التي تقدر بالمليارات، فما الذي يحدث 

هنا بالضبط؟ ومن أين للدولة كل هذا؟
فـــي المقابـــل، يؤكـــد نـــواب أن رفـــض التصويـــت علـــى المقترحـــات 
المعيشية للمواطنين، وإن كانت بعيدة المنال أو التحقيق، من شأنه 
أن “يحرق” النائب في الشـــارع، ويقلص حظوظه بالفوز مرة أخرى، 
األمـــر الـــذي يدفعهم للتصويـــت لتمريرها بـــا تردد، رغـــم معرفتهم 

بنهايتها المحسومة، وهذه قصة أخرى.
نحـــن بحاجة لحلول جديـــدة وخارطة واضحة األهـــداف والنتائج، 
يكـــون لهـــا مـــردود مالي يتنعـــم به المواطـــن، وبعمل يكـــون الكل به 
شـــركاء من نـــواب واقتصادييـــن ومثقفين وغيرهـــم، وأول الحلول 
المبتكـــرة هذه، هي إدارة األصول التجارية واالســـتثمارية األجنبية 
بالخارج، عبر شـــركة تكون مملوكـــة بالكامل للحكومة، تكون معنية 
بشـــراء الشـــركات والعقارات والمؤسســـات وغيرها، وفق دراســـات 
اقتصاديـــة محكمـــة، وبمحصلة نهائية تذهب بهـــا اإليرادات لخزينة 

الدولة.
ثانيها محاربة التجاوزات المالية والمتجاوزين، واعتماد تقرير ديوان  «

الرقابة كبوصلة مسار وتأسيس، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ال أدري بأي مثل أبدأ مقالي اليوم، فـ “شر البلية ما يضحك” في اعتقادي األمثل هنا، 
فالسادة النواب األفاضل “سامحهم هللا”، حقًا يثبتون كل مرة أنهم يعيشون في جزر 
األحام! فقد نشرت الصحف المحلية بتاريخ ٣٠ يناير المنصرم عن تقديم مجموعة 
مـــن النواب مـــن خال لجانهم المختلفة اقتراحات بقانون لعدد من المنح واإلعانات 
للمواطنين! وقد قرر النواب األبطال مناقشـــة تلـــك المقترحات في اجتماعهم اليوم 
“٢ فبرايـــر الجـــاري”، ما رأيكم إذا ســـردت لكم تلك المقترحات الســـخية والتي حتًما 

سترفضها الحكومة دون أدنى شك.
أوال: منـــح ٥٠ دينـــارا شـــهرًيا لـــرب األســـرة إلعانته على وســـائل التنقـــل! ثانيا: منح 
مكافـــأة ٣٠٠ دينـــار ســـنوًيا تقديًرا للموظف المنضبـــط من الناحيـــة الوظيفية! ثالثا: 
منـــح ٢٠ دينـــارا إعانة طفل لكل رب أســـرة، وقـــد خلصت اللجنـــة المقدمة لاقتراح 
بقانـــون إلـــى أن تطبيق االقتراح تترتب عليه كلفة ماليـــة تم تقديرها في حدود ٦٤ 
مليـــون دينار ســـنوًيا... هللا أكبر! بصراحة شـــديدة أجد نفســـي مضطـــًرا لرفع القبعة 
للســـادة النـــواب، فلـــم أجد من عبـــارات الثناء واإلطـــراء ما يوفي حقهـــم!! كفاكم يا 
نواب دغدغة لمشـــاعر المواطنين لكســـب ودهم وتعاطفهم وبالتالي رفع رصيد عدد 

الناخبين استعدادا لانتخابات القادمة.

حدثتنـــي إحـــدى األخـــوات وهي بصراحـــة حالها حـــال الكثير مـــن المواطنين الذين 
يجهلـــون القوانيـــن واآلليـــة المتبعـــة في تطبيـــق هـــذه المقترحات، تقـــول وفرحتها 
ال توصـــف إن الصحـــف المحلية نشـــرت خبرا عن منـــح إعانات جديـــدة للمواطنين، 
منوهـــة بأن النواب أبلوا باًء حســـنا في منح عدد مـــن المزايا والعاوات للمواطنين 
ويســـتحقون كل الشـــكر والتقدير! وبعد أن قمت بشرح اآللية المتبعة وأوضحت لها 
أنهـــا كانت مجرد مقترحات غير واقعية البتة وال تتناســـب مع الوضع المالي الحالي 
وتمثل عجًزا إضافيا في الميزانية ورفعا للدين العام المترتب على الحكومة، أفاقت 
من غفلتها وحلمها وعرفت أن جل اهتمام السادة النواب هو تسجيل موقف ال غير 
ليبرهنـــوا للنـــاس أنهم الداعـــم األول لحقوقهم وكل هذه العبـــارات والكلمات التي ال 

تغني وال تسمن من جوع. 
هذه المقترحات التي تقدم بها النواب وكأننا نطلب من الحكومة أن توفر السمك من  «

البر وليس البحر! يا جماعة.. لنكن واقعيين ولو لمرة واحدة، كيف لكم أن تطلبوا من 
الحكومة منحا وإعانات وأنتم تعرفون الوضع المالي الصعب وأن الحكومة اضطرت 
لفرض ٥ ٪ كضريبة، وأنتم تطالبون بمبالغ خيالية، بل جنونية! واألدهى واألغرب من 

ذلك كله أن بعض تلك المقترحات كانت قد قدمت من قبل ورفضتها الحكومة، ألم أقل 
لكم “شر البلية ما يضحك”، والله من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

الضحك على الذقون

بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى رئيس الـــوزراء انطلقت فـــي 22 يناير )2020م( الخطـــوات التنفيذية 
الســـتراتيجية مواجهة كورونا في مملكة البحرين، - مع إعان العالم حاالت إصابة 
بهـــذه الجائحـــة بنهايـــة )2019( - مـــع تطبيق اإلجـــراءات الفورية لفحـــص القادمين 
جـــوًا، وتفعيـــل المركز الوطنـــي لمواجهة الكـــوارث لتفادي انتقال الوبـــاء، ومضاعفة 
الجهـــود التخـــاذ اإلجراءات االحترازيـــة وتكثيف مراقبة المـــرض والتوجيه بتوفير 
أجهـــزة الفحـــص المبكـــر، واســـتامها الحقـــًا، وعقـــد اجتمـــاع للمستشـــفيات وفريق 
عمـــل “الوبائيـــات” وتوفير المجلس األعلى للصحة في فبرايـــر أماكن العاج والعزل 
للمشخصين، وبدء عزل حاالت مشتبه بها لـ 6 ساعات بالسلمانية، وفحص 39 حالة، 

كانت نتائجهم سليمة، وتسجيل أول إصابة في 24 فبراير )2020(.
وواصلت اللجنة التنســـيقية انعقادها األســـبوعي برئاســـة ســـمو ولي العهـــد لمتابعة 
“إجـــراءات كورونـــا”، وتعييـــن فـــرق الطـــوارئ بالمستشـــفيات والمنافـــذ وتجهيزهـــا 
وخطط التعامل واإلجراءات االحترازية للمرض، وهنا قمنا بمتابعة مؤشرات األداء 
مـــن حيـــث نقاط القـــوة ومكامـــن الضعف والفـــرص والتحديـــات في إطـــار التحليل 
الســـواتي SWOT في ســـتة مقاالت، في أبريل ويونيو وســـبتمبر وأكتوبر من العام 

.)2020(
في األشـــهر أبريـــل حتى يونيو تم التركيز بقوة - إلى جانـــب اإلجراءات االحترازية 
الطبية – على العمل للتخفيف من التداعيات االقتصادية واالجتماعية بتوفير دعم 

مالـــي بــــ 4.3 مليارات دينار )11.4 مليـــار دوالر( لرواتب العاملين في القطاع الخاص 
وتســـديد فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء وتوقيـــف األقســـاط للمقترضيـــن وتوفيـــر األمن 
الغذائي لســـتة أشـــهر، ومع أول إصابة كورونا أغلقت المـــدارس والروضات، وعلقت 
الرحات مع دبي والشارقة وعدة دول، وتمت دعوة المواطنين في الخارج لاتصال 

برقم 444 لفحص كورونا.
فـــي منتصـــف ســـبتمبر )2020( تكفلـــت الحكومة “بفواتيـــر الكهرباء والماء ورســـوم 
البلديـــات لـــكل المواطنين لألشـــهر )أكتوبر - ديســـمبر 2020( وقـــرار مجلس الوزراء 
“تمديـــد دعـــم نصف رواتـــب البحرينيين المؤمـــن عليهم في القطـــاع الخاص لثاثة 
أشـــهر مـــن أكتوبر )2020( لعـــدد 23 ألف عامـــل بحريني في 4 آالف منشـــأة، وخال 
األشهر التالية من تنفيذ الجهات المختصة إجراءاتها االحترازية بالتعاون مع جميع 
أجهـــزة الدولة والمجتمع البحرينـــي بمواطنيه ومقيميه وتجـــاوز فحوصات كورونا 
1.3 مليـــون فـــي 19 ســـبتمبر )2020( وارتفع عـــدد المتعافين إلى 57299، والمســـت 
حـــاالت التعافـــي عتبـــة الــــ 600 علـــى الرغم من زيـــادة الحـــاالت الجديـــدة إلى 620 

والوفيات 221. 
ثم بدأت الحاالت الجديدة والقائمة في التراجع في األشهر القليلة الالحقة،  «

وبلوغ عدد المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا 7700، في أكتوبر 
)2020(، توجت مع توجيهات جاللة الملك المفدى ببناء مستشفى متخصص 

في األمراض المعدية. وللتحليل بقية.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

كورونا... اإلنجازات والتحديات وما بعدهما في عام )1(
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