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 IóëàªdG  º```̀eC’G  áª¶æe  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 á``aÉ``≤``ã``dGh º``̀∏``̀©``̀ dGh á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ ∏`̀ d
 ø`̀ jõ`̀ FÉ`̀ Ø`̀ dG (ƒ``̀μ``̀°``̀ù``̀fƒ``̀«``̀dG)
-ƒ`̀μ`̀ °`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG Iõ``̀FÉ``̀é``̀H

 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ΩGóîà°S’  áØ«∏N  ∫BG
 äÉ```̀«```̀Lƒ```̀dƒ```̀æ```̀μ```̀J
 äÉ````̀ eƒ````̀ ∏````̀ ©````̀ ª````̀ dG
 »`̀a ∫É````̀°````̀ü````̀J’Gh
 »a  ,º«∏©àdG  ∫Éée
 á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG É```̀¡```̀JQhO
 ΩÉ```̀ ©```̀ d Iô`````̀°`````̀û`````̀Y
 É``̀ª``̀gh  ,Ω2020
 Ö````dÉ````W{ §```̀£```̀î```̀e
 zá`̀jô`̀b π`̀μ`̀ d »`̀©`̀eÉ`̀L
 ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG á``̀©``̀eÉ``̀L ø```̀e
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀H á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ª`̀ dG
 á°üæeh  ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG
 zViLLE{  »fhÉ©àdG  º«∏©àdG

 ƒcQƒJ  á©eÉéH  º∏©àdG  äÓ«∏ëJ  õcôe  ø`̀e
 Gò¡d  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ´ƒ°Vƒe  ø`̀Y  ∂``dPh  ,Góæ∏æØH
 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  ΩGóîà°SG{  ƒ`̀gh  ΩÉ`̀©`̀dG

.z¬JOƒLh º∏©àdG ájQGôªà°SG õjõ©àd
 ø«H  øe  IõFÉédÉH  øjõFÉØdG  QÉ«àNG  ºJh
 äÉeƒμM É¡àeób »àdG äÉë«°TôàdG øe ójó©dG
 äÉª¶æªdG »ah ƒμ°ùfƒ«dG »a AÉ°†YC’G ∫hódG
 º«μëJ  áæéd  á«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉæH  ,É¡d  áμjô°ûdG
 ∫Éée  »a  ø««ªdÉY  AGôÑN  øe  áØdDƒe  á«dhO

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe º«∏©àdG
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG ô```̀jRh ó```̀cCG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀¡``̀Hh
 »ª«©ædG  »∏Y  ø`̀H  óLÉe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  º«∏©àdGh
 á«ªdÉ©dG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò`̀¡`̀d  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gC’G
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  É`̀¡`̀H  π°†ØJ  »`̀à`̀dG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ºé°ùæJ PEG ,ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æe É¡àæÑJh ióØªdG
 ≈∏Y õcôJ »àdG ƒμ°ùfƒ«dG ±GógCG ™e É¡aGógCG
 äÉeƒ∏©ªdG äÉ«LƒdƒæμJ ∞«XƒJ »a ™°SƒàdG

.º«∏©àdG ∫Éée »a ∫É°üJ’Gh

 äÉeÉ¡°SEÓd ójGõàªdG Oó©dG ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ∫hó`̀dG  É¡H  Ωó≤àJ  »àdG  áª«≤dG  äÉcQÉ°ûªdGh
 ócDƒj  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò`̀g  ≈∏Y  ¢ùaÉæà∏d  Éjƒæ°S
 ∫ÓN  øe  á«fÉ°ùfE’G  áeóN  »a  É¡à«ªgCG  ióe

.º«∏©àdG
 Aƒ°†dG  â£q∏°S  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 AÉcòdG  QhO  ≈∏Y  Iô°ûY  á«fÉãdG  É`̀¡`̀JQhO  »a
 º∏©àdG  ájQGôªà°SG  ¿Éª°V  »a  »YÉæ£°U’G
 ±hô¶dG πX »a É°Uƒ°üNh ™«ªé∏d ¬JOƒLh
 ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 ≈∏Y  OÉªàY’G  ≈`̀ dEG  äOCG  »àdG  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 äÉ«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°SÉH  ó©H  ø`̀Y  º∏©àdG
 áaOÉ¡dG äGQOÉÑªdG IõFÉédG ÅaÉμJ PEG ,áãjóëdG
 äÉÄØdG  ™«ªL  ≈dEG  ó«édG  º«∏©àdG  ∫É°üjEG  ≈dEG
 É¡Ø q«μJ ¿Éª°Vh ,áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SÉH
 ,ø«ª∏©àªdG  πμd  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  ™`̀e
 Égó¡°ûj »àdG ä’ƒëàdG ™e Ö°SÉæàj Ée ƒgh

.Ωƒ«dG ºdÉ©dG
(3¢U π«°UÉØàdG)

| Ω2021 πjôHCG 12 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 30 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15725) Oó©dG

óªM ∂∏ªdG-ƒμ°ùfƒ«dG IõFÉéH ¿GRƒØJ Góæ∏æah ø«°üdG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 »`̀ dhó`̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG õ`̀ cô`̀e ó`̀¡`̀°`̀T
 É©°SGh  ’ÉÑbEG  äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ª∏d
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  Gô«Ñch
 äGQGô``̀b  ó©H  á«°VÉªdG  ΩÉ``̀ jC’G  ∫Ó`̀N
 ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG »`̀Ñ`̀£`̀dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG
 IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ≈```̀dEG  IOƒ`̀©`̀ dÉ`̀H  ø«ª©£àª∏d
 ó«Y  ΩÉ``̀jCG  ∫hCG  ø`̀e  AGó`̀à`̀HG  á«©«Ñ£dG

.∑QÉÑªdG ô£ØdG
 QÉÑNCG{`d  ¢UÉN  Qó°üe  ∞°ûch
 ¢üî°T ∞dCG  12 øe ôãcCG ¿CG zè«∏îdG
 GhóaGƒJ  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe
 ¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôe ≈∏Y
 ¢Shô«Ød  IOÉ°†ªdG  äÉMÉ≤∏dG  ò``NC’
 ΩQÉaƒæ«°Sh  ∂«æJƒÑ°S)  :É``̀fhQƒ``̀c

 ,ΩÉ``jCG  3  QGó``e  ≈∏Y  (Éμ«æjRGôà°SCGh
 §`̀≤`̀a  ¢`̀ü`̀î`̀J  ΩÉ````````̀bQC’G  √ò````̀g  ¿CGh
 ¢VQÉ©ª∏d  »`̀ dhó`̀ dG  øjôëÑdG  õ`̀cô`̀e

 ≈dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  ¿hO  øe  äGôªJDƒªdGh
 á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  »`̀a  ø«ª©£àªdG
 äÉ¶aÉëe »a iôNC’G äÉ«Ø°ûà°ùªdGh

.áμ∏ªªdG
 Iô°VÉM  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  âfÉch
 ¢VQÉ©ª∏d  »dhódG  øjôëÑdG  õcôe  »a
 ™°SGƒdG  ∫É``Ñ``bE’G  ó°Uôd  ¢`̀ù`̀eCG  Ωƒ``j
 øjòdG  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ø`̀e
 »a º«¶æàdG  äÉ«∏ª©d  º¡MÉ«JQG  GhóHCG
 ,¢VQÉ©ª∏d  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  õcôe
 º«¶æàdG  äÉ«∏ªY  ≈∏Y  ±ô`̀°`̀TCG  Éª«a
 QOGƒ``̀μ``̀dG ø``̀e äGô`̀°`̀û`̀©`̀dG í`̀«`̀≤`̀∏`̀à`̀dGh
 á«ª«¶æàdGh  á«°†jôªàdGh  áÑ«Ñ£dG
 ≈`̀dhC’G  äÉYÉ°ùdG  ≈àM  ìÉÑ°üdG  òæe

.AÉ°ùªdG øe
 »a  º«©£àdG  äÉ«∏ªY  ôªà°ùJh
 ¢VQÉ©ª∏d  »`̀ dhó`̀ dG  øjôëÑdG  õ`̀cô`̀e
 ájGóH  πÑb  ™°SGh  ∫ÉÑbEG  §°Sh  É«eƒj

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T

 ∫Óg  á``̀ jDhQ  Qò`̀©`̀J
¿É``̀°``̀†``̀eQ ô``̀¡``̀°``̀T

 ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ø`̀∏`̀YCG

 á«Yô°ûdG  á`̀jDhô`̀dG  áÄ«g  ¿CG  á«eÓ°SE’G

 ø«æKE’G á∏«d óMC’G ¢ùeCG AÉ°ùe äó≤©fG

 πjôHCG 11 ≥aGƒªdG `g1442 ¿ÉÑ©°T 29

 äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dGh  AÉ``̀Ñ``̀fC’G  »≤∏àd  Ω2021

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫Óg ájDhôH

 áÄ«g  ¿CG  ¿É«H  »a  ¢ù∏éªdG  ó`̀cCGh

 AÉ°ùe ÉgOÉ≤©fG QGôªà°SG äQôb ájDhôdG

 12 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG á∏«d ø«æKE’G Ωƒ«dG

 ∫Óg ájDhQ AÉÑfCG »≤∏àd ,Ω2021 πjôHCG

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T

z»HÉgQEG{ πª©d ájhƒædG õæ£f ICÉ°ûæe ¢Vô©J ø∏©J ¿GôjEG ..ΩÉY øe πbCG »a á«fÉãdG Iôª∏d

 zπ`̀ª`̀©`̀dG{ ø`̀«`̀H ¿hÉ`̀ ©`̀ J á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG
»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ÖjQóàd z…hGƒg{h
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG  
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ádCÉ°ùe  »£©j  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ÖjQóàdG »a á∏eÉμdG á°UôØdG º¡ëæªd áØYÉ°†e ájƒdhCG ÜÉÑ°ûdG ø«μªJ
 ä’ÉéªdG  ™«ªL  »a  á«aÉμdG  IôÑîdG  ÜÉ°ùàcGh  õ«ØëàdGh  π«gCÉàdGh
 ƒª°S ácQÉÑe AÉæKCG  ∂dP  AÉL .»æjôëÑdG  πª©dG  ¥ƒ°ùd  IOÉb  Gƒfƒμ«d
 πª©dG  IQGRh ø«H ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG  áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 øª°V  øjôëÑdG  õ«LƒdƒæμJ  …hGƒg  ácô°Th  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

 .z¢Uôa{ èeÉfôH
 ºjó≤àH  …hGƒg  ácô°T  Ωƒ≤J  ¿CG  ≈∏Y  á©bƒªdG  á«bÉØJ’G  ¢üæJh
 ôaƒà°S  ,øjôëÑdG  π`̀NGO  äGƒæ°S  çÓ`̀K  ∫Ó`̀N  á«ÑjQóJ  á°Uôa  60
 ø«°ùëJh  á«æ¡ªdG  IôÑîdG  ÜÉ°ùàcG  ≈∏Y  IQó≤dG  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d
 AÉcòdGh á«HÉë°ùdG äÉeóîdGh ∫É°üJ’G ä’Éée »a á«æØdG º¡JGQÉ¡e
 á«bÉØJ’G  ¢üæJ  Éªc  ,Égô«Zh  äÓ«∏ëàdGh  äÉfÉ«ÑdGh  »YÉæ£°U’G
 »ÑjQóJ èeÉfôH »a ácQÉ°ûª∏d É«©eÉL ÉÑdÉW 30 …hGƒg í«°TôJ ≈∏Y
 ÜÓ£∏d íª°ù«°S ,ø«°üdG »a …hGƒg ácô°ûd »°ù«FôdG ô≤ªdG »a ΩÉ≤ oj

.ácô°ûdG πªY ä’Éée »a á«dhO IôÑN ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH
(4¢U π«°UÉØàdG)

 ¿hõîªdG{ ìGô``àbG π«ëj iQƒ``°ûdG
áeƒμëdG ≈dEG z™∏°ù∏d »``é«JGôà°S’G
 ídÉ°U øH »∏Y á°SÉFôH ¢ùeCG  ¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ∫ÉMCG
 ™∏°ù∏d  »é«JGôà°S’G  ¿hõîªdG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  ÉMGôàbG  ídÉ°üdG
 OGƒªdG  ô«aƒàH  …OÉ°üàb’G  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJ  ±ó¡H  áeƒμëdG  ≈dEG
 äÉLÉ«àM’G  ôaƒj  ÉªH  ,¥Gƒ°SC’G  »a  QÉ©°SC’G  QGô≤à°SGh  á«°SÉ°SC’G

.QÉμàM’G ™æªjh øWGƒªdG ∑Ó¡à°S’ áeRÓdG
 â°Vôa  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ¿CG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ó``̀cCGh
 »FGò¨dG øeC’G õjõ©J ƒëf OÉL πμ°ûH ¬LƒàdG Öéjh ,GójóL É©bGh
 ìGôàb’G Gòg ≥«Ñ£J ¿CG ≈dEG ø«àa’ ,™∏°ù∏d »é«JGôà°S’G ¿hõîªdGh
 á≤£æªdG  »a  áeó≤àªdG  ∫hó`̀dG  ±É°üe  »a  øjôëÑdG  ™°†«°S  ¿ƒfÉ≤H
 É«©jô°ûJ GQÉWEG ™°†j ¬fC’ ;QÉéàdGh ø«μ∏¡à°ùªdG ¥ƒ≤M ø«°üëJ ƒëf
 É¡æY π≤J ’CG Öéj ¿ÉeCG áÑ°ùf ™°Vh á°üàîªdG á«eƒμëdG á¡é∏d πØμj
 ΩóY ¿Éª°V πLCG øe ,¥ƒ°ùdG »a ájQhô°†dGh á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG äÉ«ªc
 ≈dEG ±É°†«°S Ée ƒgh ,ÉgQÉ©°SCG »a ÖYÓàdG hCG ÉgQÉμàMG hCG É¡°ü≤f

.øjôëÑdG ≥jôa äGRÉéfEG
 ≈∏Y  ™∏°ù∏d  »é«JGôà°SG  ¿hõîe  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  ≈`̀ dEG  Gƒ`̀YOh
 á«ªgCG π≤j ’ ¬fC’ á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO iƒà°ùe

.óMƒªdG AGô°ûdGh »FÉªdGh »FÉHô¡μdG §HôdG ™jQÉ°ûe øY
(7¢U π«°UÉØàdG)

 zá``«`îjQÉàdG ájÉ°ù`dG{ Iô``jõ``L êGQOEG
»`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG çGô```̀à```̀ dG á``ª``FÉ``b »``̀ a

 âæH  »`̀e  áî«°ûdG  äQó`̀°`̀UCG
 áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 G kQGô`̀b  QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 ±hô©ªdG  ™bƒªdG  π«é°ùJ ¿CÉ°ûH
 zá«îjQÉàdG ájÉ°ùdG IôjõL{ º°SÉH
 áªFÉb  ø`̀ª`̀°`̀V  á`̀jÉ`̀°`̀ù`̀dG  á≤£æªH

.»æWƒdG çGôàdG
 Iô`̀ jõ`̀L ™``̀bƒ``̀ª``̀dG ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀jh
 ôéëJ  áé«àf  âfƒμJ  ájôî°U
 É¡H  óLƒJh  ,á«fÉLôªdG  Ö©°ûdG
 »dGƒM Égô£b ≠∏Ñj ájôFGO Iƒéa
 ÜòY  AÉ`̀e  ™Ñf  º°†J  QÉ`̀à`̀eCG  áà°S

 ≈∏Y  áªî°V  ¿GQó``L  ÉjÉ≤H  IôjõédG  º°†Jh  ,ájÉ°ùdG  ø«©H  ±ô©j
 .…ôμ°ùY  êôH  hCG  á©∏≤d  ÉªHQ  ºî°V  AÉæH  OƒLh  ≈∏Y  ∫óJ  É¡à«°VQCG
 ¬H ô«°TCÉà∏d …QÉ≤©dG π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG RÉ¡L ≠∏Ñj{ ¿CG QGô≤dG ¢üfh
 QÉKB’G IQGOEG  ôjóe ≈∏Yh ,QÉ≤©dG ∂dÉe ≠∏Ñj Éªc ,…QÉ≤©dG πé°ùdG »a
 ïjQÉàd  »dÉàdG  Ωƒ«dG  øe  ¬H  πª©dGh  QGô≤dG  ΩÉμMCG  ò«ØæJ  ∞MÉàªdGh

.zá«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf

 äGOÉ``°TQEG Qó``°üj AÉ``°†≤∏d ≈``∏YC’G
ø``«eÉëªdG  ÜÉ``©JCG  ¿CÉ``°ûH  Ió``jóL

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ø«æ«YƒÑdG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  Qó`̀°`̀UCG
 á«FÉ°†b  äGOÉ°TQEG  õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 πcƒªdG  Ωõ∏j  »àdG  IÉeÉëªdG  ÜÉ©JCÉH  ≥∏©àJ  ,IÉeÉëªdG  ÜÉ©JCG  ¿CÉ°ûH
 ÉgQÉÑàYÉH  IÉ`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ÜÉ``©``JCGh  ,(»`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG)  ¬∏«ch  ≈``̀ dEG  É`̀¡`̀FGOCÉ`̀H
 ÜÉ©JCG  ¿CG  á«FÉ°†≤dG  äGOÉ`̀°`̀TQE’G  äó`̀cCGh   .iƒ`̀Yó`̀dG  äÉahô°üe  øe
 ¥ÉØJ’G ¿CG ºμëH (»eÉëªdG) ¬∏«ch ≈dEG É¡FGOCÉH πcƒªdG Ωõ∏j IÉeÉëªdG
 ΩÉY π°UCÉc PÉØædG ÖLGh ôeCG ƒg ÜÉ©JC’G ≈∏Y ¬∏cƒeh »eÉëªdG ø«H
 á«dƒ°UC’G  IóYÉ≤∏d  É≤ÑW  ¬H  OQh  Éªd  É≤ah  √ò«ØæJh  ¬eGôàMG  Öéjh

.øjóbÉ©àªdG á©jô°T ó≤©dG ¿CÉH »°†≤J »àdG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

»Ñ£dG ≥jôØdG äGQGôb ó©H ΩÉ``jCG 3 »a º«©£àdG Gƒ≤∏J É``ØdCG 12

 õcôe  ¢Vô©J  ¢ùeCG  ¿Gô`̀jEG  âæ∏YCG  :(âf.á«Hô©dG)
 πª©d  ájhƒædG  õæ£f  ICÉ°ûæe  »a  Ωƒ«fGQƒ«dG  Ö«°üîJ
 hCG  »HÉgQE’G πª©dG á©«ÑW ôcòJ ¿CG  ¿hO øe ,z»HÉgQEG{

.¬JòØf »àdG á¡édG
 ôjóe  ø`̀Y  »eƒμëdG  »``̀fGô``̀jE’G  ¿ƒjõØ∏àdG  π`̀≤`̀fh
 AÉHô¡μdG  ´É£≤fG  ¬Ø°Uh »fóªdG  …hƒædG  ¿GôjEG  èeÉfôH
 ÜÉ`̀gQEG{  ¬fCÉH  OÓÑdG  §°Sh  ájhƒædG  õæ£f  ICÉ°ûæe  øY

.z…hƒf
 Ö«°üîJ  ™æ°üe  ¿CÉ`̀H  »`̀fGô`̀jEG  »ª°SQ  ¿É«H  OÉ``̀aCGh
 ∂dPh  ,z»`̀HÉ`̀gQEG{  πª©d  ¢Vô©J  õæ£f  »a  Ωƒ«fGQƒ«dG
 ICÉ°ûæªdG ¿CG ¢ùeCG ≥HÉ°S âbh »a äÉ£∏°ùdG âæ∏YCG Éeó©H

.¬ÑÑ°S ±ô©j ºd z»FÉHô¡μdG QÉ«àdG »a ÉYÉ£≤fG{ äó¡°T
 »∏Y  ájQòdG  ábÉ£∏d  á«fGôjE’G  ádÉcƒdG  ¢ù«FQ  ∫Ébh

 ¿EG  »ª°SôdG  ¿ƒjõØ∏àdG  ¬∏≤f  ¿É«H  »`̀a  »ëdÉ°U  ô`̀Ñ`̀cCG
 ≈∏Y Oó°ûJ ,¬æe πFÉW ’ …òdG πª©dG Gò¡H OóæJ PEG ,¿GôjEG{
 á«dhódG  ádÉcƒdGh  »dhódG  ™ªàéªdG  ¬LGƒj  ¿CG  IQhô°V
 ,zájhƒædG  á£°ûfC’G  ó°V  ÜÉ``̀gQE’G  Gò`̀g  ájQòdG  ábÉ£∏d

.¢SôH ¢ùfGôa äôcP Ée Ö°ùëH
 ¢SôH{ IÉ`̀æ`̀b  ø`̀Y â∏≤f ó`̀b  Rô`̀à`̀jhQ á`̀dÉ`̀ch â`̀fÉ`̀ch
 ábÉ£dG  »a  á∏μ°ûe  ¿CG  ,¢ùeCG  ≥HÉ°S  âbh  »a  ,z»`̀a  »J
 á«fGôjE’G  õæ£f  ICÉ°ûæªH  çOÉ`̀M  »a  â©bh  á«FÉHô¡μdG

.¢VQC’G âëJ á©bGƒdG ,Ωƒ«fGQƒ«dG Ö«°üîàd
 Iõ¡LCG  ¿Gô¡W  π«¨°ûJ  øe  Ωƒj  ó©H  çOÉëdG  AÉLh
 Ωƒ«fGQƒ«dG  Ö«°üîàd  Ió`̀jó`̀L  áeó≤àe  …õ`̀cô`̀e  Oô`̀W

.™bƒªdÉH
(8¢U π«°UÉØàdG) .»fGôjE’G …hƒædG õæ£f ™bƒe |

.áØ«∏N ∫BG »e áî«°ûdG |

 .á«μjôeC’G IQÉØ°ùdG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG πÑ≤à°ùj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
 AÉæÑdG á∏°UGƒe AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ™ªéJ  »àdG  ¿hÉ©àdG  ä’Éée  ™«ªL  »a  ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y
 á≤jó°üdG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
 äÉbÓ©dG  ≥ªY  ¢ùμ©J  πª°TCG  äGQÉ°ùe  ƒëf  É¡H  ™aódGh
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  á«îjQÉàdG  á«é«JGôà°S’G
 πª©dG  ôWCG  õjõ©J  á«ªgCG  ≈dEG  √ƒª°S  G kô«°ûe  ,ø«≤jó°üdG
 ÉªH Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y É¡≤«°ùæJ QGôªà°SGh ∑ôà°ûªdG
.IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »a º¡°ùjh ÖMQCG É kbÉaBG íàØj

 ,¢`̀ù`̀eCG ´É``̀aô``̀dG ô`̀°`̀ü`̀b »``̀a ¬`̀FÉ`̀≤`̀d ió``̀ d ∂``̀ dP AÉ``̀L 
 ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Qƒ°†ëH
 ºFÉ≤dG  …OQÉ`̀ f  âjôZQÉe  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 áμ∏ªe iód  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  IQÉØ°S  ∫ÉªYCÉH
 áμ∏ªe  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdÉH  √ƒª°S  √ƒ`̀fh  .øjôëÑdG

 ≥∏©àj  Éª«a  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  øjôëÑdG
 äÉª«©£àdG  ô«aƒJ  π«¡°ùJh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªH
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  »a  Ö°üJ  »àdG  Oƒ¡édG  øª°V  áμ∏ªª∏d
 á«FÉæãà°S’G á«ªdÉ©dG ±hô¶dG πX »a ∑ôà°ûªdG »dhódG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd
 ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæe AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL Éªc 
 ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  ¢VGô©à°SGh  ∑ôà°ûªdG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 äÉj’ƒdG IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG  âHôYCG  ,É¡ÑfÉL øe 
 Égôμ°T  øY  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Égôjó≤Jh
 ΩÉªàgGh  ¢`̀Uô`̀M  ø`̀e  ¬jóÑj  É`̀e  ≈∏Y  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ôjƒ£àd

.™«ªédG ≈∏Y AÉªædGh ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH ø«≤jó°üdG

ÉμjôeCG ™e á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©∏d ÖMQCG ¥É``aBG íàa :AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
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 ¬∏dG óÑY âæH ájRƒa äOÉ°TCG
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR
 á```̀jƒ```̀NC’G äÉ```bÓ```©```dG ≥`̀ ª`̀ ©`̀ H
 ,á≤«KƒdG  á«îjQÉàdGh  á©«aôdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀°`̀ü`̀e á``jQƒ``¡``ª``Lh
 øe √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J É```̀eh ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀ °`̀û`̀dG
 ä’ÉéªdG  πc  »a  ôªà°ùe  AÉªf
 ≈¶ëJ Ée πX »a ,äÉjƒà°ùªdGh
 ¿ód  øe  ΩÉªàgGh  ájÉYQ  øe  ¬H
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 áeÉîa  ¬`̀«`̀NCGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 »°ù«°ùdG  ìÉàØdG  óÑY  ¢ù«FôdG
 á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

.á≤«≤°ûdG
 Qhó`̀dG  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe 
 ¬`̀H Ωƒ``̀≤``̀ J …ò`````̀dG …Qƒ```ë```ª```dG
 »a  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 á«Hô©dG  ø`̀«`̀à`̀eC’G  ÉjÉ°†b  º`̀YO
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh
 ºYOh  ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  ø``eC’G
 Ió``̀cDƒ``̀eh ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 âHÉãdG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe
 øeÉ°†àªdGh  ºYGódG  ,ï°SGôdGh
 á«Hô©dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ™`̀e
 É¡æeCG  ≈∏Y ®ÉØëdG »a á≤«≤°ûdG

 ájÉªMh ,»FÉªdG É¡æeCGh »eƒ≤dG
 É`̀gOƒ`̀¡`̀Lh ,É`̀¡`̀Ñ`̀©`̀°`̀T í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e
 º``̀∏``̀°``̀ù``̀dGh ø````````̀eC’G ≥``«``≤``ë``à``d

.á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ∫Ó``̀N ∂``̀dP AÉ``̀L 
 ó`̀MC’G  ¢`̀ù`̀eCG  º`̀J  …ò`̀ dG  »ØJÉ¡dG
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ø`̀«`̀H
 »ØæM  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  QÉ°ûà°ùªdGh
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »dÉÑL
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀°`̀ü`̀e á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀H
 ∫Ó```N iô```````̀Lh ,á``̀≤``̀«``̀≤``̀°``̀û``̀dG
 πÑ°S  åëH  ,»ØJÉ¡dG  ∫É°üJ’G
 »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J
 ™jQÉ°ûªdG  º```̀YOh  ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ø«H  ájQÉªãà°S’Gh  ájOÉ°üàb’G
 º¡°ùj  ÉªHh  ,ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG
 ¿hÉ©àdG  äGQÉ°ùe  ôjƒ£J  »`̀a
 ±Gó```̀gCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh ,IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 É`̀ª`̀Hh ,á`̀eGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 øjó∏ÑdG ídÉ°Uh ô«N »a Ö°üj

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh
 π«©ØJ  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJ  Éªc
 á«fÉªdôÑdG  Iƒ`̀NC’G  ¿Ééd  πªY
 ≥«°ùæàdG  á∏°UGƒeh  ,ácôà°ûªdG
 áªYGódG  ∞bGƒªdG  »a  πeÉμàdGh
 ∞∏àîe  »a  ,øjó∏ÑdG  ídÉ°üªd
 á«ª«∏b’G  á«fÉªdôÑdG  πaÉëªdG

 áÑMQ ¥É``̀ aBG  í`̀à`̀ah ,á`̀«`̀dhó`̀dGh
 ≈∏Y »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ø`̀e
 á``̀fÉ``̀eC’Gh AÉ`̀ °`̀†`̀YC’G iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ,ø`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``̀«``̀H á``̀ eÉ``̀ ©``̀ dG
 äÉYÉªàL’Gh  äGAÉ≤∏dG  ó≤Yh
 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 áªYGódG ,á«fÉªdôÑdG äÉ°SGQódGh

.»©jô°ûàdG πª©∏d
 QÉ°ûà°ùªdG  CÉæg  ¬ÑfÉL  øeh
 á°ù«FQ  »dÉÑL  »ØæM  QƒàcódG
 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H ÜGƒ```̀æ```̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á«fÉªdôÑdG  áYƒªéªdG  á«cõJ
 á∏ãªªc  É`̀¡`̀«`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d  á``«``Hô``©``dG
 áYƒªéªdÉH á«Hô©dG áYƒªéª∏d

 iƒà°ùªdG  á©«aQ  ájQÉ°ûà°S’G
 ÜÉ````̀gQE’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀H á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 »fÉªdôÑdG  OÉëJ’ÉH  ±ô£àdGh

.»dhódG
 ájƒ°†©H ÉgRƒa  ¿CG  GócDƒe
 ÜÉ````̀gQE’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 »`̀dhó`̀dG »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG OÉ`̀ë`̀J’É`̀H
 π°Uh É``e  ≈`̀∏`̀Y  kGó``«``cCÉ``J  π`̀ã`̀ª`̀j
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  AÉæHCG  ¬«dEG
 π¨°ûd  º¡∏gDƒJ  á°UÉN  äGQó``̀b
 ,á©«aôdG  á`̀«`̀dhó`̀dG  Ö°UÉæªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™°†j  Ée  ƒgh
 ≈∏Y  á≤ëà°ù oªdG  É¡àfÉμe  »`̀a

.»dhódG ó«©°üdG

 º``````̀eC’G á``̀ª``̀¶``̀æ``̀e â```̀æ```̀∏```̀YCG
 áaÉ≤ãdGh º∏©dGh á«Hôà∏d IóëàªdG
 IõFÉéH  øjõFÉØdG  (ƒμ°ùfƒ«dG)
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG- ƒμ°ùfƒ«dG
 äÉ«LƒdƒæμJ ΩGóîà°S’ áØ«∏N ∫BG
 ∫Éée  »a  ∫É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG É``̀¡``̀JQhO »``̀a ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 É`̀ª`̀gh  ,Ω2020  ΩÉ``̀©``̀d  Iô`̀ °`̀ û`̀Y
 zájôb πμd »©eÉL ÖdÉW{ §£îe
 áMƒàØªdG  ø«°üdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ø`̀e
 ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªéH
 »`̀fhÉ`̀©`̀à`̀ dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀ °`̀ü`̀æ`̀eh
 äÓ«∏ëJ  õcôe  øe  zViLLE{
 ,Góæ∏æØH  ƒcQƒJ  á©eÉéH  º∏©àdG
 Gò¡d  IõFÉédG  ´ƒ°Vƒe  øY  ∂dPh
 AÉ`̀cò`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG{ ƒ``̀gh ΩÉ`̀©`̀ dG
 ájQGôªà°SG  õjõ©àd  »YÉæ£°U’G

.z¬JOƒLh º∏©àdG
 ø`̀jõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG QÉ`̀«`̀à`̀NG º``J ó``̀bh
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG ø`̀«`̀H ø`̀e Iõ`̀FÉ`̀é`̀dÉ`̀H
 É`̀¡`̀à`̀eó`̀b »```à```dG äÉ``̀ë``̀«``̀°``̀Tô``̀à``̀dG
 »a AÉ`̀ °`̀†`̀YC’G ∫hó```̀dG äÉ`̀eƒ`̀μ`̀M
 äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG »```̀ ah ƒ`̀μ`̀ °`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG
 á«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉæH  ,É¡d  áμjô°ûdG
 øe  á`̀Ø`̀dDƒ`̀e  á`̀«`̀dhO  º«μëJ  áæéd
 º«∏©àdG ∫Éée »a ø««ªdÉY AGôÑN

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe
 ó```̀cCG ,á``̀Ñ``̀°``̀SÉ``̀æ``̀ª``̀dG √ò```̀¡```̀Hh
 »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG
 á«ªgC’G  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh
 á«ªdÉ©dG  IõFÉédG  √ò¡d  Iô«ÑμdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  É¡H  π°†ØJ  »àdG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ,ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e É`̀¡`̀à`̀æ`̀Ñ`̀Jh

 ™`̀e É```̀¡```̀aGó```̀gCG º`̀é`̀°`̀ù`̀æ`̀J å``̀«``̀M
 õcôJ  »`̀à`̀dG  ƒμ°ùfƒ«dG  ±Gó```̀gCG
 ∞`̀ «`̀Xƒ`̀J »```̀ a ™``̀°``̀Sƒ``̀à``̀dG ≈``̀∏``̀Y
 äÉ``eƒ``∏``©``ª``dG äÉ``̀«``̀Lƒ``̀dƒ``̀æ``̀μ``̀J
 ,º«∏©àdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ∫É`̀°`̀ü`̀J’Gh
 ójGõàªdG  Oó`̀©`̀dG  ¿CG  ≈``dEG  kGô«°ûe
 áª«≤dG  äÉcQÉ°ûªdGh  äÉªgÉ°ùª∏d
 kÉjƒæ°S  ∫hó``̀ dG  É¡H  Ωó≤àJ  »`̀à`̀dG
 ócDƒj IõFÉédG √òg ≈∏Y ¢ùaÉæà∏d
 á«fÉ°ùfE’G áeóN »a É¡à«ªgCG ióe

.º«∏©àdG ∫ÓN øe
 ¿CG  ô`````̀jRƒ`````̀ dG  í``````̀°``````̀VhCGh
 »a Aƒ`̀ °`̀†`̀ dG â`̀£`̀ q∏`̀°`̀S Iõ``FÉ``é``dG
 QhO  ≈∏Y  Iô°ûY  á«fÉãdG  É¡JQhO
 ¿Éª°V  »`̀a  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG
 ¬``JOƒ``Lh º`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG
 πX »``̀ a kÉ`̀ °`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N ,™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀ d

 »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ±hô```¶```dG
 ó«aƒc  ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa
 OÉªàY’G  ≈``̀dEG  äOCG  »`̀à`̀dGh  ,19
 ΩGóîà°SÉH  ó©H  øY  º∏©àdG  ≈∏Y
 å«M  ,áãjóëdG  äÉ«LƒdƒæμàdG
 áaOÉ¡dG äGQOÉÑªdG IõFÉédG ÅaÉμJ
 ™«ªéd ó«édG º«∏©àdG ∫É°üjEG ≈dEG
 äÉ«æ≤àdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀ dG
 ™e  É¡Ø q«μJ  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 π`̀μ`̀d á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG äÉ``̀LÉ``̀ «``̀ à``̀M’G
 ™e  Ö°SÉæàj  Ée  ƒgh  ,ø«ª∏©àªdG
 ºdÉ©dG  Égó¡°ûj  »àdG  ä’ƒëàdG

.Ωƒ«dG
 §£îe  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 zá``̀jô``̀b π``̀μ``̀d »``̀©``̀eÉ``̀L Ö```̀dÉ```̀W{
 áMƒàØªdG  ø«°üdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ø`̀e
 á«Ñ©°ûdG  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀H

 »YÉæ£°U’G  AÉ``cò``dG  Ωóîà°ùj
 ≥WÉæªdG  øe  ø«ª∏©àªdG  ójhõàd
 á«ª«∏©J ¢UôØH á«FÉædGh á«ØjôdG
 ∫ÓN øe èeÉfôÑdG πª©jh .Ió«L
 Ωóîà°ùJ  á«cP  á«ª«∏©J  á°üæe
 »``̀d’ó``̀dGh »`̀Jƒ`̀°`̀ü`̀dG π`̀«`̀∏`̀ë`̀à`̀dG
 á«FÉ≤∏àdG  á`̀©`̀LGô`̀ dG  á`̀jò`̀¨`̀à`̀dGh
 π«∏ëJh  »`̀dB’G  ä’É≤ªdG  πé°Sh
 íª°ùj  É`̀e  ,áªî°†dG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG
 ø«ª∏©àªdG  ø``̀e  ó``jGõ``à`̀ e  Oó``©``d
 á«FÉædGh  á«ØjôdG  ≥WÉæªdG  ø`̀e
 º∏©àdG  äGô`̀Ñ`̀N  ø`̀e  IOÉØà°S’ÉH
 øe  OÉØà°SG  ó`̀bh  .IOƒ`̀é`̀dG  á«dÉY
 ∞`̀ dCG  800 ø`̀e  ô`̀ ã`̀ cCG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG
 kGõcôe 3735 »a ø«∏é°ùe º∏©àe

.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y kÉ«ª«∏©J
 »fhÉ©àdG  º«∏©àdG  á°üæe  ÉeCG
 É``̀gQƒ``̀W  »```̀à```̀dG  ViLLE{{
 á©eÉéH  º∏©àdG  äÓ«∏ëJ  õcôe
 áYƒªée  Ωó≤àa  ,Góæ∏æØH  ƒcQƒJ
 ≈∏Y kAÉæH øjQÉªàdG øe á°ü°üîe
 ø«ª∏©ª∏d  ôaƒJh  ,ÜÓ`̀£`̀dG  AGOCG
 .º¡HÓW Ωó≤J øY á∏°üØe ôjQÉ≤J
 »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G ¢`̀SÉ`̀ °`̀ SC’G ø`̀ª`̀°`̀†`̀jh
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀ d …ƒ``̀≤``̀ dG
 á```̀dOC’G ≈`̀∏`̀Y á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG
 OÉ`̀ª`̀à`̀Y’É`̀H º`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÓ`̀«`̀∏`̀ë`̀Jh
 Gòg  .»`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G  AÉ`̀cò`̀ dG  ≈∏Y
 300 øe ôãcCG á°üæªdG Ωóîà°ùjh
 º∏©e ∞dCG  14 ¿CG Éªc ,ÖdÉW ∞dCG
 GhCÉ°ûfCG  »fhÉ©J  πμ°ûH  πé°ùe
 á«ª«∏©J  IQhO  ±’BG  4  øe  ôãcCG
 √ò`̀g  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ª`̀J  ∞```̀dCG  130h

 .á°üæªdG

Góæ∏æah ø«°üdG IQhódG √òg »a É¡H äRÉa

 óªM ∂``∏ªdG-ƒμ°ùfƒ«dG Iõ``FÉL è``FÉàf ø``∏©J ƒ``μ°ùfƒ«dG
º«∏©àdG »a ∫É°üJ’Gh äÉ``eƒ∏©ªdG äÉ«LƒdƒæμJ ΩGóîà°S’

 âæH  »`̀e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG
 áÄ«g  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e
 »a QÉ``````̀ KB’Gh á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 »fÉÑ°SE’G  ô«ÑîdG  ,¢`̀ù`̀eCG  É¡Ñàμe
 ó«°ùdG  º«eôàdG  ∫Éée  »a  »ªdÉ©dG
 ¥hóæ°üdG  πãªe  Éjôéfƒd  ƒ∏HÉH
 IQÉ≤dG  »a  çGôàdGh  QÉKBÓd  »ªdÉ©dG
 ´ÉªàL’G  ∫hÉæJ  å«M  ,á«HhQhC’G
 çGôàdG ™bGƒe ≈∏Y á¶aÉëªdG πÑ°S
 ∂∏J  ká°UÉNh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e á``̀ë``̀F’ ≈``̀∏``̀Y á``̀LQó``̀ ª``̀ dG
 »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G çGô`̀à`̀∏`̀ d ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀«`̀fƒ`̀«`̀dG

.»ªdÉ©dG
 âæH »``̀e  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  äó``````̀cCGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e
 á≤jôY  á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀K  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀ª`̀H  ™`̀ qà`̀ª`̀à`̀J
 ¢ùμ©J  IójóY  á«KGôJ  ™bGƒe  É¡æe
 ≈∏Y  äô`̀e  »àdG  äGQÉ°†ëdG  ≈æZ
 áª«b  Ωƒ«dG  π qμ°ûJh  áμ∏ªªdG  ¢VQCG
 OóY  π«é°ùJ  ™e  á«FÉæãà°SG  á«ªdÉY
 ,»ªdÉ©dG  çGôàdG  áªFÉb  ≈∏Y  É¡æe
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀∏`̀b ™``̀bƒ``̀e á`̀ °`̀UÉ`̀N

 .áªFÉ≤dG  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  ™bGƒe  ∫hCG
 áÄ«g  ¿hÉ`̀©`̀J  ¿EG  É¡«dÉ©e  â`̀dÉ`̀bh
 ó«°ùdG  ™e QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 äÉ«∏ªY õjõ©J ≈dEG  ±ó¡j Éjôéfƒd
 á«KGôàdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG
 á«ªæà∏d  óaGhôc  É¡∏«©ØJh  É¡fƒ°Uh

 .áeGóà°ùªdG
 ∑ôà°ûªdG πª©dG øª°†àjh Gòg
 ôjô≤J  ºjó≤J  Éjôéfƒd  ƒ∏HÉH  ™`̀e
 ¿ƒ`̀°`̀U á``dÉ``M ø``̀Y π`̀ q°`̀ü`̀Ø`̀e »`̀ª`̀∏`̀Y
 áμ∏ªe »a IOƒLƒªdG ´Ó≤dG ßØMh
 á©∏b  ™bƒe  ¢üNC’ÉHh  ,øjôëÑdG

 kGó`̀MGh  Éjôéfƒd  ó©jh  .øjôëÑdG
 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG º`̀«`̀eô`̀J AGô`̀ Ñ`̀N º```gCG ø`̀e
 ójó©dG  »a  πªY  å«M  ,á«îjQÉàdG
 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »`̀a  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 »a  ¢üNC’ÉHh  É``̀HhQhCGh  §°ShC’G

.á«fÉÑ°SE’G áμ∏ªªdG

º``«eôàdG »``a »``ªdÉY ô``«ÑN ™``e å``ëÑJ »``e á``î«°ûdG
á«æjôëÑdG çGô``àdG ™``bGƒe ß``ØMh ¿ƒ°Uh õ``jõ©J π``Ñ°S

»eƒ≤dG ô°üe øeC’ ºYGódG »æjôëÑdG ∞bƒªdG IócDƒe

…ô°üªdG Égô«¶f ™e ¿hÉ©àdG ôjƒ£J åëÑJ ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

…ô°üªdG ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«FQ | .ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

 »`̀a »```̀MGô```̀L ≥``̀jô``̀a í``̀é``̀f
 »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe
 ¿Éª∏°S  ¿É°ùZ  QƒàcódG  ±Gô°TEÉH
 ¢üØ≤dGh áFôdG áMGôL …QÉ°ûà°SG
 »`̀Ñ`̀£`̀dG ≥```̀jô```̀Ø```̀dGh …Qó```̀°```̀ü```̀dG
 ≠∏ÑJ á°†jôe PÉ≤fEG »a ¬d óYÉ°ùªdG
 »fÉ©J  âfÉc  ÉeÉY  66  ôª©dG  øe
 »a  áFôdG  »a  ó«ªM  ô«Z  ΩQh  øe
 í°VhCGh   .IQOÉ`̀f  á«MGôL  á«∏ªY
 πjƒëJ  º`̀J  ¬``̀fCG  ¿É°ùZ  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 á`̀MGô`̀L IOÉ``̀«``̀Y ≈```̀dEG á`̀°`̀†`̀jô`̀ª`̀dG
 ó©H  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  áFôdG  h  Qó°üdG
 ±É°ûàcGh ádÉëdG ¢ü«î°ûJ ºJ ¿CG
 á`̀Fô`̀dG π`̀Ø`̀°`̀SCG »``a Iô`̀«`̀¨`̀°`̀U Ió``̀Z
 á©°TCG  πªY  ≈Yóà°SG  Ée  ,≈æª«dG
 OƒLh  äócCG  ,ábódG  á«dÉY  ájhƒf
 Gô«°ûe ,áFôdG »a ó«ªM ô«Z ΩQh
 »a  ádÉëdG  á°ûbÉæe  âªJ  ¬fG  ≈dG
 ™HÉàdG  ΩGQhCÓd  »æWƒdG  ¢ù∏éªdG

 …ò`̀dGh  ΩGQhCÓ``̀d  øjôëÑdG  õcôªd
 ∫É°üÄà°S’  á«∏ªY  AGô````LEG  nô```̀bCG
 ≥jôØdG ΩÉb ∂dP ôKCG ≈∏Yh ,ΩQƒdG
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a  »Ñ£dG
 ¿É°ùZ QƒàcódG ±Gô°TEÉH »©eÉédG
 á«∏ª©dG  √ò``̀g  AGô``̀LEÉ``̀ H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 ó`̀MGh Ö≤K ≥`̀jô`̀W ø`̀Y Ió`̀jô`̀Ø`̀dG
 øY  º°S  5  RhÉéàJ  ’  Qó°üdG  »a
 âbô¨à°SG  ó`̀bh  ,QÉ¶æªdG  ≥jôW
 ôjóîàdG  âëJ  ø«àYÉ°S  á«∏ª©dG
 äQOÉZ PEG ,ìÉéædÉH â∏∏ch ,»∏μdG
 5  ó`̀©`̀H  ≈Ø°ûà°ùªdG  á`̀°`̀†`̀jô`̀ª`̀dG
 á«ë°U  ádÉëH  ™àªàJ  »`̀gh  ΩÉ`̀ jCG
 ¿É°ùZ  QƒàcódG  ±É°VCGh.Iô≤à°ùe
 á«∏ª©dG  »a  á©ÑàªdG  á«æ≤àdG  ¿CG
 Ö`̀fÉ`̀é`̀H ó`````MGh Ö``≤``K AGô````LEÉ````H
 äÉ«æ≤àdG çóMCG øe ôÑà©J Qó°üdG
 ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y áeóîà°ùªdG
 äGhOCGh  QÉ¶æªdG  ∫É``̀NOEG  ºàj  PEG

 ,Ö≤ãdG  ø`̀e  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á`̀MGô`̀é`̀dG
 áFôdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdÉH  íª°ùj  É`̀e
 …ò`̀dG  ¢üØdG  á```̀dGREGh  ,áHÉ°üªdG
 á`̀Fô`̀dG ø`̀e ΩQƒ```̀ dG ≈`̀∏`̀Y …ƒ`̀à`̀ë`̀j
 QGô°VE’G  ¿hO øe ,ábOh ádƒ¡°ùH
 óYÉ°ùj Ée ,¬H á£«ëªdG áé°ùfC’ÉH

 ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG AÉ`̀ Ø`̀ °`̀ T á`̀Yô`̀ °`̀ S ≈`̀ ∏`̀ Y
 πμ°ûH  ¬JÉ«M  á°SQÉªeh  ¬«aÉ©Jh
 ,á«∏ª©dG øe ΩÉjCG IóY ó©H »©«ÑW
 ≥HÉ°ùdÉH iôéj ¿Éc Ée ¢ùμY ≈∏Y
 ≥jôW øY hCG ô«Ñc ≥°T ≥jôW øY

.Üƒ≤K Ió©H QÉ¶æªdG

z»©eÉédG óªM{ »a á«æ«à°S á°†jôe áFQ øe å«ÑN ΩQh ∫É°üÄà°SG

 ÉJƒjƒJ  äGQÉ«°ùd  …ô°üëdG  π«cƒdG  ,ƒfÉc  π«∏N  º«gGôHEG  ácô°T  âeób
.ájQÉ°ùdG »Ñ©°ûdG äÉ≤HÉ°ùªdG èeÉfôÑd É¡ªYO ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a

 Oƒ©≤dG ¬∏dGóÑY øH áØ«∏N ó«°ùdG Qƒ°†ëH ´ÉªàLG ∫ÓN ¥ÉØJ’G iôLh
 ¢ù∏éª∏d  á©HÉàdG  »Ñ©°ûdG  çhQƒªdG  äÉ°VÉjôd  á«æjôëÑdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ƒfÉc  OGDƒ`̀a  ódÉN  ó«°ùdGh  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G
 …ò«ØæàdG  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ôÑcCG  π«YÉª°SEG  ó«°ùdGh  ,ƒfÉc  π«∏N  º«gGôHEG  ácô°T

.ácô°ûdG »a äÉ©«Ñª∏d
 õFGƒéc äGQÉ«°S 4 ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG ácô°T Ωó≤à°S ,¥ÉØJ’G ÖLƒªHh
 äÉ≤HÉ°ùªdG  èeÉfôH  É¡eó≤j  äGQÉ«°S  10  ø«H  øe  ájQÉ°ù∏d  á«fÉãdG  áî°ùæ∏d

.Qƒ¡ªé∏d »Ñ©°ûdG
 ájÉYQh  ºYO  Oƒ©≤dG  ¬∏dGóÑY  øH  áØ«∏N  ó«°ùdG  øªK  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ,»dGƒàdG  ≈∏Y »fÉãdG  º°Sƒª∏d  ájQÉ°ùdG  èeÉfôÑd  ƒfÉc  π«∏N º«gGôHEG  ácô°T
 ™ªàéªdG  á£°ûfCG  º`̀YO  »`̀a  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  É¡JÉeÉ¡°SGh  ácô°ûdG  AÉ£©H  Gó«°ûe
 äAÉL ÉJƒjƒàd IóFGôdG äGQOÉÑªdG √òg ¿CG Oƒ©≤dG ócCGh .áØ∏àîªdG »æjôëÑdG
 áahô©ªdG ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG ácô°ûH á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG π«©ØJ ócDƒàd

.á«©ªàéªdGh á«HÉÑ°ûdG á£°ûfC’G πμd É¡ªYóH
 ó«Y ΩÉjCG ådÉK ≈àM ôªà°ùjh ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ájQÉ°ùdG åÑjh

 á∏«fh óªëe ø°ùM ºjó≤Jh ,»©jhôdG óªëe OGóYEG øe ƒgh ,ó«©°ùdG ô£ØdG
.(∫Óg ΩCG) Ö«îH iƒ∏°S Iôjó≤dG áfÉæØdG ácQÉ°ûªH ,»MÉæL

 õFGƒL  ø«H  QÉæjO  ∞dCG  150  ájQÉ°ùdG  èeÉfôH  õFGƒL  ´ƒªée  ≠∏Ñjh
.äGQÉ«°S 10 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«æ«Y iôNCGh Iô°TÉÑe ájó≤f

 »dGƒàdG ≈∏Y »fÉãdG º``°Sƒª∏d ájQÉ``°ùdG èeÉfôH ºYóJ ÉJƒjƒJ

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ≈≤àdG
 πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ¬Ñàμe »a ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL ó«°ùdG
 äÉHÉ≤æd ΩÉ©dG OÉëJÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ,IQGRƒdÉH
 ºjôμdGóÑY  QOÉ≤dGóÑY  ó«°ùdG  ,øjôëÑdG  ∫ÉªY
 OÉëJÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ÖFÉf Qƒ°†ëH ,»HÉ¡°ûdG

.»LGƒ∏ëdG ¬∏dGóÑY ø°ùM ó«°ùdG
 ¿hÉ©àdG ¬LhCG ¢VGô©à°SG ºJ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 áeƒμëdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édGh ,ø«aô£dG ø«H
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ájô°ûÑdG OQGƒªdG êÉeOEG ≈dG áaOÉ¡dGh ,AGQRƒdG

 á«LÉàf’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  á«æWƒdG
 øe ¬eó≤J …òdG ºYódG øY kÓ°†a ,πª©dG ¥ƒ°ùH
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  πª©dG  ¥ƒ°S  QGô≤à°SG  π`̀LCG
 á°UÉNh ,É¡ØFÉXh »a á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG
 Égó¡°ûj  »àdG  á«FÉæãà°S’G  IôàØdG  √ò`̀g  »`̀a
 ºYO  ôÑY  ∂dPh  ,ÉfhQƒc áéFÉM ÖÑ°ùH  ºdÉ©dG
 äÉYÉ£≤dG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdG  Qƒ``̀LCG
 õ`̀aGƒ`̀ë`̀dG ø``̀e ∂``̀ dP ô`̀«`̀Zh ,kGQô``̀°``̀†``̀J ô``̀ã``̀cC’G
 ¿Gó«ªM  ó`̀cCG  ,¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀ah  .á©é°ûªdG
 ƒªfh  QGô≤à°SG  õjõ©J  ≈∏Y  áeƒμëdG  ¢UôM
 äGAGôL’G øe á∏°ù∏°S  ∫ÓN øe πª©dG  ¥ƒ°S
 ÜÉë°UC’  áªYGódG  á«eƒμëdG  äÓ«¡°ùàdGh

 »a  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  kÉàa’  ,á«æWƒdG  ádÉª©∏dh  πª©dG
 ó¡°ûà°S ,áëFÉédG QÉ°ùëfG ™e ,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG
 äGõ`̀Ø`̀ë`̀ª`̀dG  π°†ØH  ƒªæ∏d  IOƒ```̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈dG kÉ«YGO ,¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæªd á«eƒμëdG
 πª©dG  ¥ƒ°S  Égó¡°T  »àdG  äÉjóëàdG  πjƒëJ
 …OÉ°üàb’G  ƒªædG  Iô«Jh  ™jô°ùàd  ¢Uôa  ≈dEG
 »HÉ¡°ûdG  ó`̀ cCG  ,√Qhó``̀H  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 øjôëÑdG  ∫ÉªY  äÉHÉ≤æd  ΩÉ©dG  OÉëJ’G  »©°S
 êÉàf’G ±GôWCG ø«H πeÉμàdG ≥«≤ëàd ôªà°ùªdG
 äGAGôLE’ÉH  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  kGó«°ûe  ,áKÓãdG
 á«æWƒdG ádÉª©dG ºYód áeƒμëdG É¡JòîJG »àdG

 .äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG »a

 á`̀ eƒ`̀ μ`̀ ë`̀ dG ¢```Uô```M ó```̀ cDƒ```̀ j π``̀ª``̀©``̀ dG ô`````̀ jRh
π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ``̀°``̀S ƒ``̀ª``̀fh QGô``≤``à``°``SG õ`̀ jõ`̀ ©`̀ J ≈`̀ ∏`̀ Y

 á«æ≤J  ôÑY  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ∑QÉ°T
 ¬ª«¶æJ  iôL  »dhO  ôªJDƒe  »a  »FôªdG  ∫É°üJ’G
 ƒª°S  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ  á≤«≤°ûdG  â`̀jƒ`̀μ`̀dG  á``̀dhO  »`̀a
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 πª©dG  IQGRh  É¡àdòH  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG
 ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRhh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á«ªæàdGh
 øY  äô`̀Ø`̀°`̀SCG  »`̀à`̀dGh  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  ÜÉÑ°ûdG
 ºjó≤àd  …hGƒg  ácô°T  ™e  á«bÉØJ’G  ™«bƒJ
 º¡°ù«°S ôeC’G á«ÑjQóàdG èeGôÑdG øe áeõM
 ÜÉÑ°ûdG  ΩÉ```̀eCG  á`̀©`̀°`̀SGh  ä’É`̀é`̀e  í`̀à`̀a  »`̀a

.∞«XƒàdGh ÖjQóà∏d »æjôëÑdG
 ¿CG  ≈∏Y  á©bƒªdG  á«bÉØJ’G  ¢üæJh  
 á«ÑjQóJ  á°Uôa  60  …hGƒ``̀g  ácô°T  Ωó≤J
 ôaƒà°S ,øjôëÑdG πNGO äGƒæ°S çÓK ∫ÓN
 ÜÉ°ùàcG  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d
 º`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀e ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG Iô`̀ Ñ`̀î`̀ dG
 äÉeóîdGh  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  á«æØdG

 äÉfÉ«ÑdGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  á«HÉë°ùdG
 á«bÉØJ’G  ¢üæJ  Éªc  ,Égô«Zh  äÓ«∏ëàdGh
 É«©eÉL  ÉÑdÉW  30  `d  …hGƒ`̀g  í«°TôJ  ≈∏Y
 »a  ΩÉ`̀≤`̀ oj  »ÑjQóJ  èeÉfôH  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d
 ,ø«°üdG »a …hGƒg ácô°ûd »°ù«FôdG ô≤ªdG
 IôÑN  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdÉH  ÜÓ£∏d  íª°ù«°S

.ácô°ûdG πªY ä’Éée »a á«dhO
 ácô°T  âeób  á«bÉØJ’G  ™«bƒJ  ∫ÓNh  
 âfôàfE’G  ôÑY  É«eGQƒfÉH  ƒjó«a  …hGƒ``̀g
 ¢Vô©d  ,…hGƒ``̀g  ácô°ûd  »°ù«FôdG  ô≤ª∏d
 Éªc ,áØ∏àîªdG É¡eÉ°ùbCGh ácô°ûdG äGQÉμàHG
 áªgÉ°ùe  ¢Vô©j  ô«°üb  ƒjó«a  ºjó≤J  ºJ
 ÖgGƒªdG  á«ªæJ  ºYód  É¡àdÉ°SQh  …hGƒ`̀g
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a  á«∏ëªdG
 ƒª°S  º∏°ùJh  .áØ∏àîªdG  ÖjQóàdG  èeGôH
 ájóg  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ¢ù«FQ ÖFÉf hÉJ ƒg ó«°ùdG πÑb øe ájQÉcòJ
 ácô°ûdG øe Gôjó≤J á«ªdÉ©dG …hGƒg ácô°T
 É¡J’Ééeh  É¡dÉªYCÉH  √ƒª°S  ΩÉªàgG  ≈∏Y
 ÖjQóJ á«bÉØJ’ √ƒª°S ºYóH É¡æe GRGõàYGh
 ácô°T  ¢ù«FQ  ΩÉb  Éªc  ,»æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG
 IOÉ©°ùdG  ÜÉë°UCG  øe  OóY  ºjôμàH  …hGƒg

.áμ∏ªªdG »a ø«dhDƒ°ùªdGh AGQRƒdG
 ôjRh  IOÉ©°S  ócCG  ,ÉgÉ≤dCG  áª∏c  ∫ÓNh
 π«ªL  ó«°ùdG  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 √òg  ™«bƒJ  ¿CG  ,¿Gó`̀«`̀ª`̀M  »∏Y  óªëe  ø`̀H
 ï«°ûdG  ƒª°S  á```̀jDhQ  ™`̀e  ≥ØàJ  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G
 ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
 å«M ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 ÜÉÑ°ûdG  øe  Oó`̀Y  ÖjQóJ  É¡ÑLƒªH  ºà«°S

 …hGƒg{ ácô°T ô≤e »a πª©dG øY ø«ãMÉÑdG
 »°ù«FôdG  Égô≤e  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  zøjôëÑdG
 èeÉfôÑdG  ¿EG  ¿Gó«ªM  ∫É`̀ bh  .ø«°üdG  »`̀a
 áHPÉL  Éæ¡eh  ä’Éée  øª°†àj  »ÑjQóàdG
 ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJh  ä’É°üJ’G  »a
 äÉ«bÉØJ’G  √òg  πãe  ™«bƒJ  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe
 á«æWƒdG ájô°ûÑdG OQGƒªdG π«gCÉJ ≈dG ±ó¡j
 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a  É¡LÉeOEG  ™jô°ùJh
 πª©dG  ¥ƒ°S  »a  ájOÉ°üàb’Gh  á«LÉàfE’G
 º¡HÉ°ùcEGh  ∫É°üJ’G  ä’Éée  »a  É°Uƒ°üN
 á«æ¡ªdG  äGQÉ¡ªdGh  ±QÉ©ªdGh  äGôÑîdG
 π°†aC’G  QÉ«îdG  º¡æe  π©éJ  »àdG  áeRÓdG
 kGócDƒe  ,∞«XƒàdG  óæY  ∫É`̀ª`̀YC’G  ÜÉë°UC’
 ¿ƒ∏°üë«°S ø«HQóàªdG ¿CG  ¥É«°ùdG Gòg »a
 ™eh  …ô¡°T  ôLCG  ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  Iôàa  ∫ÓN
 á«fÉμeEG  ø`̀Y  Ó°†a  ,»YÉªàL’G  ø«eCÉàdG
 GƒàÑKCG  ∫É``M  »`̀a  ácô°ûdG  ió``d  º¡Ø«XƒJ
 á`̀cô`̀°`̀T ó`̀©`̀J å`̀«`̀M ,º``¡``JAÉ``Ø``ch º`̀gõ`̀«`̀ª`̀J
 »a  É«ªdÉY  IóFGôdG  äÉcô°ûdG  øe  z…hGƒg{
.äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJh ä’É°üJ’G ∫Éée

 ≥«aƒJ ø``̀H  ø``̀ª``̀jCG  ≈``̀æ``̀KCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  ójDƒªdG
 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉªàgG  ≈∏Y
 …òdG  ô`̀eC’G  ¢Uôa  èeÉfôH  ºYóH  áØ«∏N  ∫BG
 ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀ dG ô`̀«`̀aƒ`̀J »``̀a º`̀gÉ`̀°`̀S
 äÉjôÑc  »a  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d  á«ÑjQóàdG
 Égƒæe  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »`̀ah  äÉcô°ûdG
 πª©dG IQGRh É¡àdòH »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édÉH
 ™«bƒàdG  π«Ñ°S  »a  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 äóHCG »àdG …hGƒg ácô°T ™e á«bÉØJ’G ≈∏Y

 áeõM ô«aƒJ »a Gô«Ñc ÉfhÉ©J iôNC’G »g
 Égô≤e  »`̀a  á«ÑjQóàdG  ¢UôØdG  ø`̀e  Iô«Ñc

.ø«°üdÉH »°ù«FôdG Égô≤eh øjôëÑdÉH
 »a  ÖjQóàdG  ¢Uôa  ¿CG  ójDƒªdG  ø«Hh
 á«FÉæãà°SG  á°Uôa  πãªJ  …hGƒ``̀g  ácô°T
 ÜÉ°ùàcG  πLCG  øe  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ΩÉeCG
 ä’É`̀é`̀e »``̀a Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀eh Ió``̀jó``̀L äGô``̀Ñ``̀N
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG É`̀ «`̀Lƒ`̀ dƒ`̀ æ`̀μ`̀ Jh ∫É``̀ °``̀ü``̀J’G
 ô`̀eC’G  áæ≤àeh  á«∏ªY  IQƒ°üH  º¡∏«gCÉJh
 øjõgÉédG ÜÉÑ°ûdG IOÉjR »a º¡°ù«°S …òdG
 ÖjQóàdÉH  ø«ë∏°ùàe  πª©dG  ¥ƒ°S  ∫ƒNód
 áª∏c ∫ÓNh  .º¡MÉéæd áeRÓdG äGôÑîdGh
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,hÉ`̀J  ƒg  ó«°ùdG  ∫É`̀b  ,ÉgÉ≤dCG
 ácô°T  Üô`̀©`̀J{  :á«ªdÉ©dG  …hGƒ``̀g  ácô°T
 Iô°†M  ≈`̀dEG  É¡fÉæàeG  ¢üdÉN  øY  …hGƒ`̀g
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ÖMÉ°U  ≈`̀dEGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQh ó¡©dG »dh áØ«∏N
 16  ∫Gƒ`̀W  …hGƒ`̀g  ácô°ûd  ô«ÑμdG  º¡ªYód
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a ácô°ûdG  πªY øe áæ°S
 ï«°ûdG  ƒª°S  ≈dEG  ôμ°ûdG  ácô°ûdG  Ωó≤J  Éªc
 ¬eÉªàgG  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  á°UÉN  …hGƒg  ∫ÉªYCÉH
 .z»æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d  ácô°ûdG  É¡eó≤J  »àdG
 πª©dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdG Éfô°ùj{ ±É°VCGh
 øe  áeõM  ¥Ó``̀WE’  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ôjƒ£J  ±ó¡à°ùJ  »àdG  á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG
 É`̀gó`̀jhõ`̀Jh  »æjôëÑdG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  äGô`̀Ñ`̀N
 »a  áªgÉ°ùªdG  øe  É¡æμªJ  IójóL  äGQÉ¡ªH
 ∫ÉªYC’G äÉYÉ£b ∞∏àîe ôjƒ£Jh ƒªf ºYO
 ácô°T  ¿CG  Éªc  .»æjôëÑdG  πª©dG  ¥ƒ°S  »a
 áª°üH  É¡d  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  á°üjôM  …hGƒg
 øμdh ,ä’É°üJ’G ∫Éée »a §≤a ¢ù«d ájƒb
 äGQÉ`̀¡`̀e ô`̀jƒ`̀£`̀Jh Ö`̀jQó`̀à`̀dG ä’É`̀é`̀e »`̀a
 IOÉ`̀b  OGó```YEG  QÉ``̀WEG  »`̀a  á«∏ëªdG  Ö`̀gGƒ`̀ª`̀dG
 á«æ¡ªdG  º¡JÉ«M  AóÑd  ø«∏gDƒªdG  πÑ≤à°ùªdG
 áªgÉ°ùªdGh πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’Gh  §`̀£`̀î`̀dG  ≥«≤ëJ  »`̀a

.zºgOÓÑd á«æWƒdG iDhôdGh

 ø«H  ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG  á``«``bÉ``Ø``JG  ∑QÉ```Ñ```j  ó``ª``M  ø```H  ô``°``UÉ``f
z¢``̀Uô``̀a{  è``eÉ``fô``H  ø`̀ª`̀ °`̀V  z…hGƒ```````̀ g{h  π`̀ ª`̀ ©`̀ dG  IQGRh

 øH ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  Oó``°``T 
 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G ô````̀ jRh ∞``∏``N ¬``∏``dGó``Ñ``Y
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ```°```Th
 á«°VÉe  IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ≈∏Y  »fGôª©dG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀ a
 ™bƒe õjõ©J »a º¡°ùj ÉªH ôjƒ£àdGh
 á«ªæàdG QÉ°ùe óaôjh øjôëÑdG áμ∏ªe
 á∏°UGƒe  »`̀a  Ö°üjh  ájOÉ°üàb’G
 ,á«eƒμëdG  äÉeóîdG  iƒà°ùe  ™aQ
 áμÑ°T  ô``jƒ``£``J  ∫Ó```̀N  ø``̀ e  ∂````̀ dPh
 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG  IOÉjRh  ¥ô£dG
 ±ó¡H  ,»fGôª©dG  ™°SƒàdG  áÑcGƒªd

 ø«æWGƒª∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J
 ÉªH  ,áμ∏ªªdG  QG qhRh  ø«ª«≤ªdGh
 á«æWƒdG  äÉ``̀jƒ``̀dhC’G  ™`̀e  ≈°TÉªàj
 ™«é°ûJh  á``eGó``à``°``S’G  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh

.QÉªãà°S’G ÜòLh
 »eÓYE’G RÉ`̀é`̀jE’G  ∫Ó`̀N ó`̀ qcCGh
 õ`̀cô`̀e ¬``̀ª``̀ q¶``̀f …ò`````̀ dG »``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG
 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°T’G  IQGRh
 á∏°ù∏°S øª°V ,»fGôª©dG §«£îàdGh
 ó≤©J  »`̀à`̀dG  á«eƒμëdG  äGRÉ``̀é``̀jE’G
 áμ∏ªe q¿CG ≈∏Y ,»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY

 2030  á`̀jDhQ  øª°V  πª©J  øjôëÑdG
 áμÑ°T  IQGOEGh  ò«ØæJh  º«ª°üJ  ≈∏Y
 ácôM ôqaƒj ÉªHh áμ∏ªªdG »a ¥ô£dG
 ™«ªéd á°ù∏°Sh ádÉ©ah áæeBG ájQhôe
 ∫Ó`̀N ø``̀e ,≥``̀jô``̀£``̀dG »`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ,IOƒédG  á«dÉY  π≤f  áμÑ°T  ôjƒ£J
 çó`̀MCG  ≥`̀ah  á«àëàdG  á«æH  É¡ªYóJ

 .á«dhódG ¢ù«jÉ≤ªdGh ô«jÉ©ªdG
 ¥ô£dG  ´É£b  q¿CG  ≈`̀dEG  ±É°VCGh
 ò«ØæJ  ó`̀¡`̀°`̀T  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »``a
 ºYód  á«YƒædG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y
 »àdG  ¥ô£∏d  á«é«JGôà°S’G  á£îdG
 »a á`̀à`̀a’ á∏≤f çGó```̀MEG  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀J
 íàah ,¥ô£dG áμÑ°T iƒà°ùeh AGOCG
 ôjƒ£J  ∫É``̀ª``̀YCG  …CG  ΩÉ```̀eCG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 øe  ∞«ØîàdG  ∂`̀ dò`̀ch  ,á«∏Ñ≤à°ùe
 IOÉ`̀jRh  …Qhô`̀ª`̀dG  ΩÉ``̀MOR’G  áaÉãc
 »eóîà°ùe ™«ªéd áeÓ°ùdG iƒà°ùe
 ≈`̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  π«¡°ùJh  ,¥ô``̀£``̀dG
 ∂``̀dPh ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 π≤ædG êPƒªf åjóëJ √OóM Ée Ö°ùM
-2017)  ó`̀Mƒ`̀ª`̀dG  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 êPƒªf á«MÓ°U q¿CÉH kÉg qƒæe ,(2018
 óàªJ  óMƒªdG  »é«JGôà°S’G  π≤ædG
 ¢Vô©à°SGh .(2055 –  2021) øe
 »àdG  á«°ù«FôdG  QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ô`̀jRƒ`̀dG
 á«é«JGôà°S’G  á q£îdG  É¡«∏Y  õμJôJ
 ™jQÉ°ûe  »a  â∏ãªJ  »àdGh  ,¥ô£∏d
 äÉ`̀©`̀WÉ`̀≤`̀ à`̀ dG á``̀©``̀°``̀Sƒ``̀Jh ô``̀jƒ``̀£``̀J
 á`̀bÉ`̀£`̀dG ™````aQ ±ó``̀¡``̀H á`̀«`̀ °`̀ù`̀«`̀Fô`̀ dG
 ,á«°ù«FôdG  ´QGƒ°û∏d  á«HÉ©«à°S’G
 ™jRƒàd á∏jóH ¥ôW AÉ°ûfEG ™jQÉ°ûeh
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh ,á``̀ jQhô``̀ ª``̀ dG á`̀ aÉ`̀ ã`̀μ`̀ dG
 á«HGôàdG  ¥ô`̀£`̀dG  ∞`̀°`̀UQh  ájƒ°ùJ
 ,ájQhôªdG ácôëdG á«HÉ«°ùfG ¿Éª°†d
 á```jQhó```dG á`̀ fÉ`̀ «`̀ °`̀ü`̀ dG ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀eh
 á¶aÉëªdG  ±ó¡H  ¥ô£dG  ™jQÉ°ûªd
 .É¡àeGóà°SG  ¿Éª°Vh  ∫ƒ°UC’G  ≈∏Y
 ¥ô£dG  ™jQÉ°ûe  º`̀gCG  ≈`̀ dEG  ¥ qô`̀£`̀Jh
 ,á«∏Ñ≤à°ùªdGh ò«ØæàdG ó«bh IõéæªdG
 áÑ°ùf ,äÉ«FÉ°üME’G ∫ÓN øe kÉæ«Ñe
 √òg  ábÉW  ≈∏Y  äCGôW  »àdG  IOÉjõdG
 ≥ q∏©àj  ÉªH  á«HÉ©«à°S’G  ™jQÉ°ûªdG
 ±GógC’G ºgCG  óMCÉc ,äÉÑcôªdG Oó©H
 ôjƒ£J  ™jQÉ°ûe  ò«Øæàd  á≤≤ëàªdG

.á«é«JGôà°S’G ¥ô£dG
 πª©dG  ¿CG  ô``jRƒ``dG  í``̀°``̀VhCGh  
 ´QÉ`̀°`̀T  á©°SƒJ  ´hô`̀°`̀û`̀e  »`̀a  mQÉ``̀L
 AóÑdG  q¿CG  ≈`̀dEG  kÉg qƒæe  ,ó`̀jGR  ï«°ûdG
 »a  ¿É`̀c  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ò«ØæJ  »`̀a
 AÉ¡àf’G  ™b qƒàªdG  øeh  ,2019  ΩÉY
 ≠∏ÑJ å«M ,»dÉëdG ΩÉ©dG ∫ÓN ¬æe
 kGó qcDƒe  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  23^4  ¬àØ∏μJ
 IOÉjR ≈∏Y πª©«°S ´hô°ûªdG Gòg ¿CG
 57≈dEG  ´QÉ°û∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 ≈dEG  π°üàd  IhQòdG  äÉYÉ°S  ∫ÓN  %
 ∞°ûch .áYÉ°ùdG »a áÑcôe 11000

 ô`̀jƒ`̀£`̀J ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e QGô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ SG ø``̀Y
 q¿CÉH  kÉg qƒæe  ,á«°ù«FôdG  äÉ©WÉ≤àdG
 ó«b  íJÉØdG  ´QÉ°T  ôjƒ£J  ´hô°ûe
 ∫ÉªYC’G  »a AóÑdG  ºJ  å«M ,ò«ØæàdG
 2018  ΩÉY  ´hô°ûª∏d  ájô«°†ëàdG
 ∫É``̀ª``̀YC’G »``̀a IQGRƒ``````̀dG CGó`̀ Ñ`̀ à`̀ °`̀ Sh
 ™`̀ qbƒ`̀à`̀ª`̀dG ø``̀eh kÉ`̀Ñ`̀jô`̀b á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 áØ∏μHh  ,  2024  ΩÉ`̀Y  ¬æe  AÉ¡àf’G
 ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  40   ≠∏ÑJ  á«dÉªLEG
 á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  IOÉ``̀jR  ±ó¡H
  14000  ≈`̀dEG  87000  øe  ™WÉ≤à∏d
 ≥ q∏©àj  É`̀ª`̀Hh  .Ωƒ``̀«``̀dG  »``̀a  á`̀Ñ`̀cô`̀e
 ó«b  á`̀∏`̀ jó`̀Ñ`̀ dG  ¥ô``̀£``̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H
 ¥ô£dG  ´hô°ûe  ¿CG  í°VhCG  ,ò«ØæàdG
 …òdGh …Rƒ∏dG  ¿Éμ°SEG  ≈dEG  ájODƒªdG
 ,2020  ΩÉ`̀Y  »a  √ò«ØæàH  AóÑdG  ºJ
 ΩÉY ∫ÓN ¬æe AÉ¡àf’G ™b qƒàªdG øe
 ≠∏Ñà°S  á«dÉªLCG  áØ∏μàHh  ,2021
 ™`̀aQ  ±ó`̀¡`̀H  ,QÉ``̀æ``̀jO  ø`̀«`̀jÓ`̀e  5^2
 ¥ô£dG  √ò¡d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 .áYÉ°ùdG  »`̀a  áÑcôe   10800  ≈`̀ dEG
 øjôëÑdG  ´QÉ`̀°`̀T  ´hô`̀°`̀û`̀e  ∂`̀ dò`̀ch
 ô°ùLh  (á«fÉãdG  á∏MôªdG)  »dÉª°ûdG
 √ò«ØæàH  AóÑdG  ºJ  …òdG  ,ø«à«°ùÑdG
 AÉ¡àf’G ™ qbƒàªdG øeh ,2018  ΩÉY
 á«dÉªLEG  áØ∏μHh  2024  ΩÉ`̀Y  ¬æe
 ∂dPh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  126^4  ≠∏Ñà°S
 ô°ùé∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  π°üàd
 Ωƒ`̀«`̀dG  »`̀a  á`̀Ñ`̀cô`̀e  275000  ≈```dEG
 ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  ó``̀ qcCGh  .ø«gÉéJÓd
 øe  áYƒªée  ò«Øæàd  §£N  ™°Vh
 É¡æeh  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 øjôëÑdG  QÉ£e ≈dEG  ájODƒªdG  ¥ô£dG
 …òdGh  ,(áãdÉãdG  á∏MôªdG)  »dhódG
 ΩÉ`̀Y »``̀ a √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H Aó``̀ Ñ``̀ dG º`̀à`̀«`̀°`̀S
 AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  ™`̀ qbƒ`̀à`̀ª`̀dG  ø``̀eh  ,2021
 IOÉ`̀jR  ±ó¡H  ,2024   ΩÉ`̀Y  »a  ¬æe
 ¥ô£dG  √ò¡d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 á©°SƒJ  ´hô`̀°`̀û`̀eh  .%40   áÑ°ùæH
 ¿Éª∏°S  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ´QÉ`̀°`̀T
 ™WÉ≤J ôjƒ£J øe á«fÉãdG á∏MôªdGh
 »a  Aó`̀Ñ`̀dG  ™bƒàªdG  ø`̀eh  Iô°ùédG

 ø`̀eh  2022  ΩÉ```̀Y  ∫Ó```̀N  √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
  ΩÉY  ∫Ó`̀N  ¬æe  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  ™`̀ qbƒ`̀à`̀ª`̀dG
 ≈dEG  ´hô°ûªdG  Gòg  ±ó¡jh  ,2024
 ´QÉ°û∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  IOÉjR
 áÑcôe  8,800  »dGƒëH  ™WÉ≤àdGh
 ´hô°ûeh  .√É`̀é`̀JG  πμd  Ωƒ`̀«`̀dG  »`̀a
 ¬àbÉW IOÉjõd  ™ qjóÑdG  ´QÉ°T  á©°SƒJ

 IhQòdG  äÉbhCG  ∫ÓN  á«HÉ©«à°S’G
 »a  IQÉ`̀«`̀°`̀S  10500  ≈``̀dEG  π°üàd
 ´QÉ°T  á©°SƒJ  ´hô°ûeh  ,áYÉ°ùdG
 á«HÉ©«à°S’G  ¬àbÉW  ™aôd  á q«ÑæédG
 6700 ø`̀e IhQò``̀dG äÉ``̀bhCG ∫Ó`̀N
 ,áYÉ°ùdG  »a  áÑcôe  10500  ≈`̀dEG
 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H Aó````Ñ````dG º``à``«``°``S å``̀«``̀M
 ,2022  ΩÉ```̀Y  »``̀a  ø`̀«`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 »a  Éª¡æe  AÉ¡àf’G  ™qbƒàªdG  øeh
 ∑Éæg  q¿CG  ±É`̀°`̀VCGh  .  2024  ΩÉ`̀Y
 øe  OóY  ò«Øæàd  á«∏Ñ≤à°ùe  É££N
 ´hô°ûe  É¡æeh  ,á∏jóÑdG  ¥ô`̀£`̀dG
 á©HQCÉH  …ôFGódG  øjôëÑdG  ∫Éª°T
 ábÉ£Hh  ,√ÉéJG  πc  »a  äGQÉ°ùe
 14800  ≈``̀ dEG  π°üJ  á«HÉ©«à°SG
 ´hô`̀°`̀û`̀eh ,á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG »`̀ a á`̀Ñ`̀cô`̀e
 …ò````̀dGh ,Iô``̀à``̀°``̀S ¥ô``̀°``̀T ´QÉ```̀°```̀T
 πc  »`̀a  äGQÉ°ùe  áKÓãH  ¿ƒμ«°S
 π°üJ  á«HÉ©«à°SG  ábÉ£Hh  ,√ÉéJG
 .áYÉ°ùdG  »a  áÑcôe  10800  ≈`̀dEG
 ¥ô`̀£`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H ≥`̀ q∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀Hh
 OóY  q¿EG  ,ô`̀ jRƒ`̀ dG  ∫É`̀ b  ,á`̀«`̀HGô`̀à`̀dG
 124  â¨∏H  IõgÉédG  äÉ££îªdG
 áehóîe ≥WÉæªd55  É¡æe kÉ££îe
 ≥WÉæªd  69h  ,»ë°üdG  ±ô°üdÉH
 ±ô°üdG  áμÑ°ûH  á`̀ehó`̀î`̀e  ô`̀«`̀Z
 äÉjƒdhCG  OóY  ¿CG  kÉæ«Ñe  ,»ë°üdG
 ,32  ≠`̀∏`̀H á`̀ehó`̀î`̀ª`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ≥WÉæªdG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  Oó`̀Y  ≠∏H  Éª«a
 ±ô°üdG  áμÑ°ûH  áehóîªdG  ô«Z
 q¿CÉH  kÉg qƒæe  ,á≤£æe  20  »ë°üdG
 AÉæH ºàJ ™jQÉ°ûªdG ájƒdhCG ójóëJ
 »ë°üdG ±ô°üdG áeóN ôqaƒJ ≈∏Y
 ≥«°ùæàdÉH  ≥WÉæªdG  äÉLÉ«àMGh

.ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG ™e

á``eÓ°ùdG  iƒ``à°ùe  IOÉ``jRh  äÉ``eÉMOR’G  á``aÉãc  ø``e  ∞``«Øîà∏d  Ió``FGQ  ™``jQÉ°ûe  :∫É``¨°TC’G  ô``jRh

.∫É¨°TC’G ôjRh |



 ´hô°ûe  á°ûbÉæe  ¢ùeCG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  π°UGh
 »©jô°ûJ º«¶æJ ™°Vh ≈dEG ±ó¡j ,áÄ«ÑdG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb
 ájôÑdG)  ÉgQƒ°U  áaÉc  πª°ûj  ,áÄ«ÑdG  ¿CÉ°ûH  πeÉμàe
 äÉ«bÉØJ’G  ™`̀e  ≈°TÉªàjh  ,(á`̀jƒ`̀é`̀dGh  ájôëÑdGh
 âbOÉ°Uh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«dEG â sª°†fG »àdG á«dhódG

.É¡«∏Y
 ƒ°†Y  …OGô`̀©`̀dG  »∏Y  Qò`̀M  äÉ°ûbÉæªdG  ∫Ó`̀Nh
 áaÉ°VEÉH ójõJ É¡H ¿ƒfÉ≤dG OGƒe º¶©e ¿CG øe ¢ù∏éªdG
 ¿G  Öéj ¿Éc  ,á«fƒfÉb  á∏Ä°SCG  ô«ãJ  äGô≤ah äGQÉÑY
 »a  ´ƒbƒdG  øe  ’óH  ,ájò«ØæàdG  áëFÓdG  ≈dEG  ±É°†J
 49 IOÉªdG Ö°ùëH ¬fEG OGóëdG óªMCG ∫Ébh .Qƒ¶ëªdG
 ¢Vô¨H  á©°ûªdG  äÉjÉØædG  Ö∏L  hCG  OGô«à°SG  ô¶ëoj
 ,áμ∏ªªdG º«∏bEG »a É¡æe »FÉ¡ædG hCG âbDƒªdG ¢ü∏îàdG
 √òg  áØdÉîe  º`̀J  GPEG  äÉHƒ≤Y  ∑Éæg  π`̀g  :ÓFÉ°ùàe
 ´hô°ûe øe 60 IOÉªdG ¢üf ¿CG ≈dEG QÉ°TCG Éªc ?IOÉªdG
 á©°ûªdG  QOÉ°üªdG  IOÉ``̀YEG  Öéj  ¬`̀fCG  ¢üæj  ¿ƒfÉ≤dG
 IQó°üªdG  á¡édG  ≈dEG  ≥∏¨dG  áªμëe á≤jô£H áæjDƒªdG
 ÉgOóëJ  »àdG  iô`̀NC’G  äÉjÉØædG  ÉeCG  ,É¡æe  ¢ü∏îà∏d
 äÉWGôà°TG ≥ah É¡«a ±ô°üàdG ºà«a á°üàîªdG á¡édG
 GPEG  QOÉ°üªdG  √òg  ô«°üe  øY  ÓFÉ°ùàe  ,∂dòd  É¡©°†J

?äÉæë°ûdG √òg ΩÓà°SG IQó°üªdG á¡édG â°†aQ
 ≥aGôªdG áæéd ¢ù«FQ ø°ùM »∏Y óªëe .O í°VhCG
 QÉWE’G OóëJ á«dhódG ∫RÉH á«bÉØJG ¿CG áÄ«ÑdGh áeÉ©dG
 ôÑY äÉjÉØædGh Iô£îdG  äÉjÉØædG  ™e πeÉ©à∏d  ΩRÓdG
 ∫ÉÑ≤à°SG ¢†aQ IQó°üe á¡L …C’ ≥ëj ’ PEG ,OhóëdG

.äÉæë°ûdG

 ¢ù«FôdG  áæjO  øH  ∑QÉÑe  óªëe  .O  ∫É`̀b  √Qhó``H
 á«dhódG ádÉcƒdG ¿EG áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG
 OGƒe  …CG  øY  ádhDƒ°ùªdG  á¡édG  »g  ájQòdG  ábÉ£∏d
 ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,∫hó`̀ dG  ø«H  É¡fCÉ°ûH  πeÉ©àdGh  á©°ûe
 OGƒe »g áμ∏ªªdG ≈dEG »JCÉJ »àdG á©°ûªdG OGƒªdG Ö∏ZCG
 OQƒe ø«H ¥ÉØJG …CGh ,á«Ñ£dG Iõ¡LC’G »a Ωóîà°ùJ
 ºàj  áμ∏ªªdÉH  É¡H  ¢UÉîdG  π«cƒdGh  á©°ûªdG  OGƒªdG
 ºàj  ¿CÉH  »°†≤J  »àdG  á«æjôëÑdG  äÉWGôà°T’G  ≥ah
 ó©H  »°SÉ°SC’G  OQƒªdG  øe  á©°ûªdG  OGƒªdG  ´ÉLôà°SG
 »a ≥Ñ£ªdG è¡ædG ƒg Gògh ,É¡dÉª©à°SG øe AÉ¡àf’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 á©°ûe  IOÉ``̀e  Oƒ``̀Lh  ±OÉ`̀°`̀ü`̀J  ¬``̀fCG  ø`̀Y  ∞°ûch
 ¢Vô¨dG  øe  AÉ¡àf’G  ºJh  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a
 π«cƒdG  ¿É``c  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »``ah  ,É`̀¡`̀d  ¢ü°üîªdG
 ádÉcƒdÉH  áfÉ©à°S’G  âªàa  ,¢ù∏aCG  ób  É¡H  ¢UÉîdG
 ôjó°üàd ÉfÉμe Éæd Ghôah øjòdG ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG

 ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,º¡HÉ°ùM  ≈∏Y  á©°ûªdG  IOÉªdG  √òg
 ,ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG  ™e  ºFÉb  ¿hÉ©àdG
 »a  á©°ûªdG  OGƒªdG  πc  ™e  πeÉ©àdG  ºàj  ¬«∏Y  AÉæHh

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ΩÉªàgG  ≈∏Y áæjO  øH  .O  Oó°Th
 ¿hO  ádƒ∏«ëdGh  äÉØ∏îªdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdÉH  áÄ«Ñ∏d
 ºàj  ≈àM  áÄ«ÑdGh  áë°üdÉH  IQÉ°†dG  ÉgQÉKBG  QÉ°ûàfG
 ,kÉ«ë°Uh  kÉ«Ä«H  áª«∏°ùdG  ¥ô£dÉH  É¡æe  ¢ü∏îàdG
 á«ªc  Oó`̀ë`̀j  »Ä«ÑdG  ô```KC’G  ºjƒ≤J  ¿CG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe
 ΩÉîdG  OGƒªdG  ºéMh  É¡LÉàfG  ºàj  »àdG  äÉØ∏îªdG
 ¢ü∏îàdG  á«Ø«ch AGƒ¡dG  ≈∏Y Égô«KCÉJh  áeóîà°ùªdG
 ºjƒ≤J  ∫ÓN øe áªμëe á«∏ªY »gh ,äÉØ∏îªdG  øe

.»Ä«ÑdG ôKC’G
 á«æ«édG  OQGƒªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ô¶M  ¿CÉ°ûHh
 åëÑ∏d  AGƒ°S  É¡H  á£ÑJôªdG  ájó«∏≤àdG  ±QÉ©ªdG  hCG
 øe  »°üî°ûdG  hCG  …QÉéàdG  ΩGóîà°SÓd  hCG  »ª∏©dG

 .O í°VhCG ,áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øe ¢ü«NôJ ¿hO
 á«≤H øY É«æ«L õ«ªàj »æjôëÑdG  DƒdDƒ∏dG  ¿CG  áæjO  øH
 ¢üî°T …CG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,¬∏c ºdÉ©dG »a DƒdDƒ∏dG ´GƒfCG
 øe óH ’ »æjôëÑdG DƒdDƒ∏dG äÉæ«L ñÉ°ùæà°SG ∫hÉëj
 Ée ƒgh ,áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á≤aGƒe ≈∏Y ¬dƒ°üM

.á«dhódG ä’ƒcƒJhôÑdG ™e ≥aGƒàj
 »àdG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  øe  116  IOÉªdG  ¿CÉ°ûHh
 áØdÉîe ájCG ´ƒbh øY º∏Y ¢üî°T πμd ¬fCG ≈∏Y ¢üæJ
 ∫’O  â`̀dÉ`̀b  ,¢ù∏éªdG  ≠«∏ÑJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ΩÉ`̀μ`̀MC’
 á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd á°ù«FQ ójGõdG
 áμ∏ªªdG  »a  º«≤eh  øWGƒe  πμd  í«àj  ¢üædG  Gòg  ¿EG
 äÉ«©ªédG ¿CG ≈dEG áàa’ ,á«Ä«H áØdÉîe …CG øY ÆÓHE’G
 ™e ¿hÉ©àdG »a ô«Ñc QhO º¡d áÄ«ÑdG ájÉªëH á«æ©ªdG

.¿ƒfÉ≤dG Gòg PÉØfE’ áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  »°ù∏ée  ¿hDƒ``̀°``̀T  ô```̀jRh  í``̀ °``̀VhCGh
 Gò¡H  ÖWÉîe  πμdG  ¿CG  ø«æ«YƒÑdG  ºfÉZ  ÜGƒ`̀æ`̀dGh
 ,»Ä«ÑdG  ô`̀KC’G  äGP  äÉ«©ªédG  §≤a  ¢ù«dh  ¿ƒfÉ≤dG
 ¢üî°T …CG ƒg IOÉªdG √òg »a ÖWÉîªdG ¢üî°ûdGh
 øY ÆÓHE’G ºàj É«dÉMh ,…QÉÑàYG ¢üî°T hCG »©«ÑW

.Oôa …CG øe äÉØdÉîªdG
 ¿CG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ócCGh
 á¶aÉëªdÉH  »æ©e  øjôëÑdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ¢üî°T  πc

.áÄ«ÑdG ≈∏Y
 OGô«à°SG  ™æe  ºJ  ¬fCG  ∫’ódG  ΩÉ°ùàHG  .O  âØ°ûch
 äÉ`̀LÓ`̀Y  »`̀a  Ωóîà°ùªdG  ≥`̀Ñ`̀Fõ`̀dG  ™«æ°üJ  ™`̀æ`̀eh

.øjôëÑdG áμ∏ªªH ¿Éæ°SC’G äGƒ°ûM
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 AÉæKCG  ¬fCG  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  »eó≤e  óMCG  π°VÉØdG  OÉ¡L  .O  äócCGh
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«LƒJ  ÉæeÉeCG  Éæ©°Vh  ìGôàb’G  Gòg  áZÉ«°U
 π°üØdG øe ∫hC’G OÉ≤©f’G QhO ìÉààa’ á«eÉ°ùdG ¬àª∏c ∫ÓN áª«μëdG
 »é«JGôà°SG  ´hô°ûe  ò«ØæJh  ™°Vh  IQhô°†H  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 äÉ°ù°SDƒª∏d  á«eÉ°ùdG  ¬àdÓL  äÉ¡«LƒJh  ,AGò¨∏d  »æWƒdG  êÉàfEÓd
 ø«eCÉàd  É¡dGƒeCG  AÉ°SDhQ  ¬«LƒàH  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ájQÉªãà°S’G
 ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,ájƒªæàdG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ø`̀e  Égô«Zh  »`̀FGò`̀¨`̀dG  AÉ`̀Ø`̀à`̀c’G
 äÉYƒ°Vƒe  â°ûbÉf  á«ªeCGh  á«fÉªdôH  á«dÉ©a  øe  ôãcCG  »a  É¡àcQÉ°ûe
 â°Vôa  ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿CG  ≈`̀dEG  â¡àfGh  »FGò¨dG  øeC’ÉH  á∏°U  äGP
 »FGò¨dG  øeC’G  õjõ©J  ƒëf  OÉL  πμ°ûH  ¬LƒàdG  Öéjh  GójóL  É©bGh

.™∏°ù∏d »é«JGôà°S’G ¿hõîªdGh
 »a  øjôëÑdG  ¿ƒμà°S  ìGôàb’G  Gòg  QGôbEG  ∫ÉM  »a  ¬fCG  âaÉ°VCGh
 ø«μ∏¡à°ùªdG ¥ƒ≤M ø«°üëJ ƒëf á≤£æªdG »a áeó≤àªdG ∫hódG ±É°üe
 á°üàîªdG á«eƒμëdG á¡é∏d πØμj É«©jô°ûJ GQÉWEG ™°†j ¬fC’ ,QÉéàdGh
 á«°SÉ°SC’G  ™∏°ùdG  äÉ«ªc  É¡æY  π≤J  ’CG  Öéj  ¿É``̀ eCG  áÑ°ùf  ™`̀°`̀Vh
 hCG ÉgQÉμàMG hCG É¡°ü≤f ΩóY ¿Éª°V πLCG øe ,¥ƒ°ùdG »a ájQhô°†dGh
.øjôëÑdG ≥jôa äGRÉéfEG ≈dEG ±É°†«°S Ée ƒgh ,ÉgQÉ©°SCG »a ÖYÓàdG

 øe  ´ƒf  ∑Éæg  ¿Éc  ÉfhQƒc  áëFÉL  ájGóH  »a  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 øe ¿É©j ºd »æjôëÑdG ∂∏¡à°ùªdGh ,äGAGôLE’G ¢†©H ≥«Ñ£J ™e ≥∏≤dG
 ìGôàb’G Gògh ,iôNC’G ¿Gó∏ÑdG »a çóM Éªc ájQhô°†dG ™∏°ùdG ¢ü≤f
 óæY ´É°VhC’G ø«æ≤Jh áHÉbôdG »a ádhódG äGAGôLEG Rõ©«d AÉL ¿ƒfÉ≤H
 ∂∏¡à°ùªdG  ídÉ°üe  ≈Yôj  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ¿CG  Éªc  ,ôWÉîªdG  çhóM
 ,º¡JÉÑLGh  ÖfÉL  ≈dEG  º¡bƒ≤ëH  ºà¡jh  ,á«eƒμëdG  á¡édGh  ôLÉàdGh
 ádhódG áë∏°üe Ωó≤j ¬fC’ ™jô°ûàdG Gòg á«ªgCG øªμJ ≥∏£æªdG Gòg øeh
 ¿C’  ,GôLÉJ  hCG  Éμ∏¡à°ùe  ¿Éc  AGƒ°S  OôØdG  áë∏°üe  ≈∏Y  ™ªàéªdGh
 á≤ãdG  õjõ©J  »a º¡°ùj  ÉªH  »©∏°ùdG  øeC’G  ≥«≤ëJ »g iôÑμdG  ájÉ¨dG

.»æWƒdG OÉ°üàbÓd É«HÉéjEG ÓeÉY ∞«°†jh á«∏ëªdG ¥ƒ°ùdÉH
 á«ªgCG  ÉgRGôHG  ≈∏Y  á«∏ëªdG  áaÉë°ü∏d  ôμ°ûdG  π°VÉØdG  â¡Lhh
 RÉ«àeÉH »æWh ™jô°ûJ ƒgh ,¬fÉeRh ¬àbh »a AÉL …òdG ™jô°ûàdG Gòg
 ≈∏Y ájOÉe áØ∏c óLƒj ’ ¬fCG ≈∏Y IOó°ûe ,øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡L óaôjh

 .áeƒμëdG
 Ωƒ«dG  »é«JGôà°S’G  ¿hõîªdG  ¿EG  ô«°ûªL  øªMôdGóÑY  ∫É`̀bh

 ájCGh  á`̀jhOC’Gh  ábÉ£dGh  √É«ªdGh  á«FGò¨dG  OGƒªdG  øe  ô«ãμdG  πª°ûj
 ¬H ∫ƒª©e ƒgh ,É¡H ø«æWGƒªdG øeCGh É¡æeC’ áª¡e ádhódG ÉgGôJ OGƒe
 äÉbhCG »a äGOGóeE’G ´É£≤fG ΩóY ¿Éª°†d ∂dPh ,∫hódG øe ô«ãμdG »a
 ø«eCÉàd ádhódG äÉ«fÉμeEG Ö°ùëH ôãcCG hCG ô¡°TCG 6`d óàªJ Ióªdh äÉeRC’G
 Gògh ,êQÉîdG øe OGô«à°S’G ôÑY hCG »∏ëªdG É¡LÉàfG øe É¡JÉLÉ«àMG
 ¬H ’ƒª©e ¿Éc ôeCG ƒgh ,¥Gƒ°SC’G »a QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ ≈∏Y óYÉ°ùj
 QÉ©°SCGh §ØædG  QÉ©°SCG  ´ÉØJQGh 1973 ÜôM ÜÉ≤YCG  »a øjôëÑdG  »a
 ácô°T  AÉ°ûfEG  ≈`̀dEG  ∑Gò`̀ fBG  áeƒμëdÉH  Gó`̀M  Ée  ,á«é«JGôà°S’G  ™∏°ùdG
 á«é«JGôà°S’G ™∏°ùdG OGô«à°S’ á«MÓ°üdG É¡FÉ£YGh OGô«à°SÓd áeÉY

.Égô«Zh ºMÓdG êÉLódG êÉàfG ácô°T ºK øMÉ£ªdG ácô°T ÖfÉéH
 OGô«à°SG  Ö∏£àj  »é«JGôà°S’G  ¿hõîªdG  ¿CG  ô«°ûªL  í°VhCGh
 áLÉM  øe  ôÑcCG  ™∏°ùdG  øe  äÉ«ªμH  ®ÉØàM’Gh  á«°SÉ°SC’G  OGƒ`̀ª`̀dG
 ¿CG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,™eGƒ°Uh  ¿RÉîe  ô«aƒJ  Ö∏£àj  Ée  ƒ`̀gh  ¥ƒ°ùdG
 ±ô°ûJh á≤Ñ°ùe IOóëe óYGƒ≤d ™°†îJ »é«JGôà°S’G ¿hõîªdG IQGOEG
 áÑMÉ°U  á¡édG  øY  ÓFÉ°ùàe  ,¿hõîªdG  Gò`̀g  ≈∏Y  É«∏©dG  äÉ£∏°ùdG

?áμ∏ªªdG »a ¿CÉ°ûdG Gò¡H ¢UÉ°üàN’G
 ´hô°ûe  »a  á«æ©ªdG  ™jQÉ°ûªdG  áaÉc  ™°Vh  ≈`̀dEG  áeƒμëdG  É`̀YOh
 ,AGò¨∏d  »æWƒdG  êÉàfEÓd  »é«JGôà°S’G  ´hô°ûªdG  ƒg  óMGh  »æWh
 äGQó≤dG  ™aQ  äócCG  »àdG  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  Ö°ùëH  ∂dPh
 ÜÉë°UCG  IôÑN  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  »∏ëªdG  êÉàfE’G  IQób  ™aôd  á«æWƒdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdGh  IòNƒædGh  á«YGQõdG  ø¡ªdG
 ójhõJ  ≈∏Y  Éª¡JQób  ÉàÑKCG  »æjôëÑdG  OÉ«°üdGh  »æjôëÑdG  ´QGõªdG
 Éjƒ«°SBG  ÓeÉY  6240  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,AGò¨dÉH  øjôëÑdG  Ö©°T

.»μª°ùdG ¿hõîªdG QƒgóJ iOCG Ée ôFÉédG ó«°üdG ¿ƒ°SQÉªj
 ¿RÉîªdG ô«aƒàd áeƒμëdG É¡∏ªëàà°S »àdG áØ∏μàdG á°SGQóH ÖdÉWh
 ÉÑdÉ£e ,É¡æe ∞dÉàdG ¢†jƒ©Jh á«°SÉ°SC’G OGƒªdG øjõîàd ™eGƒ°üdGh
 ø«H  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  ìôà≤ªdG  »a  IOQGƒ`̀ dG  äÉHƒ≤©dG  ™«ªL  AÉ¨dEÉH
 ∑QÉ°ûj ±ƒ°S ¢UÉîdG ´É£≤dG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG
 ¬àÑbÉ©e  øe  ’ó`̀H  ,ìôà≤ªdG  ò«ØæJ  øe  õaÉM  hCG  óFÉY  ∑Éæg  ¿É`̀c  GPEG
.»∏ëªdG ¥ƒ°ùdG äÉLÉ«àMG ¥ƒØJ ™∏°S OGô«à°SG »a ¬dGƒeCG QÉªãà°SÉH

 áeƒμëdG  ó«H  ƒg ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  Gòg ≥«Ñ£J  ¿CG  ô«°ûªL ócCGh
 ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG É«YGO ,ò«ØæàdG É¡«dEG πcƒà°S »àdG á¡édG ôcòJ ¿CG É¡«∏Yh

 ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y ™∏°ù∏d »é«JGôà°SG ¿hõîe
 É«æa ¬à°SGQO ó©H ìGôàb’G Gòg ìô£H áeƒμëdG ÉÑdÉ£e ,á«Hô©dG è«∏îdG
 ™jQÉ°ûe øY á«ªgCG π≤j ’ ¬fC’ ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO IOÉb ≈∏Y É«dÉeh
 ≥«°†e ≥∏ZCG Ée GPEG ¬fC’ ,óMƒªdG AGô°ûdGh »FÉªdGh »FÉHô¡μdG §HôdG
 ôëHh  ôªMC’G  ôëÑdG  Éæjód  ¿ƒμ«°ùa  ÜÉÑ°SC’G  øe  ÖÑ°S  …C’  õeôg
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iôÑμdG  á≤«≤°û∏d  ájôÑdG  OhóëdGh  Üô©dG

.»é«JGôà°S’Gh »æeC’G Éfó©H πμ°ûJ »àdG
 ¢ùdÉéªdG  AÉ`̀°`̀SDhQ  ≈∏Y  º¡ªdG  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ìô£H  ÖdÉW  Éªc
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ≈dEG √QGôbEG ó©H ™aô«d á«é«∏îdG á«©jô°ûàdG

.è«∏îdG ¢ù∏ée ∫hO IOÉ≤d
 ø«eCÉJh πeÉ°ûdG øeC’G áeƒ¶æe ¿CG áªMQ ∫BG ¥OÉ°U ócCG ¬ÑfÉL øe
 á«é«JGôà°S’G  ™∏°ùdG  áaÉc  ôaGƒJ  É¡àeó≤e  »a  πª°ûJ  ºjôμdG  ¢û«©dG
 óbh  ,±hô¶dG  áaÉc  »a  º«≤eh  øWGƒe  øe  OôØdG  É¡«dEG  êÉàëj  »àdG
 ≥jôW  áWQÉN  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  â©°Vh
 ™«ªL ô«aƒàd ΩõY πμH â©°S áeƒμëdG ¿CG ÉØ«°†e ,ájÉ¨dG √òg ≥«≤ëàd
 ®ÉØëdGh  á«é«JGôà°S’G  ™∏°ùdG  ôaGƒJ  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  äÉ«fÉμeE’G
 ∫ÓN  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,ÉgQÉ©°SCG  QGô≤à°SGh  É¡æe  ø`̀eBG  ¿hõîe  ≈∏Y
 á©∏°S  …C’  QÉμàMG  hCG  ´É£≤fG  …CG  ßë∏f  ºd  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  Iôàa

.á«é«JGôà°SG
 ≈JCG ¬fC’ ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Gòg á«ªgCG »égƒμdG áªWÉa .O äócCGh
 πgCG ßØMh »FGò¨dG øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdG ƒëf á«μ∏e äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ
 øeC’G  ¿hõîe  ¿Éª°Vh  áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  πÑ≤à°ùe  ¿Éª°Vh  ó∏ÑdG  Gòg

.øjôëÑdG áfÉμe Rõ©j Éªc ,äÉeRC’G »a »FGò¨dG
 ΩÉªàgG  É¡jód  ºdÉ©dG  ∫hO  πc  ¿CG  ≈`̀dEG  …ô°ShódG  ìÉÑ°U  QÉ`̀°`̀TCGh
 ∂∏ªdG  ádÓL  áª∏μH  Gó«°ûe  ,»FGò¨dG  É¡æeCGh  á«é«JGôà°S’G  ™∏°ùdÉH
 ΩÉªàgÓd  »FGò¨dG  ø``eC’G  ≥«≤ëJ  ƒëf  »eÉ°ùdG  ¬¡«LƒJh  ióØªdG

.ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMÉH
 áYÉ°ùdG ´ƒ°Vƒe ƒg »FGò¨dG øeC’G ¿EG õjÉa …õeQ ádÉg .O âdÉbh
 äÉ«YGóJ á¡LGƒªd ¬àbh »a AÉL ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’Gh ,™ªLCG ºdÉ©dG »a
 õéY …CÉH øjôëÑdG ¢VQCG ≈∏Y º«≤ªdGh øWGƒªdG ô©°ûj ºdh ,äÉeRC’G
 Oƒ¡Lh  á«eÉ°ùdG  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  á«FGò¨dG  OGƒªdG  »a
 áàa’ ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa

 .IOQƒà°ùe øjôëÑdG »a ™∏°ùdG øe %95 ¿CG ≈dEG
 ¬eÉªàgGh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«LƒàH  »LÉëdG  OGDƒa  OÉ°TCGh
 Gò`̀gh  ,¢```̀VQC’G  √ò`̀g  ≈∏Y  º«≤ªdGh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á``̀MGQ  ≈∏Y  ¬°UôMh
 ¬jó°üJh  ø«æWGƒªdG  äÉLÉM  ¬°ùª∏àd  ≥aGôªdG  áæéd  ¬àªYO  ìGôàb’G
 ø«H á©HÉàe ≈dEG  êÉàëj ¿ƒfÉ≤dG  Gòg ¿CG  GócDƒe ,äÉeRCÓd √OGó©à°SGh

.¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG
 ÉgQÉÑàYÉH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh OQ ≈dEG ójGõdG ∫’O âbô£Jh
 iód Ée ¢ùÑd ∑Éæg ¿ƒμj ób ¬fCG áë°Vƒe ,ìGôàb’G Gò¡H á°üàîe ô«Z
 ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G »a äÉØjô©àdG Ö°ùëÑa ,ìGôàb’G IAGôb »a IQGRƒdG
 »a OƒLƒªdG ƒgh ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ƒg »æ©ªdG ôjRƒdG ¿EÉa
 á≤HÉ°ùdG äGôàØdG ∫ÓN â©HÉJ øe É¡fCG π«dóH ,áfQÉ≤ªdG äÉ©jô°ûàdG πc

.øjõîàdG πFÉ°ùe
 ’  ¬fCG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  hôîa  ∫ÉªL  ócCGh
 å«M ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿hDƒ°ûH »æ©ªdG ôjRƒdG ójóëJ »a á∏μ°ûe óLƒj

.¬«∏Y á≤aGƒªdG ó©H ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªH ¬à«ª°ùJ Qó°ü«°S
 ,IOÉ`̀jQ  áÑMÉ°U  É`̀ª`̀FGO  øjôëÑdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  …OGô`̀©`̀dG  »∏Y  QÉ`̀°`̀TCGh
 á«ªgCG  ócDƒj  Ée  ™∏°ùdG  ôaGƒJ  á«ªgCG  ócDƒj  ÉæeÉeCG  πKÉªdG  ìôà≤ªdGh
 ±Gó`̀gCG  …CG  ≥≤ëàJ  ’  ø`̀eC’G  ô«Z  øe ¬`̀fCG  π«dO  Gò`̀gh »FGò¨dG  ø`̀eC’G
 πμ°ûdÉH  Qhóàd  á«ªæàdG  áë∏°üe  »a  Ö°üj  ìGô`̀à`̀b’G  Gò`̀gh  ,iô``NCG

.í«ë°üdG
 óYÉ°ùj »bÉÑà°SG »©jô°ûJ QÉWEG ™°Vh ¿EG óªëªæÑdG ΩÉ°ùH .O ∫Ébh
 »a  ôeCG  ±hô¶dG  πc  »a  »é«JGôà°S’G  ¿hõîªdG  áHÉbQ  ≈∏Y  ádhódG
 ´É£≤dG hCG QÉéàdG Ωõ∏j ’ ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ¿CG ≈dEG Éàa’ ,á«ªgC’G ájÉZ
 ™°Vh  »a  áeƒμëdG  ™°†j  øμd  ,™∏°ùdG  øe  äÉ«ªc  OGô«à°SÉH  ¢UÉîdG

.á«é«JGôà°S’G ™∏°ùdG ¿CÉ°ûH á«aÉØ°T ôãcCG
 áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  ¢ù«FQ  ø°ùM  »∏Y  óªëe  .O  ócCGh
 ¿CÉ°ûHh ,ìôà≤ªdG Gòg Iƒ≤H äójCG  øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¿CG
 »àdG  á¡édG  ójóëàH  á«æ©e  áeƒμëdG  ¿EÉa  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  IQGRh
 ´hô°ûe  ≈`̀ dEG  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  Gò`̀g  ∫ƒ°Uh  ∫É`̀M  »a  á«æ©e  ÉgGôJ
 øeCÓd  π«Ñ°S  ƒg  »é«JGôà°SG  ¿hõîe  OƒLh  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,¿ƒfÉ≤H
 ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  ∂dòH  º©æJ  øjôëÑdGh  ,QGô≤à°S’Gh

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S Oƒ¡Lh ióØªdG

áeƒμëdG ≈dEG z»é«JGôà°S’G ¿hõîªdG{ ìGôàbG π«ëj iQƒ°ûdGáeƒμëdG ≈dEG z»é«JGôà°S’G ¿hõîªdG{ ìGôàbG π«ëj iQƒ°ûdG
»FGò¨dG øeC’G õjõ©J ƒëf OÉédG ¬LƒàdÉH GójóL É©bGh â°Vôa ÉfhQƒc :π°VÉØdG OÉ¡L .O

 è```«∏îdG ∫hO iƒ`à``°ùe ≈``∏Y ìGô``àb’G ≥``«Ñ£J ≈``dEG ƒ``Yó`j ô`«``°ûªL

 áeƒμëdG ≈dEG ™∏°ù∏d »é«JGôà°S’G ¿hõîªdG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H ÉMGôàbG ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ∫ÉMCG
 ∑Ó¡à°S’  áeRÓdG  äÉLÉ«àM’G  ô«aƒJh  ¥Gƒ°SC’G  »a  QÉ©°SC’G  QGô≤à°SGh  á«°SÉ°SC’G  OGƒªdG  ô«aƒàH  …OÉ°üàb’G  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJ  ±ó¡H

.QÉμàM’G ™æeh øWGƒªdG
 ,»∏Y ø°ùM »∏Y óªëe QƒàcódGh ,hôîa óªëe ∫ÉªLh ,π°VÉØdG ¬∏dGóÑY OÉ¡L IQƒàcódG :AÉ°†YC’G øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G »¶Mh
 á«Ñ∏J AÉL …òdG ìGôàb’G Gòg á«ªgCG GhócCG øjòdG ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG øe ™°SGh ó«jCÉàH …OGô©dG ¬∏dGóÑY »∏Yh ,óªëªæÑdG π«YÉª°SEG ΩÉ°ùH QƒàcódGh

.áμ∏ªªdÉH »FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëJ ∫Éée »a áeƒμëdG Oƒ¡éd Gõjõ©Jh á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d

:áæjO øH .O ..ójóédG áÄ«ÑdG ¿ƒfÉb ´hô°ûe á°ûbÉæe ∫ÓN

á©``°ûªdG OGƒªdG ∫ƒM ájQòdG á``bÉ£dG ádÉch ™e ¿hÉ``©àJ ø``jôëÑdG

 ΩGõ``àd’G ≈``dEG ƒ``Yój iQƒ```°ûdG
 á¡LGƒªd ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
¿É`°†eQ  ô```¡°T  ∫Ó```N  É```fhQƒ`c

 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  QƒØ°ü©dG  óªMCG  áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdG  ÓJ
 ∫ƒ∏M Üôb áÑ°SÉæªd iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¿É«H iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
 äÉjBG  ≈ª°SCG  ¬dÓN  øe  ™aQ  …ò`̀dGh  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »eÉ°ùdG  ΩÉ≤ªdG  ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh
 øjôëÑdG  Ö©°T  ≈`̀dEGh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,ºjôμdG
 ô«îdÉH  ºjôμdG  øjôëÑdG  Ö©°Th  ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ≈∏Y
 ójõªH á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’G ≈∏Yh ,äÉcôÑdGh øª«dGh
 ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG πÑ≤àj ¿CGh ,á©æªdGh á©aôdGh Iõ©dG øe

.Ö«ée ™«ª°S ¬fEG ,ÉædÉªYCG ídÉ°Uh ÉæeÉ«bh ÉæeÉ«°U
 ø«æWGƒªdG  áaÉc  ¬fÉ«H  ôÑY  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  É`̀YO  Éªc
 …ó°üà∏d á«æWƒdG á∏ªëdG äÉ¡«LƒàH ΩGõàd’G ≈dEG ø«ª«≤ªdGh
 äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dGh (19- ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 ,π«°†ØdG  ô¡°ûdG  ∫Ó`̀N  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G

.™«ªédG áeÓ°S πLCG øe á«FÉbƒdG äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’Gh

áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á``≤aGƒªH ’EG »æjôëÑdG DƒdDƒ∏dG äÉæ«L ñÉ``°ùæà°SÉH íª``°ùj ’
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Monday 12th  April 2021 - No. 11692

ت�ستعد للعمل باأق�سى فاعلية يف املرحلة القادمة.. »ال�سياحة«:

تطوير البنية التحتية مل�ساريع اجلذب ال�سياحي الكربى بالبحرين

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  تراأ�س 

لل�شياحة  البحرين  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

واملعار�س زايد بن را�شد الزياين، اأم�س، االجتماع 

الدوري االأول ملجل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة 

واملعار�س، والذي ُعقد عرب االت�شال املرئي.

وا�شتهل الوزير زايد الزياين االجتماع بالتاأكيد 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومة  حر�س  على 

امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء املوقر، على توفري 

دعم نوعي ملختلف القطاعات االقت�شادية والتاأكد 

اال�شرتاتيجيات  �شياغة  واإعادة  جاهزيتها،  من 

واخلطط والربامج واالأهداف مبا يواكب املعطيات 

وحتقيق  النا�شئة،  الفر�س  وا�شتثمار  اجلديدة، 

الوطني،  االقت�شاد  يف  املن�شودة  النوعية  النقلة 

والذي ُيعد القطاع ال�شياحي اأحد اأركانه االأ�شا�شية.

قائدي  نا�شر  الدكتور  قدم  االجتماع،  وخالل 

لل�شياحة  البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

العمل  تطورات  جممل  حول  عر�شا  واملعار�س 

البنية  تطوير  ذلك  يف  مبا  واجنازاتها،  الهيئة  يف 

التحتية مل�شاريع اجلذب ال�شياحي الكربى يف مملكة 

واملعار�س  املوؤمترات  مدينة  بينها  ومن  البحرين، 

اجلديد يف ال�شخري املزمع اإجنازها ب�شكل كامل يف 

الن�شف الثاين من العام القادم 2022، كما حتدث 

عن اأولويات عمل الهيئة للفرتة املقبلة والفعاليات 

يهدف  طموح  برنامج  اإطار  يف  �شتنظمها  التي 

لتنمية القطاع ال�شياحي بجميع اأبعاده.

البحرين  هيئة  جاهزية  قائدي  د.  واأكد 

لل�شياحة واملعار�س للعمل باأق�شى فاعلية ممكنة 

الن�شاط  املرتقب خاللها عودة  القادمة  املرحلة  مع 

ال�شياحي يف البحرين واملنطقة تدريجيا، وموا�شلة 

يف  التو�شع  مع  اخلليجيني  ال�شياح  جذب  جهود 

جذب ال�شياح الدوليني، والرتويج ململكة البحرين 

كوجهة �شياحية رائدة، واإبراز املقومات ال�شياحية 

للمملكة وتعزيز اإ�شهامات القطاع يف الناجت املحلي 

يف اإطار روؤية البحرين االقت�شادية 2030.

لدى تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة الأمنية.. حمافظ اجلنوبية:

ا�ستمرار احلمالت الأمنية �التوعوية يف �سهر رم�سان
خليفة  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 

خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ 

الرابع  االأمنية  اللجنة  اجتماع 

تقنية  عرب  ُبعد  عن  العام  لهذا 

بح�شور  وذلك  املرئي،  االت�شال 

الدو�شري  ثامر  عي�شى  العميد 

ـــدد من  ــظ، وع ــاف ــح امل ــب  ــائ ن

االإدارات  ممثلي  من  ال�شباط 

الداخلية. بوزارة  االأمنية 

االجــتــمــاع،  م�شتهل  ويف 

باحل�شور،  املحافظ  �شمو  رحب 

املحافظة  حر�س  �شموه  موؤكًدا 

املجتمعية  ال�شراكة  تر�شيخ  على 

خالل  من  الوطني  واالنتماء 

مع  امل�شتمر  والتن�شيق  التعاون 

تنفيذاً  االأمنية  االأجهزة  خمتلف 

ال�شيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

االأمن  دعائم  لتعزيز  الداخلية، 

واملواطنني. لالأهايل  وال�شالمة 

اال�شتعداد  على  �شموه  واأكد 

�شهر  ال�شتقبال  واجلــاهــزيــة 

خالل  مــن  ــارك،  ــب امل رم�شان 

االإجـــــراءات  جميع  تطبيق 

وتعزيز  والوقائية،  االحرتازية 

ــة وذلــك  ــراك ــش ــ� مــ�ــشــتــوى ال

والتن�شيق مع خمتلف  بالتعاون 

موجًها  املخت�شة،  اجلــهــات 

احلمالت  ال�ــشــتــمــرار  �شموه 

بالتعاون  والتوعوية  االأمنية 

املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  مع 

خالل  من  رم�شان  �شهر  خالل 

التوعوية  احلــمــالت  تنظيم 

يف  االأمنية  الدوريات  وتكثيف 

واجلــوامــع  امل�شاجد  خمتلف 

واملرافق العامة يف كافة مناطق 

املحافظة، مع اال�شتمرار يف حث 

املواطنني واملقيمني على االلتزام 

والتعليمات  بــاالإر�ــشــادات 

باأن  �شموه  منوًها  االحرتازية، 

لها  والتوعوية  االأمنية  احلمالت 

املجتمع  االإيجابي على  مردودها 

تثقيف  يف  الفعال  لدورها  ككل 

الوعي. االأفراد ورفع م�شتوى 

املحافظ  �شمو  تابع  كما 

النقيب  قدمه  �شامالً  ا  عر�شً

مركز  رئــيــ�ــس  اخلـــان  حمــمــد 

حول  بالرفاع،  املــدين  الدفاع 

�شباط  يبذلها  التي  اجلهود 

واأفراد الدفاع املدين للتعامل مع 

�شموه  م�شيًدا  احلريق،  حوادث 

يتمتع  التي  االأمنية  باجلاهزية 

و�شرعة  املدين  الدفاع  رجال  بها 

يف  املتميز  واالأداء  اال�شتجابة 

ل�شمان  احلريق  اإخماد  عمليات 

املواطنني واملقيمني  اأمن و�شالمة 

املحافظة. يف 

املحافظ  �شمو  اطلع  وقــد 

و�شعتها  التي  اخلطة  على 

تزامًنا  للمرور  العامة  االإدارة 

الف�شيل،  ال�شهر  حلول  مــع 

الدوريات  تكثيف  واملت�شمنة 

ل�شمان  واملتحركة  الراجلة 

ــة  املــروري احلــركــة  ان�شياب 

واملناطق  ال�شوارع  كافة  يف 

م�شدًدا  اجلنوبية،  باملحافظة 

الرقابة  تعزيز  على  �شموه 

التن�شيق  ومتابعة  املــروريــة 

العامة  الطرق  اأبرز  يف  املروري 

املحافظة. يف 

جهاز اخلدمة املدنية ي�سدر تعليماته

ب�ساأن �ساعات العمل ب�سهر رم�سان

اأ�شدره  الذي  التعميم  اإىل  ا�شتناًدا 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

�شهر  الر�شمية خالل  الدوام  �شاعات  ب�شاأن 

رم�شان املبارك لعام 1442هـ..

رئي�س  الزايد  زايد  بن  اأحمد  واأو�شح 

اإىل  ا�شتناًدا  باأنه  املدنية  اخلدمة  جهاز 

املادة رقم )19( من قانون اخلدمة املدنية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

االأ�شبوع  يف  العمل  اأيام  ب�شاأن   2010

اأوقات  خارج  العمل  و�شوابط  ومواقيته 

اأن تكون �شاعات  اإنه تقرر  العمل الر�شمي، 

الدوام الر�شمي خالل �شهر رم�شان املبارك 

ال�شاعة  حتى  �شباًحا  الثامنة  ال�شاعة  من 

الثانية بعد الظهر للموظفني العاملني وفق 

بحيث  االعتيادية،  العمل  �شاعات  نظام 

تخف�س �شاعات العمل يف االأ�شبوع مبعدل 

ال�شد�س فتكون 30 �شاعة للعاملني بنظام 

كذلك  وتخف�س  االأ�شبوع،  يف  �شاعة   36

وفق  العاملني  للموظفني  الن�شبة  بنف�س 

 33 تكون  بحيث  املطولة  العمل  �شاعات 

�شاعة   40 بنظام  للعاملني  ون�شف  �شاعة 

�شباًحا  الثامنة  ال�شاعة  من  االأ�شبوع  يف 

واأربعني  وخم�س  الثانية  ال�شاعة  حتى 

ويف  االأربعاء،  اإىل  االأحد  يوم  من  دقيقة 

�شباًحا  الثامنة  ال�شاعة  من  اخلمي�س  يوم 

كما  ظهًرا،  والن�شف  الثانية  ال�شاعة  اإىل 

تخف�س �شاعات العمل اخلا�شة التي وافق 

عليها جهاز اخلدمة املدنية لبع�س اجلهات 

ال�شلطة  وحتدد  الن�شبة  بنف�س  احلكومية 

املخت�شة بهذه اجلهات اأوقات بداية وانتهاء 

الدوام الر�شمي اليومي بح�شب حاجة العمل 

وفق  املحددة  ال�شوابط  مع  يتوافق  وما 

ذلك  باأن  منوًها  املدنية،  اخلدمة  �شيا�شات 

واملوؤ�ش�شات  الهيئات  يف  املوظفني  ي�شمل 

املدنية  اخلدمة  حتت  املن�شوية  احلكومية 

 40 بنظام  اأو   36 بنظام  يعملون  الذين 

عليهم  تطبق  بحيث  االأ�شبوع،  يف  �شاعة 

نف�س ن�شبة التخفي�س يف �شاعات العمل.

واأما يف احلاالت التي يطبق فيها نظام 

الدوام املرن املعتمد يف اخلدمة املدنية، فقد 

تقرر اأن ال يتجاوز احلد االأق�شى لل�شاعات 

املرنة للموظفني العاملني وفقا لهذا النظام 

�شاعات  جميع  يف  يوميا  واحدة  �شاعة 

واخلا�شة،  واملطولة  االعتيادية  العمل 

املرنة  ال�شاعات  املوظف  ي�شتكمل  بحيث 

املقررة  االأ�شا�شية  ال�شاعات  ا�شتكمال  بعد 

فئات  بح�شب  وذلك  عمله،  نظام  وفق  له 

لتعليمات  ا�شتنادا  املحددة  املرن  الدوام 

اخلدمة املدنية رقم )5( لعام 2013 ب�شاأن 

اجلهات  يف  واالن�شراف  احل�شور  نظام 

ذات  والتعليمات  واالأنظمة  احلكومية 

تقدمها  التي  اخلدمات  وطبيعة  العالقة، 

اجلهات املعنية بح�شب الفئات الوظيفية.

املدنية  اخلدمة  جهاز  رئي�س  وختم   

عملهم  طبيعة  تتطلب  الذين  املوظفني  باأن 

ال�شاعات  من  اأكرث  العمل  ملحة  وب�شورة 

يعو�شون  فاإنهم  اأعاله،  املذكورة  املخف�شة 

عن ال�شاعات االإ�شافية ح�شب �شيا�شة العمل 

االإ�شايف املعتمدة يف اخلدمة املدنية، وذلك 

اأو  االإ�شايف  العمل  اأجور  �شرف  خالل  من 

التعوي�س باأوقات راحة م�شاوية ل�شاعات 

طبقا  املوظف  عملها  التي  االإ�شايف  العمل 

ينت�شب  التي  احلكومية  اجلهة  تقرره  ملا 

اإليها وتوافر امليزانية الالزمة ل�شرف هذه 

االأجور.

ال�سيخة مي ت�ستقبل خبري

الرتميم العاملي بابلو لوجنريا

ال  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  ا�شتقبلت 

خليفة رئي�شة هيئة البحرين للثقافة واالآثار 

يف مكتبها اأم�س، اخلبري االإ�شباين العاملي يف 

جمال الرتميم بابلو لوجنريا ممثل ال�شندوق 

العاملي لالآثار والرتاث يف القارة االأوروبية، 

على  املحافظة  �شبل  االجتماع  تناول  حيث 

وخا�شة  البحرين  مملكة  يف  الرتاث  مواقع 

اليوني�شكو  منظمة  الئحة  على  املدرجة  تلك 

ال�شيخة  واأكدت  العاملي.  االإن�شاين  للرتاث 

البحرين تتمتع  اأن  اآل خليفة  مي بنت حممد 

تراثية  مواقع  منها  عريقة  ثقافية  مبقومات 

مرت  التي  احل�شارات  غنى  تعك�س  عديدة 

على اأر�س اململكة وت�شكل اليوم قيمة عاملية 

قائمة  على  منها  عدد  ت�شجيل  مع  ا�شتثنائية 

الرتاث العاملي، خا�شة موقع قلعة البحرين، 

وقالت  القائمة.  على  اململكة  مواقع  اأول 

للثقافة  البحرين  هيئة  تعاون  اإن  ال�شيخة 

واالآثار مع لوجنريا يهدف اإىل تعزيز عمليات 

و�شونها  الرتاثية  املواقع  على  احلفاظ 

وتفعليها كروافد للتنمية امل�شتدامة.

اأ�سدرت تقريرها ال�سنوي حتت �سعار: »التعليم يف عامل متغري«.. »جودة التعليم«: 

ا مراجعة اأداء 37 مدر�سة حكومية �ت�سكني 23 موؤهاًل �طنًيّ
التعليم  جودة  هيئة  اأ�شدرت 

)الثاين  ال�شنوي  تقريرها  والتدريب 

 -2019 االأكادميي  للعام  ع�شر( 

»التعليم  عنوان:  حتت   ،2020

 - ر�شد  والذي  متغري«،  عامل  يف 

نتائج   - املا�شي  العام  مدار  على 

املوؤ�ش�شات  اأداء  جودة  مراجعات 

القطاعني  يف  والتدريبية  التعليمية 

االإطار  وعمليات  واخلا�س  العام 

ي�شري  حيث  للموؤهالت،  الوطني 

 )37( اأداء  مراجعة  اإىل  التقرير 

متابعة  وزيارة  حكومية  مدر�شة 

تقدير  على  ح�شلت  مدار�س  لـ)5( 

 )12( ومراجعة  مالئم،  غري 

زيارات  و)4(  خا�شة  مدر�شة 

اأداء  مراجعة  اإىل  باالإ�شافة  متابعة، 

املهني  للتدريب  موؤ�ش�شة   )13(

تدريب  ملوؤ�ش�شة  متابعة  وزيارة 

يف  التقدم  قيد  نتيجتها  جاءت 

اأداء  ونتائج  املراجعة،  تو�شيات 

)4( مراجعات موؤ�ش�شية ملوؤ�ش�شات 

التعليم العايل �شمن الدورة الثانية 

لزيارات  تقارير  و)5(  للمراجعات 

�شمن  اأكادميية  لربامج  تتبعية 

الربامج  ملراجعات  االأوىل  الدورة 

التقرير  ر�شد  كما  االكادميية. 

عمليات االإدراج والت�شكني واالإ�شناد 

الوطني  االإطار  على  للموؤهالت 

 )4( اإدراج  مت  حيث  للموؤهالت، 

وت�شكني  مهني،  تدريب  موؤ�ش�شات 

موؤ�ش�شات  يف  وطنًيّا  موؤهالً   )23(

املهني،  والتدريب  العايل  التعليم 

اأجنبَيّة  موؤهالت   )6( اإ�شناد  وكذلك 

على االإطار الوطني للموؤهالت. 

التنفيذي  للرئي�س  كلمة  ويف 

والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة 

امل�شحكي،  الدكتورة جواهر �شاهني 

ال�شنوي،  التقرير  اإ�شدار  مبنا�شبة 

من  البحرين  مملكة  »اإَنّ  قالت: 

اأوائل الدول التي اأثبتت جناحها يف 

التعاطي مع جائحة كورونا، بف�شل 

بف�شل  ثم  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  من 

ال�شامية،  امللكية  والرعاية  االهتمام 

البحرين  لفريق  املتميزة  واالإدارة 

رئي�س  العهد  ويل  �شمو  برئا�شة 

الوزراء حفظه اهلل، وتوجيهات �شمو 

خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

التعليم  لتطوير  االأعلى  املجل�س 

وانطالًقا  الهيئة  اإن  والتدريب. 

اأداء  تقييم  يف  الوطني  دورها  من 

والتدريبية،  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

ومبتابعة حثيثة من جمل�س اإدارتها، 

ُبعد  عن  بتقييمات  مهامها  وا�شلت 

ملوؤ�ش�شات التعليم والتدريب الإعطاء 

لهذه  ليت�شنى  الراجعة  التغذية 

املوؤ�ش�شات حت�شني كفايات ومهارات 

االأداء  كفاءة  وتعزيز  خمرجاتها، 

�شوق  احتياجات  وتلبية  املوؤ�ش�شي، 

العمل ب�شكل واقعي، حيث و�شعت 

للقيام  ونفذتها  التطويرية،  اخلطط 

- يف  اأكمل وجه  على  مب�شئولياتها 

بها  مير  التي  احلرجة  الفرتة  هذه 

العامل - والتي كان من بينها اإ�شدار 

 ،2020 للعام  ال�شنوي  تقريرها 

ور�شد  توثيق  اإىل  يهُدُف  الذي 

وخمرجاتها  املوؤ�ش�شات  هذه  اأداء 

التعليمية بكل �شفافية وعدالة، وفق 

ما قامت به مملكة البحرين من اإ�شدار 

قوانني، وتفعيل اإجراءات احرتازية، 

و�شِنّ تدابري وقائية للحد من انت�شار 

جائحة كورونا، وما ترتب على ذلك 

بعد»خالل  عن  اعتماد«التعليم  من 

هذه الفرتة التاريخية.

من جانبها قالت مدير عام االإدارة 

املوؤ�ش�شات  اأداء  ملراجعة  العامة 

الدكتورة  والتدريبية  التعليمية 

تنفيذ هيئة جودة  »اإَنّ  املناعي:  هيا 

امل�شوؤوليات  والتدريب  التعليم 

ظل  يف   – بها  املنوطة  واملهام 

حيث  من   - كورونا  اأزمة  تداعيات 

تعديل االأطر واآليات العمل، وتدريب 

باملراجعات  للقيام  االخت�شا�شيني؛ 

التعليم  موؤ�ش�شات  لكافة  ُبعد  عن 

واخلا�شة؛  احلكومية  والتدريب 

للوقوف على مدى جاهزيتها، ومن 

وتطبيقاتها؛  ممار�شاتها  تقييم  ثَمّ 

املَُعَدّلة،  االأطر  منا�شبة  من  للتاأكد 

واالآليات امل�شتخدمة للمراجعات عن 

ُبعد، وتعديل ما يلزم منها يوؤكُد مدى 

وتقييم  املراجعة  عمليات  ا�شتدامة 

بيان  اأَنّ  كما  اأي ظرف.  االأداء حتت 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  جميع  جهود 

هذه  يف  وا�شتعداداتها،  والتدريبية 

التغذية  وتقدمي  الطارئة،  الفرتة 

لها  املفيدة  االأمور  من  هي  الراجعة 

التعليم  ا�شتمر  اإذا  خا�شة  جميًعا، 

غري  م�شتقبلية  لفرتات  بعد  عن 

حمددة؛ حلني انتهاء هذه اجلائحة«.

العام  املدير  قال  جهته  من 

الوطني  لالإطار  العامة  لالإدارة 

الوطنية  واالمتحانات  للموؤهالت 

»اإن  ال�شندي:  طارق  الدكتور 

جودة  اأداء  موؤ�شرات  على  املحافظة 

النظام التعليمي يف مملكة البحرين 

على  الهيئة  تعمل  التي  املهام  من 

يتوافق  مبا  وا�شتدامتها  تر�شيخها 

والتي   ،2030 ال�شاملة  الروؤية  مع 

تلتقي يف الوقت الراهن مع اجلهود 

ومن  التعليم،  ال�شتدامة  الوطنية 

هذا املنطلق قامت الهيئة على العمل 

من  الرغم  على  التوجه  هذا  �شمن 

وحر�شت  اال�شتثنائية،  الظروف 

بناء  برامج  تقدمي  ا�شتمرارية  على 

القدرات الوطنية فيما يتعلق بتقييم 

والتعريف  التعليمي،  النظام  اأداء 

الوطني  االإطار  عمليات  مبتطلبات 

من خالل ا�شتخدام املن�شات املرئية 

ب�شاأن  تقرير  اإعداد  كما مت  بعد،  عن 

والدولية  االإقليمية  التقييمات 

ملخرجات التعليم؛ من اأجل التعرف 

الرتبوي  التقييم  ممار�شات  على 

فيما يتعلق مبتطلبات تخرج الطلبة 

ملا  اجلامعية،  بالدرا�شة  والتحاقهم 

متثله نتائجها من موؤ�شر اأداء جلودة 

النظام التعليمي، عالوة على قيا�س 

قدرة الطلبة على االنخراط يف �شوق 

يف  اجلامعات  يف  قبولهم  اأو  العمل 

فرتة جائحة كوفيد-19.

د. جواهر امل�ضحكي

رئي�س اخلدمة املدنية
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عملية التعقيم داخل املرافقالزميل حممد بحر يح�ور اأحد م�ص�ؤويل مركز الإ�صالح والت�أهيل

تفعيل زي�رات الأه�يل لأبن�ئهم ب�صرط اأخذ لق�ح »ك�رون�« عي�دة الأ�صن�ن يف مركز الإ�صالح والت�أهيل وجب�ت الطع�م املخ�ص�صة للنزلء

املخترب الطبي يف عي�دة مركز الإ�صالح والت�أهيلال�ص�حة اخل�رجية للنزلء تطعيم النزلء ب�للق�ح امل�ص�د لفريو�س ك�رون�النزلء يب�درون برتتيب امل�صلتزم�ت ال�ق�ئية على ب�ابة العنرب

»�صجن جو« يفتح اأبوابه لـ»الأيام« لالطالع على الرعاية ال�صحية بزمن كورونا

نزلء جو ي�صجبون الإ�صاعات املغر�صة.. ويوؤكدون ح�صولهم على الرعاية ال�صحية

مركز للعزل وعيادة مفتوحة على مدار ال�صاعة

يف  امل�شتجد  بالفريو�س  اإ�شابة  حالة  اأول  ت�شجيل  منذ 

اإجراءات  والتاأهيل  االإ�شالح  مركز  اإدارة  اتخذت  البحرين، 

وقائية، واأن�شاأت مركًزا للحجر ال�شتقبال احلاالت القائمة حال 

ت�شجيلها حتت اإ�شراف وزارة ال�شحة، اأما العيادة واملجهزة 

احرتازية  تدابري  باتخاذ  قامت  فقد  الطبية  املعدات  باأحدث 

بتحديد موعد م�شبق للمراجعة الدورية للمري�س للعيادات 

املتنوعة، من الطب العام والنف�شي اإىل عيادة االأ�شنان وغريها 

من اخلدمات الطبية املتوافرة على مدار ال�شاعة للنزالء، ويف 

حال تعذر توافر العالج يف العيادة، ُينقل النزيل اإىل جممع 

ال�شلمانية الطبي لعر�شه على الطبيب املخت�س وت�شخي�س 

حالته ومتابعة العالج.

�صال�صة عملية تطعيم النزلء

احلق جلميع  والتاأهيل  لالإ�شالح  العامة  االإدارة  اأتاحت 

النزالء يف اختيار نوعية اللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا، اإذ 

مت تطعيم 100% من النزالء الذين تقدموا و�شجلوا بياناتهم، 

اللقاح امل�شاد لفريو�س  الت�شجيل الأخذ  اأن  النزالء  اأحد  واأكد 

كورونا �شل�س للغاية، مو�شًحا اأنه بادر اإىل الت�شجيل ملوعد 

اأخذ اللقاح �شباًحا، ويف اليوم ذاته تلقى التطعيم.

وجبات الطعام متنوعة

النزالء،  �شالمة  على  وحفاًظا  كورونا،  جائحة  خالل 

اتخذت اإدارة مركز االإ�شالح والتاأهيل قراًرا بتوزيع وجبات 

الطعام على النزالء يف غرفهم، وتعاقدت مع �شركات التغذية 

اأو  للمر�شى  وبالن�شبة  للنزالء.  املتنوعة  الوجبات  الإعداد 

اأ�شحاب االأمرا�س املزمنة، وّفرت اإدارة املركز وجبات خا�شة 

كبرية  وبكميات  متنوعة  ووجبات  الطبي،  التقرير  ح�شب 

للنزالء، وحتدث نزيل عن الوجبات قائالً: »الوجبات تاأتي لنا 

ل  بكميات وفرية، فالبع�س ال ي�شتطيع اأكلها بالكامل، ويف�شّ

تخزينها لوقت الحق قبل و�شول وجبات الع�شاء«.

�صاحة الت�صّم�ص مفتوحة و»كورونا« قّل�ص وقتها

يق�شي النزالء اأيامهم يف العنابر بني املطالعة اأو القراءة 

ا،  وتعلّم مهارات ودرو�س علمية يقدمها النزالء لبع�شهم بع�شً

اخلارجية  ال�شاحة  يف  للت�شّم�س  وقت  يومًيا  يخ�ش�س  كما 

املحاذية للعنابر.

ويف ظل اجلائحة قلّ�شت فرتة الت�شّم�س واأعداد النزالء 

خالل هذه الفرتة؛ حفاًظا على �شالمتهم من احتمالية االإ�شابة 

متقّطعة  فرتات  على  خروجهم  فاأ�شبح  كورونا،  بفريو�س 

وباأعداد حمدودة.

حممد بحر:

اأبدى عدد من نزلء مركز اإ�صالح وت�أهيل 

الإج��راءات  من  ارتي�حهم  )ج���(  يف  النزلء 

فريو�س  انت�ص�ر  من  للحد  املطبقة  الحرتازية 

�صحتهم  حم�ية  يف  وف�عليته�  ك���رون���، 

و�صالمتهم.

التقتهم  ال��ذي��ن  ال��ن��زلء،  اأح��د  واأو���ص��ح 

الإدارة  اأن  للمركز،  زي���رة  خالل  »الأي����م« 

ال��ع���م��ة ل��الإ���ص��الح وال��ت���أه��ي��ل ات��خ��ذت كل 

اأول ح�لة  الإجراءات الحرتازية منذ ت�صجيل 

اإ�ص�بة يف اململكة، واأن اإدارة مركز الإ�صالح 

من  ال�ق�ئية  امل�صتلزم�ت  وّف��رت  والت�أهيل 

ب�لإ�ص�فة  واملعقم�ت،  والقف�زات  الكم�م�ت 

اإىل التعقيم امل�صتمر للمن�ص�آت واملرافق الت�بعة 

من  للت�أكد  للنزلء  ال��دوري  والفح�س  له�، 

�صالمتهم، اإذ اأ�صهمت هذه الإجراءات ال�ق�ئية 

البيئة  اإىل  نظًرا  الإ�ص�بة  خطر  حتجيم  يف 

الآمنة التي يقطن فيه� النزلء.

ر�ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــالــــــــــــــــــة نـــــــــــزيـــــــــــل

الت�صالت املرئية جمانية والزيارات للمتطّعمني فقط

اإقامة النزالء، التقينا  خالل زيارتنا ملباين 

االحرتازية  االإجراءات  اأثنى على  الذي  اأحدهم 

لتاأمني  املركز  اإدارة  بها  قامت  التي  امل�شددة 

االإ�شابة بفريو�س كورونا  �شالمتهم من خطر 

امل�شتجد.

اأهاليهم  م�شاعر  تاأجيج  النزيل  وا�شتهجن 

من  خارجية،  جمموعات  قبل  من  وتخويفهم 

وا�شتغالل  املغر�شة،  ال�شائعات  ن�شر  خالل 

ــداف  الأه النفو�س  �شعاف  قبل  من  االأمــر 

م�شبوهة.

بحماية  »نحن  لعائلته:  ر�شالته  وقال يف 

رجال االأمن، واأو�شاعنا م�شتقرة متاًما بعك�س 

ما ُي�شاع بتاتا، فنحن منلك حريتنا يف التحرك 

على  واالطالع  النزالء،  مبنى  داخل  والتنقل 

اليومية  ال�شحف  االأخبار من خالل قراءة  كل 

م�شاهدة  اإىل  باالإ�شافة  واملجالت،  والكتب 

التلفاز وال�شهر على االأفالم«.

الدرا�شة  بــاأن  تعلم  »هل  النزيل:  وقــال 

ا�شتكمال  وبا�شتطاعتهم  للجميع،  متاحة 

وزارة  باإ�شراف  االمتحانات  وتقدمي  درا�شتهم 

الرتبية والتعليم؟ كما اأن مركز نا�شر للتاأهيل 

احرتافية  دورات  يقدم  املهني  والتدريب 

من  ا�شتفاد  وقد  الدبلوم،  تعادل  و�شهادته 

براجمه النزالء. اأما ب�شاأن ق�شاء االأوقات فنحن 

داخل  تامة  بحرية  الدينية  �شعائرنا  منار�س 

والتالوة  احلفظ  برامج  جانب  اإىل  العنابر، 

للقراآن الكرمي خالل �شهر رم�شان«.

على  بالتاأكيد  حديثه  النزيل  وختم 

اإىل عدم االجنرار خلف  �شالمة اجلميع، ودعا 

االإ�شاعات املغر�شة.

خالل اجلائحة علّقت اإدارة املركز زيارات االأهايل 

املجانية  املرئية  باالت�شاالت  وا�شتبدلتها  الأبنائهم، 

املتاحة جلميع النزالء لاللتقاء باأهلهم عن ُبعد.

بع�س النزالء قال اإنه �شي�شتمر دائًما باالت�شاالت 

الذي  الطويل  امل�شوار  عناء  تكّبد  ا عن  املرئية، عو�شً

تقطعه اأ�شرته للزيارة.

ب�شرط  جمدًدا  للزيارات  ال�شماح  تقّرر  والحًقا، 

تلقي اللقاح من قبل االأهايل والنزيل، واأبدى النزالء 

يف  اأنها  موؤكدين  اخلطوة،  بهذه  �شعادتهم  وذووهم 

االجتاه ال�شحيح.

الزميل حممد بحر يح�ور النزلء يف ال�ص�حة اخل�رجية 

الت�ص�لت ال�صمعية مت�حة للنزلء  نزيل يجري ات�ص�لً مرئيً� ب�أهله 

ت�صوير: ح�صن قربان - فا�صل مدن

تنّوه ال�صحيفة باأنها تتحفظ على 

ن�صر اأ�صماء النزلء الذين التقت بهم 

حفاًظا على اخل�صو�صية، وتكتفي 

بالإ�صارة بعبارة »اأحد النزلء« فقط. 

ميكنكم م�صاهدة تقرير الفيديو 

على املوقع الإلكرتوين لل�صحيفة 

ات  وح�صابات ال�صحيفة على من�صّ

التوا�صل الجتماعي.

مب�ين ومرافق مركز الإ�صالح والت�أهيل يف »ج�«
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اإىل اأهل اخلري 

يف مملكة البحرين 

بحريني  ملواطن  وزوجة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

اأعمال وتعّر�س لالإفال�س واليوم قد جاوز  كان رجل 

ال�شتني من عمره ولي�س لديه القدرة على العمل واأنا 

 4 من  املكونة  عائلتي  على  اأ�شرف  اأن  اأحاول  اليوم 

العام« ومل  الطب  بنات منهّن من يف اجلامعة »كلية 

تذهب للجامعة خارج البحرين منذ 3 �شنوات ب�شبب 

كلية  االأخرى  وابنتي  للجامعة  م�شاريف  دفع  عدم 

)طب اأ�شنان( يف ال�شنة االأوىل وحتى تاريخة مل اأدفع 

ومنهن  بالثانوي  من  ومنهن  اجلامعة  م�شاريف  لها 

باملدار�س االبتدائية وطفلة اأربع �شنوات.

للماأكل  مدخول  اأي  لدينا  ولي�س  منزل  ربة  واأنا 

مع  علّي  البنات كرثت  م�شاريف  اإن  وامل�شرب، حيث 

وق�شايا  والديون  االأ�شعار  وزيادة  املعي�شة  غالء 

اأي  اأو  اآخر  رزق  م�شدر  اأي  لدي  يوجد  وال  املحاكم 

معا�س اأعي�س به اأو نفقة.

تخ�شى  بحرينية  اأ�شرة  ي�شاعد  من  اأجد  اأن  اأرجو 

على �شياع م�شتقبل 4 بنات ب�شبب الظروف القا�شية 

اأعرف  قا�شيًة وال  بها فنحن نتحمُل ظروًفا  التي منّر 

الأين  لبناتي  النف�شية  احلالة  تاأثرت  وقد  احلل،  اأين 

االأق�شاط  اأي طلب من طلباتهن من كرثة  اأنفذ  اأقدر  ال 

والديون وديون الكهرباء املرتاكمة علينا؛ الأنني اأقوم 

بدور االأب واالأم يف اآٍن واحد.

البي�ن�ت لدى املحرر

من��سدة للرئي�س التنفيذي 

بهيئة التخطيط والتطوير العمراين

داركليب،  اأهايل  من  جمموعة  نحن 

منتلك عقارات يف نف�س املنطقة انتقلت اإلينا 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ننا�شد  بالوراثة 

التخطيط والتطوير العمراين بالت�شريع يف 

ت�شنيف عقاراتنا التي ال ن�شتطيع الت�شّرف 

فيها اإال بعد ت�شنيف الهيئة لها. 

)منذ  طويلة  فرتة  منذ  الهيئة  راجعنا 

�شمن  من  اأنها  واأخربونا   )2018 يناير 

�شيتم  حيث   ،up املخططة  غري  امل�شاريع 

تعديل و�شعية العقارات وا�شتحداث �شبكة 

طرق متكاملة، و�شتتم موافاتنا بالو�شعية 

اعتماد  بعد  والت�شنيف  للعقارات  اجلديدة 

االإجراءات  بح�شب  التف�شيلي  املخطط 

مل  االآن  اإىل  ولكن  ال�شاأن  هذا  يف  املتبعة 

ا�شتمرار  مع  الت�شنيف،  من  االنتهاء  يتم 

اأنهم مل يعطونا وقًتا  اإال  للهيئة  مراجعتنا 

معيًنا! 

بها  تقوم  التي  اجلهود  مقّدرين  نحن 

امل�شاريع  �شغوط  من  الرغم  على  الهيئة 

�شاحب  له  املغفور  باأن  علًما  الكثرية، 

ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء ال�شيخ خليفة 

اعتماد  اإىل  وّجه  اهلل  رحمه  �شلمان  بن 

خمططات يف داركليب وهورة �شند، وذلك 

منذ 24 دي�شمرب 2018م، ونحن ناأمل اأن 

يتم تطبيق ا�شرتاتيجية املغفور له، واأخرًيا 

جميع  ون�شكر  نثني  نحن  اآخًرا  ولي�س 

ل�شعة  العمراين  التخطيط  يف  العاملني 

�شدورهم وا�شتقبالهم املتكّرر لنا دون كلل 

اأو ملل وتقدمي كافة امل�شاعدة.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأمرا�سي �سريبة حرم�ين من عالجي

له  املغفور  ق�شية  هي  البحرين  مملكة  يف  )ال�شكلر(  املنجلي  الدم  فقر  ق�شية  اإن 

اهلل  رحمة  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  املوقر  الوزراء  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 

عليه وطيب اهلل ثراه، اأنه فقيدنا الغايل واالأب الذي تبنى ملف اأبنائه املر�شى من هذه 

ال�شريحة الوا�شعة النطاق مبملكتنا الغالية، ومن بعد رحيله االأليم كلي ثقة ويقني باأن 

االأعلى  القائد  العهد نائب  اآل خليفة ويل  االأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

اأن يقبل امل�شاومة على حقوق مواطنيه التي كفلها الد�شتور  رئي�س الوزراء ا�شتحالة 

وال �شيما باخلدمات التي تتجلى فيها �شور االإن�شانية والتي ت�شب يف جمال ال�شحة 

والعالج.

 & )ال�شكلر احلاد  املنجلي  الدم  فقر  الوراثي  باملر�س  واأُبتلى  اأولد  باأن  القدر  �شاء 

القلب وارجتاع  بع�شلة  القلب و�شعف وت�شخم  اأعاين من روماتيزم  كما  ثال�شيميا(، 

بال�شمام امليرتايل مما ي�شتوجب اجراء اأكرث من عملية للقلب موؤجلة ب�شبب االأو�شاع 

الراهنة جائجة كورونا - »كوفيد-19«، ولذا كانت تو�شيات اأطباء القلب توؤكد على 

القلب  تاأثري �شلبي قوي على  ا لها من  ملمِ امل�شتطاع  ال�شكلر قدر  �شرورة تفادي نوبات 

وكفائته التي تت�شاءل كل ما زادت نوبات ال�شكلر بتدين معدل الدم واالأك�شجني باجل�شم 

باالإ�شافة مل�شاكل العظام املتمثلة بتاآكل �شديد مبنطقة احلو�س وفقرات الظهر القطنية 

والعجزية مًعا باالإ�شافة لت�شخم الكبد. 

وقوًفا عند كل تلك امل�شاكل ال�شحية املعقدة هل ُيعقل باأن تكون كل تلك االأمرا�س 

ملقاومة  عليها  اأتعكز  التي  االآمل  م�شكن  حقنة  واإيقاف  عالجي  من  حلرماين  �شريبة 

اأ�شوار  االإمكان خارج  قدر  ال�شر�س وحماربته  املر�س  والتمرد على  الُع�شال  االأوجاع 

ا اأتعر�س للذل واأنا مبملكة الكرامة وال اأريد  امل�شت�شفى، ما ال�شري من ا�شتمراريته؟ وملمِ

�شوى حقي باحلياة ال�شحية االآمنة كما هو احلال طيلة اخلم�س �شنوات االأخرية منذ 

2015، حيث قلت مرات تنوميي بامل�شت�شفى مبعدل 4 مرات تقريًبا مبقابل 11 مرة 

بها  التزمت  التي  الفاعلة  العالج  الآلية  الثانية  وباملرتبة  اأوالً  اهلل  �شابًقا بف�شل  �شنوًيا 

وكانت نتائجها مبهرة، لكن ما حدث �شباح االأربعاء 10 فرباير 2021 باملوعد املفاجئ 

العالج  منط  غريوا  الذين  ال�شكلر  ملر�شى  التخ�ش�شات  املتعددة  العيادة  جلنة  مع 

وا�شتبدلوا حقنة م�شكن االأمل باحلبوب الذي خ�شعت لتجربته �شهرين ومل اأجد الراحة 

واال�شتفادة املرجوة منه بتخفيف اآالم ال�شكلر املربحة الناجمة عن ما اآلت له نف�شيتي 

املتعبة من جراء اعتماد تغيري اآلية العالج فلم اأعد قادرة على ال�شيطرة عليها كما يف 

ال�شابق حني كنت اأتلقى جرعتني يومًيا مما ي�شطرين للتوجه لطوارئ ال�شلمانية التي 

ت�شتقبل مري�س ال�شكلر وتعاجله 10 مرات بال�شهر فقط وكاأن االأمل مرهون بالزمان 

واملكان والبد لنا من توقيت نوبات ال�شكلر وح�شرها الأال تتجاوز ع�شر مرات �شهرًيا، 

ناهيك عن هذا كله جائحة كورونا - »كوفيد-19« وتدين معدل مناعتي واأنني من اأكرث 

الفئات عر�شة للخطر والفتك بج�شدي املنهك واالإ�شابة للمرة الثانية بفريو�س كورونا 

والذي جنوت منه باإعجاز األهي.

�شيدي ويا موؤمل ثقتي ويقيني بكم وبقرارتكم ال�شديدة وال�شائبة وباأنكم لن تردوين 

خائبة وا�شتحالة اأن تخذلوين وا�شمحوا يل اأن اأجدد ندائي التما�شاً الأوامركم العاجلة 

واملن�شفة للجنة املعنية باالأمر للرتاجع عن القرار املتع�شف واإرجاعي للخطة العالجية 

ال�شابقة وال �شيء �شواء هذا املطلب املُلح والذي اأنا باأم�س احلاجة له فم�شريي وم�شري 

و�شعي ال�شحي رهن هذا القرار.

البي�ن�ت لدى املحرر

.. م�سروع »ال�سرف ال�سحي يف امل�لكية 

�سمن الربن�مج.. وبلدية املنطقة تقوم ب�أعم�ل �سحب املي�ه

املوافق  تعقيباً على ما ن�شر ب�شحيفة )االأيام( يوم )اخلمي�س( 

ب�شبكة   1032 جممع  تو�شيل  )طلب  ب�شاأن  2021م،  مار�س   25

ال�شرف ال�شحي يف املالكية. 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  ذكرت 

لدى  ويوجد  ال�شحي،  ال�شرف  ب�شبكة  خمدوم  غري  املجمع  باأن 

الوزارة م�شروع خلدمة جممع 1032 ب�شبكة ال�شرف ال�شحي. 

علًما باأن هذا امل�شروع قيد مرحلة التخطيط، واجلدير بالذكر اأن 

بلدية تقوم باأعمال �شحب املياه وفق جدول زمني حمدد، وذلك تبًعا 

لعدد طلبات ال�شفط، باالإ�شافة اإىل جداول ال�شفط االأ�شبوعية الثابتة 

يتم توزيعها على �شهاريج ال�شفط التي تعمل على فرتتني �شباحية 

اإىل  البلدية  وت�شعى  باملنازل،  اخلا�شة  الطلبات  لتغطية  وم�شائية 

حت�شني خدماتها عرب تكثيف اجلهود وو�شع اخلطط الزمنية لتفادي 

حدوث اأي تاأخري يف عمليات ال�شحب املياه.

واأكدت الوزارة باأنها حري�شة على متابعة احتياجات املواطنني 

وتلبية تطلعاتهم من خمتلف مناطق اململكة لتقدمي اأف�شل اخلدمات 

لهم. للمزيد من اال�شتف�شار واملراجعة ميكنكم التوا�شل مع جمموعة 

اأو   ،17545544 رقم  هاتف  على  الت�شال  بق�شم  املجتمع  خدمة 

على الربيد االإلكرتوين complain@works.gov.bh. كما ميكنكم 

االت�شال خارج اأوقات الدوام الر�شمي مبركز االت�شال الوطني على 

اخلط ال�شاخن: 80008001.

»الأ�سغ�ل« ترد: ت�سوية ترابية موؤقته للطرق

 مبجمع 711 واأعم�ل الر�سف على برن�مج الوزارة

البلديات والتخطيط العمراين  االأ�شغال و�شوؤون  ذكرت وزارة 

املوافق  )اخلمي�س(  يوم  )االأيام(  ب�شحيفة  ن�شر  ما  على  تعقيباً   -

رقم 1101 مبجمع  )طلب �شيانة طريق  اإبريل 2021، حول   1

ميدانية  بزيارة  قاموا  الوزارة  مهند�شي  باأن  توبلي(،  يف   711

املنطقة  احتياجات  الزيارة  خالل  تفقدوا  حيث  املذكورة،  للمنطقة 

من الطرق وال�شرف ال�شحي واحتياجات البلدية.  اأ�شافت الوزارة 

كافة  الطرق يف  �شبكة  كبرًيا ب�شيانة وتطوير  اهتماًما  باإنها تويل 

املوجودة  الطرق  �شبكة  على  املحافظة  بهدف  اململكة،  حمافظات 

م�شتوى  ورفع  لتح�شني  با�شتمرار  �شيانتها  على  العمل  من خالل 

حمافظات  يف  والطرق  ال�شوارع  جميع  على  املرورية  ال�شالمة 

اململكة.

يف   711 مبجمع   1101 بالطريق  يتعلق  فيما  واأو�شحت 

توبلي باأنه نظًرا لعدم توافر �شبكة ال�شرف ال�شحي باملنطقة، فاإن 

الوزارة قامت باأعمال الت�شوية الرتابية املوؤقتة يف املجمع املذكور 

يف وقت �شابق، حيث يتم نقل مواد الدفان للمنطقة لتمهيد الطرق 

ب�شكل موؤقت وحت�شني م�شتوى الطرق يف املنطقة و�شيانة احلفر؛ 

وذلك للتخفيف من معاناة قاطني املنطقة.

البنية  اأعمال  يف  تتمثل  الوزارة  عمل  ا�شرتاتيجية  باأن  علًما 

التحتية االنتهاء من م�شاريع �شبكة ال�شرف ال�شحي ومن ثم البدء 

احلفر  اأعمال  لتكرار  تفادًيا  وذلك  الرتابية؛  الطرق  ر�شف  باأعمال 

يف املنطقة ذاتها. 

واأفادت الوزارة باأن جممع 711 مدرج �شمن م�شاريع ر�شف 

الطرق  لر�شف  امل�شتقبلية  الوزارة  خطط  �شمن  الرتابية،  الطرق 

فيها وذلك حال االنتهاء من توفري �شبكة ال�شرف ال�شحي و�شبكات 

اخلدمات االأخرى )كهرباء، مياه، ات�شاالت..(. 

ختاًما فاإن »وزارة االأ�شغال« لن تّدخر و�شًعا يف �شبيل تطوير 

املواطنني  على  للت�شهيل  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  الطرق  �شبكة 

واملقيمني يف ا�شتخدام الطريق بكل �شهولة وي�شر.

»الأ�سغ�ل والبلدي�ت«:

 72% ن�سبة التو�سيل ب�سبكة ال�سرف ال�سحي يف جبلة جب�سي

املوافق  )ال�شبت(  يوم  )االأيام(  ب�شحيفة  ن�شر  ما  على  تعقيًبا   

3 اأبريل 2021 حول )طلب تو�شيل جممع 435 يف جبلة حب�شي 

البلديات  �شوؤون  االأ�شغال  وزارة  ذكرت  ال�شحي(،  ال�شرف  ب�شبكة 

ال�شرف  ب�شبكة   %72 بتو�شيل  قامت  اأنها  العمراين  والتخطيط 

ال�شحي يف منطقة جبلية حب�شي بوقت �شابق.

اأما ما جاء يف املالحظة الواردة يف ال�شحيفة حول طلب تو�شيل 

جممع 435 يف املنطقة، اأو�شحت الوزارة اأنه مت تو�شيل اأجزاء من 

املنطقة  تو�شيل  و�شيتم  ال�شحي،  ال�شرف  ب�شبكة  املذكور  املجمع 

املتبقية من املجمعات 431 و435 �شمن امل�شروع امل�شتقبلي الإن�شاء 

�شبكات ال�شرف ال�شحي يف منطقتي القدم وجبلة حب�شي، وهو يف 

مرحلة اإعداد الت�شاميم.

جتدر االإ�شارة اإىل اأن منطقة جبلة حب�شي من املناطق امل�شتفيدة 

املرتبطة  لل�شبكة  ال�شحي  ال�شرف  تدفقات  من  جزء  حتويل  من 

ب�شارع البديع وربطها مبحطة ال�شرف ال�شحي اجلديدة يف مدينة 

ال�شبكة  على  احلا�شل  ال�شغط  تخفيف  �شي�شهم يف  والذي  �شلمان، 

احلالية بعد توافر �شعة اإ�شافية يف اخلط الرئي�س الناقل اإىل مركز 

توبلي.

اأنها تقوم ب�شكل  اأو�شحت بلدية املنطقة ال�شمالية  ومن جانبها 

االأ�شبوعية  املدرجة يف جداولها  العناوين  قائمة  متوا�شل بتحديث 

لطلبات �شفط خزانات ال�شرف ال�شحي، ومنها ما هو ثابت ومدرج 

�شمن اخلطة التنفيذية للبلدية اإىل حني اإن�شاء �شبكات �شرف �شحي 

برنامج  ا�شتخدام  خدمة  �شابق  وقت  يف  خ�ش�شت  وقد  ت�شمله. 

�شفط  خدمة  طلب  ليتم   )17985024( رقم  حتت  اآب«  »الوات�س 

مياه ال�شرف ال�شحي وطلب االإدراج �شمن الربنامج الدوري لهذه 

اخلدمة عرب اإر�شال العنوان واال�شم ورقم التوا�شل.

العالق�ت الع�مة والعالم

وزارة الأ�سغ�ل و�سوؤون البلدي�ت والتخطيط العمراين

يف رث�ء �سديقي وزوجي 

الغ�يل �سلم�ن الري�س

قالوا يل حبيبج رحل، 

يومها كل ما فيني توقف ومات...

اخلرب جاين مثل �شاعقة!!

وهزت  قلبي،  فجعت  ل�شاين،  جلمت 

الكيان

حبيبي لي�س اال�شتعجال؟ 

حبيبي لي�س من غري وداع؟ والعيال؟ 

والذكريات  اأن�شاك؟  �شلون  حبيبي 

واالأحالم؟ 

يا دهر يف من فجعتني؟ يف �شلمان؟ 

تعلقت روحي فيك وكنت اأخاف فقدك

كنت متازحني اإن وقت املوت ما حان 

تايهة بعدك وال يل من يدليني

املت�شفق  طال  طريق  قاطع  وغيابك 

الولهان

 حبيت درب عمري واأنت تداريني

و�شم  عليه  بقلب  م�شيت  وعقبك 

االأحزان

كنت �شاخمة قوية جدام الكل 

الأين كنت اأملك يف حياتي �شلمان 

ة فقد ومرارة  رحلت وتركت بعدك غ�شّ

�شوق 

رحلت وعجز الكل ميلي املكان 

اأربعة اأ�شهر وع�شرة اأيام م�شت 

اأحتّرى �شدى �شوتك مع �شجة النا�س

وملا  يتعبني،  �شعور  غريب،  �شعور 

اأن�شاه 

من  خوًفا  الذكريات  يف  عنه  اأدور 

الن�شيان 

»ما وح�شتج؟« كلمة ترددها يف اليوم 

مرات 

يل، ولالأهل، ومعارفنا واخلالن

اأق�شم لك باهلل اأنك وح�شتني، 

الروح  حبيب  يا  كلك،  لك  م�شتاقة 

والوجدان 

مع�شوقي اأنت ومن يل غريك 

ا�شتقبل  بدونك  روحي  متخيلة  مو 

رم�شان!!

اأبكيك واأبكيك وطول العمر راح اأبكيك

بو�شلتي  راح  ما  بعد  حايل  وجد  يا 

وامليزان

قالوا يل ت�شجعي، جتلدي، ت�شربي

راح عنا وعنك راعي املواقف الفزاع

الرجال  كل  جمل�س  لك  �شخي  �شهم، 

تدله

خالد يف قلبي يلي ما مثلك يف هالزمان 

حبيبي كنت يف االأر�س موؤن�شنا 

واليوم يوؤن�شك ربي الرحمن 

�شاألتك يا رب بكل اأ�شمائك احل�شنى 

تقبله عندك يف اأعلى درجات اجلنان 

 اأ�شتغفرك اللهم من اأن اأجزع لفقده

ال�شرب  تلهمني  رب  يا  واأ�شاألك   

وال�شلوان

اأ�شتغفرك اللهم من اأن اأجزع لفقده

به  واأحلقني  وارحمني  ارحمه  اللهم 

على االإميان

 �سديقتك وزوجتك �سريين



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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20 صفحة 210 فلوس

@IdreesAldrees

�أطروحات  �آليات فّعالة لال�ستفادة من  هل توجد 

�أنها  ا  �لُعليا يف �جلامعات، خ�سو�سً �لدر��سات  طلبة 

�ال�ستفادة  مثل  حديثة،  مو�سوعات  تطرق  بد�أت 

حّل  يف  �ل�سخمة  و�لبيانات  �ال�سطناعي  �لذكاء  من 

�مل�سكالت؟

املركزية  الأ�ش�اق  اأحد  دخ�ل  هالي�مني  لك  قّدر  ل� 

تن�ء  التي  رم�شان  ملقا�شي  املت�شّ�قني  حجم  ف�شت�شاهد 

كنا  هل  امل�شتنكر:  ال�ش�ؤال  هذا  و�شيربز  العربات،  بها 

الـ11  خالل  وال�شراب  الطعام  من  وحمرومني  �شائمني 

�ش�منا  عن  نت�قف  اأن  لنا  �شيحق  وبالتايل  املا�شية،  �شهًرا 

ونفطر يف رم�شان؟ غريب واهلل هذا التدافع!!
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1861 - بدء احلرب الأهلية الأمريكية يف وليات اجلن�ب.

1872 - اليابان تعقد اأول معر�ص دويل يف قاعة ي��شيما.

1877 - تاأ�شي�ص جامعة ط�كي�.

1937 - ال�شري فرانك ويتل يخترب اأول حمرك نفاث وه� 

على الأر�ص، وامل�شّمم لت�شغيل طائرة يف »م�شنع بريت�ص 

ت�م�ش�ن هي��شت�ن« يف »مدينة رجبي« يف اإجنلرتا.

يق�م  جاجارين  ي�ري  ال�ش�فيتي  الف�شاء  رائد   -  1961

باأول رحلة لإن�شان اإىل الف�شاء على منت ال�شفينة ف��شت�ك1.

بارتفاع  �شحاب  ناطحة  اأول  اأعمال  من  النتهاء   -  1968

147 مرًتا وتتكّ�ن من 36 طابًقا يف كا�ش�ميغا�شيكي يف 

ط�كي�.

1981 - الرحلة الأوىل ملركبة الف�شاء ك�ل�مبيا.

1992 - افتتاح الفرع الأوروبي ملدينة املالهي الأمريكية 

فرن�شا خارج  املدينة يف  اأقيمت  ال�شهرية ديزين لند، وقد 

العا�شمة باري�ص وحملت ا�شم ي�رو ديزين.

البالغة  1996 - الطيارة الأمريكية »جي�شيكا دوبروف« 

رقم  و�شع  حماولة  خالل  تت�فى  �شن�ات  �شبع  العمر  من 

قيا�شي لأ�شغر �شخ�ص يحلق يف اأنحاء ال�ليات املتحدة.

جناة �ساحب �سل�سلة 

متاجر »اللولو« من حادث مروحية

ي��شف  التجارية  الل�ل�  متاجر  �شل�شلة  مالك  جنا 

اأم�ص الأحد، عندما هبطت  علي من حادث طائرة، �شباح 

وثالثة  زوجته  مع  تقلّه  كانت  التي  اخلا�شة  مروحيته 

باناجناد،  يف  م�شتنقع  على  ا�شطرارًيا  اآخرين  اأ�شخا�ص 

يف اإرناك�لم بالهند. 

املحلي،   »Mathrubhumi News« مل�قع  ووفًقا 

هبطت الطائرة املروحية يف م�شتنقع مبنطقة �شكنية، يف 

ح�ايل ال�شاعة 8:45 �شباًحا بالت�قيت املحلي.

الطائرة  �شقطت  فقد  م�ؤكدة،  م�شادر  وبح�شب 

املروحية ب�شبب عطل فني، ومت نقل كل من ي��شف علي 

الأولية.  الإ�شعافات  اإىل م�شت�شفى قريب لتقدمي  وزوجته 

علي  ي��شف  بينهم  اأ�شخا�ص،  خم�شة  متنها  على  وكان 

امل�شت�شفى.  اإىل  نقلهم  ومت  باأمان  وجميعهم  وزوجته، 

وبح�شب �شلطة امل�شت�شفى، مل ي�شب اأحد باأذى. 

الركاب  جميع  اأن  امل�شت�شفى  يف  الأطباء  وك�شف 

الطبية. وكان ي��شف علي واآخرون  للمراقبة  يخ�شع�ن 

لروؤية  كادافانرثا  من  ليك�ش�ر  م�شت�شفى  اإىل  طريقهم  يف 

اأحد اأقاربه عندما وقع احلادث.

نهاية �سابط خدع اجلميع ملدة 32 عاًما

بعد نقله اإىل امل�شت�شفى اإثر تعّر�شه ل�عكة �شحية يف اأثناء حجزه داخل ق�شم �شرطة اجليزة، ت�يف اأخطر مزّور 

يف م�شر، اأم�ص الأحد، على خلفية اتهامه بالتزوير وانتحال �شخ�شية �شابط �شرطة ملدة 32 عاًما.

و�شّرح م�شدر اأمني بعدم وج�د �شبهة جنائية يف ال�اقعة، واأن املتهم يعاين من اأمرا�ص مزمنة.

وكانت الأجهزة الأمنية امل�شرية قد متّكنت من ك�شف اأ�شعب واأخطر عمليات الن�شب والحتيال، واألقت القب�ص 

على م�شن يبلغ من العمر 65 عاًما، انتحل �شفة �شابط ملدة 32 عاًما، بح�شب »العرببة نت«.

وك�شفت التحقيقات اأن املتهم انتحل �شفة �شابط عندما كان يبلغ من العمر 33 عاًما، وتقّدم خلطبة زوجته 

احلالية بهذه املهنة، وتزوجها باعتباره �شابًطا واأجنب 3 اأبناء تخّرج�ا يف اجلامعة، وملمَ يكت�شف اأحد اأنه ينتحل 

�شفة �شابط.

ون�شب  احتيال  عملية  اخلفاء  يدير يف  وكان  املزّيفة،  ب�ظيفته  اجلميع  خدع  املتهم  اأن  التحقيقات  واأ�شافت 

وا�شعة النطاق جنى من ورائها مبالغ مالية كبرية، و�شقط بطريق ال�شدفة.

يف ت�سريح قد يبدو غريبًا بع�ض �ل�سيء، قالت 

�ملغنية �ل�سورية �سهد برمد� �إن عائلتها طلبت منها 

تغيري كنيتها؛ الأنها تعّد �لغناء حر�ًما و�سوت 

�ملر�أة عورة.

و�أو�سحت �ملغنية �ل�سورية يف برنامج »�سو 

�لق�سة« �لذي يبث على قناة »لنا« �أن عائلتها 

حمافظة من �لطرفني �الأب و�الأم، و�سّرحت �أن 

عائلة و�لدها منق�سمة �إىل فئتني؛ �الأوىل ذ�ت نفوذ 

�جتماعي و�لفئة �لثانية هي فئة متدينة جًد�، �إذ 

ماز�لو� حتى �الآن يعتربون �أن �لدين يرى �أن 

�سوت �ملر�أة عورة، �إىل جانب �لتحّفظ يف طريقة 

لبا�سها، وعدم لب�ض �لكعب �لعايل �أو و�سع 

م�ساحيق �لتجميل.

ع�سيقة بيكا�سو ُتباع مببلغ 55 مليون دوالر

 Femme Assise« ُتعر�ص ل�حة للفنان العاملي بابل� بيكا�ش�، ُتدعى

Près d'une Fenêtre )Marie-Thérèse(«، اأي »امراأة جتل�ص بج�ار 
نافذة«، للبيع يف مزاد لدار كري�شتيز يف مدينة ني�ي�رك الأمريكية، ي�م 

11 ماي� املقبل، وياأتي عر�ص الل�حة ال�شهرية مقابل �شعر يقّدر بـ55 

ملي�ن دولر.

املراهقة  الع�شيقة   -1932 لعام  تع�د  -التي  الل�حة  هذه  وُتظهر 

فرتة  يف  الذهبي«  اإلهامه  »م�شدر  كانت  والتي  بيكا�ش�،  العاملي  للفنان 

مهمة من حياته املهنية، و�شُتباع الل�حة يف احلدث امل�شائي اخلا�ص لبيع 

 20th Century Art« ُيدعى  والذي  الـ20،  القرن  من  الفنية  الأعمال 

Evening Sale«، وذلك وفًقا ملا نقلته �شبكة »CNN« الإخبارية.
»كان  ف��شك�:  فاني�شا  للحدث  امل�شاركة  الرئي�شة  قالت  جهتها،  من 

1932 عام جناح اأو ف�شل بالن�شبة لبيكا�ش�«، ثم اأ�شافت: »كان يبلغ من 

العمر 50 عاًما، وكان بارًعا وم�شه�را، لكن ما الذي ياأتي بعد النجاح 

احلا�شم؟ وهل �شي�شتمر رائًدا يف فنه اأم اأنه �شيعتمد على ما�شيه فقط، 

وال�شمعة التي بناها؟«.

فر�ص ت�ساقط اأمطار متفّرقة 

م�سحوبة برياح �سديدة على البحرين

ذكرت اإدارة الأر�شاد اجل�ية اأن مناطق �شبه اجلزيرة 

يف  �شريعة  ج�ية  منخف�شات  مرور  �شت�شهد  العربية 

طبقات اجل� العليا، بالإ�شافة اإىل ارتفاع درجات احلرارة 

ال�شطحية، ما ي�شهم يف تك�ن ال�شحب الرعدية والع�ا�شف 

الرتابية امل�شاحبة للرياح الهابطة.

واأ�شارت اإىل اأن املنطقة �شبه اجلزيرة العربية ومنطقة 

بتقلبات  ال�شنة  من  الفرتة  هذه  يف  تتاأثر  العربي  اخلليج 

حتى  وت�شتمر  بال�شرايات،  حملًيا  ُتعرف  �شريعة  ج�ية 

منت�شف �شهر ماي�.

الأيام  خالل  بداأ  ال�شرايات  تاأثري  اأن  الأر�شاد  وبّينت 

من  ال�شمالية  املناطق  بع�ص  على  ملح�ظ  ب�شكل  ال�شابقة 

تكاثف  يتزايد  اأن  املت�قع  ومن  العربية،  اجلزيرة  �شبه 

ال�شحب على مملكة البحرين خالل هذا الأ�شب�ع حتى ي�م 

اخلمي�ص، وتك�ن الفر�ص مهياأة لت�شاقط اأمطار متفّرقة التي 

قد تك�ن رعدية اأحياًنا، خا�شة ي�مي الأربعاء واخلمي�ص، 

مع  عالية  واأم�اج  ال�شرعة  �شديدة  رياح  بهبات  م�شح�بة 

تهيب  املناطق، وعليه  الغبار والأتربة على بع�ص  ت�شاعد 

والت�شالت  امل�ا�شالت  ب�زارة  اجل�ية  الأر�شاد  اإدارة 

احلذر  ت�خي  البحر،  مرتادي  خا�شة  الكرمي،  اجلمه�ر 

ومتابعة حتديثات الن�شرات اجل�ية عرب القن�ات الر�شمية 

خالل هذه الفرتة.

»ال�سحة«: ت�سجيل 1060 اإ�سابة 

جديدة بـ »كورونا« وتعايف 1028 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأبريل   11 ي�م  يف   18235

لعمالة  حالة   354 منها  جديدة  قائمة  حالة   1060

وافدة، و 662 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 44 حالة 

اإ�شافية  حالة   1028 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

اإىل 144917 لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

حالة،   85 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

م�شتقر  10903 حالت و�شعها  اأن  197 حالة يف حني 

 10988 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من 

قائمة. حالة 



سماهر سيف اليزل  «

البلدي��ات  األش��غال وش��ؤون  وزي��ر  كش��ف 
والتخطيط العمراني عصام خلف، عن توقيع 
اتفاقية تطوير شارع الفاتح في بداية أبريل 
م��ع ش��ركة عبداهلل ن��اس، حيث ب��دأ العمل 
على نقل الخدمات والخطوط الرئيس��ة التي 
تتعارض مع أعمال التوس��عة ومن المتوّقع 
االنتهاء منه عام 2024 بكلفة إجمالية تبلغ 
40 مليون دينار، لزيادة الطاقة االستيعابية 
للتقاطع من 87000 إلى 140000 مركبة في 
اليوم. وأش��ار إلى أن هناك أعمال س��تتزامن 
مع تطوير الشارع، وأنه سيتم توسعة الشارع 
من 3 مس��ارات ف��ي كل اتجاهات حاليًا إلى 4 
مس��ارات ف��ي كل اتجاه، واس��تبدال التقاطع 
الم��دار باإلش��ارات الضوئي��ة بنفق س��فلي 
بثالث مس��ارات، بينما يستبدل تقاطع شارع 
الفاتح بتقاطع عل��وي لنقل الحركة المرورية 
عبر جس��ر علوي، مبينًا إل��ى أن هذه األعمال 
ستزيد من الطاقة االستيعابية إلى 140 ألف 

مركبة في اليوم. 
وأض��اف خلف في تصري��ح للصحافيين، خالل 
اإليج��از اإلعالمي الذي نظم��ه مركز االتصال 
الوطني، أنه تم االنتهاء من أعمال التصاميم 
بالنسبة لشارع الش��يخ جابر األحمد الصباح، 
وتطوي��ر التقاطع��ات الموج��ودة وتحويلها 
من تقاطعات مدارة باإلشارات الضوئية إلى 
جسور علوية، وتحويلها من 3 إلى 4 مسارات، 
مشيرًا إلى أن التنفيذ يعتمد على الميزانيات. 
وأعلن عن خطط لتنفيذ مشاريع مستقبلية، 
منه��ا الط��رق المؤدي��ة إلى مط��ار البحرين 
الدولي )المرحلة الثالثة(، والذي سيتم البدء 
بتنفي��ذه ف��ي الع��ام 2021، وم��ن المتوّقع 
االنتهاء منه في الع��ام 2024، بهدف زيادة 
الطاق��ة االس��تيعابية لهذه الطرق بنس��بة 
40%. وقال خلف »تم طرح مناقصات لتطوير 
تقاطع ش��ارع الش��يخ جاب��ر األحم��د الصباح 
م��ع ش��ارع »1«، مبينًا أن المش��روع في طور 
الترس��ية حاليًا. وفيما يتعلق بتطوير الطرق 
الداخلية، أكد الوزي��ر أن للوزارة برنامج عمل 
للمناطق الداخلية خاص��ة المناطق القديمة 
أجه��زة  م��ع  بالتنس��يق  إنش��ائها  وإع��ادة 
الخدم��ات، لتواكب أعمال إعادة إنش��اء هذه 
الطرق وإعادة تأهيل شبكات المياه واإلنارة، 
وتم االنتهاء م��ن 29 منطقة آخرهما الحالة 
مجمع 216 وقرية السنابس، وسيكون هناك 
مناطق أخرى للعام 2021 بحسب اإلمكانيات 

المتوفرة. 
وبش��أن مش��روع »مت��رو البحري��ن«، أوضح 
الوزير أنه من المشاريع ذات األولوية، مؤكدًا 
وجود تنس��يق بين الوزارة ووزارة المواصالت 
واالتصاالت، لوضع مسارات المترو وتحديدها 
مع ش��بكة الطرق، عن طريق اللجنة الوزارية 
للمش��اريع التنموي��ة والبن��ى التحتية، ويتم 
تجدي��د وتغيير في بعض التصاميم لتواكب 

حركة المترو لحين تنفيذه. 
وبي��ن، أن هن��اك رقابة وإش��راف على أعمال 
الط��رق والمش��اريع، خاص��ة إل��ى األماك��ن 
السكنية، ويتم التنسيق مع المقاولين بحيث 
ال تك��ون في أوق��ات مزعجة، وإيج��اد توازن 
لتنفي��ذ العم��ل بأقصر وق��ت ممكن لخدمة 

المواطنين وتقليل اإلزعاج بقدر اإلمكان. 
وح��ول إجمال��ي المبال��غ المس��تخدمة من 
مجمل ما استلمته البحرين لمشاريع الطرق 
والص��رف الصح��ي، أوض��ح خل��ف، أن مبالغ 
الدع��م الخليج��ي يت��م توزيعها م��ن خالل 
اللجن��ة الوزاري��ة للبنى التحتية والمش��اريع 
التنموي��ة، وبالنس��بة لمش��اريع الطرق فتم 
تحدي��د ميزاني��ة كل مش��روع عل��ى ح��ده. 
وش��دد على أن ال��وزارة ماضية ف��ي تحقيق 
متطلبات التنمية والتطوير بما يس��هم في 
تعزيز موق��ع البحرين ويرفد مس��ار التنمية 
االقتصادية ويصب في مواصلة رفع مستوى 
الخدم��ات الحكومية، وذلك من خالل تطوير 
ش��بكة الطرق وزي��ادة المش��اريع التنموية 

لمواكبة التوس��ع العمران��ي، بهدف تقديم 
أفض��ل الخدم��ات للمواطني��ن والمقيمي��ن 
وزّوار المملك��ة، بما يتماش��ى مع األولويات 
الوطنية وتحقيق االستدامة وتشجيع وجذب 

االستثمار.
وأّكد، أّن البحرين تعم��ل ضمن رؤية 2030 
عل��ى تصميم وتنفي��ذ وإدارة ش��بكة الطرق 
ف��ي المملكة وبما يوّفر حرك��ة مرورية آمنة 
وفعالة وسلس��ة لجميع مستخدمي الطريق، 
من خالل تطوير ش��بكة نق��ل عالية الجودة، 
تدعمها البني��ة التحتية وفق أحدث المعايير 

والمقاييس الدولية. 
وأض��اف أّن قطاع الطرق في البحرين ش��هد 
تنفي��ذ عدد م��ن المب��ادرات النوعي��ة لدعم 
الخطة االستراتيجية للطرق التي تهدف إلى 
إحداث نقلة ملفتة في أداء ومس��توى شبكة 
الطرق، وفتح المجال أم��ام أي أعمال تطوير 
مس��تقبلية، وكذل��ك التخفي��ف م��ن كثافة 
االزدحام المروري وزيادة مس��توى الس��المة 
لجميع مستخدمي الطرق، وتسهيل الوصول 
إل��ى مختل��ف مناطق المملكة، وذلك حس��ب 
ما حدده تحديث نموذج النقل االس��تراتيجي 
الموحد )2017-2018(، منّوهًا بأّن صالحية 
نموذج النقل االستراتيجي الموحد تمتد من 

العام 2021 الى 2055.
واس��تعرض المحاور الرئيس��ة الت��ي ترتكز 
عليها الخّطة االس��تراتيجية للط��رق، والتي 
وتوس��عة  تطوي��ر  مش��اريع  ف��ي  تمثل��ت 

التقاطع��ات الرئيس��ة به��دف رف��ع الطاقة 
االس��تيعابية للش��وارع الرئيس��ية، ومشاريع 
إنش��اء طرق بديلة لتوزيع الكثافة المرورية، 
ومش��اريع تس��وية ورص��ف الط��رق الترابية 
لضمان انسيابية الحركة المرورية، ومشاريع 
الصيان��ة الدوري��ة لمش��اريع الط��رق بهدف 

المحافظة على األصول وضمان استدامتها.
وتط��ّرق إل��ى أهم مش��اريع الط��رق المنجزة 
وقي��د التنفيذ والمس��تقبلية، مبينًا من خالل 
اإلحصائي��ات، نس��بة الزي��ادة الت��ي ط��رأت 
على طاقة هذه المش��اريع االس��تيعابية بما 
يتعّلق بعدد المركب��ات، كأحد أهم األهداف 
المتحقق��ة لتنفيذ مش��اريع تطوي��ر الطرق 

االستراتيجية.
وبما يتعّلق بمشاريع توسعة الطرق الُمنجزة 
أوضح بأّن تم االنتهاء من مش��روع توس��عة 
ش��ارع الش��يخ خليفة ب��ن س��لمان )المرحلة 
األول��ى( والذي تم الب��دء بتنفيذه عام 2019 
وتم االنتهاء منه ف��ي العام 2021 وبتكلفة 
إجمالية بلغة 57.55 مليون دينار، مضيفًا أّن 
الطاقة االستيعابية لهذا الشارع زادت بنسبة 
66%، فيم��ا بلغ عدد المركبات المس��تخدمة 
لذات الطريق 600 ألف مركبة يوميًا، وبزيادة 

بلغت حوالي 200 ألف مركبة.
وأش��ار إلى أن مش��روع توسعة ش��ارع الملك 
حمد، أحد المش��اريع الُمنجزة أيضًا، حيث تم 
الب��دء بتنفيذه عام 2019، واالنتهاء منه في 
العام 2020 وبتكلفة إجمالية ناهزت 21.43 

مليون دينار، حيث بلغت نسبة زيادة الطاقة 
االس��تيعابية للش��ارع 24%، وبم��ا يصل إلى 

6500 مركبة في الساعة الواحدة. 
وبخص��وص مش��اريع تطوي��ر التقاطع��ات 
الرئيس��ة الُمنجزة، ذكر الوزي��ر، أن أحد أهم 
هذه المش��اريع يتمّثل بتطوير تقاطعي ألبا 
والنوي��درات، والذي تم الب��دء بتنفيذه عام 
2015 واالنتهاء منه ع��ام 2019، وبتكلفة 
إجمالية بلغت 57.55 مليون دينار، موّضحًا 
بأّن أحد أهم ثمار هذا المشروع خفض زمن 
انتظار المركبات على هذا التقاطع من 217 

ثانية إلى 138 ثانية وبنسبة %36.
وبّي��ن ب��أن أح��د أه��م المش��اريع تطوي��ر 
الط��رق الحيوية الت��ي تم إنجازها، مش��روع 
الط��رق المؤدية إلى مط��ار البحرين الدولي 
»المرحلتي��ن األول��ى والثاني��ة«، وال��ذي تم 
الشروع في تنفيذه في العام 2018، واالنتهاء 
منه في العام 2020، وبتكلفة إجمالية بلغت 
6.38 مليون دينار، حيث ساهم المشروع في 

زيادة طاقتها االستيعابية بنسبة %45. 
وبما يتعّلق بمشاريع الطرق البديلة الُمنجزة، 
أش��ار إلى أّنه تم االنتهاء من مشروع تطوير 
تقاطع ش��ارع الش��يخ خليفة بن س��لمان مع 
شارع الشيخ عيس��ى بن سلمان )تقاطع سار( 
والذي تم البدء بتنفيذه عام 2019 واالنتهاء 
من��ه خالل الع��ام 2020، وبتكلف��ة إجمالية 
بلغت 21.43 مليون دينار، حيث بلغت نسبة 
زي��ادة الطاقة االس��تيعابية للجس��ر العلوي 

المؤّدي إلى مدينة عيسى %300.
وبشأن مش��اريع توسعة الطرق قيد التنفيذ، 
بّين بأن العمل جاٍر في مشروع توسعة شارع 
الشيخ زايد، منّوهًا إلى أّن البدء في تنفيذ هذا 
المش��روع كان في عام 2019، ومن المتّوقع 
االنته��اء منه خالل الع��ام الحالي، حيث تبلغ 
تكلفت��ه 23.4 ملي��ون دين��ار، مؤّك��دًا بأن 
هذا المش��روع س��يعمل على زي��ادة الطاقة 
االس��تيعابية للش��ارع إلى 57% خالل ساعات 
الذروة لتصل إلى 11000 مركبة في الساعة.

وبم��ا يتعّل��ق بمش��اريع الط��رق البديل��ة 
قي��د التنفي��ذ، أوضح ب��أن مش��روع الطرق 
المؤدية إلى إس��كان اللوزي والذي تم البدء 
بتنفي��ذه ف��ي الع��ام 2020، م��ن المتّوقع 
االنته��اء منه خالل الع��ام 2021، وبتكلفة 
أجمالي��ة س��تبلغ 5.2 مليون دين��ار، بهدف 
رف��ع الطاق��ة االس��تيعابية له��ذه الط��رق 
إل��ى 10800 مركب��ة في الس��اعة. وكذلك 
مشروع ش��ارع البحرين الش��مالي )المرحلة 
الثانية( وجس��ر البس��يتين، ال��ذي تم البدء 
بتنفيذه عام 2018، ومن المتوّقع االنتهاء 
من��ه ع��ام 2024 وبتكلفة إجمالية س��تبلغ 
126.4 ملي��ون دينار، وذل��ك لتصل الطاقة 
االس��تيعابية للجس��ر إلى 275000 مركبة 

في اليوم لالتجاهين.
وأّك��د وض��ع خط��ط لتنفي��ذ مجموع��ة من 
المشاريع المستقبلية، منها مشروع توسعة 
شارع الش��يخ عيس��ى بن س��لمان والمرحلة 
الثاني��ة م��ن تطوي��ر تقاطع الجس��رة ومن 
المتوقع الب��دء في تنفيذه خالل العام 2022 
ومن المتوّقع االنتهاء منه خالل العام 2024، 
ويه��دف هذا المش��روع إل��ى زي��ادة الطاقة 
االستيعابية للشارع والتقاطع بحوالي 8800 

مركبة في اليوم لكل اتجاه.
ومشروع توس��عة شارع البدّيع لزيادة طاقته 
االس��تيعابية خالل أوقات ال��ذروة لتصل إلى 
10500 مركبة في الساعة، ومشروع توسعة 
ش��ارع الجنبّي��ة لرف��ع طاقت��ه االس��تيعابية 
خالل أوق��ات الذروة م��ن 6700 إلى 10500 
مركبة في الس��اعة، حيث سيتم البدء بتنفيذ 
المش��روعين في العام 2022، ومن المتوّقع 

االنتهاء منهما في العام 2024.
وأضاف بأّن هناك خطط مس��تقبلية لتنفيذ 
عدد من الطرق البديلة، ومنها مشروع شمال 
البحري��ن الدائ��ري بأربعة مس��ارات في كل 
اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 14800 
مركبة في الس��اعة، ومش��روع ش��ارع ش��رق 
س��ترة، والذي سيكون بثالث مسارات في كل 
اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10800 

مركبة في الساعة. 
وبما يتعّلق بمش��اريع الط��رق الترابية، قال 
خل��ف، إّن ع��دد المخططات الجاه��زة بلغت 
124 مخطط��ًا منه��ا 55 لمناط��ق مخدومة 
بالص��رف الصحي، و69 لمناطق غير مخدومة 
بش��بكة الص��رف الصح��ي، مبين��ًا ب��أن عدد 
أولويات المناطق المخدومة بلغ 32، فيما بلغ 
عدد أولويات المناطق غير المخدومة بشبكة 
الص��رف الصح��ي 20 منطق��ة، منّوه��ًا ب��أّن 
تحديد أولوية المش��اريع تتم بناء على توّفر 
خدم��ة الصرف الصحي واحتياج��ات المناطق 

بالتنسيق مع المجالس البلدية.
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مشروع الطرق المؤدية إلسكان اللوزي ينتهي العام الجاري بكلفة 5.2 مليون دينار

 وزير األشغال: انتهاء المرحلة الثالثة 
من تطوير الطرق المؤدية للمطار 2024

»اإلصالح«: التوجيه الملكي بفتح المساجد 
للجمعة والتراويح بشرى سعيدة طال انتظارها

رف��ع رئي��س جمعية اإلصالح الش��يخ 
عبداللطيف الش��يخ وأعض��اء مجلس 
إدارة الجمعية ومنتس��بوها، أس��مى 
آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى على 
بفت��ح  لجاللت��ه  الس��امي  التوجي��ه 
الفروض  لجميع  والجوامع  المس��اجد 
وص��الة  الجمع��ة  وص��الة  اليومي��ة 
التراويح في شهر رمضان المبارك مع 
وج��وب تطبيق اإلج��راءات االحترازية 
الالزم��ة للح��د م��ن انتش��ار فيروس 

كورونا.
وأوض��ح الش��يخ ف��ي بي��ان أصدرته 
جمعي��ة اإلصالح: »إن هذه البش��رى 
الس��عيدة الت��ي ط��ال انتظارها من 
الجمي��ع ويزفه��ا لنا صاح��ب الجاللة 
عاه��ل البالد المفدى م��ع قرب حلول 

ش��هر رمض��ان تؤك��د عل��ى حرص 
جاللت��ه إحي��اء الش��عائر اإلس��المية 
على الوج��ه األمثل وتحقي��ق أمنيات 
شعبه مع ضمان الحفاظ على سالمة 

المواطنين والمقيمين«.
 وأض��اف: »إن هذا الق��رار هو نتيجة 
الراعي��ة  الحكيم��ة  جاللت��ه  لرؤي��ة 
لسالمة أبناء ش��عبه ولجهود الحملة 
الوطني��ة لمكافح��ة كورون��ا ووع��ي 
والمقيمي��ن  البحرين��ي  المجتم��ع 
وخاص��ة رواد المس��اجد والتزامه��م 
والتدابي��ر  التعليم��ات  بجمي��ع 
الصحي��ة«، الفت��ًا إلى أن ه��ذا القرار 
المس��اجد  رواد  عات��ق  عل��ى  يض��ع 
مس��ؤولية وطنية واجتماعية ودينية 
تتمث��ل ف��ي ض��رورة التع��اون م��ع 
القائمي��ن عل��ى المس��اجد لاللتزام 
واالحترازي��ة  الصحي��ة  باالج��راءات 

للحفاظ على سالمة الجميع.
وأش��اد بالدور الرائد لصاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئيس ال��وزراء 

في إدارته الحكيم��ة وقيادته لفريق 
البحرين في ظل الظروف االستثنائية 
الصحي��ة لمواجه��ة جائح��ة كورونا، 
كل  تقدي��ر  ب��كل  »نثم��ن  وق��ال: 
اإلنجازات الكبي��رة التي حققها فريق 
البحرين والحمل��ة الوطنية لمكافحة 
كورونا برئاسة صاحب السمو الملكي 
ول��ي العه��د رئي��س ال��وزراء والتي 
جعلت مملك��ة البحرين ف��ي مصاف 
الدول في مواجهة الجائحة«، مش��يرًا 
إلى الكف��اءة العالية التي يتمتع بها 
العاملون ف��ي الصفوف األمامية من 
الطواق��م الطبي��ة واإلداري��ة، مؤكدا 
على دورهم الوطني في تقديم خدمة 
صحية متميزة وبجودة عالية تضمن 
س��المة جميع المواطنين والمقيمين 
خاصة في ظل الظروف االس��تثنائية 

لجائحة كورونا.

د. عبداللطيف الشيخ

 »الخليج العربي« 
تشارك في مؤتمر الشرق 

األوسط للصحة اإللكترونية
ش��ارك أخصائي التعل��م اإللكتروني بجامع��ة الخليج العربي 
اربان س��تيفن، كمتحدث في مؤتمر الش��رق األوسط للصحة 
اإللكتروني��ة Digi Health Middle East 2021 2021 وه��و 
مؤتم��ر عقد مؤخ��رًا افتراضي��ًا بتنظيم من ع��دة أطراف من 
بينه��ا وزارة الصح��ة ووقاي��ة المجتمع في االم��ارات العربية 
المتح��دة، وهيئة دب��ي للصح��ة، والهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية ف��ي البحرين، وجمعي��ة البحرين 

للذكاء االصطناعي، وهيئة الصحة اإللكترونية باألردن. 
وتناول س��تيفن، مب��ادرات الجامعة في ابت��كار طرق تدريس 
باس��تخدام التكنولوجيا كأداة لتعزي��ز التدريس والتعلم في 
تعلي��م الرعاية الصحية، متطرقًا إل��ى دور الذكاء االصطناعي 
والواق��ع المعزز في تغيي��ر قواعد اللعبة ف��ي تعليم الرعاية 

الصحية.
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تقديم التطعيم المضاد 
لـ»كورونا« بجميع المراكز 

الصحية يوميًا خالل رمضان

أعلن مجمع السلمانية الطبي عن ساعات العمل خالل شهر رمضان 
المبارك، إذ ستبدأ س��اعات العمل بالعيادات الخارجية من الساعة 
8 وحت��ى الس��اعة 12 ظهرًا، وذلك لالستش��ارات الجديدة فقط أما 
بخص��وص مواعي��د المراجعة فس��وف يتم االتصال به��م من قبل 
الطاقم الطبي وكذلك ستعمل العيادات الممتدة من الساعة 2:15 
ظهرًا وحتى الس��اعة 5 مساًء. وس��وف يتم تغيير أوقات الزيارة في 
مجمع السلمانية الطبي بحيث تكون يوم الجمعة والسبت، االثنين 
واألربعاء من الساعة 8 مساًء وحتى الساعة 10 مساًء، كما ستكون 
أوقات الزيارة للمرض��ى بالعناية المركزة وأجنحة األمراض القلبية 
ووحدة الحروق من الس��اعة 8 مس��اًء و حتى الساعة 9 مساًء. وحول 
أوق��ات عمل صيدليات مجمع الس��لمانية الطبي في ش��هر رمضان 
المبارك فس��وف تكون أوقات عمل الصيدلي��ة للمرضى الخارجيين 
للوصفات الخاضعة للرقابة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 
1:30 ظهرًا، أما للوصفات االعتيادية ووصفات الس��اعات المطولة 
من الساعة 8:00 وحتى الس��اعة 5:00 عصرًا. كما ستكون ساعات 
العمل في صيدلية األورام من الس��اعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 
2:00 ظه��رًا. أما صيدلية الطواريء والمرضى الداخليين فس��تكون 
س��اعات العم��ل على مدار الس��اعة. كم��ا أعلن مجمع الس��لمانية 
الطبي عن خدمة التوصيل لوصفات المتابعة ليتم تسليم األدوية 

للمرضى خالل 48 ساعة من وقت استالم الطلب.
وأعلنت مراكز الرعاية الصحية األولية عن س��اعات عمل المراكز 
الصحية خالل ش��هر رمضان المبارك، إذ س��يعمل مركز المحرق 
الصحي ومرك��ز حمد كان��و الصحي ومركز يوس��ف عبدالرحمن 

إنجنير الصحي على مدار الساعة.
وسيعمل مركز محمد جاسم كانو الصحي )دوار 17( من الساعة 

8:00 صباحًا حتى 11:00 مساًء طوال أيام األسبوع.
أما س��اعات العمل في مركز الشيخ سلمان الصحي ستكون من 
الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 ظهرًا عدا أيام الجمعة 

والسبت.
كما س��يعمل كل من مركز بنك البحري��ن الوطني بعراد، مركز 
بن��ك البحرين الوطن��ي بالدير، مرك��ز بنك البحري��ن والكويت 
بالحد، مركز حالة بوماهرالصح��ي، مركز النعيم الصحي، مركز 
إبن س��ينا الصح��ي، مركز الح��ورة الصحي، مركز الش��يخ صباح 
الس��الم الصحي، مركز بالد القديم الصحي، مركز الش��يخ جابر 
الصب��اح الصحي، مركز جدحفص الصح��ي، مركز عالي الصحي، 
مركز مدينة عيسى الصحي، مركز الرفاع الشرقي الصحي، مركز 
أحمد علي كانو الصحي، مركز سترة الصحي، عيادة عسكر وجو، 
مرك��ز البديع الصحي، وعيادة البديع الس��احلية، ومركز الكويت 
الصحي، ومركز مدينة حم��د ومركز الزالق الصحي خالل الفترة 
م��ن الس��اعة 8:00 صباحًا حتى الس��اعة 7:00 مس��اًء عدا أيام 

الجمعة والسبت.
كما سيتم تقديم التطعيم المضاد لفيروس كورونا ) كوفيد�19( 
بجميع المراك��ز الصحية يوميًا من الس��اعة 8:00 صباحًا وحتى 

الساعة 4:00 عصرًا حسب المواعيد المسجلة للتطعيم.

»األعلى للمرأة« يستعرض منجزات 
البحرين في توفير الحماية االجتماعية للمرأة

ش��ارك المجلس األعلى للمرأة عبر تقنية االتص��ال المرئي في مؤتمر دولي 
جرى تنظيمه في الكويت تحت رعاية سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح 

رئيس مجلس الوزراء.
ونظ��م هذا المؤتم��ر افتراضيا االتح��اد الكويتي للجمعيات النس��ائية تحت 

عنوان »التمكين المجتمعي للمرأة.. نماذج دولية.. وآفاق كويتية«.
وقدمت مس��اعد األمين العام للمجلس األعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد 
آل خليفة عرضًا خالل مش��اركتها في جلس��ة بالمؤتمر تح��ت عنوان »المرأة 
العربية وتحديات التقدم« أشارت فيه إلى أن مملكة البحرين تفتخر بنجاحها 
في تصميم وتطوير نموذج وطني شامل يدعم تحقيق التوازن بين الجنسين.

وأوضحت أن هذا النموذج يمثل أحد قصص النجاح والتي جاءت حصيلة تجارب 
متراكمة لدى المجلس األعلى للمرأة على مدى عقدين من الزمان في تعزيز 
مش��اركة المرأة ومساهماتها على مس��توى الحياة العامة وفق اختصاصاته 
األصيل��ة. ونوهت بإن هذا النموذج اكتس��ب طابعًا عالميًا من خالل اعتماده 

كأساس في التعاون مع جهات دولية فاعلة.
وتطرقت إلى مس��اهمة المجلس األعلى للمرأة في الجهود الوطنية لمملكة 
البحري��ن في مكافحة جائح��ة »كوفيد19«، وكي��ف كان المجلس في مقدمة 
المؤسس��ات الوطنية الت��ي واصلت عملها وتقديم جمي��ع خدماتها في إطار 
رقمي متكام��ل. حيث قدم المجلس عناية ومتابعة خاصة ومركزة لمس��يرة 
تقدم المرأة البحرينية للمحافظة على ما تحقق ومواصلة كل ما يلزم لتجاوز 
ه��ذه الظروف االس��تثنائية في إطار ما تخط مس��اراته الرؤي��ة االقتصادية 
لمملك��ة البحرين، وبما يتس��ق مع االس��تراتيجيات التنموي��ة وبرامج عمل 
الحكومة الموقرة، وبما يواكب المس��اعي الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة بعيدًا عن تداعيات الجائحة.

ه��ذا وأجرى المش��اركون في مؤتم��ر »التمكين المجتمعي للم��رأة.. نماذج 
دولية.. وآفاق كويتية« تقييمًا لتجارب دعم المرأة على مدى السنوات الخمس 
الماضية، وبحثوا فرص تحس��ين تلك التج��ارب وإطالق مبادرات جديدة خالل 
الفترة 2021 إلى 2030، وذلك في إطار خصوصية كل بلد وتجاربه وخبراته، 
كما ناقش��وا على مدى يومي المؤتمر التحديات الرئيس��ية التي واجهت وما 
زالت تواجه الم��رأة العربية، وخطط تمكينها في الدول العربية، إضافة إلى 

وضعية المرأة في ظل أهداف التنمية المستدامة 2030.

»تاتا لالتصاالت« و»بدالة اإلنترنت« تتعاونان 
لتمكين الجيل الجديد من »OTN« في البحرين

أعلنت تات��ا لالتصاالت، الش��ركة العالمية الرائدة 
في مجال تمكي��ن منظومة التحول الرقمي، وبدالة 
إنترن��ت البحري��ن )BIX(، الش��ريك الحص��ري ف��ي 
الكابالت البحرية )TGN( للبحرين أمس، عن توسيع 
ش��راكتهما لتوفير اتص��ال إنترنت عالي الس��رعة 
للحص��ول عل��ى جودة عالي��ة من تجارب مش��اهدة 
األلعاب والمحتوى للعمالء في البحرين. وتم تجهيز 
نظام الكاب��الت TGN-Gulf بوحدة النقل الضوئية 
OTU-4 وه��ي تقني��ة ضوئية من الجي��ل الجديد، 
توف��ر للعمالء بني��ة تحتية قوية ومتس��قة وقابلة 
إلدارة نق��ل البيانات مع القدرة على التوس��ع ألكثر 

من 100 جيجابت في الثانية.
وستس��تفيد تات��ا لالتصاالت بهدف توس��يع نظام 
كاب��الت TGN-Gulf إل��ى مركز المناط��ق التجارية 
ف��ي الش��رق األوس��ط، م��ن ش��راكتها القوية مع 

شركات االتصاالت الرائدة في جميع أنحاء المنطقة 
مثل ُعمان واإلم��ارات العربية المتح��دة والبحرين 

والمملكة العربية السعودية. 
وس��يوفر ذلك لش��ركات الش��رق األوس��ط والسيما 
شركات المحتوى التقني والبث التلفزيوني واأللعاب 
الحكومي��ة والمتخصصين  اإللكترونية وال��وكاالت 
ف��ي مجال التوس��ع التقني، الذين يوس��عون نطاق 

وصولهم في المنطقة، قدرة الوصول إلى العالم. 
ويصل نظ��ام الكابالت بين دول الش��رق األوس��ط 
بسالسة ويوفر اتصااًل مباشرًا إلى أوروبا والهند وما 
بعدها إلى العالم. وتم دمجه على وجه التحديد في 
الهند بش��بكة االتصال الضوئية ش��ديدة االختراق 
والتي تغطي أكثر م��ن 2000 مدينة وأكثر من 25 
منطق��ة تجارية. وقال��ت المدير التنفي��ذي لبدالة 
إنترن��ت البحرين ش��يماء الحامد: »في إطار س��عينا 

الدائ��م ال��ى مواكب��ة متطلب��ات النط��اق الترددي 
المتزاي��د في البحري��ن نحتاج إل��ى أنظمة كابالت 
جدي��دة عالية الس��رعة ومجهزة جيدًا لتس��اعد في 

تقريب المحتوى العالمي إلى المملكة«.
وأكدت أن بدالة إنترنت البحرين، تتطلع للجمع بين 
خبرته��ا اإلقليمي��ة والوجود العالمي لش��ركة تاتا 
لالتصاالت م��ن أجل تزويد العمالء بنظام الكابالت 
البحري��ة المتمي��ز تقنيًا والذي يحق��ق الوصول إلى 

األجزاء الشرقية والغربية من العالم. 
وقالت »تس��اعد تقنية الجيل الجديد OTU-4 التي 
يدعمها نظ��ام كابالت TGN، عمالءنا على إنش��اء 
شبكة ذكية قائمة على البرمجيات )SDN( تمكنهم 
م��ن خدم��ة عمالئهم. وتع��د هذه الخط��وة قيمة 
مضافة، ليس فقط لعمالئنا وإنما أيضًا بما يخدم 

تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 2030«.

رئيس الجمارك يستقبل مدير 
»إي بي إم تيرمينالز« البحرين

اس��تقبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، بمكتبه 
أم��س المدي��رة العام��ة لش��ركة إي ب��ي إم تيرمينال��ز البحرين 
س��وزان هانتر، الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، وذلك 
بمناس��بة انته��اء فترة عمله��ا. ورحب رئيس الجم��ارك بهانتر، 
معربًا عن تقديره لجهوده��ا ودورها في دعم وتطوير العالقات 
بين شؤون الجمارك وشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، متمنيًا 

لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية.
من جهتها، أعربت هانتر عن شكرها وتقديرها لرئيس الجمارك، 

متمنية لمملكة البحرين وشعبها مزيدًا من التقدم واالزدهار.

 »الجعفرية« توزع الدعم 
الرمضاني لـ78 جمعية خيرية

أعلن رئيس األوقاف الجعفرية يوسف 
الصال��ح، أّن اإلدارة ممثل��ة بوح��دة 
المب��رات الخيري��ة باش��رت بتوزي��ع 
الدع��م المخص��ص لش��هر رمض��ان 
المب��ارك عل��ى أكثر م��ن 78 جمعية 
خيرية تمثل جميع المحافظات األربع 
في المملك��ة، في إطار تفعيل الوقف 
الخي��ري وتنميته والش��راكة الفاعلة 
مع المجتمع ومؤسس��اته بما يجسد 
مبادئ التراحم والتكافل االجتماعي، 
وكذلك المس��اهمة في مد يد العون 
والمساعدة للفئات المعوزة، وتنفيذ 

المشروعات الخيرية العامة.
المب��ادرة  أّن ه��ذه  وق��ال »ال ش��ّك 
تأت��ي بالتزامن مع قرب حلول ش��هر 
رمضان المب��ارك، الذي يمثل ش��هر 
التراح��م والتواص��ل والتكاف��ل، كما 
أنها تن��درج في إط��ار تفعيل الوقف 
الخيري وتعزيز الش��راكة الفاعلة مع 
المجتم��ع ومؤسس��اته الت��ي تقوم 

ب��دور مش��هود بم��ا يجس��د مبادئ 
التراح��م والتكافل االجتماعي والقيم 
المثالية السامية في ديننا اإلسالمي 
ف��ي  المس��اهمة  وكذل��ك  الحني��ف، 
مد ي��د الع��ون والمس��اعدة للفئات 
المعوزة واإلس��هام في التشجيع على 

تنفيذ المش��روعات الخيري��ة العامة 
للمواطنين«.

وأوضح أّن ه��ذا التوجه، يأتي ضمن 
خط��ة واس��تراتيجية االدارة لتعزي��ز 
الش��راكة المجتمعي��ة وبن��اء المزيد 
من جس��ور التواصل مع جميع شرائح 

المجتم��ع، وه��و ينص��ب أيض��ًا في 
أهداف ال��دور المح��وري لألوقاف في 
تنمية المجتمع وتلبية تطلعاته من 
ه��ذه اإلدارة العريق��ة. وذكر الصالح 
أّن وحدة المبرات الخيرية تعمل على 
اس��تغالل كافة اإلمكان��ات المتاحة 
من المبرات الخيري��ة العامة لخدمة 
الطبق��ة المحتاج��ة ف��ي المجتم��ع، 
م��ن خ��الل االس��تمرار ف��ي العم��ل 
عل��ى تقدي��م المزيد م��ن الخدمات 
اإلنسانية واالجتماعية لتعم الفائدة 
بينم��ا،  احتياج��ًا.  األكث��ر  الش��رائح 
أك��د مدي��ر إدارة األوق��اف الجعفرية 
محمد الحس��يني العمل على تفعيل 
للوقف  الس��امية  والمقاصد  األهداف 
الخي��ري، والمتمثلة ف��ي صرف ريعه 
عل��ى ذوي الحاجة فض��اًل عن إطالق 
مش��اريع جدي��دة لم��د ي��د الع��ون 
للتضامن والتكافل  للمجتمع تعزيزًا 

االجتماعي.

محافظ العاصمة يتسلم 
100 قسيمة شرائية 

 »stc« للمساعدات الرمضانية من
تس��لم محافظ العاصمة الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن آل 
 »stc« خليف��ة، خالل اس��تقباله الرئي��س التنفيذي لش��ركة
البحرين نزار بانبيله، بحضو نائب الرئيس للشؤون الحكومية 
الش��يخ زي��اد ب��ن فيص��ل آل خليفة، 100 قس��يمة ش��رائية 
للمس��اعدات الرمضانية من الش��ركة ضمن مبادراتها لدعم 
األس��ر المحتاجة والمتعففة بالمحافظة خالل شهر رمضان 
المب��ارك. وأعرب المحافظ، عن اعتزازه بدعم القطاع الخاص 
لجهود المحافظ��ة في تنفيذ المبادرات الخيرية واإلنس��انية 
والمجتمعية، والذي يبرز معاني التكاتف والتعاضد والتالحم 
بين أبن��اء المجتمع التي حث عليها دينن��ا الحنيف، خاصة مع 
ق��رب حلول ش��هر رمضان المب��ارك الذي يحمل ف��ي معانيه 
الخير والعطاء والتآخي، مش��يرًا إلى أن دعم الش��ركة يعكس 

جهودها في تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية.

»األعلى للقضاء« يصدر إرشادات قضائية حول أتعاب المحاماة

 البوعينين: أتعاب المحاماة 
التزام وعهد من الموكل للوكيل

أصدر نائب رئي��س المجلس األعلى 
للقض��اء رئي��س محكم��ة التميي��ز 
حس��ن  ب��ن  عب��داهلل  المستش��ار 
البوعينين إرش��ادات قضائية بشأن 

أتعاب المحاماة.
وتش��مل أتعاب المحاماة التي يلزم 
الم��وكل بأدائها لوكيله )المحامي(، 
وأتع��اب المحام��اة باعتباره��ا من 

مصروفات الدعوى.
اس��تحقاق  »إن  البوعيني��ن:  وق��ال 
اتعاب المحاماة ه��ي بمثابة التزام 
وعهد من الموكل للوكيل )المحامي( 
مقابل ما يبذل��ه المحامي من جهد 
للحفاظ على حقوق موكله وتمثيله 
أمام القضاء وما يربط المحامي مع 
موكله باعتب��ارات كثيرة من أهمها 

الثقة واألمانة«.
وأض��اف: »أن اإلرش��ادات القضائية 
ألتع��اب المحامي��ن له��ا خصوصية 
أيض��ًا م��ع المتقاضي��ن ف��ي تقدير 
المحكم��ة له��ذه األتع��اب ضم��ن 

مصروف��ات الدع��وى وإل��زام خاس��ر 
الدعوى كأصل ع��ام بها بمراعاة أن 

يكون تقديرها مناسبًا ومعقواًل«.
وجاء في اإلرشادات القضائية بشأن 
أتعاب المحام��اة فيما يخص أتعاب 
المحاماة حيث يلزم الموكل بأدائها 
لوكيله )المحامي( بحكم ان االتفاق 

بي��ن المحامي وموكله على األتعاب 
هو أمر واجب النفاذ كأصل عام ويجب 
احترام��ه وتنفيذه وفق��ًا لما ورد به 
طبقًا للقاعدة األصولية التي تقضي 
ب��أن العق��د ش��ريعة المتعاقدين، 
وال يج��وز نقض��ه أو تعديل��ه إال في 
حدود ما يس��مح به االتف��اق، إال أن 
في الحاالت التي قد يكون فيها هذا 
االتفاق باطاًل ألي س��بب من أسباب 
البط��الن أو تكون األتع��اب مغالى 
ف��ي تقديره��ا أو ين��ازع الموكل في 
تنفي��ذ الوكيل )المحام��ي( لألعمال 
محل الوكال��ة، فإنه يكون للمحكمة 
ف��ي هذه الحاالت س��لطة في تقدير 
أتع��اب المحاماة أو النزول باألتعاب 
المغالى فيها ب��أن يبدأ التقدير من 
حي��ث ما اتفق عليه األطراف والنزول 
ب��ه إلى القدر المناس��ب والمعقول، 
وذل��ك بمراعاة ع��دة معايير ومنها 
أهمي��ة الدعوى والجه��د الذي بذله 

المحامي والنتيجة التي حققها.

المحام��اة  ألتع��اب  بالنس��بة  أم��ا 
الدعوى  باعتباره��ا من مصروف��ات 
فإن��ه يجب على الخص��وم أن يرفقوا 
بملف الدعوى كشًفا بهذه األتعاب. 
وكأصل عام يلزم بها خاسر الدعوى 
تقدي��ر  يك��ون  أن  ويج��ب  وح��ده، 
المحكمة لهذه األتع��اب التي يلزم 
بها خاس��ر الدعوى تقديرًا مناس��بًا 
ومعق��واًل، ويتم تقدي��ر المعقولية 
وفقًا لع��دة معايير، ومنها: س��لوك 
األط��راف قبل رف��ع الدع��وى وخالل 
األطراف  التقاضي، وس��عي  إجراءات 
لح��ل النزاع ودي��ًا، والمبلغ المطالب 
به والمبل��غ المحكوم ف��ي الدعوى، 
تعقي��د  ودرج��ة  صعوب��ة  وم��دى 
الدع��وى، والجهد والوق��ت المبذول 
فيه��ا، والمهارة والتخصص في نوع 
الدعوى. ومع ذلك يجوز الحكم بإلزام 
الخصم الذي كس��ب الدع��وى بهذه 
األتعاب كله��ا أو بعضها في حاالت 

معينة حددها القانون.

نائب رئيس األعلى للقضاء
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قمر الشهور.. نور لظلمة القلوب

بداية الكالم أود أن أوجه السالم والتبريكات إلى الجميع من دون تحديد أو تفريق لطائفة 
أو دين، فكلنا على هذه األرض عباد اهلل، وشهر رمضان الكريم رحمة للعالمين. 

منذ أن حّلت علينا جائحة كورونا بداية العام 2020 ونحن نراقب كيف تبدلت معالم الكون 
أجمع وما كان طبيعيًا وعاديًا باألمس أصبح اليوم أمرًا يكاد مس��تحياًل أو أنه أصبح مؤكدًا 

من غير تدليس.
عاٌم كامٌل كان كفياًل أن يعلمنا الكثير من الدروس القاس��ية والِعبر، ومهما بَلَغ فينا الِكَبر 
ال يزال القلب يفرح ويتلهف لتلك الجلس��ات التي تجمعنا مع من نحب، حول مائدة واحدة 
في المناسبات االجتماعية والدينية. ولعل هذه السنة تكون قاسية جدًا علينا كوننا فارقنا 
على مس��توى العالم أجمع الكثير والكثير من األهل والمعارف واألصحاب وفي كل جلس��ة 

سوف نفتقد مكانهم بيننا. 
ولو أردت أن أتطرق إلى صلب المقال وهو قمر الشهور ونور القلوب، رمضان شهر الرحمة. 
أجد أن فترة 30 يومًا تعتبر كافية كي نلتزم بالخصال الِحس��ان ونصوُم عن الس��يء منها. 
فم��ا بتنا نالحظ��ه في اآلونة األخيرة بعض األش��خاص على مس��توى األف��راد وال أتحدث 
على منظم��ات أو جماعات، وإنما أش��خاص عاديين أصبحوا يتفنن��ون بالتصرفات الوقحة 
والسلوكيات الخالية من األخالق والُمَتَزِيَنة بقلة األدب متوشحين بوشاح الحرية الشخصية 
والج��رأة وح��ق التطاول على اآلخرين، واألكثر من هذا أنهم ُيفتون ويكتبون باس��م الدين 

وهم ال يفقهون من أخالق وعلِم الدين شيئًا. 
وفي الختام علنا بهذا الش��هر الفضيل أن ُنرغم أنفس��نا في االبتعاد عما يس��يء إلينا من 
س��مات غير محمودة ونعّود أنفس��نا عليها وأن ُنش��غل أنفس��نا بما هو جي��د ومفيد. ألم 
يحن الوقت أن نقول جميعًا كفانا س��يطرة وتس��لط، كفانا تنّمر وتناب��ذ باأللقاب، كفانا 
سباب وشتم ولعن، كفانا بذخ من غير حسبان، كفانا التعامل باحتقار كفانا كذًاب، نفاقًا 

وازدراء... والقائمة تطول.
نسأل اهلل العلي القدير أن يزيح العتمة والظلمة عن قلوبنا ويحل مكانها نورًا يعمر دروبنا.

عفية
التوجيه��ات الملكي��ة األخيرة بفتح دور العب��ادة ومعها قرارات الفري��ق الوطني لمكافحة 
الوب��اء التي س��محت بفتح كل األنش��طة التجارية تعني وبفضل م��ن اهلل أننا بدأنا نعود 
ش��يئًا فش��يئًا إلى الوضع الطبيعي المتعارف عليه. والذي أعجبني كثيرًا أن كل ما صدر جاء 
مدروس��ًا ولم يكن بعيدًا عن التوجه العام الذي اختط��ه الفريق الوطني لطريقة التعامل 

مع الجائحة منذ البداية. 
هناك من توقع إغالقًا للكثير من األنشطة مع حلول شهر رمضان الكريم لتقليل التجمعات. 
وخرج��ت تخمينات أن الحظ��ر الجزئي على حركة الناس قادم ال محالة بس��بب وصول عدد 

الحاالت المصابة إلى أعداد غير مسبوقة. لكن ال هذا حصل وال ذاك. 
اآلن الكرة فعليًا وبشكل صريح في ملعب الناس، فمن يريد أن يتعبد - كل حسب طريقته 
- في بيوت اهلل أو يصلي الس��نن فيها ليس مطلوبًا منه س��وى أن يتشجع ويأخذ اللقاح كي 
يعود وفي أس��رع وقت لكس��ب األجر المضاعف بإذن اهلل. ومن يريد أن يمأل معدته بما لذ 
وط��اب ويصور األكل وأصنافه داخل المطاعم خاصة مع قرب دخول فصل الصيف وصعوبة 
التواجد في المناطق الخارجية فيها، أيضًا، لن يبعده عن هذا الهوس المس��تحدث س��وى 

إبرتين. 
وينتابني شعور أن الكثيرين سيسارعون للتسجيل للقاح اآلن خوفًا من أن يفوتهم تصوير 
مطعم ومحتوياته أو فيلم يعرض على الشاش��ة الكبيرة، أكثر من أي سبب آخر! ويشاع أن 
حتى بعض الحوامل، بدأوا في االتصال برقم 444، لالستفس��ار عن أفضل وأس��رع السبل 

للحصول على اللقاح!
والمالحظ أن بعض من كان صوتهم مرتفعًا في المطالبة بفتح جميع دور العبادة وكانوا 
يص��رون على فرض المقارنات بين حالها وحال األس��واق التي ل��م يطْلها اإلغالق أصابهم 

صمت عميق وحالة من التفكر بعد صدور القرارات! 
عمومًا، أيًا كان الدافع للحصول على اللقاح اآلن وبعيدًا عن البحث في النيات، فالهدف الذي 
تنش��ده الجهات المس��ؤولة عن الصح��ة العامة في البالد، تحقق وبق��در كبير من الذكاء! 

عفية!

نواب »السوبرمان«
األخ��وة واألخ��وات أعضاء مجلس الن��واب، ما س��أتحدث عنه في 
المق��ال ال أقصد الجميع ولكن فئة من النواب ويجب أن تنتبه له 
جيدًا وتسمعه وتوقنه لكون تلك األعمال والدراما التي يقومون 

بها يتسببون بالضرر لهم ولوطنهم البحرين.
أتح��دث بحرق��ة قلب عل��ى مجلس نواب ي��رى األم��ور بمنظوره 
الش��خصي بعيدًا عن منظوره الوطني الشامل، فالعمل السياسي 
يحت��اج من ممثل الش��عب إدراك ووعي لما ي��دور من حوله من 
صراعات خارجية تعصف بالبالد، فاألجندة التي نراها في مجلس 
النواب لألسف في الغالب ال تحقق طموحات ممثليهم، فاإلسكان 
والبطال��ة وزيادة مس��توى المعيش��ة تحتاج لتش��ريعات وحلول 
مبتكرة وذكية، وليست لمس��ألة لوزراء ومسؤولين وفي النهاية 
ال اس��تجواب أو طرح ثق��ة في حال كانت هن��اك مخالفة صريحه 
تس��توجب ذلك، فالش��عب ال يرى س��وى بعض النواب يحلق من 
ملف إلى ملف »كس��وبرمان« على أساس بأنه سيحقق طموحات 

ناخبيه وفي النهاية ال نتيجة لذلك.
وف��ي هذا الصدد، فإننا نش��يد بالس��لطة التنفيذي��ة التي تبادر 
وتط��رح الحلول للكثي��ر من القضايا، ولكن ما نراه في الس��لطة 
التش��ريعية عكس ذلك بتاتًا، فال مش��اريع أو تعديالت قانونية 
دس��تورية تعالج الملف��ات المهمة، وإذا طرح��ت ال ترى الجدية 
والتمسك كرجل واحد بش��أنها والدفاع عنها، ففي كل جلسه ما 
نجده س��وى »صراخ« و»هواش« ومصطلحات ال تجدر بأن تظهر 
من ممثل ش��عب، والحكوم��ة تعمل في جان��ب، وبعض النواب 

نجدهم يغردون خارج السرب.
ما يج��ب أن يقال للن��واب، أنتم تعلم��ون جي��دًا البحرين لديها 

دي��ن عام ضخم ج��دًا، ولديها تحديات اقتصادي��ة كبيرة، ونحن 
ف��ي جائحة عالمية عصفت بنا وال نعلم إلى أين س��يصل به حال 
العال��م، كم��ا أن البحرين تواج��ه تهديدات إيرانية م��ن الخارج 
والداخل، كما أن السياسات الخارجية واإلدارة اإلمريكية الجديدة 
لها عادت إلى أجندتها القديمة بدعم الفوضى في منطقة الشرق 
األوسط والبحرين جزء منها، فماذا أعددتم لكل هذه التحديات؟

أل��م تس��ألوا أنفس��كم عن كمي��ة الوق��ت المهدر في مناقش��ة 
أمور هامش��ية في ظل ه��ذه التحديات الت��ي تواجهها البحرين، 
فالحكوم��ة تعمل ليل نهار من أجل راحة المواطن وكس��ر كل ما 
يعطل المسيرة التنموية للبالد، ومسؤوليتكم هي دعم وتحقيق 
م��ا يطمح له المواطن من تقدم ونم��اء، واراهن أن أغلب النواب 
ال يعل��م هذه المعلومة »هل تعلم عزي��زي النائب بأن الحكومة 
ومن خالل الرؤية االقتصادية 2030 تس��عى لرفع دخل المواطن 
إلى 100٪«، فماذا قدمت وس��اهمت في دفع هذه الرؤية لتكون 

قبل 2030؟
خالص��ة الق��ول، أن العمل السياس��ي يحتاج إلى أجن��دة واضحة 
لتنفيذه��ا وليس مناقش��ة ملفات أكل عليه��ا الدهر وقد تكررت 
في مجلس ن��واب 2002 إل��ى اليوم، فنصيحتي لبع��ض النواب، 
المواط��ن ل��ن ينس��ى مس��رحياتكم التي ش��حنت في حس��ابات 
التواص��ل االجتماع��ي، المواط��ن يحت��اج ليرى نتائج ملموس��ة 
وواقعية لخدمته ورفع مس��تواه المعيشي، كما أننا بحاجة لنواب 
تصنع عالق��ات مع مجالس نواب في ال��دول العظمى ليكون لها 
تأثي��ر ورأي مس��موع لتفنيد االدعاءات المغلوط��ة بحق البحرين 

وقيادتها وشعبها، فنحن ال نحتاج لنواب »سوبرمان«.

»إكسبو 2020 دبي« وفتح ملف دعم هيئة البحرين للثقافة
خ��الل حضورن��ا لمؤتمر صحاف��ي أقامته 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار، حيث أعلنت 
من خالل المؤتمر مشاركة مملكة البحرين 
ف��ي إكس��بو 2020 دبي بجن��اح وطني تم 
تصميمه وتش��ييده خصيصًا لهذا الحدث. 
تهدف من خالله إلى اس��تعراض مفهوم 
الكثاف��ة ودورها في توفير ف��رص واعدة 
تحت ش��عار »الكثاف��ة تنس��ج الفرص«، 
في محاكاة لس��مات التركيب��ة الطبيعية 
والحضري��ة للبحرين. إكس��بو 2020 دبي 
»تواص��ل العقول وصنع المس��تقبل« في 
الفترة من األول من أكتوبر 2021 ولغاية 
31 م��ارس 2022، يعتب��ر الح��دث األّول 
واألكب��ر من نوع��ه على مس��توى منطقة 
الشرق األوس��ط وأفريقيا وجنوب آسيا. إذ 
من المتوّقع أن يس��تقطب إكس��بو 2020 

دبي ما يقارب 25 مليون زائر.
من جهتها أكدت معالي الشيخة مي بنت 
محم��د آل خليفة »أن المش��اركة في هذا 
الح��دث العالم��ي فرصة هام��ة من أجل 

تعزيز حضورنا الحضاري بين دول العالم، 
وفرص��ة تدعمها وترعاها قي��ادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل 

ورعاه«. 
إن مش��اركة مملك��ة البحرين في إكس��بو 
2020 دبي ممثلًة بهيئة البحرين للثقافة 
واآلث��ار، وبالتع��اون مع مجل��س التنمية 
االقتصادّية كش��ريك اقتصادي بالتعاون 
مع طيران الخليج، بن��ك البحرين الوطني، 
وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، غرفة 
تجارة وصناعة البحري��ن، دانات، تمكين، 
هيئ��ة  البحري��ن،  ص��ادرات  ممتل��كات، 
البحري��ن للس��ياحة والمع��ارض وبتلكو، 
حيث يعتبر اإلكسبو فرصة مثالّية لتحفيز 
النمّو االقتصادي ويوّفر الفرص الوظيفّية 

لسنواٍت مقبلة.
ة أعوام ونحن نحاول جاهدين فتح  منذ عدَّ
مل��ف دعم هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار 
بش��كل س��خي م��ن خ��الل ميزاني��ة تليق 

به��ذه الهيئ��ة وبمنجزاته��ا وبعطائها، 
وليس من خ��الل تمويله��ا الذاتي أو عبر 
دع��ٍم من مؤسس��ات خاص��ة، بينما يجب 
أن يك��ون الدعم الحكومي لها مس��تدامًا 
بموازنة صريحة وقوية لدعم مش��اريعها 

المستقبلية.
إنن��ا الي��وم نراه��ن عل��ى أن يك��ون دعم 
هيئتن��ا الثقافية األولى ف��ي البحرين، أال 
وهي »هيئة البحرين للثقافة واآلثار« من 
خالل موازنة حقيقية ُتضخ في ش��رايينها، 
م��ن قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء. 
إذ كلنا يعرف مدى اهتمام ورعاية س��موه 
لكل مؤسس��ة حكومية تولي أهمية كبرى 
ف��ي التروي��ج لمملك��ة البحري��ن بش��كل 
حضاري وعالمي واس��ع، وليس هناك أهم 
وأب��رز اليوم م��ن هيئة البحري��ن للثقافة 
واآلث��ار ف��ي أن تحظ��ى قبل غيره��ا بهذا 
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البد من إعادة النظر في المادة 188 من قانون الشركات التجارية رقم )28( لسنة 2020
لطالما س��عت مملك��ة البحري��ن وبتوجيهات من 
حض��رة صاح��ب الجاللة مل��ك الب��الد المفدى ألن 
تكون س��باقة دائمًا في س��ن وتحدي��ث القوانين 
في ش��تى المجاالت. كما أن مجلس الوزراء الموقر 
برئاسة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء يهدف من خالل س��ن هذه القوانين 
وتحديثها إلى كل ما من شأنه رفع مكانة وسمعة 
وتنافسية هذه المملكة الغالية بين دول المنطقة 
والعال��م أجمع. كما ال يس��عنا س��وى اإلش��ادة بما 
يقوم به س��عادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
ال��ذي يعم��ل بكل ج��د وإخ��الص لتنفي��ذ مختلف 
التطلعات الخاصة بالقطاعات التجارية والصناعية 
والس��ياحية، والتي تعتبر تمثل ج��زءًا ال يتجزأ من 

النشاط االقتصادي في مملكة البحرين. 
ومن هذا المنطلق، فق��د صدر في الربع األخير من 
ع��ام ٢٠٢٠ تعديالت عل��ى بعض أح��كام قانون 
الش��ركات التجاري��ة والذي بموجبه��ا تمت إضافة 
ومراجع��ة ع��دد م��ن م��واد ه��ذا القان��ون. وهذه 
المراجع��ة ش��ملت الم��ادة رقم ١٨٨ م��ن قانون 
الش��ركات التجاري��ة رقم )28( لس��نة 2020. وكما 
نعلم فإن الهدف من س��ن وتحديث هذه القوانين 
ه��و مواكب��ة التط��ور والتغي��ر لي��س فق��ط على 
المس��توى المحلي ولكن على المس��توى اإلقليمي 

والدولي. 
وقد نص��ت الم��ادة )188( م��ن قانون الش��ركات 
التجاري��ة رقم )28( لس��نة 2020 عل��ى أن: »يبين 
نظ���ام الش��ركة طريق��ة تحدي��د مكاف��آت رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة، حيث ال يجوز تقدير مجموع 
هذه المكاف��آت بأكثر من 10٪ م��ن صافي الرب�ح 

بع���د خصم االحتياط��ات القانوني��ة وتوزيع ربح ال 
يق��ل عن 5٪ من رأس��مال الش��ركة المدفوع، كما 
يجوز للجمعية العامة أن تقرر صْرف مكافأة سنوية 
لرئي��س وأعضاء مجلس اإلدارة في الس��نوات التي 
�ق فيها الش��ركة أرباحًا أو الس��نوات التي ال  ال تحقِّ
ت��وزِّع فيها أرباحًا على المس��اهمين على أن يوافق 
على ذلك الوزير المعِن�ي بشؤون التجارة، ويجب أن 
يش��تمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
على بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة كلٌّ على حدة خالل السنة المالية من 
روات��ب ومكافآت ونصيب في األرب��اح وبدل حضور 
وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها، وبيان ما قبضوه 
بوصفه��م موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية 
أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى. كما يجب 
أن يش��تمل التقرير المذكور اإلفصاح عن مكافآت 
أعضاء اإلدارة التنفيذية كلٍّ على حدة، بما في ذلك 

أية رواتب ومنافع ومزايا وأسهم«.
ونالح��ظ م��ن خالل ن��ص الم��ادة أعاله ب��أن هذا 
التحديث يه��دف بدرجة كبيرة م��ن خالل اإلفصاح 
التفصيلي لرواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية ومجلس 
إدارة الشركة المساهمة للمزيد من الشفافية لرفع 
مكانة مملكة البحرين دوليًا. إال أنه البد أن نوضح 
بأن تغيي��ر نص الم��ادة أعاله بإضاف��ة 3 كلمات 
فقط هي »كل على حدة«، قد يس��هم بتغيير كلي 
في ك��م ونوعية وحساس��ية المعلوم��ات المفصح 
عنها. فبالتغيير أعاله س��يكون اإلفصاح التفصيلي 
المقدم إلى الجمعية العامة محددًا باس��م شخص 
معي��ن والمكاف��أة التي اس��تلمها هذا الش��خص 
تحدي��دًا، وق��س على ذل��ك كافة أعض��اء مجالس 

اإلدارات وكاف��ة أعض��اء اإلدارة التنفيذي��ة. وف��ي 
ظل انتش��ار الهواتف الذكية واالس��تخدام الكثيف 
لقنوات التواصل االجتماعي وسرعة انتشار أي خبر 
أو معلوم��ة، فإن أس��ماء ومكاف��آت أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية سوف تنتشر في كل حدب 

وصوب وبسرعة البرق. 
ومن المؤكد بأن اإلفصاح التفصيلي عن المكافآت 
للش��ركات العامة والذي يعد مكون واحد فقط من 
مكونات النش��اط االقتصادي البحريني سوف يضع 
ه��ذا القطاع ف��ي موقف ال يحس��د علي��ه، حيث إن 
هذا الن��وع من اإلفصاحات التفصيلية س��وف يضر 
بتنافسية الس��وق المحلي والخليجي في استقطاب 
الكف��اءات اإلدارية، نظرًا لمحدودية س��وق توظيف 
التنفيذين ف��ي البحرين وخارجه��ا والذي يتنافس 
في��ه الجميع، فض��اًل ع��ن انته��اك خصوصياتهم 

للشركات المنافسة.
 إضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا اإلفصاح التفصيلي 
قد يخل��ق خالف��ات اجتماعية بعرض��ه لمعلومات 
ش��ديدة الخصوصية ال يح��ق ألحد االط��الع عليها 
وال حت��ى أق��رب المقربي��ن، مما قد يفت��ح المجال 
للمقارنات بين أفراد األسرة الواحدة. ونظرًا لتمتع 
مملكة البحرين بخصوصيته��ا في كثير من األمور 
والت��ي ال يمكن مقارنتها بمناط��ق أو بلدان أخرى. 
ومن بين هذه الخصوصيات هو صغر حجمها ومن 
ث��م خصوصية الوضع االجتماعي بها، األمر الذي ال 
يترك مجااًل لنشر مثل هذه النوعية من المعلومات. 
وكذل��ك فإنه م��ن بين أعض��اء مجال��س اإلدارات 
واإلدارات التنفيذي��ة م��ن هم من غي��ر البحرينيين 
وهذا اإلفص��اح قد يخلق لهم بع��ض الخالفات مع 

عوائلهم باألخص في بلدهم األم.
وإنه مما ال ش��ك فيه هو أن ه��ذا اإلفصاح ال يخدم 
الش��ركة وال موظفيها، كما أن��ه قد يخلق جو عمل 
غير صحي بين المس��تويات اإلداري��ة المختلفة، إذ 
أنه ق��د يفتح المج��ال للمقارن��ات والتظلم وعدم 
المس��اواة وأم��ور أخرى ق��د تعيق عم��ل وإنتاجية 

الموظفين ونشاط وأداء الشركة.
كم��ا قد يكون للم��ادة ١٨٨ من قانون الش��ركات 
التجاري��ة واإلفصاح��ات المطلوبة، تأثي��رات على 
قان��ون حماي��ة البيان��ات الش��خصية وال��ذي صدر 
في ع��ام ٢٠١٨، حيث إن اإلفصاح باس��م ومكافأة 
مدير تنفي��ذي أو عضو مجل��س إدارة والذي تمثل 
بيانات ش��خصية قد ينتهك قانون حماية البيانات 

الشخصية لألفراد.
لكل هذه األس��باب ولجملة األضرار التي س��تترتب 
عل��ى تطبيق مث��ل ه��ذه اإلفصاح��ات التفصيلية 
نتمن��ى أن يع��اد النظر في هذه الم��ادة والتي لن 
تخ��دم قطاع الش��ركات العامة بل أنه��ا قد تعيق 
عملها، كما أنها لن تخدم تنافسية سوق التوظيف 
في المملكة بل ستسهم في عرقلتها. مع العلم أن 
كل هذه المعلومات التفصيلية متوفرة دائمًا لدى 

الجهات اإلشراقية والرقابية. 
جدي��ر بالذك��ر بأن��ه ال يت��م تطبي��ق مث��ل ه��ذه 
اإلفصاح��ات ف��ي بقي��ة القطاع��ات االقتصادي��ة 
العاملة في مملكة البحرين، وال في دول الخليج وال 

في الكثير من دول العالم. 

* رئيـــس مجلـــس اإلدارة بنــــك البحــــرين 
والكـــويت - الشركة البحرينية الكويتية للتأمين
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األردن يحيي الذكرى المئوية لتأسيسه

)١٢(

خلف: رصف المخططات يكّلف الماليين ورسوم البنية التحتية ال تؤخذ على الجميع

مناقصات توسعة شارع البديع والجنبية قريًبا

والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  قـــال 
العمرانـــي عصام خلف إن كلفـــة رصف طرق المخططات 
الســـكنية الجديـــدة وتوصيلهـــا بشـــبكة الصـــرف الصحي 

تكلف ماليين الدنانير.
ولفـــت فـــي رّده علـــى استفســـار “البـــالد” فـــي اإليجـــاز 
اإلعالمـــي الحكومـــي الذي نّظمه مركـــز االتصال الوطني 
للحديث عن شـــبكة الطـــرق في مملكـــة البحرين، إلى أن 
شـــطب تحصيـــل رســـوم الطـــرق والصـــرف الصحـــي من 
رســـوم البنية التحتية بشـــكل مســـبق يأتي ألن المواطن 
يتوّقع أن تصله الخدمة بشـــكل آني، فيما تتطلب طبيعة 
الخدمات فترة طويلة الستكمالها، وعليه تم االستعاضة 

عن ذلك بعدم أخذ الرسوم حتى وصولها.
 وبّين أن رسوم البنية التحتية ال تؤخذ على الجميع، وال 
تســـري على المواطن في منزله األول وهي تســـري فقط 
على المشاريع االستثمارية. وقال الوزير عصام خلف إن 
مشـــروع تطوير شـــارع البديع من المتوقع أن يطرح في 
مناقصـــة في األســـابيع المقبلة. وأشـــار إلـــى البدء بطرح 
مناقصـــة تطويـــر شـــارع الجنبية، ثـــم ســـتعقبها مناقصة 

تطوير شارع البديع.

فتح آفاق أرحب من التنسيق مع أميركا
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعاون مثمر في مكافحة “كورونا”

المنامة - بنا

أكد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، مواصلـــة البنـــاء علـــى مـــا 
تحقـــق فـــي كافـــة مجـــاالت التعـــاون 
التي تجمع مملكة البحرين والواليات 
المتحدة األميركيـــة الصديقة والدفع 

بها نحو مســـارات أشـــمل تعكس عمق 
التاريخيـــة  العالقـــات االســـتراتيجية 
بيـــن البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، 
مشـــيًرا ســـموه إلى أهميـــة تعزيز أطر 
العمـــل المشـــترك واســـتمرار تنســـيقها 
على مختلف األصعدة بما يفتح آفاًقا 
أرحب ويســـهم في تحقيـــق األهداف 

المنشـــودة. جـــاء ذلـــك لـــدى لقائه في 
قصـــر الرفـــاع امـــس، بحضـــور وزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، القائم 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفارة  بأعمـــال 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 

)02(مارغريت ناردي.
)06(

سيدعلي المحافظة

عاهل األردن مع األمير حسن بن طالل، وخلفهما األمير 
حمزة لدى وصلهم قصر رغدان في عمان )أ ف ب(
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أصبـــح االختيـــار بين الســـيئ واألســـوأ البديل لالنتخابـــات في ثقافـــة الديكتاتورية 
الدينيـــة الحاكمـــة فـــي إيران، على الرغم من أن الشـــعب يتطلع إلى شـــيء آخر، فقد 
عاش الشعب اإليراني أياًما سوداء، حيث تم تضييق الخناق عليه وُحرم من البقاء 
علـــى قيـــد الحيـــاة على مدى 42 عاًمـــا تحت وطأة ســـلطة والية الفقيـــه، أو أنه كان 
مضطـــًرا للرضـــا بما هو واقع ويلتزم الصمت، وإال عليه أن يختار الســـجن والتعذيب 

واإلعدام.
ويعني الرضا بما هو واقع إضفاء الشـــرعية على بقاء هذا النظام المناهض للشـــعب 
وكل مـــا هـــو إيرانـــي، ونتيجـــة ذلك ما نشـــهده اآلن مـــن واقع، وأصبـــح الوقوف في 
وجـــه االســـتبداد الديني ودفع الثمـــن لتحقيق طموحات الشـــعب اإليراني الذي دفع 
الثمـــن من أجلها غالًيا؛ أمًرا حتمًيا، ومن هذا المنطلق، نشـــاهد فضالً عن الزج بمئات 
اآلالف فـــي الســـجون وتعذيبهم وإعدامهـــم اضطرار مالييـــن اإليرانيين إلى مغادرة 
البالد وتوجههم إلى ديار الغربة، والمحزن في األمر أن السبب الرئيسي في ذلك هو 

المجرمون الذين يحكمون إيران.
ـــر خميني، مؤســـس هـــذا النظام الدينـــي أبناء الوطـــن في تقديم هـــذه الثقافة  وخيَّ
قبـــل 42 عاًمـــا، وتحديًدا فـــي 1 أبريل 1979 بين مفترق طرق متشـــابه، أال وهو نعم 
للجمهورية اإلســـالمية أم ال؟ وحدد “نعم” باللـــون األخضر و”ال” باللون األحمر، وكان 
المجتمـــع ينقســـم إلى مجموعتيـــن من وجهة نظر خميني ورفاقـــه، فإما أن يختاروا 
األخضـــر رمًزا للمســـلمين أو يختـــاروا األحمر رمـــًزا للكفار والملحدين، وهو أســـلوب 
انتهـــى في ذروة العبثية الدينيـــة وواٍد من جهل المجتمع بما يخدم مصالح الماللي، 

وأصبح نقطة انطالق لتأسيس ديكتاتورية أسوأ من الديكتاتورية السابقة.
لقد مر اآلن 42 عاًما على ذلك اليوم، وقاطع أبناء الوطن كل عام مسرحية انتخابات 
هذا النظام الفاشـــي اســـتجابة لدعوات المقاومة اإليرانية، ومـــن المؤكد أن رد أبناء 
الوطن على هذه المســـرحية الســـخيفة سيكون أقوى وأكثر سحًقا مما كان عليه في 

السنوات السابقة. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

االنتخابات الرئاسية في إيران... ماذا يريد الشعب اإليراني؟

صاحب مثل “من راقب الناس مات هًما”، شـــاعر من العصر العباســـي ُيدعى “ســـلم بن 
عمـــرو”، وهـــو مولود فـــي البصرة، وورد المثل في واحد من أبيات شـــعره، والذي قال 
ا وفاز باللذة الجسور”، وهو من األبيات الشعرية التي  فيه: “من راقب الناس مات همًّ
عاشت سنين طويلة، وستبقى مع البشر مادامت الحياة اإلنسانية البشرية مستمرة، 
وال شـــك أنـــه مـــن المعيب علـــى اإلنســـان أن يراقب غيره مـــن الناس من بـــاب الغيرة 
والحســـد، أو الفضـــول؛ فينظـــر إلى ما بين أيديهم، ويكشـــف عيوبهم؛ ذلـــك أنه يملك 
الرغبـــة، والدافـــع والوقـــت ليضيعه فيما ال يعنيه، وهناك الكثيـــر من الناس ال ينفكون 
عـــن مراقبة اآلخرين، لمعرفة حاضرهم ومســـتقبلهم، رغم ضغوط الحياة التي تزداد 
يوًمـــا تلـــو اآلخـــر، ويتفق المختصون علـــى أن هذه الظواهر ســـلبية للغاية، وتحّد من 
إبداع الناس وسيرهم إلى األمام، وتعّد من التصرفات البعيدة عن األخالق والثقافة 
والقيم، والغريب أن هناك من يتقن هذا الدور ويتمادى فيه إلى أبعد مما يحق له، وال 
شّك أن األمثال ما تركت شيئا إال وأحاطته بالتعبير، ومثلته وصورته أدق التصوير.
فـــي اعتقـــادي إن الجميع يتفق مع هـــذا المبدأ وهو أننا في العالم العربي بشـــكل عام 
نتفـــوق علـــى جميع شـــعوب العالم فـــي هذا الجانـــب، حيث نحترف ونبـــدع في هذه 

العادة السيئة جًدا التي ال تجلب لنا غير التخلف وعدم القدرة على العيش في حياة 
سعيدة مليئة باإلنجازات والتألق!

ال شك أن غياب الثقافة والتربية الحسنة والجهل أو الشعور بالنقص من أهم أسباب 
هـــذا الوبـــاء الفكـــري! وبـــودي أن أعطـــي للقارئ مثـــاال على ذلـــك، حيث يقـــوم بعض 
مســـتخدمي التواصـــل االجتماعي بتتبع العديد من الشـــخصيات بشـــكل مســـتمر وال 
أبالغ إذا قلت بشكل يومي! ودائًما ما تكون تعليقاتهم سلبية تجاه تلك الشخصيات، 
مـــا يؤكـــد أنهـــم يعانـــون من أمـــر مـــا! وبصراحة شـــديدة شـــخصيًا أشـــعر باالمتعاض 
الشـــديد تجـــاه هؤالء الذين همهـــم األول واألخير في أجندتهـــم اليومية تتبع الناس، 
حيـــث يشـــاركونهم هـــذه التصرفات غيـــر الالئقة التـــي ال يرضاها ديننـــا الحنيف! في 
المقابل لماذا ال يتكلم هؤالء البشـــر عـــن اإليجابيات والمبادرات الكثيرة الرائعة لتلك 
الشخصيات؟ لماذا يركزون على سلبياتهم البسيطة ويتناسون أو ينكرون مآثرهم؟! 
أنا ال أعلم ماذا نجني من هذه التعليقات الســـاخرة تجاه تلك الشـــخصيات، تعليقات 
ال تســـمن وال تغنـــي من جوع، بل في الواقع تســـيء إليهم. “المقـــال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

من راقب الناس مات هّما

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

للتواصل: 17111483

الكلمة المنصفة للسفير األميركي سام زاخم
كالم ســـفير الواليات المتحدة األميركية األســـبق في المنامة سام زاخم في 
مجلة “ناشـــيونال إنترســـت األميركية” ال يدين اإلدارة األميركية في تعاملها 
مع مملكة البحرين في حربها مع اإلرهاب فحســـب، إنما درس أيضا مواقفها 
من اإلرهاب ومشـــكالتها، والحرية وأبعادها ومســـتوى تفكيرها ومناقشاتها، 
داعيـــا اإلدارة األميركيـــة ألن تمـــارس دورها اإليجابي فـــي محاربة اإلرهاب 
وإعـــادة التـــوازن فـــي نهجهـــا تجـــاه حقوق اإلنســـان، ففـــي مملكـــة البحرين 
إجـــراءات غيـــر مســـبوقة للحمايـــة القانونيـــة والرقابـــة والمســـاءلة لحماية 
المواطنيـــن مـــن كل التجـــاوزات، ومـــع ذلـــك كمـــا يؤكد الســـفير هنـــاك بعض 
المنتقديـــن غيـــر الراضين أبدا، وسيســـتمرون في وصـــف البحرين بالمنبوذة 
ويبقى منهجهم “الكل أو ال شيء” مضلال ألنه يقوم على افتراض الذنب وأن 
حكومة البحرين عازمة على اإلســـاءة إلى حقوق مواطنيها وأن اإلجراءات 
التصحيحيـــة ال تمثل ســـوى محـــاوالت إلرضاء منتقديها وإخفـــاء الحقيقة، 
موضحـــًا أن مثـــل هذا المنهج يتجاهـــل حقيقة أنه ال توجـــد دولة خالية من 
النقـــد، وأنهـــا تطبـــق معايير أداء تبدو أعلـــى من تلك التي يلتـــزم بها جيران 

البحرين...

وزادت تناقضـــات اإلدارة األميركيـــة تناقضـــا جديـــدا انعكســـت آثـــاره علـــى 
المجتمعـــات نفســـها، حينمـــا اعتبرت اإلرهابييـــن والعمالء ســـجناء رأي، كما 
ادعت أنها تسعى إلى تعزيز وتطوير العالقات مع الدول، وفي الوقت نفسه 
تتدخل في شـــؤونها الداخلية وال تحترم الســـلطة القضائية، ورأينا بأنفســـنا 
كيف قدمت إدارة أوباما الدعم المباشـــر لإلرهابيين والخارجين عن القانون 
وكل من يغرق في مستنقع التبعية والخيانة، وهنا قال السفير سام الحقيقة 
بـــكل أبعادها حينمـــا أبدى “قلقه مـــن أن االنتقادات تفتقر إلى الســـياق وأنها 
تجانس المحتجزين، موضحًا أن العديد من الســـجناء البارزين في البحرين 
ارتكبوا أفعاال ســـيئة، وقد خطط ونفذ البعض منهم أعمال عنف باســـتخدام 
عبـــوات ناســـفة متطـــورة أســـفرت عن مقتـــل العشـــرات من رجال الشـــرطة، 
والبعـــض اآلخـــر أعضاء في جماعـــات صنفتهـــا الواليات المتحـــدة على أنها 
منظمـــات إرهابية أجنبيـــة، واألدلة ضدهم غامرة وليســـت نتيجة اعترافات 
باإلكـــراه، فهـــم متطرفون عنيفون؛ مســـلحون ومدربـــون وممولون من قوى 

أجنبية معادية”.
كلمة السفير سام زاخم هي الكلمة التي تضيء وال تحرق، وتنصف وال تظلم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لفتة من لفتات سموكم الجميلة
ال شـــك أن مـــا تفضل به صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من شـــكر 
للعامليـــن فـــي الحقـــل الطبي هـــو لفتة كريمة من ســـموه تجاه 
هـــذه المجموعـــة المخلصة من أبناء البحرين الذين اســـتحقوا 
بجـــدارة وصف العاملين بالصفـــوف األمامية، فجائحة كورونا 
بال شـــك حرب ككل الحروب التي يواجهها البشـــر، لكنها حرب 
علـــى العالم كله، وكل دولة تســـتخدم ما لديها مـــن قوة أبنائها 
لمواجهـــة هـــذه الحـــرب، وعلـــى قـــدر إخـــالص هـــؤالء األبنـــاء 

يتحقق النصر.
والشـــك أن جنود الصـــف األول من أطبـــاء وممرضين وجميع 
العامليـــن بالحقل الطبـــي قد أدوا األمانة بـــكل إخالص وكانوا 
وال يزالون جديرين بالثقة الملكية الغالية لجاللة الملك المفدى 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد التي نقلها إليهم ســـمو 

ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقائه بهم.
بال شـــك كانوا بحاجة إلى هـــذه الدفعة المعنوية التي بثها في 
نفوســـهم ســـمو ولي العهـــد، وهي دفعـــة تعطي تأكيـــدا جديدا 
علـــى الروح األبوية لجاللـــة الملك المفدى الـــذي يحرص دوما 
علـــى تكريم وتشـــجيع كل جهد مخلص يبذلـــه المخلصون من 

أبناء هذا البلد الطيب.
وبهذه المناسبة البد لنا جميعا أن نرفع يد التحية للواقفين في 
الصفوف األمامية كما فعلت كل الشعوب المتقدمة التي تقدر 
الجهـــد المخلص ألبنائها، وكما ذكر ســـمو ولي العهد في كلمته، 
البـــد أن نبقـــى محافظيـــن على الســـلوكيات الصحية الســـليمة 
واتباع قواعد التباعد االجتماعي التي هي الشـــيء الذي اتفق 

على أهميته كل علماء وأطباء العالم.
فاتباعنـــا تلك الممارســـات الصحية ليس فقط حماية ألنفســـنا 
فـــي ظل محنة كورونـــا التي ال تزال ممتدة، لكن أيضا هو نوع 
من الشـــكر العملـــي والمعاونة والعرفـــان للمرابطين في الصف 

األول لحمايتنا من هذا الوباء اللعين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

المواطنة وتعزيز االنتماء
يرتبـــط مفهـــوم المواطنـــة فـــي أي مجتمـــع ارتباًطـــا وثيًقا ببنـــاء الدولة 
وتحديـــد دور المواطـــن في البناء واإلنتاج وترســـيخ الِقَيم االجتماعية 
واألخالقيـــة والثقافيـــة والمهنية. إن التعدديـــة الفكرية والثقافية تنمي 
المواطنـــة وتســـمو بـــروح التســـامح وترفـــض التعصب وتحتـــرم اآلخر، 
مـــا يعمل على بـــث روح العمل والِعلـــم واإلبداع، ويحافـــظ على هويتنا 
القومية العربية األصيلة، والوحدة الوطنية، وُيحقق المصلحة الوطنية 
المشتركة، وبالمواطنة يفخر المواطن باالنتساب إلى بالده هويًة ولغة، 

ويتمسك بتقاليد بالده وعاداتها العربية.
وتتحقـــق المواطنـــة أيضـــا بالشـــراكة المجتمعيـــة وتحمـــل المســـؤولية 
الوطنيـــة فـــي العمـــل وأداء الواجبـــات فـــي مؤسســـات الدولـــة العامـــة 
والخاصة، وفي البيت والمدرســـة، واألندية والجمعيات بأشـــكالها، وفي 
المهرجانـــات والمنتديـــات والبرامج والمبادرات، وفـــي العمل التطوعي، 
وبانتهـــاج الخطاب الديني الُمعتدل، دون تعصب وكراهية، النابذ للُعنف 
والتفرقـــة، وبالمنهـــج التعليمي الفاعـــل بمخرجاته القـــادرة على إضافة 
نوعيـــة متميـــزة مـــن القـــدرات الوطنية لســـوق العمـــل العـــام والخاص، 

وغيرها من المشروعات والمبادرات الوطنية الخالقة.
وتحظـــى المواطنـــة وما يرتبط بها من ســـلوكيات وِقَيم باهتمام شـــديد 
في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات علمية وتقنية دون أن تؤثر 
علـــى قيم وخصوصية الشـــعوب الحضارية والثقافيـــة، وهذا ما ُيضفي 
على المؤسسات التربوية والتعليمية واإلعالمية والثقافية والمجتمعية 
مســـؤوليات ُمضاعفة بتحويل االنتماء إلى ســـلوك يستشـــعره المواطن 

في كل مناحي حياته ليكون قادًرا على الوفاء بمتطلبات المواطنة. 
إن تنميـــة الفكـــر بالوعي الوطنـــي والقومي ُيعزز االنتمـــاء للبالد واألمة 
العربيـــة وتاريخهـــا الحضـــاري، وألجل ذلـــك البد من تحمل المســـؤولية 
تجاه أنفســـنا ومجتمعنا كإحدى وســـائل ترجمـــة االنتماء الوطني، وفي 
ظل جائحة كورونا شـــهدت البحرين وعًيا مجتمعًيا صادًقا تمثل بركون 
الجميع في جبهة واحدة لمواجهة الكورونا وتحدياتها، وهذا أسهم في 
المحافظة على صحة وســـالمة جميع المواطنين والمقيمين وخفف من 

تداعيات الجائحة.

عبدعلي الغسرة

ztawfeeqi 
@gmail.com

زهير توفيقي
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