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zÉfhQƒc{``d …ó°üà∏d òaÉæªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ÇQGƒ£dG ¥ôa õ«¡éJh ø««©J

øjóaGƒdG ∫Éª©dG QƒLCG á``jÉªM øY IõLÉY ô£b :ô``jô≤J

 á```ª`«b QÉ``æjO QÉ``«`∏`e 2^298
CÉ°ûæªdG á```«æ`Wƒ`dG äGQOÉ``°üdG

 ΩÉ©dG  ∫ÓN  %52  áÑ°ùæH  CÉ°ûæªdG  á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  áª«b  â©ØJQG
 ΩÉ©∏d  QÉæjO  QÉ«∏e  2^286  πHÉ≤e  QÉæjO  QÉ«∏e  2^298  â¨∏H  PEG  »°VÉªdG
 »dÉªLEG øe %77 ¬àÑ°ùf Ée ∫hO ô°ûY ºgCG äGQOÉ°U ´ƒªée πãªjh ,≥HÉ°ùdG

.%23 É¡àÑ°ùf RhÉéàJ ’ ∫hódG á«≤H ´ƒªée Éªæ«H ,äGQOÉ°üdG ºéM
 »dhC’G  Égôjô≤J  »a á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g äôcPh
 äGOQGƒ`̀dG  »dÉªLEG  áª«b  ¿CG  2019  ΩÉ©d  á«LQÉîdG  IQÉéàdG  äGAÉ°üME’
 QÉæjO  äGQÉ«∏e  5^594 πHÉ≤e  QÉæjO  äGQÉ«∏e  4^984 ƒëf  â¨∏H  á«©∏°ùdG
 ô°ûY ºgCG äGOQGh ´ƒªée πãªjh ,%11 ¢VÉØîfG áÑ°ùæH ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG »a

.äGOQGƒdG »dÉªLEG ºéM øe %68 ¬àÑ°ùf Ée ∫hO
 ºéM  å«M  øe  ≈`̀dhC’G  áÑJôªdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  â∏àMGh
 äÉj’ƒdG  É¡«∏J  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  534  á`¨`dÉ`Ñ`dG  CÉ°û`æª`dG  á`«æ`WƒdG  äGQOÉ°üdG
 áÑJôªdG ø«°üdG â∏àMG Éª«a ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 284 áª«≤H á«μjôeC’G IóëàªdG
 É«dGôà°SCG  É¡«∏J  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e 777 â¨∏H  »àdG  äGOQGƒdG  ºéM »a  ≈dhC’G
 áÑJôªdG »a IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G »JCÉJ Éªæ«H ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 352 áª«≤H

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 349 â¨∏H »àdG äGOQGƒdG ºéM å«M øe áãdÉãdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 õ`FGƒL  ¢``ùªN  ó``°üëJ  zÉ```Ñ`dCG{
á``````eÓ`°ù`dG »`````a á````«`ª`dÉ`Y

 ∫Éée »a á«dhO õFGƒL ¢ùªN (ÉÑdCG) øjôëÑdG Ωƒ«æªdCG ácô°T äó°üM
 IOÉ«≤dG IõFÉL »g ,2020 ΩÉY ∫ÓN »æWƒdG áeÓ°ùdG ¢ù∏ée øe áeÓ°ùdG
 IõFÉLh  ,2020  ΩÉ©d  »æ¡ªdG  õ«ªàdG  IõFÉLh  ,2020  ΩÉ©d  áeÓ°ùdG  »a
 IõFÉL ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»dÉãªdG πé°ùdG IõFÉLh ,2020 ΩÉ©d ô«ÑμdG ø°ùëàdG

.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdÉH »æWƒdG áeÓ°ùdG ¢ù∏ée øe º¡ªdG RÉéfE’G
 óMCG ó©j RÉéfE’G Gòg ¿EG ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »dÉ≤ÑdG »∏Y ∫Ébh
 ácô°ûdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,á«∏«¨°ûàdG É¡JÉ«∏ªY AóH òæe ácô°ûdG äGRÉéfEG RôHCG
 ΩÉ©d »æWƒdG áeÓ°ùdG ¢ù∏ée ¢Vô©eh ôªJDƒe ∫ÓN õFGƒédG º∏°ùàJ ±ƒ°S
 äÉj’ƒdÉH  ¢ù«dƒHÉfÉjófEG  »a  2020  ôHƒàcCG  ô¡°T  »a  ΩÉ≤«°S  …òdG  2020

.á«μjôeC’G IóëàªdG
 ,áeÓ°ùdG ÖfGƒL ∞∏àîe »a ÉÑdCG Oƒ¡éd G kôjó≤J õFGƒédG √òg äAÉLh
 ´ƒbh Ωó©H zGõ«ªàe Óé°S{ É¡≤«≤ëàd áeÓ°ùdG »a IOÉ«≤dG IõFÉL âëæ oe PEG

.á«°VÉªdG â°ùdG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y áà«ªe çOGƒM …CG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 á`̀æ`̀°`̀S á``̀cô``̀°``̀T ô``̀ jó``̀ e ¢`̀ ù`̀ Ñ`̀ M
ø``̀«``̀à``̀Ø``̀Xƒ``̀ª``̀H ¬``̀ °``̀ Tô``̀ ë``̀ à``̀ d

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 xäÉHh »FÉ¡f ºμM »a ∂dPh ,áæ°S »æjôëH ¢ùÑM õ««ªàdG áªμëe äójCG
 ºμëdG  ≥Ñ°S  PEG  ,¬àcô°T  ô≤ªH  ¬Ñàμe  »a  ø«àØXƒªH  ¢TôëàdÉH  ¬àfGOEG  ó©H
 óMCÉH Gôjóe ¬∏ªY ∫ÓN É°†jCG áæ°S Ióe øé°ùdÉH 2007 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a ¬«∏Y
 ¬JGQGOEG  âëJ  ø∏ª©j  äÉØXƒªdG  øe  OóY  πÑb  øe  º¡JGh  ,á°UÉîdG  ∑ƒæÑdG

.ø¡H ¢TôëàdÉH
 »a Égôjóe ¬«a º¡àJ ÉZÓH âeób ób äÉcô°ûdG ióMEÉH áØXƒe âfÉch
 áØ«XƒdG ≈∏Y â∏°üM É¡fEG âdÉbh ,¢UÉîdG ¬Ñàμe »a É¡H ¢TôëàdÉH πª©dG
 ≈àM πª©dG É¡ª∏°ùJ ≈∏Y ô¡°T ôªj ºdh ,É¡FÉbó°UCG óMCG ≥jôW øY ácô°ûdÉH
 á«HÉ°ùëdG  äÓeÉ©ªdG  ¢†©H  AÉ¡fE’  ¬Ñàμe  »a  É¡Ñ∏£j  ÉgôjóªH  âÄLƒa
 ¿CG  ó©H É¡H ¢Tôëàj CGóH ÉgOƒLh AÉæKCGh ,¬H ¢UÉîdG  »dB’G  Ö°SÉëdG  ≈∏Y
 ,ÖàμªdG  øe  êhôîdG  âYÉ£à°SG  É¡fCG  ’EG  ,ICÉéa  É¡∏ sÑbh  ÖàμªdG  ÜÉH  ≥∏ZCG
 ∫ÓN É¡dRÉZh ,¬ÑàμªH ÉgOƒLh ∫ÓN ¬H ΩÉb ÉªY QòàYGh É¡H π°üJG Égó©Hh

.¬«∏Y OôJ ºdh ∞JÉ¡dG ≥∏¨H âeÉ≤a ,á«fƒØ∏àdG áªdÉμªdG
 ∫hCG  ó©H É¡H  ¢TôëàdÉH  ¬JGP  ôjóªdG  πª©dG  »a É¡à≤jó°U âª¡JG  Éªæ«H
 AÉª°SCÉH áªFÉb ÉgÉ£YCGh ¬Ñàμe ≈dEG ÉgÉYóà°SG PEG ,πª©dG É¡ª∏°ùJ øe ΩÉjCG 10
 Iô«Ñc ádƒªY ≈∏Y º¡æe π°üëJ ¿CG øμªj øjòdG ø«aó¡à°ùªdG AÓª©dG ¢†©H
 ó≤©j ¬fCÉch ΩÓ°ù∏d √ój óe ¬fCG âaÉ°VCGh ,º¡©e Ió«L äÉ©«Ñe Ö°ùf ≥≤ëJh
 »æ«£YCG{ É¡d ∫Ébh É¡H ¢TôëàdG ∫hÉM ¬fCG ’EG ,á«FÉ≤∏àH ¬«∏Y âª∏°ùa ,ÉbÉØJG

.zIhÓM
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 AÉ°†YCG  ø«H  ’Éé°S  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  äó¡°T

 πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ¢ù∏éªdG

 πeÉ©dG π«MôJ áØ∏c áÄ«¡dG π«ªëàH ìôà≤e πjó©J ¿CÉ°ûH

 Qóà≤ªdG ô«Zh πª©dG íjô°üJ •hô°ûd ∞dÉîªdG »ÑæLC’G

.√OÓH ≈dEG É«dÉe

 øe πª©dG ¥ƒ°S áÄ«g ¢ù«FQ »°ùÑ©dG áeÉ°SCG QòMh

 ÉMƒàØe É«dÉe ÉeGõàdG ádhódG ≈dEG π≤æj ±ƒ°S πjó©àdG ¿CG

 ,ájQÉ°ùdG á«fGõ«ªdG »a πNój ºdh ,√Góe ójóëJ øμªj ’

 ∞dÉîªdG  πeÉ©dG  π«MôJ  á«dhDƒ°ùe  π≤f  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe

 ∑ôJ  äÉZÓH  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  ¢†©ÑdG  ™é°û«°S  ádhódG  ≈`̀dEG

 IOÉYEG √ÉéJ á«dÉªdG º¡JÉ«dhDƒ°ùe øe Üô¡àdG ±ó¡H πª©dG

.¬æWƒe ≈dEG πeÉ©dG

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  QÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe

 á«fƒfÉbh  á«æa  áHƒ©°U  Oƒ``̀Lh  ≈``̀dEG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  π«ªL

 áØ∏μdG  á«MÉf  ø`̀e  ,πjó©àdG  »`̀a  ≥«Ñ£àdG  »`̀a  á«∏ªYh

 äÉaÓîdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  Éàa’  ,AGƒ```̀jE’G  hCG  ô«Ø°ùà∏d  á«dÉªdG

.Gô¡°TCG ¥ô¨à°ùJ á«dÉª©dG

 IQhô°V  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ócCG  πHÉ≤ªdG  »a

 πeÉ©dG π«MôJ áØ∏c »æjôëÑdG πª©dG ÖMÉ°U π«ªëJ ΩóY

 øª°†j  §°Sh  πM  »æÑJ  ≈`̀dEG  áeƒμëdG  ø«YGO  ,ÜQÉ¡dG

 ádhódG  πªëàd  ÓjóH  ô`̀aƒ`̀jh  ,πjó©àdG  ôgƒL  ≥«≤ëJ

 ƒ°†Y »LÉëdG OGDƒa ÖdÉW Éª«a ,QOÉ≤dG ô«Z πeÉ©dG áØ∏c

 ™e  ácôà°ûªdG  äÉ«bÉØJ’G  á©LGôªH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée

 √òg  äGQÉØ°S  πªëàJ  å«ëH  ádÉª©∏d  IQó°üªdG  ∫hó`̀dG

 íjô°üJ  •hô°ûd  áØdÉîªdG  ádÉª©dG  π«MôJ  áØ∏c  ∫hó`̀dG

 Gô«°ûe  ,IóaGƒdG  É¡àdÉªY  ídÉ°üe  øY  ™aGóJ  Éªc  ,πª©dG
.ø«HQÉ¡dG ∫Éª©∏d ÅLÓe âeÉbCG äGQÉØ°ùdG ¢†©H ¿CG ≈dEG

 óYÉ°ùe  …ô°ShódG  π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY  ó`̀cCG  √Qhó`̀H
 πª©dG  IQGRh  ™`̀e  πª©J  IQGRƒ```dG  ¿CG  á«LQÉîdG  ô`̀ jRh
 ≈∏Y  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«gh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 á«∏ªY  »`̀a  É©°UÉf  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  πé°S  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG
 ,≈∏ãªdG á∏eÉ©ªdG º¡à∏eÉ©eh á«ÑæLC’G ádÉª©dG ÜÉ£≤à°SG
 áμ∏ªe »a º¡FÉ≤H  Iôàa  ∫GƒW º¡bƒ≤M πμH  Gƒ¶ëj ¿CGh
 Oƒ¡édG  π°UGƒà°S  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,øjôëÑdG
 á«æWƒdG  äGAGô`````̀LE’Gh  äÉ°SÉ«°ùdG  π`̀c  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  »`̀a
 »dhódG ¿ƒfÉ≤dG ™e áªFGƒàe á«ÑæLC’G ádÉª©dÉH á≤∏©àªdG
 á«°SÉ«°ùdG  äGQhÉ°ûªdG  ó≤Y  ∫ÓN  øe  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 áë∏°üe  ¿ƒμJ  ¿CG  É`̀ª`̀FGO  »`̀YGô`̀J  »àdG  á«°SÉeƒ∏HódGh
 ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  áë∏°üeh  ,’hCG  øWGƒªdGh  øWƒdG

.ádÉª©dG √òg ≈∏Y óªà©j OÉ°üàb’G ¿CG á°UÉNh
 áØ∏c  ∞dÉîªdG  πeÉ©dG  πªëJ  ¿EG  …ô°ShódG  ∫É`̀bh
 ¥ƒ≤ëd »``̀dhó``̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ™``e  ¢`̀VQÉ`̀©`̀à`̀j  ’  ¬`̀∏`̀«`̀Mô`̀J
 äÉeGõàdG  …CG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ÖJôj  ødh  ,¿É°ùfE’G

.á«aÉ°VEG á«dhO äÉ«dhDƒ°ùe hCG
 π«LCÉJ  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Qô`̀b  ∫Éé°ùdG  ΩÉàN  »`̀ah
 Oô∏d áeƒμëdG ó©à°ùJ ≈àM á≤M’ á°ù∏L ≈dEG äÉ°ûbÉæªdG

.ìôà≤ªdG πjó©àdG ≈∏Y
(7¢U π«°UÉØàdG)

 áæé∏dG äÉ«°UƒJ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG åëH

 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh ƒª°S á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG

 äGAGôLE’G ≥«Ñ£J á©LGôeh ,¢Vôª∏d …ó°üà∏d äGOGó©à°SÓd AGQRƒdG ¢ù∏ée

 ájQƒ¡ªL  GhQGR  øjòdG  ÖfÉLCÓd  äGô«°TCÉJ  íæe  ¢üîj  Éª«a  ájRGôàM’G

 á©LGôeh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ∫ƒNódG πÑb Éeƒj 14 ∫ÓN á«Ñ©°ûdG ø«°üdG

 ¬Ñà°ûªdG  ä’Éë∏d  »ë°üdG  ôéë∏d  á°ü°üîªdG  øcÉeC’G  ájõgÉL  øe  ócCÉàdGh

.áHÉ°üªdG ä’ÉëdG êÓ©d á°ü°üîªdG øcÉeC’Gh É¡«a

 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  á°SÉFôH  √ó≤Y  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N  ≥jôØdG  ¢ûbÉfh

 ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe

 QÉ£eh äÉ«Ø°ûà°ùªdG πc »a ä’ÉëdG Iô°TÉÑªd ÇQGƒ£dG ¥ôa õ«¡éJh ø««©J

 √ÉéJ IòîàªdG  ä’ƒcƒJhôÑdG  á©HÉàeh º««≤Jh ,ÅfGƒªdGh »dhódG  øjôëÑdG
 á©HÉàeh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL øe ø«eOÉ≤dG
 IQhô°Vh  ,»ªdÉ©dGh  »ª«∏bE’Gh  »∏ëªdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG
 ôÑY  ºjôμdG  Qƒ¡ªé∏d  á«aÉØ°ûH  äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG  ô°ûfh  ≥FÉ≤ëdG  »°ü≤J

.á«ª°SôdG äÉ°üæªdG
 ø«H  π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdÉH  áë°ü∏d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  √ƒ``̀fh
 íFGô°T ∞∏àîe iód »ë°üdG »YƒdG õjõ©Jh á°UÉîdGh áeÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ,á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG ∞∏àîe ôÑY QGhõdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe ™ªàéªdG
 äGAGô`̀LE’É`̀H  Qƒ¡ªédG  áfCÉªWh  á«Yƒàd  ΩÓ``YE’Gh  π°UGƒàdG  IQhô°V  ó`̀cCGh

.ihó©∏d …ó°üà∏d IòîàªdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

 øeƒ«g{ áª¶æe äôcP :ä’ÉcƒdG – áMhódG

 ¿CG  ¢`̀ù`̀eCG  ¬`̀JQó`̀°`̀UCG  ôjô≤J  »`̀a  z¢`̀û`̀Jhh  ¢ùàjGQ

 QƒLCG  ójó°ùJ  ΩÉ¶àfG  ¿Éª°†d  ájô£≤dG  Oƒ¡édG

 ô«jÉ©ªdÉH  z»ØJ  ’{  Égó«YGƒe  »a  á∏eÉc  ∫Éª©dG

 ájÉªM  áª¶fCG  »a  äGô¨K  øY  áKóëàe  ,á«dhódG

 .øjóaGƒdG ∫Éª©dG

 ¿CG  ¢ûJhh  ¢ù«JGQ  øeƒ«g  ôjô≤J  ∞°ûch

 QƒLCG ójó°ùJ »a ôNCÉJ ¬ª°SG ôcP ºàj ºd πªY ÜQ

 Ée  ,øjô¡°T  ¬dÉªY  QƒLCGh  ,ô¡°TCG  á°ùªN  ¬jôjóe

 IQGRh  áÑbGôe  »`̀a  äGô`̀¨`̀K  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §q∏°ùj

 .QƒLC’G ™aóH ó q«≤àdG ΩóY πª©dG

 πª°ûJ  ácô°ûdG  ™jQÉ°ûe  ¿EG  ôjô≤àdG  ∫É`̀ bh

 ∞XƒJh  äÉ`̀bô`̀Wh  ºdÉ©dG  ¢SCÉμd  Ö©∏e  AÉ`̀°`̀û`̀fEG

 á≤ëà°ùe QƒLCG â©aO óbh ,¢üî°T ±’BG 6 ƒëf

 πª©H  øjQô°†àªdG  ¢†©H  ΩÉ«b  ó©H  §≤a  ∫Éª©∏d

 .»LÉéàMG

 »a  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  º°ùb  ôjóe  ÖFÉf  ∫É`̀bh

 äô``̀bCG{  :è`̀jÉ`̀H  πμjÉe  ¢`̀û`̀Jhh  ¢`̀ù`̀à`̀jGQ  øeƒ«g

 ,øjóaGƒdG  ∫Éª©dG  ájÉªëd  ø«fGƒ≤dG  ¢†©H  ô£b

 √ò¡d  èjhôàdÉH  áªà¡e  äÉ£∏°ùdG  ¿CG  hóÑj  øμd

 øe ôãcCG ΩÓYE’G πFÉ°Sh »a áØ«Ø£dG äÉMÓ°UE’G

 .zÉ¡MÉéfEG

 á©Ñ°S  ø`̀Y  Ó≤f  áª q¶æªdG  ôjô≤J  »`̀a  AÉ``Lh

 Gƒ≤∏àj  º`̀d  ô`̀jó`̀e  500  ¿CG  ácô°ûdG  »`̀a  øjôjóe

 áYƒªée º¡æ«H ,2019 ΩÉY ôÑªàÑ°S òæe ºgQƒLCG

 .ø«aô°ûªdGh ø«MÉ q°ùªdGh ø«°Sóæ¡ªdG øe

 13  »`̀a  ácô°ûdG  »ØXƒe  á«ÑdÉZ  ≈≤∏J  ó`̀bh

 ≈≤∏àj ¿CG ™ qbƒàj Éª«a ,IôNCÉàªdG ºgQƒLCG ôjGôÑa

.ôjGôÑa 16 »a ºgQƒLCG »≤ÑàªdG Oó©dG

(11¢U π«°UÉØàdG)

 »a ô¶ædG IOÉ``YEÉH á«eƒμM Oƒ``Yh
á«HÉ«ædG äÉMGôàb’G ≈``∏Y ÉgOhOQ

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ¢ù∏ée  ¿CG  ójGR  »∏Y  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  ócCG
 ÉgOhOQ á≤jôW »a ô¶ædG IOÉYEÉH áeƒμëdG πÑ pb øe GOƒYh ≈≤∏J ÜGƒædG
 äÉMGôàb’G √òg ¢†©H ¿CG á°UÉNh ,á«HÉ«ædG áÑZôH äÉMGôàb’G ≈∏Y
 πLCG øe ,á«ëjQCG πμH ¬d áHÉéà°S’G øμªjh Iô«Ñc ≠dÉÑe É¡Ø∏μj ’ ób

.ø«æWGƒª∏d ôÑcCG Ö°SÉμe ≥«≤ëJ
 áÄ«g ´ÉªàLG ∫ÓN ¬fEG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d íjô°üJ »a ójGR ∫Ébh
 ™e ÜGƒædGh iQƒ°ûdG  »°ù∏ée ¿hDƒ°T  áæédh ÜGƒædG  ¢ù∏ée Öàμe
 º¡¶ØëJ ÜGƒædG ióHCGh ,á£≤ædG √òg ≈dEG  ¥ô£àdG ºJ ¢ùeCG  áeƒμëdG
 ¿CG  ÉØ«°†e  ,á«HÉ«ædG  äÉMGôàb’G  øe  ójó©dG  áeƒμëdG  ¢†aQ  ≈∏Y
 øe  ô°TÉÑe  í«°VƒJ  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  IQhô°†H  É°†jCG  GƒÑdÉW  ÜGƒædG
 í«°VƒJ ÜGƒæ∏d ≈æ°ùàj ≈àM ΩÓYE’G Égô«ãj á«°†b …C’ áeƒμëdG πÑ pb

.ΩÉ©dG …CGô∏d ôeC’G
 Éeh  á«eƒμëdG  á«HÉ«ædG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  Qhó`̀H  ó`̀jGR  √ƒ`̀fh
 ,ó¡édGh âbƒdG ∫GõàNGh ∑ôà°ûªdG πª©∏d  ôjƒ£Jh ºYO øe √ôaƒà°S
 âbh  øe  ájó«∏≤àdG  ájQƒà°SódG  äGƒæ≤dG  √òNCÉJ  Ée  πX  »a  á°UÉNh
 ºà«°S  Iô°TÉÑªdG  äGAÉ≤∏dGh  áæé∏dG  √ò`̀g  ôÑY  øμdh{  :ÓFÉb  ,πjƒW

 .zø«à£∏°ùdG ø«H ô¶ædG äÉ¡Lh Öjô≤Jh âbƒdG ô«aƒJ
 Ée  ∫ÉM  »a  ¿ƒμj  áæé∏dG  ´ÉªàLG  ¿CG  ójGR  »∏Y  ÖFÉædG  í°VhCGh
 ¿ƒμ«°S ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G øe ájGóH ¬fCGh ,∂dP IQhô°V ¿ÉÑfÉédG iCÉJQG
 äÉYƒ°VƒªdG  RÉ`̀é`̀fEG  ¬dÓN  øe  ºàj  ´ÉªàLÓd  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫hó`̀L  ∑Éæg

 .¬«∏Y áLQó oªdG

 Iõ`̀FÉ`̀é`̀d í`̀ °`̀ Tô`̀ à`̀ dG ÜÉ```H í`̀ à`̀ a
á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G á`̀ eó`̀ î`̀ d ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 íàa  á«fÉ°ùfE’G  áeóîd  ≈°ù«Y  IõFÉéd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  âæ∏YCG
 ,2021-2020 á°ùeÉîdG É¡JQhO »a IõFÉédG π«æd í°TôàdG ÜÉH
 óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M É¡°ù°SCG  »àdG  IõFÉédG  »gh
 É kfÉaôY  ,2009  ΩÉY  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  áª¶©dG  ÖMÉ°üd  G kôjó≤Jh
 õ«ªàªdG  ôKCÓdh  ,á«fÉ°ùfE’G  áeóN  »a  ¬«fÉØàd  (√GôK  ¬∏dG  Ö«W)
 IõFÉé∏d í°TôàdG ÜÉH πØ≤jh ,™ªLCG ºdÉ©dGh √OÓH »a ¬côJ …òdG

.2020 ƒ«fƒj »a
 á«fGó«e  çƒëH  AGôLEG  ≈∏Y  IõFÉé∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  πª©Jh
 íæªJh .áæ∏©ªdG ô«Z á«fÉ°ùfE’G ™jQÉ°ûªdGh ∫ÉªYC’G ±É°ûμà°S’
 √ò¡d í°TôàdG ≥ëjh ,ø«àæ°S πc á«fÉ°ùfE’G áeóîd ≈°ù«Y IõFÉL
 »ª∏©dG  åëÑdG  õcGôeh  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô`̀aC’G  πÑb  øe  IõFÉédG
 πª°ûj  ¿CG  ná£jô°T  ¿Éμe  …CG  øe  á«fÉ°ùfE’G  ™jQÉ°ûªdG  ÜÉë°UCGh
 øe õ««ªJ ¿hO øe ô°ûÑdG øe øμªe ´É£b ôÑcCG  »fÉ°ùfE’G πª©dG

.»ëHQ ô«Zh »°SÉ«°S ô«Z πª©dG ¿ƒμj ¿CGh ,´ƒf …CG
(3¢U π«°UÉØàdG)

äÉHÉîàf’G á``©WÉ≤ªH Ö``dÉ£J ¿Gô¡W »``a á«HÓW äÉ``LÉéàMG
 ô«Ñc  ô«eCG  á©eÉL  »a  IójóL  á«HÓW  äGôgÉ¶J  âLôN  :âf.á«Hô©dG
 ≈∏Y ÉLÉéàMG ,á«fÉªdôÑdG  äÉHÉîàf’G π«Ñb ¿Gô¡W á«fGôjE’G áª°UÉ©dG »a
 IôFÉ£dG  •É≤°SEGh  »°VÉªdG  ôÑªaƒf  çGóMCÉH  GójóæJh  OÓÑdG  »a  ´É°VhC’G

.á«fGôchC’G
 ™bGƒe ôÑY ¿ƒ£°TÉf É¡dhGóJ Qƒ°Uh äÉgƒjó«a äô¡XCG ∂dP ÖfÉL ≈dEG
 ≈dEG  ƒYóJ  äGQÉ©°ûH  ¿ƒØà¡j  º`̀gh  ÜÓ£dG  äÉÄe  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

.»dÉëdG ôjGôÑa 21 »a IQô≤ªdG äÉHÉîàf’G á©WÉ≤e
 ,zÉjôμ°ùY ÉeÉ¶f ójôf ’{ :äÉaÉàg øjOOôe äGQÉ©°T IóY ÜÓ£dG ™aQh
 ,á«°SÉ«°ùdG  Iô°ùª°ù∏d  ’h  ôμ°ù©∏d  ’{h  ,z∫ò`̀dG  πÑ≤j  ’h  äƒªj  ÖdÉ£dG{h
 »a  ¿hô`̀μ`̀Ø`̀j  A’Dƒ```̀gh  ô≤ØdG  »`̀a  ¿ƒ`̀bQÉ`̀Z  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG{h  ,zá`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  É«ëJh

.z∫Éfƒ°TÉfôàfEG ¿GôjEG{ ≥ah ,zâjƒ°üàdG
 ,z»∏JÉb  âfCG  ,»°SôëdG  É¡jCG{  :ø«∏FÉb  …QƒãdG  ¢SôëdG  ó°V GƒØàg Éªc
 …QƒãdG  ¢SôëdG  ø«∏ªëe  ,zÉjô°ûH  CÉ£N  ¢ù«d  Gô°S  ñhQÉ°üdG  ¥Ó``̀WEG{h
.É¡æàe ≈∏Y GƒfÉc É°üî°T 176 πà≤eh á«fGôchC’G IôFÉ£dG •É≤°SEG á«dhDƒ°ùe
 âªLÉg  á©eÉédG  Ωô`̀M  »a  ¿hô«°ùj  ÜÓ£dG  ¿É`̀c  Éªæ«H  πHÉ≤ªdG  »a
 á«dGƒªdG  zIOó°ûàªdG  §¨°†dG  äÉYÉªL{h  zè«°SÉÑdG{  äÉ«°û«∏e  øe  ™«eÉée
 ≥ah ,º¡≤jôØàd ádhÉëe »a Üô°†dÉH ÜÓ£dG ≈∏Y GƒdÉ¡fGh ,™ªéàdG ΩÉ¶æ∏d

.IQƒ°ûæªdG ƒjó«ØdG ™WÉ≤e äô¡XCG Ée

.ÜQÉ¡dG πeÉ©dG π«MôJ áØ∏c ∫ƒM iQƒ°ûdG ¢ù∏ée »a ∫Éé°S |

ÜQÉ¡dG π``eÉ©dG π«MôJ á``Ø∏c ∫ƒ``M ±ÓN
π``ª©dG  ∑ô``J äÉ``ZÓH IOÉ``jR ø``e Qò``ëJ π``ª©dG  ¥ƒ``°S  á``Ä«g

É¡àdÉªY ô``«Ø°ùJ äÉ≤Øf äGQÉ``Ø°ùdG π``«ªëàH ájQƒ°T Ö``dÉ£e
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 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¢``SCGô``J

 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe

 ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG

 (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c) É``̀ fhQƒ``̀ c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d

 Qƒ°†ëH  ≥jôØ∏d  »fÉãdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G

 âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  áë°üdG  Iô`̀jRh

 ï«°ûdG  Ö«ÑW AGƒ∏dGh ídÉ°üdG ó«©°S

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

 ,»`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe

 π«ch  ™fÉªdG  áØ«∏N  ó«dh  QƒàcódGh

 ºjôe  IQƒ``̀à``̀có``̀dGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áªgÓédG  »HòY

 ø`̀¡`̀ª`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀d

 ºjôe IQƒàcódGh á«ë°üdG äÉeóîdGh

 áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  …ôLÉ¡dG

 QƒàcódGh  ,áë°üdG  IQGRƒ``̀H  áeÉ©dG

 ≈Ø°ûà°ùªdG  ø`̀e  ¢``̀û``̀jhQO  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y

 ≈Ø°ûà°ùe  øY  ø«∏ãªeh  ,…ôμ°ù©dG

 á«æWƒdG  áæé∏dGh  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG

 ≥jôØdG  AÉ°†YCGh  ,çQGƒμdG  á¡LGƒªd

 äGP  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  »∏ãªe  ø`̀e

 øªK  ´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »ah  .ábÓ©dG

 Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdG  »æWƒdG  ≥jôØdG

 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe

 ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S

 ∫hC’G Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f

 Gòg  »`̀ah  .AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd

 »æWƒdG  πª©dG  ≥`̀jô`̀a  åëH  QÉ```WE’G

 á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äÉ«°UƒJ

 ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ∫hC’G Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f

 äGOGó©à°SÓd AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

 ≥«Ñ£J  á©LGôeh  ,¢Vôª∏d  …ó°üà∏d

 ¢üîj  Éª«a  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G

 GhQGR  øjòdG  ÖfÉLCÓd  äGô«°TCÉJ  íæe

 ∫Ó`̀N  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

 áμ∏ªe  ≈``̀ dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀ dG  π`̀Ñ`̀b  É`̀eƒ`̀j  14

 øe ó`̀cCÉ`̀ à`̀ dGh á`̀©`̀LGô`̀eh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ôéë∏d  á°ü°üîªdG  øcÉeC’G  ájõgÉL

 É¡«a  ¬`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀ d  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ä’ÉëdG  êÓ©d  á°ü°üîªdG  øcÉeC’Gh

 ø««©J ´ÉªàL’G ¢ûbÉf Éªc .áHÉ°üªdG

 Iô°TÉÑªd  ÇQGƒ``̀£``̀dG  ¥ô``̀a  õ«¡éJh

 QÉ£eh äÉ«Ø°ûà°ùªdG πc »a ä’ÉëdG

 º««≤Jh  ,ÅfGƒªdGh  »dhódG  øjôëÑdG

 IòîàªdG  ä’ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG  á©HÉàeh

 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL øe ø«eOÉ≤dG  √ÉéJ

 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  á«Ñ©°ûdG

 ≈∏Y äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ô```̀NBG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh

 »``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’Gh »``̀∏``̀ë``̀ª``̀dG ó``̀«``̀©``̀°``̀ü``̀dG

 ≥FÉ≤ëdG »°ü≤J IQhô°Vh ,»ªdÉ©dGh

 á«aÉØ°ûH  äGóéà°ùªdG  ô``̀NBG  ô°ûfh

 äÉ°üæªdG  ô`̀Ñ`̀Y  º`̀jô`̀μ`̀ dG  Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d

 øH óªëe ï«°ûdG ™∏WCG Éªc .á«ª°SôdG

 ≈∏Y ≥jôØdG AÉ°†YCG áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY

 Qƒ°†ëH  É¡H  ΩÉb  »àdG  IQÉjõdG  èFÉàf

 ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G

 π«∏N  º«gGôHEG  õcôªd  áë°üdG  IôjRh

 ,á«fÉª∏°ùdG  á≤£æªH  »YÉªàL’G  ƒfÉc

 äGOGó©à°S’Gh  ¬àjõgÉL  ó≤Øàd  ∂dPh

 õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¢ü«°üîàd  äò``î``JG  »`̀à`̀ dG

 »a ¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫õ©d

-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  É¡àHÉ°UEG

 á`̀ë`̀æ`̀LC’G  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó```̀W’G  º``̀Jh  ,(19

 äGõ«¡éàdGh  ,∫õ`̀©`̀∏`̀d  á°ü°üîªdG

 πjƒëJh  ∫ÉÑ≤à°SG  á«dB’  áÑMÉ°üªdG

 »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ,≈°VôªdG

 ,ihó``̀©``̀ dG ∫É``̀≤``̀à``̀fG ™`̀æ`̀ª`̀d â`̀©`̀ °`̀Vh

 ´É`̀Ñ`̀J’ á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG QOGƒ``̀μ``̀dG ¬`̀«`̀Lƒ`̀Jh

 á©ÑàªdG  á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG  ä’ƒ``μ``Jhô``Ñ``dG

 áëaÉμªd  áYƒ°VƒªdG  äGAGô````̀LE’Gh

 º«∏°ùdG  πμ°ûdÉH  É¡≤«Ñ£Jh  ,ihó©dG

 áeÓ°S  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀ dG  π`̀Ø`̀μ`̀j  …ò```̀ dG

 ájÉªëdG  ø«eCÉJh  ,≈°VôªdG  áë°Uh

.¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G øe º¡d

 ¢ù«FQ √ƒf ´ÉªàL’G ΩÉàN »ah

 ≥«°ùæàdG ≈dEG áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG

 áeÉ©dG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ø«H  πeÉμàdGh

 »ë°üdG  »YƒdG  õjõ©Jh  á°UÉîdGh

 øe  ™ªàéªdG  í`̀FGô`̀°`̀T  ∞∏àîe  ió`̀ d

 QGhõ````dGh ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

 ,á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG  ∞∏àîe  ô`̀Ñ`̀Y

 á«Yƒàd ΩÓYE’Gh π°UGƒàdG IQhô°Vh

 äGAGôLE’ÉH ºjôμdG Qƒ¡ªédG áfCÉªWh

 ≈dƒàjh  .ihó©∏d  …ó°üà∏d  IòîàªdG

 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG

 ΩÉ«≤dG (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

 äGAGôLE’Gh º¶ædG ≥«Ñ£Jh á©LGôªH

 ,øjôëÑdG  ≈dEG  ihó©dG  ∫ƒ°Uh  ™æªd

 äÉ«fÉμeE’G  ô«aƒJh  §£îdG  ™°Vhh

 »a  ¬Ñà°ûe  á`̀dÉ`̀M  …CG  ™``e  πeÉ©à∏d

 ,É¡©e  πeÉ©àdGh  ihó©dÉH  É¡àHÉ°UEG

 øe ™e πeÉ©àdG á£N ™°Vh øY kÓ°†a

 ±É°ûàc’ ¢†jôªdÉH ∫É°üJG ≈∏Y ¿Éc

 QÉ°ûàfG  Qƒ`̀£`̀J  á©HÉàeh  ihó``̀Y  …CG

 π°UGƒàdÉH  É k«ª«∏bEGh  É«ªdÉY  ¢VôªdG

 Ωƒ≤j  Éªc  ,á«ªdÉ©dG  äÉª¶æªdG  ™`̀e

 ™aQh äGóéà°ùªdÉH Qƒ¡ªédG QÉ£NEÉH

 .áeƒμëdG ≈dEG ájQhO ôjQÉ≤J

ó¡©dG »dƒd Iôªà°ùªdG á©HÉàªdG GƒæªK

 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ´É`̀ ª`̀ à`̀ LG ¢`̀ SCGô`̀ à`̀ j zá`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d ≈``̀ ∏``̀ YC’G{ ¢`̀ù`̀«`̀FQ
zÉ```̀fhQƒ```̀c{ ¢`̀ Shô`̀ «`̀ Ø`̀ d …ó`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ ∏`̀ d »`̀ Ñ`̀ £`̀ dG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
òaÉæªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  ÇQGƒ£dG  ≥jôa  õ«¡éJh  á«æWƒdG  äGOGó©à°S’G  á©LGôe

 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ó``cCG

 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  á«μjôeC’G

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

 â∏©L  äÉMÓ°UE’G  øe  á∏°ù∏°ùH  ΩÉ`̀b  ,ióØªdG

 ,Ó«ãªJh  É kMÉàØfGh  ájôM  ôãcCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 Ö©°ûdG  äÉ©∏£Jh  äÉMƒª£d  É°SÉμ©fG  ∂``dPh

 ôãcCG  òæe ∂∏ªdG  ádÓL É¡cQOCG  »àdGh ,»æjôëÑdG

 Iôjóà°ùªdG  IôFGódG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .øjó≤Y  øe

 ÉYOh  ,∑Qƒjƒ«f  »a  …QÉJhQ  …OÉf  Égó≤Y  »àdG

 ∫ÉØàM’G  áÑ°SÉæªH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  É¡«dEG

 .»æWƒdG πª©dG ¥Éã«ªd Iô°ûY á©°SÉàdG iôcòdÉH

 É¡jód ¢ù«d øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG  ô«Ø°ùdG  í°VhCGh

 ¿ÉªdôH  ∫Ó`̀N  øe  ,É¡Ñ©°ûd  ô°TÉÑe  π«ãªJ  §≤a

 IóëàªdG äÉj’ƒdÉH Iƒ°SCG É¡æμdh ,ø«°ù∏ée øe

 ,á∏≤à°ùe  á«FÉ°†b  á£∏°S  É`̀¡`̀jó`̀d  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G

 ™àªàJ  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  πãe  »gh

 áMƒàØe  ´QPCÉH  ™«ªédÉH  ÖMôJ  áæ°VÉM  áaÉ≤ãH

 ÉØ«°†e ,º¡¡HÉ°ûJ ¬LhCGh º¡JÉaÓàN’ ºgQó≤Jh

 ,¬d  AÉªàf’ÉH  ô©°ûJ  ó∏H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG

 á«Ø∏îdG  hCG  ¢ùæédG  hCG  øjódG  øY  ô¶ædG  ¢†¨H

.á«YÉªàL’G

 ºYóJ  Ωƒ«dG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  í°VhCGh

 ;áØ∏àîªdG  á«æjódG  äÉ°ù°SDƒªdG  äÉÄe  ìÉààaG

 ÖfÉéH óHÉ©ªdGh ¢ùæμdGh ¢ùFÉæμdG ∂dP »a ÉªH

 ¿ÓYEG{  ¥ÓWEG  ≈dEG  Égƒæe ,óLÉ°ùªdG  øe ójó©dG

 íeÉ°ùàdG  ≈`̀ dEG  ƒYój  …ò``̀dGh  zøjôëÑdG  áμ∏ªe

 Üƒ©°T  ™«ªéd  »ª∏°ùdG  ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh  »`̀æ`̀jó`̀dG

 äÉj’ƒdG øe É«ª°SQ ¿ÓYE’G ≥∏£fG å«M ,ºdÉ©dG

 ,2017  ôÑªàÑ°S  »a  (¢Sƒ∏éfCG  ¢Sƒd)  IóëàªdG

 ,ºdÉ©dG  ∫ƒM á∏MQ »a ≥∏£fG  âbƒdG  ∂dP  òæeh

 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ºdÉ©dG  IOÉ`̀b  ≈∏Y  ¬°VôY  ºàjh

.º¡ªYO

 Ö«MôàdG  ≈∏Y  ô```eC’G  ô°üà≤j  ’  :™`̀HÉ`̀Jh

 AÉ°ùædG  É°†jCG  πH  ,¿É``̀ jOC’G  ™«ªL  øe  ¢SÉædÉH

 øjôëÑdG  »`̀a  ICGô`̀ª`̀ dG  π¨°ûJ  å«M  ,∫É``Lô``dGh

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ §≤a ¢ù«∏a ,É«∏Y ájOÉ«b Ö°UÉæe

 …OÉ«b  øe %54 øe ôãcCG  øμdh ,ICGô`̀eG  ,ÜGƒædG

 ÖMôJh ,AÉ°ùædG  øe øjôëÑdG  »a ΩÉ©dG  ´É£≤dG

.ºdÉ©dG AÉLQCG ™«ªL øe ø«HƒgƒªdÉH øjôëÑdG

 IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG ≈dEG ô«Ø°ùdG ¥ô£Jh

 øe  ôãcCG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e

 Gô≤e  øjôëÑdG  øe  òîàJ  á«dÉe  á°ù°SDƒe  400

 á¨∏dG PÉîJGh IôgÉªdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG ÖÑ°ùH ,É¡d

 Égƒæe  ,zájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G{``d  á¨d  ájõ«∏éfE’G

 »é«JGôà°S’G øjôëÑdG ™bƒe øe IOÉØà°S’G ≈dEG

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ≈`̀ dEG  ádƒ¡°ùH  ∫ƒ°Uƒ∏d

 AÉæHh IójóédG ¥Gƒ°SC’Gh á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód

 .áªFGO  äÉbGó°U  õjõ©Jh  áeGóà°ùe  äÉcGô°T

 ádhO{ É¡fCÉH øjôëÑdG RGõàYG øY ô«Ø°ùdG ÜôYCGh

 ™e  π°UGƒà∏d  É¡JGQó≤H  á≤K  É¡∏ch  ,Iô≤à°ùe

 Éæ°ùØfCÉH  ¿hQƒîa  ºμ∏ãe  ¢SÉfCG  øëæa  ,ºdÉ©dG

 ÜôYCGh  .zó¡éH  πª©fh  ¿ƒbOÉ°Uh  ¿ƒëàØæeh

 πμ°ûH  Ö°SÉæe  âbƒdG  ¿CÉ`̀H  ¬àYÉæb  øY  ô«Ø°ùdG

 á«æjôëÑdG ábGó°üdG á«©ªL »a •GôîfÓd ¢UÉN

 ,ΩÉ©dG Gòg ø«KÓãdG É¡eÉY ºàà°S »àdG ,á«μjôeC’G

 Oƒ≤©dG  ∫Ó`̀N  Iô«Ñc  GOƒ`̀¡`̀L  ¿hô«ãμdG  ∫ò``Hh

 QGó`̀e  ≈∏Y  ∂dòH  πØàëæ°Sh  á«°VÉªdG  áKÓãdG

 .Iõ«ªªdG  çGó`̀MC’G  ¢†©H  ∫ÓN  øe  2020  ΩÉY

 ∫hódG  π`̀FGhCG  øe  Ió`̀MGh  øjôëÑdG  ¿CG  í°VhCGh

 »a 1’ƒ``̀eQƒ``̀Ø``̀dG äÉ`̀bÉ`̀Ñ`̀°`̀S â`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG »`̀à`̀dG

 ∞«°†à°ùà°S  πÑ≤ªdG  ¢SQÉe  22  »ah  ,á≤£æªdG

 »a ÓØM á«μjôeC’G  á«æjôëÑdG  ábGó°üdG  á«©ªL

 ¬Ø«°†à°ùJ …òdG 2020 ¥ÉÑ°S IógÉ°ûªd IQÉØ°ùdG

 ƒ«fƒj  ¿CG  ¬`̀ JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ÉØ«°†e  ,øjôëÑdG

 ,¢UÉN  πμ°ûH  É kªMOõe  Gô¡°T  ¿ƒμ«°S  πÑ≤ªdG

 πØMh  É«æjôëH  AÉ```̀jRCG  ¢`̀Vô`̀Y  º¶ææ°S  å«M

 äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  ºà«°S  Éªc  ,ø«KÓãdG  iô`̀cò`̀dG

 Éæ°†©H  ™e  AÉ≤àdÓd  äÉÑ°SÉæe  ∂dòch  á«¡«aôJ

 »a  øμdh  ,áª°UÉ©dG  ø£æ°TGh  »`̀a  §≤a  ¢ù«d

 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  AÉëfCG  ™«ªéH  IQÉàîe  ¿óe

 Gó«°ûe  ¬àª∏c  »a  ô«Ø°ùdG  Oô£à°SGh  .á«μjôeC’G

 äÉj’ƒdGh øjôëÑdG  áμ∏ªe »Ñ©°T ø«H ábÓ©dÉH

 ™ªéj Ée ¢SÉ°SCG  ó©J »àdGh á«μjôeC’G IóëàªdG

 Éæª∏©Jh  É©e  Éæ∏YÉØJ  Éª∏c{  ∫Éb  å«M  ,øjó∏ÑdG

 Éª∏ch ¢†©H ™e ÉæfhÉ©Jh Éæª¡a OGR ,Éæ°†©H øe

.zÉ©«ªL ÉfóØà°SG É©e ÉfhÉ©J

 ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  πãe  :™HÉJh

 ≥jô©dG ïjQÉàdÉHh ø«Ø≤ãªdÉH »æZ ó∏H øjôëÑdG

 Iô¶f  Éª¡d  ¿É≤jó°üdG  ¿ÉÑ©°ûdG  ,πª©dG  ¢Uôah

 IôgÉeh áYóÑe πªY iƒbh ,á«∏Ñ≤à°ùeh áãjóM

 ºZQ  ,ô`̀gOõ`̀e  OÉ°üàbG  π`̀LCG  ø`̀e  π∏c  Ó`̀H  πª©J

.áØ∏àîªdG äGójó¡àdG

 …QÉ``̀JhQ …OÉ``̀f ø`̀∏`̀YCG ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ΩÉ`̀à`̀N »``ah

 ájôîØdG  ájƒ°†©dG  íæªH  ¬aô°ûJ  ∑Qƒjƒ«f  »a

 áμ∏ªe ô«Ø°S áØ«∏N ∫BG  ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ï«°û∏d

 ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ió`̀d  øjôëÑdG

 á«Yƒ£J  áª¶æe  »ªdÉ©dG  …QÉ`̀Jhô`̀dG  ¿EG  å«M

 ójõj Ée πÑb ƒZÉμ«°T »a â°ù°SCÉJ áeÉ©dG áeóî∏d

 ΩÉeCG  áMƒàØe …QÉJhôdG  …OGƒfh ΩÉY áFÉe ≈∏Y

 ¿hO  øe  äGó≤à©ªdGh  äÉaÉ≤ãdGh  ¥Gô``̀YC’G  πc

.õ«ëJ hCG õ««ªJ

:áμ∏ªªdG ô«Ø°S ..∑Qƒjƒ«f …QÉJhôd Iôjóà°ùe IôFGO ΩÉeCG

Ó«ãªJh É``MÉàØfGh á``jôM ô``ãcCG ø``jôëÑdG â``∏©L ∂``∏ªdG äÉ``MÓ°UEG
á``jôîØdG  ájƒ``°†©dG  Éμ``jôeCG  ió``d  á``μ∏ªªdG  ô«Ø``°S  í``æªj  …QÉ``JhQ  …OÉ``f

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ≈≤àdG
 ,¬Ñàμe »a ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL ó«°ùdG
 …QÉJhô∏d  »HôY  mOÉ`̀f  ∫hCG  »°ù°SDƒe  øe  kGó`̀ ah
 §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a á«Hô©dG á¨∏dÉH ≥WÉf
 óªëe  áeÉ°SCG  ó«°ùdG  á°SÉFôH  (¢ù«°SCÉàdG  âëJ)
 QƒàcódG  …OÉ`̀æ`̀dG  QÉ°ûà°ùe  Qƒ°†ëHh  ,ø«©e

 .¿Gôª©dG óªMCG ôaÉX
 ¢ù«°SCÉJ  Iôμa ¢VGô©à°SG ºJ AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 äÉKOÉëe »a  á«Hô©dG  á¨∏dG  óªà©j  …QÉJhQ  OÉf
 ≈∏Y IôμØdG ìôW ºJ å«M ,¬JÉÑWÉîeh ¬FÉ°†YCG
 ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y á≤aGƒªdG òNCGh »dhódG …QÉJhôdG

 áμ∏ªe  »a  á«Hô©dG  á¨∏dÉH  ≥WÉf  …QÉJhô∏d  mOÉf
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ∫hC’G  ¿ƒμ«°S  å«M  ,øjôëÑdG
 Qƒ°†M õjõ©J ócDƒj …òdG ôeC’G ,á«Hô©dG ∫hódG
 ¿CÉH  kÉª∏Y  ,á«dhódG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  á«Hô©dG  á¨∏dG
 áeóN  ≈dEG  áeÉY  áØ°üH  ±ó¡J  …QÉJhôdG  ájófCG
 Gòg  Rõ©J  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ìô`̀W  ∫Ó`̀N  øe  ,™ªàéªdG
 øjòdG  AÉ°†YC’G  ø«H  äÓ°üdG  ≥«KƒJh  ±ó¡dG

.áØ∏àîe ø¡ªd ¿ƒªàæj
 áμ∏ªe  ºYO  ¿Gó«ªM  ó`̀cCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ™ªàéªdG  äÉª¶æe  Oƒ`̀¡`̀L  ™«ªéd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ø«H á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```̀dEG á`̀«`̀eGô`̀dG »`̀fó`̀ª`̀dG

 IôμØH  kGó«°ûe  ,»`̀ ∏`̀gC’Gh  »ª°SôdG  ø«YÉ£≤dG
 ,øjôëÑdG  »`̀a  …QÉ`̀Jhô`̀∏`̀ d  »`̀Hô`̀Y  mOÉ``̀ f  Oƒ``̀Lh
 iƒà°ùªH  AÉ≤JQÓd  á°Uôa  ¿ƒμ«°S  …òdG  ô`̀eC’G
 ÉªH ™ªàéªdG OGôaCG ™e …OÉædG Gòg ø«H π°UGƒàdG
 áeó≤ªdG  äÉeóîdG  iƒà°ùªH  AÉ≤JQ’G  »a  º¡°ùj

.º¡d
 ºYódÉH ø«©eh ¿Gôª©dG OÉ°TCG Éª¡ÑfÉL øeh
 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ¬eó≤J …òdG
 Éª¡eÉªàgG  øjócDƒe  ,»`̀∏`̀gC’G  πª©dG  äÉª¶æªd
 IQGRƒ`̀dGh  …OÉædG  ø«H  ¿hÉ©àdG  ¢Uôa  õjõ©àH

.™ªàéªdG äÉÄa ™«ªLh

ø``jôëÑdG »``a á``«Hô©dÉH ≥``WÉf …QÉ``JhQ OÉ``f ∫hCG ¥Ó``WEG

 áeóîd  ≈°ù«Y  Iõ`̀FÉ`̀é`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``fÉ``eC’G  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 »a  IõFÉédG  π«æd  í°TôàdG  ÜÉ`̀H  íàa  ø`̀Y  á«fÉ°ùfE’G
 »àdG  IõFÉédG  »gh  ,2021/2020  á°ùeÉîdG  É¡JQhO
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M É¡°ù°SCG
 É kfÉaôY ,2009 ΩÉ©dG »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  áª¶©dG  ÖMÉ°üd  G kôjó≤Jh
 ,á«fÉ°ùfE’G áeóîd ¬«fÉØJ »a √GôK ¬∏dG Ö«W áØ«∏N ∫BG
 ,™ªLCG  ºdÉ©dGh  √OÓH  »a  ¬côJ  …òdG  õ«ªàªdG  ôKCÓdh
 Iõ«ªàe äÉeóN Ωó≤J »àdG äÉª¶æªdGh OGôaCÓd É kªjôμJh

.ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ºgOƒ¡L ø«ªãJh ,ájô°ûÑ∏d
 OGô``̀aC’G  πÑb  ø`̀e  IõFÉédG  √ò¡d  í°TôàdG  ≥ëjh
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh  »ª∏©dG  åëÑdG  õ`̀cGô`̀eh  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 πª°ûj  ¿CG  á£jô°T  ¿Éμe  …CG  øe  á«fÉ°ùfE’G  ™jQÉ°ûªdG
 ¿hO  ô°ûÑdG  ø`̀e  øμªe  ´É£b  ô`̀Ñ`̀cCG  »fÉ°ùfE’G  πª©dG
 ô«Zh »°SÉ«°S ô«Z πª©dG ¿ƒμj ¿CGh ´ƒf …CG øe õ««ªJ

.»ëHQ
 AGô`̀LEG  ≈∏Y  IõFÉé∏d  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  πª©J  Éªc
 ™jQÉ°ûªdGh  ∫É``ª``YC’G  ±É°ûμà°S’  á«fGó«e  çƒ`̀ë`̀H
 ≈°ù«Y  IõFÉL  íæªJh  ,É¡æY  ø∏©ªdG  ô«Z  á«fÉ°ùfE’G
 :á«dÉàdG  ä’ÉéªdG  »a  ,ø«àæ°S  πc  á«fÉ°ùfE’G  áeóîd
 ,™ªàéªdG áeóN ,º«∏©àdG ,çQGƒμ∏d …ó°üàdGh áKÉZE’G

 ,»fÉ°ùfE’G  íeÉ°ùàdG  õjõ©J  ,äGQÉ°†ëdG  ø«H  QGƒëdG
 ájÉæ©dG  ,»fóªdG  ô°†ëàdG  ,»YÉªàL’G  º∏°ùdG  õjõ©J
 ∞«ØîàdG  ,»ª∏©dG  RÉéfE’G  ,»NÉæªdG  ô«¨àdGh  áÄ«ÑdÉH
 ìƒàØe  ∫ÉéªdG  ¿CÉ`̀ H  É kª∏Y  ,Rƒ`̀©`̀dGh  ô≤ØdG  ICÉ``̀Wh  ø`̀e
 .á«fÉ°ùfE’G  áeóîdG  ä’Éée  øe  ô`̀NBG  ∫Éée  …CG  »a
 øe  º«μëJ  áæéd  ø«ë°TôàªdG  ∫ÉªYCG  º««≤J  ≈dƒàJh
 ºgQÉ«àNG  ºàj  áªμëdGh  ¢UÉ°üàN’Gh  IôÑîdG  …hP
 IOÉ¡°T  IõFÉédÉH  õFÉØdG  íæªj  Éªc  ,ºdÉ©dG  äGQÉ`̀b  øe
 É k̈ ∏Ñeh  ,¢üdÉîdG  ÖgòdG  øe  á«dGó«eh  ,á«μ∏e  ôjó≤J
 á«dÉØàMG  »a  º∏°ùJ  ,»μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  √Qób  É k«dÉe
 2021  ƒ«fƒj  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ΩÉ`̀≤`̀J  iô`̀Ñ`̀c
 OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe á«eÉ°S ájÉYôH
 øe  ±ƒ«°†dGh  äÉ«°üî°ûdG  QÉÑc  Qƒ°†ëHh  ,ióØªdG

.OÓÑdG êQÉNh πNGO
 áëFÓdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏dh  π«°UÉØàdG  øe  ójõªdh
 IQÉjR øμªj ,IõFÉédÉH á°UÉîdG äGAGôLE’Gh •hô°ûdGh
WWW.ISAAWARD. »fhôàμdE’G ™bƒªdG
INFO@  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ójôÑdG  ôÑY  hCG  ORG

 í°TôàdG  ÜÉH  πØ≤jh  ,ISAAWARD.ORG
 º°SG  ø`̀Y  ¿Ó``̀YE’G  ºàjh  ,2020  ƒ«fƒj  »`̀a  IõFÉé∏d

.ΩÓYE’G πFÉ°Sh »a õFÉØdG

 ø``∏©J  á``«fÉ°ùfE’G  á``eóîd  ≈``°ù«Y  Iõ``FÉL
2021 á°ùeÉîdG É``¡JQhód í``°TôàdG ÜÉH í``àa

 áî«°ûdG  IQƒ``à``có``dG  äó````cCG
 ÖFÉf  »Ñ«à©dG  ¿Éª«∏°S  âæH  »e
 ó¡©e  AÉ```̀æ```̀eCG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢``ù``«``FQ
 ¿CG  ,á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG
 áμ∏ªe »a  »æWƒdG  πª©dG  Iô«°ùe
 Iô°†M  ¥Ó````̀WEG  ò`̀æ`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«ªd  ,ióØªdG
 »`̀a Ió``````̀FGQ äGRÉ````̀é````̀ fEG â`̀≤`̀≤`̀M
 iDhô∏d  áªLôJ  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  áaÉc
 É¡∏ªM  »àdG  áMƒª£dG  ±Gó`̀gC’Gh
 á≤«≤M  â`̀JÉ`̀H  »``à``dGh  ,¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG
 É¡°ùª∏jh øjôëÑdG  Ö©°T É¡°û«©j
 QÉ``̀gOR’G  ø`̀e  IOó©àe  Qƒ°U  »`̀a
 á«°SÉ«°ùdG Ió©°UC’G ≈∏Y Ωó≤àdGh
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh

.Égô«Zh á«bƒ≤ëdGh
 Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e ∫Ó```N ∂```dP AÉ```L
 ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH  ó¡©ªdG  É¡ª¶f
 á≤£æªH  √ô≤e  »a  áeÉ©dG  IQGOE’G
 ôjGôÑa 16 óMC’G ¢ùeCG º°üëdG ΩCG
 ájô¶ædG  ø`̀e  ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG{  ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H
 áÑ°SÉæªH  ∂``̀dPh  ,z≥«Ñ£àdG  ≈``̀dEG
 ¥Éã«e  iô`̀cò`̀H  áμ∏ªªdG  ∫ÉØàMG
 ™ªL  É¡«a  ∑QÉ°T  ,»æWƒdG  πª©dG
 Iõ¡LC’Gh  äGQGRƒ`̀dG  »ØXƒe  øe

 .á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh
 ¿CG  »`̀Ñ`̀«`̀à`̀©`̀ dG  .O  äó```````̀cCGh
 ô«æà°ùªdG  ôμØdG  øY  ôÑY  ¥Éã«ªdG
 áÑbÉãdG  ¬`̀à`̀jDhQh  ,∂∏ªdG  ádÓéd
 ±ô°ûà°ùJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  »`̀à`̀dG
 ™`̀°`̀†`̀Jh ,á````̀bO π`̀μ`̀ H π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 »`̀à`̀dG äGõ``̀μ``̀ Jô``̀ª``̀ dGh ¢``̀ù``̀ °``̀SC’G
 Iô«°ùe  É`̀¡`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y  â≤∏£fG
 ≥≤ëàd  ,á≤K  πμH  »æWƒdG  πª©dG
 Iô`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG »```̀ a á``̀«``̀Yƒ``̀f á``̀∏``̀≤``̀f
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á`̀«`̀MÓ`̀°`̀UE’G
 ó©j  ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```̀ dEG  Iô`̀«`̀°`̀û`̀e
 πeÉ°ûdG  åjóëàdG Iô«°ùe IQƒcÉH
 »a ºgC’G á«îjQÉàdG á≤«KƒdG ƒgh
 »àdGh  ,åjóëdG  øjôëÑdG  ïjQÉJ
 ≈¡HCG »a »æWƒdG ºMÓàdG äó°ùL
 IôcGòdG  »a  G kódÉN  ≈≤Ñ«d  √Qƒ°U
 ¬æe  óªà°ùàd  »æWƒdG  ¿GóLƒdGh
 øe  ìhô`̀dG  √òg  áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G
 QÉgOR’G  øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  πLCG

 .õjõ©dG øWƒdG Gò¡d Ωó≤àdGh
 ¿CG  ≈dEG  »Ñ«à©dG  .O  äQÉ°TCGh
 á£N  áHÉãªH  ¿ƒμ«d  AÉL  ¥Éã«ªdG

 ádÓéd  á∏eÉ°T  á«æWh  á«MÓ°UEG
 É¡«∏Y  â`̀©`̀ª`̀LCG  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 áÑ°ùæH  Iô`̀ë`̀dG  á«æWƒdG  IOGQE’G
 ≈`̀ dEG  â`̀dƒ`̀ë`̀J  º`̀K  ø``̀eh  ,%98^4
 õjõ©J ≈`̀∏`̀Y  Ωƒ`̀≤`̀J  π`̀ª`̀Y  è`̀eGô`̀H
 øjôëÑdG Oƒ≤àd ,á«æWƒdG ácGô°ûdG
 è¡f ≥ah ôgOõe ójóL ™bGh ≈dEG
 IOÉ`̀«`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y Ωƒ`̀≤`̀ j »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jO
 áfÉ«°Uh IGhÉ°ùªdG  º«bh ¿ƒfÉ≤dG
 ¢ù°SCG  ï«°SôJh  äÉjôëdG  ádÉØch

.á«aÉØ°ûdGh ádGó©dG
 »Ñ«à©dG  .O  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 áμ∏ªªdG  É¡à≤≤M  »àdG  äÉMÉéædG
 òæe  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H
 πª©dG  ¥É`̀ã`̀«`̀e  ≈`̀∏`̀Y  â`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 OƒæÑH  âdƒëJ  »`̀à`̀dGh  ,»æWƒdG
 ≥«Ñ£àdG ≈dEG ájô¶ædG øe ¥Éã«ªdG
 ∂dPh  ,™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  »∏©ØdG
 ¿Ó`̀YEGh  Qƒà°SódG  πjó©àH  G kAó``̀H
 áμ∏ªe  ≈````̀ dEG  ø``jô``ë``Ñ``dG  ∫ƒ``̀ë``̀J

.ájQƒà°SO
 äÉ«dBG  ¿CG  »Ñ«à©dG  .O  äócCGh
 á`̀ª`̀FÉ`̀b ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG ÇOÉ``̀Ñ``̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 äÉ£∏°ùdG  ø«H  π°üØdG  CGóÑe  ≈∏Y
 â`̀YÉ`̀£`̀à`̀ °`̀SG »```̀à```̀ dGh ,çÓ````̀ã````̀dG
 πª©dG õjõ©J É¡dÓN øe áeƒμëdG
 ≈∏Y É¡FGOC’  Qƒ£àªdG  »μ«eÉæjódG

.äÉjƒà°ùªdG áaÉc
 ≈`̀ dEG  »Ñ«à©dG  .O  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ó`̀jó`̀©`̀dG  ¬`̀æ`̀Y  è`̀à`̀f  ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG  ¿CG
 IOƒ`̀Y  :É`̀gRô`̀ HCG  äÉÑ°ùàμªdG  ø`̀e
 AGô````̀LEGh ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG IÉ`̀ «`̀ë`̀ dG
 á«HÉ«ædGh  ájó∏ÑdG  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G
 ,2010h  2006h  2002  »``̀a
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,2018h  2014h
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG AÉ``̀æ``̀H ∫É`̀ª`̀μ`̀ à`̀ °`̀SG

 áªμëªdG{  AÉ°ûfEG  πãe ájQƒà°SódG

 á`̀HÉ`̀bô`̀dG ¿Gƒ````jOh zá`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG

 ¢ù∏éªdGh  ,á`````̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG

 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh ,ICGô``̀ª``̀∏``̀d ≈``̀∏``̀YC’G

 RÉ¡Lh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ó``¡``©``eh äÉ`̀ª`̀∏`̀¶`̀ à`̀ dG

 øe  Égô«Zh  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d

.á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒªdG

 ¿CG  ≈`̀dEG  »Ñ«à©dG  .O  âg qƒfh

 ¥Éã«ªdG QGôbEG òæe â°TÉY áμ∏ªªdG

 á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀J á`̀°`̀†`̀¡`̀f Ωƒ```̀«```̀dG ≈``̀à``̀M

 ójó©dG  â≤≤Mh  ,ábƒÑ°ùe  ô«Z

 äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dGh äGõ`̀é`̀æ`̀ª`̀ dG ø``̀e

 ó«©°üdG  ≈∏Y  Éª«°S  ’h  Ió`̀FGô`̀dG

 øe ,»`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀ dGh »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG

 …CGô``````̀dG á```̀jô```̀M õ``̀jõ``̀©``̀J ∫Ó`````N

 á`̀dhO  ¢`̀ù`̀°`̀SCG  á`̀jƒ`̀≤`̀Jh  ô«Ñ©àdGh

 õjõ©Jh  ,äÉ°ù°SDƒªdGh  ¿ƒfÉ≤dG

 PÉ`̀î`̀JG  »`̀a  á«Ñ©°ûdG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ø«fGƒ≤dG áeƒ¶æe ôjƒ£Jh QGô≤dG

 á£∏°ùdG  á°SQÉªeh  ,äÉ©jô°ûàdGh

 É¡JÉ«MÓ°U  ™«ªéd  á«©jô°ûàdG

.á«©jô°ûàdGh á«HÉbôdG

 Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG äó``¡``°``T ó```̀ bh

 øe Oó```̀Y Ö``̀fÉ``̀L ø``̀e äÓ``̀NGó``̀ e

 á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y äó````̀cCG ,Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG

 äGô««¨àdG  »`̀a  √QhOh  ¥Éã«ªdG

 É¡Jó¡°T  »àdG  á∏eÉ°ûdG  ájQòédG

 â°ùμY  »àdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ∂∏ªdG  ádÓéd  áª«μëdG  á`̀ jDhô`̀ dG

 øjôëÑdG  Ö©°T ∞JÉμJh ,ióØªdG

 õjõ©àd ,øWƒdG ájGQ ∞∏N É k©«ªL

 É¡eó≤Jh  øjôëÑdG  AÉªfh  á°†¡f

.äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y

»``æWƒdG π``ª©dG Iô``«°ùe :»``Ñ«à©dG »``e .O
 IóFGQ äGRÉ``éfEG â≤≤M ¥Éã«ªdG ¥Ó``WEG òæe

 ô°üe ájQƒ¡ªL »a ¿Gƒ°SCG á¶aÉëe äó¡°T
 8  -6  »dGƒàdG  ≈∏Y  ΩÉ`̀jCG  áKÓK  Ióªdh  á«Hô©dG
 É¡«dEG  nΩ pó`̀ nb  G kô«ah  É k«ª∏Y  G kó°ûM  ;2020  ôjGôÑa
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG πãe á«Hô©dG ∫hódG ∞∏àîe øe
 á«fOQC’G  áμ∏ªªdGh øjôëÑdG  áμ∏ªeh ájOƒ©°ùdG
 ∂dòch  ¿GOƒ°ùdGh  ô°üeh  ø«£°ù∏ah  á«ª°TÉ¡dG
 øe  á«°ùjQóJ  áÄ«g  AÉ°†YCG  ôªJDƒªdG  ≈`̀dEG  Ωó`̀b
 »dhódG  ôªJDƒªdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  á`̀«`̀HhQhCG  ∫hO
 óbh  äÉeƒ∏©ªdG  Ωƒ`̀∏`̀Yh  äÉ«°VÉjô∏d  ™°SÉàdG
 πeÉ©ªH  á°UÉN  ájQGƒM  äÉ°ù∏L  ôªJDƒªdG  º°V
 NSP á°ù°SDƒe ¬àª¶f …òdGh ,»Hô©dG ô«KCÉàdG
 ´ôa  á«≤jôaE’G  Ωƒ∏©dG  á«ªjOÉcCG  ájÉYQ  âëJh
 ¬JÉÑæL »a »ª∏©dG ≈≤à∏ªdG º°V .É«≤jôaEG ∫Éª°T
 äÉcQÉ°ûeh  á«ª∏Y  Iô°VÉëe  65  ≈∏Y  ójõj  Ée
 äÓéªd  ,ô°ûædG  âëJh  ,Égô°ûf  º`̀J  çÉ`̀ë`̀HC’

 .Scopus ¢ùHƒμ°S »a áØæ°üe
 ±ô©à∏d  É«¡«aôJ Éeƒj ôªJDƒªdG  øª°†J Éªc
 É k°†jGh  á«©«Ñ£dGh  ájôKC’G  ¿Gƒ°SCG  ºdÉ©e  ≈∏Y
 ΩÉªéà°S’G øe Ó«∏b ƒdh âbh Ö°ùc π«Ñ°S »a

.ìôªdGh IOÉ©°ùdÉH êhõªªdG ìôØdGh
 ¢ù«FQ »WÉ©dGóÑY Oƒªëe QƒàcódG PÉà°SC’G

 Ωƒ∏Yh  äÉ«°VÉjô∏d  ™°SÉàdG  »dhódG  ôªJDƒªdG
 ø«jƒHôàdGh  AÉª∏©dG  ™«ªL  ôμ°T  ;äÉeƒ∏©ªdG
 á«Hô©dG  ∫hó```dG  ∞∏àîe  ø`̀e  Ghô`̀°`̀†`̀M  ø`̀jò`̀dG
 ºgQƒ°†ëd  ¿Éch  Góæch  á«HhQhC’Gh  á≤«≤°ûdG
 ,á«dÉ©dG  Iõ«ªdG  …ôμØdGh  »ª∏©dG  »°üî°ûdG
 áæé∏d  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πjõéH  ¢üN  ¬fG  Éªc
 øe  π``̀ch  ®ƒ`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG  É`̀gOƒ`̀¡`̀L  ≈`̀∏`̀Y  áª¶æªdG
 øe ,¬`̀∏`̀dG  π°†ØH ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ìÉ`̀é`̀fEG  »`̀a  º`̀¡`̀°`̀SCG
 ôÑà©j  ôªJDƒªdG  ¿CG  ô`̀cP  Éªc   .ó«©H  hCG  Öjôb
 á«≤«Ñ£àdGh á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG ≈dEG á«Yƒf áaÉ°VEG
 AÉæÑdG  äÉYƒ°Vƒe  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  â```̀LQOoCG  å«M
 èeGôH  »a  Ö°SÉëdG  äÉ≤«Ñ£Jh  »YÉæ£°U’G
 á«ªμdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 õFGƒL ™jRƒJ ºJh ,ôªJDƒªdG äÉYƒ°Vƒe øª°V
 IOÉÑY IõFÉL ;QhÉëe áKÓK »a ájƒæ°ùdG IOÉÑY
 ,áæ°S 40 âëJ ø«ãMÉÑ∏d IOÉÑY IõFÉLh AÉª∏©∏d

 .ø«HƒgƒªdG ÜÓ£∏d IOÉÑY IõFÉLh
 :»JB’Éc ΩÉ©dG Gòg õFGƒL íæe ºJh

 /.O.CG  ;  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  áÄa  ø`̀Y  -1
 ôª«îe ódÉN /O.CGh  Góæc  øe ÉaÉà°ùaQÉ°S  …QÉg
 »æ«Hô°ûdG  º«gGôHEG  /.O.CGh  ,ôgRC’G  á©eÉL  øe

 πjhR á©eÉL øe
 ø°S  âëJ  ÜÉÑ°ûdG  ø«ãMÉÑdG  áÄa  øYh  -2
 óªëe .Oh iƒ°ù«©dG óªëe øe πc RÉa ,áæ°S 40
.á«£Y Qƒf .O á«HƒæédG ÉjQƒc øeh ,»æ«°ùëdG

 ¿ódƒL GôHQÉH  äRÉa  ÜÓ£dG  áÄa  øYh -3
 É«æ«c øe

 »e äRÉ```̀a  ¢`̀Vô`̀Y π`̀°`̀†`̀aG  á`̀Ä`̀a  ø``̀Yh -4
.øjôëÑdG áμ∏ªe øe õjõ©dGóÑY

ô°üªH äÉ«°VÉjô∏d ™``°SÉàdG »dhódG ôªJDƒªdG »``a IõFÉéH RƒØJ ø``jôëÑdG

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1200654
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 ¬JòØf  »Ø∏«°S  Qƒ°U  ∫ƒM  ´Ó£à°SG  èFÉàf  âdO
 ,ádƒªëªdG ∞JGƒ¡dG QGƒ°ù°ùcEG ∫ÉéªH á°üàîe ácô°T
 »a  ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø``e  á`̀FÉ`̀ª`̀dG  »``a  40 ø``e  ô``ã``cCG  ¿CG
 ádhÉëe  ∫Ó`̀N  ô£î∏d  º¡JÉ«M  Gƒ°VôY  ,´Ó£à°S’G
 ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°U  âdÉbh  .áëLÉf  »Ø∏«°S  ôjƒ°üJ
 2023  øe  Ghô°ùØà°SG  ácô°ûdG  AGôÑN  ¿EG  ,zâ°SƒH

.ôjƒ°üàdG AÉæKCG IôWÉîªdG øe º¡Øbƒe øY É°üî°T
 ´Ó£à°SG  º`̀J  ø`̀jò`̀dG  ∞°üf  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ¿CG  ø«ÑJh

 ájhÉ¡dG  áaÉM  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  OGó©à°SG  ≈∏Y  º`̀¡`̀FGQBG
 º¡fCG áFÉªdG »a 41 ôcPh ,á«dÉãe á£≤d ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 ±ôàYG  Éª«a  »Ø∏«°S  •É≤àdG  AÉæKCG  π©ØdÉH  GhôWÉN  ób
 øjôNB’G IÉ«M ∂dP ∫ÓN Gƒ°V qôY º¡fCÉH ,áFÉªdÉH á©HQCG

.ô£î∏d
 ádhÉëe  óæY  ìhôéH  GƒÑ«°UCG  º¡fEG  %11  ∫É`̀bh
 º¡æeh ,á∏J øe §≤°S øe º¡æªa ,»Ø∏«°S IQƒ°U •É≤àdG

.ájƒb áLƒe ¬àHô°V øe º¡æeh áLGQO øe §≤°S øe

 ±’B’G  äGô°ûY êhôN ™e äGQ’hódG  ø«jÓe ™ªL ºJ
 ,»fó«°S  »a  OÉà°SG  ôÑcCG  ≈dEG  ,ó`̀MC’G  ¢ùeCG  ,ø«æWGƒªdG  øe
 Oƒ¡édG  º`̀Yó`̀d  ,Ωƒ`̀é`̀æ`̀dÉ`̀H  è`̀©`̀j  »≤«°Sƒe  π`̀Ø`̀M  Qƒ°†ëd

  .äÉHÉ¨dG ≥FGôM áëaÉμe πLCG øe ádhòÑªdG
 ôjÉa{ ≈≤«°SƒªdG πØëdG ¢üî°T ∞dCG  75 ƒëf ô°†Mh
 »a  º«bCG  …òdG  ,(É«dGôà°SCG  ≥FGôM  áëaÉμe)  zÉ«dGôà°SCG  âjÉa
 ,äÉYÉ°S  ô°ûY  ôªà°SGh  ,»fó«°S  »a  z…R  ¿EG  ¬`̀ jEG{  OÉà°SG

 åH  ºJ  óbh  .≥FGôëdG  É¡JôeO  »àdG  äÉ©ªàéªdG  ºYO  ±ó¡H
 .OÓÑdG  AÉëfCG  »a  ¿ƒjõØ∏àdG  äÉ°TÉ°T  ≈∏Y  Iô°TÉÑe  πØëdG
 ≠∏Ñe  ™ªL  …ô«îdG  »≤«°SƒªdG  πØëdG  ¿EG  ¿ƒª¶æªdG  ∫Ébh
 .(»μjôeCG  Q’hO ø«jÓe 6^3) »dGôà°SG  Q’hO ø«jÓe 9Q5
 AÉÑfC’G  ádÉch  á«ØjôdG  ≥FGôëdG  áÄ«g  â¨∏HCG  ,É¡ÑfÉL  øeh
 á«fÉée IôcòJ  1000 øe ôãcCG  ≈∏Y â∏°üM É¡fCG  ,á«fÉªdC’G

 .ø«Yƒ£àªdG AÉØWE’G ∫ÉLôd É¡°ü«°üîJ ºJ ,πØë∏d

¢Tô≤dG ∂ª°S ≈∏àb øe ôãcCG »Ø∏«°ùdG ÉjÉë°V É«≤«``°Sƒe ÓØM ¿hô``°†ëj ±’B’G äGô``°ûY
É«dGôà``°SCÉH ≥FGôëdG á``ëaÉμe Oƒ``¡L º``Yód

ôàe 100 »``a âdƒH º``bQ ô``°ùμj …óæg π``eÉ©d ƒ``jó«a

 …ô`̀°`̀ü`̀e ¢``̀ù``̀jô``̀Y ™`̀ °`̀†`̀N
 »a á`̀°`̀UÉ`̀N ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀J á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀d
 ÅWGƒ°T  ó``̀MCG  ≈∏Y  ¬`̀aÉ`̀aR  Ωƒ`̀j
 ¢ù«d  øμdh  ,á«∏MÉ°ùdG  ¿ó`̀ª`̀dG
 .¿Éμ«fÉe  ™e  ÉªfEGh  ¬°ShôY  ™e
 ¢ùjô©dG  ,Qƒ`̀°`̀ü`̀dG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 AGOƒ``̀ °``̀ S ìô````̀a á``̀ dó``̀ H …ó```̀Jô```̀j
 ¢``̀Shô``̀Y ¬``̀jó``̀«``̀H É`̀ kÑ`̀ë`̀£`̀ °`̀ü`̀e
 ójó©dG  ájOCÉàH  ΩÉbh  ,¿Éμ«fÉªdG
 á°ù∏L  ∫Ó````N  äÉ``̀cô``̀ë``̀ dG  ø```e
 ± qô`̀°`̀ü`̀J ™``̀Lô``̀jh .ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 ¬`̀ à`̀LhR ¿ƒ```̀c ≈````̀dEG ¢`̀ù`̀ jô`̀©`̀ dG
 É¡¡Lh  QÉ¡XEG  ójôj  ’h  áÑ≤àæe
 É¡dóÑà°SGh ,ôjƒ°üàdG á°ù∏L »a

.ìôa ¿Éà°ùa ájóJôe ¿Éμ«fÉªH

 øe ôãcCG ø«eCÉJ ø∏©J ÖeGôJ ÉμfÉØjEG
 AÉ``°ùædG πªY ºYód Q’hO …QÉ«∏e
 ÉμfÉØjEG  ,¬àæHGh ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG IQÉ°ûà°ùe âæ∏YCG
 Q’hO  QÉ«∏e  2^6  ø«eCÉJ  ,ó`̀MC’G  ¢ùeCG  ,»`̀HO  »a  ôªJDƒe  ∫ÓN  ,ÖeGôJ
 :»ªdÉ©dG  ICGôªdG  ióàæe ΩÉeCG  áª∏c »a ÉμfÉØjEG  âdÉbh .ICGôªdG  πªY ºYód
 âfÉc å«M ,ø«àæ°S πÑb ∫ÉªYC’G äGóFGQ πjƒªJ IQOÉÑe Éæ≤∏WCG  ¿CG  òæe{
 QÉ«∏e 2^6 ø«eCÉJ  ºJ  ,ø«°ù°SDƒe øjƒ°†Y IóëàªdG  äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G
 ∫hódG  »a  AÉ°ùf  ÉgôjóJ  ácô°T  ∞dCG  100 øe ôãcCG  »a  QÉªãà°SÓd  Q’hO
 IQOÉÑe »°VÉªdG ΩÉ©dG »a ≥∏WCG »μjôeC’G ¢ù«FôdG ¿CG â©HÉJh .zá«eÉædG
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG{  É¡aóg  ¿CG  áë°Vƒe  ,QÉ`̀gOR’Gh  á«ªæà∏d  á«ªdÉ©dG  ICGôªdG
 .z2025  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  »eÉædG  ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL  »a  ICGô`̀eG  ¿ƒ«∏e  50
 ¿ƒ«∏e 12 ≈dEG  §≤a ∫hC’G ÉæeÉY »a π°Uh ÉæJGQOÉÑe ió°U{ :âaÉ°VCGh

.z»eÉædG ºdÉ©dG »a ICGôeG

 ±É````̀aR ∫ƒ```̀ ë```̀ j …ô``̀ °``̀ ü``̀ e
Üô`̀M á`̀MÉ`̀°`̀S ≈```̀dEG  ¬``̀Jó``̀dGh
 ,√ódGh ô«Z ôNBG πLQ ™e zÉ°ShôY{ ¬JódGh ájDhQ …ô°üe πªëàj ºd
 ≈∏Y  ¿Gô«ædG  ¥Ó`̀WEÉ`̀H  ∂`̀ dPh  É¡aÉaR  πØM  »`̀a  É¡àMôa  ó°ùØj  ¿CG  Qô≤a
 ∫Éª°T  GôÑ°ûH  πMÉ°ùdG  á≤£æe  »`̀a  ¬`̀Jó`̀dGh  ±É``aR  πØM  »`̀a  Qƒ°†ëdG
 º°ùb  åMÉÑe  ≈`̀dEG  ÆÓ`̀H  OhQh  ≈`̀dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh  .IôgÉ≤dG
 ìÓ°S  øe  Iô«YCG  ¥ÓWEÉH  ¢UÉî°TC’G  óMCG  ΩÉ«b  ÉgOÉØe  ,πMÉ°ùdG  áWô°T
 ¿CG  ø«ÑJ  …ôëàdGh  åëÑdÉHh  .ìGô``̀aCG  áYÉb  »a  ô`̀NBG  ¬àÑë°üHh  …QÉ`̀f
 øμªJ å«M ,z¢Shô©dG ≥«≤°T{ ¬dÉN ¬©eh ¢Shô©dG πéf ƒg QÉædG ≥∏£e
 á«bóæH ∫hC’G º¡àªdG IRƒëHh Éª¡£Ñ°V øe º°ù≤dG åMÉÑe IóMh •ÉÑ°V
 º¡àªdG  ™e  z∞«°S{  ¢†«HCG  ìÓ°S  ≈∏Y  ôãY  Éªæ«H  ,äÉ≤∏W  5h  ¢TƒWôN
 AÉ°†«ÑdGh ájQÉædG áë∏°SC’G Éª¡JRÉ«ëH GôbCG ø«ª¡àªdG á¡LGƒªHh .»fÉãdG
 .ºjRÉ©ªdG  ø«H  ÖYôdG  øe  ádÉM  çGóMEGh  ,¢ùjô©dG  ™e  ôLÉ°ûàdG  ó°ü≤H
 ÖÑ°ùH áªjôédG ò«ØæJ ≈∏Y ¬dÉN ™e ≥ØJG ÜÉ°ûdG ¿CG äÉ≤«≤ëàdG âØ°ûch

 .¬JódGh êGhR ≈∏Y Éª¡°VGôàYG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

ájô°ûÑdG ïjQÉJ »a ô«NC’G ’h ∫hC’G ¢VôªdG ¢ù«d zÉfhQƒc{
 ¢üî°T 1665 øe ôãcCG  ≈dEG  zÉfhQƒc{ ¢Vôe äÉn«ah â∏°Uh ¢ùeCG  Ωƒj ≈àM
 räôãc á«æ«°üdG z¿Éghh{ áæjóe »a πJÉ≤dG  z¢Shô«ØdG{ Gòg Qƒ¡X òæeh ,ø«°üdÉH
 z¢TÉØîdG{ ÖÑ°ùH ∫Éb º¡°†©H ..¢VôªdG Qƒ¡X pÜÉÑ°SCG n∫ƒM äÓ«∏ëàdGh oäÓjhCÉàdG
 ¿EG GƒdÉbh zIôeGDƒªdG{ pájô¶f ≈dEG GhCÉéd ¿hôNBGh ..ô°ûÑdG ≈dEG n¢Shô«ØdG π≤f …òdG
 ≥jôah ..ø«°üdG ó°V ÉμjôeCG É¡àsæ°T á sjô°S zá«eƒKôL ÜôM{ øe lAõL ƒg zÉfhQƒc{
 äÉcô°T ø«H äGƒæ°S òæe áæMÉW ájOÉ°üàbG mÜôM øe lAõL ƒg zÉfhQƒc{ ¿EG ∫Éb ådÉK
 É v«ÑW G kQÉ≤Y ¿ƒYôàîj ºK z¢Shô«ØdG{ ¿hô°ûæj ..á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh ájhOC’G ™«æ°üJ
 É k©ÑWh ..äGQ’hódG äGQÉ«∏e ≈dEG á«Ñ£dG äÉcô°ûdG oìÉHQCG ™ØJôJ ∂dòHh ,¬æe êÓ©∏d
 »¡dE’G ÜÉ≤©dG »a ¢VôªdG QÉ°ûàfG äô°üàNG »àdG ∂∏J á sjô°üæ©dG äGô«°ùØàdG ôãcCG
 …Oƒ¡«dGh  »ë«°ùªdGh  pº∏°ùªdG  ø«H  ¥ôØj  o¢VôªdG  ¿Éc  ƒd  Éªc  !ø«ª∏°ùªdG  ô«¨d
 ø«ª∏°ùªdÉH âμàa »àdG ¢VGôeC’G »g Iô«ãch ..»Yƒ«°ûdGh …PƒÑdGh »°Shóæ¡dGh

.ïjQÉàdG øe áØ∏àîe mQƒ°üY »a ºgô«Zh
 ájÉ¡f  ΩÉ`̀eCG  ∞bƒàf  ÉfƒYO  á«ª∏©dG  á«MÉædG  øe  ¢VGôeC’G  nQÉ°ûàfG  nº¡Øf  »μd
 w»dÉ«N lº∏«a  ƒgh ,zRhôc ΩƒJ{  »μjôeC’G  πãªªdG  ádƒ£H øe zºdGƒ©dG  ÜôM{ º∏«a
 πà≤J  â`̀MGQ  ,á«FÉ°†a  äÉæFÉc  øe  hõ`̀Z  ≈`̀dEG  ¢`̀VQC’G  Öcƒc  ¢Vô©J  øY  çsóëàj
 oáªjõg ºàj ájÉ¡ædG »ah ..IOÉHE’G ó°ü≤H øμdh ,º¡«∏Y QÉ°üàf’G pó°ü≤H ¢ù«d nô°ûÑdG
 ∫Éb  Éª∏ãe  øμdh  ,É¡«∏Y  É sjôμ°ùY  ô°ûÑdG  ¥ƒØJ  ÖÑ°ùH  ¢ù«d  ,á«FÉ°†ØdG  äÉæFÉμdG

 râ∏NO »àdG á¶ë∏dG òæe{ :º∏«ØdG ájÉ¡f »a …hGôdG
 â°ùØæJh ..¢VQC’G nÖcƒc á«FÉ°†ØdG äÉæFÉμdG √òg
 ..ÉæeÉ©W  øe  â∏cCGh  ,ÉæFÉe  øe  âHô°Th  ,ÉfAGƒg
 ¿C’  ..É¡°ùØf  AÉ≤∏J  øe  âJÉeh  o¢VôªdG  É¡HÉ°UCG

 äÉ°Shô«a QÉ°ûàfG »a ¿É°ùfEG QÉ«∏e øe ôãcCG É¡dÓN äÉe äÉ«ë°†J âeób ájô°ûÑdG
 áfÉ°üMh áYÉæe ¿É°ùfE’G Ö°ùcCG Ée ,ájô°ûÑdG ïjQÉJ ∫GƒW ájó©e ¢VGôeCGh áÄHhCGh

.z¢VGôeC’G √òg ó°V
 ≥Ñ°S  ó≤a  ,ájô°ûÑdG  Ö«°üj  …òdG  ô«NC’G  ’h  ∫hC’G  ¢VôªdG  ¢ù«d  ..ÉfhQƒc
 É«°SBGh  §°ShC’G  ¥ô°ûdGh  É`̀HhQhCG  »a  ô°ûÑdG  nø«jÓe  πàb  ¿CG  z¿ƒYÉ£dG{  ¢Vôªd
 ..≈dÉ©J ¬∏dG øe mπ°†ØH ¬«∏Y Ghô°üàfG G kójóëJ AÉª∏©dGh ájô°ûÑdG øμdh ..É«≤jôaEGh
 ∑Éæg  ¿Éc  åjóëdG  ô°ü©dG  »a  ∂dòch  ..ô°ûÑdÉH  …QóédGh  oáÑ°üëdG  âμàa  ∂dòc
 ..zÉfhQƒc{ ¢Vôe ó°V ájô°ûÑdG ´Gô°U »JCÉj ¿B’Gh ..z’ƒÑjEG{h z¢SQÉ°S{h zRójE’G{
 áehÉ≤e  ¿hO  »©«ÑW  môeCÉc  πJÉ≤dG  z¢Shô«ØdG{  ∫ÉÑ≤à°SÉH  ∫ƒÑ≤dG  »æ©j  ’  Gò`̀gh

.É k©ÑW Óc ..»ªdÉY »ÑWh x»ª∏Y ¿hÉ©Jh êÓYh
 ¢VGôeC’G  ó°V  ájô°ûÑdG  ´Gô°U  øe  lAõL  ƒg  zÉfhôc{  Qƒ¡X  ¿CG  GhôcòJ  §≤a
 ≈∏Y QÉ°üàf’G ≈∏Y lQOÉb ƒ¡a É kªjób ¿ƒYÉ£dG ≈∏Y ¿É°ùfE’G ô°üàfG Éª∏ãeh ..ájó©ªdG

.√ó°V AÉÑWC’Gh AÉª∏©dGh äÉeƒμëdGh ∫hódG oOƒ¡L äóMƒJ GPEG zÉfhQƒc{

 ¢ù`«`æ`jO  á```Ø`°UÉ©`dG
 É`«`fÉ£jôH  Üô`````°†`J
 ø```````e  ô``````jò`ë`Jh
 äƒ```````ª``dG  ô`````£`N

 QÉ£eCG  É¡≤aGôJ  ¢ù«æjO  áØ°UÉ©dG  Üô°†J
 káÑÑ°ùàe ,IóëàªdG áμ∏ªªdG á«JÉY ìÉjQh IôjõZ
 ø«M  »a  ájƒédG  äÓ`̀Mô`̀dG  äÉÄe  ≥«∏©J  »a
 á©WÉ≤e  ÜƒæL  ™°Vhh  ¢û«édG  áÄÑ©J  âªJ
 GôjòëJ  πª°ûJ  iƒ°üb  QGò``fEG  ádÉM  »a  õ∏jh
 ƒëf  ¢ùeG  ìÉÑ°U  ≥`̀∏`̀WCGh  .äƒ`̀ª`̀dG  ô£N  øe
 øe  óàªJ  á≤£æe  »`̀a  äÉfÉ°†«ØH  QGò``̀fEG  200
 ÜôZ ÜƒæL »a ∫GƒfQƒc ≈dEG Góæ∏àμ°SG ÜƒæL
 ¿hQGOô«HCG »a ìÉjôdG áYô°S â¨∏Hh .Gôà∏éfEG
 â≤∏Yh  .áYÉ°ùdÉH  º∏c  145  õ∏jh  ÜƒæL  »a
 áμ∏ªªdG  ≈``̀ dEGh ø`̀e  á`̀jƒ`̀é`̀dG  äÓ`̀Mô`̀dG  äÉ`̀Ä`̀e
 ¢û«àjôH{  äÉ`̀cô`̀°`̀T  â`̀æ`̀∏`̀YCG  É`̀ª`̀c  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

 .zâ«L …õjG{h zõjhôjG
 »a  äGQÉ£≤dG  äÓ`̀MQ  kÉ°†jCG  â«¨dCG  Éªc
 ≈∏Y  √É«ªdG  ™ qªéJ  ÖÑ°ùH  õ∏jh  áj’h  ÜƒæL
 ájƒédG OÉ°UQC’G Öàμe ™°Vhh .ójóëdG ∂μ°S
 »a õ`̀∏`̀jh Üƒ`̀æ`̀L ¢`̀ù`̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG
 Iôjõ¨dG  QÉ£eC’G  ÖÑ°ùH  iƒ°üb  ÖgCÉJ  ádÉM
 QGòfEG ∫hCG Gògh .¢ù«æjO áØ°UÉ©dG øY áªLÉædG
 òæe QÉ£eC’G IQGõZ ÖÑ°ùH á©WÉ≤ªdG »a Qó°üj

  .2015 ôÑª°ùjO

 ôàe 100 áaÉ°ùªd zÖjôZ{ »°VÉjQ ¥ÉÑ°S »a …óæg AÉæH πeÉY ∑QÉ°T

 IQƒ£°SCG ¬∏é°S …òdG ∂dP øe π°†aCG ÉæeR πé°ù«d ,¿GƒK 9^55 »a É¡©£b

 ,2009 ΩÉY ¥ÉÑ°ù∏d  »ªdÉ©dG ºbôdG ¬dÓN º£Mh ,âdƒH ø«°ShCG  ÉμjÉeÉL

 ,GOƒZ  É°SÉØ«æjô°S  …óæ¡dG  AÉæÑdG  πeÉY  ¿ƒμj  π¡a  .¿Gƒ`̀K  9^58  ≠dÉÑdG

 ?âdƒH øe ´ô°SCG ,óæ¡dG »a ÉcÉàfÉc á≤£æe øe ,ÉeÉY 28 ôª©dG øe ≠dÉÑdG

 πLôdG  Gòg  »æÑàH  ¿ƒÑdÉ£j  øjòdG  ,Oƒæ¡dG  ¬«dEG  íª£j  Ée  Gòg  πbC’G  ≈∏Y

 »a øμJ ºd GOƒZ ácQÉ°ûe øμd .á«ÑgP á«dGó«e ºgOÓÑd Rôëj ¿CG πLCG øe

 ¬«∏Y ≥∏£j ¥ÉÑ°S ∫ÓN øe ÉªfEGh ,iƒ≤dG ÜÉ©dCG ádƒ£ÑH ôàe 100 ¥ÉÑ°S

 å«M ,∫ÉMhC’Gh AÉªdÉH ≈£¨e RQC’G ∫ƒ≤M πNGO QÉ°ùe »a ,z’ÉÑªc{ º°SG

 GOƒZ ¢†cQ ,¥ÉÑ°ùdG »ah .¢SƒeÉédG á£°SGƒH ¬«a ø«cQÉ°ûªdG Öë°S ºàj

 »a ôàe 100 áaÉ°ùe ™£b ¬fCG »æ©j Ée ,á«fÉK 13^62 »a Gôàe 145 áaÉ°ùe

.á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jO{ áØ«ë°U ¬JôcP Éªd É≤ah ,¿GƒK 9^55

 ÜÉ°T  ≈`̀∏`̀Y  …ó`̀à`̀©`̀J  IÉ`̀à`̀a
¬dõæe »a √GôcE’ÉH ¬bô°ùJh
 »àª¡J  ,äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  »a  á«°ùæédG  á«≤jôaEG  IÉàa  ¬LGƒJ
 OÓÑdG øY ÉgOÉ©HEÉH ºμëdGh ,»dõæªdG …ó©àdGh √GôcE’ÉH ábô°ùdG
 á«°ùæédG  »HôY  ÉHÉ°T  âbô°S  Éeó©H  ,áHƒ≤©dG  Iôàa  AÉ¡àfG  ó©H

.¢†«HC’G ìÓ°ùdG ójó¡J âëJ
 ÜÉ°ûdG  IRƒëH  …ò`̀dG  ∫ÉªdG  ábô°S  ≈∏Y  áª¡àªdG  â`̀eó`̀bCGh
 Üô°†dÉH  ¬«∏Y  AGóàY’G  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,á«μæÑdG  ¬JÉbÉ£H  äò`̀NCGh
 π°UGƒàdG ™bGƒe ôÑY É¡«∏Y ¬aô©J Ö≤Y ∂dPh ,¬dõæe »a ìôÑªdG
 ójó¡àdGh  √Gô```̀ cE’G  ≥jô£H  kÓ`̀«`̀d  ∂``dP  ¿É``c  å«M  ;»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 .zø«μ°S{ ¢†«HC’G ìÓ°ùdG ∫Éª©à°SÉH
 ¬à≤°T  ≈`̀dEG  ô°†ëà°S  É¡fCÉH  ¬«∏Y  »æéªdG  IÉàØdG  â`̀ª`̀ghCGh
 π°UGƒàdG  è`̀eGô`̀H  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  É¡«∏Y  ±ô`̀©`̀J  ¿CG  ó©H  ¬à∏HÉ≤ªd
 ÜÉÑdG É¡d íàa ÉeóæYh ÜÉÑdG âbôW ÉgQƒ°†M iódh ,»YÉªàL’G
 Éæ«μ°S øgGóMEG â∏ªM Éª«a ;iôNCG ICGôeG É¡©eh áª¡àªdG â∏NO
 ≠∏ÑªdG  ábô°S  øe  ÉàæμªJh  ôjô°ùdG  ≈∏Y  ¬©aOh  ¬Hô°†H  ÉàeÉbh

.á≤°ûdG ÉªgGóMEG QOÉ¨àd ;¬JRƒëH ¿Éc …òdG »dÉªdG
 áª¡àªdG  â«≤Hh  ,á«μæÑdG  äÉbÉ£ÑdG  É¡©e  iô`̀NC’G  äò`̀NCGh
 ∂∏àd  …ô°ùdG  ºbôdÉH  »dój  »μd  ø«μ°ùdG  ∫Éª©à°SÉH  ¬JOógh  ¬©e
 Éª«a  ;≠∏ÑªdG  Öë°S  øe  É¡à≤jó°U  øμªàJ  ¿CG  ±ó¡H  äÉbÉ£ÑdG
 á≤°ûdG ÜÉH ¥ÓZEGh ICGôªdG ≈∏Y Iô£«°ùdG øe ¬«∏Y »æéªdG øμªJ

 .áWô°ûdG ∫ƒ°Uh ≈àM

.»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«°ùªîdG »a ∂dPh »dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a á«æeC’G º¡eÉ¡e AGOCG AÉæKCG øjôëÑdG áWô°T ∫ÉLQ |

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

AÉHh

 ∫hO  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  âë°üf
 ∫ÉªàM’h  ÉfhQƒc  AÉHƒd  OGó©à°S’ÉH  ºdÉ©dG
.É¡«dEG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEG ä’ÉM ∫ƒ°Uh
 »°ûØJ  ¿G  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  ΩÉ```Y  ô`̀ jó`̀e  ∫É```̀bh
 áÑ°ùædÉH ÇQGƒW ádÉM πμ°ûj ∫Gõj ’ ¢Shô«ØdG
 π«ëà°ùªdG øe ¬fCG  √OÉ≤àYG øY ôqÑYh ,ø«°ü∏d
 É¡«dEG  π≤àæj  ±ƒ`̀°`̀S  »`̀à`̀dG  ø``̀cÉ``̀eC’G  ó`̀jó`̀ë`̀J
 É¡JòîJG  »àdG  ô«HGóàdÉH  OÉ`̀°`̀TCGh  ,¢Shô«ØdG
 ’G  ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  áYô°S øe π«∏≤à∏d  ø«°üdG

.¬H áHÉ°UE’G ä’ÉM IOÉjR øe É≤∏b ∫Gõj ’ ¬fG
 ô«ãμ∏d  ¢Vô©àj GôNDƒe ºdÉ©dG  íÑ°UCG  ó≤d
 ¢SQÉ°S  ≈dEG  Qƒ«£dG  Gõfƒ∏ØfEG  øe  áÄHhC’G  øe
 I qôe πc »ah áÄHhC’G øe Égô«Zh ÉfhQƒc ≈dEG
 √òg  øe  É¡«æWGƒe  »ªëJ  ¿G  ∫hó`̀dG  ∫hÉëJ
 √òg  äôà°TG  ∫É°üeCG  ∑Éæg  ¿Éc  ¿EÉ`̀a  áÄHhC’G
 ∑Éæg  âfÉc  ¿EGh  ô«fÉfódG  ø«jÓªH  ∫É°üeC’G
 ø«jÓªdG  äÉÄªH  É¡Jôà°TG  Iõ`̀¡`̀LCG  hCG  á``̀jhOCG
 ó«Øà°ùªdGh  É¡JÉ«fGõ«e  ≈∏Y §¨°†j  Ée  ,É°†jCG

.á«ªdÉ©dG ájhOC’G äÉcô°T ƒg ™Ñ£dÉH
 »`̀Ø`̀μ`̀Jh ¢``̀Vô``̀ª``̀dG  π`̀ °`̀ü`̀j  ’ É``̀ fÉ``̀ «``̀MCGh
 hCG  ádhódG  √òg øY √OÉ©HE’  ájÉbƒdG  äGAGô`̀LEG
 ÉÄÑY  ∫É°üeC’Gh  á`̀jhOC’G  OƒLh  íÑ°üjh  ∂∏J
 ¬«∏Y âaô°U ¿G ó©H ¬æe ó«Øà°ùJ ’ ádhódG ≈∏Y

.ø«jÓªdG
 Qò`̀ë`̀dG ø``̀e ó``̀H ’ ¬``̀ fG …ô`̀¶`̀f »``̀a ∂`̀ dò`̀ d
 äòîJG  ób  ø«°üdG  ¿G  á°UÉN  ,á¨dÉÑªdG  øe
 Gògh ¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æªd GóL ájƒb äGAGôLEG
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امللك يتلقى برقيات التهنئة مبنا�سبة ذكرى »ميثاق العمل الوطني«

تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة، برقية تهنئة من عبداللطيف 

وذلك  اخلارجية،  وزيــر  الزياين  را�صد  بن 

مبنا�صبة الذكرى التا�صعة ع�صرة لإقرار ميثاق 

العمل الوطني.

�صاحب  ح�صرة  اإىل  الوزير  فيها  رفــع 

التهاين  ــات  اآي اأ�صمى  املفدى  امللك  اجلاللة 

التي  الوطنية،  املنا�صبة  بهذه  والتربيكات 

جت�صد بداية عهد جديد مفعم بالتفاوؤل والآمال، 

زاخر بالطموحات والتمنيات لتحقيق مزيد من 

يف  امل�صرفة  الوطنية  واملكت�صبات  الإجنــازات 

�صتى املجالت وامليادين، وهياأ ململكة البحرين 

املتطورة  الــدول  بني  متقدمة  رفيعة  مكانة 

بف�صل الروؤية احلكيمة والنظرة الثاقبة جلاللة 

امللك املفدى لتحقيق م�صتقبل اأكرث اإ�صراًقا لهذا 

الوطن الغايل وجميع اأبنائه الأوفياء.

على  الغالية  امليثاق  ذكرى  اأن  اإىل  واأ�صار 

الولء  على  ال�صعبي  الإجماع  جتدد  نفو�صنا 

والفداء لوطننا الغايل حتت قيادة جاللة امللك 

املفدى، وجتّدد العزم ل�صتكمال م�صرية العمل 

مكانة  لتعزيز  التنمية  وموا�صلة  الوطني، 

اململكة وريادتها وتقدمها يف خمتلف املجالت.

وبارك وزير اخلارجية جلاللة امللك املفدى 

اأن  القدير  العلي  املوىل  �صائالً  املنا�صبة،  هذه 

والعافية،  بال�صحة  جاللته  على  يعيدها 

البحرين  ململكة  وعًزا  ذخًرا  جاللته  يدمي  واأن 

و�صعبها الويف، قائًدا حكيًما مل�صريتها التنموية 

امل�صرفة  بالإجنازات  الزاخرة  واحل�صارية 

بف�صل الروؤية ال�صديدة جلاللة امللك املفدى. 

امللك حمد  اجلاللة  وتلقى ح�صرة �صاحب 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية 

تهنئة من �صمو ال�صيخ حمد بن حممد بن �صلمان 

التا�صعة  الذكرى  مبنا�صبة  وذلك  خليفة،  اآل 

ع�صرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.

ال�صامي  اإىل مقام جاللته  وقد رفع �صموه، 

املنا�صبة  بهذه  والتربيكات  التهاين  خال�ص 

العمل  ميثاق  اأن  �صموه  مــوؤكــًدا  الوطنية، 

للمملكة  جديدة  انطالقة  �صّكل  الوطني، 

ولقى  �صامية،  ملكية  تطلعات  فيها  احتدت 

للوطن  امللك  جاللة  اأراده  كما  �صعبًيا  تاأييًدا 

و�صعبه من نه�صة وتطور �صيا�صي واقت�صادي 

واجتماعي وحقوقي، لفًتا �صموه اإىل اأن اململكة 

نهجها  يف  م�صتمرة  املفدى  امللك  جاللة  بقيادة 

قيم  امليثاق  مبادئ  من  م�صتلهمة  التطويري 

املواطنة والعدالة والدميقراطية. 

امللك حمد  اجلاللة  وتلقى ح�صرة �صاحب 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية 

حمد  بن  اإبراهيم  بن  �صلمان  ال�صيخ  من  تهنئة 

اآل خليفة الأمني العام للمجل�ص الأعلى لل�صباب 

التا�صعة  الذكرى  مبنا�صبة  وذلك  والريا�صة، 

ع�صرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.

حمد  بن  اإبراهيم  بن  �صلمان  ال�صيخ  ورفع 

خال�ص  ال�صامي،  جاللته  مقام  اإىل  خليفة،  اآل 

الوطنية،  املنا�صبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 

وا�صتقام  قام  الوطني  العمل  ميثاق  اأن  موؤكًدا 

وطنية  واأفكار  واأ�صول  ثابتة،  قواعد  على 

�صعبي  وعقد  �صاٍم،  ملكي  وعد  فهو  را�صخة، 

راٍق، وعهد وطني زاٍه، اإذ جاء امليثاق مرت�صًما 

احلق  قيم  وُمعلًيا  الكامل،  الدميقراطي  املنهج 

امليثاق  باأن  منّوًها  العادل،  واحلكم  واحلرية 

رغبة  من  نابعة  �صيا�صية  ثنائية  والد�صتور، 

اإ�صالحية ملهمة واإرادة وطنية �صعبية  ملكية 

اأن يحفظ جاللته  املوىل عز وجل  داعًيا  حرة، 

واأن ي�صدد على طريق الفالح خطاه. 

امللك حمد  اجلاللة  وتلقى ح�صرة �صاحب 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية 

بن  حممد  بن  عبدالرحمن  ال�صيخ  من  تهنئة 

را�صد اآل خليفة رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�صوؤون 

التا�صعة  الذكرى  مبنا�صبة  وذلك  الإ�صالمية، 

ع�صرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.

لل�صوؤون  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  ورفع 

اآيات التهاين والتربيكات اىل  اأ�صمى  الإ�صالمية 

التا�صعة  جاللة امللك املفدى؛ مبنا�صبة الذكرى 

م�صتذكًرا  الوطني،  العمل  ميثاق  لإقرار  ع�صرة 

الذكرى  هذه  عنه  تعرب  ما  واعتزاز  باإجالل 

التاريخية والغالية من عزمية �صادقة ومعاٍن 

جميع  فيها  احتــدت  قد  نبيلة  وقيم  �صامية 

الإرادات مع روؤية جاللة امللك املفدى احلكيمة 

يف البناء والتنمية، واإن هذه الذكرى لت�صتح�صر 

يف النفو�ص قيم التعاون والبناء، وتبعث فيها 

�صبيل  يف  املزيد  لتقدمي  والعمل  العطاء  روح 

حتقيق النجاحات وجتاوز التحديات، كما اأنها 

الوطنية اخلالقة  الروح  تلك  فر�صة ل�صتذكار 

والت�صامن ال�صعبي ال�صادق مع تطلعات جاللة 

امللك املفدى نحو م�صتقبل م�صرق ينطلق من قيم 

الدين والعروبة والعادات والتقاليد، وي�صون 

الثوابت واملنجزات واحلريات، ويعزز الهوية 

والوحدة وال�صالم.

جاللة  يحفظ  اأن  وجل  عز  املوىل  �صائالً، 

البحرين  مملكة  على  يدمي  واأن  املفدى  امللك 

جاللة  ظل  يف  وازدهارها،  واأعيادها  اأفراحها 

درًعا  الويف  �صعبها  يحفظ  واأن  املفدى،  امللك 

واقًيا وح�صًنا ح�صيًنا. 

كما تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقيات 

باململكة،  امل�صوؤولني  وكبار  الوزراء  من  تهنئة 

وذلك مبنا�صبة الذكرى التا�صعة ع�صرة لإقرار 

ميثاق العمل الوطني.

وقد تلقى جاللته برقيات تهنئة من كل من:

1- ع�صام بن عبداهلل خلف وزير الأ�صغال 

و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين.

2- كمال بن اأحمد حممد وزير املوا�صالت 

والت�صالت.

وزيرة  ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة   -3

ال�صحة.

4- زايد بن را�صد الزياين وزير ال�صناعة 

والتجارة وال�صياحة.

�صوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين   -5

ال�صباب والريا�صة.

�صوؤون  وزير  املبارك  نا�صر  بن  وائل   -6

الكهرباء واملاء.

الفا�صل رئي�ص جهاز  7- عادل بن خليفة 

الأمن الوطني.

التنفيذي  الرئي�ص  الرميحي  خالد   -8

ل�صركة ممتلكات البحرين القاب�صة.

حممد بن عبداهلل يرتاأ�س اجتماع الفريق الطّبي للت�سدي لفريو�س »كورونا«

فرق جمهزة للطوارئ يف امل�ست�سفيات واملنافذ ومراجعة اال�ستعدادات

تراأ�ص الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�صحة رئي�ص 

لفريو�ص  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق 

الثاين  الجتماع  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا 

بنت  فائقة  ال�صحة  وزيرة  بح�صور  للفريق، 

�صلمان  ال�صيخ  طبيب  واللواء  ال�صالح،  �صعيد 

امللك  م�صت�صفى  قائد  خليفة  اآل  اهلل  عطية  بن 

املانع  خليفة  وليد  والدكتور  اجلامعي،  حمد 

عذبي  مرمي  والدكتورة  ال�صحة،  وزارة  وكيل 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  اجلالهمة 

والدكتورة  ال�صحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

مرمي الهاجري الوكيل امل�صاعد لل�صحة العامة 

بوزارة ال�صحة، والدكتور عبداهلل دروي�ص من 

م�صت�صفى  عن  وممثلني  الع�صكري،  امل�صت�صفى 

ملواجهة  الوطنية  واللجنة  الطبي،  ال�صلمانية 

اجلهات  من ممثلي  الفريق  واأع�صاء  الكوارث، 

احلكومية ذات العالقة.

ويف م�صتهل الجتماع، ثمن الفريق الوطني 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  امل�صتمرة  املتابعة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص 

العمل  فريق  بحث  الإطار  هذا  ويف  الــوزراء. 

برئا�صة  التن�صيقية  اللجنة  تو�صيات  الوطني 

القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الوزراء  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  الأعلى 

ومراجعة  للمر�ص،  للت�صدي  لال�صتعدادات 

يخ�ص  فيما  الحرتازية،  ــراءات  الإج تطبيق 

منح تاأ�صريات لالأجانب الذين زاروا جمهورية 

الدخول  قبل  يوًما   14 ال�صعبية خالل  ال�صني 

من  والتاأكد  ومراجعة  البحرين،  مملكة  اإىل 

ال�صحي  للحجر  املخ�ص�صة  الأماكن  جاهزية 

املخ�ص�صة  والأماكن  بها  امل�صتبه  للحالت 

لعالج احلالت امل�صابة.

فرق  وجتهيز  تعيني  الجتماع  ناق�ص  كما 

الطوارئ ملبا�صرة احلالت يف كافة امل�صت�صفيات 

وتقييم  واملوانئ،  الــدويل  البحرين  ومطار 

ومتابعة الربوتوكولت املتخذة جتاه القادمني 

املواطنني  من  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  من 

على  امل�صتجدات  اآخــر  ومتابعة  واملقيمني، 

ال�صعيد املحلي والإقليمي والعاملي، و�صرورة 

تق�صي احلقائق ون�صر اآخر امل�صتجدات ب�صفافية 

للجمهور الكرمي عرب املن�صات الر�صمية.

كما اطلع ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

قام  التي  الزيارة  نتائج  على  الفريق  اأع�صاء 

بها بح�صور فائقة بنت �صعيد ال�صالح وزيرة 

ال�صحة، اإىل مركز اإبراهيم خليل كانو الجتماعي 

جاهزيته  لتفقد  وذلــك  ال�صلمانية،  مبنطقة 

املركز  لتخ�صي�ص  اتخذت  التي  وال�صتعدادات 

باإ�صابتها  امل�صتبه  احلالت  وا�صتقبال  لعزل 

مت  حيث  )كوفيد-19(،  كورونا  بفريو�ص 

للعزل،  املخ�ص�صة  الأجنحة  على  الطــالع 

والتجهيزات امل�صاحبة لآلية ا�صتقبال وحتويل 

و�صعت  التي  الوقائية  والتدابري  املر�صى، 

ملنع انتقال العدوى، وتوجيه الكوادر العاملة 

املتبعة  العالجية  الربوتكولت  اتباع  على 

العدوى،  ملكافحة  املو�صوعة  ـــراءات  والإج

احلفاظ  يكفل  الذي  ال�صليم  بال�صكل  وتطبيقها 

املر�صى، وتاأمني احلماية  على �صالمة و�صحة 

لهم من الإ�صابة بالفريو�ص.

املجل�ص  رئي�ص  نّوه  الجتماع،  ختام  ويف 

بني  والتكامل  بالتن�صيق  لل�صحة  الأعلى 

وتعزيز  واخلا�صة،  العامة  امل�صت�صفيات 

املجتمع  �صرائح  خمتلف  لدى  ال�صحي  الوعي 

خمتلف  عرب  والزوار  واملقيمني  املواطنني  من 

التوا�صل  و�ــصــرورة  الإعالمية  الو�صائل 

الكرمي  اجلمهور  وطماأنة  لتوعية  والإعــالم؛ 

بالإجراءات املتخذة للت�صدي للعدوى.

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  ويتوىل 

القيام  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  لفريو�ص 

ملنع  والإجـــراءات  النظم  وتطبيق  مبراجعة 

و�صول العدوى اإىل البحرين، وو�صع اخلطط 

وتوفري الإمكانات للتعامل مع اأي حاله م�صتبه 

باإ�صابتها بالعدوى والتعامل معها، ف�صالً عن 

ات�صال  على  كان  من  مع  التعامل  و�صع خطة 

مع املري�ص لكت�صاف اأي عدوى ومتابعة تطور 

مع  بالتوا�صل  واإقليمًيا  عاملًيا  املر�ص  انت�صار 

املنظمات العاملية، كما يقوم باإخطار اجلمهور 

بامل�صتجدات ورفع تقارير دورية للحكومة.

االجتماع الثاين للفريق الطبي الوطني

ويل العهد يتلقى

برقيات تهنئة بذكرى امليثاق

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

لرئي�ص  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

�صمو  من  تهنئة  برقية  الوزراء،  جمل�ص 

اآل  �صلمان  بن  حممد  بن  حمد  ال�صيخ 

التا�صعة  الذكرى  مبنا�صبة  وذلك  خليفة، 

الوطني. العمل  ميثاق  لإقرار  ع�صرة 

التهاين  خــالــ�ــص  �ــصــمــوه  ـــع  ورف

امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل  والتربيكات 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

مبنا�صبة  الوزراء؛  جمل�ص  لرئي�ص  الأول 

ميثاق  لإقــرار  ع�صرة  التا�صعة  الذكرى 

الوطني. العمل 

امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  �صموه  وعرب 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

عن  الـــوزراء  جمل�ص  لرئي�ص  الأول 

ومبا  الوطنية،  املنا�صبة  بهذه  اعتزازه 

وازدهار  تقدم  من  البحرين  حققته مملكة 

املباركة. امل�صرية  عرب هذه 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى  كما 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمــري 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

تهنئة من  برقية  الوزراء،  لرئي�ص جمل�ص 

اآل  ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�صد 

لل�صوؤون  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  خليفة 

الذكرى  مبنا�صبة  ــك  وذل الإ�صالمية، 

العمل  ميثاق  ــرار  لإق ع�صرة  التا�صعة 

الوطني.

ــى  الأعــل املجل�ص  رئــيــ�ــص  ـــع  ورف

التهاين  اآيات  اأ�صمى  الإ�صالمية  لل�صوؤون 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل  والتربيكات 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

مبنا�صبة  الوزراء؛  جمل�ص  لرئي�ص  الأول 

ميثاق  لإقــرار  ع�صرة  التا�صعة  الذكرى 

ما  باعتزاز  م�صتذكرا  الوطني،  العمل 

الغالية من احتاد  الذكرى  تعرب عنه هذه 

اإطار  يف  وال�صعب  القيادة  بني  الإرادات 

الذي  الكبري  الإ�صالحي  الوطني  امل�صروع 

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  د�صنه 

البحرين  ملك مملكة  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

املفدى.

الذي  الريادي  ــدور  ال عاليا  مقدرا 

الأنظمة  حتديث  يف  �صموه  به  ي�صطلع 

والدعم  الإ�ــصــنــاد  ويف  واملوؤ�ص�صات 

يخدم  مبا  احلكومي،  للعمل  والتطوير 

املعطاء. الويف  و�صعبه  العزيز  الوطن 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى  كما 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمــري 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

تهنئة  برقية  ــوزراء،  ال جمل�ص  لرئي�ص 

حمد  بن  اإبراهيم  بن  �صلمان  ال�صيخ  من 

الأعلى  للمجل�ص  العام  الأمني  خليفة  اآل 

مبنا�صبة  وذلــك  والريا�صة،  لل�صباب 

ميثاق  لإقــرار  ع�صرة  التا�صعة  الذكرى 

الوطني. العمل 

ــى اآيـــــات الــتــهــاين  ــم ــص ــــع اأ� ورف

امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل  والتربيكات 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

مبنا�صبة  الوزراء،  جمل�ص  لرئي�ص  الأول 

ميثاق  لإقــرار  ع�صرة  التا�صعة  الذكرى 

املنا�صبة  هذه  اأن  موؤكداً  الوطني،  العمل 

الوطنية قد ج�ّصد فيها اأبناء البحرين قيم 

وعرّبوا  �صورها،  باأبهى  الفاعلة  املواطنة 

يف  امل�صوؤولية  مبنتهى  تطلعاتهم  عن 

التي  والتحديث،  والتطور  البناء  م�صرية 

املفدى. امللك  ر�صم مالحمها جاللة 

كما تلقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

لرئي�ص  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

عدد  من  تهنئة  برقيات  الوزراء،  جمل�ص 

اململكة،  امل�صوؤولني يف  وكبار  الوزراء  من 

ع�صرة  التا�صعة  الذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

الوطني. العمل  ميثاق  لإقرار 

وقد تلقى �صموه برقيات تهنئة من كّل 

الزياين  الدكتور عبداللطيف بن را�صد  من 

عبداهلل  بــن  ع�صام  اخلــارجــيــة،  ــر  وزي

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  خلف 

اأحمد  بن  كمال  العمراين،  والتخطيط 

والت�صالت،  املوا�صالت  وزيــر  حممد 

فائقة بنت �صعيد ال�صالح وزيرة ال�صحة، 

ال�صناعة  وزير  الزياين  را�صد  بن  زايد 

توفيق  بن  اأمين  وال�صياحة،  والتجارة 

والريا�صة،  ال�صباب  �صوؤون  وزير  املوؤيد 

�صوؤون  وزيــر  املبارك  نا�صر  بن  وائــل 

خليفة  بن  عادل  الفريق  واملاء،  الكهرباء 

الوطني،  الأمــن  جهاز  رئي�ص  الفا�صل 

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  الرميحي  خالد 

القاب�صة. البحرين  ممتلكات 

جاللة امللك

رئي�س الوزراء يتلقى التهاين بذكرى امليثاق

تلقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة 

بن �صلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء، برقيات 

تهنئة من عدد من الوزراء وكبار امل�صوؤولني 

يف اململكة، وذلك مبنا�صبة الذكرى التا�صعة 

ع�صرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.

كل  من  تهنئة  برقيات  �صموه  تلقى  وقد 

الزياين  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  من: 

خلف  عبداهلل  بن  ع�صام  اخلارجية،  وزير 

وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين، فائقة بنت �صعيد ال�صالح وزيرة 

ال�صحة، زايد بن را�صد الزياين وزير ال�صناعة 

والتجارة وال�صياحة، اأمين بن توفيق املوؤيد 

بن  وائل  والريا�صة،  ال�صباب  �صوؤون  وزير 

الكهرباء واملاء،  املبارك وزير �صوؤون  نا�صر 

الفريق عادل بن خليفة الفا�صل رئي�ص جهاز 

الرئي�ص  الرميحي  وخالد  الوطني،  الأمن 

التنفيذي ل�صركة ممتلكات البحرين القاب�صة.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى  كما 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء، 

برقية تهنئة من �صمو ال�صيخ حمد بن حممد 

بن �صلمان اآل خليفة، وذلك مبنا�صبة الذكرى 

التا�صعة ع�صرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.

ورفع �صموه خال�ص التهاين والتربيكات، 

الوزراء،  رئي�ص  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل 

لإقرار  ع�صرة  التا�صعة  الذكرى  مبنا�صبة 

ميثاق العمل الوطني.

امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  �صموه  وعرب 

املنا�صبة  بهذه  اعتزازه  عن  الوزراء،  رئي�ص 

من  البحرين  مملكة  حققته  ومبا  الوطنية 

تقدم وازدهار؛ عرب هذه امل�صرية املباركة.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وتلقى 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء، 

برقية تهنئة من ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد 

الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل  را�صد  بن 

لل�صوؤون الإ�صالمية، وذلك مبنا�صبة الذكرى 

التا�صعة ع�صرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.

لل�صوؤون  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  ورفع  

الإ�صالمية، اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات، 

الوزراء،  رئي�ص  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل 

لإقرار  ع�صرة  التا�صعة  الذكرى  مبنا�صبة 

باعتزاز ما  الوطني، م�صتذكراً  العمل  ميثاق 

احتاد  من  الغالية  الذكرى  هذه  عنه  تعرب 

اإطار  يف  وال�صعب،  القيادة  بني  الإرادات 

الذي  الكبري  الإ�صالحي  الوطني  امل�صروع 

د�صنه ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه.

مقدراً عالياً الدور الريادي الذي ي�صطلع 

واملوؤ�ص�صات،  الأنظمة  به �صموه يف حتديث 

للعمل  والتطوير  والدعم  الإ�صناد  ويف 

احلكومي، مبا يخدم الوطن العزيز و�صعبه 

الويف املعطاء.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى  كما 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء، 

برقية تهنئة من ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم بن 

حمد اآل خليفة الأمني العام للمجل�ص الأعلى 

لل�صباب والريا�صة، وذلك مبنا�صبة الذكرى 

التا�صعة ع�صرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى  ورفع 

الوزراء،  رئي�ص  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل 

لإقرار  ع�صرة  التا�صعة  الذكرى  مبنا�صبة 

ميثاق العمل الوطني، موؤكداً اأن هذه املنا�صبة 

قيم  البحرين  اأبناء  فيها  ج�صد  قد  الوطنية 

وعربوا  �صورها،  باأبهى  الفاعلة  املواطنة 

عن تطلعاتهم مبنتهى امل�صوؤولية يف م�صرية 

ر�صم  التي  والتحديث،  والتطور  البناء 

مالحمها ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

حفظه اهلل ورعاه.
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11.90 مليون دينار صافي أرباح 
»عقارات السيف« في 2019

 2.14 مليون دوالر 
صافي أرباح »إنوفست«

عيسى نجيبي

د.عمر المطوع

أحمد يوسف

ياسر الجار

 طالب إيران يهتفون ضد النظام: 
الشعب يغرق في الفقر

عواصللم - )وكاالت(: تظاهر مئات الطللاب اإليرانيين داخل حرم جامعة أمير 
كبير بالعاصمة طهران، اعتراضًا علللى االنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها 
21 فبراير الجاري، مرددين هتافات تندد بالنظام شللعارها »الشعب يغرق في 

الفقر«.
وأوردت وسللائل إعام ناطقة بالفارسللية من خارج إيران، بينها إذاعتا صوت 
أمريللكا وفردا، األحد، أن طاب جامعة أمير كبير نددوا بالحشللد إعاميًا لدفع 

الناس نحو التصويت داخل صناديق االقتراع رغم أزمات الباد.
وردد الطاب اإليرانيون المتظاهرون هتافات مثل، »الشعب يغرق في الفقر.. 
هللم يفكرون في التصويللت«، و»المعيار معاناة النللاس.. متحدون ونقاوم«، 
»1500 شللخص.. قتانا في نوفمبر«، و»نوفمبر، يناير.. رفاق الدم والظلم«، 

اعتراضًا على استشهاد محتجين إيرانيين برصاص قوات األمن مؤخرًا.

طالب إيران يقودون حملة 
مقاطعة »مسرحية« االنتخابات

 كارثة الطائرة األوكرانية.. 
5 دول »تلّح« وإيران »تماطل«

 »سامسونغ« و»إل جي« 
تغادران إيران.. وطهران تتوعد

 تعديل وزاري بالكويت 
يشمل 4 حقائب بينها النفط

الكويت - )وكاالت(: أصدر أمير الكويت، صاحب السللمو الشلليخ 
صباح األحمد الجابر الصباح، مرسومًا بإجراء تعديل وزاري يشمل 
4 حقائب. وبحسب المرسللوم، يُعيّن الدكتور خالد محمد علي 
الفاضللل وزيرًا للنفللط، فيما يُعيّللن براك علي براك الشلليتان 
وزيرا للمالية. وقالت وكالة األنباء الكويتية »كونا«، إن التعديل 
الوزاري شللمل أيضًا تعيين محمد حجي بوشهري وزيرًا للكهرباء 
والماء. وأضافت أن أمير الكويت اسللتقبل الللوزراء الجديد ألداء 

القسم الدستوري.

كشللف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن الزيادة الدورية 
لموظفللي الدولة تكلف 8.6 مليون دينار سللنويًا، مشلليرًا إلى أن تلك 
الزيادة لم يتوقف صرفها منذ 45 عامًا، مؤكدًا خال جلسللة الشللورى 
لمناقشة مشروع قانون ينظم العاوة الدورية السنويةوجود مكافآت 

تصرف للموظفين يصل بعضها إلى 1500 وال تدخل في الراتب.
وقللال: »يفضللل االلتللزام بالقانللون النافذ حاليللًا لتحديللد الرواتب 
والمزايا الوظيفية الصادرة بقرار من سللمو رئيس الوزراء خصوصًا أن 

التشريعات الحالية بشأن الرتب كفيلة بتوفير الحماية للموظف«.
وأكد أن من يصللل لنهاية المربوط يعطى الدرجللة التالية لوظيفته 
لضمللان عدم توقف الزيادة الدورية عن الموظف، معتبرًا أن النسللبة 
المحددة بل 3% تؤدي إلعادة هيكلة جميع الرتب والدرجات في الدولة.

 الزايد: العالوة الدورية 
تصرف منذ 45 عامًا

 فرق طوارئ بالمستشفيات 
والمنافذ لمواجهة »كورونا«

ناقللش االجتمللاع الثانللي للفريللق الوطني 
كورونللا  لفيللروس  للتصللدي  الطبللي 
»كوفيللد-19«، برئاسللة رئيللس المجلس 
األعلى للصحة رئيس الفريق، الفريق طبيب 
الشلليخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، تعيين 
وتجهيز فرق الطوارئ لمباشللرة الحاالت في 
كافة المستشللفيات ومطار البحرين الدولي 
البروتوكوالت  والموانئ، وتقييم ومتابعللة 
الصيللن  مللن  القادميللن  تجللاه  المتخللذة 
مللن المواطنيللن والمقيميللن ومتابعة آخر 
المستجدات على الصعيد المحلي واإلقليمي 
والعالمللي، وضرورة تقصي الحقائق ونشللر 
آخر المسللتجدات بشفافية للجمهور الكريم 

عبر المنصات الرسمية.
وفي شللأن متصل، أصللدرت وزيللر الصحة 

فائقة الصالح قرارًا رقم »13« لسللنة 2020 
بشللأن إجراءات الوقاية والعزل والعاج من 
األمراض السارية والتي تعمل على إجراءات 
التبليللغ عن األمللراض السللارية عن طريق 

إخطللار قسللم مكافحللة األمراض بللاإلدارة 
المختصة شللفاهة أو كتابة خال 24 ساعة 
وخللال 7 أيللام لعمللل، وفقللًا لما جللاء في 

الجريدة الرسمية.

 »الصحة«: اشتراطات إلجراءات 
الوقاية والعزل والعالج من »السارية«

 الصين األولى في حجم الواردات 
للبحرين بـ777 مليون دينار

 النقد الدولي: »كورونا« يقلص 
نمو االقتصاد العالمي 0.2٪ بـ 2020

 »سكاي نيوز عربية«: إيران توظف 
»الُخمس« من البحرين في دعم اإلرهاب

أكد الكاتللب والباحللث السياسللي البحريني 
عبداهلل الجنيد أن »رفع الحصانة عن الخُمس، 
ال يمثل أي شللكل من أشللكال االسللتهداف 
الطائفي، بل هو من صميم مسؤوليات دولنا 
بهللدف حمايللة مصالللح جميللع مواطنيها«، 
مشللددًا بحسب ما نقلته سللكاي نيوز عربية  
علللى أنه »إجراء اسللتباقي فللي مواجهة من 
يسللتهدف أمننا بأموالنللا«، مشلليرًا إلى أنه 
»يجللب إخضاع »الخُمللس« وتحديد حجمه، 
وأوجه إنفاقه ودورته الخارجية قبل الداخلية، 
ألنه أداة تمويل كبللرى تجد طريقها مبهمة 
العمق والتوظيف، ففي تاريخنا الحديث جدًا، 

كانت البحرين أحد مسارح ذلك التوظيف في 
دعم األعمال اإلرهابية على أراضيها والعابرة 

لحدودها في أكثر من حالة«.
ونقللل الجنيد فللي مقال للله، تحللت عنوان، 
»أحجيللة الخُمللس المُسلليس«، عن مصدر 
مصرفللي بحريني موثوق، قوللله إن »ما كان 
يتم تحصيله وتحويله لحسابات خاصة داخلية 
وخارجية عبر وكاء »قم والنجف« المعتمدين 

بشكل شهري منذ ثمانينات القرن المنصرم 
يتجاوز الثاثين مليون دينار وهي حصيلة ما 
يدفعه 10%من شيعة البحرين وفق المصدر 

ذاته«. 
وتابع الجنيد في مقاله »وخال أحداث 2011 
في البحرين، أثبتت كل القرائن ضلوع غالبية 
الوكاء في تمويل العمليات اإلرهابية وتبني 

أعمال اإلخال باألمن«.

 »اإلسكان«: تنفيذ أولى مراحل 
»شرق سترة« في الربع الثاني من 2020

أكدت وزارة اإلسللكان الشللروع في تنفيذ المرحلة األولى من مشروع 
شرق سترة خال الربع الثاني من العام الحالي.

كما عقدت اإلسللكان اجتماعًا تنسلليقيًا مع ممثلي الللوزارات والهيئات 
الخدمية بالمملكة لبحث االسللتعدادات الخاصة ببدء تنفيذ مشللروع 
مدينة شللرق سللترة، في إطار خطللة تنفيذ توجيهات صاحب السللمو 
الملكللي األمير سلللمان بن حمللد آل خليفة ولي العهللد نائب القائد 
األعلللى النائب األول لرئيس مجلس الللوزراء، خال الملتقى الحكومي 

ببناء 3000 وحدة سكنية في هذه المدينة.

 مصدر مصرفي بحريني: تحويل أكثر 
من 30 مليون دينار عبر وكالء قم والنجف 
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القائد العام يستقبل وزير الخارجية

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير 
الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بمكتبه 
في القيادة العامة صباح األحد، وزير الخارجية، د. 
عبداللطيف بن راش��د الزياني، بمناس��بة تعيينه 
في منصبه الجديد، بحضور وزير ش��ؤون الدفاع، 

الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي.
وخالل اللق��اء رحب القائد الع��ام بوزير الخارجية، 
معربًا عن خالص التهنئة بالثقة الملكية السامية، 
متمنيًا له كل التوفيق والس��داد ف��ي أداء مهامه 

الدبلوماسية الجديدة.

تعيين فرق طوارئ في المستشفيات 
والمنافذ للتصدي لـ»كورونا«

ناقش االجتماع الثاني للفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(، برئاسة رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة رئي��س الفريق، الفريق طبيب الش��يخ 
محمد ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، تعيي��ن وتجهيز فرق 
الط��وارئ لمباش��رة الحاالت ف��ي كافة المستش��فيات 
ومط��ار البحرين الدول��ي والموانئ، وتقيي��م ومتابعة 
البروتوكوالت المتخذة تج��اه القادمين من جمهورية 
الصين الشعبية من المواطنين والمقيمين ومتابعة آخر 
المستجدات على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي، 
وض��رورة تقص��ي الحقائ��ق ونش��ر آخر المس��تجدات 
بش��فافية للجمهور الكري��م عبر المنصات الرس��مية. 
وثم��ن الفريق الطبي خ��الل االجتماع بحض��ور وزيرة 
الصح��ة فائقة الصال��ح، وقائد مستش��فى الملك حمد 
الجامعي، اللواء طبيب الش��يخ سلمان بن عطية اهلل آل 
خليفة، ووكيل وزارة الصح��ة د. وليد المانع، والرئيس 
التنفي��ذي للهيئة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحي��ة، د. مري��م الجالهم��ة، والوكي��ل المس��اعد 
للصحة العام��ة بوزارة الصحة، د.مري��م الهاجري، ود. 
عبداهلل درويش من المستش��فى العسكري، وممثلين 
ع��ن مستش��فى الس��لمانية الطبي، واللجن��ة الوطنية 
لمواجهة الكوارث، وأعضاء الفريق من ممثلي الجهات 
الحكومي��ة ذات العالقة، المتابعة المس��تمرة من لدن 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
كم��ا بح��ث فري��ق العم��ل الوطن��ي توصي��ات اللجنة 
التنس��يقية برئاسة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
لالس��تعدادات للتص��دي للم��رض، ومراجع��ة تطبيق 
اإلجراءات االحترازية فيما يخص منح تأشيرات لألجانب 
الذين زاروا جمهورية الصين الش��عبية خالل 14 يوما 
قبل الدخول إلى مملكة البحرين ومراجعة والتأكد من 
جاهزية األماك��ن المخصصة للحج��ر الصحي للحاالت 
المش��تبه به��ا واألماك��ن المخصصة لع��الج الحاالت 

المصابة.
وأطل��ع محم��د بن عب��داهلل أعضاء الفري��ق على نتائج 
الزي��ارة التي قام بها بحض��ور وزيرة الصحة، إلى مركز 
إبراهي��م خليل كان��و االجتماعي بمنطقة الس��لمانية، 
لتفقد جاهزيته واالس��تعدادات التي اتخذت لتخصيص 
المركز لع��زل واس��تقبال الحاالت المش��تبه بإصابتها 
بفي��روس كورونا )كوفي��د-19(، حيث تم االطالع على 
األجنح��ة المخصصة للع��زل، والتجهي��زات المصاحبة 
آللية اس��تقبال وتحوي��ل المرضى، والتدابي��ر الوقائية 
الت��ي وضع��ت لمنع انتق��ال العدوى، وتوجي��ه الكوادر 
العامل��ة على اتب��اع البروتك��والت العالجي��ة المتبعة 
واإلج��راءات الموضوعة لمكافحة الع��دوى، وتطبيقها 
بالشكل السليم الذي يكفل الحفاظ على سالمة وصحة 
المرضى، وتأمين الحماية لهم من اإلصابة بالفيروس.

 الصالح تحدد مهن الصالونات
واألغذية المرتبطة بالصحة

أص��درت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصالح ق��رارا يحدد 
المح��الت التجاري��ة والصناعي��ة ذات العالقة بالصحة 

العامة والمهن التي تمارس بها.
ويبي��ن الق��رار أن المه��ن الت��ي تم��ارس بمح��الت 
بي��ع  أو  تعبئ��ة  أو  تصني��ع  ومح��الت  الصالون��ات 
المستحضرات التجميلية وأماكن المساج هي »مدلك، 
حناية، حالق نس��ائي، مصفف شعر، حالق رجالي، فنان 

تجميل، مقلم أظافر«.
أم��ا المه��ن التي تم��ارس في مح��ال التغذي��ة فهي 
»عامل خدم��ات األطعمة، عامل ف��ي صناعة األطعمة 

والمشروبات، طحان حبوب، عامل جرش، خالط توابل، 
عامل طحن الحب، قصاب، جزار حيوانات، عامل تقطيع 
اللحوم، صانع المقانق، مس��اعد قصاب، صانع دبس، 
مجفف الم��واد الغذائية، مملح س��مك، معلب روبيان، 
عامل إجراء عمليات على منتجات األلبان، معقم منتجات 
األلبان، صان��ع الجبنة والوبدة والمثلجات، عامل إجراء 
عملي��ات األلب��ان، خب��از وصان��ع معجن��ات وحلويات، 
وعج��ان بالماكنة، وصانع فطائر وكعك وحلوى ومتاي، 
ومحمص، ومحضر أطعمة ومش��روبات، وعامل تقطيع 

أسماك، ومنظف أسماك، وطباخ«.

حسن الستري

https://bit.ly/38zKqmL
https://bit.ly/38yDbvz
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 »الصحة«: اشتراطات إلجراءات الوقاية 
والعزل والعالج من األمراض السارية

أص��درت وزير الصحة فائقة الصالح قرارًا رقم »13« 
لس��نة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعالج 
م��ن األمراض الس��ارية والتي تعمل عل��ى إجراءات 
التبلي��غ ع��ن األمراض الس��ارية عن طري��ق إخطار 
قس��م مكافحة األمراض باإلدارة المختصة شفاهة 
أو كتابة خالل 24 س��اعة وخالل 7 أيام لعمل، وفقًا 

لما جاء في الجريدة الرسمية.
وذك��رت الوزيرة ف��ي القرار أنه »ال ب��د أن يتضمن 
اإلخطار بيانًا باالس��م الثالثي للمريض أو المشتبه 
بإصابت��ه بالمرض، وعنوانه وأرق��ام التواصل وأية 
بيان��ات أخ��رى، كما يتضم��ن القرار حس��ب ما ورد 
ف��ي الجريدة الرس��مية وج��وب اإلب��الغ إذا أصيب 
حيوان أو اش��تبه بإصابته بأحد األمراض الس��ارية 
الت��ي تنتق��ل من الحي��وان لإلنس��ان، وج��ب على 
األش��خاص المس��ؤولين ع��ن التبليغ وفق��ًا للمادة 
»40« م��ن قانون الصحة العامة الص��ادر بالقانون 
رق��م »34« لس��نة 2018، وإب��الغ الجه��ة اإلدارية 
المعنية بالش��ؤون البيطرية بمعلومات عن طبيعة 
المرض الذي أصاب الحي��وان والمنطقة الجغرافية 
التي ظهرت فيها اإلصابة، وبيانات عن المتعاملين 
م��ع الحيوان أو أية بيانات أخرى حس��ب ما يقتضيه 
الوض��ع، وتتولى تل��ك الجهة إبالغ قس��م مكافحة 

األمراض باإلدارة المختصة بذلك«.
وش��دد القرار »على اتباع »11« إجراء يجب اتخاذها 
من قب��ل اإلدارة المختص��ة اتخاذها عن��د ثبوت أو 
االش��تباه باإلصاب��ة بمرض س��ار وأوله��ا الذهاب 
لفح��ص الش��خص المصاب ف��ي مكان��ه أو مكان 
إصابت��ه بالم��رض والتأك��د من إصابت��ه بالمرض 
ووجود مسببات اإلصابة باإلضافة الستقصاء الحالة 
للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى والكش��ف 
عن المصابي��ن والمخالفين ألحكام الفحص الطبي 

وعلى اإلصابات غير المبلغ عنها«.
ويت��م اتخ��اذ التدابي��ر الس��ريعة والصارم��ة لعزل 
المري��ض ع��زاًل تام��ًا، واتخ��اذ اإلج��راءات الصحية 
الوقائية والعالجية لمنع انتشار المرض بما في ذلك 
إخطار الجهات المعنية بإلغاء تصاريح العمل وترحيل 
العام��ل األجنبي، كما يتم جمع وإرس��ال عينات من 
المصاب للفحص المخبري مرفق بها إيضاحات عن 

األعراض المرضية وعن االستقصاءات الوبائية التي 
تساعد في إجراء الفحص المخبري المطلوب، وذلك 

للتأكد من تشخيص المرض ومصدر العدوى.
الصحي��ة  للرعاي��ة  التوجي��ه  لتقدي��م  باإلضاف��ة 
والعالجية مجانًا المتعلقة بالمرض الساري للمريض 
ومخالطيه، والتي تش��مل كافة الفحوصات الالزمة 
لتش��خيص المرض الس��اري وعالجه، والوقاية منه 
باللقاح��ات أو األمصال أو األدوية وغيرها، وإرش��اد 
الش��خص المس��ؤول في المكان الذي ظهرت فيه 
اإلصابة بط��رق الوقاية الصحية وتزويده بتعليمات 
صحية للح��د من انتش��ار المرض، وغي��ر ذلك من 
التدابير الصحية التي تخفف من حدة المرض ومنع 

انتشاره.
وف��ي الح��االت التي ي��رى فيها الطبي��ب المختص 
إمكانية عالج مريض مصاب بأحد األمراض السارية 
ف��ي مح��ل إقامته يق��وم أخصائ��ي الصح��ة العامة 
بمتابعة تنفيذ اإلجراءات الالزمة لوقاية المخالطين 
للمرضى المصابي��ن والتأكد من إعطائهم األدوية 
الوقائي��ة أو التطعيمات المالئم��ة، ووضعهم تحت 
المالحظة الصحية للم��دة الالزمة طبيًا لذلك، كما 
يقوم بجمع وإرس��ال العين��ات الالزمة من مخالطي 
المرضى للتحقق من خلوهم من مسببات العدوى.

ويت��م بعد ذل��ك متابعة اتخاذ كل م��ا يلزم إليقاف 
المصابين أو المش��تبه بإصابتهم بمرض سار عن 
كل عم��ل له اتصال بانتش��ار الع��دوى إال بإذن من 
المختصين بال��وزارة، ويتحمل صاحب العمل حينها 
المس��ؤولية كاملة عند الس��ماح له بمواصلة عمله 

ويُعد الوقف عن العمل إجازة مرضية.
ويح��ق ألخصائي��ي الصحة العام��ة المخولين طلب 
اإلذن م��ن الجه��ات المعني��ة الدخ��ول المس��اكن 
إذا دع��ت الض��رورة، وذلك م��ن أج��ل التحري عن 
المصابين أو الكش��ف عل��ى المخالطين لهم والتي 
تتولى اإلدارة المختصة التواصل مع منظمة الصحة 
العالمية في حاالت وج��ود األمراض الواجب التبليغ 
عنها للمنظمة وذلك حس��ب بن��ود اللوائح الصحية 

الدولية المصدق عليها.
باإلضافة لعدم السماح بنقل األشخاص المصابين 
الذي��ن تقرر عزلهم بغير إذن من اإلدارة المختصة، 

وتمنع نق��ل أو إخفاء المالبس أو الفرش أو األدوات 
أو األثاث أو غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته، 
ويج��وز ل��إلدارة المختص��ة أن تأم��ر بإت��الف هذه 
المالبس أو الفرش أو األدوات أو األثاث أو تعقيمها 

أو تطهيرها حسب القواعد العلمية.
ويُعد العزل من االستراتيجيات الهامة المستخدمة 
للحد من انتشار األمراض شديدة العدوى، ويتوجب 
المواصف��ات  تراع��ي  أن  المختص��ة  اإلدارة  عل��ى 
إل��ى  اس��تنادًا  الع��زل  ومس��تويات  والمقايي��س 
اإلرش��ادات واإلجراءات المبينة في الدليل الخليجي 
االسترشادي المحدث لمكافحة العدوى الصادر من 

اللجنة الخليجية لمكافحة العدوى.
حي��ث يجب عزل المرضى المصابين بأحد األمراض 
الس��ارية ش��ديدة العدوى أو الذين ت��م تعرضهم 
لتلك األمراض ولكن لم تظهر عليهم أعراض ذلك 
المرض، وذلك في المؤسس��ات الصحية أو خارجها 

أو في منازل المرضى.
أما ف��ي حال وفاة إحدى مصابي األمراض الس��ارية 
يجب إبالغ اإلدارة المختصة وتزويدها بالمعلومات 
المتعلق��ة بحالة الوفاة مع اتخ��اذ كافة االحتياطات 
والتدابي��ر للوقاية م��ن األمراض الس��ارية لحماية 
المتعاملي��ن م��ع الجثة، باإلضافة ألخ��ذ عينات من 
جث��ة المتوف��ى بصورة عاجل��ة وتحويله��ا للمختبر 

المختص.
وال يج��وز للمختب��ر التخلص من العين��ات المتبقية 
كلي��ًا أو جزئي��ًا بعد إج��راء التحليل إال بع��د التأكد 
النهائي من تش��خيص الحالة، وذلك وفقًا لألنظمة 
المعتم��دة، مع إب��الغ اإلدارة المختصة للمش��رحة 
التي س��تنقل إليها الجثة، بأنها جثة شخص مصاب 
أو يشتبه بإصابته بمرض سار وذلك قبل نقل الجثة 

إليها.
ويجب إخطار اإلدارة المختصة كافة المتعاملين مع 
الجثة، بأنها جثة شخص مصاب أو يشتبه بإصابته 
بمرض س��ار مع المحافظة على س��رية المعلومات 
المتعلق��ة بالمتوف��ى، حي��ث يتم التعام��ل مع جثة 
المتوف��ى من قب��ل أش��خاص مدربي��ن ومؤهلين 
للتعامل مع مثل هذه الح��االت ويجب عليهم اتخاذ 

كافة التدابير الوقائية الالزمة.

 الدوسري لـ                 : 
 إنشاء ساحل تراثي

على ساحل الهملة

كش��ف عضو المجلس البلدي للمنطقة الش��مالية 
ممث��ل الدائ��رة الثالث��ة محم��د الدوس��ري، ع��ن 
»مقترحه بش��أن إنش��اء س��احل تراثي على ساحل 
الهمل��ة بمجمع 1010، مس��تندا إل��ى المادة 24 
م��ن الالئح��ة التنفيذية لقان��ون البلديات رقم 35 
لع��ام 2001 والمادة رقم 47 من الالئحة الداخلية 

للمجلس البلدي بخصوص اللجان المتخصصة«.
وأك��د الدوس��ري ل�»الوط��ن« أن��ه »انطالق��ا من 
اختصاص��ات المجالس البلدي��ة المنصوص عليها 
ف��ي المادة 19 من قانون البلديات، بش��أن اقتراح 
وتقرير إنش��اء وتحسين الش��واطئ وحمايتها من 
الت��آكل والتلوث وتطوي��ر أماكن الترفي��ه واقتراح 
المحل��ي م��ن مناف��ع  الطاب��ع  المش��روعات ذات 
وخدم��ات عام��ة ته��م المواطنين بالتنس��يق مع 
الجه��ات المختص��ة، فإنن��ا نتقدم بمقترح إنش��اء 
س��احل تراث��ي على العق��ارات الموجودة بس��احل 

الهملة بعد استمالكها«.
وأض��اف، »ال يخف��ى عليكم ما يعاني��ه أهالي قرية 
الهملة من عدم إنشاء ساحل لهم، خاصة أن القرية 
تعتبر قرية ساحلية، عاش أهلها على الزراعة وصيد 
األس��ماك منذ س��نوات طويلة، وورثوا تلك المهن 
عن آبائهم وأجداده��م، كما أنهم تربوا على ذلك 

الساحل«.
وفيم��ا يتعل��ق بمحت��وى الس��احل التراث��ي، ق��ال 
الدوس��ري، »ك��ون المنطق��ة الت��ي يق��ع عليه��ا 
الس��احل – الذي يحت��اج الس��تمالك وإيجاد طريق 
رس��مي للوصول إليه – تمتاز بطابع الحياة التراثية 
ومحاطة بالنخيل من كل جهة، وكون القرية تمتاز 
كذل��ك بوجود العدي��د من البي��وت التراثية، فإننا 
نقترح أن يحوي الساحل على مظالت يتم صناعتها 
على هيئ��ة »العروش« القديمة، واس��تراحات على 
هيئة »برس��تيجات« قديمة، وتك��ون األلعاب فيه 
مصنوع��ة من ج��ذوع النخيل والس��عف، باإلضافة 
إلى إنش��اء مرافق عامة مصنوعة على هيئة الطراز 
القديم ومن المواد القديمة أيضا، وذلك بالتنسيق 

مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار«.
وتابع، »كما يمكن بناء مسجد على الساحل بالطراز 
القديم ومن المواد القديمة بالتنس��يق كذلك مع 

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف«.
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المنامة - بنا

اســتــقــبــل نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
ــوزراء ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن  ــ ــ ال
بقصر  بمكتبه  خليفة  آل  مــبــارك 
الـــقـــضـــيـــبـــيـــة، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

عبداللطيف الزياني.
ــرب ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن  ــ وأعـ
للثقة  تهانيه  عن  خليفة  آل  مبارك 
وزيــًرا  بتعيينه  السامية،  الملكية 
فترة  بجهوده  مشيًدا  للخارجية، 

لمجلس  العام  األمين  مهام  توليه 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
مــتــمــنــًيــا لـــه الــتــوفــيــق فـــي الــقــيــام 

بمسؤوليات منصبه المهم. 
وأكد الزياني أن ما استمع إليه من 
من سموه ستكون خير  توجيهات 
معين في القيام بأعباء منصبه، لما 
فيه خير المملكة ورعاية مصالحها 

ومصالح مواطنيها.

محمد بن مبارك يتمنى للزياني 
التوفيق بالمهمات الجديدة

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تــرأس الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة رئيــس المجلس 
األعلــى للصحــة رئيــس الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونا 
)كوفيــد19-( االجتمــاع الثانــي للفريــق بحضــور وزيــرة الصحــة فائقــة بنت 
ســعيد الصالح واللواء طبيب الشــيخ ســلمان بن عطية هللا آل خليفة قائد 
مستشــفى الملــك حمــد الجامعي، ووليد خليفة المانــع وكيل وزارة الصحة 
ومريــم عذبــي الجالهمــة الرئيــس التنفيذي للهيئــة الوطنية لتنظيــم المهن 
والخدمــات الصحيــة ومريــم الهاجــري الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة 
بوزارة الصحة، وعبدهللا درويش من المستشــفى العســكري، وممثلين عن 
مستشفى السلمانية الطبي، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وأعضاء 

الفريق من ممثلي الجهات الحكومية ذات العالقة.

 وفي مستهل االجتماع، ثّمن الفريق 
الــوطــنــي الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة من 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  لدن 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وفي هذا اإلطار 
بحث فريق العمل الوطني توصيات 
صاحب  برئاسة  التنسيقية  اللجنة 
ــــي الــعــهــد نــائــب  الــســمــو الــمــلــكــي ول
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
مــجــلــس الــــــــوزراء لـــاســـتـــعـــدادات 
تطبيق  ومراجعة  للمرض،  للتصدي 
فيما يخص  االحترازية  اإلجــراءات 
ــذيــن  مــنــح تـــأشـــيـــرات لـــأجـــانـــب ال
الشعبية  الــصــيــن  جــمــهــوريــة  زاروا 
إلى  ــدخــول  ال يــوًمــا قبل   14 خــال 
والتأكد  ومراجعة  البحرين  مملكة 
المخصصة  األمـــاكـــن  جــاهــزيــة  مــن 
للحجر الصحي للحاالت المشتبه بها 
واألماكن المخصصة لعاج الحاالت 

المصابة.
 كما ناقش االجتماع تعيين وتجهيز 
ــوارئ لــمــبــاشــرة الــحــاالت  ــطـ ــرق الـ فـ

ــي كـــافـــة الــمــســتــشــفــيــات ومــطــار  فـ
وتقييم  والموانئ،  الدولي  البحرين 
المتخذة  الــبــروتــوكــوالت  ومــتــابــعــة 
تجاه القادمين من جمهورية الصين 
والمقيمين  المواطنين  من  الشعبية 
ومــتــابــعــة آخـــر الــمــســتــجــدات على 
الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي، 
وضرورة تقصي الحقائق ونشر آخر 
للجمهور  بــشــفــافــيــة  الــمــســتــجــدات 

الكريم عبر المنصات الرسمية.
 كما َأطلع الشيخ محمد بن عبدهللا 
على  الــفــريــق  ــاء  ــضـ أعـ خــلــيــفــة  آل 
بها بحضور  قام  التي  الزيارة  نتائج 
إبراهيم  مركز  إلــى  الصحة،  وزيـــرة 
بمنطقة  االجــتــمــاعــي  كــانــو  خــلــيــل 
جاهزيته  لتفقد  وذلـــك  السلمانية، 
ــتــــي اتـــخـــذت  ــ واالســـــتـــــعـــــدادات ال
واستقبال  لعزل  المركز  لتخصيص 
الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس 
ــا )كــــوفــــيــــد19-(، حــيــث تم  ــ كــــورون
المخصصة  األجنحة  على  االطــاع 
ــتــجــهــيــزات الــمــصــاحــبــة  ــعــزل، وال ــل ل
المرضى،  وتحويل  استقبال  آللية 

والتدابير الوقائية التي وضعت لمنع 
ــعــدوى، وتــوجــيــه الــكــوادر  انــتــقــال ال
ــاع الــبــروتــكــوالت  ــب الــعــامــلــة عــلــى ات
ــعــاجــيــة الــمــتــبــعــة واإلجـــــــراءات  ال
ــمــكــافــحــة الـــعـــدوى،  الـــمـــوضـــوعـــة ل
وتــطــبــيــقــهــا بــالــشــكــل الــســلــيــم الـــذي 
وصحة  سامة  على  الحفاظ  يكفل 
من  لهم  الحماية  وتأمين  المرضى، 

اإلصابة بالفيروس.
ــّوه رئيس   وفــي ختام االجــتــمــاع، ن
بالتنسيق  للصحة  األعلى  المجلس 
العامة  المستشفيات  بين  والتكامل 
الصحي  الــوعــي  وتعزيز  والــخــاصــة 
من  المجتمع  شــرائــح  مختلف  لــدى 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن والـــــزوار 
اإلعــامــيــة  ــوســائــل  ال مختلف  عــبــر 
وضرورة التواصل واإلعام لتوعية 
وطمأنة الجمهور الكريم باإلجراءات 

المتخذة للتصدي للعدوى.
الطبي  الــوطــنــي  ــفــريــق  ال ويــتــولــى 
ــدي لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا  ــصــ ــتــ ــ ــل ــ ل
)كــــوفــــيــــد19-(، الـــقـــيـــام بــمــراجــعــة 
لمنع  ــراءات  ــ واإلجـ النظم  وتطبيق 
وصول العدوى إلى البحرين، ووضع 
الخطط وتوفير اإلمكانيات للتعامل 
بــإصــابــتــهــا  ــة مــشــتــبــه  ــالـ ــع أي حـ مــ
عن  فضاً  معها،  والتعامل  بالعدوى 
ــع خــطــة الــتــعــامــل مــع مــن كــان  وضـ
الكتشاف  المريض  مع  اتصال  على 
انتشار  تــطــور  ومــتــابــعــة  ــدوى  عـ أي 
بالتواصل  ا  وإقليميًّ ا  عالميًّ المرض 
يقوم  كما  العالمية،  المنظمات  مــع 
بإخطار الجمهور بالمستجدات ورفع 

تقارير دورية للحكومة.

والمنافــذ المستشــفيات  فــي  الحــاالت  لمباشــرة  الطــوارئ  فــرق 
مراجعة آخر االستعدادات للتصدي لـ “كورونا”

الدبلوماسية البحرينية تخطو بثبات نحو التطور
ــة الــمــلــكــيــة ــق ــث ــال ــي ب ــانـ ــزيـ ــئ الـ ــن ــه ــد بـــن عـــبـــداهلل ي ــالـ خـ

ــوزراء  ــ ال نــائــب رئــيــس مجلس  اســتــقــبــل 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة، 
وزيــرالــخــارجــيــة عــبــدالــلــطــيــف الــزيــانــي، 

بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
اللقاء، هنأ الشيخ خالد بن عبدهللا  وفي 
وزير الخارجية بمناسبة نيله ثقة صاحب 
ــاد، مــتــمــنــيــًا لـــه كل  ــبـ ــة عــاهــل الـ ــجــال ال
التوفيق والنجاح في أداء مهمته الوطنية 
على أكمل وجه بما يحقق تطلعات قيادة 
وتوجهات  ورؤى  الملك،  الجالة  صاحب 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
السمو  الــوزراء، ومساندة صاحب  رئيس 
األعلى  القائد  نــائــب  العهد  ولــي  الملكي 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
الخارجية على  لوزير  وأعــرب عن شكره 

الجديد  منصبه  فــي  تعيينه  قبل  دوره 
كأول بحريني يشغل منصب األمين العام 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس 
المقدرة  والمواقف  الواضحة  والبصمات 
ــوال فــتــرة تــولــيــه شــؤون  الــتــي تــركــهــا طـ
أمانة مجلس التعاون، التي ساهمت في 
المشترك  الخليجي  العمل  مسيرة  تعزيز 

ونال بفضلها تقدير الدول الشقيقة.
بذلها مستشار  التي  الجهود  استذكر  كما 
جالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خال 
ــخــارجــيــة، الــتــي  ــر ال ــ تــولــيــه مــنــصــب وزي
البحرين  ساهمت في إبراز رسالة مملكة 
السام  للعالم والتي تحمل جميع معاني 

والتعاون واالحترام.

وأكد أن مملكة البحرين وعلى مدى أكثر 
وترسخت  حضورها  تعزز  عــامــًا،   50 من 
ــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي  مــكــانــتــهــا عــلــى ال
الــرائــدة،  دبلوماسيتها  بفضل  ــي  ــدول وال
التي كانت وال تزال تخطو بثبات وتتقدم 
لأفضل نحو طريق التطوير، لما تتصف 
ومصداقية  وموضوعية  رصــانــة  مــن  بــه 
ــا أكــســب الــمــمــلــكــة احــتــرام  وتـــــــوازن، مـ

وتقدير وثقة المجتمع الدولي الذي لعبت 
المواقف  مختلف  فــي  فــاعــاً  دورًا  فيه 

والظروف.
الـــدؤوب  الــخــارجــيــة سعيه  وأكـــد وزيـــر 
لــلــعــمــل عــلــى أن تـــواصـــل الــدبــلــومــاســيــة 
اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق  البحرينية 
والتقدم في ظل ما تنعم به المملكة من 

تنمية شاملة في مختلف المجاالت.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

اجتماع نيابي حكومي لتعزيز التعاون المشترك
ــن ــواط ــم ــة ال ــدمـ ــة وخـ ــوي ــم ــن ــت ــرة ال ــي ــس ــم تــحــقــيــقــا ألهــــــداف ال

نائب  العهد  ولــي  لتوجيهات  تنفيذا 
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
مــجــلــس الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
خــلــيــفــة، لــمــواصــلــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
التنفيذية  الــســلــطــة  بــيــن  الــمــشــتــرك 
التشريعية، لخدمة الوطن  والسلطة 
والــمــواطــنــيــن، وتــحــقــيــقــا ألهــــداف 
وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة، 
الجالة  الباد صاحب  عاهل  بقيادة 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــواب صــبــاح  ــ ــن ــ عــقــد فـــي مــجــلــس ال
بين  مشتركا  اجتماعا  األحــد،  امــس 
ولجنة  النواب  مجلس  مكتب  هيئة 
والــنــواب  الــشــورى  شـــؤون مجلسي 

بالحكومة.
ورأس االجتماع من الجانب النيابي 

زينل،  فوزية  النواب  رئيسة مجلس 
بحضور النائب األول لرئيسة مجلس 
عــبــدالــنــبــي سلمان  ــنــائــب  ال الـــنـــواب 
لــرئــيــســة مجلس  ــي  ــان ــث ال والـــنـــائـــب 
ورئيس  ــد،  زايـ علي  النائب  الــنــواب 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
النائب محمد العباسي، ورئيس لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية النائب 
أحمد السلوم، ورئيس لجنة الشؤون 
الوطني  واألمــن  والدفاع  الخارجية 
النائب محمد السيسي، ورئيس لجنة 
الصالح،  مــمــدوح  النائب  الــخــدمــات 
ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة 
النائب حمد الكوهجي، واألمين العام 

للمجلس المستشار راشد بونجم.
ــجــانــب  ــن ال ــر االجـــتـــمـــاع مــ ــضـ  وحـ
ــر الــعــدل والــشــؤون  الــحــكــومــي، وزيـ

خالد  الشيخ  واألوقــــاف  اإلســامــيــة 
المالية  ــر  ــ ووزي خليفة  آل  عــلــي  بــن 
سلمان  الشيخ  الوطني  واالقــتــصــاد 
العمل  ووزيــر  خليفة،  آل  خليفة  بن 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان، 
ــؤون مــجــلــســي الـــشـــورى  ــ ــر شـ ــ ــ ووزي
والنواب رئيس لجنة شؤون مجلسي 

البوعينين  غــانــم  ــنــواب  وال الــشــورى 
ووزير شؤون اإلعام علي الرميحي. 
أوجه  تعزيز  االجتماع، بحث  وأثناء 
التعاون المشترك بين مجلس النواب 
ــي ضــــوء مــضــامــيــن  والـــحـــكـــومـــة، فـ
الخطابات الملكية السامية وبرنامج 

الحكومة )2019 - 2022(.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجارة  الصناعة  وزير  استقبل 
بمكتبه  الزياني،  زايــد  والسياحة 
ــائــب مـــمـــدوح الــصــالــح، وتــم  ــن ال
أثناء اللقاء بحث ومناقشة جملة 
ــعــام، وتلك  مــن قــضــايــا الــشــأن ال
ــشــأن االقــتــصــادي  ــال الــمــتــعــلــقــة ب
استعراض  جانب  إلى  والتنموي، 
أوجــــــــه الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
السلطتين  بين  المشترك  والعمل 
التشريعية والتنفيذية. وفي هذا 

الصدد، أعرب الوزير عن استعداد 
الوزارة لتقديم الدعم والمساندة 
الجهات  ولكل  النيابي  للمجلس 
األخرى المعنية وذات العاقة في 
مملكة البحرين، منوهًا إلى أهمية 
بين  المشترك  والعمل  التنسيق 
المعنية  الجهات  وكافة  ــوزارة  الـ
وإستراتيجيات  رؤى  لتحقيق 
الحكومة وبما يصب في الصالح 

العام.

تنسيق مشترك بين “الصناعة” و“النواب”
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