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 Gòg  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âe qób
 »e  áî«°ûdG  í«°TôJ  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 áÄ«g á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH
 Ö°üæªd QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
 áMÉ«°ùdG  áª¶æªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G

.(UNWTO) á«ªdÉ©dG
 áμ∏ªe  í`̀«`̀°`̀Tô`̀J  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀jh
 Gò`̀¡`̀d »```e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG ø``jô``ë``Ñ``dG
 Ió`̀jó`̀©`̀dG É`̀¡`̀JGõ`̀é`̀æ`̀e Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG
 áYÉæ°U  ∫Éée  »`̀a  É¡à≤≤M  »àdG
 õjõ©Jh  áeGóà°ùªdG  áMÉ«°ùdG
 áaÉ≤ãdGh áMÉ«°ùdG ø«H Ée ábÓ©dG
 QÉ```````̀gOR’G ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀ J π``````LCG ø```̀e
 ¿Gó`̀∏`̀ H ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh

 áî«°ûdG âëæe ób áª¶æªdG âfÉc ∫ÉéªdG Gòg »a ÉgOƒ¡éd Gôjó≤Jh .ºdÉ©dG
 á«ªæàdG πLCG øe áeGóà°ùªdG áMÉ«°ù∏d á«dhódG áæ°ù∏d ¢UÉN ô«Ø°S{ Ö≤d »e
 IOÉ«≤H áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH »e áî«°ûdG ´Ó£°VG äGƒæ°S ∫ÓNh.z2017
 âª¡°SCG »àdG ™jQÉ°ûªdG øe GOóY øjôëÑdG äõéfCG áμ∏ªªdG »a »aÉ≤ãdG πª©dG
 øjôªãà°ùªdG  ÜòLh  πª©dG  ¢Uôa  ô«aƒJh  ájô°†ëdG  á«ªæàdG  õ«ØëJ  »a
 GóaGQ  É¡∏©Lh  á«aÉ≤ãdG  á«àëàdG  á«æÑdG  »a  QÉªãà°S’G  ∫ÓN  øe  QGhõ`̀dGh
 áª¶æeh »dhódG ™ªàéªdG äÉ¡LƒJ ¢ùμ©J »àdG á«aÉ≤ãdG áMÉ«°ùdG áYÉæ°üd

.øgGôdG âbƒdG »a IóëàªdG ºeC’G
(2¢U π«°UÉØàdG)

 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 QÉμàH’G  á≤HÉ°ùe ¥Ó£fG  ™e ¬fCG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 º¡ªdG øe ¬fEÉa »dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ΩÉ©∏d (Iôμa) »eƒμëdG
 »FÉæãà°SG  »ªdÉY  ±ôX  øe  ™«ªédG  √ó¡°T  Ée  QÉcòà°SG
 »àdG ¬JÉ°SÉμ©fGh z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉéH πãªàªdGh
 »a áØ∏àîªdG ¬JÉ«dBGh πª©∏d IójóL ºdÉ©e º°SQ »a âª¡°SCG

.ºdÉ©dG ∫hO πμH äÉYÉ£≤dG ≈à°T
 »ØXƒe  ≈dEG  ¢ùeCG  É¡¡Lh  ádÉ°SQ  »a  √ƒª°S  QÉ°TCGh  
 πãe  ¿CG  ≈`̀dEG  »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ôÑY  »eƒμëdG  ´É£≤dG
 ôjƒ£àdG  øWGƒe  ójóëJ  É kªFGO  ÖLƒà°ùJ  ±hô¶dG  √òg
 »©°ùdGh  »eƒμëdG  πª©dG  »`̀a  áHƒ∏£ªdG  ø«°ùëàdGh
 IóFGQ  äGQOÉÑeh  ™jQÉ°ûeh  ìÉéf  ¢ü°üb  ≈dEG  É¡∏jƒëàd
 ,áeGóà°S’G  ≥«≤ëJh  AGOC’G  á«°ùaÉæJ  õjõ©J  »a  º¡°ùJ
 ≥jôa  AÉ°†YCG  π`̀c  ¬≤≤M  …ò`̀ dG  ìÉéædG  º°†N  »`̀a  ∂`̀ dPh
 ÖM è¡f  ¿C’  G kó«cCÉJ  áëFÉédG  √òg á¡LGƒe »a  øjôëÑdG

.øWƒdG AÉæHCG ¬«∏Y QÉ°S lè¡f ƒg RÉéfE’G ≥°ûYh …óëàdG
 ¬à°ù∏L  ∫ÓN  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  á«fÉK  á¡L  øe
 »©ªàéªdG  »`̀Yƒ`̀dÉ`̀H  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  ƒª°S  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ¢`̀ù`̀eCG
 äÉª«∏©àdÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ΩGõ`̀à`̀dGh  ∫hDƒ°ùªdG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ÉgQó°üj  »àdG  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’Gh

 »àdGh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 OóY  ≈æëæe  DƒWÉÑJ  QGôªà°SG  ≈∏Y  É«HÉéjEG  â°ùμ©fG
 É«æãe  ,áLôëdG  ä’ÉëdG  ¢VÉØîfG  á∏°UGƒeh  äÉHÉ°UE’G
 á«Ñ£dG QOGƒμdG É¡dòÑJ »àdG Iõ«ªªdG Oƒ¡édG ≈∏Y ¢ù∏éªdG
 òæe  áëFÉédG  áëaÉμe  π«Ñ°S  »a  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a
 äÉª¶æªdG äÉjôÑc ¿É°ùëà°SGh IOÉ°TEG âb’ »àdGh É¡àjGóH

 .á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡àeó≤e »a á«dhódG
 √óªàYG  …ò`̀dG  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  Ωƒ`̀j  áÑ°SÉæªHh  
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IQOÉÑªH AGQRƒdG ¢ù∏ée
 OÉ°TCG  ó≤a  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 »Ñ£dG  »æjôëÑdG  QOÉμdGh Ö«Ñ£dG  QhóH AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG ôÑY Éªc ,™ªàéªdG ájÉYQ »a á∏«ÑædG º¡JÉeÉ¡°SEGh
 äÉ«ë°†àdGh  »fÉ°ùfE’G  º¡FÉ£©d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôîa  ø`̀Y
 ±ƒØ°üdG »a ºgOƒLh ∫ÓN øe É¡fƒeó≤j »àdG ôWÉîªdGh

 .™ªàéªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«eÉeC’G
 áæé∏dG  π«μ°ûJ  IOÉ`̀YEG  ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGhh
 á«LQÉîdG ôjRh á°SÉFôH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd É«∏©dG á«≤«°ùæàdG
 π≤j  ’CG  ≈∏Y  á«eƒμM  á¡L  18  ø`̀Y  ø«∏ãªe  ájƒ°†Yh
 Qó°üjh  óYÉ°ùe  π`̀«`̀ch  á``̀LQO  ø`̀Y  áæé∏dG  »`̀a  π«ãªàdG

.áæé∏dG ¢ù«FQ øe QGôb É¡FÉ°†YCG á«ª°ùàH
(3h2¢U π«°UÉØàdG)

ºdÉ©dG »a πª©∏d IójóL ºdÉ©e âª°SQ ÉfhQƒc áeRCG :ó¡©dG »dh

Ö°üæªd »e áî«°ûdG í°TôJ øjôëÑdG
á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe ΩÉY ø«eCG

™ªàéªdG á``jÉYQ »a »æjôëÑdG Ö``«Ñ£dG QhóH ó«``°ûj AGQRƒdG ¢``ù∏ée
.óªëe âæH »e áî«°ûdG |

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ iód ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ób ÉfhQƒc ìÉ``≤d :á«ªdÉ©dG áë``°üdG
¢SQÉ`e ∫ƒ``∏ëH ÓeÉc ™``°Vƒ`dG ô«¨j
 ∂«àfƒ«Hh á«μjôeC’G QõjÉa »àcô°T ¿ÓYEG  øe äÉYÉ°S ó©H :âf.á«Hô©dG 
 ihóY  øe  ájÉbƒdG  »a  %90  áÑ°ùæH  √É`̀JQƒ`̀W  ìÉ≤d  á«dÉ©a  äƒÑK  á«fÉªdC’G
 ô«¨j ób ìÉ≤∏dG ¿CG  ø«æKE’G ¢ùeCG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe âæ∏YCG ,z19-ó«aƒc{
 »a  ô«Ñc  ∫hDƒ°ùe  ∫Ébh  .2021  ¢SQÉe  ∫ƒ∏ëH  πeÉc  πμ°ûH  »FÉHƒdG  ™°VƒdG
 ÉØ©°V  ôãcC’G  ¿Éμ°ùdG  ø«H  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ºàj  ób  ¬fEG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 OQGƒ∏jCG  ¢ShôH  ôÑNCGh.áëFÉédG  ô«°S  ÉjQòL  ô«¨«°S  Ée  2021  ¢SQÉe  ≈àM
 »àdG áàbDƒªdG èFÉàædG ¿CG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ájƒæ°ùdG ájQGRƒdG á«©ªédG
 ácô°ûd áãdÉãdG á∏MôªdG »a ìÉ≤∏dG ÜQÉéJ øe ¢ùeCG øe ≥HÉ°S âbh »a âæ∏YoCG
 ÉfhQƒc  ìÉ≤d  ¿CG  á«ªdÉ©dG  áª¶æªdG  äó`̀cCG  Éªc.zájÉ¨∏d  á«HÉéjEG{  âfÉc  QõjÉa

.2021 ∫ƒ∏ëH õ¡é«d á«aÉ°VEG Q’hO äGQÉ«∏e 4^5 ≈dEG áLÉëH
 ΩƒfÉgOCG ¢ShQó«J á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG ∞°Uh ¬ÑfÉL øe
 ôjóe Öàch.z™é°ûe CÉÑf{ ¬fCÉH z∂«àfƒ«H{h zQõjÉa{ »àcô°T ¿ÓYEG ¢Sƒ°ùjôÑZ
 …òdG ìÉ≤∏dG ∫Éée »a á© qé°ûªdG AÉÑfC’ÉH Ö qMôf{ :Iójô¨J »a á«ªeC’G áª¶æªdG
 ºdÉ©dG  »a  AÉcô°ûdGh  AÉª∏©dG  ™«ªéH  ó«°ûfh ,∂«àfƒ«Hh QõjÉa  Éàcô°T  √Q qƒ£J
 âæ∏YCGh.z19-ó«aƒc  ≈∏Y  Ö∏¨à∏d  ádÉ q©ah  áæeBG  IójóL  äGhOCG  ¿hQ qƒ£j  øjòdG
 ìÉ≤∏dG  ¿CG  ø«æKE’G  ¢ùeCG  á«fÉ£jôÑdG  z∂«àfƒ«H{h  á«μjôeC’G  zQõjÉa{  Éàcô°T
 ó©H  ∂dPh  ,z%90  áÑ°ùæH  ∫É q©a{  √ôjƒ£J  ≈∏Y  ¿Óª©J  …òdG  z19-ó«aƒc{  ó°V
 Iô«NC’G »gh ,ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG øe áãdÉãdG á∏MôªdG èFÉàæd »dhC’G π«∏ëàdG

.¬°ü«NôJ Ö∏W ºjó≤J πÑb
 ó©H á«dÉY áÑ°ùæH ≥≤ëàJ »LÉàdG ¢Shô«ØdG øe ájÉªëdG ¿CG âë°VhCG Éªc
.á«fÉãdG áYôédG øe §≤a ´ƒÑ°SCG ó©H πªàμJh ,≈dhC’G áYôédG òNCG øe Éeƒj 28

 áªcÉëªdG  ≈`̀dEG  á°Vôªeh  AÉÑWCG  áKÓK  ºjó≤àH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô`̀eCG

 ™ªéªH  ø«eCGƒàdG  äƒe  »a  CÉ£N  ÖÑ°ùàdG  øe  º¡«dEG  óæ°SCG  ÉªY  á«FÉæédG

 äÉ°Vôªe  çÓK  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  º¡àdÉMEÉH  äô`̀eCG  Éª«a  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG

 ¬æY  âØ°ûc  ÉªY  É«ÑjOCÉJ  ø¡JGRÉéªd  á°üàîªdG  áæé∏dG  ≈``dEG  äÉ`̀jô`̀NCG

 á∏°U  É¡d  ¢ù«d  á«Ñ£dG  ±GôYCÓd  äÉØdÉîe  ø¡HÉμJQG  øe  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ

.ø«eCGƒàdG IÉaƒH

 á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  âÑWÉN  Éªc

 πeÉ©àdG ¿CÉ°ûH áë°VGh á°SÉ«°S ™°Vƒd ábÓ©dG …hP ™e ≥«°ùæà∏d á«°UƒàH

 äÉeÓY øe âÑãàdG ¢VôØJ ,IO’ƒdG ó©H Éeh πªëdG Iôàa AÉæKCG áæLC’G ™e

 .êóîdG ó«dGƒªdG »a É°Uƒ°üNh IÉ«ëdG

 äÉ¡édGh  äGQGRƒ`̀ dG  áHÉ«æH  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  »YGOƒdG  ¿ÉfóY  ìô°Uh

 ø«eCGƒàdG IÉah á©bGh »a É¡JÉ≤«≤ëJ äõéfCG ób áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH áeÉ©dG

 ÜóàæªdG  »Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  ôjô≤J  ¢ü∏N  Éªc  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH

 Éª¡«a Gódh óbh á«ªMôdG ô¡°TC’G »∏ªàμe ô«Z ø«eCGƒàdG ¿CG ≈dEG áHÉ«ædG øe

 ≈dEG Gô¶f áFQÉW ádÉM ôÑà©J Éª¡JO’h ¿CGh ,É«FõL É°ùØæJ É°ùØæJh IÉ«ëdG

 ≈dEG QƒØdG ≈∏Y Éª¡∏≤f Ωõ∏à°ùj ¿Éc ôeC’G Gòg ¿CGh ,»ªMôdG ÉªgôªY ô¨°U

 Éª¡∏≤f ΩóY ¿CGh ,IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y ÉàfÉc ÉªdÉW iƒ°ü≤dG ájÉYôdG äÉæ°VÉM

.Éª¡JÉ«M PÉ≤fE’ á°UôØdG äƒa ób iƒ°ü≤dG ájÉYôdG ≈dEG QƒØdG ≈∏Y

 AÉ£NC’G  ôjô≤àd  á«æØdG  áæé∏dG  ôjô≤J  Aƒ°V  »a  äÉ≤«≤ëàdG  â¡àfGh  
 áÄ«¡dG πÑ pb øe á∏μ°ûªdG …ô°ûÑdG Ö£dG áæ¡e »dhGõªd á«bÓNC’Gh á«æ¡ªdG
 Ö£dG ôjô≤J ¬«dEG ¢ü∏N Éeh ,á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
 º¡ªjó≤àH  äôeCGh  ,á°Vôªeh  AÉÑWCG  áKÓK  á«dhDƒ°ùe  äƒÑK  ≈dEG  ,»Yô°ûdG
 äƒe  »`̀a  CÉ£N  ÖÑ°ùàdG  ø`̀e  º¡«dEG  óæ°SCG  ÉªY  á«FÉæédG  áªcÉëªdG  ≈`̀ dEG
 ≈dEG äÉjôNCG äÉ°Vôªe çÓK ≈dEG áaÉ°VE’ÉH º¡àdÉMEÉH äôeCG Éª«a ,ø«eCGƒàdG
 øe áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëJ ¬æY âØ°ûc ÉªY É«ÑjOCÉJ ø¡JGRÉéªd á°üàîªdG áæé∏dG

.ø«eCGƒàdG IÉah »a á∏°U É¡d ¢ù«d á«Ñ£dG ±GôYCÓd äÉØdÉîe ø¡HÉμJQG

(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

á«fÉª∏°ùdG »eCGƒJ á«``°†b »a áªcÉëªdG ≈dEG á``°Vôªeh AÉÑWCG 3 π«ëJ áHÉ«ædG

.∞°Sƒj ¿ÉfóY |

 ΩÉ©dG Gòg øe ≈dhC’G á©°ùàdG ô¡°TC’G ∫ÓN

 67 ≥`̀≤`̀ ë`̀ J  zá``̀cô``̀ Ñ``̀ dG  á`̀ Yƒ`̀ ª`̀ é`̀ e{
 ìÉ`````̀ HQCG  »``̀aÉ``̀°``̀U  Q’hO  ¿ƒ``̀«``̀∏``̀e

 3^89 ≥``≤ëJ

 QÉæjO  ø«jÓe

á«aÉ°U  ÉMÉHQCG.ójDƒªdG ¥hQÉa |

zá``°†HÉ≤dG á«æWƒdG øjôëÑdG{ ø«jÓe á«fÉªK
 »aÉ°U  QÉ`̀æ`̀jO
 ±ô°üe  ìÉ`̀HQCG
 ΩÓ```̀ °```̀ ù```̀ dG.π«¡à°ùe øH ódÉN ï«°ûdG  |

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ¿CG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  äó`̀cCG

 øY  ø«∏WÉ©dG  ø««æjôëÑ∏d  ±ô°üJ  π£©àdG  áfÉYEG

 »©eÉé∏d  Éjô¡°T  QÉæjO  200  ∫ó©ªH  §≤a  πª©dG

 á©°ùJ  ÉgÉ°übCG  Ióe  »©eÉédG  ô«¨d  GQÉæjO  150h

 á`̀fÉ`̀YE’G  √ò`̀g  ±ô°üJ  ’h  ,áÑdÉ£e  π`̀c  »`̀a  ô¡°TCG

 §≤a  á°ü°üîe  É¡fEG  PEG  ,á≤∏£e  IQƒ°üH  ÖfÉLCÓd

 º¡ãëHh  º¡∏£©J  Iôàa  ∫Ó`̀N  ø««æjôëÑdG  áfÉYE’

 IôàØdG  √ò`̀g  RhÉ`̀é`̀J  ≈∏Y  º¡JóYÉ°ùªd  πª©dG  ø`̀Y

 øe ¬∏°üa ºàj …òdG »æjôëÑdG π°üëj Éªc ,áLôëdG

 π£©àdG ¢†jƒ©J ≈∏Y áYhô°ûe ô«Z IQƒ°üH πª©dG

 Ióe  ¬`̀Ñ`̀JGQ  ø`̀e  %60  ≈∏Y  ¬ÑLƒªH  π°üëj  …ò`̀ dG

 QÉæjO  1000 RhÉéàj  ’ ≈°übCG  óëHh ô¡°TCG  á©°ùJ
 ¬dƒ°üM  ºàj  ¿CG  ≈dEG  π°üØdG  äÉ«YGóJ  øe  ¬àjÉªëd

.iôNCG áØ«Xh ≈∏Y
 ô«KCG  Ée  ¿CÉ°ûH  »ë«°VƒàdG  ÉgOQ  »a  ∂dP  AÉL

.π£©àdG áfÉYEG ÖfÉLC’G ∫Éª©dG ¥É≤ëà°SG ∫ƒM
 ø«∏eÉ©dG  Ö`̀fÉ`̀LC’G  ∫Éª©dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 º¡cGôà°TG  áÑ°ùf  ™`̀aO  »a  ¿ƒª¡°ùj  øjôëÑdG  »a
 ºgQƒLCG  øe  %1  á¨dÉÑdG  π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  »a
 øe (10) IOÉªdG ¿EÉa ø««æjôëÑdÉH Iƒ°SCG áYƒaóªdG
 »a §≤a ≥ëdG º¡ëæªJ π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb
 π°üØ∏d º¡°Vô©J ∫ÉM »a ¢†jƒ©àdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 áfÉYE’G ¢ù«dh πª©dG øe »fƒfÉ≤dG ô«Zh »Ø°ù©àdG
 ô`̀LC’G  øe  %60≈``̀dEG  ¢†jƒ©àdG  π°üj  PEG  ,ô`̀cP  Éªc

 øeh  É«Ø°ù©J  πª©dG  øY  º¡∏°üa  ¿Éc  GPEG  »°SÉ°SC’G

 »àdG  á∏¡ªdG  ∫ÓN Gô°üëæeh »fƒfÉb  Æƒ°ùe  ¿hO

 Qó≤J  »àdGh  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  º¡d  É¡JOóM

.Éeƒj (30)`H

 QÉÑNCG{`d ∫hDƒ°ùe Qó°üe ø«H ¬JGP ¥É«°ùdG »ah

 ø«≤ëà°ùªdG  πªY  øY  ø«ãMÉÑdG  Oó`̀Y  ¿CG  zè«∏îdG

 OóY  ≠∏H  Éªc  ,É≤ëà°ùe  8279  ≠∏H  π£©àdG  áfÉYEG

 1192  π£©àdG  ¢†jƒ©àd  ø«≤ëà°ùªdG  ø«dƒ°üØªdG

 620h  QƒcòdG  øe  É≤ëà°ùe  572  º¡æe  ,É≤ëà°ùe

 IQGRh äÉ«FÉ°üMEG ôNBG Ö°ùëH çÉfE’G øe á≤ëà°ùe

 .á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG

(4¢U π«°UÉØàdG)

§≤a  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d  π`̀£`̀©`̀à`̀dG  á``̀ fÉ``̀ YEG  :π`̀ ª`̀ ©`̀ dG
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 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U ¢``````̀SCGQ
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢ù∏éªd  »YƒÑ°SC’G  …OÉ«àY’G

 .AGQRƒdG
 ,á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e »```̀a 
 Ωó≤àdG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ™`̀HÉ`̀J
 áμ∏ªe  √RôëJ  …ò`̀dG  »HÉéjE’G
 á¡LGƒe  ó«©°U  ≈∏Y  øjôëÑdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL QÉ°ûàfG
 »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  π°†ØH
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgOƒ≤j
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

.AGQRƒdG
 »YƒdÉH  ¢ù∏éªdG  OÉ`̀ °`̀TCGh
 ΩGõàdGh  ∫hDƒ°ùªdG  »©ªàéªdG
 ø``«``ª``«``≤``ª``dGh ø```«```æ```WGƒ```ª```dG
 äÉ``WGô``à``°``T’Gh äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ≥jôØdG  ÉgQó°üj »àdG  á«ë°üdG
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »``̀Ñ``̀£``̀dG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ≈∏Y  kÉ«HÉéjEG  â°ùμ©fG  »àdGh
 OóY  ≈æëæe  DƒWÉÑJ  QGôªà°SG
 ¢VÉØîfG  á∏°UGƒeh  äÉHÉ°UE’G
 kÉ`̀«`̀æ`̀ã`̀e ,á```Lô```ë```dG ä’É```̀ë```̀ dG
 Iõ«ªªdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG
 »a á«Ñ£dG QOGƒμdG É¡dòÑJ »àdG
 π«Ñ°S  »`̀a  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒØ°üdG
 É¡àjGóH  òæe  áëFÉédG  áëaÉμe
 ¿É°ùëà°SGh IOÉ°TEG âb’ »àdGh
 ,á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉª¶æªdG  äÉ`̀jô`̀Ñ`̀c
 áë°üdG  áª¶æe  É¡àeó≤e  »`̀a

 .á«ªdÉ©dG
 Ö«Ñ£dG  Ωƒ``̀j  áÑ°SÉæªHh 
 √ó``ª``à``YG …ò``````dG »``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 øe  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N
 ¢ù∏ée  OÉ°TCG  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 QOÉμdGh  Ö«Ñ£dG  QhóH  AGQRƒdG
 º¡JÉeÉ¡°SEGh  »Ñ£dG  »æjôëÑdG

.™ªàéªdG ájÉYQ »a á∏«ÑædG
 √ôîa  ø`̀Y  ¢ù∏éªdG  ôÑYh
 »fÉ°ùfE’G  º¡FÉ£©d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh
 »àdG  ôWÉîªdGh  äÉ«ë°†àdGh

 ºgóLGƒJ  ∫Ó`̀N  øe  É¡fƒeó≤j
 á```̀«```̀eÉ```̀eC’G ±ƒ```̀Ø```̀°```̀ü```̀dG »````̀a
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d

 .™ªàéªdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿GOCG Égó©H
 »HÉgQE’G  Ωƒé¡dG  çOÉM  Ió°ûH
 Éæ««a  á`̀æ`̀jó`̀e  »``̀a  ™```bh  …ò```̀ dG
 ,á≤jó°üdG  É°ùªædG  ájQƒ¡ªéH
 áμ∏ªe  øeÉ°†J  ¢ù∏éªdG  G kócDƒe
 É°ùªædG  ájQƒ¡ªL  ™e  øjôëÑdG
 áëaÉμe ≈dEG áaOÉ¡dG ÉgOƒ¡L »a
 á«ªgCG  ≈∏Y  G kOó°ûeh  ,ÜÉ`̀gQE’G
 »``̀dhó``̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e
 ∞æ©dGh  ÜÉ`̀gQE’G  ∫Éμ°TCG  áaÉμd
 ,áaô£àªdG äÉª¶æªdG áHQÉëeh
 ¢üdÉN  ø`̀Y  ¢ù∏éªdG  kÉ`̀Hô`̀©`̀e
 »``dÉ``gC’ ¬``JÉ``°``SGƒ``eh ¬`̀ jRÉ`̀©`̀ J
 áeƒμëdGh  É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀†`̀dG  …hPh
 ≥jó°üdG  …hÉ°ùªædG  Ö©°ûdGh
 π`̀LÉ`̀©`̀dG AÉ`̀ Ø`̀ °`̀ û`̀ dG ¬`̀JÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀Jh

 .ø«HÉ°üªdG ™«ªéd
 ô°SÉj  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ≈``̀ dOCG  ó`̀ bh
 ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y øH
 ´ÉªàLG  Ö≤Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd
 ó≤Y …ò```̀ dG  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á«æ≤J ôÑY ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U
 íjô°üàdÉH  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G

 :»dÉàdG
 »a  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ô¶f
 ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG  äGôcòªdG
 øe É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀û`̀H ò``̀î``̀JGh ¬``̀dÉ``̀ª``̀YCG

 :»∏j Ée äGQGô≤dG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ≥```````̀aGh  :k’hCG
 ø«ÑYÓdG AÉæãà°SG ≈∏Y AGQRƒdG
 ºbGƒ£dG  AÉ°†YCGh  ø«HQóªdGh
 á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dGh á```````̀jQGOE’Gh á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG
 á°UÉîdG  äÉÄ«¡dÉH  á«ª«μëàdGh
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿Gó``̀«``̀e »``̀a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 ≥«Ñ£J ¥É`̀£`̀f  ø`̀e  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 ´É£≤dG »a πª©dG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG
 øe  º¡FÉæãà°SG  ∂dòch  ,»∏gC’G
 ΩÉ«≤d »YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb
 äÉ`̀cGô`̀à`̀°`̀T’G OGó`̀°`̀ù`̀H á``̀jó``̀fC’G
 Qôbh  ,äÉÄØdG  ∂∏àd  á«æ«eCÉàdG
 ádÉMEG  ∂`̀dP  Aƒ°V  »a  ¢ù∏éªdG
 á£∏°ùdG ≈dEG ø«fƒfÉb »Yhô°ûe
 ´hô`̀°`̀û`̀e  ∫hC’G  ,á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 øe (CG) Iô≤ØdG ∫GóÑà°SÉH ¿ƒfÉb
 πª©dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e  (2)  IOÉ`̀ª`̀dG
 QOÉ`̀°`̀ü`̀dG »``̀∏``̀gC’G ´É`̀£`̀≤`̀ dG »``a
 áæ°ùd  (36)  º```̀bQ  ¿ƒ``fÉ``≤``dÉ``H
 ¿ƒfÉb ´hô°ûe »fÉãdGh ,2012
 (12)  ºbôH  ójóL  óæH  áaÉ°VEÉH
 (3) IOÉªdG øe ≈dhC’G Iô≤ØdG ≈dEG

 »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  øe
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dÉ`̀H QOÉ`̀ °`̀ü`̀dG
 ∂dPh  ,1976  áæ°ùd  (24)  º`̀bQ
 áYƒaôªdG  Iô`̀cò`̀ª`̀dG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  øe  ¢Vô¨dG  Gò¡d
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG

 .á«©jô°ûàdGh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥``````̀aGh :kÉ```̀«```̀fÉ```̀K
 π«μ°ûJ  IOÉ````YEG  ≈`̀∏`̀Y  AGQRƒ````̀ dG
 É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG
 ôjRh  á°SÉFôH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 ø«∏ãªe  ájƒ°†Yh  á«LQÉîdG
 ’CG  ≈∏Y  á«eƒμM  á¡L  18  øY
 øY  áæé∏dG  »`̀a  π«ãªàdG  π`̀≤`̀j
 Qó°üjh  óYÉ°ùe  π`̀«`̀ch  á``̀LQO
 øe  QGô```̀b  É`̀¡`̀FÉ`̀°`̀†`̀YCG  á«ª°ùàH
 Aƒ°V  »a  ∂dPh  ,áæé∏dG  ¢ù«FQ
 ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG

 .á«LQÉîdG ôjRh øe
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥``````̀ aGh :kÉ```̀ã```̀ dÉ```̀K
 ºgÉØJ  Iô``̀cò``̀e  ≈`̀∏`̀Y  AGQRƒ`````̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ø«H
 ¿CÉ°ûH  π«FGô°SEG  ádhO  áeƒμMh
 ¢`̀Vƒ`̀ah ,á`̀ jƒ`̀é`̀ dG äÉ`̀eó`̀î`̀ dG
 ,É¡«∏Y ™«bƒàdÉH »æ©ªdG ôjRƒdG
 ájQGRƒdG áæé∏dG ≈dEG ∫ÉMCG Éª«a

 á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d

 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ¿CÉ``̀°``̀T »``̀a á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG

 »a  ∂dPh ,øjó∏ÑdG  ø«H  ájƒédG

 Gò¡d  áYƒaôªdG  IôcòªdG  Aƒ°V

 äÓ°UGƒªdG  ôjRh  øe  ¢Vô¨dG

 .ä’É°üJ’Gh

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥`````̀aGh :kÉ````̀©````̀HGQ 

 ´ƒ°Vƒe  á`̀dÉ`̀MEG  ≈∏Y  AGQRƒ``̀ dG

 áÑjô°V  ø``̀e  AÉ``̀ Ø``̀YE’G  OGó``̀à``̀eG

 á`̀cô`̀°`̀û`̀d á``̀aÉ``̀°``̀†``̀ª``̀dG á``̀ª``̀«``̀≤``̀dG

 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀∏`̀ d É``̀ æ``̀ jQÉ``̀ e ø``̀jô``̀ë``̀H

 ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d ácƒ∏ªªdG

 ™jô°ûàdG  áÄ«g  ≈dEG  »YÉªàL’G

 π°üØ∏d ∂dPh ,»fƒfÉ≤dG …CGôdGh

 ¢†©H  ô«°ùØJ  ≈∏Y  ±ÓîdG  »a

 á≤∏©àªdG  á«fƒfÉ≤dG  ÖfGƒédG

 ºμëH  kÓªY  ∂dPh  ,AÉØYE’G  Gò¡H

 øe  (2)  IOÉ`̀ª`̀dG  ø`̀e  (8)  óæÑdG

 2006 áæ°ùd (60) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG

 áÄ«g  º`̀«`̀¶`̀æ`̀J  IOÉ``````̀YEG  ¿CÉ``̀°``̀û``̀H

 »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG …CGô````̀ dGh ™`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG

 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dÉ`̀H ∫ó`̀©`̀ª`̀ dG

 AÉæHh  ,2018  áæ°ùd  (60)  ºbQ

 ájQGRƒdG  áæé∏dG  á«°UƒJ  ≈∏Y

 á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d

 ÖFÉf É¡°VôY »àdG É¡Jôcòe »a

 ¢ù«FQ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 .áæé∏dG

 ¢ù∏ée  ≥````̀aGh  :kÉ``°``ù``eÉ``N

 áÑZôH  ìGô``à``bG  ≈`̀∏`̀Y  AGQRƒ````̀dG

 ójó°ûàH ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤e

 ä’É°üJ’G äÉcô°T ≈∏Y áHÉbôdG

 äÉeóîH ø«æWGƒªdG OhõJ »àdG

 ¢ù∏éªdG  ≥`̀aGh  Éªc  ,âfôàf’G

 âbh  Éª¡≤≤ëàd  ø«àÑZQ  ≈∏Y

 äÉYÉ°ùH  ¿É≤∏©àj  Éª¡ªjó≤J

 IÓ°U  áeÉbEGh  »ª°SôdG  ΩGhó`̀dG

 ™eGƒédG »a íjhGôàdGh AÉ°û©dG

 ¿É°†eQ  ô¡°T  »`̀a  á«°ù«FôdG

 ºdÉ©dG ¬H qôªj Ée ÖÑ°ùH »°VÉªdG

 ≥`̀aGh Éª«a ,É`̀fhQƒ`̀c á``̀eRCG  ø`̀e

 ≈∏Y áeƒμëdG OQ ≈∏Y ¢ù∏éªdG

 ÜÉ°ùàMÉH ≥∏©àj áÑZôH ìGôàbG

 ≥FÉbOh ájƒ∏îdG äÉfÉ«ÑdG á«ªc

 .áμ∏¡à°ùªdG ä’É°üJ’G

 ô```̀jQÉ```̀≤```̀à```̀dG ó```̀ æ```̀ H »```````̀ah

 kÉª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò`̀NCG  ,á`̀jQGRƒ`̀dG

 áæéd  ´ÉªàLG  ø`̀e  π`̀c  èFÉàæH

 ΩÉ©dG  ôªJDƒªdGh áë°üdG  AGQRh

 ∫hóH  áë°üdG  AGQRh  ¢ù∏éªd

 è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée

 IôjRh ôjô≤J ∫ÓN øe á«Hô©dG
 ´ÉªàLG  èFÉàf  ∂dòch  ,áë°üdG
 øY ø``«``dhDƒ``°``ù``ª``dG  AGQRƒ```````̀ dG
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH áMÉ«°ùdG
 ∫ÓN øe á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ôjô≤J

 .áMÉ«°ùdGh

..ó¡©dG »dh á°SÉFôH »YƒÑ°SC’G ¬YÉªàLG »a

á«ë°üdG äÉª«∏©àdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ΩGõàdGh »©ªàéªdG »YƒdÉH ó«°ûj AGQRƒdG ¢ù∏ée
áëFÉédG áëaÉμªd á``«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a á«Ñ£dG QOGƒ``μ∏d »fÉ°ùfE’G AÉ``£©∏d ôjó≤àdGh ôîØdG ø``Y ô``«Ñ©àdG

 ÜÉgQE’G á``ëaÉμe á``«ªgCG ≈∏Y Oó``°ûjh Éæ««a »``a »``HÉgQE’G π``ª©dG ø``jój ¢``ù∏éªdG
»YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒ``fÉb øe á«ª«μëàdGh á``«Ñ£dGh ájQGOE’Gh á``«æØdG ºbGƒ£dG AÉ``°†YCGh ø«HQóªdGh ø``«ÑYÓdG AÉ``æãà°SG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 áî«°ûdG í«°TôJ ´ƒÑ°SC’G Gòg øjôëÑdG áμ∏ªe âe qób

 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »e

 á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  Ö°üæªd  QÉKB’Gh

.(UNWTO)

 Gò¡d  »e  áî«°û∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  í«°TôJ  ¢ùμ©jh

 ∫Éée  »`̀a  É¡à≤≤M  »`̀à`̀dG  Ió`̀jó`̀©`̀dG  É¡JGõéæe  Ö°üæªdG

 ø«H  Ée  ábÓ©dG  õjõ©Jh  áeGóà°ùªdG  áMÉ«°ùdG  áYÉæ°U

 »a á«ªæàdGh QÉgOR’G ≥«≤ëJ πLCG øe áaÉ≤ãdGh áMÉ«°ùdG

 ,∫ÉéªdG Gòg »a ÉgOƒ¡éd kGôjó≤Jh .ºdÉ©dG ¿Gó∏H ∞∏àîe

 kÉ°UÉN Gô«Ø°S{ Ö≤d »e áî«°û∏d áª¶æªdG âëæe ób âfÉc

 á«ªæàdG  π`̀LCG  øe  áeGóà°ùªdG  áMÉ«°ù∏d  á«dhódG  áæ°ù∏d

.z2017

 ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG ´Ó£°VG äGƒæ°S ∫ÓNh

 øjôëÑdG â≤≤M ,áμ∏ªªdG »a »aÉ≤ãdG πª©dG IOÉ«≤H áØ«∏N

 á«ªæàdG  õ«ØëJ  »`̀a  âª¡°SCG  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  kGOó``̀Y

 øjôªãà°ùªdG  Üò`̀Lh  πª©dG  ¢Uôa  ô«aƒJh  ájô°†ëdG

 á«aÉ≤ãdG á«àëàdG á«æÑdG »a QÉªãà°S’G ∫ÓN øe QGhõdGh

 ¢ùμ©J  »àdG  á«aÉ≤ãdG  áMÉ«°ùdG  áYÉæ°üd  kGó`̀aGQ  É¡∏©Lh

 »a  IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  »dhódG  ™ªàéªdG  äÉ¡LƒJ

 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øjôëÑdG âYÉ£à°SG å«M ,øgGôdG âbƒdG

 ™°Vh »a âª¡°SG IóY ÜÉ≤dCGh õFGƒLh á«dhO äÉaGôàYG

 á«MÉ«°ùdGh  á«aÉ≤ãdG  õcGôªdG  áWQÉN  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  º°SG

 .á«ªdÉ©dG

 ΩÉY  ø«eCG  Ö°üæªd  í«°TôàdG  ÜÉ`̀H  íàa  »JCÉjh  Gò`̀g

 ´É£≤dG  ¬«a  ôªj  â`̀bh  »`̀a  á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG  áª¶æe

 ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ áeRCG É¡àØq∏N äÉHƒ©°üH »MÉ«°ùdG

 áYÉæ°U  ≈∏Y  áª«°ùL  kGQÉ`̀KBG  ∑ôJ  …òdGh  ,(19 –  ó«aƒc)

 áª¶æe  Ωƒ≤J  ¿CG  πeDƒªdG  øe  å«M  ,áaÉ«°†dGh  ¿Gô«£dG

 »aÉ©J õjõ©àd á«ªdÉ©dG Oƒ¡édG IOÉ«≤H á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG

.áMÉ«°ùdG ´É£b

 á«°üî°T áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH »e áî«°ûdG  ôÑà©Jh

 »a  É¡∏ªY  ∫ÓN  øe  »Hô©dG  »aÉ≤ãdG  ó¡°ûªdG  »a  Ió`̀FGQ

 øe kGOóY  äó∏≤J  2008 ΩÉY  òæe  .¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  ∫Éée

 çGôàdGh áaÉ≤ã∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG É¡æe á«ª°SôdG Ö°UÉæªdG

 IôjRh ,(2008 – 2005) h (2004 – 2002) »æWƒdG

 áaÉ≤ãdG  Iô``̀jRhh  (2010  –  2008)  ΩÓ``̀YE’Gh  áaÉ≤ãdG

 áÄ«g  á°ù«FQ  Ö°üæe  kÉ«dÉM  π¨°ûJ  .(2015  –  2010)

 õcôªdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  á°ù«FQh  QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG

  .(ARC-WH)  »ªdÉ©dG  çGôà∏d  »Hô©dG  »ª«∏bE’G

 ¢ù°SDƒe »g áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH »e áî«°ûdG ¿EÉa ∂dòc

 óªëe  øH  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe  AÉæeCG  ¢ù∏ée  á°ù«FQh

 ,Ω2002  ΩÉY  ¬°ù«°SCÉJ  òæe  çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N  ∫BG

 áaÉ≤ãdG õjõ©J ≈dEG ±ó¡J á«ëHQ ô«Z á«∏gCG á°ù°SDƒe ƒgh

 .»æjôëÑdG »fGôª©dG çGôàdG ≈∏Y ®ÉØëdGh

 »a  É```gQhOh  áaÉ≤ãdG  Iƒ`̀≤`̀H  É¡fÉªjEG  ø`̀e  kÉ`̀bÓ`̀£`̀fGh

 çGôàdG  ßØMh  ájÉªëH  É¡eGõàdGh  ,á«ªæàdG  á∏éY  ™`̀aO

 ¬d  è`̀jhô`̀à`̀dGh  ¬dÉμ°TCG  πμH  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »aÉ≤ãdG

 »e  áî«°ûdG  πª©J  ,»`̀dhó`̀dGh  »∏ëªdG  øjó«©°üdG  ≈∏Y

 á«aÉ≤ãdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ò«Øæàd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  IOÉ«b  ≈∏Y

 á«æÑdG  ôjƒ£àd  ó``̀eC’G  á∏jƒW  äÉ«é«JGôà°SG  ≥«Ñ£Jh

 .á«aÉ≤ãdG  áMÉ«°ùdG  á«ªæJh  áeGóà°ùªdG  á«aÉ≤ãdG  á«àëàdG

 IQOÉÑe â≤∏WCG ÉeóæY ™bGh ≈dEG âdƒëJ áë°VGƒdG É¡àjDhQ

 ô«Z  IQOÉÑªdG  √òg  .2006  ΩÉY  záaÉ≤ãdG  »a  QÉªãà°S’G{

 ácGô°T  AÉæH  »a  º¡°ùJ  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ábƒÑ°ùªdG

 »a  QÉªãà°S’G  π`̀LCG  øe  ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø«H

 .á«aÉ≤ãdG ™jQÉ°ûªdG

 ó¡°ûªdG  íeÓe  äô«Z  »e  áî«°ûdG  IOÉ«bh  ájDhQ  ¿EG

 kÉaGôàYG  ÉgOƒ¡L  äô`̀ª`̀KCG  å«M  ,øjôëÑdG  »`̀a  »aÉ≤ãdG

 ≈dEG áaÉ°VEG .á«aÉ≤ãdGh á«îjQÉàdG øjôëÑdG áfÉμªH kÉ«ªdÉY

 ≈∏Y  ™bGƒe  áKÓK  êGQOEG  ºJ  ,É¡∏ªY  Iôàa  ∫Ó`̀Nh  ,∂`̀ dP

 á©∏b{  ™bƒe  :ƒμ°ù«fƒ«dG  áª¶æªd  »ªdÉ©dG  çGôàdG  áªFÉb

 ™bƒe  ,(2005)  z¿ƒªdO  áª°UÉYh  ºjób  CÉaôe  :øjôëÑdG

 (2012)  zIô`̀jõ`̀L  OÉ°üàbG  ≈∏Y  ógÉ°T  :Dƒ`̀dDƒ`̀∏`̀dG  QÉ°ùe{

 ≈dEG  áaÉ°VEG  Gò`̀g  ,(2019)  ¿ƒªdO  øaGóe  ∫Ó`̀J  ™bƒeh

 ƒgh  ,»ªdÉ©dG  çGôà∏d  »Hô©dG  »ª«∏bE’G  õcôªdG  ¢ù«°SCÉJ

 AÉ«MEG  IOÉ``̀YEG  ,á«fÉãdG  áÄØdG  øe  ƒμ°ùfƒ«∏d  ™HÉJ  õcôe

 øjôëÑdG  ìô°ùe  AÉæH  ,áμ∏ªªdG  »a  á«îjQÉàdG  ≥WÉæªdG

 .á«aÉ≤ãdG õcGôªdGh ∞MÉàªdG øe OóY ó««°ûJh »æWƒdG

 áÄ«g  ÉgòØæJ  »`̀à`̀dG  á∏eÉ°ûdG  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  ¿EG

 óªëe âæH »e áî«°ûdG ±Gô°TEÉH QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG

 É¡JôÑîH kÉ©°SGh kÉaGôàYG øjôëÑdG π«f ≈dEG äOCG áØ«∏N ∫BG

 âdÉf áeÉæªdG áæjóªa .á«aÉ≤ãdG á«àëàdG á«æÑdG ¢ù«°SCÉJ »a

 RõY  …ò`̀dGh  ,2012  ΩÉ©d  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  áª°UÉY  Ö≤d

 QÉ«àNG ºJ ∂dòc .»aÉ≤ãdG πª©dG IOÉ«b »a øjôëÑdG áfÉμe

 áª°UÉYh  2013  ΩÉY  á«Hô©dG  áMÉ«°ùdG  áª°UÉY  áeÉæªdG

.2014 ΩÉY ájƒ«°SB’G áMÉ«°ùdG

 ∫ÉØàM’G  IQOÉÑe  ¥Ó`̀WEG  ≈∏Y  »e  áî«°ûdG  â∏ªYh

 kÉ«dÉM  QÉ°U  …òdGh  ,Ω2012  ΩÉY  »Hô©dG  áMÉ«°ùdG  Ωƒ«H

 äRÉa ,2019 ΩÉY »ah .ôjGôÑa 25 Ωƒj ájƒæ°S á«dÉØàMG

 AÉ«MEG{ ´hô°ûe øY IQÉª©∏d ¿ÉN ÉZC’G IõFÉéH øjôëÑdG

 ∫ÉªYCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  IõFÉédG  â≤dCGh  .z¥ qôëªdG  á≤£æe

 É¡H Ωƒ≤J »àdGh ,á«îjQÉàdG ¥ qôëªdG »a ¿ƒ°üdGh ®ÉØëdG

 øH º«gGôHEG ï«°ûdG õcôeh QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g

 .çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG óªëe

á``«ªdÉ©dG áMÉ«``°ùdG á``ª¶æe ΩÉ``Y ø``«eCG Ö``°üæªd »```e á`î`«``°û`dG í```°TôJ ø``jôëÑdG
áaÉ≤ãdGh áMÉ«°ùdG ø«H ábÓ©dG õjõ©Jh áeGóà°ùªdG áMÉ«°ùdG áYÉæ°U »a Iójó©dG É¡JGõéæe ó©H AÉL í«°TôàdG

.áØ«∏N ∫BG »e áî«°ûdG |
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3 Ω2020 ôÑªaƒf 10 - `g1442 ∫hC’G ™«HQ 24 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15572) Oó©dG

 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
 ¥Ó£fG  ™e  ¬fCG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 º¡ªdG øe ¬fEÉa »dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ΩÉ©∏d (Iôμa) »eƒμëdG QÉμàH’G á≤HÉ°ùe
 áëFÉéH  πãªàªdGh  »FÉæãà°SG  »ªdÉY  ±ôX  øe  ™«ªédG  √ó¡°T  Ée  QÉcòà°SG
 IójóL ºdÉ©e º°SQ »a âª¡°SCG »àdG ¬JÉ°SÉμ©fGh (19-COVID) ÉfhQƒc

.ºdÉ©dG ∫hO áaÉμH äÉYÉ£≤dG ≈à°T »a áØ∏àîªdG ¬JÉ«dBGh πª©∏d
 »eƒμëdG  ´É£≤dG  »ØXƒe ≈dEG  Ωƒ«dG  É¡¡Lh ádÉ°SQ  »a √ƒª°S  QÉ°TCGh  
 ójóëJ É kªFGO  ÖLƒà°ùJ  ±hô¶dG  √òg πãe ¿CG  ≈dEG  ,»fhôàμdE’G  ójôÑdG  ôÑY
 »©°ùdGh  »eƒμëdG  πª©dG  »`̀a  áHƒ∏£ªdG  ø«°ùëàdGh  ôjƒ£àdG  ø`̀WGƒ`̀e
 õjõ©J  »a  º¡°ùJ  Ió`̀FGQ  äGQOÉÑeh  ™jQÉ°ûeh  ìÉéf  ¢ü°üb  ≈dEG  É¡∏jƒëàd

.áeGóà°S’G ≥«≤ëJh AGOC’G á«°ùaÉæJ
:ádÉ°SôdG ¢üf »∏j Éª«ah
º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH

,ΩGôμdG äGƒNC’Gh IƒNE’G
,,,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG

 »eƒμëdG  QÉμàH’G  á≤HÉ°ùe  »dGƒàdG  ≈∏Y  ådÉãdG  ΩÉ©∏d  ≥∏£f  øëfh
 »FÉæãà°SG »ªdÉY ±ôX øe ΩÉ©dG Gòg É k©«ªL √Éfó¡°T Ée ôcòà°ùf ÉæfEÉa (Iôμa)
 »a âª¡°SCG »àdG ¬JÉ°SÉμ©fGh (19-COVID) ÉfhQƒc áëFÉéH πãªàªdGh
 ∫hO  áaÉμH  äÉYÉ£≤dG  ≈à°T  »a  áØ∏àîªdG  ¬JÉ«dBGh  πª©∏d  IójóL  ºdÉ©e  º°SQ

.ºdÉ©dG
 øWGƒe ójóëJ ºàj ¿CG É kªFGO Ö°SÉæªdG øe ¿ƒμj ±hô¶dG √òg πãe »ah
 ≈dEG  É¡∏jƒëàd »©°ùdGh »eƒμëdG πª©dG »a áHƒ∏£ªdG ø«°ùëàdGh ôjƒ£àdG
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  É¡H  ôNõJ  Ió`̀FGQ  äGQOÉ`̀Ñ`̀eh  ™jQÉ°ûeh  ìÉéf  ¢ü°üb
 ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG õjõ©dG ódGƒdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG
 ódGƒdG  õjõ©dG  º©dG  á°SÉFôH  ÉgRÉéfEG  áeƒμëdG  π°UGƒJ  »àdGh  ,√ÉYQh  ¬∏dG

.¬∏dG ¬¶ØM ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 á¡LGƒe »a øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG áaÉc ¬≤≤M …òdG ìÉéædG º°†N »ah
 lè¡f  ƒg  RÉéfE’G  ≥°ûYh  …óëàdG  ÖM  è¡f  ¿CG  ≈∏Y  G kó«cCÉJ  áëFÉédG  √òg
 âfÉμa  ,áeGóà°S’G  ≥«≤ëJh AGOC’G  á«°ùaÉæJ  õjõ©àd  øWƒdG  AÉæHCG  ¬«∏Y QÉ°S
 kÓeÉY ø«à«°VÉªdG É¡«àî°ùæH (Iôμa) á≤HÉ°ùe »a äRÉa »àdG á«YGóHE’G QÉμaC’G

 áØ∏àîªdG  πª©dG  äGQÉ°ùe  »a  É¡«dEG  OÉæà°S’G  ºJ  »àdG  äÉ«dB’G  ºYód  É kªgÉ°ùe
.øjôëÑdG πLCG øe ΩõY πμH »eƒμëdG πª©dG ájQGôªà°SG ¿Éª°†d

 ºcQÉμaCG ≈dEG ´Éªà°SÓd (Iôμa) á≤HÉ°ùe øe áãdÉãdG áî°ùædG »a ™∏£àf ,Gòd
 á«eƒμëdG  áeóîdG  ºjó≤J  »a  õ«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’ÉH  É¡d  Oƒ¡°ûªdG
 Éæàμ∏ªªd åjóëàdGh ôjƒ£àdG Iô«°ùe ™e ≈°TÉªàj ÉªH AGOC’G äÉjƒà°ùe ™aQh

.á«dÉ¨dG

 Oóéæd  ¬d  óM  ’  mìƒªW  ƒëf  π°UGƒf  Iôªà°ùªdG  ºcOƒ¡L  ∫ÓN  øeh
 »æ≤aƒj  ¿CG  ôjó≤dG  ¬∏dG  kÓFÉ°S  ,,√ô°VÉMh  øWƒdG  πÑ≤à°ùe  AÉæÑd  AÉ£©dG

.™«ªédG ô«N ¬«a Ée πμd ºcÉjEGh
ø«≤aƒe ø«ªdÉ°S ¬∏dG ßØëH ºàeO

áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh

 :áeƒμëdG »ØXƒe ≈dEG ádÉ°SQ ¬Lƒj ó¡©dG »dh

áeGóà``°S’G ≥«≤ëJh AGOC’G á«``°ùaÉæJ õ``jõ©J »``a ΩÉ¡``°SE’G á∏``°UGƒe

 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ∏dG  ìô°U

 ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  óFÉb  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG  á«£Y

 É¡JòîJG  »àdG  Iƒ£îdG  ¿CÉ`̀H  »©eÉédG  óªM

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G É`̀¡`̀JRÉ`̀LEÉ`̀ H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e

 …QÉ«àNG  πμ°ûH  z19-ó«aƒc{  ìÉ≤∏d  ÇQÉ£dG

 ä’É`̀ë`̀dG ™`̀e Ó`̀eÉ`̀©`̀J ô``ã``cC’G äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG ΩÉ```̀eCG

 G kõjõ©J  »`̀JCÉ`̀J  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG

 øª°V ≈````̀dhC’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  ∫É``̀£``̀HCG  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d

 QÉ°ûàfG øe óë∏d Iôªà°ùªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG

 200  º«©£J  ºJ  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,¢Shô«ØdG

 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  øe  ¢Vôªeh  Ö«ÑW

 .z19-ó«aƒc{ ìÉ≤∏H ≈dhCG á©aóc

 á«£Y  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  AGƒ`̀∏`̀dG  ∫É`̀bh

 πFÉ°Sh  ô«aƒJ  º¡ªdG  øe  ¬fEG  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG

 á«ë°üdG  áeƒ¶æªdG  »`̀a  ø«∏eÉ©∏d  ¿É```eC’G

 á¡LGƒe  »a  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  ºgQÉÑàYÉH

 PEG  ,¬`̀H  áHÉ°UEÓd  á°VôY  ô`̀ã`̀cC’Gh  ¢Shô«ØdG

 IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G ™æ°U »a º¡°ùj ìÉ≤∏dG ¿EG

 º°ùédG  áYÉæe  õ«ØëJ  »dÉàdÉHh  ¢Shô«Ø∏d

 ßØMh ájÉªM »a º¡°ùj Ée áHÉ°UE’G áehÉ≤ªd

.¢†jôªdGh Ö«Ñ£dG áeÓ°Sh áë°U

 óªM ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG  ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e ó``̀FÉ``̀b  ó`````̀cCGh

 ìÉéfh  ¬`̀fÉ`̀eCG  â`̀Ñ`̀KCG  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ¿CG  »©eÉédG

 á«fÉãdGh  ≈`̀ dhC’G  ø«à∏MôªdG  ∫ÓN  ¬à«dÉ©a

 z19-ó«aƒc{  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe

 ó≤a  ,Iô£N  ¢`̀VGô`̀YCG  á`̀jCG  π«é°ùJ  ¿hO  øe

 ±ƒØ°ü∏d  ÇQÉ`̀£`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G  á`̀MÉ`̀JEG  º`̀J

 ø«fGƒ≤dGh íFGƒ∏dG ™e ≥aGƒàj ÉªH ,á«eÉeC’G

 º¡àjÉªëd ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a É¡H  ∫ƒª©ªdG

 ¢UÉî°TC’G  ôãcCG  º¡fƒμd  ihó©dG  ô£N  øe

.º¡∏ªY á©«ÑW ÖÑ°ùH É¡d á°VôY

 Ö«ÑW  AGƒ```̀∏```̀dG  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀é``̀dG

 óFÉb  áØ«∏N ∫BG  ¬∏dG  á«£Y øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG

 ø«Yƒ£àªdG  π``̀FGhCG  øe  ôÑà©j  ≈Ø°ûà°ùªdG

 áHôéJ øe áãdÉãdG á∏MôªdG »a ø«cQÉ°ûªdGh

 áμ∏ªe  É¡H  âcQÉ°T  »àdG  ájôjô°ùdG  ìÉ≤∏dG

 ≈dEG  É¡«a  ø«Yƒ£àªdG  OóY  π°Uhh  øjôëÑdG

 ´ƒ£àdG{  QÉ©°T  âëJ  ∂dPh  ,¢üî°T  7700

.zá«fÉ°ùfE’G πLCG øe

 ∂`̀∏`̀ª`̀dG ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e »``̀a á``̀ «``̀ eÉ``̀ eC’G ±ƒ`̀ Ø`̀ °`̀ ü`̀ dG QOGƒ````̀ c 
z19-ó```̀ «```̀ aƒ```̀ c{ ìÉ```≤```d ¿ƒ``̀≤``̀∏``̀à``̀j »``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG ó``̀ª``̀M

.óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe óFÉb |

 ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG á`̀ «`̀ ©`̀ ª`̀L â```æ```∏```YCG
 á°UÉîdG  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 πªY ¢``̀Uô``̀a  ≥`̀ ∏`̀N á``̀«``̀ dB’ É`̀¡`̀«`̀æ`̀Ñ`̀J
 »ë°üdG  ´É£≤dG  »`̀a  ø««æjôëÑ∏d
 øe Oó``̀Y ô`̀Ñ`̀cG ∫Ó```̀MGh ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 ∞FÉXƒdG »a ø«∏gDƒªdG ø««æjôëÑdG
 áØ«°†e  ;´É£≤dG  Gòg  »a  IôZÉ°ûdG
 øª°V »`̀JCÉ`̀ j  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Gò``̀g ¿CÉ```̀H
 ∫ÓN á«©ªédG πªY èeÉfôH ájƒdhCG

.áeOÉ≤dG IôàØdG
 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ ìô```̀°```̀Uh
 äÉjƒdhG ¿CÉH ô«ªdG ø«°ùM QƒàcódG
 G kô`̀NDƒ`̀e  äô`̀¡`̀°`̀TG  »`̀à`̀dG  ,á«©ªédG
 ∑Óe  ø`̀e  Iô«Ñc  áYƒªée  º°†Jh
 á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh
 áμ∏ªe  »``̀a  á`̀°`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 á«dBG  ôjƒ£Jh  ≥∏N  »g  ,øjôëÑdG
 êÉàëj  »`̀à`̀ dG  ∞``FÉ``Xƒ``dG  ó`̀jó`̀ë`̀à`̀d
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG É`̀¡`̀«`̀dEG

 ø««æjôëÑdG  ÖjQóàd  §£N  OÉéjGh
 .∞FÉXƒdG  √ò`̀g  ∫Ó``ME’  º¡∏«gCÉJh
 Ée  IQOÉÑªdG  √òg  èàæJ  ¿G  ™bƒàjh
 ∫ÉM »a πªY á°Uôa »ØdG øY π≤j ’
 á«eƒμëdG äÉ¡édG ø«H ≥«°ùæàdG ºJ
 ø«μªJh  πª©dG  IQGRh  πãe  á«æ©ªdG
 ø«Hh IôÑà©ªdG á«ªjOÉc’G äÉÄ«¡dGh
 øY  á°UÉîdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG

.á«©ªédG √òg ≥jôW
 ¢ù∏ée  á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  â`̀∏`̀μ`̀ °`̀Th
 πc  ø``̀e  ¿ƒ`̀μ`̀ à`̀ jh  ∫hC’G  É```¡```JQGOG
 ,É k°ù«FQ  ô«ªdG  ø«°ùM  QƒàcódG  øe
 Ö`̀jô`̀¨`̀dG ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ``à``có``dGh
 óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,¢ù«Fô∏d  É`̀ kÑ`̀FÉ`̀f
 óªMCG ÖFÉædGh ,ô°ù∏d É kæ«eCG Qhõæ©dG
 IQƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,É`̀ k«`̀dÉ`̀e  É kæ«eG  Ωƒ∏°ùdG
 ∫Éªc ∫ÓL QƒàcódGh »aô©e ¿ÉæM
 »a  AÉ°†YCG  ÜhóªdG  π«≤Y  ó«°ùdGh
 ≈∏Y  πª©dG  ±ó¡H  ,IQGOE’G  ¢ù∏ée

.±GógC’G √òg ≥«≤ëJ

 AÉ```°```†```YC’G á``©``«``Ñ``W ∫ƒ``````̀Mh

 á«©ªédG  »`̀a  ájƒ°†©dG  •hô`̀°`̀Th

 ø«eCG  Qhõæ©dG  óªëe  QƒàcódG  OÉ`̀aG

 á«©ªédG  ájƒ°†Y  ¿CÉ`̀H  ΩÉ©dG  ô°ùdG

 »a  ºgÉ°ùe  hCG  Oô``a  πμd  áMƒàØe

 ∂∏ªJ  á`̀ °`̀UÉ`̀N  á`̀«`̀ë`̀°`̀U  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ø``̀e É`̀ k°`̀ü`̀«`̀Nô`̀J
 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 π≤ëdG  »`̀a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ø««æ¡ªdGh
 ºgô«Zh  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQh  »ë°üdG
 º¡æ«H ∑ôà°ûªdG ,á∏eÉ©dG äÉÄØdG øe
 »a ácGô°ûdG hCG  á∏eÉμdG  á«μ∏ªdG »g

.á°UÉN á«ë°U á°ù°SDƒe
 ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ```̀à```̀có```̀dG ±É````̀ °````̀VCGh
 ≈dEG  ±ó¡J  á«©ªédG  ¿CÉ`̀H  Qhõæ©dG
 Oó`̀é`̀dG  hCG  ø««dÉëdG  ∑Ó`̀ª`̀ dG  º``̀YO
 ôjƒ£J  hCG  ,º¡JÉ°ù°SDƒe  AÉ°ûfG  »a
 á«ë°üdG ø«fGƒ≤dG øª°V É¡æe ºFÉ≤dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG
 á«ë°U äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG  Üò``L  ±ó`̀¡`̀H

 »a  á«°ü°üîJh  á«Yƒf  á∏≤f  πãªJ
 ,OÓÑdG áLÉM Ö°ùM øjôëÑdG áμ∏ªe
 ƒg  Éªd  §≤a  QGôμJ  Oôée  â°ù«dh

.É¡æe ºFÉb
 QƒàcódG  í`̀°`̀VhG  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 á«©ªédG  ±Gó`̀gG  ¿CÉH  ô«ªdG  ø«°ùM
 ô`̀jƒ`̀£`̀J »```̀a ¢`̀ü`̀î`̀∏`̀à`̀J iô```````̀NC’G
 ∑Ó`̀e ø`̀«`̀H ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh ∫É``̀°``̀ü``̀J’G
 á°UÉîdG  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 äGP  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ∞∏àîeh
 äÉÑ≤©dG  á```dGRG  π``LG  ø`̀e  ,á`̀bÓ`̀©`̀dG
 πªY Qƒ`̀£`̀J  hCG  π`̀ª`̀Y  ¥ƒ`̀©`̀J  »`̀à`̀dG
 á°UÉîdG  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀LÉ`̀à`̀f’Gh á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh
 ¢ùØf  »a  .É¡«a  áeóîdG  iƒà°ùeh
 áªgÉ°ùª∏d  á«©ªédG  ≈©°ùJ  âbƒdG

 äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀Jh §`̀HGƒ`̀°`̀V ™`̀°`̀Vh »``a
 Gòg »a »æjôëÑdG ôªãà°ùªdG »ªëJ

.¬bƒ≤M ≈∏Y ßaÉëJh ´É£≤dG
 ô«ªdG  ø«°ùM  QƒàcódG  ºàNh
 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Y ¿CÉ````̀H ¬`̀ã`̀jó`̀M
 á°ù°SDƒe  ∂∏ªj  ø`̀e  π`̀μ`̀d  áMƒàØe
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á```̀jÉ```̀Yô```̀dG ´É```̀£```̀b »```̀ a
 á`̀«`̀Ñ`̀W õ```̀cGô```̀e AGƒ```̀°```̀S á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG
 äGOÉ`̀«`̀Y  hCG  á°ü°üîàe  hCG  ,á`̀eÉ`̀Y
 »©«Ñ£dG  êÓ©dG  õcGôe  hCG  ,ájOôa
 ,á«Ñ£dG  äGôÑàîªdGh  ,π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh
 õ```̀cGô```̀eh ,¿É````̀æ````̀°````̀S’G õ````̀ cGô````̀ eh
 øe  Égô«Zh  á«°ü«î°ûàdG  á©°TC’G
 ∂∏ªJ  »`̀à`̀dG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 áμ∏ªe  »a  ∫ƒ©ØªdG  ájQÉ°S  á°üNQ

 .øjôëÑdG

É¡∏ªY á£Nh É¡JQGOEG ¢ù∏ée π«μ°ûJ ™e

ø«`∏``WÉ``©`dG AÉ````Ñ``WC’G ∞``∏e ≈``æÑàJ á`«`ë``°ü`dG äÉ```°ù`°SDƒªdG á``«`©`ª`L

 á«LQÉîdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  â°ûbÉf

 ¢ù∏éªH  »``̀æ``̀Wƒ``̀dG  ø``````̀eC’Gh  ´É```̀ aó```̀ dGh

 ¢ùeCG  ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  »`̀a  iQƒ`̀°`̀û`̀dG

 ºà¨dG  ó`̀ª`̀MCG  ∞°Sƒj  á°SÉFôH  (ø`̀«`̀æ`̀K’G)

 ≥jó°üàdÉH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ,áæé∏dG  ¢ù«FQ

 øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ø«H á«bÉØJ’G ≈∏Y

 ¿CÉ°ûH  …ô°ùjƒ°ùdG  »dGQó«ØdG  OÉ`̀ë`̀J’Gh

 ≥∏©àj  Éª«a  »Ñjô°†dG  êGhOR’G  á```̀dGREG

 ™`̀æ`̀eh ∫É```ª```dG π````NO ≈``∏``Y Ö``FGô``°``†``dÉ``H

 ≥aôªdG  ∫ƒcƒJhôÑdGh  »Ñjô°†dG  Üô¡àdG

 áæ°ùd  (14)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôª∏d  ≥aGôªdG  ,É¡H

 äÉbÓ©dG  õjõ©J ≈dEG  ±ó¡J »àdGh ,2020

 áeƒμM ø«H ¿hÉ©àdG ôjƒ£Jh ájOÉ°üàb’G

 »`̀dGQó`̀«`̀Ø`̀dG  OÉ``̀ë``̀J’Gh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

 ´ƒ°†îdG  ΩóY  …OÉØàd  ∂dPh  ,…ô°ùjƒ°ùdG

 hCG  Üô¡àdG  ∫Ó`̀N  øe  á°†Øîæe  áÑjô°†d

.»Ñjô°†dG ÖæéàdG

 »∏ãªe  ™e  á«bÉØJ’G  áæé∏dG  âãëHh

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh  á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG  IQGRh

 ≈`̀ dEG  ±ó`̀¡`̀J  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ¿CG  Ghó````̀cCG  ø`̀jò`̀ dG

 É¡©aój  »àdG  á«Ñjô°†dG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ∞«ØîJ

 áμ∏ªe  »``̀a  ¿ƒ`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀ dG  ¿hô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 OÉëJÓd  OGô````̀aCGh  äÉ`̀cô`̀°`̀T  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 º¡JGQÉªãà°SG  øY  …ô°ùjƒ°ùdG  »dGQó«ØdG

 IQGRh  ƒ∏ãªe  ó``̀cCG  Éª«a  ,Gô`̀°`̀ù`̀jƒ`̀°`̀S  »`̀a

 ≥aGƒJ ≈∏Y áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG

.∫ƒcƒJôÑdGh á«bÉØJ’G ™e IQGRƒdG

 ´ÉªàL’G äGP »a áæé∏dG  â°ûbÉf Éªc

 á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe

 áμ∏ªe áeƒμM ø«H ájƒédG äÉeóîdG ¿CÉ°ûH

 ∞jódÉªdG  ájQƒ¡ªL  áeƒμMh  øjôëÑdG

 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  (É`̀¡`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG  AGQh  É`̀ª`̀«`̀ah  ø`̀«`̀H)

 »àdGh  ,2020  áæ°ùd  (12)  ºbQ  Ωƒ°Sôª∏d

 »a  ¿hÉ©àdG  ™«é°ûJh  õjõ©J  ≈`̀dEG  ±ó¡J

 áeƒμM øe πc ø«H »fóªdG ¿Gô«£dG ∫Éée

 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L á`̀eƒ`̀μ`̀Mh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e

 IQGRh  »∏ãªe  Qƒ°†ëH  ∂`̀dPh  ,∞jódÉªdG

 äÓ°UGƒªdG  IQGRh  »∏ãªeh  ,á«LQÉîdG

.ä’É°üJ’Gh

 ¿CG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  ƒ∏ãªe  ø`̀«`̀Hh

 áMÉ«°ùdG  ™«é°ûJ  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀J  á«bÉØJ’G

 ìÉª°ùdG  ∫ÓN  øe  øjó∏ÑdG  ø«H  ádOÉÑàªdG

 ±ó¡J Éªc ,Éª¡æ«H ô°TÉÑe ¿Gô«W §N íàØH

 π≤ædG  äÉ°ù°SDƒªd  ∫OÉÑàªdG  AÉ`̀Ø`̀YE’G  ≈`̀ dEG

 øe  ø«aô£dG  Óc  πÑb  øe  á«Ø©ªdG  …ƒédG

 äÉ©jô°ûàdG OhóM »a ÖFGô°†dGh Ωƒ°SôdG

.±ôW πμd á«æWƒdG

 äÓ°UGƒªdG  IQGRh  ƒ∏ãªe  ó`̀cCG  Éª«a

 ≈∏Y  πªà°ûJ  á«bÉØJ’G  ¿CG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh

 äÉÑ∏£àªdG ™e ÖcGƒàJ »àdG ΩÉμMC’G ™«ªL

 »àdG ájƒédG áeÓ°ùdG ä’Éée »a á«dhódG

.ádOÉ©dG á°ùaÉæªdG πØμJ

 zGô`°ùjƒ`°S{ ™`e »Ñjô°†`dG êGhOR’G ádGREG åëÑJ ziQƒ°ûdG á«LQÉN{
z∞``jódÉªdG{  ™``e  »``fóªdG  ¿Gô``«`£dG  ∫É``ée  »````a  ¿hÉ````©`à`dGh

 ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG
ÉjOƒÑªμd »``æWƒdG Ωƒ«dÉH ¿ƒ``Äæ¡j
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ∂∏e  »fƒeÉ¡«°S  ΩhOQƒ`̀f  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG
 ¬àdÓL ÜôYCG ,√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ÉjOƒÑªc áμ∏ªe

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ∂∏e  »fƒeÉ¡«°S  ΩhOQƒf  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 √ƒª°S ôÑY ,√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ÉjOƒÑªc áμ∏ªe

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬àdÓéd ¬JÉμjôÑJh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY É¡«a
 á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

.ÉjOƒÑªc AGQRh ¢ù«FQ ø«°S ¿ƒg ≈dEG
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
 á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ∂dPh  ,ÉjOƒÑªc  áμ∏ªe  ∂∏e  »fƒeÉ¡«°S  ΩhOQƒ`̀f  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG  áÄæ¡J
 ¬«fÉ¡J ≠dÉH øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP áÑ°SÉæªH

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬d ¬JÉ«æªJh
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
 ¢ù«FQ ø«°S ¿ƒg ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G

 .ÉjOƒÑªc AGQRh

 Oƒ``Lh iô``ëàJ zá``jôëÑdG Ihô``ãdG{
É``fGQƒf πMÉ``°S ≈``∏Y á``«æ«W á``HôJ

 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀H  ájôëÑdG  IhôãdGh  áYGQõdG  ádÉch  âdÉb
 ¢Uƒ°üîH  ô«KCG  Ée  ΩÉªàgÉH  ™HÉàJ  É¡fCG  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 á«æ«W áHôJ OƒLh øe ,áfGôc ájô≤d …PÉëªdG ÉfGQƒf πMÉ°S ≈∏Y ™°VƒdG

.πMÉ°ùdG …OÉJôe áeÓ°S Oó¡J
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  øe  ¬«LƒàH  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 áHÉbôdG  IQGOEG  ø`̀Y  ø«∏ãªe  º°†j  ó`̀ah  Ωƒ≤«°S  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 ø«∏ãªeh ,á«dÉª°ûdG á≤£æªdG ájó∏H øY ø«∏ãªeh ádÉcƒ∏d á©HÉàdG ájôëÑdG
 »a  OGƒ`̀ª`̀dG  á°Sóæg  IQGOEG  øY  ø«∏ãªeh  ,áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  øY
 á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  …ó∏H  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∫É¨°T’G  ¿hDƒ°T
 ±ƒbƒ∏d ™bƒª∏d áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y á«fGó«e IQÉjõH ,»YGOƒdG ôÑ°Tó«°ùdG

.π∏N …CG áédÉ©ªd áeRÓdG äÉ«°UƒàdG ™aQh ,™°VƒdG á≤«≤M ≈∏Y
 øª°†J  á`̀eR’  äGAGô``̀LEG  á`̀jCG  PÉîJG  ≈∏Y  É¡°UôM  ádÉcƒdG  äó`̀cCGh
 ≈dG  Oó°üdG  Gò`̀g  »a  âgƒfh  ,πMÉ°ùdG  …OÉ`̀Jô`̀e  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 É¡°UÉ°üàNG  »a  πNój  Ée  »a  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  ™e  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdG

.áeÉ©dG áë∏°üª∏d É k≤«≤ëJ

IõFÉ``L º`∏``°ù`à`j á``«`dÉª``dG π``«`ch
»Yƒ£àdG π``ª©∏d »``∏Y ø``H ≈``°ù«Y

 ¿hDƒ°ûd  IQGRƒ```̀dG  π«ch  OƒªM  ¬∏dGóÑY  ∞°Sƒj  ó«°ùdG  πÑ≤à°SG
 ¢ù«FQh  áÑ«£dG  áª∏μdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  ´Gõ`̀gƒ`̀H  óªëe  ø°ùM  á«dÉªdG
 IõFÉL º∏°ùàd ∂dPh ,á«©ªédG AÉ°†YCG øe GOóYh ´ƒ£à∏d »Hô©dG OÉëJ’G
 É¡àdÉf  »àdG  »Yƒ£àdG  πª©∏d  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ƒª°S
 πØëdG  »a  ø«eôμªdG  øª°V  kGôNDƒe  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh
 πª©dG OGhQ ºjôμàd â°ü°üN »àdG IõFÉé∏d Iô°TÉ©dG áî°ùæ∏d »°VGôàa’G

 .á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a á«æWƒdG QOGƒμdGh »Yƒ£àdG
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûd  IQGRƒ`̀dG  π«ch  OƒªM  ∞°Sƒj  ÜôYCG  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 ºjôμàdG Gòg »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh π«æH √RGõàYGh √ôîa øY
 ±hô¶dG  πX  »a  IQGRƒdG  »Ñ°ùàæe  ™«ªL  Oƒ¡L  ¢ùμ©j  …òdG  ±ô°ûªdG
 áã«ãëdG  ÉgOƒ¡Lh  É¡«YÉ°ùe  π°UGƒà°S  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,áægGôdG
 ¿hÉ©àdG õjõ©J ∫ÓN øe »æWƒdG OÉ°üàb’Gh ™ªàéªdG OGôaCG πμd áªYGódG
 ºYO »a º¡°ùj ÉªH äÉYÉ£≤dGh äÉ¡édG ∞∏àîe ™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh
 Oƒ¡L ¬JGP âbƒdG »a kÉæªãe ,øjôëÑdG áμ∏ªªH ôjƒ£àdGh á«ªæàdG Iô«°ùe
 ¢ù∏ée  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫ BG  »∏Y  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ƒª°S
 ºYO »a IõFÉédG »YGQ áÑ«£dG áª∏μdG á«©ªéd …ôîØdG ¢ù«FôdG AGQRƒdG
 âeÉb »àdG Oƒ¡édG ôjó≤Jh øjôëÑdG áμ∏ªe »a »Yƒ£àdG πª©dG õjõ©Jh
 ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN »∏g’G ´É£≤dGh á«eƒμëdG äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG É¡H
 óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôH  πª©dGh  ácGô°ûdG  QGôªà°SG  ócDƒj  Ée  (19-ó«aƒc)

 .äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ™e

 ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀H  ¥ô£∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  âMô°U
 ióg á°Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th
 ôjƒ£J  ´hô°ûe  øe  ≈`̀ dhC’G  á∏MôªdG  ∫ÉªYCG  ¿CÉ`̀H  hôîa
 §£îªdG á«æeõdG Iô«JƒdG ≥ah ô«°ùJ ójGR ï«°ûdG ´QÉ°T

.%55 ´hô°ûªdÉH RÉéfE’G áÑ°ùf â¨∏H ó≤a ,É¡d
 á©°SƒJ ∫ÉªYCG ¿CG ¥ô£∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG âë°VhCGh
 É¡∏MGôe »a -´hô°ûªdG øe AõL »gh- ôÑª°ùjO 16 ´QÉ°T
 ô¡°ûdG  ájÉ¡f  ¬à©°SƒJ  øe  AÉ¡àf’G  Qô≤ªdG  øeh  Iô«NC’G
 â∏Ø°SCÓd á«FÉ¡ædG á≤Ñ£dG ™°Vh øe AÉ¡àf’G ºJ PEG ,…QÉédG
 ájójóëdG õLGƒëdG Ö«côJ ≈∏Y QÉL πª©dGh ´QÉ°ûdG ≈∏Y
 áZÉÑ°Uh ájQhôªdG äÉeÓ©dG Ö«côJh ´QÉ°ûdG »aôW ≈∏Y
 πª©àd  á«Fƒ°†dG  äGQÉ°TE’G  π«©ØJ ™e á«°VQC’G  •ƒ£îdG

 .á«°VQC’G äÉ°ùéªdG ≈∏Y
 ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  ´hô°ûªdG  ∫hÉ≤e  ∞μ©j  iôNCG  á¡L  øe
 ∫ÉªYCG  ™e  ¿ÉaódGh  ôØëdG  ∫ÉªYCG  ≈∏Y  øgGôdG  âbƒdG  »a
 OÉHÉª∏°S  ´QÉ``°``Th  ó``̀ jGR  ï«°ûdG  ´QÉ`̀ °`̀T  ≈`̀∏`̀Y  ∞`̀°`̀Uô`̀dG
 QÉ`̀£`̀eC’G  √É«e  áμÑ°T  ójóªJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ºc  1^2  ∫ƒ£H  »ë°üdG  ±ô°ü∏d  »°ù«FQ  §N  AÉ°ûfEGh
 ´QÉ°T  ≈`̀ dEG  óàªjh  »fÉμ°SE’G  »∏eôdG  ´hô°ûe øe  CGóÑj

 .¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG
 ô¡°T »a âeÉb IQGRƒdG ¿CG  hôîa ióg .Ω  âaÉ°VCGh
 ™WÉ≤J ≈∏Y á«Fƒ°†dG äGQÉ°TE’G ìÉààaÉH »°VÉªdG ôHƒàcCG
 á≤£æªH (»∏eôdG QGhO) 38 ´QÉ°T ™e ójGR ï«°ûdG ´QÉ°T

.»dÉY

…QÉédG ô¡°ûdG ájÉ¡f ôÑª°ùjO 16 ´QÉ°T á©°SƒJ øe AÉ¡àf’G

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG | .Öjô¨dG øªMôdGóÑY .O | .ô«ªdG ø«°ùM .O | .Qhõæ©dG óªëe .O |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

§`̀ ≤`̀ a ø```̀«```̀æ```̀WGƒ```̀ª```̀∏```̀d π```̀£```̀©```̀à```̀dG á``````̀ fÉ``````̀YEG :ó``````̀cDƒ``````̀J π```̀ ª```̀ ©```̀ dG
É``̀eƒ``̀j  30  ∫Ó``````̀N  »``̀Ø``̀ °``̀ù``̀©``̀à``̀dG  π``̀°``̀ü``̀Ø``̀∏``̀d  º``̀ ¡``̀ °``̀ Vô``̀ ©``̀ J  ∫É``````̀M  »````̀ a  Ö````̀fÉ````̀LCÓ````̀d  á``````̀fÉ``````̀YE’G  í```̀æ```̀e

 π`̀£`̀©`̀à`̀dG ó`̀ °`̀ V ø``̀«``̀eCÉ``̀à``̀dG »``̀ a ∑Gô``̀ à``̀ °``̀ T’G á`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀f ™```̀ aO »``̀ a ¿ƒ`̀ ª`̀ ¡`̀ °`̀ ù`̀ j Ö```̀ fÉ```̀ LC’G ∫É``̀ª``̀©``̀dG
ø`̀«`̀∏`̀WÉ`̀©`̀dG  äÉ``Ø``∏``e  ¥Ó`````̀ ZEG  »``̀ a  ´ô``°``ù``J  ’h  ..π``̀£``̀©``̀à``̀dG  á```̀fÉ```̀YEG  ø``̀ e  Gó`̀«`̀Ø`̀à`̀ °`̀ù`̀e  É``̀æ``̀WGƒ``̀e  8279  :∫hDƒ``̀ °``̀ ù``̀ e  Qó``°``ü``e

35
Ω2020 ôÑªaƒf 10 - `g1442 ∫hC’G ™«HQ 24 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15572) Oó©dG 4

 á«∏gÉédG »a ∫ÉëdG ¿Éc Gòμg
 πà≤àa  iô```NCG  ≈∏Y  oô`̀«`̀ p̈ `̀ oJ  á∏«Ñb
 ¿CG  º``̀μ``̀dh  ,»`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ Jh  ∞`̀£`̀î`̀ Jh
 ô«¨°üdG ΩÓ¨dG Gòg ßM Gƒ∏«îàJ
 É¡∏gCG  Qhõàd  ¬eCG  ¬àÑë£°UG …òdG
 äQÉ``̀ZCG  ø«M  ¬``dGƒ``NCG  á∏«Ñb  »`̀a
 ∞£àîo«d  á`̀jOÉ`̀©`̀e  á∏«Ñb  º¡«∏Y
 ¥ƒ°S »a ´ÉÑjh ¬eCG ój øe ΩÓ¨dG

.®ÉμY
 á`̀FÉ`̀ª`̀©`̀HQCÉ`̀H π``̀LQ √Gô`̀ à`̀ °`̀ TG
 ≈dG ÉgóæY »≤H å«M ¬àª©d ºgQO
 É¡LhR  ≈`̀ dG  ¬jó¡àd  â`̀Lhõ`̀J  ¿CG
 óæY øeR ¬«∏Y ôe .¬d ≈dƒe ¿ƒμ«d
 á∏«Ñb øe ¢SÉfCG √BGQ ¿CG ≈dEG É¡LhR
 GhôÑî«d  GhOÉ``̀Yh  √ƒaô©a  ¬`̀«`̀HCG

 Gƒ≤àdG  ÉeóæYh ,√hóàØ«d ¬ªYh ƒg ≥∏£fG …òdG √ÉHCG
 AÉ°T  ¿EG  √ô««îJ  ≈dEG  ÉªgÉYO  √AGó`̀a  GƒÑ∏Wh  É¡LhR

 .πHÉ≤e ¿hO øe .. º¡©e OÉY AÉ°T ¿EGh ¬©e »≤H
 âª∏Y ób øe ÉfCÉa{  :¬d  ∫Ébh êhõdG √ÉYO Gòμgh
 ÜÉLCÉa  zÉªgôàNG  hCG  »fôàNÉa  ,∂d  »àÑë°U  âjCGQh
 »æe  âfCG  .G kó`̀MCG  ∂«∏Y  QÉàNCG  …òdÉH  ÉfCG  Ée{  :ΩÓ¨dG
 ¬aô°üJ  øe  ¬ªYh  √ƒHCG  Ö qé©àa  ,zΩC’Gh  ÜC’G  ¿ÉμªH
 ?ájôëdG  ≈∏Y  ájOƒÑ©dG  QÉàîJCG  ∂`̀ë`̀jh{  :¬`̀d  ’É`̀bh
 º©f{ :ÜÉLCÉa z?∂à«H πgCGh ∂ªYh ∂«HCG ≈∏Y √QÉàîJh
 QÉàNCG …òdÉH ÉfCG Ée É kÄ«°T πLôdG Gòg øe âjCGQ ób »fEG
 ¬H êôN ,∂dP ¬æe πLôdG iCGQ Éª∏a ..zG kóHCG G kóMCG ¬«∏Y
 ¬KQCG  »æHG  ¬fEG  Ghó¡°TG  ô°†M  øe  Éj{  : kÓFÉb  iOÉ`̀fh
 ¬eƒj  øe  Éahô©e  íÑ°UCÉa  ¬ª°SÉH  √É`̀YOh  ,z»æKôjh

.(¢U) zóªëe øH ójR{ º°SÉH
 »ÑædG  nå`̀ p©`̀ oH  ÉeóæYh  ,áã©ÑdG  πÑb  ¬∏c  Gò`̀g  ¿É`̀c
 º°SG  πªMh  Gƒª∏°SCG  øe  π``̀FGhCG  øe  ó`̀jR  ¿É`̀c  (¢`̀U)
 rº ogƒ oYrOG{  :á`̀jBG  âdõf  ¿CG  ≈dG  ¬°SCGQ  ≈∏Y  ÉLÉJ  »ÑædG
 »æÑàdG π£HCG …òdG ôeC’G z p¬qn∏dG nó ræ pY o§ n°ùrbnCG nƒ og rº p¡ pFÉ nHB’
 ∂dP ™bh ¿CG ∂°T ’h .záKQÉM øH ójR{ º°SG ¬«dG OÉYCGh
 íÑ°UCG  ¿CÉH  ¬∏dG  ¬eôcCG  ¿CG  ≈dG  ójR  ≈∏Y  kGójó°T  ¿Éc
 ºμdh ,¿BGô≤dG  »a ¬ª°SG ôcoP  …òdG ó«MƒdG »HÉë°üdG
 »a ôcòj ¬ª°SG ™ª°ùj ƒgh √ôîa ¿Éc ºc Gƒ∏«îàJ ¿CG
 ¿G ≈dGh .. ¿BGô≤dG ÇQÉb CGôb Éª∏c óLÉ°ùªdGh äƒ«ÑdG

 .¿BGô≤dG ¬∏dG ™aôj
 øjòdG ≈dG É¡∏°Sôof ádÉ°SQ ΩÓμdG Gòg øe ógÉ°ûdGh
 ¿CG  ΩÓZ  ¢†aQ  …òdG  (¢U)  »ÑædG  ≥ o∏ oN  »a  ¿ƒæ©£j
 øμdh  ,ó©H  kÉKƒ©Ñe  ¿É`̀c  Éªa  »Ñf  ¬`̀fC’  ¢ù«d  ¬bQÉØj
 É¡æY ¬∏dG »°VQ á°ûFÉY Ió«°ùdG ¬æY âdÉb …òdG ¬ p≤o∏ oîd
 ¬∏dG ¢VƒY Ée ºK øeh ,z¿BGô≤dG ¬≤∏ oN ¿Éc{ É¡«HCG øYh
 …CÉa ,ôîa πμH ¬∏ªM …òdG º°S’G ó≤a ÉeóæY ΩÓ¨dG ¬H

 !?»Ñf …CGh øjO …CGh Gòg ÜQ
 »ÑædG ¢üî°ûd ¢Vô©àdG ºJ ób ¬fCG óéf kÉ«îjQÉJ
 øjódG Gòch »HÉgQEG ¬fCÉH ∞°U oh ø«M ,πÑb øe (¢U)
 zá«HÉgQEG  áª¶æe{  ¬fCÉH  ÉææjO  Ö≤d  ø«M  »eÓ°S’G
 ΩÓ°S’G{  ¿EG  πH  ±ô£àdG  »a  â°ù«d  á∏μ°ûªdG{  ¿CGh

 .zá∏μ°ûªdG ƒg
 øY  á©FÉ°ûdG  IôμØdGh  Iô¶ædG  √òg  â°ù«d  kÉ©ÑW
 ¿CG  iôj  ’h  …CGô`̀dG  Gòg  ∞dÉîj  øe  ∑Éæ¡a  ,ΩÓ°S’G
 ∫Éb  Éª∏ãe  ÜÉ`̀gQE’É`̀H  ¬£HQh  ΩÓ`̀°`̀S’G  IGhÉ°ùe  ºàJ
 »a  »`̀HÉ`̀gQ’G  Ωƒé¡dG  ó©H  …hÉ°ùªædG  QÉ°ûà°ùªdG
 øjOó°ûàªdG  øe  OóY  √òØf  Ωƒé¡dG  ¿G{  ócCG  PEG  Éæ««a
 hG  ΩÓ°S’G  ™e  â°ù«d  Éæà∏μ°ûe  øμdh  ,ø««eÓ°S’G

.zájôHôÑdGh IQÉ°†ëdG ø«H ÜôM É¡fEG ..øjôLÉ¡ªdG

 »`̀bGô`̀dG  ô«μØàdG  Gò`̀g  π`̀ã`̀eh
 øªe  Qó°üj  í«ë°üdG  π«∏ëàdGh
 øjôμØªdG  ø``e  º¡«∏Y  ¬`̀∏`̀ dG  sø```̀ ne
 øªe á°SÉ«μdG …hP øe ø«Ø≤ãªdGh
 ¢†©H ±Ó`̀î`̀H ,º`̀¡`̀eÓ`̀c ¿ƒ`̀fõ`̀j
 kÉeÓc  GƒdÉb  øjòdG  ∫hódG  AÉ°SDhQ
 Gƒ¡HƒL ¿CG ó©H ¬dƒb ≈∏Y GƒØ°SCÉJ
 ≈∏Y  QÉ¨j  øªe  á«Ñ©°T  á©WÉ≤ªH

 .¬«Ñfh ¬æjO
 ,á«Ñ©°T  á©WÉ≤e  Éæjód  Éªch
 IOÉbh  ÉeÓYEGh  á°SÉ°S  º¡jód  ¿EÉa
 »a  áaÉ≤ãdG  …Ohó`̀ë`̀e  AÉ`̀ °`̀SDhQh
 ºK ø``̀eh ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG
 ¢VƒîJ  »àdG  á«Ñ©°ûdG  •É°Sh’G
 º¡jód  ¿ƒμààd  ø«°†FÉîdG  ™`̀e
 Qó°üªc  ΩÓ`̀°`̀S’G  øY  A’Dƒ`̀g  É¡ª°Sôj  á«Ñ∏°S  Qƒ°U

.ÜÉgQ’Gh ∞æ©∏d
 ΩÉªdEG  IQP  ƒdh  ¬jód  ¢üî°T  …CG  iód  í°VGƒdÉa
 Ó¡L ∑Éæg ¿G á«eÓ°S’G ∫hódG ¿hDƒ°ûH hG ΩÓ°SE’ÉH
 áØ∏àîªdG ¬ÑgGòeh øjódG Gò¡H ∫hódG √òg ø«H ÉeQÉY

.á«eÓ°S’G äÉcôëdG äÉÑLƒeh »eÓ°S’G ôμØdGh
 º∏°ùe πc íÑ°üj á«Ñ∏°ùdG QÉμa’G √òg RhôH ™eh
 ¿CG  ø«M  »a  kÉeƒdh  kGOÉ¡£°VG  ∂dòH  ¬LGƒ«d  kÉ«HÉgQEG
 ô∏àg  ¿’ É«fÉªdG  hCG  á«ë«°ùªdG  Ωƒ∏j  ’  ™ªLCG  ºdÉ©dG
 »a  IÉ¨£dG  »bÉH  Gòμgh  ..kÉ«fÉªdCG  hG  kÉ«ë«°ùe  ¿Éc
 ¿G  øμªj  ’h  ΩÓ°S’G  ™e  ódƒj  ºd  ÜÉgQE’Éa  ,ºdÉ©dG
 Gòd  ,ΩÓ°S  øjO  ΩÓ°SE’Éa  ,¬ª«dÉ©J  øª°V  øe  ¿ƒμj
 º∏°ùe  π`̀c  ∞æ°üf  ¿G  ±É`̀°`̀ü`̀f’Gh  ∫ó`̀©`̀dG  ø`̀e  ¢ù«d
 ¿ƒÑ°ùæj øe ºg ø««HÉgQ’G ¿EG πH ,»HÉgQG ¬fG ≈∏Y
 øjóH ¢SÉædG  π¡L ¿G º¡àaô©ªd ΩÓ°S’G ≈dG  º¡°ùØfCG
 ¿C’  º¡d  ≥jô£dG  ó¡ª«°S  Ée  »g  zΩÓ°ùdG  ø`̀jO{  ¬∏dG
 åjóM  hG  ájBG  …CG  »Øa  ’EGh  ..ΩÓ°S’G  ≈dG  GƒÑ°ùàæj

?AÉjôH’G πàb RGƒL OQh
 ºcÉ¡æj ’{ ¬«a OQh …òdG ¬∏dG ÜÉàc ÉæYô°T ¢ù«dCG
 ºcƒLôîj ºdh øjódG »a ºcƒ∏JÉ≤j ºd øjòdG øY ¬∏dG
 Öëj ¬∏dG ¿EG º¡«dEG Gƒ£°ù≤Jh ºghôÑJ ¿CG ºcQÉjO øe
 ¬°Tƒ«Lh ¬JOÉb (¢U) »ÑædG ¢Uƒj ºdCG  ?zø«£°ù≤ªdG
 ’h ,Gƒ∏¨J ’h Gƒ°ü©J ’ ,¬∏dG iƒ≤àH ºμ«°UhCG{ kÓFÉb
 ,kÉYQR  GƒbôëJ ’h , kÓîf GƒbôëJ ’h ,á©«H  Gƒeó¡J
 ’h  ,Iôªãe  Iôé°T  Gƒ©£≤J  ’h  ,áª«¡H  GƒëHòJ  ’h
 , kICGôeG ’h kGô«¨°U ’h kÉ«Ñ°U ’h ,kGô«Ñc kÉî«°T Gƒ∏à≤J
 ™eGƒ°üdG  »a  º¡°ùØfCG  Gƒ°ùÑM  kÉ`̀eGƒ`̀bCG  ¿hóéà°Sh
 ΩÓ°S’G øjO ¢ù«dG ?z¬d º¡°ùØfCG Gƒ°ùÑM Éeh ºgƒYóa
 Oôj ºdCG ?ô°ûÑdG ÉæfGƒNEG ™e ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG øjO
 »dh ºμæjO ºμd{h zøjódG »a √GôcEG  ’{ ¬∏dG ÜÉàc »a

 !?zøjO
 øjódG  Gò¡H  ¢SÉædG  π¡L  ƒg  πcÉ°ûªdG  ÖÑ°S  ¿EG
 ìÉàØf’G øe ±ƒîdG ¬ÑÑ°S ¿ƒμj ób π¡édGh ,º«¶©dG
 AÉ°T  ¿G  áªàJ  åjóëdG  Gò¡dh  ..¬YÉÑ uJG  ºK  øeh  ¬«∏Y
 ÜÉ°ùàfG ÖÑ°ùdG ¿ƒμj ób π¡édG Gòg ¥ƒa øμdh ,¬∏dG
 ΩÓ°S’G øjO ƒg Gòg ¿G ºgAÉYOGh ¬«dG ø«jƒ°VƒØdG
 ÜQÉg ≥°ûæe πμd ÜGƒH’G âëàa ∫hódG √òg ¿G å«M
 ø«M »a øjódG »Yójh É¡«dG Ö°ùàæ«d √OÓH ádGóY øe
 πà≤«d  √OÓ`̀H  »a  óé°ùªdG  ≥jôW  ±ô©j  øμj  ºd  ¬`̀fG
 ΩÓ°S’G º°SÉH ¢SÉædG Üƒ∏b »a ôYòdG πNójh Ωó¡jh

 .¿ƒ∏ª©j Éªeh º¡æe A…ôH ΩÓ°S’G ¿CG ø«M »a

:º∏≤H
ó«©°S π«Ñf

ÊƒfÉb QÉ°ûà°ùeh ΩÉ

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG 
 »°Sôe  óªMCG  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  πÑ≤à°SG
 ájQƒ¡ªéH  »HôëdG  êÉ`̀à`̀fEÓ`̀d  á`̀dhó`̀dG  ô``jRh
 ΩÉ°ûg  ó«°ùdG  ,ø«æK’G  ¢ùeCG  ,á«Hô©dG  ô°üe
 iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S ,QOƒédG óªëe øH
 ºFGódG  ÜhóæªdGh  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL
 πÑ°S  åëÑd  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```dG  á©eÉL  ió``d
 ø«H ∑ôà°ûªdG ™«æ°üàdG ä’Éée »a ¿hÉ©àdG

.øjó∏ÑdG
 õjõ©J á«ªgCG AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿ÉÑfÉédG ócCGh
 ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe
 »àdG  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  õjõ©J  á«ªgCGh
 øjò∏dG  ø«ÑfÉé∏d  ácôà°ûªdG  á©ØæªdÉH  Oƒ©J
 Qƒ£àdG Aƒ°V »a ,á«îjQÉJ äÉbÓY Éª¡£HôJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  »`̀a  ô«ÑμdG

.áaÉc ó© o°üdG ≈∏Y á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh
 áfÉàeh  ≥ªY  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  ó`̀cCGh
 áμ∏ªe ø`̀«`̀H  Ió`̀«`̀Wƒ`̀dG  á``̀jƒ``̀NC’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG
 á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG

 QÉgORGh AÉªfh Ωó≤Jh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh
 øe áî°SGQ ¢ù°SCG ≈∏Y ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 ,»é«JGôà°S’G  πeÉμàdGh  áÑëªdGh  Iƒ`̀NE’G
 ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  º«¶©J  É¡àeó≤e  »ah
 ,∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG πÑ°S á«ªæJh øjó∏ÑdG ø«H
 Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ Aƒ°V »a
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 øjó∏ÑdG  ¢UôM  ≈dEG  G kô«°ûe  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 »FÉæãdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ºFGódG
 Oƒ©j ÉªH πª°TCG ¥ÉaB’ ¬H AÉ≤JQ’Gh ∑ôà°ûªdG
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  Óc  ≈∏Y  ô«îdGh  ™ØædÉH

.ø«≤«≤°ûdG
 óªMCG  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  ó`̀cCG  ,¬ÑfÉL  øe
 »`̀Hô`̀ë`̀dG  êÉ``̀ à``̀ fE’G  IQGRh  ¢`̀Uô`̀M  »`̀°`̀Sô`̀e
 ∞∏àîe  »a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y
 õjõ©J  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ,ø«ÑfÉédG  ø«H  ä’É`̀é`̀ª`̀dG

 ≈`̀Hô`̀ë`̀dG êÉ``̀ à``̀ fE’G äÉ`̀cô`̀°`̀T ø`̀«`̀H ¿hÉ``©``à``dG
 ∞∏àîe  »a  á≤«≤°ûdG  á«æjôëÑdG  äÉcô°ûdGh
 á`̀«`̀fó`̀ª`̀dGh  á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ™«æ°üàdG  ä’É``é``e
 á«é«JGôà°S’G  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ó`̀«`̀Wƒ`̀J  á`̀«`̀ª`̀gCGh
 »a  ø«ÑfÉé∏d  ácôà°ûªdG  á©ØæªdÉH  Oƒ©J  »àdG
 ø«H  ™ªéJ  »àdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  Aƒ°V
 ™°Vh  ºà«°S  ¬fCÉH  É kØ«°†e  ,øjôëÑdGh  ô°üe
 á«LƒdƒæμàdGh  á«©«æ°üàdG  äÉ«fÉμeE’G  áaÉc
 äGóMƒdGh  äÉcô°ûdÉH  IôaGƒàªdG  ájô°ûÑdGh
 ácQÉ°ûª∏d  ≈HôëdG  êÉ`̀à`̀fE’G  IQGRƒ`̀ d  á©HÉàdG
 iôÑμdG  á«YÉæ°üdG  äÉYhô°ûªdG  ò«ØæJ  »`̀a

 äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  hCG  á``«``YÉ``aó``dG  äÉ``YÉ``æ``°``ü``dG)
 É`̀ k≤`̀ ah »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ö`̀ fÉ`̀é`̀ dG ™``̀e (á`̀ «`̀ fó`̀ª`̀ dG
 √òg  »a  áeóîà°ùªdG  äÉ«LƒdƒæμàdG  çóMC’

.ä’ÉéªdG
 IòÑf »HôëdG êÉàfEÓd ádhódG ôjRh Ωóbh
 »àdG ájƒªæàdGh á«eƒ≤dG äÉYhô°ûªdG ºgCG øY
 É¡Lƒe ,ádhódÉH Égò«ØæJ »a IQGRƒdG ∑QÉ°ûJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe  ó`̀ah  ∫ÉÑ≤à°S’  Iƒ`̀Yó`̀dG
 êÉàfEÓd  á©HÉàdG  äGóMƒdGh  äÉcô°ûdG  IQÉjõd
 IôaGƒàªdG  äÉ«fÉμeE’G  ≈∏Y  ´ÓWEÓd  »HôëdG

.∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ôWCG ójóëJh É¡jód

™«æ°üàdG »a ¿hÉ©àdG QOƒédG ô«Ø°ùdG ™e åëÑj …ô°üªdG »HôëdG êÉàfE’G ôjRh

 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  á«æjôëÑdG  ø««Øë°üdG  á«©ªL  ó°TÉæJ
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 áHÉ°üe á«æjôëH á«eÓYEGh ΩCG IÉ«M PÉ≤fEG ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 øe êÓ©dG ô«aƒJ ≈dEG áLÉëdG q¢ùeCG »a »gh ,¿ÉWô°ùdG ¢VôªH
 ¿EG  óªMCG  ájó¡Y á«©ªédG á°ù«FQ âdÉbh .øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉN
 Ωó≤J âfÉch ,á∏jƒW Iôàa òæe ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe ´QÉ°üJ á∏«eõdG
 AÉL  ≈àM  ,¿ÉØJh  ¢UÓNEG  πμH  á«eÓY’Gh  á«æWƒdG  É¡àdÉ°SQ
.¬à≤°ûY ÉªdÉW …òdG É¡ÑLGh AGOCG øY ¢VôªdG ÉgõéYCG …òdG Ωƒ«dG

 »fÉ©J  ¢VôªdG  ¢TGôa  ≈∏Y  Éæà∏«eR  Ωƒ«dG  ,óªMCG  âaÉ°VCGh
 AÉÑWC’G É¡d ∞°Uh óbh ,¢VôªdG äÉØYÉ°†e AGôL IOÉM Ω’BG øe

 »a  É¡JóYÉ°ùªd  (TUCATINAB)  ƒ`̀gh  GOó`̀ë`̀e  AGhO
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ôaGƒàe ô«Z êÓY ƒgh ,¢VôªdG ≈∏Y Ö∏¨àdG
 Éæà∏«eR  äÉ«fÉμeEG  ¥ƒØj  ôeCG  ƒgh  ,á©ØJôªdG  ¬àØ∏c  øY  ∂«gÉf

.QÉæjO ∞dCG 27`H ¬àª«b Qó≤J PEG ,ájOÉªdG
 πc ºjó≤àH Éæà∏«eR ¬«a óbôJ …òdG ≈Ø°ûà°ùªdG ΩGõàdG äócCGh
 QƒeCG É¡æμd ,É¡YÉLhCG É¡æY ∞ØîJ á«ÑW ájÉYQ øe ¬«dG êÉàëJ Ée
 ¬H í°üf …òdG QÉ≤©dG ô«aƒJ ≈dEG Ωƒ«dG áLÉëdGh ,™LƒdG ø«μ°ùàd
 ≈dEG IOƒ©dGh ,á«ë°üdG É¡àdÉM ø°ùëàd ó«MƒdG πeC’G ƒ¡a AÉÑWC’G
 á«eÓYE’G É¡Jô«°ùe π°UGƒàdh ,É¡FÉæHCGh É¡Jô°SCG ∞æc »a É¡JÉ«M

.øWƒdG √ÉéJ É¡ÑLGhh É¡àdÉ°SQ ºjó≤Jh

 ,äÉYôL  çÓK  ≈dEG  êÉàëJ  zá∏«eõdG{  ¿CG  óªMCG  âë°VhCGh
 ,QÉæjO  ±’BG  9  ájô¡°ûdG  áYôédG  áØ∏c  Qó≤Jh  ,ô¡°TCG  áKÓK  Ióe
 »≤∏àd  ÉgôØ°S  ádÉëà°SG  ≈dEG  âgƒfh  .QÉæjO  ∞dCG  27  »dÉªLEÉH
 É¡©°Vh  ≈dEG  kGô¶fh  ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  »a  êQÉîdG  »a  êÓ©dG
 É¡àdÉëd  Ö°SÉæªdG  êÓ©dG  ô«aƒJ  ƒg  ó«MƒdG  É¡∏eCÉa  ,»ë°üdG
 ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ó°TÉæf ∂dòd ,á«ë°üdG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ,É¡Ñ∏W  »`̀a  ô¶ædG  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 Éeƒj É¡àdÉM Qƒ£àd á∏LÉY IQƒ°üH É¡d Ö°SÉæªdG AGhódG ô«aƒJh

.Ωƒj ó©H

¿É``Wô°ùdG ø``e á``«æjôëH á``«eÓYEG PÉ``≤fEG zá``ë°ü∏d ≈``∏YC’G{ ó``°TÉæJ zø``««Øë°üdG{

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 á«ªæàdGh πª©dG IQGRh äQó°UCG
 √ô°ûf  ºJ  Éªd  Éë«°VƒJ  á«YÉªàL’G
 ∫ƒM  á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  ¢†©H  »a
 áfÉYE’  Ö`̀fÉ`̀LC’G  ∫Éª©dG  ¥É≤ëà°SG
 ¿ƒfÉb  ÖLƒªH  IQô`̀≤`̀ª`̀dG  π£©àdG
 QOÉ`̀ °`̀ü`̀dG π`̀£`̀©`̀à`̀dG ó`̀ °`̀V ø`̀ «`̀eCÉ`̀ à`̀ dG
 áæ°ùd  78  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH
 ¿ƒfÉb  ÖLƒªH  ¬fCG  âæ«Hh  ,2006
 áfÉYEG  ±ô°üJ  π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG
 ø«∏WÉ©dG  ø««æjôëÑ∏d  π`̀£`̀©`̀à`̀dG
 QÉæjO  200  ∫ó©ªH  §≤a  πª©dG  øY
 ô«¨d G kQÉæjO 150h »©eÉé∏d É kjô¡°T
 ô¡°TCG á©°ùJ ÉgÉ°übCG Ióªd »©eÉédG
 √òg  ±ô°üJ  ’h  ,áÑdÉ£e  π`̀c  »`̀a
 ,á≤∏£e  IQƒ°üH  ÖfÉLCÓd  á`̀fÉ`̀Y’G
 á`̀fÉ`̀YE’  §≤a  á°ü°üîe  É`̀¡`̀fG  å«M

 º¡∏£©J  Iô`̀à`̀a  ∫Ó``N  ø««æjôëÑdG

 ≈∏Y º¡JóYÉ°ùªd πª©dG øY º¡ãëHh

 .áLôëdG IôàØdG √òg RhÉéJ

 …ò`̀dG  »æjôëÑdG  π°üëj  Éªc

 ô«Z  IQƒ°üH  πª©dG  øe  ¬∏°üa  ºàj

 π£©àdG  ¢†jƒ©J  ≈∏Y  áYhô°ûe

 %60  ≈∏Y  ¬ÑLƒªH  π°üëj  …ò``dG

 óëHh  ô¡°TCG  á©°ùJ  Ióªd  ¬ÑJGQ  øe

 QÉ`̀æ`̀jO  1000  RhÉ`̀é`̀à`̀j  ’  ≈`̀°`̀ü`̀bCG

 ≈dEG  π°üØdG  äÉ«YGóJ  øe  ¬àjÉªëd

.iôNCG áØ«Xh ≈∏Y ¬dƒ°üM ºàj ¿G

 Ö`̀fÉ`̀LC’G  ∫É`̀ª`̀©`̀dG  ¿CG  å`̀«`̀Mh

 ¿ƒªgÉ°ùj  øjôëÑdG  »a  ø«∏eÉ©dG

 »a º``¡``cGô``à``°``TG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f ™```̀ aO »``̀ a

 á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh π`̀£`̀©`̀à`̀dG ó`̀°`̀V ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG

 Iƒ°SCG  áYƒaóªdG  º`̀gQƒ`̀LCG  øe  %1

 (10)  IOÉ``̀ª``̀dG  ¿EÉ```a  ø««æjôëÑdÉH

 π£©àdG  ó°V  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e

 ∫ƒ°üëdG  »a  §≤a  ≥ëdG  º¡ëæªJ

 º¡°Vô©J  ∫ÉM  »a  ¢†jƒ©àdG  ≈∏Y

 »fƒfÉ≤dG  ô«Zh  »Ø°ù©àdG  π°üØ∏d

 ,ôcP  Éªc  áfÉYE’G  ¢ù«dh  πª©dG  øe

 øe %60≈dEG  ¢†jƒ©àdG π°üj å«M

 º¡∏°üa  ¿É`̀c  GPEG  »°SÉ°SC’G  ô``̀LC’G

 Æƒ°ùe  ¿hOh  É k«Ø°ù©J  πª©dG  ø`̀Y

 á∏¡ªdG  ∫Ó`̀N  G kô°üëæeh  »fƒfÉb

 º«¶æJ  á`̀Ä`̀«`̀g  º`̀¡`̀d  É`̀ ¡`̀ JOó`̀M  »`̀ à`̀ dG

 (30)```H  Qó≤J  »`̀à`̀dGh  πª©dG  ¥ƒ°S

 á©HÉ°ùdG  IOÉªdG  ºμëd  k’ÉªYEG  É keƒj

 ¿CÉ°ûH  2009  áæ°ùd  79  QGô≤dG  øe

 »ÑæLC’G  πeÉ©dG  ∫É≤àfG  äGAGô``̀LEG

 ∂``̀ dPh ,ô`````̀NBG π`̀ ª`̀Y Ö`̀MÉ`̀ °`̀U ≈````̀dEG

 á«dÉªdG  √Qƒ`̀eCG  ájƒ°ùJ  ¬d  ≈æ°ùà«d

 πeÉ©dG  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀¶`̀ë`̀jh  á`````̀ jQGOE’Gh

 ∫ÓN ôNBG πªY …CG ádhGõe »ÑæLC’G

.á∏¡ªdG √òg

 á«ªæàdGh πª©dG  IQGRh äócCGh

 äÉ°üæª∏dh  ™«ªé∏d  á«YÉªàL’G

 »a ábódG »NƒJ IQhô°V á«eÓYE’G

 É¡bÉ«°S »a É¡©°Vhh áeƒ∏©ªdG ô°ûf

.í«ë°üdG

 ø`̀«`̀H ¬``````̀JGP ¥É``̀«``̀ °``̀ù``̀ dG »`````̀ah

 zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  ∫hDƒ°ùe  Qó°üe

 π`̀ª`̀Y  ø```̀Y  ø``̀«``̀ã``̀MÉ``̀Ñ``̀dG  Oó`````Y  ¿CG

 ≠∏H  π£©àdG  á`̀fÉ`̀YE’  ø«≤ëà°ùªdG

 Oó`̀Y  ≠`̀∏`̀ H  É`̀ª`̀c  ,É`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀e  8279

 ¢†jƒ©àd  ø«≤ëà°ùªdG  ø«dƒ°üØªdG

 º¡æe  ,É≤ëà°ùe  1192  π`̀£`̀©`̀à`̀dG

 620h  Qƒ`̀cò`̀dG  ø`̀e  É≤ëà°ùe  572

 ôNBG Ö°ùM ≈∏Y çÉfE’G øe É≤ëà°ùe

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  äÉ«FÉ°üMG

.á«YÉªàL’G

 π£©àdG  áfÉYEG  ÜÉ°ùàMG  ºàjh

 200  ™`̀ bGƒ`̀ H  π`̀ª`̀Y  ø`̀Y  ø«ãMÉÑ∏d

 150h  ,Éjô¡°T  ø««©eÉé∏d  QÉ`̀æ`̀jO

 ÖfÉL ≈dEG  ,ø««©eÉédG ô«¨d GQÉæjO

 ¿ƒμ«d  ø«dƒ°üØªdG  ¢†jƒ©J  IOÉjR

 øe  k’ó`̀H  QÉæjO  1000  ≈°übCG  óëH

 ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  ∂dòch  ,QÉæjO  500

 πjó©J  ¿CÉ°ûH  2019 áæ°ùd  (4)  ºbQ

 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG ¢†©H

 ø«eCÉàdG  ¿CÉ°ûH  2006  áæ°ùd  (78)

 ≈∏Y ¢`̀ü`̀f …ò```̀ dGh ,π`̀£`̀©`̀à`̀dG ó`̀°`̀V

 ≈dEG  ¢†jƒ©àdGh  áfÉYE’G  Ióe  IOÉjR

.ô¡°TCG áà°S øe ’óH ô¡°TCG á©°ùJ

 »HÉ«ædG  AÉ«à°S’G  ≈∏Y  GOQh

 Qó°üªdG  QÉ`̀°`̀TCG  ¿ƒfÉ≤dG  Gò`̀g  ∫ƒ`̀M

 ºàj  π£©àdG  äÉfÉYEG  ±ô°U  ¿CG  ≈dEG

 2006 áæ°ùd (78) ºbQ ¿ƒfÉb ≥ah

 ¢ù«dh  π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ¿CÉ°ûH

 å«M ,IQGRƒ``̀dG  AGƒ`̀gCG  Ö°ùM ≈∏Y

 ¿ƒfÉ≤dG  ø`̀e  Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG  IOÉ`̀ª`̀ dG  ¿EG

 Ö``̀fÉ``̀LC’G ∫É``̀ª``̀©``̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀Vô`̀Ø`̀ J

 áªgÉ°ùªdG  øjôëÑdG  »a  ø«∏eÉ©dG

 ¥hóæ°üdG  »`̀a  º¡cGôà°TG  ™`̀aO  »`̀a

 º¡ëæªj  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CGh  ,%1  ≠dÉÑdGh

 ¢†jƒ©àdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ≥ëdG

 »Ø°ù©àdG π°üØ∏d º¡°Vô©J ∫ÉM »a

 ¢ù«dh  πª©dG  øe  »fƒfÉ≤dG  ô«Zh

.ôcP Éªc áfÉYE’G

 IQGRƒdG  ´ô°ùJ  ¢Uƒ°üîH  ÉeG

 ø«H  ,ø«∏WÉ©dG  äÉØ∏e  ¥Ó``̀ZEG  »`̀a

 ¢ù«d  π``̀jhÉ``̀bC’G  √ò`̀g  ¿CG  Qó°üªdG

 ¿CGh  ,É«æWÉHh  ÉjôgÉX  áë°U  É¡d

 øe  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ≥`̀ ah  πª©J  IQGRƒ```̀ dG

 ÉWhô°T  â©°Vh  »àdG  24  IOÉ`̀ª`̀dG

 áfÉYE’Gh ¢†jƒ©àdG ≥M •ƒ≤°S »a

 ¢†aQ  GPEG  :É`̀¡`̀ª`̀gCG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  Ió`̀©`̀d

 √Gô`̀j  πª©dÉH  ¥É`̀ë`̀à`̀d’G  π£©àªdG

 QôÑe  ¿hO  ø``e  É`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀e  Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG

 IôÑNh  äÓgDƒeh  äGQó`̀b  ,ø«Jôe

 ,¬ÑjQóJ  IOÉ`̀YEG  á«fÉμeEGh  π£©àªdG

 »a  ¬`̀à`̀eó`̀N  Ió```̀eh  π£©àªdG  ø`̀°`̀S

 øY  ¬∏£©J  Ió`̀eh  á≤HÉ°ùdG  ¬àØ«Xh

 .πª©dG

 kGQGôb  º«∏©àdGh á«HôàdG  ôjRh »ª«©ædG  »∏Y øH óLÉe QƒàcódG  óªàYG

 »a á«μjôeC’G á°SQóªdG{ º°SÉH á°UÉN á«ÑæLCG  á°SQóe AÉ°ûfE’ ¢ü«NôàdÉH

.zøjôëÑdG

 (25) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCÉH á°SQóªdG ΩGõàdG ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh

 äGQGô≤dGh ,á°UÉîdG á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ¿CÉ°ûH 1998 áæ°ùd

 ™«ªLh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ájQÉ°ùdG  ø«fGƒ≤dGh  ,É¡d  kGò«ØæJ  IQOÉ°üdG

.kÉfƒfÉb IQô≤ªdG áª¶fC’Gh óYGƒ≤dGh ,É¡d kGò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dG

 kGQGô```̀ b ó`̀ª`̀à`̀©`̀j á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG ô```̀ jRh
á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G á`̀ °`̀ SQó`̀ ª`̀ dG AÉ`̀ °`̀ û`̀ fEÉ`̀ H

.á«HôàdG ôjRh |

 ´hô°ûe  OGó``YEG  áæéd  äó≤Y

 »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ÜÉ£îdG ≈∏Y OôdG

 É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H

 ,ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO øe ,ådÉãdG

 ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe

 ,…ô°ShódG ≈°ù«Y ÖFÉædG á°SÉFôH

 áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG Qƒ°†ëHh

 áæé∏dG  â°Vô©à°SG  PEG  ,¢`̀ù`̀eG

 .É¡dÉªYCG ∫hóL OƒæH

 …ô`̀°`̀Shó`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG QÉ``̀°``̀TCGh

 áZÉ«°üH  äCGó``̀H  áæé∏dG  ¿G  ≈`̀ dG

 áæé∏dG  ôjô≤àd  á«dhC’G  IOƒ°ùªdG

 ÜÉ£îdG QhÉëeh ø«eÉ°†e ∫ƒM

 ÖMÉ°U  ¬`̀¡`̀Lh  …ò```dG  »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG

 iód ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N

 …ƒæ°ùdG  OÉ≤©f’G  QhO  ¬MÉààaG

 π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG ø```e å``̀dÉ``̀ã``̀dG …OÉ```̀©```̀dG

 »°ù∏éªd  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG

 G kô`̀«`̀°`̀û`̀e ,iQƒ``̀ °``̀û``̀ dGh ÜGƒ``̀ æ``̀ dG

 øe AÉ¡àf’G ¿G ≈dG áæé∏dG ¢ù«FQ

 á«FÉ¡ædG ¬JQƒ°üH ¬©aQh ôjô≤àdG

 ¿ƒμ«°S ¢ù∏éªdG Öàμe áÄ«g ≈dEG

 .áeOÉ≤dG ™«HÉ°SC’G ∫ÓN

 äó```̀cCG ó``̀b á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â``̀fÉ``̀ch

 ¿CG  ≥`̀ HÉ`̀ °`̀ù`̀ dG  ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó```̀N

 É¡MôW »àdG iDhôdGh ø«eÉ°†ªdG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U

 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y

 QhO  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  πØM »`̀a  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG

 áWQÉN  πãªJ  ,»dÉëdG  OÉ≤©f’G
 ≥≤ëJ É``̀e  ≈`̀∏`̀Y  pAÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d  m≥``̀jô``̀W
 è¡æ∏d  É kî«°SôJ  , mäGRÉ``̀é``̀fEG  ø`̀e

 ¬ªFÉYO â°SQCG …òdG »WGô≤ªjódG
 á∏eÉ°ûdG  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd

:»eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ≈∏Y OôdG áæéd ¢ù«FQ

á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ô`̀ jô`̀ ≤`̀ à`̀ d á```̀ «```̀ dhC’G IOƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG á`̀ ZÉ`̀ «`̀ °`̀ U Aó```̀ H

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢``̀SQGó``̀e  π`̀ °`̀UGƒ`̀J
 »a á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G É`̀gOƒ`̀¡`̀L á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 óYÉ≤e  ≈`̀dEG  á«FõédG  áÑ∏£dG  IOƒ`̀Y  º«¶æJ
 áHQóeh á∏gDƒe ¥ôa ≈dƒàJ å«M ,á°SGQódG
 äGAGôLE’G  ò«ØæJ á°SQóe πc »Ñ°ùàæe øe
 ∫ÉÑ≤à°S’ÉH  CGóÑJ  »àdG  á≤«bódG  ájRGôàM’G
 ôNBG  ±Gô°üfG  ≈àM ôªà°ùJh áHGƒÑdG  óæY

.ÖdÉW
 á`̀°`̀SQó`̀e â`̀eÉ`̀b ,¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG Gò``̀g »``̀ah
 ø«æÑ∏d  ájOGóYE’G  á«FGóàH’G  íJÉØdG  óªMCG
 ±Gô°TEÓd ≥jôah ,ÇQGƒ£∏d ≥jôa π«μ°ûàH
 ô«aƒJh  ,º¡aGô°üfGh  áÑ∏£dG  ∫ƒNO  ≈∏Y
 Iõ¡LCG  Ö«côJh  ,IQGôëdG  ¢üëa  Iõ¡LCG
 AGó``̀JQÉ``̀H ΩGõ```à```d’G á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ,º`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dG
 ,ájOÉ°TQE’G  äÉMƒ∏dG  ≥«∏©Jh  ,äÉeÉªμdG
 ô«aƒJh  ,á`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  IOÉ`̀«`̀©`̀dG  õ`̀«`̀¡`̀é`̀Jh
 ™°Vhh  ,áLÉëdG  óæY  ∫õ©∏d  ºFÓe  ¿Éμe
 í«°Vƒàd äGôªªdGh ¢VQC’G ≈∏Y äÉ≤°ü∏e

 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdÉH  ΩGõ``̀à``̀d’G  á`̀«`̀ª`̀gCG

 Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ™e  ôªà°ùªdG  π°UGƒàdGh

.ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¿CÉ°ûH

 á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG ô``̀jó``̀e í```°```VhCG ,√Qhó``````H

 ¿CG  ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀j ìÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀e ó`̀ª`̀ë`̀e PÉ``̀à``̀ °``̀SC’G

 ™«ªL  Ö£≤à°ùJ  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  ∫ƒ°üØdG

 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  hhP  º`̀¡`̀«`̀a  ø`̀ª`̀H  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG

 º¡©e ∫É`̀©`̀Ø`̀dG  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ™`̀e ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

 äÉ¶MÓªdÉH  ºgOGóeE’  ºgQƒeCG  AÉ«dhCGh
 á©jô°ùdG áHÉéà°S’Gh áeRÓdG äÉª«∏©àdGh
 á©HÉàªd  ≥jôa  π«μ°ûJh  ,º¡JGQÉ°ùØà°S’
 ºjó≤Jh  ,á`̀≤`̀«`̀bO  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ¢``̀ShQó``̀dG  å`̀H
 á©HÉàeh  ,á«∏YÉØàdG  äÉ≤«Ñ£àdGh  á£°ûfC’G

 .»ªjOÉcC’G áÑ∏£dG Ωó≤J
 º∏©àdG  äÉHƒ©°U  »°UÉ°üàNG  ∫É`̀bh
 ºJ  ¬fEG  ¢SÉëædG  óªëe  PÉà°SC’G  á°SQóªdÉH
 äÉHƒ©°U èeÉfôÑd á«é«JGôà°SG á£N OGóYEG
 ,±GógCG IóY â∏ª°T ,ó©H øY º∏©à∏d º∏©àdG
 ,»ªjOÉcC’G RÉéf’G iƒà°ùe ™aQ Éª«°S ’h
 πμd  á«°ü«î°ûJ äGQÉÑàNG ™°Vh ºJ å«M
 º«∏©àdG äÉ°SQÉªe ôjƒ£Jh ,ó©H øY ÖdÉW
 ,»ªbôdG ø«μªàdG äGhOCG ∞«XƒàH º∏©àdGh
 á«ªæJh ,á«∏YÉØJ á«LPƒªf ¢ShQO OGóYEGh
 øe  áÑ∏£∏d  »°üî°ûdG  ƒªædG  äÉLÉ«àMG
 á°üëdG  ∫Ó``̀N  º`````̀gQGhOCG  ™``jRƒ``J  ∫Ó``̀N

.á«°VGôàa’G

á«FõédG á``Ñ∏£dG IOƒY º``«¶æJ »a ÉgOƒ¡L π``°UGƒJ ø``jôëÑdG ¢``SQGóe

?ÜÉgQEGh ∞``æY øjO ΩÓ°SE’G π``g
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ó«ªëŸG ó«ª

 ø«àcÉ°S  ƒ``̀d{  á`̀dƒ`̀≤`̀e  QÉ`̀°`̀ü`̀fCG  ø`̀e  â°ùd
 IOQ  ¬`̀d  ¿ƒ`̀μ`̀J  ô``̀eCG  …CG  ≈∏Y  ÉÑ«≤©J  zø`̀°`̀ù`̀MCG
 ’{  Iôμa …ójDƒe øe â°ùdh ..¢SÉædG  øe π©a
 çóëàdG ∫ÉM »a zºμ«∏Y ¢SÉædG ¿ƒ«Y ¿ƒëàØJ
 ä’É¨°ûf’ ÉªHQ ,¢†©ÑdG É¡æY πØZ ádCÉ°ùe øY
 á≤Ñ£eh IOƒLƒe É¡fCG  øe ºZôdG ≈∏Y ,IójóY
 :IQÉÑY »ªYGO øe â°ùdh ..™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y
 ..z√ób ƒe ƒàfCG  ÜÉH ºμMhQ ≈∏Y ¿ƒ∏£ÑJ ’{
 øe á°ù°SDƒªd  ∞°UƒJ ’h ∫É≤J  ’ IQÉÑY ∂∏àa
 ,Qƒà°SódG  É¡ªμëj  ,¿ƒfÉ≤dG  ádhO  äÉ°ù°SDƒe
 áë°VGƒdG ,äGAGôLE’Gh ΩÉ¶ædG É¡∏ªY ôWDƒjh

.á«aÉØ°Th ádGóY πμH ,áæ∏©ªdGh
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh
 ø«∏WÉ©dG  ô«còJh  ∞«≤ãJh  á«Yƒàd  äQOÉ``̀H
 ∫ƒM  ,ΩÉ©dG  …CGô``dGh  ,πª©dG  øY  ø«ãMÉÑdGh
 √QÉÑàYÉH ,π£©àdG ¢†jƒ©J ¥É≤ëà°SG •hô°T
 ,»æjôëÑdG  ¿ƒfÉ≤dG  ¬«∏Y  ¢üf  ÉYhô°ûe  É≤M
 äÉ«bÉØJÓd  Gò«ØæJh  ,Qƒà°SódG  ø`̀e  ÉbÓ£fG
 âeõàdGh É¡«∏Y âbOÉ°U »àdG á«dhódG á«dÉª©dG
 ø«H  äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dGh  ¥ƒ≤ëdG  »a  ähÉ`̀°`̀Sh  ,É¡H
 ≥ah  ,»`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  πeÉ©dGh  »æjôëÑdG  πeÉ©dG

.¿ƒfÉ≤dG
 IQGRƒ`̀dG  IQÉ°TEG  ¿CG  óLh  ¢†©ÑdG  ¿CG  ô«Z
 ,CÉ£N  π£©àªdG  »ÑæLC’G  πeÉ©dG  ¢†jƒ©àd
 ÜÉÑdG  âëàah  ,(É`̀gó`̀«`̀H  É¡æ«Y  äõ``W)  »`̀gh
 øμdh  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  âØdÉN  É`̀¡`̀fC’  ¢ù«d  ..É¡«∏Y
 ,É¡æY  ¢SÉædG  πØZ  ádCÉ°ùe  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCG  É¡fC’
 ,ïjQÉJ  ’h  ,π«°üØJ  …CG  É¡æY  ¿ƒª∏©j  ’h
 ôÑîdG  ò``̀NCG  º`̀J  ø`̀μ`̀dh  ..É`̀«`̀aGô`̀¨`̀L  ≈àM  ’h
 øe ¬æë°Th ¬°†jôëàHh ,¬∏«°UÉØJ ’ ¬fGƒæ©H
 ºJ  …ò`̀dG  âbƒdG  »a  ,á«eÓYEG  πFÉ°Sh  ¢†©H
 øe  »ª°SôdG  ΩÓYE’G  øe  ´ƒ°VƒªdG  ìôW  ¬«a
 Ö«≤©J  ¿hO  øeh  ,ájGóÑdG  »a  í«°VƒJ  ¿hO

.ájÉ¡ædG »a
 É`̀¡`̀fÓ`̀YEG  ø``e  IQGRƒ`````dG  â`̀aò`̀M ¿EG  ≈`̀à`̀M
 ¿CÉ°ûH  (9)  ºbQ  óæH  (ΩGô¨à°ùf’G  ÜÉ°ùM  »a)
 ¿CÉ`̀H{  :π£©àdG  ¢†jƒ©J  ¥É≤ëà°SG  •hô`̀°`̀T
 »a  Éª«≤e  π£©àªdG  »ÑæLC’G  πeÉ©dG  ¿ƒμj
 øY  åëÑdG  ¢Vô¨H  ,áYhô°ûe  á`̀eÉ`̀bEG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ..zÉ¡H ∫ƒª©ªdG áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤∏d É≤ah ,πªY

 ødh ,ÉÄ«°T  ô`̀eC’G  ™`̀bGh  øe ô«¨j  ød  ∂dP  ¿EÉ`̀a
 »a  OƒLƒe ¢üf AÉ¨dEG  z¿ÓYE’G{  ±òM »æ©j

.2006 ΩÉY òæe ¬H ∫ƒª©ªdG π£©àdG ¿ƒfÉb
 ±ô°U  ¢†©ÑdG  ôμæà°SGh  ¢†aQ  ¿EG  ≈àM
 Gòg  ¿EÉ`̀ a  »ÑæLC’G  πeÉ©∏d  π£©àdG  ¢†jƒ©J
 ô«¨j  ø`̀d  ó°ü≤ªdGh  á«ædG  ø°ùëdG  ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG
 »a  πjó©J  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ’EG  ,ÉÄ«°T  ™`̀bGƒ`̀dG  ø`̀e
 ¿CÉ°ûH  2006  áæ°ùd  (78)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG  ¢üf
 πeÉ©dG  ¿CG  ≈°ùæf  ’h  ,π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG
 ™aój  øe  ¿Éc  Ó£©àe  ¿ƒμj  ¿CG  πÑb  »ÑæLC’G
 ¬fCÉ°T  ,%1  áÑ°ùæH  π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ≠∏Ñe
 ∫Éª©dG  OóY  ¿CG  Éªc  ,»æjôëÑdG  πeÉ©dG  ¿CÉ°T
 øe  ôÑcCGh  ôãcCG  º¡JÉªgÉ°ùe  ≠∏Ñeh  ÖfÉLC’G
 ø«eCÉàdG  ΩÉ¶f  πjƒªJ  »a  ø««æjôëÑdG  ∫Éª©dG
 π£©àdG  ±ô°üj  ¿CG  πÑ≤f  GPÉª∏a  ,π£©àdG  ó°V
 ±ô°üj  ¿CÉ``̀H  πÑ≤f  ’h  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  πeÉ©∏d
 ¿É©aój  ø`̀«`̀æ`̀K’G  ¿CG  º`̀ZQ  ,»`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  πeÉ©∏d

?π£©àdG Ωƒ°SQ
 ø«H  Ébôa  ∑Éæg  ¿CG  »g  ..ájQhô°V  á£≤f
 »æjôëÑ∏d  ±ô°üJ  »``gh  (π£©àdG  á``fÉ``YEG)
 ¢†jƒ©J)  Éª«a  ,Iôe  ∫hC’  πª©dG  øY  åMÉÑdG
 πª©dG  ø`̀e  ø«dƒ°üØª∏d  íæªj  ƒ¡a  (π£©àdG
 πeÉ©dG  ≈∏Y  •ôà°ûjh  ,z»ÑæLCG  hCG  »æjôëH{
 ,¬`̀JOGQEG  ô«¨H  πª©∏d  ¬côJ  ¿ƒμj  ¿CG  »ÑæLC’G
 ¿CGh  ,ádÉ≤à°S’G  ¢ù«dh  πª©dG  øe  π°üØdG  …CG
 Ωó≤j å«ëH ,áYhô°ûe OÓÑdG »a ¬àeÉbEG ¿ƒμJ
 »gh  ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  iód  ¬`̀bGQhCG

.(§≤a Éeƒj 30) á«fƒfÉ≤dG á∏¡ªdG ¬ëæªJ øe
 »ª°SôdG  ΩÓ`̀YE’G  ≈∏Y  ..Gó`̀L  áª¡e  á£≤f
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ¢†©H  ∑Éæg  ¿CG  ∑Qó`̀j  ¿CG
 πc  ¢üæà≤Jh  ,πª©dG  »a  ¬≤HÉ°ùJ  »YÉªàL’G
 πLCG  øe  ,IOQGhh  IOQÉ°T  πch  ,ôÑNh  á°Uôa
 ΩÉ©dG …CGôdG ∞bGƒeh äÉ¡LƒJ π«μ°ûJ ádhÉëe
 ,¢†jôëàdGh  ∂«μ°ûà∏d  äÉÑjô°ùJh  äÉ£dÉ¨ªH
 á«eÓYEG  ôHÉæe  è¡f  øe âfÉc  äÉ°SQÉªe  »gh
 π¨à°ùJ »gh ,áë°VGh á«°SÉ«°S äÉ¡LƒJ äGP
 ô«Z  ÜQBÉ`̀e  ≥«≤ëàd  zô«Ñ©àdGh  …CGô`̀dG  ájôM{
 ÉgóæY ∞bƒàJ  ¿CG  Öéj ádCÉ°ùe  √ògh ,áª«∏°S
 ÜÉ£îdG  ø`̀Y  á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

.ádhódG »a »eÓYE’G

malmahmeed7@gmail.com

!!...zø°ùMCG ø«àcÉ°S ƒd{ ..πª©dG IQGRh

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G øY øjôëÑdG »a »ª°SôdG ¿ÓYE’G ™e

 ±ƒØ°üdG  OGôaC’{  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  áë°TôªdG  äÉMÉ≤∏dG  óMC’

 3)  »°VÉªdG  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  ø`̀e  GAó``H  …QÉ`̀«`̀à`̀NG  πμ°ûH  zá`̀«`̀eÉ`̀eC’G

 ∫ƒ°üëdG  ¿ƒª«≤ªdGh  ¿ƒæWGƒªdG  ô¶àæj  ,(2020  ôÑªaƒf

 §£îdG  øe  OóY  ≥«Ñ£J  π`̀LCG  øe  ôÑ°üdG  ÆQÉØH  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y

.áÑ≤JôªdG

 ¿CG  ¿hô`̀NBG  ócDƒj  ,ójóédG  ¿ÓYE’ÉH  ¬d  º∏Y  ’  øe  ø«Hh

 π°UGƒàH π¡édG πX »a á∏MôªdG √òg »a Ö©°U QGô≤dG PÉîJG

.¬eóY øe ìÉ≤∏dG òNCG ™e á«Ñ£dG äGRGôàM’G

 øY ó©H ¬d º∏Y ’ …òdG ø«°ùëdGóÑY »∏Y øWGƒªdG …ƒæjh

 ¬d  §£îj Ée  ¬JGP  ƒgh ,z¬∏ªY ≈dEG  IOƒ©dGh  ôØ°ùdG{  ¿ÓYE’G

 IÉ«ëdG á°SQÉªe øY ∞bƒJ ó©H ¬∏gCG á≤aôH øμdh º«gGôHEG ó«°S
.ô¡°TCG 9 ∫GƒW á«©«Ñ£dG

 êQÉN É¡∏gCG IQÉjõd §£îJ »àdG óªëe ióg áª«≤ªdG Gòch
 z∫ƒcƒJhôH{  ô«Z  øe  á«©«Ñ£dG  É¡JÉ«M  ¢û«Yh  ,øjôëÑdG

.øjôëÑdG πNGO
 ∫ƒ°üëdG á«ªgC’ ó«cCÉàdG ≈dEG  ô«°†N π«∏édGóÑY Ögòjh
 »a  ÉYÉØJQG  äó¡°T  á∏jƒW  á«æeR  Iôàa  Qhôe  ™e  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y
 Ée ƒgh ,OÓÑdG  »a ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á«eƒ«dG  äÉHÉ°UE’G OóY
 ójõªdG øe á«dÉN áeOÉb IójóL á∏Môe πLCG øe √òNC’ ¬©aó«°S

.äÉHÉ°UE’G øe
 ¿CG óH ’ ìÉ≤∏dG á∏Môe{ ¿CG ≈∏Y ô°üj »≤H π«∏édGóÑY øμd
 πÑb  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ÉgOóëJ  á«æeR  Iôàa  ôÑY  É¡àbh  òNCÉJ
 ≈dEG ™«ªédG É«YGO ,zôØ°ùdGh á≤HÉ°ùdG á«©«Ñ£dG IÉ«ë∏d IOƒ©dG
 É≤ah Oóëàà°S »àdGh ≥HÉ°ùdG Éªc á«æeõdG IôàØdG ∂∏àH ΩGõàd’G

.ìÉ≤∏dG èFÉàæd

 ¢VƒîdG ¿hO ìÉ≤∏dG òNC’ ø«ª«≤eh ø«æWGƒe √ÉéJG ™eh
 áeÉ°SCG øWGƒªdG ø«Ñj PEG ,√òNCG »a ¿hôNBG OOôàj ,¬∏«°UÉØJ »a
 ÉØ«°†e ,zQGô≤dG πÑb ¬à«∏YÉa ióe øe ócCÉàdG øe óH ’{ ô°UÉf
 GPEG »©«ÑW πμ°ûH É¡JÉ«M ¢SQÉªJh ôaÉ°ùJh ¢SÉædG Qôëàà°S{

.z¬à«∏YÉa äócCÉJ Ée
 ,ájQó°üdG  ¢VGôeC’G  ∫Éée  »a  á°ü°üîàªdG  áÑ«Ñ£dG  ÉeCG
 äÉ°SGQódG Ö°ùëH ≈æÑj QGô≤dG ¿CG ≈dEG ô«°ûàa …OôØæe OÉ©°S.O
 ºd  GPEG{  áØ«°†e  ,äÉØYÉ°†ªH  ¬`̀WÉ`̀Ñ`̀JQG  »ØæJ  »àdG  á«Ñ£dG

.zájQó°U ¢VGôeCÉH ø«HÉ°üª∏d ¬H í°üfCÉa ,Qô°V ¬ÑMÉ°üj
 ÖÑ°ùàj ¿CG øμªªdG øe ìÉ≤∏dG ¿CG ∫ƒM ∫óL áªK{ â©HÉJh
 ≈∏Y  É¡H  ΩõédG  øμªj  ’  øμdh  ,á«ë°Uh  ájƒ°†Y  πcÉ°ûªH
 ¬fCÉH ó«cCÉJ ≈dEG êÉàëf .≥«Ñ£àdG äÉjGóH »a ÉædRÉe ÉæfCG QÉÑàYG
 ,%90  ≈àM  hCG  %100  áÑ°ùæH  áeÉJ  áYÉæe  ø«ª©£ªdG  íæª«°S
 ¿hOh  á«ë°U  ÖbGƒY  …CG  ¿hO  á∏¡°S  ácôM  ¿Éª°V  πLCG  øe

.zájRGôàM’G á«ë°üdG äGAGôLE’G ≥«Ñ£J QGôªà°SG

á«eÉeC’G ±ƒØ°ü∏d ìÉ≤∏dG íæe ¿ÓYEG ó©H

¿hOOô``̀à``̀e ¿hô`````̀ NBGh ô`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG ÆQÉ``̀Ø``̀H ¬`̀fhô`̀¶`̀à`̀æ`̀j ¿ƒ`̀ æ`̀ WGƒ`̀ e

 á``̀YÉ``̀æ``̀°``̀ü``̀dG ô```````̀jRh ∑QÉ````̀°````̀T
 áÄ«g  ¢ù«FQ  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dGh  áMÉ«°ù∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈≤à∏e  »a  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ó`̀jGR
 ø«æK’G ¢ùeCG  »ªdÉ©dG ôØ°ùdG ¥ƒ°S
 ôÑY  º«bCG  …ò`̀dGh  2020  ôÑªaƒf  9
 ácQÉ°ûªH  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J
 øjôëÑdG  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀ dGh  áMÉ«°ù∏d
 ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H º`̀FÉ`̀≤`̀ dGh ,…ó``̀FÉ``̀b ô`̀°`̀UÉ`̀f
 èjhôàdGh  ≥jƒ°ùàdG  IQGOEG  ôjóe
 »∏Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  áÄ«¡dÉH  »MÉ«°ùdG

.P’ƒa ø°ùM
 ≈≤à∏ªdG  ∫ÉªYCG  ¢ûeÉg  ≈∏Yh 
 á«°TÉ≤ædG  á≤∏ëdG  »a  ôjRƒdG  ∑QÉ°T
 á≤∏ëdG  ∫ÓN  ºJ  óbh  ,á«°VGôàa’G
 â`̀ë`̀J äAÉ`````̀L »```à```dG á``«``°``TÉ``≤``æ``dG

 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG ≈````̀ dEG ≥``̀jô``̀£``̀dG{ ¿Gƒ```æ```Y
 Oó`̀Y å`̀ë`̀H z§``̀°``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG »`̀a
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  äGP  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 á«°ù«FôdG •ƒ£îdG º°SQh ∑ôà°ûªdG
 »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG »``̀a ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀ d
 ó`̀jó`̀ë`̀Jh á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ¢``̀Uô``̀Ø``̀dGh
 »a  áMÉ«°ùdG  ¬Ñ©∏à°S  …ò`̀dG  Qhó`̀ dG
 á≤∏ëdG  ó©Jh  .ΩÓ°ùdG  á«∏ªY  º`̀YO
 »àdG  É¡Yƒf  ø`̀e  ≈``̀ dhC’G  á«°TÉ≤ædG
 ¿ƒdhDƒ°ùªdG AGQRƒdG É¡dÓN ™ªàéj
 ≈∏Y ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG ó`̀©`̀H á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ø`̀Y
 ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEGh º«gGôHEG ÇOÉÑe
 ø«H  »°VÉªdG  ôÑªàÑ°S  ∞°üàæe  »a
 äGQÉ```eE’G  á``̀dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.π«FGô°SEG ádhOh IóëàªdG á«Hô©dG
 ôjRh  OÉ°TCG  ¬JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG

 Ö``MÉ``°``U Iô```°```†```M äGQOÉ````̀Ñ````̀ª````̀H
 ≈°ù«Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ dÓ`̀é`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ûjÉ©àdG  õjõ©àd  á∏eÉ°ûdG  ióØªdG

 íæe  óbh  ,¿É``̀jOC’G  ø«H  íeÉ°ùàdGh
 áμ∏ªe  í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh  ´ƒ`̀æ`̀ à`̀ dG  Gò```g
 øY  É¡Jõ«e  Iójôa  áaÉ«°V  øjôëÑdG
 ¿CG  ó``̀cCG  Éªc  ,á≤£æªdG  ∫hO  »`̀bÉ`̀H

 äÉ«bÉØJ’G  √ò¡d  á©bƒàªdG  èFÉàædG
 ¿ƒμà°S  19  ó«aƒc  áëFÉL  ó©H  Éªd
 ≈∏Y Ió`̀FÉ`̀Ø`̀ dÉ`̀H  Oƒ``̀©``̀Jh á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG

.É¡∏ªéªH á≤£æªdG

 »`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG ô``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG ¥ƒ```°```S ≈`̀ ≤`̀ à`̀ ∏`̀ e »```̀ a ∑QÉ``̀ °``̀ û``̀ j »```̀fÉ```̀jõ```̀dG
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 øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ∑QÉ°T

 ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ,»fÉjõdG  ó°TGQ

 ∑ôà°ûªdG  …QGRƒ``̀dG  ´ÉªàL’G  »a

 è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ø«H

 ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀Lh á``«``Hô``©``dG

 ∫É°üJ’G ôÑY ∂dPh ,¢ùeCG á«Ñ©°ûdG

 ƒª°S á°SÉFôH ,»FôªdG »fhôàμdE’G

 ,¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG

 »dhódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉîdG ôjRh

 ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhóH

 ¢ù∏éªd  á«dÉëdG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  á``̀dhO

 ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``d  ¿hÉ©àdG

 á``̀«``̀LQÉ``̀N ô``````̀jRh ,»`````j ≠```````̀fGhh

 ,á`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG á`̀ jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

 ìÓa øH ∞jÉf QƒàcódG ácQÉ°ûªHh

 ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ,±ôéëdG

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG

 Üô`̀YCG ´É`̀ª`̀à`̀L’G á`̀jGó`̀H »`̀ah

 ¢ù∏ée  ∫hO  á``̀«``̀LQÉ``̀N  AGQRh

 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRhh

 ≈``̀°``̀SC’G ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀e ø``̀Y á`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG

 ¬d Qƒ`̀Ø`̀¨`̀ª`̀dG IÉ```̀ah »``̀a ¿õ``̀ë``̀dGh

 ìÉÑ°U  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U

 ádhO ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G

 øjó«°ûe  ,¬``̀∏``̀dG  ¬`̀ ª`̀MQ  â`̀jƒ`̀μ`̀ dG

 RQÉÑdG  Qhó`̀dGh  áª«¶©dG  Oƒ¡édÉH

 Iô«°ùe õjõ©àd √ƒª°S ¬H ΩÉb …òdG

 ™aOh  ,∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dG

 ø«H Ió`̀ «`̀Wƒ`̀ dG  äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dG  QÉ`̀°`̀ù`̀e

 ájQƒ¡ªLh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO

.ºdÉ©dG ∫hOh á«Ñ©°ûdG ø«°üdG

 á«LQÉîdG  ô``̀ jRh  ≈`̀≤`̀ dCG  ó``̀bh

 É¡«a  Üô``YCG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  káª∏c

 á«LQÉN  ô`̀jRƒ`̀d  ôμ°ûdG  ≠`̀dÉ`̀H  ø`̀Y

 ≈∏Y  ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL

 ¬jóÑj  …ò``̀dG  ¢UôëdGh ΩÉªàg’G

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀Jh ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀ ∏`̀Y

 ø«H  Iõ«ªàªdGh  áªFÉ≤dG  äÉbÓ©dG

 áaÉc »a ø«°üdGh ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée

 ó∏ÑdG  Gò`̀g  ¬μ∏àªj  Éªd  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG

 QhOh Iô«Ñc äÉ«fÉμeEG øe ≥jó°üdG

.ΩÉgh »é«JGôà°SG »dhOh »ª«∏bEG

 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  Üô`̀YCGh

 ô`̀jó`̀≤`̀J ø``̀Y »``̀fÉ``̀jõ``̀dG ó``̀°``̀TGQ ø``̀H

 ø«°üdG ájQƒ¡ªéd øjôëÑdG áμ∏ªe

 á«HÉéjE’G  É¡ØbGƒe  ≈∏Y  á«Ñ©°ûdG

 É¡°UôMh  á«Hô©dG  ÉjÉ°†≤dG  √ÉéJ

 »dhódG øeC’Gh ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG ≈∏Y

 ∫OÉÑàªdG  ΩGô`̀ à`̀M’G  ≈∏Y  »æÑªdG

 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG »```̀a π``̀Nó``̀à``̀dG Ωó`````̀Yh

 É¡Ñ«MôJ  ≈∏Yh  ,∫hó`̀∏`̀d  á«∏NGódG

 ø«H º«gGôHEG  ÇOÉÑe ¥ÉØJG ™«bƒàH

 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO

 ádhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªeh  á≤«≤°ûdG

 IóëàªdG  äÉ```j’ƒ```dGh  π`̀ «`̀FGô`̀°`̀SEG

 ,»°VÉªdG  ôÑªàÑ°S  »a  á«μjôeC’G

 ƒëf Iƒ`̀£`̀N √ò`̀g ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  kÓ``̀eBG

 »a π``̀eÉ``̀μ``̀dGh π`̀ eÉ`̀ °`̀û`̀ dG ΩÓ``°``ù``dG

 äÉ°VhÉØªdG ºYO ∫ÓN øe á≤£æªdG

 ø««æ«£°ù∏ØdG  ø`̀«`̀H  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 πM ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d  ø`̀ «`̀ «`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SE’Gh

 áμ∏ªe ∞`̀bƒ`̀e  G kOó`̀é`̀e  ,ø`̀«`̀à`̀dhó`̀dG

 ø«°üdG  CGó`̀Ñ`̀ª`̀d  â`̀HÉ`̀ã`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ™«ªL  ≈∏Y  É¡JOÉ«°Sh  Ió`̀Mƒ`̀ª`̀dG

 IQOÉÑªd  áμ∏ªªdG  º`̀YOh  ,É¡«°VGQCG

 .(≥jô£dGh ΩGõëdG)

 ≈∏Y á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRh ó``̀cCGh

 á«ªæJh  õjõ©àH  QGôªà°S’G  á«ªgCG

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ∫hO  ø``̀«``̀H  äÉ```̀bÓ```̀©```̀dG

 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 »a  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªLh

 É¡H  ∫ƒ°Uƒ∏d  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe

 »a G kó«°ûe ,É keó≤J ôãcCG πMGôe ≈dEG

 ø«°üdG  ¬H  Ωƒ≤J  ÉªH  ¬`̀JGP  âbƒdG

 ¢Shô«a áëaÉμªd IQÉÑL Oƒ¡L øe

 áeó≤àªdG  πMGôªdGh  19 –  ó«aƒc

 AÉ°†≤∏d  ìÉ`̀≤`̀d  ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  »`̀a

 AÉæÑdG  ¿hÉ©àdÉHh  ,¢Shô«ØdG  ≈∏Y

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ∫hO  ø`̀«`̀H  ≥``̀«``̀Kƒ``̀dGh

 ájÉªëd  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  ø«°üdGh

 ºdÉ©dG  Üƒ`̀©`̀°`̀T  á`̀«`̀gÉ`̀aQh  áë°U

 É¡JÉ«YGóJh áëFÉédG √òg áëaÉμeh

 ¬``̀LhCG  ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  äô```̀KCG  »`̀à`̀dG

 ,øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CÉH É kª∏Y ,IÉ«ëdG

 â£YCG ób ,áëFÉé∏d É¡à¡LGƒe »a

 á«gÉaQh  áë°U  ájÉªëd  ájƒdhC’G

 É¡jód  ø«ª«≤ªdGh  É¡«æWGƒe  ™«ªL

 øe  kÓeÉ°T  É kéeÉfôH  â≤∏WCG  ø«M

 á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G

 ájÉYôdGh  ájÉªëdG  ô«aƒJ  É¡«a  ÉªH

.™«ªé∏d IOƒédG á«dÉ©dG á«ë°üdG

 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  QÉ`̀°`̀TCGh

 ™∏£J ≈````dEG  »``̀fÉ``̀jõ``̀dG  ó``̀°``̀TGQ  ø``̀H

 á∏°UGƒe  ≈```̀dEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀°`̀SCG  õjõ©Jh åëH

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ∫hO  ø``̀«``̀H  ∑ô``à``°``û``ª``dG

 ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG á``jQƒ``¡``ª``Lh ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG

 ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJh  ,á«Ñ©°ûdG

 ÉjÉ°†≤dG √ÉéJ  ∞bGƒªdG  ≥«°ùæJh

 ΩÉªàg’G  äGP  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 .∑ôà°ûªdG

 ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó``̀N iô``̀L ó``̀bh

 õ«ªàªdG  QÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG  ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀ °`̀SG

 ø«H  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓ©d

 è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO

 ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀Lh á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG

 º°ùàJ  Ée  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ,á«Ñ©°ûdG

 Qƒ£àdG ≈∏Y ∑ôà°ûe ¢UôM øe ¬H

 AÉ`̀≤`̀JQ’G  πÑ°S  å`̀ë`̀Hh  ,AÉ`̀ª`̀æ`̀dGh

 ∞∏àîe  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  iƒà°ùªH

 äÉ©∏£àdG  »Ñ∏j  É`̀ª`̀H  ä’É`̀é`̀ª`̀dG

 á°ûbÉæe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ácôà°ûªdG

 ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  ôNBG

 Ö∏¨àdG  πÑ°Sh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 ¬`̀LGƒ`̀ J »``̀à``̀dG äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y

.ºdÉ©dGh á≤£æªdG

 õ`̀ jõ`̀ ©`̀ J á```̀«```̀ª```̀gCG ó````̀cDƒ````̀j á```̀«```̀LQÉ```̀î```̀dG ô``````̀ jRh
ø`̀«`̀°`̀ü`̀dGh  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ∫hO  ø`̀ «`̀ H  äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG

 è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH  É`̀fQ  áî«°ûdG  .O  â©ªàLG
 ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH  ,á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  ,áØ«∏N  ∫BG
 …ò«ØæàdG ôjóªdG ,â«μ«H ΩƒJ ô«°ùdG ™e ¢ùeCG ,IQGRƒ∏d
 ¥ô°ûdG  »a  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  »dhódG  ó¡©ª∏d
 Üƒ≤©j óªM ó«°ùdG Qƒ°†ëH ∂dPh ,(IISS) §°ShC’G
 ÖàμªH  çƒëÑdGh  äÉ°SGQó∏d  ΩÉ©dG  ≥°ùæªdG  ,ó«ªëªdG
 QÉÑc øe OóYh ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

.á«LQÉîdG IQGRƒH ø«dhDƒ°ùªdG
 á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  âHôYCG  ´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 ó¡©ªdG  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  …ò``̀dG  º¡ªdG  Qhó`̀dÉ`̀H  É`̀gRGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  »dhódG
 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  πªéªH  á«YƒàdGh  ∞jô©àdG  »`̀a
 ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  á«dhódGh
 Ée ∫ÓN øe ∂dPh ,ä’ÉéªdG øe Égô«Zh ájôμ°ù©dGh
 √ó≤©j Éeh ,Iõ«ªàe á«ãëH á£°ûfCG øe ó¡©ªdG ¬H Ωƒ≤j
 á∏eÉμàe  iDhQ  øe  ¬Mô£j  Éeh  ,á«Yƒf  äGôªJDƒe  øe
 QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G  ¢Uôa  õjõ©J  ≈dEG  ±ó¡J  áeó≤àeh
 Ö°üJh  ,á≤£æªdG  Üƒ©°Th  ∫hód  QÉgOR’Gh  á«ªæàdGh
 ∞∏àîe  á¡LGƒe  »a  »dhódG  ™ªàéªdG  Oƒ¡L  ºYO  »a

.™«ªédG ≈∏Y ô«îdGh ™ØædÉH Oƒ©j ÉªHh äÉjóëàdG
 è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH  É`̀fQ  áî«°ûdG  .O  äOÉ`̀°`̀TCGh
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  »`̀ dhó`̀ dG  ó¡©ªdG  √ó¡°ûj  É`̀ª`̀H  áØ«∏N  ∫BG
 ¢Sƒª∏e Qƒ£J øe §°ShC’G ¥ô°ûdG »a á«é«JGôà°S’G
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  ¢ùμ©j  ôªà°ùe  Ωó≤Jh
 ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG  Qhó`̀dG  õjõ©J  ≈∏Y  º¡°UôMh  ,ó¡©ªdG
 è¡f  ≈∏Y  IócDƒe  ,»dhódGh  »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y

 ∫OÉÑàªdG ≥«°ùæàdGh ∑ôà°ûªdG πª©dÉH á«LQÉîdG IQGRh
 ÖMQCG  ¥ÉaB’  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  äÉjƒà°ùªH  »°†ªdGh

.Égô°SCÉH á≤£æªdG ÉjÉ°†b Ωóîj ÉªHh
 Égôjó≤J  ø`̀Y  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  â`̀Hô`̀YCGh
 »`̀dhó`̀dG  ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG  É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG  áã«ãëdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d
 º«¶æJ »a §°ShC’G ¥ô°ûdG »a á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d
 ,á«LQÉîdG  IQGRh ™e  ¿hÉ©àdÉH  áeÉæªdG  QGƒM ôªJDƒe
 áeÉæªdG  QGƒ`̀M  ¬≤≤ëj  Éª«a  ô``̀KC’G  º«¶Y  ¬`̀d  ¿É`̀c  Éªe
 πaÉëªdG  ºgCG  øe G kóMGh ¬à∏©L Iôªà°ùe äÉMÉéf øe
 äGô«¨àªdGh  äGóéà°ùªdG  ∞∏àîe  åëH  »a  á«dhódG
 RQÉ`̀Hh  πYÉa  ó¡éH  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SE’Gh  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »a
 øe  äÉ`̀Hh  ,äÉ```̀eRC’Gh  äÉjóëàdG  ™«ªL  á¡LGƒe  »a
 QGô≤à°S’  áªYGódG  IóFGôdG  á«é«JGôà°S’G  äGQOÉÑªdG
 á«ª«∏bEG ácQÉ°ûe øe ¬H ≈¶ëj Ée πX »a ™ªLCG ºdÉ©dG
 ø«°ü°üîàªdGh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe á©°SGh á«ªdÉYh

.AGôÑîdGh
 √RGõàYG  øY  â«μ«H  ΩƒJ  ô«°ùdG  ôÑY  ,¬ÑfÉL  øe
 ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  IQƒàcódG  AÉ≤∏H
 IQGRh  ø«H  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©à∏d  √ôjó≤J  ≥«ªYh  ,áØ«∏N
 ,á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  »dhódG  ó¡©ªdGh  á«LQÉîdG
 ¿hÉ©àdG  ¬``̀LhCG  ∞∏àîªH  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d  º`̀FGó`̀ dG  ¬©∏£Jh

 .∑ôà°ûªdG
 äÉYƒ°VƒªdG  øe  OóY  åëH  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ºJh
 äÉ¡Lh  ∫OÉÑJh  ,∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dGh
 √OÉ≤©fG  ™eõªdG  áeÉæªdG  QGƒM  ∫ƒM  QhÉ°ûàdGh  ô¶ædG

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN

»dhódG ó¡©ªdG ôjóe ™``e åëÑJ á«LQÉîdG π«ch
áeÉæªdG QGƒM äÉYƒ°Vƒe á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d

OGó¨H »a »HÉgQE’G Ωƒé¡dG øjóJ zá«LQÉîdG{
 ,¥Gô©dG  ájQƒ¡ªéH OGó¨H  áæjóe  »a  ™bh …òdG  »HÉgQE’G  Ωƒé¡dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âfGOCG
 ÉjÉë°†dG …hPh »dÉgC’ IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ≠dÉH øY áHô©e ,¢UÉî°TC’G øe OóY áHÉ°UEGh πà≤e ≈dEG iOCG …òdGh

.ø«HÉ°üªdG ™«ªéd πLÉ©dG AÉØ°ûdG É¡JÉ«æªJh ≥«≤°ûdG »bGô©dG Ö©°ûdGh áeƒμë∏dh
 ∞«ãμJ á«ªgCG ≈∏Y IOó°ûe ,á≤«≤°ûdG ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL ™e øjôëÑdG áμ∏ªe øeÉ°†J á«LQÉîdG IQGRh ócDƒJh

.¬dÉμ°TCGh √Qƒ°U πμH ÜÉgQE’Gh ±ô£àdGh ∞æ©dG ≈∏Y AÉ°†≤dG πLCG øe »dhódG ¿hÉ©àdG

ÜÉjO ó«dh:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 äGQGRƒ`̀dG  áHÉ«æH  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  »YGOƒdG  ¿ÉfóY  ìô°U
 É¡JÉ≤«≤ëJ  äõéfCG  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  áeÉ©dG  äÉ¡édGh
 å«M  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ø«eCGƒàdG  IÉ`̀ah  á©bGh  »a
 á«æ¡ªdG AÉ£NC’G ôjô≤àd á«æØdG áæé∏dG ôjô≤J âª∏°ùJ ób âfÉc
 πÑ pb  øe  á∏μ°ûªdG  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  »dhGõªd  á«bÓNC’Gh
 ≈∏Y  kAÉæH  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG
 áæé∏dG  …CGQ  ¬«dEG  ≈¡àfG  Ée  øª°†àªdGh  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædG  QGôb
 ádÉM ≈∏Y ±ô°TCG  …òdG »Ñ£dG QOÉμdG  äÉ«dhDƒ°ùªd mójóëJ øe

.Éª¡©°Vh ôKEG Éª¡©e πeÉ©àdGh ø«eCGƒàdG ™°Vh
 áæé∏dÉH  ƒ°†Yh  ¢ù«FQ  ∫GƒbCG  ≈dEG  áHÉ«ædG  â©ªà°SG  óbh
 ∂`̀dP »`̀ a Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG Iô`̀Ñ`̀î`̀dG …hP ø``e Ö`̀«`̀Ñ`̀W ≈```̀dEG ∂``dò``ch
 ∂dP  ¬æª°†J  Éª«a  ∂dPh  áæé∏dG  ¬H  âfÉ©à°SG  …òdG  ¢ü°üîàdG
 …òdG  »Ñ£dG  QOÉμdG  AÉ°†YCG  á«dhDƒ°ùe  âÑKCG  …òdGh  ,ôjô≤àdG
 º¡eÉ«b ΩóY »a á∏ãªàªdG º¡JÉÑLGƒH º¡dÓNE’ ádÉëdG ™e πeÉ©J

 ¢üëØH  º¡eÉ«b  Ωó`̀Yh  áë«ë°üdG  á«Ñ£dG  IQƒ°ûªdG  ºjó≤àH
 øe Ωõ∏j Ée PÉîJGh Éª¡«a IÉ«ëdG ôgÉ¶e øe âÑãà∏d ø«eCGƒàdG

.Éªgƒëf á«ÑW ájÉYQ
 áHÉ«ædG  øe  ÜóàæªdG  »Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  ôjô≤J  ¢ü∏N  Éªc
 Gódh  ó`̀bh  á«ªMôdG  ô¡°TC’G  »∏ªàμe  ô«Z  ø«eCGƒàdG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ôÑà©J  Éª¡JO’h  ¿CGh  É k«FõL  É k°ùØæJ  É°ùØæJh  IÉ«ëdG  Éª¡«ah
 ôeC’G Gòg ¿CGh ,»ªMôdG ÉªgôªY ô¨°U ≈dEG G kô¶f áFQÉW ádÉM
 iƒ°ü≤dG ájÉYôdG äÉæ°VÉM ≈dEG QƒØdG ≈∏Y Éª¡∏≤f Ωõ∏à°ùj ¿Éc
 ≈dEG  QƒØdG ≈∏Y Éª¡∏≤f ΩóY ¿CGh ,IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y ÉàfÉc ÉªdÉW

.Éª¡JÉ«M PÉ≤fE’ á°UôØdG äƒa ób iƒ°ü≤dG ájÉYôdG
 ø«eCGƒàdG  …ó`̀dGh  ∫Gƒ`̀bCG  ≈dEG  ∂dòc  áHÉ«ædG  â©ªà°SG  Éªc
 AÉ°†YCG  âHƒéà°SGh  ,»Yô°ûdG  Ö«Ñ£dGh  á©bGƒdG  Oƒ¡°Th
 ΩC’G  á`̀dÉ`̀M  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  Gƒ`̀HhÉ`̀æ`̀J  ø`̀jò`̀dG  »Ñ£dG  QOÉ`̀μ`̀ dG
 áæé∏dG  ôjô≤J  Aƒ°V  »`̀a  äÉ≤«≤ëàdG  â¡àfGh  ,ø`̀«`̀eCGƒ`̀à`̀dGh

 áæ¡e  »dhGõªd  á«bÓNC’Gh  á«æ¡ªdG  AÉ`̀£`̀NC’G  ôjô≤àd  á«æØdG
 ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG πÑ pb øe á∏μ°ûªdG …ô°ûÑdG Ö£dG
 ,»Yô°ûdG  Ö£dG  ôjô≤J  ¬«dEG  ¢ü∏N  Éeh  ,á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 º¡ªjó≤àH äôeCGh ,á°Vôªeh AÉÑWCG áKÓK á«dhDƒ°ùe äƒÑK ≈dEG
 CÉ£N  ÖÑ°ùàdG  øe  º¡«dEG  óæ°SCG  ÉªY  á«FÉæédG  áªcÉëªdG  ≈`̀dEG
 çÓK ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  º¡àdÉMEÉH  äôeCG  Éª«a ,ø«eCGƒàdG  äƒe »a
 É k«ÑjOCÉJ  ø¡JGRÉéªd  á°üàîªdG  áæé∏dG  ≈dEG  äÉjôNCG  äÉ°Vôªe
 äÉØdÉîe  ø¡HÉμJQG  ø`̀e  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ  ¬æY  âØ°ûc  ÉªY

.ø«eCGƒàdG IÉaƒH á∏°U É¡d ¢ù«d á«Ñ£dG ±GôYCÓd
 á«æWƒdG áÄ«¡dG áeÉ©dG áHÉ«ædG âÑWÉN iôNCG á«MÉf øeh
 …hP ™e ≥«°ùæà∏d á«°UƒàH á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
 áæLC’G  ™e  πeÉ©àdG  ¿CÉ°ûH  áë°VGh  á°SÉ«°S  ™°Vƒd  ábÓ©dG
 äÉeÓY øe âÑãàdG ¢VôØJ ,IO’ƒdG ó©H Éeh πªëdG Iôàa AÉæKCG

 .êóîdG ó«dGƒªdG »a É k°Uƒ°üNh IÉ«ëdG

 á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  äõ`̀é`̀M   

 ø«ª¡àe  ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀e  á``̀©``̀ HQCG  á`̀«`̀°`̀†`̀b  ≈`````̀dhC’G

 πHÉ≤e QÉæjO ±’BG 5 øe ôãcCG ≈∏Y AÓ«à°S’ÉH

 ºμë∏d  áë°üdG  IQGRƒ`̀H  á«ªgh  πªY  äÉYÉ°S

.ôÑªaƒf 30 á°ù∏éH

 á©HQCG  ¿G  ≈`̀ dEG  á«°†≤dG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh

 áμ∏ªe GhQOÉ````̀Z  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRƒ````̀H  ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀e

 ¢ùØf  »ah  á«ª°SQ  äÓ£Y  ΩÉ`̀jCG  »a  øjôëÑdG

 ,IQGRƒ``̀dG  »a  ºgQƒ°†M  π«é°ùJ  ºJ  âbƒdG

 ±’BG  5  øe  ôãcCG  ≈∏Y  Gƒdƒà°SG  º¡fCG  ø«Ñà«d

 ∫ÉªYCÉH º¡eÉ«b AÉYOG ≥jôW øY ≥M ô«¨H QÉæjO

 ó©H  á«ª°SôdG  πª©dG  ó«YGƒe  ô«Z  »a  á«aÉ°VEG

 ¢UÉîdG  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ΩÉ¶ædÉH  Gƒ`̀Ñ`̀YÓ`̀J  ¿G

.IRÉLE’G ΩÉjCG »a á«aÉ°VE’G πª©dG äÉYÉ°ùH

 π«ch QGôb ≈∏Y AÉæH CGóH ób ≥«≤ëJ ¿Éch

 óMCÉH  á°UÉN á«cƒ∏°S äÉØdÉîe ∫ƒM IQGRƒdG

 ΩÉ¶ædÉH GƒÑYÓJ øjôNBGh ¬fG ∞°ûc ø«ª¡àªdG

 á«aÉ°VEG  πªY  äÉYÉ°S  GƒaÉ°VCGh  »fhôàμdE’G

 hCG ∫ÉªYCG …CÉH º¡Ø«∏μJ ¿hO øe äGRÉLE’G ΩÉjCÉH

 ôjô≤J  »a  ≥≤ëàdGh  åëÑdÉHh  ,á«Ø«Xh  ΩÉ¡e

 π«é°ùJ  ºJ  ¬fCG  ø«ÑJ  á«aÉ°VE’G  πª©dG  äÉYÉ°S

 äÉYÉ°ùdG  ∂∏J  ∫É`̀NOEG  á≤jôW  ¿CGh  ºgQƒ°†M

 øe  ¢ù«dh  …hó«dG  ∫É``̀NOE’G  ≥jôW  øY  âªJ

.áª°üÑdG IAGôb ∫ÓN

 ¿Éc  ∫hC’G  º¡àªdG  ¿CG  ≥«≤ëàdG  ∞°ûch

 »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y ∫ƒNódG á«MÓ°U ¬jód

 »a  √Qƒ°†M π«é°ùàd  ¬«∏Y ∫ƒNódG  π¨à°SGh

 øjôNBG  áKÓK  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  äGRÉ``̀LE’G  ΩÉ`̀ jCG

 »a  πª©dG  ∞bƒH  QGôb  Qhó°U  øe  ºZôdG  ≈∏Y

 áLÉëdG  Ωó©d  ø«ØXƒªdG  ¢†©Ñd  äGRÉ```̀LE’G

 ∫ÉNOE’G  ≈∏Y GhóªàYG  ø«ª¡àªdG  ¿CG  ’EG  ,º¡«dEG

 ó°ü≤H  »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædÉH  GƒÑYÓJh …hó«dG

 øY  IQÉÑY  äÉYÉ°ùdG  ∂∏àd  ∫óH  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG

 äÉYÉ°S  ∞©°V  áª«≤H  ±ô°üJ  á«dÉe  ≠dÉÑe

 »a  ¬``fCG  á°UÉNh  ,á`̀jOÉ`̀©`̀dG  ΩÉ``̀jC’G  »`̀a  πª©dG

 áaÉ°VEG  øe  øμªJ  Iô¨K  ∑Éæg  âfÉc  ≥HÉ°ùdG

 É¡cQGóJ  ºJ  øμdh  Éjhój  á«aÉ°VEG  πªY äÉYÉ°S

.§≤a É«fhôàμdEG É«dÉM π«é°ùàdG íÑ°UCGh

 »a  º¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh

 ∫ÉM  2019h  2017  ø«H  Ée  IôàØdG  ¿ƒ°†Z

 áë°üdG  IQGRƒ``̀H  ø««eƒªY  ø«ØXƒe  º¡fƒc

 ≈∏Y  ≥M  ô«¨H  Gƒdƒà°SG  º¡àØ«Xƒd  ’Ó¨à°SG

 5  øe  ôãcCÉH  ¬àª«b  Qó≤J  ádhó∏d  ∑ƒ∏ªe  ∫É`̀e

 ó©H ∂dP ¿Éch ,á©HQC’G ø«ª¡àª∏d  QÉæjO ±’BG

 á«aÉ°VEG ∫ÉªYCÉH º¡eÉ«b á≤«≤ëdG ô«¨H GƒàÑKG ¿CG

 ÖJôJ Ée ƒgh á«ª°SôdG πª©dG ó«YGƒe ô«Z »a

 ≠dÉÑªdG  ∂∏J  ±ô°üH  º¡«dhDƒ°ùe  ΩÉ«b  ¬«∏Y

 äóæ°SCG  Éªc  ,º¡bÉ≤ëà°SG  á«Yhô°ûªH  GOÉ≤àYG

 Gô`̀jhõ`̀J  É`̀Ñ`̀μ`̀JQG  É`̀ª`̀¡`̀fCG  »`̀fÉ`̀ã`̀dGh ∫hC’G  ≈``̀dEG

 ºFGƒb ’óY ¿CÉH áë°üdG IQGRƒH É°UÉN É«ª°SQ

 ô«Z äÉeƒ∏©e áaÉ°VEÉH ±Gô°üf’Gh Qƒ°†ëdG

 πª©dG ΩÉjCG »a ∫GƒeCG ≈∏Y π°üëà∏d áë«ë°U

 á«æ≤J  á∏«°Sh  äÉfÉ«H  Ó`̀NOCG  Éªc  ,äGRÉLE’ÉH

 É¡fCG  QÉ¡XEG  ¬fCÉ°T  øe  ƒëf  ≈∏Y  äÉeƒ∏©ªdG

 ,áë«ë°U  äÉfÉ«Ñc  É¡dÉª©à°SG  á«æH  áë«ë°U

 ∑Gôà°T’G áª¡J ™HGôdGh ådÉãdG ø«ª¡àªdG ≈dEGh

 »fÉãdGh ∫hC’G ™e IóYÉ°ùªdGh ¥ÉØJ’G ≥jô£H

 äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEGh ôjhõàdG áªjôL ÜÉμJQG ≈∏Y

.áë«ë°U É¡fCG QÉ¡XEG á«æH

á«fÉª∏°ùdG »eCGƒJ á«°†b »a á«FÉæédG áªμëªdG ≈dEG á°Vôªeh AÉÑWCG áKÓK ádÉMEG
ÉªgPÉ≤fEG  á°Uôa  äƒa  iƒ°ü≤dG  ájÉYôdG  ≈dEG  Éª¡∏≤f  ΩóYh  ..AÉ«MCG  Gódh  ¿ÉeCGƒàdG  :»Yô°ûdG  Ö£dG

êóîdGh áæLC’G ™e πeÉ©à∏d áë``°VGh á°SÉ«°S ™°VƒH zá«ë°üdG ø¡ªdG{ »``°UƒJ áHÉ«ædG

 áë``°üdG  IQGRƒ``H  ø``«Ø`Xƒ`e  4  á«``°†`b  »```a  º```μ`ëdG  ô``Ñªaƒf  30
á«ªgh π``ªY äÉYÉ``°S πHÉ≤e QÉ``æjO ±’BG 5 ø``e ô``ãcCG ≈``∏Y Gƒdƒà``°SG

 …Qƒ```̀N É```̀jQÉ```̀e â``©``ª``à``LG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 ™e ó`̀©`̀H ø``Y ¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 »ª«©ædG  ô°UÉf  ¬∏dGóÑY  QƒàcódG
 ô°UÉf  õcôªd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG
 ,»`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG Ö``̀jQó``̀à``̀dGh π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀∏`̀d
 »àdG Iõ«ªªdG Oƒ¡édG ≈∏Y âæKCGh
 ôjƒ£J πLG øe õcôªdG É¡H Ωƒ≤j
 ÉgôgƒL  »`̀a  π«gCÉàdG  áeƒ¶æe
 …òdG QhódÉHh ,»°SÉ°SC’G É¡aógh
 ÜÉÑ°ûdG π«gCÉJ IOÉYG »a ¬H Ωƒ≤j
 ájOÉjQ èeGôH ∫ÓN øe »æjôëÑdG
 äÉMƒªW  ≥«≤ëàd  á`̀jQÉ`̀μ`̀à`̀HGh
 ≈∏Y  ø`̀jQOÉ`̀b  Gƒfƒμ«d  ÜÉÑ°ûdG
 áeóîd ôªãªdGh »HÉéj’G AÉ£©dG
 êhôîdG  ó©H  øWƒdGh  ™ªàéªdG
 áæªãe ,á«MÓ°UE’G á°ù°SDƒªdG øe
 õcôªdG  ÜhÉéJ  âbƒdG  äGP  »a
 á∏jóÑdG  äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ™`̀e
 ≈``̀dEG ¬`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG »``̀a ±ó`̀¡`̀ j …ò```̀dG

.π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
 â`̀ª`̀J ´É```̀ª```̀à```̀L’G ∫Ó``````̀Nh
 ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S á°ûbÉæe
 Iôcòe ™«bƒJ á«ªgGh ,ø«ÑfÉédG

 ¿hÉ©àdG ≥«ª©J ≈dG ±ó¡J ºgÉØJ
 ôjƒ£Jh  Ö`̀jQó`̀à`̀H  ≥∏©àj  Éª«a
 »a á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG QOGƒ``̀μ``̀dG äGQÉ`̀ ¡`̀ e
 ¥ƒ≤ëH  á∏°üdG  äGP  ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 »bƒ≤ëdG »YƒdG  IOÉjõd  ¿É°ùfE’G
 èeGôH  øe  øjó«Øà°ùªdG  A’õæ∏d
 QhO  ø`̀e  ÉbÓ£fG  ∂`̀ dPh  ,õcôªdG
 áaÉ≤K õjõ©Jh ô°ûf »a á°ù°SDƒªdG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGôàMÉH  »YƒdG
 Ó«©ØJh  ,™ªàéªdG  OGô```̀aCG  ø«H
 É¡æ«H  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  CGóÑªd

.á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdGh
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ø`̀ª`̀K ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e 

 ™∏£°†J  …ò``̀dG  Qhó```dG  »ª«©ædG
 É¡ªjó≤J  ∫ÓN  øe  á°ù°SDƒªdG  ¬H
 è`̀eGô`̀Ñ`̀∏`̀d Ió``fÉ``°``ù``ª``dGh º``̀Yó``̀ dG
 õjõ©J  ≈``̀ dEG  á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG
 ¥ƒ`̀≤`̀M á`̀aÉ`̀≤`̀K ô`̀°`̀û`̀fh á`̀jÉ`̀ª`̀Mh
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ™e ¿hÉ©àdG øe ójõe ≈dG É©∏£àe
 iƒà°ùªdÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  á°ù°SDƒªdG
 ÉªHh ø`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀ æ`̀ HC’ »`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG
 ≈`̀∏`̀Y á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀ dG á`̀ fÉ`̀μ`̀ ª`̀ H ≥`̀ «`̀∏`̀ j
 »dhódGh  »ª«∏b’G  ø«jƒà°ùªdG
 ¥ƒ≤M  ájÉªMh  õjõ©J  ∫Éée  »a

.¿É°ùf’G

ô``°UÉf õcôeh ¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á``«æWƒdG á``°ù°SDƒªdG
¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ¿ÉãëÑj »æ¡ªdG ÖjQóàdGh π«gCÉà∏d

.…QƒN ÉjQÉe |.»ª«©ædG ¬∏dGóÑY .O |

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ÉeóæY  á£°Sƒàe  äÉHÉ°UEÉH  »æjôëH  ÜÉ°T  Ö«°UCG
 ¢ùeG ô°üY iôNG IQÉ«°ùH Ωó£°UGh ¬JQÉ«°S äQƒgóJ

.¿Éª∏°S øH áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y (ø«æK’G)
 øe  á©HGôdG  áYÉ°ùdG  »a  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  ÜÉ°T  ¿Éc
 ÖÑ°ùHh  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ´QÉ`̀°`̀T  ≈∏Y  ¢ùeG  ô°üY
 á∏éY  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ó≤a  QhôªdG  áª¶fCÉH  ó«≤àdG  ΩóY

 ô«°ùJ  IQÉ«°Sh  …ójóëdG  êÉ«°ùdÉH  Ωó£°UGh  IOÉ«≤dG
 ø«≤FÉ°ùdG óMG áHÉ°UG ∂dP øY âéàf ,√ÉéJ’G ¢ùØf »a
 êÉ«°ùdGh ¿ÉJQÉ«°ùdG äQô°†J Éª«a á£°Sƒàe äÉHÉ°UEÉH

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ÉgóMG …ójóëdG
 ΩÉbh IóéædG áWô°T äô°†M çOÉëdG ´ƒbh Qƒah
 áWô°T ∫ƒ°Uh ø«ëd äGQÉ«°ùdG  ô«°S π«¡°ùàH ÉgOGôaG
 âëàah  ,´QÉ°ûdG  øe  ø«JQÉ«°ùdG  á`̀MGRG  ºJh  QhôªdG

.çOÉëdG ÜÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG

 …ó``jóëdG  êÉ«``°ùdÉH  º``£JQG  »``æjôëH  áHÉ``°UEG
 ¿Éª∏``°S  ø``H  á``Ø``«∏`N  ´QÉ```°T  ≈```∏`Y  IQÉ`«``°Sh



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

35
Ω2020 ôÑªaƒf 10 - `g1442 ∫hC’G ™«HQ 24 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15572) Oó©dG 8

..ÉfhQƒc ¢ShQO
!!.äÉLÉeóf’G ôμa 

 QGƒédG ∫hO »a ÉªHQh ,»ª«∏bE’Gh »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y çóëj

 ≈∏Y  ÉeEGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ÉeEG  êÉeófG  Iôàah  Iôàa  ø«H

.ΩÉ©dG ´É£≤dG iƒà°ùe

 ∞∏àîe πμ°ûH ô«μØàdG ™«ªédG ≈∏Y ºàëj »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ™°Vh

 ÉæfCG º∏©dG ™e ,ÉfhQƒc ó©H »JCÉ«°S Ée º∏©f ’h ,áëFÉédG πÑb ¿Éc ÉªY

.ÉfhQƒc øe á«fÉãdG áLƒªdG »a Ωƒ«dG

 ºàJ ¿CG  …ôjó≤J »a »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y çóëj ¿CG Öéj …òdG

 ≈∏Y êÉeófG äÉ«∏ªY ºàJ ¿CG ≈∏Y ,ÖfÉédG Gòg »a ¬∏ªY øμªj Ée á°SGQO

.áëLÉf ájOÉ°üàbG ihóL ≥≤ëj Éeh á«ª∏Y ¢ù°SCG

 ,á°SGQódG ≥ëà°ùj ´ƒ°VƒªdG ¿CG …ôjó≤J »a ,∑ƒæÑdG iƒà°ùe ≈∏Y

 ídÉ°üªdG  ™°VƒJ  ¿CGh  ,ádhó∏dh  ,∑ƒæÑ∏d  É«∏©dG  áë∏°üªdG  Ö∏¨J  ¿Gh

.ÉÑfÉL á≤«°†dG

 ≈∏Y ∑Éægh ,∑ƒæÑ∏d äÉLÉeófG âKóM QGƒédG ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y

 ≈dEG  ¬éàJ Ωƒ«dG ∑ƒæÑdG ∫ÉªYCG  ¿CG  á°UÉNh ,áeOÉb äÉLÉeófG hóÑj Ée

 ä’ÉM »a ’EG  ,∂æÑdG  ≈dEG  π«ª©dG  Qƒ°†M ¿hO øe ,»fhôàμdE’G  πª©dG

.É¡Yhôah ∑ƒæÑdG ∫ÉªYCG ¢ü∏≤j ¿CG É°†jCG ¬fCÉ°T øe Gògh ,áæ«©e

 ô`̀eC’G  ¿EÉ`̀a  ,É¡°†©H  »fÉ©j  »àdG  ø«eCÉàdG  äÉcô°T  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ¥ƒ°ùdG øe äÉcô°T êhôN çóëj ’ ≈àM ∂dPh ,Iƒ≤H á°SGQódG ≥ëà°ùj

 ¿CG  πLCG  øe É¡JQƒ∏H  ¿ÉμeE’ÉH  QÉμaCG  »g ÉªfEG  ¬Mô£f Ée  ,πeÉc  πμ°ûH

 áë∏°üeh  á«æWh  áeÉY  áë∏°üe  ≥≤ëj  ÉªH  ò«ØæàdG  ≈dEG  É¡≤jôW  óéJ

.¥ƒ°ùdG »a ÉgQGôªà°SGh É¡àeƒªjódh äÉcô°û∏d

 ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  …ôjó≤J  »a  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  Ée

 âëJ hG ,äGQGRh âëJ èeóJ ¿G »¨Ñæj »àdG äÉ¡édG øe ô«ãμdG ∑Éæ¡a

 QGhOC’G »a ¬HÉ°ûàj É¡°†©H IôKÉæàe äÉfÉ«c OÉéjEG »a ™°SƒàdG ,äÉÄ«g

 πLCG  øe  á≤FÉa  ájÉæ©H  ¢SQój  ¿CG  ≥ëà°ùj  ô`̀eC’G  Gò`̀g  ¿EÉ`̀a  ,ΩÉ¡ªdGh

 Éæjód  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  ≥jô£dG  ™£bh  ∫Éª©dG  ójƒéJh  äÉ≤ØædG  ¢ü«∏≤J

 »a IQGOEG  ¿ƒμj ¿CG  »¨Ñæj É¡°†©Hh ,¬Ñ°TÉàe É¡°†©H IôKÉæàe äÉfÉjÉc

.äGQGRƒdG øe IQGRh

 QGôªà°SG  »a  º¡°ùJ  äGƒ£N  ≥≤ëf  ¿G  π`̀LCG  øe  GQÉ`̀μ`̀aCG  ìô£f

 ¢†ØîJ  ¿CG  π`̀LCG  ø`̀eh  ,ΩÉ`̀J  πμ°ûH  äÉfÉ«c  ó≤Øf  ¿CG  ¿hO  øe  ,πª©dG

 ≥gôj ÉgOƒLh íÑ°UCG  »àdG  äÉfÉ«μdG  ¢ü«∏≤àH ¥ÉØfE’Gh äÉahô°üªdG

.áª¡e áaÉ°VEG …CG äÉfÉ«μdG √òg ¢†©H ≥≤ëJ ¿CG ¿hO øe ,äÉ«fGõ«ªdG

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ódÉN  ¢Sóæ¡ªdG  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N
 á«°Sóæ¡dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  »`̀LÉ`̀M  ∞«£∏dGóÑY
 »ë«eôdG  º«gGôHEG  óªëe  ó«°ùdGh  ,≥HÉ°ùdG  QÉªãà°S’Gh
 ∂dPh  ,≥HÉ°ùdG  á«dÉªdGh  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  IQGOEG  ôjóe

.á«HƒæédG á¶aÉëªdG ô≤ªH √ƒª°S ÖàμªH
 äÉeóîdG  IQGOEG  ôjóe  Oƒ¡éH  ßaÉëªdG  ƒª°S  OÉ°TCGh
 ™jQÉ°ûªdG  á©HÉàe  »a  ≥HÉ°ùdG  QÉªãà°S’Gh  á«°Sóæ¡dG
 á«Ñ∏J »``a â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S »``à``dGh á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »``a á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 AGô``LEG  »`̀a  √Qhó``̀Hh  ø«æWGƒªdGh  »`̀dÉ`̀gC’G  äÉLÉ«àMG
 øe ójó©dG  ò«ØæJ  á©HÉàªd  á«fGó«ªdG  äGQÉjõdGh ä’ƒédG

.IóFGôdG ™jQÉ°ûªdG ∂∏J
 º«gGôHEG  óªëe ¬H ΩÉb …òdG QhódÉH √ƒª°S OÉ°TCG  Éªc

 ≥HÉ°ùdG  á«dÉªdGh ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  IQGOEG  ôjóe »ë«eôdG
 ,Ω2009  ΩÉ`̀Y  »`̀a  á¶aÉëªdG  »`̀a  πª©∏d  ¬eÉª°†fG  òæe
 …ò`̀dG  »fÉØàªdG  πª©dGh  ™ªàéªdG  á`̀eó`̀N  »`̀a  √Qhó```Hh
 »dÉgCÓd  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J  »a  º¡°SCG

.á¶aÉëªdG ¥É£f »a ø«æWGƒªdGh
 ºjôμàH  ßaÉëªdG  ƒª°S  π°†ØJ  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 É kYQOh ájôjó≤J IOÉ¡°T Éª¡d Ωób å«M ,ø«≤HÉ°ùdG øjôjóªdG
 É k«æªàe  ,É¡dòH  ºJ  »àdG  Oƒ¡é∏d  É kfÉaôYh  G kôjó≤J  ,É kjQÉcòJ

.á«∏Ñ≤à°ùªdG Éª¡eÉ¡e »a ≥«aƒàdGh ìÉéædG Éª¡d √ƒª°S
 øª°V »JCÉj ºjôμàdG Gòg ¿CG ≈dG ßaÉëªdG ƒª°S QÉ°TCGh
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  ôjó≤àH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  á«é«JGôà°SG
 ƒg …ô°ûÑdG QOÉμdG ¿CG QÉÑàYÉH õ«ªàªdG AGOC’Gh ,IôªãªdG

.á«YÉªédGh ájOôØdG äGQÉ¡ª∏d »≤«≤ëdG QÉªãà°S’G

 Ωô```̀μ```̀j á```̀ «```̀ Hƒ```̀ æ```̀ é```̀ dG ß````̀aÉ````̀ë````̀e
 á`̀ ¶`̀ aÉ`̀ ë`̀ ª`̀ dÉ`̀ H ø``«``≤``HÉ``°``S ø```jô```jó```e

 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  äó`̀≤`̀Y
 ,z»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J{  ôÑY  πªY ´ÉªàLG  ¢ùeG  ÜGƒædG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G …QÉ°üfC’G ádÉg IPÉà°SC’G ™e

.ICGôª∏d
 á«ªgCG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCG ,AÉ≤∏dG π¡à°ùe »ah
 ¢ù∏éªdGh  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J
 É¡àfÉμe RGôHEGh ,á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤J ºYód ICGôª∏d ≈∏YC’G
 πX  »a  ,äÉ«dƒÄ°ùªdGh  ™bGƒªdG  ∞∏àîe  »a  ájQÉ°†ëdG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
 Ió«°ûe  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äÉeÉ¡°SEGh  QhóH  Oó°üdG  Gòg  »a
 º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U á°SÉFôH
 ácQÉ°ûe π«©ØJ  »a ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áæjôb  ,áØ«∏N ∫BG
 ,OÓÑdG  á°†¡fh  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG

 Oƒ¡édG ∫ÓNh ,á«dhódG πaÉëªdGh á«∏ëªdG äÉ«dÉ©ØdG ôÑY
 19-ó«aƒc  áëFÉL  äÉ«YGóJ  øe  óë∏d  Iõ«ªàªdG  á«æWƒdG
 QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJ  »`̀ah  ,»æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V

.»©ªàéªdG ºYódGh …ô°SC’G
 ≈∏Y  »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG  ¢UôM  ≈∏Y  πæjR  äOó`̀°`̀Th
 É¡eó≤j »àdG  á«YƒædG  èeGôÑdGh á«æWƒdG §£îdG πc »æÑJ
 ≥«°ùæàdGh  á∏YÉØdG  ácGô°ûdG  ôÑY  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 áæé∏dG  ∫ÓN  øe  ,ôªà°ùªdG  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdGh  π°UGƒàªdG
 á«fÉªdôÑdG  áæé∏dGh  ,ø«°ù∏éªdG  ø«H  ácôà°ûªdG  á«≤«°ùæàdG
 áfÉeC’ÉH  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  áæédh  ,πØ£dGh  ICGôªdÉH  á«æ©ªdG
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ºYO  ¿CG  IócDƒe  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG
 á°SGQO »a »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG πªY äÉjƒdhCG øe ÉªFGO π¶«°S

 .ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG πc á°ûbÉæeh
 áfÉeC’G  Qhó`̀H  IOÉ`̀ °`̀TE’Gh  ôjó≤àdG  ≠dÉH  øY  â`̀Hô`̀YCGh

 ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG
 ≥«°ùæàdG  Qƒ°ùL  óeh  ,™ªàéªdGh  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  πc
 ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ºYOh  ,π°UGƒàdGh
 »a  º¡°SG  …ò`̀dG  ,ôKDƒªdGh  πYÉØdG  »©ªàéªdG  Qƒ°†ëdGh
 IóFGôdG äÉ°ù°SDƒªdG RôHCG óMCG ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG π©L

.IOó©àªdG É¡JÉMÉéf ¢ü°übh ,á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y
 ¿CG  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  á`̀dÉ`̀g  IPÉ`̀à`̀ °`̀SC’G  äó```cCG  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 ICGô`̀ª`̀ dG  Ωó`̀≤`̀à`̀d  á`̀ª`̀YGó`̀dG  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 áªYGO  ádhóc  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  øe  äRõY  á«æjôëÑdG
 ¢ù∏éªdG  ¿CGh  ,áeÉ©dG  IÉ«ëdG  ÖfGƒL  ∞∏àîe  »a  ICGôª∏d
 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á°SÉFôH  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb ,áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
 ¿ƒμàd äÉ¡LƒàdG √òg ºYóJ èeGôHh §£N ∫ÓN øe πª©j
 É«≤«≤M ÉªgÉ°ùeh ™ªàéªdG AÉæH »a ÉÄaÉμàe Éμjô°T ICGôªdG

.á«ªæàdG »a
 ¢ù∏éªdG  »YÉ°ùeh  Oƒ¡L  ¿CG  …QÉ°üfC’G  äôÑàYGh
 áeƒ¶æe  AGô````̀KEG  »`̀ a  ®ƒ`̀ë`̀∏`̀e  πμ°ûH  â`̀ª`̀¡`̀°`̀SG  »`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG
 â°üNh ,á«æjôëÑdG ICGôªdGh Iô°SC’ÉH á≤∏©àªdG äÉ©jô°ûàdG
 ¢ù∏ée  »a  áØ∏àîªdG  ¿Éé∏dG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  ôcòdÉH
 áªLôJ »a ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ™e ¿hÉ©àdG ôÑY ÜGƒædG

.ø«fGƒ≤H ™jQÉ°ûeh äÉMGôàbG ≈dEG ¬JÉ«Fôe
 äGRÉéfEG øe ¬≤«≤ëJ ºJ Ée RôHCG ,´ÉªàL’G ¢ûbÉfh Gòg
 á£∏°ùdG  QhOh  ,ICGôªdG  äÉLÉ«àMG  êÉ`̀eOEG  ºYód  á«©jô°ûJ
 êÉ`̀eOE’  »æWƒdG  êPƒªædG  ò«ØæJ  á©HÉàe  »a  á«©jô°ûàdG
 äÉ©jô°ûàdG  ø°S  ∫ÓN  øe  á«ªæàdG  »a  ICGôªdG  äÉLÉ«àMG
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 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M
 ≈∏Y πØ£dG  ¥ƒ≤M ájÉYQ  ∫Éée »a  ióØªdG
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 ,ádƒØ£dG áÄa É¡æ«H øeh ,á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdG
 »a  ∫hó`̀ dG  π``̀FGhCG  øe  áμ∏ªªdG  ôÑà©J  å«M
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 äÉbÓ©dGh ,ÜÉ≤©dGh ºjôéàdGh ,äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdGh ,ájQGOE’G
 ä’Ééªd  »FGôLE’G  QÉ`̀WE’G  »a  ÉfhQƒc  áëFÉL  ô`̀KCGh  .á«dhódG
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 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  OÉ```©```HC’G{  ≈≤à∏ªd  á≤°ùæªdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â```̀YOh
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 ≈`̀ dEG ±ó`̀¡`̀J »`̀à`̀dGh ,IQƒ`̀cò`̀ª`̀ dG
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 á≤aGƒàe  äÉ°TÉ©ªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ΩÉμMCG  ™e
 πjó©J  π`̀ª`̀°`̀û`̀j  ∂```̀dPh  ,AGô``̀¨``̀ dG
 ø«©Ñ°ùdGh  á`̀©`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  IOÉ``̀ª``̀dG
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 »ØXƒªd  ó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG  äBÉ``̀aÉ``̀μ``̀eh
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 ójGõdG  º°SÉL  ∫’O  á°SÉFôH  (ø`̀«`̀æ`̀KE’G)
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 óYÉ≤àdG äBÉaÉμeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ ¿ƒfÉb
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 zádó©ªdG ¬à¨«°üH{ ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ≈∏Y

.(ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG
 äÉYhô°ûe  áeÓ°S  áæé∏dG  äó`̀cCGh
 ø«à«MÉædG  ø`̀e  IQƒ`̀cò`̀ª`̀ dG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG
 ™aQ  äQô``bh  ,á«fƒfÉ≤dGh  ájQƒà°SódG
 É¡ãëÑJ  »àdG  äÉeóîdG  áæéd  ≈dEG  É¡FGQBG

.á«∏°UCG áØ°üH
 ´hô`̀°`̀û`̀e »``a á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äô`̀¶`̀f É`̀ª`̀c
 ¿CÉ°ûH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  ¿ƒfÉb
 áμ∏ªe  áeƒμM  ø«H  ájƒédG  äÉeóîdG
 ∞jódÉªdG  ájQƒ¡ªL  áeƒμMh  øjôëÑdG
 ≥`̀ aGô`̀ª`̀ dG  ,É`̀ª`̀¡`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG  AGQh  É`̀ª`̀ «`̀ ah
 ,Ω2020  áæ°ùd  (12)  º``̀bQ  Ωƒ°Sôª∏d
 ≈∏Y ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dÉ`̀H  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  ´hô``̀°``̀û``̀eh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ø«H  á«bÉØJ’G
 ¿CÉ°ûH  …ô°ùjƒ°ùdG  »dGQó«ØdG  OÉëJ’Gh
 ≥∏©àj  Éª«a  »Ñjô°†dG  êGhOR’G  á`̀ dGREG
 ∫ÉªdG  ¢``̀SCGQh  π`̀Nó`̀dG  ≈∏Y  ÖFGô°†dÉH
 »Ñjô°†dG  ÖæéàdGh  Öjô¡àdG  ™`̀æ`̀eh
 ≥aGôªdG  ,É`̀¡`̀H  ≥aôªdG  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dGh

 .Ω2020 áæ°ùd (14) ºbQ Ωƒ°Sôª∏d
 á`̀eÓ`̀°`̀S ≈`````̀dEG á``æ``é``∏``dG â``̀¡``̀à``̀fGh
 ájQƒà°SódG  ø«à«MÉædG  øe  ø«Yhô°ûªdG
 Éª¡fCÉ°ûH É¡«jCGQ ™aQ äQôbh .á«fƒfÉ≤dGh
 ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ≈dEG
 áæéd  â°Vô©à°SG  Éªc  .»æWƒdG  øeC’Gh
 ´hô°ûe á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG
 á«fÉãdG  Iô`̀≤`̀Ø`̀dG  AÉ`̀¨`̀ dEG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 äÉ©aGôªdG  ¿ƒfÉb  øe  326  IOÉªdG  øe
 Iô≤ØdG  øª°†àJh  ,ájQÉéàdGh  á«fóªdG
 Ö∏£dG QÉÑàYG √GODƒe É kªμM É¡aòM OGôªdG
 øμj  ºd  ¿CÉc  AGOC’G  ¬«∏Y  QOÉ°üdG  ôeC’Gh
 áKÓK ∫ÓN ø«æjóª∏d Éª¡fÓYEG ºàj ºd GPEG

.ôeC’G Qhó°U ïjQÉJ øe ô¡°TCG
 ∫ó©dG  IQGRh IƒYO áæé∏dG  äQôbh
 ≈`̀dEG  ±É```̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh
 á¡Lhh  IQGRƒ`̀ dG  äÉ«Fôe  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G

 .¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe »a Égô¶f

 ô``̀KEG êÉ``̀ë``̀dG ó``̀L π`̀ MÉ`̀ °`̀ S ≥`̀∏`̀¨`̀J zá`̀ «`̀ dÉ`̀ª`̀ °`̀ û`̀ dG á`̀ Wô`̀ °`̀ T{
ø`̀«`̀£`̀dG »``̀ a É``̀ bQÉ``̀ Z É`̀ fÉ`̀ °`̀ ü`̀ M ô`̀ ¡`̀ ¶`̀ j ƒ`̀ jó`̀ «`̀ a ∫hGó`````̀J

 á¶aÉëªdG  á`̀Wô`̀°`̀T  á`̀jô`̀jó`̀e  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀°`̀U
 äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJh  ,ájôjóªdG  áWô°T  ¿CÉH  á«dÉª°ûdG
 óL  πMÉ°S  ¥ÓZEÉH  Ωƒ«dG  âeÉb  ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ
 ÉbQÉZ ÉfÉ°üM ô¡¶j ,ƒjó«a ™£≤e ∫hGóJ ôKEG  ,êÉëdG

.™bƒªdÉH ø«£dG »a
 ≈∏Y πMÉ°ùdÉH  á«æeCG  äÉjQhO ô««°ùJ ≈dEG  QÉ°TCGh
 áédÉ©ªd á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdGh ,áYÉ°ùdG QGóe

 .…QòL πμ°ûH ™bƒªdG »a ™°VƒdG
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!ΩOÉ≤dGh ÉμjôeCG

ó«°TQ ájRƒa

 èFÉàf  zÖ``̀eGô``̀J{  ¢`̀†`̀aQ  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  á`̀dÉ`̀M »`̀a  |
 á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dGh AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dG ≈````dEG ¬`̀ Fƒ`̀é`̀ dh ,äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G
 øe  ádÉM  ¿EÉa  ,áeó≤ªdG  iƒμ°ûdG  π°ûa  ºK  ,ájQƒà°SódG
 ≈àM ,»μjôeC’G ™°Vƒ∏d áeRÓe ≈≤Ñà°S QGô≤à°S’G ΩóY
 ¿CG  ∂°T  ’h  .2021  ôjÉæj  »a  ¬Ñ°üæe  ¢ù«FôdG  ºq∏°ùJ
 áeRÓeh áëLQCÉàe ÉgQhóH ≈≤Ñà°S áØ∏àîªdG äÉ©bƒàdG
 äÉHÉîàf’G  É¡JRôaCG  »àdG  IójóédG  á«μjôeC’G  ádÉë∏d
 πX  »a  á°UÉNh  !É¡d  á≤HÉ°S  OƒLh  ¿hO  øe  á«°SÉFôdG
 ¿ƒ«∏e  64)  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  â©aO  »àdG  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  QÉ°ûàfG
 …ò`̀dG  âjƒ°üàdG  ƒ`̀gh  ,ó`̀jô`̀Ñ`̀dÉ`̀H  âjƒ°üà∏d  (Ö`̀NÉ`̀f
 ¬«a  ÖYÓàdG  å«M  ø`̀e  zÖ`̀eGô`̀J{  ¬«a  ∂μ°ûj  ∫Gõ``j  ’
 äÉ«ã«ëdG  ∂∏J  ô`̀NBG  ≈`̀dEG  äGƒ°UC’G  ábô°Sh  ôjhõàdGh

.»μjôeC’G AÉ°†≤dG ≈dEG É¡©aQ ºà«°S »àdG
 ÉμjôeCG á°SÉ«°S ¿CG ∫ƒM ÉYÉªLEG ∑Éæg ¿CG ºZQh |
 ;(á«HõM) â°ù«dh (á«JÉ°ù°SDƒe) á°SÉ«°S »g á«LQÉîdG
 ÉjQƒ¡ªL  ¿Éc  ÉjCG  ¢ù«FôdG  ¢üî°ûd  É¡Yƒ°†N  ≈æ©ªH
 ídÉ°üªdG  (ó«°ùéJ)  á°SÉ«°S  ¿EÉ``̀ a  ,É`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jO  hCG
 á«°SÉFQ  Iôàa  ø«H  íLQCÉàJ  hCG  ∞∏àîJ  ÉμjôeC’  É«∏©dG
 ,¬°ùØf  »μjôeC’G  ïjQÉàdG  øe  ∂dP  í°†àjh  !iô``NCGh
 zá°Sô°ûdG á«fGhó©dG{ ø«H Ée áØ∏àîe äGôàa ó¡°T …òdG
 á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóàdG  ø«H  Éeh  zá«dGõ©f’G{h
 ô«Z •ƒ¨°†dGh ,äÓªëdÉH  hCG  ÜhôëdÉH  AGƒ°S ∫hó∏d
 ,∫hódG  QGô≤à°SG  áYõYõd  zAÓcƒdG{  ºYOh  ,Iô°TÉÑªdG
 º`̀YO  á`̀é`̀ë`̀H  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  ô««¨J  á`̀dhÉ`̀ë`̀e  ≈```̀dEG  ’ƒ`̀ °`̀Uh
 çóM Éªc ,πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCG  ´õf hCG á«WGô≤ªjódG
 »a  çóM  Éªch  zøH’G  ¢TƒH{  á°SÉFQ  Iôàa  »a  ¥Gô©∏d
 Ée  çGó``̀MCGh  zÉ`̀eÉ`̀HhCG{  á°SÉFQ  Iôàa  á«Hô©dG  á≤£æªdG

!»Hô©dG ™«HôdG »ª°S
 áeƒ¶æªdG  êQÉ```̀N  ø``e  AÉ``̀L  …ò```̀dG  zÖ``̀eGô``̀J{  |
 ádhódG)  πãªJ  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ájó«∏≤àdG  á«°SÉ«°ùdG
 ¢†©H »a  áØ∏àîe á«LQÉîdG  ¬à°SÉ«°S  äAÉL (á≤«ª©dG
 äÓNóàH â`̀£`̀Ñ`̀JQG  »`̀à`̀dG  ∂`̀∏`̀J  á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,ä’É`̀é`̀ª`̀ dG
 ,äÉ«°û«∏ªdGh ¿GôjEGh ¿GƒNE’G  ºYO å«M øe zÉeÉHhCG{
 ™æ°U  »a  ø«î°SGôdG  hCG  OóédG  ø«¶aÉëªdG  π©L  Ée
 (á`̀«`̀Ñ`̀eGô`̀à`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG) ¿ƒ`̀ª`̀¡`̀à`̀j »``μ``jô``eC’G QGô``̀≤``̀dG
 É¡JOÉ«b  á«Ø«c »a ÉμjôeCG  IQƒ°U ¬jƒ°ûJh á«dÉéJQ’ÉH
 äÉcôëdG  º`̀YOh  ájƒÑ©°ûdÉH  ¬eÉ¡JG  ºJ  Éª∏ãe  !ºdÉ©∏d
 Oó¡j  ÉªHh  ,±ô£àªdG  ø«ª«∏d  á«dƒ°UC’Gh  ájô°üæ©dG
 øe  §∏àîe  è«°ùf  ø`̀e  ¿ qƒ`̀μ`̀ª`̀dG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ™ªàéªdG
 ΩÉ¡e  øe  ¿EÉ`̀a  ∂dòdh  !äÉfÉjódGh  ¥Gô``̀YC’Gh  äÉaÉ≤ãdG
 Oƒ©J  ¿CG  z¿ó`̀jÉ`̀H{  á°SÉFQ  Iôàa  »a  zá≤«ª©dG  á`̀dhó`̀dG{

 äGOôØe  IOÉ©à°SG  ≈`̀dEGh  ≥HÉ°ùdG  É¡£HGôJ  ≈`̀dEG  Qƒ`̀eC’G
!zÖeGôJ{ A»ée πÑb ¿Éc Éªc (»ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG AÉæH)

 OGó`̀à`̀eG  ƒ`̀g  z¿ó``̀jÉ``̀H{  ¿CG  ≈```dEG  ¿hô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  ô¶æj
 äGô«¨àªdG  ºZQ zÉeÉHhCG{  Iôàa  »a á«LQÉîdG  á°SÉ«°ù∏d
 ∂∏J Ö`̀fGƒ`̀L ø`̀e  ójó©dG  »`̀a  zÖ`̀eGô`̀J{  É`̀¡`̀Kó`̀MCG  »`̀à`̀dG
 z¿RGƒàdGh ô«KCÉàdG Iƒb IOÉ©à°SG{ ¿EÉa ∂dòdh ,á°SÉ«°ùdG
 ΩÉ¡e  ió```̀MEG  ¿ƒμà°S  É`̀«`̀°`̀ShQh  ø«°üdG  ø`̀e  π`̀c  ™`̀e
 iôj Éªc áeOÉ≤dG IôàØdG »a ÉμjôeC’ á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG

!∫Éãªc z¿ójÉH{ º¡«dEG »ªàæj øjòdG (¿ƒ«WGô≤ªjódG)
 ≈dEG  Oƒ©f  áeOÉ≤dG  IôàØdG  íeÓe  ¢ü«î∏àdh  |
 ∞ë°üdG  ió`̀MEG  »a  √ô°ûf  …ò`̀dG  ¬°ùØf  z¿ójÉH{  ∫É≤e
 äÉÑJÉμdG  ió`̀MEG  ¬à∏≤fh  2019  ƒ«dƒj  »a  á«μjôeC’G
 ≈dEG  Oƒ©J  ¿CG  ÉμjôeCG  ≈∏Y  GPÉªd)  ¿Gƒæ©H  äÉ«°ùfƒàdG
 ó«©à°ùJ  ¿CG  á«ªgCG  z¿ójÉH{  ¬«a  ócCGh  ,(!?ºdÉ©dG  IOÉ«b
 É¡àbÓYh  ºdÉ©dG  »a  É¡JQƒ°Uh  É¡à«bGó°üe  ÉμjôeCG
 ÖfÉL ≈dEG  ,zIôKDƒe Iƒb{  É¡fƒc ¢SÉ°SCG  ≈∏Y É¡FÉØ∏ëH
 ™e  ≈°TÉªàj  z»ªdÉY  ΩÉ`̀¶`̀f{  AÉæH  äGOô`̀Ø`̀e  IOÉ©à°SG
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«μjôeC’G  º«≤dGh  ,á«μjôeC’G  á°SÉ«°ùdG
 …CG  !(¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«WGô≤ªjódGh  ájôëdG  ô°ûf)
 IOƒ©dG  ójôj  ó``MGh  ΩÉ`̀Y  πÑb  ¬dÉ≤e  »`̀a  z¿ó`̀jÉ`̀H{  ¿CG
 º«≤dG ô°ûf »a á≤HÉ°ùdG á«μjôeC’G á°SÉ«°ùdG äÉØ∏e ≈dEG
 ¿ƒàæ«∏ch øH’G ¢TƒHh ÜC’G ¢TƒH π©a Éªc ,á«μjôeC’G

!ÉeÉHhCGh
 á«dhódG  äÉ«bÉØJ’G  ≈dEG  IOƒ©dG  ¬dÉ≤e  »a  ócCG  Éªc
 øe  ΩÉª°†f’G  IOƒ`̀Y  …CG)  ñÉæªdÉH  ≥∏©àj  Ée  á°UÉNh
 ¥ÉØJG) ≈dEG IOƒ©dGh (ñÉæª∏d ¢ùjQÉH á«bÉØJG ≈dEG ójóL
 ≈dEG IOƒ©dGh ,(»HhQhC’G OÉëJ’Gh ,1+5 ∫hOh ¿GôjEG
 á∏°UGƒe  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  !á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  ≈∏Y  §¨°†dG
 IQÉØ°ùdG  π≤æH  ≥∏©àj  Éª«a  ôæ°Tƒc/ÖeGôJ  á°SÉ«°S

.¢Só≤dG ≈dEG á«μjôeC’G
 Gô«ãc á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG ø`̀e Üô`̀à`̀bG ó``bh z¿ó``jÉ``H{ ¿CÉ`̀μ`̀d
 ¢†©Hh  zá≤«ª©dG  á`̀dhó`̀dG{  á°SÉ«°S  ø«H  ™ªédG  ójôj
 äÉ¡LƒJ  ™e  â≤aGƒJ  »àdG  zá«ÑeGôàdG{  äÉ°SÉ«°ùdG
 É°†jCG  ÉæfCÉμdh !zá≤«ª©dG ádhódG{ ∂∏J »a QGô≤dG ´Éæ°U
 √Éfó¡°T  …òdG  zOóédG  ø«¶aÉëªdG{  ÜÉ£N  IOƒY  ΩÉeCG

!zÖeGôJ{ á°SÉFQ πÑb Ée Iôàa »a Iƒ≤H
 ÉæàH Éª«a Gô«ãc ∞∏àîj ød »μjôeC’G ΩOÉ≤dG ¿CÉμdh
 zá«JÉ°ù°SDƒªdG{  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  øY  Gó«L  ¬aô©f
 ¢üîj  Éª«a  ÉeCG  !z¿ójÉH{  á¡μæH  IôªdG  √ògh  ,ÉμjôeC’
 ¢SQódG âYh ób Éæàª¶fCGh ÉæHƒ©°T ¿CG ó≤à©æa á≤£æªdG

!?¢SQódG É¡°ùØf ÉμjôeCG âYh iôJ Éj π¡a ,Gó«L
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 Gò`̀g ¬`̀«`̀a Ö``à``cCG â`̀æ`̀c …ò```̀dG â``bƒ``dG »``a
 AGô``̀LEG  ≈∏Y ΩÉ```jCG  á`̀©`̀HQCG  Qhô``̀e  ó©H  ∫É`̀≤`̀ª`̀dG
 ≥≤ëj  á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀eC’G  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  äÉ`̀ HÉ`̀î`̀ à`̀ f’G
 OóY »a Ωó≤àdG ¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG í°TôªdG
 á«Ñ∏ZCÉH  √Rƒ`̀a  ó«cCÉàd  »Øμj  ÉªH  äÉj’ƒdG  øe
 íÑ°üjh  »HÉîàf’G  ™ªéªdG  »`̀a  äGƒ`̀ °`̀UC’G
 ø«©HQC’Gh  ¢SOÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  É«ª°SQ  »dÉàdÉH

 .á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒ∏d
 ø«jQƒ¡ªédG ¿CG É°†jCG ¿B’G ≈àM í°†JG ó≤d
 ¢ù∏ée  ≈∏Y  º¡Jô£«°S  ≈∏Y  ¿ƒ¶aÉëj  ±ƒ°S
 øjòdG  ø««WGô≤ªjódG  ¿EÉa  πHÉ≤ªdÉHh  ,ñƒ«°ûdG
 ób  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  »`̀a  á«Ñ∏ZC’ÉH  Gƒ¶ØàMG
 É¡H GhRÉa ób GƒfÉc »àdG  óYÉ≤ªdG  ¢†©H Ghó≤a
 ó≤d  .2018  áæ°S  »a  á«∏°üØdG  äÉHÉîàf’G  »a
 ÉæfCG  äÉHÉîàf’G  √òg  ∫ÓN  øe  É°†jCG  í°†JG
 ƒgh  äÉeÉ°ù≤f’G  »a  §ÑîàJ  OÓH  »a  ¢û«©f

 .™«ªé∏d Éë°VGh ¿ƒμj ¿CG Öéj ôeCG
 ájOÉY  á«HÉîàf’G  áæ°ùdG  √ò`̀g  âfÉc  ƒ`̀d
 ™e  .ó`̀ë`̀dG  Gò`̀g  óæY  â¡àfG  ó`̀b  á°ü≤dG  âfÉμd
 .ájOÉY  á«HÉîàf’G  áæ°ùdG  √òg  øμJ  ºd  ∞°SC’G
 ƒgh É«©«ÑW A»°T …CG øμj ºd 2020 áæ°S »a
 áfƒæéªdG äÉHÉîàf’G √òg ¿EG ∫ƒbCG »æ∏©éj Ée

.âbƒdG ¢†©Ñd ¿ÉgPC’G »a á≤dÉY π¶à°S
 ¢ù«d ÖeGôJ ódÉfhO ¿EG É°†jCG ∫ƒ≤dG Öéj
 Gó©à°ùe  Gó`̀HCG  øμj  º`̀dh  ,É«°ùØf  ¿B’G  Gó©à°ùe
 áÑJôªdG  »`̀a  ¬dƒ∏ëH  hCG  ¬JQÉ°ùîH  ∫ƒÑ≤∏d
 πëj  hCG  RƒØdG  ≥≤ëj  ’  ÉeóæY  ≈àëa  .á«fÉãdG
 ÉªFGO  ≈©°ùj  π¶j  ¬`̀fEÉ`̀a  á«fÉãdG  áÑJôªdG  »`̀a
 ¬fCÉH  ¬H  ¬°ùØf  ™æ≤jh  zπjóH  ™`̀bGh{  ≥∏N  ≈`̀dEG
 ôNBG  ±ôW  á«ë°V  ¬fCGh  RƒØdG  ≥≤M  …òdG  ƒg
 πªëàj …òdG ƒg ôNBG ÉaôW ¿CGh ôjhõàdÉH Ωƒ≤j
 ¬fCGh ¬d âKóM »àdG á°SÉμàf’G øY á«dhDƒ°ùªdG

 .√ó°V äôHO IôeGDƒe á«ë°V
 πX ó`̀b  Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO ¿EÉ`̀ a  á≤«≤ëdG »`̀a
 ∫ÉM »a äÉHÉîàf’G »a ø©£∏d á«°VQC’G Å«¡j
 »àdG äÉHÉîàf’G »a √Rƒa òæe ∂dPh ¬JQÉ°ùN
 ∑GòfBG  πÑ≤àj  ºd  ƒ¡a  .2016  áæ°S  »a  âjôLCG
 äGƒ°UC’G  á«Ñ∏ZCÉH  á«WGô≤ªjódG  ¬à°ùaÉæe  Rƒa
 äGƒ°UC’G  øe  ø«jÓªdG  ¿CG  ôÑàYGh  á«Ñ©°ûdG
 âfÉc  ¿ƒàæ«∏c  …QÓ`̀«`̀g  É¡«∏Y  â∏°üM  »àdG

 .á«Z’h IQhõe
 óëdG  ∂`̀dP  óæY  ÖeGôJ  ódÉfhO  ∞bƒàj  ºd
 …Qƒ¡ªédG  ø«HõëdG  ø`̀e  áæéd  ø«Y  ¬`̀ fEG  π`̀H
 ºZQ  .¬ªYGõe  ó«jCÉJ  π`̀LCG  øe  »WGô≤ªjódGh
 ¢†©H É¡àÑ«côJ »a º°†J âfÉc áæé∏dG ∂∏J ¿CG
 ô¡°TCG  á©°†H  Qhô`̀e  ó©H  âμμØJ  ó≤a  √QÉ°üfCG
 äÉ«∏ªY  ÜÉ`̀μ`̀JQG  äÉ`̀Ñ`̀KEG  ø`̀e  øμªàJ  º`̀d  É`̀¡`̀fC’
 π°UGh ó≤a ∂dP ºZQ .™°SGh ¥É£f ≈∏Y ôjhõJ
 çóëàjh äÉeÉ¡J’G √òg ¬Lƒj ÖeGôJ ódÉfhO
 áæ°S äÉHÉîàfG »a äGƒ°UCÓd ôjhõJ OƒLh øY

 .2016
 ô`̀¡`̀°`̀TC’G ió``̀e ≈`̀∏`̀Y Ö`̀eGô`̀J ó``dÉ``fhO π`̀X
 ø««WGô≤ªjódG  ¿CG  º`̀Yõ`̀j  á«°VÉªdG  á`̀KÓ`̀ã`̀dG
 Éªc  ,áæ°ùdG  √òg  äÉHÉîàfG  ábô°S  ¿ƒdhÉë«°S
 ∫Ébh π«dO …CG ≈dEG óæà°ùJ ’ äÉeÉ¡JG ¬Lh ¬fCG
 ôÑY  ø«ÑNÉædG  äGƒ`̀°`̀UCG  øe  ±’B’G  äÉÄe  ¿EG
 ≥jOÉæ°üdG  ƒ°ûM  πLCG  øe  Ωóîà°ùà°S  ójôÑdG
 ¿ƒμà°S  »`̀à`̀dG  äGƒ``̀ °``̀UC’G  ¿CGh  á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G
 ÜÉîàfG πLCG øe ÉÑfÉL É¡H ≈≤∏j ¥ƒ°S ¬ëdÉ°üd

.»WGô≤ªjódG ¬°ùaÉæe
 »a  á«©jô°ûàdG  ¢ùdÉéªdG  â```̀ cQOCG  ó`̀≤`̀d
 áëFÉL  IQƒ`̀£`̀N  ºbÉØJ  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG
 ƒgh  (19-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ó«aƒc  ¢Shô«a

 ó«jCÉàH GQGôb òîàJ É¡∏©L Ée
 OÉªàYÉH  ,ø«HõëdG  Ó`̀c  ø`̀e
 ójôÑdG  ôÑY  âjƒ°üàdG  QÉ«N
 ó`̀≤`̀d .∂`````̀dP »```̀a ø`̀ «`̀ Ñ`̀ZGô`̀ ∏`̀ d
 …CGô`̀dG  äÉYÓ£à°SG  äô¡XCG
 Gƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀«`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG  ¿CG
 á«°ûN  ô`̀ã`̀cCG  hó`̀Ñ`̀j  É`̀e  ≈∏Y
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô``̀WÉ``̀î``̀ª``̀dG ø```̀e
 á«∏ªY  É¡«∏Y  …ƒ£æJ  »àdG
 óbh  ,»°üî°ûdG  âjƒ°üàdG
 ø«ÑNÉædG  øe  ô«ãμdG  π°†a
 Ó`̀©`̀ a ø```̀«```̀«```̀WGô```̀≤```̀ª```̀jó```̀dG

 .ójôÑdG ôÑY âjƒ°üàdG
 ¬``°``ù``Ø``f â`````̀ bƒ`````̀ dG »`````̀ a
 øe á``̀eÉ``̀g á``«``Ñ``∏``ZCG â`̀∏`̀°`̀†`̀a
 øe  QÉ`̀¶`̀à`̀f’G  ø«jQƒ¡ªédG
 »a  º¡JGƒ°UCÉH  A’OE’G  π``LCG
 ¬`̀fCG É`̀ª`̀Hh .äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G Ωƒ`̀j

 É¡HÉë°UCG  ÖîàfG  »àdG  äGƒ°UC’G  ÜÉ°ùàMG  ºJ
 Ωó≤àdG  ÖeGôJ  ódÉfhO  ≥≤M  ó≤a  ’hCG  É«°üî°T
 ∂dP ó©H øμªJ øjOÉH ƒL øμd ,É©bƒàe ¿Éc Éªc
 É«éjQóJ  AóÑdG  ôKEG  ÖeGôJ  ódÉfhO  »£îJ  øe

 .ójôÑdG ôÑY ø«ÑNÉædG äGƒ°UCG óY »a
 ÉÑ°†Z  Ö`̀eGô`̀ J  ó``̀dÉ``̀fhO  π`̀©`̀a  IOQ  â`̀fÉ`̀c
 zó©dG  Gƒ`̀Ø`̀bhCG{  É¡«a  ∫É`̀b  á≤fÉM  Iójô¨J  å`̀Hh
 ≈`̀ dEG  ¿ó`̀ª`̀dG  ¢†©H »`̀a √QÉ`̀°`̀ü`̀fCG  ™`̀aó`̀fG ó``̀bh
 ÖeGôJ  Iójô¨J  ™e  ÓYÉØJ  á«HÉîàf’G  õcGôªdG
 ≈dEG GƒYQÉ°S ó≤a ¢ù«FôdG ƒeÉëe ÉeCG .áÑ°VÉ¨dG
 øª°V  øe  ¿É`̀c  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  øe  ô«ãμdG  ™`̀aQ
 äƒ°U »àdG äÉbÉ£ÑdG AÉ¨dEÉH áÑdÉ£ªdG ÉgOƒæH

 .ójôÑdG ôÑY É«fƒfÉb É¡HÉë°UCG
 ¢ù«ªîdG Ωƒj OhóM ≈dEG ÖeGôJ ódÉfhO πX
 áeOÉ°üdG äÉ¶MÓªdG øe ô«ãμdG ≥∏£j »°VÉªdG
 »a  É¡dÓN  ø`̀e  ∂μ°ûjh  ¢`̀†`̀«`̀HC’G  â«ÑdG  ø`̀e
 QÉKCG Ée ƒgh ,É¡àeôH á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ágGõf
 ¢ù∏ée AÉ°†YCGh äÉj’ƒdG ΩÉμM ¢†©H áeó°U
 ≈dEG GƒYQÉ°S øjòdGh ø«jQƒ¡ªédG øe ñƒ«°ûdG

 .¢ù«FôdG äÉaô°üàd º¡°†aQ øY ô«Ñ©àdG
 ød  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  ¿CG  Éë°VGh  äÉH  ó≤d
 π¶«°Sh  ∫RÉæàj  ød  ¬`̀fCG  Éªc  IQÉ°ùîdÉH  πÑ≤j
 èFÉàædG …óëJ πÑ°ùdGh πFÉ°SƒdG ≈à°ûH ∫hÉëj
 ƒg π°UGh ó≤a .äÉHÉîàf’G √òg É¡JRôaCG »àdG
 äÉHÉîàf’G  ô`̀jhõ`̀J  ø`̀Y  åjóëdG  √QÉ`̀°`̀ü`̀fCGh
 √ƒª°S  Éªd  Dƒ«¡àdÉH  QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  π`̀c  áÑdÉ£eh
 √òg èFÉàf ≈∏Y êÉéàMÓd zÜôM »a ∫ƒNódG{
 áØFGR  GQÉÑNCG  ¿ƒãÑj  Gƒ`̀MGQ  ó≤d  .äÉHÉîàf’G
 øe ∂dPh »ªbôdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh äÉ°üæe ôÑY
 É¡àeôH  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  »a  ∂«μ°ûàdG  πLCG
 ádÉM ódh …òdG ôeC’G ,Ö°†¨dG ôYÉ°ûe è«LCÉJh
 øe ±hÉîe §°Sh äÉHGô£°V’Gh ≈°VƒØdG øe

 .™°SGh ¥É£f ≈∏Y ∞æY ∫ÉªYCG ´’ófG
 »`̀à`̀dG  á``̀ æ``̀gGô``̀ dG  ¢``̀Vƒ``̀ª``̀¨``̀dG  á``̀ dÉ``̀M  ¿EG
 ≈dEG  ’EG  …ODƒ`̀J  ød  äGQƒ£àdG  √ò`̀g  øY  âéàf
 »a  ∑ƒ`̀μ`̀°`̀û`̀dG  IOÉ````̀jRh  äÉ`̀eÉ`̀°`̀ù`̀≤`̀f’G  ≥«ª©J
 ºFÉYódGh  ¢ù°SC’G  »`̀ah  πH  äÉHÉîàf’G  √ò`̀g
 »WGô≤ªjódG  ΩÉ¶ædG  É¡«∏Y  Ωƒ≤j  »àdG  É¡JGP
 É«ª∏°S ’É≤àfG íLQC’G ≈∏Y ó¡°ûf ød .»μjôeC’G

 .Éë°VGh ôeC’G Gòg äÉH ó≤d .á£∏°ù∏d
 ¿ójÉH  ƒL  …ODƒj  ÉeóæY  ¬fCG  í°VGƒdG  øe
 É«ª°SQ  ¬Ñ«°üæJ  º`̀à`̀jh  á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  ø«ª«dG
 ¬fEÉa  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀∏`̀d  É°ù«FQ
 »a  ô«ÑμdG  π∏îdGh  äÉeÉ°ù≤f’G  √ò`̀g  çô«°S
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  â∏éJ  »`̀à`̀dGh  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG

 ó`̀≤`̀a .äÉ```HÉ```î```à```f’G √ò````̀g
 ºd »`̀à`̀dG ΩÉ````̀jC’G ∂`̀∏`̀J â``̀dh
 äÉ``̀aÓ``̀î``̀dG É``̀¡``̀dÓ``̀N ø``̀μ``̀J
 ø``̀ «``̀ jQƒ``̀ ¡``̀ª``̀é``̀ dG ™```̀æ```̀ª```̀J
 πª©dG  øe  ø««WGô≤ªjódGh
 äÉ¡eCG áédÉ©e πLCG øe É©e
 ¬``LGƒ``J »``̀à``̀dG π`̀ cÉ`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG

 .»μjôeC’G Ö©°ûdG
 Ö```̀î```̀à```̀fG É`````̀eó`````̀æ`````̀Y
 äƒ```̀«```̀f …Qƒ`````̀¡`````̀ª`````̀é`````̀dG
 ¢ù∏éªd  É°ù«FQ  ¢ûjôéæL
 »a  πªY  »μjôeC’G  ÜGƒædG
 øe ádÉM É¡JOÉ°S Iôàa º°†N
 »©°ùdGh  OÉëdG  ÜÉ£≤à°S’G
 Ωƒ≤j  Iƒ`̀£`̀N  πμd  …ó°üà∏d
 »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG É`̀¡`̀H
 ÉeóæY  .¿ƒàæ«∏c  π«H  ∑Gò`̀ fBG
 É`̀eÉ`̀ HhCG ∑GQÉ```̀H ÜÉ`̀î`̀à`̀fG º`̀ J
 »a á«∏bC’G º«YR ø∏YCG IóëàªdG äÉj’ƒ∏d É°ù«FQ
 π©Ø«°S  ¬fCG  π«fƒcÉe  ¢ûà«e  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée
 OÓÑdG  É`̀eÉ`̀HhCG  ∑GQÉ`̀H  ºμëj  ’  ≈àM  ¬©°Sh  Ée
 Gòg  íÑ°UCG  ¿CG  ó©Hh  .Ió``̀MGh  Iôàa  øe  ôãcCG
 ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée »a á«Ñ∏ZCÓd Éª«YR QƒJÉæ«°ùdG
 äÉæ««©à∏d  QGôªà°SÉH  ¿ƒjQƒ¡ªédG  ió°üJ
 Gƒ°†aQ  Éªc  ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  É¡H  Ωƒ≤j  ¿Éc  »àdG
 ∫ƒ°UƒdG  »a  áÑZQ  ¢ùμ©J  äÉ©jô°ûJ  ôjôªJ

 .§°Sh ∫ƒ∏M ≈dEG
 ¿ÓYE’G  πLCG  øe  º«bCG  …òdG  πØëdG  ∫ÓN
 á«μjôeC’G É«∏©dG áªμëªdG »a ¬JÉæ««©J ôNBG øY
 ¢ù«Fôc  ¬à«dhDƒ°ùe  ¿CG  ÖeGôJ  ódÉfhO  í°VhCG
 ¿CG  ¬«∏Y  ºàëJ  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d
 º¡JGh  á«dGQó«ØdG  ºcÉëªdG  »a  ôZGƒ°ûdG  CÓªj
 ¬fCÉH  Éæ«Ñe  ,á«dhDƒ°ùªdG  ΩGó©fÉH  ÉeÉHhCG  ∑GQÉH
 áæ°S  »a  …hÉ°†«ÑdG  ÖàμªdG  ≈dEG  π°Uh  ÉeóæY
.ºcÉëªdG »a ôZÉ°T 100 øe ôãcCG óLh 2017

 ∂∏J ¿CÉH ±ôà©j ¿CG ÖeGôJ ódÉfhO CÉ°ûj ºd
 É¡à«dhDƒ°ùe  ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  πªëàj  ’  ôZGƒ°ûdG
 ¢ù∏ée  ™æe  …ò``̀dG  ƒ`̀g  π«fƒcÉe  ¢ûà«e  ¿C’
 ΩÉb »àdG äÉæ««©àdG ≈∏Y ≥jó°üàdG øe ñƒ«°ûdG
 øe .¢†«HC’G â«ÑdG »a »WGô≤ªjódG ¬Ø∏°S É¡H
 ¢†©ÑH  ¿ƒ«WGô≤ªjódG  õØj  ºd  Ée  ¬fCG  í°VGƒdG
 »àdGh  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  »a  á«aÉ°VE’G  óYÉ≤ªdG
 ¿EÉa 2021 ôjÉæj ô¡°T »a É¡«∏Y ¢ùaÉæàdG ºà«°S
 »a  á∏bô©dG  √òg  ¢ùØæH  Ωó£°ü«°S  ¿ójÉH  ƒL

 .ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée
 ìÉéædG ≥≤ëj ¿CG ójôj ¿ójÉH ƒL ¿Éc GPEG
 √òg  ¢†©H  ≈æÑàj  ¿CG  ≈``̀dEG  ô£°†j  ó`̀b  ¬`̀fEÉ`̀a
 ób  ƒ¡a  .¿ƒjQƒ¡ªédG  É¡≤∏N  »àdG  óYGƒ≤dG
 »àdG  ájò«ØæàdG  ô``̀eGhC’G  QGó`̀°`̀UEG  ≈`̀ dEG  ô£°†j
 ∂dP  ¿Éc  Éª∏c  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  á£∏°S  RhÉéàJ
 ≈dEG  ¬∏Ñb  øe  ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  ô£°VG  ó≤d  .Éæμªe
 »a  ¿ó`̀jÉ`̀H  ƒ`̀L  ¿ƒμ«°S  .É`̀°`̀†`̀jCG  ∂`̀dò`̀H  ΩÉ«≤dG
 πLCG  øe  ájò«ØæàdG  ôeGhC’G  QGó°UEG  ≈dEG  áLÉM
 áª¶fCG  ó«©°U  ≈∏Y  π°üM  …òdG  Qô°†dG  º«eôJ
 πX »àdG ájò«ØæàdG ôeGhC’G ∂∏J AGôL ,Iôé¡dG

.¬ªμM Iôàa ∫ÓN ÖeGôJ ódÉfhO ÉgQó°üj
 ¢ù«Fô∏d  ôØe  ’ ¬fEG  É°†jCG  ∫ƒ≤dG  øe óH  ’
 ¿ƒjQƒ¡ªédGh πH ,ø««WGô≤ªjódGh ¿ójÉH ƒL
 zá«ÑeGôàdG{  ¿CG  á≤«≤M  ™e  »WÉ©àdG  øe  ,º¡©e
 á«°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG »a Iô«Ñc Iƒb πãªJ π¶à°S
 …Qƒ¡ªédG  Üõ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀b  Éeóæ©a  .á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ø«æWGƒªdG  ácôMh  z…É°ûdG  Üõ`̀M{  πjƒªàH
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  øjOƒdƒªdG

 ó≤a  É`̀eÉ`̀HhCG  ∑GQÉ``H  IQGOE’  …ó°üàdG  π`̀LCG  øe
 Ωƒ≤J  »àdG  ájƒÑ©°ûdG  øe  áLƒe  ∂dòH  Gƒæ°TO

 .»bô©dG πeÉ©dG ≈∏Y
 äó`̀YÉ`̀ °`̀S äGQƒ```̀£```̀à```̀dG ∂``̀∏``̀J ¿ƒ``̀μ``̀ J ó```̀b
 ô«°ü≤dG  º¡aóg  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ø«jQƒ¡ªédG
 ¢SôéfƒμdG ≈∏Y Iô£«°ùdG »a πãªàªdGh ióªdG
 ≥∏N »a ∂dòH GƒÑÑ°ùJ º¡fCG ô«Z 2010 áæ°S »a
 ΩÉ≤ªdG  »a  º¡°ùØfCG  ºg  º¡ª¡àdG  ô°SÉc  ¢ûMh
 ≈dEG ø«jQƒ¡ªédG øe ô«ãμdG ô£°VG ó≤a .∫hC’G
 IóëàªdG äÉj’ƒdG ôÑY IOó°ûàe ∞bGƒe PÉîJG
 øe ÉaƒN §°SƒdG ∞bGƒªdG Gƒ°†aQh á«μjôeC’G

 .ájƒÑ©°ûdG IóYÉ≤dG √òg »a º¡£jôØJ
 QÉ`̀ª`̀Z Ö```̀eGô```̀J ó````dÉ````fhO π````̀NO É``̀eó``̀æ``̀Y
 á°ù°SDƒªdG  ô©J  º`̀d  2016  áæ°S  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G
 ,ájGóÑdG  »`̀a  ¬ë°Tôàd  ÉeÉªàgG  ájQƒ¡ªédG
 â«e áæ«W øe Éjó«∏≤J Éë°Tôe ¿CÉH É¡æe GOÉ≤àYG
 ¢ùaÉæjh ÜõëdG í«°TôàH RƒØ«°S …òdG »æehQ

.á°SÉFôdG ó©≤e ≈∏Y
 »a  Gƒ°†©àeG  ó`̀b  ø«jQƒ¡ªédG  ¿CG  º`̀ZQ
 øY º`̀æ`̀J »`̀à`̀dG Ö``eGô``J ∞``bGƒ``e ø``e á`̀jGó`̀Ñ`̀ dG
 á≤FÓdG ô«Z á¨∏dGh ÖfÉLC’G IGOÉ©eh Ö°ü©àdG
 ≈∏Y  ΩOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ¬°†jôëJh  É¡eóîà°ùj  »`̀à`̀dG
 ¬JôjÉ°ùe  ≈`̀ dEG  ∂`̀dP  ó©H  Ghô£°VG  ó≤a  ∞æ©dG
 Ö°†Z IQÉ`̀ KEG  øe  iô`̀NCG  Iô`̀e  ÉaƒN ¬é¡f  »a
 »àdG  Ió`̀YÉ`̀≤`̀dG  ∂∏J  ¿ƒ∏ãªj  ø`̀jò`̀dG  ,√QÉ`̀°`̀ü`̀fCG

 .É¡àjƒ≤Jh É¡FÉæH »a º¡°ùØfCG ºg GƒªgÉ°S
 Qƒ¡X  ≈``̀ dEG  ø«jQƒ¡ªédG  Dƒ``WGƒ``J  iOCG
 √òg  »a  ÉgQòéJh  IójóL  á«dÉμjOGQ  äÉcôM
 ,QAnon  ácôM  IôeGDƒªH  GAó`̀H  ,IóYÉ≤dG
 ájô°üæ©dG  á«ë«°ùªdG  ¢ùFÉæμdG  ≈`̀dEG  ’ƒ°Uh
 Proud  º«¶æJ  πãe  á£°TÉædG  äÉYÉªédGh
 bogaloo bois  º``«``¶``æ``Jh  Boys
 ôÑY  äô`̀¡`̀X  »`̀à`̀ dG  áë∏°ùªdG  äÉ`̀«`̀°`̀û`̀«`̀∏`̀ª`̀dGh
 â∏°üM  »àdGh  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ¢ù«FôdG øe ôNBÉH hCG πμ°ûH ºYódG ≈∏Y É¡©«ªL

 .ÖeGôJ ódÉfhO
 øe  Éfƒ«∏e  70  øe  ôãcCÉH  ódÉfhO  RÉa  ó≤d
 »æ©j  Ée  ƒgh  ø««μjôeC’G  ø«ÑNÉædG  äGƒ°UCG
 √ô«KCÉJ  ¿EÉ``̀a  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  ¬JQÉ°ùN  º`̀ZQ  ¬``̀fCG
 ¿CG  ÉeEG  ø«jQƒ¡ªédG ≈∏Y ø«©àj .ÉªFÉb π¶«°S
 É¡FGƒàMGh IôgÉ¶dG √òg ¢†jhôJ ≈∏Y Gƒ∏ª©j
 ≈dEG ≥dõæj π¶«°S …Qƒ¡ªédG ÜõëdG ¿EÉa ÉeEGh
 ôÑY ¿óªdG »a ∞æ©dG ∫ÉªYCG ºbÉØJ ™e ±ô£àdG
 ôeC’G  äÉH  ó≤d  .á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG

 .Éë°VGh
 ÖeGôJ  ó`̀dÉ`̀fhO  ∫É`̀b  ™«HÉ°SCG  á©°†H  πÑb
 ó≤d  .zô«N  ≈∏Y  ô`̀eC’G  Gòg  »¡àæj  ød{  :¬°ùØf
 »¡àæj  ød  ô`̀eC’G  ¿CG  Éë°VGh  ¿B’G  ô`̀eC’G  äÉ`̀H
 äÉHÉîàf’G  √ò`̀g  äÉ«YGóJ  ¿CG  PEG  Öjôb  ÉªY
 ó≤a  .áeOÉ≤dG  ™«HÉ°SC’G  ióe  ≈∏Y  π°UGƒàà°S
 øY  ¿ÉØ°ûμj  …Qƒ¡ªédG  ÜõëdGh  ÖeGôJ  πX
 øe  ô¡°T  øe  ôãcCG  òæe  Éª¡à«é«JGôà°SG  íeÓe

 .¿B’G
 …Qƒ¡ªédG  Üõ`̀ë`̀dGh  Ö`̀eGô`̀J  π°UGƒ«°S
 ºcÉëªdG »a äÉHÉîàf’G èFÉàf »a ø©£dG ¬©e
 áaÉ°VE’ÉH  ,äGƒ°UC’G  óY  IOÉYEÉH  áÑdÉ£ªdG  ™e
 ΩÉ`̀eCG  ôgÉ¶àdG  ≈∏Y  QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  ¢†jôëJ  ≈``̀dEG
 ô«ãμdG ó≤Ø«°S ±É£ªdG ájÉ¡f »a .RôØdG õcGôe
 ,»HÉîàf’G  QÉ°ùªdÉH  º¡fÉªjEG  ø««μjôeC’G  øe
 √ƒ°ûà°S  áægGôdG  äGQƒ£àdG  äÉ«YGóJ  ¿CG  Éªc
 ºdÉ©dG  ô¶f  »a  »μjôeC’G  »WGô≤ªjódG  ΩÉ¶ædG

 .Éë°VGh ôeC’G Gòg äÉH ó≤d .¬∏c
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

 IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈∏Y ΩƒªëªdG »HÉîàf’G ¥ÉÑ``°ùdG äÉ«YGóJ

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O 

 äÉ«YGóJ  ¿B’G  »eÉeCG  oógÉ°TCG  ÉeóæY
 ó°üM …ò````̀ dG  É```̀fhQƒ```̀c  ¢``̀Shô``̀«``̀a  AÉ````̀Hh
 ¿ƒ«∏ªdG  ∞°üfh  ¿ƒ«∏e  øe  ôãcCG  ìGhQCG
 ≈dEG  Éfƒ«∏e  43  øe  ôãcCG  π`̀NOCGh  ,¿É°ùfEG
 »æfEÉa  ,º¡Ñëf  ¿hô¶àæj  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ∫õæJ  iô`̀NCG  á∏μ°ûe  …CG  ô¨°üà°SCG  kÉ«∏©a
 ≈∏Y  É¡JÉ°SÉμ©fG  »`̀a  ¿hÉ``̀¡``̀JCGh  ,Éæ«∏Y

.™ªàéªdGh ¿É°ùfE’G
 Gò`̀g ¿EÉ````̀a ,∂````̀dP ø``̀e º``̀Zô``̀dG ≈``̀∏``̀Yh
 ø«M ≈`̀∏`̀Y É``̀fò``̀NCG …ò```dG º`̀«`̀≤`̀©`̀dG AÉ``̀Hƒ``̀dG
 á«ë°üdG  ¬`̀JÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fÉ`̀H  É``fCÉ``LÉ``ah  ,Iô```̀Z
 ,á©bƒàªdG ô«Z á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh
 Ωƒª¡dG øY kÉ«∏c Éæ∏¨°ûoj ’CG  ¢VhôØªdG øe
 ¢`̀Vhô`̀Ø`̀ª`̀dG ø``̀eh ,iô`````̀NC’G É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dGh

 ,á«°VÉªdG  ÉæJÓμ°ûe  πgÉéàf  Éæ∏©éj  ’CG
 É¡d  kÉ°†jCG  »¡a  ,á«∏Ñ≤à°ùªdGh  ,IOóéàªdGh
 ÉfQƒ£Jh  Éæà«ªæàd  IOó`̀¡`̀ª`̀dG  É¡JÉ°SÉμ©fG

.ÉæfGóHCG áë°Uh
 á`̀ª`̀ jó`̀≤`̀ dG äÓ``̀μ``̀°``̀û``̀ª``̀dG √ò````̀g ø````̀ eh

 É¡æe Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  ,á`̀«`̀μ`̀«`̀à`̀°`̀SÓ`̀Ñ`̀dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG »``̀g IOó`̀é`̀à`̀ª`̀ dGh
 ≥∏£ojh  ,IOôéªdG  ø«©dÉH  É¡°†©H  iô`̀ oj  ’  »àdGh  ,Iô«¨°üdGh
 hCG  ,äGôàª«∏e  5  ø`̀e  ô¨°UCG  »`̀gh  ,∂«à°SÓHhôμ«ªdG  É¡«∏Y

.∂«à°SÓHƒfÉædG
 øe ´ƒ`̀æ`̀dG Gò`̀g äGó`̀jó`̀¡`̀J ∫ƒ`̀M çÉ``̀ë``̀HC’Gh äÉ`̀°`̀SGQó`̀dÉ`̀a
 ,kÉeÉY ø«KÓK øe ôãcCG òæe ∞bƒàJ OÉμJ ’ á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG
 äGƒæ°ùdG »a á«dÉY áaÉãμH OGR ÉgQƒZ ôÑ°Sh É¡H ΩÉªàg’G ¿EG πH
 á©bƒàe  ô«Z  Iô«£N äGô«KCÉJ  ±É°ûàcG  ÖÑ°ùH  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG
 ,ôëÑdGh ,ôÑdG »a ájô£ØdG IÉ«ëdGh ¿É°ùfE’G ≈∏Y äÉØ∏îªdG √ò¡d
 º°ùL ÉjÓN »a Ió«©H ™bGƒe »a ÉgQƒ¡X áé«àfh ,AÉª°ùdG »ah
 ,∂dP  ¿É°ùfEG  …CG  ™bƒàj  ºdh  ,ó`̀MCG  ∫ÉH  ≈∏Y  ô£îJ  ºd  ,¿É°ùfE’G
 ó©H  ≈∏Y  áª∏¶ªdG  äÉ£«ëªdG  ¥ÉªYCG  »a  É¡aÉ°ûàcG  ≈dEG  áaÉ°VEG
 …QGôÑdG  »ah  ,ôëÑdG  í£°S  âëJ  äGôàeƒ∏«c  Iô°ûY  øe  ôãcCG
 á«FÉædG á«é∏ãdG ≥WÉæªdG »ah ,óMCG É¡«a ¢û«©j ’ »àdG IQÉëdG
 á£°ûfCGh …ójCG É¡«dEG π°üJ ºd »àdG »HƒæédGh »dÉª°ûdG ø«Ñ£≤dÉc
 ∫õæJ  âëÑ°UCG  á≤«bódG  á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG  ¿EG  πH  ,ô°ûÑdG
 √É«e »a ¿B’G IOƒLƒeh è∏ãdGh ô£ªdG AÉe ™e AÉª°ùdG øe Éæ«∏Y
 á°SGQódG  ≈dEG  kGOÉæà°SG  ,á«aƒédG  √É«ªdGh  QÉ¡fC’G  √É«eh  Üô°ûdG
 2020 ¢ù£°ùZCG 27 »a áÄ«ÑdG á«æ≤Jh Ωƒ∏Y á∏ée »a IQƒ°ûæªdG
 .zÉ«fÉ£jôH »a Üô°ûdG √É«e »a ∂«à°SÓHhôμ«ªdG{ :¿GƒæY âëJ
 á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG  √ò`̀g  ¿CG  ô``eC’Gh  ∂`̀dP  øe  ≈``gOC’G
 áeGóà°SG  Oó¡j  Ée  ,™°VôdG  ÉædÉØWCG  ΩÉ°ùLCG  »a  â∏NO  á≤«bódG
 á°SGQódG  Ö°ùëH ,πÑ≤à°ùªdG  »a …ô°ûÑdG  ¢ùæédG áë°U áeÓ°S
 »a (Nature Food) zá©«Ñ£dG AGòZ{ á∏ée »a IQƒ°ûæªdG
 øe ∂«à°SÓHhôμ«ªdG ¥Ó£fG{ :¿GƒæY âëJ ,2020 ôHƒàcCG 19
 ΩÉ©W OGóYEG AÉæKCG ø«∏ãjEG »dƒÑdG øe áYƒæ°üªdG äÉYÉ°VôdG π∏ëJ
 ájôÑîªdG  π«dÉëàdG  ∫ÓN  øe  á°SGQódG  äó`̀cCG  å«M  ,z™«°VôdG
 ∫ÓN øe á«μ«à°SÓHhôμ«ªdG  äÉØ∏îª∏d  ™«°VôdG  πØ£dG  ¢Vô©J
 á«μ«à°SÓH  OGƒ`̀e  øe  áYƒæ°üªdG  áYÉ°VôdG  øe  Ö«∏ëdG  Üô°T
 π©ØH á«μ«à°SÓÑdG áYÉ°VôdG øe Üô°ùàJ »àdGh ,ø«∏ãjEG »dƒÑdÉc
 äÉYÉ°VôdG π°ùZ óæY ™«°VôdG πØ£dG Ö«∏M ≈dEG π≤àæàa IQGôëdG

  .º«≤©àdG á«∏ªY AÉæKCGh GóL QÉëdG AÉªdÉH
 ∞°UnCG  »æ∏©éJ  áãjóëdG  äÉaÉ°ûàc’Gh  çÉëHC’G  √òg  πμa
 â∏ZƒJh äô°ûàfG É¡fC’ ,»ë°üdG AÉHƒdÉH á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG
 πch ,kGƒLh kGôëHh kGôH ,¢VQC’G øe môÑ°T πc ¥ÉªYCG »a äQòéJh

.kÉNƒ«°Th ,kÉHÉÑ°Th ,k’ÉØWCG ÉæeÉ°ùLCG AÉ°†YCG øe ƒ°†Y
 hõ`̀Z º`̀é`̀M ≈`̀∏`̀Y Ö`̀ã`̀c ø``̀Yh ô``ã``cCG ±ô`̀©`̀à`̀dG π```̀LCG ø``̀eh
 ƒëf  ºμàjÉæY  ¬`̀LhoCG  ,É¡àeôH  ÉæàÄ«Ñd  á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG
 OhóM{ »a 2020 ôHƒàcCG  øe ¢ùeÉîdG  »a IQƒ°ûæªdG  á°SGQódG

   .(Frontiers in Marine Science) zQÉëÑdG º∏Y
 ¿CÉH  Q uó≤ oJ  ¢`̀VQC’G  Öcƒc  QÉëÑd  á∏eÉ°ûdG  á°SGQódG  √ò¡a
 äÉª«°ùédG  ø`̀e  ø`̀W  ¿ƒ«∏e  15^87  ≈`̀ dEG  9^25  á`̀HGô`̀b  ∑Éæg
 á«Øîe  ájô¡éªdGh  Iô«¨°üdG  É¡eÉéMCG  ∞∏àîªH  á«μ«à°SÓÑdG

 í£°S  âëJ  ô°ûÑdG  ¿ƒ«Y  øY  Ió«©Hh
 âëJ  áeÉJ  ájô°S  »`̀a  áªKÉLh  ÉfQÉëH
 ≈dEG  π°üJ  »àdG  á«YÉ≤dG  áHôàdG  ¥É`̀ª`̀YCG
 í£°S â`̀ë`̀J äGô`̀à`̀eƒ`̀∏`̀«`̀c  á`̀KÓ`̀K ƒ`̀ë`̀f
 ∫ó©e OƒLh á°SGQódG  äQób Éªc ,ôëÑdG
 á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG øe º«°ùL 1^26

.á«YÉ≤dG áHôàdG øe ΩGôL πμd
 äÉ``̀Ø``̀∏``̀î``̀ª``̀dG √ò``````̀g IQƒ`````̀£`````̀Nh
 ’  É`̀¡`̀ª`̀¶`̀©`̀e  ¿CG  á`̀«`̀μ`̀«`̀à`̀°`̀SÓ`̀Hhô`̀μ`̀«`̀ª`̀dG
 IOƒLƒe  »`̀gh  ,IOôéªdG  ø«©dÉH  iô`̀j
 ≈∏Y  ÉæJQóbh  ÉæjójCGh  Éææ«YCG  øY  Ió«©H
 ,É¡æe ¢ü∏îàdGh ádƒ¡°ùH É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG
 »ah ÉæàÄ«H »a ∑Éæg π©ØJ GPÉe º∏©f Óa
 »a ¢û«©J »àdG ájôëÑdG á«ëdG äÉæFÉμdG
 ,ôëÑdG  í£°S âëJ á«HGôàdG  ™bGƒªdG  ∂∏J

?∑Éæg IOƒLƒe »gh ±ô°üàJ ∞«ch
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ∫hõ`̀f  ™e  Ωƒ`̀«`̀dGh
 11  øe  ôãcCG  òæe  …ô°ûÑdG  ™ªàéªdG  ≈∏Y
 äÉØ∏îªdG  á«°†b  ¿EÉ`̀a  ,¿B’G  ≈àM  kGô¡°T
 mπμ°ûH  äô`̀¡`̀Xh  ,¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ΩÉ``̀eCG  kÉ«∏L  âØ°ûμfG  á«μ«à°SÓÑdG
 ΩÉeCG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉμÑ°Th ΩÓYE’G πFÉ°Sh »a í°VGh
 äÉØ∏îªdG  ∑Éæ¡a  .¢SÉædG  áeÉY  øeh  AÉª∏Y  øe  ™«ªédG  ø«YCG
 »àdG ¢VôªdG Gòg øe ájÉbƒdG øY áªLÉædG áÑ∏°üdG á«μ«à°SÓÑdG
 hCG  áYÉ°S  πc  É¡æe  ¢ü∏îàdG  ºàj  ºK  §≤a  IóMGh  Iôe  πª©à°ùoJ
 äÉeGóîà°SG  øe  äÉØ∏îªdG  √òg  âfÉcCG  AGƒ°S  ,»eƒj  mπμ°ûH
 »a ¢`̀Vô`̀ª`̀dG Gò``̀g è`̀dÉ`̀©`̀J »`̀à`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG º`̀ bGƒ`̀£`̀ dGh AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 OGôaC’G  øe  hCG  ,á°ü°üîàªdG  á«ë°üdG  õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ,äÉeÉªμdÉc ¿É°ùfEÓd á«bGƒdG á«°üî°ûdG äGhOC’G πãe ,ø«jOÉ©dG
 ≈dEG áaÉ°VEG ,¢SCGôdG ¥ƒa øe ™°VƒJ »àdG á«μ«à°SÓÑdG á©æbC’Gh
 πμa  .¬∏c  º°ùédG  »≤J  »àdG  á«μ«à°SÓÑdG  ¢ùHÓªdGh  äGRÉØ≤dG
 ¿ÉμªdG  ≈dEG  É¡≤jôW  óéJ  ºd  ÉfhQƒc  äÉØ∏îe  øe  ¿ÉæWC’G  √òg
 ,äÉØ∏îªdG øe …ó©ªdG ´ƒædG Gòg πãªd ¢ü°üîªdGh Ö°SÉæªdG
 ´QGƒ°ûdG  »a  IÉ≤∏ oe  äÉØ∏îªdG  √òg  πãe  ™«ªédG  ógÉ°T  ∂dòdh
 øeh  ,äÉ©ªéªdG  π`̀NGO  »a  áªKÉLh  ,äÉbô£dG  »`̀ah  ,áeÉ©dG
 iCGQ ™«ªédG ¿CG Éªc ,äGOGôÑdGh ájQÉéàdG äÓëªdG áHGƒH ΩÉeCG
 Öë°ùdG  Iõ¡LCG  ™bGƒe  »a  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  IÉ≤∏e  äÉØ∏îªdG  √òg

  .»dB’G …ó≤ædG
 äÉgƒjó«a »a IôgÉ¶dG √òg á«Ä«H äÉª¶æe IóY râ≤Kh ó≤a
 ≈∏©a  .»YÉªédG  »YÉªàL’G  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  πFÉ°Sh  ôÑY  äô°ûof
 Opération)  á«°ùfôa  áª¶æe  räQ sƒ`̀ °`̀U  ,∫É`̀ã`̀ª`̀dG  π«Ñ°S
 »àdG  á«Ä«ÑdG  ádÉëdG  √òg  ™HÉàJh  ÖbGôJ  (Mer Propre
 ÉfhQƒc äÉØ∏îe OƒLh äócCGh ,ÉfhQƒc ±É°ûμfG ™e äóéà°SG
 á«μ«à°SÓÑdG  äÉLÉLõdGh  äÉeÉªch  äGRÉØb  øe  á«μ«à°SÓÑdG
 »gh  ,ó«∏d  áª≤©ªdGh  Iô¡£ªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  …ƒàëJ  »`̀à`̀dG
 ≈∏Y  É¡YÉb  »a  ºãéJ  hCG  ,ôëÑdG  í£°S  ≈∏Y  á≤«∏W  IôM  íÑ°ùJ
 ,Gô«ØjQh (Antibes) Ö«àfG á≤£æe »a á«°ùfôØdG ÅWGƒ°ûdG
 ∑Éæg  ¿ƒμà«°S  Öjô≤dG  âbƒdG  »`̀a{  :É¡FÉª∏Y  ó`̀MCG  ∫É`̀b  å«M
 πjOÉæb  øe  ôãcCG  §°SƒàªdG  ¢†«HC’G  ôëÑdG  √É«e  »a  äÉeÉªc
 áYƒªée  »a  äÉØ∏îªdG  √ò¡d  kGQƒ`̀°`̀U  äógÉ°T  ∂dòc  .zôëÑdG
 »a  ¿Éμ°ùdÉH  ádƒgCÉªdG  ô«Z  á«FÉædG  (Soko)  ƒcƒ°S  Qõ`̀L
 É«°SBG  äÉ£«ëe  á«Ä«ÑdG  áª¶æªdG  ôjô≤J  Ö°ùëH  ,èfƒc  èfƒg
 ∫ƒW øe ôàe áFÉe πc »a ¿CÉH äOÉaCG »àdG (OceansAsia)
 á«FÉªdG äGQÉ«àdGh ìÉjôdG É¡à∏ªM áeÉªc áFÉe OÉéjEG ºJ πMÉ°ùdG
 äÉÄ«ÑdGh  äÉØ∏îªdG  øaO  ™bGƒe  øeh  ájô°†ëdG  ≥WÉæªdG  øe

 .á«FÉædG QõédG √òg ≈dEG á«∏MÉ°ùdG
 Iô«¨°üdG á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG ¿CG »d ócDƒj ≥Ñ°S Ée πμa
 mπM  ≈`̀dEG  êÉàëj  kÉ«ë°Uh  kÉ«Ä«H  kAÉ`̀ Hh  πμ°ûoJ  ,Iô«ÑμdGh  É¡æe
 ÉªfEGh ,§≤a IóMGƒdG ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ù«d ,™jô°S …QòL
 ≈æ©oJ  ácôà°ûe á«dhO á«bÉØJG  ∫ÓN øe »dhódG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 Égò«ØæàH  ºdÉ©dG  ∫hO  πc  Ωõà∏Jh  É¡H  á≤∏©àªdG  ÖfGƒédG  πμH

 .GQƒa
bncftpw@batelco.com.bh

 ºdÉ©dG  »a á«μ«à``°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG áeRCG

 á«ªgCG á≤HÉ°ùdG ä’É≤ªdG ∫ÓN øe í°†JG
 PGƒëà°SG  ≈∏Y  É`̀¡`̀JQó`̀bh  á«ªbôdG  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG
 »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe Iô«Ñc áëjô°T
 É k°Uƒ°üNh  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO
 iô`̀NC’G  ºdÉ©dG  ∫hó`̀H  Iƒ°SCG  ,º¡æe  ÜÉÑ°ûdG
 ,á«ªbôdG ∑ƒæÑdG ¥Ó£f’ ∫ÉéªdG âMÉJCG »àdG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ âfÉc óbh
 ≈∏Y  ∫É``̀Ñ``̀bE’G  »eÉæàd  Gó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  Ó`̀eÉ`̀Y  (19
 iód ΩÉ©dG ¬LƒàdG ≈dEG áaÉ°VEG ,á«ªbôdG ∑ƒæÑdG
 äGóéà°ùe  áÑcGƒeh  á«æ≤àdG  ƒëf  ÜÉÑ°ûdG
 á«ªbôdG  ∑ƒæÑdG  ¬eó≤J  ÉªY  Ó°†a  .ô°ü©dG
 ∑ƒæÑdG  AÓª©d  áHPÉL  äGQÉμàHGh  ÉjGõe  øe
 ∑ƒæÑdG  ¥Ó``̀WG  º«¶æJ  π```̀LC’h  .ájó«∏≤àdG
 »a  ájõcôªdG  ∑ƒæÑdG  â©°Vh  ó≤a  á«ªbôdG
 á«ª«¶æJ  äÉWGôà°TGh  ô«jÉ©e  ¢ù∏éªdG  ∫hO
 ,»`̀aGô`̀°`̀TE’Gh »`̀HÉ`̀bô`̀dG É``̀gQhO ø`̀e É`̀ kbÓ`̀£`̀fG
 »a  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  ô``NBG  áÑcGƒªd  É¡æe  É k«©°Sh
 á°ù°SDƒe  äQó°UCG  ó≤a  ,á«dÉªdG  á«æ≤àdG  ∫Éée
 ó©J »àdG)  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH ó≤ædG
 äGOÉ`̀°`̀TQE’G  ø`̀e  áYƒªée  (…õ`̀cô`̀ª`̀dG  ∂æÑdG
 ¢ü«NôàdG  íæe  Ö∏£d  á«aÉ°VE’G  ô«jÉ©ªdGh
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a á`̀ «`̀ª`̀ bô`̀ dG ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀ d
 äÉWGôà°T’Gh ô«jÉ©ªdG  ÖæL ≈dEG  ájOƒ©°ùdG
 AÉ°ûfEG  ≈∏Y  á°ù°SDƒªdG  É¡°VôØJ  »àdG  áeÉ©dG
 .2020  ôjGôÑa  »a  ∂dPh  ,ájó«∏≤àdG  ∑ƒæÑdG
 πμ°T  »ªbôdG  ∂æÑdG  òîàj  ¿CG  âæª°†J  ó`̀bh
 iód  ôaGƒàj  ¿CGh  ,á«∏ëe  áªgÉ°ùe  ácô°T
 ´É£≤dG  ∫Éée »a áaô©eh IôÑN ø«°ù°SDƒªdG
 á∏°U  äGP  áÑ°SÉæe  áaô©eh  IôÑNh  ,»dÉªdG
 á`̀«`̀∏`̀gC’G  ¿ƒ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀à`̀ª`̀jh  ,á«æ≤àdÉH
 ¢ù«°SCÉJ  º`̀Yó`̀d  á«dÉªdG  IAÓ`̀ª`̀ dGh  IQó`̀≤`̀ dGh
 øe  ≥jôa  º¡jód  ¿ƒμj  ¿CGh  ,»ªbôdG  ∂æÑdG
 ,º¡J’Éée  »`̀a  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  …hP  ø`̀e  OGô```̀aC’G
 Ö∏£dÉH ábÓ©dG äGP ÖfGƒédG á°ûbÉæªd ∂dPh
 ∫ƒ°üë∏d ø«eó≤àªdG ≈∏Y âÑLhCG Éªc .Ωó≤ªdG
 áë°VGh  πªY  á£N  ¥É``̀aQEG  ¢ü«NôàdG  ≈∏Y
 á«æ≤àd á«àëàdG á«æÑdG á£N ≈fOCG óëH »£¨J
 ºà«°S  »àdG  IôμàÑªdG  äÉ«æ≤àdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 »ªbôdG  ∂æÑ∏d  á«dÉªdG  äÉ©bƒàdGh  ,É¡MôW
 ,áaó¡à°ùªdG  á`̀Ä`̀Ø`̀dGh  ,¬°ù«°SCÉJ  Üƒ∏£ªdG
 ≥Øàj  ÉªH  áMôà≤ªdG  äÉeóîdGh  äÉéàæªdGh
 á£N º`̀jó`̀≤`̀J ™`̀e .á`̀aó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG ™`̀e
 á£Nh  ,∫ÉªdG  ¢SCGQ  ájÉØμd  »∏NGódG  º««≤àdG
 Ö∏W  ™e  ádƒ«°ùdG  ájÉØμd  »∏NGódG  º««≤àdG
 ¬«dEG  IQÉ°TE’G  »¨Ñæj  Éªeh  .∂æÑ∏d  ¢ü«NôàdG

 âæª°†J  äGOÉ```̀ °```̀TQE’G  ¿G
 ´ƒ°†N  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  É°†jCG
 äÉÑ∏£àª∏d  á«ªbôdG  ∑ƒæÑdG
 »`̀à`̀dG É``̀¡``̀JGP á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 ∑ƒ``̀ æ``̀ Ñ``̀ dG É```̀¡```̀d ™``̀°``̀†``̀î``̀J
 õ«ªàJ  ¿CGh  ,á`̀jó`̀«`̀∏`̀≤`̀ à`̀ dG
 ∂æÑdG  iód  á«æ≤àdG  ∫ƒ∏ëdG
 π¡°ùdG  ∫ƒ°UƒdÉH  »ªbôdG
 äÉeƒ∏©ªdG  ≈`̀dEG  ™jô°ùdGh
 π```̀eÉ```̀ch ≥````«````bO π``̀μ``̀°``̀û``̀H
 øe  ó≤ædG  á°ù°SDƒe  ø«μªàd
 á`̀«`̀aGô`̀°`̀TE’G  É`̀¡`̀eÉ`̀¡`̀e  AGOCG
 ≈∏Y äOó`̀°`̀Th .á`̀«`̀HÉ`̀bô`̀dGh

 á`̀jÉ`̀ª`̀M ÇOÉ```̀ Ñ```̀ e ≥``«``Ñ``£``J
 IQOÉ°üdG  ±QÉ°üªdG  AÓªY
 ∑ƒæÑdG  ≈∏Y  á°ù°SDƒªdG  øY
 ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dÉ`̀H Iƒ``̀°``̀SCG á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG

 Ée  ¢ü«NôàdG  Ö∏W »a ≥aôj ¿Gh ,ájó«∏≤àdG
 ájQhô°†dG äGƒæ≤dGh äÉÑ«JôàdG OƒLh âÑãj
 ∫Ó`̀N  ±É``̀c  πμ°ûH  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  º``̀YOh  ájÉªëd
 Éª«ah  .á«aô°üªdG  äÉ«∏ª©dG  πMGôe  ™«ªL
 á«ªbôdG  ∑ƒæÑ∏d  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  ójóëàH  ≥∏©àj
 ≈∏Y  áHÉbô∏d  ΩÉ©dG  ôjóªdG  »dÉ©e  í°VhCG  ó≤a
 …Oƒ©°ùdG  »Hô©dG  ó≤ædG  á°ù°SDƒe »a ∑ƒæÑdG
 á£N º««≤J É¡æe ,ô«jÉ©e IóY ≈dEG ™°†îj ¬fCÉH
 äÉéàæªdGh áaó¡à°ùªdG áÄØdGh áeó≤ªdG πª©dG
 ,É¡ªjó≤J  ºà«°S  »àdG  ,á«ªbôdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 ¢`̀SCGQ  ájÉØμd  »∏NGódG  º««≤àdG  á£N  ∂dòch
 íjô°üJ  »a  ∂`̀ dPh  ,ádƒ«°ùdG  ájÉØch  ∫ÉªdG
 Éªeh  .á«aÉ°VE’G  äGOÉ°TQE’G  Qhó°U  Ö≤Y  ¬d
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¿G  ¬`̀«`̀dEG  IQÉ``°``TE’G  »¨Ñæj
 »ªbQ  ∂æH  ∫hCG  ¥Ó`̀£`̀fG  äó¡°T  ájOƒ©°ùdG
 á«ªbôdG º«e á«aô°üe ƒgh ,ºFÉb ∂æH øe ´ôØc
 äÉeóN áYƒªée »gh ,2015 ôjÉæj ô¡°T »a
 ,»dhódG è«∏îdG ∂æÑd á©HÉJ OGôaCÓd áq«aô°üe
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  äÉeƒμëd  ∑ƒ∏ªªdG
 ¥hóæ°U ≈dEG ¬ª¡°SCG á«ÑdÉZ Oƒ©Jh ,»é«∏îdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »`̀a  áeÉ©dG  äGQÉªãà°S’G
 ™ªéJh  ,(%97^2)  ≠∏ÑJ  á°üëH  ájOƒ©°ùdG
 á«aô°üªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ø`̀«`̀H  º`̀«`̀e  á«aô°üe
 ™«£à°ùj  å«M (´hôØdG)  ájó«∏≤àdGh á«ªbôdG
 º«e  ÜÉ°ùM  πãe  ,äÉHÉ°ùëdG  íàa  AÓª©dG
 ô«aƒàdG  ÜÉ°ùM ÉjGõe ø«H ™ªéj èàæe ƒgh
 ÜÉ°ùM  øY  Ó°†a  ,É©e  …QÉ`̀é`̀dG  ÜÉ°ùëdGh
 ,»FÉ≤∏àdG  πjƒëàdGh  ,ádÉ°üëdGh  á«fGõ«ªdG

 á©jOh  ÜÉ`̀°`̀ù`̀Mh  ,OGó``°``Sh
 π``jƒ``ª``à``dGh ,á``̀ë``̀ HGô``̀ª``̀ dG
 OGô`````̀aCÓ`````̀d »``̀ °``̀ü``̀î``̀ °``̀û``̀ dG
 á`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀dG ™``̀e ≥`̀ aGƒ`̀à`̀ª`̀ dG
 .»°ùaÉæJ  í``̀HQ  ¢`̀û`̀eÉ`̀¡`̀Hh
 ±ô°üªdG ™e πeÉ©àdG ºàjh
 á«fhôàμdE’G  äGƒæ≤dG  ôÑY
 ó©Jh  .äGQÉ«îdG  IOó©àªdG
 áμ∏ªªdG  »a  ,º«e  á«aô°üe
 ,á``̀jOƒ``̀©``̀°``̀ù``̀dG á``̀ «``̀ Hô``̀©``̀ dG
 »ªbôdG »é«∏îdG ±ô°üªdG
 äÉeóîdG  ô«aƒJ  »a  ∫hC’G
 á``̀«``̀ª``̀bô``̀dG á``̀«``̀aô``̀ °``̀ü``̀ª``̀ dG
 ΩÉ```̀μ```̀MCG ™```̀e á``̀≤``̀aGƒ``̀à``̀ª``̀dG
 ¬fG Éªc .á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG
 OGôaCÓd á q«ªbQ á«aô°üe ∫hCG
 »a  äÓª©dG  ábÉ£H  â`̀e qó`̀b
 ôØ°ùdG  ∫ qƒëàd  ,á qjOƒ©°ùdG  á q«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 m§«°ùH  AGô`̀LEG  ≈`̀dEG  äÓª©dG  ±ô°U  áq«∏ªYh
 á«fÉªàF’G  ábÉ£ÑdG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  , mø```̀eBGh
 áμ∏ªªdG áHôéJ ó©Jh .á©jô°ûdG ™e á≤aGƒàªdG
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ™e  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e ™`̀«`̀ª`̀L É`̀¡`̀d ô`̀aƒ`̀J á`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀f á`̀Hô`̀é`̀J
 ôjQÉ≤àdG  Ö`̀∏`̀ZG  É¡H  äOÉ``°``TCG  ó``bh  ,ìÉ`̀é`̀æ`̀dG
 É«LƒdƒæμàdÉH á∏°üdG äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 »Hô©dG  ó≤ædG  á°ù°SDƒe  â≤∏WCG  ó≤a  ,á«dÉªdG
 ô¡°T »a zájOƒ©°ùdG ∂àæa{ IQOÉÑe …Oƒ©°ùdG
 èeÉfôH  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ió`̀MEÉ`̀c  ,Ω2018  π`̀jô`̀HG
 πjƒëJ  ≈`̀dEG  áaOÉ¡dG  »dÉªdG  ´É£≤dG  ôjƒ£J
 »a  ,á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d  õcôe  ≈dEG  áμ∏ªªdG
 QÉ`̀WEG  »`̀ ah  ,Ω2030  áμ∏ªªdG  á``̀ jDhQ  Aƒ`̀°`̀V
 á«ªæJ ºYód ∫É©ah ´ƒæàe á«dÉe äÉeóN ´É£b
 ,¬∏NO  QOÉ°üe  ™jƒæJh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G
 .QÉªãà°S’Gh ,πjƒªàdGh ,äGôNóªdG õ«ØëJh
 (Ω2019 πjôHCG »a) ∂dP ≈∏Y ΩÉY Qhôe ó©Hh
 õcôe  »a  ájOƒ©°ùdG  ∂àæa  õcôe  ¢ù«°SCÉJ  ºJ
 »dÉªdG ∫ƒª°û∏d É≤«≤ëJ »dÉªdG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG
 ∫ƒ°Uƒ∏d  áëjôeh  ádÉ©a  äGƒæb  OÉéjEG  ôÑY
 äÓeÉ©ªdG  ™«°SƒJh  ,á«dÉªdG  äÉeóîdG  ≈`̀dEG
 áë∏°üªdG  ÜÉë°UCG  ÜòLh  ,á«ªbôdG  á«dÉªdG
 ôjƒ£J  »`̀a  ΩÉ¡°SEÓd  ø««dhódGh  ø««∏ëªdG
 øjôªãà°ùªdG  ø«μªJh  ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 »a  QÉªãà°S’G  øe  É¡LQÉNh  áμ∏ªªdG  π`̀NGO

.á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äÉcô°T AÉ°ûfEG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  ¿EÉa  ÉeƒªYh

 »a  á«æ≤àdG  äGQƒ`̀£`̀ à`̀ dG  ™`̀e  π`̀aÉ`̀M  ï`̀ jQÉ`̀ J
 Ω1990 á`̀æ`̀°`̀S  ≈```̀dEG  Oƒ`̀©`̀J  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG
 äÉæ«cÉe  ájOƒ©°ùdG  ∑ƒæÑdG  â`̀eó`̀b  ÉeóæY
 AÓª©dG  áeóîd  (ATM)  »``dB’G  ±Gô°üdG
 á°ù°SDƒe  âeób  Éª«a  ,πª©dG  äÉYÉ°S  êQÉ`̀N
 ™`̀ aó`̀ dG ΩÉ``̀¶``̀f …Oƒ``©``°``ù``dG »``̀Hô``̀©``̀dG ó`̀≤`̀ æ`̀ dG
 ΩGóîà°SG  ™«é°ûàd  (¿ÉÑ°S  áμÑ°T)  …Oƒ©°ùdG
 Ω1997  ΩÉY  »ah  .á«fhôàμdE’G  äÉYƒaóªdG
 ø«H π`̀jƒ`̀ë`̀à`̀dG ΩÉ`̀¶`̀f á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG â``̀∏``̀NOCG
 πjƒëàdG  á«∏ªY áæªbQ »a IóYÉ°ùª∏d  ∑ƒæÑdG
 ΩÉY  »`̀ah  .É«fhôàμdEG  á«∏ëªdG  ∑ƒæÑdG  ø«H
 ,ô«JGƒØ∏d  OGó`̀°`̀S  ΩÉ`̀¶`̀f  ¥Ó``̀WG  º`̀J  Ω2004
 á«dÉªdG  ¥ƒ°ùdG  ¥ÓWG  ºJ  Ω2007  ΩÉY  »ah
 ô«¨J  º`̀J  Ω2015  ΩÉ``̀Y  »``̀ah  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 ≈dEG  ¿ÉÑ°S  øe  …Oƒ©°ùdG  ™aódG  ΩÉ¶f  áeÓY
 .∫ƒªëªdG ∞JÉ¡dG ôÑY ÉgOÉªàYG ºà«dh ,ióe
 äOGORG  ,Ω  (2019-  2017)  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`̀ah
 ∫ó©ªH  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äÓeÉ©e  áª«b
 (20)  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≠∏Ñàd  ,ΩÉ``Y  π`̀c  %18  ¥ƒØj
 ™bƒàjh .2019ΩÉY  »a »μjôeCG  Q’hO QÉ«∏e
 (33)  ƒëf  Ω2020  ΩÉY  ô`̀NGhCG  ≠∏Ñà°S  É¡fG
 äÉ``«∏ªY  áÑ°ùf  πãªJh  .»μjôeCG  Q’hO  QÉ«∏e
 ƒëf  É¡eóîà°ùjh  ¥ƒ°ùdG  »ã∏K  äÉYƒaóªdG
 É¡«∏jh ,ø«eóîà°ùªdG IóYÉb »dÉªLEG øe %98
 â`¨∏H  …ò`̀ ``̀ dGh  »°üî°ûdG  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG  ´É`̀£`̀b
 äÉ`«∏ªY  º«b  ø`̀e  %30  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ¬JÓeÉ©e
 äÉ`«∏ªY  â``©ØJQG  Éªc  ,á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 Öcôe  …ƒæ`°S  ∫ó©ªH  OGó°S  ôÑY  äÉYƒaóªdG
 -  2016)  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`a  %11  ¬àÑ`°ùf  â`¨∏H
 á£°SGƒH ™``aódG äÉ«∏ªY â`©ØJQG Éªc ,(2019
 %352  áÑ°ùæH  áμ∏ªªdG  »a  á«còdG  ∞``JGƒ¡dG
 πjôHCG ô¡°T »``a á«∏ªY ø``«jÓe (7^19) ≠∏Ñàd
 (4^4)  ∫OÉ©J  â`fÉc  ¿CG  ó`©H  ,2020  ΩÉY  øe
 É≤ahh .2019 π`jôHCG  ô¡°T »a á«∏ªY ø«jÓe
 2020 ΩÉ©d …ƒæ°ùdG  ájOƒ©°ùdG  ∂àæa ôjô≤àd
 áμ∏ªªdG »a á«dÉªdG á«æ≤àdG äÉcô°T OóY ™ØJQG
 ó≤a  ,2019  ΩÉY  ¬«∏Y  ¿Éc  Ée  ±É©°VG  çÓK
 (60)  ≈dEG  2019 ΩÉY  ácô°T  (20)  øe ™ØJQG
 ácô°T (100) øe ôãcCG ™e ,2020 ΩÉY ácô°T
 â`̀dGR  ’  ,iô```NCG  áÄ°TÉf  á«dÉe  É«LƒdƒæμJ
 ¿ÓYE’G  πÑb  Ée  á∏Môe  hCG  IôμØdG  á∏Môe  »a
 á«ªbôdG  ∑ƒæÑdÉH  π°üàj  Éª«ah  .…QÉ`̀é`̀à`̀dG
 á«ªbQ  ±QÉ°üe  AÉ°ûfE’  ¿ÉÑ∏W  É«dÉM  óLƒj

.á°SGQódG ó«b
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

(4) »``é«∏îdG ¿hÉ``©àdG ¢``ù∏ée ∫hO »``a á``«ªbôdG ∑ƒ``æÑdG

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O
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 ´ÉaódG ôjRh áeóN ≈¡fCG ¬fG ø«æK’G ¢ùeCG ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG ∫Éb :(RôàjhQ) – ø£æ°TGh
 ôKCÉH ´ÉaódG ôjRh ∫ÉªYCÉH ÉªFÉb ÜÉgQE’G áëaÉμªd »æWƒdG õcôªdG ôjóe ô∏«e ôaƒà°ùjôc ø«Yh ôÑ°SG ∑QÉe

.…Qƒa
 õcôªdG ôjóe ô∏«e ôaƒà°ùjôc ¿CG ø∏YCG ¿CG »fó©°ùj .ôÑ°SEG ∑QÉe áeóN AÉ¡fG ºJ{ ôàjƒJ ≈∏Y ÖeGôJ ∫Ébh 
 ™°SGh  ΩGôàMÉH  ≈¶ëj  …ò`̀dGh  z´ÉªL’ÉH  ¬æ««©J  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  ôbCG  …ò`̀dG{  ÜÉ`̀gQE’G  áëaÉμªd  »æWƒdG

 .z…Qƒa ôKCÉH ´ÉaódG ôjRh ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ¿ƒμ«°S

 ôÑ``°SEG ∑QÉe ´ÉaódG ô``jRh π«≤j Ö``eGôJ
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 ≈àM π``°üëj ºd ¿ójÉH ≥``jôa :ô``jô≤J
 á£∏°ùdG ∫É≤àfG AóÑd ¢†jƒØàdG ≈∏Y ¿B’G
 á«μjôeC’G áÄ«¡dG ¿CÉH á«μjôeCG áØ«ë°üd ôjô≤J OÉaCG :(CG Ü O) - ø£æ°TGh
 ºd  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  ó©H  á«dÉ≤àf’G  á«∏ª©∏d  ¢†jƒØàdG  íæªJ  »àdG
 áØ«ë°U  äô`̀cPh  .¿ójÉH  ƒL  ÖîàæªdG  ¢ù«FôdG  ≥jôa  ™e  ó©H  π°UGƒàJ
 øY ádhDƒ°ùªdG ,áeÉ©dG äÉeóîdG IQGOEG ¿CG ø«æK’G ¢ùeCG zâ°SƒH ø£æ°TGh{
 ∑ôëàdG ¿ójÉH ≥jôa íæªj ÜÉ£N ∫É°SQEG ¢†aôJ ,á«dGQó«ØdG áeƒμëdG »fÉÑe
 .¿ójÉÑd  QÉ°üàf’  ’ƒÑb  Iƒ£îdG  √ò`̀g  πãe  πμ°ûJh  .í«ë°üdG  πμ°ûdÉH
 ´ÉÑJG á∏°UGƒªH ÖeGôJ ódÉfhO ¬àj’h á«¡àæªdG …Qƒ¡ªédG ¢ù«FôdG ó¡©Jh
 â«ÑdG âª∏°S »àdG á«μjôeC’G äÉHÉîàf’G áé«àf »a ø©£∏d á«fƒfÉ≤dG πÑ°ùdG
 á£∏°ùH  áeÉ©dG  äÉeóîdG  IQGOEG  ™àªàJh  .»WGô≤ªjódG  ¬ª°üîd  ¢†«HC’G
 »fÉÑªdG  ∫ƒNO  á«fÉμeEG  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  »a  zí°VGƒdG  õFÉØdG{  íæe
 áª¶fCGh ø«dhDƒ°ùªdGh »fhôàμdE’G ójôÑdG πFÉ°SQ ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh á«ª°SôdG
 ≥jôØ∏d  áMÉ°ùeh  ∫É≤àf’G  á«∏ª©d  ∫Gƒ`̀eC’G  ô«aƒJ  øY  Ó°†a  ,ôJƒ«ÑªμdG
 IójóédG ¿ójÉH IQGOEG π«μ°ûJ á«∏ªY ∞∏μàJ ¿CG ™bƒàªdG øeh .πª©∏d ΩOÉ≤dG

 .Q’hO ø«jÓe 9^9 ƒëf
 IôªdG  »g  √òg  ¿ƒμJ  ±ƒ°ùa  á£∏°ùdG  ∫É≤àfG  »a  ôNCÉàdG  ádÉM  »ah
 º°ùM  ºJ  ÉeóæY  ,2000  ΩÉ`̀Y  AÉæãà°SÉH  Gò`̀g  É¡«a  çóëj  »àdG  Ió«MƒdG
 .äÉHÉîàf’G øe ™«HÉ°SCG ó©H É«∏©dG áªμëªdG øe ºμëH äÉHÉîàf’G áé«àf
 ô¶àæJ É¡fCG ≈dEG áeÉ©dG äÉeóîdG IQGOEG øe »fhôàμdEG ójôH ádÉ°SQ äQÉ°TCGh

 .á«μjôeC’G äÉHÉîàfÓd á«FÉ¡f áé«àf

 ó©H  ∫ƒ`̀«`̀°`̀S  »`̀ a  ø«°üî°T  ∞`̀«`̀bƒ`̀J
 á«°ùfôØdG  IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀∏`̀d  äGó``jó``¡``J
 ø«æK’G  ¢ùeCG  á«HƒæédG  ájQƒμdG  áWô°ûdG  âæ∏YCG  :(Ü  ±  CG)-∫ƒ«°S
 á°ùªN á«°ùfôØdG IQÉØ°ùdG QGóL ≈∏Y Éª¡≤«∏©àd ∫ƒ«°S »a ø«°üî°T ∞«bƒJ
 √òg äô¡Xh .ø«ª∏°ùªdG ΩGôàMG ≈dEG  ƒYóJh äGójó¡J øª°†àJ äGQƒ°ûæe
 ,¿hôcÉe  πjƒfÉªjEG  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  É k°Uƒ°üN  ±ó¡à°ùJ  »àdG  πFÉ°SôdG
 äGOÉ≤àf’G øe π«°ùd ¢V qô©àj ¿hôcÉe ¿Éc âbh »a ,ôÑªaƒf øe ∫hC’G »a
 á«Ø∏N ≈∏Y ô«Ñ©àdG ájôM øY ¬YÉaO ÖÑ°ùH ø«ª∏°ùªdG øe º°ùb ÖfÉL øe

 .óªëe »Ñæ∏d ájQƒJÉμjQÉc Ωƒ°SQ ô°ûf
 »°ùfôØdG  ¢S qQóªdG  ºjôμJ  º°SGôe  ∫ÓN  ¿hôcÉe  äÉëjô°üJ  äAÉLh
 »a  ± qô£àe  »eÓ°SEG  »fÉ«°û«°T  ój  ≈∏Y  ¬°SCGQ  ™£ob  …òdG  »JÉH  πjƒeÉ°U
 Ö°ùëHh .Ωƒ°SôdG √òg ¢†©H √ò«eÓJ ≈∏Y ¬°Vô©d É°ùfôa »a ôHƒàcCG 16
 øe äGQÉ©°T  IQÉØ°ùdG  QGóL ≈∏Y á≤∏©ªdG  äGQƒ°ûæªdG  ≈∏Y Öà oc  ,áWô°ûdG
 ¿ƒ¡ qLƒj øjòdG ∂ÄdhCG{h zÉææjO Ghô qeóJ ’{h zø«ª∏°ùªdG Ghô≤àëJ ’{ É¡æ«H
 ¿hôcÉªd  IQƒ°U  É k°†jCG  ÉgóMCG  ô¡XCGh  .zø«μ°ùH  ¿ƒ∏à≤ o«°S  Éfƒëf  É kæ«μ°S
 É keÉY 25 ø«¨dÉÑdG ø«°üî°ûdG ∞«bƒJ ºJh .Iô«Ñc AGôªM áeÓ©H áHƒ£°ûe
 ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f »a ∫ƒ«°S øe »Hô¨dG ´É£≤dG »a áªμëe äQó°UCG  ¿CG  ó©H
 Éª¡H  ¬Ñà°ûªdG  Éà«°ùæLh  Éª°SG  ∫Gõj  ’h  .Éª¡≤ëH  ∞«bƒJ  Iôcòe  »°VÉªdG
 Éª¡Hhôg ≈°ûîJ áªμëªdG ¿EG  PEG  âbƒªdG õéëdG »a É©°V oh óbh .ádƒ¡ée

 .øj qôM ÉcôoJ ∫ÉM »a

 ø«jôμ°ùY  3  πà≤j  »`̀ °`̀ ShQ  …ó`̀æ`̀L
 á`̀jƒ`̀L Ió``̀ YÉ``̀ b »``̀ a ¢`̀ UÉ`̀ °`̀ Uô`̀ dÉ`̀ H
 É«°ShQ ÉjóæL ¿CÉH á«°ShQ AÉÑfCG ä’Éch äOÉaCG :(RôàjhQ) – ƒμ°Sƒe
 º¡àªLÉ¡e ó©H ájôμ°ùY ájƒL IóYÉb »a ø«æK’G ¢ùeCG ø«jôμ°ùY áKÓK πàb
 …óæédG ¿G É¡dƒb ´ÉaódG IQGRh øY AÉÑf’G ä’Éch â∏≤fh .¢Só°ùeh á£∏ÑH
 á©bGƒdG IóYÉ≤dG »a »MÉÑ°U ¢û«àØàd GƒJCG øjòdG •ÉÑ°†dG ≈∏Y QÉædG ≥∏WCG
 ôa  ºK  ƒμ°Sƒe »HƒæL ôàeƒ∏«c  500 »dGƒM ó©H  ≈∏Y è«fhQƒa á≤£æªH
 â∏≤fh .∂dP ó©H çóM ÉªY á°†bÉæàe ôjQÉ≤J äOQhhw .çOÉëdG ¿Éμe øe
 QÉædG ≥∏£e øY åëÑj ¬fG ¬dƒb »°ShôdG »æWƒdG ¢SôëdG øY AÉÑfCG ä’Éch
 AÉÑfÓd  ¢SÉJ  ádÉch  øμd  .Iô«°ùe  äGôFÉWh  ôàHƒμ«∏g  äGôFÉW  IóYÉ°ùªH
 ¬dƒb á≤£æªdÉH ÇQGƒ£dG äÉeóN IQGRh »a ¬ª°SG ôcòJ ºd Qó°üe øY â∏≤f
 …óæédG{ ¬dƒb Qó°üªdG øY ¢SÉJ â∏≤fh .IóYÉ≤dG πNGO ø°üëJ …óæédG ¿G
 í°†àj ºdh .z¢UÉî°TCG áKÓK πàb .§HÉ°V øe √òNCG ¢Só°ùe øe QÉædG ≥∏WCG

 .Ωƒé¡dG Gòg AGQh ™aGódG ¿’G ≈àM

 QõjÉa  ácô°T  ¿Ó``̀YCG  QÉ``̀KCG  :ä’É`̀cƒ`̀ dG  –  ø£æ°TGh
 ájÉªM  ôaƒj  »ÑjôéàdG  É¡MÉ≤d  ¿CG  ádó«°ü∏d  á«μjôeC’G
 »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  πμ°ûj  Éª«a  É«ªdÉY  ÓeCG  %90  áÑ°ùæH
 »°ûØJ  AGƒàM’  É«©°S  á`̀eRCG  á«∏N  ¿ójÉH  ƒL  ÖîàæªdG
 ¿Gó∏ÑdG  ôãcCG  ,IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  19-ó«aƒc  AÉ`̀Hh

 .¢Shô«ØdG AGôL GQô°†J
 øe  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG  á∏Môª∏d  á``̀«``̀dhC’G  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG  äô``̀¡``̀XCGh
 πÑb  Iô`̀«`̀NC’G  »`̀gh  É«dÉM  ájQÉédG  ájôjô°ùdG  áHôéàdG
 QõjÉa  ¬JQƒW  …òdG  ìÉ≤∏dG  ¿CG  ,¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 áÑ°ùæH  ∫É©a{  (É«fÉªdCG)  z∂àfƒjÉH{h  (IóëàªdG  äÉj’ƒdG)

.¢ùeCG ¿Éàcô°ûdG âæ∏YCG Ée Ö°ùëH ,z%90
 èFÉàædG  ¿EG  á«fÉªdC’Gh  á«μjôeC’G  ¿Éàcô°ûdG  âdÉbh
 ô¡¶J  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe  áãdÉãdG  á∏Môª∏d  á«dhC’G
 øe  á«fÉãdG  áYôédG  øe  ΩÉjCG  á©Ñ°S  ó©H  ≈°Vôª∏d  ájÉªM

 .≈dh’G áYôédG ó©H Éeƒj 28h ìÉ≤∏dG
 øe  áYôL  ¿ƒ«∏e  50  ô«aƒJ  ¿Éàcô°ûdG  â©bƒJh
 »a  á`̀Yô`̀L  QÉ«∏e  1^3  ≈``̀dEG  ’ƒ`̀°`̀Uh  2020  »`̀a  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG

 .2021
 äô«ÑdCG  ΩÉ©dG  Égôjóeh  QõjÉa  ácô°T  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 »°ûØJ AóH ≈∏Y ô¡°TCG á«fÉªK øe ôãcCG ó©H{ ¿É«H »a ’QƒH
 á∏MôªdG  √òg  ¿CG  ôÑà©f  ,¿ô`̀b  øe  ôãcCG  òæe  AÉ`̀Hh  CGƒ°SCG
 Éæàcô©e »a ºdÉ©∏d áÑ°ùædÉH ΩÉeC’G ≈dEG áª¡e Iƒ£N πãªJ

 .z19-ó«aƒc ó°V
 ódÉfhO  ¬àj’h  á«¡àæªdG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ÖMQh

 .z™FGQ CÉÑf{ ¬fCG GôÑà©e ¿ÓYE’G Gò¡H ,Iójô¨J »a ÖeGôJ
 ¬fCG  ¿ójÉH  ƒL  ÖîàæªdG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ó`̀cCGh
 z∂«àfƒjÉH{h zQõjÉa{ »àcô°T ¿ÓYEG »a zπeCG{ ô°TDƒe iôj

 .á∏jƒW ∫GõJ ’ zácô©ªdG{ ¿CG øe kGQ qòëe
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ôÑàYG  Éªc
 zQõjÉa{ »àcô°T ¿ÓYEG ¿CG ¢Sƒ°ùjôÑL ΩƒfÉgOCG ¢ShQó«J

 .z™é°ûe CÉÑf{ ƒg z∂«àfƒ«H{h

 ó©H  ¬`̀d  ÜÉ£N  ∫hCG  »`̀a  âÑ°ùdG  ¿ó`̀jÉ`̀H  ƒ`̀L  ø`̀∏`̀YCGh
 √É≤dCG  á«μjôeC’G  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  »a  √Rƒ`̀a  ¿Ó`̀YEG
 qº°†J áeRCG á«∏N ¿CG ,ôjhÓjO áj’h »a ¿ƒàéæ«ª∏jh »a
 á q£N{ ™°Vh ø«æKE’G  øe GQÉÑàYG  ∞∏μà°S  AGôÑNh AÉª∏Y
 Ωƒj  ,z2021  ôjÉæj  20  øe  kGQÉÑàYG  ò«ØæàdG  õ q«M  πNóJ
 ¬ª°üN  ∞bƒªd  kÉeÉªJ  kÉ°ùcÉ©e  kÉØbƒe  Gòîàe  ¬Ñ«°üæJ
 .AÉHƒdG ¿CÉ°T øe π∏b ÉªdÉ£d …òdG ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG
 Iô`̀«`̀NC’G  ΩÉ```̀jC’G  »`̀a  IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG  ¬`̀LGƒ`̀Jh
 ™aôj  É`̀e  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ø`̀e  á«°SÉ«b  äÉjƒà°ùe
 á©°ùJ π°UCG øe IÉah 237^564 ≈dEG á«dÉªLE’G á∏«°üëdG

 .áHÉ°UEG 333h ÉØdCG 972h ø«jÓe
 AÉëfCG πc »a áHÉ°UEG ¿ƒ«∏e 50^3 øe ôãcCG â∏é°Sh
 Ö°ùëH ,ôÑª°ùjO »a ø«°üdG »a AÉHƒdG Qƒ¡X òæe ºdÉ©dG
 QOÉ°üe  ≈dEG  kGOÉæà°SG  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉch  ¬JôLCG  OGó©J

 .áq«ª°SQ
 ≈dEG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  É`̀YOh
 ób ºdÉ©dG ¿G øe GQòëe 19-ó«aƒc AÉHh áëaÉμe á∏°UGƒe
 .z¬æe ΩCÉ°ùJ ºd{ É¡fCG ’EG áëFÉédG √òg á¡LGƒe ºÄ°S ¿ƒμj
 ¿ƒ«∏e  12^7  øe  ôãcCG  â∏é°S  å«M  ,É`̀ HhQhCG  »ah
 ∫É`̀M ø`̀«`̀æ`̀KE’G ø`̀e GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG ∫É`̀¨`̀Jô`̀Ñ`̀dG â`̀°`̀Vô`̀a á`̀HÉ`̀°`̀UEG
 ôÑcC’G º°ù≤dG »a ∫ƒéJ ô¶M É¡≤aGôj á«ë°üdG ÇQGƒ£dG

 .OÓÑdG øe
 Éà°Sƒc  ƒ«fƒ£fCG  á«dÉ¨JôÑdG  áeƒμëdG  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 ÖæéJ »g áëFÉédG ≈∏Y Iô£«°ù∏d Ió«MƒdG á∏«°SƒdG{ ¿EG

.z»YÉªàL’G §dÉîàdG
 ™e  É«∏«d  ∫ƒéJ  ô¶M  ¢ùeCG  É«fÉehQ  â°Vôa  ∂dòc
 ä’ÉØàM’G  ô¶Mh  êQÉ`̀î`̀dG  »a  äÉeÉªμdG  ™°Vh  Ωhõ`̀d
 π«é°ùJ øe OÓÑdG ¬«a Üôà≤J âbh »a ,á°UÉîdGh áeÉ©dG

 .IójóL á«eƒj áHÉ°UEG ±’BG Iô°ûY
 ¢Vôa  ¿ÉμeEG  GOóée  óMC’G  Ωƒj  É°ùfôa  äó©Ñà°SGh
 ∫Éμ°TCG  ΩÉ`̀eG  ÉØ©°V  äÉÄØdG  ô`̀ã`̀cCG  ,ø«æ°ùªdG  ≈∏Y  ∫õ`̀Y

 ∞dCG  40  áÑàY  âÑ°ùdG  É°ùfôa  â£îJh  .IOÉëdG  ¢VôªdG
 ø«HÉ°üªdG  ¢†©H  π≤f  CGó``̀Hh  ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  AGô``̀L  IÉ``̀ah
 Iô°SCG  AÓàeG  ÖÑ°ùH  á«fÉªdCG  äÉ«Ø°ûà°ùe  ≈`̀dEG  AÉHƒdÉH

 .ó∏ÑdG Gòg »a ¢TÉ©fE’G ΩÉ°ùbCG
 êQÉN{ »FÉHƒdG ™°VƒdG ¿CG AÉÑWC’G iôj ,É«dÉ£jEG »a
 ¢VôØH áeƒμëdG ¿ƒÑdÉ£jh z™°SGh πμ°ûH Iô£«°ùdG  øY

 .GQƒa zΩÉJ ¥ÓZEG{
 É«°SÉ«b  iƒà°ùe  ¢`̀ù`̀eCG  â∏é°S  ó≤a  ,É`̀«`̀°`̀ShQ  É``̀eCG
 ,IójóL ádÉM ∞dCG  22 ≈dGƒM ™e äÉHÉ°UE’G Oó©d GójóL
 ≈`̀∏`̀YC’G  iƒà°ùªdG  ≈```̀dhC’G  Iôª∏d  ƒμ°Sƒe  äRhÉ`̀é`̀à`̀a
 ó©Ñà°ùJ  á«°ShôdG  äÉ£∏°ùdG  ¿CG  ’EG  .ƒjÉe  »a  πé°ùªdG

 .¥É£ædG ™°SGh GójóL ÉbÓZEG ¿B’G ≈àM

ÉfhQƒc ó°V z٪90 áÑ°ùæH ’É©a{ ÉMÉ≤d QõjÉa ¿ÓYEG ó©H ô«Ñc πeCG

 ¢ùeCG  É«æ«eQCG  âæ∏YCG  :ä’ÉcƒdG  -  ¿ÉØjôj
 áæjóe ≈∏Y Iô£«°ù∏d Gôªà°ùe ∫Gõj ’ ∫Éà≤dG ¿CG
 √ôb »fQƒZÉf á≤£æe »a á«é«JGôà°S’G á°Tƒ°T
 ¿É`̀é`̀«`̀HQPCG  ¿Ó``̀YEG  IGó``Z  ,É¡«∏Y  ´RÉæàªdG  ÆÉ`̀H
 á«dÉ°üØf’G  äGƒ`̀≤`̀dG  ø`̀e  É¡«∏Y  âdƒà°SG  É`̀¡`̀fCG

 .á«æ«eQC’G
 ∞««∏Y  ΩÉ¡dEG  »fÉé«HQPC’G  ¢ù«FôdG  ¿Éch
 ,á°Tƒ°T ≈∏Y äô£«°S ¬JGƒb ¿CG óMC’G Ωƒj ø∏YCG
 áæjóe  »gh  ,»°Tƒ°T  º°SÉH  øeQCÓd  áahô©ªdG
 »a áæjóe ôÑcCG  »fÉK  ó©Jh É«é«JGôà°SG  ájƒ«M

 .É¡«∏Y ´RÉæàªdG á≤£æªdG
 AÉ``̀YO’G  Gò`̀g  ø``̀ eQC’G  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  ≈`̀Ø`̀fh

 .á≤£æªdG »a Iôªà°ùe äÉcÉÑà°T’G ¿EG GƒdÉbh
 ´É`̀aó`̀dG  IQGRh  º`̀°`̀SÉ`̀H  áKóëàªdG  â`̀Ñ`̀à`̀ch
 :ôàjƒJ  ≈∏Y  ¿É«fÉÑ«à°S  ¿É°Tƒ°T  á`̀«`̀æ`̀«`̀eQC’G
 »°Tƒ°T  ´É£b  »`̀a  áØ«ãc  äÉ¡LGƒe  â©dófG{
 íØ°S ó`̀æ`̀Y á`̀jô`̀b ≈```̀dEG IQÉ``̀ °``̀TEG »``a z∂`̀à`̀æ`̀jQÉ`̀c
 âaÉ°VCGh  .Ió∏ÑdG  É¡«∏Y  ™≤J  »àdG  äÉ©ØJôªdG
 á≤jó°U  äGƒb  â∏àMG  Éªæ«H  ™LGôJ  hó©dG{  ¿CG

 .zÉeó≤J ôãcCG ÉWƒ£N
 ó`̀cCÉ`̀J ∫É``̀M »`̀a á`̀°`̀Tƒ`̀°`̀T ´Gõ``̀à``̀fG π`̀μ`̀°`̀û`̀ ojh
 øe ™«HÉ°SCG áà°S ó©H ¿Éé«HQPC’ kGô«Ñc kGQÉ°üàfG
 äGP  á≤£æªdG  ,ÆÉ`̀H  √ôb  »fQƒZÉf  »a  ∑QÉ©ªdG
 ¿Éé«HQPCG  øY  â∏°üØfG  »àdG  á«æeQC’G  á«ÑdÉ¨dG

 .»°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«©°ùJ »a
 øY  §≤a  º∏c  15  ó©H  ≈∏Y  áæjóªdG  ™≤Jh
 ≈∏Yh ,ÆÉH  √ôb  »fQƒZÉf  áª°UÉY äôcÉfÉÑ«à°S
 ±ôà©ªdG ô«Z ájQƒ¡ªédG §Hôj »°ù«FQ ≥jôW
 øjòdG ø««dÉ°üØfÓd áªYGódG ,É«æ«eQCÉH kÉ«dhO É¡H

 .ÆÉH √ôb ∫Ó≤à°SG πLCG øe ¿ƒ∏JÉ≤j

 ø«H  ôÑªàÑ°S  ôNGhCG  äÉ¡LGƒªdG  â©dófGh
 Iô£«°ù∏d  ø««dÉ°üØf’Gh  »fÉé«HQPC’G  ¢û«édG
 πÑb  É¡dÓ≤à°SG  â`̀æ`̀∏`̀YCG  »`̀à`̀dG  ,ÆÉ``̀ H  √ô``̀b  ≈`̀∏`̀Y
 ±ôà©J  ’  á«dhódG  Iô°SC’G  øμd  .ÉeÉY  30  ƒëf
 GAõL  ∫GõJ  ’h  .É«æ«eQCG  ≈àM  ’h  ,É¡dÓ≤à°SÉH
 .»dhódG ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒªH ¿Éé«HQPCG »°VGQCG øe
 Oƒ≤Y  òæe  ∞æYC’G  »g  Iô«NC’G  ∑QÉ©ªdGh
 ≈∏Y ¢üî°T 1000 IÉ«ëH ,ôjQÉ≤J ≥ah ,äOhCGh
 í qLôoj ÉjÉë°†dG OóY ¿CG ’EG ,¿ƒ«fóe º¡æ«H πbC’G

 ¢ùeCG  É«æ«eQCG  âæ∏YCGh  .ô«ãμH  ≈∏YCG  ¿ƒμj  ¿CG
 ø∏©J ºd Éª«a ,ø««dÉ°üØf’G øe ÓJÉ≤e 44 πà≤e
 »a  ≈∏à≤dG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©e  …CG  ó©H  ¿Éé«HQPCG
 äÉeÉ¡J’G  ¿Éaô£dG  ∫OÉÑàjh  .¢û«édG  ±ƒØ°U
 º``̀eC’G äOó``̀ f Gô``̀NDƒ``̀eh ,ø`̀«`̀«`̀fó`̀e ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ¿CG  øμªj  »àdG  á«FGƒ°û©dG  äÉªé¡dÉH  IóëàªdG
 äÉ¡LGƒªdG äôÑLCGh .zÜôM ºFGôL{ ≈dEG ≈bôJ
 iôÑc  »a  º¡dRÉæe  IQOÉ¨e  ≈∏Y  »`̀dÉ`̀gC’G  ±’BG
 ,äôcÉfÉÑ«à°S  É¡«∏Y  ´RÉæàªdG  á≤£æªdG  ¿ó`̀e

 øe  ™«HÉ°SCG  ó©H  QÉeO  É¡dÉWh IôØ≤e âJÉH  »àdG
 .∞°ü≤dG

 ¬JGƒb  ¿EG  ¢ùeCG  Iójô¨J  »a  ∞««∏Y  ∫É`̀bh
 á≤£æªdG  »`̀a  ádƒgCÉe  ájôb  23  ≈∏Y  âdƒà°SG
 .z¿Éé«HQPCG »g ÆÉH √ôb{ :Éæ∏©e É¡«∏Y ´RÉæàªdG
 QÉf  ¥Ó`̀WEG  ∞bƒd  ä’hÉëe  Ió`̀Y  â∏°ûah
 »àdG  ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGhh  ¢`̀ù`̀jQÉ`̀Hh  ƒμ°Sƒe  á`̀jÉ`̀Yô`̀H
 òæe  áØ∏μªdG  ∂°ùæ«e  áYƒªée  á°SÉFQ  ∑QÉ°ûàJ

 .´Gõæ∏d πM OÉéjEÉH 1994 ΩÉY

ÆÉH √ôb »a á°Tƒ°T áæjóe ≈∏Y Iô£«°ù∏d ∫Éà≤dG QGôªà°SG ócDƒJ É«æ«eQCG

(Ü ± CG)               .ƒcÉH É¡àYRh IQƒ°U »a á°Tƒ°T áæjóe ¢ù∏ée ≈∏Y ±ôaôj …QPC’G º∏©dG  |

(RôàjhQ)            .á«fÉªdC’Gh á«μjôeC’G ø«àcô°û∏d ™é°ûªdG ¿ÓYE’ÉH âÑMQ áë°üdG áª¶æe |

 ¬à«f ¿ójÉH ƒL ÖîàæªdG »μjôeC’G ¢ù«FôdG ióHCG :ä’ÉcƒdG – ¿Gô¡W
 øμd ,¿GôjEG ∫É«M ÖeGôJ ódÉfhO ¬Ø∏°S IQGOEG ¬JóªàYG …òdG zQÉ°ùªdG ô««¨J{
 Éeƒμëeh É≤«°V ¿ƒμ«°S ¿GôjG ™e »°SÉeƒ∏HO ¥ôN ≥«≤ëàd ìÉàªdG ¢ûeÉ¡dG

 .áØ∏àîe äÉÑ≤Yh πeGƒ©H
 ≈dG  »`̀fGô`̀jE’G  ∞∏ªdG  ÜÉ`̀Z  ,ΩGƒ``̀YCG  á`̀©`̀HQCG  πÑb  iô`̀L  Ée  ¢ùμY  ≈∏Yh
 Éªæ«Hh  .IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  Iô«NC’G  á«HÉîàf’G  á∏ªëdG  øY  ô«Ñc  óM
 ∫GõJ ’ ,¬àj’h ∫ÓN Éë°VGh ¿Gô¡W ∫É«M ÖeGôàd Oó°ûàªdG ∞bƒªdG ¿Éc

 .áª¡Ñeh á∏«∏b ¿CÉ°ûdG Gòg »a ¿ójÉH É¡H ≈dOCG »àdG äÉëjô°üàdG
 áLQódÉH  âeÉb  ¿GôjEG  ∫É«M  á°SÉ«°S  ¬àj’h  á«¡àæªdG  ¢ù«FôdG  óªàYGh
 øe  á≤ãdG  ÜÉ«Z  ≥«ª©J  »a  º¡°SG  Ée  ,ájOÉ°üàb’G  äÉHƒ≤©dG  ≈∏Y  ≈`̀ dhC’G

 .»μjôeC’G zôÑcC’G ¿É£«°ûdG{ √ÉéJ ¿Gô¡W
 »a IOÉjR ,ÉeÉY ø«©HQCG ƒëf òæe áYƒ£≤ªdG ,øjó∏ÑdG äÉbÓY äó¡°Th
 ΩÉ©dG ™∏£e Éª«°S ’h ,2017 ΩÉY ¬eÉ¡e ÖeGôJ »dƒJ òæe ôJƒàdG Üƒ°ùæe
 á«μjôeCG ájƒL áHô°†H »fÉª«∏°S º°SÉb »fGôjE’G AGƒ∏dG ∫É«àZG ó©H »dÉëdG

 .OGó¨H »a
 ¿GôjEÉH  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ábÓY  »a  á«°SÉ°SC’G  ∫ƒëàdG  á£≤f  âfÉch
 øe …OÉMCG πμ°ûH ÜÉë°ùf’G 2018 ΩÉ©dG »a ô«NC’G QGôb ,ÖeGôJ ó¡Y »a
 iƒ≤dGh  ¿Gô¡W  ø«H  ΩôHCG  …òdG  »fGôjE’G  …hƒædG  èeÉfôÑdG  ∫ƒM  ¥ÉØJ’G
 ≈∏Y  á«°SÉb  äÉHƒ≤Y  ¢Vôa  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  OÉYCGh  .2015  ΩÉY  iôÑμdG

 äÉ°SÉμ©fG É¡d âfÉch ,É¡dÉ«M É¡©ÑJG ziƒ°üb •ƒ¨°V{ á°SÉ«°S øª°V ¿Gô¡W
 .á«∏ëªdG á∏ª©dG ±ô°U ô©°Sh »fGôjE’G OÉ°üàb’G ≈∏Y á«Ñ∏°S

 ºd  ,ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  ¬Ø∏°S  ó¡Y  »a  ΩôHCG  …òdG  ¥ÉØJ’G  ¿CG  ÖeGôJ  ôÑàYGh
 ¥ÉØJG{  ≈dG  π°UƒàdG  πLCG  øe  ¿Gô¡W ≈∏Y §¨°†dG  ≈dG  ≈©°Sh ,É«aÉc  øμj

 .√ô¶f á¡Lh øe zπ°†aCG
 záehÉ≤e{  »`̀a  »°†ªdG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,ó`̀jó`̀L  ¢VhÉØJ  …CG  ¿Gô``̀jEG  â°†aQh

 .•ƒ¨°†dGh äÉHƒ≤©dG
 ÉeÉHhCG  ∑GQÉ`̀H  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  Ö°üæe  π¨°ûj  ¿Éc  …òdG  ¿ójÉH  çóëJh
 á≤jôW{ ´ÉÑJG  IQhô°V øY ,ΩGƒYCG  á°ùªN πÑb  …hƒædG  ¥ÉØJ’G  ΩGôHEG  iód
 .ôÑªàÑ°S  »a  Égô°ûf  …CGQ  ádÉ≤e  »a  ∂`̀dPh  ,¿Gô``jEG  ™e  πeÉ©àdG  »a  z≈`̀ cPCG
 ¬Ø∏°S  á°SÉ«°S  ¿CG  GôÑà©e  ,zπLÉY  πμ°ûH  QÉ°ùªdG  ô««¨J  ≈dG  êÉàëf{  Öàch
 ∑Óàe’  zÜô``bCG{  √ô¶f  á¡Lh  øe  ¿Gô`̀jEG  â∏©Lh  ,zô«£N  π°ûa{`H  â¡àfG

 .…hƒf ìÓ°S
 ΩGõàd’G øY ¿Gô¡W â©LGôJ ,»μjôeC’G ÜÉë°ùf’G øe ΩÉY ƒëf ó©Hh
 ¿GôjEG äOGR ,ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG Ö°ùëHh .¥ÉØJ’G OƒæH ¢†©ÑH
 ¬eGóîà°SG  í«àj  iƒà°ùe  Æƒ∏H  ¿hO  øe  øμd  ,Ωƒ«fGQƒ«dG  Ö«°üîJ  øe

 .ájôμ°ùY äÉjÉ¨d
 QÉ°ùe{  ¢VƒN  ¿Gô¡W  ≈∏Y  ìGô`̀à`̀b’G  ¬eõY  ¬àdÉ≤e  »a  ¿ójÉH  ó``cCGh

 .zá«°SÉeƒ∏HódG ≈dG IOƒ©∏d ¬H ¥ƒKƒe

 §HQh ,¿GôjEG ™e zÉeQÉ°U{ ¿ƒμ«°S ¬fCG ≈∏Y Oó°T ÖîàæªdG ¢ù«FôdG øμd
 .É¡JÉeGõàdG πeÉμd ¿Gô¡W IOƒ©H ,…hƒædG ¥ÉØJ’G ≈dG á∏ªàëe IOƒY …CG

 ,IóëàªdG äÉj’ƒdG IOƒ©H Ö«Môà∏d ÉgOGó©à°SG ¿GôjEG äóHCG ,É¡à¡L øe
 òæe  ¬JóÑμJ  ÉªY  »μjôeCG  ¢†jƒ©àH  ∂dP  ¿GôàbG  IQhô°V  ≈∏Y  äOó°T  É¡æμd

 .¥ÉØJ’ÉH ø£æ°TGh ∫ÓNEG AGôL 2018
 íæªj  ¿ójÉH  Rƒa  ¿CG  óMC’G  »fÉMhQ ø°ùM »fGôjE’G  ¢ù«FôdG  ôÑàYGh 
 »a  »fÉMhQ  ∞°Uhh  .zÉ¡FÉ£NCG{  ¢†jƒ©àd  IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  zá°Uôa{
 ájPDƒªdG{`H  á«°VÉªdG  ΩGƒYC’G  »a  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  áHQÉ≤e  ,á°SÉFô∏d  ¿É«H
 ¢†jƒ©à∏d  á∏Ñ≤ªdG  á«μjôeC’G  IQGOEÓd  á°Uôa áªK  ¿B’G{  ÉØ«°†e ,záÄWÉîdGh
 øμd .zá«dhódG äÉeGõàd’G ΩGôàMG QÉ°ùe ≈dG IOƒ©dGh á≤HÉ°ùdG É¡FÉ£NCG øY
 20  ïjQÉJ  ø«H  π°üØà°S  §≤a  ô¡°TCG  á°ùªN  ¿G  PEG  ,ÉªgGO  ¿ƒμ«°S  âbƒdG
 óYƒe  ,ƒ«fƒj  18h  ,É«ª°SQ  ¬eÉ¡e  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ≈dƒàj  ø«M  ôjÉæj
 ôjGôÑa »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée äÉHÉîàfG »ah .¿GôjEG »a á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G
 GRƒa ,…hƒædG ¥ÉØJÓd º¡à«ÑdÉ¨H ¿ƒ°VQÉ©ªdG ,¿ƒ¶aÉëªdG ≥≤M »°VÉªdG

 .á∏Ñ≤ªdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G äÉ¡LƒJ ≈∏Y ¢ùμ©æj ób Gô«Ñc
 á«LQÉîdG  äÉbÓ©∏d  »HhQhC’G  ¢ù∏éªdG  øe  ¬jÉªfGô«L  »∏∏jEG  ôÑà©Jh
 ,Éæμªe z¬eÉ¡e ¿ójÉH »dƒJ ≈àM …hƒædG ¥ÉØJ’G ≈∏Y ®ÉØëdG{ ¿Éc ¿EGh ¬fCG
 øe πc »a á«∏NGódG á°SÉ«°ùdG äGô«KCÉàH ÉªμM á«HhQhC’G Oƒ¡édG Ωó£°üà°S

 .ø£æ°TGhh ¿Gô¡W

¿Gô``jEG  ™``e  zQÉ``°ùªdG  ô``««¨J{  ¿ó``jÉH  á``ÑZQ  ΩÉ``eCG  á``∏ªàëe  äÉ``Ñ≤Y

 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ≈©°S  :(RôàjhQ)  -É«Hƒ«KEG  -  É°ûfGO
 ¿CÉH  ø«æK’G  ¢ùeCG  ºdÉ©dG  áfCÉªW ≈dG  óªMCG  »HCG  »Hƒ«KE’G
 ó«©°üJ  øe  ºZôdG  ≈∏Y  á«∏gCG  ÜôM  ƒëf  ¬éàJ  ’  √OÓH
 å«M  ,Üô£°†ªdG  …Gôé«J  º«∏bEG  »a  ájôμ°ù©dG  á∏ªëdG
 ΩÉ``jC’G  ∫Ó`̀N  äÉÄªdG  πà≤e  ø`̀Y  á«æeCG  QOÉ°üe  çóëàJ

 .Iô«NC’G
 áªNÉàªdG  á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  »a  ó«©°üàdG  Oó¡jh
 ôÑcCG  »fÉK  »a  QGô≤à°S’G  áYõYõH  ¿GOƒ°ùdGh  ÉjôàjQ’
 iOCG  å«M ,¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  Oó`̀Y  å«M ø`̀e  É`̀«`̀≤`̀jô`̀aEG  »`̀a  á``̀dhO
 »HCG  »dƒJ òæe äÉÄªdG πà≤e ≈dG  π©ØdÉH »bô©dG ´Gô°üdG

 .2018 ΩÉY á£∏°ùdG
 áæàªe  É«Hƒ«KEG  ôàjƒJ  ≈∏Y  Iójô¨J  »a  »HCG  Öàch  
 ºμM á«∏ªY ±ó¡à°ùJ .º¡≤∏b øY ¿hôÑ©j øjòdG AÉbó°UCÓd
 øe ±hÉîªdG ™HÉJh .QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ¿Éª°V ¿ƒfÉ≤dG
 áë°üdG øe É¡d ¢SÉ°SCG ’ ≈°VƒØdG ≈dG É«Hƒ«KG ≥dõæJ ¿CG

 .Éæjód Qƒe’G äÉjôéªd ≥«ªY º¡a ΩóY êÉàf »gh
 IóëàªdG  ºe’G  øe äGƒYO  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  πgÉéJh
 »a ø««∏ëªdG IOÉ≤dG ™e ¢VhÉØà∏d  á≤£æªdG »a AÉØ∏ëdGh
 Oƒ≤J  â∏X  á«bôY  áYÉªL  øWƒe  ƒ`̀gh  ,…Gôé«J  º«∏bG
 »`̀HCG  ≈`̀dƒ`̀J ¿CG  ≈`̀ dG  Oƒ`̀≤`̀Y ió`̀e ≈∏Y º`̀cÉ`̀ë`̀dG  ±Ó`̀à`̀F’G
 º«∏b’G »a ´Gô°üdG  ¿G  ájôμ°ùY QOÉ°üe âdÉbh .á£∏°ùdG

 .äÉÄªdG πà≤e øY ôØ°SCG
 IQhÉéªdG Iô¡eCG  á≤£æe »a …ôμ°ùY ∫hDƒ°ùe ôcPh
 øe 500 ƒëf πà≤e øY äôØ°SCG äÉcÉÑà°T’G ¿CG Rôàjhôd
 ¿CG iôNCG á«æeCG QOÉ°üe áKÓK äôcP Éªæ«H ,…Gôé«J äGƒb
 .IóYÉ≤dG øY ¬YÉaO ∫ÓN äÉÄªdG ô°ùN »Hƒ«K’G ¢û«édG
 ¿CG ºZQ ΩÉbQ’G áë°U øe ≥≤ëàdG øe RôàjhQ øμªàJ ºdh
 .äÉÄªdG πà≤e øe ±hÉîe ∑Éæg ¿G É°†jCG ∫Éb É«°SÉeƒ∏HO

 »a  »°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G  ájôμ°ùY  á∏ªM  »`̀HCG  ≥∏WCGh
 âªLÉg  ∑Éæg  IOÉ≤∏d  á«dGƒªdG  äGƒ≤dG  ¿G  ∫Ébh  ,º«∏b’G
 º¡àjh  .äGó©ªdG  ¢†©H  ábô°S  âdhÉMh  ájôμ°ùY  IóYÉb
 .á«WGô≤ªjódG ¬JÉMÓ°UG ¢†jƒ≤àH …Gôé«J »a IOÉ≤dG »HCG
 á«°VÉªdG  ΩÉj’G  ∫ÓN  á«eƒμM  á«HôM  äGôFÉW  âØ°übh

 .áë∏°SCÓd äÉYOƒà°ùe É¡«a ÉªH …Gôé«J »a ÉaGógCG
 äGôHÉîªdGh ¢û«é∏d GOóL IOÉb óM’G Ωƒj »HCG ø«Yh
 »gh  á«LQÉî∏d  Gó`̀jó`̀L  Gô``̀jRhh  á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G  áWô°ûdGh
 »a  ø«Hô≤e  AÉØ∏M  â©ªL  É¡fG  ¿ƒ∏∏ëe  ∫ƒ≤j  äGô««¨J
 44)  »HCG  ¿Éch  .´Gô°üdG  IóM  óYÉ°üJ  ™e  É«∏Y  Ö°UÉæe
 IõFÉéH  RÉ`̀a  ób  É«≤jôaEG  IQÉ`̀b  AÉªYR  ô¨°UCG  ƒ`̀gh  (ÉeÉY
 »àdG  á«WGô≤ªjódG  äÉ`̀MÓ`̀°`̀U’G  ÖÑ°ùH  ΩÓ°ù∏d  π`̀Hƒ`̀f
 »©ªb ºμM ΩÉ¶f âëJ OÓÑdG É¡H äôe äGƒæ°S ó©H ÉgÉæÑJ
 øjó∏ÑdG  ø«H  ÜôM  ó©H  ÉjôàjQG  ™e  ΩÓ°S  ¥ÉØJG  ÖÑ°ùHh

 .±’’G äGô°ûY IÉ«ëH äOhCG
 ¢Vô©e  ¬H  óYh  …ò`̀dG  »WGô≤ªjódG  ∫ƒëàdG  ¿CG  ’G
 QòM  ÉªÑ°ùM  ∂`̀dPh  ,…Gôé«J  »a  ´GõædG  ÖÑ°ùH  ô£î∏d
 ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G á`̀«`̀ dhó`̀dG äÉ````̀eR’G á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e çÉ``̀ë``̀HCG õ`̀cô`̀e
 øe  ƒgh  »HCG  ¿G  …Gôé«J  »a  AÉªYõdG  ∫ƒ≤jh  .»°VÉªdG
 º¡aó¡à°SG  É«Hƒ«KG  »`̀a  á«bôY  áYÉªL  ô`̀Ñ`̀cCG  ƒ``̀ehQh’G
 ¥ƒ≤M  äÉcÉ¡àfG  ≈∏Y  á∏ªM  øª°V  ádOÉY  ô«Z  á≤jô£H

 .»°VÉªdG »a OÉ°ùØdGh ¿É°ùf’G
 Ö©°T  ô`̀jô`̀ë`̀J  á¡ÑL  äGƒ```b  ¿G  ¿ƒ`̀∏`̀∏`̀ë`̀e  ∫ƒ`̀≤`̀ jh
 äGƒ`̀b  »`̀g  º«∏b’G  ºμëJ  »`̀à`̀dG  á¡ÑédG  »`̀gh  …Gôé«J
 áªî°V ¿RÉîe ∂∏àªJh ∑QÉ©ªdG »a ∫Éà≤dG ≈∏Y á°Sôªàe
 á«dhódG  áYƒªéªdG  Ö°ùëHh  .ájôμ°ù©dG  äGó©ªdG  øe
 ≈dG  º«∏b’G  »a  øjôNBG  AÉØ∏M  ™e  ºgOóY  π°üj  äÉeRÓd

 .πJÉ≤e ∞dCG 250

 »`̀a äÉ``̀ Ä``̀ e ´ô``̀°``̀ü``̀e :á`̀ jô`̀ μ`̀ °`̀ ù`̀ Y QOÉ``̀ °``̀ü``̀e
 »`̀Hƒ`̀«`̀KE’G …Gô`̀é`̀«`̀J º`̀«`̀∏`̀bEÉ`̀H ô``̀FGó``̀dG ∫É`̀ à`̀≤`̀ dG
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المواجهة بين اإلسالم والغرب 2/2

»غًدا في األيام«
بالتعاون مع دارة األنصاري 

للفكر والثقافة

جمل�س الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم مع واإ�ضرائيل ب�ضاأن اخلدمات اجلوية

تباطوؤ منحنى »كورونا« وانخفا�س احلالت احلرجة

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الوزراء  جمل�س  تابع 

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان 

حترزه  الذي  االإيجابي  التقدم  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول 

كورونا  فريو�س  جائحة  انت�سار  مواجهة  �سعيد  على  البحرين 

انخفا�س  وموا�سلة  االإ�سابات  عدد  منحنى  تباطوؤ  وا�ستمرار 

احلاالت احلرجة.

واملدربني  الالعبني  ا�ستثناء  على  الوزراء  جمل�س  ووافق 

واأع�ساء الطواقم الفنية واالإدارية والطبية والتحكيمية بالهيئات 

ال�سباب والريا�سة من نطاق تطبيق  العاملة يف ميدان  اخلا�سة 

اأحكام قانون العمل يف القطاع االأهلي، وكذلك ا�ستثنائهم من قانون 

التاأمني االجتماعي لقيام االأندية ب�سداد اال�سرتاكات التاأمينية لتلك 

البحرين  بني حكومة  تفاهم  مذكرة  على  املجل�س  ووافق  الفئات. 

اإ�سرائيل ب�ساأن اخلدمات اجلوية. ووافق املجل�س  وحكومة دولة 

على اقرتاح برغبة بت�سديد الرقابة على �سركات االت�ساالت التي 

تزود املواطنني بخدمات االإنرتنت.

حتديد مواطن التطوير وحتويلها اإىل جناح.. ويل العهد يف ر�ضالة للموظفني:

نوا�ضل نحو طموح ل حد له بجهودكم املتميزة
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء اأنه مع انطالق 

م�سابقة االبتكار احلكومي »فكرة« للعام الثالث على التوايل، فاإنه من املهم 

بجائحة  واملتمثل  ا�ستثنائي  عاملي  ظرف  من  اجلميع  �سهده  ما  ا�ستذكار 

اأ�سهمت يف ر�سم معامل جديدة للعمل واآلياته  كورونا وانعكا�ساته التي 

املختلفة يف �ستى القطاعات بكل دول العامل.

 واأ�سار �سموه يف ر�سالة وجهها اأم�س اإىل موظفي القطاع احلكومي 

عرب الربيد االإلكرتوين، اإىل اأن مثل هذه الظروف ت�ستوجب دائًما حتديد 

وال�سعي  احلكومي  العمل  يف  املطلوبة  والتح�سني  التطوير  مواطن 

لتحويلها اإىل ق�س�س جناح وم�ساريع ومبادرات رائدة ت�سهم يف تعزيز 

تناف�سية االأداء وحتقيق اال�ستدامة. 

وقال �سموه: يف خ�سم النجاح الذي حققه اأع�ساء فريق البحرين يف 

مواجهة هذه اجلائحة تاأكيًدا على اأن نهج حب التحدي وع�سق االإجناز هو 

نهٌج �سار عليه اأبناء الوطن لتعزيز تناف�سية االأداء وحتقيق اال�ستدامة. 

واأ�ساف �سموه: ومن خالل جهودكم امل�ستمرة نوا�سل نحو طموٍح ال حّد له 

لنجدد العطاء لبناء م�ستقبل الوطن وحا�سره.

تر�ّضيح ال�ضيخة مي ملن�ضب

 اأمني عام منظمة ال�ضياحة العاملية

تر�سيح  االأ�سبوع  هذا  البحرين  مملكة  قّدمت 

هيئة  رئي�سة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة 

ملنظمة  العام  االأمني  ملن�سب  واالآثار  للثقافة  البحرين 

.)UNWTO( ال�سياحة العاملية

مي  لل�سيخة  البحرين  مملكة  تر�سيح  ويعك�س 

لهذا املن�سب منجزاتها العديدة التي حققتها يف جمال 

بني  ما  العالقة  وتعزيز  امل�ستدامة  ال�سياحة  �سناعة 

ال�سياحة والثقافة من اأجل حتقيق االزدهار والتنمية 

هذا  يف  جلهودها  وتقديًرا  العامل.  بلدان  خمتلف  يف 

مي  ال�سيخة  ملعايل  املنظمة  منحت  قد  كانت  املجال، 

ا لل�سنة الدولية لل�سياحة امل�ستدامة  لقب »�سفري خا�سً

من اأجل التنمية 2017«.

ر�سالة ويل العهد املوظفني 

منح العامل الأجنبي التعوي�س يف حال الف�ضل التع�ضفي 

»العمل«: اإعانة التعطل ل ت�ضرف للأجانب
اأكدت وزارة العمل ان اإعانة التعطل ال ت�سرف لالأجانب 

ب�سورة مطلقة، حيث اإنها خم�س�سة فقط الإعانة البحرينيني 

على  مل�ساعدتهم  العمل  عن  وبحثهم  تعطلهم  فرتة  خالل 

جتاوز هذه الفرتة احلرجة. 

يف  العاملني  االأجانب  العمال  اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت 

التاأمني  يف  ا�سرتاكهم  ن�سبة  دفع  يف  ي�ساهمون  البحرين 

اأ�سوة  املدفوعة  اأجورهم  من   %1 والبالغة  التعطل  �سد 

�سد  التاأمني  قانون  من   )10( املادة  فاإن  بالبحرينيني، 

التعطل متنحهم احلق فقط يف احل�سول على التعوي�س يف 

العمل  من  القانوين  وغري  التع�سفي  للف�سل  تعر�سهم  حال 

ولي�س االإعانة كما ذكر، حيث ي�سل التعوي�س اإىل 60% من 

االأجر االأ�سا�سي اإذا كان ف�سلهم عن العمل تع�سفًيا.

 ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة

مل يفح�ضوا الر�ضيعتني للتثبت من مظاهر احلياة 

حماكمة 3 اأطباء وممر�ضة ت�ضببوا مبوت التواأم

النيابة  رئي�س  الوداعي  عدنان  قال 

اإن  العامة  واجلهات  الوزارات  بنيابة 

اأجنزت حتقيقاتها يف  قد  العامة  النيابة 

ال�سلمانية  مبجمع  التواأمني  وفاة  واقعة 

تقرير  ت�سلمت  قد  كانت  حيث  الطبي، 

املهنية  االأخطاء  لتقرير  الفنية  اللجنة 

الب�سري  الطب  مهنة  ملزاويل  واالأخالقية 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  امل�سكلة من 

املهن واخلدمات ال�سحية بناًء على قرار 

اإليه  النيابة العامة، واملت�سمن ما انتهى 

راأي اللجنة من حتديد مل�سوؤوليات الكادر 

و�سع  حالة  على  اأ�سرف  الذي  الطبي 

التواأمني والتعامل معهما اإثر و�سعهما.

رئي�س  اأقوال  اإىل  النيابة  وا�ستمعت 

من  طبيب  اإىل  وكذلك  باللجنة  وع�سو 

ذوي اخلربة املعتمدة يف ذلك التخ�س�س 

فيما  وذلك  اللجنة  به  ا�ستعانت  الذي 

اأثبت  والذي  تقرير،  ذلك  ت�سمنه 

الذي  الطبي  الكادر  اأع�ساء  م�سوؤولية 

بواجباتهم  الإخاللهم  احلالة  مع  تعامل 

املتمثلة يف عدم قيامهم بتقدمي امل�سورة 

الطبية ال�سحيحة وعدم قيامهم بفح�س 

احلياة  مظاهر  من  للتثبت  التواأمني 

فيهما.

ال�سيخ خالد املع�سني رفيق الناي�ض

»الربكة امل�ضرفية« حتقق

 67 مليون دولر يف 9 اأ�ضهر

»م�ضرف ال�ضلم« يحقق

 8 مليني دينار اأرباًحا يف 9 اأ�ضهر

�سمو ويل العهد يرتاأ�ض جل�سة احلكومة عن ُبعد

ت�������������ض������دي������د ال���������رق���������اب���������ة ع�������ل�������ى ���������ض��������رك��������ات الت�����������������ض��������الت
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ثبوت فعاليته بن�ضبة 90 %

»ال�ضحة العاملية« تزُف ب�ضرى لقاح كورونا

االأمريكية  فايزر  �سركتا  اأعلنت 

لقاح  ثبوت فعالية  االأملانية،  وبيونتيك 

من  الوقاية  يف   %90 بن�سبة  طورتاه 

عدوى »كوفيد-19«.

العاملية،  ال�سحة  منظمة  واأ�سارت 

الوبائي  الو�سع  يغرّي  قد  اللقاح  اأن 

ب�سكل كامل بحلول مار�س 2021.

منظمة  يف  كبري  م�سوؤول  وقال 

توزيع  يتم  قد  اإنه  العاملية  ال�سحة 

حتى  �سعًفا  االأكرث  ال�سكان  بني  اللقاح 

�سري  جذرًيا  �سيغري  ما   2021 مار�س 

اجلائحة.

االأمريكية  »فايزر«  �سركتا  وذكرت 

اللقاح  اأن  الربيطانية  و»بيونتيك« 

بعد  وذلك   ،»%90 بن�سبة  »فّعال 

الثالثة  املرحلة  لنتائج  االأويل  التحليل 

االأخرية  وهي  ال�سريرية،  التجارب  من 

قبل تقدمي طلب ترخي�سه.
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اأحد الغوا�سني اأمام هيكل الطائرة املغمورة

التحقيقات اأكدت تعّر�س »الطائرة العائمة« لإتلف متعّمد.. »ال�ضياحة«:

»منتزه الغو�س« �ضهد اإقباًل من غوا�ضي 50 دولة

اأكدت هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س ان منتزه 

الغو�س �سهد اإقبااًل جماهريًيا كبرًيا من هواة الغو�س 

وحمرتفيه من ال�سياح وع�ساق هذه الريا�سة البحرية 

من اأكرث من 50 دولة بعد افتتاحه يف دي�سمرب املا�سي.

عن   2020 فرباير  يف  الغو�س  منتزه  واأعلن 

تعر�س املج�سمات حتت املاء للتلف بفعل فاعل. وقالت 

الهيئة  انه بعد االطالع على نتائج التحقيق االأولية، 

قامت �سركة Advis Aqua مبوا�سلة التحقيق، وبينت 

ان  حيث  تخريبي  لفعل  تعر�س  املنتزه  اأن  النتائج  

اخلدو�س واالخرتاقات يف هيكل الطائرة املغمورة متت 

بفعل فاعل.

لقاح كورونا الذي اأعلنت عنه �سركة فايزر الأمريكية
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04
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عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة اإىل جاللة امللك 

مبنا�سبة  وذلك  كمبوديا،  مملكة  ملك  �سيهاموين  نوردوم 

ذكرى اليوم الوطني لبالده، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب 

تهانيه ومتنياته له بهذه املنا�سبة الوطنية.

امللك يبعث برقية

 تهنئة اإىل ملك مملكة كمبوديا

رئي�س الوزراء يهنئ كمبوديا

مبنا�سبـــة ذكرى اليــوم الوطنـــي

بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء، برقية تهنئة اإىل جاللة امللك نوردوم 

ذكرى  مبنا�سبة  وذلك  كمبوديا،  مملكة  ملك  �سيهاموين 

اليوم الوطني لبالده، عرب �سموه فيها عن خال�س تهانيه 

وتربيكاته جلاللته بهذه املنا�سبة الوطنية.

املوقر  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 

برقية تهنئة مماثلة اإىل هون �سني رئي�س وزراء كمبوديا.

ويل العهد يهنئ ملك ورئي�س وزراء 

كمبوديا مبنا�سبة اليوم الوطني

اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث 

خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

نوردوم  امللك  جاللة  اإىل  تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س 

�سيهاموين ملك مملكة كمبوديا، وذلك مبنا�سبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده، اأعرب �سموه فيها عن بالغ تهانيه ومتنياته 

له بهذه املنا�سبة الوطنية.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

تهنئة  برقية  الوزراء  لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  االأعلى 

مماثلة اإىل هون �سني رئي�س وزراء كمبوديا.

اجتمعت وكيل وزارة اخلارجية د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى 

بن دعيج اآل خليفة، بالديوان العام للوزارة، اأم�س االثنني املوافق 

9 نوفمرب 2020م، مع ال�سري توم بيكيت، املدير التنفيذي للمعهد 

 ،)IISS( االأو�سط  ال�سرق  يف  اال�سرتاتيجية  للدرا�سات  الدويل 

للدرا�سات  العام  املن�سق  املحميد،  يعقوب  حمد  بح�سور  وذلك 

املوقر،  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  مبكتب  والبحوث 

وعدد من كبار امل�سوؤولني بوزارة اخلارجية.

وخالل االجتماع، اأعربت وكيل وزارة اخلارجية عن اعتزازها 

بالدور املهم الذي يقوم به املعهد الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية 

الق�سايا  مبجمل  والتوعية  التعريف  يف  االأو�سط  ال�سرق  يف 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  �ستى  يف  والدولية  االإقليمية 

به  يقوم  ما  خالل  من  وذلك  املجاالت،  من  وغريها  والع�سكرية 

املعهد من اأن�سطة بحثية متميزة، وما يعقده من موؤمترات نوعية، 

وما يطرحه من روؤى متكاملة ومتقدمة تهدف اإىل تعزيز فر�س 

املنطقة،  و�سعوب  لدول  واالزدهار  والتنمية  واال�ستقرار  االأمن 

خمتلف  مواجهة  يف  الدويل  املجتمع  جهود  دعم  يف  وت�سب 

التحديات ومبا يعود بالنفع واخلري على اجلميع.

واأ�سادت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة مبا 

ي�سهده املعهد الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف ال�سرق االأو�سط 

من تطور ملمو�س وتقدم م�ستمر يعك�س اجلهود الكبرية للقائمني 

على  به  يقوم  الذي  الدور  تعزيز  على  وحر�سهم  املعهد،  على 

ال�سعيدين االإقليمي والدويل، موؤكدة على نهج وزارة اخلارجية 

بالعمل امل�سرتك والتن�سيق املتبادل وامل�سي مب�ستويات التعاون 

امل�سرتك الأفاق اأرحب ومبا يخدم ق�سايا املنطقة باأ�سرها.

واأعربت وكيل وزارة اخلارجية عن تقديرها للجهود احلثيثة 

التي يقوم بها املعهد الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف ال�سرق 

وزارة  مع  بالتعاون  املنامة  حوار  موؤمتر  تنظيم  يف  االأو�سط 

من  املنامة  حوار  يحققه  فيما  االأثر  عظيم  كان  مما  اخلارجية، 

جناحات م�ستمرة جعلته واحًدا من اأهم املحافل الدولية يف بحث 

واالإ�سهام  والعامل،  املنطقة  يف  واملتغريات  امل�ستجدات  خمتلف 

بجهد فاعل وبارز يف مواجهة كل التحديات واالأزمات، وبات من 

املبادرات اال�سرتاتيجية الرائدة الداعمة ال�ستقرار العامل اأجمع يف 

اإقليمية وعاملية وا�سعة من كبار  ظل ما يحظى به من م�ساركة 

امل�سوؤولني واملتخ�س�سني واخلرباء.

د. ال�شيخة 

رنا بنت 

عي�شى 

وكيل اخلارجية تبحث املو�سوعات 

)IISS(امل�سرتكة مع املدير التنفيذي لـ

�سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى 

احلكومي  االبتكار  م�سابقة  انطالق  مع  اأنه 

من  فاإنه  التوايل،  على  الثالث  للعام  »فكرة« 

ظرف  من  اجلميع  �سهده  ما  ا�ستذكار  املهم 

كورونا  بجائحة  واملتمثل  ا�ستثنائي  عاملي 

معامل  ر�سم  يف  اأ�سهمت  التي  وانعكا�ساته 

�ستى  يف  املختلفة  واآلياته  للعمل  جديدة 

القطاعات بكل دول العامل.

اأم�س  وجهها  ر�سالة  يف  �سموه  واأ�سار 

الربيد  عرب  احلكومي  القطاع  موظفي  اإىل 

الظروف  هذه  مثل  اأن  اإىل  االإلكرتوين، 

التطوير  مواطن  حتديد  دائًما  ت�ستوجب 

احلكومي  العمل  يف  املطلوبة  والتح�سني 

جناح  ق�س�س  اإىل  لتحويلها  وال�سعي 

تعزيز  يف  ت�سهم  رائدة  ومبادرات  وم�ساريع 

تناف�سية االأداء وحتقيق اال�ستدامة.

وفيما يلي ن�س الر�سالة:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

االإخوة واالأخوات الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

التوايل  على  الثالث  للعام  نطلق  ونحن 

فاإننا  )فكرة(،  احلكومي  االبتكار  م�سابقة 

ن�ستذكر ما �سهدناه جميًعا هذا العام من ظرف 

ملي  عا

بجائحة  واملتمثل  ا�ستثنائي 

ر�سم  يف  اأ�سهمت  التي  وانعكا�ساته  كورونا 

معامل جديدة للعمل واآلياته املختلفة يف �ستى 

القطاعات بكافة دول العامل.

ويف مثل هذه الظروف يكون من املنا�سب 

دائًما اأن يتم حتديد مواطن التطوير والتح�سني 

وال�سعي  احلكومي  العمل  يف  املطلوبة 

يلها  لتحو

وم�ساريع  جناح  ق�س�س  اإىل 

التنموية  امل�سرية  بها  تزخر  رائدة  ومبادرات 

ال�ساملة بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة الوالد 

والتي  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  العزيز 

توا�سل احلكومة اإجنازها برئا�سة العم العزيز 

جمل�س  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الوالد 

الوزراء املوقر حفظه اهلل.

ويف خ�سم النجاح الذي حققه اأع�ساء 

اجلائحة  هذه  مواجهة  يف  البحرين  فريق 

وع�سق  التحدي  حب  نهج  اأن  على  تاأكيًدا 

الوطن  اأبناء  عليه  �سار  نهٌج  هو  االإجناز 

لتعزيز تناف�سية االأداء وحتقيق اال�ستدامة، 

يف  فازت  التي  االإبداعية  االأفكار  فكانت 

عامالً  املا�سيتني  بن�سختيها  »فكرة«  م�سابقة 

اإليها  م�ساهًما لدعم االآليات التي مت اال�ستناد 

يف م�سارات العمل املختلفة ل�سمان ا�ستمرارية 

العمل احلكومي بكل عزم من اأجل البحرين.

لذا، نتطلع يف الن�سخة الثالثة من م�سابقة 

لها  امل�سهود  اأفكاركم  اإىل  لال�ستماع  »فكرة« 

تقدمي  يف  التميز  لدعم  واالبتكار  باالإبداع 

االأداء  م�ستويات  ورفع  احلكومية  اخلدمة 

والتحديث  التطوير  م�سرية  مع  يتما�سى  مبا 

ململكتنا الغالية.

نوا�سل  امل�ستمرة  جهودكم  خالل  ومن 

لبناء  العطاء  لنجدد  له  حد  ال  طموٍح  نحو 

القدير  اهلل  �سائالً  وحا�سره،،  الوطن  م�ستقبل 

اأن يوفقني واإياكم لكل ما فيه خري اجلميع.

دمتم بحفظ اهلل �ساملني موفقني

�سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء.

 ر�سم معامل جديدة للعمل واآلياته املختلفة يف �ستى القطاعات.. ويل العهد يف ر�سالة للموظفني:

حتديد مواطن التطوير بالعمل احلكومي وحتويلها اإىل م�ساريع رائدة

خالل م�ساركته يف اجتماع وزاري خليجي - �سيني.. وزير اخلارجية:

تنمية العالقات اخلليجية ال�سينية يف خمتلف املجاالت

بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  �سارك 

را�سد الزياين، يف االجتماع الوزاري امل�سرتك 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بني 

اأم�س  وجمهورية ال�سني ال�سعبية، الذي عقد 

وذلك  2020م،  نوفمرب   9 املوافق  االثنني 

برئا�سة  املرئي،  االإلكرتوين  االت�سال  عرب 

اآل نهيان، وزير  �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

االإمارات  بدولة  الدويل  والتعاون  اخلارجية 

احلالية  الرئا�سة  دولة  املتحدة،  العربية 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س 

خارجية  وزير  يي،  وانغ  ال�سيد  ومعايل 

ومب�ساركة  ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية 

الدكتور نايف بن فالح احلجرف، االأمني العام 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ويف بداية االجتماع اأعرب وزراء خارجية 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  خارجية  ووزير 

املغفور  لوفاة  واحلزن  االأ�سى  م�ساعر  عن 

االأحمد  �سباح  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  له 

اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت رحمه اهلل، 

البارز  والدور  العظيمة  باجلهود  م�سيدين 

العمل  م�سرية  لتعزيز  �سموه  به  قام  الذي 

العالقات  م�سار  ودفع  امل�سرتك،  اخلليجي 

الوطيدة بني دول جمل�س التعاون وجمهورية 

ال�سني ال�سعبية ودول العامل.

خالل  كلمًة  اخلارجية  وزير  األقى  وقد 

لوزير  ال�سكر  بالغ  عن  فيها  اأعرب  االجتماع 

ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية  خارجية 

على  يبديه  الذي  واحلر�س  االهتمام  على 

القائمة  العالقات  وتنمية  التعاون  تعزيز 

يف  وال�سني  التعاون  جمل�س  بني  واملتميزة 

ال�سديق  البلد  هذا  ميتلكه  ملا  املجاالت،  كافة 

ودويل  اإقليمي  ودور  كبرية  اإمكانيات  من 

ا�سرتاتيجي ومهم.

واأعرب الزياين عن تقدير مملكة البحرين 

مواقفها  على  ال�سعبية  ال�سني  جلمهورية 

وحر�سها  العربية  الق�سايا  جتاه  االإيجابية 

على اإحالل ال�سالم واالأمن الدويل املبني على 

ال�سوؤون  يف  التدخل  وعدم  املتبادل  االحرتام 

الداخلية للدول، وعلى ترحيبها بتوقيع اتفاق 

العربية  االإمارات  دولة  بني  اإبراهيم  مبادئ 

ودولة  البحرين  ومملكة  ال�سقيقة  املتحدة 

يف  االأمريكية  املتحدة  والواليات  اإ�سرائيل 

�سبتمرب املا�سي، اآمالً اأن تكون هذه خطوة نحو 

ال�سالم ال�سامل والكامل يف املنطقة من خالل 

الفل�سطينيني  بني  املبا�سرة  املفاو�سات  دعم 

جمدًدا  الدولتني،  حل  لتحقيق  واالإ�سرائيليني 

ال�سني  ملبداأ  الثابت  البحرين  مملكة  موقف 

املوحدة و�سيادتها على جميع اأرا�سيها، ودعم 

اململكة ملبادرة )احلزام والطريق(. 

اأهمية  على  اخلارجية  وزير  واأكد 

بني  العالقات  وتنمية  بتعزيز  اال�ستمرار 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

خمتلف  يف  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية 

املجاالت للو�سول بها اإىل مراحل اأكرث تقدًما، 

م�سيًدا يف الوقت ذاته مبا تقوم به ال�سني من 

جهود جبارة ملكافحة فريو�س »كوفيد-19« 

لقاح  اإىل  الو�سول  يف  املتقدمة  واملراحل 

البناء  وبالتعاون  الفريو�س،  على  للق�ساء 

هذا  يف  وال�سني  املجل�س  دول  بني  والوثيق 

املجال حلماية �سحة ورفاهية �سعوب العامل 

ومكافحة هذه اجلائحة وتداعياتها التي اأثرت 

مملكة  باأن  علماً  احلياة،  اأوجه  خمتلف  على 

اأعطت  قد  للجائحة،  مواجهتها  يف  البحرين، 

جميع  ورفاهية  �سحة  حلماية  االأولوية 

مواطنيها واملقيمني لديها حني اأطلقت برناجًما 

والوقائية  االحرتازية  االإجراءات  من  �سامالً 

ال�سحية  والرعاية  احلماية  توفري  فيها  مبا 

العالية اجلودة للجميع.

البحرين  اإىل تطلع مملكة  الزياين  واأ�سار 

التعاون  اأ�س�س  وتعزيز  بحث  موا�سلة  اإىل 

امل�سرتك بني دول جمل�س التعاون وجمهورية 

النظر  وجهات  وتبادل  ال�سعبية،  ال�سني 

االإقليمية  الق�سايا  جتاه  املواقف  وتن�سيق 

والدولية ذات االهتمام امل�سرتك. 

ا�ستعرا�س  االجتماع،  خالل  جرى  وقد 

امل�سار املتميز لعالقات ال�سداقة والتعاون بني 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

على  والتاأكيد  ال�سعبية،  ال�سني  وجمهورية 

التطور  ما تت�سم به من حر�س م�سرتك على 

مب�ستوى  االرتقاء  �سبل  وبحث  والنماء، 

يلبي  مبا  املجاالت  خمتلف  يف  التعاون 

التطلعات امل�سرتكة، باالإ�سافـــة اإىل مناق�سة 

االإقليمية  ال�ساحتني  علـــى  امل�ستجدات  اآخر 

والدولية و�سبل التغلــب على التحديات التي 

تواجه املنطقة والعامل.

اجتمع وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون 

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  الدولية 

االإلكرتوين  االت�سال  عرب  اأم�س،  خليفة،  اآل 

اآدم، ممثل منظمة  املرئي، مع ال�سيد الطيب 

االأمم املتحدة للطفولة »يوني�سيف« يف دول 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

ال�سحة  وزارتي  عن  ممثلني  وبح�سور 

والعمل والتنمية االجتماعية. 

وخالل االجتماع، اأ�ساد الدكتور ال�سيخ 

بال�سراكة  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

مملكة  بني  البناء  والتعاون  الوثيقة 

مثمًنا  »يوني�سيف«،  ومنظمة  البحرين 

على  الطفل  املنظمة يف حماية حقوق  دور 

امل�ستوى العاملي. 

اخلارجية  وزارة  وكيل  وا�ستعر�س 

الرائدة  اجلهود  الدولية،  لل�سوؤون 

البحرين،  مملكة  تتخذها  التي  واملتميزة 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�سى  بن 

حقوق  رعاية  جمال  يف  ورعاه  اهلل  حفظه 

الت�سريعية  امل�ستويات  على خمتلف  الطفل 

مبيًنا  واالجتماعية،  والتعليمية  وال�سحية 

بكل  ودائمة  فائقة  عناية  تويل  اململكة  اأن 

االأمر  الطفل،  وتن�سئة  بحقوق  يت�سل  ما 

املنظمات  اإ�سادة وتقدير من  يلقي كل  الذي 

الدولية املتخ�س�سة.

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  واأكد 

التعاون  اأوجه  تعزيز  اأهمية  خليفة،  اآل 

اإطار  »يوني�سيف« �سمن  القائم مع منظمة 

ال�سراكة اال�سرتاتيجية مع وكاالت وبرامج 

الرامية  اجلهود  اإىل  م�سرًيا  املتحدة،  االأمم 

اإىل تطويره اإىل اإطار التعاون اال�سرتاتيجي 

والتنمية امل�ستدامة للعامني املقبلني، والذي 

جمال  يف  امل�سرتك  للعمل  من�سة  �سيوفر 

بناء القدرات املوؤ�س�سية، وتن�سيق امل�ساريع 

االإمنائية.

اخلارجية  وزارة  وكيل  واأو�سح 

البحرين  مملكة  اأن  الدولية،  لل�سوؤون 

التي  الوطنية  براجمها  تنفيذ  يف  ما�سية 

تكفل رعاية جميع فئات املجتمع، وفق اأعلى 

الطفولة،  فئة  بينها  ومن  العاملية،  املعايري 

يف  الدول  اأوائل  من  اململكة  تعترب  حيث 

وطنية  ا�سرتاتيجية  تتبنى  التي  املنطقة 

لتعزيز حقوق الطفل، منوًها يف هذا ال�سدد 

املوؤ�س�سة  به  تقوم  الذي  الفاعل  الدور  اإىل 

دعم  جمال  يف  االإن�سانية  لالأعمال  امللكية 

وكفالة االأيتام وذوي االحتياجات اخلا�سة. 

منظمة  ممثل  ثّمن  جانبه،  ومن 

مملكة  اأحرزته  الذي  التقدم  »يوني�سيف« 

البحرين يف جميع املجاالت املتعلقة بحماية 

بناء  على  اململكة  وحر�س  الطفل،  حقوق 

اإطار  يف  »يوني�سيف«  مع  وطيدة  �سراكة 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030.

عبداهلل بن اأحمد: تعزيز التعاون مع »يوني�سيف« يف حماية حقوق الطفولة

ر�شالة �شمو ويل العهد اىل موظفي القطاع العام
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وافق على مذكرة تفاهم بني حكومة البحرين واإ�شرائيل ب�شاأن اخلدمات اجلوية.. جمل�س الوزراء:

ا�شتثناء الريا�شيني من التاأمني االجتماعي.. وت�شديد الرقابة على �شركات االت�شاالت
بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�س جمل�س الوزراء االجتماع االعتيادي 

االأ�سبوعي ملجل�س الوزراء. 

الوزراء  جمل�س  تابع  اجلل�سة،  م�ستهل  ويف 

التقدم االإيجابي الذي حترزه مملكة البحرين على 

كورونا  فريو�س  جائحة  انت�سار  مواجهة  �سعيد 

بف�سل اجلهود الكبرية التي يقودها �ساحب ال�سمو 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  امللكي ويل 

لرئي�س جمل�س الوزراء.

امل�سئول  املجتمعي  بالوعي  املجل�س  واأ�ساد 

بالتعليمات  واملقيمني  املواطنني  والتزام 

الفريق  ي�سدرها  التي  ال�سحية  واال�سرتاطات 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني 

)كوفيد-19( والتي انعك�ست اإيجابًيا على ا�ستمرار 

انخفا�س  االإ�سابات وموا�سلة  تباطوؤ منحنى عدد 

اجلهود  على  املجل�س  مثنًيا  احلرجة،  احلاالت 

ال�سفوف  يف  الطبية  الكوادر  تبذلها  التي  املميزة 

بدايتها  منذ  اجلائحة  مكافحة  �سبيل  يف  االأمامية 

املنظمات  كربيات  وا�ستح�سان  اإ�سادة  القت  والتي 

الدولية ويف مقدمتها منظمة ال�سحة العاملية. 

ومبنا�سبة يوم الطبيب البحريني الذي اعتمده 

جمل�س الوزراء مببادرة من �ساحب ال�سمو امللكي 

الوزراء  اآل خليفة رئي�س  االأمري خليفة بن �سلمان 

الطبيب  بدور  الوزراء  جمل�س  اأ�ساد  فقد  املوقر، 

يف  النبيلة  واإ�سهاماتهم  الطبي  البحريني  والكادر 

رعاية املجتمع.

لعطائهم  وتقديره  فخره  عن  املجل�س  وعرب 

االإن�ساين والت�سحيات واملخاطر التي يقدمونها من 

للمحافظة  االأمامية  ال�سفوف  يف  تواجدهم  خالل 

على �سحة و�سالمة املجتمع. 

حادث  ب�سدة  الوزراء  جمل�س  اأدان  بعدها 

فيينا  مدينة  يف  وقع  الذي  االإرهابي  الهجوم 

على  املجل�س  موؤكًدا  ال�سديقة،  النم�سا  بجمهورية 

يف  النم�سا  جمهورية  مع  البحرين  مملكة  ت�سامن 

جهودها الهادفة اإىل مكافحة االإرهاب، وم�سدًدا على 

اأهمية مكافحة املجتمع الدويل لكل اأ�سكال االإرهاب 

معرًبا  املتطرفة،  املنظمات  وحماربة  والعنف 

املجل�س عن خال�س تعازيه وموا�ساته الأهايل وذوي 

ال�سديق  النم�ساوي  وال�سعب  ال�سحايا واحلكومة 

ومتنياته بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني. 

النا�سر  عي�سى  بن  يا�سر  الدكتور  اأدىل  وقد 

اجتماع جمل�س  الوزراء عقب  العام ملجل�س  االأمني 

الوزراء الذي عقد �سباح اأم�س عن ُبعد عرب تقنية 

االت�سال املرئي بالت�سريح التايل: 

نظر جمل�س الوزراء يف املذكرات املدرجة على 

جدول اأعماله واتخذ ب�ساأنها من القرارات ما يلي: 

ا�ستثناء  على  الوزراء  جمل�س  وافق  اأوالً: 

الفنية  الطواقم  واأع�ساء  واملدربني  الالعبني 

واالإدارية والطبية والتحكيمية بالهيئات اخلا�سة 

نطاق  من  والريا�سة  ال�سباب  ميدان  يف  العاملة 

االأهلي،  القطاع  يف  العمل  قانون  اأحكام  تطبيق 

االجتماعي  التاأمني  قانون  من  ا�ستثنائهم  وكذلك 

لتلك  التاأمينية  اال�سرتاكات  ب�سداد  االأندية  لقيام 

اإحالة  ذلك  �سوء  يف  املجل�س  وقرر  الفئات، 

الت�سريعية  ال�سلطة  اإىل  قانونني  م�سروعي 

من  )اأ(  الفقرة  با�ستبدال  قانون  م�سروع  االأول 

االأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  من   )2( املادة 

 ،2012 ل�سنة   )36( رقم  بالقانون  ال�سادر 

برقم  جديد  بند  باإ�سافة  قانون  م�سروع  والثاين 

)12( اإىل الفقرة االأوىل من املادة )3( من قانون 

بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعي  التاأمني 

رقم )24( ل�سنة 1976، وذلك يف �سوء املذكرة 

رئي�س  نائب  معايل  من  الغر�س  لهذا  املرفوعة 

جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية لل�سوؤون 

القانونية والت�سريعية. 

ثانًيا: وافق جمل�س الوزراء على اإعادة ت�سكيل 

اللجنة التن�سيقية العليا حلقوق االإن�سان برئا�سة 

جهة   18 عن  ممثلني  وع�سوية  اخلارجية  وزير 

حكومية على اأال يقل التمثيل يف اللجنة عن درجة 

قرار من  اأع�سائها  بت�سمية  وكيل م�ساعد وي�سدر 

املرفوعة  املذكرة  �سوء  يف  وذلك  اللجنة،  رئي�س 

لهذا الغر�س من وزير اخلارجية. 

مذكرة  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثالًثا: 

تفاهم بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة 

اإ�سرائيل ب�ساأن اخلدمات اجلوية، وفو�س الوزير 

اللجنة  اإىل  اأحال  فيما  عليها،  بالتوقيع  املعني 

الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية اتفاقية 

البلدين، وذلك يف  يف �ساأن اخلدمات اجلوية بني 

وزير  من  الغر�س  لهذا  املرفوعة  املذكرة  �سوء 

املوا�سالت واالت�ساالت. 

اإحالة  على  الوزراء  جمل�س  وافق  رابًعا: 

مو�سوع امتداد االإعفاء من �سريبة القيمة امل�سافة 

للهيئة  اململوكة  للتطوير  مارينا  بحرين  ل�سركة 

الت�سريع  هيئة  اإىل  االجتماعي  للتاأمني  العامة 

على  اخلالف  يف  للف�سل  وذلك  القانوين  والراأي 

بهذا  املتعلقة  القانونية  اجلوانب  بع�س  تف�سري 

االإعفاء، وذلك عمالً بحكم البند )8( من املادة )2( 

من القانون رقم )60( ل�سنة 2006 ب�ساأن اإعادة 

املعدل  القانوين  والراأي  الت�سريع  هيئة  تنظيم 

باملر�سوم بقانون رقم )60( ل�سنة 2018، وبناء 

على تو�سية اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 

معايل  عر�سها  التي  مذكرتها  يف  والت�سريعية 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة. 

اقرتاح  على  الوزراء  جمل�س  وافق  خام�ًسا: 

الرقابة  بت�سديد  النواب  جمل�س  من  مقدم  برغبة 

املواطنني  تزود  التي  االت�ساالت  �سركات  على 

بخدمات االإنرتنت. كما وافق املجل�س على رغبتني 

لتحققهما وقت تقدميهما يتعلقان ب�ساعات الدوام 

يف  والرتاويح  الع�ساء  �سالة  واإقامة  الر�سمي 

املا�سي  رم�سان  �سهر  يف  الرئي�سية  اجلوامع 

ب�سبب ما مير به العامل من اأزمة الكورونا، فيما 

اقرتاح  على  احلكومة  رد  على  املجل�س  وافق 

البيانات اخللوية  باحت�ساب كمية  برغبة يتعلق 

ودقائق االت�ساالت امل�ستهلكة. 

املجل�س  اأخذ  الوزارية،  التقارير  بنــد  ويف 

علًما بنتائج كـل من اجتماع جلنة وزراء ال�سحة 

بدول  ال�سحة  وزراء  ملجل�س  العام  واملوؤمتر 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من خالل 

اجتماع  نتائج  وكذلك  ال�سحة،  وزيرة  تقرير 

جمل�س  بدول  ال�سياحة  عن  امل�سوؤولني  الوزراء 

تقرير  خالل  من  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.

د. يا�صر النا�صر
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ت�شعة وزراء يتحاورون مع نخبة من ال�شباب البحريني خالل احلدث

نا�شر بن حمد يفتتح فعاليات قمة ال�شباب 2020 ويلقي الكلمة الرئي�شة

ال�شباب  قمة  فعاليات  الثالثاء  اليوم  تنطلق 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  تنظمها  والتي   2020
اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لروؤية  تنفيًذا  والريا�شة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

القرار  �شناعة  يف  ال�شباب  اإ�شراك  اإىل  والرامية 

م�شتقبل  لقيادة  اأمامهم  املثالية  البيئة  وتهيئة 

مع  يتفق  الذي  الأمر  وهو  احلديثة،  البحرين 

توجيهات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 

الوزراء املوقر و�شاحب  اآل خليفة رئي�س  �شلمان 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

جمل�س الوزراء.

وحتظى قمة ال�شباب 2020 ب�شرف م�شاركة 

�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

حيث  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

فعاليات  افتتاح  يف  رئي�شة  كلمة  �شموه  �شيلقي 

القمة، وذلك عند ال�شاعة 9:30 �شباًحا عرب تقنية 

الت�شال املرئي.

وزراء  ت�شعة  ال�شباب  قمة  يف  وي�شارك 

البحريني  ال�شباب  من  نخبة  مع  �شيتحاورون 

قطاعاتهم  تواجه  التي  التحديات  حول 

وال�شتماع اإىل وجهة نظر ال�شباب حول تقييم 

وكيفية  مو�شوعية  ب�شورة  التحديات  تلك 

التحديات  تلك  لتخطي  املنا�شبة  احللول  و�شع 

اجلل�شات  خالل  �شيتم  حيث  �شبابية  بنظرة 

�شيكون  جل�شة  وكل  التحديات،  تناول خمتلف 

وحماورة  التحديات  تلك  على  الطالع  هدفها 

ال�شباب ل�شناع القرار وتقدمي ال�شباب ملبادرات 

واأفكار حلل تلك التحديات.

قمة  لفعاليات  الأوىل  اجلل�شة  و�شتبداأ 

�شباًحا   10:45 ال�شاعة  عند   2020 ال�شباب 

خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  ال�شيخ  مب�شاركة 

�شيدير  الوطني، حيث  والقت�شاد  املالية  وزير 

خاللها  و�شيتم  ح�شني  علي  الإعالمي  اجلل�شة 

الوطني حول  املالية والقت�شاد  حماورة وزير 

التحديات التي تواجه الوزارة يف الفرتة احلالية 

لل�شباب  الفر�شة  �شتتاح  كما  وامل�شتقبلية 

من  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  ملحاورة 

التي  واأفكارهم  نظرهم  وجهات  تقدمي  اأجل 

يرونها منا�شبة لتخطي التحديات.

 11:30 ال�شاعة  عند  الثانية  اجلل�شة  وتبداأ 

املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  مب�شاركة  �شباًحا 

و�شيدير  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  وزير 

�شيقوم  حيث  العبداهلل  فواز  الإعالمي  اجلل�شة 

با�شتعرا�س  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير 

ال�شبابي  القطاعني  تواجه  التي  التحديات 

حول  ال�شباب  مع  والتحاور  والريا�شي 

الكيفية املنا�شبة واحللول الواقعية لتجاوز تلك 

التحديات بالعتماد على اأفكار ال�شباب وروؤيتهم 

والأخرية  الثالثة  اجلل�شة  تبداأ  فيما  امل�شتقبلية، 

لليوم الأول من القمة عند ال�شاعة 12:00 م�شاء 

و�شي�شارك فيها جميل بن حممد حميدان وزير 

اجلل�شة  و�شتدير  الجتماعية  والتنمية  العمل 

الإعالمية نيلة جناحي، حيث �شيقوم وزير العمل 

والتنمية الجتماعية بتقدمي ملحات عن التحديات 

التي تواجه القطاعات التي ترعاها وزارة العمل 

بتخطيها  الكفيلة  وال�شبل  الجتماعية  والتنمية 

بالإ�شافة اإىل ال�شتماع اإىل وجهة نظر ال�شباب 

الكفيلة  التحديات وال�شبل  البحريني حول تلك 

بتخطيها مبنظور �شبابي.

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة  وكانت 

 2020 ال�شباب  العاملة يف قمة  وعرب كوادرها 

وال�شتعدادات  التح�شريات  كل  ا�شتكملت  قد 

لقمة  ا�شتمراًرا  تاأتي  والتي  القمة  لنطالق 

ال�شباب الأوىل التي ُعقدت قبل عامني ومتابعة 

لتقريب  الفر�شة  اإتاحة  اإىل  الرامية  ملخرجاتها 

وبني  اململكة  يف  القرار  �شناع  بني  امل�شافات 

التي  التحديات  طرح  اإىل  بالإ�شافة  ال�شباب 

ال�شباب  اأمام  املختلفة  القطاعات  تعرت�س 

اأقرب  ب�شورة  عليها  لالطالع  البحريني؛ 

اإىل  والإ�شغاء  القرارات  اتخاذ  يف  لإ�شراكهم 

مقرتحات ال�شباب وتبادل الآراء والروؤى حول 

مما  اململكة،  يف  القطاعات  تهم  التي  الق�شايا 

اأكرب  م�شاركة  لتحقيق  متقدمة  خطوة  ي�شكل 

القرارات  �شناعة  يف  لل�شباب  فاعلية  واأكرث 

واإ�شراكهم يف اتخاذ احللول املنا�شبة.

عطية اهلل: اللقاح اأثبت فعاليته اأمانه وجناح فعاليته خالل املرحلتني

كوادر ال�شفوف الأمامية مب�شت�شفى امللك يتلقون لقاح »كوفيد - 19«

ال�شيخ  طبيب  اللواء  �شرح 

خليفة  اآل  اهلل  عطية  بن  �شلمان 

قائد م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي 

مملكة  اتخذتها  التي  اخلطوة  اأن 

اال�شتخدام  باإجازتها  البحرين 

»كوفيد-19«  للقاح  الطارئ 

الفئات  اأمام  اختياري  ب�شكل 

االأكرث تعامالاً مع احلاالت القائمة 

ا  تعزيزاً تاأتي  كورونا  بفريو�س 

االأوىل  ال�شفوف  اأبطال  حلماية 

امل�شتمرة  الوطنية  اجلهود  �شمن 

الفريو�س،  انت�شار  من  للحد 

 200 تطعيم  مت  اأنه  اإىل  م�شرياًا 

م�شت�شفى  من  وممر�س  طبيب 

بلقاح  اأوىل  كدفعة  حمد  امللك 

»كوفيد-19«. 

وقال اللواء ال�شيخ �شلمان بن 

املهم  اإنه من  اآل خليفة  اهلل  عطية 

للعاملني  االأمان  و�شائل  توفري 

ال�شحية باعتبارهم  املنظومة  يف 

مواجهة  يف  االأول  الدفاع  خط 

عر�شة  واالأكرث  الفريو�س 

اللقاح  اإن  حيث  به.  لالإ�شابة 

ي�شاهم يف �شنع االأج�شام امل�شادة 

للفريو�س وبالتايل حتفيز مناعة 

مما  االإ�شابة  ملقاومة  اجل�شم 

�شحة  وحفظ  حماية  يف  ي�شهم 

و�شالمة الطبيب واملري�س.

واأكد قائد م�شت�شفى امللك حمد 

اأمانه  اللقاح  اأثبت  اأنه  اجلامعي 

املرحلتني  خالل  فعاليته  وجناح 

التجارب  من  والثانية  االأوىل 

»كوفيد-19«  للقاح  ال�شريرية 

اأعرا�س  اأية  ت�شجيل  دون  من 

خطرية، فقد مت اإتاحة اال�شتخدام 

مبا  االأمامية،  لل�شفوف  الطارئ 

والقوانني  اللوائح  مع  يتوافق 

البحرين،  مملكة  يف  بها  املعمول 

العدوى  خطر  من  حلمايتهم 

عر�شة  االأ�شخا�س  اأكرث  كونهم 

لها ب�شبب طبيعة عملهم.

اجلدير بالذكر اأن اللواء طبيب 

اآل  اهلل  عطية  بن  �شلمان  ال�شيخ 

امل�شت�شفى يعترب من  قائد  خليفة 

يف  وامل�شاركني  املتطوعني  اأوائل 

املرحلة الثالثة من جتربة اللقاح 

ال�شريرية التي �شاركت بها مملكة 

املتطوعني  عدد  وو�شل  البحرين 

وذلك  �شخ�س   7700 اإىل  فيها 

اأجل  من  »التطوع  �شعار  حتت 

االإن�شانية«.

ال�شيخ �شلمان بن عطية اهلل

»العمل«: اإعانة التعطل 

للمواطنني فقط ول ت�شرف لالأجانب

والتنمية  العمل  وزارة  قالت 

الجتماعية رًدا على ما مت ن�شره 

املحلية حول  ال�شحف  بع�س  يف 

ا�شتحقاق العمال الأجانب لإعانة 

التعطل اإنه مبوجب قانون التاأمني 

اإعانة  ت�شرف  التعطل  �شد 

عن  العاطلني  للبحرينيني  التعطل 

دينار   200 مبعدل  فقط  العمل 

ديناًرا  و150  للجامعي  �شهرًيا 

لغري اجلامعي ملدة اأق�شاها ت�شعة 

اأ�شهر يف كل مطالبة.

ل  الإعانة  اأن  اإىل  ولفتت 

ت�شرف لالأجانب ب�شورة مطلقة، 

اإنها خم�ش�شة فقط لإعانة  حيث 

تعطلهم  فرتة  خالل  البحرينيني 

مل�شاعدتهم  العمل  عن  وبحثهم 

على جتاوز هذه الفرتة احلرجة. 

يتم  الذي  البحريني  يح�شل  كما 

غري  ب�شورة  العمل  من  ف�شله 

التعطل  تعوي�س  على  م�شروعة 

الذي يح�شل مبوجبه على 60% 

من راتبه ملدة ت�شعة اأ�شهر وبحد 

دينار   1000 يتجاوز  ل  اأق�شى 

اإىل  حلمايته من تداعيات الف�شل 

اأن يح�شل على وظيفة اأخرى.

اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت 

يف  العاملني  الأجانب  العمال 

دفع  يف  ي�شاهمون  البحرين 

التاأمني �شد  ا�شرتاكهم يف  ن�شبة 

التعطل والبالغة %1 من اأجورهم 

املدفوعة اأ�شوة بالبحرينيني، فاإن 

التاأمني  قانون  من   )10( املادة 

فقط  احلق  متنحهم  التعطل  �شد 

يف  التعوي�س  على  احل�شول  يف 

التع�شفي  للف�شل  تعر�شهم  حال 

ولي�س  العمل  من  القانوين  وغري 

ي�شل  حيث  ذكر،  كما  الإعانة 

الأجر  من   60% اإىل  التعوي�س 

عن  ف�شلهم  كان  اإذا  الأ�شا�شي 

م�شوغ  ودون  تع�شفيًا  العمل 

املهلة  خالل  ومنح�شًرا  قانوين 

تنظيم  هيئة  لهم  حددتها  التي 

بـ)30(  العمل والتي تقدر  �شوق 

ال�شابعة  املادة  اإعمالً حلكم  يوًما 

من القرار 79 ل�شنة 2009 ب�شاأن 

الأجنبي  العامل  انتقال  اإجراءات 

وذلك  اآخر،  عمل  �شاحب  اإىل 

املالية  اأموره  ت�شوية  له  ليت�شنى 

العامل  على  ويحظر  والإدارية 

اآخر  عمل  اأي  مزاولة  الأجنبي 

خالل هذه املهلة.

توؤكد  ال�شياق،  هذا  ويف 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

الإعالمية  وللمن�شات  للجميع 

يف  الدقة  توخي  �شرورة  على 

يف  وو�شعها  املعلومة  ن�شر 

�شياقها ال�شحيح.

وزارة الرتبية تعتمد قراًرا

 باإن�شاء املدر�شة الأمريكية اخلا�شة

بالرتخي�س  ا  قراراً والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اعتمد 

الإن�شاء مدر�شة اأجنبية خا�شة با�شم »املدر�شة االأمريكية يف البحرين«.

ون�س القرار على التزام املدر�شة باأحكام املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 

لها،  تنفيذاًا  ال�شادرة  والقرارات  اخلا�شة،  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن 

والقوانني ال�شارية يف مملكة البحرين، وكافة القرارات ال�شادرة تنفيذاًا لها، والقواعد 

واالأنظمة املقررة قانوناًا.

حمافظ اجلنوبية يكّرم مديرين �شابقني باملحافظة

خليفة  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

حمافظ  اجلنوبية، املهند�س خالد 

اإدارة  مدير  حاجي  عبداللطيف 

واال�شتثمار  الهند�شية  اخلدمات 

ال�شابق، وحممد اإبراهيم الرميحي 

الب�شرية  املوارد  اإدارة  مدير 

مبكتب  وذلك  ال�شابق،  واملالية 

�شموه مبقر املحافظة اجلنوبية.

املحافظ  �شمو  اأ�شاد  وقد 

بجهود الذي مدير اإدارة اخلدمات 

ال�شابق يف  الهند�شية واال�شتثمار 

يف  التنموية  امل�شاريع  متابعة 

املحافظة والتي اأ�شهمت يف تلبية 

واملواطنني  االأهايل  احتياجات 

اجلوالت  اجراء  يف  وبدوره 

والزيارات امليدانية ملتابعة تنفيذ 

العديد من تلك امل�شاريع الرائدة.

الذي  بالدور  اأ�شاد �شموه  كما 

الرميحي  اإبراهيم  حممد  به  قام 

مدير اإدارة املوارد الب�شرية واملالية 

للعمل  ان�شمامه  منذ  ال�شابق 

2009م،  عام  يف  املحافظة  يف 

وبدوره يف خدمة املجتمع والعمل 

تطوير  يف  �شاهم  الذي  املتفاين 

منظومة اخلدمات املقدمة لالأهايل 

واملواطنني يف نطاق املحافظة.

تف�شل  املنا�شبة  وبهذه 

املديرين  بتكرمي  املحافظ  �شمو 

�شهادة  لهما  قدم  حيث  ال�شابقني، 

ا  تقديراً تذكاريااً،  ودرعااً  تقديرية 

بذلها،  مت  التي  للجهود  وعرفاناًا 

النجاح  لهما  �شموه  متمنياًا  

والتوفيق يف مهامهما امل�شتقبلية.

واأ�شار �شمو املحافظ، باأن هذا 

ا�شرتاتيجية  �شمن  ياأتي  التكرمي 

بتقدير  اجلنوبية  املحافظة 

االإجنازات املثمرة، واالأداء املتميز 

هو  الب�شري  الكادر  اأن  باعتبار 

للمهارات  احلقيقي  اال�شتثمار 

مبينااً  واجلماعية،  الفردية 

وتعزيز  ت�شجيع  اأهمية  �شموه 

وحتفيز  واالبتكار،  االإبداع  روح 

البناءة  االأفكار  لتبني  املوظفني 

التي ت�شب يف تطوير بيئة العمل.

من جهتهما، اأ�شاد مدير اإدارة 

واال�شتثمار  الهند�شية  اخلدمات 

الب�شرية  املوارد  اإدارة  ومدير 

الكرمية  اللفتة  بهذه  واملالية 

اأعربا  حيث  املحافظ،  �شمو  من 

والتقدير  االمتنان  بالغ  عن 

مدى  يوؤكد  والذي  التكرمي،  لهذا 

توليها  التي  والرعاية  االهتمام 

دعم  يف  اجلنوبية  املحافظة 

وارتقاء الكوادر الوظيفية.

»الرثوة البحرية«: فريق ر�شمي يزور �شاحل 

نورانـــا للوقـــوف على �شكاوى وجود تربــة طينيــة

البحرية  والرثوة  الزراعة  وكالة  قالت 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  بوزارة 

والتخطيط العمراين، اإنها تتابع باهتمام ما 

اأثري بخ�شو�س الو�شع على �شاحل نورانا 

تربة  وجود  من  كرانة،  لقرية  املحاذي 

طينية تهدد �شالمة مرتادي ال�شاحل.

وزير  من  بتوجيه  اأنه  اإىل  واأ�شارت 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

عن  ممثلني  ي�شم  وفد  �شيقوم  العمراين، 

للوكالة،  التابعة  البحرية  الرقابة  اإدارة 

ال�شمالية،  املنطقة  بلدية  عن  وممثلني 

للبيئة،  الأعلى  املجل�س  عن  وممثلني 

وممثلني عن اإدارة هند�شة املواد يف �شوؤون 

الأ�شغال، بالإ�شافة اإىل ع�شو جمل�س بلدي 

الوداعي،  �شرب  ال�شيد  ال�شمالية  املنطقة 

بزيارة ميدانية على وجه ال�شرعة للموقع 

ورفع  الو�شع،  حقيقة  على  للوقوف 

التو�شيات الالزمة ملعاجلة اأي خلل.

واأكدت الوكالة حر�شها على اتخاذ اأية 

اإجراءات لزمة ت�شمن احلفاظ على �شالمة 

ال�شدد  ال�شاحل، ونوهت يف هذا  مرتادي 

البلدية  املجال�س  مع  الوثيق  التعاون  على 

حتقيًقا  اخت�شا�شها؛  يف  يدخل  ما  يف 

للم�شلحة العامة.

�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد

�شرطة ال�شمالية: غلق �شاحل جد احلاج

 اإثر تداول فيديو حل�شان غارق بالطني

وتنفيذا  املديرية،  �شرطة  اأن  ال�شمالية  املحافظة  �شرطة  مديرية  عام  مدير  �شرح 

لتوجيهات رئي�س االأمن العام، قامت ام�س باإغالق �شاحل جد احلاج، اإثر تداول مقطع 

فيديو، يظهر ح�شانا غارقا يف الطني باملوقع.

واأ�شار اإىل ت�شيري دوريات اأمنية بال�شاحل على مدار ال�شاعة، والتن�شيق مع اجلهات 

املعنية ملعاجلة الو�شع يف املوقع ب�شكل جذري.
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خديجة العرادي:

امل�ؤ�س�سات  اأ�سحاب  جمعية  اأفادت 

ال�سحية اخلا�سة، باأنها ت�سعى حالًيا و�سمن 

اآلية جديدة خللق فر�ص عمل للبحرينيني يف 

القطاع ال�سحي اخلا�ص، واإحالل اأكرب عدد من 

البحرينيني امل�ؤهلني يف ال�ظائف ال�ساغرة يف 

اىل  القريب، م�سرية  امل�ستقبل  القطاع يف  هذا 

برنامج  اأول�ية  ياأتي �سمن  امل�سروع  هذا  اأن 

عمل اجلمعية خالل الفرتة القادمة.

ح�سني  الدكت�ر  اجلمعية  رئي�ص  و�سرح 

م�ؤخًرا  اأ�سهرت  والتي  اجلمعية،  باأن  املري 

واأ�سحاب  مالك  من  كبرية  جمم�عة  وت�سم 

يف  املرخ�سة  اخلا�سة  ال�سحية  امل�ؤ�س�سات 

اجلمعية  اأول�يات  باأن  اأفاد  البحرين،  مملكة 

هي خلق وتط�ير اآلية لتحديد ال�ظائف التي 

واإيجاد  اخلا�ص  ال�سحي  القطاع  يحتاجها 

وتاأهيلهم الحالل  البحرينيني  لتدريب  خطط 

هذه ال�ظائف، مت�قًعا اأن تنتج هذه املبادرة 

مت  حال  عمل يف  فر�سة  الفني  عن  يقل  ال  ما 

املعنية مثل  التن�سيق بني اجلهات احلك�مية 

االكادميية  والهيئات  ومتكني  العمل  وزارة 

اخلا�سة  ال�سحية  امل�ؤ�س�سات  وبني  املعتربة 

عن طريق هذه اجلمعية.

االأول  اإدارتها  جمل�ص  اجلمعية  و�سكلت 

ويتك�ن من كل من الدكت�ر ح�سني املري رئي�ًسا، 

والدكت�ر عبدالرحمن الغريب نائًبا للرئي�ص، 

والدكت�ر حممد العنزور اأميًنا لل�سر، والنائب 

حنان  والدكت�رة  مالًيا،  اأميًنا  ال�سل�م  اأحمد 

املدوب  وعقيل  كمال  والدكت�ر جالل  معريف 

اأع�ساًء يف جمل�ص االإدارة، بهدف العمل على 

حتقيق هذه االأهداف.

االأع�ساء  طبيعة  ح�ل  �س�ؤال  على  ورًدا 

و�سروط الع�س�ية يف اجلمعية افاد الدكت�ر 

حممد العنزور اأمني ال�سر العام باأن ع�س�ية 

يف  م�سهم  او  فرد  لكل  مفت�حة  اجلمعية 

من  ا  ترخي�سً متلك  خا�سة  �سحية  م�ؤ�س�سة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  ال�طنية  الهيئة 

االأطباء  من  البحرين  مملكة  يف  ال�سحية 

واملهنيني العاملني يف احلقل ال�سحي ورجال 

امل�سرتك  العامل  الفئات  من  االأعمال وغريهم 

يف  ال�سراكة  او  الكاملة  امللكية  هي  بينهم 

م�ؤ�س�سة �سحية خا�سة.

باأن  العنزور  حممد  الدكت�ر  واأ�ساف 

او  احلالي�ن  املالك  دعم  اىل  تهدف  اجلمعية 

اجلدد يف اإن�ساء م�ؤ�س�ساتهم، او تط�ير القائم 

بها  املعم�ل  ال�سحية  الق�انني  �سمن  منها 

ا�ستثمارات  بهدف جذب  البحرين،  يف مملكة 

يف  وتخ�س�سية  ن�عية  نقلة  متثل  �سحية 

مملكة البحرين ح�سب حاجة البالد، ولي�ست 

جمرد تكرار فقط ملا ه� قائم منها.

ح�سني  الدكت�ر  اأو�سح  جانبه،  ومن 

تتلخ�ص  االأخرى  اجلمعية  اأهداف  باأن  املري 

مالك  بني  والتعاون  االت�سال  تط�ير  يف 

وخمتلف  اخلا�سة  ال�سحية  امل�ؤ�س�سات 

اأجل  من  العالقة،  ذات  احلك�مية  اجلهات 

تط�ر  او  عمل  تع�ق  التي  العقبات  اإزالة 

وحت�سني  اخلا�سة  ال�سحية  امل�ؤ�س�سات  عمل 

الفعالية واالإنتاجية وم�ست�ى اخلدمة فيها. 

للم�ساهمة  اجلمعية  ت�سعى  ال�قت  نف�ص  يف 

حتمي  وت�سريعات  �س�ابط  و�سع  يف 

القطاع وحتافظ  هذا  البحريني يف  امل�ستثمر 

على حق�قه.

خلق اآلية دائمة خللق ال�ظائف.. جمعية اأ�صحاب امل�ؤ�ص�صات الطبية اخلا�صة:

مبادرة لت�ظيف 2000 بحريني من الك�ادر الطبية يف القطاع اخلا�ص

د. ح�سني املري د. عبدالرحمن الغريباأحمد ال�سلوم د. حممد العنزور

م�صري الطبيب البحريني يف برامج االخت�صا�ص مبجمع ال�صلمانية الطبي جمه�ل

االأطباء العاطل�ن ينا�صدون رئي�ص ال�زراء حّث »ال�صحة« اإعالن نتائج املقب�لني
حممد بحر:

نا�سد االأطباء املتقدم�ن لربامج االخت�سا�ص يف جممع ال�سلمانية 

وا�ستعجال  اأمرهم،  يف  بالنظر  امل�قر  ال�زراء  رئي�ص  �سم�  الطبي، 

اجلهات املعنية اإعالن نتائج املقب�لني يف الربامج بعد م�سي اأكرث من 

3 �سه�ر على اإجرائهم املقابالت ال�سخ�سية.

اأطلقها  ف�سفا�سة  وع�ًدا  باأن  لـ»االأيام«  حديثهم  يف  وقال�ا 

م�س�ؤول� ال�زارة بني حني واأخرى باإعالن النتائج ولكن دون جدوى. 

الطبي،  ال�سلمانية  املتقدمني لربامج االخت�سا�ص مبجمع  اأعداد  وعن 

ذكروا باأن العدد االإجمايل لالأطباء البحرينيني ما بني 350 اإىل 450 

طبيًبا وجلهم من العاطلني عن العمل، وبح�سب اخلطة التي اأطلقتها 

ال�زارة باأن ميار�ص املقب�ل�ن تدريبهم يف املجمع الطبي اعتباًرا من 

�سهر اأكت�بر الفائت.

واأ�ساروا اإىل اأنه بعد مراجعات متكررة من قبل االأطباء العاطلني 

اإعالن  لتاأخر  الرئي�ص  ال�سبب  باأن  اأنباء  ت�اردت  ال�سحة،  وزارة  اإىل 

االأطباء من قبل  امل�افقة على دعم  ال�زارة  النتائج ه� عدم ح�س�ل 

م�سري  يبقى  متى  فاإىل  »متكني«،  العمل  �سندوق  التم�يلية  اجلهة 

فريو�ص  جائحة  واأن  خا�سة  عمل؟  وبال  البحريني جمه�الً  الطبيب 

ك�رونا خلقت �س�اغر طبية يف وزارة ال�سحة.

يذكر اأن وزارة ال�سحة قامت بطرح النظام اجلديد لتدريب االأطباء 

البحرينيني حديثي التخرج من كليات الطب الب�سري واالأ�سنان، وذلك 

ال�طنية  الهيئة  قبل  املهنة من  بعد ح�س�لهم على ترخي�ص مزاولة 

للرتاخي�ص واملهن ال�سحية.

ومع ان�سمام الطبيب البحريني اإىل هذه الربامج التدريبية ت�سمن 

له حق�قه التدريبية كاملًة ح�سب اأنظمة املجل�ص العربي للتخ�س�سات 

ال�سحية، كما وي�سرف له مكافاأة �سهرية مبنية على مت��سط الدرجة 

التخ�س�سية اخلام�سة وال�ساد�سة �ساملة جميع العالوات.

تكاليف  جميع  ب�سرف  تلتزم  ال�زارة  فاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

وكل  ال�سحية  للتخ�س�سات  العربي  املجل�ص  نظام  يف  الت�سجيل 

الدورات الطبية املطل�بة ط�ال فرتة التدريب. 

االأطباء  من  اأكرث  عدًدا  ت�ست�عب  ا  فر�سً اجلديد  النظام  وي�فر 

تدريبي  برنامج  لكل  املنا�سبة  الكفاءات  واختيار  التخرج  حديثي 

لالأطباء  التدريبي  الربنامج  وي�ساهم  كما  معتمدة،  معايري  بح�سب 

جانب  اإىل  بال�زارة  التدريب  خمرجات  بتح�سني  التخرج  حديثي 

االرتقاء بامل�ست�ى البحثي واملهني يف جمال تخ�س�ساتهم مع تعزيز 

ودعم و�س�لهم اإىل اأق�سى م�ست�يات الكفاءة والتميز يف االأداء، مما 

املتخ�س�سني  البحرينيني  االأطباء  لت�ظيف  الفر�سة  ال�زارة  �سيمنح 

وتقدمي  ال�ظيفية  ال�س�اغر  ل�سغل  ومهنًيا  علمًيا  وامل�ؤهلني  واالأكفاء 

حيث  من  املطل�ب  بامل�ست�ى  للمر�سى  والعالجية  الطبية  اخلدمة 

اجل�دة واملاأم�نية.

اأما ب�ساأن الت�ظيف، فاإن وزارة ال�سحة ا�سرتطت باأنه بعد اجتياز 

ال�ظيفي  ال�ساغر  ملء  �سروط  وا�ستيفاء  التدريبي  الربنامج  االأطباء 

املقرة قان�ًنا، اإذ يربط الت�ظيف باحتياجات وزارة ال�سحة وال�س�اغر 

اإعطاء  يف  مميزاته  �سمن  النظام  هذا  �سي�سهم  كما  لديها،  املت�افرة 

اخليار لالأطباء بعد انتهاء الربنامج التدريبي بني الت�ظيف بال�زارة 

اأو االجتاه ل�سد االحتياجات الطبية املختلفة بالقطاع اخلا�ص.

رئي�س  الوداعي  عدنان  قال 

واجلهات  الوزارات  بنيابة  النيابة 

العامة اإن النيابة العامة قد اأجنزت 

حتقيقاتها يف واقعة وفاة التواأمني 

حيث  الطبي،  ال�سلمانية  مبجمع 

اللجنة  تقرير  ت�سلمت  قد  كانت 

املهنية  الأخطاء  لتقرير  الفنية 

الطب  مهنة  ملزاويل  والأخالقية 

الهيئة  قبل  من  امل�سكلة  الب�سري 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

النيابة  قرار  على  بناًء  ال�سحية 

اإليه  انتهى  ما  واملت�سمن  العامة، 

راأي اللجنة من حتديد مل�سوؤوليات 

على  اأ�سرف  الذي  الطبي  الكادر 

والتعامل  التواأمني  و�سع  حالة 

معهما اإثر و�سعهما. 

م�ؤكدة اأن عدم نقلهما على الف�ر اإىل الرعاية فّ�ت فر�صة اإنقاذ حياتهما

»النيابة« حتيل 3 اأطباء وممر�صة للمحاكمة لت�صّببهم يف م�ت الت�اأمني

رئي�ص  اأق�ال  اإىل  النيابة  ا�ستمعت  وقد 

ذوي  من  طبيب  اإىل  وكذلك  باللجنة  وع�س� 

الذي  التخ�س�ص  ذلك  يف  املعتمدة  اخلربة 

ذلك  ت�سمنه  فيما  وذلك  اللجنة  به  ا�ستعانت 

الكادر  اأع�ساء  م�س�ؤولية  اأثبت  والذي  تقرير، 

الإخاللهم  احلالة  مع  تعامل  الذي  الطبي 

بتقدمي  قيامهم  عدم  يف  املتمثلة  ب�اجباتهم 

قيامهم  وعدم  ال�سحيحة  الطبية  امل�س�رة 

احلياة  مظاهر  من  للتثبت  الت�اأمني  بفح�ص 

فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طيبة نح�هما. 

كما خل�ص تقرير الطبيب ال�سرعي املنتدب من 

االأ�سهر  مكتملي  غري  الت�اأمني  اأن  اإىل  النيابة 

الرحمية وقد ولدا فيهما احلياة وتنف�سا تنف�ًسا 

جزئًيا، واأن والدتهما تعترب حالة طارئة نظراً 

كان  االأمر  هذا  واأن  الرحمي،  عمرهما  ل�سغر 

ي�ستلزم نقلهما على الف�ر اإىل حا�سنات الرعاية 

الق�س�ى طاملا كانتا على قيد احلياة، واأن عدم 

نقلهما على الف�ر اإىل الرعاية الق�س�ى قد ف�ت 

الفر�سة الإنقاذ حياتهما. 

كما ا�ستمعت النيابة كذلك اإىل اأق�ال والدي 

ال�سرعي،  والطبيب  ال�اقعة  و�سه�د  الت�اأمني 

وا�ستج�بت اأع�ساء الكادر الطبي الذين تناوب�ا 

وانتهت  والت�اأمني،  االأم  حالة  مع  التعامل 

التحقيقات يف �س�ء تقرير اللجنة الفنية لتقرير 

االأخطاء املهنية واالأخالقية ملزاويل مهنة الطب 

الب�سري امل�سكلة من قبل الهيئة ال�طنية لتنظيم 

اإليه  خل�ص  وما  ال�سحية،  واخلدمات  املهن 

تقرير الطب ال�سرعي، اإىل ثب�ت م�س�ؤولية ثالثة 

للمحاكمة  بتقدميهم  واأمرت  وممر�سة  اأطباء 

اجلنائية عما اأ�سند اإليهم من الت�سبب يف اخلطاأ 

مب�ت الت�اأمني، فيما اأمرت باإحالتهم باالإ�سافة 

اإىل ثالث ممر�سات اأخريات اإىل اللجنة املخت�سة 

حتقيقات  عنه  ك�سفت  عما  تاأديبًيا  ملجازاتهن 

النيابة من ارتكابهن خمالفات لالأعراف الطبية 

لي�ص لها �سلة ب�فاة الت�اأمني.

العامة  النيابة  خاطبت  اأخرى  ناحية  ومن 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  ال�طنية  الهيئة 

العالقة  ذوي  مع  للتن�سيق  بت��سية  ال�سحية 

مع  التعامل  ب�ساأن  وا�سحة  �سيا�سة  ل��سع 

ال�الدة،  بعد  وما  احلمل  فرتة  اأثناء  االأجنة 

ا  وخ�س��سً احلياة  عالمات  من  التثبت  تفر�ص 

يف امل�اليد اخلدج.

االأ�سب�ع  هذا  البحرين  مملكة  قّدمت 

تر�سيح ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة 

واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�سة 

ال�سياحة  ملنظمة  العام  االأمني  ملن�سب 

.)UNWTO( العاملية

البحرين  مملكة  تر�سيح  ويعك�ص 

منجزاتها  املن�سب  لهذا  مي  لل�سيخة 

�سناعة  جمال  يف  حققتها  التي  العديدة 

ما  العالقة  وتعزيز  امل�ستدامة  ال�سياحة 

حتقيق  اأجل  من  والثقافة  ال�سياحة  بني 

بلدان  خمتلف  يف  والتنمية  االزدهار 

العامل. وتقديًرا جله�دها يف هذا املجال، 

ال�سيخة  ملعايل  املنظمة  منحت  قد  كانت 

الدولية  لل�سنة  ا  خا�سً »�سفري  لقب  مي 

التنمية  اأجل  من  امل�ستدامة  لل�سياحة 

.»2017

وخالل �سن�ات ا�سطالع ال�سيخة مي 

بنت حممد اآل خليفة بقيادة العمل الثقايف 

من  عدًدا  البحرين  حققت  اململكة،  يف 

امل�ساريع التي �ساهمت يف حتفيز التنمية 

وجذب  العمل  فر�ص  وت�فري  احل�سرية 

امل�ستثمرين والزوار من خالل اال�ستثمار 

يف البنية التحتية الثقافية وجعلها رافًدا 

تعك�ص  التي  الثقافية  ال�سياحة  ل�سناعة 

االأمم  ومنظمة  الدويل  املجتمع  ت�جهات 

املتحدة يف ال�قت الراهن، حيث ا�ستطاعت 

البحرين احل�س�ل على اعرتافات دولية 

و�سع  يف  اأ�سهمت  عدة  واألقاب  وج�ائز 

ا�سم اململكة على خارطة املراكز الثقافية 

وال�سياحية العاملية. 

ملن�سب  الرت�سيح  باب  فتح  وياأتي 

العاملية  ال�سياحة  منظمة  عام  اأمني 

ال�سياحي  القطاع  فيه  مير  وقت  يف 

فريو�ص  تف�سي  اأزمة  خلّفتها  ب�سع�بات 

اآثاًرا  ترك  والذي  )ك�فيد-19(،  ك�رونا 

ج�سيمة على �سناعة الطريان وال�سيافة، 

حيث من امل�ؤمل اأن تق�م منظمة ال�سياحة 

لتعزيز  العاملية  اجله�د  بقيادة  العاملية 

تعايف قطاع ال�سياحة.

اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  وتعترب 

خليفة �سخ�سية رائدة يف امل�سهد الثقايف 

العربي من خالل عملها يف جمال الثقافة 

والفن�ن منذ عام 2008.

البحرين تر�ّصح ال�صيخة مي ملن�صب 

اأميـــن عـــام منظمة ال�صياحـــة العامليـــة

ال�سيخة مي

بغداد  الذي وقع يف مدينة  االإرهابي  الهج�م  البحرين  اأدانت وزارة خارجية مملكة 

بالغ  عن  معربة  االأ�سخا�ص،  من  عدد  واإ�سابة  مقتل  اإىل  اأدى  والذي  العراق،  بجمه�رية 

التعازي وامل�ا�ساة الأهايل وذوي ال�سحايا وللحك�مة وال�سعب العراقي ال�سقيق ومتنياتها 

بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

واأكدت وزارة اخلارجية ت�سامن مملكة البحرين مع جمه�رية العراق ال�سقيقة، م�سددة 

على اأهمية تكثيف التعاون الدويل من اأجل الق�ساء على العنف والتطرف واالإرهاب بكل 

�س�ره واأ�سكاله.

البحرين تدين الهج�م االإرهابي يف مدينة بغداد

�صيادي: ملتقى لذوي االإعاقة بح�ص�ر 

ر�صمـي لبحـث احتياجاتهـم وطم�حاتهـم

عادل حم�سن:

االحتاد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال 

اأن  �سيادي  جا�سم  االإعاقة  لذوي  البحريني 

االإعاقة واجلمعيات  بذوي  املعنية  املنظمات 

يلتق�ن  ال�ساأن  بهذا  واملخت�سني  احلق�قية 

ل��سع  وذلك  الثالث،  امللتقى  يف  الي�م 

والعقبات  التحديات  الأهم  طريق  خارطة 

وذلك  االإعاقة  بذوي  اخلا�سة  واالحتياجات 

للعمل عليها يف الفرتة القادمة بالتن�سق مع 

اجلهات احلك�مية واملدنية.

واأ�سار يف ت�سريح لـ»االأيام« اأن امللتقى 

عرب  م�ساًء   5:30 ال�ساعة  الي�م  �سنطلق 

ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  من  ورقة  زوم،  برنامج 

حق�ق  »�سيانة  ح�ل  االإن�سان  حلق�ق 

وتقدم  البحرين«،  مملكة  يف  االإعاقة  ذوي 

امل�ؤ�س�سات  االإعالم ح�ل دور  وزارة �س�ؤون 

االإعالمية يف الت�عية املجتمعية حلق�ق ذوي 

االإعاقة، ويف اجلانب االجتماعي تقدم وزارة 

العمل ورقة بعن�ان التمكني االجتماعي يتم 

خاللها تناول دعم الدولة جلمعيات ومراكز 

اإىل  باالإ�سافة  البحرين،  يف  االإعاقة  ذوي 

نتائج درا�سة اأكادميية ح�ل اأثر بيئة العمل 

على العاملني من ذوي االإعاقة الذهنية.

اآراء  �سيطرح  امللتقى  نهايىة  اأن  وذكر 

طم�حاتهم  ملعرفة  وعائالتهم  االإعاقة  ذوي 

ي�اجه�نها يف  التي  العقبات  واأهم  واآمالهم 

الفرتة احلالية خا�سة باأن التحديات تتجدد 

ولقاء  اإطالع  اإىل  وحتتاج  م�ستمر  ب�سكل 

م�ستمر وه� دور يجب ي�سطلع فيه االحتاد 

ك�نه ي�سم جميع املراكز واجلمعيات املعنية 

بذوي االإعاقة.

جا�سم �سيادي

»الرتبية« حتدد 28 حالة مينع

 فيها الطلبة من احل�ص�ر للمدار�ص

�سارة جنيب:

والتعليم  الرتبية  وزارة  حددت 

اأ�سارت  مزمًنا،  ا  مر�سً  28 ت�سمن  ك�سًفا 

عر�سة  اأكرث  به  امل�سابني  االأطفال  اأن  اإىل 

للم�ساعفات من االإ�سابة بفايرو�ص ك�رونا 

)ك�فيد-19(.

ال�سمنة  ت�سمل  االأمرا�ص  تلك  اإن  وقالت 

االأمرا�ص اجلينية، خلل يف جتلط  املفرطة، 

الدم  فقر  املتعدد،  الل�يحي  الت�سلب  الدم، 

باالإ�سافة  املنجلي،  الدم  وفقر  احلديدي 

داء  الدم،  �سغط  ارتفاع  الثال�سيميا،  اإىل 

القلب  اأمرا�ص  اخلمرية،  نق�ص  ال�سكر، 

اخللقية  القلب  اأمرا�ص  الروماتيزمية، 

اجللدية  االأمرا�ص  وبع�ص  ال�الدة(،  )منذ 

اأمرا�ص  االأورام،  احلمراء،  الذئبة  ال�سديدة، 

الدماغي،  ال�سلل  الرئة،  تليف  الرب�،  الكلى 

الق�ل�ن،  التهابات  ال�سرع،  الكبد،  اأمرا�ص 

التهاب يف املفا�سل، واأمرا�ص نق�ص املناعة، 

يف  الق�س�ر  الدرقية،  الغدة  ا�سطرابات 

ال�سديدة  وااللتهابات  الكظرية،  الغدة  عمل 

وبع�ص االأمرا�ص املعدية.

�سحة  على  حفاًظا  اأنه  الرتبية  وبينت 

امل�سجلني  الطلبة  ح�س�ر  عدم  يجب  الطبة، 

واالإعاقة  الت�حد  )ا�سطراب  بربنامج 

وعدم  باملدر�سة،  داون(  ومتالزمة  الذهنية 

املزمنة  باالأمرا�ص  امل�سابني  الطلبة  ح�س�ر 

اأو  اخلا�سة  الرتبية  اإدارة  ب�سجالت  املقيدة 

الطلبة  وكذلك  الطالبية،  اخلدمات  اإدارة 

الذين قدم�ا خدمات طبية تفيد باإعفائهم من 

احل�س�ر ال�سفي.

وزارة  عن  ال�سادر  التعميم  ومب�جب 

الفئات ال يطبق  فاإن هذه  الرتبية والتعليم، 

عليها قرار االختيار بني احل�س�ر اإىل املدار�ص 

اأو تلقي التعليم عن ُبعد، وقد وجهت الرتبية 

املدار�ص للعمل على ت�فري اخلدمات  اإدارات 

عن  التعليم  لتلقي  لهم  املنا�سبة  التعليمية 

وقت  يف  اأ�سدرت  قد  الرتبية  وكانت  بعد. 

�سابق تعميم ب�ساأن اأع�ساء الهيئات االإدارية 

والتعليمة ي�ؤكد على ا�ستمرار عمل احل�امل 

ومر�سى ال�سرطان وال�سكلر احلاد من املنزل، 

واأن قرار احل�س�ر بن�سبة 50% ال ي�سملهم.
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 الملك ورئيس الوزراء وولي العهد
يهنؤون كمبوديا باليوم الوطني

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى برقية تهنئة إلى جاللة الملك نوردوم س��يهاموني ملك مملكة 
كمبوديا، وذلك بمناس��بة ذكرى اليوم الوطني لبالده، أعرب جاللته فيها 

عن أطيب تهانيه وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه 
اهلل رئيس الوزراء، برقية تهنئة إلى جاللة الملك نوردوم سيهاموني ملك 
مملكة كمبوديا، وذلك بمناس��بة ذكرى اليوم الوطني لبالده، عبر سموه 

فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته لجاللته بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء برقية تهنئ��ة مماثلة إلى 

هون سين رئيس وزراء كمبوديا.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
برقية تهنئة إلى جاللة الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، 
بمناس��بة ذكرى اليوم الوطني لبالده، أعرب سموه فيها عن بالغ تهانيه 

وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي��س مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى هون س��ين رئيس وزراء 

كمبوديا.

ناصر بن حمد يفتتح قمة الشباب 2020 اليوم
      مشاركة وزراء »المالية« و»الشباب« و»العمل«

قم��ة  فعالي��ات  الي��وم  تنطل��ق 
الش��باب 2020 والت��ي تنظمه��ا 
والرياضة  الش��باب  وزارة ش��ؤون 
لرؤي��ة حض��رة صاح��ب  تنفي��ذًا 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى 
والرامية الى إش��راك الش��باب في 
صناع��ة الق��رار وتهيئ��ة البيئ��ة 
المثالية أمامهم لقيادة مستقبل 
البحرين الحديثة، وهو األمر الذي 
يتفق مع توجيهات صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليفة رئي��س الوزراء، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
وس��تحظى قم��ة الش��باب 2020 
بشرف مشاركة سمو الشيخ ناصر 
بن حم��د آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب حيث سيلقي سموه كلمة 
رئيسة في افتتاح فعاليات القمة 
وذلك عن��د الس��اعة 9:30 صباحًا 

عبر تقنية االتصال المرئي.
وسيشارك في قمة الشباب 9 وزراء 
س��يتحاورون مع نخبة من الشباب 
البحرين��ي ح��ول التحدي��ات التي 
إلى  واالستماع  قطاعاتهم  تواجه 
وجهة نظر الش��باب ح��ول تقييم 
تل��ك التحديات بصورة موضوعية 
وكيفي��ة وض��ع الحلول المناس��بة 
لتخط��ي تل��ك التحدي��ات بنظرة 
شبابية حيث سيتم خالل الجلسات 

التحدي��ات، وكل  تتن��اول مختلف 
جلس��ة س��يكون هدفه��ا االطالع 
عل��ى تل��ك التحدي��ات ومح��اورة 
الق��رار وتقديم  الش��باب لصن��اع 
الشباب لمبادرات وأفكار لحل تلك 

التحديات.
وستبدأ الجلس��ة األولى لفعاليات 
قمة الش��باب 2020 عند الس��اعة 
وزي��ر  بمش��اركة  10:45 صباح��ًا 
المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
س��لمان بن خليفة آل خليفة حيث 
س��يدير الجلس��ة اإلعالم��ي عل��ي 
حسين وسيتم خاللها محاورة وزير 
المالي��ة واالقتص��اد الوطني حول 
التحديات الت��ي تواجه الوزارة في 
الفترة الحالية والمس��تقبلية كما 
س��تتاح الفرصة للش��باب لمحاور 
المالي��ة واالقتصاد  وزي��ر  معالي 
الوطن��ي من أج��ل تقديم وجهات 
الت��ي يرونها  نظره��م وأفكارهم 

مناسبة لتخطي التحديات.

وتبدأ الجلسة الثانية عند الساعة 
وزي��ر  بمش��اركة  11:30 صباح��ًا 
ش��ؤون الش��باب والرياضة أيمن 
المؤيد وس��يدير الجلسة اإلعالمي 
س��يقوم  حي��ث  العب��داهلل  ف��واز 
وزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياضة 
باستعراض التحديات التي تواجه 
الش��بابي والرياض��ي  القطاعي��ن 
والتحاور مع الشباب حول الكيفية 
الواقعي��ة  والحل��ول  المناس��بة 
لتجاوز تلك التحدي��ات باالعتماد 
ورؤيته��م  الش��باب  أف��كار  عل��ى 

المستقبلية.
فيما تبدأ الجلسة الثالثة واألخيرة 
لليوم األول من القمة عند الساعة 
فيه��ا  وسيش��ارك  مس��اء   12:00
وزير العم��ل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان وس��تدير الجلس��ة 
حي��ث  جناح��ي  نيل��ة  اإلعالمي��ة 
س��يقوم وزي��ر العم��ل والتنمي��ة 
االجتماعي��ة بتقدي��م لمحات عن 
التحديات الت��ي تواجه القطاعات 
التي ترعاها وزارة العمل والتنمية 
الكفيل��ة  والس��بل  االجتماعي��ة 
إلى االستماع  بتخطيها باإلضافة 
إلى وجهة نظر الش��باب البحريني 
والس��بل  التحدي��ات  تل��ك  ح��ول 

الكفيلة بتخطيها بمنظور شبابي.   
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  وكان��ت 
والرياضة وعب��ر كوادرها العاملة 
ق��د   2020 الش��باب  قم��ة  ف��ي 
التحضي��رات  كاف��ة  اس��تكملت 
واالس��تعدادات النط��الق القم��ة 
لقم��ة  اس��تمرارًا  تأت��ي  والت��ي 
الش��باب االولى الت��ي قبل عامين 
الرامي��ة  لمخرجاته��ا  ومتابع��ة 
لتقري��ب  الفرص��ة  إتاح��ة  إل��ى 
المس��افات بين صن��اع القرار في 
المملكة وبين الش��باب باإلضافة 
الى طرح التحديات التي تعترض 
القطاعات المختلفة أمام الشباب 
البحرين��ي لالط��الع عليها بصورة 
اتخ��اذ  ف��ي  إلش��راكهم  أق��رب 
القرارات واإلصغ��اء إلى مقترحات 
الشباب وتبادل اآلراء والرؤى حول 
القطاعات  الت��ي ته��م  القضاي��ا 
ف��ي المملكة، بما يش��كل خطوة 
أكبر  لتحقيق مش��اركة  متقدم��ة 
وأكثر فاعلية للش��باب في صناعة 
الق��رارات وإش��راكهم ف��ي اتخاذ 
الحلول المناس��بة باعتبار الشباب 
يمثل��ون الحاضر وكل المس��تقبل 
عاتقه��م  عل��ى  تق��ع  والذي��ن 
مسؤوليات بناء البحرين الحديثة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد ٓال خليفة

 البحرين ترّشح مي بنت محمد
لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية

األس��بوع  البحري��ن ه��ذا  قّدم��ت 
ترش��يح رئيس��ة هيئ��ة البحري��ن 
للثقاف��ة واآلثار الش��يخة مي بنت 
محم��د آل خليف��ة لمنصب األمين 
العام لمنظمة الس��ياحة العالمية 
يعك��س  حي��ث   ،)UNWTO(
الترش��يح منجزاتها العديدة التي 
حققتها في مجال صناعة السياحة 
المس��تدامة وتعزي��ز العالق��ة ما 
بين الس��ياحة والثقاف��ة من أجل 
تحقي��ق االزده��ار والتنمي��ة ف��ي 
مختل��ف بل��دان العال��م. وتقديرًا 
لجهوده��ا في ه��ذا المجال، كانت 
قد منح��ت المنظمة الش��يخة مي 
لقب »س��فير خاص للسنة الدولية 
للس��ياحة المس��تدامة م��ن أج��ل 

التنمية 2017«.
الش��يخة  وخالل س��نوات اضطالع 
م��ي بنت محم��د آل خليفة بقيادة 
العم��ل الثقاف��ي ف��ي المملك��ة، 
حققت البحرين عددًا من المشاريع 
التي س��اهمت في تحفيز التنمية 
الحضري��ة وتوفي��ر ف��رص العمل 
وجذب المس��تثمرين وال��زوار من 
خالل االستثمار في البنية التحتية 
راف��دًا لصناعة  الثقافي��ة وجعلها 
الت��ي تعكس  الثقافية  الس��ياحة 
توجهات المجتمع الدولي ومنظمة 
األمم المتحدة في الوقت الراهن، 
حيث اس��تطاعت البحرين الحصول 
اعتراف��ات دولي��ة وجوائ��ز  عل��ى 
وألق��اب عدة س��اهمت ف��ي وضع 
اسم المملكة على خارطة المراكز 

الثقافية والسياحية العالمية. 
ويأتي فتح باب الترش��يح لمنصب 
الس��ياحة  منظم��ة  ع��ام  أمي��ن 

العالمية في وقت يمر فيه القطاع 
الس��ياحي بصعوبات خّلفتها أزمة 
تفشي فيروس كورونا، والذي ترك 
آثارًا جسيمة على صناعة الطيران 
والضياف��ة، حيث م��ن المؤمل أن 
العالمية  الس��ياحة  منظمة  تقوم 
بقي��ادة الجه��ود العالمية لتعزيز 

تعافي قطاع السياحة.
وتعتبر الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة شخصية رائدة في المشهد 
الثقافي العربي م��ن خالل عملها 
في مج��ال الثقاف��ة والفنون. منذ 
ع��ام 2008، تقل��دت ع��ددًا م��ن 
المناصب الرس��مية منه��ا الوكيل 
المساعد للثقافة والتراث الوطني 
 ،)2008-2005( و   )2004-2002(
ووزيرة الثقاف��ة واإلعالم )2008-
2010( ووزي��رة الثقاف��ة )2010-

حالي��ًا منص��ب  وتش��غل   .)2015
رئيس��ة هيئ��ة البحري��ن للثقافة 
إدارة  مجل��س  ورئيس��ة  واآلث��ار 
المرك��ز اإلقليمي العرب��ي للتراث 
والش��يخة   .)ARC-WH( العالمي 

مي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء 
مرك��ز الش��يخ إبراهيم ب��ن محمد 
آل خليف��ة للثقاف��ة والبحوث منذ 
تأسيسه عام 2002، وهو مؤسسة 
أهلية غير ربحية تهدف إلى تعزيز 
الثقاف��ة والحف��اظ عل��ى الت��راث 
العمران��ي البحرين��ي.  وانطالق��ًا 
من إيمانه��ا بقوة الثقافة ودورها 
في دفع عجل��ة التنمية، والتزامها 
بحماي��ة وحف��ظ الت��راث الثقافي 
أش��كاله  البحري��ن بكل  لمملك��ة 
ل��ه عل��ى الصعيدي��ن  والتروي��ج 
المحل��ي والدولي، تعمل الش��يخة 
مي على قي��ادة الجه��ود الوطنية 
الثقافي��ة  السياس��ات  لتنفي��ذ 
وتطبيق استراتيجيات طويلة األمد 
لتطوي��ر البنية التحتي��ة الثقافية 
الس��ياحة  وتنمي��ة  المس��تدامة 
الثقافية. رؤيتها الواضحة تحولت 
إلى واق��ع عندما أطلق��ت معاليها 
مبادرة »االس��تثمار ف��ي الثقافة« 
ع��ام 2006. ه��ذه المب��ادرة غير 
المس��بوقة في الش��رق األوس��ط، 
تس��اهم ف��ي بن��اء ش��راكة بي��ن 
القطاعين العام والخاص من أجل 
االستثمار في المشاريع الثقافية. 

م��ي  الش��يخة  وقي��ادة  رؤي��ة  إن 
غيرت مالمح المشهد الثقافي في 
البحري��ن، حي��ث أثم��رت جهودها 
اعتراف��ًا عالميًا بمكان��ة البحرين 
التاريخي��ة والثقافي��ة. إضافة إلى 
ذلك، وخالل فترة عملها، تم إدراج 
ثالثة مواق��ع على قائم��ة التراث 
اليونيس��كو:  لمنظم��ة  العالم��ي 
مرف��أ  البحري��ن:  »قلع��ة  موق��ع 
قديم وعاصم��ة دلمون« )2005(، 

موقع »مس��ار اللؤلؤ: ش��اهد على 
اقتص��اد جزي��رة« )2012( وموقع 
 ،)2019( دلم��ون  مداف��ن  ت��الل 
هذا إضاف��ة إلى تأس��يس المركز 
اإلقليمي العربي للتراث العالمي، 
وه��و مركز تاب��ع لليونس��كو من 
الفئة الثانية، إعادة إحياء المناطق 
التاريخية في المملكة، بناء مسرح 
البحرين الوطني وتشييد عدد من 

المتاحف والمراكز الثقافية. 
إن االس��تراتيجية الش��املة الت��ي 
تنفذه��ا هيئ��ة البحري��ن للثقافة 
واآلثار بإش��راف الش��يخة مي بنت 
محم��د آل خليف��ة أدت إل��ى ني��ل 
البحري��ن اعترافًا واس��عًا بخبرتها 
التحتي��ة  البني��ة  تأس��يس  ف��ي 
الثقافي��ة. فمدين��ة المنامة نالت 
العربية  الثقاف��ة  لق��ب عاصم��ة 
لع��ام 2012، وال��ذي ع��زز مكانة 
البحرين في قيادة العمل الثقافي. 
كذلك تم اختي��ار المنامة عاصمة 
 2013 ع��ام  العربي��ة  الس��ياحة 
وعاصمة الس��ياحة اآلس��يوية عام 
2014. وعمل��ت الش��يخة مي على 
إط��الق مب��ادرة االحتف��ال بي��وم 
 ،2012 ع��ام  العرب��ي  الس��ياحة 
والذي صار حاليًا احتفالية س��نوية 
ي��وم 25 فبراير. وف��ي عام 2019، 
ف��ازت البحرين بجائ��زة األغا خان 
للعمارة عن مشروع »إحياء منطقة 
المح��ّرق«. وألقت الجائ��زة الضوء 
عل��ى أعمال الحف��اظ والصون في 
والتي تقوم  التاريخي��ة،  المح��ّرق 
بها هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل 

خليفة للثقافة والبحوث.

الشيخة مي بنت محمد ٓال خليفة

البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي في بغداد وتؤكد 

التضامن مع العراق
أعرب��ت وزارة خارجية مملكة البحرين ع��ن إدانتها للهجوم 
اإلرهابي ال��ذي وقع في مدين��ة بغداد بجمهوري��ة العراق، 
والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من األشخاص، معربة عن 
بالغ التعازي والمواس��اة ألهال��ي وذوي الضحايا وللحكومة 
والشعب العراقي الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع 
المصابين. وأك��دت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين 
مع جمهورية العراق الش��قيقة، مشددة على أهمية تكثيف 
التع��اون الدول��ي من أج��ل القض��اء على العن��ف والتطرف 

واإلرهاب بكل صوره وأشكاله.

 ناس: يجب استمرار 
دعم االقتصاد في المنطقة 

حتى انتهاء »كورونا«

أكد رئيس اتح��اد غرف دول 
مجل��س التع��اون الخليج��ي 
ورئيس غرفة صناعة وتجارة 
البحرين س��مير ناس أهمية 
اس��تمرارية الدع��م المقدم 
من الحكومات لالقتصاد في 
دول المنطق��ة وع��دم وقفه 
حت��ى نهاية جائح��ة كورونا 
)كوفيد19(، مع مراقبة األداء 
االقتصادي بش��كل مستمر، 
في  انتكاس��ات  أي  لتف��ادي 

االقتصاد بشكل عام بالمنطقة.
وش��دد في تصريح ل�»الوط��ن« على أهمي��ة ضبط عملية 
التعويضات المزدوج��ة للضريبة بين دول مجلس التعاون 
وقال: »هناك نوع من اإلعفاء الضريبي لمن يستورد أو يصدر 
سلعة من دولة خليجية إلى أخرى، ولذلك يجب االلتفات إلى 
عدم دف��ع الضريبة مضاعفة على نفس الس��لعة من قبل 

البلدين، لتقتصر على بلد خروج السلعة أو بلد الوصول«.
وأوضح أن ذل��ك جاء ضمن التوصيات الت��ى تم رفعها إلى 
األمانة العام��ة إليجاد آلية وتنظي��م لعملية نقل البضائع 
من بلد إلى آخر دون حدوث ازدواجية في الضريبة على نفس 
البضاعة، فيما أشار إلى أن جائحة كورونا ولدت العديد من 
التحدي��ات باألخص في القطاع الصيدل��ي وصناعة األدوية 

وقطاع األغذية واألمن الغذائي.
ودعا إلى إيجاد آلية لدعم المشاريع الصناعية وقطاع األمن 
الغذائي في المنطقة بوضع خطط اس��تراتيجية لحمايتها 
وتقوي��ة بنيتها التحتي��ة، حتى تس��تطيع المملكة تحقيق 
االكتفاء الذاتي، ووضع دراس��ات وتصورات واس��تراتيجيات 

عامة وتوزيع األدوار بين دول مجلس التعاون.
ووصف ناس الفترة الحالية بالصعبة والفترة االنتقالية ما 
بين الجائحة وما بعدها داعيًا لتأمين االقتصاد الوطني في 

المنطقة بشكل إيجابي والعمل على حمايته.
وحول أنشطة غرفة البحرين، قال ئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين إن دراس��ات عديدة قادمة في الفترة المقبلة على 
جدول برامجهم وتتراوح ما بين 7 إلى 9 دراسات يتم العمل 
عليه��ا حاليًا، وس��يتم رفعها إلى الس��لطة التنفيذية ومن 
ث��م اإلعالن عنها وعن تفاصيلها، مش��يرًا إلى أن ذلك األمر 
يحتاج لوقت قد يصل من 6 إلى 8 ش��هور لبعض الدراسات 

لبحثها وإعدادها.

سمير ناس

موزة فريد

تطعيم كوادر الصفوف 
األمامية في »حمد 

الجامعي« بلقاح »كوفيد19«
أك��د الل��واء طبي��ب الش��يخ 
س��لمان ب��ن عطي��ة اهلل آل 
مستش��فى  قائ��د  خليف��ة 
المل��ك حم��د الجامع��ي أن 
اتخذته��ا  الت��ي  الخط��وة 
بإجازتها  البحري��ن  مملك��ة 
االس��تخدام الط��ارئ للق��اح 
كورون��ا )كوفيد19( بش��كل 
الفئ��ات  أم��ام  اختي��اري 
الحاالت  م��ع  تعاماًل  األكث��ر 
كورونا  بفي��روس  القائم��ة 

تأتي تعزي��ًزا لحماية أبطال الصفوف األولى ضمن الجهود 
الوطنية المستمرة للحد من انتش��ار الفيروس، مشيًرا إلى 
أنه تم تطعيم 200 طبيب وممرض من مستش��فى الملك 
حمد في دفعة أولى بلقاح »كوفيد19«.  وقال اللواء الش��يخ 
س��لمان بن عطية اهلل آل خليفة: »من المهم توفير وسائل 
األم��ان للعاملين ف��ي المنظومة الصحي��ة باعتبارهم خط 
الدف��اع األول في مواجهة الفيروس واألكثر عرضة لإلصابة 
ب��ه. حيث إن اللقاح يس��اهم ف��ي صنع األجس��ام المضادة 
للفيروس وبالتالي تحفيز مناعة الجس��م لمقاومة اإلصابة 
مما يس��هم ف��ي حماي��ة وحفظ صح��ة وس��المة الطبيب 
والمري��ض«. وأكد أن اللق��اح أثبت  أمانه ونج��اح فعاليته 
خ��الل المرحلتين األول��ى والثانية من التجارب الس��ريرية 
للقاح  )كوفيد19( من دون تسجيل أية أعراض خطيرة، فقد 
تم إتاحة االستخدام الطارئ للصفوف األمامية، بما يتوافق 
مع اللوائ��ح والقوانين المعمول بها ف��ي مملكة البحرين، 
لحمايتهم من خطر العدوى كونهم أكثر األشخاص عرضة 

لها بسبب طبيعة عملهم.

قائد مستشفى الملك حمد
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مذكرة تفاهم بين البحرين وإسرائيل حول الخدمات الجوية

 مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: استثناء
 الالعبين والطواقم الفنية واإلدارية من »قانون العمل«

اس��تثناء  عل��ى  ال��وزراء  مجل��س  واف��ق 
الطواقم  الالعبي��ن والمدربين وأعض��اء 
والتحكيمية  والطبي��ة  واإلداري��ة  الفنية 
بالهيئ��ات الخاص��ة العاملة ف��ي ميدان 
الش��باب والرياض��ة م��ن نط��اق تطبيق 
أحكام قانون العمل ف��ي القطاع األهلي 
وقان��ون التأمي��ن االجتماعي لتس��ديد 
األندي��ة االش��تراكات التأميني��ة لتل��ك 
الفئ��ات. ج��اء ذلك خالل ت��رأس صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء 
االجتم��اع االعتيادي األس��بوعي لمجلس 

الوزراء. 
وفي مستهل الجلسة، تابع مجلس الوزراء 
التق��دم اإليجاب��ي الذي تح��رزه البحرين 
عل��ى صعي��د مواجه��ة انتش��ار جائحة 
في��روس كورونا بفضل الجه��ود الكبيرة 
التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.
وأش��اد المجل��س بالوع��ي المجتمع��ي 
المسؤول والتزام المواطنين والمقيمين 
بالتعليمات واالش��تراطات الصحية التي 
يصدرها الفريق الوطني الطبي للتصدي 
والت��ي  )كوفي��د19(  كورون��ا  لفي��روس 
انعكس��ت إيجابي��ًا على اس��تمرار تباطؤ 
منحنى عدد اإلصابات ومواصلة انخفاض 
الح��االت الحرج��ة، مثني��ًا المجلس على 
الجه��ود الممي��زة التي تبذله��ا الكوادر 
الطبية في الصفوف األمامية في س��بيل 
مكافحة الجائحة منذ بدايتها والتي القت 
المنظمات  واستحس��ان كبريات  إش��ادة 
الدولي��ة وفي مقدمته��ا منظمة الصحة 

العالمية. 
وبمناس��بة يوم الطبي��ب البحريني الذي 
اعتم��ده مجل��س ال��وزراء بمب��ادرة من 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة 
ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، 
فقد أش��اد مجلس الوزراء ب��دور الطبيب 
وال��كادر البحريني الطبي وإس��هاماتهم 

النبيلة ف��ي رعاية المجتم��ع، معبرًا عن 
فخ��ره وتقدي��ره لعطائه��م اإلنس��اني 
والتضحي��ات والمخاطر الت��ي يقدمونها 
من خالل تواجدهم في الصفوف األمامية 
للمحافظة على صحة وسالمة المجتمع. 

بعدها أدان مجلس الوزراء بش��دة حادث 
الهج��وم اإلرهابي الذي وق��ع في مدينة 
الصديق��ة،  النمس��ا  بجمهوري��ة  فيين��ا 
مؤك��دًا المجلس على تضام��ن البحرين 
م��ع جمهوري��ة النمس��ا ف��ي جهوده��ا 
الهادفة إلى مكافحة اإلرهاب، ومش��ددًا 
عل��ى أهمي��ة مكافحة المجتم��ع الدولي 
لكافة أش��كال اإلرهاب والعنف ومحاربة 
المنظمات المتطرفة، معربًا عن خالص 
تعازيه ومواساته ألهالي وذوي الضحايا 
والحكومة والش��عب النمساوي الصديق 
لجمي��ع  العاج��ل  بالش��فاء  وتمنيات��ه 

المصابين. 
وق��د أدلى األمين الع��ام لمجلس الوزراء 
د.ياس��ر الناص��ر عق��ب اجتم��اع مجلس 
ال��وزراء الذي عقد ع��ن ُبعد عب��ر تقنية 

االتصال المرئي بالتصريح التالي: 
ال��وزراء ف��ي المذك��رات  نظ��ر مجل��س 
المدرج��ة عل��ى ج��دول أعمال��ه واتخ��ذ 

بشأنها من القرارات ما يلي: 
أواًل: واف��ق مجلس الوزراء على اس��تثناء 
الطواقم  الالعبي��ن والمدربين وأعض��اء 
والتحكيمية  والطبي��ة  واإلداري��ة  الفنية 
بالهيئ��ات الخاص��ة العاملة ف��ي ميدان 
الش��باب والرياض��ة م��ن نط��اق تطبيق 
أحكام قان��ون العمل في القطاع األهلي، 
وكذلك اس��تثناؤهم من قانون التأمين 
بس��داد  األندي��ة  لقي��ام  االجتماع��ي 
االشتراكات التأمينية لتلك الفئات، وقرر 
المجل��س في ضوء ذلك إحالة مش��روعي 
قانونين إلى الس��لطة التش��ريعية األول 
مشروع قانون باس��تبدال الفقرة )أ( من 
الم��ادة )2( من قانون العمل في القطاع 
األهلي الصادر بالقانون رقم )36( لس��نة 
2012، والثان��ي مش��روع قانون بإضافة 
بند جديد برقم )12( إل��ى الفقرة األولى 

م��ن الم��ادة )3( م��ن قان��ون التأمي��ن 
االجتماع��ي الصادر بالمرس��وم بقانون 
رق��م )24( لس��نة 1976، وذلك في ضوء 
المذك��رة المرفوع��ة له��ذا الغرض من 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
الوزارية للشئون القانونية والتشريعية. 
ثاني��ًا: وافق مجل��س الوزراء عل��ى إعادة 
تشكيل اللجنة التنس��يقية العليا لحقوق 
اإلنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية 
ممثلي��ن عن 18 جه��ة حكومية على أن 
ال يق��ل التمثي��ل ف��ي اللجنة ع��ن درجة 
وكيل مس��اعد ويصدر بتسمية أعضائها 
قرار م��ن رئيس اللجن��ة، وذلك في ضوء 
المذك��رة المرفوع��ة له��ذا الغرض من 

وزير الخارجية. 
ثالث��ًا: وافق مجلس ال��وزراء على مذكرة 
تفاهم بي��ن حكومة البحري��ن وحكومة 
دولة إس��رائيل بش��أن الخدمات الجوية، 
وف��وض الوزير المعن��ي بالتوقيع عليها، 
فيم��ا أحال إلى اللجنة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن 
الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في 
ضوء المذك��رة المرفوعة له��ذا الغرض 

من وزير المواصالت واالتصاالت. 
رابع��ًا: وافق مجل��س الوزراء عل��ى إحالة 
موض��وع امت��داد اإلعف��اء م��ن ضريب��ة 
القيم��ة المضافة لش��ركة بحرين مارينا 

العام��ة  للهيئ��ة  المملوك��ة  للتطوي��ر 
للتأمي��ن االجتماعي إلى هيئة التش��ريع 
والرأي القانوني وذلك للفصل في الخالف 
على تفس��ير بعض الجوان��ب القانونية 
المتعلقة بهذا اإلعفاء، وذلك عماًل بحكم 
البن��د )8( من الم��ادة )2( م��ن القانون 
رق��م )60( لس��نة 2006 بش��أن إع��ادة 
تنظيم هيئة التش��ريع وال��رأي القانوني 
المع��دل بالمرس��وم بقان��ون رقم )60( 
لس��نة 2018، وبناء عل��ى توصية اللجنة 
والتشريعية  القانونية  للشؤون  الوزارية 
في مذكرتها الت��ي عرضها نائب رئيس 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة. 
خامس��ًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبة مقدم من مجلس النواب بتشديد 
الرقاب��ة على ش��ركات االتص��االت التي 
تزود المواطنين بخدمات اإلنترنت. كما 
واف��ق المجلس على رغبتي��ن لتحققهما 

وقت تقديمهما يتعلقان بساعات الدوام 
الرس��مي وإقامة صالة العشاء والتراويح 
في الجوامع الرئيس��ية في شهر رمضان 
الماضي بس��بب م��ا يمر ب��ه العالم من 
أزمة كورون��ا، فيما واف��ق المجلس على 
رد الحكوم��ة على اقت��راح برغبة يتعلق 
باحتساب كمية البيانات الخلوية ودقائق 

االتصاالت المستهلكة. 
وفي بن��د التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
علم��ًا بنتائج كل من اجتم��اع لجنة وزراء 
الصح��ة والمؤتمر الع��ام لمجلس وزراء 
الصح��ة ب��دول مجل��س التع��اون لدول 
الخلي��ج العربي��ة من خ��الل تقرير وزيرة 
الصح��ة، وكذل��ك نتائج اجتم��اع الوزراء 
المسؤولين عن الس��ياحة بدول مجلس 
التعاون لدول الخلي��ج العربية من خالل 

تقرير وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

 ولي العهد: مواصلة اإلسهام 
في تعزيز تنافسية األداء وتحقيق االستدامة

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء أنه مع انطالق مسابقة 
االبت��كار الحكوم��ي »فك��رة« للع��ام الثال��ث على 
التوالي، فمن المهم استذكار ما شهده الجميع من 
ظرف عالمي اس��تثنائي والمتمث��ل بجائحة كورونا 
)كوفيد19( وانعكاس��اته التي أس��همت في رس��م 
معال��م جديدة للعمل وآلياته المختلفة في ش��تى 

القطاعات بكافة دول العالم.
وأش��ار سموه في رس��الة وجهها أمس إلى موظفي 
القط��اع الحكومي عب��ر البريد اإللكترون��ي، إلى أن 
مثل هذه الظروف تس��توجب دائًما تحديد مواطن 
التطوير والتحس��ين المطلوبة في العمل الحكومي 
والس��عي لتحويله��ا إل��ى قص��ص نجاح ومش��اريع 
ومبادرات رائدة تس��هم في تعزيز تنافس��ية األداء 

وتحقيق االستدامة.
وفيما يلي نص الرسالة:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات الكرام،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ونح��ن نطلق للع��ام الثالث على التوالي مس��ابقة 
االبتكار الحكومي »فكرة« فإننا نستذكر ما شهدناه 

جميع��ًا ه��ذا الع��ام من ظ��رف عالمي اس��تثنائي 
والمتمثل بجائحة كورونا )كوفيد19( وانعكاس��اته 
التي أسهمت في رسم معالم جديدة للعمل وآلياته 

المختلفة في شتى القطاعات بكافة دول العالم.
وفي مثل هذه الظروف يكون من المناسب دائمًا أن 
يتم تحديد مواطن التطوير والتحس��ين المطلوبة 
في العمل الحكومي والسعي لتحويلها إلى قصص 
نجاح ومش��اريع ومبادرات رائدة تزخر بها المسيرة 
التنموي��ة الش��املة بقيادة حض��رة صاحب الجاللة 
الوال��د العزي��ز الملك المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
والتي تواصل الحكومة إنجازها برئاسة العم العزيز 
الوالد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.

وف��ي خضم النج��اح الذي حققه كاف��ة أعضاء فريق 
البحري��ن ف��ي مواجهة ه��ذه الجائحة تأكي��دًا على 
أن نه��ج حب التحدي وعش��ق اإلنجاز هو نهٌج س��ار 
عليه أبن��اء الوطن لتعزيز تنافس��ية األداء وتحقيق 
االس��تدامة، فكانت األف��كار اإلبداعي��ة التي فازت 

في مسابقة »فكرة« بنس��ختيها الماضيتين عاماًل 
مس��اهمًا لدع��م اآلليات الت��ي تم االس��تناد إليها 
في مس��ارات العمل المختلفة لضمان اس��تمرارية 

العمل الحكومي بكل عزم من أجل البحرين.
لذا، نتطلع في النسخة الثالثة من مسابقة »فكرة« 
لالس��تماع إل��ى أفكاركم المش��هود له��ا باإلبداع 
واالبتكار لدعم التميز في تقديم الخدمة الحكومية 
ورف��ع مس��تويات األداء بم��ا يتماش��ى مع مس��يرة 

التطوير والتحديث لمملكتنا الغالية.
ومن خالل جهودكم المس��تمرة نواصل نحو طموٍح 
ال ح��د له لنج��دد العط��اء لبن��اء مس��تقبل الوطن 
وحاضره،، سائاًل اهلل القدير أن يوفقني وإياكم لكل 

ما فيه خير الجميع.
دمتم بحفظ اهلل سالمين موفقين

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء

أبرز ما جاء في الجلسة

 »تنسيقية حقوق اإلنسان« برئاسة وزير 
الخارجية وعضوية 18 جهة حكومية

تشديد الرقابة على شركات االتصاالت 
المزودة للمواطنين بخدمات اإلنترنت

إحالة الخالف حول إعفاء »بحرين مارينا« من 
القيمة المضافة لـ»التشريع والرأي القانوني« 

الوعي المجتمعي المسؤول ساهم 
في تباطؤ منحنى عدد إصابات »كورونا« 

د. ياسر الناصر 
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 »العمل«: إعانة التعطل 
للمواطنين وال تصرف لألجانب

      األجنبي المفصول يحصل على تعويض 60٪ من الراتب مرة واحدة
ردًا على ما تم نش��ره ف��ي بعض الصحف المحلية حول اس��تحقاق 
العم��ال األجانب إلعانة التعطل المق��ررة بموجب قانون التأمين 
ضد التعطل الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 78 لسنة 2006، تود 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية توضيح اآلتي:
إن��ه بموجب قان��ون التأمين ضد التعطل تص��رف إعانة التعطل 
للبحرينيين العاطلين عن العمل فقط بمعدل 200 دينارًا ش��هريًا 
للجامعي و150 دينارًا لغير الجامعي لمدة أقصاها تس��عة أش��هر 
في كل مطالبة، وال تصرف ه��ذه اإلعانة لألجانب بصورة مطلقة، 
حيث إنها مخصصة فقط إلعان��ة البحرينيين خالل فترة تعطلهم 
وبحثهم عن العمل لمس��اعدتهم على تجاوز هذه الفترة الحرجة. 
كم��ا يحص��ل البحريني ال��ذي يتم فصل��ه من العمل بص��ورة غير 
مش��روعة على تعويض التعطل الذي يحص��ل بموجبه على %60 
من راتبه لمدة تس��عة أش��هر وبحد أقصى ال يتج��اوز 1000 دينار 
لحمايت��ه م��ن تداعيات الفص��ل إلى أن يتم حصول��ه على وظيفة 

أخرى.

وحيث إن العمال األجانب العاملين في البحرين يساهمون في دفع 
نسبة اشتراكهم في التأمين ضد التعطل والبالغة 1% من أجورهم 
المدفوعة أس��وة بالبحرينيين فإن المادة )10( من قانون التأمين 
ض��د التعطل تمنحهم الحق فقط في الحصول على التعويض في 
حال تعرضهم للفصل التعس��في وغير القانوني من العمل وليس 
اإلعانة كما ذكر، حيث يصل التعويض إلى60% من األجر األساسي 
إذا كان فصلهم عن العمل تعسفيًا ودون مسوغ قانوني ومنحصرًا 
خ��الل المهلة التي حددتها لهم هيئة تنظيم س��وق العمل والتي 
تقدر ب� )30( يومًا إعمااًل لحكم المادة السابعة من القرار 79 لسنة 
2009 بش��أن إج��راءات انتق��ال العامل األجنبي إل��ى صاحب عمل 
آخر، وذلك ليتس��نى له تسوية أموره المالية واإلدارية ويحظر على 

العامل األجنبي مزاولة أي عمل آخر خالل هذه المهلة.
وفي هذا الس��ياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية االجتماعية للجميع 
وللمنصات اإلعالمية على ضرورة توخي الدقة في نش��ر المعلومة 

ووضعها في سياقها الصحيح.

 وزير الخارجية: 
تعزيز العالقات بين دول الخليج والصين       

أع��رب وزير الخارجي��ة د.عبداللطيف بن راش��د 
الزيان��ي، عن تقدير مملكة البحرين لجمهورية 
الصي��ن الش��عبية عل��ى مواقفه��ا اإليجابي��ة 
تج��اه القضاي��ا العربي��ة وحرصها عل��ى إحالل 
الس��الم واألمن الدول��ي المبني عل��ى االحترام 
المتب��ادل وعدم التدخل في الش��ؤون الداخلية 
لل��دول، وعلى ترحيبه��ا بتوقيع اتف��اق مبادئ 
إبراهي��م بين دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الش��قيقة ومملك��ة البحري��ن ودولة إس��رائيل 
والوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة في س��بتمبر 
الماضي، آماًل أن تكون هذه خطوة نحو السالم 
الش��امل والكامل في المنطق��ة من خالل دعم 
الفلس��طينيين  بي��ن  المباش��رة  المفاوض��ات 
واإلس��رائيليين لتحقي��ق ح��ل الدولتين، وجدد 
موق��ف مملك��ة البحرين الثابت لمب��دأ الصين 
الموحدة وس��يادتها على جميع أراضيها، ودعم 

المملكة لمبادرة )الحزام والطريق(. 
ج��اء ذلك في كلمته الت��ي ألقاها في االجتماع 
الوزاري المش��ترك بين مجل��س التعاون لدول 
الخليج العربي��ة وجمهورية الصين الش��عبية، 
ال��ذي عقد أمس وذلك عبر االتصال اإللكتروني 
المرئي، برئاس��ة سمو الش��يخ عبداهلل بن زايد 
آل نهي��ان، وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون الدولي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، دولة الرئاسة 
الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
ووزير خارجية جمهورية الصين الش��عبية وانغ 
يي، وبمش��اركة األمين العام لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية د.نايف بن فالح الحجرف.
وفي بداي��ة االجتماع أع��رب وزراء خارجية دول 
مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية ووزير 
خارجية جمهورية الصين الش��عبية عن مشاعر 
األسى والحزن لوفاة المغفور له صاحب السمو 
الش��يخ صباح األحمد الجابر الصب��اح أمير دولة 

الكويت رحمه اهلل، مشيدين بالجهود العظيمة 
والدور البارز الذي قام به سموه لتعزيز مسيرة 
العمل الخليجي المشترك، ودفع مسار العالقات 
الوطيدة بي��ن دول مجلس التعاون وجمهورية 

الصين الشعبية ودول العالم.
وأعرب وزير الخارجية في كلمته خالل االجتماع 
عن بالغ الشكر لوزير خارجية جمهورية الصين 
الش��عبية، على االهتمام والحرص الذي يبديه 
على تعزيز التع��اون وتنمية العالقات القائمة 
والمتمي��زة بين مجلس التع��اون والصين في 
كافة المجاالت، لما يمتلكه هذا البلد الصديق 
م��ن إمكاني��ات كبي��رة ودور إقليم��ي ودول��ي 
اس��تراتيجي وهام. وأك��د وزي��ر الخارجية على 
أهمي��ة االس��تمرار بتعزي��ز وتنمي��ة العالقات 
بي��ن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
مختل��ف  ف��ي  الش��عبية  الصي��ن  وجمهوري��ة 
المجاالت للوص��ول بها إلى مراحل أكثر تقدمًا، 
مش��يدًا في الوق��ت ذاته بما تق��وم به الصين 
م��ن جهود جب��ارة لمكافح��ة في��روس كورونا 
)كوفيد19( والمراحل المتقدمة في الوصول إلى 
لقاح للقضاء على الفي��روس، وبالتعاون البناء 
والوثي��ق بي��ن دول المجل��س والصين في هذا 
المج��ال لحماية صحة ورفاهية ش��عوب العالم 

ومكافحة ه��ذه الجائحة وتداعياتها التي أثرت 
عل��ى مختلف أوج��ه الحياة، منوه��ا بأن مملكة 
البحرين، ف��ي مواجهتها للجائح��ة، قد أعطت 
األولوية لحماية صحة ورفاهية جميع مواطنيها 
والمقيمين لديها حين أطلقت برنامجًا ش��اماًل 
من اإلج��راءات االحترازية والوقائي��ة بما فيها 
توفي��ر الحماي��ة والرعاي��ة الصحي��ة العالي��ة 
الجودة للجميع. وأشار الزياني إلى تطلع مملكة 
البحري��ن إل��ى مواصل��ة بح��ث وتعزيز أس��س 
التعاون المش��ترك بي��ن دول مجلس التعاون 
وجمهوري��ة الصين الش��عبية، وتبادل وجهات 
النظر وتنسيق المواقف تجاه القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك. 
وقد ج��رى خالل االجتماع اس��تعراض المس��ار 
المتميز لعالق��ات الصداقة والتعاون بين دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية 
الصين الش��عبية، والتأكيد على ما تتس��م به 
من حرص مش��ترك على التطور والنماء، وبحث 
س��بل االرتقاء بمس��توى التعاون ف��ي مختلف 
المج��االت بم��ا يلب��ي التطلعات المش��تركة، 
باإلضاف��ة إلى مناقش��ة آخر المس��تجدات على 
الس��احتين اإلقليمية والدولية وس��بل التغلب 

على التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

 وكيل الخارجية تبحث استعدادات 
»المعهد الدولي للدراسات« لـ»حوار المنامة«

تبادلت وكي��ل وزارة الخارجية، بالديوان العام 
لل��وزارة، د.الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج 
آل خليف��ة، وجهات النظر والتش��اور حول حوار 
المنامة المزم��ع انعقاده خالل الفترة المقبلة 
م��ع الس��ير ت��وم بيكي��ت، المدي��ر التنفيذي 
للمعهد الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية في 
الش��رق األوس��ط )IISS(، حي��ث أك��دت خالل 
اللقاء الذي حضره المنس��ق العام للدراس��ات 
والبح��وث بمكتب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء حمد يعق��وب المحميد، وعدد من كبار 
المس��ؤولين بوزارة الخارجية عل��ى نهج وزارة 
الخارجية بالعمل المشترك والتنسيق المتبادل 
والمضي بمستويات التعاون المشترك آلفاق 

أرحب وبما يخدم قضايا المنطقة بأسرها.
خ��الل  الخارجي��ة  وزارة  وكي��ل  أعرب��ت  كم��ا 
المه��م  بال��دور  اعتزازه��ا  ع��ن  االجتم��اع، 
ال��ذي يقوم ب��ه المعه��د الدولي للدراس��ات 
االستراتيجية في الشرق األوسط في التعريف 
والتوعية بمجم��ل القضايا اإلقليمية والدولية 
في ش��تى المج��االت السياس��ية واالقتصادية 
والعس��كرية وغيرها من المجاالت، وذلك من 
خ��الل ما يقوم به المعهد من أنش��طة بحثية 
متميزة، وما يعقده من مؤتمرات نوعية، وما 
يطرح��ه م��ن رؤى متكامل��ة ومتقدمة تهدف 
إلى تعزي��ز فرص األمن واالس��تقرار والتنمية 
واالزده��ار لدول وش��عوب المنطق��ة، وتصب 
في دعم جهود المجتم��ع الدولي في مواجهة 

مختل��ف التحدي��ات وبما يعود بالنف��ع والخير 
على الجميع.

وأشادت بما يشهده المعهد الدولي للدراسات 
االس��تراتيجية في الشرق األوس��ط من تطور 
ملم��وس وتق��دم مس��تمر يعك��س الجه��ود 
الكبيرة للقائمين على المعهد، وحرصهم على 
تعزي��ز الدور ال��ذي يقوم به عل��ى الصعيدين 
اإلقليم��ي والدول��ي، مؤكدة على نه��ج وزارة 
الخارجية بالعمل المشترك والتنسيق المتبادل 
والمضي بمستويات التعاون المشترك ألفاق 

أرحب وبما يخدم قضايا المنطقة بأسرها.
وأعرب��ت وكي��ل وزارة الخارجية ع��ن تقديرها 
للجهود الحثيثة التي يقوم بها المعهد الدولي 
للدراس��ات االس��تراتيجية في الشرق األوسط 
في تنظي��م مؤتمر ح��وار المنام��ة بالتعاون 
مع وزارة الخارجي��ة، مما كان عظيم األثر فيما 
يحقق��ه ح��وار المنامة من نجاحات مس��تمرة 

جعلت��ه واحدًا م��ن أهم المحاف��ل الدولية في 
بحث مختل��ف المس��تجدات والمتغي��رات في 
المنطقة والعالم، واإلسهام بجهد فاعل وبارز 
ف��ي مواجهة كافة التحدي��ات واألزمات، وبات 
من المبادرات االس��تراتيجية الرائدة الداعمة 
الس��تقرار العال��م أجمع في ظل م��ا يحظى به 
من مشاركة إقليمية وعالمية واسعة من كبار 

المسؤولين والمتخصصين والخبراء.
من جانبه، عبر الس��ير توم بيكيت عن اعتزازه 
بلقاء الش��يخة رن��ا، وعميق تقدي��ره للتعاون 
القائم بي��ن وزارة الخارجي��ة والمعهد الدولي 
للدراس��ات االس��تراتيجية، وتطلع��ه الدائ��م 

لالرتقاء بمختلف أوجه التعاون المشترك. 
وتم خالل االجتماع بحث عدد من الموضوعات 
والقضاي��ا ذات االهتم��ام المش��ترك، وتبادل 
وجه��ات النظر والتش��اور حول ح��وار المنامة 

المزمع انعقاده خالل الفترة المقبلة.

وكيل الخارجية: تعزيز  
التعاون مع »يونيسيف«

اجتم��ع وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية د.الش��يخ 
عب��داهلل بن أحم��د آل خليفة عب��ر االتص��ال اإللكتروني 
المرئ��ي، مع ممث��ل منظمة األم��م المتح��دة للطفولة 
»يونيس��يف« ف��ي دول مجل��س التع��اون ل��دول الخليج 
العربية، الطيب آدم، بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة 
والعمل والتنمية االجتماعية. وخالل االجتماع أشاد الشيخ 
عبداهلل بالش��راكة الوثيقة والتعاون البن��اء بين مملكة 
البحرين ومنظمة »يونيس��يف«، مثمنًا دور المنظمة في 

حماية حقوق الطفل على المستوى العالمي. 
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الجهود 
الرائدة والمتميزة التي تتخذها مملكة البحرين، بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه ف��ي مجال رعاية 
حق��وق الطف��ل على مختل��ف المس��تويات التش��ريعية 
والصحي��ة والتعليمي��ة واالجتماعية، مبين��ًا أن المملكة 
تولي عناية فائقة ودائمة بكل ما يتصل بحقوق وتنشئة 
الطفل، األمر الذي يلقى كل إشادة وتقدير من المنظمات 
الدولية المتخصصة. وأكد عبداهلل بن أحمد أهمية تعزيز 
أوجه التعاون القائم مع منظمة »يونيسيف« ضمن إطار 
الشراكة اإلستراتيجية مع وكاالت وبرامج األمم المتحدة، 
مش��يرًا إلى الجهود الرامية إلى تطويره إلى إطار التعاون 
اإلس��تراتيجي والتنمية المس��تدامة للعامين المقبلين، 
وال��ذي س��يوفر منصة للعمل المش��ترك في مج��ال بناء 

القدرات المؤسسية، وتنسيق المشاريع اإلنمائية.

»حقوق اإلنسان«: اتفاقية 
تعاون مع »ناصر للتأهيل« 

لتطوير الكوادر الوطنية

ناقشت رئيس��ة المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان ماريا 
خوري »عن ُبعد«، مع المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل 
والتدريب المهني د.عبداهلل النعيمي، س��بل تعزيز التعاون 
بين الجانبين، وأهمية توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتعميق 
التع��اون فيما يتعل��ق بتدري��ب وتطوير مه��ارات الكوادر 
الوطنية ف��ي المجاالت ذات الصلة بحقوق اإلنس��ان لزيادة 
الوع��ي الحقوقي للنزالء المس��تفيدين من برام��ج المركز، 
وذل��ك انطالقًا من دور المؤسس��ة في نش��ر وتعزيز ثقافة 
الوعي باحترام حقوق اإلنسان بين أفراد المجتمع، وتفعياًل 

لمبدأ الشراكة المجتمعية بينها والمؤسسات التعليمية.
وأثنت خوري على الجهود المميزة التي يقوم بها المركز من 
أجل تطوير منظومة التأهيل في جوهرها وهدفها األساسي، 
وبال��دور الذي يقوم به في إعادة تأهيل الش��باب البحريني 
من خالل برامج ريادية وابتكارية لتحقيق طموحات الشباب 
ليكون��وا قادرين عل��ى العط��اء اإليجابي والمثم��ر لخدمة 
المجتم��ع والوطن بعد الخروج من المؤسس��ة اإلصالحية، 
مثمن��ة في ذات الوقت تجاوب المركز مع برنامج العقوبات 

البديلة الذي يهدف في أساسه إلى اإلصالح والتأهيل.
 من جانبه ثمن النعيمي الدور الذي تضطلع به المؤسس��ة 
من خ��الل تقديمها الدعم والمس��اندة للبرام��ج التدريبية 
الهادف��ة إلى تعزيز وحماية ونش��ر ثقافة حقوق اإلنس��ان 
ف��ي المملكة، متطلع��ًا لمزيد من التعاون مع المؤسس��ة 
للنه��وض بالمس��توى التأهيل��ي ألبناء الوط��ن وبما يليق 
بمكان��ة المملكة على المس��تويين اإلقليم��ي والدولي في 

مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

وزير التربية يعتمد قرار 
إنشاء المدرسة األمريكية 

الخاصة
التربي��ة  وزي��ر  اعتم��د 
النعيمي  د.ماجد  والتعليم 
إلنش��اء  بالترخيص  ق��رارًا 
خاص��ة  أجنبي��ة  مدرس��ة 
باسم »المدرسة األمريكية 

في البحرين«.
التزام  الق��رار عل��ى  ونص 
المدرسة بأحكام المرسوم 
لس��نة   )25( رقم  بقان��ون 
المؤسسات  1998 بش��أن 
والتدريبي��ة  التعليمي��ة 
والق��رارات  الخاص��ة، 

الص��ادرة تنفي��ذًا له��ا، والقوانين الس��ارية ف��ي مملكة 
البحرين، وكافة القرارات الص��ادرة تنفيذًا لها، والقواعد 

واألنظمة المقررة قانونًا.

وزير التربية والتعليم
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»الثروة البحرية«: زيارة ساحل 
نورانا للتأكد من التربة الطينية

أكدت وكال��ة الزراعة والث��روة البحرية بوزارة األش��غال 
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي، متابعتها 
باهتم��ام م��ا أثير بخص��وص الوضع على س��احل نورانا 
المحاذي لقرية كرانة، بش��أن وج��ود تربة طينية تهدد 

سالمة مرتادي الساحل.
وأش��ارت إلى أنه بتوجيه من وزير األشغال  سيقوم وفد 
يضم ممثلين عن إدارة الرقابة البحرية التابعة للوكالة 
وممثلي��ن عن بلدية المنطقة الش��مالية، وممثلين عن 
المجل��س األعل��ى للبيئ��ة، وممثلين عن إدارة هندس��ة 
المواد في شؤون األش��غال، باإلضافة إلى عضو مجلس 
بلدي المنطقة الش��مالية  شبر الوداعي، بزيارة ميدانية 
على وجه الس��رعة للموقع للوقوف عل��ى حقيقة الوضع، 

ورفع التوصيات الالزمة لمعالجة أي خلل.

 »بلدي الشمالية« يقترح تخصيص
 موقع سباحة لذوي الهمم

رفع مجلس بلدي الش��مالية لوزير األش��غال 
مقت��رح لتوفي��ر م��كان مناس��ب وعمل ممر 
خاص للس��باحة وف��ق االش��تراطات الخاصة 
ب��ذوي الهمم في الس��واحل العامة لمنطقة 

البديع والجسرة ومدينة سلمان. 
  وطال��ب ممث��ل الدائ��رة الثالث��ة وصاحب 
المقت��رح محم��د الدوس��ري بتوفي��ر م��كان 
مناس��ب وعم��ل ممر خ��اص للس��باحة وفق 

االش��تراطات الفنية الخاصة ب��ذوي الهمم، 
وتوفير مكان مناسب لحركة العربات. 

وق��ال الدوس��ري إن مفه��وم »الش��مولية« 
و»ع��دم التخل��ي ع��ن أي أح��د« مفهوم��ان 
أساس��يان في تقديم الخدمات في البحرين، 
حيث إن حكومة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا 
في توفي��ر الرعاية لذوي االحتياجات الخاصة 
بالمجتمع المحلي. وذكر الدوسري في مبررات 

مقترحة ترجع العتبار ذوي الهمم جزءًا مهمًا 
م��ن المجتم��ع، ولض��رورة توفي��ر الخدمات 
الخاص��ة التي تس��هم ف��ي حصوله��م على 
الف��رص المالئم��ة بما يتناس��ب مع طبيعة 
االحتياج��ات الخاص��ة، إزال��ة الحواج��ز أمام 
المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز، 
وضمان حق��وق األش��خاص ذوي االحتياجات 

الخاصة وتكافؤ فرصهم بغيرهم. 

سماهر سيف اليزل 

 »النيابة«: إحالة 3 أطباء وممرضة 
في واقعة وفاة التوأم للمحاكمة الجنائية

ق��ال رئيس النيابة بنياب��ة ال��وزارات والجهات العامة عدن��ان الوداعي، 
إن النياب��ة العام��ة قد أنجزت تحقيقاتها في واقع��ة وفاة التوأم بمجمع 
الس��لمانية الطبي، حيث كانت قد تس��لمت تقرير اللجن��ة الفنية لتقرير 
األخط��اء المهنية واألخالقي��ة لمزاولي مهنة الطب البش��ري المش��كلة 
م��ن ِقب��ل الهيئة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات الصحي��ة بناًء على 
ق��رار النيابة العامة، والمتضم��ن ما انتهى إلي��ه رأي اللجنة من تحديٍد 
لمس��ؤوليات الكادر الطبي الذي أش��رف على حالة وضع التوأم والتعامل 

معهما إثر وضعهما. 
وأضاف أن النيابة اس��تمعت إلى أقوال رئيس وعضو باللجنة وكذلك إلى 
طبي��ب م��ن ذوي الخبرة المعتم��دة في ذلك التخصص الذي اس��تعانت 
به اللجنة وذلك فيما تضمنه ذلك تقرير، والذي أثبت مس��ؤولية أعضاء 
الكادر الطبي الذي تعامل م��ع الحالة إلخاللهم بواجباتهم المتمثلة في 
عدم قيامهم بتقديم المش��ورة الطبية الصحيحة وعدم قيامهم بفحص 
الت��وأم للتثبت من مظاهر الحي��اة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طيبة 

نحوهما. 
وأردف: »خلص تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة إلى أن التوأم 
غير مكتملي األشهر الرحمية وقد ولدا فيهما الحياة وتنفسا تنفسًا جزئيًا 
وأن والدتهم��ا تعتبر حالة طارئة نظرًا لصغر عمرهما الرحمي، وأن هذا 
األمر كان يستلزم نقلهما على الفور إلى حاضنات الرعاية القصوى طالما 
كانت��ا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهم��ا على الفور إلى الرعاية القصوى 

قد فوت الفرصة إلنقاذ حياتهما«. 
وأش��ار الوداعي إلى أن النيابة اس��تمعت كذلك إلى أق��وال والدي التوأم 

وشهود الواقعة والطبيب الشرعي، واستجوبت أعضاء الكادر الطبي الذين 
تناوبوا التعامل مع حالة األم والتوأم، وانتهت التحقيقات في ضوء تقرير 
اللجن��ة الفنية لتقرير األخطاء المهنية واألخالقي��ة لمزاولي مهنة الطب 
البش��ري المش��كلة من ِقبل الهيئة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحية، وما خلص إليه تقرير الطب الشرعي، إلى ثبوت مسؤولية ثالثة 
أطب��اء وممرضة وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية عما أس��ند إليهم 
من التس��بب خطأ في م��وت التوأم، فيما أم��رت بإحالتهم باإلضافة إلى 
ثالث ممرض��ات أخريات إلى اللجن��ة المختصة لمجازاته��ن تأديبيًا عما 
كش��فت عنه تحقيق��ات النيابة من ارتكابهن مخالف��ات لألعراف الطبية 

ليس لها صلة بوفاة التوأم.
ومن ناحية أخ��رى خاطبت النيابة العامة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة بتوصية للتنس��يق مع ذوي العالقة لوضع سياس��ة 
واضح��ة بش��أن التعامل مع األجنة أثن��اء فترة الحمل وم��ا بعد الوالدة، 

تفرض التثبت من عالمات الحياة وخصوصًا في المواليد الخدج.

وزير الصناعة يبحث مع اإلمارات وإسرائيل التعاون السياحي        
ش��ارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس هيئة 
البحرين للسياحة والمعارض زايد الزياني، في ملتقى 
س��وق الس��فر العالمي أمس »ع��ن ُبعد« بمش��اركة 
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض 
د.ناصر قائدي، والقائم بأعمال مدير إدارة التس��ويق 

والترويج السياحي بالهيئة د.علي فوالذ.
وعلى هامش أعمال الملتقى ش��ارك الوزير في الحلقة 
النقاش��ية االفتراضية التي ضمت كال من وزير الدولة 
لري��ادة األعم��ال والمش��اريع الصغيرة والمتوس��طة 
والوزير المس��ئول عن قطاع الس��ياحة بدولة األمارات 
العربية المتحدة د.أحمد بن عبداهلل بالهول الفالسي، 
ووزي��رة الس��ياحة بدول��ة إس��رائيل أوري��ت فركاش- 

هكوهي��ن. حي��ث ت��م خ��الل الحلق��ة النقاش��ية التي 
ج��اءت تحت عنوان: »الطريق إلى الس��الم في الش��رق 
األوس��ط« بحث عدد من الموضوع��ات ذات االهتمام 
المش��ترك ورس��م الخطوط الرئيس��ية للتع��اون في 

القطاع الس��ياحي والف��رص الس��ياحية وتحديد الدور 
الذي س��تلعبه السياحة في دعم عملية السالم، وتعد 
الحلقة النقاش��ية هي األولى من نوعها والتي يجتمع 
خاللها الوزراء المس��ؤولون عن السياحة بعد التوقيع 

على مبادئ إبراهيم وإعالن تأييد الس��الم في منتصف 
س��بتمبر الماضي بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة ودولة إس��رائيل. وفي الس��ياق ذاته 
أش��اد وزير الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة بمبادرات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل مملكة البحري��ن المفدى حفظه اهلل الش��املة 
لتعزي��ز التعايش والتس��امح بين األدي��ان، وقد منح 
هذا التنوع والتس��امح مملك��ة البحرين ضيافة فريدة 
ميزته��ا عن باقي دول المنطقة، كم��ا أكد أن النتائج 
المتوقعة له��ذه االتفاقيات لما بع��د جائحة كورونا 
)كوفيد19( س��تكون إيجابي��ة وتع��ود بالفائدة على 

المنطقة بمجملها.

»التربية«: تسجيل 14من الصم 
والبكم بالتعليم المسائي

كش��ف القائم بأعمال مدير إدارة التعليم المستمر بوزارة 
التربي��ة والتعلي��م عبدالكريم بوصبيعة عن تس��جيل 14 
دارسًا ودارسة من فئة الصم والبكم الراغبين في االلتحاق 

ببرامج التعليم المستمر المسائي.
وأوضح أنه تم تحديد المراحل التعليمية المناس��بة لهذه 
الفئ��ة من الدارس��ين والدارس��ات، بناًء على ش��هاداتهم 
الدراس��ية، وت��م توفي��ر معلمي��ن متخصصين ف��ي لغة 
اإلشارة، لترجمة شرح الدروس لهم، ودمجهم في الصفوف 

االفتراضية في ظل التعليم عن ُبعد المطبق حاليًا.

  »تمكين«: ال عودة 
لـ»استمرارية األعمال« وبرامج دعم قريبًا 

موزة فريد

أك��د مدير إدارة الش��راكات ودع��م العمالء في 
»تمكي��ن«، عص��ام حم��اد ع��ن انته��اء دعم 
اس��تمرارية األعمال في الوقت الحالي مع عدم 
وجود خطه إلرجاعه، ولكن ستكون هناك برامج 
دعم في المس��تقبل القريب للمؤسس��ات ذات 
العناصر المحددة عن طريق منح مالية ليس��ت 
بالضرورة تغطي التكاليف التشغيلية الفتا إلى 
ضخ تمكين ألكثر من مليار دينار  في الس��نوات 

الماضية للدعم بشكل عام.
وتح��دث حماد خ��الل اللق��اء االفتراض��ي الذي 
نظمته غرف��ة البحرين ح��ول »التحول الرقمي 
ف��ي زم��ن التحدي��ات« عب��ر زوم عن اس��تمرار 
صندوق تمكين في دعم المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة والتي تعتبر جزءا أساس��يا منها 
للمس��اهمة في االقتص��اد الوطن��ي من خالل 
برام��ج مدروس��ة تص��ب ف��ي صال��ح قطاعات 

متعددة في القطاع الخاص المحلي .
وعن��د س��ؤاله عن اس��تمرارية الدع��م ومصير 
الش��ركات الت��ي ل��م تحص��ل على الدع��م رغم 
تقديمها طلب في الس��ابق، أكد تفهم تمكين 
للوضع الحالي وقال إنه س��يتم دراسة المرحلة 
المقبلة إلمكانية دعم هذه المؤسسات، وكشف 
عن تنظيم حلقات تش��اورية مع القطاع الخاص 
لرصد المعطي��ات من فئ��ات مختلفة لتحديد 
االستراتيجية القادمة التي ستكون مبنية على 

احتياجات السوق في الوقت الراهن.
وأش��ار حماد إل��ى أن تمكين حاليا ف��ي نهاية 
التح��ول  الت��ي تخ��ص  االس��تراتجية  ال��دورة 
والركائز األساسية للتنوع بالخدمات واستدامة 
الدعم للقطاع الخاص، ومقبلة على استراتيجية 
جديدة س��تكون مكملة للعم��ل الذي قامت به 
تمكين في السنوات الماضية، وقال إنها دورات 
اس��تراتيجية مدتها ثالث س��نوات. وبالنس��بة 
للعمالء، أشار إلى  وجود برامج تستهدف األفراد 
البحرينيين والمؤسسات المسجلة في البحرين 
والذين يبلغون أكثر من 200 ألف فرد مستفيد 
م��ن برامج تمكين المختلفة، أما المؤسس��ات 
فيتم دعم »الصغيرة والمتوس��طة« باإلضافة 
إلى الشركات الناشئة، وأوضح أن الدعم يتمحور 

ح��ول احتياجات المؤسس��ات وأوضاعهم، حيث 
يصل عدد تلك المؤسس��ات 52 ألف مؤسس��ة 
اس��تفادت م��ن البرام��ج المختلف��ة لصندوق 
تمكين، وتم ضخ ما يقارب أكثر من مليار دينار  

في السنوات الماضية.
وألمح إلى اختالف الوضع في األش��هر الماضية 
بس��بب انعكاس��ات جائحة كورونا )كوفيد 19( 
عل��ى القطاع��ات المختلف��ة باألخ��ص التأث��ر 
الملحوظ على الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
مع اتخ��اذ العديد م��ن الق��رارات للحفاظ على 
أم��ن وصح��ة الجميع والت��ي كان له��ا أثر على 
تلك المؤسس��ات، وق��ال إن تمكين أجرت عدة 
دراسات باإلضافة لدراسات عالمية وضحت من 

خاللها االنعكاسات على القطاعات. 

 »شرطة الشمالية«
 تغلق ساحل جد الحاج

صرح مدير عام مديرية ش��رطة المحافظة الشمالية أن 
»ش��رطة المديري��ة، وتنفيذًا لتوجيهات س��عادة رئيس 
األم��ن الع��ام، قامت اإلثنين بإغالق س��احل ج��د الحاج، 
إث��ر تداول مقطع فيديو، يظه��ر حصانًا غارقًا في الطين 

بالموقع«.
 وأش��ار إلى »تس��يير دوريات أمنية بالس��احل على مدار 
الس��اعة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الوضع 

في الموقع بشكل جذري«.

3 ممرضات  للتأديب لمخالفة األعراف الطبية 

الكادر الطبي أخل بواجب 
تقديم المشورة وفحص التوأم 

»الطب الشرعي«: التوأم  ولدا 
فيهما الحياة وتنفسا جزئيًا

التميمي: فتح الحدائق 
والمتنزهات مع االلتزام 

يالتدابير االحترازية
دعا رئيس المجل��س البلدي الجنوبي بدر التميمي لفتح 
الحدائق والمنتزهات مع االلتزام بكل التدابير االحترازية 
المفروض��ة م��ن قبل الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(. وقال التميمي: »إن النجاح 
المتواص��ل لفري��ق البحرين الوطن��ي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد 
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء، والمتمثل 
ف��ي تراج��ع اإلصابات بدرج��ة كبيرة أخيرًا، يبش��ر بقرب 
الس��يطرة الكاملة على الوباء«، داعيًا إلى االستفادة من 
هذا اإلنجاز في إعادة فت��ح الحدائق العامة والمتنزهات 
في المحافظة الجنوبية أمام المواطنين والمقيمين، مع 
األخذ باإلجراءات االحترازية، من أجل الحد من االكتظاظ 
بمضامير المش��ي واألماك��ن المح��دودة المتاحة حاليًا 

كمتنفس لألهالي وممارسي الرياضة.
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المنامة - بنا

رأس ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيـــادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
في مســـتهل الجلســـة، تابـــع مجلس الـــوزراء التقدم 
اإليجابي الـــذي تحرزه مملكـــة البحرين على صعيد 
مواجهـــة انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا بفضـــل 
الســـمو  صاحـــب  يقودهـــا  التـــي  الكبيـــرة  الجهـــود 
الملكـــي ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء وأشـــاد المجلـــس بالوعي 
المجتمعي المســـئول والتزام المواطنين والمقيمين 
بالتعليمـــات واالشـــتراطات الصحية التـــي يصدرها 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
ا على اســـتمرار  )كوفيد19-( والتي انعكســـت إيجابيًّ
تباطـــؤ منحنى عـــدد اإلصابات ومواصلـــة انخفاض 
الحـــاالت الحرجـــة، مثنًيـــا المجلـــس علـــى الجهـــود 
المميـــزة التـــي تبذلها الكـــوادر الطبية فـــي الصفوف 
األماميـــة في ســـبيل مكافحة الجائحـــة منذ بدايتها 
والتي القت إشـــادة واستحســـان كبريات المنظمات 

الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.
وبمناســـبة يـــوم الطبيـــب البحرينـــي الـــذي اعتمـــده 
مجلس الوزراء بمبـــادرة من رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
فقـــد أشـــاد مجلس الـــوزراء بـــدور الطبيـــب والكادر 
البحرينـــي الطبـــي وإســـهاماتهم النبيلـــة فـــي رعاية 
المجتمع وعبر المجلس عن فخره وتقديره لعطائهم 
اإلنساني والتضحيات والمخاطر التي يقدمونها من 
خالل تواجدهـــم في الصفوف األماميـــة للمحافظة 
على صحة وســـالمة المجتمع. بعدهـــا، أدان مجلس 
الـــوزراء بشـــدة حادث الهجـــوم اإلرهابـــي الذي وقع 
في مدينة فيينا بجمهورية النمســـا الصديقة، مؤكًدا 
المجلـــس على تضامن مملكة البحرين مع جمهورية 
النمســـا في جهودها الهادفة إلـــى مكافحة اإلرهاب، 
ومشـــدًدا علـــى أهميـــة مكافحـــة المجتمـــع الدولـــي 
لكافة أشـــكال اإلرهاب والعنـــف ومحاربة المنظمات 
تعازيـــه  خالـــص  عـــن  المجلـــس  معرًبـــا  المتطرفـــة، 

ومواساته ألهالي وذوي الضحايا 
والحكومـــة والشـــعب النمســـاوي 
بالشـــفاء  وتمنياتـــه  الصديـــق 

العاجل لجميع المصابين.
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأدلـــى 
عقـــب  الناصـــر  ياســـر  الـــوزراء 
اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء الـــذي 
عقـــد صبـــاح امـــس عـــن ُبعـــد عبر 
تقنية االتصال المرئي بالتصريح 
الـــوزراء  مجلـــس  نظـــر  التالـــي: 

في المذكـــرات المدرجة على جـــدول أعماله واتخذ 
بشأنها من القرارات ما يلي: 

أوالً: وافـــق مجلس الوزراء على اســـتثناء الالعبين 
واإلداريـــة  الفنيـــة  الطواقـــم  وأعضـــاء  والمدربيـــن 
والطبيـــة والتحكيميـــة بالهيئـــات الخاصـــة العاملـــة 
فـــي ميـــدان الشـــباب والرياضـــة مـــن نطـــاق تطبيق 
أحكام قانـــون العمل في القطاع 
األهلـــي، وكذلك اســـتثنائهم من 
قانون التأمين االجتماعي لقيام 
االشـــتراكات  بســـداد  األنديـــة 
التأمينيـــة لتلـــك الفئـــات، وقـــّرر 
المجلـــس فـــي ضوء ذلـــك إحالة 
مشـــروعي قانونين إلى السلطة 
التشريعية األول مشروع قانون 
باســـتبدال الفقـــرة )أ( مـــن المادة 
)2( مـــن قانون العمل في القطاع 

األهلـــي الصـــادر بالقانـــون رقـــم )36( لســـنة 2012، 
والثاني مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم )12( 
إلـــى الفقرة األولى من المـــادة )3( من قانون التأمين 
االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم )24( 
لســـنة 1976، وذلـــك فـــي ضـــوء المذكـــرة المرفوعة 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  معالـــي  مـــن  الغـــرض  لهـــذا 
الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة الوزارية للشـــئون القانونية 

والتشريعية.
ثانًيـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى إعادة تشـــكيل 
اللجنـــة التنســـيقية العليـــا لحقوق اإلنســـان برئاســـة 
ســـعادة وزيـــر الخارجيـــة وعضوية ممثليـــن عن 18 
جهـــة حكوميـــة علـــى أن ال يقل التمثيل فـــي اللجنة 
عـــن درجة وكيل مســـاعد ويصدر بتســـمية أعضائها 
قـــرار مـــن رئيـــس اللجنة، وذلـــك في ضـــوء المذكرة 

المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.
ثالًثا: وافق مجلـــس الوزراء على مذكرة تفاهم بين 

حكومـــة مملكـــة البحريـــن وحكومة دولة إســـرائيل 
بشـــأن الخدمـــات الجويـــة، وفـــوض الوزيـــر المعني 
بالتوقيـــع عليهـــا، فيمـــا أحـــال إلـــى اللجنـــة الوزارية 
للشـــئون القانونيـــة والتشـــريعية اتفاقيـــة في شـــأن 
الخدمـــات الجويـــة بيـــن البلديـــن، وذلـــك فـــي ضوء 
المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض من ســـعادة وزير 

المواصالت واالتصاالت.
رابًعـــا: وافـــق مجلس الـــوزراء على إحالـــة موضوع 
امتداد اإلعفـــاء من ضريبة القيمة المضافة لشـــركة 
بحريـــن مارينـــا للتطويـــر المملوكـــة للهيئـــة العامـــة 
للتأميـــن االجتماعـــي إلـــى هيئـــة التشـــريع والـــرأي 
القانونـــي وذلـــك للفصـــل فـــي الخالف على تفســـير 
بعـــض الجوانـــب القانونيـــة المتعلقـــة بهـــذا اإلعفاء، 
وذلك عمالً بحكم البند )8( من المادة )2( من القانون 
رقـــم )60( لســـنة 2006 بشـــأن إعـــادة تنظيـــم هيئـــة 
التشـــريع والرأي القانوني المعدل بالمرســـوم بقانون 

رقـــم )60( لســـنة 2018، وبنـــاء على توصيـــة اللجنة 
الوزارية للشئون القانونية والتشريعية في مذكرتها 
التـــي عرضهـــا معالـــي نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 

رئيس اللجنة.
خامًســـا: وافق مجلـــس الوزراء على اقتـــراح برغبة 
مقـــدم مـــن مجلـــس النـــواب بتشـــديد الرقابـــة على 
شـــركات االتصاالت التي تـــزود المواطنين بخدمات 
اإلنترنت. كما وافق المجلس على رغبتين لتحققهما 
وقـــت تقديمهمـــا يتعلقان بســـاعات الدوام الرســـمي 
وإقامـــة صـــالة العشـــاء والتراويـــح فـــي الجوامـــع 
الرئيسية في شهر رمضان الماضي بسبب ما يمر به 
العالم من أزمة الكورونا، فيما وافق المجلس على رد 
الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق باحتســـاب كمية 

البيانات الخلوية ودقائق االتصاالت المستهلكة.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، أخـــذ المجلـــس علمـــًا 
بنتائج كل من اجتماع لجنة وزراء الصحة والمؤتمر 
العام لمجلـــس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية من خالل تقرير سعادة وزيرة 
الصحة، وكذلـــك نتائج اجتماع الوزراء المســـئولين 
عن الســـياحة بـــدول مجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة مـــن خـــالل تقريـــر ســـعادة وزيـــر الصناعـــة 

والتجارة والسياحة.

التضحيــة مثــال  الطبيب”...أطبائنــا  بـ”يــوم  الــوزراء  رئيــس  ســمو  مبــادرة  بمناســبة 

تقدما في مواجهة “الكورونا” بالجهود التي يقودها سمو ولي العهد

استثناء الرياضيين 
من قانون العمل 

والتأمين االجتماعي

إعادة تشكيل تنسيقية 
العليا لحقوق اإلنسان 

بمشاركة 18 جهة

فخورون بدور الطبيب 
البحريني وإسهاماته 

في رعاية المجتمع 

دعوة المجتمع الدولي 
لمحاربة اإلرهاب 

والمنظمات المتطرفة

مشاريع تنموية بقيادة جاللة الملك وإنجاز متواصل من سمو رئيس الوزراء
القائـــد األعلـــى  نائـــب  العهـــد  أكـــد ولـــي 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة أنه مع انطالق مســـابقة 
االبتـــكار الحكومـــي )فكرة( للعـــام الثالث 
علـــى التوالـــي، فإنـــه من المهم اســـتذكار 
مـــا شـــهده الجميـــع مـــن ظـــرف عالمـــي 
اســـتثنائي والمتمثـــل بجائحـــة كورونـــا 
)COVID-19( وانعكاســـاته التي أسهمت 
في رســـم معالم جديـــدة للعمـــل وآلياته 
المختلفـــة فـــي شـــتى القطاعـــات بكافـــة 

دول العالم.
وأشـــار ســـموه - حفظه هللا - في رســـالة 
القطـــاع  موظفـــي  إلـــى  أمـــس  وجههـــا 
الحكومـــي عبـــر البريـــد اإللكتروني، إلى 
أن مثـــل هـــذه الظروف تســـتوجب دائًما 
والتحســـين  التطويـــر  مواطـــن  تحديـــد 

المطلوبـــة في العمل الحكومي والســـعي 
لتحويلهـــا إلـــى قصـــص نجاح ومشـــاريع 
تعزيـــز  فـــي  تســـهم  رائـــدة  ومبـــادرات 

تنافسية األداء وتحقيق االستدامة.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات الكرام،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
ونحـــن نطلـــق للعام الثالث علـــى التوالي 
)فكـــرة(،  الحكومـــي  االبتـــكار  مســـابقة 
فإننـــا نســـتذكر مـــا شـــهدناه جميًعـــا هذا 
اســـتثنائي  عالمـــي  ظـــرف  مـــن  العـــام 
 )COVID-19( والمتمثـــل بجائحة كورونا
التـــي أســـهمت فـــي رســـم  وانعكاســـاته 
معالـــم جديـــدة للعمل وآلياتـــه المختلفة 

في شتى القطاعات بكافة دول العالم.
وفـــي مثـــل هـــذه الظـــروف يكـــون مـــن 

المناســـب دائًمـــا أن يتم تحديـــد مواطن 
التطوير والتحســـين المطلوبة في العمل 
الحكومي والسعي لتحويلها إلى قصص 
نجاح ومشـــاريع ومبـــادرات رائدة تزخر 
بهـــا المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الوالـــد العزيز 
الملـــك المفدى حفظـــه هللا ورعاه، والتي 
تواصـــل الحكومة إنجازها برئاســـة العم 
العزيـــز الوالـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الموقـــر حفظه 

هللا.
وفـــي خضـــم النجاح الـــذي حققـــه كافة 
أعضـــاء فريـــق البحريـــن فـــي مواجهـــة 
هـــذه الجائحة تأكيًدا علـــى أن نهج حب 
التحـــدي وعشـــق اإلنجـــاز هو نهٌج ســـار 
عليه أبناء الوطن؛ لتعزيز تنافسية األداء 

األفـــكار  فكانـــت  االســـتدامة،  وتحقيـــق 
اإلبداعية التي فازت في مسابقة )فكرة( 
بنســـختيها الماضيتيـــن عامـــاًل مســـاهًما 
لدعـــم اآلليـــات التـــي تـــم االســـتناد إليها 
فـــي مســـارات العمـــل المختلفـــة؛ لضمان 
اســـتمرارية العمـــل الحكومي بـــكل عزم 

من أجل البحرين.
لـــذا، نتطلـــع فـــي النســـخة الثالثـــة مـــن 
مســـابقة )فكرة( لالســـتماع إلى أفكاركم 
المشـــهود لهـــا باإلبـــداع واالبتـــكار لدعم 
التميـــز فـــي تقديـــم الخدمـــة الحكومية 
ورفع مســـتويات األداء بما يتماشـــى مع 
مســـيرة التطويـــر والتحديـــث لمملكتنـــا 

الغالية.
ومن خـــالل جهودكم المســـتمرة نواصل 
نحو طموٍح ال حد له لنجدد العطاء لبناء 
مســـتقبل الوطـــن وحاضـــره، ســـائاًل هللا 
القديـــر أن يوفقنـــي وإياكم لـــكل ما فيه 

خير الجميع.
دمتم بحفظ هللا سالمين موفقين

سلمان بن حمد آل خليفة
ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

سمو ولي العهد 
يوجه رسالة 

لموظفي الحكومة 
عبر البريد اإللكتروني

ياسر الناصر
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المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية” تدين 
الهجوم اإلرهابي 

في بغداد

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
الهجوم اإلرهــابــي الــذي وقــع في مدينة 
إلــى  الـــعـــراق، وأدى  بــجــمــهــوريــة  ــغــداد  ب
ــة عــــدد مـــن األشـــخـــاص،  ــابـ مــقــتــل وإصـ
ــمــواســاة  ــتــعــازي وال ــغ ال ــال مــعــربــة عـــن ب
ولــلــحــكــومــة  الــضــحــايــا  وذوي  ــالـــي  ألهـ
وتمنياتها  الشقيق  الــعــراقــي  والــشــعــب 
ــعــاجــل لــجــمــيــع الــمــصــابــيــن.  بــالــشــفــاء ال
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة 
الشقيقة،  العراق  مع جمهورية  البحرين 

وأهمية القضاء على العنف والتطرف.

البحرين تهّنئ كمبوديا باليوم الوطني

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ورئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة وولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
تهنئـــة إلـــى ملـــك مملكـــة كمبوديا جاللـــة الملك 
نوردوم سيهاموني، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 
الوطني لبـــالده، أعربوا فيها عن أطيب تهانيهم 
وتمنياتهم له بهذه المناســـبة الوطنية. كما بعث 

صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء برقيتي 
تهنئـــة مماثلتيـــن إلى هون ســـين رئيـــس وزراء 

كمبوديا.

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
المحافظة الشـــمالية أن شرطة المديرية، 
وتنفيـــذا لتوجيهـــات رئيس األمـــن العام، 
أغلقـــت أمـــس ســـاحل جـــد الحـــاج، إثـــر 

تـــداول مقطع فيديو، يظهر حصانا غارقا 
فـــي الطيـــن بالموقع. وأشـــار إلى تســـيير 
مـــدار  علـــى  بالســـاحل  أمنيـــة  دوريـــات 
الســـاعة، والتنســـيق مع الجهـــات المعنية 
لمعالجة الوضع في الموقع بشكل جذري.

الجفير - جمعية الصحفيين

ناشـــدت جمعية الصحفييـــن البحرينية 
رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة رئيس 
لفيـــروس  لتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
أم  حيـــاة  إنقـــاذ  )كوفيـــد١٩(،  كورونـــا 
بمـــرض  مصابـــة  بحرينيـــة  وإعالميـــة 
الســـرطان، وهـــي بأمس لتوفيـــر العالج 

من خارج مملكة البحرين.
وقالـــت رئيســـة الجمعية عهديـــة أحمد 
إن “الزميلـــة تصـــارع مـــرض الســـرطان 
منذ فترة طويلة، وكانت تقدم رســـالتها 
إخـــالص  بـــكل  واالعالميـــة  الوطنيـــة 
وتفـــاٍن، حتى جـــاء اليوم الـــذي أجبرها 
المـــرض عـــن عـــدم قدرتهـــا علـــى أداء 

واجبها الذي طالما عشقته”.
وأضافـــت أحمـــد “زميلتنـــا علـــى فراش 
المـــرض تعانـــي مـــن اآلالم حـــادة جراء 
مضاعفـــات المـــرض، وقـــد وصـــف لهـــا 
TUCA�  األطبـــاء دواء محـــدد، وهـــو )
TINAB( لمســـاعدتها علـــى التغلب على 
المـــرض، وهـــو عـــالج غيـــر متوفـــر فـــي 
مملكة البحرين، ناهيك تكلفته المرتفعة 
وهو أمر يفوق إمكانات زميلتنا المادية، 

إذ تقدر قيمته ٢٧ ألف دينار”.
وأكدت التـــزام “المستشـــفى الذي ترقد 

فيـــه زميلتنا على تقديم كل ما تحتاجه 
مـــن رعاية طبية تخفف عليها أوجاعها، 
لكنهـــا أمـــور لتســـكين الوجـــع والحاجة 
اليـــوم لتوفيـــر العقـــار الـــذي نصـــح بـــه 
األطبـــاء فهـــو األمـــل الوحيـــد لتحســـن 
لحياتهـــا  والعـــودة  الصحيـــة،  حالتهـــا 
فـــي كنـــف أســـرتها وأبنائهـــا، ولتواصـــل 
مســـيرتها اإلعالميـــة وتقديـــم رســـالتها 

وواجبها تجاه الوطن”.
وأوضحت أحمد أن الزميلة تحتاج إلى 
ثـــالث جرعات لمدة ثالثة أشـــهر وتقدر 
كلفة الجرعة الشهرية ٩ آالف، باجمالي 

٢٧ ألف دينار.
ونوهـــت إلـــى “اســـتحالة ســـفرها لتلقي 
العـــالج فـــي الخـــارج فـــي ظـــل جائحة 
كورونـــا؛ ونظرا لوضعها الصحي، فأملها 
الوحيد بتوفير العالج المناسب لحالتها 
الصحية، لذلك نناشـــد رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحة رئيس الفريـــق الوطني 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد19�( 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة بالنظـــر فـــي طلبهـــا، وتوفير 
الـــدواء المناســـب لهـــا بصـــورة عاجلـــة 

لتطور حالتها يوما بعد يوم”.

إعالمية مصابة بالسرطان بحاجة 
لدواء كلفته ٢٧ ألف دينار
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابـــة بنيابة الـــوزارات 
والجهـــات العامـــة عدنـــان الوداعي بأن 
النيابـــة العامـــة أنجـــزت تحقيقاتهـــا في 
واقعة وفاة التوأمين بمجمع الســـلمانية 
تقريـــر  تســـلمت  كانـــت  إذ  الطبـــي، 
اللجنـــة الفنية لتقرير األخطـــاء المهنية 
الطـــب  مهنـــة  لمزاولـــي  واألخالقيـــة 
البشـــري المشـــكلة مـــن الهيئـــة الوطنية 
الصحيـــة،  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
بناًء على قـــرار النيابة العامة، المتضمن 
مـــا انتهـــى إليـــه رأي اللجنة مـــن تحديد 
لمســـؤوليات الكادر الطبي، الذي أشرف 
علـــى حالـــة وضـــع التوأميـــن والتعامـــل 
معهما إثـــر وضعهما. واســـتمعت النيابة 
باللجنـــة  وعضـــو  رئيـــس  أقـــوال  إلـــى 
المعتمـــدة  الخبـــرة  ذوي  مـــن  وطبيـــب 
فـــي ذلـــك التخصص الذي اســـتعانت به 
اللجنـــة وذلـــك فيما تضمنه ذلـــك تقرير، 
الـــذي أثبـــت مســـؤولية أعضـــاء الـــكادر 
الطبي الذي تعامـــل مع الحالة إلخاللهم 
بواجباتهـــم المتمثلـــة في عـــدم قيامهم 
الصحيحـــة  الطبيـــة  المشـــورة  بتقديـــم 
وعدم قيامهم بفحص التوأمين للتثبت 
من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم 

من رعاية طيبة نحوهما.
الشـــرعي  الطبيـــب  تقريـــر  وخلـــص 
المنتـــدب مـــن النيابـــة إلـــى أن التوأمين 
غيـــر مكتملـــي األشـــهر الرحميـــة وولـــدا 
فيهمـــا الحيـــاة وتنفســـا تنفًســـا جزئًيـــا، 
وأن والدتهمـــا تعتبر حالـــة طارئة؛ نظًرا 
لصغـــر عمرهما الرحمـــي، وأن األمر كان 

يســـتلزم نقلهما على الفور إلى حاضنات 
الرعايـــة القصوى طالما كانتـــا على قيد 
الحيـــاة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى 
الرعاية القصوى قد فوت الفرصة إلنقاذ 
حياتهمـــا. كمـــا اســـتمعت النيابـــة كذلك 
إلـــى أقـــوال والـــدي التوأميـــن وشـــهود 
الواقعة والطبيب الشرعي، واستجوبت 
أعضـــاء الـــكادر الطبـــي الذيـــن تناوبـــوا 
والتوأميـــن،  األم  حالـــة  مـــع  التعامـــل 
وانتهـــت التحقيقـــات فـــي ضـــوء تقرير 
اللجنـــة الفنية لتقرير األخطـــاء المهنية 
الطـــب  مهنـــة  لمزاولـــي  واألخالقيـــة 
البشـــري المشـــكلة مـــن الهيئـــة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والخدمات الصحية، وما 
خلـــص إليـــه تقرير الطب الشـــرعي، إلى 
ثبـــوت مســـؤولية 3 أطبـــاء وممرضـــة، 
وأمـــرت بتقديمهـــم للمحاكمـــة الجنائية 
عمـــا أســـند إليهم من التســـبب خطأ في 
مـــوت التوأميـــن، فيما أمـــرت بإحالتهم 
إضافـــة إلـــى 3 ممرضـــات أخريـــات إلى 
اللجنـــة المختصـــة لمجازاتهـــن تأديبًيـــا 
عما كشـــفت عنـــه تحقيقـــات النيابة من 
ارتكابهـــن مخالفـــات لألعـــراف الطبيـــة 

ليس لها صلة بوفاة التوأمين.
وخاطبت النيابة العامة الهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
العالقـــة  ذوي  مـــع  للتنســـيق  بتوصيـــة 
لوضـــع سياســـة واضحة بشـــأن التعامل 
بعـــد  ومـــا  الحمـــل  بفتـــرة  األجنـــة  مـــع 
الـــوالدة، تفـــرض التثبـــت مـــن عالمـــات 

الحياة خصوًصا في المواليد الخدج.

محاكمة 4 من المتسببين بوفاة 
التوأم فاطمة وزهراء 

طـوق أمنـي حـول قنـوات المـوت بـ “نورانا”
المشكلة لحل  حكومي  وفد  لتشكيل  عليا  توجيهات   :”^“ لـ  الوداعي 

الحواجـــز  مـــن  طوًقـــا  الشـــرطة  ضربـــت 
األمنية حول أماكن انتشـــار قنوات الموت 
في ســـاحل كرانـــة وذلك لمنـــع المترددين 
إلـــى هـــذه  علـــى الســـاحل مـــن الوصـــول 
األماكـــن الخطيرة، وذلك بعد ســـاعات من 
نشـــر “البـــالد” خبـــًرا تفصيلًيا عـــن “قنوات 
الموت التي ابتلعت حصانا في الساحل”.

وعلـــى صعيد متصل كشـــف عضو مجلس 
الســـيد  المنطقـــة  ممثـــل  الشـــمالية  بلـــدي 
شـــبر الوداعـــي لــــ “البـــالد” عـــن تحـــركات 
مـــن جهـــات وصفهـــا “بالعليـــا” بعـــد نشـــر 
البـــالد للمشـــكلة، معلًنـــا أنـــه جـــرى تحديد 
موعـــد لزيـــارة الموقـــع بحضـــور عـــدد من 

الجهات المختصة والمعنية وذلك برفقته 
ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة.

أهالـــي كرانـــة بوجـــه الخصـــوص والقـــرى 
المطلة على ســـاحل شارع النخيل شكروا 
“البـــالد” علـــى إثـــارة الموضـــوع وطالبـــوا 
الجهـــات المعنيـــة بضـــرورة إيجـــاد حلول 
ســـريعة وذلك لتجنيب األهالـــي ومرتادي 
الســـاحل مـــن كارثـــة إنســـانية محتملـــة ال 

سمح هللا.
وأفادوا أن أهالـــي القرية والمواطنين من 
كل مناطـــق البحريـــن وعدد مـــن األجانب 
والمقيميـــن يقصـــدون بشـــكل يومـــي هذا 
المنطقـــة؛ مـــن أجـــل الترفيـــه والســـباحة، 
لكـــن هـــؤالء ال يعلمـــون بالخطـــر المحدق 
بهـــم القريب من ســـاحل الدفـــان المحاذي 

بالقرية ما يعرف بجزيرة نورانا.
وليـــدة مشـــكلة  المشـــكلة  “هـــذه  وقالـــوا: 
الدفان الذي طال الساحل لتشكيل جزيرة 
جديـــدة تحت اســـم نورانا، هـــذه المنطقة 
شاسعة جًدا وتحيطها مياه البحار من كل 
جانـــب، وظلت هـــذه المســـاحات متروكة 
لمدة طويلة مما جعل الكثيرين يقصدونها 

للتنزه والمرح والسباحة والبسطات”.
وتابعوا: “عاينا السواحل المحيطة ما بين 
كرانـــة ونورانا ووجدناها طينية تســـحب 
أي جســـم ذي كتلـــة إلى قـــاع البحر، وبعد 
التفحـــص وجدنا أن هـــذه الرمال الطينية 
تحيـــط بميـــاه عميقـــة وهـــي غيـــر بعيـــدة 
عن الشـــاطئ ممـــا يهدد حيـــاة المواطنين 

والمقيمين”.

وأشـــاروا: “أطلقنا نداءات استغاثة وذلك 
بضـــرورة ردم هذه المناطق وتســـوية قاع 
البحـــر فيها؛ لتجنب وقـــوع حوادث غرق، 
إال أن الجهات المعنية لم تعر الموضوع أي 
وجـــه، وفعال وقع المحظـــور، إذ غرق عدد 
مـــن األطفـــال في هـــذه المناطـــق المعنية، 
كتـــب هللا الحياة لبعضهـــم بأعجوبة، فيما 
فقـــد آخريـــن حياتهـــم، ومـــن بينهـــم أحـــد 

البحارة من أبناء القرية”.
إيجـــاد حلـــول بصـــورة  وأكـــدوا ضـــرورة 
عاجلة لهذه المشكلة التي تتربص بالمئات 
يومًيـــا، مشـــيرين إلـــى أن الوضـــع خطيـــر 
جـــًدا وال يقبـــل التأخير فـــي وضع الحلول 
الناجعة لهذه المشـــكلة التي تطل برأســـها 

بشكل يومي.

القضيبية - مجلس النواب

عقـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
زينـــل أمـــس اجتمـــاع عمـــل عبـــر “تقنية 
العـــام  األميـــن  مـــع  المرئـــي”،  االتصـــال 

للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري. 
وشـــددت زينـــل علـــى حـــرص المجلـــس 
النيابي على تبنـــي كل الخطط الوطنية 
والبرامج النوعية التي يقدمها المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، عبـــر الشـــراكة الفاعلـــة 
والتنســـيق المتواصل والتعـــاون الثنائي 
المســـتمر، من خـــالل اللجنة التنســـيقية 
واللجنـــة  المجلســـين،  بيـــن  المشـــتركة 
والطفـــل،  بالمـــرأة  المعنيـــة  البرلمانيـــة 
ولجنـــة تكافـــؤ الفـــرص باألمانـــة العامة 
لمجلـــس النواب، مؤكـــدة أن دعم المرأة 
البحرينيـــة ســـيظل دائمـــا مـــن أولويات 
دراســـة  فـــي  النيابـــي  المجلـــس  عمـــل 

ومناقشة كافة التشريعات والقوانين.
وأكدت األنصاري أن التوجيهات الملكية 
السامية الداعمة لتقدم المرأة البحرينية 

البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة  مـــن  عـــززت 
مختلـــف  فـــي  للمـــرأة  داعمـــة  كدولـــة 
جوانـــب الحيـــاة العامـــة، وأن المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة، برئاســـة قرينـــة عاهـــل 
البـــالد صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، يعمل 
من خـــالل خطـــط وبرامـــج تدعـــم هذه 
التوجهات لتكون المرأة شـــريكا متكافئا 
في بناء المجتمع ومســـاهم حقيقي في 
التنميـــة. وناقـــش االجتماع، أبـــرز ما تم 
تحقيقـــه من إنجـــازات تشـــريعية لدعم 
إدماج احتياجات المرأة، ودور الســـلطة 
التشـــريعية فـــي متابعة تنفيـــذ النموذج 
الوطنـــي إلدمـــاج احتياجـــات المرأة في 
التنميـــة عبـــر ســـن التشـــريعات الوطنية 
بما يضمن ســـد الفجوات التشريعية في 
القضايـــا ذات األولوية للمـــرأة، ومتابعة 
تطويـــر التشـــريعات وإصـــدار القـــرارات 

التنفيذية الالزمة.

سد الفجوات التشريعية في القضايا ذات األولوية للمرأة

انطالق الندوة الثانية إلعادة فتح األسواق العالمية اليوم
ــال ــاب األعمـ ــم أصحـ ــة تدعـ ــول عمليـ ــكار وحلـ ــروج بأفـ ــعلة: الخـ الشـ

لمنظمـــات  العالمـــي  االتحـــاد  أعلـــن 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
جمعيـــة  مـــع  )اليونيســـمو( وبالتعاون 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
البحرينية وكل من مكتب األمم المتحدة 
األوروبيـــة  والمنظمـــة  البحريـــن  فـــي 
للتعـــاون االقتصادي والتنمية عن تنظيم 
الندوة الدولية الثانية عن طريق وسائل 
فـــي  )الـــزووم(  االجتماعـــي  التواصـــل 
نســـختها الخاصـــة بالـــدول غـــرب العالم 
حســـب التوقيت العالمي وذلك في تمام 
الســـاعة 3:30 عصـــرا بتوقيـــت البحرين 
والساعة 12:30 ظهرا بتوقيت جرينتش 
والمملكة المتحدة والساعة 8:30 صباحا 
بتوقيـــت واشـــنطن )الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة( اليـــوم الثالثـــاء 10 نوفمبـــر 
الجـــاري. وســـيكون موضـــوع الندوة عن 
إعـــادة فتح األســـواق العالميـــة والفرص 
المتاحة ألصحاب األعمال والسيما رواد 
األعمال وأصحاب المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة وذلك بمشـــاركة متحدثين 
مـــن شـــتى أنحـــاء العالـــم مـــن البحريـــن 
وسويسرا وفرنســـا ونيجيريا والواليات 

المتحدة األمريكية. 
وفي معـــرض تعليقـــه على هـــذا الحدث 
العالمـــي، أكـــد رئيـــس االتحـــاد العالمـــي 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لمنظمـــات 
عبدالنبـــي  )اليونيســـمو(  والمتوســـطة 
افتتـــاح  إعـــادة  أهميـــة  علـــى  الشـــعلة 
الوقـــت  فـــي  العالـــم  حـــول  األســـواق 
الراهن مع اتخـــاذ كافة التدابير الصحية 
والوقائية الالزمة بسبب استمرار جائحة 
كورونا وتأثيراتها الســـلبية والســـيما مع 
حلـــول الموجـــة الثانيـــة من الوبـــاء التي 
عصفـــت ببعـــض الـــدول مؤخـــرا، حيـــث 
تأتي هذه الندوة استكماال لمبادرة اتحاد 
اليونيســـمو في تنظيم هذه الفعالية في 
موجهـــة  كانـــت  التـــي  األولـــى  نســـختها 
للبلدان في شـــرق الكـــرة األرضية، حيث 
يأتـــي تنظيـــم هـــذه النســـخة الثانية من 
الندوة الموجهة للبلـــدان في غرب الكرة 
األرضية وذلك بسبب الفارق الزمني في 

التوقيت العالمي. 
وبيـــن الشـــعلة بـــأن الهـــدف مـــن تنظيـــم 
بأفـــكار  الخـــروج  هـــو  النـــدوات  هـــذه 
وحلـــول عمليـــة تدعم أصحـــاب األعمال 

والســـيما أصحاب المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة الذين تضرروا كثيرا جراء 
هـــذه األزمة الخطيرة التي يمر بها العالم 
أجمـــع وبشـــكل لم يســـبق له مثيـــل، وأن 
يكـــون لـــرواد األعمـــال دورهـــم الطليعي 
فـــي إعـــادة فتـــح األســـواق والمســـاهمة 
بفعالية في بنـــاء اقتصادات الدول على 
المســـتويين المحلـــي والعالمـــي. وأشـــاد 
الشـــعلة بتضافـــر الجهـــود المشـــتركة مع 
والســـيما  الدوليـــة  المنظمـــات  مختلـــف 
البحريـــن  فـــي  المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب 
إضافـــة إلى الجهـــات الدولية المشـــاركة 
بضـــرورة  إيمانـــا  الفعاليـــة  هـــذه  فـــي 
لمواجهـــة  والـــدءوب  المشـــترك  العمـــل 
مختلف األزمات الصحيـــة واالجتماعية 
والتجاريـــة الناجمـــة عـــن هـــذه الجائحة 
علـــى  القائميـــن  علـــى  الخطيـــرة، مثنيـــا 
تنظيم هذه الندوة من اتحاد اليونيسمو 
الصغيـــرة  المؤسســـات  وجمعيـــة 

والمتوسطة البحرينية. 
ومن جانبه، أوضح المنسق العام التحاد 
اليونيســـمو رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
ومديـــر النـــدوة عبدالحســـن الديـــري بأن 
هـــذه الفعاليـــة العالميـــة الثانيـــة التحـــاد 
اليونيســـمو، والتي يتم يســـتمر تنظيمها 
وبالتعـــاون هذه المرة مـــع الجمعية وكل 

من مكتـــب األمم المتحدة فـــي البحرين 
والمنظمـــة األوربية للتعـــاون االقتصادي 
والتنميـــة، تأتـــي فـــي الوقـــت المناســـب 
مع تفشـــي الموجة الثانيـــة لوباء كورونا 
والـــذي يشـــهد فيـــه العالم إعـــادة افتتاح 
األســـواق المحلية والعالمية، ولكن بحذر 
شـــديد الســـيما مـــع تحذيـــرات منظمـــة 
الســـلبية  اآلثـــار  مـــن  العالميـــة  الصحـــة 
الثانيـــة  الموجـــة  هـــذه  مـــن  المتوقعـــة 
الصحيـــة  بالتدابيـــر  األخـــذ  وضـــرورة 

والوقائية الالزمة. 
النـــدوة تشـــهد مشـــاركات  وأضـــاف “أن 
لمتحدثين على مستوى عال، فباإلضافة 
إلـــى الكلمـــة االفتتاحيـــة لرئيـــس اتحـــاد 
فهنـــاك  الشـــعلة،  عبدالنبـــي  اليونيســـمو 
مشـــاركات محليـــة ممثلة بكلمة رئيســـة 
المقيـــم  للممثـــل  النـــدوة  افتتـــاح  فـــي 
لبرنامـــج األمم المتحدة اإلنمائي والقائم 
بأعمـــال المنســـق المقيم لألمـــم المتحدة 
بالبحريـــن، ســـتيفانو بيتيناتـــو. أما على 
الصعيـــد العالمـــي، فهنـــاك مشـــاركة مـــن 
قبـــل كريســـتين أنجفج رئيســـة الشـــبكة 
إضافـــة  )سويســـرا(  للمـــرأة  العالميـــة 
إلـــى متحدثيـــن مـــن كل مـــن الواليـــات 
المتحدة األميركية ونيجيريا إلى جانب 
كوركـــي مانديز مـــن المنظمـــة األوروبية 
مبّينـــا  والتنميـــة،  االقتصـــادي  للتعـــاون 

بـــأن تنظيم هذه الفعاليـــة نابع من إيمان 
اتحاد اليونيســـمو والجمعيـــة البحرينية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
بضـــرورة توحيـــد الجهـــود والـــرؤى نحو 
تكثيف المبادرات التخاذ دور ريادي في 
تنشـــيط الحيـــاة التجاريـــة والعمـــل نحو 
إعـــادة الحيـــاة االجتماعيـــة والتجاريـــة 
جانـــب  إلـــى  تدريجيـــا  طبيعتهـــا  إلـــى 
الجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل الحكومات 
فـــي  كل  األخـــرى  المختصـــة  والجهـــات 
مجال تخصصه نحـــو مجابهة ومواجهة 
هذه األزمة المســـتفحلة وعـــدم الوقوف 
مكتوفـــي األيـــدي وأخـــذ دور المتفـــرج، 
وإنما بالمســـاهمة في إيجاد الحلول قدر 
المســـتطاع والمشـــاركة بإنـــارة الطريـــق 
لآلخرين للمساعدة في الخروج من هذه 
األزمة التي ما فتئت تعصف باإلنســـانية 
جمعاء في سابقة لم يحصل لها مثيل.  

ووجـــه الشـــعلة والديـــري الدعـــوة لكافة 
أصحـــاب وصاحبـــات األعمـــال والســـيما 
المؤسســـات  وأصحـــاب  األعمـــال  رواد 
المشـــاركة  إلـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الفاعلـــة في هذه الندوة واالســـتفادة من 
األفـــكار المطروحـــة ســـواء مـــن ممثلـــي 
المنظمـــات الدولية المشـــاركة أو القطاع 
الخاص على حد سواء، متمنين التوفيق 

للجميع.

المنامة - الصغيرة والمتوسطة البحرينية

قالـــت وكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
تتابـــع  إنهـــا  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
باهتمام ما أثيـــر بخصوص الوضع على 
ســـاحل نورانا المحاذي لقرية كرانة، من 
وجود تربة طينية تهدد سالمة مرتادي 

الساحل.
وأشـــارت إلـــى أنـــه بتوجيـــه مـــن وزيـــر 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني، سيقوم وفد يضم ممثلين عن 
إدارة الرقابـــة البحريـــة التابعـــة للوكالة 
وممثليـــن عن بلدية المنطقة الشـــمالية، 
وممثليـــن عن المجلـــس األعلـــى للبيئة، 
وممثليـــن عن إدارة هندســـة المواد في 

شـــؤون األشـــغال، باإلضافـــة إلـــى عضو 
مجلس بلدي المنطقة الشـــمالية الســـيد 
شـــبر الوداعـــي، بزيـــارة ميدانيـــة علـــى 
وجـــه الســـرعة للموقـــع؛ للوقـــوف علـــى 
حقيقة الوضع، ورفع التوصيات الالزمة 
الوكالـــة  وأكـــدت  خلـــل.  أي  لمعالجـــة 
حرصهـــا على اتخاذ أية إجراءات الزمة 
تضمـــن الحفـــاظ علـــى ســـالمة مرتادي 
الســـاحل، ونوهت في هـــذا الصدد على 
التعـــاون الوثيـــق مـــع المجالـــس البلدية 
فيمـــا يدخـــل فـــي اختصاصهـــا؛ تحقيقا 

للمصلحة العامة.

“الداخلية”: إغالق الساحل ومعالجة جذرية للوضعفريق رسمي يتفقد “نورانا” للوقوف على التربة الطينية

“اليونيسمو”: النسخة الثانية موجهة للبلدان غرب الكرة األرضية

علوي الموسوي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الداخلية

استجابة لما نشرتـه “البالد”
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