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62Ω2021 πjôHCG 7 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 24 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15720) Oó©dG

 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  Qó`̀°`̀UCG
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 »eÉ°ùdG ¬àdÓL ôeCG ,ájƒæ°ùdG IOÉ©dG ≈∏Y É kjôL ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 ≈dEG áÑ°ùàæªdG ô°SC’G ™«ªéd ájƒæ°ùdG á«fÉ°†eôdG áeôμªdG ±ô°üH
 ô¡°T  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG

.ájôég 1442 ≥aGƒªdG ájOÓ«e 2021 ΩÉ©d ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
 á°SÉFôH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ¬àdÓL  ¬Lhh
 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG  ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG  ƒª°S
 áª¡e ≈dƒàJ ¿CÉH AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 ∂dPh ,á°ù°SDƒªdG ô°SCG ≈∏Y áeôμªdG √òg ±ô°U á©HÉàeh ±Gô°TE’G

 øe  ô°SC’G  ø«μªàdh  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÉÑ≤à°S’  GOGó©à°SG
 ájOÉªdG  AÉÑYC’G  øe  ∞«ØîàdGh  É¡JÉeõ∏à°ùeh  É¡JÉLÉ«àMG  ô«aƒJ
 óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ™aQ áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh .É¡fƒ¡LGƒj »àdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈dEG  ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉN  áØ«∏N  ∫BG
 ¬eÉªàgGh  ájƒHC’G  ¬àjÉYQ  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 √ƒª°S Gô«°ûe ,ºjôμdG  ¿É°†eQ ô¡°T á«μ∏ªdG ô°SCG  ácQÉ°ûªH ºFGódG
 ¬àdÓL É¡«∏Y ¢Uôëj ájƒæ°S IOÉY »g á«μ∏ªdG áeôμªdG √òg ¿CG ≈dEG
 øª°†j ÉªH ,º¡d áªjôμdG IÉ«ëdG ô«aƒJh ô°SC’G ºYO ≈∏Y ¬æe É°UôM
 º¡d  ∫hC’G  óæ°ùdG  ¬àdÓL  ¿ƒμ«d  ,Iô≤à°ùeh  áªjôc  IÉ«M  ™«ªé∏d

.áëdÉ°üdG á«HôàdG AÉæHC’G á«HôJh º¡JÉ«M á∏°UGƒªd

 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ó`̀ cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 ¢Uôëj ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿CG ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG á«fÉ°ùfE’G
 É¡æeh äÉÑ°SÉæªdG ™«ªL á«μ∏ªdG ô°SCG ácQÉ°ûe »a É kbÉÑ°S ¿ƒμj ¿CG
 É kbÓ£fG »JCÉJ ájƒæ°ùdG áeôμªdG √òg ¿CG É kæ«Ñe ,ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T
 π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg ô°SC’G πÑ≤à°ùJ ¿CÉH ¬eÉªàgGh ¬àdÓL AÉ£Y øe
 º¡JÉeõ∏à°ùeh  º¡JÉLÉ«àMG  ™«ªL  GƒÑ∏j  ¿CGh  áë°Uh  ô«N  πμH
 áëFÉL AGôL ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ±hô¶dG √òg πãe »a É k°Uƒ°üNh
 π``̀eGQC’Gh  ΩÉ`̀à`̀jC’G  ™«ªL  áeôμªdG  √ò`̀g  øe  ó«Øà°ùj  PEG  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ≠∏Ñj øjòdGh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG iód ø«∏é°ùªdG

.á∏eQCGh mº«àj n∞dCG 11 øe ôãcCG ºgOóY

zá«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG{ ô°SC’ á«fÉ°†eôdG áeôμªdG ±ô°üH ¬Lƒj ∂∏ªdG
ô°SCÓd G kóæ°S ¿ƒ``μàd É¡«∏Y ¬àdÓL ¢Uôëj á``jƒæ°S IOÉY á«μ∏ªdG áeôμªdG :ó``ªM øH ô``°UÉf

.∂∏ªdG ádÓL |

 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  IQÉ`̀jR  ¢ûeÉg  ≈∏Y
 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH
 ó≤ oY  OGô¨∏Ñd  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G
 á«°SÉ«°ùdG  äGQhÉ°ûª∏d  ∫hC’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 É«Hô°U  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  á°SÉFôH  ,¢ùeCG
 á«LQÉîdG  IQGRh  π`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG
 ∂jQÉe ô«ªjOÓa ô«Ø°ùdGh ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d
 ,á«FÉæãdG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  ôjRh  óYÉ°ùe
 ¢ûà«°SÉJ  Qó`̀æ`̀°`̀ù`̀μ`̀dCG  ô«Ø°ùdG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀Hh
 IOó©àªdG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  ôjRh  óYÉ°ùe
 ∂«°ùfÉØjEG  É`̀fÉ`̀é`̀jO  Iô«Ø°ùdGh  ,±Gô````̀WC’G
 á°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°ûd  á«LQÉîdG  ôjRh  IóYÉ°ùe

 .á«æeC’G

 ï«°ûdG  QƒàcódG  ÖMQ ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 áëLÉædG IQÉjõdÉH áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »Hô°üdG  ¢ù«FôdG  áeÉîØd
 èFÉàf  äôªKCG  »àdGh  ,»°VÉªdG  ô¡°ûdG  ∫ÓN
 á«FÉæK  á`̀cGô`̀°`̀T  õ`̀FÉ`̀cQ  â`̀©`̀°`̀Vhh  á«HÉéjEG
 ≈dEG G kô«°ûe ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H á«eÉæàe
 QhÉ°ûàdG  ∫ƒM ºgÉØàdG  Iôcòe  ≈∏Y ™«bƒàdG
 øjó∏ÑdG  á«LQÉN  »``̀JQGRh  ø«H  »°SÉ«°ùdG
 »YÉ°ùªdG  ¢ùμ©J  áª¡e  Iƒ£N  ÉgQÉÑàYÉH
 QÉ`̀WEG  »`̀a  ø«≤jó°üdG  øjó∏Ñ∏d  á∏°UGƒàªdG
 ä’Éée ∞∏àîe »a á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J

.¿hÉ©àdG
 ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  ó`̀cCGh
 áμ∏ªªd  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ¿CG  á`̀«`̀dhó`̀dG

 Iô°†M QGó`̀à`̀bÉ`̀H  É`̀¡`̀ª`̀°`̀SQ  »`̀à`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ≈`̀ dEG  óæà°ùJ  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N
 ™aÉæªdG  º«¶©Jh  »HÉéjE’G  ¿hÉ©àdG  ÇOÉÑe
 ¿CG  É kæ«Ñe  ,á≤jó°üdG  ∫hódG  πc  ™e  ádOÉÑàªdG
 äGQÉªãà°SÓd  G kó`̀YGh  É kbƒ°S  ôÑà©J  áμ∏ªªdG
 äÉYÉ£≤dGh  »`̀cò`̀dG  OÉ°üàb’G  ä’É`̀é`̀e  »`̀a
 áMÉ«°ùdGh  IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dGh  ájƒ«ëdG

.á«LÉàfE’G á£°ûfC’G øe Égô«Zh
 óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ÉYOh
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG  áØ«∏N  ∫BG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd
 ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a  É k°Vô©à°ùe  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 ≥jôØd  á∏YÉØdG  ô«HGóàdGh  Iõ«ªàªdG  Oƒ¡édG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  »æWƒdG  øjôëÑdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG

 .AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
 øY  É«Hô°U  ájQƒ¡ªéH  á«FÉæãdG  ¿hDƒ°û∏d
 ¿hÉ©àdG  äÉ`̀bÓ`̀Y  ôjƒ£J  ≈`̀ dEG  √OÓ`̀H  ™∏£J
 »a øjôëÑdG áμ∏ªe ™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh
 Ωó≤àdG  ΩGhO  áμ∏ªª∏d  É k«æªàe  ,ä’ÉéªdG  πc
 ôjƒ£J  åëH  ´ÉªàL’G  ó¡°T  .QÉ```̀gOR’Gh
 »a  Ö°üj  ÉªH  »FÉæãdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ä’É`̀é`̀e
 Éªc  ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ídÉ°U
 ´É`̀°`̀VhC’G  ∫ƒ`̀M ô¶ædG  äÉ`̀¡`̀Lh ∫OÉ`̀Ñ`̀J  º`̀J
 ø«àMÉ°ùdG  ≈`̀∏`̀Y  á``jQÉ``é``dG  äGQƒ``̀£``̀à``̀dGh
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G πëe á«dhódGh á«ª«∏bE’G

øjó∏ÑdG ø«H »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£J åëH

É`̀«`̀Hô`̀°`̀Uh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ø`̀«`̀ H  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äGQhÉ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ ∏`̀ d  ∫hC’G  ´É`̀ ª`̀ à`̀ L’G  OÉ`̀ ≤`̀ ©`̀ fG

 ≈``≤∏àj  AGQRƒ``dG  ¢``ù∏ée  ¢``ù`«`FQ  ó```¡`©`dG  »```dh
á```«°ùfƒ`àdG á```eƒμ`ë`dG ¢``ù`«`FQ ø``e ô``μ°T á``«bôH
 ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
 É¡H å©H »àdG áÄæ¡àdG á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á«°ùfƒàdG áeƒμëdG ¢ù«FQ »°û«°ûªdG ΩÉ°ûg ó«°ùdG ¬«NCG øe á«HGƒL

.á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ªédG ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ¬«dEG √ƒª°S

 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™HÉJ
 Qóæ°ùμdCG ¢ù«FôdG áeÉîa øe IƒYóH ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 …òdG …ôμ°ù©dG ¢Vô©dG ,á≤jó°üdG É«Hô°U ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¢ûà«°ûJƒa
 Ωƒ≤j »àdG á«ª°SôdG IQÉjõdG QÉWEG »a »Hô°üdG …ôμ°ù©dG QÉ£ªdG »a º«bCG

.á≤jó°üdG É«Hô°U ájQƒ¡ªéd √ƒª°S É¡H
 ¢VhôY  Ió`̀Y  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™∏WGh

.»Hô°üdG ¢û«édG øe äGóMh É¡«a âcQÉ°T ájôμ°ùY
 á©HÉàªd  ádƒéH  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉ`̀b  Éªc
 ≈dEG  √ƒª°S  ™ªà°SGh  ,É«Hô°U  »a  É¡©«æ°üJ  ºJ  »àdG  ájôμ°ù©dG  äGó©ªdG
 äGQó≤dG øY ºæJ »àdG IQƒ£àªdG äGó©ªdG OGóYEG á«Ø«c ∫ƒM π°üØe ìô°T

.É«Hô°U É¡μ∏àªJ »àdG á∏FÉ¡dG
 »àdG  á«dÉ©dG  á«aGôàM’G  äGAÉØμdÉH  √ƒª°S  OÉ°TCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh

 øe ¬H ≈¶ëj …òdG ºYódGh á©HÉàªdG QÉWEG »a »Hô°üdG ¢û«édG É¡μ∏àªj
 ,á≤jó°üdG É«Hô°U ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¢ûà«°ûJƒa Qóæ°ùμdCG ¢ù«FôdG áeÉîa
 í°VGh πμ°ûH  ô«°ûJ á«Hô°üdG  ájôμ°ù©dG  óYGƒ≤dG  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S kGô«°ûe
 øe  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’G  ócDƒJ  »àdG  áãjóëdGh  ájôjƒ£àdG  äGƒ£îdG  ≈`̀dEG
 Gò¡d  áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG  ô«aƒJ  »a  ¢ûà«°ûJƒa  Qóæ°ùμdCG  ¢ù«FôdG  áeÉîa

.º¡ªdG ´É£≤dG

 øe  ó©J  É«Hô°U ¿CG  áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  í°VhCGh
 É¡©«æ°üJ  ºàj  »àdG  ájôμ°ù©dG  äGó©ªdG  É¡cÓàeG  »a  á≤jô©dG  ∫hó`̀ dG
 É¡μ∏àªj  »àdG  á«dÉ©dG  äGQó≤dGh  Iõ«ªàªdG  áfÉμªdG  ócDƒj  Ée  ,É«Hô°U  »a

.äGó©ªdG ™æ°U ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG
 ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ≈æªJh

.ä’ÉéªdG πc »a É«Hô°U ájQƒ¡ªéd

Éjôμ°ùY  É`̀ °`̀ Vô`̀ Y  ¿É`̀ ©`̀ HÉ`̀ à`̀ j  É`̀«`̀Hô`̀°`̀U  á`̀ jQƒ`̀ ¡`̀ ª`̀ L  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQh  ó`̀ ª`̀ M  ø``̀H  ô`̀ °`̀ UÉ`̀ f
á`̀ jô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ ©`̀ dG äGó```̀ ©```̀ ª```̀ dG á``̀©``̀HÉ``̀à``̀ª``̀d á``̀ dƒ``̀ é``̀ H ΩÉ``````̀ bh á``̀jô``̀μ``̀°``̀ù``̀Y ¢````Vhô````Y Ió`````̀Y ≈``̀ ∏``̀ Y ™```̀∏```̀WG

 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ΩÉb
 ¢ù«FQ ¢ûà«°ûJƒa Qóæ°ùμdCG ¢ù«FôdG áeÉîah ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 AÉæKCG  ∂`̀dPh  OGô¨∏H  áª°UÉ©dG  »a  ádƒéH  á≤jó°üdG  É«Hô°U  ájQƒ¡ªL

.É«Hô°üd √ƒª°S É¡H Ωƒ≤j »àdG á«ª°SôdG IQÉjõdG
 ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™∏WG  ádƒédG  ∫Ó`̀Nh
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,OGô¨∏H  »a  á«MÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’Gh  ájô°†ëdG  ™bGƒªdG
 É¡ªdÉ©e RôHCGh áª°UÉ©dG »a á«fGôª©dG ájQÉ°†ëdG á«ªæàdG ≈∏Y ´ÓW’G

.ájôKC’G
 øY  ádƒédG  ∫ÓN  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Üô`̀YCGh
 É¡àª°UÉYh  É«Hô°U  ájQƒ¡ªL  Égó¡°ûJ  »àdG  Iô«ÑμdG  á«ªæàdÉH  ¬HÉéYEG
 πμH  AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  »Hô°üdG  ¢ù«FôdG  ¢UôM  ócDƒj  …òdG  ô`̀eC’G  ,OGô¨∏H
 Ωó≤àdG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  π`̀c  ô«aƒJh  √OÓ``̀H  »`̀a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  äÉeƒ≤e
 øe  ójõªdG  É«Hô°U  ájQƒ¡ªéd  √ƒª°S  É«æªàe  ,≥jó°üdG  ó∏Ñ∏d  QÉgOR’Gh

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Ωó≤àdG

 É«Hô°U ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ™e ádƒéH ΩÉb

OGô¨∏H É«Hô°U áª°UÉ©d »fGôª©dG Qƒ£àdÉH ó«°ûj óªM øH ô°UÉf

 á`̀∏`̀°`̀ü`̀à`̀ª`̀dG äGQGô````̀≤````̀ dG ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J zá`̀ «`̀≤`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ à`̀ dG{
ó`̀ é`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG É````̀ fhQƒ````̀ c ¢```̀Shô```̀«```̀a ™````e π``̀eÉ``̀©``̀ à``̀ dÉ``̀ H

 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGô`̀J

 áæé∏dG  ´ÉªàLG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S

.ó©oH øY ¢ùeCG ó≤Y …òdGh 375 `dG á«≤«°ùæàdG

 zó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ÜÉ°ùM  ô`̀cPh

 ¿CG  zôàjƒJ{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bƒe  ≈∏Y

 äGóéà°ùe  ≈∏Y  â©∏WG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG

 RÉ`̀¨`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H  á∏°üàªdG  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG

 ∫ƒ``M É`̀Mô`̀à`̀≤`̀ e â`̀ °`̀û`̀ bÉ`̀ f É``ª``c ,»`̀©`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ dG

 äÉYÉªàLÉH  á≤∏©àªdG  á«ª«¶æàdG  äGAGô``LE’G

 ∫hó``̀dGh  øjôëÑdG  ø«H  ácôà°ûªdG  ¿É`̀é`̀∏`̀dG

.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG

 ô`̀NBG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  â°Vô©à°SGh

 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ™`̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  äGóéà°ùe

 .∂dòH á∏°üàªdG äGQGô≤dGh z19 ó«aƒc{

 AGQRƒ```````````dG ¢```̀ ù```̀ «```̀ FQ ó```̀ ¡```̀ ©```̀ dG »```````̀ dh
»````̀ Ñ````̀ Xƒ````̀ HCG ó````̀ ¡````̀ Y »`````````̀dh Å```̀ æ```̀ ¡```̀ j

 ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y »dh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªëe ï«°ûdG ƒª°ùdG

.»Hô©dG ºdÉ©dG »a á«ª∏°ùdG ájhƒædG ábÉ£dG äÉ£ëe ≈dhCG zácGôH{`d …QÉéàdG π«¨°ûàdG AóH áÑ°SÉæªH ,á≤«≤°ûdG
 »àdG Iõ«ªàªdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO äÉMÉéæH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U OÉ°TCGh
 ™∏£°†j …òdG QhódGh »îjQÉàdG RÉéfE’G Gòg É¡H º¡°ù«°S »àdG á«YƒædG á∏≤ædÉH É kgƒæe ,Ió©°UC’G πc ≈∏Y É¡FÉæHCG óYGƒ°ùH π°UGƒàJ
 QÉgOR’Gh ìÉéædG QGôªà°SG á≤«≤°ûdG äGQÉeE’G ádhód ¬JÉ«æªJ øY √ƒª°S É kHô©e ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ΩGóà°ùªdG ƒªædG ºYO »a ¬H

.≥«≤°ûdG É¡Ñ©°T á©aQh ô«N πLCG øe
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:…Oƒ©°ùdG á«LQÉîdG ôjRh ¬FÉ≤d iód AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

äÉjóëàdG á``¡LGƒeh πeÉμàdG »``a ácôà``°ûe Éª¡aGógCGh CGõéàj ’ πc ø``jó∏ÑdG ø``eCG
á`̀≤`̀«`̀Kƒ`̀dG  á``̀ jƒ``̀ NC’G  §``̀ HGhô``̀ dG  É`̀ ¡`̀ JRõ`̀ Y  á`̀ î`̀ °`̀ SGQ  ¢`̀ ù`̀ °`̀ SCG  ≈```̀dEG  óæà°ùJ  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG  äÉ`̀ bÓ`̀ ©`̀ dG

 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó``̀cCG
 äÉbÓ©dG  ¿CG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 É¡JRõY áî°SGQ áæ«àe ¢ù°SCG ≈dEG óæà°ùJ ájOƒ©°ùdG á«æjôëÑdG
 ∞∏àîe  ≈∏Y  Éª¡æ«H  ™ªéJ  »àdG  á≤«KƒdG  ájƒNC’G  §HGhôdG
 Iô°†M  πÑb  øe  ΩÉªàgGh  º`̀YO  øe  ¬H  ≈¶ëJ  É`̀eh  ,ó©°üdG
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  ¬`̀«`̀NCGh  ,ióØªdG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH
 Ωóîj ÉªH Égôjƒ£Jh É¡à«ªæJ ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒeh ,á≤«≤°ûdG
 AÉªædGh  ™ØædÉH  Oƒ©J  »àdG  ácôà°ûªdG  äÉ©∏£àdGh  iDhô``̀dG
 ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  G kô«°ûe  ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ídÉ°üd
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iôÑμdG  á≤«≤°ûdG  ™e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ábÓY

 ≥«KƒdG É¡WÉÑJQG É¡d ∑ôà°ûe ô«°üeh IƒNCG ábÓY ájOƒ©°ùdG
.øjó∏ÑdG ïjQÉJ »a áÄ«°†ªdG É¡JÉ£ëeh

 ÖMÉ°U  ¢ùeCG  ´ÉaôdG  ô°ü≤H  √ƒª°S  AÉ≤d  iód  ∂dP  AÉL
 ôjRh  Oƒ©°S  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ¿ÉMôa  øH  π°ü«a  ô«eC’G  ƒª°ùdG
 Qƒ°†ëH  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  á«LQÉîdG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ƒª°S
 ,π«îdG  ¥É`̀Ñ`̀°`̀Sh  á«°ShôØ∏d  ó`̀ °`̀TGQ  …OÉ`̀æ`̀ d  É«∏©dG  áÄ«¡dG
 ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódGh
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdGh
 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,»æWƒdG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH
 ΩOÉN  ôjó≤Jh  äÉ«ëJ  √ƒª°S  ≈`̀dEG  π≤f  å«M  ,øjôëÑdG  iód

 ¬JÉ«ëJ  √ƒª°S  ¬∏ qªM  Éª«a  ,√ó¡Y  »dhh  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
.√ó¡Y »dhh ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉîd

 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó``̀cCG  ó``bh
 AÉHB’G  √ÉæH  Ée  ≈∏Y á∏°UGƒªdG  ≈∏Y ¢UôëdG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 øjó∏ÑdG  ø«H  IQòéàe  Iƒ`̀NCGh  áî°SGQ  äÉbÓY  øe  OGó`̀LC’Gh
 ’  lπc  øjó∏ÑdG  øeCG  ¿CG  √ƒª°S  G kócDƒe  ,ø«≤«≤°ûdG  Éª¡«Ñ©°Th
 äÉjóëàdG  á¡LGƒeh  πeÉμàdG  »a  ácôà°ûe  Éª¡aGógCGh  CGõéàj
 ´OQ  ≈∏Y  πª©dG  »a  ¿hÉ©àdG  á∏°UGƒeh  É¡dÉμ°TCG  ∞∏àîªH

.ÜÉgQE’G ó°Uh Qƒ¡àdG
 …Oƒ©°ùdG  ≥«°ùæàdG  ¢ù∏ée  QhO  ≈``dEG  √ƒª°S  QÉ`̀°`̀TCGh
 É¡d  ¿É`̀c  ácôà°ûe  á«Yôa  ¿Ééd  øe  ¬æY  èàf  É`̀eh  »æjôëÑdG
 »FÉæãdG  πeÉμàdG  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dG  QGôªà°SG  »a  ô`̀KC’G  ≠dÉH

 ™°ShCG  äGQÉ°ùe  ƒëf  ¬`̀H  ™`̀aó`̀dGh  ,…OÉ°üàb’G  ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh
 íÑ°üjh  IOƒ°ûæªdG  äÉ©∏£àdG  »Ñ∏j  ÉªH  ∑ôà°ûªdG  πª©dG  øe
 É kfhÉ©Jh  á≤£æªdG  »a  Iõ«ªªdG  êPÉªædG  ó`̀MCG  ¿hÉ©àdG  Gò`̀g
 á«YôØdG  ¿Éé∏dG  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S  Éàa’  ,ÓYÉa  É kjOÉ°üàbG
 ¬H  ≈¶ëj  ÉªH  √ƒª°S  Égƒæe  ,≥«°ùæàdG  ¢ù∏éªd  ácôà°ûªdG
 òaÉæªdG  ôÑY  ájQÉéàdG  ácôëdG  π«¡°ùJh  »YÉæ°üdG  ¿hÉ©àdG
 ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL QhóHh ,∑ôà°ûe ΩÉªàgG øe ájôëÑdGh ájôÑdG
 …òdG  óaGôdG  Qhó`̀dGh  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  …ƒ«M  §HGôc
 §HôdG õjõ©J »a √ò«ØæJ ∫ÉªàcG óæY óªM ∂∏ªdG ô°ùL ¬Ñ©∏«°S

.ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG ø«H …ƒNC’Gh »YÉæ°üdGh …QÉéàdG
 äGP  ÉjÉ°†≤dG  πªée  ¢VGô©à°SG  º`̀J  ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 å«M  ,»ª«∏bE’G  øeC’G  äGóéà°ùe  åëHh  ∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G

 ¬H Ωƒ≤J Éeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG Oƒ¡éH √ƒª°S OÉ°TCG
 á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’G ÉjÉ°†b ºYO »a …Qƒëe QhO øe
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿EG √ƒª°S ∫Ébh ,ô«ÑμdG Üô©dG â«H ÉgQÉÑàYÉH
 Iô«ÑμdG É¡àfÉμeh Üƒ∏≤dÉH É¡©bƒªH Iô«Ñc á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 á≤£æªdG  QGô≤à°SG  πeÉYh  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ø«àeC’G  iód

.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’Gh
 áμ∏ªªdG á«LQÉN ôjRh ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCG ¬ÑfÉL øe 
 ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 Ée  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  á«ªæJ  á∏°UGƒªH  ΩÉªàgG  øe  √ƒª°S  ¬jóÑj
 ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É«æªàe ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H Iõ«ªªdG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 »YÉæªdG …óæg øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ™aQ
 º°SÉHh  ¬ª°SÉH  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á¶aÉëe  ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  ¥ôëªdG  »dÉgCG
 ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG ¿Éaô©dGh
 äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ádÓédG
 á¶aÉëªdGh øjOÉ«°üdG ájÉªëH á«eÉ°ùdG ¬àdÓL
 IóYÉ°ùªdGh ¿ƒ©dG ój óeh º¡bRQ QOÉ°üe ≈∏Y
 ¿CG ßaÉëªdG ócCG å«M ,áªjôμdG ºgô°SC’h º¡d
 OhóëªdG πNódG …hP ¢ùeÓJ äÉ¡«LƒàdG √òg
 áÄa  øe  øjQô°†àªdG  IôëdG  ø¡ªdG  ÜÉë°UCGh

.áμ∏ªªdG º¡H õà©J øjòdG øjOÉ«°üdG
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  √ò``̀g  ¿CG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ó````cCGh
 ¿ód  øe  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  áeôμªdGh  áªjôμdG

 á«fÉëdG  á`̀jƒ`̀HC’G  ôYÉ°ûªdG  øY  ôÑ©J  ¬àdÓL
 ,øWƒdG  AÉ`̀æ`̀HCG  ø`̀e  ¬Ñ©°T  √ÉéJ  º«¶Y  óFÉ≤d
 »a  ∂∏ªdG  ádÓéd  ájQÉ°†ëdG  ájDhôdG  ¢ùμ©Jh
 âbƒdG  »`̀a  øª°†Jh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©J
 ¥GRQCÓd ™£bh âæ©J øe º¡bGRQCG  ájÉªM ¬JGP
.ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG πÑb øe ÜQGƒ≤∏d IQOÉ°üeh
 √ò`̀g  â`̀«`̀bƒ`̀J  ¿CG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG  ô``Ñ``à``YGh
 Éª«¶Y É«fÉ°ùfEG  É°ùM ôÑà©J á«μ∏ªdG  áeôμªdG
 ô¡°T  ÜÉ`̀à`̀YCG  ≈∏Y  É`̀æ`̀fCGh  á°UÉN  ¬àdÓL  øe
 øe  ¿hOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  »°†ª«d  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ
 π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg »dÉ¨dG øWƒdG Gòg AÉæHCG
 »àdG áeôμªdG √òg äAÉL å«M ,áeGôch õ©H
 ócDƒàd  ºgô°SCGh  øjOÉ«°üdG  Qhó°U  âé∏KCG

 ¬FÉæHCG äÉLÉ«àM’ ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¢ùª∏J

 ôjó≤Jh  ôμ°T  ßaÉëªdG  π≤fh  .ø«æWGƒªdG

 øH ó°TGQ ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ≈dEG  øjOÉ«°üdG

 ø«æªãe  á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY

 º¡Ø∏e  á©HÉàe  »`̀a  á«∏NGódG  IQGRh  Oƒ`̀¡`̀L

 ¿CÉ°ûdG  »a ôjRƒdG »dÉ©e ™e ôªãªdG  º¡FÉ≤dh

 ¬ëjô°üJ  ¥ôëªdG  ßaÉëe  ºààNGh  .¬``̀JGP

 É¡F’hh É¡àÑëeh Égôμ°T ™aôJ ¥ôëªdG ¿CÉH

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈`̀dEG

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG

 »àdG  ™jQÉ°ûªdGh  äÉ¡«LƒàdGh  ΩQÉμªdG  ≈∏Y

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U »a Ö°üJ

 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø`̀∏`̀YCG

 kAÉæHh  ,á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ≈∏Y  ¢Vô©dG  ó©H  ¬fCG  ÉfhQƒc

 ΩÉjCG ∫hCG øe G kAóH Qô≤J ó≤a ,äÉ«£©ªdGh äGóéà°ùªdG ≈∏Y

 á«∏NGódG  äÉeóîdG  ºjó≤J  QÉ°üàbG  ,∑QÉÑªdG  ô£ØdG  ó«Y

 »àYôL ≈∏Y ø«∏°UÉëdG ΩÉeCG §≤a äÉYÉ£≤dG ¢†©H íàah

 Ö°ùëH  º¡d  áYôL  ôNBG  ≈∏Y  ø«YƒÑ°SCG  Qhôeh  º«©£àdG

 ∫ÓN  øe  ∂`̀ dPh  ¢Shô«ØdG  øe  ø«aÉ©àªdGh  º«©£J  πc

 ∂dòch ,z»YGh ™ªàée{  ≥«Ñ£J ôÑY ∂dP  âÑãj  Ée  RGôHEG

 ºgQƒeCG  AÉ«dhCG  áÑë°üH ºg øjòdG  ÉeÉY 18 ¿hO ºg øe

 ∫ƒ°üëdG  øe  ø«ª©£àªdG  ô«¨d  íª°ùj  ødh  ,ø«ª©£àªdG

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh á«∏NGódG äÉeóîdG ≈∏Y

 ä’É°üdG  -  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ª∏d  á«∏NGódG  äÉeóîdG

 QhO  -  á«∏NGódG  áMÉÑ°ùdG  ∑ô`̀H-  á«∏NGódG  á«°VÉjôdG

 äÓëe - É¡d á©HÉàdG ¢Vô©dG ä’É°Uh á«∏NGódG Éªæ«°ùdG

 ä’É°U  -  á«∏NGódG  á«¡«aôàdG  ÜÉ©dC’G  õcGôe  -  zÉÑ°ùdG{

 äÉ«dÉ©ØdG  ô«gÉªédG  Qƒ°†Mh  äÉ«dÉ©ØdGh  äÉÑ°SÉæªdG

.á«°VÉjôdG

 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≈`̀∏`̀Y AÉ``̀≤``̀HE’G ™``̀eh

 äÉeóîdÉH äÉÄØdG πμd íª°ùo«°S ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh

 ,á«LQÉîdG  äÉ°ù∏édÉH  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ª∏d  á«LQÉîdG

 á«LQÉîdG  ÖYÓªdGh  áMƒàØªdG  á«°VÉjôdG  ä’É°üdGh

 á«¡«aôàdG  ÜÉ©dC’G  õcGôeh  ,á«LQÉîdG  áMÉÑ°ùdG  ∑ôHh

.á«LQÉîdG Éªæ«°ùdG QhOh ,á«LQÉîdG

 ó≤a  ôØ°ùdG  øe  IOƒ©dG  óæY  ¢üëØdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah

 Ée  RGôHEG  ∫ÓN øe ø«aÉ©àªdGh ø«ª©£àª∏d  √DhÉ¨dEG  Qô≤J

 ∫hCG øe G kAóH ∂dPh z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J ôÑY ∂dP âÑãj

.∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG

 …QhO  πμ°ûH  ºà«°S  èFÉàædGh  äÉ«£©ªdG  Ö°ùëHh

 ßØëj  ÉªH  ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  á∏°üdG  äGP  äGQGô`̀≤`̀dG  á©LGôe

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U

 :¥ôëªdG »dÉgCGh ßaÉëe

¬Ñ©°T √ÉéJ º«¶Y óFÉb ôYÉ°ûe ¢ùμ©J øjOÉ«``°üdG ájÉªëH ∂∏ªdG äÉ¡«LƒJ

 ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ∫hCG øe GAóH

zÉfhQƒc{ QÉ°ûàfG á¡LGƒªd IójóL äGAGôLEG

.¥ôëªdG ßaÉëe |

 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó`¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 äÉbÓ©dG  á«ªgCG  ≈∏Y  AGQRƒ```̀dG  ¢ù`∏ée  ¢ù`«FQ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™ªéJ  »àdG  Ió«WƒdG  á«îjQÉàdG
 ¢UôMh ,á≤jó°üdG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh
 ä’ÉéªdG ≈à°T »a Égõjõ©J á∏°UGƒe ≈∏Y áμ∏ªªdG

.á«YÉaódGh ájôμ°ù©dG ä’ÉéªdG »a á°UÉîHh
 »a  ¢`̀ù`̀eCG  √ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 óFÉb  hQÉHÉH  πjƒª°U  …ôëH  ≥jôØdG  ´ÉaôdG  ô°üb
 óFÉb á«μjôeC’G ájõcôªdG IOÉ«≤dÉH ájôëÑdG äGƒ≤dG
 ,¬∏ªY  Iôàa  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH  ,¢ùeÉîdG  ∫ƒ£°SC’G
 ájôëÑdG äGƒ≤dG óFÉ≤d √ôμ°T øY √ƒª°S ÜôYCG å«M
 ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G ó`̀FÉ`̀b á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG IOÉ`̀«`̀≤`̀dÉ`̀H
 ¬∏ªY Iôàa ∫ÓN É¡dòH »àdG √Oƒ¡L ≈∏Y ¢ùeÉîdG

 ø«H  ábGó°üdG  äÉbÓY  á«ªæJ  »a  âª¡°SCG  »àdGh
 ΩGhO  ¬d  kÉ«æªàe  ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG

.áeOÉ≤dG ¬eÉ¡e »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG
 äGQƒ£àdG  øe  Oó`̀Y  åëH  ºJ  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 äGP  ÉjÉ°†≤dGh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äGóéà°ùªdGh

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 πjƒª°U  …ôëH  ≥jôØdG  Üô``̀YCG  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ô`̀μ`̀°`̀T  ø`̀Y  hQÉ``HÉ``H
 ¢ù«FQ  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG
 ΩÉªàgG  øe  √ƒª°S  ¬«dƒj  Ée  ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ,ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG äÉbÓY õjõ©J »a
 øe áμ∏ªªdG »a ¬∏ªY Iôàa ∫GƒW ¬«≤d Ée ≈∏Y É«æãe
 áμ∏ªªd kÉ«æªàe ,¬eÉ¡e ájOCÉJ πLCG øe ºYOh ¿hÉ©J

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG

 ódÉN  ï«°ûdG  ºq∏°ùJ  ,á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  Ö°ùëH
 ï«°ûdG  øe  »μ∏ªdG  ¿Gƒ`̀jó`̀dG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG
 ¿GƒjódG  äÉHÉ°ùëd  á≤bóªdG  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG  á``jQGOE’Gh
 ≈dEG ™aôàd ,2020 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ù∏d
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ¿Gƒ``̀ jO Oƒ`̀¡`̀é`̀H »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ¿Gƒ``̀ jó``̀ dG ô```̀jRh OÉ``̀ °``̀ TCGh
 äGôªK  ió`̀MEG  ôÑà©J  »àdGh  ,á``̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG
 ¬`̀FGOCÉ`̀Hh  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG
 øe  ≥≤ëàdGh  ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  õ«ªàªdG
 ø«°ùëJ  »a  ¬eÉ¡°SEGh  ,¬bÉØfEG  ¬LhCG  á«Yhô°ûeh  áeÓ°S
 ≥«Ñ£J  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  É¡JÉ°ù°SDƒeh  á`̀ dhó`̀ dG  äGQGRh  AGOCG
 πãeC’G  ∞«XƒàdGh  IAÉØμdGh  á«LÉàfE’G  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG

.OQGƒª∏d
 áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jO  ¬H  ™∏£°†j  …ò`̀dG  Qhó`̀dG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 É«æÑàe  ,øjôëÑdG  äGQó≤e  ßØMh  ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  ájÉªM  »a
 ≈∏Y  Ióªà©ªdG  á«æ¡ªdG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  çó```̀MCGh  π`̀°`̀†`̀aCG

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG
 ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO ¢ù«FQ ∫Éb ¬ÑfÉL øe
 ¿GƒjódG  äÉfÉ«H  ¿EG  :áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG  ï«°ûdG
 πª©j π≤à°ùe »HÉbQ RÉ¡éc ¿GƒjódG ájDhQ ï q°SôoJ á«dÉªdG
 Qƒ£J  øe  ¿Gƒjó∏d  ≥≤ëJ  Ée  ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,á«dÉY  á«æ¡ªH
 ºYódG  ≈`̀ dEG  Oƒ©j  ,¬eÉ¡e  AGOCG  øe  ¬æμªJh  ¬FÉ°ûfEG  òæe
 »àdG  áªjôμdG  ájÉYôdGh  ójó°ùdG  ¬«LƒàdGh  π°UGƒàªdG
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑb øe É¡H ≈¶ëj
 á∏°UGƒªdG  GócDƒe  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 äÉ¡«LƒàdGh  áª«μëdG  á`̀jDhô`̀dG  ≥«≤ëàd  IOGQEGh  Ωõ©H

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°üd Iójó°ùdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀ dEG  ôμ°ûdG  ¬`̀Lhh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ≥«°ùæàdG  ≈`̀dEG  Égƒæe  ,π°UGƒàªdG  ¬ªYO  ≈∏Y  ,AGQRƒ``̀dG
 äÉ¡édGh  äGQGRƒ```̀dGh  ¿Gƒ`̀jó`̀dG  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdGh

.¬àHÉbôH ádƒª°ûªdG á«eƒμëdG
 è¡ædG  CGóÑe  õjõ©J  á«ªgCG  ≈dEG  óªMCG  ï«°ûdG  QÉ°TCGh
 πc ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  iƒà°ùe ™``̀aQh á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh »`̀HÉ`̀é`̀jE’G
 ≈∏Y  É¡JóYÉ°ùeh  ,¿Gƒ`̀jó`̀dG  áHÉbôH  ádƒª°ûªdG  äÉ¡édG

 ®ÉØë∏d  Ióªà©ªdG  á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ª∏d  É≤ah É¡FGOCG  ø«°ùëJ
.¬JQGOEG ø°ù oM ¿Éª°Vh ΩÉ©dG ∫ÉªdG ≈∏Y

 π°UGƒ«°S ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO ¿CG ø«Hh
 ÖjQóJh  ôjƒ£Jh  …ô°ûÑdG  ô°üæ©dÉH  QÉªãà°S’G  ∂dòc
 ™`̀aQh  πª©dÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  á«æWƒdG  äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀dGh  QOGƒ`̀μ`̀ dG
 ∞∏àîe  ≈∏Y  ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  iƒà°ùe

.™bGƒªdG ™«ªL »ah É¡YGƒfCG
 …ODƒàd ¬àª¶fCG õjõ©J ≈dEG ¿GƒjódG ≈©°ùj{ :±É°VCGh
 ôjƒ£J  èeGôHh  §£N  ∑Éæg  å«M  ,≈∏YCG  IAÉØμH  É¡eÉ¡e
 ≈∏Y  …ôéJ  »àdG  äGóéà°ùªdG  áÑcGƒªd  òØæJ  åjóëJh
 ,äÉ°ü°üîàdG ≈à°T »ah ,»ªdÉ©dGh »∏ëªdG ø«jƒà°ùªdG

.z»LƒdƒæμàdGh »fƒfÉ≤dG ø«ÑfÉédG Éª«°S ’
 ¢Shô«a  áëFÉéd  ¿É`̀c  ó≤d{  :¿Gƒ`̀jó`̀dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 ,™bƒàe  ô«Z  πμ°ûH  ,äôq«Z  äÉ«YGóJh  äGô«KCÉJ  ÉfhQƒc
 øãj ºd  ∂dP  ¿CG  ’EG  ,Ió©°UC’G  ∞∏àîe ≈∏Y πª©dG  Üƒ∏°SCG
 ,πeÉμàeh ≥«bO πμ°ûH á«HÉbôdG ¬dÉªYCÉH ΩÉ«≤dG øY ¿GƒjódG
 ≈°TÉªàj »aGôàMG πμ°ûH á«HÉbôdG ¬eÉ¡e RÉéfEG á∏°UGƒeh
 á«HÉbôdG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCGh  á«æ¡ªdG  ô«jÉ©ªdG  ™`̀e

.zá«ªdÉ©dG

 äÉ``fÉ«ÑdG  º∏``°ùàj  »``μ∏ªdG  ¿Gƒ``jódG  ô``jRh
zá«dÉªdG áHÉbôdG{ äÉHÉ``°ùëd á≤bóªdG á``«dÉªdG

.»μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh |

á«μjôeC’G ájõcôªdG ájôëÑdG äGƒ≤dG óFÉb √ƒª°S AÉ≤d iód

ä’ÉéªdG ≈à``°T »a á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y ¢UôëdG ócDƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
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 ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ócCG
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 »æjôëÑdG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL
 á`̀ °`̀ ù`̀ eÉ`̀î`̀ dG IQhó`````````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀ FQ
 áª¶æª∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d ø«©HQC’Gh
 Ö«∏°üdGh ôªMC’G ∫Ó¡∏d á«Hô©dG
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  ô``̀ª``̀MC’G
 ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL  »a  á∏ãªe
 kÓjƒW  kÉ``̀ KQEG  ∂∏àªJ  ,»æjôëÑdG
 IQGOEG  »``̀a  á`̀ª`̀cGô`̀à`̀e  äGô``̀Ñ``̀Nh

.»KÉZE’Gh »fÉ°ùfE’G πª©dG
 »àdG  »YÉ°ùªdG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th
 ÉgQhO á∏°UGƒªd á«©ªédG  É¡dòÑJ
 ∫ÓN øe kÉ«dhOh kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏ëe
 É¡FGô¶fh  É¡FÉcô°T  ™`̀e  πª©dG
 »`̀à`̀dG  IÉ`̀fÉ`̀©`̀ª`̀ dG  ø``̀e  ∞«Øîà∏d
 á«fÉ°ùfE’G »a ÉæfGƒNEG É¡H ô©°ûj
 ÜhôëdG  äÓ``jh  ¿ƒ°SÉ≤j  øªe
 øe  hCG  ,äÉYGô°üdGh  äÉYGõædGh
 ¿hO  øe  ICÉéa  º¡°ùØfCG  Ghó``Lh
 ,á«©«Ñ£dG  çQGƒμdG  π©ØH  ihCÉe
 π«∏≤àdG  »a  áªgÉ°ùª∏d  É¡«©°Sh
 É¡àØ∏N »àdG äÉ«YGóàdG ICÉWh øe
 »àdG  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëFÉL
 áKÓK øe ÜQÉ≤j  Ée  IÉ«ëH äOhCG

.ºdÉ©dG ∫ƒM ¢üî°T ø«jÓe

 »àdG  áª∏μdG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ÉgÉ≤dCG
 IQhó```̀ dG ∫É``̀ª``̀YCG ìÉ`̀ à`̀ à`̀ aG ∫Ó```̀N
 ´ÉªàL’  ø`̀«`̀©`̀HQC’Gh  á°ùeÉîdG
 á«Hô©dG  áª¶æª∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 ,ôªMC’G Ö«∏°üdGh ôªMC’G ∫Ó¡∏d
 á£°SGƒH  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  ó`̀≤`̀ oY  …ò```̀dGh
 å«M  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J

 á∏ãªe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  âª∏°ùJ
 ô``̀ ª``̀MC’G ∫Ó```̀¡```̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L »```̀a
 IQhó````̀ dG á``̀°``̀SÉ``̀FQ ,»``æ``jô``ë``Ñ``dG

.á«dÉëdG
 á«©ªL ¿EG{ :áª∏μdG »a ∫Ébh
 »gh  »æjôëÑdG  ô`̀ª`̀MC’G  ∫Ó¡dG
 IQhó`̀dG  ∫ÉªYCG  ¢SDhôàH  ±ô°ûàJ
 πª©dG  É¡à∏°UGƒe ócDƒàd  ,á«dÉëdG

 Iôu«îdG  á«fÉ°ùfE’G  ±GógC’G  ≥ah
 áª¶æªdG É¡≤«≤ëJ ≈dEG ƒÑ°üJ »àdG
 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG á```̀aÉ```̀ch á``̀«``̀Hô``̀©``̀dG
 Ö«∏°üdGh ôªMC’G ∫Ó¡∏d á«æWƒdG
 ,É¡à∏¶e âëJ ájƒ°†æªdG ôªMC’G
 ôjƒ£J  ≈∏Y  kÉHÉéjEG  ¢ùμ©æj  ÉªH
 πª©dG  º``̀YOh  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  πª©dG

.z»KÉZE’G

 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  Üô`̀YCGh

 ¢ù«FQ  ,ôjÉ°ùdG  ∫Ó`̀g  Qƒàcó∏d

 ,»àjƒμdG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL

 Qhó``̀dGh  IQó`̀≤`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≈∏Y

 á«©ªédG  ¬`̀H  â`̀eÉ`̀b  …ò``̀dG  º¡ªdG

 IQhó``̀dG ∫É`̀ª`̀YCG É`̀¡`̀°`̀SDhô`̀J AÉ`̀ æ`̀ KCG

 âbh  »`̀a  äAÉ``̀L  »`̀à`̀dG  á≤HÉ°ùdG

 ô«Z  á«°SÉ«b  áYô°ùHh  »FÉæãà°SG

 áëFÉL  »°ûØJ  ÖÑ°ùH  ábƒÑ°ùe

 AÉ````̀LQCG »``̀a É```fhQƒ```c ¢``Shô``«``a

.IQƒª©ªdG

 QƒàcódG  ≈dEG  √ôμ°T  Ω sób  Éªc

 ,…ô`̀é`̀jƒ`̀à`̀ dG ó`̀ª`̀M ø``̀H í`̀dÉ`̀ °`̀U

 á«Hô©dG  áª¶æª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G

 ,ôªMC’G Ö«∏°üdGh ôªMC’G ∫Ó¡∏d

 É¡H Ωƒ`̀≤`̀ J  »`̀ à`̀ dG Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG ≈`̀∏`̀Y

 ≈`̀ dEG á`̀«`̀eGô`̀ dGh á`̀eÉ`̀©`̀dG á``̀fÉ``̀eC’G

 ,ô¶ædG  äÉ¡Lhh  iDhôdG  ≥«°ùæJ

 á«FÉæãdG ¿hÉ©àdG èeGôH ™«é°ûJh

 á«ªæàdG èeGôH ºYOh ,á«YÉªédGh

 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh ,ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh

 äÉ«©ªédG  ø`̀«`̀H  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dGh

 ≈∏Y É¡JGô«¶fh á«Hô©dG á«æWƒdG

.»dhódGh »ª«∏bE’G ø«jƒà°ùªdG

ôªMC’G Ö«∏°üdGh ∫Ó¡∏d á«Hô©dG áª¶æªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàJ øjôëÑdG
»fÉ°ùfE’G πª©dG IQGOEG »a á∏jƒW IôÑN ∂∏àªj z»æjôëÑdG ôªMC’G{ :ˆGóÑY øH ódÉN

 ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô≤d Gò«ØæJ
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 πª©dG  ¥hóæ°U  ø∏YCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 É¡à£°ûfCG ∫GõJ ’ »àdG äÉYÉ£≤∏d ºYódG ójóªJ zø«μªJ{
 óë∏d  ájRGôàM’G äGAGôLE’G øª°V ΩÉJ πμ°ûH áØbƒàe
 Ióe  ∂dPh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe

.…QÉédG πjôHCG ™∏£e øe G kAóH ™«HÉ°SCG áà°S
 áÄØdG  √ò`̀g  øª°V  IôKCÉàªdG  äÉYÉ£≤dG  πª°ûJh
 ,á«¡«aôàdG ÜÉ©dC’G äÓëe :πª°ûj ÉªH ¬«aôàdG äÉYÉ£b
 QhOh  ,äÉÑ°SÉæªdGh  äÉ«dÉ©ØdGh  ìGô``̀aC’G  ä’É`̀°`̀Uh

 ºàj  ¿CG  Qô≤ªdG  øeh  .á«ë°üdG  äÉ©éàæªdGh  ,Éªæ«°ùdG
 ºYO{ èeÉfôH øª°V ºYódG  äÉ≤ëà°ùe ±ô°U á∏°UGƒe
 IôKCÉàªdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  ¬LƒªdG  z∫É`̀ª`̀YC’G  ájQGôªà°SG
 ºYódG  Ióe  ¿ƒμà°S  ¬«∏Y  AÉæHh  ,áëFÉédG  äÉ©ÑJ  øe
.…QÉédG πjôHCG ™∏£e øe G kQÉÑàYG ™«HÉ°SCG áà°S áeó≤ªdG
 AõL  á«£¨J  ±ó¡H  »dÉªdG  ºYódG  ójóªJ  »JCÉjh
 âeÉb  »àdG  ,äÉ°ù°SDƒªdG  √ò¡d  á«∏«¨°ûàdG  äÉ≤ØædG  øe
 ,≈dhC’G á∏MôªdG »a èeÉfôÑdG øª°V É¡JÉÑ∏W π«é°ùàH
 á«∏gC’G  ô«jÉ©eh  •hô°T  Ö°ùëH  IOÉØà°S’G  ≥«≤ëàd

 .èeÉfôÑ∏d

 óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQ âëJ
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ,áØ«∏N  ∫BG
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G
 ΩÉàN πØM ¢ùeCG º«bCG ,á«æjôëÑdG á«ÑªdhC’G
 óªM øH ódÉN á≤HÉ°ùe{ øe áãdÉãdG áî°ùædG
 »àdGh  ,z»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  »a  QÉμàHÓd
 ∂æμà«dƒH{  á«æ≤àdG  øjôëÑdG  á«∏c  É¡àª¶f
 ÖàμªdG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ácGô°ûdÉH  zøjôëÑdG
 ∫BG  óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°ùd  »eÓYE’G
 áeƒμëdGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀gh  ,áØ«∏N
 âaƒ°ShôμjÉe  »àcô°Th  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 ,§`̀ °`̀ ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  ôJƒ«Ñªμ∏d  ó`̀jDƒ`̀ª`̀dGh
 ḿ Gô`̀ c  óëàªdG  »`̀∏`̀gC’G  ∂æÑdG  ø`̀e  º`̀Yó`̀Hh
 ácô°T  πÑb  øe  á«°†a  ájÉYôHh  ,»æ«JÓH
 è«∏N ø`̀e º``̀YOh ,QÉ``̀ª``̀KE’G ∂`̀æ`̀Hh RÉ`̀ZÉ`̀æ`̀H
 ,(∂àæ«a)  á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d  øjôëÑdG

.äQÉª°S ∂æ«Kh
 ï«°ûdG  ƒª°S  ∫É``b  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 √òg  áeÉbEG  ¿EG{  :áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ódÉN
 ≈∏Y  Éæ°UôM  ≥∏£æe  øe  »JCÉj  ,á≤HÉ°ùªdG
 Iô°†M  ó`̀dGƒ`̀dG  …ó«°S  äÉ¡«LƒJ  áªLôJ
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ∫ÓN øe ,º«∏©àdG ´É£≤H ¢Vƒ¡æ∏d ,√ÉYQh
 ,QÉμàH’Gh  ´Gó``̀ HE’G  ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  õ«ØëJ
 áeóN »a É¡FÉ£Y ºYOh ÖgGƒªdG ™«é°ûJh
 ò«ØæJ »a º¡°ùj …òdG πμ°ûdG ≈∏Y ,™ªàéªdG
 èeÉfôH É¡æª°†àj »àdG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  πªY
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ±GógCG ≥«≤ëàd ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 GQÉgORG  π°†aCG  ó¨d  2030  øjôëÑdG  ájDhQ

.zÉeó≤Jh
 Gô`̀«`̀ã`̀c AGó```©```°```S{ :√ƒ``̀ª``̀ °``̀S ™```̀HÉ```̀Jh
 áî°ùædG  É¡Jó¡°T  »àdG  Iõ«ªªdG  ácQÉ°ûªdÉH
 AÉcòdG  »a  QÉμàHÓd  ÉæJÉ≤HÉ°ùe  øe  áãdÉãdG
 äÉjóëàdGh  ±hô`̀¶`̀dG  º`̀ZQ  ,»YÉæ£°U’G

 ó«aƒc É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  É`̀¡`̀à`̀°`̀Vô`̀a  »`̀à`̀ dG
 ÜÉÑ°ûdG  ø`̀e  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ¬`̀eó`̀b  Éªa  .19
 á≤HÉ°ùªdG  øe  áî°ùædG  √òg  »a  »æjôëÑdG
 ôîØdG ≈``̀dEG  ƒ`̀Yó`̀j ,™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh ∫É`̀ª`̀YCG ø`̀e
 É¡μ∏àªJ »àdG á«HÉÑ°ûdG äÉbÉ£dÉH RGõàY’Gh
 ,¥ô°ûe πÑ≤à°ùe Égô¶àæj »àdGh ,øjôëÑdG
 ¬JÉYÉ£b ôjƒ£Jh øWƒdG AÉæH »a ácQÉ°ûª∏d

.záeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥≤ëj ÉªH
 óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  ±É`̀°`̀VCGh
 äÉLôîe  ºYO  »a  ¿hôªà°ùe{  :áØ«∏N  ∫BG
 ∫É«LC’G  Ö°ùμj  …òdG  πμ°ûdG  ≈∏Y  ,º«∏©àdG
 ,IójóédG  á«ª∏©dG  º«gÉØªdG  ø`̀e  ójõªdG
 ,IQƒ£àeh  áãjóM  äÉ«æ≤J  ≈∏Y  ±ô©àdGh
 ,äÉ«fÉμeE’Gh  äGQó`̀≤`̀dG  øe  »ªæj  …ò`̀ dGh
 áaô©ªdGh  º∏©dG  ∞«Xƒàd  É¡©aój  »`̀à`̀dGh
 øe ó``̀jõ``̀ª``̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d É`̀ «`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀ à`̀ dGh

.zájQÉ°†ëdG äGõéæªdG
 »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh
 øjôëÑdG  -  ∂«æμà«dƒH  á`̀©`̀eÉ`̀L  É`̀¡`̀à`̀dò`̀H

 â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀jÉ`̀e »`̀à`̀cô`̀°`̀T ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 »a  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  ôJƒ«Ñªμ∏d  ójDƒªdGh
 áãdÉãdG  áî°ùædG  áeÉbE’  ô«°†ëàdGh  OGóYE’G
 πYÉØJ  √ƒª°S  GôcÉ°T  ,á≤HÉ°ùªdG  √ò`̀g  øe
 Gòg ìÉéfE’ á«YGôdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG
 õcGôªdÉH  øjõFÉØdG  √ƒª°S  ÉÄæ¡e  ,çóëdG
 É¶M  √ƒª°S  É«æªàeh  ,á≤HÉ°ùªdÉH  ≈`̀ dhC’G
 äÉcQÉ°ûªdG  »`̀a  ø«cQÉ°ûªdG  á«≤Ñd  ô``̀ahCG

.áeOÉ≤dG
 óªM  ø`̀H  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  π°†ØJh
 ÜÉë°UCG  ¥ôØ∏d  õFGƒédG º«∏°ùàH áØ«∏N ∫BG
 »a √ƒª°S ΩÉb Éªc .≈dhC’G áKÓãdG õcGôªdG
 ™jQÉ°ûªdG ™«ªL ∫ƒM ádƒéH πØëdG ΩÉàN
 √ƒª°S  ™ªà°SGh  ,äÉÄØdG  ∞∏àîªH  IõFÉØdG
 º¡©jQÉ°ûe  øY  ø«cQÉ°ûªdG  øe  ìô°T  ≈`̀dEG

.É¡æe IƒLôªdG IóFÉØdGh É¡à«ªgCG ióeh
 ¢ù«FôdG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ¬Lh ¬à¡L øeh
 áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∂æμà«dƒÑ∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 øH  »∏Y  ï«°ûdG  á≤HÉ°ùª∏d  É«∏©dG  áª¶æªdG

 ≈dEG  √ôjó≤Jh √ôμ°T  áØ«∏N ∫BG  øªMôdGóÑY
 ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S
 ,øjôëÑdG  ∂æμà«dƒÑd  ôªà°ùªdG  √ƒª°S  ºYO
 É¡«dƒj  »àdG  Iô«ÑμdG  á«ªgC’G  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 ,(»`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``cò``∏``d) Ωƒ``̀«``̀dG º`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 ,á«ªdÉY áfÉμe á≤HÉ°ùªdG  √ò¡d  π©L …òdGh
 øe  ºdÉ©dG  √ó¡°ûj  Ée  πX  »a  É k°Uƒ°üNh
 »`̀à`̀dG É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H äGô`̀«`̀¨`̀J
 ´É£≤dGh áeÉY äÉYÉ£≤dG  ™«ªL ≈∏Y äôKCG
 äGQƒ`̀£`̀à`̀ dGh  ,¢``UÉ``N  πμ°ûH  »ª«∏©àdG
 ,Ió©°UCG  IóY  ≈∏Y  â∏°üM  »àdG  á©jô°ùdG
 ôÑcC’G  QhódG  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ¿Éc  óbh
 »a  äGô«¨àªdG  ø`̀e  áYƒªée  çGó``̀MEG  »`̀a
 .»aô©ªdGh  »aô°üªdGh  »ë°üdG  ∫ÉéªdG
 »àdG  Iô«ÑμdG  á«ªgCÓd  ¿Éc  ¬fCG  ≈dEG  É kgƒæe
 πÑ≤à°ùªdG  Ωƒ∏©d  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  É¡«dƒJ
 äÉ¡«LƒàHh  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  É¡æeh
 ºYOh áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S
 á≤HÉ°ùªdG  â≤≤M  ó≤a  ,Ohóëe  ÓdG  √ƒª°S
 ¥ƒØJ  ácQÉ°ûe  áÑ°ùf  áãdÉãdG  É¡àî°ùf  »a
 OóY ¿CG Éªc ,ø«à≤HÉ°ùdG ø«àî°ùædG øY %43
 áæéd  ≈∏Y  ¢Vô©∏d  â∏gCÉJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdG
 ø«àî°ùædG  øY  %23`H  ôãcCG  âfÉc  º«μëàdG
 ôeC’G ,É kYhô°ûe 42 πgCÉJ å«M ,ø«à≤HÉ°ùdG
 ÜÉÑ°ûdG π«L ∑GQOEG iƒà°ùe ≈∏Y ∫ój …òdG
 ô°VÉëdG  âbƒdG  »a  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  á«ªgC’

.πÑ≤à°ùªdGh
 »a  IOÉ`̀jõ`̀∏`̀d  áé«àfh  ¬``̀fCG{  :±É`̀ °`̀VCGh
 á«Ñ∏Jh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  á∏gCÉàªdG  ¥ô`̀Ø`̀dG  Oó`̀Y
 ∫BG  óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd
 øjôëÑdG ∂æμà«dƒH Ωƒ≤à°S Iójó°ùdG áØ«∏N
 »æÑàH  âaƒ°ShôμjÉe  ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 äÉjƒà°ùe  ≈``̀ dEG  É`̀gò`̀NC’  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  á`̀KÓ`̀K
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG √ò```̀g ∞`̀«`̀°`̀†`̀à`̀°`̀Sh ,á`̀eó`̀≤`̀ à`̀e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dEG  äGRÉéfE’G  øe  G kójõe
 AÉcòdG  ∫Éée  ,…ƒ`̀«`̀ë`̀dG  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »`̀a

.z»YÉæ£°U’G

 âcQÉe  ôÑjÉg  ƒdƒd  âæ∏YCG
 IQÉàîe  á«ë°U  áYƒªée  øY
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀†`̀eô`̀dG ä’ƒ``̀cCÉ``̀ª``̀dG ø``̀e
 áμ∏ªªdG  äÓFÉY  ó©à°ùJ  å«M
 ™e  .∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ  ô¡°ûd
 ≈∏Y  É¡°UôMh  ô°SC’G  OGó©à°SG
 ó© oªdG  »dõæªdG  ΩÉ©£dG  ácQÉ°ûe
 ¿ƒbƒ°ùàªdG  óé«°S  ,ájÉæ©H
 ƒdƒd  »`̀a  º¡JÉLÉ«àMG  ™«ªL

.âcQÉe ôÑjÉg
 Ωƒë∏dG ¿ÉLô¡e øe óØà°SG
 ™£≤dG  π`̀ °`̀†`̀aCG  Ωó`̀≤`̀«`̀°`̀S  …ò```̀dG
 ,¿CÉ`̀ °`̀†`̀ dG º`̀ë`̀d ø``̀e Iõ``gÉ``é``dG
 ,êÉLódG  ,¢SƒeÉédG  ,õYÉªdG
 á«fÉªK  QGó`̀e  ≈∏Y  ô≤ÑdG  ºëdh

.2021 πjôHCG 7 øe GAóH ΩÉjCG
 ΩÉ`̀¶`̀f äGQÉ```̀«```̀N º`̀jó`̀≤`̀ à`̀ d
 ∑Éæg  ¿ƒμ«°S  ,¿RGƒàe  »FGòZ
 áLRÉ£dG ¬cGƒØdG ¢Vô©e É k°†jCG
 Iòjò∏dG  á«ª°SƒªdG  ¬cGƒØdG  ™e
 – º`̀ dÉ`̀©`̀ dG AÉ``̀ë``̀fCG ™`̀«`̀ª`̀L ø``̀e
 øe  äƒ`̀à`̀dG  ,∫É≤JôÑdG  ,ìÉØàdG
 áYƒªéeh  ¿Gó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG  ∞∏àîe
 ,ò`̀jò`̀∏`̀dG  ï«£ÑdG  ø`̀e  áYƒæàe
 ô«Zh  áÑjô¨dG  ¬cGƒØdG  ∂dòch
 É¡dÉªμà°SG  ºà«°S  .á`̀aƒ`̀dCÉ`̀ª`̀dG
 Qƒªà∏d ¢UÉN »éjhôJ ¢Vô©H
 Ö∏éà°S  »àdGh  ,äGô°ùμªdGh
 äÉjò¨ªdÉH áÄ«∏ªdG QƒªàdG É¡«a
 áYƒæàe  Iô«¡°T  ±É`̀æ`̀°`̀UCG  ø`̀e
 ,…ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ,…ô`̀ °`̀†`̀î`̀ dG π`̀ ã`̀e
 ,ñƒ`̀î`̀ dG ,ø`̀«`̀à`̀ dG ,¢`̀û`̀ª`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ,Rƒ```∏```dG ,Rƒ````̀é````̀dG ,Ö```̀«```̀Hõ```̀dG
 øe  Égô«Zh  ≥à°ùØdG  ,ƒLÉμdG
 Ió`̀FÉ`̀ª`̀d Iò``jò``∏``dG ä’ƒ``̀cCÉ``̀ª``̀dG

.¿É°†eQ
 á``̀«``̀FGò``̀¨``̀dG OGƒ````̀ª````̀ dG ø```̀ e
 ,≥«bódG  ,RQC’G  πãe  á«°SÉ°SC’G
 ,Ö«∏ëdG  ¥ƒë°ùe  ,Ö`̀«`̀∏`̀ë`̀dG
 ≈`̀dEG  âjƒμ°ùÑdG  ,áfhôμ©ªdG

 πãe  á«fÉ°†eôdG  äÓ°†ØªdG
 Oôà°SÉc ,øÑédG ,á¡cÉØdG ÜGô°T
 áª©WC’Gh  ,»∏«édG  ,π«eGôμdG
 ∑Éæg  ,ÜÉ`̀Ñ`̀μ`̀dG  πãe  Iõ`̀gÉ`̀é`̀dG
 Gòg  »a  ΩÉ©W  IóFÉe  πμd  A»°T

.»éjhôàdG ¢Vô©dG
 á©FGQ  äÉ≤Ø°U  É k°†jCG  ∑Éæg
 πãe  ï`̀Ñ`̀£`̀ª`̀ dG  äGó```©```e  ≈``∏``Y
 äGô°†ëe  ,á`̀«`̀cò`̀dG  »````̀ fGhC’G
 ,á«FGƒ¡dG  »dÉ≤ªdGh  ,ΩÉ`̀©`̀£`̀dG
 øe  ∞`̀Ø`̀î`̀J  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀j  »``̀à``̀dGh
 OGó````̀YEG »``̀ a ó``̀¡``̀é``̀dGh â``̀ bƒ``̀ dG
 áë°U  ≈∏Y  ßaÉëJh  äÉÑLƒdG

.ΩÉ©£dG
 »a ¥ƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀dEG

 áØYÉ°†e É k°†jCG ∂æμªj ,¿É°†eQ
 Iô«Ñc õFGƒéH RƒØdG »a ∂°Uôa
 ¢VôY ∫ÓN øe ƒ«dƒj 7 ≈àM
 ôãcCG  ¥ƒ°ùJ{  »éjhôàdG  ƒdƒd
 ô«fÉfO 5 πc πHÉ≤e .zôãcCG íHôJ
 Öë°S  ≈`̀∏`̀Y  π°üëJ  ,É¡≤ØæJ
 Öë°ùdG  »a ∫ƒNó∏d  »fhôàμdEG
 175^000 ≈∏Y ójõj ÉªH RƒØ∏d
 ¥ƒ°ùàdG ºFÉ°ù≤H »æjôëH QÉæjO
 áª«b  ìhGôàJ  »àdGh  ƒdƒd  øe
 100 ≈dEG GQÉæjO 25 øe ÉjGó¡dG
 400 ∑É`̀ æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S  .QÉ``̀æ``̀jO
 ,ø«YƒÑ°SCG  πc  ®ƒ¶ëe  õFÉa
 á«∏ªY  π`̀μ`̀d  QÉ``̀æ``̀jO  25^000

.ƒdƒd øe »fhôàμdEG Öë°S

..á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô≤d Gò«ØæJ

 »``àdG äÉ``YÉ£≤∏d º``YódG ó``jóªJ :ø``«μªJ
 ™``«HÉ°SCG  á``à°S  á``Øbƒàe  É``¡JÉWÉ°ûf  ∫Gõ``J  ’

z»YÉæ£°U’G AÉcòdG »a QÉμàHÓd óªM øH ódÉN{ á≤HÉ°ùe »a ≈dhC’G õcGôªdÉH øjõFÉØdG Åæ¡j √ƒª°S

º«∏©àdG äÉ``Lôîe ºYO »a Iôªà``°ùe ÉfOƒ¡L :óªM øH ó``dÉN

 áYƒªée{ á``«fÉ°†eQ É°VhôY Ωó``≤J zƒ``dƒd{
ádƒ≤©e QÉ``©°SCÉH zIó``«L á``ë°U ..á``Yƒæàe

 ÖàμªH  ™jQÉ°ûªdGh  çƒëÑdG  π«ch  ,ó«ªëªdG  óªM  ócCG
 »a  øjôëÑdG  êPƒ`̀ª`̀f  ìÉéf  ¿CG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 IOÉ«b  ô¶f  ó©oH  ≈`̀ dEG  iõ©j  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ™`̀e  πeÉ©àdG
 …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  AÉ°ûfEÉH  É¡¡«LƒJh  áμ∏ªªdG
 AÉ°ûfEÉH  ≥jôØdG  ΩÉb  å«M  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 òæe  á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  äÉ©ÑJ  ™e  πeÉ©à∏d  äÉ«∏ªY  áaôZ
 áHÉ°UEG ádÉM ∫hCG OÓÑdG πé°ùJ ¿G πÑb ≈àM »°VÉªdG ôjÉæj

.¢Shô«ØdÉH
 …ó°üàdG  »a  øjôëÑdG  ¬à∏é°S  …òdG  ìÉéædG  ¿EG  ∫Ébh

 π°†ØHh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ø`̀e  §«£îàH  AÉ`̀L  ¢Shô«Ø∏d
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 äÉ«Ø°ûà°ùe áeÉbEG ≈dEG óªY »æWƒdG ≥jôØdG ¿CG í°VhCGh
 ájGóH òæe IójGõàe OGóYCÉH ¢üëØdG äGó©e AGô°Th á«fGó«e
 »a  IôμÑªdG  áHÉéà°S’G  »a  âª¡°SCG  Qƒ`̀eCG  É¡∏ch  áëFÉédG

.áëFÉédG ™e πeÉ©àdG
 äÉ©bƒàdG  ∫ƒ`̀M  QÉæÑjh  »`̀a  çóëàj  ó«ªëªdG  ¿É`̀ch
 IQÉØ°S  ¬àª¶f  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  »`̀a  á`̀«`̀dhó`̀dG

 áë°üdG Ωƒ«H ’ÉØàMG ,¢ùeCG IóëàªdG áμ∏ªªdG »a øjôëÑdG
 á°ûbÉæe  ¬dÓN  ºJh  ,πjôHCG  7  Ωƒ«dG  ≥aGƒj  …òdG  »ªdÉ©dG
 »a áëFÉédG ™e πeÉ©àdG ™e IOÉØà°ùªdG ¢ShQódGh ÜQÉéàdG

.çÓãdG ∫hódG
 øjôëÑdG  ¿CG  É°†jCG  ìÉéædG  πeGƒY  øe  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 áeÉbEG  øª°†J  ºFÉ≤dG  »ë°üdG  ΩÉ¶æ∏d  ÉjRGƒe  ÉeÉ¶f  âeÉbCG
 å«ëH  z19-ó«aƒc{  ä’Éëd  á°UÉN  á«fGó«e  äÉ«Ø°ûà°ùe
 øjôNB’G  ≈°VôªdÉH  ΩÉªàg’G  õ«côJ  QGôªà°SG  ∂dP  øª°V

 .É°†jCG

ÉfhQƒc ™e πeÉ©àdG »a øjôëÑdG ìÉéf AGQh áμ∏ªªdG IOÉ«b ô¶f ó©oH :ó«ªëªdG

 ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG óªM
 IQGRh  ∞«∏μàH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 á«YÉªàL’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG
 äÉ°ü°üîe  á`̀ª`̀«`̀b  á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀ª`̀H
 »àdG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dG  »≤ëà°ùªd  ±ô`̀°`̀ü`̀J
 á«dÉªdG  á``fÉ``YE’Gh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀d ±ô```°```ü```J »```̀ à```̀ dG
 …hP)  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G
 ô¡°T  Üô`̀b  áÑ°SÉæªH  ,(áªjõ©dG
 ∞«ØîJ ±ó¡H ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
 ô`̀°`̀SC’G  ø`̀Y  á«°û«©ªdG  AÉ``Ñ``YC’G
 ,π`̀Nó`̀dG IOhó``̀ë``̀e á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ºFGódG áeƒμëdG »©°S QÉWEG »ah
 »Ñ∏j  É`̀ª`̀H  ø`̀«`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG  º``̀Yó``̀d
 IQGRƒdG  CGóÑJ  å«M  º¡JÉLÉ«àMG
 äGAGô````LE’G  ò«ØæJ  ≈∏Y  πª©dG
 áeRÓdG  äÉ°ü°üîªdG  ±ô°üH

.…QÉédG πjôHCG 15 »a
 ôjRh ™aQ ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 »∏Y ó`̀ª`̀ë`̀e ø``H π`̀«`̀ª`̀L ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  ≠dÉH  ,¿Gó«ªM
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  ≈```dEG
 ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ÖMÉ°Uh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ≈∏Y  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ,ôªà°ùªdGh  ≠`̀ dÉ`̀Ñ`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀ à`̀g’G
 ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG  ø«eCÉàd

 á«°û«©ªdG  º¡JÉÑ∏£àe  á«Ñ∏Jh
 ,kÉLÉ«àMG ôãcC’G äÉÄØdG á°UÉNh
 äÉ°ü°üîªdG áØYÉ°†e ¿CG kGócDƒe
 ô¡°T ∫ƒ∏M ™e »JCÉJ »àdG á«dÉªdG
 »a  º¡°ùà°S  π«°†ØdG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ
 »YÉªàL’G  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJ
 É¡æe ó«Øà°ù«°Sh ,á«æ©ªdG ô°SCÓd
 IóYÉ°ùªd  ø«≤ëà°ùªdG  ™«ªL
 ¢ü°üîeh ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG
 ø`̀«`̀∏`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á``̀ª``̀jõ``̀©``̀dG  …hP
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  ió``̀d

.á«YÉªàL’G
 ¿CG  ¿Gó```«```ª```M  í`````̀°`````̀VhCGh
 PÉ`̀î`̀JG »``̀a äô``°``TÉ``H IQGRƒ``````̀ dG
 äÉ¡«LƒJ  ò«Øæàd  äGAGô`````̀LE’G
 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG

 πjƒëJ  ºà«°S  ¬``fCG  ≈``dEG  kGô«°ûe
 á≤ëà°ùªdG  áØYÉ°†ªdG  ≠dÉÑªdG
 »a íÑ°üàd ,øjó«Øà°ùªdG ™«ªéd
 ïjQÉàH  á«aô°üªdG  º¡JÉHÉ°ùM
 ∫ÓN  ∂`̀dPh  …QÉédG  πjôHCG  15
 kÉØ«°†e  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T
 IóYÉ°ùe øe øjó«Øà°ùªdG OóY ¿CG
 (17052)  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG
 ÉgOóM  »àdG  äÉÄØdG  ø`̀e  Iô`̀°`̀SCG
 ,2008 áæ°ùd (18) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG
 »àdGh »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿CÉ°ûH
 ¢ù«d hCG ,πNó∏d kGQó°üe ∂∏àªJ ’
 »a  ¬«∏Y  óªà©J  m±Éc  πNO  É¡jód
 ºà«°Sh ,á«eƒ«dG  É¡à°û«©e QƒeCG
 º¡JÉHÉ°ùM  ≈`̀dEG  ≠dÉÑªdG  πjƒëJ
 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É``̀ª``̀«``̀ah .á``«``aô``°``ü``ª``dG
 ±ô°üJ »àdG ,ábÉYE’G ¢ü°üîªH
 QÉæjO  (100)  áª«≤H  É¡«≤ëà°ùªd
 ≈`̀dEG  É¡àØYÉ°†e  ºà«°S  ,kÉjô¡°T
 ô¡°T  áÑ°SÉæªH  QÉ`̀ æ`̀ jO  (200)
 OóY  ≠∏Ñj  å«M  ,§`̀≤`̀a  ¿É°†eQ
 kÉ°üî°T  (12459)  øjó«Øà°ùªdG
 º`̀à`̀«`̀°`̀Sh  ,á````̀ bÉ````̀YE’G  …hP  ø```̀e
 º¡JÉHÉ°ùM  ≈`̀dEG  ≠dÉÑªdG  πjƒëJ
 áëæªdG  á«£¨àd  ,á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 áëæªdGh  ájOÉ«àY’G  ájô¡°ûdG
 …hP  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCÓ`̀d  á``«``aÉ``°``VE’G
 äÉbÉYE’G ÜÉë°UCG ºgh ,áªjõ©dG
 ,ájô°üÑdG  ,á«ægòdG  ,ájó°ùédG
 π∏°ûdGh  ,ó`̀Mƒ`̀à`̀ dG  ,á`̀«`̀©`̀ª`̀°`̀ù`̀dG

.IOó©àªdG äÉbÉYE’Gh ,»ZÉeódG

AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

»≤`ëà°ù`ªd á```Ø``YÉ`°†`ªdG äÉ``°ü``°üî``ªdG  ±ô`````°U
π``jôHCG  15  á``ªjõ©dG  …hPh  »``YÉªà`L’G  ¿É``ª°†dG

.πª©dG ôjRh |
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 ΩÉ©dG  »a  áÄ«¡dG  äGRÉéfEG  ºgCG  áªgÓédG.O  â°Vô©à°SG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 äÉeóîdGh ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ¿CG  QÉWE’G  Gòg »a âØ°ûch ,2020
 â∏μ°T  »àdG  ÉfhQƒc  áëFÉL  øe  ºZôdÉH  É¡aGógCG  ≥«≤ëJ  øe  âæμªJ  á«ë°üdG

.»ªdÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y kÉ«FÉæãà°SG kÉjóëJ
 øe  ójó©dG  »a  z19-ó«aƒc{  AÉHh  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùJ  ó≤d{  :áªgÓédG  âdÉbh
 äôKCG  .»ªdÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y 2020 ΩÉY  »a  á«ë°üdG  áª¶fC’G  »a  äÉjóëàdG
 áÄ«¡∏d …Qhô°†dG øe ¿Éch ÉæJÉ«M ÖfGƒL øe ÖfÉL πc ≈∏Y äÉjóëàdG √òg
 ¿Éª°†d QƒØdG ≈∏Y äGô««¨J áÄ«¡dG äòØf π©ØdÉHh .É¡JÉeóN Rõ©Jh ∞«μàJ ¿CG
 »a á£°ûf ¿ƒμàd É¡JÉ«∏ªY ≈∏Y ®ÉØë∏dh á«HÉbôdG äÉeóîdG ºjó≤J ájQGôªà°SG

.zä’ÉéªdG ™«ªL
 øe  ójó©dG  ¿C’  É k°UÉN  É kjóëJ  πμ°T  ∂`̀ dP  q¿CG  ≈`̀ dEG  áªgÓédG  äQÉ`̀ °`̀TCGh
 äÉ«∏ªYh  á«æ¡ªdG  ¢ü«NôàdG  äGAGô``LEGh  OÉªàY’Gh  ¢û«àØàdG  πãe  ÉæØFÉXh
 hCG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≥aGôe  »a  É k«∏©a  óLGƒàdG  Éæ«ØXƒe  øe  Ö∏£àJ  ≥«bóàdG
 ,ÉæFÓªYh  Éæ«ØXƒe  ájÉªM  Éæd  áÑ°ùædÉH  ájÉ¨∏d  º¡ªdG  øe  ¿Éch  .™bƒªdG  »a
 ,á«YƒÑ°SC’G  πª©dG  ¥ôa  πãe  πª©dG  ¿Éμe  »a  áeÓ°ùdG  ô«HGóJ  ò«ØæJ  ºJ  ∂dòd
 ò«ØæJh  ,áÑ°SÉæªdG  á«°üî°ûdG  ájÉbƒdG  äGó©e  ôaGƒJh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdGh
 »àdG äÉjóëàdG πc ºZQ .∂dP øμeCG Éªã«M âfôàfE’G ôÑYh á«°VGôàa’G πFGóÑdG
 äÉª«∏©Jh  äÉ¡«LƒJ  âÑcGh  áÄ«¡dG  ¿CG  áªgÓédG  äó`̀cCGh  .áÄ«¡dG  É¡à¡LGh
 áÄ«¡∏d ¿Éc ó≤d{ :á∏FÉb 19-ó«aƒc ¢Shô«a á¡HÉéªH ¢UÉîdG »æWƒdG ≥jôØdG
 äGQOÉÑªdG  øe ójó©dG  ∫ÓN øe ≥jôØdG  äÉ¡«LƒJ ∫Éªμà°SG  »a  »°SÉ°SCG  QhO
 á«FÉbƒdG ô«HGóàdG õjõ©àd ,á°UÉîdG á«ë°üdG ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe á«YƒJ ,É¡æeh
 á«∏«ªéàdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d  âbDƒªdG  ±É`̀≤`̀jE’G  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  ájGóH  »a  z19-ó«aƒc{  `d
 á∏°üdG  äGP  áFQÉ£dG  ô«Z  äGAGô```LE’G  øe  Égô«Zh  áHƒ°üîdGh  áeÉéëdGh
 äGQÉjR  º«¶æJh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ájó∏édG  ¢VGôeC’Gh  ¿Éæ°SC’G  ÖW  »a
 É¡eGõàdG  øe  ócCÉà∏d  áeÉ©dGh  á°UÉîdG  á«ë°üdG  ≥aGôª∏d  áª¶àæe  á«°û«àØJ

.ihó©dG áëaÉμe äGAGôLEGh á«æWƒdG πª©dG ¥ôa ä’ƒcƒJhôÑH
 ºjó≤àd á°UÉîdG äBÉ°ûæª∏d äÉ≤aGƒªdG íæªH áÄ«¡dG âeÉb ∂dP ≈∏Y IhÓYh
 ±Gô°TE’Gh ,»æWƒdG  …OÉ°TQE’G  π«dódG  ≥ah ∫õ©dGh »ë°üdG  ôéëdG  äÉeóN
 áæ¡ªdG  QÉ°ûà°ùe  ø««©J  ∫ÓN  øe  áHÉbôdGh  óëdG  »a  »ë°üdG  ôéëdG  ≈∏Y
 áë°üdG  IQGRƒH  »ë°üdG  ôéëdG  ôjóe  Ö°üæe  »a  áÄ«¡dÉH  IófÉ°ùªdG  á«Ñ£dG
 19-  ó«aƒc  äGQÉÑàNG  AGôLEÉH  á°UÉîdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≥aGôªd  ìÉª°ùdGh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬d QƒØ¨ªdG äÉ¡«LƒJ ò«ØæJh ,(á«°VôY hCG ájQÉ«àNG)
 ájÉYôdG  ∫Éée »a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL AÉØYEÉH  áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ô«eC’G
 ójóéJ  ≈∏Y  á≤aGƒªdGh  ,¢ü«NGôàdG  ójóéàdG  ô«NCÉJ  äÉeGôZ  øe  á«ë°üdG
 ôªà°ùªdG »Ñ£dG º«∏©àdG äÉYÉ°S äÉÑ∏£àe ¿hO øe »ë°üdG »æ¡ªdG ¢ü«NôJ
 á«ë°üdG  äBÉ°ûæª∏d  áª¶æªdG  äGQGô≤dG  ó«©°U  ≈∏Yh  .2020  ΩÉY  ájÉ¡f  ≈àM
 áª¶fC’G åjóëJh IójóL áª¶fCG ôjƒ£J »a á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG IóMh âWôîfG
 QGó°UEÉH 2020 áæ°ùd 29 ºbQ QGôb :»g áª¡e äGQGôb á©HQCG äQó°Uh ,áªFÉ≤dG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dÉH  á«ë°üdG  ø¡ªdG  äÉfÉëàeG  á`̀dhGõ`̀e  áëF’

 π«é°ùJ áëF’ QGó°UEG ¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd 32 ºbQ QGôb ,á«ë°üdG äÉeóîdGh
 .íHôdG ¢ûeÉg ójóëJh ájhOC’G ô«©°ùJh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùªdGh ájhOC’G
 äBÉ°ûæªdG ¢ü«NôJ äÉWGôà°TGh §HGƒ°V ¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd 33 ºbQ QGô≤dGh
 §Ñ°V  ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd  48  ºbQ  QGô≤dGh  ¿É`̀eOE’G  π«gCÉJh  êÓ©d  á«ë°üdG

.á«Ñ£dG äÉéàæªdGh Iõ¡LC’G IOƒL
 º«¶æJ  º°ùb  ΩÉb  ó≤a  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≥aGôe  º«¶æàH  ≥∏©àj  Éª«a  É`̀eCG
 Éªc  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«ë°U  á°ù°SDƒe  788  ¢ü«NôàH  á«ë°üdG  ≥aGôªdG
 ø«H  Ée  áYƒæàe  IójóL  á«ë°U  äÉ°ù°SDƒe  ìÉààa’  É kÑ∏W  136  º°ù≤dG  πÑ≤à°SG
 íæe  ºJ  Éªc  ,áØ∏àîe  äÉ°ü°üîJ  »a  áØ∏àîe  á«ë°U  õcGôeh  äÉ«Ø°ûà°ùe
 ¢ü«NGôàdG  ójóéJ  ºJ  Éªæ«H  ,IójóL  á°ù°SDƒe  90``̀d  ¢ü«NôàdGh  á≤aGƒªdG

.á«ë°U ICÉ°ûæe 711`d
 ΩÉb  »àdG  á«°û«àØàdG  äGQÉjõdG  »dÉªLEG  ≠∏H  ,2020  ΩÉY  ájÉ¡f  ∫ƒ∏ëHh
 ºd  á°UÉN á«ë°U ájÉYQ  ICÉ°ûæe  297 É¡æe  ,IQÉjR  1226 ¢û«àØàdG  ≥jôa  É¡H
 áeÓ°S äÉØdÉîe â∏μ°Th .á«°û«àØàdG äGQÉjõdG ∫ÓN äÉØdÉîe …CG É¡H πé°ùJ

.äBÉ°ûæªdG »a äÉØdÉîªdG øe ôÑcC’G AõédG (157) äBÉ°ûæªdG
 ºjó≤àd  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  É k≤aôe  42  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  âªJ  2020  ΩÉY  »a
 á«°û«àØJ  IQÉ`̀jR  43  º°ù≤dG  iô`̀LCG  Éªc  ,z19-ó«aƒc{  äÉë°ùe  ™ªL  äÉeóN
 º««≤àd  IQÉjRh  z19-ó«aƒc{  :AÉHƒdG  IQGOEÉH  ≥∏©àj  Éª«a  äÉ°ù°SDƒª∏d  IQôμàe
 ™ªL  áeóN  º««≤àH  ≥∏©àJ  IQÉ``̀jR  36h  ,»ë°üdG  ôéëdGh  ∫õ`̀©`̀dG  ≥`̀aGô`̀e
 ÉgòîàJ »àdG  ájRGôàM’G äGAGôLE’G áÑbGôªH ≥∏©àJ IQÉjR 65 h ,äÉë°ùªdG
 ≈Ø°ûà°ùªd ¢ü«NôàdG ºJ Éªc .19-ó«aƒc ihóY QÉ°ûàfG ó°V á«ë°üdG ≥aGôªdG

.z19-ó«aƒc{ ≈°Vôªd á«LÓ©dG äÉeóîdG ºjó≤àd √OÉªàYGh ¢UÉN
 âëÑ°UCG  ,z19-ó«aƒc{  áëFÉL  QÉ°ûàfG  ™e  ¬`̀fCG  ≈dG  áªgÓédG  âgƒfh
 É k«ªdÉY  É`̀ kMÉ`̀ë`̀dEG  ô`̀ã`̀cCG  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  »`̀a  ø«°ü°üîàªdG  ≈``̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG
 á«Ñ∏àd  ¢ü«NôàdG  Ö∏W  á«∏ªY  ™jô°ùàd  áë∏e  áLÉM  ∑Éæg  âfÉc  .É k«∏ëeh
 ÉgQÉÑàYÉH  ,áÄ«¡dG  äòîJG  .á«ë°üdG  ájÉYôdG  »a  ø«°ü°üîàªdG  ≈∏Y  Ö∏£dG
 ¢ü«NôJ  á«∏ªY  ò«ØæJ  ¿Éª°†d  IQOÉÑªdG  ΩÉeR  ,á«μ«eÉæjO  á«eƒμM  á°ù°SDƒe
 ájQƒØdG äÉÑ∏£àªdG â°ü∏bh á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg ∫ÓN á«μ«eÉæjO ôãcCG

.¢ü«NôàdG ójóéJ äÉÑ∏Wh IójóédG ¢ü«NGôà∏d áæ«©e ≥FÉKƒd
 .»fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ôÑY áÄ«¡dG »a ¢ü«NôàdG á£°ûfCG ™«ªL AGôLEG ºJ Éªc
 ¿ƒ∏ªëj  É k«æ¡e  17043  ¬Yƒªée  Ée  óLƒj  2020  äÉ«FÉ°üMEG   Ö°ùëHh
 Qó°UCG Éªæ«H ,GôFGR ÉÑ«ÑW 45 º¡æe øjôëÑdG áμ∏ªe »a ∫ƒ©ØªdG ájQÉ°S á°üNQ

 .¢ü«NôJ ójóéJh GójóL ¢ü«NôJ Ö∏W 3322 º°ù≤dG
 äÉ°ù°SDƒªdG  AGOCG  º««≤J  á«∏ªY  äôªà°SG  ,ÉæàjDhQh  ÉæàdÉ°SQ  ™e  kÉ«°TÉªJh
 âbƒdG  »a  Éæëéf  ÉæfG  å«M  ,»æWƒdG  OÉªàY’G  èeÉfôH  ò«ØæJ  òæe  á«ë°üdG
 π«∏ëJ  ∞°ûc  å«M  ,É k«ÑW  G kõ`̀cô`̀e  24h  ≈Ø°ûà°ùe  17  OÉªàYG  »`̀a  ø`̀gGô`̀dG
 IóYÉ°ùªd áÄ«¡∏d ø«°ùëàdG ä’Éée øe ójó©dG øY äÉ«Ø°ûà°ùªdG OÉªàYG ô«jÉ©e
 »dÉàdÉHh ,¬«∏Y ®ÉØëdGh OÉªàY’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a á«ë°üdG ájÉYôdG ≥aGôe
 øe %60 OÉªàY’G º°ùb ≥≤Mh .áeó≤ªdG äÉeóîdG IOƒéd ôªà°ùªdG ø«°ùëàdG

 º°ù≤d ¿Éc ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .»°VÉªdG ΩÉ©dG »a ≈©°ùªdG Gò¡d IOóëªdG ¬aGógCG
 ≥aGôe 7 »a ihó©dG áÑbGôeh IOƒédG ≥«bóJ äÉ«∏ªY »a ∫É©a QhO OÉªàY’G
 ø«°ùëJ πªY §£N ºjó≤J ºJ å«M ÉfhQƒμH ø«HÉ°üªdG ∫õYh êÓ©d á«eƒμM

.á©HÉàª∏d ø«JQÉjR øe AÉ¡àf’G ºJh ≥aGôªdG ™«ªéd IOƒédG
 á«dó«°U 47 ¬Yƒªée Ée ¢ü«NôJ ºJ ,äÉ«dó«°üdG º«¶æàH ≥∏©àj Éª«ah
 40h     á«ë°üdG á°ù°SDƒªdG πNGO »a É¡æe 7 ìÉààaG ºJ ,2020 ΩÉY »a IójóL
 äÉ«dó«°üdG OóY »a %15 áÑ°ùæH IOÉjR ¢ùμ©j Éªe ,á∏≤à°ùe áeÉY á«dó«°U É¡æe
 »a á°üNôªdG äÉ«dó«°üdG OóY »dÉªLEG  å«M ,2019 ΩÉ©H áfQÉ≤e á°üNôªdG
 á°ù°SDƒe »a πª©J 74h áeÉY äÉ«dó«°üc πª©J 258 É¡æe 332 øjôëÑdG áμ∏ªe

.á«ë°üdG
 654 áÄ«¡dÉH ádó«°üdG ƒ°ûàØe iôLCG ó≤a , »ªdÉ©dG AÉHƒdG øe ºZôdG ≈∏Yh
 ójóëJ ºJ å«M ,áHƒ∏£ªdG á«°üî°ûdG ájÉbƒdG •hô°T πX »a á«°û«àØJ IQÉjR
 IójóL äÉYOƒà°ùe 6 áÄ«¡dG â∏é°Sh .áØdÉîe ô°ûY áKÓKh áFÉª©Ñ°S í«ë°üJh
 äGô°†ëà°ùª∏d  É kYOƒà°ùe  13  ´ƒªéªdG  íÑ°ü«d  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùª∏d
 ø«JójóL ø«à«FGhO ø«JCÉ°ûæe ∫ÉNOEG ºJ Éªc ,áμ∏ªªdG »a á∏é°ùe á«f’ó«°üdG
 ¿Óª°ûjh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùªdG  º«¶æJ  º°ùb  πÑb  øe  Éª¡°ü«NôJ  ºJh
 ¬LGh  áëFÉédG  Aƒ°V  »ah  .á«f’ó«°üdG  äÉeóîdG  õcôeh  »ª∏©dG  ÖàμªdG
 ¿Éc ,É¡æ«H øe äÉHƒ©°üdG øe ójó©dG á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùªdG º«¶æJ º°ùb
 ∂dP  øe ºZôdG  ≈∏Yh .OÓÑdG  »a  ájhOC’G  »a  ¢ü≤f  çhóM ΩóY ¿Éª°V É¡ªgCG
 89 π«é°ùJh ,á∏é°ùªdG ô«Z äÉéàæª∏d ÉàbDƒe OGô«à°SG Ö∏W 3478 º°ù≤dG Qôe
 ,ájhOC’G ô««¨àd É kÑ∏W 1378h ,ájhOC’G ¢ü«Nôàd G kójóéJ 371h ,G kójóL kAGhO

. kAGhO 2993 ô«©°ùJ ºJh
 ™bƒe  ∫hCG  ¢ü«NôàH  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùªdG  º«¶æJ  º°ùb  ΩÉb  Éªc
 á©LGôªdG ƒg ΩÉ©dG Gòg õ«ªj Ée ºgCG ¿CG ’EG ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ™«æ°üà∏d »∏ëe
 Pfizer  ìÉ≤d  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  âªJ  .ø««dhO  ø«MÉ≤d  ≈∏Y  á≤aGƒªdGh  ádÉ©ØdG
 »a Sinopharm øe SARS-COV-2 ìÉ≤dh BioNTech Covid-19
 ™∏£e  »a  iô`̀NC’G  äÉMÉ≤∏dG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  Égó©H  âdGƒJh  .2020  ôÑª°ùjO

.2021
 É k«ÑW  G kRÉ¡L  1144  áÄ«¡dG  â∏é°S  ,  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’G  º«¶æJ  ∫Éée  »ah
 »àdG  IójóédG  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’G  äÉ≤«Ñ£J  OóY  »dÉªLEG  ≠∏Hh  .2020  ΩÉY  »a
 É kÑ∏W  11137  É¡æe  ,11415  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’G  »°Sóæ¡e  πÑb  øe  É¡ª««≤J  ºJ
 âªJ Éªæ«H ,(OFOQ) ∑QÉªé∏d »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ∫ÓN øe É¡àédÉ©e âªJ
 áª«≤dG â¨∏Hh .áéeóªdG á«Ñ£dG Iõ¡LC’ÉH ≥∏©àj Éª«a Éjhój ÉÑ∏W 278 áédÉ©e
 ΩÉY »a .É«æjôëH GQÉæjO 45^222 øe Üô≤j Ée IOQƒà°ùªdG Iõ¡LCÓd á«dÉªLE’G
 ájôjô°ùdG çƒëÑdGh (CPD) ôªà°ùªdG »æ¡ªdG ôjƒ£àdG IóMh â≤∏J , 2020
 ôªà°ùªdG »æ¡ªdG ôjƒ£àdG á£°ûfCG ºjó≤J ºJ .É¡àédÉYh CME 16037 á£°ûfCG
 πμ°T  »a á£°ûfC’G  √òg á«ÑdÉZ âfÉc .»eƒμëdGh ¢UÉîdG  ø«YÉ£≤dG  πÑb  øe
 πªY ¢TQhh á°ü°üîàe πªY ¢TQh É¡«∏j âfôàfE’G ôÑY äGhófh äGô°VÉëe

 »a âjôLCG  »àdG  ôªà°ùªdG  »æ¡ªdG  ôjƒ£àdG  á£°ûfCG  á«ÑdÉZ .äGôªJDƒeh áeÉY
 É¡«∏j (%22) 3521 ¢VGôeC’G º∏Y äÉ°ü°üîJh äGôÑàîª∏d âfÉc 2020 ΩÉY
 á«∏«ªéàdG  áMGôédG  ,(%8)  1231  ÜÉ°üYC’G  ÖW  ,(%14)  2213  ¢†jôªàdG
 äÉ°ü°üîà∏d ôªà°ùªdG »æ¡ªdG ôjƒ£àdG á£°ûfCG øe (%51) 8284h (%5) 788

.iôNC’G
 ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  É k≤«Ñ£J 11 (CT)  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG IóMh â≤∏Jh
 ´É£≤dG øe ájôjô°S ÜQÉéJ »fÉªK âfÉc É¡æe 7 ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJ ,É¡à©LGQh
 NHRA  ≈`̀dEG  áeó≤ªdG  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  √òg  á«ÑdÉZ  âfÉc  .»eƒμëdG
 √òg  ™«ªL  â`̀fÉ`̀ch  á`̀Fô`̀dG  ¢`̀VGô`̀eCGh  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ∫Éée  »`̀a  (%64)
 ÜQÉéJ ó°V ìÉ≤d hCG /h á«LÓY ÜQÉéàH ÉeEG z19-ó«aƒc{ `H á£ÑJôe ÜQÉéàdG

.z19-ó«aƒc{
-ó«aƒc{  ìÉ≤d  ≈∏Y  áFQÉ£dG  á≤aGƒªdG  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  áæéd  â£YCGh
 Sinopharm øe Ωó≤ªdG (Vero á«∏N) SARS-CoV-2 ìÉ≤∏d π£©ªdG z19

.Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd ácô°T ,
 ,≥«≤ëà∏d ádÉM 271 á«Ñ£dG ihÉμ°ûdG IóMh â∏Ñ≤à°SG , 2020 ΩÉY »ah
 OóY  ≠∏H  ,äOQh  ádÉM  271  ø«H  ø`̀eh  .2019  ΩÉ`̀Y  òæe  %5  ÉgQób  IOÉ`̀jõ`̀H
 ≥aGôe πÑb øe 34 øY ÆÓHE’G ºJh ,166 OGôaC’G πÑb øe É¡æY ≠∏ÑªdG ihÉμ°ûdG

 .¢UÉ°üàN’G äÉ£∏°S πÑb øe 70 ádÉMEG âªJh ,á«ë°üdG ájÉYôdG
 ≥∏©àJ %42h ,èdÉ©ªdG Ö«Ñ£dÉH á≤∏©àe ihÉμ°ûdG øe %42 áÑ°ùf âfÉch
 ø«ØdÉëàªdG  ø««ë°üdG  ø««æ¡ªdÉH  ≥∏©àJ  »bÉÑdGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ICÉ°ûæªH
 á«æØdG  ≥«≤ëàdG  ¿Ééd  âYÉ£à°SGh  .ºgô«Z  hCG  ádOÉ«°üdG  hCG  äÉ°VôªªdG  hCG
 ΩÉ©dG øY %15 ÉgQób IOÉjõH ,2020 ΩÉY »a á«°†b 203 äÉ≤«≤ëJ ∫Éªμà°SG
 ∑É¡àfG/»ÑW  CÉ£N  …CG  ójóëJ  ºàj  ºd  ,á≤∏¨ªdG  ÉjÉ°†≤dG  ø«H  øe  .≥HÉ°ùdG
 CÉ£N  ójóëJ  ºJ  Éªæ«H  ,%42  »a  ¥ÓNC’Gh  äÉÑ∏£àªdGh  äÉÑLGƒdGh  ÇOÉÑª∏d
 Éªc  .%24  »a  ¥Ó``̀NC’Gh  äÉÑ∏£àªdGh  äÉÑLGƒdGh  ÇOÉÑª∏d  ∑É¡àfG  /»ÑW
 É kaÉ≤jEG 17 â∏ª°T É k«ÑjOCÉJ kAGôLEG 37 ádAÉ°ùªdG áæédh á«ÑjOCÉàdG ¿Éé∏dG äQó°UCG

.á«dÉe äÉeGôZ 6 h óMGh »æ¡e ¢ü«NôJ AÉ¨dEGh G kQGòfEG 13h
 QÉªãà°S’G  á«∏ªY  π«¡°ùàd  É¡JQOÉÑe  á∏°UGƒªd  Öãc  øY  áÄ«¡dG  â∏ªY  Éªc
 ≈≤∏J  å«M  øjôªãà°ùªdG  Öàμe  ∫ÓN  øe  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£b  ø«°ùëJh
 á«ë°U  ájÉYQ  äGQÉªãà°SG  øY  QÉ°ùØà°SG  Ö∏W  41  ,2020  ΩÉY  »a  ÖàμªdG
 øeh  .É«°SBGh  É`̀HhQhCGh  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ¥Gƒ°SCG  øe  áYƒæàe
 %6h   ,äÉ«Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG ∫ƒM äGQÉ°ùØà°SG %10 ¿Éc ,äGQÉ°ùØà°S’G »dÉªLEG
 %5h ,á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh ájhOC’G »YÉ£b »a %22h ,á«ÑW õcGôe AÉ°ûfEG  ∫ƒM

.á«ë°üdG ájÉYôdG ∫Éée »a iôNCG ä’ÉéªH ≥∏©àJ
 ójôH ádÉ°SQ 2^555 ¬Yƒªée Ée áÄ«¡dG â≤∏J ,AÓª©dG áeóN ó«©°U ≈∏Y
 øe  ójõe  QÉ¶àfG  »a  160  ,É¡æe  2395  ¥ÓZEG  ºJ  ,2020  ΩÉY  »a  »fhôàμdEG

.äGQÉ°ùØà°S’G ≈∏Y Oô∏d AÓª©dG øe äÉeƒ∏©ªdG
 »a É k«°SÉ°SCG G kQhO á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdGh ájô°ûÑdG OQGƒªdG º°ùb Ö©d , G kô«NCGh
 ,∫õæªdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe  πª©dGh  ,äÉ≤«Ñ£àdG  øe  G kAóH  äÉeóîdG  ™«ªL π≤f
 á°SÓ°ùH  ÉæJÉeóN  á∏°UGƒe  π`̀LCG  øe  »fhôàμdEG  ΩÉ¶f  ≈`̀dEG  ™aódG  äÉ`̀HGƒ`̀Hh

.¥ƒÑ°ùªdG ô«Z âbƒdG Gòg ∫ÓN ™ªàéª∏d
 πLCG  øe  É¡à«é«JGôà°SG  åjóëàH  áÄ«¡dG  äQOÉH  ,2020 ΩÉY  øe  kAGóàHGh
 á«é«JGôà°S’G äQó°U ,∂dP ≈∏Y kAÉæHh ,á∏Ñ≤ªdG ¢ùªîdG äGƒæ°ù∏d §«£îàdG
 á«é«JGôà°S’G  π°UGƒJh  .áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  á≤aGƒe  ó©H  IójóédG
 äÓjó©J  ∫ÉNOEG  ™e  á«é«JGôà°S’G  ±Gó`̀gC’Gh  ájDhôdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  IójóédG
 äÉeóîdG  º«¶æJ  ™``bGh  ¢ùμ©J  »àdG  ó°UôdG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀eh  äGAGô```̀LE’G  ≈∏Y
 º«¶æàd á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ¡LƒàdG IójóédG á«é«JGôà°S’G ¢ùμ©J Éªc , á«ë°üdG
 »a á«dhódG äGQƒ£àdGh .»∏ëªdG ™e ≈°TÉªàj ÉªH áμ∏ªªdG »a »ë°üdG ´É£≤dG

.Oó°üdG Gòg
 ôÑY  ™«ªé∏d  ìÉàe  ƒgh  …ƒæ°ùdG  Égôjô≤J  äQó°UCG  áÄ«¡dG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûj

 .www.nhra.bh »fhôàμd’G É¡©bƒe

 :áªgÓédG .O ..2020 ΩÉY ∫ÓN áÄ«¡dG äGô°TDƒe ºgCG É¡°VGô©à°SG ∫ÓN

ÉfhQƒc äÉjóëJ »a âëéfh »æWƒdG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJ âÑcGh á«ë°üdG ø¡ªdG áÄ«g
Ió``̀ jó``̀ L á``̀ °``̀ù``̀ °``̀SDƒ``̀e 90```````̀ d ¢``̀ ü``̀ «``̀ Nô``̀ à``̀ dGh á``̀«``̀ë``̀°``̀U ICÉ``̀ °``̀ û``̀ æ``̀ e 711`````````̀d ¢``̀ ü``̀ «``̀ NGô``̀ à``̀ dG ó``̀ jó``̀ é``̀ J

 áÄ«¡∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  äó```̀cCG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø`̀¡`̀ª`̀dG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 áªgÓédG »HòY ºjôe IQƒàcódG á«ë°üdG
 øe ójó©dG ≥«≤ëJ »a âëéf áÄ«¡dG q¿CG
 ∂`̀dPh  ,2020  ΩÉ`̀©`̀dG  ∫Ó`̀N  äGõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dG
 á«FÉæãà°S’G  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ø``̀e  º`̀Zô`̀dÉ`̀H

.ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ øY áÄ°TÉædG
 º«¶Y  ø`̀Y  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  .O  â``̀Hô``̀YCGh
 Iô°†M  ΩÉ`̀≤`̀ e  ≈```̀dEG  ô`̀jó`̀≤`̀ à`̀ dGh  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ÖMÉ°U ≈dEGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ,AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh
 »ë°üdG  ´É£≤∏d  OhóëeÓdG  ºYódG  ≈∏Y
 AÉ≤JQÓd  áªFGódG  áªjôμdG  º¡JÉ¡«LƒJh
.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe »a á«ë°üdG äÉeóîdÉH

 áÄ«¡dG  í`̀æ`̀ª`̀H  2020  ΩÉ```Y  êƒ```̀ Jh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑb  øe  ºjôμàdG

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 π°†aCG  ø«H  øe  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 øª°V  kAGOCG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M  á`̀¡`̀L  ø`̀jô`̀°`̀û`̀Y
 ,ihÉμ°ûdGh äÉMôà≤ª∏d »æWƒdG ΩÉ¶ædG
 πãªj  Gò``̀gh  .2020  ΩÉ`̀©`̀d  ,zπ`̀ °`̀UGƒ`̀J{
 AGOCGh IOƒL õjõ©J IOÉjR √ÉéJ ÉæeGõàdG
 Qƒ£àdG  ™`̀e  kÉ«°TÉªJ  ,á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  äÉ`̀eó`̀N
 äÉeóîdG  AGOCG  ø«°ùëàd  áμ∏ªª∏d  πeÉ°ûdG

.á«eƒμëdG

 AÉ¡àf’G QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g âæ∏YCG
 ∑QÉ°ûªdG  øjôëÑdG  ìÉæL  äGAÉ°ûfEG  øe  %85  øe
 áæjóe  ¬Ø«°†à°ùJ  …ò`̀dG  ,»`̀HO  2020  ƒÑ°ùcEG  »a
 á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  ádhóH  »`̀HO
 ≈àMh  2021  ôHƒàcCG  øe  ∫hC’G  øe  IôàØdG  ∫ÓN
 ƒjÉe  »a  ìÉæédG  πªàμj  å«M  ,2022  ¢SQÉe  31
 πªëj  …ò`̀dG  ìÉæédG  ájƒg  øY  âØ°ûc  Éªc  ΩOÉ≤dG
 ¬ª«ª°üJ ºJ …òdGh ,z¢UôØdG è°ùæJ áaÉãμdG{ QÉ©°T
 ÉgQhOh áaÉãμdG Ωƒ¡Øe ¢VGô©à°SG ±ó¡H √ó««°ûJh
 äÉª°ùd  IÉ`̀cÉ`̀ë`̀e »``a  Ió```̀YGh ¢`̀Uô`̀a  ô`̀«`̀aƒ`̀J  »``a

.øjôëÑ∏d ájô°†ëdGh á«©«Ñ£dG á«Ñ«côàdG
 ¬Jó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL
 áμ∏ªe  ácQÉ°ûe  ø`̀Y  ¬`̀dÓ`̀N  â`̀æ`̀∏`̀YCG  ¢`̀ù`̀eCG  áÄ«¡dG
 Qƒ°†ëH  ∂`̀dPh  ,»`̀HO  2020  ƒÑ°ùcEG  »a  øjôëÑdG
 áÄ«¡dG  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »e  áî«°ûdG
 ’ÉJ ,ƒÑ°ùcE’G »a øjôëÑdG ìÉæéd ΩÉ©dG ¢VƒØªdGh
 á«ªæàdG ¢ù∏éªH ™jQÉ°ûª∏d …ò«ØæàdG ôjóªdG hôîa
 á°ù«FQ  íjÉ°ùdG  IQƒ``̀f  á°Sóæ¡ªdG  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 AÉ``jRC’G  áª qª°üeh  áÄ«¡dÉH  á«°Sóæ¡dG  ™jQÉ°ûªdG

.ƒ°ùμ«c Óg á«æjôëÑdG
 :áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »`̀e  áî«°ûdG  â`̀dÉ`̀bh
 áª¡e  á°Uôa  »ªdÉ©dG  çóëdG  Gòg  »a  ÉæàcQÉ°ûe{
 ∫hO  ø«H  …QÉ°†ëdG  ÉfQƒ°†M  õjõ©J  π``LCG  ø`̀e
 áμ∏ªe  IOÉ`̀«`̀b  É`̀gÉ`̀Yô`̀Jh  É¡ªYóJ  á`̀°`̀Uô`̀a  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  Ió«°TôdG  øjôëÑdG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.zióØªdG OÓÑdG
 2020  ƒÑ°ùcEG  »a  øjôëÑdG  ìÉæL  ¿CG  äócCGh
 áμ∏ªe  »a  áaÉãc  Ωƒ¡Øe  ¢ùμ©«d  ¬ª«ª°üJ  ºJ  »HO
 É«îjQÉJh  É kjQÉ°†M  É``̀ kKQEG  ∂∏àªJ  »àdG  øjôëÑdG
 Qƒ£à∏d  IóYGh ¢Uôa áYÉæ°U πLCG øe ∂dPh ,É«æZ
 è«°ùædG  ¿CG  ≈``dEG  Iô«°ûe  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh
 á«©«Ñ£dG  ¢`̀ü`̀FÉ`̀°`̀ü`̀î`̀dGh  ´ƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 õjõ©J »a âªgÉ°S áμ∏ªª∏d á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdGh

.É«ªdÉYh É«ª«∏bEG É¡àfÉμe
 …ò«ØæàdG  ôjóªdG  hôîa  ’É`̀J  âdÉb  É`̀gQhó`̀H
 √ò¡H  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«ªæàdG  ¢ù∏éªH  ™jQÉ°ûª∏d
 √òg  »a  ácQÉ°ûªdG  ∫Ó`̀N  øe  ≈©°ùf{  :áÑ°SÉæªdG
 ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  áª¡ªdG  á«dÉ©ØdG
 áμ∏ªe äGRÉéfEGh  áHôéJ ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ≈dEG
 »`̀à`̀dGh É`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh É`̀«`̀aÉ`̀≤`̀K Iô``̀NGõ``̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿É`̀eõ`̀dG  º`̀jó`̀b  ò`̀æ`̀e  á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  É¡àjƒg  âª°ùJG
 øe  øjôëÑdG  ¬`̀H  õ«ªàJ  Éªa  ,´ƒ`̀æ`̀à`̀dGh  ìÉàØf’ÉH
 ÖfÉL ≈dEG á«dÉY á«°ùaÉæJ äGQóbh ájOÉ°üàbG ájôM
 ™jƒæàdG »a á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y IóFGôdG É¡àHôéJ
 ∫ÉªYCÓd  á≤jó°U  ájQÉªãà°SG  áÄ«Hh  …OÉ°üàb’G
 Iô°TÉÑªdG  äGQÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SG  »`̀a  ÉgófÉ°S
 á¡LƒdG  É¡∏©Lh  ±hô¶dG  ∞∏àîe  »a  á«YƒædGh

.zá≤£æªdG »a QÉªãà°SÓd ≈∏ãªdGh ≈dhC’G
 ƒÑ°ùcEG »a »æjôëÑdG ìÉæédG Iôμa ∫ƒM GOQh
 ∫ÓN øe ¢Uôëf ÉæfCG »e áî«°ûdG âë°VhCG ,»HO
 å«M  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀jƒ`̀g  ¿ƒª°†e  π≤f  º«ª°üàdG
 »a  É¡H  ≥«∏j  ÉªH  øjôëÑdG  ºjó≤J  ≈∏Y  ¢Uôëf
 π°†aCG  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  Éæ°UôMh  ,á«dhO  ácQÉ°ûe
 ∫ÓN  øe  ìÉæédG  Ωƒ¡Øe  ¢ùμ©J  »àdG  º«eÉ°üàdG
 »a  áaÉãμdG  ∫ÓN  øe  AGƒ°S  áaÉãμdG  ≈∏Y  õ«côàdG
 »a  áaÉãμdG  hCG  ±ô`̀ë`̀dG  »`̀a  áaÉãμdG  hCG  ¿Éμ°ùdG
 πMGôe ∫Ó``̀Nh ìÉ`̀æ`̀é`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  á`̀à`̀a’ ,¢`̀Uô`̀Ø`̀dG
 øe  á«HÉéjE’G  äÉ≤«∏©àdG  øe  ô«ãμdG  ∫Éf  AÉ°ûfE’G

.´hô°ûªdG Gò¡d ø«©HÉàªdG
 ∫ƒM  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  øe  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  GOQh
 âë°VhCG ,»HO ƒÑ°ùcEG ∫ÓN DƒdDƒ∏dG QÉ°ùªd èjhôàdG
 QÉ©°T  ¿CG  QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ
 ™e ∂dP øeGõàjh ,zDƒdDƒ∏dG ≥jôW{ ƒg »dÉëdG ΩÉ©dG
 ¿CG ≈dEG áàa’ ,»HO ƒÑ°ùcEG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ìÉæL
 ™e πªàμJ ±ƒ°S QÉ°ùªdG ™jQÉ°ûe øe % 85 øe ôãcCG
 è«∏îdG ∫hO õ«ªj Ée ¿CG IócDƒe ,»dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡f
 »HO  âfÉc  GPEÉa  ÉgQÉ£bCG  ø«H  πeÉμàdG  ƒg  á«Hô©dG

 á«°Uƒ°üîdÉH  ßØàëJ øjôëÑdG  ¿EÉa  áKGóëdG  Ωó≤J
.á≤£æªdG ¿Gó∏H øe Égô«Z øY Égõ«ªJ »àdG

 á¡LƒdG  ƒ`̀g  Dƒ`̀ dDƒ`̀ ∏`̀ dG  ≥`̀jô`̀W  ¿CG  â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 ágƒæe  ,QGhõ`̀dG  øe  OóY  ôÑcCG  ÜÉ£≤à°S’  π°†aC’G
 á«Hô©dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ¬`̀H  â`̀eÉ`̀b  É`̀e  ¿CG  ≈``̀ dEG
 á«μ∏ªdG  äGhÉ`̀«`̀eƒ`̀e  π≤æd  ∫ÉØàMG  ø`̀e  á≤«≤°ûdG
 âJÉH  »àdG  á«aÉ≤ãdG  áMÉ«°ùdG  á«ªgC’  ó«cCÉJ  »a
 É¡≤≤ëJ  »àdG  ájOÉ°üàb’G  óFGƒ©dG  øe  %25  πãªJ
 á«ªgCG ≈∏Y ôNBG ó«cCÉJ ƒgh ,ºdÉ©dG ∫ƒM áMÉ«°ùdG
 êhôªdG  ó©J  »àdG  á«aÉ≤ãdG  áMÉ«°ùdG  ≈∏Y  õ«côàdG
 á«æ©e  áaÉ≤ãdG  áÄ«g ¿CG  ≈dEG  áàa’ ,¿ÉWhCÓd  ∫hC’G

.á«aÉ≤ãdG áMÉ«°ùdÉH
 …ò«ØæàdG  ôjóªdG  hôîa  ’ÉJ  äó`̀cCG  ÉgQhóH  
 ≈∏Y  ¬fCG  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏éªH  ™jQÉ°ûª∏d
 ´É£≤dG  ≈∏Y  É¡à°Vôa  »àdG  äÉjóëàdG  øe  ºZôdG
 Gòg  ôÑà©J  â`̀dGRÉ`̀e  áμ∏ªªdG  ¿CG  ’EG  ,»MÉ«°ùdG
 §«∏°ùJ ≈dEG  ≈©°ùfh áª¡ªdG äÉYÉ£≤dG øe ´É£≤dG

.¬«a IôaGƒàªdG ¢UôØdG ≈∏Y Aƒ°†dG
 ƒÑ°ùcEG Ióe ∫GƒW ¬fCG ≈dEG hôîa ’ÉJ âbô£Jh
 ácQÉ°ûª∏d ájOÉ°üàbG Oƒah ∑Éæg ¿ƒμj ±ƒ°S »HO
 ∑QÉ°ûà°S  Éªc  áØ∏àîªdG  ƒÑ°ùcE’G  äÉ«dÉ©a  »`̀a
 É¡à£°ûfCG øY èjhôà∏d ¢UÉîdG ´É£≤dG øe äÉcô°T

.É¡∏ãªJ »àdG äÉYÉ£≤dGh

 »æWƒdG  ó`̀«`̀©`̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ¿CG  ≈``̀ dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ádÓL  ájÉYôH  ΩÉ≤«°S  »HO  ƒÑ°ùcEG  »a  »æjôëÑdG
 øe ô«Ñc óah ô°†ëj ±ƒ°S ¬dÓNh ,ióØªdG ∂∏ªdG
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée

.øjôëÑdG »a áMÉàªdG ¢UôØdG
 ƒÑ°ùcE’  QGhõ``̀dG  OGó`̀YCÉ`̀H  äÉ©bƒàdG  ¿CÉ°ûHh
 âæH »e áî«°ûdG âØ°ûc ,ÉfhQƒc áëFÉL ™e »HO
 ™e ∫DhÉØàdG äÉjƒà°ùe ´ÉØJQG øY áØ«∏N ∫BG óªëe
 π°üj ¿CG ™bƒàªdG øe å«M ,ÉfhQƒc äÉMÉ≤d ôaGƒJ
 ¿CG  áë°Vƒe ,ôFGR ¿ƒ«∏e 25 ≈dEG  QGhõdG »dÉªLEG
 ¿Éc áëFÉédG …óëJ ™e πeÉ©à∏d áaÉ≤ãdG áHÉéà°SG
 á«°VGôàa’G á«aÉ≤ãdG á£°ûfC’G ºjó≤J ∫ÓN øe Éàa’
 ™e  çóM  Éªc  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY
 á`̀eÉ`̀bEG  äCGó``̀H  Gó``̀ jhQh  øjôëÑdG  ∞«°U  ¿ÉLô¡e
 …ó°üà∏d  á©ÑàªdG  äGRGô``à``M’G  ≥`̀ah  äÉ«dÉ©ØdG
 øY  ™£≤æJ  ºd  áaÉ≤ãdG  ¿CG  ≈∏Y  IOó°ûe  ,áëFÉé∏d
 ™e  π°UGƒà∏d  IójóL  πFÉ°Sh  ÉfôμàHGh  É¡à£°ûfCG

.™«ªédG
 QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g á°ù«FQ âdÉbh
 ,á«aÉ≤K  á«àëJ  á«æH  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  ¿ƒ∏ª©j  º¡fEG
 ,è«°ùædG  ™æ°üe  ìÉààaG  ºJ  áëFÉédG  Iôàa  ∫ÓNh
 16h  äGQÉ«°ù∏d  ∞`̀bGƒ`̀e  4  ≈∏Y  πª©dG  …QÉ``̀Lh
 ,äÉ¡LGƒdGh DƒdDƒ∏dG QÉ°ùe ≈∏Y ¬ª«eôJ OÉ©j ’õæe

 ôgÉeƒH á©∏b øe ¬MÉààaG ºJ …òdG IÉ°ûªdG ô°ùLh
 ™æ°U  ´hô°ûe  Éæ≤∏WCGh  ,¥ôëªdG  áæjóe  Ö∏b  ≈dEG

.øjôëÑdG »a
 á°ù«FQ  íjÉ°ùdG  IQƒ`̀ f  á°Sóæ¡ªdG  äQÉ`̀ °`̀TCGh
 AÉæH  á°Sóæg  ¿CG  ≈dEG  áÄ«¡dÉH  á«°Sóæ¡dG  ™jQÉ°ûªdG
 å«M ájQÉª©ªdG á«MÉædG øe ´GóHE’ÉH õ«ªàJ ìÉæédG
 áëàØæe IQƒ°U ¢ùμ©J GOƒªY 126 ìÉæédG  º°†j
 øY  åëÑdGh  äÉjóëàdG  RhÉéJh  πÑ≤à°ùªdG  ≈∏Y
 ≠∏ÑJ  å«M ,äÉYÉ£≤dG  ≈à°T  »a áØ∏àîªdG  ∫ƒ∏ëdG
 Gôàe 24 ´ÉØJQÉH ™Hôe ôàe 2000 ìÉæédG áMÉ°ùe
 áàa’  ,IóªYC’G  ø«H  IOó©àe  äÉMÉ°ùe  ¬H  ôaƒàJh
 ¬μa  IOÉ``̀YEG  π`̀LCG  øe  ºª°üe  ìÉæédG  Gò`̀g  ¿CG  ≈`̀ dEG
 Ée  ƒgh øjôëÑdG  áμ∏ªe »a ºFGO  ≈æÑªc ¬Ñ«côJh

.áeGóà°S’G Ωƒ¡Øe ≥≤ëj
 ¿CG  íjÉ°ùdG  âë°VhCG  DƒdDƒ∏dG  QÉ°ùe  ¿CÉ°ûHh
 »a  DƒdDƒ∏dG  QÉ°ùe  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ºàj  ±ƒ°S
 øjôëÑ∏d QGhR ÜÉ£≤à°SG πLCG øe øjôëÑdG ìÉæL
.´hô°ûªdG Gòg ≈∏Y ±ô©à∏d ƒÑ°ùcEG QGhR ø«H øe

 ∫ƒ≤©dG  π°UGƒJ{  »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ó≤©jh
 2021 ôHƒàcCG 1 øe IôàØdG »a zπÑ≤à°ùªdG ™æ°Uh
 ∫ qhC’G  çó`̀ë`̀dG  ƒ`̀gh  ,2022  ¢`̀SQÉ`̀e  31  ≈`̀à`̀Mh
 ¥ô°ûdG  á≤£æe  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¬Yƒf  øe  ô`̀Ñ`̀cC’Gh
 ™qbƒàªdG  øeh  .É«°SBG  ÜƒæLh  É«≤jôaCGh  §°ShC’G
 25  ÜQÉ≤j  Ée  »`̀HO  2020  ƒÑ°ùcEG  Ö£≤à°ùj  ¿CG
 ,√OÉ≤©f’  áqà°ùdG  ô¡°TC’G  QGó`̀e  ≈∏Y  ô`̀FGR  ¿ƒ«∏e
 äGQÉeE’G ádhO êQÉN øe √QG qhR øe %70 ¿ƒμ«°Sh
 áμ∏ªe íæªj …òdG ôeC’G ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG á q«Hô©dG
 øª°V  ÉgQƒ°†M  õjõ©àd  Ö`̀MQCG  kAÉ°†a  øjôëÑdG

.ìƒàØe …OÉ°üàbGh …QÉéJ ñÉæe
 »`̀gh –  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  á≤£æe  »`̀a  ¬`̀©`̀bƒ`̀e  ø``̀eh
 ,»dhódG  πØëªdG  Gòg  É¡ qª°†j  ≥WÉæe  çÓK  ióMEG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ìÉ`̀æ`̀é`̀dG  ¢Vô©à°ùj
 .Ió`̀YGh  m¢Uôa  ≥∏N  »a  É`̀gQhOh  áaÉãμdG  Ωƒ¡Øe
 ìÉæL  ∞°ûμà°ùj  ,á q«fÉμeh  á°Sƒª∏e  áHôéJ  ôÑYh

 AÉæÑ∏d  á q«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉq«fÉμeE’Gh  áaÉãμdG  øjôëÑdG
 ìÉæédG º«ª°üJ ºJ å«M ,ÉeÉMORG OGOõj ºdÉY »a
 õjô«c  ¿É«à°ùjôc  …QÉª©ªdG  ¢Sóæ¡ªdG  πÑ pb  øe
 »°SÓa  ôfôjh  RQó``fGh  áYƒªée  ™e  ¿hÉ©àdÉHh
 WANDERS WERNER)  á q«°Sóæ¡dG  äGQÉ°ûà°SÓd
 á`̀dhO  ø`̀e  (FALASI Consulting  Architects

.IóëqàªdG á q«Hô©dG äGQÉeE’G
 ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG »a øjôëÑdG ìÉæL øª°Vh
 ¿ƒHQóàªdGh  ¿ƒ«a nô pëdGh  ¿ƒªª°üªdG  ∑QÉ°û«°S
 á«ÑjôéàdG á q«æ≤àdG πª©dG äGôÑàîe øe á∏°ù∏°S »a
 OGƒªdG êÉàfEG qºàj å«M ,º«ª°üàdG ≈∏Y õcôJ »àdGh
 π≤æJ  áØ∏àîe  äÉéàæeh  á«Ñ«côJ  ∫ÉªYCG  QÉμàH’
 õ qcôà°S  å«M ,á¡LGƒdG  ≈dEG  »YÉªédG  πª©dG  mêÉàf
 êÉàfE’G  á«∏ªY  ≈∏Y  áq«ÑjôéàdG  πª©dG  äGôÑàîe
 √òg  èFÉàf  ºjó≤J  qºà«d  ,èàæªdG  øe  ôÑcCG  πμ°ûH
 á q«Ñ«côJ  ∫ÉªYCGh  ,¢VhôY  ,¢VQÉ©e  »a  ÜQÉéàdG
 ,ƒÑ°ùcE’G  Iôàa  QGó`̀e  ≈∏Y  ™«HÉ°SCG  6  πc  ô«¨àJ
 ±ôëdG ,ôëÑdG É¡d qhCG  äÉYƒ°Vƒe ∫ƒM QƒëªàJh
 ,áaÉãμdG  ,»fGôª©dG  è«°ùædG  qº`̀K  ,É«LƒdƒæμàdGh
 ¿ó`̀ª`̀dG ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀H kAÉ`̀¡`̀à`̀fGh ,AÉ`````̀jRC’Gh ±ô`̀ë`̀dG

.áeGóà°ùªdG
 ób  QÉ```̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  â`̀fÉ`̀ch
 øª°V  ±nô pëdG  ∫Éée  »a  É«ÑjQóJ  ÉéeÉfôH  â≤∏WCG
 2020  ƒÑ°ùcEG  »a  øjôëÑdG  ìÉæéd  É¡JGOGó©à°SG
 ,±ôë∏d  Iô°ùédG  õcôe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh  ,»HO
 áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N ∫BG  óªëe øH  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe
 …ó``̀jC’G  äÉéàæªd  áª°UÉ©dG  ™ªée  ,çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh
 ,(áq«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh)  á«æjôëÑdG
 .è«°ùæ∏d IôªL »æH ™æ°üeh áq«FÉ°ùædG ∫GhCG á«©ªL
 OGô``̀aC’G  Ö`̀jQó`̀J  ≈``dEG  »ÑjQóàdG  èeÉfôÑdG  ±ó¡j
 á q«aôëdG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ø`̀e  áYƒªée  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 ,äGQÉ¡ªdG ôjƒ£àd á°Uôah »YGóHEG º«∏©J ô«aƒJh
 á©HQCG  º¡ÑjQóJ  ≈∏Y  Ωƒ≤j  É°üî°T  22  ácQÉ°ûªH

.ø«ª qª°üeh ø«fÉ qæa

.áªgÓédG ºjôe .O |

ΩOÉ``̀≤``̀dG ƒ``̀jÉ``̀e »```̀ HO ƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ cEG »``̀ a ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ìÉ``̀æ``̀L ∫É``̀ª``̀à``̀cG
¿É`````̀ WhCÓ`````̀ d  ∫hC’G  êhô``````̀ ª``````̀ dG  á```̀ «```̀ aÉ```̀≤```̀ ã```̀ dG  á```̀ MÉ```̀ «```̀ °```̀ ù```̀ dG  :»```````̀ e  á```̀î```̀«```̀°```̀û```̀dG

ø``jôëÑdG »``a ¢``UôØ`∏d è``jhô`à`∏d ô``«`Ñ`c ó``aƒH ∑QÉ```°û`f :á``jOÉ`°üà`b’G á``«ª`æ`à`dG ¢``ù∏`é`e
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 ™``̀jRƒ``̀J  ≈``̀∏``̀Y  ¿ƒ```≤```aGƒ```j  z¢```̀ û```̀ JEG  ±EG  »````̀L{  ƒ`̀ ª`̀ gÉ`̀ °`̀ ù`̀ e
Q’hO  ¿ƒ`̀ «`̀ ∏`̀ e  42  á`̀ª`̀«`̀≤`̀H  á`̀ë`̀æ`̀e  º``̀¡``̀°``̀SCGh  á`̀ jó`̀ ≤`̀ f  ìÉ`````̀ HQCG

 øjôëÑdG QÉ``£ªH á``«Ä«ÑdG áeGóà``°S’G äÉ``«æ≤J
zÉfhQƒc{ áëaÉμªd k’É©a É kMÓ``°S πμ``°ûJ »dhódG

 è````«∏N{ ø`````«H á`````«é«JGô```à``°SG á``cGô`````°T
zR3{h zá```«dÉªdG É``«Lƒ```dƒ``æμà∏d ø```jô``ëÑdG

Qó``̀°``̀ü``̀J zø```̀ jô```̀ ë```̀ Ñ```̀ dG á````̀ °````̀UQƒ````̀H{
á```dó`©ªdG êGQOE’G ó```YGƒ``b ≈∏`Y äÓ``jó``©J

áYƒæàªdG äGQÉªãà°S’G ºYód á«é«JGôà°SG ácGô°T :zÜQƒμà°ùØfEG{h z¢ùfÉfƒÑ°ùcEG{

 »L á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ¢``ù``eCG â`̀æ`̀∏`̀YCG
 z¢ûJEG  ±EG  »`̀L{)  á«dÉªdG  ¢ûJEG  ±EG
 íLÉædG  ΩÉààN’G  (záYƒªéªdG{  hCG
 á`̀«`̀eƒ`̀ª`̀©`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’
 ºJ ø`̀jò`̀∏`̀dG á`̀jOÉ`̀©`̀dG ô`̀«`̀Zh á`̀jOÉ`̀©`̀dG
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  ,kÉ«°VGôàaG  Éªgó≤Y

.2020 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG
 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ´É``̀ª``̀ à``̀LG ó``̀¡``̀°``̀Th
 IOÉ°ùdG  á≤aGƒe  ájOÉ©dG  á«eƒª©dG
 ¢ù∏ée  á«°UƒJ  ≈∏Y  ø«ªgÉ°ùªdG
 á«dÉªLEG  ìÉ```̀ HQCG  ™`̀jRƒ`̀à`̀H  IQGOE’G
 ,»μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  42  áª«≤H
 º¡°SC’G ™«ªéd ájó≤f kÉMÉHQCG â∏ª°T
 ,áæjõîdG  º¡°SCG  AÉæãà°SÉH  ,ájOÉ©dG
 á«ª°S’G  áª«≤dG  øe  %1^86  áÑ°ùæH
 Q’hO  0^0049  ∫OÉ©j  É`̀e)  º¡°ù∏d
 ,Ü.O  0^001859  ,»```̀μ```̀jô```̀eCG
 »dÉªLEÉH  ,(»JGQÉeEG  ºgQO 0^0181
 º¡°SCGh  ,»μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  17
 á`̀jOÉ`̀©`̀ dG º``̀¡``̀°``̀SC’G ™`̀«`̀ª`̀é`̀d á`̀ë`̀æ`̀e
 á«ª°S’G  áª«≤dG  øe  %2^56  áÑ°ùæH
 39^03  »μd  ó``̀MGh  º¡°S)  º¡°ù∏d
 ÉªH  ,(ácƒ∏ªªdG  º`̀¡`̀°`̀SC’G  ø`̀e  º¡°S

 .»μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  25  ∫OÉ`̀©`̀j
 ôjô≤J  ≈∏Y  ¿ƒªgÉ°ùªdG  ¥OÉ°U  Éªc
 ∫ÉªYCG  á£°ûfCG  ∫ƒM IQGOE’G  ¢ù∏ée
 á«dÉªdG  áæ°ùdG  ∫Ó``̀N  áYƒªéªdG
 ≥`̀bó`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀«`̀©`̀J  IOÉ``````̀YEG  ,2020
 2021  ΩÉ©d  áYƒªéª∏d  »LQÉîdG
 á°UÉîdG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  á«°UƒJh
 á°UQƒH øe …QÉ«àN’G ÜÉë°ùf’ÉH
 ¿ƒªgÉ°ùªdG  ¥OÉ`̀°`̀U  Éªc  .âjƒμdG

 á«eƒª©dG  á«©ªédG  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N
 ∫Éª°SCGQ  ¢†ØN  ≈∏Y  ájOÉ©dG  ô«Z
 áæjõN  º`̀¡`̀°`̀SCG  AÉ`̀¨`̀dEÉ`̀H  áYƒªéªdG
 ≈`̀dEG  ≈°übCG  óëH  É¡Yƒªée  π°üj
 …hÉ`̀°`̀ù`̀J  º`̀¡`̀°`̀S  141,335,000
 ¿ƒ«∏e 37^45 ≈dEG  π°üj  Ée  É¡àª«b
 áé«àf  ∂`````dPh  ,»```μ```jô```eCG  Q’hO
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG ™`̀fÉ`̀ °`̀U á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG AÉ```¨```dE’
 á«HÉbôdG  äÉ¡édG  á≤aGƒªd  kÉ©°VÉN

 ¿ƒªgÉ°ùªdG  ≥`̀aGh  Éªc  .á°üàîªdG
 øe  áYƒªéªdG  ∫Éª°SCGQ  IOÉ`̀jR  ≈∏Y
 ≈dEG  »μjôeCG  Q’hO ¿ƒ«∏e 975^64
 áé«àf  »μjôeCG  Q’hO  QÉ«∏e  1^00
 É¡Yƒªée π°üj áëæe º¡°SCG áaÉ°VEG
 nÉ©°VÉN  Éª¡°S  94,339,623  ≈`̀dEG
.…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe á≤aGƒªd

 ¢ù«FôdG ,¢ùjôdG ΩÉ°ûg ìô°Uh
 ¢ûJEG  ±EG  »L  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG

 á≤aGƒªH  ¿hQhô°ùe  øëf{  ,á«dÉªdG
 ™jRƒJ  ≈∏Y  ø«ªgÉ°ùªdG  IOÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ,áYƒªéªdG  πÑb  øe  ájõée  ìÉ`̀HQCG
 ábƒÑ°ùªdG  ô«Z çGóMC’G  øe ºZôdÉH
 á«dÉªdG  áæ°ùdG  ∫Ó`̀N  äOÉ`̀°`̀S  »`̀à`̀dG
 Ö©°üdG  »∏«¨°ûàdG  ñÉæªdGh  2020
 πÑb ø``e º`̀dÉ`̀©`̀dG √ó`̀¡`̀°`̀û`̀j º``d …ò```̀dG
 ∂°T  ’  Éªe  .AÉ`̀Hƒ`̀dG  QÉ°ûàfG  AGô`̀L
 áYƒªéª∏d ájƒ≤dG äÉeƒ≤ªdG ¿CG ¬«a
 ÉæMÉéfh  áaOÉ¡dG  É¡à«é«JGôà°SGh
 QOÉ°üeh ÉædÉªYCG  á£°ûfCG  ™jƒæJ »a
 øe  Éæàæμe  ó`̀b  áYƒªéªdÉH  π`̀Nó`̀dG
 2020 ∫Ó``̀N äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 ¿hQƒ`̀î`̀a  øëf .á`̀«`̀dÉ`̀©`̀ah  IAÉ`̀Ø`̀μ`̀H
 á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¢ûJEG  ±EG  »L  IQó≤H
 ≥«≤ëJ  »`̀a  É`̀¡`̀à`̀fhô`̀eh  É`̀gOƒ`̀ª`̀°`̀U
 äÉjóëàdG  ºéM  ¿É`̀c  Éª¡e  áª«≤dG
 ¢üdÉîH  Ωó≤JCG  ¿CG  OhCG  .±hô¶dGh
 ø«ªgÉ°ùªdG  IOÉ`̀°`̀ù`̀dG  ≈``̀ dEG  ôμ°ûdG
 AÉæÑdG ≈dEG ™∏£JCGh ôªà°ùªdG º¡ªYód
 ΩÉ©dG  ôÑY  ≥≤ëJ  …ò`̀dG  ºNõdG  ≈∏Y
 »àdG áª°SÉëdG äGƒ£îdGh »°VÉªdG
.z2021 ΩÉY »a ¿B’G ≈àM ÉgÉfòîJG

 á``̀cô``̀°``̀T ø`````̀e π`````̀c â````̀æ````̀∏````̀YCG
 á`̀cô`̀°`̀T »```̀gh ,z¢``̀ù``̀fÉ``̀fƒ``̀Ñ``̀°``̀ù``̀cEG{
 äÉ«é«JGôà°SE’G IOó©àe ájQÉªãà°SG
 Q’hO QÉ«∏e 12 É¡dƒ°UCG  áª«b  ≠∏ÑJ
 á°ù°SDƒªdG  ,ÜQƒμà°ùØfEGh  ,»μjôeCG
 »a  á°ü°üîàªdG  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG
 ≠∏ÑJ  »`̀à`̀dG  á∏jóÑdG  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 Q’hO  QÉ`̀«`̀∏`̀e  35  É`̀¡`̀dƒ`̀°`̀UCG  á`̀ª`̀«`̀b
 á`̀cGô`̀°`̀T »``̀a É`̀ª`̀¡`̀dƒ`̀NO ,»``̀μ``̀jô``̀eCG
 QÉ``̀WEG  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d  á«é«JGôà°SG
 …ôjóe ºYód  ∂dPh ,záeÉY ácGô°T{
 øe á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG ∫ƒ``̀°``̀UC’G
 ´hô°ûªdG  Gò`̀g  óªà©«°Sh  .AÉ°ùædG
 É¡μ∏ªJ  »``à``dG  Iƒ``̀≤``̀dG  •É``≤``f  ≈`̀∏`̀Y
 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G »``a ÜQƒ`̀μ`̀à`̀°`̀ù`̀Ø`̀fEG
 á∏jƒ£dG  z¢ùfÉfƒÑ°ùcEG{  Oƒ`̀¡`̀Lh
 πjƒªJh  AÉ°ûfEG  »a  IóFGôdGh  óeC’G
 ÖfÉL øe áeó≤ªdG  äÉ«é«JGôà°S’G
.AÉ°ùf É¡μ∏ªJ ∫ƒ°UCG IQGOEG äÉcô°T

 ¢`̀ù`̀ fÉ`̀ fƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ cEG{ π`̀ ª`̀©`̀ à`̀ °`̀Sh
 ´ô`̀a »``̀gh ,zõ`̀æ`̀°`̀Tƒ`̀«`̀dƒ`̀°`̀S ¢`̀ù`̀à`̀dBG
 ≥jôa  ™`̀e  ,z∂```̀fEG  ¢ùfÉfƒÑ°ùcEG{`d
 »a »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G ∫É``̀ª``̀dG ¢````̀SCGQ
 ≈`̀dEG  PÉ`̀Ø`̀æ`̀dG  IOÉ`̀jõ`̀d  ,ÜQƒμà°ùØfEG
 OQGƒeh  »é«JGôà°S’G  ∫ÉªdG  ¢SCGQ

 ó≤à©j  IQÉ`̀à`̀î`̀e  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀d  iô```̀NCG
 .â`̀bƒ`̀dG  qô`̀e  ≈∏Y  É¡∏gÉéJ  º`̀J  ¬``̀fCG
 äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  è`̀¡`̀æ`̀dG  Gò``̀g  øμª«°Sh
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG »``̀ a á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG á``̀eÉ``̀©``̀dG
 äÉ«∏μ«g  ø«°ùëJ  øe  á£°SƒàªdG
 hCG  »°SCGôdG  ™°SƒàdG  ºYOh  ,É¡dÉªYCG
 äÉ«é«JGôà°S’G  ™`̀°`̀Vhh  ,»`̀≤`̀aC’G

.áªYGódG
 ƒμdÉμ°ù«fÉe  »`̀fƒ`̀à`̀fCG  ≥`̀∏`̀WCG
 ¢SCGQ  ≥jôa  2019  ΩÉY  »d  ó«ØjOh
 ÜQƒμà°ùØfEG »a »é«JGôà°S’G ∫ÉªdG
 ≈∏Y  É«é«JGôà°SG  Éμjô°T  ¿ƒμ«d

 ∫ƒ`̀°`̀UC’G  …ôjóªd  πjƒ£dG  ió`̀ª`̀dG
 ™e  ,º`̀é`̀ë`̀dG  á£°SƒàªdG  á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y »``̀°``̀SÉ``̀°``̀SCG  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  õ`̀ «`̀ cô`̀ à`̀ dG
 É¡fCG  ó≤à©j  »àdG  áeÉ©dG  äÉcGô°ûdG
 ìÉéædG  ø`̀e  äÓé°S  ™`̀e  ,áî°SGQ
 âÄ°ûfoCG  ó``bh  .ƒ`̀ª`̀æ`̀dG  ≈∏Y  IQó``̀ bh
 äGQÉªãà°SÓd  z¢ùàdBG  ¢ùcEG{ á°üæe
 Gò`̀g ø`̀e ≥`̀HÉ`̀°`̀S â``̀bh »`̀a á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG
 ¢SCGôH  á°UÉN  ∫ƒ∏M  ô«aƒàd  ΩÉ©dG
 IQGOEG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀d  ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∫É``ª``dG
 áÄ°TÉædG  Iô°TÉÑªdG  á∏jóÑdG  ∫ƒ°UC’G
 Ωô°†îªdG  ÉgOƒ≤jh  .áYƒæàªdGh

 ≈dEG  º°†fG  …òdG  ôà°ù«°ûJ  â«cQÉe
.ôjGôÑa »a ácô°ûdG

 ,õeÉ«∏jh  ¢ù«∏«H  Éæ«J  â`̀dÉ`̀b
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh  ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 ÉædƒNO ¿EG{ :z¢ùfÉfƒÑ°ùcEG{ ácô°ûd
 ™e á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ∫É`̀é`̀e
 »é«JGôà°S’G  ∫É`̀ª`̀dG  ¢``̀SCGQ  ≥`̀jô`̀a
 »©«ÑW OGóàeG ƒg ÜQƒμà°ùØfEG  »a
 ∞`̀YÉ`̀°`̀†`̀e{ √QÉ``̀Ñ``̀à``̀YÉ``̀H É`̀æ`̀à`̀jƒ`̀¡`̀ d
 ™`̀°`̀Vh ¢``̀Uô``̀a ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀à`̀d zIƒ```̀≤```̀dG
 IôμàÑªdG  QÉªãà°S’G  äÉ«é«JGôà°SG
 áYƒæàe  äÉ`̀cô`̀ °`̀T  É`̀gô`̀aƒ`̀J  »`̀ à`̀ dG
 ¿ƒ°ü°üîàªdGh  ICGôª∏d  ácƒ∏ªeh
 É`̀æ`̀Jô`̀Ñ`̀N  ¿EG  .∫É``̀é``̀ª``̀ dG  Gò````g  »```a
 ™e  äÉ``bÓ``Y  ø`̀jƒ`̀μ`̀J  »``a  á≤«ª©dG
 ÉÑæL  ,ø«bƒKƒªdG  ∫ƒ°UC’G  …ôjóe
 áYƒæàªdG  äGôÑîdG  ™e  ÖæL  ≈`̀ dEG
 »é«JGôà°S’G  ∫ÉªdG  ¢``SCGQ  ≥jôØd
 ¬```̀FGOCG ø`̀°`̀ù`̀Mh ÜQƒ`̀μ`̀à`̀°`̀ù`̀Ø`̀fEG »``a
 ¿CG Öéj ,áª«≤∏d IR uõ©ªdG ¬Ñ«dÉ°SCGh
 áéàæ oeh  ádÉ q©a  ácQÉ°ûe  ≈dEG  …ODƒ`̀J
 ôjóLh  .zπ```̀LC’G  á`̀∏`̀jƒ`̀Wh  áª«≤∏d
 õeÉ«∏jh  ¢ù«∏«H  Ió«°ùdG  ¿CG  ôcòdÉH
 …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éªdG  ≈dEG  âª°†fG
 »é«JGôà°S’G  ∫ÉªdG  ¢``SCGQ  ≥jôØd

 ôjÉæj 1 øe GQÉÑàYG ÜQƒμà°ùØfEG »a
.2021

 QƒHÉc  »°ûjQ  ∫É`̀b  ,¬à¡L  ø`̀e
 »a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ,ÜQƒμà°ùØfEG  »`̀a{  :ÜQƒμà°ùØfEG
 øe É`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG GAõ```L ´ƒ`̀æ`̀à`̀dG qó``̀ n©``̀ oj
 øëfh  ,Ió`̀jô`̀Ø`̀dG  á«ªdÉ©dG  ÉæàaÉ≤K
 äÉ¡Lƒd  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gC’G  º¡Øàf
 Écôëe  ÉgQÉÑàYÉH  áØ∏àîªdG  ô¶ædG
 ìÉéfh á`̀°`̀ShQó`̀e äGQGô``̀b  PÉ`̀î`̀J’
 ∑QÉ°ûàf ¿CG Éfó©°ùjh .äGQÉªãà°S’G
 »a π qgDƒªdGh ÜƒgƒªdG  ≥jôØdG  ™e
 Óé°S  ∂∏ªj  …ò`̀dG  ,z¢ùfÉfƒÑ°ùcEG{
 »a  QÉªãà°S’G  ø`̀e  ÉeÉY  25  qóàªj
 ,AÉ°ùæd ácƒ∏ªe hCG  áYƒæàe äÉcô°T
 »a  Éæjôªãà°ùe  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d  ∂``̀ dPh
 πeÉ©àdG  ¢Uôa  øe  ójõªdG  ÜÉ°ùàcG
 √ò¡c  ∫ƒ``̀°``̀UCG  IQGOEG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  ™`̀e
 ≥∏Nh  ƒªædG  äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eEG  ô`̀aGƒ`̀J  ™`̀e
 ácGô°ûdG  √ò`̀g  õμJôà°Sh  .áª«≤dG
 π°†aCG ójóëàH »dÉëdG ÉæeGõàdG ≈∏Y
 ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  äGP  áeÉ©dG  äÉcGô°ûdG
 πeÉ©à∏d á°UôØdG áMÉJEG ™e ,¢UÉîdG
 äÉcô°ûdG  ™`̀e  ™``°``ShCG  ¥É`̀£`̀f  ≈`̀∏`̀Y

.zAÉ°ùæd ácƒ∏ªªdGh áYƒæàªdG

.QƒHÉc »°ûjQ |.õeÉ«∏jh Éæ«J |

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ìÓØæÑdG ∞°Sƒj óªëe ∑QÉ°T 
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ôªJDƒe  »a  øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°ûd
 …ò`̀dG  2021  AGô°†îdG  á«æHCÓd  É«≤jôaEG  ∫É`̀ª`̀°`̀Th
 å«M  ,AGô°†îdG  á«æHCÓd  »ªdÉ©dG  ¢ù∏éªdG  ¬ª¶f
 ójóédG  øjôaÉ°ùªdG  ≈æÑe  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ºJ
 É k«LPƒªf  k’Éãe  √QÉÑàYÉH  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£ªH
 ìÓ°ùc  AGô°†îdG  á«æHC’G  äÉ«æ≤J  ∞«XƒJ  á«Ø«μd
 .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ áëaÉμªd ∫É q©a
 »a  AGô°†N  ICÉ°ûæe  ôÑcCG  ójóédG  ≈æÑªdG  tó©jh
 áq«ÑgòdG  IOÉ¡°ûdG  ≈∏Y   π°UÉMh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ábÉ£dGh áÄ«Ñ∏d »YGô oªdG º«ª°üàdG ∫Éée »a IOÉjô∏d
 ìÓØæÑdG  ¢`̀û`̀bÉ`̀f  ,Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò``̀g  »``̀ah   (LEED)
 QÉKBG  øe  OGô``aC’G  ájÉªM  »a  AGô°†îdG  á«æHC’G  QhO
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
 óFGƒØdG  º«¶©Jh  IQÉ°†dG  á q«Ä«ÑdG  QÉ``KB’G  øe  óëdG

.á qjOÉ°üàb’G
 ≈æÑª∏d  ΩÉ`̀©`̀ dG  §`̀£`̀î`̀ª`̀dG  ¿CG  ìÓ`̀Ø`̀æ`̀Ñ`̀dG  ó````̀ qcCGh
 ∫É¨°TE’G  äÉjƒà°ùe  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ôμàÑªdG  ¬ª«ª°üJh
 AGƒ`̀¡`̀dG  ∞««μJh  á`̀jƒ`̀¡`̀à`̀dGh  á`̀Ä`̀aó`̀à`̀dG  º`̀¶`̀ of  ´ƒ``̀ fh
 QÉ°ûàfG  øe  óëdG  »a  É kjƒ«M  G kQhO  É¡©«ªL  …ODƒ``J
 AGô°†îdG  á«æHC’G  äÉ«æ≤J  ¿CG  ≈`̀dEG  É kàa’  ,¢Shô«ØdG
 ó«°TôJ  ≈∏Y  πª©J  áeGóà°SG  äÉ«é«JGôà°SG  ∞XƒJ
 á«∏YÉØH  äÉjÉØædG  IQGOEGh  ,√É«ªdGh  ábÉ£dG  ∑Ó¡à°SG
 AGƒ¡dG  á q«Yƒfh  ájƒ¡àdG  iƒà°ùe  ø«°ùëJh  ,ôÑcCG
 Iõ«cQ  É¡∏©éj Ée  ,≈æÑªdÉH  á«∏NGódG  äÉMÉ°ùªdG  »a
 ’  …ò`̀dG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ó°V  Éæàcô©e  »a  áq«°SÉ°SCG

.IOôéªdG ø«©dG ¬cQóJ
 »a  ºμëàdG  ΩÉ¶f  õq«ªàj{  :ìÓØæÑdG  ±É`̀°`̀VCGh
 ™ªédÉH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  QÉ`̀£`̀e  »`̀a  (DCV)  á`̀jƒ`̀¡`̀à`̀dG
 ™e  AGƒ`̀¡`̀dG  ∞««μJh  ájƒ¡àdGh  áÄaóàdG  º`̀¶`̀ of  ø«H
 ºμëàJ  »àdGh  ,¿ƒHôμdG  ó«°ùcCG  »fÉK  äGô©°ûà°ù oe
 »fÉÑªdG  ≈`̀dEG  πNGódG  »LQÉîdG  AGƒ¡dG  ä’ó©e  »a

 ºàj  ,OGôaC’G  OóY  OGOõj  ø«ëa  .∫É¨°TE’G  áÑ°ùæd  É k©ÑJ
 õ«côJ  ∞«ØîJ  º`̀K  ø`̀eh  ,AGƒ`̀¡`̀ dG  ø`̀e  ójõe  ∫É``̀NOEG
 π«∏≤Jh  AGƒ¡dÉH  ádƒ≤æªdG  äÉ°Shô«ØdGh  äÉKƒ∏ªdG
 »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  ôÑà©j  óbh  .ihó©dG  ô£N
 øe  á≤£æªdG  »`̀a  á`̀ qjƒ`̀é`̀dG  Å`̀fGƒ`̀ª`̀dG  ô`̀¨`̀°`̀UCG  øª°V
 áq«Ä«ÑdG ¬JÉeƒ≤e π°†ØHh ,∂dP ™eh ,áMÉ°ùªdG á«MÉf
 á∏eÉμàeh IQƒ£àe ôØ°S áHôéJ ºjó≤J ≈∏Y √õ«côJh
 …CG  ¿hO  øe  õq«ªàdGh  á«gÉaôdG  ô«jÉ©e  ≈∏YCG  í«àJ
 π°†aCG  ±É°üe øª°V ∂°T ¿hO øe íÑ°UCG  ó≤a ,AÉæY

.zºdÉ©dG »a äGQÉ£ªdG
 ¿Gƒæ©H  á°ù∏L  øª°V  ìÓØæÑdG  áª∏c  äAÉ``Lh
 ¿CG  Éæ«fÉÑªd  øμªj  ∞«c  :áë°üdG  õjõ©àd  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG{
 ôªJDƒªdG  äÉ«dÉ©a  øª°V  äó`̀≤`̀ oY  »`̀à`̀dGh  z?Éæ«ªëJ
 ¬ª¶fh  ø«eƒj  QGóe  ≈∏Y  ôªà°SG  …òdG  »°VGôàa’G
 ôªJDƒªdG ™ªLh .AGô°†îdG á«æHCÓd »ªdÉ©dG ¢ù∏éªdG
 äÉgÉéJ’G  çóMCG  ácQÉ°ûªd  áYÉæ°üdG  IOÉb  ºgCG  ø«H
 ádÉëdG  äÉ°SGQOh  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCGh  äGQƒ£àdGh
.áeGóà°ùªdG á«æHCÓd á«ªgC’G ≠dÉH »°ù«FôdG QhódG øY

 õcôªdG  ,á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d  øjôëÑdG  è«∏N  ø∏YCG
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æe  »``a  ô``̀Ñ``̀cC’G  É«Lƒdƒæμà∏d  »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 èeGôÑd  OhõªdG  ,R3  ácô°Th  ,É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G
 ácGô°T  áeÉbEG  ,äÉ°ù°SDƒª∏d  (ø«°ûJ  ∑ƒ∏H)  πàμdG  á∏°ù∏°S
 äÉcô°û∏d ¢UôØdG ≥∏N ±ó¡H ∂dPh ,Éª¡æ«H á«é«JGôà°SG

 .äÉ°ù°SDƒªdGh áÄ°TÉædG
 OQGƒªdG  ô qaƒàd  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  √òg  »JCÉJh
 äÉ°ù°SDƒªdGh  áÄ°TÉædG  äÉcô°û∏d  á«°ù«FôdG  äGhOC’Gh
 §°ShC’G ¥ô°ûdG  á≤£æe πNGO ø«°ûJ ∑ƒ∏ÑdG  ≈∏Y áªFÉ≤dG
 É¡æe  ≥≤ëàdGh  É¡JÉéàæe  QÉÑàNG  ±ó¡H  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th
 ™jô°ùJ ≈dEG áaÉ°VEG ,ø««FÉ¡ædG ø«eóîà°ùªdG ™e Égò«ØæJh

.»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG πNGO º¡©°SƒJ á«∏ªY
 º«¶æJ  ºà«°S  ,ácGô°ûdG  √ò`̀g  ±Gó``gCG  ™e  É k«°TÉªJh
 øe  ô°ûY  ™°SÉàdG  ïjQÉàH  âfôàfE’G  ôÑY  á°ü°üîe  Ihóf
 »a  QÉμàH’G  º`̀YO{  ¿Gƒæ©H  ∂`̀ dPh  ,…QÉ`̀é`̀dG  π`̀jô`̀HCG  ô¡°T
 ∫Éª°Th §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe »a á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
ácô°Th  á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d  øjôëÑdG  è«∏N  ™e  É«≤jôaEG
 çóMCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ≈`̀dEG  IhóædG  ±ó¡Jh  .z  R3
 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  ô«ÑμdG  ô«KCÉàdG  äGP  á«dÉªdG  äÉ«æ≤àdG
 è«∏N  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdGh  ,É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G
 äÉcô°T ºYód R3 ácô°Th á«dÉªdG É«Lƒdƒæμà∏d øjôëÑdG
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áÄ°TÉædG  ø«°ûJ  ∑ƒ∏ÑdG

.á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äÉgÉéJG ºgCG ¢†©H
 É k°†jCG  áÄ°TÉædG  äÉcô°ûdG  π°üëà°S  ,∂dP  ≈∏Y IhÓY
 ™jQÉ°ûªdG  ôjƒ£J èeÉfôH  øe GAõL ¿ƒμàd  á°UôØdG  ≈∏Y
 É¡æμª«°S …òdGh ,R3 ácô°ûd ™HÉàdG (º¡°SCG ¿hO) »ªdÉ©dG
 É¡eÉ¶fh  ácô°û∏d  Iô«ÑμdG  äGôÑîdG  øe  IOÉØà°S’G  øe
 .ºdÉ©dG  ∫ƒM  É kμjô°T  350  øe  ôãcCG  πª°ûj  …òdG  »Ä«ÑdG

 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  á«fÉμeEG  ≈∏Y  ¿ƒcQÉ°ûªdG  π°üë«°S  Éªc
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájô°üëdG  äÉeƒ°üîdGh  äGRÉ`̀«`̀à`̀e’G
 »Ä«ÑdG  ΩÉ¶ædG  äÉ«dÉ©ah  ,ºYódGh  »ª«∏©àdG  iƒàëªdG
 áYÉæ°üdG  OGhô```̀d  á«ªdÉ©dG  R3  áμÑ°T  ø`̀e  ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh

.øjôªãà°ùªdGh
 ™jQÉ°ûªdG  ôjƒ£J  ¢ù«FQ  ≥ q∏Y  ,Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀ah
 »a  ôîØdÉH  ô©°ûf{  : kÓFÉb  Éª°Sôjh  QÉØjEG  R3  ácô°T  »a
 øjôëÑdG  è«∏N  ™e  ÖæL  ≈dEG  É kÑæL  πª©dÉH  R3 ácô°T
 .øjôμàÑªdG  øe  ΩOÉ≤dG  π«édG  ºYód  á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ´É£b  ó¡°ûj
 ™e ¿hÉ©àdG QGôªà°SG ≈dEG ™∏£àf øëfh ,G vôªà°ùe É k© q°SƒJ
 á«∏ëªdG  áÄ°TÉædG  äÉcô°ûdG  ºYód  á≤£æªdG  »a  AÉcô°ûdG
.zQÉμàHÓd q»°ù«FQ õcôªc øjôëÑdG ôjƒ£J »a áªgÉ°ùªdGh

 øjôëÑdG è«∏îd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ìô°U ,¬ÑfÉL øe
 á«æ≤J  πª©J{  : kÓ`̀FÉ`̀b  ¢ûfGO  ódÉN  á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d
 áYÉæ°üdG  »a  …Qò`̀L  ∫ƒëJ  çGó`̀MEG  ≈∏Y  ø«°ûJ  ∑ƒ∏ÑdG
 äÉYÉ£≤dG  ôÑY É¡eGóîà°SG ä’ÉM äCGóH óbh ,áeƒμëdGh
 ácô°T  ™e  ÉæàcGô°T  ¿EG  .π©ØdÉH  ÉgQÉªK  »JDƒJ  áØ∏àîªdG
 ø«°ûJ ∑ƒ∏ÑdG óFGƒØd ác qôëªdG  πeGƒ©dG  πFGhCG  óMCG  ,R3
 É«LƒdƒæμàdG  äÉ≤«Ñ£J  Ö∏L  ≈∏Y  πª©J  ±ƒ°S  ,IóYGƒdG
 õjõ©J ≈∏Y ácGô°ûdG √òg πª©à°S .¥ƒ°ùdG ≈dEG IQƒ£àªdG
 ∫ÓN øe ∂dPh ,QÉμàH’G ∫Éée »a IóFGôdG áμ∏ªªdG áfÉμe
 ácô°û`d  ™°SGƒdG  »Ä«ÑdG  ΩÉ¶ædG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG  π«¡°ùJ
 è«∏N  Ωõà∏j  .øjôμàÑªdGh  áYÉæ°üdG  IOÉ≤H  q»æ¨dGh  R3
 á≤°ùæªdG  ¢UôØdG  Ö∏éH  á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d  øjôëÑdG
 ™jô°ùJ »a áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG ºYOh áeƒμëdGh äÉcô°û∏d
 §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe AÉëfCG ™«ªL »a ™°SƒàdGh Égƒªf

.zÉ«≤jôaEG ∫Éª°Th

 É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  QÉ```̀WEG  »`̀a
 áμ∏ªe  »`̀a  ∫É`̀ª`̀dG  ¢``̀SCGQ  ¥ƒ`̀°`̀S  ôjƒ£àd  á`̀°`̀UQƒ`̀Ñ`̀dG
 …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe QGôb ≈∏Y kAÉæHh ,øjôëÑdG
 º«¶æàdG êPƒªf ≥«Ñ£J ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd (11) ºbQ
 øjôëÑdG  á°UQƒH  âæ∏YCG  ,á«dÉªdG  ¥Gƒ°SCÓd  »JGòdG
 √òg  ±ó¡J  å«M  ,ádó©ªdG  êGQOE’G  óYGƒb  QGó`̀°`̀UEG
 IOÉ`̀jR  ≈`̀ dEG  óYGƒ≤dG  ≈∏Y  äóªàYG  »àdG  äÓjó©àdG

.á«ª«¶æàdG áHÉbôdG õjõ©J
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  í`̀ °`̀VhCG  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò``̀g  »``̀ah
 á°UQƒÑd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 Ióªà©ªdG  Ió`̀jó`̀é`̀dG  äÓjó©àdG  √ò`̀g  ¿CG  øjôëÑdG
 õjõ©J  IOÉ`̀jR  ó«cCÉJ  ≈`̀dEG  ±ó¡J  êGQOE’G  óYGƒb  ≈∏Y
 ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  ¥Gƒ°SCG  »a  ôªãà°ùªdG  á≤Kh  á«aÉØ°ûdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH
 äÓjó©àdG  ó©J  :¬dƒ≤H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ±É°VCGh
 á≤K  á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d  á`̀«`̀ª`̀gCG  äGP  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 ájQGOE’G äÉ£∏°ùdG øe ójõªdG ¢Vôa ºJ PEG ,ôªãà°ùªdG

.IQó°üªdG äÉ¡édG ≈∏Y
 ¢ù«°SCÉJ êGQOE’G óYGƒb ≈∏Y äÓjó©àdG πªà°ûJh
 á«dÉY  äÉØdÉîªdG  º««≤Jh  á©LGôªd  äÉØdÉîªdG  áæéd
 ≈∏Y É¡°Vôa ºà«°S »àdG äGAGôLE’G ójóëJh QGôμàdG
 ∫Éãàe’Gh ΩGõàd’G ΩóY ádÉM »a áLQóªdG äÉcô°ûdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  øjôëÑdG  á°UQƒH  øY  IQOÉ°üdG  óYGƒ≤∏d

 √òg  ájƒ°ùJ  ¬«a  ºàj  ¿CG  Öéj  …òdG  »æeõdG  QÉ`̀WE’G
 êGQOE’G óYGƒb ≈∏Y äÓjó©àdG πª°ûJ Éªc .äÉØdÉîªdG
 äÉcô°û∏d  ìÉª°ù∏d  á«ÑjOCÉJ  ±ÉæÄà°SG  áæéd  AÉ°ûfEG

.á°VhôØªdG äÉØdÉîªdG »a ø©£dÉH áLQóªdG
 Ióªà©ªdG  äÓjó©àdG  âæª°†J  ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VEG
 äÉMÉ°üaE’G  πª°ûàd  Ió`̀jó`̀L  ìÉ`̀°`̀ü`̀aEG  êPÉ`̀ª`̀f  ≈∏Y
 »æeõdG  ∫hó`̀é`̀dGh  »fÉªàF’G  ∞«æ°üàdÉH  á≤∏©àªdG
 ôFÉ°ùîdG π«°UÉØJh ìÉHQC’G ™jRƒJ á«°UƒàH ¢UÉîdG

.áªcGôàªdG

.áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG øH áØ«∏N ï«°ûdG |

záeGóà°S’G äÉjóëJh hõjBÓd øjôëÑdG ≈≤à∏e{ »a ∑QÉ°ûj zø«μªJ{
 zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U  ø∏YCG
 øjôëÑdG ≈≤à∏e{ »a ácQÉ°ûªdG ¬eõY
 zá`̀eGó`̀ à`̀ °`̀S’G äÉ``̀jó``̀ë``̀Jh hõ``̀jBÓ``̀ d
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¬ª«¶æJ ™eõªdG
 ÉªHh ,(π`̀jô`̀HCG  7 AÉ`̀©`̀HQC’G Ωƒ`̀«`̀dG)
 Gò`̀g iƒ`̀à`̀ë`̀e AGô``````KEG »``̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀j
 áÑîf  Ö£≤à°ùj  …ò```̀ dG  ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG
 hõ``jB’G  ∫Éée  »`̀a  ø«KóëàªdG  ø`̀e
 ,á≤£æªdGh  øjôëÑdG  øe  IOƒédGh
 äÉ`̀«`̀£`̀©`̀ª`̀dG çó````̀MCG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀jh
 äÉ≤«Ñ£J  ∫Éée  »`̀a  äÉ«°UƒàdGh
 πªY  áeGóà°SG  ≈`̀dEG  á«eGôdG  hõ`̀jB’G
.á«æjôëÑdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG

 ∫Ó`̀N  zø`̀«`̀μ`̀ª`̀J{  ¢Vô©à°ùjh
 ÖfGƒL  ióàæªdG  Gòg  »a  ¬àcQÉ°ûe

 ôjƒ£J  ≈∏Y  π°UGƒàªdG  ¬∏ªY  ø`̀e
 ,ΩÉ°ùbC’G ™«ªL »a IOƒédG ô«jÉ©e
 ø`̀«`̀eÉ`̀Y ƒ`̀ë`̀f π`̀ Ñ`̀ b ê uƒ`````̀ oJ …ò`````̀dGh
 IOÉ`̀¡`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y zø`̀«`̀μ`̀ª`̀J{ ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀H
 ¿ƒ`̀μ`̀à`̀dh  ,9001:2015  ISO
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG π``````̀FGhCG ø``̀e ∂``̀dò``̀H
 çóMCG ≈∏Y π°üëJ »àdG á«eƒμëdG
 Rõ©j ÉªHh ,IOÉ¡°ûdG √òg øe áî°ùf
 IOƒ`̀L  ø«°ùëJ  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀JQó`̀b  ø`̀e
 ≈°übCÉH  AÓª©∏d  áeó≤ªdG  äÉeóîdG

.áæμªe á«∏YÉa
 »a  zø«μªJ{  ƒ∏ãªe  çóëàjh
 IOÉ¡°ûdG  √ò`̀g  á«ªgCG  ø`̀Y  ≈≤à∏ªdG
 ΩÉ¶f  º««≤Jh  ¢SÉ«bh  áÑbGôe  »`̀a
 º`̀jó`̀≤`̀Jh ,º`````̀FGO π`̀μ`̀°`̀û`̀H IOƒ```̀é```̀dG

 πc  ≈∏Y  π°UGƒàdGh  ,ájQhO  ôjQÉ≤J
 á°ù°SDƒªdG  ™°Vh  ∫ƒM  äÉjƒà°ùªdG
 ºFGódG  »©°ùdGh  ,É¡à«dÉ©a  ió`̀eh
 äÉ°SÉ«°S ¿ÓYEGh ,AÓª©dG É°VQ π«æd

 Üƒàμeh  í`̀°`̀VGh  πμ°ûH  IOƒ`̀é`̀dG
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e ó``̀MCÉ``̀c ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ΩÉ`````̀eCG
 ø«μªJ º«b ™e ºé°ùæj ÉªHh ,hõjB’G
 ¢ù«FôdG .á«aÉØ°ûdG ≈∏Y ¢üæJ »àdG
 óªëe  ø«°ùM  ,zø«μªJ{`d  …ò«ØæàdG
 √ò¡H ¬``d  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``a ∫É``̀ b Ö``̀LQ
 ÉªFGO  ¢UôëJ  ø«μªJ  ¿EG  áÑ°SÉæªdG
 ôãcCG ¿ƒμàd πª©dG á«dBG ôjƒ£J ≈∏Y
 AÓª©dG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ≈∏Y IQób
 IOƒL  iƒà°ùe  ™aQh  É¡JÉeóN  øe
 õ«ØëJh  ,º`̀¡`̀d  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 πª©dÉH  êÉ`̀eó`̀f’G  ≈∏Y  ø«ØXƒªdG
 πμH  ΩÉ«≤dGh  ,á«∏YÉa  ôãcCG  á≤jô£H
 ΩÉ¶f ¿CG øe ócCÉàdG πLCG øe Ωõ∏j Ée
 ™e É`̀ k≤`̀aGƒ`̀à`̀e ∫Gõ```j  ’ á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

.IOƒédG IQGOEG ô«jÉ©e
 ø«μªJ  ¿CG  ≈``̀dEG  Ö`̀LQ  QÉ`̀ °`̀TCGh
 äÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dG ∫ƒ``̀ °``̀ü``̀M º```̀Yó```̀J
 áª¶fCG  ≈∏Y  á«æjôëÑdG  äÉcô°ûdGh
 IOÉØà°S’Gh  ,É¡JÉ≤«Ñ£Jh  IOƒédG
 äÉ≤ØædGh  â`̀bƒ`̀dG  IQGOEG  »`̀a  É¡æe
 Gó`̀cDƒ`̀e  ,ô`̀Ñ`̀cCG  á«∏YÉØH  OQGƒ``̀ª``̀dGh
 ≈∏Y ´ÓW’G »a ≈≤à∏ªdG Gòg á«ªgCG
 ô«jÉ©ªH  á≤∏©àªdG  äÉãjóëàdG  ôNBG
 ô°ûf õjõ©Jh ,IOƒédG IQGOEG áª¶fCG
 ≥«Ñ£J ä’Éée »a äGôÑîdG π°†aCG
 AÉ£YEGh  õ«ªàdG  ≥«≤ëJh  IOƒ`̀é`̀dG
 ájQÉéàdG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™jQÉ°ûe
 ∫hC’G  ∑ôëªdG  íÑ°üJ  »μd  IQó≤dG

.…OÉ°üàb’G ƒªæ∏d

.ÖLQ ø«°ùM |

 ô`̀«`̀LCÉ`̀ à`̀ dG  ∑ƒ`̀μ`̀ °`̀ü`̀d  188  QGó```̀ °```̀ UE’G  á`̀«`̀£`̀¨`̀J
π```̀ LC’G Iô`̀ «`̀ °`̀ ü`̀≤`̀ dG á`̀ «`̀ eƒ`̀μ`̀ ë`̀ dG á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G

 á«£¨J  âªJ  ¬`̀fCG  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ø∏YCG
 øe  (ISIN BH0009804T64)188  ºbQ  QGó°UE’G
 πLC’G  Iô«°ü≤dG  á«eƒμëdG  á«eÓ°SE’G  ô«LCÉàdG  ∑ƒμ°U
 øY  áHÉ«f  …õ`̀cô`̀ª`̀dG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ÉgQó°üj  »`̀à`̀dG
 ¿ƒ«∏e 26 QGó°UE’G áª«b ≠∏ÑJh .øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM

 8  »a  CGóÑJ  É keƒj  182  ¥É≤ëà°SG  IôàØd  »æjôëH  QÉæjO
 ™bƒàªdG óFÉ©dG ≠∏Ñjh .2021 ôHƒàcCG 7 ≈dEG 2021 πjôHCG
 %1^69  óFÉ©dÉH  ô©°ùH  áfQÉ≤e  %1^35  ∑ƒμ°üdG  √ò¡d
 ¬fCÉH  Éª∏Y  .2021  ¢SQÉe  11  ïjQÉàH  ≥HÉ°ùdG  QGó°UEÓd

.%410 áÑ°ùæH QGó°UE’G á«£¨J âªJ

 ≥`̀∏`̀£`̀J zá```̀ «```̀ dhó```̀ dG á```̀«```̀eÓ```̀°```̀SE’G á``̀ «``̀ dÉ``̀ ª``̀ dG ¥ƒ```̀°```̀ù```̀dG{
á``̀ ª``̀ FGó``̀ dG á``̀ HQÉ``̀ °``̀ †``̀ oª``̀ dG ∑ƒ``̀μ``̀°``̀ü``̀d Gó```̀ jó```̀ L GQÉ```«```©```e

 á``«``dÉ``ª``dG ¥ƒ```°```ù```dG â```æ```∏```YCG
 êPÉ`̀ª`̀f  ô°ûf  á`̀«`̀dhó`̀dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 áHQÉ°† oªdG ∑ƒμ°üd ájQÉ«©e ≥FÉKh
 áëjô°ûdG  ∫É``̀e  ¢```̀SCGQ  -  á`̀ª`̀FGó`̀ dG
 ø pe  ≥FÉKƒdG  √òg  ¿ƒμàJh  .≈`̀dhC’G
 áHQÉ°†ªdG á«bÉØJGh QGó°UE’G Iô°ûf

.¿ÉªàF’G ¿ÓYEG á≤«Khh á°ù«FôdG
 ¬≤«≤ëJ  πeDƒj  …òdG  ±ó¡dG  ¿EG
 ≥``FÉ``Kh êPÉ``̀ ª``̀ f ô`̀°`̀û`̀f ∫Ó```̀N ø``̀e
 á`̀HQÉ`̀°`̀†`̀ oª`̀dG ∑ƒ`̀μ`̀°`̀ü`̀d á`̀jQÉ`̀«`̀©`̀ª`̀dG
 ≈dhC’G áëjô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ-áªFGódG
 á«dÉªdG  áYÉæ°üdG  ójhõJ  ƒg  √ò`̀g
 ∫hÉæàJ  IóMƒe  ≥FÉKƒH  á«eÓ°SE’G
 áZÉ«°U  ó`̀æ`̀Y  IQô`̀μ`̀ à`̀ª`̀ dG  Oƒ`̀æ`̀ Ñ`̀ dG
 QGó°UE’G  ≥FÉKhh  QGó`̀°`̀UE’G  Iô°ûf
 ó«MƒJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  á∏°üdG  äGP
 äÉÑ∏£àe ôãcCG í«°VƒJh äÉØjô©àdG

.á©jô°ûdG
 ó«Øà°ùj  ¿CG  ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG  ø```eh
 ∫É``̀e ¢```````̀SCGQ ∑ƒ``̀μ``̀°``̀U hQó```̀°```̀ü```̀ oe
 ¿ƒª¶æ oªdGh  ,≈````̀dhC’G  áëjô°ûdG
 ¿hQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ,¿ƒ`̀«`̀ °`̀ù`̀«`̀Fô`̀ dG
 ±GôWC’G  øe  ºgô«Zh  ¿ƒ«fƒfÉ≤dG

 √òg  ø`̀e  ô«Ñc  πμ°ûH  á∏°üdG  äGP
 óYÉ°ùà°S  »àdG  ájQÉ«©ªdG  ≥FÉKƒdG
 á«∏ªY »a  IAÉØμdG  ™aQ  »a  ÉgQhóH
 »a  ∞«dÉμàdG  ¢†ØNh  ,áZÉ«°üdG
 ô«aƒJh  ,∑ƒμ°üdG  ≥`̀FÉ`̀Kh  OGó``̀YEG
 QGó```̀°```̀UE’ ô``̀°``̀ü``̀bCG á``̀«``̀æ``̀eR Iô``̀ à``̀ a
 á«aÉØ°ûdG  øe  ójõªdGh  ,∑ƒμ°üdG

.øjôªãà°ùª∏d áæ«fCÉª£dGh
 óªM ódÉN ∫Éb áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 ¥ƒ°ùdG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ óªëdG

 ¿EG{  :á`̀«`̀dhó`̀dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á«dÉªdG
 á«dhódG  á«eÓ°SE’G  á«dÉªdG  ¥ƒ°ùdG
 É`̀ kª`̀¡`̀e GRÉ```̀é```̀fEG Ωƒ``̀«``̀dG â`̀≤`̀≤`̀M ó``̀b
 ájQÉ«©ªdG  ≥FÉKh  êPÉªf  Égô°ûæH
 ¢SCGQ  -áªFGódG  áHQÉ°† oªdG  ∑ƒμ°üd
 ±É°VCGh  .z≈```dhC’G  áëjô°ûdG  ∫É`̀e
 áYÉæ°üdG  äOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG  ó`̀≤`̀d{  :Ó`̀FÉ`̀ b
 øe  ô«Ñc  πμ°ûH  ájó«∏≤àdG  á«dÉªdG
 ¿CGh É`` k«``JGP  á`̀°`̀Vhô`̀Ø`̀ª`̀dG  ó`̀YGƒ`̀≤`̀ dG
 á«dhódG  á«eÓ°SE’G  á«dÉªdG  ¥ƒ°ùdG

 π```LCG  ø```e  Ó``KÉ``ª``e  GQhO  …ODƒ``````J
 á«dÉªdG  áYÉæ°ü∏d  áª¶æªdG  á«ªæàdG

.zá«eÓ°SE’G
 QƒàcódG ócCG ,á°ù«FôdG ¬àª∏c »a
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¿Gƒ∏°T  ¿ÉfóY
 á«ªgCG »eÓ°SE’G »HO ∂æH áYƒªéªd
 ∫ÉªdG  ¢SCGQ  ¥Gƒ°SC’  ô«jÉ©e  ™°Vh
 ó«MƒJ  ¿EG{  :∫Éb  å«M  ,á«eÓ°SE’G
 É`̀¡`̀JGó`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀eh ∑ƒ`̀μ`̀ °`̀ü`̀dG π`̀cÉ`̀«`̀g
 ∞∏àîe  ø«H  á≤ãdG  AÉæÑH  íª°ùj

 ø««æ©ªdG  á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG
 ≈dEG  É kÑæL  á«aÉØ°ûdG  ¿hôaƒj  øjòdG
 πμ°ûH  äÓeÉ©ªdG  ò«ØæJ  ™e  ÖæL
 ¿CG  í°VGƒdG  øe  .™jô°Sh »HÉ«°ùfG
 ø«Ñj  ∑ƒμ°üdG  äGóæà°ùe  ó«MƒJ
 äÉ¡édGh  á«eÓ°SE’G  ∑ƒæÑdG  IQób
 ¥Gƒ°SCG  ≈dEG  ∫ƒNódG ≈∏Y ájOÉ«°ùdG
 á≤jô£H  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ∫É`̀ª`̀ dG  ¢```̀SCGQ
 á«£ªf  äGóæà°ùe  QGó°UEG  ¿EG  .áfôe
 ¥ƒ°ùdG πÑb øe áHQÉ°†ªdG ∑ƒμ°üd
 …òdG  ,á«dhódG  á«eÓ°SE’G  á«dÉªdG
 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCG  ≈`̀∏`̀Y  óªà©j
 äGóæà°ùe  ôaƒj  ,á«dhódG  á«Yô°ûdG
 á°SÓ°ùH  ÉgOÉªàYG  øμªj  áªμëe
 ≈∏Y  á«æ©ªdG  äÉ£∏°ùdG  ™«ªL  »a
 ,»dÉàdÉHh  .É¡JÉ°UÉ°üàNG  ±ÓàNG
 §≤a  ∑ƒμ°üdG  hQó°üe  ¿ƒμj  ø`̀d
 º¡cƒμ°U ∫ƒÑb ¿Éª°V ≈∏Y øjQOÉb
 πH ,Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀a ™``̀°``̀ShCG ¥É`̀£`̀ f ≈`̀∏`̀Y
 ≈∏Y É`̀ k°`̀†`̀ jCG  ø``̀jQOÉ``̀b  ¿ƒ`̀fƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S
 ∫ÉªdG ¢``̀SCGQ ¥ƒ`̀°`̀S ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG
 å«M  øe  ádÉ©a  á≤jô£H  »eÓ°SE’G

.záØ∏μdGh âbƒdG
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 ∑Éæg  ¿CG  »`̀a  ∂°û∏d  ∫É`̀é`̀e  ≈```̀fOCG  ∑É`̀æ`̀g  ó`̀©`̀j  º`̀d
 äGôjòëàdG ™«ªL πgÉéJh πH ,çGôàcG ΩóYh GQÉà¡à°SG
 áëFÉéd  …ó°üàdÉH  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  É¡≤∏£J  »àdG
 Gò¡d …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG É¡°SCGQ ≈∏Yh ,zÉfhQƒc{
 Gõ«ªe ÉYƒÑ°SCG »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ¿Éc å«M ,¢Shô«ØdG
 »a √QÉ°ûàfG ™e OÓÑdG »a Qƒ¡¶dÉH ¢Shô«ØdG CGóH òæe
 Éeƒj  »°VÉªdG  âÑ°ùdG  Ωƒj ¿Éμa  ,ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL
 ó°V äÉ¡édG ∞∏àîe É¡°VƒîJ »àdG ácô©ªdG »a ÉÑ©°U
 ô«Z  É«°SÉ«b  ÉªbQ  Ωƒ«dG  Gòg  πé°S  PEG  ,¢Shô«ØdG  Gòg
 π«é°ùJ ºJ å«M ,ácô©ªdG √òg äGôàa ∫GƒW ¥ƒÑ°ùe
 ób ¢SÉædG âfÉc ¿CG ó©H QƒcòªdG Ωƒ«dG »a ádÉM 1316
 πé°S …òdG »éjQóàdG ¢VÉØîf’G ôKEG Gô«N äô°ûÑà°SG
 äÉHÉ°UE’G OGóYCG ó©àJ ºd å«M ,á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN
 IóY  äÉ«aƒdG  ádÉM  ΩGó©fG  ™e  ,Ωƒ«dG  »a  äGô°û©dG

.ΩÉjCG
 ,äÉHÉ°UE’G OGóYCG »a á«HÉéjE’G èFÉàædG π«é°ùJ ™e
 iód  ∫ÉeB’G  áLQO  â©ØJQG  ,∫ÉëdG  á©«Ñ£H  äÉ«aƒdGh
 OGóYCG  »a  ô«Ø°üàdG  á≤£æe  ƒëf  ô«°ùf  ÉæfCÉH  ™«ªédG
 ó©H  º«©£àdG  Iô«Jh  ´ÉØJQG  ™e  á°UÉNh  ,äÉHÉ°UE’G
 ìÉ≤d  øe  ôãcCG  ΩGóîà°S’  É¡JRÉLEGh  áμ∏ªªdG  OGô«à°SG
 ™«ªL  ¿CG  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  ó«cCÉJh  ¢Shô«ØdG  ó°V
 »a ∫ÉeB’G √òg ¿CG hóÑj øμd ,ÉeÉªJ áæeBG äÉMÉ≤∏dG √òg
 äÉHÉ°UE’G Iô«Jh äôªà°SG Ée GPEG »°TÓàdG ≈dEG É¡≤jôW
 äGôjòëàdG πc ºZQ ,»dÉëdG É¡dGƒæe ≈∏Y ´ÉØJQ’G »a
 ΩGõàd’G ΩóY AGôL QÉ°ùdG ô«Z ™°VƒdG øe äÉ¡«ÑæàdGh

.ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 ô¡°TC’G  ∫Ó`̀N  â∏é°S  »àdG  á«HÉéjE’G  èFÉàædG
 ,»dÉëdG  ΩÉ©dG  á`̀jGó`̀Hh  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  øe  Iô`̀«`̀NC’G
 IõØëªdGh  á©é°ûªdG  πeGƒ©dG  øe  ¿ƒμJ  ¿CG  ¢VôàØj

 Oƒ¡édG ìÉéfE’ ¿hÉ©àdGh ∞JÉμàdG »a QGôªà°S’G ≈∏Y
 ójõªdG  ≥«≤ëJ ≈∏Y óYÉ°ùJh Oó°üdG  Gòg »a á«æWƒdG
 øμd  ,™«ªédG  áë∏°üe  »a  Ö°üJ  »àdG  äÉMÉéædG  øe
 èFÉàædG  ô°ùa  hCG  º¡a  ¢†©ÑdG  ¿CG  hóÑj  ,∞`̀°`̀SC’G  ™e
 √ò¡a  ,™`̀bGƒ`̀ dG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  ƒ`̀g  É`̀e  ¢ùμY  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G
 hCG  ≈¡àfG  ó`̀b  ¢Shô«ØdG  ójó¡J  ¿CG  »æ©J  ’  èFÉàædG
 èFÉàædG  ÉªfEGh  ,™jô°ùdG  »°TÓàdG  ≈dEG  ¬≤jôW  »a  ƒg
 ΩGõ``à``d’Gh  ó«≤àdG  π°†ØH  â≤≤ëJ  √ò``̀g  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G
 ∞JÉμàdGh  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’Gh  äÉª«∏©àdÉH
 √òg â∏àNG  ø«Mh ,á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  Oƒ¡L ºYOh
 äÉHÉ°UE’G OGóYCG ´ÉØJQG ΩÉeCG Éæ°ùØfCG ÉfóLh ,ádOÉ©ªdG

.äÉ«aƒdG OGóYCG »a É°†jCG ´ÉØJQG øe É¡æY ºéæj Éeh
 »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ºbôdG  Gòg  ≈dEG  QÉ°TCG  ¬dÓN  øe  …òdG  ô«NC’G  √ôªJDƒe
 175  â∏é°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ôcP  ¥ƒÑ°ùªdG  ô«Z
 ∫ÓN zÉfhQƒc{ ¢Shô«a äÉØYÉ°†e áé«àf IÉah ádÉM
 GPEG  É°†jCG  ô«Ñc  º`̀bQ  ƒ`̀gh  á«°VÉªdG  áKÓãdG  ô¡°TC’G
 â≤Ñ°S  »`̀à`̀dG  IôàØdG  »`̀a  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  ΩÉ`̀ bQCÉ`̀ H  ¿Qƒ``̀b  É`̀e
 áHÉ°UEG  øe  %91  ¿CG  É°†jCG  ócCG  ≥jôØdGh  ,ô¡°TC’G  √òg
 äÉ©ªéJ  »`̀a  ácQÉ°ûªdG  áé«àf  â`̀fÉ`̀c  ø«£dÉîªdG
 á«æjOh  á«YÉªàLG  äÓØM  á`̀eÉ`̀bEGh  ∫RÉæªdÉH  á«∏FÉY
 ø««æjôëÑdG  áHÉ°UEG  ∫ó©e  ¿EG{  πH  ,øcÉ°ùªdÉH  á°UÉN
 »dÉªLEG  øe  %70  ¿Éc  á«°VÉªdG  áKÓãdG  ô¡°TC’G  ∫ÓN
 ≥jôØdG  √ôcP  Ée  Ö°ùëH  zøjóaGƒ∏d  %30h  äÉHÉ°UE’G

.»Øë°üdG √ôªJDƒe »a
 äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  »a  ¥ƒÑ°ùªdG  ô«Z  ´ÉØJQ’G  Gòg
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ¿CG  »`̀a  ∂`̀°`̀û`̀dG  πÑ≤j  ’  ó`̀«`̀cCÉ`̀J  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dGh
 ó°V ácô©ªdG »a »Ñ∏°ùdG Qƒ£àdG Gòg AGQh á«°ù«FôdG
 äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG ΩóYh …OÉªàdG ≈dEG Oƒ©j ,¢Shô«ØdG

 äÉ¡édG  É`̀gQó`̀°`̀ü`̀J  »`̀à`̀dG  äÉª«∏©àdGh  á`̀jRGô`̀ à`̀M’G
 øe  äÉª«∏©àdG  √òg  ¥ôN  »a  QGôªà°S’Gh  ,á°üàîªdG
 á«Ñ∏°S èFÉàf øe ∂dP ¬ÑÑ°ùj Éªd çGôàcG hCG IOGƒg ¿hO
 ∫òÑJ  »`̀à`̀dG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  Oó`̀¡`̀jh  π`̀H  ,Iô`̀«`̀£`̀Nh
 á«æWƒdG  ¥ôØdG  ¬H  Ωƒ≤J  Éeh  ,ô£îdG  Gòg  á¡LGƒªd
 .ácô©ªdG √òg »a ¥É°T πªY øe á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG

 Éªc  ,¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  »a  »Ñ∏°ùdG  Qƒ£àdG  Gòg
 ∫ÓN zÉfhQƒc{ ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ∫Éb
 øe  IOÉ`̀L  áØbh{  Ö∏£àj  ,ô`̀«`̀NC’G  »Øë°üdG  √ôªJDƒe
 ¿hÉ¡àdG ΩóYh ™°VƒdG IQƒ£N ióªH »YƒdGh ™«ªédG
 Iô«JƒdÉa ,ô£îdG ¢SƒbÉæd ¥O áHÉãªH ôjòëàdG Gòg ,z¬H
 ≈dEG …ODƒJ ób äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G OGóYC’ ájóYÉ°üàdG
 Gòg  AQó`̀d  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  øe  ójõªdG  PÉîJG
 …OÉæJ ÉªH ó«≤àdG ΩóYh í°VGh QÉà¡à°SG ∑Éæ¡a ,ô£îdG
 πªëJ  Ωó`̀Yh  ,á«°†≤dG  √ò¡H  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  ¬H
 πH ,™ªàéªdG ídÉ°üªH I’ÉÑe ’h á«æWƒdG á«dhDƒ°ùª∏d

.É°†jCG IóMGƒdG Iô°SmC’G OGôaCGh
 …ODƒ``̀J  á∏°üdG  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¿EÉ``̀ a  ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 ≈∏Y  ¬`̀jODƒ`̀J  ,ô£îdG  Gò`̀g  á¡LGƒªd  É¡æe  Üƒ∏£ªdG
 âJÉH  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ¬``Lh  ø`̀°`̀ù`̀MCG
 á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  ÜÉH  øeh  ,á«dhO  IOÉ°TEG  πëe
 »a  ™«ªédG  º¡°ùj  ¿CG  ™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  ¢UôëdGh
 øe  ÉHƒ∏£e  ¢ù«∏a  ,É¡dÉ°ûaEG  ’  Oƒ¡édG  √ò`̀g  ìÉéfEG
 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’Gh ó«≤àdG  iƒ°S º«≤ªdGh øWGƒªdG
 âàÑKCG  »àdG  ,ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’Gh  äÉ¡«LƒàdGh
 OGó`̀YCG  ´É`̀Ø`̀JQG  ¿hO  ádƒ∏«ë∏d  ™`̀é`̀fC’G  π«Ñ°ùdG  É`̀¡`̀fCG
 äÉ«ah  øe  É¡æY  ºéæj  ób  Éeh  ,¢Shô«ØdÉH  äÉHÉ°UE’G
 É¡«dEG  ¥ô£J  »àdG  á∏é°ùªdG  ΩÉ``̀bQC’G  √ócDƒJ  Ée  ƒ`̀gh

.ô«NC’G ôªJDƒªdG ∫ÓN »æWƒdG ≥jôØdG

 ôÑY  º∏©àdG  äGQhO  ¿ƒ`̀μ`̀J  É`̀e  É kÑdÉZ
 áWÉëe  èeóªdG  hCG  ó©H  øY  hCG  âfôàfE’G
 ø«jƒHôàdG  øe  ójó©dG  ó≤à©j  ’  .áÑjôdÉH
 âfôàfE’G  ôÑY  ÖdÉ£dG  ¿CG  ø««ªjOÉcC’Gh
 á«ª«∏©àdG  IôÑîdG  ¢ùØæH  ™àªàj  ¿CG  øμªj
 Ωô`̀ë`̀dG  »`̀a  º`̀gDhGô`̀¶`̀f  É`̀¡`̀H  ™àªàj  »`̀à`̀dG
 øe  í«ë°U  Gò`̀g  ¿CG  ø«M  »a  .»©eÉédG
 äÉ°ù°SDƒªdG øe ô«ãμdG ¿CG ’EG ,Iô«ãc ìGƒf
 èjôîJ  »`̀a  âëéf  á`̀«`̀dhó`̀dG  á«ª«∏©àdG
 ≥jôW  øY  º∏©àdG  á«∏ªY  GhôÑY  ób  áÑ∏W

.èeóªdG º«∏©àdG hCG ó©H øY º«∏©àdG
 øe  ô«ãμdG  √É`̀é`̀JG  ºμ«∏Y  ≈Øîj  ’h
 ºYO »a á«dhódG »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
 hCG ó©H øY º«∏©àdG ≥jôW øY º∏©àdG á∏«ªY
 hCG »FõL πμ°ûH AGƒ°S »fhôàμdE’G º«∏©àdG
 â¡éJG èeGôÑdG  ∂∏J IOƒL IQGOE’h .»∏c
 ≈dEG ºdÉ©dG ∫hO »a IOƒédG ¢ùdÉée º¶©e
 OÉªàYGh  á©LGôªd  á°UÉN  ô«jÉ©e  ™°Vh
 á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  äGQô`̀≤`̀ª`̀∏`̀d  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  º«∏©àdG
 ™°Vh  ºJ  óbh  πH  .á«ªjOÉcC’G  èeGôÑdGh
 á«∏ª©d  áª¶æªdG  ô````̀WC’Gh  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ô««¨J  øY  º∏μàf  øëf  .ó©H  øY  º«∏©àdG
 ºdÉ©dG  ∫hO  »a  º«∏©àdG  ¥ô`̀W  »a  …Qò`̀L
 áØ°ù∏a  »`̀a  ô«¨J  ™`̀e  ≈°TÉªàj  ÉªH  ∂`̀ dPh
 ≈dEG »YÉæ°üdG êÉàfE’G øe º∏©àdG áeƒ¶æe
 äÉ«£©ªdG  √òg  ™eh  .»YÉæ°üdG  ´Gó`̀HE’G
 º«∏©àdG  ¿CÉH  kÉë°VGh  kGô°TDƒe  »£©J  »àdG
 …Qhô°V  (»fhôàμdE’G  º«∏©àdG)  ó©H  øY
 äÉ°SÉ«°S OÉéjEG Ωõd ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG »a

 .ó©H øY º«∏©àdG á«∏ª©d áª¶æe
 á«æWh  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀e  »`̀a  âãëH  ÉeóæY
 äÉ«°UƒJ  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  äó`̀Lƒ`̀a  á«ª«∏bEGh
 OÉªàYG  á«ªgCG  øY  í°VGh  πμ°ûH  áHƒàμe
 Gò`̀g á`̀ «`̀ª`̀gCG ≈``∏``Yh .ó``©``H ø``̀Y º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 ∂∏J »`̀a  ó``̀LCG  º`̀ d  »`̀æ`̀fCG  ’EG  ,´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG
 º«∏©àdG  OÉªàY’  π«°UÉØJ  …CG  äGôªJDƒªdG
 èeÉfôH  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ∞∏àîj  π`̀¡`̀a  .ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 »∏c πμ°ûH ó©H øY ¢SQój …òdG »ªjOÉcCG
 »g Ée ,kÉë«ë°U ∂dP ¿Éc GPEGh ?»FõL hCG
 øY º«∏©à∏d É¡H ìƒª°ùªdG äÉYÉ°ùdG Ö°ùf
 »ªjOÉcC’G èeÉfôÑdG øY Éæª∏μJ GPEGh ?ó©H
 á«°SGQódG äGQô≤ª∏d áÑ°ùf ≈°übCG »g Éªa
 ∂dP  OÉªàYG  ºàj  »c  kÉ«fhôàμdG  É¡°ùjQóàd
 É¡d  ábÓY  ’  ádCÉ°ùªdG  ¿CG  ΩCG  ?èeÉfôÑdG
 ≥∏©àJ  πH  ,ó©H  øY  ¢SQóJ  »àdG  Ö°ùædÉH
 .èjôîdG  »a  πãªàªdG  »ª«∏©àdG  êôîªdÉH
 äGQô≤ªdG  OÉªàY’  ô«jÉ©e  OƒLh  ΩóY  ¿EG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  hCG  á``«``ª``jOÉ``cC’G  è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dG  hCG
 π©éj ób (ó©H øY ¢SQóJ »àdG) á«ÑjQóàdG
 ∂dòdh ?kÉ©aÉf ’ kGô°†e »fhôàμdE’G º«∏©àdG
 äÉ°SQÉªªdG ìô°T ≈dEG ∫É≤ªdG Gòg »a ¬éàf
 hCG á«°SGQódG äGQô≤ªdG OÉªàYG »a á«dhódG

.kÉ«fhôàμdEG á«ªjOÉcC’G èeGôÑdG
 OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G á`̀eó`̀N á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e{ â`̀©`̀°`̀Vh
 zá«dhódG  äÉ©eÉédGh  äÉ«∏μdGh  ¢SQGóª∏d
 OÉªàY’ ô«jÉ©e zASIC{ º°SÉH áahô©ªdG
 ó©H  øY  ¢SQóJ  »àdG  á«ªjOÉcC’G  èeGôÑdG
 ,áeÓ°ùdGh  áë°üdGh  »fÉÑªdG  -CG  :»`̀gh

 IQGOE’Gh  áªcƒëdG  -Ü
 -ê  ,ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dGh
 º«∏©àdGh  º∏©àdG  •É°ûf
 ¿É`̀ª`̀°`̀V  -O  ,å``̀ë``̀ Ñ``̀ dGh
 -`g  ,É¡æ«°ùëJh  IOƒédG
 ,äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀ dGh õ`̀FGƒ`̀é`̀dG
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀Jh  ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀J  -h
 IQGOEG  -R  ,ÜÓ````̀£````̀ dG
 π∏ëf  É`̀eó`̀æ`̀Y  .á`̀ª`̀¶`̀fC’G
 πμ°ûH  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀ dG  ∂`̀ ∏`̀ J

 áæª°†àe É¡fCG  iôf ,™jô°S
 áHƒàμªdG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG  »``̀a
 »`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG OÉ``̀ª``̀à``̀YÓ``̀d
 hCG »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏éªd

 º«∏©àdG IOƒL áÄ«¡d á«°ù°SDƒªdG á©LGôªdG
 OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e  ¿EG  ,π``̀H  .Ö``̀jQó``̀à``̀dGh
 á«°ù°SDƒªdG  á`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG  hCG  »°ù°SDƒªdG
 ¢Uôëd á«aÉ°VEG ô«jÉ©e øª°†àJ á«æWƒdG
 äÉjƒà°ùªdG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈∏Y  áμ∏ªªdG
 ô°TDƒe  Gògh  .É¡«∏Y  áeGóà°S’Gh  á«dhódG
 ¢ùjQóJ  »`̀a  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀d  ó`̀«`̀L
 Iôàa ¿EG  πH .ó©H øY á«ªjOÉcC’G  É¡éeGôH
 »a äÉ©eÉédG IQób âàÑKCG ÉfhQƒc áëFÉL
 äÉLôîªdG  ≥«≤ëJh  º∏©àdG  á«∏ªY  §Ñ°V

 .äÉjƒà°ùªdG π°†aCG ≈∏Y á«ª«∏©àdG
 äGQhó``̀dG  IOÉ¡°T  ΩÉ`̀¶`̀f{  áª¶æe  É`̀eCG
 EOCCSzâfôàfE’G  ô`̀Ñ`̀Y  á``̀ «``̀ HhQhC’G
 º«∏©àdG  §Ñ°†d  kGQÉ`````WEG  â`̀©`̀°`̀Vh  ó`̀≤`̀a  ,
 :»gh QhÉëe á©HQCG ∫ÓN øe »fhôàμdE’G
 ¿Éª°V  äÉ«∏ªY  ,É¡∏«¨°ûJh  IQhódG  ºjó≤J
 øjƒμJh  ,»°ù°SDƒªdG  ¥É«°ùdG  ,IOƒ`̀é`̀dG
 ≈∏Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG É`̀æ`̀g ß``̀MÓ``̀fh .IQhó`````̀ dG
 IQhó`̀ dG  ºjó≤J  »`̀a  á«∏«°üØàdG  ô«jÉ©ªdG
 ôªà°ùeh í«ë°U πμ°ûH  É¡ªjó≤J  ¿Éª°Vh
 ôjƒ£àdGh  IOƒ`̀é`̀ dG  ΩÉ¶æH  Ωƒ`̀μ`̀ë`̀ª`̀dGh
 πeÉμàªdG  IQhó``̀dG  øjƒμJ  º`̀K  ,ôªà°ùªdG
 á«ª«∏©àdG  äÉ«£©ªdG  ø«H  ¬``FGõ``LCG  »`̀a
 »°ù°SDƒe  ¥É«°S  »a  ∂dP  πch  ,á«ª«≤àdGh

 .á°ù°SDƒªdG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°S Ö°ùM
 ∂`̀∏`̀J Oƒ`````̀Lh iô``````̀NCG Iô````̀e ß``̀MÓ``̀f
 ó≤a  .á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Éfô«jÉ©e  »`̀a  ô«jÉ©ªdG
 ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  áÄ«g  â©°Vh
 øjô°ûYh  ™HQCG  »a  á∏ãªàe  ô«jÉ©e  á©Ñ°S
 äÉ``°``SQÉ``ª``e º`̀«`̀«`̀≤`̀ à`̀ d É``̀«``̀Yô``̀a Gô```°```TDƒ```e
 äÉ°ù°SDƒe »a ó©H øY º«∏©àdG äÉ≤«Ñ£Jh
 óbh  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 º«∏©àdG  áª¶fCG  áaÉc  ≈∏Y  áÄ«¡dG  â©∏WG
 º«∏©àdG  á°ù°SDƒªH á«fhôàμdE’G  É¡JÉ°üæeh
 πNGO ¢SQódG Qƒ°†M ∂dP »a ÉªH ,»dÉ©dG
 ™«ªL AÉØ«à°SG øe ócCÉà∏d »°SGQódG ∞°üdG

 .ô«jÉ©ªdG
 ó≤a »`̀ dÉ`̀©`̀ dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e É````eCG
 ô°ûæH  ±hô```ë```dG  ≈`̀∏`̀Y  •É``≤``æ``dG  ™``̀°``̀Vh
 ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  ¿CÉ°ûH  äGOÉ°TQEGh  äÉª«∏©J
 ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdGh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  º«∏©àdG
 á≤aGƒàªdGh  ,Gô°TDƒe  ø«KÓKh  ¿ÉªK  »a
 áæª°†àªdGh  πH  ,á«dhódG  äÉ°SQÉªªdG  ™e
 kÓ°†a  á«é«JGôà°SÉc  »fhôàμdE’G  º«∏©à∏d

 á∏«°Sh  ¿ƒ`̀μ`̀ J  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 á«∏ªY  º``̀YO  »``a  á`̀©`̀LÉ`̀f

 .º«∏©àdG
 ƒ`̀«`̀f á``̀æ``̀é``̀d â```̀eÉ```̀b
 »dÉ©dG  º«∏©à∏d  ófÓéfEG
 New England
 Commission of
 Higher Education
 Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG á``̀μ``̀∏``̀ª``̀ª``̀dÉ``̀H
 º««≤àd  äGOÉ°TQEG  ™°VƒH
 ∂`̀ dPh  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y  º«∏©àdG
 ,èeÉfôÑdÉH  ≥∏©àj  Ée  »a
 PÉ``̀ à``̀ °``̀ SC’Gh ,Ö```̀dÉ```̀£```̀dGh
 ,äÉ°SÉ«°ùdGh  ,»ªjOÉcC’G
 ájò¨àdGh  OÉ°TQE’Gh  ,»°ù°SDƒªdG  ºYódGh
 äÉ°üæªdGh  ,º««≤àdG  äÉ«∏ªYh  ,á©LGôdG
 á``̀gGõ``̀fh ,π``̀jƒ``̀ª``̀à``̀dGh ,á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀ dE’G
 øe  ôcòf  .á«ª∏©àdGh  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG
 ôÑY  º∏©àdG  ègÉæe  ∂°SÉªJ  ô«jÉ©ªdG  ∂∏J
 á«ªjOÉcC’G  ábódG  »a  áÑ°SÉæàªdG  âfôàfE’G
 ƒd  É`̀ª`̀c  á«ª«∏©àdG  äÉ`̀Lô`̀î`̀ª`̀dG  Ö`̀°`̀ù`̀M
 .ájó«∏≤àdG  á«ª«∏©àdG  ∫É`̀μ`̀°`̀TC’G  »`̀a  ¿É`̀c
 IôÑîdG  áÑ∏£dG  ¢SQÉªj  :∂dP  ≈∏Y  ∫Éãeh
 »∏NGódG  ÖjQóàdG  πãe  êôîà∏d  áeRÓdG
 ∫Éãeh  .¢ü°üîàªdG  …ôÑîªdG  πª©dGh
 á«ÑjQóàdG  IQhó``̀ dG  º«ª°üJ  º`̀Yó`̀j  :ô``̀NBG
 »Yƒ°VƒªdGh º¶àæªdG  πYÉØàdG  É¡ªjó≤Jh
 ÜÓ`̀£`̀dGh  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø«H
 ΩRÓ`̀dG º`̀Yó`̀dG ô`̀aƒ`̀J Éªc ,ÜÓ`̀£`̀dG ø`̀«`̀Hh
 ôÑY  º∏©àdG  ≈`̀∏`̀Y  ÜÓ`̀£`̀dG  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  »`̀a
 ófÓéfEG  ƒ«f  áæéd  ¿CG  ßMÓf  .âfôàfE’G
 ¿ƒμàd  Égô«jÉ©e  â£HQ  »dÉ©dG  º«∏©à∏d
 äÉ`̀Lô`̀î`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  º«∏©à∏d  Iô`̀Ñ`̀©`̀e

.á«ª«∏©àdG
 ófÓéfEG  ƒ«f  áæéd  ô«jÉ©e  ºgCG  øeh
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  QÉ`̀«`̀©`̀ª`̀dG  ƒ`̀g  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©à∏d
 OƒLh  áæé∏dG  •ôà°ûJ  å«M  ,ágGõædÉH
 ócCÉàdG  É¡dÓN  øe  øμªj  ádÉ©a  äGAGô``̀LEG
 IQhó`̀dG  »a  πé°ùj  …ò`̀dG  ÖdÉ£dG  ¿CG  øe
 ¢ùØf  ƒg  ó©H  øY  »ª«∏©àdG  èeÉfôÑdG  hCG
 hCG IQhó````̀dG »``a ∑QÉ`̀°`̀û`̀j …ò```̀dG Ö`̀dÉ`̀£`̀dG
 áæé∏dG  Ωƒ≤J  ,∂`̀dP  ≥«≤ëàdh  .èeÉfôÑdG
 äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀d  á«°û«àØJ  IQÉ``̀jõ``̀H
 áæé∏dG Ωƒ≤J Éªc ,âfôàf’G ôÑY É¡©bƒeh
 ≈∏Y  á«fhôàμdE’G  äGô°VÉëªdG  Qƒ°†ëH
 ºàJh ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG
 ¿ÉeC’G  πãe  á∏°üdG  äGP  ÖfGƒédG  áÑbGôe

.âfôàfE’G ôÑY
 äÉ°ù°SDƒªdG äóªY iôNCG áHôéJ »ah
 äÉj’ƒdÉH  É«ØjOÓ«a  áj’h  »a  á«ª«∏©àdG
 ≥∏©àj Ée É¡æeh ô«jÉ©e ™°Vh ≈dG IóëàªdG
 zó©H  ø`̀Y{  èeGôÑdG  hCG  IQhó``̀dG  º«ª°üàH
 Gòg  .Distance Course Design
 äGQô≤ªdG  º«ª°üJ  ¿CG  ≈∏Y  ócDƒj  QÉ«©ªdG
 êÉàëJ  ó©H  øY  ¢SQóà°S  »àdG  á«°SGQódG
 º«ª°üJ  ø`̀Y  ∞∏àîJ  á°UÉN  ájÉæY  ≈``̀dEG
 πμ°ûH ¢SQóà°S »àdG á«°SGQódG äGQô≤ªdG
 ¿CG  øª°†j  QÉ«©ªdG  Gòg  ¿CG  Éªc  .…OÉ«àYG

 øY º«∏©àdG IOƒL á©HÉàeh º«ª°üJ á°SÉ«°S
 á«∏NGódG äÉ«∏ª©dG øe CGõéàj ’ AõL ó©H
 èeGôÑdGh  á«°SGQódG  äGQô≤ªdG  º«ª°üàd
 ∑Éæg  âfÉc  GPEGh  .äÉ©eÉédÉH  á«ªjOÉcC’G
 ≈∏Y IQOÉb ô«Z á«ªjOÉcC’G èeGôÑdG ¢†©H
 øY  º«∏©à∏d  IOƒédG  ô«jÉ©e  ™e  ∞«μàdG
 áj’ƒH »dÉ©dG º«∏©àdG ΩÉ¶f ôah ó≤a ,ó©H
 èeGôÑdGh  äGhOC’G  øe  ô«ãμdG  É«ØjOÓ«a
 IQó≤dG É¡jód ¿ƒμàd äÉ©eÉédG πgDƒJ »àdG
 º«∏©àdG  IOƒ`̀L  ô«jÉ©e  πc  AÉØ«à°SG  ≈∏Y
 äÉ°ù°SDƒe  áHôéJ  á°SGQO  óæYh  .ó©H  øY
 ¿CG  iô`̀f  ,É«ØjOÓ«a  »`̀a  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 øY  ∞∏àîJ  ájƒHôàdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  º«ª°üJ
 …Qò`̀L  πμ°ûH  á«Ñ£dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  º«ª°üJ
 .ó©H øY ¢ùjQóàdG  ¥ôW øY º∏μàf ÉeóæY
 º∏©e{`c  ÖdÉ£dG  êôîàj  ¿CG  øμªe  π¡a
 ¢SQój  ¿CG  ¿hO  ≈```̀dhC’G  á≤∏ë∏d  zπ°üa
 êôîàj ¿CG ™«£à°ùj πgh ,á°SQóªdG πNGO
 ¬àæ¡e  ¢SQÉªj  ¿CG  ¿hO  Ö«Ñ£c  ÖdÉ£dG
 º«ª°üJ  ¿EÉ``̀ a  Gò``̀ dh  .≈Ø°ûà°ùªdG  π``̀NGO
 øY  º«∏©àdÉH  ¢SQóàd  á«ªjOÉcC’G  èeGôÑdG
 øY  π°üØæj  ’  èeóªdG  º«∏©àdG  hCG  ó©H
 ≥«≤ëJ  »`̀gh  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ¢SÉ°SCG

.á«ª«∏©àdG äÉLôîªdG
 á`̀«`̀ dhó`̀ dG  äGô``̀°``̀TDƒ``̀ª``̀dG  π`̀«`̀∏`̀ë`̀J  ¿EG
 á≤aGƒàªdG á«æWƒdG äGô°TDƒªdÉH É¡àfQÉ≤eh
 ≈∏Y  ∫óJ  á«dhódG  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  ™e
 »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ájõgÉL
 »a  á«dhódG  áHôéàdG  ¢Vƒîd  øjôëÑdG
 ≈dEG  êÉàëf  ób  .ó©H  øY  º«∏©àdG  OÉªàYG
 ≈∏Y  á«ªjOÉcC’G  èeGôÑdG  ¢†©H  ÖjQóJ
 ÉªH  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  º«∏©àdG  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCG  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 ¿Éª°†d  á«dhódG  äÉ°SQÉªªdG  ™e  ≥aGƒàj
 ób  É`̀ª`̀c  .á«ª«∏©àdG  äÉ`̀Lô`̀î`̀ª`̀dG  ≥≤ëJ
 ágGõæH  á°UÉN äÉ°SÉ«°S  AÉæH  ≈dEG  êÉàëf
 §Ñ°V ∫ÓN øe ó©H øY á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG

 .á«∏ª©dG ∂∏àd áªcÉëdG äÉ°SÉ«°ùdG
 äÉ°ù°SDƒªdG øe ô«ãμdG  âàÑKCG  ,kGô«NCG
 πμ°ûH äóªàYGh É¡«éjôN õ«ªJ á«ª«∏©àdG
 º«∏©àdG  hCG  ó©H  øY  º«∏©àdG  ≈∏Y  »°SÉ°SCG
 º«∏©àdG  ¢ùdÉée  äCÉ`̀°`̀û`̀fCG  ó`̀bh  .è`̀eó`̀ª`̀dG
 ô«jÉ©e  á«dhódG  IOƒédG  äÉÄ«gh  »dÉ©dG
 ¢SQóJ  »àdG  á«ªjOÉcC’G  èeGôÑdG  OÉªàY’
 GP  kÉ«ªjOÉcCG  kÉª«∏©J  øª°†J  »c  ó©H  øY
 §Ñ°†d  ºμëe  ΩÉ`̀¶`̀f  Oƒ``̀Lh  ¿EG  .IOƒ```L
 ÜÓ£dG  øÄª£j  ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG  á«∏ªY
 ¿CÉ``̀H ø`̀jó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh Qƒ````̀eC’G AÉ```̀«```̀dhCGh
 ¢ùjQóàH  ºgOhõJ  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 á«ª«∏©J áHôéJh áª«b äÓgDƒeh »aGôàMG
 ÜÉë°UC’  á≤ãdG  »£©«°S  Éªc  .á«HÉéjEG
 èeGôH  Gƒ°SQO  ób  ø«éjôîdG  ¿CÉ`̀H  πª©dG
 äGAGô``LEG  øª°V  äQÉ°Sh  IOƒédG  á«dÉY
 :∫ƒ≤f  Gòdh  .º∏©àdG  á«∏ª©d  áæeÉ°V  º««≤J
.?z»fhôàμdE’G º«∏©àdG OÉªàYG ºà«°S ≈àe{
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 ΩÉjC’G »a ¿OQC’ÉH á≤∏©àªdG QÉÑNC’G äAÉL |
 á°UÉNh ,ábƒÑ°ùe ô«Zh á≤∏≤eh áÄLÉØe Iô«NC’G
 »a  ¿É``c  zø«°ùëdG  ø`̀H  Iõ`̀ª`̀M{  ô`̀ «`̀eC’G  º`̀°`̀SG  ¿CG
 ÖFÉf  z…óØ°üdG  ø`̀ª`̀jCG{  í°Vh  å«Mh  ,IQƒ°üdG
 ôªJDƒe  »`̀a  ,á«LQÉîdG  ô``̀jRhh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ
 á«æeC’G  Iõ¡LC’G  ¿CG)  »°VÉªdG  óMC’G  Ωƒj  »Øë°U
 øH IõªM ô«eCÓd øWƒdG ±ó¡à°ùJ äÉWÉ°ûf â©HÉJ
 áÑjô≤dG IôFGódG ∫É≤àYG ºJ ¬fCGh ,øjôNBGh ø«°ùëdG
 ô«eC’G  ™`̀e  πeÉ©àdG  ∫hÉ`̀ë`̀Jh  ,Iõ`̀ª`̀M  ô`̀«`̀eC’G  ø`̀e
 ¬fCG  z…óØ°üdG{  ócCGh  !(á«ª°TÉ¡dG  á∏FÉ©dG  QÉWEG  »a
 »a  ø««fOQCG  ø«jôμ°ùY  IOÉb  …CG  •Qƒàd  áë°U ’)
 âWQƒJ á«LQÉN äÉ¡L) ¿CG ≈dEG  QÉ°TCGh ,(á«∏ª©dG

!(IõªM ô«eCÓd ágƒÑ°ûªdG äÉ££îªdG »a
 êôN  ¥ƒÑ°ùe  ô«Z  πμ°ûHh  QÉ`̀WE’G  Gòg  »ah
 á∏FÉ©dG  »`̀ a  äÉ`̀ aÓ`̀N ¬```fCG  hó`̀Ñ`̀j  É`̀ e  ø`̀∏`̀©`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 zIõªM  ô`̀«`̀eC’G{  π«é°ùJ  ™e  á°UÉNh  ,á«ª°TÉ¡dG
 Éª¡Ø°Uh  ,ájõ«∏éf’Gh  á«Hô©dÉH  ƒjó«a  »©£≤e

!¢†jôëàdG QÉWEG »a Éª¡fCÉH z…óØ°üdG{
 ∫ÓNh  ,»é«JGôà°Sƒ«édG  ¬©bƒªH  ¿OQC’G  |
 ô«ãμdG  º`̀ZQh  ,á«ª°TÉ¡dG  á∏FÉ©dG  ºμëd  ΩÉY  áFÉe
 kÉªFGO  É¶aÉëe  ¿É`̀c  ,É¡H  äô`̀e  »àdG  çGó``̀MC’G  øe
 ø«H ºMÓàdG ≈∏Y ®ÉØëdGh .√QGô≤à°SGh ¬æeCG ≈∏Y
 øe  º¡°†©Hh  áªcÉëdG  á«ª°TÉ¡dG  á∏FÉ©dG  AÉ°†YCG
 ∂dòdh ,iôNCG á¡L øe Ö©°ûdG ø«Hh º¡æ«Hh ,á¡L
 ºYódG  äÉfÉ«H  ™e  á°UÉNh  ,kÉHô¨à°ùe  ô`̀eC’G  Gó`̀H
 zø«°ùëdG  øHG  ¬∏dGóÑY{  ∂∏ª∏d  á«dhódGh  á«Hô©dG
 ßØëJ »àdG  äGAGô`̀LE’G  πc PÉîJG  »a ¿OQC’G  ∂∏e
 GôeCG  ¿CG  ≈∏Y  ∫ój  ¿Éc  Ée  ,¬àμ∏ªe  QGô≤à°SGh  øeCG

!çóM ób Ó∏L
 ÉªH z…óØ°üdG ¿É«H{ ¬«a GóH …òdG âbƒdG »ah
 »`̀fOQC’G  ø«YQÉ°û∏d  kÉ≤∏≤e  zIõªM  ô«eC’G{  ¢üîj
 äÓNóàdG{`H  §«ëªdG  ¢Vƒª¨dG  Gó`̀H  ,»`̀Hô`̀©`̀dGh
 ∂∏J  í«°VƒJ  ¿hO  øe  zá«LQÉN  äÉ¡L  • qQƒ`̀J  hCG
 !»``̀fOQC’G  çóëdG  ¢VƒªZ  øe  OGR  kGô``̀eCG  äÉ¡édG
 Gòg  OÉ`̀©`̀HCG  ∫ƒ`̀M  äÉæ¡μàdG  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  äOGR  å«Mh
 øe  ƒgh  zIõªM  ô«eC’G{  •Qƒ`̀J  á«gÉeh  ,çóëdG
 ∂∏ªdG π«MQ ó©H ó¡©∏d É«dh ¿Éch ,áªcÉëdG á∏FÉ©dG
 áj’h øe z¬∏dGóÑY ∂∏ªdG{ √ÉØYCG ø«M ,2004 ≈àM

.ó¡©dG »dh ƒg ø«°ùM ô«eC’G ¬æHG íÑ°ü«d ó¡©dG
 á«æeC’G äÉ¡édG ¿CG  AÉL …óØ°üdG ¿É«H »a |
 º°SÉH{h  zIõ`̀ª`̀M  ô`̀«`̀eC’G{  ø«H  kÓ`̀°`̀UGƒ`̀J  äó`̀°`̀UQ
 ¬∏°UGƒJh ,zójR øH ø°ùM ∞jô°ûdG{h z¬∏dG ¢VƒY
 QÉ`̀WEG  »`̀a  πFÉÑ≤dG  ø`̀e  á«©ªàée  äÉ«°üî°T  ™`̀e

!¿OQC’G »a øeC’G Oó¡J á£°ûfCG ≈∏Y ¢†jôëàdG
 OÉ©HCG »fOQC’G çóëdG OÉ©HCG ¿CG hóÑj ∂dP ºZQ
 ¿C’  ,¢†©ÑdG  ¬Ø°Uh  Éªc  (ÜÓ`̀≤`̀fÉ`̀H)  §ÑJôJ  ’
 É¡æμdh  ,•Qƒ`̀à`̀dG  øe  É¡àFôÑJ  ºJ  ¢û«édG  áMÉ°S
 ¿hO  øe ,á«LQÉN äÉ¡éH ¿É«ÑdG  Ö°ùëH É¡£HôH
 ádhÉëe  ∑Éæg  ¿CG  É¡JÉ«W  »`̀a  πªëJ  ,ÉgójóëJ
 !Iô«£N  hóÑJ  ±GógC’  ≈°VƒØdGh  πbÓ≤dG  IQÉKE’
 OÉ°üàb’G  π`̀X  »`̀a  »`̀∏`̀NGó`̀dG  ™°Vƒ∏d  k’Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SG
 ä’ó©e OÉjORGh ádÉ£ÑdGh á«fƒjóªdGh ,™LGôàªdG
 ,áÑ©°üdG ´É°VhC’G øe á«Ñ©°ûdG iƒμ°ûdGh ,OÉ°ùØdG
 É¡©«ªLh  ,á«°û«©ªdG  ádÉëdG  …OôJ  ≈dEG  äOCG  »àdG
 ¬«a  ¿OQC’G  â°ù«d  ,Ö©°U  »∏NGO  ™°Vƒd  •ƒ«N
 ºdÉ©dG  ¬`̀H  ôªj  …ò``̀dG  ™°VƒdG  π`̀X  »`̀a  ,AÉæãà°SG

 ∫hódG  ≈∏Y  AÉHƒdG  Gòg  QÉ`̀KBGh  zÉfhQƒc{  ó©H  ¬∏c
 äÉ¡L  ø`̀e  ô``̀eC’G  Gò`̀g  ∫Ó¨à°SG  ø`̀μ`̀dh  ,É¡©«ªL

!¬JQƒ£N ôeC’G ≈∏Y ≠Ñ°ùj …òdG ƒg á«LQÉN
 ¿É«H »a AÉL Ée Gòg ,z¿ƒfÉ≤dG ¥ƒa óMCG ’{ |
 ∫GDƒ°ùdGh  ,çóëdG  ¿Ó`̀YE’  Ωƒ`̀j  ∫hCG  »a  ¢û«édG
 :z…óØ°üdG  ¿É«H{  »a  AÉL  Éª«a  ∫ÉÑdG  π¨°ûj  …òdG
 á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀e{h  á`̀«`̀LQÉ`̀N  äÉ`̀¡`̀L  ∑É`̀æ`̀g  â`̀fÉ`̀c  GPEG
 zIõªM ô«eC’G{ ™bƒe ƒg Éªa zá«fhôàμdEG  á«LQÉN
 ô«eCG • qQƒàj ¿CG º«≤à°ùj πgh !?É¡JóæLCG øeh É¡æe
 ø«WQƒàe  hCG  ø«°VQÉ©e  ™e  áªcÉëdG  á∏FÉ©dG  øe
 !?•QƒàdG Gòg OÉ©HCG Éeh !?¢†jôëàdGh Ö«dCÉàdG »a
 ∞≤j …òdG OÉ°ùØdG øe zIõªM ô«eC’G{ ∞bƒe πgh
 ¬d  Qô`̀Ñ`̀j  ¬°ùØf  ∂∏ªdG  º¡«a  øªH  ™«ªédG  √ó`̀°`̀V
 øeCG ™°Vh º¡aóg (º¡dÉ≤àYG qºJ) øjôNBG ™e πª©dG
 ô«eCÓd{ ¿Éc πgh !?∂ëªdG ≈∏Y ¿OQC’G QGô≤à°SGh
 äÉMƒªW  ó¡©dG  á``̀j’h  ø`̀Y  í``̀jRCG  …ò``̀dG  zIõ`̀ª`̀M
 ÉªH áfƒgôe É¡JÉHÉLEG á∏Ä°SCG √òg !?á«dÉY ájƒ£∏°S

!äÉ≤«≤ëàdG ¬æY ôØ°ùà°S
 ,QGƒ`̀é`̀dG  ∫hO  πμd  º¡e  ¿OQC’G  QGô≤à°SG  |
 ,QÉ`̀f  ¥ƒ`̀a  πLôe  ≈∏Y  É¡£«ëe  π`̀c  ¿CG  á°UÉNh
 ¿EÉa  ∂dòdh  ,á°UÉN  ø«£°ù∏ah  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô©dÉc
 äGP  ÉgQhóH  ¿ƒμJ  ób  ÉgQGô≤à°SG  ΩóY  äGô«KCÉJ
 !¬∏c º«∏bE’G  »a  É¡dƒM IQƒ£îdG  øe ójõJ  äÉ©ÑJ
 Iô£«°ùdG  ó©H  ≈æªàj  πbÉY  »HôY  πc  ¿EÉ`̀a  ∂dòdh
 ≈dEG ¿OQC’G Oƒ©j ¿CG »∏NGódG ™°VƒdG ≈∏Y á«æeC’G
 ∂∏ªdG  í°TQ  ¿CG  ó©H  á°UÉNh  ,OÉà©ªdG  √QGô≤à°SG
 πeÉ©à∏d  ∫Ó`̀W  ø`̀H  ø°ùëdG  ô`̀«`̀eC’G  ¬ªY  »```fOQC’G
 ¢û«édG  ΩÉ«b  ÖfÉL  ≈dEG  ,zIõªM  ô«eC’G{  ∞∏e  ™e
 5  ø`̀«`̀æ`̀K’G  Ωƒ``̀j  ájôμ°ùY  äGQhÉ`̀æ`̀ª`̀ H  »````̀fOQC’G
 …CG øe É¡æeCG ájÉªëd OÓÑdG ájõgÉL äÉÑKE’ ,πjôHCG
 øe  ójõªdG  kGOóée ≠Ñ°ùj  ÉªHh ,á«LQÉN äGójó¡J
 ’EG kÓeÉc ∞°ûμæj ød …òdG ,çóëdG ≈∏Y ¢Vƒª¨dG

!äÉ≤«≤ëàdG ájÉ¡f ™e
 QÉ`̀£`̀b) á`̀∏`̀eô`̀a »````̀fOQC’G ø```̀eC’G ´É`̀£`̀à`̀°`̀SG |
 »a  Iƒ≤H  ¬«dEG  kÉ¡éàe  ¿É`̀c  hóÑj  …ò`̀dG  (≈°VƒØdG
 ≈≤Ñj ∂dP ºZQh ,çóëdG ∞°ûc â≤Ñ°S »àdG ΩÉjC’G
 OÉ°ùØdG  AGô°ûà°S’  ∫ƒ∏M  ™°Vhh  ìÓ°UE’G  ∞∏e
 ≈àM kÉë∏eh Éª¡e GôeCG zÉfhQƒc{ äGô«KCÉJ AGƒàMGh
 ,ôeòàdGh §î°ùdG áYÉ°TE’ äÉØ∏ªc É¡dÓ¨à°SG ºàj ’
 ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  AÉ£°ûf  ôÑY
 2011  ƒjQÉæ«°S  QGôμàd  ,iôNCG  á«LQÉN  äÉ¡Lh
 äÉØ∏ªdG áédÉ©eh !¿OQC’G »a ¬H AóÑdG IôªdG √ògh

!á«Hô©dG ∫hódG πc »a ,í∏e ôeCG
 áªcÉëdG á«ª°TÉ¡dG á∏FÉ©dG ø«H ábÓ©dG ¿C’ |
 ’h  Iô≤à°ùeh  Ió`̀«`̀Wh  ábÓY  »``̀ fOQC’G  Ö©°ûdGh
 ´ÉØJQG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,ádƒ¡°ùH  É¡«∏Y  Ö©∏dG  øμªj
 QÉ£b  á∏eôah  ,»`̀fOQC’G  »Ñ©°ûdG  »YƒdG  Üƒ°ùæe
 ,¿OQCÓ`̀d  Éeƒ°Sôe  ¿Éc  …ò`̀dG  ójó¡àdGh  ,≈°VƒØdG
 Gòg  RhÉéàj  ¿CG  ô«Ñc  π`̀eCG  QOGƒ`̀H  »£©j  ∂`̀dP  πc
 π°üØ«dh  ,á`̀æ`̀gGô`̀dG  ¬àæëe  º¡ªdG  »Hô©dG  ó∏ÑdG
 ¬éà«dh ,ø«WQƒàªdG á«°†b »a ¿ƒfÉ≤dGh AÉ°†≤dG
 º¡J  »àdG  äÉØ∏ªdGh  ,á«∏NGódG  √QƒeCG  ìÓ°UEG  ≈dEG
 ójõªdG ∞°ûμà°S áeOÉ≤dG ΩÉjC’Gh ,»fOQC’G Ö©°ûdG
 ¬∏dG  ßØëj ¿CG  kÉ©«ªL ø«æªàe ,çóM Ée OÉ©HCG  øY
 ≈∏Y  ô`̀eBÉ`̀à`̀dG  äÉgƒjQÉæ«°S  ø`̀e  ¬Ñ©°Th  ¿OQC’G

!GOóée Iô«ÑμdG ≈°VƒØdG »a É¡dÉNOEGh á≤£æªdG

 äòîJG ,™HQCG äGƒæ°S ∫GƒW
 ≥HÉ°ùdG  »μjôeC’G ¢ù«FôdG  IQGOEG
 G kOó°ûàe  É kØbƒe  (ÖeGôJ  ódÉfhO)
 ™e ¬```̀JhQP ≠`̀∏`̀H ,ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG √É`̀é`̀J
 Ωƒ`̀°`̀SQ ¢`̀Vô`̀a ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿Ó````YEG
 ™bƒàj  Éª«a  ,á`̀dOÉ`̀Ñ`̀à`̀e  á«côªL
 IQGOEG  ¿CG  OÉ``°``ü``à``b’G  AGô``̀ Ñ``̀N
 ƒL)  »dÉëdG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG
 á«fÓ≤Y  ô`̀ã`̀cCG  ¿ƒμà°S  (¿ó`̀jÉ`̀H
 ™e á``̀jQÉ``̀é``̀à``̀dG Üô``̀ë``̀ dG ∫É``̀«``̀M
 IôÑée  π¶à°S  É¡æμd  ,ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ìƒªW ábÉYEG  »a QGôªà°S’G ≈∏Y
 Ö≤d  ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dÉ`̀H  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG

 …ò`̀ dG ,zº`̀dÉ`̀©`̀dÉ`̀H OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG ô``Ñ``cCG{
 ø«μH §£îJ Éªc ,¬∏°üJ ¿CG ™bƒàj
 »a ,ájOÉ°üàb’G äGô°TDƒªdG ≥ahh

.á∏Ñ≤ªdG ÉeÉY 20`dG ¿ƒ°†Z
 ¿ƒμ«°S  É©bƒàe  Gô««¨J  ¿CG  hó`̀Ñ`̀j  ’  ,¬«∏Y
 »a ø«°üdG √ÉéJ á«μjôeC’G á°SÉ«°ùdG »a ÉXƒë∏e
 º¡∏dG ,(ÖeGôJ) ¬Ø∏°S øY ô«Ñc ¥QÉØH (¿ójÉH) ó¡Y
 ΩGóîà°SG  ™e  ,á«FGóYh  áeGô°U  πbCG  ¿ƒμà°S  É¡fG
 ,É«fÉªdCG  á°UÉNh  ,É`̀HhQhCG  ™e  É¡àbÓ©d  ø£æ°TGh
 »a  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  á`̀bÉ`̀YEG  »`̀a  á`̀ë`̀HGQ  á`̀bQƒ`̀c
 OÉëJ’G  øe  É«fÉ£jôH  êhô`̀N  ¿CÉ`̀H  Éª∏Y  ,ø«°üdG
 »æ©j  ø«μH  ™e  äÉ«bÉØJÉH  É¡WÉÑJQGh  »``HhQhC’G
 áaÉ°VE’ÉH  ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »YÉ°ùe  ΩÉeCG  áÑ≤Y
 ó°ûM  ≈`̀dEG  IójóédG  á«μjôeC’G  IQGOE’G  »©°S  ≈`̀dEG

.ø«°üdG á¡LGƒªd ø£æ°TGh ™e áØdÉëàªdG ∫hódG
 »a  ±ƒbƒdÉH  áÑdÉ£e  ¿ƒμà°S  (¿ójÉH)  IQGOEG
 ôãcCG  Üƒ∏°SCG  ´É`̀Ñ`̀JG  ºà«°S  øμdh  ,ø«°üdG  ¬`̀Lh
 ó¡Y  ¢ùμY  ≈∏Y  á«°SÉ«°ùdG  á«MÉædG  øe  á«fÓ≤Y
 øjó∏ÑdG  ø«H  QGƒ`̀M  áeÉbEG  ôÑY  ÉªHQh  ,(Ö`̀eGô`̀J)
 ≈∏Y  ßaÉëJ  á«£°Sh  ∫ƒ∏M  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  ±ó¡H

.…OÉ°üàb’G ¿RGƒàdG
 Gôªà°ùe øjó∏ÑdG ø«H ôJƒàdG ∫GRÉe ,∂dP ºZQ 
 ™«aQ  ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫hCG  »`̀Ø`̀a  .π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀jh
 ,¬Ñ°üæe  ΩÉ¡e  (¿ó`̀jÉ`̀H)  ≈dƒJ  ¿CG  òæe  iƒà°ùªdG
 ø««æ«°üdGh ø««μjôeC’G ø««°SÉeƒ∏HódG QÉÑc ≈¡fCG
 »a ∫óé∏d Iô«ãªdG áØãμªdG äÉKOÉëªdG øe ø«eƒj

 .Éμ°S’CG
 ô``jRh ∫OÉ``Ñ``J ,IQOÉ````̀f á`̀eÉ`̀Y äÉ`̀≤`̀«`̀∏`̀©`̀J »``̀ah

 »fƒàfCG)  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  á«LQÉîdG
 »æ«°üdG  √ô`̀ «`̀¶`̀ fh  (ø`̀«`̀μ`̀æ`̀«`̀∏`̀H
 áæjÉÑàe ô¶f äÉ¡Lh (»j èfGh)
 ºK  .ºdÉ©dGh  Éª¡°†©H  øY  Ió°ûH
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ΩÉ`̀¡`̀JG  ÉgÓJ
 IOÉHEG{ ÜÉμJQÉH ,ΩÉjCG πÑb ,ø«°üdG
 zá«fÉ°ùfE’G ó°V ºFGôLh á«YÉªL
 Qƒ`````̀é`````̀ jhC’G »``̀ª``̀∏``̀°``̀ù``̀e ó```̀°```̀V
 â¡Lh Éªæ«H ,iôNC’G äÉ«∏bC’Gh
 ø£æ°TGh  ≈```̀dEG  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀JG  ø`̀«`̀μ`̀H
 ≈`̀à`̀Mh{  á`̀«`̀gGô`̀μ`̀ dGh  õ««ªàdÉH
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCÓ`̀d »`̀°`̀û`̀Mƒ`̀dG π`̀ à`̀≤`̀ dG
 á«≤jôaEG  ∫ƒ°UCG  øe  øjQóëæªdG
 ∑ÉÑà°T’G  Gòg  AÉ`̀Lh  .zájƒ«°SBGh
 ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ªédG  ∫ÉØàMG  »a
 AÉ°†≤∏d  »dhódG  Ωƒ«dÉH  IóëàªdG

!!…ô°üæ©dG õ««ªàdG ≈∏Y
 äGƒæb ™«ªL â≤∏ZCG ,á≤HÉ°ùdG IQGOE’G ó¡Y »a
 ≈dEG á≤ãdÉH Qƒ©°ûdG ¢†ØîfGh øjó∏ÑdG ø«H QGƒëdG
 øjó∏ÑdG ó«ÑμJ ≈dEG iOCG …òdG ôeC’G ,¬JÉjƒà°ùe ≈fOCG
 ™bƒàªdG  ø`̀eh  ,Gò`̀g  .Iô«Ñc  ájOÉ°üàbG  GQGô`̀°`̀VCG
 á«dƒª°T  ôãcCG  ≈ëæe  òNCÉ«°S  Éª¡æ«H  ´Gô°üdG  ¿CG
 äÉØdÉëà∏d  ¿ƒμ«°Sh  ,á∏Ñ≤ªdG  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N
 á«°ùaÉæàdG  ádOÉ©e  »a  RQÉÑdG  É`̀gQhO  ájOÉ°üàb’G
 ¿CG ¬«∏Y ó«cCÉàdG Qóéj Éªeh .ø«μHh ø£æ°TGh ø«H
 ƒªædG  ∫É«M  IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  ΩQÉ°üdG  ∞bƒªdG
 ,√ó`̀Mh  (Ö`̀eGô`̀J)  á©«æ°U  ø`̀e  øμj  º`̀d  »æ«°üdG
 IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  á«é«JGôà°SG  á°SÉ«°S  ƒg  πH
 ôªà°ùà°S  ,Gò``d  .á∏jƒW  äGƒæ°S  òæe  á«μjôeC’G
 ø£æ°TGh ø«H äÉbÓ©dG ≈∏Y ¢ùaÉæàdG ìhQ Iô£«°S
 ´Gô°üdG IóM ¢†ØN ä’ÉªàMG RhôH ºZQ ,ø«μHh

.(ÖeGôJ) ó¡©H áfQÉ≤e É«Ñ°ùf
 ¿CG »```a ≈`̀∏`̀é`̀à`̀j ,É```̀æ```̀gGQ ô`̀ «`̀£`̀î`̀ dG ô``````eC’G
 ø«H  kÉ«dÉM  …QÉédG  áæª«¡dG  ´Gô°U  É«LƒdƒjójCG
 §°Sh  Gô«ãc  ºdÉ©dG  …PDƒ`̀j  ÉªHQ  ø£æ°TGhh  ø«μH
 OÉ°ùc  øe  É¡≤aGôj  É`̀eh  ÉfhQƒc  áëFÉL  äÉjóëJ
 Éª¡æ«H  áæª«¡dG  ´Gô°U  ¿CG  ∂dP  .»ªdÉY  …OÉ°üàbG
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اإلغاء فح�ص العودة من ال�سفر للمتطعمني واملتعافني.. بدًءا من اأول اأيام عيد الفطر:

اقت�سار اخلدمات الداخلية وفتح قطاعات للمتطعمني
اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا اأنه 

امل�شتجدات  على  وبناًء  التن�شيقية،  اللجنة  على  العر�س  بعد 

املبارك،  الفطر  عيد  اأيام  اأول  من  بدًءا  تقرر  فقد  واملعطيات 

فقط  القطاعات  بع�س  وفتح  الداخلية  اخلدمات  تقدمي  اقت�شار 

اأمام احلا�شلني على جرعتي التطعيم ومرور اأ�شبوعني على اآخر 

جرعة لهم ح�شب كل تطعيم واملتعافني من الفريو�س وذلك من 

خالل اإبراز ما يثبت ذلك عرب تطبيق »جمتمع واعي«، وكذلك من 

هم دون 18 عاًما الذين هم ب�شحبة اأولياء اأمورهم املتطعمني، 

ولن ي�شمح لغري املتطعمني من احل�شول على اخلدمات الداخلية 

للمطاعم واملقاهي، وال�شالت الريا�شية الداخلية، وبرك ال�شباحة 

الداخلية، ودور ال�شينما الداخلية و�شالت العر�س التابعة لها، 

وحمالت »ال�شبا«، ومراكز الألعاب الرتفيهية الداخلية، و�شالت 

املنا�شبات والفعاليات، وح�شور اجلماهري للفعاليات الريا�شية.

وفيما يتعلق بالفحـ�س عند العـودة من ال�شـفر فقـد تقرر 

ذلك  يثبـت  ما  اإبراز  خـالل  من  واملتعافـني  للمتطعمـني  اإلغاوؤه 

الفطر  عيد  اأيام  اأول  من  بدًءا  وذلك  واعي  جمتمع  تطبيق  عرب 

املبارك.

تعزيز الربط التجاري وال�سناعي بني البلدين.. ويل العهد رئي�ص الوزراء:

ال�سعودية كبرية مبوقعها بالقلوب ومكانتها العربية والإ�سالمية
اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

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

ال�شقيقة  مع  البحرين  عالقة  اأن  الوزراء 

عالقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  الكربى 

اأخوة وم�شري م�شرتك.

�شاحب  اأم�س،  لقائه  لدى  �شموه  ونوه 

عبداهلل  بن  فرحان  بن  في�شل  الأمري  ال�شمو 

اآل �شعود وزير اخلارجية باململكة العربية 

ال�شعودية ال�شقيقة، باحلر�س على موا�شلة 

الآباء والأجداد من عالقات را�شخة  بناه  ما 

و�شعبيهما  البلدين  بني  متجذرة  واأخوة 

البلدين كٌل  اأمن  اأن  ال�شقيقني، موؤكًدا �شموه 

ال�شعودية  بجهود  �شموه  واأ�شاد  يتجزاأ.  ل 

وما تقوم به من دور حموري يف دعم ق�شايا 

الأمتني العربية والإ�شالمية باعتبارها بيت 

ال�شعودية  اإن  �شموه  وقال  الكبري،  العرب 

ال�شقيقة كبرية مبوقعها بالقلوب ومكانتها 

الكبرية لدى الأمتني العربية والإ�شالمية.

 ونوه �شموه اإىل ما يحظى به التعاون 

عرب  التجارية  احلركة  وت�شهيل  ال�شناعي 

املنافذ الربية والبحرية من اهتمام م�شرتك، 

بني  حيوي  كرابط  فهد  امللك  ج�شر  وبدور 

امللك  ج�شر  �شيلعبه  الذي  والدور  البلدين 

الربط  تعزيز  يف  تنفيذه  اكتمال  عند  حمد 

التجاري وال�شناعي.

جريًا على العادة ال�سنوية.. اأمر ملكي:

�سرف املكرمة الرم�سانية لأ�سر »امللكية الإن�سانية«

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اأ�شدر 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املفدى الرئي�س الفخري للموؤ�ش�شة امللكية 

العادة  على  جرياً  الإن�شانية،  لالأعمال 

ب�شرف  ال�شامي  جاللته  اأمَر  ال�شنوية، 

املكرمة الرم�شانية ال�شنوية جلميع الأ�شر 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  اإىل  املنت�شبة 

�شهر  حلول  مبنا�شبة  وذلك  الإن�شانية 

املوؤ�ش�شة  ووجه جاللته  املبارك.  رم�شان 

�شمو  برئا�شة  الإن�شانية  لالأعمال  امللكية 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

تتوىل  باأن  الأمناء  ال�شباب رئي�س جمل�س 

هذه  �شرف  ومتابعة  الإ�شراف  مهمة 

جاللة امللك املكرمة على اأ�شر املوؤ�ش�شة.
�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء م�ستقبالً وزير اخلارجية ال�سعودي

معايل وزير الديوان امللكي

ت�سلم البيانات املالية حل�سابات الديوان.. معايل وزير الديوان امللكي:

»ديوان الرقابة« اأ�سهم يف حت�سني اأداء الوزارات

ت�شلّم  ال�شامية  التوجيهات  ح�شب 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  معايل 

بن  اأحمد  ال�شيخ  من  امللكي،  الديوان  وزير 

الرقابة  ديوان  رئي�س  خليفة،  اآل  حممد 

املدققة  املالية  البيانات  والإدارية،  املالية 

املنتهية يف  املالية  لل�شنة  الديوان  حل�شابات 

31 دي�شمرب 2020، لرتفع اإىل عاهل البالد 

املفدى. واأ�شاد معاليه بجهود ديوان الرقابة 

اإحدى ثمرات  املالية والإدارية، والتي تعترب 

وباأدائه  امللك،  جلاللة  الإ�شالحي  امل�شروع 

املتميز يف املحافظة على املال العام والتحقق 

من �شالمة وم�شروعية اأوجه اإنفاقه، واإ�شهامه 

يف حت�شني اأداء وزارات الدولة.

املالية: ا�ستمرار التعايف يف القطاعات غري النفطية

06

متكني: متديد الدعم للقطاعات التي 

لزالت ن�ساطاتها متوقفة ل�ستة اأ�سابيع اإ�سافية

07

�سيادون: قطر مار�ست ا�ستهدافً ا ممنهجً ا �سد البحارة

09

»النيابة«: ل اآثار اإ�سابية على جثة املتوّفى يف »التاأهيل«

07

02

02

03

توحيد املواقف جتاه الق�سايا الإقليمية والدولية

اجتماع جمل�ص التن�سيق القادم برئا�سة وليي العهدين يف مايو
اأكد وزير اخلارجية ال�شعودي الأمري في�شل بن فرحان اآل �شعود اأن الجتماع الثاين للمجل�س 

التن�شيقي البحريني ال�شعودي �شينعقد برئا�شة وليي عهد البلدين، خالل �شهر مايو القادم.

الأول  الجتماع  انعقاد  يف  كلمته  خالل  الزياين  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اأكد  جهته،  من 

للجنة التن�شيق ال�شيا�شي على توطيد عالقات الأخوة والتعاون الثنائي ملا فيه م�شلحة البلدين 

الإقليمية  الق�شايا  جتاه  املواقف  وتوحيد  امل�شرتك  التن�شيق  وموا�شلة  ال�شقيقني،  وال�شعبني 

07والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.

08



حمليات 06www.alayam.com

الأربعاء 25 �شعبان  1442 ـ العدد 11687 

Wednesday 7th  April 2021 - No. 11687

م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية ي�ستقبل �سفري اليابان

ا�شتقبل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد 

لل�ش�ؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة  اآل 

بق�شر  مكتبه  يف  اأم�س  الدبل�ما�شية، 

�شفري  اإيت�  هيديكي  ال�شفري  الق�شيبية، 

البحرين،  مملكة  لدى  ال�شديقة  اليابان 

ك�شفري  عمله  فرتة  انتهاء  مبنا�شبة  وذلك 

لبالده.

ال�شيخ خالد بن  اللقاء، رّحب   وخالل 

اأحمد بن حممد اآل خليفة بال�شفري هيديكي 

وباجله�د  امللم��س  بدوره  م�شيًدا  اإيت�، 

ال�شداقة  عالقات  تعزيز  يف  بذلها  التي 

واليابان  البحرين  مملكة  بني  املتميزة 

على  امل�شرتك  للتعاون  اأرحب  اآفاق  وفتح 

الت�فيق  دوام  له  متمنًيا  كافة،  امل�شت�يات 

والنجاح.

 من جانبه اأعرب ال�شفري هيديكي اإيت� 

لدى  لبالده  �شفرًيا  بالعمل  �شعادته  عن 

�شكره  عميق  عن  معرًبا  البحرين،  مملكة 

وتقديره ملا حظي به من دعم وتعاون من 

البحرين  ململكة  متمنًيا  امل�ش�ؤولني،  جميع 

جميع  يف  والرخاء  التقدم  من  املزيد 

املجالت يف ظل قيادتها احلكيمة.

م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية 

ينّوه بتنامي العالقات مع اإيطاليا

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة  اآل  حممد 

بق�شر  مبكتبه  الدبل�ما�شية،  لل�ش�ؤون 

اأمادي  باول  ال�شفرية  اأم�س،  الق�شيبية 

مملكة  لدى  الإيطالية  اجلمه�رية  �شفرية 

البحرين.

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  رّحب  وقد   

اأمادي،  باول  بال�شفرية  خليفة  اآل  حممد 

بني  ال�شداقة  عالقات  ت�شهده  مبا  من�ًها 

الإيطالية  واجلمه�رية  البحرين  مملكة 

الأ�شعدة،  خمتلف  على  وتقدم  تط�ر  من 

متمنًيا لل�شفرية كل الت�فيق والنجاح.

باول  ال�شفرية  عــرّبت  جانبها،  من 

اأمادي عن اعتزازها بلقاء ال�شيخ خالد بن 

حر�س  م�ؤكدة  خليفة،  اآل  حممد  بن  اأحمد 

اجلمه�رية الإيطالية على امل�شي بعالقات 

اآفاق  اإىل  البحرين  مملكة  مع  ال�شداقة 

اأو�شع يف �شتى املجالت.

»املالية« تن�سر التقرير االقت�سادي الف�سلي

منو الناجت املحلي بن�سبة 3.3  % خالل الربع الرابع من 2020

التقرير  ال�طني  والقت�شاد  املالية  وزارة  ن�شرت 

القت�شادي الف�شلي ململكة البحرين للربع الرابع من عام 

 ،Mofne.gov.bh 2020 الي�م عرب م�قعها الإلكرتوين

والذي يلخ�س اأبرز امل�شتجدات على �شعيد اأداء القت�شاد 

البحرين  مملكة  يف  القت�شادية  القطاعات  واأداء  املحلي 

ككل،  وعام 2020  عام 2020  من  الرابع  الربع  خالل 

للمملكة  القت�شادية  امل�ؤ�شرات  من  عدد  ي�شتعر�س  كما 

خالل الفرتة ذاتها. 

وبح�شب النتائج الأولية للح�شابات الق�مية ال�شادرة 

اأداء  الإلكرتونية، عك�س  املعل�مات واحلك�مة  عن هيئة 

من  الرابع  الربع  خالل  البحرين  مملكة  يف  القت�شاد 

عام 2020 ا�شتمرار وترية التعايف التي بداأت ب�ادرها 

بالظه�ر منذ الربع الثالث من العام، وبالأخ�س يف عدد 

املحلي  الناجت  منا  حيث  النفطية،  غري  القطاعات  من 

الجمايل احلقيقي )بالأ�شعار الثابتة( غري النفطي بن�شبة 

3.3% خالل الربع الرابع من عام 2020 مقارنًة بالربع 

املحلي  الإجمايل  الناجت  و�شهد   .2020 عام  من  الثالث 

تراجع من�  فيما  الرابع،  الربع  خالل  ا�شتقراراً  احلقيقي 

اإجمايل  بانخفا�س  متاأثراً   %13 بن�شبة  النفطي  القطاع 

اأب� �شعفة بن�شبة 15.4% مقارنة  انتاج النفط من حقل 

ال�شيانة  اأعمال  ب�شبب   2020 عام  من  الثالث  بالربع 

الإجمايل  املحلي  الناجت  اأخرى �شجل  املخططة. من جهة 

حتقيق  مع  اجلارية(،  )بالأ�شعار   %0.2 بن�شبة  من�اً 

بن�شبة 2.1%، يف حني تراجع  القطاع غري النفطي من�اً 

من� القطاع غري النفطي بن�شبة %12.9. 

والقت�شادية،  املالية  احلزمة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 

ال�شتباقية  الإجراءات  تطبيق  يف  ال�شتمرار  مع 

والتدابري ال�قائية للتعامل مع جائحة فريو�س ك�رونا 

)ك�فيد-19(، واإطالق احلملة ال�طنية للتطعيم، لعبت 

دوراً كبرياً يف دعم تعايف عدد من القطاعات غري النفطية 

عام  من  الرابع  الربع  خالل  ملح�ظاً  من�اً  وت�شجيلها 

2020 مقارنة بالربع الثالث من العام نف�شه؛ حيث �شهد 

بلغت %11.6  ن�شبة من�  اأكرب  املالية  امل�شروعات  قطاع 

الفرتة، تاله قطاع امل�ا�شالت والت�شالت بن�شبة  خالل 

9.4%، ثم قطاع اخلدمات احلك�مية بن�شبة بلغت %5.3. 

واأو�شح التقرير اأنه وبالنظر اإىل نتائج العام 2020 

ككل، فقد �شهد الناجت املحلي ململكة البحرين تراجعاً يف 

مقارنة   %5.8 بن�شبة  احلقيقي  الإجمايل  النم�  معدلت 

وزارة  ت�قعات  مع  يتما�شى  ما  وه�   ،2019 بالعام 

جائحة  تداعيات  ظل  يف  ال�طني  والقت�شاد  املالية 

القطاع  فريو�س ك�رونا )ك�فيد-19(، وتراجع كٌل من 

النفطي بن�شبة 0.1%، والقطاع غري النفطي بن�شبة %7. 

وعلى �شعيد امل�شاريع التنم�ية الكربى املم�لة من 

قبل برنامج التنمية اخلليجي، فقد بني التقرير اأن قيمة 

ارتفاعاً  الربنامج  اإطالق  منذ  �شهدت  املم�لة  امل�شاريع 

خالل الربع الرابع من العام 2020 مع تر�شية م�شاريع 

بقيمة 74 ملي�ن دولر اأمريكي، لتبلغ القيمة الإجمالية 

للم�شاريع التي متت تر�شيتها منذ بدء الربنامج 5،131 

 ،2020 الرابع  الربع  خالل  ومت  اأمريكي.  دولر  ملي�ن 

تر�شية عقد بناء 71 وحدة �شكنية تابعة مل�شروع اإ�شكان 

قاليل ووادي ال�شيل، وكذلك املرحلة الثانية من م�شروع 

تط�ير �شبكة نقل الكهرباء ملدينة �شلمان، وعقدين لأعمال 

ال�شيخ  �شارع  لت��شعة  الكهربائية  اخلدمات  حت�يل 

عي�شى بن �شلمان، ومن جهة اأخرى تخطت ن�شبة الإجناز 

ن�شبة  )بابك�(  البحرين  م�شفاة  حتديث  م�شروع  يف 

 .%65

البحرين  مملكة  اإجنازات  اآخر  التقرير  وت�شمن  كما 

اململكة  ت�شنيف  حت�شن  حيث  التناف�شية،  �شعيد  على 

ب�اقع 23 مرتبة لتحتل الت�شنيف 40 عاملياً يف م�ؤ�شر 

م�ؤ�ش�شة  عن  ال�شادر   2021 القت�شادية  احلرية 

يف   %20 بن�شبة  حت�شناً  اململكة  �شجلت  كما  هريتيج، 

تقرير املراأة والأعمال والقان�ن 2021 ال�شادر عن البنك 

يف  عاملياً  الأوىل  املرتبة  املنامة  مدينة  واحتلت  الدويل، 

ا�شرتاتيجية ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر للمدن املت��شطة 

ال�شتثمار  اإ�شرتاتيجية  يف  عاملياً  واخلام�شة  وال�شغرية 

الأجنبي املبا�شر ب�شكل عام، كما احتلت مملكة البحرين 

»اأ�شا�شيات  الفرعي  امل�ؤ�شر  يف  عاملياً  ال�شابعة  املرتبة 

مزاولة الأعمال« وذلك �شمن م�ؤ�شر اأجيليتي الل�ج�شتي 

لالأ�ش�اق النا�شئة.

يقي من االأعرا�س ال�سديدة لفريو�س كورونا بن�سبة 100 %

91.6 % فعالية تطعيم »�سبوتنيكV« ومعتمد يف 59 دولة
 حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأّول   »Vشب�تنيك�« تطعيم  يعترب 

ة  من�شّ على  العامل  يف  م�شّجل  تطعيم 

الغدّية  للفريو�شات  امل�شادة  *التطعيمات 

وذلك  جّيد،  ب�شكل  واملدرو�شة  لالإن�شان 

عل�م  لأبحاث  ال�طني  غاماليا  ملركز  وفًقا 

ُيعترب  والذي  الدقيقة،  والأحياء  الأوبئة 

العامل  الرائدة يف  البح�ث  مراكز  اأهم  اأحد 

من  اأكرث  واأعلنت  تخ�ش�شه.  جمال  �شمن 

ت�شجيل  الآن  حتى  العامل  يف  دولة   59

»�شب�تنيكV«، ومن �شمنها مملكة  تطعيم 

البحرين، حيث اأجازت البحرين ال�شتخدام 

الطارئ لتطعيم �شب�تنيك منذ العا�شر من 

التطعيمات  اأحد  واأ�شبح  املا�شي،  فرباير 

املتاحة جماًنا جلميع امل�اطنني واملقيمني.

وُيعترب تطعيم »�شب�تنيكV« اأحد اأهم 

3 تطعيمات يف العامل التي تزيد فعاليتها 

الر�شمية  البيانات  وفق  وذلك   ،%90 عن 

املعلنة، حيث اأّكد مركز غاماليا يف ت�شريح 

 )2021 اأبريل   3( الأول  اأم�س  �شحفي 

بن�شبة  يحمي   »Vشب�تنيك�« تطعيم  اأن 

ك�رونا  بفريو�س  الإ�شابة  من   %91.6

من   %100 بن�شبة  ويقي  »ك�فيد-19«، 

الأعرا�س ال�شديدة لـه.

ويف ال�شاد�س من مار�س املا�شي، اأ�شاد 

اإنت�ين فاوت�شي، كبري اخت�شا�شي الأمرا�س 

وم�شت�شار  املتحدة  ال�ليات  يف  املعدية 

بتطعيم  بايدن،  ج�  الأمريكي  الرئي�س 

رئي�س  اأعلن  كما  الرو�شي،   »V »�شب�تنيك 

والبي�ل�جيا  لل�بائيات  غاماليا  مركز 

املجهرية، األك�شندر غبن�شب�رغ ي�م الإثنني 

 »V5 اأبريل 2021( اأن تطعيم »�شب�تنيك(

ل ي�ؤثر على جين�م الإن�شان.

البحرين تراأ�س الدورة 45 ملنظمة الهالل وال�سليب االأحمر.. خالد بن عبداهلل:

»الهالل االأحمر« ميتلك خربات مرتاكمة يف العمل االإن�ساين واالإغاثي

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

الأحمر  الهالل  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

والأربعني  اخلام�شة  الدورة  رئي�س  البحريني 

الأحمر  العربية للهالل  العامة للمنظمة  للهيئة 

ممثلة  البحرين،  مملكة  اأن  الأحمر،  وال�شليب 

متتلك  البحريني،  الأحمر  الهالل  جمعية  يف 

العمل  اإدارة  يف  مرتاكمة  وخربات  ط�يال  اإرثا 

الإن�شاين والإغاثي.

اجلمعية  تبذلها  التي  امل�شاعي  على  و�شّدد 

من  ودولًيا  واإقليمًيا  حملًيا  دورها  مل�ا�شلة 

خالل العمل مع �شركائها ونظرائها للتخفيف من 

الإن�شانية  اإخ�اننا يف  بها  ي�شعر  التي  املعاناة 

والنزاعات  احلروب  ويالت  يقا�ش�ن  ممن 

فجاأة  اأنف�شهم  وجدوا  من  اأو  وال�شراعات، 

الطبيعية، و�شعيها  الك�ارث  بفعل  ماأوى  دون 

للم�شاهمة يف التقليل من وطاأة التداعيات التي 

اأودت  والتي  ك�رونا  فريو�س  جائحة  خلفتها 

بحياة ما يقارب من ثالثة ماليني �شخ�س ح�ل 

العامل.

ال�شيخ  األقاها  التي  الكلمة  خالل  ذلك  جاء 

الدورة  اأعمال  افتتاح  خالل  عبداهلل  بن  خالد 

العامة  الهيئة  لجتماع  والأربعني  اخلام�شة 

وال�شليب  الأحمر  للهالل  العربية  للمنظمة 

تقنية  ب�ا�شطة  بعد  عن  عقد  والذي  الأحمر، 

الت�شال املرئي، حيث ت�شلمت مملكة البحرين، 

البحريني،  الأحمر  الهالل  جمعية  يف  ممثلة 

رئا�شة الدورة احلالية.

وقال يف الكلمة: »اإن جمعية الهالل الأحمر 

البحريني وهي تت�شرف اأن ترتاأ�س اأعمال الدورة 

احلالية، لت�ؤكد م�ا�شلتها العمل وفق الأهداف 

حتقيقها  اإىل  ت�شب�  التي  اخلرية  الإن�شانية 

ال�طنية  اجلمعيات  وكافة  العربية  املنظمة 

للهالل الأحمر وال�شليب الأحمر املن�ش�ية حتت 

مظلتها، مبا ينعك�س اإيجابا على تط�ير العمل 

الإن�شاين ودعم العمل الإغاثي«.

واأعرب عن �شكره وتقديره ل�شعادة الدكت�ر 

الأحمر  الهالل  جمعية  رئي�س  ال�شاير،  هالل 

املهم  والدور  املقدرة  اجله�د  على  الك�يتي، 

الذي قامت به اجلمعية يف اأثناء تروؤ�شها اأعمال 

الدورة ال�شابقة التي جاءت يف وقت ا�شتثنائي 

تف�شي  ب�شبب  م�شب�قة  غري  قيا�شية  وب�شرعة 

جائحة فريو�س ك�رونا اأرجاء املعم�رة.

كما قدم �شكره اإىل الدكت�ر �شالح بن حمد 

العربية  للمنظمة  العام  الأمني  الت�يجري، 

اجله�د  على  الأحمر،  وال�شليب  الأحمر  للهالل 

اإىل  والرامية  العامة  الأمانة  بها  تق�م  التي 

وت�شجيع  النظر،  ووجهات  الروؤى  تن�شيق 

ودعم  واجلماعية،  الثنائية  التعاون  برامج 

اخلربات  وتبادل  والتط�ير،  التنمية  برامج 

العربية  ال�طنية  اجلمعيات  بني  واملعل�مات 

ونظرياتها على امل�شت�يني الإقليمي والدويل.

اأعمال الدورة اخلام�شة والأربعني   وكانت 

وال�شليب  الأحمر  وللهالل  العربية  للمنظمة 

 - )الثالثاء  اأم�س  �شباح  انطلقت  قد  الأحمر 

وروؤ�شاء  اأمناء  مب�شاركة   )2021 اأبريل   06

اجلمعيات ال�طنية والأع�شاء، وممثلي اللجنة 

الدويل  والحتاد  الأحمر،  لل�شليب  الدولية 

الأحمر،  والهالل  الأحمر  ال�شليب  جلمعيات 

واأع�شاء املنظمات الدولية واملراقبني الإقليميني 

اجتماعها  خالل  ا�شتعر�شت  حيث  والدوليني، 

الهيكل  تط�ير  اأهمها  من  بن�د   10 من  اأكرث 

العربية،  للمنظمة  العامة  لالأمانة  التنظيمي 

البلدان  يف  الإن�شانية  الأو�شاع  وا�شتعرا�س 

و�شراعات،  اأزمات  من  تعاين  التي  العربية 

واجلمعيات  الهيئات  جتارب  وا�شتعرا�س 

ال�طنية يف م�اجهة جائحة فريو�س ك�رونا.

م�ست�سار امللك لل�سوؤون االقت�سادية ي�ستقبل خبرية التمري�س القحطاين
امللك  جاللة  م�شت�شار  فخرو  عبداهلل  بن  ح�شن  الدكت�ر  ا�شتقبل 

جمال  يف  اخلبرية  الق�شيبية  ق�شر  يف  مبكتبه  القت�شادية  لل�ش�ؤون 

كتابها  من  ن�شخة  امل�شت�شار  اأهدت  حيث  القحطاين،  خديجة  التمري�س 

بعن�ان “حمطات يف َحياتي”.

القحطاين  خديجة  اإىل  �شكره  عن  فخرو  د.  اأعرب  اللقاء،  وخالل 

تاريخية  معل�مات  على  الكتاب  يحت�ي  حيث  القيم،  الإهداء  هذا  على 

كما  التمري�س،  جمال  يف  البحرين  ململكة  والعريقة  املهمة  امل�شرية  عن 

ي�ثق جتربتها العلمية والعملية يف جمال التمري�س وحياتها الأ�شرية 

والجتماعية والتط�عية، ومتمنًيا لها دوام الت�فيق والنجاح.

من جهتها، عرّبت خديجة القحطاين عن �شكرها وتقديرها اإىل ال�زير 

على حر�شه املت�ا�شل يف دعم املهنيني والباحثني وم�شاندتهم مبختلف 

تخ�ش�شاتهم.

الرميحي ينّوه بدور جمعية �سيدات االأعمال يف البعد االقت�سادي

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  ا�شتقبل 

ي��شف  اأحالم  اأم�س،  مكتبه  يف  الإعالم، 

جناحي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية �شيدات 

اأع�شاء  من  وعدًدا  البحرينية  الأعمال 

اجلمعية؛ مبنا�شبة تد�شني الكتاب الت�ثيقي 

على  عاًما   20 مرور  مبنا�شبة  للجمعية 

التاأ�شي�س.

 وخالل اللقاء اأ�شاد وزير الإعالم بالدور 

الذي تق�م به اجلمعية وخط�اتها الإيجابية 

مكانة  تعزيز  �شبيل  يف  الالفتة  وجه�دها 

املراأة ودورها يف القطاع القت�شادي.
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بدًءا من اأول اأيام عيد الفطر املبارك.. الفريق الطبي:

اإلغاء فح�ص العودة من ال�صفر للحا�صلني على التطعيم فقط

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

على  العر�ض  بعد  اأنه  كورونا  لفريو�ض 

امل�شتجدات  على  وبناًء  التن�شيقية،  اللجنة 

اأيام  اأول  من  بدًءا  تقرر  فقد  واملعطيات، 

اقت�شار تقدمي اخلدمات  املبارك  الفطر  عيد 

اأمام  الداخلية وفتح بع�ض القطاعات فقط 

ومرور  التطعيم  جرعتي  على  احلا�شلني 

كل  ح�شب  لهم  جرعة  اآخر  على  اأ�شبوعني 

وذلك  الفريو�ض،  من  واملتعافني  تطعيم، 

تطبيق  عرب  ذلك  يثبت  ما  اإبراز  خالل  من 

 18 دون  هم  من  كذلك  واعــي(،  )جمتمع 

اأمورهم  اأولياء  ب�شحبة  هم  الذين  عاًما 

املتطعمني، ولن ي�شمح لغري املتطعمني من 

وذلك  الداخلية،  اخلدمات  على  احل�شول 

على النحو الآتي:

• اخلدمات الداخلية للمطاعم واملقاهي
• ال�شالت الريا�شية الداخلية

• برك ال�شباحة الداخلية
و�شالت  الداخلية  ال�شينما  دور   •

العر�ض التابعة لها

• حمال »ال�شبا«
• مراكز الألعاب الرتفيهية الداخلية

• �شالت املنا�شبات والفعاليات
للفعاليات  اجلــمــاهــري  ح�شور   •

الريا�شية

التباعد  معايري  على  الإبــقــاء  ومــع 

الحــرتازيــة،  ــــراءات  والإج الجتماعي 

اخلارجية  باخلدمات  الفئات  لكل  �شُي�شمح 

اخلارجية،  باجلل�شات  واملقاهي  للمطاعم 

واملالعب  املفتوحة  الريا�شية  وال�شالت 

اخلارجية،  ال�شباحة  وبــرك  اخلارجية 

اخلارجية،  الرتفيهية  الألعاب  ومراكز 

ودور ال�شينما اخلارجية.

العودة  عند  بالفح�ض  يتعلق  وفيما 

للمتطعمني  اإلغاوؤه  تقّرر  فقد  ال�شفر،  من 

واملتعافني من خالل اإبراز ما يثبت ذلك عرب 

تطبيق )جمتمع واعي(، وذلك بدًءا من اأول 

اأيام عيد الفطر املبارك.

�شيتم  والنتائج  املعطيات  وبح�شب 

ب�شكل دوري مراجعة القرارات ذات ال�شلة 

و�شالمة  �شحة  يحفظ  مبا  ال�شاأن،  بهذا 

اجلميع.

الطبي  الوطني  الفريق  ــد  اأك ــد  وق

برئا�شة  كــورونــا  لفريو�ض  للت�شدي 

عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

لل�شحة  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  خليفة  اآل 

تكثيف  يف  م�شتمرة  البحرين  مملكة  اأن 

للفريو�ض  الت�شدي  اإىل  الهادفة  جهودها 

موا�شلة ملا حتقق طوال املراحل ال�شابقة، 

الوطنية  اجلهود  رفــد  باأهمية  منوًها 

اللتزام  خالل  من  اجلميع  بعزم  املبذولة 

مبا  التطعيم،  باأخذ  واملبادرة  بالإجراءات 

ي�شهم يف حفظ �شحة و�شالمة اجلميع.

اأن اللتزام بالتدابري الحرتازية  واأكد 

وم�شوؤولية  وطنًيا  واجًبا  ميثل  اليوم 

وكلنا  اأي وقت م�شى،  من  اأكرث  جمتمعية 

املقيمني  وجميع  البحرين  اأبناء  يف  ثقة 

حتدي  لتجاوز  الطيبة  الأر�ض  هذه  على 

على  الرتــكــاز  عرب  بنجاح،  الفريو�ض 

وواعية  م�شوؤولة  روح  من  ميلكونه  ما 

اأنف�شهم  حلماية  املرحلة  ملتطلبات 

لدورهم  واإدراكهم  وجمتمعهم،  واأ�شرهم 

يف  العاملني  اأبنائنا  دعم  يف  امل�شوؤول 

حتقيق  يف  واإ�شنادهم  الأمامية،  ال�شفوف 

الفريو�ض  مع  للتعامل  املو�شوعة  اخلطط 

للو�شول اإىل الأهداف املرجوة.

الطبي  الوطني  الفريق  ــار  ــش واأ�

ارتفاع  اإىل  كورونا  لفريو�ض  للت�شدي 

اإىل  القائمة  ـــالت  احل ــدد  ع وزيــــادة 

التجمعات  ب�شبب  م�شبوقة  غري  معدلت 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  وعدم 

اجلهات  عــن  الــ�ــشــادرة  والتعليمات 

على  الإقبال  ب�شرورة  منوًها  املعنية، 

باملنازل  التجمعات  ــف  ووق التطعيم 

مبا  ــالإجــراءات،  ب واللــتــزام  وامل�شاكن 

النت�شار. معدلت  يخف�ض 

خطورة  من  ال�شحة  وزارة  حذرت 

كورونا،  فريو�ض  من  املتحورة  ال�شاللة 

وهو  والعدوى،  النت�شار  �شديدة  تعد  التي 

ب�شكل لفت  القائمة  اأعداد احلالت  توؤكده  ما 

احلالة  معدلت  جتاوزت  اإذ  م�شبوق،  وغري 

ت�شجيلها  مت  حالة   1300 من  اأكرث  القائمة 

اأعلى معدل يومي  يوم ال�شبت املا�شي، وهو 

جائحة  بدء  منذ  البحرين  مملكة  ت�شجله 

فريو�ض كورونا.

ال�شحة  وزارة  �شددت  ال�شياق  هذا  ويف 

التعليمات  بجميع  اللتزام  �شرورة  على 

ال�شادرة من الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

للحد  املعنية  واجلهات  كورونا  لفريو�ض 

�شرورة  على  موؤكدة  الفريو�ض،  انت�شار  من 

على  واخت�شارها  التجمعات  عن  البتعاد 

الأ�شرة الواحدة يف املنزل يف النطاق املعتاد 

واملحدود، وموا�شلة اللتزام مبعايري التباعد 

الجتماعي ولب�ض كمامة الوجه خارج املنزل 

لب�ض  جانب  اإىل  والأوقات،  الأماكن  كل  يف 

الكمامة يف نطاق الأ�شرة الواحدة عند مقابلة 

اأمرا�ض وظروف �شحية  اأفرادها ممن لديهم 

اأكرث للخطر،  اأو كبار ال�شن املعر�شني  كامنة 

اإ�شافة اإىل القبال على التطعيم.

�شرورة  اإىل  ال�شحة  وزارة  واأ�شارت 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  موا�شلة 

القائمة،  احلالت  اأعداد  ارتفاع  مع  خ�شو�شا 

منوهة باأن انت�شار الفريو�ض حاليا يختلف عن 

ال�شابق ب�شبب ال�شاللت املتحورة للفريو�ض 

�شديدة العدوى والنت�شار واخلطورة بح�شب 

بيانات منظمة ال�شحة العاملية.

�شرورة  اإىل  ال�شحة  وزارة  ودعت 

ب�شروط  واللتزام  التجمعات  جتنب 

التباعد  ومبعايري  وال�شالمة،  ال�شحة 

يف  وبخا�شة  الأماكن  كل  يف  الجتماعي 

ولب�ض  اليدين  وغ�شل  والتعقيم  الأ�شواق، 

للوقاية من فريو�ض كورونا. الكمامات 

»ال�صحة« ت�صدد على اأهمية جتنب 

التجمعات للحد من انت�صار الفريو�ص

م�صددة على اأهمية اإعطائها ت�صنيف خا�ص وا�صرتاط موافقة املجل�ص

»اأمانة العا�صمة«: �صوابط لت�صجيل عقود الإيجار لل�صكن غري العائلي
�شارة جنيب:

يف  العا�شمة  اأمــانــة  جمل�ض  يناق�ض 

الأربعاء  اليوم  �شباح  يعقد  الذي  اجتماعه 

يكون  التي  الإيجار  عقود  ت�شجيل  �شوابط 

ال�شكن  غر�ض  لغري  �شكنية  عقارات  حملها 

العائلي.

ووفًقا مل�شودة القرار املعدلة التي ح�شلت 

اللجنة  اقرتحت  منها،  ن�شخة  على  »الأيــام« 

عقود  ت�شجيل  اإجازة  عدم  والقانونية  املالية 

الإيجار التي يكون حملها عقارات �شكنية لغري 

غر�ض ال�شكن العائلي، اإل اإذا كانت مقيدة لدى 

ال�شكن  بيانات  قاعدة  �شمن  العا�شمة  اأمانة 

اجلماعي امل�شرتك.

اإن�شاء  يجوز  ل  فاإنه  امل�شودة،  وبح�شب 

مبنى لل�شكن اجلماعي امل�شرتك ونحوه اإل بعد 

احل�شول على موافقة جمل�ض اأمانة العا�شمة، 

لل�شكن  تخ�شي�شه  املراد  املبنى  يف  وي�شرتط 

ذات  مناطق  يف  يقع  اأن  امل�شرتك  اجلماعي 

�شناعي،  اأو  ا�شتثماري  او  جتاري  ت�شنيف 

واأن يكون بعيًدا عن املدار�ض واملراكز ال�شحية 

مب�شافة  ونحوها  العبادة  ودور  والجتماعية 

ل تقل عن 500 مرت.

ون�شت م�شودة اللجنة على اأن يكتب على 

البناء اأنه خم�ش�ض لل�شكن اجلماعي امل�شرتك، 

ويو�شع عند مدخل العقار لوحة ظاهرة يكتب 

الت�شريح  رقم  املبنى،  اأو  العقار  رقم  عليها: 

وتاريخ  الرخ�شة  �شالحية  مدة  الرخ�شة،  اأو 

الطاقة  املبنى،  يف  الغرف  عــدد  النتهاء، 

ال�شتيعابية للمبنى والغرف.

مواقف  توفري  اإىل  امل�شودة  اأ�شارت  كما 

لل�شكن  املخ�ش�ض  املبنى  لقاطني  لل�شيارات 

قرار  مع  يتوافق  مبا  امل�شرتك  اجلماعي 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري باملنطقة، واأن 

املخ�ش�ض  للمبنى  النوافذ  ت�شميم  يف  يرعى 

املباين  خ�شو�شية  امل�شرتك  اجلماعي  لل�شكن 

ي�شرتط  القائمة  للمباين  وبالن�شبة  املجاورة، 

و�شع �شاتر ثابت.

وبينت امل�شودة اأن املبنى يجب اأن يخ�شع 

قبل  من  املهتمة  الفنية  واملوا�شفات  للقواعد 

ال�شحية  ال�شرتاطات  توفري  العا�شمة،  اأمانة 

للقوانني  طبًقا  وال�شالمة  الأمن  وا�شرتاطات 

والقرارات والأنظمة املعمول بها.

والقانونية  املالية  اللجنة  واقرتحت 

جديدة  ثانية  مادة  القرار  م�شودة  ت�شمني 

لل�شكن  املباين  يكون ن�شها »على جميع مالك 

اأو�شاعها،  تعديل  حالًيا  امل�شرتك  اجلماعي 

املطلوبة  وال�شرتاطات  لل�شوابط  وفًقا  وذلك 

والقرارات  للقوانني  طبًقا  العقارات،  لهذه 

يف  عليها  واملن�شو�ض  بها  املعمول  والأنظمة 

املادة الأوىل من هذا القرار، وذلك خالل مدة ل 

تقل عن �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدوره«.

وتهدف اللجنة للتاأكيد على �شرورة الأخذ 

العا�شمة  اأمانة  جمل�ض  اتخذه  الذي  بالقرار 

ب�شاأن �شوابط ت�شجيل عقود الإيجار التي يكون 

العائلي،  ال�شكن  غر�ض  لغري  �شكنية  حملها 

مع  التعاون  يف  املجل�ض  دور  على  واحلر�ض 

البلديات والتخطيط  الأ�شغال و�شوؤون  وزارة 

وامل�شاريع  املو�شوعات  ب�شاأن  العمراين 

العمل  اخت�شا�ض  �شمن  تقع  التي  والقرارات 

البلدي، ف�شالً عن امل�شاهمة يف عجلة التنمية 

الوجه  على  واملحافظة  القانوين،  والتطوير 

احل�شاري ململكة البحرين.

 بن دينة يلتقي كريي وم�صوؤولني يف احلوار الإقليمي لتغري املناخ
بن  حممد  الدكتور  التقى 

املبعوث اخلا�ض  مبارك بن دينة 

التنفيذي  الرئي�ض  املناخ  ل�شوؤون 

على  للبيئة،  الأعلى  للمجل�ض 

لتغري  الإقليمي  احلوار  هام�ض 

اأبوظبي،  يف  عقد  الــذي  املناخ 

الرئا�شي  املبعوث  كريي  بجون 

الأمريكي ل�شوؤون تغري املناخ.

اأوجه  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

ال�شديقني  البلدين  بني  التعاون 

والــبــيــئــة،  ــاخ  ــن امل يف جمـــال 

يف  مناق�شته  مت  ما  اإىل  بالإ�شافة 

اجلل�شة احلوارية، م�شيدا بالدور 

الذي تقوم به بالده ملواجهة اأثار 

تغري املناخ، موؤكدا حر�ض اململكة 

على تعزيز التعاون مع الوليات 

املعلومات  تبادل  يف  املتحدة 

واخلربات يف هذا املجال.

كريي  جون  عرّب  جانبه،  من 

املتميز  بامل�شتوى  اإعجابه  عن 

يف  البحرين  مملكة  حققته  الذي 

وال�شمعة  املناخ،  تغري  جمــال 

الطيبة يف كافة املحافل الإقليمية 

تقلدها  ــالل  خ مــن  ــيــة  والــدول

املنظمات  اأهم  العليا يف  املنا�شب 

والبيئة،  املناخ  جمال  يف  املهتمة 

بالتعاون  اعتزازه  عن  معربا 

يدعم  مبا  البحرين  مع  امل�شتمر 

يف  ال�شديقني  البلدين  جهود 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

بن  حممد  الدكتور  التقى  كما 

األوك �شارما  مبارك بن دينة، مع 

ال�شاد�شة  املناخ  قمة  رئي�ض 

ا�شت�شافتها  املقرر  والع�شرين 

املتحدة،  باململكة  غال�شكو  يف 

اأحمد  بــن  �شلطان  والــدكــتــور 

لدولة  اخلا�ض  املبعوث  اجلابر 

الإمارات ل�شوؤون التغري املناخي، 

وذلك يف لقاءين منف�شلني لبحث 

حول  امل�شرتكة  الأمــور  من  عدد 

و�شبل  والبيئة  املــنــاخ  تغري 

بني  املناخي  التعاون  تعزيز 

مملكة البحرين والدول امل�شاركة 

يف احلوار الإقليمي.

�صموه يهنئ الفائزين باملراكز الأوىل.. خالد بن حمد: 

جهودنا م�صتمرة يف دعم خمرجات التعليم

حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

املجل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب  خليفة،  اآل 

اللجنة  رئي�ض  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى 

الثالثاء،  اليوم  اأقيم  البحرينية،  الأوملبية 

حفل ختام الن�شخة الثالثة من »م�شابقة خالد 

ال�شطناعي«،  الذكاء  يف  لالبتكار  حمد  بن 

التقنية  البحرين  كلية  نظمتها  والتي 

والتعاون  بال�شراكة  البحرين«  »بوليتكنك 

بن  خالد  ال�شيخ  ل�شمو  الإعالمي  املكتب  مع 

واحلكومة  املعلومات  وهيئة  خليفة،  اآل  حمد 

واملوؤيد  مايكرو�شوفت  و�شركتي  الإلكرتونية، 

البنك  من  وبدعم  الأو�شط،  ال�شرق  للكمبيوتر 

ف�شية  وبرعاية  بالتيني،  كراٍع  املتحد  الأهلي 

من قبل �شركة بناغاز وبنك الإثمار، ودعم من 

املالية )فينتك(،  للتكنولوجيا  البحرين  خليج 

وثينك �شمارت.

وبهذه املنا�شبة، قال �شمو ال�شيخ خالد بن 

حمد اآل خليفة: »اإن اإقامة هذه امل�شابقة، ياأتي 

توجيهات  ترجمة  على  حر�شنا  منطلق  من 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  الوالد  �شيدي 

املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى  حمد 

التعليم،  بقطاع  للنهو�ض  ورعاه،  اهلل  حفظه 

الإبداع  على  ال�شباب  حتفيز  خالل  من 

عطائها  ودعم  املواهب  وت�شجيع  والبتكار، 

ي�شهم  الذي  ال�شكل  على  املجتمع،  خدمة  يف 

يت�شمنها  التي  التنموية  امل�شاريع  تنفيذ  يف 

برنامج عمل احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

روؤية  اأهداف  لتحقيق  الوزراء،  رئي�ض  العهد 

البحرين 2030 لغد اأف�شل ازدهاًرا وتقدًما«.

بامل�شاركة  كثرًيا  »�شعداء  �شموه:  وتابع 

من  الثالثة  الن�شخة  �شهدتها  التي  املميزة 

ال�شطناعي،  الذكاء  يف  لالبتكار  م�شابقاتنا 

رغم الظروف والتحديات التي فر�شتها جائحة 

امل�شاركون  قّدمه  فما  كوفيد-19.  كورونا 

من  الن�شخة  هذه  يف  البحريني  ال�شباب  من 

امل�شابقة من اأعمال وم�شاريع، يدعو اإىل الفخر 

متتلكها  التي  ال�شبابية  بالطاقات  والعتزاز 

م�شرق،  م�شتقبل  ينتظرها  والتي  البحرين، 

قطاعاته  وتطوير  الوطن  بناء  يف  للم�شاركة 

مبا يحقق التنمية امل�شتدامة«.

حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاف 

خمرجات  دعم  يف  »م�شتمرون  خليفة:  اآل 

الأجيال  يك�شب  الذي  ال�شكل  على  التعليم، 

املزيد من املفاهيم العلمية اجلديدة، والتعرف 

ينّمي  والذي  ومتطورة،  حديثة  تقنيات  على 

من قدرات واإمكانيات، والتي يدفعها لتوظيف 

املزيد  لتحقيق  والتكنولوجيا  واملعرفة  العلم 

من املنجزات احل�شارية«.

واأ�شاد �شموه باجلهود الكبرية التي بذلتها 

مع  بالتعاون  البحرين   - بوليتكنيك  جامعة 

للكمبيوتر  واملوؤيد  مايكرو�شوفت  �شركتي 

ال�شرق الأو�شط يف الإعداد والتح�شري لإقامة 

�شاكًرا  امل�شابقة،  هذه  من  الثالثة  الن�شخة 

الراعية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  تفاعل  �شموه 

الفائزين  �شموه  مهنًئا  احلدث،  هذا  لإجناح 

باملراكز الأوىل بامل�شابقة، ومتمنًيا �شموه حًظا 

اأوفر لبقية امل�شاركني يف امل�شاركات القادمة.

حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  ل  وتف�شّ

اأ�شحاب  للفرق  اجلوائز  بت�شليم  خليفة  اآل 

املراكز الثالثة الأوىل. كما قام �شموه يف ختام 

الفائزة  امل�شاريع  جميع  حول  بجولة  احلفل 

�شرح  اإىل  �شموه  وا�شتمع  الفئات،  مبختلف 

اأهميتها  ومدى  م�شاريعهم  عن  امل�شاركني  من 

والفائدة املرجوة منها.

الرئي�ض  باأعمال  القائم  وّجه  جهته،  ومن 

املنظمة  اللجنة  رئي�ض  للبوليتكنك  التنفيذي 

عبدالرحمن  بن  علي  ال�شيخ  للم�شابقة  العليا 

ال�شيخ  �شمو  اإىل  وتقديره  �شكره  خليفة  اآل 

�شموه  دعم  على  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد 

اأن  اإىل  م�شرًيا  البحرين،  لبوليتكنك  امل�شتمر 

اليوم  العامل  يوليها  التي  الكبرية  الأهمية 

لهذه  جعل  والذي  ال�شطناعي«،  »للذكاء 

ظل  يف  ا  وخ�شو�شً عاملية،  مكانة  امل�شابقة 

جائحة  ب�شبب  تغريات  من  العامل  ي�شهده  ما 

كورونا التي اأثرت على جميع القطاعات عامة 

والتطورات  ب�شكل خا�ض،  التعليمي  والقطاع 

اأ�شعدة،  عدة  على  ح�شلت  التي  ال�شريعة 

الأكرب  الدور  ال�شطناعي  للذكاء  كان  وقد 

املجال  يف  املتغريات  من  جمموعة  اإحداث  يف 

اأنه  اإىل  منوًها  واملعريف.  وامل�شريف  ال�شحي 

القيادة  توليها  التي  الكبرية  لالأهمية  كان 

امل�شتقبل  لعلوم  ورعاها  اهلل  حفظها  الر�شيدة 

�شمو  وبتوجيهات  ال�شطناعي،  الذكاء  ومنها 

�شموه  ودعم  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ 

ن�شختها  يف  امل�شابقة  حققت  فقد  الالحمدود، 

عن   %  43 تفّوق  م�شاركة  ن�شبة  الثالثة 

امل�شاريع  عدد  اأن  كما  ال�شابقتني،  الن�شختني 

التحكيم  جلنة  على  للعر�ض  تاأهلت  التي 

اأكرث بـ23 % عن الن�شختني ال�شابقتني،  كانت 

حيث تاأهل 42 م�شروًعا، الأمر الذي يدل على 

م�شتوى اإدراك جيل ال�شباب لأهمية هذا املجال 

يف الوقت احلا�شر وامل�شتقبل.

عدد  يف  للزيادة  ونتيجة  »اأنه  واأ�شاف: 

لتوجيهات  وتلبية  العام،  هذا  املتاأهلة  الفرق 

�شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة، ال�شديدة 

مع  بالتعاون  البحرين  بوليتكنك  �شتقوم 

م�شاريع  ثالثة  بتبّني  مايكرو�شوفت  �شركة 

و�شت�شيف  متقدمة،  م�شتويات  اإىل  لأخذها 

اإىل مملكة  الإجنازات  امل�شاريع مزيًدا من  هذه 

البحرين يف هذا املجال احليوي، جمال الذكاء 

ال�شطناعي«.

ال�صحة: تعليق الدرا�صة يف مدر�صة الأندل�ص 

البتدائية للبنات احرتازًيا وا�صتمرارها عن ُبعد

يف �شوء التن�شيق امل�شتمر مع وزارة الرتبية والتعليم، اأ�شدرت وزارة ال�شحة قراًرا 

يق�شي بتعليق الدرا�شة يف مدر�شة الأندل�ض البتدائية للبنات، بدًءا من يوم الأربعاء 7 

اأبريل اجلاري، على اأن يتم اتخاذ الإجراءات الالزمة ملوا�شلة الدرا�شة جلميع الطلبة عن 

ُبعد خالل هذه الفرتة.

ل  اأنه  على  التاأكيد  على  العامة  لل�شحة  امل�شاعد  الوكيل  من  ال�شادر  القرار  ون�ّض 

ُيعاد فتح املدر�شة اإل بعد اأن تتاأكد اإدارة ال�شحة العامة من عدم ت�شجيل حالت قائمة 

جديدة خالل الفرتة املذكورة، والتاأكد من ا�شتكمال مدة العزل املقررة للحالت القائمة 

وخمالطيهم بناًء على الإجراءات الحرتازية والربوتوكول املتبع ال�شادر من قبل الفريق 

الوطني الطبي للت�شدي لفريو�ض كورونا )كوفيد-19(، اإ�شافة اإىل انتهاء املدر�شة من 

تعقيم كافة مرافقها قبل ا�شتئناف الدرا�شة وخلّوها متاًما من اأي نواقل للعدوى، واإ�شدار 

اإذن بفتحها من الإدارة املخت�شة.



ما هكذا جترى مقابالت التوظيف

ثّمة ثلة من �ل�صباب �لعاطلني عن �لعمل بعدما �أ�صابهم 

عن  �مل�صتمر  �مل�صني  �لبحث  جر�ء  من  و�ل�صقاء  �لن�صب 

ت�صابقو�  �لتي  �ل�صركات  جملة  ومن  نتيجة،  بدون  �لعمل 

�ل�صركة  هذه  �إىل  �أر�صلو�  �لوطنية  �ل�صركات  �إحدى  �إليها 

�ل�صركات، وبعد فرتة وجيزة  موؤهالتهم وبياناتهم كباقي 

�ت�صلو� بال�صباب الإجر�ء �ملقابلة معهم، ومن هذ� �الت�صال 

�إليهم  �نفتح  قد  �خلفي  و�لرزق  �الأمل  �آفاق  باأن  �صعرو� 

�ل�صباح  من  فا�صتيق�صو�  و�ل�صعادة،  �لفرحة  فغمرتهم 

�أنف�صهم  وميالأ  تقريبا  ب�صاعة  �ملقابلة  موعد  قبل  �لباكر 

�ل�صغف و�حلما�س و�ال�صتياق للعمل. 

�لتي  �لكربى  �لطامة  للمقابلة جائتهم  ��صتدعو�  حينما 

�ملقابل وهو �صخ�س  �إن  �إذ  �لبال و�حل�صبان،  تكن على  مل 

�ل�صروط  ب�صرد  �لقا�صي  بدوره  قام  �لذي  �أي�صا  بحريني 

�لعمل  �ن  فيها  يقول  �ل�صروط  و�صمن  عليهم،  �لتعجيزية 
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اإجنازات بحرينية برعاية ويل العهد رئي�س الوزراء

جل  تبذل  جمتهدة،  بحرينية  قيادة  ظل  يف  و�لتنمية  �لبناء  عجلة  ت�صتمر 

ولكل  �الأوىل  بالدرجة  و�ملو�طن  �لبحرين  لتكون  �إمكاناتها  كل  وت�صخر  �أوقاتها 

�الأر�س و�الن�صان. �لبحرين  ما فيه تقدم و�زدهار 

�إن ��صتمر�ر فعاليات �صباق �لفورموال1 منذ �صبعة ع�صر عاًما ُيعد بحد ذ�ته 

باهتمام ومتابعة  عاملًيا يحظى  ريا�صًيا  مهًما، وحدًثا  و�قت�صادًيا  تنموًيا  �إجناًز� 

وذلك  �لعاملية،  �ملناف�صة  بتلك  �ال�صتمتاع  وهو�ت  �ل�صباق  وع�صاق  �لقر�ر  �صناع 

�لعاملي. �لريا�صي  �حلدث 

�لت�صاميم  الأحدث  وفًقا  تقدميها  على  �لبحرين  د�أبت  متو��صلة  جهود 

�لريا�صي  �حلدث  لذلك  �ملتابع  �نتباه  و�صدت  �جلمهور،  متتع  �لتي  �لريا�صية 

بن  �صلمان  �الأمري  �مللكي  �ل�صمو  برعاية �صاحب  �لبحرين  قدمتها  �لعاملي، جهود 

هو �صاحب  وُيعد  �هلل،  �لوزر�ء حفظه  رئي�س جمل�س  �لعهد  �آل خليفة ويل  حمد 

�ملهم،  �لريا�صي  �حلدث  ذلك  ور�ئد  عاًما   17 منذ  �لبحرين  �صباق  �إقامة  فكرة 

ذ�تها  بحد  هي  و�لتي  ��صتمر�يتها  على  �حلفاظ  �مل�صتمرة  بجهوده  و��صتطاع 

و��صتقطاب  جلذب  �لعاملية  �ملناف�صات  من  رغم  وعلى  ��صتثنائي،  جناح  ق�صة 

وقيادتها  �لبحرين  وجهود  بحكمة  لكن  �لدول،  من  لكثري  �لريا�صي  �حلدث  ذلك 

مو�صم  يف  �لريا�صي  �حلدث  لذلك  �الأف�صل  �ملكان  تكون  �ن  �لبحرين  ��صتطاعت 

�لفورموال1. �صباقات 

مو�طن  لكل  فخر  فعاًل حمّل  الأنها  و�لتقدير؛  و�لثناء  �الإ�صادة  ت�صتحق  جهود 

ومقيم عا�س فوق �لرت�ب �لبحريني �لطاهر، �جناز�ت تتحدث عن نف�صها وتثبت 

على  �لقائمني  كل  ن�صكر  و�قتد�ر.  ثقة  بكل  جناحها  و��صتمر�رية  �أهميتها  للو�قع 

�الأمري  �مللكي  �ل�صمو  ل�صاحب  خا�س  و�صكر  �لعاملي،  �لريا�صي  �حلدث  ذلك 

ورعاه،  �هلل  �لوزر�ء حفظه  رئي�س جمل�س  �لعهد  �آل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان 

تتاأثر  �صنويا ومل  �لبحرين  �لفورموال1 يف  �صباق  ت�صتمر جناحات  بف�صله  �لذي 

جائحة  رغم  جناحها  �لعامل  ذلك  �صهد  ��صتثنائي،  حدث  الأي  تتاأخر  �أو  ما  يوًما 

رجالها  بجهود  و��صتطاعت  و�الف�صل  �الأجنح  كانت  �لبحرين  لكن  كورونا، 

�ثبتت للعامل  �ل�صعوبات، وب�صورة م�صرفة وممتازة  �لتغلب على كل  �ملخل�صني 

�لبحرين  �لعاملية،  بب�صماتها  باإجناز�تها،  بقيادتها،  قوية  �لبحرين  �ن  وللمتابع 

رقم �صعب وحدث مهم وتاريخ متجدد وجهود حمل فخر و�عتز�ز لنا جميًعا. 

نا�سر حممد مني

البحرين تتاألق عاملًيا 

جناح �آخر ت�صيفه مملكة �لبحرين �إىل قائمة جناحاتها 

يف �صباق �لفورموال1 و�لذي يعزز بدوره مكانة �لبحرين 

�الجناز  هذ�  �لريا�صية،  لل�صباقات  �لدولية  �خلريطة  على 

�لبحرين  ريادة  عزز  و�لذي  ع�صرة  �ل�صابعة  ن�صخته  يف 

جاذبة  بيئة  من  توفره  ملا  �لعاملية  �لريا�صية  �ل�صاحة  يف 

وت�صخري  �لعاملية  �لريا�صية  �الإحد�ث  وتنظيم  الإ�صت�صافة 

�ململكة الحت�صان  وفرتها  �لتي  و�المكانيات  �جلهود  كافة 

و�إجناح �صباقات �لفورموال1 و�لذي كان له طيب �الأثر يف 

حتقيق مملكة �لبحرين لهذ� �لنجاح �لعاملي �لباهر.

�لعهد  ويل  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  قول  من  و�قتبا�ًصا 

�لذي  �لتميز  »�ن  �هلل  حفظه  �ملوقر  �لوزر�ء  رئي�س  �المني 

�خت�صار خلطو�ت على طريق  ير�فق كل جهد وطني هو 

�صموه  بقيادة  �لبحرين  فريق  �ثبته  �لذي  وهذ�  �لنجاح« 

�لذي حر�س على متابعة كافة �الجر�ء�ت �ملتخذة من قبل 

خمتلف �جلهات و�الطمئنان على كافة �لرتتيبات �لقائمة، 

بارزة  ب�صورة  �ل�صباق  �بر�ز  ��صهم يف  �لذي  �الهتمام  هذ� 

وجناح باهر ي�صاف �ىل م�صرية �الجناز�ت �حل�صارية يف 

ظل �لعهد �لز�هر مبملكة �لبحرين.

�لبحرين  حققته  �لذي  �لكبري  �لنجاح  وبعد  و�ليوم 

يف �صباق �لفورموال1 البد من �ال�صادة لدور �ع�صاء نادي 

على  لل�صباق  �لتنظيمي  و�لفريق  �لبحريني  �ملار�صال 

جهودهم �لتنظيمية �جلبارة و�لتي �صاهمت وب�صكل كبري 

يف جناح وتاألق �ل�صباق، �ذ يعدون بيت خربة يف �ل�صاحة 

�لريا�صية �لعاملية لريا�صة �ل�صيار�ت ملا يتمتعون به من 

�لريا�صي  و�لتن�صيق  �لتنظيم  يف  وحرفية  عالية  مهارة 

و�ملحرتفني  �خلرب�ء  �هم  من  فخر  وبكل  ��صبحو�  و�لذين 

على �ل�صعيد �لعاملي.

فخورين ملا �حرزناه من جناح وتاألق يف ظل �لظروف 

على  و�لتقدير  �لثناء  وكل  كورونا،  جلائحة  �ال�صتثنائية 

جهود �خلرب�ت �لوطنية �ل�صابة �لتي �ثبتت مدى كفائتها 

وقدرتها على جناح هذ� �حلدث �لريا�صي �لعاملي و�إخر�جه 

ب�صورة م�صرفة عك�صت بدورها �لوجه �مل�صرق و�حل�صاري 

ململكة �لبحرين.

و�لتربيكات  �لتهاين  باأ�صمى  �تقدم  �ملنا�صبة  وبهذه 

ل�صاحب �جلاللة �مللك �ملفدى ول�صاحب �ل�صمو �مللكي ويل 

وجميع  �هلل  حفظهما  �ملوقر  �لوزر�ء  رئي�س  �المني  �لعهد 

�ملنظمني و�لطو�قم �لطبية وكافة �جلهات �لتي �أ�صهمت يف 

وملا  �ل�صباق  �إجناح  �أجل  من  �الحرت�زية  �الإجر�ء�ت  تنفيذ 

حققوه من متيز يف ��صت�صافة هذ� �حلدث �لعاملي.

نورة املن�سوري

اأ�سطر النون 

من حماربة �سرطان 

لطبيبتها العزيزة

�لعزيزة  �لدكتورة  �إىل 

حر�صت  �لتي  �لري�س  �أمل 

قويًة  ُتعيدين  �أن  على 

من  �لــرغــم  على  للحياة 

و�نك�صاري  �لطويل،  بكائي 

مبا  �أمت�صك  �أن  ـــوى  �الأق

ينقذين مهما بد� ذلَك �صعًبا 

رف�صته،  �أو  يل  بالن�صبة 

ماتفعل،  متاًما  ُتدرُك  الأنها 

�ملالئكيتني  يديها  وعلى 

�إمنا  �ملُعجزة،  من  �صيٌئ 

لكِلّ  يفتح  نــوًر�  ُخلقت 

�لعمر  ــبــاَك  �ــصُ مري�صٍة 

اًد�.  وَقّ

�أمل،  �ملاهرة  �لدكتورة 

على  ت�صُرّ  يعرفها،  ال  ملن 

مرة،  ُكِلّ  يف  �لعمل  �إتقان 

كانت  مهما  تتقاع�س  ال 

�لرغم  مهمتها �صعبة، على 

عاتقها  على  يقع  ــه  �أَنّ من 

منذ  �الأرو�ح  ع�صر�ت  �إنقاذ 

تفتح  �لتي  �الأوىل  �للحظة 

�ل�صباح  يف  عينيها  فيها 

على  عينيها  تغم�س  حتى 

عمل  ــه  �إَنّ ذ�تها.  �لو�صادة 

يتوقف  ال  �صاعة  ـــ24  �ل

�ل�صيارة  زر  بت�صغيل 

و�لعودة للمنزل.

حتية  �أقف  �ليوم،  �أنا 

ينتهي،  ال  و�صكٍر  ــالل  �إج

�ملـُـبــاركــة،  �ليد  تلك  �إىل 

�صبًبا  فيها  �هلل  جعَل  �لتي 

ظننا  �لالتي  نحُن  لنعي�س، 

و��صوَدّت  �نتهت  �حلياة  �أَنّ 

ًر�، �حلمدهلل بد�ية و�أبًد�. ُمبِكّ

حماربة ال�سرطان اأفراح

وقوفا  �لعمل  �أن  هو  و�لثاين  متو��صلة  �صاعة   12

وال يتخلله ق�صط من �لر�حة و�لثالث �أن �الإجازة من 

�مل�صت�صفيات �حلكومية ف�صال عن �خلا�صة مرفو�صة 

�لعمل  عن  تاأخري  �أي  �أن  �لر�بع  و�ل�صرط  والتقبل 

�صوف يقطع من �لر�تب حتى لو وجد �لعذر و�ل�صرط 

�خلام�س ال توجد هناك مو��صالت و�لر�تب �الأ�صا�صي 

245 ديناًر�. ومن هنا نت�صاءل، ما هذه �ملقابلة! كاأمنا 

يقول �ل�صخ�س �ملقابل ال نريدكم وتف�صلو� باخلروج 

�الأ�صلوب  هذ�  ينبغي  ال  فاحلقيقة  �ل�صركة،  من 

و�لت�صرف �أن ي�صدر من مو�طن م�صوؤول يف �ل�صركة، 

يجرون  رجعو�  �ملقابلة  من  �ل�صباب  �نتهو�  وبعدما 

�أذيال �خليبة و�الإحباط و�لياأ�س وتبددت كل �أمانيهم 

و�ل�صغف و�حلما�س لديهم. 

�أن  �ملقابلة  يجري  �لذي  �ل�صخ�س  من  �ملطلوب 

يتحلى بدماثة �خللق و�أن يزرع يف نفو�س �لباحثني 

هذه  ويبعد  وم�صجع  مفرح  هو  ما  كل  �لعمل  عن 

�الأمل  ينري طريق  و�أن  لال�صتغر�ب  �ملثرية  �ل�صلبيات 

�أمامهم ال �لتربم و�ال�صتياء. 

م�سطفى اخلوخي
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البحرين صاحبة الريادة في تبني األمم المتحدة 5 أبريل يومًا عالميًا للضمير

 وزير الخارجية: الضمير اإلنساني محرك 
أساس لنبذ التطرف في مختلف بقاع المعمورة

أك��د وزي��ر الخارجي��ة د. عبداللطي��ف الزياني أن 
الضمير اإلنس��اني ه��و الباع��ث الحقيقي لتعزيز 
قي��م الس��ام والتعاي��ش واإلخ��اء بي��ن األم��م 
العالمي��ة، وه��و المحرك األس��اس لنب��ذ العنف 
والتطرف في مختلف بقاع المعمورة وإرس��اء قيم 

السام األممي من أجل خير البشرية.
جاء ذلك، خ��ال فعالية أقامته��ا بعثة البحرين 
لدى األم��م المتحدة في نيوي��ورك، عبر االتصال 
المرئ��ي اإللكتروني، بمناس��بة الذك��رى الثانية 
لليوم الدولي للضمير الذي يصادف الخامس من 

أبريل من كل عام.
وأكد الوزير، في كلمة مرئية، أن البحرين، بفضل 
قي��ادة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، عاه��ل الباد المف��دى، ورؤيته الحكيمة 
لتعزيز قيم التسامح والتعايش والتآخي من أجل 
خير وس��ام العالم، تؤمن بأن المجتمع الدولي 
يجب أن يضع في اعتباره أهمية الضمير العالمي 
في حل الصراعات وإنهاء النزاعات ووقف الحروب، 
ونشر قيم السام والتعايش بين شعوب العالم.

وق��ال: »إن البحري��ن تفخر الي��وم بأنها صاحبة 
الريادة والس��بق ف��ي تبني األم��م المتحدة يوم 
الخام��س من أبريل يوم��ًا عالمي��ًا للضمير، بناًء 
عل��ى المب��ادرة التي تق��دم بها صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه 
اهلل، إدراكًا من المملك��ة وقيادتها الحكيمة لما 
تعاني��ه العديد م��ن دول العالم من مش��كات 
وأزم��ات خطي��رة، وإيمانه��ا بض��رورة التع��اون 
الدول��ي للتوص��ل إلى حل��ول عاجلة للمش��كات 

العالمية«.
وأوض��ح أن البحرين برهنت دائمًا على اهتمامها 
وحرصه��ا على دعم ومس��اندة جه��ود المجتمع 
الدول��ي واألمم المتح��دة من أجل إح��ال األمن 
والس��ام واالس��تقرار واالزده��ار ف��ي كافة بقاع 
العال��م، وهي ت��درك أن الضمي��ر العالمي الحي 
والواعي كفيل بتوحيد الجهود وتسخير الطاقات 
واإلمكانات من أجل خير البشرية جمعاء وتحقيق 
تطلعات ش��عوب العال��م إلى حياة ح��رة كريمة 

آمنة ومزدهرة.
وق��ال إن المملك��ة بقي��ادة وتوجيه م��ن جالة 
المل��ك المف��دى، تبن��ت العديد م��ن المبادرات 
والمش��اريع لتعزي��ز ثقاف��ة التس��امح والس��ام 
واإلخاء، ويأتي في مقدمتها إطاق جائزة عيسى 
لخدمة اإلنس��انية، وتأس��يس مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش الس��لمي، ومركز الملك حمد 

للسام الس��يبراني، وكرس��ي الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا 
اإليطالية، باإلضافة إل��ى إطاقها جوائز عالمية 
ف��ي العديد من المجاالت لتعزيز ثقافة الس��ام 
والتعايش الس��لمي وتحقيق األمن واالس��تقرار 

واالزدهار لشعوب العالم.
وأض��اف أن البحري��ن أدرك��ت في وق��ت مبكر أن 
العالم يواجه اليوم أزمة دولية صعبة تمثلت في 
جائحة كورون��ا، التي تركت تداعي��ات وتأثيرات 
صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة، وتس��ببت 
في وف��اة وإصابة مايين البش��ر ف��ي كافة دول 
العالم، وحرص��ت بتوجيهات س��امية من جالة 
المل��ك المفدى على أن تتعام��ل مع هذه األزمة 
وفق قواعد القواني��ن والمواثيق الدولية، والقيم 
الس��امية التي تؤم��ن بها المملك��ة ممثلة في 
التعاط��ف والتآخ��ي والتع��اون اإلنس��اني بي��ن 

شعوب العالم.
وأش��اد الوزير بالجه��ود المخلصة والملموس��ة 
الت��ي ق��ام به��ا فري��ق البحرين بقي��ادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، للتعامل مع 
األزم��ة وتداعياتها بأقصى درجات المس��ؤولية 

واإلنسانية.
ونوه بما وفرته الحكومة للمواطنين والمقيمين 
في المملكة على حد س��واء من وس��ائل الفحص 
والع��اج والتطعي��م المجاني، وكاف��ة الخدمات 
الصحية واالجتماعي��ة الضرورية، وبذلك حققت 
البحرين نجاحًا وتميزًا ف��ي التعامل مع تداعيات 
الجائحة، لقي إشادة وتقديرًا من منظمة الصحة 

العالمية ودول العالم.
وقال: »إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتحكيم 
الضمير لتحقيق العدالة والمس��اواة ودعم الدول 
األكثر تضررًا من هذه األزمة الخطيرة، ومعالجة 
المش��اكل العدي��دة الت��ي تعان��ي منه��ا الدول 

النامية والفقيرة«.
وأع��رب عن الثق��ة بأن منظمة األم��م المتحدة، 
بقيادته��ا ومنظماته��ا وهيئاته��ا المتخصصة 
ق��ادرة على أن تقود بكل كف��اءة واقتدار الجهود 
العالمية نحو عالم أكثر أمنًا واس��تقرارًا وازدهارًا 

من أجل خير البشرية جمعاء.
ونياب��ة عن رئيس الدورة الخامس��ة والس��بعين 
للجمعي��ة العامة لألم��م المتح��دة، ألقى نائب 
رئيس مكتب رئيس الجمعية العامة فاروق خان 
كلم��ة أعرب فيها عن ش��كره لحكوم��ة البحرين 

على تنظيم الفعالية ودعمها لهذه القضية.
وأش��ار إلى أن األمم المتحدة منذ إنشائها دأبت 
عل��ى تعزي��ز ثقاف��ة الس��ام باعتباره��ا عنصرًا 
أساسيًا إلنقاذ األجيال القادمة من ويات الحرب، 
حيث أدركت أن ثقافة السام هي أكثر من مجرد 
اتفاقي��ات بي��ن الحكومات وأن الس��ام يجب أن 
يق��وم على أس��اس »التضامن البش��ري الفكري 

واألخاقي«.
وأوضح أن هذه الثقاف��ة مبنية على قيم تعكس 
التفاع��ل االجتماعي القائم على مب��ادئ الحرية 
والعدال��ة والديمقراطية وكافة حقوق اإلنس��ان 
والتس��امح والتضام��ن، كما تنبذ ه��ذه الثقافة 
العنف وتس��عى لمنع النزاعات من خال معالجة 
أس��بابها الجذري��ة، منوه��ًا إل��ى أهمي��ة الحوار 
والتفاوض وسبل المش��اركة الكاملة في عملية 
تنمي��ة المجتمع م��ن أجل بن��اء ثقافة الس��ام 

والحفاظ عليها.
ولفت إل��ى أن االحتفال هذا العام باليوم الدولي 
للضمي��ر يأت��ي في وق��ت يواص��ل في��ه العالم 
التصدي لجائحة كورونا، وهو التحدي األكبر الذي 
يواجه��ه العالم ف��ي تاريخ األم��م المتحدة على 
م��دى 75 عامًا، مضيف��ًا أن الجائحة هي القضية 
العالمي��ة ف��ي العص��ر الحاضر وته��دد بعرقلة 

المكاسب اإلنمائية المتحققة.

 البحرين ومصر توقعان
 اتفاقية التعاون الجمركي العربي

رحب المدي��رون العامون للجمارك بال��دول العربية، بتوقيع 
مملك��ة البحري��ن وجمهوري��ة مص��ر العربية عل��ى اتفاقية 
التعاون الجمركي العرب��ي، والتي تأتي تنفيذًا للقرار الصادر 
عن المجلس االقتصادي واالجتماع��ي في دورته العادية مع 
تضمين توصية بحث باقي الدول العربية على سرعة التوقيع 

وإيداع وثائق التصديق.
جاء ذلك، أثناء ترؤس مدير عام التخليص والخدمات الجمركية 
ولي��د الصباغ، بحضور مدي��ر إدارة التخلي��ص الجمركي وليد 
أج��ور، وفد البحرين المش��ارك في االجتماع ال���41 للمديرين 
العامي��ن للجم��ارك بال��دول العربي��ة والذي ُعق��د من خال 
االتصال المرئي، بتنظيم م��ن األمانة العامة لجامعة الدول 

العربية.
وت��رأس االجتماع، رئي��س مصلحة الجمارك المصرية س��يد 
نجم، حيث تضم��ن جدول أعمال االجتماع ع��دة بنود أهمها 
متابع��ة وتنفي��ذ التوصي��ات الص��ادرة عن األمان��ة العامة، 
واعتم��اد توصي��ات لجنة اإلج��راءات الجمركي��ة والمعلومات 
ح��ول البيانات الم��راد تبادله��ا إلكترونيًا في مش��روع مركز 
المعلوم��ات الجمركي العرب��ي، إضافة إلى تحليل اس��تبيان 
المناف��ذ الجمركي��ة المؤهل��ة، ودليل المش��غل االقتصادي 

المعتمد.
وأشار مدير عام التخليص والخدمات الجمركية، إلى أن مديري 
الجمارك العرب وافقوا على اس��تمرار عمل لجنة التوفيق بين 
الترجم��ات للنظام المنس��ق الس��تكمال ترجمة الش��روحات 

المحدثة لعام 2022.

سفير البحرين بإيطاليا: 
االستفادة من خبرات »سابينزا« 

إلثراء التعاون التعليمي
ناقش س��فير مملكة البحرين لدى الجمهوري��ة اإليطالية د. 
ناصر البلوشي، خال اجتماعه أمس مع المسؤول عن كرسي 
الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي في جامعة 
س��ابينزا اإليطالية البروفيس��ور أليساندرو س��اجيورو، البرامج 
الممك��ن االس��تفادة منه��ا بين جامع��ة س��ابينزا وجامعات 
المملكة وتطويرها لدعم وإثراء التعاون التعليمي والثقافي 

بين البلدين الصديقين.
وجرى خال االجتماع بحث مختلف الموضوعات ذات االهتمام 
األكاديمي المشترك، وتسليط الضوء على نجاح  كرسي الملك 
حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي والذي تم افتتاحه 
رسميًا في جامعة سابينزا بالعاصمة روما، بهدف نشر ثقافة 
التسامح وتعزيز مبدأ التعايش والتحاور عبر برامج أكاديمية 
متخصصة للش��باب من طلب��ة مختلف الجامع��ات، مؤكدين 
أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في كل ما 

من شأنه تحقيق األهداف والمصالح المشتركة.

مدير القنصليات بـ»الخارجية 
السودانية«: عالقات أخوية 

وطيدة مع البحرين
اس��تقبل مدي��ر إدارة القنصلي��ات وش��ؤون الجالي��ات بوزارة 
خارجية جمهورية الس��ودان الش��قيقة الس��فير حس��ن صالح 
س��وار الذهب، القائم باألعمال باإلنابة لس��فارة البحرين في 
الخرطوم عبداهلل ربيعة، حيث تم استعراض المسار المتقدم 
للعاق��ات األخوي��ة الوطي��دة القائمة بين مملك��ة البحرين 

وجمهورية السودان الشقيقة وما تمتاز به من نماء مطرد.
وتم التأكي��د على ح��رص البلدين على الُمض��ي قدما بهذه 
العاقات نحو آفاق أرحب خدمًة للمصالح المش��تركة، إضافًة 
إلى بحث أوج��ه تعزيز وتطوي��ر التعاون والتنس��يق الثنائي 

المشترك بين البلدين الشقيقين.

المدعي العام العماني: 
استرددنا 3 ماليين دوالر 

بالتنسيق مع البحرين
أيمن شكل «

كشف المدعي العام بسلطنة عمان نصر الصواعي عن قضية 
فس��اد بوزارة التربية بالس��لطنة تجاوزت أكثر من 14 مليون 
ري��ال عمان��ي بما يج��اوز 36 مليون دوالر، تم غس��ل قرابة 3 
مايين دوالر منها في سندات عبر بورصة البحرين، حيث أشاد 
بالتنس��يق والتعاون مع النيابة العامة في البحرين السترداد 

تلك األموال.
وأش��اد في مؤتمر صحفي أمس بجهود النيابة العامة وعلى 
رأس��ها النائب الع��ام د. علي البوعينين، مؤك��دًا أن التعاون 

الوثيق بين البلدين أثمر استرداد هذه المبالغ.
وقال خ��ال اس��تعراض مؤش��رات اإلحصائية الس��نوية من 
إجمالي القضايا التي تعامل معها االدعاء العام في السلطنة 
خ��ال عام 2020: »أش��يد بالنيابة العامة ف��ي البحرين حيث 
تم اس��ترداد ما قيمته 2.9 مليون دوالر عبارة عن سندات تم 

شراؤها في البحرين عن طريق دول أوروبية«.
ووجه كلمة ش��كر بحق النيابة العامة في البحرين وخاصة د. 
علي البوعينين الذي أص��در تعليمات بأن تكون أوامر النيابة 
أوام��ر تنفيذ، إيمان��ًا بالتفاهم والتعاون في تل��ك القضايا، 
وتم اس��ترداد ما قيمته 2.9 مايين دوالر عبارة عن سندات، 
تتعلق بإحدى قضايا الفساد بالتربية التي أصدر فيها تجميد 

لألموال في عمان وصدر قرار بتجميد تلك السندات.

عبداهلل بن أحمد: مذكرة التفاهم للتشاور 
السياسي بين البحرين وصربيا تعزز التعاون

أك��د وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية د.الش��يخ عب��داهلل بن أحمد آل 
خليفة، أن التوقيع على مذكرة التفاهم حول التش��اور السياسي بين وزارتي 
خارجية مملكة البحرين وجمهورية صربيا، خطوة مهمة تعكس المس��اعي 
المتواصلة للبلدين الصديقين في إطار تعزيز العاقات الثنائية في مختلف 

مجاالت التعاون.
جاء ذلك، على هامش زيارة س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة، ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، إلى بلغراد، حيث عقد 
االجتماع األول للمش��اورات السياسية بين البحرين وصربيا، أمس، برئاسة 
وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية، ومس��اعد وزير الخارجية للش��ؤون 
الثنائي��ة فاديمي��ر ماريك، وبمش��اركة مس��اعد وزي��ر الخارجية للش��ؤون 
متعددة األطراف ألكس��ندر تاس��يتش، ومس��اعدة وزير الخارجية لش��ؤون 

السياسة األمنية ديجانا إيفانسيك.
ورحب د.الش��يخ عب��داهلل بن أحمد بالزي��ارة الناجحة للرئي��س الصربي إلى 
مملكة البحرين، خال الش��هر الماض��ي، والتي أثمرت ع��ن نتائج إيجابية 

ووضعت ركائز شراكة ثنائية متنامية بين البلدين الصديقين.
وأكد أن السياس��ة الخارجية لمملكة البحرين والتي رس��مها باقتدار حضرة 
صاح��ب الجالة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��اد المفدى، 
تس��تند إلى مبادئ التعاون اإليجابي وتعظيم المناف��ع المتبادلة مع كافة 
ال��دول الصديق��ة، مبينًا أن المملكة تعتبر س��وقًا واعدًا لاس��تثمارات في 
مجاالت االقتصاد الذكي والقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والس��ياحة 

وغيرها من األنشطة اإلنتاجية.
ودعا د.الش��يخ عبداهلل بن أحم��د إلى تكثيف التعاون المش��ترك لمواجهة 
تداعي��ات جائح��ة في��روس كورونا، مس��تعرضًا في ه��ذا الش��أن، الجهود 
المتميزة والتدابير الفاعلة لفريق البحرين الوطني، بقيادة صاحب الس��مو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
فيما، أعرب مس��اعد وزير الخارجية للش��ؤون الثنائية بجمهورية صربيا عن 
تطلع باده لتطوير عاقات التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين 

في كافة المجاالت، متمنيًا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.
وش��هد االجتماع، بحث تطوير مجاالت التعاون الثنائي بما يصب في صالح 
البلدين والش��عبين الصديقين، كما تم تب��ادل وجهات النظر حول األوضاع 
والتط��ورات الجاري��ة على الس��احتين اإلقليمي��ة والدولية مح��ل االهتمام 

المشترك.

المنامة وبريطانيا وإسرائيل يستعرضون تجارب مكافحة الوباء

البحرين: إجراء 3.6 ماليين فحص لـ»كورونا« 
أحمد خالد «

برعاي��ة س��فير البحرين لدى المملك��ة المتحدة 
الش��يخ فواز ب��ن محمد آل خليف��ة وبالتعاون مع 
سفارة إسرائيل والحكومة البريطانية، استضافت 
البحرين ندوة تم خالها استعراض تجارب الدول 
الث��اث ف��ي مكافحة واحت��واء تداعي��ات جائحة 

فيروس كورونا.
وق��ال وزير اللقاح��ات بالمملك��ة المتحدة نديم 
زه��اوي خال الندوة: »وصلن��ا اليوم إلى أكثر من 
ملي��ون فح��ص كورونا في الي��وم الواح��د، وكنا 
أول بل��د وافق على لقاح فاي��زر بيونتيك، وقدمنا 
حزمًا س��خية من الدعم االقتصادي على الصعيد 
العالمي في جميع األوقات، والتزمنا بالش��فافية 
في نش��ر بيان��ات وإحصائي��ات في��روس كورونا 
وقدمنا المش��ورة العلمية وتواصلنا بانتظام مع 
ش��ركائنا، وكنا أول دولة ترخ��ص للقاح، فكانت 
لحظة تاريخية في الوباء ليس فقط في المملكة 
المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم، واآلن لدينا 

ثاثة لقاحات مرخصة في جميع أنحاء العالم«.
وتاب��ع قائًا: »نعلم مدى أهمية التعاون الدولي 
لمواجه��ة الوب��اء فالمملك��ة المتح��دة عض��و 
مؤس��س ومن أكب��ر األعضاء المتقدم��ة ب�548 
مليون جنيه للمس��اعدة في إعط��اء البلدان ذات 
الدخل الضعيف والمتوسط للحصول العادل على 

اللقاحات«.
بدورها قال��ت مديرة وحدة التحك��م بالوبائيات 
وفي��روس كورون��ا بمستش��فى رام ف��ي حيف��ا 
الدكت��ورة ختام حس��ين: »ب��دأت أول موجة من 
فيروس كورونا في إس��رائيل ف��ي فبراير 2020، 
وكانت الموجة األولى س��هلة إلسرائيل فأعطتنا 
هذه الموج��ة الفرصة لتحضير أنفس��نا للموجة 
الثاني��ة، فحينما كان كل ش��يء مفتوحًا والناس 
يحتفلون في الصيف جاءت الموجة الثانية، وكان 
علين��ا اإلغ��اق، وبعد إغاقنا هب��ط رقم الحاالت 
بش��كل س��ريع، ثم أعدنا الفتح وبعده��ا رأينا أن 
هناك إع��ادة بارتفاع الحاالت فكانت هي الموجة 
الثالثة، فكانت هذه الموج��ة الثالثة جدًا صعبة 

بالنسبة إلينا«.
وأضافت قائل��ة: »قمنا بعمل حمل��ة للتطعيم، 
وبالتعام��ل م��ع األخب��ار المغلوطة ع��ن طريق 
الحمل��ة«. وزادت: »حاليًا أكثر من 5,269 مايين 
تلق��وا الجرع��ة األولى م��ن اللقاح في إس��رائيل 
و4,839 مايين انتهى من الجرعات ما يشكلون 
53% من مواطنينا، أم��ا المجتمعات العربية في 
موطننا، ف�84% من العرب الذين هم أكبر من 50 

قد تلقوا اللقاح«.
أما جليلة س��يد ج��واد المدير التنفي��ذي للصحة 
العامة وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورون��ا فتحدثت ع��ن تجارب البحري��ن لمحاربة 
في��روس كورونا، وقالت: »وصلن��ا اليوم إلى أكثر 
م��ن 17 ألف فح��ص يومي، وبلغ ع��دد من قاموا 
بالفحص للكش��ف عن في��روس كورونا 3 مايين 
و651 ألفًا و647 ما يع��ادل مرة أو أكثر من مرة 
ل��كل مواطن قد ق��ام بالفحص، أم��ا عدد حاالت 
الوفي��ات في البحرين فقد بل��غ 0.4% ما يبين أن 

البحرين من أقل الدول نسبًة للوفيات«. 
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عدم السماح لغير المتطعمين من االستفادة من بعض الخدمات 

ضرورة اإلقبال على التطعيم ووقف التجمعات بالمنازل والمساكن

 إلغاء فحص العودة من السفر للحاصلين على اللقاح

 »الفريق الوطني«: اقتصار تقديم الخدمات 
في 8 قطاعات على المتطعمين فقط بدءًا من عيد الفطر

أعل��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
أن��ه بعد الع��رض عل��ى اللجنة التنس��يقية، وبن��اًء على 
المس��تجدات والمعطي��ات فقد تق��رر بدءًا م��ن أول أيام 
عي��د الفطر المب��ارك، اقتصار تقديم الخدم��ات الداخلية 
وفتح بعض القطاعات فقط أمام الحاصلين على جرعتي 
التطعيم ومرور أس��بوعين على آخر جرعة لهم حسب كل 
تطعيم والمتعافين من الفيروس وذلك من خالل إبراز ما 
يثبت ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي، وكذلك من هم دون 

18 عامًا الذين هم بصحبة أولياء أمورهم المتطعمين.
وبين الفريق الوطني أنه لن يسمح لغير المتطعمين من 
الحصول على الخدمات الداخلية وهي: الخدمات الداخلية 
للمطاع��م والمقاهي، الصاالت الرياضي��ة الداخلية، برك 
السباحة الداخلية، دور السينما الداخلية وصاالت العرض 
التابعة لها، محالت »الس��با«، مراك��ز األلعاب الترفيهية 
الداخلية، صاالت المناسبات والفعاليات، حضور الجماهير 
للفعالي��ات الرياضي��ة، مع اإلبق��اء على معايي��ر التباعد 
االجتماعي واإلج��راءات االحترازية سيس��مح لكل الفئات 
بالخدم��ات الخارجي��ة للمطاع��م والمقاهي بالجلس��ات 
الخارجي��ة، والص��االت الرياضي��ة المفتوح��ة والمالعب 
الخارجي��ة وب��رك الس��باحة الخارجي��ة، ومراك��ز األلعاب 

الترفيهية الخارجية، ودور السينما الخارجية.
وفيما يتعلق بالفحص عند العودة من الس��فر فقد تقرر 
إلغ��اؤه للمتطعمين والمتعافين من خالل إبراز ما يثبت 
ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي وذلك بدءًا من أول أيام عيد 
الفطر المبارك. وبحسب المعطيات والنتائج سيتم بشكل 
دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن بما يحفظ 

صحة وسالمة الجميع.
وأك��د الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
برئاس��ة رئيس المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أن البحرين مس��تمرة 
ف��ي تكثيف جهوده��ا الهادف��ة إلى التص��دي للفيروس 
مواصل��ًة لم��ا تحقق ط��وال المراح��ل الس��ابقة، منوهًا 
بأهمية رف��د الجهود الوطنية المبذولة بعزم الجميع من 
خالل االلتزام باإلج��راءات والمبادرة بأخ��ذ التطعيم بما 

يسهم في حفظ صحة وسالمة الجميع.
وأك��د أن االلتزام بالتدابير االحترازي��ة اليوم يمثل واجبًا 
وطنيًا ومسؤولية مجتمعية أكثر من أي وقٍت مضى، وكلنا 
ثقة في أبن��اء البحرين وكافة المقيمين على هذه األرض 
الطيبة لتجاوز تحدي الفيروس بنجاح عبر االرتكاز على ما 
يملكونه من روٍح مس��ؤولة وواعي��ة لمتطلبات المرحلة 

لحماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، وإدراكهم لدورهم 
المسؤول في دعم أبنائنا العاملين في الصفوف األمامية 
وإس��نادهم في تحقيق الخطط الموضوع��ة للتعامل مع 

الفيروس للوصول إلى األهداف المرجوة.
وأشار الفريق الوطني الطبي إلى ارتفاع وزيادة عدد الحاالت 

القائم��ة إل��ى معدالت غير مس��بوقة بس��بب التجمعات 
وعدم االلتزام باإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة 
ع��ن الجه��ات المعني��ة، منوه��ا بض��رورة اإلقب��ال على 
التطعيم ووقف التجمعات بالمنازل والمس��اكن وااللتزام 

باإلجراءات بما يخفض معدالت االنتشار.

 »الصحة«: أهمية تجنب 
التجمعات للحد من انتشار »كورونا«

حذرت وزارة الصحة من خطورة الساللة المتحورة 
من فيروس كورونا، التي تعد ش��ديدة االنتش��ار 
والع��دوى، وهو ما تؤكده أع��داد الحاالت القائمة 
بش��كل الفت وغير مس��بوق، إذ تج��اوزت معدالت 
الحاالت القائمة أكثر من 1300 حالة تم تسجيلها 
ي��وم الس��بت الماضي، وه��و أعلى مع��دل يومي 

تسجله البحرين منذ بدء جائحة فيروس كورونا.
وفي هذا السياق شددت وزارة الصحة على ضرورة 
االلت��زام بكاف��ة التعليمات الص��ادرة من الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات 
المعنية للحد من انتش��ار الفيروس، مؤكدة على 
ض��رورة االبتعاد عن التجمع��ات واختصارها على 
األس��رة الواحدة ف��ي المنزل في النط��اق المعتاد 
والمح��دود، ومواصل��ة االلتزام بمعايي��ر التباعد 
االجتماعي ولبس كمام��ة الوجه خارج المنزل في 
كل األماك��ن واألوقات، إلى جان��ب لبس الكمامة 
في نطاق األس��رة الواح��دة عند مقابل��ة أفرادها 
ممن لديهم أمراض وظروف صحية كامنة أو كبار 
الس��ن المعرضين أكثر للخطر، إضافة إلى اإلقبال 

على التطعيم.
وأش��ارت إلى ضرورة مواصلة االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة خصوص��ًا مع ارتف��اع أع��داد الحاالت 
القائم��ة، منوه��ة ب��أن انتش��ار الفي��روس حاليًا 
يختلف عن الس��ابق بس��بب الس��الالت المتحورة 
للفي��روس ش��ديدة العدوى واالنتش��ار والخطورة 
بحس��ب بيانات منظمة الصح��ة العالمية، داعية 
إل��ى ضرورة تجن��ب التجمعات وااللتزام بش��روط 
الصحة والس��المة، وبمعايي��ر التباعد االجتماعي 
ف��ي كل األماكن وبخاصة في األس��واق، والتعقيم 
وغس��ل اليدي��ن ولب��س الكمام��ات للوقاي��ة من 

فيروس كورونا.
وأش��ارت ال��وزارة إل��ى أن البحري��ن م��ن ال��دول 
المتص��درة عالمي��ًا ف��ي نس��ب الحاصلي��ن على 
التطعي��م من الس��كان ضم��ن جه��ود تصديها 
للجائحة، وأن الحملة الوطنية للتطعيم مس��تمرة 
بهدف بلوغ نس��بة عالية مع نهاي��ة أبريل الجاري 

في عدد الحاصلي��ن على التطعيم من المواطنين 
والمقيمي��ن المؤهلين للتطعي��م بهدف الوصول 
للمناع��ة المجتمعي��ة الالزم��ة للحد من انتش��ار 
الفي��روس، ضم��ن جه��ود الحكوم��ة المتواصلة 
لتوفي��ر أعلى درجات األمن الصح��ي للحفاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

 ضرورة تعقيم اليدين ولبس 
كمامة الوجه واإلقبال على التطعيم

 ارتفاع الحاالت القائمة إلى 1300 
يستلزم مواصلة االلتزام باالحترازات

»األطباء«: مواصلة االلتزام 
باإلجراءات للوقاية من »كورونا«

ناش��دت جمعي��ة األطب��اء البحرينية جمي��ع المواطني��ن والمقيمين، 
بمواصلة االلت��زام باإلجراءات االحترازي��ة للوقاية من عدوى فيروس 
كورون��ا، مؤك��دة أن العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة م��ن أطباء 
وممرضي��ن وفنيي��ن ومتطوعي��ن مازال��وا يبذلون قص��ارى جهدهم 
في تقدي��م الخدمات التوعوي��ة والصحية والعالجي��ة رغم التحديات 
الهائلة.وأش��ارت الجمعية في بيان بمناس��بة ي��وم الصحة العالمي 
ال��ذي يصادف 7 أبري��ل أن البحرين تمثل نموذج��ًا يحتذى في مجال 
الرعاي��ة الصحية، وقد برز هذا األم��ر جليًا خالل جائحة كورونا.وأكدت 
الجمعية أهمية تعزيز الشراكة بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية 
ومتلقي هذه الخدمات لضمان تعزيز مس��تويات الصحة العامة، بما 
في ذلك الشراكة في مسألة تطبيق اإلجراءات االحترازية.وقال األمين 
المالي بالجمعية المقدم الطبيب الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة: 
»إن االحتف��ال باليوم العالمي للصحة مناس��بة مهمة لتأكيد أهمية 
الجه��ود المخلص��ة التي يبذلها األطباء وس��ائر الك��وادر الصحية في 

البحرين من أجل خدمة المرضى والمراجعين في مختلف الظروف.

 »تمكين«: تمديد دعم القطاعات المتوقفة 
تمامًا بسبب »كورونا« 6 أسابيع إضافية

تنفيذًا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن صندوق العمل »تمكين« 
عن تمديد الدعم للقطاعات التي مازالت أنش��طتها متوقفة بشكل تام ضمن 
اإلجراءات االحترازية للحد من انتش��ار في��روس كورونا )كوفيد 19(، وذلك لمدة 
ستة أس��ابيع بدءًا من مطلع إبريل الجاري. وتش��مل القطاعات المتأثرة ضمن 
ه��ذه الفئة قطاعات الترفيه بما يش��مل: محالت األلع��اب الترفيهية، وصاالت 
األف��راح والفعاليات والمناس��بات، ودور الس��ينما، والمنتجع��ات الصحية. ومن 
المقرر أن تتم مواصلة صرف مس��تحقات الدعم ضمن برنامج »دعم استمرارية 
األعمال« الموجه للمؤسسات المتأثرة من تبعات الجائحة، وعليه ستكون مدة 

الدعم المقدمة ستة أسابيع ابتداًء من مطلع إبريل الجاري.

ويأتي تمدي��د الدعم المالي بهدف تغطية جزء من النفقات التش��غيلية لهذه 
المؤسس��ات، والتي قامت بتسجيل طلباتها ضمن البرنامج في المرحلة األولى، 

لتحقيق االستفادة بحسب شروط ومعايير األهلية للبرنامج. 
وأوض��ح الرئي��س التنفيذي لصن��دوق العمل »تمكين« حس��ين محمد رجب أن 
دع��م تمكين لهذه القطاع��ات يأتي ضمن الجهود الوطني��ة المتواصلة لدعم 
مؤسس��ات القط��اع الخاص المتأثرة بش��كل مباش��ر م��ن تداعي��ات الجائحة، 
والمساهمة بش��كل فعلي في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها تأكيدًا 
ل��دور تمكين كش��ريك للنجاح والنمو بالنس��بة إلى مؤسس��ات القطاع الخاص، 
منوهًا بدور هذه المؤسسات األساسي في تحقيق أهداف التشغيل المرجوة بما 

يتواءم مع احتياجات السوق وتحدياته االقتصادية.

 »نيابة الجنوبية«: وفاة طبيعية 
ألحد نزالء »اإلصالح والتأهيل«

أكد رئي��س نيابة المحافظة الجنوبية أن النيابة العامة تلقت إخطارا 
من مركز اإلص��الح والتأهيل أمس، مفاده تع��رض أحد نزالء المركز 
لحالة إغماء نقل على إثرها إلى عيادة المركز ومن ثم إلى مستش��فى 
السلمانية الطبي إال أنه فارق الحياة. وبين أن النيابة باشرت إجراءات 
التحقيق فور تلقيها اإلخطار باالنتقال لمستش��فى السلمانية إلجراء 
المعاينة على جثة المتوف��ى والذي ثبت عدم وجود آثار إصابية على 
جث��ة المتوفى، كما تم انتداب الطبيب الش��رعي التابع إلدارة األدلة 
المادية الذي أوقع كشفه الطبي على جثة المتوفى والذي انتهى إلى 
أن الوفاة طبيعية وهي نتيجة توقف الدورة الدموية والتنفسية وعدم 
وجود أية شبهة جنائية فيها، كما ثبت أيضًا سلبية نتيجة فحصه من 

فيروس كورونا، فتم التصريح بتسليم الجثة لذوي المتوفى.

»اإلصالح والتأهيل«: وفاة طبيعية لنزيل 
خمسيني إثر تعرضه ألزمة قلبية

أعلن��ت اإلدارة العام��ة لإلص��الح والتأهيل ب��وزارة الداخلية عن وفاة 
طبيعية للنزيل عباس حس��ن علي »50 عامًا« بعد نقله لمستش��فى 
السلمانية، إثر تعرضه ألزمة قلبية صباح أمس، حسب تقرير الطبيب 
الش��رعي، حيث تم إخط��ار النيابة العامة، معربة ع��ن خالص العزاء 
والمواس��اة ألهل النزيل وذوي��ه. وأوضحت أن النزيل كان قد س��قط 
مغش��يًا عليه عقب خروجه م��ن دورة المياه، حيث ت��م نقله للعيادة 
على الفور وإخضاعه لإلسعافات األولية الالزمة، حتى استقرت حالته 
الصحي��ة، مضيفة أن��ه توفي عند نقله إلى مستش��فى الس��لمانية، 
مش��يرة إلى أن النزيل لم يكن يعاني م��ن أي أمراض مزمنة، وأن آخر 
مراجعة طبية له كانت بعيادة المركز بتاريخ 20 سبتمبر 2020 حيث 

كان يشكو من ألم في األذن، وتلقى العالج الالزم.



مريم بوجيري «

كش��ف وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان أنه تم مؤخرًا القبض على 
238 عاملة منزلي��ة وترحيلهن وتحويل 
44 س��جاًل مخالف��ًا م��ن »التنظيف��ات« 
يمارس أعم��ال غير مش��روعة وإحالتها 
للنياب��ة العام��ة، في حين  بل��غ مجموع 
المخالف��ات الت��ي تم تحصيله��ا مؤخرًا 

اكثر من 71 ألف دينار.
وأكد حمي��دان في رده خالل المناقش��ة 
العام��ة الت��ي اس��توضح فيه��ا مجلس 
النواب سياس��ة الحكومة بشأن العمالة 
المنزلي��ة، أن عدد حاالت ت��رك العمالة 
المنزلية خالل 3 سنوات بلغ  2596 حالة 
لعاملة منزلية و 550 حالة تم تصحيحها 
و65 ألف حال��ه ال توجد بينها مخالفات، 
مبين��ًا ان نس��بة ت��رك العمل بالنس��بة 
لع��دد العمالة المنزلي��ة المرخصة هي 
6.7% وتم تس��جيل عليهم بالغات ترك 

العمل.
وق��ال: »حللن��ا المعلوم��ات وتبي��ن ان 
والمرخصة  المسجلة  الرسمية  المكاتب 
تخضع لهيئة تنظيم سوق العمل وتقوم 
بع��دة إج��راءات تح��ت إش��راف ال��وزارة 
منه��ا الحيلول��ة دون وق��وع أو ارت��كاب 
المخالف��ات ق��در المس��تطاع والحاالت 
الت��ي تت��م خ��ارج المكات��ب الرس��مية 
حصرن��ا ع��دد المكاتب الرس��مية التي 
تمثل 98 مكتبًا مرخص��ًا لديها إجراءات 

خاضعة للرقاب��ة والتفتيش وفيها عدة 
إجراءات ت��م اتخاذها أوله��ا عقد ثالثي 
نموذج��ي ت��م فرض��ه عليه��ا يوقع��ه 
صاح��ب العمل والعاملة إلل��زام الجميع 
المكاتب  وألزمن��ا  باإلج��راءات،  بالتفيد 
بتخصي��ص مق��دم ق��دره 10 آالف دينار 
في حالة المخالفات من تقصير المكتب 

لتعويض المواطن في حالة الهروب«.
وبي��ن حمي��دان »أن��ه أوق��ف الس��ماح 
ألي عامل��ة منزلي��ة أن تتح��ول لعام��ل 
م��رن كم��ا إن تراخيص فت��ح المكاتب 

للبحرينيي��ن فق��ط، فيم��ا ت��م اللج��وء 
لترخيص مكات��ب تأجير األيدي العاملة 
للتص��دي   بالس��اعات  للتنظيف��ات 
للمكات��ب التي اس��تغلت ذلك وأصبحت 
تتاجر في العمالة المنزلية بأسلوب غير 
ش��رعي، مبينًا وج��ود 5 مكاتب مرخصة 
للتنظيفات وتستخدم عماله بالساعات، 
ويتم إيجاد البدي��ل القانوني الذي يوفر 

الخدمة للمواطنين الراغبين فيها«.
س��نحاول  المس��تقبل  »ف��ي  وأض��اف: 
التوس��ع في هذا الموضوع ونقلل حاجة 

المواطني��ن للج��وء لذل��ك منه��ا زيادة 
التوعية بعدم التعامل مع المكاتب غير 
المرخصة إلى جان��ب طرح التأمين على 
المواطن ليكفل حقوقه في حالة الخالف 
أو اله��روب مع العامل المنزلي«. وأوضح 
الوزي��ر أن هيئ��ة تنظي��م س��وق العمل 
الداخلي��ة لديه��ا  بالتع��اون م��ع وزارة 
توج��ه وبرامج عم��ل لتكثي��ف الزيارات 
والقب��ض والترحي��ل وتطبي��ق القانون 
عل��ى المخالفين ومالحق��ة العاملة غير 
مرتكبة الجرم من المكتب غير المرخص 
وغيره حيث إن اس��تقبال الش��كاوى من 
المواطنين مس��تمر إلى جانب التنسيق 
مع السفارات العاملة بالمملكة في هذه 

المس��ألة. وأش��ار إلى إقامة دور لإليواء 
واالحتفاظ  االس��تيعابية  الطاق��ة  ورفع 
بالعام��ل اله��ارب حت��ى يت��م ترحيل��ه 
للخارج، فيما القى مس��ؤولية التش��ريع 
عل��ى المجل��س فيم��ا يتعل��ق بوج��ود 
إشكالية قانونية في تحمل كلفة ترحيل 
العام��ل يجب أن توجد لها حل، خصوصًا 
أن الظاه��رة متع��ددة األفرع وتش��مل 
االستخدام للعامل في العمل والتحريض 
واألم��ور غير األخالقية األخ��رى وبالتالي 
تتداخ��ل فيها المس��ؤوليات والنصوص 
التشريعية، وهي مشكلة مؤرقة وتحتاج 
للمزيد من التنظيم وتكاتف الجهود من 

خالل دراسة تشريعية متعمقة.
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ملخص الجلسة

 إنشاء لجنة حكومية لمراجعة 
المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي أبرمتها البحرين 

 تطوير آلية نشر الزراعة المحمية 
والزراعات الموفرة للمياه في المملكة

 توجيه الجهات التنفيذية المختصة بضرورة تنفيذ 
األحكام القضائية الباتة بفرز وتقسيم األراضي الخاصة بالمواطنين والمطورين العقاريين

إنشاء مركز صحي متكامل في مدينة شرق سترة اإلسكانية 

 إعطاء األولوية في التوظيف للطاقم 
 الطبي من المتطوعين في الجائحة للعمل 

في مشفى األمراض المعدية المزمع إنشاؤه 

وقف السماح للعاملة المنزلية بالتحول لعامل مرن

تعديل التشريعات يقع على عاتق المجلس

2596 حالة ترك لعمالة منزلية وتصحيح أوضاع 550

إقامة دور لإليواء ورفع الطاقة االستيعابية 
واالحتفاظ بالعامل الهارب حتى ترحيله

5 مكاتب تنظيفات مرخصة لعمالة المنزل بـ»الساعات«

 ترخيص »تأجير األيدي العاملة للتنظيفات« 
بالساعات للتصدي للمكاتب المخالفة

تغريدات الجلسة

أرق��ام  لتقدي��م  مس��تعد 
يقوم��ون  م��ن  وأس��ماء 
بتهري��ب الخ��دم للجه��ات 

المختصة

علي زايد

م��ن يحم��ي المواط��ن من 
هروب خدم المنازل؟

محمد العباسي

لجن��ة  بتش��كيل  أطال��ب 
تحقي��ق برلماني��ة بهيئ��ة 
الكهرب��اء والم��اء والدع��م 

الحكومي المقدم 

يوسف زينل

كلفة الترحيل واالس��تقدام 
م��ن الصع��ب أن يتحملها 
ويج��ب  لوح��ده  المواط��ن 
أخ��ذ وقفة ج��ادة لحل هذه 

المشكلة

محمد بوحمود

90% م��ن أهال��ي دائرت��ي 
ضرورة  يؤكدون  االنتخابية 
إيجاد حل��ول عاجلة لهروب 

خدم المنازل

باسم المالكي
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ترحيل 238 عاملة منزلية وتحصيل 71 ألف دينار للمخالفات

وزير العمل: إحالة 44 سجل »تنظيفات« مخالف للنيابة

 »النواب«: منح عالوة خطر 
للعاملين في مواجهة »كورونا« بأثر رجعي

سماهر سيف اليزل  «

واف��ق مجلس النواب، على من��ح جميع القطاعات 
العاملة ف��ي فري��ق البحرين الوطن��ي لمواجهة 
فيروس كورونا )كوفيد19(، عالوة بدل خطر بأثر 

رجعي اعتبارًا من فبراير 2020.
ويه��دف المقت��رح برغب��ة ال��ذي تم��ت إحالت��ه 
للحكوم��ة، إل��ى منح جمي��ع القطاع��ات العاملة 
ضمن الفريق الوطني عالوة بدل خطر طوال فترة 
عملهم، على أن تحتس��ب بأثر رجعي من فبراير 
2020، وحتى انتهاء الوباء، حيث إن العاملين في 
الفريق الوطني يمثلون الصفوف األمامية األكثر 
عرضة لإلصابة بسبب تواجدهم في موقع الخطر 

مما يؤكد حاجتهم لهذه العالوة.

 حميدان: توفير 6 آالف 
فرصة عمل منذ مطلع 2021

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل حميدان، أن بنك الش��واغر 
للوظائف يضم حاليًا حوالي 5 آالف وظيفة، مشيرًا إلى أنه تم توظيف 6 آالف 

منذ بداية العام الحالي. 
ولفت حميدان، إلى أن الوزارة تسير في االتجاه الصحيح نحو توظيف 25 ألف 
مواطن العام الحالي، مبينًا أن البحرين نجحت في خفض معدالت التسريح، 
وأنه��ا بدأت ف��ي تحقيق أهدافها لرفع نس��ب التوظيف الش��هري، حيث تم 

توظيف 1765 في يناير، و1973 في فبراير، و2375 في مارس. 
وأوضح في رده، على س��ؤال للنائب عيس��ى الدوسري أن هذه األعداد ليست 
موظف��ة جميعها عن طريق الوزارة أو مرش��دي التوظي��ف، وأن الموظفين 
وأصحاب العمل ينتقون ويوظفون مباش��رة عن طري��ق النظام اإللكتروني 

بحسب اآللية المحددة. 
وأشار إلى أن المتوظفين خالل ال�3 أشهر األولى من 2021 عن طريق الوزارة 
أو عب��ر أصحاب األعمال وصل إلى 6 آالف وظيفة، األمر الذي يعني أن الوزارة 

تسير في االتجاه الصحيح لتوظيف 25 ألف مواطن خالل العام.

 حميدان: لن أسمح بالتقصير 
في حق أي معاق طالب بالمخصص

مريم بوجيري «

أك��د وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة جميل 
حمي��دان، أنه لن يس��مح بالتقصير ف��ي حق أي 
معاق طالب بمخص��ص ذوي اإلعاقة، مؤكدًا أن 

األصل هو قبول الطلبات وليس رفضها.
جاء ذلك خالل رده على س��ؤال للنائب معصومة 
عبدالرحي��م، حي��ث أك��د أن��ه ال يمكن للس��ماح 
للباحثين االجتماعيين بالوزارة الوقوف حجر عثرة 

أمام طلب إنس��اني للمس��اعدة، مطالب��ًا النائب 
بتزوي��دة بتفاصيل الحاالت الفردية ليتمكن من 

االطالع عليها ومعالجة التقصير إن وجد.
وأوض��ح أن هن��اك خلطا بين اإلعاق��ة واألمراض 
المزمنة، فاألصل هو القبول في أي نوع من أنواع 
اإلعاقة والمش��كلة في أكثر الح��االت المرفوضة 
هم مرضى أمراض وراثية مثل القلب أو الس��كلر 

أو الضغط أو التصلب اللويحي والسرطان.
وق��ال: »هن��اك مختص��ون يعطون فت��ره زمنية 

للعالج وإعادة دراسة الطلب والتغلب على شرط 
أن تكون إعاقة دائمة مثبتة حس��ب تقرير طبي، 
وقب��ول طلبات اإلعاق��ة ال يخض��ع لتقدير باحثة 
ف��ي مركز اجتماعي، حيث يت��م النظر في الطلب 
واألوراق الثبوتية من قبل الوزارة بعينها للتحقق 

من حالة مقدم الطلب«.
وبين أنه في حالة قبول أصحاب األمراض المزمنة 
س��يرتفع العدد إلى 4 أضعاف العدد الحالي وهو 

ما لم يكن في الحسبان.
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 »السيارات الكهربائية« 
خيارنا الوطني القادم بقوة

بات العمل واالس��تعداد على استعمال السيارات الكهربائية عبر العالم خيارًا 
وليس اختيارًا. فالعالم كل العالم بدأ يذهب جهة السيارات الكهربائية خالل 
األعوام األخيرة، ومع قادم الس��نوات، س��تكون »الكهربائية« هي خيار الدول 

المفضلة، إن لم تُك الوحيدة.
بعد االنتشار الواسع الس��تخدام المركبات الكهربائية في شتى أنحاء العالم 
خالل الس��نوات العش��ر الماضية، كانت هناك على المستوى الخليجي مبادرة 
بي��ن دول مجلس التع��اون الخليجي تختص بتنظيم الرقاب��ة على المركبات 
الكهربائي��ة للغ��رض التجاري بداية الع��ام 2015، حيث ش��ارك المختصون 
بالجه��از الوطني للتَّقيي��س في مملكة البحري��ن، المتمثل ب��إدارة الفحص 
والمقايي��س في وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، مع نظرائهم من أجهزة 
التقييس ب��دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتنس��يق والتع��اون من هيئة 
التقييس الخليجية على إعداد الئح��ة فنية خليجية موحدة تتضمن مجموعة 
من المواصفات الفنية واالش��تراطات الفنية المعنية بالمركبات الكهربائية 
ال��واردة للغرض التجاري بالس��وق الخليجية المش��تركة، وتجدر اإلش��ارة إلى 
أن الالئح��ة تتضمن مجموعة من االش��تراطات الفنية الت��ي تلزم الفاعلين 
االقتصاديين »المصنع، المورد، المزود، التاجر« استيفاؤها في جميع المراحل 
بدءًا بمرحلة التصنيع، ووصواًل إلى مرحلة تداولها باألس��واق الخليجية، حيث 
إن جمي��ع تلك االش��تراطات الفنية ه��ي متطلبات فنية عالمي��ة صادرة من 
منظم��ة االي��زو واللجن��ة الكهروتقنية الدولي��ة والتي هي أح��د أهم الجهات 
المعنية باالش��تراطات الفني��ة الخاصة بهذا النوع م��ن المنتجات، والتي تم 
دراس��تها وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناس��ب مع الظروف 

والممارسات الخليجية المشتركة.
تجدر اإلشارة إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد اعتمدت هذه الالئحة 
بش��كل سريع على المس��توى الوطني بداًل من المستوى الخليجي لكونها في 
أمس الحاجة لتنظي��م الرقابة على المركبات الكهربائي��ة منذ العام 2016، 
وعليه حذت حذوها المملكة العربية الس��عودية ف��ي عام 2019، مما جعلنا 
مضطرين لمواكبة هذا التطور الس��ريع في التكنولوجيا بعد اشباع المشروع 
بالدراس��ة الالزمة من خالل إص��دار القرار الوزاري رقم 16 لس��نة 2021، وما 
س��بقته من قرارات اس��تراتيجة ومهمة. جرى بعد هذا الق��رار الوزاري اتخاذ 
مجموع��ة م��ن الق��رارات الموازية، لع��ل آخرها ما ت��م اتخاذه بداي��ة العام 
الج��اري 2021، إذ أج��رى المعنيين بإدارة الفح��ص والمقاييس مجموعة من 
البح��وث واالس��تطالعات اس��تعدادًا إلحكام الرقاب��ة عبر المناف��ذ الجمركية 
لمملكة البحرين، بالتنس��يق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بش��ؤون 
الجمارك لتحديد أرقام التعرفة التسلس��لية الصحيحة »HS code« لمنتجات 
المركب��ات الكهربائي��ة. إن مملك��ة لبحرين ماضي��ة في ه��ذا الطريق بكل 
ثب��ات، وعلى الجمهور أن يس��تجيب لهذه الخط��وات المهمة والمصيرية في 
تحويل الس��يارات الحالية إلى س��يارات كهربائية، وذلك لزيادة كفاءة الطاقة 
عبر ترش��يد استهالك الطاقة بنس��بة 6% ورفع نس��بة االعتماد على الطاقة 

المتجددة إلى 5% ورفعها إلى 10% في 2035.

حّياك اهلل يا رمضان
أقل من أس��بوع ويهل على المس��لمين في مشارق 
األرض ومغاربها ش��هر رمضان المبارك الذي نرجو 
من اهلل س��بحانه وتعالى أن يعيننا فيه على صيامه 
وقيام��ه في ظل جائحة كورون��ا )كوفيد19(، وأن ال 
تحرمنا هذه الجائحة من صالة التراويح والسمر مع 

األهل واألصدقاء في ليالي رمضان الجميلة.
نس��تقبل هذا الش��هر الفضي��ل وقلوبنا وألس��نتنا 
تبتهل إلى اهلل س��بحانه وتعال��ى أن يكون صيامنا 
وقيامنا مقبواًل عند اهلل، عاقدين العزم على التأسي 
برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي قال في حديث 
ش��ريف له: »من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ُغِفَر 
له ما تقدم من ذنبه«، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
»إذا كان ي��وم ص��وم أحدكم فال يرف��ث وال يصخب، 

فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني صائم«.
والصوم كم��ا أخبرنا الحبي��ب المصطفى صلى اهلل 
عليه وس��لم ُجّنة، أي وقاية من النيران وفي ش��هره 
ليلة خير من ألف ش��هر هي ليلة القدر، أي أن شهود 
ليل��ة الق��در في العش��ر األواخر من رمض��ان يعدل 
عبادة ثالث وثمانين س��نة، فكي��ف بمن اجتهد في 
قي��ام جميع ليالي ش��هر رمض��ان المب��ارك وأيامه 
في الذكر وق��راءة القرآن وتدبر آيات��ه واإلكثار من 

الصدقات والزكوات في هذا الشهر الفضيل.
لقد كان الس��لف الصالح ينتظرون رمضان المبارك 
بكامل الش��وق، ويبك��ون لفراقه، ألنه ش��هر الخير 
والمكرم��ات والفضائ��ل. أما اآلن، ف��إن البعض – 

لألسف – يستقبل رمضان بالوجوم.

وكثي��رون – لألس��ف – ال يس��تفيدون م��ن حكم��ة 
الص��وم، وهي بلوغ صف��ة التق��وى، وإنما يقضون 
نهارهم في النوم حت��ى موعد اإلفطار، ثم يقضون 
الليل في السهر مع أصحابهم ومشاهدة التلفزيون 
والمسلس��الت غير المفي��دة أو المرور عل��ى الخيام 

الرمضانية في الفنادق.
يقول اهلل عز وجل في الحديث القدسي عن رمضان: 
»كل عم��ل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
ب��ه«  ، وما أكرمه س��بحانه على عباده، وهو الكريم 
الذي ينزل في العشر األواخر من رمضان إلى السماء 
الدني��ا، ويباه��ي المالئك��ة بصي��ام وقي��ام عباده 

المؤمنين، ويغفر لهم ويعفو عن سيئاتهم.
وكلما جاءنا رمضان بتباشيره، تذكرنا رمضان لّول 
عندما كن��ا صغارًا.. كن��ا نحس بحرك��ة غير عادية 
في منازلنا، كان أهلنا يس��تعدون الستقبال الشهر 
الكري��م.. كان الوال��د – رحم��ه اهلل – يذه��ب إل��ى 
السوق لشراء مستلزمات رمضان من حب الهريس 
وطحين اللقيمات وغراش الش��ربت وطحين النش��ا 
والمحلبي��ة واألرز والمكس��رات.. وكان��ت الوالدة – 
رحمها اهلل – تدق حب الهريس مع صويحباتها من 
نس��اء الفريج وتنظف حب��ات األرز مما علق بها من 
ش��وائب وتصنفر الجدور وتلمعه��ا خاصة األواني 
النحاسية الصغيرة، أما الكبيرة منها فكانت تعطى 
في الع��ادة والغالب لصّفار الج��دور الذي كان يمر 
قب��ل رمضان على األحي��اء والفرجان لصنفرة أواني 
الطب��خ الكبي��رة وهو ي��ردد »صفار ج��دور.. صفار 

جدور« للفت االنتباه.
وحي��ث ل��م تك��ن حين��ذاك س��ماعات وتلفزيونات 
توصل صوت أذان المغرب للصائمين في بيوتهم، 
فق��د كان األه��ل يرس��لوننا للوق��وف بالقرب من 
مس��جد المس��لم بمدين��ة الحد ال��ذي كان مؤذنه 
الخ��ال عب��داهلل محم��د البنزاي��د رحم��ه اهلل، حتى 
إذا م��ا أذن الم��ؤذن أطلقن��ا س��يقاننا للريح ونحن 
ن��ردد »أّذن.. أّذن يالمّذن.. ت��رى الصيام يواعة«. 
كان��ت ليال��ي رمض��ان تعن��ي الكثير ف��ي رمضان 
للكب��ار والصغار، فالكبار كان��وا بعد أن ينتهوا من 
صالة التراويح ينتش��رون في مجالس الحي لتبادل 
األحاديث وتناول ما ل��ّذ وطاب من خيرات رمضان، 
وكانت بع��ض المجالس تخصص بعض س��اعات 
الليل لقراءة القرآن الكريم.. وكان الجميع يحرصون 
على ق��راءة القرآن في كل وق��ت وحين وفي أطراف 
الليل والنهار لجمع ما يمكن جمعه من » ختمات«   

يثّوب بها في الليالي األخيرة من الشهر الفضيل.
وكنا كأطفال نس��تمتع بليال��ي رمضان في لعب » 
الصعقير« و»غزالة بزالة« و»الخشيش��ة«.. وكانت 
الفتي��ات يلعب��ن لعب��ة »الس��كينة« و»الخبصة« 

و»تجهيز العروس«.
وكان الس��هر إلى وقت الس��حور ديدن الجميع كبارًا 
وصغارًا حتى إذا س��معنا دقات طبل المسحر خلدنا 
إلى بيوتنا لتناول الس��حور ثم الذه��اب ألداء صالة 

الفجر واالستعداد لصوم يوم جديد.
كوادرنا الطبية والتمريضية خط أحمرفما أحلى رمضان.. وما أحلى أيامه ولياليه.

مهنة الطب والتمريض من المهن اإلنس��انية الس��امية التي يحتاج العامل 
فيها كما العامل في ميادين مختلفة يتعامل فيها بش��كل مباش��ر مع الناس 
إل��ى »طول��ة بال« وصبر وتحمل ل��كل ما قد يتعرض له لك��ن ما يميز مهنة 
الطب والتمريض أنه قد يتعامل هنا مع أش��خاص في محكات صعبة للغاية 

وظروف مؤلمة قد تدفعهم للخروج بتصرفات وردود أفعال غير متوقعة. 
حادث��ة االعتداء المؤس��فة مؤخرًا على ع��دد من األطباء بمجمع الس��لمانية 
الطبي وممارسة سلوك عنيف تجاههم وترويع المرضى والتعدي على موظف 
أمن متواجد في نفس القس��م كان قد حضر لمباش��رة الواقعة أمر مس��تنكر 
وغير مقبول مع تأكيدنا على حق مراعاة الظروف التي كان فيها المريض لكن 
مثل هذه التصرفات والممارسات التي ال تمثلنا كبحرينيين والتي بالمناسبة 
هي ليست األولى من نوعها وقد تكررت خالل السنوات الماضية وبعض هذه 
الح��وادث وجدنا فيها المعتدي يقوم بتكس��ير بع��ض األجهزة واألدوات مما 
يس��تدعي إيجاد إجراءات قانونية أكثر صرامة ومضاعف��ة الغرامات وتغليظ 
العقوب��ات والمبادرة بجه��ود أكبر لحماي��ة حق األطب��اء والممرضين الذين 
يعتبرون اليوم وفي ظل هذه الظ��روف الصفوف األمامية لحماية المواطنين 
والمقيمي��ن م��ن جائحة كورون��ا وبالتأكيد خ��الل ما يقارب الس��نة والنصف 
قد وضع��وا في ظروف اس��تثنائية وضغوط��ات كبيرة مختلف��ة عن الظروف 
والضغوطات المعتادة التي يمرون بها إلى جانب التوعية والتثقيف بأهمية 
احترام هذا الكي��ان الطبي والصحي وأن أطباءن��ا وطواقمنا الطبية والصحية 
خ��ط أحم��ر ال ينبغ��ي التعدي علي��ه وتجاوزه فم��ن يمد يده عل��ى طبيب أو 
ممرض ويق��وم بإيذائه وإيقاع ضرر به هو يمد يده على إنس��ان س��يعالجه 
ويعالج غيره وقيامه بتكس��ير األجهزة الطبية التي قد يكون أحوج لها مرضى 
آخ��رون وبالتالي كل هذا له تأثيرات��ه على العملية العالجي��ة والتمريضية 
للمرضى والمراجعين وإرباك المكان الذي يحتاج من يتواجدون فيه باألخص 
المرض��ى إلى اله��دوء واألمن واالس��تقرار كما أنه يؤث��ر بالتأكيد على عمل 
األطباء والممرضين وباألخص العامل النفسي لهم فهذه القضايا ال تخصهم 

لوحدهم بل لها عالقة بقضايا األمن الصحي والطبي في مملكة البحرين. 
كوادرنا الطبية والتمريضية في مملكة البحرين خالل جائحة كورونا » بيضوا 
الوجه«  وش��رفوا اس��م مملكة البحرين في المحافل الطبية والصحية ولفتوا 
األنظار إلى تجربة مملكة البحرين وإمكانياتها الطبية والصحية ويس��تحقون 
كل االحت��رام والتقدير فهم مالئكة الرحمة وهم الي��د الممتدة إلنقاذ أرواح 
البش��ر والس��هر على راحتهم والعناية بصحتهم وجوانبهم اإلنس��انية دائمًا 
ما تس��بق تحركاتهم الطبية والصحية وما يمس��هم يمسنا ويضر بمصالحنا 
الصحي��ة والطبية ويؤثر على صورتنا البحرينية المش��رقة وفي هذا الس��ياق 
نش��دد كذل��ك على مب��دأ أن »المجتمع الواع��ي يجب أن يك��ون واعيًا«  خالل 
المرحلة القادمة م��ع قفز حاالت اإلصابة بفيروس كورونا إلى أرقام ال ترضي 
أي مواطن ومقي��م محب لمملكة البحرين وأهمية االلتزام بتدابير الس��المة 
وتنفيذ توجيهات فريق البحرين بحذافيرها والحرص كل الحرص على سالمة 

مجتمعنا من تفشي هذا الداء العالمي. 

* إحساس عابر: 
كلمة حق وامتنان على الجهود الطبية المش��رفة التي يقوم عليها القائمون 
في مستشفى الملك حمد الجامعي وحسن تنظيمهم لعملية استقبال وعالج 
المرضى خالل هذه الظروف االس��تثنائية الصعبة ومرونة اإلجراءات القائمة 
وتييس��رها على المرضى والمراجعين بشكل يش��كرون عليه وأشكر باألخص 
الدكت��ور وليد جناح��ي والدكت��ورة رنيم عل��ى جهودهم الطبية واإلنس��انية 
المش��رفة ورعايتهم لنا ش��خصيًا خالل ظرف صحي مررنا فيه، شكرًا ألطبائنا 

البحرينيين وتميزهم ونشعر بالفخر أمام إنجازاتكم للبحرين وأهلها.

التجمع االفتراضي للموكب الذهبي سياحة نوعية فريدة
تع��د المومي��اوات من أه��م اآلثار التي تس��تهوي 
الكثيري��ن وتحف��ز الفض��ول لديه��م عن أس��رارها 
وتاريخها وس��يرة هذه األجس��اد التي ظلت حبيسة 
المعاب��د القديم��ة والمتاح��ف، ويعتب��ر المتح��ف 
المصري بميدان التحرير في القاهرة من أهم وأبرز 
المتاح��ف التي تبهر الس��ائح وتش��هد على عظمة 
وقوة الحضارة المصرية ب��ل تنحني أمام اإلنجازات 
الكثي��رة والنوعية التي حققه��ا المصريون القدماء 
من تقنيات خاصة بالبناء والتحنيط والطب والزراعة 
وغيرها يعجز العلم الحديث عن اكتش��اف أس��رارها 
وكأنها تعويذة نش��رها الفراعنة حتى تحفظ أسرار 
حضارته��م العريقة وتبقى غامضة وتحدي وحديث 

العالم على مر العصور.   
من��ذ أي��ام، انطلق��ت فعالي��ات الموك��ب الذهب��ي 
للمومي��اوات م��ن المتح��ف القوم��ي المصري في 
ميدان التحري��ر إلى المتحف القوم��ي للحضارة في 
الفسطاط حيث زف 22 مومياء ملكية في استعراض 

مهيب وعظيم ومبهر إلى المتحف الجديد، وكان في 
اس��تقبال ملوك وملكات الحضارة الفرعونية فخامة 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بموكب يليق 
بهذه الحضارة العظيم��ة ويليق بالرئيس المصري 
على جه��وده الواضحة إلعم��ار مص��ر وإبرازها بما 
يحافظ على سيادتها ومكانتها كما عهدناها دائمًا 

مصر العظيمة بلد الخير والسالم والقوة.  
مس��يرة موكب نق��ل المومي��اوات الملكي��ة بعثت 
رس��ائل عدة كون أن الحضارة الفرعونية ليست أي 
حضارة وإنما يكمن تاريخ ش��عوب العالم من تاريخ 
الحض��ارة الفرعوني��ة كجزء ال يتج��زأ منها، فحفاوة 
االس��تقبال هو تقدير للتاريخ نفسه الذي ضم نخبة 
صنعت مجد مصر ووضعت بصمتها إلى يومنا هذا، 
كم��ا أن تصدر الفرعون س��قنن رع في الموكب هي 
رس��الة أخرى لتقدير الدولة لكل فرد يصون ويحمي 
بالده ك��ون رع ه��و أول من بدأ ح��رب التحرير ضد 
الهكسوس فأصبح محل تقدير على جهوده لحماية 

أرضه وشعبه برغم آالف السنين، أما الرسالة األهم 
ه��ي أن أم الدنيا برغم جائح��ة كورونا )كوفيد19(، 
فإنها ال تزال أهم وجهة سياحية في العالم واألكثر 
جاذبية والدلي��ل أن أنظار العالم كانت تترقب هذا 
الحدث التاريخي وكانت المحروسة لحظتها الوجهة 
الفري��دة للس��ياحة الت��ي أس��رت قل��وب الكثيرين 
وتمن��وا أن يكونوا ف��ي مصر ك��ون التاريخ ال يعيد 
نفس��ه وه��ذه اللحظات ال تع��اد وال تف��وت فكان 
اللقاء االفتراضي والتجمع الجماهيري عبر األثير حيًا 
ومبهرًا على أرضها كس��ياحة ثقافية نوعية جديدة 

أضافتها مصر للسياحة العالمية.  
وأختم مقالي بتغريدة من فخامة الرئيس المصري 
لش��عبه الوف��ي  »اس��تلهام روح األج��داد العظ��ام 
الذين صان��وا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل 
البش��رية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء 
واإلنس��انية«، حف��ظ اهلل مص��ر وش��عبها العظيم 

وجعلها دائمًا منارة للخير والسالم.

»تمكين« بحاجة للتقييم..
فك��رة إنش��اء صندوق يدع��م التوجه إلى تأس��يس 
مش��اريع تجارية وتحول المواطنين من باحثين عن 
عمل إلى أصح��اب عمل هي فكرة رائدة بحد ذاتها، 
ولك��ن هذا الصن��دوق حاله حال أي مش��روع بحاجة 
إلى إع��ادة تقيي��م ومراجعة مس��تفيضة لقوانينه 
وأنظمته وحتى إجراءاته وذلك حتى يحقق الفائدة 

المرجوة من إنشائه. 
فمنذ تأسيس��ه إلى يومنا هذا ق��ام صندوق العمل 
»تمكي��ن« بالعم��ل عل��ى تطوير القط��اع الخاص 
وتشجيع المواطنين لالنخراط به عن طريق تطوير 

األعمال ودعم التدريب واألجور.
وكل ما س��بق يعتب��ر أهدافًا نبيلة ومتماش��ية مع 
رؤية البحرين االقتصادي��ة 2030، ولكن بالمقابل 
هل كان��ت اإلجراءات س��هلة وميس��رة أم العكس، 
وه��ل بالفعل اس��تفاد األف��راد بصورة مباش��رة أم 

س��قط منهم من س��قط بس��بب تعقي��د الطلبات 
وبيروقراطية اإلجراءات. 

ل��ن أتحدث عن ما قب��ل جائحة كورون��ا على الرغم 
من كثرة المالحظات وشكوى المتقدمين لتمكين، 
ولكن في هذه الفترة وتحديدًا في وس��ط الجائحة 
بع��د أن أعادت تمكي��ن فتح باب التق��دم لطلبات 
الدع��م والمس��اندة، فالكثي��ر م��ن المواطنين لم 
تثنهم الجائحة عن مواصلة طريقهم في تأس��يس 
مش��اريعهم والعمل على تنميته��ا متحّدين بذلك 
كل الظروف والمصاعب عل��ى أمل أن تعيد تمكين 
إع��ادة فتح أبواب الدعم له��م وخاصة في ظل هذه 
الفترة العصيب��ة، وما أن تم اإلعالن عن إعادة فتح 
الدعم حت��ى انصدم البعض منه��م بقرارات غريبة 
هدف��ت إلى عدم تقديم الدعم لمن قام بتأس��يس 
مش��روعه الخاص بحجة أن التأس��يس تم في فترة 

تجميد الدعم وبذلك تسقط طلبات الدعم. 
ال أعل��م كيف يت��م صنع القرار وال آلي��ة تنفيذه، وما 
أعلمه فقط هي أهداف الصن��دوق ودوره الهام في 
دعم المش��اريع وتنميتها، ولكن مثل هذه القرارات 
من شأنها أن تنسف األهداف التي من أجلها أنشئ 
صن��دوق العمل »تمكي��ن« وبالتالي س��قوط هذا 
المش��روع الرائد ال��ذي لطالما كان داعم��ًا ومؤازرًا 
ومساندًا للمشاريع الوطنية.  اليوم وبعد مرور ستة 
عشر عامًا على تأس��يس تمكين باتت الحاجة أكثر 
إلحاح��ًا إلعادة تقييم أس��لوب ونهج هذا المش��روع 
وآليات عمله والتي البد م��ن تطويرها، مع القضاء 
القواني��ن،  واس��تحداث  األداء  بيروقراطي��ة  عل��ى 
ف�»تمكي��ن« يجب أن يكون مثااًل يحتذى به ال جهة 
تضع المعوقات أمام المش��اريع الوطنية تحت حجج 

واهية وأعذار غريبة وقرارات مستهجنة.

هل حان موسم سيول ديمغرافية على األردن؟!
عرفت عّمان وتاللها الس��بع، فق��د قضيت فيها في 
مطلع الثمانينيات زمنًا لي��س بالقصير. حينها كان 
الملك حس��ين يدعم صدام ويناكف األس��د، ويرسل 
خطابًا غاضبًا للرئيس األمريكي، رونالد ريغان، يكاد 
يعطيه درس��ًا بعد خطاب مثقل باّدعاءات تاريخية 
باطل��ة، فيها انحياز كامٍل إل��ى الرواية الصهيونية. 
في عصر الملك عبداهلل بن الحس��ين تغيرت البيئة 
اإلقليمية وبعد اتفاقية السالم مع إسرائيل لم تعد 
عّم��ان من مفاص��ل أحداث الصراع��ات الكبرى كما 
كان��ت، رغم أن الملك عبداهلل ق��اد بالده بحنكة في 
عاصف��ة الربيع العربي. كان هذا ه��و المتغير بين 
عهدين لكن الثابت هو الجغرافيا، وقد قال نابليون 
بونابرت إّن معرفة الخصائص الجغرافية لدولة ما 
تعني معرفة سياستها الخارجية، في الجغرافيا أهم 
عوامل تقدير الموقف العسكري والتحرك السياسي 

 »Demography« والّديموغرافي��ا  واالقتص��ادي. 
وهي علم الس��ّكان، جزء من الجغرافيا، وقد ابتليت 
األردن بأس��وأ جوانب ه��ذا الجزء، فقد كش��رت في 
وج��ه عم��ان م��رات ع��دة حت��ى أصبح��ت كل أزمة 
إقليمي��ة في جواره��ا الجغرافي كارث��ة ديموغرافيا 
على األردن حكومة وشعبًا. فبعد حرب 1948 تدفق 
الفلس��طينيون هرب��ًا بحياتهم ل��ألردن، وفي حرب 
1967 وبع��د س��قوط الضفة الغربية بي��د الجنرال 
موش��ي دايان تدفق البقية إل��ى عمان في مخيمات 
لالجئين ف��ي كل أنح��اء المملكة الصغي��رة، وبعد 
س��نوات وجراء فش��ل الثورة الش��عبانية 1991 ضد 
صدام بعد إخراجه من الكوي��ت، تحولت عمان إلى 
مالذ للفارين من حوام��ات الطاغية التي تقصفهم 
بوحش��ية، وبعد س��قوط البعث 2003 فر الموالون 
لص��دام لألردن مش��كلين أزمة ديموغرافية تش��به 

ما ش��كلته األزمات التي س��بقتهم، ولم يطل األمد 
فتحول��ت الصحاري األردنية إل��ى مخيمات لالجئين 
الس��وريين ابتداء من 2011 حت��ى اليوم بما يعنيه 
ذل��ك م��ن أزم��ات ضمني��ة اقتصادي��ة واجتماعية 

وسياسية وعسكرية.

* بالعجمي الفصيح:
ف��ي العالقات الدولية ال يمك��ن تغييب الصدف في 
تش��كل األحداث. ومع تكرار الس��يول الديموغرافية 
التي ال تجد لها مصبًا إال بين تالل عمان الس��بعة، 
صرن��ا نملك رفاهية تعليل األم��ور بناء على نظرية 
المؤام��رة، فهل تجهز واش��نطن لموس��م س��يول 

ديموغرافية جديدة على األردن!

* كاتب وأكاديمي كويتي

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

أحمد زمان

كلمات لها معنى
Ahmed.zaman48@gmail.com

د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

فواز العبداهلل

@faawaaz

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com
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خصومات مدهشة وجوائز قيمة وأسعار غير مسبوقة

 »بن هندي للسيارات« تقدم أقوى 
العروض السخية على »كيا« خالل رمضان

أعلنت ش��ركة بن هندي للس��يارات – الوكي��ل المعتمد 
لس��يارات كيا ع��ن تقديم أق��وى عروضه��ا وخصومات 
المدهش��ة، خ��ال ش��هر رمضان المب��ارك ه��ذا العام 
على تش��كيلة س��يارات كيا الرائعة، وجوائ��ز قيمة لكل 
مش��تٍر والجميع فائز من بين هواتف وتلفزيونات ذكية 

من سامس��ونج، وبرنام��ج للصيانة لمدة ع��ام من كيا، 
وقس��ائم مجانية من مطعم عنب بي��روت في العدلية، 
وغس��يل الس��يارة مجان��ًا لم��دة ع��ام من مرك��ز عناية 
لخدمات السيارات في الرفاع، باإلضافة فرصة الفوز في 
السحب بمبلغ 3000 دوالر لفائزين، وعروض متميزة مع 
أس��عار احتفالية لم يس��بق لها مثيل على اإلطاق. كل 
هذا بجانب تس��هيات التمويل المتميزة وبدون دفعة 
مقدمة مع إمكانية الش��راء اآلن ودفع القسط األول بعد 
150 يومًا وبأقل نسبة فائدة، مع توفر خاصية استبدال 

السيارة أيضًا.
كم��ا يقدم ع��رض كيا في الش��هر الفضيل ه��ذا العام 
مزايا وامتيازات أخرى منها التأمين والتسجيل مجانًا في 
الس��نة األولى على بعض المودي��ات المختارة، ضمان 
ممتد لمدة 5 س��نوات أو مسافة 100 ألف كم بدون حد 
أقصى للمسافة )أيهما يأتي أواًل(، باإلضافة إلى ضمان 
الحصول على 50% من الس��عر عند إعادة البيع، وأس��عار 
خاص��ة للتأجير الطويل اآلجل ابت��داًء من 130 دينار في 

الشهر.. وغيرها الكثير من المزايا األخرى.
ويعتم��د عرض كيا ه��ذا العام على أولوية الش��راء ألن 
الكمية محدودة، ويس��ري العرض حتى 30 يونيو 2021 

حسب توافر الموديات.
أما األس��عار فهي حكاية أخرى لن تتكرر حيث يأتي طراز 
س��بورتاج بتصميم��ه الجديد بمحرك GDI بس��عر يبدأ 
م��ن 6695 دينارًا، بينم��ا يأتي طراز كيه 5 بس��عر يبدأ 
من 7995 دينارًا، سيراتو بس��عر يبدأ من 5995 دينارًا، 

بيجاس بسعر يبدأ من 3995 دينارًا. 

أم��ا طراز كيا س��يلتوس فيأتي بس��عر مدهش يبدأ من 
5995 دين��ارًا، وط��راز س��ونيت الجديد بس��عر يبدأ من 
5695 دين��ارًا. أما الطراز الجديد كليًا س��ورينتو بيأتيكم 
بس��عر 10,995 دين��ار وط��راز تيلورايد بس��عر يبدأ من 

14,995 دينار. 
وق��ال الرئيس التنفي��ذي لمجموعة ش��ركات بن هندي 

أحم��د بن هن��دي: »كما عودن��ا زبائننا في هذا الش��هر 
المب��ارك من كل عام ب��أن نقدم لهم كل م��ا هو جديد 
ومتمي��ز من عروض خال ش��هر رمض��ان، نأتيهم هذا 
العام بهذا العرض المتميز الذي يشتمل على امتيازات 
وأس��عار غير مس��بوقة مجمعة في عرض واحد وبأسعار 

منخفضة«.

خالل تسلمه لوحة فنية من إنتاج طلبة المدرسة

 خالد بن علي: اهتمام كبير 
من »الرفاع فيوز« في تطبيق اإلجراءات االحترازية

أكد قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة اللواء 
بروفيس��ور الش��يخ خالد ب��ن عل��ي آل خليفة، 
عل��ى ما تولي��ه مدرس��ة الرفاع في��وز الدولية 
من اهتم��ام كبير في توعية طلبتها وطاقمها 
باإلرش��ادات  وتثقيفه��م  واإلداري  التعليم��ي 
الصحي��ة الواج��ب اتباعها في ظل ما يش��هده 
العال��م م��ن مخاطر انتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد 19(.
ج��اء ذل��ك خ��ال لقائ��ه م��ع مديرة مدرس��ة 
الرف��اع فيوز الدولي��ة تارا ودب��ي بحضور عدد 
من المس��ؤولين في إدارة المدرس��ة، حيث تم 
خ��ال اللقاء إهداء لوحة فنية م��ن إنتاج طلبة 
المدرسة وذلك احتفاًء بالعاملين في الخطوط 
األمامية من منتسبي قطاع الصحة وجهودهم 
المخلص��ة في الحد من انتش��ار جائحة كورونا 

)كوفيد 19(.
وخ��ال اللقاء، أش��ادت مديرة مدرس��ة الرفاع 

في��وز الدولية بالجهود الوطنية المخلصة التي 
تباش��رها الخدمات الطبية الملكي��ة والفريق 
الوطن��ي الطبي في توفير خدم��ات ذات جودة 
عالية في تقديم الرعاية الصحية في البحرين.

وأضاف��ت أن هذا اإلهداء نابع م��ن رغبة طلبة 
مدرسة الرفاع فيوز الدولية في إهداء أعمالهم 
الفنية للمس��ؤولين والك��وادر الطبية العاملة 
ضمن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورون��ا، وقد جس��د طلبة المدرس��ة في هذه 
األعم��ال عمي��ق امتنانهم ألعض��اء الجهازين 
الطبي والتمريضي والمدرس��ين والمدرس��ات 
والعاملي��ن ف��ي ع��دد ال يحص��ى م��ن المهن 
األخرى الذين يخدمون وطننا البحرين كل يوم.

من جهته، ثمن قائد الخدمات الطبية الملكية 
ه��ذه المب��ادرة المتمّيزة من إدارة المدرس��ة 
متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء رس��التها 

التعليمية.

 »اإلثمار« يوقع اتفاقية 
مع »البورصة« لتوفير معامالت مرابحة سريعة

أعلن بنك اإلثمار أمس، عن توقيع اتفاقية ش��راكة مع 
بورصة البحرين تسمح للبنك باستخدام صكوك اإلجارة 
التي يصدرها مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية 
الستكمال تمويات المرابحة باستخدام طريقة مبتكرة 
ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية والتي تقدمها 
بورصة البحري��ن من خال منصته��ا اإللكترونية. جاء 
ه��ذا اإلع��ان، بع��د التوقيع عل��ى الش��راكة من خال 
التواص��ل عبر اإلنترنت مع الرئي��س التنفيذي لبورصة 
البحرين، الش��يخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والمدير 
التنفي��ذي للعملي��ات المصرفية في مص��رف البحرين 
المركزي، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، والرئيس 
التنفيذي لبنك اإلثم��ار أحمد عبدالرحيم، حيث قام كل 
منه��م بالتوقيع على نس��خة إلكتروني��ة خال مكالمة 

فيديو مباشرة.
وقال عبدالرحيم: »إن البن��ك ملتزم ليصبح أفضل بنك 
تجزئة إس��امي. ولتحقيق ذلك، علينا االستثمار بشكل 
كبير ف��ي مواصلة تعزيز منتجاتن��ا وخدماتنا مع النمو 

لنكون قريبين جدًا من عمائنا«.
وأضاف، أن من أهم عوامل هذا االلتزام هو العمل على 
ضمان مواكبتنا ألحدث التط��ورات في التكنولوجيا مع 
العمل على تعزيز تجربة عمائنا المصرفية اإلسامية، 
مش��يرًا إل��ى أن االتفاقية م��ع بورص��ة البحرين تحقق 
هذين المعيارين الرئيسيين، كما أنها أيضًا تؤكد على 

مكانة البحرين إقليميًا كمركز مالي ومصرفي رئيس. 
فيما قال الش��يخ خليفة بن إبراهي��م: »كجزء من جهود 
البورص��ة المتواصلة لتطوير س��وق األوراق المالية في 
البحرين وتماشيًا مع هدفنا االستراتيجي لتنمية فرص 
زي��ادة رأس الم��ال واالس��تثمار، قمن��ا بإط��اق خدمة 
المرابحة عبر اإلنترنت للبنوك والش��ركات. وتلبي هذه 
الخدمة المتطلب��ات المتزايدة للعم��اء وتدعم جهود 

البورصة لزيادة وتنويع خدماته��ا بتوفير حلول جديدة 
ومبتكرة«.

وق��ال »نحن على ثقة من أن ذلك سيس��اعد في تعزيز 
تجربة عمائه المصرفية اإلسامية. كما أننا نأمل من 
بنوك التجزئة اإلس��امية األخ��رى اتخاذ نفس الخطوة 
ونتطلع للترحيب ببنوك أخرى بانضمامها إلى المنصة 

في المستقبل القريب«.
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قانون الصحافة حرية ومسؤولية
ُس��ررُت ج��دًا ألن قانون الصحافة الحديث والعصري َس��ُيعَرض أخيرًا على الس��لطة التش��ريعية 
للتصوي��ت علي��ه، ومن أه��م بن��وده التحديثية ع��دم حبس الصحاف��ي، وإدراج تنظي��م اإلعالم 
اإللكتروني الخاص بالمؤسسات -وليس الحسابات الفردية- ليشملها القانون، فتلك التحديثات 
أو التعديالت هي رغبة وتوجيه ملكي إلى جانب كونها مطالب ملحة من الجسم الصحفي، ومن 
شأنها لو صدرت كمرسوم نهائي أن يقدم موقع البحرين خطوات إلى األمام في قوائم الدول في 

نطاق الحريات والحقوق، وهذا هدف هام بحد ذاته.
إنما بالمقابل وهذا األهم من وجهة نظري، أهم من المكس��ب الذي ناله الجس��م الصحفي، أن 
تلك الحريات سُتَحِمل الصحافي مسؤولية مضاعفة كي ُيقدر وُيثمن وَيعرف ثقل مسؤولية هذه 

الحرية والتزاماتها األخالقية قبل المهنية.
فالتس��رع وعدم الدقة وعدم القيام بالواجب من التحري واالستقصاء والسؤال جميعها ستكون 
تحدي��ًا أمامن��ا، فال يعني ع��دم حبس الصحافي أن لن��ا مطلق الحرية دون ضوابط، فالمس��اس 
بس��معة الناس وشرفهم سيظل جريمة يحاس��ب عليها، ولننتبه أن شرف الناس ال يقتصر فقط 
على اتهامات متعلقة بالخيانات الزوجية، بل سمعة الناس وشرفهم ُتخدش وُتجرح حين يتهم 
الف��رد بخيان��ة األمانة س��واء كانت األمانة حماية الم��ال العام أو حتى حماية الكلمة، س��تبقى 
االتهامات بالمس��اس بالمال العام -دون دليل- جريم��ة جنائية أخالقية ومهنية، كنَت صحافيًا 
أو غير صحافي، ومثلما لنا س��معة نحميها وال نقبل المساس بها، لآلخرين سمعة أيضًا تتضرر 

من سوء استغالل تلك الحريات.
لذلك س��يبقى حق االعتراض وحق الشكوى متاحًا للمتضررين للجوء للقضاء، وعلينا احترام تلك 

الحقوق إن كنا ندعو لدولة القانون ودولة المؤسسات.
كما أن الجسم الصحافي نفسه عليه أن ينظم مجالسه التي تنظر في هذه القضايا وهناك أمثلة 
دولية كثيرة تحفظ للمهنة أخالقياتها ومهنيتها، فال يشعر الصحافي بأن حريته بال سقف وبال 

ضوابط، مثلما يريد أن يشعر بالحماية والرعاية من خالل تلك المجالس.
إنه االعتدال والتوازن ما يحفظ لنا س��يرورة الحياة وتقدم المس��يرة وتطور األداء، وكلما أحس��نا 
كإعالميين توظيف تلك الحريات لخدمة الصالح العام كلما كان اس��تحقاقنا لها عن جدارة وكنا 

على قدرها وقدر حمل ثقلها.

 »كورونا« يجبر البيت األبيض 
على إلغاء مسابقة دحرجة بيض الفصح

بس��بب جائحة في��روس كورونا، يجد 
البيت األبيض نفسه مجبرًا على إلغاء 
مس��ابقة دحرجة بيض الفصح للعام 
الثاني على التوال��ي، غير أن ذلك لم 
يحل دون أن يعرج الرئيس األمريكي 

جو بايدن على هذا التقليد.
وألق��ى بايدن كلمة مقتضبة االثنين 
من البيت األبي��ض احتفااًل بالعطلة 
م��ع زوجته جي��ل باي��دن وأرنب عيد 

الفصح الشهير يقف إلى جوارهما.
العجي��ب أن م��ن تقمص ش��خصية 
مستش��ار  كان  األس��طوري،  األرن��ب 
الرئيس العسكري ليفتنانت كولونيل 
بران��دون وس��تلينغ من س��الح الجو 

األمريكي.
وق��ال باي��دن »نتطل��ع إل��ى الع��ام 
الق��ادم، حيث س��يفرح البيت األبيض 
بالموس��م مرة أخرى، وستكون هناك 
)مس��ابقة( دحرجة بيض عيد الفصح 

مرة أخرى«.
الحدث ال��ذي يقام في الي��وم التالي 

لعيد الفصح، ع��ادة ما يجلب ثالثين 
أل��ف طفل وولي أمر إل��ى مروج البيت 

األبيض.
واضطر بايدن هذا العام إلى االكتفاء 
بإرس��ال اآلالف من بيض عيد الفصح 
الت��ذكاري لع��ام 2021 إل��ى مواق��ع 
التطعي��م ضد كورونا ومستش��فيات 

األمريك��ي  الرئي��س  كان  محلي��ة. 
الس��ابق رذرفورد ب. هايز هو من بدأ 
تقليد دحرجة بيض الفصح في البيت 

األبيض عام 1878.
وح��دث ف��ي غي��ر م��رة أن اضط��رت 
اإلدارات األمريكية إلى تنظيم الحدث 

خارج البيت األبيض أو إلغائه تمامًا.

 دراسة: ال عالقة بين 
فصيلة الدم واإلصابة بـ»كورونا«

دراس��ات جدي��دة تطفو إلى الس��طح إلى كل 
يوم بشأن اإلصابة فيروس كورونا من جهة، 
ووج��ود عالقة من عدمها م��ع أمراض أخرى، 
فيما تّم العثور على عوامل أخرى قد تزيد من 
احتمالية اإلصابة مثل لون البشرة أو العمر.

وتوصلت دراسة علمية جديدة إلى أن فصيلة 
دم الش��خص ال تؤث��ر عل��ى خط��ر اإلصاب��ة 
بفيروس كورونا، بحس��ب ما نش��رته »ديلي 
ميل« البريطانية، نافية بذلك صحة دراسات 
س��ابقة أش��ارت إل��ى أن األش��خاص أصحاب 
فصيل��ة الدم A ه��م األكثر عرض��ة لإلصابة 

بالفيروس.
ولتأكي��د صح��ة ه��ذه النتائ��ج، ق��ام أطباء 
أمريكي��ون بدراس��ة تحليلي��ة لبيانات صحية 
ألكث��ر من 100 ألف ش��خص خضعوا لفحص 
كوفي��د 19 ف��ي جمي��ع أنح��اء والي��ات، يوتا 
وأيداه��و ونيفادا األمريكية، ف��ي الفترة بين 

مارس إلى نوفمبر 2020.
إلى ذلك، كش��فت اإلحاالت المرجعية لحاالت 
اإلصابة بكورونا الت��ي تتضمن بيانات حول 
فصيل��ة الدم أنه ال يوج��د ارتباط بينهما، ما 

يدحض النتائج السابقة.

مقتل الجميلة آنا.. 
»عظام من السقف« 

كشفت الجريمة المروعة

اختفت الطفل��ة آنا لوريا، البالغة 
من العمر 10 أع��وام، في مدينة 
فينيكس بوالية أريزونا األمريكية 
عام 2017، وظلت مفقودة لمدة 
ثالث س��نوات، إال ان حريقًا ش��ب 
مؤخرًا في منزل والديها، لتتكشف 

تفاصيل الحكاية المروعة.
وب��دأت القصة عام 2017، عندما 
أخبر األب رافائيل لويرا )57 عامًا( 
الش��رطة أن آنا مرضت في يوليو 
2017، وأن��ه انتظر عدة أيام قبل 
أن يح��اول طلب العناي��ة الطبية 
له��ا، وف��ق م��ا ذك��رت صحيف��ة 

»الصن« البريطانية، االثنين.
وذك��ر تقرير للش��رطة ف��ي ذلك 
الوق��ت أن لويرا أبل��غ الضباط أن 
الطفلة توفيت وهي في طريقها 

إلى المستشفى. 
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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

المنامة- بنا

أعلـــن الفريـــق الوطني الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا أنه بعد العرض 
على اللجنة التنســـيقية، وبناًء على المســـتجدات والمعطيات فقد تقرر 
بدًءا من أول أيام عيد الفطر المبارك، اقتصار تقديم الخدمات الداخلية 
وفتـــح بعـــض القطاعات فقـــط أمام الحاصليـــن على جرعتـــي التطعيم 
ومرور أسبوعين على آخر جرعة لهم حسب كل تطعيم والمتعافين من 

الفيروس، بإبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق “مجتمع واعي”.
وفيمـــا يتعلق بالفحص عند العودة من الســـفر، تقـــرر إلغاؤه للمتطعمين 
والمتعافين من خالل إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي بدًءا 

من أول أيام العيد.

تقديم الخدمات الداخلية وإلغاء فحص 
العودة من السفر لـ “المتطعمين”
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“الوطني” يطلق حملة لمكافحة االحتيال0.20 % انتعاش االقتصاد
حقق الناتج المحلي اإلجمالي  «

للبحرين انتعاًشا بنسبة طفيفة 
في الربع الرابع 2020 باألسعار 

الجارية بما يعادل 0.20 %، بينما 
استقر النمو االقتصادي باألسعار 
الثابتة مقارنة بالربع السابق من 

العام نفسه.

أعلن بنك البحرين  «
الوطني، تماشًيا مع 

جهوده للمساهمة في 
المجتمع وتعزيز الوعي 
العام، عن إطالق حملة 

افتراضية لمكافحة 
االحتيال على منصة التواصل االجتماعي التابعة له.

“التنسيقي” يعزز التكامل مع الشقيقة الكبرى
المنامة - بنا

أكد ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
التنســـيق  مجلـــس  دور  خليفـــة  آل 
الســـعودي البحريني ومـــا نتج عنه من 
لجان فرعية مشتركة كان لها بالغ األثر 
في استمرار العمل على تعزيز التكامل 
الثنائـــي خصوصا االقتصـــادي، والدفع 
بـــه نحـــو مســـارات أوســـع مـــن العمـــل 
المشترك بما يلبي التطلعات المنشودة 
ويصبـــح هـــذا التعـــاون أحـــد النمـــاذج 
المميزة في المنطقة وتعاوًنا اقتصادًيا 

فاعاًل.
وقـــال ســـموه، لـــدى لقاء ســـموه بقصر 

الرفاع أمس وزيـــر الخارجية بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة صاحـــب 
الســـمو األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان بن 
عبدهللا آل ســـعود “إن المملكة العربية 

الســـعودية الشـــقيقة كبيـــرة بموقعهـــا 
بالقلوب ومكانتها الكبيرة لدى األمتين 
العربيـــة واإلســـالمية وعامل اســـتقرار 

)02(المنطقة واالقتصاد العالمي”.

المكرمة السامية تشمـل 185 صيـاًدا

كشـــف محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة لــــ “البـــالد” أن 
التوجيهـــات الســـامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بحمايـــة الصياديـــن والبحـــارة والمحافظة علـــى أرزاقهم من خـــالل المكرمة الملكية 
لجاللته لدعم لمواجهة ما تعرضوا له من خســـائر بســـبب تعنت الســـلطات القطرية، 
شـــملت 185 بحـــاًرا وصياًدا. وأكـــد المحافظ في تصريحات صحافيـــة أثناء تقديمه 
لمســـاعدات جاللـــة الملك إلى البحـــارة والصيادين صباح أمـــس أن الدعم الذي تلقاه 
البحـــارة والصيادون فـــي المرحلة الثانية واألخيرة أمس، جـــاء بناء على توجيهات 
جاللـــة الملك، وأثلج صـــدور البحارة. وأعرب عدد من الصياديـــن والبحارة لـ “البالد“ 
عن جل شـــكرهم وتقديرهم لجاللة الملك وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 

)08(الوزراء على المكرمة التي تأتي على أبواب شهر رمضان المبارك.

بدور المالكي من الجفير

جاللة الملك

)02(جاللة الملك يوجه لصرف المكرمة الرمضانية ألسر “الملكية”

الزياني: “الضمير اإلنســاني” محرك أســاس إلرســاء الســام في العالم

البحرين تفخر بتبني األمم المتحدة لمبادرة األمير الراحل

المنامة - بنا

أقامت بعثـــة مملكة البحرين لدى األمم 
المتحـــدة فـــي نيويـــورك فعاليـــة، عبـــر 
االتصـــال المرئـــي اإللكتروني، بمناســـبة 
الذكـــرى الثانيـــة لليوم الدولـــي للضمير، 
الـــذي يصـــادف الخامس مـــن أبريل من 

كل عام.
وأثنـــاء الفعاليـــة، وجه وزيـــر الخارجية 
مرئيـــة  كلمـــة  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
أعـــرب فيها عن اعتـــزاز مملكة البحرين 
باحتفـــال دول العالـــم باليـــوم العالمـــي 
للضميـــر، اقتناًعـــا أن الضمير اإلنســـاني 
هو الباعث الحقيقي لتعزيز قيم السالم 

والتعايش واإلخـــاء بين األمم العالمية، 
العنـــف  لنبـــذ  المحـــرك األساســـي  وهـــو 
والتطـــرف فـــي مختلف بقـــاع المعمورة 
وإرســـاء قيم الســـالم األممـــي من أجل 

خير البشرية.
وقـــال: إن مملكة البحريـــن تفخر اليوم 

بأنهـــا صاحبة الريادة والســـبق في تبني 
األمم المتحـــدة يوم الخامس من أبريل 
يوًما عالمًيـــا للضمير، بناًء على المبادرة 
التـــي تقدم بهـــا صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

)06()رحمه هللا(.

)10(

“تمكين”: تمديد الدعم للقطاعات المتوقفة بسبب الجائحة
ضاحية السيف - “تمكين”

التنســـيقية  اللجنـــة  لقـــرارات  تنفيـــًذا 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، أعلـــن صنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” عـــن تمديـــد الدعـــم للقطاعات 
التـــي ال زالت أنشـــطتها متوقفة بشـــكل 

تام ضمـــن اإلجـــراءات االحترازية للحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
- 19(، وذلـــك لمـــدة 6 أســـابيع بـــدًءا من 

مطلع إبريل الجاري.
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تقديم الخدمات الداخلية وإلغاء فحص العودة من السفر لـ “المتطعمين”
أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا أنه بعد العــرض على اللجنــة التنســيقية، وبناًء على المســتجدات 
والمعطيات فقد تقرر بدًءا من أول أيام عيد الفطر المبارك، اقتصار تقديم الخدمات الداخلية وفتح بعض القطاعات فقط 
أمــام الحاصليــن علــى جرعتي التطعيم ومرور أســبوعين على آخر جرعة لهم حســب كل تطعيــم والمتعافين من الفيروس، 
وذلك من خالل إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي، وكذلك من هم دون 18 عامًا الذين هم بصحبة أولياء أمورهم 

المتطعمين، ولن يسمح لغير المتطعمين من الحصول على الخدمات الداخلية وذلك على النحو التالي:

الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي، 
والصـــاالت الرياضيـــة الداخليـــة، وبرك 
الســـينما  ودور  الداخليـــة،  الســـباحة 
التابعـــة  العـــرض  وصـــاالت  الداخليـــة 
لها، ومحالت “الســـبا”، ومراكـــز األلعاب 
وصـــاالت  الداخليـــة،  الترفيهيـــة 
وحضـــور  والفعاليـــات،  المناســـبات 
ومـــع  الرياضيـــة  للفعاليـــات  الجماهيـــر 
اإلبقاء على معايير التباعد االجتماعي 
واإلجراءات االحترازية، وسُيسمح لكل 
الفئـــات بالخدمات الخارجيـــة للمطاعم 
الخارجيـــة،  بالجلســـات  والمقاهـــي 
المفتوحـــة  الرياضيـــة  والصـــاالت 
والمالعـــب الخارجيـــة وبـــرك الســـباحة 

الخارجيـــة، ومراكز األلعـــاب الترفيهية 
الخارجية، ودور السينما الخارجية.

وفيمـــا يتعلق بالفحـــص عند العودة من 
الســـفر فقـــد تقـــرر إلغـــاؤه للمتطعميـــن 
والمتعافيـــن مـــن خـــالل إبراز مـــا يثبت 
ذلـــك عبر تطبيـــق مجتمـــع واعي وذلك 

بدًءا من أول أيام عيد الفطر المبارك.
وبحســـب المعطيـــات والنتائـــج ســـيتم 
بشـــكل دوري مراجعـــة القـــرارات ذات 
الصلـــة بهـــذا الشـــأن بمـــا يحفـــظ صحة 

وسالمة الجميع.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أكـــد  وقـــد 
برئاســـة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
رئيس المجلـــس األعلى للصحة الفريق 

طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
البحريـــن مســـتمرة  خليفـــة أن مملكـــة 
إلـــى  الهادفـــة  جهودهـــا  تكثيـــف  فـــي 
التصـــدي للفيروس مواصلـــًة لما تحقق 
طوال المراحل الســـابقة، منوًها بأهمية 
رفـــد الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة بعزم 
الجميع من خالل االلتـــزام باإلجراءات 
والمبادرة بأخذ التطعيم بما يســـهم في 

حفظ صحة وسالمة الجميع.
وأكـــد أن االلتزام بالتدابيـــر االحترازية 
اليـــوم يمثل واجًبـــا وطنًيا ومســـؤولية 
مجتمعيـــة أكثـــر مـــن أي وقـــٍت مضـــى، 
وكلنـــا ثقـــة فـــي أبنـــاء البحريـــن وكافة 
الطيبـــة  األرض  هـــذه  علـــى  المقيميـــن 

لتجـــاوز تحـــدي الفيـــروس بنجـــاح عبر 
االرتـــكاز علـــى مـــا يملكونـــه مـــن روٍح 
مســـؤولة وواعيـــة لمتطلبـــات المرحلـــة 
لحماية أنفســـهم وأســـرهم ومجتمعهم، 
وإدراكهـــم لدورهم المســـؤول في دعم 
أبنائنـــا العاملين فـــي الصفوف األمامية 
الخطـــط  تحقيـــق  فـــي  وإســـنادهم 
الفيـــروس  مـــع  للتعامـــل  الموضوعـــة 

للوصول إلى األهداف المرجوة.
وأشـــار الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا إلـــى ارتفـــاع وزيادة 
إلـــى معـــدالت  القائمـــة  الحـــاالت  عـــدد 
غير مســـبوقة بســـبب التجمعات وعدم 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
الجهـــات  عـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
المعنيـــة، منوًهـــا بضـــرورة اإلقبال على 
التطعيـــم ووقـــف التجمعـــات بالمنـــازل 
والمســـاكن وااللتـــزام باإلجـــراءات بمـــا 

يخفض معدالت االنتشار.

المنامة- بنا
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توسعة التعاون مع السفارة األميركية بمجال الطاقة المتجددة
الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المستدامة عبدالحسين ميرزا بمكتبه 
بمرفأ البحرين المالي رئيس العالقات 
الدولية لدى سفارة الواليات المتحدة 
Mar� “األميركية فـــي مملكة البحرين 

اللقـــاء  بدايـــة  وفـــي   ،”garet Nardi
رحـــب ميـــرزا بــــ “Margaret”، مثمًنـــا 
اإلســـهامات المهمة للسفارة األميركية 
والجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز العالقات 
البلديـــن  بيـــن  التاريخيـــة  الثنائيـــة 

الصديقين.
الجـــادة  بالخطـــوات  ميـــرزا  وأشـــاد   
وغير المســـبوقة في تاريـــخ الواليات 
تبنتهـــا  والتـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
إدارة الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
فـــي اســـتراتيجياتها المعلنـــة للتحول 
والمســـتدامة  النظيفـــة  الطاقـــة  إلـــى 

 100 بنســـبة  الكهربـــاء  إنتـــاج  فـــي 
ودعمهـــا   ،2035 العـــام  بحلـــول   %
للجهـــود العالمية في تحقيـــق التنمية 
المســـتدامة الشـــاملة والتصـــدي آلثار 
التغير المناخي، وتعمل على تحقيقها 
مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن المبـــادرات 
الطموحـــة التي تأخـــذ بعيـــن االعتبار 
أهمية بناء الشـــراكات بيـــن حكومات 
الـــدول الصديقـــة لتحقيـــق األهـــداف 

المشتركة.
مرئًيـــا  عرًضـــا  اللقـــاء  أثنـــاء  وقـــدم 
حـــول اإلنجـــازات التـــي تحققـــت في 
وكفـــاءة  المتجـــددة  الطاقـــة  قطـــاع 
الطاقـــة فـــي مملكة البحريـــن في ظل 
توجيهـــات القيادة الرشـــيدة، وســـلط 
التعـــاون  أوجـــه  أهـــم  علـــى  الضـــوء 
المشترك بين هيئة الطاقة المستدامة 

المملكـــة،  لـــدى  األميركيـــة  والســـفارة 
الخبـــرات  تبـــادل  فـــرص  وناقـــش 
وتشـــجيع االســـتثمارات في مشـــاريع 
الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة، 
خصوصـــا التقنيـــات والتكنولوجيـــات 
المطبقـــة لتحقيـــق أعلـــى كفـــاءة فـــي 
إنتـــاج الطاقـــة الشمســـية باســـتخدام 
وتقنيـــات  الكهروضوئيـــة،  األلـــواح 
باســـتخدام  النظيفـــة  الطاقـــة  إنتـــاج 
طاقة الرياح وتقنيات واســـتخدامات 

الهيدروجين األخضر لتخزين الطاقة، 
مثمًنـــا عمـــق العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 
البلدين الصديقين التي لها األثر الهام 
واإليجابـــي فـــي إثراء أوجـــه التعاون 
المشـــترك في هذه المجاالت الحيوية 

والهامـــة بمـــا يحقـــق النمـــاء والتطور 
 Margaret“ للبلدين. من جانبها، أعربت
Nardi” عن بالغ ســـرورها لالطالع على 
مثـــل هذا التقـــدم الكبير الـــذي أحرزته 
مملكـــة البحرين فـــي النهـــوض بقطاع 

الطاقـــة المســـتدامة، الـــذي كان لهيئـــة 
المحـــوري  الـــدور  المســـتدامة  الطاقـــة 
هيئـــة  رئيـــس  بقيـــادة  تحقيقـــه  فـــي 
ترحيًبـــا  وأبـــدت  المســـتدامة،  الطاقـــة 
واســـتعدادا من جانب سفارة الواليات 
المملكـــة  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
لتوســـعة آفـــاق التعـــاون المشـــترك في 
مجاالت الطاقة المســـتدامة على كافة 
األصعدة، وأعربت عن تطلعها لترجمة 
المخرجـــات اإليجابية لهـــذا اللقاء إلى 
تعـــزز  وملموســـة  مشـــتركة  إنجـــازات 
األواصر التاريخية بين البلدين وتحقق 
المنفعـــة المتبادلـــة، وتقدمـــت بجزيـــل 
الشـــكر والتقديـــر لرئيس هيئـــة الطاقة 
االســـتقبال  حســـن  علـــى  المســـتدامة 
والترحيـــب والحفـــاوة وتشـــجيع آفاق 

التعاون الثنائي المشترك.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

ميرزا يناقش 
فرص تبادل 

الخبرات وتشجيع 
االستثمارات

“األطباء”: البحرين توفر خدمات صحية عادلة للجميع
ــوف األمـــامـــيـــة بـــااللـــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة ــف ــص ــوادر الــصــحــيــة فـــي ال ــ ــك ــ ــر ال ــك ش

ناشـــدت جمعية األطباء البحرينية جميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن مواصلـــة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية للوقاية من عدوى 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19(، مؤكـــدة 
أن العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة من 
أطبـــاء وممرضين وفنييـــن ومتطوعين ال 
زالـــوا يبذلون قصـــارى جهدهم في تقديم 
الخدمـــات التوعوية والصحية والعالجية 
التـــي فرضتهـــا  الهائلـــة  التحديـــات  رغـــم 

الجائحة على القطاع الصحي.
وأشـــارت الجمعية فـــي بيان لها بمناســـبة 
يصـــادف  الـــذي  العالمـــي،  الصحـــة  يـــوم 
الســـابع مـــن ابريل مـــن كل عـــام أن مملكة 
البحريـــن تمثـــل نموذجـــا يحتـــذى بـــه في 

مجـــال الرعايـــة الصحية، وبرز هـــذا األمر 
جليـــا خالل جائحـــة كوفيـــد - 19، مؤكدة 
بيـــن  الشـــراكة  تعزيـــز  أهميـــة  الجمعيـــة 
مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومتلقي 
هـــذا الخدمـــات لضمـــان تعزيز مســـتويات 
الصحـــة العامة، بما في ذلك الشـــراكة في 

مسألة تطبيق اإلجراءات االحترازية.
وقـــال األميـــن المالـــي بجمعيـــة األطبـــاء 
المقدم الطبيب الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة: إن االحتفـــال باليـــوم العالمـــي 
علـــى  للتأكيـــد  مهمـــة  مناســـبة  للصحـــة 
يبذلهـــا  التـــي  المخلصـــة  الجهـــود  أهميـــة 
فـــي  الصحيـــة  الكـــوادر  وســـائر  األطبـــاء 
مملكـــة البحرين من أجـــل خدمة المرضى 

الظـــروف،  مختلـــف  فـــي  والمراجعيـــن 
وضمـــان تمتع الجميع بمســـتويات صحية 
عاليـــة، ومؤكـــدا أن األطبـــاء ســـيواصلون 
النهـــوض بهـــذا الـــدور الوطنـــي بـــكل عزم 

وتفان ومسؤولية.
وأضـــاف أنـــه بينما ترفـــع منظمـــة الصحة 
العالميـــة فـــي اليـــوم العالمـــي للصحة هذا 
العام شـــعار “إقامة عالم يتمتـــع بقدر أكبر 
مـــن العدالـــة والصحـــة “ وضمـــان حصول 
الجميـــع علـــى خدمـــات صحيـــة، نـــرى أن 
مملكـــة البحرين وفـــرت خدمـــات الرعاية 
الصحيـــة المجانيـــة لجميـــع الســـكان، وقد 
بـــرز هذا األمر جليا خـــالل جائحة كورونا، 
وبـــات النمـــوذج البحرينـــي فـــي التعامـــل 

مـــع الجائحة مثـــاال يحتذى علـــى الصعيد 
العالمي.

الدكتـــور  أكـــد  صلـــة،  ذي  صعيـــد  وعلـــى 
لـــون  ســـلمان بـــن محمـــد أن األطبـــاء يعوِّ
علـــى الدعـــم المجتمعـــي لهـــم مـــن خـــالل 

تفهم ظـــروف عملهم الصعبـــة، خاصة في 
ظـــل جائحـــة كوفيـــد - 19، مؤكـــدا أهمية 
ترجمـــة هـــذا الدعـــم حاليـــا إلـــى مواصلـــة 
التمســـك باإلجـــراءات االحترازية، بما في 
ذلـــك االمتنـــاع عـــن التجمعـــات بمـــا فيهـــا 
التجمعـــات العائليـــة وغيرهـــا، والتـــي قـــد 
تســـهم فـــي تبديـــد جهودنـــا وتضحياتنـــا 
كأطبـــاء وكفريـــق طبي مســـاند نعمل في 
بـــدء الجائحـــة  الصفـــوف األماميـــة منـــذ 
ومـــن دون كلـــل لحمايـــة مجتمعنـــا وأهلنا 

وأحباءنا في مملكة البحرين.
وأعـــرب في هذا اإلطار عـــن تأييد جمعية 
األطباء تعرب عن تأييدها لكل اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابير التـــي يقرها الفريق 

الوطنـــي للتصـــدي لجائحـــة كوفيـــد - 19، 
والتـــي يجـــب التقيـــد بها من أجـــل صحة 
وســـالمة الجميـــع فضـــال عـــن توافقها مع 
معاييـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة، مؤكدا 
أهميـــة الشـــعور بالمســـؤولية الكاملة نحو 
ســـالمة المجتمع والمســـاهمة بكل الجهود 
الممكنة في العودة الســـريعة إلى ممارسة 
االلتـــزام  ومـــن خـــالل  الطبيعيـــة  حياتنـــا 
الكامـــل باإلجـــراءات االحترازيـــة المقررة 
مـــن قبـــل الفريـــق الوطنـــي، والرامية إلى 
كســـر سلســـلة انتقال الفيروس وانتشاره، 
ممكـــن،  نطـــاق  أضيـــق  فـــي  ومحاصرتـــه 
والعـــودة بأكبر ســـرعة ممكنة إلـــى حياتنا 

الطبيعية.

المنامة - بنا

“الصحة تحذر”: حذاِر التجمعات... “المتحور” شديد االنتقال
حـــذرت وزارة الصحـــة مـــن خطـــورة 
الساللة المتحورة من فيروس كورونا، 
التي تعد شـــديدة االنتشـــار والعدوى، 
الحـــاالت  أعـــداد  تؤكـــده  مـــا  وهـــو 
القائمـــة بشـــكل الفت وغير مســـبوق، 
إذ تجـــاوزت معـــدالت الحالـــة القائمة 
أكثر من 1300 حالة تم تسجيلها يوم 
الســـبت الماضـــي، وهـــو أعلـــى معـــدل 
يومـــي تســـجله مملكـــة البحريـــن منذ 

بدء جائحة فيروس كورونا.
وزارة  شـــددت  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
الصحـــة على ضرورة االلتـــزام بجميع 
الفريـــق  مـــن  الصـــادرة  التعليمـــات 

لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا والجهـــات المعنيـــة للحـــد من 
ضـــرورة  مؤكـــدة  الفيـــروس،  انتشـــار 
االبتعـــاد عـــن التجمعـــات واقتصارهـــا 
على األســـرة الواحدة فـــي المنزل في 
النطاق المعتـــاد والمحدود، ومواصلة 
االلتـــزام بمعاييـــر التباعـــد االجتماعي 
ولبـــس كمامـــة الوجـــه خـــارج المنـــزل 
فـــي كل األماكن واألوقات، إلى جانب 
األســـرة  نطـــاق  فـــي  الكمامـــة  لبـــس 
الواحـــدة عنـــد مقابلـــة أفرادهـــا ممـــن 
لديهم أمراض وظروف صحية كامنة 
أو كبار الســـن المعرضين أكثر للخطر، 

إضافة إلى اإلقبال على التطعيم.
وأشـــارت وزارة الصحـــة إلـــى ضرورة 

باإلجـــراءات  االلتـــزام  مواصلـــة 
االحترازية خصوًصا مع ارتفاع أعداد 
الحاالت القائمة، الفتة إلى أن انتشـــار 
الفيـــروس حالًيـــا يختلف عن الســـابق 
بسبب الســـالالت المتحورة للفيروس 
شـــديدة العدوى واالنتشار والخطورة 
الصحـــة  منظمـــة  بيانـــات  بحســـب 

العالمية.
ودعـــت وزارة الصحـــة إلـــى ضـــرورة 
تجنـــب التجمعات وااللتزام بشـــروط 
الصحة والســـالمة، وبمعاييـــر التباعد 
االجتماعي فـــي كل األماكن خصوصا 
في األسواق، والتعقيم وغسل اليدين 
ولبس الكمامـــات للوقاية من فيروس 

كورونا.

مملكـــة  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
البحرين من الـــدول المتصدرة عالمًيا 
فـــي نســـب الحاصليـــن علـــى التطعيم 
مـــن الســـكان ضمـــن جهـــود تصديهـــا 
الوطنيـــة  الحملـــة  وأن  للجائحـــة، 
للتطعيم مســـتمرة بهدف بلوغ نســـبة 
عاليـــة مـــع نهايـــة أبريـــل الجـــاري في 
عـــدد الحاصليـــن علـــى التطعيـــم مـــن 
المؤهليـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
للمناعـــة  الوصـــول  بهـــدف  للتطعيـــم 
المجتمعيـــة الالزمـــة للحد من انتشـــار 
الحكومـــة  جهـــود  ضمـــن  الفيـــروس، 
المتواصلة لتوفير أعلى درجات األمن 
الصحي للحفاظ على صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة الصحة

سلمان بن محمد 



“النيابة” توضح: بالغ رئيس التأمينات ضد نواب وليس صحيفة ^

تلقت إدارة صحيفة “البالد” اتصاال توضيحيا من النيابة العامة فيما يتعلق 
بمــا نشــر عن بــالغ رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة للتأميــن االجتماعي 

محمود الكوهجي ضد “البالد”.

وأفـــادت النيابـــة العامـــة أن رئيـــس 
مجلس إدارة الهيئـــة العامة للتأمين 
االجتماعـــي لـــم يتقدم بشـــكوى ضد 
صحيفة البالد أو رئيس قسم الشؤون 
اإللكترونـــي  والمحتـــوى  المحليـــة 
الزميـــل راشـــد الغائـــب، ولكـــن طلب 
االســـتدعاء للزميل الغائب جاء في 

اطـــار التحقيق الجاري بشـــكوى من 
رئيس التأمينـــات ضد بعض أعضاء 
مجلـــس النـــواب، وذلك لالســـتدالل 
علـــى الوقائـــع المنشـــورة بالصحافة 
عـــن موضـــوع التأمينـــات والتقاعد، 
رســـالة  العامـــة  النيابـــة  وســـتبعث 
جديدة توضيحية بشأن ذلك إلدارة 

“البالد” اليوم )األربعاء(.
ر صحيفـــة البـــالد هـــذه اللفتة  وتقـــدِّ
الكريمـــة مـــن النيابة العامـــة، وتؤكد 
القضـــاء  بعدالـــة  الكبيـــرة  ثقتهـــا 
بمـــا  وإيمانهـــا  وُشـــَعِبه،  البحرينـــي 
حريـــة  مـــن  الصحافـــة  بـــه  تتمتـــع 
التعبيـــر، والحماية التـــي يحظى بها 

الصحافـــي تحـــت الرعايـــة الملكيـــة 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الســـامية 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة وتوجيهات ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة الداعمة للصحافة ورسالتها.

شـــكرها  عـــن  “البـــالد”  وتعـــرب 
وتقديرهـــا البالـــغ لجميـــع الجمعيات 
والحقوقية  النيابيـــة  والشـــخصيات 
االجتماعيـــة  والفعاليـــات  والمدنيـــة 
البـــارزة التـــي عبـــرت عـــن تضامنهـــا 
العميـــق مع “البـــالد” والزميل راشـــد 

الغائب.
وأكـــدت الصحيفـــة أن هـــذه الـــروح 
التضامنيـــة تعكس الجانب المضيء 
مـــن ثقة المؤسســـات والشـــخصيات 
بــــ “البـــالد” باعتبارهـــا صوتـــا للحـــق 

والحقيقة.
راشد الغائب

تجديد التراخيص لـ 711 منشأة صحية والترخيص لـ 90 مؤسسة جديدة
ــرض إنــــــجــــــازاتــــــهــــــا فــــــــي عــــــــــام “كـــــــــورونـــــــــا” ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ “نـــــــــهـــــــــرا” تـ

أكــدت الرئيــس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجالهمة أن الهيئة 
نجحت في تحقيق العديد من المنجزات في العام 2020، وذلك على الرغم من التحديات االستثنائية 

الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.

وأعربت الجالهمة عن عظيم الشـــكر والتقدير إلى 
مقـــام عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة وإلى ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، علـــى الدعـــم الالمحدود للقطـــاع الصحي 
وتوجيهاتهم الكريمة الدائمـــة لالرتقاء بالخدمات 

الصحية في مملكتنا الغالية.
وتـــوج العـــام 2020 بمنح الهيئـــة التكريم من قبل 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس الوزراء، 
مـــن بيـــن أفضـــل 20 جهـــة حكوميـــة أداًء ضمـــن 
النظـــام الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى )تواصل( 
للعـــام 2020. وهـــذا يمثـــل التزامنـــا تجـــاه زيـــادة 
تعزيـــز جـــودة وأداء خدمـــات الهيئـــة، تماشـــًيا مع 
التطـــور الشـــامل للمملكة لتحســـين أداء الخدمات 

الحكومية.
أهـــم  الجالهمـــة  اســـتعرضت  المناســـبة  وبهـــذه 
إنجـــازات الهيئـــة فـــي العـــام 2020، وكشـــفت في 
هـــذا اإلطار عـــن أن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة تمكنت مـــن تحقيق أهدافها 
بالرغـــم مـــن جائحـــة كورونا التـــي شـــكلت تحدًيا 

استثنائًيا على الصعيد العالمي.
وقالت الجالهمة “لقد تســـبب انتشـــار وباء كوفيد 
19 في العديد من التحديات في األنظمة الصحية 
بالعـــام 2020 علـــى الصعيـــد العالمـــي. أثـــرت هذه 
التحديات على كل جانب من جوانب حياتنا وكان 
مـــن الضـــروري للهيئة أن تتكيف وتعـــزز خدماتها. 
وبالفعل نفذت الهيئـــة تغييرات على الفور لضمان 
اســـتمرارية تقديـــم الخدمـــات الرقابيـــة وللحفاظ 
على عملياتها لتكون نشطة في جميع المجاالت”.

وأشـــارت الجالهمـــة إلـــى أّن “ذلـــك شـــكل تحدًيـــا 
خاًصـــا؛ ألن العديـــد مـــن وظائفنـــا مثـــل التفتيـــش 
واالعتماد وإجراءات الترخيص المهنية وعمليات 
التدقيـــق تتطلب من موظفينـــا الحضور فعلًيا في 
مرافـــق الرعاية الصحية أو فـــي الموقع. وكان من 
المهم للغاية بالنسبة لنا حماية موظفينا وعمالئنا، 
لذلـــك تـــم تنفيذ تدابير الســـالمة في مـــكان العمل 
مثل فرق العمل األســـبوعية، والتباعد االجتماعي، 
المناســـبة،  الشـــخصية  الوقايـــة  معـــدات  وتوافـــر 
وتنفيذ البدائـــل االفتراضية وعبر اإلنترنت حيثما 
أمكـــن ذلـــك، علـــى الرغم مـــن كل التحديـــات التي 

واجهتها الهيئة”.

وأكـــدت الجالهمـــة أن الهيئـــة واكبـــت توجيهـــات 
بمجابهـــة  الخـــاص  الوطنـــي  الفريـــق  وتعليمـــات 
فيـــروس “كوفيـــد19” قائلـــة: لقـــد كان للهيئـــة دور 
أساســـي في استكمال توجيهات الفريق من خالل 
العديـــد مـــن المبـــادرات ومنهـــا، توعية مؤسســـات 
الرعاية الصحية الخاصة، لتعزيز التدابير الوقائية 
لكوفيـــد 19 فـــي بدايـــة الوبـــاء، اإليقـــاف المؤقت 
والخصوبـــة  والحجامـــة  التجميليـــة  لإلجـــراءات 
وغيرهـــا من اإلجـــراءات غير الطارئـــة ذات الصلة 
في طب األســـنان واألمـــراض الجلدية في القطاع 
منتظمـــة  تفتيشـــية  زيـــارات  وتنظيـــم  الخـــاص، 
للمرافـــق الصحيـــة الخاصـــة والعامـــة للتأكـــد مـــن 
الوطنيـــة  العمـــل  فـــرق  ببروتوكـــوالت  التزامهـــا 

وإجراءات مكافحة العدوى.
وعـــالوة على ذلـــك قامت الهيئة بمنـــح الموافقات 
للمنشآت الخاصة لتقديم خدمات الحجر الصحي 
والعزل وفق الدليل اإلرشادي الوطني، واإلشراف 
على الحجر الصحـــي في الحد والرقابة من خالل 
تعيين مستشـــار المهنـــة الطبية المســـاندة بالهيئة 
في منصـــب مدير الحجر الصحي بـــوزارة الصحة 
والسماح لمرافق الرعاية الصحية الخاصة بإجراء 
عرضيـــة(،  أو  )اختياريـــة   19 كوفيـــد  اختبـــارات 
وتنفيـــذ توجيهـــات المغفـــور لـــه صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة بإعفاء 
جميـــع العامليـــن في مجـــال الرعايـــة الصحية من 
غرامات تأخير تجديد التراخيص، والموافقة على 
تجديـــد ترخيـــص المهني الصحـــي دون متطلبات 
ســـاعات التعليم الطبي المســـتمر حتى نهاية العام 

.2020
وعلى صعيد القرارات المنظمة للمنشآت الصحية، 
انخرطـــت وحـــدة الشـــؤون القانونيـــة فـــي تطوير 
أنظمة جديدة وتحديث األنظمة القائمة، وصدرت 
4 قـــرارات مهمـــة هـــي: قـــرار رقم 29 لســـنة 2020 
بإصـــدار الئحة مزاولـــة امتحانـــات المهن الصحية 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  بالهيئـــة 
بشـــأن   2020 لســـنة   32 رقـــم  قـــرار  الصحيـــة، 
إصـــدار الئحـــة تســـجيل األدوية والمســـتحضرات 
الصيدالنيـــة وتســـعير األدويـــة وتحديـــد هامـــش 
الربح. والقرار رقم 33 لســـنة 2020 بشأن ضوابط 
واشـــتراطات ترخيـــص المنشـــآت الصحيـــة لعالج 
وتأهيل اإلدمان والقرار رقم 48 لسنة 2020 بشأن 

ضبط جودة األجهزة والمنتجات الطبية.
أمـــا فيمـــا يتعلق بتنظيم مرافـــق الرعاية الصحية، 
فقد قام قســـم تنظيـــم المرافق الصحية بترخيص 
788 مؤسســـة صحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن. كما 
136 طلًبـــا الفتتـــاح مؤسســـات  القســـم  اســـتقبل 
بيـــن مستشـــفيات  صحيـــة جديـــدة متنوعـــة مـــا 
ومراكـــز صحية مختلفة فـــي تخصصات مختلفة، 
كمـــا تم منـــح الموافقة والترخيص لـ 90 مؤسســـة 
جديدة. بينما تم تجديد التراخيص لـ 711 منشـــأة 

صحية.
وبحلـــول نهاية العام 2020، بلـــغ إجمالي الزيارات 
التفتيشـــية التـــي قـــام بهـــا فريق التفتيـــش 1226 
زيـــارة، منهـــا 297 منشـــأة رعايـــة صحيـــة خاصـــة 
لـــم تســـجل بهـــا أيـــة مخالفـــات خـــالل الزيـــارات 
التفتيشـــية. وشـــكلت مخالفات ســـالمة المنشـــآت 

)157( الجزء األكبر من المخالفات في المنشآت.
فـــي العـــام 2020، تمـــت الموافقـــة علـــى 42 مرفًقا 
للرعايـــة الصحيـــة لتقديم خدمات جمع مســـحات 
كوفيـــد 19. كما أجرى القســـم 43 زيارة تفتيشـــية 
متكـــررة للمؤسســـات فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة الوباء، 
وزيـــارة لتقييـــم مرافـــق العـــزل والحجـــر الصحي، 
و36 زيـــارة تتعلق بتقييم خدمة جمع المســـحات، 
و65 زيـــارة تتعلق بمراقبـــة اإلجراءات االحترازية 
التي تتخذها المرافق الصحية ضد انتشـــار عدوى 
كوفيـــد 19. كمـــا تـــم الترخيص لمستشـــفى خاص 
واعتمـــاده لتقديـــم الخدمـــات العالجيـــة لمرضـــى 

كوفيد 19. 
وأشـــارت الجالهمـــة إلـــى أنـــه مـــع انتشـــار جائحة 
كوفيد 19، أصبحت الحاجة إلى المتخصصين في 
الرعاية الصحية أكثر إلحاًحا عالمًيا ومحلًيا. كانت 
هناك حاجة ملحة لتســـريع عملية طلب الترخيص 
لتلبيـــة الطلـــب علـــى المتخصصيـــن فـــي الرعايـــة 
الصحيـــة. واتخـــذت الهيئـــة، باعتبارهـــا مؤسســـة 
حكوميـــة ديناميكية، زمام المبـــادرة لضمان تنفيذ 

هـــذه  خـــالل  ديناميكيـــة  أكثـــر  ترخيـــص  عمليـــة 
الظروف االســـتثنائية وقلصت المتطلبات الفورية 
وطلبـــات  الجديـــدة  للتراخيـــص  معينـــة  لوثائـــق 

تجديد الترخيص. 
كما تم إجراء جميع أنشـــطة الترخيص في الهيئة 
إحصـــاءات  وبحســـب  اإللكترونـــي.  النظـــام  عبـــر 
2020 يوجـــد ما مجموعـــه 17043 مهنًيا يحملون 
رخصة ســـارية المفعول فـــي مملكة البحرين منهم 
45 طبيبـــا زائـــرا. بينمـــا أصدر القســـم 3322 طلب 

ترخيص جديد وتجديد ترخيص. 
وتماشـــًيا مـــع رســـالتنا ورؤيتنـــا، اســـتمرت عملية 
تقييم أداء المؤسسات الصحية منذ تنفيذ برنامج 
االعتمـــاد الوطنـــي، إذ نجحنـــا بالوقـــت الراهن في 
اعتمـــاد 17 مستشـــفى و24 مركـــًزا طبًيا. وكشـــف 
تحليـــل معاييـــر اعتماد المستشـــفيات عـــن العديد 
مـــن مجـــاالت التحســـين للهيئـــة لمســـاعدة مرافق 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي الحصـــول علـــى االعتمـــاد 
المســـتمر  التحســـين  وبالتالـــي  عليـــه،  والحفـــاظ 
لجـــودة الخدمات المقدمة. وحقق قســـم االعتماد 
60 % من أهدافه المحددة لهذا المسعى في العام 
الماضـــي. باإلضافـــة إلى ذلك، كان لقســـم االعتماد 
دور فعـــال فـــي عمليـــات تدقيق الجـــودة ومراقبة 
العـــدوى فـــي 7 مرافـــق حكوميـــة لعـــالج وعـــزل 
المصابيـــن بالكورونـــا، إذ تـــم تقديـــم خطـــط عمل 
تحســـين الجودة لجميـــع المرافق وتم االنتهاء من 

زيارتين للمتابعة.
وفيمـــا يتعلق بتنظيـــم الصيدليات، تم ترخيص ما 
مجموعـــه 47 صيدلية جديدة في العام 2020، تم 
افتتاح 7 منها داخل المؤسســـة الصحية و40 منها 
صيدلية عامة مستقلة، ما يعكس زيادة بنسبة 15 
% فـــي عـــدد الصيدليات المرخصـــة مقارنة بالعام 
2019، إذ بلـــغ إجمالي عـــدد الصيدليات المرخصة 
في مملكة البحرين 332 منها 258 تعمل صيدليات 

عامة و74 تعمل في مؤسسة الصحية.
وعلـــى الرغـــم مـــن الوبـــاء العالمـــي، فقـــد أجـــرى 

مفتشـــو الصيدلة بالهيئة 654 زيارة تفتيشـــية في 
ظـــل شـــروط الوقاية الشـــخصية المطلوبـــة، إذ تم 
تحديـــد وتصحيـــح 713 مخالفة. وســـجلت الهيئة 
6 مســـتودعات جديدة للمستحضرات الصيدالنية 
ليصبـــح المجمـــوع 13 مســـتودًعا للمســـتحضرات 
الصيدالنيـــة مســـجلة فـــي المملكة، كمـــا تم إدخال 
منشـــأتين دوائيتيـــن جديدتيـــن وتـــم ترخيصهمـــا 
مـــن قبل قســـم تنظيم المســـتحضرات الصيدالنية 
الخدمـــات  ومركـــز  العلمـــي  المكتـــب  ويشـــمالن 

الصيدالنية.
تنظيـــم  قســـم  واجـــه  الجائحـــة،  ضـــوء  وفـــي 
المســـتحضرات الصيدالنية العديد من الصعوبات، 
كان أهمهـــا ضمان عدم حـــدوث نقص في األدوية 
في البالد. وعلى الرغم من ذلك مرر القســـم 3478 
طلـــب اســـتيراد مؤقتا للمنتجـــات غير المســـجلة، 
تجديـــًدا  و371  جديـــًدا،  دواًء   89 وتســـجيل 
لترخيـــص األدويـــة، و1378 طلًبا لتغييـــر األدوية، 

وتم تسعير 2993 دواًء.
كمـــا قام قســـم تنظيم المســـتحضرات الصيدالنية 
بترخيـــص أول موقـــع محلي للتصنيـــع في مملكة 
البحرين، إال أن أهم ما يميز هذا العام هو المراجعة 
الفعالـــة والموافقـــة على لقاحيـــن دوليين، إذ تمت 
Pfizer BioNTech Co� لقـــاح علـــى   الموافقـــة 

 Sinopharm مـــن SARS�COV�2 ولقـــاح vid�19
في ديســـمبر 2020. وتوالـــت بعدها الموافقة على 

اللقاحات األخرى في مطلع 2021.
وفي مجال تنظيم األجهزة الطبية، سجلت الهيئة 
1144 جهـــاًزا طبًيـــا في العـــام 2020. وبلغ إجمالي 
عدد تطبيقـــات األجهزة الطبيـــة الجديدة التي تم 
تقييمها من قبل مهندسي األجهزة الطبية 11415، 
منها 11137 طلًبا تمت معالجتها من خالل النظام 
اإللكترونـــي للجمارك )OFOQ(، بينما تمت معالجة 
278 طلبـــا يدويـــا فيمـــا يتعلـــق باألجهـــزة الطبيـــة 
لألجهـــزة  اإلجماليـــة  القيمـــة  وبلغـــت  المدمجـــة، 

المستوردة ما يقارب 45222 دينارا.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

مريم الجالهمة

الصحيفة تشكر الجمعيات والنواب 
والفعاليات االجتماعية لتضامنها الكبير

تلقي 271 حالة للتحقيق بزيادة قدرها 5 %

 332 إجمالي عدد الصيدليات المرخصة في البحرين

تسجيل 1144 جهاًزا طبًيا في العام 2020

إنجاز التحول اإللكتروني وهندسة اإلجراءات لضمان انسيابية الخدمات 
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كيري يشيد بما حققته البحرين في مجال تغير المناخ
بـــن دينـــه: تعزيـــز التعـــاون مـــع الواليـــات المتحـــدة فـــي تبـــادل المعلومـــات والخبـــرات

التقــى المبعــوث الخــاص لشــؤون المنــاخ الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى 
للبيئــة محمــد بــن دينــه على هامش الحــوار اإلقليمــي لتغير المنــاخ، الذي عقد 

في أبوظبي، بالمبعوث الرئاسي األميركي لشؤون تغير المناخ جون كيري.

 وتـــم أثناء اللقاء بحث أوجه التعاون 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن فـــي مجـــال 
المنـــاخ والبيئـــة، إضافـــة إلـــى مـــا تـــم 
الحواريـــة،  الجلســـة  فـــي  مناقشـــته 
مشـــيدا بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه بالده 
لمواجهـــة أثـــار تغيـــر المنـــاخ، مؤكـــدا 
حـــرص المملكـــة علـــى تعزيـــز التعاون 
تبـــادل  فـــي  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
هـــذا  فـــي  والخبـــرات  المعلومـــات 

المجال.
مـــن جانبـــه عبـــر جـــون كيـــري عـــن   

الـــذي  المتميـــز  بالمســـتوى  إعجابـــه 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
تغيـــر المنـــاخ والســـمعة الطيبـــة فـــي 
كافـــة المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة 
عبـــر تقلدهـــا المناصب العليـــا في أهم 
المنظمـــات المهتمة في مجـــال المناخ 
والبيئـــة، معربا عن اعتـــزازه بالتعاون 
المســـتمر مع البحرين بما يدعم جهود 
البلدين الصديقين في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
 والتقـــى محمـــد بـــن دينه، مـــع رئيس 

قمة المناخ السادسة والعشرين المقرر 
اســـتضافتها فـــي غالســـكو بالمملكـــة 
والمبعـــوث  شـــارما،  ألـــوك  المتحـــدة 
الخاص لدولة اإلمارات لشؤون التغير 
المناخـــي ســـلطان بـــن أحمـــد الجابـــر، 

في لقاءيـــن منفصلين لبحث عدد من 
األمـــور المشـــتركة حول تغيـــر المناخ 
والبيئة وسبل تعزيز التعاون المناخي 
بين مملكة البحرين والدول المشاركة 

في الحوار اإلقليمي.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بدولـــة  التربويـــة  خليفـــة  جائـــزة  أعلنـــت 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة فـــي 
أســـماء  عـــن   2021 للعـــام   14 الــــ  دورتهـــا 
الفائزين في مجاالتهـــا المختلفة، الذين بلغ 

عددهم 27 فائًزا من الدول المشاركة.
ومن مملكة البحريـــن، وفي مجال البحوث 
التربوية على مســـتوى الوطـــن العربي، فاز 
عـــالء الدين عبدالحميد محمـــد من جامعة 
الخليـــج العربي، عن بحثه الذي شـــارك فيه 
تحت عنوان “فاعلية برنامج إرشـــادي قائم 
علـــى التحـــدي في تنميـــة العـــزم األكاديمي 
الحـــدة  وخفـــض  المســـتقبلي  والمنظـــور 
االنفعالية لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة 

الثانوية في البيئات الفقيرة”.
ُيذكـــر أن وزارة التربيـــة والتعليـــم قد دأبت 
على حث جميع منتســـبي القطـــاع التربوي 

علـــى تمثيل مملكة البحريـــن بهذه الجائزة، 
عبر المشاركة والتنافس في كافة فئاتها، إذ 
تمّثـــل هذه الجائزة نموذًجا لروابط التعاون 
التربوي المشترك مع دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة، عالوة على دور الجائزة 
فـــي إبـــراز مـــا يزخـــر بـــه الميـــدان التربـــوي 
البحرينـــي مـــن كـــوادر متميـــزة ومشـــاريع 

مبتكرة.

عالء الدين يفوز بجائزة خليفة التربوية عن فئة “البحوث”

محرر الشؤون المحلية

ـــا ـــس متهًم ـــة.. ولي ـــورة بالصحاف ـــع منش ـــى وقائ ـــتدالل عل ـــب لالس ـــل الغائ ـــتدعاء الزمي اس
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ننتظر انبعاث حياة جديدة في البرلمان تهتم بالفنون
آخـــر صرخـــة أطلقـــت لتذليـــل كل الصعوبـــات التـــي تعتـــرض الفنـــان 
البحرينـــي كانـــت للناقـــد المســـرحي يوســـف الحمـــدان رئيـــس اتحـــاد 
جمعيات المســـرحيين البحرينيين في الكلمة التي ألقاها في االحتفال 
الـــذي أقامـــه اتحاد المســـرحيين لتكريـــم الناقد إبراهيـــم عبدهللا غلوم 
بوصفه مكرم اليوم العالمي للمسرح لهذا العام، ومن قبل هناك صرخات 
للمســـارح األهلية تتألق وســـط غبار الصمت والتجاهل، فالســـماء تمطر 
لـــكل نشـــاط إال الفـــن والثقافـــة، وتغـــوص األقـــدام في وحـــول الطريق 

وتتمايل الشجيرات إذا ما ذكرت جملة دعم الفن والمسرح.
ومع كل تلك الصرخات وآالم الفنان، لم نجد صورة من النضال الحاسم 
تحـــت قبة البرلمـــان لتأمين عوامـــل النجاح وضماناته للفنـــان والمبدع 
البحرينـــي، وكتبنـــا مـــرارا وتكـــرارا عـــن حاجة الفنـــان البحرينـــي لدعم 
الســـادة النـــواب، فمعهم يحدث التبـــدل والتغيير وتبحـــر قافلة اإلبداع 
نحـــو مرافـــئ الضوء، لكن مع األســـف اعتـــاد الفنان على تلقـــي الهزيمة 
مـــن النواب في مواقع كثيرة، النـــواب الذين ال يعتقدون بصحة مبادئه 
وفكـــره ودوره التنويـــري فـــي المجتمـــع، فكلمـــا يطلبهم “وهـــذ حق من 

حقوقـــه كمواطـــن” يخيـــم عليهـــم الهدوء العميـــق ويغطون فـــي النوم، 
فبعيـــدا عـــن االفتراضات والشـــكوك نريد أن يخرج علينـــا نائب ويقول 
ماذا قدم للمســـرح البحريني والفنان والحراك الثقافي في البلد بشـــكل 

عام، بإستثناء اجتهادات شخصية من النائب أحمد العامر. 
المســـارح األهليـــة تعانـــي مـــن ظـــروف مالية صعبـــة ال تغطـــي تكاليف 
ومتطلبـــات اإلنتاج المســـرحي، ووصـــل بها الحال إلى تســـول القاعات 
للتدريبات والعروض من الجهات الرســـمية وغيرها من المشـــاكل التي 
تعيـــق الحركـــة الفنيـــة واإلبداعيـــة وتـــزداد اتســـاعا وتعقيـــدا، والفنان 
البحرينـــي مازال يأمل وينتظر انبعـــاث حياة جديدة في البرلمان تهتم 
بالفنـــون وتقـــدر الفنان وإنجازاتـــه، على اعتبـــار أن الثقافة والفن حجر 
األســـاس في تكوين اإلنسان، وليعلم الســـادة النواب أن الثقافة ليست 
تسلية أو ترفا، بل عمل وكدح وعناء له طبيعة ونوعية خاصة باعتبار 

أنه ذهني، والمثقفون والفنانون بهذا االعتبار كادحون ذهنيون.
عيبنا الواضح أن الســـادة النواب لم يرتقوا إلى مستوى الوعي وتحمل 

المسؤولية فيما يتعلق بدعم الثقافة والفنون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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تبدأ الحكاية بالولوج لقلعٍة بعيدة، بعد المرور بشـــتى العوائق وتســـلِق قمٍم 
وهبـــوط منحدراٍت في الطريق إليها، وبعد النجاح في الوصول لباِب القلعِة 
الَمنيفـــِة والُمخيفـــِة فـــي آن، َيقرُع المنتصـــُر حلقَة الباب العظيمـــة، لُيجلجَل 
الصـــوُت في ظـــام محيِط القلعة الدامـــس، وُيفتُح الباُب من تلقاء نفســـه.. 
يدخـــُل آخـــُر الرجال الشـــجعان طالبـــًا يَد األميـــرة، ال اعتـــراَض على الضيف 
الوســـيم المجهـــِد من وعـــورِة الطريق، لْم يذهْب شـــقاؤُه فـــي الوصول إليها 
ُسدى، لكْن كما وافَق الملُك في عاء الدين على زواِج ذلك األخيِر من ابنته، 
يطلـــُب ملك القلعة خاصتنا مهرًا كمهِر بدر البـــدور، وتتقدُم صناديُق الذهِب 
والفضة موكَب الَزفاف، ويتمطى خلفهم غلماٌن ُأثِقلْت رؤوسهم بصواٍن من 

المرجان والزبرجد األخضر، وُيدعى القاصي والداني للحدث البهيج.
الكلُّ مســـروٌر وفرٌح ومتخٌم حول موائِد العرس األســـطوري الذي ســـيحكي 
عـــن جمالـــه وفخامته الناس ألســـابيَع طويلة، وفي ِخَضـــمِّ كل هذه البهجة، 
نلمُح وجهًا حزينًا وقلقا، وجَه العريس الذي ُيفترُض به أْن يشعَّ بالفرح، لكنه 
ولضخامة ديونه وشـــدة قلقه ال يقوى حتى على االبتســـامة في ليلة العمر، 
وتنقضي الليلُة وينصرُف المدعوون ساخطين ألنهم لم يحصلوا على هدية، 
أو ألنهم ســـقطوا ســـهوًا حين دارْت كؤوُس العصير في الحفل، وعلى الرغم 

من كل ذلك البذخ لْم يرضوا.

يعيـــُش العروســـان فـــي القلعة الشـــامخة في قصتنـــا مجموعٌة مـــن الِمَحن، 
والقناطيُر المقنطرُة من الذهِب والفضة التي لْم ُتزّين جسَد العروِس األميرة 
قط، بل ِخزانتها وحسب، تِبعتها قناطير أخرى، وصارت أميرُة القلعة تتفنُن 
فـــي َمـــصِّ دِم البطـــل الُهمام، ال من عضِّ ُعنقـــه، بل من جزِّ قلبـــه وتفريِغ دم 
فـــؤاده، ال تفتُأ تطلُب المزيَد كل يوم تماشـــيًا مـــع رغباتها والموضِة الدارجِة 
في محيطها، اليوم ألماس، وغدًا مابس من ماركاٍت عالميٍة مشهورة، وبعد 

الغِد كماليات ال داعي لها وال استخدام.
هل خرجْت شـــخوُص قصتنا مـــن كتابها لتنزلَق من عالمهـــا لعالمنا، لُتمارَس 
أميـــراُت عالمنـــا مصَّ دماِء من يطرُق باَب ِقاعهـــا دون أنياب، ولتطلبن منه 
مـــا يســـتطيُع وما ال يســـتطيع، دون منطٍق أو رحمة، وكأن هـــذا الفقير يملُك 
مـــال قـــارون لُينفقه على شـــهواِتهن التـــي ال تنتهي، ويزداُد األمُر ســـوءًا مع 
الزمن؛ فإْن مرْضَن فإنهن ال ُيراِجْعَن ســـوى أفضل األطباء بأغلى المشـــافي، 
وإذا وضعَن حملُهنَّ وضعنه في جناِح كباِر الشـــخصيات. أغلُب تلك النســـاء 
اليافعات ِعشـــَن في بيوت آبائهن في ضنٍك من العيش، وتزوجَن من رجاٍل 
ظنـــوا أنهـــم مصارف للمـــال ينهلون منها دون حســـاب، حتى انهـــن ال تباليَن 

َأَهلَك أزواُجهَن أثناَء العمل الُمضني أو َسرقوا لُيوفروا لهنَّ المال!.

هدى حرم

اصو الدماء... نساء بال أنياب” “مصَّ

غالبـــا مـــا تثيـــر كلمـــة “العزلة” نوعـــًا من الخـــوف والقلـــق في نفوس البشـــر، 
وبطبيعـــة اإلنســـان )الحيـــوان االجتماعي( فإنه يرفض هذه العزلة ويســـارع 

للدخول مرة أخرى في قطيع البشر حتى ال يوصم بأنه وحيد ومعزول.
لكـــن العزلـــة بريئـــة مـــن كل هـــذه التهم، ولـــوال فوائدها مـــا لجـــأ العظماء لها 
باختيارهـــم، مقّدريـــن قيمـــة هذه اللحظات مـــن الخلوة التي تعيد لإلنســـان 
توازنـــه، ويســـتعيد بهـــا اتصاله بذاتـــه الحقيقية المنســـية في غمـــرة الحياة 
المدنيـــة المتســـارعة، وكل الفوضـــى والضوضـــاء المصـــّدرة إليـــه من خال 
قنوات التواصل االجتماعي التي تهتك عرض عزلته وتأسر حواسه وتبقيه 
أبعد ما يكون عن نفسه، فحتى لو بقي وحيدا في غرفته فإن سطوتها هي 
الحاضرة وهي المتحكمة باللحظة، فيضيع اإلنسان عن نفسه يوما بعد يوم 

دون إدراك ووعي منه.
الفيلســـوف والعالم الفرنســـي ديكارت “أبوالفلســـفة الحديثة” لم يكن يجري 

أي نـــوع من المحادثات مع أي كان حّتى ال تشـــغله عـــن عزلته التي يقضيها 
فـــي البحث والتقصي والتفرغ للتباحث مع أفـــكاره، أما الكاتب األرجنتيني 
صاحب أضخم مكتبة شخصية في أوروبا ألبرتو مانغويل فيقول عن عزلته 
المختارة للتفرغ للقراءة “لقد أعطتني القراءة عذًرا مقبوالً لعزلتي، بل ربما 
أعطت مغزى لتلك العزلة المفروضة علي”. لقد اختار مانغويل العزلة برفقة 

الكتب على رفقة الناس.
العزلـــة االختيارية هي حاجة أساســـية وواجب اللجـــوء لها بين وقت وآخر 
حتى يســـتطيع اإلنســـان تقييم جودة حياته، وصوال ألهدافه بســـهولة دون 
تشـــتت وتخبط.. يقول الروائي الكبير دوستوفســـكي “العزلة زاوية صغيرة 

يقف فيها المرء أمام نفسه”.
تـــرى متـــى ســـتتجرأ أنت للوقـــوف في مواجهة نفســـك بعزلة عـــن اآلخرين 

وتقول لها مرحبا... تشرفت بلقائك من جديد؟.

Ameerasulaibeekh 
@gmail.com

أميرة صليبيخ

في مديح العزلة المنزلية

كورونا مازال موجودا
مـــازال وبـــاء كورونا موجوًدا بيننـــا، حاضرا معنا، وموجًعـــا ألهلنا وأقاربنا 
وأصدقائنا، ال يمر يوم إال ونســـمع أن هذا مصاب به وآخر رحل عن الدنيا 
بســـببه، فهـــو ال يعـــرف صغيـــًرا وال كبيـــًرا، ال ثريـــا وال فقيـــرا، ال امـــرأًة وال 
رجًا، يمشـــي في طريقه ُمتحدًيا األطباء وُمحيًرا الُعلماء، ُمتحدًيا جهود 
المنظمـــات الصحيـــة في القضاء عليـــه، يكر ويفر بينها، ويجـــول متفاخًرا 

في ساحتها.
وألجل ســـامة المواطنين البحرينييـــن والمقيمين أصدرت الدولة متمثلة 
بـــوزارة الصحـــة والفريق الطبي الوطنـــي العديد من التعليمـــات الصحية، 
وأوجبـــت االلتـــزام بهـــا، وراهنت بذلـــك على وعـــي المواطنيـــن وضبطهم 
سلوكهم الصحي في المنزل وفي األماكن العامة، خصوصا لبس الكمامات 
وتجنـــب المخالطـــة والتقيـــد بالتباعـــد االجتماعي، ويتحتم علـــى الجميع 
تحمل مسؤوليتهم بمكافحة هذه الجائحة التي ألمت بالجميع وأوجعتهم 
وأفقدتهـــم الكثيـــر مـــن األهـــل واألحبـــة واألصدقـــاء، وذلـــك بالتزامهـــم 
بالتعليمات واإلجراءات لخفض الحاالت القائمة للحد من انتشاره وصوال 

للقضاء عليه.
إن التهاون وعدم االلتزام بالتعليمات من أســـباب انتشـــار الوباء، وبالرغم 
مـــن الجهود الكبيرة واالســـتثنائية للجهـــات المعنية والطاقـــم الصحي إال 
أنـــه مـــازال هناك مـــن ال يتقيـــد باإلجـــراءات االحترازية، متناســـيا أن هذا 
الوبـــاء يرصدنا فـــي كل لحظة بدون انتظار وال اســـتئذان لُيشـــتت جمعنا 
وجعـــا وموًتا. إن البقاء في المنازل وعـــدم الخروج إال للضرورة والتعقيم 
واالغتســـال الدائـــم والنظافـــة.. تمثل أســـلحة لمكافحة هـــذا الوباء، وتتم 
االســـتعانة بالتقنيـــة والتواصـــل االجتماعي للتواصل مـــع األهل واألقارب 

واألصدقاء.
إن فيروس كورونا قاس وسفاك وعلينا عدم االستخفاف بخطورته وآثاره، 
فمـــازال موجودا بيننا، يترصدنـــا أينما ُكنا، وحتى ال يتألم قريب، وال نفقد 
عزيـــًزا، وال ُنعزي صديًقا، علينا االلتزام باإلجـــراءات والتعليمات والتباعد 
االجتماعـــي، فكورونـــا لـــن يســـتثني أحـــدا، وأي إنســـان قد يكـــون ُمعرًضا 
لإلصابـــة، وقـــد ينقل العدوى لآلخرين، ســـواء ألهله أو أصدقائه، فيســـبب 
بذلك الضرر النفســـي له ولآلخرين، ويتحمل اإلنسان جزءا من المسؤولية 
الوطنيـــة والمجتمعيـــة في حماية نفســـه وأفراد أســـرته ومجتمعه، وذلك 
باتباعه اإلجراءات الصحية والتزامه بالتعليمات الوقائية وعدم المخالطة 
والتباعـــد االجتماعـــي، وتعـــزو وزارة الصحـــة الزيـــادة فـــي انتشـــار الوباء 
مؤخـــًرا للتهاون واالســـتخفاف باإلجـــراءات والتعليمات التي يســـتوجب 

االلتزام والتقيد بها، فالوقاية خيٌر من العاج.

عبدعلي الغسرة

الخروج عن المألوف
اســـتغل أحـــد مصانع إنتـــاج المشـــروبات اليوم األول من شـــهر أبريل 
إلطاق إعان بنكهة كذبة أبريل، ما أثار حفيظة عدد من رواد وسائل 
التواصل االجتماعي، ناعتين اإلعان بالمضلل، ومهددين بالمقاضاة.

من أكثر األشـــياء التي يحتاجها التجار لتســـويق بضائعهم اإلعانات 
التجاريـــة بمختلـــف أنواعها، وذلك بعـــد ضمانهم تقديـــم منتجات أو 
بضائـــع ذات جودة، تســـوق نفســـها بنفســـها، ثـــم تزيـــد اإلعانات من 
وتيرة تســـويقها، هذا وتعتبر اإلعانات التجارية فنًا قائمًا بحد ذاته، 
وتتفاقـــم الحاجة إليها بالخصوص هذه األيام في ظل الجائحة، فقد 
باتت خسارات شركات ومصانع كبرى مشهدًا مألوفًا، كما أنه ال عزاء 

للمشاريع الصغيرة.
إعـــان المصنـــع المعنـــي أنه ســـيتوقف عن بيع مشـــروب معيـــن بدءًا 
مـــن تاريخ محدد، ومن ثم االعتراف بأنها لم تكن ســـوى مزحة كذبة 
أبريـــل، يأتـــي بأحـــد المردوديـــن، فإمـــا إثارة الجـــدل، فارتفاع نســـبة 
المبيعـــات للمنتـــج، أو إصابـــة مصداقيـــة الجهـــة المعلنـــة بمقتل أمام 
النـــاس والزبائـــن، وبالتالـــي يكـــون لذلك تأثير ســـلبي، عكـــس ما كان 

مأموالً ومستهدفًا.
كل جهـــة تحـــاول أن ترفـــع نســـب مبيعاتهـــا، وابتكار طـــرق لزيادتها، 
خصوصـــا بعـــض األنواع مـــن التجـــارات التي تأثرت أكثـــر من غيرها 
بســـبب الجائحة، وقد حاولـــت الفكرة الخروج عـــن المألوف، وهو ما 
اتبعتـــه الكثير مـــن الجهات األخرى، فلم تقتصـــر نوعية اإلعان على 
جهـــة واحـــدة فقـــط، لكن مثل هـــذه األفـــكار تهـــدد رأي الزبائن، وهي 
ضريبـــة األفكار المختلفـــة، لذلك يعد تقديم المختلف أمرًا ليس هينا، 
فقراره صعب، ويتطلب تقباً لدفع ضريبة متوقعة توضع في حساب 

المجازفة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ
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