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»eƒμëdG πª©dG Iõ«cQ øWGƒªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ
á«æWƒdG óYGƒ°ùdG É¡à£N ábô°ûªdG øWƒdG Iô«°ùe :ó¡©dG »dh ∂∏ªdG ÖFÉf

á``«æWƒdG ÜÉ``gQE’G º``FGƒb ¿CÉ``°ûH AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dƒd QGô``b

∞«Xƒà∏d »fÉãdG »æWƒdG èeÉfôÑdG íeÓe ô``°ûæH OôØæJ zè«∏îdG QÉÑNCG{
á«æWƒdG á``dÉª©dG QGô≤à``°SG á``jÉªëd á``∏eÉμàe äGAGô``LEG :π``ª©dG ô``jRh

 º`̀ Yó`̀ dG è``̀eGô``̀H ¥Ó````̀ WEG ó`̀«`̀©`̀j zø`̀ «`̀μ`̀ ª`̀ J{
…QÉ```é```dG  ô``̀ jGô``̀ Ñ``̀ a  21  ø```̀ e  GQÉ```̀Ñ```̀à```̀YG
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 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG
 ôjƒ£J  »YÉ°ùe  ¿CG  ó¡©dG  »`̀dh  ∂∏ªdG  ádÓL  ÖFÉf  áØ«∏N
 ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  »a  Ö°üj  ÉªH  Iôªà°ùe  »eƒμëdG  RÉ¡édG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
 É kgƒæe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 êÉàf  ƒg  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe  áμ∏ªª∏d  ≥≤ëJ  Ée  ¿CG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S
 Ghô£°S  …òdG  ø«°ü∏îªdG  øjôëÑdG  AÉæHC’  ÜhDhó`̀dG  πª©dG
 ä’ÉéªdG  π`̀c  »`̀a  ô``̀ KC’G  á«∏L  ìÉ`̀é`̀f  ¢ü°üb  º¡àªjõ©H

.ájƒªæàdG äÉYÉ£≤dGh
 äÉbÉW  øe  É¡jód  ÉªH  óà©J  øjôëÑdG  ¿EG  √ƒª°S  ∫É`̀bh
 á«æWƒdG IhôãdG ÉgQÉÑàYÉH ΩÉªàg’G πL É¡«dƒJh äGAÉØch
 É¡à£N  ábô°ûªdG  øWƒdG  Iô«°ùe  ¿CG  √ƒª°S  G kócDƒe  ,≈∏ZC’G
 ,¢UÓNEGh  ΩõY  πμH  ïjQÉàdG  ôéa  òæe  á«æWƒdG  óYGƒ°ùdG
 áfÉμe  ï«°SôJ  π°UGƒæ°S  ó`̀MGƒ`̀dG  ≥jôØdG  ìhô``̀H  É`̀æ`̀fCGh

 øWƒdG ≈∏Y ¬©Øf Oƒ©j ÉªH ó«©°U πc ≈∏Y á«dÉ¨dG øjôëÑdG
.øWGƒªdGh

 ¬JÉ©∏£J  ≥«≤ëJh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  áeóN  ¿CG  √ƒª°S  ó``̀cCGh
 áeó≤e  »a  ≈≤ÑJ  ¿CG  Öéjh  ,»eƒμëdG  πª©dG  Iõ«cQ  »g
 äÉ¡édG  πc  Oƒ¡L  ¬dƒM  »≤à∏J  …ò`̀dG  ±ó¡dGh  äÉ`̀jƒ`̀dhC’G
 §£îdGh  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ò«ØæJ  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ô`̀Ñ`̀Y  ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  ´Gó```̀ HE’G  ìhQ  á«ªæJh  á«eƒμëdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh

.»eƒμëdG πª©dG »a õq«ªàdG ≥«≤ëJ á∏°UGƒªd
 øe G kOó``̀Y ó`̀©`̀ oH ø`̀Y ¢`̀ù`̀eCG √ƒª°S AÉ`̀≤`̀d  ió``d ∂``dP AÉ``L
 √ƒª°S  ºgCÉæg  óbh  ;G kôNDƒe  º¡æ««©J  ºJ  øjòdG  ø«dhDƒ°ùªdG
 ,IójóédG  º¡Ñ°UÉæe  »a  º¡æ««©àH  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  á≤ãdÉH

.º¡eÉ¡e AGOCG »a ≥«aƒàdG º¡d É k«æªàe
(2¢U π«°UÉØàdG)

 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øY Qó°U
 ¿CÉ°ûH  2021  áæ°ùd  (12)  ºbQ  QGôb  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 ºeCÓd  ™HÉàdG  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée  äGQGô`̀b  ò«ØæJh  á«æWƒdG  ÜÉ`̀gQE’G  ºFGƒb
 ¿CÉ°ûH IóëàªdG ºeC’G ¥Éã«e øe ™HÉ°ùdG π°üØdG âëJ IQOÉ°üdG IóëàªdG
 QÉeódG áë∏°SCG QÉ°ûàfG ∞bhh ™ªbh ™æeh ¬∏jƒªJh ÜÉgQE’G ™ªbh ™æe

.É¡∏jƒªJh πeÉ°ûdG
 áaÉch  äÉ°ù°SDƒªdGh  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ≈∏Y  ¬fCG  QGô≤dG  »°†≤jh
 äôaƒJ  Ée  ≈àe  ∫Gƒ`̀eC’G  ó«ªéJ  ø«jQÉÑàY’Gh  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’G

 ºFGƒb  ≈∏Y  ø«LQóªdG  äÉfÉ«μdG  hCG  ¢UÉî°TCÓd  Oƒ©J  »àdGh  º¡jód
 Égô°ûf  ïjQÉJ  øe  ô«NCÉJ  ¿hO  äGAGõédG  áªFÉb  hCG  á«æWƒdG  ÜÉ`̀gQE’G
 äÉ¡édG  ≈∏Y  Öéjh  ,êQóªdG  ¿É«μdG  hCG  ¢üî°û∏d  ≥Ñ°ùe  QGòfEG  ¿hOh
 ø«jQÉÑàY’Gh  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’G  áaÉch  äÉ°ù°SDƒªdGh  á°üàîªdG
 øjòdG  äÉfÉ«μdG  hCG  ¢UÉî°TCÓd  Oƒ©J  »àdG  ∫Gƒ`̀eC’G  øY  ó«ªéàdG  ™aQ
 ¿hO äGAGõédG áªFÉb hCG á«æWƒdG ÜÉgQE’G ºFGƒb øe ºgDhÉª°SCG Ö£°ûoJ

.Égô°ûf ïjQÉJ øe ô«NCÉJ
 áaÉch  äÉ°ù°SDƒªdGh  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ≈∏Y  ¬``̀fCG  »°†≤j  Éªc

 ∫GƒeCG  ájCG  ôaƒJ  ióe  øe  ócCÉàdG  ø«jQÉÑàY’Gh  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’G
 ÜÉ`̀gQE’G  ºFGƒb  ≈∏Y  ø«LQóªdG  äÉfÉ«μdG  hCG  ¢UÉî°TCÓd  Oƒ©J  º¡jód
 ÆÓHE’Gh ,É¡æe º¡FÉª°SCG Ö£°T ºJ øjòdG hCG äGAGõédG áªFÉb hCG á«æWƒdG
 ÉgPÉîJG ºJ »àdG ô«HGóàdGh äÉeƒ∏©ªdÉH Égô°ûf ïjQÉJ øe ô«NCÉJ ¿hO
 ºJ »àdG  ∫Gƒ`̀eC’G  áª«b ∂dP  »a ÉªH ∫Gƒ`̀eC’G  √òg º¡jód äôaƒJ Ée ≈àe
 ™aQ hCG Égó«ªéJ âbhh ïjQÉJh É¡Yƒfh É¡æY ó«ªéàdG ™aQ hCG Égó«ªéJ

.ÉgPÉîJG ºàj ±ƒ°S äGAGôLEG ájCGh É¡æY ó«ªéàdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 íeÓe ô°ûæH zè«∏îdG QÉÑNCG{ OôØæJ
 ∞«Xƒà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Oƒ`̀æ`̀Hh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  á≤aGƒe  ó©H  ∂dPh  (2)
 ≈∏Y è``eÉ``fô``Ñ``dG  õ`̀μ`̀ Jô`̀j å`̀«`̀M ,¬`̀«`̀∏`̀Y
 á«ªæJ  »a  º¡°ùJ  »àdG  äGQOÉÑªdG  ¥ÓWEG
 ,πª©dG ¥ƒ°S ôjƒ£Jh »æWƒdG OÉ°üàb’G
 »àdG  ™jQÉ°ûªdGh  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∞«ãμJh
 πªY  ¢`̀Uô`̀a  ô«aƒJh  õjõ©J  »`̀a  º¡°ùJ
 ,πªY øY ø«ãMÉÑdG ΩÉeCG  áÑ°SÉæeh á≤F’
 ∞«XƒàdG á«∏ªY »a á«∏°†aC’G ≈≤ÑJ ¿CGh
 øe  ¬«LƒJh  ºYóH  »æjôëÑdG  øWGƒª∏d
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H

.AGQRƒdG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π``̀ª``̀©``̀dG ô`````̀jRh ∫É`````̀bh
 QGƒ`̀M  »`̀a  ¿Gó«ªM  π«ªL  á«YÉªàL’G

 Aƒ°V »a ¬fEG zè«∏îdG QÉÑNCG{ ™e ¢UÉN
-2019  ΩGƒYCÓd  áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH
 ¥Ó``̀WEG  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ô``̀bCG  Ω2022
 ¿hÉ©àdÉH  ∞«Xƒà∏d  »æWƒdG  èeÉfôÑdG
 øª°†àªdG  zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U  ™e
 ,äGAGô``````̀LE’Gh äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ø`̀e á`̀eõ`̀M
 120  ≠∏ÑJ  á«fGõ«e  ¢ü«°üîJ  É¡ªgCG
 ,ÖjQóàdGh ∞«XƒàdG ºYód QÉæjO ¿ƒ«∏e
 áØdÉîe ΩóYh ø¡ªdG ≈∏Y áHÉbôdG ójó°ûJh
 Iôàa ójóªJh ,áª¶fCÓd á«ÑæLC’G ádÉª©dG
 á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  »a  ôZGƒ°ûdG  ¿Ó`̀YEG
 ,ø`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG ø`̀e ’ó``̀H ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SCG 3 Ió``̀e
 ≈dEG ∞«Xƒà∏d »æWƒdG èeÉfôÑdG ±ó¡jh
 10  ô«aƒJh  »æjôëH  ∞`̀dCG  25  ∞«XƒJ

.2021 ΩÉY »a á«ÑjQóJ á°Uôa ±’BG
 øe Oó``̀Y ™`̀ °`̀Vh º``̀J ¬```̀fCG ±É``̀ °``̀VCGh
 õjõ©J  ¿Éª°†d  äGAGô``̀LE’Gh  äGQOÉÑªdG
 ´É£≤dG  »a  ø«æWGƒªdG  ∞«XƒJh  º`̀YO

 ÉæFÉcô°T  ™e  πª©dG  ∫Ó`̀N  øe  ¢UÉîdG
 ¥hóæ°Uh  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  »a
 π«¨°ûJ  áØ∏c  π©éd  (ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J)  π`̀ª`̀©`̀dG
 ôÑY  »æjôëÑdG  ídÉ°üd  π«ªJ  ádÉª©dG
 øª°V ºJ  PEG  ,Qƒ`̀LC’G  ºYO  èeGôH  ô«aƒJ

 ∞«Xƒà∏d  »æWƒdG  èeÉfôÑdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
 óàªj  …òdG  QƒLC’G  ºYO  èeÉfôH  ø«°TóJ
 øe  %70  ≈``̀ dEG  π°üjh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  3  ≈``̀ dEG
 »a  %50h  ≈```̀dhC’G  áæ°ùdG  »`̀a  Ö`̀JGô`̀dG
 ,áãdÉãdG  áæ°ùdG  »a  %30h á«fÉãdG  áæ°ùdG
 »FõédG πª©dGh äÓgDƒªdG ™«ªL πª°Th

.ó©H øY πª©dGh
 Rô``̀HCG  ø``̀e  ¿CG  ≈```̀dEG  ô``̀jRƒ``̀dG  â`̀Ø`̀ dh
 Gô«Ñc  ÉYÉØJQG  äó¡°T  »àdG  äÉYÉ£≤dG
 ,áFõéàdÉH  ™`̀«`̀Ñ`̀dG  ´É`̀£`̀b  á`̀fô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 ºYóH IQGRƒdG ôªà°ùJ ±ƒ°S √ôKCG ≈∏Yh
 PEG  ,´É£≤dG  Gòg  »a  ø«æWGƒªdG  ∞«XƒJ
 ´É£≤dG Gòg »a ø««æjôëÑdG OóY ∞YÉ°†J
 ô°û©dG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∫Ó``̀N  %92  áÑ°ùæH
 ôªà°ùà°S  IQGRƒ```̀ dG  ¿CG  Éªc  ,á«°VÉªdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  »`̀a  ø««æjôëÑdG  è`̀eO  »`̀a
 ø««æjôëÑdG  OóY  ∞YÉ°†J  PEG  ,Iô«¨°üdG
 »àdG Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG »a ø«∏eÉ©dG

 OóY  ¿É`̀ ch  ,∫É`̀ª`̀Y  10  ø`̀Y  É¡ªéM  π≤j
 7900  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  10  πÑb  ø««æjôëÑdG
 Ωƒ«dG  ÉeCG  ,äÉ°ù°SDƒªdG  ∂∏J  »a  ∞Xƒe
 øe  ô`̀ã`̀cCG  äÉ°ù°SDƒªdG  √ò`̀g  »`̀a  πª©«a
 ìÉéf  ≈∏Y  ô°TDƒj  Ée  ,»æjôëH  ∞dCG  15
 »a  πª©dG  ∫ƒÑ≤H  á«eƒμëdG  á°SÉ«°ùdG

.Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
 »a  IQGRƒ``̀ dG  QGôªà°SG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th
 á«aGô°TE’Gh  á``̀jQGOE’G  ∞FÉXƒdG  áfôëH
 »∏ZÉ°T  ø««æjôëÑdG  áÑ°ùf  â¨∏H  PEG
 hCG  ô`̀jó`̀e)  É«∏©dG  á`````jQGOE’G  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG
 %265  áÑ°ùæH  (±ô°ûe  hCG  óYÉ°ùe  ôjóe
 Gô¶f  á«°VÉªdG  â°ùdG  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N
 OóY  ™`̀Ø`̀JQG  ó``bh  ,áHƒ∏£e  É¡fƒc  ≈``̀dEG
 Éaô°ûeh  Gôjóe  1225  øe  ø««æjôëÑdG
 ≈``dEG  2013 »``a  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  »``a

.2019 ΩÉY ∞°üàæe »a 4475
(7¢U π«°UÉØàdG)

 ÖMÉ°U  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  Gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¥hóæ°U  ø`̀∏`̀YCG  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 èeGôH  ±ÉæÄà°SG  zø«μªJ{  πª©dG
 »éjQóJ  πμ°ûH  á°ù«FôdG  º`̀Yó`̀dG
 ÜÉ``̀H í``̀à``̀a IOÉ`````````YEG ô``̀Ñ``̀Y ∂``````̀dPh
 »a äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SGh º`̀jó`̀≤`̀J
 ¬àî°ùæH  ∫É`̀ª`̀YC’G  ôjƒ£J  èeÉfôH
 »àdG  Oƒ¡édG QÉWEG  »a áKóëà°ùªdG
 äÉ°ù°SDƒe  ºYód  zø«μªJ{  É¡eó≤j
 IhôãdG  ôjƒ£Jh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG

.ájô°ûÑdG
 íàa  OÉ``̀©``̀ oj  ¿CG  Qô`̀≤`̀ª`̀ dG  ø``̀eh
 ôjƒ£J èeÉfôH  øª°V ºjó≤àdG  ÜÉH
 ó``MC’G Ωƒ``j ø`̀e GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG ∫É``ª``YC’G

 ó©H  ,…QÉédG  ôjGôÑa  21  ≥aGƒªdG
 »àdG  äÉ`̀ã`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ¢†©H  AGô````̀LEG
 áeGóà°SGh  ƒªf  õjõ©J  É¡fCÉ°T  øe
 áØYÉ°†e »a º¡°ùj ÉªH äÉ°ù°SDƒªdG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀ dG ø``̀e ΩGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ô`````̀KC’G

.áMhô£ªdG

 ï«°ûdG  ó`̀ qcCG  ¥É«°ùdG  Gòg  »ah
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªëe
 πª©dG  ¥hó`̀æ`̀ °`̀U  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 qºJ  »`̀à`̀dG  äÉæ«°ùëàdG  q¿CG  ø«μªJ
 äAÉL  ºYódG  èeGôH  ≈∏Y  É¡dÉNOEG
 »àdG á«é«JGôà°S’G ôWC’G ¥É£f »a
 …QhÉ°ûàdG √Góàæe »a ø«μªJ É¡æ∏YCG
 AÉØ°VEG  IQhô°V  qó`̀cCG  …ò`̀dG  ô«NC’G
 ,ºYódG  ≈∏Y  á`̀fhô`̀ª`̀dG  ø`̀e  ójõªdG
 ,äÉeóîdG AGOCG iƒà°ùªH AÉ≤JQ’Gh
 »æÑJ  ≈∏Y  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«é°ûJh
 á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG ∫ƒ``̀∏``̀ë``̀dG ø```e ó``̀jõ``̀ª``̀dG
 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ≥«≤ëàd  Iô`̀μ`̀à`̀Ñ`̀ª`̀dGh

.áeGóà°S’Gh ™°SƒàdG
 äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) 
(ájOÉ°üàb’G

.G kôNDƒe ø«æ«©ªdG ø«dhDƒ°ùªdG »≤à∏j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ¿ƒ``fÉb  ≈``∏Y  ¥OÉ``°üj  ∂``∏ªdG
 ∫ÉØWCÓd  á``«MÓ°UE’G  á``dGó©dG
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ¥OÉ°U
 QGó°UEÉH  2021  áæ°ùd  (4)  ºbQ  ÉfƒfÉb  Qó°UCGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  º¡àjÉªMh  ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb
 ≈dEG  ¿ƒfÉ≤dG  ±ó¡jh  .ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  øe  √QGô`̀ bEG  ó©H
 Aƒ°S  øe  º¡àjÉªMh  º¡àjÉYQh  ,∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ≥«≤ëJ
 ΩÉμMC’G ™«ªL »a ájƒdhC’G ≈∏°†ØdG πØ£dG ídÉ°üªd ¿ƒμJh ,á∏eÉ©ªdG
 hCG ÉgQó°üJ »àdG á¡édG âfÉc ÉjCG ¬H á≤∏©àªdG äGAGôLE’Gh äGQGô≤dGh
 ≈ª°ùJ ºcÉëe øjôëÑdG áμ∏ªe »a CÉ°ûæJ ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒªHh .Égô°TÉÑJ
 ihÉYódG  »a  π°üØdÉH  ¢üàîJ  zπØ£∏d  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ºcÉëe{
 äRhÉéJ  øªe  ∫ÉØWC’G  É¡ÑμJôj  »àdG  ºFGôédG  øY  áÄ°TÉædG  á«FÉæédG
 Éªc ,áªjôédG ÜÉμJQG âbh á∏eÉc ájOÓ«e áæ°S Iô°ûY ¢ùªN ºgQÉªYCG
 áæé∏dG{  ≈ª°ùJ  áæéd  ∫ó©dG  ¿hDƒ°ûH  »æ©ªdG  ôjRƒdG  øe QGô≤H  CÉ°ûæJ
 ô£î∏d πØ£dG ¢Vô©J ä’ÉM »a ô¶ædÉH ¢üàîJ zádƒØ£∏d á«FÉ°†≤dG
 ÖLƒªHh ,πØ£∏d á°üàîªdG áHÉ«ædG øe É¡«dEG ádÉëªdG á∏eÉ©ªdG Aƒ°S hCG
 õcôe  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  ¿hDƒ°ûH  á«æ©ªdG  IQGRƒdÉH  CÉ°ûæj  ¿ƒfÉ≤dG
 çÓK πc πμ°ûj IQGOEG ¢ù∏ée ¬d ¿ƒμjh zπØ£dG ájÉªM õcôe{ ≈ª°ùj
 πØ£dG  ájÉbƒH  á∏«ØμdG  èeGôÑdGh  §£îdG  ™°Vh  ≈dƒàjh  äGƒæ°S
 ≥ëH  äÉHƒ≤©dG  ∂dòc  ¿ƒfÉ≤dG  Oóëjh  .á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  ¬àjÉªMh
 hCG  ∂dòd √ó©oj hCG  ºFGôédG ÜÉμJQG ≈∏Y ¬gôμ oj  hCG  πØ£dG ¢Vôëj øe

.É¡HÉμJQG ¬«∏Y π¡°ùjh √óYÉ°ùj

 á«aÉ°U ÉMÉHQCG ≥≤ëJ øjôëÑdG øjR
٪3 ƒªæH QÉæjO ø«jÓe 5^4 á``ª«≤H
 ΩÉY  øe  ™`̀HGô`̀dG  ™Hô∏d  á«dÉªdG  É¡éFÉàf  øjôëÑdG  ø`̀jR  âæ∏YCG  
  .2020 ôÑª°ùjO 31 »a »¡àæªdG ΩÉ©dG πeÉμd á«dÉªdG èFÉàædGh 2020
 É¡MÉHQCG  »aÉ°U »a Gô«Ñc ÉYÉØJQG ™HGôdG ™HôdG »a ácô°ûdG â∏é°Sh
 ∂dPh  ,»æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^698  ƒëf  ≈dEG  π°ü«d  %17  áÑ°ùæH
 IôàØdG øY »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^454 √Qób á«ëHQ »aÉ°üH áfQÉ≤e
 áæ°ù∏d ájƒæ°ùdG á«dÉªdG èFÉàædG ≈dEG áÑ°ùædÉHh  .2019 ΩÉY øe É¡°ùØf
 ≈dEG  á«aÉ°üdG  ìÉ`̀HQC’G  â©ØJQG  ó≤a  2020  ôÑª°ùjO  31  »a  á«¡àæªdG
 áfQÉ≤e  %3  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùæH  ,»æjôëH  QÉæjO  ø«jÓe  5^404  ƒëf

 .2019 ΩÉY øe É¡°ùØf IôàØdG øY »æjôëH QÉæjO ø«jÓe 5^269`H
 ∫BG  »∏Y  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ∫Éb  á«dÉªdG  èFÉàædG  √òg  ≈∏Y  É≤«∏©Jh
 øe  ºZôdG  ≈∏Y{  :øjôëÑdG  øjR  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ∫ÓN GOóée ácô°ûdG âæμªJ ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG äÉjóëàdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  π°†ØH  ∂`̀dPh  ;É¡dÉªYCG  »a  ƒªædG  ≥«≤ëJ  øe  ΩÉ©dG  Gòg
 »a  ájô°ûÑdG  ÖgGƒªdG  »fÉØJh  áëLÉædG  πª©dG  Ö«dÉ°SCGh  áfôªdG

.zácô°ûdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) 

 äÉ``bÉÑ°S  ∫hCG  ¥Ó``£`fG  Ωƒ```«`dG
IQó≤∏d  ∂``∏ªdG á``dÓL ¿É``Lô¡e

 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ájÉYQ âëJ
 óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG
 ≥∏£æj ,IQó≤dG äÉbÉÑ°Sh á«°ShôØ∏d »μ∏ªdG OÉëJÓd …ôîØdG ¢ù«FôdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¢SCÉc  ¿ÉLô¡e  äÉbÉÑ°S  ∫hCG  Ωƒ«dG
 á«°ShôØ∏d »μ∏ªdG OÉëJ’G øe º«¶æàH IQó≤dG ¥ÉÑ°ùd á«dhódG ióØªdG
 ájôb  »a  »dÉëdG  ôjGôÑa  20  ≈àM  ôªà°ùj  …òdGh  ,IQó≤dG  äÉbÉÑ°Sh

.IQó≤∏d á«dhódG øjôëÑdG
 ≈∏Y  IQó≤dG  äÉbÉÑ°ùd  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿ÉLô¡e  πªà°ûjh
 »°ù«FôdG  ¥ÉÑ°ùdG  É¡àeó≤e  »a  »JCÉj  ,äÉbÉÑ°ùdG  øe  á∏°ù∏°S  º«¶æJ
 ºc100h Ωƒª©∏d ºc 120h ø«Ä°TÉæ∏d ºc120 ¥ÉÑ°Sh ºc160 áaÉ°ùe
 ¢UÉN ¥ÉÑ°S ≈dEG áaÉ°VEG ,ºc80h 40 á«∏ëe á∏«gCÉJ äÉbÉÑ°Sh Ωƒª©∏d
 ácQÉ°ûªH  »∏ëe  º`̀c40  ¥ÉÑ°S  Ωƒ«dG  ΩÉ≤jh  .º`̀c20  áaÉ°ùe  ∫ÉéfCÓd
 …ô£«ÑdG  ¢üëØdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,äÓÑ£°S’Gh  ¿É°SôØdG  øe  á©°SGh

.ó¨dG äÉbÉÑ°ùd
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

zá«Ø«°TQCG{        .IQó≤dG äÉbÉÑ°S √Qƒ°†M iód ∂∏ªdG ádÓL |

 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 ™``̀ HQ ø````̀e ô````̀ã````̀cCG ≈``̀≤``̀∏``̀J
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ø``̀e Oô```̀ a ¿ƒ``«``∏``e
 ≈```dhC’G á`̀Yô`̀é`̀dG »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  ìÉ≤∏dG  øe
 ∫ÓN z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{ É`̀fhQƒ`̀c
 á∏ªM  ¥Ó`̀£`̀fG  ø`̀e  É`̀eƒ`̀j  60
 π°üàd  ,áμ∏ªªdG  »a  º«©£àdG
 øe  ¬«∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ°ùf
 ºgOóY ≠dÉÑdG ¿Éμ°ùdG »dÉªLEG
 ƒëf  ≈dEG  701^575h  Éfƒ«∏e

 .%14^7
 ó`̀b ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG â```̀ fÉ```̀ ch
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  Aó`̀H  âæ∏YCG
 ôÑª°ùjO  17  »``̀a  º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀∏`̀d
 â`̀Mô`̀Wh ,»``°``VÉ``ª``dG ΩÉ``̀©``̀dG
 Éªg  ø«MÉ≤d  ∑Gò`̀fBG  záë°üdG{
 »`̀fÉ`̀ª`̀ dC’G »``̀μ``̀jô``̀eC’G Qõ``̀jÉ``̀a

 …ò`̀dG  »æ«°üdG  ΩQÉaƒæ«°Sh
 ¬HQÉéJ  »a  áμ∏ªªdG  âcQÉ°T
 7700  ∫Ó``N  ø`̀e  ájôjô°ùdG
 áaÉ°VEG  Égó©H  âªJ  ,´ƒ£àe
 º«©£J  Éªg  ø`̀jô`̀NBG  ø«MÉ≤d
 z Éμ«æj R G ôà°S CG - ó∏«°û«a ƒc {

 z∂``̀ «``̀æ``̀Jƒ``̀Ñ``̀ °``̀S{h …ó```̀æ```̀¡```̀ dG
 ¢ü«°üîJ  ºJ  Éª«a  ,»°ShôdG
 ≈Ø°ûà°ùeh  É«ÑW  Gõ`̀cô`̀e  27
 º«©£àd  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG
 Oô`̀a  ±’BG  10-5  ÜQÉ`̀≤`̀ j  É`̀e

 .É«eƒj

øjô¡°T ∫ÓN ÉfhQƒc ìÉ≤d Gƒ≤∏J ¿ƒ«∏e ™HQ øe ôãcCG

.≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG |

.πª©dG ôjRh |
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ó¡©dG  »``dh  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  Ö`̀FÉ`̀f
 RÉ`̀¡`̀é`̀dG  ô`̀ jƒ`̀£`̀J  »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  ¿CG
 Ö°üj  ÉªH  Iôªà°ùe  »eƒμëdG
 Iô«°ùªdG  ±Gó````̀gCG  ≥«≤ëJ  »``a
 Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 Ée  ¿CÉ`̀ H  √ƒª°S  É kgƒæe  ,ióØªdG
 äGRÉ``̀é``̀fEG  ø``e  áμ∏ªª∏d  ≥`̀≤`̀ë`̀J
 AÉæHC’  ÜhDhó``dG  πª©dG  êÉàf  ƒg
 ø`̀jò`̀dG ø`̀«`̀°`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ìÉéf ¢ü°üb º¡àªjõ©H Ghô£°S
 ä’É`̀é`̀ª`̀dG π`̀ c »`̀ a ô```̀KC’G á`̀«`̀∏`̀L

.ájƒªæàdG äÉYÉ£≤dGh
 øjôëÑdG  ¿EG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ∫É``̀bh
 äÉ``bÉ``W ø```e É``¡``jó``d É``ª``H ó`̀à`̀©`̀J
 ΩÉªàg’G  πL  É¡«dƒJh  äGAÉØch
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Ihô``̀ã``̀ dG É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H
 Iô«°ùe ¿CG √ƒª°S GócDƒe ;≈∏ZC’G
 óYGƒ°ùdG É¡à£N ábô°ûªdG øWƒdG
 πμH  ïjQÉàdG  ôéa  òæe  á«æWƒdG
 ìhô`̀H É``̀æ``̀fEGh ,¢``̀UÓ``̀NEGh Ωõ``̀Y
 π`̀°`̀UGƒ`̀æ`̀°`̀S ó```̀MGƒ```̀dG ≥``̀jô``̀Ø``̀dG
 á«dÉ¨dG  øjôëÑdG  áfÉμe  ï«°SôJ
 ¬©Øf  Oƒ©j  ÉªH  ó«©°U  π`̀c  ≈∏Y

.øWGƒªdGh øWƒdG ≈∏Y
 √ƒª°S AÉ`̀≤`̀d  ió``d  ∂``dP  AÉ``L
 ï«°ûdG  Qƒ°†ëH  ,ó©oH  øY  ¢ùeG
 áØ«∏N  ∫BG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ø``̀H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG ô`````̀ jRh
 ø«dhDƒ°ùªdG  øe  G kOó`̀Y  ,»æWƒdG
 å«M  G kôNDƒe  º¡æ««©J  ºJ  øjòdG
 á«μ∏ªdG  á≤ãdÉH  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  º`̀gCÉ`̀æ`̀g
 º¡Ñ°UÉæe  »a  º¡æ««©àH  á«eÉ°ùdG
 »a ≥«aƒàdG º¡d É k«æªàe IójóédG

 áeóN  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,º¡eÉ¡e  AGOCG
 »g  ¬JÉ©∏£J  ≥«≤ëJh  øWGƒªdG
 Öéjh  »eƒμëdG  πª©dG  Iõ«cQ
 äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  áeó≤e  »a  ≈≤ÑJ  ¿CG
 ¬`̀dƒ`̀M »`̀≤`̀à`̀∏`̀J …ò````̀dG ±ó```¡```dGh
 ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG  áaÉc  Oƒ¡L
 ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  á∏°UGƒe  ôÑY
 á«eƒμëdG  èeGôÑdGh  §£îdGh
 QÉμàH’Gh  ´Gó`̀HE’G  ìhQ  á«ªæJh
 »a  õ`̀ q«`̀ª`̀à`̀dG  ≥«≤ëJ  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d

.»eƒμëdG πª©dG
 Üô```````̀YCG ,º````¡````Ñ````fÉ````L ø`````̀ e
 øY ¿ƒ`̀æ`̀«`̀©`̀ª`̀dG ¿ƒ``dhDƒ``°``ù``ª``dG
 á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdÉH ºgRGõàYG
 ÖMÉ°üd  º`̀gô`̀jó`̀≤`̀Jh  ºgôμ°Th
 ∂∏ªdG ádÓL ÖFÉf »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 …òdG  ΩÉªàg’G  ≈∏Y  ó¡©dG  »`̀dh
 RÉ¡édG  ôjƒ£àH  √ƒª°S  ¬«dƒj
 »a QÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’Gh »``eƒ``μ``ë``dG

 .á«æWƒdG QOGƒμdG

:ó¡©dG »dh ∂∏ªdG ÖFÉf ..GôNDƒe ø«æ«©ªdG ø«dhDƒ°ùªdG ¬FÉ≤d iód

ïjQÉàdG ôéa òæe á«æWƒdG óYGƒ°ùdG É¡à£N áaô°ûªdG øWƒdG Iô«°ùe
ΩÉ``̀ ª``̀ à``̀ g’G π````̀L É``̀ ¡``̀ «``̀ dƒ``̀ Jh äGAÉ`````̀ Ø`````̀ ch äÉ````̀bÉ````̀W ø````̀e É``̀ ¡``̀ jó``̀ d É``̀ ª``̀ H ó``̀à``̀©``̀J ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó``cCG
 ádÓL  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ®ÉØëdG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  ó¡©dG  »``dh  ∂∏ªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »îjQÉàdG  çQE’G  ≈∏Y
 ,Qƒ°ü©d  IóàªªdG  ájQÉ°†ëdG  É¡Jô«°ùeh
 øe  áμ∏ªªdG  ¬μ∏àªJ  Ée  ¿CÉH  √ƒª°S  É kgƒæe
 π«°UCG çGôJ øe ¬H ôNõJ Éeh ≥jôY ïjQÉJ
 É kî«°SôJ ¬«∏Y ®ÉØëdG á∏°UGƒe ÖLƒà°ùj
 ôÑY  äGQÉ°†ë∏d  ¢VQCÉc  áμ∏ªªdG  áfÉμªd
 áWQÉîdG  ≈∏Y  ÉgQhód  G kõjõ©Jh  ,ïjQÉàdG

 √ó¡°ûJ  É`̀e  π`̀X  »`̀a  á`̀«`̀KGô`̀à`̀dGh  á«aÉ≤ãdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  ΩÉªàgGh  ájÉYQ  øe
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ô°üb  »a  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°S ¢ùeCG  ´ÉaôdG
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH
 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Qƒ°†ëH  ,á«HƒæédG
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N
 ÖFÉf  AGó`̀gEÉ`̀ H  ±ô°ûJ  …ò``̀ dGh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 õY ´ÉaôdG{  ÜÉàc  ó¡©dG  »dh ∂∏ªdG  ádÓL
 ¬JóYCG  …ò`̀ dGh  zô°VÉëdGh  »°VÉªdG  ø«H
 äÉeÉ¡°SEG  ∫hÉæàjh  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ôjƒ£àdGh AÉæÑdG Iô«°ùe »a ´ÉaôdG áæjóe
 áaÉc ≈∏Y É¡H ≈¶ëJ »àdG áfÉμªdG ¢ùμ©jh

.Ió©°UC’G
 ó¡©dG  »dh  ∂∏ªdG  ádÓL  ÖFÉf  OÉ°TCGh
 Éeh  ÜÉàμdG  OGó``̀YEG  »a  ∫hòÑªdG  ó¡édÉH
 ≈∏Y  á``dGO  á«îjQÉJ  ógGƒ°T  ø`̀e  ¬jƒëj
 ió`̀MEÉ`̀c  ´É`̀aô`̀dG  áæjóe  á`̀dÉ`̀°`̀UCGh  á`̀bGô`̀Y

 á°†¡ædG  »a  É`̀gQhOh  øjôëÑdG  ¿óe  º`̀gCG
 Qhó``̀dÉ``̀H É`` kgƒ``æ``e ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀∏`̀d á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ¬`̀H  ™∏£°†J  …ò``dG
 çQE’G  ï«°Sôàd  áYƒæàªdG  É`̀¡`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀eh

.»dÉ¨dG ÉææWƒd »îjQÉàdG
 ß`̀aÉ`̀ë`̀e ƒ`̀ª`̀°`̀S Üô````̀YCG ,¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ∂∏ªdG ádÓL ÖFÉf »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
 π°UGƒàe mºYO øe ¬jóÑj Ée ≈∏Y ó¡©dG »dh
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûªd

..á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe √ƒª°S AÉ≤d iód

 ≈∏Y ®É``ØëdG á``«ªgCG ó``cDƒj ó``¡©dG »dh ∂``∏ªdG á``dÓL Ö``FÉf
á``jQÉ°†ëdG  É``¡Jô«°ùeh  ø``jôëÑdG  á``μ∏ªªd  »``îjQÉàdG  çQE’G

 π«ªL ó«°ùdG ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ≈≤àdG
 ¢ù«FQ  ,AÉKÓãdG  ¢ùeG  ¬Ñàμe »a  ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH
 ìÓ°U  ó«°ùdG  ,ájô«îdG  ¥ôëªdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée
 IQGOEG  ¢ù∏ée AÉ°†YCG  øe OóY Qƒ°†ëHh ,ø°ùMƒH óªëe

.á«©ªédG
 ±Gó``̀gCG  Rô```HCG  ø°ùMƒH  ¢Vô©à°SG  ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 ô°SC’G  IóYÉ°ùe É¡æeh ,É¡JÉYhô°ûe äGóéà°ùeh á«©ªédG

 õjõ©J  øY kÓ°†a  ,á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑªdG  ò«ØæJh  ,áØØ©àªdG
 ¬`̀LhCG  ¢VGô©à°SG  º`̀J  Éªc  .»YÉªàL’G  πaÉμàdG  ÇOÉ`̀Ñ`̀e
 IQGRhh ájô«îdG ¥ôëªdG á«©ªL ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
 ájƒªæàdG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 »àdG  äÉeóîdGh  äÓ«¡°ùàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«YÉªàL’Gh
 äÉMôà≤ªdG »a ô¶ædGh ,á«∏gC’G äÉ«©ªé∏d IQGRƒdG É¡eó≤J
 ób  »`̀à`̀dG  äÉHƒ©°üdG  áédÉ©eh  Égôjƒ£J  ≈``̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG

 ∫ƒª©ªdG  á«æWƒdG  ø«fGƒ≤dGh  áª¶fCÓd  É k≤ah  É¡°Vôà©J
.É¡H

 ájô«îdG  ¥ôëªdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 AGOCÉH  AÉ≤JQ’G  π«Ñ°S  »a  IQGRƒdG  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  QhódÉH
 äÉ«©ªédG áªgÉ°ùe õjõ©Jh ,á«∏gC’G äÉª¶æªdG ádÉ°SQh
 ájƒªæàdG äGQOÉÑªdG ¥ÓWEG »a ¢UÉN ƒëf ≈∏Y ájô«îdG
 »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh  …ô`̀«`̀î`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ÇOÉ`̀ Ñ`̀ eh  º`̀«`̀b  ™«é°ûJh

¥ôëªdG á``«©ªéd ájô«îdG äÉ``Yhô°ûªdG ≈``∏Y ™``∏£j πª©dG ô``jRh

 ÖMÉ°U ó¡©dG  »dh ∂∏ªdG  ádÓL ÖFÉf  ¢SCGôJ
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó≤ oY  …ò`̀dGh  368``̀ dG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG

 .ó©oH øY
 ≈∏Y  zó¡©dG  »dh  ƒª°S  QÉÑNCG{  ÜÉ°ùM  ôcPh

 áæé∏dG  ¿CG  zôàjƒJ{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bƒe
 èeÉfôH  äGóéà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  â`̀©`̀∏`̀WG  á«≤«°ùæàdG
 ôNBG  â°Vô©à°SG  Éªc  (AÉØ°T)  »ë°üdG  ¿Éª°†dG
 ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe

.z19

 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀ ∏`̀ Y ™`̀∏`̀£`̀J zá`̀«`̀≤`̀«`̀ °`̀ù`̀æ`̀à`̀dG{
»``̀ë``̀ °``̀ü``̀ dG ¿É```̀ ª```̀ °```̀ †```̀ dG è````̀eÉ````̀ fô````̀ H

 ∫É``̀ °``̀ ü``̀ JG ΩÉ``````````̀ bQCG ¢``̀ü``̀«``̀°``̀ü``̀î``̀J
á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG è``FÉ``à``f ø``̀ Y QÉ`̀ °`̀ ù`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ SÓ`̀ d

 äÉ¶MÓeh äGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y Oô∏d  ∫É°üJG  ΩÉbQCG  ¢ü«°üîJ º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRƒH º«∏©àdG  ´É£b ø∏YCG
 ¢ù«ªîdG Ωƒj øe kGAóH ,2021/2020 »°SGQódG ΩÉ©dG øe ∫hC’G »°SGQódG π°üØdG »a º¡éFÉàf ¿CÉ°ûH ,áÑ∏£dG
 øe ∂dPh ,âÑ°ùdGh á©ªédG »eƒj GóY Ée Ω2021 ôjGôÑa 22 ≥aGƒªdG ø«æK’G Ωƒj ≈àM ôjGôÑa 18 ≥aGƒªdG

:á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y ,kGô¡X Iô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG ≈àM kÉMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG
.17896720-17896734 -17896829 -17873150 -17873173

 ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 ó`̀ °`̀TGQ  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ∫hCG
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 ,á```«```∏```NGó```dG ô```````̀jRh
 ó«°ùdG  ,¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U
 ô«Ø°S OQÉ°Tƒc Ωhô«L
 á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód
 AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°SG
 øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG
 å`̀ë`̀Hh ,ø`̀«`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 äÉYƒ°VƒªdG  øe  OóY
 ΩÉ`````̀ª`````̀à`````̀g’G  äGP

.∑ôà°ûªdG

 ™`̀e ¢``Vô``©``à``°``ù``j á``̀ «``̀ ∏``̀ NGó``̀ dG ô``````̀jRh
á«FÉæãdG  äÉ`̀ bÓ`̀ ©`̀ dG  »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
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Ω2021 ôjGôÑa 17 - `g1442 ÖLQ 5 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15671) Oó©dG3

 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øY Qó°U
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 ÜÉ`̀gQE’G  ºFGƒb  ¿CÉ°ûH  2021  áæ°ùd  (12)  ºbQ  QGôb
 ºeCÓd  ™HÉàdG  øeC’G  ¢ù∏ée äGQGôb  ò«ØæJh á«æWƒdG
 ¥Éã«e  øe  ™HÉ°ùdG  π°üØdG  âëJ  IQOÉ°üdG  IóëàªdG
 ¬∏jƒªJh  ÜÉ``gQE’G  ™ªbh  ™æe  ¿CÉ°T  IóëàªdG  º`̀eC’G
 πeÉ°ûdG  QÉeódG  áë∏°SCG  QÉ°ûàfG  ∞bhh  ™ªbh  ™æeh

:¬«a AÉL ,É¡∏jƒªJh

∫hC’G π°üØdG 
áeÉY ΩÉμMCG

(1)  IOÉe 
 äÉª∏μ∏d  ¿ƒμJ  ,QGô≤dG  Gòg  ΩÉμMCG  ≥«Ñ£J  »a  
 »a  IOQGƒ``dG  »fÉ©ªdG  äGP  ¬«a  IOQGƒ``dG  äGQÉÑ©dGh
 ô r¶M ¿CÉ°ûH 2001 áæ°ùd  (4) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
 ¿ƒμJh  ,ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ`̀eC’G  π r°ùZ  áëaÉμeh
 xπc nøjôb náæs«ÑªdG n»fÉ©ªdG á«dÉàdG äGQÉÑ©dGh äÉª∏μ∏d

:∂dP ±ÓN ¢üædG ¥É«°S ¢†à≤j ºd Ée ,É¡æe
.øjôëÑdG áμ∏ªe :áμ∏ªªdG

 áëaÉμeh  ±ô`̀£`̀à`̀dG  á`̀HQÉ`̀ë`̀e  á`̀æ`̀é`̀d  :á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 Ωƒ°SôªdÉH ICÉ°ûæªdG ∫GƒeC’G π°ùZh ¬∏jƒªJh ÜÉgQE’G

.2020 áæ°ùd (50) ºbQ
 º`̀eCÓ`̀d  ™`̀HÉ`̀à`̀dG  ø```̀eC’G  ¢ù∏ée  :ø```̀eC’G  ¢ù∏ée

.IóëàªdG
 äGQGô``̀b  :á∏°üdG  äGP  ø``̀eC’G  ¢ù∏ée  äGQGô```̀b
 øe  ™HÉ°ùdG  π°üØdG  âëJ  IQOÉ°üdG  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée
 ÜÉ``̀gQE’G  ™ªbh  ™æe  ¿CÉ°ûH  IóëàªdG  º``̀eC’G  ¥Éã«e
 áë∏°SCG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ∞```̀bhh  ™`̀ª`̀bh  ™`̀æ`̀eh  ¬`̀∏`̀jƒ`̀ª`̀Jh
 äGQGô≤dG  ¢üNC’G  ≈∏Yh  ,É¡∏jƒªJh  πeÉ°ûdG  QÉeódG
 (2006)1718h  (2001)1373h  (1999)1267
 (2011)1989h  (2011)1988h  (2009)1874h
 (2015)2231h  (2013)2094h  (2013)2087h
 (2016)2321h  (2016)2270h  (2015)2253h

.(2017) 2356h
 áæéd  :ø```̀eC’G  ¢ù∏ée  »`̀a  á∏°üdG  äGP  á¡édG
 âÄ°ûfCG  »`̀à`̀dG  ø```eC’G  ¢ù∏éªd  á©HÉàdG  äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG
 (2011)1989h  (1999)1267  äGQGô≤dG  ÖLƒªH
 (IóYÉ≤dGh  ¢ûYGO  äÉHƒ≤Y  áæéd)  (2015)2253h
 øeC’G ¢ù∏ée …QGôb ÖLƒªH ø«JCÉ°ûæªdG ø«àæé∏dGh
 ¿Éé∏dG øe Égô«Zh (2006)1718h (2011)1988
 ¬à°SQÉªe  óæY  ø``̀eC’G  ¢ù∏ée  ∂`̀dò`̀ch  ,á∏°üdG  äGP
 ¥Éã«e  øe  ™HÉ°ùdG  π°üØdG  ÖLƒªH  ¬JÉ°UÉ°üàN’
 ™æªd  IOóëe  á«dÉe  äÉHƒ≤Y  óªà©jh  IóëàªdG  ºeC’G
 É¡à∏bôYh  É¡©ªbh  πeÉ°ûdG  QÉeódG  áë∏°SCG  QÉ°ûàfG

.É¡∏jƒªJh
 É¡«a  êQó``̀j  º`̀FGƒ`̀b  :á«æWƒdG  ÜÉ```̀gQE’G  º`̀FGƒ`̀b
 QGôb  ÉgójóëàH  Qó°üj  »àdG  äÉfÉ«μdGh  ¢UÉî°TC’G

.AGQRƒdG ¢ù∏ée øe
 ¢UÉî°TC’G  É¡«a  êQój  áªFÉb  :äGAGõédG  áªFÉb
 kÉ≤ah  IOóëe  á«dÉe  äÉHƒ≤©d  á©°VÉîdG  äÉfÉ«μdGh
 øY  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á∏°üdG  äGP  ø``̀eC’G  ¢ù∏ée  äGQGô`̀≤`̀d
 äÉeƒ∏©ªdG πch øeC’G ¢ù∏ée »a á∏°üdG äGP á¡édG

.º¡LGQOEG ÜÉÑ°SCÉHh º¡H á°UÉîdG á«Øjô©àdG
 ∫GƒeCG  …CG  »a ±ô°üàdG  hCG  π≤ædG  ô¶M :ó«ªéJ
 äÉfÉ«μdG  hCG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  É`̀¡`̀H  ºμëàj  hCG  É¡μ∏ªj
 É¡μjôëJ  hCG  É¡∏jƒëJ  hCG  É¡∏jóÑJ  hCG  ø«LQóªdG

.∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH º¡àë∏°üªd hCG º¡à£°SGƒH
 á`̀eRÓ`̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀aó`̀ª`̀dG  :á«°SÉ°SC’G  ∞jQÉ°üªdG
 á«FGò¨dG  OGƒªdG  πHÉ≤e  êQóªdG  ¿É«μdG  hCG  ¢üî°û∏d
 hCG  …QÉ≤Y øgôH  á£ÑJôªdG  ¢Vhô≤dG  hCG  QÉéjE’G  hCG
 •É°ùbCG  hCG  ÖFGô°†dG  hCG  »Ñ£dG  êÓ`̀©`̀dGh  á``̀jhOC’G
 äÉ≤ØædG  hCG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  Ωƒ`̀°`̀SQ  hCG  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG
 äÉ≤ØædGh  ádƒ≤©e  á«æ¡e  ÜÉ`̀©`̀JCG  ™`̀aó`̀H  á£ÑJôªdG
 hCG  ÜÉ©JCG  hCG  á«fƒfÉ≤dG  äÉeóîdG  ºjó≤àH  á£ÑJôªdG
 áÑ°ùædÉH IQGOE’Gh ßØëdÉH á£ÑJôªdG äÉeóîdG Ωƒ°SQ

.IóªéªdG ∫GƒeCÓd
 iôNC’G  äÉYƒaóªdG  :á«FÉæãà°S’G  ∞jQÉ°üªdG

.á«°SÉ°SC’G ∞jQÉ°üªdG ±ÓîH á≤ëà°ùªdG
 QGô≤H  kÓªY  CÉ°ûæªdG  õcôªdG  :≥«°ùæàdG  õcôe
 Ö£°T  äÉÑ∏W  »≤∏àd  (2006)1730  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée
 áªFÉb ≈∏Y ø«LQóªdG äÉfÉ«μdG hCG ¢UÉî°TC’G AÉª°SCG
 Ö£°T  äÉÑ∏W  AÉæãà°SÉH  ,É¡«a  ô¶ædGh  äGAGõ`̀é`̀dG
 áæéd º¡àLQOCG øjòdG äÉfÉ«μdG hCG ¢UÉî°TC’G AÉª°SCG

.IóYÉ≤dGh ¢ûYGO ≈∏Y á°VhôØªdG äÉHƒ≤©dG
 QGô≤H kÓªY CÉ°ûæªdG ÖàμªdG :ºdÉ¶ªdG ø«eCG Öàμe
 Ö£°T  äÉÑ∏W  »≤∏àd  (2009)1904  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée
 áæéd º¡àLQOCG øjòdG äÉfÉ«μdG hCG ¢UÉî°TC’G AÉª°SCG
 ô¶ædGh  IóYÉ≤dGh  ¢ûYGO  ≈∏Y  á°VhôØªdG  äÉHƒ≤©dG

.É¡«a
 ’  ÉªH  äÉYÉ°S  ¿ƒ°†Z  »a  kGQƒ``a  :ô«NCÉJ  ¿hO

.áYÉ°S 24 RhÉéj
(2) IOÉe 

 πch  äÉ°ù°SDƒªdGh  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ≈∏Y  
 ∫GƒeC’G ó«ªéJ ø«jQÉÑàY’Gh ø««©«Ñ£dG ¢UÉî°TC’G
 hCG  ¢UÉî°TCÓd  Oƒ©J  »àdGh  º¡jód  äôaGƒJ  Ée  ≈àe
 hCG á«æWƒdG ÜÉgQE’G ºFGƒb ≈∏Y ø«LQóªdG äÉfÉ«μdG
 øeh Égô°ûf ïjQÉJ øe ô«NCÉJ ¿hO äGAGõédG áªFÉb
 ≈∏Y ,êQóªdG ¿É«μdG  hCG  ¢üî°û∏d  ≥Ñ°ùe QGòfEG  ¿hO

:»JCÉj Ée ó«ªéàdG πª°ûj ¿CG
 hCG  ¢üî°ûdG  É¡μ∏ªj  »àdG  ∫Gƒ```̀eC’G  áaÉc   -1
 hCG  kÉ«∏c  É¡H  ºμëàj  hCG  ÉgRƒëj  hCG  êQóªdG  ¿É«μdG
 §≤a  ¢ù«dh  ,ô°TÉÑe  ô«Z  hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH  kÉ«FõL
 hCG  πª©H  á£ÑJôe  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  øμªj  »`̀à`̀dG  ∫Gƒ```̀eC’G
 QÉ°ûàfÉH á∏°üàe hCG ø«©e »HÉgQEG ójó¡J hCG IôeGDƒe

.í∏°ùàdG
 ∫GƒeC’G øY áéJÉædG hCG áÑ°ùàμªdG ∫GƒeC’G   -2
 ÉgRƒëj hCG êQóªdG ¿É«μdG hCG ¢üî°ûdG É¡μ∏ªj »àdG
 ô«Z  hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH  kÉ«FõL  hCG  kÉ«∏c  É¡H  ºμëàj  hCG

.ô°TÉÑe
 ¿É«c  hCG  ¢üî°T  É¡μ∏ªj  »`̀à`̀dG  ∫Gƒ````̀eC’G   -3
 hCG  ¢UÉî°TC’G  A’Dƒ``̀g  ø`̀e  …CG  ø`̀Y  káHÉ«f  ±ô°üàj
 ¬«LƒàH  hCG  º`̀¡`̀JQGOEG  âëJ  hCG  ø«LQóªdG  äÉfÉ«μdG
 kÉ«∏c º¡∏Ñb øe ¬H kÉªμëàe hCG  kÉcƒ∏ªe ¿ƒμj hCG  º¡æe

.ô°TÉÑe ô«Z hCG ô°TÉÑe πμ°ûH kÉ«FõL hCG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ≈∏Y  Öéjh
 ™aQ  ø«jQÉÑàY’Gh  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’G  áaÉch
 hCG  ¢UÉî°TCÓd  Oƒ`̀©`̀J  »`̀à`̀dG  ∫Gƒ```̀eC’G  ø`̀Y  ó«ªéàdG
 ÜÉgQE’G ºFGƒb øe ºgDhÉª°SCG Ö£°ûoJ øjòdG äÉfÉ«μdG
 ïjQÉJ  øe ô«NCÉJ  ¿hO äGAGõédG  áªFÉb  hCG  á«æWƒdG

.Égô°ûf
(3) IOÉe 

 áaÉch  äÉ°ù°SDƒªdGh  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ≈∏Y
 øe  ócCÉàdG  ø«jQÉÑàY’Gh  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’G
 hCG  ¢UÉî°TCÓd  Oƒ©J  º¡jód  ∫Gƒ`̀eCG  …CG  ôaGƒJ  ióe
 á«æWƒdG  ÜÉ`̀gQE’G  ºFGƒb  ≈∏Y  ø«LQóªdG  äÉfÉ«μdG
 º¡FÉª°SCG  Ö£°T  ºJ  øjòdG  hCG  äGAGõ`̀é`̀dG  áªFÉb  hCG
 Égô°ûf  ïjQÉJ  øe  ô«NCÉJ  ¿hO  øe  ÆÓ``̀HE’Gh  ,É¡æe
 Ée  ≈àe  ÉgPÉîJG  ºJ  »àdG  ô«HGóàdGh  äÉeƒ∏©ªdÉH
 ∫GƒeC’G áª«b ∂dP »a ÉªH ∫GƒeC’G √òg º¡jód äôaGƒJ
 É¡Yƒfh  É¡æY  ó«ªéàdG  ™`̀aQ  hCG  Égó«ªéJ  ºJ  »àdG
 …CGh É¡æY ó«ªéàdG ™aQ hCG Égó«ªéJ âbhh ïjQÉJh
 ≈∏Y  ÆÓHE’G  ¿ƒμjh  ,ÉgPÉîJG  ºàj  ±ƒ°S  äGAGô`̀LEG

:»JB’G ƒëædG
 á°üàîªdG äÉ¡édG ÆÓHEÉH äÉ°ù°SDƒªdG Ωƒ≤J  -1
 ≈dƒàJh ,á°üàîe á¡L πc É¡©°†J »àdG  á«dBÓd  kÉ≤ah
 äÉeƒ∏©ªdÉH áæé∏dG ÆÓHEG ÉgQhóH á°üàîªdG äÉ¡édG
 øe  É¡«dEG  OQGƒ``̀dG  ƒëædG  ≈∏Y  IòîàªdG  ô«HGóàdGh

.äÉ°ù°SDƒªdG
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’Gh  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  Ωƒ`̀≤`̀J   -2
 Iô°TÉÑe  áæé∏dG  ÆÓHEÉH  ¿ƒjQÉÑàY’Gh  ¿ƒ«©«Ñ£dG
 »àdG  á«dBÓd  kÉ≤ah  IòîàªdG  ô«HGóàdGh  äÉeƒ∏©ªdÉH

.áæé∏dG É¡©°†J
(4)  IOÉe 

 äÉ°ù°SDƒªdGh  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ≈∏Y  ô¶ëoj
 áMÉJEG  ø«jQÉÑàY’Gh  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’G  π`̀ch
 ô«Z  hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH  á«dÉe  äÉeóN …CG  hCG  ∫Gƒ`̀eC’G
 ø«LQóªdG  äÉfÉ«μdG  hCG  ¢UÉî°TC’G  ídÉ°üd  ô°TÉÑe
 hCG ,äGAGõédG áªFÉb hCG á«æWƒdG ÜÉgQE’G ºFGƒb ≈∏Y
 ø«LQóªdG  ¢UÉî°TC’G  É¡μ∏ªj  »àdG  äÉfÉ«μdG  ídÉ°üd
 ô«Z hCG ô°TÉÑe πμ°ûH kÉ«FõL hCG kÉ«∏c É¡H ¿ƒªμëàj hCG
 º¡æY Üƒæj ¿É«c hCG  ¢üî°T …CG  ídÉ°üd  hCG  ,ô°TÉÑe
 ∂dòH  áæé∏dG  ìô°üoJ  ºd  Ée  ,º¡æe  ¬«LƒàH  πª©j  hCG
 ÉªHh QGô≤dG Gòg »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG ΩÉμMCÓd kÉ≤ah

.á∏°üdG äGP øeC’G ¢ù∏ée äGQGôb ™e ≥Øàj
(5) IOÉe 

 hCG  ìÉ```HQC’G  ø`̀e  Égô«Z  hCG  ó`̀FGƒ`̀a  …CG  ±É°†oJ  
 IóªéªdG ∫GƒeCÓd á≤ëà°ùªdG äÉYƒaóªdG hCG äGóFÉ©dG

.ó«ªéà∏d ∂dòc ™°†îJ ¿CG ≈∏Y
 äÉfÉ«μdG  hCG  ¢UÉî°TC’G  ∫Gƒ`̀eCG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉHh
 (2006)1718 øeC’G ¢ù∏ée …QGô≤H kÓªY ø«LQóªdG
 QÉ£NEÉH  á«LQÉîdG  IQGRh  Ωƒ≤J  ,(2015)2231  hCG
 óFGƒØdG  √ò¡H  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée  »a  á∏°üdG  äGP  á¡édG
 äÉYƒaóªdG  hCG  äGóFÉ©dG  hCG  ìÉ`̀HQC’G  øe  Égô«Z  hCG
 äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  kAÉæH  IóªéªdG  ∫Gƒ`̀eCÓ`̀d  á≤ëà°ùªdG

.áæé∏dG øe É¡«dEG OôJ »àdG äÉeƒ∏©ªdGh
(6) IOÉe 

 ΩÉμMC’G ò«ØæJ IÉYGôe ø«©àj ,∫GƒMC’G ™«ªL »a 
 óæY á«ædG ø°ùM ô«¨dG ¥ƒ≤Mh á«FÉ°†≤dG äGQGô≤dGh

.∫GƒeC’G ó«ªéàH á≤∏©àªdG äGAGôLE’G øe …CG ò«ØæJ
(7)  IOÉe 

 AÉ`̀ª`̀°`̀SCG  ¬`̀«`̀a  ó«≤J  kÉ`̀°`̀UÉ`̀N  kÓ`̀é`̀°`̀S  áæé∏dG  ó`̀©`̀ oJ
 ºFGƒb  ≈∏Y  ø`̀«`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀μ`̀dG  hCG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G
 ºJ  øjòdG  hCG  äGAGõédG  áªFÉb  hCG  á«æWƒdG  ÜÉ`̀gQE’G
 º¡H á≤∏©àªdG äÉeƒ∏©ªdG πch É¡æe ºgDhÉª°SCG  Ö£°T
 ∫GƒeC’G áª«b ∂dP »a ÉªH ,º¡fCÉ°ûH IòîàªdG ô«HGóàdGh
 íjô°üàdG hCG É¡æY ó«ªéàdG ™aQ hCG Égó«ªéJ ºJ »àdG
 hCG  Égó«ªéJ  â`̀bhh  ïjQÉJh  É¡Yƒfh  É¡eGóîà°SÉH
 …CGh  É¡eGóîà°SÉH  íjô°üàdG  hCG  É¡æY  ó«ªéàdG  ™aQ
 ¢UÉî°TC’ÉH  ábÓY  äGP  iôNCG  ô«HGóJ  hCG  äÉeƒ∏©e

.ø«LQóªdG äÉfÉ«μdG hCG

»fÉãdG π°üØdG 
á«æWƒdG ÜÉgQE’G ºFGƒb

(8) IOÉe
 á«æWƒdG ÜÉgQE’G ºFGƒb ≈∏Y ¬ª°SG êQOCG øe πμd 
 ¬ª∏¶àH kÉ≤aôe áæé∏dG ΩÉeCG êGQOE’G QGôb øe º∏¶àj ¿CG
 ¬«a  âÑdG  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,¬d  IójDƒªdG  äGóæà°ùªdG  áaÉc
 »°†e ôÑà©jh ,¬ªjó≤J ïjQÉJ øe kÉeƒj ø«KÓK ∫ÓN

.º∏¶à∏d »æª°V ¢†aQ áHÉãªH OQ ¿hO IóªdG √òg
(9)  IOÉe 

 êQóªdG  ¿É«μdG  hCG  ¢üî°ûdG  øe  áæé∏dG  ≈≤∏àJ  
 íjô°üàdG  Ö`̀∏`̀W  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ÜÉ`````gQE’G  º``FGƒ``b  ≈`̀∏`̀Y
 ∞jQÉ°üªdG  á«Ñ∏àd  IóªéªdG  ∫Gƒ```̀eC’G  ΩGóîà°SÉH
 É¡©°†J  »àdG  á«dBÓd  kÉ≤ah  á«FÉæãà°S’G  hCG  á«°SÉ°SC’G
 ¬Ñ∏£d  IójDƒªdG  äGóæà°ùªdG  áaÉc  ¬H  kÉ≤aôe  áæé∏dG
 ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,É¡eGóîà°SG  Üƒ∏£ªdG  ≠dÉÑªdG  QGó≤eh
 ,¬ªjó≤J  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀e  kÉ`̀eƒ`̀j  ø«KÓK  ∫Ó`̀N  ¬«a  âÑdG
 ¢†aQ áHÉãªH  OQ ¿hO øe IóªdG  √òg »°†e ôÑà©jh

.Ö∏£∏d »æª°V
 ,Ö∏£dG  É¡«a  πÑ≤ oj  »àdG  ∫Gƒ``̀MC’G  ™«ªL  »`̀ah
 äÉ¡édGh Ö∏£dG Ωó≤e øe πc QÉ£NEG  áæé∏dG  ≈dƒàJ
 hCG  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’Gh äÉ°ù°SDƒªdGh á°üàîªdG
 ôaGƒàJ  øjòdG  –  ∫Gƒ``̀MC’G  Ö°ùëH  –  ø«jQÉÑàY’G
 PÉ`̀î`̀J’ É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ìô`̀°`̀ü`̀ oª`̀dG ∫Gƒ`````eC’G º`̀¡`̀jó`̀d
 ,áæé∏dG øY QOÉ°üdG QGô≤dG ò«Øæàd áeRÓdG äGAGôLE’G
 ¬Jô°TÉÑe ºJ  ÉªH  áæé∏dG  QÉ£NEG  º¡«∏Y Öéj øjòdGh
 øe  πªY  ΩÉ`̀jCG  áKÓK  ∫ÓN  QGô≤dG  ò«Øæàd  ∫ÉªYCG  øe

.¬H QÉ£NE’G ïjQÉJ
(10) IOÉe 

 Ö£°T  Ö∏£H  áæé∏dG  ≈dEG  Ωó≤àdG  áKQƒ∏d  Rƒéj
 ÜÉ``̀gQE’G  º`̀FGƒ`̀b  ø`̀e  ø«aƒàªdG  ¢UÉî°TC’G  AÉª°SCG
 á«ª°SôdG ≥FÉKƒdÉH kÉYƒØ°ûe Ö∏£dG ¿ƒμjh ,á«æWƒdG
 ≈∏Yh .áKQƒc Ö∏£dG »eó≤e ™°Vƒdh IÉaƒ∏d IójDƒªdG
 ’CG  øe  ≥≤ëà∏d  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô```̀LE’G  PÉîJG  áæé∏dG
 ∫Gƒ`̀eC’G  øe  øjó«Øà°ùªdG  hCG  áKQƒdG  øe  …CG  ¿ƒμj
 áªFÉb  hCG  á«æWƒdG  ÜÉ````gQE’G  º`̀FGƒ`̀b  ≈∏Y  kÉ``LQó`` oe

.äGAGõédG

ådÉãdG π°üØdG 
á∏°üdG äGP øeC’G ¢ù∏ée äGQGôb

(11) IOÉe
 êGQOEG  äÉÑ∏W  ºjó≤J  á«LQÉîdG  IQGRh  ≈dƒàJ
 º¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  øjòdG  äÉfÉ«μdG  hCG  ¢UÉî°TC’G  AÉª°SCG
 äGP  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée  äGQGô`̀≤`̀d  kÉ≤ah  êGQOE’G  ô«jÉ©e
 äGAGõédG  áªFÉb  ≈∏Y  º`̀¡`̀LGQOEG  ìôà≤ªdGh  ,á∏°üdG
 øe  ó`̀MGh  ÖfÉL  øe  ∂`̀dPh  ,áæé∏dG  QGô`̀b  ≈∏Y  kAÉæH
 ¿hóHh »æ©ªdG ¿É«μdG hCG ¢üî°û∏d ≥Ñ°ùe QGòfEG ¿hO

.º¡fCÉ°ûH á«FÉæL iƒYO OƒLh •Gôà°TG
 á∏°üdG äGP á¡édG ≈dEG êGQOE’G äÉMGôàbG Ωó≤ oJh

.Ióªà©ªdG êGQOE’G êPÉªæd kÉ≤ah øeC’G ¢ù∏ée »a
(12) IOÉe

 êQóªdG  ¿É«μdG  hCG  ¢üî°ûdG  øe  áæé∏dG  ≈≤∏àJ
 ΩGóîà°SÉH  íjô°üàdG  Ö∏W  äGAGõ`̀é`̀dG  áªFÉb  ≈∏Y
 hCG  á«°SÉ°SC’G  ∞jQÉ°üªdG  á«Ñ∏àd  IóªéªdG  ∫Gƒ`̀eC’G
 kÉ≤aôe  áæé∏dG  É¡©°†J  »àdG  á«dBÓd  kÉ≤ah  á«FÉæãà°S’G
 ≠dÉÑªdG  QGó≤eh  ¬Ñ∏£d  IójDƒªdG  äGóæà°ùªdG  áaÉc  ¬H

.É¡eGóîà°SG Üƒ∏£ªdG
 É¡«∏Y  ø«©à«a  Ö∏£dG  ∫ƒÑb  áæé∏dG  äCÉ`̀JQG  GPEGh

:á«JB’G äGAGôLE’G ´ÉÑJG
 ∞jQÉ°üªdG  á«Ñ∏àH  Ö∏£dG  •ÉÑJQG  ∫ÉM  »a   -1
 áaÉch  Ö∏£dG  ∫É`̀°`̀SQEÉ`̀H  áæé∏dG  Ωƒ`̀≤`̀J  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 Ωƒ≤J »àdG á«LQÉîdG IQGRh ≈dEG áeRÓdG äGóæà°ùªdG
 ,øeC’G  ¢ù∏ée  »a  á∏°üdG  äGP  á¡édG  ≈dEG  √QÉ£NEÉH
 kGQÉ£NEG áæé∏dG ≈≤∏àJ ÉeóæY ’EG Ö∏£dG ∫ƒÑb ºàj ’h
 øeC’G  ¢ù∏ée  »a  á∏°üdG  äGP  á¡édG  á°VQÉ©e  Ωó©H
 ¢ù∏ée »a á∏°üdG äGP á¡édG øe QGôb Qhó°U ΩóY hCG
 øe  πªY  ΩÉ``̀jCG  á°ùªN  ∫Ó`̀N  Ö∏£dG  ¢†aôH  ø``̀eC’G

.¬H ÉgQÉ£NEG ïjQÉJ
 ∞jQÉ°üªdG  á«Ñ∏àH  Ö∏£dG  •ÉÑJQG  ∫ÉM  »a   -2
 áaÉch  Ö∏£dG  ∫É°SQEÉH  áæé∏dG  Ωƒ≤J  ,á«FÉæãà°S’G
 Ωƒ≤J »àdG á«LQÉîdG IQGRh ≈dEG áeRÓdG äGóæà°ùªdG
 ,øeC’G  ¢ù∏ée  »a  á∏°üdG  äGP  á¡édG  ≈dEG  √QÉ£NEÉH
 á≤aGƒe áæé∏dG ≈≤∏àJ ÉeóæY ’EG Ö∏£dG ∫ƒÑb ºàj ’h
 ∫ƒÑb ∫ÉM »ah .øeC’G ¢ù∏ée »a á∏°üdG äGP á¡édG
 äÉ°ù°SDƒªdGh á°üàîªdG äÉ¡édG ≈∏Y ø«©àj ,Ö∏£dG
 Ö°ùëH –  ø«jQÉÑàY’G  hCG  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’Gh
 ìô°ü oªdG  ∫Gƒ`̀eC’G  º¡jód  ôaGƒàJ  øjòdG –  ∫Gƒ`̀MC’G
 á≤jôW øY ájQhO ôjQÉ≤J OGóYEÉH ΩÉ«≤dG É¡eGóîà°SÉH
 ∞jQÉ°üªdG  πHÉ≤e  ™aóoJ  »àdG  ∫Gƒ`̀eC’É`̀H  ±ô°üàdG
 áæé∏dG  Ωƒ≤Jh  .áæé∏dG  ≈dEG  É¡dÉ°SQEGh  á«FÉæãà°S’G
 Ωƒ≤J  »àdG  á«LQÉîdG  IQGRh  ≈dEG  ôjQÉ≤àdG  ∫É°SQEÉH

.øeC’G ¢ù∏ée »a á∏°üdG äGP á¡édG ≈dEG É¡dÉ°SQEÉH
 ,Ö∏£dG  É¡«a  πÑ≤ oj  »àdG  ∫Gƒ``̀MC’G  ™«ªL  »`̀ah
 äÉ¡édGh Ö∏£dG Ωó≤e øe πc QÉ£NEG  áæé∏dG  ≈dƒàJ
 hCG  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’Gh äÉ°ù°SDƒªdGh á°üàîªdG
 ôaGƒàJ  øjòdG  –  ∫Gƒ``̀MC’G  Ö°ùëH  –  ø«jQÉÑàY’G
 PÉ`̀î`̀J’ É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ìô`̀°`̀ü`̀ oª`̀dG ∫Gƒ`````eC’G º`̀¡`̀jó`̀d
 ,áæé∏dG øY QOÉ°üdG QGô≤dG ò«Øæàd áeRÓdG äGAGôLE’G
 ¬Jô°TÉÑe ºJ  ÉªH  áæé∏dG  QÉ£NEG  º¡«∏Y Öéj øjòdGh
 øe  πªY  ΩÉ`̀jCG  áKÓK  ∫ÓN  QGô≤dG  ò«Øæàd  ∫ÉªYCG  øe

.¬H QÉ£NE’G ïjQÉJ
(13)  IOÉe 

 äÉ`̀fÉ`̀«`̀μ`̀dG  hCG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ∫Gƒ````̀eC’  áÑ°ùædÉH
 (2006)1737  ø```eC’G  ¢ù∏ée  QGô`̀≤`̀H  ø`̀«`̀LQó`̀ª`̀dG
 øeC’G ¢ù∏ée QGôb OÉªàYG ó©H øjOóëe Gƒ≤H øjòdGh
 (2015)2231 QGô≤dÉH ø«LQóªdG hCG (2015)2231
 äÉÑ∏W  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀ dG  …hP  ø``e  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ≈≤∏àJ  ,¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f
 ≈dƒàJh  á≤ëà°ùªdG  äÉ©aódÉH  ΩÉ«≤dÉH  íjô°üàdG
 hCG  á°üàîªdG  äÉ¡é∏d  íjô°üàdG  á«fÉμeEG  á©LGôe
 ¿Éc …QÉÑàYG hCG  »©«ÑW ¢üî°T …CG hCG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ÖLƒªH á≤ëà°ùªdG äÉ©aódÉH ΩÉ«≤dÉH k’GƒeCG óªL ób
 ¢üî°ûdG º°SG êGQOEG ïjQÉJ πÑb âÄ°ûfCG »àdG Oƒ≤©dG
 •hô°û∏d kÉ≤ah ∂dPh ,äGAGõédG áªFÉb ≈∏Y ¿É«μdG hCG

:á«JB’G
 OƒæÑdG øe …CÉH á£ÑJôe Oƒ≤©dG ∂∏J ¿ƒμJ ’CG  -1
 hCG  ™∏°ùdG  hCG  ™FÉ°†ÑdG  hCG  äGó©ªdG  hCG  OGƒ`̀ª`̀dG  hCG
 IóYÉ°ùªdG  hCG  ÖjQóàdG  hCG  IóYÉ°ùªdG  hCG  äÉ«æ≤àdG
 äÉeóîdG  hCG  Iô°ùª°ùdG  hCG  QÉªãà°S’G  hCG  á«dÉªdG
 øeC’G  ¢ù∏ée  äGQGô`̀b  »a  É¡«dEG  QÉ°ûªdG  IQƒ¶ëªdG

(2015).2231 QGô≤dG ¢üNC’G ≈∏Yh ,á∏°üdG äGP
 ô`°TÉÑe ô«`Z hCG ô`°TÉÑe πμ°ûH ≠∏ÑªdG º∏°ùj ’CG  -2
 »a  IOQGƒ`̀dG  ô«HGóà∏d  ™°VÉN  ¿É`«c  hCG  ¢üî`°T  ≈dEG
 øeC’G  ¢ù∏ée  QGôb  øe  (Ü)  ≥aôªdG  øe  (6)  Iô≤ØdG

(2015) .2231
 Ö∏W  ≈∏Y  kAÉæH  á«LQÉîdG  IQGRh  ™aôJ  ¿CG   -3
 »a  á∏°üdG  äGP  á¡édG  ≈`̀dEG  kÉ≤Ñ°ùe  kGQÉ`̀£`̀NEG  áæé∏dG
 OGó°S  »a  íjô°üàdÉH  á«ædG  í°Vƒj  ø``eC’G  ¢ù∏ée
 ™aôH ôeC’G Ωõd GPEG íjô°üàdG hCG É¡eÓà°SG hCG á©aódG
 πÑb  ∂`̀ dPh  ,¢`̀VGô`̀ZC’G  äGò`̀d  ∫Gƒ``̀eC’G  øY  ó«ªéàdG

.íjô°üàdG ïjQÉJ øe πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG Iô°ûY
(14) IOÉe 

 áªFÉb  ≈∏Y  ø«LQóªdG  äÉfÉ«μdGh  ¢UÉî°TCÓd  
 kIô°TÉÑe áªFÉ≤dG øe Ö£°ûdG äÉÑ∏W ºjó≤J äGAGõédG
 Ö°ùëH - ≥«°ùæàdG õcôe hCG ºdÉ¶ªdG ø«eCG Öàμe ≈dEG

 äÉeƒ∏©ªdG  πc  Ö∏£dÉH  ≥aôoj  ¿CG  ≈∏Y  -  ∫Gƒ``̀MC’G
.¬d IójDƒªdG äGóæà°ùªdGh

 hCG  á«æjôëÑdG  äÉfÉ«μdGh  ¢UÉî°TCÓd  øμªj  Éªc
 É¡«a  QÉ≤e  º¡d  ø`̀jò`̀dG  hCG  áμ∏ªªdG  »`̀a  øjOƒLƒªdG
 áªFÉb  ≈∏Y  ø`̀«`̀LQó`̀ª`̀dGh  ,Égó«ªéJ  º`̀J  ∫Gƒ```eCG  hCG
 øY  áªFÉ≤dG  øe  Ö£°ûdG  äÉÑ∏W  ºjó≤J  ,äGAGõ`̀é`̀dG
 Ωó≤j Ö∏W …CG ∫É°SQEG áæé∏dG ≈dƒàJh .áæé∏dG ≥jôW
 áaÉc  ¬`̀H  kÉ≤aôe  á«LQÉîdG  IQGRh  ≈`̀ dEG  É¡≤jôW  ø`̀Y
 äÉXƒë∏eh  ¬d  IójDƒªdG  äGóæà°ùªdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 IQGRh  Ωƒ`̀≤`̀Jh  ,Ö∏£dG  á«≤MCG  ió`̀e  ∫ƒ`̀M  áæé∏dG
 ≈dEG  hCG  ºdÉ¶ªdG  ø«eCG  Öàμe  ≈dEG  ¬dÉ°SQEÉH  á«LQÉîdG
 ¿ƒ°†Z  »a  -  ∫Gƒ``̀MC’G  Ö°ùëH  –  ≥«°ùæàdG  õcôe

.¬ª∏°ùJ ïjQÉJ øe πªY ΩÉjCG áKÓK
(15)  IOÉe 

 ≥jôW  ø`̀Y  Iô°TÉÑe  É¡ª°SÉH  Ωó≤àJ  ¿CG  áæé∏d
 ¢ù∏ée »a á∏°üdG  äGP á¡édG ≈dEG  á«LQÉîdG IQGRh
 AGƒ°S  ,äGAGõ`̀é`̀dG  áªFÉb  øe  Ö£°ûdG  Ö∏£H  ø`̀eC’G
 ¢üî°ûdG  øe  Ö∏W  ≈∏Y  kAÉæH  hCG  É¡°ùØf  AÉ≤∏J  øe
 ô«jÉ©e  ¥ÉÑ£fG  Ωó`̀Y  äCÉ`̀ JQG  GPEG  êQóªdG  ¿É«μdG  hCG
 äÉfÉ«μ∏d  ó©j  ºd  GPEG  hCG  ,É`̀¡`̀dGhR  hCG  ¬«∏Y  êGQOE’G

.áμ∏ªªdÉH »∏©a •É°ûf hCG OƒLh
 hCG  É¡°ùØf  AÉ≤∏J  ø`̀e  Ωó≤àJ  ¿CG  É¡d  Rƒéj  Éªc
 AÉ`̀ª`̀°`̀SCG Ö`̀£`̀°`̀T Ö`̀∏`̀£`̀H á``̀ KQƒ``̀ dG Ö`̀∏`̀W ≈`̀∏`̀Y kAÉ``̀æ``̀H
 ¿ƒμjh  ,äGAGõédG  áªFÉb  øe  ø«aƒàªdG  ¢UÉî°TC’G
 IÉaƒ∏d  IójDƒªdG  á«ª°SôdG  ≥FÉKƒdÉH  kÉYƒØ°ûe  Ö∏£dG
 PÉîJG áæé∏dG  ≈∏Yh .áKQƒc Ö∏£dG »eó≤e ™°Vƒdh
 øe  …CG  ¿ƒμj  ’CG  øe  ≥≤ëà∏d  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô```̀LE’G
 ≈∏Y  kÉ`̀LQó`̀e  ∫Gƒ``̀eC’G  ø`̀e  øjó«Øà°ùªdG  hCG  á`̀KQƒ`̀dG

.äGAGõédG áªFÉb hCG á«æWƒdG ÜÉgQE’G ºFGƒb
(16) IOÉe

 ¿hó≤à©j  øjòdG  äÉfÉ«μdG  hCG  ¢UÉî°TCÓd  Rƒéj
 ¿ƒμJ ¿CÉc ,äGAGõédG áªFÉb ≈∏Y kCÉ£N GƒLQOoCG  º¡fCG
 ¢UÉî°TCG  AÉ`̀ª`̀°`̀SC’  á∏KÉªe  hCG  á¡HÉ°ûe  º`̀gDhÉ`̀ª`̀°`̀SCG
 »a  CÉ£îdG  ø`̀e  Gƒª∏¶àj  ¿CG  ,ø«LQóe  äÉfÉ«c  hCG
 kÉ≤ah º∏¶àdG ô¶æH Ωƒ≤J »àdGh áæé∏dG  ≈dEG  ≥«Ñ£àdG

:á«JB’G äGAGôLEÓd
 Iô°ûY ∫ÓN º∏¶àdG »a âÑJ ¿CG áæé∏dG ≈∏Y  -1
 ,ócCÉàdG ΩóY ádÉM »ah .¬ªjó≤J ïjQÉJ øe πªY ΩÉjCG
 á«LQÉîdG  IQGRh  ≥jôW  øY  Ö∏£J  ¿CG  áæé∏d  Rƒéj
 ¢ù∏ée  »`̀a  á∏°üdG  äGP  á¡édG  …CGQ  hCG  äÉeƒ∏©e

.øeC’G
 ≈∏Y  ø`̀«`̀©`̀à`̀j  ,º`̀ ∏`̀¶`̀ à`̀ dG  ∫ƒ``̀Ñ``̀b  ∫É```̀M  »``̀a   -2
 äÉ¡édGh  Ö∏£dG  Ωó≤e  ø`̀e  kÓ`̀c  ô£îoJ  ¿CG  áæé∏dG
 hCG  ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’Gh äÉ°ù°SDƒªdGh á°üàîªdG
 ôaGƒàJ  øjòdG  –  ∫Gƒ``̀MC’G  Ö°ùëH  –  ø«jQÉÑàY’G
 áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJ’ Ióªé oªdG  ∫Gƒ`̀eC’G  º¡jód
 ,êGQOE’G  ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ`̀KB’G  áaÉch  ó«ªéàdG  ™aôd
 ¬Jô°TÉÑe ºJ  ÉªH  áæé∏dG  QÉ£NEG  º¡«∏Y Öéj øjòdGh
 ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G áaÉch ó«ªéàdG ™aôd ∫ÉªYCG  øe
.¬H QÉ£NE’G ïjQÉJ øe πªY ΩÉjCG áKÓK ∫ÓN êGQOE’G

(17) IOÉe 
 É¡©bƒe  ≈∏Y  ô°ûædÉH  á«LQÉîdG  IQGRh  Ωƒ≤J
 AÉª°SC’G  Ö£°T  äÉÑ∏W  ºjó≤J  äGAGô`̀LEG  »fhôàμdE’G
 »a  á∏°üdG  äGP  á¡édG  ≈``̀dEG  äGAGõ``é``dG  áªFÉb  ø`̀e
 äGAGô```̀LE’G  √ò`̀g  πªà°ûJ  ¿CG  ≈∏Y  ,ø```eC’G  ¢ù∏ée
 áªFÉb  ≈∏Y  ø«LQóªdG  äÉfÉ«μdGh  ¢UÉî°TC’G  OÉ°TQEG
 øe  Ö£°ûdG  äÉÑ∏W  ºjó≤J  á«Ø«c  ø`̀Y  äGAGõ``̀é``̀dG
 õcôe  hCG  ºdÉ¶ªdG  ø«eCG  Öàμe  ≈dEG  kIô°TÉÑe  áªFÉ≤dG
 äÉfÉ«μdGh ¢UÉî°TC’Gh -∫GƒMC’G Ö°ùëH- ≥«°ùæàdG
 º¡d øjòdG hCG áμ∏ªªdG »a øjOƒLƒªdG hCG á«æjôëÑdG
 ≈∏Y  ø«LQóªdGh  ,Égó«ªéJ  ºJ  ∫GƒeCG  hCG  É¡«a  QÉ≤e
 øe Ö£°ûdG äÉÑ∏W ºjó≤J á«Ø«c øY ,äGAGõédG áªFÉb

.áæé∏dG ≥jôW øY áªFÉ≤dG

™HGôdG π°üØdG 
á«eÉàN ΩÉμMCG

(18) IOÉe 
 ∫GƒeC’G á©«ÑW É¡«a »°†à≤J »àdG ∫GƒMC’G »a 
 áæé∏dG  ≈∏Y  ø«©àj  ,Égôjój  ø`̀e  ø««©J  IóªéªdG
 kÉ≤ah ∂dPh ,É¡JQGOEG ≈∏Y Ωƒ≤j …òdG ¢üî°ûdG ójóëJ

.áæé∏dG É¡©°†J »àdG äGAGôLE’Gh •hô°û∏d
 IóªéªdG  ∫Gƒ```̀eC’G  IQGOEG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  Ωõà∏jh
 É¡JGóFÉY ™e ÉgOQh É¡JQGOEG ø°ùMh É¡«∏Y á¶aÉëªdÉH

.ó«ªéàdG AÉ¡àfG óæY
(19) IOÉe 

 ∫Ó`̀NEG  É`̀ª`̀fhO QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ≥«Ñ£J ºàj  
:»JB’ÉH

 iƒYódÉH  á≤∏©àªdG  á«FÉæédG  äGAGô```̀LE’G   -1
 äGAGô```̀LE’G  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀d  kÉ©ÑJ  òîàJ  »`̀à`̀dGh  á«FÉæédG
 áæ°ùd (46) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG á«FÉæédG

.2002
 QGó°UEÉH  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  á£∏°S  -2
 ó«ªéàd  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh  äÉ¡«LƒàdG
 ÖLƒªH º¡d ¢üNôªdG iód É¡«∏Y ßØëàdG hCG ∫GƒeC’G
 äÉ°ù°SDƒªdGh  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 ÉªH ,2006 áæ°ùd (64) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG á«dÉªdG
 áμ∏ªªdG áfÉμe »a á≤ãdG Rõ©jh »dÉªdG ´É£≤dG ßØëj

.»ªdÉY »dÉe õcôªc
(20) IOÉe 

 ÜÉ``̀gQE’G  º`̀FGƒ`̀b  ≈∏Y  êGQOE’G  äGQGô```b  ô°ûæoJ
 kÉ«FÉ≤∏J  º¡æe Ö£°ûdG  hCG  äGAGõédG  áªFÉbh á«æWƒdG
 äGP á¡édG hCG AGQRƒdG ¢ù∏ée øY QGô≤dG Qhó°U Qƒa

.∫GƒMC’G Ö°ùëH ,øeC’G ¢ù∏ée »a á∏°üdG
(21) IOÉe 

 πc ÖnbÉ©oj ,ájQGOE’G äGAGõédÉH ∫ÓNE’G ¿hO øe
 ¢Uƒ°üæªdG äÉHƒ≤©dÉH QGô≤dG Gòg ΩÉμMCG ∞dÉîj ø ne
 Ωƒ°SôªdG øe (3) IOÉªdG øe (6-3) Iô≤ØdG »a É¡«∏Y
 áëaÉμeh ô r¶M ¿CÉ°ûH 2001 áæ°ùd  (4) ºbQ ¿ƒfÉ≤H

.ÜÉgQE’G πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ
(22) IOÉe

 –  ¬°üîj Éª«a  πc –  ø««æ©ªdGh  AGQRƒ`̀dG  ≈∏Y
 »dÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©ojh ,QGô≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ

.á«ª°SôdG IójôédG »a √ pô r°ûf ïjQÉàd

 ò«ØæJh á«æWƒdG ÜÉ``gQE’G º``FGƒb ¿CÉ°ûH G kQGô``b Qó°üj AGQRƒdG ¢``ù«FQ ó¡©dG »``dh
 QÉeódG áë∏°SCG QÉ``°ûàfG ∞bhh ¬``∏jƒªJh ÜÉgQE’G ™æe ¿CÉ``°ûH øeC’G ¢ù∏ée äGQGô``b

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh |

 ôjRh óYÉ°ùe ,…ô°ShódG  ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG  πÑ≤à°SG
 ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH  ,Ω2021ôjGôÑa  16  ≥aGƒªdG  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ,á«LQÉîdG
 ájQƒ¡ªL Iô«Ø°S ,ΩGQÉ°S »fÉ¨fÉjôH ÉÑjOGôH Ió«°ùdG ,á«LQÉîdG IQGRƒd

 .øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«cGôà°T’G á«WGô≤ªjódG ÉμfÓjô«°S
 ÉÑjOGôH  Ió«°ùdÉH  á«LQÉîdG  ô``jRh  óYÉ°ùe  Ö`̀MQ  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 äÉbÓY  √ó¡°ûJ  …ò``̀dG  Ωó≤àªdG  QÉ°ùªdÉH  G kó«°ûe  ,ΩGQÉ`̀ °`̀S  »fÉ¨fÉjôH
 ÉμfÓjô«°S  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  áªFÉ≤dG  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG
 áμ∏ªe  ¢UôM  G kócDƒe  ,áaÉc  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  á«cGôà°T’G  á«WGô≤ªjódG
 »Ñ∏j  ÉªH  Ö`̀MQCG  ¥É`̀aBG  ≈dEG  äÉbÓ©dG  √ò¡H  É kªFGO  AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  øjôëÑdG
 ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  Óμd  ácôà°ûªdG  äÉMƒª£dGh  ídÉ°üªdG
 áμ∏ªe iód á«cGôà°T’G á«WGô≤ªjódG ÉμfÓjô«°S ájQƒ¡ªL Iô«Ø°ùd É k«æªàe

 .ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc øjôëÑdG
 ÉgRGõàYG  øY  ΩGQÉ°S  »fÉ¨fÉjôH  ÉÑjOGôH  Ió«°ùdG  âHôYCG  ,É¡à¡L  øe
 øjôëÑdG áμ∏ªe ™ªéJ »àdG á«FÉæãdG äÉbÓ©∏d õ«ªàªdG iƒà°ùªdÉH ô«ÑμdG
 ∫ƒª°T øe ¬H º°ùàJ Éeh á«cGôà°T’G á«WGô≤ªjódG ÉμfÓjô«°S ájQƒ¡ªLh
 Ωó≤àdG øe ójõªdG øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æªàe ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe ≈∏Y Qƒ£Jh

 .AÉNôdGh
 øe OóY á°ûbÉæeh ô¶ædG äÉ¡Lhh iDhôdG ∫OÉÑJ AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉYƒ°VƒªdGh ÉjÉ°†≤dG

 ™e ¢Vô©à°ùj á``«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe
á«FÉæãdG äÉ``bÓ©dG Éμ``fÓjô°S Iô``«Ø°S

 »`̀ à`̀ «`̀ bô`̀ H ≈``̀≤``̀∏``̀à``̀j ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG

¥É`̀ ã`̀ «`̀ ª`̀ dG iô```̀ cò```̀ H á`̀ Ä`̀ æ`̀ ¡`̀ J

√ó¡Y  »``̀ dhh  â`̀jƒ`̀μ`̀dG  ô`̀ «`̀ eCG  ø`̀ e
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 áÑ°SÉæªH  á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e QGôbE’ øjô°û©dG iôcòdG
 äGRÉ`̀é`̀fE’É`̀H  ¬à«bôH  »`̀a  âjƒμdG  á`̀ dhO  ô`̀«`̀eCG  ƒª°S  OÉ`̀°`̀TCGh
 ÉgQÉ°ùe  ó«©°U  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡à≤≤M  »àdG  ájQÉ°†ëdG
 ≈∏Y ábƒeôªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe áfÉμe øe äRõY »àdGh …ƒªæàdG
 áë°üdG Qƒaƒe ¬àdÓL ≈∏Y ºjój ¿G ≈dƒªdG kÓFÉ°S ,Ió©°U’G πc

.QÉgOR’Gh »bôdG øe ójõªdG øjôëÑdG áμ∏ªªdh á«aÉ©dGh
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J  Éªc
 ï«°ûdG  ƒª°S  øe  á∏KÉªe  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO  ó¡Y  »dh  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  π©°ûe
 ¬«dEG ™∏£àJ Éªe ójõªdG øjôëÑdG áμ∏ªªd ≥≤ëj ¿CG É¡«a ¬∏dG kÓFÉ°S

.áª«μëdG ¬àdÓL IOÉ«b πX »a QÉgORGh ƒªfh »bQ øe

≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

âjƒμdG  ó¡Y  »dh  øe  áÄæ¡J  á«bôH

 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
 ƒª°S  ¬«NCG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 âjƒμdG  á`̀dhO  ó¡Y  »dh  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  π©°ûe  ï«°ûdG
 ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e QGôbE’ øjô°û©dG iôcòdG áÑ°SÉæªH á≤«≤°ûdG
 ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢ü∏NCG  øY  É¡«a  Üô``YCG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¬JÉ«æªJh
 áμ∏ªe  Ö©°ûdh  ≥«aƒàdGh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒaƒe  AGQRƒ``̀dG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG πc øjôëÑdG
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العدد
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 ó``ª``MCG »``∏``Y »``°``VÉ``≤``dG ó````̀ cCG
 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀ «`̀ eC’G  »Ñ©μdG
 IÉ°†b  ´hô°ûe  ¿CG  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G
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 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀ °`̀†`̀ë`̀d »``̀MÓ``̀ °``̀UE’G
 ≈°ù«Y ø`̀H  ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 á°UÉîdGh  áeÉ©dG  ¥ƒ≤ëdG  ¿ƒ°üd
 äGQƒ£àdG  áÑcGƒeh  ,É¡FÉ°SQGh
 kÉæ«Ñe  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »`̀a
 ´hô°ûªdG  øe  áãdÉãdG  áî°ùædG  ¿CG

.´ô°ûdG IÉ°†≤H ¢üàîJ ±ƒ°S
 øY ΩÉ``̀©``̀dG ø```«```eC’G ∞`̀ °`̀û`̀ch
 ∫ƒÑ≤d  ø`̀«`̀©`̀e  Oó```Y  ó`̀jó`̀ë`̀J  Ωó```Y
 IÉ°†b  èeÉfôÑH  ¥Éëàd’G  äÉÑ∏W
 èeÉfôÑdG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,πÑ≤à°ùªdG
 ÉéeÉfôH ôÑà©j »FÉ°†≤dG »ÑjQóàdG
 äGQó≤dG  ÜÉë°UCG  ±ó¡à°ùj  É«Yƒf
 ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG IAÉ``̀Ø``̀μ``̀ dGh á`̀«`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 ¿ƒμ«°S  Oó`̀©`̀dG  ójóëJ  ¿CG  ø`̀«`̀Hh
 äÉÑ∏£dG  ÜÉë°UCG  iƒà°ùe  ø`̀gQ
 ô«jÉ©ªdG ôaGƒJ iƒà°ùeh áeó≤ªdG
 OóY  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,º¡«a  áHƒ∏£ªdG
 »a  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  øjó«Øà°ùªdG
 19  ≠∏H  á«fÉãdGh  ≈`̀dhC’G  ¬«àî°ùf
 øe  ô``̀NBG  Oó`̀Y  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  É«°VÉb
 .áeÉ©dG áHÉ«ædG »a ¬æe øjó«Øà°ùªdG

 á∏HÉ≤e  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀ dG  ø``«``eC’G  â`̀Ø`̀dh
 øjôëÑdG  AÉ``̀Ñ``̀fCG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀d  á`̀°`̀UÉ`̀N
 øª°V  »JCÉj  èeÉfôÑdG  Gòg  ¿CG  ≈dEG
 á«FÉ°†≤dG áeƒ¶æªdG ôjƒ£J Oƒ¡L
 äGóéà°ùªdG  áÑcGƒe  âàÑKCG  »àdG
 »FÉ°†≤dG  AGOC’G  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d
 »a  âÑdG  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dGh  ,õ«ªàªdG
 á«dÉY  IOƒ``̀Lh  áYô°ùH  ÉjÉ°†≤dG
 …hÉYódG  ôªY  §°Sƒàe  ≠∏H  å«M
 iô``̀cP ≈`̀∏`̀Y É`̀≤`̀«`̀∏`̀©`̀Jh .ô`̀ ¡``°``TCG 5
 ¬°SÉμ©fGh  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e
 »a  AÉ°†≤dG  Qƒ`̀£`̀J  Iô«°ùe  ≈∏Y
 ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀°`̀S ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dG π``̀X
 AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dG  ¿CG  »`̀Ñ`̀©`̀μ`̀ dG  í```̀°```̀VhCG
 Iô«Ñc  äGQƒ`̀£`̀J  ó¡°T  »æjôëÑdG
 óMCG  Qƒ£àdG  Gòg  ôÑàY…  PEG  ,GóL

 øeh  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  QÉªK
 »°VÉ≤dG  ¿CÉ`̀H  á°Sƒª∏ªdG  èFÉàædG
 GóL  á«dÉY  ô«jÉ©ªd  ™°†îj  Ωƒ«dG
 á«∏ªY  ó¡°ûj  Éªc  ,√QÉ`̀«`̀à`̀NG  πÑb
 ÖjQóàdGh  OGó```YE’G  ø`̀e  Iôªà°ùe
 ø«Hh ,áeó≤àe á«Yƒf èeGôH ≥ah
 IójóY  πMGôªH  ôªj  »°VÉ≤dG  ¿CG
 »°VÉ≤c  √OÉ``ª``à``YG  º`̀à`̀j  ¿CG  ≈```̀ dEG
 øYh  .πeÉc  πμ°ûH  ¬eÉ¡e  ô°TÉÑj
 πÑ≤à°ùªdG  IÉ°†b  ´hô°ûe  πMGôe
 í°VhCG  ,»Yô°ûdG  AÉ°†≤∏d  2021
 ∞∏àîJ  ’  É`̀¡`̀fCG  »Ñ©μdG  »°VÉ≤dG
 »a  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  ï°ùædG  ø`̀Y  Gô`̀«`̀ã`̀c
 ÇOÉÑªdG å«M øe »fóªdG AÉ°†≤dG
 ≈∏Y õ`̀μ`̀ Jô`̀ J  »``̀à``̀dG  á``«``°``SÉ``°``SC’G

 á«∏ªY  »a  ácQÉ°ûªdGh  á«aÉØ°ûdG
 øe  á«dÉààªdG  πMGôªdGh  ºjó≤àdG
 áfÉeC’G  â°UôM  ó≤a  ºjó≤àdG  ó©H
 øe  ´hô°ûªdG  ¿Ó`̀YEG  ≈∏Y  áeÉ©dG
 ≈àM IójóY á«eÓYEG äGƒæb ∫ÓN
 ¬«a  ôaGƒàJ  øeh  Ωó≤àª∏d  ≈æ°ùàj
 ójôÑdG ∫ÓN øe ºjó≤à∏d •hô°ûdG
 ºjó≤à∏d  ¢ü°üîªdG  »fhôàμdE’G
 ∫ÓN  øe  äÉÑ∏£dG  ¢üëa  ¬©Ñàj
 äÉÑ∏£dG  »a  ô¶æJ  á°üàîe  áæéd
 »a  ô¶ædG  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  áeó≤ªdG
 OÉ©Ñà°SG ∫ÉM »a äÉª∏¶àdG äÉÑ∏W
 ¬FÉØ«à°SG  ΩóY  ≈dG  Gô¶f  Ö∏W  …CG
 ,Ö∏£dG  ºjó≤àH  á°UÉîdG  •hô°ûdG
 ø«eó≤àª∏d  iôNCG  á∏Môe »JCÉJ  ºK

 á«°üî°ûdG  á∏HÉ≤ªdG  á∏Môe  »gh

 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG √ò```̀g RÉ`̀à`̀é`̀j É``̀e π```̀ch

 ¿Éëàe’G á∏Môe ≈dG π≤àæj ±ƒ°S

 √ò`̀g RÉ`̀ à`̀é`̀ j ø```̀eh …ô``̀jô``̀ë``̀à``̀dG

 ÖjQóà∏d  πgCÉàj  ±ƒ°S  á∏MôªdG

 ∫ÓN  øe  πeÉc  ΩÉ`̀Y  Ió`̀e  »∏ª©dG

 ¿hÉ©àdÉH  áØãμe  ¢`̀TQhh  äGQhO

 á«FÉ°†≤dG  äÉ`̀ °`̀SGQó`̀ dG  ó¡©e  ™`̀e

 ÖjQóàdG ≈dG áaÉ°VE’ÉH á«fƒfÉ≤dGh

 πLCG  øe  ájQƒ°U  ºcÉëªd  »∏ª©dG

 IAÉØc  äGP  á«ÑjQóJ  áÄ«H  ô«aƒJ

 øe  »eÉ°ùdG  ±ó¡dG  ≥≤ëJ  á«dÉY

.πÑ≤à°ùªdG IÉ°†b ´hô°ûe
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ó«ªëŸG ó«ª
:ô£°ùdG ∫hCG

 ,πª©dG  ôjRh  IOÉ©°S  Öàμªd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πc
 º¡∏°UGƒJ ≈∏Y ,»YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«g »a IƒNE’Gh
 »àdG  á«æjôëÑdG  áæWGƒªdG  AGó`̀f  ¢Uƒ°üîH  ,ºjôμdG

  .¢ùeCG É¡Yƒ°Vƒe Éfô°ûf

:§≤a º∏©∏d 
 OóY  ¢ü∏≤J  øe  »©«ØædG  º«gGôHEG  ÖFÉædG  √ôcP  Ée
 Üô≤dÉH z∑GôàdG OƒØdG{ ™jQÉ°ûe á≤£æe »a ø«cQÉ°ûªdG
 ÉcQÉ°ûe  18  ≈dEG  50  øe  »æWƒdG  øjôëÑdG  OÉà°SG  øe
 ÜÉÑ°SC’G  ¢SQGóJ  á«æ©ªdG  á¡édG  øe  ÖLƒà°ùj  §≤a
 á∏μ°ûe  èdÉ©f  ¿CG  ójôf  Óa  ,á∏LÉ©dG  ∫ƒ∏ëdG  ™°Vhh

  .iôNCG á∏μ°ûªH

 ádGó©dG ¿ƒfÉb øY
:πØ£∏d á«MÓ°UE’G

 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL Qó°UCGh ¥OÉ°U ¿CG ó©Hh ¿B’G
 ,πØ£∏d á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM-
 »æjôëÑdG  »©jô°ûàdG  RÉ`̀é`̀f’G  Gò`̀g  ∫Éæj  ¿CG  ≈æªàf
 ,õ«ªàªdG  ò«ØæàdGh  ,á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  ΩÉªàg’G  …QÉ°†ëdG
 áeó≤àe Iƒ£N √QÉÑàYÉH ,»dhódG RGôHE’Gh ≥jƒ°ùàdGh

.ádƒØ£dG ájÉYôd
 äÉ¡édGh  áeÉ©dG  áHÉ«ædGh  ∫ó©dG  IQGRh  ¿CG  ô`̀cPCG
 ∫GƒW IQƒμ°ûe Oƒ¡éH âeÉb OÓÑdG »a πØ£dÉH á«æ©ªdG
 ádhGóªdGh á°ûbÉæªdG »a ,äGƒæ°S òæe á«°VÉªdG Qƒ¡°ûdG
 ,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ≈dEG ¿ƒfÉ≤dG ∫ƒ°Uh πÑb ,åëÑdGh
 »a ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ìô`̀°`̀T »`̀a RQÉ``̀H ó¡L ∑É`̀æ`̀g ¿É`̀c ∂`̀dò`̀ch
 áHÉ«ædGh  IQGRƒdG  âdòHh  ,ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée

.QƒædG ¿ƒfÉ≤dG iôj »c á∏jƒW ÉeÉjCGh äÉYÉ°S
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  Qó``̀°``̀UCGh  ¥OÉ`̀°`̀U  ¿CG  ó`̀©`̀Hh  ¿B’Gh
 ¿CG ÖLGƒdG øe ,PÉØædG …QÉ°S íÑ°UCGh ¿ƒfÉ≤dG ióØªdG
 ∞YÉ°†àJh á«eÓYE’G QƒeC’G ∞ãμJh ,Oƒ¡édG π°UGƒàJ
 RGôHE’ ,É«dhOh É«∏ëe ,á«æjôëÑdG á«bƒ≤ëdG äÉcôëàdG
 ìÉéf  á°üb  πμ°û«d  ,…QÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  RÉ`̀é`̀f’G

 áeƒ¶æªdG  Qƒ`̀£`̀J  ≈∏Y  Ió`̀gÉ`̀°`̀Th  ,Ió`̀jó`̀L  á«æjôëH
.áãjóëdG ájô°ü©dG á«©jô°ûàdG

 ¿CG ¢`̀ù`̀eC’É`̀ H »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG ΩÓ````̀YE’G »``a ô`̀°`̀û`̀f É`̀ª`̀ch
 ºcÉëe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  CÉ°ûæJ  ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒªH
 ¢üàîJ  zπØ£∏d  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ºcÉëe{  ≈ª°ùJ
 ºFGôédG  øY  áÄ°TÉædG  á«FÉæédG  ihÉYódG  »a  π°üØdÉH
 ¢ùªN  ºgQÉªYCG  äRhÉéJ  øªe  ∫ÉØWC’G  É¡ÑμJôj  »àdG
 Éªc ,áªjôédG ÜÉμJQG âbh á∏eÉc ájOÓ«e áæ°S Iô°ûY
 áæéd  ∫ó©dG  ¿hDƒ°ûH  »æ©ªdG  ôjRƒdG  øe  QGô≤H  CÉ°ûæJ
 »a ô¶ædÉH ¢üàîJ zádƒØ£∏d á«FÉ°†≤dG áæé∏dG{ ≈ª°ùJ
 ádÉëªdG á∏eÉ©ªdG Aƒ°S hCG ô£î∏d πØ£dG ¢Vô©J ä’ÉM
 ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒªHh  ,πØ£∏d  á°üàîªdG  áHÉ«ædG  øe  É¡«dEG
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  ¿hDƒ°ûH  á«æ©ªdG  IQGRƒdÉH  CÉ°ûæj
 ¢ù∏ée  ¬d  ¿ƒμjh  zπØ£dG  ájÉªM  õcôe{  ≈ª°ùj  õcôe
 §£îdG  ™°Vh ≈dƒàjh äGƒæ°S  çÓK πc  πμ°ûj  IQGOEG
 Aƒ°S  øe  ¬àjÉªMh  πØ£dG  ájÉbƒH  á∏«ØμdG  èeGôÑdGh
 øe  ≥ëH  äÉHƒ≤©dG  ∂dòc  ¿ƒfÉ≤dG  Oóëjh  .á∏eÉ©ªdG
 √ó©oj hCG ºFGôédG ÜÉμJQG ≈∏Y ¬gôμ oj hCG πØ£dG ¢Vôëj

.É¡HÉμJQG ¬«∏Y π¡°ùjh √óYÉ°ùj hCG ∂dòd
 ∫Éæ«°S ¿ƒfÉ≤∏d  …ò«ØæàdG  QGƒ°ûªdG  ¿CÉH  á≤K Éæ∏ch
 πLCG  øe  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  ájÉæ©dGh  ájÉYôdG  πc

 .ádGó©dGh ádƒØ£dGh øjôëÑdG áμ∏ªe

:áÑLGh á¶MÓe  
 »àdG á«ª°SôdG äÉ¡édG èeO ìôà≤j ø«æWGƒªdG óMCG
 âëJ  áLÉàëªdG  äÉÄØ∏d  ádhódG  øe  äGóYÉ°ùªdG  Ωó≤J
 ájõcôe  ¿C’  ,É¡Jôãch  ÉgOó©J  øe  ’óH  ,Ió`̀MGh  á∏¶e
 Ωó≤àdGh  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ≥≤ëà°S  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

  .OÓÑdG »a …ô«îdGh »fÉ°ùfE’G πª©dG áeƒ¶æªd

:ô£°ùdG ôNBG
 ¿Éc ó≤a ,∫Óg á©ªL ¥ƒ∏îdG »°VÉjôdG ¬∏dG ºMQ
 ≈æªJCGh ,πª°ûdG qºdh º¡FÉ≤dh ø««°VÉjôdG ™ªéd GQOÉÑe

 .»°VÉjôdG §°SƒdG øe Ö°SÉæªdG AÉØàM’G ∫Éæj ¿CG

malmahmeed7@gmail.com

πØ£∏d á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb øY

.»Ñ©μdG »∏Y »°VÉ≤dG |

:AÉ°†≤∏d ≈∏YCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G

 ≥`̀aGƒ`̀à`̀j »`̀ Yƒ`̀ f ´hô`̀ °`̀ û`̀ e zπ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG IÉ`̀ °`̀ †`̀ b{
á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H AÉ```̀≤```̀JQ’G á`̀ £`̀ N ™``̀e

 ¢ù«FQ  Ö«°ûdG  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ó``̀ cCG
 á«FÉæédG  áWÉ°SƒdG  ¿CG  áHÉ«ædG
 ±Gô``̀WCG  É¡«a  Ö∏£j  á«∏ªY  »`̀g
 §«°SƒdG  øe  á«FÉæédG  iƒYódG
 ¥ÉØJG  ≈`̀ dEG  π°Uƒà∏d  º¡JóYÉ°ùe
 hCG  í∏°üdG  º`̀FGô`̀L  »`̀a  ájƒ°ùJ
 ¿CGh ,∫RÉæàdG ºFGôL hCG ídÉ°üàdG
 ≈∏Y  ÖJôàªdG  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ô```KC’G
 AÉ°†≤fG  ƒg  á«FÉæédG  áWÉ°SƒdG
 ,¿ƒfÉ≤dG Iƒ≤H á«FÉæédG iƒYódG
 AÉ£°SƒdG  Oó``Y  ¿CG  ≈``̀dEG  G kô«°ûe
 IQGRh πÑb øe ºgó««≤J ºJ øjòdG

.É k«FÉæL É k£«°Sh 29 ºg ∫ó©dG
 Iô°VÉëªdG  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L

 áfÉeC’G  É¡àª¶f »àdG  á«fhôàμdE’G
 AÉ°†YC’ iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG
 ø««fƒfÉ≤dG  øjQÉ°ûà°ùªdG  áÄ«g
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ∂````̀dPh ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H
 á«FÉ°†≤dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  ó¡©e  ™`̀e
 äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  ,á«fƒfÉ≤dGh
 ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y
 á©HÉàªHh  ,iQƒ``̀°``̀û``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ó`̀ª`̀MCG á`̀eÉ`̀ °`̀ SCG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``e
 ,¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G QƒØ°ü©dG
 Iô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀ª``̀ dG äAÉ````````L å```̀«```̀M
 πFÉ°ùªdG  »a  áWÉ°SƒdG{  ¿Gƒæ©H

.zá«FÉæédG
 IóY  Iô°VÉëªdG  âdhÉæJh  

 á«ëdÉ°üàdG  ádGó©dG  »gh QhÉëe
 πX  »a  á«©ªàéªdG  áë∏°üªdGh

 í°VhCG  Éªc  ,á«FÉæédG  áWÉ°SƒdG
 á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG á`̀ «`̀gÉ`̀e ô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 á«FÉæédG  áWÉ°SƒdGh  ,ÉgÉjGõeh
 ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG π``X »``a
 áWÉ°SƒdG  ¿CG  ≈dEG  Ö«°ûdG  QÉ°TCGh
 ¢†jƒ©àdG  ≈`̀dEG  ±ó¡J  á«FÉæédG
 ¬«∏Y  »æéª∏d  ™jô°ùdGh  ô°TÉÑªdG
 ,√AÉ°VQ ≥≤ëj …òdG ƒëædG ≈∏Y
 Qƒ©°ûdGh  í∏°üdG  ìhQ  á«ªæJh
 ≈∏Y ®ÉØëdG ∂dòch ,á«dhDƒ°ùªdÉH
 É°Uƒ°üN  á«YÉªàL’G  äÉbÓ©dG
 á«FÉæédG  ihÉYódG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 ±ó¡J  Éªc  ,…ô°SC’G  ™HÉ£dG  äGP
 ÉjÉ°†≤dG  »a  π°üØdG  áYô°S  ≈`̀dEG

.á«FÉæédG
 ∫Ó``̀N Ö``̀«``̀°``̀û``̀dG ¥ô````̀£````̀Jh
 ΩÉ¶æH  ∞jô©àdG  ≈dEG  Iô°VÉëªdG
 ¥É`̀£`̀ fh ¬````̀aGó````̀gCGh á``̀WÉ``̀°``̀Sƒ``̀dG

 AÉ£°SƒdÉH  ∞jô©àdGh  ¬≤«Ñ£J
 ºgOÉªàYG  •hô`̀°`̀Th  ø««FÉæédG
 ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£J  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH
 ∫É``̀bh ,ΩÉ``̀¶``̀æ``̀dG Gò``̀¡``̀H π``ª``©``dGh
 ¿CG  É``̀eEG  »FÉæédG  §«°SƒdG  ¿EG{
 ø««FÉæédG  AÉ£°SƒdG  øe  ¿ƒμj
 É k«LQÉN  É k£«°Sh  hCG  øjóªà©ªdG
 äGAGô```̀LEG  Iô°TÉÑªH  ¬`̀«`̀dEG  ó¡©j
 AÉ£°SƒdG ô«Z øe ƒgh áWÉ°SƒdG
 É``̀eCG ,ø`̀jó`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG ø`̀«`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 øjóªà©ªdG  ø««FÉæédG  AÉ£°SƒdG
 AÉ£°SƒdG  ∫hóéH  ¿hó«≤ªdG  º¡a
 »fhôàμdE’G ™bƒªdG ≈∏Y Qƒ°ûæªdG
 ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRƒH ¢UÉîdG
 É k°üî°T  ¿ƒ``̀μ``̀jh  ,á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G
 øe  É`` kjCG  hCG  É kjQÉÑàYG  hCG  É k«©«ÑW
 §«°Sƒc Ióªà©ªdG áeÉ©dG äÉ¡édG

.∫ó©dG ôjRh øe QGô≤H

:áHÉ«ædG ¢ù«FQ ..ziQƒ°ûdG áfÉeCG{ É¡àª¶f Iô°VÉëe ∫ÓN

á«eÓ``°SE’G ¿hDƒ``°ûdGh ∫ó©dG IQGRh iód Gó``«≤e É«FÉæL É£«``°Sh 29

 á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH q»e áî«°ûdG â©ªàLG
 øH  ó°TGQ  QƒàcódG  ™e  QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g
 ±É``̀bhC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  ¢ù«£a  ø`̀H  óªëe
 .¢`̀ù`̀eCG  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∞ëàe  »`̀a  ∂``̀dPh  ,á q«æ°ùdG
 ,ácôà°ûªdG  äÉYƒ°VƒªdG  øe  G kOó`̀Y  ´ÉªàL’G  ∫hÉæJh
 áæjóe  »a  ácôà°ûªdG  á«àëàdG  á«æÑdG  ™jQÉ°ûe  É¡æ«H  øe
 Gòg áÄ«¡dG ¬∏ªμà°ùJ …òdG DƒdDƒ∏dG ≥jôW QÉ°ùeh ¥ôëªdG
 ±ÉbhC’G  ¢ù∏ée  ¿hÉ©J  q»e  áî«°ûdG  âæªK  óbh  .ΩÉ©dG

 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  ™jQÉ°ûe  ¢üîj  Éª«a  á q«æ°ùdG
 äÉÑ°ùàμªd  èjhôàdGh  áeÉ©dG  áë∏°üª∏d  É¡ªYOh QÉKB’Gh
 ó°TGQ QƒàcódG  √ƒf Éª«a  .á«îjQÉàdGh á«aÉ≤ãdG  áμ∏ªªdG
 ¬d Éªd áμ∏ªªdG »a »aÉ≤ãdG πª©dG äÉfƒμe ºYO á«ªgCG ≈dEG
 »a  ádƒL ´ÉªàL’G  ÓJ  .™ªàéªdG  ≈∏Y »HÉéjEG  ôKCG  øe
 ºJ Éªc .¬«a ¢Vô©dG äÉYÉbh , q»æWƒdG øjôëÑdG ∞ëàe
 ,áeÉæªdÉH  π°VÉØdG  óé°ùe  IQÉæe  ´hô°ûe  ≈∏Y  ´ÓW’G
.∞ëàªdG »a z»eÓ°SE’G ºdÉ©dG øe ¿ƒæa{ ¢Vô©e øª°V

á«æ°ùdG  ±É`````̀ bhC’G  ¿hÉ``̀©``̀J  ø`̀ª`̀ã`̀J  »``̀e  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
QÉ```````̀ KB’Gh á``̀ aÉ``̀≤``̀ ã``̀ dG á``̀Ä``̀«``̀g ™``̀ jQÉ``̀ °``̀ û``̀ e ™```̀ e

 á«∏c  »`̀a  áYÉæªdGh  á≤«bódG  AÉ`̀ «`̀MC’G  PÉ`̀à`̀°`̀SCG  ô°ûf
 á°SGQO  áæjO  øH  ∑QÉÑe  ódÉN  O.CG  á«Ñ£dG  Ωƒ∏©dGh  Ö£dG
 ¢Shô«a  »`̀a  á«æ«édG  äGQƒ`̀ë`̀à`̀dG  ∫ƒ`̀M  áãjóM  á«ª∏Y
 äô°ûf  .»Hô©dG  øWƒdG  ádÉM  á°SGQO  ôÑY  19  -ó«aƒc
 Microbial  á≤jô©dG  á«ª∏©dG  á∏éªdG  »a  á°SGQódG

 .pathogenesis
 ájƒ«ëdG  á«JÉeƒ∏©ªdG  äÉ«æ≤J  á°SGQódG  âeóîà°SG
 äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ≈∏Y  IôaGƒàªdG  äÉeƒ∏©ªdG  π«∏ëJh
 πμd  19-ó«aƒc  ¢Shô«Ød  »æ«édG  π°ù∏°ùà∏d  á«ªdÉ©dG
 OGóYG  á¶ëd  É¡JÉfÉ«H  äôaGƒJ  »àdG  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  øe
 ¢Shô«ØdG  π«éd  ∫hC’G  π«édÉH  É¡àfQÉ≤eh  á`̀°`̀SGQó`̀dG

 áaô©e  ≈`̀dG  åëÑdG  ±ó`̀g  å«M  ,ø«°üdG  »a  ∞°ûàμªdG
 »a  áKóëà°ùªdG  äGôØ£dGh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  á≤jôW
 379 øe Üô≤j Ée óLh áæ«Y 54 ¢üëa ó©Hh .á≤£æªdG

 .¢Shô«ØdG »a É«æ«L GQƒëJ
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  äÉ°Shô«a  øe  πc  ¿CG  í°†JG  óbh
 »bÉH øe ôÑcCG kGQƒëJ äô¡XCG âjƒμdGh ô£bh ájOƒ©°ùdG

 .á«Hô©dG ∫hódG
 áæjO  øH  ∑QÉÑe  ódÉN QƒàcódG  PÉà°SC’G  ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûj
 ∫ƒM iôNCG  á°SGQO OGóYEG  ≈∏Y »dÉëdG  âbƒdG  »a πª©j
 ô°ûæJ  ¿G  Qô≤ªdG  ø`̀eh  ,øjôëÑdG  »`̀a  ¢Shô«ØdG  ádÉM

 .kÉÑjôb É¡éFÉàf

ôÑcCG GQƒëJ äô¡XCG âjƒμdGh ô£bh ájOƒ©°ùdG

 á«Hô©dG á≤£æªdÉH ÉfhQƒc ¢Shô«a äGQƒëJ ó°UôJ »Hô``©dG è«``∏``îdG á©``eÉéH á°SGQO

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  QGó``̀°``̀UEG  øªãj  ∫ó`̀ ©`̀ dG  ô``̀ jRh
z∫É`̀ Ø`̀ WCÓ`̀ d á`̀ «`̀ MÓ`̀ °`̀ UE’G á`̀ dGó`̀ ©`̀ dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b{

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  ô``̀jRh øªK
 ódÉN  ï«°ûdG  ±É``̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G
 Iô°†M  QGó`̀°`̀UEG  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb
 ó©H  á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  º¡àjÉªMh
 iQƒ`̀°`̀û`̀ dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀e √QGô```````bEG
 ¿EG ∫ó`̀©`̀dG ô``̀jRh ∫É``̀bh .ÜGƒ``̀æ``̀dGh
 Éª¡e G kôjƒ£J πμ°ûj ójóédG ¿ƒfÉ≤dG
 á«MÓ°UE’G áeƒ¶æªdG iƒà°ùe ≈∏Y
 ≥«≤ëJ  ≈dEG  ±ó¡j  …òdGh  ,∫ÉØWCÓd
 ,∫É``̀Ø``̀WCÓ``̀d á``̀«``̀MÓ``̀°``̀UE’G á``̀dGó``̀©``̀dG
 Aƒ`̀°`̀S ø``̀e º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀YQh
 πØ£dG  ídÉ°üªd  ¿ƒμJh  ,á∏eÉ©ªdG
 ΩÉμMC’G ™«ªL »a ájƒdhC’G ≈∏°†ØdG

 á≤∏©àªdG  äGAGô```̀LE’Gh  äGQGô`̀≤`̀ dGh
 ÉgQó°üJ  »àdG  á¡édG  âfÉc  É`̀jCG  ¬H
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿CG  ô``̀ cPh  .É`̀gô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀J  hCG
 á«MÓ°UEG ô«HGóJ çGóëà°SG øª°†àj
 äÉLÉ«àMG  ºFÓJ  á∏jóHh  á«aÉ°VEG
 º¡LÉeOEGh  º¡∏«gCÉJ  IOÉ`̀YE’  ∫ÉØWC’G
 OÉéjEG ∫ÓN øe ∂dPh ,™ªàéªdG »a
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ájÉYôd  IófÉ°ùªdG  áÄ«ÑdG
 º¡cƒ∏°S  º`̀jƒ`̀≤`̀J  »`̀a  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 ∫ÓN øe »YÉªàL’G º¡éeO IOÉYEGh
 ™e  ácôà°ûªdG  á«dhDƒ°ùªdG  õjõ©J
 øY ∫ó`̀©`̀dG ô``jRh Üô``̀YCGh .Iô`̀ °`̀SC’G
 iQƒ°ûdG  »°ù∏éªd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG
 øjòdG  ô«ÑμdG  Qhó`̀dG  ≈∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dGh
 ¿ƒfÉ≤dG  ™`̀°`̀Vh  π«Ñ°S  »`̀a  ¬`̀H  É`̀eÉ`̀b
 IQƒ£àªdG  á«FÉ¡ædG  á¨«°üdG  »`̀a

 Oƒ¡édG  ∂`̀dò`̀ch ,¬``H  äQó`̀°`̀U »`̀à`̀dG
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ø`̀e  â`̀dò`̀H  »`̀à`̀dG
 áHÉ«ædGh  AÉ°†≤∏d  ≈∏Y’G  ¢ù∏éªdGh
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRhh  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 äGQhÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ∂`̀dò`̀ch ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ™e äó≤©fG »àdG
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG á``°``UÉ``î``Hh »``̀fó``̀ª``̀dG
 Éæªãe  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 áfÉ©à°S’G âªJ »àdG á«dhódG IôÑîdG
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  øe  á°UÉîHh  É¡H
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG º`````̀e’G Ö`̀à`̀μ`̀ e ∂```̀dò```̀ch
 »`̀à`̀ dGh ,á``̀ª``̀jô``̀é``̀dGh äGQó``î``ª``∏``d
 øe  ¿ƒfÉ≤dG  ¬æª°†J  Éª«a  âª¡°SCG
 ádGó©dG  ∫Éée  »`̀a  áeó≤àe  ô«jÉ©e
 øe  ¬`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh  πØ£∏d  á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U’G

.á∏eÉ©ªdG Aƒ°S

 Ö«ÑW ø°ùM ∫ÉªL ¥hQÉa ¢SÉÑY QƒàcódG  QòM
 IQƒ£N  øe  ∫õ©∏d  »dhódG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ∫hCG  º«≤e
 60``̀``̀``̀dG ø`̀°`̀S ¥ƒ``̀a º``g ø`̀ª`̀e ø`̀°`̀ù`̀dG QÉ`̀Ñ`̀c á`̀£`̀dÉ`̀î`̀e
 ≈∏Y  É`̀ kXÉ`̀Ø`̀M  ∂``̀dPh  áæeõe  ¢`̀VGô`̀eCÉ`̀H  ø«HÉ°üªdGh
 á°VôY  ô`̀ã`̀cCG  ¿ƒfƒμj  å«M  ,º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U
 áHÉ°UE’G  øY  áéJÉædG  Iô£îdG  á«ë°üdG  äÉØYÉ°†ª∏d
 ¢SÉÑY  QƒàcódG  É`̀YOh  .QƒëàªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 ø`̀cÉ`̀eC’Gh  ≥WÉæªdG  ÖæéJ  ≈`̀ dEG  ø°ùdG  QÉÑc  ¥hQÉ`̀ a
 ihó©dG  ∫É≤àf’  G kQó°üe  ¿ƒμJ  ób  »àdG  áªMOõªdG

 äÉª«∏©J  ´É`̀Ñ`̀JG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  G kOó`̀°`̀û`̀e  ,¢Shô«ØdÉH
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG  πμH  ΩGõ``̀à``̀d’Gh  (19-ó`̀ «`̀ aƒ`̀c)
 äÉ¡édG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGOÉ``̀ °``̀ TQE’Gh
 »àdG  áægGôdG  á∏MôªdG  ∫Ó`̀N  É°Uƒ°üNh  á«æ©ªdG
 OóY »a É kXƒë∏e É kYÉØJQG øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«a ó¡°ûJ
 ádÓ°ù∏d  ™jô°ùdG  QÉ°ûàf’G  ÖÑ°ùH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 º¡°ùj ΩGõàd’G ¿EG PEG ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe IQƒëàªdG

.¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG Oƒ¡L ºYO »a á«∏YÉØH

ø°ùdG QÉÑc á£dÉîe øe Qòëj ∫õ©dG ≈Ø°ûà°ùªH Ö«ÑW
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 á«HôàdG  ôjRh »ª«©ædG  »∏Y øH óLÉe QƒàcódG  ∞°ûc
 ôjƒ£àd  Iôªà°ùªdG  IQGRƒ``̀dG  Oƒ¡L  øª°V  ¬`̀fCG  º«∏©àdGh
 QÉÑàYÉH ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »æ¡ªdGh »æØdG º«∏©àdG ΩÉ¶f
 ºà«°S  ,πª©dG  ¥ƒ°S  »a  kÉÑ∏W  ôãcC’G  øª°V  ¬JÉ°ü°üîJ
 ¥ÓWEG  zøjôëÑdG  Ü’  ÜÉa{  á°ù°SDƒe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  kÉÑjôb
 »Yh  ™`̀aQ  ±ó¡H  ∂``dPh  ,zπ≤æàªdG  ™«æ°üàdG{  ´hô°ûe
 ,»YGóHE’G  êÉàfE’G  á«ªgCÉH  »æ¡ªdGh  »æØdG  º«∏©àdG  áÑ∏W
 ™«æ°üàdG  á«æ≤J  ÉgôaƒJ  »àdG  äÉ«fÉμeE’ÉH  ∞jô©àdGh
 IQÉKEG  »a  É¡JÉ«fÉμeEGh  á«dhC’G  áLòªædG  ÇOÉÑeh  »ªbôdG

 .QÉμàH’G ¢ùM

 èeÉfôH  ø`̀Y  IQÉ`̀Ñ`̀Y  ´hô°ûªdG  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  í`̀°`̀VhCGh
 á«æHh  QÉμàHÓd  á`̀ª`̀YGO  áÄ«H  ô`̀aƒ`̀j  »ª«∏©Jh  »`̀Ñ`̀jQó`̀J
 º∏©àdG øe ¿hó«Øà°ùªdG É¡dÓN øe øμªàj á∏eÉμàe á«àëJ
 ∫Éée  »`̀a  äÉ«æ≤àdGh  Iõ``¡``LC’G  çó```MCG  ≈∏Y  ÜQó``à``dGh
 »a  (STEAM)  º«∏©J  êPƒªf  ≥ah  »ªbôdG  ™«æ°üàdG
 ôª«°S  ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  kGô«°ûe  ,∫ƒªëe  »ªbQ  πª©e
 º«∏©àdG  »ª∏©e  ÖjQóJ  ≈∏Y  õcôà°S  ≈`̀ dhC’G  ,ø«à∏MôªH
 ÖjQóJ É¡dÓN ºà«°ùa á«fÉãdG á∏MôªdG ÉeCG ,»æ¡ªdGh »æØdG

 .»æ¡ªdGh »æØdG º«∏©àdG áÑ∏W
 QÉ©°ûà°S’Éc  ,º«gÉØªdG  øe  kGOó`̀Y  ´hô°ûªdG  »£¨jh

 ,Aƒ`̀°`̀†`̀dG  ,IQGô``̀ë``̀dG  á```̀LQO)  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  äÉ°ùéªdÉH
 áÄ«g  •É≤àdÉH  áæªbôdGh  ,(∫É`̀μ`̀°`̀TC’Gh  ácôëdG  ,äƒ°üdG
 øe  äÉeƒ∏©ªdG  QÉ©°ûà°SG)  á«ªbôdG  äGó`̀Mƒ`̀dÉ`̀H  ºdÉ©dG
 ,(É¡LÉàfEG  IOÉYEG  ºK øeh kÉ«ªbQ É¡∏jƒëJ ,…OÉªdG §«ëªdG
 IQGô`̀ë`̀dG  á``̀LQO  π«ãªJ)  á«ªbôdG  äÉfÉ«Ñ∏d  áédÉ©ªdGh
 ºK  øeh  OÉ©HC’G  »KÓK  í°ùªdG  ,Aƒ°†dÉH  Iƒ≤dG  ,äƒ°üdÉH
 ,É¡JÉfƒμeh ™«æ°üàdG ä’BGh ,(á«KÓãdG áYÉÑ£dGh áédÉ©ªdG
 hCG  ±òëdÉH  ™«æ°üàdG)  »ªbôdG  ™«æ°üàdG  äÉ«°SÉ°SCGh
 áØ∏àîe OÉ©HCGh Qƒ¶æe øe äÉª°ùéªdG π«ãªJh ,(áaÉ°VE’G

 .(OÉ©HC’G »FÉæK í£°S øe OÉ©HC’G »KÓK º°ùL AÉæH)

:zá«HôàdG{ .. (STEAM) êPƒªf ≥ah É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y õcôj

»æØdG º«∏©àdG »``a ´GóHE’G õ``jõ©àd zπ≤æàªdG ™``«æ°üàdG{ ´hô°ûe ¥Ó``WE’ OGó``©à°S’G

 Ωƒ∏©d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áÄ«¡dG  ø`̀e  ≥`̀jô`̀a  ∑QÉ`̀ °`̀T
 áª¶æe  É¡àª¶f  »àdG  πª©dG  á°TQh  »a  AÉ°†ØdG
 âëJ  (ISRO)  á`̀jó`̀æ`̀¡`̀dG  AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG  çÉ``̀ë``̀ HCG
 äGõØëeh  äÉ`̀Yô`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  äÉ`̀æ`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y
 Ωƒj  »a  ∂dPh  zAÉ°†ØdG  ´É£b  »a  ∫ÉªYC’G  IOÉjQ
 â≤∏J  å«M  ,2021  ôjGôÑa  4  ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG
 √òg  äÉ«dÉ©a  »a  ácQÉ°ûª∏d  á°UÉN  IƒYO  áÄ«¡dG
 »a  ∂`̀dPh  ,(ó©H  øY)  »°VGôàaG  πμ°ûH  á°TQƒdG
 áª¶æªdGh  áÄ«¡dG  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  QÉWEG
 ø«ÑfÉédG  ø«H  áeôÑªdG  ºgÉØàdG  Iôcòªd  Gò«ØæJ
 äGP ä’ÉéªdG »a äGôÑîdG ∫OÉÑJ øª°†àJ »àdGh

.¬JÉ≤«Ñ£Jh ¬eƒ∏Yh AÉ°†ØdÉH ábÓ©dG
 óªëe  QƒàcódG  ≈``dOCG  ácQÉ°ûªdG  √ò`̀g  ∫ƒ`̀M
 áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …ô«°ù©dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 √òg  »a  áÄ«¡dG  ácQÉ°ûe  ¿EG  :»dÉàdG  íjô°üàdÉH
 ≥«≤ëàd Iôªà°ùªdG É¡«YÉ°ùe øª°V »JCÉJ á°TQƒdG
 ¿CÉ°ûH  AÉ°†Ø∏d  øjôëÑdG  á°SÉ«°S  ¬«∏Y  â°üf  Ée
 IOÉjQ ™«é°ûJh AÉ°†ØdG ´É£b »a QÉªãà°S’G ºYO
 πÑ≤à°ùªdG Ωƒ∏Y äÉYÉ£b óMCG ¬fƒμd ¬«a ∫ÉªYC’G
 OÉ°üàb’G º°SQ IOÉYEGh ójóéàd É¡«∏Y ∫ qƒ©j »àdG
 á«é«JGôà°SG øe AõL Gògh ,ô«Ñc πμ°ûH »ªdÉ©dG
 ójóL …QÉªãà°SG ´É£b ≥∏N »a áªgÉ°ùª∏d áÄ«¡dG
 øe  ¬æ qμªj  ÉªH  á«°SÉ°SC’G  ƒªædG  ô°UÉæY  ∂∏àªj
 ≥∏N  ôÑY  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  ºYó«d  áeGóà°S’G
 OÉ°üàb’G óaô«dh ábƒeôe IójóL á«Ø«Xh ¢Uôa
 §ÑJôJ  Ió`̀jó`̀L  ájQÉªãà°SG  QOÉ°üªH  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 äÉ«æ≤àdGh πÑ≤à°ùªdG Ωƒ∏©H ô°TÉÑeh »∏©a πμ°ûH

.áeó≤àªdG
 ∫Éb  πª©dG  á`̀°`̀TQh  äÉ`̀Lô`̀î`̀e  Rô``̀ HCG  ∫ƒ``̀Mh
 á°TQƒdG  √òg øe »°ù«FôdG  ±ó¡dG  ¿G  :…ô«°ù©dG
 äÉ¡édG áaÉc ø«H QRBÉàdG øe Qób ôÑcCG ≥«≤ëJ ƒg
 äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  AÉ°†ØdG  ´É£≤H  ábÓ©dG  äGP
 OóédG øjôªãà°ùªdG áª¡e øe π¡°ùj ÉªH á«æWƒdG

 ócDƒJ  äÉLôîªdG  RôHCGh  ,∫ÉªYC’G  OGhQ  ™é°ûjh
 ≈∏Y  óæà°ùj  ¿ôeh  …ƒb  »Ä«H  ΩÉ¶f  ≥∏N  á«ªgCG
 áÑ°SÉæe  äÉ©jô°ûJ  OƒLh  øª°†J  á«fƒfÉb  ¢ù°SCG

.óYGƒdG ´É£≤dG Gò¡d áeGóà°S’G ≥«≤ëJ πLCG øe
 âMÉJCG ó≤d :ÓFÉb ¬ëjô°üJ …ô«°ù©dG ºààNGh
 ≈∏Y QÉμaC’Gh ô¶ædG  äÉ¡Lh ∫OÉÑJ á°TQƒdG  √òg
 ôãcCG  á°TQƒdG  »a  ∑QÉ°T  å«M  ,™°SGh  iƒà°ùe
 áaÉ°VE’ÉH  ,∫ÉéªdG  »a  ø«°üàîªdG  øe  250  øe
 ∫ÉªYC’  É°üî°T  750  ≈∏Y  ójõj  Ée  Qƒ°†M  ≈`̀dEG
 ájò¨àdG âfÉc ó≤d .ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe á°TQƒdG
 »a  ∑QÉ°ûªdG  áÄ«¡dG  ≥jôa  AÉ°†YCG  øe  á©LGôdG
 »àdG  äÉMôà≤ªdGh  QÉμaC’ÉH  á«æZ  á°TQƒdG  √òg
 É¡æe  Ö°SÉæªdG  ≥«Ñ£J  åëHh  É¡à°SGQO  ºà«°S

 .Iô≤ªdG á«æeõdG ∫hGóédG Ö°ùëH

 á`̀ °`̀ TQh »``̀a ∑QÉ`̀ °`̀ û`̀ J AÉ`̀ °`̀ †`̀ Ø`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀g
∫É```ª```YC’G IOÉ``````jQ äGõ``̀Ø``̀ë``̀e π``ª``Y

.…ô«°ù©dG óªëe .O |

 ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d â`̀°`̀û`̀bÉ`̀f
 »a  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  á«©jô°ûàdG
 øY  ¢`̀ù`̀eCG  ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG
 ójGõdG º°SÉL ∫’O á°SÉFôH ó©oH

 ¢ù∏ée  QGô``b  ,áæé∏dG  ¢ù«FQ
 ¢ù∏ée  QGô```̀b  ∫ƒ``̀M  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 ´hô°ûe  ¢Uƒ°üîH  iQƒ°ûdG
 áÑ°ùf  ¢ü«°üîJ  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉb

 Qõ``̀é``̀dG  π``̀MGƒ``̀°``̀S  ø```̀e  %50
 áeÉY  πMGƒ°ùc  ájQÉªãà°S’G
 ìGô``̀à``̀b’G Aƒ`̀ °`̀V »``̀a ó`̀©`̀ª`̀ dG)
 zádó©ªdG  ¬à¨«°üH{  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H

.(ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG
 ≈``̀dEG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀©`̀ª`̀à`̀°`̀SGh
 »fƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùªdG øe Iôcòe
 IOQGƒdG äÓjó©àdG ∫ƒM áæé∏d
 ,QƒcòªdG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  »a
 »fƒfÉ≤dG É¡jCGQ ™aQ äQôb Éª«a
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ≈```̀ dEG ¬`̀fCÉ`̀°`̀û`̀H
 ÉgQÉÑàYÉH  ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 á`̀°`̀SGQó`̀H á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG

.á«∏°UCG áØ°üH ´hô°ûªdG
 ∫Ó``̀N á``æ``é``∏``dG â``̀ã``̀ë``̀Hh
 ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b ´hô``̀°``̀û``̀e ´É``̀ª``̀à``̀L’G

 Ωƒ°SôªdG øe (1) IOÉªdG πjó©àH
 2015 áæ°ùd (27) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
 ó©ªdG) …QÉéàdG πé°ùdG ¿CÉ°ûH
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H ìGô``̀à``̀b’G Aƒ`̀°`̀V »``a
 .(iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  øe  Ωó≤ªdG
 πjó©àdG  »`̀a  áæé∏dG  äô`̀¶`̀fh
 ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe øª°V OQGƒdG
 »fƒfÉ≤dG  É`̀¡`̀jCGQ  ™`̀aQ  äQô``̀bh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ≈```̀dEG ¬`̀fCÉ`̀°`̀û`̀H
 ÉgQÉÑàYÉH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 áØ°üH ¬à°SGQóH á«æ©ªdG áæé∏dG

.á«∏°UCG

π`̀MGƒ`̀ °`̀S ∞`̀ °`̀ü`̀f ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J »`̀ Yhô`̀ °`̀ û`̀ e ¢`̀û`̀bÉ`̀ æ`̀ J ziQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG á`̀«`̀©`̀jô`̀ °`̀û`̀J{
z…QÉ``é``à``dG π`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG{ ¿ƒ``̀ fÉ``̀ b π``jó``©``Jh á`̀ eÉ`̀ ©`̀ ∏`̀ d á`̀ jQÉ`̀ ª`̀ ã`̀ à`̀ °`̀ S’G Qõ``̀ é``̀ dG

 áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  áæéd  â°ûbÉf
 øY  ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 QƒàcódG á°SÉFôH ,(ø«æKE’G) ¢ùeCG  ìÉÑ°U ó©oH
 øjôjô≤àdG  »JOƒ°ùe  ,»∏Y  ø°ùM  »∏Y  óªëe
 πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ¢Uƒ°üîH ø««FÉ¡ædG
 (20)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H
 ∫Ó¨à°SGh  ó«°U  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2002  áæ°ùd
 ¿ƒfÉb  ´hô°ûeh  ,ájôëÑdG  IhôãdG  ájÉªMh
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH
 AÉ°†YCG ÜÉîàfG ΩÉ¶f ¿CÉ°ûH 2002 áæ°ùd (3)

.ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG
 áYƒªée ´ÉªàL’G ∫ÓN áæé∏dG äôLCGh
 ´hô°ûe  OGƒ``̀e  ¢†©H  ≈`̀∏`̀Y  äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG  ø`̀e
 IhôãdG ájÉªMh ∫Ó¨à°SGh ó«°U º«¶æJ ¿ƒfÉb
 äÉ«Fôeh äÉ¶MÓe ≈∏Y kAÉæH ∂dPh ,ájôëÑdG
 …òdGh ,»fƒfÉ≤dG ÉgQÉ°ûà°ùeh áæé∏dG AÉ°†YCG
 ¢üî°û∏d  ó«°üdG  ¢üNQ  OóY  ójóëJ  πª°ûj
 ™e  ,¢üNQ  3  øe  ôãcCG  IRÉ«M  Ωó©H  óMGƒdG
 øe  IQô°†àªdG  ¢üNôdG  ÜÉë°UCG  ¢†jƒ©J
 ¢üàîªdG ôjRƒdG øe QGô≤H ¢ü«NGôàdG Öë°S
 øWÉÑdÉH  ô`̀«`̀LCÉ`̀à`̀dG  ™`̀æ`̀eh  ,k’OÉ```̀Y  kÉ°†jƒ©J
 É¡«a  ≥ëdG  π≤f  á«fÉμeEG  ™e  ó«°üdG  ¢üNôd
 øe •hô°ûdG øe ¬«∏Y ≥Ñ£æJ øeh êhõdG ≈dEG
 Ióe º«¶æàH ≈æ©oJ IOÉe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,AÉæHC’G
 ,ájôëÑdG IhôãdG ájÉªM ¢Vô¨H ó«°üdG ô¶M
 á≤∏©àªdG  äÉHƒ≤©dÉH  ≥∏©àJ  iô``̀NCG  OGƒ``̀eh

 ádÉª©dG  OGó```̀YCGh  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  áØdÉîªH
 Iô«ÑμdG  ó«°üdG  øØ°ùd  áeó≤à°ùªdG  á«ÑæLC’G

.(ÜQGƒ≤dGh ¢û«fGƒÑdG) Iô«¨°üdGh
 ≈dEG  É¡JÓjó©J  øª°V  áæé∏dG  â°ü∏Nh
 ÜGƒædG ¢ù∏ée QGôb øª°V AÉL Ée ™e ≥aGƒàdG
 øe kÉ°UôM ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe OGƒe ¢Uƒ°üîH
 ,á«©«Ñ£dG á«Ä«ÑdG OQGƒªdG ájÉªM ≈∏Y áæé∏dG
 kÉªYOh ,kGójóëJ á«μª°ùdGh ájôëÑdG IhôãdGh
 º«¶æJ  äGAGô```̀LEGh  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°ü∏d

.…QÉéàdG …ôëÑdG ó«°üdG ´É£b
 AÉ°†YCG  ÜÉ`̀î`̀à`̀fG  ΩÉ`̀¶`̀f  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  »``ah
 ´hô°ûe  áæé∏dG  â°ûbÉf  ,ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG ΩÉ``̀μ``̀MCG ¢`̀†`̀©`̀H π`̀jó`̀©`̀à`̀H ¿ƒ``fÉ``b
 ΩÉ¶f  ¿CÉ°ûH  2002  áæ°ùd  (3)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H
 å«M  ,ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ÜÉîàfG
 IOƒ°ùe ≈∏Y º¡JÉ¶MÓe áæé∏dG AÉ°†YCG ióHCG
 ,πKÉªdG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûªd  »FÉ¡ædG  ôjô≤àdG
 í°TôàdG ÜÉH íàa Ióe ójóëJ ≈dEG ±ó¡j …òdG
 ájó∏ÑdG äÉHÉîàfÓd í°Tôàª∏d áÑ°ùædÉH ¬∏Øbh
 50 øe í«°TôàdG º°SQ IOÉjRh ,ΩÉjCG 3 ¿ƒμàd
 √òg á∏«°üM ádƒ∏jCGh ,QÉæjO 200 ≈dEG GQÉæjO
 øe  ’óH  ádhó∏d  áeÉ©dG  áæjõîdG  ≈dEG  ≠dÉÑªdG
 π°UÉëdG ¢ùÑ∏dG ádGREGh ,ájó∏ÑdG ≈dEG É¡àdƒ∏jCG
 í«°TôàdG  ø`̀Y  í°TôàªdG  ∫RÉ`̀æ`̀J  á«∏ªY  ø`̀e
 É¡«∏Y  π°üM  »àdG  äGƒ°UC’G  ™«ªL  QÉÑàYGh

.á∏WÉH kÉJGƒ°UCG

»Yhô°ûe ≈∏Y á«FÉ¡ædG É¡JÓjó©J ™°†J ziQƒ°ûdG ≥``aGôe{
zájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG ÜÉîàfG ΩÉ¶f{h z…ôëÑdG ó«°üdG{ »fƒfÉb

 Qƒ°ù«ahôÑdG  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG êGƒ```̀ë```̀ dG ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ¢ù°SDƒªdG
 á©eÉédG º¶æJ ,á«∏gC’G á©eÉédG
 á©eÉL  ™`̀e  ∑Gôà°T’ÉH  á«∏gC’G
 ôªJDƒªdG  á«fÉ£jôÑdG  π`̀«`̀fhô`̀H
 áÑ∏£d  ô`̀°`̀û`̀Y  »``fÉ``ã``dG  »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 »FôªdG  ∫É°üJ’G ôÑY √GQƒàcódG
 Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  ∂``̀dPh  ,ô°TÉÑªdG
 ôjGôÑa  17  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  AÉ``̀©``̀HQC’G
 ,ø««dÉààe  ø«eƒj  Ióªdh  2021
 ø`̀e GOó`````̀Y ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀ù`̀j å``̀«``̀M
 √GQƒàcódG  èeÉfôÑd  ø«°SQGódG
 º¡©jQÉ°ûe ôªJDƒªdG »eƒj ∫ÓN
 á«∏MôªdG  º¡JGRÉéfEGh  á«ãëÑdG
 ,á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG º`̀¡`̀é`̀FÉ`̀ à`̀ f Rô```````̀ HCGh
 øe Oó``̀Y ø``̀e á`̀∏`̀YÉ`̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H
 ø««ªjOÉcC’G  IòJÉ°SC’Gh  AÉª∏©dG
 ,ø«°ü°üîàªdG  ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀ dGh
 ø«°üàîeh  ø«ªμëe  Qƒ°†ëH
 á`̀«`̀∏`̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ø``̀e π``̀c ø``̀e

.á«fÉ£jôÑdG π«fhôH á©eÉLh
 âë°VhCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 …hGô«°ûdG óªëe IôFÉK IQƒàcódG
 ¿hDƒ°ûd á©eÉédG ¢ù«FQ IóYÉ°ùe
 á`̀eÉ`̀©`̀ dG äÉ```bÓ```©```dGh ΩÓ``````̀ YE’G
 »æà©J  á©eÉédG  ¿CÉH  ≥jƒ°ùàdGh
 …ƒæ°S πμ°ûH ôªJDƒªdG Gòg ó≤©H
 »a π«fhôH á©eÉL ™e ácGô°ûdÉH
 á«ªgC’  ∂dPh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 §«°ûæJh õ«ØëJ »a çóëdG Gòg
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG »``̀a »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ΩÉeCG á°UôØdG áMÉJEGh ,ΩÉY πμ°ûH
 á∏Môe »a ø«°SQGódGh ø«ãMÉÑdG
 AÉ°†a  øe  IOÉØà°SÓd  √GQƒàcódG
 èFÉàf  ¢Vô©d  »ª∏©dG  ôªJDƒªdG
 É¡à°ûbÉæeh  º¡JÉ°SGQOh  º¡KÉëHCG
 Iò```JÉ```°```SCGh AÉ``̀ª``̀∏``̀Y Qƒ``°``†``ë``H

.ø«°ü°üîàe
 ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©a ¿CG äôcPh
 AÉ©HQ’G  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  ≥∏£æà°S
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀∏`̀d á``̀«``̀MÉ``̀à``̀à``̀aG á`̀ª`̀ ∏`̀μ`̀ H
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ á`̀©`̀eÉ`̀é`̀∏`̀d ¢`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG
 Qƒ°ù«ahôÑdG  É`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée
 ¢ù«FQ  áª∏ch  ,êGƒëdG  ¬∏dGóÑY
 Qƒ°üæe  Qƒ°ù«ahôÑdG  á©eÉédG
 èeÉfôH  øY  ∫hDƒ°ùªdGh  »dÉ©dG
 π`̀«`̀fhô`̀H á`̀©`̀eÉ`̀é`̀H √GQƒ``̀à``̀có``̀dG
 øØ«à°S Qƒ°ù«ahôÑdG  á«fÉ£jôÑdG

.õæ«dƒe
 ±ƒ`̀°`̀S ∂``̀dò``̀c :â```̀aÉ```̀°```̀VCGh
 øe  ø«é∏«HRhG  ≈Ø£°üe  Ωó≤j

 áμ∏ªªdG  »``̀a  π`̀ «`̀ fhô`̀H  á`̀©`̀eÉ`̀L
 á°ù∏édG  ÜÉ``̀≤``̀YCG  »`̀a  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ∫ƒM  ábQh  ôªJDƒª∏d  á«MÉààa’G
 πFÉ°Sôd  íLÉædG  »ª∏©dG  ô°ûædG
 äÉ°ù∏L  »``̀ah  º`̀K  ,√GQƒ``̀à``̀có``̀dG
 øe áYƒªée ¢Vô©à°ùj  IOó©àe
 √GQƒàcódG  èeÉfôÑd  ø«°SQGódG
 å«M  ,  º`̀¡`̀JGô`̀Ñ`̀Nh  º`̀¡`̀HQÉ`̀é`̀J
 ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀∏`̀d á``°``Uô``Ø``dG ìÉ`̀à`̀à`̀ °`̀S
 12 º`̀jó`̀≤`̀à`̀d ø`̀«`̀eƒ`̀j ió``̀e ≈`̀∏`̀Y
 á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG â`̀ª`̀J á`̀«`̀ã`̀ë`̀H á```̀ bQh
 øª°V  É≤Ñ°ùe  É¡°VGô©à°SG  ≈∏Y

.ôªJDƒªdG Gòg äÉ«dÉ©a
 IQƒ`````̀à`````̀có`````̀dG â``````̀gƒ``````̀ fh
 á©eÉédG  ¿CG  ≈```̀dEG  …hGô`̀«`̀°`̀û`̀dG
 É¡©°Sh  »a  Ée  πc  ∫òÑJ  á«∏gC’G
 »a »ª∏©dG  åëÑdG  á«ªgCG  ó«cCÉàd
 Gò`̀g  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 »Ø°†J  å«M  ,…ƒ«ëdG  ∫ÉéªdG
 äGAÉ°†a  äGôªJDƒªdG  √ò`̀g  πãe

 º`̀gQÉ`̀μ`̀ aCG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀∏`̀d
 ÉªH  ,á«ª∏©dG  º¡JGQÉ¡e  õjõ©Jh
 äÉeÉ¡°SEG  ≥«≤ëJ  ø`̀e  º¡æμªj
 ójó©∏d  ∫ƒ∏M  ô«aƒJh  áXƒë∏e
 á`̀ «`̀YÉ`̀ ª`̀ à`̀L’G π``̀cÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG ø```̀e
 á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dGh á```̀jOÉ```̀°```̀ü```̀à```̀b’Gh
 É¡¡LGƒJ  »àdG  á«LƒdƒæμàdGh

.á«∏ëªdG äÉ©ªàéªdG
 ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ó```̀cCG ,∂```̀dP ≈```̀dEG
 á©eÉéH  √GQƒàcódG  èeÉfôH  øY
 Qƒ°ù«ahôÑdG á«fÉ£jôÑdG π«fhôH
 áÑ∏W  ¿CG  ≈∏Y  õæ«dƒe  øØ«à°S
 ø``«``«``æ``jô``ë``Ñ``dG √GQƒ````̀ à````̀ có````̀ dG
 IAÉ`̀Ø`̀c Gƒ``̀à``̀Ñ``̀KCG ø`̀«`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dGh
 èeÉfôÑ∏d  º¡à°SGQO  »`̀a  á«ª∏Y
 ,áª«¶Y  ìÉéf  á°üb  ≥≤M  …òdG
 êô`̀Nh  ÉeÉY  14  òæe  CGó`̀ H  å«M
 áμ∏ªe  ø`̀e  ø«ãMÉÑdG  äGô`̀°`̀û`̀Y
 º¡∏L  ,á≤£æªdG  ∫hOh  øjôëÑdG
 ábƒeôªdG  ™bGƒªdG  ÜÉë°UCG  øe

 ø`̀e ó```̀jó```̀©```̀dG »````̀a á```ª```¡```ª```dGh
.äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG

 á«∏gC’G  á©eÉédG  ¿hÉ©àJh
 á«fÉ£jôÑdG  π«fhôH  á©eÉL  ™e
 √GQƒ`̀à`̀có`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ºjó≤J  »`̀a
 πμ°ûH ø«à©eÉédG ø«H ∑ôà°ûªdG
 ≈∏Y  π¡°ùj  PEG  ,¬`̀Yƒ`̀f  ø`̀e  ójôa
 áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée ∫hOh øjôëÑdG
 º¡JÉMƒªW  ≥«≤ëJ  »é«∏îdG
 ¿hO øe º¡JÓgDƒªH AÉ≤JQ’G »a
 áμ∏ªªdG  »``a  á`̀eÉ`̀bEÓ`̀ d  á`̀LÉ`̀ë`̀dG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG π`̀ª`̀°`̀û`̀jh .Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ,ájQhô°†dG äÉÑ∏£àªdG øe GOóY
 á``̀eRÓ``̀dG äGOÉ````̀ °````̀TQE’G ∂``̀ dò``̀ch
 OGó```̀YEGh ±Gô``̀ °``̀ TE’G ≥`̀jô`̀W ø`̀Y
 √òg  ó©Jh  .√GQƒàcódG  áMhôWCG
 IóFGôdG  äGƒ£îdG  øe  Iƒ£îdG
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG É`̀ ¡`̀ «`̀ dEG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J »``à``dG
 áμ∏ªe  QhO  ó«cCÉJ  ±ó¡H  á«∏gC’G
 ,»aÉ≤ãdGh  …QÉ°†ëdG  øjôëÑdG
 áaÉ≤ãdGh  Ωƒ∏©∏d  Gõcôe  É¡∏©Lh
 .á≤£æªdG  »`̀a  É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh
 ∫É``̀M »```̀a Ö``̀dÉ``̀£``̀dG ó``̀©``̀j É`̀ª`̀«`̀ a
 Óé°ùe  èeÉfôÑdG  Gò¡H  ¬bÉëàdG
 á«fÉ£jôÑdG  π«fhôH  á©eÉL  »a
 ¥ƒ≤ëdGh  äGRÉ`̀«`̀à`̀e’G  π`̀c  ¬`̀ dh
 »a ÜÓ``̀£``̀dG É`̀¡`̀H ≈`̀¶`̀ë`̀j »`̀à`̀ dG
 ≈∏Y ±ô°ûj Éªc .É¡°ùØf π«fhôH
 »a  ÉªgóMCG  ,¿Éaô°ûe  ÖdÉW  πc
 »a ô````NB’Gh á`̀«`̀∏`̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG

.π«fhôH á©eÉL

á«fÉ£jôÑdG zπ«fhôH{ ™``e ¿hÉ©àdÉH √GQƒàcódG ô``ªJDƒe º¶æJ zá«∏gC’G{ Ωƒ``«dG

.êGƒëdG ¬∏dGóÑY .O |.õæ«dƒe øØ«à°S .O |.…hGô«°ûdG IôFÉK .O |

 É`̀fQ  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  .O  â`̀©`̀ª`̀à`̀LG
 áØ«∏N  ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH
 ¿GƒjódÉH ,á«LQÉîdG IQGRh π«ch
 AGôØ°S  ™e  ,¢ùeCG  IQGRƒ∏d  ΩÉ©dG
 á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh á`̀≤`̀«`̀≤`̀ °`̀û`̀dG ∫hó`````̀ dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  øjóªà©ªdG
 Oƒ¡édG  ôNBG  ≈∏Y º¡YÓWE’  ∂dPh
 áμ∏ªe É¡JòîJG  »àdG  äGAGôLE’Gh
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ ¡`̀LGƒ`̀ª`̀ d ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 IQRh  π`̀«`̀ch  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ¢Shô«a πMGôeh ájGóH á«LQÉîdG
 áμ∏ªe  »a  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 áKÓK πÑb ¬fCG  áë°Vƒe ,øjôëÑdG
 IócDƒe ádÉM ∫hCG øe á∏eÉc ™«HÉ°SCG
 19-ó«aƒμH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 á«æÑdG  AÉ°ûfEG  »a  áμ∏ªªdG  äCGó`̀ H
 á``̀eRCG  IQGOE’  á``̀eRÓ``̀dG  á«àëàdG
 ºJ  ÉeóæYh ,ºéëdG  Gò¡H  á«ªdÉY
 Iôe  ∫hC’  ¢Shô«ØdG  øY  ∞°ûμdG
 áæjóe  »a  2019  ΩÉY  ô`̀NGhCG  »a
 ÖMÉ°U  Qó°UCG  á«æ«°üdG  ¿É`̀ghh
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AÉ°ûfEÉH  äÉª«∏©J  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ø«H  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H  ≈`̀ æ`̀©`̀J  á``̀aô``̀Z
 Éª«a  áØ∏àîªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 IócDƒe ,äGAGôLEG  øe √PÉîJG ºàj
 ´ÉªàL’G ≈∏Y ¢UôëJ IOÉ«≤dG ¿CG
 åjóëàd  áØãμeh  á``̀jQhO  áØ°üH
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S á``̀©``̀LGô``̀eh

 ™ªàéJ  Éªc  ,á∏°üdG  äGP  áeÉ©dG
 á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ÉjQhO
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 á«eƒ«dG  äÉYÉªàL’G  ≈dEG  áaÉ°VEG
 áØ∏μªdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ô`̀Ø`̀d

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG áëaÉμªH
 É`̀fQ  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  .O  â`̀bô`̀£`̀Jh
 áØ«∏N  ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L  ≈``̀dEG
 »`̀a  á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  IQGRh  ∫Ó````̀N
 ø«æWGƒª∏d  áæeB’G  IOƒ©dG  ¿Éª°V
 ò«ØæàH  ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  ø`̀e
 ø«æWGƒªdG  IOƒY  ø«eCÉàd  èeÉfôH
 IOÉ`̀YEG  »a  ìÉéædGh  ,øWƒdG  ≈`̀dEG
 ∫ÓN É«æjôëH 6460 ¬Yƒªée Ée
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,èeÉfôÑdG  ò«ØæJ  Iôàa
 »a  ¿B’G  ≈àM  áμ∏ªªdG  IóYÉ°ùe
 28757 ¬Yƒªée Ée IOƒY π«¡°ùJ
 ,º`̀ ¡`̀ fÉ`̀WhCG ≈```̀dEG É`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LCG G kó````̀ aGh
 4904 ¬Yƒªée Ée IOƒY π«¡°ùJh

.øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG øjóaGh
 âæH ÉfQ áî«°ûdG  .O â£∏°Sh
 Aƒ°†dG áØ«∏N ∫BG è«YO øH ≈°ù«Y
 Ωƒ`̀≤`̀J »``à``dG äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 »a  Ió`̀cDƒ`̀e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H
 â©ÑJG  áμ∏ªªdG  ¿CG  ¥É«°ùdG  Gò`̀g
 PEG  ,ÉeQÉ°Uh  ÉaOÉg  ¢üëa  ΩÉ¶f
 øjôaÉ°ùªdG  ™«ªL  ¢üëa  º`̀à`̀j

 ¢üëa  º``̀à``̀jh  ,∫ƒ``̀ °``̀Uƒ``̀ dG  ó`̀ æ`̀Y
 ≈∏Y  »FGƒ°ûY  πμ°ûH  Qƒ¡ªédG
 ≈`̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,»`̀eƒ`̀j ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG
 ÜÓ£∏d  á«æ«JhôdG  äÉ°UƒëØdG
 Ée  ƒgh  ø««°VÉjôdGh  ø«ª∏©ªdGh
 »∏ëªdG QÉ°ûàf’G øe óëdÉH íª°S
 âaó¡à°SG  å`̀«`̀M  ,™ªàéªdG  »`̀a
 »a äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG
 ≥«≤ëJ  ≥°ùàe  πμ°ûH  øjôëÑdG
 ,äÉ°UƒëØdG ∞∏àîe ø«H ¿RGƒàdG
 ä’Éë∏d  ájƒÄªdG  áÑ°ùædG  â∏μ°Th
 øe π```̀bCG ,Ö`̀ dÉ`̀¨`̀ dG »``a ,á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG
 áë°üdG  áª¶æe  QGô`̀b  øª°V  ,%9
 äÉ°UƒëØdG  á°SÉ«°S  ¿CG  á«ªdÉ©dG
 øe  ôãcCG  OóëJ  ’CG  Öéj  ádÉ©ØdG
 É k°üëa 11 πμd IóMGh áªFÉb ádÉM

.äÉ°UƒëØdG øe %9 hCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ø`̀e Oó````̀Y ≈```̀∏```̀YCG ™```̀HGô```̀c »```̀JCÉ```̀J
 ,¢üî°T  1000  πμd  äÉ°UƒëØdG
 á«é«JGôà°SG  ¬`̀«`̀Lƒ`̀J  º`̀ J  ¬```̀ fCGh
 πμ°ûH  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG  äÉ`̀ °`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀ dG
 øeh  ,ø«£dÉîªdG  ≈``̀dEG  »°SÉ°SCG
 á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG ¿É``μ``°``ù``dG í``̀FGô``̀°``̀T º``̀ K
 ,á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdGh  ,IQƒ£îdG
 iƒ≤dG  OGô``̀aCG  ø`̀e  ø«μ∏¡à°ùªdGh
 ájGóH »a ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,á∏eÉ©dG
 äÉ°UƒëØdG  AÉ°ûfEG  ºJ 2020 ΩÉY
 äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dGh äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀ dG ô`̀Ñ`̀Y
 πμ°ûH  Ö``̀gò``̀J  »``̀à``̀dG  á`̀∏`̀≤`̀æ`̀à`̀ª`̀dG
 ¥ƒ°ùàdG  õ`̀cGô`̀e  ≈``̀ dEG  »`̀FGƒ`̀°`̀û`̀Y
 …OGƒædGh  äÉ©ªéªdGh  áØ∏àîªdG
 ø`̀cÉ`̀eCG ø`̀e É`̀gô`̀«`̀Zh á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 AGôLE’ IRQÉÑdG  áeÉ©dG  äÉ©ªéàdG

.OGôaCÓd á«FGƒ°û©dG äÉ°UƒëØdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh
 õcôªdÉH  ®É`̀Ø`̀à`̀M’G  ø`̀e  âæμªJ
 äÉ`̀Yô`̀L Oó``̀Y å`̀«`̀M ø``e ™``̀HGô``̀dG
 áHô©e ,¢üî°T 100 πμd º«©£àdG
 ôμ°ûdG  ≠dÉH  ø`̀Y  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a
 áμ∏ªe iód óæ¡dG ájQƒ¡ªL ô«Ø°ùd
 º¡fhÉ©J ≈∏Y ¬àeƒμMh øjôëÑdG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L á``̀¡``̀LGƒ``̀e »```a ô`̀ª`̀ã`̀ª`̀ dG

.ÉfhQƒc
 âæH ÉfQ áî«°ûdG .O äQÉ°TCGh
 ôNBG ≈dEG áØ«∏N ∫BG è«YO øH ≈°ù«Y

 âeÉb »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 :É¡æ«H  ø`̀e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H
 AÉØàc’Gh ,ÜÓ£dG Qƒ°†M ≥«∏©J
 ºjó≤J  ±É`̀≤`̀jEGh  ,ó©H  øY  º∏©àdÉH
 äÉ°ù∏édGh  øcÉeC’G  »a  äÉeóîdG
 ∫É`̀ë`̀eh º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG »`̀a á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 äÉ`̀Hhô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh á`̀ª`̀©`̀WC’G º`̀jó`̀≤`̀J
 ºjó≤J  QGôªà°SG  ™`̀e  ,»gÉ≤ªdGh
 äÉ°ù∏édGh  øcÉeC’G  »a  äÉeóîdG
 •hô`̀°`̀Th  äGAGô``̀LEÉ``̀H  á«LQÉîdG
 3  Ió`̀e  ôªà°ùà°S  »àdGh  ,IOó`̀ë`̀e
 kAÉæH  ójóéà∏d  ™°†îJh  ™«HÉ°SCG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG

 π`̀«`̀ch â`̀ ∏`̀ dO ,ΩÉ`̀ à`̀î`̀ dG »``̀ ah
 ìÉ`̀é`̀f  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 äÉ«é«JGôà°SG »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¢†©ÑH  ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒe
 ´ÉØJQG  É¡ªgCG  øe  ;äÉ«FÉ°üME’G
 áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀d  AÉØ°ûdG  ∫ó`̀©`̀e
 (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH
 AGó`̀à`̀HÉ`̀a ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a
 ∫ó©e  ≠∏H  2021  ôjÉæj  27  ø`̀e
 Éªc ,%99^6 øjôëÑdG  »a AÉØ°ûdG
 ä’Éë∏d  äÉ«aƒdG  ∫ó©e  ¢†ØîfG
 »àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áªFÉ≤dG
 ä’ó©e ≈fOCG óMCG É«dÉM É¡H óLƒj
 ¢Shô«a  ø`̀Y  á`̀ª`̀LÉ`̀æ`̀dG  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG
 É«dÉM  ≠∏Ñj  PEG  ,ºdÉ©dG  »a  ÉfhQƒc

.%0^4

 á«LQÉîdG π``«ch ..á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hó``dG AGôØ°S ™``e É¡YÉªàLG »``a
ÉfhQƒc á``ëFÉL á¡LGƒe äÉ``«é«JGôà°SG »``a øjôëÑdG á``μ∏ªe ìÉ``éf ó``cDƒJ

.á«LQÉîdG IQGRh π«ch |
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Üô©dG :πeC’G QÉÑ°ùe
!¬KÉëHCGh º∏©dG äÉ«LƒdƒæμJh

ó«°TQ ájRƒa

 Üô`̀©`̀dG ìô```̀a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ΩÉ`````̀jC’G ∫Ó```̀N |
 ,ïjôªdG  ≈``̀dEG  π``̀ eC’G  QÉÑ°ùe  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀H  É©«ªL
 á«Hô©dG  ø«àeC’Gh  äGQÉ`̀eEÓ`̀d  »îjQÉJ  RÉéfEÉc
 É¡°ùØf  äGQÉ```eE’G  â∏é°S  ∂dòHh  ,á«eÓ°SE’Gh
 ≈dEG  GQÉÑ°ùe  ≥∏£J á«eÓ°SEGh  á«HôY ádhO  ∫hCÉc
 ºdÉ©dG  »a  ádhO  ¢ùeÉNh  ,ïjôªdG  ƒëf  AÉ°†ØdG
 ΩÉ©dG  Gòg πØàëJ äGQÉeE’Gh !ïjôªdG ≈dEG  π°üJ
 ô«ãμdG É¡dÓN â≤≤M ,ø«°ùªîdG É¡JO’h iôcòH
 ,ä’ÉéªdG  ø`̀e  ô«ãμdG  »`̀a  á«ªæàdG  äÉ`̀«`̀dBG  ø`̀e
 á«MÉ«°ùdG  äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀dG  ió``̀MEG  »``HO  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCGh
 á«MÉ«°S  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  ø`̀e  √õæàμJ  ÉªH  á«ªdÉ©dG

.ºdÉ©dG πc øe QGhõdG Ö£≤à°ùJ á«àëJ á«æHh
 ºcÉM  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG  |
 É¡«dEG π°üj ¿ƒμdG »a á£≤f ó©HCG √òg) :∫Éb »HO
 áª¡e  ∫hCG  √ò`̀g)  :∫É`̀bh  ,(º¡îjQÉJ  ôÑY  Üô©dG
 ¿ƒμàd âªª°U óbh ,»Hô©dG ºdÉ©dG »a É¡Yƒf øe
 Ée  ÉÑdÉZ  á≤£æe  »a  ÜÉ°ûdG  π«é∏d  ΩÉ¡dEG  Qó°üe
 √òg ¿C’h ,(ájOÉ°üàbG  äÉeRCGh äÉYGô°U ó¡°ûJ
 É¡fEÉa  (É©«ªL  Üô©∏d  ΩÉ¡dEG  Qó°üe  »g)  áª¡ªdG
 ∫GDƒ°ùd  ¬«YGô°üe  ≈∏Y  ÜÉÑdG  íàØJ  ≈æªàf  Éªc
 »a  ÉeƒªY  Üô©dG  QhO)  ∫ƒM  :ƒg  º¡e  …ô°üY
 ä’ÉéªdG πc »a ,(¬KÉëHCGh º∏©dG äÉ«LƒdƒæμJ
 å«Mh  ,¿B’G  ≈àM  Üô`̀©`̀dG  É¡æY  ∞∏îJ  »`̀à`̀dG
 GƒfÉc  (Üô©∏d  »ÑgòdG  ô°ü©dG)  »`̀ah  É«îjQÉJ
 á«fÉ°ùfE’G  GhOÉ``bh  á©«aôdG  áfÉμªdG  Gƒ≤≤M  ób
 ájôμØdGh  á«ª∏©dG  º¡JGAÉ£Y  AGô``̀K  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 øe  OÉØà°SG  Üô¨dG  ¿EG  πH  ,á«æjódGh  á«aÉ≤ãdGh
 IójóédG ¬JQÉ°†M »æÑ«d á«Hô©dG äGAÉ£©dG ∂∏J
 áé«àf ≈dEG π°üæd É¡°ù°SCG ≈∏Y »ª∏©dG √QÉgORGh

!Üô©dG ∞∏îJh É«ª∏Y Üô¨dG Qƒ£J
 áeó≤àªdG Ωƒ∏©dGh É«LƒdƒæμàdG ´É£b ¿EG |
 ¿Gó«e  á«ª∏©dG  äGQÉμàH’Gh  á«ª∏©dG  çÉëHC’Gh
 ,ºdÉ©dG  »a ºeC’G áfÉμe áZÉ«°U »a º¡eh ™°SGh
 ájƒªæàdG  á°†¡ædÉH  á≤aGôàe  á«ª∏©dG  á°†¡ædGh
 äÉ«fÉμeE’ÉH á≤ãdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG á∏eÉ°ûdG
 ¿CG  á°UÉNh  (á«ª∏©dG  áYÉæ°üdG)  »`̀a  á`̀«`̀JGò`̀dG
 á«Hô¨dG  ∫hódG  πc  »a  ô°ûàæJ  á«Hô©dG  äÉbÉ£dG
 »Hô¨dG »ª∏©dG RÉéfE’G É¡JGRÉéfEÉH …ôãJh Ωƒ«dG
 äÉaÉ°ûàc’Gh á«ãëÑdGh á«ª∏©dG øjOÉ«ªdG πc »a
 Üô©dG  ™bƒe  ≈`̀ dEG  Éæ∏«ëj  Gò`̀gh  ,äGQÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh
 ,»ãëÑdGh  »ª∏©dG  Ωó≤àdG  á£jôN  ≈∏Y  É«dÉM
 »àdG  á«Hô©dG  á«ª∏©dG  äÉ`̀bÉ`̀£`̀dG  ø`̀e  IOÉØà°SG

 !á«Hô¨dG á«ª∏©dG äÉMÉ°ùdG É¡dƒ≤Y ≈∏Y iò¨àJ
 ≈dEGh AÉ°†ØdG ≈dEG Ωƒ«dG Üô©dG π°Uh óbh |
 »gh ¿É°ùfE’G É¡«dEG π°Uh ¿ƒμdG »a á£≤f ó©HCG
 GOóée  ¢``̀VQC’G  ≈`̀ dEG  Oƒ©f  Éæ∏©éj  Ée  ,ïjôªdG
 á«é«JGôà°SG  á£Nh  ájDhQ  IQƒ∏H  á«ªgCG  ìô£æd
 º¡°ùj ô«Ñc »ª∏Y »HôY ´hô°ûe ¥ÓWE’ á«HôY

 á«ª∏©dG  äÉ`̀aÉ`̀°`̀û`̀à`̀c’G  ∫É`̀é`̀e  »`̀ a  Üô`̀©`̀ dG  ¬`̀«`̀a
 ìƒª£dG  ¿CG  ÉªdÉW  ,¢```̀VQC’G  ≈∏Y  á«aô©ªdGh

.»fƒμdG AÉ°†ØdGh AÉª°ùdG ¿ÉæY ≠∏H »Hô©dG
 É©«ªL Üô©∏d Éª¡e ÉHÉH íàa zπeC’G QÉÑ°ùe{
 ≈dEG  RÉ«ëf’G)  ƒgh  √ÉfôcP  …òdG  ≥∏£æªdG  øe
 âYÉ£à°SG  ƒd  Üô©dG  iód  ¿CG  á°UÉNh  ,(º∏©dG
 Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  äÉ``̀«``̀fÉ``̀μ``̀eE’G  äGPh  á``jƒ``≤``dG  ¬````̀dhO
 ´hô°ûªd  π`̀eC’G  ÜÉ`̀H  íàØJ  ¿CG  É¡æe  äGQÉ``̀eE’Gh
 Üô©dG  ΩÉeCG  äÉ«fÉμeE’G  íàØj  ô«Ñc  »ª∏Y »HôY
 IôªdG √ògh ¬HGƒHCG ™°ShCG øe º∏©dG Gƒ∏Nój ¿CÉH
 ΩÉ¡°SE’Gh  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  á«Hô©dG  äÉLÉ«àMÓd
 ¢ù°SDƒJ  »àdG  á«ãëÑdGh  á«ª∏©dG  á«ªæàdG  »`̀a
 ≥≤ëJh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  π`̀c  »`̀a  á«Hô©dG  áYÉæ°ü∏d
 Üƒ©°ûdG  º∏M  ¿Éc  ÉªdÉW  (É«JGP  AÉØàcG)  É¡°ùØæd

!á«Hô©dG
 ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y á«Hô©dG áfÉμªdG ≥«≤ëàd |
 äGRGõ`̀à`̀HG  øe  ¢ü∏îà∏dh  »YÉæ°üdGh  »ª∏©dG
 ≈∏Y  Üô©dG  πª©j  ¿CG  º¡ªdG  øªa  iôÑμdG  ∫hódG
 ≈dEG  IôFÉ£dG  ≈`̀ dEG  áHÉHódG  øe  ìÓ°ùdG  ™«æ°üJ
 »àdG  áª¡ªdG  äÉYÉæ°üdG  øe  ô«ãch  ñhQÉ°üdG
 ÉgOQƒà°ùJh  »Hô©dG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  É¡«dEG  êÉàëj
 äGQÉ«°ùdG áYÉæ°U πãe êQÉîdG øe á«Hô©dG ∫hódG
 ,iôNC’G  äÓ°UGƒªdG  πFÉ°Sh  πch  äGQÉ£≤dGh
 ∫ÉéªdG ôjƒ£Jh AGò¨dG áYÉæ°U ƒg ºgC’G É°†jCGh
 äÉéàæªdG  ô«aƒàd  á«YGQõdG  »°VGQC’Gh  »Ä«ÑdG
 Gòg  »a  πNójh  ,ÉgOGô«à°SG  øe  ’óH  á«FGò¨dG
 (á`̀jhOC’G  áYÉæ°U)  »YÉæ°üdG-»ª∏©dG  QÉª°†ªdG
 ¢ùHÓªdG  áYÉæ°üd  á«Hô©dG  ™fÉ°üªdG  ô«aƒJh
 ¬JÉLÉ«àMGh  …ô°ûÑdG  ΩGóîà°S’G  äGhOCG  πch

!á«dõæªdG
 É``̀gAGhOh  É`̀gAGò`̀Z  èàæJ  ’  á``̀eCG  …CG  ¿EG  |
 á°†Ñb  »a  ™≤J  áeCG  »g  É¡JÉLÉ«àMGh  É¡MÓ°Sh
 ¿CG  ÉªdÉWh  !•ƒ¨°†dGh  RGõ`̀ à`̀ H’Gh  êÉ`̀«`̀à`̀M’G
 ¿EÉ`̀a  π`̀eCÓ`̀d  É©°SGh  ÉHÉH  íàa  ó`̀b  π``̀eC’G  QÉÑ°ùe
 ≈àM  ájƒ≤dGh  á«æ¨dGh  áª¡ªdG  ºgGƒ≤H  Üô©dG
 ≈`̀dEG  π°ü«d  π``̀eC’G  Gò`̀g  ôjƒ£J  É¡fÉμeEÉH  ¿B’G
 çƒëÑdGh  º∏©dGh  É«LƒdƒæμàdG  »a  ióe  ó©HCG
 øe  √ÉfôcP  Éeh  ,áeó≤àªdG  á«ª∏©dG  äGRÉéfE’Gh
 áeó≤àªdG  Ωƒ∏©dG  ≈∏Y  ºFÉb  ™«æ°üàdG  ∫Éμ°TCG
 ìôØdG  πªàμj  É¡æ«Mh  ,áYƒæàªdG  É`̀gô`̀WCG  »`̀a
 Éª∏ãe  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  á«ª∏©dG  ¬JGRÉéfEÉH  »Hô©dG
 !CGõéàj  ’  πc  á«ª∏©dG  á°†¡ædG  ¿C’  ,AÉ°†ØdG  »a
 á«°SÉ«°ùdG  IOGQE’G  º¡jód  â≤≤ëJ  ¿EG  Üô`̀©`̀dGh
 Ωƒ«dG  º∏©∏d  Ée  Gƒ`̀cQOCG  á«é«JGôà°S’G  ájDhôdGh
 ¿CG  ÉªdÉW  äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀dG  ≥«≤ëJ  »`̀a  áfÉμe  ø`̀e
 π¡a  !IOƒ`̀Lƒ`̀e  ájô°ûÑdGh  ájOÉªdG  äÉ«fÉμeE’G
 ,πjƒW øeR òæe ÉæÑYGój …òdG º∏ëdG Gòg ≥≤ëàj

!ΩÉjC’G √òg Iƒ≤H πeC’G QÉÑ°ùe ¬c qôMh
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 ¿G  ™bƒàj  »`̀à`̀dG  á°SÉ«°ùdG  »`̀g  É`̀e
 »a á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡©ÑàJ
 á≤£æªdG  ¿Gó∏H  AGREG  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG
 äÉ¡LƒàdG  Éeh  ?ÉgQhÉéj  Éeh  á«Hô©dG
 ¿ójÉH  ƒ`̀L  ¢ù«FôdG  Égóªà©«°S  »`̀à`̀dG
 á«μjôeC’G  á°SÉ«°ùdG  õ«dÉgóH  ô«ÑîdG
 »a  ójóëàdG  ¬``Lh  ≈∏Y  ¥Gô`̀©`̀ dG  AGREG

?á∏Ñ≤ªdG ™HQC’G äGƒæ°ùdG
 á«ÑdÉZ áæ°ùdG ≈∏Y OOôàj OÉμj ∫GDƒ°S
 ø«æWGƒeh  ø««°SÉ«°S  ø`̀e  ø««bGô©dG
 á«μjôeC’G  á°SÉFôdG  ¿ójÉH  ΩÓà°SG  ó©H
 ∫ÉëdG á©«Ñ£Hh ,»°VÉªdG ôjÉæj 20 »a
 äÉ¡LƒJh  AGQBG  ¬jód  ¢ù«FôdG  Gòg  ¿EÉa
 Qƒ`̀≤`̀°`̀ü`̀dG á``fÉ``N ø`̀ª`̀°`̀V ¬`̀∏`̀©`̀é`̀J OÉ``μ``J
 å«M  øe  (ø«jQƒ¡ªédG)  ø«¶aÉëªdG
 OÉμj âbƒdG äGòH ¬æμd áeGô°üdGh Ió°ûdG
 ø««WGô≤ªjó∏d  á«∏©ØdG  IQƒ°üdG  πμ°ûj
 π«∏°†àdG  ´GƒfCG  ™°ûHCG  ¿ƒ°SQÉªj  øjòdG
 º¡fCÉH º¡°ùØfCG  ≥jƒ°ùJ »a IQÉ¡e ôãcCGh
 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«WGô≤ªjódG  IÉªM
 º¡££N  ¬«a  ¿ƒª°Sôj  …òdG  âbƒdG  »a
 á«ØFÉ£dG  äÉaÓîdG  AÉcPEG  »a  á«ªæ¡édG
 øa ¿É``̀≤``̀ JEGh á`̀jƒ`̀¡`̀é`̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀gò`̀ª`̀dGh
 Üƒ©°ûdG  äÉfƒμe  ø«H  øàØdG  á°SQÉªe
 º¡∏©dh  ,áHÉfE’ÉH  ÜôëdG  á°SÉ«°S  øª°V
 IQGOEG πX »a á≤HÉ°S äGƒæ°S »a Gƒëéf

 ∂dòch  ,É``eÉ``HhCG  ∑GQÉ``̀H
 äÉgƒjQÉæ«°ùdG  áYÉæ°U
 äÉaÓN …CG  QÉªK ∞£≤d
 Éª«°S  ’h  º`̀¡`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d
 ¿Gó∏H  »a  π°üëJ  »àdG
 á≤£æªdG  É¡æeh  ºdÉ©dG

 .áÑ¡à∏ªdG á«Hô©dG
 á≤«≤M  »``̀g  Gò``̀μ``̀g
 ø««WGô≤ªjódG  ¬`̀Lƒ`̀J
 πeÉ©àdG  »``a  º`̀¡`̀é`̀¡`̀fh
 ,»`̀LQÉ`̀î`̀dG º`̀dÉ`̀©`̀dG ™`̀e

 πjƒW  ¢ùØf  ôÑY  ºàj  PEG
 Éª¡a  ô``̀ã``̀cCG  äGƒ``̀£``̀Nh
 äÉ``Ä``«``Ñ``dGh ∞``̀bGƒ``̀ª``̀∏``̀d
 á«°SÉ«°ùdGh  á«YÉªàL’G
.ájOÉ°üàb’Gh á«aÉ≤ãdGh

 ºμëdG  ≈```̀dEG  ¿ó``jÉ``H  A»`̀é`̀e  ò`̀æ`̀eh
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dGh  çÉ`̀ë`̀HC’G  õ`̀cGô`̀e  Éæ¶M’
 äò`̀NCG  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äÉ°SÉ«°ùdG  º`̀°`̀SQh
 πH ,»`̀LQÉ`̀î`̀dG º`̀dÉ`̀©`̀dG ∫É`̀«`̀M çó`̀ë`̀à`̀J
 ≥∏©àJ  AÉ`̀cò`̀H  äGQÉ`̀ °`̀TE’G  ¢†©H  ìô£J
 áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdGh á«bGô©dG á«dÉμ°TE’ÉH
 ¥É«°ùdG  Gòg  »a  •É≤ædG  RôHCG  øeh  ,É¡d
 ≈dEG  ¥Gô©dG  º«°ù≤àH  º«dÉbC’G  ´hô°ûe
 ,(»æ°S  ,»©«°T  ,…Oô``̀c)  º«dÉbCG  áKÓK
 ¿É`̀c É`̀eó`̀æ`̀Y ¿ó``̀jÉ``̀H ¬``Mô``W ó``̀b ¿É```̀ ch

 á```æ```é```∏```d É`````̀°`````̀ù`````̀«`````̀FQ
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG
 ¿É``̀HEG ¢`̀Sô`̀é`̀fƒ`̀μ`̀dG »`̀a
 ¥Gô©∏d  √OÓ``̀ H  ∫Ó`̀à`̀MG
 ø`̀μ`̀d  ,2003  ™``̀∏``̀£``̀e
 Qƒ`̀eC’G  âëÑ°UCG  Ωƒ«dG
 äCGó`̀H  ∂dòd  ,√ó`̀«`̀H  É¡∏c
 º«∏bEÓd èjhôàdG äÉ«∏ªY
 â``̀bƒ``̀dÉ``̀Hh ,¥Gô```̀©```̀dÉ```̀H
 ôjòf  ∂``dP  πμ°ûj  …ò``̀dG
 ájóL  IQƒ`̀£`̀Nh  ΩDƒ`̀°`̀T
 ø«dhDƒ°ùªdG  ≈∏Y  »¨Ñæj
 á``̀ dhó``̀ dÉ``̀ H ø``̀«``̀«``̀æ``̀©``̀ª``̀dG
 äGƒ£N  PÉîJG  á«bGô©dG
 á¡LGƒe  π```LC’  á`̀«`̀æ`̀Wh
 …CG ¢VôØH ìÉª°ùdG ¿hOh §£îªdG ∂dP

.¥Gô©dG ≥jõªàd QÉ«N
 ¥Gô©dG ™e ¿ójÉH äGƒ£N ¿ƒμJ OÉμJ
 ø«H  ≥jôØàdG  á°SÉ«°S  OÉªàYÉH  áë°VGh
 óMGƒdG ¿ƒμªdG πNGO á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG
 OƒLƒªdG  QÉªãà°SG  hCG  ,É¡à«ªæJh  π`̀H
 ¢ûYGO  ô£îH  íjƒ∏àdG  ºK  ø`̀eh  ,É¡æe
 á«bGô©dG  áMÉ°ùdG  ¿CG  á°UÉN ,ÜÉgQE’Gh
 ÜQBÉ```̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d á`̀Ñ`̀°`̀ü`̀N É``̀ °``̀VQCG π`̀ã`̀ª`̀J
 ∫Éààb’G  ∫É©°TEG  É¡æe  ,Iô£N  á«μjôeCG
 »∏©ØdG  Oƒ``̀Lƒ``̀ dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀Jh  »``̀∏``̀NGó``̀dG

 äÉHÉ°ü©dGh  ±ô£àdG  ∞æ©dG  äÉYÉªéd
 âØdh  ∂dP  πμd  »∏©a  Æƒ°ùe  ¥ÓàNGh

.¬à«ªgC’ ¢SÉædG √ÉÑàfG
 ™jQÉ°ûe  Gòμg  á¡LGƒe  øμªj  ’h
 ádÉM πX »a áeƒ¨∏e á«°SÉ«°S  á«μjôeCG
 Égó¡°ûj  »`̀à`̀ dG  ΩÉ`̀°`̀ü`̀î`̀dGh  ΩPô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 §≤a ¢ù«d ,¥Gô©dG »a »°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG
 á°ù«FôdG äÉfƒμªdG äÉaÓN ó«©°U ≈∏Y
 iƒ≤dG  ø«H  äÉ`̀aÓ`̀î`̀dG  ≈``̀dEG  ió`̀©`̀J  π`̀H
 ,óMGƒdG  ¿ƒμªdG  π`̀NGO  »a  á«°SÉ«°ùdG
 á«©«°ûdG  á«°SÉ«°ùdG  iƒ`̀≤`̀ dG  ¿CG  ∂``̀dP
 ,¥Ó£dG ô«Ñc óM ≈dEG É¡°†©H ™e áØ∏àîe
 áYQÉ°üàe  á«æ°ùdG  á«°SÉ«°ùdG  iƒ≤dGh
 Gòch  ,º¶©dG  ô°ùc  óM  ≈`̀dEG  É¡°†©H  ™e
 á«°SÉ«°ùdG  iƒ`̀≤`̀∏`̀d  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H  ∫É``̀ë``̀dG
 IôaÉæàe áYQÉ°üàe äCGóH å«M ,ájOôμdG
 ó«MƒdG  QÉ«îdGh  ,¢†©ÑdG  É¡°†©H  ™e
 Gó«©H  ¬«∏Y  AÉ`̀≤`̀ HE’Gh  ¥Gô`̀©`̀dG  ájÉªëd
 ƒg ¬```̀fGƒ```̀YCGh ¿ó``̀jÉ``̀H äÉ`̀£`̀£`̀î`̀e ø``̀Y
 á`̀HQÉ`̀ë`̀eh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  á¡ÑédG  õ`̀jõ`̀©`̀J
 ¿G  •ô°ûH  ,á∏Ñ≤ªdG  äÉHÉîàf’G  ôjhõJ
 á«≤«≤M  á∏eÉ°T  ìÓ°UEG  á«∏ªY  É¡≤Ñ°ùJ
 OÉ°ùØdG  Iƒ£°S  øe  äÉ°ù°SDƒªdG  QôëJ
 ¬bƒ≤M  øWGƒª∏d  ó«©Jh  øjó°SÉØdGh

.ÉeÉY 18 òæe áHƒ∏°ùªdG
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 ¬àë°U  »a  ∂«μ°ûàdG  hCG  ¬dƒM  ∫óédG  øμªj  ’  Ée
 Iô`̀«`̀NC’G  ™«HÉ°SC’G  ∫Ó`̀N  Éæ∏NO  É`̀æ`̀fCG  ƒ`̀g  ,¬à≤«≤Mh
 Iô«JƒH  ≥∏©àj  Éª«a  ô«£îdÉH  ¬Ø°Uh  øμªj  ÉLô©æe
 áëFÉL  AGô``̀L  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dGh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  OGó```̀YCG  óYÉ°üJ
 ™«ªé∏d ±hô©e É¡∏L Iô«ãc ÜÉÑ°SC’ ,zÉfhQƒc{ ¢Shô«a
 Iô`̀°`̀SC’Gh  OôØdG  ≈∏Y  ÉgQGôªà°SGh  É`̀gOƒ`̀Lh  óªà©jh
 ΩóY É¡ªgCGh ÜÉÑ°SC’G √òg øeh ,ΩÉY πμ°ûH ™ªàéªdGh
 »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ≥«bódGh  ΩQÉ°üdG  ó«≤àdG
 ¬«LƒJh IQGOEÉH á∏°üdG äGP äÉ¡édG É¡H …OÉæJh »°UƒJ
 πãe »a ,∑ÉàØdG hó©dG Gòg ó°V áæMÉ£dG ácô©ªdG ≈MQ
 …CG  øe  ôãcCG  Üƒ∏£e  ΩGõàd’G  Gòg  ¿EÉ`̀a  ±hô¶dG  √òg

.≈°†e âbh
 …OÉæJh  »°UƒJ  ÉªH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á`̀LQO  ™`̀aQ  Üƒ∏£e
 ´QÉ°ùJh  óYÉ°üJ  ÖÑ°ùH  ¢ù«d  ,á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  ¬H
 Iô«NC’G IôàØdG »a äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G OGóYCGh Iô«Jh
 iôNCG  á∏Môe  ¢Shô«ØdG  ∫ƒNO  ÖÑ°ùH  ÉªfEGh  ,Ö°ùëa
 ócDƒj  ä’Ó`̀°`̀S  ≈`̀ dEG  √Qƒ`̀ë`̀J  »`̀a  πãªàJ  á°SGô°ûdG  ø`̀e
 ™°Vh  Öéj  »dÉàdÉHh  ,QÉ°ûàf’G  á©jô°S  É¡fCG  AGôÑîdG
 âªgÉ°S »àdG QÉà¡à°S’Gh πH ,I’ÉÑeÓdG ΩóY ádÉëd óM
 ºd  PEG  ,¥ƒÑ°ùªdG  ô«Z  ´ÉØJQ’G  Gòg  »a  ô°TÉÑe  πμ°ûH
 ô£N  øe  ¿B’G  ¬¡LGƒf  Éªe  ôãcCG  πªàëj  ™°VƒdG  ó©j
 ø«æWGƒªdG  ø«H  ájô°ûÑdG  ôFÉ°ùîdG  √ògh  »°ûØàdG  Gòg

.ø«ª«≤ªdGh
 ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG
 »æWƒdG ≥jôØdG  ƒ°†Y …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  Oó`̀L  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 øe  á°UÉNh  ,iƒ°ü≤dG  á£«ëdGh  QòëdG  ò`̀NCG  á«ªgCG

 ÉgQÉ°ûàfG  ¿EG  å«M ,IQƒëàªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a ádÓ°S
 πMGôªH ¥ƒØj{ QƒàcódG ∫ƒb Ö°ùëHh πH ,GóL ™jô°S
 ,zIójóédG áëFÉé∏d …ó°üàdG ájGóH »a ºdÉ©dG ¬¡LGh Ée
 QÉà¡à°S’G  ¿CG  Iô°üàîe  IQÉÑ©H  »æ©j  ôjòëàdG  Gò`̀g
 ºbÉØj ¿CG  ¬fCÉ°T øe áHƒ∏£ªdG äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG  ΩóYh
 äÉHÉ°UE’G  OGó`̀YCG  øe  ójõjh  GAƒ°S  á«ë°üdG  ´É°VhC’G
.¥ÓWE’G ≈∏Y ádƒÑ≤e ô«Z áé«àf »gh ,É°†jCG äÉ«aƒdGh

 á¡LGƒªd  ácô©ªdG  »a  ójóL  Qƒ£J  ΩÉeCG  øëf  ¿PEG
 »a  äô¡X  »àdG  IQƒëàªdG  ádÓ°ùdG  √ò¡a  ,¢Shô«ØdG
 √ócCG Ée ƒgh ,øjôëÑdG ≈dEG π©ØdÉH â∏°Uh ,ó∏H øe ôãcCG
 IójóédG ádÓ°ùdG IQƒ£N ¿CG ™eh ,»fÉ£ë≤dG QƒàcódG
 ¿CG ’EG ,QGô°VC’G å«M øe ¬°ùØf ¢Shô«ØdG øY ∞∏àîJ ’
 QÉÑc ø«H á°UÉNh ,ÉgQÉ°ûàfG áYô°S »a øªμJ IQƒ£îdG
 äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G á«ªgCG øe ójõj …òdG ôeC’G ,ø°ùdG
 »a  πNóf  ¿CG  ójôf  ’  øëæa  ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh
 Iô«ãc  ¿Gó∏H  É¡à∏NO  »àdÉc  Iô«£Nh  IójóL  á``eGhO
 äÉLQO  ≈dEG  äÉ«aƒdGh  äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  É¡«a  â©ØJQÉa

.GóL áØ«îe
 áYô°S  øe  √ôjòëJ  »a  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  QƒàcódG
 ó«cCÉàdG ¬àØj ºd ¢Shô«ØdG øe IQƒëàªdG ádÓ°ùdG QÉ°ûàfG
 ó«≤àdG  É¡∏ãªj  »àdG  iƒ°ü≤dG  á«ªgC’G  ≈∏Y  iôNCG  Iôe
 ≥jôØdG ÉgOóM »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh
 ´ój  ’  ÉªH  âÑK  ó≤a  ,á∏°üdG  äGP  äÉ¡édGh  »æWƒdG
 √ò¡H  ΩGõ`̀à`̀d’G  Ωó`̀Yh  QÉà¡à°S’G  ¿CG  ∂°û∏d  ∫Éée  …CG
 Gòg QÉ°ûàf’ ∫hC’G ÖÑ°ùdG πãªj äÉª«∏©àdGh äGAGôLE’G
 ójó©dG  âKóëJh  ,äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  ´ÉØJQGh  ¢Shô«ØdG
 »àdG  ¥ô`̀£`̀dGh çOGƒ`̀ë`̀dG  ø`̀e ójó©dG  ø`̀Y ΩÉ```bQC’G  ø`̀e

 IóMGh Iô°SCG øe GOGôaCG ÜÉ°UCGh ¢Shô«ØdG ÉgôÑY π≤àfG
.äGAGôLE’G √òg ´ÉÑJG ΩóYh •ÓàN’G áé«àf

 ,™«ªé∏d ádhódG É¡Jôah »àdG äÉª«©£àdG ¿CG í«ë°U
 áYÉæe  ôaƒJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  ÉfÉée  ,ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe
 ºZQ  øμd  ,¢Shô«ØdG  Gòg  á¡LGƒe  »a  º°ùé∏d  á«aÉ°VEG
 »dÉàdÉHh  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  ™æªj  ’  ìÉ≤∏dG  ¿EÉa  ∂dP
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  øe  Éæg  óH  ’  ¬«∏Yh  ,øjôNB’G  ≈dEG  É¡∏≤f
 »àdG  ájRGôàM’G  äÉWÉ«àM’Gh  äGAGô``̀LE’G  ´ÉÑJG  ¿CG
 øe  ôØe  ’  QÉ«N  »g  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  É¡«∏Y  Oó°ûJ
 òNC’G  ™e  ,™«ªédG  ≈∏Y  ÉeGõd  √QÉÑàYGh  πH  ,¬H  òNC’G
 øe áª¡e á≤∏M ¬fƒc º«©£àdG òNCG á«ªgCG QÉÑàY’G ø«©H
 ójó©dG É¡«dEG äCÉéd »àdG äGAGôLE’Gh äGƒ£îdG á∏°ù∏°S

.¢Shô«ØdG ≈∏Y É¡HôM »a ºdÉ©dG ∫hO øe
 øe ó`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG QÉ`̀≤`̀©`̀dG ≈```dEG π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG
 ,¿É°ùfE’G  áë°U  ≈∏Y  ¢Shô«ØdG  É¡∏ãªj  »àdG  IQƒ£îdG
 ÜôëdG  QÉ`̀WEG  »a  á«Yƒf  Iƒ£N  ∂°T  ≈`̀fOCG  ¿hO  ôÑà©j
 ájô°ûÑdG  ΩÉ`̀ eCG  π`̀eCG  ábQÉH  íàØjh  áëFÉédG  √ò`̀g  ó°V
 ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG πÑb Ée á«©«Ñ£dG É¡JÉ«M ≈dEG IOƒ©∏d
 »æ¨j äÉMÉ≤∏dG ô«aƒJ ¿CG  OÉ≤àY’G GóL CÉ£îdG øe øμd
 √òg  »a  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’Gh  ó«≤àdG  øY
 GóL  á©LÉædG  á≤jô£dGh  á∏«°SƒdG  »g  √ò¡a  ,ácô©ªdG
 ´É`̀Ø`̀JQGh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  Iô``̀FGO  ´É°ùJG  ø`̀e  óë∏d
 IOƒ©dG  øY  åjóëdG  É`̀eCG  ,äÉ«aƒdGh  äÉHÉ°UE’G  OGó`̀YCG
 ≈àM  ôμÑªdG  øe  ¬fEÉa  á«©«Ñ£dG  ÉæJÉ«M  á°SQÉªe  ≈`̀dEG
 êhôî∏d  ájô°ûÑdG  êÉàëJ  âbƒdG  øe  ºc  áaô©e  ¿B’G
 â≤≤ëJ »àdG  äÉMÉéædG  πc  ºZQ ,zÉfhQƒc{  áeGhO  øe

 .¿B’G ≈àM

 É¡«ÄJôj ¿Éc »àdG ∂∏J áÑbÉK Iô¶f
 ´hô`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG ≈`̀ æ`̀ Ñ`̀ J É``̀eó``̀æ``̀Y ¬``̀à``̀dÓ``̀L
 ΩÉY  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »MÓ°UE’G
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿É`̀gQ  ¿Éc  ,2001
 ¬∏dG  ¬`̀¶`̀Ø`̀M-  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ≈∏Y  ,∞∏àîe  πÑ≤à°ùe  ≈∏Y  -√É`̀YQh
 äÉYÉ£≤dG  áaÉc  »`̀a  á°Sƒª∏e  á°†¡f
 âbƒdG  »`̀a  ¿RGƒ`̀ à`̀eh  RGƒ`̀à`̀e  πμ°ûH
 ’ Ió`̀jó`̀L ¥É```̀aBG ìÉ`̀à`̀Ø`̀fG ≈`̀∏`̀Y ,¬```̀JGP
 á«MÓ°UEG  ájDhQh  äÉ©∏£J  ,É¡d  OhóM
 äCGóH  »àdG  ábÓ£f’G  âfÉμa  ..á∏eÉ°T
 …ô«eC’G ôeC’G QGó°UEÉH Ω2000 ΩÉY »a
 OGó``̀YE’  É«∏Y  á«æWh  áæéd  π«μ°ûàH
 á≤«Kƒc ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ´hô°ûe
 ΩÉ©dG  QÉ`̀WE’G  OóëJh  º°SôJ  á«°SÉ«°S
 äGô««¨àdGh  äÉ¡LƒàdGh  äÓjó©à∏d
 óYGƒ≤dGh  ¢ù°SC’G  AÉ°SQE’  áHƒ∏£ªdG

.áãjóëdG ádhódG ΩÉ«≤d áæ«àªdG
 Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG ∫É```````̀eBG â``̀≤``̀à``̀dG É```̀æ```̀gh
 Ió«°TôdG  ¬JOÉ«b  áªjõ©H  »æjôëÑdG
 ,ô««¨àdG  çGó```̀MEG  ≈`̀∏`̀Y  É``gQGô``°``UEGh
 øeBG  …ò`̀dG  Ö©°ûdG  QhO  AÉ`̀L  Éeóæ©a
 »°†ªdG ≈∏Y ÉgógÉYh ,IOÉ«≤dG áªμëH

 …òdG ≥jô£dG »a Éeób
 Ö©J  ¿hO  øe  √OóëJ
 Éjóëàe  ,±ƒ```̀N  hCG
 Éjó©àeh ÜÉ©°üdG πc
 ..äÉ````eRC’G  ∞∏àîªd
 ¬àª∏c  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG  ∫É```b
 âjƒ°üàdG  ∫Ó`̀N  øe
 ´hô```̀°```̀û```̀ª```̀dG ≈```̀∏```̀Y
 πª©dG  ¥Éã«e  QGô`̀bEGh
 2001 ΩÉ`̀Y  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 â¨∏H á≤MÉ°S á«Ñ∏ZCÉH

 .%98^4
 »`̀Jô`̀cGP â`̀dGRÉ`̀ª`̀a
 ôYÉ°ûªdG  ∂∏àH  ôNõJ
 É`̀¡`̀«`̀a êõ```̀ à```̀ eG »```̀à```̀dG

 ôgõe  π≤à°ùªH  πeC’Gh  ôîØdÉH  ìôØdG
 É`̀fCGh  ..≥jô©dG  »°VÉªdÉH  RGõàY’ÉH
 äGƒæ°S  »`̀a  Ióéà°ùe  áÑdÉW  â`̀dRÉ`̀e
 ºZôdÉHh  ,IôgÉ≤dÉH  ≈`̀ dhC’G  á©eÉédG
 ∂dP  ¿EÉ`̀a  øWƒdG  ¢`̀VQCG  øY  ó©ÑdG  øe
 ¥Éã«ªdG  Gò¡d  âjƒ°üàdG  øY »ææãj  ºd
 »a  ácQÉ°ûªdG  ø«Hh  »æ«H  πëj  º`̀dh
 á£≤f  â`̀∏`̀μ`̀°`̀T  »`̀ à`̀ dG  á`̀Hô`̀é`̀à`̀dG  √ò```g

 IÉ``̀«``̀M »````̀ a ∫ƒ````ë````J
 É``eh ,»``æ``jô``ë``H π```c
 ó≤a  ,ÉÑjôZ  Gò`̀g  ¿É`̀c
 π«ch-  …ó`̀dGƒ`̀d  ¿É`̀c
 IQGRƒH ΩÉ©dG  AÉYO’G
 -∑Gò`````̀ fBG á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG
 »a  ácQÉ°ûªdG  ±ô°T
 ∫ÓN  øe  πª©dG  Gò`̀g
 ¿Ééd  ió``̀MEG  á°SÉFQ
 »Ñ©°ûdG  AÉ`̀à`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 ¥Éã«e  ´hô°ûe  ≈∏Y
 Éªe  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 ÉæfÉªjEG  ≈∏Y  ¢ùμ©fG
 ácQÉ°ûªdG  IQhô`̀°`̀†`̀H
 º``°``Sô``d É```¡```à```«```ª```gCGh
 ÉææWƒd »gÉæàeÓdG ÉæF’hh πÑ≤à°ùªdG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  »dÉ¨dG
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  ƒª°Sh

.ÉªgÉYQh ¬∏dG Éª¡¶ØM
 É¡fCG ’EG ,É©jô°S äôe ÉeÉY ¿hô°ûY
 äGô«¨Jh  äGQƒ`̀£`̀J  â≤≤Mh  äó¡°T
 äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀dG ∞`̀ ∏`̀ à`̀î`̀e »```̀a á```̀jQò```̀L
 ,á«YÉæ°üdG  ,ájOÉ°üàb’G  ,á«°SÉ«°ùdG

 Éªd  Gó`̀jó`̀ë`̀J  á«bƒ≤ëdGh  á«ª«∏©àdG
 »a  á«Yƒf  IôØW  øe  áμ∏ªªdG  ¬à°ùªd
 ï°SQ  …ò``̀dG  »bƒ≤ëdG  πª©dG  ∫É`̀é`̀e
 IOÉ«°Sh  ∫ó©dGh  á«WGô≤ªjódG  ÇOÉÑe
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑe ∫ƒMh ¿ƒfÉ≤dG
 ΩGô`̀à`̀MG  øª°†j  ¢Sƒª∏e  ™``̀bGh  ≈``̀dEG
 π©L  Ée  ,äÉ°SQÉªªdGh  ¥ƒ≤ëdG  √òg
 É¡d  ó¡°ûj  á`̀fƒ`̀≤`̀jCG  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  πaÉëªdG  ∞∏àîe  »a
 πé°ùjh ,»dhódGh »Hô©dGh »é«∏îdG
 äGRÉ``̀é``̀fEG ø``̀e ¬`̀à`̀≤`̀≤`̀M É``̀e ï``jQÉ``à``dG
 Éëjô°U  É°SÉμ©fG  â∏μ°T  äÉMÉéfh

.áÑbÉãdG ¬Jô¶fh ∂∏ªdG ádÓL ájDhôd
 Oó`̀LCG  ¿CG  ’EG  »æ©°ùj  ’  Gô`̀«`̀NCGh
 ƒª°Sh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  áÄæ¡àdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 äÉMÉéædG øe ÉeÉY øjô°ûY Qhôe ≈∏Y
 »∏©dG  ¬`̀∏`̀dG  ø`̀e  ø`̀«`̀∏`̀eBG  ,á∏°UGƒàªdG
 á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  ≈∏Y  øªj  ¿CG  º«¶©dG
 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀dGh  ¿É```̀eC’Gh  ø``̀eC’G  áª©æH

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG
- äÉª∏¶à∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ÖFÉf |
á«∏NGódG IQGRƒH äÉª∏¶à∏d áeÉ©dG áfÉeC’G

¿hÉ¡àdG πªàëJ ’ zÉfhQƒc{ á¡LGƒe
»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

Oó`̀é`̀ à`̀j π`````̀eCG ..»```̀æ```̀Wƒ```̀dG π``̀ª``̀©``̀dG ¥É``̀ã``̀«``̀e
ΩÉ````Y π``````c Qhô``````ª``````H ≥```≤```ë```à```j º`````∏`````Mh

:º∏≤H
| Ö«ÑM ó«ªM IOÉZ 

º`̀«`̀dÉ`̀bCG  ≈``̀ dEG  ¥Gô`̀ ©`̀ dG  º«°ù≤J  ´hô`̀ °`̀û`̀eh  ¿ó`̀ jÉ`̀ H

:º∏≤H
ÊGQóÑdG π°VÉa .O 

 ô«ª°V  á`̀¶`̀≤`̀j  ∫É```M  »``̀a
 ,á`̀ dhO  …CG  »`̀a  ø«dhDƒ°ùªdG
 º¡eÉeCG  äÉjóëàdG  ôÑcCG  RôÑJ
 øμd  ,ÖjôZh  Ö«éY  πμ°ûH
 ÉaGõL  Gòμg  òNDƒJ  ’  QƒeC’G
 á©«Ñ£a  ,á`̀WÉ`̀°`̀ù`̀Ñ`̀dG  √ò`̀¡`̀Hh
 §≤a ¢`̀ù`̀«`̀d  á``HÓ``Z  IÉ``«``ë``dG
 øªd  ≈àM  πH  É¡∏gÉéàj  øªd
 √ÉÑàf’Gh  ΩÉªàg’G  Égô«©j
 ∂°ùªàdG ¬«∏Y øª«¡j ºdÉY »a
 ßaÉëªdG  …ó«∏≤àdG  §ªædÉH
 ™e ÜhÉ``̀é``̀à``̀ dG  IQhô````°````Vh
 IÉ«M  ƒëf  »æ≤àdG  Qƒ£àdG

.π°†aCG
 Gò``̀g »```̀ a ≥``Ñ``£``æ``j É`````̀eh
 ≥Ñ£æj  OGô```̀aC’G  ≈∏Y  Oó°üdG
 πeCÉàªdÉa  ,É°†jCG  ∫hó`̀ dG  ≈∏Y

 áYƒæàªdG IÉ«ëdG π°UÉØeh »fÉ©e »a ¥PÉëdG
 (19-ó«aƒc)  áëFÉL  áaô©ªd  ¿G  Gó«L  »©j
 á«ÑW iôÑc á«ªgCG É¡HÉÑ°SCGh É¡∏MGôe π«∏ëJh
 ≈∏Y  ÉgôKCG  ∂dòch  ,ÖfÉL  øe  á«aGôZƒªjOh
 ¬d  Gòg  ¿G  ƒd  ¢SÉæ∏d  »cƒ∏°ùdG  §ªædG  ô««¨J
 øªãdG  á¶gÉH  á«YÉªàLGh  ájOÉ°üàbG  áØ∏c
 Qƒ£àdG  ≈£N  ø`̀e  Iƒ`̀£`̀N  π`̀c  ™`̀e  óYÉ°üàJ
 ¿G  Éæª∏Y É`̀e  ≈àe  ô``̀NBG  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e  ,Ωó`̀≤`̀à`̀dGh
 π≤J  ó≤a  ,º¡Jƒ«H  »a  ¢SÉædG  »≤ÑJ  áëFÉédG
 Gògh  ,º¡LÉàfEG  π≤j  »dÉàdÉHh  ,πª©dG  äÉYÉ°S

.»eƒ≤dG èJÉædG ºéM ™LGôJ ≈∏Y ¢ùμ©æj
 ¢SÉædG  áë°üH  ºà¡ªdG  Ö«Ñ£dG  ÉfóLh  Gòd
 ´ó`̀Ñ`̀ª`̀dG ¿É``̀æ``̀Ø``̀dGh ¥ƒ``̀eô``̀ª``̀dG »```ª```jOÉ```cC’Gh
 ≈∏Y  ¢üjôëdG  »Øë°üdGh  ó«édG  …QGOE’Gh
 øWƒdG øeCÉH ºà¡ªdG ÖJÉμdGh á≤«≤ëdG π«°UƒJ
 øª°V  ¿ƒ∏ª©j  ø`̀e  π`̀ch  ¢ü∏îªdG  πeÉ©dGh
 äÉeóîdG  ºjó≤Jh  ™∏°ùdG  êÉàfEG  áeƒ¶æe  QÉWEG
 ÇOÉÑe  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ø«H  »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûfh
 º«b øe º¡«∏Y ¬°VôØJ Éeh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
 ô«jÉ©ªH  á°ShQóe  äGQƒ°üJ  áZÉ«°Uh  áæ«©e
 AGƒàMG  »`̀a  º¡°ùj  ∂`̀ dP  π`̀c  ,á`̀«`̀dhOh  á«æWh
 øe  √ô«Zh  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »a  áëFÉédG

.äÉ©ªàéªdG
 QÉ°ûàfG  ¿G  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  ÉfógÉ°T  Éªch
 äÓeÉ©àdG ¢VÉØîfG ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKG ób áëFÉédG
 øe  ±QÉ°üªdG  â∏≤àfGh  ,Iô°TÉÑªdG  ájQÉéàdG
 äÓeÉ©àdG π«©ØJ ≈dEG ô°TÉÑªdG …ó≤ædG πeÉ©àdG
 ∫Éà«éjódG  á¨d  ≈``̀dEG  êƒ`̀dƒ`̀ dGh  á«fhôàμd’G
 ôØ°ùdG  ´É`̀£`̀b  »`̀≤`̀H  É`̀ª`̀«`̀a  á`̀«`̀cò`̀dG  á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dGh
 ôÑcCG  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  »fÉ©j  ábóæØdGh  áMÉ«°ùdGh
 ô`̀NBG  ≈``dEG  ó∏H  ø`̀e  π≤æàdG  ø`̀e  ¢SÉædG  ±ƒîd

 ∫hó`̀dG  äÉeƒμM  âeÉb  å«M
 øe êhôîdG  hCG  ∫ƒNódG  ™æªH
 äGôàa  É`̀¡`̀FGƒ`̀LCGh  É`̀¡`̀«`̀°`̀VGQCG
 ä’É``ë``dG AÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SÉ`̀H á`̀æ`̀«`̀©`̀e

.áFQÉ£dG
 :∫ƒ`̀≤`̀ j  ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀ dG  ¿G  ’G
 ,iô``̀NCG  ™aÉæe  É`̀fhQƒ`̀μ`̀∏`̀d  ¿G
 »`̀Hô`̀©`̀dG π`̀ ã`̀ª`̀dG ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀e ø``̀e
 ?∞«c  ..zá©aÉf  IQÉ°V  ÉªHQ{
 ÉfhQƒc  ¿G  :’hCG  ,ÜGƒ`̀é`̀dGh
 ™`̀aó`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ø``̀e â`̀Yô`̀°`̀S
 âØØN  :É`̀«`̀fÉ`̀K  ..»`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G
 ∑ƒæÑdG  »`̀a  äÉ`̀ª`̀MGõ`̀à`̀dG  ø`̀e

.ájQÉéàdG äÓëªdGh
 äÉbÉæàN’G øe âØØN :ÉãdÉK
 .¿óªdGh ´QGƒ°ûdG »a ájQhôªdG
 äÉ```Yƒ```aó```dG â``̀∏``̀©``̀a :É````̀©````̀HGQ
 ¢ù∏°ùdG πjóÑdG OÉéjEG ≈dEG iOCG Ée á«fhôàμd’G
 ™`̀æ`̀eh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀WÉ`̀°`̀û`̀æ`̀dG IOƒ```̀Y »``̀a

.áKQÉμdG
 ΩÉªàgG  ió``̀e  á`̀KQÉ`̀μ`̀dG  äRô```̀HCG  :É`̀°`̀ù`̀eÉ`̀N
 á`̀°`̀SÉ`̀FQ ∫Ó``̀N ø``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e IOÉ``̀«``̀b
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 áæé∏dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 äGAÉ≤∏dGh ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ø«∏eÉ©dGh  …ò«ØæàdG  RÉ¡édG  ™e  É¡d  IQôμàªdG
 ¿hO  øe  πª©dG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  º¡°UôMh  ¬«a
 º«©£àdG π«°UƒJ »a ºgQGhOCÉH IOÉ°TE’Gh OOôJ
 ø«ª«≤ª∏dh  ø«æWGƒª∏d  ¢Shô«Ø∏d  OÉ°†ªdG
 Ió`̀jó`̀é`̀dG á`̀Lƒ`̀ª`̀dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d OGó`̀©`̀ à`̀ °`̀ S’Gh

.19-ó«aƒμd
 »a øjôëÑdG ìÉéf áeRC’G âàÑKCG  :É°SOÉ°S
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  AGhódGh  AGò¨dG  ô«aƒJ
 π≤f »``a Ö`̀YÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG º``̀ZQ ±hô``̀¶``̀dG π``c »``a
 »a  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdGh  á`̀jò`̀ZC’G  øë°Th

.áeRC’G ájGóH
 ºéM ø``̀e É``̀ fhQƒ``̀c â`̀°`̀†`̀Ø`̀N :Gô```̀«```̀NCGh
 äGQÉ«°ùdG  øe  äÉØ∏îªdGh  äGRÉ¨dG  äÉKÉ©ÑfG
 ô«ãc  »a  äGôFÉ£dGh  äGQÉ£≤dGh  äÓaÉëdGh
 øY  É¡ØbƒJ  ƒ`̀g  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dGh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ø`̀e
 ¢VQC’G ¿Éμ°S øëæa ó«L ≈ëæe Gògh ,πª©dG
 Üô°Th  ¢ùØæà∏d  áØ«¶f  AGƒ``̀LCG  ≈`̀ dEG  áLÉëH
 ≈dEG ¿Éμe øe ∫GƒéàdGh ôØ°ùdGh ∞«¶ædG AÉªdG
 ,É¡JÉ«Ñ∏°Sh áeRC’G èFÉàf øY Éæ∏b Éª¡eh ,ôNBG
 áëFÉédG  ∫hõ``̀J  ¿G  É`̀æ`̀dÉ`̀eBGh  ÉæJÉ©∏£J  π¶J
 É¡à©«ÑW ≈dEG  IÉ«ëdG  Oƒ©Jh ,ΩÉ©dG  Gòg É«FÉ¡f

.π°†aCG πμ°ûH
Makihasan852@gmail.com

è``FÉàfh äGô``«KCÉJ ..É``fhQƒc á``ëFÉL

 :º∏≤H
ø°ùM »μe
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لدى لقائه حمافظ اجلنوبية.. نائب امللك:

حفظ تراث البحرين ومكانتها كاأر�ض للح�ضارات 

�سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

بن حمد اآل خليفة نائب جاللة امللك ويل العهد 

االإرث  اأهمية احلفاظ على  الوزراء على  رئي�س 

التاريخي ململكة البحرين وم�سريتها احل�سارية 

متتلكه  ما  باأن  �سموه  منوها  لع�سور،  املمتدة 

اململكة من تاريخ عريق وما تزخر به من تراث 

اأ�سيل ي�ستوجب موا�سلة احلفاظ عليه تر�سيخا 

ملكانة اململكة كاأر�س للح�سارات عرب التاريخ، 

الثقافية  اخلارطة  على  لدورها  وتعزيزا 

والرتاثية يف ظل ما ت�سهده من رعاية واهتمام 

من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

 جاء ذلك لدى لقاء �سموه يف ق�سر الرفاع 

اأم�س ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 

�سلمان  ال�سيخ  بح�سور  اجلنوبية،  حمافظ 

واالقت�ساد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن 

الوطني، والذي ت�سرف باإهداء نائب جاللة امللك 

عز  »الرفاع  كتاب  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

املحافظة  اأعدته  والذي  واحلا�سر«  املا�سي  بني 

يف  الرفاع  مدينة  اإ�سهامات  ويتناول  اجلنوبية 

التي  املكانة  ويعك�س  والتطوير  البناء  م�سرية 

حتظى بها على كل االأ�سعدة.

 واأ�ساد نائب جاللة امللك ويل العهد باجلهد 

املبذول يف اإعداد الكتاب وما يحويه من �سواهد 

تاريخية دالة على عراقة واأ�سالة مدينة الرفاع 

كاإحدى اأهم مدن البحرين ودورها يف النه�سة 

التنموية للمملكة، منوها بالدور الذي ت�سطلع 

املتنوعة  ومبادراتها  اجلنوبية  املحافظة  به 

لرت�سيخ االإرث التاريخي لوطننا الغايل.

عن  اجلنوبية  حمافظ  اأعرب  جانبه،  من   

العهد  ويل  امللك  جاللة  لنائب  وتقديره  �سكره 

مل�ساريع  متوا�سل  دعم  من  يبديه  ما  على 

ومبادرات املحافظة اجلنوبية.

البحرين تدين ب�ضدة الهجمات

 ال�ضاروخية على مدينة اأربيل بالعراق

اأربيل  ال�ساروخية على مدينة  الهجمات  ب�سدة  اأدانت وزارة اخلارجية وا�ستنكرت 

بجمهورية العراق ال�سقيقة، والتي اأ�سفرت عن مقتل واإ�سابة عدد من االأ�سخا�س، معربة 

العراقي  وال�سعب  وللحكومة  ال�سحايا،  وذوي  الأهايل  واملوا�ساة  التعازي  خال�س  عن 

ال�سقيق، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني جراء هذا العمل االإرهابي اجلبان.

واأكدت وزارة اخلارجية دعم مملكة البحرين ووقوفها التام بجانب جمهورية العراق 

فيما تبذله من جهود كبرية وحثيثة ال�ستتباب االأمن واال�ستقرار على اأرا�سيها، م�سددة 

على �سرورة اتخاذ املجتمع الدويل ملوقف حازم من هذه االأعمال االإرهابية ومرتكبيها.

ويل العهد رئي�ض الوزراء يتلقى برقية تهنئة

 من ويل العهد الكويتي مبنا�ضبة ذكرى امليثاق

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل برقية تهنئة من اأخيه �سمو ال�سيخ م�سعل االأحمد اجلابر ال�سباح ويل 

عهد دولة الكويت ال�سقيقة مبنا�سبة الذكرى الع�سرين الإقرار ميثاق العمل الوطني.

اأعرب فيها عن اأخل�س التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة، ومتنياته ل�ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مبوفور ال�سحة وال�سعادة والتوفيق ول�سعب 

مملكة البحرين كل التقدم واالزدهار.

من بينها م�ضروع منارة م�ضجد الفا�ضل باملنامة وم�ضار »اللوؤلوؤ«

ال�ضيخة مي ود. الهاجري ي�ضتعر�ضان م�ضروعات البنية الثقافية

بنت  مي  ال�سيخة  اجتمعت 

هيئة  رئي�سة  خليفة  اآل  حممد 

مع  واالآثار  للثقافة  البحرين 

الدكتور را�سد بن حممد بن فطي�س 

االأوقاف  جمل�س  رئي�س  الهاجري 

البحرين  مبتحف  وذلك  ال�سنية، 

الوطني اأم�س.

من  عدًدا  االجتماع  وتناول 

بينها  من  امل�سرتكة،  املو�سوعات 

امل�سرتكة  التحتية  البنية  م�ساريع 

طريق  وم�سار  املحرق  مدينة  يف 

هذا  الهيئة  ت�ستكمله  الذي  اللوؤلوؤ 

مي  ال�سيخة  ثمنت  وقد  العام. 

ال�سنية  االأوقاف  جمل�س  تعاون 

فيما يخ�س م�ساريع هيئة البحرين 

للم�سلحة  ودعمها  واالآثار  للثقافة 

العامة والرتويج ملكت�سبات اململكة 

الثقافية والتاريخية. 

فيما نوه الدكتور را�سد باأهمية 

يف  الثقايف  العمل  مكونات  دعم 

على  اإيجابي  اأثر  من  له  ملا  اململكة 

املجتمع.

تال االجتماع جولة يف متحف 

البحرين الوطني، وقاعات العر�س 

م�سروع  على  االطالع  كما مت  فيه. 

باملنامة،  الفا�سل  م�سجد  منارة 

العامل  من  »فنون  معر�س  �سمن 

االإ�سالمي« يف املتحف.

»التن�ضيقية« تطلع على م�ضتجدات

 برنامج ال�ضمــــان ال�ضــــحي »�ضفـــــاء«

تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة نائب جاللة امللك ويل 

العهد اجتماع اللجنة التن�سيقية 368 والذي ُعقد عن ُبعد.

واطلعت اللجنة على م�ستجدات برنامج ال�سمان ال�سحي »�سفاء«. ثم ا�ستعر�ست 

اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا )كوفيد-19(.
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ك�شف وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

جهود  �شمن  اأنه  النعيمي  علي  بن  ماجد 

التعليم  نظام  لتطوير  امل�شتمرة  الوزارة 

الفني واملهني يف مملكة البحرين، باعتبار 

�شوق  يف  طلبا  االأكرث  �شمن  تخ�ش�شاته 

العمل، �شيتم قريبا بالتعاون مع موؤ�ش�شة 

م�شروع  اإطالق  البحرين«  الب  »فاب 

»الت�شنيع املتنقل«.

واأو�شح الوزير اأن امل�شروع عبارة عن 

برنامج تدريبي وتعليمي يوفر بيئة داعمة 

لالبتكار وبنية حتتية متكاملة يتمكن من 

والتدرب  التعلم  من  امل�شتفيدون  خاللها 

جمال  يف  والتقنيات  االأجهزة  اأحدث  على 

تعليم  منوذج  وفق  الرقمي  الت�شنيع 

حممول،  رقمي  معمل  يف   )STEAM(

مبرحلتني،  �شيمر  امل�شروع  اأن  اإىل  م�شريا 

االأوىل �شرتكز على تدريب معلمي التعليم 

الثانية ف�شيتم  اأما املرحلة  الفني واملهني، 

خاللها تدريب طلبة التعليم الفني واملهني.

املفاهيم،  من  عددا  امل�شروع  ويغطي 

االإلكرتونية  باملج�شات  كاال�شت�شعار 

ال�شوت،  ال�شوء،  احلرارة،  )درجة 

بالتقاط  والرقمنة  االأ�شكال(،  احلركة، 

هيئة العامل بالوحدات الرقمية )ا�شت�شعار 

حتويلها  املادي،  املحيط  من  املعلومات 

اإنتاجها(، واملعاجلة  اإعادة  رقميا ومن ثم 

احلرارة  درجة  )متثيل  الرقمية  للبيانات 

ثالثي  امل�شح  بال�شوء،  القوة  بال�شوت، 

والطباعة  املعاجلة  ثم  ومن  االأبعاد 

ومكوناتها،  الت�شنيع  واآالت  الثالثية(، 

)الت�شنيع  الرقمي  الت�شنيع  واأ�شا�شيات 

املج�شمات  االإ�شافة(، ومتثيل  اأو  باحلذف 

ج�شم  )بناء  خمتلفة  واأبعاد  منظور  من 

ثالثي االأبعاد من �شطح ثنائي االأبعاد(.

اإطالق م�صروع »الت�صنيع املتنقل« 

لتعزيز الإبداع يف التعليم الفني

»الرتبية«: ل انتقال للمرحلة الدرا�صية التالية من دون ت�صليم الكتب
�شارة جنيب 

قالت وزارة الرتبية والتعليم اإنه يجب على 

الثالث  اإىل  االبتدائي  االأول  من  ال�شفوف  طلبة 

االإعدادي ت�شليم الكتب التي بحوزتهم اأو دفع

املبالغ عن الكتب التالفة اأو املفقودة.

على  »االأيام«  ح�شلت  تعميم  يف  واأ�شارت 

اأنه لن يتم ت�شليم كتب ال�شف  اإىل  ن�شخة منه 

االأول االعدادي للطلبة املرفعني من االبتدائي اإال 

ال�شاد�س  بال�شف  اخلا�شة  الكتب  ت�شليم  بعد 

يثبت  ك�شف  ا�شتالم  يتم  اأن  على  االبتدائي، 

اأ�شماء  ذلك من قبل املدار�س االبتدائية يت�شمن 

الطلبة الذين قاموا بت�شليم الكتب اأو دفع املبالغ 

عنها، وبالن�شبة لطلبة ال�شف الثالث االإعدادي، 

الثانوية باأ�شماء  اإىل املدار�س  يجب رفع ك�شف 

الطلبة الذين قاموا بت�شليم الكتب اأو دفع املبالغ 

عنها«.

ن�س  اخلريجني،  بالطلبة  يتعلق  وفيما 

اإال بعد  النتيجة  اأال يتم ت�شليمهم  التعميم على 

اإخطار  مع  عنها،  املبالغ  دفع  اأو  الكتب  ت�شليم 

من  االأ�شلية  الن�شخة  ي�شتلم  لن  باأنه  الطالب 

الطرف  اإخالء  ا�شتمارة  تقدمي  بعد  اإال  ال�شهادة 

من املدر�شة.

طلبة  ت�شجيل  يتم  لن  اأنه  التعميم  وبني 

املرفعني  الطلبة  االإعدادي �شمن  الثالث  ال�شف 

اأو  الكتب  ت�شليمهم  بعد  اإال  الثانوي  االأول  اإىل 

دفع املبالغ عنها.

»الرتبية«: تخ�صي�ص اأرقام ات�صال

 لال�صتف�صار عن نتائج الطلبة

اأعلنت قطاع التعليم بوزارة الرتبية والتعليم عن تخ�شي�س اأرقام ات�شال للرد على 

العام  من  االأول  الدرا�شي  الف�شل  نتائجهم يف  ب�شاأن  الطلبة،  ومالحظات  ا�شتف�شارات 

الدرا�شي 2020/ 2021.

املوافق 18 فرباير  يوم اخلمي�س  بدًءا من  �شيتم  االت�شاالت  ا�شتقبال  اأن  واأو�شح 

االإثنني املوافق 22 فرباير 2021 ما عدا يومي اجلمعة وال�شبت، وذلك  ولغاية يوم 

االآتية:  االأرقام  على  ظهًرا،  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  وحتى  �شباًحا  الثامنة  ال�شاعة  من 
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و�صع اإنارة حتذيرية �صفراء باأعلى املركبات الثقيلة وطفايات

»املرور« ت�صرتط كامريات خلفية لل�صاحنات وح�صا�صات اأمامية
العامة للمرور جمموعة من  االإدارة  اأ�شدرت 

بهدف  لل�شاحنات  اجلديدة  الفنية  اال�شرتاطات 

رفع كفاءة ال�شالمة على الطريق.

تركيب  وجوب  اال�شرتاطات  هذه  وت�شمنت 

املركبة  مبقدمة  وح�شا�شات  خلفية  كامريات 

والزوايا االأمامية، وو�شع اإنارة حتذيرية �شفراء 

القاطرة  با�شتثناء  الثقيلة،  املركبات  باأعلى 

التحذيرية  االإنارة  تركيب  يتم  التي  واملقطورة 

فيها بالزاوية الي�شرى.

كما اأوجبت اال�شرتاطات و�شع طفايتي حريق 

جانبي  على  حتذيرية  ولوحات  اجلوانب،  على 

املركبة تو�شح نوع املادة املحملة، والرمز الدويل 

لها، واملواد الكيميائية واملواد القابلة لال�شتعال، 

يتم  ال�شركة  وهاتف  ا�شم  يبني  ملل�شق  باالإ�شافة 

و�شعه على جانبي املركبة.

ومن جملة اال�شرتاطات اجلديدة كذلك و�شع 

االأمامية  احلواجز  على  الف�شفورية  ال�شرائط 

واخللفية واجلانبية للمركبة التي ميكن متييزها 

جيدة،  غري  الروؤيا  تكون  عندما  اأو  الليل،  خالل 

على اأن يكون لونها اأ�شفر اأو اأ�شود اأو اأحمر، واأن 

املوا�شفات  وبها  املتانة  من  عالية  بدرجة  تكون 

اخلا�شة االأخرى.

ب�شناديق  املزودة  ال�شاحنات  ب�شاأن  اأما 

حمولة اأو ثالجات اأو ال�شتائر، فيتم حتديد اإطار 

اجلوانب لل�شندوق اأو الثالجة اأو ال�شتائر ب�شريط 

ف�شفوري عاك�س بلون اأ�شفر، ويف اخللف عاك�س 

بلون اأحمر ولوحات عاك�شة، كما اأنه يجب على 

التحذيرية  اللوحات  تركيب  ال�شاحنات  اأ�شحاب 

العاك�شة على زاويتي ال�شدام اخللفي اأو يف مكان 

وا�شح فوقه.

كما حددت االإدارة العامة للمرور موا�شفات 

لل�شاحنات،  االأمامية  احلماية  حلواجز  خا�شة 

ملنع  فعالة  حماية  لتوفر  واجلانبية  واخللفية، 

ال�شاحنة يف حال  هيكل  اأ�شفل  املركبات  انح�شار 

واحلجم  امل�شافات  حتديد  مت  حيث  الت�شادم، 

والنوعية وال�شكل.

لل�شاحنات  احلمولة  بغطاء  يتعلق  وفيما 

�شميكة  نوعية  ذا  يكون  اأن  فيجب  واملقطورات 

تركيبه على �شطح  للطي، ويجب  وقوية وقابلة 

�شندوق احلمولة لل�شاحنة اأو املقطورة يف حال 

الرمال واالأحجار  للتطاير مثل  القابلة  املواد  نقل 

للغطاء  يكون  واأن  وغريها،  البناء  وخملفات 

و�شع  مع  ال�شندوق،  مقدمة  يف  تثبيت  قاعدة 

لتثبيت  واخللف  اجلوانب  م�شابك يف  اأو  حلقات 

احلمولة  م�شاحة  يغطي  اأن  ويجب  الغطاء، 

ب�شكل كامل اإ�شافة اإىل تغطية جوانب ال�شندوق 

واخللف. اأما املرايا اجلانبية فيجب تثبيتها ب�شكل 

ت�شاعد  بحيث  املركبة  وطول  حجم  مع  متنا�شب 

الروؤية اجلانبية واخللفية بو�شوح  قائدها على 

كامل، كما يجب تثبيت مراآة اإ�شافية بحجم اأ�شغر 

على  املركبة  قائد  لت�شاعد  الرئي�شية  املرايا  من 

روؤية الزوايا اجلانبية القريبة منه ب�شكل وا�شح، 

وتركيب مرايا علوية يف اجلانب االأمين لت�شاعد 

القيادة  مق�شورة  اأ�شفل  روؤية  على  املركبة  قائد 

جهة اليمني ب�شكل وا�شح، كما يجب تثبيت املرايا 

اأعلى مقدمة املق�شورة لتبني الزوايا  االأمامية يف 

ال�شفلية التي ي�شعب على قائد املركبة روؤيتها.

»الأعلى للمراأة« ي�صارك يف اأعمال جلنة و�صع املراأة العربية.. دينا بنت را�صد:

البحرين اأدركت مبكًرا اأهمية عدالة امل�صاركة بني اجلن�صني للتنمية

ثَّلًة  مممُ البحرين  مملكة  �شاركت 

يف  للمراأة  االأعلى  املجل�س  يف 

املراأة  للجنة   40 الـ  الدورة  اأعمال 

االإقليمي  الـ65  واالجتماع  العربية، 

و�شع  للجنة  العربي  التح�شريي 

هام�س  على  املتحدة  باالأمم  املراأة 

تنظمها  التي   40 الـ  الدورة  اأعمال 

الدول  جلامعة  العامة  االأمانة 

العربية عرب تقنية االت�شال املرئي.

را�شد  بنت  دينا  ال�شيخة  وقالت 

العام  االأمني  م�شاعد  خليفة  اآل 

مملكة  اإن  للمراأة  االأعلى  للمجل�س 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  البحرين، 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  البحرين  مملكة  ملك  خليفة، 

اهلل ورعاه، ت�شع يف مقدمة اأولوياتها 

اأق�شى  على  املحافظة  الوطنية 

م�شتويات االأمن االجتماعي مبا يدعم 

م�شاركة املراأة يف مواقع �شنع القرار 

ك�شريك  ودورها  العام،  وال�شاأن 

التحديات  مع  التعامل  يف  متكافئ 

واالأزمة ال�شحية امل�شتجدة والفر�س 

الراهنة وامل�شتقبلية، وذلك من خالل 

العلمي،  والتفوق  الذاتي  االكتفاء 

والتقنية الرقمية.

بنت  دينا  ال�شيخة  واأ�شافت 

االجتماع  خالل  لها  كلمة  يف  را�شد 

برئا�شة  للمراأة،  االأعلى  املجل�س  اأن 

�شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة 

ملك  قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت 

مبادرات  اأطلقت  البحرين،  مملكة 

يلزم  ما  كل  تقدمي  اأجل  من  نوعية 

البحرينية  املراأة  احتياجات  لدعم 

�شواء على �شفوف املواجهة االأمامية، 

اأو على �شعيد اال�شتفادة من احلزم 

املالية والقرارات احلكومية امل�شاندة 

لظروف املراأة االأ�شرية واالقت�شادية، 

الوطنية  اجلهود  يف  ي�شب  مبا 

ويحافظ  اجلائحة  ملواجهة  املكثفة 

م�شاعي  ويعزز  مكت�شباتها  على 

مملكة البحرين يف جمال تقدم املراأة 

ان�شجاًما مع خطة التنمية امل�شتدامة 

احرتام  موا�شلة  مع   ،2030

التزاماتها الدولية الواردة يف اإعالن 

اإىل  باالإ�شافة  بيجني  عمل  ومنهاج 

قرار جمل�س االأمن 1325.

البحرين  مملكة  اأن  واأو�شحت 

امل�شاركة  عدالة  اأهمية  مبكًرا  اأدركت 

بتحقيق  ذلك  وارتباط  بني اجلن�شني 

مرحلة  لت�شل  امل�شتدامة،  التنمية 

يتم  جديد  مل�شتوى  احلالية  العمل 

التوازن  عمليات  »حوكمة«  خاللها 

تراقب  وباآليات  اجلن�شني،  بني 

الت�شريعات  و�شع  نتائج  وتقي�س 

اخلطط  وتنفيذ  وال�شيا�شات، 

والربامج واإدارة املوارد التي جتعل 

احتياجات وطموحات املراأة يف قلب 

كل �شاأن تنموي لتوا�شل تقدمها.

يف اجتماعها مع �صفراء الدول ال�صديقة.. وكيل اخلارجية:

 البحرين جنحت يف ا�صرتاتيجيات مواجهة جائحة »كورونا«
اجتمعت وكيل وزارة اخلارجية 

د. ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج 

للوزارة،  العام  بالديوان  اآل خليفة، 

ال�شقيقة  الدول  �شفراء  مع  اأم�س، 

مملكة  لدى  املعتمدين  وال�شديقة 

البحرين، وذلك الإطالعهم على اآخر 

اتخذتها  التي  واالإجراءات  اجلهود 

فريو�س  ملواجهة  البحرين  مملكة 

كورونا )كوفيد-19(.

وزرة  وكيل  وا�شتعر�شت 

فريو�س  ومراحل  بداية  اخلارجية 

مملكة  يف  )كوفيد-19(  كورونا 

ثالثة  قبل  اأنه  مو�شحة  البحرين، 

اأول حالة موؤكدة  اأ�شابيع كاملة من 

يف مملكة البحرين بـ»كوفيد-19«، 

البنية  اإن�شاء  يف  اململكة  بداأت 

اأزمة عاملية  الإدارة  الالزمة  التحتية 

بهذا احلجم، وعندما مت الك�شف عن 

عام  اأواخر  يف  مرة  الأول  الفريو�س 

2019 يف مدينة ووهان ال�شينية، 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

تعنى  غرفة  باإن�شاء  تعليمات 

احلكومية  اجلهات  بني  بالتن�شيق 

من  اتخاذه  يتم  فيما  املختلفة 

اإجراءات، موؤكدة اأن القيادة حتر�س 

على االجتماع ب�شفة دورية ومكثفة 

لتحديث ومراجعة �شيا�شات ال�شحة 

جتتمع  كما  ال�شلة،  ذات  العامة 

برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة  دورًيا 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س 

اإ�شافة  اهلل،  الوزراء، حفظه  جمل�س 

اإىل االجتماعات اليومية لفرق العمل 

انت�شار  مبكافحة  املكلفة  الوطنية 

الفريو�س. وتطّرقت د. ال�شيخة رنا 

بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة اإىل 

خالل  من  البحرين  مملكة  جهود 

وزارة اخلارجية يف �شمان العودة 

اأنحاء  جميع  من  للمواطنني  االآمنة 

لتاأمني عودة  برنامج  بتنفيذ  العامل 

يف  والنجاح  الوطن،  اإىل  املواطنني 

اإعادة ما جمموعه 6460 بحرينًيا 

اإ�شافة  الربنامج،  تنفيذ  خالل فرتة 

يف  االآن  حتى  اململكة  م�شاعدة  اإىل 

ت�شهيل عودة ما جمموعه 28757 

وافًدا اأجنبًيا اإىل اأوطانهم، وت�شهيل 

وافدين   4904 جمموعه  ما  عودة 

اإىل مملكة البحرين.

بنت  رنا  ال�شيخة  د.  و�شلّطت 

ال�شوء  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

بها  تقوم  التي  الفحو�شات  على 

هذا  يف  موؤكدة  البحرين،  مملكة 

نظام  اتبعت  اململكة  اأن  ال�شياق 

حيث  و�شارم،  هادف  فح�س 

عند  امل�شافرين  جميع  فح�س  يتم 

اجلمهور  فح�س  ويتم  الو�شول، 

اأ�شا�س يومي،  ب�شكل ع�شوائي على 

باالإ�شافة اإىل الفحو�شات الروتينية 

والريا�شيني  واملعلمني  للطالب 

االنت�شار  من  باحلد  �شمح  ما  وهو 

املحلي يف املجتمع، حيث ا�شتهدفت 

يف  الفحو�شات  ا�شرتاتيجية 

البحرين ب�شكل مت�شق على حتقيق 

التوازن بني الفحو�شات الع�شوائية 

واالجبارية. و�شكلت الن�شبة املئوية 

اأقل  الغالب،  يف  القائمة،  للحاالت 

من 9٪، �شمن قرار منظمة ال�شحة 

الفحو�شات  �شيا�شة  باأن  العاملية 

الفعالة يجب اأال حتدد اأكرث من حالة 

ا اأو ٪9  قائمة واحدة لكل 11 فح�شً

من الفحو�شات.

الدول  �شفراء  عرب  جانبهم،  من 

لدى  املعتمدين  وال�شديقة  ال�شقيقة 

مملكة البحرين عن خال�س تقديرهم 

ل�شعادة د. ال�شيخة رنا بنت عي�شى 

مبادرتها  على  خليفة  اآل  دعيج  بن 

وما  االجتماع  هذا  بعقد  الطيبة 

قيمة  معلومات  من  ا�شتعر�شته 

فريو�س  جائحة  حول  وم�شتجدات 

كورونا وما تتخذه مملكة البحرين 

واحرتازية  وقائية  اإجراءات  من 

�شبيل  يف  ومتكاملة  ا�شتباقية 

موؤكدين  اجلائحة،  لهذه  الت�شدي 

مبا  وامتنانهم  اعتزازهم  خال�س 

ودائم  كبري  دعم  من  به  يحظون 

مملكة  يف  امل�شتويات  كافة  وعلى  

جناح  يف  ي�شهم  ما  وهو  البحرين 

اأوجه  خمتلف  توطيد  يف  عملهم 

التعاون امل�شرتك مع دولهم.

احلواج : امليثاق عزز ور�صم عالقات

البحرين اخلليجية والعربية والدولية

عبدالوهاب  االأعمال  رجل  وجه 

والتربيكات  التهنئة  اآيات  اأ�شمى  احلواج 

ملقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى واإىل 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  حمد 

البحرين  مملكة  �شعب  واإىل  الوزراء 

الع�شرون  الذكرى  حلول  الويف مبنا�شبة 

ميثاق  على  ال�شعبي  لالإجماع  املمُباركة 

العمل الوطني.

وقال احلواج يف ت�شريح له :»و�شع 

للدولة  االأ�شا�شية  املقومات  امليثاق 

البحرين  عالقات  ور�شم  واملجتمع 

ومهد  والدولية،  والعربية  اخلليجية 

الطريق نحو البدء يف امل�شرية الدميقراطية 

نقلة  امليثاق  مّثل  البحرين. حيث  مبملكة 

واأ�شبح   البحرين،  م�شرية  يف  تاريخية 

التغيريات  جلميع  االأ�شا�شية  القاعدة 

وكان  اململكة،  �شهدتها  التي  ال�شيا�شية 

الربملانية  احلياة  عودة  ثماره،  اأهم  من 

الت�شويت  مثل  كما  للبالد.  والدميقراطية 

على امليثاق ذكرى وطنية مهمة يف حياة 

لتجديد  ي�شتغلونها  حيث  البحرينيني، 

م�شاعر  عن  والتعبري  البالد  لقائد  الوالء 

التنموية  باالإجنازات  واالعتزاز  الفخر 

االأ�شعدة، بعد  التي حتققت على خمتلف 

عقدين من الت�شويت على هذا امليثاق«.

عبد الوهاب احلواج 
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مطالبتهم بتجّنب الأماكن املزدحمة

كبار ال�ضن واملر�ضى املزمنني اأكرث ُعر�ضة للم�ضاعفات

فاروق  عبا�س  الدكتور  حذر 

اأول  مقيم  طبيب  ح�سن  جمال 

من  للعزل  الدويل  بامل�ست�سفى 

ال�سن  كبار  خمالطة  خطورة 

عاًما  الـ60  �سن  فوق  هم  ممن 

باأمرا�س مزمنة، وذلك  وامل�سابني 

و�سالمتهم،  �سحتهم  على  حفاًظا 

عر�سة  اأكرث  يكونون  حيث 

اخلطرة  ال�سحية  للم�ساعفات 

بفريو�س  االإ�سابة  عن  الناجتة 

كورونا املتحور. 

فاروق  عبا�س  الدكتور  ودعا 

املناطق  جتنب  اإىل  ال�سن  كبار 

قد  التي  املزدحمة  واالأماكن 

العدوى  النتقال  م�سدًرا  تكون 

اأهمية  على  م�سدًدا  بالفريو�س، 

الوطني  الفريق  تعليمات  اتباع 

الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا 

بكافة  وااللتزام  )كوفيد-19( 

واالإر�سادات  الوقائية  التدابري 

اجلهات  من  ال�سادرة  االحرتازية 

املرحلة  خالل  وخ�سو�ساً  املعنية 

مملكة  فيها  ت�سهد  التي  الراهنة 

البحرين ارتفاًعا ملحوًظا يف عدد 

االنت�سار  ب�سبب  القائمة  احلاالت 

من  املتحورة  لل�ساللة  ال�سريع 

فريو�س كورونا، حيث اإن االلتزام 

جهود  دعم  يف  بفاعلية  ي�سهم 

الت�سدي للفريو�س.

نقل  اإمكانية  عن  وك�سف 

البيت  حميط  يف  حتى  العدوى 

الواحد، الفًتا اإىل اأهمية اتخاذ كافة 

والتدابري  االحرتازية  االإجراءات 

انتقال  احتمالية  لتجنب  الوقائية 

االأعرا�س  اإن  حيث  لهم  الفريو�س 

ال تظهر مبا�سرًة بل تبداأ بالظهور 

يف وقت الحق، االأمر الذي ي�ساعد 

اإىل  داعًيا  العدوى،  نقل  على 

البقاء يف املنزل وعدم اخلروج اإال 

لل�سرورة، واحلفاظ على معايري 

من  والتقليل  االجتماعي،  التباعد 

منعاً  الكمامات  ولب�س  االختالط 

النتقال العدوى بني اأفراد املجتمع.

عبا�س  الدكتور  واأكد   

اال�ستمرار  اأهمية  على  فاروق 

باملاء  اليدين  بغ�سل  االلتزام  يف 

دوري،  ب�سكل  جيداً  وال�سابون 

ا�ستخدام  على  احلر�س  مع 

االأ�سطح  وتنظيف  اليدين،  معقم 

ا�ستخدامها  يتم  التي  واالأ�سياء 

جيداً  وتعقيمها  متكرر  ب�سكل 

ب�سورة دورية، وتغطية الفم عند 

املناديل  من  والتخل�س  ال�سعال، 

ال�سحيحة،  بالطريقة  امل�ستخدمة 

يعاين  �سخ�س  اأي  مل�س  وجتنب 

حال  ويف  ال�سعال،  اأو  احلمى  من 

اأي �سخ�س  ظهرت االأعرا�س على 

واتباع   444 على  االت�سال  عليه 

التعليمات التي �سوف تعطى اإليه 

من اجلهات املعنية.

املعاودة: اأمانة التظلمات حري�ضة

على تعزيز احرتام مبادئ حقوق الإن�ضان

ال�ضجن 10 �ضنوات ملتهمني

 باحتجاز فتيات واإجبارهن على الدعارة

اأعلن رئي�س نيابة االجتار باال�سخا�س 

قد  االأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  باأن 

حكمها   2021 /02 /16 اأم�س  اأ�سدرت 

ق�سى  والذي  باالأ�سخا�س  اإجتار  بواقعة 

ع�سر  ملدة  بال�سجن  متهمني  مبعاقبة 

�سنوات وتغرمي كل منهما األفي دينار عما 

ا�سند اإليهما مع اإلزامهما مب�ساريف اعادة 

املتهمة  واإبعاد  لبالدهن،  عليهن  املجني 

االأوىل عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

ورود  اىل  الواقعة  تفا�سيل    وتعود 

خم�سة  وجود  عن  ال�سرطة  اىل  معلومات 

الغرف، فتوّجه  باإحدى  فتيات حمتجزات 

تخلي�سهن  ومت  ملوقعهن  ال�سرطة  رجال 

والقب�س على املتهمني، وات�سح اأن الفتيات 

قد ح�سرن ململكة البحرين للعمل بعد اأن 

التوا�سل  مواقع  على  اإعالنات  �ساهدوا 

االجتماعي وحال ح�سورهن مت اإجبارهن 

قبل  من  باالإكراه  الدعارة  ممار�سة  على 

املتهمني نظري مبالغ مالية.

النيابة  باأن  النيابة  رئي�س    واأ�سار 

اإبالغها  فور  التحقيق  با�سرت  قد  العامة 

املجني  اأقوال  اىل  وا�ستمعت  بالواقعة 

االأمان  دار  باإيداعهن  واأمرت  عليهن 

االجتار  ملكافحة  الوطنية  للجنة  التابع 

املتهمني  وا�ستجوبت  باالأ�سخا�س، 

احتياطًيا،  بحب�سهما  قرارها  واأ�سدرت 

حمبو�سني  املخت�سة  للمحكمة  واحالتهما 

ف�سدر بحقهما احلكم املتقدم.

نواف  للتظلمات  العام  االأمني  ا�ستقبل 

حممد املعاودة، اأم�س، القائم باأعمال �سفارة 

مملكة  لدى  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

البحرين مارغريت ناردي، ترافقها �سوملاز 

�سرايف، ال�سابطة ال�سيا�سية بال�سفارة.

خالل  للتظلمات،  العام  االأمني  وقّدم   

واخت�سا�سات  مهام  حول  �سرًحا  اللقاء، 

على  وحر�سها  للتظلمات،  العامة  االأمانة 

االإن�سان يف  مبادئ حقوق  احرتام  تعزيز 

جمال عملها، وحر�سها كذلك على االطالع 

على خربات العمل املتبعة دولًيا يف جمال 

لال�ستفادة  التظلمات  اأمناء  مكاتب  عمل 

منها مرجعًيا وعملًيا.

اأن�سطة االأمانة   كما ا�ستعر�س جممل 

ك�سفت  ما  بح�سب  املا�سية  الفرتة  يف 

عنها،  ال�سادرة  ال�سنوية  التقارير  عنه 

االأمانة  عالقات  عن  نبذة  اإىل  باالإ�سافة 

الوظيفية واملهنية مع اجلهات ذات ال�سلة 

ومفو�سية  اخلا�سة  التحقيق  وحدة  مثل 

وغريهما  واملحتجزين  ال�سجناء  حقوق 

من االإدارات واملوؤ�س�سات االأخرى الر�سمية 

وامل�ستقلة.

 ح�سر اللقاء من جانب االأمانة العامة 

االأمني  نائب  غادة حميد حبيب  للتظلمات 

خليفة  اآل  على  بن  حممد  وال�سيخ  العام، 

مدير اإدارة التعاون الدويل والتطوير.

حمققة اإجناًزا ملمو�ًضا يف التكاليف والوقت.. »الأدلة اجلنائية«:

اإجناز 44 % من طلبات ح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك اإلكرتونًيا

للمباحث  العامة  االإدارة  عام  مدير  قال 

واالأدلة اجلنائية باأن اإدارة املعلومات اجلنائية 

املقدمة  اخلدمات  يف  نوعية  نقلة  حققت 

لربنامج  تنفيذها  اإطار  يف  وذلك  للجمهور، 

يف  ذلك  ومتثل  للخدمات،  االإلكرتوين  التحول 

خدمة  يف  االإلكرتوين  التحول  ن�سبة  و�سول 

اإىل  وال�سلوك  ال�سرية  ح�سن  �سهادات  طلبات 

ن�سبة 44%، والتي اأ�سهمت يف حتقيق انخفا�س 

اجلهد  خف�س  وكذلك  التكلفة،  يف  ملمو�س 

والوقت امل�ستغرقني الإمتام تلك اخلدمة.

للمباحث  العامة  االإدارة  عام  مدير  واأ�سار 

االإجناز  هذا  حتقيق  اأن  اإىل  اجلنائية  واالأدلة 

ململكة  االقت�سادية  للروؤية  فعلية  ترجمة  ياأتي 

البحرين 2030، من اأجل توظيف التكنولوجيا 

وفاعلية  بكفاءة  والتحول  املجاالت  �ستى  يف 

االإلكرتونية  االأنظمة  اإىل  التقليدية  النظم  من 

اإطار خطة  تاأتي يف  يف تقدمي اخلدمات، والتي 

متكاملة للتحول االإلكرتوين يف تقدمي اخلدمات 

مبا  للجمهور،  الداخلية  وزارة  توفرها  التي 

املعمول  االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  يعزز 

بها ملكافحة جائحة كورونا.

واأو�سح مدير عام االإدارة العامة للمباحث 

املواطنني  جلميع  ميكن  اأنه  اجلنائية  واالأدلة 

االإلكرتونية  اخلدمات  من  اال�ستفادة  واملقيمني 

زيارة  خالل  من  اجلنائية  املعلومات  الإدارة 

االإلكرتونية  للحكومة  الوطنية  البوابة 

.Bahrain.bh

مو�ضًحا اأن الن�ضخة الثالثة من امل�ضروع تخت�ص بق�ضاة ال�ضرع.. الكعبي:

 م�ضروع ق�ضاة امل�ضتقبل برنامج م�ضتمر يرتقي بال�ضلطة الق�ضائية

لقبول  معنّي  عدد  حتديد  عدم  عن  العام  االأمني  وك�سف 

طلبات االلتحاق بربنامج ق�ساة امل�ستقبل، موؤكًدا اأن الربنامج 

اأ�سحاب  ي�ستهدف  نوعًيا  برناجًما  يعترب  الق�سائي  التدريبي 

العدد  حتديد  اأن  وبني  املتميزة،  والكفاءة  العالية  القدرات 

وم�ستوى  املقدمة  الطلبات  اأ�سحاب  م�ستوى  رهن  �سيكون 

امل�ستفيدين  عدد  اأن  اإىل  الفًتا  فيهم،  املطلوبة  املعايري  توفر 

من الربنامج يف ن�سختيه االأوىل والثانية بلغ 19 قا�سًيا اإىل 

جانب عدد اآخر من امل�ستفيدين منه يف النيابة العامة.

ولفت االأمني العام يف مقابلة خا�سة لوكالة اأنباء البحرين 

املنظومة  تطوير  جهود  �سمن  ياأتي  الربنامج  هذا  اأن  اإىل 

االأداء  على  للحفاظ  امل�ستجدات  مواكبة  اأثبتت  التي  الق�سائية 

الق�سائي املتميز، والقدرة على البت يف الق�سايا ب�سرعة وجودة 

عالية، حيث بلغ متو�سط عمر الدعاوي 5 اأ�سهر، وياأتي اإعالن 

ق�ساة  مل�سروع  التقدمي  باب  فتح  عن  للق�ساء  االأعلى  املجل�س 

امل�ستقبل 2021 للق�ساء ال�سرعي للرت�سح للتعيني يف ال�سلطة 

م   2021-2-21 املوافق  االأحد  يوم  من  اعتباًرا  الق�سائية 

املوافق  اخلمي�س  يوم  حتى  وي�ستمر  �سباًحا   8:00 ال�ساعة 

25-2-2021م لينتهي عند ال�ساعة 2:00 م�ساًء.

واأو�سح الكعبي حر�س املجل�س االأعلى للق�ساء على تطوير 

امل�ستجدات  ومواكبة  م�ستمرة  ب�سورة  الق�سائية  املنظومة 

اإن م�سروع ق�ساة  للحفاظ على االأداء الق�سائي املتميز، حيث 

اخلطة  مع  تتوافق  التي  النوعية  امل�ساريع  من  امل�ستقبل 

الق�سائية  ال�سلطة  التزام  تعزيز  �ساأنها  من  والتي  الوطنية 

مبوا�سلة العمل بكفاءة لالرتقاء باملنظومة الق�سائية والعمل 

عي�سى  بن  حمد  امللك  جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع  روؤى  وفق 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه ل�سون احلقوق العامة واخلا�سة 

مبا  البحريني  املجتمع  يف  التطورات  ومواكبة  وار�ساءها، 

ترجمة  ويعد  املفدى،  امللك  وا�سالحات جاللة  مرئيات  يحقق 

االأداء  مب�ستوى  لالرتقاء  ال�سامي  امللكي  للتوجيه  حقيقية 

وتنفيذ  القانون  �سيادة  ظل  يف  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 

اخلطط والربامج اخلا�سة بال�سلطة الق�سائية لتطوير اجلهاز 

الق�سائي، فبعد جناح امل�سروع بن�سختيه 2016 و2019 يف 

لنقل هاتني  للق�ساء  االأعلى  املجل�س  زاد طموح  املدين  الق�ساء 

�سري  وملوا�سلة  ال�سرعي  بالق�ساء  خا�س  مل�سروع  التجربتني 

العدالة مبا يعزز اجلهود املبذولة لتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�سلطة 

الكفاءات  اأ�سحاب  ا�ستقطاب  خالل  من   2021 الق�سائية 

لتويل  يتاأهلوا  مكثفة حتى  برامج  واإعدادهم �سمن  القانونية 

املنا�سب الق�سائية.

وتعليًقا على ذكرى ميثاق العمل الوطني وانعكا�سه على 

م�سرية تطور الق�ساء يف ظل الع�سرين �سنة املا�سية، اأو�سح 

اإذ  جًدا،  كبرية  تطورات  �سهد  البحريني  الق�ساء  اأن  الكعبي 

يعترب هذا التطور اأحد ثمار امل�سروع االإ�سالحي ومن النتائج 

قبل  جدا  عالية  ملعايري  يخ�سع  اليوم  القا�سي  باأن  امللمو�سة 

اختياره، كما ي�سهد عملية م�ستمرة من االإعداد والتدريب وفق 

برامج نوعية متقدمة، وبني اأن القا�سي مير مبراحل عديدة اإىل 

اأن  ب�سكل كامل، ونوؤكد  يبا�سر مهامه  اعتماده كقا�س  يتم  اأن 

الهدف دائما هو حتقيق العدالة واإر�ساء القانون يف املجتمع، 

ومنع  الدعاوى  من  قدر  اأكرب  ح�سم  على  الق�ساة  يعمل  حيث 

املجل�س  اإجنازات  �سل�سلة  اإىل  ُي�ساف  اإجناز  وهو  تراكمها، 

االأعلى للق�ساء، خا�سة واأن عمر الق�سية اليوم ال يتجاوز 6 

اأ�سهر، مع االأخذ يف االعتبار اختالف املدة يف بع�س الق�سايا 

ح�سب ما تقت�سيه من اإجراءات.

وفيما يتعلق بال�سروط الواجب توافرها يف مقدم الطلب 

للم�سروع، اأو�سح الكعبي وجود العديد من ال�سروط منها اأن 

عليه  احلكم  ي�سبق  مل  اجلن�سية  بحريني  الطلب  مقدم  يكون 

رد  ولو  واالأمانة  بال�سرف  خملة  الأ�سباب  تاأديبًيا  اأو  جنائًيا 

بكالوريو�س يف  على  حا�سالً  يكون  اأن  واأي�سا  اعتباره،  اإليه 

العلوم ال�سرعية بتقدير ال يقل عن جيد، اأو اإجازة يف ال�سريعة 

االإ�سالمية توؤهله لتويل الق�ساء ال�سرعي، اأما بالن�سبة اىل عمر 

املتقدم فاأال يكون مقدم الطلب قد جتاوز عمره خم�سة وثالثني 

اأن  اىل  باالإ�سافة   ،2021-2-21 تاريخ  يف  ميالدية  �سنة 

يكون ذا خربة عملية يف جمال ال�سريعة االإ�سالمية اأو القانون 

ال تقل عن �سنة واحدة.

ولفت اإىل اأن من يرغب يف الرت�سح فعليه ملء اال�ستمارة 

اخلا�سة بتقدمي الطلب والتقدم بطلبه على الربيد االإلكرتوين 

مرفقاً  املحددة  الفرتة  خالل   fj.registration@sjc.bh
اأن تكون الن�سخ وا�سحة وحمفوظة  امل�ستندات املطلوبة على 

.)PDF( مبلف واحد ب�سيغة

للق�ساء   2021 امل�ستقبل  ق�ساة  م�سروع  مراحل  وعن 

عن  كثرًيا  تختلف  ال  اأنها  الكعبي  القا�سي  اأو�سح  ال�سرعي، 

الن�سخ ال�سابقة يف الق�ساء املدين من حيث املبادئ االأ�سا�سية 

التقدمي  عملية  يف  وامل�ساركة  ال�سفافية  على  ترتكز  التي 

واملراحل املتتالية من بعد التقدمي فقد حر�ست االأمانة العامة 

على االإعالن عن امل�سروع من خالل قنوات اإعالمية عديدة حتى 

خالل  من  التقدمي  ال�سروط  فيه  تتوافر  ومن  للمتقدم  يت�سنى 

الطلبات  فح�س  يتبعه  للتقدمي  املخ�س�س  االإلكرتوين  الربيد 

باالإ�سافة  املقدمة  الطلبات  تنظر يف  من خالل جلنة خمت�سة 

اىل النظر يف طلبات التظلمات يف حال ا�ستبعاد اأي طلب نظًرا 

لعدم ا�ستيفائه ال�سروط اخلا�سة بتقدمي الطلب، ثم تاأتي مرحلة 

اأخرى للمتقدمني وهي مرحلة املقابلة ال�سخ�سية وكل ما يجتاز 

التحريري  االمتحان  مرحلة  اىل  ينتقل  �سوف  املرحلة  هذه 

ملدة  العملي  للتدريب  يتاأهل  �سوف  املرحلة  هذه  يجتاز  ومن 

عام كامل من خالل دورات وور�س مكثفة بالتعاون مع معهد 

الدرا�سات الق�سائية والقانونية، باالإ�سافة اىل التدريب العملي 

ملحاكم �سورية من اأجل توفري بيئة تدريبية ذات كفاءة عالية 

حتقق الهدف ال�سامي من م�سروع ق�ساة امل�ستقبل.

اأكد القا�شي علي اأحمد الكعبي الأمني العام للمجل�س الأعلى للق�شاء اأن م�شروع ق�شاة امل�شتقبل يعد من امل�شاريع النوعية التي تتوافق 

مع اخلطة الوطنية لالرتقاء باملنظومة الق�شائية يف ظل امل�شروع الإ�شالحي حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ل�شون احلقوق العامة واخلا�شة واإر�شائها، ومواكبة التطورات يف املجتمع البحريني، مبينًا اأن الن�شخة الثالثة 

من امل�شروع �شوف تخت�س بق�شاة ال�شرع.
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 الملك يتلقى برقية تهنئة
من أمير الكويت وولي عهده

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه برقي��ة تهنئة من 
صاحب الس��مو الش��يخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويت الش��قيقة بمناس��بة الذكرى العش��رين إلقرار ميثاق 

العمل الوطني.
وأشاد سمو أمير دولة الكويت في برقيته باإلنجازات الحضارية 
التي حققته��ا مملكة البحرين على صعيد مس��ارها التنموي 
والتي عززت من مكان��ة مملكة البحرين المرموقة على كافة 
األصعدة، س��ائاًل المولى أن يدي��م على جاللته موفور الصحة 

والعافية ولمملكة البحرين المزيد من الرقي واالزدهار.
كم��ا تلقى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة مل��ك البالد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه برقية تهنئة 
مماثلة من س��مو الش��يخ مش��عل األحمد الجابر الصباح ولي 
عهد دولة الكويت الشقيقة، سائاًل اهلل فيها أن يحقق لمملكة 
البحرين المزيد مما تتطلع إليه من رقي ونمو وازدهار في ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.

 الملك يصدر قانون العدالة اإلصالحية لألطفال..
إنشاء محاكم للفصل في الدعاوى الجنائية

ص��ادق حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، فأصدر قانون 
رق��م )4( لس��نة 2021 بإص��دار قانون 
العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم 
م��ن س��وء المعاملة بع��د إق��راره من 
ويه��دف  والن��واب،  الش��ورى  مجلس��ي 
القانون إل��ى تحقيق العدالة اإلصالحية 
لألطف��ال، ورعايته��م وحمايته��م من 
س��وء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل 
الفضل��ى األولوية ف��ي جمي��ع األحكام 
والق��رارات واإلج��راءات المتعلقة به أيًا 
كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

 

وبموج��ب القانون، تنش��أ ف��ي مملكة 
»محاك��م  تس��مى  محاك��م  البحري��ن 
للطف��ل«، تختص  العدال��ة اإلصالحية 
بالفصل في الدعاوى الجنائية الناش��ئة 
عن الجرائم التي يرتكبها األطفال ممن 
تج��اوزت أعمارهم خمس عش��رة س��نة 

ميالدية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

كما تنش��أ بق��رار م��ن الوزي��ر المعني 
بش��ؤون الع��دل لجنة تس��مى »اللجنة 
بالنظر  تخت��ص  للطفولة«  القضائي��ة 
ف��ي ح��االت تع��رض الطف��ل للخطر أو 
سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة 
القانون  وبموج��ب  للطف��ل،  المختصة 
ينش��أ بالوزارة المعنية بشؤون التنمية 
االجتماعية مركز يس��مى »مركز حماية 

الطفل« ويكون له مجلس إدارة يش��كل 
كل ثالث س��نوات ويتولى وضع الخطط 
الطف��ل  بوقاي��ة  الكفيل��ة  والبرام��ج 
وحمايت��ه من س��وء المعامل��ة. ويحدد 
القان��ون كذل��ك العقوب��ات بح��ق من 
يح��رض الطفل أو ُيكره��ه على ارتكاب 
أو يس��اعده  ُيع��ده لذل��ك  أو  الجرائ��م 

ويسهل عليه ارتكابها.

 إنشاء اللجنة القضائية للطفولة للنظر في حاالت تعرض الطفل للخطر

إنشاء مركز حماية الطفل وتشكيل مجلس إدارته كل 3 سنوات
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وزير الداخلية يبحث مع السفير 
الفرنسي الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة، صباح أمس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى البحرين 

جيروم كوشارد.
وتم خالل اللقاء، اس��تعراض العالق��ات الثنائية بين البلدين 
الصديقي��ن، وبح��ث ع��دد م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام 

المشترك.

البحرين تدين وتستنكر بشدة 
الهجمات الصاروخية على 

مدينة أربيل العراقية

أدانت وزارة الخارجية واس��تنكرت بشدة الهجمات الصاروخية 
على مدينة أربيل بجمهورية العراق الش��قيقة، والتي أسفرت 
عن مقت��ل وإصابة عدد من األش��خاص، معرب��ة عن خالص 
وللحكوم��ة  الضحاي��ا،  وذوي  ألهال��ي  والمواس��اة  التع��ازي 
والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع 

المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي الجبان.
 وأك��دت وزارة الخارجية دعم البحري��ن ووقوفها التام بجانب 
جمهوري��ة الع��راق فيم��ا تبذل��ه من جه��ود كبي��رة وحثيثة 
الس��تتباب األم��ن واالس��تقرار عل��ى أراضيها، مش��ددة على 
ض��رورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم من هذه األعمال 

اإلرهابية ومرتكبيها.

جيروم كوشارد وزير الداخلية

ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى برقية تهنئة من نظيره 

الكويتي بذكرى الميثاق
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من أخيه س��مو 
الش��يخ مش��عل األحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت 
الش��قيقة بمناس��بة الذكرى العش��رين إلقرار ميث��اق العمل 

الوطني.
أع��رب فيها عن أخلص التهاني والتبريكات بهذه المناس��بة، 
وتمنياته لصاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بموفور الصحة والس��عادة والتوفيق ولشعب البحرين 

كل التقدم واالزدهار.

»األعلى للمرأة« يشارك في الدورة
الـ40 للجنة وضع المرأة العربية

ش��اركت البحري��ن ُممثَّل��ًة في المجل��س األعلى 
للم��رأة في أعم��ال ال��دورة ال� 40 للجن��ة المرأة 
العربي��ة، واالجتماع ال��� 65 اإلقليمي التحضيري 
العرب��ي للجن��ة وض��ع الم��رأة باألم��م المتحدة 
عل��ى هامش أعمال الدورة ال��� 40 التي تنظمها 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر تقنية 

االتصال المرئي.
وقالت مس��اعد األمي��ن العام للمجل��س األعلى 
للم��رأة الش��يخة دينا بن��ت راش��د آل خليفة: إن 
»البحرين، بقيادة حض��رة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، 
تضع ف��ي مقدمة أولوياته��ا الوطنية المحافظة 
على أقصى مستويات األمن االجتماعي بما يدعم 
مش��اركة المرأة ف��ي مواقع صنع القرار والش��أن 
العام، ودورها كش��ريك متكافئ في التعامل مع 
التحديات واألزمة الصحية المس��تجدة والفرص 
الراهنة والمس��تقبلية، وذلك م��ن خالل االكتفاء 

الذاتي والتفوق العلمي، والتقنية الرقمية«. 
وأضافت ف��ي كلمة خالل االجتم��اع أن المجلس 
األعلى للمرأة، برئاس��ة صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة، قرينة 
ملك مملكة البحرين، أطل��ق مبادرات نوعية من 
أج��ل تقديم كل ما يلزم لدع��م احتياجات المرأة 
البحرينية س��واء على صفوف المواجهة األمامية، 
أو عل��ى صعيد االس��تفادة م��ن الح��زم المالية 

والق��رارات الحكومية المس��اندة لظ��روف المرأة 
األس��رية واالقتصادي��ة، بما يصب ف��ي الجهود 
الوطني��ة المكثف��ة لمواجهة الجائح��ة ويحافظ 
على مكتس��باتها ويعزز مساعي مملكة البحرين 
في مجال تقدم المرأة انسجامًا مع خطة التنمية 
المستدامة 2030، مع مواصلة احترام التزاماتها 
الدولية ال��واردة في إعالن ومنه��اج عمل بيجين 
باإلضافة إلى قرار مجلس األمن 1325. وأوضحت 
أن البحرين أدركت مبكرًا أهمية عدالة المشاركة 
بين الجنس��ين وارتب��اط ذلك بتحقي��ق التنمية 
الحالي��ة  العم��ل  المس��تدامة، لتص��ل مرحل��ة 
لمس��توى جدي��د يتم خالله��ا حوكم��ة عمليات 

التوازن بين الجنس��ين، وبآلي��ات تراقب وتقيس 
نتائج وض��ع التش��ريعات والسياس��ات، وتنفيذ 
الخط��ط والبرام��ج وإدارة الم��وارد الت��ي تجعل 
احتياج��ات وطموح��ات المرأة في قلب كل ش��أن 

تنموي لتواصل تقدمها.
وذكرت أنه في س��ياق القضاء على جميع أش��كال 
العنف ضد جميع النس��اء، تتجل��ى جهود مملكة 
البحري��ن في المجالين الع��ام والخاص من خالل 
صدور عدد م��ن القوانين والتش��ريعات تضمن 
حماي��ة الم��رأة م��ن العن��ف. أم��ا عل��ى صعيد 
السياسات واالس��تراتيجيات والبرامج والمشاريع 
الوطني��ة، فقد تم وضع وإط��الق الخطة الوطنية 
لنه��وض المرأة البحريني��ة )2013-2022( التي 
تتضم��ن خم��س مج��االت تس��عى إل��ى ضمان 
تحقيق االستقرار األسري للمرأة في إطار الترابط 
العائلي، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف. 
المجل��س األعل��ى للم��رأة بإط��الق  كم��ا ق��ام 
االس��تراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف 
لبيان��ات  الوطني��ة  القاع��دة  األس��ري. وإط��الق 
وإحصائيات العنف األس��ري »تكاتف«، بالتزامن 
مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة 
في ديس��مبر 2017. وأكدت دعم البحرين لكافة 
الجهود الدولية المبذولة من أجل نهوض وتقدم 
المرأة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين 

في جميع المجاالت التنموية واإلنسانية.

وزير العدل: »قانون العدالة اإلصالحية لألطفال« 
يتضمن استحداث تدابير بديلة

ثمن وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف الش��يخ خال��د بن علي آل 
خليفة إصدار حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المف��دى، قانون العدال��ة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من س��وء 

المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وق��ال وزي��ر العدل إن القانون الجديد يش��كل تطويًرا مهما على مس��توى 
المنظومة اإلصالحية لألطفال، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة اإلصالحية 
لألطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل 
الفضلى األولوية في جميع األحكام والق��رارات واإلجراءات المتعلقة به أيا 

كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وذك��ر أن القان��ون يتضمن اس��تحداث تدابي��ر إصالحية إضافي��ة وبديلة 
تالئ��م احتياجات األطفال إلعادة تأهيله��م وإدماجهم في المجتمع، وذلك 
من خالل إيجاد البيئة المس��اندة لرعاية األطفال والمس��اهمة في تقويم 

سلوكهم وإعادة دمجهم اإلجتماعي من خالل تعزيز المسؤولية المشتركة 
مع األسرة.

وأع��رب وزير العدل عن الش��كر والتقدير لمجلس��ي الش��ورى والنواب على 
الدور الكبير الذين قاما به في س��بيل وضع القان��ون في الصيغة النهائية 
المتط��ورة التي صدرت به، وكذلك الجه��ود التي بذلت من وزارة الداخلية 
والمجل��س األعل��ى للقض��اء والنياب��ة العام��ة ووزارة العم��ل والتنمي��ة 
االجتماعي��ة، وكذلك المش��اورات الت��ي انعقدت مع مؤسس��ات المجتمع 
المدني وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، مثمنا الخبرة الدولية 
التي تمت االس��تعانة بها وبخاصة من المملك��ة المتحدة وكذلك مكتب 
األمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والتي س��اهمت فيما تضمنه القانون 
من معايير متقدمة في مجال العدالة اإلصالحية للطفل وحمايته من سوء 

المعاملة.

رنا بنت عيسى: البحرين نجحت في مواجهة »كورونا«
أك��دت وكي��ل وزارة الخارجية د. الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعي��ج آل خليف��ة أن البحري��ن نجحت 
في مواجهة كورونا. ج��اء ذلك خالل لقائها أمس 
بس��فراء الدول الش��قيقة والصديقة المعتمدين 

لدى البحرين.
واس��تعرضت مراحل فيروس كورونا في البحرين، 
موضحة أنه قبل ثالثة أسابيع كاملة من أول حالة 
مؤكدة، بدأت المملكة في إنش��اء البنية التحتية 
الالزم��ة إلدارة أزمة عالمية به��ذا الحجم، وعندما 
تم الكش��ف عن الفي��روس ألول مرة ف��ي أواخر م 
2019 ف��ي مدينة ووه��ان الصينية، أصدر صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
تعليم��ات بإنش��اء غرفة تعن��ى بالتنس��يق بين 
الجهات الحكومية المختلفة فيما يتم اتخاذه من 
إجراءات، مؤكدة أن القيادة تحرص على االجتماع 
بصفة دورية ومكثفة لتحديث ومراجعة سياسات 
الصح��ة العام��ة ذات الصل��ة، كما تجتم��ع دوريًا 
اللجنة التنس��يقية برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء، إضافة إل��ى االجتماعات 
اليومية لفرق العم��ل الوطنية المكلفة بمكافحة 

انتشار الفيروس.
 وتطرق��ت إل��ى جه��ود مملك��ة البحري��ن م��ن 
خ��الل وزارة الخارجية ف��ي ضمان الع��ودة اآلمنة 
للمواطنين من جميع أنحاء العالم بتنفيذ برنامج 
لتأمين ع��ودة المواطنين إلى الوطن، والنجاح في 
إع��ادة 6460 بحرينيًا خالل فت��رة تنفيذ البرنامج، 
إضاف��ة إل��ى مس��اعدة المملك��ة حت��ى اآلن في 
تس��هيل عودة ما مجموعه 28757 واف��دًا أجنبيًا 
إلى أوطانهم، وتس��هيل عودة ما مجموعه 4904 

وافدين إلى البحرين.
وبين��ت أن المملك��ة اتبعت نظ��ام فحص هادف 

وصارم، حي��ث يتم فحص جميع المس��افرين عند 
الوصول، ويتم فحص الجمهور بش��كل عش��وائي 
على أس��اس يوم��ي، باإلضاف��ة إل��ى الفحوصات 
الروتيني��ة للطالب والمعلمي��ن والرياضيين وهو 
ما س��مح بالحد من االنتشار المحلي في المجتمع، 
حي��ث اس��تهدفت إس��تراتيجية الفحوص��ات ف��ي 
البحرين بشكل متسق تحقيق التوازن بين مختلف 
الفحوص��ات، وش��كلت النس��بة المئوي��ة للحاالت 
القائم��ة، ف��ي الغال��ب، أقل م��ن 9%، ضمن قرار 
منظمة الصحة العالمية بأن سياس��ة الفحوصات 
الفعالة يجب أال تحدد أكثر من حالة قائمة واحدة 

لكل 11 فحصًا أو 9% من الفحوصات.
وأضاف��ت أن البحرين تأتي كراب��ع أعلى عدد من 
الفحوصات لكل 1000 ش��خص، وأن��ه تم توجيه 
إس��تراتيجية الفحوصات الش��املة بشكل أساسي 
إلى المخالطين، ومن ثم ش��رائح الس��كان عالية 
والمس��تهلكين  األمامية،  والصف��وف  الخط��ورة، 
من أف��راد الق��وى العاملة، مش��يرة إل��ى أنه في 
بداية 2020 تم إنش��اء الفحوصات عبر المركبات 

بش��كل  تذه��ب  الت��ي  المتنقل��ة  والفحوص��ات 
عشوائي إلى مراكز التسوق المختلفة والمجمعات 
والنوادي الرياضية وغيرها من أماكن التجمعات، 
كما وافقت الحكومة العام الماضي على استخدام 
جهاز االختبار السريع وجعلته متاحًا لعامة الناس 

من خالل مجموعة من الصيدليات في المملكة. 
ولفت��ت إلى أن عدد الحاالت خ��الل العام الماضي 
كان ف��ي الغالب بدون أعراض، وحاليًا فإن نس��بة 
66.21% ب��دون أعراض مقابل 33.79% بأعراض، 

وهو ما يدل على مدى استباقية البحرين.
ونوه��ت بتطبي��ق مجتم��ع واع��ي ال��ذي أطلقته 
الحكوم��ة، حيث يوفر التطبي��ق خدمات متعددة، 
بما في ذلك ش��هادات فحوص��ات PCR لفيروس 
كورونا، والتي تس��اعد ف��ي تتبع أث��ر المخالطة، 
مؤكدة أن هذا التطبيق بمثابة المنصة الرسمية 
المتعلق��ة  واإلحص��اءات  المعلوم��ات  لجمي��ع 
بالفي��روس ف��ي البحرين، ويلع��ب دورًا حيويًا في 
دعم إس��تراتيجية »التتب��ع واالختبار والعالج« في 
البحرين، وبمساعدة هذا التطبيق أجرت فرق تتبع 
أثر المخالطين في المملكة في »غرفة العمليات« 
تتبع��ًا تفصيلي��ًا لكل حال��ة إيجابية من��ذ الحالة 
األول��ى«، ويتض��ح نجاح ف��رق التعق��ب من خالل 
حقيقة أن 16.7% من الح��االت التي تم تحديدها 

أثبتت أنها إيجابية.  
وقالت إن مملكة البحري��ن تمكنت من االحتفاظ 
بالمركز الرابع من حيث عدد جرعات التطعيم لكل 

100 شخص.
 وبنت أنه ابتداًء من 27 يناير الماضي، بلغ معدل 
الش��فاء في البحرين 99.6%. كما انخفض معدل 
الوفي��ات للحاالت القائمة إذ يوجد حاليًا أحد أدنى 
معدالت الوفي��ات الناجمة عن فيروس كورونا في 

العالم، ويبلغ حاليًا %0.4.

وكيل وزارة الخارجية

الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة
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 سموه يتسلم كتاب الرفاع عز بين الماضي والحاضر 

 نائب الملك ولي العهد: الحفاظ على اإلرث 
التاريخي للبحرين ومسيرتها الحضارية

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة نائب جاللة الملك ولي العهد، 
على أهمية الحفاظ على اإلرث التاريخي لمملكة 
البحرين ومسيرتها الحضارية الممتدة لعصور.

ونوه سموه، بأن ما تمتلكه المملكة من تاريخ 
عري��ق وما تزخر به من تراث أصيل يس��توجب 
مواصلة الحفاظ عليه ترسيخًا لمكانة المملكة 
كأرض للحض��ارات عبر التاريخ، وتعزيزًا لدورها 
عل��ى الخارطة الثقافي��ة والتراثي��ة في ظل ما 
تش��هده من رعاية واهتمام من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى. جاء ذلك لدى لقاء س��موه في 
قصر الرفاع أمس، محافظ المحافظة الجنوبية 
س��مو الش��يخ خليف��ة بن عل��ي ب��ن خليفة آل 
خليفة، بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الش��يخ س��لمان بن خليف��ة آل خليف��ة، والذي 
تش��رف بإهداء نائب جاللة المل��ك ولي العهد 
كتاب »الرفاع عز بين الماضي والحاضر« والذي 
أعدته المحافظة الجنوبية ويتناول إس��هامات 
مدين��ة الرف��اع ف��ي مس��يرة البن��اء والتطوير 
ويعك��س المكانة التي تحظى به��ا على كافة 

األصعدة.
وأش��اد نائب جاللة الملك ولي العهد، بالجهد 
المبذول في إعداد الكتاب وما يحويه من شواهد 
تاريخية دال��ة على عراقة وأصالة مدينة الرفاع 
كإح��دى أهم مدن البحرين ودورها في النهضة 
التنموية للمملكة، منوهًا بالدور الذي تضطلع 
ب��ه المحافظة الجنوبي��ة ومبادراتها المتنوعة 
لترس��يخ اإلرث التاريخ��ي لوطنن��ا الغالي. من 
جانبه، أعرب س��مو محافظ الجنوبية عن شكره 
وتقدي��ره لنائب جاللة المل��ك ولي العهد على 
ما يبديه من دعٍم متواصل لمشاريع ومبادرات 

المحافظة الجنوبية.

 نائب الملك ولي العهد: خدمة المواطن
وتحقيق تطلعاته ركيزة العمل الحكومي

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة نائب جاللة الملك ولي العهد، 
أن خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته هي ركيزة 
العمل الحكوم��ي ويجب أن تبق��ى في مقدمة 
األولوي��ات واله��دف الذي تلتق��ي حوله جهود 
كافة الجه��ات الحكومية، عب��ر مواصلة تنفيذ 
المشاريع والخطط والبرامج الحكومية وتنمية 
روح اإلب��داع واالبتكار لمواصل��ة تحقيق التمّيز 
في العمل الحكومي. وأكد س��موه، أن مساعي 
تطوي��ر الجه��از الحكومي مس��تمرة بما يصب 
في تحقيق أهداف المس��يرة التنموية الشاملة 
بقيادة حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، منوهًا 
س��موه بأن ما تحقق للمملكة من إنجازات هي 
نت��اج العمل الدؤوب ألبناء البحرين المخلصين 
ال��ذي س��طروا بعزيمتهم قصص نج��اح جلية 
األثر ف��ي كل المجاالت والقطاع��ات التنموية. 
وق��ال س��موه: إن »البحرين تعتد بم��ا لديها 
من طاق��ات وكف��اءات وتوليها ج��ل االهتمام 
باعتباره��ا الث��روة الوطني��ة األغل��ى«؛ مؤكدًا 
س��موه أن مس��يرة الوط��ن المش��رقة خطتها 
الس��واعد الوطني��ة منذ فجر التاري��خ بكل عزم 
وإخ��الص، وإننا بروح الفريق الواحد س��نواصل 
ترس��يخ مكانة البحرين الغالية على كل صعيد 

بما يعود نفعه على الوطن والمواطن.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس عن ُبعد، بحضور 
وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان 
بن خليف��ة آل خليف��ة، عددًا من المس��ؤولين 
الذي��ن ت��م تعيينه��م مؤخ��رًا حي��ث هنأه��م 
س��موه بالثقة الملكية السامية بتعيينهم في 
مناصبهم الجدي��دة متمنيًا له��م التوفيق في 

أداء مهامهم. 
من جانبهم، أعرب المس��ؤولون المعينون عن 
اعتزازهم بالثقة الملكية الس��امية وش��كرهم 
وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جاللة 
الملك ول��ي العهد على االهتم��ام الذي يوليه 
سموه بتطوير الجهاز الحكومي واالستثمار في 

الكوادر الوطنية.
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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

بنك البحرين والكويت )ش.م.ب( 
توصية بإعالن األرباح عن عام 2020

قرر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت )ش.م.ب( في اجتماعه الذي 
عقد في 15 فبراير 2021، التوصية بتوزيع األرباح للسنة المنتهية في 
سجالت  في  أسمائهم  المسجلة  المساهمين  على   2020 ديسمبر   31
الجهات  لموافقة  التوصية  هذه  تخضع  االستحقاق.  تاريخ  في  البنك 
القادم، وفيما  العامة  الجمعية  اجتماع  البنك في  الرقابية ومساهمي 

يلي التوزيع المقترح:

يعادل  ما  أي  للسهم،  االسمية  القيمة  من   %20 نقدية:  أرباح   أ ( 
20 فلسا للسهم الواحد في ما يقارب مجموعه  26,993,249 د.ب*.

أسهم منحة: 10% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل سهم واحد  ب ( 
لكل 10 من األسهم المملوكة بما مجموعه 13,617,363 د.ب.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:

التاريخالحدث

 تاريخ اجتماع الجمعية العامة
)تاريخ موافقة المساهمين(

24 مارس 2021

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
 )آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم

المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

25 مارس 2021

 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

28 مارس 2021

 يوم االستحقاق
 )المساهمون المقيدة أسماؤهم في سجل األسهم في

هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

29 مارس 2021

يوم الدفع
 )اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين

المستحقين(

12 ابريل 2021

مجلس اإلدارة
202١/02/١٥

*حسب عدد األسهم القائمة )صافي أسهم الخزينة( 
كما في 31 ديسمبر 2020.

فاروق: كبار السن والمصابون بأمراض 
مزمنة أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس المتحور

حذر طبيب مقيم أول بالمستش��فى الدول��ي للعزل الدكتور عباس فاروق 
من خطورة مخالطة كبار السن ممن هم فوق سن ال� 60 عامًا والمصابين 
بأم��راض مزمنة وذل��ك حفاظا على صحتهم وس��المتهم، حيث يكونون 
أكثر عرضة للمضاعف��ات الصحية الخطرة الناتجة عن اإلصابة بفيروس 
كورون��ا المتحور. ودع��ا الدكتور فاروق كبار الس��ن إلى تجن��ب المناطق 
واألماكن المزدحمة التي قد تكون مص��درًا النتقال العدوى بالفيروس، 
مش��ددًا عل��ى أهمية اتب��اع تعليمات الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( وااللتزام بكافة التدابير الوقائية واإلرشادات 
االحترازية الصادرة من الجهات المعنية وخصوصًا خالل المرحلة الراهنة 
الت��ي تش��هد فيها مملك��ة البحرين ارتفاع��ًا ملحوظًا في ع��دد الحاالت 
القائمة بس��بب االنتشار السريع للس��اللة المتحورة من فيروس كورونا، 
حي��ث إن االلتزام يس��هم بفاعلية في دع��م جهود التص��دي للفيروس. 
وكش��ف ع��ن إمكانية نقل العدوى حت��ى في محيط البي��ت الواحد، الفتًا 

إل��ى أهمية اتخاذ كاف��ة اإلجراءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية لتجنب 
احتمالية انتق��ال الفيروس لهم حيث أن األعراض ال تظهر مباش��رًة بل 
تبدأ بالظهور في وقت الحق، األمر الذي يس��اعد على نقل العدوى، داعيًا 
إل��ى البقاء في المن��زل وعدم الخروج إال للض��رورة، والحفاظ على معايير 
التباعد االجتماعي، والتقليل من االختالط ولبس الكمامات منعًا النتقال 
الع��دوى بين أفراد المجتمع. وأكد الدكتور فاروق على أهمية االس��تمرار 
ف��ي االلتزام بغس��ل اليدين بالم��اء والصاب��ون جيدًا بش��كل دوري، مع 
الحرص على استخدام معقم اليدين، وتنظيف األسطح واألشياء التي يتم 
استخدامها بش��كل متكرر وتعقيمها جيدًا بصورة دورية، وتغطية الفم 
عند الس��عال، والتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة، 
وتجنب لمس أي ش��خص يعاني من الحمى أو الس��عال، وفي حال ظهرت 
األعراض على أي ش��خص عليه االتصال على 444 واتباع التعليمات التي 

سوف تعطى إليه من الجهات المعنية.

 البحرين تولي كفاءاتها وطاقاتها
 جل االهتمام باعتبارها الثروة الوطنية األغلى

 تنمية روح اإلبداع واالبتكار لمواصلة
 تحقيق التمّيز في العمل الحكومي

أبناء البحرين المخلصون سطروا بعزيمتهم 
قصص نجاح جلية األثر في كل المجاالت

 مساٍع مستمرة لتطوير الجهاز الحكومي
 لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة

 بروح الفريق الواحد سنواصل
 ترسيخ مكانة البحرين الغالية على كل صعيد



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن

 »التنسيقية« برئاسة نائب الملك ولي العهد
تطلع على مستجدات »شفاء« و»كورونا«

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة نائب جاللة الملك ولي العهد أمس اجتماع اللجنة 
التنسيقية ال�368 والذي عقد عن بعد. واطلعت اللجنة التنسيقية على مستجدات برنامج الضمان الصحي )شفاء(. 

كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19(.
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ديلويت آند توش ــ المدقق المالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة ــ رئيس مجلس اإلدارة  بدر الخرافي ــ عضو مجلس اإلدارة  

القوائم المالية، زين البحرين ش.م.ب.
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  31 ديسمبر 31 ديسمبر    
2019  2020 بيــان المركــز 

آالف الدنانير آالف الدنانير  المالـــي 
البحرينية البحرينية  كما في 31 ديسمبر 2020 

الموجودات   
موجودات متداولة   

10,239  8,569 نقد وأرصدة لدى البنوك 
16,998  15,760 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
5,251  4,433 موجودات العقود 
2,886  1,665 المخزون 

-----------  -----------  
35,374  30,427 مجموع الموجودات المتداولة 

-----------  -----------  
موجودات غير متداولة   

1,199  1,400 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
2,024  1,640 موجودات العقود 

12,763  12,253 حق استخدام األصول 
52,042  66,430 منشآت ومعدات  
15,337  13,581 موجودات غير ملموسة  

-----------  -----------  
83,365  95,304 مجموع الموجودات غير المتداولة 

-----------  -----------  
118,739  125,731 مجموع الموجودات 
 ======  ======  

المطلوبات وحقوق الملكية    
المطلوبات   
مطلوبات متداولة   

23,453  30,731 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
3,806  3,128 التزامات عقود اإليجار 
1,708  1,747 مطلوبات عقود 

-----------  -----------  
28,967  35,606 مجموع المطلوبات المتداولة 

 -----------  -----------  
مطلوبات غير متداولة   

7,819  5,051 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
9,343  9,220 التزامات عقود اإليجار 

349  371 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
-----------  -----------  
17,511  14,642 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

-----------  -----------  
46,478  50,248 مجموع المطلوبات 

 -----------  -----------  
حقوق الملكية    

36,800  36,800 رأس المال  
(754)  (754) اسهم الخزينة 

(6)  (6) إحتياطي اسهم الخزينة 
3,032  3,032 عالوة إصدار 

12,282  12,823 إحتياطي قانوني  
20,907  23,588 أرباح مستبقاة 

-----------  -----------  
72,261  75,483 مجموع حقوق الملكية 

-----------  -----------  
118,739  125,731 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  
======  ======  

 

2019  2020 بيان الربح أو الخسارة    
آالف الدنانير  آالف الدنانير  والدخـل الشامـل اآلخر   

البحرينية البحرينية  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020   
 

62,895  61,992 اإليرادات   
(18,997)  (18,294) تكلفة اإليرادات   
-----------  -----------    
43,898  43,698 الربح اإلجمالي   

(21,675)  (21,517) مصروفات تشغيلية وإدارية   
(9,361)  (9,157) استهالك المنشآت والمعدات   
(3,903)  (4,102) استهالك حق استخدام األصول   
(1,371)  (1,756) إطفاء موجودات غير ملموسة   

مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  
(1,250)  (826)    للموجودات المالية   

-----------  -----------    
6,338  6,340 الربح التشغيلي   
(145)  115 )خسائر( / إيرادات أخرى - صافي   
(23)  (31) )خسائر( / أرباح إعادة تقييم العمالت األجنبية   
286  227 إيرادات الفوائد   

(1,187)  (1,246) تكاليف التمويل   
-----------  -----------    

5,269  5,405 ربح السنة   
-----------  -----------    

-  - الدخل الشامل اآلخر للسنة   
-----------  -----------    

5,269  5,405 إجمالي الدخل الشامل للسنة   
======  ======    
14 فلس 15 فلس  العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد    

======  ======    

بيان التغيرات 
أرباح إحتياطي  عالوة  إحتياطي  أسهم  في حقوق الملكية  

المجموع مستبقاة  قانوني  إصدار أسهم  أسهم الخزينة  الخزينة  رأس المال  للسنة المنتهية    
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  في 31 ديسمبر 2020 

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

70,213  19,386  11,755  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2018 
أثر تطبيق المعيار الدولي 

(1,402)  (1,402)  -  -  -  -  -    إلعداد التقارير المالية رقم 16 
 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------  ----------  
68,811  17,984  11,755  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2019 
(1,819)  (1,819)  -  -  -  -  - أرباح أسهم مخصصة 
5,269  5,269  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 

-  (527)  527  -  -  -  - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------  ----------  
72,261  20,907  12,282  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 
=====  =====  =====  ======  ======  =====  =====  
(2,183)  (2,183)  -  -  -  -  - أرباح أسهم مخصصة 
5,405  5,405  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 

-  (541)  541  -  -  -  - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
 ------------  ------------  ----------  ------------  ------------  ----------  ----------  
75,483  23,588  12,823  3,032  )6(  )754(  36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2020 
======  ======  =====  ======  ======  =====  =====  

    
بيان التدفقات النقدية  

2019  2020
آالف الدنانيرللسنة المنتهية   آالف الدنانير 

البحرينيةفي 31 ديسمبر 2020  البحرينية 
  

التدفقات النقدية من 
األنشطة التشغيلية   

5,269  5,405 ربح السنة 
تعديــالت لـ:   

9,361  9,157 استهالك المنشآت والمعدات   
3,903  4,102 استهالك حق استخدام األصول   
1,371  1,756 إطفاء موجودات غير ملموسة   

مخصص الخسائر االئتمانية  
1,250  826     المتوقعة للموجودات المالية 

122  (495) )عكس( / مخصص تقادم المخزون   
1,187  1,246 تكاليف التمويل   

   950  - شطب منشآت ومعدات    
(754)  - ل على الذمم الدائنة       خصم محصَّ

-  (82) إيراد من إنهاء عقود اإليجار    
مخصص مكافأة نهاية الخدمة    

62  49        للموظفين  
----------  ----------   
22,721  21,964   

التغيرات في رأس المال العامل:   
73  1,716 صافي التغير في المخزون   

صافي التغير في الذمم المدينة  
(1,883)  178 والموجودات األخرى   

صافي التغيير في موجودات    
2,241  1,235        العقود 

صافي التغيير في الذمم الدائنة    
1,094  1,160        واالمطلوبات األخرى 

صافي التغيير في مطلوبات     
(467)  39 ----------       العقود   ----------   

23,779  26,292 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   
     مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

(13)  (27)     للموظفين   
(1,187)  (1,246) مصروفات فوائد مدفوعة   

----------  ----------   
22,579  25,019    صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 ----------  ----------   
التدفقات النقدية من

األنشطة االستثمارية   
(6,295)  (17,138) شراء منشآت ومعدات 
(5,078)  (2,943) مدفوعات لقاء أصول غير ملموسة 

 ----------  ---------- صافي النقد المستخدم في 
(11,373)  (20,081)   األنشطة االستثمارية 
  ---------  ----------   

التدفقات النقدية من 
األنشطة التمويلية   

(4,223)  (4,311) مدفوعات التزامات عقود اإليجار 
(1,789)  (2,138) توزيعات األرباح المدفوعة 

تحويل أرباح أسهم غير مدفوعة 
-  (159)    إلى الجهاز التنظيمي 

 ----------  ----------  صافي النقد المستخدم في   
(6,012)  (6,608)    األنشطة التمويلية 

----------  ----------   
صافي )النقص( / الزيادة في النقد 

5,194  (1,670)    وما في حكمه 
 5,045  10,239 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

----------  ----------    
10,239  8,569 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
=====  =====   

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

 بيان المركز المالي، بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، بيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق الملكية أعاله تم استخراجها من البيانات المالية لشركة زين البحرين ش.م.ب. 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي وافق عليها مجلس اإلدارة وتم اصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 16 فبراير 2021 .

مساعد وزير الخارجية: عالقات تعاون 
متقدمة بين البحرين وسيريالنكا بكافة المجاالت

استقبل مساعد وزير الخارجية عبداهلل الدوسري، 
أمس، بالدي��وان العام لوزارة الخارجية، س��فيرة 
جمهورية س��يريالنكا الديمقراطية االش��تراكية 
لدى البحرين براديبا بريانغاني س��ارام، حيث تم 
تب��ادل الرؤى ووجهات النظر ومناقش��ة عدد من 
القضاي��ا والموضوعات اإلقليمي��ة والدولية ذات 

االهتمام المشترك.
وخالل اللقاء، رحب مساعد وزير الخارجية ببراديبا 
بريانغاني سارام، مشيدًا بالمسار المتقدم الذي 
تشهده عالقات الصداقة والتعاون القائمة بين 
الديمقراطية  البحري��ن وجمهوري��ة س��يريالنكا 
االشتراكية على كافة المستويات، مؤكدًا حرص 
البحري��ن عل��ى االرتقاء دائم��ًا به��ذه العالقات 
إلى آف��اق أرحب بما يلبي المصال��ح والطموحات 
المش��تركة لكال البلدين والش��عبين الصديقين، 
متمنيًا لسفيرة جمهورية سيريالنكا الديمقراطية 

االشتراكية لدى البحرين كل التوفيق والنجاح.

من جهتها، أعربت براديبا بريانغاني س��ارام عن 
اعتزازه��ا الكبير بالمس��توى المتمي��ز للعالقات 
وجمهوري��ة  البحري��ن  تجم��ع  الت��ي  الثنائي��ة 

سيريالنكا الديمقراطية االشتراكية وما تتسم به 
من شمول وتطور على مختلف المجاالت، متمنية 

لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء.

وزير العمل يبحث و»المحرق الخيرية« 
التعاون بالمجاالت التنموية

استعرض وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل حميدان، خالل 
لقائه أمس، رئيس مجل��س إدارة جمعية المحرق الخيرية صالح 
بوحس��ن، أوجه التعاون ف��ي المجاالت التنموي��ة واالجتماعية، 
باإلضاف��ة إل��ى التس��هيالت والخدم��ات الت��ي تقدمه��ا الوزارة 
للجمعيات األهلي��ة، والنظر في المقترحات الرامية إلى تطويرها 
ومعالجة الصعوبات التي قد تعترضها وفقًا لألنظمة والقوانين 
الوطنية المعمول بها. واستعرض بوحسن، أبرز أهداف الجمعية 
ومس��تجدات مش��روعاتها، ومنه��ا مس��اعدة األس��ر المتعففة، 
وتنفي��ذ المبادرات اإلنس��انية، فضاًل عن تعزي��ز مبادئ التكافل 
االجتماعي. وأش��اد مجلس إدارة الجمعية، بالدور الذي تقوم به 
الوزارة في سبيل االرتقاء بأداء ورسالة المنظمات األهلية، وتعزيز 
مساهمة الجمعيات الخيرية على نحو خاص في إطالق المبادرات 
التنموية وتشجيع قيم ومبادئ العمل الخيري واإلنساني وتطوير 

واقع األسر واألفراد مهنيًا واقتصاديًا.
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

في مشهد فريد الضباب يكسو سماء اإلمارات 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تطعيم أكثر من ربع مليون شــخص فــي البحرين بلقاح 
»كورونــا«، إنجــاز يســتحق منــا الدعــم والمســاندة عبــر 

االلتزام باإلجراءات االحترازية.

باألحمر

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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والشكـاوى

المدير العام

راجي كتمتو
raji.kitmitto@alwatannews.net

الفحيح حين يكون تغريدًا
حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر ووزير خارجيته السابق كان -و ربما 
ال ي��زال- هو حاكم الظ��ل القطري، ُأبعد عن منصب��ه بعد أن تنازل 
األمير الوالد حمد بن خليفه البنه تميم، وقيل الكثير حول اس��تمرار 
حمد ب��ن خليفه في الحكم م��ن وراء الكواليس، وقيل إنه اس��تبعد 
تمام��ًا، إنما الثابت دوره ودور حمد بن جاس��م تحديدًا في »الخراب 
العرب��ي« وه��و دور مع��روف، ودوره في االنقالب عل��ى األمير الوالد 
مع��روف، ودوره في تأس��يس العالق��ات القطرية اإلس��رائيلية منذ 
التس��عينات أيضًا معروف، كان حمد بن جاس��م هو من رس��م الدور 

القطري التمويلي للفوضى والخراب والدمار في العالم العربي.
وبع��د أن ُأبعد عن منصبه وُأعفي منه بع��د الصلح األول بقي يغرد 
بين الحين واآلخر ويستخدم حسابه على »تويتر« للتعبير عن وجهة 
نظر ال تعرف إن كانت رأيه الش��خصي أم هي وجهة النظر الرس��مية 

بحكم استمرار نفوذه!!
ودائمًا ما تثير تغريداته اس��تفزاز اآلخرين في دول مجلس التعاون 
لمحاولته التذاكي من غير قدرة، فهو يس��تمتع كعادته باس��تفزاز 
اآلخري��ن، غرد يوم أم��س األول تغريدات تحمل ع��دة أوجه حول ما 

حدث بعد بيان العال قال فيها التالي:
»رغم بيان العال واستبشرنا ببداية جديدة بين دول مجلس التعاون 
وكذل��ك مع مص��ر فإننا مازلنا نرى ونس��مع اس��تمرار البعض بقرع 
طبول االستفزاز والبيانات المبتذلة المشحونة بالسلبية والتحريض 
ونح��ن لم نأب��ه وهلل الحمد لطبول الحرب الس��ابقة رغم اندهاش��نا 

وحزننا مما جرى دون مبرر«.
»لكن ما أس��تغربه هو هذه الدندنة الرخيصة التي ال تتعدى مكان 
صدورها وكان أصحابها مس��تائين من عودة العالقة مع السعودية 
أن��ا أعرف الس��بب والغاية ولكن الس��ؤال هو ألم يعتب��ر هؤالء من 

الماضي إذ لم يجنوا من حمالتهم إال الخيبة؟«.
نعم كم استبشرت الشعوب الخليجية ومنها الشعب البحريني ببيان 
الع��ال من حيث التمنيات والرغبات الصادقة األصيلة التي تحلم بأن 
ترى خليجًا موحدًا يتقاسم ش��عوبها األحالم والمستقبل، الذي كان 
ممكن أن يكون مش��رقًا ل��وال ما قمت ما به، ل��وال دوركم في موت 
ودم��ار الماليي��ن، لوال اتصال��ك باإلرهابيين وطلب��ك منهم أن ترى 
الدماء تسيل على طرقات البحرين، إنما قلنا قد تكون الثالثة ثابتة 
ويتم تنحيتكم هذه المرة عن المش��هد فعلي��ًا وواقعيًا ويبدأ األمير 
تميم بداية جديدة مع أخوته وأشقائه بعيدًا عن تأثيركم وَنَفَسكم 
المس��موم في المطبخ السياسي، وبعد أن س��مع األمير تميم كلمة 
األمير محمد بن س��لمان »نورت السعودية« كلمة حملت ما تحمله 
األرض م��ن حجم التس��امح الذي عفا ع��ن كل اإلس��اءات، إنما كيف 
سيتاح لتميم البناء وهناك من يهدم بناءه؟ وهناك من يحاول إحراجه 
مع أشقائه باستمرار سياس��ته القديمة؟ كيف لألمير تميم أن يبني 
عالقة س��وية م��ع دول التحالف الرباعي بما فيهم الس��عودية وأنت 
تلم��ح أن الصلح معها لوحدها محرجًا أميرك وضاغطًا على المملكة 

العربية السعودية، كيف وهناك من يعمل على إفساد هذا الصلح؟
إن كنت تتحدث عن دور اإلعالم فمازال اإلعالم القطري يسيء لجميع 
دول التحالف بما فيهم الس��عودية، مازال التمويل القطري مستمرًا 
لكل ما هو مس��يء لدول التحالف الرباعي، مازال الس��لوك العدواني 
مس��تمرًا في المياه اإلقليمية المتنازع عليه��ا بيننا وبين قطر دون 

أدنى بادرة لحسن الجوار.
فعاًل هناك من س��اءه عودة العالقات كما تقول، وفعاًل ومن س��اءه 
أن تعلن قطر مع أش��قائها بنودًا في اتفاق العال مفادها إن تحققت 
أنها ستفس��د ما عملت عليه لعقود وس��نوات، وسيتعطل ويتوقف 
مش��روعكم الذي مولتموه، فهل ستس��مح ألمي��رك أن يفتح صفحة 

جديدة ويلغي كل ما خططت له؟ أعتقد أن ذلك صعب جدًا عليك.

»الطلب« وصل داخل غرفتك.. 
حادث غريب لشركة أمازون

وجد عامل توصيل لدى شركة »أمازون« نفسه في موقف ال 
يحسد عليه، حين اصطدمت ش��احنته بالباب األمامي ألحد 
المنازل، في والية جورجيا األمريكية. ونش��رت الش��رطة في 
مدينة روزويل، بالقرب من أتالنتا، صورا للحادث، األس��بوع 
الماض��ي، وقال��ت معلقة عليها »إش��عار التس��ليم: وصلت 
طلبيتك. الموق��ع: داخل غرفتك«. وذك��رت صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية أن الحادث وقع بعد ظهر األربعاء الماضي، 

حين ركن عامل التوصيل شاحنته أمام باب المنزل.
وأضافت أنه حين خرج الس��ائق لتوصي��ل الطلب، تراجعت 
الش��احنة للخلف، في ظ��ل وجود منحدر، األم��ر الذي جعلها 
تصطدم بالباب وتقتح��م المنزل. وذكر المصدر أن الحادث 

لم يخلف أي إصابة.
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 »مبادرة امتنان« ترسل 31 باقة ورد 
كبيرة للطاقم الطبي البحريني

في ب��ادرة ممي��زة وتقدي��رًا للجهود الكبي��رة التي 
يق��وم بها الطاقم الطبي ف��ي البحرين في مواجهة 
جائحة فيروس كورونا، قامت »مبادرة امتنان« التي 
أطلقتها سيدة األعمال ناهد إسحاق بتجهيز وإرسال 
31 باق��ة ورد كبيرة الحجم للطاقم الطبي البحريني 
في قس��م العناية الميداني��ة لرعاية مرضى كورونا 
)كوفيد19( بالخدمات الطبية الملكية ومستش��فى 
قوة دفاع البحرين، بمناس��بة ي��وم الميثاق الوطني 
وعيد الح��ب مذيلة بتوقيع المبادرة »جزيل الش��كر 
األبي��ض..  الجي��ش  ألبن��اء  والعرف��ان  واالمتن��ان 
مش��كورين على مجهوداتكم الجبارة.. اهلل يعطيكم 
العافية والصحة، نحن فخورون وممتنون لجهودكم 

المميزة.. ما قصرتوا.. وجزاكم اهلل ألف خير«.
وبهذه المناسبة قالت إس��حاق، إن »مبادرة امتنان 
انطلقت منذ أول شهر فبراير الجاري واشتملت على 
العديد من األنشطة واألفكار المبتكرة التي تهدف 
بش��كل رئيس��ي إلى التعبير عن فك��رة »االمتنان« 
والش��كر لكل صاحب فضل علينا في حياتنا، ونش��ر 
هذا الفكر اإليجابي الجميل الذي له عديد من اآلثار 
اإليجابي��ة عل��ى نفوس الن��اس ودفعه��م لإلجادة 
والتمي��ز والعمل اإليجابي.. ومب��ادرة تقديم باقات 
الورد كانت من نصيب محالت »ذا فلورولوجس��ت« 

للزهور التي تحملت تجهيز جميع الباقات وإرسالها«.
وتابعت: »من ال يش��كر الناس ال يش��كر اهلل، ونحن 
نه��دف لنش��ر روح الش��كر واالمتنان بي��ن الجميع، 
وأعتقد أنه في ظل هذه الظروف العصيبة والصعبة 
التي يمر بها العالم أجمع والبحرين بالطبع ال يوجد 
من يس��تحق الش��كر أكثر من ه��ؤالء الذين تحدوا 
كل صعب ووقفوا في مواجه��ة هذه الجائحة وهذا 

الفي��روس، وحرموه بفض��ل م��ن اهلل ورحمته من 
مواصلة طريقه في حص��د المزيد من األرواح، نحن 
ممتن��ون حقًا لجه��ود الطاقم الطبي ف��ي البحرين 
بجمي��ع أف��راده ومكوناته، نتمنى له��م كل النجاح 
والتوفيق ف��ي مهمتهم، وندع��و اهلل أن ينعم على 
البحري��ن قيادة وش��عبًا بتم��ام الصح��ة والعافية 

واألمن واألمان«.

 دراسة بـ»الخليج العربي«: 
 39 تحورًا جينيًا 

لـ»كورونا« في المنطقة

نشر أستاذ األحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة األس��تاذ الدكتور خال��د بن دينة 
دراس��ة علمية حديثة ح��ول التح��ورات الجينية في 
فيروس كورونا )كوفيد19( عبر دراس��ة حالة الوطن 
العربي. حيث نش��رت الدراس��ة في المجلة العلمية 

 .Microbial pathogenesis العريقة
واستخدمت الدراس��ة تقنيات المعلوماتية الحيوية 
وتحليل المعلوم��ات المتوافرة على قواعد البيانات 
العالمية للتسلسل الجيني لفيروس كورونا لكل من 
ال��دول العربية التي تواف��رت بياناتها لحظة إعداد 
الدراس��ة ومقارنته��ا بالجيل األول لجي��ل الفيروس 
المكتش��ف في الصين. حيث ه��دف البحث لمعرفة 
طريقة انتشار الفيروس والطفرات المستحدثة في 
المنطق��ة. وبعد فحص 54 عينة وجد ما يقارب إلى 

379 تحورًا جينيًا في الفيروس. 

خالد بن دينة

اإلكثار من األلياف يقي من السكري 
ُتع��رف األلياف بقدرتها على المس��اعدة في عالج 
اإلمس��اك بش��كل أفضل. ولكن يمكن لأللياف أن 
تقلل أيضًا من خطر اإلصابة بالس��كري وأمراض 
القل��ب. كي��ف يمكن��ك الحص��ول عل��ى مزيد من 
األلياف؟ اختر حبوب اإلفط��ار التي تتضمن عبارة 
»حبوب كاملة«، أو »نخالة« أو »ألياف« في اسمها، 
وانتقل إلى استخدام الخبز والحبوب كاملة الحبة.

ج��ّرب األرز البن��ي واألرز الب��ري والش��عير وقم��ح 
البرغل، أضف نخالة القمح إلى الزبادي أو مخفوق 
يَّة  الحلي��ب والفواك��ه ف��ي الصب��اح. ضاِع��ْف َكمِّ
األلي��اف في نظام��َك الغذائي على م��دار بضعة 
أس��ابيع. كذلك، احرص على تناول كميات وفيرة 
م��ن المي��اه، حيث تعم��ل األلياف بش��كل أفضل 

عندما تمتص المياه.

نفوق شبلي نمر أبيض بسبب »كورونا«
ق��ال مس��ؤولون بحديق��ة حي��وان باكس��تانية إن 
اثنين من أش��بال النم��ر األبيض نفقا ف��ي الحديقة 
الش��هر الماضي، بس��بب إصابتهما بم��رض كورونا 

)كوفيد19( على ما يبدو.
ونفق الش��بالن، الل��ذان كانا يبلغان م��ن العمر 11 
أس��بوعًا، في حديق��ة حيوانات الهور ي��وم 30 يناير، 
بع��د 4 أيام م��ن بدء عالجهم��ا مما ظن مس��ؤولو 
الحديقة أنه فيروس بانلوكوبينيا أي طاعون القطط 
الفيروسي، وهو مرض قال المسؤولون إنه شائع في 

باكستان ويهاجم الجهاز المناعي للقطط.
لكن التشريح أثبت أن رئات الشبلين كانت متضررة 
بش��دة، وأنهم��ا كانا يعاني��ان من عدوى ش��ديدة، 
وخل��ص علم��اء األم��راض إل��ى أنهما نفقا بس��بب 

اإلصابة بمرض كورونا.
وعل��ى الرغم من ع��دم إجراء فحص تفاع��ل البلمرة 
المتسلس��ل »بي.س��ي.آر« للكش��ف ع��ن اإلصاب��ة 
بفي��روس كورونا، فإن نائب مدي��ر الحديقة، كيران 
س��ليم قال لوكالة »رويت��رز«، إن الحديقة تعتقد أن 

الش��بلين كانا ضحية للجائحة الت��ي أودت بحياة 12 
ألفًا و256 شخصًا في باكستان.

وأضاف س��ليم: »بعد نفوقهما أج��رت إدارة الحديقة 
فحوصًا لكافة المسؤولين، واكُتشفت إصابة 6 منهم 

بالفيروس، وأحدهم كان يتعامل مع الشبلين«.
وتابع: »يعزز هذا نتائج التشريح بأن الشبلين أصيبا 
على األرج��ح بالفيروس من الش��خص ال��ذي يتولى 

رعايتهما وتغذيتهما«.
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تنفيـــًذا  )تمكيـــن(؛  العمـــل  صنـــدوق  أعلـــن 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات 
الـــوزراء، صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، عن اســـتئناف 
برامـــج الدعـــم الرئيســـة بشـــكل تدريجـــي 
وذلك عبر إعادة فتح باب تقديم واستقبال 
األعمـــال  تطويـــر  برنامـــج  فـــي  الطلبـــات 
بنســـخته المســـتحدثة فـــي إطـــار الجهـــود 
التـــي يقدمهـــا “تمكيـــن” لدعـــم مؤسســـات 

القطاع الخاص وتطوير الثروة البشرية.
ومـــن المقـــرر أن ُيعـــاد فتـــح بـــاب التقديـــم 
ضمـــن برنامـــج تطوير األعمـــال اعتباًرا من 
يـــوم األحـــد 21 فبراير الجـــاري، بعد إجراء 
بعـــض التحديثـــات التـــي من شـــأنها تعزيز 
يســـهم  بمـــا  المؤسســـات  واســـتدامة  نمـــو 
فـــي مضاعفة األثر المســـتدام مـــن البرامج 

المطروحة.
وأكـــد رئيس مجلس إدارة صنـــدوق العمل 
آل  بـــن عيســـى  الشـــيخ محمـــد  )تمكيـــن(، 

خليفـــة، أن التحســـينات التـــي تـــم إدخالها 
على برامج الدعـــم جاءت في نطاق األطر 
اإلســـتراتيجية التـــي أعلنهـــا “تمكيـــن” في 
منتداه التشاوري األخير، والتي أكّدت على 
ضـــرورة إضفـــاء المزيـــد مـــن المرونة على 
الدعم، واالرتقاء بمســـتوى أداء الخدمات، 
وتشـــجيع المؤسسات على تبني المزيد من 
الحلـــول الرقمية والمبتكرة لتحقيق المزيد 

من التوسع واالستدامة.
وأضاف أن أبرز التحسينات الجديدة ضمن 
البرنامج تتضمن تركيز الدعم للمؤسســـات 
التي تعمل على مواكبة المتغيرات الحالية، 
ولديها أهداف تطويرية واضحة من خالل 
تقديـــم الحوافـــز التـــي تحثهـــا علـــى تبنـــي 
المزيـــد من الحلـــول الهادفـــة لتطوير طرق 
الخدمـــات،  وتحســـين  التقليديـــة  اإلنتـــاج 
إضافـــة إلـــى دعـــم الســـجالت االفتراضية، 

ودعم األجور للموظفين البحرينيين.
ونوه الشـــيخ محمد بن عيسى أن “تمكين” 
حـــرص فـــي خطتـــه اإلســـتراتيجية علـــى 

مراعاة نتائج المرحلة السابقة، واستشراف 
حاجـــات القطـــاع الخاص الراهنـــة، والعمل 
علـــى معالجـــة تحديـــات ميزانيـــة “تمكين” 
بشـــكل تدريجي؛ نظًرا لتأثرهـــا من جائحة 
كورونـــا، وذلـــك نتيجـــة ارتبـــاط ميزانيتـــه 
بشكل مباشـــر برسوم القطاع الخاص التي 

تم إيقافها في فترة الجائحة.
من جانبه، أكـــد الرئيس التنفيذي لصندوق 
أن  جناحـــي،  إبراهيـــم  )تمكيـــن(  العمـــل 
التحديثات التي شـــهدتها البرامج ســـتركز 
جميـــع  فـــي  واالســـتدامة  الفعاليـــة  علـــى 
القطاعات، بما يشـــمل المؤسسات متناهية 
الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
إضافة إلى السجالت االفتراضية، إذ يمكن 
ألصحـــاب هـــذه الســـجالت االســـتفادة من 
المنـــح الماليـــة المخصصـــة لدعـــم األجـــور، 
المؤسســـات  تقـــدم  إمـــكان  إلـــى  إضافـــة 
بطلـــب الخدمات من هذه الســـجالت ضمن 
برنامج تطوير األعمال باعتبارهم مزودين 

للخدمة.

وأضـــاف جناحـــي أن إضافـــة دعـــم الثروة 
البشـــرية ضمـــن برنامـــج تطويـــر األعمـــال 
يعتبـــر خطوة تكاملية مـــع الجهود األخرى 
التـــي تدعـــم تطويـــر الكفـــاءات الوطنيـــة 
فـــي البحريـــن وتشـــجع المؤسســـات علـــى 
المؤهلـــة  العاملـــة  القـــوى  مـــن  االســـتفادة 

لتحقيق مزيد من التطور في أعمالها.
وتشـــمل مجـــاالت الدعـــم فـــي البرنامـــج 
العديـــد من المجـــاالت ومنهـــا دعم اآلالت 
العالمـــة  وبنـــاء  والتســـويق  والمعـــدات، 
االستشـــارية،  والخدمـــات  التجاريـــة، 
وإدارة الجـــودة، والمحاســـبة، والتدقيـــق 
وتقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت، إضافة 

إلى الحوســـبة الســـحابية والمشـــاركة في 
المعارض علـــى أن تغطي نفقات الدعم ما 
يصل إلى 50 % من قيمة وسقف الخدمة. 
فيما تشـــمل مجاالت دعم الثروة البشرية 
دعـــم األجور للموظفيـــن البحرينيين لمدة 
18 شـــهًرا وبنســـبة تصـــل إلـــى 50 % مـــن 
الراتـــب، علـــى أن يتـــم إضافة دعـــم زيادة 
األجور، ودعم تأجيـــر المعدات في الفترة 

المقبلة.
ومـــن المزمـــع أن يتـــم اســـتئناف البرامـــج 
األفـــراد  لدعـــم  كافـــة  األخـــرى  الرئيســـة 
والمؤسســـات بشـــكل تدريجي فـــي الفترة 

المقبلـــة، مع االســـتمرار في إدخـــال المزيد 
مـــن مجـــاالت الدعـــم التـــي تلبـــي حاجـــة 
المؤسســـات في المرحلة الجارية، وتساعد 
على زيادة مساهمتها في االقتصاد الوطني 
وتعزيـــز خلق المزيد من فـــرص العمل ذات 

القيمة النوعية للكفاءات الوطنية. 
وكان “تمكيـــن” قد أوقف برامجه الرئيســـة 
ضمـــن  توجيههـــا  وأعـــاد  مؤقـــت،  بشـــكل 
برنامج موحد هو “برنامج دعم استمرارية 
األعمـــال”؛ للتركيـــز علـــى دعم المؤسســـات 
المتأثـــرة من التبعـــات االقتصادية لجائحة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

المنامة - تمكين

“تمكين” يعيد إطالق برامج الدعم اعتبارا من 21 فبراير
دعم السجالت االفتراضية والمؤسسات ذات األهداف التطويرية
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فئتــــــان... األكثــــــر عرضــــــة لإلصابـــــــة بـ “المتحــــــور”
خطــــــــر المزمنـــــــة...  األمـــراض  وذوي  الستيـــــــــن  يفوقــــــــون  مـــن  مخالطـــــــة 

حذر طبيب مقيم أول بالمستشفى الدولي 
للعـــزل عباس فاروق مـــن خطورة مخالطة 
كبـــار الســـن ممن هم فوق ســـن الــــ 60 عاًما 
والمصابيـــن بأمـــراض مزمنـــة؛ حفاًظا على 
أكثـــر  يكونـــون  إذ  وســـالمتهم،  صحتهـــم 

الخطـــرة  الصحيـــة  للمضاعفـــات  عرضـــة 
بفيـــروس كورونـــا  عـــن اإلصابـــة  الناتجـــة 

المتحور.
ودعا فاروق كبار السن إلى تجنب المناطق 
واألماكـــن المزدحمة التي قد تكون مصدًرا 
النتقـــال العـــدوى بالفيروس، مشـــدًدا على 
الوطنـــي  الفريـــق  اتبـــاع تعليمـــات  أهميـــة 

الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
الوقائيـــة  التدابيـــر  19( وااللتـــزام بجميـــع 
مـــن  الصـــادرة  االحترازيـــة  واإلرشـــادات 
الجهـــات المعنية، خصوًصا خـــالل المرحلة 
الراهنـــة التي تشـــهد فيها مملكـــة البحرين 
ارتفاًعـــا ملحوًظا في عدد الحاالت القائمة؛ 
بســـبب االنتشار السريع للســـاللة المتحورة 

من فيـــروس كورونا، إذ إن االلتزام يســـهم 
بفاعلية في دعم جهود التصدي للفيروس. 
وكشـــف عن إمـــكان نقل العـــدوى حتى في 
محيـــط البيـــت الواحـــد، الفًتـــا إلـــى أهمية 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  جميـــع  اتخـــاذ 
احتماليـــة  لتجنـــب  الوقائيـــة؛  والتدابيـــر 
انتقـــال الفيـــروس لهـــم، إذ إن األعـــراض ال 

تظهر مباشـــرًة بـــل تبدأ بالظهـــور في وقت 
الحق، األمر الذي يساعد على نقل العدوى، 
داعًيا إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج 
إال للضرورة، والحفاظ على معايير التباعد 
االجتماعـــي، والتقليل من االختالط ولبس 
الكمامـــات منًعا النتقال العـــدوى بين أفراد 

المجتمع.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الداخليةمدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعقيبـــا علـــى مـــا طرحـــه أحـــد النـــواب 
خالل جلســـة مجلس النـــواب المنعقدة 
اللجنـــة  اعتـــراف  عـــدم  بشـــأن  أمـــس 
العلميـــة،  المؤهـــالت  لتقييـــم  الوطنيـــة 
بشـــهادات عدد مـــن مؤسســـات التعليم 
 )MIT( العالـــي المرموقة فـــي العالم مثل
العـــام  األميـــن  أوضـــح   وكامبريـــدج، 
عبدالغنـــي  العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس 
الشـــويخ، أنه وبعـــد العودة إلـــى اللجنة 
المعنيـــة، فقد أكدت أن هـــذا الكالم عار 
من الصحة تماما، وحيث إن الجامعتين 
الجامعـــات  الئحـــة  علـــى  مدرجتـــان 
الموصـــى بها علـــى موقع الـــوزارة وفي 
جميع البرامج والتخصصات والدرجات 
العلمية، وإن جميع الطلبات المستوفية 

للشـــروط المقررة، بخصوص المؤهالت 
مـــن  صـــادرة  أكانـــت  ســـواء  العلميـــة، 
الجامعتيـــن المرموقتين، أو عن غيرهما 
مـــن الجامعـــات، تجـــري معادلتهـــا دون 
أي إشـــكال، مشـــيرا إلى أن مثـــل الكالم 

الخاطـــئ مـــن شـــأنه إشـــاعة معلومـــات 
غيـــر دقيقة مجافية للواقـــع، وال يخفى 
مـــا فيهـــا من ضـــرر علـــى صعيـــد صحة 

المعلومات.
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  أن  يذكـــر   
التعليم العالي شـــارك بمداخلة أمام 
المرســـوم  النـــواب، خـــالل  مجلـــس 
 2020 لســـنة   )31( رقـــم  بقانـــون 
بتعديـــل بعض أحـــكام القانون رقم 
التعليـــم  بشـــأن   2005 لســـنة   )3(
العالـــي، وأوضـــح أن فصـــل التعليم 
العالي عـــن وزارة التربيـــة والتعليم 
جاء امتدادا للجهود المبذولة ضمن 
مبادرات المشـــروع الوطني لتطوير 

التعليم والتدريب.

كـــرم محافظ الشـــمالية علـــي العصفور 
الفائزيـــن في مســـابقة “الرابـــح األكبر يا 
وطـــن”، والتـــي اختتمت ضمـــن احتفال 
البحريـــن  يـــوم  بمناســـبة  المحافظـــة 
الرياضـــي فـــي فبرايـــر الجـــاري، وضمن 
عالـــي  العتمـــاد  المحافظـــة  مبـــادرات 

مدينة صحية.
الفائزيـــن  العصفـــور  المحافـــظ  وســـلم 
جوائز نقدية مع شـــهادات التكريم أمام 
منازلهـــم فـــي كل مـــن مدينـــة ســـلمان، 
ومدينة حمـــد، وعالي، والقرية، وبوري، 
وكرانـــة، وذلك تماشـــيا مـــع اإلجراءات 
الصحـــي  والبروتوكـــول  االحترازيـــة 
للتصـــدي لجائحة كورونا، بحضور نائب 
محافـــظ الشـــمالية العميـــد خالـــد ربيعة  

الدوســـري، وممثلي مركز الجنان الطبي 
أحد الشركاء الداعمين للمسابقة، حيث 
هنأ العصفور الفائزين، مشيدا بنتائجهم 
وجهودهم وتفاعلهم مع المســـابقة التي 

امتدت لـ 3 أشهر.
هـــذه  تنظيـــم  أن  المحافـــظ  وأضـــاف 
المســـابقة يأتـــي بهـــدف تعزيـــز أنمـــاط 
الســـلوك الصحـــي في تحـــدي تخفيض 
الســـمنة  لمكافحـــة  المتســـابقين  أوزان 

واألمـــراض المزمنـــة التـــي تحفـــز علـــى 
الســـليمة  الصحيـــة  التغذيـــة  اتبـــاع 
كســـلوك  البدنيـــة  األنشـــطة  وممارســـة 
حيـــاة يومـــي، وصـــوال لتقويـــة الجهـــاز 
المناعـــي الـــذي يعتبـــر الجـــزء الحيـــوي 
للتصدي لتفشي جائحة كورونا “كوفيد 
19”، مؤكـــدًا اســـتمرار المحافظـــة فـــي 

تبني األنشطة والبرامج الصحية.

مواطنون من 6 مناطق يكسبون تحدي “الرابح األكبر يا وطن”استقاللية التعليم العالي عن “التربية” نتاج جهود تطويرية
الجوائز النقدية... لحد باب محاربي السمنةال صحة لعدم االعتراف بشهادات “كامبريدج” و “ام آي تي”

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

فـــي  لـــًة  ُممثَّ البحريـــن  مملكـــة  شـــاركت 
المجلس األعلى للمـــرأة في أعمال الدورة 
الــــ 40 للجنة المـــرأة العربية، واالجتماع الـ 
65 اإلقليمـــي التحضيـــري العربـــي للجنـــة 
وضـــع المرأة باألمـــم المتحدة على هامش 
أعمال الـــدورة الـ 40 التـــي تنظمها األمانة 
العامـــة لجامعة الدول العربيـــة عبر تقنية 

االتصال المرئي.
وقالـــت مســـاعد األميـــن العـــام للمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة الشـــيخة دينـــا بنت راشـــد 
بقيـــادة  البحريـــن،  إن مملكـــة  آل خليفـــة 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، تضع فـــي مقدمة 
أولوياتهـــا الوطنية المحافظة على أقصى 
مســـتويات األمـــن االجتماعـــي بمـــا يدعم 
مشـــاركة المـــرأة فـــي مواقـــع صنـــع القرار 
والشـــأن العـــام، ودورها كشـــريك متكافئ 
واألزمـــة  التحديـــات  مـــع  التعامـــل  فـــي 
الراهنـــة  والفـــرص  المســـتجدة  الصحيـــة 
والمســـتقبلية، وذلـــك من خـــالل االكتفاء 

الذاتي والتفوق العلمي، والتقنية الرقمية.
وأضافـــت الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد في 
كلمـــة لهـــا خـــالل االجتمـــاع أن المجلـــس 
جاللـــة  قرينـــة  برئاســـة  للمـــرأة،  األعلـــى 
العاهـــل صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، أطلقت 
مبـــادرات نوعيـــة مـــن أجل تقديـــم كل ما 
يلـــزم لدعم احتياجـــات المـــرأة البحرينية 
سواء على صفوف المواجهة األمامية، أو 
على صعيد االســـتفادة من الحـــزم المالية 
والقـــرارات الحكوميـــة المســـاندة لظروف 
المـــرأة األســـرية واالقتصاديـــة، بما يصب 
فـــي الجهـــود الوطنيـــة المكثفـــة لمواجهة 
مكتســـباتها  علـــى  ويحافـــظ  الجائحـــة 
ويعزز مســـاعي مملكة البحرين في مجال 
تقـــدم المـــرأة انســـجاما مع خطـــة التنمية 
المســـتدامة 2030، مـــع مواصلـــة احتـــرام 
الـــواردة فـــي إعـــالن  التزاماتهـــا الدوليـــة 
ومنهـــاج عمـــل بيجين باإلضافـــة إلى قرار 

مجلس األمن 1325.
وأوضحـــت أن مملكـــة البحريـــن أدركـــت 

بيـــن  المشـــاركة  عدالـــة  أهميـــة  مبكـــرا 
الجنســـين وارتباط ذلـــك بتحقيق التنمية 
المســـتدامة، لتصل مرحلـــة العمل الحالية 
يتـــم خاللهـــا “حوكمـــة”  لمســـتوى جديـــد 
عمليات التـــوازن بين الجنســـين، وبآليات 
تراقـــب وتقيـــس نتائج وضع التشـــريعات 
والسياســـات، وتنفيـــذ الخطـــط والبرامج 
وإدارة المـــوارد التـــي تجعـــل احتياجـــات 
المـــرأة فـــي قلـــب كل شـــأن  وطموحـــات 

تنموي لتواصل تقدمها.

العنف األسري

وذكـــرت مســـاعد األميـــن العـــام للمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة أنـــه فـــي ســـياق القضـــاء 
علـــى جميـــع أشـــكال العنـــف ضـــد جميـــع 
النساء، تتجلى جهود مملكة البحرين في 
المجالين العام والخاص من خالل صدور 
عـــدد مـــن القوانيـــن والتشـــريعات تضمـــن 
حمايـــة المرأة من العنف. أمـــا على صعيد 
والبرامـــج  واإلســـتراتيجيات  السياســـات 
وضـــع  تـــم  فقـــد  الوطنيـــة،  والمشـــاريع 

وإطـــالق الخطـــة الوطنية لنهـــوض المرأة 
البحرينيـــة )-2013 2022( التـــي تتضمـــن 
خمسة مجاالت تسعى إلى ضمان تحقيق 
االستقرار األسري للمرأة في إطار الترابط 
العائلـــي، وحمايـــة المرأة من كافة أشـــكال 
العنـــف. كمـــا قام المجلـــس األعلـــى للمرأة 
بإطـــالق اإلســـتراتيجية الوطنيـــة لحماية 
المـــرأة من العنف األســـري. وكذلك إطالق 
لبيانـــات وإحصـــاءات  الوطنيـــة  القاعـــدة 
العنـــف األســـري “تكاتـــف”، بالتزامـــن مـــع 
الحملـــة العالميـــة لمناهضـــة العنـــف ضـــد 

المرأة في ديسمبر 2017. 

تحقيق التوازن

وأكـــدت فـــي ختـــام كلمتهـــا دعـــم مملكـــة 
البحرين لكافة الجهـــود الدولية المبذولة؛ 
بمـــا  المـــرأة،  وتقـــدم  نهـــوض  أجـــل  مـــن 
يضمـــن تحقيـــق التـــوازن بيـــن الجنســـين 
في جميع المجاالت التنموية واإلنســـانية 
واالســـتجابة الشـــاملة للتصـــدي والتعافي 
الشـــامل مـــن تداعيـــات جائحـــة فيـــروس 
إســـهامات  ويعـــزز  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
المرأة كشـــريك فاعل في التنمية الوطنية 

والتنافسية اإلقليمية والعالمية.

كمـــا شـــارك مستشـــار العالقـــات الدوليـــة 
باألمانـــة العامـــة للمجلس محمـــد الفارس 
فـــي االجتماع الــــ 65 اإلقليمي التحضيري 
باألمـــم  المـــرأة  وضـــع  للجنـــة  العربـــي 
الـــدول  رؤى  لتوحيـــد  وذلـــك  المتحـــدة 
العربيـــة لبلورة موقـــف عربي موحد حول 
خـــالل  مناقشـــته  المطـــروح  الموضـــوع 
أعمـــال لجنـــة وضـــع المـــرأة، وهـــو “نظـــم 
الحمايـــة االجتماعيـــة، وفرص االســـتفادة 
مـــن الخدمـــات العامـــة والبنـــى التحتيـــة 
بيـــن  المســـاواة  لتحقيـــق  المســـتدامة 

الجنسين وتمكين النساء والفتيات”.

دينا بنت راشد: البحرين أدركت مبكرا عدالة المشاركة بين الجنسين

زيــادة حضــور البحرينيـــة في مواقـــع صنــع القــــرار

المجلس األعلى للمرأة يشارك في أعمال الدورة الـ 40 للجنة وضع المرأة العربية الشيخة دينا بنت راشد
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