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 ôÑªaƒf 8 ô¡¶dG IÓ°üd óLÉ°ùªdG íàa
á```eRÓdG  äGô````«°†ëàdG  ∫É````ªμà°S’

 »a ¬fCÉH ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh âMô°U
 äGOÉÑ©∏d  á«éjQóàdG  IOƒ©dGh  óLÉ°ùªdG  íàa  QGô≤d  á©HÉàªdG  QÉWEG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG √BÉJQG Ée ≈∏Y kAÉæHh ,äGóéà°ùª∏d É k≤ah á«YÉªédG
 íàa  »a  êQóàdÉH  QGôªà°S’G  ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 ø«aÉbhC’G ™e ≥«°ùæàdG ó©Hh ,ô¡¶dG IÓ°üd É¡ëàØH ∂dPh ,óLÉ°ùªdG
 Ióªà©ªdG  á«ª«¶æàdG  á`̀«`̀dB’G  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  ájôØ©édGh  á«æ°ùdG
 ºà«d  ôéØdG  IÓ°U ¢Uƒ°üîH É¡YÉÑJG  iôL »àdG  óLÉ°ùªdG  º«≤©àd
 Ö°ùëH ∂dPh ,É¡à«∏YÉa ìÉéf ó©H ô¡¶dG IÓ°üd á«dB’G äGP OÉªàYG
 äÉ«°UƒJ  Aƒ°V  »a  á≤Ñ°ùªdG  á«ë°üdG  ájRGôàM’G  äÉWÉ«àM’G
 Qô≤J ó≤a ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG
 ,2020 ôÑªaƒf 8 ≥aGƒªdG óMC’G Ωƒj ô¡¶dG IÓ°üd óLÉ°ùªdG íàa
 º«≤©àdG  á«dBG  ≥«Ñ£àd  áeRÓdG  äGô«°†ëàdG  ∫Éªμà°SG  ¿Éª°†d  ∂dPh
 ∫ÉÑ≤à°S’  É¡àjRƒ¡L  øe  ócCÉàdGh  óLÉ°ùªdG  áÄ«¡J  øe  AÉ¡àf’Gh
 ,ô¡¶dGh ôéØdG  »gh ¢VhôØdG  IÓ°üd Ωƒ«dG  »a ø«Jôe ø«∏°üªdG

.¿CÉ°ûdG Gòg »a IQô≤ªdG á«ë°üdG äÉª«∏©à∏d É k≤ÑW
 ™e  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdÉH  Ωƒ≤à°S  É¡fEG  ∫ó©dG  IQGRh  âdÉbh  
 ≥«Ñ£àH  ΩGõàd’G  øe  ócCÉà∏d  áeRÓdG  äÉÑ«JôàdG  πª©d  ø«aÉbhC’G
 ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG ÉgôbCG »àdG á«ë°üdG äGAGôLE’G
 áÄ«ÑdG ≥«≤ëJ πØμj ÉªHh ≥Ñ°ùe πμ°ûH ∂dPh ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 äƒ«H  QÉªYEGh  ø«∏°üªdG  áæ«fCÉªW  ≈∏Y  áãYÉÑdGh  áæeB’G  á«ë°üdG

 .¬∏dG

 43^1 ≥``≤ëj z»`æWƒdG ø`jô`ëÑdG{
 á```«aÉ``°U É`MÉ```HQCG QÉ```æjO ¿ƒ``«∏e
 á```«°VÉ``ªdG á```©°ùàdG ô```¡°TC’G »`a

 ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ∂``̀æ``̀H ≥``̀≤``̀M
 IóFÉY á«aÉ°U ÉMÉHQCG »æWƒdG
 14^0  â`̀¨`̀∏`̀H  ø`̀«`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d
 ∫ÓN  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ΩÉ©dG  Gò`̀g  ø`̀e  ådÉãdG  ™`̀Hô`̀dG
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  16^0``̀H  áfQÉ≤e
 øe É¡°ùØf IôàØdG »a »æjôëH

.2019 ΩÉY
 »aÉ°U  ∂æÑdG  ≥≤M  Éªc
 ≠∏H  ø«ªgÉ°ùª∏d  óFÉY  ÉëHQ
 »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  43^1
 á«¡àæªdG á©°ùàdG ô¡°TC’G IôàØd
 ,2020  ô`̀Ñ`̀ª`̀à`̀Ñ`̀°`̀S  30  »```̀a
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  56^0``̀H  áfQÉ≤e

 íHôdG  »aÉ°U ¢VÉØîfG  iõ©jh .2019 ΩÉY  øe  É¡°ùØf  IôàØ∏d  »æjôëH
 äÉÑ∏£àe ™°Vh É¡æY ºéf »àdG 19-ó«aƒc áëFÉL ≈dEG 2020 ΩÉY ∫ÓN
 πNódG iƒà°ùe •ƒÑgh ¢ûeGƒ¡dG ¢VÉØîfGh á«WÉ«àM’G äÉ°ü°üîªdG

.äÉ©jRƒàdG »fóJ ó©H ìÉHQC’G ¢VÉØîfGh á«μ∏ªdG ¥ƒ≤M äÉª««≤J øe
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ójDƒªdG  π«∏N  ∞°Sƒj  ¥hQÉ`̀a  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe
 É«HÉéjEG  Gƒªf  äô¡XCG  ∂æÑ∏d  á«dÉªdG  èFÉàædG  ¿CG  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH
 óbh .áëFÉédÉH …OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G øjó¡°ûªdG ôKCÉJ øe ºZôdG ≈∏Y
 ó©H  á°UÉNh  Éjƒb  ∫hCG  É k©HQ  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  áYƒªée  äó¡°T
 ,(BISB)  »eÓ°SE’G  øjôëÑdG  ∂æH »a á«Ñ∏ZC’G  á°üM ≈∏Y PGƒëà°S’G
 áfÉμe  ájƒ≤Jh  QRBÉàdG  ≥≤ëJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  á«é«JGôà°SG  Iƒ£N  »gh

.ø«μæÑdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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.ójDƒªdG ¥hQÉa |

.á«HôàdG ôjRh |

 á∏°UGƒe á«ªgCG ócDƒj á«∏NGódG ôjRh
»é«∏îdG »æeC’G ≥«``°ùæàdGh ¿hÉ©àdG

 ∫hCG  ≥``̀jô``̀Ø``̀dG  ó`````̀cCG
 ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG
 á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG
 á`̀«`̀©`̀bGƒ`̀ dG  Iô``̀¶``̀æ``̀dG  ¿CG
 ócDƒJ  »ª«∏bE’G  ó¡°ûª∏d
 ¿hÉ©àdG  á∏°UGƒe  á«ªgCG
 »```̀ æ```̀eC’G ≥``̀«``̀°``̀ù``̀æ``̀à``̀dGh
 ôjƒ£àdG  ∫ÉªYCG  áÑcGƒeh
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀ d å``̀ jó``̀ë``̀ à``̀ dGh
 ∞∏àîe  ™``̀e  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEÉ`̀H
 ≈∏Y πª©J »àdG äÉjóëàdG
.»∏NGódG ÉææeCG ±Gó¡à°SG

 ió````̀ d ∂`````````̀dP AÉ`````````̀L
 »`̀a ¢````ù````eCG ¬``̀à``̀cQÉ``̀°``̀û``̀e
 á«∏NGódG  AGQRh  ´ÉªàLG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hó```̀H

 á°SÉFôH ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó≤Y …òdG ,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ≥jôØdG
 IQhó`̀dG  ¢ù«FQ  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀ eE’G  ádhóH  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 ∞jÉf  QƒàcódG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ácQÉ°ûªHh  ,á«dÉëdG

.±ôéëdG ∑QÉÑe ìÓa
 áWô°ûdG RÉ`̀¡`̀L ¬`̀H Ωƒ`̀≤`̀j …ò``̀dG Qhó```dG á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô``̀jRh ø`̀ª`̀Kh
 º¡°SCG  …òdGh  á≤«≤°ûdG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  ¬eó≤J  …òdG  ºYódGh  á«é«∏îdG
 áWƒæªdG ΩÉ¡ªdG É¡FGOCGh á«é«∏îdG áWô°ûdG ±GógCG  ≥«≤ëJ »a Gô«ãc
 GƒãëH  AGQRƒ``̀ dG  ¿CG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  í`̀°`̀VhCGh  .É¡H
 Éªc ,ÉfhQƒc áëFÉéH á≤∏©àªdG áª¡ªdG á«æeC’G äÉYƒ°VƒªdG øe GOóY
 É¡à¡LGƒe π«Ñ°S »a AÉ°†YC’G ∫hódG É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’ÉH GhOÉ°TCG
 ¿Éé∏dG øe º¡«dEG áYƒaôªdG ôjQÉ≤àdG GƒãëH Éªc ,ÉgQÉ°ûàfG øe óëdGh
 ,á«∏NGódG äGQGRh AÓch É¡©aQ »àdG äÉ«°UƒàdGh ,á°üàîªdG á«æeC’G
 »æeC’G  πª©dG  õjõ©J  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äGQGô`̀≤`̀dG  É¡fCÉ°ûH  Ghò`̀î`̀JGh
 áëaÉμªd  ádhòÑªdG  á«é«∏îdG  Oƒ¡édG  ó«MƒJh  ,∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG
 ∫hO »æWGƒe áeÓ°Sh øeCG  ≈∏Y ÉXÉØM á«HÉgQ’G ∫ÉªYC’Gh ºFGôédG

 .É¡«°VGQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ¢ù∏éªdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 »∏Y øH óLÉe QƒàcódG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ∞°ûc
 áeRC’G  ∫ÓN IójóY äÉjóëàH äôe IQGRƒdG  ¿CG  »ª«©ædG
 §£îdG  ™°Vh  øe  âæμªJ  IQGRƒ``dG  ¿CG  GócDƒe  ,áægGôdG
 »àdG  áëFÉédG  πX  »a  äÉjóëàdG  ∂∏J  »£îàd  ô«HGóàdGh
 AÉ≤d  »a  ôjRƒdG  í°VhCGh  .äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  ≈∏Y  äô`̀KCG
 á«∏ëªdG  áaÉë°üdGh  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  »∏ãªe  ™e  ìƒàØe
 ≈∏Y  πFÉ¡dG  §¨°†dG  ÖÑ°ùH  IOQGh  á«æ≤àdG  AÉ£NC’G  ¿CG
 IQÉjR ø«jÓe 7^7 â∏é°S PEG  IQGRƒ∏d  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG
 %64 ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,á°SGQódG AóH øe §≤a ø«YƒÑ°SCG ó©H
 º¡FÉæHC’ zó©H øY º«∏©àdG{ ΩÉ¶f Gƒ∏°†a QƒeC’G AÉ«dhCG øe
 »dh  ∞dCG  112  ¬«a  ∑QÉ°T  IQGRƒdG  ¬JôLCG  ´Ó£à°SG  ó©H

 .áÑdÉWh ÖdÉW ôeCG

 GPEG  Ée  ∫ƒM  ,zè«∏îdG  QÉÑNCG{  ¬àMôW  ∫GDƒ°S  »ah
 Qƒ°†M ¿CÉ°ûH ºgAGQBG Ghô«Z ób QƒeC’G AÉ«dhCG ¢†©H ¿Éc
 ºgóYÉ≤e  ≈``̀dEG  IOƒ`̀©`̀dG  »`̀a  º¡àÑZQh  »FõédG  º¡FÉæHCG
 ¿CG  »ª«©ædG  »∏Y  ø`̀H  ó`̀LÉ`̀e  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG  ,á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG
 ≈dEG  IOƒ©dG  »a  ø«ÑZGôdG  áÑ∏£dG  ™«ªéd  ìƒàØe  ÜÉÑdG
 2860  ¿CG  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  ÉØ°TÉc  ,á«°SGQódG  ºgóYÉ≤e
 ¢SQGóªdG ≈dEG á°UÉîdG ¢SQGóªdG øe Gƒ∏≤àfG áÑdÉWh ÉÑdÉW
 ôjRƒdG  ócCG  iôNCG  á¡L  øe  .ΩÉ©dG  Gòg  ∫ÓN  á«eƒμëdG
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ™e  Iôªà°ùe  äÉYÉªàL’G  ¿CG
 »Mƒd RÉ¡L ±’BG  10 IQÉYEG  á«dBG  åëÑd  ∂dPh á«fÉ°ùfE’G
 ™«ªL  á`̀dÉ`̀M  á`̀°`̀SGQO  É«dÉM  º`̀à`̀jh  ,ø«LÉàëªdG  áÑ∏£∏d
 √òg  ™jRƒàd  É¡©°Vh  ºJ  IOóëe  ô«jÉ©e  ∑Éægh  ,áÑ∏£dG

.ÉÑjôb É¡æY ∞°ûμdG ºàj ±ƒ°S Iõ¡LC’G
(4¢U π«°UÉØàdG) 

 ø```jhô``«¡dG ø```e Iô```«Ñc á``æë``°T §`Ñ``°†j ∞```dÉ``ëàdG
ˆG Üõ``M ±Gô``°TEÉH »``KƒëdG ≈``dEG á∏``°Sôe ø``«jÉcƒμdGh

 IÉah øY zá«ë``°üdG ø¡ªdG{ ô``jô≤J πé©à``°ùJ á``HÉ«ædG
≈``Ø``°ûà°ùª∏d  »`æeC’G  ôjƒ```°üàdG  Ö`∏£Jh ø```«eCGƒ`àdG

 á```Ñ∏£dG ™``«ªéd ìƒ````àØe ÜÉ``ÑdG :á``«Hô`àdG ô`````jRh
á`«``°SGQódG º```góYÉ≤e ≈``dEG IOƒ``©dG »``a ø``«ÑZGôdG

.á«∏NGódG ôjRh |

.á«dÉØàM’G √Qƒ°†M ∫ÓN áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S |

 »a  á«Yô°ûdG  ºYO  ∞dÉëàd  ácôà°ûªdG  äGƒ≤dG  IOÉ«b  âæ∏YCG  :âf.á«Hô©dG
 áeOÉb äGQóîe áæë°T Öjô¡J •ÉÑMEG ,≥«bO »æeCG ≥«°ùæJ ∫ÓN øe ,¢ùeCG øª«dG
 »àdG ,äÉjhÉëdG ióMEG πNGO ÉgDhÉØNEG ºJ áæë°ûdG .¿óY AÉæ«e ≈dEG πjRGôÑdG øe

.ôμ°ùdG øe á«ªc πªëJ
 ø«jÉcƒμdG)  øe  øW  ∞°üæH  Qó≤J  äGQóîªdG  øe  á«ªc  áæë°ûdG  πª°ûJh

.(øjhô«¡dGh
 É«°û«∏ªdG  ≈dEG  É¡≤jôW  »a  âfÉc  äGQóîªdG  á«ªc  ¿CG  äÉeƒ∏©ªdG  äó`̀cCGh

.»HÉgQE’G ¬∏dG ÜõM øe ±Gô°TEÉHh ,á«KƒëdG
 z§°ShC’G  ¥ô°ûdG{  áØ«ë°üd  á©∏£e  QOÉ°üe  âØ°ûc  »°VÉªdG  ƒ«dƒj  »ah
 á©bGƒdG  ¿óªdGh  AÉ©æ°U á«æª«dG  áª°UÉ©dG  »a  äGQóîª∏d  ô«ÑμdG  QÉ°ûàf’G øY

 á∏«∏≤dG ô¡°TC’G ∫ÓN ¬fCG áØ«ë°üdG âë°VhCGh .»KƒëdG É«°û«∏e Iô£«°S âëJ
 äGQóîªdG øe ÉfÉæWCG á«Yô°ûdG áeƒμëdG »a á«æeC’G Iõ¡LC’G â£Ñ°V á«°VÉªdG
 …òdG  âbƒdG  »a  .á«KƒëdG  äÉ«°û«∏ªdG  Iô£«°S  ≥WÉæe  ≈dEG  É¡≤jôW  »a  âfÉc
 »WÉ©J  ¿É`̀eOEG  IôgÉX  ™°SƒJ  ≈dEG  AÉ©æ°U  »a  á«∏ëªdG  QOÉ°üªdG  ¬«a  äQÉ°TCG
 É«°û«∏ªdG ºYOh πjƒªJh Iô£«°S πX »a ,ÜÉÑ°ûdG •É°ShCG ø«H IQóîªdG OGƒªdG
 »a  á«æ∏Y  ¬Ñ°T  IQƒ°üH  ´ÉÑJ  âJÉH  OGƒªdG  √òg  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCG  Éªc  ,…ô°ùdG
 IOÉb É¡ªYOh É¡∏ qμ°T äÉHÉ°üY É¡JQÉéJ ≈∏Y ±ô°ûojh ,áª°UÉ©dG ´QGƒ°T ¢†©H
 »a  »æeCG  ∫hDƒ°ùe  øY  z§°ShC’G  ¥ô°ûdG{  â∏≤f  ¬°ùØf  ¥É«°ùdG  »a  .¿ƒ«KƒM
 äGQóîªdG ¿EG ¬dƒb AÉ©æ°U »a äÉ«°û«∏ª∏d á©°VÉîdG äGQóîªdG áëaÉμe IQGOEG

 .ø««KƒëdG πjƒªàd ¿GôjEG Égóªà©J »àdG πFÉ°SƒdG ºgCG øe âJÉH

 øª°†àj Üƒàμe ∫ƒcƒJhôH ∑Éæg ¿Éc GPEG ÉªY ÉeÓ©à°SG áeÉ©dG áHÉ«ædG â¡Lh
 √ôaGƒJ  ióeh  ø«eCGƒàdG  IÉah  ádÉM  πãe  ™e  »Ñ£dG  πeÉ©àdG  äGAGô`̀LEGh  á°SÉ«°S
 ¬«a âKóM …òdG  ìÉæé∏d  »æeC’G ôjƒ°üàdG  âÑ∏Wh ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG  ™ªée iód
 ójóëàd  á°üàîªdG  áæé∏dG  ôjô≤J  ∫Éé©à°SÉH  GQGôb  áHÉ«ædG  äQó°UCG  Éªc  ,á©bGƒdG

.á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dÉH á«Ñ£dG AÉ£NC’G
 ¿CÉH áeÉ©dG äÉ¡édGh äGQGRƒdG áHÉ«æH áHÉ«ædG ¢ù«FQ »YGOƒdG ¿ÉfóY ìô°Uh
 …òdG  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  â∏ªM  »àdG  ø«à∏Ø£dG  IódGh  ∫GƒbC’  â©ªà°SG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ¿hóH Éª¡à©°Vh É¡fCG áØ«°†e ,ø«eCGƒà∏d çóM ÉªY á«dhDƒ°ùªdG É¡àdÉM ≈∏Y ±ô°TCG

.áÑ°SÉæe á«ÑW IóYÉ°ùe ø«JOƒdƒªdGh É¡«≤∏J
 π°ùà¨ªdG »a ¬æHG á≤aôH ¿Éc ¬fCÉH ó¡°T …òdG ø«à∏Ø£dG óL ∫GƒbCG ´Éª°S ºJ Éªc 
 ¿CÉH  ôbCG  …òdGh  ôÑ≤dG  õ«¡éàH  ΩÉb  …òdG  ¢üî°ûdG  ∂dòch  ,ø«à∏Ø£dG  AÉμH  ™ª°Sh

.≥°U’ §jô°ûH ¥ÓZE’G áªμëe ø£≤dG øe á©£b πNGóH ÉàfÉc ø«à∏Ø£dG
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¢ù«FQ  ∫Gƒ``̀bCG  ´Éª°S  ºJ  Éª«a
 AÉ°ùædG ¢VGôeC’ ¢ü°üîe ìÉæL »a ø«à∏Ø£dG â©°Vh ΩC’G ¿CG âÑK ¬fCG ócCG …òdG
 ôHƒàcCG  16  ≥aGƒªdG  á©ªédG  Ωƒj  ìÉÑ°U  øe  å∏ãdGh  IóMGƒdG  »a  ¢VÉ¡LE’Gh
 Éª¡H  ø«Ñàj  ºdh  IO’ƒ`̀dGh  AÉ°ùædG  ¢VGôeCG  Ö«ÑW  πÑb  øe  Éª¡àæjÉ©e  ºJh  2020
 á°ü°üîe áaôZ »a Éª¡©°Vhh Éª¡Ø∏H á°VôªªdG âeÉb ¬«∏Y AÉæHh ,IÉ«ë∏d äÉeÓY
 äGP  ìÉÑ°U  øe  ∞°üædGh  á©°SÉàdG  »a  ÜC’G  Éª¡ª∏°ùJ  ¿CG  ≈dEG  á°†¡éªdG  áæLCÓd
 »μÑJ IóMGh á∏ØW ∑Éæg âfÉch ÜC’G º¡Ñ∏L áYÉ°ùdG  ∞°üfh áYÉ°S ó©Hh ,Ωƒ«dG
 â«aƒJ  ¿CG  ≈dEG  êóîdG  ∫ÉØWC’ÉH  á°UÉîdG  IõcôªdG  ájÉæ©dG  IóMh  ≈dEG  É¡∏≤f  ºàa

.¬JGP Ωƒ«dG AÉ°ùe
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

É«ªdÉY É«dÉe Gõ``côe øjôëÑdG π©Lh »∏ëªdG èJÉædG ø``e ٪17`H º¡``°ùj ´É£≤dG

iôÑμdG äGRÉéfE’G øe ΩÉY áFÉe ..»aô°üªdG ´É£≤dG
∫É`̀Ø`̀à`̀M’G Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀d á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N ø``̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S Ö`̀«`̀æ`̀j AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÜÉ``̀ fCG
 ï«°ûdG  ƒª°S  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 Qƒ°†ëd √ƒª°S QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S
 ¥Ó£fG  ≈∏Y  ΩÉ`̀Y  á`̀FÉ`̀e  Qhô``̀e  áÑ°SÉæªH  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G
 ¬àª¶f  …òdG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »aô°üªdG  ´É£≤dG
 »a  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  øjôëÑdG  ±QÉ°üe  á«©ªL
 Qƒ°†ëH  ,»dÉªdG  øjôëÑdG  CÉaôªd  »°ù«FôdG  ≈æÑªdG
 ´É£≤dG  »`̀a  äGOÉ`̀«`̀≤`̀dGh  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  ø`̀e  Oó`̀Y

.»aô°üªdGh »dÉªdG
 »a  øjôëÑdG  ¿CG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  QÉ°ûà°ùe  ócCGh
 ájƒªæJ  IôØW  â≤≤M  ióØªdG  ∂∏ªdG  äÉ¡«LƒJ  πX
 »dÉªdG  ´É£≤dG  É¡«a  ÉªH  ,äÉYÉ£≤dG  πc  »a  á∏eÉ°T
 ¢ù«FQ  á°SÉFôH  áeƒμëdG  ¬àdhCG  …ò`̀dG  ,»aô°üªdGh
 πc  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  øe  º`̀Yó`̀dGh  ΩÉªàg’G  πc  AGQRƒ``̀dG
 á«à°ùLƒ∏dGh  á«ª«¶æàdGh  á«fƒfÉ≤dG  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀ª`̀dG
 »μd  øjôëÑdG  â∏gCGh ´É£≤dG  á°†¡f øe äRõY »àdG
 ±QÉ°üªdG  øe ójó©∏d  ÜÉ£≤à°SGh ÜòL õcôe ¿ƒμJ

.É«dhOh É«ª«∏bEG á≤jô©dG á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
 ¢ù«FQ  ƒª°S  ó`̀ dGƒ`̀dG  ô`̀«`̀eC’G  ¿EG  √ƒª°S  ∫É``̀bh
 É keÉªàgG  »aô°üªdGh  »dÉªdG  ´É£≤dG  »dƒj  AGQRƒ`̀dG
 âfÉc  √ƒª°S  äGQOÉÑeh  Oƒ¡L  ¿EGh  ,Iô«Ñc  ájÉYQh
 ≈∏YCG  ≈`̀ dEG  ´É£≤dG  Gò`̀g  É¡æe  ≥∏£fG  »àdG  Iõ«côdG
 ¬H  ™àªàj  ÉªH  √ƒª°S  Gó«°ûe  ,ìÉ`̀é`̀æ`̀dG  äÉjƒà°ùe
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »aô°üªdGh  »dÉªdG  ΩÉ¶ædG

 øjôëÑdG ±ô°üe ΩGõàdG π°†ØH ,á«ªdÉY á≤Kh á©ª°S
 áμ∏ªªdG  »a  á∏eÉ©dG  ±QÉ°üªdGh  ∑ƒæÑdGh  …õcôªdG

.á«HÉbôdGh á«ª«¶æàdG ôWC’Gh ô«jÉ©ªdÉH
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀e ß`̀aÉ`̀ë`̀e ó```̀cCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 »aô°üªdG ´É£≤dG ¿CG êGô©ªdG óªëe ó«°TQ …õcôªdG
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG  ΩÉ``̀Y á`̀FÉ`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀N ó¡°T ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 á°ùªîdG  Oƒ`̀≤`̀©`̀dG  ∫Ó``̀N ¿É``̀c  É``̀gRô``̀HCG  ,äGQƒ`̀£`̀à`̀ dG
 äÉ«æ«©Ñ°ùdG  ∞°üàæe  òæe  ´É£≤dG  ó¡°T  PEG  ;Iô«NC’G
 âaôY »àdG á«ªdÉ©dG ∑ƒæÑdG øe ójó©∏d Éàa’ GOƒLh
 »àdGh ,zQƒ°ûahC’G{ á«LQÉîdG á«aô°üªdG äGóMƒdÉH

.á≤£æªdG »a É¡JÉ«∏ª©d Gõcôe øjôëÑdG øe äòîJG
 ±QÉ°üe  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫É``̀bh
 á«aô°üªdG áYÉæ°üdG ¿EG ∞°Sƒj óªMCG ¿ÉfóY øjôëÑdG
 ´É£≤dG  êQÉ`̀N  øe  ∫hC’G  º¡°ùªdG  »g  âJÉH  Ωƒ«dG
 ,%17  áÑ°ùæH  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »a  »£ØædG
 ´É£≤dG  »a ø««æjôëÑ∏d  ∫hC’G π¨°ûªdG  âëÑ°UCG  Éªc

.áØ«Xh ∞dCG 14 øe ôãcCÉH ¢UÉîdG
 ióe  ≈∏Y  á«aô°üªdG  Iô«°ùªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 äGRÉ`̀é`̀fE’Gh  á©eÓdG  äÉ£ëªdÉH  áÄ«∏e  ΩÉ`̀Y  100
 º`̀gCG  ø«H  ø`̀e  áμ∏ªªdG  ™°VƒH  â`̀Lƒ`̀Jh  ,Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 »àdG ábƒeôªdG á«ªdÉ©dG á«dÉªdGh á«aô°üªdG õcGôªdG
 øe äGQÉ«∏ªdG äGô°û©H äÓjƒªàdG ºjó≤J »a âª¡°SCG
.Égƒªf »a âª¡°SCGh ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãμd äGQ’hódG
(2¢U π«°UÉØàdG)

 áYô°S IOÉjR Iôàa OóªJ ƒμ∏àH
π``Ñ≤ªdG ΩÉ`©dG ≈`àM â`fôàfE’G

 âfôàfE’G áYô°S IOÉjR Iôàa ójóªJ ¢ùeCG ƒμ∏àH ácô°T âæ∏YCG
 ø««dÉëdG ôÑjÉØdG áeóN øFÉHõd ,2021 ôjGôÑa ô¡°T ájÉ¡f ≈àM
 ôÑjÉØdG  øFÉHR  ™«ªL  ó«Øà°ù«°S  PEG  ;OóédG  øFÉHõ∏dh  ƒμ∏àH  øe

.á«aÉ°VEG Ωƒ°SQ …CG ¿hóHh ÉfÉée áØYÉ°†ªdG äÉYô°ùdÉH
 áØYÉ°†e  ácô°ûdG  äQôb  ΩÉ©dG  Gòg  øe  ƒ«dƒj  ô¡°T  ∫ÓNh
 ≈°übCG óëc äGôe 5h ≈fOCG óëc ø«Jôe ôÑjÉØdG äÉbÉH äÉYô°S
 øe ôHƒàcCG  ô¡°T ájÉ¡f ≈àM ¿ƒHõdG ∑Gôà°TG ábÉH ≈∏Y G kOÉªàYG
 áYô°ùdG á«dÉY âfôàfEG áeóN øFÉHõ∏d í«àj …òdG ôeC’G ,ΩÉ©dG Gòg

.¬«aôàdGh πjõæàdGh íØ°üàdGh åÑdG áHôéJ Rõ©jh
 ≈dEG G kô¶f{ :¬∏dGóÑY ºã«e ø«μ∏¡à°ùªdG ´É£b ΩÉY ôjóe ∫Ébh
 äÉYô°S  IOÉjR  IQOÉÑe  ¿CÉ°ûH  ÉgÉæ«≤∏J  »àdG  á«HÉéjE’G  OhOô`̀dG
 á«aÉ°VEG  Ióe IôàØdG  ójóªJ ÉfQôb ó≤a  ÉææFÉHR øe ôÑjÉa  âfôàfEG

 .zπÑ≤ªdG ΩÉ©dG øe ôjGôÑa ô¡°T ájÉ¡f ≈àM
 ôÑjÉa  â`̀fô`̀à`̀fE’G  äÉ`̀bÉ`̀H  äÉYô°S  á«bôJ  ºà«°S  ¬``̀fCG  ô`̀cò`̀j
 ôÑjÉa äÉbÉÑH ¿ƒcôà°ûªdG øFÉHõdG øμªà«°S PEG  ;É«FÉ≤∏J øFÉHõ∏d
 ábÉH  øFÉHRh  ,20Mbps  áYô°ùH  IOÉØà°S’G  øe  10Mbps
 30Mbps  ábÉH  øFÉHRh  ,40Mbps  áYô°ùH  20Mbps
 100Mbps  á``̀bÉ``̀H  ø``̀FÉ``̀HR  É````̀eCG  ,100Mbps  á`̀Yô`̀°`̀ù`̀H

.500Mbps áYô°S ≈∏Y ¿ƒ∏°üë«°ùa
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 Qƒ``°†ëdG ∞``«ãμàH äÉ``ÑdÉ£e
 äGAÉ`YO’G ≈∏Y Oô∏d »dhódG
ø`jô``ëÑdG ∫ƒ```M á`«bƒ≤ëdG
 á«°SÉeƒ∏HódG{  ∫ƒ`̀M  πªY  á`̀°`̀TQh  »`̀a  ¿ƒcQÉ°ûªdG  Ö`̀dÉ`̀W
 IQhô°†H z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ôjƒ£Jh õjõ©J »a ÉgQhOh á«bƒ≤ëdG
 ÉjÉ°†≤H ≥∏©àj Éª«a äGAÉYO’G ≈∏Y Oô∏d »dhódG Qƒ°†ëdG ∞«ãμJ
 äGAÉ≤∏dG  ó≤Y  ∞«ãμJ  ™e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äGRÉéfEG RôÑJ »àdG á«ÑfÉédG
 IOó©àªdG  á«bƒ≤ëdG  á«°SÉeƒ∏HódG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  õ«côàdG  ™`̀e
 á«MÓ°UE’G É¡àHôéJ èjhôJh áμ∏ªªdG äGRÉéfEG ¢Vô©d ±GôWC’G

.ájô°†ëdGh ájƒªæàdGh
 á«LQÉîdG  IQGRh É¡àª¶f »àdG  πª©dG  á°TQh ∫ÓN ∂dP  AÉL
 ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ájÉYôH ¢ùeCG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG OGóYEG QÉWEG »a AGQRƒdG ¢ù∏ée

.øjôëÑdG áμ∏ªªH
 ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY á«LQÉîdG  ôjRh óYÉ°ùe ∞°ûch
 ÉgRôHCG  ,á«°UƒJ  38  QGôbEÉH  â¡àfG  πª©dG  á°TQh  ¿CG  …ô°ShódG
 ò«ØæJh  ≥«≤ëJ  »a  á«bƒ≤ëdG  á«°SÉeƒ∏HódG  QhO  á«ªgCG  ó«cCÉJ
 »MÓ°UE’G  è¡ædG  ó«cCÉJ  ™e  ,2030  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG
 ¥ƒ≤M õjõ©Jh ô°ûf »a áμ∏ªªdG Oƒ¡L á∏°UGƒeh øjôëÑdG áμ∏ªªd
 á«°SÉeƒ∏HódG ôÑY á«dhódG ÜQÉéàdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJh ,¿É°ùfE’G
 áªFÉb á«dhO äÉcGô°Th äÉØdÉëJh äÉbÓY áμÑ°T AÉæHh ,á«bƒ≤ëdG
 ∫hO  ™e  ºgÉØàdG  Qƒ°ùL óeh QGƒédG  ø°ùM ΩGôàMG  ÇOÉÑe  ≈∏Y
 IQƒ°üdG  π≤f  »a  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG  QhO  á«ªgCGh  ,ºdÉ©dG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a øjôëÑdG áμ∏ªªd á«©bGƒdG
(5¢U π«°UÉØàdG)



:á«HôàdG ôjRh ..IOQGh á«æØdG AÉ£NC’Gh Gô«Ñc ÉjóëJ Éæ¡LGh
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 QÉ`̀ Ñ`̀NCG{ ¬`̀à`̀Mô`̀W ∫GDƒ``°``S »``̀ah
 ¢†©H  ô«Z  GPEG  É`̀e  ∫ƒ`̀M  ,zè«∏îdG
 Qƒ°†M ¿É°ûH ºgAGQBG QƒeC’G AÉ«dhCG
 IOƒ©dG »a º¡àÑZQh »FõédG º¡FÉæHCG
 QƒàcódG ócCG ,á«°SGQódG ºgóYÉ≤e ≈dEG
 ÜÉÑdG  ¿CG  »ª«©ædG  »∏Y  ø`̀H  ó`̀LÉ`̀e
 »a  ø«ÑZGôdG  áÑ∏£dG  ™«ªéd  ìƒàØe
 ,á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  ºgóYÉ≤e  ≈``̀dEG  IOƒ`̀©`̀dG
 2860  ¿CG  ¬``̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  kÉØ°TÉc
 ¢SQGóªdG  øe  Gƒ∏≤àfG  áÑdÉWh  ÉÑdÉW
 á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ≈`̀ dEG  á°UÉîdG

.ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN
 ô``̀jRh ó```̀cCG ,iô`````̀NCG á`̀¡`̀L ø``̀e
 äÉYÉªàL’G  ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  ™`̀e  Iôªà°ùe
 IQÉ``̀YEG  á`̀«`̀dBG  åëÑd  ∂``̀dPh  ,á«μ∏ªdG
 áÑ∏£∏d  »``̀Mƒ``̀d  RÉ``̀¡``̀L  ±’BG  10
 á`̀°`̀SGQO  kÉ`̀«`̀dÉ`̀M  º`̀à`̀jh  ,ø«LÉàëªdG
 ô«jÉ©e ∑Éægh áÑ∏£dG  ™«ªL ä’ÉM
 √ò`̀g ™`̀jRƒ`̀à`̀d É`̀¡`̀©`̀°`̀Vh º`̀ J IOó`̀ë`̀e
 É¡æY  ∞°ûμdG  ºàj  ±ƒ`̀°`̀S  Iõ`̀¡`̀LC’G

.kÉÑjôb
 IQGRƒ```̀dG Oƒ`̀¡`̀L Rô```̀HCG ∫ƒ```Mh
 ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀ dG ô`̀ «`̀ aƒ`̀ à`̀ d
 π`̀jƒ`̀ë`̀J º```J ¬`````fCG ô```̀jRƒ```̀dG ∞`̀ °`̀û`̀c
 á¨«°üdG  ≈``̀dEG  kÉ`̀«`̀°`̀SGQO  kÉ`̀HÉ`̀à`̀c  388
 60 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh á`̀©`̀LGô`̀eh á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG
 πMGôªdG  ™«ªL  »a  kÉ«°SQóe  kÉHÉàc
 507 OGóYEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«ª«∏©àdG
 øe áÑ∏£∏d äGAGôKE’Gh ¢ShQódG øe
 368  ™`̀aQh  á°UÉîdG  á«HôàdG  äÉÄa
 ºjó≤Jh á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ôÑY kÉ°SQO
.º°üdG áÑ∏£∏d IQÉ°TE’G á¨∏H ¢ShQódG

 ÉéeÉfôH  270  ò«ØæJ  º`̀J  ó``bh
 12  øe  ôãcCG  É¡æe  OÉØà°SG  É«ÑjQóJ
 650  ΩÉªJEGh  ,áØXƒeh  ∞Xƒe  ∞dCG
 ,»ªbôdG  ø¡ªàdG  äÉÑ∏£àe  ÉØXƒe
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```dEG  ô``̀jRƒ``̀dG  â`̀Ø`̀dh
 »a  kÉ`̀HhÉ`̀é`̀J  äó``̀HCG  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  á°UÉîdG
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG »``̀a äÉ`̀°`̀†`̀«`̀Ø`̀î`̀J º`̀jó`̀≤`̀ J
 ∂`̀dò`̀ch ,™``̀aó``̀dG »``a äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀dGh
 ájò¨àdG  ø`̀Y  Ωƒ`̀°`̀SQ  …CG  ò``̀NCG  Ωó``Y
 ¬fCG kGócDƒe ,á£°ûfC’Gh äÓ°UGƒªdGh
 ¢SQGóªdG Ωõ∏j ¿ƒfÉb ∑Éæg óLƒj ’

 .™aódG øe áÑ∏£dG AÉØYEÉH á°UÉîdG
 ób IQGRƒdG ¿CG ôjRƒdG í°VhCGh
 IQhô°V  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  âeõdCG
 ∫ÓN  ø`̀e  º∏©àdG  áeGóà°SG  ¿Éª°V
 áÑ∏£∏d  á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG  ô«aƒJ
 »`̀Fõ`̀é`̀dG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dÉ`̀H  hCG  ó`̀©`̀ oH  ø``Y
 ™e  Qƒ```̀ eC’G  AÉ``̀«``̀dhCG  á`̀Ñ`̀ZQ  Ö°ùëH
 ™e ,ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G

 ΩGõdEGh  …OÉ°Tôà°S’G  π«dódG  ™jRƒJ
 ,¬«a  AÉ``̀L  É``e  ≥«Ñ£àH  ¢``SQGó``ª``dG
 AÉ«dhCG  ™e ¿hÉ©àdG  ≈∏Y É¡©«é°ûJh
 ,á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG  ¿CÉ°ûH  Qƒ``̀eC’G
 á«°SGQódG  Öàμ∏d  IQGRƒ``̀dG  ô«aƒJh
 ∑Gô°TEG ™e ,¿ÉéªdÉH á«æWƒdG OGƒª∏d
 ¢Uôa »a á°UÉîdG ¢SQGóªdG »ª∏©e
 É¡ë«àJ  »`̀à`̀ dG  ó`̀©`̀ oH  ø``̀Y  Ö``jQó``à``dG
 äÉ°ù°SDƒe  ¬«LƒJ  ºJ  Éªc  ,IQGRƒ`̀dG
 á°UÉîdGh á«eƒμëdG »dÉ©dG º«∏©àdG
 á«ª«∏©àdG  É¡JÉeóN  ºjó≤àH  ΩGõàdÓd
 áÑ∏£∏d  É¡JGQÉÑàNGh  É¡JGô°VÉëeh
 ,ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  hCG  »`̀Fõ`̀é`̀dG  Qƒ°†ëdÉH
 á°UÉîdG  äÉ©eÉédG  ™e  ≥«°ùæàdGh

.Ωƒ°SôdG ™aód äÓ«¡°ùJ ô«aƒàd
 áfôëH  á£N  ¢üîj  Éª«a  É``̀eCG
 IQGRƒdG  ¿CG  ôjRƒdG  í°VhCÉa  º«∏©àdG

 QOGƒ``̀μ``̀ dG ∞`̀ «`̀Xƒ`̀J »``̀a Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e
 á£N  ¿CG  kGócDƒe  ,á«∏ëªdG  á«ª«∏©àdG
 ∞«Xƒà∏d  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 AÉæH á«°SÉ°SC’G Égô°UÉæY ójóëJ ºàj
 ò«ØæJh  IQGRƒ````dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  ≈∏Y
 IQGRƒ`̀∏`̀d  ájôjƒ£àdG  äÉYhô°ûªdG
 ∫Gó````̀HE’G äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H
 øe ¬``̀«``̀dEG êÉ`̀à`̀ë`̀J É```eh ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ dGh

.IójóL ∞FÉXh
 ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG á``̀aÉ``̀c äó``̀ª``̀à``̀YGh
 ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J Iô``̀à``̀a ∫Ó````̀N á`̀ «`̀ eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 º«∏©àdG  ΩÉ`̀¶`̀f{  á«Ø°üdG  á`̀°`̀SGQó`̀dG
 á«∏ª©dG  ôKCÉJ  ΩóY  ¿Éª°†d  zó©H  øY
 ΩÉ¶f  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  º`̀J  ó``̀bh  ,á«ª«∏©àdG
 º∏©à∏d Ö°SÉæªdG »FÉæãà°S’G ºjƒ≤àdG
 ºjƒ≤àdÉH  º∏©àdG  §``̀HQh  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 45  IQGRƒdG  â∏μ°Th  Gòg  .ôªà°ùªdG

 á°SGQódG  ≥«∏©J AóH Qƒa πªY ≥jôa
 á«fhôàμdEG  á«LPƒªf  ¢ShQO  OGóYE’
 á«FÉ°†ØdG  á«ª«∏©àdG  IÉæ≤dG  ø«°TóJh
 áμ∏ªe  ¿ƒ`̀jõ`̀ Ø`̀ ∏`̀ J  ™``̀e  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H
 øe  ô`̀ã`̀cCG  ò«ØæJ  º`̀J  ó`̀bh  ,øjôëÑdG
 935661h  É«°VGôàaG  É°SQO  1162

 .ácQÉ°ûe
 IQGRƒ``dG  ¿EG  »ª«©ædG  .O  ∫É`̀bh
 á«∏ª©dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  â`̀°`̀Uô`̀M
 ÖdÉ£dG  ™£≤æj  ’  ≈àM  á«ª«∏©àdG
 í«JCG π°üØdG Gòg »ah ,á°SQóªdG øY
 º∏©àdG ¬æHG »≤∏àd ôeC’G »dƒd QÉ«îdG
 Qƒ°†ëdÉH  hCG  πeÉc  πμ°ûH  ó©H  øY
 äGAGôL’G áaÉc  PÉîJG  ™e ,»FõédG
 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ô`̀«`̀¡`̀£`̀J ø``̀e á`̀ «`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG
 äó°UQ  óbh  ,á«°SQóªdG  äÓaÉëdGh
 QÉæjO  ∞`̀ dCG  800h  Éfƒ«∏e  IQGRƒ``̀dG

 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ió````̀MEG ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dÉ`̀ H
 ø∏©à°S »àdG  á∏μ«¡dG  IOÉYE’  Iô«ÑμdG

.kÉ≤M’ É¡∏«°UÉØJ
 ôjƒ£J ó©H ¬fCG ôjRƒdG ±É°VCGh
 ºJ ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀ HGƒ`̀Ñ`̀ dG iƒ`̀à`̀ë`̀e
 IQÉjR  ø«jÓe  7^7  »dGƒM  π«é°ùJ
 á°SGQódG  Aó`̀H  ø`̀e  ø«YƒÑ°SCG  ∫Ó`̀N
 ∫ÓN  IQÉ`̀ jR  ø«jÓe  5^5``̀ H  áfQÉ≤e
 §¨°†dG  ¿CG  kGócDƒe  ,≥HÉ°ùdG  π°üØdG
 ÖÑ°ùJ á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ≈∏Y πFÉ¡dG
 ,á«æ≤àdGh á«æØdG πcÉ°ûªdG ¢†©H »a

.OQGh ôeCG ƒgh
 »ªjó≤J  ¢VôY  ∫ÓN  í°VhCGh
 ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  RôHCG  øe  ¿CG
 äÉeƒ∏©ªdG  ø```eCG  kÉ`̀ °`̀†`̀jCG  IQGRƒ````̀ dG
 ¿CG  ó`````̀cCGh  ,¥Gô````̀à````̀N’G  ô``̀WÉ``̀î``̀eh
 ™e  Iôªà°ùe  á©HÉàe  »`̀a  IQGRƒ```̀ dG

 áHGƒÑdG  ájÉªëd  á°üàîe  äÉcô°T
 ¥Gô``̀à``̀N’G ô`̀£`̀N ø``̀e á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

.äÉeƒ∏©ªdG ájÉªMh
 ócCG  ,IQGRƒdG πªY á£N ∫ƒMh
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée á≤aGƒe »ª«©ædG  .O
 πª°ûJ  »àdG  á«FÉ°ûfE’G  á£îdG  ≈∏Y
 ,á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  πª©J  IQGRƒ`̀dG  ¿G  ≈∏Y  kGOó°ûe
 ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG ò«ØæJ ∫Éªμà°SG

 .ájƒHôàdG
 øY kÉ``̀°``̀†``̀jCG ô```̀jRƒ```̀dG ∞`̀ °`̀ û`̀ch
 äÉ`̀ °`̀VhQ  9  â``̀dÉ``̀MCG  IQGRƒ`````̀ dG  ¿CG
 É`̀¡`̀bÓ`̀ZEG º``̀Jh á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG ≈``̀ dEG
 øe  Oó``Y  §Ñ°V  ó©H  »FÉ¡f  πμ°ûH
 ¿Éc É¡æe kGOóY ¿G kGócDƒe ,äGRhÉéàdG
 »a  kÉë°Vƒe  ,¢ü«NôJ  ¿hO  πª©j
 á°VhQ …G óLƒJ ’ ¬fCG  ¬JGP  âbƒdG

 .¢ü«NôJ ¿hO øe πª©J kÉ«dÉM
 IQGRƒ`````̀dG  ¿CG  ô```̀jRƒ```̀dG  ó`````̀cCGh
 …QÉédG  ´ƒÑ°SC’G  ™∏£e  òæe  äCGó`̀H
 á«°SGQódG  ÖàμdG  ™jRƒJ  á«∏ªY  »a
 ≥`̀ah ∂```̀ dPh ,á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ≈`̀∏`̀Y
 óYÉÑàdG  CGó`̀Ñ`̀e  »`̀YGô`̀J  á«æeR  á£N
 OGó`̀YCÉ`̀H  ™ªéàdG  Ωó`̀Yh  »YÉªàL’G
 øª°†j É`̀ª`̀H  ,á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  »`̀a  Iô`̀«`̀Ñ`̀c
 áÑ∏W  ø`̀e  ™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 á````jQGOEG äÉ`̀Ä`̀«`̀gh Qƒ````eCG AÉ```«```dhCGh

.á«æah á«ª«∏©Jh
 AÉ`̀«`̀dhCG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  äOhR  ó`̀ bh
 á°UÉîdG  á«æeõdG  ∫hGóédÉH  Qƒ`̀eC’G
 øe Gƒ`̀æ`̀μ`̀ª`̀à`̀«`̀d ,Ö``̀à``̀μ``̀dG ™``̀jRƒ``̀à``̀H
 Iô`̀à`̀Ø`̀ dG »```a á``̀°``̀SQó``̀ª``̀dG á``̀©``̀LGô``̀e
 π°UGƒa ™°Vh ™e ,º¡FÉæHC’ IOóëªdG
 ócCÉà∏d  ,iôNCGh Iôàa πc ø«H á«æeR

 º«≤©àdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G øe
.ôªà°ùe πμ°ûH

 ¿CÉ°ûH  ∫GDƒ``°``S  ≈`̀∏`̀Y  √OQ  »``̀ah
 Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG ø`̀e ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG á`̀jõ`̀gÉ`̀L
 ∫Éªμà°SG  ô``jRƒ``dG  ó``̀ cCG  ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ô««°ùàd  áeRÓdG  äGOGó©à°S’G  áaÉc
 π«dódG  QGó°UEG  É¡æe ,»°SGQódG  ΩÉ©dG
 äGAGô`̀LEG  º¶æj  …òdG  …OÉ°Tôà°S’G
 ,π«°üØàdÉH  á`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  IOƒ``̀©``̀ dG
 áÄ«ÑdG  ô«aƒàH  ≥∏©àj  É`̀e  á°UÉNh
 äÉÄ«¡dGh  áÑ∏£∏d  á`̀æ`̀eB’G  á«ë°üdG
 ,á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á``````̀ jQGOE’G
 ™`̀e π``̀eÉ``̀©``̀à``̀dG §``̀HGƒ``̀°``̀V ™```̀°```̀Vhh
 äÉ«é«JGôà°SGh  ,áFQÉ£dG  ä’ÉëdG
 á`̀dÉ`̀M ó``̀jó``̀ë``̀J ó``̀æ``̀Y á``̀HÉ``̀é``̀à``̀°``̀S’G
 É¡àHÉ°UEG  ócCÉJ  hCG  É¡àHÉ°UEÉH  ¬Ñà°ûe

.¢Shô«ØdÉH

 ¢SÉÑY ∫Gƒf :âÑàc
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âØ°ûc
 ºjôe .O zGô¡f{ á«ë°üdG ø¡ªdG º«¶æJ
 ø«©æ°üe  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M  ø``̀Y  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG
 á`̀dhGõ`̀ª`̀d  »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG  ¢ü«NôàdG  ≈`̀∏`̀Y
 ™fÉ°üe  3  ∫ƒ°üMh  ,É«∏©a  Éª¡WÉ°ûf
 ´É£≤dG  »a á°ü°üîàe iôNCG  IójóL
 á«FóÑe  ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀J  ≈`̀∏`̀Y  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 å«M  ,øjôëÑdG  »a  É¡dÉªYCG  ádhGõªd
 ¢ü«NGôàd  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  Oó`̀©`̀dG  π`̀°`̀Uh
.¢ü«NGôJ 5 ≈dEG ΩÉ©dG Gòg ™fÉ°üªdG

 á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG â``Ñ``dÉ``Wh
 øY  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  πÑb  øe  ≠«∏ÑàdG  ºàj  ¿G
 »a çó`̀ë`̀J »`̀à`̀ dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG AÉ``̀£``̀N’G
 ,É¡«∏Y  ôà°ùàdG  Ωó`̀Yh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 AÉ``̀£``̀NC’G QGô``̀μ``̀J …OÉ``̀Ø``̀J π```̀LG ø``̀e
 øY  ≠`̀«`̀∏`̀Ñ`̀à`̀dG  ¿CG  Ió``̀cDƒ``̀e  ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 §≤a  Gô°üà≤e  ¢ù«d  á«Ñ£dG  AÉ£NC’G
 øjQô°†àªdG ø«æWGƒªdG ihÉμ°T ≈∏Y
 AÉÑWC’G á«dhDƒ°ùe øe ƒg πH ,∂dP øe

 ,É°†jCG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  ø«∏eÉ©dGh
 á«HÉbôdG  áÄ«¡dG  Oƒ¡L  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH

.Iô«ÑμdG
 ∫Ó```̀N á```̀ª```̀gÓ```̀é```̀dG â`````̀dÉ`````̀bh
 »fÉãdG  áaô¨dG  ¢ù∏ée  »a  É¡àcQÉ°ûe
 á«YƒÑ°SC’G  É¡°ùdÉée  á∏°ù∏°S  øª°V
 ,áaô¨dÉH  áªFGódG  ¿Éé∏d  á°ü°üîªdG
 áæé∏d  ´ƒÑ°SC’G  Gòg  ¢ü°üN  …òdGh
 ΩÉ©dG  Gòg  âëæe  áÄ«¡dG  ¿CG  ,áë°üdG
 ™æ°üªd  ÉªgóMCG  ø««FÉ¡f  ø«°ü«NôJ
 ájhOCG  ™æ°üe  ôNB’Gh  N95  äÉeÉªc
 ,…Oƒ©°S  »æjôëH  QÉªãà°SG  ƒ``gh
 ™`̀fÉ`̀°`̀ü`̀e 3 ∫ƒ``°``ü``M äó``````cCG  É`̀ª`̀«`̀a
 É¡æ«H  ,á«FóÑe  äÉ≤aGƒe  ≈∏Y  iô`̀NCG
 øY  ∞°ûμdG  äGhOCG  ™«æ°üàd  ™æ°üe

.ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡æeh äÉ°Shô«ØdG
 ≈`̀∏`̀Y  á``Ä``«``¡``dG  ¿CG  â```̀aÉ```̀°```̀VCGh
 »a  øjôªãà°ùªdG  ™`̀e  º``̀FGO  π°UGƒJ
 åëH π````̀LCG  ø``̀e »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É``£``≤``dG
 »a  áMÉàªdG  ájQÉªãà°S’G  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG

 áÄ«¡dG  ¿CG  á`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e  ,´É``£``≤``dG  Gò```g
 äÉ`̀eó`̀î`̀d Ö`̀à`̀μ`̀e ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀H â``eÉ``b
 ¥Ó`̀WEG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  øjôªãà°ùªdG
 äÉfÉ«H  ºjó≤àd  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  á°üæe
 É¡«a QÉªãà°S’Gh øjôëÑdG øY áKóëe

.»ë°üdG ´É£≤dG »a ¢Uƒ°üîdÉHh
 ôaƒJ  á«ªgCG  áªgÓédG  äó``̀cCGh
 QÉªãà°SÓd  á`̀°`̀UÉ`̀N  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG
 É¡°VôY  ºà«°S  »ë°üdG  ´É£≤dG  »`̀a
 áë°ü∏d  ≈```̀∏```̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ≈``∏``Y
 ≈∏Y  πªà°ûJ  á£N  »gh  ,É¡à°ûbÉæªd
 øe ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’ á``̀°``̀SGQO
 »ë°üdG  ´É£≤dG  »`̀a  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 É¡«dG  êÉ`̀à`̀ë`̀J  »`̀à`̀dG  I qô``̀ °``̀SC’G  Oó```Yh
 ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG Oó``̀©``̀H á``fQÉ``≤``e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  ,¢`̀VGô`̀e’G  á«Yƒfh
 √òg  ¿G  ≈`̀ dG  Iô«°ûe  ,á«°ü°üîàdG
 »a  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  óYÉ°ùà°S  á``°``SGQó``dG
 Öéj  »àdG  ä’ÉéªdG  ≈∏Y  ±ô©àdG
 á°UÉNh  ,É¡«a  QÉªãà°S’G  ™«é°ûJ

.»ë°üdG ´É£≤dG

 ≈æÑàJ  ¿G  á«ªgCG  ≈`̀dG  äQÉ`̀°`̀TCGh

 ´É£≤dG »a ájQÉªãà°SG ™jQÉ°ûe áaô¨dG

 áÑ∏W  ÖjQóàd  ógÉ©e  áeÉbEÉH  »ë°üdG

 »a ø«éjôN π«gCÉJ πLG øe ájƒfÉãdG

. áØ∏àîe á«ÑW ä’Éée

 QhO  ¿CG  áªgÓédG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh

 ƒëf  øjôªãà°ùªdG  ¬«LƒJ  ƒg  áÄ«¡dG

 êÉàëJ »àdG ä’ÉéªdGh äÉ°ü°üîàdG

 ¿hO øe ,äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ≈dEG

 º¡eGõàdG ™e äGQÉ«àN’G »a ºgQÉÑLG

 »∏îàdG  øμªj  ’  Ió`̀jó`̀°`̀T  •hô`̀°`̀û`̀H

 »àdG  Ωƒ°SôdG  ¿G  ≈`̀dG  Iô«°ûe  ,É¡æY

 ºJ  IójóédG  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ¢VôØJ

 »a Ωƒ°SQ πbG »gh á°SGQóH É¡©°Vh

.á≤£æªdG

 á``«``ª``gCG á``̀ª``̀gÓ``̀é``̀dG  â``̀æ``̀«``̀Hh
 ø¡ª∏d  ÖjQóàdG  ´É£b  »a  QÉªãà°S’G
 áLÉM ≈dG  Gô¶f ,IóYÉ°ùªdG  á«ë°üdG
 øe ó`̀ jõ`̀ª`̀ dG ≈````dEG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¥ƒ``°``S
 …òdG  ´É£≤dG  Gò`̀g  »a  äGQÉªãà°S’G
 ´É`̀£`̀≤`̀dG  »``a  á`̀«`̀Yƒ`̀f  á`̀∏`̀≤`̀f  πμ°û«°S

.»ë°üdG
 IQGOEÉ`̀H  ∫hC’G  ôjóªdG  ∫Éb  Éªæ«H
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG º`̀°`̀ù`̀≤`̀H ∫É```̀ª```̀YC’G ô`̀ jƒ`̀£`̀J
 á«ªæàdG  ¢ù∏éªH  á«ë°üdG  ájÉYôdGh
 ¿EG{  :…hGó``̀ª``̀ dG  Qò`̀æ`̀e  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 äGQÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  äÉ«FÉ°üM’G
 »a  Gƒªf  äó¡°T  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a
 »àdG ∞FÉXƒdG OóYh QÉªãà°S’G ºéM
 ¿CG  Éæ«Ñe  ,äGQÉªãà°S’G  ∂∏J  ÉgôaƒJ
 »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  QÉªãà°S’G  ºéM
 3^2  ≠∏H  2018  á«FÉ°üMEG  Ö°ùëH
 64  ≈``̀ dEG  õØb  Éªæ«H  ,Q’hO  ø«jÓe
 OóY õØb Éªc ,2019 »a Q’hO ¿ƒ«∏e

 .áØ«Xh 746 ≈dEG ∞FÉXƒdG

:áªgÓédG ..»ë°üdG ´É£≤dG ∫ƒM áaô¨∏d »°VGôàa’G AÉ≤∏dG ∫ÓN

äÉ`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG »````̀ a çó```̀ ë```̀ J »```̀ à```̀ dG á``̀ «``̀ Ñ``̀ £``̀ dG AÉ``````£``````NC’G ø````̀ Y ÆÓ``````````̀ HE’G IQhô`````̀°`````̀V

É`̀Ñ`̀jô`̀b  ø`̀«`̀LÉ`̀à`̀ë`̀ª`̀∏`̀d  ∫ƒ`̀ ª`̀ ë`̀ e  RÉ``̀¡``̀L  ±’BG  10  IQÉ`````̀ YEG  á``̀ «``̀ dBG  ø``̀ Y  ∞`̀ °`̀ û`̀μ`̀ dG

≥dÉÿGóÑY »∏Y :á«£¨J
 »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe QƒàcódG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ∞°ûc
 ¿Éc  ,áægGôdG  á`̀eRC’G  ∫ÓN  IójóY  äÉjóëàH  äôe  IQGRƒ``dG  ¿CG
 ¢†©Hh ,≥WÉæªdG ¢†©H »a âfôàfE’G ∞©°V øe iƒμ°ûdG ÉgRôHCG
 ™«ªédG ≈dEG á«ª«∏©àdG áeóîdG ∫É°üjEGh ,á«æ≤àdGh á«æØdG πcÉ°ûªdG
 IQGRƒ`̀dG  ¿CG  kGócDƒe  ,áÑ∏£dG  ÉæFÉæHCG  ø«H  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  ¿Éª°†d
 »a  äÉjóëàdG  ∂∏J  »£îàd  ô«HGóàdGh  §£îdG  ™°Vh  øe  âæμªJ

 .äÉYÉ£≤dG ™«ªL ≈∏Y äôKCG »àdG áëFÉédG √òg πX
 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  »∏ãªe  ™e  ìƒàØe  AÉ≤d  »a  ôjRƒdG  í°VhCGh
 §¨°†dG  ÖÑ°ùH  IOQGh  á«æ≤àdG  AÉ£NC’G  ¿CG  á«∏ëªdG  áaÉë°üdGh
 ø«jÓe 7^7 â∏é°S å«M IQGRƒ∏d á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ≈∏Y πFÉ¡dG
 %64 ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,á°SGQódG AóH øe §≤a ø«YƒÑ°SCG ó©H IQÉjR
 ó©H  º¡FÉæHC’  zó©H  øY  º«∏©àdG{  ΩÉ¶f  Gƒ∏°†a  QƒeC’G  AÉ«dhCG  øe
 ÖdÉW  ôeCG  »dh  ∞dCG  112  ¬«a  ∑QÉ°T  IQGRƒ`̀dG  ¬JôLCG  ´Ó£à°SG

 .áÑdÉWh

á``°``SGQó``dG  Aó```̀H ø``̀e §`̀≤`̀ a ø`̀ «`̀ Yƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ SCG  ó`̀ ©`̀ H á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  á`̀ HGƒ`̀ Ñ`̀ ∏`̀ d  IQÉ````̀ jR ø`̀ «`̀ jÓ`̀ e 7 7

.º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh |.á«∏ëªdG ∞ë°üdG »∏ãªe ™e ¬FÉ≤d ∫ÓN |

á``«ª«∏©àdG  π``MGôªdG  ™``«ªL  »``a  á``«ªbô`dG  á``¨«`°üdG  ≈``dEG  É``«°SGQO  É``HÉàc  388  π``jƒëJ

,



 »∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
 ≥gôJh ájƒHQ »g ∫GóÑà°SÉc êôîJ »àdG ¢Vhô≤dG ¿G ójGR
 ≈∏Y π°üëj …òdG  óYÉ≤àªdG  ¿G  ÉØ«°†e ,É¡«∏Y π°üëj øe
 ≈dEG CÉé∏j ºd óYÉ≤àªdG Gògh ,∞©°†dG √Oôj ∫GóÑà°S’G ≠∏Ñe
 ¬Jô°SG  äÉLÉ«àMGh  ¬JÉLÉ«àMG  ô«aƒàd  iƒ°S  ∫GóÑà°S’G

.¬FÉÑYG øe ójõf ¿C’ »YGO Óa
 ∫GóÑà°S’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  »°ù«°ùdG  óªëe  ÖFÉædG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ∞XƒªdG  ¬≤ëà°SG  ¢TÉ©e  øe  Aõ`̀L  ∫GóÑà°SG  øY  IQÉÑY
 óFGƒa  ¿G  ≈`̀dG  Éàa’  ,¬àeóN  äGƒæ°S  πHÉ≤e  óYÉ≤àªdGh
 …hÉ°ùJ  ∂`̀dò`̀Hh  ,áæ°S  15  »`̀a  áHhô°†e  %3  ∫GóÑà°S’G
 ,GóL Iô«Ñc IóFÉa »gh ¢Vô≤dG ∞°üf ∫OÉ©j Ée …G %45
 ΩóY  ≈∏Y  â°üf  …õcôªdG  ±ô°üªdG  äÉª«∏©J  ¿G  ÉØ«°†e

 ¢TÉ©e  hCG  ∞XƒªdG  Ö`̀JGQ  øe  %40  øe  ôãcCG  ´É£≤à°SG
 √òg RhÉéJ iôf ∫GóÑà°S’G ä’ÉM »a ∂dP ™eh ,óYÉ≤àªdG
 É°Uƒ°üNh  ÖJGôdG  øe  %70  hCG  %60  ™£≤à°ùjh  áÑ°ùædG

.øjóYÉ≤àª∏d
 ∫GóÑà°S’G  IóFÉa  AÉ¨dEG  IQhô°†H  »°ù«°ùdG  ÖdÉWh
 á©jô°ûdG  ™e  á≤aGƒàe  á```jQGOE’G  Ωƒ°SôdG  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y
 IQhô°V ≈dG  É°†jG Éàa’ ,%1 RhÉéàJ ’ å«ëH á«eÓ°SE’G
 óFGƒØdGh  ¢Vhô≤dG  √òg  øe  øjô°ù©ªdGh  ≈°VôªdG  AÉØYCG

.»YÉªàL’G πaÉμàdG ÜÉH øe
 ¢Vhôb óFGƒa ¿G ≈°ù«Y óªëe ÖFÉædG ∫Éb ¬à¡L øe
 ,ájQÉéàdG  ∑ƒæÑdG  ó`̀FGƒ`̀a  ¥ƒØJ  øjóYÉ≤àªdG  ∫GóÑà°SG
 øe  ∫Gó`̀Ñ`̀à`̀°`̀S’G  iƒ`̀°`̀S  QÉ`̀«`̀N  º¡jód  ¢ù«d  øjóYÉ≤àªdGh

 º¡ëæe  ¢†aôJ  ájQÉéàdG  ∑ƒæÑdG  ¿C’  óYÉ≤àdG  ¥hóæ°U
 ¿ƒμJ ¿G ¢VôàØªdG øe ¿G ÉØ«°†e ,ºgQÉªYG ÖÑ°ùH É°Vôb

.ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG óFGƒa øe πbG ∫GóÑà°S’G ìÉHQCG áÑ°ùf
 ΩóY ¿CÉ°ûH áÑZôH ø«MGôàb’G ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGh Éªc
 äÉ¡édG »a ájô°ûÑdG OQGƒªdG ôjóe Ö°üæªd ÖfÉLC’G »dƒJ
 »àdG hCG ádhó∏d ácƒ∏ªªdG äÉcô°ûdGh äÉÄ«¡dG hCG á«eƒμëdG
 ™aQh ,∫ÉªdG ¢SCGQ øe %50 øe ôãcCÉH ádhódG É¡«a ºgÉ°ùJ
 áeƒμëdG ∂∏ªJ »àdG äÉcô°ûdG »a %95 ≈dG áfôëÑdG áÑ°ùf
 Éª¡àdÉMEGh  ,äGƒæ°S  çÓK  ∫ÓN  ,ôãcCÉa  %50  á°üM  É¡«a

 .áeƒμëdG ≈dEG
 äÉμ∏àªe OQ ¿G ≈dG …ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O ÖFÉædG QÉ°TCGh
 ±ÉØ°T  ô«Z  ¿É`̀c  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  ôjóe  Ö°üæe  ¿CÉ°ûH

 ,ÖfÉLCG ájô°ûH OQGƒe hôjóe É¡H ∫GRÉe ¬fG ócDƒjh ,º¡Ñeh
 ájô°ûH OQGƒe ôjóe ô«aƒJ øY øjõLÉY ÉædRÉe πg ÓFÉ°ùàe

.¿’G ≈àM É«æjôëH
 »©bGh  äÉμ∏àªe  OQ  ¿G  ø«°ù∏éªdG  ôjRh  ∫Éb  √QhóH
 ¿ƒμj ób ¬fC’ á«°Uƒ°üN É¡d áªgÉ°ùªdG äÉcô°ûdG ¿G ≈æ©ªH
 á©°VÉN  ¿ƒμJ  äGQGô≤dGh  êQÉîdG  øe  ¿hôªãà°ùe  ∑Éæg

.É«eƒμM GQGôb ¢ù«dh äÉcô°ûdG ∂∏J IQGOEG ¢ù∏éªd
 ÉªFGO ™ª°ùf ÉæfG »fÉà°ùeódG óªMCG ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
 ¿hO øμdh Iô«Ñc  áfôëÑdG  Ö°ùf  ¿G  áeƒμM πãªe πc øe
 ,Ö°ùædG ∂∏J âÑãJ ≥FÉ≤M ¢ù∏éª∏d Ωó≤j ¿CG Öé«a ,äÉÑKG
 â©∏WG  á«dÉªdG  áæé∏dG  ¿CÉH  »bÉë°SG  »∏Y  ÖFÉædG  OQ  Éª«a

.º¡æ«μªJh ø««æjôëÑdG ∞«XƒJ âÑãj Ée πc ≈∏Y

á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG óYGƒ≤d É≤ÑW óYÉ≤àdG ∫GóÑà``°SG º«¶æJ ≈∏Y á≤aGƒªdG

 Öæéàd á«bÉØJG 45
»Ñjô°†dG êGhOR’G

 øjôëÑdG ¿CG ≈dEG Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG QÉ°TCG
 »Ñjô°†dG  êGhOR’G  Öæéàd  á«bÉØJG  45  â©bh
 É vª¡e Gô°üæY πμ°ûj Éªe ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe ™e
 á∏bôY  …OÉØJh  ,á«dhódG  äGQÉªãà°S’G  ºYO  »a

 .QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d ôëdG ≥aóàdG

 »àdG ∞FÉXƒdG Ée
?¿ƒ«æjôëÑdG É¡°†aôj

 zäÉμ∏àªe{ …ô°ShódG ¬∏dGóÑY ÖFÉædG ÖdÉW
 øe  É`̀¡`̀jó`̀d  »`̀à`̀dG  ô`̀ZGƒ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  ¢ù∏éªdG  IOÉ``̀aEÉ``̀H
 πª©dG  ¿ƒ«æjôëÑdG  ÖZôj  ’  »àdG  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG
 Öéj  ¬fG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,äÉμ∏àªe  Oôd  É≤ÑW  É¡«a
 ÉgóæY ∞«XƒàdG ájƒdhCG ¿ƒμJ ¿G äÉμ∏àªe ≈∏Y

.ø««æjôëÑ∏d

πjó©àd QôÑe ’
zájQƒà°SódG{ ¿ƒfÉb 

 ¿ÉμeEÉH  ¬`̀fG  »ª«©ædG  »∏Y  .O  ÖFÉædG  ó`̀cCG
 ájQƒà°SódG  áªμëªdG  ≈`̀dEG  Aƒé∏dG  ¢üî°T  …CG
 ,…Qƒà°SO  ô«Z  √Gôj  ôeG  …CG  ≈∏Y  ¢VGôàY’Gh
 ¿ƒfÉb  πjó©àH  »HÉ«f  ìGô`̀à`̀bG  ≈∏Y  GOQ  ∂``dPh

.ájQƒà°SódG áªμëªdG

º«μëJ õcôe
ájQÉéjE’G äÉYRÉæªdG 

 õcôe AÉ°ûfG πæjR ∞°Sƒj ÖFÉædG ìôàbG
 á°UÉN ájQÉéj’G äÉYRÉæªdG ájƒ°ùàd º«μëJ
 É©æe ∂dPh ,äÉYRÉæªdG ¢†a áæéd AÉ¨dG ó©H
 òNCÉJ »àdG á«FÉ°†≤dG äGAGôLE’G ≈dEG  Aƒé∏d

.∫ƒWCG GOóe

 ∫GƒeCG â°ù«d
ájô«N ≥jOÉæ°U

 ¿G ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S »`̀Ñ`̀æ`̀dGó`̀Ñ`̀Y Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG ó````cCG
 ≈∏Y π°üëJ á«°VÉjôdGh á«dÉª©dG äGOÉëJ’G
 ôÑà©J  »dÉàdÉHh  á`̀dhó`̀dG  á«fGõ«e  øe  Aõ`̀L
 ÉæfGh  á°UÉN ,É¡àÑbGôe  Öéjh áeÉY  ’GƒeCG
 áeÉ©dG  ∫Gƒ`̀eC’G  ßØM  ≈dEG  Iô«Ñc  áLÉM  »a

.ájô«N ≥jOÉæ°U ∫GƒeCG â°ù«d »¡a

?ø«μªJ øY ∫hDƒ°ùªdG øe
 ¬fG  ≈dEG  »©«ØædG  º«gGôHEG  ÖFÉædG  QÉ°TCG
 »°VÉªdG  ƒjÉe  ô¡°T  òæe  QÉ°ùØà°SÉH  Ωó≤J
 øY  ∫hDƒ°ùªdG  ô`̀jRƒ`̀dG  ƒg  øe  ¢Uƒ°üîH
 ,Oô``̀dG  ¬∏°üj  º`̀d  ¿’G  ≈`̀à`̀M  ¬``̀ fGh  ,ø«μªJ
 äÉMGôàb’G  øe  ójó©dG  ∑Éæg  ¿Gh  á°UÉN

.ø«μªJ ¢üîJ á«HÉ«ædG

 ÖdÉ£j Oƒ``ªM ƒ``H óªëe Ö``FÉædG
óLÉ°ùªdG íàa ¢Uƒ°üîH ≥«°ùæàdÉH

 ó©H ,Oƒ``ª``M ƒ``H ó`̀ª`̀ë`̀e Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ∫É``̀b
 Ö∏ZCG  íàah  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≈`̀ dEG  IOƒ`̀©`̀dG
 á«ë°üdG  ádÉëdG  ø°ùëJh  ,áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G
 ¥ÓZEG  »a  QGôªà°SÓd  QôÑe  óLƒj  ’  áeÉ©dG
 äGAGôLE’G ¿CG Éæ«Ñe ,á¶ë∏dG ≈àM óLÉ°ùªdG
 ≈∏Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG »``̀a â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 iCGQh  .óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ¢ù∏éªdG  ø«H  äGQGô≤dG  »a É£ÑîJ ∑Éæg ¿CG
 ,∫ó©dG  IQGRhh  á«eÓ°S’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏Y’G
 ,ájôØ©édGh  á«æ°ùdG  ±É`̀bhC’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH

.≥«°ùæàdG ÜÉ«Z ≈∏Y ∫ój Gògh

Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀d á`̀ «`̀ é`̀ jQó`̀ J IOƒ````̀Y
á`̀ YÉ`̀ ≤`̀ dG  π`````NGO  ÜGƒ```̀ æ```̀ dG  
 ájò«ØæàdG  á£∏°ù∏dh  ÜGƒæ∏d  É«éjQóJ  GQƒ°†M  ¢ùeCG  á°ù∏édG  äó¡°T
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée á°ù«FQ ≈∏Y §≤a  Gô°üà≤e ôe’G ¿Éc ¿G  ó©H áYÉ≤dG  πNGO
 á°ù∏édG ô°†M å«M ,øjQÉ°ûà°ùªdG áÄ«g ¢ù«FQh ΩÉ©dG ø«eC’Gh É¡«ÑFÉfh
 ô`̀jRhh  á°ùªîdG  áªFGódG  á«YƒædG  ¿Éé∏dG  AÉ`̀°`̀SDhQ  øe  πc  É°†jCG  ¢ùeCG

.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée

ÜGƒ`````ædG ¢ù∏````ée á```°ù∏L »``a

 á``jô°ûÑdG OQGƒ``ªdG ô``jóe Ö``°üæe ø``«WƒJh á``eƒμëdG äÉcô``°T ø``e ٪95 á``fôëH

 :ÜÉjO ó«dh Öàc
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY ôjƒ°üJ

 ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥aGh
 ≥aGƒà∏d ,…ó≤ædG ∫GóÑà°S’Gh óYÉ≤àdG äBÉaÉμeh äÉ°TÉ©e ø«fGƒb πjó©J ≈∏Y πæjR

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈dEG É¡àdÉMGh ,á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉμMG ™e
 áÄ«g  ¿G  ≈dEG  ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑY  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  QÉ°TCGh
 ≈dEG  ≈©°ùJ  É¡fG  âdÉb  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG  ≈∏Y  É`̀gOQ  »a  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdG
 π°üØdG òæe OôdG Gògh ,á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉμMG ™e ≥aGƒàe πjóH ΩÉ¶æd ∫ƒ°UƒdG
 Gòg øY ìÉ°üaE’G É¡æe ójôf ∂dòd  äGƒæ°S ™HQG »dGƒM òæe …CG  ™HGôdG  »©jô°ûàdG
 ìÉHQC’G ¢üîj Éª«a øjóYÉ≤àª∏d áÑ°ùædÉH ºdÉX ∫GóÑà°S’G ΩÉ¶f ¿G ÉØ«°†e ,ΩÉ¶ædG

.ájô¡°ûdG ΩÉ°ùb’Gh
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ÜÉjO ó«dh :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 …ƒ`̀«`̀°`̀SBG AÉ``æ``H π``eÉ``Y »`̀≤`̀ d

 ¬Wƒ≤°S  ô`̀KEG  ¢ùeCG  ô¡X  ¬Yô°üe

.¿ÉcRôc á≤£æªH ∫RÉæªdG óMCG øe

 á`̀«`̀dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh

 GƒfÉc  ø«jƒ«°SBG  ’É`̀ª`̀Y  ¿G  ≈``̀dEG

 »a  »`̀eƒ`̀«`̀dG  º¡∏ª©H  ¿ƒ`̀eƒ`̀≤`̀ j

 »a ¿É```̀cRô```̀c á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H AÉ``̀æ``̀Ñ``̀dG

 ô¡X  øe  Iô°ûY  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG

 ºgóMG  •ƒ≤°ùH  GƒÄLƒah  ¢ùeG

 äÉHÉ°UEÉH  ¬àHÉ°UEGh  ¢VQ’G  ≈∏Y

 ™bƒe  »`̀a  ¬`̀JÉ`̀ah  ≈`̀dG  äOG  á¨«∏H

.çOÉëdG

 ∫É`̀ª`̀©`̀dG Qƒ``̀Ø``̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y ΩÉ````̀bh
 ∫É°üJ’ÉH ™bƒªdG »a ¿hOƒLƒªdG
 ≈∏Y  Ghô`̀°`̀†`̀M  ø`̀jò`̀ dG  áWô°ûdÉH

 ¥ƒW  ™`̀°`̀Vh  º`̀ Jh  áYô°ùdG  ¬`̀Lh
 äÉ¡édG  ∫ƒ°Uh  ø«M  ≈`̀ dEG  »æeCG

.ÜÉÑ°S’G áaô©ªd á«ª°SôdG

 AÉ°ûfE’G â``ëJ ájÉæH øe §≤°S …ƒ``«°SBG IÉah

ø``«JQÉ«°S  ø``«H  ΩOÉ``°üJ  çOÉ``M  »``a  ø``««æjôëH  á``HÉ°UEG
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc

 çOÉM  »a  ¿É«æjôëH  Ö«°UCG
 ´QÉ°T ≈∏Y ø«JQÉ«°S ø«H …Qhôe
.AÉKÓãdG ¢ùeCG AÉ°ùe ôÑª°ùjO 16

 ≈dG á«dh’G π«°UÉØàdG ô«°ûJh
 ∞°üædGh á°ùeÉîdG áYÉ°ùdG »a ¬fG
 »æjôëH ÜÉ°T ¿Éc ¢ùeCG AÉ°ùe øe
 16 ´QÉ``°``T ≈`̀∏`̀Y ¬`̀JQÉ`̀«`̀°`̀S Oƒ`̀≤`̀ j
 ô«°ùJ  IQÉ«°ùH  Ωó£°UGh  ôÑª°ùjO
 ÉgOƒ≤j  √ÉéJ’G  ¢ùØf  »a  ¬eÉeG
 çOÉ``̀ë``̀dG ø``̀Y è``̀à``̀fh ,»`̀æ`̀ jô`̀ë`̀H
 áHÉ°UEGh ø«JQÉ«°ùdG ióMG ÜÓ≤fG
 ºJ  ábôØàe  äÉHÉ°UEÉH  ø«°üî°T

 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dG  ÉgôKCG  ≈∏Y  º¡≤∏f
 ,ΩRÓ``dG  êÓ`̀©`̀dG  »≤∏àd  …ôμ°ù©dG
 äÉ«Ø∏àH  ¿É`̀JQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äQô`̀°`̀†`̀Jh

.Iô«Ñc

 çOÉëdG ´ƒbh Qƒa ô°†M óbh

 É``̀gOGô``̀aG ΩÉ````bh Ió`̀é`̀ æ`̀ dG á`̀Wô`̀°`̀T

 ø«M  ≈dEG  äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàH

 áMGRG ºJh ,QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh

 Égó©Hh  ,´QÉ`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e  äGQÉ«°ùdG

 ≥«≤ëàdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  âëàa

 .¬HÉÑ°SG áaô©ªd

 áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  »`̀YGOƒ`̀ dG  ¿É`̀fó`̀Y  ìô`̀°`̀U
 ¬`̀fCÉ`̀H á`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dGh äGQGRƒ`````̀ dG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀H
 áHÉ«ædG  É¡jôéJ  »àdG  äÉ≤«≤ëà∏d  k’Éªμà°SG
 ø«eCGƒàdG  IÉah  »a  ÖÑ°ùàdG  á©bGh  »a  áeÉ©dG

.É¡H ÉgQÉ£NEG òæe
 ∫Gƒ```bC’  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  â©ªà°SG  ó`̀≤`̀a
 »àdGh  ,ø«à∏Ø£dG  IódGh  øe  πc  ºgh  Oƒ¡°ûdG
 Qƒ¡X ó©H ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG â¡LƒJ É¡fCÉH äôbCG
 ’G IO’ƒ``̀dG áaôZ â`̀∏`̀NOGh IO’ƒ``̀dG  ¢`̀VGô`̀YG
 ìÉæé∏d  ÉgòNGh  É¡æe  É¡LGôNEÉH  âÄLƒa  É¡fG
 ºZôdG  ≈∏Y  É°VÉ¡LEG  ôÑà©J  É¡àdÉM  ¿G  »YGóH
 ºbÉ£dG  â∏ªMh  ,IO’ƒ∏d  ¢VGôYCG  Oƒ`̀Lh  øe

 á«dhDƒ°ùªdG  É¡àdÉM  ≈∏Y  ±ô°TCG  …òdG  »Ñ£dG
 Éª¡à©°Vh  É`̀¡`̀fEG  å«M  ,ø«eCGƒà∏d  çó`̀M  ÉªY
 á«ÑW  IóYÉ°ùe  ø«JOƒdƒªdGh  É¡«≤∏J  ¿hó``H

.áÑ°SÉæe
 …òdG  ø«à∏Ø£dG  óL  ∫Gƒ`̀bCG  ´Éª°S  ºJ  Éªc
 ™ª°Sh π°ùà¨ªdG »a ¬æHG á≤aôH ¿Éc ¬fCÉH ó¡°T
 ΩÉb  …ò`̀ dG  ¢üî°ûdG  ∂`̀dò`̀ch  ,ø«à∏Ø£dG  AÉμH
 ÉàfÉc  ø«à∏Ø£dG  ¿CÉH  ôbCG  …òdGh  ôÑ≤dG  õ«¡éàH
 ¥Ó```ZE’G  áªμëe  ø`̀£`̀≤`̀dG  ø`̀e  á©£b  π`̀NGó`̀ H

 .≥°U’ §jô°ûH
 äÉeóîdG  ¢ù«FQ  ∫Gƒ``̀bCG  ´Éª°S  º`̀J  Éª«a
 ócCG  …ò`̀dG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«Ñ£dG

 ìÉæL  »a  ø«à∏Ø£dG  â©°Vh  Ω’G  ¿CG  âÑK  ¬fG
 »a  ¢VÉ¡L’Gh  AÉ°ùædG  ¢`̀VGô`̀eC’  ¢ü°üîe
 Ωƒ`̀j ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ø`̀e å`̀∏`̀ã`̀dGh Ió``̀MGƒ``̀dG á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG
 âªJh  2020  ôHƒàcCG  16  ≥aGƒªdG  á©ªédG
 AÉ°ùædG  ¢`̀VGô`̀eG  Ö«ÑW  πÑb  ø`̀e  Éª¡àæjÉ©e
 ,IÉ«ë∏d  äÉ`̀eÓ`̀Y  Éª¡H  ø«Ñàj  º`̀dh  IO’ƒ```dGh
 »a  Éª¡©°Vhh  Éª¡Ø∏H  á°VôªªdG  âeÉb  ¬«∏Yh
 ¿CG  ≈``dEG  á°†¡éªdG  áæLCÓd  á°ü°üîe  áaôZ
 ∞°üædGh  á©°SÉàdG  áYÉ°ùdG  »a  ÜC’G  Éª¡ª∏°ùJ
 ∞°üfh  áYÉ°S  ó©Hh  ,Ωƒ«dG  äGP  ìÉÑ°U  øe
 »μÑJ  IóMGh á∏ØW ∑Éæg âfÉch Ü’G Éª¡Ñ∏L
 á°UÉîdG IõcôªdG ájÉæ©dG IóMh ≈dEG É¡∏≤f ºàa

 äGP  AÉ°ùe  â«aƒJ  ¿CG  ≈`̀dG  êóîdG  ∫ÉØWC’ÉH
 ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ¬`̀H  ô`̀eCG  É`̀e  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  .Ωƒ`̀«`̀dG
 GPEG  ÉªY  kÉeÓ©à°SG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â¡Lh  ó≤a
 á°SÉ«°S øª°†àj Üƒàμe ∫ƒcƒJhôH ∑Éæg ¿Éc
 ádÉM π`̀ã`̀e ™`̀e »`̀Ñ`̀£`̀dG π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG äGAGô````̀LGh
 ™ªée  ió`̀d  √ô`̀aGƒ`̀J  ió`̀eh  Éª¡«∏Y  »æéªdG
 ôjƒ°üàdG  Ö∏W  øY  kÓ°†a  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 ,á`̀©`̀bGƒ`̀dG  ¬«a  â`̀Kó`̀M  …ò``̀dG  ìÉæé∏d  »`̀æ`̀e’G
 ôjô≤J  ∫Éé©à°SÉH  kGQGô`̀b  áHÉ«ædG  äQó°UCG  Éªc
 á«Ñ£dG  AÉ`̀£`̀NC’G  ójóëàd  á°üàîªdG  áæé∏dG
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dÉH

.á«ë°üdG

ø«eCGƒàdG ádÉM πãe ™e á«fÉª∏°ùdÉH »Ñ£dG πeÉ©àdG ∫ƒcƒJhôH øY º∏©à°ùj ΩÉ©dG ÖFÉædG
á``«dhDƒ°ùªdG »``Ñ£dG º``bÉ£dG π``ªëJ ΩC’Gh ..IO’ƒ``dG ìÉ``æéd »``æeC’G ô``jƒ°üàdG Ö``∏£J á``HÉ«ædG

 ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áHÉ«æH áHÉ«ædG π«ch »μæÑdG ¬∏dGóÑY ìô°U
 AÉKÓãdG  ¢ùeG  äQó°UCG  ób  ≈`̀dhC’G  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  ¿CÉH
 øé°ùdÉH ø«ª¡àe áKÓK áÑbÉ©ªH ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJG á©bGh »a É¡ªμM
 óæ°SG ÉªY QÉæjO ±’BG  á°ùªN º¡æe πc ºjô¨Jh äGƒæ°S ¢ùªN Ióe

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY kÉ«FÉ¡f ºgOÉ©HEÉH äôeCGh ,º¡«dEG
 πFÉ°Sh  ôÑY  ƒjó«a  ™£≤e  ∫hGóJ  ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 QÉéJG á©bGh »a É¡JÉfÉ©e á«ë°V …hôJ å«M ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG

 äQOÉH  å«M  ,ø«ª¡àªdG  πÑb  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¢UÉî°TC’ÉH
 â∏°UƒJ »àdG äÉjôëàdG AGôLEÉH ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμe IQGOEG
 ¢Uôa  ô«aƒàH  ø¡eÉ¡jEG  ºJ  ÉjÉë°V  ¢ùªNh  ø«ª¡àªdG  ájƒg  ≈`̀dEG
 á«fƒjóe  äGóæ°S  ™«bƒJ  ≈∏Y  øgQÉÑLEGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  πªY
 ø¡∏≤f  ºJh  ø¡d  ôØ°ùdG  ôcGòJ  GhõéMh  ø¡d  äGô«°TCÉJ  êGôîà°SGh
 »a  øgDhGƒjEG  ºJh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dEG  ºK  øeh  á«é«∏N  ádhO  ≈dEG
 øgójó¡J ≥jôW øY IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y øgQÉÑLEGh áØ∏àîe øcÉeCG

 ≠dÉÑe  πHÉ≤e  ø¡∏Ñb  øe  É¡«∏Y  á©bƒªdG  á«fƒjóªdG  äGóæ°S  ºjó≤àH
.¿ƒª¡àªdG É¡«∏Y π°üëàj á«dÉe

 É¡ZÓHEG  Qƒa  ≥«≤ëàdG  äGAGô``̀LEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh
 ø¡YGójEÉH äôeCGh ø¡«∏Y »æéªdG ∫GƒbCG ≈dEG â©ªà°SG å«M ,á©bGƒdÉH
 ¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏d  ™HÉàdG  AGƒ`̀jE’G  QGO
 ≈dEG  º¡àdÉMEGh  kÉ«WÉ«àMG  º¡°ùÑëH  äô`̀eCGh  ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SGh

.Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UCG »àdGh ,ø«°SƒÑëe á°üàîªdG áªμëªdG

ø``̀«``̀ª``̀¡``̀à``̀e  á````̀KÓ````̀ã````̀d  OÉ`````````̀©`````````̀HE’Gh  äGƒ````̀ æ````̀ °````̀ S  5  ø```̀ é```̀ °```̀ ù```̀ dG
QÉ``̀ æ``̀ jO  ±’BG  5  º``̀¡``̀æ``̀e  π```̀ c  º```jô```¨```Jh  ¢``̀ UÉ``̀ î``̀ °``̀ TC’É``̀ H  QÉ```̀é```̀ J’É```̀ H

QÉ`̀ æ`̀ jO  ±’BG  5  É`̀ª`̀¡`̀ª`̀jô`̀¨`̀Jh  äGQó``î``ª``dÉ``H  QÉ``̀é``̀J’É``̀H  ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀d  äGƒ`̀ æ`̀ °`̀ S  10  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  â`̀ª`̀μ`̀M

 ø«ª¡àe  ≈∏Y  äGƒæ°S  10  øé°ùdÉH  ≈`̀dhC’G

 ±’BG  5  Éª¡ªjô¨Jh  äGQóîªdÉH  QÉéJ’ÉH

 ∞dCG ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 3 ôNBG ¢ùÑëHh ,QÉæjO

 ø«ª¡àe âØYG Éª«a ,»WÉ©àdG áª¡J øY QÉæjO

 ,Éª¡«dEG óæ°SCG Éªe »WÉ©à∏d IQóîe IOÉe π≤æH

.äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªH äôeCGh

 ¢†Ñ≤dG  ºJ  ÉeóæY  á©bGƒdG  äCGó`̀H  ó`̀bh

 π≤æH Ωƒ≤j ¬fCÉH ±ôàYGh ådÉãdG º¡àªdG ≈∏Y

 ÜÉ°ùëd  ™HGôdG  º¡àªdGh  ƒg  IQóîe  OGƒ`̀e

 OGƒ`̀ª`̀dG  ¿Éª∏à°ùj  å`̀«`̀M  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG

 ô«ØédG  »`̀a  ∫hC’G  º¡àªdG  ø`̀e  IQó`̀î`̀ª`̀dG

 50  πHÉ≤e  øFÉHõ∏d  É¡ª«∏°ùàH  ¿É`̀eƒ`̀≤`̀jh

.GQÉæjO

 ™``HGô``dGh å`̀dÉ`̀ã`̀dG ¿É`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ó``̀°``̀TQGh

 á«Ñ∏W  ô`̀NBG  ÖMÉ°Uh  ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  øY

 ,»fÉãdG º¡àªdG Ühôg ø«ÑJ Éª«a ,z¢ùeÉîdG{

 ≈∏Y ¬jód ôãYh ¢ùeÉîdG º¡àªdG §Ñ°V ºJh

 øe  ø«ÑJh  ,¢SÉ°ùM  ¿Gõ«eh  ¢û«°ûM  ™£b

.äGQóîªdG ¬«WÉ©J √QGQOEG ¢üëa ∫ÓN

 ,∫h’G  º¡àªdG  ≈`̀∏`̀Y  ¢†Ñ≤dG  º`̀J  É`̀ª`̀c

 äóæ°SCGh  äÉ≤«≤ëàdG  »a  ™«ªédG  ±ôàYGh

 ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »a  º¡fCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  º¡«dEG

 ÉYÉHh  GRÉM  »fÉãdGh  ∫hC’G  º¡àªdG  ,2019

 ,¢û«°ûM  IQó`̀î`̀e  IOÉ```̀e  QÉ``̀é``̀J’G  ó°ü≤H

 πHÉ≤ªH  Ó≤f  ™`̀HGô`̀dGh  ådÉãdG  ø«ª¡àª∏dh

 IRÉ«ëdG  áª¡J  ¢ùeÉî∏dh  IQóîªdG  IOÉªdG

.»WÉ©àdG ó°ü≤H

 á¶aÉëªdG  á`̀Wô`̀°`̀T  á`̀jô`̀jó`̀e  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀°`̀U
 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ ájôjóªdG áWô°T ¿CÉH á«HƒæédG
 á«fhôàμdEG  Iõ¡LCG  ábô°ùH  ¬eÉ«≤d  (ÉeÉY  29)  ¢üî°T

.≈°ù«Y áæjóe á≤£æªH ∫RÉæªdG óMCG øe
 äô°TÉH ,á©bGƒdÉH ÆÓÑdG  »≤∏J Qƒa ¬fCG  í°VhCGh
 á``dOC’G  ™``aQh  áæjÉ©ªdG  äGAGô```̀LEG  ájôjóªdG  áWô°T
 øY  äôØ°SCG  »àdG  …ôëàdGh  åëÑdG  äÉ«∏ªY  ∞«ãμJh
 ¬JRƒëHh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJh  QƒcòªdG  ájƒg  ójóëJ

.ábhô°ùªdG Iõ¡LC’G
 á¶aÉëªdG  á`̀Wô`̀°`̀T  á`̀jô`̀jó`̀e  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  QÉ``̀°``̀TCGh
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  ºJ  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  á«HƒæédG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉMEGh áeRÓdG

≈°ù«Y áæjóªH ∫õæe øe á«fhôàμdEG Iõ¡LCG ¥ô°S ¢üî°T ≈∏Y ¢``†Ñ≤dG



 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ä’É```̀M  »°ü≤J  á`̀æ`̀é`̀d  â`̀ª`̀¶`̀f
 äGOÉ``̀ë``̀ J’Gh á``̀jó``̀fC’É``̀H É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
 ájófC’G »∏ãªªd á«ÑjQóJ πªY á°TQh á«°VÉjôdG
 ±ó¡H  ∂dPh  ,á«°VÉjôdG  äGOÉëJ’Gh  á«æWƒdG
 ¢üëØdÉH  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dÉ`̀H  º¡Øjô©J
 É kæeGõJ »JCÉj …òdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ™jô°ùdG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äGQOÉÑe  ™e
 äÉ«æ≤àdG  ôjƒ£J  π`̀LCG  øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 π«¡°ùJh  ¢Shô«ØdG  øY  ¢üëØ∏d  áeóîà°ùªdG

.äÉ°UƒëØdG ¥ôW
 ¿hÉ©àdÉH á«ÑjQóàdG πª©dG á°TQh âª«bCGh
 IQGRƒ`̀dG  ƒ∏ãªe  ΩÉb  å«M  ,áë°üdG  IQGRh  ™e
 ¢Shô«Ød  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  øY  áëªd  ºjó≤àH
 äGóéà°ùªdG  ™e  kÉ«°TÉªàe  √QÉÑàYÉH  ÉfhQƒc
 èFÉàf  πKÉªJ  QÉÑàN’G  èFÉàf  ¿CG  Éªc  ,á«ªdÉ©dG
 äGôÑàîªdG  »a  É k«dÉM  Ióªà©ªdG  äGQÉÑàN’G
 óªà©j  å`̀«`̀M  ,(PCR)  QÉ``Ñ``à``NG  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀d
 ™e á«ØfCG áë°ùªH ΩÉ«≤dG ≈∏Y ™jô°ùdG ¢üëØdG
 á≤«bO 15 ∫ÓN ábóH ¢†jôªdG ádÉM ¢ü«î°ûJ
 ™e  ,¢ü°üîàe  ôÑàîe  ≈`̀dEG  áLÉëdG  ¿hO  øe
 `dG  ¢üëa øY »æ¨j ’ QÉÑàN’G Gòg ¿CÉH º∏©dG

.á«HÉéjEG  áé«àædG  âfÉc  GPEG  ∫ÉM  »a  PCR
 ¿CG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  ø`̀«`̀ H  É`̀ª`̀c
 ,ΩGóîà°S’G  ádƒ¡°ùH  õ«ªàj  ™jô°ùdG  ¢üëØdG

 ¥ô¨à°ùªdG  â`̀bƒ`̀dG  å«M  ø`̀e  »∏ªY  πμ°ûHh
 ƒgh  ,á`̀«`̀Ø`̀fC’G  äÉë°ùª∏d  »LÓ©dG  ¢üëØ∏d
 ™jô°ùdG  ¢üëØdG  ΩGóîà°SG  á«fÉμeEG  í«àj  Ée
 Ióe  »`̀a  ø««°VÉjôdG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó`̀Y  ¢üëØd
 áë°üdG  IQGRh  ƒ∏ãªe  QÉ°TCGh  .Iô«°üb  á«æeR
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á``̀ jó``̀ fC’G  »∏ãªªd  ø`̀μ`̀ª`̀j  ¬```̀fCG  ≈``̀ dG
 ™jô°ùdG ¢üëØdG AGôLEG á«°VÉjôdG äGOÉëJ’Gh
 á«æØdGh  á```̀jQGO’G  Iõ``¡``LC’Gh  ø«ÑYÓdG  ≈∏Y
 »ah  á«ÑjQóàdG  IQhó``dG  √ò`̀g  ó©H  ø«∏eÉ©dGh

.∫hGóà∏d ™jô°ùdG ¢üëØdG ìôW ∫ÉM
 »∏ªY ÖjQóàH áë°üdG IQGRh ƒ∏ãªe ΩÉbh

 äGOÉëJ’Gh á«æWƒdG  ájófC’G  »∏ãªe ácQÉ°ûªH
 ™jô°ùdG  ¢üëØdG  AGô`̀LEG  á«Ø«c  »a  á«°VÉjôdG
 »∏ãªe AÉ£YEG ±ó¡H ,∂dòd áÑ°SÉæªdG á≤jô£dGh
 ¢üëØdG ≈∏Y ÖjQóà∏d á°Uôa OÉëJ’Gh ájófC’G
 ájófC’G  »a  ∫ƒcƒJhôÑdG  ≥«Ñ£J  πÑb  ™jô°ùdG

.á«°VÉjôdG äGOÉëJ’Gh á«æWƒdG
 áHÉ°UE’G  ä’É`̀M  »°ü≤J  áæéd  â`̀Hô`̀YCGh
 äGOÉ``̀ë``̀ J’Gh á``̀jó``̀fC’É``̀H É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
 IQGRƒ``̀ d  É`̀gô`̀jó`̀≤`̀Jh  Égôμ°T  ø`̀Y  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 π«Ñ°S  »`̀a  áæé∏dG  ™`̀e  É¡fhÉ©J  ≈∏Y  áë°üdG

.äGOÉëJ’Gh ájófC’G »∏ãªe ÖjQóJh ∞«≤ãJ

 »©jhôdG ¢SQÉa ∫ÉªL ô«Ø°ùdG ócCG
 iód  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ºFGódG  ÜhóæªdG
 º`̀YO ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀ f »``a Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀ eC’G
 á«dhódG  Oƒ¡édG  áaÉμd  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≈dEG  á°SÉe  áLÉëc  ΩÓ°ùdG  áaÉ≤K  ô°ûæd
 ìÉàØf’G  º«b  ≈`̀ dEG  π°Uƒà∏d  ájô°ûÑdG
 ÖYƒà°ùj  …òdG  íeÉ°ùàdGh  ∫GóàY’Gh
 ™ªàéªdG  ¢Vƒ¡f  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ,™«ªédG
 á∏eÉ°T  á`̀ jDhQ  ™°Vh  π`̀LCG  øe  »`̀dhó`̀dG
 á«°SÉ«°ùdGh á«æeC’G äÉjóëàdG áédÉ©ªd
 »a º¡°ùj ÉªH ,á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’Gh
 øeC’G äÉÑÑ°ùe ô«aƒJh ,ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG

.™«ªé∏d QGô≤à°S’Gh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  ¿CG  ±É```̀°```̀VCGh
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø``H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 »a  ó``̀cCG  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N
 áeÉ©dG  á«©ªédG  ΩÉ`̀eCG  á«eÉ°ùdG  ¬àª∏c
 á°ùeÉîdG  É¡JQhO  »a  IóëàªdG  ºeCÓd
 âªgÉ°S  IóëàªdG  ºeC’G  ¿CG  ø«©Ñ°ùdGh
 ¢ùjôμJ  »`̀a  á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  ∫Gƒ``W
 ≈∏Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dGh »``̀dhó``̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG
 ájô°ûÑdG  ô«N  ¬«a  Éªd  »ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdG
 áμ∏ªe  ΩGô``̀ à``̀MGh  ∂`̀°`̀ù`̀ª`̀Jh  ,AÉ`̀©`̀ª`̀L
 á∏ãªàªdG  á«dhódG  É¡JÉeGõàd’  øjôëÑdG
 QGô≤à°SGh  Iƒ``b  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »`̀a
 »a  √QhO  QGôªà°SGh  »`̀dhó`̀dG  ΩÉ¶ædG

.ΩÉ©dG º∏°ùdG ≥«≤ëJ
 »`̀HÉ`̀à`̀μ`̀dG ¿É``«``Ñ``dG »``̀a ∂```̀dP AÉ```̀L
 »``©``jhô``dG ¢```SQÉ```a ∫É``̀ª``̀L ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 iód  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ºFGódG  ÜhóæªdG
 á°ù∏L »a ∑Qƒjƒ«f »a IóëàªdG ºeC’G
 ø`̀eC’G  ¢ù∏éªd  áMƒàØªdG  á°ûbÉæªdG
 §`̀°`̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG »`̀a á`̀dÉ`̀ë`̀dG{ ∫ƒ``̀M
 »àdGh  zá«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  É¡«a  ÉªH

 .ø«æK’G Ωƒj äó≤Y

 É k«°TÉªJ  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  ô«Ø°ùdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 áaÉ≤K  ô°ûf  »a  áàHÉãdG  É¡à°SÉ«°S  ™e
 ºgÉØàdGh íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdG
 ,QGƒédG  ∫hO  ΩGôàMGh  ô`̀NB’G  ∫ƒÑbh
 ó«jCÉJ  ¿Ó``̀YEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  â©bh
 øe Oƒ`̀¡`̀é`̀Hh π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG ™`̀e ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG
 »a á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀ j’ƒ``̀ dG
 »a ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG ƒëf á«îjQÉJ Iƒ£N
 áYÉé°T Iƒ£N »gh ,§°ShC’G ¥ô°ûdG
 QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©àd á«FÉæãà°SGh

 .á≤£æªdG »a
 áμ∏ªe  ∞`̀ bƒ`̀e  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ó````̀cCGh
 Oƒ¡édG  ∞«ãμJ  »a  âHÉãdG  øjôëÑdG
-»`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG ´Gô``̀ °``̀ü``̀ dG AÉ```̀¡```̀fE’
 ø«àdhódG  π`̀ë`̀d  É`̀≤`̀ah  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G
 ≥«≤ëàd  π°†aC’G  π«Ñ°ùdG  √QÉÑàYÉH
 …ODƒªdGh  πeÉ°ûdGh  ∫OÉ©dG  ΩÓ°ùdG
 á∏≤à°ùªdG á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG ΩÉ«b ≈dEG
 GOÉæà°SG  á«bô°ûdG  ¢Só≤dG  É¡àª°UÉYh

 á`̀«`̀ dhó`̀dG á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG äGQGô`````̀b ≈````dEG
.á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑeh

 áμ∏ªe áfGOEG ≈dEG ô«Ø°ùdG ¥ô£Jh
 IQô`̀μ`̀à`̀ª`̀dG äGAGó``̀à``̀YÓ``̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áμ∏ªªdG  »a  ájƒ«ëdG  äBÉ°ûæªdG  ≈∏Y
 πÑb  øe  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 øe  á`̀eƒ`̀Yó`̀ª`̀dG  »`̀Kƒ`̀ë`̀dG  äÉ«°û«∏e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ºYO  GOóée  ,¿Gô`̀jEG
 »àdG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  á`̀aÉ`̀μ`̀d
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ÉgÉæÑàJ
 É`̀gQGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  É`̀¡`̀æ`̀eCG  ≈`̀∏`̀Y  ®ÉØë∏d

.É¡«°VGQCG áeÓ°Sh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  º`̀YO  Oó`̀L  Éªc
 áHhDhódG  Oƒ¡édG  áaÉμd  É¡JófÉ°ùeh
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG É`̀¡`̀ dò`̀ Ñ`̀ J »``̀à``̀dG
 π°UƒàdG πLCG øe á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 øeC’G  ßØëj  º`̀FGO  »°SÉ«°S  πM  ≈`̀dEG
 á«æª«dG  ájQƒ¡ªé∏d  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh

.á«é«∏îdG IQOÉÑªdG ≥ah á≤«≤°ûdG
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 ÉæJÉjƒdhCG 
!!..±ô¶dG Gòg »a

 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG á¡LGƒe »g Ωƒ«dG ºg’G á«°†≤dG âfÉc GPG 
 É«°ùfôa  GôjRh  ¿G  ≈àM  ,ÉμjôeCGh  É`̀HhQhCG  »a  Iƒ≤H  Üô°Vh  OÉY  …òdG

!!..z¢VôªdG QÉ°ûàfG ≈∏Y Iô£«°ùdG Éfó≤a ÉæfEG{ :∫Ébh êôN
 áLƒàdGh  ,áëFÉédG  √ò`̀g  á¡LGƒe  ƒg  Ωƒ«dG  í«ë°üdG  ¬LƒàdG
 ®ÉØëdGh  ,¥ƒ°ùdG  ¢TÉ©fEGh  ,OÉ°üàb’G  º`̀YO  ƒg  É°†jG  ô`̀NB’G  º¡ªdG
 É¡∏μa ,Iô«ÑμdGh á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG πªY QGôªà°SG ≈∏Y
 OÉ°üàb’G  ¿ƒμj  ¿G  πLG  øe  ÉgQGôªà°SG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  Öéj  É¡©«ªLh

.ÉfhQƒc áeRCG »¡àæJ ≈àM øeBG ™°Vh »a ¢UÉîdG ´É£≤dGh
 ¬∏dG  ¬¶ØM- ∂∏ªdG  ádÓL ¿G ¬∏dG  óªëfh ..¬«a ∫GóL ’ ôe’G Gòg
 ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a äÉ°ù°SDƒªdG ºYód ájOÉ°üàb’G ΩõëdG ≥∏WCG -√ÉYQh
 êôîà°S  ó«cCÉàdÉH  ..™«ªédG  PÉ`̀≤`̀fEG  Éæμªe  ¿ƒμj  ø`̀d  ∂`̀ dP  º`̀ZQ  øμdh

.ºdÉ©dG πc »a çóëj Gòg ..¥ƒ°ùdG øe äÉ°ù°SDƒe
 πμ°ûj  ÉØ∏e  É°†jG  ∑Éæg  ¿EÉa  Ωƒ«dG  ádhódG  ¬LƒJ  ƒg  Gòg  ¿Éc  GPG
 á∏°UGƒeh  ,º«∏©àdG  ∞∏e  ƒ`̀gh  ,Iô`̀bƒ`̀ª`̀dG  áeƒμë∏d  Iô«Ñc  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ÉæàYÉ£à°SÉH  qóëJ  ÉªHQ  Gògh  ..äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£∏d  »ª∏©dG  π«°üëàdG
 äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£∏d  á∏≤æàªdG  Ö«°SGƒëdG  ô«aƒJ  ¿G  Éªc  ,√RhÉéàf  ¿G
 »¡àæJ ≈àe ±ô©j óMG Óa ,GóL º¡e ôeCG áØ«©°†dG ô°SC’G AÉæHCG á°UÉNh

.ôãcCG AÉà°ûdG »a §°ûæj ¢Shô«ØdG ¿CG á°UÉNh ,áëFÉédG
 áë°üdG  IQGRh  »a  π∏N  OƒLh  øY  π°üØæJ  ’  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe
 √òg ¿CG  ô¡¶j Ée  ,iô`̀NCGh  Iôàa  ø«H  ô¡¶J äÉeRG  ∑Éæg ¿Gh ,GójóëJ
 øe  á``jhOC’G  ±ô°Uh  á``jhOC’G  ¿RÉîªa  ,Iô«Ñc  äÓμ°ûe  É¡H  IQGRƒ``dG
 ..ó«©H øeR òæe πM É¡d óLƒj ºdh ábQDƒe á∏μ°ûe âëÑ°UCG äÉ«dó«°üdG
 AÉ£NCG IÉaƒdG ≈dG …ODƒJ »àdG AÉ£N’G Éªæ«H ,AÉ£N’G QGôμJ øY ∂«gÉf
 Ö«Ñ£dG ¿ƒμj ¿CGh ,áÑ°SÉëeh áHÉbQ ∑Éæg ¿ƒμJ ¿G »¨Ñæjh ,ôØà¨J ’
 ,ø«æWGƒªc √Gôf PEG Éæd ∞°SDƒe ∂dP πc ..Ö°SÉæªdG ¿ÉμªdG »a Ö°SÉæªdG
 ,iƒà°ùªdG »a â°ù«d ÖîàæªdG ¢ù∏éªdG øe áÑ°SÉëªdG ¿G iôf Éªæ«H

.ÜGƒædG ¢†©H äÉjƒdhCG øY Ö«¨J ÉfÉ«MG áª¡ªdG äÉØ∏ªdG ¿EG πH
 QGôªà°SG  øe  â«bƒàdG  Gòg  »ah  2020  ΩÉY  øe  â«bƒàdG  Gòg  »a
 Öîàæe  ¢ù∏éªch  á`̀dhó`̀c  É`̀æ`̀JÉ`̀jƒ`̀dhG  Oó`̀ë`̀f  ¿G  »¨Ñæj  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG
 ô«Z ,ø«æWGƒªc Éæd  áª¡e Iô«ãc äÉØ∏e ∑Éæg ¿G  ±ô©f ..ø«æWGƒªch
 πª©dG  Éæ«∏Y  ºàëj  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’Gh  ºdÉ©dG  ¬H  ôªj  …òdG  ±ô¶dG  ¿CG

.»æWƒdG πª©dG »a äÉjƒdh’G ºgCG Ö°ùëH

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 ió`̀MEG  ,ôμØdG  áYƒªée  âæÑJ
 áªb »``a á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG
 äÉ°SÉ«°ùdG ¢üî∏e .G20 øjô°û©dG
 »a √É«ªdG  PÉà°SCG  øe πc ¬eób …òdG
 QƒàcódG  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  á©eÉL
 ΩÉ`̀©`̀dG ±ô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ,…QÉ`````HR ó`̀ «`̀ dh
 …OÉ°üàb’G  ¢VÉjôdG  ióàæe  ≈∏Y
 Oƒ©°S  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á©eÉéH  PÉ`̀ à`̀ °`̀ SC’Gh
 ¿Gƒæ©H  ,¢`̀ù`̀jhô`̀dG  ó`̀dÉ`̀N  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ábÉ£dGh  √É«ªdG  ø«H  §HGôàdG  è¡f)
 ø«μªJ  IGOCG  :»``̀FGò``̀¨``̀dG  ø`````̀eC’Gh
 á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  π`̀LCG  øe  ájQhô°V
 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  áeGóà°ùªdG

 .(É«≤jôaEG ∫Éª°Th
 äÉ°SÉ«°ùdG  ¢üî∏e  ≈`̀ °`̀UhCGh
 ∫Éée  »`̀a  á«ãëH  áμÑ°T  AÉ`̀°`̀û`̀fEÉ`̀H
 ó°ùd AGò¨dGh ábÉ£dGh √É«ªdG §HGôJ

 Æƒ°Uh  Ωƒ∏©dG  ø«H  πYÉØàdG  Iƒéa
 π°†aC’  ióàæe  AÉ°ûfEGh  ,äÉ°SÉ«°ùdG
 §HGôàdG  è¡æd  áªcƒëdG  äÉ°SQÉªe
 »`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG QÉ`````̀WE’G Iƒ`̀é`̀ a ó`̀°`̀ù`̀d
 Éªc ,§HGôàdG è¡f ≥«Ñ£àd Üƒ∏£ªdG
 AÉæÑd ácôà°ûe èeGôH ™°VƒH ≈°UhCG
 äGQó≤dG Iƒéa ó°S πLCG øe äGQó≤dG
 G kô`̀«`̀NCGh  .§`̀HGô`̀à`̀dG  è¡æH  á≤∏©àªdG
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¥ô``̀ a  π«μ°ûJ
 äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d
 õ«ØëJh  ,§HGôàdG  è¡æH  á≤∏©àªdG
 Iƒéa ó`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG
 ò«ØæJh  »æÑJ  ∫Ó`̀N  øe  QÉªãà°S’G

.IôμàÑªdG á«LƒdƒæμàdG ™jQÉ°ûªdG
 ¢`̀ü`̀î`̀∏`̀e á``````̀bQh ìô`````̀W º`````̀Jh
 PÉà°SC’G  ácQÉ°ûe  ió`̀d  äÉ°SÉ«°ùdG
 ´ÉªàLG  »`̀a  …QÉ``̀HR  ó«dh  QƒàcódG

 ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G ó`̀≤`̀Y …ò```̀ dG ô`̀μ`̀Ø`̀dG á`̀ª`̀b
 ácQÉ°ûe  §`̀°`̀Sh  ó©H  ø`̀Y  »°VÉªdG
 øe  ø«°üàîªdGh  AÉª∏©dG  øe  ∞«Ød
 áª≤d G kô«°†ëJ ,ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe

 Qô≤ªdG  G20  ájô°û©dG  áYƒªée
 .¢VÉjôdG »a πÑ≤ªdG ôÑªaƒf Égó≤Y
 ô`̀μ`̀ Ø`̀ dG á``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀e π``̀ ª``̀©``̀ Jh
 »a  ácQÉ°ûªdG  äÉYƒªéªdG  øª°V
 á«é«JGôà°S’G  ±Gó```̀gC’G  áZÉ«°U
 »`̀à`̀dG ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e á`̀ª`̀≤`̀d
 ¿hÉ©à∏d  ¢ù«FôdG  ióàæªdG  ôÑà©J
 øe IOÉb º°†Jh »dhódG …OÉ°üàb’G
 káeó≤àe k’hO ¿ƒ∏ãªj äGQÉ≤dG ™«ªL
 ∫hO  ƒ∏ãªe  ™ªàéj  å«M  . ká«eÉfh
 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀d á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dGh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

.ájOÉ°üàb’Gh
 QƒàcódG  PÉà°SC’G  ∫Éb  ∂dP  ≈dEG
 ∑Éæg  ¿G  ¬à∏NGóe  »a  …QÉHR  ó«dh
 ábÉ£dGh  √É«ªdG  ø«H  É k≤«Kh  ÉWÉÑJQG
 ≥WÉæe  ™«ªL  »a  »FGò¨dG  ø`̀e’Gh

 á≤£æe  »a  Iƒb  ôãcCG  ƒgh  ,ºdÉ©dG
 ,É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 ≥WÉæªdG  ø`̀e  á≤£æªdG  ó©J  å«M
 º°ùàJh  ,ábÉ£∏d  ∑Ó¡à°S’G  áØ«ãc
 Éªe  ,AGò`̀¨`̀ dG  í`̀°`̀Th  √É«ªdG  IQó`̀æ`̀H
 ¿Éª°V »a IójóY äÉjóëJ É¡d ≥∏îj
 äÉYÉ£≤dG √òg ø«H ¿RGƒàdG ô«aƒJ

 .çÓãdG
 …QÉ```̀HR Qƒ``̀à``̀có``̀dG ±É```̀ °```̀VCGh
 âbƒdG  ™e  OGOõ`̀j  §HGôàdG  Gò`̀g  ¿CG
 OQGƒªdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  IOÉ`̀jR  ÖÑ°ùH
 ô«¨Jh  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  ƒ`̀ª`̀æ`̀dG  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
 IAÉØc ¢VÉØîfGh ∑Ó¡à°S’G •ÉªfCG
 äÉYÉ£≤dG  OGó```̀eEG  π°SÓ°S  IQGOEG
 ,»`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ™``°``Sƒ``à``dGh á``KÓ``ã``dG
 á©bƒàªdG  QÉKB’G  ∂dP  ≈∏Y  ±É°†jh

 .ñÉæªdG ô«¨àd

øjô°û©dG á``ª≤d »Hô©dG è``«∏îdG á``©eÉL äÉ«Fôe ≈``æÑàJ ô``μØdG á``æéd
 ô«éØàdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  â`̀fGOG
 áæjóe  »`̀a  á«æjO  á`̀°`̀SQó`̀e  ±ó¡à°SG  …ò``̀dG  »``̀HÉ``̀gQE’G
 ôØ°SCG  …òdGh  ,á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªéH  QhÉ°û«H
 áHô©e ,äGô°û©dG áHÉ°UEGh ¢UÉî°TC’G øe OóY πà≤e øY
 …hPh  »`̀dÉ`̀gC’  IÉ°SGƒªdG  ¥OÉ`̀°`̀Uh  …RÉ©àdG  ≠dÉH  øY
 ø«HÉ°üªdG ™«ªéd πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH É¡JÉ«æªJh ÉjÉë°†dG

 .ºKB’G »eGôLE’G πª©dG Gòg AGôL

 áμ∏ªe  ø`̀eÉ`̀°`̀†`̀J  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  ó``̀cDƒ``̀J  PEGh
 ∞æ©dG ó°V á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ™e øjôëÑdG
 ájÉªëd  äGAGô``̀LEG  øe  √òîàJ  Éª«a  É¡ªYOh  ÜÉ``̀gQE’Gh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ∞bƒe OóéJ  É¡fEÉa  ,ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG
 ±ô£àdGh ∞æ©dG ∫Éμ°TCG ™«ªéd Iƒ≤H ¢†aGôdGh âHÉãdG
 áaOÉ¡dG Oƒ¡édG áaÉc ôaÉ°†J á«ªgC’ »YGódGh ,ÜÉgQE’Gh

.¬∏jƒªJ ™HÉæe ∞«ØéJh ÜÉgQE’G ≈∏Y AÉ°†≤∏d

¿Éà°ùcÉH »a á«æjO á°SQóªd »HÉgQE’G ô«éØàdG øjóJ zá«LQÉîdG{

 AÉbó°UCG  áYƒªée  ƒ∏ãªe  ôÑY
 ,º¡fÉæàeGh ºgôμ°T øY óÑμdG ≈°Vôe
 ,óÑμdG IOÉ«Y ≈°Vôe ™«ªL øY áHÉ«f
 ™ªéªH  …QGOE’Gh  »Ñ£dG  ºbÉ£∏d
 ºgOƒ¡L  ≈∏Y  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 ø«°ùëJ  »a  É¡fƒdòÑj  »àdG  Iõ«ªªdG
 ,óÑμdG IOÉ«Y ≈°Vôe ájÉYQh äÉeóN

.º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y ÉXÉØM
 ´ÉªàLG  OÉ≤©fG  ó©H  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 á«fÉª∏°ùdG ™ªée »a »°VÉªdG ô¡°ûdG
 áYƒªée  øY  ø«∏ãªe  ø«H  ,»Ñ£dG
 ø«∏ãªeh  ,óÑμdG  ≈°Vôe  AÉ`̀bó`̀°`̀UG
 ,…QGO’Gh  »`̀ Ñ`̀£`̀ dG  º``̀bÉ``̀£``̀dG  ø``̀Y
 iƒ`̀∏`̀ °`̀S IQƒ```̀à```̀có```̀dG »```̀a Ó`̀ã`̀ª`̀à`̀e
 ,AÉ`̀ Ñ`̀WC’G  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f  ,»ª«©ædG

 ø°ùMh ÉgQó°U á©°ùH âª°ùJG »àdG
 óªëe  PÉà°SC’Gh  ,´ÉªàLÓd  É¡JQGOG
 ¥ƒ≤M  ÜQÉ`̀é`̀J  QÉ°ûà°ùe  ,º`̀°`̀SÉ`̀L
 …hÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ’hG  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG
 …òdG  ,äÉ°SÉªàd’Gh  äÉMôà≤ªdGh
 »a IQÉ`̀ Ñ`̀L Oƒ`̀¡`̀é`̀H GQƒ`̀μ`̀°`̀û`̀e ΩÉ``̀b
 .´ÉªàL’G  Gò¡d  Ö«JôàdGh  ≥«°ùæàdG
 ,¬JÉ°ûbÉæeh  ´ÉªàL’G  èFÉàf  äAÉL
 á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEGh Iô`̀ª`̀ã`̀e ,¬`̀JÉ`̀«`̀ °`̀Uƒ`̀Jh
 ∂dòch ,≈°VôªdG áë∏°üe »a Ö°üJ
 ºjó≤J  ≈`̀∏`̀Y  º`̀¡`̀°`̀Uô`̀Mh  º¡eÉªàgG
 ≈°Vôe  IOÉ`̀«`̀©`̀d  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  π`̀°`̀†`̀aG
 ≈∏Yh  ,êÓ`̀©`̀ dG  Iô`̀à`̀a  ∫Gƒ``̀W  óÑμdG
 äÉLÉ«àM’G  ≈dEG  äÉØàd’G  IQhô°V
 IOÉ«Y  É¡«dG  ô≤àØJ  »àdG  ájQhô°†dG

 ,á«æØdG  á«MÉædG  øe  óÑμdG  ≈°Vôe
 ,á«YÉªàL’Gh  ,ájQGO’Gh  ,á«æ≤àdGh

.áeRÓdG á«Ñ£dG äGõ«¡éàdGh
 ≈``°``Vô``e AÉ````̀bó````̀°````̀UCG ô```̀ Ñ```̀Yh
 áÑ«¡e  IQƒàcó∏d  ôμ°ûdG  ø`̀Y  óÑμdG
 óÑμdGh  á«æWÉÑdG  º°ùb  øe  ¬∏dGóÑY
 ™`̀«`̀ª`̀Lh  ,ô`̀ «`̀XÉ`̀ æ`̀ª`̀ dGh  ΩGQh’Gh
 ø«HhÉæªdG  ø«°VôªªdGh  AÉ`̀ Ñ`̀WC’G
 AÉæ°S  á°VôªªdGh ,óÑμdG  IOÉ«Y  ≈∏Y
 ,óÑμdG  ≈°Vôe  IOÉ«Y  á≤°ùæe  ¿ÉªãY
 ¢ù«FQ  º°SÉL  ¿É`̀ª`̀ jEG  IQƒ`̀à`̀có`̀ dGh
 ÜÉ`̀MQ  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  ,ô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dG  º°ùb
 ,á«dó«°üdG  º°ùb  ¢ù«FQ  »ª«©ædG
 iô`̀NC’G  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’G  AÉ`̀°`̀SDhQ  ™«ªLh

.óÑμdG ≈°Vôe IOÉ«©H ábÓ©dG äGP

 á`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dÉ`̀ H ó``̀Ñ``̀μ``̀ dG IOÉ```̀ «```̀ Y ≈``̀ °``̀Vô``̀e
á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG º``̀bGƒ``̀£``̀dG äÉ``̀ eó``̀ N ≈`̀ ∏`̀ Y ¿ƒ`̀ æ`̀ ã`̀ j

 ≈dEG »``YGódG É¡Øbƒe Oó``éJ ø``jôëÑdG
§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ΩÓ°ùdG áaÉ≤K õjõ©J

 ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ΩÉbCG
 ¿GƒjódG  »a  á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG
 ≥aGƒªdG  AÉKÓãdG  ¢ùeG  IQGRƒ∏d  ΩÉ©dG
 ™`̀jOƒ`̀à`̀d  Ó`̀Ø`̀M  Ω2020  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  27
 π«cƒdG Qƒ°üæªdG óªMCG ≥«aƒJ ô«Ø°ùdG
 á«Hô¨dG  ∫hó```̀ dG  ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ d  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 √óYÉ≤J  áÑ°SÉæªH  ,ájƒ«°SBG  hô```aC’Gh
 Qƒ°†ëH  ∂dPh  ,á«LQÉîdG  IQGRh  øe
 QÉÑch  øjóYÉ°ùªdG  AÓcƒdGh  AÓcƒdG

.á«LQÉîdG IQGRƒH ø«dhDƒ°ùªdG
 ô```̀jRh OÉ````°````TCG ,π``̀ Ø``̀ë``̀ dG ∫Ó`````̀Nh
 á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀ dÉ``̀ H á```«```LQÉ```î```dG
 ≥«aƒJ  ô«Ø°ùdG  É¡dòH  »àdG  IRQÉ`̀Ñ`̀dGh
 ¬∏ªY Iô`̀à`̀a  ∫Gƒ```W Qƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG  ó`̀ª`̀MCG
 É¡d  ¿É`̀c  »àdGh  á«LQÉîdG  IQGRh  »a

 ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëJ  »`̀a  í`̀°`̀VGƒ`̀dG  Qhó``̀ dG
 ,É¡H  áWƒæªdG  äÉ«dhDƒ°ùªdGh  IQGRƒdG
 á«dÉ©dG  á«°SÉeƒ∏HódG  ¬JAÉØμH  G kó«°ûe
 ∞∏c  »`̀à`̀dG  ΩÉ`̀¡`̀ª`̀∏`̀d  õ«ªàªdG  ¬````̀ FGOCGh
 É k«æªàe  ,Égó∏≤J  »àdG  Ö°UÉæªdGh  É¡H

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO ô«Ø°ù∏d
 ≥«aƒJ  ô«Ø°ùdG  ô`̀Ñ`̀Y  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  Qƒ°üæªdG  óªMCG
 AÓeR  áaÉμdh  á«LQÉîdG  ôjRƒd  ô«ÑμdG
 Ée  ≈∏Y  á«LQÉîdG  IQGRh  »`̀a  πª©dG
 ¿hÉ``̀©``̀Jh Ió`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀eh º```̀YO ø``̀e ¬`̀«`̀≤`̀d
 ¬∏ªY  ΩÉ¡e  ìÉéfEGh  π«¡°ùJ  »a  º¡°SCG
 ,á«LQÉîdG  IQGRh  »`̀a  »°SÉeƒ∏HódG
 ΩGhO  É¡«Ñ°ùàæe áaÉch IQGRƒ∏d  É k«æªàe

 .ìÉéædGh Ωó≤àdG

 óYÉ°ùªdG π«cƒdÉH »ØàëJ zá«LQÉîdG{
ájƒ«``°SBG hôaC’Gh á``«Hô¨dG ¿hDƒ``°û∏d

.»©jhôdG ∫ÉªL ô«Ø°ùdG |

™jô``°ùdG ¢üëØdG ≈∏Y ájófC’Gh äGOÉ``ëJÓd ÖjQóJ ¢TQh º``¶æJ ÉfhQƒc á``æéd

.…QÉHR ó«dh .O |

 »a …QÉédG ´ƒÑ°SC’G ™∏£e øjôëÑdG áμ∏ªe ¢SQGóe äCGóH
 ≥ah ∂dPh ,áÑ∏£dG ™«ªL ≈∏Y á«°SGQódG ÖàμdG ™jRƒJ á«∏ªY
 ™ªéàdG  ΩóYh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  CGóÑe  »YGôJ  á«æeR  á£N
 ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U øª°†j ÉªH ,á°SQóªdG »a Iô«Ñc OGóYCÉH

.á«æah á«ª«∏©Jh ájQGOEG äÉÄ«gh QƒeCG AÉ«dhCGh áÑ∏W øe
 á«æeõdG  ∫hGóédÉH  QƒeC’G  AÉ«dhCG  ¢SQGóªdG  äOhR  óbh  
 »a  á°SQóªdG  á©LGôe  øe  Gƒæμªà«d  ,ÖàμdG  ™jRƒàH  á°UÉîdG
 πc  ø«H  á«æeR  π°UGƒa  ™°Vh  ™e  ,º¡FÉæHC’  IOóëªdG  IôàØdG
 º«≤©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  øe  ócCÉà∏d  ,iô`̀NCGh  Iôàa

.ôªà°ùe πμ°ûH
 º«¶æàdG  iƒà°ùªH  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG  øe  ójó©dG  OÉ°TCG  óbh
 ájõgÉL  â°ùμY  »`̀à`̀dGh  ,™`̀jRƒ`̀à`̀dG  á«∏ªY  »`̀a  á°SÓ°ùdGh

 áeÓ°S  ≈∏Y  É¡°UôMh  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  äGOGó©à°SGh
 .™«ªédG

 á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN IQGRƒdG â¡àfG ¿CG ó©H ∂dP »JCÉjh
 ,¢SQGóªdG  ≈∏Y  É¡©jRƒJh  ,™HÉ£ªdG  øe  ÖàμdG  ΩÓà°SG  øe
 áeÓ°ùdGh áë°üdG  ô«HGóJh ájRGôàM’G äGAGôLE’G  PÉîJG ™e
 IQGRƒdG ¿RÉîe ô«¡£Jh ∞«¶æJ øe ócCÉàdG ºJ å«M ,á«FÉbƒdG
 πÑb  ¿É`̀eC’G  ≥≤ëJ  Ióªd  É¡«∏Y  AÉ≤HE’Gh  ,ÖàμdG  ΩÓà°SG  πÑb
 ΩGõ``dEG  º`̀K  ø`̀eh  ,ø«°üàîªdG  ø«ØXƒªdG  ø`̀e  É¡©e  πeÉ©àdG
 IÉYGôªH  ¢SQGóª∏d  É¡∏≤æH  ¿ƒeƒ≤j  øjòdG  ¥Gƒ°ùdGh  ø«∏eÉ©dG
 áÑWÉîeh  ,RÉ`̀Ø`̀≤`̀dGh  áeÉªμdG  AGó`̀JQÉ`̀c  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô```̀LE’G
 á°SQóe  π`̀c  »Ñ°ùàæe  ø`̀e  IOó`̀ë`̀e  áªFÉb  ójóëàd  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG

 .áÑ∏£dG ≈∏Y ™jRƒà∏d Égõ«¡éJh ,ÖàμdG ™e πeÉ©à∏d

»YÉªàL’G óYÉÑàdG CGóÑe »YGôJ á``«æeR á£N ≥ah á«``°SQóªdG ÖàμdG ™jRƒJ AóH

 §«£îJ  IQGOEG  ôjóe  âMô°U
 ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀H  ¥ô£dG  º«ª°üJh
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  ¿hDƒ``̀ °``̀ Th
 áØ«∏N  É`̀¡`̀e  á°Sóæ¡ªdG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 GôNDƒe  â¡àfG  IQGRƒ`̀dG  ¿CÉH  IOÉªM
 ™£≤àªdG  ¢†«eƒdG  ΩÉ¶f  π«©ØJ  øe
 ,á«Fƒ°†dG  äGQÉ°TE’G  øe  137  ≈∏Y
 2019  ƒ`̀jÉ`̀e  ø`̀e  IôàØdG  »`̀a  ∂``̀dPh
 QÉL  ø«M  »a  ,»dÉëdG  ΩÉ©dG  ≈àM
 á«Fƒ°V  IQÉ``̀ °``̀TEG  19  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG

 .á«aÉ°VEG
 √OÉªM É¡e á°Sóæ¡ªdG  âaÉ°VCGh
 ô°†NC’G ¢†«eƒdG  áHôéJ ìÉéf ¿CG
 ôjGôÑa  É¡≤«Ñ£J  ºJ  »àdG  ™£≤àªdG

 äó`̀YÉ`̀°`̀S  2019  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ``̀©``̀dG
 ,á`̀jQhô`̀ª`̀dG  äGRhÉ`̀é`̀à`̀dG  π«∏≤J  »`̀a
 á`̀°`̀SGQó`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀f ∫Ó``̀N ø``e ∂```̀dPh
 âæ«H  PEG  ájQhôªdG  äÉ«FÉ°üM’Gh
 áÑ°ùf  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG  äÉ``«``FÉ``°``ü``M’G
 πª°ûJ  »àdGh  ájQhôªdG  äGRhÉéàdG
 äGRhÉ`̀é`̀Jh  ™WÉ≤àdG  óæY  áYô°ùdG
 ,%10  áÑ°ùæH  AGô`̀ª`̀ë`̀dG  IQÉ``̀°``̀TE’G
 ≥«Ñ£J  ™e  ¢VÉØîf’G  »a  GójGõJh
 ™£≤àªdG  ô°†NC’G  ¢†«eƒdG  áHôéJ

.äÉ©WÉ≤àdG »bÉH ≈∏Y
 ≥«Ñ£J  º``̀J  ¬````̀fCG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 ™£≤àªdG  ô°†NC’G  ¢†«eƒdG  ΩÉ¶f
 ,á«°ù«FôdG  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG  ™«ªL  ≈∏Y

 ´QÉ°T  ,ô«ÑμdG  áØ«∏N  ´QÉ°T  ÉgRôHCG
 ,π°VÉØdG øªMôdGóÑY ´QÉ°T ,QÉ£ªdG
 á«Fƒ°†dG  äGQÉ`̀ °`̀ TE’G  ™«ªL  ≈∏Yh
 ,ìÉÑ°üdG  óªMC’G  ôHÉL  ´QÉ°T  ≈∏Y

.π°ü«a ∂∏ªdG ´QÉ°T äGQÉ°TEGh
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh âfÉch
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 º«ª°üJh  §«£îJ  IQGOEÉ```H  á∏ãªàe
 ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG Iõ``FÉ``L â`̀dÉ`̀f ó``b ¥ô``£``dG
 ∫Ó`̀N ∂````dPh ,á``̀«``̀cò``̀dG á``̀jQhô``̀ª``̀dG
 »°VÉªdG  ΩÉ©dG  á«còdG  ¿óªdG  ôªJDƒe
 ΩÉ¶f çGóëà°SG ≥«Ñ£J ´hô°ûe øY
 »a  ™£≤àªdG  ô`̀°`̀†`̀NC’G  ¢`̀†`̀«`̀eƒ`̀dG

.á«Fƒ°†dG äGQÉ°TE’G

 ¢`̀ †`̀ «`̀ eƒ`̀ dG{ ≥`̀ «`̀Ñ`̀£`̀J ø``̀ e »`̀¡`̀à`̀æ`̀J z∫É```̀¨```̀°```̀TC’G{
á`̀ «`̀ Fƒ`̀ °`̀V  IQÉ````̀ °````̀ TEG  137  ≈``̀∏``̀Y   zô```̀ °```̀ †```̀ NC’G

.√OÉªM É¡e |
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:ô£°ùdG ∫hCG
 á«fÉªdôÑdG  áÑZôdG  ≈∏Y IôbƒªdG  áeƒμëdG ≥aGƒJ ¿CG  πeCÉfh ≈æªàf
 áÑ°ùf π«∏≤J hCG ,óYÉ≤àdG »a ∫GóÑà°S’G ¢Vôb áª¶fCG áª∏°SCÉH á«Ñ©°ûdGh
 áaÉc  á`̀gÉ`̀Lhh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  äÉ«YGóJ  πX  »a  á°UÉNh  ,óFGƒØdG
 áfRGƒàªdG ájDhôdG ÖfÉéH ,¢ùeCG ÜGƒædG á°ù∏L »a â∏«b »àdG äGQôÑªdG

.óYÉ≤àdG ΩÉ¶f »a IójóédG äÓjó©àdG ™e áHƒ∏£ªdGh

:§≤a º∏©∏d
 ..AÓLC’G  äÉ«HôªdGh  ¿ƒHôªdGh  ..π°VÉaC’G  äÉª∏©ªdGh  ¿ƒª∏©ªdG
 äÉ«°Uƒ°üN ≈∏Y ´ÓW’Gh ,äƒ«ÑdG ∫ƒNO ºμ«∏Y ¢Vôa ó©H øY º«∏©àdG
 πc ™e ..äƒ«ÑdG QGô°SCGh áfÉeC’G ¿ƒ¶ØëJ ºμfCÉH ≥ãf ..ô°SC’Gh ∫RÉæªdG

.áªjôμdG ºcOƒ¡éd ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG

:ºª©jh ..QƒædG iôj ¿CG Öéj ´hô°ûe
 ,…Qhô°Vh  º¡e  Ö∏£e  áªjó≤dG  ¥ôëªdG  ¿ÉLôa  ôjƒ£J  ìôà≤e
 »a  ¬æe  IOÉØà°S’G  øμªj  Éªc  ,á«æWƒdG  ájƒ¡dG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  º¡°ùj
 É©«aQ  É¡«LƒJh  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  ∫Éf  óbh  ,»aÉ≤ãdGh  »MÉ«°ùdG  ¿CÉ°ûdG
 π«gCÉJh QÉªYEG ¿CÉ°ûH -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿ód øe

.¥ôëªdG á¶aÉëe »a áªjó≤dG ¿ÉLôØdG
 ¢ù«dh  ,äÉ¶aÉëªdG  äÉjƒdhCG  øe  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ´hô°ûªdG  Gòg
 äÉ¡édG áaÉc ¬≤«≤ëJh √ò«ØæJ »a ∑ôà°ûj ¿CG Öéj Éªc ..§≤a ¥ôëªdG
 ,äÉ«MÓ°üdG »a áYRÉæªdG ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe ,ábÓ©dG äGP á°üàîªdG
 ´ƒf  ¬fCG  hCG  ,äÉ«dhDƒ°ùªdGh  ΩÉ¡ªdG  Öë°S  áéëH  ´hô°ûªdG  π«£©J  hCG
 º°ùëJ  ¿CG  Öéj  áª¡e  á£≤f  √òg  ..äÉ°UÉ°üàN’G  »a  á«LGhOR’G  øe
 »ah ,á«WGôbhô«H áeGhO πNGO Éæ°ùØfCG óéf ¿CG πÑb ´hô°ûªdG ájGóH »a

 .´hô°ûªdG ∞bh »a ÖÑ°ùàà°S ,ájQGOEG ágÉàe
 ®ÉØëdG  á«ªgCG  -¬∏dG  ¬¶ØM-  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ó`̀cCG  ÉªdÉ£d
 »a  ¿ÉLôØdG  AÉ«MEÉH  ºjôμdG  ¬«LƒàdGh  ,»©ªàéªdG  ¢ùfÉéàdG  ≈∏Y
 ≈∏Y  -¬∏dG  ¬¶ØM-  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ócDƒj  Éªc  ,OÓÑdG  äÉ¶aÉëe  áaÉc
 á«æjôëÑdG ájƒ¡dG ≈∏Y ®ÉØëdGh ∞JÉμàdGh á«©ªàéªdG §HGhôdG õjõ©J

.á∏«°UC’G
 Ωó≤J  ó`̀b  »©«ØædG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ÖFÉædG  ¿CG  »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ô``̀cPCG
 OôdG √AÉLh ,´hô°ûªdG ∞bƒJ ÖÑ°S øY ¿Éμ°SE’G ôjRƒd »fÉªdôH ∫GDƒ°ùH
 äÉ«°üî°ûdG øe ójó©dG ∂dòch ,á«fGõ«ªdG ôaGƒJ Ωó©d ∂dP ¿CÉH ÜGƒédGh
 ΩGô`̀μ`̀dG  …ó`̀æ`̀g ø`̀H  ¢ù∏ée É`̀gRô`̀HCG  ø`̀e ,¬«∏Y â`̀cô`̀ë`̀Jh ¬`̀H  äOÉ``̀f  ó`̀b
 iôj  ¿CG  ≈æªàfh  ,ójóL  øe  ´hô°ûªdG  AÉ«MEG  ºàj  Ωƒ«dGh  ,¥ôëªdÉH
 äÉ¶aÉëe ™«ªL »a ºª©j ¿CG Öéj øμdh ,§≤a ¥ôëªdG »a ¢ù«d QƒædG

.øjôëÑdG áμ∏ªe

:áÑLGh á¶MÓe
 ôaÉ°ùª∏d  »fÉãdG  ¢üëØdG  AGô```LEG  ihó``̀L  ø`̀Y  ∫AÉ°ùàj  ¢†©ÑdG
 Ée GPEG á°UÉNh ,êQÉîdG øe Oƒ©j ¿CG ó©H º«≤ªdG hCG ôFGõdG hCG »æjôëÑdG

??...ÜÉ°üe ô«Z ôaÉ°ùªdGh ,á«Ñ∏°S ∫hC’G ¢üëØdG áé«àf âfÉc

:ô£°ùdG ôNBG
 Gõfƒ∏Øf’G  º«©£J  ô«aƒJ  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ó°TÉæj  »æjôëH  øWGƒe
 »àdGh  Ö∏≤dG  ≈°Vôªd  á°UÉîdG  AGhó``dG  áÑMh  ,á«ë°üdG  õcGôªdG  »a
 ΩóY ≈dEG Gô¶f Ωhõ∏dG óæY ¿É°ù∏dG âëJ ™°VƒJh ≈°VôªdG É¡«dEG êÉàëj

.É¡«dEG ≈°VôªdG áLÉMh á«dÉëdG IôàØdG »a ÉgôaGƒJ

 »ë«eôdG  óªëe  øH  »∏Y  ó`̀cCG
 IQGRƒ``̀dG  á∏°UGƒe  ΩÓ```YE’G  ô``̀jRh
 ´hô`̀ °`̀ û`̀ e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀a É``̀gOƒ``̀¡``̀L
 OGƒ``̀ª``̀∏``̀d á``̀ «``̀ª``̀ bô``̀ dG á``̀é``̀dÉ``̀©``̀ª``̀dG
 á«fƒjõØ∏àdGh  á`̀«`̀YGPE’G  á«eÓYE’G
 ≈∏Y  Ió``̀gÉ``̀°``̀û``̀dGh  ,IQƒ``̀°``̀ü``̀ª``̀dGh
 É¡KGôJh  ,åjóëdG  øjôëÑdG  ïjQÉJ
 É`̀¡`̀YGó`̀HEGh ,…QÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dGh …ô`̀μ`̀Ø`̀dG
 »a  π°UGƒàªdG  »aÉ≤ãdGh  »eÓYE’G
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  π`̀X
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM

.ióØªdG OÓÑdG
 √RGõàYG  øY  ô`̀jRƒ`̀dG  Üô``̀YCGh
 áª¶æe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ácQÉ°ûªH
 Ωƒ`̀«`̀ dÉ`̀H AÉ``̀Ø``̀à``̀M’G ƒ`̀μ`̀ °`̀ù`̀fƒ`̀«`̀ dG
 ,…ô°üÑdG »©ª°ùdG çGôà∏d »ªdÉ©dG
 øjô°û©dGh ™HÉ°ùdG ±OÉ°üj …òdGh
 áæ°S  »a  √OÉªàYG  òæe  ôHƒàcCG  øe
 ∑ôà°ûe  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  §`̀°`̀Sh  ,1980

 ¿ƒ°Uh á«æWƒdG IôcGòdG áeGóà°SÉH
 ™«ªéH á«eÓYE’G OGƒªdGh ≥FÉKƒdG
 á`̀«`̀Fô`̀ª`̀dGh á`̀Yƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É`̀¡`̀dÉ`̀μ`̀°`̀TCG
 IOƒ`̀é`̀H É`̀¡`̀¶`̀Ø`̀Mh ,á`̀Yƒ`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dGh
 áª«b øe ¬∏μ°ûJ Éªd á«dÉY äÉ«æ≤Jh
 ájQÉ°†Mh á«aÉ≤K IhôKh á«îjQÉJ
 ∫É``̀ «``̀LC’Gh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d

.áeOÉ≤dG
 RÉ`̀é`̀fEG ΩÓ````̀YE’G ô```̀jRh ó```̀cCGh
 104  øe  ôãcC’  á«ªbôdG  áØ°TQC’G
 80h  á`̀«`̀fƒ`̀jõ`̀Ø`̀«`̀∏`̀J  á`̀YÉ`̀°`̀S  ±’BG
 çGôàdG  ßØëd  á`̀«`̀YGPEG  áYÉ°S  ∞`̀ dCG
 ájQÉÑNE’G  äGô°ûædG  øe  »æWƒdG
 á«aÉ≤ãdGh  á`̀jQGƒ`̀ë`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh
 ∫É``̀ª``̀YC’Gh á`̀«`̀æ`̀jó`̀dGh á`̀jô`̀μ`̀ Ø`̀ dGh
 »```̀fÉ```̀ZC’Gh á```̀«```̀eGQó```̀dGh á`̀«`̀æ`̀Ø`̀ dG
 ÖfÉL  ≈dEG  ,≈≤«°SƒªdGh  á«Ñ©°ûdG
 »a á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG OÉ`̀ª`̀à`̀YG
 á`̀dÉ`̀cƒ`̀H  Qƒ`̀°`̀ü`̀dG  áÑàμe  á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e
 √ò`̀g ß``̀Ø``̀Mh ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG AÉ```̀Ñ```̀fCG 

 πFÉ°SƒH  á`̀aÉ`̀c  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  OGƒ`̀ª`̀dG
 ,∞∏àdG  øe  É¡àjÉªM  øª°†J  á«æ≤J
 Ö«dÉ°SCÉH  á«æWh  Ihôãc  É¡≤«KƒJh
 É`̀¡`̀JQGOEG  ádƒ¡°S  ø`̀e  Rõ`̀©`̀J  á«ª∏Y
 á`̀«`̀dhó`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG çó````̀MCG ≥``̀ ah
 ,»JÉeƒ∏©ªdG  º«¶æàdG  »a  á©ÑàªdG

.á«ªbôdG áØ°TQC’Gh
 ∞«°TQC’G ´hô°ûe ¿CG í°VhCGh
 øe  ôãcCG  ¥É«°S  »a  »JCÉj  »ªbôdG
 IQOÉÑeh  É k«æ≤Jh  É k«æa  É kYhô°ûe  20
 π`̀ª`̀Y è``̀eÉ``̀fô``̀H ø`̀ª`̀ °`̀V á``̀ «``̀eÓ``̀YEG
 ∫ƒëàdG  º`̀YO  É¡fCÉ°T  øe  áeƒμëdG
 á«bôJ  ôÑY  »ªbôdG  åÑdG  ΩÉ¶f  ≈dEG
 äGƒæb â°S »a åÑdG Iõ¡LCGh áª¶fCG
 ,á«YGPEG  äÉ£ëe  ô°ûYh  á«fƒjõØ∏J
 äÉ«æ≤Jh  äÉgƒjOƒà°S’G  ójóéJh
 ôjƒ°üàdGh  ≥«KƒàdGh  π«é°ùàdG
 êÉ``̀à``̀fE’Gh IAÉ```°```VE’Gh  äƒ`̀°`̀ü`̀dGh
 ,»``LQÉ``î``dG π``≤``æ``dGh ,º``μ``ë``à``dGh
 iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG AGô```````̀KEG Ö``̀fÉ``̀L ≈`````̀dEG

 äGQó≤dÉH  AÉ``≤``JQ’Gh  ,»`̀é`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 á«eÓYE’G  QOGƒμ∏d  á«æ¡ªdGh  á«æØdG
 çó```̀MCG Ö``̀ cGƒ``̀ j É``ª``H ,á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 É«LƒdƒæμJ  ∫Éée  »a  äGóéà°ùªdG

.ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG
 ìÉ`̀é`̀f ΩÓ````̀YE’G ô```̀jRh ø`̀ª`̀Kh

 øe º`̀jô`̀c º`̀Yó`̀H á`̀«`̀KGô`̀à`̀dG á`̀jô`̀≤`̀dG
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀Th á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G
 äÉ`̀°`̀VÉ`̀jQ á`̀æ`̀é`̀d ™`̀e á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀Hh
 ácô°T  ájÉYQh  »Ñ©°ûdG  çhQƒªdG
 á«μ∏°ùdG  ä’É`̀°`̀ü`̀JÓ`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áaÉ°†à°SG »a ,zƒμ∏àH{ á«μ∏°SÓdGh
 zá`̀jQÉ`̀°`̀ù`̀dG{ äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ¿É°†eQ  ô¡°T  á∏«W  »fƒjõØ∏àdG
 á«eÓYEG á£N ¥É«°S »a ,Ωô°üæªdG
 »æWƒdG  çGô`̀à`̀ dG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d
 õ`̀ jõ`̀©`̀ Jh ,á``̀«``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG á```jƒ```¡```dGh
 á«æØdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  êÉàfEG  »a  IOÉ`̀jô`̀dG
 õ«ØëJh  ,á``̀ «``̀eGQó``̀ dGh  á`̀«`̀KGô`̀à`̀ dG
 IRÉ`̀LEGh  »`̀HOC’Gh  »aÉ≤ãdG  ∑GôëdG
 ÖàμdG  øe  ójó©dG  QGó°UEGh  áYÉÑW
 ¢Uƒ°üædG  IRÉ```̀LEGh  ,äÉ`̀Ø`̀dDƒ`̀ª`̀dGh

.á«Mô°ùªdGh á«æØdG
 »ë«eôdG  óªëe øH »∏Y ócCGh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ΩÓ``YE’G  ô`̀jRh
 ∂∏e ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H
 ô«î°ùJ  »a  á«°VÉe  ióØªdG  OÓÑdG
 ßØëd  Iô`̀°`̀UÉ`̀©`̀ª`̀dG  É«LƒdƒæμàdG
 ¬LÉàfEG  IOÉ``̀YEGh  »≤FÉKƒdG  çGô`̀à`̀dG
 »a  ¬¶ØMh  ,iô``̀NCG  §FÉ°Sh  ôÑY
 ™e É¡àcGô°T õjõ©Jh ,øWƒdG IôcGP
 ≥aóàdG  º`̀YO  »a  á«dhódG  áª¶æªdG
 äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ª`̀ dGh ±QÉ``©``ª``∏``d ô``̀ë``̀dG
 ∫É`̀μ`̀°`̀TCG ´ƒ`̀æ`̀ J õ`̀jõ`̀©`̀Jh ¿ƒ``̀°``̀Uh
 çGôàdG  ájÉªMh  ,»aÉ≤ãdG  ô«Ñ©àdG
 ¥ƒ≤M ájÉªMh …OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG
 É¡àfÉμe  ó«WƒJh  ,ájôμØdG  á«μ∏ªdG
 É¡KQEÉH á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y IóFGôdG
 »îjQÉàdG  …QÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dGh  »aÉ≤ãdG
 É¡fÉ°†àMGh  ,´ƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dGh  ≥jô©dG
 çGôà∏d  »Hô©dG  »ª«∏bE’G  õcôª∏d
 çGôàdG  áæé∏d  É¡à°SÉFQh  ,»ªdÉ©dG 
 »a  Égõ«ªJh  É`̀¡`̀JOÉ`̀jQh  ,»ªdÉ©dG

.∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G É«LƒdƒæμJ

»ªbôdG ∞«``°TQC’Gh »æWƒdG çGôàdG ≥«Kƒàd äÉYhô``°ûeh èeGôH :ΩÓYE’G ô``jRh

.ΩÓYE’G ôjRh |

 øjôëÑdG  ¢`̀Vô`̀©`̀eh  ô`̀ª`̀JDƒ`̀e  ó©H  ø`̀Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞«°†à°ùJ

 8  -  4  IôàØdG  »`̀a  BAHRAIN  DLS5  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  Ö£d  ¢ùeÉîdG

 IQGRh  øe  πc  ™e  á«é«JGôà°SG  ácGô°ûH  ôªJDƒªdG  ΩÉ≤jh  .2020  ôÑªaƒf

 ,á«Ñ£dGh  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dGh  áë°üdG

.á«Ñ£dG äÉ«dÉ©Ø∏d z¬jEG …O »H{ ácô°T øe º«¶æàHh

 Iôe ∫hC’ ¿Éæ°SC’G  Ö£d ¢ùeÉîdG  øjôëÑdG  ¢Vô©eh ôªJDƒe º¶æjh

 ÖW ∫Éée »a  áeó≤àªdG  á«ª∏©dG  çÉëHC’G  ∫ƒM ó©H  øY á«∏YÉØJ  á≤HÉ°ùe

 º«∏©àdG á∏°UGƒe ≈∏Y ôªJDƒª∏d áª¶æªdG áæé∏dG øe kÉ°UôM ∂dPh ,¿Éæ°SC’G

 »ª∏©dG åëÑdG QÉªãà°SG ≈dEG  áaÉ°VEG ,19-ó«aƒc áëFÉL πX »a ôªà°ùªdG

 ¿B’G  ≈àM  âæμªJ  á≤HÉ°ùªdG  ¿CG  âØ°ûch  ,¿Éæ°SC’G  ÖW  áæ¡e  ôjƒ£J  »a

 ∫hOh ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh øjôëÑdG  øe ÉãëH 80 ÜÉ£≤à°SG  øe

 É¡æe πμd QÉæjO 500 IõFÉéH IõFÉØdG çÉëHC’G ≈¶ëà°Sh ,»Hô©dG è«∏îdG

.ø«cQÉ°ûª∏d É©«é°ûJ

 øjôëÑdG  iƒà°ùe  ≈∏Y GRQÉH  ÉKóëàe 40 ôªJDƒªdG  Gòg »a  ∑QÉ°ûjh

 .ºdÉ©dGh á≤£æªdGh

 ô``ªJDƒe »``a É``«dhOh É``«∏ëe É``Kóëàe 40
ΩOÉ≤dG ô``Ñªaƒf ¿Éæ``°SC’G Ö£d ø``jôëÑdG

 »ÑædG ΩÉ≤ªd IAÉ°SE’G ¬«a ôμæà°SG ÉfÉ«H á«æ°ùdG ±ÉbhC’G ¢ù∏ée Qó°UCG
 √òg  πãe  ¿CG  GócDƒe  ,¬Jô«°Sh  ¬àfÉμe  øe  π«ædGh  ,º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U
 ™é°ûJh  ,±ô£àdGh  á«gGôμdGh  ájô°üæ©dG  ≈∏Y  å©ÑJ  áeƒeòªdG  ∫É©aC’G

.ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdG ≥«≤ëJ Oƒ¡L ¢V qƒ≤Jh ,∞æ©dG ≈∏Y
:¿É«ÑdG ¢üf »∏j Éª«ah

 øjódG ≈∏Y √ô¡¶«d ≥ëdG øjOh ió¡dÉH ¬dƒ°SQ π°SQCG …òdG ¬∏d óªëdG
 ,ø«ªdÉ©∏d áªMQ çƒ©ÑªdG ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ,Gó«¡°T ¬∏dÉH ≈Øch ¬∏c
 ¢ù∏ée ¿EÉa ó©Hh ..øjódG Ωƒj ≈dEG ¿É°ùMEÉH º¡©ÑJ øeh ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh
 ΩÉ≤ªd  áÄ«°ùªdG  áªdÉ¶dG  äÓªëdG  ≈°SCGh  ¿õëH  ™HÉàj  á«æ°ùdG  ±É`̀bhC’G
 áªMôdG »Ñf ƒgh ,¬Jô«°Sh ¬àfÉμe øe π«ædGh º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U »ÑædG
 rº`̀ oc nABÉ`̀ nL  ró n≤ nd{  :≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬HQ  ¬æY  ∫Éb  …ò`̀dG  á«fÉ°ùfE’Gh  ∫ó©dGh
 l±h oA nQ nø« pæ perDƒ oªrdÉ pH  rº oμ r«n∏ nY  l¢üj pô nM rºtà pæ nY É ne p¬ r«n∏ nY  lõj põ nY rº oμ p°ùoØfnCG  rø ue l∫ƒ o°S nQ

.]`128 áHƒàdG ]z lº« pM sQ
 IAÉ°SE’G ôμæà°ùj øjôëÑdG áμ∏ªªH á«æ°ùdG ±ÉbhC’G ¢ù∏ée ¿EÉa ¬«∏Yh
 ¢ù∏éªdG øe QOÉ°üdG ¿É«ÑdG ójDƒjh ,º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ∞jô°ûdG ¬eÉ≤ªd
 ≈∏Y  å©ÑJ  áeƒeòªdG  ∫É©aC’G  √òg  πãe  ¿CGh  ,á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G
 ,´Gô°üdGh ∞æ©dG ≈∏Y ™ ué°ûJh ,±tô£àdG … uò¨Jh ,á«gGôμdGh ájô°üæ©dG

.¢SÉædG ø«H ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdG ≥«≤ëJ Oƒ¡L ¢V uƒ≤Jh
 :¬°üf Gòg É kfÉ«H ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù∏ée Qó°UCG Éªc

º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH
 áªMQ  çƒ©ÑªdG  ≈∏Y  ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdGh  ø«ªdÉ©dG  ÜQ  ¬∏d  óªëdG 

.ø«ÑéàæªdG ¬HÉë°UCGh øjôgÉ£dG ¬dBG ≈∏Yh (¢U) óªëe Éfó«°S ø«ªdÉ©∏d
 G kó pgÉ n°T n∑É nær∏ n°S rQnCG É sfpEG t» pÑ sædG É n¡ tjnCG Éjn{ :ºjôμdG ¬HÉàc ºμëe »a ≈dÉ©J ∫Éb

.zG kô« pæ oe É kLG nô p°S nh p¬ pf rPpEÉ pH p¬s∏dG ≈dEG É k« pYG nO nh * G kôj pònf nh G kô u°ûnÑ oe nh
 IQOÉ°üdG IAÉ°SEÓd QÉμæà°S’G ≠dÉH øY ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù∏ée ôqÑ©j
 º«b  øY  É kNQÉ°U  É kLhôN  πãªJ  »àdGh  ,(¢`̀U)  óªëe  Ωô`̀cC’G  »ÑædG  ΩÉ≤ªd
 á°Vƒaôe IAÉ°SEG πãªJ Éªc ,äGQÉ°†ëdGh ¿ÉjOC’G ø«H ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

.ájô°ûÑdG ¬àaôY mõeQ º¶YCG ≥ëH
 ΩÓ°SE’G »Ñæd IAÉ°SE’G øé¡à°ùjh øjój ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù∏ée q¿EG
 áaÉch  ø«ª∏°ùªdG  RƒeôH  êõdG  É k©WÉb  É k°†aQ  ¢ù∏éªdG  ¢†aôj  Éªc  (¢U)
 ¢ûjÉ©àdG  ΩóîJ  ’  »àdG  á≤«°†dG  äGó`̀æ`̀LC’G  »a  äÉ°Só≤ªdGh  äÉfÉjódG
 º∏°ùdG  ¿ƒ°üJ  ’h  ∞æ©dGh  á«gGôμdG  äÉHÉ£N  …ò¨J  πH  ,ΩÉé°ùf’Gh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  √Qó°UCG  …òdG  ¿É«ÑdÉH  Oó°üdG  Gòg  »a  G kó«°ûe  ,»ªdÉ©dG
 ∫ÉªYC’G ∂∏àd ™WÉ≤dG ¢†aôdG øY ìƒ°VƒH ôqÑY …òdGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d

.äÉ°SQÉªªdGh
 áîeÉ°T áeÉb (¢U) ΩôcC’G »ÑædG q¿CG  QÉWE’G Gòg »a ¢ù∏éªdG ócDƒjh
 ≈≤Ñà°Sh ,á°VƒaôªdG äGAÉ°SE’G É¡à°SGób øe ∫ÉæJ ød ¿ÉeõdG ióe IódÉNh
 ¬àHÉë°Uh ΩGôμdG  ¬à«H πgCG  …ógh Iô¡£ªdG ¬àæ°Sh Iô£©dG »ÑædG Iô«°S
 áaÉc ô°ûÑdG »æH ø«H IGhÉ°ùªdGh ∫ó©dGh »NBÉàdGh íeÉ°ùà∏d IQÉæe IGó¡dG
 ô«îdG  »Ñëe  áaÉc  ÉªfEGh  Ö°ùëa  ¿ƒª∏°ùªdG  ¢ù«d  ¬H  …óà¡j  É k°SGôÑfh

.ºdÉ©dG »a ΩÓ°ùdGh ∫ó©dGh
 íeÉ°ùàdG  áaÉ≤K  õjõ©J  ≈`̀dEG  ¥ƒàj  ºdÉ©dG  q¿CG  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  Oó°ûjh
 AGQOR’Gh  á«gGôμdGh  ∞æ©dG  òÑfh  ¿É`̀ jOC’Gh  äGQÉ°†ëdG  ø«H  QGƒëdGh
 äÉ°SQÉªªdG ÜÉë°UCG øe kÓeBG ,¿ÉjOC’Gh äGó≤à©ªdG ≈∏Y …ó©àdG ∞bhhh
 áfÉ«°üd  ¢ù∏éªdG  ƒYój  Éªc  ,≥£æªdGh  ó°TôdG  ≈dEG  IOƒ©dG  ≈dEG  IPƒÑæªdG
 ájQÉ°†ëdGh á«fÉ°ùfE’G º«≤dG ≈∏Y É kXÉØM ¿ÉjOC’G áaÉμd RƒeôdGh äÉ°Só≤ªdG
 ™«ªL  ø«H  ΩÓ°ùdGh  ¢ûjÉ©àdGh  π°UGƒàdG  ô°UGhCG  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dGh

.äGQÉ°†ëdGh Üƒ©°ûdG

 ¿Gôμæà°ùj ájôØ©édGh á«æ°ùdG ±ÉbhC’G
ºjôμdG  »ÑædG  ≈dEG  á°VƒaôªdG  IAÉ°SE’G

 ÜÉ``ë``°``UCG á`̀«`̀©`̀ª`̀L â``©``HÉ``J
 á°UÉîdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ≈Ø°ûà°ùe  áKOÉM  äÉ«YGóJ  ∞°SCÉH
 IÉah  ≈dEG  äOCG  »àdGh  ,á«fÉª∏°ùdG
 É¡ÑMÉ°U  Éeh  ,ø«àéjóN  ø«à∏ØW
 ΩÉ©dG  …CGô```̀dG  »`̀a  π©a  OhOQ  ø`̀e

.»æjôëÑdG ´QÉ°ûdGh
 ø«°ùM  Qƒ``̀à``̀có``̀dG  ìô``̀ °``̀Uh
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  á«©ªL  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ô`̀«`̀ª`̀dG
 ¿CÉH á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
 ìhQ  ≈∏Y  ≈°SCÉH  ºMôàJ  á«©ªédG
 ¬∏dG  Éª¡ªMQ-      ,ø`̀«`̀à`̀©`̀«`̀°`̀Vô`̀dG
 Ωó≤àJh  ,¬JÉæL  í«°ùa  Éª¡æμ°SGh
 ø«à©«°VôdG  …ódGh ≈dG  …RÉ©àdÉH
 º¡d ø`̀«`̀æ`̀ª`̀à`̀e  ,É`̀ª`̀¡`̀∏`̀gCG  ™`̀«`̀ª`̀Lh

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG
 ¿CÉ°ûHh  iô``̀NCG  á«MÉf  ø`̀eh
 ΩÉ©dG  …CGô```dG  äÉëjô°üJ  ¢†©H
 ,áªjôédÉH  çóM  Ée  âØ°Uh  »àdG
 ≥`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É`̀ ¡`̀ª`̀μ`̀M äQó````̀ °````̀UGh
 QOÉ`̀μ`̀ dG  OGô````aG  ¢†©Ñd  á```fGOE’É```H
 ƒYóJ á«©ªédG ¿EÉa ,äÉ°ù°SDƒªdGh
 Gò¡H  ábÓ©dG  äGP  ±GôWC’G  ™«ªL
 ∞bƒàdGh  åjôàdG  ≈dG  ´ƒ°VƒªdG
 ,Iõ`̀gÉ`̀é`̀dG ΩÉ`̀μ`̀M’G QGó`̀ °`̀UG ø`̀Y
 º«ª©àdGh  á≤FÓdG  ô«Z  äƒ©ædGh

 …òdGh ,çóM Ée ∞°Uh »a ºdÉ¶dG
 ≥«∏J ’ äÉª∏c ΩGóîà°SG ≈dG π°Uh
 ¬«àÑ©°ûH á«ë°üdG ájÉYôdG RÉ¡éH
 ¬eób  É`̀eh  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dGh  »eƒμëdG
 äÉeóN ø`̀e Iõ`̀¡`̀LC’G √ò`̀g OGô``̀aCG
 Éªc  ,ø«æ°ùdG  ôÑY  øWƒ∏d  á∏«∏L
 »fƒfÉ≤dG CGóÑªdG OÉªàYG ≈dG ƒYóJ
 âÑãJ ≈`̀à`̀M A…ô```̀H  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ¿É``̀H
 »FÉ°†≤dG  RÉ¡édG  πÑb  øe  ¬àfGOEG
 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ó```̀cDƒ```̀Jh .¢`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 ™«ªL  ≈`̀∏`̀Y  çó``̀M  É`̀e  º«ª©J  ¿G
 ƒg  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉ°ù°SDƒe

 ,äÉ°ù°SDƒªdG √òg ≥M »a ±ÉëLEG
 …G ≈dG …ODƒj ød º«ª©àdG Gòg ¿Gh

.áª¶fC’G √òg »a ôjƒ£J
 ¢üdÉN øY á«©ªédG âHôYCGh
 πÑb  ø`̀e  ≥«≤ëàdG  ¿G  »`̀a  É¡à≤K
 ºjôe  IQƒ``à``có``dG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  Gô`̀¡`̀f
 kÉ≤«≤ëJ  ¿ƒμj  ±ƒ°S  áªgÓédG
 Gô¡f  øY ±ôY Éªd  ,k’OÉ`̀Yh kÉaÉØ°T
 ¢UôMh ∫ÉéªdG Gòg »a IôÑN øe
 øe ∂dòch ,ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y
 øe  Égô«Zh  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  πÑb
 ò`̀NC’G  ™e  ,ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG
 ±hô``̀¶``̀dG ™`̀«`̀ª`̀L QÉ``̀Ñ``̀à``̀Y’G »``̀a
 øe áKOÉëdG √òg »a äÉ°ùHÓªdGh
 áeÉàdG á≤«≤ëdG ≈dG ∫ƒ°UƒdG πLG
 ,ΩÉ©dG  …CGô∏d  ¬fÓYEGh ,çóM Éª«a
 ¿É«ÑJ  ƒgh  »°ù«FQ  ±ó¡H  ∂`̀dPh
 ,∞©°†dG  ™bGƒeh  π∏îdG  øWGƒe
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG »``̀a â`̀ fÉ`̀ c AGƒ``̀°``̀S
 »ë°üdG  QOÉ`̀μ`̀dG  »a  hG  á«ë°üdG
 »a  hG  ,äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG  ∂`̀∏`̀ J  »``̀a
 ,É¡«a  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  áª¶fG
 √ò`̀g  ø`̀«`̀H  á`̀bÓ`̀©`̀dG  ºμëJ »`̀à`̀dGh
 ,»ë°üdG  QOÉ`̀μ`̀ dGh  äÉ°ù°SDƒªdG
 ƒg ≈``̀ª``̀°``̀SC’G ¬``̀aó``̀g ∂```̀ dP π```̀ ch
 ,∞`̀ ©`̀ °`̀†`̀ dG ø```̀WGƒ```̀e í`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀J

 á«FGôL’G  áª¶f’G  QhO  õjõ©Jh
 ,á`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dGh á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG ¥ô```̀Wh
 á`̀«`̀aGô`̀°`̀TE’G Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀Jh

.çóM Ée QGôμJ ™æªd á«HÉbôdGh
 QhO á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  â`̀æ`̀ª`̀K  É`̀ª`̀c
 ≈∏Y  äò`̀NG  »àdG  áë°üdG  Iô`̀jRh
 √òg  »`̀a  ΩÉ`̀à`̀dG  ≥«≤ëàdG  É¡≤JÉY
 É`̀¡`̀à`̀dhGh É`̀¡`̀à`̀jGó`̀H ò`̀æ`̀e á`̀KOÉ`̀ë`̀dG
 äGAGô`̀LE’G  ¿CÉH  â«æHh  ΩÉªàg’G
 âÑãj  ø`̀e  π`̀c  áÑ°SÉëªd  á«°VÉe
 ¬æe  ¬Ñ∏£àJ  Éª«a  ô«°ü≤àdG  ¬«∏Y
 äó``̀Yhh  ,¬`̀∏`̀ª`̀Yh  ¬àæ¡e  ÇOÉ`̀Ñ`̀e
 ™æªH  á∏«ØμdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJÉH

.çóM Ée QGôμJ
 á«©ªédG  ƒYóJ  iô`̀NCG  Iô`̀eh
 ø`̀«`̀à`̀©`̀«`̀°`̀Vô`̀dG ≈````̀ dG á``̀ª``̀Mô``̀dÉ``̀H
 ≈dG  IÉ°SGƒªdÉHh  ,ø«àeƒMôªdG
 ¿CÉ°ûdÉH ø««æ©ªdG ™«ªédh ,Éª¡∏gG
 πÑb  ΩÉ`̀μ`̀MC’G  QGó°UG  Ωó©H  ΩÉ©dG
 ≈dG  IƒYódÉHh  ,πeÉμdG  ≥«≤ëàdG
 í«ë°üàd  πeÉch  ±ÉØ°T  ≥«≤ëJ
 ∞©°†dG  ≥WÉæeh  π∏îdG  øWGƒe
 á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  áeƒ¶æe  »`̀a
 ájÉYôdG  ´É`̀£`̀b  ôjƒ£J  π``LG  ø`̀e

.õjõ©dG ÉææWh »a á«ë°üdG

á`̀°`̀UÉ`̀``̀``̀î`̀dG á`̀«`̀ë`̀``̀°`̀ü`̀``̀``̀dG äÉ`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ ª`̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L
á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG á``̀KOÉ``̀M äÉ``̀«``̀YGó``̀J ∞`̀ °`̀ SCÉ`̀ H ™`̀ HÉ`̀ à`̀ J

.ô«ªdG ø«°ùM .O |

»fhôà`μdE’G  º«∏©``àdG  ∫É``é`e  »a  á«`æjôëÑdG  áHôéàdÉH  ó«°û`j  êGƒ``ëdG
 á©eÉé∏d ¢ù°SDƒªdG ¢ù«FôdG OÉ°TCG
 êGƒëdG  ¬∏dGóÑY  Qƒ°ù«ahôÑdG  á«∏gC’G
 á©eÉédG IòJÉ°SCG Égô¡XCG »àdG ájóédÉH
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  É¡àÑ∏Wh  á«∏g’G
 ∫ÓN  øe  º∏©àdGh  º«∏©àdG  QGôªà°SG
 äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dGh É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG ∞`̀«`̀Xƒ`̀J
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a áãjóëdG
 ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  É¡à°Vôa  »`̀à`̀dG
 á©eÉédG  IòJÉ°SCG  ≈`̀ dEG  √ôμ°T  É¡Lƒe
 ìÉéf  ø`̀e  √ƒ≤≤M  É`̀e  ≈∏Y  É¡àÑ∏Wh

.ôgÉH
 ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG í``̀ °``̀VhCGh
 Qƒ°ù«ahôÑdG  AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 äGAÉ≤∏dG  øe  OóY »a  êGƒëdG  ¬∏dGóÑY
 äÉ`̀©`̀eÉ`̀L É`̀¡`̀à`̀ª`̀¶`̀f »``à``dG á`̀«`̀°`̀TÉ`̀≤`̀æ`̀dG
 ∫ÉY  º«∏©J  äÉª¶æeh  ábƒeôe  á«ªdÉY
 »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY á°ü°üîàe
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«àëàdG  á«æÑdG  ¿CÉ`̀H
 á«∏gC’G  á©eÉé∏d  á≤Ñ°ùªdG  ájõgÉédGh
 á`̀«`̀∏`̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG Iò``̀JÉ``̀°``̀SCG â`̀æ`̀μ`̀e
 äÉ`̀YÉ`̀b ø``̀e ∫É``̀≤``̀à``̀f’G ø``̀e É`̀¡`̀à`̀Ñ`̀∏`̀Wh
 ≈`̀dEG  ájó«∏≤àdG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  äGôÑàîeh

 Égƒæe  ,»∏YÉØàdG  »fhôàμd’G  º«∏©àdG
 á©eÉédG  É¡à≤≤M  »`̀à`̀dG  äÉMÉéædÉH
 ΩÉY  πμ°ûH  øjôëÑdG  áμ∏ªeh  á«∏gC’G

.∫ÉéªdG Gòg »a
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  Iò``̀ JÉ``̀ °``̀ SCG  ¿CG  ô````̀cPh
 øe  πª©dG  »`̀a  ájóL  Ghó``̀HCG  É¡àÑ∏Wh
 äÉLQO ≈∏YCÉH á°SGQódG QGôªà°SG πLCG
 ,RGõàY’Gh  ôîØ∏d  ƒYój  ÉªH  IOƒédG
 AÉ«dhCG  É`̀gGó`̀HCG  »àdG  á≤ãdG  πc  GôcÉ°T
 ,á«∏gC’G  á©eÉédÉH  º¡àÑ∏Wh  Qƒ``̀eC’G
 ácGô°T  IôªK  ìÉéædG  ¿CG  ócDƒJ  »àdG
 ô°UÉæY  ™«ªL  ø«H  á∏YÉah  á«≤«≤M

.á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 »`̀a á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG ìÉ``̀é``̀æ``̀H √ƒ`````̀fh
 á«ª«∏©àdG  É¡JÉeóN  ™«ªéH  ∫É≤àf’G
 ≈`̀à`̀Mh á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh á`̀ «`̀ ã`̀ë`̀ Ñ`̀ dGh
 á«ªbôdG  º¶æ∏d  á`̀«`̀HÓ`̀£`̀dG  É¡à£°ûfCG
 áÑ∏W  ôªà°SG  å«ëH  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’Gh
 º¡∏«°üëJ  ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG  »``a  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ô«KCÉJ  …CG  ¿hO  øe  …QÉ¡ªdGh  »ª∏©dG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀∏`̀d  »Ñ∏°S

.áëFÉédG É¡à°Vôa

 â°ü∏îà°SG  á©eÉédG  ¿CÉ`̀H  ô`̀cPh

 ÜQÉ`̀é`̀à`̀dGh  ¢`̀ShQó`̀ dG  ø`̀e  Gô«Ñc  Éªc

 »fhôàμd’G  º«∏©à∏d  ∫É`̀≤`̀à`̀f’G  AGô``̀L

 »HÉéjE’G  ÉgôKCG  É¡d  ¿ƒμ«°S  »∏YÉØàdG

 É`̀¡`̀JGAÉ`̀£`̀Yh á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y

 IOÉØà°S’G  ≈∏Y  á©eÉédG  ¢Uôëà°Sh

 øe ¢ù«d PEG ,áëFÉédG AÉ¡àfG ó©H É¡æe

 ¬JQƒ°U  ≈∏Y  º«∏©àdG  Oƒ©j  ¿CG  OQGƒdG
.ÓÑ≤à°ùe áëFÉé∏d á≤HÉ°ùdG

 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ ahô`̀Ñ`̀ dG É````̀YOh
 øjóéà°ùªdG  á©eÉédG  áÑ∏W  êGƒëdG
 QÉμàH’Gh  ´Gó``̀ HE’G  ƒëf  ™∏£àdG  ≈`̀ dEG
 á``«``ª``jOÉ``cC’G IÉ``̀«``̀ë``̀dG »``̀a õ`̀ «`̀ª`̀ à`̀ dGh
 πμH  á©eÉédG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á«∏ª©dGh
 äÉ`̀«`̀∏`̀ch  äGQGOEG  ø``̀e  ¬`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J  É``̀e
 É¡àÑ∏W  áeóN  ≈∏Y  ¢UôëJ  äÉÄ«gh
 AÉØ°VEÉH  »æà©Jh  ,∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »`̀a
 »a á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø``e AGƒ````̀LCG
 á©eÉédG  πãªàd  »©eÉédG  É¡©ªàée
 …òdG  »fÉãdG  â«ÑdG  É¡«Ñ°ùàæe  ™«ªéd
 ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  É`̀«`̀YGO  ,º¡æ°†àëj
 ìÉ`̀à`̀Ø`̀f’G  ≈``̀ dEG  øjóéà°ùªdG  áÑ∏£dG
 IÉ`̀«`̀ë`̀dG ≈``∏``Y º``¡``Hƒ``∏``bh º`̀¡`̀dƒ`̀≤`̀©`̀H
 É`̀gOÉ`̀©`̀HCGh  É¡∏«°UÉØJ  πμH  á«©eÉédG
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 »a  ∑Gôà°T’G  ∫ÓN  øe  ,á«°VÉjôdGh

.á«HÓ£dG á£°ûfC’G ∞∏àîe

.êGƒëdG ¬∏dGóÑY .O |

 …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  ájó∏H  âæ°TO

 É«fƒfÉb ∑AÉæH πN QÉ©°T âëJ (∂d ¢üNôf ∑É q«M) ájƒYƒàdG á∏ªëdG

 AÉæÑdG ôWÉîeh QGô°VCÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG á«YƒJ ±ó¡H ,ÉæeBGh

.™ªàéªdG OGôaCG áeÓ°Sh áë°Uh ΩÉ©dG ô¡¶ªdG ≈∏Y »FGƒ°û©dG

 ¿EG  :ádÉ°†ØdG  AÉ«ªd  á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  ájó∏H  ΩÉY  ôjóe  âdÉbh

 áéJÉædG á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G áÑ°ùf øe π∏≤J ∫ƒ∏M OÉéjEG ≈∏Y πª©J á∏ªëdG

.ÉgôWÉîªH ¿Éμ°ùdG ∞jô©J ∫ÓN øe ∂dPh ,IôgÉ¶dG √òg øY

 óë∏d  á«°û«àØàdGh  á«HÉbôdG  äÓªëdG  á∏°UGƒe  ádÉ°†ØdG  äócCGh

 á«FGƒ°û©dG äÉaÉ°VE’Gh äÉª«°ù≤àdG ôWÉîªH á«YƒàdG ôÑY ∂dòch ,É¡æe

 QOÉ°üdG  »fÉÑªdG  º«¶æJ  ¿ƒfÉ≤H  ΩGõàd’G  IQhô°Vh  ,á°üNôªdG  ô«Z

 »a ¬H ∫ƒª©ªdG ,¬JÓjó©Jh 1977 áæ°ùd (13) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH

 äÉWGôà°T’ÉH ΩGõàd’Gh ,¬d á∏ªμªdG äGQGô≤dGh íFGƒ∏dG πch ájó∏ÑdG

.áHƒ∏£ªdG ô«jÉ©ªdGh

 OGô`̀aCG  ™e  π°UGƒàdG  á∏ªëdG  ∫ÓN  ºàj  ¬fG  ádÉ°†ØdG  âaÉ°VCGh

 ,á∏ªëdG ±GógCÉH á«Yƒà∏d »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY ™ªàéªdG

.√OGôaCG áeÓ°Sh ¬àë°Uh ¬æμ°ùe »a øeB’G ™ªàéªdG ºFÉYO ï«°SôJh

 ¢UôM  QÉ``̀WEG  »`̀a  »`̀JCÉ`̀j  ¬«LƒàdG  Gò`̀g  ¿CÉ``H  ádÉ°†ØdG  âªàNh

 ºgOÉ°TQE’  ,¿Éμ°ùdG  iód  …ó∏ÑdG  »YƒdG  õjõ©àH  ájó∏ÑdG  ΩÉªàgGh

 .AÉæÑdG »a º¡àÑZQ óæY É¡YÉÑJG ÖLGƒdG •hô°ûdÉH

 á`̀«`̀Yƒ`̀J á`̀∏`̀ª`̀M ø`̀ °`̀ Tó`̀ J zá`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ °`̀ û`̀ dG{
»`̀ fƒ`̀ fÉ`̀ ≤`̀ dG ô``«``Z AÉ``̀æ``̀Ñ``̀dG QÉ``̀ £``̀ NCÉ``̀ H

 ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG õ````̀cô````̀e ≥`````∏`````WCG
 á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d
 á«ë°ùe á°SGQO zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh
 øe kÉ``̀bÓ``̀£``̀fG ,¥É``̀£``̀æ``̀dG á``©``°``SGh
 á¡L  √QÉÑàYÉHh  á«æWƒdG  ¬àcGô°T
 ≈∏Y  πª©dG  QÉ`̀WEG  »a  ,á°ü°üîàe
 á«æWƒdG  á£îdG  äÉÑ∏£àe  ô«aƒJ
 ï«°SôJh  »æWƒdG  AÉªàf’G  õjõ©àd
 ±ó¡Jh  ,zÉææjôëH{  áæWGƒªdG  º«b
 äGô`̀°`̀TDƒ`̀e ¢`̀SÉ`̀«`̀b ≈```̀dEG á`̀ °`̀ SGQó`̀ dG
 øe  ¬æª°†àJ  É`̀eh  ,á«æWƒdG  º«≤dG
 IóYÉbh á«FÉ°üMEG äGô°TDƒe ô«aƒJ
 ™°Vh »a º¡°ùJ ,Ióªà©e äÉeƒ∏©e
 »a  ∑QÉ°ûJ  »àdG  ,á£îdG  äGQOÉÑe
 äÉ°ù°SDƒe  áaÉc  á«dÉ©ØH  Égò«ØæJ
 πμ°ûdÉH  ò«ØæàdG  ™°Vƒe  ,á`̀dhó`̀dG
 ±Gó````̀gCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø`̀ª`̀°`̀†`̀j …ò````̀ dG

.á£îdG
 QƒàcódG ócCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 áØ«∏N ∫BG  óªMCG  øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
 ¿CG  õcôªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 á£îdG ºYód kÉeÉ¡°SEG πãªJ á°SGQódG
 »æWƒdG  AÉªàf’G  õjõ©àd  á«æWƒdG
 ,zÉææjôëH{ áæWGƒªdG º«b ï«°SôJh
 è`̀«`̀ °`̀ù`̀æ`̀ dG á``̀jÉ``̀ª``̀ë``̀d IQOÉ`````̀Ñ`````̀eh

 ,á∏«ÑædG  º«≤dG  AÓ`̀YEGh  »©ªàéªdG
 »`̀MÓ`̀ °`̀UE’G è`̀¡`̀æ`̀dG Ö``̀cGƒ``̀j É`̀ª`̀H
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ`̀Ñ`̀ dG π`̀gÉ`̀©`̀d π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG
 ∫hCG  ≥jôØdG  ø«°TóJ  ¿CG  kÉë°Vƒe
 áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG
 á«æWƒdG  á£îdG  á«∏NGódG  ô``̀jRh
 º¡°ùJ  áª¡eh  á«Yƒf  Iƒ£N  πãªj
 πYÉa  »©ªàée  »`̀Yh  ≥«≤ëJ  »`̀a
 ≥∏£æJ  ,IOóéàe  á«æWh  ácGô°Th
 ,á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á``̀ jDhô``̀ dG ø``̀e
 ájƒ¡dG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ±ó¡à°ùJh
 ¬eƒ¡ØªH  øeC’G  áfÉ«°Uh  ,á©eÉédG

.πeÉ°ûdG
 ±ó¡j  í°ùªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 º«≤∏d  »ª∏Y  π«°UCÉJ  ≥«≤ëJ  ≈``dEG
 AÉªàf’Gh A’ƒdG º«gÉØeh á«æWƒdG
 ¿CG  kGó``cDƒ``e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 ô≤à°ùe  áμ∏ªª∏d  A’ƒ``dGh  AÉªàf’G
 πãªjh  ,π«L  ó©H  kÓ«L  çQGƒàeh
 É¡îjQÉJh  ,á`̀dhó`̀dG  ¢SÉ°SCGh  ≥ªY
 ôeCG  ƒgh  ,É¡∏Ñ≤à°ùeh  Égô°VÉMh
 ¢VÉ¡æà°SG »a á«ªgC’G øe Qób ≈∏Y
 á`̀∏`̀Mô`̀e √É``̀é``̀J ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG äÉ``̀bÉ``̀W

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe IOóéàe
 á«ë°ùªdG á°SGQódG ¿CG ±É°VCGh

 äÉ`̀gÉ`̀é`̀JG ó`̀ jó`̀ë`̀J ≈````̀dEG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J
 º«≤dG  øe  ójó©dG  ∫ƒM  ø«æWGƒªdG
 õjõ©àd  ¬«∏Y  É¡JGô«KCÉJh  á«æWƒdG
 ¿CG  ≈∏Y  kGOó°ûe  ,á«æWƒdG  IóMƒdG
 §ÑJôJ  áæWGƒªdGh  AÉªàf’G  ádCÉ°ùe
 »`̀gh É`̀æ`̀Jó`̀Mh ô`̀gƒ`̀é`̀H kÉ`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SCG
 §«ëe  πHÉ≤e  á«dhDƒ°ùeh  ΩGõ`̀à`̀dG
 ä’hÉ`̀ë`̀eh  ,ô≤à°ùe  ô«Z  »ª«∏bEG
 ±ô£àdG  è¡f  ¢ùjôμàd  á`̀«`̀LQÉ`̀N
 Éæ©ªàée  »a  QGô≤à°S’G  áYõYRh
 ,¢ûjÉ©àdG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  ¢ùfÉéàªdG
 á«£°SƒdG  √Qhò``é``H  ∂°ùªàªdGh

.áëeÉ°ùàªdG
 »`̀JCÉ`̀j  í`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¿CG  í``̀ °``̀VhCGh
 õ``cô``e äÉ``̀MÉ``̀é``̀æ``̀ d k’É``̀ª``̀μ``̀ à``̀ °``̀SG
 óªà©J á∏≤à°ùe á°ù°SDƒªc zäÉ°SGQO{
 ¢SÉ«b  »``a  á«ª∏Y  á«é¡æe  ≈`̀∏`̀Y
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  ò«ØæJh  ,äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG
 ¢ù«°SCÉàd ,á«YÓ£à°S’Gh á«ë°ùªdG
 ,ΩÉ©dG …CGôdG ¢SÉ«≤d á«æWƒdG á«dB’G
 É k«ãëH G kôÑæe áμ∏ªª∏d ôaƒj Ée ƒgh
 ô«jÉ©e  ≈`̀∏`̀YCÉ`̀H  Ωõ`̀à`̀∏`̀j  É`̀ k«`̀aô`̀©`̀eh

.á«Yƒ°VƒªdG
 ô`̀jó`̀e äOÉ```````̀aCG ,É`̀ ¡`̀ à`̀ ¡`̀L ø```̀e
 õcôªH  …CGô``̀dG  äÉYÓ£à°SG  IQGOEG

 ∫Ó````LEG IPÉ```̀à```̀°```̀SC’G zäÉ`````°`````SGQO{
 ≈dEG  ±ó¡j  í°ùªdG  ¿CÉ`̀H  â«°ûHƒH
 ¢†«Øà°ùªdGh  ≥`̀«`̀bó`̀dG  »°ü≤àdG
 á«°SÉ«b  äGô°TDƒªH  á«æWƒdG  º«≤∏d
 øY kÓ`̀°`̀†`̀a ,á``̀ë``̀°``̀VGh ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀eh

.ájOÉ«Mh á«aÉØ°ûH èFÉàædG π«∏ëJ
 á°SGQódG ™ªàée ¿CG âë°VhCGh
 ø«°ùæédG  ø`̀e  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e  πª°ûj
 äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dGh  í`̀FGô`̀°`̀û`̀dG  ∞∏àîe  ø`̀e
 ™e ,á«aGô¨édG ≥WÉæªdGh ájôª©dG
 ágƒæe  ,ÜÉÑ°ûdG  áÄa  ≈∏Y  õ«côàdG
 áfÉÑà°SG  ôÑY  AGQB’G  ¢SÉ«b  ≈``̀dEG
 á∏Ä°SC’G  øe  áYƒªée  øe  áfƒμe
 ≥«≤ëàd á«gÉæàe ábóH É¡àZÉ«°U ºJ

.á°SGQódG ±GógCG
 áfÉÑà°S’G  ¿CG  ≈``̀dEG  äQÉ`̀ °`̀ TCGh
 (ÉææjôëH)  ™`̀bƒ`̀e  ≈∏Y  IOƒ`̀Lƒ`̀e
 ó``̀jô``̀Ñ``̀dG ô``̀Ñ``̀Y É`̀¡`̀ª`̀«`̀ª`̀©`̀J º```̀à```̀jh
 äÉ°ù°SDƒª∏d  »ª°SôdG  »fhôàμdE’G
 á«ªjOÉcC’Gh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG π`̀ FÉ`̀ °`̀Sh ô`̀Ñ`̀Y ∂``̀dò``̀ch
 πª°ûJh  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 Gòg  É¡æe  ∫hC’G  CGóÑj  ,AGõLCG  áKÓK

.´ƒÑ°SC’G

 ¥Ó``£``fG ..zÉ``̀ æ``̀ æ``̀jô``̀ë``̀ H{ ò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ J äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀ £`̀ à`̀ e ø`̀ ª`̀ °`̀ V
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بحثًا عن.. إبداع الوطن واإلنسان

»في األيام«

بالتعاون مع دارة األنصاري للفكر والثقافة

04بقلم: أ. د. محمد جابر األنصاري

والدة التواأم: ولدت الطفلتني دون م�ساعدة طبية

النيابة ت�ستعجل التقرير الطبي.. و»نهرا«: ال نت�سترّ على املخطئني 

كاظم عبداهلل:

واجلهات  الوزارات  بنيابة  النيابة  رئي�س  الوداعي  عدنان  قال 

العامة باأنه ا�ستكماالً للتحقيقات يف وفاة التواأم اإن النيابة ا�ستمعت 

باأنها  قررت  والتي  الطفلتني  والدة  من  كل  وهم  ال�سهود؛  الأقوال 

الطاقم  وحّملت  الوالدة،  اأعرا�س  ظهور  بعد  للم�ست�سفى  توجهت 

الطبي الذي اأ�سرف على حالتها امل�سوؤولية عما حدث للتواأم، حيث 

اإنها و�سعتهما بدون تلقيها واملولودتني م�ساعدة طبية منا�سبة. 

فيما مت �سماع اأقوال رئي�س اخلدمات الطبية مبجمع ال�سلمانية 

جناح  يف  الطفلتني  و�سعت  االأم  اأن  ثبت  باأنه  اأكد  والذي  الطبي 

خم�س�س الأمرا�س الن�ساء واالإجها�س يف ال�ساعة الواحدة والثلث 

من �سباح يوم اجلمعة املوافق 16 اأكتوبر 2020 ومت معاينتهما 

عالمات  بهما  يتبني  ومل  والوالدة  الن�ساء  اأمرا�س  طبيب  قبل  من 

للحياة، وعليه قامت املمر�سة بلفهما وو�سعهما يف غرفة خم�س�سة 

لالأجنة املجه�سة اإىل اأن ت�سلمهما االأب.

املخت�سة  اللجنة  تقرير  با�ستعجال  قراًرا  النيابة  واأ�سدرت 

املهن واخلدمات  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  الطبية  االأخطاء  لتحديد 

ال�سحية.

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  مرمي  د.  دعت  ذلك،  اىل 

الطبية،  االأخطاء  عن  التبليغ  اإىل  »نهرا«  ال�سحية  املهن  تنظيم 

الكوادر  من  املخطئني  على  الت�سرت  تقبل  ال  الهيئة  اأن  اإىل  الفتة 

امل�ست�سفيات. جميع  يف  الطبية 

ا�ستكمال تطبيق االحتياطات ال�سحية.. »العدل«:

ف��ت��ح امل�����س��اج��د ل�����س��اة ال��ظ��ه��ر االأ����س���ب���وع ال��ق��ادم

اإطار  يف  اإنه  واالأوقاف،  االإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  قالت 

املتابعة لقرار فتح امل�ساجد والعودة التدريجية للعبادات اجلماعية وفًقا 

االإ�سالمية  لل�سوؤون  االأعلى  املجل�س  ارتاآه  ما  على  وبناء  للم�ستجدات، 

باملوافقة على اال�ستمرار بالتدرج يف فتح امل�ساجد، وذلك بفتحها ل�سالة 

على  للوقوف  واجلعفرية  ال�سنية  االأوقاف  مع  التن�سيق  وبعد  الظهر، 

االآلية التنظيمية املعتمدة لتعقيم امل�ساجد التي جرى اتباعها بخ�سو�س 

�سالة الفجر ليتم اعتماد ذات االآلية ل�سالة الظهر بعد جناح فاعليتها.

االأحد  يوم  الظهر  ل�سالة  امل�ساجد  فتح  تقّرر  اأنه  الوزارة  وذكرت 

املوافق 8 نوفمرب 2020، وذلك ل�سمان ا�ستكمال التح�سريات الالزمة 

لتطبيق اآلية التعقيم واالنتهاء من تهيئة امل�ساجد والتاأكد من جاهزيتها 

ال�ستقبال امل�سلني مرتني يف اليوم ل�سالة الفرو�س وهي الفجر والظهر، 

طبًقا للتعليمات ال�سحية املقررة يف هذا ال�ساأن.

االأوقاف  مع  امل�ستمرة  باملتابعة  �ستقوم  اإنها  العدل  وزارة  وقالت 

ال�سنية واجلعفرية لعمل الرتتيبات الالزمة للتاأكد من االلتزام بتطبيق 

االإجراءات ال�سحية التي اأقّرها الفريق الوطني ملكافحة فريو�س كورونا 

)كوفيد-19(.

مواكبة اأعمال التطوير والتحديث.. وزير الداخلية: 

تن�سيق خليجي للتعامل مع ا�ستهداف اأمننا

بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  اأكــد 

على  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

اأهمية موا�سلة التعاون والتن�سيق االأمني 

والتحديث  التطوير  اأعمال  ومواكبة 

التحديات  خمتلف  مع  باإيجابية  للتعامل 

الداخلي. اأمننا  ا�ستهداف  التي تعمل على 

يف  م�ساركته  خــالل  الوزير  وثّمن 

جمل�س  بدول  الداخلية  لوزراء  اجتماع 

الدور  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

اخلليجية  ال�سرطة  جهاز  به  يقوم  الذي 

االإمـــارات  ــة  دول تقدمه  ــذي  ال والــدعــم 

حتقيق  يف  كثرًيا  اأ�سهم  والذي  ال�سقيقة، 

للمهام  واأدائها  اخلليجية  ال�سرطة  اأهداف 

بها. املنوطة  وزير الداخلية

م���ل���ي���ون   43.1
ربح  �سايف  دينار 

ب���ن���ك ال���ب���ح���ري���ن 

لاأ�سهر  ال��وط��ن��ي 

االأوىل  ال��ت�����س��ع��ة 

من 2020

»جلوء النواب للمحكمة الد�ستورية« مل يح�سل على االأغلبية.. النيابي:

رفع البحرنة يف ال�سركات احلكومية اإىل 95  %
فاطمة �سلمان:

رفع جمل�س النواب يف جل�سته اأم�س اقرتاًحا برغبة 

للحكومة طالب فيه برفع ن�سبة البحرنة يف ال�سركات 

احلكومية اىل 95%، وذلك خالل مّدة 3 �سنوات.

توّل  كما رفع مقرتًحا يحّث احلكومة على »عدم 

اجلهات  يف  الب�سرية  املــوارد  مدير  ملن�سب  االأجانب 

تفوق  بن�سبة  للدولة  اململوكة  وال�سركات  احلكومية 

الـ%50.

ملجل�س  اأم�س  »النواب«  اأحال  نف�سه،  ال�سياق  يف 

ال�سورى قانوًنا يلزم هيئة التاأمني االجتماعي با�ستحداث 

يكون  للمتقاعدين،  النقدي«  لـ»اال�ستبدال  جديد  نظام 

مع  بالتن�سيق  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافًقا 

�سندوق التقاعد الع�سكري.

ويف �سياق مّت�سل، مل يح�سل قانون يجيز للنواب 

اللجوء اإىل املحكمة الد�ستورية على االأغلبية الالزمة 

لالأ�سبوع  عليه  الت�سويت  تاأجيل  وتقّرر  لتمريره، 

القادم. 07جل�سة جمل�س النواب اأم�س
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م�ست�سار رئي�س الوزراء يف احتفالية مئوية امل�سارف:

  البنوك ا�ستطاعت مواجهة حتديات »كورونا«

اأناب �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 

الوزراء، �سمو  اآل خليفة رئي�س  بن �سلمان 

ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة م�ست�سار 

مرور  مبنا�سبة  االحتفال  حل�سور  �سموه 

مائة عام على انطالق القطاع امل�سريف يف 

مملكة البحرين.

خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  �سمو  واأكد 

اأن البحرين يف ظل التوجيهات  اآل خليفة  

البالد،  لعاهل  احلكيمة  والروؤية  ال�سديدة 

كافة  يف  �ساملة  تنموية  طفرة  حققت 

القطاعات، مبا فيها القطاع املال وامل�سريف، 

رئي�س  برئا�سة  احلكومة  اأولته  ــذي  وال

الوزراء كل االهتمام والدعم.

مبئوية  االحتفال  اأن  �سموه  واأكــد 

وقت  يف  ياأتي  وامل�سريف،  املال  القطاع 

حتديات  العاملي  االقت�ساد  يف  ي�سهد 

كورونا  فريو�س  انت�سار  نتيجة  كبرية 

القطاع  ا�ستطاع  حتديات  وهي  امل�ستجد، 

بكل  يواجهها  اأن  البحرين  يف  امل�سريف 

عالية. وكفاءة  ثقة 

ال�سيخ �سلمان بن خليفة لدى ح�سوره االحتفال

حته املحاِفظة توؤدي اليمني قا�سية يف املحكمة العليا مر�سرّ

ترامب يحقق انت�ساًرا »معنوًيا« مع اقتاب االنتخابات
وا�سنطن - وكاالت:

مرحلتها  الثالثاء  االأمريكية  االنتخابية  احلملة  دخلت 

مع  الرئا�سي  االقرتاع  موعد  من  ونيف  اأ�سبوع  قبل  النهائية 

عادة  حم�سوبة  واليات  اإىل  ترامب  ودونالد  بايدن  جو  انتقال 

يخو�سه  الذي  الكبري  التحدي  اإىل  موؤ�سر  اجلمهوريني يف  على 

الرئي�س.

ومتّكن الرئي�س االأمريكي م�ساء االإثنني من تعيني مر�ّسحته 

حيث  العليا،  املحكمة  يف  قا�سية  باريت  كوين  اإميي  املحافظة 

اأّدت اليمني الد�ستورية بعد �سهر فقط على اختيارها. ويف ختام 

عملية �سريعة م�ستفيًدا من غالبية جمهورية يف جمل�س ال�سيوخ 

باتت مهددة باالنهيار يف نوفمرب، ك�سب ترامب رهانه ووجه اإىل 

ب�ساأن  القرارات  تتخذ  التي  الهيئة  االأرجح،  على  لعقود  اليمني، 

الق�سايا االجتماعية الكربى يف الواليات املتحدة.

08 08

04

12

�س التعاي�س  االأفعال املذمومة تبعث على الكراهية والتطرف وتقورّ

»ال�سنية« و»اجلعفرية« ت�ستنكران االإ�ساءة للنبي

بياًنا  ال�سنية  االأوقاف  جمل�س  اأ�سدر 

)�س(،  النبي  ملقام  االإ�ساءة  فيه  ا�ستنكر 

اأن  موؤكًدا  و�سريته،  مكانته  من  والنيل 

على  تبعث  املذمومة  االأفعال  هذه  مثل 

وت�سجع  والتطرف،  والكراهية  العن�سرية 

حتقيق  جهود  وتقّو�س  العنف،  على 

التعاي�س وال�سالم.

يف  ال�سنية  االأوقــاف  جمل�س  وذكــر 

احلمالت  واأ�سى  بحزن  تابع  اأنه  له  بيان 

والنيل  )�س(  النبي  ملقام  امل�سيئة  الظاملة 

الرحمة  نبي  وهو  و�سريته،  مكانته  من 

والعدل واالإن�سانية.

اجلعفرية  االأوقاف  جمل�س  اأ�سدر  كما 

بياًنا مماثالً ا�ستنكر فيه االإ�ساءة ال�سادرة 

االإ�ساءة  اأن  اىل  م�سرًيا  االأكرم،  النبي  ملقام 

الت�سامح  قيم  عن  �سارًخا  خروًجا  متثل 

كما  واحل�سارات،  االأديان  بني  والتعاي�س 

رمز  اأعظم  بحق  مرفو�سة  اإ�ساءة  متثل 

الب�سرية. عرفته 

وي�ستهجن  يدين  اإنه  املجل�س  وقال 

يرف�س  كما  )�س(  االإ�سالم  لنبي  االإ�ساءة 

ا قاطًعا الزج برموز امل�سلمني وجميع  رف�سً

الديانات واملقد�سات يف االأجندات ال�سيقة 

بل  واالن�سجام،  التعاي�س  تخدم  ال  التي 

وال  والعنف  الكراهية  خطابات  تغذي 

02ت�سون ال�سلم العاملي.
القا�سية اإميي كوين توؤدي اليمني بح�سور ترامب
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وزير اخلارجية يقيم حفاًل لتوديع الوكيل 

امل�ساعد ل�سوؤون الدول الغربية مبنا�سبة تقاعده

االإعالم: اإجناز االأر�سفة الرقمية الأكرث من 104 اآالف �ساعة تليفزيونية

بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اأقام 

للوزارة  العام  الديوان  يف  الزياين،  را�شد 

توفيق  ال�شفري  لتوديع  حفالً  الثالثاء،  اأم�س 

اأحمد املن�شور، الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون الدول 

مبنا�شبة  وذلك  اآ�شيوية،  واالأفرو  الغربية 

بح�شور  اخلارجية،  وزارة  من  تقاعده 

الوكالء والوكالء امل�شاعدين وكبار امل�شوؤولني 

بوزارة اخلارجية، وخالل احلفل، اأ�شاد وزير 

التي  والبارزة  احلثيثة  باجلهود  اخلارجية 

طوال  املن�شور  اأحمد  توفيق  ال�شفري  بذلها 

فرتة عمله يف وزارة اخلارجية، والتي كان 

لها الدور الوا�شح يف حتقيق اأهداف الوزارة 

بكفاءته  م�شيًدا  بها،  املناطة  وامل�شوؤوليات 

للمهام  املتميز  واأدائه  العالية  الدبلوما�شية 

التي كلف بها واملنا�شب التي تقلدها، متمنًيا 

لل�شفري دوام التوفيق والنجاح. 

اأحمد  توفيق  ال�شفري  عرب  جانبه،  من 

لوزير  الكبري  وتقديره  �شكره  عن  املن�شور 

وزارة  يف  العمل  زمالء  وجلميع  اخلارجية 

وم�شاندة  دعم  من  لقيه  ما  على  اخلارجية؛ 

مهام  واإجناح  ت�شهيل  يف  اأ�شهم  وتعاون 

اخلارجية،  وزارة  يف  الدبلوما�شي  عمله 

متمنًيا للوزارة ومن�شوبيها كافة دوام التقدم 

والنجاح.

ا�ستعجلت تقرير اللجنة املخت�سة لتحديد االأخطاء الطبية

طبيب الوالدة للنيابة: الر�سيعتني مل يتبني بهما عالمات للحياة
واجلهات  الوزارات  بنيابة  النيابة  رئي�س  الوداعي  عدنان  قال 

العامة باأنه ا�شتكماالً للتحقيقات التي جتريها النيابة العامة يف واقعة 

الت�شبب يف وفاة التواأمني منذ اإخطارها بها، فقد ا�شتمعت النيابة العامة 

الأقوال ال�شهود؛ وهم كل من والدة الطفلتني والتي قررت باأنها توجهت 

اأنها  اإال  الوالدة  الوالدة واأدخلت غرفة  اأعرا�س  للم�شت�شفى بعد ظهور 

ا  فوجئت باإخراجها منها واأخذها للجناح بداعي اأن حالتها تعترب اإجها�شً

الذي  الطبي  الطاقم  وحملت  للوالدة،  اأعرا�س  وجود  من  الرغم  على 

اأ�شرف على حالتها امل�شوؤولية عما حدث للتواأمني حيث اإنها و�شعتهما 

بدون تلقيها واملولودتني م�شاعدة طبية منا�شبة. كما مت �شماع اأقوال جد 

الطفلتني الذي �شهد باأنه كان برفقة ابنه يف املغت�شل و�شمع بكاء الطفلتني، 

وكذلك ال�شخ�س الذي قام بتجهيز القرب والذي قرر باأن الطفلتني كانتا 

بداخل قطعة من القطن حمكمة االإغالق ب�شريط ال�شق.

ال�شلمانية  مبجمع  الطبية  اخلدمات  رئي�س  اأقوال  �شماع  مت  فيما 

الطبي والذي اأكد باأنه ثبت اأن االأم و�شعت الطفلتني يف جناح خم�ش�س 

الأمرا�س الن�شاء واالإجها�س يف ال�شاعة الواحدة والثلث من �شباح يوم 

اجلمعة املوافق 16 اأكتوبر 2020 ومت معاينتهما من قبل طبيب اأمرا�س 

الن�شاء والوالدة ومل يتبني بهما عالمات للحياة، وعليه قامت املمر�شة 

بلفهما وو�شعهما يف غرفة خم�ش�شة لالأجنة املجه�شة اإىل اأن ت�شلمهما 

االأب يف ال�شاعة التا�شعة والن�شف من �شباح ذات اليوم، وبعد �شاعة 

ون�شف جلبهم االأب وكانت هناك طفله واحدة تبكي فتم نقلها لوحدة 

ذات  م�شاء  توفيت  اأن  اإىل  اخلدج  باالأطفال  اخلا�شة  املركزة  العناية 

اليوم.

وبناًء على ما اأمر به النائب العام فقد وجهت النيابة العامة ا�شتعالًما 

عما اإذا كان هناك بروتوكول مكتوب يت�شمن �شيا�شة واإجراءات التعامل 

الطبي مع مثل حالة املجني عليهما ومدى توافره لدى جممع ال�شلمانية 

الطبي، ف�شالً عن طلب الت�شوير االأمني للجناح الذي حدثت فيه الواقعة. 

لتحديد  املخت�شة  اللجنة  تقرير  با�شتعجال  قراًرا  النيابة  اأ�شدرت  كما 

االأخطاء الطبية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

الرميحي  حممد  بن  علي  اأكد 

الوزارة  موا�شلة  االإعالم  وزير 

جهودها يف تنفيذ م�شروع املعاجلة 

االإذاعية  االإعالمية  للمواد  الرقمية 

والتلفزيونية وامل�شورة، وال�شاهدة 

احلديث،  البحرين  تاريخ  على 

واحل�شاري،  الفكري  وتراثها 

والثقايف  االإعالمي  واإبداعها 

املتوا�شل يف ظل امل�شرية التنموية 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شاملة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى.

اعتزازه  عن  الوزير  واأعرب 

منظمة  البحرين  مملكة  مب�شاركة 

العاملي  باليوم  االحتفاء  اليون�شكو 

والذي  الب�شري،  ال�شمعي  للرتاث 

من  والع�شرين  ال�شابع  ي�شادف 

اأكتوبر منذ اعتماده يف �شنة 1980، 

با�شتدامة  م�شرتك  اهتمام  و�شط 

الوثائق  و�شون  الوطنية  الذاكرة 

اأ�شكالها  بجميع  االإعالمية  واملواد 

واملطبوعة،  واملرئية  امل�شموعة 

وحفظها بجودة وتقنيات عالية ملا 

وثروة  تاريخية  قيمة  من  ت�شكله 

ثقافية وح�شارية جلميع املواطنني 

واالأجيال القادمة.

على  »نافذتك  �شعار  وحتت 

االحتفاء  اأن  الوزير  اأكد  العامل«، 

الدولية  املنا�شبة  بهذه  البحريني 

اإطار  يف  مميًزا  ياأتي  العام  لهذا 

تنفيذ الوزارة، اعتماًدا على كوادرها 

بن�شبة  الوطنية  والفنية  االإعالمية 

الربامج  من  للعديد   ،%98.8

وامل�شروعات الرائدة لتوثيق الرتاث 

االإذاعي  االأر�شيف  وحفظ  الوطني 

والتليفزيوين العريق، واملمتد الأكرث 

من ثمانية عقود منذ انطالق اأول بث 

اإذاعة  مبنى  بافتتاح  مروًرا  اإذاعي، 

يوليو  يف 21  الال�شلكية  البحرين 

1955، وانطالق اأول بث تلفزيوين 

تلفزيون  واإن�شاء   ،1973 عام 

وتد�شني   ،1975 عام  البحرين 

م�شمى  البحرين حتت  اأنباء  وكالة 

»وكالة اأنباء اخلليج« عام 1976.

اإجناز  االإعالم  وزير  واأكد 

 104 من  الأكرث  الرقمية  االأر�شفة 

األف  و80  تليفزيونية  �شاعة  اآالف 

�شاعة اإذاعية حلفظ الرتاث الوطني 

والربامج  االإخبارية  الن�شرات  من 

والفكرية  والثقافية  احلوارية 

والدينية واالأعمال الفنية والدرامية 

اإىل  واملو�شيقى،  ال�شعبية  واالأغاين 

احلديثة  التقنيات  اعتماد  جانب 

بوكالة  ال�شور  مكتبة  معاجلة  يف 

املواد  هذه  وحفظ  البحرين،   اأنباء 

تقنية  بو�شائل  كافة  االإعالمية 

ت�شمن حمايتها من التلف، وتوثيقها 

كرثوة وطنية باأ�شاليب علمية تعزز 

اأحدث  وفق  اإدارتها  �شهولة  من 

املعايري الدولية املتبعة يف التنظيم 

املعلوماتي، واالأر�شفة الرقمية.

الرميحي  حممد  بن  علي  واأكد 

البحرين  مملكة  اأن  االإعالم  وزير 

بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك 

ت�شخري  يف  ما�شية  املفدى  البالد 

حلفظ  املعا�شرة  التكنولوجيا 

الرتاث الوثائقي واإعادة اإنتاجه عرب 

ذاكرة  يف  وحفظه  اأخرى،  و�شائط 

يف اأول زيارة ل�سفينة من �سالح البحرية امللكي البحرينيالوطن.

�سفينة »الزبارة« تر�سو يف ميناء طنجة باملغرب

فتح باب التحّول من املدار�س اخلا�سة اإىل احلكومية يف الف�سل الثاين.. وزير الرتبية: 

خطة اإن�سائية لبناء واإعادة تاأهيل املدار�س احلكومية

»نهرا«: التبليغ عن االأخطاء الطبية من م�سوؤولية جميع االأطباء
كاظم عبداهلل:

املهن  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  مرمي  د.  اأكدت 

ال�شحية »نهرا« اأن التبليغ عن االأخطاء الطبية من م�شوؤوليات جميع 

االأطباء، الفتة اإىل اأن الهيئة ال تقبل الت�شرت على املخطئني من الكوادر 

الطبية يف جميع امل�شت�شفيات العاملة يف البحرين.

�شهدها  التي  املداخالت  اإحدى  على  ردها  معر�س  يف  ذلك  جاء 

جمل�س الغرفة االأ�شبوعي للجان الدائمة بالغرفة، والذي خ�ش�س هذا 

االأ�شبوع للجنة ال�شحة.

مقت�شرا  لي�س  الطبية  االأخطاء  عن  التبليغ  اإن  اجلالهمة  وقالت 

على املواطنني املتاأثرين بذلك، بل هو م�شوؤولية االأطباء والعاملني يف 

امل�شت�شفيات اأي�شا، م�شيفة اأن الهيئة تبذل جهودا رقابية كبرية وت�شع 

اأن جهود الهيئة  اإال  اأجل تفادي االأخطاء الطبية،  �شروطا �شارمة من 

اأي  التبليغ عن  لوحدها لي�شت كافية، ويجب على االأطباء والعاملني 

ممار�شات خاطئة ت�شدر يف امل�شت�شفيات من قبل العاملني فيها.

وكانت البحرين عا�شت خالل االأيام القليلة املا�شية على وقع خطاأ 

طبي فادح اأدى اإىل وفاة طفلتني حديثتي الوالدة، ما ت�شبب يف ردود 

اأفعال وا�شعة لدى املواطنني واملقيمني يف اململكة.

الزبارة  البحرين  مملكة  �شفينة  و�شلت 

اإىل ميناء طنجة باململكة املغربية ال�شقيقة يف 

اأوىل وقفاتها خالل رحلة اإبحارها من اململكة 

اأن  بعد  وذلك  البحرين  مملكة  اإىل  املتحدة 

االأطل�شي  املحيط  مبحرة يف  اأيام  عدة  ق�شت 

و�شوالً اإىل م�شيق جبل طارق.

ولدى و�شولها اإىل ميناء طنجة كان يف 

ا�شتقبالها ممثل عن �شفارة مملكة البحرين يف 

اململكة املغربية و�شابط ارتباط من البحرية 

املوانئ  هيئة  عن  وممثل  املغربية  امللكية 

البحرية باململكة املغربية وعدد من ال�شيوف.

ل�شفينة  زيارة  باأول  الرتحيب  ومت 

امللكي  البحرية  �شالح  من  ع�شكرية  بحرية 

املوانئ  اإىل  البحرين  دفاع  لقوة  البحريني 

كافة  تقدمي  مت  الزيارة  وخالل  املغربية، 

ح�شب  لها  الالزمة  والت�شهيالت  اخلدمات 

الربوتوكوالت واالأعراف البحرية الدولية.

وقام خالد بن �شلمان امل�شلم �شفري مملكة 

البحرين لدى اململكة املغربية ال�شقيقة بزيارة 

الزبارة يف ميناء  البحرين  اإىل �شفينة مملكة 

املهمة وقائد  قائد  ا�شتقباله  طنجة، وكان يف 

ال�شفينة وم�شاعده، اإ�شافة اإىل عدد من �شباط 

ال�شفري  ا�شتمع  الزيارة  وخالل  ال�شفينة، 

قام  بعدها  ال�شفينة،  عن  مف�شل  �شرح  اإىل 

هند�شتها  اأ�شلوب  على  خاللها  اطلع  بجولة 

للعمل  كبرية  قدرات  مينحها  والذي  املتني 

عن  وبعيداً  ال�شيئة  اجلوية  الظروف  يف 

ال�شواحل عالوة على التكنولوجيا التي ترفع 

قدراتها،  من  وتعزز  اإمكانياتها  م�شتوى  من 

املغربية  امللكية  البحرية  من  وفد  قام  كما 

بها  للرتحيب  ال�شفينة  اإىل  ر�شمية  بزيارة 

اأثناء تواجدها يف مدينة طنجة.

رحلة  بداأت  قد  ال�شفينة  كانت  وقد 

ميناء  من  البحرين  مملكة  اإىل  اإبحارها 

خالل  بريطانيا  بجنوب  االإجنليزي  فاملوث 

اإبحارها  خطة  تت�شمن  اجلاري  اأكتوبر  �شهر 

ال�شقيقة  الدول  موانئ  من  عدد  يف  التوقف 

وال�شديقة.

الزبارة  البحرين  �شفينة مملكة  وت�شتعد 

لالإبحار من ميناء طنجة باململكة املغربية اإىل 

وجهتها التالية �شمن برنامج رحلة و�شولها 

اإىل �شواحل مملكة البحرين.

متام اأبو�شايف:

النعيمي  ماجد  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 

قبل  املوافقة عليها من  اإن�شائية مت  وجود خطة 

جمل�س الوزراء لبناء من�شاآت تعليمية متتد من 

عام 2020 اإىل العام 2030. 

»االأيام«  اأ�شئلة  النعيمي يف رده على  وقال 

بح�شور  اأم�س  ظهر  عقده  الذي  اللقاء  خالل 

وكالء وم�شوؤولني يف الوزارة، وممثلي ال�شحف 

املحلية يف مبنى الوزارة، اإن اخلطة ت�شمل بناء 

مدار�س، ومباين اأكادميية، واإعادة تاأهيل بع�س 

تاأهيلها  مت  قد  مدار�س   6 اأن  اإىل  الفًتا  املدار�س، 

خارج  كانت  اأن  بعد  املا�شية،  الفرتة  خالل 

اخلدمة، واأ�شار الوزير النعيمي اإىل اأن الوزارة قد 

عقدت اجتماعات خالل االأ�شبوعني املا�شيني مع 

ت�شييد من�شاآت  يتم  اأن  بهدف  املعنية،  الوزارات 

قطاع  خدمة  على  الوقت  بنف�س  قادرة  تعليمية 

تقرير  مالحظات  وحول  والريا�شة،  ال�شباب 

ديوان الرقابة االإدارية واملالية ال�شيما املالحظات 

املتعلقة بوجود مدار�س وريا�س اأطفال متار�س 

تقدمي التعليم دون تراخي�س ر�شمية، اأكد الوزير 

اإىل  اإحالتها  مت  قد  اأطفال،  رو�شات   9 اأن  على 

النيابة العامة، ومت اإغالقها ب�شكل كامل.

وحول املدار�س اخلا�شة، وعدم تعاونها مع 

اأولياء االأمور ال�شيما بتم�شك املدار�س بتح�شيل 

ال  اأن�شطة ومرافق  االأمور عن  اأولياء  ر�شوم من 

ي�شتخدمها الطلبة حالًيا يف ظل جائحة كورونا 

)كوفيد-19( قال الوزير النعيمي »لقد حاولنا 

اخلا�شة  املدار�س  مع  توافقي  حل  اإىل  ن�شل  اأن 

اخلا�شة  املدار�س  تعّهدت  وقد  الر�شوم،  حيال 

بالنظر اإىل ظروف اأولياء االأمور حول الر�شوم، 

لكن يف املقابل اأكدت املدار�س اخلا�شة اأن عليها 

التزامات مالية كثرية ال�شيما يف ظل اجلائحة، 

ا حاولنا اأن ن�شّهل الكثري من امل�شائل  لكننا اأي�شً

اأمام اأولياء االأمور ال�شيما الذين اقت�شت ظروفهم 

نقل اأبنائهم اإىل التعليم احلكومي«.

املدار�س  ا�شتقبلت  العام  »هذا  وتابع: 

من  نقلهم  مت  طالًبا   2860 نحو  احلكومية 

وهذا  احلكومية،  املدار�س  اإىل  اخلا�شة  املدار�س 

تداعيات  مع  للتعامل  الوزارة  �شعي  على  يدلل 

يف  الدار�شني  الطلبة  اأمور  اأولياء  على  اأثرت 

املدار�س اخلا�شة، كذلك تعليم اللغة االإجنليزية 

من  الفرن�شية  اللغة  وكذلك  االأول،  ال�شف  منذ 

املرحلة االإعدادية«.

ا متكنت الوزارة من ا�شتيعاب  واأ�شاف، »اأي�شً

اأعداد كبرية من الطلبة الذين ت�شربوا من الدرا�شة 

يف  لدينا  حيث  االأ�شري،  التفكك  حاالت  ب�شبب 

حاالت  يومًيا  تتابع  متخ�ش�شة  وحدة  الوزارة 

الغياب يف املدار�س احلكومية، ويف حال تغيب 

الطالب لع�شرة اأيام متتالية ومل ينتظم بالدار�شة، 

اأولياء االأمور هم امل�شوؤولون  اأن  ويف حال تبنّي 

ن�شتطيع  الدرا�شة،  يف  اأبنائهم  انتظام  عدم  عن 

اأن نلجاأ اىل الق�شاء، لكن وهلل احلمد، مل يحدث 

ذلك حتى االآن، وقد متّكنا من اإعادتهم اإىل مقاعد 

والتنمية  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  الدرا�شة 

االجتماعية، لذا ما اأود التاأكيد عليه، اأن التعليم 

جماين واإلزامي جلميع الطلبة البحرينيني«.

اآلية التعليم عن  واأكد الوزير على ا�شتمرار 

ُبعد ال�شيما خالل ال�شنوات القادمة، والعمل على 

تطويرها متا�شًيا مع املتغريات العاملية.

لـ»االأيام« حول بحرنة  ويف رد على �شوؤال 

الوزارة  اأن  على  الوزير  اأكد  التعليمي،  القطاع 

جميع  تغطية  اأجل  من  املعلمني  كلية  مع  تعمل 

التخ�ش�شات.

التعليم  تطوير  اأن  على  الوزير  و�شدد 

املعلمني،  كلية  اإن�شاء  اأهداف  اأحد  هو  والتدريب 

الكلية يتمتعون مب�شتوى  اأن خريجي  مو�شًحا 

زيادة  اأجل  من  ال�شعي  على  م�شدًدا  جًدا،  متقدم 

الطاقة اال�شتيعابية للكلية.

الوزير  اأكد  لـ»االأيام«  �شوؤال  على  رد  ويف 

من  التحويل  اأمام  الباب  فتح  على  النعيمي 

املدار�س اخلا�شة اإىل املدار�س احلكومية يف مطلع 

الف�شل الدرا�شي القادم.

للتعليم  امل�شاعد  الوكيل  اأكد  جانبه،  من 

اخلا�س جعفر ال�شيخ يف رده على »االأيام« اأنه مت 

االنتهاء من ملف رو�شات االأطفال غري املرخ�شة، 

م�شدًدا على تكثيف الرقابة الوزارية على جميع 

غري  رو�شات  اأي  ومالحقة  التعليمية،  املن�شاآت 

مرخ�شة.

يف  نق�س  وجود  عدم  اإىل  ال�شيخ  ولفت 

تغطي  رو�شات  يوجد  حيث  االأطفال،  رو�شات 

معظم مناطق اململكة.

للتعليم  امل�شاعد  الوكيل  نفت  جانبها،  من 

العام والفني يف وزارة الرتبية والتعليم لطيفة 

ال�شفوف  يف  معلمني  وجود  عدم  بونوظة 

على  فقط  واالعتماد  املدار�س،  داخل  الدرا�شية 

اأن  بعد  وذلك  افرتا�شيًة،  درو�ًشا  تقدم  �شا�شات 

انتظم الطلبة يوم االأحد املا�شي.

ويف رد على �شوؤال، اأكدت بونوظة على اأن 

املدار�س  اإىل  الطلبة  ح�شور  اأمام  مفتوح  الباب 

ُبعد،  عن  التعليم  من  بدالً  بذلك  رغبوا  حال  يف 

الفتة اإىل اال�شتطالع الذي مت اإجراوؤه للمرة االأوىل 

خل�س اإىل اختيار نحو 35% من جمموع الطلبة 

احل�شور اإىل مباين املدر�شة بدالً من التعليم عن 

تاأكيد  اآخر، ويتم  ا�شتطالع  اأن يجرى  قبل  ُبعد، 

ح�شور نحو 17 األف طالب اإىل مباين املدر�شة.

وزير الرتبية

وزير الإعالم

وزير النفط ي�سارك يف فعاليات ملتقى 

وجائزة التميز القيادي للمراأة يف قطاع النفط

بن  حممد  ال�شيخ  النفط  وزير  �شارك 

اآل خليفة يف فعاليات ملتقى وجائزة  خليفة 

قطاع  يف  ال�شاد�س  للمراأة  القيادي  التميز 

النفط والغاز )ليوا�س 2020(، والتي اأقيمت 

بتقنية االت�شال املرئي عن ُبعد حتت رعايته، 

اأكتوبر 2020،  الفرتة 29-27  خالل  وذلك 

واملخت�شني  امل�شوؤولني  من  عدد  ومب�شاركة 

والفنيني واالأكادمييني من خمتلف دول العامل 

الوطنية  الهيئة  من  وبدعم  الطاقة،  يف جمال 

البرتول  مهند�شي  وجمعية  والغاز  للنفط 

نفط  و�شركة  للتكرير  اخلليجي  واالحتاد 

البحرين »بابكو« و�شركة »اأرامكو« ال�شعودية.

رعاية  با�شتمرار  النفط  وزير  واأ�شاد 

ما  وهو  ال�شاد�شة،  للمرة  »ليوا�س«  فعاليات 

يوؤكد ما حتظى به املراأة يف البحرين من رعاية 

واهتمام من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

االإميان  مدى  يج�ّشد  كما  املوقرة،  واحلكومة 

البحرينية يف جميع  املراأة  واإمكانات  بقدرات 

اإذ  والغاز،  النفط  �شيما يف جمال  ال  املجاالت 

اأثبتت املراأة البحرينية قدرتها يف تويل عدد من 

املنا�شب القيادية املهمة يف هذا القطاع احليوي 

واملهم.

الكبرية  باجلهود  النفط  وزير  اأ�شاد  كما 

االأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  بها  تقوم  التي 

عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

للمراأة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى  البالد 

توليه  وما  املراأة،  وتقدم  متكني  �شعيد  على 

�شموها من حر�س على النهو�س بواقع املراأة 

تعزيز  يف  ي�شهم  ومبا  البحرين،  مملكة  يف 

مبداأ تكافوؤ الفر�س ل�شمان التناف�شية و�شمان 

لالرتقاء  املتاحة  اخليارات  وتنوع  تعدد 

باملراأة البحرينية على ال�شعيدين االقت�شادي 

واالجتماعي.

من�شة  ُيعد  امللتقى  اأن  الوزير  واأو�شح 

الن�شائية  القيادات  من  للتعلم  وعملية  علمية 

خمتلف  يف  م�شهودة  اإجنازات  حققن  الالئي 

قطاع  يف  مثيالتهن  مع  والتوا�شل  املجاالت، 

مهاراتهن  حت�شني  طرق  وا�شتك�شاف  الطاقة 

القيادية، كذلك تعلم اأف�شل املمار�شات يف هذا 

املجال، متمنيا كل التوفيق والنجاح يف حتقيق 

االأهداف املرجوة لهذه الفعالية.
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43.1 مليون دينار �سايف ربح بنك البحرين الوطني للأ�سهر الت�سعة الأوىل من 2020
الوطني  البحرين  بنك  اأعلن 

�صايف  يف   %12.5 بن�صبة  انخفا�ض 

اإىل  لي�صل  للم�صاهمني  العائد  الربح 

 37.1( بحريني  دينار  مليون   14.0

مليون دوالر اأمريكي( يف الربع الثالث 

املنتهي يف 30 �صبتمرب 2020، مقارنة 

مع 16.0 مليون دينار بحريني )42.4 

مليون دوالر اأمريكي( يف الفرتة نف�صها 

انخفا�ض  وُيعزى   .2019 العام  من 

كوفيد-19  جائحة  اإىل  الربح  �صايف 

وجنم  اأجمع  بالعامل  ع�صفت  التي 

املخ�ص�صات  متطلبات  ارتفاع  عنها 

االحتياطية.

الواحد  ال�صهم  ربحية  انخف�صت 

للربع الثالث بن�صبة 11.1% لت�صل اإىل 

8 فلو�ض بحرينية )2 �صنت اأمريكي(، 

�صنت   2( بحرينية  فلو�ض   9 مقابل 

العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  اأمريكي( 

.2019

ارتفاع  الت�صغيلي  الدخل  و�صهد 

بن�صبة 20.8% يف الربع الثالث لي�صل 

اإىل 33.7 مليون دينار بحريني )89.4 

مليون دوالر اأمريكي( مقارنة مع 27.9 

مليون   74.0( بحريني  دينار  مليون 

دوالر اأمريكي( للفرتة نف�صها من العام 

املا�صي. بينما متا�صى م�صتوى االأرباح 

دينار  مليون  البالغ 16.6  الت�صغيلية 

بحريني )44.0 مليون دوالر اأمريكي( 

مع م�صتوى العام املا�صي البالغ 16.8 

مليون   44.6( بحريني  دينار  مليون 

مرونة  على  يدل  ما  اأمريكي(،  دوالر 

البحرين  لبنك  االأ�صا�صية  االأن�صطة 

الوطني خالل جائحة كوفيد-19.

ال�صامل  الدخل  اإجمايل  و�صهد 

البحرين الوطني  العائد مل�صاهمي بنك 

اإىل  لي�صل   %14.1 بن�صبة  ا  انخفا�صً

 43.5( بحريني  دينار  مليون   16.4

 19.1 مقابل  اأمريكي(،  دوالر  مليون 

مليون   50.7( بحريني  دينار  مليون 

 .2019 العام  يف  اأمريكي(  دوالر 

وُيعزى ذلك اإىل انخفا�ض �صايف الربح 

بعد زيادة االأحكام االحرتازية.

انخفا�ض  ا  اأي�صً البنك  واأعلن 

الربح  �صايف  يف   %23.0 بن�صبة 

مليون   43.1 اإىل  للم�صاهمني  العائد 

دينار بحريني )114.3 مليون دوالر 

املنتهية  االأ�صهر  ت�صعة  لفرتة  اأمريكي( 

مع  مقارنة   ،2020 �صبتمرب   30 يف 

56.0 مليون دينار بحريني )148.5 

مليون دوالر اأمريكي( يف عام 2019. 

خالل  الربح  �صايف  انخفا�ض  ويعزى 

كوفيد-19  جائحة  اإىل   2020 العام 

متطلبات  و�صع  عنها  جنم  التي 

وانخفا�ض  االحتياطية  املخ�ص�صات 

من  الدخل  م�صتوى  وهبوط  الهوام�ض 

وانخفا�ض  امللكية  حقوق  تقييمات 

االأرباح بعد تدين التوزيعات.

الواحد  ال�صهم  ربحية  انخف�صت 

لت�صل   %24.2 بن�صبة  الفرتة  خالل 

�صنتات   7( بحرينًيا  فل�ًصا   25 اإىل 

اأمريكية(، مقابل 33 فل�ًصا بحرينًيا )9 

من  ذاتها  الفرتة  يف  اأمريكية(  �صنتات 

العام 2019.

كذلك ارتفع الدخل الت�صغيلي بن�صبة 

لي�صل  �صنوي  اأ�صا�ض  على   %18.0

بحريني  دينار  مليون   108.2 اإىل 

اأمريكي(  دوالر  مليون   287.0(

مقارنة مع 91.7 مليون دينار بحريني 

)243.2 مليون دوالر اأمريكي( للفرتة 

نف�صها من العام املا�صي. بينما انخف�ض 

مليون   56.0 البالغ  الت�صغيلي  الربح 

دينار بحريني )148.5 مليون دوالر 

م�صتوى  عن   %5.2 بن�صبة  اأمريكي( 

مليون   59.1 والبالغ   2019 العام 

دينار بحريني )156.8 مليون دوالر 

اأمريكي(.

ال�صامل  الدخل  اإجمايل  �صهد 

البحرين الوطني  العائد مل�صاهمي بنك 

اإىل  لي�صل   %71.4 بن�صبة  ا  انخفا�صً

 48.3( بحريني  دينار  مليون   18.2

 63.6 مقابل  اأمريكي(،  دوالر  مليون 

مليون دينار بحريني )168.7 مليون 

بينما  اأمريكي( يف عام 2019.  دوالر 

حتركات  االآخر  ال�صامل  الدخل  ي�صمل 

�صمنها  ومن  العام  خالل  ال�صوق 

العادلة  القيمة  يف  املوؤقتة  التقلبات 

ال�صيادية  البحرين  يف حمافظ �صندات 

واالأ�صهم.

امللكية  حقوق  اإجمايل  وانخف�ض 

لي�صل   %8.1 بن�صبة  للم�صاهمني 

بحريني  دينار  مليون   489.2 اإىل 

اأمريكي(  دوالر  مليون   1،297.6(

دينار  مليون   532.3 مع  مقارنة 

دوالر  مليون   1،415.7( بحريني 

دي�صمرب   31 يف  امل�صجل  اأمريكي( 

اإىل  االنخفا�ض  هذا  وُيعزى   .2019

مدفوعات االأرباح النقدية لعام 2019، 

وانخفا�ض القيمة ال�صوقية على �صندات 

كقيمة  امل�صنفة  ال�صيادية  البحرين 

االآخر.  ال�صامل  الدخل  عادلة من خالل 

�صداد  تاأجيل  تكلفة  حتمل  على  عالوة 

القرو�ض منذ �صهر مار�ض، وذلك �صمن 

اأ�صهر  ال�صتة  خالل  العمالء  دعم  اإطار 

االأوىل من اجلائحة.

وارتفع اإجمايل االأ�صول للمجموعة 

 4،219.4 اإىل  لي�صل   %32.1 بن�صبة 

 11،192.0( بحريني  دينار  مليون 

مع  مقارنة  اأمريكي(،  دوالر  مليون 

بحريني  دينار  مليون   3،194.5

اأمريكي(  دوالر  مليون   8،496.0(

دي�صمرب 2019.  بتاريخ 31  هو  كما 

وتعزى هذه الزيادة لعملية اال�صتحواذ 

االإ�صالمي، يف �صهر  على بنك البحرين 

االإقبال  اإىل  باالإ�صافة   .2020 يناير 

الكبري على منتجات القرو�ض من بنك 

البحرين الوطني خالل االأ�صهر الت�صعة 

االأوىل من العام 2020.

فاروق  �صرح  املنا�صبة،  وبهذه 

جمل�ض  رئي�ض  املوؤيد  خليل  يو�صف 

قائالً:  الوطني  البحرين  بنك  اإدارة 

»نحن �صعداء بنتائجنا املالية االإجمالية 

للربع الثالث من العام اجلاري، والتي 

من  الرغم  على  اإيجابًيا  منًوا  اأظهرت 

تاأثر امل�صهدين االجتماعي واالقت�صادي 

بنك  جمموعة  �صهدت  وقد  باجلائحة. 

البحرين الوطني ربًعا اأول قوًيا، خا�صة 

بعد اال�صتحواذ على ح�صة االأغلبية يف 

بنك البحرين االإ�صالمي )BISB(، وهي 

خطوة ا�صرتاتيجية من �صاأنها اأن حتقق 

التاآزر وتقوية مكانة البنكني عن طريق 

امل�صرتكة  والتكاليف  االإيرادات  تعزيز 

املتعلقة بالتطورات التكنولوجية لكال 

لت�صليط  الدمج  اأدى  كما  املوؤ�ص�صتني. 

ال�صوء على امليزانية العمومية القوية 

بنك  متكني  مع  البنكني،  كال  حلماية 

من  اال�صتفادة  من  االإ�صالمي  البحرين 

موارد بنك البحرين الوطني ب�صكل اأكرب 

والو�صول اإىل �صريحة اأكرب من ال�صوق 

مبجرد  املنتجات  تو�صيل  حت�صني  مع 

انتعا�ض االأ�صواق. كما اأننا نلتزم بدعم 

خالل  وال�صركات  االأفراد  من  عمالئنا 

متا�صًيا  وذلك  ال�صعبة،  االأوقات  هذه 

مع توجيهات م�صرف البحرين املركزي 

التي  القرو�ض  تاأجيل  ومبادرات 

اُ�صتهلت يف �صهر �صبتمرب من هذا العام 

و�صت�صتمر على مدى الربع االأخري من 

العام 2020«. 

كري�صتوف  جان  قال  جانبه،  من 

لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  دوراند 

االأداء  �صهد  »لقد  الوطني:  البحرين 

الثالث  الربع  خالل  للمجموعة  املايل 

من العام نتائج اإيجابية برغم ظروف 

�صهدتها  التي  امل�صتقرة  غري  ال�صوق 

اململكة والعامل، والتي اأثرت على جميع 

اأو  مبا�صر  ب�صكل  وال�صركات  البنوك 

على  النتائج  هذه  تاأتي  مبا�صر.  غري 

ال�صوق  اأ�صعار  انخفا�ض  من  الرغم 

منو  على  كبري  تاأثري  له  كان  الذي 

الربح وهوام�ض الربح. وبف�صل مكانتنا 

تقدمي  من  متكنا  ال�صوق،  يف  القوية 

هذه  خالل  لعمالئنا  حم�صنة  م�صاعدة 

االأوقات غري العادية عرب تد�صني خدمة 

الدرد�صة االإلكرتونية واملتوافرة حالًيا 

البحرين  لبنك  االإلكرتوين  املوقع  عرب 

الوات�صاآب؛  تطبيق  وعرب  الوطني 

ل�صمان تلبية جميع احتياجات العمالء 

على الفور مبا يتما�صى مع وعد عالمتنا 

التجارية بالبقاء اأقرب اإليهم. وب�صفتنا 

م�صاعينا  متحورت  الوطني،  البنك 

االإقت�صاد  حتفيز  يف  امل�صاعدة  حول 

خمتلفة  مبادرات  تبني  عرب  الوطني 

اأبرزها: تاأجيل �صداد القرو�ض والرهن 

االأفراد  من  االأعزاء  لعمالئنا  العقاري 

وال�صركات ال�صغرية، وذلك متا�صًيا مع 

توجيهات م�صرف البحرين املركزي اأو 

عر�ض اإعادة جدولة قرو�ض املوؤ�ص�صات 

ال�صغرية واملتو�صطة عند انتهاء فرتة 

ل�صتة  متتد  التي  القرو�ض  تاأجيل 

توعوية  حملة  بدعم  قمنا  كما  اأ�صهر. 

اأطلقها برنامج تطوير اأع�صاء جمال�ض 

حول  الن�صائية  الكوادر  من  االإدارة 

احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

مقدمة  يف  البنك  كان  وقد  ال�صركات. 

الوطنية  للحملة  املتربعني  امل�صاهمني 

)فينا خري(، و�صارك بتوفري م�صتلزمات 

غذائية ومعي�صية لـ4000 عامل �صمن 

ملحافظة  التابعة  نهتم(  )مًعا  حملة 

العا�صمة«.

جان كري�صتوف دوراندفاروق املوؤيد

يف ثاين جمال�ص الغرفة الأ�سبوعية واملخ�س�ص للجنة ال�سحة.. د. مرمي اجللهمة:

»نهرا« منحت تراخي�ص لـ5 م�سانع جديدة ملزاولة ن�ساطها يف القطاع ال�سحي هذا العام
كاظم عبداهلل:

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  ك�صف 

عن  اجلالهمة  مرمي  د.  »نهرا«  ال�صحية  املهن 

ح�صول 3 م�صانع جديدة متخ�ص�صة يف القطاع 

اأعمالها  ال�صحي على تراخي�ض مبدئية ملزاولة 

النهائي  الرتخي�ض  مت  حني  يف  البحرين،  يف 

مل�صنعني اآخرين ملزاولة ن�صاطهما فعلًيا، لي�صبح 

مت  التي  امل�صانع  لرتاخي�ض  االإجمايل  العدد 

منحها خالل العام اجلاري اإىل 5 تراخي�ض.

وقالت اجلالهمة خالل م�صاركتها يف جمل�ض 

الغرفة الثاين �صمن �صل�صلة جمال�صها االأ�صبوعية 

والذي  بالغرفة،  الدائمة  للجان  املخ�ص�صة 

خ�ص�ض هذا االأ�صبوع للجنة ال�صحة، اأن الهيئة 

اأحدهما  نهائيني  ترخي�صني  العام  هذا  منحت 

اأدوية  م�صنع  واالآخر   N95 كمامات  مل�صنع 

اأكدت  فيما  �صعودي،  بحريني  ا�صتثمار  وهو 

موافقات  على  اأخرى  م�صانع   3 ح�صول  على 

مبدئية، بينها م�صنع لت�صنيع اأدوات الك�صف عن 

الفايرو�صات ومنها فايرو�ض كورونا.

مع  دائم  توا�صل  على  الهيئة  اأن  واأ�صافت 

بحث  اأجل  من  ال�صحي  القطاع  يف  امل�صتثمرين 

القطاع،  هذا  يف  املتاحة  اال�صتثمارية  الفر�ض 

مكتب  بتاأ�صي�ض  قامت  الهيئة  باأن  م�صيفة 

خلدمات امل�صتثمرين، باالإ�صافة اإىل اإطالق من�صة 

البحرين  عن  حمدثة  بيانات  لتقدمي  اإلكرتونية 

القطاع  يف  وباخل�صو�ض  فيها  واال�صتثمار 

ال�صحي.

وجود  اإىل  اجلالهمة  اإىل  واأ�صارت 

القطاع  يف  لال�صتثمار  خا�صة  ا�صرتاتيجية 

ال�صحي �صيتم عر�صها قريًبا على املجل�ض االأعلى 

على  ت�صتمل  خطة  وهي  ملناق�صتها،  لل�صحة 

اال�صتثمارات  من  البحرين  الحتياجات  درا�صة 

يف القطاع ال�صحي وعدد االأ�صّرة التي حتتاجها 

البحرين مقارنة بعدد ال�صكان ونوعية االأمرا�ض، 

هذه  اأن  اإىل  الفتة  التخ�ص�صية،  وامل�صت�صفيات 

على  التعرف  يف  احلكومة  �صت�صاعد  الدرا�صة 

املجاالت التي يجب ت�صجيع اال�صتثمار فيها يف 

القطاع ال�صحي.

توجيه  هو  الهيئة  دور  اأن  اإىل  ولفتت 

واملجاالت  التخ�ص�صات  نحو  امل�صتثمرين 

ال  لكنها  اال�صتثمارات،  من  للمزيد  حتتاج  التي 

اال�صتثمار يف  على  امل�صتثمرين  اإجبار  ت�صتطيع 

جمال معني، م�صيفة: »نحن ال نحد من اختيارات 

�صارمة  جودة  �صروط  لدينا  لكن  امل�صتثمرين 

تاأ�صي�ض  اأبرزها  نتنازل عنها، ومن  اأن  ال ميكن 

موؤ�ص�صات �صحية منظمة، وتقدمي خدمات اآمنة 

حقوق  على  احلفاظ  اإىل  باالإ�صافة  للمراجعني، 

املراجعني و�صالمتهم«.

وب�صاأن الر�صوم التي تفر�ض على امل�صاريع 

مت  الر�صوم  هذه  اإن  اجلالهمة  قالت  اجلديدة، 

و�صعها بعد اأن مت مقارنتها بجميع الر�صوم التي 

تفر�ض يف دول املنطقة، م�صرية اإىل اأن البحرين 

هي اأقل دولة يف فر�ض ر�صوم امل�صاريع اجلديدة.

وبّينت اجلالهمة اأهمية اال�صتثمار يف قطاع 

التدريب للمهن ال�صحية امل�صاعدة، م�صرية اإىل اأن 

�صوق البحرين بحاجة اإىل املزيد من اال�صتثمارات 

يف  نوعية  نقلة  �صي�صكل  الذي  القطاع  هذا  يف 

القطاع ال�صحي.

وفيما يتعلق بحرية انتقال العمالة وتاأثريها 

اجلالهمة  اأكد  ال�صحية،  املوؤ�ص�صات  اأعمال  على 

بني  االأجنبية  العمالة  انتقال  قوانني  اأن  على 

اإعادة نظر من  اإىل  ال�صحية بحاجة  املوؤ�ص�صات 

جانب جمل�ض التنمية االقت�صادية وهيئة تنظيم 

املهن  تنظيم  هيئة  باأن  مو�صحة  العمل،  �صوق 

ال�صحية ال توافق على انتقال العامل االأجنبي من 

موؤ�ص�صة اإىل اأخرى اإال بخطاب عدم ممانعة من 

املوؤ�ص�صة التي يعمل فيها اإذا مل يكمل عام على 

االأقل فيها، اأما اإذا كان له اأكرث من عام فاإن الهيئة 

تعمل بنظام هيئة تنظيم �صوق العمل.

تطوير  باإدارة  االأول  املدير  قال  جانبه  من 

ال�صحية  والرعاية  التعليم  بق�صم  االأعمال 

يف  املداوي  منذر  االقت�صادية  التنمية  مبجل�ض 

للم�صاريع  الرتاخي�ض  منح  اأ�صباب  على  رده 

املتكررة يف القطاع الطبي كطب االأ�صنان والطب 

العام، اأن املجل�ض قام بت�صكيل فريق متخ�ص�ض 

لال�صتثمار يف القطاع ال�صحي، حيث مت ت�صكيله 

و�صع  املجل�ض  باأن  م�صيًفا   ،2017 العام  يف 

ا�صرتاتيجية عمل خمتلفة ترتكز على 4 حماور 

القطاع  اال�صتثمار يف  تنويع  اإىل  تهدف  رئي�صة 

جماالت  يف  اال�صتثمار  تكرار  وعدم  ال�صحي 

ومراكز  املتخ�ص�صة،  امل�صت�صفيات  مثل  معينة، 

التاأهيل وال�صناعات الدوائية.

العامة  االإح�صاءات  اأن  واأ�صاف 

منًوا  �صهدت  ال�صحي  القطاع  يف  لال�صتثمارات 

يف حجم اال�صتثمار وعدد الوظائف التي توفرها 

تلك اال�صتثمارات، مبيًنا اأن حجم اال�صتثمار يف 

بلغ   2018 اإح�صائية  ح�صب  ال�صحي  القطاع 

مليون   64 اإىل  قفز  بينما  دوالر،  مليون   3.2

اإىل  الوظائف  عدد  قفز  كما   ،2019 يف  دوالر 

مل   2020 اأرقام  باأن  م�صيًفا  وظيفة،   746

ت�صدر حتى االآن اإال اأن املوؤ�صرات االأولية ت�صري 

اإىل ارتفاع هذه االأرقام.

اإجبار  �صعوبة  على  املداوي  واأكد 

امل�صتثمرين على اال�صتثمار يف جماالت معينة، 

اأو تاأ�صي�ض م�صت�صفيات متخ�ص�صة منذ البداية، 

باأنهم  يرون  امل�صتثمرين  اأغلب  اأن  اإىل  م�صرًيا 

وبعدها  عامة،  م�صت�صفيات  يفتتحوا  اأن  يجب 

ال�صوق  يحتاج  التي  التخ�ص�صات  فتح  يتم 

املحلي.

وكان املجل�ض افتتح بكلمة لرئي�ض الغرفة 

اأهمية  على  خاللها  من  اأكد  الذي  نا�ض  �صمري 

وحتفيز  ت�صجيع  و�صرورة  ال�صحي،  القطاع 

امل�صتثمرين يف هذا القطاع، وخ�صو�صا م�صاريع 

ال�صناعات الدوائية الذي تفتقد اإليها البحرين.

االأرا�صي  توفري  �صرورة  على  نا�ض  واأكد 

ال�صناعات  جمال  يف  للم�صتثمرين  ال�صناعية 

كحافز  الر�صوم  بع�ض  من  واالإعفاء  الدوائية 

لال�صتثمار فيها.

ال�صحة  جلنة  رئي�صة  اجلل�صة  واأدارت 

بالغرفة الدكتورة ابت�صام الدالل.

�صمري نا�سد. مرمي اجلالهمة



أعلنت شركة »بتلكو« عن تمديد فترة 
زيادة سرعة اإلنترنت حتى نهاية شهر 
فبراي��ر 2021، حيث سيس��تفيد جميع 
زبائن الفايبر من السرعات المضاعفة 

مجانًا دون أي رسوم إضافية.
وق��ررت الش��ركة خ��ال ش��هر يولي��و 
باق��ات  الماض��ي مضاعف��ة س��رعات 
الفايبر مرتين كحد أدنى و5 مرات كحد 
أقصى اعتمادًا على باقة اشتراك الزبون 
حتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام، 

حيث تتيح سرعات اإلنترنت المضاعفة للزبائن خدمة إنترنت عالية 
السرعة وبالتالي تعزيز تجربة البث والتصفح والتنزيل. 

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 16 صفحة   |   210 فلس
»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا
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 »البحرين والكويت«  
يحقق 39 مليون دينار في 9 أشهر

43.1 مليون دينار صافي أرباح 
»البحرين الوطني« في 9 أشهر

0809
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جان كريستوف دوراندفاروق المؤيدد. عبدالرحمن سيفمراد علي مراد

 »سفينة الزبارة« ترسو 
في ميناء طنجة بالمغرب

وصل��ت س��فينة البحري��ن »الزب��ارة« إل��ى مين��اء طنجة 
بالمملكة المغربية في أولى وقفاتها خال رحلة إبحارها 
من المملكة المتحدة إل��ى البحرين وذلك بعد أن قضت 
عدة أيام مبحرة في المحيط األطلسي وصواًل إلى مضيق 

جبل طارق.

 »بتلكو«: تمديد زيادة
سرعة اإلنترنت حتى فبراير2021

ميثم عبداهلل

النائب العام يطلب »بروتوكول السلمانية 
الطبي« في التعامل مع حالة الطفلتين

      استعجال تقرير لجنة األخطاء الطبية وطلب التصوير األمني للجناح
طالب النائب العام النيابة العامة باالستعام 
ع��ن البروتوك��ول المكت��وب ال��ذي يتضم��ن 
إج��راءات التعام��ل الطبي مع حاالت مش��ابهة 
لقضية الطفلتين اللتين القتا حتفهما مؤخرًا 
وم��دى توافره في مجم��ع الس��لمانية الطبي، 
فضًا ع��ن طلب التصوير األمن��ي للجناح الذي 

حدثت فيه الواقعة. 
كما أص��درت النيابة ق��رارًا باس��تعجال تقرير 
اللجن��ة المختص��ة لتحدي��د األخط��اء الطبية 
بالهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 

الصحية.
وق��ال رئيس النيابة بنيابة ال��وزارات والجهات 
العامة عدنان الوداعي إنه استكمااًل للتحقيقات 

التي تجريها النيابة العامة في واقعة التسبب 
في وفاة التوأم منذ إخطارها بها، فقد استمعت 
النياب��ة العامة ألقوال الش��هود ومنهم والدة 
الطفلتين. وتم س��ماع أق��وال رئيس الخدمات 
الطبية بمجمع الس��لمانية الطب��ي والذي أكد 
أنه ثب��ت أن األم وضعت الطفلتي��ن في جناح 
مخص��ص ألم��راض النس��اء واإلجه��اض ف��ي 
الساعة الواحدة والثلث من صباح يوم الجمعة 
16 أكتوب��ر 2020، وتمت معاينتهما من قبل 

طبي��ب أمراض النس��اء وال��والدة ول��م يتبين 
بهم��ا عامات للحياة، وعلي��ه قامت الممرضة 
بلفهم��ا ووضعهما في غرفة مخصصة لألجنة 
المجهضة إلى أن تس��لمهما األب في الساعة 
التاس��عة والنصف من صباح ذات اليوم، وبعد 
ساعة ونصف جلبهما األب وكانت هناك طفلة 
واح��دة تبك��ي فتم نقله��ا إلى وح��دة العناية 
المرك��زة الخاص��ة باألطف��ال الخ��دج إل��ى أن 

توفيت مساء ذات اليوم.

 رئيس الخدمات الطبية: طبيب أمراض
 الوالدة لم تتبين له عالمات حياة على التوأم

»أسلمة معاش التقاعد« في »ملعب الشورى«
مريم بوجيري

طالب مجل��س الن��واب بضرورة التس��هيل 
اس��تبدال  ف��ي مس��ألة  المواطني��ن  عل��ى 
المع��اش التقاع��دي، مؤكدًا عل��ى أن يتم 
االس��تبدال وفقًا لقواعد الشريعة اإلسامية 
في المعامات المالية »أس��لمة المعاشات 

التقاعدية«.
وأحال المجلس مش��روع قان��ون يهدف ألن 
تك��ون قواعد االس��تبدال النق��دي للمؤمن 
عليه��م وأصح��اب المعاش��ات الخاضعي��ن 
لقان��ون التأمي��ن االجتماع��ي ف��ي القطاع 

العام والقطاع العسكري متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسامية.

التنفي��ذي  الرئي��س  قال��ت  جهته��ا  م��ن 
االجتماعي��ة  للتأمين��ات  العام��ة  للهيئ��ة 
إيمان المرباط��ي: »إن الفائدة على قروض 
االس��تبدال هي 3% كنس��بة ثابتة للجميع، 
معتب��رة أن نظ��ام االس��تبدال يعتبر ميزة 
لتس��هيل  للموظفي��ن  مس��اعدة  كنظ��ام 
أمورهم. وبينت أنه تم عقد عدة اجتماعات 
بي��ن الهيئ��ة والبنوك المحلي��ة وطلب عدة 

ضمانات لصرف االستبدال منها وضع ودائع 
إلى جانب لجان ش��رعية بالمصرف، فيما لم 
يت��م التوافق على العديد م��ن النقاط بين 

الهيئة والمصارف.
وقالت: »بالنس��بة إلى االس��تبدال يجب أن 
يكون فقط لمدة 7 سنوات وستكون عملية 
الصرف مختلفة عن الجدول المعتمد حاليًا، 
واألولوية في المبالغ التي ستوضع ضمانات 
للمعاش��ات التقاعدية التي تلت��زم الهيئة 

بصرفها شهريًا«.

 وزير التربية: 14357طالبًا وطالبة 
عادوا جزئيًا لمقاعد الدراسة 

أك��د وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أن عدد الطلبة الراغبين 
ف��ي الحضور إلى الم��دارس الحكومية انخفض إل��ى 14357 طالبًا وطالبة 
فق��ط، وذلك بعد تواصل الم��دارس مع أولياء األم��ور لتثبيت الحضور من 
عدمه وبنس��بة حوالي 10%، متوقعًا ارتفاع العدد تدريجيًا وفقًا للتطورات 

في األيام المقبلة.
وبش��أن المدارس التي تم إخاؤها في العام الماضي، أكد الوزير خال لقاء 
صحف��ي في مبنى ال��وزارة أنه تم االنتهاء من إع��ادة تأهيل 6 مدارس من 
بين 9 مدارس تم إخاؤها العام الدراس��ي الماضي، وقد عادت إلى الخدمة 

هذا العام، وتم االنتهاء من صيانة 40 مدرسة صيانة شاملة.

تدشين فريق نادي الخالدية لكرة القدم 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

دشن س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليفة النائب 
المجل��س  لرئي��س  األول 
األعلى للشباب والرياضة، 
رئي��س اللجن��ة األولمبية 
حس��ابه  عب��ر  البحريني��ة 
الرسمي ببرنامج التواصل 
االجتماعي »اإلنستغرام«، 
فريق نادي الخالدية لكرة 

القدم، الفريق الجديد الذي سيش��ارك في مسابقات االتحاد البحريني 
لكرة القدم للموسم 2020/ 2021.

وزير الداخلية: البحرين األولى 
عربيًا في مكافحة غسل األموال
أك��د وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة 
اإلرهاب وتمويله وغس��ل األموال الفريق أول الشيخ راشد 
ب��ن عبداهلل آل خليف��ة أن حصول البحري��ن على المرتبة 
األولى عربيًا في مؤش��ر بازل لمكافحة غس��ل األموال هو 
نجاٌح آخر في سجل نجاحات الوطن، ويأتي نتيجة الجهود 
التكاملي��ة من قبل كافة أعض��اء فريق البحرين وعملهم 
المستمر نحو مواصلة تعزيز مكانة المملكة على مختلف 

المستويات.
وأش��اد بدور الوزارات والجهات المعنية، ممثلة في وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني، ومص��رف البحرين المركزي، 
وإدارتي التحريات المالية ومكافحة الجرائم االقتصادية 

بوزارة الداخلية. 

تأجيل فتح المساجد لصالة الظهر حتى 8 نوفمبر
أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف عن تأجيل فتح 
المس��اجد لصاة الظهر إلى األحد 8 نوفمب��ر المقبل. وأوضحت 
ال��وزارة أن القرار ج��اء لضمان اس��تكمال التحضي��رات الازمة 
لتطبي��ق آلية التعقي��م واالنتهاء من تهيئة المس��اجد والتأكد 
م��ن جاهزيتها الس��تقبال المصلي��ن مرتين في الي��وم لصاة 

الف��روض وهي الفجر والظهر، طبقًا للتعليمات الصحية المقررة 
في هذا الش��أن. وأضافت أنها ستقوم بالمتابعة المستمرة مع 
األوقافين لعمل الترتيب��ات الازمة للتأكد من االلتزام بتطبيق 
اإلجراءات الصحي��ة التي أقرها الفريق الوطني لمكافحة فيروس 

كورونا »كوفيد 19«.

السعودية : نصف مليون ريال 
لذوي المتوفى بـ»كورونا« من 
العاملين في القطاع الصحي

قرر مجلس الوزراء الس��عودي، في جلس��ته أمس برئاسة 
خادم الحرمين الش��ريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل س��عود، رئيس مجلس ال��وزراء، ص��رف 500 ألف ريال 
لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا، العامل في القطاع 
الصح��ي الحكوم��ي أو الخ��اص، مدنيًا كان أم عس��كريًا، 
وسعوديًا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك ابتداًء 

من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في المملكة.
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المنامة - بنا

صرحـــت وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف، بأنـــه فـــي إطـــار 
المتابعة لقرار فتح المســـاجد والعودة التدريجية للعبادات الجماعية وفًقا 
للمســـتجدات، وبنـــاًء علـــى ما ارتـــآه المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية 
بالموافقة على االستمرار بالتدرج في فتح المساجد، بفتحها لصاة الظهر، 
وبعد التنســـيق مـــع األوقافيـــن الســـنية والجعفرية، دحســـب االحتياطات 
االحترازية الصحية المسبقة في ضوء توصيات الفريق الوطني لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد19-(، دتقرر فتح المساجد لصاة الظهر يوم األحد 
الموافـــق 8 نوفمبر 2020؛ لضمان اســـتكمال التحضيـــرات الازمة لتطبيق 

آلية التعقيم واالنتهاء من تهيئة المساجد.

“العدل”: تطبيق االحتياطات الصحية 
لفتح المساجد لصالة الظهر 8 نوفمبر

)١٣(

منع تولي األجانب منصب مدير توظيف بشركات الحكومة

وافق مجلس النواب على المقترح برغبة بشأن 
عـــدم تولـــي األجانـــب لمنصـــب مديـــر المـــوارد 
البشـــرية فـــي الجهـــات الحكوميـــة أو الهيئـــات 
والشـــركات المملوكـــة للدولـــة أو التـــي تســـاهم 
فيهـــا الدولـــة بأكثر مـــن 50 % مـــن رأس المال، 
كمـــا مـــرر المجلس في جلســـته أمـــس الثاثاء 

االقتراح برغبة بشـــأن رفع نســـبة البحرنة لـ 95 
% فـــي الشـــركات التـــي تملـــك الحكومـــة فيها 

حصة 50 % فأكثر، في 3 سنوات.
وقال النائب خالـــد بوعنق “إن الحكومة تمتلك 
نســـبا كبيـــرة فـــي الشـــركات كالشـــركة القابضة 
للنفـــط والغـــاز التـــي تمتلكهـــا بنســـبة 100 %، 

وشـــركة نفـــط البحريـــن بابكو بنســـبة 100 %، 
وشـــركة تطويـــر البتـــرول 100 %، فـــي حيـــن 
 %  75 بنســـبة  البحريـــن  غـــاز  شـــركة  تمتلـــك 
وشركة بنا غاز 100 % وشركة وقود الطائرات 

.% 100
وتابع أن نسب البحرنة في هذه الشركات أقل، 
إذ إنها 72 % في شركة بابكو وتبلغ 78 % في 

)١٥(بنا غاز وتطوير للبترول.

أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة مستشار سموه سمو الشيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفة لحضـــور االحتفال بمناســـبة مرور 
100عـــام علـــى انطـــاق القطـــاع المصرفـــي فـــي مملكة 
البحرين، والذي نظمتـــه جمعية مصارف البحرين أمس 

الثاثـــاء فـــي المبنـــى الرئيســـي لمرفـــأ البحريـــن المالي، 
بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات في القطاع 
المالـــي والمصرفـــي. وقـــال ســـموه: “إن رئيـــس الوزراء 
األميـــر الوالـــد صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة يولـــي القطـــاع المالـــي والمصرفـــي 
اهتماًمـــا ورعايـــة كبيـــرة، وأن جهـــود ومبادرات ســـموه 

كانـــت الركيـــزة التي انطلـــق منها هذا القطـــاع إلى أعلى 
مســـتويات النجاح”.، مشيدًا ســـموه بما يتمتع به النظام 
المالـــي والمصرفي في مملكة البحرين من ســـمعة وثقة 
عالميـــة، بفضل التزام مصرف البحرين المركزي والبنوك 
واألطـــر  بالمعاييـــر  المملكـــة  فـــي  العاملـــة  والمصـــارف 

التنظيمية والرقابية.

جهود سمو رئيس الوزراء ركيزة نجاح القطاع المصرفي
ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفة: النظام المالي في البحرين يحظى بســمعة وثقة عالمية

سمو رئيس الوزراء ينيب مستشار سموه لحضور احتفال مرور 100 عام على انطالق القطاع المصرفي في البحرين

المنامة - بنا

)02 و03(

وزير الداخلية: استهداف أمننا 
يفرض علينا مواصلة التعاون

أعلن بنـــك البحرين الوطني عن 
انخفـــاض بنســـبة 23.0 % فـــي 
صافي الربح العائد للمســـاهمين 
إلـــى 43.1 مليـــون دينـــار لفتـــرة 

األشـــهر التســـعة المنتهية في 30 ســـبتمبر 2020، مقارنة بـ 56.0 مليون 
دينار في 2019.

أرباح “الوطني” في 9 أشهر
المنامة - البحرين الوطني

قـــال وزيـــر الداخليـــة وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة إن النظرة الواقعية للمشهد 
مواصلـــة  أهميـــة  تؤكـــد  اإلقليمـــي، 
التعاون والتنســـيق األمنـــي ومواكبة 
أعمـــال التطوير والتحديـــث للتعامل 
بإيجابية مع مختلف التحديات التي 

تعمل على استهداف أمننا الداخلي.

وشـــارك وزير الداخلية، في االجتماع 
الســـابع والثاثيـــن لـــوزراء الداخليـــة 
بدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
عبـــر  أمـــس  عقـــد  والـــذي  العربيـــة، 
تقنيـــة االتصـــال المرئي.وأثنـــى وزير 
الداخليـــة علـــى دور جهـــاز الشـــرطة 
الخليجية والدعم الـــذي تقدمه دولة 

اإلمارات الشقيقة .

المنامة - وزارة الداخلية

)04(

)07(

شركة خاصة تعيد هيكلة “التربية” بـ 1.8 مليون دينار

قـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمي إن 
الدولـــة خصصـــت مبلـــغ مليـــون و800 ألـــف دينار 
إحـــدى  مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة  هيكلـــة  إلعـــادة 

الشـــركات الكبـــرى، وذلك ضمن مســـاعيها لتطوير 
قطـــاع التعليم فـــي المملكة. وطمأن مـــن أن ذلك 
لـــن يعـــود بالضـــرر على أحد مـــن الكـــوادر العاملة 

بالوزارة.
جـــاء ذلك خال لقاء جمع الوزير برؤســـاء تحرير 

الصحـــف المحلية؛ الســـتعراض جهود الوزارة في 
التعامـــل مع الظـــروف االســـتثنائية الراهنة بفعل 
انتشـــار جائحة كورونا كوفيد 19، وما تم اتخاذه 
من إجراءات ومبادرات من أجل ضمان اســـتمرار 

تقديم الخدمة التعليمية بالشكل المناسب.

ليلى مال اهلل وإبراهيم النهام وزينب العكري

سيدعلي المحافظة

)05(

مليون دينار
43

النــواب يوافق على زيادة نســبة البحرنة 95 % بالجهــات التابعة للدولة
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“البحرينية” تثبت كفاءتها بتولي مناصب قيادية بـ “النفط”
ــواس 2020” ــات “ليـ ــي فعاليـ ــارك فـ ــة يشـ ــن خليفـ ــد بـ ــيخ محمـ الشـ

شــارك وزيــر النفــط، الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، فــي فعاليــات 
ملتقــى وجائــزة التميــز القيادي للمرأة الســادس في قطــاع النفط والغاز 
)ليــواس 2020(، والتــي أقيمــت بتقنيــة االتصــال المرئــي عــن بعــد تحــت 
رعايته، وذلك في الفترة من 27 – 29 أكتوبر 2020، وبمشــاركة عدد من 
المســؤولين والمختصين والفنيين واألكاديميين من مختلف دول العالم 
فــي مجــال الطاقــة، وبدعــم مــن الهيئــة الوطنية للنفــط والغــاز وجمعية 
مهندســي البتــرول واالتحــاد الخليجــي للتكريــر وشــركة نفــط البحريــن 

“بابكو” وشركة “أرامكو” السعودية. 

وأشـــاد وزير النفط باستمرار رعاية 
فعاليـــات “ليواس” للمرة السادســـة، 
وهـــو ما يؤكـــد ما تحظى بـــه المرأة 
في البحرين من رعاية واهتمام من 
لـــدن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
كمـــا يجســـد  الموقـــرة،  والحكومـــة 

مـــدى اإليمـــان بقـــدرات وإمكانـــات 
جميـــع  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
المجاالت الســـيما فـــي مجال النفط 
والغـــاز، إذ أثبتت المـــرأة البحرينية 
قدرتها في تولي عدد من المناصب 
القياديـــة المهمـــة فـــي هـــذا القطاع 

الحيوي والمهم. 

وسيناقش الملتقى على مدى 3 أيام 
موضوعات عدة، هـــي: المرونة في 
مجال العمل وعددا من الموضوعات 
المتعلقة بالمرأة القيادية في قطاع 

الطاقة والتي تشـــمل إتاحة الفرص 
فـــي  الجنســـين  بيـــن  المتســـاوية 
مجال التطـــور الوظيفـــي والمهني، 
خبـــرات  مـــن  االســـتفادة  وكيفيـــة 
الكفـــاءات وباألخص النســـائية في 
كل مـــا يرتقي بقطاع النفـــط والغاز 
فـــي المنطقـــة، كما سيســـلط الضوء 
بالمرونـــة  الُمتعلِّقـــة  القضايـــا  علـــى 
التنظيميـــة وإعـــادة رســـم الخطـــط 
جائحـــة  بعـــد  واالســـتراتيجيات 
التشـــغيلية  والمرونـــة   ،19 كوفيـــد 
األعمـــال،  واســـتمرارية  المطلوبـــة 
التكيـــف  فـــي  التنـــوع  وضـــرورة 
التنظيمـــي في عصر مـــا بعد كوفيد 
19، وطـــرق الموازنـــة بيـــن ضغـــوط 

الحياة العملية والعمل.

وزير النفط

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

بانخفاض نســبته 23 % بســبب تداعيات جائحــة “كورونا”

أرباح “البحرين الوطني” في 9 أشهر

أعلــن بنــك البحرين الوطني عن انخفاض بنســبة 12.5 % في صافي الربح 
العائــد للمســاهمين ليصــل إلى 14.0 مليــون دينار في الربــع الثالث المنتهي 
في 30 سبتمبر 2020، مقارنة مع 16.0 مليون دينار في نفس الفترة 2019. 
وُيعزى انخفاض صافي الربح إلى جائحة كوفيد - 19 التي عصفت بالعالم 

أجمع ونجم عنها ارتفاع متطلبات المخصصات االحتياطية. 

وانخفضـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد 
للربـــع الثالث بنســـبة 11.1 % لتصل 
إلـــى 8 فلـــس، مقابـــل 9 فلـــس فـــي 

الفترة ذاتها 2019. 
ارتفـــاع  التشـــغيلي  الدخـــل  وشـــهد 
بنســـبة 20.8 % فـــي الربـــع الثالـــث 
ليصل إلى 33.7 مليون دينار مقارنة 
مـــع 27.9 مليون دينـــار لنفس الفترة 
مـــن العـــام الماضـــي، بينمـــا تماشـــى 
مســـتوى األربـــاح التشـــغيلية البالـــغ 
16.6 مليون دينار مع مســـتوى العام 
الماضـــي البالغ 16.8 مليون دينار، ما 
يدل على مرونة األنشـــطة األساسية 

للبنك خالل الجائحة. 
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد 
البنـــك انخفاًضـــا بنســـبة  لمســـاهمي 
16.4 مليـــون  إلـــى  ليصـــل   % 14.1
دينـــار  مليـــون   19.1 مقابـــل  دينـــار، 
فـــي العـــام 2019. وُيعـــزى ذلـــك إلى 
انخفـــاض صافـــي الربـــح بعـــد زيادة 

األحكام االحترازية. 
 وأعلـــن البنـــك أيًضـــا عـــن انخفـــاض 
بنســـبة 23.0 % فـــي صافـــي الربـــح 
العائد للمســـاهمين إلـــى 43.1 مليون 
دينـــار لفترة التســـعة أشـــهر المنتهية 
مقارنـــة   ،2020 ســـبتمبر   30 فـــي 
مـــع 56.0 مليـــون دينـــار فـــي 2019. 
ويعـــزى انخفـــاض صافـــي الربح في 
العـــام 2020 إلى جائحة كوفيد - 19 
والتـــي نجـــم عنهـــا وضـــع متطلبـــات 
المخصصات االحتياطية وانخفاض 
الهوامش وهبوط مستوى الدخل من 
تقييمات حقـــوق الملكية وانخفاض 

األرباح بعد تدني التوزيعات. 
وانخفضـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد 

خـــالل الفترة بنســـبة 24.2 % لتصل 
إلـــى 25 فلســـا، مقابـــل 33 فلًســـا في 

الفترة ذاتها 2019. 
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد 
البنـــك انخفاًضـــا بنســـبة  لمســـاهمي 
18.2 مليـــون  إلـــى  ليصـــل   % 71.4
دينـــار مقابل 63.6 مليـــون دينار في 
2019. بينما يشـــمل الدخل الشـــامل 
اآلخـــر تحـــركات الســـوق فـــي العـــام 
ومـــن ضمنهـــا التقلبـــات المؤقتة في 
القيمـــة العادلة في محافظ ســـندات 

البحرين السيادية واألسهم. 

انخفاض حقوق الملكية بنسبة 8.1 %

الملكيـــة  حقـــوق  إجمالـــي  انخفـــض 
ليصـــل   % 8.1 بنســـبة  للمســـاهمين 
مقارنـــة  دينـــار  مليـــون   489.2 إلـــى 
مـــع 532.3 مليـــون دينـــار المســـجل 
فـــي 31 ديســـمبر 2019. وُيعزى هذا 
االنخفـــاض إلـــى مدفوعـــات األرباح 
وانخفـــاض   ،2019 لعـــام  النقديـــة 
ســـندات  علـــى  الســـوقية  القيمـــة 
البحريـــن الســـيادية المصنفة كقيمة 
عادلـــة مـــن خـــالل الدخـــل الشـــامل 
اآلخـــر. عـــالوة علـــى تحمـــل تكلفـــة 
تأجيـــل ســـداد القـــروض منـــذ شـــهر 
دعـــم  إطـــار  ضمـــن  وذلـــك  مـــارس 
العمـــالء خالل الســـتة أشـــهر األولى 

من الجائحة. 
وارتفـــع إجمالي األصـــول للمجموعة 
بنســـبة 32.1 % ليصل إلى 4,219.4 
مليـــون دينـــار، مقارنة مـــع 3,194.5 
مليـــون دينـــار كمـــا هـــو بتاريـــخ 31 
ديســـمبر 2019. وتعزى هذه الزيادة 
لعملية االستحواذ على بنك البحرين 

اإلســـالمي، فـــي شـــهر ينايـــر 2020. 
علـــى  الكبيـــر  اإلقبـــال  إلـــى  إضافـــة 
منتجات القـــروض من بنك البحرين 
الوطني خالل األشهر التسعة األولى 

من 2020. 
بنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المؤيـــد  فـــاروق  الوطنـــي  البحريـــن 
الماليـــة  بنتائجنـــا  ســـعداء  “نحـــن 
اإلجماليـــة للربـــع الثالـــث مـــن العـــام 
الجـــاري، والتي أظهرت نمًوا إيجابًيا 
المشـــهدين  تأثـــر  مـــن  الرغـــم  علـــى 
االجتماعي واالقتصـــادي بالجائحة. 
وقـــد شـــهدت المجموعـــة ربًعـــا أول 
قوًيـــا خاصـــة بعـــد االســـتحواذ على 
حصـــة األغلبيـــة فـــي بنـــك البحريـــن 
خطـــوة  وهـــي   ،)BISB( اإلســـالمي 
اســـتراتيجية مـــن شـــأنها أن تحقـــق 
التـــآزر وتقويـــة مكانـــة البنكيـــن عن 
طريـــق تعزيـــز اإليـــرادات والتكاليف 
بالتطـــورات  المتعلقـــة  المشـــتركة 
المؤسســـتين.  لـــكال  التكنولوجيـــة 
الضـــوء  لتســـليط  الدمـــج  أدى  كمـــا 
القويـــة  العموميـــة  الميزانيـــة  علـــى 
لحماية كال البنكيـــن، مع تمكين بنك 
البحريـــن اإلســـالمي من االســـتفادة 
مـــن مـــوارد بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
بشـــكل أكبـــر والوصول إلى شـــريحة 
أكبر من الســـوق مع تحسين توصيل 
المنتجات بمجرد انتعاش األسواق”. 

ومن جانبـــه، قال الرئيـــس التنفيذي 
للبنك جـــان كريســـتوف دوراند “لقد 
شـــهد األداء المالي للمجموعة خالل 
الربع الثالث من العام نتائج إيجابية 
برغم ظروف الســـوق غير المستقرة 
التي شهدتها المملكة والعالم، والتي 
أثـــرت على جميع البنوك والشـــركات 
بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر. تأتي 
هذه النتائج على الرغم من انخفاض 
أسعار السوق الذي كان له تأثير كبير 
علـــى نمـــو الربـــح وهوامـــش الربـــح. 
وبفضـــل مكانتنا القوية في الســـوق، 
تمكنـــا من تقديم مســـاعدة محســـنة 
لعمالئنـــا خـــالل هـــذه األوقـــات غيـــر 
العادية عبر تدشـــين خدمة الدردشة 
اإللكترونيـــة والمتوافـــرة حالًيـــا عبر 
الموقـــع اإللكترونـــي لبنـــك البحريـــن 
الوطنـــي وعبـــر تطبيـــق الواتس آب 
احتياجـــات  جميـــع  تلبيـــة  لضمـــان 
العمالء علـــى الفور بما يتماشـــى مع 
وعد عالمتنا التجارية بالبقاء أقرب 

إليهم”.

التفاصيـــل  مـــن  مزيـــد  لقـــراءة   *
يرجى الرجوع للموقـــع اإللكتروني 

لصحيفة “البالد” على الرابط:
https://www.albiladpress.
com/news/2020/4397/f i-

nance/677113.html

المنامة - البحرين الوطني

جان كريستوف دوراند فاروق المؤيد، 

المنامة - بورصة البحرين

ــورصــة  ـــ ــي ب ــمــرون فــ ـــ ــمــســتــث ـــ تـــــــداول ال
مــلــيــون ســهــم،  ــس، 4.82  أمــ الــبــحــريـــــن، 
تـم  ديـــــنـــــار،  مليون   1.19 قــدرهــا  بقيـمة 
تنفيذها من خالل 98 صفقة، حيث ركز 
أسهم  عــلــى  تــعــامــالتـــــهــم  الـمستثـمرون 
قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيـمة 
أسهمه الـمتداولـة 673.49 ألف ديـنـار أي 
ما نسبته 56.64 % من القيـمة اإلجـمـالية 
مليون   2.33 قــدرهــا  وبكـمية  لــلــتــداول 

سهم، تـم تنفيذها من خالل 34 صفقة.

43.1
دينار مليــون 

“البورصة”: تداول 4.8 مليون 
سهم بـ 1.2 مليون ديـنـار

الجالهمة: الترخيص لمصنع معدات فحص “كورونا”

قالــت الرئيــس التنفيــذي هيئــة تنظيم المهن الصحية )نهــرا( مريم الجالهمــة “إن الهيئة منحت رخصة 
مبدئيــة لمســتثمرين مــن أجــل إنشــاء مصنع لمكافحــة الفيروســات”. وأضافت الجالهمــة، على هامش 
نــدوة أقامتهــا الغرفــة وناقشــت القطاع الصحي، أن المصنع ســيقوم بتصنيع معــدات فحص فيروس 
“كورونا” أو ما يطلق عليه “ بي ســي آر Polymerase chain reaction-PCR” عبر مســحة األنف إلى 

جانب معدات الفحص السريع.

ســـعادتها  الجالهمـــة  وأبـــدت 
بالتقـــدم الكبير الـــذي حدث على 
صعيـــد االســـتثمار فـــي القطـــاع 
الصحـــي، مشـــيرة إلـــى أنـــه فـــي 
8 أشـــهر فقـــط رخصـــت الهيئـــة 
أعمالهمـــا،  لمزاولـــة  لمصنعيـــن 
الطبيـــة “أن  للكمامـــات  أحدهمـــا 
95” واآلخـــر لألدويـــة وســـيصدر 
إنتاجه لـــدول الخليج والواليات 

المتحدة األميركية.

وأوضحت أن عدد المصانع التي 
تم الترخيص لها قرابة 5 مصانع 
منهـــا 3 مصانـــع برخـــص مبدئية، 
2020، وأن  الجـــاري  العـــام  فـــي 
هنـــاك اســـتثمارات جديـــدة فـــي 
فحـــص نتائـــج األشـــعة عـــن بعد 
الطبيـــة  االستشـــارات  وتقديـــم 
عـــن بعـــد والتي قـــام بها شـــباب 

بحرينيون. 
ودعـــت التجـــار إلـــى االســـتثمار 

التدريـــب  مراكـــز  إنشـــاء  فـــي 
المعاونـــة، إذ تم الترخيص لمركز 
تدريـــب التقويم، ومركز لتدريب 
ومغســـلة  األســـنان  مســـاعدي 
المجـــال  أن  إلـــى  الفتـــة  طبيـــة، 
مفتوح أمـــام اســـتثمارات أخرى 
مثـــل التدريـــب الفني في فحص 
البصريات، إذ تعاني الســـوق من 
نقص فـــي عـــدد البحرينيين في 

هذا المجال.

بوجـــود  الجالهمـــة  واعترفـــت 
نقـــص فـــي كادر المفتشـــين فـــي 
الهيئـــة، مبينـــة أنه يجـــري العمل 
علـــى إعداد كادر جديـــد يرفع به 

عدد المفتشين.
هنـــاك  يكـــون  أن  واســـتبعدت 
األخطـــاء  بيـــن  مباشـــرة  عالقـــة 
فـــي  النقـــص  وبيـــن  الطبيـــة 
ال  أنـــه  وأشـــارت  المفتشـــين، 
المعامـــالت  كل  مراقبـــة  يمكـــن 
الشخصية، ولكن يمكن أن يلعب 

المفتش دورا في مراقبة طريقة 
حفـــظ األدويـــة والتخلـــص مـــن 
وغيرهـــا  والحوكمـــة  المخلفـــات 
مـــن اإلجـــراءات التي لهـــا عالقة 
غير مباشـــرة في تقليل األخطاء 
الهيئـــة  أن  مســـتدركة  الطبيـــة، 
تقوم بمراقبة جميع هذه األمور.

وشـــددت الجالهمة على أن على 
األطبـــاء اإلبـــالغ عـــن األخطـــاء 
المهنية؛ ألنهم على إطالع وثيق 
بالممارســـات الطبيـــة، وأال يكون 
بالنســـبة  حساســـية  أي  هنـــاك 
للتبليـــغ عن زمالئهـــم فيما يتعلق 

بأخطاء المهنة.
االشـــتراطات  وبخصـــوص 
الصحيـــة المرهقـــة والتـــي حدت 

مـــن قـــدرة الصالونات النســـائية 
علـــى ممارســـة أعمالهـــا، أشـــارت 
الجالهمة أنه بصفتها في اللجنة 
المختصـــة بذلك، فإنه قد تم رفع 
االشـــتراطات  لتخفيـــف  مقتـــرح 
الـــذي ســـيرفع للفريـــق الطبي ثم 
اللجنـــة التنســـيقية، خصوصا أن 
حاالت اإلصابـــة تراجعت أخيًرا، 
لكنها عبرت عـــن قلقها من بعض 
الحـــف  أعمـــال  مثـــل:  األعمـــال، 
والمكياج والتي يكون فيها هناك 
نوع مـــن التواصـــل بيـــن العاملة 
في الصالون وبين الزبون بشكل 

قريب.

 هيكل جديد 
لـ “نهرا” سيزيد 
عدد المفتشين

أفكار لتبني مشاريع منزلية ناجحة
تعتبر المشاريع المنزلية هاجًسا للكثيرين وخاصة عند البدء في مشروع 
منزلي ناجح من خالل رأس مال كبير أو صغير لبدء المشروع من المنزل. 
مـــن هنا يجـــب اتبـــاع النصائح مـــن أصحاب الخبـــرة وخصوصـــًا إذا كان 
هناك أفكار متعددة وتجارب يمكنك االســـتفادة منها لما تحققه من دخل 
إضافي لألفراد أو األســـر المنتجة ومنها نســـتعرض بعـــض األفكار القابلة 
للتطبيق كمشـــاريع صغيرة كل ما عليك فعله هو أن تنشـــر مشروعك إلى 
الجمهور عن طريق أدوات التواصل االجتماعي بشكل يميزك عن غيرك و 

لتحقيق ذلك واكتساب زبائن دائمين إليك بعض األفكار البسيطة:

الفكـــرة األولـــى: المعلـــم االفتراضـــي: إذا كنـــت من حملة الشـــهادات  «
األكاديميـــة وتمتلك مهارة توصيل المعلومة بشـــكل جيد عليك أن تتجه 
إلـــى التعامل مع المنصـــات التعليمية للوصول إلى الطالب المســـتهدفين 

من خالل تقديم الدروس المتخصصة المطلوبة للفئة المستهدفة.

الفكرة الثانية: رش الحدائق بالمبيدات أو تنسيق حدائق: تعتبر من  «
المشـــاريع التـــي يزداد الطلب عليها نظرًا إلنشـــاء الحدائـــق أو المنتزهات 
وكذلـــك احتياجات المدارس والمستشـــفيات الخاصـــة أو الحكومية إلى 

منسقي حدائق في المستقبل.

الفكـــرة الثالثة: تركيب العطور وبيعها: من المشـــروعات التي تصلح  «
مـــن المنـــزل بجـــدارة وتتطلب منـــك التعلم علـــى كيفية تركيـــب وابتكار 

إليجاد أنواع جديدة ذات عبير جميل.

 الفكـــرة الرابعة: إصالح الهواتف أو الكمبيوترات الثابتة والمحمولة  «
إن كنـــت تمتلـــك المعرفة بهذا المجال فأنت مع بداية مشـــروعك المنزلي 
الجديد والكثير يبحث عن من يأتي إلى منزله ليصلح ويركب له برامج.

الفكرة الخامسة: صناعة الحلوى: مثل الكيك والبقالوة واآليسكريم  «
وأنواع العصائر المهم أن يكون مشـــروعك محاطا بجانب كبير من إتقان 

المقادير.

 الفكرة السادســـة: تصليح وتركيب ســـاعات اليد أو الحائط: يزدهر  «
اإلقبال على طلب الســـاعات عن طريق المواقـــع المتخصصة ولكن طرق 

التركيب تحتاج إلى مهارات ممكن أن تكون أنت صاحب المشروع.

الفكرة الســـابعة: الطبخ: إذا توافر في أحد أفراد األســـرة فن الطبخ  «
وهو يعتبر من المشاريع المنزلية الناجحة التي تنافس المطاعم المعروفة 

بل وتفوقها في الجودة ويبقى عليك اإلعالن والتسويق من المنزل.

الفكـــرة الثامنـــة: إعـــداد البحـــوث الجامعيـــة: إذا كنـــت مـــن محبـــي  «
االطـــالع والبحـــث عـــن المصـــادر العلميـــة وإعدادهـــا فكثيـــر مـــن طالب 

الجامعة يحتاجون إلى من يساعدهم في صياغة البحوث.

الفكـــرة التاســـعة: تنظيف خزانـــات الميـــاه: على أســـطح المنازل أو  «
تركيب عوازل األمطار كالهما يعتبران من المشـــاريع الفردية التي تعتمد 

على المهارة الناجحة. 

الفكرة العاشـــرة: مصمم فوتوشـــو: بســـبب جائحة كورونا قد تكون  «
ممن يساهم في جمع األحبة بشكل افتراضي تحت سقف واحد.

وفـــي الختـــام هناك نمـــاذج لمشـــاريع منزليـــة ناجحة أحدثـــت صدى في 
المجتمع المحيط بها وحولته من االعتماد على المســـاعدة إلى المشـــاركة 
الفاعلة واالعتماد الذاتي في التصنيع واإلنتاج مما يجعل البحرين مركزًا 

مميزًا لألسر المنتجة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

علي الفردان



local@albiladpress.com

األربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع األول 1442 - العدد 4397
13

المنامة - وزارة الداخلية

الزنج- مجلس أمانة العاصمة

نظم مجلس أمانـــة العاصمة وبالتعاون 
فعاليـــة  الصحـــة  تعزيـــز  إدارة  مـــع 
“اطمئنـــان” للتوعيـــة بمخاطر ســـرطان 
أمـــس   zoom برنامـــج  عبـــر  الثـــدي 

)الثالثاء(.
وأكـــدت رئيس لجنـــة العالقـــات العامة 
شـــهاب  آل  مهـــا  بالمجلـــس  واإلعـــالم 
أن هـــذه الفعاليـــة تأتـــي ضمـــن حزمـــة 

الفعاليـــات االفتراضيـــة التـــي ينظمهـــا 
مجلس أمانة العاصمة؛ بهدف التواصل 
مع المواطنين والمقيمين في العاصمة.
وتابعـــت آل شـــهاب “أن هـــذه الفعاليـــة 
اســـتهدفت النساء في العاصمة؛ بهدف 
بســـرطان  بمخاطـــر اإلصابـــة  التوعيـــة 
حقيقيـــا  تحديـــا  يشـــكل  الـــذي  الثـــدي 

للمرأة”.

آل شهـاب تقـود توعيــة العاصمــة

قـــال محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
إن التطـــوع والعمل اإلنســـاني يرتبطان 
الـــوالء  وتعزيـــز  المواطنـــة  بصفـــات 
واالنتماء ومفاهيم الشراكة المجتمعية 
يقدمهـــا  التـــي  باألعمـــال  مشـــيدًا   ،
المتطوعون في كل المجاالت والمواقع، 
والتي تعكس مبادئ الصفات اإلنســـانية 
والتكاتـــف االجتماعـــي وتعـــزز الروابط 

االجتماعية.
جـــاء ذلـــك فـــي االجتمـــاع الـــذي عقـــده 
المحافـــظ، عبـــر االتصـــال المرئـــي، مـــن 
أجل تأســـيس نادي المحافظة الشمالية 

للتطوع والعمل اإلنساني.
المحافـــظ  بحـــث  االجتمـــاع،  وفـــي 
والحضـــور خطوات تأســـيس النادي، إذ 
تم مناقشـــة سبل تشـــكيل هيكل النادي 
واألهـــداف المرســـومة التي تســـتقطب 
عليهـــم  والمحكـــوم  المحافظـــة  أبنـــاء 

بالعقوبـــات والتدابيـــر البديلة لتشـــكيل 
نواة انطالق النادي، وفقًا ألهداف تقويم 
سلوك ودمج المحكوم عليهم في قانون 
العقوبات والتدابير البديلة، بما ينعكس 
واإلنســـانية  التطوعيـــة  األعمـــال  علـــى 
فـــي دعـــم مختلـــف األنشـــطة والبرامج 
تكويـــن  إلـــى  باإلضافـــة  والفعاليـــات 

قاعـــدة مـــن المتطوعين على اســـتعداد 
لتقديـــم العـــون والمســـاندة فـــي حاالت 
الطـــوارئ والكوارث، حيـــث تم التوافق 
علـــى صياغة الرؤية والدليل اإلرشـــادي 
والقواعد الســـلوكية واإلجرائية تمهيدًا 
إلعـــداد تصور متكامـــل للنادي، من أجل 

المباشرة في التسجيل واإلشهار.

 محافظ الشمالية علي العصفور

العصفور: تقديم العون والمســاندة فــي الطوارئ والكوارث
تأسيــس نــادي “الشماليــة” التطوعــي

المنامة - وزارة األشغال

صرحت مدير إدارة تخطيط وتصميم 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الطـــرق 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي مها 
حمـــادة بأن الوزارة انتهت مؤخرا من 
تفعيـــل نظام الوميـــض المتقطع على 
137 مـــن اإلشـــارات الضوئيـــة، وذلك 
فـــي الفتـــرة مـــن مايـــو 2019 وحتـــى 
العـــام الجاري، في حيـــن جاري العمل 

على 19 إشارة ضوئية إضافية.
وأضافـــت أن نجاح تجربـــة الوميض 
األخضـــر المتقطـــع التـــي تـــم تطبيقها 
فبراير العام الماضي 2019 ســـاعدت 
المروريـــة  التجـــاوزات  تقليـــل  فـــي 
الدراســـة  نتائـــج  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
حيـــث  المروريـــة،  واإلحصـــاءات 
بينـــت اإلحصـــاءات انخفـــاض نســـبة 
التجـــاوزات المروريـــة والتي تشـــمل 
وتجـــاوزات  التقاطـــع  عنـــد  الســـرعة 

اإلشارة الحمراء بنسبة 10 %.

تطبيق “الوميض 
األخضر” على 137 إشارة

هل يوجد بروتوكول مكتوب للتعامل مع مثل حالة التوأم؟
الواقعـــة للجنـــاح محـــل حـــدوث  األمنـــي  التصويـــر  النيابـــة تطلـــب 

الـــوزارات  بنيابـــة  النيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهـــات العامـــة عدنـــان الوداعـــي بأنـــه 
اســـتكماالً للتحقيقات التي تجريها النيابة 
العامـــة فـــي واقعـــة التســـبب فـــي وفـــاة 
التوأمين منذ إخطارها بها. فقد اســـتمعت 
النيابـــة العامـــة ألقـــوال الشـــهود وهم كل 
مـــن والـــدة الطفلتيـــن والتـــي قـــررت بأنها 
توجهـــت للمستشـــفى بعد ظهـــور أعراض 

الـــوالدة وادخلـــت غرفـــة الـــوالدة إال أنهـــا 
فوجئـــت بإخراجهـــا منها واخذهـــا للجناح 
بداعـــي أن حالتهـــا تعتبـــر إجهاضـــا علـــى 
الرغـــم من وجود أعراض للوالدة، وحملت 
الطاقـــم الطبي الذي أشـــرف علـــى حالتها 
المســـئولية عمـــا حـــدث للتوأميـــن حيـــث 
إنهـــا وضعتهما بدون تلقيهـــا والمولودتين 
مســـاعدة طبيـــة مناســـبة. كمـــا تم ســـماع 
أقـــوال جـــد الطفلتين الذي شـــهد بأنه كان 

برفقـــة ابنـــه فـــي المغتســـل وســـمع بـــكاء 
الطفلتيـــن، وكذلـــك الشـــخص الـــذي قـــام 
بتجهيـــز القبـــر والذي قـــرر بـــأن الطفلتين 
كانتـــا بداخـــل قطعـــة مـــن القطـــن محكمة 

االغالق بشريط الصق.
فيمـــا تم ســـماع أقـــوال رئيـــس الخدمات 
الطبيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي والذي 
أكـــد بأنه ثبـــت أن االم وضعـــت الطفلتين 
النســـاء  ألمـــراض  مخصـــص  جنـــاح  فـــي 

واالجهاض في الســـاعه الواحـــدة والثلث 
من صباح يوم الجمعه الموافق 16 أكتوبر 
2020 وتـــم معاينتهمـــا مـــن قبـــل طبيـــب 
أمـــراض النســـاء والوالدة ولـــم يتبين بهما 
عالمـــات للحيـــاة وعليـــه قامـــت الممرضة 
بلفهمـــا ووضعهمـــا فـــي غرفـــة مخصصـــة 
لألجنـــة المجهضة إلـــى أن تســـلمهما األب 
في الســـاعه التاســـعة والنصـــف من صباح 
ذات اليـــوم، وبعـــد ســـاعة ونصـــف جلبهم 
االب وكانـــت هنـــاك طفلـــه واحـــدة تبكـــي 
فتـــم نقلها لوحدة العناية المركزة الخاصة 
باألطفـــال الخـــدج إلـــى أن توفيت مســـاء 

ذات اليوم.
وبنـــاء علـــى ما أمـــر بـــه النائب العـــام فقد 
وجهـــت النيابـــة العامـــة اســـتعالمًا عما إذا 
كان هنـــاك بروتوكـــول مكتـــوب يتضمـــن 
سياســـة وإجـــراءات التعامـــل الطبـــي مـــع 
مثل حالـــة المجني عليهمـــا ومدى توافره 
لـــدى مجمع الســـلمانية الطبـــي. فضالً عن 
الـــذي  للجنـــاح  االمنـــي  التصويـــر  طلـــب 
حدثـــت فيه الواقعة. كما أصـــدرت النيابة 
قرارًا باســـتعجال تقريـــر اللجنة المختصة 
لتحديد األخطـــاء الطبية بالهيئه الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - جمعية رجال األعمال البحرينية المنامة - األوقاف الجعفرية المنامة - بنا

أدانت جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينية 
اإلســـاءة لنبي اإلســـالم محمـــد )ص(، كما 
ترفـــض الجمعية رفًضا قاطًعا الزج برموز 
المسلمين وكافة الديانات والمقدسات في 
األجندات الضيقة التي ال تخدم التعايش 
واالنســـجام والتنمية. واستنكرت جمعية 
رجـــال األعمـــال البحرينيـــة التصريحـــات 
الصـــادرة  المســـؤولة  غيـــر  والممارســـات 
والتـــي تمثلـــت بنشـــر صـــور كاريكاتورية 
مســـيئة إلى رســـول هللا محمـــد، وحذرت 
من التداعيات السلبية لتلك التصريحات 
علـــى جميع األصعدة خاصـــة االقتصادية 

واالجتماعية.
وشـــددت الجمعيـــة أن النبـــي األكرم )ص( 
ســـيبقى قامـــة شـــامخة مـــدى الزمـــان لن 
وســـتبقى  والتطـــاول،  اإلســـاءات  تنالهـــا 
الشـــريفة  وأحاديثـــه  المطهـــرة  ســـنته 
والعـــدل  والتآخـــي  للتســـامح  والداعيـــة 
والمســـاواة بيـــن بني البشـــر كافة نبراســـا 

يهتدي به ليس المســـلمون فحســـب وإنما 
كافة محبـــي الخير والعدل والســـالم في 

العالم.
وأكدت الجمعية أن العالم يتوق إلى تعزيز 
ثقافة التســـامح والحـــوار بين الحضارات 
واألديان ونبذ العنف والكراهية واالزدراء 
والتعـــدي على المعتقـــدات واألديان، آملة 
الخاطئـــة  الممارســـات  أصحـــاب  عـــودة 
إلى الرشـــد والمنطق وصيانة المقدســـات 
والرموز لكافة األديان؛ حفاظا على القيم 

اإلنسانية والحضارية.

أعرب مجلس األوقاف الجعفرية عن بالغ االســتنكار لإلســاءة الصادرة لمقام 
النبــي األكــرم محمــد صلــى هللا عليــه وآله وســلم والتــي تمثل خروجــا صارخا 
عــن قيــم التســامح والتعايــش بيــن األديــان والحضــارات كما أعــرب المجلس 
عــن رفضــه القاطــع بالزج برمــوز المســلمين وكافــة الديانات والمقدســات في 
األجنــدات الضيقــة التــي ال تخــدم التعايــش واالنســجام، بــل تغــذي خطابات 

الكراهية والعنف وال تصون السلم العالمي.

أصـــدر  بيـــان  فـــي  المجلـــس  وقـــال 
أمـــس إن هذه اإلســـاءة تمثل خروجا 
صارخـــا عن قيم التســـامح والتعايش 
بيـــن األديـــان والحضارات، كمـــا تمثل 
إســـاءة مرفوضـــة بحـــق أعظـــم رمـــٍز 
عرفتـــه البشـــرية، معبـــرا المجلس عن 
رفضـــه القاطع للزج برموز المســـلمين 
فـــي  والمقدســـات  الديانـــات  وكافـــة 
تخـــدم  ال  التـــي  الضيقـــة  األجنـــدات 
تغـــذي  بـــل  واالنســـجام،   التعايـــش 
خطابـــات الكراهية والعنف وال تصون 
هـــذا  فـــي  مشـــيدا  العالمـــي،  الســـلم 

الصـــدد بالبيان الـــذي أصدره المجلس 
والـــذي  اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى 
عّبر بوضـــوح عن الرفض القاطع لتلك 

األعمال والممارسات.
وأكـــد المجلـــس أّن النبـــي األكرم عليه 
الصالة والسالم قامة شامخة وخالدة 
مـــدى الزمـــان لـــن تنـــال من قداســـتها 
اإلســـاءات المرفوضة، وستبقى سيرة 
النبـــي العطرة وســـنته المطهرة وهدي 
أهـــل بيتـــه الكـــرام وصحابتـــه الهـــداة 
والعـــدل  والتآخـــي  للتســـامح  منـــارة 

والمساواة بين بني البشر كافة.

أصــدر مجلــس األوقــاف الســنية بيانا اســتنكر فيه اإلســاءة لمقــام النبي 
)ص(، والنيل من مكانته وسيرته، مؤكدا أن مثل هذه األفعال المذمومة 
تبعث على العنصرية والكراهية والتطرف، وتشجع على العنف، وتقوض 

جهود تحقيق التعايش والسالم.

 وفيما يلي نص البيان:
أرســـل رســـوله  الـــذي  للـــه  الحمـــد   
بالهـــدى وديـــن الحق ليظهـــره على 
شـــهيدا،  باللـــه  وكفـــى  كلـــه  الديـــن 
والصـــالة والســـالم علـــى المبعـــوث 
رحمة للعالميـــن، وعلى آله وصحبه 
يـــوم  إلـــى  بإحســـان  تبعهـــم  ومـــن 
الدين.. وبعـــد فإن مجلس األوقاف 
السنية يتابع بحزن وأسى الحمالت 
الظالمة المســـيئة لمقام النبي صلى 
هللا عليه وســـلم والنيل من مكانته 
وسيرته ، وهو نبي الرحمة والعدل 
ربـــه  عنـــه  قـــال  الـــذي  واإلنســـانية 
َجآَءُكـــْم  }َلَقـــْد   : وتعالـــى  ســـبحانه 

ْن َأنُفِســـُكْم َعِزيـــٌز َعَلْيِه َما  َرُســـوٌل مِّ
ـــْم َحِريـــٌص َعَلْيُكـــْم ِباْلُمْؤِمِنيـــَن  َعِنتُّ

ِحيٌم {] التوبة 128ـ[. َرُءوٌف رَّ
األوقـــاف  مجلـــس  فـــإن  وعليـــه   
الســـنية بمملكـــة البحريـــن يســـتنكر 
اإلســـاءة لمقامه الشريف صلى هللا 
عليه وســـلم، ويؤيد البيـــان الصادر 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  مـــن 
اإلســـالمية، وأن مثل هـــذه األفعال 
المذمومـــة تبعـــث علـــى العنصريـــة 
ف،  التطـــرُّ ي  وتغـــذِّ والكراهيـــة، 
والصـــراع،  العنـــف  علـــى  ع  وتشـــجِّ
ض جهـــود تحقيـــق التعايش  وتقـــوِّ

والسالم بين الناس.

“رجال األعمال”: سيبقى قامة شامخة مدى الزمان “الجعفرية”: خروج صارخ عن قيم التسامح “السنية”: اإلساءة للنبي تقوض جهود التعايش

وزارة الداخلية

عـــام  مديـــر  صـــرح 
شـــرطة  مديريـــة 
الجنوبية  المحافظة 
أن شـــرطة المديرية 
تمكنـــت مـــن القبض 
 29( شـــخص  علـــى 
لقيامه بسرقة  عاما( 
إلكترونيـــة  أجهـــزة 
المنـــازل  أحـــد  مـــن 
مدينـــة  بمنطقـــة 

عيسى.
فـــور  أن  وأوضـــح 
تلقي بالغ بالواقعة، 
شـــرطة  باشـــرت 
إجراءات  المديريـــة 
ورفـــع  المعاينـــة 
وتكثيـــف  األدلـــة 
البحـــث  عمليـــات 

والتحـــري والتـــي أســـفرت عـــن تحديد 
هوية المذكـــور والقبض عليه وبحوزته 

األجهزة المسروقة.

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
المحافظـــة الجنوبية إلى أنـــه تم اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة وإحالـــة 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على سارق إلكترونيات من منزل بـ “المدينة”

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  صرحـــت 
اإلســـالمية واألوقـــاف، بأنـــه فـــي إطـــار 
المتابعـــة لقرار فتـــح المســـاجد والعودة 
للعبـــادات الجماعيـــة وفًقـــا  التدريجيـــة 
ارتـــآه  مـــا  علـــى  وبنـــاًء  للمســـتجدات، 
اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
بالموافقـــة علـــى االســـتمرار بالتدرج في 
فتـــح المســـاجد، وذلـــك بفتحهـــا لصـــالة 
الظهـــر، وبعـــد التنســـيق مـــع األوقافيـــن 
الســـنية والجعفرية؛ للوقوف على اآللية 
التنظيميـــة المعتمـــدة لتعقيم المســـاجد 
التـــي جـــرى اتباعهـــا بخصـــوص صـــالة 
الفجـــر ليتـــم اعتمـــاد ذات اآلليـــة لصالة 
الظهر بعد نجاح فاعليتها، وذلك حســـب 
الصحيـــة  االحترازيـــة  االحتياطـــات 
المســـبقة فـــي ضـــوء توصيـــات الفريـــق 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنـــي 
)كوفيـــد19-(، فقـــد تقرر فتح المســـاجد 

لصـــالة الظهـــر يـــوم األحـــد الموافـــق 8 
نوفمبـــر 2020؛ وذلـــك لضمان اســـتكمال 
آليـــة  لتطبيـــق  الالزمـــة  التحضيـــرات 
التعقيـــم واالنتهـــاء من تهيئة المســـاجد 
الســـتقبال  جهوزيتهـــا  مـــن  والتأكـــد 
لصـــالة  اليـــوم  فـــي  مرتيـــن  المصليـــن 
الفـــروض وهـــي الفجـــر والظهـــر، طبًقـــا 
للتعليمـــات الصحيـــة المقـــررة فـــي هـــذا 

الشأن.
ســـتقوم  إنهـــا  العـــدل  وزارة  وقالـــت 
بالمتابعة المســـتمرة مع األوقافين لعمل 
الترتيبـــات الالزمة والتأكد مـــن االلتزام 
التـــي  الصحيـــة  اإلجـــراءات  بتطبيـــق 
أقرها الفريق الوطني لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد19-(، وذلك بشكل مسبق 
وبما يكفل تحقيق البيئة الصحية اآلمنة 
والباعثـــة على طمأنينة المصلين وإعمار 

بيوت هللا.

تأجيل فتح المساجد لصلوات الظهر إلى 8 نوفمبر
المنصــور يتقاعـــد مـــن “الخارجيـــة”

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أقـــام 
الزيانـــي، فـــي الديـــوان العـــام للـــوزارة، 
أمـــس حفـــاًل لتوديـــع الوكيـــل المســـاعد 
لشـــؤون الدول الغربية واألفرو آسيوية 
توفيق المنصور، وذلك بمناسبة تقاعده 
مـــن وزارة الخارجية، بحضـــور الوكالء 
والوكالء المســـاعدين وكبار المسؤولين 

بوزارة الخارجية.
وخـــالل الحفـــل، أشـــاد وزيـــر الخارجية 
التـــي  والبـــارزة  الحثيثـــة  بالجهـــود 
بذلهـــا الســـفير طـــوال فتـــرة عملـــه فـــي 
وزارة الخارجيـــة والتـــي كان لهـــا الدور 

الواضـــح فـــي تحقيق أهـــداف الـــوزارة 
مشـــيًدا  بهـــا،  المناطـــة  والمســـؤوليات 
بكفاءتـــه الدبلوماســـية العاليـــة وأدائـــه 
المتميز للمهام التي كلف بها والمناصب 
دوام  للســـفير  متمنًيـــا  تقلدهـــا،  التـــي 
عبـــر  جانبـــه،  مـــن  والنجـــاح.  التوفيـــق 
المنصـــور عـــن شـــكره وتقديـــره الكبيـــر 
لوزيـــر الخارجيـــة ولكافة زمـــالء العمل 
فـــي وزارة الخارجيـــة على مـــا لقيه من 
فـــي  أســـهم  وتعـــاون  ومســـاندة  دعـــم 
تسهيل وإنجاح مهام عمله الدبلوماسي 
فـــي وزارة الخارجيـــة، متمنًيـــا للـــوزارة 
وزير الخارجية وتوفيق المنصوروكافة منسوبيها دوام التقدم والنجاح.

المنامة - وزارة الخارجية

صرح وكيـــل النيابة بنيابة االتجار باألشـــخاص عبدهللا البنكي 
بأن المحكمـــة الكبرى الجنائية األولى قد أصدرت أمس حكمها 
في واقعة اتجار باألشـــخاص بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 
5 ســـنوات وتغريـــم كل منهـــم 5 آالف دينـــار عمـــا اســـند إليهـــم 

وأمرت بإبعادهم نهائيًا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعـــود تفاصيل الواقعـــة إلى تداول مقطع فيديو عبر وســـائل 
التواصل االجتماعي حيث تروي ضحية عن معاناتها في واقعة 
إتجار باألشخاص في مملكة البحرين من قبل المتهمين، حيث 
بـــادرت إدارة مكافحـــة اإلتجار باألشـــخاص بإجـــراء التحريات 
التي توصلت إلى هوية المتهمين وخمســـة ضحايا تم إيهامهن 
بتوفيـــر فرص عمل في مملكـــة البحرين وإجبارهن على توقيع 

سندات مديونية واستخراج لهن تأشيرات وحجزوا لهن تذاكر 
السفر وتم نقلهن إلى دولة خليجية ومن ثم إلى مملكة البحرين 
وإيواؤهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارســـة الدعارة 
عن طريق تهديدهن بتقديم ســـندات المديونية الموقعة عليها 

من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمين.
وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة إجـــراءات التحقيق فـــور إبالغها 
بالواقعـــة حيث اســـتمعت إلـــى أقـــوال المجني عليهـــن وأمرت 
بإيداعهـــن دار اإليواء التابـــع للجنة الوطنيـــة لمكافحة االتجار 
باالشـــخاص واســـتجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا 
وإحالتهم للمحكمة المختصة محبوسين والتي أصدرت حكمها 

المتقدم.

السجن 5 سنوات لثالثة تاجروا بأشخاص

خالد الزياني







https://alwatannews.net/article/868946

US Embassy charge 
d’affaires Nardi visits ASB

TDT | Manama 

As part of Discover America 
Week 2020, US Embassy 

charge d’affaires Margaret Nar-
di visited the American School 
of Bahrain (ASB) and was wel-
comed by the school’s founding 
director, Dave McMaster, who 
took her on a tour of the new 
school building and its state-of-
the-art-facilities. 

“At the US Embassy, we sup-
port American style education 
on the island for K-12, along 
with continued education at 
universities in the United States. 
I look forward to supporting 
your school as part of that pro-
cess,” said the American chargé 
d’affaires.

ASB Principal McMaster re-
marked: “We were honoured to 
host Chargé d’Affaires Margaret 
Nardi at American School of 
Bahrain. Staff and students were 
excited to be part of Discover 
America Week 2020 and it was 
a pleasure to show Chargé Nardi 
our campus and have her expe-
rience the incredible sense of 
warmth at the school.

“We look forward to future 
opportunities involving the 
American and international 
community of Bahrain and the 
leadership and experience of 
the US Embassy.”

During the visit, Nardi con-
gratulated ASB on the inaugu-
ration of the school’s first aca-
demic year.

Boosting healthcare trade investment
India, Bahrain discuss opportunities in pharmaceuticals and alternative medicine sector

TDT | Manama

A webinar on enhancing 
opportunities in pharma-
ceuticals and alternative 

medicine sector between India 
and the Kingdom of Bahrain was 
held yesterday.

It was organised by the Em-
bassy of India and Pharmexcil 
in partnership with the Bah-
rain Chamber of Commerce and 
Industry (BCCI) and National 
Health Regulatory Authority 
(NHRA).

Indian Ambassador Piyush 
Srivastava was the chief guest 
of the event which was attend-
ed by Pharmexcil chairman 
Dr Dinesh Dua, BCCI Health 
Committee head Dr Ebtisam Al 
Dallal, NHRA’s Nawal Shaboon, 
Pharmexcil director Lakshmi 
Prasanna, BCCI Health Com-
mittee member Dr Noor Jana-
hi, Gulf Pharmacy chairman Dr 
Khalid Al Awadhi, and over 120 
companies from both countries 
in the pharmaceutical, ayurve-
dic and homoeopathic sectors. 

The panellists shared their 
views on various aspects of In-
dian pharmaceutical industry, 
strong healthcare sector in Bah-
rain, regulatory procedures and 
ways to enhance bilateral trade 
and investment in healthcare 
sector.

Ambassador Srivastava, in his 
keynote address, highlighted the 
historically close relations be-
tween India and Bahrain which 

have recently expanded and di-
versified.

He highlighted the huge po-
tential of bilateral trade invest-
ment in the health services sec-
tor including pharmaceuticals, 
ayurveda and homoeopathy, 
medical devices and instru-
ments.

The Ambassador wished the 
meetings all success and ex-
pressed hope that these will 
lead to concrete business pro-
posals between companies of 
the two countries.  

Dr Dua spoke about India 
being the ‘Pharmacy of the 
World’ and its network of 
pharmaceutical brands creat-
ing  cost effective and quality 
generic medicines which have 
been a panacea for the world.

He emphasised that India 
went a step ahead during COV-

ID-19 and supplied Hydrox-
ycholoroquine and other re-
lated drugs to many countries 
around the globe. 

Dr Al Dallal stressed the long 
standing relations between the 
two friendly countries and In-
dia being a valuable trading 
and development partner for 
Bahrain.

Dr Janahi  made a presenta-
tion on the market of phar-
maceuticals and alternative 
medicine in Bahrain, stressing 
on favourable regulatory envi-
ronment, taxation system and 
its location as gateway to GCC 
countries, making the King-
dom the perfect location for 
such investments. 

Prasanna gave a presenta-
tion on the strengths of Indi-
an pharmaceuticals and the 
opportunities ahead for India 

and world at large, especial-
ly related to the huge size of 
market for generic medicine 
in Bahrain and India’s huge 
capacity and expertise in it. 

Shaboon spoke at length 
about Bahrain’s  regulatory 
procedure and requirement 
for framework for foreign com-
panies and investors in this 
sector.
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The panellists shared 
their views on vari-

ous aspects of Indian 
pharmaceutical 
industry, strong 

healthcare sector in 
Bahrain, regulatory 

procedures and ways 
to enhance bilateral 

trade and investment 
in healthcare sector.

India’s growing pharmaceutical industryIndian ambassador
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Hit-and-run driver remanded
TDT | Manama

A 21-year-old man, who is ac-
cused of being involved in a 

hit-and-run accident last week 
that left four persons dead and 
three others severely injured, 
has been remanded by the Pub-
lic Prosecution pending further 
investigations.

Traffic Prosecution Chief 
Mohammed Al Dhahrani said 
that the prosecution interro-
gated the suspect and explained 
to him the charges he is facing. 

Al Dhahrani said that the 
Public Prosecution received 
a report on a traffic accident 
that took place on Wali Al Ahad 
Road in the Northern Gover-
norate.

“The details of the accident 
indicate that the accused was 
driving his vehicle in a way 
that exposes his life and the 
lives of others to danger, and 
he was bypassing the vehicles 
in a wrong way, as he overtook 
the victim’s vehicle from the 
left lane to the right lane,” Al 

Dhahrani explained.
“The victim attempted to 

avoid collision and he turned to 
the right of the street on the un-
paved road, which led to his loss 
of control of the vehicle and his 
deviation to the left strongly.

“The uncontrolled vehicle 
moved onto the middle pave-
ment and then onto the op-
posite direction of the road, 
where another vehicle collided 
with the victim’s car, led to its 
overturning and jamming the 
passengers inside the wrecked 

car. This resulted in the death of 
four people on the site.”

According to Al Dhahrani, 
three other people sustained 
severe injuries and were rushed 
to the hospital, while the sus-
pect didn’t stop and escaped the 
scene. However, he was later 
identified and arrested, as con-
firmed by the General Direc-
torate of Traffic last Thursday. 

Al Dhahrani added that the 
necessary procedures are being 
taken to refer the case to the 
concerned court.  

Traffic Prosecution Chief Al Dhahrani US Embassy charge d’affaires being toured on the school’s facilities

The victim’s wrecked car

Report on 
enhancing 
Bahrainisation rate 
discussed

TDT | Manama

The Council of Repre-
sentatives yesterday 

discussed a report submit-
ted by the Legislative and 
Legal Affairs Committee on 
enhancing the rate of Bah-
rainisation to the level of 
95% in government-owned 
companies and firms in 
which the government re-
tains more than 50% of its 
capital.

It came as the council held 
its fourth remote session, as 
part of the third session of 
the 5th legislative term.

Chaired by Speaker Faw-
zia bint Abdulla Zainal, the 
virtual session discussed a 
number of reports submit-
ted by the Financial and 
Economic Affairs,  Services 
Committee, Public Ameni-
ties and Environment, Leg-
islative and Legal Affairs 
Committee.

Council of Represent-
atives secretary-general 
Chancellor Rashid Mo-
hammed Bounejma said 
the session had discussed 
a report submitted by the 
Legislative and Legal Af-
fairs Committee, regarding 
a parliamentary proposal 
banning foreigners from 
holding the position of hu-
man resources director in 
government departments, 
government-owned com-
panies. 

RCSI Bahrain head 
congratulates 
Professor Jassim
TDT | Manama

Royal College of Sur-
geons in Ireland-Med-

ical University of Bahrain 
president Professor Sameer 
Otoom has congratulated 
Professor Ghufran Jassim 
for being one of the win-
ners of the first edition of 
the “Khalifa bin Salman Al 
Khalifa Award for Bahraini 
Doctor” under the category 
of “Innovation and Creative 
Award in Therapeutic, Clin-
ical and Medical Research 
Award.”

In attendance were Vice 
President for Academic Af-
fairs and Head of School of 
Medicine of RCSI Bahrain 
Professor Alfred Nicholson, 
and RCSI Bahrain’s Chief 
Operating Officer Stephen 
Harrison-Mirfield.

Professor Otoom com-
mented on Professor Jas-
sim’s achievement: “My 
sincere congratulations to 
Professor Ghufran Jassim 
for being among the first re-
cipients of the “Khalifa bin 
Salman Al Khalifa Award 
for Bahraini Doctor.” Hav-
ing published 35 research 
papers in international 
peer-reviewed journals over 
the years, this award is a tes-
timony to the significance of 
Professor Ghufran’s contri-
bution to medical scientific 
research in Bahrain. 

“RCSI Bahrain is commit-
ted to advancing healthcare 
through innovative research 
and we look forward to Pro-
fessor Ghufran’s future re-
search projects and valuable 
contribution to enhancing 
human health.”

Mosques reopening postponed by a week
TDT | Manama

The re-opening of mosques 
for the Dhuhr (Noon) 

prayers has been postponed 
by one week.

Initially scheduled for 1 
November, the re-opening 
will take place on 8 Novem-
ber to ensure the comple-

tion of the sanitisation pro-
cess and the preparation of 
mosques to accommodate 
worshipers twice a day for 
the Fajr (Dawn) and Dhuhr 
prayers, in accordance with 
the health instructions, the 
Ministry of Justice, Islamic 
Affairs and Endowments has 
said.

115
The number of 

participants in the event 
with 50 companies 

coming from India and 30 
companies from Bahrain.
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