
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 23 مارس 2021 

 اليوم :     الثالثاء



2Ω2021 ¢SQÉe 23 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15705) Oó©dG

¢`̀ ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG Å`̀ æ`̀ ¡`̀ j ∂``̀∏``̀ª``̀dG
»æWƒ`dG Ωƒ````«dÉ`H »fÉà°ù`cÉ`Ñ`dG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ±QÉY QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ …ƒ∏Y

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG
 ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY  á«bôÑdG  »a  ∂∏ªdG  ádÓL  Üô`̀YCGh

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àeÉîØd

 áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  âãëH
 »a  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH  áÄ«ÑdGh
 ìÉÑ°U ó©oH øY ó≤©æªdG É¡YÉªàLG

 QƒàcódG  á°SÉFôH  (ø«æKE’G)  ¢ùeCG
 ´hô°ûe  ,»∏Y  ø°ùM  »∏Y  óªëe
 ΩÉ`̀μ`̀MCG ¢`̀†`̀©`̀H π`̀jó`̀©`̀à`̀H ¿ƒ``fÉ``b

 »fóªdG  ¿Gô«£dG  º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 (14)  º``̀ bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dÉ`̀H  QOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG
 Ωƒ°Sôª∏d  ≥aGôªdG  ,2013  áæ°ùd
 ∂`̀dPh  ,2020  áæ°ùd  (11)  º`̀ bQ
 »Ñ©μdG  ô`̀eÉ`̀K  óªëe  ácQÉ°ûªH
 äÓ``̀°``̀UGƒ``̀ª``̀dG  IQGRh  π```«```ch
 ¿Gô«£dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh
 ∫É``ª``c Qƒ``̀ °``̀†``̀ë``̀Hh ,»```̀fó```̀ª```̀dG
 ,…ƒédG  π≤ædG  QÉ°ûà°ùe  »æØM
 Üƒ`̀≤`̀ ©`̀ j …ó```̀ª```̀M Qƒ````à````có````dGh

.IQGRƒdÉH »fƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùªdG
 â°ûbÉf  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀Nh
 äGQÉ°ùØà°SG øe áYƒªée áæé∏dG
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’G IOÉ`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀¶`̀MÓ`̀eh
 ¢†©H  ø«eÉ°†e  ∫ƒ`̀M  IOQGƒ```̀dG
 ™`̀e ¿ƒ``̀ fÉ``̀≤``̀ dG ´hô``̀°``̀û``̀e OGƒ`````̀e
 ,»fóªdG  ¿Gô«£dG  ¿hDƒ°T  »∏ãªe
 äÉMÉ°†«à°SG  åëH  iô`̀L  Éª«a
 iôNC’G OGƒªdG ¢†©H ø«eÉ°†eh
 ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¢Uƒ°üîH
 äÓjó©J  AGôLEG  ≈dEG  ±ó¡j  …òdG
 Rõ©J »fóªdG ¿Gô«£dG ¿ƒfÉb ≈∏Y
 ÖcGƒ«d  òaÉædG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ôgƒL
 ´É£b »`̀a  á`̀FQÉ`̀£`̀dG  äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dG
 ,»`̀dhó`̀dG  …ƒ`̀é`̀dG  π≤ædG  áYÉæ°U
 »àdG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¬æ«ª°†Jh
 á«dhódG  äÉÑ∏£àªdG  áÑcGƒe πØμJ
 ¿Gô«£dG  øeCGh  áeÓ°S  õjõ©J  »a

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫hGó`̀J  ó©Hh
 äQô``̀ b  ,AGQBG  ø``̀e  …ó`````̀HCG  É```̀eh
 »FÉ¡ædG  Égôjô≤J  OGó``̀YEG  áæé∏dG
 ,¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG  ¢Uƒ°üîH
 á«FÉ¡ædG  ¬JQƒ°üH  ¬ãëÑd  G kó«¡ªJ
 Öàμe  ≈`̀∏`̀Y  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀H  ¬`̀ °`̀Vô`̀Yh

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

 ∫Ó``̀N á``æ``é``∏``dG â``̀°``̀û``̀bÉ``̀fh 
 »``FÉ``¡``æ``dG É````̀¡````̀ jCGQ ´É```̀ª```̀à```̀L’G
 ¿ƒ``̀fÉ``̀b ´hô``̀°``̀û``̀e ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H
 äƒ«ÑdG  πjƒªJ  ¥hóæ°U  AÉ°ûfEÉH
 Aƒ°V  »a  ó©ªdG  ,•ƒ≤°ù∏d  á∏jB’G
 ¬à¨«°üH{  ¿ƒ``fÉ``≤``H  ìGô```̀à```̀b’G
 ¢ù∏ée  ø``̀e  Ωó`̀≤`̀ ª`̀ dG  zá`̀ dó`̀©`̀ª`̀ dG
 AÉ°ûfEG ≈dEG ±ó¡j …òdGh ,ÜGƒædG
 á∏jB’G  äƒ«ÑdG  πjƒªàd  ¥hóæ°U
 ø«æWGƒªdG  ≥M  ßØëd  •ƒ≤°ù∏d
 ,Ohó``̀ë``̀ª``̀dG  π```̀Nó```̀dG  …hP  ø```̀e
 »a  kÓ``̀NO  ¿ƒμ∏ªj  ’  ø`̀jò`̀dG  hCG
 ≥`̀FÓ`̀dG  øμ°ùdG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG

.áªjôμdG IÉ«ëdGh
 øe ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ∞dCÉàjh
 â°üf  å«M  ,OGƒ``̀e  6h  áLÉÑjO
 AÉ°ûfEG  ≈∏Y  ¬æe  ≈``̀ dhC’G  IOÉ`̀ª`̀dG
 AÉæH  IOÉ````̀YEGh  º«eôàd  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 Éª«a  ,•ƒ≤°ù∏d  á`̀∏`̀ jB’G  äƒ`̀«`̀Ñ`̀dG
 ±Gó```̀gCG á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG IOÉ``̀ª``̀dG â`̀æ`̀«`̀H
 IOÉ`̀ª`̀dG â`̀ë`̀°`̀VhCGh ,¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 äGOÉªàY’G »gh √OQGƒe áãdÉãdG
 ¥hóæ°ü∏d  á°ü°üîªdG  á«dÉªdG
 á`̀dhó`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG ø``e
 ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SGh QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG ó``̀FGƒ``̀Yh
 äGóYÉ°ùªdGh  ¥hóæ°üdG  ∫Gƒ`̀eCG
 äÉfÉYE’Gh  äÉYôÑàdGh  äÉÑ¡dGh
 ¥hóæ°üdG º°SÉH OôJ »àdG íæªdGh
 ,É¡dƒÑb  IQGOE’G  ¢ù∏ée  Qô`̀≤`̀jh
 ≈∏Y á``©``HGô``dG  IOÉ``̀ª``̀ dG  â`̀°`̀ü`̀fh
 πjƒªàdG »a ≥ëdG •ƒ≤°S ä’ÉM
 ¬Lh  ¿hO  ±ô°U  Ée  OGOô`̀à`̀°`̀SGh
 âWÉfCG  á°ùeÉîdG  IOÉ`̀ª`̀dGh  ,≥`̀M
 QGó°UEG  á£∏°S  ¢üàîªdG  ôjRƒdÉH
 äAÉ```̀Lh ,á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG á`̀ë`̀ FÓ`̀ dG

.ájò«ØæJ á°SOÉ°ùdG IOÉªdG

»fóªdG ¿Gô«£dG ¿ƒfÉb πjó©J ´hô°ûe ¢ûbÉæJ ziQƒ°ûdG ≥aGôe{

 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øY  Qó°U
 ó¡©dG  »`̀dh  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 øe (1) IOÉªdG πjó©àH 2021 áæ°ùd (39) ºbQ Ωƒ°Sôe
 É«∏©dG áæé∏dG AÉ°ûfEÉH 2011 áæ°ùd (1) ºbQ Ωƒ°SôªdG

:¬«a AÉL ,…OÉ°üàb’G øeC’Gh á«©«Ñ£dG äGhôã∏d
≈dhC’G IOÉªdG

 (1)  ºbQ  Ωƒ°SôªdG  øe  (1)  IOÉªdG  ≈`̀dEG  ±É°†oj
 á«©«Ñ£dG äGhôã∏d É«∏©dG áæé∏dG AÉ°ûfEÉH 2011 áæ°ùd
 º«bôJ OÉ©jh ,(2) ºbôH ójóL óæH …OÉ°üàb’G øeC’Gh

:»JB’G ¬°üf ,∂dòd É©ÑJ OƒæÑdG »bÉH
 -  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  -2
 ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  -  »æWƒdG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe

.≈∏YC’G ´ÉaódG
á«fÉãdG IOÉªdG

 Éª«a wπc - AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏Y
 Ωƒ«dG  øe  ¬H  πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG  Gòg  ò«ØæJ  -  ¬°üîj

 .á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG

 Gƒ°†Y óªM øH ô°UÉf º°†H Éeƒ°Sôe Qó°üj ∂``∏ªdG ÖFÉf
…OÉ°üàb’G øeC’Gh á``«©«Ñ£dG äGhôã∏d É«∏©dG á``æé∏dÉH

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S | .AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ø`̀cQ  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ≈`̀≤`̀à`̀dG   
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S
 »æWƒdG  ¢SôëdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªéd ¬JQÉjR ∫ÓN
 É°VQ ºjóf ∫GôæédG ™e á«eÓ°SE’G
 ácôà°ûªdG  ¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ
 á«fÉà°ùcÉÑdG  áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d
 á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a ¿É```````̀cQC’G á`̀ °`̀ SÉ`̀ Fô`̀ H

.…óæÑdhGQ
 á`̀Ä`̀«`̀g ¢``̀ù``̀«``̀FQ Ö````̀MQ ó````̀bh
 äGƒ`̀≤`̀∏`̀ d á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿É```````̀cQC’G
 IQÉjõH  á«fÉà°ùcÉÑdG  áë∏°ùªdG
 »æWƒdG  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S
 »a  »`̀JCÉ`̀J  »`̀à`̀dGh  ¿Éà°ùcÉH  ≈``̀dEG

 äÉbÓ©dG  á«ªæJh  ôjƒ£J  QÉ``̀WEG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ájôμ°ù©dG

.¿Éà°ùcÉHh
 OÉ``̀°``̀TCG á`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀ ¡``̀ Hh
 »æWƒdG  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S
 »àdG  á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 ∫OÉÑàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  É¡«dEG  π°Uh
 G kô«°ûe ,ø«ÑfÉédG  ø«H …ôμ°ù©dG
 ßØM  »a  »fÉà°ùcÉÑdG  QhódG  ≈dEG
 QhOh »ªdÉ©dG QGô≤à°S’Gh øeC’G
 º`̀YO  »`̀a  »fÉà°ùcÉÑdG  ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG

.»ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh øeC’G
 ∫Ó``̀N ¿É``̀Ñ``̀fÉ``̀é``̀dG å``̀ë``̀ Hh
 äGP  ™«°VGƒªdG  øe  G kOó`̀Y  AÉ≤∏dG

 ºJ É`̀ª`̀c ,∑ô`̀à`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG äÉ``̀bÓ``̀Y ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG
 áμ∏ªe  ø«H  áªFÉ≤dG  á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dGh

 ∞∏àîe ≈∏Y ¿Éà°ùcÉHh øjôëÑdG
 ≥∏©àj  É`̀e  ká`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,Ió`̀©`̀ °`̀UC’G

.…ôμ°ù©dG ∫ÉéªdÉH

»fÉà°ùcÉÑdG ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ ™e ™ªàéj »æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ

»fÉHÉ«dG ô«Ø°ùdG ´OƒJ áë°üdG IôjRh
 áë°üdG  Iô`̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  â∏Ñ≤à°SG
 ¿GƒjóH  É¡ÑàμªH  Ω2021  ¢SQÉe  21  ≥aGƒªdG  ó`̀MC’G  Ωƒ`̀j  ìÉÑ°U
 ƒàjEG  »μjó«g  ó«°ùdG  ,ô«îdG  êGôHCÉH  ¢ùHÉæ°ùdG  á≤£æe  »a  IQGRƒdG
 ¬∏ªY Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód ¿ÉHÉ«dG ô«Ø°S

.øjôëÑdG iód √OÓÑd Gô«Ø°S »°SÉeƒ∏HódG
 ôμ°ûdG  ¬`̀d  â`̀eó`̀bh  ô«Ø°ùdÉH  Iô`̀jRƒ`̀ dG  â`̀Ñ`̀MQ  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 õjõ©J  »a  »°SÉeƒ∏HódG  ¬∏ªY  ∫Ó`̀N  øe  ¬H  ΩÉ`̀b  Ée  ≈∏Y  ôjó≤àdGh
 áaÉc  ≈∏Y  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ™ªéJ  »àdG  áÑ«£dG  äÉbÓ©dG  á«ªæJh
 ≥«aƒàdG  ¬`̀d  á«æªàe  ,»ë°üdG  ∫ÉéªdG  »`̀a  á°UÉîHh  ,Ió`̀©`̀°`̀UC’G

.á«ª°SQ ΩÉ¡e øe √OÓH πÑb øe ¬d πcƒj Éª«a ìÉéædGh
 É¡∏ªY ≈∏Y áë°üdG IQGRh ≈dEG ôμ°ûdÉH ô«Ø°ùdG ¬LƒJ ¬ÑfÉL øe
 iƒà°ùªH  G kó«°ûe  ,øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  π`̀LCG  øe  º`̀FGó`̀dG
 äÉeóîdG  ºjó≤J  »a  Oƒ¡°ûªdG  õ«ªàdGh  »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  IAÉ`̀Ø`̀ch
 ¢Uƒ°üîdÉHh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  á«LÓ©dGh á«ë°üdG
 ™e ¿hÉ©à∏d √OÓH IQÉØ°S OGó©à°SG É kjóÑe ,19-ó«aƒc áëFÉL πX »a

 .á«∏Ñ≤à°ùªdG á«ë°üdG ™jQÉ°ûªdG øe ójõªdG ≥«≤ëàd IQGRƒdG

»``HhQhC’G  OÉ``ë`J’Gh  ø``jô`ë`Ñ`dG
äÉ``bÓ``©``dG õ``jõ``©``J ¿É`̀ ã`̀ ë`̀ Ñ`̀ j

 …ô°ShódG  ôÑL  øH  π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG  πÑ≤à°SG
 ,¢ùeCG  ,á«LQÉîdG  IQGRƒ`̀H  ¬ÑàμªH  ,á«LQÉîdG  ôjRh  óYÉ°ùe
 ájOÉëJ’G É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ,¿ÉªcƒH ƒeÉK  …Éc ó«°ùdG
 ,»``̀ HhQhC’G  OÉëJÓd  »dÉëdG  πãªªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d
 ∫BG  ô≤°U  øH  óªMCG  âæH  á°ûFÉY  áî«°ûdG  Iô«Ø°ùdG  Qƒ°†ëH
 »`̀HhQhC’G  OÉëJ’Gh  á«HhQhC’G  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  ôjóe  áØ«∏N

.á«LQÉîdG IQGRƒH
 …Éc ô«Ø°ùdÉH á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 äÉbÓ©dÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  RGõàYG  øY  É kHô©e  ,¿ÉªcƒH  ƒeÉK
 ¬H  º°ùàJ  Éeh ,»`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ∫hO ™e Iõ«ªàªdG  á«FÉæãdG
 á«ªgCG  GócDƒe  ,äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  Qƒ£Jh  ∫ƒª°T  øe

.áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y äÉbÓ©dG √òg õjõ©J
 AÉ≤∏H  ¬JOÉ©°S  øY  ¿ÉªcƒH  ƒeÉK  …Éc  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe
 »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ¢UôM  GócDƒe  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  óYÉ°ùe
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe ø«Hh É¡æ«H ™ªéJ »àdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J ≈∏Y
 ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É«æªàe ,™°ShCG ¥ÉaBG ≈dEG É¡H ∫ƒ°UƒdGh

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ájOƒ©°ùdG  IQOÉ``Ñe  ójDƒJ  øjôëÑdG
 ø`̀ª`̀«`̀dG »``̀a Üô``̀ë``̀dG AÉ``̀ ¡``̀ fE’

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ó«jCÉJ  ø`̀Y  á«LQÉîdG  IQGRh  â`̀Hô`̀YCG   
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  É¡àæ∏YCG  »àdG  á∏«ÑædG  IQOÉÑª∏d
 ±Gô°TEÉH ≥«≤°ûdG øª«dG »a QÉædG ¥ÓWEG ∞bƒH ¢ùeCG á≤«≤°ûdG
 áeRCÓd  »°SÉ«°S  πM  ≈`̀dEG  π°UƒàdG  π`̀LCG  øe  ,IóëàªdG  º`̀eC’G
 á«cõdG  AÉeódG  ∂Ø°S  ∞bh  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  øe  É°UôM  ,á«æª«dG
 Oƒ¡éd  É`̀ª`̀YOh  ,≥«≤°ûdG  »æª«dG  Ö©°ûdG  IÉ`̀fÉ`̀©`̀e  AÉ``¡``fEGh
 ,øª«dG ≈dEG  »μjôeC’G çƒ©ÑªdGh øª«dG ≈dEG  »ªeC’G çƒ©ÑªdG
 Ióªà©ªdG  äÉ«©LôªdG  ≥ah  πeÉ°T  »°SÉ«°S  πM  ≈dEG  π°Uƒà∏d
 QGƒëdG ôªJDƒe äÉLôîeh á«é«∏îdG IQOÉÑªdG »a á∏ãªe É«dhO

.2216 ºbQ »dhódG øeC’G ¢ù∏ée QGôbh πeÉ°ûdG »æWƒdG
 áaô°ûªdG  ájOƒ©°ùdG  ∞bGƒªdÉH  á«LQÉîdG  IQGRh  ó«°ûJh
 IOÉ©à°S’  º`̀FGó`̀dG  É¡«©°Sh  ,á«æª«dG  ájQƒ¡ªé∏d  á`̀ª`̀YGó`̀dG
 ¿ƒY  øe  ¬àeób  Éeh  ,≥«≤°ûdG  øª«dG  »a  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G
 ,»æª«dG  Ö©°ûdG  IÉfÉ©e  øe  ∞«Øîà∏d  á«fÉ°ùfEG  äGóYÉ°ùeh
 IQOÉÑªdG  √ò`̀g  ≈≤∏J  ¿C’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™∏£J  ø`̀Y  áHô©e
 á«æª«dG ±GôWC’G áaÉc øe ÉÑ«MôJh Gó«jCÉJ Iô«îdG ájOƒ©°ùdG
 øeC’Gh º∏°ùdG IOÉYEGh ÜôëdG AÉ¡fEG πLCG øe »dhódG ™ªàéªdGh
 QÉªYE’G IOÉYEG »a ≥«≤°ûdG ¬Ñ©°T äÉ©∏£J ≥«≤ëJh øª«dG ≈dEG

.QÉgOR’Gh á«ªæàdGh
 Égôjó≤Jh øjôëÑdG áμ∏ªe RGõàYG á«LQÉîdG IQGRh ócDƒJh
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  »°SÉ°SC’G  Qhó∏d
 ,»ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh º∏°ùdGh øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdG »a á≤«≤°ûdG
 ájƒ«ëdG  á≤£æªdG  √ò``̀g  »`̀a  á«ªdÉ©dG  ídÉ°üªdG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh

.á«é«JGôà°S’G

 ø«∏gDƒe ø«μ°ùàH »°UƒJ zº«∏©àdG IOƒL{
ø``««ÑæLCG ø``«∏gDƒe OÉ``æ°SEGh ø``««æWh

 áÄ«¡H äÓgDƒª∏d »æWƒdG QÉWEÓd oájQÉ°ûà°S’G oáæé∏dG pâ°UhCG
 p¿É nM nô r£oj ø««æWh ø```«∏gDƒe pø«μ°ùàH ,ÖjQóàdGh º```«∏©àdG IOƒ```L
 â°UhCG Éªc ;»```æ¡ªdG ÖjQóàdGh »dÉ©dG º«∏©à∏d ø``` r«à°ù°SDƒe »```a
 »a p¿É nM nô r£ojh ,áëfÉe äÉ¡éd ø««ÑæLCG ø```«∏gDƒe OÉæ°SEÉH áæé∏dG
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »æ¡ªdG ÖjQóàdGh »dÉ©dG º«∏©à∏d äÉ°ù°SDƒe

.OÉæ°SE’Gh ,ø«μ°ùàdG ô«jÉ©eh •hô°T É¡FÉØ«à°S’
 øY ,ájQÉ°ûà°S’G á```æé∏d …QhódG ´ÉªàL’G ∫Ó```N ∂dP AÉ```L
 ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«¡d …ò```«ØæàdG ¢ù«FôdG á°SÉFôH ,ó```©oH
 ,áæé∏dG AÉ°†YCG Qƒ°†ëHh ,»μë°†ªdG ø«gÉ°T ôgGƒL IQƒàcódG

.2021 ¢SQÉe 21 ≥aGƒªdG óMC’G Ωƒj ∂dPh
 »æWƒdG QÉWE’G s¿EG :âdÉb ,…ò```«ØæàdG ¢ù«Fô∏d íjô°üJ »```ah
 äÓgDƒªdG iƒà°ùe ¢ù«≤j ¬fEG å«M ,ájÉ¨∏d áª¡e á«dBG äÓgDƒª∏d
 É```¡à«Ñ∏Jh ,É```¡àjÉØc ió```eh ,ø```jôëÑdG á```μ∏ªe »```a á```Mhô£ªdG
 É kª¡a ôaƒj ¬fCG Éªc ,»∏©ah »©bGh πμ°ûH πª©dG ¥ƒ°S äÉ```Ñ∏£àªd
 á«ÑæLCG ΩCG á```«æWh âfÉcCG AGƒ```°S äÓ```gDƒªdG √òg á```ª«≤d π```°†aCG
 QÉWE’G ≈∏Y É```gOÉæ°SEG hCG É¡æ«μ°ùJ á```«ªgCGh ÉgGƒà°ùe å```«M ø```e

.äÓgDƒª∏d »æWƒdG

 Åæ¡j  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
»æWƒdG Ωƒ«dÉH á«fÉà°ùcÉÑdG IOÉ«≤dG

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H
 ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ∂dPh  ,á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  …ƒ∏Y  ±QÉY  QƒàcódG
 ¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP áÑ°SÉæªH
 áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àeÉîØd ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J

.á«æWƒdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ¢ù«FQ  ¿ÉN  ¿GôªY  ó«°ùdG  ádhO  ≈dEG  á∏KÉªe  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ`̀dG

.á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL AGQRh

 IOÉØà°S’G åëÑj »Hô©dG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G
 zó©H øY πª©dG{ »a ÜGƒædG ¢ù∏ée áHôéJ øe
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  áªéfƒH  óªëe  ó`̀°`̀TGQ  QÉ°ûà°ùªdG  ìô°U
 á«é«JGôà°SG ò«ØæJ ó¡°ûà°S á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ¿CG ,ÜGƒædG ¢ù∏éªd
 ,»Hô©dG »fÉªdôÑdG OÉëJÓd áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ∑ôà°ûe ¿hÉ©J
 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  ∂`̀ dPh
 QÉªãà°S’Gh  ácôà°ûªdG  äÉbÓ©dG  ó«WƒJ  »a  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 πª©d  ÉªYO  ,á«fÉªdôÑdG  ¢ùdÉéªdGh  äGOÉ`̀ë`̀J’G  ™e  π`̀ã`̀eC’G
 ºjó≤àd  ,áeÉ©dG  áfÉeC’G  »a  ø«∏eÉ©dG  AGOC’  Gôjƒ£Jh  ,ÜGƒædG
 Iô«°ùªdG  π`̀X  »`̀a  ,ø«æWGƒªdGh  øWƒ∏d  äGõéæªdG  π°†aCG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ôjƒ£àdG  ≈`̀∏`̀Y  πª©J  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G  ¿CG  ≈``̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ,á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  π«©ØJh  ,»fÉªdôÑdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh

.»©ªàéªdG π°UGƒàdG õjõ©Jh
 ¬ÑàμªH  áªéfƒH  ó°TGQ  QÉ°ûà°ùªdG  AÉ≤d  ∫ÓN  ∂dP  AÉL 
.»Hô©dG »fÉªdôÑdG OÉëJÓd ΩÉ©dG ø«eC’G áμHGƒ°ûdG õjÉa ¢ùeCG



 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh
 …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G ´É`̀ª`̀à`̀L’G AGQRƒ````̀dG
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏éªd  »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG
 èFÉàæH AGQRƒdG ¢ù∏ée ÖMQ
 Iô°†M  √ó`̀≤`̀Y  …ò``̀ dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¢ù«FôdG  á`̀eÉ`̀î`̀a  ™``e  ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ hQÉ``̀fƒ``̀°``̀ù``̀dƒ``̀H ô`̀ «`̀ jÉ`̀L
 ájOÉëJ’G  π`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  ájQƒ¡ªL
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  á≤jó°üdG
 õ`̀jõ`̀©`̀J  »``̀a  √QhOh  ,»``̀Fô``̀ª``̀dG
 øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 ¢ù∏éªdG  OÉ`̀ °`̀TCG  Éª«a  ,»`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 õjõ©àd áªYGódG ¬àdÓL äGQOÉÑªH

.ºeC’G ø«H ¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdG
 ≈∏Y AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée Oó°Th
 ÇOÉÑe  ï«°SôJ  á∏°UGƒe  á«ªgCG
 áÑ°SÉëªdGh  á«æ¡ªdGh  ágGõædG
 ,ΩÉ©dG ∫ÉªdG ßØëd á«dhDƒ°ùªdGh
 ™e AÉ`` qæ``Ñ``dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 ájQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO
 ôjô≤J  É¡æeh  á«æ¡ªdG  √ôjQÉ≤àHh
 ,∫hC’G  »FÉ°ü≤à°S’G  ≥«bóàdG
 äÉ¡édG  ¿hÉ`̀©`̀J  á`̀«`̀ª`̀gCG  kGó`̀ cDƒ`̀ e
 á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ¿Gƒ```̀jO  ™`̀e  á«eƒμëdG
 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh á`````````̀ jQGOE’Gh á``«``dÉ``ª``dG
 á«FÉ°ü≤à°S’G  √ôjQÉ≤J  äÉ«°UƒJ
 ágGõæ∏d  kÉ°ùjôμJ  √ôjQÉ≤J  π`̀ch

.ΩÉ©dG ∫Éª∏d kÉfƒ°Uh
 AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e √ƒ```f º``̀K
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  Iô«°ùªH
 √ó¡°ûJ  É``̀eh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 G kOó```é```e ,AÉ````ª````fh mQƒ```̀£```̀J ø```̀e
 áª≤dG  ¿É«H  »a  AÉL  ÉªH  IOÉ°TE’G
 G kô`̀NDƒ`̀e  äó≤Y  »àdG  á«é«∏îdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  Ó©dG  áæjóªH
 ócCG  …òdGh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ΩóYh  øeÉ°†àdÉH  ∫hó`̀ dG  ΩGõ`̀à`̀dG
 á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóàdG

 á`̀¡`̀LGƒ`̀e »``̀a ΩÉ``̀à``̀dG É``̀¡``̀aƒ``̀bhh
 m…CG  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  Oó¡j  Ée  πc
 äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’É`̀H ΩGõ```̀à```̀d’Gh É`̀¡`̀æ`̀e
 ∂``dPh ,á``«``dhó``dG äGó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀ dGh
 ¢ù∏éªdG  ¢VGô©à°SG  Aƒ°V  »a
 ô``̀jRh ø``̀e ´ƒ``̀aô``̀ª``̀dG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀∏`̀d
 ¬°SDhôJ  èFÉàf  ¿CÉ°ûH  á«LQÉîdG
 ¢ù∏éª∏d  (147)  IQhódG  ∫ÉªYC’
 ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d …QGRƒ```````̀dG
 ó≤Y  …òdG  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód

.GôNDƒe ¢VÉjôdÉH
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¿GOCG  ∂````̀ dP  ó``̀©``̀H
 »KƒëdG  É«°û«∏e  ¥ÓWEG  AGQRƒdG
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e äGô```̀FÉ```̀W á```«```HÉ```gQE’G
 ∫hôàÑdG  ôjôμJ  IÉØ°üe  √ÉéJÉH
 áμ∏ªªdÉH  ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG  á`̀æ`̀jó`̀e  »`̀a
 ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 è¡æªeh  óª©àe  ±Gó¡à°SG  »`̀a
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀bÉ`̀£`̀dG äGOGó`````̀eE’
 áμ∏ªe  ∞bƒe  kGó`̀cDƒ`̀e  ,»ªdÉ©dG
 á«Hô©dG áμ∏ªª∏d ºYGódG øjôëÑdG

 √ò`̀î`̀à`̀à`̀°`̀S É``ª``«``a á``̀jOƒ``̀©``̀°``̀ù``̀dG
 É`̀¡`̀æ`̀eCG ß`̀Ø`̀ë`̀d äGAGô````````̀LEG ø``̀ e
 Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀ah  .ÉgQGô≤à°SGh
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U OÉ°TCG
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 áμ∏ªª∏d  »``̀°``̀SÉ``̀°``̀SC’G  Qhó```̀dÉ```̀H
 »a  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 á≤£æªdG  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  õjõ©J

.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’Gh
 »`̀a ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ô```¶```f º````̀K
 ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG  äGôcòªdG

:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG
 äÉYƒ°VƒªdG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG

:á«dÉàdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .1
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 ∫hGó`̀Jh  OGô«à°SG  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH
 äÉ``̀eõ``̀∏``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh ¢``̀ù``̀ HÓ``̀ª``̀ dG
 AÉØ«à°SG  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d  ,äGó``©``ª``dGh
 πμd OGô`̀«`̀à`̀°`̀S’G ø`̀e ´ƒ`̀æ`̀dG Gò`̀g
 äÉ¡édG  øe  áeRÓdG  ¢ü«NGôàdG

.á«æ©ªdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .2
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 §îdG  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dGh
 ájÉªM  ΩÉ`̀¶`̀f  ≥«Ñ£àd  »`̀æ`̀eõ`̀dG
 ≈``̀ dEG ±ó``̀¡``̀j …ò`````̀dGh ,Qƒ``````̀LC’G
 ≈dEG ∫Éª©dG QƒLCG πjƒëJ ¿Éª°V
 πÑb  ø`̀e  á«aô°üªdG  º¡JÉHÉ°ùM

.º¶àæe πμ°ûH πª©dG ÜÉë°UCG
 ∫ó``̀©``̀dG  ô`````̀jRh  Iô```̀cò```̀e  .3
 ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 »a  äÉÑKE’G  ¿ƒfÉb  πjó©J  ¿CÉ°ûH
 ÉªH  ,ájQÉéàdGh  á«fóªdG  OGƒªdG
 »a  Qƒ£àdG  ™e  É k«°TÉªàe  ¬∏©éj
 äGQÉ°ûà°S’Gh  IôÑîdG  ä’Éée

.á°ü°üîàªdG á«æØdG
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  Iôcòe  .4
 ÖLGƒdG  …ƒæ°ùdG  ¿ÓYE’G  ¿CÉ°ûH
 áë∏°SC’G  ô¶M  áª¶æªd  ¬ªjó≤J
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G ∫ƒ```̀M á`̀«`̀FÉ`̀«`̀ª`̀«`̀μ`̀ dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«FÉ«ª«μdG

 áYÉæ°üdG  ô``̀jRh  Iô`̀cò`̀e  .5
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh
 áMÉàªdG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dG
 ≥jôW  øY  ™«ÑdG  •É°ûf  º«¶æàd
 »`̀gÉ`̀£`̀dG •É``̀°``̀û``̀fh â``̀fô``̀à``̀f’G
 IQGRƒd  z»∏é°S{  èeÉfôH  É¡æeh
 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 IQGRƒ````̀ d zIƒ```̀£```̀N{ è``̀eÉ``̀fô``̀Hh
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀dG
 øe  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ∂∏J  ¬æª°†àJ  É`̀eh
 Ée  IôcòªdG  âæ«H  Éªc  ,äGõ«ªe
 ßØM ø`̀e è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ∂`̀∏`̀J ¬`̀eó`̀≤`̀J
 ∫ÓN  ø`̀e  ø«μ∏¡à°ùªdG  ¥ƒ≤ëd
 äGAGô``̀LE’Gh  áª¶fC’ÉH  ΩGõàd’G
 ÖMÉ°U ¬Lh óbh ,∂dòd áª¶æªdG
 ó`̀¡`̀©`̀dG »```̀ dh »`̀μ`̀∏`̀ ª`̀ dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG
 áMÉJEÉH  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ∂∏J  »°SQÉªªd  QÉ«àN’G  á«fÉμeEG
 ø«H  Ée  ø«æWGƒªdG  øe  á£°ûfC’G
 »fÉéªdG  »`̀Yƒ`̀£`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀f’G
 è`̀eÉ`̀ fô`̀ Ñ`̀ d  Ωƒ```̀ °```̀SQ  á``````jCG  ¿hO

 âëJ  áéàæªdG  ô°SCÓd  zIƒ`̀£`̀N{
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ±Gô°TEG
 øe IOÉ``Ø``à``°``S’Gh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ΩÉª°†f’G  hCG  èeÉfôÑdG  äGõ«ªe
 ¢ü°üîªdG  z»∏é°S{  èeÉfôÑd
 á°UÉîdG  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÓé°ù∏d
 øμªj  »àdG  ájQÉéàdG  á£°ûfC’ÉH
 πëe ∫ÓN øe É¡∏ªY ¢SQÉªJ ¿CG
 ±Gô°TEG  âëJ  »°VGôàaG  …QÉéJ
 IQÉ``é``à``dGh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G  ≥``ah  áMÉ«°ùdGh
 øe  IOÉØà°S’G  ™e  ¬d  á«ª«¶æàdG
 á°ü°üîªdG  äGõ`̀«`̀ª`̀ª`̀dG  á`̀eõ`̀M
 É¡æeh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ°ù°SDƒª∏d
 äÉ¡édGh  zø«μªJ{  º`̀YO  è`̀eGô`̀H
 hCG á«μæÑdG äÓjƒªàdG hCG iôNC’G

.äÉ°übÉæªdG ≈∏Y ¢ùaÉæàdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .6
 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

:»dÉàdG ´ƒ°VƒªdG
 π`̀ª`̀©`̀dG  ô`````̀jRh  Iô```̀cò```̀e  .1

 ºJ Ée ¿CÉ°ûH á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 á«FÉ°ûfE’G  ™jQÉ°ûªdG  øe  √ò«ØæJ
 Ió`̀jó`̀é`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG

.IQGRƒdÉH
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º¶àæe  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  á`̀«`̀aô`̀ °`̀ü`̀ª`̀dG  º`̀¡`̀JÉ`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀M  ≈````dEG  ∫É``ª``©``dG  Qƒ````̀ LCG

 ídÉ°üdG  ídÉ°U øH  »∏Y ø qªK
 ,iQƒ```°```û```dG ¢``ù``∏``é``e ¢``̀ù``̀«``̀FQ
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U äÉ``̀¡``̀«``̀Lƒ``̀J
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG
 áMÉJEG  ¿CÉ°ûH  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 »°SQÉªªd  QÉ`̀ «`̀ à`̀N’G  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG
 âfôàf’G ≥jôW øY ™«ÑdG á£°ûfCG
 ø«H Ée ,ø«æWGƒªdG øe »gÉ£dGh
 »fÉéªdG  »`̀Yƒ`̀£`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀f’G
 èeÉfôH  ≈`̀dEG  Ωƒ°SQ  …CG  ¿hO  øe
 âëJ  áéàæªdG  ô°SCÓd  zIƒ`̀£`̀N{
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ±Gô°TEG
 ≈dEG  ΩÉª°†f’G  hCG  ,á«YÉªàL’G
 ¢ü°üîªdG  z»`̀∏`̀é`̀°`̀S{  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 á°UÉîdG  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÓé°ù∏d
 øμªj  »àdG  ,ájQÉéàdG  á£°ûfC’ÉH

 πëe ∫ÓN øe É¡∏ªY ¢SQÉªJ ¿CG
 ±Gô°TEG  âëJ  »°VGôàaG  …QÉéJ
 IQÉ``̀é``̀à``̀dGh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh

.áMÉ«°ùdGh
 í``dÉ``°``U ø````̀H »```∏```Y ó````````̀cCGh
 »dh ƒª°S äÉ¡«LƒJ ¿CG ,ídÉ°üdG
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 √ƒª°S  ¢Uôëd  kÉ°SÉμ©fG  äAÉ`̀L
 äÉLÉ«àMGh äÉ©∏£J ¢ùª∏J ≈∏Y
 ,º¡ëdÉ°üe  IÉYGôeh  ø«æWGƒªdG
 á«Ñ∏àd  å«ãëdGh  ºFGódG  »©°ùdGh
 »a  º¡JÉeÉ¡°SEG  ºYOh  º¡JÉMƒªW
 »a  …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  õjõ©J
 kÉ«dÉY  kGQó`̀≤`̀ e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 πLÉ©dGh ™jô°ùdG √ƒª°S ÜhÉéJ
 …CGôdG »a ∫hGóàjh ìô£j Ée ™e
 ´É`̀ª`̀à`̀ °`̀S’G ∫Ó```̀N ø```e ,ΩÉ```̀©```̀dG

 ≥«≤ëJh ,IAÉæÑdG ô¶ædG äÉ¡Lƒd
 QÉ`̀μ`̀aC’G  ø`̀e  ≈∏ãªdG  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G

.ádOÉÑàªdG äGQOÉÑªdGh
 »°SQÉªe ô««îJ ¿CG í°VhCGh
 øY ™`̀«`̀ Ñ`̀ dG á`̀£`̀ °`̀û`̀ fCG ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG
 á≤°SÉæàe  äAÉL  âfôàfE’G  ≥jôW
 »àdG iDhô```̀dGh äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G ™`̀e
 ≈∏Y  ¿ƒªFÉ≤dGh  ÜGƒædG  É¡MôW
 ,ΩÉ©dG  …CGô```dGh  ™jQÉ°ûªdG  √ò`̀g
 á∏jóH  ’ƒ∏M  Égô«aƒJ  ∫ÓN  øe
 áLQódÉH  â``̀YGQ  ,ô`̀Ñ`̀cCG  á`̀fhô`̀ª`̀H
 ájOÉ°üàb’G  ±hô``¶``dG  ≈```̀ dhC’G
 â`̀ qÑ`̀dh ,á`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e ¬``````JGP â```̀bƒ```̀ dG »```̀a
 πªëàJ  »àdG  áHÉbôdGh  º«¶æàdG
 á¡éc  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  É`̀¡`̀à`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e

.ájò«ØæJ

 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  äÉ¡«LƒJ  :iQƒ°ûdG  ¢ù«FQ
º«¶æàdGh  áHÉbôdG  â``YGQh  á∏jóH  ’ƒ∏M  äô`` qah

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  OÉ°TCG
 ¬«LƒàH  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 •É°ûf  »°SQÉªªd  QÉ«àN’G  á«fÉμeEG  áMÉJEÉH
 øe »gÉ£dG •É°ûfh âfôàfE’G ≥jôW øY ™«ÑdG
 »fÉéªdG »Yƒ£dG ΩÉª°†f’G ø«H Ée ø«æWGƒªdG
 äÉYhô°ûª∏d zIƒ£N{ èeÉfôÑd Ωƒ°SQ …CG ¿hO
 á«ªæàdGh πª©dG  IQGRh ±Gô°TEG  âëJ á«dõæªdG
 èeÉfôÑdG  äGõ«ªe øe IOÉØà°S’Gh á«YÉªàL’G
 ¢ü°üîªdG  z»∏é°S{  èeÉfôÑd  ΩÉª°†f’G  hCG
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’É`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÓ`̀é`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 øe  É¡∏ªY  ¢SQÉªJ  ¿CG  øμªj  »àdG  ájQÉéàdG
 ±Gô°TEG  âëJ  »°VGôàaG  …QÉéJ  πëe  ∫Ó`̀N
 ≥ah  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh
 øe  IOÉØà°S’G  ™e  ¬d  á«ª«¶æàdG  äÉWGôà°T’G
 äÉ°ù°SDƒª∏d  á°ü°üîªdG  äGõ`̀«`̀ª`̀ª`̀dG  á`̀eõ`̀M
 äÉ¡édGh zø«μªJ{ ºYO èeGôH É¡æeh ájQÉéàdG
 ¢ùaÉæàdG  hCG  á«μæÑdG  äÓjƒªàdG  hCG  iô``NC’G

.äÉ°übÉæªdG ≈∏Y
 ÜÉÑ°û∏d  πFGóÑdG  áMÉJEG  ¿CG  ¿Gó«ªM  ócCGh
 ¿ƒLhôj øªe áéàæªdG ô°SC’Gh ∫ÉªYC’G OGhQh
 ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ôÑY  º¡JÉéàæªd
 AÉØ°VE’  º`̀¡`̀eÉ`̀eCG  äGQÉ`̀«`̀î`̀dGh  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  í`̀à`̀ah
 øY  ôÑ©j  ,º`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀YCG  ≈∏Y  á«fƒfÉ≤dG  áØ°üdG
 º¡àjÉªM  ƒëf  áeƒμëdG  ¬«dƒJ  …òdG  ΩÉªàg’G
 ,º¡dÉªYCG  ájQGôªà°SGh  ôjƒ£J  ≈∏Y  ¢UôëdGh
 º¡°ùj  ±ƒ°S  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,áª q¶æe  ô`̀WCG  øª°V
 ºàj  »àdG  äÉéàæªdG  iƒà°ùªH  AÉ`̀≤`̀ JQ’G  »`̀a
 á«fƒfÉb  á∏¶e  âëJ  ,âfôàfE’G  ôÑY  É¡≤jƒ°ùJ
 »a ø«æWGƒª∏d Égô«aƒàH øjôëÑdG áμ∏ªe ºà¡J

.ä’ÉéªdG áaÉc
 QÉ«àNÉH  ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀dG  ¿EG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  ∫É```bh
 Iƒ`̀£`̀N è``̀eÉ``̀fô``̀H á`̀∏`̀¶`̀e â``ë``J AGƒ```°```†```f’G
 ójó©dÉH ¿ƒ©àªàj ±ƒ°S á«dõæªdG äÉYhô°ûª∏d
 AÉ£¨dG  ô«aƒJ  »`̀a  πãªàJ  »`̀à`̀dG  É`̀jGõ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 39 º``bQ QGô`̀≤`̀ dG ∫Ó``N ø`̀e É`̀ kfÉ`̀é`̀e »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ∂dPh  ,∫õæªdG  øe  πª©dG  º«¶æàd  2010  áæ°ùd
 IQGOEG  »a  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdÉH

 IQGRhh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRƒ```H  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRhh  ,áë°üdG
 ,äÉéàæªdG á©«ÑW Ö°ùM »fGôª©dG §«£îàdGh
 èeÉfôÑdG »a ø«∏é°ùªdG ójhõJ ºàj ±ƒ°S Éªc
 øe πª©∏d ó«b IOÉ¡°Th á°UÉN á«Øjô©J ábÉ£ÑH
 äÉeƒ∏©eh  •É°ûædG  á«Yƒf  áæª°†àe  ,∫õæªdG
 …ƒæ°S πμ°ûH  íjô°üàdG  ójóéJ ºàjh ,Iô°SC’G
 ÖjQóàdG  ô«aƒJ  øY  kÓ°†a  ,Ωƒ°SQ  …CG  ¿hóHh
 áaÉμd ø«FóàÑª∏d ÖjQóàdGh Ωó≤àªdG »aGôàM’G
 ¥ƒ°ùdG  É¡Ñ∏£àj  »`̀à`̀dGh  á∏é°ùªdG  á£°ûfC’G
 »fÉjõdG ó°TGQ øH ójGR øªK ,¬ÑfÉL øeh.É kfÉée
 ¬«LƒJ  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  √ƒª°S  ¢`̀SDhô`̀J  ió`̀d
 »°SQÉªªd  QÉ«àN’G  á«fÉμeEG  áMÉJEÉH  ,¢`̀ù`̀eCG
 •É°ûfh  â`̀fô`̀à`̀fE’G  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  ™«ÑdG  •É°ûf
 ΩÉª°†f’G  ø«H  É`̀e  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  »`̀gÉ`̀£`̀dG

 èeÉfôÑd  Ωƒ`̀°`̀SQ  …CG  ¿hO  »fÉéªdG  »Yƒ£dG
 IQGRh  ±Gô°TEG  âëJ  áéàæªdG  ô°SCÓd  zIƒ£N{
 øe  IOÉØà°S’Gh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 èeÉfôÑd  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀f’G  hCG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  äGõ`̀«`̀ª`̀e
 ájQÉéàdG  äÓé°ù∏d  ¢ü°üîªdG  z»`̀∏`̀é`̀°`̀S{
 ¿CG  øμªj  »àdG  ájQÉéàdG  á£°ûfC’ÉH  á°UÉîdG
 »°VGôàaG …QÉéJ πëe ∫ÓN øe É¡∏ªY ¢SQÉªJ
 IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ±Gô``̀°``̀TEG  â`̀ë`̀J
 ¬d  á«ª«¶æàdG  äÉWGôà°T’G  ≥`̀ah  áMÉ«°ùdGh
 á°ü°üîªdG äGõ«ªªdG áeõM øe IOÉØà°S’G ™e
 º`̀YO  è`̀eGô`̀H  É`̀¡`̀æ`̀eh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ°ù°SDƒª∏d
 äÓjƒªàdG  hCG  iô```̀NC’G  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  zø«μªJ{
.äÉ`̀°`̀ü`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀dG  hCG  á`̀«`̀μ`̀æ`̀Ñ`̀dG

 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG  ô`̀ jRh  ó``̀cCGh
 ∫ÉªYC’G  OGhQ  íæªd  ôªà°ùªdG  IQGRƒ``̀dG  »©°S
 ™°SƒàdGh ƒªæ∏d  á°UôØdG  áFóàÑªdG  ™jQÉ°ûªdGh
 áeƒμëdG ¢UôM ∂dòH á°ùcÉY ,º¡∏ªY ¥É£f »a
 ôWC’G  ≥ah  πª©dGh  ∫ÉªYC’G  áÄ«H  ôjƒ£J  ≈∏Y

 É¡à«dhDƒ°ùªH  AÓ````NE’G  ¿hO  ø`̀e  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM  √ÉéJ  É k°Uƒ°üNh  á«HÉbôdG
 ,ájQÉéàdG äÓeÉ©ªdG á«bGó°üe ≈∏Y ®ÉØëdGh
 èeÉfôÑd ΩÉª°†fÓd ìÉàe QÉ«îdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe
 äGõ«ªªdG  øe  ójó©dG  øe  IOÉØà°SÓd  z»∏é°S{
 ¥hóæ°U  ∫ÓN  øe  ºYódG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  πãe
 ,iô````̀NC’G äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dG ø```̀eh zø`̀«`̀μ`̀ª`̀J{ π`̀ª`̀©`̀dG
 á«fÉμeEGh  á«μæÑdG  äÓjƒªàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh
 á«eƒμëdG  äÉ°übÉæªdG  »a  ∫ƒNó∏d  π«gCÉàdG
 ƒªæ∏d  ≈dhCG  Iƒ£îc  º¡Ä«¡J  Éªc  ,äGóbÉ©àdGh
 ®ÉØëdGh  á`̀jQÉ`̀é`̀J  á°ù°SDƒe  ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dGh
 ájQÉéàdG  º¡JÉeÓY  π«é°ùJh  º¡bƒ≤M  ≈∏Y
 Éë°Vƒe  ,º¡©e  πeÉ©à∏d  ∂∏¡à°ùªdG  á≤K  ºYóJh
 ƒg  äGQOÉÑªdG  √ò`̀g  øe  »°SÉ°SC’G  ±ó¡dG  ¿CG
 áÄ«H ≥∏îd á«æjôëÑdG äGAÉØμdGh äÉbÉ£dG ºYO
 ¥ƒ°ùdG  ∫ƒ`̀Nó`̀d  áª¶æeh  IõØëe  ájOÉ°üàbG
 á«°ùaÉæJ  ó`̀YGƒ`̀bh ô``WCG  ≥`̀ ah QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  º``YOh
 ™«ÑdG  •É°ûæH  ≥∏©àj  Éª«ah.™«ªé∏d  á`̀dOÉ`̀Yh
 QÉ°TCG  ,»∏é°S èeÉfôH »a âfôàfE’G ≥jôW øY
 ¿CG  ≈`̀dEG  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh
 IQGRƒ`̀dG  ¢UôM  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉJ  IQOÉÑªdG  √òg
 »a  πª©dG  »`̀a  ø«ÑZGô∏d  º`̀Yó`̀dG  ºjó≤J  ≈∏Y
 øμªà«°S  å«M  ,á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG  ∫Éée
 ≥jôW øY ™«ÑdG øe •É°ûædG Gòg ≈∏Y π°UÉëdG
 ¿GƒæY  ô«aƒJ  ≈``̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  ¿hO  â`̀fô`̀à`̀fE’G
 ¥Gƒ°SC’Gh  äÉëØ°üdG  ôÑY  ∂dPh  …QÉéJ  ô≤ªd
 øe  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  ¬∏ª©H  á°UÉîdG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 ™bGƒe  äÉHÉ°ùëH  ¢SÉ°ùªdG  hCG  ¥ô£àdG  ¿hO
 äÉeƒ∏©ªdG  øe  ójõªdh.»YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 øμªj  z»∏é°S{  èeÉfôH  ∫ƒM  äGQÉ°ùØà°S’Gh
 áKOÉëªdG hCG 80008001 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G
 øY hCG  äÓ`̀é`̀°`̀S ΩÉ`̀¶`̀f ∫Ó``̀N ø`̀e Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ihÉμ°ûdGh äÉMôà≤ª∏d  »æWƒdG ΩÉ¶ædG ≥jôW
 π«é°ùàdG »a ø«ÑZGôdG ¿ÉμeEÉH Éªc ,(π°UGƒJ)
 Aπe  á«dõæªdG  ™jQÉ°ûª∏d  Iƒ£N  èeÉfôH  »a
 IôaGƒàªdGh  π«é°ùàdÉH  á°UÉîdG  IQÉªà°S’G
 πª©dG  IQGRƒ``H  ¢UÉîdG  »ª°SôdG  ™bƒªdG  »a
 ójôÑdG  ≈∏Y  É¡dÉ°SQEGh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
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»`̀gÉ`̀£`̀dG •É`̀ °`̀ û`̀ fh â``̀fô``̀à``̀fE’G ≥`̀ jô`̀ W ø``̀Y ™`̀ «`̀ Ñ`̀ dG á`̀ £`̀ °`̀ û`̀ fCG á`̀ °`̀ SQÉ`̀ ª`̀ e

 á°ù«FQ π`̀æ`̀jR  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  äOÉ``̀°``̀TCG
 ÖMÉ°U  ø`̀e  º`̀jô`̀μ`̀dG  ¬«LƒàdÉH  ,ÜGƒ`̀ æ`̀ dG  ¢ù∏ée
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 á«fÉμeEG áMÉJEÉH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 Ée  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  á£°ûfC’G  »°SQÉªªd  QÉ«àN’G
 Ωƒ°SQ  …CG  ¿hO  »fÉéªdG  »Yƒ£dG  ΩÉª°†f’G  ø«H
 ±Gô°TEG âëJ áéàæªdG ô°SCÓd zIƒ£N{ èeÉfôH ≈dEG
 IOÉØà°S’Gh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh
 èeÉfôH  ≈`̀ dEG  ΩÉª°†f’G  hCG  èeÉfôÑdG  äGõ«ªe  øe
 á°UÉîdG  ájQÉéàdG  äÓé°ù∏d  ¢ü°üîªdG  z»∏é°S{
 øe É¡∏ªY ¢SQÉªJ ¿CG øμªj »àdG ájQÉéàdG á£°ûfC’ÉH
 IQGRh ±Gô°TEG  âëJ »°VGôàaG …QÉéJ πëe ∫ÓN
 äÉWGôà°T’G  ≥ah  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 äGõ«ªªdG  áeõM  øe  IOÉØà°S’G  ™e  ¬d  á«ª«¶æàdG
 èeGôH  É¡æeh  ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  á°ü°üîªdG
 äÓjƒªàdG  hCG  iô``̀NC’G  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  zø«μªJ{  º`̀YO

 ≈dEG  Iô«°ûe  ,äÉ°übÉæªdG  ≈∏Y  ¢ùaÉæàdG  hCG  á«μæÑdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ¬«LƒJ ¿CG
 áeƒμëdG  ø«H  ôªà°ùªdGh  ôªãªdG  ¿hÉ©àdG  ócDƒj
 ,ø«æWGƒªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ídÉ°üd  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éeh
 ¿ód  ø`̀e  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  Gò«ØæJh
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¬«LƒJ  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ΩÉªàgGh  ¢Uôëd  Gó`̀«`̀cCÉ`̀J  ó©j  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 ,ø«æWGƒªdG  ¿hDƒ°T  ájÉYQ  ≈∏Y  áª«μëdG  IOÉ«≤dG
 ™«é°ûàdGh  ,º¡d  áeRÓdG  ºYódG  ¬LhCG  áaÉc  ºjó≤Jh
 ™jQÉ°ûªdG »a ácQÉ°ûªdG ¢Uôah πª©dG á°SQÉªe ≈∏Y
 iƒà°ùe ø«°ùëJh ôjƒ£J »a º¡°ùJ  »àdG  á«YƒædG

.øWGƒª∏d á°û«©ªdGh πNódG
 á«Ñ∏J ™e ÉªFGO ∞≤j ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG äócCGh

.äÉjóëàdG áaÉc RhÉéJh ø«æWGƒªdG ÖdÉ£e

 ô`̀ª`̀ã`̀ª`̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG :ÜGƒ```̀æ```̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ
 ø``WGƒ``ª``dGh ø``Wƒ``dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d ø`̀«`̀à`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ø`̀ «`̀ H
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 ..≈°ù«YƒH Gôμ°T
ºjôμdG ¬«LƒàdG ≈∏Y

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ,ΩÉ©dG  …CGô``̀dG  ™e  ∫hDƒ°ùªdG  πYÉØàdGh  ,´QÉ°ûdG  ¢†Ñf  ¢SÉ«b
 »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ,ø«æWGƒªdG  ÖdÉ£e  ™e  ÜhÉéàdGh
 hCG  ±Ó``N  …CG  OCGhh  ,äÓμ°ûªdG  π`̀M  »`̀a  á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dGh  ,¬`̀JÉ`̀cô`̀ë`̀Jh
 πμH  Qƒ``̀eC’G  AGƒ`̀à`̀MGh  ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ø`̀Wƒ`̀dG  π¨°ûJ  ¿CG  øμªe  á``̀eRCG
 øe  ºjôμdG  ¬«LƒàdG  É¡≤≤M  ô«ãc  Égô«Zh  É¡©«ªL  ..áμæMh  áªμM
 QÉ«N  AÉ`̀£`̀YEG  ¿CÉ°ûH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¿ó`̀d
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  ôÑY  IQÉéàdG  •É°ûf  á°SQÉªªd  ø«æWGƒª∏d  »fÉée
 πc  óæY  ¬H  ’ƒª©eh Éë°VGh ¿ƒμj  ¿CG  Öéj ôeC’G  Gòg  .»YÉªàL’G
 áª¶fC’Gh  ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  º¡°UôM  ™ªa  ,π°VÉaC’G  ø«dhDƒ°ùªdG
 ¿GƒjO  ôjô≤J  äÉ¶MÓe øe º¡à«°ûN ÉªHQh ,äGAGôLE’Gh íFGƒ∏dGh
 πX »a ádhódG  áfGõîd äGOGôjEG  »a IOÉjR ≥«≤ëàd º¡«©°Sh ,áHÉbôdG
 ’EG ,É¡JÉ«YGóJh ÉfhQƒc áëFÉL ¬«a âÑÑ°ùJ …òdG …OÉ°üàb’G ™°VƒdG
 πÑb ¿ÉÑ°ùëdG »a É¡©°Vh Öéj á«©ªàéeh á«æWh äGQÉÑàYG áªK ¿CG
 ¿CÉ°ûdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉNh ,AGôLEG  hCG  QGôb  …CG  ò«ØæJ  »a  ´hô°ûdG
 ¬à«bƒJ  »`̀a  ≥aƒªdG  ô«Z  IQGRƒ``̀ dG  QGô`̀b  .¬Ñ«Lh  øWGƒª∏d  »dÉªdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ¬«LƒJ  øμdh  ,ΩÉ©dG  …CGô`̀dG  QÉ`̀KCG  ¬≤jƒ°ùJh
 QÉ°ùe íë°Uh ,É¡HÉ°üf ≈dEG  QƒeC’G OÉYCG ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ídÉ°üe áª«μëdG IOÉ«≤dG ájÉYQh ¢UôMh ΩÉªàgG ócCGh ,πª©dG á∏°UƒH
 äÉjƒdhCG  øe  »g  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  ¥ƒ≤M  ¿CGh  ,¬ªYOh  øWGƒªdG
 ºjôμdG ¬«LƒàdG ¿CÉH ,ôîàØfh õà©fh ,±ôà©fh ô≤f ¿CG Öéj .ádhódG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  IôbƒªdG  áeƒμëdG  ¢UôM  ócCG  ∂dòc
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¬FÉ°†YCGh »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG ™e πYÉØdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ¬∏dG ¬¶ØM
 ÖdÉ£eh äÉÑZQ øe ¢ù∏éªdG ¬Mô£j Ée ¿CGh ,Ö©°ûdG øe ø«ÑîàæªdG
 ájQÉ°†ëdGh  á«fƒfÉ≤dGh  ájQƒà°SódG  äÉ°SQÉªª∏d  É≤ah  ,á«©ªàée
 Gò«ØæJ  ,IôbƒªdG  áeƒμëdG  øe  ájÉæ©dGh  ΩÉªàg’G  πc  É¡d  ,ádƒØμªdG
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«Lƒàd
 ™e  ºjôμdG  ¬«LƒàdG  ¿CG  Éªc  .√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 »a  πãªJ  ,É©«aQ  É«æWh  Éaóg  ≥≤M  á«HÉ«ædG  ÖdÉ£ªdG  ™e  ¬HhÉéJ
 …òdGh ,á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG »a »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG QhO á«ªgCGh á«∏YÉa
 ¿CGh  ,»æWƒdG  πª©dGh  äÉHÉîàf’G  »a  ácQÉ°ûªdG  õjõ©J  ¬fCÉ°T  øe
 ádhódG  ió`̀d  Qó≤eh  ´ƒª°ùe  ,ÖNÉædGh  ÖFÉædG  ,øWGƒªdG  äƒ°U
 (π°ü«a  ºjôe)  É¡à≤jó°Uh  (ΩGô`̀e)  »àæHG  iód   .áª«μëdG  IOÉ«≤dGh
 ôÑY  ø«JÉ°ùØdGh  äÉjÉÑ©dG  π«°üØJh  ™«Ñd  §«°ùH  …QÉéJ  ´hô°ûe
 á∏MôªdG »a Éªgh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒeh ΩGô¨à°ùf’G ÜÉ°ùM
 ,§«°ùH ´hô°ûe »a πª©dG áHôéJ ¢VƒN ≈∏Y ÉJô°UCG óbh ,á«©eÉédG
 Éª¡æμdh  ,Ωƒ°SôdG  QGôb  øe  ø«à£Ñëe  ÉàfÉch  ,Éæe  ™«é°ûàdG  ÉàdÉfh
 πª©dG øe ójõªd á«HÉéjE’G ìhôdGh áMôØdGh IOÉ©°ùdG Éªgôª¨J Ωƒ«dG
 :IQÉÑY  ¿GOOô`̀J  Éªgh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ÜÉÑ°T  πc  ¿CÉ°ûc  ,RÉéfE’Gh
 âëÑ°UCG »àdG IQÉÑ©dG »gh ,zºjôμdG ¬«LƒàdG ≈∏Y ..≈°ù«YƒH Gôμ°T{
 .»æjôëÑdG ΩÉ©dG …CGôdG óæYh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe »a zófôJ{

 AMA  á``©``eÉ``L  â``̀æ``̀∏``̀YCG
 ,¢`̀ù`̀eCG  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG –  á`̀ «`̀ dhó`̀ dG
 ó`̀jó`̀L  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ø`̀«`̀«`̀©`̀J
 á`̀£`̀N OÉ````̀ª````̀à````̀YGh á``̀©``̀eÉ``̀é``̀∏``̀ d
 á©eÉé∏d  Ió`̀jó`̀L  á«é«JGôà°SG
 É`̀¡`̀°`̀Vhô`̀Y õ`̀jõ`̀©`̀J ≈````̀dEG ±ó``̀¡``̀J
 ôjƒ£àdG á∏éY ™aOh ôÑcCG πμ°ûH
 ¿ƒ`̀μ`̀à`̀j .á``©``eÉ``é``dÉ``H ƒ``̀ª``̀æ``̀dGh
 á©eÉé∏d  ójóédG  IQGOE’G  ¢ù∏ée
 ,¢ùjôdG ΩÉ°ûg ó«°ùdG øe πc øe
 ó«°ùdG  ,IQGOE’G  ¢ù∏éªd  É°ù«FQ
 ,¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf øjódG ∫Éªc óªMCG
 IQƒàcódG  :¢ù∏éªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh
 ô«ª°S ó«°ùdG ,º°SÉL óªMCG ¿GôØZ
 ìÓ°U  ó«°ùdGh  ,»Ø°U  ¥Éë°SEG
 ¢ù∏ée  πª©j  ±ƒ`̀°`̀S  .∞`̀jô`̀°`̀T
 πμ°ûH  kÉ`̀©`̀e  IQGOE’Gh  IQGOE’G
 á∏Ñ≤ªdG  ô``¡``°``TC’G  ∫Ó``̀N  ≥`̀ «`̀ Kh
 á«°ù«FôdG  Ö``fGƒ``é``dG  π`̀«`̀©`̀Ø`̀à`̀d
 »àdG  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á«é«JGôà°SÓd
 õ«côàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É¡LÉ¡àfG  º`̀J

:»∏j Ée ≈∏Y …QƒØdG
 ™aQh  áªcƒëdG  ø«°ùëJ•   
 ºbÉWh  …OÉ`̀«`̀≤`̀dG  ≥jôØdG  IAÉ`̀Ø`̀c
 ¥ƒØàdG  õjõ©J  ±ó¡H  á©eÉédG

.á°ù°SDƒªdG ôÑY »æ¡ªdG
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  è`̀eGô`̀H  ìô``̀W •
 èeGôH  ≈∏Y  õ«côàdG  ™e  IójóL

 ¢ùjQóJ  êÉ```̀eOEGh  É«LƒdƒæμàdG
 ™«ªL »`̀a  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG
 ÖLƒªH  ∂dPh  iô`̀NC’G  èeGôÑdG
.IQGRƒdG äÉ≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J  »```a  ô``¶``æ``dG  •
 ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  áÄ«g
 »``̀dÉ``̀©``̀dG º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀eh
 øe  ójõªd  äÉØ«æ°üàdG  ø«°ùëJh
 É¡à©ª°Sh  á©eÉédG  ™°Vƒd  ºYódG
 »a  iôÑμdG  äÉ©eÉédG  ió`̀MEÉ`̀c

.á≤£æªdG
 ,á©eÉédG  IQƒ°U  õjõ©J  •
 Ωô``̀ë``̀ dGh á`̀ «`̀ à`̀ë`̀à`̀ dG á``̀«``̀æ``̀Ñ``̀dGh
 ∫É``̀ª``̀YCG ∫Ó````̀N ø```̀e »``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG
.É¡d §£îªdG ójóéàdGh ôjƒ£àdG
 ájƒgh  º`̀°`̀SG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  •
 äÓ`̀ª`̀ë`̀H ø`̀ «`̀ ª`̀Yó`̀e ø``̀jó``̀jó``̀L
 ≈∏Y  É≤«∏©J  .á`̀dÉ`̀©`̀a  á«≤jƒ°ùJ
 ,¢ùjôdG  ΩÉ°ûg  ó«°ùdG  ∫Éb  ,∂`̀dP
 á©eÉL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ,øjôëÑdG  -  á«dhódG   AMA
 ø««©J øY ¿ÓYE’ÉH AGó©°S øëf{
 á«é«JGôà°S’Gh  IQGOE’G  ¢ù∏ée
 »àdGh É¡LÉ¡àfG ºJ »àdG IójóédG
 IAÉØc ™aQ ≈∏Y ôÑcCG πμ°ûH õcôJ
 πμ°ûH  É¡∏gCÉJ  ¿Éª°Vh  á©eÉédG
 IOÉØà°S’Gh áÑ∏£dG áeóîd π°†aCG
 ±ƒ°S  .á©°SGƒdG  É¡JÉfÉμeEG  øe

 »`̀à`̀dG á``«``é``«``JGô``à``°``S’G õ``̀cô``̀J
 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ≈`̀∏`̀Y É`̀gÉ`̀æ`̀©`̀°`̀Vh
 á©eÉédG  ôÑY  ôjƒ£àdG  äÉ«∏ªY
 øe Ö``̀fÉ``̀L π```c ¢`̀ù`̀ª`̀J »```à```dGh
 ∂`̀dP  »`̀a  É`̀ª`̀H  áª¡ªdG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG
 á©eÉédG É¡H º¶æJ »àdG á≤jô£dG
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  É¡∏«¨°ûJ  á`̀≤`̀ jô`̀Wh
 ±ó`̀¡`̀f …ò```̀ dG IOƒ``̀é``̀ dG »`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 ≈dEG  ™∏£àf  .áÑ∏£∏d  ¬ªjó≤J  ≈`̀dEG
 AGô````̀LEGh á``jƒ``b ¢`̀ù`̀ °`̀ SCG ™``°``Vh
 »a  á``̀aOÉ``̀gh  á°ù∏°S  äGô`̀«`̀«`̀¨`̀J
 .zÉgÉfOóM »àdG áª¡ªdG ÖfGƒédG
 ,Ó`̀ª`̀dG ø`̀°`̀ù`̀M Qƒ``̀à``̀có``̀dG ∫É````̀bh
 ó«©°S  »`̀æ`̀fEG{  :á©eÉédG  ¢ù«FQ
 ¢ù∏éªdG  Gò```g  ø`̀ª`̀°`̀V  π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H
 ò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ ª`̀©`̀ dGh  õ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 »àdG  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG  Éæà«é«JGôà°SG
 õjõ©J Éæd í«àà°S É¡fCÉH ÉeÉªJ ≥ãf

 á©eÉédG  áfÉμe  º«YóJh  ÉæJQób
 äÉ©eÉédG  iô`̀Ñ`̀c  ø`̀e  Ió`̀MGƒ`̀c
 ¿ƒeõà∏e  ø`̀ë`̀f  .á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  »``a
 ≈∏Y ájôgƒL äÉæ«°ùëJ AGôLEÉH
 ºbÉWh áªcƒëdG ΩÉ¶fh ÉæéeGôH
 »fÉãd »©eÉédG ΩôëdGh á©eÉédG
 áμ∏ªe iƒà°ùe ≈∏Y á©eÉL ôÑcCG
 ≈©°ùf  »àdGh  ,Ωƒ`̀«`̀dG  øjôëÑdG
 kGõ«¡éJ  π°†aC’G  ¿ƒμàd  É¡∏«gCÉàd
 øe  .Ö`̀jô`̀≤`̀dG  πÑ≤à°ùªdG  ∫Ó``̀N
 ,IójóédG  Éæà«é«JGôà°SG  ∫Ó`̀N
 Éæ©°Sh »`̀a É`̀e π`̀c  ∫ò`̀Ñ`̀f ±ƒ`̀°`̀S
 õ«ªà∏d  Gó`̀jó`̀L  GQÉ`̀«`̀©`̀e  »°Sôæd
 …òdG  º«∏©àdG  iƒà°ùe  õjõ©àdh
 Oó`̀Y ∫Ó``̀N ø`̀e É`̀æ`̀HÓ`̀£`̀d ¬`̀eó`̀≤`̀f
 èeGôHh  äÉ°ü°üîàdG  øe  ôÑcCG

.zá«ª∏©dG äÉLQódG

»∏Y áªWÉa :âÑàc
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG  ócCG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG
 ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 á«YÉªàL’G  á°üæªdG  »a  ¬àëØ°U  ôÑY  »fÉ£ë≤dG
 »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  »a  á`̀jhOC’G  áª¶æe  ¿CG  zôàjƒJ{
 ìÉ≤d á«dÉ©ah á«fƒeCÉe »°VÉªdG á©ªédG Ωƒj âæ∏YCG
 ábÓY  ’  ¬fCGh  19-ó«aƒc  Éμ«æjRGôà°SCG-OQƒØ°ùchCG
 áë°üdG áª¶æe ¿CG ≈dEG Gô«°ûe  ,º«©£àdÉH äÉ£∏éàdG
 ,ìÉ≤∏dG ΩGóîà°SG á∏°UGƒe ≈dEG ∫hódG âYO á«ªdÉ©dG
 ¬Jô°ûf  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  äó``̀ cCG  á``̀«``̀HhQhC’G  áæé∏dG  ¿CGh
 ìÉ≤d  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûj  Ée  OƒLh ΩóY »°VÉªdG  á©ªédG

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ó°V  zÉμ«æjRGôà°SCG-OQƒØ°ùcCG{
.ΩódG äÉ£∏éH áHÉ°UE’G ô£N IOÉjõH §ÑJôe

 º«©£àdG  òNCÉH  »fÉë£≤dG  ≈`̀°`̀UhCG  ¿CG  ≥Ñ°Sh
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  IôaGƒàªdG  äÉMÉ≤∏dÉH
 áÑ°ùàμªdG áYÉæªdG ¿CG ≈dEG iôNCG Iójô¨J »a Iô«°ûe
 %80 áÑ°ùæH »ªëJ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G  ó©H
 ,áæ°S 65 øe πbCG ºg øªe ¢UÉî°TCÓd ô¡°TCG 6 ∫hC’
 65  ¥ƒa  Ée  ¢UÉî°TCÓd  %41  »dGƒM  ¿ƒμJ  Éªæ«H
 4 øª°V ∑QÉªfódG »a âjôLCG á°SGQO ôNBG ≥ah ÉeÉY

.¢üî°T ø«jÓe
 á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó``̀dG  ¢†©H  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ¿CG ó©H ójóL øe ìÉ≤∏dG ΩGóîà°SG π©ØdÉH âØfCÉà°SG
 »a ájhOC’G ΩGóîà°SG IRÉLE’ áª¶æªdG áÄ«¡dG â∏ªcCG

 ≈dEG  kÉ°†jCG  »g  â°ü∏Nh  ìÉ≤∏d  É¡à©LGôe  É`̀HhQhCG
 »a ∫hódG øe ójó©dG âfÉch ,∫É©ah øeBG ìÉ≤∏dG ¿CG
 ìÉ≤∏dG  ΩGóîà°SG  ¢ü«NôJ  øY  â©æàeG  ób  ájGóÑdG
 ,kÉeÉY 65 ≈∏Y ºgQÉªYCG  ójõJ øjòdG ø°ùdG QÉÑc ™e
 ™e  ¬à«dÉ©a  âÑãJ  »àdG  á`̀dOC’G  ¢ü≤æH  øjó¡°ûà°ùe

.¢SÉædG øe áÄØdG √òg
 ôah  ó≤a  ìÉ≤∏d  á©æ°üªdG  ácô°ûdG  Ö°ùëHh
 á©HQCG  ¥QÉØH  ø«àYôL  ≈∏Y  »£YCG  …ò`̀dG  ,ìÉ≤∏dG
 ájÉªëdG  ,á«fÉãdGh  ≈``̀dhC’G  áYôédG  ø«H  ™«HÉ°SCG
 ¢ùª oN  ¿ƒ∏μ°ûj  º`̀gh  ,kÉ`̀eÉ`̀Y  65```̀dG  ¥ƒ`̀a  º`̀g  øªd
 ájÉªëdG øe Qó≤dG ¢ùØæH ,áHôéàdG √ò¡d ø«Yƒ£àªdG

.ô¨°UC’G ájôª©dG äÉÄØ∏d √ôah …òdG

 zÉμ«æjRGôà°SCG{ ìÉ≤d á«dÉ©ah á«fƒeCÉe ócDƒJ á«HhQhC’G ájhOC’G áª¶æe :»fÉ£ë≤dG

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc

 ¢Sƒ«KÉe …hQ - ôjƒ°üJ
 »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  íààaG
 õcôe  çó`̀MCG  ∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùæ∏d
 º°†jh  ,∫ÉØWCÓd  πeÉμàe  »ÑW
 »a  á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e  äGOÉ```̀«```̀Y  8
 øe GAó```̀ H ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e ¢```̀VGô```̀eCG
 äÉ«∏ªY  ≈àMh  áæLC’G  ¢VGôeCG
 Iôe  ∫hC’  Ωó≤J  »àdG  ,ô«XÉæªdG

.¢UÉîdG ´É£≤dG »a
 Ö£d  õ«ªàdG  õcôe  íààaGh
 ¢SQÉe 21) óMC’G  Ωƒj ∫ÉØWC’G
 ¢ù«FôdG  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ  (2021
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 äÉ``̀eó``̀î``̀dGh ø``¡``ª``dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d
 »HòY  ºjôe  IQƒàcódG  á«ë°üdG

.áªgÓédG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  äôÑYh
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d
 ø`̀Y á``«``ë``°``ü``dG äÉ```̀eó```̀î```̀ dGh
 IOÉ`̀«`̀©`̀ dG ìÉ`̀à`̀ à`̀ aÉ`̀ H É`̀¡`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S
 ,∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d  É¡Yƒf  ø`̀e  Ió`̀jô`̀Ø`̀dG
 ä’É``̀M Oó```̀Y Æƒ`̀∏`̀ Ñ`̀ H Ió`̀«`̀°`̀û`̀e
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ìÉààaG  òæe  IO’ƒdG

.ádÉM 800 -2019 ΩÉY »a-
 ¢ù«FôdG  ó``̀ cCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 â«ghQ  ,≈Ø°ûà°ùª∏d  …ò«ØæàdG
 á«YƒædG IOÉ«©dG ¿CG ÉaÉà°SÉØjô°S
 8 øe Éfƒμe É«ÑW GQOÉc º°†à°S
 º¡æ«H  øe  ,ø«°ü°üîàe  AÉÑWCG
 Ö«ÑWh  ø««æjôëH  AÉ``Ñ``WCG  3
 äÉ«°ùæL  øe  AÉÑWCGh  »∏jRGôH

.áØ∏àîe
 õcôªdG ¿CG â«ghQ ±É°VCGh
 ø«H  Ée  πª©dG  π¡°ù«°S  »Ñ£dG
 ≥jôa øª°V »Ñ£dG ºbÉ£dG OGôaCG
 IOƒ`̀L  ø`̀e  ™aô«°S  Éªe  ,ó``̀MGh

 »a  É`̀¡`̀eó`̀≤`̀jh  á«Ñ£dG  á`̀eó`̀î`̀dG
.πbCG »æeR âbh

 IOÉ`̀«`̀Y õ`̀cô`̀ª`̀ dG º`̀°`̀†`̀«`̀°`̀Sh
 ä’É``̀M á``̀jÉ``̀Yô``̀H á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e
 ,á«dÉ©dG  IQƒ£îdG  äGP  πªëdG
 ø«æédG  á©HÉàe  ≈∏Y  πª©à°S  PEG
 ó©H  Ée  ≈àMh  πªëdG  âbh  øe
 á`̀«`̀LÓ`̀Y á`̀£`̀N ≥```̀ah IO’ƒ`````̀dG

.ádÉM πc Ö°SÉæJ IOóëe
 IOÉ``̀«``̀Y ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀«`̀°`̀S É``̀ª``̀c
 IO’ƒ`````̀ dG »``ã``jó``ë``H ¢`̀ü`̀à`̀î`̀J
 á°üàîe  IOÉ```̀«```̀Yh  êó```̀î```̀dGh
 PEG  ,»ª°†¡dG  RÉ¡édG  ¢VGôeCÉH
 πcÉ°ûªdG  ä’É``̀M  π`̀c  èdÉ©à°S
 »`̀ã`̀jó`̀M ∫É``̀Ø``̀WCÓ``̀d á`̀«`̀ª`̀°`̀†`̀¡`̀dG
 Ó°†a  ,Éæ°S  ô``Ñ``cC’Gh  IO’ƒ```̀dG
 ∫É`̀Ø`̀WC’G äÉ`̀MGô`̀L IOÉ`̀«`̀Y ø`̀Y
 18 ø°S  ≈àMh IO’ƒdG  »ãjóM
 áMGôL  IOÉ«Y  ÖfÉL  ≈dEG  ,ÉeÉY

 .á«≤∏îdG Üƒ«©dGh ΩÉ¶©dG
 ô`̀jó`̀e ô````̀cP ,¬``̀ Ñ``̀ fÉ``̀L ø```̀e
 Ö`̀W …QÉ``̀°``̀û``̀à``̀°``̀SGh IOÉ``̀ «``̀©``̀ dG

 ºã«g  .O  ,ó`̀«`̀dGƒ`̀ª`̀dGh  ∫É`̀ Ø`̀WC’G
 º°†«°S  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¿CG  á`̀LGƒ`̀î`̀dG
 IôàØdG ∫ÓN ø«JójóL ø«JOÉ«Y
 ¢VGôeCG  IOÉ«Y  Éªgh  ,á∏Ñ≤ªdG
 RÉ¡édG  ¢VGôeCG  IOÉ«Yh  Ö∏≤dG

 .»Ñ°ü©dG
 ¿CG  ≈`̀dEG  áLGƒîdG  .O  âØdh
 ä’É`̀ë`̀dG  è`̀dÉ`̀©`̀j  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ,∫ÉØWCÓd  áeó≤àªdG  á«°VôªdG
 ájÉæ©∏d  ∫ÉØWC’G  IóMh º°†j  PEG
 çó`̀MCÉ`̀ H Iõ`̀¡`̀é`̀ª`̀dG iƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀dG
 »`̀ã`̀jó`̀ë`̀d á`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ dG Iõ````̀¡````̀LC’G
 Iõ¡LCG  »gh  ,êóîdGh  IO’ƒ`̀dG
 Ωó`̀≤`̀J å`̀dÉ`̀ã`̀ dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``̀e
 ä’É`̀ë`̀dG ô`̀ ã`̀ cCG ≈```dEG É`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀N

.ÉLôM
 íààaG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ¿É``̀ch
 º°†j  áHƒ°üî∏d  Gõcôe  GôNDƒe
 äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dGh Iõ``̀ ¡``̀LC’G çó````̀MCG
 ô`̀aƒ`̀jh ,IQƒ``£``à``ª``dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 êÓ`̀©`̀∏`̀d äGQÉ```̀«```̀N á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 êGhRCÓ``̀ d  óYÉ°ùªdG  »`̀HÉ`̀é`̀fE’G

 á°Uôa  ≈```dEG  ¿ƒ©∏£àj  ø`̀jò`̀ dG

.øeBG πªM

 ºJ ¬````̀fCG ô``̀cò``̀dÉ``̀H ô``̀jó``̀é``̀dG

 »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  AÉ``°``û``fEG

 ´É`̀aô`̀dG  »`̀a  ∫É``Ø``WC’Gh  AÉ°ùæ∏d

 ƒ``̀gh  ,2019  ¢````̀SQÉ````̀e  »````̀a

 áμ∏ªªdG »a ó«MƒdG ≈Ø°ûà°ùªdG

 ,∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùæ∏d  ¢ü°üîªdG

 á∏eÉ°T  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  Ωó`̀≤`̀j  …ò```dG

 øe á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀dG ø`̀e

 áeó≤àªdG  á«MGôédG  äÉ«∏ª©dG

 ¢VGôeCGh  á«∏«ªéàdGh  áeÉ©dGh

 äÉ°UƒëØdG  §°ùHCG  ≈dEG  AÉ°ùædG

 º°†j  Éªc  .á«FÉbƒdG  á«ë°üdG

 çó`̀MCG  øe  Ió`̀MGh  ≈Ø°ûà°ùªdG

 Iõ``̀cô``̀ª``̀dG á``̀jÉ``̀æ``̀©``̀dG äGó``````̀Mh

 (NICU)  IO’ƒ```̀dG  »ãjóëd

 äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe ójó©dG ø«H øe

 .øjôëÑdG »a á°UÉîdG

z¢UÉîdG{ »a Iôe ∫hC’ ô«XÉæªdG äÉ«∏ªY Ωó≤j

 ∫É```̀ Ø```̀ WC’Gh AÉ`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ ∏`̀ d »`̀ μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG ≈`̀Ø`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 ∫É```̀ Ø```̀ WC’G Ö``̀ £``̀ d õ``̀«``̀ª``̀à``̀dG õ```̀cô```̀e í``à``à``Ø``j

 GójóL IQGOEG ¢ù∏ée ø«©J zøjôëÑdG - á«dhódGAMA { á©eÉL
ƒ`̀ª`̀æ`̀dGh  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  á`̀∏`̀é`̀Y  ™`̀ aó`̀ d  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG  óªà©J  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG

 ™`̀HGô`̀ dG  É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏éªH  äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  á`̀æ`̀é`̀d  äó`̀≤`̀Y
 π°üØdG  øe  ,ådÉãdG  …OÉ©dG  …ƒæ°ùdG  OÉ≤©f’G  QhO  »a  ,øjô°û©dGh
 ôÑY  ,¢ùeCG  ,…QÉ°üfC’G  óªMCG  ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG

.áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG Qƒ°†ëHh ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J
 ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ,É¡YÉªàLG »a áæé∏dG â°Vô©à°SGh
 ó©ªdG)  πª©dG  ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH  2006 áæ°ùd  (57) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG
 ¢ù∏ée  ø`̀e  Ωó≤ªdG  á∏é©ªdG  ¬à¨«°üH  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  ≈∏Y  AÉæH
 IQGRh  :á«dÉàdG  äÉ¡édG  OhOQ  ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WG  å«M  ,(ÜGƒ`̀æ`̀dG
 IQÉéJ áaôZ ,zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°U ,áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
 ôëdG OÉëJ’G ,øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ΩÉ©dG OÉëJ’G ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh
 ôjRƒdG ™e ∑ôà°ûe ´ÉªàLG ó≤Y áæé∏dG äCÉJQGh ,øjôëÑdG äÉHÉ≤f ∫Éª©d
 åëÑd  ø«μªJ  πª©dG  ¥hóæ°üd  ÉãjóM  ø«©ªdG  ¢ù«FôdGh  ∫hDƒ°ùªdG
 IOÉªdG  πjó©J  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ,áæé∏dG  â°ûbÉf  ºK  ,º¡JÉ«Fôe
 ≠ÑàdG  ø«NóJ  áëaÉμe  ¿CÉ°ûH  2009  áæ°ùd  (8)  ºbQ  ¿ƒfÉb  øe  (12)
 IQÉéJ áaôZh ,áë°üdG IQGRh äÉ«Fôe ≈∏Y ´ÓW’G ºJ å«M ,¬YGƒfCÉH
 áÑWÉîe áæé∏dG äCÉJQGh ,ø«NóàdG áëaÉμe á«©ªLh ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh
.∫ó©e ójóL Ö∏W ºjó≤J hCG ¬∏jó©J hCG ìGôàb’G Öë°ùd ìGôàb’G »eó≤e

 (42)  ºbôH  IOÉ`̀e  áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  áæé∏dG  â°ûbÉf  Éªc
 ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2006  áæ°ùd  (19)  ºbQ  ¿ƒfÉb  ≈dEG  GQôμe
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  øe  äÉeƒ∏©eh  äÉfÉ«H  ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WGh
 áÄ«g  ≈dEG  ¬©aQh  ìGôàb’G  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  áæé∏dG  äCÉJQGh  ,á«YÉªàL’G

.¢ù∏éªdG ≈∏Y ¬°Vô©d ,ÖàμªdG
 ∫ƒ∏M  OÉéjEG  IQhô°V  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàb’G  ,áæé∏dG  â°ûbÉfh
 á«fóàªdG  á«ªcGôàdG  ä’ó©ªdG  ÜÉë°UCG  øjôëÑdG  á©eÉL  áÑ∏£d  á∏jóH
 ,øjôëÑdG  á©eÉL  äÉ«Fôe  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  º`̀J  å«M  ,º¡∏°üa  ø`̀e  ’ó`̀H
 òNC’  ,á©eÉédG  OQ  ¢VôYh ìôà≤ªdG  ÜÉë°UCG  áÑWÉîe áæé∏dG  äQôbh

.Ö°SÉæªdG QGô≤dG
 ô¶M  QGô`̀b  ∫ƒª°T  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàb’G  áæé∏dG  â°ûbÉf  Égó©H
 ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  º`̀J  å«M  ,Oƒ`̀bƒ`̀dG  äÉ£ëe  »`̀a  Iô«¡¶dG  â`̀bh  πª©dG
 ,øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZh  ,§Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  äÉ«Fôe
 ≈∏Y á≤aGƒªdG áæé∏dG  äQôbh ,øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ΩÉ©dG OÉëJ’Gh
 ∫ƒ°üëdÉH ìÉª°ùdG ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàb’G áæé∏dG â°ûbÉf ºK ,ìGôàb’G
 πª©dG  íjô°üJ  AÉ¡àfG  πÑb  á«dõæªdG  ádÉª©∏d  ójóL  πªY  íjô°üJ  ≈∏Y
 ∑ôà°ûe  ´ÉªàLG  ó≤Y  áæé∏dG  äQôbh  ,π`̀bC’G  ≈∏Y  ô¡°TCG  áKÓãH  ºjó≤dG
 ø«μªJ πª©dG ¥hóæ°üd ÉãjóM ø«©ªdG ¢ù«FôdGh ∫hDƒ°ùªdG ôjRƒdG ™e

.º¡JÉ«Fôe åëÑd

 ô¶M ìôà≤e ≈∏Y ≥aGƒJ ÜGƒædG äÉeóN
 OƒbƒdG äÉ£ëe »a Iô«¡¶dG âbh πª©dG
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 âæH »``̀e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  â`̀cQÉ`̀ °`̀T
 áÄ«g  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e
 ≈``̀dEG QÉ`````̀KB’Gh á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ô``jRh ∞`̀«`̀°`̀S ƒ```̀HCG ∞`̀WÉ`̀Y Ö`̀fÉ`̀L
 Ihó`̀æ`̀dG  »`̀a  »æ«£°ù∏ØdG  áaÉ≤ãdG
 IQGRh  É¡àª¶f  »àdG  á«°VGôàa’G
 ádhO  IQÉØ°Sh  á«æ«£°ù∏ØdG  áaÉ≤ãdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió``̀d  ø«£°ù∏a
 áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH
 ô©°ûdG  Ωƒ``̀j  áÑ°SÉæªH  ,QÉ`````̀KB’Gh
 Iô«°ùªH AÉØàM’G ºJ å«M ,»Hô©dG
 »°VÉjôdGh  ôYÉ°ûdG  äGRÉ``̀é``̀fEGh
 ,áØ«∏N ∫BG  ó°TGQ øH ≈°ù«Y ï«°ûdG

.¬∏dG ¬ªMQ
 ôYÉ°ûdÉH  AÉØàM’G  Gòg  »JCÉjh
 áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG
 QÉ``̀«``̀à``̀N’h ¬`̀Jô`̀«`̀ °`̀ù`̀ª`̀ d É``ª``jô``μ``J
 áaÉ≤ãdGh  á«Hôà∏d  á«Hô©dG  áª¶æªdG
 ,¬∏dG  ¬ªMQ  ¬d  zƒ°ùμdC’G{  Ωƒ∏©dGh
 ∫Óg  »fÉª©dG  ôYÉ°ûdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 Gòg É«HôY Éª¡H AÉØàMÓd ,…ôeÉ©dG
 …òdG »Hô©dG ô©°ûdG Ωƒj »a ΩÉ©dG

.¢SQÉe øe 21 ±OÉ°üj
 áØ«∏N ∫BG »e áî«°ûdG âHôYCGh
 IQGRƒ```̀d É`̀gô`̀μ`̀°`̀Th É`̀gô`̀jó`̀≤`̀J ø``Y
 IQÉØ°ùdGh  á«æ«£°ù∏ØdG  áaÉ≤ãdG
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  ió``̀d  á«æ«£°ù∏ØdG

 Ió`̀cDƒ`̀e ,á`̀©`̀FGô`̀ dG IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG √ò``̀g
 ÉæfGƒNEG  ≈∏Y  áÑjô¨H  â°ù«d  É¡fCG
 Ée ÉªFGO áaÉ≤ãdG ¿CGh ,ø«£°ù∏a »a
 ∞«°S ƒHCG ôjRƒdG ™e É¡©ªéJ âfÉc
 »a  Ió«°ûe  ,ó`̀∏`̀ Hh  ™`̀bƒ`̀e  π`̀c  »`̀a
 ¬W  ô«Ø°ùdG  äGQOÉÑªH  âbƒdG  äGP
 É¡àØ°Uh  »àdG  á«aÉ≤ãdG  QOÉ≤dGóÑY
 π°üJh Ö`̀∏`̀≤`̀dG  ≈``̀ dEG  á`̀Ñ`̀jô`̀b  É`̀¡`̀fCÉ`̀H
 ôÑY  øjôëÑdG  »a  øWGƒe  πc  ≈`̀dEG
 »àdG ácôà°ûªdG á£°ûfC’G øe ô«ãμdG
 π°UGƒàdG  Gò`̀¡`̀d  É`̀fGƒ`̀æ`̀Y  â°SôμJ
 ï«°ûdG º°SG ¿CG âë°VhCGh .π«ªédG
 IôcGP »a QƒØëe ¬∏dG ¬ªMQ ≈°ù«Y
 »ah  É¡∏gCG  Üƒ∏b  »`̀ah  øjôëÑdG

 ¿CG  ó`̀H  ’h  »Hô©dG  ø`̀Wƒ`̀dG  Iô``̀cGP
 »a ≈dhC’G áfÉμªdG ø«£°ù∏Ød ¿ƒμJ
 √òg ≈∏Y ¢TÉY π«L øe ƒgh ,¬Ñ∏b
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  :â`̀dÉ`̀bh  ,á«°†≤dG
 Ö∏≤dG â°ùªd ≈°ù«Y ï«°ûdG ºjôμàH
 øjòdG ¢UÉî°TC’G ôcòàf ÉªFGO ÉæfC’
 ¿Éc ó≤d ,Üƒ∏≤dG øe ø«Ñjôb GƒfÉc
 ¿Éc  ,»æjôëÑdG  øWGƒªdG  ÖWÉîj
 É¡«a ódh »àdG ¥ôëªdG »a ∫ƒéàj
 π°Uhh  ¬`̀«`̀fÉ`̀ZCG  π`̀ª`̀LCG  É¡d  Öàch
 »a  ¿Éμe  πc  ≈dEG  É¡ª°SÉHh  ¬Jƒ°U
 iôÑμdG  áfÉμªdG  ÉªFGO  ¬dh  ,ºdÉ©dG

.ÉæJôcGP »a
 äQOÉ```H É`̀ª`̀∏`̀ã`̀eh :â``̀aÉ``̀°``̀VCGh

 É`̀fô`̀YÉ`̀°`̀û`̀H AÉ`̀ Ø`̀ à`̀MÓ`̀ d ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a
 øjôëÑdG  ,ó°TGQ  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG
 »a  á«dÉØàMG  ∫hCG  âæ°†àMG  É°†jCG
 ôYÉ°ûdG  IÉ`̀aƒ`̀d  ø`̀«`̀©`̀HQC’G  iô`̀cò`̀dG
 ôÑY â``̀fÉ``̀ch ,¢```̀û```̀jhQO Oƒ`̀ª`̀ë`̀e
 πãe  ,¬FÉbó°UCG  ™«ªL  øe  ácQÉ°ûe
 ô«ãμdG  äô°†Mh  ,»KƒZôÑdG  ójôe
 »μd  É¡H  õà©f  »`̀à`̀dG  AÉ`̀ª`̀°`̀SC’G  ø`̀e
 ÜÉ`̀à`̀ch á`̀«`̀dÉ`̀Ø`̀à`̀MG »`̀ a Gƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀j

.¬H õà©f ô«Ñc ôYÉ°ûd AÉah Qó°üj
 ƒ`̀HCG  ∞`̀WÉ`̀Y  ó``̀cCG  ¬àª∏c  »``̀ah
 ¿CG á«æ«£°ù∏ØdG áaÉ≤ãdG ôjRh ∞«°S
 …òdG  AÉ°†ØdG  ôÑà©J  Ihó`̀æ`̀dG  √ò`̀g
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªeh  ø«£°ù∏a  ™ªL
 áaÉ≤ãdGh ô©°ûdG  Iô°†M »a ¿ƒμæd
 øª°Vh  ,á`̀jÉ`̀μ`̀ë`̀dGh  Ió`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀dGh
 á«Hôà∏d  á«Hô©dG  áª¶æªdG  äÉ¡LƒJ
 zƒ`̀°`̀ù`̀μ`̀ dC’G{ Ωƒ``∏``©``dGh á`̀aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dGh
 AGô`̀©`̀ °`̀û`̀ dGh ô`̀©`̀°`̀û`̀dÉ`̀H AÉ`̀Ø`̀ à`̀MÓ`̀d
 IÉ`̀«`̀ë`̀dG »``̀a º`````gQhOh º`̀¡`̀à`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀d
 ÖWÉîàdG  á¨d  âfÉc  PEG  á«fÉ°ùfE’G
 Gòg  »`̀a  :∫É```bh  .ô©°ûdG  á¨d  »`̀g
 É`̀ °`̀†`̀ jCG ±OÉ``̀°``̀ü``̀j …ò`````̀dG Ωƒ```̀«```̀dG
 ¬àæ∏YCG  Éªc  ô©°û∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG
 Ωƒ«dG »≤à∏f 1999 ΩÉY ƒμ°ùfƒ«dG
 ô«ÑμdG  ôYÉ°ûdG  õéæªH  AÉØàMÓd
 …òdG  áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  ≈°ù«Y

 ±Gó```̀gC’G π``̀LCG ø`̀e ¬`̀JÉ`̀«`̀M ¢`̀Sô`̀c
 øe AGƒ``°``S á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 hCG  »aÉ≤ãdG  »`̀YGó`̀HE’G  √QhO  ∫ÓN
 ø«∏eÉ©c »°VÉjôdG √QhO ∫ÓN øe
 á«aÉ≤ãdG  á«fÉ°ùfE’G  áë°üd  ø«∏ªμe
 áHÉàc »`̀a  ó``̀FGQ ƒ`̀¡`̀a  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 ´ó``̀HCG »`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀æ`̀ZC’G
 »`̀fÉ`̀ZC’G  ø`̀e  Égô«Zh  É¡àHÉàc  »`̀a
 »Hô©dG  çGôàdG  øe  É¡ª¡∏à°SG  »àdG
 â`̀°`̀ù`̀μ`̀Yh π``̀«``̀°``̀UC’G »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ô«μØàdG  á≤jôW  »`̀a  É¡ÑJÉc  õ«ªJ

.áØWÉ©dGh
 ¬W  ô«Ø°ùdG  ó```cCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 á``dhO  ô«Ø°S  ,QOÉ`̀≤`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y  ó`̀ª`̀ë`̀e
 áμ∏ªe  ió``̀d  á≤«≤°ûdG  ø«£°ù∏a
 á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  √ò````g  ¿CG  ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 AÉ`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d »```JCÉ```J á``̀«``̀°``̀VGô``̀à``̀a’G
 ´Gó`̀HE’É`̀ H  áÄ«∏e  Iô`̀£`̀Y  Iô«°ùªH
 Ö```̀jOC’Gh  ôYÉ°û∏d  äGRÉ```̀é```̀f’Gh
 á«æjôëÑdG  á°VÉjôdG  Ωô¡dh  ô«ÑμdG
 ΩGô`̀gCG  ø`̀e  Ωô¡d  π`̀H  ,á«é«∏îdGh
 ñC’G  ,á«Hô©dG  á°VÉjôdGh  áaÉ≤ãdG
 …ò`̀dG  ,≈°ù«Y  ï«°ûdG  ≥jó°üdGh
 AÉ`̀ Ø`̀ à`̀M’G Ωƒ```̀j »``̀a ¬``̀ H »`̀Ø`̀à`̀ë`̀f
 á«æWh áeÉb ƒgh ,»Hô©dG ô©°ûdÉH
 ,»Hô©dG øWƒdG äÉeÉb øe á«eƒbh

.IOƒ¡°ûªdG É¡ØbGƒe É¡d »àdG

πMGôdG Iô«°ùªH á«æ«£°ù∏ØdG áaÉ≤ãdG IQGRh AÉØàMG ∫ÓN

»Hô©dG øWƒdGh øjôëÑdG IôcGP »a QƒØëe ó°TGQ øH ≈°ù«Y ï«°ûdG º°SG :»e áî«°ûdG

 á«∏μH  á«FÉªdG  OQGƒªdG  IQGOEG  PÉà°SCG  ócCG
 »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉéH  É«∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG
 á≤£æe  ¿CG  …QÉ``̀ HR  ó`̀«`̀dh  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G
 »àdG  ºdÉ©dG  »`̀a  ≥WÉæªdG  ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e  è«∏îdG
 •ƒ¨°†dG  π`̀X  »`̀a  á`̀«`̀FÉ`̀e  äÉ`̀jó`̀ë`̀J  ¬`̀LGƒ`̀J
 Ö∏£dG  ä’ó©e  ójGõJh  á«FÉªdG  OQGƒªdG  ≈∏Y
 âdòH ¿hÉ©àdG ∫hO ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,√É«ªdG ≈∏Y
 ø«æWGƒª∏d  √É«ªdG  ô«aƒJ  »a  Iô«Ñc  GOƒ¡L

.É¡«°VGQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
 äÉjóëJ{  ∫ƒ``M Ihó``̀f  ∫Ó``N ∂``dP  AÉ``L
 ∫Éª°Th  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  √É«ªdG
 »àdGh  z»ª«∏bE’G  ¿hÉ©à∏d  á°Uôa  :É«≤jôaEG
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG ,»```dhó```dG ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dG ó`̀¡`̀©`̀e) É`̀¡`̀ª`̀¶`̀f
 Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  (É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §`̀°`̀ShC’G
 ¢SQÉe 22 ≥aGƒj …òdG ¢ùeCG ,√É«ª∏d »ªdÉ©dG
 ø«ªãJ{`H  ¢üàîj  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò``̀g  QÉ`̀©`̀°`̀T  â`̀ë`̀J
 »YƒdG  õjõ©àd  √QÉ`̀«`̀à`̀NG  »`̀JCÉ`̀ jh  ,z√É`̀«`̀ª`̀dG
 øe ô«ãμH ôãcCG √É«ªdG áª«b ¿CÉHh √É«ªdG áª«≤H
 AGôÑîdG øe áYƒªée ácQÉ°ûªH ∂dPh ,Égô©°S
.¿CÉ°ûdG Gò¡H ø««æ©ªdG ø««dhódGh ø««ª«∏bE’G

 áØ«¶ædG  √É`̀«`̀ª`̀dG  ¿EG  …QÉ`̀ Hõ`̀ dG  .O  ∫É``̀bh
 ∫hódG »a ™ªàéªdG äÉYÉ£b ™«ªL ≈dEG π°üJ
 ájOÉ°üàbGh  á«dÉe  áØ∏c  πªëàJh  á«é«∏îdG
 ô«¨àdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,∂`̀dP  ≥«≤ëàd  Iô«Ñc
 ∫hO  ≈`̀∏`̀Y  É`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG  É`̀jó`̀ë`̀J  πãªj  »`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG

.á«FÉªdG É¡JÉeGõàdÉH AÉaƒdG πLCG øe ¿hÉ©àdG
 √òg ∞«Øîàd ø«∏M ∑Éæg ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 »LƒdƒæμàdG  πëdG  ƒg  ÉªgóMCG  äÉjóëàdG
 á«∏ëJ »a äÉ«æ≤àdG  çóMCG  á≤MÓe ∫ÓN øe
 ∑Ó¡à°S’G  ó«°TôJ  ƒg  ô`̀NB’G  πëdGh  √É«ªdG
 »a √É`̀«`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y Ö`̀∏`̀£`̀dG ä’ó`̀©`̀e ¢`̀†`̀Ø`̀Nh

.™ªàéªdG
 √É«ªdG áª«b ø«H ÉbQÉa ∑Éæg ¿CG ≈∏Y Oó°Th
 º«gÉØªdG √òg í«ë°üJ Öéjh ,√É«ªdG ô©°Sh
 »°SÉ°SCG  OQƒe  ƒg  AÉªdG  ¿C’  ,™ªàéªdG  iód
 äÉeƒμëdG  ¿CGh  ,√QGó`̀gEG  øμªj  ’h  …ƒ«Mh
 øe  πbCG  ô©°ùH  ™«ªé∏d  √ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢UôëJ
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øe  É≤M  ÉgQÉÑàYÉH  É¡àØ∏c
 AÉªdG{  ¿EG  ÓFÉb  ,¢ü«NQ  OQƒe  É¡fC’  ¢ù«dh

.zOƒ≤Øe ≈∏ZCGh OƒLƒe ¢üNQCG
 ΩÓ°ùdG  ó¡©e  ôjóe  »éjôa  Ö«éf  ócCGh
 ¿CG  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°û∏d  »dhódG

 ¿ƒfÉ©j ºdÉ©dG ∫ƒM ¢üî°T QÉ«∏e 2 øe ôãcCG
 ,áØ«¶ædG  √É«ªdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  »a  äÉHƒ©°U
 ≈∏Y  »ªdÉ©dG  Ö∏£dG  ºéM  ¿CG  ≈``dEG  Gô«°ûe
 ∫ƒ∏M  ™e  %55  áÑ°ùæH  ójGõàj  ±ƒ°S  √É«ªdG

.2050 ΩÉY
 á«FÉªdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  ôaGƒJ  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ø``eC’Gh  »FGò¨dG  ø``̀eC’Gh  á`̀YGQõ`̀dÉ`̀H  §ÑJôj
 QGô≤à°S’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh  »ë°üdG
 ¥ô°ûdG á≤£æe ¿CG Éë°Vƒe ,ΩÓ°ùdGh »NÉæªdG
 ≥WÉæªdG  ôãcCG  øe  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G
 á«FÉe  äÉjóëJ  ø`̀e  »fÉ©J  »àdG  ºdÉ©dG  »`̀a
 äÉYGô°üdGh  á«FÉªdG  OQGƒªdG  ¢ü≤f  πX  »a
 ôÑcC’G ó©j …òdG »Hƒ«KE’G ó°ùdG É¡æeh á«FÉªdG
 ¥Gô©dGh  ÉjQƒ°S  ø«H  äÉYGõædGh  É«≤jôaEG  »a
 á`̀«`̀fOQC’G  äÉ`̀YGõ`̀æ`̀dG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  É«côJh

.Égô«Zh á«æ«£°ù∏ØdG á«∏«FGô°SE’G
 ΩÓ°ùdG  ó¡©e  ¿EG  »éjôa  Ö«éf  ∫É``bh
 ,√É«ªdG  ∞∏ªH  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  »dƒj  »dhódG
 ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  á°UÉNh
 ø«H »FÉªdG ¿hÉ©àdG á«ªgCG ≈dEG Éàa’ ,É«≤jôaEG
 AÉæH ∫ÓN øe ≥≤ëàj ¿CG øμªj …òdGh ,∫hódG
 ±ÉØ°ûdG  QGƒëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑJh  á≤ãdG
 OQGƒª∏d  ∫OÉ`̀©`̀dG  ™jRƒàdG  »`̀a  º¡°ùJ  »`̀à`̀dGh

.á«FÉªdG
 ø««æ©ªdG  AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh  ∫hó``̀ dG  ¿CG  ó``̀ cCGh
 ’  á«FÉªdG  äÉcGô°ûdG  ¿CG  Gƒ`̀cQó`̀j  ¿CG  º¡«∏Y

 ∞∏àîe  ø«H  ájôØ°U  ádOÉ©e  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj
 ádOÉ©e  ≈∏Y  ≈æÑJ  ¿CG  Öéj  øμdh  ,±Gô`̀WC’G

.™«ªé∏d ∑ôà°ûªdG RƒØdG
 »fGóªëdG  ó°TGQ  …ó¡e  QÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe
 ≈dEG ¥Gô©dG ájQƒ¡ªéH á«FÉªdG OQGƒªdG ôjRh
 øe É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿CG
 äÉeRCGh  çQGƒμd  É°Vô©J  ºdÉ©dG  ≥WÉæe  ó°TCG

.±ÉØédGh √É«ªdG í°T áeRCG á°UÉNh ,√É«ªdG
 GAƒ°S OGOõj á≤£æªdG »a ™°VƒdG ¿EG ∫Ébh
 ∫hO ø«H  √É«ªdG  ≈∏Y ¢ùaÉæàdG  OÉjORG  ÖÑ°ùH
 ™°SƒàdGh  »fÉμ°ùdG  ƒªædG  ÖÑ°ùH  á≤£æªdG
 á«NÉæªdG  äGô«¨àdGh  …ô°†ëdGh  …ƒªæàdG
 á≤£æªdG ¬d â°Vô©J Ée ≈dEG áaÉ°VEG áaô£àªdG
 Qô°†J ≈dEG äOCG á«°SÉ«°Sh á«æeCG äÉjóëJ øe
 πãªàj ôNBG móëJ ∑Éægh ,√É«ª∏d á«àëàdG ≈æÑdG
 »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ô«KCÉàdG  ∞©°V  »a
 ÓH  √É«ªdG  πcÉ°ûe  º¶©e  ∑ôJ  ≈dEG  iOCG  …òdG

.áédÉ©e hCG ∫ƒ∏M
 á≤£æe  ¿CG  »`̀bGô`̀©`̀dG  ô`̀jRƒ`̀dG  í``°``VhCGh
 ≥WÉæªdG  ø`̀e  Ió``̀MGh  äGô`̀Ø`̀dGh  á∏LO  …ô¡f
 ¢Vô©àJ  Éeh  ,äÉjóëàdG  √ò¡d  ¢Vô©àJ  »àdG
 ÜòHòJ  »a  âÑÑ°ùJ  á«NÉæe  äGô«¨J  øe  ¬d
 √É«ªdG  á`̀eRCG  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,á«FÉªdG  OQGƒ`̀ª`̀dG
 ÓÑ≤à°ùe  OGOõ``̀J  ±ƒ°S  äGôjó≤àdG  Ö°ùëH
 äGAGô``̀LEG  òîàJ  ºd  Ée  GAƒ°S  ôãcCG  íÑ°üJh
 ™°VƒdG ø«°ùëàd áeRC’G √òg á¡LGƒªd á©jô°S

 äGô«¨J  ™e  ∞«μàdG  ∫Ó`̀N  øe  á≤£æªdG  »a
 OQGƒªdG  IQGOEGh  √QÉKBG  øe ∞«ØîàdGh ñÉæªdG
 »æWƒdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ádÉ©a  IQGOEG  á«FÉªdG
 á«fhÉ©J  §£N  ™°Vhh  »ªdÉ©dGh  »ª«∏bE’Gh
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ≥≤ëJ  á«ªdÉY

.√É«ªdÉH á≤∏©àªdG
 áMÓØdG  Iô``jRh  …ôëH  á°ù«cCG  äó``̀cCGh
 á«°ùfƒàdG …ôëÑdG ó«°üdGh á«FÉªdG OQGƒªdGh
 ¿hÉ©àdG á«ªgCG á«dhódG √É«ªdG Iô«ÑN á≤HÉ°ùdG
 á«FÉªdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 ¢ùfƒJ ø«H iôL …òdG ≥«°ùæàdG ≈dEG Iô«°ûe
 ÉgQÉÑàYÉH  ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  É«Ñ«dh  ôFGõédGh
 π°UƒàdG  »`̀ a  ¬`̀ H  AGó``̀à``̀b’G  ø`̀μ`̀ª`̀j  É`̀LPƒ`̀ª`̀f
 äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉ``Ñ``Jh  ácôà°ûe  ∫ƒ`̀∏`̀M  ≈``̀ dEG

.äGôÑîdGh
 á°ü°üîàªdG áeÓ°S Éæ«d äQÉ°TCG ÉgQhóH
 ≈dEG  zÜÉg  ôJhh  ∞«æL{  äÉYGõædG  IQGOEG  »a
 ø«ªãJ{  QÉ©°T  ™aQ  √É«ª∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  ¿CG
 ¬æe  ¢ù«d  QÉ©°ûdG  Gò`̀g  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,z√É`̀«`̀ª`̀dG
 á«ªgCG ∑GQOEG ≈∏Y õcôj øμdh ,√É«ªdG ô«©°ùJ
 IócDƒe ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y É¡àª«bh √É«ªdG
 PEG iôNC’G OQGƒªdG á«≤H øY ∞∏àîJ √É«ªdG ¿CG

.√É«ªdG ’EG √É«ªdG øY πjóH ’ ¬fCG
 OQGƒªdG á«ªgCG øe ºZôdG ≈∏Y ¬fEG âdÉbh
 ¢ùaÉæàdG øe ÉYƒf óéf ÉæfEÉa ,™«ªé∏d á«FÉªdG
 É¡fCÉ°ûH äÉYGô°üdG ójGõJh OQGƒªdG √òg ∫ƒM
 äÉYGô°U IQhô°†dÉH  â°ù«d  É¡fCG  ≈dEG  Iô«°ûe
 ,Égô«Z  hCG  ídÉ°üe  äÉYGô°U  øμdh  áë∏°ùe
 ¿CG  øμªj  √É«ªdG  ¿CG  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  IócDƒe

.ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG ô°UÉæY óMCG ¿ƒμJ
 äÉØ∏ªdG  øe  »FÉªdG  ∞∏ªdG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 á«fÉ°ùfE’G  IóæLC’ÉH  §ÑJôj  …ò`̀dG  Ió≤©ªdG
 ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG IóæLCGh ΩÓ°ùdG IóæLCGh
 π°UGƒàdG  Qƒ°ùL  AÉæH  á«ªgCG  ≈∏Y  IOó°ûe
 ô`̀eC’G  QÉ°üàbG  Ωó`̀Yh  ±Gô``̀WC’G  ∞∏àîe  ™e
 Éæ«∏Yh  ,Ö°ùëa  ∞∏ªdG  Gò¡H  ø««æ©ªdG  ≈∏Y
 ,z»`̀FÉ`̀ª`̀dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG{  êQÉ```̀N  çó`̀ë`̀à`̀f  ¿CG
 ™e  á«©ªàée  äGQGƒ``̀M  AGô``̀LEG  Öéj  å«M
 AGôÑîdGh  »fóªdG  ™ªàéªdGh  QGô≤dG  ´Éæ°U
 ™«ªL ø`̀«`̀H á`̀≤`̀ã`̀dG AÉ`̀æ`̀Ñ`̀d ∂``̀ dPh ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh

 .äGQó≤dG ™aQh ø«ÑYÓdG

√É«ª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH »dhódG ΩÓ°ùdG ó¡©e Ihóf »a

zOƒ`̀≤`̀Ø`̀e ≈``̀∏``̀ZCGh Oƒ`̀ Lƒ`̀ e ¢``̀ü``̀NQCG AÉ``̀ª``̀dG{ :¿hQò``̀ ë``̀ j AGô`̀ Ñ`̀ N

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 áë°U  á«°UÉ°üàNG  äQsò`̀M
 á∏«°Sh  áë°üdG  IQGRƒ`̀H  ICGôªdG
 ¢`̀ü`̀b{ QGô```̀°```̀VCG ø``̀e á`̀HÉ`̀°`̀û`̀æ`̀dG
 øY IQÉ```Ñ```Y »````gh ,z¿É```é```©```dG
 ø«H äÓ`̀°`̀†`̀©`̀dG  ø``̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 AÉ`̀æ`̀KCG  êô`̀°`̀û`̀dG  á`̀ë`̀à`̀ah  πÑ¡ªdG
 …ODƒ`̀J  ób  É¡fCG  kIó`̀cDƒ`̀e  ,IO’ƒ``̀dG
 áLÉëdGh IO’ƒdG ó©H ±õædG ≈dEG
 »a Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh Ωó```̀dG π`̀≤`̀f ≈```̀dEG
 á«ë°üdG äÉØYÉ°†ªdG øe ô«ãμdG
 Iô«°ûe  ,ó`̀«`̀©`̀Ñ`̀dG  ió``̀ª``̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ¢ü≤H  ó∏J  »àdG  ICGô`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ¿ƒμJ  ≈`̀dhC’G  IôªdG  »a  ¿Éé©dG
 IO’ƒdG »a ¬°üb ≈dEG áLÉM ôãcCG

.á«fÉãdG
 áë°üdG  áª¶æe  ¿CG  äó``̀cCGh
 ÖæéàH GôNDƒe â°UhCG  á«ªdÉ©dG
 »MGôédG  πNóàdG  Gò`̀g  AGô```LEG
 IÉ`̀«`̀M PÉ``̀≤``̀ fE’ ¬``̀«``̀dEG Aƒ``̀é``̀∏``̀dGh
 ,á`̀æ`̀«`̀©`̀e ä’É````̀M »``̀ a ø`̀«`̀æ`̀é`̀dG
 π«dO  óLƒj  ’  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe

 ≈dEG  áLÉM  ∑Éæg  ¿CG  ≈∏Y  »ª∏Y
 ;ájôμÑdG  ICGôª∏d  ¿Éé©dG  ¢üb
 øe  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  ÖÑ°ùj  ó`̀ b  ¬```fEG  π`̀ H
 á«dÉªàMG  IOÉ`̀jR  É¡æe  ,πcÉ°ûªdG
 áLÉëdGh  IO’ƒ```̀dG  ó©H  ±õ`̀æ`̀dG
 ìôédG  ¢†jô©Jh ,ΩódG  π≤f  ≈dEG
 äÉHÉ¡àdÉH  á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  ∫É`̀ª`̀à`̀M’
 ºdC’ÉH Qƒ©°ûdG ∂dòch ,á«eƒKôL
 ,IO’ƒ```̀dG ó`̀©`̀H ¢`̀Sƒ`̀∏`̀é`̀dG AÉ`̀ æ`̀ KCG
 øeõe  º`̀dCG  Oƒ`̀Lh ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ¿Gó≤ah  ´ÉªédGh  ácôëdG  AÉæKCG
 IOÉ``̀jR ™``e ,á`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG á`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ¿Éé©dG  q¢üb  OGó`̀à`̀eG  á«dÉªàMG
 ≈dEG …ODƒj Ée ;º«≤à°ùªdGh êô°û∏d
 Qƒ°SÉf çhóM hCG ,RGôÑdÉH ¢ù∏°S
 øe ¿CG áë°Vƒe ,º«≤à°ùe »∏Ñ¡e
 É¡d ¢Vô©àJ ób »àdG äÉØYÉ°†ªdG
 ìôédG  ΩÉÄàdG  ΩóY  É°†jCG  ICGôªdG
 èàæj  ó`̀ b  É`̀ e  ;áª«∏°S  á`̀≤`̀jô`̀£`̀H
 ΩóY hCG  ájó∏L IOÉjR  Qƒ¡X ¬æY
 ≥«°V  hCG  ¿Éé©dG  á≤£æe  πKÉªJ
 á≤£æe  áëàa  ™°SƒJ  hCG  ójó°T

 á«dÉªàMG  IOÉ`̀jR  ∂dòch  ,πÑ¡ªdG
 ƒd  IO’ƒ```dG  »`̀a  ≥°ûdGh  ¢ü≤dG

.≈dhC’G IO’ƒdG »a ¢üb π°üM
 áeó≤e  ¿CÉH  áHÉ°ûædG  äOÉaCGh
 »a  ô£°†J  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG
 ¿Éé©dG ≥°T ≈dEG  ä’ÉëdG ¢†©H
 çhó``̀M á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀à`̀MG ó`̀æ`̀Y ∂```̀ dPh
 »`̀ah π`̀Ñ`̀¡`̀ª`̀dG »``̀a ô`̀«`̀Ñ`̀c ¥õ`̀ª`̀J
 ô«Z  ™°Vh  »a  ø«æédG  ¿CG  ∫ÉM
 ø«æédG  ºéM  ¿É`̀ c  hCG  »©«ÑW
 á≤∏ªY) äÉeGôLƒ∏«c 4 øe ôÑcCG
 Oƒ``Lh ≈```̀dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VEG (ø`̀«`̀æ`̀é`̀dG
 ø«æédG IO’h »Yóà°ùJ IQƒ£N
 …CG  »°TÓàd  áYô°ùdG  ¬`̀Lh  ≈∏Y
 ô«NCÉàdG  ≈∏Y  áÑJôàe  äÉØYÉ°†e

.IO’ƒdG á«∏ªY »a
 á`̀«`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG â`̀ë`̀ °`̀ü`̀ fh
 AGôLEG ô°üà≤j ¿CÉH ICGôªdG áë°U
 ä’É`̀M  ≈∏Y  §≤a  ¿Éé©dG  ¢üb
 πª°ûJ  »àdG  Iô°ù©àªdG  IO’ƒ`̀ dG
 G kô¶f  IO’ƒ``̀dG  ™jô°ùJ  IQhô`̀°`̀V
 ø«æédG Ö∏b äÉ°†Ñf ∞©°V ≈dEG

 ΩGóîà°SG  ≈dEG  Ö«Ñ£dG  êÉ«àMGh
 ,•ÉØ°ûdG  hCG  ,…O’ƒ```dG  §≤∏ªdG
 êhô``̀N ô`̀°`̀ù`̀Y ä’É```̀M ¢`̀†`̀©`̀Hh

.(ø«æédG ∞àc
 áë°U  á«FÉ°üNCG  â`̀°`̀UhCGh
 ¿Éé©dG  á≤£æe  ∂«dóàH  ICGô`̀ª`̀dG
 34```̀dG ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G ó`̀©`̀H ∫õ`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H
 IQÉ°ûà°SG  ó©H  ∂`̀dPh  πªëdG  øe
 á°SQÉªe  ∂`̀ dò`̀ch  ,á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NC’G

 äÓ`̀°`̀†`̀©`̀∏`̀d á```̀ dÉ```̀WE’G ø``̀jQÉ``̀ª``̀J
 ¢`̀Vƒ`̀ë`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H á`̀£`̀«`̀ë`̀ª`̀dG
 ájƒ≤àd  ø`̀ jQÉ`̀ª`̀ Jh  ø`̀«`̀∏`̀Lô`̀dGh
 »`̀à`̀dG ¢`̀Vƒ`̀ë`̀ dG ´É```̀b äÓ`̀°`̀†`̀Y
 »FÉ°üNCG  á`̀©`̀LGô`̀e  ó©H  ¿ƒ`̀μ`̀J
 ÉéeÉfôH ó©j …òdG ICGôªdG áë°U
 øe  ójó©dG  πª°ûj  ∂dòH  ÓeÉμàe
 ™°VƒdG  Ö°SÉæJ  »àdG  øjQÉªàdG
 ∂dòc  ,πeÉëdG  ICGôª∏d  »ë°üdG
 AÉæKCG  á`̀Ä`̀aGO  äGOÉ`̀ª`̀c  ∫Éª©à°SG
 ∑É`̀æ`̀g ¿CÉ`````H Ió``«``Ø``e ,IO’ƒ```````̀ dG
 á«∏ªY  π¡°ùJ  IO’h  äÉ«©°Vh
 QÉ«àNG  Ö`̀é`̀jh  π`̀Ø`̀£`̀dG  êhô``̀N
 ,¥ô£dG √ò¡H IO’ƒdG ºYóJ áÑ«ÑW
 AÉ≤∏à°S’G πãe ájó«∏≤àdG ¥ô£dÉa
 ób á`̀cô`̀ë`̀dG Ωó``̀Yh ô`̀¡`̀¶`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 IócDƒe  ,IO’ƒ`̀ dG  Ióe  øe  ôNDƒJ
 π«¡°ùJ  »a  Qƒ``̀eC’G  º`̀gCG  øe  ¿CG
 hCG  êhõ`````̀ dG  ∑Gô```̀ °```̀ TEG  IO’ƒ``````̀ dG
 ájód  á`̀Lhõ`̀ dG  ¬∏°†ØJ  ¢üî°T
 ºjó≤àd  á`̀«`̀dÉ`̀Y  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  ¬`̀bÉ`̀W

 .É¡d »°ùØædG ºYódG

á``jôμÑdG IO’ƒ``dG AÉ``æKCG ¿É``é©dG ¢``üb QÉ``°†e ø``e á``«ÑW äGô``jòëJ

.áHÉ°ûædG á∏«°Sh |

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Öàμe  ó≤Y
 á°SÉFôH  ,ó©oH  øY  ¢ùeCG  ¬YÉªàLG
 ¢ù«FQ í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀H  »`̀∏`̀Y
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh ,iQƒ``̀°``̀û``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ∫hC’G  ÖFÉædG  hôîa  óªëe  ∫ÉªL
 ¿Éª∏°S  á∏«ªLh  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd
 ,¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG
 ø«eC’Gh ,áªFGódG  ¿Éé∏dG  AÉ°SDhQh
 áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  ,¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀ dG
 ô¶fh  .ø««fƒfÉ≤dG  øjQÉ°ûà°ùªdG
 ø`̀«`̀ nØ`̀°`̀û`̀c »```̀a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG Ö`̀à`̀μ`̀ e
 ø«fGƒ≤dG  äÉYhô°ûªH  ø«≤∏©àe
 »`̀à`̀dG ø`̀ «`̀ fGƒ`̀≤`̀ H äÉ```̀MGô```̀à```̀b’Gh
 ¿Ééd ió``̀d  ¢``SQó``dG ó`̀«`̀b â``dGRÉ``e
 äÉ``̀ Yƒ``̀ °``̀Vƒ``̀ ª``̀ dGh ,¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀ dG
 QGhOC’Gh  ∫ƒ°üØdG  ø`̀e  á∏LDƒªdG
 ¢ù∏éªdG  Öàμe  ¢ûbÉfh  .á≤HÉ°ùdG
 IõgÉédG  äÉYƒ°VƒªdG  øe  G kOó``Y
 ∫É``ª``YCG ∫hGó````̀L ≈`̀∏`̀Y É```̀¡```̀LGQOE’
 Éª«a  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ¢ù∏éªdG  äÉ°ù∏L
 äÉcQÉ°ûªH  äÉaƒ°ûc  ≈∏Y  ™`̀∏`̀WG
 äGhóædG  »a  AÉ°†YC’G  äGQGòàYGh
 Oƒ``ah ô`̀jQÉ`̀≤`̀ Jh ,äÉ``YÉ``ª``à``L’Gh
 ô`̀jQÉ`̀≤`̀Jh ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG á`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG
 ≈``̀ dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEG ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Oƒ````̀ah
 ¢ù∏éªdG Öàμe äÉYÉªàLG äGQGôb

.Égò«ØæJ á©HÉàeh
 ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  Öàμe  ™`̀∏`̀WGh
 á°ù∏édG  ∫É`̀ ª`̀YCG  ∫hó``̀L  ´hô`̀°`̀û`̀e
 »àdG  ¢ù∏éª∏d  øjô°û©dGh  á©HGôdG
 Qôbh  ,πÑ≤ªdG  ó`̀MC’G  Ωƒ`̀j  ó≤©à°S
 ∫GDƒ°ùdG ∫ÉªYC’G ∫hóL øª°†àj ¿CG
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°üY  ≈``̀dEG  ¬`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 ¿hDƒ``°``Th ∫É``¨``°``TC’G ô```̀jRh ∞`̀∏`̀N

 ,»fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 …ó¡e  óªMCG  ƒ°†©dG  øe  Ωó≤ªdGh
 ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H OGó``̀ë``̀dG
 ,ø««æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  øe  IGƒ¡dG
 áæéd  ôjô≤Jh  ,¬«∏Y  ô`̀jRƒ`̀dG  OQh
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG
 (25)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ∫ƒM
 ΩÉμMCG  ¢†©H πjó©àH 2020 áæ°ùd
 ¢`̀SÓ`̀aE’Gh  º«¶æàdG  IOÉ``̀YEG  ¿ƒfÉb
 áæ°ùd  (22)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ô`̀jô`̀≤`̀Jh  ,2018
 »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
 áaÉ°VEÉH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ¢Uƒ°üîH
 (G kQôμe  261)  ºbôH  IójóL  IOÉ`̀e
 QOÉ`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ¿ƒ``fÉ``b ≈```̀dEG
 áæ°ùd (15) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH
 ìGôàb’G  Aƒ°V  »a  ó©ªdG)  1976
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø```̀e Ωó``̀≤``̀ ª``̀ dG ¿ƒ``̀ fÉ``̀≤``̀ H
 øjôjô≤J  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,(ÜGƒ``̀æ``̀dG
 á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG ¿hDƒ```°```û```dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ d
 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ∫ƒM  á«fƒfÉ≤dGh
 Ωƒ°SôªdG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H  πjó©àH
 2002  áæ°ùd  (14)  º``bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H

 á«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ≤ëdG  Iô°TÉÑe  ¿CÉ°ûH
 ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  Aƒ°V  »a  ó©ªdG)
 ,(iQƒ`̀°`̀û`̀ dG  ¢ù∏ée  ø`̀e  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG
 ¢†©H  πjó©àH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀eh
 º`̀bQ ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ H Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG ΩÉ``̀μ``̀MCG
 »°ù∏ée  ¿CÉ°ûH  2002  áæ°ùd  (15)
 »a ó`̀©`̀ª`̀dG) ÜGƒ``̀æ``̀ dGh iQƒ`̀ °`̀û`̀ dG
 Ωó≤ªdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ìGô``̀à``̀b’G  Aƒ`̀°`̀V
 Qôb  Éªc  .(iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ø`̀e
 áæéd ôjô≤J êGQOEG ¢ù∏éªdG Öàμe
 ¿CÉ°ûH  áÄ«ÑdGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG
 ¢†©H  π`̀jó`̀©`̀à`̀H  ¿ƒ``fÉ``b  ´hô`̀°`̀û`̀e
 (3)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG
 ÜÉîàfG  ΩÉ¶f  ¿CÉ°ûH  2002  áæ°ùd
 ó©ªdG)  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  AÉ°†YCG
 Ωó≤ªdG  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  Aƒ°V  »a
 ôjô≤Jh  ,(iQƒ`̀°`̀û`̀ dG  ¢ù∏ée  ø`̀e
 ìGô`̀ à`̀ b’G  ∫ƒ``̀M  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd
 G kQôμe  (23)  IOÉe  áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉ≤H
 πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ≈``̀ dEG
 áæ°ùd  (19)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG
 »∏Y  ƒ°†©dG  ø`̀e  Ωó≤ªdG  ,2006

.…OGô©dG ¬∏dGóÑY

 ¿ƒ``̀fÉ``̀b π``̀jó``̀©``̀J êQó`````̀ j ziQƒ```̀ °```̀ û```̀ dG{
ó``̀MC’G ¬`̀ dÉ`̀ ª`̀ YCG ∫hó```L ≈`̀∏`̀Y z¢```SÓ```aE’G{

 øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd äó≤Y
 ,ô°ûY  ¢ùeÉîdG  É¡YÉªàLG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG
 π°üØdG  øe  ådÉãdG  …OÉ©dG  …ƒæ°ùdG  OÉ≤©f’G  QhO  »a
 º«gGôHEG  óªëe  ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ¢`̀ù`̀eCG  ,ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG
 ∫ÓNh  .áæé∏dG  AÉ°†YCG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  Qƒ°†ëH  ,»FôªdG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  QGô``̀b  áæé∏dG  â°ûbÉf  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ¢Uƒ°üîH
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  á«FÉæédG  äGAGôLE’G
 ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Aƒ°V »a qó n© oªdG ,Ω2002 áæ°ùd (46)
 á≤aGƒªdG áæé∏dG äQôbh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe Ω só≤ªdG
 ¬≤≤ëàd ´hô°ûªdG  ¢†aôH iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée QGôb ≈∏Y
 äGP  »`̀a  áæé∏dG  â°ûbÉf  Éªc   .™``bGƒ``dG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y
 ºbôH IójóL IOÉe áaÉ°VEÉH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ´ÉªàL’G
 Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ≈dEG (kGQôμe 369)
 ºjôéJ)`H  ¢UÉîdG  ,1976  áæ°ùd  (15)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H
 áeGôc øe q§ëdGh OÉ©HE’Gh zájôî°ùdG{ ô qªæàdG IôgÉX
 .äÉHƒ≤©dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  É¡édÉ©j  º`̀d  »àdG  (Oô`̀Ø`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀Th
 áæéd …CGQh ,á«fƒfÉ≤dG IôcòªdG ≈∏Y ´ÓW’G ºJ å«M
 øe  πc  äÉ«Fôeh  ,á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG
 á«æWƒdG á°ù°SDƒªdGh ,á«∏NGódG IQGRh :á«JB’G äÉ¡édG
 øe  ójõªd  ¬∏«LCÉJ  áæé∏dG  äQô`̀bh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

.á°SGQódG

 ô«aƒJ  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàb’G  áæé∏dG  â°ûbÉf  ºK
 ø«©dGh  ¬Lƒ∏d  áª°üH  Iõ`̀¡`̀LCGh  á«fhôàμdEG  Iõ`̀¡`̀LCG
 å«M  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  òaÉæe  ™«ªL  »`̀a  ø`̀jó`̀«`̀dGh
 äÉ«Fôeh á«∏NGódG IQGRh äÉ«Fôe ≈∏Y áæé∏dG â©∏WG
 áæé∏dG  äQô``̀bh  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh  äÓ°UGƒªdG  IQGRh
 øe  ¬d  Éªd  ìôà≤ªdG  ≈∏Y  Qƒ°†ëdG  ´ÉªLEÉH  á≤aGƒªdG
 áÑZôH  ìGôàb’G  áæé∏dG  â°ûbÉf  Égó©H  .á¨dÉH  á«ªgCG
 äGAGôLEG  (Automate)  áàªJCG  ≈∏Y  πª©dG  ¿CÉ°ûH
 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y ó`̀¡`̀a ∂`̀∏`̀ª`̀ dG ô`̀°`̀ù`̀é`̀d äÉ`̀ Ñ`̀ cô`̀ª`̀ dG Qƒ``̀Ñ``̀Y
 áãjóëdG  á«ªbôdG  äÉ«æ≤àdGh  äÉ≤«Ñ£àdG  ΩGóîà°SG
 ,ôØ°ùdG  óæY  (E-Boarding)  äGAGô``̀LEG  ΩÉ¶æH
 ,á«LQÉîdG  IQGRh  äÉ«Fôe  ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WG  å«M
 ô°ùéd  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG)  á«∏NGódG  IQGRh  äÉ«Fôeh
 ,á°SGQódG øe ójõªd ¬∏«LCÉJ áæé∏dG äQôbh ,(ó¡a ∂∏ªdG

.ìôà≤ªdG »eó≤e …CGQ ≈dEG ´Éªà°S’Gh
 AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàb’G  ,áæé∏dG  â°ûbÉf  ºK
 ájÉªMh á«°Uƒ°üîdG äÉcÉ¡àfG áëaÉμªd á°UÉN IóMh
 á«fhôàμdE’G  ÜÉ`̀©`̀dC’G  äÉ≤«Ñ£J  ôWÉîe  øe  ∫É`̀Ø`̀WC’G
 äÉ¡édG  ™ÑàJ  â`̀fô`̀à`̀fE’G  ≈∏Y  ∞`̀æ`̀©`̀dGh  ¢TôëàdGh
 IQGRh :øe πc äÉ«Fôe ≈∏Y ´ÓW’G ºJ å«M ,á«æeC’G
 áÄ«gh  ,ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  IQGRhh  ,á«∏NGódG
 øe  ójõªd  ¬∏«LCÉJ  áæé∏dG  äQôbh  ,ä’É°üJ’G  º«¶æJ

.ìôà≤ªdG »eó≤e …CGQ ≈dEG ´Éªà°S’Gh ,á°SGQódG

 ô«aƒJ  ìGô``à``bG  ≈`̀∏`̀Y  ≥`̀ aGƒ`̀ J  ÜGƒ``æ``dG  á`̀«`̀LQÉ`̀N
øjôëÑdG òaÉæe »a øjó«dGh ø«©dGh ¬Lƒ∏d áª°üH Iõ¡LCG

 ∫Ó``̀¡``̀dG  á`̀«`̀©`̀ª`̀L äCGó``````̀H   
 ™``̀jRƒ``̀J »`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ô```̀ª```̀MC’G
 ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T äGóYÉ°ùe
 á`̀©`̀HQCG ø``e ô``ã``cCG ≈`̀∏`̀Y π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG
 73  ≈`̀∏`̀Y  á`̀YRƒ`̀e  Iô``̀°``̀SCG  ±’BG
 ≥WÉæe ∞∏àîe »a ájôbh áæjóe
 á«∏ªY  ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀Jh  ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ΩÉjCG  Iô°ûY  ióe  ≈∏Y  ™jRƒàdG
 É¡æe  Ωƒ`̀j  π`̀c  ¢ü«°üîJ  iô`̀L
 áHQÉ≤àªdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e  Oó`̀©`̀d
 ∫Ébh .Oóëe »æeR ∫hóéd É≤ah
 ∫Ó`̀¡`̀dG  á«©ªéd  ΩÉ`̀©`̀ dG  ø``«``eC’G
 ∑QÉÑe  ó«°ùdG  »æjôëÑdG  ôªMC’G
 äò`̀î`̀JG  á«©ªédG  ¿EG  …OÉ`̀ë`̀ dG
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  ™«ªL

 äGóYÉ°ùªdG ™jRƒJ ô«°S ¿Éª°†d
 ô«°ù«H  ΩGôμdG  ø«≤ëà°ùªdG  ≈∏Y
 ΩQÉ°U  ≥«Ñ£J  §°Sh  ádƒ¡°Sh
 á©ÑàªdG  ájRGôàM’G  äGAGôLEÓd
 .19-ó``«``aƒ``c á`̀ë`̀FÉ`̀L π``̀X »``̀a

 ™`̀ jRƒ`̀J iô```̀L ¬````̀fCG í```̀ °```̀VhCGh
 ø«ªFÉ≤dG  á«©ªédG  »Yƒ£àe
 ≈∏Y äGóYÉ°ùªdG ∂∏J ºjó≤J ≈∏Y
 äGôàa  ≈∏Y  πª©J  Iô«¨°U  ¥ôa

 .Ωƒ«dG øe áØ∏àîe

 ™``̀ jRƒ``̀ J CGó````̀Ñ````̀J zô`````̀ª`````̀MC’G ∫Ó````̀ ¡````̀ dG{
Iô`̀ °`̀ SCG  ±’BG  4  ≈`̀ ∏`̀Y  ¿É`̀ °`̀ †`̀ eQ  äGó`̀ YÉ`̀ °`̀ ù`̀ e

™∏£J z¿É°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á«æWƒdÉH RÉ``éàM’G ø``cÉeCG{ áæéd
ìÓ°UE’G õcGôe A’õæd ÉfhQƒc ìÉ``≤d ô«aƒJ á«∏ªY ô«°S ≈∏Y

 »a ≥aGôªdGh RÉéàM’G øcÉeCG IQÉjR áæéd äó≤Y
 …OÉ©dG É¡YÉªàLG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG
 ∫Ée  QƒàcódG  á°SÉFôH  ,ó©H  øY  øjô°û©dGh  ™`̀HGô`̀dG
 IQƒàcódGh  ,ôYÉ°ûdG  ódÉN  ájƒ°†Yh  ,…OÉªëdG  ¬∏dG
 âëààaG  .»¶∏dG  ÉæjO  á«eÉëªdGh  ,ídÉ°üdG  ájRƒa
 IQÉ`̀jõ`̀dG  äÉjôée  ¢VGô©à°SÉH  É¡YÉªàLG  áæé∏dG
 á°ù°SDƒªdG  É¡H  âeÉb  »àdG  áæ∏©ªdG  ô«Z  á«fGó«ªdG
 ô«°S  ≈∏Y  ´ÓW’G  ±ó¡H  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcGôªd
 ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  ìÉ≤∏dG  ô«aƒJh  º«©£àdG  á«∏ªY
 A’õædG  ø`̀e  Oó©d  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 ócCÉàdG  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀N  ºJ  PEG  ,º«©£àdG  »a  ø«ÑZGôdG
 øe  É¡Ñ∏W  øe  ™«ªéd  á`̀eRÓ`̀dG  äÉMÉ≤∏dG  ôaGƒJ  øe
 É¡H  âeÉb  »àdG  äGAGô``̀LE’G  ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh  ,A’õ`̀æ`̀dG
 øe  ™«ªé∏d  º«©£àdG  ∫ƒ°Uh  ¿Éª°†d  õcôªdG  IQGOEG
 ´GƒfCÉH  A’õædG  ∞jô©J  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,õ««ªJ  ¿hO

 Éªd  º«©£àdG  ò`̀NCG  á«ªgCGh  ,IôaGƒàªdG  äÉª«©£àdG
 …OÉØàd  º°ùédG  áYÉæe  õjõ©J  »`̀a  º¡e  QhO  ø`̀e  ¬`̀d
 øe  ¿ƒfÉ©j  øªd  É°Uƒ°üN  ,¢Shô«ØdG  äÉØYÉ°†e
 á«∏NGódG IQGRh ¢UôM áæé∏dG Qó≤Jh .áæeõe ¢VGôeCG
 ô«aƒJh áeÉY áØ°üH A’õædG ¥ƒ≤M ¿ƒ°üH É¡eÉªàgGh
 º¡d  á`̀eRÓ`̀dG  äÉMÉ≤∏dGh  ájRGôàM’G  ô«HGóàdG  áaÉc
 áæé∏dG  â°Vô©à°SG  ºK  øeh  .¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y
 É¡«a  òîJG  Éeh  á≤HÉ°ùdG  É¡JÉ«°UƒJh  É¡JGQGôb  πªée
 OóY áÑWÉîªH á≤∏©àªdG  ∂∏J  Éª«°S  ’h ,äGAGôLEG  øe
 Ωó≤J  »àdG  á«ë°üdGh  á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  QhO  øe
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájQÉ¡ædGh  áªFGódG  AGƒ``jE’G  äÉeóN
 äGAGô``LE’G  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ±ó¡H  ,iôÑμdG  äÉcô°ûdG
 ∂∏J  ÉgòîàJ  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 ∂dòch ,É¡jOÉJôeh É¡F’õf ¥ƒ≤M ßØM ¿Éª°†d QhódG

.ÉfhQƒc áëFÉL áeRCG πX »a ∫Éª©dG ¥ƒ≤M
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 ,≥HÉ°ùdG  ∫É≤ªdG  »a  Éæë°VhCG  Éªc
 º``gCG  ø``e  ôÑà©J  ô`̀jhó`̀à`̀ dG  IOÉ````̀YEG  ¿EÉ```̀a
 »`̀à`̀ dG á`̀«`̀∏`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ù`̀ oª`̀ dG äÉ``̀Yhô``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 á`̀dhó`̀dG  ø`̀e  ΩÉªàgÉH  ≈¶ëJ  ¿CG  Öéj
 IOÉ``̀jR  ™`̀e  ¬``̀ fEG  å`̀«`̀M  ,øjôªãà°ùªdGh
 ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’Gh »Ä«ÑdG »YƒdG
 »YƒdG IOÉjRh áÄ«ÑdG ájÉªëd ºdÉ©dG ∫hO
 øªa  ΩÉ`̀î`̀dG  OGƒ`̀ª`̀ dG  ∞«dÉμJ  ´É``̀Ø``̀JQGh
 OGƒªdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  ™ØJôj  ¿CG  ™bƒàªdG
 k’Éée íàØ«°S Gògh .ÉgôjhóJ OÉ©oj »àdG
 øjôªãà°ùªdG  QÉ`̀Ñ`̀ch  QÉ¨°üd  É`̀ k©`̀°`̀SGh
 √òg  »a  AóÑdG  »a  …óL  πμ°ûH  ô«μØà∏d

.áYÉæ°üdG
 ¬fCG  ƒg  áYÉæ°üdG  √ò`̀g  õ«ªj  Ée  ¿EG

 ´hô°ûe ∂∏ªj ¿CG ¿Éc ¢üî°T …C’ øμªj
 ¢SCGQ ¬jód øμj ºd ¿EG ≈àM ôjhóJ IOÉYEG
 ∫ÉªdG Ö°ùc øμªj å«M ,Üƒ∏£ªdG ∫ÉªdG
 É¡Ø«æ°üJh  äÉjÉØædG  ™«ªéJ  ∫Ó`̀N  øe
 IOÉ``̀YEG  äÉcô°T ≈`̀ dG  É`̀gó`̀jQƒ`̀J  º`̀K  ø`̀eh
 ¿CG  øμªj  á≤M’  á∏Môe  »`̀ah  ôjhóàdG

.¢UÉîdG ¬Yhô°ûe øe ™°Sƒj
 ,´Gƒ`̀fCG  I qó`̀Y  ≈`̀dEG  äÓ°†ØdG  ´ qƒæàJ
 äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀æ`̀dGh  ,á`̀«`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG  äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀æ`̀dG  É¡æe
 èàæJh  .ájhƒædG  äÉjÉØædGh  ,á«YÉæ°üdG
 áYƒæàe  äÉéàæe  äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀æ`̀dG  √ò``̀g  ø`̀e
 øY  É`̀¡`̀∏`̀μ`̀°`̀Th  É`̀¡`̀JOƒ`̀L  »``a  ∞∏àîJ  ’
 ™∏°ùdG  øe  ô«ãch  ,iô``̀NC’G  äÉéàæªdG
 á«eƒ«dG  ÉæJÉ«M  »`̀a  É¡eóîà°ùf  »`̀à`̀dG

 äÓëªdG  hCG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  ø`̀e  É¡jôà°ûfh
 äÉjÉØf äÉéàæe ™bGƒdG »a »g IôNÉØdG

.ÉgôjhóJ IOÉYEG ºJ
 Qƒ£àdGh  »ª∏©dG  Ωó≤àdG  π°†ØHh
 ô`̀jhó`̀à`̀dG IOÉ`````̀YEG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ¿EÉ```̀ a »`̀æ`̀≤`̀à`̀dG
 á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀Hh á`̀∏`̀¡`̀°`̀S á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U â`̀ë`̀Ñ`̀ °`̀UCG
 .á∏FÉg  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG  ≈```dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀J  ’h
 QÉÑch  QÉ¨°U  É¡«a  πª©j  áYÉæ°U  »¡a
 ¢VÉØîfÉH  õ«ªàJ  å«M  ,øjôªãà°ùªdG
 ∫hO  .É¡«a  áeóîà°ùªdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  áØ∏c
 IOÉYEG áYÉæ°üd áØ∏àîe ÉbôW òîàJ ºdÉ©dG
 »YÉªàL’G  É¡©°Vh  Ö°SÉæàd  ôjhóàdG
 CGó`̀Ñ`̀Jh .É`̀gOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG º`̀é`̀Mh »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh
 äÉØ∏îªdG  ∞«æ°üàH  ô`̀jhó`̀à`̀dG  IOÉ```̀YEG

 ,á`̀«`̀Ñ`̀°`̀û`̀î`̀dG π`̀ ã`̀e ±É``̀æ``̀°``̀UCG Ió```̀Y ≈````̀dEG
 ,á«bQƒdGh  ,á«LÉLõdGh  á«μ«à°SÓÑdGh

.ájƒ°†©dGh ójóëdGh
 ôãcC’G ™«æ°üàdG IOÉYEG äÉ«∏ªY øeh
 Ωƒ«æªdC’G ôjhóJ IOÉYEG - :»JCÉj Ée kÉYƒ«°T
 å«M áéFGôdG ™jQÉ°ûªdG øe ôÑà©j …òdG
 ájRÉ¨dG  äÉHhô°ûªdG  Ö∏Y  ¬æe  ™æ°üj
 áYÉæ°U  -  .Ωƒ«æªdC’G  ìGƒ``̀dCG  áYÉæ°Uh
 øØ©àªdGh  ∞dÉàdG  ¥Qƒ`̀dG  ôjhóJ  IOÉ`̀YEG
 ¥Qh  ¬æe  ™æ°ü«d  á«MÓ°üdG  »¡àæªdGh
 kÉ°†jCG ¬æe èàæjh ¬YGƒfCG ∞∏àîªH ójóL
 »a  ºàj  .ájƒ°†©dG  Ióª°SC’Gh  ±Ó`̀YC’G
 »a  AÉ`̀ª`̀dÉ`̀H  ¥Qƒ``̀ dG  §∏N  á«∏ª©dG  √ò`̀g
 áæNÉ°S ¢VGƒMCG »a ¬©°Vh qºK ,áfƒMÉW

 ó©H  Éª«a  ¬°üëa  qºàj  …òdG  Ö∏dG  π qμ°ûo«d
 ºàj  ∂dP  ó©H  ,äÉKƒ∏ªdG  ádGREG  ºàj  å«M
 ,…õcôªdG Oô£dG Iƒb á£°SGƒH ¬àédÉ©e
 ºààd ,»FÉ«ª«c ÖcôªHh AÉªdÉH ¬∏°ùZ qºK
 êÉàfEGh  ôÑëdG  á`̀ dGREGh  ¢†««ÑàdG  á«∏ªY
 ™°Vh qºàj ∂dP ó©Hh ,¿ƒ∏dG ¢†«HCG ¥Qh
 óYÉ°ùoJ  IQG qhO  í£°SCG  ≈∏Y  ÖWôdG  Ö∏dG
 øμªojh  ,¬Ø«ØéJh  ,¬£¨°Vh  ,√ qó`̀e  ≈∏Y
 .§≤a  äG qôe  ¢ùªN  ¥QƒdG  ôjhóJ  IOÉYEG
 ôÑà©Jh äÉc qôëªdG âjR ™«æ°üJ IOÉYEG -
 áYÉæ°U »a  áéFGôdG  áYÉæ°üdG  øe  kÉ°†jCG
 ™«ªéJ  qºàj  á«∏ª©dG  √ò`̀g  »a  .ôjhóàdG
 π«eGôH  »a  Ωóîà°ùªdG  äÉcôëªdG  âjR
 ≈dEG  ¬∏≤f qºK  ,äÉjÉØædG  ™e ¬«eQ øe k’óH

 Ωóîà°ùojh  ,¬Ø«¶æàd  áédÉ©ªdG  äÉ£ëe
 øØ°ù∏d  Oƒbƒc  ¬©«æ°üJ  OÉ©ªdG  âjõdG
 kÉ°†jCG  qºàjh  ,¥ô£dG  â∏Ø°SC’  ¿Gô£b  hCG
 ä’BÓd º«ë°ûJ IOÉªc ¬æe AõL ΩGóîà°SG
 äƒ`̀jõ`̀dG - .á`̀ qjô`̀jõ`̀æ`̀é`̀dG ô`̀«`̀°`̀TÉ`̀æ`̀ª`̀dGh
 ºYÉ£ªdGh ∫RÉæªdG »a »∏≤dG øY áéJÉædG
 É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh É``gô``jhó``J IOÉ`````̀YEG º`̀à`̀j
 OGƒ`̀e  êGô`̀î`̀à`̀°`̀SGh  º«ë°ûà∏d  äƒ`̀jõ`̀c
 ôjhóJ  IOÉ`̀YEG  -  .áÄ«Ñ∏d  Ió«Øe  ájƒ°†Y
 ,π`̀cCÓ`̀d á`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG ô`̀«`̀Z ΩÉ`̀©`̀ q£`̀dG É`̀jÉ`̀≤`̀H
 ¢SÉ«cCGh  ¢†«ÑdG  Qƒ°ûb  ÉjÉ≤H  kÓãe  É¡æe
 øe Égô«Zh äGhGô°†îdG ÉjÉ≤Hh …É q°ûdG
 øμªjh  ,πcDƒJ  ’  »àdG  á«JÉÑædG  Qƒ°û≤dG
 ≈dEG  É¡∏jƒëàd  ÉjÉ≤ÑdG  √ò`̀g  πc  ™«ªéJ

 hCG  ¿GójódG áYQõªH ≈ qª°ùoj  Ée hCG  ,OÉª°S
 ºàj  äÉéàæªdG  √ò`̀g  πc  .áYGQ qõ∏d  OÉ¡e
 Égôjó°üJ  øμªjh  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  É¡©«H
 ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  -êÉàfE’G  Iôah  ádÉM  »a-

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G

ô````jhó```àdG IOÉ`````YEG á```YÉ```æ°U ™```jQÉ```°ûe

≠FÉ°üdG ôØ©L .O :º∏≤H

:≥dÉÿGóÑY »∏Y - áª«ÿG ¢SCGQ
 É kæeBG  äÉH  ôØ°ùdG  ¿CG  áMÉ«°ùdGh  ¿Gô«£dG  ´É£b  AGôÑN  øe  OóY  ócCG
 ´É£b IOƒY ≈∏Y øjOó°ûe ,QÉÑàY’G ø«Y »a á«FÉbƒdG äGRGôàM’G òNCÉH
 πeÉμdÉH ¬à«aÉY ´É£≤dG Oôà°ùj ¿CG ø«©bƒàe ,É k«éjQóJ áMÉ«°ùdGh ¿Gô«£dG

.ø«àeOÉ≤dG ø«àæ°ùdG ∫ÓN
 Üô©dG  áª≤d  áæeÉãdG  áî°ùædG  äÉ«dÉ©a  ¥Ó£fG  ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dP  AÉL
 ócCGh  .áª«îdG  ¢SCGQ  »a  ¢VQÉ©ª∏d  »dhódG  AGôªëdG  õcôe  »a  ¿Gô«£∏d
 ôØ°ùdG  äÉ«∏ªY  ∞bƒJ  ¿CG  »∏Y  ∫OÉY  á«Hô©dG  ¿Gô«£d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ójó©dG ∑Éæg ¿CGh ΩÉY πμ°ûH ¿Gô«£dG äÉcô°T ≈∏Y É kÄÑY â∏μ°T áMÉ«°ùdGh

.G kô«ãc äQô°†J äÉcô°ûdG øe
 ô«aƒJ »a ™FGQ πμ°ûH â∏ªY äGQÉ£ªdG  :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d  ±É°VCGh
 ≈∏Y  πª©dGh  øjôaÉ°ùªdG  ™«ªéd  ájÉªëdGh  áë°üdG  äÉeõ∏à°ùe  áaÉc
 .ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’G  ä’ƒcƒJhôH
 »àdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ∂∏J π©ØH É kæeBG íÑ°UCG ôØ°ùdG ¿CG ≈dEG »∏Y QÉ°TCGh

.É¡«°VGQCG ∫ƒNód ∫hódG É¡JOóM
 ¿Gô«£d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âØd  ,¬eóY  øe  º«©£àdG  á«eGõdEG  ∫ƒMh
 Ö©°üdG  øe ∂dòd  ,ó©H  º©£àj  ºd  ºdÉ©dG  Ö©°T  øe %80 ¿CG  ≈dEG  á«Hô©dG
 ¿ƒμj ób kÓÑ≤à°ùe ÉªHQ øμdh ,øgGôdG âbƒdG »a º«©£àdG á«eGõdEG ºàj ¿CG

.IôFÉ£dG ÜƒcQ πÑb É k«eGõdEG

 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,¢ùÑ«∏«a  »cGQ  ∫Éb  ,π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh
 »JCÉJ  ¿Gô«£∏d  Üô©dG  áªb  áaÉ°†à°SG  ¿EG  :áMÉ«°ùdG  á«ªæàd  áª«îdG  ¢SCGQ
 ,áëFÉédG  »°ûØJ  AóH  òæe  ™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  É k«fGó«e  ó≤©æj  çóM ∫hCÉc
 ¢SCGQ  πãe  äÉ¡Lh  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd  ¿Gô«£dG  ´É£b  Oƒ¡L  GócDƒe
 áæeBG  á¡Lƒc OÉªàY’G  IOÉ¡°T  ≈∏Y π°üëJ áæjóe  ∫hCG  É¡fƒμdh  ,áª«îdG
 ócCGh  .áMÉ«°ùdGh  ôØ°ù∏d  »ªdÉ©dG  ¢ù∏éªdGh  z¢SÉàjô«a  hô«H{  πÑb  øe

 GƒæÄª£j  ¿CG  ø«cQÉ°ûª∏d  øμªj  :kÓ`̀FÉ`̀b
 »a  º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U  ™°†f  ÉæfCG  ≈`̀dEG
 ≈∏Y  ¿hõ`̀cô`̀j  Éª«a  ÉæJÉjƒdhCG  IQGó`̀°`̀U
 áWQÉN  ™°Vhh  äÉ«é«JGôà°S’G  ójóëJ
 ±hôX §°Sh ¿ÉeCÉH π≤æà∏d ájƒb ≥jôW

.ójóédG ™bGƒdG
 á«bÉØJG â©bh áÄ«¡dG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ,zõ`̀æ`̀j’ô`̀jEG  äÉμ°S{  ácô°T  ™`̀e  ácGô°T
 ájƒL äÓMQ É¡ÑLƒªH IQÉeE’G πÑ≤à°ùJ
 ™«°Sƒàd áaÉ°VEG ,á«fÉà°ùNGRÉc m¿óe 8 øe
 zâ«L  ¢ùjÉÑ°S{  ácô°T  äÓ`̀MQ  ¥É£f
 »a  á«°ù«FQ  ¿ó`̀e  6  πª°ûàd  ¿Gô«£∏d
 ø«°ûJƒch ,…ÉÑeƒeh ,»¡dO :»g óæ¡dG
 åëÑJ  ,QƒÑjÉLh  ,hÉæμdh  ,QÉà°ùjôeCGh

 ôÑY  á«aÉ°VEG  ¿Gô«W  äGQÉ°ùe  íàØd  iôNCG  äÉcGô°T  ΩGôHEG  É k«dÉM  áÄ«¡dG
.ÉHhQhCGh É«°SBG

 ∞dCG  75  ƒëf  ≈∏Y  äô``KCG  á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  ¿CG  ¢ùÑ«∏«a  ó``cCGh
 πμ°ûJ  áMÉ«°ùdG  ¿G  ≈dEG  G kô«°ûe  ,áMÉ«°ùdG  ´É£b  »a  ¿ƒ∏ª©j  ¢üî°T

.»eƒ≤dG πNódG øe %25
 ±hôX øe áëFÉédG  ¬à°Vôa Éeh »YÉªàL’G óYÉÑàdG  ¿CG  ±É°VCGh
 áMÉ«°ùdG  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀«`̀Ñ`̀c  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  äô````̀KCG

 .IóMGh á∏ª©d ø«¡Lh πãªJ »àdGh ¿Gô«£dGh
 »Hô©dG OÉëJÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
 ∫hó``dG  ¿G  áMÉØJ  ÜÉ`̀gƒ`̀dGó`̀Ñ`̀Y  …ƒ`̀é`̀dG  π≤æ∏d
 AGOCG ôjƒ£àd äÉcôëeh äÉ«fÉμeEG É¡jód á«Hô©dG
 ≈dEG G kô«°ûe ,¿Gô«£dG ´É£b »a á°UÉNh ∫ÉªYC’G
 á«©«ÑW  äGhô`̀ã`̀H  ≈¶ëJ  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ¿CG

.∫ÉªYC’G ôjƒ£J ∫Éée »a áª¡e OQGƒeh
 É¡jód  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ¿G  áMÉØJ  ±É°VCGh
 á«LÓ©dGh á«æjódG áMÉ«°ùdG ∫Éée »a äÓgDƒe
 øe ¬`̀eó`̀≤`̀J É`̀e ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,ΩÉ`̀ª`̀é`̀à`̀°`̀S’Gh
 ∫OÉÑàdGh  πª©dGh  QÉªãà°S’G  ä’Éée  »a  ¢Uôa

.É¡Yƒf øe Iójôa »gh …OÉ°üàb’G
 ´É£b ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 ΩGõàd’G  ™e  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  Éæe  Ö∏£àJ  É«dÉM  ¿Gô«£dG
.π≤æàdGh ôØ°ù∏d •ô°ûc º«©£àdG òNCGh ÉfhQƒc ¢üëa ºjó≤àH

 …ƒédG π≤æ∏d »dhódG OÉëJÓd »ª«∏bE’G ¢ù«FôdG ÖFÉf ∫Éb ¬à¡L øe
 äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ≈∏Y äôKCG ÉfhQƒc áëFÉL ¿G »°Vƒ©dG πeÉc zÉJÉjG{
 ´É£b  ≈∏Y  Égô«KCÉJ  ô°üà≤j  ºdh  ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  »a  ájOÉ°üàb’G
 ∫ÉªYC’G  ∫Éée  »a  Gô«Ñc  ’ƒëJ  ∂dÉæg  ¿G  ≈dEG  G kô«°ûe  ,§≤a  ¿Gô«£dG
 ≈dEG  áëFÉédG  äOCG  Éªc  ÉfhQƒc  πÑb  ÉªH  áfQÉ≤e  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG

.¢†©ÑdG É¡°†©H øY ∫ÉªYC’G ∫É°üØfG
 ,IójóL ô«HGóJ  ¿Gô«£dG  ´É£b ≈∏Y â°Vôa áëFÉédG  ¿CG  ±É°VCGh
 ΩÉ©dG  ∫Ó`̀N  ´É£≤dG  â¡LGh  »àdG  áHƒ©°üdG  ºZôH  ¬`̀fG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe
 ¢Uôa  OÉéjE’  πeCG  IQOÉ`̀H  ∂dÉæg  ¿EÉa  ¿B’G  ΩÉ©dG  Gòg  ™∏£eh  »°VÉªdG
 äÉMÉ≤∏dG  ôaGƒJ  ™e  ôFÉ°ùîdGh  ∞∏μdG  πbCÉH  á`̀eRC’G  √òg  øe  êhôî∏d

.º«©£àdGh
 É¡JQôb  »àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  ¿G  ≈`̀ dEG  »°Vƒ©dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ∂∏J  äOCG  å«M  ¿Gô«£dG  ´É£b  §«°ûæJ  IOÉ`̀YEÉ`̀H  âªgÉ°S  äÉeƒμëdG
 ∫ÉªYCG  õjõ©Jh  á«©ªàéªdG  áë°üdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈`̀ dEG  äGAGô```̀LE’G

.∫É≤àf’Gh ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG
 á≤Ñ£eh  á«ªdÉY  äGAGô``̀LE’G  ∂∏J  ¿ƒμJ  ¿G  IQhô°V  ≈∏Y  Oó°Th
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ôªà°ùe  πμ°ûH  ¿ƒμJ  ¿CGh  äGQÉ£ªdG  ™«ªL  »a

.øjôaÉ°ùªdG

 Üô©dG áªb{ äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG
:AGôÑN ..z¿Gô«£∏d!É``æeBG äÉ``H ô`Ø°ùdG

ó©H Gƒ``ª©£àj º``d º``dÉ©dG ¿Éμ``°S ø``e ٪80 ..É``«eGõdEG ¿ƒ``μj ø``d

 äôKCG áëFÉédG
 øªe ٪75 ≈∏Y

 »a ¿ƒ∏ª©j
áMÉ«°ùdG ´É£b

 õFÉØdG ø∏©j ø``jôëÑdG - »àjƒμdG πjƒªàdG â``«H
 zIQÉ``°ûÑd{  Ö``ë°ùd  á``«fÉãdG  iô``ÑμdG  Iõ``FÉédÉH

:∞°Sƒj ¿ÉfóY ..z»Hô©dG …QÉªãà°S’Gh »aô°üªdG ¿hÉ©àdG{ Ihóf »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN

 ø«H ácôà°ûe á``«dhDƒ°ùe zIôã©àªdG ¢``Vhô≤dG{  á``¡LGƒe
»``eƒμëdG äÉ``°SÉ«°ùdGh á``«HÉbôdG äÉ``£∏°ùdGh ∑ƒ``æÑdG

 á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫Éb
 ∞°Sƒj  ¿É`̀fó`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ±QÉ`̀°`̀ü`̀e
 ≈∏Y  É```̀fhQƒ```̀c  á`̀ë`̀ FÉ`̀L  ô``̀«``̀KCÉ``̀J  ¿EG
 á«aô°üªdGh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 ¿ƒμj ±ƒ°Sh ,É≤«ªY ¿ƒμ«°S á«Hô©dG
 äÉ°ù°SDƒªdG  á«ëHQ ¢VÉØîfG É©bƒàe
 ∫ÓNh »°VÉªdG ΩÉ©dG Égô«Zh á«dÉªdG
 ¢†©H IOƒL QƒgóJ ∂dòc ,ΩÉ©dG Gòg
 »a  AÓª©∏d  á°UÉN  ,πjƒªàdG  ßaÉëe
 ¿Gô«£dG πãe GQô°†J ó°TC’G äÉYÉ£≤dG
 äÉHGô£°V’G ¢†©H ∂dòc ,áMÉ«°ùdGh
 π«eh äÉ°ù°SDƒªdG πjƒªJ •ƒ£N »a
 º¡©FGOh  Öë°S  ≈dG  OGô`̀ aC’G  AÓª©dG
 ÉWƒ¨°V  ≥∏îJ  ±ƒ`̀°`̀S  É¡∏c  √ò``̀gh

.á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y áàbDƒe
 Ihóf »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ∂dP AÉL
 á«bGô©dG  ±QÉ°üªdG  á£HGQ  É¡àª¶f
 ójó©dG  IhóædG  âdhÉæJ  óbh ,á°UÉîdG
 ô`̀«`̀KCÉ`̀J π`̀ ã`̀e á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ø``̀e
 ,á«Hô©dG ∑ƒæÑdG ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉL
 ∫ƒ°UC’G  ™e πeÉ©àdG  äÉ«é«JGôà°SGh
 õjõ©J  πÑ°S  ≈∏Y  IhÓ``Y  ,Iôã©àªdG
 …QÉªãà°S’Gh  »aô°üªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 »`̀à`̀dG äÉ``Ñ``≤``©``dG π``̀«``̀dò``̀Jh »``̀Hô``̀©``̀dG
 á«æ«ÑdG  á«Hô©dG  äGQÉªãà°S’G  ¬LGƒJ

.á«LQÉîdG äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SGh
 :¬`̀ã`̀jó`̀M »``̀a ¿É``̀fó``̀Y ±É```̀°```̀VCGh
 ∑ƒ`̀æ`̀ Ñ`̀ dG ¿EÉ`````̀a ,∫É```̀ë```̀ dG á`̀©`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀H{
 ≈àMh π`̀ H  ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 πãe  π`̀X  »`̀a  ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 Üƒ°ûf  ´É`̀°`̀VhCG  …CG  ,´É`̀°`̀VhC’G  √ò`̀g
 §£N  π«©ØàH  ô°TÉÑJ  ,á«ªdÉY  á`̀eRCG
 ∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ¿Éª°†d ÇQGƒ£dG
 á«∏«¨°ûàdG  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  π``̀c  ≈`̀∏`̀Y
 äÉeóîdG  ºjó≤J  á∏°UGƒeh  ,á«æ≤àdGh
 •ƒ`̀£`̀N ø``̀«``̀eCÉ``̀Jh AÓ``̀ª``̀©``̀dG á`̀ aÉ`̀μ`̀ d
 ßaÉëe  á`̀Ñ`̀bGô`̀e  ∞«ãμJh  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG

.zÉgô«Zh AÓª©dG
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG ¢`̀ü`̀î`̀j É`̀ª`̀«`̀ah
 …òdG  »°ù«FôdG  …óëàdG  ™e  πeÉ©àdG
 á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑdG  ¬LGƒj
 ´É``̀Ø``̀JQG »```̀gh á`̀ ∏`̀Mô`̀ª`̀ dG √ò```̀g »``̀ a
 äÉ°SÉμ©f’G  ÖÑ°ùH  Iôã©àªdG  ¿ƒjódG
 ≈∏Y  áëFÉédG  É¡Jódh  »àdG  á«Ñ∏°ùdG
 ,OGô``̀aC’Gh  äÉcô°ûdGh  äÉjOÉ°üàb’G
 IOÉ``̀ jR  ¿CG  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j  ¿É``̀fó``̀Y  í``̀°``̀VhCG
 º«°ùL  ô£N  ƒg  Iôã©àªdG  ¢Vhô≤dG
 ø`̀μ`̀dh ,¬```H ±É`̀Ø`̀î`̀à`̀°`̀S’G »`̀¨`̀Ñ`̀æ`̀j ’
 ≈∏Y ™`̀≤`̀J  ’ …ó`̀ë`̀à`̀dG  Gò``̀g á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 ≈∏Y  É°†jCG  πH  ,ÉgóMh  ∑ƒæÑdG  ≥JÉY

 á«∏μdG äÉ°SÉ«°ùdGh á«HÉbôdG äÉ£∏°ùdG
.áeƒμë∏d

 É``æ``HQÉ``é``J ∫Ó`````̀N ø````e :∫É```````̀ bh
 QÉªãà°S’G  »a  áYƒæàªdGh  á∏jƒ£dG
 ∫hó``̀ dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀ dG »``̀a »`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 ¿CG  iô````f  ,á```jƒ```«```°```SB’Gh  á``«``Hô``©``dG
 ¢ù«d  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SG
 ≈``̀dEG á`̀LÉ`̀ë`̀Hh ,á`̀∏`̀¡`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H
 äÉ©jô°ûJh  á≤°ùæe  á`̀«`̀æ`̀Wh  Oƒ`̀¡`̀L
 ,∂dòd  .áæeBG  QÉªãà°SG  áÄ«Hh  õaGƒMh
 IhÓY  ,á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  ≈∏Y  »¨Ñæj

 á≤∏©àªdG  áahô©ªdG  äGAGô``̀LE’G  ≈∏Y
 ¿CG  ,QÉªãà°S’G  ñÉæeh  áÄ«H  ø«°ùëàH
 ácôM  ájôM  ¥Ó`̀WEG  ’hCG  ≈∏Y  πª©J
 á«ÑæLC’G  äÓª©dÉH  ∫Gƒ`̀eC’G  ¢`̀ShDhQ
 ∫hó``dG  »`̀a  áØXƒªdG  äGQÉªãà°SÓd
 á`̀jô`̀ë`̀dG AÉ``̀£``̀YEG ,É`̀«`̀fÉ`̀Kh .á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 äÓª©dÉH  É``̀eEG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¢ù«°SCÉàd
 hCG  á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’G á`̀∏`̀ª`̀©`̀dÉ`̀Hh á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 ¢ShDhQ IOÉjR ºàj ø«M ∂dòch ,ÉªgÓc
 ≈£©J  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  äÉcô°û∏d  ∫Gƒ````̀eC’G
 ôFÉ°ùN  ÖæéàJ  »μd  ∂dP  »a  ájôëdG
 É¡æe  »fÉ©J  »àdGh  ,á∏ª©dG  ¢VÉØîfG
 ,ÉãdÉKh .á«Hô©dG ∫hódG øe ô«ãμdG »a
 ¢``̀ShDhQ  IOÉ`̀jõ`̀H  äÉcô°û∏d  ìÉª°ùdG
 ∑ƒμ°üdG  QGó°UEG  ≥jôW  øY  É¡dGƒeCG
 É©HGQh .á«ÑæLC’G hCG á«∏ëªdG á∏ª©dÉH
 ¢ùªJ  áÄLÉØe  äGAGô``̀LEG  PÉîJG  Ωó`̀Y
 Ωƒ`̀°`̀SQ ¢`̀Vô`̀Ø`̀c äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G √ò``̀g
 ,É°ùeÉNh  .á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG  ∞`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀e  hCG
 ≈∏Y QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ S’G AÉ``Ø``°``VE’ »`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 äÓª©dG ΩÉeCG á«∏ëªdG äÓª©dG ∑ôëJ
 ¢ü∏îàdG Gô«NCGh É°SOÉ°Sh .á«ÑæLC’G
 á«eƒμëdG  äGAGô`̀LE’Gh  ø«JhôdG  øe
 ∫É``̀ª``̀YC’G ¢`̀ù`̀«`̀ °`̀SCÉ`̀J ió```̀d á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀ª`̀dG

.IójóédG

.∞°Sƒj ¿ÉfóY |

 -  »àjƒμdG  πjƒªàdG  â«H  ø`̀∏`̀YCG
 ºfÉ¨dG  ¿É£∏°S  ø«°ùM  Rƒ`̀a  øjôëÑdG
 áª«≤H  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀jô`̀¡`̀°`̀û`̀dG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dÉ`̀H
 áaÉ°VE’ÉH  ,»μjôeCG  Q’hO $100^000
 áeÉ©dG  äÉÄØdG  õFGƒéH  G kõFÉa  70  ≈`̀dEG

.zIQÉ°ûÑd{ ÜÉ°ùëH á°UÉîdGh
 ô«aƒàdG ÜÉ°ùM Öë°S AGôLEG ºJh
 ôjGôÑa  ô¡°ûd  zIQÉ°ûÑd{  …QÉªãà°S’G
 É kYÉÑJG ∂dPh ,ó©H øY 2021 ΩÉ©dG øe
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  äGOÉ°TQE’
 ∂æÑ∏d  »°ù«FôdG  ô≤ªdG  »a  áMÉ«°ùdGh

 .»ªdÉ©dG …QÉéàdG øjôëÑdG õcôªH
 ódÉN ìô`̀°`̀U ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  √ò`̀¡`̀Hh
 ¢`̀ù`̀«`̀FQh …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ô`̀ jó`̀e ,»`̀aô`̀©`̀ª`̀ dG
 äÉeóîdGh OGôaCÓd á«aô°üªdG äÉeóîdG
 πjƒªàdG  â«H  »a  á°UÉîdG  á«aô°üªdG
 Oƒ``̀f{ : kÓ``̀FÉ``̀b ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG - »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG
 ¿É£∏°S  ø«°ùM  ó«°ùdG  Åæ¡f  ¿CG  ájGóH
 iôÑμdG  IõFÉédÉH  √Rƒ`̀a  ≈∏Y  ºfÉ¨dG
 ∑QÉÑfh  zIQÉ°ûÑd{  ÜÉ°ùëd  ájô¡°ûdG
 äÉÄØdG õFGƒéH øjõFÉØdG ™«ªéd É k°†jCG
 .ôjGôÑa  ô¡°T  Öë°S  øª°V  iô``̀NC’G
 åëd  á°UôØdG  √òg  ºæàZCG  ¿CG  OhCG  Éªc
 íHôd º¡°Uôa IOÉjR ≈∏Y AÓª©dG ™«ªL
 ÜÉ°ùM  ™`̀e  áªq«≤dG  ájó≤ædG  õFGƒédG

.zIQÉ°ûÑd{
 ºfÉ¨dG  ø«°ùM  ôÑY  ,¬ÑfÉL  ø`̀eh
 ±hô¶dG  πX  »a{  :¬dƒ≤H  ¬JOÉ©°S  øY
 è∏KCG  ,É©«ªL  É¡H  ôªf  »`̀à`̀dG  á«dÉëdG
 IõFÉédG  ≈∏Y  »dƒ°üM  CÉ`̀Ñ`̀f  …Qó`̀°`̀U
 øe  IQÉ°ûÑd  ÜÉ°ùëd  iôÑμdG  ájô¡°ûdG

 ôμ°TCG  ¿CG  OhCG  ,Gò`̀d  .øjôëÑdG  -  ∂à«H
 øjôëÑdG  -  »àjƒμdG  πjƒªàdG  â«H
 π°†aC’G  äÉeóîdG  ºjó≤àH  √QGôªà°S’
 ,»`̀eÓ`̀ °`̀SE’G »`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG »``a
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀J ≈``̀∏``̀Y ™``̀«``̀ª``̀é``̀dG ™```` qé````°````TCGh
 Gƒ©àªà°ù«d  ∂æÑdG  ™`̀e  º¡JGQÉªãà°SG
 äÉ`̀é`̀ à`̀ æ`̀ª`̀ dGh äÉ```eó```î```dG π``̀°``̀†``̀aCÉ``̀H
 õFGƒL  íHQ  øe  Gƒæμªà«dh  á«aô°üªdG

.záªq«b
 zIQÉ``̀°``̀û``̀Ñ``̀d{ ÜÉ``̀°``̀ù``̀M õ``̀«``̀ª``̀à``̀jh
 ΩÉ`̀μ`̀MCG ™`̀e ≥`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG …QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ¢Uôa  ¬ªjó≤àH  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG
 ,á`̀ª`̀ q«`̀b á`̀jó`̀≤`̀f õ`̀FGƒ`̀é`̀H Iô``«``ah í``̀HQ
 ájô¡°ûdGh  iôÑμdG  õFGƒédG  øª°†àJ
 .á°UÉîdG äÉÄØdG õFGƒL ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ájô¡°ûdG äÉHƒë°ùdG »a AÓª©dG πgCÉàj

 ,É k«æjôëH  G kQÉæjO  50  ≠∏Ñe  QÉ`̀NOG  óæY
 Ióe  »μjôeC’G  Q’hódÉH  ¬dOÉ©j  Ée  hCG
 AÓª©∏d øμªj Éªc .πbC’G ≈∏Y É keƒj 30
 äÉHƒë°ùdG  »a  RƒØ∏d  º¡°Uôa  IOÉ`̀jR
 ,QÉªãà°S’G  Iôàa  äOGR  Éª∏c  iôÑμdG
 ø«à°Uôa  ≈∏Y  øFÉHõdG  π°üëj  å«M
 3h  É`̀ keƒ`̀j  180  Ió`̀e  QÉªãà°S’G  óæY
.É keƒj 360 Ióªd QÉªãà°S’G óæY ¢Uôa

 ô``̀ «``̀ aƒ``̀ à``̀ dG ÜÉ```̀ °```̀ ù```̀M Ωó`````̀≤`````̀jh
 áª«≤H ø«JõFÉL zIQÉ°ûÑd{ …QÉªãà°S’G
 ∫Ó`̀N  »`̀μ`̀ jô`̀eCG  Q’hO  $500^000
 IõFÉL ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,2021 ΩÉY á∏ªM
 Q’hO $100^000 áª«≤H iôÑc ájô¡°T
 ájô¡°T  ájó≤f  Iõ`̀FÉ`̀L  20h  ,»`̀μ`̀jô`̀eCG
 50h  »μjôeCG  Q’hO  $1^000  áª«≤H
 $500  áª«≤H  iô``̀NCG  ájô¡°T  Iõ`̀FÉ`̀L
 zÉædÉ«Y{h zÉfDhÉ°ùf{ äÉÄa øª°V Q’hO
 IhÓ`̀Yh .zÉ`̀æ`̀JÉ`̀bÉ`̀£`̀H{h zÉ`̀æ`̀jô`̀Nó`̀e{h
 zIQÉ`̀°`̀û`̀Ñ`̀d{ ÜÉ`̀°`̀ù`̀M Ωó`̀≤`̀ j ,∂```̀dP ≈`̀∏`̀Y
 øFÉHõ∏d  á°ü°üîªdG  zπ`̀jõ`̀L{  IõFÉL
 ô«aƒàdG  »HÉ°ùM íàØH  ¿hQOÉÑj  øjòdG

.zπjõL{h zIQÉ°ûÑd{ …QÉªãà°S’G
 áμ∏ªe  »a  OGô``̀aC’G  ™«ªL  ¿ÉμeEÉH
 ,zIQÉ`̀°`̀û`̀Ñ`̀ d{ ÜÉ`̀°`̀ù`̀M í`̀à`̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫hO »æWGƒe øe OGôaC’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 áÑ°ùædÉHh  .»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 ,ÉeÉY 18 ø°S âëJ ºg øªe øjô°UÉ≤∏d
 ÜÉ°ùM íàa QƒeC’G AÉ«dhCG ¿ÉμeEÉH ¬fEÉa
 ΩGóîà°SÉH AGƒ°S º¡æY áHÉ«ædÉH IQÉ°ûÑd
 »ªbôdG záaô«°ü∏d πjõL ∂à«H{ ≥«Ñ£J

.∂æÑdG ´hôa øe …CG IQÉjR ôÑY hCG

.»aô©ªdG ódÉN  |
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اإقرار اخلط الزمني لتطبيق نظام حماية الأجور.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يوجه:

تخيري ممار�سي البيع عرب النرتنت بني برناجمي »خطوة« املجاين اأو »�سجلي« 
راأ�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الجتماع 

العتيادي الأ�شبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد �شباح 

اأم�س عن ُبعد.

الذي  الجتماع  بنتائج  الوزراء  جمل�س  ورحب 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عقده 

جايري  الرئي�س  مع  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الحتادية  الربازيل  جمهورية  رئي�س  بول�شونارو 

ال�شديقة عرب تقنية الت�شال املرئي، ودوره يف تعزيز 

م�شتويات  وتطوير  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

التعاون الثنائي، فيما اأ�شاد املجل�س مببادرات جاللته 

الداعمة لتعزيز ال�شالم والتعاي�س بني الأمم.

موا�شلة  اأهمية  على  الوزراء  جمل�س  و�شدد   

واملحا�شبة  واملهنية  النزاهة  مبادئ  تر�شيخ 

وامل�شوؤولية حلفظ املال العام، منوًها بالتعاون البناء 

مع ديوان الرقابة املالية والإدارية وبتقاريره املهنية 

ومنها تقرير التدقيق ال�شتق�شائي الأول، موؤكًدا اأهمية 

املالية  الرقابة  ديوان  مع  احلكومية  اجلهات  تعاون 

ال�شتق�شائية  تقاريره  تو�شيات  وتنفيذ  والإدارية 

وجميع تقاريره تكري�ًشا للنزاهة و�شوًنا للمال العام.

 ثم نوه جمل�س الوزراء مب�شرية جمل�س التعاون 

ومناء،  تطور  من  ت�شهده  وما  العربية  اخلليج  لدول 

جمدًدا الإ�شادة مبا جاء يف بيان القمة اخلليجية التي 

عقدت موؤخًرا مبدينة العال باململكة العربية ال�شعودية 

بالت�شامن  الدول  التزام  على  اأكد  والذي  ال�شقيقة، 

التام  ووقوفها  الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  وعدم 

منها  اأٍي  وا�شتقرار  اأمن  يهدد  ما  كل  مواجهة  يف 

يف  وذلك  الدولية،  واملعاهدات  بالتفاقيات  واللتزام 

وزير  من  املرفوع  للتقرير  املجل�س  ا�شتعرا�س  �شوء 

اخلارجية ب�شاأن نتائج تروؤ�شه اأعمال الدورة )147( 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الوزاري  للمجل�س 

العربية الذي عقد بالريا�س موؤخًرا.

ميلي�شيا  اإطالق  الوزراء  جمل�س  اأدان  ذلك  بعد 

م�شفاة  باجتاه  م�شرية  طائرات  الإرهابية  احلوثي 

العربية  باململكة  الريا�س  مدينة  يف  البرتول  تكرير 

وممنهج  متعمد  ا�شتهداف  يف  ال�شقيقة،  ال�شعودية 

موقف  موؤكًدا  العاملي،  والقت�شاد  الطاقة  لإمدادات 

ال�شعودية  العربية  للمملكة  الداعم  البحرين  مملكة 

فيما �شتتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها وا�شتقراراها. 

ويف هذا ال�شدد اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 

للمملكة  الأ�شا�شي  بالدور  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة يف تعزيز اأمن وا�شتقرار 

املنطقة والقت�شاد العاملي.

ثم نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة على جدول 

املو�شوعات  على  املوافقة   - يلي:  ما  وقرر  اأعماله، 

الآتية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

املالب�س  وتداول  ا�شترياد  تنظيم  ب�شاأن  والت�شريعية 

وامل�شتلزمات واملعدات، ل�شمان ا�شتيفاء هذا النوع من 

ال�شترياد لكل الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املعنية.

املالية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

الزمني  اخلط  ب�شاأن  املايل  والتوازن  والقت�شادية 

لتطبيق نظام حماية الأجور، والذي يهدف اإىل �شمان 

قبل  من  امل�شرفية  حل�شاباتهم  العمال  اأجور  حتويل 

اأ�شحاب العمل ب�شكل منتظم.

الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  مذكرة   .3

املواد  يف  الإثبات  قانون  تعديل  ب�شاأن  والأوقاف 

املدنية والتجارية، مبا يجعله متما�شًيا مع التطور يف 

جمالت اخلربة وال�شت�شارات الفنية املتخ�ش�شة.

4. مذكرة وزير اخلارجية ب�شاأن الإعالن ال�شنوي 

الواجب تقدميه ملنظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية حول 

الأن�شطة الكيميائية يف مملكة البحرين.

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  مذكرة   .5

ب�شاأن الربامج احلكومية املتاحة لتنظيم ن�شاط البيع 

برنامج  ومنها  الطاهي  ون�شاط  الإنرتنت  طريق  عن 

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  لوزارة  »�شجلي« 

وبرنامج »خطوة« لوزارة العمل والتنمية الجتماعية 

بينت  كما  مميزات،  من  الربامج  تلك  تت�شمنه  وما 

حلقوق  حفظ  من  الربامج  تلك  تقدمه  ما  املذكرة 

والإجراءات  بالأنظمة  اللتزام  خالل  من  امل�شتهلكني 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وجه  وقد  لذلك،  املنظمة 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء باإتاحة اإمكانية الختيار 

ملمار�شي تلك الأن�شطة من املواطنني ما بني الن�شمام 

»خطوة«  لربنامج  ر�شوم  اأي  دون  املجاين  الطوعي 

والتنمية  العمل  وزارة  اإ�شراف  حتت  املنتجة  لالأ�شر 

اأو  الربنامج  مميزات  من  وال�شتفادة  الجتماعية 

لل�شجالت  املخ�ش�س  »�شجلي«  لربنامج  الن�شمام 

التجارية اخلا�شة بالأن�شطة التجارية التي ميكن اأن 

متار�س عملها من خالل حمل جتاري افرتا�شي حتت 

وفق  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اإ�شراف 

حزمة  من  ال�شتفادة  مع  له  التنظيمية  ال�شرتاطات 

ومنها  التجارية  للموؤ�ش�شات  املخ�ش�شة  املميزات 

التمويالت  اأو  الأخرى  برامج دعم »متكني« واجلهات 

البنكية اأو التناف�س على املناق�شات.

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .6

والت�شريعية ب�شاأن ردود احلكومة على 6 اقرتاحات 

برغبة مقدمة من جمل�س النواب.

- ا�شتعرا�س املو�شوع الآتي:

1. مذكرة وزير العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن 

ما مت تنفيذه من امل�شاريع الإن�شائية القائمة وامل�شاريع 

اجلديدة بالوزارة.

بنت  فائقة  ال�شحة  وزيرة  ا�شتقبلت 

بديوان  مكتبها  يف  اأم�س  ال�شالح  �شعيد 

الوزارة يف منطقة ال�شناب�س باأبراج اخلري، 

مملكة  لدى  اليابان  �شفري  اإيتو  هيديكي 

البحرين، وذلك مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله 

الدبلوما�شي �شفريا لبالده لدى البحرين.

وخالل اللقاء رحبت الوزيرة بال�شفري، 

قام  ما  على  والتقدير  ال�شكر  له  وقدمت 

تعزيز  الدبلوما�شي يف  عمله  من خالل  به 

جتمع  التي  الطيبة  العالقات  وتنمية 

الأ�شعدة،  كل  على  ال�شديقني  البلدين 

له  متمنية  ال�شحي،  املجال  يف  وبخا�شة 

قبل  من  له  يوكل  فيما  والنجاح  التوفيق 

بالده من مهام ر�شمية.

بال�شكر  ال�شفري  توجه  جانبه،  من 

من  الدائم  عملها  على  ال�شحة  وزارة  اإىل 

م�شيًدا  البلدين،  بني  التعاون  تعزيز  اأجل 

والتميز  ال�شحي  النظام  وكفاءة  مب�شتوى 

ال�شحية  اخلدمات  تقدمي  يف  امل�شهود 

واملقيمني  للمواطنني  املقدمة  والعالجية 

 ،19 كوفيد  جائحة  ظل  يف  وباخل�شو�س 

للتعاون  بالده  �شفارة  ا�شتعداد  ومبدًيا 

امل�شاريع  من  املزيد  لتحقيق  الوزارة  مع 

ال�شحية امل�شتقبلية.

وزيرة ال�سحة ت�ستقبل

 ال�سفري الياباين مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

وزير الإعالم وال�سلوم يبحثان 

ال�سراكة الفاعلة مع جمل�س النواب

اأحمد �شباح  النائب  اأم�س  الإعالم يف مكتبه  الرميحي وزير  ا�شتقبل علي بن حممد 

ال�شلوم ع�شو جمل�س النواب.

 وخالل اللقاء مت ا�شتعرا�س ومناق�شة عدد من املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك.

والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني  بني  الفاعلة  وال�شراكة  بالتعاون  الوزير  واأ�شاد   

يف تعزيز امل�شرية التنموية والدميقراطية وخدمة الوطن واملواطنني خالل العهد الزاهر 

ل�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

 من جانبه، تقدم النائب اأحمد ال�شلوم بال�شكر والتقدير  اإىل وزير الإعالم على اهتمامه 

مكانة  تعزيز  ي�شهم يف  مبا  الوطنية  الكوادر  واإعداد  والت�شال،  الإعالم  قطاع  بتطوير 

مملكة البحرين.

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  قام 

تفقدية  بزيارة  العمراين  والتخطيط 

مل�شروع اإعادة اإن�شاء ج�شر 17 على �شارع 

اأم ال�شعد بالقرب من بندر الدار يف �شرتة، 

تنفيذه  اأعمال  يف  الوزارة  بداأت  الذي 

موؤخرا، وذلك ملتابعة تطورات العمل فيه، 

ل�شتيعاب  كج�شرين  ت�شميمه  مت  حيث 

والتمدد  ال�شارع  على  املرورية  احلركة 

ال�شكاين وال�شناعي يف املنطقة.

من  كل  الزيارة  يف  الوزير  رافق  وقد 

اأحمد  املهند�س  الأ�شغال  �شوؤون  وكيل 

امل�شاعد  والوكيل  اخلياط،  عبدالعزيز 

وم�شت�شار  فخرو،  عبداهلل  هدى  للطرق 

ال�شالح،  حممد  رائد  الهند�شية  ال�شوؤون 

الطرق  و�شيانة  م�شاريع  اإدارة  ومدير 

�شيد بدر علوي.

اجل�شر  ا�شتبدال  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

اإعادة  من خالل  اآخر  بج�شر جديد  احلايل 

اإن�شاء اجل�شر مب�شارين يف كل اجتاه مع 

املرورية  احلركة  لتعزيز  للطوارئ  م�شار 

ال�شالمة  م�شتوى  ورفع  ال�شارع  على 

العامة  ال�شالمة  على  حفاظا  املرورية، 

وم�شتخدمي اجل�شر، نظرا لحتواء اجل�شر 

احلايل على ت�شققات وت�شدعات واعتماده 

حاليا على الدعائم احلديدية اأ�شفل اجل�شر 

لدعم  تركيبها  مت  التي  التحمل  �شديدة 

اجل�شر ب�شبب ا�شتخدامه من قبل مركبات 

اأم  �شارع  على  مكثف  ب�شكل  متر  ثقيلة 

ال�شعد.

ياأتي  امل�شروع  اأن  اإىل  الوزير  واأ�شار 

�شمن �شل�شلة من امل�شاريع الهامة يف قطاع 

التو�شعة  باأعمال  لرتباطه  نظرا  الطرق 

البحرين  نفط  �شركة  القائمة على م�شفاة 

»بابكو«، واأهميته ال�شرتاتيجية والوطنية 

م�شيفا  »بابكو«،  و�شركة  البحرين  ململكة 

باأن امل�شروع �شيوفر امل�شاحة الالزمة اأ�شفل 

مل�شروع  تابعة  اأخرى  خطوط  ملد  اجل�شر 

تطوير حمطة تكرير »بابكو« بالإ�شافة اإىل 

اأن اجل�شر �شوف يكون بعر�س اأكرب يبلغ 

ال�شارع  لتو�شعة  م�شاحة  مرتا خللق   28

م�شتقبال لثالثة م�شارات يف كل اجتاه.

و�شتت�شمن مراحل العمل يف امل�شروع 

على مرحلتني، املرحلة الأوىل �شتكون من 

ليتم  اجل�شرين  هذين  اأحد  اإن�شاء  خالل 

اجل�شر  اإىل  بالكامل  املرور  حركة  حتويل 

امل�شيد حديثا، وذلك بعد هدم اجل�شر القدمي 

املرحلة  يف  الثاين  اجل�شر  اإن�شاء  ثم  ومن 

املرورية  احلركة  تتاأثر  ل  لكي  الثانية، 

باملنطقة.

تر�شية  متت  اأنه  بالذكر  اجلدير 

املناق�شات  جمل�س  قبل  من  امل�شــروع 

كاظم  �شيد  �شركة  على  واملزايــدات 

الدرازي واأولده للمقاولت بقيمة اإجمالية 

)�شبعمائة  دينارا   992  ،792 تبلغ 

واثنان  وت�شعمائة  األفـا  وت�شعون  واثنان 

وت�شعون دينارا(.

يخدم اأعمال التو�سعة القائمة يف م�سفاة �سركة »بابكو«

وزير »الأ�سغال« يتفقد اأعمال م�سروع اإعادة اإن�ساء ج�سر 17

املرور: خطة مرورية ل�سمان اإن�سيابية احلركة من واإىل احللبة

على  للمرور  العامة  الإدارة  حر�س  اإطار  يف 

جائزة  ل�شباقات  البحرين  مملكة  ا�شت�شافة  جناح 

عام  مدير  اأكد   ،)1 الكربى)الفورمول  البحرين 

عبدالرحمن  ال�شيخ  العميد  للمرور  العامة  الإدارة 

توجيهات  على  بناًء  اأنه  خليفة  اآل  عبدالوهاب  بن 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق 

اإعداد خطة مرورية ت�شمن  وزير الداخلية، فقد مت 

ان�شيابية احلركة املرورية وت�شهيل عملية الدخول 

التاأثري  الدولية دون  البحرين  واخلروج من حلبة 

على ال�شوارع املحيطة.

واأ�شار اإىل اأن الهدف الرئي�شي هو تاأمني ال�شالمة 

املوؤدية  الطرق  ذلك  يف  مبا  الطريق  على  املرورية 

املرورية  الرتتيبات  تت�شمن  وقد  احللبة،  واإىل  من 

حتويل امل�شارات واملنعطفات لفرتات حمددة �شيتم 

الإعالم  و�شائل  خالل  من  حينها  يف  عنها  الإعالن 

ومواقع التوا�شل الجتماعي.

واأكد مدير عام الإدارة العامة للمرور ا�شتعداد 

غرف  خالل  من  العاملي  احلدث  لهذا  الإدارة 

من  احتياجاتها  بكل  الدوريات  وتزويد  املراقبة 

والآليات  الرافعات  وتوفيـر  واملعــدات،  الأجهزة 

احلوادث  ملبا�شرة  مكتب  وتخ�شي�س  والدوريات، 

مدير عام املرورمبنطقة الفعالية.



حمليات 06www.alayam.com

الثالثاء 9 �شعبان  1442 ـ العدد 11672 

Tuesday 23rd  March 2021 - No. 11672

 احل�سن: ا�ستكمال جميع الإجراءات الأمنية 

لإجناح وتاأمني �سباقات الفورمول 

احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق  قام 

يف  ميدانية  بجولة  العام  الأمن  رئي�س 

خاللها  تفقد  الدولية  البحرين  حلبة 

الالزمة  الأمنية  والرتتيبات  ال�شتعدادات 

الكربى  البحرين  جائزة  بطولة  لإجناح 

ل�شباقات الفورمول 1، واطلع على انت�شار 

والإجراءات  الأمنية  والنقاط  الدوريات 

وفاعليتها  جاهزيتها  من  والتاأكد  املتبعة 

حلفظ الأمن.

بتوجيهات  العام  الأمن  رئي�س  واأ�شاد 

جميع  لتخاذ  الداخلية  وزير  ومتابعة 

التي  الحرتازية  والتدابري  الإجراءات 

املطلوبة  الأمنية  احلماية  حتقيق  ت�شمن 

واجلمهور،  وامل�شاركني  ال�شباق  لتاأمني 

م�شريا اإىل اأن مملكة البحرين لديها اخلربة 

جدارتها  اإثبات  من  مكنتها  التي  الكافية 

بتنظيم هذا احلدث الريا�شي العاملي وفق 

اأعلى املعايري الدولية املعمول بها.

العام،  الأمن  قوات  باأن  واأو�شح 

الأمنية  واإجراءاتها  خططها  كل  ا�شتكملت 

احلدث  هذا  لإجناح  يلزم  ما  واتخذت 

التدابري  بالإ�شافة لتخاذ جميع  وتاأمينه، 

الفريق  بها  يو�شي  التي  الحرتازية 

الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا 

املنظمني  �شالمة  على  احلفاظ  اأجل  من 

مع  للتعاون  اجلميع  داعيا  واجلمهور، 

ال�شادرة  الإر�شادات  واإتباع  الأمن  رجال 

حفاظا على �شالمتهم.

وخطط  الرئي�شة  اخلطط  اأن  واأ�شاف 

عليها  والتدريب  درا�شتها  متت  الطوارئ 

واختبارها ب�شكل دقيق من خالل عدد من 

الأجهزة  نفذتها  التي  الأمنية  الفر�شيات 

جاهزية  عك�شت  والتي  امل�شاركة  الأمنية 

القوات امل�شاركة وقدرتها على تنفيذ جميع 

للتعامل  ومهنية  احرتافية  بكل  اخلطط 

مع اأي طارئ قد يوؤثر على النظام العام، 

عملية  با�شتكمال  ذاته  الوقت  يف  منوها 

فيما  املعنية  الأجهزة  جميع  مع  التن�شيق 

داخل  �شواء  الأمنية،  بالرتتيبات  يتعلق 

التفتي�س  عمليات  خالل  من  اأو  احللبة 

يف  وامل�شاركة  الدخول  وتنظيم  الدقيقة 

الفعاليات.

انت�شار  اإىل  العام  الأمن  واأ�شار رئي�س 

خالل  من  احللبة  حميط  يف  الأمن  قوات 

انت�شارها  عن  ف�شال  منتظمة،  دوريات 

اإىل  املوؤدية  الرئي�شة  ال�شوارع  بجميع 

واخلدمات  اجلهود  اأن  مو�شًحا  احللبة، 

لي�شت مق�شورة على نطاق حلبة  الأمنية 

ممتدة  واإمنا  وحميطها  الدولية  البحرين 

اأعمال  عن  ف�شال  البحرين  اأنحاء  كل  اإىل 

والبحرية  الربية  للمنافذ  الالزمة  التاأمني 

واجلوية مبا ي�شمن حتقيق الأمن ال�شامل.

املواطنني  العام،  الأمن  رئي�س  ودعا 

بهذا  لال�شتمتاع  كافة،  والزوار  واملقيمني 

الحتفالية  والأجواء  العاملي  احلدث 

الإجراءات  اتخاذ جميع  له، مع  امل�شاحبة 

كورونا،  فريو�س  من  للوقاية  الحرتازية 

واأن  وال�شداد  التوفيق  للجميع  متمنيا 

وامل�شرف  الالئق  بامل�شتوى  ال�شباق  يظهر 

با�شم مملكة البحرين.

م�سيدة باملواقف امل�سّرفة للمملكة

البحرين توؤيد املبادرة ال�سعودية لوقف اإطالق النار باليمن

تاأييد  عن  اخلارجية  وزارة  تعرب 

التي  النبيلة  للمبادرة  البحرين  مملكة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  اأعلنتها 

النار  اإطالق  بوقف  اأم�س  يوم  ال�شقيقة 

املتحدة،  الأمم  باإ�شراف  ال�شقيق  اليمن  يف 

اإىل حّل �شيا�شي لالأزمة  اأجل التو�شل  من 

وقف  على  اململكة  من  ا  حر�شً اليمنية، 

�شفك الدماء الزكية واإنهاء معاناة ال�شعب 

املبعوث  جلهود  ودعما  ال�شقيق،  اليمني 

اإىل  الأمريكي  واملبعوث  اليمن  اإىل  الأممي 

�شامل  �شيا�شي  حّل  اإىل  للتو�شل  اليمن، 

ممثلة  دولًيا  املعتمدة  املرجعيات  وفق 

موؤمتر  وخمرجات  اخلليجية  املبادرة  يف 

جمل�س  وقرار  ال�شامل  الوطني  احلوار 

الأمن الدويل رقم 2216.

باملواقف  اخلارجية  وزارة  وت�شيد 

للجمهورية  الداعمة  امل�شرفة  ال�شعودية 

الأمن  ل�شتعادة  الدائم  و�شعيها  اليمنية، 

وال�شتقرار يف اليمن ال�شقيق، وما قدمته 

من عون وم�شاعدات اإن�شانية للتخفيف من 

تطلع  عن  معربة  اليمني،  ال�شعب  معاناة 

املبادرة  هذه  تلقى  باأن  البحرين  مملكة 

ال�شعودية اخلرية تاأييًدا وترحيًبا من كل 

الأطراف اليمنية واملجتمع الدويل من اأجل 

اإىل  والأمن  ال�شلم  واإعادة  احلرب  اإنهاء 

اليمن وحتقيق تطلعات �شعبه ال�شقيق يف 

اإعادة الإعمار والتنمية والزدهار.

وتوؤكد وزارة اخلارجية اعتزاز مملكة 

الذي  الأ�شا�شي  للدور  وتقديرها  البحرين 

تقوم به اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 

يف احلفاظ على الأمن وال�شلم وال�شتقرار 

يف  العاملية  امل�شالح  وحماية  الإقليمي، 

هذه املنطقة احليوية ال�شرتاتيجية.

املحاكم: تبليغ اأكرث من 850 األف

 اإعالن وخطاب يف 2020

العدل  بوزارة  املحاكم  اإدارة  مدير  اأفاد 

وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف نايف خليفة 

واخلطابات  الإعالنات  عدد  اأن  الذوادي، 

العام  يف  ال�شادرة  املحاكم  بعمل  املتعلقة 

بناًء  وذلك   ،856389 بلغت  2020م 

املحاكم  عن جميع  ال�شادرة  القرارات  على 

مبختلف درجاتها.

الإعالنات  اإن  املحاكم  اإدارة  وقال مدير 

واخلطابات املوجهة للمتقا�شني اأو اجلهات 

ذات ال�شلة، تتم عرب الو�شائل الإلكرتونية 

�شواء من خالل الر�شائل الن�شية اأو مكاتب 

الربيد اأو نظام املرا�شالت الإلكرتوين.

خدمة  جانب  اإىل  اأنه  الذوادي  وذكر 

الر�شائل الن�شية املرتبطة باخلدمات العدلية 

الوزارة عن طريق  املقدمة من  الإلكرتونية 

البوابة الوطنية للحكومة الإلكرتونية، فقد 

بالوزارة  املعلومات  نظم  اإدارة  ا�شتحدثت 

نظام املرا�شالت الإلكرتونية مع الكثري من 

كن  الوزارات واجلهات ذات العالقة، حيث يمُ

وا�شتقبال  اإر�شال  �شهولة  من  امل�شتخدمني 

عليها  والرد  والواردة  ال�شادرة  اخلطابات 

احلاجة  ودون  النظام،  خالل  من  مبا�شرًة 

تطوير  يف  اأ�شهم  مما  الورقية  للمرا�شالت 

يف  املهام  هذه  اإجناز  و�شرعة  الأداء  جودة 

�شوء القرارات ال�شادرة عن املحاكم.

اأن  اإىل  اأ�شار الذوادي  اآخر،  ومن جانب 

اإدارة املحاكم ا�شتقبلت ما يزيد عن 4000 

بداية  منذ  الإلكرتوين  الربيد  عرب  ر�شالة 

جائحة كورونا )كوفيد19( ومت الرد عليها 

ومتابعتها

 بح�شب نوع الطلب اأو ال�شتف�شار املمُقدم، 

وذلك يف اإطار تنفيذ اخلطة الحرتازية يف 

اجلائحة،  لهذه  للت�شدي  العديل  القطاع 

ل�شتقبال  �شاخن  خط  اعتماد  جانب  اإىل 

حيث  وا�شتف�شاراتهم  املراجعني  ات�شالت 

يرتاوح عددها تقريبا 640 ات�شال يومًيا.

املحاكم  اإدارة  اأن  اإىل  الذوادي  ولفت 

خالل  خدماتها  كافة  تقدمي  يف  ا�شتمرت 

اجلائحة دون توقف، مع مراعاة لالإجراءات 

ال�شتعانة  خالل  من  وذلك  الحرتازية، 

بالو�شائل

املقدمة  الطلبات  تلقي  الإلكرتونية يف   

لإدارة املحاكم، اإىل جانب اخلدمات العدلية 

الوطنية  البوابة  عرب  املتاحة  الإلكرتونية 

للحكومة الإلكرتونية.

جميع  تغطية  �شمل  ذلك  اإن  وقال 

املتطلبات اخلا�شة باملحاكم اجلنائية ومنها 

وال�شتئنافات،  والطلبات،  املذكرات  تلقي 

ال�شرعية  للمحاكم  املقدمة  الطلبات  وكذلك 

وعلى

اإعداد وثائق الزواج   وجه اخل�شو�س 

من  عليها  املرتتبة  واملعامالت  والطالق 

اإثباتات �شرعية واإفادات وغريها، بالإ�شافة 

املقدمة  الطلبات  من  العديد  اإجناز  اإىل 

املتعلقة  ال�شرعية  التوثيقات  بتحرير 

باحلقوق املالية لعموم الأفراد واملوؤ�ش�شات، 

ليتم  متطلباتها،  ا�شتكمال  من  والتحقق 

عر�شها

ال�شرعية  الإجراءات  حماكم  على   

للت�شديق عليها.

 نايف الذوادي

يف ظل هذه الأو�ساع القت�سادية ال�سعبة.. اأحمد بن حمد: 

م�ســـادر متويـــل جديــــدة ملنظمـــة اجلمارك العامليـــة 

رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  عقد 

اجلمارك ورئي�س جمل�س منظمة اجلمارك العاملية 

اجتماًعا ت�شاورًيا مع الأمني العام للمنظمة ونواب 

الرئي�س، عرب تقنية الت�شال املرئي، وذلك ملتابعة 

امل�شاحبة  الظروف  ظل  يف  املنظمة  اأعمال  �شري 

جلائحة كورونا، بالإ�شافة اإىل الطالع على درا�شة 

للعامني  لالجتماعات  الزمني  اجلدول  م�شروع 

احلايل واملقبل وحتديد الأولويات واأ�شاليب العمل.

الجتماع  املنظمة،  جمل�س  رئي�س  وا�شتهل 

العاملني يف  العامة وجميع  ال�شكر لالأمانة  بتقدمي 

واإيجاد  الأمور  ت�شيري  يف  جهودهم  على  املنظمة 

يف  املنظمة  ا�شتمرار  ل�شمان  البديلة  احللول 

تقدمي براجمها وعقد اجتماعاتها. كما اأطلع رئي�س 

املجل�س، املجتمعني على نتائج �شل�شلة اجتماعاته 

م�شادر  اإيجاد  مو�شوع  حول  الأع�شاء  الدول  مع 

ظل  يف  اأنه  مو�شًحا  للمنظمة،  جديدة  متويل 

اأثرت  والتي  ال�شعبة  القت�شادية  الأو�شاع  هذه 

على  انعكا�شها  وتوقعات  العامل  دول  جميع  على 

ا�شرتاكات  من  املنظمة  تتلقاه  الذي  الدعم  م�شتوى 

الدول الأع�شاء والدول امل�شاهمة، ل يجب اأن نبقى 

خالل املرحلة القادمة، مرتبطني فقط مب�شادر دخل 

البدء يف  اإىل  حمدودة وغري ثابتة للمنظمة، داعيا 

املنظمة  موارد  لزيادة  جديدة  و�شائل  اإىل  النظر 

واحللول  التكنولوجيا  توظيف  درا�شة  خالل  من 

لتبادل  املنظمة  تديرها  من�شة  باإن�شاء  الرقمية 

البيانات واملعلومات والتي �شت�شمن ال�شتدامة يف 

التمويل وتوفر دخالً ثابًتا ينح املنظمة املرونة يف 

دعم براجمها التطويرية والت�شغيلية.

للمنظمة  العام  الأمني  قدم  اأخرى  ناحية  من 

الأعمال  تقريًرا عن �شري  الدكتور كونيو ميكوريا، 

يف املنظمة للفرتة من دي�شمرب 2020م اىل مار�س 

اجلدول  م�شروع  نتائج  عن  وعر�شا  2021م 

2021-2022م،  للعام  لالجتماعات  الزمني 

والذي ت�شمن الأولويات واأ�شاليب العمل املقرتحة 

اإعداد  حالًيا  يتم  اأنه  مو�شًحا  اللجان،  لجتماعات 

افرتا�شية  اجتماعات  عقد  يت�شمن  جديد،  مقرتح 

اإىل  يوليو  من  يوًما   165 حوايل  تقارب  للجان 

التدريجي  ال�شتئناف  ويكون  2021م  دي�شمرب 

املحتمل لالجتماعات املبا�شرة من يناير اإىل يونيو 

.2022

كما مت حتديد اأولويات عمل اللجان، من حيث 

عمل جلنتني،  عمل جديدة ووقف  اإن�شاء جمموعة 

فيما جتري املناق�شات ب�شاأن وقف عمل جلنة ثالثة 

واقت�شار عمل جلنتني على اجتماع واحد فقط.

نواب  من  املنظمة  جمل�س  رئي�س  طلب  وقد 

الرئي�س ب�شفتهم روؤ�شاء لالأقاليم، ت�شمني جداول 

والتي  القادمة  الإقليمية  الجتماعات  يف  اأعمالهم 

دور  موا�شيع  على  العام  الأمني  فيها  �شي�شارك 

واأ�شاليب  كورونا  جائحة  مكافحة  يف  اجلمارك 

اإيجاد  مو�شوع  اإىل  بالإ�شافة  املقرتحة  العمل 

على  للح�شول  للمنظمة  جديدة  متويل  م�شادر 

من  للفكرة  اإ�شافية  معلومات  واأي  مرئياتهم 

الناحية القانونية والتكنولوجية واحلوكمة وذلك 

وجمل�س  ال�شيا�شات  جلنة  على  لعر�شها  متهيًدا 

املنظمة ب�شورة مكتملة.

جمعية البحرين لالأطفال ذوي ال�سعوبة ُتطلق عدة خدمات
خديجة العرادي:

ال�شعوبة  البحرين لالأطفال ذوي  ك�شفت رئي�س جمعية 

يف ال�شلوك والتوا�شل د. ال�شيخة رانية بنت علي اآل خليفة 

عن عزم موؤ�ش�شة دار عالية تنظيم عدد من الفعاليات مبنا�شبة 

اليوم العاملي للتوحد.

واأو�شحت ال�شيخة رانية اأنه يف اإطار احلملة التوعوية 

ال�شنوية التي تنظمها جمعية احلرين لالأطفال ذوي ال�شعوبة 

يف ال�شلوك والتوا�شل - عالية للتدخل املبكر - حتت �شعار 

اليوم  التوحد(، ومبنا�شبة  )كن معي يف عاملي - لنتحد مع 

العاملي للتوحد، يعتزم املركز اإ�شدار حزمة التوعية بالتوحد 

املراحل  ملختلف  توعوية  درو�س  تت�شمن  التي  للمدار�س 

الدرا�شية، بالإ�شافة اىل اأن�شطة مدر�شية.

بتفعيل  املدار�س  امل�شوؤولني يف  اىل  نتوجه  »اإننا  وقالت: 

الدرو�س التوعوية يف �شهر القادم، اإذ حددته اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة مبوجب قرارها 13926 لعام 2008 بو�شفه 

ال�شوء  لت�شليط  التوحد،  با�شطراب  للتوعية  العاملي  اليوم 

على احلاجة لتح�شني حياة الأطفال والبالغني الذين يعانون 

من هذا املر�س، مبا يكفل لهم التنعم بحياة كرية على اأكمل 

وجه«.

اأن التوحد مر�س ل يقت�شر  اإىل  واأ�شارت ال�شيخة رانية 

على منطقة دون اأخرى، ول على بلد دون اآخر، بل هو حتد 

عاملي يتطلب اإجراء عاملًيا.

�شتنظم  بالتوحد،  التوعية  يوم  مبنا�شبة  اأنه  وذكرت 

ال�شلوك  يف  ال�شعوبة  ذوي  لالأطفال  البحرين  جمعية 

يديرها  النرتنت،  عرب  جمانية  حما�شرة  ندوة  والتوا�شل 

عرب  اجلمعة  يوم  بالتوحد،  املتعلقة  املو�شوعات  يف  خرباء 

واأي  واملهنيني  لالآباء  مفتوحة  و�شتكون  )زووم(،  برنامج 

امل�شاعدة  خدمة  تد�شني  جانب  اىل  بالتوحد،  معنية  اأطراف 

لأولياء اأمور الأطفال امل�شابني عرب الن�شتغرام.

واأ�شافت رئي�س اجلمعية ال�شيخة رانية اأن خط م�شاعدة 

الطفل التوحدي يف البحرين يعد مورًدا حيوًيا لالآباء عندما 

يح�شلون على ت�شخي�س للتوحد لأول مرة لأطفالهم، ولالآباء 

الذين بداأوا يف طريق اأطفالهم اىل ال�شفاء، اإذ تختلف املكاملات 

امل�شاعدة ب�شكل كبري من يوم لآخر، وت�شمل فئات  على خط 

املكاملات كيفية احل�شول على الت�شخي�س، وامل�شاعدة املتاحة، 

.ABC اىل جانب اإعداد برنامج

طالب بتخ�سي�ص ميزانية مل�سروع حديقة باربار ال�ساحلية.. بلدي ال�سمالية:

 لوحة لتنظيم عربات الطعام.. وجمع املخلفات القابلة للتدوير

ح�شني املرزوق:

ال�شمالية  بلدي  جمل�س  رفع 

املنعقدة  العتيادية  خالل جل�شته 

يوم اأم�س تو�شية لوزير الأ�شغال 

والبيئة  البلديات  و�شوؤون 

باملوافقة على اإ�شدار لوحة واحدة 

من  ال�شادرة  الرتخي�س  مع 

عربات  ترخي�س  لتنظيم  الوزارة 

بحيث  تراك«  »الفود  الطعام 

واجهة  على  اللوحة  تثبيت  يتم 

لوحات  غرار  على  الطعام  عربة 

من  ال�شادرة  احل�شينية  امل�شائف 

قبل الأوقاف اجلعفرية.

واأو�شى املجل�س برفع مقرتح 

للتدوير  القابلة  املخلفات  جمع 

باملحافظة ال�شمالية للموافقة عليه 

ورفعه لجتماع املجل�س العتيادي 

يهدف  اإذ  للوزير،  رفعه  ثم  ومن 

املواطنني  تهيئة  اإىل  املقرتح  هذا 

اإىل  النفايات  فرز  ثقافة  وزيادة 

جانب تعميم امل�شروع على رئي�س 

وروؤ�شاء  والأع�شاء  املجل�س 

واإبداء  له  لال�شتعداد  اللجان 

 - لتطويره وحت�شينه  املالحظات 

بال�شورة  وتنفيذه   - وجدت  اإن 

فرز  حاويات  وتزويد  املطلوبة، 

بالطاقة  تعمل  بكامريا  النفايات 

اجلهات  مع  بالتن�شيق  ال�شم�شية 

املعنية، وعمل م�شابقات لت�شجيع 

الفكرة  ت�شجيع  على  املواطنني 

واللتزام بها، واأخريا دعم املجل�س 

ن�شبة  تخ�شي�س  خالل  من  ماديا 

من دعم موؤ�ش�شة الكفيل لأغرا�س 

خدمة املجتمع.

البلدي  املجل�س  ومرر 

تقدم  ال�شمالية تو�شية  باملحافظة 

�شيد  د.  الأوىل  الدائرة  ممثل  بها 

تق�شي  الوداعي  اإبراهيم  �شرب 

يف  البلديات  �شوؤون  تقوم  باأن 

وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

بتزويد  العمراين  والتخطيط 

يف  املتخذة  بالإجراءات  املجل�س 

باربار  حديقة  م�شروع  ت�شكني 

املالية  احلزمة  يف  ال�شاحلية 

اأن  اإىل  الوداعي  واأ�شار  الثانية، 

التو�شية  لإقرار  الفعلية  الأهداف 

املجتمع  رغبة  حتقيق  يف  تتمثل 

املحلي يف باربار بتبني الإجراءات 

ت�شييد  يف  حلمهم  حتقق  التي 

املوؤجل  ال�شاحلية  باربار  حديقة 

ممتدة  زمنية  حلقبة  اإن�شاوؤها 

بيئة  وتوفري  2007م  عام  من 

للراحة  ال�شاحل  ملرتادي  منا�شبة 

والرتفيه  الأن�شطة  وممار�شة 

باربار  قرية  تخدم  الجتماعي 

والقرى املجاورة، واحلر�س على 

التو�شيات  تعزيز �شمانات تنفيذ 

املجل�س  تبناها  التي  واملتابعات 

م�شروع  ب�شاأن  ال�شمايل  البلدي 

ال�شاحلية، وتعزيز  حديقة باربار 

املواقف  يف  الجتماعية  الثقة 

امل�شوؤولة للمجل�س البلدي ال�شمايل 

الإجرائية  ال�شمانات  اعتماد  يف 

للحفاظ على امل�شالح الجتماعية 

اخلدمية والتنموية، والتاأكيد على 

البلدي  للمجل�س  امل�شوؤول  املوقف 

وتعزيز  متابعة  يف  ال�شمالية 

املجتمع  مطالب  تفعيل  اإجراءات 

املحافظة  يف  والتنموية  اخلدمية 

حر�س  على  والتاأكيد  ال�شمالية، 

يف  ال�شمايل  البلدي  املجل�س 

عمله  اجتاهات  بتعزيز  اللتزام 

التي  امل�شوؤوليــات  تفعيــل  يف 

رقم  البلديات  قانــون  يحددها 

)35( ل�شنة 2001م.
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بنك الربكة الإ�شالمي ُيّد�شن عر�ض متويل 

»مزايا« لل�شكن الجتماعي مل�شروع »ديرة العيون«

اإحدى  الإ�شالمي،  الربكة  بنك  اأعلن 

يف  الرائدة  البحرينية  املالية  امل�ؤ�ش�شات 

تد�شني  عن  الإ�شالمية،  امل�شرفية  جمال 

عر�ض التم�يل العقاري لربنامج »مزايا« 

من  الثانية  باملرحلة  ال�شكنية  الفلل  على 

»ديار  مدينة  العي�ن« يف  »ديرة  م�شروع 

املحرق«.

عرب  الإ�شالمي  الربكة  بنك  ويقدم 

العي�ن،  ديرة  فلل  على  التم�يلي  عر�شه 

»مزايا«  لربنامج  الرتويجية  وحملته 

ف�رية  نقدية  ج�ائز  الجتماعي،  لل�شكن 

لكافة  بحريني  دينار   2،000 اإىل  ت�شل 

مت�يل  ويت�فر  املُنّفذة.  التم�يل  طلبات 

ربح  مبعدل  الربكة  بنك  من  »مزايا« 

منخف�ض يبداأ من 3.99%، وبفرتة �شماح 

اأ�شهر وبدون دفعة مقدمة  ت�شل لغاية 6 

اأو ر�ش�م م�شرفية. وباإمكان عمالء البنك 

تقدمي طلب التم�يل مببلغ ي�شل اإىل 120 

اإىل  ت�شل  �شداد  دينار بحريني وملدة  األف 

�شيتكفل  ذلك،  على  وعالوة  �شنة.   30

التكافلي على  التاأمني  الربكة بر�ش�م  بنك 

لر�ش�م  اإ�شافة  العمالء،  ل�شالح  احلياة 

احلريق  �شد  ال�شكنية  وحداتهم  تاأمني 

ط�ال فرتة التم�يل.

العر�ض،  هذا  ح�ل  حديثها  ويف 

اإدارة  رئي�ض  العل�ي  فاطمة  �شرحت 

اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف بنك الربكة 

الإ�شالمي البحرين قائلًة: »اإنه ملن دواعي 

عن  الأعزاء  للعمالء  نعلن  اأن  �شرورنا 

لربنامج  العقاري  التم�يل  عر�ض  اإطالق 

للمرحلة  ال�شكنية  الفلل  على  »مزايا« 

يف  العي�ن«  »ديرة  م�شروع  من  الثانية 

خالل  من  ونهدف  املحرق«.  »ديار  مدينة 

هذا العر�ض، املرتبط بحملتنا الرتويجية 

الجتماعي،  لل�شكن  »مزايا«  لربنامج 

هذا  �شمن  املدرجني  امل�اطنني  ُنكن  اأن 

مميزات  من  ال�شتفادة  من  الربنامج 

»ديرة  فلل  ل�شراء  ح�شرية  مت�يلية 

العي�ن«. لذا، ي�شعدنا جًدا ا�شتقبال جميع 

حل�لنا  على  بالتعرف  الراغبني  العمالء 

العرو�ض  هذه  من  وال�شتفادة  التم�يلية 

املتميزة.«

ج�ائز  اختتام  عن  ال�شالم  م�شرف  اأعلن   

واإجراء   ،2020 لعام  للت�فري  دانات  برنامج 

ال�شحب على اجلائزة الكربى الأخرية واملك�نة 

�شار و�شيارة فخمة  من فيال فاخرة يف منطقة 

بقيمة  �شهري  وراتب   )A200 )مر�شيد�ض 

فاز  حيث  كامل،  لعام  بحريني  دينار   5،000

فيها حممد عي�شى.

ب�حجي،  حممد  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

م�شرف  يف  لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  رئي�ض 

منت�شبي  جميع  عن  »بالنيابة  قائال:  ال�شالم 

م�شرف ال�شالم، ي�شرين اأن اأتقدم بالتهنئة ملحمد 

وجلميع  الكربى،  باجلائزة  ف�زه  على  عي�شى 

للت�فري  دانات  برنامج  يف  معنا  الفائزين 

اأحد  الربنامج  هذا  ي�شكل   .2020 عام  خالل 

خالله  من  ونهدف  امل�شرف،  يف  منتجاتنا  اأهم 

ا  لت�شجيع العمالء على الت�فري، مع منحهم فر�شً

و�شيتمكن  حياتهم.  تغري  عديدة  بج�ائز  للف�ز 

لهم  ح�شاب  بفتح  �شيبادرون  الذين  العمالء 

ك�شب  من  وتفعيله،  ال�لء  مكافاآت  برنامج  يف 

يف  الإيداع  مببلغ  احتفاظهم  عند  ال�لء  نقاط 

مبجم�عة  وا�شتبدالها  للت�فري،  دانات  ح�شاب 

وا�شعة من املكافاآت واملزايا القيمة، والتي ت�شمل 

ال�شرتداد النقدي واأميال الطريان وحجز تذاكر 

ال�شفر والفنادق، وغريها الكثري«.

�شالمة  »تعترب  ب�حجي:  حممد  واأ�شاف 

م�شرف  يف  اأول�ياتنا  اأهم  من  الأعزاء  عمالئنا 

احلالية،  اجلائحة  ظل  يف  ا  وخ�ش��شً ال�شالم، 

ولذلك، حر�شنا على ت�فري خدمة فتح ح�شاب 

الأخرى لهم  الت�فري  للت�فري وح�شابات  دانات 

لله�اتف  الرقمي  تطبيقنا  خالل  من  ولأ�شرهم 

عن  الإعالن  ي�شعدنا  ذلك،  على  وبناء  الذكية، 

برنامج  جل�ائز  اجلديدة  الن�شخة  اإطالق  قرب 

دانات للت�فري لعام 2021، والذي �شنقدم من 

خاللها العديد من اجل�ائز القيمة، وذلك خالل 

اأي�شا على  العمالء  املقبل. ون�شجع  اأبريل  �شهر 

املبادرة لفتح ح�شاب لهم يف التطبيق الرقمي، 

مبلغ  زيادة  طريق  عن  للف�ز  فر�شهم  وتعزيز 

ا�شتثمارهم يف احل�شاب، حيث اإن كل 50 د.ب 

يتم ا�شتثمارها والحتفاظ بها لفرتة اأط�ل تزيد 

من فر�ض الف�ز«.

فاطمة العلوي

اإطالق برنامج »دانات للتوفري 2021« املطور اأبريل املقبل

 حممد عي�شى يفوز بفيال و�شيارة مر�شيد�ض وراتب �شهري ملدة عام

حممد بوحجي حممد عي�سى

تذاكر �شباق »الفورمول 1« لكل موظفي

 »بتلكو« احلا�شلني على �شهادة التطعيم

عن  بتلك�  �شركة  اأعلنت 

 1 الف�رم�ل  تذاكر  ت�فري 

ال�شركة  م�ظفي  جميع  اإىل 

�شهادة  على  احلا�شلني 

وذلك  »ك�فيد-19«،  تطعيم 

اململكة  ا�شتعدادات  تزامًنا مع 

جائزة  �شباق  ل�شت�شافة 

لطريان  الكربى  البحرين 

والذي   ،1 للف�رم�ل  اخلليج 

اأيام  ثالثة  مدى  على  ينطلق 

 28 حتى   26 من  الفرتة  يف 

واجلدير  اجلاري.  مار�ض 

البحرين  حلبة  باأن  بالذكر 

عن  م�ؤخًرا  اأعلنت  الدولية 

جائزة  �شباق  تذاكر  طرح 

لطريان  الكربى  البحرين 

للعام   1 للف�رم�ل  اخلليج 

2021 للبيع، والتي �شتك�ن حم�ش�رة فقط للحا�شلني على التطعيم امل�شاد لفريو�ض 

ك�رونا )ك�فيد-19( واملتعافني من الفريو�ض يف مملكة البحرين.

وبهذه املنا�شبة، �شرح م�ش�ؤول يف �شركة بتلك� على هذه املبادرة قائاًل: »اأخذت �شركة 

الذين ي�شت�ف�ن  امل�ظفني  اإىل جميع  الف�رم�ل 1  تذاكر �شباق  باأن ت�فر  القرار  بتلك� 

للت�شجيع  الدولية،  البحرين  قبل حلبة  من  مّت حتديدها  التي  للمعايري  وفًقا  ال�شروط 

على دعم جه�د اململكة يف احلملة ال�طنية للتطعيم �شد فريو�ض ك�رونا »ك�فيد-19« 

اإىل اعطائهم فر�شة ال�شتمتاع بالأج�اء  اأكرب ن�شبة من الأ�شخا�ض. بالإ�شافة  لتطعيم 

احلما�شية وامل�ش�قة لأول �شباقات هذا امل��شم يف بيئة اآمنة، وبالتما�شي مع الإجراءات 

الحرتازية والتدابري ال�قائية املعلن عنها يف اململكة«.

»كارفور« جتمع نحو 44 األف وجبة ل�شالح جمعية »حفظ النعمة«

يف اإطار ال�شراكة التي جتمعها مع جمعية 

�شاهمت   ،2020 يناير  منذ   النعمة  حفظ 

»ماجد  �شركة  وتديرها  متلكها  التي  كارف�ر، 

الفطيم« يف مملكة البحرين، يف جمع  44،210 

األف وجبة، اأي ما يعادل 44 طًنا من ال�جبات، 

طعام  بنك  )اأول  النعمة  حفظ  جمعية  ل�شالح 

اإىل رفع  ال�شراكة  البحرين(. وتهدف  يف مملكة 

م�شت�ى ال�عي ح�ل �شالمة الغذاء ودعم ق�شية 

وم�شاعدة  اململكة،  يف  الغذائي  الهدر  من  احلد 

عائالت والأ�شخا�ض املحتاجني.

جميع  من  املحف�ظة  ال�جبات  جمع  ومت 

 13 عددها  البالغ  البحرين،  كارف�ر  فروع  

�شنرت«  »�شيتي  يف  كارف�ر  فرع  ويعد  فرًعا، 

الإناء« ويف »ج�اد دوم  وكارف�ر يف »جممع 

ت�فري  يف  م�شاهمة  الأكرث  الفروع  باربار«، 

كارف�ر  فرع  قدم  حيث  املحف�ظة،  ال�جبات 

وفرع  ال�جبات،  من   % �شنرت« 19  »�شيتي  يف 

قدم  فيما   ،%  13 الإناء«  »جممع  يف  كارف�ر 

فرع كارف�ر يف »ج�اد دوم باربار« 12 % من 

العدد الإجمايل لل�جبات املحف�ظة. 

وت�فر كارف�ر فائ�ض امل�اد الغذائية ل�شالح 

ت�شليمها  �شيتم  والتي  النعمة،  حفظ  جمعية 

وت�زيعها على امل�شتفيدين املعنيني. و�شت�شاعد 

الغذائي،  الهدر  كمية  تقليل  يف  املبادرة  هذه 

على  اإيجابي  تاأثرٍي  اإحداث  يف  ا  اأي�شً و�شت�شهم 

البيئة واملجتمع.

البحرين  كارف�ر  مدير  عقل،  جريوم  وقال 

لدى »ماجد الفطيم للتجزئة«: »نحن �شعداء يف 

كارف�ر البحرين، بهذه ال�شراكة املميزة، والتي 

لتحقيق  املعايري  اإر�شاء  على  عملنا  مع  تتناغم 

التي  امل�ش�ؤولة  ال�شيا�شات  وتطبيق  الإ�شتدامة 

من  وانطالًقا  املحيط.  املجتمع  تنمية  ت�شهم يف 

�شعار كارف�ر »منكم واإليكم«، نهدف من خالل 

حفظ  جمعية  مع  جتمعنا  التي  ال�شراكة  هذه 

النعمة على احلد من هدر الطعام، 

حفظ  جلمعية  التنفيذي  الرئي�ض  و�شرح 

النعمة  اأحمد عي�شى الك�يتي بالق�ل: »�شعداء 

اأثمرت  والتي  البحرين،  كارف�ر  مع  ب�شراكتنا 

للحد  اجلمعية  اأهداف  حتقيق  يف  كبري  ب�شكٍل 

من ظاهرة هدر الطعام، وت�فري الدعم الغذائي 

اإجناح  اأجل  من  و�شنعمل  امل�شتفيدة،  لالأ�شر 

وا�شتمرار هذه ال�شراكة خلري مملكتنا الغالية«.

جريوم عقل اأحمد الكويتي

بيت التمويل الكويتي – البحرين:

فوز الغامن باجلائزة الكربى الثانية حل�شاب »الب�شارة«

اأعلن بيت التم�يل الك�يتي - البحرين عن 

ال�شهرية  باجلائزة  الغامن  �شلطان  ح�شني  ف�ز 

اأمريكي،  دولر   $100،000 بقيمة  الكربى 

العامة  الفئات  بج�ائز  فائًزا  اإىل 70  بالإ�شافة 

واخلا�شة بح�شاب »لب�شارة«.

الت�فري  ح�شاب  �شحب  اإجراء  ومت 

العام  من  فرباير  ل�شهر  »لب�شارة«  ال�شتثماري 

2021 عن ُبعد، وذلك اتباًعا لإر�شادات وزارة 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة يف املقر الرئي�شي 

للبنك مبركز البحرين التجاري العاملي. 

وبهذه املنا�شبة، �شرح خالد املعريف، مدير 

لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  ورئي�ض  تنفيذي 

التم�يل  واخلدمات امل�شرفية اخلا�شة يف بيت 

الك�يتي - البحرين قائالً: »ن�د بداية اأن نهنئ 

ال�شيد ح�شني �شلطان الغامن على ف�زه باجلائزة 

ونبارك  »لب�شارة«  حل�شاب  ال�شهرية  الكربى  

الأخرى  الفئات  بج�ائز  الفائزين  جلميع  ا  اأي�شً

اأغتنم  اأن  اأود  كما  فرباير.  �شهر  �شحب  �شمن 

زيادة  على  العمالء  جميع  حلث  الفر�شة  هذه 

فر�شهم لربح اجل�ائز النقدية القّيمة مع ح�شاب 

»لب�شارة«.

ومن جانبه، عرب ح�شني الغامن عن �شعادته 

نر  التي  احلالية  الظروف  ظل  »يف  بق�له: 

على  ح�ش�يل  نباأ  �شدري  اأثلج  جميعا،  بها 

لب�شارة  حل�شاب  الكربى  ال�شهرية  اجلائزة 

بيت  اأ�شكر  اأن  اأود  لذا،  البحرين.   - بيتك  من 

التم�يل الك�يتي - البحرين ل�شتمراره بتقدمي 

اخلدمات الأف�شل يف القطاع امل�شريف الإ�شالمي، 

مع  ا�شتثماراتهم  تنمية  على  اجلميع  واأ�شّجع 

واملنتجات  اخلدمات  باأف�شل  لي�شتمتع�ا  البنك 

امل�شرفية وليتمكن�ا من ربح ج�ائز قّيمة«.

قدمتها الأخ�شائية اآلء زهدي

»كيف اأحمي نف�شي من ه�شا�شة العظام« حما�شرة مبركز الربهان 
القراآن  وتدري�ض  لتحفيظ  الربهان  مركز  نظم 

ه�شا�شة  من  نف�شي  اأحمي  )كيف  بعن�ان  حما�شرة 

العظام( عرب تطبيق الزووم قدمته ملنت�شبات املركز 

الخ�شائية يف تكن�ل�جيا الت�ش�ير ال�شعاعي اآلء 

العظام  ه�شا�شة  اأن  خاللها  اأو�شحت  زهدي  اأمين 

اعرا�ض  وج�د  لعدم  ال�شامت  باملر�ض  يعرف 

منها  اأ�شباب  لعدة  العظام  ي�شيب  اإذ  له،  حتذيرية 

من  اخلالية  �شليمة  غري  والتغذية  العمر  تقدم 

يف  مر�شي  تاريخ  وج�د  اأو  واملعادن  الكال�شي�م 

عر�شة  اأكرث  يعتربن  الن�شاء  اإن  وقالت  العائلة. 

افراز  نق�ض  ب�شبب  العظام  به�شا�شة  لالإ�شابة  

هرم�ن ال�شرتوجني لديهن بعد �شن الطمث، وميكن 

ال�قاية منه مبمار�شة الريا�شة ب�شكل دوري واتباع 

نظام غذائي �شحي مدعم بتناول احلليب وم�شتقاته 

البدء  على  واحلر�ض  وال�شماك  واخل�شروات 

حتت  الربعني  �شن  بعد  العظام  ه�شا�شة  بفح�ض 

ا�شراف الطبيب املخت�ض، م�ؤكدة اأهمية  الفح��شات 

يف   واملتمثلة  العظام  ه�شا�شة  عن  للك�شف  الدورية 

فح��شات BMD غري املعملية وجترى عن طريق 

به  يقا�ض  وب�شيط  جًدا  �شهل  فح�ض  فه�  الأ�شعة 

منطقتي  وخا�شة  الن�شان  ج�شم  يف  العظام  كثافة 

عنق الفخذ والعم�د الفقري القطني )اأ�شفل الظهر(، 

ال�شابة  عند  للك�شر  عر�شه  الأكرث  لأنهما  وذلك 

به�شا�شة العظام.

خالد املعريف

البنك الأهلي املتحد يقدم ت�شهيالت متويلية 

ح�شرية مل�شروع ديرة العيون يف ديار املحرق

اأعلن البنك الأهلي املتحد عن ت�شهيالت 

غري م�شب�قة يف مت�يل ال�حدات ال�شكنية 

باملحرق.  العي�ن  ديرة  م�شروع  يف 

مع  مت�افقة  الت�شهيالت  هذه  و�شتك�ن 

و�شت�شيف  الإ�شكاين،  مزايا  برنامج 

من  العديد  الربنامج  من  للم�شتفيدين 

من  اإىل %120  ي�شل  مثل مت�يل  امليزات 

قيمة ال�حدة ال�شكنية، فرتة �شماح ملدة 6 

اأ�شهر، وفرتة �شداد تبلغ 30 �شنة.

بت�شميم  قام  البنك  اأن  بالذكر  جدير 

درا�شة  خالل  من  الت�شهيالت  برنامج 

متطلبات واقرتاحات عمالئه، حيث ي�فر 

اإمكانية  اجلديدة  ب�شيغته  الربنامج 

احل�ش�ل على التم�يل لي�ض فقط لمتالك 

املنزل، بل اأي�شاً لتاأثيثه وجتهيزه. كما اأن 

فرتة ال�شماح �شتتيح للعميل انتقالً اأ�شهل 

للمنزل اجلديد.

اأكرث  من  اجلديد  امل�شروع  ويتك�ن 

من 345 وحدة �شكنية بت�شاميم خمتلفة 

اليد.  متناول  يف  باأ�شعار  جميعها  تاأتي 

املحرق،  ديار  قلب  يف  امل�شروع  ويقع 

تتيح  جداً  متط�رة  حتتية  ببنية  ويتميز 

وال�شريع  ال�شهل  ال��ش�ل  لل�شاكنني 

العامة  املرافق  من  متن�عة  جمم�عة  اإىل 

اإىل  اإ�شافة  العاملية،  التجارية  واملحال 

اأن  كما  الرئي�شية.  وال�ش�ارع  املدار�ض 

جميع هذه ال�حدات مت�افقة مع برنامج 

مزايا الإ�شكاين املقدم من وزارة الإ�شكان.

وبهذه املنا�شبة، علق ال�شيد �ش�ڤرات 

التنفيذي  الرئي�ض  نائب  �شايغال، 

لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات   – للمجم�عة 

يف البنك الأهلي املتحد، بالق�ل: »نعمل يف 

منتجات  تقدمي  على  املتحد  الأهلي  البنك 

املتطلبات  خمتلف  مع  وتتجاوب  تت�افق 

تقدمي  على  نعمل  كما  املحلي،  ال�ش�ق  يف 

ممكنة  �ش�رة  واأ�شهل  باأف�شل  منتجاتنا 

الفرتة  يف  جه�دنا  ركزنا  لعمالئنا. 

الأخرية على اإ�شافة املزيد من الت�شهيالت 

العمر  على برنامج مزايا مبا يجعل بيت 

حلماً �شهل املنال.«
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نداء ل�زير الأ�سغ�ل و�س�ؤون البلدي�ت والتخطيط العمراين

و�شوؤون  اال�شغال  لوزير  اأتقدم  اأن  يل  يطيب  بدايًة 

البلديات والتخطيط العمراين املهند�س ع�شام بن عبداهلل 

خلف بجزيل ال�شكر والتقدير على ما يقوم به من جهود 

للمواطنني  املقدمة  باخلدمات  االرتقاء  �شبيل  متميزة يف 

من خالل زياراته امليدانية ونزوله اىل ال�شارع �شخ�شًيا 

املواطنني  احتياجات  لتلم�س  بالوزارة  عمله  فريق  مع 

واإيجاد احللول املنا�شبة لكافة امل�شاكل التي يعاين منها 

املواطن ح�شب االإمكانيات املتوفرة بالوزارة.   

وي�شرين اأن اأتقدم بطلبي املتوا�شع هذا راجًيا معاجلة 

م�شكلة جتمع املاء يف ثالثة مواقع يف عدة طرق خمتلفة 

نعاين  والتي   209 جممع  باملحرق  ال�شيوخ  فريج  يف 

منها منذ �شنني طويلة، حيث تقدمت بعدة طلبات ملجل�س 

توا�شل  نظام  وكذلك  واحلايل  ال�شابق  املحرق  بلدي 

والذى جاءين منهم موؤخًرا رد ب�شاأن احد املواقع الثالثة 

وهذا  املحاذية  الطرق  على  ي�شب  الطريق  ميالن  باأن 

يخالف ما نعانيه من مدة طويلة من ا�شتمرار جتمع املاء 

اأما املواقع االأخرى فاإنها مدرجة �شمن  يف هذا الطريق، 

برنامج ق�شم الت�شاميم التابع ل�شوؤون ال�شرف ال�شحي 

املايل  املخ�ش�س  واعتماد  الت�شاميم  اعداد  من  واالنتهاء 

توا�شل،  نظام  املعنية عرب  الوزارة  من  الرد  كما جاءين 

نف�س  يعانون  املنطقة  اأهايل  يزال  ال  ال�شديد  ولالأ�شف 

امل�شكلة يف حال هطول املطر وناأمل ا�شتعجال النظر يف 

هذا الطلب وتنفيذه على وجه ال�شرعة والذى طالبنا به 

من �شنني طويلة. 

رقم  الطريق  ر�شف  فهو  االآخر  الطلب  ب�شاأن  اأما 

1506 وطريق رقم 1508 مبجمع 215 بفريج الزياينة 

خلف اأ�شواق املنتزة يف �شوق املحرق فحالته �شيئة جدا 

)مرقع باالأ�شفلت( وبحاجة اىل اإعادة ر�شفهما باالأ�شفلت 

اأو تركيب الطوب فلم ي�شبق على ما يبدو  �شيانتهما.

وكذلك اقرتح اإن�شاء ر�شيف بدل احلواجز اال�شمنتية 

وكذلك  االإ�شالح  جمعية  مقابل  فرتة  منذ  املوجودة 

جهة  من  املارة  لعبور  املنا�شب  احلل  اإيجاد  �شرورة 

وبالعك�س  االإ�شالح  جمعية  جهة  اىل  الهالل  م�شت�شفى 

للم�شاة  ج�شر  بعمل  وذلك  املارة  �شالمة  على  حفاظاً 

م�شتخدمي  عبور  فالق�شد  تكلف  دون  بناوؤه  يكون  على 

التفكري يف تركيب  اأنه من ال�شعب  باأمان حيث  الطريق 

اإ�شارة �شوئية للم�شاة لوجود الدوار. 

الطلبات  يف  النظر  �شرعة  املوقر  الوزير  من   اأرجو 

ل�شعادته  اأخرى  مرة  موجها  فر�شة  باأقرب  املقدمة 

امل�شئولني  املخل�شة وجلميع  جهوده  على  ال�شكر  جزيل 

واملوظفني بهذه الوزارة املوقرة.   

    ي��سف جالل

نن��سد املعنيني

 لت�ظيفن� بج�معة البحرين

اخلدمة  جهاز  ننا�شد  مواطنتان  فتاتان  نحن 

اإىل  بتوظيفنا  املتعلق  طلبنا  يف  بالنظر  املدنية 

جامعة البحرين، حيث اإننا عملنا وخدمنا يف جامعة 

البحرين الأكرث من 11 عاما ولكن كموظفات تابعات 

اخلدمات  تقدم  التي  اخلا�شة  ال�شركات  الإحدى 

للجامعة بطريقة العقود املوؤقتة. 

تقدمنا بعدة خطابات جلهات خمتلفة نوؤكد على 

�شمنا يف جامعة البحرين ولكن ذلك مل يقابل باأية 

اخلدمة  جهاز  من  ناأمل  فاإننا  لهذا  اإيجابية،  ردود 

املدنية النظر يف طلب توظيفنا باجلامعة ملا نحمله 

من موؤهالت اأكادميية وخربة عملية جتاوزت العقد 

من الزمن يف موقع العمل املذكور.

علًما باأنه قمنا مبخاطبة اجلامعة كما اأنه لدينا 

اأرقام طلبات توظيف بجهاز اخلدمة املدنية.

البي�ن�ت لدى املحرر

عي�دة جتميل 

ل تطبق الحرتازات ال�سحية

اأنا مواطنة بحرينية حدثت يل م�شكلة مع اإحدى 

عيادات التجميل، اإذ اإنني قمت بحجز موعد وق�شدتها 

التي  ال�شحية  االحرتازات  من  بخلوها  وتفاجاأت 

فموظفة  كورونا،  فريو�س  انت�شار  منع  اإىل  تهدف 

ا ال  اال�شتقبال ال تلب�س الكمامة والدكتور املعالج اأي�شً

يلب�س الكمامة، وعند دخويل للغرفة راأيتها تخلو من 

اأدنى و�شائل النظافة.

على  احل�شول  اأريد  ال  اإنني  للممر�شة  فقلت 

لغرفة  نقلي  مت  حيث  الغرفة،  هذه  يف  »البوتك�س« 

اأخرى ومت عمل الالزم، وعند توجهي للدفع اأخربتني 

املوظفة اأنه علي دفع ال�شعر امل�شاعف بدالً من ال�شعر 

ذلك  على  الطبيب  وافقها  وقد  االإعالن،  يف  املذكور 

فا�شطررت للدفع، وعند مطالبتي بالر�شيد رف�شوا 

اإعطائي اإياه، وبعد خروجي من العيادة فوًرا توجهت 

اإىل مركز ال�شرطة الإخبارهم مبا حدث معي، بعد ذلك 

اأ�شبت بـ»كورونا« وبقيت حمجورة يف الفرتة التي 

�شادفت اأنه لدي جل�شة »رتو�س« مع العيادة نف�شها 

�شمن  من  تعترب  »الرتو�س«  اأن  العلم  مع  املذكورة، 

مبلغ  دفع  علي  اأنه  اأخربوين  اأنهم  اإال  املدفوع  املبلغ 

اآخر! باالإ�شافة اإىل عدم تطبيقهم االحرتازات الالزمة.

البي�ن�ت لدى املحرر

�سمـــ� ال�سيخ ن��ســـر بــن حمد وابت�س�مة م�اطـــن 

املواقف  برجل  الغايل  العزيز  البلد  هذا  واأكرم  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اكرمنا  لقد 

هذا  الأهل  اخلري  فعل  الالحمدود يف  والعطاء  اخلري  ب�شمات  على  تدل  التي  ال�شعبة 

البلد الكرمي. لقد ا�شتطاع �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد حفظه اهلل ان يلم �شمل البحرين 

بكلمة واحدة وهي حملة »فينا خري« الذي ا�شتطاع �شموه الكرمي اأن ير�شم االبت�شامة 

على املواطنني وت�شميد جراحهم يف ظل جائحة كرونا التي بان اثرها على العامل اجمع 

وت�شررت اكرث البلدان اقت�شاديا ونحن وهلل احلمد نحن يف مملكة البحرين وبحكمة 

القائد احلكيم ربان ال�شفينة �شيدي جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ا�شتطاعت البحرين ان 

تتغلب وتتحكم بعقالنية مع هذا املر�س املنت�شر عامليا ومبوؤازرة �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل بكل عناية واهتمام 

بالغ لل�شيطرة على هذا الوباء.

املواطنني  على  العبء  تخفيف  يف  كبري  دور  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  ول�شمو 

واملقيمني يف امل�شاعدات وتاأجيل القرو�س وكان اهتمام �شموه الكرمي وما ي�شبو اليه 

هو ر�شم االبت�شامة على وجوه املواطنني واملقيمني على هذه االأر�س الطيبة لقد كان 

�شموه منخرطاً مع املواطنني ويعي�س االآالم التي كان يعي�شها املواطنني وكان واحداً 

ت�شمد جراح  اأن  ا�شتطعت  نعم  ارائهم و�شكاويهم  للجميع يف  وي�شتمع  املواطنني  من 

الكثري  تقدم  اأن  من  متكنت  التي  خري  فينا  حملة  يف  بالوفاء  وعاهدوكم   مواطنيكم 

والكثري من امل�شاعدات وق�شاء الديوان املرتاكمة وبناء البيوت االيلة لل�شقوط.

فكرة حملة فينا خري هي فكرة مفكر وحمنك و�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اذا قال 

فعل فكم من جراح ت�شمدت جراحها حملة فينا خري لها االأثر الكبري عند اهلل �شبحانه 

االأوىل  هي  البحرين  مملكة  واليوم  اجلميع  اآمال  يحقق  اأن  ا�شتطاع  �شموه  وتعاىل 

بقيادة  احلكيمة  قيادتنا  يحفظ  ان  اهلل  ن�شال  االإن�شانية  احلمالت  هذة  ملثل  وال�شباقة 

الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  اهلل ويحفظ �شمو ويل  املفدى حفظه  امللك  �شيدي جاللة 

اهلل ويحفظ  اآل خليفة حفظه  بن حمد  نا�شر  االإن�شانية  اأمري  �شمو  اهلل ويحفظ  حفظه 

البحرين واأهلها من هذا الوباء امني يارب. 

الط�لب علي ابراهيم 

مدر�سة اجل�برية الث�ن�ية

اأن��سد املعنيني مل�س�عدتي 

يف احل�س�ل على لق�ح ك�رون�

العائلة يف مملكة  مع  مقيم  �شعودي  مواطن  اأنا 

البحرين منذ اأربعة اأعوام، اأنا�شد املعنيني مل�شاعدتي 

فريو�س  �شد  لقاح  على  للح�شول  الت�شجيل  يف 

كورونا، ولكن كمواطن �شعودي مل ت�شدر يل البطاقة 

يحتاجها  والتي  الفعالية  �شالح  بتاريخ  ال�شكانية 

تطبيق »جمتمع واعي«، وبعد مراجعتي للم�شوؤولني 

يتطلب  ال  اخلليج  دول  مواطني  اأن  اأخربوين 

ت�شجيلهم بطاقة �شكانية، وباإمكانهم ا�شتخدام بطاقة 

تطبيق  يف  ت�شجيلي  باأن  علًما  ال�شعودية،  الهوية 

ال�شعودي،  ال�شفر  جواز  برقم  كان  واعي«  »جمتمع 

وقمت مبخاطبة وزارة ال�شحة ومل اأح�شل على اأي 

رد منهم؛ لذلك، اأمتنى احل�شول على اللقاح حلماية 

نف�شي وعائلتي واملجتمع. 

البي�ن�ت لدى املحرر

مــــكـ�نـــة الـــمـــمـــلـــكـــة
الــزمــــن قـديــم  مـنــُذ  الـــمــملـكـة  تـتـبـواأ 

و�شــول  لـغـازي  ال  و�شـامـي.  مـمـيـز  مـوقـع 

احـتـ�شــن  والـِرفـاع  تـبـ�شـم  الـمـنـامـة  ثـغـر 

والـ�شـهـول  �شـطـهـا  وعـانـق  الـُمـحـرق  كـف 

الـح�شـن والـمحيـا  احلمـيـدة  الـ�شـجـايـا  ذات 

العـقـول عاف  �شِ مفـاتـنـهـا  يف  يـعـبـثـوا  لـن 

ولــن كـال  والـتـاريــخ  الـــحـ�شـارات  اأر�ــس 

االأ�شــول وثــوب  الـِعـفـة  مـن  يـجــردوهـا 

فــن كـل  اأنـجـبــت  مـن  ولـكـِنـهـا  عـــــذراء 

الـَبــُتــول تـلك  االألـبـاب  ِفـتـنـة  اإنـهـا  بـل 

عــدن جـنـة  مـــثـل  والـجــــداول  نـخـيـلـهـا 

الـر�شــول بـعــد  اهلل  ُجـنـد  خـيـر  وُجـنـدهـا 

وال�شدن الـرتف  الـجـيد  عـلى  الـبوا�شق  ِعـقد 

الـخيـول ِربـاط  مـن  واالأ�شـائـل  حولـهـا  مـن 

الـثـمـن غـال  الـمـن�شـود  اللـوؤلـوؤ  خـ�شـائـ�س 

تــزول ال  نـ�شـمـاتـهـا  فـي  الـهـيـل  ونـكـهـة 

�ُشــنـــــن فـيـهـا  �شـن  ربـي  اأفـنـان  ذوات 

تــجـول فـلـكـهـا  داخــل  ثـابـتـة  و�شـنـتـه 

ال�شكن يـطيـب  رو�ــشــك  يف  الـُخـد  جنـة  يـا 

الـقــبــول يـــنـال  يـتـمـنـى  تـــــواق  لـكـل 

املحن خـ�شـم  فـي  الـ�شـهـامـة  اأهـل  يـجـاور 

الـفـ�شـول بـكـل  الـقـائـد  يـو�شـف  لـه  يـحـق 

الـحـزن زال  الـمـيـمـون  عـهـده  وفـي  مـِلـك 

يقـول وفـيمـا  بـافـعـالـه  الـنـا�س  وا�شـتـبـ�شـر 

الــــوطــن  بـاأمـن  الـعـابـث  ذلـك  يـدا  تـبـت 

الـجـهـول الـظـلـوم  الـمـوالة  عـهـود  خـائــن 

للـخـون يـنـحـني  لـن  الـوطـن  اإن  يـعـلـم  لـو 

واحلمول الـقـافـلة  م�شـيـر  عرقل  كــان  مـا 

وثــــن لــعــابــــد  تـه  مـواال  يــغــيــر  ولــن 

�شـلــول  بـن  �شـاغـهـا  اأجـنـدة  يـنـفـذ  لـكـي 

بـفـن يـعـمـل  الزال  الـــــذي  الـخـبـيـث  ذاك 

عـجـول مـبـاغـت  الكلـمـة  تـعـنـي  مـا  بـكـل 

علـن  بـ�شـــره  جـاهـر  بـل  الـ�شـر  يـنـا�شـر 

طـبـــول  للـمـعــارك  يـقـرع  الـنـار  يـاأجـج 

ــن بـــاع ديــنــه وعـن يــفــر�ــس �ــشــروطــه عــلــى م

الـذيـول  اإال  يـ�شـتـاأِمــن  مـا  الـقـوم  حـثـالـة 

يـــوؤتـمــن وال  كـال  لـه  عـهـد  ال  الـــ�شــال 

قـبـول مـالـه  الـنـا�س  وعـنـد  اأمـانـة  على 

الـفـتـن يـثـري  كــي  دخـيلة  طـوائـف  اأنـ�شاأ 

احلقول  ح�شد  مثل  اخلــالئــق  ــاب  رق ح�شد   

الـبـدن وا�شـتـباح  الكـرامـة  ثـيـاب  مـزق 

بـطـول  عـر�شـاً  اهلل  باأر�س  �شـروره  نـفـث 

الـمـوؤون جلب  مثل  عـنوة  ال�شر  ي�شتجلب 

مـغـول  بـقـايـا  عـن  اأحـدث  عـ�شانـي  مـاذا 

مــن! اأجـل  ومـن  مبـادئـهـم  خـانـوا  مـغـول 

حلول؟ ويوجد  يل  يـفـنـد  حمــاور  مـن  هـل 

 الـــ�ســ�عــرـ عــبـداهلل بـن هـمـ�م
عبداهلل بن همام

هيئة التخطيط والتط�ير العمراين ترد على

 »اأن��سد �سم� ويل العهد رئي�س ال�زراء ل�سرتداد اأمالكي«

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

باالإ�شارة اإىل ال�شكوى الواردة يف �شحيفتكم الغراء 

بتاريخ 2 مار�س 2021، والتي ادعى فيها املواطن بقيام 

موظفي هيئة التخطيط والتطوير العمراين باال�شتيالء 

على اأر�شه، اإذ تاأ�شف الهيئة لن�شر ال�شكوى على النحو 

ب�شكل  مت�ّس  والتي  ملوظفيها  �شريًحا  اتهاًما  املت�شمن 

املناطة  املهام  باأداء  يقومون  عموميني  موظفني  مبا�شر 

بهم بكل جدارة واقتدار. 

املواطن  مع  بالتوا�شل  قامت  اأنها  الهيئة  وتو�شح 

وامل�شتندات،  التفا�شيل  على  لالطالع  ال�شكوى  �شاحب 

حيث تبنّي التايل:

�شمن  يقع  ال�شاخورة  مبنطقة  الكائن  العقار   .1

خرائط  ح�شب   )US( الدرا�شة  قيد  املناطق  ت�شنيف 

الت�شنيف املعتمدة والتي ت�شتلزم اإعداد وتنفيذ خمطط 

وا�شتحداث  العقارات  و�شعية  لتعديل  لها  تف�شيلي 

�شبكة طرق متكاملة للمنطقة، علًما باأن هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين تقوم حالًيا باإعداد املخطط التف�شيلي 

للح�شول  اخلدمية  اجلهات  على  تدويره  و�شيتم  لها، 

ثم  ومن  املنطقة،  يف  واحتياجاتهم  مالحظاتهم  على 

�شيتم ا�شتكمال املخطط ح�شب االإجراءات املتبعة يف هذا 

ال�شاأن.

2. العقار الكائن مبنطقة جداحلاج هو من العقارات 

و�شيتم  البديع  ل�شارع  امل�شاندة  بال�شوارع  املتاأثرة 

�شاحية  خمطط  �شمن  وتعوي�شه  ا�شتمالكه  درا�شة 

النخيل، علًما باأن التثمني جاٍر للعقارات املتاأثرة لتقدير 

التعوي�شات امل�شتحقة، وذلك ح�شب االإجراءات املتبعة.

3. اأما العقار الكائن مبنطقة احلزام االأخ�شر، فقد تبنّي 

باأن العقار املعني مت االنتهاء من اإعادة تخطيطه ح�شب 

املخطط التف�شيلي املعتمد ملنطقة احلزام االأخ�شر، وذلك 

العدل  بوزارة  املالك  قبل  من  املوثقة  املوافقة  على  بناًء 

و�شعية  تعديل  على  واالأوقاف  االإ�شالمية  وال�شوؤون 

حتديث  اإجراءات  ا�شتكمال  مت  حيث  املعني،  العقار 

للمواطن  وميكن   ،2016 عام  منذ  العقار  و�شعية 

اال�شرتاطات  اعتماد  بعد  وذلك  عقاره  يف  الت�شّرف 

التنظيمية للتعمري للت�شانيف اجلديدة املوجودة �شمن 

احلزام االأخ�شر، كما اأن الهيئة تعمل حالًيا على االنتهاء 

من الن�شخة املحدثة لهذه اال�شرتاطات. 

ويف اخلتام، فاإن هيئة التخطيط والتطوير العمراين 

الدائم مع خمتلف و�شائل  التوا�شل  توؤكد حر�شها على 

االإعالم بكل اأمانة و�شفافية. 

هيئة التخطيط والتط�ير
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 الملك يهنئ الرئيس
 الباكستاني باليوم الوطني لبالده

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئي��س الدكت��ور ع��ارف علوي رئي��س جمهورية باكس��تان 

اإلسالمية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وأعرب جاللة الملك في البرقية ع��ن أطيب تهانيه وتمنياته 

لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئ الرئيس الباكستاني 

ورئيس وزرائه باليوم الوطني
بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء برقية تهنئ��ة إلى رئيس 
جمهورية باكس��تان اإلس��المية عارف علوي وذلك بمناس��بة 
ذك��رى الي��وم الوطني لبالده، أعرب س��موه فيه��ا عن خالص 
تهاني��ه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والس��عادة بهذه 

المناسبة الوطنية.
كم��ا بعث صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء برقي��ة تهنئ��ة مماثلة إل��ى رئي��س وزراء جمهورية 

باكستان اإلسالمية عمران خان.

 مرسوم بتعديل اللجنة 
العليا للثروات الطبيعية واألمن االقتصادي

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة نائب جالل��ة المل��ك ولي 
العهد المرس��وم رقم )39( لسنة 2021 بتعديل 
الم��ادة )1( من المرس��وم رقم )1( لس��نة 2011 
بإنش��اء اللجنة العليا للث��روات الطبيعية واألمن 

االقتصادي، جاء فيه:

 المادة األولى
ُيضاف إلى المادة )1( من المرسوم رقم )1( لسنة 
2011 بإنش��اء اللجنة العليا للث��روات الطبيعية 
واألمن االقتص��ادي بند جديد برق��م )2(، ويعاد 

ترقيم باقي البنود تبعًا لذلك، نصه اآلتي:
2 - س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل خليفة - 

مستش��ار األمن الوطني - األمين العام لمجلس 
الدفاع األعلى.
المادة الثانية

عل��ى رئي��س مجلس ال��وزراء وال��وزراء -كل فيما 
يخص��ه- تنفيذ هذا المرس��وم، وُيعم��ل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خالل اجتماعه مع رئيس هيئة األركان للقوات المسلحة الباكستانية

رئيس الحرس الوطني: مستويات متقدمة من 
التعاون والتبادل العسكري بين البحرين وباكستان

التقى رئي��س الحرس الوطني الفري��ق أول ركن 
س��مو الش��يخ محمد بن عيس��ى آل خليفة خالل 
زيارته لجمهورية باكستان اإلسالمية مع الجنرال 
نديم رضا رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات 
المسلحة الباكستانية برئاسة األركان في مدينة 
راولبندي. ورحب رئيس هيئة األركان المش��تركة 
للقوات المسلحة الباكستانية بزيارة سمو رئيس 
الح��رس الوطني إلى باكس��تان والت��ي تأتي في 
إط��ار تطوير وتنمي��ة العالقات العس��كرية بين 

البحرين وباكستان.
وبهذه المناس��بة، أش��اد س��مو رئي��س الحرس 
الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها 
التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين، مشيرًا 
إلى الدور الباكستاني في حفظ األمن واالستقرار 
العالمي ودور الجيش الباكستاني في دعم األمن 

واالستقرار اإلقليمي.
وبح��ث الجانبان خالل اللقاء ع��ددًا من المواضيع 

ذات االهتم��ام المش��ترك، كما تم اس��تعراض 
عالقات التعاون والصداقة القائمة بين البحرين 

وباكس��تان على مختل��ف األصع��دة، وخاصًة ما 
يتعلق بالمجال العسكري.

دور أساس للرياض في الحفاظ على األمن والسلم واالستقرار اإلقليمي

 »الخارجية«: مبادرة السعودية إلنهاء
 الحرب في اليمن توقف سفك الدماء

أعرب��ت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين للمبادرة النبيلة التي أعلنتها 
المملكة العربية السعودية الشقيقة أمس، بوقف إطالق النار في اليمن الشقيق 
بإشراف األمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي لألزمة اليمنية، حرصًا 
م��ن المملكة على وقف س��فك الدماء الزكي��ة وإنهاء معاناة الش��عب اليمني 
الش��قيق، ودعمًا لجهود المبعوث األممي إلى اليم��ن والمبعوث األمريكي إلى 
اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات المعتمدة دوليًا ممثلة 
في المب��ادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الش��امل وقرار مجلس 

األمن الدولي رقم 2216.
وأش��ادت »الخارجي��ة« بالمواقف الس��عودية المش��رفة الداعم��ة للجمهورية 

اليمنية، وس��عيها الدائم الستعادة األمن واالس��تقرار في اليمن الشقيق، وما 
قدمته من عون ومس��اعدات إنس��انية للتخفيف من معاناة الش��عب اليمني، 
معربة عن تطلع البحرين إلى أن تلقى هذه المبادرة الس��عودية الخيرة تأييدًا 
وترحيب��ًا من كاف��ة األطراف اليمني��ة والمجتمع الدولي من أج��ل إنهاء الحرب 
وإعادة الس��لم واألمن إلى اليمن وتحقيق تطلعات ش��عبه الش��قيق في إعادة 

اإلعمار والتنمية واالزدهار.
وأكدت الوزارة اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها للدور األساس��ي الذي تقوم به 
المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على األمن والسلم واالستقرار 
اإلقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية اإلستراتيجية.

رئيس األمن العام: استكمال كافة الخطط 
األمنية استعدادًا لبطولة »الفورموال 1«

قام رئي��س األمن العام الفريق طارق بن حس��ن 
الحس��ن بجولة ميدانية في حلبة البحرين الدولية 
تفقد خاللها االس��تعدادات والترتيب��ات األمنية 
الالزم��ة إلنج��اح بطول��ة جائزة البحري��ن الكبرى 
لسباقات الفورموال 1، واطلع على انتشار الدوريات 
والنق��اط األمنية واإلجراءات المتبعة والتأكد من 

جاهزيتها وفاعليتها لحفظ األمن.
وأش��اد رئيس األمن العام بتوجيه��ات ومتابعة 
وزي��ر الداخلية التخ��اذ كافة اإلج��راءات والتدابير 
االحترازي��ة التي تضمن تحقي��ق الحماية األمنية 
المطلوبة لتأمين السباق والمشاركين والجمهور، 
مشيرًا إلى أن المملكة لديها الخبرة الكافية التي 
مكنته��ا من إثبات جدارته��ا بتنظيم هذا الحدث 
الرياض��ي العالمي وف��ق أعلى المعايي��ر الدولية 

المعمول بها.
وأوض��ح أن ق��وات األم��ن العام اس��تكملت كافة 
خططه��ا وإجراءاته��ا األمني��ة واتخذت م��ا يلزم 
إلنجاح هذا الحدث وتأمين��ه، باإلضافة إلى اتخاذ 
كاف��ة التدابير االحترازية التي يوصي بها الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من أجل 
الحفاظ على س��المة المنظمين والجمهور، داعيًا 
الجميع للتعاون مع رجال األمن واتباع اإلرش��ادات 

الصادرة حفاظًا على سالمتهم.
وأض��اف أن الخطط الرئيس��ية وخط��ط الطوارئ 
تمت دراس��تها والتدريب عليها واختبارها بشكل 
دقيق من خالل عدد م��ن الفرضيات األمنية التي 
نفذتها األجهزة األمنية المش��اركة والتي عكست 
جاهزية القوات المش��اركة وقدرته��ا على تنفيذ 
جمي��ع الخطط ب��كل احترافية ومهني��ة للتعامل 

مع أي ط��ارئ قد يؤثر على النظ��ام العام، منوهًا 
باس��تكمال عملية التنس��يق مع جمي��ع األجهزة 
المعنية فيم��ا يتعلق بالترتيبات األمنية، س��واء 
داخ��ل الحلب��ة أو م��ن خ��الل عملي��ات التفتيش 
ف��ي  والمش��اركة  الدخ��ول  وتنظي��م  الدقيق��ة 
الفعاليات. وأش��ار رئيس األمن العام إلى انتشار 
ق��وات األمن في محيط الحلب��ة من خالل دوريات 
منتظم��ة، فضاًل على انتش��ارها بجميع الش��وارع 
الرئيسية المؤدية إلى الحلبة، موضحًا أن الجهود 
والخدم��ات األمنية ليس��ت مقص��ورة على نطاق 

حلب��ة البحري��ن الدولية ومحيطه��ا وإنما ممتدة 
إلى كل أنحاء البحري��ن فضاًل على أعمال التأمين 
الالزم��ة للمناف��ذ البري��ة والبحري��ة والجوية بما 

يضمن تحقيق األمن الشامل.
وال��زوار  والمقيمي��ن  المواطني��ن  كاف��ة  ودع��ا 
واألج��واء  العالم��ي  الح��دث  به��ذا  لالس��تمتاع 
االحتفالية المصاحبة له، مع اتخاذ كافة اإلجراءات 
االحترازي��ة للوقاية من في��روس كورونا، متمنيًا 
للجمي��ع التوفي��ق والس��داد وأن يظه��ر الس��باق 

بالمستوى الالئق والمشرف باسم البحرين.

عبدالرحمن بن عبدالوهاب: جاهزية تامة 
لتنظيم الحركة المرورية خالل »الفورموال1«

أك��د مدير ع��ام اإلدارة العام��ة للمرور العميد الش��يخ 
عبدالرحم��ن ب��ن عبدالوه��اب آل خليفة أنه بن��اًء على 
توجيه��ات وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عب��داهلل آل خليف��ة، ت��م إع��داد خطة مروري��ة تضمن 
انس��يابية الحركة المرورية وتس��هيل عملي��ة الدخول 
والخ��روج من حلب��ة البحرين الدولي��ة دون التأثير على 
الشوارع المحيطة، في إطار الحرص على نجاح استضافة 
مملك��ة البحري��ن س��باقات جائ��زة البحري��ن الكب��رى 

الفورموال 1.
وأش��ار إل��ى أن اله��دف الرئيس ه��و تأمين الس��المة 

المروري��ة على الطريق بم��ا في ذلك الط��رق المؤدية 
م��ن وإلى الحلب��ة، وقد تتضم��ن الترتيب��ات المرورية 
تحويل المس��ارات والمنعطفات فترات محددة س��يتم 
اإلعالن عنها في حينها من خالل وسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي.
وأكد اس��تعداد اإلدارة لهذا الح��دث العالمي من خالل 
غ��رف المراقب��ة وتزوي��د الدوري��ات ب��كل احتياجاته��ا 
من األجه��زة والمع��دات، وتوفي��ر الرافع��ات واآلليات 
الح��وادث  والدوري��ات، وتخصي��ص مكت��ب لمباش��رة 

مدير عام المروربمنطقة الفعالية.

وزير اإلعالم يستعرض مع 
السلوم المواضيع ذات 

االهتمام المشترك

اس��تعرض وزي��ر اإلعالم عل��ي الرميحي، خالل اس��تقباله في 
مكتب��ه أمس، عض��و مجلس النواب أحمد الس��لوم، عددًا من 
المواضيع ذات االهتمام المشترك، مشيدًا بالتعاون والشراكة 
الفاعل��ة بين الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية في تعزيز 
المسيرة التنموية والديمقراطية وخدمة الوطن والمواطنين 
خالل العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى.
من جانبه، تقدم الس��لوم بالش��كر والتقدير  إلى وزير اإلعالم 
على اهتمامه بتطوير قطاع اإلعالم واالتصال، وإعداد الكوادر 

الوطنية بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة.

مساعد وزير الخارجية: عالقات 
ثنائية متميزة مع االتحاد األوروبي

اس��تقبل مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة عبداهلل ب��ن فيصل ب��ن جبر 
الدوس��ري، بمكتب��ه ب��وزارة الخارجي��ة، أمس، س��فير جمهورية 
ألمانيا االتحادية لدى البحري��ن الممثل الحالي لالتحاد األوروبي 
كاي ثامو بوكمان، بحضور مدير إدارة الشؤون األوروبية واالتحاد 
األوروبي بوزارة الخارجية الس��فيرة الشيخة عائشة بنت أحمد بن 
صقر آل خليفة. وخالل اللقاء رحب مساعد وزير الخارجية بالسفير 
كاي ثامو بوكمان، معربًا عن اعتزاز البحرين بالعالقات الثنائية 
المتمي��زة مع دول االتحاد األوروبي، وما تتس��م به من ش��مول 
وتط��ور عل��ى مختلف المس��تويات، مؤك��ًدا أهمي��ة تعزيز هذه 

العالقات على األصعدة كافة.
من جانبه، أعرب كاي ثامو بوكمان عن س��عادته بلقاء مس��اعد 
وزي��ر الخارجي��ة، مؤك��ًدا ح��رص االتح��اد األوروبي عل��ى تطوير 
العالقات التي تجم��ع بينها وبين مملكة البحرين، والوصول بها 

إلى آفاق أوسع، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

وزيرة الصحة تستقبل السفير 
الياباني بمناسبة انتهاء فترة عمله

اس��تقبلت وزيرة الصح��ة فائق��ة الصالح صباح أم��س بمكتبها 
بديوان الوزارة في منطقة الس��نابس بأبراج الخير س��فير اليابان 
لدى البحري��ن هيديكي إيتو، وذلك بمناس��بة انتهاء فترة عمله 

الدبلوماسي كسفير لبالده لدى البحرين.
وخالل اللقاء قدمت الصالح للسفير الشكر والتقدير على ما قام به 
من خالل عمله الدبلوماس��ي في تعزيز وتنمية العالقات الطيبة 
الت��ي تجمع البلدين الصديقين على كافة األصعدة، وبخاصة في 
المج��ال الصحي، متمنيًة له التوفيق والنجاح فيما يوكل إليه من 

قبل بالده من مهام رسمية.
من جانبه توجه الس��فير بالش��كر إل��ى وزارة الصحة على عملها 
الدائ��م من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، مش��يدًا بمس��توى 
وكف��اءة النظام الصحي والتميز المش��هود ف��ي تقديم الخدمات 
الصحية والعالجية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبالخصوص 
في ظل جائحة كورونا، مبديًا اس��تعداد سفارة بالده للتعاون مع 

الوزارة لتحقيق مزيد من المشاريع الصحية المستقبلية.



أكد النائ��ب العام د. عل��ي البوعينين أن عدد 
المس��تفيدين من قانون العقوبات والتدابير 

البديلة بلغ حتى اآلن 3098 محكومًا.
جاء ذلك خ��ال رعايته أمس، الندوة االقليمية 
بعن��وان »تحدي��ات وآف��اق التطبي��ق الفاعل 
للتدابي��ر والعقوب��ات البديلة بي��ن المعايير 
الدولية والتجارب الوطنية«، والمس��تمرة على 
م��دى يومين، بحض��ور وزير العدل والش��ؤون 
االس��امية واألوقاف الش��يخ خالد ب��ن علي آل 
خليف��ة، وس��فير الجمهوري��ة الفرنس��ية لدى 
مملكة البحرين جيروم كوشارد، ومدير مكتب 
األمم المتح��دة المعني بمكافح��ة المخدرات 
والجريم��ة ف��ي دول مجلس التع��اون د.حاتم 
علي. وش��ارك في الندوة - التي نظمها معهد 
الدراس��ات القضائية والقانونية بالشراكة مع 
مكتب األم��م المتح��دة المعن��ي بالمخدرات 
والجريمة، وبالتنس��يق مع السفارة الفرنسية 
بمملكة البحرين - ع��دد من الخبراء الدوليين 
في مجال العدالة الجنائية، وممثلين عن وزارة 
العدل والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف، ووزارة 

الداخلية، والنيابة العامة.
ون��وه البوعيني��ن ف��ي كلم��ة، إل��ى أن قانون 
العقوب��ات والتدابي��ر البديلة يتص��ل اتصااًل 
وثيقًا بحقوق اإلنس��ان، ويعد نقلة مهمة في 
السياس��ة العقابي��ة، وه��و أحد نتائ��ج جهود 
البحري��ن ومس��اعيها الج��ادة ف��ي رعاية هذه 
الحقوق والتي انعكس��ت واقعيًا في اس��تيفاء 
المملك��ة منظومته��ا الكافلة لتل��ك الحقوق 

ف��ي مجاالت عديدة بما ف��ي ذلك حقوق الفرد 
الثابتة لدى الس��لطة عند ممارستها مهامها 
التزامًا بمبادئها الدستورية وبما اجتمع عليه 
العالم في مواثيق��ه الدولية. وأوضح، أن هذه 
الندوة تأتي ترجمًة لاهتمام الدولي بإنجازات 
البحرين التش��ريعية والمؤسسية التي تتفق 
والمعايي��ر والمب��ادئ الدولي��ة وباألخص في 

شأن نظام العدالة الجنائية.
واس��تعرض النائب العام في كلمته، الغايات 
االنسانية لقانون العقوبات والتدابير البديلة 
واآلث��ار االجتماعي��ة االيجابي��ة المترتبة على 

العمل به واالجراءات المتبعة في تطبيقه.
فيما أكد رئي��س معهد الدراس��ات القضائية 
والقانوني��ة د.خال��د صي��ام، أهمي��ة الن��دوة 
الموجه��ة للخبراء والممارس��ين ف��ي مجاالت 
العدالة الجنائية، بما يساهم في نقل المعرفة 
وتب��ادل الخب��رات وأفض��ل الممارس��ات، من 
مختلف أنح��اء العالم فيما يتعلق باس��تخدام 

التدابير والعقوبات البديلة.
التعري��ف  س��تتضمن  »الن��دوة  إن  وق��ال 
الدولي��ة ذات الصل��ة وأحكامه��ا  بالمعايي��ر 
الرئيس��ة، بم��ا ف��ي ذلك تل��ك الت��ي تتعلق 
مباشرة باألوضاع الخاصة للمحكومين، وشرح 
اله��دف األساس��ي للج��وء إلى بدائل الس��جن 
وتقدي��م األدل��ة الواضح��ة لتنفي��ذ مختل��ف 
التدابير والعقوبات البديلة، وتس��ليط الضوء 
عل��ى البيان��ات الحديث��ة والبح��وث المتعلقة 
بآث��ار مختل��ف التدابير والعقوب��ات البديلة«. 

وأش��ار إلى أن الندوة س��تتألف من 4 من فرق 
الخبراء، األول سيستعرض اإلطار الدولي الذي 
يحكم استخدام بدائل السجن وتسليط الضوء 
على البيانات الحديثة والبحوث المتعلقة بآثار 
مختلف التدابي��ر والعقوب��ات البديلة، والنظر 
ف��ي جوانب إص��اح العدال��ة الجنائي��ة وآفاق 
الجناة في إعادة اإلدماج االجتماعي من منظور 
منع الجريم��ة، كما س��يتبادل الفريق الخبرات 
الدولي��ة المختلف��ة ف��ي القضاي��ا العملي��ة 
الرئيس��ية التي تم��ت مواجهتها ف��ي تنفيذ 

بدائل السجن.
فيما س��يتناول الفريق الثان��ي األدوار الخاصة 
االختي��ار  ف��ي  الجنائي��ة  العدال��ة  بأجه��زة 
والتطبيق الفعال للعقوبات والتدابير البديلة، 
حيث س��يتم تب��ادل وجه��ات النظر بن��اًء على 
الخب��رة في إنف��اذ القان��ون والخب��رة كقضاة 

وأعض��اء للنيابة العامة، وكذل��ك دور وأهمية 
التعاون والتنس��يق الفعال بين نظام العدالة 
الجنائي��ة والجهات الحكومي��ة وغير الحكومية 
األخ��رى ذات الصل��ة لدع��م تنفي��ذ التدابي��ر 
والعقوب��ات البديلة المناس��بة. كما س��يقدم 
الفريق الثالث المتطلبات األساس��ية للتطبيق 
الناجح للعقوب��ات والتدابير البديلة: الدروس، 
العقوب��ات  الختي��ار  الصل��ة  ذات  والعوام��ل 
والتدابي��ر البديل��ة المناس��بة، وم��دى األث��ر 
االجتماعي واالقتصادي، كما سيس��لط الضوء 
على الجهات الفاعلة التي يكون دورها ضروريًا 

لدع��م التنفيذ الفع��ال للعقوب��ات والتدابير 
البديلة، وال س��يما المجتمع المدني ووس��ائل 

اإلعام.
وس��يقدم الفري��ق الراب��ع المعايي��ر الدولي��ة 
المخالفي��ن  لألطف��ال  بالنس��بة  المطبق��ة 
للقانون، الم��رأة كجانية، واألش��خاص الذين 
يعانون م��ن اضطراب��ات تعاط��ي المخدرات 
واتص��ال ذلك م��ع نظ��ام العدال��ة الجنائية، 
وكذل��ك اإلج��راءات الموص��ى بها الس��تخدام 
العقوبات والتدابير البديلة لهذه المجموعات 

الثاث في سياق نظام العدالة.
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إجراء زيارات ميدانية لسكن خدم المنازل

 »حقوق اإلنسان« تّطلع على سير عملية 
التطعيم وتوفير اللقاحات لنزالء اإلصالح والتأهيل

اس��تعرضت لجن��ة زي��ارة أماك��ن االحتج��از والمرافق في 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان خال اجتماعها برئاسة 
م��ال اهلل الحمادي وعضوي��ة خالد الش��اعر وفوزية الصالح 
ودين��ا اللظي، مجريات الزي��ارة الميدانية غير المعلنة التي 
قامت بها المؤسس��ة إلى مراكز اإلص��اح والتأهيل بهدف 
االطاع على س��ير عملية التطعيم وتوفي��ر اللقاح المضاد 
لفي��روس كورونا )كوفيد 19( لعدد من النزالء الراغبين في 
التطعي��م، إذ تم خ��ال الزيارة التأكد م��ن توافر اللقاحات 

الازم��ة لجمي��ع م��ن طلبها م��ن الن��زالء، واالط��اع على 
اإلج��راءات الت��ي قامت به��ا إدارة المركز لضم��ان وصول 
التطعيم للجميع دون تمييز، وذلك من خال تعريف النزالء 
بأنواع التطعيمات المتوفرة، وأهمية أخذ التطعيم لما له 
م��ن دور مهم في تعزيز مناعة الجس��م لتفادي مضاعفات 
الفيروس، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة، وتقدر 
اللجنة حرص وزارة الداخلية واهتمامها بصون حقوق النزالء 
بصفة عامة وتوفي��ر كافة التدابي��ر االحترازية واللقاحات 

الازمة لهم عل��ى وجه الخصوص. ثم اس��تعرضت مجمل 
قراراتها وتوصياتها الس��ابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، 
ال س��يما تل��ك المتعلقة بمخاطب��ة عدد م��ن دور الرعاية 
االجتماعي��ة والصحية التي تقدم خدم��ات اإليواء الدائمة 
والنهارية، باإلضافة إلى الش��ركات الكبرى، بهدف االطاع 
على اإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية التي تتخذها 
تلك الدور لضمان حفظ حقوق نزالئها ومرتاديها، وكذلك 

حقوق العمال في ظل أزمة جائحة كورونا. 

وأكدت اللجنة م��ن خال اختصاصها الرقاب��ي المناط بها 
على أهمية تسليط الضوء على المؤسسات التي توفر خدم 
المن��ازل بصورة عامة وتلك التي تقدم هذه الخدمة بنظام 
الس��اعات وذلك م��ن خال التنس��يق لقيام اللجن��ة بإجراء 
زي��ارات ميدانية ألماكن س��كن هؤالء العام��ات والوقوف 
عل��ى مدى توافر مختلف الخدم��ات واإلجراءات ذات العاقة 
بحقوق اإلنس��ان وفق��ًا للقوانين واألنظمة الس��ارية وذلك 

بالتعاون مع الجهات ذات العاقة باألمر.

النائب العام: 3098 مستفيدًا من العقوبات البديلة

 د. علي البوعينين

استحداث نظام مراسالت إلكتروني مع الجهات المعنية

مدير المحاكم: تبليغ 850 ألف إعالن وخطاب في 2020
ق��ال مدي��ر إدارة المحاكم ب��وزارة 
اإلس��امية  والش��ؤون  الع��دل 
واألوق��اف نايف ال��ذوادي: »إن عدد 
اإلعان��ات والخطاب��ات المتعلق��ة 
ف��ي  الص��ادرة  المحاك��م  بعم��ل 
بن��اًء   ،856389 بل��غ   2020 ع��ام 
على الق��رارات الص��ادرة عن جميع 

المحاكم بمختلف درجاتها«.
وأض��اف أن اإلعان��ات والخطاب��ات 
الموجه��ة للمتقاضي��ن أو الجهات 
ذات الصل��ة، تت��م عب��ر الوس��ائل 
اإللكترونية سواًء من خال الرسائل 
النصي��ة أو مكاتب البري��د أو نظام 

المراسات اإللكتروني.
إل��ى جان��ب  أن��ه  ال��ذوادي  وذك��ر 
المرتبطة  النصية  الرس��ائل  خدمة 
اإللكتروني��ة  العدلي��ة  بالخدم��ات 
المقدم��ة من ال��وزارة ع��ن طريق 
للحكوم��ة  الوطني��ة  البواب��ة 
اس��تحدثت  فق��د  اإللكتروني��ة، 
بال��وزارة  المعلوم��ات  نظ��م  إدارة 

نظ��ام المراس��ات اإللكترونية مع 
كثي��ر من ال��وزارات والجه��ات ذات 
المستخدمين  العاقة، حيث ُيمكن 
واس��تقبال  إرس��ال  س��هولة  م��ن 
والرد  وال��واردة  الصادرة  الخطابات 
عليه��ا مباش��رًة من خ��ال النظام، 
دون الحاج��ة للمراس��ات الورقية، 

ما أس��هم ف��ي تطوير ج��ودة األداء 
وس��رعة إنجاز هذه المهام في ضوء 

القرارات الصادرة عن المحاكم.
من جانب آخر، أشار الذوادي إلى أن 
إدارة المحاكم استقبلت ما يزيد عن 
4 آالف رسالة عبر البريد اإللكتروني 
منذ بداية جائحة كورونا )كوفيد19( 
وتم الرد عليها ومتابعتها بحس��ب 
نوع الطلب أو االستفس��ار الُمقدم، 
في إط��ار تنفيذ الخط��ة االحترازية 
للتص��دي  العدل��ي  القط��اع  ف��ي 
له��ذه الجائحة، إلى جان��ب اعتماد 
اتصاالت  خ��ط س��اخن الس��تقبال 
حيث  واستفس��اراتهم،  المراجعين 
يصل عدده��ا تقريب��ًا 640 اتصااًل 

يوميًا.
المحاك��م  إدارة  أن  إل��ى  ولف��ت 
استمرت في تقديم كافة خدماتها 
خ��ال الجائح��ة دون توق��ف، م��ع 
االحترازي��ة،  اإلج��راءات  مراع��اة 
م��ن خ��ال االس��تعانة بالوس��ائل 

اإللكتروني��ة ف��ي تلق��ي الطلب��ات 
المقدمة إلدارة المحاكم، إلى جانب 
اإللكتروني��ة  العدلي��ة  الخدم��ات 
الوطني��ة  البواب��ة  عب��ر  المتاح��ة 

للحكومة اإللكترونية.
وقال: »إن ذلك شمل تغطية جميع 
بالمحاك��م  الخاص��ة  المتطلب��ات 
الجنائي��ة ومنه��ا تلق��ي المذكرات 
والطلب��ات، واالس��تئنافات، وكذلك 
للمحاك��م  المقدم��ة  الطلب��ات 
الشرعية وعلى وجه الخصوص إعداد 
وثائق ال��زواج والطاق والمعامات 
المترتبة عليها من إثباتات شرعية 
وإف��ادات وغيره��ا، باإلضاف��ة إل��ى 
إنجاز العديد من الطلبات المقدمة 
الش��رعية  التوثيق��ات  بتحري��ر 
المتعلق��ة بالحقوق المالية لعموم 
األفراد والمؤسس��ات، والتحقق من 
استكمال متطلباتها، ليتم عرضها 
عل��ى محاكم اإلج��راءات الش��رعية 

للتصديق عليها«.

»االستئناف«: عدم أخذ موافقة اإلدارة المختصة تنظيمي وال مخالفة فيه

 »التمييز تؤيد رفض اعتراض 
»األشغال« على قرار فرز أرض بين ورثة

أيمن شكل «

أيدت محكمة التمييز حكم االستئناف 
برفض اعتراض وزير األشغال وشؤون 
األش��غال والتخطي��ط العمراني على 
قرار فرز قطع��ة أرض بين ثاثة من 
الورث��ة، وقال��ت محكمة االس��تئناف 
إن ع��دم مراع��اة هيئ��ة الف��رز ألخذ 
موافق��ة اإلدارة المختص��ة بال��وزارة 
هو إج��راء تنظيم��ي لم يرت��ب عليه 
جزاء لمخالفته ف��ي القانون وال محل 

لاعتراض عليه.
وكان الورث��ة قد تقدم��وا بطلب فرز 
عق��ار مملوك لهم على الش��يوع، إلى 
جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري، 
وتم��ت الموافقة علي��ه، فتقدم وزير 
العمران��ي  والتخطي��ط  األش��غال 
باعت��راض أم��ام محكم��ة أول درجة 
ودفع بأن القرار رقم 84 لس��نة 2016 
بتعديل بعض أح��كام القرار رقم 69 
لسنة 2015، بشأن إعادة تنظيم هيئة 

فرز األم��اك، قد تضمن ف��ي المادة 
الثالث��ة من��ه ض��رورة حص��ول هيئة 
الفرز على موافق��ة اإلدارة المختصة 
والتخطي��ط  البلدي��ات  بش��ؤون 
العمراني قبل فرز العقارات وقبل رفع 
التقرير إلى المحكمة، وقد جاء النص 
بصيغ��ة الوجوب، مم��ا يعني بطان 

تقرير هيئة الفرز حال مخالفته، لكن 
المحكمة حكمت للورثة بالفرز. 

الحك��م  عل��ى  ال��وزارة  وطعن��ت 
باالعتراض، حيث دفع المحامي س��ند 
بوجي��ري وكي��ل الورث��ة ب��أن الحكم 
المعترض عليه قد اس��تعان بتقرير 
هيئة الف��رز وأن الوزير ليس له صفة 

في االعتراض كونه خارج الخصومة.
ف��ي  االس��تئناف  محكم��ة  وأش��ارت 
حكمه��ا ال��ذي أيد حك��م محكمة أول 
درجة بالموافقة على الفرز، إلى نص 
الم��ادة 208 من قان��ون المرافعات 
فيه��ا  يك��ون  الت��ي  الح��االت  )ف��ي 
الحكم الصادر ف��ي الدعوى حجة على 
ش��خص أو يلحق به ضررا ولم يس��بق 
إدخال��ه أو تدخله ف��ي الدعوى يكون 
لهذا الش��خص الحق ف��ي االعتراض 
على ه��ذا الحكم ما لم يس��قط حقه 
بم��رور الزم��ن(، وقالت إن المش��رع 
أوج��د حالتين لقب��ول االعتراض على 
الحك��م أولها أن يك��ون للحكم حجية 

عل��ى المعترض، وثانيهم��ا أن يلحق 
به ضررًا، وبش��أن الحالة الثانية فإن 
طريق االعتراض ال يسوغ للمعترض 
إال إذا كان الحكم قد خالف القانون أو 
أخط��أ في تطبيقه أو ش��ابه عيب من 
العيوب المؤدي��ة لبطانه، وإن صدر 
الحكم صحيحًا ال تش��وبه ش��ائبة فا 

محل لاعتراض عليه.
وردت المحكم��ة عل��ى م��ا دفعت به 
ال��وزارة ببط��ان الحك��م لمخالفت��ه 
وأن   ،2016 لس��نة   84 رق��م  الق��رار 
الهيئ��ة المنتدب��ة م��ن المحكمة لم 
تراعي أخ��ذ موافقة اإلدارة المختصة 
بالوزارة، قائلة إنها إجراءات تنظيمية 
قصد منها تنظي��م العمل ولم يرتب 
عليها ثمة جزاء على مخالفتها، ومن 
ثم فإنها ال تلزم المحكمة في ش��يء 
ل��م يلزمه��ا ب��ه القانون س��يما وقد 
خ��ا القان��ون المدني م��ن نصوص 
بشأن قس��مة المال الشائع بما يلزم 
المحكمة مراعاة ما سبق من إجراءات.

سند بوجيري

»فنية العاصمة« تناقش آخر 
مستجدات »مشروع سيف بوليفارد«

اجتمع��ت اللجنة الفنية بمجلس أمان��ة العاصمة بحضور رئيس 
اللجن��ة الفنية مبارك النعيمي، حيث ناقش��ت المواضيع المدرجة 
ضمن جدول األعمال ومنها دراس��ة طلب��ات التصنيف الواردة في 
ع��دد من المناطق منها وس��ط المنامة، س��ند، س��ترة الخارجية 
باإلضافة إلى تصنيف مجموعة من العقارات في منطقة السيف« 
مش��روع س��يف بوليفارد«، حيث قام��ت ممثّلة هيئ��ة التخطيط 
والتطوي��ر العمراني بالرد عل��ى جميع االستفس��ارات المتعلقة 
بالتصنيف��ات المذكورة. واس��تضافت اللجنة الفني��ة ممّثًا عن 
إدارة اإلماك واالس��تثمار بشؤون البلديات وذلك للتباحث بشأن 
آخر مس��تجدات مشروع س��يف بوليفارد حيث قام بتقديم عرض 
تفصيلي متضمنًا خارطة المشروع والخطة الزمنية العامة لتنفيذ 
المش��روع ضمن مذكرة التفاهم مع ش��ركة إدام��ة، مؤكدًا على 
أهمية المش��روع من عدة جوانب منها الترفيهية واالستثمارية 
ومحافظته على أهدافه األساس��ية المتمثلة في إنش��اء مضامير 

للمشي ومسطحات خضراء وغيرها.

 »أمانه العاصمة« ينظم 
حملة تنظيف ساحل كرباباد

نظ��م مجل��س أمان��ة العاصم��ة حملة تنظي��ف س��احل كرباباد 
بالتعاون مع فندق ويس��تن ولو مريديان البحرين السيتي سنتر 
وفندق الشيراتون وماريوت. وقالت رئيسة لجنة العاقات العامة 
واإلع��ام بمجلس أمان��ة العاصمة د. مها آل ش��هاب إن الحملة 
انطلقت صباح السبت الماضي بالتعاون مع أمانة العاصمة التي 
وفرت األدوات األساسية للتنظيف، حيث شارك موظفون من فندق 

ويستن ولو مريديان البحرين السيتي سنتر في هذه الحملة«.
وتابعت آل ش��هاب » تأتي ه��ذه انطاقًا من مس��ؤوليتنا تجاه 
البيئ��ة والمحافظ��ة عليها، كما أن الحملة ضمن سلس��لة برامج 
أعدته��ا اللجن��ة تحت ش��عار )عاصمت��ي أجمل( به��دف تجميل 

العاصمة والمحافظة على البيئة«.
وأضافت رئيس اللجنة »هذه البرامج التوعوية والبيئية مستمرة 
من لجنة العاقات العامة، حيث بدأنا قبل أيام بتدش��ين برنامج 
التش��جير المناطقي في كل من الصالحية وقرية القلعة ومنطقة 

الجفير بالتعاون مع القطاع الخاص واألهالي«.
ونوهت »هذه دعوة للقطاع الخاص والمؤسس��ات األهلية لمزيد 
م��ن التع��اون وإش��اعة الس��لوكيات اإليجابية التي من ش��أنها 
المحافظ��ة على نظافة وجمال العاصم��ة«. واختتمت د. مها آل 
شهاب تصريحها موجهة الشكر إلدارة فندق ويستن ولو مريديان 
البحرين الس��يتي س��نتر والجهاز التنفيذي بأمانة العاصمة على 

التعاون المستمر مع مجلس أمانة العاصمة.

نايف الذوادي
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زاوية مضيئة 

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد

 مطر: تدشين خدمة مباشرة 
لمساعدة أولياء أمور أطفال التوحد

كشف مجلس إدارة جمعية البحرين 
لألطفال ذوي الصعوبة في السلوك 
والتواصل فتحــي مطر لـ »الوطن« 
المســاعدة  عــن تدشــين خدمــه 
ألوليــاء أمــور األطفــال المصابين 
رســائل  خــال  مــن  بالتوحــد 
مباشــرة عبر موقع اإلنســتغرام @ 
أن  إلــى  الفتــًا   ALIASCHOOL
خط مســاعدة الطفل التوحدي في 
البحريــن يعد مــوردًا حيويــًا لآلباء 
عندمــا يحصلــون علــى تشــخيص 
للتوحد ألول مرة ألطفالهم ولآلباء 
الذين بدأوا في طريق أطفالهم إلى 
الشــفاء، وتختلــف المكالمات على 
خــط المســاعدة بشــكل كبير من 
يوم آلخر. تشمل فئات المكالمات: 
»كيفية الحصول على التشــخيص، 
ما هي المســاعدة المتاحة، وإعداد 
برنامــج ABA. وذكــر مطر أن هذه 
الخطــوة تأتــي فــي إطــار الحملة 
التوعوية الســنوية التــي تنظمها 
ذوي  لألطفــال  البحريــن  جمعيــة 
الصعوبة في الســلوك والتواصل – 
عالية للتدخل المبكر - تحت شعار 

)كن معــي في عالمــي- لنتحد مع 
التوحد( وبمناســبة اليوم العالمي 
للتوحــد ومنها أيضًا إصــدار حزمة 
التي  التوعيــة بالتوحد للمــدارس 
تتضمــن دروس توعويــة لمختلف 
إلى  باإلضافة  الدراســية  المراحــل 
إلــى  نتوجــه  مدرســية.  أنشــطة 
المســؤولين في المدارس بتفعيل 
الــدروس التوعية في شــهر القادم 
حيــث إن الجمعيــة العامــة لألمم 
المتحــدة حــددت بموجــب قرارها 
62/139 المؤرخ 26 مارس 2008، 

يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي 
للتوعية باضطراب التوحد لتسليط 
الضــوء علــى الحاجة إلى تحســين 
حيــاة األطفــال والبالغيــن الذيــن 
يعانون من هذا المرض، بما يكفل 
لهــم التنعــم بحيــاة كريمــة على 
أكمل وجه. وأشــارت إلى أن التوحد 
مرٌض ال يقتصــر على منطقة دون 
أخرى وال علــى بلد دون آخر، بل هو 

تحدٍّ عالمي يتطلب إجراء عالميًا.
وأفاد إلى أنه بمناسبة يوم التوعية 
بالتوحــد، ننظــم نــدوة / محاضرة 

مجانيــة عبــر اإلنترنــت، يديرهــا 
خبراء فــي الموضوعــات المتعلقة 
بالتوحــد. ســيكون الحــدث مفيًدا 
يــوم الجمعــة 2 أبريــل عبــر زوم. 
إنه مفتــوح لآلبــاء والمهنيين وأي 
أطــراف معنية بالتوحد. التســجيل 
https://forms.gle/ الرابــط:  عبر 

mPZYc2KCWbbt2z8d7
تأسســت  منــذ  أنــه  إلــى  ويشــار 
»جمعيــة البحريــن لألطفــال ذوي 
الصعوبة في الســلوك والتواصل« 
في مارس 2004 وهي تبذل قصارى 
الجهد من اجل توفير فرصة تطوير 
قدرة األطفــال من ذوي الصعوبات 
ومــن  والتواصــل  الســلوك  فــي 
يعانــون مــن التوحد إضافــة إلى 
مساعدة أسرهم من اجل المشاركة 
واالندمــاج بشــكل تام ـ مــا أمكن 
ـ مــع بقية أفــراد المجتمــع، وذلك 
والتأهيل  والتدريــب  التعليــم  عبر 
والتوعية العامة وخصوصًا التوعية 
بأهميــة الكشــف المبكــر ومن ثم 
إجــراء  المبكــر وتشــجيع  التدخــل 

البحوث.

ملتقى »البارزون الخليجيون من ذوي اإلعاقة« 
يوصي بشراكات فاعلة لرعاية الموهوبين

اختتم مؤخــرا الملتقــى العلمي الخليجي لإلعاقة في نســخته العشــرين 
بعنــوان »البــارزون الخليجيون مــن ذوي اإلعاقة«، الــذي أقامته الجمعية 
الخليجيــة لإلعاقــة، برعاية الرئيــس الفخــري للجمعية الشــيخ دعيج بن 
خليفة آل خليفة، بحضور واســع النطاق ضم نخبة مــن الخبراء والمهتمين 
والمختصيــن الخليجيين في مجال ذوي اإلعاقة، عبر تقنية االتصال المرئي 

عن بعد »زووم«.
وأشارت الجمعية الخليجية لإلعاقة في تصريح لها إلى أن ملتقى هذا العام 
كان مميًزا، نظــًرا إلقامته عبر الفضاء اإللكتروني في ظل الظروف الصحية 
االســتثنائية التي يمر بها العالم بســبب جائحة كورونا )كوفيد19(، حيث 
سلط الملتقى الضوء على بعض التجارب المتميزة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
من دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية، الذين برزوا في تحدياتهم 

وكانت لهم قصص نجاح متميزة.
واستهل الملتقى جدول أعماله بكلمة افتتاحية للرئيس الفخري للجمعية 
الشــيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، وكلمة رئيــس مجلس اإلدارة المهندس 
صاح الموســى، كما تم عرض فيديو تعريفي عن الجمعية، ومن ثم بدأت 
الجلسة األولى للملتقى بتقديم ورقة حول اإلعاقة الفكرية بعنوان )رياضة 
الســباحة( قدمها ســيف الدبل من دولة اإلمارات العربية المتحدة، وورقة 
حول اإلعاقة الســمعية بعنوان )مشاريع وتجارة( قدمها حسين الشجار من 
مملكة البحرين، وورقة حول اإلعاقة البصرية )التدليك االسترخائي( قدمها 
حسني بوقس من المملكة العربية السعودية، وورقة حول الشلل الدماغي 
بعنوان )موهبة برمجة الهواتف النقالة( قدمها محمد الغافري من سلطنة 
عمــان، إلى جانب ورقة حول التوحــد بعنوان )موهبة في الغطس والعمل( 

قدمها أحمد النصر اهلل من دولة الكويت.
كمــا تضمنــت الجلســة الثانية مــن الملتقى تقديــم ورقة حــول اإلعاقة 
الســمعية بعنوان )الفنون التشــكيلية( قدمتها شيخة الشامسي من دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، وورقــة بعنــوان )اإلعاقة الحركيــة( قدمتها 
المهندســة لطيفة خالد من البحرين، وورقة حول اإلعاقة الحركية بعنوان 
)التســويق اإللكترونــي( قدمهــا إدريس الدريســي من المملكــة العربية 
الســعودية، وورقة حول اإلعاقة السمعية بعنوان )فنون تشكيلية( قدمتها 
فاطمة البوسعيدي من سلطنة عمان، وورقة حول اإلعاقة الفكرية بعنوان 
)العب رياضي( قدمها ناصر الهاشمي من دولة الكويت. أما الجلسة الثالثة 
واألخيــرة فقد اشــتملت علــى ورقة حول اإلعاقــة الحركيــة، قدمتها كلثم 
المطروشي من دولة اإلمارات العربية المتحدة، وورقة حول اإلعاقة الحركية 

بعنــوان )اإلعام اإللكتروني( قدمها عمار النشــيط مــن مملكة البحرين، 
وورقــة حول اإلعاقة الحركية قدمها عبداهلل الشــبانه من المملكة العربية 
السعودية، وورقة حول اإلعاقة الفكرية بعنوان )الدراسة والعمل( قدمتها 
عائشــة الحســنية من ســلطنة عمان، وورقة حول اإلعاقة الحركية بعنوان 
)مدربة في تطوير الذات( قدمتهــا إيمان الطوفان من الكويت. وحول أبرز 
مخرجات الملتقــى، ذكرت الجمعية إلى أن الملتقى اشــتمل على عدد من 
التوصيات الختامية، وأبرزها عقد شــراكات فاعلــة بين الجمعيات العاملة 
فــي مجال ذوي اإلعاقة مع الجهات الحكومية لرعاية واحتضان الموهوبين، 
وتنظيــم دورات وورش عمل تدريبية لتثقيف األهالي حول كيفية اكتشــاف 
وتنمية مواهــب أبنائهم من ذوي اإلعاقة، ومد جســور التواصل والتعاون 
مع جمعيات ذوي اإلعاقة لتخصيــص ميزانية لتنمية مواهب ذوي اإلعاقة، 
ومواصلة الجهود لتفعيل وتكييف طرق التعليم عن بعد ووســائل التقنية 

المختلفة من أجل تنمية مواهب ذوي اإلعاقة.
كما تضمنت التوصيات الختامية التأكيد على ضرورة التواصل مع الجهات 
المختصــة لاســتثمار األمثــل في الموهوبيــن من ذوي اإلعاقــة وتحويل 
مواهبهــم وطاقاتهم إلى مشــاريع اقتصاديــة وتنموية مســتدامة تعود 
بالفائــدة على هــذه الفئــة، ووضع خطط مســتقبلية لدعــم الموهوبين 
وتحفيزهــم لتطويــر قدراتهــم وتقديــم المحفــزات الماديــة والمعنوية 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأهاليهم، وقيــام المؤسســات العاملة مع ذوي 
اإلعاقة باتباع المعايير الدولية لتحديد مســتويات األشخاص ذوي اإلعاقة 
في منطقة الخليــج العربي مع أقرانهم في دول العالم للوصول بمواهبهم 
ألعلى المســتويات العالمية، وتوجيه األسر فترة البقاء في المنزل في ظل 
جائحة كورونا )كوفيدـ19( على اســتثمار وتعزيز مواهب أبنائهم من ذوي 

اإلعاقة.
الجدير بالذكر أن الملتقى الخليجي لإلعاقة انطلق للمرة األولى من البحرين 
في 2001، حيث تبنت الجمعية الخليجية لإلعاقة فكرة عقد ملتقيات علمية 
ســنوية يتم تنظيمهــا في إحدى الدول األعضاء بالجمعية بشــكل تناوبي، 
ويلتقي فيها ذوو اإلعاقة، وأولياء أمورهم، وأعضاء الجمعية، والمختصون، 
والمهتمــون في مجــاالت اإلعاقة المختلفة، وقد أصبحــت هذه الملتقيات 
تشــكل جزًءا من منظومة العمل في مجال اإلعاقة في دول مجلس التعاون 
الخليجــي، ومحفا علميا بالغ األهمية، يتوق إليــه أبناء الخليج في كل عام، 
من أجل االرتقاء بمســتوى كم ونوع البرامج والخدمات المقدمة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

 56 طالبًا من ذوي الهمم 
يبدعون بمسابقة »بيدي أرسم حلمي«

شــارك 56 طالبــًا وطالبة من ذوي الهمــم بمدارس 
الدمج بمختلف المراحل الدراســية في مسابقة فنية 
عن ُبعــد بعنــوان »بيدي أرســم حلمــي«، نظمتها 
إدارة الخدمــات الطابيــة بوزارة التربيــة والتعليم. 
وقدم الطلبة خال المســابقة أعمااًل اتسمت بالتميز 
واإلبداع، عبــروا من خالها عــن أحامهم وأفكارهم 
بحرية باســتخدام الرســم والتلوين، بما يســهم في 
تنمية قدراتهم اإلدراكية والعقلية من خال التعبير 
الفني، ضمن جهود الوزارة لدعم هؤالء األبناء وصقل 
خبراتهم ومواهبهم، لتعزيز اندماجهم في المجتمع.

 مشاهدات »ملهمة« 
من الملتقى الخليجي لإلعاقة

عمار النشيط «

ســنحت لــي الفرصــة للمشــاركة فــي 
الملتقــى الخليجــي العشــرين لإلعاقة 
بعنوان »البــارزون الخليجيون من ذوي 
اإلعاقــة« كعضو في اللجنــة اإلعامية 
التحضيريــة للملتقــى وكمتحــدث من 
ضمن خمســة عشــر متحدثــًا من دول 
كانــت  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس 
التجربــة فــي اللجنة اإلعاميــة بقيادة 
اطلعــت  بوردحــة  بســمة  االســتاذة 
فيهــا عن قــرب علــى الجهــود الجبارة 
التي يبذلهــا القائمون علــى الجمعية 

الخليجيــة لإلعاقة برئاســة الرئيــس الفخري للجمعية الشــيخ دعيج بن 
خليفــة آل خليفة مــن أجل العمل على خدمة ذوي اإلعاقة على مســتوى 
دول مجلس التعاون الخليجي واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي 
اإلعاقة من حيث كميتها ونوعيتها. وعن تجربة المشاركة كمتحدث في 
الملتقى ومشــاهدة المتحدثين اآلخرين من البحريــن والدول الخليجية 
وجــدت كمية ونوعية مــن المتميزين من ذوي اإلعاقــة ووعيًا كبيرًا من 
األهــل والمجتمــع باالهتمام بهــذه الفئة من الناس حيــث كان أهم ما 
اســتنتجته مــن التجارب الناجحة هو أمر واحد مهــم ما يصنع الفارق في 
حيــاة المعاق وغير المعاق وهو دعم ومســاندة األهل والعائلة فهم من 
يزرعون الثقة واإليمــان بقدرات أبنائهم من ذوي اإلعاقة، حيث جذبتني 
تجربة الشاب الســعودي عبداهلل الشبانة وكيف آمن بنفسه وحصل على 
الدعم والتشــجيع من عائلته والذي يعاني من الفشل الدماغي حيث قرر 
الذهاب للدراســة في أمريكا على الرغم من الصعوبات التي يعانيها في 
مشــيه وتنقاته لكنه أكمل دراسته بتفوق وكان أيقونة لإللهام والعزم 

في داخل أروقة الجامعة.
تجربــة أخرى للشــاب الكويتي أحمد نصــر اهلل الذي يعانــي من التوحد 
ويتقن اللغة اإلنجليزية بطاقة ولديه العديد من الهوايات مثل البولينج 
وركوب الخيــل والغوص والعب في الفريــق البارالمبي ويعمل في إحدى 
المؤسســات بأعمــال مكتبية وكيــف أعطي الفرصة لتحقيــق حلمه في 
الوظيفــة ليؤكد أهمية الدمج في جعــل التوحديين أفضل اجتماعيًا. أما 
اإلماراتية شــيخة الشامسي من الصم الموهوبة في رسم الكارتون فهي 
تحلم في إنتاج مسلسل كارتوني من إنتاجها الخاص، شيخه حصلت على 
الدعم والتشــجيع من والدتها التي الحظت واكتشفت موهبتها في عمر 
مبكر وتطــورت موهبتها لتتميز بهــا على الصعيد المحلــي والعالمي. 
خمس عشــرة تجربة ملهمة لذوي اإلعاقة أنصح أوليــاء األمور باالطاع 
عليهــا قبــل أن أنصح ذوي اإلعاقة ألنه ولي األمر هو من ســيضع ابنه أو 
ابنتــه من ذوي اإلعاقــة على طريق النجاح. وجميع المشــاركات موجودة 

لاطاع عليها في قناة الجمعية الخليجية لإلعاقة على اليوتيوب. 

 روشتة نجاح لقديم أفضل 
الخدمات الطبية لذوي الهمم )1(

أسامة مدبولي «

متازمــة داون هــو اضطــراب جيني ناتج 
عن خلل في الكروموسومات بسبب وجود 
نســخة إضافيــة مــن كروموســوم »21« 
أو جزء منه، ما يســبب تغيــرًا في الجينات 
الوراثية. ويمكن الكشف عن ذلك في أثناء 
الحمــل، وله أعراض مميــزة قد توجد في 
أشخاص طبيعيين كصغر الذقن وكبر حجم 
اللسان واســتدارة الوجه. وتزيد احتمالية 
إصابة األطفال ممن لديه متازمة داون 
بأمراض الغدة الدرقيــة وارتجاع المريء 

والتهــاب األذن.أمــا عن عاج متازمة داون فايوجد عاج إلى اآلن ســوى 
التدريــب والتعليــم وقبل كل ذلــك التوكل علــى اهلل واألمل فــي اهلل أن 
المجهــود المبذول لن يضيع أبدًا، والمتابعة الدورية المســتمرة لطفلك 
وتطوره وفي أثنــاء ذلك قد يتعرض ابنك للعديد من المشــاكل الصحية 
مثل باقي إخوانه العاديين، وقد تزيد بسبب مشكلة زيادة الكروموسومات 
فقــد يعاني من يعانب متازمــة داون مجموعًة من المضاعفات، ويصبح 
بعضها بارزًا كلما تقدموا في العمر. يمكن أن تتضمن تلك المضاعفات 
اآلتــي: • عيوب القلب: يولــد حوالي نصف األطفال ممــن لديهم متازمة 
داون مصابيــن بنوع أو آخر من أمراض القلــب الخلقية. ويمكن أن تكون 

مهددة للحياة، وقد تتطلب الجراحة في مرحلة الطفولة المبكرة.
• عيوب الجهاز الهضمي: تحدث تشوهات في بعض األطفال ممن لديهم 
متازمة داون، وقد تتضمن تشوهات األمعاء، والمريء، والقصبة الهوائية 
والشــرج، وقد يزداد خطر اإلصابة بمشكات هضمية، مثل انسداد الجهاز 

الهضمي، أو حرقة المعدة )االرتجاع المعدي المريئي(.
• اضطرابــات المناعة: نظرًا إلى التشــوهات في األجهــزة المناعية، يكون 
األشــخاص ممن لديهم متازمة داون عرضــة لخطر اإلصابة باضطرابات 
المناعــة الذاتيــة، وبعــض أنــواع الســرطان، واألمــراض المعدية، مثل 
االلتهــاب الرئوي. • انقطاع النفس أثناء النوم: نظرًا للتغيرات التي تحدث 
في األنســجة الرخــوة والهيكل والتــي تؤدي إلعاقة مجــرى الهواء، يكون 
األطفال والكبار ممن لديهم متازمة داون عرضة لخطر اإلصابة بانقطاع 

النفس االنسدادي النومي.
• الســمنة: يميــل األشــخاص ممــن لديهم متازمــة داون إلــى اإلصابة 

بالسمنة على نحو أكبر من عامة السكان.
• مشــكات الحبل الشــوكي: قــد يعاني بعض األشــخاص ممــن لديهم 
متازمة داون عدم اتســاق الفقرتيــن العلويتين في الرقبة فقد تجعلهم 

هذه الحالة عرضة لخطر إصابة الحبل الشوكي بسبب فرط تمدد الرقبة.
• مشــاكل أخرى: كما يمكن أن تقتــرن متازمة داون أيضًا بحاالت صحية 
أخرى، تشمل مشكات الغدد الصماء، ومشكات األسنان، والتهابات األذن 
ومشــكات بالســمع والبصر. • وقد يكون األشخاص ممن لديهم متازمة 

داون ليس لديهم أي مرض تمامًا، وهذا من فضل اهلل.
خبير واستشاري بالتربية الخاصة



https://alwatannews.net/article/868946

كشـــف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن أن 
عـــدد الموظفيـــن غيـــر البحرينييـــن )األجانب( في 
وزارة التربيـــة والتعليم بلغ 3687، مشـــيًرا إلى أن 
هـــذه الوظائـــف التي يشـــغلها غيـــر البحرينيين 
عـــدد  ويوجـــد  تعليميـــة  وظائـــف  معظمهـــا 
بســـيط منهـــم مـــن المتطوعيـــن الذين 
يشـــغلون عـــدًدا مـــن الوظائـــف الفنية 
ه على ســـؤال  واإلداريـــة.  وأكد في ردِّ
للنائـــب ممـــدوح الصالـــح أن مؤهالت 
الموظفيـــن غيـــر البحرينييـــن متنوعـــة 
منهم 86 مؤهـــل دكتوراه 327 من مؤهل 
الدبلوم العالـــي بعـــد البكالوريوس، و295 
من مؤهـــل الماجســـتير، و845 مـــن مؤهل 
البكالوريـــوس فـــي التخصصـــات التعليمية 
المختلفة، مشيًرا إلى أن أغلب هؤالء يعمل 
فـــي قطاع التعليم الفنـــي والمهني، ويعمل 
عدد آخر منهم في الوظائف التي تحتاجها 
قطاعات الـــوزارة المختلفة.  ولفت إلى أن 
جميع المتعاقد معهم من غير البحرينيين 

قـــد تخرجـــوا من جامعات معتـــرف بها في بلدانهـــم، ومصدقة 
مـــن وزارات الخارجية التابعة لها، ويحملون مؤهالت معتمدة 
وعملـــوا فـــي الســـلك التعليمـــي الحكومـــي أو فـــي مؤسســـات 
رســـمية، كما أن الحد األدنى من الخبرة لهؤالء المتعاقد معهم 
عـــن التعاقـــد هي 5 ســـنوات، حيث تشـــترط الـــوزارة في حال 
التقاعد الخارجي أن يكون المعلم قد عمل في السلك التعليمي 
الحكومـــي كحـــد أدنـــى خمـــس ســـنوات. وذكـــر أن الملحقيات 
الثقافية البحرينية في البلدان المتعاقد معها تعمل على التأكد 
من صحة البيانات الواردة في مؤهالت المعلمين والتحقق من 
مدى توافر الخبرات واالشـــتراطات المطلوبة لشـــغل الوظائف 
التعليميـــة، مع العلـــم الكريم أن جميع الترشـــيحات للموظفين 
غير البحرينيين تردنا من قبل وزارة التربية والتعليم ببلدانهم 

في إطار التعاون عبر نظام اإلعارة المؤقتة.
وقال الوزير: “إن وزارة التربية والتعليم مستمرة ضمن خطتها 
لبحرنة الوظائف بالتنســـيق مع جهاز الخدمة المدنية لتوظيف 
العناصـــر البحرينيـــة بنـــاء على حاجـــات الوزارة مـــن الوظائف 
التعليميـــة والوظائـــف اإلداريـــة المختلفة، وذلـــك وفًقا ألنظمة 
وقوانين الخدمة المدنية ووفًقا لما يتوفر من شواغر وظيفية 

واعتمادات مالية لدى الوزارة.
وتابـــع: “توفيـــر االعتمـــادات المالية ضمـــان لبحرنـــة الوظائف، 
وتوظيـــف البحرينييـــن ذوي الكفـــاءة العالية، حيـــث تم إنهاء 
خدمـــات أكثر من 1142 موظًفـــا غير بحريني اعتباًرا من العام 

2016 وحتـــى نهايـــة العـــام 2020 فـــي حيـــن تم تعييـــن 3653 
ا لنفس الفترة، ضمن خطة الوزارة  موظًفـــا بحرينيًّ

لبحرنـــة الوظائف”. وأضـــاف: “إن خطة اإلحالل 
تدل على مضي الوزارة قدًما في تنفيذ خطط 
بحرنة الوظائف، ومساعيها لرفع نسبة البحرنة 

لقطـــاع  الكاملـــة  شـــبه  البحرنـــة  إلـــى  للوصـــول 
التعليـــم، من خـــالل تعزيـــز الطاقة االســـتيعابية 

لكليـــة البحريـــن للمعلميـــن وزيـــادة التخصصـــات 
فيهـــا وزيادة أعداد الطلبة والتي توليها الحكومة 

بالغـــة  أهميـــة 
تتجلـــى  حيـــث 
زيـــادة  فـــي 
الكلية  ميزانيـــة 

بنســـبة  مؤخـــًرا 
زيـــادة  بهـــدف   %  94

تدريـــب وتأهيل الكوادر 
مـــن  يمكـــن  بمـــا  الوطنيـــة 

زيادة أعداد الطلبـــة المقبولين في 
الكليـــة حيث تعتبر الكلية الركن األساســـي الذي 
تعـــول عليه الوزارة في توفيـــر المعلم البحريني 
المؤهل المتمهن، وبالتالي تحقق بحرنة الوظائف 

التعليمية.

^ قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
مصـــارف البحريـــن، عدنان يوســـف، إن 
تأثيـــر جائحة كورونا على المؤسســـات 
الماليـــة والمصرفيـــة العربيـــة ســـيكون 
انخفـــاض  متوقًعـــا  وســـيكون  عميًقـــا، 
وغيرهـــا  الماليـــة  المؤسســـات  ربحيـــة 
العام الماضي وخـــالل هذا العام، كذلك 
تدهور جـــودة بعض محافـــظ التمويل، 
خاصـــة للعمـــالء فـــي القطاعات األشـــد 
تضرًرا مثل الطيران والســـياحة، وهناك 
بعـــض االضطرابات في خطوط تمويل 
األفـــراد  العمـــالء  وميـــل  المؤسســـات 

لســـحب ودائعهـــم وهـــذه كلها ســـتخلق 
ضغوط مؤقتة على المؤسسات المالية.

جـــاء ذلـــك، خالل مشـــاركته فـــي ندوة 
العراقيـــة  المصـــارف  رابطـــة  نظمتهـــا 
الخاصة بحضور كل من مصطفى غالب 
محافـــظ البنك المركـــزي العراقي وزياد 
فريـــز محافـــظ البنك المركـــزي األردني 
ووديـــع الحنظـــل رئيـــس الرابطة وعدد 
من القيـــادات المصرفيـــة واالقتصادية 
العربيـــة وذلـــك عبـــر االتصـــال المرئـــي. 
وتناولـــت النـــدوة العديـــد مـــن القضايا 
المهمـــة مثل تأثير جائحـــة كورونا على 

البنوك العربية، واستراتيجيات التعامل 
مع األصول المتعثرة، عالوة على ســـبل 
تعزيز التعاون المصرفي واالســـتثماري 
التـــي  العقبـــات  وتذليـــل  العربـــي 
تواجـــه االســـتثمارات العربيـــة البينيـــة 

واستقطاب االستثمارات الخارجية.
 وأضـــاف يوســـف أن مـــا يبعـــث علـــى 
االرتياح هو االستجابة الواسعة للبنوك 
التداعيـــات  لهـــذه  العربيـــة  المركزيـــة 
واتخاذهـــا العديد من اإلجـــراءات التي 
أيًضـــا  فـــي مواجهتهـــا.  البنـــوك  تدعـــم 
الحـــزم االقتصاديـــة والمالية الواســـعة 

التـــي قدمتها الحكومـــات العربية لدعم 
الفئـــات والقطاعـــات المتضررة. وكذلك 
علـــى  العالميـــن  والتصميـــم  اإلجمـــاع 
إعـــادة االقتصـــاد إلى مســـاره الطبيعي 
ســـواء على المســـتوى العالمـــي أو على 
مســـتوى كل دولة علـــى حده من خالل 
التوسع في تقديم اللقاحات في الوقت 

الحاضر.
وفيمـــا يخـــص اســـتراتيجيات التعامل 
يواجـــه  الـــذي  الرئيســـي  التحـــدي  مـــع 
البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة فـــي هذه 
المرحلة وهي ارتفـــاع الديون المتعثرة 

التـــي  الســـلبية  االنعكاســـات  بســـبب 
الجائحـــة علـــى االقتصاديـــات  ولدتهـــا 
والشـــركات واألفـــراد، أوضـــح يوســـف 
أن زيـــادة القـــروض المتعثـــرة هو خطر 

جسيم ال ينبغي االســـتخفاف به، ولكن 
مواجهـــة هذا التحدي ال تقع على عاتق 
البنوك وحدها، بل أيًضا على الســـلطات 

الرقابية والسياسات الكلية للحكومة.
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زينب الدرازي

استخدام الطاقة البديلة في األندية والمراكز الشبابية والتعليمية 

إلـــزام العربـــة بتعليـــق لوحـــة مثـــل المضائـــف.. وال فـــروع

القاطنيـــن وراحـــة  الصحـــة  علـــى  حفاًظـــا  عملهـــا  تنظيـــم 

مركز نفسي “برايفت” للسيدات في “المرخ”

فـــي  الشـــمالية  المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  وافـــق 
اجتماعـــه االعتيادي على رفع توصيـــة بالموافقة 
علـــى مزاولة نشـــاط مركـــز طبي تأهيلـــي للصحة 
النفســـية للنســـاء فقـــط بعقار فـــي منطقـــة المرخ 
بشرط توفير 14 موقًفا للسيارات داخل حدوده.

 وبّيـــن رئيس المجلس أحمد الكوهجي أن المركز 
لتوفير الصحة النفســـية والتأهيلية لفئة محدودة 

من الفتيات والنساء.
وقـــال إن فريق العمـــل القائم علـــى المركز الطبي 
التأهيلـــي يضـــم فريًقـــا مـــن النســـاء فـــي جميـــع 
الكـــوادر  الحـــراس وحتـــى  مـــن  بـــدًءا  الجوانـــب 

المهنية. 

ونّوه بأن نشـــاط المركز الطبي النفســـي ال يمارس 
فيه أي نشاط لعالج اإلدمان والمخدرات.

كمـــا رفـــع أعضـــاء المجلـــس  توصيـــة إلـــى وزيـــر 
األشـــغال عصـــام خلـــف بالموافقـــة علـــى مقتـــرح 
اســـتخدام الطاقـــة البديلة فـــي األنديـــة والمراكز 
الشـــبابية والمراكز التعليمية ودور العبادة لتوفير 
الموازنـــات والحفـــاظ علـــى البيئـــة والتوافـــق مع 

برنامج الحكومة الموقرة للتوازن المالي.  
وأشـــار رئيس لجنـــة الخدمـــات والمرافـــق العامة 
ســـيد شـــبر الوداعي إلى أن المقترح جاء لتحقيق 
التنمية المستدامة، ويساعد على تقليل استهالك 
الكهرباء مما يوفر على الحكومة اســـتنفاد الطاقة 
الكهربائية، وال تلوث للبيئة ويحافظ على الصحة 

العامة للكائنات الحية.

البالد

اسعاف.. زينب

ألّمت وعكة صحية مفاجئة عضو بلدي 
الجلسة  أثناء  الــدرازي  زينب  الشمالية 
أمس. واستدعيت سيارة اإلسعاف ما 
دقيقة  الجلسة حوالي 50  لتعليق  أدى 

ثم استؤنفت.

مالك “فود تراك” يؤجرونها على آسيويين

بلـــدي  مجلـــس  أعضـــاء  وافـــق   ^
الشـــمالية علـــى توصيـــة إلصـــدار لوحـــة 
واحـــدة فقـــط مـــع الترخيص الصـــادر من 
علـــى  تثبيتهـــا  يتـــم  المختصـــة  الـــوزارة 
واجهـــة عربة الطعام لعربـــة واحدة فقط، 
علـــى غـــرار لوحـــات المضائف الحســـينية 

الصادرة من األوقاف الجعفرية.
 وبّرر رئيس اللجنة الفنية عبدهللا القبيسي 

بأن المقترح يمنع استغالل بعض أصحاب 
عربـــات الطعـــام الذيـــن يقومـــون بتأجير 
أكثر من عربة طعام على عمال آسيويين، 
وحفاًظـــا على صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين من العدوى وانتشار األمراض 
واألوبئـــة خاصـــة ونحن في ظـــل جائحة 
كورونا، إلى جانب الحفاظ على األولوية 

للمواطن في العمل.

 وأشـــار إلى أن المقترح يقلل من خســـارة 
أصحاب المطاعـــم ومحالت بيع األطعمة 

األخرى ذات السجالت التجارية.
ونـــّوه بـــأن المقترح ســـيحافظ على راحة 
تســـببه  الـــذي  اإلزعـــاج  مـــن  القاطنيـــن 
مولـــدات الكهربـــاء التابعـــة للعربـــات إلى 
جانـــب إزعـــاج ســـيارات المتردديـــن على 

المدير العام لبلدية الشمالية لمياء الفضالة من جلسة سابقةهذه العربات.

يوسف: ضغوط مؤقتة على المصارف العربية جّراء “كورونا”
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ـا ا في “التربيـــة” حاليًّ النعيمي: 3687 موظًفا أجنبيًّ

علوي الموسوي

 ممدوح الصالحوزير التربية والتعليم
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