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 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 »YƒÑ°SC’G  …OÉ«àY’G  ´ÉªàL’G
 ìÉÑ°U ó≤Y …òdG AGQRƒdG ¢ù∏éªd

.ó©oH øY ¢ùeCG
 á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG π`̀ ¡`̀ à`̀ °`̀ù`̀e »````̀ ah 
 èFÉàæH  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  Ö``MQ
 Iô°†M  ÉgGôLCG  »àdG  äÉãMÉÑªdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG á`̀eÉ`̀î`̀a ™``̀e ió``̀Ø``̀ª``̀dG
 ¢ù«FQ  ¢`̀û`̀à`̀«`̀°`̀û`̀Jƒ`̀a  Qó`̀æ`̀°`̀ù`̀μ`̀ dCG
 iód  á≤jó°üdG  É«Hô°U  ájQƒ¡ªL
 »a  ÉgQhO  ócCGh  ,áμ∏ªª∏d  ¬JQÉjR
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ≥`̀aCG  õjõ©J

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a »FÉæãdG
 èFÉàæH  ¢ù∏éªdG  OÉ`̀ °`̀ TCG  º`̀K
 ÖMÉ°U É`̀¡`̀H  ΩÉ``̀b  »`̀à`̀dG  IQÉ``̀jõ``̀dG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 √ƒª°S  AÉ≤dh  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e
 õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe
 ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG

 ,´É`̀aó`̀dG  ô``̀jRh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe ºYO »a ÉgQhOh
.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H πeÉμàdGh

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``̀ª``̀K ∂````̀dP ó``̀©``̀H
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG
 äGQÉ```````̀eE’G á`````̀dhO ™```̀e Qó``̀≤``̀ª``̀ dG
 »a  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG

 ≥∏©àj  É`̀e  É¡æe  ,ä’É`̀é`̀ª`̀ dG  π`̀ c
 ¢``Shô``«``a á``̀ë``̀FÉ``̀L á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀H
 á∏MôªdG  »a  ácQÉ°ûªdGh  ÉfhQƒc
 ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe  áãdÉãdG
 Éªc  ,¢Shô«Ø∏d  OÉ°†ªdG  º«©£à∏d
 ôªãªdG  ¿hÉ©àdÉH  ¢ù∏éªdG  √ƒ`̀f
 á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ™`̀e

 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀¡`̀LGƒ`̀e »`̀ a
 ≈dEG ÉgQhóH G kó«°ûe ,(19-ó«aƒc)
 á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG  ∫hódG  ÖfÉL
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a
 Aƒ°V  »a  ∂dPh  ,É k«dhO  ¢Shô«Ø∏d
 QÉ`̀°`̀ù`̀e ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀VGô`̀©`̀ à`̀ °`̀SG
 ºJ »àdG º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG

 …QÉédG ¢SQÉe ô¡°T ∫ÓN É¡Ø«ãμJ
 øe  º«©£àdG  äÉYôL  ∫ƒ°Uh  ™e
 å«M  ,É`̀¡`̀d  á©æ°üªdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  ¢ù∏éªdG  √ƒf
 ô«aƒJ  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  πμd
 õjõ©J  øª°†J  »àdG  äÉª«©£àdG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ájÉªëdG

 »`̀a ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ô```̀¶```̀f º````̀ K
 ≈∏Y  á``̀LQó``̀ª``̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ª`̀ dG

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

:á«JB’G äÉYƒ°VƒªdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -1
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d

 äGAGô````̀H ΩÉ``̀¶``̀f π`̀ jó`̀©`̀ J ¿CÉ``°``û``H
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hód  ´GôàN’G
 ºJ  …ò`̀dG  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée áªb  »a √OÉªàYG
 ™`̀°`̀Vh ≈````̀dEG ±ó``̀¡``̀jh ,Gô```̀NDƒ```̀e
 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀b ¢``̀ù``̀°``̀SCGh äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀J
 ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdÉH  IóMƒe

.´GôàN’G äGAGôHh
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -2
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 ∫ƒ``̀M º``̀gÉ``̀Ø``̀J Iô```̀cò```̀e ¿CÉ``̀ °``̀û``̀ H
 IQGRh ø«H á«°SÉ«°ùdG äGQhÉ°ûªdG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG
 ájQƒ¡ªéH  á«LQÉîdG  IQGRhh
 ±ó¡à°ùJ  »àdG  ,á≤jó°üdG  É«Hô°U
 ø«H  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ≥«KƒJ
 ,á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéªdG »a øjó∏ÑdG
 ,á``«``aÉ``≤``ã``dGh ,á``̀ jOÉ``̀ °``̀ü``̀ à``̀ b’Gh
 äGP  ä’É``̀é``̀ ª``̀ dGh  ,á``«``ª``∏``©``dGh

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -3
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 πjó©J  ∫ƒ`̀M »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ``̀à``̀dGh
 ,áeOÉ≤dG ∫É«LC’G »WÉ«àMG ¿ƒfÉb
 ídÉ°üd  ≠dÉÑªdG  IOÉ`̀jR  ôÑY  ∂`̀dPh

 áeOÉ≤dG ∫É«LC’G »WÉ«àMG ÜÉ°ùM
 ºàj …òdG ΩÉîdG §ØædG äÉ©«Ñe øe

.øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉN √ôjó°üJ
 äÓ°UGƒªdG ôjRh Iôcòe -4
 ¢ü«NGôJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ä’É`̀ °`̀ü`̀J’Gh
 ≈¨∏ªdG  ójóéJh  IôLC’G  äGQÉ«°S
 ºYój  É`̀ª`̀H  2020  ΩÉ``̀Y  »`̀a  É¡æe
 πX »a ø«æWGƒªdG øe áÄØdG √òg
 áëFÉéd  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -5
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 6  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OhOQ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 øe á`̀eó`̀≤`̀e á`̀Ñ`̀Zô`̀H äÉ``̀MGô``̀à``̀bG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀ à`̀ °`̀ SG º```̀K

:»JB’G ´ƒ°VƒªdG
 äÉ«∏ªY  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H  ô`̀jô`̀≤`̀J  (1
 äGójGõªdGh  äÉ°übÉæªdG  ¢ù∏ée
 ´ÉØJQG  ô¡XCG  …ò`̀dG  ,2020  ΩÉ©d
 áeÉ©dG  äÉ°übÉæªdG  ìô`̀W  áÑ°ùf
 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  ¢ùμ©j  É`̀ e  ,%74  ≈```̀dEG

.»°ù°SDƒªdG πª©dGh á«aÉØ°ûdGh

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G á°ù∏édG ∫ÓN

 É«Hô°U ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ™e ∂∏ªdG ádÓL äÉãMÉÑe èFÉàæH ÖMôj AGQRƒdG ¢ù∏ée
¿Éª∏``°S øH óªëe ô«eC’G ™``e ¬FÉ≤dh ájOƒ©``°ù∏d AGQRƒdG ¢``ù«FQ ó¡©dG »``dh IQÉ``jõH IOÉ``°TE’G

 âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  â°SCGôJ  
 áë°üdG  Iô``̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S
 ∑QÉ°ûªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ó`̀ ah
 (54)`dG ájOÉ©dG IQhódG ∫ÉªYCG »a
 Üô©dG  áë°üdG  AGQRh  ¢ù∏éªd
 Ió≤©æªdGh  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¬`̀Ñ`̀à`̀μ`̀eh
 á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y  »`̀ °`̀VGô`̀ à`̀ aG  π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 IôàØdG  ∫Ó`̀N  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G
 ,Ω2021  ¢`̀SQÉ`̀e  15  -  14  ø`̀e
 á«Hô©dG  OƒaƒdG  ™«ªL  ácQÉ°ûªH

.AÉ°†YC’G ∫hódG øe
 á°ù∏éH  ´ÉªàL’G  íààaG  óbh  
 (54)`dG  ájOÉ©dG  IQhó∏d  á«MÉààaG
 Üô©dG  áë°üdG  AGQRh  ¢ù∏éªd
 áμ∏ªªH  áë°üdG  Iô```̀jRh  áª∏μH
 á≤HÉ°ùdG  IQhódG  ¢ù«FQ  øjôëÑdG
 ó«°ùdG  É¡«a  äCÉæg  å«M  ,(53)``̀dG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  §«¨dG  ƒ``HCG  ó`̀ª`̀MCG
 áÑ°SÉæªH  á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉéd
 áeó≤e  IójóL  IôàØd  ¬d  ójóéàdG
 OGó°ùdGh  ≥«aƒàdÉH  äÉ«æªàdG  ¬d

 …ƒªæàdGh  »°SÉ«°ùdG  ¬∏ªY  »`̀a
 IócDƒe  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  π`̀LCG  øe
 ¢ù∏ée  ´ÉªàLG  »a √OƒLh  ¿CG
 ¢üNC’ÉHh ,Üô©dG áë°üdG AGQRh
 ΩÉªàgG  ¢ùμ©j  â`̀bƒ`̀dG  Gò``g  »`̀a
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG É`̀jÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dÉ`̀H ¬`̀«`̀ dÉ`̀©`̀e

.á«Hô©dG ÉæHƒ©°ûd
 á«dhDƒ°ùªdG  ≈dEG  äQÉ°TCG  óbh  
 øeC’G  á«ªgCG  √ÉéJ  É¡JòîJG  »àdG
 AGQRh  â`̀ ∏`̀ qª`̀M  PEG  ,,»``ë``°``ü``dG
 á©eÉL á∏¶e âëJ Üô©dG áë°üdG
 áª«¶Y  á«dhDƒ°ùe  á«Hô©dG  ∫hódG
 ,»ë°üdG  ø````eC’G  á`̀«`̀ª`̀gCG  √É`̀é`̀J
 á`̀ HÉ`̀é`̀à`̀ °`̀ S’G Oƒ``̀ ¡``̀L õ``̀jõ``̀©``̀Jh
 ¢``̀VGô``̀eC’G äÉ`̀«`̀°`̀TÉ`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d
 Iô`̀à`̀a ∫Ó```̀N á`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e ,á``̀jQÉ``̀°``̀ù``̀dG
 ºYóHh  á≤HÉ°ùdG  IQhó∏d  É¡°SDhôJ
 AGQRh ¢ù∏éªd á«æØdG áfÉeC’G øe
 »©°ùdG  IQhô°V  Üô©dG  áë°üdG
 á©HÉàªd  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀J  ≈```̀ dEG
 øY  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀dG  äGQGô``̀≤``̀dG  ò«ØæJ

 á£ÑJôªdG ∂∏J Éª«°S ’h ¢ù∏éªdG
 .19-ó`̀«`̀aƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀H
 ≈∏Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG  á`̀ q«`̀ª`̀gCÉ`̀H  á`̀gƒ`̀æ`̀e
 äÉbƒ©ªdGh ,IOÉØà°ùªdG  ¢ShQódG
 á«Hô©dG  ∫hó```̀dG  É`̀¡`̀à`̀¡`̀LGh  »`̀à`̀dG
 ∂dPh  ,áëFÉédG  √ò¡d  É¡JQGOEG  »a
 §£îdÉH  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 ,É¡à¡LGƒªd  áëLÉædG  ÜQÉéàdGh
 á«ë°üdG  áª¶fC’G  õjõ©J  á«ªgCGh
 øe á«Hô©dG ∫hódG »a áeGóà°ùªdG
 áª¶fCG ôjƒ£J ≈∏Y õ«côàdG ∫ÓN
 IQƒ°üH  á«Ñ£dG  á«ª∏©dG  çƒëÑdG
 ,á°UÉN IQƒ°üH á«FÉHƒdGh ,áeÉY
 »a á«Hô©dG ∫hódG äGQób ôjƒ£Jh
 äÉMÉ≤∏dGh ájhOC’G áYÉæ°U ∫Éée

.á«FÉbƒdGh á«Ñ£dG äGó©ªdGh
 äOÉ`̀°`̀TCG  É¡àª∏c  ΩÉ`̀à`̀N  »``̀ah  
 áª¶æe  QGô`̀≤`̀ H  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  Iô```̀jRh
 ¢ü«°üîàH  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ø«∏eÉ©∏d  É«dhO  É keÉY  2021  ΩÉY
 ¿ƒ≤ëà°ùj  ø`̀jò`̀ dG  ,ø««ë°üdG

 ºjó≤J ≈dEG ™«ªédG âYOh ,ô«ãμdG
 ±ƒØ°üdG  ∫É``̀£``̀HCG  π`̀μ`̀d  á`̀«`̀ë`̀à`̀dG
 áëFÉL  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  »``̀a  á``̀«``̀eÉ``̀eC’G
 ø`̀jò`̀dG (19-ó``̀ «``̀ aƒ``̀ c) É``̀ fhQƒ``̀c
 iQÉ°üb  ¿ƒdòÑj  GƒdGRÉeh  GƒdòH
 ¬ÑdÉ£e AÉHƒdG Gòg AQód ºgOƒ¡L
 ¢`̀UÉ`̀N ¿É``«``H QGó```̀°```̀UEG á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀Jh ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀à`̀d

.á«Hô©dG ÉædhO »a ø««ë°üdG
 á°ù∏édG  ¿CG ôcòdÉH  ôjóédG    
 äÉ`̀ª`̀∏`̀c â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀J á``«``MÉ``à``à``a’G

 ƒ``̀HCG ó``̀ª``̀MCG PÉ``̀ à``̀ °``̀SC’G ø``̀e π`̀μ`̀ d
 á©eÉéd  ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀«``̀eC’G  §`̀«`̀¨`̀dG
 áë°üdG  Iô`̀jRhh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG
 ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀H  ¿É``̀μ``̀°``̀ù``̀dGh
 …ò«`ØæàdG ÖàμªdG ¢ù«FQ á«Hô©dG
 ,Üô©dG  áë°üdG  AGQRh  ¢ù∏éªd
 ôjRh  ,…ó¡ªdG  …Rƒ`̀a  PÉà°SC’Gh
 á«°ùfƒàdG  ájQƒ¡ªédÉH  áë°üdG

.(54)`dG ájOÉ©dG IQhódG ¢ù«FQ
 á°ûbÉæeh  QGô`̀ bEG  ºJ  ∂`̀dP  ≈dEG  
 »`̀à`̀ dGh ∫É```̀ª```̀YC’G ∫hó````̀L Oƒ``̀æ``̀H

 åMÉÑàdG  º`̀J  ,G kó`̀æ`̀H  20  âæª°†J
 ∫hó`````̀dG π````c á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀H É``̀¡``̀«``̀a
 øª°V øe â∏ª°T å«M ,AÉ°†YC’G
 áëFÉL  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  Oƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  √ò``̀g
 (19  ó«aƒc)  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 ∫ÉéªdG »a á«Hô©dG á≤£æªdG ≈∏Y
 »`̀Hô`̀©`̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ,»ë°üdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  »æ«°üdG
 »μjôeC’G »Hô©dG ¿hÉ©àdG ∂dòch
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒªd

.(19 ó«aƒc) óéà°ùªdG
 ¢Vô©H ´ÉªàL’G ºààNG óbh  
 äócCG  »àdG  ,á«eÉàîdG  äGQGô`̀≤`̀dG
 ∑ôà°ûªdG  »Hô©dG  πª©dG  õjõ©J
 »a áë°VGh á«é¡æe ≈∏Y »æÑªdG
 ≥«Ñ£Jh ¢VôªdG Gòg ™e πeÉ©àdG
 øe »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG äGAGô`````̀LE’G
 .á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  Ö°ùf  π«∏≤J  É`̀¡`̀fÉ`̀°`̀T
 ¿Éμeh óYƒe ≈dEG  IQÉ°TE’G  âªJh
 áeOÉ≤dG  ájOÉ©dG  IQhó``̀ dG  OÉ≤©fG

 .Üô©dG áë°üdG AGQRh ¢ù∏éªd

ÉfhQƒμd …ó°üàdG áHôéJ øe IOÉØà°S’G ≈dEG âYO

Üô©dG áë``°üdG AGQRh ´ÉªàLG ≈dEG áμ∏ªªdG óah ¢SCGôàJ áë``°üdG Iô``jRh
∫Éeƒ``°üdG  ¢ù«FQ …õ``©j ∂∏ªdG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 óªëe ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e
 ∂dPh ,á«dGQó«ØdG ∫Éeƒ°üdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ƒLÉeôa óªëe ¬∏dGóÑY
 ,óªëe  …ó¡e  »∏Y  ≥Ñ°SC’G  ∫Éeƒ°üdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  IÉ`̀ah  »a
 Iô°SC’h  ¬àeÉîØd  ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ°Uh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  ¬àdÓL  É¡æª°V
 ¿CG ôjó≤dG ≈dƒªdG ¬àdÓL kÓFÉ°S ,∫Éeƒ°üdG ájQƒ¡ªL Ö©°ûdh ó«≤ØdG
 ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG π«ªL ¬jhPh ¬∏gCG º¡∏j

 …õ``̀ ©``̀ j ó```̀ ¡```̀ ©```̀ dG »```````̀dh
»``dÉ``eƒ``°``ü``dG ¢``̀ ù``̀ «``̀ Fô``̀ dG

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H
 ≈dG  IÉ°SGƒeh  ájõ©J  á«bôH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ƒLÉeôa  óªëe  ¬∏dGóÑY  óªëe  ¢ù«FôdG  áeÉîa
 ∫Éeƒ°üdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  IÉah  »a  ∂dPh  ,á«dGQó«ØdG  ∫Éeƒ°üdG
 ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY É¡dÓN √ƒª°S ÜôYCG  ,óªëe …ó¡e »∏Y ≥Ñ°SC’G
 ájQƒ¡ªL  Ö©°ûdh  ó«≤ØdG  Iô`̀°`̀SC’h  ¬àeÉîØd  ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ`̀°`̀Uh
 ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S  .∫Éeƒ°üdG
 ¬`̀jhPh  ¬∏gCG  º¡∏j  ¿CGh  ¬JÉæL  í«°ùa  ¬æμ°ùjh  ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG π«ªL

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ó≤Y
 ô«jÉL ¢ù«FôdG áeÉîa ™e ,ô«î°üdG ô°üb »a ¢ùeCG kÉYÉªàLG ióØªdG OÓÑdG
 ôÑY  ∂dPh  ,á≤jó°üdG  ájOÉëJ’G  πjRGôÑdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  hQÉfƒ°ùdƒH

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J
:É¡°üf Gòg á«Ñ«MôJ áª∏c ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈≤dCG AÉ≤∏dG ájGóH »ah
 AÉ≤∏d á°UôØdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°üëdG º«¶Y ±ô°T ¬fEG ..¢ù«FôdG áeÉîa
 øëf PEGh øjó∏ÑdG  ø«H äÉbÓ©dG Qƒ£J åëÑd ,»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ºμH
 ™∏£àfh  ,ôªà°ùªdG  »°SÉ«°ùdG  ÉfQGƒM  Ió°ûH  øªãfh  ÖMôf  øjôëÑdG  »a
 äGQhÉ°ûªdG  øe  á©HGôdG  IQhó∏d  πjRGôÑdG  ájQƒ¡ªL  øe  óaƒH  Ö«Môà∏d

.2021 ΩÉY »a áeÉæªdG »a á«°SÉ«°ùdG
 âª«bCG »àdG á«dÉØàM’G »a ºμàcQÉ°ûe ≈∏Y ¢ù«FôdG áeÉîa ºμd G kôμ°T
 Éªch ,á«HƒæédG ÉμjôeCG  »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¿ÓYEG  ø«°Tóàd πjRGôÑdG »a
 ¢ûjÉ©àdGh  º`̀eC’G  ø«H  ΩÓ°ùdG  õjõ©àd  ≈©°ùj  ¿Ó`̀YE’G  Gòg  ¿EÉ`̀a  ¿ƒª∏©J
 ≈dEG  G kOÉæà°SG  äGó≤à©ªdGh  ¿É``̀jOC’G  ∞∏àîe  øe  Üƒ©°ûdG  ø«H  »ª∏°ùdG

 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG ..ΩÓ°ùdG ≥«≤ëàd ∫OÉÑàªdG ΩGôàMÓd á«°SÉ°SC’G º«≤dG
 øëfh  øjó∏ÑdG  ø«H  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  ó«WƒàH  ΩÉªàg’G  ºμcQÉ°ûJ
 ájQƒ¡ªL  ™e  ájQÉªãà°S’G  äÉbÓ©dGh  IQÉéàdG  õjõ©J  ≈∏Y  ¿ƒ°üjôM
 ôÑcCG  øe  Ió`̀MGhh  á«HƒæédG  Écô«eCG  »a  ádhO  ôÑcCG  ÉgQÉÑàYÉH  πjRGôÑdG
 …OÉ°üàb’G  É¡YƒæJ  π°UGƒJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EGh  ,ºdÉ©dG  äGOÉ°üàbG
 ºYóH  ¿ƒeõà∏e  øëfh  ,»`̀cò`̀dG  êÉ`̀à`̀fE’G  πãe  äÉYÉ£b  ≈∏Y  Égõ«côJh
 πjRGôÑdGh øjôëÑdG ø«H …QÉéàdG ∫OÉÑàdG IOÉjR »a óYÉ°ùJ »àdG ™jQÉ°ûªdG
 Ö∏°üdGh ójóëdG »a ¬Ñ∏ZCG  ,2020 ΩÉY »a Q’hO ¿ƒ«∏e 902 ≠∏H …òdG
 óbh Éæjó∏H ø«H ájQÉéàdG  ácGô°ûdG  »a ôªà°ùe ƒªf ≈dEG  ™∏£àfh §ØædGh
 ™e  ájQÉéàdG  ¢UôØdG  åëÑd  ábÓ©dG  äGP  ájOÉ°üàb’G  äÉ¡édG  Éæ¡Lh

. πjRGôÑdG »a º¡FGô¶f
 …QÉéJ  óah  πÑb  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉ`̀jR  ¿EÉ`̀a  ¥É«°ùdG  Gòg  »ah
 ¢UôØdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  åMÉÑà∏d  áæ«ªK  á`̀°`̀Uô`̀a  πãªà°S  »`̀∏`̀jRGô`̀H
 áëFÉL  á¡LGƒe  »a  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ºcOƒ¡L  Qó≤f  PEGh  ,ájQÉªãà°S’G

 ¿ƒ©æà≤e øëfh ,»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ≈∏Y ôeóe ô«KCÉJ É¡d ¿Éc »àdG ÉfhQƒc
 …OÉ°üàbG m±É©J ≥«≤ëàd É kª¡e ¿ƒμ«°S Éææ«H …QÉéàdG ∫OÉÑàdG IOÉjR ¿CÉH
 áeÉæªdG »a á«∏jRGôÑdG IQÉØ°ùdG ìÉààaG ≈dEG G kô«ãc ™∏£àJ øjôëÑdGh ,…ƒb
 É k°SÉμ©fG ∂dòd  á«∏ª©dG  ™jô°ùJh π«¡°ùàd  á∏°üdG  äGP äÉ¡édG Éæ¡Lh óbh
 ø««©àH ´QÉ°ùæ°S É k°†jCG øëfh ,á«FÉæãdG á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG ≥ªYh Iƒ≤d
 ìÉààa’G  ≈`̀dEG  ™∏£àfh  πjRGôÑdG  ájQƒ¡ªL  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ô«Ø°S
 Éªc ..øμªe âbh ÜôbCG »a É«∏jRGôH »a øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°ùd »ª°SôdG
 ø«H  »YÉaódG  ¿hÉ©à∏d  á«bÉØJG  ≈∏Y  ™«bƒàdÉH  É k°†jCG  ÖMôJ  øjôëÑdG  ¿CG
 É k°Uƒ°üNh ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéªdG »a QhÉ°ûàdG õjõ©àd øjó∏ÑdG
 øe òîàJ »àdG ∞dÉëàdG äGƒb »a á«∏jRGôÑdG ájôëÑdG øe OGôaCG ácQÉ°ûe
 IQÉjõd ºμd IƒYódG ºjó≤àd áÑ«W áÑ°SÉæe É¡fEGh ,É¡d G kô≤e øjôëÑdG áμ∏ªe
 ≈dEG ô¶ædÉH Éæg IhÉØëH ºμdÉÑ≤à°SG ºà«°S å«M ,¢ù«FôdG áeÉîa øjôëÑdG

.øjôëÑdG Ö©°T øe É¡Ñ©°Th πjRGôÑdG ¬H ≈¶ëJ …òdG ôjó≤àdG
.¢ù«FôdG áeÉîa G kôμ°T

 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  »∏jRGôÑdG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øeh
. ó©oH øY ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG Gòg ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd

 ádhO  ™e  º«gGôHEG  ÇOÉÑe  ¿ÓYEÉH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬àeÉîa  CÉægh
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  ºdÉ©∏d  ΩÓ°S  ádÉ°SQ  ƒ`̀g  …ò`̀ dG  π«FGô°SEG
 á«°SÉ«°ùdG  ä’ÉéªdG  »a  øjó∏ÑdG  ø«H  äÉbÓ©dG  õjõ©J  á«ªgCG  kGó`̀cDƒ`̀e
 ¿CG  kGócDƒe  ,»FGò¨dG  øeC’G  ∫Ééeh  á«YGQõdGh  á«YÉæ°üdGh  ájOÉ°üàb’Gh
 áaÉc  »a  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  øjôëÑdG  áμ∏ªe ≈dEG  GOƒah å©ÑJ  ±ƒ°S √OÓH
 πãe  QGôªà°SG  kÉ«æªàeh  kÉÑjôb  ∂∏ªdG  ádÓL  AÉ≤∏d  ¬©∏£J  kGócDƒe  ä’ÉéªdG
 áªjôμdG ¬JƒYO ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¬àeÉîa ôμ°T Éªc ,äGAÉ≤∏dG √òg
 ≥«aƒàdG  ΩGhO  õjõ©dG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑ∏d  kÉ«æªàe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉjõd

.QÉgOR’Gh
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ódÉN  ï«°ûdG  Qƒ°†ëH  AÉ≤∏dG  iôL  óbh
 ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódGh ,»μ∏ªdG ¿GƒjódG

 .áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ójGRh

»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY »∏jRGôÑdG ¢ù«FôdG ™e ¬YÉªàLG ∫ÓN

πjRGôÑdG ™e ájQÉªãà``°S’G äÉbÓ©dGh IQÉ``éàdG õjõ©J ≈∏Y ¿ƒ``°üjôM :∂∏ªdG
á``aÉc ä’É``éªdG  »``a  ¿hÉ``©àdG  õ``jõ©àd á``μ∏ªªdG  ≈``dEG  Oƒ``ah å``©H ø``Y ø``∏©j »``∏jRGôÑdG  ¢``ù«FôdG
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 ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  ó≤ØJ
 áØ«∏N  ∫BG  ó``̀ª``̀MCG  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG
 ¢SQÉe 15 ø«æKE’G ¢ùeCG ìÉÑ°U
 ø`̀jô`̀ª`̀J  äÉ``̀jô``̀é``̀e  ,Ω2021
 ø°üM{  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  äGOÉ``̀«``̀≤``̀dG
 ´ÉaO Iƒb √òØæJ …òdGh ,zøWƒdG
 ¢`̀Sô`̀ë`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a  á«∏NGódG  IQGRhh  »æWƒdG

.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe
 Iƒ≤d ΩÉ`̀©`̀dG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  ™`̀∏`̀WGh
 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É``̀aO
 á«JÉ«∏ª©dGh ájOÉ«≤dG áHÉéà°S’G
 πeÉ©àdG äGAGôLEG ò«ØæJ áYô°Sh
 äÉ«dBG  ógÉ°T  Éªc  ,äÉ``̀eRC’G  ™e
 Iƒb  ø«H  ácôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG
 ¢``̀Sô``̀ë``̀dGh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ´É`````̀ aO
 »a  á«∏NGódG  IQGRhh  »æWƒdG

.áFQÉ£dG ±hô¶dG á¡LGƒe
 ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ócCGh
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ¿CG øjôëÑdG

 π°†ØH  º```K  ¬``̀∏``̀ dG  ø```e  π`̀ °`̀†`̀Ø`̀H
 Iô°†M ¿ód øe ô«ÑμdG ΩÉªàg’G
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ≈©°ùJ  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG
 πÑ°S  π`̀c  åjóëJ  ≈``̀dEG  kIó`̀gÉ`̀L
 ≥aGƒàj  ÉªH  ÖjQóàdGh  OGó`̀YE’G
 äÉÑ∏£àªdGh  ΩÉ¡ªdG  ∞∏àîe  ™e
 ≈dEG  Éàa’  ,áãjóëdG  ájôμ°ù©dG
 ÖLƒà°ùj ôWÉîª∏d …ó°üàdG ¿CG
 OGó``©``à``°``S’Gh á`̀¶`̀≤`̀«`̀dG kÉ```ª```FGO
 ø``Wƒ``dG äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀e á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀ d
 G kô«°ûe  ,ájQÉ°†ëdG  ¬JGõéæeh
 º¡°ùJ  äGOÉ«≤dG  øjQÉªJ  ¿CG  ≈dEG
 äGQób ôjƒ£J »a á∏YÉa IQƒ°üH
 »`̀à`̀ dGh Iô`̀£`̀«`̀ °`̀ù`̀ dGh IOÉ``̀«``̀≤``̀dG
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ø``̀e Rõ``̀©``̀J É```gQhó```H
 …QGOE’Gh  »dÉà≤dG  OGó©à°S’G
 »a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG äGƒ``̀≤``̀ dG ió```d

.øjQÉªàdG
 Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ±É°VCGh

 Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ¿CG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É```̀aO
 º««≤àd  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  áæÑ∏dG  ƒ`̀g
 äGOÉ`̀«`̀≤`̀dGh ,äGó``̀Mƒ``̀dG IAÉ`̀Ø`̀c
 ø«cQÉ°ûªdG  OGôaC’Gh  •ÉÑ°†dGh

 äÉÑ∏£àe  ó``̀MCGh  ,øjôªàdG  »`̀a
 á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e õ`̀ jõ`̀©`̀ J
 ôjƒ£àdG  è¡f  øª°V  ,á«dÉà≤dG
 OGó`̀YE’G  ègÉæe  πμd  åjóëàdGh

 ΩÉ¡ªdGh Ö°SÉæàj ÉªH ÖjQóàdGh
 ≈``̀ dEG Ió`̀æ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ```Ñ```LGƒ```dGh
 ∞∏àîe  ™`̀e  πeÉ©à∏d  äGƒ``≤``dG
 øjôªJ  ¿CG  É kë°Vƒe  ,äÉjóëàdG

 πãªj  zøWƒdG  ø°üM{  äGOÉ«≤dG
 á``̀bó``̀dGh  AGOC’G  Qƒ``̀°``̀U  ≈`````bQCG
 äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¿É```̀≤```̀JE’Gh
 õjõ©àd  ,á«JÉ«∏ª©dGh  ájOÉ«≤dG

 º¡°ùj  É`̀ª`̀H  á`̀«`̀dÉ`̀à`̀≤`̀dG  äGQó``̀≤``̀dG
 ø````̀eC’G º```̀FÉ```̀YO ï``̀«``̀°``̀Sô``̀J »```̀a
 É kHô©e ,áμ∏ªªdG  »a QGô≤à°S’Gh
 √RGõ`̀à`̀YGh  √ôμ°T  ¢üdÉN  ø`̀Y

 πÑb ø``̀e  á`̀ dhò`̀Ñ`̀ª`̀ dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H
 øe ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG »`̀a ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ¢SôëdGh  øjôëÑdG  ´É`̀ aO  Iƒ`̀b

 .á«∏NGódG IQGRhh »æWƒdG

(øWƒdG ø°üM) ∑ôà°ûªdG äGOÉ«≤dG øjôªJ äÉjôée ó≤Øàj óªMCG øH áØ«∏N ô«°ûªdG
Ö``jQó``à``dGh OGó``````̀ YE’G π`̀Ñ`̀ °`̀S π``̀ c å`̀ jó`̀ ë`̀ J ≈````̀dEG Ió``̀ gÉ``̀ L ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J ´É```aó```dG Iƒ```̀b

 áØ«∏N  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  »`̀a  øjôëÑdG
 óªëe ∫Gô«eOC’G ,Ω2021 ¢SQÉe 15 ø«æKE’G
 äGƒ`̀≤`̀dG ¿É```̀ cQCG ¢`̀ù`̀«`̀FQ …RÉ`̀«`̀f ¿É``̀N ó`̀é`̀eCG
 á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªéH  ájôëÑdG
 ≥jôØdG  Qƒ°†ëH  ,≥aGôªdG  óaƒdGh  á≤jó°üdG
 ô`̀jRh  »ª«©ædG  ø°ùM  ø`̀H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀cô`̀ dG

 ô≤°U øH ÜÉjP øcôdG ≥jôØdGh ,´ÉaódG ¿hDƒ°T
.¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG

 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÖMQh
 ájQƒ¡ªéH  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  ¿É`̀cQCG  ¢ù«FôH
 ≥ª©H  Gó«°ûe  ,á≤jó°üdG  á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH
 áμ∏ªe §HôJ »àdG  Iõ«ªàªdG  ábGó°üdG äÉbÓY
 ,á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG
 »a á°UÉN AÉªfh Qƒ£J øe ¬«dEG  â∏°Uh Éeh

.»YÉaódG ¿hÉ©àdGh ,…ôμ°ù©dG ∫ÉéªdG
 óªëe  ø°ùM  øcôdG  AGƒ∏dG  AÉ≤∏dG  ô°†M
 AGƒ∏dGh  ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ¿Gƒ``jO  ôjóe  ó©°S
 óYÉ°ùe  ¬∏dG  ∫Ée  óªMCG  ∞°Sƒj  …ôëH  øcôdG
 ,øjƒªàdGh  OGó``eEÓ``d  ¿É```̀ cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ
 º°ù©dG  ∞°Sƒj  óªëe  …ôëH  øcôdG  AGƒ∏dGh
 OóYh ,»æjôëÑdG »μ∏ªdG ájôëÑdG ìÓ°S óFÉb

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V QÉÑc øe

á«fÉà°ùcÉÑdG ájôëÑdG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG óFÉ≤dG äÉjôée  ,Ω2021  ¢`̀SQÉ`̀e  15  ø`̀«`̀æ`̀KE’G  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  â≤∏£fG
 ´ÉaO  Iƒb  ¬jôéJ  …ò`̀dG  zøWƒdG  ø°üM{  ∑ôà°ûªdG  äGOÉ«≤dG  øjôªJ
 »a  á«∏NGódG  IQGRhh  »æWƒdG  ¢SôëdG  ™`̀e  ácQÉ°ûªdÉH  øjôëÑdG

.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe
 ¬é¡àæJ  »ÑjQóJ  è¡f  øª°V  zø`̀Wƒ`̀dG  ø°üM{  øjôªJ  »JCÉjh 
 á«dÉà≤dG  ájõgÉédG  á«MÉf  øe  ÉgQOGƒμH  AÉ≤JQÓd  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb

 ¬fCG Éªc ,ácQÉ°ûªdG äGƒ≤dG ™e á«JÉ«∏ª©dG äGQó≤dG ôjƒ£Jh ájQGOE’Gh
 ácQÉ°ûªdG á«æeC’G äÉ¡é∏d á«dÉà≤dG ájOÉ«≤dG äGôÑîdG AGôKEG ≈dEG ±ó¡j
 ájôμ°ù©dG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dGh  äGôÑîdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  ≥«°ùæàdG  äÉ`̀«`̀dBG  õjõ©àd
 QhOh á«ªgCG øe ¬d Éªd ∑ôà°ûªdG …ôμ°ù©dG πª©dG äÉÑ∏£àe ÜÉ©«à°S’
 äÉÑjQóàdG ºgCG øe ó©j Éªc ,ájôμ°ù©dG IAÉØμdG iƒà°ùe ™aQ »a πYÉa

.øWƒdG iƒà°ùe ≈∏Y ájôμ°ù©dG

(øWƒdG ø``°üM) ∑ôà``°ûªdG äGOÉ«≤dG ø``jôªJ äÉ``«dÉ©a Aó``H

 ∫hCG  ≥``̀jô``̀Ø``̀dG  π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀SG
 óªëe  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  ø``̀cô``̀dG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ∫Gô`̀«`̀eOC’G  ,»æWƒdG  ¢SôëdG
 …RÉ``̀«``̀f ¿É````̀N ó```̀é```̀eCG ó`̀ª`̀ë`̀e
 ájôëÑdG  äGƒ≤dG  ¿ÉcQCG  ¢ù«FQ
 á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªéH
 ,¬d  ≥aGôªdG  óaƒdGh  á≤jó°üdG
 ø`̀«`̀æ`̀KE’G ¢`̀ù`̀eG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ∂```̀dPh
 á°SÉFôH ¬Ñàμe »a (¢SQÉe 15)
 ôμ°ù©ªH  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢`̀Sô`̀ë`̀ dG

.ô«î°üdG
 Ö`̀MQ AÉ`̀≤`̀∏`̀dG á`̀jGó`̀H »``̀ah
 »æWƒdG  ¢SôëdG  ¢ù«FQ  ƒª°S
 äGƒ```̀≤```̀dG ¿É`````````̀cQCG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀H
 ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªéH  ájôëÑdG
 óaƒdGh  á≤jó°üdG  á«eÓ°SE’G
 iƒà°ùªdÉH kGó«°ûe ,¬d ≥aGôªdG
 ¥ÉaBG  ¬«dEG  â∏°Uh …òdG  »dÉ©dG
 ø«H  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG

 á∏°UGƒe  nGó`̀cDƒ`̀eh  ,ø«ÑfÉédG
 ∂`̀∏`̀J õ``̀jõ``̀©``̀J ƒ``̀ë``̀f Oƒ``̀¡``̀é``̀dG
 Ö°üj  ÉªH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ídÉ°U »a

 á°ûbÉæe  AÉ≤∏dG  ó¡°T  Éªc 
 äGP  ™``̀«``̀°``̀VGƒ``̀ª``̀dG  ø```̀e  Oó````̀Y
 åëHh  ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G
 äÉ`̀jƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e ô``̀jƒ``̀£``̀J π``̀Ñ``̀°``̀S

 …ôμ°ù©dG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 äGƒ≤dGh »æWƒdG ¢SôëdG ø«H
 ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªéH  ájôëÑdG

.á≤jó°üdG á«eÓ°SE’G

»fÉà°ùcÉÑdG »æjôëÑdG ¿hÉ©àdG iƒà°ùªH ó«°ûj »æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ

 …ôëÑdG …ƒÑ©àdG øjôªàdG ¥Ó£fG
Ωƒ``«dG  (25/∞``°UGƒ©dG  ô``éa)
 /∞°UGƒ©dG  ôéa)  …ôëÑdG  …ƒÑ©àdG  øjôªàdG  äÉ«dÉ©a  ≥∏£æJ
 OóY  ácQÉ°ûªH  »æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ájôëÑdG  ìÓ°S  √òØæj  …ò`̀dGh  (25
 IQGRƒ`̀H  πMGƒ°ùdG  ôØNh  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  äGó``Mhh  áë∏°SCG  øe
 ¢SQÉe  16  AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  ∂dPh  ,»æWƒdG  ¢SôëdGh  ,á«∏NGódG
 ∞°UGƒ©dG ôéa øjQÉªJ á∏°ù∏°S øª°V øjôªàdG Gòg »JCÉj å«M ,Ω2021
 ™aQh π«gCÉàdGh ÖjQóàdG ≈dEG ±ó¡J áeƒ°Sôe §£Nh èeGôH QÉWEG »a
 ≈∏Y øjôªàdG äÉ«dÉ©a πªà°ûJh ,øjôªàdG »a ø«cQÉ°ûªdG ™«ªL IAÉØc
 ™aQ  ≈∏Y  πª©dGh  ,ájôëÑdG  á«dÉà≤dG  äÉ«∏ª©∏d  §«£îàdGh  OGó``̀YE’G
 äGAGôLEG  ≈∏Y á«ÑjQóJ äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG  ÖfÉL ≈dEG  ,á«dÉà≤dG  ájõgÉédG

.Iô£«°ùdGh IOÉ«≤dG



:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL á``jÉYôH á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó``≤àd ôªà°ùe Qƒ£J
ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG iDhQ äÉMÉéæd êPƒªf zICGôªdG Ωó≤J{ IQGOEG ø«°TóJ

Ω2021 ¢SQÉe 16 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 2 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15698) Oó©dG7

 π``̀ª``̀©``̀dG ô````````̀ jRh ≈```̀≤```̀à```̀ dG
 ¢ù«FQ  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 º«¶æJ  á`̀Ä`̀«`̀g  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 øH  π«ªL  ó«°ùdG  πª©dG  ¥ƒ°S
 QÉ°ûà°ùe  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée
 »a  ∂dPh  ,»°Sóæ«d  ¿ÉjEG  ó«°ùdG
 ¬ª∏°ùJ áÑ°SÉæªH IQGRƒdÉH ¬Ñàμe
 ¢ù∏éªd  kGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e  ¬`̀eÉ`̀¡`̀ª`̀d
 å«M  ,á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 Ωƒ≤J  »àdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  ¬©∏WCG
 øjôªãà°ùªdG  ºYód  IQGRƒ`̀dG  É¡H
 ∞∏àîe ºjó≤Jh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh
 øe º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd äÉeóîdG
 á«æWƒdG  ô°UÉæ©dGh  äGAÉØμdG
 π¨°ûd  á``̀∏``̀gDƒ``̀ª``̀dGh  á``̀HQó``̀ª``̀dG
 ∫ÉªYC’Gh  ∞FÉXƒdG  øe  ójó©dG
 ¬H  Ωƒ≤J  Ée  ∂dòch  ,áHƒ∏£ªdG
 ¥hóæ°U  ™e  ¿hÉ©àdÉH  IQGRƒ`̀dG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀e  (ø«μªJ)  πª©dG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG QÉ```̀WEG »``a
 ,á«fÉãdG  ¬àî°ùf  »a  ∞«Xƒà∏d
 øe äÉ¡«LƒàH ¬bÓWG ºJ …òdGh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 õaGƒM  ø`̀e  É¡«∏Y  πªà°ûj  É`̀eh
 Qƒ``LCG  º``YO  É¡æe  ,äÓ«¡°ùJh
 Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ádÉª©dG

.»fÉéªdG
 ó``̀cCG ,¥É`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG Gò```̀g »```̀ah
 π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  ¿G  ¿Gó``̀«``̀ª``̀M
 π°UGƒJ  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

 ƒªæd  áªYGódG  äÉ°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ
 »àdGh ,¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe
 øe  ójõªdG  ÜÉ£≤à°SG  »a  º¡°ùJ
 ∞FÉXƒ∏d IódƒªdG äGQÉªãà°S’G
 π©Lh  ,ø«æWGƒª∏d  á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀dG
 ∫ÉªYCÓd  kGõcôe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ∫GƒeC’G  ¢ShDhôd  áHPÉL  áÄ«Hh
 ájô°ûH äÉeƒ≤e øe ¬H ™àªàJ Éªd
 á«æWh äÉ©jô°ûJh kÉ«æ¡e á∏gDƒe
 äÉÑ∏£àeh  äGô«¨àªd  áÑcGƒe

.πª©dG ¥ƒ°S
 äÉ°SÉ«°ùH  ¿Gó«ªM  OÉ°TCGh
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™``bƒ``e Rõ``©``J »``à``dG
 äGõéæªdG  RôÑJh  …QÉªãà°S’G
 ™àªàJ  å«M  ,É¡H  ájOÉ°üàb’G
 ájQÉªãà°SG  äÉeƒ≤ªH  áμ∏ªªdG
 äÉ`̀jô`̀Ñ`̀c ÜÉ`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀S’ Ió`````YGh
 áÄ«H  πX »a á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdG
 äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀Jh  á``dOÉ``Y  á«°ùaÉæJ
 á`̀≤`̀aGƒ`̀à`̀e IQƒ``̀£``̀à``̀e á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀Y
 ,á`̀«`̀ dhó`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ™``̀e
 äGAÉ``̀ Ø``̀ch á`̀ «`̀ æ`̀Wh äGô```̀Ñ```̀Nh
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  IQGOEG  ≈`̀ ∏`̀ Y  IQOÉ`````̀b
 ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a  êÉàf’G
 á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG äÉ```̀YÉ```̀£```̀≤```̀dG É``̀¡``̀æ``̀e
 É«LƒdƒæμàdGh  á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh
 áMÉ«°ùdGh  äÉeƒ∏©ªdG  º¶fh
 ä’ÉéªdG øe Égô«Zh ábóæØdGh
 á`̀aÉ`̀°`̀†`̀e á`̀ª`̀«`̀b π`̀μ`̀ °`̀û`̀J »``̀à``̀dG
 kGó`̀cDƒ`̀e  ,ø«æWGƒª∏d  á`̀ HPÉ`̀Lh
 äÉMÉéædG  ¿CG  ¥É«°ùdG  Gòg  »a
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  É¡≤≤ëj  »àdG

 äÉeƒ≤ªdG  ∂∏J  π`̀c  ≈``̀dEG  Oƒ`̀©`̀J
 ™àªàj Ée ÖfÉL ≈dG ,õaGƒëdGh
 QOÉb ƒªf øe ÖjQóàdG  ´É£b ¬H
 ÜÉë°UCG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  ≈∏Y
 ájô°ûÑdG  OQGƒ``̀ª``̀dG  ø`̀e  π`̀ª`̀©`̀dG
 kÉ«æ¡eh kÉ«aGôàMG kÉÑjQóJ áHQóªdG
 äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀e »```̀a

 .á«Ø«XƒdG
 ¿É````̀ jEG ó`````̀ cCG ,¬``̀ Ñ``̀ fÉ``̀L ø```̀e
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG  »°Sóæ«d
 øjôªãà°ùªdG ´ÓW’ ≥«°ùæàdGh
 É`̀jGõ`̀ª`̀dG á`̀«`̀Yƒ`̀f ≈`̀∏`̀Y Oó``̀é``̀dG
 øe Aõ`̀L »`̀g »`̀à`̀dG õ`̀aGƒ`̀ë`̀dGh
 IõØëªdGh  áHPÉédG  πª©dG  áÄ«H
 ¿EG  å«M ,∫ÉªYC’G á«ªæJh ºYód
 πª©J  ≈≤Ñà°Sh  âfÉc  øjôëÑdG
 äGAÉØμdGh  QOGƒμdG  áÄ«¡J  ≈∏Y
 ≥«≤ëJ  ≈∏Y  IQOÉ`̀≤`̀dG  á«æWƒdG
 ,IAÉØμdG  ø`̀e  á«dÉY  äÉjƒà°ùe
 áμ∏ªe  ¬`̀ H  ™àªàJ  É`̀ª`̀H  kÉ`̀gƒ`̀æ`̀e
 IôNGR  πªY  áÄ«H  øe  øjôëÑdG
 kÉàa’ ,áfôe ø«fGƒbh äÉ©jô°ûàH
 äÉ¡édG ™«ªL ¿hÉ©J á«ªgCG ≈dEG
 ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëàd  ,á∏°üdG  äGP
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á```̀jDhQ
 ¢UôØdG  ô«aƒJ  ∂dP  øe  ,2030
 áeGóà°SGh  ø«æWGƒª∏d  IóYGƒdG
 kÉ`̀gƒ`̀æ`̀e ,…OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ƒ`̀ª`̀æ`̀ dG
 á¡LGƒe  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  IQó`̀≤`̀H
 øe  ¬μ∏àªJ  É`̀e  ôÑY  äÉjóëàdG
 ÉgQÉÑàYÉH ≥jôY …QÉ°†M çGôJ
 »a IQÉ`̀é`̀à`̀dGh OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ó`̀¡`̀e

.á≤£æªdG

 á«æjôëÑdG  ø«NóàdG  áëaÉμe  á«©ªL  äó`̀HCG
 ¿CÉ°ûH  Ωó≤ªdG  ìGô`̀à`̀b’G  ≈∏Y  ójó°ûdG  É¡¶ØëJ
 áHô©e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ≠ÑàdG  êÉàfEGh  áYGQR
 áæéd  á`̀≤`̀aGƒ`̀e  »`̀a  ô¶ædG  IOÉ```̀YEG  »`̀a  π```eC’G  ø`̀Y
 Oƒ©j ÉªH ìGôàb’G ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏éªH äÉeóîdG
 ≈∏Y É kXÉØMh áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  áë°U ≈∏Y ™ØædÉH

  .øjôëÑdG áμ∏ªe »a áë°üdG πÑ≤à°ùe
 ¢ù«FQ  ≈`̀dEG  ¬àã©H  ¿É«H  »a  á«©ªédG  â`̀YOh
 ¢†aQ  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  πæjR  ájRƒa  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 »a  ±ô°ü«°S  ìôà≤ªd  QÉªãà°SG  …CÉ``̀H  ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 øe êÓ©∏d ∞«dÉμàdG ≈∏Y áØYÉ°†e ±É©°VCG ¬∏HÉ≤e
 ¬YGƒfCG  πμH  ≠ÑàdG  ø«NóJ  øe  áªLÉædG  ¢VGôeC’G
 áæéd  ∞bƒªd  Égôjó≤J  ø`̀Y  áHô©e  ,¬`̀dÉ`̀μ`̀°`̀TCGh
 áμ∏ªe  »a  ≠ÑàdG  áYGQõH  ìÉª°ùdG  Ωó©H  äÉeóîdG
 ™«æ°üJh OGô«à°SÉH ìÉª°ùdG ΩóY ∂dòch øjôëÑdG
 á°û«°ûdGh  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  IQÉ`̀é`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ™``jRƒ``Jh
 ójó°ûdG  É¡¶ØëJ  äóHCG  á«©ªédG  q¿EG  ,á«fhôàμdE’G
 É¡«∏Y  â`̀≤`̀aGh  »`̀à`̀dG  ≠ÑàdG  áYÉæ°U  ¢Uƒ°üîH
 Qƒ°†ëdG  AÉ°†YC’G  á«Ñ∏ZCÉH  É¡à«°UƒJ  »a  áæé∏dG
  ¬©«æ°üJ  IOÉ``̀YEGh  ≠ÑàdG  áYÉæ°üH  ìÉª°ùdG  ≈∏Y
 Gòg  »a  QÉªãà°S’G  ôjƒ£àd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 400  »dGƒëd  πª©dG  ¢Uôa  ôaƒj  ÉªHh  ´É£≤dG
 ºμ«dÉ©ªd  Üô©J  á«©ªédÉa  Gò`̀d  »æjôëH  πeÉY

.á«°UƒàdG √ò¡d É¡°†aQ
 áYÉæ°üH  ìÉª°ùdG  ¿CG  á«©ªédG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ¬©«æ°üJ  IOÉ````̀YEGh  ≠`̀Ñ`̀à`̀dG
 QÉ°ûàfGh  ø«æNóªdG  áÑ°ùf  IOÉ``jR  ≈`̀ dEG  …ODƒ«°S

 ø«NóJ  QÉ°ûàfG  áÑ°ùf  ¿CÉH  Éª∏Y  á°û«°ûdG  ø«NóJ
 ø««æjôëÑdG  ø«H  iôNC’G  ≠ÑàdG  ´GƒfCGh  á°û«°ûdG
 iôNC’G  ´GƒfC’G  ø«NóJ  áÑ°ùf  Éªæ«H  %28  â¨∏H
 QÉ°ûàfG ¿CG Éªc %86^4 â¨∏H  ¿ƒ«∏¨dGh ≠ÑàdG øe
 øY çÉfE’G  »a ôÑcCG  áÑ°ùæH  ô¡X á°û«°ûdG  ø«NóJ
 »ë°üdG  í°ùªdG  èFÉàf   ™`̀bGh  øe  ∂`̀dPh  QƒcòdG
 ´hô°ûªdG ƒgh ,2018 øjôëÑdG áμ∏ªªd »æWƒdG
.É keÉY 20 πÑb òoØf í°ùe ôNBG òæe ôÑcC’G ó©oj …òdG
 ø«æNóªdG OGóYCG IOÉjR q¿CG á«©ªédG äQòM Éªc
 á«ë°üdG ájÉYôdG ∞«dÉμJ IOÉjR »a ÖÑ°ùàJ ±ƒ°S
 øe √QÉªãà°SG ºàj ±ƒ°S Ée øY áØYÉ°†e ÉaÉ©°VCG
 ∫ƒ°üëdG ¢Vô¨H ¬©«æ°üJ IOÉYEG hCG ≠ÑàdG ™«æ°üJ
 IOÉ`̀jR  »`̀a  ÖÑ°ùàj  É`̀e  ájOÉ°üàbG  Ö°SÉμe  ≈∏Y
 QÉ°ûàfG  øY  áªLÉædG  ¢VGôeC’G  áédÉ©ªd  ¥ÉØfE’G
 ™e  ¢VQÉ©àj  É°†jCG  Gò`̀gh  .IQÉ°†dG  IOÉ©dG  √òg
 ø«NóàdG  áëaÉμe  á«©ªL  á«é«JGôà°SEGh  ±Gó`̀gCG
 á«é«JGôà°SG  ™e  ¢VQÉ©àj  É°†jCGh  á«æjôëÑdG
 áæeõªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  áëaÉμªd  áë°üdG  IQGRh
 ø«NóàdG  ó©j  …òdGh  É¡d  ÖÑ°ùªdG  ô£îdG  πeÉYh
 ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ∂dPh  Égô£NCG
 øY  èàæJ  »àdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  áëaÉμeh  ø«ª«≤ªdGh
 ÖÑ°ùdG  ó©j  …ò`̀dGh  ¬YGƒfCG  ≈à°ûH  ≠ÑàdG  ø«NóJ
 É¡ªgCGh  Iô«£îdGh  áæeõªdG  ¢VGôeCÓd  »°ù«FôdG
.ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCGh áFôdG ¿ÉWô°S

 áÑ°SÉæªdG πFGóÑdG ô«aƒJ ≈dEG á«©ªédG âYOh
 áë°U  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùJ  »àdG  ∞FÉXƒdG  OÉéjE’

.™ªàéªdG áeÓ°Sh

 á``«ªæàdG QÉ```°û`à`°ù`e ™```∏£`j π```ª`©dG ô``jRh
øjôªãà°ùªdG º``YO Oƒ``¡L ≈∏Y á``jOÉ°üàb’G

..ø«æNóªdG áÑ°ùf IOÉjR øe IQòëe
 »a ô`̀ ¶`̀ æ`̀ dG IOÉ`````̀YEG π``̀eCÉ``̀J zø`̀ «`̀ Nó`̀ à`̀ dG á`̀ ë`̀ aÉ`̀μ`̀ e{
 øjôëÑdG  »`̀ a  ≠`̀Ñ`̀à`̀dG  ™«æ°üJ  ≈`̀∏`̀Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  QGô``̀ b

 ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äó`̀cCG
 ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR
 ICGôª∏d á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG ájÉYôdG
 Iô°†M  ¿ó``̀d  ø`̀e  ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 »°ù«FQ πμ°ûH âªgÉ°S ,ióØªdG
 ,É¡eó≤àd  ôªà°ùªdG  Qƒ£àdG  »a
 á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ≥≤ëJ  É`̀eh
 äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀eh äGõ``̀é``̀æ``̀e ø```̀e
 ájƒªæàdG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  π``̀X  »``̀a
 ¢`̀Uô`̀ë`̀H Ió`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀ ∏`̀ eÉ`̀ °`̀ û`̀ dG
 á°SÉFôH  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀ à`̀gGh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤J  ºYóH
 §£îdGh  É¡JÉLÉ«àMG  êÉ`̀eOEGh
 èeÉfôH  øª°V  á«é«JGôà°S’G

 ≠dÉH  øY áHô©e ,áeƒμëdG  πªY
 äÉ¡«LƒàdÉH RGõàY’Gh ôjó≤àdG
 áã«ãëdG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U  ø``e
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G
 ióØªdG πgÉ©dG áæjôb áØ«∏N ∫BG
 ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≥≤ëJ  Éªd
 äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEGh  á©«aQ  áfÉμe  ø`̀e
 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e »``̀a á`̀ë`̀°`̀VGh

.á°†¡ædGh á«ªæàdGh
 ¢`̀Uô`̀M ≈``````dEG äQÉ`````̀°`````̀TCGh
 õjõ©J  ≈`̀∏`̀Y  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG  ™e ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG
 ICGô`̀ª`̀dG  áeóîd  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G
 QhO  á``æ``ª``ã``e  ,á``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ájÉYQ  »`̀a  á«∏gC’G  äÉ«©ªédG
 á©HÉàeh  á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG
 ºYOh  ,É¡JÉ©∏£Jh  É¡JÉLÉ«àMG

.ä’ÉéªdG áaÉc »a É¡eó≤J
 á«©ªL ø«°TóJ ¿CG âaÉ°VCGh
 IQGOEG  ´hô°ûe  áÑ«£dG  áª∏μdG
 ÉLPƒªf  qó`̀©`̀j  zICGô``̀ª``̀ dG  Ωó`̀≤`̀ J{
 ¢ù∏éªdG  iDhQ  äÉMÉéæd  GRQÉH

 õjõ©J »a √QhOh ICGôª∏d ≈∏YC’G
 ¬∏©Lh  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωó≤J
 á«°ù°SDƒeh  á«©ªàée  á`̀aÉ`̀≤`̀K

.Iõ«ªàe
 É¡dÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ø°ùM  ó«°ùdG  ¢`̀ù`̀eCG  É¡ÑàμªH
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ´Gõ`̀gƒ`̀H
 PÉà°SC’Gh ,áÑ«£dG áª∏μdG á«©ªL
 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  ø`̀°`̀ù`̀Mƒ`̀H  Qƒ```̀ fCG
 á«eÉ°S  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh  ,á«©ªédG
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ø«°ùM
 á°ù«FQ  áÑ«£dG  áª∏μdG  á«©ªL
 øe  Oó`̀Yh  ,ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤J  IQGOEG
 Qƒ°†ëH  ,á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG
 Iôjóe  ±ôédG  É«fGQ  IPÉà°SC’G
 ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒ`̀à`̀dG  õcôe
 óbh .ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdÉH
 Ωó≤J  IQGOEG  ø«°TóJ  AÉ≤∏dG  ó¡°T
 ,áÑ«£dG  áª∏μdG  á«©ªéH  ICGôªdG

 .¢ù∏éªdG á°ù«FQ ájÉYQ âëJ
 äOÉ`````°`````TCG É```¡```Ñ```fÉ```L ø`````e
 ƒ°†Y  ø«°ùM  á«eÉ°S  IPÉà°SC’G
 áª∏μdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée
 Ωó`̀≤`̀J  IQGOEG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG
 »a  É¡JÉLÉ«àMG  êÉeOEGh  ICGôªdG
 ájRƒa Ió«°ùdG Oƒ¡éH ™ªàéªdG
 á°ù«FQ  π``æ``jR  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y  â`̀æ`̀H
 É¡JÉeÉ¡°SEGh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 ∞∏àîe »a á°ü∏îªdGh IRQÉÑdG
 É¡°SCGQ ≈∏Y ,á«æWƒdG ä’ÉéªdG
 »a  káæªãe  ,ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤J  ∫Éée
 áªjôμdG  É¡àjÉYQ  ¬``JGP  â`̀bƒ`̀dG
 ,ICGô`̀ª`̀dG  Ωó`̀≤`̀J  IQGOEG  QÉ`̀¡`̀°`̀TEGh
 É¡ªYO ≥∏£æe øe ∂dP AÉL óbh
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh â``̀aÓ``̀dG
 áaOÉ¡dG  äGQOÉÑªdGh  ájƒªæàdG
 øWGƒªdG á°†¡f »a º¡°ùJ »àdG

 .áÑ«ÑëdG Éæàμ∏ªeh

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

 ¢ù∏éªH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áæéd  äó`̀cCG
 â`̀î`̀ q°`̀SQ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG  iQƒ`̀°`̀û`̀ dG
 ¥ƒ≤M ∫Éée »a á«dhódGh á«Hô©dG É¡àfÉμe
 äÉeÉ¡°SE’Gh äGQOÉÑªdG ∫ÓN øe ,¿É°ùfE’G
 ¥ƒ≤M ÇOÉ``̀Ñ``̀eh º`̀«`̀b  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ô«Ñc ΩÉªàgGh ºYóH â«¶M »àdG ,¿É°ùfE’G
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ájƒªæàdG Iô«°ùªdGh á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG »YGQ

.øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  áÑ°SÉæªH  É`̀¡`̀d  ¿É`̀«`̀H  »``̀ah
 »Hô©dG  Ωƒ`̀«`̀∏`̀d  Iô`̀°`̀û`̀Y  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG  iô`̀cò`̀dÉ`̀H
 Ωƒ`̀j ±OÉ`̀°`̀ü`̀j …ò```̀dG ,¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 ,ΩÉY  πc  ¢SQÉe  ô¡°T  øe  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG
 q¿CG  ≈``̀ dEG  ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  áæéd  äQÉ``̀°``̀TCG
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀é`̀ d »``̀MÓ``̀°``̀UE’G ´hô``°``û``ª``dG
 Iô«°ùe »`̀a  á`̀bQÉ`̀a  á`̀eÓ`̀Y π`̀ qμ`̀°`̀T  ió`̀Ø`̀ª`̀dG

 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«bƒ≤ëdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G
 øjó≤©dG  ió`̀e  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  äó¡°T  å«M
 »a  ø«∏°UGƒàe  kAÉ`̀ª`̀fh  á°†¡f  ø««°VÉªdG
 »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M º«gÉØe ï«°SôJh õjõ©J

.áaÉc ä’ÉéªdG
 ¬«dƒJ  …ò`̀dG  ¢UôëdG  áæé∏dG  âæ qªKh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ô«ÑμdG  ΩÉªàg’Gh  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 øª°†J  á«eƒμM  è`̀eGô`̀Hh  §£N  ™°VƒH
 ÉgQÉÑàYÉH  ,¿É``°``ù``fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG
 á«ªæàdG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d  á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SC’G  Iõ``«``cô``dG

.ájô°ûÑdG
 RGõàY’Gh  ôîØdG  øY  áæé∏dG  âHôYCGh
 »àdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ΩGõ`̀à`̀ d’É`̀H
 äÉª¶æeh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÉgócDƒJ
 ¥ƒ≤M ∫Éée »a  á∏eÉ©dG  »fóªdG  ™ªàéªdG

 äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  É¡«æÑJh  ,¿É°ùfE’G
 Ωó≤àªdG  iƒà°ùªdG  ¢ùμ©J  »àdG  á£°ûfC’Gh
 Gòg  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬«dEG  â∏°Uh  …òdG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M s¿CG  áæé∏dG IócDƒe ,∫ÉéªdG
 áî°SGôdG  á«æWƒdG  â`̀HGƒ`̀ã`̀dG  ø`̀e  ôÑà©J
 É¡«∏Y  »æÑJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  Ió`̀YÉ`̀≤`̀ dGh
 É¡JÉMÉéfh  É¡JGõéæe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdGh  á«WGô≤ªjódG
 ä’É`̀é`̀ª`̀dG ø``e É`̀gô`̀«`̀Zh ,á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’Gh
.√Qƒ£Jh ™ªàéªdG Ωó≤àd áª¡ªdGh ájƒ«ëdG
 s¿CG  ≈`̀dEG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áæéd  âàØdh
 á«Hô©dG  ∫hódG  ™e  πØàëJ øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »gh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd  »`̀Hô`̀©`̀dG  Ωƒ`̀«`̀dÉ`̀H
 »bƒ≤ëdG  É¡∏é°S »a  G kójóL kÓ°üa  π qé°ùJ
 mè¡æH  É¡eGõàdG  ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  ,± qô°ûªdG
 »àdG  Iõ«ªàªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  øª°V  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«æWƒdG  áæé∏dG  É¡dòÑJ

 ájÉYôdÉH  ág qƒæe  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 á«LÓ©dG  äÉeóîdGh  ,Iõ«ªªdG  á«ë°üdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ÉgôaƒJ  »àdG  áeó≤àªdG
 kÓ°†a ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG ™«ªéd
 É kfÉée  äÉMÉ≤∏dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ô«aƒJ  ø`̀Y

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd
 AÉ`̀Ø`̀à`̀M’G  ¿CG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 oó`̀©`̀ oj ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d »`̀Hô`̀©`̀dG Ωƒ`̀«`̀dÉ`̀H
 »YÉ°ùªdGh  Oƒ¡édG  RGôHE’  á«HôY  káÑ°SÉæe
 ¢ù°SCG  õjõ©àd  á«Hô©dG  ∫hódG  É¡dòÑJ  »àdG
 á£∏°ùdG  s¿CG  IócDƒe  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  º«bh
 ≈≤Ñà°S  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªH  á«©jô°ûàdG
 äÉ©jô°ûàdG  πμd  IófÉ°ùeh  á`̀ª`̀YGO  kÉ`̀ª`̀FGO
 »`̀à`̀dG ,á``̀«``̀ dhó``̀ dGh á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dGh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¿ƒ°üJh  »ªëJh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  Rõ©J
 á«ªæàdG  óaGhQ  øe  G kó`̀aGQ  πμ°ûJh  ,¬àeGôc

.áeGóà°ùªdG

:ziQƒ°ûdG á«bƒ≤M{ ..¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »Hô©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH
 ¿É``̀ °``̀ ù``̀ fE’G ¥ƒ``̀ ≤``̀ M ∫É``̀ é``̀ e »```̀a á``̀«``̀Hô``̀©``̀dG É`̀ ¡`̀ à`̀ fÉ`̀ μ`̀ e â``̀î``̀°``̀SQ ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
ió`̀ Ø`̀ ª`̀ dG ∂``̀∏``̀ª``̀dG ∫Ó````̀L º``̀ Yó``̀ H â`̀ «`̀ ¶`̀ M äÉ```eÉ```¡```°```SEGh äGQOÉ````̀Ñ````̀e ô``̀Ñ``̀Y

 Rƒ«a  ´É`̀aô`̀dG  á°SQóe  âæ∏YCG
 ΩÉ©∏d  π«é°ùàdG  ÜÉH  íàa  á«dhódG
 ≥ah  ,2022  -  2021  »°SGQódG
 ™«ªéd  Ió`̀jó`̀L  á`̀«`̀°`̀SGQO  Ωƒ`̀°`̀SQ
 á°SQóe ó©Jh .á«°SGQódG  πMGôªdG
 á`̀°`̀SQó`̀e á`̀ «`̀ dhó`̀ dG Rƒ`̀«`̀a ´É``̀aô``̀dG
 á«ª«∏©J  áHôéJ  Ωó≤J  á«ëHQ  ô«Z
 ôîàØJ  PEG  ,É``¡``Yƒ``f  ø``̀e  Ió``̀jô``̀a
 »àdG  á`̀«`̀cò`̀dG  º∏©àdG  áÄ«H  Iƒ`̀≤`̀H
 á«aÉ≤ãdG º«≤dÉH É¡eGõàdGh ,É¡μ∏àªJ
 π°†aCG Ωó≤Jh ,á∏«°UC’G á«æjôëÑdG
 øe Ióªà©ªdG á«°SGQódG äÉ°SQÉªªdG
 õμJôJ  »àdGh  ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL
 ,QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  º∏©àdG  äGQÉ`̀¡`̀e  ≈∏Y
 ™«ªéd  á«ª«∏©àdG  É¡éeGôH  Ωó≤Jh
 ≈∏Y  óªà©Jh  ,á«°SGQódG  πMGôªdG
 πμd IOhóëe á«°SGQO óYÉ≤e ô«aƒJ
 ºjó≤àH  íª°ùj  É`̀e  »`̀°`̀SGQO  π°üa
 ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG øe QGó≤e ≈∏YCG

.ÖdÉW πμd »ª«∏©àdG
 ≈∏Y  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  âëéf  ó``̀bh
 »a  â°†e  kÉeÉY  ô°ûY  áKÓK  QGó`̀e
 »ª«∏©àdG  É`̀gõ`̀cô`̀ª`̀H  ®É`̀ Ø`̀ à`̀M’G
 äGOÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  á∏°UGƒeh  õq«ªàªdG

 iôÑc  øe  É¡d  áMƒæªªdG  á«dhódG
 »ª«∏©àdG  º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 á°SQóªdG  ∂∏àªJ  PEG  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M
 øe π``̀eÉ``̀μ``̀dG OÉ``̀ª``̀à``̀Y’G IOÉ``̀¡``̀°``̀T
 (CIS) á«dhódG ¢SQGóªdG ¢ù∏ée
 ≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG äÉ```̀ j’ƒ```̀ dG á```̀£```̀HGQh
 ,(MSA)  äÉ«∏μdGh  ¢SQGóª∏d
 Iõq«ªàªdG  äÉª««≤àdG  ø`̀Y  kÓ°†a
 πÑb ø``̀e  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀∏`̀ d  á`̀Mƒ`̀æ`̀ª`̀ª`̀dG
 ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  áÄ«g
 Ωƒ∏HO èeÉfôÑd ≥jó°üàdG IOÉ¡°Th
 ¬eó≤J  …ò`̀ dG  á«dhódG  ÉjQƒdÉμÑdG

.É¡àÑ∏£d á°SQóªdG
 ÖFÉf  âdÉb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ƒL Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀ °`̀SQó`̀ª`̀ dG Iô``̀jó``̀e
 Rƒ«a  ´ÉaôdG  á°SQóe  ¿EG  »MGôL
 IQÉ`̀æ`̀e ∫Gõ``̀ J  ’h â`̀fÉ`̀c á`̀«`̀dhó`̀dG
 áμ∏ªe »a ¢UÉîdG º«∏©à∏d áÄ«°†e
 á°SQóªdG  √ó¡°ûJ  Éªd  ,øjôëÑdG
 Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCGh á`̀ã`̀jó`̀M äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀J ø``̀e
 ÉªY kÓ`̀°`̀†`̀a  ,Iô`̀μ`̀ à`̀ Ñ`̀e  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J
 »ªdÉY  º«∏©J  øe  á°SQóªdG  √ôaƒJ
 á¶aÉëªdG  QÉÑàY’G  »a  ò`̀NC’G  ™e
 ™ªàéª∏d  á∏«°UC’G  ó«dÉ≤àdG  ≈∏Y

 G kAõL  âëÑ°UCG  »àdGh  »æjôëÑdG
 á«ª«∏©àdG  áaÉ≤ãdG  ø`̀e  CGõéàj  ’

 .á°SQóªdÉH
 »a á`̀°`̀SQó`̀ª`̀ dG â`̀ë`̀é`̀f ó```bh
 ≈∏Y Iõq«ªàe IOÉ°TEG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 »`̀ dhó`̀ dGh  »∏ëªdG  ø«jƒà°ùªdG
 á«°VGôàa’G  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  èeÉfôÑd
 øª°V  …ò````̀dGh  ,¬`̀à`̀é`̀¡`̀à`̀fG  …ò```̀ dG
 ∫É°üJ’G  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ≥«≤ëJ
 ºgQƒeCG  AÉ`̀«`̀dhCGh  áÑ∏£∏d  ∫É q©ØdG

 á«ª«∏©àdG  ø«àÄ«¡dG  AÉ``°``†``YCGh
 º¡©«ªL Ghó¡°T øjòdGh ájQGOE’Gh
 ¬à≤≤M  …ò```̀ dG  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  ìÉ`̀é`̀æ`̀dÉ`̀H
 áfÉ°†ëdG  ±ƒØ°U  ø`̀e  á°SQóªdG

.ô°ûY »fÉãdG ∞°üdG ≈àM
 Rƒ«a ´ÉaôdG á°SQóe π°UGƒJh
 á«ª«∏©àdG  É¡éeGôH  ºjó≤J  á«dhódG
 äGAGô``````̀LE’G á`̀aÉ`̀μ`̀ H ó`̀ q«`̀≤`̀ à`̀ dG ™``̀e
 ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG  ájRGôàM’G
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG

 å«M  ,(19-ó```̀«```̀aƒ```̀c)  É```fhQƒ```c
 á``̀jQGOE’G  ø«àÄ«¡dG  ƒØXƒe  Ωƒ≤j
 ∞°ûμdG  äÉ°UƒëØH  á«ª«∏©àdGh
 (19-ó«aƒc)  ¢Shô«a  øY  ôμÑªdG
 ´ÉÑJG  ™`̀e  kÉ«YƒÑ°SCG  äGô``e  çÓ`̀K
 .»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  äGOÉ``̀°``̀TQEG
 IOƒY ∫ÉM »a ¬fCG á°SQóªdG ócDƒJh
 á«°SGQódG  ±ƒØ°üdG  ≈`̀ dEG  áÑ∏£dG
 ÜÉ©«à°SG ≈∏Y IQOÉb á°SQóªdG ¿EÉa

.áæeBG á≤jô£H áÑ∏£dG ™«ªL

ójóédG »°SGQódG ΩÉ©∏d π«é°ùàdG ÜÉH íàa ø∏©J á``«dhódG Rƒ«a ´ÉaôdG á°SQóe

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L â``æ``∏``YCG
 Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  á«ªæàd
 ¿Ó````̀YEG nó```̀Yƒ```̀e á``̀£``̀°``̀Sƒ``̀à``̀ª``̀dGh
 ójDƒªdG  ¥hQÉa{  IõFÉéH øjõFÉØdG
 »`̀à`̀dG Å`̀°`̀TÉ`̀f ´hô`̀ °`̀û`̀e π`̀ °`̀†`̀ aC’
 πLQ  ájÉYôH  á«©ªédG  É¡ª¶æJ
 ójDƒªdG  ¥hQÉ``̀a  ô«ÑμdG  ∫É`̀ª`̀YC’G
 ,á«©ªé∏d  …ô``î``Ø``dG  ¢`̀ù`̀«`̀ Fô`̀ dG
 äÉHÉ°ûdG  øe  5  É¡«∏Y  ¢ùaÉæàjh
 »FÉ¡ædG  QhódG  ≈dEG  ø∏gCÉJ  »JÓdG

.á≤HÉ°ùªdG øe
 äÉ«dÉ©a  ø`̀ª`̀°`̀V  ∂``̀ dP  »``JCÉ``j
 »a  ≈``̀dhC’G  á©aódG  èjôîJ  πØM

 z∫É`̀ª`̀YC’G  IOÉ```jQ  Ö`̀jQó`̀J  ó¡©e{ 
 á«©ªédG  á∏¶e  âëJ  πª©j  …òdG
 ΩOÉ≤dG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  É¡d  Qô≤ªdGh
 »a  Ω2020  ¢SQÉe  17  ≥aGƒªdG 
 ,ô¡¶dG  ó©H  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ΩÉªJ
 ájÉYQ  âëJ  á«dÉØàM’G  ΩÉ`̀≤`̀Jh
 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh

.¿Gó«ªM óªëe øH π«ªL
 øe  ≈`````̀dhC’G  á`̀©`̀aó`̀ dG  º°†J 
 OGhQ  øe  áÑîf  ó¡©ªdG  »éjôN
 »æjôëÑdG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh  ∫É``̀ª``̀YC’G
 øe  IÉ``̀à``̀ah  É`̀HÉ`̀°`̀T  26)  ó``̀YGƒ``̀dG
 (πªY  øY  ø«ãMÉÑdGh  ø«éjôîdG

 QGóe ≈∏Y É°üàîe ÉéeÉfôH Gƒ≤∏J
 ∫ÉªYC’G IOÉjQ  ¢ù°SCG  »a ô¡°TCG  4
 ≈∏Y  á°UÉîdG  º¡JÉYhô°ûe  íàah
 øe ájÉYôH áª«∏°S ájQÉéJ óYGƒb
 ∂dPh  ..zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U
 É¡aGógCGh á«©ªédG »YÉ°ùe  øª°V
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G º````YO »```a
 2030  á`̀jDhô`̀dG  ±Gó``gCG  ≥«≤ëJh
 ´É`̀£`̀≤`̀dG ΩÉ`̀¡`̀ °`̀SEG ™``̀aQ ∫Ó``̀N  ø`̀e
 »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG è``JÉ``æ``dG »``̀a ¢``UÉ``î``dG

 .»dÉªLE’G
 âæ∏YCG  ó`̀b  á«©ªédG  â`̀fÉ`̀ch
 »`̀ °`̀VÉ`̀ª`̀ dG ô``̀ jGô``̀ Ñ``̀ a ô``̀¡``̀°``̀T »```̀a

 É¡Yƒf  øe IõFÉL ∫hCG  ¢ü«°üîJ
 óFGôdG  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ºYód
 ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ∫É```̀ª```̀YC’G π```̀LQ º`̀ °`̀ SÉ`̀ H
 ±’BG  5  áª«≤Hh  zójDƒªdG  ¥hQÉ`̀a{
 GQÉÑàYG  Éjƒæ°S  »æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO
 π°üëj  2021  »dÉëdG  ΩÉ©dG  øe
 π°†aCG  ÖMÉ°U  πª©dG  óFGQ  É¡«∏Y
 ø«≤ëà∏ªdG  øª°V  ´hô°ûe  Iôμa
 Ö``jQó``à``∏``d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ó``¡``©``ª``H
 ºJ É`̀ª`̀c ..∫É```̀ª```̀YC’G IOÉ````jQ ≈`̀∏`̀Y
 ÜÉë°UC’  ø«JõFÉL  ¢ü«°üîJ
 ô«aƒàH ådÉãdGh »fÉãdG øjõcôªdG
 z»`̀Ñ`̀à`̀μ`̀e ô``̀≤``̀e{ ¿É`̀ °`̀†`̀à`̀MG ó`̀≤`̀Y

 »a  óMGh  ΩÉY  Ióe  º¡JÉYhô°ûªd
.á«©ªédG äÉæ°VÉM

 ¥hQÉa ìô°U áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 …ôîØdG  ¢ù«FôdG{  ójDƒªdG  ∞°Sƒj
 ∫ÉªYC’G  OGhQ  ºYO  ¿CÉH  zá«©ªé∏d
 ±óg á«∏ª©dG  º¡Jô«°ùe  ájGóH  »a
 ≥∏N  »`̀a  á«∏YÉØH  º¡°ùjh  π«Ñf
 ≈∏Y QOÉ``̀≤``̀ dG ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø``̀e π`̀«`̀L
 ¥ƒ°ùdG ∫ƒNOh á«dhDƒ°ùªdG πªëJ
 IôμàÑeh  áaOÉg  QÉμaCÉH  …QÉéàdG
 º¡°ùJh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  ºYóJ
 πÑ≤à°ùªdG  ¿CG  GócDƒe ,√ôjƒ£J »a
 »a  øjôëÑdG  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤∏d

 áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ¬`̀«`̀dƒ`̀J  É`̀e  π`̀X
 ΩÉªàgG  ø`̀e  É`̀gÉ`̀YQh  ¬∏dG  É¡¶ØM
 ´É`̀£`̀bh ∫É```ª```YC’G IOÉ``̀jô``̀H ô`̀«`̀Ñ`̀c
 á«gÉæàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
 ,Iô`̀«`̀NC’G  äGƒæ°ùdG  »`̀a  ô¨°üdG
 ¬fCG  á«∏ª©dG áHôéàdG âàÑKCG  Éeó©H
 »≤«≤M  OÉ°üàb’  áÑ∏°üdG  IóYÉ≤dG
 ÜÉÑ°ûdG óYGƒ°Sh ´ƒæàdG ≈∏Y ºFÉb
 :ÓFÉb  ™HÉJh.zóYGƒdG  »æjôëÑdG
 á«©ªédG øe á£«°ùH áªgÉ°ùe √òg{
 ájôîØdG  É¡à°SÉFôH  ó`̀©`̀°`̀SCG  »`̀à`̀dG
 πc  â°ù«d  »`̀gh  ,¢ù«°SCÉàdG  òæe
 øe  ¿hõ«ªàªdG  óé«°S  π`̀H  A»°T

 ºYódG  πc  ÉªFGO  Éæe  ∫ÉªYC’G  OGhQ
 øe  AGƒ°S  ¬«LƒàdGh  IófÉ°ùªdGh
 ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  hCG  á«©ªédG
 øjôëÑdG  »`̀a  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 »æÑJ  »a  ô«Ñc  Qhó`̀H  º¡°ùJ  »àdG
 ÖgGƒªdG  ÜÉë°UCG  ∫ÉªYC’G  OGhQ
 »a IóYGƒdG äÉYhô°ûªdGh áHÉ°ûdG
.zäÉ`̀«`̀dB’G  øe  ójóY  ôÑY  áμ∏ªªdG

 IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  º«μëàdG  áæéd  âª°V
 IQGOEG  ô``̀jó``̀e  π`̀ °`̀VÉ`̀ Ø`̀ dG  á`̀î`̀«`̀°`̀T
 Iô«¨°üdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀J

 áYÉæ°üdG  IQGRƒ```̀H  á£°SƒàªdGh
 ó`̀dÉ`̀Nh ,á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ``é``à``dGh
 IOÉ``̀jQ  º``̀YO  º°ùb  ô`̀jó`̀e  …ƒ`̀∏`̀©`̀dG
 ¥hóæ°üd  Óãªe  ø«μªàH  ∫ÉªYC’G
 »aƒ∏îdG  óªMCG  ,zø«μªJ{  πª©dG
 ø«ãMÉÑdG  Ö`̀jQó`̀ J  º°ùb  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒ`̀H  πªY  øY 
 ¿É`̀Ø`̀∏`̀N ó```̀ª```̀MCGh ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 øjôëÑdG  á«©ªéd  »dÉªdG  ø«eC’G
 Iô«¨°üdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  á«ªæàd

 . á£°SƒàªdGh

á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ájÉYQ âëJ

ÖjQóàdG ó``¡©e »a π``ªY nóFGQ 26 êô``îJ äÉ``°ù°SDƒªdG á``«ªæJ á``«©ªL
Å°TÉf ´hô`̀°`̀û`̀e π`̀ °`̀†`̀aC’ zó`̀ jDƒ`̀ ª`̀ dG  ¥hQÉ````a{ Iõ`̀FÉ`̀é`̀H ø`̀jõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG  ¿Ó```̀YEG  ..AÉ```̀©```̀HQC’G

.πª©dG ôjRh |.ójDƒªdG ¥hQÉa |
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 »a óFGôdG »ª«∏bE’G ∂æÑdG ƒμ«°S âæ∏YCG
 áYÉæ°Uh  áWÉ°SƒdGh  ∫ƒ°UC’G  IQGOEG  ∫Éée
 ájQÉªãà°S’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdGh  ¥ƒ°ùdG
 øjôëÑdG  ±ô`̀°`̀ü`̀e  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  ¢`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dGh)
 ΩÉªJEG  Ωƒ«dG  ,(…ó«∏≤J á∏ªL ∂æÑc …õcôªdG
 %72^7  áÑ°ùf  ≈∏Y  PGƒëà°SÓd  á≤Ø°üdG
 Égô≤e  ™`̀bGƒ`̀dG  á«dÉªdG  §≤°ùe  ácô°T  »`̀a
 »àdGh  ,á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »`̀a
 á©HÉàdG  ácô°ûdG  »a  á«Ñ∏ZC’G  º¡°SCG  πμ°ûJ
 ó©H  ∂dPh ,§≤°ùe ∂æÑd  πeÉμdÉH  ácƒ∏ªªdGh

 .áeRÓdG äÉ≤aGƒªdG áaÉc ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 áª«≤H  PGƒëà°S’G  á«∏ªY  ò«ØæJ  ºJ  óbh
 ∫OÉÑJ ≥jôW øY »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 5^5
 º¡°SCG  ™«ªL  πãªJ  Éª¡°S  38^563^894
 πHÉ≤e  áæjõN  º¡°SCÉc  É¡H  ßØàëªdG  ƒμ«°S
 4^362^491  ≠∏ÑJ  »`̀à`̀dG  á«Ñ∏ZC’G  á°üM
 º¡°S  6^000^000  »dÉªLEG  ø«H  øe  Éª¡°S
 ácô°ûd  ´ƒaóªdGh  QOÉ°üdG  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  »a
 ∂∏àªJ  á≤Ø°üdG  √òg  ΩÉªJEÉH  .á«dÉªdG  §≤°ùe
 ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %72^7 ∫OÉ©j Ée ƒμ«°S
 Ée  §≤°ùe  ∂æH  ∂∏àªj  Éªæ«H  ,á«dÉªdG  §≤°ùe

 .ƒμ«°S ∫Ée ¢SCGQ øe %9 ∫OÉ©j

 á«∏ªY  ∫Éªμà°SÉH  ájÉ¨∏d  AGó©°S  ÉæfEG{
 »àdGh á«dÉªdG §≤°ùe ácô°T ≈∏Y PGƒëà°S’G
 ƒμ«°S  áé«JGôà°SG  »a  áeÉg  Iƒ£N  πãªJ
 ™∏£àf  øëf  .á≤£æªdG  »a  ƒªædGh  ™°Sƒà∏d
 õjõ©J »a √òg PGƒëà°S’G á«∏ªY ºgÉ°ùJ ¿CG
 ¥ƒ°ùdG  »a  ô°TÉÑªdG  óLGƒà∏d  ƒμ«°S  Oƒ¡L
 ¥ô°ûdG  »a  ¥ƒ°S  ôÑcCG  ó©J  »àdG  ájOƒ©°ùdG

 »a kÉeÉg kGRÉéfEG  πãªj …òdG  ôeC’G  ,§°ShC’G
 óFGQ  …QÉªãà°SG  ∂æÑc  ƒμ«°S  áfÉμe  ï«°SôJ
 ï«°ûdG  ìô°U  Éªc  .zá≤£æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY
 ÉæàcGô°T ≈dEG kÉ°†jCG ™∏£àf ÉæfEG{ .ƒμ«°S IQGOEG
 º¡H  ø«ÑMôe  ,§≤°ùe  ∂`̀æ`̀H  ™`̀e  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 ¿hÉ©àf ±ƒ°Sh ,ƒμ«°S »a OóL ø«ªgÉ°ùªc

.zIójóédG ƒªædG ¢Uôa ÜÉ£≤à°S’ kÉ©e
 kÓeÉ°T kGOhõe á«dÉªdG §≤°ùe ácô°T ó©J{
 ¢`̀SCGQ  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  »`̀a  ájQÉªãà°S’G  äÉeóî∏d
 IOó©àªdG  É¡à£°ûfCG  ôaƒJ  ±ƒ`̀°`̀Sh  .∫É`̀ª`̀dG
 ∫ƒ`̀°`̀UC’G  IQGOEG  πª°ûJ  »`̀à`̀dGh  ,á°üNôªdG
 ∫ÉªYCGh  ájQÉªãà°S’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdGh
 í«àJ  ƒμ«°ùd  á`̀«`̀dÉ`̀ã`̀e  á°üæe  ,á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG
 ºjó≤Jh  ¥ƒ°ùdG  ¢Uôa  ø`̀e  IOÉØà°S’G  É¡d
 πaÉM πé°ùH É¡JQGóL âàÑKCG  »àdG É¡JÉeóN
 ™°ShCG  IóYÉ≤d  á∏°UGƒàªdG  äÉMÉéædG  øe
 AÓéf  Ió«°ùdG  äô``̀cP  Éªc  ,zAÓ`̀ª`̀©`̀dG  ø`̀e
 .ƒμ«°ùd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,…hGô`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ácô°ûd  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  á`̀eÓ`̀©`̀dG  ô««¨J  ºà«°S{
 ó©H  zá«dÉªdG  ƒμ«°S{  ≈`̀ dG  á«dÉªdG  §≤°ùe
 Ée  ƒgh  ,áeRÓdG  äÉ≤aGƒªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ºgÉ°ùªc ájƒb á«°ùaÉæJ Iõ«e ƒμ«°S íæª«°S
 ƒμ«°S  ™∏£àJh  á«ª«∏bE’G  ¥ƒ°ùdG  »a  ΩÉ`̀g
 áμ∏ªªdG  »`̀a  ácô°ûdG  äÉ`̀eó`̀N  õjõ©J  ≈``̀dEG
 ≥jôa  ≈∏Y  OÉªàY’Gh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 kÉî°SGQ Óé°S ∂∏ªj …òdG ¢ü°üîàªdG É¡∏ªY
 ≈©°ùf  Éªc  .áëLÉædG  ∫ÉªYC’Gh  IôÑîdG  øe
 ÉæFÉcô°T  ™e  IójóédG  ¢UôØdG  ¢UÉæàbG  ≈dEG

 »a  hCG  ¿Éª oY  áæ£∏°S  »a  AGƒ°S  §≤°ùe  ∂æH
.zÉ¡∏ªcCÉH á≤£æªdG

 ≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH ¬LƒJCG ¿CG OhCG Éªc{
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ª«¶æàdG äÉ¡édG ™«ªL
 ¿Éª oY áæ£∏°Sh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh
 ,á≤Ø°üdG ≈∏Y º¡à≤aGƒeh ºjôμdG º¡ªYO ≈∏Y
 øjQÉ°ûà°ùªdG  ™«ªL  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒe  ôμ°ûdGh
 á≤Ø°üdG  √ò`̀g  ∫ÉªcE’  Éæ©e  GƒfhÉ©J  øjòdG
 ¿hQÉ°ûà°ùªdG{  Öàμe  ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh  ìÉéæH
 z√Écô°Th ¿Óé©dG õjõ©dGóÑY ..¿ƒ«fƒfÉ≤dG
 Gƒeób øjòdG  …õæμe ófBG  ôμ«H  ™e ¿hÉ©àdÉH
 Éª«a ,ƒμ«°ùd áeRÓdG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóîdG

 .zá≤Ø°ü∏d á«fƒfÉ≤dG Qƒe’ÉH ≥∏©àj
 IóFGQ  á«dÉe  á°ù°SDƒe  §≤°ùe  ∂æH  ó©j
 ¢ü«NôJ ÖLƒªH πª©jh ,¿ÉªY áæ£∏°S »a
 .»fÉª©dG …õcôªdG ∂æÑdG øY QOÉ°U »aô°üe
 -á«dÉªdG  §≤°ùe  -  á©HÉàdG  ¬àcô°T  ôÑà©Jh
 ∫ÉªdG  ¢SCGQ  äÉeóN  ô«aƒàd  á∏eÉμàe  ácô°T
 áμ∏ªªdG  »a  πª©Jh  ,2009  ΩÉ`̀Y  â°ù°SCÉJ
 øe  ¢ü«NôJ  ÖLƒªH  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 .á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG áÄ«g

(ájOƒ©°ùdG) á«dÉªdG §≤°ùe ácô°T ≈∏Y PGƒëà°S’G á«∏ªY ΩÉªJEG ø∏©J ƒμ«°S

 .áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |.…hGô«°ûdG AÓéf |

…ƒédG øë°ûdG ácôM »a G kô«Ñc É kYÉØJQG πé°ùj »dhódG øjôëÑdG QÉ£e

 äGóæ°ùd (23)`dG QGó°UE’G êQóJ á°UQƒÑdG
QÉæjO  ¿ƒ«∏e  200  áª«≤H  á«eƒμëdG  á«ªæàdG

 äGóæ°ùd (23) ºbQ QGó°UE’G êGQOEG  øjôëÑdG á°UQƒH âæ∏YCG
 …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ÉgQó°UCG  »àdG  á«eƒμëdG  á«ªæàdG
 õeôdG âëJ É¡dhGóJ ºà«°S PEG øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM øY áHÉ«ædÉH
 16  ≥aGƒªdG  AÉKÓãdG  Ωƒj  øe  GQÉÑàYG  BND.GDEV23

.2021 ¢SQÉe
 áª«≤H  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  200  QGó`̀°`̀UE’G  ºéM  ≠∏Ñjh
 Ióe  ≠∏ÑJ  ø«M  »a  ,óæ°ù∏d  ó`̀MGh  »æjôëH  QÉæjO  ÉgQób  á«ª°SG
 14  ≈àM  2021  ¢`̀SQÉ`̀e  14  ø`̀e  GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  äGƒæ°S  6  QGó`̀ °`̀UE’G
 É¡dÓN ºàj  ,Éjƒæ°S  %4^00 âHÉãdG  óFÉ©dG  ≠∏Ñjh .2027 ¢SQÉe
 14h ¢SQÉe 14 »a ≥ëà°ùJ ô¡°TCG  áà°S πc QGó°UE’G  óFGƒa ™aO

.QGó°UE’G Ióe ∫ÓN ΩÉY πc øe ôÑªàÑ°S
 2021 ¢`̀SQÉ`̀e 16 ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  Ωƒ``j ø`̀e GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh
 QGó°UE’G Gòg »a AGô°Th É k©«H πeÉ©àdG øe ¿hôªãà°ùªdG øμªà«°S
 É«dBG Ωƒ≤«°S …òdG ΩÉ¶ædG »a É¡dÉNOE’ AÉ£°Sƒ∏d ºgôeGhCG AÉ£YEÉH
 äGhOCGh äGóæ°ùdG ¥ƒ°ùd Ióªà©ªdG á«dB’G ≥ah ôeGhC’G á≤HÉ£ªH
 »a  ô©°ùdG  á`̀jƒ`̀dhCG  »JCÉJ  å«M  á°UQƒÑdG  »a  áLQóªdG  øjódG
 »a ΩÉ¶ædG »a ôeC’G ∫ÉNOEG  â«bƒJ ájƒdhCG É¡«∏j ≈dhC’G áÑJôªdG

 .á«fÉãdG áÑJôªdG
 äGóæ°ùdG  äGQGó`̀ °`̀UEG  Oó`̀Y  íÑ°üj  QGó`̀°`̀UE’G  Gò`̀g  êGQOEÉ```̀Hh
 É¡àª«b  ≠∏ÑJ  G kQGó`̀ °`̀UEG  15  á°UQƒÑdG  »`̀a  áLQóªdG  ∑ƒμ°üdGh

.»μjôeCG Q’hO äGQÉ«∏e 7^64 »dGƒM á«dÉªLE’G

 ºéM  ¿CG  øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T  âæ∏YCG
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  »`̀ a  á`̀dhGó`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀æ`̀ë`̀°`̀û`̀dG
 300,205  ≠∏H  ób  2020  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N  »dhódG
 ΩÉ©dÉH káfQÉ≤e %3^157 ÉgQób IOÉjõH …CG ,øW
 •ƒÑ¡dG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  Gòg  »JCÉjh  .»°VÉªdG
 ,»ªdÉ©dG  …ƒ`̀é`̀dG  øë°ûdG  á`̀cô`̀M  »`̀a  OÉ`̀ë`̀dG
 QGóe  ≈∏Y  Iô«Ñc  äÉÑ∏≤J  É k°†jCG  äó¡°T  »àdGh
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL äÉ«YGóàd áé«àf ΩÉ©dG

.(19-ó«aƒc)
 …ƒédG  øë°ûdG  ¥ƒ°S  äÓ«∏ëàd  É k≤ahh
 …ƒédG  π≤æ∏d  »dhódG  OÉëJ’G  øY  IQOÉ°üdG
 Ö∏£dG ™LGôJ ó≤a ,2020 ôÑª°ùjO »a (ÉJÉjEG)
 øë°ûdG ø£H ¢SÉ≤ oªdG …ƒédG øë°û∏d »ªdÉ©dG
 ΩÉ©H  ká`̀fQÉ`̀≤`̀e  %10^6  áÑ°ùæH  ôàeƒ∏«c  πμd
 òæe ¬Yƒf øe ôÑcC’G ¢VÉØîf’G ƒgh ,2019
 ácôM  â°û©àfG  ó≤a  ,∂``dP  ™`̀eh  .1990  ΩÉ`̀Y
 ká∏é°ùe 2020 ΩÉY  ájÉ¡f  »a  …ƒédG  øë°ûdG
 ôÑª°ùjO ô¡°T »a Ö°ùëa %0^5 √Qób É k°VÉØîfG
 Ée ƒgh ,2019 ΩÉY øe É¡JGP IôàØdÉH káfQÉ≤e

.2019 ôÑªaƒf òæe ƒªf ∫ó©e π°†aCG π qμ°T
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ìô°U áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T  »a  ájQÉéàdG  ¿hDƒ°û∏d
 ô«HGóJh  ¥Ó``̀ZE’G  äGAGô``̀LEG  ¿CÉ`̀H  πæjR  øªjCG

 »a ºdÉ©dG Égó¡°T »àdG áëFÉédG ≈∏Y Iô£«°ùdG
 Iô«Ñc äÉHGô£°VG øY äôØ°SCG ób ΩÉ©dG äÉjGóH
 á£°ûfCÓd  OÉ`̀M  QÉ«¡fGh  ójQƒàdG  π°SÓ°S  »a
 IQÉéàdG  ácôM  ¬JÉ«YGóJ  âdÉW  á qjOÉ°üàb’G
 ôØ°ùdG  ácôM  ¿CG  É kØ«°†e  ,…ƒ`̀é`̀dG  øë°ûdGh
 ∫ÓN  â©LGôJ  ób  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  »a
 ΩÉéMCG  â∏°UGh  ó≤a  ∂`̀ dP  ™`̀eh  ,2020  ΩÉ`̀Y

 ,Iô≤à°ùeh  IOô£e  IQƒ°üH  Égƒªf  äÉæë°ûdG
 »eÉY ø«H Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``N ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀eh
 QÉ£e »a øë°ûdG á©°S â©ØJQG 2020h 2015
 ƒgh  ,%17^079  áÑ°ùæH  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG
 ÜÉ©«à°SG  ≈∏Y  á∏FÉ¡dG  QÉ£ªdG  IQób  ócDƒj  Ée
 ìÉààaG ¿CG ó qcCG Éªc ,äÉæë°ûdG øe Iô«Ñc ΩÉéMCG
 »°VÉªdG  ôjÉæj  »a  ójóédG  øjôaÉ°ùªdG  ≈æÑe
 øë°ûdG  ájôb  »a  ájQÉédG  ôjƒ£àdG  ∫É`̀ª`̀YCGh
 ƒªf  …C’  QÉ£ªdG  áÑcGƒe  ¿Éæª°†j  IójóédG

.»∏Ñ≤à°ùe
 äÉYOƒà°ùªdG  π°†ØH{  :π`̀æ`̀jR  ±É`̀°`̀VCGh
 á q«àëàdG á«æÑdGh äGôFÉ£dG ∞bƒeh IQƒ£àªdG
 øë°ûdG  á≤£æe  Rõ©à°S  ,á∏°üdG  äGP  áãjóëdG
 ≈∏Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG QÉ``£``e IQó```̀ b ø``̀e Ió``jó``é``dG
 ≈∏Y  äÉæë°ûdG  øe  ºî°VCG  ΩÉéMCG  ÜÉ©«à°SG
 AÓªY  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  ,IAÉ`̀Ø`̀c  ôãcCG  ƒëf
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,π°†aCG  πμ°ûH  ™jô°ùdG  øë°ûdG
 Gòg  ºYój  Éªc  .πª©dG  ¢Uôa  øe  ójó©dG  ≥∏N
 áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH  …ƒªæàdG  ´hô°ûªdG
 ´É£b  πjƒëàd  áMƒª£dG  É¡JGQOÉÑeh  IôqbƒªdG
 ≈dEG  …ƒédG  øë°ûdGh  áq«à°ùLƒ∏dG  äÉeóîdG
 »a  á£°ûædG  á qjOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  º`̀gCG  ó`̀MCG

.zøjôëÑdG áμ∏ªe

 ºéM  ¿CG  ≈```̀ dEG  É``̀ JÉ``̀ jE’G  ô`̀jô`̀≤`̀J  QÉ``̀ °``̀ TCGh
 ¢†ØîfG ób …ƒédG øë°û∏d á q«dhódG äÉ«∏ª©dG
 ΩÉ©dÉH  káfQÉ≤e  2020  ΩÉY  »a  %11^8  áÑ°ùæH
 Ée óM ≈dEG ôÑcCG É k©LGôJ πãªj Ée ƒgh ,»°VÉªdG
 »ªdÉ©dG Ö∏£dG ∫ó©e ¬∏é°S …òdG ™LGôàdG øe
 ,á qjô¡°ûdG  äÉ«∏ª©dG  ó«©°U  ≈∏Yh  .»dÉªLE’G
 ø£H ¢SÉ≤ oªdG  á q«dhódG  äÉ«∏ª©dG  ºéM ¢ûªμfG
 ô¡°T  »a  %2^3  áÑ°ùæH  ôàeƒ∏«c  πμd  øë°ûdG
 ΩÉY øe É¡°ùØf IôàØdÉH káfQÉ≤e 2020 ôÑª°ùjO
 káfQÉ≤e  É k°Sƒª∏e  É k«aÉ©J  πãªj  Ée  ƒgh  ,2019
 »a  πé o°S  …òdG  %7^3  ≠dÉÑdG  ™LGôàdG  ∫ó©ªH
 AÉæãà°SÉHh  .¬°ùØf  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ôÑªaƒf  ô¡°T
 º`̀«`̀dÉ`̀bC’G  ™«ªL  â∏é°S  ,á`̀ q«`̀æ`̀«`̀JÓ`̀dG  É`̀μ`̀jô`̀eCG

.É kXƒë∏e É kæ°ùëJ ºdÉ©dG »a á q«°ù«FôdG
 »a  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  â∏é°S ó`̀ bh Gò`̀g
 %9^5 √Qób É k°VÉØîfG §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
 ø£H  ¢SÉ≤ oªdG  á`̀ q«`̀dhó`̀dG  äÉ«∏ª©dG  ºéM  »`̀a
 káfQÉ≤e 2020 ΩÉY ∫ÓN ôàeƒ∏«c πμd øë°ûdG
 »a  Iô«°üb  ∞bƒJ  Iôàa  Ö≤Yh  .2019  ΩÉ©H
 ΩÉéMCG  »aÉ©J  Iô«Jh  âYQÉ°ùJ  ,ôÑªaƒf  ô¡°T
 á q«ª°SƒªdG  πeGƒ©∏d  É`̀ k≤`̀ah  ádó© oªdG  øë°ûdG
 á qjô¡°T  IOÉ``̀jR  ká∏é°ùe  ôÑª°ùjO  ô¡°T  ∫Ó`̀N

.%5^5 ÉgQób

.πæjR øªjCG |

 ø«eCÉJ ácô°T ∫hCG ø``«eCÉà∏d á«àjƒμdG á``«æjôëÑdG
 zBIBF{ ó¡©e ≈``æÑe ájÉYQ ´hô°ûe ≈dEG º``°†æJ

 á«æjôëÑdG  ácô°ûdG  âæ∏YCG
gig-  ø``«``eCÉ``à``∏``d  á``«``à``jƒ``μ``dG

 á©HÉàdG  ácô°ûdG  ((Bahrain
 øY  ,ø«eCÉà∏d  è«∏îdG  áYƒªéªd
 ájÉYQ  ´hô°ûe  ≈`̀dEG  É¡eÉª°†fG
 ó¡©ªd  ójóédG  ≈æÑª∏d  äÉcô°ûdG
 á«aô°üªdG  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG
 ™eõªdGh  ,BIBF))  á«dÉªdGh
 è«∏N  »a  √ó««°ûJ  øe  AÉ¡àf’G

 .ΩÉ©dG ôNGhCG øjôëÑdG
 ó¡°ûà°S  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀ah
 õ«¡éJ  »a  áªgÉ°ùªdG  á«bÉØJ’G
 ácô°ûdG º°SG πªëJ á«°SGQO áYÉb
 ø«eCÉà∏d  á«àjƒμdG  á«æjôëÑdG
 »`̀a  (gig-Bahrain)
 øe …òdG ó¡©ª∏d ójóédG ≈æÑªdG
 ≥M’ âbh »a ¬MÉààaG ™bƒàªdG
 äÉLÉ«àMG ºjó≤àd ΩÉ©dG Gòg øe
 »a »`̀dÉ`̀ª`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀∏`̀d Ö`̀jQó`̀à`̀ dG

.É¡LQÉNh øjôëÑdG áμ∏ªe
 ±ƒ°S ácGô°ûdG √òg ¿CG Éªc
 ájQÉéàdG ácô°ûdG áeÓ©H ±ô©J
 á«é«JGôà°S’G  É¡àfÉμe  Rõ©Jh
 IhôãdG  ôjƒ£àd  ¢ù«FQ  º`̀YGó`̀c
 ∫Éée  »`̀a  Éª«°S  ’  ,á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 πjõL  ºjó≤J  ºJ  å«M  ,ø«eCÉàdG
 á«æjôëÑdG ≈dEG ¿Éaô©dGh ôμ°ûdG
 É`̀¡`̀fƒ`̀c ø``«``eCÉ``à``∏``d á``«``à``jƒ``μ``dG
 √òg  º`̀Yó`̀J  ø`̀«`̀eCÉ`̀J  ácô°T  ∫hCG
 õjõ©J  »a  º¡°ù«°S  Ée  IQOÉÑªdG
 ø«eCÉàdG  ¥ƒ°S  »a  »YƒdG  áaÉ≤K

 .»∏ëªdG
 ≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dG ´hô``°``û``e ó``̀©``̀jh 
 øe kGó``````MGh ó`̀¡`̀©`̀ª`̀∏`̀d ó``jó``é``dG
 »a  ájôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûªdG  Rô`̀HCG
 áeÓY  πμ°ûj  å`̀«`̀M  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 »a áª¡e á«∏°üØe á∏Môeh ábQÉa
 äÉeóîdG  ´É£b  á«ªæJ  Iô«°ùe
 OÉ°üàb’Gh øjôëÑdG  »a á«dÉªdG

.πμc »æWƒdG
 ∫É`̀ b ,á`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀ dG √ò``̀ ¡``̀ Hh
 ácô°û∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ø«eCÉà∏d  á«àjƒμdG  á«æjôëÑdG
 QƒàcódG  ,(gig-Bahrain)
 √òg  ¢ùμ©J{  :¿É£∏°S  ¬∏dGóÑY

 »a  áYƒªéªdG  IOÉ``̀jQ  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ø«eCÉàdG  ¥ƒ°S
 øe  ∂`̀ dPh  ,»ª«∏bE’Gh  »∏ëªdG
 Qƒ£àdG  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  å`̀«`̀M
 :±É°VCGh  .πμc  ´É£≤∏d  …ôμØdG
 ó¡©e  ™``e  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  É`̀fó`̀©`̀°`̀ù`̀j{
 á«aô°üªdG  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG
 √QÉÑàYÉH  (BIBF)  á«dÉªdGh
 ôjƒ£Jh ÖjQóàd  πãeC’G  QÉ«îdG
 ø«eCÉàdG  »a  á«æWƒdG  äGAÉØμdG
 √ò¡d  ø`̀«`̀ª`̀YGó`̀dG  ∫hCG  ¿ƒ``μ``fh
 ¥ƒ°S ø`̀e  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG
 ºgÉ°ù«°S ∂dPh .»∏ëªdG ø«eCÉàdG
 øe ΩOÉ```̀≤```̀dG π`̀ «`̀é`̀ dG AÉ``̀æ``̀H »``̀a

.áμ∏ªªdG »a á«dÉªdG äGOÉ«≤dG
 ¬∏dGóÑY QƒàcódG í°VhCG Éªc
 ≈dhC’G  â°ù«d  ácGô°ûdG  √òg  ¿CG
 å«M ,ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG ™`̀e É`̀¡`̀Yƒ`̀f ø`̀e
 äÉcGô°T øY kÉÑjôb ¿ÓYE’G ºà«°S
 É¡©«ªL  ,iô``̀NCG  á«é«JGôà°SG
 ø«∏eÉ©dG  áë∏°üe  »`̀a  Ö°üJ
 Éæe  kÉ«©°Sh  ø«eCÉàdG  ∫Éée  »a
 .¬«a πª©f ¥ƒ°S πc »a IOÉjô∏d
 ô`̀jó`̀e ∫É````̀b ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 á«aô°üªdG  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG
 QƒàcódG  (BIBF)  á«dÉªdGh
 ¿hÉ©àdÉH ó©°ùf{ :ï«°ûdG óªMCG
 ∑Qó`̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ™`̀e
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh Ö`̀jQó`̀ à`̀ dG á`̀«`̀ª`̀gCG

 πãe á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG á`̀∏`̀é`̀Y ™``̀aO »``a
 á«àjƒμdG  á«æjôëÑdG  ácô°ûdG
 Gò`̀g ó`̀ q°`̀ù`̀é`̀j å`̀«`̀M ,ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d
 á«∏°üØe  á`̀∏`̀Mô`̀e  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀ dG
 ´É£b  á«ªæJ  Iô«°ùe  »a  áª¡e
 øjôëÑdG  »a  á«dÉªdG  äÉeóîdG
 OÉ°üàb’G  Q qƒ£J  »ah  kGójóëJ
 ¿CÉ`̀H ±É``̀°``̀VCGh .π`̀μ`̀c »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ájÉYôdG  RhÉéàJ  ácGô°ûdG  √òg
 ≈``̀dEG á``jQÉ``é``à``dGh á`̀jó`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG
 ácGô°ûdG  ø`̀e  ≥`̀ª`̀YCG  iƒà°ùe

.z∫ÉªYCÓd á∏eÉ°ûdG
 ¿CG  ô```cò```dÉ```H  ô```̀jó```̀é```̀dGh
 ójóédG  ô`̀≤`̀ª`̀dG  AÉ`̀æ`̀H  ´hô`̀°`̀û`̀e
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ó¡©ªd
 (BIBF)  á«dÉªdGh  á«aô°üªdG
 ájGóH  »`̀a  ¬«a  ´hô°ûdG  º`̀J  ó`̀b
 á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀H »``°``VÉ``ª``dG ΩÉ```©```dG
 ≠∏ÑJh  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  12  ÉgQób
 ∞`̀dCG  25  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  ¬àMÉ°ùe
 á`̀jô`̀ë`̀H á``¡``LGƒ``H ™``Hô``e ô`̀à`̀e
 ÜÉ©«à°SG ±ó¡H ∂dPh ,Iõ«ªàe
 , kÓÑ≤à°ùe  áÑ∏£dG  øe  ôÑcCG  OóY
 ó`̀jhõ`̀J äÉ`̀£`̀£`̀î`̀ª`̀dG π`̀ª`̀°`̀û`̀Jh
 »a  äÉ«æ≤àdG  çó`̀MCÉ`̀H  ìô°üdG
 øª°†à°S  »àdGh  º«∏©àdG  ∫Éée
 IAÉØμdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCÉH πª©dG
 π`̀ °`̀†`̀aCG º``̀jó``̀≤``̀Jh QÉ``̀μ``̀ à``̀ H’Gh

 .ø«HQóàª∏d äÉeóîdG

IQhódG √ò¡d ô°ûY »fÉãdG É¡JQGOEG ¢ù∏ée ´ÉªàLG

πjôHCG 11 äÉHÉîàf’Gh zá«eƒª©dG{ OóëJ zIô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG á«ªæJ{
¢SQÉe 18h 17 »eƒj AÉ°†YC’G ΩÉeCG IQGOE’G ¢ù∏éªd í°TôàdG ÜÉH íàa :Ωƒ∏°ùdG

 á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ó`̀≤`̀Y
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  á«ªæàd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¬YÉªàLG  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  á°SÉFôH  ô`̀°`̀û`̀Y  »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG
 Qƒ°†ëHh  Ωƒ∏°ùdG  ìÉÑ°U  óªMCG
 ,ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’Gh  AÉ°†YC’G  á«Ñ∏ZCG
 ¬`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  »``̀a  ¢ù∏éªdG  Qô````̀bh
 á«eƒª©dG  á«©ªédG  ó≤©d  IƒYódG
 ΩOÉ≤dG πjôHCG 11 ïjQÉàH AÉ°†YCÓd
 ó©H  ΩhhR  ≥«Ñ£J  ôÑY  zó©H  øY{
 äÉ¡édG  äÉ≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ΩÉ≤à°S  Éªc  ,Oó°üdG  Gò¡H  á«æ©ªdG
 IQhó∏d  IQGOE’G  ¢ù∏ée  äÉHÉîàfG
 ¢ùØf »a 2023 – 2021 IójóédG
 á«eƒª©dG  á«©ªédG  Ö≤Yh  Ωƒ«dG
 ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀∏`̀d É``̀≤``̀ ah ..Iô``̀ °``̀TÉ``̀ Ñ``̀e 
 áëF’  »`̀a  äÉHÉîàfÓd  áª¶æªdG

 .á«©ªédG
 »a Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ø``∏`̀ YCGh 
 ºà«°S  ¬fCG  ´ÉªàL’G  Ö≤Y  íjô°üJ
 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’ í`̀°`̀Tô`̀à`̀dG ÜÉ```H í`̀à`̀a
 18h  17  »`̀eƒ`̀j  IQGOE’G  ¢ù∏ée
 •hô°û∏d  É`̀≤`̀ah  …QÉ``é``dG  ¢`̀SQÉ`̀e
 ºà«°S  Éªc  ,áëFÓdG  »`̀a  IOQGƒ```dG
 ΩÉ©dG ø«eC’G á°SÉFôH  áæéd π«μ°ûJ
 IOó`̀é`̀ª`̀dG äÉ`̀jƒ`̀°`̀†`̀©`̀dG á`̀©`̀LGô`̀ª`̀d
 AÉ°†YC’  »FÉ¡ædG  ∫hóédG  ójóëJh
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’G)  á«eƒª©dG  á«©ªédG 
 øjOó°ùªdG  ájƒ°†©∏d  øjOóéªdG
 º«∏°ùàd  Gó«¡ªJ  . .(äÉcGôà°TÓd
 πÑb  IQGRƒ``̀∏``̀d  á``̀eRÓ``̀dG  ¥GQhC’G
 IOóëªdG IôàØdÉH äÉHÉîàf’G óYƒe

 .É«fƒfÉb

 IóY ≈∏Y ´ÉªàL’G πªà°TG óbh  
 ô°†ëe  ≈∏Y  ≥jó°üàdG  É¡æe  OƒæH
 ´ÉªàL’G)   ≥HÉ°ùdG IQGOE’G ¢ù∏ée
 ôjô≤àdG  á°ûbÉæe  ,(ô°ûY  …OÉ`̀ë`̀dG
 Ω2020  ΩÉ©∏d  á«©ªé∏d  »```̀HOC’G
 ¢ù∏ée  πÑb  ø`̀e  √QGô```̀ bEG  º`̀J  ó`̀ bh
 π°üØe  ¢VGô©à°SG  ó©H  IQGOE’G
 ´Ó``̀W’G ,ΩÉ`̀ ©`̀ dG ø`̀ «`̀ eC’G π`̀Ñ`̀b ø`̀e
 øe  ô«NC’G  Oó©dG  äGõ«¡éJ  ≈∏Y
 …òdG  (™HGôdG  Oó©dG)  á`̀jDhQ  á∏ée
 øY á«©ªédG  äÉ«dÉ©a  πeÉc  πª°ûj
 πØëdG óYƒe ójóëJ  ,Ω2020 ΩÉ©dG
 QGô≤dG  ´Éæ°U  èeÉfôÑd  »eÉàîdG
 …QÉ`̀é`̀dG ¢`̀SQÉ`̀e 18 Ωƒ`̀j Qô`̀≤`̀Jh
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ »dÉ©e  ájÉYQ âëJ
 ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  ó«°ùdG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 á«eƒª©dG á«©ªédG IƒYO ,ídÉ°üdG
 AGô`̀LEG  óYƒe  ójóëJh  ..OÉ≤©fÓd
 ,á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG IQhó``̀ ∏``̀ d äÉ``HÉ``î``à``f’G
 äÉHÉîàf’G  äGAGô`̀LEG  ¢VGô©à°SG
 ΩÉeCG  í°Tôà∏d  ÜÉÑdG  íàa  ïjQÉJh
 óéà°ùj Ée ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,AÉ°†YC’G

 .∫ÉªYCG øe
 ÖFÉædG á«©ªédG ¢ù«FQ ÉYOh  
 á«©ªédG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  á`̀aÉ`̀c  Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 »a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≈````dEG á`̀«`̀eƒ`̀ª`̀©`̀dG
 á«©ªédG)  ø«àeOÉ≤dG  ø«àÑ°SÉæªdG 
 ∂dòch  (äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’Gh  á«eƒª©dG
 πÑb  º¡JÉjƒ°†Y  ójóéJ  øe  ócCÉàdG
 ∫hGóédG  º«∏°ùàd  OóëªdG  óYƒªdG 
 ¢UôØH  Gƒ`̀¶`̀ë`̀j  ≈`̀à`̀M  á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG
 íFGƒ∏dGh  ¿ƒfÉ≤∏d  É≤ah  ácQÉ°ûªdG

 .áª¶æªdG 

 ∫É``̀ª``̀YC’G ∫É````̀LQ á`̀«`̀©`̀ª`̀L º`̀¶`̀æ`̀J
 ¢ù∏ée  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dÉ`̀ H  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 (∂«jO) á«LQÉîdG ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG
 ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG{ ióàæe É«côJ »a
 á«FGò¨dG  OGƒªdGh  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a
 zá«côàdG ájQƒ¡ªédGh øjôëÑdG áμ∏ªªH
 ∫ÉªYC’G  ∫É`̀LQ  øe  á©°SGh  ácQÉ°ûªH
 ø«°üàîªdGh AGôÑîdGh øjôªãà°ùªdGh
 OGƒ`̀ª`̀dG  ´É`̀£`̀bh  »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a
 Ωƒj  ∂``dPh  øjó∏ÑdG  Ó`̀c  ø`̀e  á«FGò¨dG
 á«æ≤J  ôÑY  2021  ¢SQÉe  16  AÉKÓãdG

.ó©oH øY »FôªdG ∫É°üJ’G

 á«MÉààa’G  á°ù∏édG  øª°†àJh
 øe  π`̀μ`̀d  á«Ñ«MôJ  äÉ`̀ª`̀∏`̀c  ióàæª∏d
 á«©ªL ¢ù«FQ …óæg øH ¬∏dGóÑY óªMCG
 ∑ÉÑdhCG π«fh á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ
 ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 á«côàdG  ájQƒ¡ªédG  »`̀a  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

.(∂«jO)
 OÉaCG  ióàæªdG  ∫ÉªYCG  ∫hó`̀L  øYh
 §∏°ùà°S ≈dhC’G á°ù∏édG ¿CÉH …óæg øH
 »a  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  ≈∏Y  Aƒ°†dG
 á«FGò¨dG  OGƒ``ª``dGh  »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 á≤∏©àªdG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀ dGh  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  Ó`̀μ`̀H

 áμ∏ªªH »ë°üdG ´É£≤dG »a QÉªãà°S’ÉH
 ø«H  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dGh  øjôëÑdG

 .É«côJ ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe
 á°ù∏édG  ¿CÉ`̀ H  …óæg  ø`̀H  ±É`̀°`̀VCGh
 äGAÉ≤∏d  á°ü°üîe  ióàæª∏d  á«fÉãdG
 á∏eÉ©dG á«côàdG äÉcô°ûdG ø«H á«FÉæãdG
 OGƒ`̀ª`̀dG  ´É`̀£`̀bh  »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a
 ∫É``̀LQ ø``̀e º`̀¡`̀FGô`̀¶`̀f ™``̀e á``«``FGò``¨``dG
 ø««æjôëÑdG  øjôªãà°ùªdGh  ∫É`̀ª`̀YC’G
 øe äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG ¢`̀ù`̀Ø`̀f »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 º¡æ«H  Éª«a  ¿hÉ©àdG  ¬`̀LhCG  åëH  πLCG
 ∫OÉÑàdG IOÉjõd ájQÉéJ äÉcGô°T AÉæHh

.øjó∏ÑdG ø«H …QÉéàdG
 ióàæªdG  Gò`̀g  ¿CG  …óæg  øH  ó`̀cCGh
 π°UGƒàdG  õjõ©J  »a  ∂°T  ÓH  º¡°ù«°S
 »a ∫É``̀ ª``̀ YC’G ∫É```̀LQ ø`̀«`̀H π`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀ dGh
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UC’ ô``̀aƒ``̀j ±ƒ``̀°``̀Sh ø`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG
 º`̀¡`̀FGô`̀¶`̀fh ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∫É```̀ª```̀YC’G
 ¿hÉ©àdG  ä’Éée  åëÑd  IòaÉf  ∑GôJC’G
 áeÉbE’  G kó«¡ªJ  áMÉàªdG  …QÉªãà°S’G

.ø«ÑfÉédG ø«H IóYGh äÉcGô°T
 äÉcô°ûdG  á`̀aÉ`̀c  …ó`̀æ`̀g  ø`̀H  É``̀YOh
 á«æjôëÑdG  ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 OGƒªdGh »ë°üdG ø«YÉ£≤dG »a á∏eÉ©dG

 π«é°ùàdÉH  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  ≈``̀ dEG  á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG
 IOÉØà°S’Gh  ióàæªdG  »a  ácQÉ°ûªdGh
 É¡MôW  ºà«°S  »àdG  πª©dG  ¥GQhCG  øe
 õjõ©J  É¡fCÉ°T  øe  »àdGh  É¡à°ûbÉæeh
 ø«H  ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉéàdG  §HGhôdG
.á«côàdG ájQƒ¡ªédGh øjôëÑdG áμ∏ªe

 ´É```£≤dG »``a á```jQÉ```ªãà°S’G ¢``Uô````ØdG{ ió`````àæe ¥Ó````£fG
AÉ``KÓ``ãdG zÉ```«cô`Jh ø``jô`ëÑdÉH á```«FGò¨dG OGƒ```ªdGh »```ë°üdG

…óæg øH óªMCG |



 »fÉ©j óbh ,áª¶àæe á≤jô£H »FÉHô¡μdG ¬WÉ°ûf ôªà°ùj »©«Ñ£dG Ö∏≤dG
 øe  É¡ÑMÉ°üj  Éeh  Ö∏≤dG  äÉHô°V  ΩÉ¶àfG  ΩóY  øe  ICÉéa  ¢UÉî°TC’G  ¢†©H

.»æjPC’G ¿ÉØLôdG øY åëÑdG Öéj ádÉëdG √òg »ah ,πcÉ°ûªdG øe ójó©dG
 Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  …QÉ°ûà°SG  áØ«∏N  ∫OÉY  QƒàcódG  QhÉM  »Ñ£dG  è«∏îdG

.»°ü°üîàdG áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe õcôªH Ö∏≤dG AÉHô¡c º°ùb ¢ù«FQh
?»æjPC’G ¿ÉØLôdG ƒg Ée -

 õ«ªàjh ÉYƒ«°T Ö∏≤dG AÉHô¡c ¢VGôeCG ôãcCG øe »æjPC’G ¿ÉØLôdG ôÑà©j
 Iô«Ñc  áYô°ùHh  »FGƒ°ûY  πμ°ûH  (ø«æjPC’G)  Ö∏≤∏d  ájƒ∏©dG  ±ô¨dG  ¢ü∏≤àH
 ,äÉ°VÉÑ≤f’G  ø«H  í«ë°U  πμ°ûH  AÉNôà°S’G  Ö∏≤dG  á∏°†©d  øμªj  ’  å«ëH
 Ö∏≤∏d  ájƒ∏©dG  äGôéëdG  øe  Ωó`̀dG  ∫É≤àfG  Ωó`̀Y  ≈`̀ dEG  …ODƒ``j  √Qhó``H  Gò`̀gh
 íª°ùjh ΩódG OƒcQ ≈dEG  …ODƒj Ée á°ù∏°S IQƒ°üH ô°ùjC’G øjPC’G ójóëàdÉHh
 á°ùªN  áÑ°ùæH  çóëJ  »àdG  á«ZÉeódG  äÉ£∏édG  É¡ªgCG  ,äÉ£∏L  øjƒμàH
 ¿G çÉëHC’G äô¡XCGh .á«ZÉeódG äÉ£∏é∏d iôNC’G ÜÉÑ°SC’ÉH áfQÉ≤e ±É©°VCG
 ájƒFôdG IOQhC’G »a á«©«ÑW ô«Z äÉ°†Ñf áé«àf IOÉY CGóÑj »æjPC’G ¿ÉØLôdG

.ô°ùjC’G øjPC’ÉH É¡«a π°üàJ »àdG á£≤ædG óæY hCG
 É≤ÑWh  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  »æjPC’G  ¿ÉØLôdÉH  áHÉ°UE’G  ∫ó©e  ójGõàj
 ±É©°VCG áKÓK »æjPC’G ¿ÉØLôdG QÉ°ûàfG ∫ó©e OGR Ö∏≤∏d ΩÉ¡¨æeGôa á°SGQód
 ¿ƒfÉ©j øjòdG OGôaCÓd …ôjó≤àdG Oó©dG ¿Éch ,á«°VÉªdG ÉeÉY ø«°ùªîdG ∫ÓN
 %0^5 ÜQÉ≤j Ée ƒgh ¿ƒ«∏e 46^3ƒg 2016 ΩÉY »a »æjPC’G ¿ÉØLôdG øe
 ,ôª©dG  Ωó≤J  ™e  ¢VôªdG  Gò¡H  áHÉ°UE’G  á«dÉªàMG  ójõJh  .ºdÉ©dG  ¿Éμ°S  øe
 »g  75  ≈`̀dEG65ø`̀e  ájôª©dG  áÄØdG  »a  ¢VôªdG  Gò¡H  áHÉ°UE’G  áÑ°ùf  Óãªa
 Éªc ,ôãcCG  hCG  ø«fÉªãdG ø°S »a ¢UÉî°TC’G óæY %9 ≈dEG  π°üJh ,%3 »dGƒM
 ø«Ø©°†dG áÑ°ùæH AÉ°ùædG  øe ¢VôªdG Gò¡H áHÉ°UEÓd á°VôY ôãcCG  ∫ÉLôdG ¿CG

.ÉÑjô≤J
?»æjPC’G ¿ÉØLôdG ÜÉÑ°SCG »g Éeh ?¢VGôYC’G »g Ée -

 ¿É≤ØîdG  É¡æe  á«°VôªdG  ¢VGôYC’G  øe  áYƒªée  ¬d  »æjP’G  ¿ÉØLôdG
 ä’ÉM »ah ,Qó°üdG »a Ω’BGh ¢ùØædG ≥«°V ≈dEG áaÉ°VE’ÉH AÉ«YE’Gh Ö©àdGh
 ¿ƒfÉ©j ’ ≈°VôªdG øe %30 ¿G ôcòdÉH ôjóédGh .AÉªZE’G ≈dEG …ODƒj ób IQOÉf
 ±É°ûàcG  ºàjh  ¢VôªdÉH  º¡àHÉ°UEG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  á«°Vôe  ¢VGôYCG  …CG  øe

 Gògh ,á«æ«JhQ äÉ°Uƒëa AGôLEG AÉæKCG áaó°üdG ≥jôW øY »æjPC’G ¿ÉØLôdG
 .Ö∏≤dG á∏°†Y ∞©°V ≈dEG …ODƒj ób âeÉ°üdG »æjPC’G ¿ÉØLôdG øe ´ƒædG

 áHÉ°UE’G  ô£N  ´ÉØJQÉH  á°VÉjôdG  á°SQÉªe  Ωó`̀Yh  ∫ƒªîdG  §ÑJôjh

 áaô£àªdG äÉjƒà°ùªdG ¿G áãjóëdG äÉ°SGQódG âæ«H øμdh ,»æjPC’G ¿ÉØLôdÉH
.»æjPC’G ¿ÉØLôdG ô£N IOÉjõH É k°†jCG §ÑJôJ »fóÑdG •É°ûædG øe

 IQƒ°üH  »æjPC’G  ¿ÉØLôdG  ÖÑ°ùJ  ób  »àdG  ¢VGôeC’G  øe  ô«ãμdG  ∑Éægh
 ¢VGôeCGh  …ôμ°ùdGh  Ωó`̀dG  §¨°V  ¢VGôeCG  É¡æe  ,Iô°TÉÑe  ô«Z  hG  Iô°TÉÑe
 ¢VGôeC’G  ¿G  Éªc  .Ö∏≤dG  äÉeÉª°U  ¢VGôeCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Ö∏≤dG  ø«jGô°T
 ÜÉÑ°SC’G  ø`̀eh  .¢VôªdG  Gò`̀g  çhó`̀M  »a  QhO  É¡d  Ö∏≤dG  á∏°†©H  á°UÉîdG
 Ió¨dG  •É°ûfh  ΩƒædG  AÉæKCG  ¥ÉæàN’Gh  áæª°ùdGh  ø«NóàdG  áª¡ªdG  iô`̀NC’G
 »a ô«Ñc QhO É¡d áKGQƒdG ¿G Éªc ,á«dƒëμdG äÉHhô°ûªdG øe QÉãcE’Gh á«bQódG

.ø°ùdG QÉ¨°U ¢UÉî°TC’G óæY á°UÉNh ¢VôªdG Gòg çhóM
 »æjPC’G  ¿ÉØLôdGh  ±ôîdG  ¿CG  »gh  ,áª¡e  á£≤f  ≈dEG  ô«°ûf  ¿G  óH  ’h
 ¢Vôeh áæª°ùdGh ôª©dG Ωó≤J ∂dP »a ÉªH ,á∏KÉªe ô£N πeGƒY »a ¿Écôà°ûj
 ¿ÉØLôdG  •ÉÑJQG  áãjóëdG  äÉ°SGQódG  âæ«Hh ,ΩódG  §¨°V ´ÉØJQGh …ôμ°ùdG

.»∏≤©dG ∑GQOE’G ∞©°V ô£N ∫ó©e IOÉjõH »æjPC’G
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c GPEG- 

 »°VôªdG  ïjQÉàdG  ò`̀NCG  ≥jôW  ø`̀Y  »`̀æ`̀jP’G  ¿ÉØLôdG  ¢ü«î°ûJ  ºàj
 øY ºàj ¢ü«î°ûàdG ó«cCÉJ ¿G ’G π°üØe πμ°ûH ¢†jôª∏d …ôjô°ùdG ¢üëØdGh
 hCG  24 Ióªd Ö∏≤dG  äÉHô°V π«é°ùJ RÉ¡L hCG  OÉà©ªdG  Ö∏≤dG  §«£îJ ≥jôW
 É¡æe  ,¢ü«î°ûàdG  »a  Ωóîà°ùJ  Éeó≤J  ôãcCG  Iõ¡LCG  ∑Éæg  ¿G  Éªc  ,áYÉ°S  48
 Ö∏≤dG äÉHô°V π«é°ùJ Iõ¡LCGh ó∏édG âëJ áYhQõªdG á«fhôàμd’G íFGô°ûdG
 áYƒªéªd ¢†jôªdG ™°†îj ¿G óH ’ ¢ü«î°ûàdG øe ócCÉàdG ó©Hh .ádƒªëªdG
 äÉ°UƒëØdG  √ò`̀gh  ,¢VôªdG  Gòg  çhó`̀M  ÜÉÑ°SCG  áaô©ªd  äÉ°UƒëØdG  øe
 ,ΩódG äÉ°Uƒëa øe áYƒªéeh Ö∏≤∏d á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒªdG ¢üëa πª°ûJ
 ¢üëa  hCG  Ö∏≤dG  ø«jGô°T  Iô£°ùb  ≈`̀dEG  Aƒé∏dG  ºàj  ób  áæ«©e  ä’É`̀M  »ah
 ¿G  Éªc  ,Ö∏≤∏d  »°ù«WÉæ¨ªdG  ø«fôdG  hCG  Ö∏≤dG  ø«jGô°ûd  á«©£≤ªdG  á©°TC’G
 ≈°Vôª∏d  ΩƒædG  AÉæKCG  ¥ÉæàN’G  ä’ÉM  ¢ü«î°ûàd  …Qhô°V  ΩƒædG  ¢üëa

. ìÉÑ°üdG »a ´Gó°üdGh Ö©àdGh øeõªdG ô«î°ûdG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG
 ?êÓ©dG ƒg Ée -

 ≈dhC’G Iƒ£îdG :äGƒ£N çÓK ≥jôW øY ºàj »æjPC’G ¿ÉØLôdG êÓY
 ÉeG ,äóLh ¿G (É≤HÉ°S ÉfôcP Éªc) ¢VôªdG Gòg ≈dEG ájODƒªdG ÜÉÑ°SC’G áaô©e

 êÓY ≥jôW øY ºààa ≈dhC’G á∏MôªdG ™e øeGõàJ ób »àdG á«fÉãdG Iƒ£îdG
 ≥jôW øY áeó≤àªdG ä’ÉëdG »a hCG á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dÉH ÉeEG  »æjP’G ¿ÉØLôdG
 øeGõàJh áãdÉãdG  Iƒ£îdG ÉeCG  ,è«∏ãàdÉH  hCG  …QGôëdG  »μdGh Ö∏≤dG  Iô£°ùb
 ,ïªdG  äÉ£∏L  çhó`̀M  áÑ°ùf  øe  π«∏≤àdG  »¡a  ø«à≤HÉ°ùdG  ø«Jƒ£îdG  ™e
 ,øjôaQGƒdG AGhOh ΩódG ôãîàd IOÉ°†ªdG ájhOC’G òNG ≥jôW øY ¿ƒμj Gògh
 ºJ  ÉÑjô≤J  äGƒæ°S  ô°ûY  òæe  ¬fG  ’G  ,¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  Iô¡°T  ôãcC’G  ƒgh
 º°ùàJh ïªdG äÉ£∏L çhóM ™æªd øjôaQGƒdG øe π°†aCG áãjóM ájhOCG ìôW
 √òg ¿G å«M ,ΩódG ∞jõf πãe äÉØYÉ°†e çhóëd πbCG ¢Uôah ôÑcG IAÉØμH

.75% áÑ°ùæH ïªdG äÉ£∏L ¢Uôa øe π∏≤J áãjóëdG ájhOC’G
?¬æe ájÉbƒ∏d ¥ôW ∑Éæg πg -

 »ë°U  »JÉ«M  ΩÉ¶æH  ΩGõàd’G  øe  óH  ’  »æjPC’G  ¿ÉØLôdG  øe  ájÉbƒ∏d
 äGhGô°†îdG øe Iô«Ñc áÑ°ùf ≈∏Y …ƒàëj …òdG »ë°üdG πcC’G ≈∏Y πªà°ûj
 äÉÑLƒdGh  áédÉ©ªdG  Ωƒë∏dGh  AGôªëdG  Ωƒë∏dG  øY  OÉ©àH’Gh  ¬cGƒØdGh
 É¡YGƒfCG  ™«ªéH  äÉjƒ∏ëdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  áë∏ªªdG  á`̀jò`̀ZC’Gh  á©jô°ùdG
 á«FGòZ OGƒe øe É¡«a Éªd ∑Éª°SC’G πcCG øe QÉãcE’Gh äÉjƒ°ûædG øe π«∏≤àdGh
 ,º¶àæe  πμ°ûH  á°VÉjôdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ,êÉLódG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  Ió«Øe
 »ë°üdG πcC’Gh á°VÉjôdÉa ..É«eƒj áYÉ°S ∞°üf Ióe ™jô°ùdG »°ûªdG É¡∏bCG
 Éªc  ,…ôμ°ùdGh  Ωó`̀dG  §¨°V  ´ÉØJQG  áÑ°ùf  ø«°ùëJ  hCG  ™æe  »a  ¿Éª¡°ùj

. ø«NóàdG øY ´Éæàe’Gh ,»dÉãªdG ¿RƒdG ≈∏Y á¶aÉëªdG »a ¿Éª¡°ùj
?»æjPC’G ¿ÉØLôdÉH áHÉ°UE’Gh 19-ó«aƒμdG ø«H ábÓY ∑Éæg πg -

 ójó©dG »a ∂dP ôcP ºJh ,»æjP’G ¿ÉØLôdGh 19-ó«aƒc ø«H ábÓY ∑Éæg
 áé°ùfCG »a äÉHÉ¡àdG ≈dEG …ODƒj 19-ó«aƒc ¿G å«M áãjóëdG äÉ°SGQódG øe
 »a ìÓeC’G áÑ°ùf »a ∫ÓàNGh ø«é°ùcC’G áÑ°ùf ¢ü≤f ≈dEG áaÉ°VE’ÉH º°ùédG
 »àdGh Ö∏≤dG AÉHô¡c »a äGô««¨J çhóM ≈dEG …ODƒJ QƒeC’G √òg πc ..ΩódG
-ó«aƒc ä’ÉM øe %20 »a çóëj …òdG »æjP’G ¿ÉØLôdG ≈dEG …ODƒJ ÉgQhóH

 π°üJ ób »æjPC’G ¿ÉØLôdG çhóM áÑ°ùf ¿G âæ«H iôNCG äÉ°SGQO ¿G ’G ,19
 19-ó«aƒc  ádÉM  »a  »æjP’G  ¿ÉØLôdG  êÓY  ºàjh  ä’ÉëdG  øe  %40  ≈`̀dEG
 ájhOC’G ¢†©H ÖæéJ ™e IOÉà©ªdG ä’ÉëdG »a á©ÑàªdG êÓ©dG á≤jôW ¢ùØæH
.19ó«aƒμdG êÓY »a áeóîà°ùªdG ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdG ™e ¢VQÉ©àJ ób »àdG
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 Ö∏≤dG AÉHô¡c º°ùb ¢ù«FQh Ö∏≤dG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG

»°ü°üîàdG áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe õcôªH

 iƒàëe ähÉØàjh ,ΩƒædG ∫ÓN ïªdG πNGO çóëj …òdG »∏≤©dG •É°ûædG øe ÉYƒf ΩÓMC’G ôÑà©J
.á≤«≤ëdG ø«Hh É¡æ«H ≥jôØàdG Ö©°üj ádƒ£e ¢ü°üb ≈dEG á£«°ùH Qƒ°Uh QÉμaCG øe º∏ëdG

 π°SÉμàj ’ ≈àM ΩƒædG AÉæKCG ¬àbÉ«∏H Éæ∏≤Y ®ÉØàM’ áª¡ªdG á«ë°üdG ôgGƒ¶dG øe ΩÓMC’G ôÑà©J
.á¶≤«dG ≈dEG Oƒ©f ø«M

 ,(ójhôa ófƒª¨«°S) ºdÉ©dG ƒg »°ùØædG π«∏ëàdG IQGó°U »a É¡©°Vhh ΩÓMC’G »a åëH øe ∫hCG
 çhóM  ÜÉÑ°SCG  ô°ùØj  ¿CG  ∫hÉMh  øWÉÑdG  π≤©dG  ¿hõîªd  áªLôJ  ÉgôÑàYGh  É¡à«ªgCG  ≈dEG  QÉ°TCG  PEG
 á©jô°ùdG  ø«©dG  ácôM  ™e  áæ«©e  πMGôe  ∫ÓN  çóëJ  ΩÓMC’G  ¿CG  ø«ÑJ  óbh  ,ΩƒædG  AÉæKCG  ΩÓMC’G
 AÉ«°TCÉH  º∏ëf ÉæfCG  »a  ÖÑ°ùdG  ƒg ∂dP  π©dh ,á≤«bO  90 πc  Iôe  QôμàJ  ÉÑjô≤J  ≥FÉbO  ô°ûY É¡Jóeh

.ìÉÑ°üdG »a ß≤«à°ùf ¿G πÑb ΩÓMC’G √òg ôNBG iƒ°S ôcòàf ’ ÉæfCG ô«Z Ó«d ΩƒædG AÉæKCG IOó©àe
 ∫ÓN ÉæH äôe »àdG çGóMC’G ¢†©H AÉYóà°SG ƒg ∫hC’G ø«jƒà°ùe óMCG ≈∏Y IOÉY º∏ëdG ºàjh

 ≥ªYCG »fÉãdGh ,Iô°TÉÑe ΩƒædG πÑb ÉædÉH π¨°ûJ »àdG AÉ«°TC’G hCG Ωƒ«dG
 ™«£à°ùf  ’h  ,øWÉÑdG  π≤©dG  »a  áæeÉμdG  äÉYGô°üdGh  QÉμaC’G  øª°†àjh

 ¢ù«d  »àdG  äÉ`̀«`̀æ`̀eC’Gh  äÉ©∏£àdG  ¢†©H  hCG  ™`̀bGƒ`̀dG  »a  øjôNBÓd  ÉgQÉ¡XEG
 √òg  øY  ¢ù«Øæà∏d  ΩƒædG  AÉæKCG  áMÉàe  á°UôØdG  ¿ƒμJ  ™Ñ£dÉHh  ,É«∏ªY  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ÉfQhó≤ªH

.á¶≤«dG AÉæKCG ™bGƒdG »a ¬æY õé©f …òdG ´ÉÑ°TE’G Éæd ≥≤ëj ÉªH AÉ«°TC’G
 AGQh  ÖbôàdG  ÉfÉ«MCGh  Ö°†¨dGh  ±ƒîdGh  ≥∏≤dG  πãe  á«°ùØædG  ÉæJ’É©ØfG  ¿ƒμJ  Ée  ÉÑdÉZh

 .º∏ëdG ÖMÉ°üd GOóëe ÉÄ«°T »æ©J É¡∏ch ,äÉ«°üî°T hCG çGóMCG øe º∏ëdG iƒàëe
 ô°†ëà°ùf  ¿CG  ΩƒædG  πÑb  Ée  Iôàa  »a  Éæ«∏Yh  ,áéYõªdG  ΩÓ``̀MC’G  ¿É`̀μ`̀eE’G  Qó≤H  Öæéàædh

 .èYõeh ≥∏≤e A»°T …CG »a ôμØf ’h Éæjód ø«ÑÑëªdG ¢UÉî°TC’Gh Ió«©°ùdG äÉjôcòdG
.áéYõªdG ΩÓMC’ÉH ºà¡f ’h Ió«©°ùdG ΩÓMC’ÉH ∫AÉØàf ¿G Öéjh
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óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم في الصحة

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d QƒLCG AÉah IQƒàcódG

ájÉbƒdG øμªj ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S
 ìÉ≤∏dGh …QhódG ∞°ûμdÉH ¬æe 

ا�حالم 

á«ZÉeódG äÉ£∏édÉH áHÉ°UE’G ô£N øe ójõjh
..ÉYƒ«°T Ö∏≤dG AÉHô¡c ¢VGôeCG ôãcCG »æjPC’G ¿ÉØLôdG :áØ«∏N ∫OÉY QƒàcódG

:…OôØæªdG OÉ©°S IQƒàcódG:…OôØæªdG OÉ©°S IQƒàcódG

 QGóîdG ¢Vôe QGóîdG ¢Vôe
ôKDƒj ∞«chôKDƒj ∞«ch
?ΩƒædG ≈∏Y ?ΩƒædG ≈∏Y 

 ¢†©H ≈dEG  …ODƒj Éªe ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y áØ∏àîªdG  ΩƒædG  ¢VGôeCG  ôKDƒJ
 ≈ª°ùj ¢Vôe ¢VGôeC’G √òg øeh ,ΩÉY πμ°ûH »eƒ«dG AGOC’G »a äGô«¨àdG
 OÉ©°S  IQƒàcódG  ™e  QGƒëdG  »Ñ£dG  è«∏îdG  π°UGƒJh  .»eƒædG  QGóîdG
 .É«∏jEG IOÉ«©H ΩƒædG äÉHGô£°VGh ájQó°üdG ¢VGôeC’G á«FÉ°üNCG …OôØæªdG

?¬HÉÑ°SCG »g Éeh ?»eƒædG QGóîdG ¢Vôe ƒg Ée -
 »a ºμëàdG ≈∏Y ÆÉeódG  IQób ≈∏Y ôKDƒj øeõe »Ñ°üY ÜGô£°VG ƒg

.á¶≤«dGh ΩƒædG äGQhO
 IQôμàªdG  ΩƒædG  äÉHƒf  ™e  QÉ¡ædG  AÉæKCG  •ôØªdG  ¢SÉ©ædÉH  õ«ªàjh
 øe  áÄLÉØe  äÉ`̀Hƒ`̀f  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á`̀jOÉ`̀©`̀dG  ®É≤«à°S’G  äÉ``̀ bhCG  ∫Ó`̀N
 ƒ`̀gh  (CATAPLEXY)  Ió`̀ª`̀ oé`̀ dG  ≈`̀ª`̀°`̀ù`̀jh  »`̀∏`̀°`̀†`̀©`̀dG  ∞`̀©`̀°`̀†`̀dG
 »eƒf  π∏°T  ¿É«MC’G  ¢†©H  »a  çóëj  Éªc  ,äÓ°†©dG  ∞©°V  øe  äÉHƒf
 ®É≤«à°S’G  hCG  ΩƒædG  »a  ∫ƒNódG  AÉæKCG  äÉ°Sƒ∏gh  ,á«M  ΩÓ`̀MCG  á`̀jDhQh
 ¢VGôYC’G  óMCG  ƒg  •ôØªdG  ¢SÉ©ædGh  ,(HALLUCINATION)

.QGóî∏d á«°SÉ°SC’G
 ô¡¶Jh  ¿Éμ°ùdG  øe  %0,05  »dGƒM  ≈∏Y  ôKDƒj  ¬fCG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 IôNCÉàe CGóÑJ ¿É«MC’G ¢†©H »ah ,áæ°S 30 ≈dEG 10 ø°S øe IOÉY ¢VGôYC’G
 ôKDƒjh ∫ÉLôdGh AÉ°ùædG ø«H …hÉ°ùàdÉH ô°ûàæjh ,ÉeÉY 50 hCG 40 ø°S »a

.¢üî°û∏d á«eƒ«dG á£°ûfC’G ≈∏Y ÉÑ∏°S
 .áahô©e ô«Z »¡a ÜÉÑ°SCÓd áÑ°ùædÉH ÉeCG

?QGóîdG øe ´GƒfCG ∑Éæg πg -
 ¿ƒμjh Ió`̀ª`̀é`̀dG  ™`̀e  QGó`̀î`̀dG  ƒ`̀g ∫hC’G  :¿É`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ¿É`̀Yƒ`̀f  ∑É`̀æ`̀g
 hCG  ø«àÑcôdG  AGƒàdGh  ®É≤«à°S’G  AÉæKCG  äÓ°†©dG  ôJƒàd  ÉÄLÉØe  ÉfGó≤a
 ºJh ,ójó°ûdG  Ö°†¨dG hCG  ∂ë°†dG ó©H çóëj IOÉYh ,ójó°ûdG  ΩÉàdG  π∏°ûdG
 ≈ª°ùJ  ÆÉeódG  »a  áæ«©e  á«FÉ«ª«c  IOÉe  øe  á°†Øîæe  äÉjƒà°ùªH  ¬£HQ

.ø«àjôcƒÑ«g hCG ø«°ùμjQhCG
 å«M ±hô©e ô«Z ¬ÑÑ°Sh IóªédG ¿hóH QGóîdG ƒ¡a »fÉãdG ´ƒædG ÉeCG

.äÓ°†©dG »a ∞©°V ¿hóH ¢SÉ©ædG çóëj
 ™e çóëjh ,…ƒfÉãdG QGóîdÉH ±ô©j GóL QOÉfh ôNBG ´ƒf óLƒj Éªc
 çóëj ¿CG  øμªjh ,á«eÉîædG  Ió¨dG  ≈ª°ùj ÆÉeódÉH  ≥«ªY AõL »a áHÉ°UEG
 ΩƒædG  øe ¬H  ¿ƒHÉ°üªdG  »fÉ©jh Oó©àªdG  Ö∏°üàdG  hCG  ïªdG  ΩGQhCG  ÖÑ°ùH

.á∏«∏dG »a äÉYÉ°S 10 øe ôãcCG ΩƒædG ≈dEG ¿ƒLÉàëj óbh ™£≤àªdG
?¢VGôYC’G ºgCG »g Ée -

 IÉ«ëdG ∫GƒW ôªà°ùJh ÜÉÑ°ûdG hCG á≤gGôªdG á∏Môe »a ¢VGôYC’G CGóÑJ
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  QÉ¡ædG  AÉæKCG  ¢SÉ©ædG  •ôa  øe  ≈°VôªdG  º¶©e  »μà°ûjh
 ójó©dG »fÉ©j Éªc ,π«∏dG AÉæKCG É¡«∏Y ¿ƒ∏°üëj »àdG ádƒ£ªdG ΩƒædG äGôàa

 »àdGh ¬«∏Y Iô£«°ù∏d πHÉ≤dG ô«Z ΩƒædG øe áÄLÉØe äÉHƒf øe ≈°VôªdG øe
 ¿G  øμªªdG  øeh  ,(ΩƒædG  äÉªég)  É¡«∏Y  ≥∏£jh  ,âbh  …CG  »a  çóëJ  ób
 Iôàa ó©H hCG  á∏ªe äÉYÉªàLG πãe áÑ«JQ ä’ÉM »a ΩƒædG äÉªég çóëJ

.IQÉ«°ùdG IOÉ«b øe á∏jƒW
 øe  äÓ°†©dG  ∞©°V  øe  áÄLÉØe  ádÉM  ¢üî°ûdG  ÜÉàæJ  :IóªédGh
 êô©j  ób  É¡«ah  ,áÄLÉØe  á«ØWÉY  π©a  IOQ  ÉgõØëJ  ób  »YƒdG  ¿Gó≤a  ¿hO
 ∂ØdG  ≈dóàj  hCG  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  ™≤j  ,√ó`̀j  øe  AÉ«°TC’G  §≤°ùj  hG  ¢†jôªdG

.πØ°SC’G hCG ≈∏YC’G ƒëf ¢SCGôdG π«ªjh ¿Éæ«©dG ≥∏¨æJh
.»eƒædG QGóîdÉH ø«HÉ°üe ¢UÉî°TCG 4 ≈dEG 3 iód IóªédG çóëJ

 ∫ÉM  ácôëdG  øY  õé©dÉH  ¢üî°ûdG  ô©°ûj  :(ΩƒKÉédG)  ΩƒædG  π∏°T
 AÉ≤∏J  øe  π∏°ûdG  »Øàîjh  Iô°TÉÑe  ®É≤«à°S’G  ó©H  hCG  ΩƒædG  »a  ∫ƒNódG

 .≥FÉbO IóY ó©H ¬°ùØf
 ádÉM  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  å∏K  ƒëæd  çóëJ  :äÉ°Sƒ∏¡dG
 ΩƒædG  AÉæKCG  çóëJ  ÉeóæY  á«ªjƒæJ  á°Sƒ∏g  É`̀eEG  ¿ƒμJh  »eƒædG  QGóîdG
 ’ ób ¬fC’ áØ«îeh á«M ¿ƒμJh Iƒë°üdG AÉæKCG çóëJ á«°SÉ©f á°Sƒ∏g hCG

 .º∏ëdG CGóÑj ÉeóæY πeÉc πμ°ûH ÉªFÉf ¿ƒμj
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c

 øμªj  PEG  §≤a  ¢VGôYC’G  ≈∏Y  kAÉæH  ¢ü«î°ûJ  ™°Vh  Ö«Ñ£∏d  øμªj  ’
 ôÑàîe  »a  QÉÑàN’G  AGô``̀LEG  ¿ƒμj  ∂dòd  iô`̀NCG  ¢`̀VGô`̀eCG  ™e  ¬HÉ°ûàJ  ¿G
 á∏°üØe  Iôcòe  øY  IQÉÑY  ΩƒædG  πé°S  ÖfÉL  ≈dGh  ,ÉjQhô°V  GôeCG  ΩƒædG
 ΩƒædG âbh QÉÑàNGh ΩƒædG á°SGQO) ø«YƒÑ°SCG hCG ´ƒÑ°SCG Ióªd ΩƒædG §ªæd

.(Oó©àªdG
?êÓ©dG ƒg Ée GPEG -

 ô«Zh  á«FGhódG  ô«HGóàdG  ¢†©H  ∑Éæg  øμdh  QGóî∏d  êÓ`̀Y  óLƒj  ’
 .á«©«ÑW IQƒ°üH ¬JÉ«M π°UGƒj ¿G ¢†jôª∏d øμªjh á«FGhódG

 ®ÉØëdG  ,QGóîdG  ¢VGôYCG  IQGOEG  »a  áª¡e  IÉ«ëdG  §ªf  äÓjó©J  ó©J
 ®É≤«à°S’Gh á∏«d πc ΩƒædG øe äÉYÉ°S 8 ≈dEG 7 øe º¶àæe Ωƒf ∫hóL ≈∏Y

.´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f äÓ£Y ∂dP »a ÉªH âbƒdG ¢ùØf »a
.Ωƒ«dG ∫ÓN áª¶àæe äGôàa ≈∏Y Iô«°üb ádƒ∏«b ádhóéH ºb

 .∫ƒëμdGh ø«Jƒμ«ædG ÖæéJ
 ™HQCÉH  ΩƒædG  πÑb  áª¶àæªdGh  ádóà©ªdG  á«°VÉjôdG  øjQÉªàdG  á°SQÉªe

.πbC’G ≈∏Y äÉYÉ°S ¢ùªN ≈dEG
 »a  •ôØªdG  ¢SÉ©æ∏d  »`̀FGhó`̀dG  êÓ©dG  ,á¡ÑæªdG  á`̀jhOCÓ`̀d  áÑ°ùædÉHh
 »FGhódG êÓ©dG ∫ÓN Öãc øY ¢†jôªdG áÑbGôe øe óH ’h IóªédGh QGóîdG

.¿ÉeOE’G hCG OÉ«àY’G ¿É«MC’G ¢†©H »a ÖÑ°ùJ ób ájhOC’G √òg ¿EG å«M

 ø«H kÉYƒ«°T äÉfÉWô°ùdG ´GƒfG ôãcCG  ådÉK ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S ó©j
 ºà¡J  kÉªFGóa  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  É≤ah  ,ºdÉ©dG  AÉëfCG  »a  AÉ°ùædG
 ºMôdÉH  ΩÉªàg’G  π≤jh  É¡æY  …Qhó`̀dG  ∞°ûμdGh  …óãdG  ΩGQhCÉ`̀H  AÉ°ùædG
 è«∏îdG  QhÉ`̀M  ∂dòd  ,á«YƒàdG  á∏b  ≈dG  kGô¶f  ¢†jÉÑªdGh  ºMôdG  ≥æYh
 IO’ƒdGh AÉ°ùædG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG QƒLCG ¿GôªY AÉah IQƒàcódG »Ñ£dG

 .á«FÉ°ùf ΩGQhCG áMGôL ¢ü°üîJh
?ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S ƒg Ée-

 »a  ÉYƒ«°T  ôãc’G  ΩGQh’G  øe  11  º`̀bQ  ºMôdG  ≥æY  ¿ÉWô°S  ó©j
 ó©H  ÉYƒ«°T  á«FÉ°ùædG  äÉfÉWô°ùdG  ô`̀ã`̀cCG  ådÉK  ó©jh  è«∏îdG  á≤£æe
 ΩÉY  πc  IójóL  ádÉM  ¿ƒ«∏e  ∞°üf  πãªjh  ,¢†jÉÑªdGh  …óãdG  ¿ÉWô°S
 %9h  ΩGQhC’G  »bÉH  ≈`̀dG  áÑ°ùædÉH  %10  »dGƒM  ¬KhóM  áÑ°ùf  Qó≤Jh

.IÉaƒ∏d áÑÑ°ùªdG ΩGQhC’G ≈dG áÑ°ùædÉH
 ¬d  ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀ dG  Gò``̀g  ¿CG  ß`̀ë`̀dG  ø°ùM ø``̀eh ∂``̀dP  ™``̀eh
 áë°ùe  hCG  »∏NGódG  »FÉ°ùædG  ¢üëØdG  ≈ª°ùj  ±É°ûàcÓd  ôμÑe  ¢üëa
 Gòg  ±É°ûàcG  ó©H  â©LGôJ  äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  ¿CG  óéf  ∂dòd  ,(ô«ª°ùHÉÑdG)
 GPG  á«dÉY  ìÉéf  áLQOh  É¡LÓY  π¡°ùj  »àdG  ΩGQhC’G  øe  ƒ¡a  ,¢üëØdG
 »£©jh  º«©£J  ¬d  …òdG  ó«MƒdG  ¿ÉWô°ùdG  ¬fG  Éªc  GôμÑe  ±É°ûàc’G  ºJ
 øe ´ƒædG Gò¡d ÖÑ°ùªdG ¢Shô«ØdG øe ájÉbƒdÉH ∂dPh áHƒ∏£ªdG ájÉbƒdG

.(HPV) »ª«∏ëdG ΩQƒdG ¢Shô«a ƒgh ¿ÉWô°ùdG
?¬d áÑÑ°ùªdG IQƒ£îdG πeGƒY Éeh ¬æe ´GƒfCG ∑Éæg πg -

 áÑÑ°ùªdG  »gh  IQƒ£îdG  π«∏≤dG  É¡æe  ´GƒfCG  IóY  ¬d  ¢Shô«ØdG  Gòg
 äGô«¨à∏d ÖÑ°ùªdG IQƒ£îdG ójó°ûdG É¡æeh á«∏°SÉæàdG ájó∏édG π«dGƒã∏d

.ºMôdG ≥æY ÉjÓN »a
 »gh  ºMôdG  ≥æY  ¿ÉWô°ùd  áÑÑ°ùe  iôNCG  IQƒ£N  πeGƒY  ∑Éægh
 äGô«¨àdG çhóMh áYÉæªdG á∏bh (Rój’G) áÑ°ùàμªdG áYÉæªdG ¢ü≤f ¢Vôe
 äÉbÓ©dG  É°†jGh  ,(áã«ÑîdG  πÑb  Ée  äGô««¨J)  ºMôdG  ≥æY  ÉjÓN  »a
 ,ø«NóàdGh  ,ôμÑªdG  »FÉ°ùædG  ¢üëØdG  AGôLEG  ΩóYh  IOó©àªdG  á«°ùæédG

.¢Shô«ØdG Gòg ¿ƒ∏ªëj ¢UÉî°TCÉH ô°TÉÑªdG ô«Z hCG ô°TÉÑªdG ∫É°üJ’Gh
?¢ü«î°ûàdG ºàj ∞«c- 

 ≥æY øe áYõN πªYh »FÉ°ùædG  ∞°ûμdG  ≥jôW øY ºàj ¢ü«î°ûàdG
 ø«fôdG á©°TCG πªY ºK øeh (á«Jƒ°üdG ¥ƒa á©°T’G) QÉfƒ°S πªYh ºMôdG
 ≥WÉæe  ≈dEG  ô°ûàfG  hCG  ¬fÉμe  »a  ΩQƒdG  OƒLh  øe  ócCÉà∏d  »°ù«WÉæ¨ªdG
 ó©Hh »FGóÑe πμ°ûH ΩQƒdG á∏Môe ójóëàd …CG ájhÉØª∏dG Oó¨dG πãe iôNCG
 πªYh ΩÉ©dG ôjóîàdG âëJ á«μ«æ«∏cEG á£«°ùH á«∏ªY AGôLEG ≈dG CÉé∏f ∂dP

.ΩQƒdG á∏Môe ¢ü«î°ûàd áfÉãªdGh ¿ƒdƒ≤∏d QÉ¶æe
?êÓ©dG ƒg Ée -

 ºàj  IôμÑe  á∏Môe  »a  ¿Éc  GPG  ¢VôªdG  á∏Môe  ≈∏Y  êÓ©dG  óªà©j
 ºMôdG ≥æYh ¢†jÉÑªdG ™e É«∏c ºMôdG ∫É°üÄà°S’ á«MGôL á«∏ªY AGôLG
 GPG  ÉeCG  ,ø«©HQ’G  ø°S  ¥ƒa  á°†jôªdG  ôªY  ¿Éc  GPG  ájhÉØª«∏dG  Oó¨dGh
 ¿Éc  GPGh  ,§≤a  ºMôdG  ≥æY  ∫É°üÄà°SG  ºà«a  ø«©HQC’G  ø°S  âëJ  âfÉc
 ºMôdG  ≥æY ¿Éch ¥ƒa Éeh á«fÉãdG  á∏MôªdG  »a …CG  áeó≤àe  πMGôe »a
 ¢†©H »ah …hÉª«μdGh »YÉ©°T’G êÓ©dÉH êÓ©dG ¿ƒμ«a º°S 4 øe ôÑcCG
 òNCG  ó©H QÉ«îdG á°†jôª∏d  ¿ƒμj ÉeÉY 60 ≈dG  40 ôªY ø«H Ée ä’ÉëdG
 ºéM ô¨°Uh áHÉéà°SG ∑Éæg π©ØdÉH ¿Éch ,»YÉ©°T’Gh »FÉª«μdG êÓ©dG

 ∫É°üÄà°SG É¡æμª«a ºMôdG ≥æY êQÉN Iô°ûæªdG ÉjÓîdG AÉØàNG ™e ΩQƒdG
.ΩQƒdG ™°Vƒe ºMôdG ≥æY

?ø¡àë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d äGó«°ù∏d ∂ëFÉ°üf »g Ée -
 ájQhO  IQƒ°üH  ºMôdG  ≥æY  áë°ùe  AGôLEÉH  ÉªFGO  äGó«°ùdG  í°üfG
 Ö°ùëH  21  ø°S  ó©H)  êGhõ`̀dG  øe  äGƒæ°S  3  Qhô`̀e  ó©H  äGó«°ùdG  πμd
 Éªc ,ôμÑªdG ±É°ûàcÓd ∂dP ó©H ø«àæ°S πc ºK (á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 ≈∏Y CGôW GPG á«FÉ°ùædG áÑ«Ñ£dG IQÉ°ûà°SGh êÓ©dG »a ôNCÉàdG Ωó©H í°üfG
 ∞jõædG  πãe ¢VGôYCG  …CÉH  äô©°T GPG  hG É¡àdÉM »a ójóL …CG  á°†jôªdG
 áª«∏°ùdG ájò¨àdÉH í°üfCG Éªc ,∫hCÉH ’hCG É¡LÓYh äÉHÉ¡àd’G hCG ºd’G hG
 ôJƒàdG  ÖæéJh ø«NóàdG  øY ÉeÉªJ OÉ©àH’Gh á°VÉjôdG  ≈∏Y áÑXGƒªdGh

.»aÉμdG ΩƒædGh IôãμH AÉªdG Üô°Th áYÉæªdG RÉ¡L ájƒ≤àd ¿Éμe’G Qó≤H
 »ª«∏ëdG ΩQƒdG ¢Shô«a ó°V »FÉbƒdG º«©£àdG òNCG …Qhô°†dG øeh
 äÉYôL 3 øY IQÉÑY ƒgh áæ°S 45 ≈dG 9 ø°S øe ¬«∏Y ∫ƒ°üëdG øμªjh
 ÉfÉ«MCGh ÉYƒ«°T ôãcC’G äÉ°Shô«ØdG øe ´GƒfCG á©HQCG øe ájÉbƒdG íæªJh
 π«∏FÉãdG êÓY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áahô©e ô«Z iôNCG ´GƒfCG øe ájÉbh »£©J

.kÉ«FÉ¡f »ØàîJ ¿CG ≈dEG äóLh Éª∏c Qõ«∏dÉH »μdG ≥jôW øY
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 القناة القطرية تناق�ض جميع مبادئ »اتفاق الُعال«.. وزير االعالم: 

»اجلزيرة« باتت مك�شوفة للمواطن القطري قبل غريه

الإعالم  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  اأكد 

اأن الربنامج التلفزيوين الذي بثته قناة اجلزيرة 

ن�ص  التي  املبادئ  جميع  مع  يتناق�ص  القطرية 

وزير  بها  �شرح  والتي  العال،  اتفاق  عليها 

جمل�ص  قمة  بعد  بنف�شه  القطري  اخلارجية 

التعاون، وهي عدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية 

التعر�ص  وعدم  الأمني،  والتعاون  للدول، 

ل�شيادة اأي من دول املجل�ص، ومكافحة الإرهاب 

والتنظيمات املتطرفة.

و�شدد وزير الإعالم يف ت�شريح خا�ص ملركز 

املنطقة مبا فيها  اأن جميع �شعوب  الأخبار على 

وتوقيت  هدف  عن  ت�شاءلوا  القطري  املواطن 

البحث عن  الربنامج، وهو �شوؤال ل ميكننا  هذا 

اإجابته من موظف قام بهذا العمل وفق توجيهات 

عن  البحث  يجب  بل  مادي،  ومبقابل  مبا�شرة 

الإجابة من ممويل هذه القناة.

الذي  الربنامج  اأن  اإىل  الإعالم  وزير  واأ�شار 

بثته قناة اجلزيرة ا�شتقطب �شيًفا غري معروف 

يف  اجتماعي  اأو  �شيا�شي  ح�شور  له  ولي�ص 

اأنه  عنه  نعرفه  ما  وكل  املنطقة،  اأو  البحرين 

خارجية،  مرجعية  وله  اأمنًيا،  مطلوب  �شخ�ص 

والعنف  النظام  كراهية  على  ويحر�ص 

والإرهاب، كما اأن الربنامج ناق�ص كتاًبا لي�ص له 

وجود يف اأي مكتبة حملية اأو عربية اأو عاملية، 

ومت فيه التحري�ص ب�شكل مبا�شر و�شريح على 

الأمنية  ال�شلطات  يف  والت�شكيك  النظام  كراهية 

عالمات  من  الكثري  ر�شم  ما  وهو  والق�شائية، 

ال�شتفهام على تفا�شيل الربنامج وتوقيته.

واأكد وزير الإعالم اأن الرد على هذا الربنامج 

امل�شيء مل�شناه جميًعا من خالل الوقفة الوطنية 

ال�شلطة  من  بدًءا  الإ�شاءات  لهذه  ا  رف�شً الثابتة 

جمل�شي  يف  ال�شعب  ممثلي  عرب  الت�شريعية 

ال�شورى والنواب، واجلمعيات الأهلية ومنظمات 

ال�شحفيني  بجمعية  ممثلة  املدين  املجتمع 

واملنظمات،  اجلمعيات  من  وغريها  البحرينية 

الجتماعي،  التوا�شل  وو�شائل  ال�شحف  وكتاب 

التعاون  الأ�شقاء يف دول جمل�ص  اأن  اإىل  م�شرًيا 

م�شرفة  وقفة  لهم  كانت  العربية  اخلليج  لدول 

ل�شتنكار ورف�ص هذا الربنامج.

وقال وزير الإعالم اإن قناة اجلزيرة القطرية 

اآلة  اأ�شبحت عبًئا على املواطن القطري ولي�شت 

ا�شتثمارية ل�شاحله، موؤكًدا اأن اجلزيرة القطرية 

التمثيل  وتخفي�ص  �شفراء  ب�شحب  ت�شببت 

الدبلوما�شي يف اأكرث من 18 دولة حول العامل من 

قطر ب�شبب ال�شيا�شات الإعالمية التي انتهجتها 

خالل ال�شنوات املا�شية، وهي �شيا�شات ل ميكن 

لها اأن تندرج حتت م�شمى حرية الراأي والتعبري، 

وهي  وحيادية،  ومو�شوعية  دقة  تتطلب  لأنها 

مبادئ ل توؤمن بها اجلزيرة القطرية.

واأ�شار وزير الإعالم اإىل اأن القائمني على قناة 

اجلزيرة القطرية يعانون الآن من �شح املوا�شيع 

قناتهم،  يف  بتناولها  لهم  ُي�شمح  التي  والدول 

ل  الذي  القطري  الداخلي  ال�شاأن  راأ�شها  وعلى 

اأن م�شطلحات  موؤكًدا  القناة،  له يف هذه  وجود 

مثل التعبري عن �شوت ال�شعوب والراأي والراأي 

م�شطلحات  هي  له،  منرب  ل  من  ومنرب  الآخر 

عفا عليها الزمن، لأنها تتناق�ص جملة وتف�شيالً 

مع نهج اجلزيرة القطرية الذي اأ�شبح مك�شوًفا 

بالن�شبة للمواطن القطري قبل غريه.

اأن  ت�شريحه  ختام  يف  الإعالم  وزير  واأكد 

مملكة البحرين دولة موؤ�ش�شات وقانون، ويعلم 

واملواثيق  التفاقيات  بكل  التزامها  اجلميع  عنها 

والدول  التعاون  جمل�ص  دول  مع  توقعها  التي 

باملواثيق  اللتزام  لأن  باأ�شره،  والعامل  العربية 

جزء من اأعرافنا الوطنية، وقد مت اتخاذ جملة من 

ر�شمية  احتجاج  مذكرة  اإر�شال  منها  الإجراءات 

من وزارة اخلارجية مبملكة البحرين، بالإ�شافة 

منظومة  يف  الأع�شاء  الدول  مع  التوا�شل  اإىل 

ب�شورة  الأمر  هذا  ملعاجلة  التعاون،  جمل�ص 

عندما  البحرين  مملكة  اأن  على  م�شدًدا  �شريعة، 

تعلم  قطر  دولة  مع  ثنائية  اجتماعات  طلبت 

العالقة حتتاج �شيًئا  الق�شايا  اأن معاجلة  متاًما 

من ال�شراحة وال�شجاعة واملكا�شفة ولي�ص لدينا 

مبا  اجلميع  التزام  �شرورة  موؤكًدا  نخفيه،  ما 

جمل�ص  منظومة  جتاه  م�شوؤوليات  من  عليهــم 

التعــاون التي نتم�شك بها دائًما كونها املنظومة 

فيه  ملا  �شعوبنا  تطلعات  لتحقيق  اجلامــعة 

اخلري والزدهار.

اآل حممود: اإغالق امل�شاجد كان

 �شرورة ملحة واإعادة فتحها يوجب االلتزام

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأ�شاد 

ال�شيخ  الإ�شالمية  اجلمعية 

بالقرار  حممود  اآل  عبداللطيف 

وال�شوؤون  العدل  وزارة  عن  ال�شادر 

العودة  ب�شاأن  والأوقاف  الإ�شالمية 

العبادات  اإقامة  يف  التدريجية 

اإىل  ال�شتناد  بعد  وذلك  اجلماعية، 

عن  �شدرت  التي  ال�شرعية  الآراء 

الإ�شالمية،  لل�شوؤون  الأعلى  املجل�ص 

وبناًء على تو�شيات الفريق الوطني 

كورونا،  لفريو�ص  للت�شدي  الطبي 

بفتح  ال�شماح  يف  تبلور  والتي 

الفرو�ص  وامل�شاجد جلميع  اجلوامع 

�شالة  تعليق  ا�شتمرار  مع  اليومية 

اجلمعة، موؤكدا اأن احلكمة يف التعامل 

مع مثل هذه الأزمات تاأتي من خالل 

التنظيم  خالل  من  امل�شرتك  التعاون 

احلكومي للنظر يف امل�شلحة العامة 

القرارات،  بتلك  ال�شعبي  واللتزام 

تف�شي  ظل  يف  امل�شاجد  اإغالق  فقرار 

جائحة كورونا كان �شرورة ملحة، 

وذلك حلماية البالد والعباد من خطر 

اململكة،  يف  وتف�شيه  الوباء  انت�شار 

وهذا هو اأ�شا�ص ال�شريعة ومقا�شدها 

من حفظ النف�ص والدين.

فتح  اإعادة  قرار  اأن  واأ�شاف 

الفرو�ص  وامل�شاجد جلميع  اجلوامع 

مع ا�شتمرار تعليق �شالة اجلمعة هو 

بادرة خري وبداية لنفراجة حقيقية 

حقيقي  التزام  وجود  معها  ت�شتدعي 

مع  خ�شو�شا  امل�شلني  جميع  من 

ذات  للقرار  دورية  مراجعة  وجود 

ال�شوابط  وفق  ال�شاأن  بهذا  ال�شلة 

�شحة  على  للحفاظ  ال�شرعية 

و�شالمة اجلميع.

�شرورة  اإىل  حممود  اآل  ولفت 

والإجراءات  باملتطلبات  اللتزام 

م�شبقا  عنها  املنوه  الحرتازية 

حفاظا على �شحة و�شالمة اجلميع، 

ال�شالة  اأق�شام  فتح  عدم  اأهمها  ومن 

دخول  وعدم  للن�شاء  املخ�ش�شة 

الأطفال وكبار ال�شن وذوي الأمرا�ص 

ال�شحية  املرافق  واإغالق  املزمنة 

من  املرعية  ال�شوابط  من  وغريها 

اجلهات املخت�شة.

اليوم  امل�شوؤولية  اأن  وبني 

و�شعت  والتي  امل�شلني  على  تقع 

ثقتها على م�شتوى وعيهم  احلكومة 

الكايف  باللتزام  �شيدفعهم  والذي 

الطبية  واللوائح  الإر�شادات  واتباع 

احلياة  اهلل  باإذن  لتعود  والتنظيمية؛ 

طبيعية ك�شابق عهدها.

�ل�شيخ عبد�للطيف �آل حممود

وزير �لإعالم

تعتمد اأ�شاليب الكذب والتدلي�ض ل�شرب الوحدة الوطنية وزعزعة اال�شتقرار.. فعاليات برملانية ووطنية:

ا�شتمرار »اجلزيرة« يف االإ�شاءة للبحرين ال ينّم عن اأي رغبة يف التزام قطر بتعهداتها

قطر  حتاول  اأن  مب�شتغرب  لي�ص  اإنه  البنمحد  وقال 

يف  البحرين  مملكة  ملنجزات  الإ�شاءة  اجلزيرة  قناة  عرب 

والذي  احلقوقي  �شجلها  اآخرها  وكان  املجالت  خمتلف 

الن�شو�ص  اإنها ل متلك  تقدم فيه، حيث  اأي  ل متلك قطر 

القانونية املتقدمة ول املوؤ�ش�شات الر�شمية ول املدنية ول 

الهلية التي تاأ�ش�شت يف البحرين ول املمار�شات املتطورة 

بعد  عديدة  دول  وتبّنتها  البحرين  مملكة  انتهجتها  التي 

ان  املمكن  من  والتي  البحرينية  التجربة  على  اإطالعهم 

تفتقر  انها  حيث  كبري،  ب�شكل  منها  قطر  وت�شتفيد  تتعلم 

مثل هذه املوؤ�ش�شات والت�شريعات واملمار�شات.

تلتفت  اأن  القطرية  احلكومة  »نن�شح  قوله:  وتابع 

ب�شكل جدي لالأ�شوات القطرية التي بداأت تطالب باإغالق 

قبل ان ت�شيء لبقية  اأولً  قناة اجلزيرة؛ لأنها ت�شيء لهم 

دول اخلليج واأن ال�شعب القطري بداأ يطالب بذلك ب�شكل 

علني عرب من�شات التوا�شل الجتماعي، وال�شعب القطري 

هو من يقول ان هذه القناة ل متّت ل لعادات اخلليج ول 

لهذه  تلتفت  ان  القطرية  احلكومة  على  يجب  لذلك  اأهله، 

ما  لتجّنب  يلزم  ما  وعمل  وامل�شروعة  اجلدية  املطالب 

ي�شيء ل�شعب قطر العزيز علينا«.

وباملوؤ�ش�شات  مبنجزاتها  تفتخر  البحرين  واأكد 

ال�شيلة  البحرينية  التجربة  انتجتها  التي  الوطنية 

جاللة  بقيادة  منجزاتنا  و�شون  عنها  بالدفاع  و�شن�شتمر 

امللك حفظه اهلل ومتا�شك ال�شعب البحريني ولن ت�شتطيع 

قناة حتري�شية ان تفّكك وحدته.

بدوره قال ع�شو جمل�ص ال�شورى نوار املحمود: »كنا 

ناأمل ان تغرّي الدوحة من نهجها بعد اتفاق الُعال وتبداأ يف 

التي  اجلزيرة  قناة  اأن  اإل  اخلليجي،  احل�شن  اإىل  العودة 

ارتبط ا�شمها كاأداة اإعالمية لتلفيق الفرتاءات والأكاذيب، 

الُعال وبيان جمل�ص  بيان  والكراهية، خالفت  وبّث احلقد 

التعاون اخلليجي عرب معلومات مغلوطة وم�شمومة اأثبتت 

من خاللها للجميع اأن الدوحة غري ملتزمة بتغيري خطابها 

الإعالمي جتاه دول اجلوار ول بجوهر امل�شاحلة«.

تنفيذ  على  عازمة  اأنها  يبدو  ل  وقت  »يف  واأ�شاف: 

البند الأول الذي يتطلب منها وقف التحري�ص يف قنواتها 

بع�ص  يتوقف  مل  التي  اجلزيرة  قناة  خا�شة  الإعالمية 

واأكدت  البحرين،  مملكة  اإىل  الإ�شاءة  عن  فيها  العاملني 

ان احلكومة القطرية غري جادة فى الإقدام على مثل تلك 

املواثيق  واحرتام  املُ�شاحلة  فى  حقيقية  برغبة  اخلطوة 

واملُعاهدات وعدم التدُخل فى �شوؤون الدول«.

النية  ُح�شن  قّدمت  البحرين  مملكة  اأن  املحمود  واأكد 

على  املنطقة،  فى  �شيا�شاتها  من  ُتغرّي  قطر  دولة  لعل 

اإل  اخلليجى،  التعاون  مبجل�ص  لأ�شقائها  احرتاًما  الأقل 

الدوحة  ُتغرّي  مل  احلالية  حلظتنا  وحتى  مّرت  الأيام  اأن 

اأنها ُم�شتمرة على النهج ذاته، وهو ما  من توجهاتها، بل 

اجلزيرة  قناة  تبثه  ما  خالل  من  وا�شح  ب�شكل  ينعك�ص 

فاقدة امل�شداقية.

واأو�شح باأن مملكة البحرين دائًما واأبًدا حري�شة على 

جمل�ص  ومتانة  وقوة  والعربي  اخلليجي  ال�شف  وحدة 

التوافق  اأجل  من  تعمل  ومازالت  عملت  فهى  التعاون، 

على  نفعها  يعود  م�شرتكة  م�شالح  من  فيه  ملا  اخلليجي 

املنطقة باأ�شرها ويجنبها املخاطر املحيطة بها.

كما، اأعربت رئي�شة نقابة امل�شرفيني نورا الفيحاين عن 

ا�شتنكارها ال�شديد لبث قناة اجلزيرة القطرية فيلًما م�شيًئا 

كاذبة  معلومات  احتوى  الفيلم  اأن  موؤكدًة  البحرين،  عن 

البحرين  فيه  حققت  الذي  الوقت  يف  باطلة،  وادعاءات 

مكت�شبات كثرية يف جمال حقوق الإن�شان.

اجلزيرة  قناة  من متادي  ا�شتغرابها  الفيحاين  واأبدت 

البحرين  حول  واأكاذيب  ادعاءات  ن�شر  على  واإ�شرارها 

اخلليجيني  جميع  بعده  ا�شتب�شر  الذي  الُعال  بيان  بعد 

بامل�شاحلة اخلليجية.

وجميع  البحرينية  امل�شرفيني  نقابة  اأن  واأكدت 

ب�شدة  يرف�شون  املواطنني  وجميع  والهيئات  املوؤ�ش�شات 

مثل هذه املواقف؛ لأنها تتناق�ص مع مبادئ ح�شن اجلوار، 

وتتنافى مع ما ت�شّمنه بيان قمة الُعال من مبادئ واأحكام 

التي  الدول  جميع  قبل  من  التنفيذ  واجبة  والتزامات 

�شادقت على البيان.

يلتّفون  املواطنني  جميع  اأن  على  الفيحاين  و�شّددت 

قناة  تنجح  ولن  ويدعمونها  الر�شيدة  قيادتهم  حول 

اجلزيرة اأبًدا يف زرع الفتنة بينهم، كما اأنها ل تنجح فيما 

ترمي اإليه من الإ�شاءة للبحرين وقيادتها.

»تتعر�ص  عبداهلل:  اأ�شماء  الإعالمية  قالت  ذلك،  حول 

اأمن  ت�شتهدف  رخي�شة  اإعالمية  لهجمات  البحرين  مملكة 

وا�شتقرار مملكة البحرين من قبل قناة اجلزيرة اململوكة 

والفرتاء  الكذب  �شيا�شة  انتهجت  التي  القطري  للنظام 

من  به  تقوم  ما  اأن  كما  املغلوطة،  املعلومات  وا�شت�شقاء 

الكراهية  وبث  اخلليجي  لل�شف  �شًقّا  تعترب  افرتاءات 

والعن�شرية بني اأفراد املجتمع«.

عليها  ت�شري  التي  الإعالمية  ال�شيا�شة  »اأن  واأ�شافت، 

ململكة  الداخلية  امللفات  مع  تعاطيها  يف  اجلزيرة(  )قناة 

دولة  قبل  من  جادة  اإجراءات  اتخاذ  ت�شتدعي  البحرين 

الذي  الُعال  بيان  بنود  تنفيذ  القطرية  الدولة  قطر، وعلى 

الإ�شراع  الأول، من خالل  اليوم  التزمت بها البحرين منذ 

ي�شمن  مبا  البلدين،  بني  العالقة  الق�شايا  معاجلة  يف 

عالقات �شليمة واإيجابية بينهما بهدف اإعادة توحيد البيت 

اخلليجي واحلفاظ على اللحمة اخلليجية«.

وتابعت: »من جهة اأخرى، اإن ال�شعب البحريني يقف 

والطاعة  ال�شمع  مقدًما  الر�شيدة  قيادته  واحًدا وراء  �شًفا 

واملوؤامرات  والفربكات  للمطامع  ي�شمح  ول  والولء، 

الإعالمية بالنيل من �شّق ال�شف البحريني وبث الطائفية، 

الوقت  اإيجاد  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  فعلى 

املنا�شب للحوار الدبلوما�شي املبا�شر حلل امللفات العالقة 

بني البلدين«.

»توا�شل  العلوي:  تغريد  الباحثة  قالت  جانبها،  من 

التي  اللتزامات  عن  بالتخلي  امل�شتفزة  ممار�شاتها  قطر 

العربية  باململكة  املقامة  الُعال  قمة  اتفاق  يف  اأبرمتها 

ال�شعودية، وانحرافها عن م�شار امل�شاحلة اخلليجية التي 

بذلت فيها حكومة الكويت اجلهد الكبري، وذلك عن طريق 

التدخل  �شيا�شة  تنتهج  التي  القناة  وهي  اجلزيرة،  قناة 

الدول  على  ال�شر�ص  الهجوم  ومنها  الدول،  �شوؤون  يف 

يف  متثل  والذي  البحرين،  مملكة  ا  وخ�شو�شً اخلليجية 

اإنتاج وت�شجيل تقرير م�شيء للعالقات بني الدول، وبثته 

مبا ت�شمن من مغالطات ومعلومات عارية عن ال�شحة«.

البحرينية  اخلارجية  وزارة  »اإن  العلوي:  وا�شافت 

تقدمت مبذكرة احتجاج من �شاأنها اأن تعك�ص نية ورغبة 

ح�شن  مبادئ  على  احلفاظ  يف  ال�شادقة  البحرين  مملكة 

القطرية  املمار�شات  عن  ال�شكوت ممكًنا  يعد  فلم  اجلوار، 

املتمثلة يف قناة اجلزيرة التي مازالت تبث ال�شموم وتزعزع 

وا�شتمرارها يف  �شوؤوننا  والتدخل يف  وال�شتقرار،  الأمن 

مملكة  يف  الفو�شى  ن�شر  وحماولة  الإعالمي،  التحري�ص 

من  ويزيد  القيادة،  مع  وقوفنا  يوؤكد  ذلك  اإن  البحرين، 

الوحدة الوطنية التي تت�شم بها مملكة البحرين، ادام اهلل 

علينا نعمة المن والأمان وال�شتقرار، وحفظ اهلل مملكتنا 

الغالية«.

ويف ال�شاأن ذاته، ا�شتنكرت املحامية عائ�شة عبداللطيف 

ادعاءات  من  موؤخًرا  القطرية  اجلزيرة  قناة  ن�شرته  ما 

الهجوم  يف  اجلزيرة  قناة  ا�شتمرار  »اإن  وقالت:  كاذبة، 

والإ�شاءة اىل مملكة البحرين اأمر غري مقبول اإطالًقا، اإذ انه 

يتنافى مع مبادئ بيان قمة الُعال اخلليجية التي عقدت يف 

5 يناير املا�شي«.

وتابعت: »اإن �شكوت دولة قطر عن مثل هذه ال�شاءات 

املتكررة التي ت�شدر من قناة خا�شة بها ما هي اإل ر�شالة 

حت�شني  يف  قطر  دوله  رغبة  عدم  على  مبا�شرة  غري 

العالقات بني البلدين، كما انها تتناق�ص مع مبادئ ح�شن 

اجلوار، بالرغم من تطلع مملكة البحرين ملعاجلة الق�شايا 

العالقة، والتي تهدف اىل متا�شك جمل�ص التعاون اخلليجي 

البلدين  بني  التي جتمع  اجلوار  ومت�شكها مببادئ ح�شن 

قطر و مملكة البحرين، اإل ان ا�شتمرار هجوم قناة اجلزيرة 

القطرية يحول دون ذلك، وهو اأمر نرف�شه ب�شدة«.

��شماء عبد�هلل

تغريد �لعلويب�شام �لبنمحمد نو�ر �ملحمود

عائ�شة عبد�للطيف نورة �لفيحاين

حمرر ال�شوؤون املحلية:

�جلزيرة  قناة  ��شتمر�ر  ووطنية  وحقوقية  برملانية  فعاليات  ��شتنكرت 

�لقطرية بن�شر تقارير ت�شيء ململكة �لبحرين ول�شجلّها �حلقوقي، موؤكدين �أّن 

تلك �لتقارير �لإعالمية �مل�شللة تتنافى مع ما خرجت به قمة �لُعال، حيث تتعّمد 

�لإ�شاءة �إىل �ململكة وزعزعة �أمنها و��شتقر�رها.

و�أّكدت �لفعاليات �أن تلك �لتقارير �لإعالمية �لرخي�شة ل تعّب عن �أّية م�شاٍع 

جدّية لدى �لنظام �لقطري يف �للتز�م بتعهد�ته و�لتز�ماته ويف �حرت�م قو�عد 

ومبادئ ح�شن �جلو�ر.

قطر  ��شتمر�ر  �ملقبول  غري  من  �أنه  �لبنمحمد  ب�شام  جمل�س  ع�شو  و�أكد 

بالإ�شاءة للبحرين عب قناة �جلزيرة �أو عن طريق �أي و�شيلة �أخرى بالذ�ت �أنها 

�شمعتها  تلّطخت  و�لإرهابيني وحمطة  لالإرهاب  منبً�  �أ�شبحت  قناة  ت�شتخدم 

للعنف  �مل�شتمر  ب�شبب حتري�شها  �لعربية  �ل�شعوب  من  �لعديد  بدماء  وذّمتها 

و�لفو�شى ون�شر �لأكاذيب.
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لزيادة جودة املياه والنتهاء يف العام احلايل.. وزير »الأ�شغال والبلديات«: 

3 م�شاريع تطويرية لتح�شني حركة تدوير املياه يف خليج توبلي
غالب اأحمد: 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير  اأكد 

عدد  تنفيذ  على  تعمل  ال�زارة  اأن  خلف  ع�شام  العمراين 

من امل�شاريع لتح�شني حركة تدوير املياه يف خليج ت�بلي 

منظ�مة  ت�شكل  امل�شاريع  هذه  اأن  اإىل  م�شريا  وتنظيفه، 

متكاملة.

عمار ح�شني  للنائب  �ش�ؤال  على  له  رد  وقال خلف يف 

تقلي�ص  اإن  ت�بلي،  والعكر وخليج  املعامري  �ش�احل  ح�ل 

ت�بلي  خليج  مياه  تنظيف  يف  �شي�شاهم  املياه  جتدد  زمن 

اإ�شافة اإىل تنظيف ال�ش�احل  ذاتيا من املخلفات الع�ش�ية، 

ال�زارة  اأن  م�ؤكدا  املياه،  نتيجة حت�شن ن�عية  املنطقة  يف 

املياه يف خليج  امل�شاريع لتح�شني ج�دة  العديد من  لديها 

ت�بلي حيث تعمل ال�زارة على زيادة الطاقة ال�شتيعابية 

ملحطة ال�شرف ال�شحي يف ت�بلي وبالتايل وقف اأي تدفقات 

اإىل خليج ت�بلي، بالإ�شافة اإىل 3 م�شاريع لتح�شني ج�دة 

املياه يف خليج ت�بلي والتي �شت�شهم يف زيادة حركة املياه 

وجتديدها يف اخلليج كل 76 �شاعة بدل من ال��شع احلايل 

وفق  وذلك  �شاعات،   110 كل  املياه  فيه  تتجدد  والذي 

جمم�عة من الدرا�شات التي قامت بها ال�زارة باإجرائها يف 

الربع الأخري من عام 2019.

وذكر خلف اأن امل�شروع الأول لتح�شني ج�دة املياه يف 

خليج ت�بلي يتمثل يف تط�ير وت��شعة ج�شر املعرب املايل 

»معرب املعامري« اأ�شفل �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح، 

حيث تت�شمن الأعمال الإن�شائية للم�شروع زيادة ط�ل القناة 

الط�ل  لي�شل  واجلن�ب  ال�شمال  من  مرتا   24 بـ  احلالية 

املائي  املجرى  ت��شعة  اإىل  بالإ�شافة  مرت،  اإىل 100  الكلي 

العر�ص  ليك�ن  مرت   100 بط�ل  م�ازية  اأنابيب  باإن�شاء 

الكلي للمجرى 70 مرتا، م�ؤكدا اأن مرحلة الإن�شاء والتنفيذ 

ت�شتغرق ح�ايل 9 �شه�ر و�شيتم النتهاء من امل�شروع يف 

�شهر دي�شمرب 2021.

الثاين ه� ت��شعة قناة املعامري،  اأن امل�شروع  واأو�شح 

القناة  ت��شعة  للم�شروع  الإن�شائية  الأعمال  وتت�شمن 

احلالية ال�اقعة جن�ب قناة املعامري اإىل 180 مرتا اأي 6 

اأ�شعاف العر�ص احلايل 30 مرتا وذلك بط�ل 750 مرتا 

وعمق 2 مرت، م�شيفا اأن مرحلة الإن�شاء �شت�شتغرق ح�ايل 

5 �شه�ر حيث مت تر�شية الأعمال ويت�قع النتهاء منها يف 

اأغ�شط�ص املقبل.

وذكر وزير الأ�شغال والبلديات اأن امل�شروع الثالث ه� 

األبا«  »ج�شر  املعامري  قرية  جن�ب  البحري  اجل�شر  تط�ير 

ج�شر  اإن�شاء  للم�شروع  الإن�شائية  الأعمال  تت�شمن  حيث 

تقليل كميات  اإذ �شي�شهم هذا اجل�شر يف  بط�ل 150 مرتا، 

واملت�قع  القناة  يف  املائية  التدفقات  وزيادة  احلايل  الدفان 

النتهاء منه نهاية العام احلايل.

العكر  يف  ال�ش�احل  تط�ير  مب�شاريع  يتعلق  وفيما 

تط�ير  م�شروع  اإىل  ال�زير  اأ�شار  ت�بلي،  واملعامري وخليج 

�شاحل ومم�شى املعامري والذي مت افتتاح املرحلة الأوىل منه 

يف عام 2019 يف الي�م الريا�شي، والذي يت�شمن واجهة 

بحرية وم�شطحات خ�شراء ومرافق عامة، كما يعد م�شروع 

ميتد  حيث  املنطقة،  اأهايل  خلدمة  متكامال  ترفيهيا  عائليا 

املم�شى مل�شافة 720 مرتا مبحاذاة ال�اجهة البحرية لقرية 

املعامري، م��شحا اأن امل�شروع يحت�ي على اأعمدة اإنارة تعمل 

على الطاقة ال�شم�شية، وذلك متا�شيا مع ت�جهات ال�شتفادة 

الق�ش�ى من م�شادر الطاقة املتجددة وباأقل التكلفة.

وذكر اأن ال�زارة قامت بتزويد �شاحل املعامري باألعاب 

ريا�شية اإىل جانب م�شاحة خم�ش�شة لألعاب الأطفال روعي 

فيها اأنظمة وا�شرتاطات ال�شالمة، اإ�شافة اإىل زراعة خمتلف 

للمرتادين  ال�شاحل  الظل والنخيل على ط�ل  اأ�شجار  اأن�اع 

اإىل جانب ت�افر كرا�ص لال�شرتاحة.

واأو�شح خلف اأنه ل ي�جد �شمن املخطط العام اأرا�ص 

النظر يف  يتم  و�ش�ف  العكر،  منطقة  �شاحلية يف  حك�مية 

م�شريا  املنطقة،  عامة يف  بحرية  واجهة  ا�شتحداث  اإمكانية 

يف  البلديات  ل�ش�ؤون  امل�شتملكة  العقارات  من  عدد  اإىل 

منها  لل�ش�احل؛  واملخ�ش�شة  بالعا�شمــة  التا�شـعة  الدائرة 

6 عقارات يف املعامري ل�شاحل، وعقار يف ت�بلي خم�ش�ص 

لك�رني�ص ومم�شى.

عمار اآل عبا�سوزير  الأ�شغال

مقرتح م�شتعجل: اآلية للتاأكد 

من ذّمة طالب القر�ض قبل اإقرا�شه

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

تقّدم عدد من الن�اب باقرتاح برغبة ب�شفة م�شتعجلة 

ب�شاأن قيام م�شرف البحرين املركزي باإيجاد اآلية لت�جيه 

البن�ك وامل�شارف املرخ�شة بتقدمي القرو�ص بالتن�شيق مع 

من  القر�ص  طالب  ذمة  ي�شغل  مما  للتاأكد  »بنفت«  �شركة 

التزامات مالية قبل منحه القر�ص.

ب�عنق،  خالد  الن�اب  من  كل  القرتاح  على  ووّقع 

حممد ب�حم�د، ابراهيم النفيعي، حمم�د البحراين، واأحمد 

الدم�شتاين.

تفادي  اإىل  يهدف  اأنه  الإي�شاحية  مذكرته  يف  وجاء 

املالية  الطاقة  ف�ق  »القرتا�ص  ي�ؤديها  التي  التاأثريات 

للم�شتهلك« من عدم ا�شتقرار اأ�شري و�شعف يف الإنتاجية 

احلك�مي،  الإنفاق  �شيا�شات  على  التبعية  والتاأثريات 

اجلهات  املقرتح حفظاً حلق�ق  هذا  ياأتي  اآخر  جانب  ومن 

املقر�شة، وخلق بيئة ائتمانية عالية امل�شت�ى نتفاخر بها 

بني دول العامل.

مقرتح نيابي بال�شماح التدريجي 

بفتح املاآمت بالإجراءات الحرتازية

فاطمة �شلمان:

ال�شالح،  ممدوح  النائب  وهم  الن�اب  من  عدد  يعتزم 

اإ�شحاقي، حمم�د البحراين، وعمار  ه�شام الع�شريي، علي 

يف  ال�شتعجال  ب�شفة  برغبة  باقرتاح  التقدم  عبا�ص  اآل 

واحل�شينيات  املاأمت  بفتح  ال�شماح  اإىل  يدع�  الي�م  جل�شة 

الإجراءات  وفق  تدريجي  ب�شكل  البحرين  مملكة  مبناطق 

الحرتازية ال�قائية الر�شمية املعم�ل بها مبملكة البحرين.

واأكد النائب ممدوح ال�شالح اأحد اأبرز مقدمي القرتاح 

على اأهمية املاآمت يف ال��شط الجتماعي لدى �شريحة كبرية 

من املجتمع البحريني.

به  تتمتع  مبا   - اأثبتت  املاأمت  اإدارات  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 

من وعي كبري وتنظيم وحتمل امل�ش�ؤولية - التزامها بكافة 

جميع  �شالمة  على  وحر�شها  الالزمة  ال�قائية  الإجراءات 

وذلك  ال�طني،  الفريق  قرارات  مع  بالت�شامن  مرتاديها 

للم�شاهمة يف تعزيز ال�شحة العامة. جمدي يا�شني

م�شدر: �شركة ت�شتعد لبناء م�شنع بـ250 مليون دينار وتوفري وظائف للبحرينيني

الأغلبية تّتجه اإىل مترير »ت�شنيع التبغ« اليوم و�شط جدل بني النواب

فاطمة �شلمان:

تّتجه  النيابية  الأغلبية  اإن  لـ»الأيام«  م�شادر  قالت 

مملكة  يف  التبغ  ت�شنيع  يجيز  بقان�ن  م�شروع  مترير  اإىل 

نائًبا،   25 اإىل  امل�ؤّيدين  عدد  ي�شل  اأن  مّرجحًة  البحرين، 

اإىل  امتّد  املا�شية  الأيام  الن�اب خالل  و�شط جدل كبري بني 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي واإ�شدار البيانات.

واأّكد م�شدر برملاين اأن �شركة كربى ت�شتعد لال�شتثمار 

من  دينار  ملي�ن   250 بح�ايل  م�شنع  ببناء  البحرين  يف 

املزمع اأن ي�ّفر مئات ال�ظائف للبحرينيني.

وفيما اعترب امل�ؤّيدون مل�شروع القان�ن اأّنه ل عالقة بني 

التدخني  انت�شار  وبني  اململكة  يف  التبغ  بت�شنيع  ال�شماح 

تق�م  ك�ش�ي�شرا  كثرية  متقدمة  دوًل  واأن  عليه  والت�شجيع 

بت�شنيع التبغ، راأى املعار�ش�ن اأن م�شروع القان�ن اإ�شاءة 

ل�ش�رة مملكة البحرين واأنه �شي�شّجع على ا�شتهالك التبغ 

ويتعار�ص مع املبادئ ال�شحية.

واأعرب النائب عمار قمرب عن تاأييده للم�شروع بقان�ن، 

اململكة  على  كبرية  اقت�شادية  ع�ائد  له  اأّن  اإىل  م�شرًيا 

وا�شتقطاب املزيد من ال�شتثمارات القت�شادية الكبرية التي 

تزيد من �شادراتنا وت�ّفر وظائف للعاطلني.

يطالب  ما  �شمن  يدخل  امل�شروع  ان  اإىل  قمرب  واأ�شار 

وينادي به الن�اب دائًما ب�شاأن تن�يع م�شادر الدخل وزيادة 

لال�شتثمار  وجاذبة  خ�شبة  بيئة  اململكة  وجعل  الإيرادات 

والت�شجيع على اإن�شاء امل�شانع الكربى.

م�شتقبلية  نظرة  للم�شروع  النظر  اإىل  احلاجة  واأّكد 

اململكة مل�شاريع �شناعية كبرية،  تاأخذ يف احل�شبان حاجة 

ال�طن  يف  �شيتها  لها  �شناعة  عن  نتكلم  واأننا  ا  خ�ش��شً

العربي والعامل وهي �شناعة »املع�ّشل البحريني«.

الن�اب  مبجل�ص  اخلدمات  جلنة  رئي�ص  نائب  واأّكدت 

وت�شاءلت:  القان�ن،  م�شروع  اأهمية  على  كمال  �ش��شن 

�شناعة  عن  نتكلم  ونحن  بقان�ن  امل�شروع  هذا  ال�شري  »ما 

اإ�شراف وزارات حك�مية كال�شحة والتجارة  �شتك�ن حتت 

ومبعايري حمّددة.

يرف�ش�ن  الذين  الن�اب  بع�ص  اأن  كمال  واعتربت 

يف  النقا�ص  وينقل�ن  للدين  خمالف  اأنه  بحّجة  امل�شروع 

يعدو  ل  الأمر  فهذا  واحلرام،  احلالل  جدلية  اإىل  امل�شروع 

وحماولة  النا�ص  لدى  الدينية  للم�شاعر  دغدغة  ك�نه 

رخي�شة لك�شب الأ�ش�ات«.

واأّكدت كمال اأّنه ل عالقة اأبًدا بني ال�شماح ب�ج�د م�شنع 

للتبغ وبني م��ش�ع الت�شجيع على ا�شتهالك التبغ كما يزعم 

البع�ص.

م�شروع  اأن  النفيعي  ابراهيم  النائب  اعترب  جانبه،  من 

والنا�ص،  املجتمع  على  كبرية  اأ�شرار  اإىل  �شي�ؤّدي  القان�ن 

ومع  الإن�شان  حق�ق  مبادئ  مع  يتعار�ص  اأنه  اإىل  م�شرًيا 

املبادئ ال�شحية والدينية، من�ًها اإىل وج�د م�شاريع اأخرى 

اأكرث جدوى من هذا امل�شروع.

اململكة  ب�شعمة  اإ�شرار  فيه  امل�شروع  مترير  اأن  واعترب 

اأوائل  من  اململكة  واأن  ا  ال�شحية، خ�ش��شً امل�شت�يات  على 

التدخني يف  ملكافحة  وقرارات  ق�انني  اأ�شدرت  التي  الدولة 

الأماكن املغلقة.

يف  م�شاريع  ا�شتقطاب  على  العمل  �شرورة  اإىل  ودعا 

جمالت جديدة مثل الذكاء ال�شطناعي والأدوية واللقاحات 

وظائف  وت�فري  جمزية  بع�ائد  وتع�د  وال�شيارات 

للبحرينيني.

من جانبه اعترب النائب خالد ب�عنق اأن م�شروع القان�ن 

يتعار�ص مع اتفاقيات وقعتها اململكة ومنها اتفاقية منظمة 

مب�جب  التبغ  مكافحة  ب�شاأن  الإطارية  العاملية  ال�شحة 

القان�ن رقم 26 ل�شنة 2006.

مكافحة  ت�جهات  مع  يتفق  ل  القان�ن  اأن  اإىل  واأ�شار 

التبغ والذي اأ�شبح الي�م م�شكلة عاملية ذات ع�اقب وخيمة 

دويل  تعاون  اأو�شع  قيام  ت�شتدعي  العم�مية  ال�شحة  على 

فعالة  دولية  ا�شتجابة  يف  البلدان  جميع  وم�شاركة  ممكن 

ومالئمة و�شاملة.

وحــّذر النائب حممد ب�حم�د من تبعات امل�شروع على 

امل�شروفات  من  املزيد  الدولة  وحتميل  العامة  ال�شــّحة 

لعالج املدخنني.

»مكافحة التدخني« تعار�ض »ت�شنيع التبغ«
خديجة العرادي:

اجلمعية  اإن  يا�شني  جمدي  التدخني  مكافحة  جمعية  رئي�ص  قال 

رف�ص  اأهمية  اإىل  فيه  دعت  الن�اب  جمل�ص  رئي�شة  اإىل  بخطاٍب  بعثت 

ا�شتثماٍر  على  ينط�ي  والذي  التبغ  ب�شناعة  ال�شماح  لقان�ن  املجل�ص 

كبرٍي مقابل �شرف اأ�شعاف م�شاعفة على التكاليف للعالج من الأمرا�ص 

ان  يا�شني  وقال  واأ�شكاله.  اأن�اعه  بجميع  التبغ  تدخني  من  الناجمة 

بعدم  النيابية  اخلدمات  جلنة  مل�قف  تقديرها  عن  اأعربت  اجلمعية 

ال�شماح بزراعة التبغ يف مملكة البحرين وكذلك عدم ال�شماح با�شترياد 

وت�شنيع وت�زيع ال�شيجارة الإلكرتونية وال�شي�شة الإلكرتونية، وقال 

»يف ذات ال�زقت فاإن اجلمعية اأبدت حتفظها ال�شديد بخ�ش��ص �شناعة 

التبغ التي وافقت عليها اللجنة يف ت��شيتها باأغلبية الأع�شاء احل�ش�ر 

على ال�شماح ب�شناعة التبغ واإعادة ت�شنيعه يف مملكة البحرين لتط�ير 

القطاع ومبا ي�فر فر�ص العمل حل�ايل 400 عامل  ال�شتثمار يف هذا 

بحريني، فاإن اجلمعية تعرب رف�شها لهذه الت��شية«. واعترب يا�شني اأن 

ال�شماح ب�شناعة التبغ واإعادة ت�شنيعه يف مملكة البحرين �شي�ؤدي اإىل 

زيادة ن�شبة املدخنني وانت�شار تدخني ال�شي�شة، علما باأن ن�شبة انت�شار 

تدخني ال�شي�شة واأن�اع التبغ الأخرى بني البحرينيني بلغت 28% بينما 

ن�شبة تدخني الأن�اع الأخرى من التبغ والغلي�ن بلغت 86.4%، كما اأن 

الذك�ر، وذلك  الإناث عن  اأكرب يف  ال�شي�شة ظهر بن�شبة  انت�شار تدخني 

البحرين 2018، وه�  ال�طني ململكة  ال�شحي  امل�شح  نتائج  من واقع 

امل�شروع الذي يعد الأكرب منذ اآخر م�شح نُفذ قبل 20 عاما.

 »بلدي املحرق«: ا�شتغالل حدائق ومتنزهات املحرق لل�شالت الريا�شية

خديجة العرادي:

اأم�ص  جل�شته  يف  املحّرق  بلدي  جمل�ص  وافق 

ال�شالت  ل�شالح  واملتنزهات  احلدائق  ا�شتغالل  على 

الريا�شية.

املحرق  بلدي  جمل�ص  رئي�ص  املقرتح  مقّدم  وقال 

املجال  اإتاحة  اإىل  يهدف  القرتاح  اأن  املرباطي  غازي 

يف  احلدائق  ل�شتغالل  الريا�شية  ال�شالت  لأ�شحاب 

اأي فرتة يتم فيها اإغالق ال�شالت يف �ش�ء الإجراءات 

و�شع  اإىل  م�شرًيا  لك�رونا،  للت�شّدي  الحرتازية 

ا�شرتاطات لذلك من اأبرزها األ يزيد العدد بامل�قع على 

التن�شيق  يتم  واأن  ال�احدة  احل�شة  خالل  فردا   30

ال�شالت  واأ�شحاب  ال�شاأن  بهذا  التنفيذي  اجلهاز  مع 

الريا�شية وع�ش� الدائرة مع حتديد ال�قت ل�شتغالل 

احلدائق واملتنزهات.

 يف �شياق اآخر، وافق املجل�ص اأم�ص على ت��شية 

 %15 بن�شبة  املقدرة  البلدية  الر�ش�م  حت�شيل  ب�قف 

جائحة  فرتة  خالل  والفنادق  املفرو�شة  لل�شقق  على 

قطاع  بها  مير  التي  لالأو�شاع  نظرا  وذلك  ك�رونا، 

ال�شياحة خالل هذه الفرتة.

تراخي�ص  ق�شم  رئي�ص  قالت  اآخر،  �شياق  ويف 

حممد  �شعاد  املهند�شة  املحرق  ببلدية  البناء  وتنظيم 

املجل�ص  من  مقرتح  على  تتحفظ  البلدية  اأن  ح�شن 

البلدي ب�شاأن تكليف الأخ�شائي الأول يف بلدية املحرق 

الب�شيطة  الإ�شافات  بالت�شديق على طلبات تراخي�ص 

)50 مرتا مربعا واأقل(.

ب�شاأن  اآلية  تعتمد  املحرق  بلدية  اأن  واأو�شحت 

اأربعة اأن�اع من تراخي�ص البناء وهي الهدم والتح�يط 

واحلفريات والرتميم، حيث مت فيها تف�ي�ص الأخ�شائي 

من  الأن�اع  تلك  �شرف  ليتم  املهند�ص  مبهام  الأول 

يتم  ما  وغالبا  وف�ري،  عاجل  ب�شكل  الرتاخي�ص 

تخلي�شها يف نف�ص الي�م، وذلك لك�ن تلك الرتاخي�ص 

هي تراخي�ص ب�شيطة مت تدريب الأخ�شائيني على اآلية 

�شرفها.

الأن�اع من الرتاخي�ص  واأ�شافت: »ل تتطلب هذه 

من  والهدف  هند�شية،  خرائط  اأي  درا�شة  اأو  تقدمي 

امل�شروع اأن يتم تركيز جهد ووقت املهند�شني يف اأق�شام 

الرتاخي�ص لإجناز الأن�اع الأخرى من تراخي�ص البناء 

وتقلي�ص  ال�شادرة  الرتاخي�ص  ج�دة  يف  ي�شاهم  مما 

امل�شتغرقة لها بن�شٍب ترتاوح ما بني  الزمنية  الفرتات 

39% اإىل 52.3% من ن�شبة الرتاخي�ص التي ي�شدرها 

املقدم تبني عدم  املقرتح  اإنه وبدرا�شة  الق�شم«. وقالت 

اإمكانية تطبيق ذلك املقرتح لك�ن تراخي�ص الإ�شافات 

لت��شيح  هند�شية  ر�ش�مات  تقدمي  ت�شتلزم  الب�شيطة 

الإ�شافات املطل�بة واملبنى القائم وهذا يتطلب درا�شة 

ومعرفة  الهند�شية  الر�ش�مات  بقراءة  واإملاما  فنية 

للمنطقة  املعتمدة  التنظيمية  بال�شرتاطات  �شاملة 

ال�اقع بها العقار ح�شب ت�شنيفه، 



�إطالق  للعطورعن  جنيد  �أعلنت 

ملك�ف�أة  تهدف  و�لتي  جنيد«  »مب�درة 

�حل��صلني  لديه�  �ملنت�صبني  �ملوظفني 

كل  �صيحظى  بحيث  كورون�،  لق�ح   على 

مميز�ت  على  �للق�ح  على  ح��صل  موظف 

منه�  ُم�ص�همة  وذلك  �ل�صركة،  من  عديدة 

�أهمية  حول  �ملُجتمعي  �لوعي  تعزيز  يف 

للحد  �لإحرت�زية  �لإجر�ء�ت  بك�فة  �لأخذ 

جميع  ولت�صجيع  �نت�ص�ر�لفريو�س  من 

�ملوظفني يف جنيد للعطورعلى �أخذ �للق�ح.

 ، جنيد«  »مب�درة  حول  حديثه  ويف 

�لتنفيذي  �ملدير  جنيد،  فوؤ�د  حمد  �صرح 

�ملب�درة  هذه  ت�أتي    : ق�ئالاً جنيد  ب�صركة 

للت�صّدي  �لوطنية  للجهود  من�  دعم�أ 

ح�صن�  من  و�إنطالق�اً  كوفيد-19،  جل�ئحة 

�لوطني وم�صئوليتن� �لإجتم�عية ولتعزيز 

موظفين�  جلميع  �ل�صخ�صية  �لوق�ية 

ن�صر  يف  من�  وم�ص�همة  �لكر�م  وعمالئن� 

لت�صجيع  �ملب�درة  هذه  ج�ءت  فقد  �لوعي، 

�مل�ص�د  �للق�ح  تلقي  على  موظفين�  جميع 

مب��صرة  ومك�ف�أتهم  كورون�  لفريو�س 

لهم  من�  تقدير�أ  وذلك  عديدة،  مبميز�ت 

خمتلف  يف  لدعمهم  حر�صن�  وت�أكيد�اًعلى 

موظفين�  من  �لإقب�ل  و�حلمد�هلل  �لظروف، 

على �أخذ �للق�ح ك�ن لفت�اً ونحن �ذ ن�صيد 

ب�لوعي �مل�صئول من �جلميع.

نطمح  نحن  جنيد:  حمد  و��ص�ف 

موظفين�  من  عدد ممكن  �أكرب  يح�صل  ب�أن 

�للق�ح،  على  �لبحرين  مملكة  يف  �ملقيمني 

موؤكدين على �أهمية �أخذ �للق�ح �مل�ص�د فهو 

�لأفر�د  حلم�ية  جد�اً  ومهم  وطني  و�جب 

وحت�صني �ملجتمع و�لوق�ية من �جل�ئحة، 

�له�دفة  �لوطنية  �مل�ص�عي  يدعم  وهذ� 

ونوؤكد  �جلميع،  و�صالمة  �صحة  حلفظ 

ب�لإجر�ء�ت  �للتز�م  مو��صلة  على  بدورن� 

�لحرت�زية و�لقر�ر�ت �ل�ص�درة من �لفريق 

�لوطني �لطبي للت�صدي لفريو�س كورون� 

�لع�مة  �ل�صحة  تعزيز  يف  ت�صهم  �لتي 

و�صم�ن �صالمة �ملجتمع.
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 يف املناطق املطورة حديثًا باململكة

»زين البحرين« اأول م�شغل يوفر تغطية حم�شنة للربودباند واالت�شاالت 

�لت�ص�لت  �صركة  �لبحرين،  زين  �أ�صبحت 

�لر�ئدة يف �ململكة، �أول م�صغل يوفر �ت�ص�لاً حم�ّصن�اً 

يف  �ملنزيل  و�لربودب�ند  �لنق�ل  �له�تف  ب�صبك�ت 

�حلد وجممع 111  �صرق  �ملطورة حديث�اً  �ملن�طق 

من  �ملن�طق  تلك  وتعد  �للوزي.  و�ص�حية  ب�حلد 

�صمن  موؤخر�اً  تطويره�  مت  �لتي  �جلديدة  �ملن�طق 

�لعق�ريني  و�ملطورين  �لإ�صك�ن  وز�رة  م�ص�ريع 

توجيه�ت  مع  يتم��صى  ومب�  �خل��س،  �لقط�ع  من 

تلك  يف  �لت�ص�لت  خدم�ت  ت�صهيل  يف  �حلكومة 

متطور�اً  نهج�اً  �لبحرين  زين  �تبعت  وقد  �ملن�طق. 

وعملت بال كلل خالل �لع�م �مل��صي لن�صر �صبك�ت 

تلك  يف  و�خل�م�س  �لر�بع  �جليلني  من  �لربودب�ند 

�ملن�طق �ملحددة حيث �صي�صتمتع �صك�ن تلك �ملن�طق 

�أكرب  �ت�ص�ل  وفر�س  حم�صنة  بي�ن�ت  ب�صرعة 

ب�ل�صبكة لتلبية �لطلب �ملتز�يد من �لعمالء.

ويوؤكد تعزيز �ل�صبكة على قدرة زين �لبحرين 

و�لتز�مه� �مل�صتمر بتمكني وتلبية متطلب�ت عمالئه� 

تعزز  �لتي  و�خلدم�ت  �حللول  توفري  خالل  من 

�ملح�صنة،  �ل�صبكة  ومع  لالأفر�د.  �لرقمية  �حلي�ة 

ب�صرع�ت  حديث�اً  �ملطورة  �ملن�طق  �صك�ن  �صيتمكن 

بي�ن�ت �أ�صرع وفر�س �أكرب لالت�ص�ل. كم� حر�صت 

بتقني�ت  �ملن�زل  تلك  تزويد  على  �لبحرين  زين 

حت�صني  وب�لت�يل  �خل�م�س  �جليل  من  �لربودب�ند 

نط�ق�اً  تتطلب  �لتي  و�لتطبيق�ت  و�لألع�ب  �لبث 

تقني�ت  ومع  �أف�صل.  و�صول  وزمن  ع�لي�اً  ترددي�اً 

�لبحرين،  زين  من  للربودب�ند  �خل�م�س  �جليل 

ر�وتر  جه�ز  �ملن�زل  تلك  لق�طني  �ل�صركة  �صتوفر 

ملختلف  ول�صلكي�اً  �صلكي�اً  �لربودب�ند  توفري  ميكنه 

�لأجهزة يف �ملنزل.

مدير  �ليه�م  علي  �صرح  �ملن��صبة  وبهذه 

�لتكنولوجي� يف �صركة زين �لبحرين ق�ئالاً: »ندرك 

�لأوق�ت  هذه  وخالل  �لبحرين،  زين  يف  نحن 

ج�ئحة  تبع�ت  مع  �لتع�مل  من  �مل�صبوقة  غري 

�ت�ص�لت  كم�صغل  م�صئوليتن�  �أن  كوفيد-19، 

م�صى،  وقت  �أي  من  �أكرث  �أ�صبحت  رقمي  وممّكن 

�لت�ص�ل  �إع�قة  عدم  ل�صم�ن  �صعين�  فقد  ولذلك 

يح�صرون  �أو  ُبعد  عن  يعملون  �لذين  للمقيمني 

�لتعليم  �أو يقدمون خدم�ت  �لإنرتنت  درو�ص�اً عرب 

خالل هذه �لأوق�ت �ل�صعبة«

جمّمع �شرتة التجاري يرحب 

باأحدث فروع بيت التمويل الكويتي

�لعق�ر�ت،  لإد�رة  �إد�مة  �صركة  �أعلنت 

ب�لك�مل  و�ململوكة  �لت�بعة  �ل�صركة 

�لعق�ري  لال�صتثم�ر  �لبحرين  ل�صركة 

)�إد�مة(، عن توقيع �تف�قية ت�أجري مع بيت 

�جلديد  فرعه  لت�صغيل  �لكويتي  �لتمويل 

يف  �ل�صّي�ر�ت  متويل  لعمالء  �ملتخ�ص�س 

جتديده  �جل�ري  �لتج�ري  �صرتة  جمّمع 

 )KFH Auto( فرع  و�صريكز  وتطويره. 

�لتي  �ل�صّي�ر�ت  متويل  حلول  تقدمي  على 

�إذ �صيخدم  يوفره� بيت �لتمويل �لكويتي، 

يف  �ل�صّي�ر�ت  جت�رة  �صرك�ت  �أكرب  عمالء 

منطقة  يف  معظمه�  يقع  و�لتي  �ململكة، 

�صرتة.

�لع�م  �ملدير  قــ�ل  �ملن��صبة  وبهذه 

ع�دل  وليد  �لعق�ر�ت  لإد�رة  �إد�مة  ل�صركة 

دعم  على   � د�ئماً حري�صون  »نحن  علي: 

�لذين  �صرك�ئن�  مب�ص�عدة  �ملحلي  �ملجتمع 

�أجل  من  ف�ئقة  بعن�ية  ب�نتق�ئهم  نقوم 

�إىل  نهدف  �إذ  م�صروع�تن�.  مز�ي�  تعزيز 

�خلدم�ت  من  متك�ملة  جمموعة  توفري 

لز�ئري جمّمع �صرتة �لتج�ري، مب� يف ذلك 

�ملط�عم  و�أرقى  �لت�صوق  خي�ر�ت  �أف�صل 

�ملجّمع  موقع  من  �ل�صتف�دة  مع  و�ملق�هي، 

�لب�رز على �لو�جهة �لبحرّية. لذ� ف�إنه من 

ب�أحدث  �لرتحيب  �لب�لغ  �صرورن�  دو�عي 

�لكويتي،  �لتمويل  بيت  �مل�صت�أجرين، 

و�لذي �صيوفر خدم�ت د�عمة مهمة لقط�ع 

�لقوى  �أهــم  �أحــد  يعد  �لــذي  �ل�صّي�ر�ت 

�ملحركة لالأعم�ل يف منطقة �صرتة.«

�خلدم�ت  رئي�س  قــ�ل  ج�نبه  ومــن 

�لتمويل  بيت  يف  ــر�د  ــالأف ل �مل�صرفية 

�لكويتي - �لبحرين ح�مد يو�صف م�صعل: 

»ي�صّكل جمّمع �صرتة �لتج�ري وجهة مثلى 

�حل�صول  يف  �لر�غبني  �ل�صّي�ر�ت  مل�صرتي 

ل�صتكم�ل  متمّيزة  متويل  حلول  على 

فرعن�  �فتت�ح  و�صي�ص�عدن�  مع�مالتهم. 

 � �أي�صاً �ل�صرت�تيجي  �ملوقع  هذ�  �جلديد يف 

كبرية  جمموعة  مع  عالق�تن�  توطيد  على 

من �صرك�ت جت�رة �ل�صّي�ر�ت �لتي تقع يف 

� لتي�صري ح�صول  �جلو�ر، �إذ �صنتع�ون معاً

لتمويل  �لتن�ف�صّية  حلولن�  على  �لعمالء 

�ل�صّي�ر�ت.«

حامد م�شعل وليد علي

10 جوائز يقدمها »احلواج« حتت �شعار »اأحبك يا اأمي«
لدور  وتقدير�اً  �لأ�صري  للرت�بط  دعم�اً 

جمموعة  �أعلنت  �إن�ص�ن،  كل  حي�ة  يف  �لأم 

بعيد  �لحتف�ل  فع�لي�ت  بدء  عن   �حلو�ج 

يوم  من  �أمي«  ي�  »�أحبك  �صع�ر  حتت  �لأم 

م�ر�س    21 وحتى  م�ر�س   10 �لأربع�ء 

�لربن�مج  وهو  �حلو�ج  فروع  بجميع 

�ل�صنوي �لذي تقيمه جمموعة �حلو�ج للع�م 

ي�ص�رك �حلو�ج  �لتو�يل، حيث  �لث�من على 

�لأم  لعيد  و��صتعد�دهم  فرحتهم  عمالءه 

لأف�صل  �لروعه  غ�ية يف  هد�ي�   10 بتقدمي 

من �صيقوم ب�لتعبري عن حبه لأمه �لغ�ليه. 

م�صرتي  لكل  ن�صية  ر�ص�لة  وت�صل 

�لر�ص�لة  وهذه  �حلو�ج  من حمالت  �أي  من 

حتتوي على ر�بط لبط�قة �إهد�ء »�أونالين«  

ليقوم بكت�بة �أف�صل م� يود �أن يعرب به عن 

�ملكونة  �لتحكيم  جلنه  و�صتقوم  لأمه  حبه 

و�ل�صخ�صي�ت  �ملجتمع  جنوم  من  عدد  من 

�لع�مة و �لتي �صتنعقد يف وقت لحق لتقييم 

و�صتح�صل  �أف�صله�  لتخت�ر  �لر�ص�ئل  كل 

�لر�ص�ئل �لف�ئزة على �أحد �جلو�ئز �لع�صرة  

قيمة  �ص�عة  على  ف�ئز  كل  يح�صل  حيث 

�لتي  �لكربى  �لعطور  ب�قة  �إيل  ب�لإ�ص�فة 

يتميز به� �حلو�ج د�ئم�اً.

و�صيتمكن �لعمالء من �ختي�ر هد�ي� عيد 

�لعطور  من  كبريه  جمموعه  بني  من  �لأم 

�ل�ص�ع�ت وم�صتح�صر�ت �لتجميل و�لعن�يه 

ب�لب�صره مع �ل�صتمت�ع ب�لعرو�س �خل��صة 

�حلو�ج  يقدمه�  �لتي  �ملميزة  و�خل�صوم�ت 

لعمالئه �حتف�لاً بهذه �ملن��صبة.
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مبادرة »امتنان« تر�شل باقات ورد للطاقم الطبي 

يف ب�درة مميزة وتقدير� للجهود �لكبرية �لتي 

مو�جهة  يف  �لبحرين  يف  �لطبي  �لط�قم  به�  يقوم 

�لتي  �متن�ن«  »مب�درة  ق�مت  كورون�..  ج�ئحة 

عبد�لرحمن  �إ�صح�ق  ن�هد  �لأعم�ل  �صيدة  �أطلقته� 

كبرية  ورد  ب�قة   31 و�إر�ص�ل  بتجهيز  �إ�صح�ق 

�لعن�ية  ق�صم  �لبحريني يف  �لطبي  للط�قم  �حلجم 

 »19 »كوفيد  كورون�  مر�صى  لرع�ية  �مليد�نية 

دف�ع  قوة  وم�صت�صفى  �مللكية  �لطبية  ب�خلدم�ت 

وعيد  �لوطني  �مليث�ق  يوم  مبن��صبة  �لبحرين، 

�ل�صكر  »جزيل  �ملب�درة  بتوقيع  مذيلة  �حلب 

�لأبي�س..  �جلي�س  لأبن�ء  و�لعرف�ن  و�لمتن�ن 

�هلل  ــ�رة...  ــب �جل جمهود�تكم  على  م�صكورين 

فخورين  نحن  و�ل�صحة،  �لع�فية  يعطيكم 

ق�صرتو�..  م�  �ملميزة..  جلهودكم  وممتنني 

وجز�كم �هلل �ألف خري«.

ن�هد  �لأعم�ل  �صيدة  ق�لت  �ملن��صبة  وبهذه 

�أول  منذ  �نطلقت  »�متن�ن«  مب�درة  �أن  �إ�صح�ق 

�لعديد  على  و��صتملت  �جلــ�ري  فرب�ير  �صهر 

تهدف  �لتي  �ملبتكرة  و�لأفك�ر  �لأن�صطة  من 

»�لمتن�ن«  فكرة  عن  �لتعبري  �إىل  رئي�صي  ب�صكل 

حي�تن�،  يف  علين�  ف�صل  �ص�حب  لكل  و�ل�صكر 

ون�صر هذ� �لفكر �لإيج�بي �جلميل �لذي له عديد 

من �لآث�ر �لإيج�بية على نفو�س �لن��س ودفعهم 

ومب�درة  �لإيج�بي..  و�لعمل  و�لتميز  لالإج�دة 

تقدمي ب�ق�ت �لورد ك�نت من ن�صيب حمالت »ذ� 

جتهيز  حتملت  �لتي  للزهور  فلورولوج�صت« 

و�إر�ص�له�. �لب�ق�ت  جميع 

علي اليهام

»جنيد للعطور« تطلق مبادرة حتفيزية 

جلميع موظفيها احلا�شلني على لقاح  كورونا

 حمد جنيد

»الرفاع فيوز« تعلن فتح باب الت�شجيل للعام املقبل وفق ر�شوم جديدة

»ديار املحرق« ت�شت�شيف �شفرية جمهورية اإيطاليا لدى البحرين

فتح  عن  �لدولية  فيوز  �لرف�ع  مدر�صة  �أعلنت 

 ،2022 - �لدر��صي 2021  للع�م  �لت�صجيل  ب�ب 

�ملر�حل  جلميع  جديدة  در��صية  ر�صوم  وفق 

�لدولية  فيوز  �لرف�ع  مدر�صة  وتعد  �لدر��صية. 

فريدة  تعليمية  جتربة  تقدم  ربحية  غري  مدر�صة 

�لذكية  �لتعلم  بيئة  بقوة  تفتخر  من نوعه�، حيث 

�لتي متتلكه�، و�لتز�مه� ب�لقيم �لثق�فية �لبحرينية 

�لدر��صية  �ملم�ر�ص�ت  �أف�صل  وتقدم  �لأ�صيلة، 

�ملعتمدة من جميع �أنح�ء �لع�مل و�لتي ترتكز على 

مه�ر�ت �لتعلم و�لبتك�ر، وتقدم بر�جمه� �لتعليمية 

توفري  على  وتعتمد  �لدر��صية،  �ملر�حل  جلميع 

مم�  در��صي  ف�صل  لكل  حمدودة  در��صية  مق�عد 

و�لهتم�م  �لرع�ية  من  مقد�ر  �أعلى  بتقدمي  ي�صمح 

على  �ملدر�صة  جنحت  وقد  ط�لب.  لكل  �لتعليمي 

مد�ر ثالثة ع�صر ع�م�اً م�صت من �لحتف�ظ مبركزه� 

�لدولية  �لعتم�د�ت  ومو��صلة  �ملتمّيز  �لتعليمي 

�ملمنوحة له� من كربى موؤ�ص�ص�ت �لتقييم �لتعليمي 

حول �لع�مل، حيث متتلك �ملدر�صة �صه�دة �لعتم�د 

�لك�مل من جمل�س �ملد�ر�س �لدولية )CIS( ور�بطة 

 ،)MSA( و�لكلي�ت  للمد�ر�س  �لو�صطى  �لولي�ت 

للمدر�صة  �ملمنوحة  �ملتمّيزة  �لتقييم�ت  عن  ف�صالاً 

و�صه�دة  و�لتدريب،  �لتعليم  جودة  هيئة  قبل  من 

�لت�صديق لربن�مج دبلوم �لبك�لوري� �لدولية �لتي 

ق�لت  �ملن��صبة،  وبهذه  لطلبته�.  �ملدر�صة  تقدمه 

ن�ئب مديرة �ملدر�صة جو جر�حي �أن مدر�صة �لرف�ع 

فيوز �لدولية ك�نت ول تز�ل من�رة م�صيئة للتعليم 

�خل��س يف مملكة �لبحرين، مل� ت�صهده �ملدر�صة من 

ف�صالاً  مبتكرة،  تعليمية  و�أ�ص�ليب  حديثة  تقني�ت 

�لأخذ  مع  ع�ملي  تعليم  من  �ملدر�صة  توفره  عم� 

ب�لعتب�ر �ملح�فظة على �لتق�ليد �لأ�صيلة للمجتمع 

�لبحريني و�لتي �أ�صبحت جزءاً ل يتجز�أ من �لثق�فة 

�لتعليمية ب�ملدر�صة.

�لر�ئدة يف  �ل�صركة  ��صتقبلت »دي�ر �ملحرق«، 

ب�ول  �لبحرين،  مبملكة  �لعق�ري  �لتطوير  قط�ع 

مملكة  لدى  �إيط�لي�  جمهورية  �صفرية  �أم�دي، 

�لبحرين يف جولة  ميد�نية  يف  »دي�ر �ملحرق« 

�لأحد  يوم  وذلك  �ملدينة  م�ص�ريع  على  لالطالع 

�ملو�فق 14 م�ر�س 2021.

�لتنفيذي  �لرئي�س  �مليد�نية  �جلولة  وتر�أ�س 

علي  �أحمد  �ملهند�س  �ملحرق«،  »دي�ر  ل�صركة 

�ل�صركة.  يف  �لإد�ريني  من  عدد  بج�نب  �لعم�دي 

م�ص�ريع  خمتلف  ��صتعر��س  �إىل  �جلولة  وهدفت 

متثل  و�لتي  و�لتج�رية  �ل�صكنية  �ملحرق«  »دي�ر 

منوذج للمدينة �حلديثة �ملتك�ملة بك�فة عن��صره�.

للتعريف  �ملبيع�ت  مكتب  من  �جلولة  وبد�أت 

وخمطط  �ملحرق«  لـ»دي�ر  �لرئي�صي  ب�ملخطط 

للبيع  �صكنية  ق�ص�ئم  يقدم  �لذي  �جلديد  »ُمزون« 

بنظ�م �لتملك �حلر، وبعد ذلك زي�رة لفلل �لعر�س 

يجمع�ن  �للذ�ن  و»�لب�رح«،  »�لن�صيم«  مل�صروعي 

و�لتي مت  �ملتنوعة،  �لعمر�نية  �لت�ص�ميم  من  عدد 

�إن�ص�وؤه� ح�صب مو��صف�ت ع�ملية وبيئية و�إبد�عية 

ب�لغ  �أم�دي عن  �ملن��صبة، عرّبت ب�ول  وبهذه 

�صروره� بزي�رة مدينة متطّورة ومتك�ملة كمدينة 

�لعمر�ين  �لتقّدم  على  لالطالع  �ملحرق«  »دي�ر 

�لعمر�ن  بجودة  �ل�صفرية  و�أ�ص�دت  به�.  �ملُذهل 

و�لت�صييد يف �ملدينة، و�حللول �لعق�رية �ملتنوعة 

�لبحرين، ومدى  تقدمه� للجمهور يف مملكة  �لتي 

متّيز �خلدم�ت و�ملر�فق �ملتوفرة للزو�ر و�ملقيمني 

على حد �صو�ء. ومن ج�نبه، �صرح �ملهند�س �أحمد 

»دي�ر  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعم�دي  علي 

�ل�صفرية  ب��صت�ص�فة  فخورون  »نحن  �ملحرق«: 

مدينة  ب�أنح�ء  ميد�نية  جولة  �صمن  �لإيط�لية 

»دي�ر �ملحرق«، و�لتي متكن� من خالله� _ ت�صليط 

و�لتجزئة  لل�صكن  �ملتنوعة  �مل�ص�ريع  على  �ل�صوء 

مث�لية  وجهة  يجعله�  مم�  و�ل�صي�حة،  و�لتج�رة 

حد  على  و�لزو�ر  للمقيمني  و�ل�صتثم�ر  لل�صي�حة 

�صو�ء.
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من��سدة ملح�فظ م�سرف البحرين املركزي 
يطيب لنا اأن نرفع لكم التحية وال�شكر على اجلهود 

املايل  التوازن  املحافظة يف  عليها  تعمل  التي  التنظيمية 

ململكة البحرين، ونود اليوم ننقل مو�شوعنا بخ�شو�س 

واملتو�شطة  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  تقلي�س مدخول كبري 

التي كانت ت�شتفيد من نظام حت�شيل النقاط )املكافاآت( 

من البنوك بخ�شو�س الدفع لر�شوم وال�شرائب للخدمات 

احلكومية املرتتبة ال�شهرية، فالبنوك وامل�شارف جميعهم 

املرخ�شة مبملكة البحرين قد األغت موؤخًرا نقاط الفائدة 

يف  احلكومية  للمدفوعات  االئتمانية  البطاقات  على 

وبع�شها  فقط  احلكومية  للمدفوعات  وامل�شارف  البنوك 

املحلي  الناجت  يف  امل�شاركة  من  الربع  من  الأقل  خف�شت 

املايل مل�شاندة القطاع اخلا�س.

ونرفع تظلمنا ملحافظ م�شرف البحرين املركزي من 

بدل تقلي�س الدعم على ال�شركات واملوؤ�ش�شات ال�شغرية 

الدفع  يف  امل�شرتيات  النقاط  من  املالية  اإيراداتها  يف 

املدى  فعلى  احلكومية  للخدمات  االئتمانية  بالبطاقة 

البعيد ذلك ي�شاهم يف الناجت املحلي مل�شاعدة دخل �شغار 

امل�شاندة  فبدل  القاهرة  الظروف  هذه  املوؤ�ش�شات يف ظل 

يتم جتفيف  اخلا�س  للقطاع  ال�شعبة  الظروف  هذه  يف 

هذا املورد الدخل املايل ومن جانب اآخر املحالت التجارية 

واملطاعم  والربادات  وال�شركات  واملحالت  واملعار�س 

ت�شاهم   %2 لغاية   %3 بن�شبه  ت�شارك  اخلا�س  والقطاع 

من مبيعاتها يف نظام املكافاآت يف دعم وانتعا�س ال�شوق 

االإمتانية  بالبطاقة  البحريني يف م�شرتياتهم  واالقت�شاد 

من  ونرجو  بجزء.  ولو  النقاط(  )املكافاآت  نظام  عرب 

لرتجيع  البنوك  وتوجيه  بذلك  النظر  اإعادة  �شعادتكم 

اخلا�س  للقطاع  وم�شاعدة  كم�شاندة  كال�شابق  النظام 

واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات  للموؤ�ش�شات  ا  خ�شو�شً

يف هذه ظل هذه الظروف والتحديات. 

البي�ن�ت لدى املحرر

اأ�سكن يف �سقة خم�س�سة ملك�تب

 ال�سرك�ت وغري ق�درة على دفع الإيج�ر

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  بحرينية  مواطنة  اأنا 

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

الوزراء مل�شاعدتي، فاأنا مطلقة ويل 4 بنات اثنتان منهم يف 

ب�شبب  والدهما  االآخرتان يف ح�شانة  واالثنتان  ح�شانتي 

عدم قدرتي على ت�شكينهم معي نظًرا حلالتي ال�شعبة، وقد 

وزارة  قبل  من  متليك  �شقة  على  للح�شول  بطلب  تقدمت 

ا�شتعجال  بطلبات  وتقدمت   2014 العام  منذ  اال�شكان 

كثرية ودائًما يتم رف�س طلبي الأن طلبي كان جديًدا.

ومررُت بظروف ال يعلم �شوى اهلل بها، حيث ا�شطرت 

غري  ومن  ال�شركات  ملكاتب  خم�ش�شة  بناية  يف  لل�شكن 

اخلري،  اأهل  قبل  من  م�شاعدتي  لوال  ال�شيف  يف  تكييف 

اأنا غري قادرة على دفع االيجار واأرغب يف ايجاد  وحالًيا 

حل م�شتعجل يل، لذلك انا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه 

اهلل مل�شاعدتي يف احل�شول على ال�شقة ب�شكل م�شتعجل.

البي�ن�ت لدى املحرر

مواطنة بحرينية: اأن��سد وكيل

 وزارة الداخلية للحف�ظ على اأ�سرتي

ال�شيخ را�شد بن  اأنا�شد معايل  اأنا مواطنة بحرينية 

خليفة بن حمد اآل خليفة وكيل وزارة الداخلية ل�شوؤون 

على  زوجي  ليح�شل  واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية 

 2004 العام  يف  تزوجت  وقد  البحرينية،  اجلن�شية 

وهلل  ثمرتني  الزواج  لهذا  وكان  اجلن�شية،  م�شري  من 

احلمد وهم اأبنائي، وزوجي مقيم يف البحرين منذ العام 

للقيادة  ووالئه  خلقه  بُح�شن  له  ي�شهد  والكل   ،2003

باحل�شول  للت�شّرف  ر�شمي  بطلب  تقدم  وقد  الر�شيدة، 

قام  وقد   ،2007 العام  يف  البحرينية  اجلن�شية  على 

با�شتكمال كافة امل�شتلزمات وباجراء كافة املقابالت لدى 

بوزارة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شوؤون  العامة  االإدارة 

الداخلية.

الدنيا  هذه  يف  �شند  يل  ولي�س  االأبوين  يتيمة  واأنا 

�شوى زوجي واأعي�س اأيامي مع معاناة التفكري واخلوف 

من ت�شتت اأ�شرتي فاإقامة زوجي مرتبطة بعمله احلايل، 

عنه،  اال�شتغناء  املمكن  من  الراهنة  االأو�شاع  هذه  ويف 

فر�شة  دون  من  اململكة  ملغادرة  �شي�شّطر  وبالتايل 

دون  من  اأبنائي  مع  �شاأعي�س  كيف  حينها  للعودة، 

والدهم، وهو من يرعانا ويوفر لنا قوت يومنا.

البي�ن�ت لدى املحرر

جهود 

يدرك  ال  من  واالآخر  اأرى بني احلني  عندما  اأملي  يزداُد 

فريو�س  تف�شي  نتيجة  نعي�شها،  التي  احلياة  خماطر 

ب�شروط  التقيد  وعدم  اال�شتهتار  م�شاهد  حيث  كورونا، 

نذوق  جتعلنا  حولنا،  من  نراها  التي  العامة  ال�شالمة 

من  العديد  اإغالق  نتيجة  مراًرا  ذقناها  التي  اخل�شارة 

القطاعات التي باتت حلًما لدى البع�س لتعود اإىل ما كان 

احلال عليه �شابًقا.

اأنه لي�س من حّق اأي �شخ�س اأو جهة اأن تعيدنا للخلف، 

وعرقلة جهود اللجنة التن�شيقية برئا�شة �شمو ويل العهد 

رئي�س الوزراء والفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

من  ال�شحي  االأمن  لتحقيق  امل�شتمرة  وجهودهم  كورونا 

يف  واملقيمني  املواطنني  جلميع  االآمن  اللقاح  توفري  خالل 

مملكتنا العزيزة البحرين.

من  حولنا  من  نرى  دمنا  ما  بعد،  تنتِه  مل  فاملعركة 

منه  ظّنا  املجتمع،  ب�شحة  ويخاطر  ب�شحته  ي�شتهرت 

جميعنا  ونكون  نتعاون  اأن  من  بد  فال  يراه،  ال  اأحدا  اأن 

جنوًدا حقيقيني لنخرج من هذه املعركة منت�شرين وباأقل 

اخل�شائر.

�س�رة ن��سر

اإىل الآن مل تت�سل بي وزارة ال�سحة

الكهرب�ء تهّدد بقطع اخلدمة عن منزيل 

واأن� غري ق�درة على �سداد الف�تورة

اأنا مواطنة بحرينية اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

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

اأربعة  الكهرباء واملاء منذ  اأعاين مع هيئة  فاأنا  مل�شاعدتي، 

املنزل  عن  الكهرباء  بقطع  تهدد  الهيئة  اإن  حيث  �شهور، 

حتى  الفاتورة  تراكم  وال�شبب  واأطفايل،  اأنا  اأ�شكنه  الذي 

اإال  و�شلت اىل 170 ديناًرا، وقمت بدفع 40 ديناًرا منها 

ثابًتا ولي�س  راتًبا  اأملك  واأنا ال  اأنهم م�شّرون على قطعها 

يل مدخل رزق، فمن كان يعينني على هذه احلياة والدي 

بع�س  علي  متُرّ  فاأنا  مل�شاعدتي،  اأنا�شدك  �شيدي  املتوفى، 

االأيام واأنا ال اأمتلك حتى قيمة الطعام الأطفايل.

البي�ن�ت لدى املحرر

وّقعت عقد التوظيف قبل 

3 اأعوام ومل يتم توظيفي اإىل الآن!
اأنا مواطن بحريني تقّدمت اإىل وظيفة يف هيئة الكهرباء 

الإجراء  الهيئة  قبل  من  بي  االت�شال  مت  فرتة  وبعد  واملاء، 

امتحان القبول، ثم بعد اأ�شبوعني مت االت�شال بي واإخباري 

وهلل  املقابلة  باإجراء  قمت  ثم  ومن  االمتحان،  اجتزت  اأنني 

احلمد اجتزتها بنجاح، بعد ذلك مت ت�شليمي ر�شالتني واحدة 

موجهة اىل وزارة ال�شحة واالأخرى للتحقيقات للب�شمات، 

وقد قمت بجميع االإجراءات الالزمة، ومت توقيعي على عقد 

مع هيئة الكهرباء واملاء بتاريخ 21/   5/   2018، واإىل االآن 

من التاريخ املذكور مل يتم االت�شال بي، ويف كل مرة اأقوم 

اأنهم مل يت�شلموا املوافقة من ديوان  مبراجعتهم يخربوين 

�شاحب  �شيدي  انا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا  املدنية،  اخلدمة 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

رئي�س جمل�س الوزراء مل�شاعدتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

نداء اإىل �سمو ويل العهد.. الرهن امل�سرتك اأمٌل مل�ستفيدي الق�س�ئم ال�سكنية

يف بداية هذا الطلب، نرفع اإىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، جزيل ال�شكر واالمتنان 

على ما يقدمه ل�شعب اململكة من رعاية حتقيًقا لتاأمني العي�س الكرمي، وعلى الرعاية 

واحلماية االأمنية وال�شحية، جعله اهلل ذخًرا للوطن واملواطنني.

اخلدمات  بتوزيع  جاهدة  االإ�شكان  وزارة  تقوم  الكرمي،  �شموه  بتوجيهات 

االإ�شكانية على جميع امل�شتفيدين يف �شباق مع الزمن لتقلي�س فرتات االنتظار، وهو 

االإ�شكان وجميع  بن يعقوب احلمر وزير  با�شم  املهند�س  �شعادة  عليه  ي�شكر  جهد 

املنت�شبني بالوزارة، االأمر الذي يبنّي االهتمام املبا�شر بتحقيق تطلعات امل�شتفيدين 

من اإطالق حزم وحلول اإ�شكانية خمتلفة لتنا�شب جميع الطلبات، ومن اآخر احلزم 

امل�شرتك  العقاري  الرهن  اإجراء  على  التجارية  البنوك  من  عدد  مع  االتفاق  هو 

للتمويالت العقارية للم�شتفيدين، اإال اأن هذه القرار مازال ي�شتثني م�شتفيدي الق�شائم 

القرو�س  طريق  عن  العمر  منزل  بناء  لتمويل  امل�شتفيد  ي�شطر  وبذلك  االإ�شكانية، 

ال�شخ�شية ال العقارية لتغطية تكاليف البناء، ما ي�شّعب عملية اإكمال البناء الرتفاع 

تكاليف االإن�شاء وحمدودية القر�س ال�شخ�شي؛ لكون فرتة ال�شداد ال تتعدى �شبع 

�شنوات يف حد اأق�شى.

اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  اإىل �شاحب  نرفع  وبذلك، 

الرهن  خدمة  �شمول  لقرار  الكرمية  مباركته  طلب  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

العقاري امل�شرتك، ليت�شّنى للم�شتفيدين من الق�شائم االإ�شكانية يف خمتلف مناطق 

اململكة، اإذ اإن العديد من امل�شتفيدين يعانون من قلّة التمويل وبالتايل ال يتمّكنون 

من ا�شتكمال املراحل االأخرية من البناء وال�شكن، واآخرون مل يتمّكنوا من ال�شروع 

اأن  اإال  يف البناء؛ وذلك لقلة مبلغ التمويل ال�شخ�شي الذي ال يكفي لعملية البناء، 

الرهن العقاري �شيمّكن اجلميع من احل�شول على متويل عقاري لبناء منزل العمر 

الذي طال انتظارهم له، واإننا كم�شتفيدين للق�شائم ال�شكنية على ثقة بعطف �شموكم 

باإقرار  املعنّية  العمر، وتوجيهكم للجهات  اأمانينا لل�شكن يف منزل  الكرمي لتحقيق 

الرهن العقاري امل�شرتك لي�شمل م�شتفيدي الق�شائم ال�شكنية.

البي�ن�ت لدى املحرر

خّريجة اإعالم ع�طلة عن العمل منذ 7 اأعوام

اأنا مواطنة بحرينية اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، 

اإذ  توظيفي،  مو�شوع  يف  النظر  ورعاه،  اهلل  حفظه 

بتخ�ش�س  البكالوريو�س  �شهادة  على  حا�شلة  اإنني 

االإعالم من جامعة البحرين، وعاطلة عن العمل منذ 

7 �شنوات، كما قمت بالعمل يف عدة جهات حكومية 

اإال  امل�شوؤولية  من  قدر  على  وكنت  متدربًة  بو�شفة 

انه مل يتم تثبيتي، كما وهبنا اهلل منزل العمر اإال اأن 

دفعني  ما  وهذا  زوجي،  اأرهقت  قد  املعي�شة  تكاليف 

للتقدمي يف عدة جهات ومل يتم التوا�شل معي، واأنا 

اهلل  حفظكم  بذلك،  تقبلون  ال  �شموكم  باأن  يقني  على 

واأبقاكم ذخًرا لنا.

البي�ن�ت لدى املحرر

الرتكيز الإعالمي على جمل�س التع�ون اخلليجي

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي اأن�شئ 

اإقليمية �شيا�شية  يف 25 مايو 1981م، هو منظمة 

�شت  من  مكونة  عربية  اأمنية  ع�شكرية،  اقت�شادية، 

دول عربية تطل على اخلليج العربي، وت�شكل اأغلبية 

م�شاحة �شبه اجلزيرة العربية، وهي اململكة العربية 

العربية  االمارات  ودولة  عمان  و�شلطنة  ال�شعودية 

املتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر.

النظام  ديباجة  يف  وا�شحة  املنطلقات  وجاءت 

الدول  بني  يربط  ما  على  �شددت  التي  االأ�شا�شي 

واأنظمة  ال�شت من عالقات خا�شة و�شمات م�شرتكة 

مت�شابهة، اأ�شا�شها العقيدة االإ�شالمية واإميان بامل�شري 

مو�شعة  تفا�شيل  وهناك  الهدف،  ووحدة  امل�شرتك 

اإليها يف و�شائل  الرجوع  االأ�شا�شي ميكن  النظام  يف 

التوا�شل االجتماعي واالإنرتنت.

جمل�س  على  �شنة  وثالثون  ت�شع  م�شت  وقد 

التعاون قطع خاللها �شوطا طويال من االإجنازات منذ 

البداية، و�شعت الدول اإىل توحيد الكثري من القوانني 

والعمل بها خالل الفرتة املا�شية، كما �شهدنا الزخم 

ذلك  وظل  تاأ�شي�شة  بداية  يف  املجل�س  عن  االإعالمي 

ل�شنوات عدة، �شواء خالل عقد القمة اأو يف املنا�شبات 

املختلفة  املوؤ�ش�شات  فتقوم  الدول،  لتلك  الوطنية 

بالفعاليات  للقيام  متثلها  وفود  باإر�شال  بامل�شاركة 

هناك. ومما يالحظ يف ال�شنوات القليلة املا�شية تقليل 

اأن  لدرجة  التعاون،  االإعالمية عن جمل�س  اجلوانب 

اجليل النامي من االأطفال والبالغني مل ي�شمعوا عن 

الأنهم  وفحواه؛  معناه  يدركون  وال  التعاون  جمل�س 

التوا�شل  و�شائل  اأو  الف�شائيات  على  ي�شاهدوا  مل 

االجتماعية اأي ذكر للمجل�س، وعند حمادثتي لبع�س 

الن�سء عن جمل�س التعاون اأجد بع�شهم قراأ العنوان 

يف كتب املدر�شة اأو �شمع دون اإدراك لواقع املجل�س 

كما اأدركناه يف ال�شنوات التي تلت التاأ�شي�س اإىل ما 

بعد ع�شرين �شنة.

و�شعب دول اخلليج بحاجة اإىل الزخم االإعالمي 

اأحد  كان  الذي  التعاون  جمل�س  عن  والفعاليات 

احلاجة  ان  كما  العربي،  اخلليج  دول  توحيد  رموز 

ملحة لتوحيد ما تبقى من قوانني واإجراءات تو�شلنا 

لتاأ�شي�س  حاجة  هناك  اأن  كما  املن�شود،  التكامل  اىل 

املجل�س  اأخبار  ببث  تقوم  للمجل�س  ف�شائية  قناة 

مفكريه  مع  املقابالت  واإجراء  بدوله،  والفعاليات 

من  الفعاليات  ونقل  االأ�شخا�س،  وخمتلف  وفنانيه 

دول املجل�س يف خمتلف املنا�شبات.

عبدالـله ح�سن

حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد 

قمت  فقد  م�شاعدتي،  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

متزوج  اأنني  كما  والدّي،  وفاة  بعد  ر  ق�شّ اأيتام   6 برتبية 

ولدّي طفالن، واأنا من خريجي جامعة البحرين بتخ�ش�س 

على  العام 2016 ح�شلنا  عام 2011، ويف  القانون يف 

اإ�شكانية ولكن ب�شبب عدم ح�شويل على وظيفة مل  وحدة 

نتمكن من احل�شول على مفاتيح هذه الوحدة، وقد تنقلت 

طوال ال�شنوات املا�شية بني عدة وظائف ذات دخل حمدود 

ب�شبب  العمل  اأكون عاطال عن  اأن  بي احلال  انتهى  اأن  اىل 

ظروف اجلائحة، حتى مت تر�شيحي من قبل ديوان اخلدمة 

املدنية يف يونيو املا�شي لوظيفة من�شق مواعيد يف وزارة 

اأي  اأتلقَّ  مل  االآن  اىل  ولكن  املقابلة  باإجراء  قمت  ال�شحة. 

ات�شال ال�شتكمل باقي االإجراءات، مع العلم  ان املنزل الذي 

فاتورة  تراكمات يف  الداخلية وعلينا  لوزارة  تابع  ن�شكنه 

الكرمي  �شموكم  اأنا�شد  لذلك  دينار،  بلغت 8600  الكهرباء 

التدخل مل�شاعدتي الأعيل اأ�شرتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

طلبي الإ�سك�ين ملغى 

وعالوة ال�سكن موقوفة

عاًما،   40 منذ  باالإيجار  اأ�شكن  بحريني  مواطن  اأنا 

 2003 منذ  �شكنية  وحدة  على  للح�شول  بطلب  تقدمت 

ولكن  الوحدة،  على  احل�شول  بهدف  االإ�شكان  وزارة  اإىل 

موؤخًرا مت اإيقاف عالوة ال�شكن عني واإلغاء طلبي مع العلم 

لدي  اأن  كما  التقاعد،  و�شندوق  للبنوك  التزامات  لدي  اأن 

اأبناء اأنا بحاجة ملتابعة تعليمهم واحلفاظ على م�شتقبلهم 

ليخدموا هذا الوطن، فاأنا دافعت عن وطني احلبيب بالغايل 

والنفي�س، واأ�شكر لكم اهتمامكم وحفظ اهلل مملكتنا الغالية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  رعاية  ظل  يف 

خليفة حفظه اهلل ورعاه.

البي�ن�ت لدى املحرر

 

اأ�سامة الزقزوق

غـــــربـــــــــــــة

كل االأماكن غربة

ال�شطياد  املتاحة  الفر�س  وكل 

فرا�شات الفرح اأ�شحت نادرة

فلليمني قيد واأ�شفاد

وللي�شار رع�شة املكان املهياأ للجنون

التي  النعا�س  خيول  اأمام  للحبو 

مقهى  يف  ترنحها  كاأ�س  تر�شف 

الذبول

نبوءة  تاأتيك  كانت  وحدك  فلك 

ال�شوؤال

ا�شتهاءات اللون القزحي

للولوج يف مدارات اأطيافك

ولك وحدك كانت ترق�س لك

اأجنة الطحالب

اأقدام ال�شنابل وال�شنونو

فقل ما بو�شعك االآن

قبل اأن ينف�س عر�س الكالم

اأ�س�مة الزقزوق - م�سر
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تعاون مثمر مع الصين في مواجهة »كورونا« ارتفاع نسبة طرح المناقصات العامة إلى ٪74

 توثيق العالقات مع صربيا 
في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية

 تجديد تراخيص سيارات األجرة الملغاة 
في 2020 بسبب الظروف االستثنائية للجائحة

توفير التطعيمات الضامنة لتعزيز الحماية للمواطنين والمقيمين.. مجلس الوزراء: 

زيادة استقطاعات »احتياطي األجيال« من مبيعات النفط

ت��رأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن ُبعد.

وف��ي مس��تهل الجلس��ة رح��ب مجل��س ال��وزراء بنتائج 
المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى مع الرئيس 
الصربي ألكس��ندر فوتش��يتش ل��دى زيارت��ه للمملكة، 
مؤكدًا دورها في تعزيز أفق التعاون والتنس��يق الثنائي 

في مختلف المجاالت.
وأش��اد المجل��س بنتائج الزي��ارة التي ق��ام بها صاحب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء 
للمملك��ة العربية الس��عودية ولقاء س��موه مع صاحب 
الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود ولي العهد نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 
الدفاع ودورها في دعم مس��ارات التعاون والتكامل بين 

البلدين.

وثمن المجلس التنس��يق المس��تمر والتع��اون المقدر 
مع دولة اإلم��ارات العربية المتحدة في المجاالت كافة، 
ومنه��ا م��ا يتعل��ق بمواجهة جائح��ة في��روس كورونا 
والمش��اركة في المرحلة الثالثة من التجارب الس��ريرية 

للتطعيم المضاد للفيروس.
كم��ا ن��وه المجل��س بالتع��اون المثمر م��ع الصين في 
مواجه��ة فيروس كورون��ا )كوفيد 19(، مش��يدًا بدورها 
إلى جانب الدول الش��قيقة والصديقة في تعزيز مساعي 
التص��دي للفيروس دولي��ًا، وذلك في ضوء اس��تعراض 
المجل��س مس��ار الحمل��ة الوطني��ة للتطعي��م التي تم 
تكثيفها خالل ش��هر م��ارس الجاري م��ع وصول جرعات 
التطعيم من الشركات المصنعة لها، حيث نوه المجلس 
بالجه��ود الوطني��ة لكاف��ة الجه��ات المعني��ة بتوفي��ر 
التطعيم��ات التي تضم��ن تعزيز الحماي��ة للمواطنين 

والمقيمين. 
ثم نظر المجلس ف��ي الموضوعات المدرجة على جدول 

أعماله وقرر ما يأتي:
أواًل: الموافقة على الموضوعات اآلتية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن تعدي��ل نظام ب��راءات االخت��راع ل��دول مجلس 
التعاون ل��دول الخليج العربية، والذي ت��م اعتماده في 
قم��ة مجلس التعاون مؤخرًا، ويهدف لوضع تش��ريعات 
وأس��س قانوني��ة موح��دة ف��ي المج��االت االقتصادية 

وبراءات االختراع.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن مذكرة تفاهم حول المش��اورات السياس��ية بين 
الخارجي��ة  ووزارة  البحري��ن  بمملك��ة  الخارجي��ة  وزارة 
بجمهوري��ة صربي��ا الصديقة، والتي تس��تهدف توثيق 
العالقات الثنائية بين البلدين في المجاالت السياسية، 
واالقتصادي��ة، والثقافي��ة، والعلمي��ة، والمجاالت ذات 

االهتمام المشترك.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 

والتوازن المال��ي حول تعديل قان��ون احتياطي األجيال 
القادمة، وذلك عبر زيادة المبالغ لصالح حساب احتياطي 
األجي��ال القادمة من مبيع��ات النفط الخ��ام الذي يتم 

تصديره خارج مملكة البحرين.   
4. مذكرة وزير المواصالت واالتصاالت بش��أن تراخيص 
س��يارات األج��رة وتجدي��د الُملغى منها ف��ي عام 2020 
بما يدعم ه��ذه الفئة من المواطني��ن في ظل الظروف 

االستثنائية لجائحة فيروس كورونا.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مقدمة من 

مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع اآلتي:

1. تقرير بش��أن عمليات مجلس المناقصات والمزايدات 
لعام 2020، الذي أظهر ارتفاع نس��بة طرح المناقصات 
العامة إلى 74%، ما يعكس الكفاءة والشفافية والعمل 

المؤسسي.

ترأست وفد البحرين باجتماع »وزراء الصحة العرب«
 الصالح: تعزيز األنظمة الصحية 

في الدول العربية وتطوير لقاح »كورونا«

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أهمّية التركيز 
عل��ى ال��دروس المس��تفادة، والمعوق��ات التي 
واجهته��ا ال��دول العربية ف��ي إدارته��ا لجائحة 
كورون��ا )كوفيد 19(، وذلك من خالل المش��اركة 
ف��ي الخط��ط والتج��ارب الناجح��ة لمواجهته��ا، 
وأهمية تعزيز األنظمة الصحية المس��تدامة في 
ال��دول العربي��ة من خ��الل التركيز عل��ى تطوير 
أنظم��ة البح��وث العلمية الطبية بص��ورة عامة، 
والوبائي��ة بصورة خاصة، وتطوي��ر قدرات الدول 
العربي��ة ف��ي مجال صناع��ة األدوي��ة واللقاحات 

والمعدات الطبية والوقائية.
جاء ذلك خالل ترؤس��ها وفد المملكة المش��ارك 
ف��ي أعمال الدورة العادية ال���)54( لمجلس وزراء 
الصح��ة الع��رب ومكتب��ه التنفي��ذي والمنعقدة 
بش��كل افتراضي عب��ر تقنية االتص��ال المرئي، 
خالل الفترة من 14-15 مارس 2021، بمشاركة 
جمي��ع الوفود العربية من ال��دول األعضاء، حيث 
افتتح االجتماع بجلس��ة افتتاحية للدورة العادية 
ال�)54( لمجلس وزراء الصحة العرب بكلمة وزيرة 
الصحة رئيس الدورة السابقة ال�)53(، حيث هنأت 
فيها األمين العام لجامع��ة الدول العربية أحمد 
أبوالغي��ط بمناس��بة التجديد له لفت��رة جديدة 
مقدمة له التمنيات بالتوفيق والسداد في عمله 
السياس��ي والتنم��وي من أج��ل ال��دول العربية، 
مؤك��دة أن تواج��ده في اجتم��اع مجل��س وزراء 
الصح��ة العرب، وباألخص في هذا الوقت يعكس 
اهتم��ام معالي��ه بالقضاي��ا الصحية لش��عوبنا 

العربية.
  وأش��ارت الصالح إلى المس��ؤولية التي اتخذتها 
تجاه أهمي��ة األمن الصح��ي، حيث حّمل��ت وزراء 
الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية 
مس��ؤولية عظيم��ة تجاه أهمية األم��ن الصحي، 
وتعزي��ز جه��ود االس��تجابة لمكافحة فاش��يات 

األمراض الس��ارية، مبينة أنه خالل فترة ترؤسها 
الدورة السابقة بدعم من األمانة الفنية لمجلس 
وزراء الصح��ة العرب تم الس��عي لتكثيف الجهود 
لمتابعة تنفيذ الق��رارات الصادرة عن المجلس، 
وال سيما تلك المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا.

  وفي ختام كلمتها أش��ادت الصالح بقرار منظمة 
الصح��ة العالمي��ة تخصي��ص ع��ام 2021 عامًا 
دولي��ًا للعاملي��ن الصحيي��ن، الذين يس��تحقون 
الكثير، داعي��ة الجميع إلى تقدي��م التحية لكافة 
أبطال الصف��وف األمامي��ة في مكافح��ة كورونا 
)كوفيد 19( الذين بذلوا ومازالوا يبذلون قصارى 
جهوده��م لدرء هذا الوباء مطالبة بأهمية إصدار 
بيان خاص لتش��جيع وتحفيز العاملين الصحيين 

في دولنا العربية.
  يذكر أن الجلسة االفتتاحية تضمنت كلمات لكل 
من األمي��ن العام لجامعة ال��دول العربية أحمد 
أبوالغي��ط ووزي��رة الصحة والس��كان بجمهورية 
مص��ر العربية رئيس المكتب التنف�يذي لمجلس 
وزراء الصح��ة العرب، ووزي��ر الصحة بالجمهورية 
التونس��ية رئيس الدورة العادي��ة ال�)54( معالي 
المهدي.   إلى ذلك تم إقرار ومناقش��ة بنود جدول 
األعمال التي تضمنت 20 بندًا، حيث تم التباحث 
فيها بمشاركة الدول األعضاء كافة، حيث شملت 
م��ن ضمن ه��ذه البنود تداعي��ات جائحة كورونا 
عل��ى المنطق��ة العربي��ة ف��ي المج��ال الصحي، 
والتعاون العرب��ي الصيني في المج��ال الصحي، 
وكذل��ك التع��اون العرب��ي األمريك��ي لمواجهة 

جائحة فيروس كورونا.

بحث التعاون العربي 
الصيني في المجال 

الصحي



مؤشر البحرين 
يقفل مرتفعًا 0.19 نقطة

أقفل مؤش��ر البحرين الع��ام أمس عند مس��توى 1,461.70 
بارتفاع وق��دره 0.19 نقطة مقارنة بإقفال��ه األحد، في حين 
أقفل مؤش��ر البحرين اإلسالمي عند مستوى 638.61 بارتفاع 

وقدره 3.10 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وت��داول المس��تثمرون في بورص��ة البحري��ن 40.89 مليون 
س��هم، بقيمة إجمالية قدرها 6.14 مليون دينار، تم تنفيذها 
من خالل 52 صفقة، حيث ركز المس��تثمرون تعامالتهم على 
أسهم قطاع االس��تثمار والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
5.53 مليون دينار أي ما نسبته 89.98% من القيمة اإلجمالية 
للتداول وبكمية قدرها 39.24 مليون سهم، تم تنفيذها من 

خالل 10 صفقات.
وج��اءت س��يكو ف��ي المرك��ز األول إذ بلغ��ت قيمة أس��همها 
المتداول��ة 5.48 ملي��ون دين��ار أي م��ا نس��بته 89.13% من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 38.56 مليون 

سهم، تم تنفيذها من خالل صفقة واحدة.
أما المركز الثاني فكان أللمنيوم البحرين »ألبا« بقيمة قدرها 
234.15 أل��ف دينار أي ما نس��بته 3.81% م��ن إجمالي قيمة 
األس��هم المتداولة وبكمي��ة قدرها 432.38 ألف س��هم، تم 

تنفيذها من خالل 15 صفقة.

»المناقصات«: شركة لفحص أصول »مطار البحرين« 
و6 عطاءات لتوسعة »الوالدة بالسلمانية«

فتح مجلس المناقصات والمزايدات 
مظاريف 30 عطاًء لتس��ع مناقصات 
مطروحة من سبع جهات متصرفة.

وتضمن جدول أعم��ال لجنة الفتح 
فت��ح مناقصتي��ن ل��وزارة الصح��ة، 
المناقص��ة األول��ى بش��أن توفي��ر 
مصع��د وتوس��عة غرفة اس��تقبال 
الوالدة  اس��تقبال  بقس��م  ال��والدة 
بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي، وق��د 
ت��م اس��تالم س��تة عط��اءات لهذه 
المناقص��ة، أما المناقص��ة الثانية 
فكانت بشأن تزويد وتركيب أجهزة 
الحاس��ب اآلل��ي ومتطلب��ات البنية 
التحتي��ة للش��بكة لمرك��ز العناية 
لإلقام��ة الطويل��ة بالمح��رق، وقد 
ت��م اس��تالم أربعة عط��اءات لهذه 

المناقصة. 
كما فتحت اللجنة مناقصة للمجلس 
األعلى للصحة بش��أن ش��راء نظام 
تجميع وإدارة مجموعة التشخيصات 

لألم��راض ذات الصل��ة واحتس��اب 
التكلفة، وقد تم استالم عطاء واحد 

لهذه المناقصة. 
وف��ي قط��اع الطيران فتح��ت لجنة 
الفت��ح مناقص��ة لش��ركة طي��ران 
الخليج بش��أن تعيين مزود لتقديم 
خدم��ات الصالة في مط��ار بانكوك 
الدولي، وقد تم استالم عطاء واحد 

لهذه المناقصة.
 وكذل��ك فتح��ت اللجن��ة مناقص��ة 
لشركة مطار البحرين بشأن تعيين 
ش��ركة كطرف ثالث للقيام بفحص 
أصول ش��ركة مط��ار البحرين، وقد 
تم اس��تالم خمس��ة عطاءات لهذه 

المناقصة. 
أما في قطاع النفط والغاز ففتحت 

لجنة الفتح مناقصة لش��ركة نفط 
البحرين )بابكو( بش��أن شراء محفز 
لوحدة التكسير الهيدروجيني رقم1 
لعام 2022، وقد تم اس��تالم أربعة 

عطاءات لهذه المناقصة. 
مناقصتي��ن  اللجن��ة  فتح��ت  كم��ا 
لش��ركة تطوير للبترول، المناقصة 
وش��راء  تصمي��م  بش��أن  األول��ى 
وتصني��ع وتركيب واختبار مرحلة ما 
قبل التش��غيل وبدء تشغيل اثنتين 
من نق��اط تجم��ع اآلب��ار الجديدة، 
وق��د ت��م اس��تالم ثالثة عط��اءات 
له��ذه المناقص��ة، أم��ا المناقصة 
الثانية فكانت بشأن خدمات الصيد 
وااللتقاط من آبار النفط والممرات 
الجانبي��ة، وق��د تم اس��تالم ثالثة 

عطاءات لهذه المناقصة.
وأخي��رًا فتح��ت لجنة الفت��ح ثالثة 
عطاءات لمناقصة للش��ركة العامة 

للدواجن بشأن تمويل مالي.

»ديار المحرق« تستضيف السفيرة اإليطالية بجولة ميدانية
اس��تقبلت »ديار المحرق«، الش��ركة الرائدة في قطاع التطوير 
العقاري بالمملكة، سفيرة إيطاليا لدى البحرين باوال أمادي في 
جولة ميدانية في »ديار المحرق« لالطالع على مشاريع المدينة.
وت��رأس الجول��ة الميدانية الرئي��س التنفيذي لش��ركة »ديار 
المح��رق«، المهن��دس أحم��د عل��ي العمادي بجان��ب عدد من 
اإلداريين في الش��ركة. وهدفت الجولة إلى اس��تعراض مختلف 
مشاريع »ديار المحرق« السكنية والتجارية والتي تمثل نموذج 
للمدينة الحديثة المتكاملة بكافة عناصرها. وبدأت الجولة من 
مكتب المبيعات للتعريف بالمخطط الرئيس ل�»ديار المحرق« 
ومخط��ط »ُم��زون« الجديد الذي يقدم قس��ائم س��كنية للبيع 
بنظ��ام التملك الحر، وبعد ذلك زيارة لفلل العرض لمش��روعي 
»النس��يم« و»الب��ارح«، الل��ذان يجمع��ان عدد م��ن التصاميم 
العمراني��ة المتنوع��ة، والتي تم إنش��اؤها حس��ب مواصفات 
عالمي��ة وبيئي��ة وإبداعية وبإش��راف كبرى ش��ركات التصميم 
والهندسة، باإلضافة إلى تعريفها بمشروع »مراسي البحرين« 
بمزيج��ه الذي يح��وي المرافق الس��كنية والترفيهي��ة. كما تم 
اطالعه��ا على المقومات التي تتمت��ع بها المدينة من خدمات 

ومجمعات تجارية ومرافق ترفيهية وحدائق وغيرها.
وعب��ّرت ب��اوال أمادي عن بالغ س��رورها بزي��ارة مدينة متطّورة 
ومتكامل��ة كمدين��ة »دي��ار المح��رق« لالط��الع عل��ى التقّدم 

العمراني الُمذهل بها.
وأش��ادت الس��فيرة بج��ودة العمران والتش��ييد ف��ي المدينة، 
والحل��ول العقارية المتنوعة التي تقدمها للجمهور في مملكة 
البحري��ن، وم��دى تمّي��ز الخدمات والمراف��ق المتوف��رة للزوار 

والمقيمين على حد سواء.
وأعرب��ت ب��اوال أيض��ًا ع��ن إعجابها بجم��ال وروع��ة التصميم 
العص��ري في »ديار المح��رق«، حيث يحتضن بي��ن جنباته روح 
التراث البحريني األصيل وحفاظه على أجواء المجتمع المترابط 
والمتماس��ك. وكذلك أش��ارت الس��فيرة إلى تمّي��ز موقع »ديار 
المح��رق« وقربه��ا من وجهات رئيس��ية عديدة، مم��ا يجعلها 
مكان��ًا رائعًا للمقيمي��ن والس��ياح. ومن جانبه، ق��ال الرئيس 
التنفيذي لشركة »ديار المحرق« المهندس أحمد علي العمادي 
: »نحن فخورون باس��تضافة س��عادة السفيرة اإليطالية ضمن 
جول��ة ميدانية بأنح��اء مدينة »دي��ار المح��رق«، والتي تمكنا 
من خاللها تس��ليط الضوء على المش��اريع المتنوعة للس��كن 
والتجزئ��ة والتج��ارة والس��ياحة، مم��ا يجعلها وجه��ة مثالية 
للس��ياحة واالس��تثمار للمقيمين والزوار على حد س��واء. ونحن 
نعت��ز بالعالق��ات الثنائي��ة الوثيق��ة التي تربط بي��ن مملكة 
البحرين وجمهورية إيطاليا، والتي تضم ش��راكات وتعاون في 

مختلف المجاالت«.
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قطاع النفط في الصدارة بـ598 مليون دينار واإلنشاءات ثانيًا بـ330 مليونًا

»المناقصات«: ترسية 1688مزايدة بـ1.5مليار دينار في 2020
أعلن مجلس المناقصات والمزايدات 
ع��ن تفاصيل عمليات��ه لعام 2020، 
حيث تم��ت ترس��ية 1688 مناقصة 
ومزاي��دة بقيم��ة تصل إل��ى 1.557 
ملي��ار دين��ار، ليتصدر قط��اع النفط 
والغاز قائمة الترسيات من حيث قيم 
بلغ  بإجمالي  المرس��اة  المناقص��ات 

598.1 مليون دينار.
اإلنش��اءات  قط��اع  ثاني��ًا  وج��اء 
واالستشارات الهندسية بقيمة تصل 
إل��ى 330.1 ملي��ون دين��ار، فيما بلغ 
إجمال��ي قيمة المناقصات المرس��اة 
ف��ي قط��اع الطي��ران 240.6 مليون 
دين��ار، يليه قطاع الم��واد والمعدات 
بقيم��ة 228.5 ملي��ون دين��ار، فيما 
بلغت القيم��ة اإلجمالية للمناقصات 
الخدم��ات  قط��اع  ف��ي  المرس��اة 
 160.1 واالس��تثمار  والمزاي��دات 

مليون دينار.
الصادرة  الترس��يات  وأظهرت تقارير 
عن المجل��س تصدر ش��ركة تطوير 
للبترول كأعل��ى الجهات المتصرفة، 
م��ن حيث قيم المناقصات التي تمت 
ترس��يتها ف��ي ع��ام 2020 بقيم��ة 
555.5 ملي��ون دينار ل�153 مناقصة، 
تلتها ش��ركة طيران الخلي��ج بقيمة 
239.4 ملي��ون دينار ل�171 مناقصة، 
ثم هيئة الكهرباء والماء بقيمة 192 
مليون دينار ل���241 مناقصة، تلتها 

البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة 
والتخطي��ط العمراني بقيمة 124.2 
مليون دينار ل���240 مناقصة، وأخيرًا 
وزارة الصح��ة بقيم��ة 112.4 مليون 

دينار ب�137 مناقصة.
وانطالقًا من قيم المجلس في تعزيز 
الشفافية بين الموردين والمقاولين 
باتباع��ه أفضل الممارس��ات الدولية 
م��ن حي��ث أس��اليب الط��رح، حق��ق 
المجل��س نتائ��ج متميزة خ��الل عام 
2020، باختيار أسلوب الطرح المثالي 

للمناقصات والمزايدات الحكومية.
العام��ة  المناقص��ات  وارتفع��ت 
المطروح��ة لتص��ل إل��ى 74% م��ن 
إجمالي عدد المناقص��ات في 2020 

مقارن��ة ب���70.5% و57% ف��ي عامي 
ف��ي  التوال��ي،  عل��ى  و2018   2019
حي��ن تراج��ع بص��ورة إيجابي��ة عدد 

 %19.2 المناقص��ات المحدودة م��ن 
ف��ي 2019 إلى 15.3% في 2020 من 
إجمالي ع��دد المناقصات، كما تمت 

المحافظ��ة عل��ى مع��دالت التعاقد 
المباشر عند %10.3.

التوازن  برنام��ج  وتحقيق��ًا أله��داف 
المالي، ترتب عل��ى قرارات المجلس 
 4.867 بقيم��ة  مباش��رة  وف��ورات 
ماليي��ن دينار من خ��الل 376 عملية 
تف��اوض مع المقاولي��ن والموردين، 
المناقص��ات  قان��ون  يجي��ز  حي��ث 
والمزايدات التفاوض في حالة واحدة 
فقط وهي إذا كان سعر العطاء أعلى 

من السعر التقديري.
وقال رئيس المجلس الشيخ نايف بن 
خال��د آل خليفة: »إن اس��تقرار وتيرة 
المناقص��ات رغم الظروف والتحديات 
الت��ي تش��هدها المملك��ة والعال��م 
أجمع بس��بب جائحة كورونا يؤكد أن 
عجلة التنمية االقتصادية مس��تمرة 
المواطني��ن  احتياج��ات  تلبي��ة  ف��ي 
والمقيمي��ن بالدرج��ة األولى«. وأكد 
أنه عل��ى الرغم م��ن التحديات التي 
فرضته��ا جائح��ة كورون��ا طيلة عام 
2020، ف��إن المجل��س س��خر كاف��ة 
إمكاناته لضمان اس��تمرارية العمل 
تح��ت كاف��ة الظ��روف ف��ي تمكي��ن 
تنفي��ذ  م��ن  المتصرف��ة  الجه��ات 
خططه��ا ومش��اريعها دون إرباك أو 

تأخير رغم هذه الظروف االستثنائية. 
وأكد أن المجلس س��يواصل الس��عي 
للتعاون بش��كل وثيق مع القطاعين 
العام والخاص، لتعزيز مبدأ الشفافية 
الموردي��ن  م��ن  مزي��د  وتش��جيع 
ف��ي  المش��اركة  عل��ى  والمقاولي��ن 
المناقص��ات والمزاي��دات الحكومية، 
س��عيًا من المجل��س لتحقيق تكافؤ 
الفرص لجميع األطراف ذات العالقة، 
وزيادة التنافسية واالستغالل األمثل 
للمال العام، ما ينعكس إيجابيًا على 
تعزيز ثقة المس��تثمرين العالميين 
باعتباره��ا  البحري��ن  مملك��ة  ف��ي 
إح��دى أب��رز الوجهات المس��تقطبة 
ويس��عى  المنطق��ة.  ف��ي  لألعم��ال 
عملي��ات  كف��اءة  لرف��ع  المجل��س 
المناقصات والمزاي��دات ضمن بيئة 
قانوني��ة مالئمة وش��فافة وفعالة، 
المجل��س  رؤي��ة  تحقي��ق  به��دف 
الرامي��ة لالرتق��اء بمملك��ة البحرين 
لتصب��ح أنموذجًا عالميًا لممارس��ات 
المناقصات والمزايدات الفعالة، بما 
يكف��ل تش��جيع مزيد م��ن الموردين 
المش��اركة،  عل��ى  والمقاولي��ن 
والمساهمة بش��كل فاعل في تنمية 

ودعم مسيرة االقتصاد الوطني.

الشيخ نايف بن خالد آل خليفة

وفورات بـ4.867 مليون دينار عبر 376 عملية تفاوض مع المقاولين

نمو الشحن الجوي عبر المطار 3.1٪ خالل 2020 رغم »كورونا«
الش��حنات  أن حج��م  البحري��ن  أعلن��ت ش��ركة مط��ار 
المتداول��ة في مطار البحرين الدولي خالل العام 2020 
بل��غ 300.205 طن، أي بزيادة قدره��ا 3.157% مقارنة 
بالعام الماضي، على الرغم من الهبوط الحاد في حركة 
الش��حن الجوي العالمي، والتي ش��هدت أيض��ًا تقلبات 
كبيرة على م��دار العام نتيجة لتداعيات فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
ووفقا لتحليالت سوق الشحن الجوي الصادرة عن االتحاد 
الدولي للنقل الجوي »إياتا« في ديس��مبر 2020، تراجع 
الطلب العالمي للش��حن الجوي المقاس بطن الش��حن 
لكل كيلومتر بنسبة 10.6% مقارنة بالعام 2019، وهو 
االنخفاض األكبر من نوعه منذ العام 1990، ومع ذلك، 
انتعش��ت حركة الش��حن الجوي في نهاية العام 2020 
مس��جلة انخفاضا قدره 0.5% فحسب في شهر ديسمبر 
مقارن��ة بالفترة ذاتها من العام 2019، وهو ما ش��كل 

أفضل معدل نمو منذ نوفمبر 2019.
وق��ال الرئيس التنفيذي للش��ؤون التجارية في ش��ركة 
مط��ار البحرين أيمن زينل، إن »إجراءات اإلغالق وتدابير 
الس��يطرة على الجائحة التي شهدها العالم في بدايات 
العام أسفرت عن اضطرابات كبيرة في سالسل التوريد 
وانهي��ار ح��اد لألنش��طة االقتصادية طال��ت تداعياته 
حركة التجارة والشحن الجوي«، مضيفًا أن حركة السفر 
في مط��ار البحري��ن الدولي ق��د تراجعت خ��الل العام 
2020، وم��ع ذلك فقد واصلت أحجام الش��حنات نموها 

بصورة مطردة ومستقرة.
وأض��اف أن��ه خ��الل الفترة بي��ن عام��ي 2015 و2020 
ارتفعت س��عة الشحن في مطار البحرين الدولي بنسبة 
17.079%، م��ا يؤكد على ق��درة المط��ار الهائلة على 
اس��تيعاب أحجام كبيرة من الشحنات، مؤكدًا أن افتتاح 
مبنى المس��افرين الجديد ف��ي يناير الماض��ي وأعمال 

التطوي��ر الجارية في قرية الش��حن الجدي��دة يضمنان 
مواكبة المطار ألي نمو مستقبلي.

وقال زينل: »بفض��ل المس��تودعات المتطورة وموقف 
الطائرات والبنية التحتية الحديثة ذات الصلة، س��تعزز 
منطقة الش��حن الجديدة من قدرة مط��ار البحرين على 
اس��تيعاب أحج��ام أضخم من الش��حنات عل��ى نحو أكثر 
كفاءة، وتلبية احتياجات عمالء الش��حن الس��ريع بشكل 
أفض��ل، باإلضاف��ة إلى خلق العديد م��ن فرص العمل، 
كما يدعم هذا المشروع التنموي برنامج عمل الحكومة 
الموقرة ومبادراته��ا الطموحة لتحويل قطاع الخدمات 
اللوجس��تية والش��حن الج��وي إلى أحد أه��م القطاعات 

االقتصادية النشطة في مملكة البحرين«.
وذكر تقرير »اإلياتا«، أن حجم العمليات الدولية للشحن 
الجوي انخفض بنس��بة 11.8% في العام 2020 مقارنة 
بالعام الماض��ي، ما يمثل تراجعًا أكب��ر إلى حد ما من 

التراجع الذي سجله معدل الطلب العالمي اإلجمالي.
وعلى صعيد العمليات الشهرية، انكمش حجم العمليات 
الدولية المقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بنسبة %2.3 
في ديس��مبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 
2019، وه��و ما يمث��ل تعافيًا ملموس��ًا مقارنة بمعدل 
التراج��ع البالغ 7.3% الذي س��جل في ش��هر نوفمبر من 
العام نفسه، وباس��تثناء أمريكا الالتينية، سجلت جميع 

األقاليم الرئيسة في العالم تحسنًا ملحوظًا.
وس��جلت ش��ركات الطيران في منطقة الشرق األوسط 
انخفاض��ًا ق��دره 9.5% ف��ي حج��م العملي��ات الدولي��ة 
المقاس بطن الش��حن لكل كيلومتر خالل العام 2020 
مقارنة بالع��ام 2019، وعقب فت��رة توقف قصيرة في 
ش��هر نوفمبر، تس��ارعت وتيرة تعافي أحجام الش��حن 
المعدلة وفقًا للعوامل الموس��مية خالل شهر ديسمبر 

مسجلة زيادة شهرية قدرها %5.5.



زاوية طبية

زاوية مضيئة 

سلوكيات التوحدي )1(
إن الحديث عن سلوكيات 
التوحديي��ن حديث يطول 
ش��رحه، إذ توجد عشرات 
تختلف  والتي  السلوكيات 
م��ن توحدي آلخ��ر، حتى 
أنها تختل��ف لدى الطفل 
نفس��ه ف��ي كل مرحل��ة، 
وربما بين يوم ويوم آخر.

إن الس��لوك ال يمك��ن أن 
ينتج من عدم، وأي سلوك 
قبل التفكي��ر في طريقة 
التفكير  عالجه البد م��ن 
فبع��ض  أس��بابه،  ف��ي 
أساس��ها  الس��لوكيات 

حس��ي، ويتم عالجها ع��ن طريق برامج التكامل الحس��ي، أما 
البعض اآلخر هي عبارة عن س��لوكيات نمطية روتينية يمكن 
تغيرها أو إطفاؤها عن طريق جلسات خاصة بتعديل السلوك.

فمثاًل يلجأ بعض التوحديين إلى خلع مالبسهم دون االكتراث 
لم��كان وجودهم، وقد تختل��ف ردة فع��ل الوالدين فالبعض 
يح��اول احتواء الموضوع واللجوء ألخصائي التربية الخاصة، أو 
حتى االجتهاد في إيجاد س��بل لع��الج الموقف، والبعض اآلخر 
يخجل من الموقف، وربما يحاول عالج األمر بالضرب أو الحبس 
أو الحرمان، محاوال إقناع نفسه أنها الطريقة المثلى، والخوف 
قد يغير س��لوك ولكن لفترة وجي��زة، وربما ال يعي الكثير من 
التوحديين ماهية ذلك من األس��اس فيستمرون في السلوك 

الخاطئ.
إن عالج مثل هذا الس��لوك يكمن بداية في الرجوع لمصدره، 
كالتأك��د من ع��دم حساس��يته لمالم��س بع��ض المالبس 
وخصوص��ًا في المناطق الحساس��ة، أو ضيقها، أو حتى ثقلها، 
إذ يمك��ن اختبار حساس��ية مالمس معين��ة ومعرفة أي منها 
يرفضه، أيض��ًا التأكد من نظافته��ا ورائحتها بل قد يتعداه 
للونها فإذا كان أحدها فإن منش��أ المش��كلة حس��ي، ويحتاج 
التوح��دي ألخصائي ع��الج وظيف��ي، وأيضًا يمك��ن أن يكون 
س��لوكا نمطيا، لذا يمكن أن توجهه الختيار مالبسه، أو حتى 
تش��ركه في عملية الش��راء من األس��اس، حتى لو أثار بعض 
الضج��ة من حوله، فإذا ما تم التأك��د من كل ذلك، ولم يكن 
أحد األس��باب المذكورة فإنه قد يكون سلوكًا لجذب االنتباه، 
ويحت��اج لوضع خطة متكاملة لتقييمه وذلك قد يتطلب صبرا 
ووقتا قد ال يتقنه البعض، متناسين أن أي شيء يحتاج قاعدة 
ال���21 يوم��ًا حتى يصبح ع��ادة، فال يمكن تغيير س��لوك بين 
ليلة وضحاها لشخص عادي فما بالك بتوحدي له طبع العناد 

المتجذر والنمطية في السلوك والتكرار في األفعال.

زينب جاسم

ذوو اإلعاقة األكثر عرضة لإلصابة بـ»كورونا«
األش��خاص ذوو اإلعاق��ة يعان��ون 
من زيادة خط��ر اإلصابة بفيروس 
»كورونا« وذلك ألس��باب مرتبطة 
باإلعاق��ة؛ فنج��د مث��اًل »أصح��اب 
داون«  متالزم��ة  م��ن  اإلعاق��ة 
يعان��ون م��ن كب��ر حجم اللس��ان 
مقارن��ة  نس��بيًا  الف��م  وصغ��ر 
العاديين، مما يش��كل  باألطف��ال 
إليه��م، فيصعب  بالنس��بة  تحديًا 
وبالتال��ي  الف��م،  إغ��الق  عليه��م 
يتعرض��ون لجف��اف ح��اد بالحلق، 
مما يسهل دخول فيروسات كثيرة 
ومتنوعة لمجراهم التنفسي وعلى 
الرغ��م م��ن أن ه��ذه المتالزم��ة 
ترتبط بضع��ف المناعة، وأمراض 
القل��ب الخلقي��ة، وأم��راض الرئة، 
فق��د تك��ون عام��ل خط��ر ذا صلة 
لتعرضه��م لاللتهاب��ات المتكررة 
في الحلق والحنج��رة وأحيانًا يمتد 
هذا االلته��اب للص��در والقصبات 
الهوائية. و»ذوو اإلعاقة البصرية« 
يعتم��دون أيضا بش��كل أساس��ي 

على حاس��ة اللمس مم��ا يجعلهم 
أكثر عرضة للعدوى، وهناك بعض 
اإلعاقات واألمراض التي يصاحبها 
ضعف ف��ي الجهاز التنفس��ي مثل 
»بالش��لل  المصابي��ن  األطف��ال 
الدماغ��ي« والذي��ن ه��م عرض��ة 
لإلصاب��ة بالتهاب��ات الرئة ووجد 
أن المناع��ة العام��ة منخفضة في 
ه��ذه المجموع��ة بس��بب النوبات 

العضل��ي  والتوت��ر  التش��نجات  أو 
الحركي��ة  لإلعاق��ة  المصاح��ب 
لديه��م. كذل��ك يحت��اج األطف��ال 
الدم��اغ  باستس��قاء  المصاب��ون 
عادة إلى التدخ��ل الجراحي لنظام 
تصري��ف ع��ن طريق تحويل��ة بها 
صمام يجعل سائل الدماغ متدفقا 
ف��ي االتج��اه الصحي��ح، وبالمعدل 
المالئ��م ولذلك تتطل��ب حالتهم 
المراقبة بانتظ��ام، وتجنب ارتفاع 

درجة الحرارة والتعرض للعدوى.
كما إن بعض األش��خاص من ذوي 
اإلعاقة الذهنية والتوحد يحتاجون 
لتقدي��م  آخري��ن  أش��خاص  إل��ى 
المساعدة لهم في الرعاية الذاتية 
وبالتالي لمس��ها عند مساعدتهم  
ف��ي أكثر المه��ام اليومي��ة.. مثل 
المالبس..؛  وارت��داء  االس��تحمام، 
وهذا بدوره ينقل مس��ؤولية اتباع 
كل التدابي��ر الوقائي��ة الممكن��ة 
الذين  عل��ى األش��خاص اآلخري��ن 
األطف��ال »ذوي  إن  يس��اعدونهم. 

الش��ديدة«  العقلي��ة  اإلعاق��ة 
بس��بب طبيع��ة إعاقته��م التي ال 
تمكنهم من تناول الغذاء بش��كل 
س��ليم نتيج��ة اعت��الالت عصبي��ة 
وعضلية ق��د تؤثر عل��ى قدرتهم 
على المضغ والم��ص والبلع وذلك 
يعرضهم لقص��ور في الفيتامينات 
والمع��ادن مما ي��ؤدي إلى ضعف 
عام في صحتهم وتقل مقاومتهم 
لألم��راض. وق��د خل��ص الباحثون 
إلي التأكي��د على ضرورة االهتمام 
بصف��ة خاص��ة به��ذه الفئ��ة من 
ذوي اإلعاق��ات وذوي االحتياج��ات 
الخاص��ة واتخ��اذ كاف��ة اإلجراءات 
واالحتياطات الالزم��ة لمنع انتقال 
الع��دوى له��م والمحيطي��ن بهم 
والمعاوني��ن له��م حت��ى يظل��وا 
بأم��ان حي��ث أنه��م م��ن الفئات 
األكثر عرضة لإلصابة بالفيروسات 

عن غيرهم.
اختصاصي األطفال 
وحديثي الوالدة

د. بسمة عاطف

 إبراهيم يتغلب على الشلل
 الدماغي ويلتحق بالتعليم

تمك��ن الطال��ب إبراهيم نص��ر محمد الذي يعاني من ش��لل 
دماغ��ي وإعاق��ة حركية ش��ديدة م��ن الحصول عل��ى التعلم 
المناس��ب للص��ف األول االبتدائ��ي، في ظل دعم ومس��اندة 

مدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنين.
وأعرب ولي أمر إبراهيم عن س��عادته البالغ��ة وفخره الكبير 
بم��ا حصل عليه ابنه م��ن عناية ال حدود له��ا، راعت ظروفه 
الصحية الصعبة من جهة، ولبت احتياجات مرحلة التأس��يس 

كونه طالبًا مستجدًا من جهة أخرى.
وأشار إلى أن للمدرسة دورًا كبيرًا في هذا اإلنجاز المميز، بعد 
توفيرها ش��تى أنواع الدعم الممكنة للطالب، والتي ش��ملت 
تقديم الدعم النفس��ي من قبل المعلمات، والذي ساعده في 
إثب��ات نجاح��ه في مواصل��ة التعليم عن بعد، وإش��راكه في 
الصف��وف االفتراضية، وتفاعله الواضح م��ع المعلمات خالل 
هذه الصفوف، وسرعته في إنجاز التطبيقات الخاصة بتقييم 
األداء، واألنش��طة المرسلة له، وكذلك استفادته من خدمات 

البوابة التعليمية التي تراعي الظروف الصحية للطلبة.
وأش��اد ول��ي األمر ب��دور وزارة التربي��ة والتعليم ف��ي توفير 
الخدمات والوس��ائل التي تساعد الطلبة من ذوي االحتياجات 
الخاصة عل��ى مواصلة العملية التعليمية، منوهًا باس��تمرار 
إدارة المدرس��ة في المتابع��ة المكثفة للتحصيل الدراس��ي 

البنه.

 الحايكي: تغلبت على إعاقتي
 الحركية واستهزاء الكثيرين وحققت أحالمي

قصته ب��دأت بألم ومعان��اة منذ أن 
كان ف��ي عمر عامين، هذا الش��خص 
ولد بإعاقات في أطرافه واس��تهزأ به 
كثي��رون محاولي��ن إحب��اط عزيمته، 
ولك��ن بالصب��ر والمثاب��رة وبفضل 
دعم س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب حصل على 
بعثة للعالج في الهند واس��تطاع ان 
يتخطى إعاقته لتصبح قصته نموذج 

فخر لما حققه من نجاحات وتميز. 
ف��ي  الحايك��ي، درس  إن��ه محم��ود 
الجامع��ة األهلي��ة تخص��ص نظ��م 
المعلوم��ات اإلدارية، ويعمل موظفًا 
التخصصي  األلماني  المستشفى  في 
التس��ويق وعضو  بوظيفة مس��ؤول 
ف��ي منظمة التوستماس��ترز، وعضو 
ف��ي فري��ق artists united العالمي 
للفناني��ن، يهوى اإلنش��اد والتمثيل 
الرس��م  ويجب��د  البلي��اردو  ولع��ب 
والس��باحة وركوب الخيل، اآلية التي 
يؤمن بها هي »ال يكلف اهلل نفسًا إال 
الحايكي: »حكايتي  يقول  وس��عها«. 
مرت بعدة مراحل سأستعرضها من 

خ��الل س��نوات عمري لق��د ولدت في 
ع��ام 1991 أعاني م��ن إعاقة حركية 
من��ذ الوالدة، وبدأت رحلة العالج منذ 
أن كان عم��ري عامين إل��ى اآلن فقد 
عانيت كثيرًا في أول س��نوات حياتي، 
حيث فشل األطباء في عالجي في أول 
سنين حياتي، بل كانت حالتي تسوء 

إلى أن أصبح عمري 5 سنوات«.
وأضاف: »ففي عام 1996 بدأت رحلة 
العالج في الهند إل��ى اآلن، وفي عام 

2006 بدأت مش��واري في مجال الفن 
حيث كان حلمي أن أكون موس��يقيًا، 
وفي عام 2008 بس��بب موهبتي في 
الرس��م تم اختي��اري للمش��اركة في 
مرك��ز الموهوبين في مجال الرس��م، 
وفي ع��ام 2009 حصل��ت على بعثة 
م��ن وزارة التربية والتعليم لدراس��ة 
نظم المعلومات اإلدارية في الجامعة 
الملتق��ى  ف��ي  وش��اركت  األهلي��ة 
الخليجي لذوي اإلعاق��ة وكنت عضوًا 
للجنة اإلع��الم والعالقات العامة في 

المركز البحريني للحراك الدولي«.
وزاد: »في عام 2010 بس��بب إصراري 
على تجاوز نظرة من حولي من الناس 
عملت جاهدًا أن أثبت ذاتي، وبالفعل 
أصبح��ت رئيس اللجن��ة الثقافية في 
مجلس الطلبة بالجامعة وبالمثابرة 
والعزيمة حصلت عل��ى رخصة قيادة 
الس��يارة، وع��ام 2012 حقق��ت أح��د 
أحالمي حيث ش��اركت في مس��رحية 
س��الم جابر بدور البطولة حيث كانت 
إحدى مواهبي التمثيل، وحصلت على 
شهادة اإلخراج المس��رحي من وزارة 
التربي��ة والتعلي��م وأصبح��ت عضو 

مجلس الطلبة ف��ي الجامعة األهلية 
للم��رة الثاني��ة. وف��ي 2013 قم��ت 
بعم��ل أول أوبريت لحفل التخرج من 
إخراجي، ث��م تحقق حلمي الكبير عام 
 special 2015 وافتتح��ت اس��توديو
one للصوتيات، 2016 وقمت بعمل 
أول ف��الش موب في الس��يتي س��نتر 
لذوي اإلعاق��ة في البحري��ن بعنوان 
»أنت أق��وى« وانضممت إلى جمعية 
األح��الم وف��ي ع��ام 2017 أسس��ت 
فريق »رس��الة الفني«، وقدمت ثاني 
فالش موب في مجمع السيف المحرق 
بعنوان »ب��س أنا أمي غي��ر« وقمت 
بعم��ل أوبري��ت جمعي��ة األحالم في 
فن��دق الخليج، ثم قم��ت بعمل ثالث 
فالش موب في سيف المنامة بعنوان 
»زلة لس��ان« ثم قدمت فيديو كليب 
»من هم؟« وآخر األعمال فيديو كليب 
بعنوان »ما عندك عذر!«. وختامًا لقد 
كانت رحلتي مليئة باأللم والمعاناة، 
ولكنها تكلل��ت بالنج��اح وهلل الحمد 
بدع��م األه��ل واألصدق��اء المقربين 
اس��تطعت تجاوز جميع العقبات في 

حياتي.

محمود الحايكي

 نهلة أبوالفتح: مركز التصلب 
اللويحي إنجاز عظيم في ظل »كورونا«

أش��ادت الرئيسة األس��بق للجمعية 
البحرينية لمرضى التصلب المتعدد 
نهلة أبوالفتح بس��رعة إنشاء مركز 
التصل��ب اللويح��ي بالبحرين الذي 
تحتضن��ه مدين��ة المح��رق، حي��ث 
إن العم��ل الدؤوب والمس��تمر في 
ظ��ل األوض��اع الراهن��ة والظ��روف 
االس��تثنائية م��ع وج��ود في��روس 
يؤث��ر  كاد  )كوفي��د19(،  كورون��ا 
على س��ير العم��ل، ولك��ن الجهود 
والتع��اون بي��ن القط��اع الحكومي 
المتمثل ف��ي وزارة الصح��ة ووزارة 
والتخطي��ط  والبلدي��ات  األش��غال 
العمراني أدى إل��ى مواصلة العمل 

في هذا الصرح الطبي المهم. 
كما ش��كرت أبوالفتح بنك البحرين 
مرك��ز  وتموي��ل  لدع��م  الوطن��ي 
اللويحي، حيث س��يغطي  التصل��ب 
الدعم جمي��ع تكاليف تنفيذ المركز 
من مب��ان ومع��دات طبي��ة وأثاث 
طبي؛ فالبنك له مس��اهمات كثيرة 

البحرين��ي.  المجتم��ع  ف��ي خدم��ة 
وأوضح��ت أن هذا يعتب��ر أول مركز 
منطق��ة  ف��ي  اللويح��ي  للتصل��ب 
العربي، وسيكون متخصصًا  الخليج 
ومس��تقاًل بذاته م��ن حيث المباني 
والعامل��ون،  واإلدارة  والتجهي��زات 
حيث سيس��هم في توفير الخدمات 

لمري��ض  المتخصص��ة  الصحي��ة 
التصلب اللويح��ي وإجراء الفحوص 
والعالج��ات باخت��الف أنواعها، كما 
سيضم المركز تحت سقفه خدمات 

تأهيلية وعالجًا طبيعيًا أيضًا. 
وأضافت: ومن ضمن الخدمات التي 
س��يقدمها مركز التصل��ب اللويحي 
الدراس��ات واألبحاث التفصيلية من 
خالل وجود مرك��ز األبحاث العلمية 
مملك��ة  وتح��رص  ب��ه،  الخ��اص 
البحرين عل��ى التف��رد والتميز في 
متميزة،  تقدي��م خدم��ات صحي��ة 
ومنها إنش��اء هذا المركز الذي كان 
حلم��ًا لمرضى التصل��ب المتعدد، 
وخصوصًا م��ع تزايد أعداد المرضى 
التي ناهزت ألف حالة في البحرين. 

وقالت: والجدير بالذكر أن التصلب 
اللويحي ه��و مرٌض مناع��ي مزمن 
المركزي  العصب��ي  الجه��از  يصيب 
)الدماغ، والحبل الشوكي، واألعصاب 
البصرية(، ويصيب الفئات العمرية 

الش��ابة بين 20-50 س��نة، وهناك 
نحو 2.5 مليون مصاب على مستوى 
العالم به��ذا المرض، وقد تضاعف 
ع��دد مصابي التصلب اللويحي بين 
 4 الخليجيي��ن حوال��ي  المواطني��ن 
مرات، وبذلك فإنه يوجد 30 مصابًا 
م��ن بي��ن كل 100 أل��ف مواط��ن 

خليجي.
يش��ار إلى أن وزارة األش��غال أعلنت 
أن المركز سيضم 7 عيادات خارجية 
باإلضاف��ة إل��ى قس��م التش��خيص 
ومختب��ر  المغناطيس��ي  بالرني��ن 
وصيدلية. كما س��يحتوي على قسم 
خ��اص للع��الج الطبيع��ي وقس��م 
للعالج بالتمارين اليدوية، وحرصت 
وزارة األشغال على أن يكون المركز 
متكام��اًل م��ن جمي��ع الجوانب من 
خالل توفير غرف عالج خاصة وعامة 
وقاعة  العلمي��ة  لألبح��اث  ومرك��ز 
طبي��ة  ومس��تودعات  محاض��رات، 

ومكاتب إدارية ومواقف للسيارات.

نهلة أبوالفتح
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 الواقعية واالفتراضية 
في السياسة الخارجية األمريكية

يب��دو للمراق��ب أن هن��اك تصارعًا لألف��كار الواقعية م��ع األفكار 
االفتراضية في رسم السياسة الخارجية األمريكية خاصة بالنسبة 
للش��رق األوسط، واالنقس��ام األمريكي الذي س��اد أثناء الحمالت 
االنتخابية بي��ن الحزبين ومازال موجودًا حت��ى بعد خروج ترامب 
من البيت األبيض لم يش��مل الشأن األمريكي المحلي فحسب، بل 

امتد للرؤية االستراتيجية لألمن القومي األمريكي.
هن��اك تيار فك��ري يس��اري النزع��ة ف��رض رؤيته عل��ى الخطاب 
االنتخابي للديمقراطيين تجاه منطقة الش��رق األوس��ط بش��كل 
عام والس��عودية بشكل خاص، فحواه »االفتراض« بأنه باإلمكان 
تحجيم السعودية بتجاوزها أو بتجاهلها، وباإلمكان محاولة فرض 
التغيير المطل��وب عليه��ا، كان خطاب االنتخاب��ات الديمقراطي 
افتراضي��ًا بامتياز رفع س��قف »التمنيات« بأنهم ق��ادرون على أن 
يجعلوا م��ن المملكة دولة منبوذة كما ص��رح بايدن، حتى إذا ما 
ف��ازوا جرب��وا تحويل االفتراض إل��ى حقيقة فاصطدم��وا بالواقع، 
لذلك كان تصريح وزير الخارجية األمريكي بلينكن بعد فوز بايدن 
وبعد فش��ل التقرير واقعيًا بامتياز حين قال »يبدو أننا ال نستطيع 

أن نغير شيئًا في السعودية«!!
ثم صعقت االفتراضية األمريكية من جديد بالرسالة التي وجهها 
لها قادة العالم في زيارتهم الداعمة للمملكة العربية السعودية 
الواح��د تلو اآلخر، م��ن الخليج كان أول الحضور س��مو ولي العهد 
البحريني ومن ثم ملك األردن، ومن الدول اإلسالمية ماليزيا ومن 
الش��رق الهند وأخيرًا روسيا؟ إنها رس��الة ببساطة جاءت لتتعامل 
بواقعية ش��ديدة وتفصح أن الس��عودية تمثل شريكًا يطلب وده 

وال يمكن تجاهله.
الع��ودة للواقعية جعلت بلينكن وزي��ر الخارجية األمريكية يتباطأ 
ف��ي الجري نحو إيران بعد اندفاع ما قبل الفوز منتظرًا االنتخابات 
اإليراني��ة في الصيف، خاصة بع��د أن تقدم عدد من الجمهوريين 
بالكونجرس بمشروع يمنع البيت األبيض من رفع العقوبات دون 
الرجوع للكونغرس، إذ طرح عدد من الجمهوريين في الكونغرس 
مش��روع قان��ون يل��زم اإلدارة األمريكي��ة باللج��وء إل��ى المجلس 

التشريعي قبل رفع أي عقوبات على النظام اإليراني.
ويف��رض المش��روع ال��ذي طرحه عش��رون جمهوري��ًا في مجلس 
النواب على اإلدارة طرح رف��ع العقوبات على الكونغرس لمراجعة 
الطلب والتصوي��ت عليه. كما ينص المش��روع، على مراجعة في 
الكونغ��رس ألي اتفاق محتم��ل مع إيران، في ح��ال تضمن رفعًا 
للعقوبات على النظام اإليراني، والتصويت عليها رس��ميًا إلعطاء 

الموافقة أو رفض الطرح في مجلسي الشيوخ والنواب.
االفتراضية توقعت أن هي تجنب تحميل إيران مسؤولية اإلرهاب 
والفوض��ى ممكن أن تحت��وي العنف اإليراني ف��ي المنطقة، فلم 
تس��ِم اإلدارة األمريكية الجهة التي أطلقت الصواريخ على الجنود 
األمريكيي��ن ف��ي العراق بل قالت »الميليش��يات الش��يعية« لكن 
الواقعية اإليرانية صدمتها باس��تغاللها هذه االفتراضية فكانت 
النتيجة صواريخ باليس��تية ومس��يرات إيراني��ة الصنع تطلق على 

السعودية.
الواقعية س��تفرض نفس��ها محرجة اإلدارة األمريكية في كل مرة 
ما لم تستجب لها فورًا ألنها ستواجهها عاجاًل أم آجاًل، فالمملكة 
العربية الس��عودية رقم صعب جدًا في معادلة الش��رق األوسط، 
ومحمد بن سلمان تحديدًا يملك شعبية جامحة بين السعوديين 
ال يملكه��ا بايدن بي��ن األمريكيي��ن، والقوى العظم��ى جميعها 
تخطب ود الس��عودية والفراغ السياس��ي الذي قد تفكر أن تخليه 
اإلدارة األمريكية في المنطقة سيس��د قب��ل أن يرتد طرفها إليها 

من قبل العديد من الطامحين لهذه المنزلة.
الواقعي��ة التي يج��ب أن تواجهه��ا اإلدارة األمريكي��ة أن تحالفًا 
جديدًا في مواجهة إيران في المنطقة أصبح قاب قوس��ين أو أدنى 
معادلته نصفها إسرائيلي ونصفها اآلخر خليجي، وأن مياه عديدة 
جرت تحت الجسور عقدت فيها إسرائيل مع دول خليجية اتفاقيات 

ال يمكن القفز عليها.
الواقعية أن تط��ورًا كبيرًا في الدول الخليجي��ة على صعيد التحرر 
االقتص��ادي وواق��ع الم��رأة وحقوق اإلنس��ان فاقت في��ه الرعاية 
اإلنسانية في دول الخليج الكثير من المجاالت الرعائية األمريكية 
ذاته��ا، كما هو الح��ال في مج��ال الرعاية الصحي��ة واالجتماعية 
والتعليمية، وتلك المقارنة متاحة للمجتمعات الخليجية بش��كل 
يجعلها متحيزة ألنظمتها وبش��دة، فال تتأثر بالخطاب األمريكي 

المتباكي على القيم اإلنسانية. 
الواقع الذي ستواجهه االفتراضية األمريكية أن التحالفات الجديدة 
مع الصين وروس��يا خلق سوقًا للسالح كسر االحتكار األمريكي فلم 
تع��د تركيا الحلي��ف المتمرد الوحي��د على ذلك االحت��كار، بل أن 
قائمة االنتظار تشمل اآلن دواًل خليجية تقدمت بطلب منظومات 

روسية.
وتح��ت كل عنوان م��ن هذه العناوين هن��اك تفاصيل تترجم إلى 
عدة مصالح مختلفة ومتنوعة جرى عليها تعديلها لكسر االحتكار 

األمريكي في المنطقة.
كما أن الواقعية التي يجب أن تواجهها اإلدارة األمريكية الجديدة 
أن إي��ران لن تحتويه��ا االتفاقية النووية، وأن س��لوكها العدائي 
في المنطق��ة وتهديدها لألمن اإلقليمي ل��ن يخف ولن يقل ولن 

يتهذب باالحتواء.
كلم��ا تعاملن��ا مع هذه الواقعية بأس��رع وقت كلم��ا زادت فرص 
تطوير العالقة األمريكية الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل 
خاص وتعزيز التحالف التاريخي واالس��تفادة من الفرص المتاحة 

لالثنين.

من إنتاج »األعلى للمرأة«

 فيلم »نماذج بحرينية معّبرة« 
يتصّدر »أسبوع فيلم المرأة« باألردن

ش��ارك فيلم »نماذج بحريني��ة معبرة في مواجهة 
كوفي��د 19« ضمن »أس��بوع فيلم الم��رأة« الذي 
تنظم��ه الهيئة الملكي��ة األردني��ة لألفالم تحت 
رعاية صاحبة الس��مو الملكي األميرة بسمة بنت 
ط��الل، س��فيرة النوايا الحس��نة باألم��م المتحدة 

بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة.
ويلقي الفيلم، الذي أنتجه المجلس األعلى للمرأة، 
الض��وء عل��ى نم��اذج بحريني��ة مؤثرة ف��ي إطار 
درام��ي على ما تتواله الم��رأة في مواجهة جائحة 
كورونا )كوفيد19( من مسؤوليات ومهام مؤثرة، 
وخصوصًا في الصفوف األمامية، وما يتطلبه هذا 
الدور م��ن التزام كبير وتضحيات جس��ام، رصدها 
وعالجه��ا الفيل��م من خ��الل 3 حكاي��ات قصيرة، 
الصورة الدرامي��ة األولى عن دور الم��رأة العاملة 
في المي��دان الصح��ي والجه��ود المضاعفة التي 
تبذلها للموازنة بين واجباتها األسرية وواجباتها 
العملية، والثانية حول أهمية المس��اندة األسرية 
التي يجس��دها األب في حمل األعب��اء اليومية مع 
زوجته في رعاية األبناء، أم��ا الثالثة فتناولت دور 
المعلم��ة في هذه الفترة الحرج��ة وما تبذله من 
جه��ود مضاعفة لدعم األس��رة باس��تحداث طرق 

إبداعي��ة من خالل اس��تخدام التكنولوجيا لضمان 
عدم انقطاع األطفال عن البيئة التعليمية.

وجمع قصص هذا الفيلم الذي يقدم نماذج معبرة 

ومؤثرة لعطاء النساء في مجتمعاتهن خالل فترة 
الجائحة شعارًا واحدًا، وهو قدرة المرأة على إحداث 
الفرق المطلوب في وقت التحديات بإبراز أفضل ما 
لديهن للحفاظ على استقرار مجتمعهن وأسرهن، 
كما راع��ت حبكة الفيل��م أهمية توضيح الس��ياق 
العام الذي تعمل المرأة تحت مظلته الكبرى، من 
خالل عرض موجز لإلحصاءات الرسمية التي تبين 

حجم مشاركة المرأة في الصفوف األمامية.
وق��د ح��رص منظمو »أس��بوع فيلم الم��رأة« على 
ع��رض الفيل��م مرتي��ن خ��الل فعاليات��ه الت��ي 
ج��رى تنظيمه��ا عن بع��د عبر منص��ات التواصل 
االجتماع��ي للهيئة الملكي��ة لألفالم أمام جمهور 
واسع من المتابعين، حيث كان هذا اإلنتاج الصادر 
ع��ن المجلس األعلى للم��رأة المش��اركة العربية 
الوحيدة ضمن »أسبوع فيلم المرأة« إلى جوار دول 
أخرى تقدمت بأفالم تعالج قضايا خاصة بالمرأة، 
كأوكرانيا التي تقدمت بفيلم »خرجت من الظل«، 
وإس��بانيا عبر فيلم »ماتاهاريس«، وهولندا »بين 
ملكة النحل«، إضافة إلى أفالم مشتركة بين عدة 
دول أجنبي��ة، فيما جرى اختت��ام العروض بالفيلم 

الكندي »الفراشة نادية«.

 »الطعام ثقافة« يقّدم ثالثة فعالياته 
في جناح آثار خضراء بالمحّرق السبت

يستمر مهرجان الطعام ثقافة في نسخته السادسة، 
حيث يس��تضيف ف��ي ثالثة فعالياته مس��اء الس��بت 
المقبل، خبيرة التغذية تابي لتز والفنانة مي حجيري، 

في جناح »آثار خضراء« بمدينة المحّرق. 
والتزام��ًا باإلج��راءات االحترازي��ة للح��د من انتش��ار 
فيروس كورون��ا )كوفيد19( والُموص��ى بها من قبل 
وزارة الصح��ة، ف��إن كل فعالي��ات المهرجان تتطلب 
التسجيل المس��بق، حيث يمكن للمهتمين بالحضور 
التس��جيل عبر موق��ع هيئ��ة الثقافة عل��ى اإلنترنت 

  .www.culture.gov.bh
وس��يعرض الثنائي نتائج تعاونهما خ��الل الفعالية 
م��ن خالل ع��رض فن��ي بص��ري ومفع��م بالنكهات. 
وتعمل تابيا لوتز في مجال اللياقة البدنية والتغذية 

وتركز حاليًا على مش��اركة وصف��ات غذائية متنوعة 
وغنية باأللوان، إضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية 
تطبي��ق نظام غذائي يعتمد عل��ى األطعمة الكاملة. 
أم��ا مي حجيري فه��ي فنانة بحرينية ناش��ئة بتجربة 
فنية ثرية. وتس��تخدم حجيري في أعمالها األكريليك 
والباس��تيل والفحم، وغالبًا تس��تخدم هذه المواد في 

الوقت عينه. 
وإضاف��ة إلى ه��ذه الفعالية يق��ّدم المهرجان فرصة 
استكش��اف النكه��ات األصيل��ة والمتنوع��ة لمدينة 
نة  المنامة، عبر جولة تقّدمها زينب أكبر، صاحبة مدوَّ
»TheFoodMenu.bh«، حي��ث تتطل��ب الجولة التي 
تقام يوم 19 مارس الجاري بين الس��ابعة والتاسعة 
مساًء، التسجيل المسبق عبر موقع الهيئة اإللكتروني. 

وفاة أقدم مؤذن في السعودية

توف��ي، أقدم مؤذن ف��ي المملكة العربية الس��عودية، الش��يخ ناصر بن 
عبداهلل الهليل، اإلثنين، عن عمر ناهز 118 عاما.

ووفق صحيفة »س��بق« فقد أمض��ى المؤذن الهليل 80 عام��ا مؤذنًا في 
جام��ع البطينة بمرك��ز البديع بمحافظة األفالج، ول��م يتغيب عنه إال بعد 

إصابته بالمرض.
وذكر أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبداهلل الهليل، »أنه توفي اليوم وهو رافع 
السبابة يتشهد، وذلك بعد مرض ألم به غيبه عن مسجده منذ سنوات«.

وكان أقدم المؤذنين بالسعودية قدم استقالته قبل نحو 4 سنوات بسبب 
مرضه وكبر سنه، بعد أن عمل مؤذنا في جامع البطينة بالبديع طيلة 80 
عاما منها 42 عاما، كان فيها مس��جاًل رس��ميًا في كشوفات إدارة األوقاف 

في األفالج.



رأس ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
االعتيـــادي  خليفـــة االجتمـــاع 
الـــوزراء  لمجلـــس  األســـبوعي 
الـــذي عقـــد صبـــاح أمـــس عـــن 
الجلســـة،  مســـتهل  فـــي  ُبعـــد. 
رّحب مجلس الـــوزراء بنتائج 
المباحثـــات التي أجراها عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  حمـــد 
مـــع رئيـــس جمهوريـــة صربيـــا 
لـــدى  فوتشـــيتش  الكســـندر 
زيارته إلى المملكة، وأكد على 
دورهـــا في تعزيز أفق التعاون 
والتنسيق الثنائي في مختلف 

المجاالت.
بنتائـــج  المجلـــس  أشـــاد  ثـــم 
الزيـــارة التي قـــام بها صاحب 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء إلـــى 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
ولقـــاء ســـموه مـــع ولـــي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الدفـــاع صاحب الســـمو 
بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
فـــي دعـــم مســـارات  ودورهـــا 
التعاون والتكامل بين البلدين 

الشقيقين.

بعـــد ذلك، أثنـــى المجلس على 
التنســـيق المســـتمر والتعـــاون 
اإلمـــارات  دولـــة  مـــع  المقـــدر 
المتحـــدة فـــي كافـــة  العربيـــة 
يتعلـــق  مـــا  ومنهـــا  المجـــاالت 
فيـــروس  جائحـــة  بمواجهـــة 
فـــي  والمشـــاركة  كورونـــا 
المرحلـــة الثالثة مـــن التجارب 
المضـــاد  للتطعيـــم  الســـريرية 
للفيـــروس، كمـــا نـــّوه المجلس 
بالتعاون المثمـــر مع جمهورية 
الصين الشـــعبية فـــي مواجهة 
فيروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
جانـــب  إلـــى  بدورهـــا  مشـــيًدا 

والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول 
فـــي تعزيـــز مســـاعي التصدي 
ـــا، وذلـــك فـــي  للفيـــروس دوليًّ
المجلـــس  اســـتعراض  ضـــوء 
الوطنيـــة  الحملـــة  لمســـار 
للتطعيـــم والتـــي تـــم تكثيفهـــا 
خالل شـــهر مارس الجاري مع 
وصـــول جرعـــات التطعيم من 
الشـــركات المصنعـــة لها، حيث 
نّوه المجلس بالجهود الوطنية 
لكافـــة الجهـــات المعنيـــة فـــي 
توفير التطعيمات التي تضمن 
للمواطنيـــن  الحمايـــة  تعزيـــز 

والمقيمين.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يرحب بنتائج مباحثات جاللة الملك مع الرئيس الصربي

التكامل مـــســـارات  ــم  ــدع ت لــلــســعــوديــة  الـــــوزراء  ــس  ــي رئ الــعــهــد  ــي  ولـ ــارة ســمــو  ــ زي

الجهود الوطنية أثمرت في تكثيف 
حملة التطعيم خالل مارس

زيادة مبالغ “احتياطي األجيال”... 
وتجديد “التكاسي” الملغاة

تعاون مثمر مع اإلمارات والصين في 
مواجهة انتشار جائحة كوفيد 19

تعزيز التنسيق الثنائي في المجاالت 
السياسية واالقتصادية مع صربيا
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ــلـــى  عـ الــــــمــــــوافــــــقــــــة  أوال: 
الموضوعات التالية:

الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  1. مـــذكـــرة 
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
ــظــام بــــراءات  ــشــأن تــعــديــل ن ب
االختراع لدول مجلس التعاون 
والــذي  العربية،  الخليج  لــدول 
تــم اعــتــمــاده فــي قــمــة مجلس 
التعاون مؤخًرا، ويهدف لوضع 
تــشــريــعــات وأســـــس قــانــونــيــة 
موحدة بالمجاالت االقتصادية 

وبراءات االختراع.

الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  2. مـــذكـــرة 
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
ــأن مـــذكـــرة تــفــاهــم حــول  بـــشـ
الــســيــاســيــة بين  ــاورات  ــشـ ــمـ الـ
بــمــمــلــكــة  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة 
الــخــارجــيــة  ووزارة  الــبــحــريــن 

الصديقة،  صــربــيــا  بجمهورية 
ــدف تـــوثـــيـــق  ــهـ ــتـ ــسـ والـــــتـــــي تـ
البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
ــســيــاســيــة،  ــي الـــمـــجـــاالت ال فــ
ــقــافــيــة،  ــث ــاديــــة، وال ــتــــصــ واالقــ
ــاالت ذات  ــمـــجـ ــمــيــة، والـ ــعــل وال

االهتمام المشترك.

الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  3. مـــذكـــرة 
واالقتصادية  المالية  للشؤون 
تعديل  حــول  المالي  والــتــوازن 
ــال  ــيـ ــــون احـــتـــيـــاطـــي األجـ ــان قــ
القادمة، وذلك عبر زيادة المبالغ 
ــيــاطــي  ــالـــح حــــســــاب احــت لـــصـ
األجــيــال الــقــادمــة مــن مبيعات 
النفط الخام الذي يتم تصديره 

خارج مملكة البحرين.

ــر الــمــواصــالت  ــ 4. مــذكــرة وزي
تراخيص  بــشــأن  واالتـــصـــاالت 

ــارات األجــــــــرة وتــجــديــد  ــ ــيـ ــ سـ
الملغي منها في عام 2020 بما 
يدعم هذه الفئة من المواطنين 
االستثنائية  الظروف  ظل  في 

لجائحة فيروس كورونا.

الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  5. مـــذكـــرة 
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
 6 على  الحكومة  ردود  بــشــأن 
من  مقدمة  برغبة  اقــتــراحــات 

مجلس النواب.
ــلـــس  ــمـــجـ ثــــــم اســـــتـــــعـــــرض الـ

الموضوع التالي:

1. تقرير بشأن عمليات مجلس 
للعام  والــمــزايــدات  المناقصات 
ارتــفــاع  أظــهــر  ــذي  ــ والـ  ،2020
العامة  المناقصات  طرح  نسبة 
إلى 74 %، مما يعكس الكفاءة 

والشفافية والعمل المؤسسي.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقّرر ما يلي:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 15 مارس 2021:

الترحيب بنتائج المباحثات التي 
أجراها جاللة الملك المفدى 
حفظه الله ورعاه مع فخامة 

رئيس جمهورية صربيا في تعزيز 
أفق التعاون بين البلدين.

اإلشادة بنتائج زيارة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء للمملكة العربية 
السعودية ولقاء سموه بسمو 

ولي العهد السعودي في دعم 
التكامل الثنائي.

التنويه بالتنسيق المستمر 
والمقدر مع اإلمارات في كافة 

المجاالت ومنها مايتعلق 
بمواجهة فيروس كورونا.

اإلشادة بالتعاون المثمر مع 
الصين في التصدي لفيروس 

كورونا.

تعديل نظام براءات االختراع 
لدول مجلس التعاون، بعد 

اعتماده من قمة مجلس التعاون 
التي عقدت مؤخًرا.

مذكرة تفاهم حول المشاورات 
السياسية بين وزارتي الخارجية 

البحرينية والصربية .

زيادة المبالغ لصالح حساب 
احتياطي األجيال القادمة من 

مبيعات النفط الخام الذي يصدر 
للخارج.

تراخيص سيارات األجرة وتجديد 
الملغي منها في عام 2020 

بما يدعم هذه الفئة من 
المواطنين.

ردود الحكومة على 6 اقتراحات 
برغبة مقدمة من مجلس 

النواب.

عمليات مجلس المناقصات والمزايدات 
للعام 2020، والتي أظهرت ارتفاع نسبة 

المناقصات العامة المطروحة لحوالي 74% .



 2030 الرؤيـــة االقتصاديـــة  تماشـــيا مـــع 
لمملكـــة البحريـــن، وبتوجيـــه مـــن رئيس 
آل  حمـــد  بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  الجمـــارك 
خليفة، دشـــنت شـــؤون الجمـــارك تطبيق 
“أفـــق اليـــت” للهواتـــف الذكيـــة واألجهزة 
المحمولة، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار 
تســـهيل الخدمات المقدمة للمســـتفيدين 
وإمـــكان وصول شـــركاء وعمالء شـــؤون 
الجمـــارك كالجهـــات الرقابية والمخلصين 

للمعلومة بكل يسر.
وأشـــارت مديـــر إدارة نظـــم المعلومـــات 
بشـــؤون الجمـــارك أمـــل بوجنـــدل إلى أن 
تطبيق “أفق اليت” سيســـهم في تســـريع 
عمليات التفتيش الجمركي وخفض فترة 
اإلفســـاح عـــن البضائـــع من خـــالل تقديم 
خدمـــات ســـريعة للموظفيـــن والشـــركاء 
االستراتيجيين في قطاع الجمارك فضال 
عن تســـهيل إجراءات الخدمات ومتابعة 

الطلبـــات من أي مـــكان وفي أي وقت من 
خالل الهواتف الذكية.

وأوضحـــت أن التطبيق الذكـــي لموظفي 
شـــؤون الجمـــارك والجهـــات الرقابية من 
خدمـــات إجرائيـــة سيســـهم في تســـهيل 
كالمعاينـــة  المتبعـــة  اإلجـــراءات  إنهـــاء 
والتفتيـــش حـــال االنتهـــاء منهـــا مـــن أي 
موقـــع دون الحاجة للذهاب للمكاتب مرة 
أخرى وذلك بإضافة نتيجة وإدراج صور 
المعاينـــة، هذا باإلضافة إلـــى أن التطبيق 

يتيـــح لموظفي شـــؤون الجمارك خاصية 
تحويـــل مســـار البيان الجمركـــي وإصدار 
إذن اإلفســـاح، ما يمكنه من إتمام الدورة 

المستندية بأقل وقت وجهد.
والمســـتفيدين  الشـــركاء  أن  وذكـــرت 
التطبيـــق  واســـتخدام  تحميـــل  يمكنهـــم 
الذكـــي “أفـــق اليـــت” عبـــر “آبـــل ســـتور” 
يتـــم  حيـــث  مجانـــا،  بـــالي”  “جوجـــل  و 
تزويـــد كل مشـــترك برقـــم ســـري يمكنـــه 
مـــن الدخـــول علـــى تطبيـــق “أفـــق اليت” 
الخدمـــات  مـــن  عـــدد  علـــى  والحصـــول 
المعلوماتيـــة ومنها: االســـتعالم عن حالة 
البيان الجمركي لمعرفة وضعه ومرحلته، 
التفتيـــش والمعاينـــة، انتظـــار التحصيل، 
الفســـح وبقية اإلجـــراءات، واالســـتعالم 
عن حالة تسديد الرسوم الجمركية فضال 
عن إمكان اســـتالم اإلشـــعارات ومشاركة 

البيان الجمركي.
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المنامة - بنا

المنامة - الصناعة والتجارة

المنامة - بنا

الصخير- الحرس الوطني

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين  المشير الركن الشيخ خليفة 
القيـــادة  بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
العامـــة صبـــاح أمـــس،  رئيـــس أركان 
القوات البحرية بجمهورية باكستان 
اإلسالمية الصديقة األدميرال محمد 
أمجـــد خان نيـــازي والوفـــد المرافق، 
بحضور وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركن عبدهللا النعيمي، ورئيس هيئة 

األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
ورحـــب القائد العـــام برئيـــس أركان 
القوات البحرية بجمهورية باكستان 
اإلســـالمية الصديقـــة، مشـــيدا بعمق 
التـــي  المتميـــزة  عالقـــات الصداقـــة 
تربـــط مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
وصلـــت  ومـــا  اإلســـالمية  باكســـتان 
ونمـــاء خصوصـــا  تطـــور  مـــن  إليـــه 
العســـكري، والتعـــاون  المجـــال  فـــي 

الدفاعي.

دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
ممارســـي األعمال التجارية والتي تشـــمل 
البيـــع عـــن طريـــق اإلنترنـــت، و مقدمـــي 
خدمات األطعمة والمشروبات عبر مواقع 
التواصل االجتماعـــي، ومزاولي المزادات 
إلـــى  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  عبـــر 
ضـــرورة تصحيـــح المخالـــف منهـــا  قبل 4 

أبريل 2021. 
وأكـــدت الـــوزارة أن التقيـــد باإلجـــراءات 
يأتي ضمانا لحقوق جميع أطراف العملية 
منـــاخ  مـــن شـــأنه خلـــق  الـــذي  التجاريـــة 
تنافسي سليم يحمي السوق والمتعاملين 
مـــن أي ضـــرر، داعيـــًة جميـــع  ممارســـي 
األنشـــطة التجارية على أهمية االستفادة 
من اإلجراءات والتسهيالت التي تطرحها 
الوزارة والتي تواكب بها جميع المتغيرات 
والتطورات في السوق المحلية والعالمية 
لضمـــان انســـيابية الحركـــة التجاريـــة في 

البالد.
وقـــد أعلنت الـــوزارة في وقت ســـابق من 
هـــذا العام عن عدد مـــن اإلجراءات والتي 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  مـــن  صـــدرت 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي كإدراج نشـــاط 
عـــن  البيـــع  ونشـــاط  )الشـــيف(  الطاهـــي 

طريـــق اإلنترنـــت من خالل محـــل تجاري 
افتراضي ضمن باقات األنشـــطة المتوفرة 
فـــي )ســـجلي(، كمـــا أصـــدر الوزيـــر قـــرار 
متعلق بشـــأن تنظيم المزادات والذي يلزم 
مزاولي المزادات المخصصة لبيع ســـلع أو 
تقديـــم خدمات للغير عبر مواقع التواصل 
االجتماعـــي للتقدم بطلـــب الحصول على 
ترخيـــص تجـــاري ، حيـــث تعمـــل الـــوزارة 
مـــن خالل هـــذه اإلجراءات على تشـــجيع 
العمـــل وممارســـة جميـــع األنشـــطة بطرق 
ســـليمة وبعيدة عن الشـــبهات واالستغالل 

و حماية للمستهلك بالدرجة األولى. 
كما وجهت الوزارة دعوة لجميع ممارسي 
أوضاعهـــا   لتصحيـــح  التجاريـــة  األعمـــال 
طريـــق  عـــن  المرخصـــة  غيـــر  خصوصـــا 
www.sijilat. التقديم على نظام سجالت
bh  قبـــل تاريـــخ 4 أبريـــل 2021؛ تفاديـــًا 
للمخالفـــات المترتبـــة مـــن مزاولة أنشـــطة 
وضمـــان   ، ترخيـــص  غيـــر  مـــن  تجاريـــة 
ممارســـة األنشـــطة التجاريـــة االفتراضية 
بشـــكل قانونـــي. كما توجه الـــوزارة جميع 
المســـتهلكين علـــى أهميـــة الحـــرص فـــي 
التعامـــل وتحـــري الموثوقيـــة مـــع مقدمي 
الخدمات والتأكد من ترخيصها من خالل 

البحث في نظام سجالت التابع للوزارة.

الثالثـــاء  اليـــوم  صبـــاح  تنطلـــق 
فعاليـــات التمرين التعبـــوي البحري 
)فجـــر العواصـــف 25(، الـــذي ينفذه 
ســـالح البحريـــة الملكـــي البحريني 
بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات 
قوة دفاع البحرين وخفر السواحل 
بوزارة الداخلية، والحرس الوطني.

ويأتـــي هـــذا التمرين ضمن سلســـلة 
تماريـــن “فجر العواصـــف” في إطار 

تهـــدف  برامـــج وخطـــط مرســـومة 
إلى التدريب والتأهيل ورفع كفاءة 
التمريـــن،  فـــي  المشـــاركين  جميـــع 
التمريـــن علـــى  وتشـــتمل فعاليـــات 
للعمليـــات  والتخطيـــط  اإلعـــداد 
القتالية البحريـــة، والعمل على رفع 
الجهوزية القتالية، إلى جانب القيام 
بعمليـــات تدريبيـــة علـــى إجـــراءات 

القيادة والسيطرة.

اســـتقبل رئيس الحـــرس الوطني الفريق 
أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة، صباح أمس في مكتبه برئاسة 
الصخيـــر،  بمعســـكر  الوطنـــي  الحـــرس 
رئيس أركان القوات البحرية بجمهورية 
باكستان اإلســـالمية الصديقة األدميرال 
محمد أمجد خان نيازي والوفد المرافق 
له. ورحب ســـموه برئيـــس أركان القوات 
البحرية بجمهورية باكســـتان اإلسالمية 

الصديقـــة والوفـــد المرافـــق لـــه، مشـــيدا 
إليـــه  الـــذي وصلـــت  العالـــي  بالمســـتوى 
بيـــن  الخبـــرات  التعـــاون وتبـــادل  آفـــاق 
الجانبيـــن، مؤكدا مواصلـــة الجهود نحو 
تعزيز تلـــك العالقات الثنائيـــة بما يصب 
فـــي صالح البلدين الصديقين. كما شـــهد 
اللقاء مناقشـــة عدد مـــن المواضيع ذات 
االهتمام المشـــترك، وبحث ســـبل تطوير 
مســـتويات التعاون والتنسيق العسكري 
بين الحـــرس الوطني والقـــوات البحرية 
بجمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة.

تطور بالعالقات الدفاعية مع باكستان

4 أبريل موعدا نهائيا لتصحيح أوضاع األعمال التجارية

انطالق فعاليات “فجر العواصف 25”

تطوير التنسيق العسكري مع باكستان

المنامة - وزارة الداخلية

تسريع عمليات التفتيش وخفض فترة اإلفساح عن البضائع
“الجمـارك” تطلـق تطبيـق “أفـق اليـت”

المنامة - وزارة الداخلية

وقـــع مديـــر إدارة تنفيـــذ األحـــكام بوزارة 
الداخلية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، 
ونائـــب الرئيـــس التنفيذي بشـــركة “بنفت 
بي” لتطويـــر األعمال والخدمـــات المالية 
يوســـف النفيعي، اتفاقيـــة يتم بمقتضاها 
إدراج خدمـــة “فاعل خير” ضمن خدمات 
“بنفـــت بـــي “ بمـــا يجعـــل عمليـــة الدفـــع 
اإللكتروني، سلسة وفي متناول الجميع، 
وذلك تســـهيال على المتبرعين، خصوصا 
أن الشـــركة تعـــد رائـــدة فـــي المعامـــالت 

المالية اإللكترونية.
وأوضـــح مديـــر إدارة تنفيـــذ األحكام، أن 
خدمـــة “فاعـــل خيـــر” التـــي تم تدشـــينها 
إلـــى  تهـــدف  الداخليـــة،  وزيـــر  برعايـــة 
تمكيـــن أصحـــاب األيـــادي البيضـــاء مـــن 
التبـــرع بمبالـــغ ماليـــة لصالـــح المعســـرين 
والمتعثرين، ممـــن صدرت بحقهم أحكام 

قضائية، مضيفـــا أن الخدمة صارت اآلن 
متاحة على ٣ منصـــات إلكترونية، يمكن 
للمتبرعيـــن تقديـــم تبرعاتهم مـــن خاللها 
وهي “تطبيق إســـالميات، شـــركة ســـداد، 

تطبيق بنفت بي”.
يذكـــر أن الخدمـــة توفـــر التبـــرع بالمبالغ 
بنـــاًء علـــى حـــاالت حرجـــة يتـــم إدراجها 
فـــي التطبيـــق لكي يتـــم جمع مبلـــغ مالي 
معيـــن لكل حالة حســـب المبلـــغ المترتب، 
علمـــا أنـــه يتـــم إقـــرار الحـــاالت، بحســـب 
الضوابط واالشـــتراطات لمستحقيها من 

قبل لجنة “فاعل خير”. وأشار مدير إدارة 
تنفيـــذ األحكام إلى أنه منـــذ طرح خدمة 
“فاعل خيـــر” العام الماضـــي وحتى اآلن، 
بلغ عدد المســـتفيدين 150 شـــخصا، وبلغ 
عدد الملفات التي تم الدفع لها 317 ملف 
تنفيـــذ، بقيمـــة ماليـــة تصـــل إلـــى حوالي 
776 ألـــف دينار، معربا عن خالص شـــكره 
وتقديره لجميع المتبرعين الذين يعبرون 
عن الســـمات األصيلـــة والقيم اإلنســـانية 
المجتمـــع  بهـــا  يتمتـــع  التـــي  الرفيعـــة 

البحريني على مدار تاريخه.

الدفــع لـــ 317 ملــف تنفيــذ بقيمــة 776 ألــف دينــار
اتفاقية بين “الداخلية” و “بنفت بي” للتبرع بـ “فاعل خير”

التصدي للمخاطر يستوجب اليقظة
ــوطــن” ال “حــصــن  الــمــشــتــرك  ــادات  ــي ــق ال تــمــريــن  يشهد  الــمــشــيــر 

تفقـــد القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفة صباح أمس، مجريات تمرين 
الوطـــن”،  “حصـــن  المشـــترك  القيـــادات 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  تنفـــذه  والـــذي 
ووزارة  الوطنـــي  الحـــرس  بمشـــاركة 
محافظـــات  مختلـــف  فـــي  الداخليـــة 

المملكة.
واطلـــع القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
القياديـــة  االســـتجابة  مســـتوى  علـــى 
والعملياتيـــة وســـرعة تنفيـــذ إجـــراءات 
التعامـــل مـــع األزمات، كما شـــاهد آليات 
دفـــاع  قـــوة  بيـــن  المشـــتركة  التنســـيق 
ووزارة  الوطنـــي  والحـــرس  البحريـــن 
الداخلية في مواجهة الظروف الطارئة. 
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن 
قـــوة دفـــاع البحرين بفضـــل من هللا ثم 
بفضـــل االهتمـــام الكبير من لـــدن عاهل 

البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، القائد األعلى، تسعى 
جاهدًة إلى تحديث كافة ســـبل اإلعداد 
مـــع مختلـــف  يتوافـــق  بمـــا  والتدريـــب 
المهام والمتطلبات العســـكرية الحديثة، 
الفتـــا بأن التصدي للمخاطر يســـتوجب 

لحمايـــة  واالســـتعداد  اليقظـــة  دائمـــا 
مكتسبات الوطن ومنجزاته الحضارية، 
مشـــيرا إلى أن تمارين القيادات تســـهم 
قـــدرات  تطويـــر  فـــي  فاعلـــة  بصـــورة 
القيادة والســـيطرة والتـــي بدورها تعزز 
من مستوى االستعداد القتالي واإلداري 

لدى القوات المشاركة في التمارين.
وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بأن التدريب هو اللبنة األساسية لتقييم 
كفـــاءة الوحدات، والقيـــادات والضباط 
واألفراد المشـــاركين في التمرين، وأحد 
الجاهزيـــة  مســـتوى  تعزيـــز  متطلبـــات 
القتالية، ضمن نهج التطوير والتحديث 
لكافـــة مناهـــج اإلعـــداد والتدريـــب بمـــا 
يتناســـب والمهام والواجبات المســـندة 
للقـــوات للتعامل مع مختلف التحديات، 
موضحـــا بـــأن تمريـــن القيـــادات “حصن 
األداء  صـــور  أرقـــى  يمثـــل  الوطـــن” 
المســـتويات  علـــى  واإلتقـــان  والدقـــة 
القياديـــة والعملياتيـــة؛ لتعزيـــز القدرات 
القتاليـــة بما يســـهم في ترســـيخ دعائم 
األمـــن واالســـتقرار فـــي المملكـــة، معربا 
معاليـــه عـــن خالـــص شـــكره واعتـــزازه 
بالجهـــود المبذولة من قبل المشـــاركين 
فـــي التمريـــن مـــن قـــوة دفـــاع البحرين 

والحرس الوطني ووزارة الداخلية.

المنامة - بنا

“نماذج بحرينية معبرة في مواجهة كوفيد 19” يتصدر في األردن
معبـــرة  بحرينيـــة  “نمـــاذج  فيلـــم  شـــارك 
فـــي مواجهـــة كوفيد 19” ضمن “أســـبوع 
فيلم المرأة” الـــذي تنظمه الهيئة الملكية 
األردنيـــة لألفـــالم تحـــت رعايـــة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل، 
ســـفيرة النوايا الحســـنة باألمم المتحدة 
بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة.

ويلقـــي الفيلـــم، الـــذي أنتجـــه المجلـــس 
نمـــاذج  علـــى  الضـــوء  للمـــرأة،  األعلـــى 
بحرينيـــة مؤثـــرة فـــي إطـــار درامي على 
مـــا تتـــواله المـــرأة فـــي مواجهـــة جائحة 
كوفيد19- من مسؤوليات ومهام مؤثرة 
األماميـــة،  الصفـــوف  علـــى  وخصوصـــا 
ومـــا يتطلبـــه هذا الـــدور من التـــزام كبير 
وعالجهـــا  رصدهـــا  وتضحيـــات جســـام، 
الفيلـــم مـــن خـــالل ٣ حكايـــات قصيـــرة، 
الصـــورة الدرامية األولـــى عن دور المرأة 

العاملـــة في الميـــدان الصحـــي والجهود 
المضاعفـــة التـــي تبذلهـــا للموازنـــة بيـــن 
واجباتهـــا األســـرية والعمليـــة، والثانيـــة 
حـــول أهميـــة المســـاندة األســـرية التـــي 
يجسدها األب في حمل األعباء اليومية 
مع زوجته في رعاية االبناء. أما الثالثة، 
فتناولـــت دور المعلمـــة فـــي هـــذه الفترة 
الحرجـــة ومـــا تبذله من جهـــود مضاعفة 
لدعم األســـر باســـتحداث طـــرق إبداعية 
التكنولوجيـــا؛  اســـتخدام  خـــالل  مـــن 
عـــن  األطفـــال  انقطـــاع  عـــدم  لضمـــان 
البيئـــة التعليميـــة. وجمـــع قصـــص هـــذا 
الفيلـــم الذي يقدم نمـــاذج معبرة ومؤثرة 
لعطاء النســـاء في مجتمعاتهن في فترة 
قـــدرة  وهـــو  واحـــدا،  شـــعارا  الجائحـــة، 
المـــرأة علـــى إحـــداث الفـــرق المطلـــوب 
فـــي وقـــت التحديـــات بإبـــراز أفضـــل ما 
لديهن؛ للحفاظ على اســـتقرار مجتمعهن 

وأســـرهن. كما راعت حبكة الفيلم أهمية 
توضيح الســـياق العام الذي تعمل المرأة 
تحـــت مظلتـــه األكبـــر، من خـــالل عرض 
موجـــز لإلحصاءات الرســـمية التي تبين 
الصفـــوف  فـــي  المـــرأة  مشـــاركة  حجـــم 
األماميـــة. وقـــد حـــرص منظمو “أســـبوع 
فيلـــم المـــرأة” على عـــرض الفيلم لمرتين 
خـــالل فعالياته التي جـــرى تنظيمها عن 
بعـــد عبر منصـــات التواصـــل االجتماعي 
للهيئـــة الملكيـــة لألفـــالم وأمـــام جمهـــور 
واســـع مـــن المتابعيـــن، حيـــث كان هـــذا 

اإلنتـــاج الصـــادر مـــن المجلـــس األعلـــى 
الوحيـــدة  العربيـــة  المشـــاركة  للمـــرأة، 
ضمـــن “أســـبوع فيلم المـــرأة” إلـــى جوار 
دول أخرى تقدمـــت بأفالم تعالج قضايا 
خاصـــة بالمـــرأة، كأوكرانيـــا التي تقدمت 
بفيلـــم “خرجت من الظل”، وإســـبانيا عبر 
فيلـــم “ماتاهاريس”، وهولنـــدا “بين ملكة 
النحـــل”، إضافة إلى أفالم مشـــتركة بين 
عـــدة دول أجنبيـــة، فيمـــا جـــرى اختتـــام 
العروض بالفيلم الكندي “الفراشة نادية”.
وبيـــن منظمـــو أســـبوع فيلـــم المـــرأة إلى 
أنـــه جرى اختيار الفيلم البحريني ليكون 
أول أفـــالم األســـبوع مـــن حيـــث العرض 
علـــى الجمهـــور وذلـــك اللتزامـــه بمعايير 
المشـــاركة وأهمهـــا الجهـــود الهائلـــة التي 
تبذلها النســـاء والفتيات حول العالم في 
تشـــكيل مستقبل أكثر مســـاواة والشفاء 

من جائحة كوفيد 19-.

الرفاع/ المجلس األعلى للمرأة

المشاركة العربية 
الوحيدة ومن إنتاج 

“األعلى للمرأة”

فيلم نماذج بحرينية معبرة في مواجهة كوفيد 19 يتصدر أسبوع فيلم المرأة باألردن.



الرميحي: “الجزيرة” تناقض “العال” والرد جاء من البحرينيين

العمادي: “ديار المحرق” وجهة مثالية للسياحة واالستثمار

ــريـــيـــن الـــقـــطـ ــى  ــ ــل ــ ع ــا  ــ ــًئ ــ ــب ــ ع وأصــــبــــحــــت  ســــفــــيــــًرا   18 بـــســـحـــب  ــت  ــبـ ــبـ ــسـ تـ

السفيرة اإليطالية تشيد بجمال وروعة التصميم العصري في المدينة

أكــد وزيــر اإلعــام علــي الرميحــي أن البرنامــج التلفزيونــي الــذي بثتــه قنــاة 
الجزيــرة القطريــة يتناقــض مــع جميــع المبــادئ التي نــص عليها اتفــاق العا، 
والتي صرح بها وزير الخارجية القطري بنفسه بعد قمة مجلس التعاون، وهي 
عدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول، والتعاون األمني، وعدم التعرض 

لسيادة أي من دول المجلس، ومكافحة اإلرهاب والتنظيمات المتطرفة.

تصريـــح  فـــي  اإلعـــام  وزيـــر  وشـــدد 
خـــاص لمركـــز األخبـــار علـــى أن جميع 
شـــعوب المنطقـــة بمـــا فيهـــا المواطـــن 
القطري تســـاءلوا عن هـــدف وتوقيت 
هـــذا البرنامـــج، وهـــو ســـؤال ال يمكننا 
البحـــث عـــن إجابتـــه من موظـــف قام 
بهـــذا العمـــل وفـــق توجيهات مباشـــرة 
وبمقابـــل مادي، بل يجـــب البحث عن 

اإلجابة من ممولي هذه القناة.
وأشار إلى أن البرنامج الذي بثته قناة 
الجزيرة اســـتقطب ضيًفا غير معروف 
وليس له حضور سياسي أو اجتماعي 
مـــا  وكل  المنطقـــة،  أو  البحريـــن  فـــي 

نعرفه عنه أنه شـــخص مطلوب أمنًيا، 
وله مرجعيـــة خارجية، ويحرض على 
النظـــام والعنـــف واإلرهـــاب،  كراهيـــة 
كمـــا أن البرنامج ناقـــش كتاًبا ليس له 
وجـــود في أي مكتبة محلية أو عربية 
أو عالمية، وتم فيه التحريض بشـــكل 
مباشـــر وصريـــح على كراهيـــة النظام 
األمنيـــة  الســـلطات  فـــي  والتشـــكيك 
والقضائيـــة، وهـــو ما رســـم الكثير من 
تفاصيـــل  علـــى  االســـتفهام  عامـــات 

البرنامج وتوقيته.
البرنامـــج  هـــذا  علـــى  الـــرد  أن  وأكـــد 
المســـيء لمســـناه جميًعـــا مـــن خـــال 

الوقفـــة الوطنيـــة الثابتـــة رفًضـــا لهذه 
اإلساءات بدًءا من السلطة التشريعية 
مجلســـي  فـــي  الشـــعب  ممثلـــي  عبـــر 
والجمعيـــات  والنـــواب،  الشـــورى 
األهليـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدني 
ممثلة بجمعيـــة الصحفيين البحرينية 
وغيرهـــا مـــن الجمعيـــات والمنظمات، 
وكتـــاب الصحـــف ووســـائل التواصـــل 

االجتماعي، مشيًرا إلى أن األشقاء في 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
مشـــرفة  وقفـــة  لهـــم  كانـــت  العربيـــة 

الستنكار ورفض هذا البرنامج.
الجزيـــرة  قنـــاة  إن  الرميحـــي  وقـــال 
القطريـــة أصبحت عبًئـــا على المواطن 
اســـتثمارية  آلـــة  وليســـت  القطـــري 
لصالحـــه، مؤكـــًدا أن الجزيرة القطرية 
تســـببت بســـحب ســـفراء وتخفيـــض 
التمثيـــل الدبلوماســـي فـــي أكثـــر مـــن 
18 دولـــة حول العالم من قطر بســـبب 
السياســـات اإلعامية التـــي انتهجتها 
وهـــي  الماضيـــة،  الســـنوات  خـــال 
سياســـات ال يمكن لها أن تندرج تحت 
مســـمى حريـــة الـــرأي والتعبيـــر، ألنهـــا 
تتطلـــب دقـــة وموضوعيـــة وحيادية، 
وهـــي مبـــادئ ال تؤمـــن بهـــا الجزيـــرة 

القطرية.
وأشـــار إلـــى أن القائميـــن علـــى قناة 

الجزيـــرة القطرية يعانـــون اآلن من 
شـــح المواضيع والدول التي ُيسمح 
لهـــم بتناولهـــا فـــي قناتهـــم، وعلـــى 
رأســـها الشأن الداخلي القطري الذي 
ال وجود له في هذه القناة، مؤكًدا أن 
مصطلحـــات مثل التعبير عن صوت 
الشعوب والرأي والرأي اآلخر ومنبر 
مـــن ال منبر له، هـــي مصطلحات عفا 
عليهـــا الزمـــن؛ ألنها تتناقـــض جملة 
وتفصيا مع نهـــج الجزيرة القطرية 
بالنســـبة  مكشـــوًفا  أصبـــح  الـــذي 

للمواطن القطري قبل غيره.
ختـــام  فـــي  اإلعـــام  وزيـــر  وأكـــد 
تصريحـــه أن مملكـــة البحرين دولة 
عنهـــا  ويعلـــم  وقانـــون،  مؤسســـات 
االتفاقـــات  بـــكل  التزامهـــا  الجميـــع 
والمواثيـــق التـــي توقعهـــا مـــع دول 
مجلـــس التعـــاون والـــدول العربيـــة 
االلتـــزام  ألن  بأســـره؛  والعالـــم 

بالمواثيق جزء من أعرافنا الوطنية، 
وقـــد تم اتخاذ جملة من اإلجراءات 
احتجـــاج  مذكـــرة  إرســـال  منهـــا 
رســـمية من وزارة الخارجية بمملكة 
البحريـــن، باإلضافـــة إلـــى التواصل 
مـــع الـــدول األعضـــاء فـــي منظومة 
هـــذا  لمعالجـــة  التعـــاون؛  مجلـــس 
األمر بصورة ســـريعة، مشـــدًدا على 
أن مملكـــة البحريـــن عندمـــا طلبـــت 
اجتماعـــات ثنائيـــة مـــع دولـــة قطـــر 
القضايـــا  معالجـــة  أن  تماًمـــا  تعلـــم 
العالقـــة تحتاج شـــيًئا مـــن الصراحة 
والشجاعة والمكاشفة، وليس لدينا 
مـــا نخفيـــه، مؤكـــًدا ضـــرورة التزام 
الجميـــع بمـــا عليهم من مســـؤوليات 
تجاه منظومة مجلس التعاون التي 
نتمســـك بها دائًما؛ كونهـــا المنظومة 
الجامعـــة لتحقيق تطلعات شـــعوبنا 

لما فيه الخير واالزدهار.

اســـتقبلت “ديار المحرق”، الشركة الرائدة 
بمملكـــة  العقـــاري  التطويـــر  قطـــاع  فـــي 
البحريـــن، باوال أمادي، ســـفيرة جمهورية 
إيطاليـــا لدى مملكـــة البحريـــن في جولة  
ميدانيـــة  فـــي  “ديـــار المحـــرق” لاطاع 

على مشاريع المدينة أمس األول.
الرئيـــس  الميدانيـــة  الجولـــة  وتـــرأس 
التنفيـــذي لشـــركة “ديار المحـــرق”، أحمد 
العمـــادي بجانـــب عدد مـــن اإلداريين في 
الشـــركة. وهدفت الجولة إلى استعراض 
مختلف مشـــاريع “ديار المحرق” السكنية 
والتجاريـــة والتي تمثـــل نموذجا للمدينة 

الحديثة المتكاملة بكل عناصرها.
المبيعـــات  مـــن مكتـــب  الجولـــة  وبـــدأت 
“ديـــار  لــــ  الرئيـــس  بالمخطـــط  للتعريـــف 

المحرق” ومخطـــط “ُمزون” الجديد الذي 
يقدم قســـائم ســـكنية للبيع بنظام التملك 
الحـــر، وبعـــد ذلـــك زيـــارة لفلـــل العـــرض 
لمشـــروعي “النســـيم” و”البـــارح”، اللذيـــن 
يجمعـــان عددا مـــن التصاميـــم العمرانية 
حســـب  إنشـــائها  تـــم  والتـــي  المتنوعـــة، 
وإبداعيـــة  وبيئيـــة  عالميـــة  مواصفـــات 
التصميـــم  شـــركات  كبـــرى  وبإشـــراف 
تعريفهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  والهندســـة، 
بمشروع “مراسي البحرين” بمزيجه الذي 
يحوي المرافق السكنية والترفيهية. كما 
تم اطاع ســـعادتها علـــى المقومات التي 
تتمتع بها المدينة من خدمات ومجمعات 
وحدائـــق  ترفيهيـــة  ومرافـــق  تجاريـــة 

وغيرها.

وبهذه المناســـبة، عبّرت بـــاوال أمادي عن 
بالـــغ ســـرورها بزيـــارة مدينـــة متطـــّورة 
المحـــرق”  “ديـــار  كمدينـــة  ومتكاملـــة 
لاطـــاع على التقـــّدم العمرانـــي الُمذهل 
بهـــا. وأشـــادت الســـفيرة بجـــودة العمران 
والتشييد في المدينة، والحلول العقارية 
فـــي  للجمهـــور  التـــي تقدمهـــا  المتنوعـــة 
مملكـــة البحريـــن، ومدى تمّيـــز الخدمات 
والمرافـــق المتوفـــرة للـــزوار والمقيميـــن 
على حد ســـواء. وأعربـــت باوال أيًضا عن 
إعجابها بجمال وروعة التصميم العصري 
في “ديـــار المحرق”، حيـــث يحتضن بين 
جنباتـــه روح التـــراث البحرينـــي األصيل 
وحفاظه على أجـــواء المجتمع المترابط 
والمتماســـك. وكذلـــك أشـــارت الســـفيرة 

إلـــى تمّيـــز موقع “ديـــار المحـــرق” وقربها 
من وجهات رئيســـية عديدة، مما يجعلها 

مكاًنا رائًعا للمقيمين والسياح.
ومـــن جانبـــه، صـــرح الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة “ديـــار المحرق”: “نحـــن فخورون 
ضمـــن  اإليطاليـــة  الســـفيرة  باســـتضافة 
“ديـــار  مدينـــة  بأنحـــاء  ميدانيـــة  جولـــة 
المحـــرق”، والتـــي تمكنـــا مـــن خالهـــا من 
تســـليط الضوء على المشـــاريع المتنوعة 
للســـكن والتجزئـــة والتجارة والســـياحة، 
للســـياحة  مثاليـــة  وجهـــة  يجعلهـــا  ممـــا 
واالســـتثمار للمقيميـــن والـــزوار على حد 
ســـواء. ونحـــن نعتـــز بالعاقـــات الثنائية 
الوثيقـــة التي تربط بيـــن مملكة البحرين 
تضـــم  والتـــي  إيطاليـــا،  وجمهوريـــة 

شـــراكات وتعاون في مختلف المجاالت، 
ممـــا ينعكـــس إيجاًبـــا علـــى كا البلديـــن 
الصديقين ويشـــجعنا علـــى المضي قدًما 
فـــي البحـــث عـــن إمكانيـــة تطويـــر أطـــر 

التعاون مع الشركات اإليطالية.”
وُتعـــد “ديـــار المحـــرق” مـــن أكبـــر المـــدن 
الســـكنية المتكاملـــة في مملكـــة البحرين 
حيث تتســـم بطابعها الفاخـــر واحتفاظها 

البحرينـــي،  للمجتمـــع  العائليـــة  بالقيـــم 
وتحتضن بأرجائهـــا خيارات متنوعة من 
حلـــول الســـكن وســـبل الحيـــاة العصريـــة 
المزيـــج  بجانـــب  هـــذا  يأتـــي  الراقيـــة. 
الفريـــد الـــذي تقدمـــه “ديار المحـــرق” من 
المرافق الســـكنية والتجارية والترفيهية 
والصحيـــة التـــي تأصـــل نمـــوذج المدينة 

العصرية المتكاملة والمستقبلية.
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المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
الميليشـــيا  إطـــاق  البحريـــن 
الحوثية اإلرهابية المدعومة من 
إيـــران أمس طائرة مفخخة على 
مدينـــة خميس مشـــيط بالمملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة، في 
عمـــل إرهابـــي جبـــان يســـتهدف 
وينتهـــك  اآلمنيـــن  المدنييـــن 

القانون الدولي اإلنساني.
وأكـــدت وزارة الخارجية وقوف 
مملكة البحريـــن وتضامنها التام 
مـــع المملكـــة العربية الســـعودية 
تتخـــذه  مـــا  كل  فـــي  الشـــقيقة 
لحمايـــة  رادعـــة  إجـــراءات  مـــن 

أمنهـــا وســـامة أراضيهـــا، داعية 
المجتمع الدولي واألمم المتحدة 
االعتـــداءات  تلـــك  إدانـــة  إلـــى 
الحوثية المتواصلـــة على المدن 
والمنشـــآت والمدنييـــن اآلمنيـــن 

في المملكة.

إدانة إطالق الحوثيين طائرة
مفخخة باتجاه خميس مشيط

وزير العدل: جهود استثنائية للسعودية في خدمة المعتمرين
الوبـــاء” “عـــام  بــــ  العمـــرة  ألداء  بحرينيـــة  حافلـــة   264 تســـيير 

أشاد وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
بالجهــود االســتثنائية التــي تبذلهــا حكومــة المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة 
المعتمرين والزوار خال جائحة كورونا )كوفيد١٩(؛ حرًصا على توفير كل ما من 

شأنه ضمان سامتهم وراحتهم في أجواء آمنة ومطمئنة.

وقال وزير العدل إن الخطط االحترازية 
والوقائية التـــي اتخذتها حكومة خادم 
الحرمين الشـــريفين فـــي مرحلة مبكرة 
مـــن ظهـــور الجائحـــة، والتـــي أســـهمت 
فـــي تحقيـــق هـــذا النجـــاح الكبيـــر فـــي 
الرحمـــن  ضيـــوف  اســـتقبال  تنظيـــم 
وتمكينهـــم مـــن أداء مناســـك العمـــرة، 
مع تســـخير اإلمكانات وتوفيـــر العناية 
والرعايـــة الصحيـــة وفًقا للمســـتجدات 

الراهنـــة التي فرضتها جائحـــة كورونا، 
ليؤدي المعتمرون مناســـكهم بكل يســـر 

وطمأنينة وراحة.
المســـاعد  الوكيـــل  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
القطـــان،  محمـــد  اإلســـامية  للشـــؤون 
والعمـــرة  الحـــج  شـــؤون  قســـم  إن 
بـــإدارة الشـــؤون الدينية بـــوزارة العدل 
ح  والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف صرَّ
لتسيير 264 حافلة لرحات العمرة عبر 

جســـر الملك فهد، خـــال العام ٢٠٢٠م، 
ذات  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  وذلـــك 

العاقة.
وذكر القطان أن إدارة الشـــؤون الدينية 
علـــى تواصل مســـتمر مع حمات الحج 

بالمســـتجدات  إلحاطتهـــا  والعمـــرة 
المتعلقة باإلجراءات المتخذة لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد١٩(، مثمًنا ما 
أبدتـــه الحمـــات البحرينية مـــن تعاون 
والحـــرص علـــى تطبيـــق االشـــتراطات 
الجهـــات  عـــن  الصـــادرة  والقـــرارات 
المختصة بالمملكة العربية الســـعودية، 
وكذلـــك الصادرة عـــن الفريـــق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
وأشـــار القطـــان إلـــى أن الـــوزارة تعمـــل 
حالًيـــا بالتعـــاون مـــع هيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة علـــى تحديث 
النظـــام اإللكترونـــي القائـــم بمـــا يســـهم 
في تطويـــر الخدمات المقدمة للحجاج 

والمعتمرين وتيسير اإلجراءات.

الشيخ خالد بن علي 

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

مواطنون: التطعيمات المختلفة آمنة وثقة كبيرة بقرارات الفريق الوطني
أكـــد عـــدد مـــن المواطنيـــن ممـــن أخـــذوا 
التطعيمـــات المضـــادة لفيـــروس كورونـــا 
بقـــرارات  الكبيـــرة  ثقتهـــم   )19 )كوفيـــد 
الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا، معتبريـــن أن تعـــدد التطعيمـــات 
يتيح المجـــال الختيار التطعيم األنســـب 
للشـــخص وفـــق قناعاتـــه، مؤكدين أهمية 
مـــن  الصحيحـــة  المعلومـــات  اســـتقاء 

مصادرها.
المعلومـــات  مـــن  المواطنـــون  وحـــذر 
المغلوطـــة التـــي قـــد تنتشـــر في وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي أو التي قـــد يروج 
إليها البعض دون علـــم ومعرفة، مؤكدين 
أن األمـــور الطبيـــة يجـــب أن ال يبت فيها 

العامة فهي علوم وتخصصات تدرس.
وقال عيســـى أمين أحد أعضاء الكشـــافة 
ورئيس لجنة الشـــباب بمجلس بوطبنية، 
إن تجربتـــه في أخذ تطعيم “ســـينوفارم” 
الصيني كانت بسيطة وميسرة، فقد تمت 

العملية في أقل من عشر دقائق في مركز 
البحريـــن الدولي للمعـــارض والمؤتمرات، 
وقـــال أميـــن إنه أقدم على أخـــذ التطعيم 
بصحبـــة أخوتـــه، مؤكًدا وجـــود بعًضا من 
معارفـــه مـــن أصحـــاب الفئـــات الخاصـــة 
واألمـــراض  والحوامـــل  الســـن  ككبـــار 
المزمنـــة ممن أخـــذوا التطعيم دون تردد. 
وأكـــد أميـــن أهميـــة رفـــع درجـــة االلتـــزام 
باإلجـــراءات االحترازية خال التحركات 
اليومية الضرورية، فهذه المرحلة تتطلب 
عدم التهاون، وعلى الجميع القيام بدوره 
فـــي مواجهـــة الجائحـــة، فهـــي مســـئولية 
الفرديـــة،  بالمســـئولية  تبـــدأ  مجتمعيـــة 
مشـــيدًا بالجهود الوطنية لفريق البحرين 
الملكـــي األميـــر  بقيـــادة صاحـــب الســـمو 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء التي أثبتت للعالم 
قـــدرة البحريـــن علـــى مواجهـــة مختلـــف 

التحديات بكل كفاءة واقتدار”.
إلـــى ذلك أوضح عدنان صالـــح الذي أخذ 
تطعيم “ســـينوفارم” الصيني، بأن تجربته 

في أخذ التطعيـــم أتاحت له فرصة رؤية 
حجـــم العمـــل المنجـــز في مركـــز البحرين 
الدولـــي للمعارض والمؤتمـــرات، وقال إنه 
لـــم يصب بـــأي أعـــراض، وكانـــت التجربة 
بســـيطة للغاية، وأشـــار إلى أن هناك ممن 
يعانـــي مـــن مـــرض الســـكري فـــي أســـرته 
وقـــام بأخـــذ التطعيم بكل يســـر وســـهولة 
الـــذي يؤكـــد  األمـــر  آثـــار جانبيـــة،  ودون 
أهمية عـــدم تبـــادل المعلومـــات الخاطئة 
فـــي األمور التخصصيـــة والطبية، فبعض 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي والرســـائل 
قـــد تحمـــل مخـــاوف ومعلومـــات خاطئة 
ال تمـــت للحقيقـــة بصلـــة، مـــن هنـــا وجب 
التأكيـــد على أهميـــة التواصـــل الدائم مع 

المختصين وأصحاب التجربة الفعلية.
وختم عدنان حديثـــه بالتأكيد على الثقة 
الكبيـــرة فـــي عناصر الـــكادر الطبـــي الذي 
يشـــمل كـــوادر متخصصـــة فـــي مختلـــف 
المجاالت، وقال: “كلها كوادر أدت القســـم 
القيـــام بمهامهـــم وعملهـــم بنزاهـــة  علـــى 
وإنســـانية، كمـــا أن قيـــام القيـــادة وكبـــار 

المســـئولين فـــي المملكـــة بأخـــذ التطعيم 
كان هو المشجع الرئيسي والضمانة التي 
حركـــت الجميـــع ألخذ الموقـــف اإليجابي 
مـــن التطعيمـــات، وعليـــه وجـــب الوقوف 
صًفـــا واحـــًدا لـــكل مـــا فيـــه خيـــر وصاح 

المجتمع”.
ومـــن جانبـــه أوضـــح ســـلمان عيـــد الـــذي 
أخذ تطعيم “كوفيشيلد-أســـترازنيكا” بأن 
تجربتـــه كانت بمثابـــة الحافـــز لمن حوله 
ألخـــذ التطعيم، فقـــد قام بتشـــجيع أفراد 
األســـرة واألصحاب ألخذ التطعيم، وكان 

القرار قراًرا عائلًيا وجماعًيا.
وشدد سلمان على أهمية أخذ التطعيمات 
لمـــا توفـــره مـــن حمايـــة ضمانـــة ألفـــراد 
البعـــض  مخـــاوف  أن  مؤكـــًدا  المجتمـــع، 
هـــي نتيجـــة مـــا تحملـــه مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي مـــن معلومـــات غيـــر مؤكـــدة 
وآراء شـــخصية ال علميـــة، وقـــال: “وجب 
أخـــذ المعلومات من الطاقـــم الطبي الذي 
الـــرأي  ويعطـــي  الجميـــع  يعلـــم مصلحـــة 
الـــذي يصـــب في صالـــح كل فـــرد وحالته 

الصحية.
 إلـــى ذلـــك أوضـــح علـــي درويـــش أحـــد 
المواطنيـــن الذين أخـــذوا تطعيم “فايزر-
بيونتيـــك”، أن تجربتـــه كانت تجربة آمنة 
للغايـــة، مبينـــا أن المـــدة التـــي اســـتغرقها 
ألخـــذ التطعيـــم لم تتعـــد 7 دقائـــق فقط، 
أصيب بعدها بألم بســـيط في اليد. منوًها 
بأهميـــة ترك المعلومـــات المغلوطة وعدم 
الترويج لها، وضرورة استقاء المعلومات 
مـــن مصادرهـــا الصحيحـــة، مؤكـــًدا الثقة 
الكبيـــرة بعناصر الفريق الطبي الذي أثبت 

حجم العمل الذي يقوم به.
ولفـــت درويـــش إلـــى عـــدم اقتصـــار أخذ 
التطعيـــم على الشـــباب فقـــط، وقال: “من 
واقـــع تجربتـــي ومن محيطـــي ثمة إيمان 
تام بكافة أعضـــاء فريق البحرين، وهناك 
عـــدد من كبار الســـن وأصحـــاب األمراض 
المزمنـــة ممـــن خضعوا ألخـــذ التطعيمات 
المختلفة دون أي أعراض جانبية، من هنا 
البـــد من التأكيـــد على أهميـــة رفع الوعي 
العـــام والتوجـــه اإليجابي ألخـــذ التطعيم 

دون تـــردد، فعلـــى الجميـــع القيـــام بدوره 
ومسئوليته للتصدي لهذه الجائحة”.

وقـــال حمـــود الزيانـــي الذي أخـــذ تطعيم 
“ســـينوفارم” الصينـــي إنـــه لم يتـــردد في 
أخـــذ التطعيـــم، موضًحـــا أن القـــرار هـــو 
قـــرار فـــردي فكل فـــرد يتحمل مســـئولية 
خيـــاره فـــي أخـــذ التطعيم مـــن عدمه، إال 
أن الشـــخص يستطيع أن يشجع اآلخرين 
التأثيـــر  خلـــق  وبالتالـــي  أخـــذه،  علـــى 

اإليجابي في المحيط.
وأكـــد الزيانـــي أن التطعيمـــات تعتبر أمًرا 
ـــا فـــي مواجهـــة مختلـــف األمـــراض،  مهمًّ
وقـــال: “للتطعيمـــات دور كبيـــر في تقليل 
عمومـــا،  باألمـــراض  اإلصابـــات  نســـبة 
وأيضـــا التقليـــل مـــن آثـــار المـــرض حـــال 
اإلصابـــة بـــه، وبالتالي مـــن المهم في ظل 
مـــع  التعـــاون  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
الفريق الطبي الذي يشـــجع وينصح بأخذ 
التطعيم المضاد للفيروس، الســـيما وأنهم 
يبذلون الجهود الجبارة منذ بدء الجائحة 

حتى اليوم”.

المنامة - بنا

دعوة المجتمع 
الدولي واألمم 

المتحدة إلى إدانة 
االعتداءات الحوثية
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