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É«Ñ«d á``eRCG åëÑd ÇQÉ``W »HôY ´É``ªàLG

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 »fƒfÉ≤dG …CGôdGh ™jô°ûàdG áÄ«g ¢ù«FQ ∞°ûc

 áfôëÑdG áÑ°ùf ¿CG IõªM ¬∏dGóÑY ±Gƒf QÉ°ûà°ùªdG

 ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,%82  øe  ôãcCG  â¨∏H  áÄ«¡dG  »a

 áÄ«¡dG  ¬à≤∏WCG  …ò`̀ dG  á«fƒfÉb  äGAÉ`̀°`̀VEG  èeÉfôH

 äGAÉØc ôÑY áeó≤e á«ÑjQóJ äGQhO ºjó≤àH Ωƒ≤«°S

 ≈∏Y ¢UôëdG QÉWEG  »a áÄ«¡dG  É¡H ôNõJ á«æjôëH

 ¿CG  ÉØ«°†e  ,á«fƒfÉ≤dG  áaÉ≤ãdG  ô°ûf  »a  áªgÉ°ùªdG

 ≈∏YCG  ≈∏Y  á«æWh  äGAÉØc  É¡jód  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.RÉéfE’G ≈∏Y IQOÉb iƒà°ùe

 …CGô```̀dGh  ™`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ±É``̀°``̀VCGh

 øY{  ¢ùeCG  √ó≤Y  »Øë°U  ôªJDƒe  ∫ÓN  »fƒfÉ≤dG

 á«fƒfÉb  äGAÉ°VEG  èeÉfôH  ¥ÓWEG  ™e  ÉæeGõJ  zó©H

 »àdG äGQhódG »a ∑Gôà°T’G ≈∏Y ∫ÉÑbE’G áÑ°ùf ¿CG

 ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,Iô°ûÑeh  á«dÉY  èeÉfôÑdG  É¡eó≤j

 ΩÉª°†fÓd  º¡JÉfÉ«H  Gƒ∏é°S  Éeó≤àe  450  »dGƒM

 ƒgh ,ó©H øY Égó≤Y ºà«°S á«ÑjQóJ IQhO ∫hCG ≈dEG

 πLCG  øe  ™«ªé∏d  ∫ÉéªdG  íàa  ≈dEG  áÄ«¡dG  ™aO  Ée

 ¿ÓYEG  òæe  ∂dPh  áeó≤ªdG  èeGôÑdG  øe  IOÉØà°S’G

.»°VÉªdG AÉKÓãdG Ωƒj èeÉfôÑ∏d Ωó≤àdG ÜÉH íàa

 (5¢U π«°UÉØàdG)

 É¡ qfCG  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉL  âæ∏YCG
 ≈∏Y  ÇQÉ`̀W  ´ÉªàLG  OÉ≤©fG  óYƒe  AÉKÓãdG  óZ  ≈`̀ dEG  äCÉ``̀LQCG
 É«Ñ«d »a ´É°VhC’G äGQ qƒ£J åëÑd á«LQÉîdG AGQRh iƒà°ùe
 AÉLQE’G ÜÉÑ°SCG q¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,»Hƒ«KE’G á°†¡ædG qó°S q∞∏eh
 .âfôàfE’G  ôÑY  ó≤©«°S  ´ÉªàL’G  ¿ƒμd  á«æ≤J  ¢†ëe  »g
 q¿CG  ó``̀MC’G  ¢`̀ù`̀eCG  ô¡X  ¿É«H  »`̀a  âæ∏YCG  ó`̀b  á©eÉédG  â`̀fÉ`̀ch
 ÉfÉ«H AÉ°ùe äQó°UCG É¡fCG ’EG ,ø«æKE’G Ωƒ«dG ó≤©«°S ´ÉªàL’G
 áYÉ°S 24 Ióe ´ÉªàL’G π«LCÉJ Q qô≤J{ ¬ qfCG ¬«a âë°VhCG É«fÉK
 ÜÉÑ°SC’  ∂dPh  ø«æKE’G  Ωƒj  øe  ’óH  AÉKÓãdG  Ωƒj  ó≤©«d  §≤a
 á∏°üqàªdG  äÉÑ«JôàdGh  »FôªdG  ∫É°üJ’G  áμÑ°ûH  á°UÉN  á«æ≤J
 »a  »°SÉeƒ∏HO  ∫hDƒ°ùe  OÉ``aCGh  .z…QGRƒ``̀ dG  ´ÉªàL’G  ó≤©H
 Üô©dG  á«LQÉîdG  AGQRh{  q¿CÉH  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd  á©eÉédG
 á°ù∏édG :ô°üe Ö∏W ≈∏Y AÉæH ø«à∏°üØæe ø«à°ù∏L ¿hó≤©«°S
 ∫ƒM  á«fÉãdGh  É«Ñ«d  »a  ´É`̀°`̀VhC’G  äGQƒ`̀£`̀J  ∫ƒ`̀M  ≈``̀dhC’G

.z»Hƒ«KE’G á°†¡ædG ó°S ´ƒ°Vƒe

 ¿CG  »Ñ«∏dG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ø∏YCG  iô`̀NG  á«MÉf  øe
 ´ÉªWC’G  AÉ«MEG  ô£N  ô©°ûà°ùJ  äCGó`̀H  á«Hô©dG  ∫hó`̀ dG{
 ´É`̀aó`̀dG  á«bÉØJG  π«©ØJ{  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,zá«fÉªã©dG
 »a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ∫É```̀bh .z…Qhô``̀ °``̀V ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG »`̀Hô`̀©`̀dG
 ≈©°ùJ  É«côJ{  ¿EG  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  zá«Hô©dG{`d  äÉëjô°üJ
 ô£b{ ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,zÉ¡Øbƒe ájƒ≤àd  á«fGó«ªdG  Iô£«°ù∏d
 .zá«Ñ«∏dG  ≈°VƒØdG  IQÉ`̀KEG  »a  Iô≤fC’  ôÑcC’G  ºYGódG  »g
 áæª«g  ø`̀e  áJGô°üe  ¢ü«∏îJ  Öéj{  ¬``fCG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th
 Oƒ¡L πc{ ¿CG ócCG ∂dP ÖfÉL ≈dEG .zø«aô£àªdGh ¿GƒNE’G

.zÉ¡H ÖMôe á«Ñ«∏dG áë∏°ùªdG äGƒ≤dG ºYO

 á∏«≤Y  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ¢ù«FQ  Ö`̀MQ  ≥HÉ°S  â`̀ bh  »`̀ ah

 »àdG  …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  áª∏c  »`̀a  OQh  É`̀ª`̀H{  í`̀dÉ`̀°`̀U

 …ô°üªdG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ΩÉeCG  ÉæFGóæd  áHÉéà°SG  äAÉL

 É¡HôM »a áë∏°ùªdG ÉæJGƒb IófÉ°ùeh πNóàdG IQhô°†H

.zÜÉgQE’G ≈∏Y

 ájGóH  òæe  â©°S  ô°üe{  ¿EG  ¿É«H  »a  ídÉ°U  ∫É`̀bh

 ≥aGƒàdG  ≥«≤ëJh »°SÉ«°ùdG  πëdG  √ÉéJÉH  ™aó∏d  áeRC’G

 á≤«≤M  ∑Qó``̀J  Iô`̀gÉ`̀≤`̀ dG{  ¿CG  Gó`̀ cDƒ`̀e  ,z»`̀Ñ`̀«`̀∏`̀dG  »Ñ«∏dG

 »eƒ≤dG  É¡æeCG  ≈∏Y  ô«£îdG  Égô«KCÉJh  á`̀eRC’G  ÜÉÑ°SCGh

.zÉ¡«æWGƒe øeCGh

 ∞£©æªH  ôªJ  É«Ñ«d{  ¿CG  ±É`̀°`̀VCG  ∂`̀ dP  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG

 RhÉéàd ∞bGƒªdG ó«MƒJ ≈∏Y ¢UôëdG Éæe Ö∏£àj ô«£N

.z±ÓîdG äÉÑ≤Y

 ô°üe  ¿CG  »Ñ«∏dG  »æWƒdG  ¢û«édG ôÑàYG  ¬à¡L  øe

 ±óg ¿CG GócDƒe ,OÓÑdG »a »côàdG πNóàdG IQƒ£N ∑QóJ

 ≥«≤ëJh ¢ù∏HGôW áª°UÉ©dG ≈∏Y Iô£«°ù∏d »©°ùdG É«côJ

.ájOÉ°üàb’G É¡aGógCG

 ¢û«édG  »a  …ƒæ©ªdG  ¬«LƒàdG  IQGOEG  ôjóe  ∫É`̀bh

 IQƒ£N  Gó«L  ∑QóJ  ô°üe{  ¿EG  ÜƒéëªdG  ódÉN  »Ñ«∏dG

 ,zá«HÉgQE’G  äGójó¡àdGh  É«Ñ«d  »a  á«LQÉîdG  äÓNóàdG

 »≤«≤ëdG ∂jô°ûdG »g ô°üe{ ¿CG ≈∏Y ÜƒéëªdG Oó°T Éªc

 ábõJôªdG  π°SôJ  »àdG  É«côJ  ’  É«Ñ«d  »a  øeC’G  ≥«≤ëàd

 É¡aGógCG  ≥«≤ëJh  ¢ù∏HGôW  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  ø«jQƒ°ùdG

.√ô«Ñ©J ≥ah ,zájOÉ°üàb’G

 »a πNóàdG{ ¿CG ¥ÉaƒdG áeƒμM äôÑàYG ,πHÉ≤ªdG »a

 »a  Éªc  ∫hódG  ¢†©H  πÑb  øe  É«Ñ«∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG

.z¢Vƒaôe ôeCG …ô°üªdG ¢ù«FôdG äÉëjô°üJ

 ¿hDƒ°ûdG »a πNóàdG{ ¿EG óMC’G ¢ùeCG ¿É«H »a âdÉbh

.zÜôM ¿ÓYEG áHÉãªH ƒg á«∏NGódG

 ¿Éc »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY …ô°üªdG ¢ù«FôdG ¿CG ôcòj

 …ô°üe πNóJ …CG ¿CG ≈∏Y âÑ°ùdG Ωƒj ÜÉ£N »a Oó°T ób

 øY  ´ÉaódG  ≥M  QÉ`̀WEG  »a  É«Yô°T  äÉH  É«Ñ«d  »a  ô°TÉÑe

 πFÉÑ≤dG ÖjQóàd √OÓH ájõgÉL øY É°†jCG GôÑ©e ,¢ùØædG

.ø«aô£àªdGh äÉ«°û«∏ªdG øe É¡°ùØf ájÉªëd á«Ñ«∏dG

 »fÉªdôH »eƒμM ´ÉªàLG ∫hCG AÉ©HQC’G
 IQô``°†àªdG  äÉ``YÉ£≤dG ºYO  å``ëÑd

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 Ωƒ∏°ùdG  óªMCG  ÖFÉædG  ∞°ûc
 íjô°üJ  »a  ÜGƒædG  á«dÉe  ¢ù«FQ
 ójóëJ  ºJ  ¬`̀fCG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d
 ∫hCG  ¿ƒμ«d  ΩOÉ≤dG  AÉ`̀©`̀HQC’G  Ωƒj
 ø«H  á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ¿hDƒ``°``û``dG »`̀à`̀æ`̀é`̀dh á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 »°ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 åëH πLCG  øe iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG
 GQô°†J ôãcC’G äÉYÉ£≤dG ºYO á«dBG

.ÉfhQƒc áëFÉL øe
 ôjRh øe πc »eƒμëdG óaƒdG »a ∑QÉ°ûj ¿CG Qô≤ªdG øe ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
 ôjRhh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG  ôjRhh »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 ,iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  »°ù∏ée  ¿hDƒ°T  ôjRhh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 ÜGƒædG »°ù∏éªH á«dÉªdG »àæéd AÉ°†YCG »fÉªdôÑdG óaƒdG »a ∑QÉ°û«°S Éª«a

.iQƒ°ûdGh
 πLCG  øe  iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  »à«dÉe  ø«H  É≤«°ùæJ  ∑Éæg  ¿CG  í°VhCGh
 äÉMôà≤e ™«ªL øª°†àJ áeƒμëdG ≈∏Y É¡°VôYh IóMƒe ájDhQ ≈∏Y ≥aGƒàdG
 ÉØ«°†e ,IQô°†àªdG äÉYÉ£≤dG ºYO ¿CÉ°ûH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ÜGƒædG
 ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øe  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  øe  ´ô°ù«°S  Gòg  ¿CG
 .»æjôëÑdG OÉ°üàb’G ájÉªM ídÉ°U »a Ö°üJh ™«ªédG »°VôJ áé«àf ≈dEG

≈°VƒØdG IQÉ``KEG »``a É«côàd ô``ÑcC’G ºYGódG ô``£b :É``«Ñ«d ¿É``ªdôH

 áÑ°ùf ٪82 ø```e ô```ã`cCG :Iõ```ª`M ±Gƒ```f
z»fƒfÉ≤dG …CGôdGh ™``jô°ûàdG{ »a áfôëÑdG

ó`̀¡`̀ °`̀û`̀J ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG AÉ``̀ ª``̀ °``̀ S
¢`̀ù`̀ª`̀°`̀û`̀∏`̀d É``̀ «``̀ Fõ``̀ L É``̀aƒ``̀°``̀ù``̀c

:»YÉ°ùdG óª Öàc
 ¿CG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  ¬JóYCG  …CGô∏d  ´Ó£à°SG  ô¡XCG
 OÉ`̀jORG  ¿CG  ¿hôÑà©j  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  %79
 Iô«NC’G  IôàØdG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  ä’ÉM
 OGô``̀aCG  QÉà¡à°SGh  ô«°ü≤J  ≈``̀dEG  »°ù«FQ  πμ°ûH  Oƒ`̀©`̀j
 .ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  »a º¡°ùØfCG  ™ªàéªdG
 áæé∏dG  á°UÉNh  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ¿EG  ¿ƒcQÉ°ûe  ∫Ébh
 IQÉÑL  GOƒ¡L  ¿ƒdòÑj  á«æWƒdG  á∏ªëdGh  á«≤«°ùæàdG
 øe øjô«ãμdG QÉà¡à°SG ¿CG ’EG ,áëFÉédG QÉ°ûàfG á¡LGƒªd
 …òdG ôeC’G ,Oƒ¡édG ∂∏J ΩÉeCG É≤FÉY πãªj ™ªàéªdG OGôaCG
 ø«ØdÉîªdG  AGREG  áeGô°U  ôãcCG  äGAGô`̀LEG  PÉîJG  Ö∏£àj

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfÉH ø«ÑÑ°ùàªdGh
 »a ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø``e %59 ó```̀jCG  ô``̀NG Ö`̀fÉ`̀L ø``e
 ø«YƒÑ°SCG ájQÉéàdG äÓëªdG ¥ÓZEG á°SÉ«°S ´Ó£à°S’G

 ìÉàØf’G  ¿CG  øjôÑà©e ,øjôNBG  ø«YƒÑ°SCG  É¡ëàa IOÉYEGh

 »a  ¿ƒ`̀fhÉ`̀¡`̀à`̀j  øjô«ãμdG  π©L  Gô`̀NDƒ`̀e  π°üM  …ò``̀dG

 ¬à©ÑJ …ò`̀dG ô`̀eC’G ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`̀LE’É`̀H ΩGõ`̀à`̀d’G

 øeh  äÉHÉ°UE’G  OóY  ´ÉØJQG  »a  â∏ãªJ  á«Ñ∏°S  ÖbGƒY

 .äÉ«aƒdG ºK

 »a  ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø`̀e  %65  ó©Ñà°SG  π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dÉ`̀Hh

 ,πeÉ°ûdG  ∫ƒéàdG  ô¶M  ≈dEG  Aƒé∏dG  ºàj  ¿CG  ´Ó£à°S’G

 Iô«Ñc  á«Ñ∏°S  ájOÉ°üàbG  äÉ°SÉμ©fG  ∂dòd  ¿CG  øjócDƒe

 øY  Ó°†a  ,´É°VhC’G  √òg  πX  »a  É¡∏ªëJ  Ö©°üdG  øe

 á«dÉëdG á∏MôªdG »a Iƒ£îdG √òg πãe ≈dEG áLÉM ’ ¬fCG

 ìÉàØf’G  ≈dEG  ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  ∫hO  √ÉéJG  ™e  á°UÉNh

 ô¶ëdG  É¡æe  äGAGô````LE’Gh  Oƒ«≤dG  ø`̀e  ô«ãμdG  á```dGREGh

 .πeÉ°ûdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 áμ∏ªe  AÉ`̀ª`̀°`̀S  äó`̀¡`̀°`̀T
 ¢``̀ù``̀eCG ìÉ``̀Ñ``̀°``̀U ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ¢ùª°ûdG  ±ƒ`̀°`̀ù`̀c  Iô``̀gÉ``̀X
 óæY äCGó````H  »`̀à`̀ dG  »`̀Fõ`̀é`̀dG
 ™```̀HQCGh á`̀©`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG
 óæY  â¡àfGh  á≤«bO  Iô°ûY
 ;ÉMÉÑ°U  Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG
 ƒëf  IôgÉ¶dG  âbô¨à°SG  PEG
 ø`̀«`̀©`̀HQCGh  â`̀°`̀Sh  ø«àYÉ°S

.á≤«bO
 AÉjõ«ØdG  PÉà°SCG  QÉ°TCGh
 á`̀©`̀eÉ`̀L »```̀a á`̀ «`̀≤`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀à`̀ dG
 á«©ªédG  ¢ù«FQ  øjôëÑdG

 PÉà°SC’G  á«æjôëÑdG  á«μ∏ØdG
 ≈°ù«Y  Ö``̀«``̀gh  Qƒ``̀à``̀có``̀ dG
 ±ƒ°ùμdG  ¿CG  ≈``̀dEG  ô°UÉædG
 ƒg  áμ∏ªªdG  ¬Jó¡°T  …ò``̀dG
 º°Sƒe  ∫ƒ`̀NO  ájGóH  ¿Ó`̀YEG
 ôªà°ù«°S  …ò```dG  ,∞`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 46h  áYÉ°S  15h  Éeƒj  93
 ∫ƒ``̀WCG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,á`̀≤`̀«`̀bO
 ≈dEG  π°üà°S  QÉ¡ædG  äÉYÉ°S
 Éª«a  ,á≤«bO  47h  áYÉ°S  13
 π«∏dG  äÉYÉ°S ∫ƒWCG  π°üà°S
.á≤«bO 13h äÉYÉ°S 10 ≈dEG

 ±ƒ°ùμdG  Gò``g{  :∫É``̀bh

 ≈`````̀dhC’G Ió``̀gÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG ƒ```̀g
 ô¡°T  ∫Ó``̀g  IO’h  á∏Môªd
 ,z``g1441  ΩÉ©d  Ió©≤dG  …P
 ±ƒ°ùμdG IhQP ¿CG ≈dEG Éàa’
 áæeÉãdG  áYÉ°ùdG  óæY  âfÉc
 áμ∏ªe  â«bƒàH  ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh

 .øjôëÑdG
 ±ƒ°ùc  ô`̀NBG  ¿CG  ô`̀cPh
 ¬`̀Jó`̀¡`̀ °`̀T ¢`̀ù`̀ª`̀ °`̀ û`̀ ∏`̀ d »``̀∏``̀ c
 ƒ«dƒj 17 »a ¿Éc øjôëÑdG
 »a  ’EG  Qôμàj  ødh  ,Ω1814

.Ω2081 ôÑª°ùjO 3
(3¢U π«°UÉØàdG)

 ô```«`à`°ù`LÉ`e å```ë`H ∫hCG RÉ```é`fEG
 á``ª¶æªdGh ø``jôëÑdG ø``«H ∑ô```à`°ûe
z¿ô«°S{ á``jhƒædG çÉ`ëHCÓd á``«HhQhC’G
(2¢U π«°UÉØàdG)

««

 :…CGô∏d ´Ó£à°SG »a

 OÉjORG á``«dhDƒ°ùe ™``ªàéªdG ¿ƒ``∏ªëj ٪79
É```fhQƒ`c  ¢``Shô`«`Ø`H  á```HÉ`°UE’G  ä’É```M

2019 »a Q’hO ¿ƒ«∏e 942 øe ôãcCÉH äGQÉªãà°SG âÑ£≤à°SG øjôëÑdG
 áª«≤H  Iô°TÉÑe  äGQÉªãà°SG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âÑ£≤à°SG

 Ö°ùëH  ∂`̀ dPh  ,2019  ΩÉ`̀Y  »a  »μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  942

 øY  QOÉ°üdG  »ªdÉ©dG  QÉªãà°S’G  ôjô≤J  øe  çó`̀MC’G  áî°ùædG

 óbh  ,(OÉàμfhC’G)  á«ªæàdGh  IQÉéà∏d  IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æe

 ≈dEG  á«ªdÉ©dG  äGQÉªãà°S’G  äÉ≤aóàd  kGó`̀°`̀UQ  ôjô≤àdG  πª°T

 É¡©ÑàJ »àdG äÉ°SÉ«°ùdG QhOh IQÉéàdG äÉgÉéJG π«∏ëJ ÖfÉL

.á«dhódG IQÉéàdG õjõ©J »a äÉeƒμëdG

 ∫ƒM ô°TÉÑªdG QÉªãà°S’G ≥aóJ ¿CG  ôjô≤àdG ó°UQ ,É«ªdÉY

 áFÉªdG »a 1^76 ∫OÉ©j ÉªH ,Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 1^450 ≠∏H ºdÉ©dG

.É«ªdÉY »∏ëªdG »dÉªLE’G èJÉædG øe

 â¨∏H PEG ,»ªdÉ©dG ∫ó©ªdG Gòg øjôëÑdG áμ∏ªe â£îJ óbh

 øe áFÉªdG  »a 2^45 ƒëf É¡«a Iô°TÉÑªdG  äGQÉªãà°S’G áÑ°ùf

 .»°VÉªdG ΩÉ©dG »a »∏ëªdG »dÉªLE’G èJÉædG πªée

 øjôëÑdG É¡«a íéæJ »àdG »dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG áæ°ùdG »gh

 ≈∏Y  ,Q’hO  QÉ«∏ªdG  §«ëe  »a  äGQÉªãà°SG  ÜÉ£≤à°SG  »a

 äó¡°T  2018  »Øa  á«ªdÉ©dG  äÉ©bƒàdGh  äÉgÉéJ’G  ±ÓN

 äÉ≤aóàdG  ¢VÉØîfG  º`̀ZQ  %16  áÑ°ùæH  IOÉ`̀ jR  äGQÉªãà°S’G

 òæe  É¡d  iƒà°ùe  ≈fOCG  ≈dEG  ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ájQÉªãà°S’G

.á«ªdÉ©dG á«dÉªdG áeRC’G

 á«ªæàdG  ¢ù∏éªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¿Gó«ªM  ódÉN  ócCGh

 á«ªæàdG  ¢ù∏ée  π°UGƒ«°S  ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  ájOÉ°üàb’G

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dEG  äGQÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SG  »a  ájOÉ°üàb’G

 É¡«a ájQÉªãà°S’G ¢UôØdGh áμ∏ªª∏d èjhôàdG »a ¬eÉ¡e øª°V

.…OÉ°üàb’G ™jƒæàdGh áeGóà°S’G øe Rõ©J »àdGh

 ¢Uôa  ≥∏N  »`̀a  ô«Ñc  πμ°ûH  º¡°ùJ  äGQÉªãà°S’G  √ò`̀g

 IOÉ«b  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  QhO  øe Rõ©Jh áμ∏ªªdG  »a  πª©dG

.OÉ°üàb’G

 øjôëÑ∏d  äGRÉéfE’G  øe  OóY  ≥«≤ëJ  2019  ΩÉY  ó¡°Th

 õcôe ∫hCG zõ«°ù«aô«°S Öjh ¿hRÉeCG{ ácô°T ¥ÓWEG É¡æ«H øeh

 ≈∏Y øjôëÑdG ∫ƒ°üM ÖfÉL ≈dEG ,á≤£æªdG »a äÉfÉ«Ñ∏d ºî°V

 ,kÉæ°ùëJ  á«ªdÉ©dG  äGOÉ°üàb’G  ôãcCG  øª°V  á©HGôdG  áÑJôªdG

 ∂æÑdG  øY  QOÉ°üdG  z∫É`̀ª`̀YC’G  RÉéfEG  ádƒ¡°S{  ôjô≤J  Ö°ùëH

.»dhódG .¿Gó«ªM ódÉN |

.IõªM ±Gƒf |

 »`¡æJ á«HÉ«ædG z¿Éμ°SE’G{ áæ`é`d
á````«°UƒJ 40 ™```aô`H É```¡`∏`ªY

 äÉÑ∏£∏d  ™jRƒàdG  ô«jÉ©e  ádGóY  ¿CÉ°ûH  á«HÉ«ædG  ≥«≤ëàdG  áæéd  âæ∏YCG
 á«°UƒJ  40  ™aQh  Égôjô≤J  OGó`̀YEG  ºJh  ¢ùeCG  É¡∏ªY  â¡fCG  É¡fCG  á«fÉμ°SE’G

.ΩOÉ≤dG OÉ≤©f’G QhO »a É¡fÓYEG ºà«°S
 AÉ°†YCG  ¥ÉØJG  ≥«≤ëàdG  áæéd  á°ù«FQ  ô«eC’GóÑY  ÖæjR  ÖFÉædG  äócCGh
 äGóMƒdG ™jRƒJ »a á«eóbC’G QÉ«©e ¿Éμ°SE’G OÉªàYG IQhô°V ≈∏Y áæé∏dG
 É≤«≤ëJ  ∂dPh  ,áªcGôàªdG  áªjó≤dG  äÉÑ∏£dG  ™«ªL  AÉ¡fE’  πëc á«fÉμ°SE’G
 áμ∏ªe Qƒà°SO ¬«∏Y ¢üf Ée Ö°ùëH Ö©°ûdG  AÉæHCG  ø«H IGhÉ°ùªdGh ádGó©∏d

.øjôëÑdG
 Qƒëe  »g  áªcGôàªdGh  áªjó≤dG  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  ¿CG  âë°VhCGh
 ∫ÓN áæé∏dG âãëH PEG ,á«°VÉªdG á©Ñ°ùdG ô¡°TC’G ∫ÓN áæé∏dG πªY RÉμJQG
 äÉÑ∏£∏d  ™jRƒàdG  ô«jÉ©e ádGóY øe ócCÉàdG  :»g QhÉëe á°ùªN É¡∏ªY Iôàa
 ™e É¡Ñ°SÉæJ ióeh á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG ∞«dÉμJ ÜÉ°ùM á≤jôWh ,á«fÉμ°SE’G
 á«fÉμ°SE’G  äGóMƒdG  º«eÉ°üJ  »a  åëÑdG  ≈dEG  káaÉ°VEG  ,äGóMƒdG  √òg áª«b
 IÉYGôeh º«eÉ°üàdG  √òg »a á«æØdG  •hô°ûdG  ôaGƒJ øe ócCÉàdGh ,áØ∏àîªdG
 á≤jôW  á°SGQO  ÖfÉL  ≈dEG  ,øjó«Øà°ùª∏d  á«≤«≤ëdG  äÉLÉëdG  ™e  É¡Ñ°SÉæJ
 á«aÉØ°ûdG •hô°T ôaGƒJ ióeh äGóMƒ∏d øjòØæªdGh ø«dhÉ≤ªdG ™e óbÉ©àdG

.ø«dhÉ≤ªdG ø«H á°ùaÉæªdGh
(4¢U π«°UÉØàdG)

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |

 ¥ô``°ûdG ∫hO Qó``°üàJ ø``jôëÑdG
º`∏`©àdG á```Ñ`°ù`f »```a §```°ShC’G

 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀«``̀cƒ``̀dG äó`````̀cCG

 …ƒHôàdG  ±Gô``̀°``̀TE’Gh  ègÉæª∏d

 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á``̀«``̀Hô``̀à``̀dG IQGRƒ```````̀H

 ¿CG  ôeÉ©dG  óªMCG  ΩÓMCG  IPÉà°SC’G

 ∫hO äQ qó°üJ ób øjôëÑdG  áμ∏ªe

 É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô q°ûdG

 ôjô≤J  OÉ`̀aCG  PEG  ,ºq∏©qàdG  áÑ°ùf  »a

 q¿CÉH 2019 ΩÉY »a »dh qódG ∂æÑdG

 »a (%68 »dGƒM) ∫ÉØWC’G á q«Ñ∏ZCG

 ¿ƒæ≤àj  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢SQGóe

 áq«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah  IAGô`̀≤`̀dG

.ÓeÉc ÉfÉ≤JEG É¡H ∫ƒª©ªdG

 ¢UÉN íjô°üJ »a âaÉ°VCGh

 RhÉéàJ ’ øjôëÑdG »a º«∏©àdG øY ´É£≤f’G áÑ°ùf ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{```d

 áé«àqædG  √òg  ó qcDƒJh  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »a  Ö°ùædG  π`̀bCG  øe  »gh  ,%2

 á«ªæqàdG  ±Gó``̀gCG  øe  ™`̀HG qô`̀dG  ±ó¡dG  ≥«≤ëJ  »a  á«dÉY  Ω qó≤àdG  áÑ°ùf  q¿CG

 ∞°üæªdG  ó«édG  º«∏©àdG  ¿Éª°†H  ≈æ©j  …ò`̀dG  2030  ΩÉ©d  áeGóà°ùªdG

 OÉªàY’ÉH  ,º∏©àdG  ô≤a  Ωƒ¡Øe  »dhódG  ∂æÑdG  ¢VôY  PEG  ,™«ªé∏d  πeÉ°ûdGh

 ƒμ°ùfƒ«dG  ó¡©e ™e ≥«°ùæàdÉH Égôjƒ£J ºJ »àdG  IójóédG äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y

.AÉ°üMEÓd

 πMGôªdG  ™«ªL  ègÉæe  ôjƒ£J  »a  Iôªà°ùe  IQGRƒ``dG  ¿CÉ`̀H  äOÉ``aCGh

 ±GógC’G  ≥ q≤ëj  ÉªH  ,á«Yƒf  ájôjƒ£J  äÉYhô°ûªH  Égõjõ©Jh  ,á«°SGQódG

 áãjóëdG  äG qóéà°ùª∏d  Ö«éà°ùjh  ,IOƒ°ûæªdG  á«ª«∏©àdGh  ájƒHôàdG

 ,á q«æ≤àdGh áq«LƒdƒæμàdGh áq«aô©ªdG  ä’ÉéªdG  »a á≤MÓàªdG  äGô««¨àdGh

 ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ≥≤ëjh  ,áq«æWƒdG  iDhô``̀dG  ™e  ≈°TÉªàjh

.zIÉ«ëdG ióe ºq∏©àdG{ Ωƒ¡Øeh ,øjô°û©dGh …OÉëdG ¿ô≤dG äGQÉ¡eh

(3¢U π«°UÉØàdG)

.ôeÉ©dG ΩÓMCG |



 ¿Éªé©dG  ¬∏dGóÑY  øH  õjõ©dGóÑY  oQƒàcódG  ôsÑY
 ø`̀eC’Gh  ´É`̀aó`̀dGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢ù«FQ
 √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ô`̀μ`̀°`̀T  ø`̀Y  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¬àcQÉÑªH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd
 Éeƒj ΩÉY πc øe ôÑªaƒf øe AÉ©HQCG  Ωƒj ∫hCG  OÉªàYG
 √ƒª°S  º°SÉH  IõFÉL  ¢ü«°üîJh  ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 åëÑdG  »a  øjõ«ªàªdG  ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ºjôμàd
 áªjôμdG IQOÉÑªdG √òg ¿CG ≈dEG âØdh ,»Ñ£dGh »LÓ©dG
 Iô«ÑμdG  Oƒ¡é∏d  G kô`̀jó`̀≤`̀J  ∂``̀dPh  ;É`̀¡`̀à`̀bh  »`̀a  äAÉ``̀L
 áeÉ©dG  áë°üdG  ájÉYQ  »a  AÉÑWC’G  É¡H  ™∏£°†j  »àdG
 ∫òH ƒëf ´É£≤dG Gòg »a ø«∏eÉ©∏d Gõ«ØëJh ,™ªàéª∏d
 áeó≤ªdG  á«ë°üdG  äÉeóîdG  IOƒéH  AÉ≤JQÓd  ójõªdG

.º«≤ªdGh øWGƒª∏d
 »JCÉj  ôjó≤àdG  Gò`̀g  ¿CG  ≈``̀dEG  ¿Éªé©dG  .O  â`̀Ø`̀dh
 √ƒª°S  äGQOÉÑªd  πaÉëdG  πé°ùdG  ≈dEG  á«Yƒf  áaÉ°VEÉc

 ø«°ùëJh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  ƒªæd  áªYGódG  á«æWƒdG
 á«ªgCG  GócDƒe  ,áμ∏ªªdG  »a  á«ë°üdG  äÉeóîdG  IOƒL
 ™aódG »a ô«ÑμdG  ÉgQhO øªμj …òdG áªjôμdG  IQOÉÑªdG
 ƒëf á«æWƒdG QOGƒμdG õ«ØëJh ,»ª∏©dG åëÑdG á∏é©H
 ôªà°ùªdG  »©°ùdGh  ,äGRÉ`̀é`̀fE’G  øe  ójõªdG  áYÉæ°U
 AÉ≤JQ’G »a º¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe …òdG ÜhDhódG πª©dGh

.áμ∏ªªdG »a áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG IOƒéH
 ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  OÉ°TCGh
 ºbGƒ£dG  ™«ªéH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG  ø`̀eC’Gh
 ±ƒØ°üdG  ¢UÉN πμ°ûHh »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  á«Ñ£dG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh …ó°üàdG ≈∏Y πª©J »àdG ≈dhC’G
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH øjôëÑdG ≥jôa øª°V ÉfhQƒc
 QOGƒμ∏d  πeÉμdG  ºYódG  Ωób  …ò`̀dG  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG
 ≈£îààd  áeRÓdG  á«æWƒdG  §£îdG  ™°Vƒd  á«æWƒdG

.™«ªédG ¿hÉ©J πX »a á«dÉëdG á∏MôªdG øjôëÑdG
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 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG »°VƒØe ¢ù∏ée ó≤Y
 ÉjQÉe  á°SÉFôH  ó©H  ø`̀Y  ô°ûY  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G  ¬YÉªàLG
 ∫ÉªYCG ∫hóLh ≥HÉ°ùdG ´ÉªàL’G ô°†ëe óªàYG å«M ,…QƒN
 äGóéà°ùªdG  ¢VGô©à°SG  ºJh ,GóæH  14 øe ¿ƒμàªdG  ´ÉªàL’G
 ΩÉ©d  á°ù°SDƒª∏d  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  QGó`̀°`̀UEGh  ò«ØæàH  á≤∏©àªdG
 ¿Éé∏dG  AÉ°SDhQ  ôjQÉ≤J  ≈dG  ´Éªà°S’G  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,2019
 IôàØdG ∫ÓN É¡JGRÉéfEGh ¿Éé∏dG ∂∏J ∫ÉªYCG øY áªFGódG á«YƒædG

.á«°VÉªdG
 á°ù°SDƒªdG  ¬`̀H  âeÉb  É`̀e  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  â°Vô©à°SGh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  á©HÉàe  »`̀a  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG

 ¢UÉîdG  á°ù°SDƒªdG  ôjô≤J  OÉªàYG  ºJh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 ,…RGôàM’G  »ë°üdG  ôéëdGh  êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôe  IQÉjõH
 ÇOÉÑe ™e IòîàªdG äGAGôLE’G ≥aGƒàH ≥∏©àj Éª«a É¡JÉ¶MÓeh

.¿É°ùf’G ¥ƒ≤M
 á«Yƒàd  »eÓYE’G  á°ù°SDƒªdG  QhO ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  Éªc
 áØ°üH  IóaGƒdG  ádÉª©dGh  ,áeÉY  áØ°üH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ádhódG É¡≤Ñ£J »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN
 ióe øe ócCÉà∏d  »fGó«ªdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG  øe óë∏d

.ÉfhQƒc áëFÉL ±hôX πX »a á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤ëdÉH º¡©àªJ
 áeÉbE’  ÉMôà≤e  ø«°VƒØªdG  ¢ù∏ée  ô`̀bCG  ,ô`̀NBG  ÖfÉL  øe
 äÉã©ÑdGh  äGQÉØ°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ó©H  øY  ájƒYƒJ  èeGôH

 ô°ûf  ≈dEG  ±ó¡J  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh  á«°SÉeƒ∏HódG
 ≈dEG  áaOÉ¡dG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  á«ªgCÉH  »YƒdG
 ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ≈dG  áaÉ°VEG  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óëdG
 øe óë∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G ô«KCÉJ ∫ƒM Ihóf ó≤Y ìôà≤e
 å«M  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  ™àªàdG  ≈∏Y  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 äÉ«dÉ©ØdG  ∂∏àd  QhÉëe  ™°VƒH  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  ∞«∏μJ  ºJ
 IôàØdG  ∫ÓN  Égò«ØæJ  »a  AóÑdGh  ÉgQGôbE’  Gó«¡ªJ  èeGôÑdGh
 ƒjó«a OGóYEG ´hô°ûe ìôà≤ªd ¢ù∏éªdG QGôbEG øY Ó°†a ,áeOÉ≤dG
 á¶aÉëªdG  á«ªgCG  ∫ƒM  ∫ÉØWCÓd  …ƒYƒJh  »Ø«≤ãJh  …ƒHôJ
 ¢ù∏ée AÉ°†YCG øe ácQÉ°ûªH ,ádÉª©dG øe º¡àjÉªMh áÄ«ÑdG ≈∏Y

.ò«Øæà∏d á«dBG ™°Vhh ,¬°UÉ°üàNG Ö°ùëH πc ,ø«°VƒØªdG

 ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N
 IOÉ«≤dG »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG
 ƒ«fƒj 21 óMC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG
 ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa Ió«°ùdG ,Ω2020
 ∂dPh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée á°ù«FQ  πæjR
 øH  ¬∏dGóÑY  øcôdG  ≥jôØdG  Qƒ°†ëH
.´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh »ª«©ædG ø°ùM
 ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 ¢ù∏ée á°ù«FôH øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d
 ¬LhCG  ¢VGô©à°SG  ºJ  å«M ,ÜGƒædG

 Iƒb  ø«H  ºFÉ≤dG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
.ÜGƒædG ¢ù∏éeh øjôëÑdG ´ÉaO

 ø`̀cô`̀dG AGƒ``̀∏``̀dG AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ô`̀°`̀†`̀M
 ¿Gƒ``̀jO ô`̀jó`̀e ó`̀©`̀°`̀S ó`̀ª`̀ë`̀e ø`̀°`̀ù`̀M
 ø`̀cô`̀dG AGƒ``̀∏``̀dGh ,á`̀eÉ`̀©`̀ dG IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG
 ¬`̀∏`̀dG ∫É```̀e ó``̀ª``̀MCG ∞`̀ °`̀Sƒ`̀j …ô``̀ë``̀H
 OGóeEÓd ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùe
 QƒàcódG »bƒ≤M AGƒ∏dGh ,øjƒªàdGh
 AÉ°†≤dG  ¢ù«FQ  πØ«∏a  ó°TGQ  ∞°Sƒj
 õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ  …ôμ°ù©dG

.ájôμ°ù©dG

 ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ∑QÉ°T
 á«dhDƒ°ùªdG  IõFÉLh  ≈≤à∏e{  »a
 zá`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  Iô`̀°`̀SCÓ`̀d  á«©ªàéªdG
 ∫ÓN ø«eƒj ióe ≈∏Y º«bCG …òdG
 2020 ƒ«fƒj 21-20 øe IôàØdG
 QGô≤à°SG á«dhDƒ°ùe{ ¿GƒæY âëJ
 ó©H Ée á∏Môe »a á«Hô©dG Iô°SC’G
 ,zQGhOCGh ôWCG …ÉfhQƒc áëFÉL
 Iô°SC’G  áª¶æe  øe  πc  º«¶æàHh
 á«ª«∏bE’G  á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G á``̀«``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀∏``̀d
 á«dhDƒ°ùª∏d  »`̀ dhó`̀ dG  OÉ``ë``J’Gh

.á«©ªàéªdG
 π``̀ª``̀©``̀dG á``̀°``̀ù``̀∏``̀L ∫Ó```````̀Nh
 áî«°ûdG  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  ≈````̀ dhC’G
 áØ«∏N  ∫BG  ó```°```TGQ  â``æ``H  É``̀æ``̀jO
 ø`̀«`̀eC’G  óYÉ°ùe ∫ÉªYCÉH  º`̀FÉ`̀≤`̀dG
 ¢ù∏éªdG  QhO{   ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG
 á`̀Yô`̀°`̀S »```̀a ICGô```̀ª```̀∏```̀d ≈````̀∏````̀YC’G
 áμ∏ªªdG  ¬H  ôªJ  Éªd  áHÉéà°S’G
 áÑcGƒeh  á«FÉæãà°SG  ±hôX  øe
 ≥∏£æe  øe  ¿Éc  …òdGh  çGóMCÓd
 ìGô```̀à```̀bG »```̀ a ¬``̀JÉ``̀°``̀UÉ``̀°``̀ü``̀à``̀NG
 ∫É`̀é`̀e »``̀a á``̀eÉ``̀©``̀dG á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ICGô`̀ª`̀dG  ¿ƒÄ°T  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  á«ªæJ
 ¢Vƒ¡æd á«æWƒdG á£î∏d kGò«ØæJh
 ≈∏Y  á«æÑªdG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG
 πÑ≤à°ùªdG  ±Gô°ûà°SG  ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG
 á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀S’Gh ¬``d OGó`̀©`̀ à`̀ °`̀ S’Gh
 ò«ØæàdGh §«£îàdG »a áfhôªdGh
 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh  ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG  IQGOEGh
 IôμàÑe  äÉ«dBG  ≈∏Y  OÉªàY’G  ™e
 IQGOEGh »ªbôdG ∫ƒëàdÉH á£ÑJôe

.É«LƒdƒæμàdGh áaô©ªdG

 É¡àcQÉ°ûe  ∫Ó`̀N  äQÉ`̀ °`̀ TCGh
 ≈`̀ dEG  ≈≤à∏ªdG  Gò``̀g  »`̀a  ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 πª©dG  õjõ©J  »a  ¢ù∏éªdG  QhO
 ≥jôa  ìhôH  ™ªàéªdG  äÉÄa  ø«H
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ó``̀MGƒ``̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀ SDƒ`̀e ø```̀e ó``̀jó``̀©``̀ dG ™```̀e
 ∫ÓN  ø`̀e  áØ∏àîªdG  äÉYÉ£≤dG
 πLC’  ..ø«ØJÉμàe{  á∏ªM  ¥ÓWG
 áHÉéà°SÉc  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀S
 Iô``°``SC’Gh ICGô``̀ª``̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’
 ™`̀aQ »``̀a á`̀ FQÉ`̀£`̀ dG á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ™e º`̀∏`̀ bCÉ`̀à`̀ dGh ô``̀°``̀SC’G á`̀jõ`̀gÉ`̀L
 Oƒ¡é∏d kÉªYOh áægGôdG ±hô¶dG
 áaÉc  ≈∏Y  á«eÉæàªdG  á«æWƒdG
  ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d  Ió`̀©`̀°`̀UC’G
 »`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  AGOC’G  á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀ah
 πc º`̀jó`̀≤`̀J ±ó``̀¡``̀Hh ,»`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 ICGôªdG  IófÉ°ùeh  ºYód  Ωõ∏j  Ée
 á∏«©ªdG  kÉ°Uƒ°üNh  á«æjôëÑdG
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ≥«≤ëàd  É`̀¡`̀Jô`̀°`̀SC’
 ™«ªéd  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  »°ùØædG

 áaÉ≤ãdG  õjõ©Jh  Iô`̀°`̀SC’G  OGô``̀aCG
 ∞«XƒJ  »a  á«YGƒdG  á«©ªàéªdG
 AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG äGQÉ``̀«``̀î``̀dG
 ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IÉ``«``ë``dG Ö`̀fGƒ`̀é`̀H
 ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh ,á``«``°``ù``Ø``æ``dGh
 ™aQ  ≈∏Y  ¢ùμ©æj  ÉªH  á«Ä«ÑdGh
 ,™ªàéªdGh  Iô°SC’G  IÉ«M  IOƒL
 »°VGôàa’G  ™ªéàdG  Gòg  IôÑà©e
 áμ∏ªe  Oƒ¡éH  ∞jô©à∏d  á°Uôa
 ¢ù∏éªdGh  ΩÉY  πμ°ûH  øjôëÑdG
 á`̀ ¡`̀LGƒ`̀e »```̀a ¢``̀UÉ``̀N π`̀μ`̀ °`̀û`̀H
 .»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y áëFÉédG
 IõFÉLh  ≈≤à∏e{  »a  ∑QÉ°T
 Iô°SCÓd  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG
 OóY  ø«eƒj  ióe  ≈∏Y  zá«Hô©dG
 øe  AGôÑîdG  øe  ø«KóëàªdG  øe
 GOóY GƒdhÉæJ ,IójóY á«HôY ∫hO
 πª©dG  ¥GQhCGh  QhÉ`̀ë`̀ª`̀ dG  ø``e
 …ô`̀°`̀SC’G  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  É¡æ«H  ø`̀e
 ™ªàéªdG  äÉfƒμe  á«dhDƒ°ùeh
 ,¬``̀à``̀eGó``̀à``̀ °``̀SGh ¬`̀≤`̀ «`̀≤`̀ë`̀ J »```̀ a
 á«YÉªàL’G  QÉ`̀KBÓ`̀d  AGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh
 á``̀jOÉ``̀ °``̀ü``̀à``̀b’Gh á``̀«``̀°``̀ù``̀Ø``̀æ``̀dGh
 ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉéd á«ª«∏©àdGh
 äÉª°S  Rô`̀HCGh  ,á«Hô©dG  Iô°SC’G
 á«æH  »`̀a  á`̀∏`̀°`̀UÉ`̀ë`̀dG  äGô`̀«`̀¨`̀à`̀dG
 Ée  á∏Môe  »`̀a  á«Hô©dG  Iô`̀°`̀SC’G
 É¡JÉ°SÉμ©fGh ÉfhQƒc áëFÉL ó©H
 QGô≤à°S’G  äÉgÉéJG  ™`̀bGh  ≈∏Y
 »é¡æe  ìô``̀à``̀≤``̀eh  ,…ô````̀°````̀SC’G
 á«Hô©dG Iô°SC’G QGô≤à°SG õjõ©àd
 á«∏ëªdG  äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dG  π``̀X  »``̀a
 áëFÉL ó©H Ée á∏Môªd á«ªdÉ©dGh

.zÉfhQƒc

ÜGƒ```æ```dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ΩÉ```̀ ©```̀ dG ó``̀ FÉ``̀ ≤``̀ dG

 ≈``≤`à`∏e  »``a  ∑QÉ``°û`j  zICGô``ª`∏d  ≈``∏YC’G{
á``«Hô`©dG Iô``°SCÓd á``«©ªàéªdG á«dhDƒ```°ùª`dG

 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ô°ûf
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``°``Th  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe
 ≥«Ñ£àH  »°üî°ûdG  √ƒª°S  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  IQƒ°U  ,zΩGô¨à°ùfE’G{
 áeÉîah ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY  ¢ù«FôdG

.á«Hô©dG
 ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥∏Yh
 ≈`̀ dEG  √ƒª°S  ø`̀e  IQÉ``°``TEG  »`̀a  ,zô`̀°`̀ü`̀e  É«ëJ{  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  §HôJ  »àdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ≥ªY

.ïjQÉàdG ôe ≈∏Y á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH
 äÉbÓ©H  §ÑJôJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  √ƒª°S  ó`̀cCGh
 ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ™e  Ió«Wh  ájƒNCG
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  á`̀«`̀ª`̀gCG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  Gó`̀cDƒ`̀e
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ≈∏Y  á©ØæªdGh  ô«îdÉH  Oƒ©j  ÉªH

.ø«≤«≤°ûdG
 QhóH áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCGh
 äÉbÓ©dG ájƒ≤J »a »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa
 øjó∏ÑdG  ídÉ°U  »a  Ö°üJ  ÉªH  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H
 √RGõàYG  øY  √ƒª°S  É kHô©e  á≤«KƒdG  Éª¡JÉbÓY  Rõ©Jh
 .ä’ÉéªdG ≈à°T »a ájô°üªdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG ≥ª©H

zô°üe É«ëJ{ √ƒª°S ÜÉ°ùM ≈∏Y IQƒ°U ô°ûf

ô°üeh øjôëÑdG ø«H äÉbÓ©dG ≥ª©H ó«``°ûj óªM øH ô°UÉf

 »∏Y øH óLÉe QƒàcódG óªàYG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh  »ª«©ædG
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀∏`̀d ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dÉ`̀H kGQGô``````̀b
 (12 ,11 ,10 ±ƒØ°üdG) ájƒfÉãdG
.Alia School á«dÉY á°SQóªH

 ΩGõàdG ≈∏Y äGQGô≤dG â°üfh
 á°UÉîdG  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ¿ƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ H Ωƒ``̀°``̀Sô``̀ª``̀dG ΩÉ```μ```MCÉ```H
 ¿CÉ°ûH  1998  áæ°ùd  (25)  º``̀bQ
 á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äGQGô``̀≤``̀ dGh  á°UÉîdG
 »a ájQÉ°ùdG ø«fGƒ≤dGh ,¬d kGò«ØæJ
 äGQGô≤dG  áaÉch  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 óYGƒ≤dGh  ,É¡d  kGò«ØæJ  IQOÉ°üdG
 ÉªH  ,kÉ`̀fƒ`̀fÉ`̀b  IQô≤ªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh
 á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ∂`̀ dP  »`̀a
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ø`̀«`̀«`̀©`̀J π`̀ Ñ`̀b IQGRƒ``````̀dG
 ,á«ª«∏©àdGh  á```̀jQGOE’G  ø«àÄ«¡dG

 »àdG  ègÉæªdG  ≥«Ñ£àH  ΩGõàd’Gh

 Ωó`̀Yh  ,IQGRƒ`````̀dG  É¡«∏Y  â`̀≤`̀ aGh

 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H  ’EG  Égô««¨J

 ò«ØæJh  ,É`̀¡`̀æ`̀e  á`̀«`̀HÉ`̀à`̀c  á`̀≤`̀aGƒ`̀e

 ø`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀∏`̀d »``̀Ñ``̀jQó``̀J è``̀eÉ``̀fô``̀H

 ô````̀NBGh º``````̀gCG ≈``̀∏``̀Y º```̀¡```̀YÓ```̀WE’
 ΩGõàd’Gh  ,ájƒHôàdG  äGóéà°ùªdG
 ≈æÑªd  á`̀«`̀HÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’G  á`̀bÉ`̀£`̀dÉ`̀H
 ó©H  ’EG  É`̀¡`̀©`̀aQ  Ωó``̀Yh  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG
 øe á«HÉàc á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 á∏MôªdG  º°ùb  õ«¡éJh  ,IQGRƒ`̀dG
 äÉÑ∏£àªdGh  ≥Øàj  ÉªH  ájƒfÉãdG
 OGƒ`̀ª`̀dG ø`̀e á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀dG
 á«ª«∏©àdG  πFÉ°SƒdGh  Iõ`̀¡`̀LC’Gh
 äÉYƒÑ£ªdGh  ÖàμdGh  IQƒ£àªdG
 AÉØ«à°SGh  ,iôNC’G  äGõ«¡éàdGh
 øe  Ióªà©ªdG  á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG
 áaÉ°VEG  hCG  É¡©aQ  Ωó`̀Yh  IQGRƒ``̀dG
 ∫ƒ°üëdG  ó©H  ’EG  iô`̀NCG  Ωƒ°SQ
 PÉîJGh ,É¡æe á«HÉàc á≤aGƒe ≈∏Y
 øª°†J »`̀à`̀dG  äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’G  á`̀aÉ`̀c
 ø«ØXƒªdGh  áÑ∏£dG  áeÓ°Sh  øeCG

.á°SQóªdG »a ºgóLGƒJ AÉæKCG

 ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dÉ`̀H GQGô````̀ b ó`̀ª`̀à`̀©`̀j á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG ô```̀ jRh
á`̀ °`̀ UÉ`̀ N á``̀°``̀SQó``̀ª``̀H á``̀ jƒ``̀ fÉ``̀ ã``̀ dG á`̀ ∏`̀ Mô`̀ ª`̀ ∏`̀ d

.á«HôàdG ôjRh |

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG QÉ`̀ª`̀K è`̀FÉ`̀à`̀f äCGó```̀H 
 »a  á∏ãªe  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H
 äÉª«°ùédG  AÉjõ«Ød  zåëHG{  õcôe
 ï«°ûdG  õcôe  øY  ´ qôØàªdG  á«d qhC’G
 áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG ó qªëe øH º«gGôHEG
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀Lh ,çƒ``ë``Ñ``dGh
 çÉ`̀ë`̀HCÓ`̀d á``̀«``̀HhQhC’G á`̀ª`̀ q¶`̀æ`̀ª`̀dGh
 ∫Ó``N ø```e ,(¿ô```«```°```S) á``̀jhƒ``̀æ``̀ dG
 ô«à°ùLÉªdG  á``̀Mhô``̀WCG  á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e
 ô`̀Ñ`̀Y äÉ``̀«``̀é``̀eô``̀Ñ``̀dG á`̀ °`̀ Só`̀ æ`̀g »```̀a
 zõ`̀ª`̀«`̀J â`̀aƒ`̀ °`̀Shô`̀μ`̀ jÉ`̀e{ á`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 ìÉÑ°U  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ¬∏dGóÑY  ÖdÉ£∏d
 Ωƒ`̀j ∂``̀ dPh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L ø`̀e
 äAÉ``L »`̀à`̀dG ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG AÉ`̀KÓ`̀ã`̀ dG
 AGOCG ø«°ùëJ :¿GƒæY âëJ ¬àdÉ°SQ
 »a  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  áª¶fCG
 ¥Óª©dG  ¿ƒ`̀«`̀ª`̀dG  ∞`̀°`̀TÉ`̀c  á`̀Hô`̀é`̀J
 AGOCG  ¢`̀SÉ`̀«`̀b  äGhOCG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ΩGóîà°SG  óæY  ájRGƒàªdG  áéeôÑdG
 IOó`̀©`̀à`̀e á`̀«`̀eƒ`̀°`̀Sô`̀dG äÉ`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀dG

.¢VGôZC’G
 ÖdÉ£dG  å`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  iô``̀LCG  ó`̀ bh
 Gò`̀g ìÉ`̀ Ñ`̀ °`̀U º``̀ «``̀gGô``̀HEG ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y
 IOÉ¡°T  äÉÑ∏£àe  øe  Aõéc  åëÑdG
 á«HhQhC’G áª¶æªdG »a ô«à°ùLÉªdG
 CERN  á``̀ jhƒ``̀æ``̀ dG  çÉ``̀ë``̀ HCÓ``̀ d
 ∞`̀«`̀æ`̀L »```̀a É``̀gô``̀≤``̀eh (¿ô``̀ «``̀ °``̀ S)
 øe  º`̀Yó`̀Hh  πeÉc  ΩÉ©d  Gô°ùjƒ°ùH
 äÉª«°ùédG  AÉjõ«Ød  zåëHG{  õcôe
 ï«°ûdG  õcôe  øY  ´ôØàªdG  á«dhC’G
 áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG óªëe øH º«gGôHEG
 »ãëH  ´hô°ûe  øª°V  ,çƒëÑdGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L ø`̀«`̀H ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e
 áHôéJ  áYƒªéeh  åëHG  õ`̀cô`̀eh
 á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ió```̀d ¿ƒ``«``ª``dG ∞`̀ °`̀TÉ`̀c
 .á`̀jhƒ`̀æ`̀dG çÉ`̀ë`̀HCÓ`̀ d á```̀«```̀HhQhC’G
 øe ´ƒ``̀ æ``̀ dG Gò```̀g ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀JCÉ```̀jh
 á©eÉL ájƒ°†Y QÉWEG »a ™jQÉ°ûªdG
 áHôéJ »a ∑QÉ°ûe ƒ°†©c øjôëÑdG

.¿ô«°ùH ¿ƒ«ªdG ∞°TÉc
 »Ñdƒ∏dG  ¿ƒ«ªdG  ∞°TÉc  ôÑà©j

 ≈∏Y  »ª∏Y  RÉ¡L  ô`̀Ñ`̀cCG  CMS))
 ∞`̀dCG  13 ¿õ`̀j  å«M ¢``̀VQC’G  ¬`̀Lh
 äÉª«°ùédG  ¢ù«≤jh  ó°Uôjh  ,øW
 äÉeOÉ°üàdG AÉæKCG IQôëàªdG á«dhC’G
 ¿hQOÉ¡dG  ΩOÉ°üe  »a  äÉfƒJhôÑ∏d
 Gò``g  ™``≤``j  ,(LHC)  ¥Ó``̀ª``̀©``̀dG
 ¥ÓªY  ¢ù«WÉæ¨e  π`̀NGO  ∞°TÉμdG
 π≤M  ó«dƒJ  ¬æμªj  »Ñdƒd  ∞∏e  …P
 ∞dCG áÄªH É kÑjô≤J iƒbCG »°ù«WÉæ¨e
.»°ù«WÉæ¨ªdG ¢VQC’G π≤M øe Iôe
 ádÉ°SôdG  ≈∏Y  ±Gô°TE’ÉH  ΩÉbh
 QƒàcódG øe πc øjôëÑdG á©eÉL øe
 º°ù≤H  óYÉ°ùªdG  PÉà°SC’G  »cR óªMCG
 ¬∏dGóÑY  QƒàcódGh  äÉeƒ∏©ªdG  º¶f
 º°ù≤H  óYÉ°ùªdG  PÉà°SC’G  »ehó≤dG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ∂`̀ dò`̀ch Üƒ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dG º`̀∏`̀Y
 á«HQhC’G áª¶æªdG øe »°TƒH ÉjQófG
 .z¿ô``̀«``̀°``̀S{ á``̀jhƒ``̀æ``̀ dG çÉ``̀ë``̀HCÓ``̀ d
 πc  ø`̀e  á°ûbÉæªdG  áæéd  âfƒμJh
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  »`̀∏`̀NGó`̀dG  øëàªªdG  ø`̀e
 ∑QÉ°ûªdG  PÉà°SC’G  OÉªM  ≈Ø£°üe
 øëàªªdGh  Üƒ°SÉëdG  º∏Y  º°ù≤H
 IOGô`̀H  ¿É°ùM  QƒàcódG  »LQÉîdG
 äGQÉeE’ÉH  áØ«∏N  á©eÉéH  PÉà°SC’G

.IóëàªdG á«Hô©dG
 á`̀°`̀SGQO  âªJ  åëÑdG  Gò`̀g  »`̀a
 äÉ«eƒ°SôdG  äÉédÉ©e  ΩGóîà°SG
 á`̀Hô`̀é`̀J  »```̀a   (GPGPUs)
 CMS  ¥Óª©dG  ¿ƒ«ªdG  ∞°TÉc
 ±ó¡jh  .äÉfÉ«ÑdG  π«∏ëJ  ¢Vô¨H

 èeGôÑdG  ó`̀MCG  QÉ«àNG  ≈`̀ dEG  åëÑdG
 ¢Vô¨H  áHôéàdG  »a  áeóîà°ùªdG
 ™e ≥``aGƒ``à``«``d ¬`̀à`̀ °`̀Só`̀æ`̀g IOÉ``````̀ YEG
 ±ó`̀¡`̀H äÉ``«``eƒ``°``Sô``dG äÉ`̀é`̀ dÉ`̀©`̀e

.äÉfÉ«Ñ∏d ¬LÉàfEG IOÉjRh ¬©jô°ùJ
 º««≤J á«Ø«c ≈dEG åëÑdG ¥ô£àj
 ájRGƒàªdG  èeGôÑdG  AGOCG  ¢SÉ«bh
 á«Ø«ch á«eƒ°SôdG  äÉédÉ©ªdG  ≈∏Y
 ≈`̀°`̀ü`̀bCG  ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀d  É``̀ ¡``̀ FGOCG  ø«°ùëJ
 âªJ óbh èdÉ©ªdG OQGƒªd ∫Ó¨à°SG
 áØ∏àîe  ø«°ùëJ  äÉ«æ≤J  á`̀°`̀SGQO
 á«LÉàfEG IOÉjR ≈dEG É¡∏ªée »a äOCG
 øY  ÉØ©°V  13  QGó`̀≤`̀ª`̀H  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG

.»°SÉ°SC’G èeÉfôÑdG
 áMhôWC’G √òg RÉéfEG ¿Éc óbh
 πμ°T  ôªãe  »fhÉ©J  ó¡L  áHÉãªH
 Ωƒ∏©dG  õjõ©àd  ájƒb  ¥Ó£fG  á£≤f
 Gòg  ôªà°ù«°Sh  ,É«LƒdƒæμàdGh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø`̀«`̀H »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG
 õcôeh  øjôëÑdG  á©eÉL  :çÓ`̀ã`̀dG
 AÉ`̀jõ`̀«`̀a  »``a  ¢ü°üîàªdG  å`̀ë`̀HG
 ¬¡L ø``̀ e  á```̀ «```̀ dhC’G  äÉ`̀ª`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀dG
 çÉ`̀ë`̀HCÓ`̀d  á``̀ «``̀ HhQhC’G  áª¶æªdGh
 ,iôNCG  á¡L  øe  z¿ô«°S{  ájhƒædG
 å`̀ë`̀Ñ`̀dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e º`̀Yó`̀d
 »a  ºgÉ°ùj  ±ƒ°S  Éªeh  ,»ª∏©dG
 áμ∏ªe  á`````̀jDhQh  ±Gó`````̀gCG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J

 .2030øjôëÑdG
 ¿ô«°S  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  øeh
 çÉ`̀ë`̀HCÓ`̀d á```«```HhQh’G á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG{

 á«ãëH  áª¶æe  ôÑcCG  »g  zájhƒædG
 ≈∏Y õ`̀cô`̀J º`̀dÉ`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y
 á«°SÉ°SC’G  IOÉªdG  äÉfƒμe  á°SGQO
 ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh ,¿ƒμdG »a
 õcôe  ø`̀e  ´ôØàªdG  zå`̀ë`̀HG{  õcôe
 áØ«∏N ∫BG óªëe øH º«gGôHEG ï«°ûdG
 õcôe  ∫hCG  ƒ`̀g  çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d
 äÉª«°ùédG  AÉjõ«a  »a  ¢ü°üîàe
 »Hô©dG  è«∏îdG  á≤£æe  »a  á«dhC’G
 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀j ,§``̀°``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dGh
 çÉ`̀ë`̀HCÓ`̀d á```̀ «```̀ HhQhC’G á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG

.z¿ô«°S{ ájhƒædG
 IôàØdG  ∫ÓN  õcôªdG  ΩÉbCG  óbh
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG ø``̀e G kOó````̀Y á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 »`̀ª`̀∏`̀Y ¢``̀Vô``̀©``̀e É`̀ ¡`̀ æ`̀ e á`̀ «`̀ª`̀ ∏`̀ ©`̀ dG
 ∫hCÉ````̀c zø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG »```̀a ¿ô``̀«``̀°``̀S{
 ¥ô°ûdG  »a  ¿ô«°ùd  »ª∏Y  ¢Vô©e
 2019/2/9  ø`̀e  ¿É``̀ch  §``°``ShC’G
 ºK  ø``̀eh  2019/5/30  á`̀jÉ`̀¨`̀dh
 âjƒμdG  ádhO  ≈dEG  ¢Vô©ªdG  π≤àfG
 zâ`̀jƒ`̀μ`̀ dG »``̀a ¿ô`̀«`̀ °`̀S{ á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 ¢Vô©e  »`̀fÉ`̀ã`̀c  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á£ëªdG
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ¿ô«°ùd  »ª∏Y
 ájÉ¨dh  2019/11/11  øe  ¿É`̀ch
 á£ëªdG  ¿ƒμà°Sh  2020/3/18
 áμ∏ªªdG  »a ¿ô«°S  ¢Vô©ªd  áãdÉãdG
 »a ¿ô`̀«`̀°`̀S{ á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

.Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a z¢VÉjôdG
 å``ë``HG õ```̀cô```̀e ΩÉ```````̀bCG ∂```̀dò```̀c
 øjôëÑdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ™``e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H

 π`̀ª`̀Y ¢``````̀TQh á`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀N ¿ô``̀ «``̀ °``̀ Sh
 »`̀°`̀SQó`̀ª`̀d Ö``jQó``à``c á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e
 áeÉ©dG  äÉ`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  »`̀a  AÉ`̀jõ`̀«`̀Ø`̀dG
 äÉjƒfÉãdG  »`̀a  »¡«LƒàdG  áÑ∏Wh
 øjôëÑdG  á©eÉL  ÜÓ``̀Wh  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ácQÉ°ûªH  âjƒμdG  á©eÉL  áÑ∏Wh
 ¿ƒ`̀L Qƒ`̀°`̀ù`̀aô`̀Ñ`̀dG) ¿ô`̀«`̀°`̀S AÉ`̀ª`̀∏`̀Y
 ,Ghóf’  ∞dhQ  Qƒ°ù«ahôÑdG  ,¢ùdG

.(∑hhQ …O äôÑdCG Qƒ°ù«ahôÑdG
 áÑ∏W á©HQCG  çÉ©àHG ºJ É°†jCGh
 ¿ô«°S  ≈``̀dEG  øjôëÑdG  á©eÉL  ø`̀e
 åëHG õcôe øe »ª∏Yh …OÉe ºYóH
 øe  Aõéc  áØ∏àîe  á«æeR  äGôàØdh
 .ø«aô£dG  ø«H  »ª∏©dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 øe G kOó`````̀Y õ``cô``ª``dG ±É`̀ °`̀†`̀à`̀ °`̀SGh
 »a á«ª∏Y äGô°VÉëe AÉ≤dE’ AÉª∏©dG
 »a  ∂dòch  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe

.øjôëÑdG á©eÉL
 øª°V á«ª∏©dG äÉWÉ°ûædG »JCÉJ
 øH  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ï«°ûdG  õ`̀cô`̀e  á``̀ jDhQ
 çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 »`̀ª`̀∏`̀©`̀ dG Ö```fÉ```é```dG õ``̀jõ``̀©``̀J »```̀ a
 π«éd  É°Uƒ°üNh  »LƒdƒæμàdGh
 »ah  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ÜÉÑ°ûdG
 ,»é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO
 Éªe ¬d á«aÉ≤ãdG áª¡ªdG πªμj …òdGh
 áª¡e  äGRÉ`̀é`̀ fEG  ≥«≤ëJ  »`̀a  ô`̀ª`̀KCG
 AÉ qæÑdGh ôªãªdG ¿hÉ©àdG É°Uƒ°üNh
 á«HhQhC’G  áª¶æªdGh  õcôªdG  ø«H

.z¿ô«°S{ ájhƒædG çÉëHCÓd

á«ª∏©dG çÉëHC’G »a áeó≤àªdG ∫hódG ≈dEG øjôëÑdG π≤æJ z¿ô«°S{

z¿ô«°S{ ájhƒædG çÉëHCÓd á«HhQhC’G áª¶æªdGh áμ∏ªªdG ø«H ∑ôà°ûe ô«à°ùLÉe åëH ∫hCG RÉéfEG

ájƒYƒJ è``eGôH áeÉbEG ô``≤j z¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á``«æWƒdG{ »``°VƒØe ¢``ù∏ée
ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ø``e óëdG äGAGôLEÉH ΩGõ``àd’G ∫ƒM äGQÉ``Ø°ùdG ™e ¿hÉ``©àdÉH

IQOÉ``ÑªH  ó«``°ûj  iQƒ``°ûdG  á``«LQÉN  ¢``ù«FQ
»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàY’ AGQRƒdG ¢ù«FQ

 ídÉ°U  øH  ¿Éª«∏°S  ó«°ùdG  OÉ°TCG
 ¢ù∏éªd  ΩÉ```©```dG  ô``̀jó``̀ª``̀dG  π``̀«``̀Nó``̀dG
 ¿hÉ``©``à``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∫hó````̀ d á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¢ù∏ée  QGô≤H  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  AGQRƒ`````dG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 Ωƒj  OÉªàYG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 AÉ`̀©`̀HQCG  ∫hCG  »`̀a  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG
 ¢ü«°üîJh ΩÉY  πc ôÑªaƒf  ô¡°T  øe
 AÉÑWC’G  ºjôμàd  √ƒª°S  º°SÉH  IõFÉL
 åëÑdG  »`̀a  øjõ«ªàªdG  ø««æjôëÑdG

.»Ñ£dGh »LÓ©dG
 ≈`̀ dEG É`̀¡`̀H å`̀©`̀H á`̀«`̀bô`̀H »`̀a ∫É``̀ bh
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¢ù∏ée  »`̀a  É`̀ æ`̀ fEG{  :áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H
 Qó≤f  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀d  áë°üdG
 Gó«cCÉJ  IQOÉÑªdG  √òg  ºjôμdG  ºcƒª°ùd
 Ωƒ≤j  …òdG  º«¶©dG  QhódG  á«ªgCG  ≈∏Y
 π`̀LCG ø`̀e ¿ƒ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG AÉ``̀Ñ``̀WC’G ¬`̀H

.z™ªàéªdGh øWƒdG áë°U
 »`̀JCÉ`̀J  IQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG  √ò``̀g  ¿CG  ó```̀cCGh
 áμ∏ªe  áeƒμëd  óFGôdG  Qhó∏d  GOGóàeG

 ájÉYôdGh »Ñ£dG ∫ÉéªdG »a øjôëÑdG
 Gòg  OÉªàYG  ¿CG{  ±É`̀°`̀VCGh  ,á«ë°üdG
 ¿ƒμ«°S  IõFÉédG  ¢ü«°üîJh  Ωƒ«dG
 »bQ  »`̀a  áªgÉ°ùªdÉH  ô«Ñc  ô``KCG  Éª¡d
 »a  §`̀≤`̀a  ¢ù«d  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y πH øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  É«YGO  ,zá`̀aÉ`̀c  è«∏îdG
 AÉæÑdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd √ƒª°S ßØëj

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdGh

 z¿hÉ````̀©````̀à````̀dG{ ∫hó```````̀ d á``̀ ë``̀ °``̀ ü``̀ dG ¢``̀ù``̀ ∏``̀é``̀e
»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG Ö`̀«`̀ Ñ`̀£`̀ ∏`̀ d Ωƒ````j OÉ``ª``à``YÉ``H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j

.áØ«∏N ∫BG ÉæjO áî«°ûdG | 

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

.π«NódG ídÉ°U øH ¿Éª«∏°S |
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 øe  »dÉëdG  π«édG  ∑Qó`̀j  ’
 ≥ëà∏j  »`̀à`̀ dG  äÓ``FÉ``©``dG  AÉ``̀æ``̀HCG
 »a  á«ÑæLC’G  ¢SQGóªdÉH  ÉgDhÉæHCG
 ióe ..á«Hô©dG  ∫hódGh øjôëÑdG
 ..á«Hô©dG  Éæà¨d  ∫É`̀ª`̀Lh  á``̀YhQ
 ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ¿CG  ô``cPCG  ¿CG  »Øμj
 »a á`̀jô`̀ã`̀ dG á`̀¨`̀∏`̀ dG √ò```g QÉ``̀à``̀NG
 á¨d  ¿ƒμàd  ..áYƒæàªdG  É¡«fÉ©e
 ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ΩÓc  ºjôμdG  ¿BGô≤dG
 √òg  ¿ƒ°SQój  ’  º¡fC’  .≈dÉ©Jh
 áYÉ°S ’EG ¢SQGóªdG √òg »a á¨∏dG
 ¿ƒKóëàjh  ..Ωƒ`̀«`̀dG  »a  Ió``MGh
 ..ájõ«∏éfE’G á¨∏dÉH QÉ¡ædG ∫GƒW
 º¶©e  ¿CG  ô``̀eC’G  »`̀a  ∞°SDƒªdGh
 »a º`̀¡`̀©`̀e  ¿ƒ`̀ª`̀∏`̀μ`̀à`̀j  ’ º``¡``FÉ``HBG
 á¨∏dÉH  ’EG  á«eƒ«dG  º¡JÉKOÉëe
 A’Dƒg  ó«éj  ≈àªa  ..ájõ«∏éfE’G
 GƒfÉc  GPEG  á«Hô©dG  á¨∏dG  AÉ`̀æ`̀HC’G

 ≥£f AÉæHC’G  A’Dƒg ó«é«°S ≈àeh ?..á«eƒ«dG  º¡JÉ«M »a É¡H ¿ƒª∏μàj ’
.?¿hôÑμj ºgh á«Hô©dG ±hôëdG

 »a  äÉ¨∏dG  Ö©°UCG  øe  ó©J  á«Hô©dG  á¨∏dG  ¿CG  ¿hô«ãμdG  ±ô©j  ’  ób
 ..iôNC’G äÉ¨∏dG »a óLGƒàJ ’h É¡H á°UÉN ±hôM á«fÉªK É¡Hh ..ºdÉ©dG
 √òg  ≥£f  ó«éj  ¿CG  á«Hô©dG  á¨∏dG  ¢SQój  »ÑæLCG  …CG  ≈∏Y  Ö©°üdG  øeh

.(ì-® -• -Æ-´-¥-¢V-¢U) »gh á«fÉªãdG ±hôëdG
 ™e  åjóëdG  Üô©dG  AÉ`̀HB’G  ¢†©H  πgÉéJ  iôf  ¿CG  ∞°SDƒªdG  øe  ∂dòd
 ¿hõà©j  ’  º¡fCÉch  ..ájô°SC’G  º¡JÉ«M  ∫ÓN  »a  á«Hô©dG  á¨∏dÉH  º¡FÉæHCG
 »àdG  á¨∏dG  É¡fC’  ájõ«∏éfE’G  á¨∏dÉH  º¡©e  ¿ƒKóëàjh  á«eƒ≤dG  º¡à¨∏H

.á«ÑæLC’G ¢SQGóªdG »a ºgDhÉæHCG É¡°SQój
 ≈∏Y  ¿hô°üjh  á«eƒ≤dG  º¡à¨∏H  iô`̀NC’G  ∫hó`̀dG  Üƒ©°T  õà©J  GPÉªd
 øëf  πª¡fh  ..á°UÉîdG  º¡JÉ«Mh  º¡dRÉæe  »a  º¡dÉØWCG  ™e  É¡H  åjóëdG
 ¿ƒ°SQój  É k°†jCG  ºgAÉæHCG  ¿CG  ºZQ  É¡JGOôØªH  á«æ¨dG  á«Hô©dG  Éæà¨d  Üô©dG
 ¿hô°üj á«ÑæLC’G ∫hódG øe ºgAÉHBG ¿CG ’EG ..ájõ«∏éfEG á«ÑæLCG ¢SQGóe »a
 øjôLÉ¡e  GƒfÉc  ƒd  ≈àM  ..ΩC’G  á¨∏dÉH  â«ÑdG  »a  çóëàdÉH  º¡FÉæHCG  ≈∏Y
 GPEG ’EG º¡à¨d Ghó«éj ød ºgAÉæHCG ¿CG ¿hó≤à©j º¡fC’ ..ôNBG »ÑæLCG ó∏H ≈dEG
 ºgRGõàYÉH  º¡dÉØWCG  ô©°ûj  É¡dÓN  øeh  ..â«ÑdG  »a  πbC’G  ≈∏Y  Égƒ°SQÉe

 .»eƒ≤dG º¡îjQÉJh º¡æWƒH
 ≈àe  ..á«eƒ«dG  º¡JÉ«M  »a  º¡à¨d  ¿ƒKóëàj  ’  AÉæHCG  øe  ô¶àæf  GPÉe

 .á¨∏dG √òg ¿hó«é«°S
 ≥£ædG  ¿hó«éj  ’  AÉ`̀æ`̀HC’G  A’Dƒ``̀g  iôæ°S  ø«∏«L  ó©H  É`̀æ`̀fCG  ó≤àYCG
 √òg  ¿ƒ¶Ø∏«°S  º¡fCG  …CG  á«Hô©dG  á¨∏dÉH  á°UÉîdG  á«fÉªãdG  ±hôëdÉH

.ÖfÉLC’G É¡¶Ø∏j Éªc ±hôëdG
 ºgó°ùëj  »àdG  á«Hô©dG  á¨∏dÉH  º¡æjO  ¿BGô≤dG  IAGôb  øe  Gƒæμªàj  ødh
 á¨∏dÉH  á«fBGô≤dG  äÉjB’G  º¡ah  IAGôb  ≈∏Y  º¡JQób  øe  ¿ƒª∏°ùªdG  ÖfÉLC’G

.á«Hô©dG
 Ωƒ∏©dG  ¿C’  π`̀g  ?..á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG  Éæà¨∏H  Üô`̀©`̀ dG  ø`̀ë`̀f  õà©f  ’  GPÉ`̀ª`̀ d
 ≈∏Y π°üë«°S á¨∏dG  √òg ó«éj øeh ?..ájõ«∏éfE’G á¨∏dÉH É«LƒdƒæμàdGh
 ≈dhC’G  á¨∏dG  âëÑ°UCG  ΩGƒYCG  IóY ó©H  ¢VôàØæd  ..á«dÉY  ÖJGhôH  ∞FÉXh
 á«æ«°üdG  á¨∏dG  á°SGQO  ≈`̀dEG  ¿ƒ¡éà«°S  πg  ..á«æ«°üdG  á¨∏dG  ºdÉ©dG  »a

.á«°üî°ûdG º¡JÉ«M »a É¡H ¿ƒKóëàjh ..É¡H Gƒ∏ª©«d
 É¡fhó«éj  »àdG  πª©dG  á¨d  πNO  Ée  ..ΩÉ¡dG  ∫GDƒ°ùdG  Gòg  ∫CÉ°SCG  Éægh
 º¡JÉ«M  »a  É¡H  ¿ƒª∏μàj  »àdG  º¡à¨d  ¿ƒμJ  ¿CG  á«ÑæLC’G  ¢SQGóªdG  »a
 ≈dEG π¨∏¨àJ ±ƒ°S ∞°SC’G ™e ..º¡∏ãe ÜôY ºgh º¡FÉbó°UCG ™eh ájô°SC’G
 çóëàdG  »a ΩÉ¡dG  ºgQhód  º¡FÉHBG  ∫ÉªgEG  ÖÑ°ùH  ¿ƒ°ùæ«°Sh ÉæFÉæHCG  ∫ƒ≤Y
 Éæd  ó©J  ºd  óëdG  Gòg  ≈dEG  πg  ..á°UÉîdG  º¡JÉ«M  »a  á«Hô©dG  ΩC’G  º¡à¨∏H
 hCG OÉ°ùØdG ÖÑ°ùH á«Hô©dG ÉædhO ôNCÉJ øe »fÉ©f øëfh Üô©dG øëf áeGôc
 »ª∏©dG ÉfôNCÉJ ≈dEG iOCG Éªe ..ø«æ°ùdG äGô°û©d πª©dG »a πJÉ≤dG ø«JhôdG
 º∏©àæd á«μjôeC’Gh á«HQhC’G á«YÉæ°üdG ºeC’G πjP »a ÉæëÑ°UCÉa »YÉæ°üdGh

.á«eƒ«dG ÉæFÉæHCG á¨d íÑ°üJh ..º¡à¨d
 Ghó«éj  ¿CG  ÉfDhÉæHCG  ™«£à°ùj  ..á∏«ªédG  Éæà¨∏H  õà©f  ’  øëf  GPÉªd
 GPÉªd  ..ÖfÉLC’G  º¡FÉbó°UCGh  º¡FÓeR  ™e  É¡H  GƒKóëà«d  á«ÑæLC’G  á¨∏dG
 »gh  á«Hô©dG  ΩC’G  º¡à¨∏d  º¡FÉæHCG  ΩGôàMG  ΩóY  ≈∏Y  Üô©dG  AÉHB’G  ™é°ûj
 É k«eƒj  É¡H  Gƒª∏μàj  ºd  GPEG  É¡JOÉLEG  øe  ∞°SC’G  ™e  Gƒæμªàj  ød  áÑ©°U  á¨d
 ™Ñàj  ¬d  QhòL  ’  Égƒ°ûe  π«édG  Gòg  íÑ°ü«°S  ..á«Hô©dG  ÖàμdG  IAGô`̀bh
 äGOÉ©∏d É©HÉJ íÑ°üjh ..á«eƒ≤dG ¬MhQ ≈°ùæjh Égóéªjh á«Hô¨dG IÉ«ëdG
 Éæª«bh ÉæbÓNCGh ÉæJGOÉY øY áØ∏àîªdG á«°ùfôØdGh ájõ«∏éfE’Gh á«μjôeC’G
 õà©f ’ ÉæfC’ ÉæeôàëJ ’ âëÑ°UCG áeó≤àªdG ∫hódG √òg ¿CG ≈àM ..á«bÓNC’G
 ±’BG  ≈dEG  √QhòL  óàªJ  ïjQÉJ  É¡dh  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  á¨d  Éæà¨dh  ÜôY  ÉæfCÉH
 ÉgòNCGh  ..á«ª∏©dG  äÉaÉ°ûàc’G  äCGóH  øe  »g  ÉæJQÉ°†M  ¿CG  πH  ..ø«æ°ùdG
 Gòg  Üô©dG  ÉæFÉæHC’  ójôf  π¡a  ..Gòg  Éæeƒj  ≈dEG  ÉghQƒWh  ÖfÉLC’G  º¡æY

?√ƒ°ûªdG πÑ≤à°ùªdG

 2020  ¿ƒμJ  ¿G  Qó≤dG  AÉ°T  
 ø«æ°ùdG  á«≤H  ø`̀Y  áØ∏àîe  áæ°S
 ÉgÉë°Vh á∏«d ø«H ºdÉ©dG íÑ°UCGh
 ¬MÉ«àLG  ÖÑ°ùH  ójóL  ΩÉ¶f  »a
 Éæ«∏Y  É keGõd  íÑ°UCGh  ,ÉfhQƒμdÉH
 RGô`̀à`̀MÉ`̀H º`̀ dÉ`̀©`̀ dG Gò```g á`̀Ñ`̀cGƒ`̀e
 á`̀°`̀SQó`̀e â`̀Ñ`̀ã`̀J ∂``̀ dP º``̀ZQ .ø````̀eBG
 õ«ªàdG ¿G iôNCG ó©H áæ°S ¿É«ÑdG
 èjôîJ  â`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SGh  É`̀¡`̀fGƒ`̀æ`̀Y
 è¡Ñeh ºîa πØM »a 2020 á©aO
 ó`̀bh .á``̀æ``̀gGô``̀dG ±hô``̀¶``̀ dG º```̀ZQ
 ,iòàëoj  É k©FGQ  k’Éãe  πØëdG  ¿Éc
 ≥jôa  äÉWGôà°TG  ≥ah  ºJh  QÉ°S
 Éfó¡Y »dh ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dÉ`̀H É`̀ keõ`̀à`̀∏`̀e

.áæeB’G äGRGôàM’Gh
 Iôjó≤dG ájƒHôàdG âfÉc IOÉ©dÉc πØëdG áfGOh ÉÄdCÓàe G kô¡Ñ oe ¿Éc πØëdG
 »gh  »Ñ«à©dG  ¿Éª«∏°S  âæH  »e  áî«°ûdG  IQƒàcódG  Iõ«ªàªdG  á«eÓYE’Gh
 »a  º¡«dÉgCGh  ø«LôîàªdG  OÉ©°SEG  πLCG  øe  ÜÉ©°üdG  πc  â∏dP  »àdG  ICGôªdG
 »a  IOÉ©°ùdG  êÉàfEG  ≈dEG  âbƒdG  Gòg  »a  ÉæLƒMCG  Éeh  .ó«©°Sh  è«¡H  πØM

.áÑjôdG ¬°üª≤àJh ∑ƒμ°ûdG øe ô«ãμdG ¬Hƒ°ûj øeR
 ºg  πH  øjôëÑdG  É¡H  ôîØJ  ájƒHôJ  äGOÉ«bh  ¢SQGóe  ∂dÉæg  π©ØdÉHh
 πH Oƒ°ûæªdG ô««¨àdG GƒKóëoj ¿CG ≈∏Y ¿hQOÉbh Ió¡©dG º¡«∏Yh ¿ƒdhDƒ°ùe
 ø«Mh ôjƒ£àdG øe áé¡Ñ oe ÅaGôe ≈dEG º«∏©àdG áaO GhOƒ≤j ¿G ≈∏Y ¿hQOÉb
 á¨«°U »a π«ëà°ùªdG ≥≤ëàj ¿CG ÖéY Óa QÉ©°ûdG ƒg øjôëÑdG Ö oM ¿ƒμj
 õ«ªàdÉH OGôØf’Gh .»YƒædG Égõ«ªàH øjôëÑdG É¡≤ëà°ùJ IôμàÑeh áYƒæàe
 ´ƒf øe á°SQóe π©ØdÉH »¡a á«LPƒªædG øjôëÑdG ¿É«H á°SQóe áª°S π¶j
 äÉMÉéf ≈dEGh ìÉéædG Gòg º¡d É kÄ«æ¡a ,∞∏àîe øeR »a ójóL RGôWh ôNBG

 .É¡eÉjCG πÑ≤e »a ôÑcG
 »a  É k©WÉ°Sh  G kô¡Ñe  kÓØM  ¿Éch  ¿É«ÑdG  á°SQóªd  êôîàdG  πØM  â©HÉJ
 ÓH  ¢SQGóªdG  πμa  ,áª∏μdG  ≈æ©e  πμH  É k≤«°Th  É k©àªeh  πH  øjôëÑdG  AÉª°S
 ’EG ¿ƒLôîàªdG ¬H ó©°ùj èjôîJ πØM πªY »a ô«μØàdG øY âfGƒJ AÉæãà°SG
 πc ó©Ña ,»fGódG πÑb »°UÉ≤dG ¬æY º∏μJ πØëH äOôØfG »àdG ¿É«ÑdG á°SQóe
 √òg øe É¡HÓ oW ¿É«ÑdG á°SQóe ΩôëJ ºd OÉ¡àL’Gh óédG øe ø«æ°ùdG √òg

.2020 ΩÉY »a QÉμàH’Gh ô««¨àdG ¢TôY ≈∏Y ™HôàJ »¡a Gòdh ,IOÉ©°ùdG
 iƒà°ùªdG ≈∏Y ¢ù«d êôîàdG Gòg øY ihôojh Öàμ oj ¿G CÉLÉØe øμj ºdh
 ABC  IÉæb  πãe  á«ÑæLC’G  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  πc  »a  πH  Ö°ùëa  »∏ëªdG
 ¢ùfGôah ¿ÉjOQÉ¨dG πãe á«ÑæLCG ∞ë°Uh á«Hô©dG πãe äGƒæbh á«μjôeC’G
 ±É°†oj  RÉéfEG  Gòg  πch  ,Égô«Zh  á«fÉªdCG  áØ«ë°Uh  á«°ùfôØdG  PRESS
 Oƒ≤J  »àdGh  »Ñ«à©dG  »e  áî«°ûdG  ¿É«ÑdG  ΩCGh  ¿É«ÑdG  IDƒdDƒd  ó«°UQ  ≈`̀dEG
 á°SQóe »Øa QGóàbG πμH áægGôdG äÉjóëàdG πX »a º«∏©àdGh á«HôàdG áæ«Ø°S

.§≤a Éª«∏©J ¢ù«dh É°†jCG á«HôJ ¿É«ÑdG
 âfÉc òe á«dhDƒ°ùªdG áØ«°UQ â∏X ó≤a ∞jô©àdG øY á«æZ »e áî«°ûdG
 É¡«a  »JOÉ¡°Th  ôjó≤dG  Éæà«dÉe  ôjRh  ∫ÉLôdG  ô«N  âÑéfCGh  ôjRh  áLhR
 É¡dÉ©aCÉa  áμ∏ªªdG  »a á£∏°S  ≈∏YCG  øe ôjó≤J  πc ≥ëà°ùJ É¡æμdh áMhôée

 ..É¡JGRÉéfEG øYh É¡æY çóëàJ »àdG »g
 ¿C’  á£«°ùÑdG  ádÉ≤ªdG  √òg  ∫ÓN  øe  Aƒ°†dG  É¡«∏Y  §∏°SCG  ¿CG  äôàNG
 èjôîJ  πØM  ≥«≤ëJ  »a  É¡d  ≥Ñ°ùdG  π¶«°Sh  ábÉÑ°S  âfÉc  ¿É«ÑdG  á°SQóe
 á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏M  ƒg  ójôa  ¿Éμe  »a  º¡«dÉgCGh  ø«LôîàªdG  è¡HCG
 ≈æÑe  IQƒ°U  ∫ÓN  øe  ºdÉ©∏d  áμ∏ªªdG  ádÉ°SQh  ábQÉØdG  øjôëÑdG  áeÓY

..á«dhódG øjôëÑdG áfÉμe ≈dEG G kõeGQ ≥aC’G »a C’CÓJ …òdG áÑ∏ëdG
 »a º«∏°ùdG  §«£îàdG  ≈∏Y á°SQóªdG  IQób ≈∏éàJh ájDhôdG  ô¡¶J Éæg
 IOÉ«b øY ∞°ûμJ áàHÉãdG É¡ØbGƒe á°SQóe »a á≤ãdG OóéàJh äÉeRC’G âbh
.¬æe ™«ªédG ¬∏dG ≈ªM ÉfhQƒμdG øeR ƒg ÖjôZ øeR »a É¡Yƒf øe Iójôa

§°ShC’G ¥ô°ûdG ¿hDƒ°T »a á°ü°üîàe |

 çóëàdG AÉHB’G ¢†©H πª¡j GPÉªd
º¡FÉæHCG ™e á«Hô©dG á¨∏dÉH

 ..øjôëÑdG ¿É«H á°SQóe
ÉfhQƒc ºZQ QÉ¡HE’Gh õ«ªàdG

:º∏≤H
ójDƒŸG iƒ∏°S

 âæH É¡e :º∏≤H
| áØ«∏N ∫BG õjõ©dGóÑY

 äÉ≤«≤ëàdG ¿CG øjôëÑdG á©eÉL »a á«ª∏Y á°SGQO äóLh
 πM »a º¡°ùJ á«é«∏îdG ∞ë°üdG »a IQƒ°ûæªdG á«Øë°üdG
 ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ∂dPh ,™ªàéªdG »a ôgGƒ¶dGh äÓμ°ûªdG
 äÉ≤«≤ëàdG »a kGQƒ°†M πbC’G âfÉc á«eóîdG äÉYƒ°VƒªdG

.á«aÉ≤ãdG äÉYƒ°VƒªdG ó©H á«Øë°üdG
 ô«à°ùLÉe  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »`̀a  á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  â`̀eó`̀bh
 á«∏c  »`̀a  ¿ƒæØdGh  áMÉ«°ùdGh  ΩÓ``̀YE’G  º°ùb  »`̀a  ΩÓ``̀YE’G
 k’Éªμà°SG  ∂dPh  ,¢TGƒ£dG  óªMCG  áæ«μ°S  á©eÉédÉH  ÜGOB’G

.ΩÓYE’G »a ô«à°ùLÉªdG áLQO π«f äÉÑ∏£àªd
 â©°†N  »``̀ à``̀ dG-  ¢``̀TGƒ``̀£``̀dG  á```̀Mhô```̀WCG  â``̀ª``̀°``̀Shh
 :¿Gƒæ©H -kGôNDƒe »FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY á«ª∏©dG á°ûbÉæª∏d
 »Øë°üdG  ≥«≤ëà∏d  »é«∏îdG  Qƒ¡ªédG  äÉeGóîà°SG{

.zá«fGó«e á«∏«∏ëJ á°SGQO :¬æe á≤≤ëàªdG äÉYÉÑ°TE’Gh
 ≈dEG  âaóg  á°SGQódG  ¿EG{  :¢TGƒ£dG  áãMÉÑdG  âdÉbh
 »àdG  äÓμ°ûªdGh  ô`̀gGƒ`̀¶`̀dGh  ÉjÉ°†≤dG  á©«ÑW  ±ô`̀©`̀J
 ∞ë°üdG  »a  »Øë°üdG  ≥«≤ëàdG  QÉWEG  »a  É¡àédÉ©e  âªJ
 ájôjôëàdG  É¡°üFÉ°üN  ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  ,á`̀°`̀SGQó`̀dG  πëe

.zá«LGôNE’Gh
 ΩÉªàgG  ióe  áaô©e  ≈dEG  á°SGQódG  â©°S{  :âaÉ°VCGh
 á¡Lh  øe  á«ªgCG  ôãcC’G  äÓμ°ûªdGh  ÉjÉ°†≤dÉH  Qƒ¡ªédG
 »a  IQƒ°ûæªdG  äÉ≤«≤ëàdG  ´ÉÑ°TEG  ióe  ¢SÉ«bh  ,ºgô¶f

.zAGô≤dG Qƒ¡ªL äÉLÉëd ∞ë°üdG
 ,¿ƒª°†ªdG  π«∏ëJ  »JGOCG  ¢TGƒ£dG  áãMÉÑdG  âØXhh
 »àdG  á«Øë°üdG  äÉ≤«≤ëàdG  â∏∏M  å`̀«`̀M  á`̀fÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀S’Gh
 OÉëJ’Gh ,á«æjôëÑdG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  áØ«ë°U »a äô°ûf
 ô°üëdG ∫ÓN øe ∂dPh ,á«àjƒμdG zá°SÉ«°ùdGh ,á«JGQÉeE’G{
 IôàØdG ∫ÓN IQƒ°ûæªdG á«Øë°üdG äÉ≤«≤ëàdG πμd πeÉ°ûdG
 Éªc  ,Ω2018  ôHƒàcCG  31  ≈`̀ dEG  Ω2018  ¢ù£°ùZCG  1  ø`̀e
 äócCGh.∞ë°üdG  √òg  AGôb  øe  áæ«Y  AGQBG  â©∏£à°SG  É¡fCG
 ΩGóîà°SG »a kÉë°VGh kGô«°ü≤J ∑Éæg ¿CG á«∏«∏ëàdG á°SGQódG
 QôμJ å«M ,äÉ≤«≤ëàdG »a Ωƒ°SôdGh á«ë«°VƒàdG ∫Éμ°TC’G
 ºZQ  ,%75^9 áÑ°ùæH  á«ë«°VƒàdG  ∫Éμ°TC’G  ΩGóîà°SG  ΩóY
 á«ë«°VƒàdG ∫Éμ°TC’G ¿CG äócCG á«fGó«ªdG á°SGQódG áæ«Y ¿CG

.´ƒ°Vƒª∏d ÇQÉ≤dG ó°ûJ ÉªFGO
 ≈`̀ dEG  É¡JÉ«°UƒJh  É¡JÉMôà≤e  »`̀a  á`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  â``̀YOh
 ≥«≤ëàdÉH  ô`̀Ñ`̀cCG  kÉeÉªàgG  á«é«∏îdG  ∞ë°üdG »dƒJ  ¿CG
 øeh  π«°UÉØàdG  ºjó≤J  »`̀a  ¬à«ªgCG  ≈`̀dG  kGô`̀¶`̀f  »Øë°üdG
 IócDƒe  ,É¡jód  √ô°ûf  ∞«ãμJ  Öéj  »dÉàdÉHh  ,∫ƒ∏ëdG  ºK
 ΩÉªàg’G øe kGójõe á«aÉ≤ãdGh á«eóîdG äÉYƒ°VƒªdG AÉ£YEG

 âÑgPh.è«∏îdG ∞ë°üH á°UÉîdG á«Øë°üdG äÉ≤«≤ëàdG »a
 »a  º`̀¡`̀FGQBG  ≈`̀dEG  ±ô©àdGh  Qƒ¡ªédG  ácQÉ°ûe  á«ªgCG  ≈`̀dEG
 áaô©eh á«Øë°üdG äÉ≤«≤ëàdG É¡Mô£J »àdG äÉYƒ°VƒªdG
 »a  k’ƒ`̀∏`̀M  á«Øë°üdG  äÉ≤«≤ëàdG  Ωó`̀≤`̀J  ¿CGh  ,º¡JÉÑZQ

.Qƒ¡ªédG ÉgGôj IQhô°V É¡fƒc ,É¡fƒª°†e
 ΩGóîà°SÉH  ΩÉªàg’G  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  á°SGQódG  âàØdh
 IQƒ∏H »a É¡à«ªgCG ≈dG kGô¶f »Øë°U ≥«≤ëJ πc »a áªJÉîdG
 ΩGóîà°SGh  ,¬`̀«`̀dEG  π°UƒJ  É`̀eh  »Øë°üdG  ≥«≤ëàdG  Iôμa
 õ«côàdG øe k’óH á«Øë°üdG äÉ≤«≤ëàdG øe iôNC’G ´GƒfC’G
.z»``fB’G{  »Øë°üdG  ≥«≤ëàdG  ƒ`̀gh  §≤a  ó`̀MGh  ´ƒ`̀f  ≈∏Y
 iôNCG  ∞FÉXh  ºjó≤J  ≈∏Y  ôÑcCG  πμ°ûH  õ«côàdÉH  âÑdÉWh
 É¡«∏Y óªà©J »àdG zΩÓYE’G{ áØ«Xh ô«Z »Øë°üdG ≥«≤ëà∏d
 ¬«LƒàdGh  ,¿Ó``̀YE’Gh  ,AÉ`̀Ñ`̀fC’G  ô«°ùØàc  ,è«∏îdG  ∞ë°U

.Égô«Zh ,∞«≤ãàdGh º«∏©àdGh ,OÉ°TQ’Gh
 ¢TGƒ£dG áæ«μ°S áãMÉÑdG â°ûbÉf ¿ÉëàeG áæéd âfÉch
 âfƒμJh ,kGôNDƒe »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY É¡àMhôWCG »a
 ΩÓ`̀YE’G  º°ùb  »a  áaÉë°üdGh  ΩÓ`̀YE’G  PÉà°SCG  øe  ,áæé∏dG
 ídÉ°U Oƒªëe ±ô°TCG QƒàcódG PÉà°SC’G ¿ƒæØdGh áMÉ«°ùdGh
 º°ù≤dG  »a  ∑QÉ°ûªdG  áaÉë°üdGh  ΩÓ`̀YE’G  PÉà°SCGh  ,kÉaô°ûe
 ,kÉ«∏NGO Éæëàªe »fÉjõdG »ªé©dG ºjôμdGóÑY QƒàcódG ¬°ùØf
 á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH πFÉM á©eÉL »a ¢ùjQóàdG áÄ«g ƒ°†Yh

 .É«LQÉN kÉæëàªe »fÉK ôjòædG óªëe QƒàcódG ájOƒ©°ùdG

..øjôëÑdG á©eÉéH á°SGQO
 »a º`̀¡`̀°`̀ù`̀J á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG ∞`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG äÉ`̀≤`̀ «`̀≤`̀ë`̀J
á`̀ «`̀ YÉ`̀ ª`̀ à`̀ L’G ô``̀ gGƒ``̀ ¶``̀ dGh äÓ`̀ μ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG π``̀ M

 õjÉa  …õ`̀eQ  ádÉg  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  â©aQ
 »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  πØ£dGh  ICGôªdG  ¿hDƒ°T  áæéd  á°ù«FQ
 áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U ≈dEG äÉμjôÑàdGh
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH
 ¢ù∏éªdG íæe áÑ°SÉæªH ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
 ∫Éée  »a  õ«ªà∏d  ájôîØdG  IõFÉédG{  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG  øe  ,z2020  á«Hô©dG  Iô°SC’G  ájÉYQ
 ôîØdG  º«¶Y  ø`̀Y  áHô©e  ,á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d
 ¢ù∏éªdG  ¬H  ™∏£°†j  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  QhódÉH  RGõàY’Gh
 á©HÉàeh ºYO »a Égƒª°S äÉ¡«LƒJ ≥ah ICGôª∏d ≈∏YC’G

.á«æjôëÑdG Iô°SC’Gh ICGôªdG ¿hDƒ°T
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á`̀jÉ`̀YQ  …õ``̀eQ  âæªKh
 ¿É«c  ßØëJ  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  ójó©dG
 áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »a  á°UÉN  ,á«æjôëÑdG  Iô°SC’G
 ó©J  å«M  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  AGôL  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG
 G kô°TDƒe  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  âëæe  »àdG  IõFÉédG
 ™°SGh ió°U øe ¬à≤≤M Éeh äGQOÉÑªdG √òg ìÉéf ≈∏Y

.É«dhOh É«ª«∏bEG
 ,π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY  OÉ¡L  IQƒàcódG  äó`̀cCG  ÉgQhóH
 Qhó``dG  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd  á°ù«FQ
 ¢ù∏éªdG  É¡H  ≈¶ëj  »àdG  Iô«ÑμdG  áfÉμªdGh  RQÉ`̀Ñ`̀dG
 ¬H  Ωƒ≤j  Ée  ô«¶f  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 ,á«é«JGôà°S’G  ¬àjDhQ  â≤≤M  ´É°ùeh  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe
 ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¬H  º©æJ  É k°Sƒª∏e  É k©bGh  É¡à∏©Lh
 ≈àM  πH  É«ª«∏bEGh  É k«∏ëe  ICGôªdG  áfƒ≤jCG  íÑ°UCG  ≈àM
 âëÑ°UCG  »àdG  áaô°ûªdG  áÑJôªdG  ≈`̀dEG  kágƒæe  ,É k«ªdÉY
 π©ØH ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a á«æjôëÑdG ICGôªdG Égó∏≤àJ

.¢ù∏éªdG øe è¡æªªdGh »≤«≤ëdG ΩÉªàg’Gh ºYódG
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  â©aQh
 áæjôb ,áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ¬ëæªH  ¢ù∏éªdG  ¬≤≤M …òdG  ójóédG  RÉéfE’G  áÑ°SÉæªH

 Iô°SC’G  ájÉYQ  ∫Éée  »a  õ«ªà∏d  ájôîØdG  IõFÉédG{
 á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG  ø`̀e  áeó≤ªdGh  ,z2020  á«Hô©dG

.á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d
 ¢ù∏éªdG  É¡dÉf  »àdG  IõFÉédG  ¿CG  π°VÉØdG  äócCGh
 ,πμc  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  G kô`̀jó`̀≤`̀J  ó©J  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G
 Iô`̀°`̀SCÓ`̀d ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¬`̀eó`̀≤`̀j É``e π``X »``a É`̀ k°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh
 ôªj  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  ∫ÓN  á«æjôëÑdG
 É kfÉªjEG  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  áëFÉL  π©ØH  ºdÉ©dG  É¡H
 QGô≤à°SG ø«eCÉàd ºYódG πÑ°S πc ºjó≤J á«ªgCÉH ¬æe É k≤∏£e
 ,QÉ``̀gOR’Gh  ƒªædG  IGƒ`̀f  πãªJ  »àdG  Iô`̀°`̀SC’G  áë°Uh
 õ«ªàdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe IQób ≈∏Y í°VGh π«dO »gh
 ≥ah  ô«°ùJ  É¡fC’  äÉ`̀eRC’G  ∞∏àîe  »a  É kªFGO  Ωó≤àdGh
 πgÉY IOÉ«≤H ¥ô°ûe πÑ≤à°ùe ƒëf IõcGQ á«é«JGôà°SG

.ióØªdG OÓÑdG
 ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ,ójGõdG º°SÉL ∫’O äCÉ qægh
 áÑMÉ°U  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG
 áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb
 IõFÉédG{ ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG íæe áÑ°SÉæªH ,ICGôª∏d
 á«Hô©dG  Iô`̀ °`̀SC’G  á`̀jÉ`̀YQ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  õ«ªà∏d  ájôîØdG
.á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d á«ª«∏bE’G áμÑ°ûdG øe ,z2020
 QhódÉH RGõàY’Gh ôîØdG º«¶Y øY ójGõdG âHôYCGh
 ∫ÓN øe »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U ¬H Ωƒ≤J …òdG ô«ÑμdG
 ¢UôëdGh  ,á«æjôëÑdG  Iô°SC’Gh  ICGôª∏d  ºYódG  ºjó≤J
 º«éëJ ≈∏Y ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ±hô¶dG √òg πX »a
 ≈∏Y  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  áëFÉL  øY  áªLÉædG  QÉKB’G
 áªjôμdG  Ég qƒª°S  á`̀jÉ`̀YQ  áæªãe  ,á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  É¡≤∏WCG  »`̀à`̀dG  äÓ`̀ª`̀ë`̀dGh  èeGôÑ∏d
 ,™ªàéªdG äÉÄa ø«H πª©dG õjõ©J ≈dEG áaOÉ¡dGh ICGôª∏d
 á«YƒædGh á∏°UGƒàªdG Oƒ¡édÉH ¬JGP âbƒdG »a Ió«°ûeh

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG èeGôHh §£îd
 ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ∫ƒ°üëH ójGõdG äOÉ°TCGh

 ,á«Hô©dG Iô°SC’G ájÉYQ »a õ«ªà∏d ájôîØdG IõFÉédG ≈∏Y
 ¢SÉ«≤d É k«HÉéjEG G kô°TDƒe ó©oJ IõFÉédG √òg ¿CG ≈dEG áàa’
 ÉgòîJG  »àdG  á°ShQóªdG  á«æWƒdG  §£îdG  èFÉàfh  ôKCG
 áÑMÉ°U  ±Gô`̀ °`̀ TEGh  IOÉ«≤H  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 ,çQGƒ`̀μ`̀dGh  äÉ``̀eRC’G  ™e  πeÉ©àdG  »a  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  á«æjôëÑdG  Iô°SC’G  ájÉªM  øe  øμªàdGh
 á∏FÉ°S  ,É`̀gOGô`̀aCG  áaÉμd  QGô≤à°S’G  äÉjƒà°ùe  π°†aCG
 ¿CGh  ,ÉgÉYôjh  Ég qƒª°S  ßØëj  ¿CG  π`̀Lh  õY  ≈dƒªdG
 Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  É¡JÉ©∏£Jh  Ég qƒª°S  Oƒ¡éH  ≥≤ëj

.áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a á«dÉ¨dG áμ∏ªª∏d
 ¢ù«FQ ÖFÉf »égƒμdG áªWÉa IQƒàcódG äCÉæg Éªc
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ,πØ£dGh  ICGôªdG  ¿hDƒ°T  áæéd
 πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G
 áÑ°SÉæªH ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG
 õ«ªà∏d ájôîØdG IõFÉédG{ ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG íæe
 áμÑ°ûdG  øe  ,z2020  á«Hô©dG  Iô°SC’G  ájÉYQ  ∫Éée  »a

.á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d á«ª«∏bE’G
 ¢ù∏éªdG  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  ô«ÑμdG  QhódÉH  äOÉ°TCGh
 á©HÉàeh ºYO »a Égƒª°S äÉ¡«LƒJ ≥ah ICGôª∏d ≈∏YC’G
 äGQOÉÑªdÉH ágƒæe ,á«æjôëÑdG Iô°SC’Gh ICGôªdG ¿hDƒ°T
 ΩRÓdG ºYódG ºjó≤àd ¢UÉN πμ°ûH ¢ù∏éªdG É¡≤∏WCG »àdG
 áægGôdG ±hô¶dG πX »a Iô°SC’G áHQh á∏eÉ©dG ICGôª∏d

.zÉfhQƒc{ áëFÉL AGôL √ô°SCÉH ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG
 ƒª°ùdG áÑMÉ°U ájÉYQ ¿CG ≈dEG »égƒμdG äQÉ°TCGh
 ßØëJ  »àdG  äGQOÉÑªdGh  èeGôÑdG  øe  ójó©∏d  »μ∏ªdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  â∏©L  ób  á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’G  ¿É«c
 á«æªàe ,¬d âëæe »àdG IõFÉédG π«f IQGóéHh ≥ëà°ùj
 πX »a á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  RÉéfE’Gh Ωó≤àdG  øe ójõªdG
 É¡fhDƒ°ûd á©HÉàeh á«eÉ°S á«μ∏e ájÉYQ øe ¬H ≈¶ëJ Ée
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á°SÉFôH  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øe

.»μ∏ªdG

É«∏ëe ICGô``ª``dG  á`̀fƒ`̀≤`̀jCG  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  zICGô`̀ ª`̀ ∏`̀ d  ≈``∏``YC’G{  :äÉ`̀ jQƒ`̀ °`̀ T
ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ``̀Ñ``̀dG π`̀ gÉ`̀ Y á`̀ æ`̀ jô`̀ b á``̀jÉ``̀YQ π`̀°`̀†`̀Ø`̀H É``«``LQÉ``Nh

 á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H  â≤∏WCG
 ácô°Th  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 π°üJG)  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ,áaÉ¶æ∏d  ô`̀«`̀°`̀SÉ`̀HQhCG
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Qƒ°†ëH  ,(∂``̀KÉ``̀KC’
 »ª«ªàdG  í`̀dÉ`̀°`̀U  Qó``̀H  ó«°ùdG  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H  ΩÉ`̀Y  ôjóeh
 ¬∏dGóÑY  ∞«£∏dGóÑY  º°UÉY  ¢Sóæ¡ªdG
 áaÉ¶ædG  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh
 ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh ,ƒÑeÉc …O ¢ùjƒd

.áaÉ¶ædG ácô°Th ájó∏ÑdG »a
 øe óë∏d  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g ±ó`̀¡`̀Jh
 ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a  Ωóîà°ùªdG  çÉ``̀ KC’G  »`̀eQ
 Üô≤dÉHh  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG  »``ah  áMƒàØªdG
 Ö©°üj  å«M  ,áeÉª≤dG  äÉ`̀jhÉ`̀M  ø`̀e
 äÉ°ùHÉμdÉH  É¡∏≤f  áaÉ¶ædG  ácô°T  ≈∏Y
 áeÉª≤dG  ø``e  ¢ü∏îà∏d  á°ü°üîªdG
 ≈dEG  …ODƒ`̀j  Éªe  ,á£«°ùÑdG  äÉØ∏îªdGh
 »fGôª©dGh  …QÉ°†ëdG  ™HÉ£dG  ¬jƒ°ûJ

.≥WÉæª∏d
 ΩÉY  ôjóe ∫Éb  IQOÉÑªdG  √òg øYh
 ¢Sóæ¡ªdG  á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H
 √ò`̀g É`̀æ`̀≤`̀∏`̀WCG{ :∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y º`̀°`̀UÉ`̀Y
 çÉ`̀KC’G  øe  ¢ü∏îàdG  ±ó¡H  IQOÉÑªdG
 øe Üô`̀≤`̀ dÉ`̀ H ¬`̀ «`̀ eQ π`̀Ñ`̀b Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ,øWGƒª∏d  á«fÉée  áeóîc  äÉjhÉëdG
 »a  çÉ`̀KC’G  AÉ≤dEG  ójGõJ  Éæ¶M’  Éeó©H
 âbƒdG  »a  ¢†©ÑdG  πÑb  øe  ´QGƒ°ûdG
 äÉ`̀«`̀ dBGh  äGó`̀©`̀e  É¡∏≤f  Ö∏£àj  …ò``̀ dG
 ô«Z  äÉ`̀°`̀ù`̀HÉ`̀μ`̀ dG  ¿EG  å`̀«`̀M  ,á`̀ °`̀UÉ`̀N

.z¢Vô¨dG Gò¡d á°ü°üîe
 É kæNÉ°S  É k£N  Éæ°ü°üN{  ±É°VCGh
 Ö∏£d  ø«æWGƒªdG  πÑb  ø`̀e  ∫É°üJÓd
 ∞JÉg ≈∏Y ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW áeóîdG
 ¬Lƒà°S  å«M  ,(80070000)  :º``bQ
 ºª¡dG  …hPh  ø`̀°`̀ù`̀dG  QÉÑμd áeóîdG
 ≈dhC’G á∏MôªdG »a á°UÉîdG ä’ÉëdGh
 ióe  ≈∏Y  ¿ƒμà°S  »`̀à`̀dG  á«ÑjôéàdG
 (¢ù«ªîdGh óMC’G) ´ƒÑ°SC’G »a ø«eƒj

.zΩóîà°ùªdG çÉKC’G π≤fh ∂«μØàd
 »`̀a{ ¬````̀fCG ΩÉ``̀©``̀ dG ô``jó``ª``dG ó`````̀cCGh
 IQOÉÑªdG √òg πª°ûà°S á≤MÓdG á∏MôªdG
 ø«æWGƒªdG  øe  ™ªàéªdG  äÉÄa  ™«ªL
 å«M ,á«HƒæédG á≤£æªdG »a ø«ª«≤ªdG
 çÉ`̀KC’G  π≤fh  ∂«μØJ  á«∏ªY  ™°Sƒàà°S
 ΩÉ`̀jCG  5 ≈``dEG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  »`̀a  ø«eƒj ø`̀e
 πc »a ø«JôFGO πª°ûà°Sh ´ƒÑ°SC’G »a

.zΩƒj
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ¬LƒJ ,¬à¡L øeh
 ≈dEG ôμ°ûdÉH »ª«ªàdG QóH ó«°ùdG …ó∏ÑdG
 √òg  ≈∏Y  á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H
 É¡Yƒf  øe  ≈``̀dhC’Gh  Ió`̀FGô`̀dG  IQOÉÑªdG
 º¡°ùà°S  »`̀à`̀dGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 äÉ`̀«`̀cƒ`̀∏`̀°`̀S π`̀«`̀∏`̀≤`̀J »``̀a ô`̀«`̀Ñ`̀c π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 ô«Z  »`̀a  ºjó≤dG  çÉ``̀ KC’G  ø`̀e  ¢ü∏îàdG
 ¢ùμ©æ«°S Éªe ,É¡d á°ü°üîªdG ™bGƒªdG
 ≥WÉæªdG  á«dÉªLh  áaÉ¶ædG  ™°Vh  ≈∏Y

.á«æμ°ùdG AÉ«MC’Gh
 á`̀jó`̀∏`̀H ΩÉ````Y ô``̀jó``̀e ¬``̀Lƒ``̀J ó````bh
 ôjRƒdG  ≈dEG  ôμ°ûdÉH  á«HƒæédG á≤£æªdG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  IQGRƒ````̀dG  π`̀ «`̀chh
 Éªc ,ájó∏ÑdG äGQOÉÑªd ôªà°ùªdG º¡ªYód
 …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ºYOh ¿hÉ©J ≈∏Y ≈æKCG
 äGQOÉÑªdG  ™«ªL  »`̀a  ájó∏ÑdG  Oƒ¡éd
 ,ø«æWGƒª∏d  á`̀¡`̀Lƒ`̀ª`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 IôμàÑe á«Yƒf äÉeóN º¡d Ωó≤J »àdGh
 º¡fÉ°ùëà°SGh  ºgÉ°VQ  π«f  »a  º¡°ùJ

.º¡∏Ñb øe É k«HÉéjEG G kó°U »bÓJh

 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 OóY  »a Gô°ûÑe  ÉªbQ  ¢ùeCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  â∏é°S
 ¿ÓYEÉH  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ø«aÉ©àªdG
 434  π«é°ùJ  πHÉ≤e  ádÉM  626  »aÉ©J  áë°üdG  IQGRh

.IójóL áHÉ°UEG
 áë°üdG É¡JôLCG »àdG ájôÑîªdG ¢UƒëØdG äôØ°SCGh
 ádÉM  273  áHÉ°UEG  ó«cCÉJ  7379  É`̀gOó`̀Y  ≠dÉÑdG  ¢`̀ù`̀eCG
 3h áªFÉb ä’Éëd ø«£dÉîªd ádÉM 158h ,IóaGh ádÉª©d
 626 »aÉ©J IQGRƒdG âæ∏YCGh ,êQÉîdG øe áeOÉb ä’ÉM
 ¢SQÉe  òæe  áμ∏ªªdG  »a ø«aÉ©àªdG  áªFÉb  ™ØJôàd ádÉM

.16419 ≈dEG »°VÉªdG
 É¡©°Vh  Ö∏£àj  á`̀dÉ`̀M  169 ¿CG  IQGRƒ```̀dG  äô``̀cPh
 ájÉYôd  ™°†îJ  ádÉM  32  É¡æe  ,êÓ©dG  »≤∏J  »ë°üdG
 ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM 5250 ¿CG ø«M »a ,Iõcôe á«ë°U
 5282  ≠∏H  …ò`̀dG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »dÉªLE’G  Oó©dG  øe

.áªFÉb ádÉM
 24`dG ∫ÓN áë°üdG IQGRh â∏é°S ¬JGP ¥É«°ùdG »ah
 IÉah ¿ÓYEG ºJ PEG ;ÉfhQƒμH äÉ«ah çÓK á«°VÉªdG áYÉ°S
 ¿ÓYEG ¬©ÑJ  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ÉeÉY  52  ôª©dG  øe  ≠∏Ñj  óaGh
 øe  ≠∏Ñj  øWGƒªd  ≈`̀dhC’G  ;áYÉ°S  12  ó©H  IÉ`̀ah  »àdÉM
 64  ôª©dG  øe  ≠∏Ñj  øWGƒªd  iô`̀NC’Gh  ,ÉeÉY 88  ôª©dG

 .ÉeÉY

 ≥`̀∏`̀£`̀J á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG á``≤``£``æ``ª``dG á``̀jó``̀ ∏``̀ H
á«fÉée  á`̀ eó`̀ N  z∂``̀ KÉ``̀ KC’  π`̀ °`̀ ü`̀ JG{  IQOÉ``̀Ñ``̀e

 ¢ùeCG ÉfhQƒc øe øjôëÑdG á∏«°üM

Ió``jóL  á``HÉ°UEG  434  π``«é°ùJh  629  »``aÉ©Jh  äÉ``«ah  3

 á«HÉ«ædG  ≥«≤ëàdG  áæéd  â¡fCG
 ™`̀jRƒ`̀à`̀ dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e á``̀dGó``̀Y ¿CÉ``°``û``H
 AÉæH  á`̀Ø`̀∏`̀ch  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  äÉÑ∏£∏d
 IÉ``̀YGô``̀eh á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G äGó```Mƒ```dG
 º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀J »```̀a á``«``æ``Ø``dG •hô```°```û```dG
 ¢ù∏éªH  á`̀ «`̀ fÉ`̀μ`̀ °`̀ SE’G  äGó```̀Mƒ```̀dG
 â°ü∏N  ó`̀bh  ,¢`̀ù`̀eCG  É¡∏ªY  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ºà«°S  á«°UƒJ  40  ™aQ  ≈dEG  áæé∏dG

.ΩOÉ≤dG OÉ≤©f’G QhO »a É¡fÓYEG
 ÖæjR ÖFÉædG  äócCG  É¡ÑfÉL øe
 áμ°ùªàe  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ô`̀«`̀eC’Gó`̀Ñ`̀Y
 QÉ«©e  ≈∏Y  ¿Éμ°SE’G  OÉªàYG  ó«cCÉàH
 äGó``̀Mƒ``̀dG ™``̀jRƒ``̀J »``̀a á``̀«``̀eó``̀bC’G
 ™«ªL  AÉ```̀¡```̀fE’  π`̀ë`̀c á`̀ «`̀ fÉ`̀μ`̀ °`̀ SE’G
 ∂dPh  ,áªcGôàªdG  áªjó≤dG  äÉÑ∏£dG
 ø«H  IGhÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ádGó©∏d  kÉ≤«≤ëJ
 ¬«∏Y  ¢üf  Ée  Ö°ùëH  Ö©°ûdG  AÉæHCG

.øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SO
 äGó°TÉæe  ¿CG  ≈``̀ dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 IOÉ«≤∏d  Iô``«``NC’G  øjôëÑdG  Ö©°T
 ,¿Éμ°SE’G  ∞∏e  »a  ô¶æ∏d  áª«μëdG
 »a Ö©°ûdG á≤K ≈∏Y π«dO ’EG »g Ée
 øe AÉ¡àf’Gh ádGó©dG ¥É≤ME’ ¬JOÉ«b

.áªjó≤dG äÉÑ∏£dG
 äÉ``Ñ``∏``£``dG  ¿CG  â```̀ë```̀ °```̀VhCGh
 »g  áªcGôàªdGh  áªjó≤dG  á«fÉμ°SE’G
 ∫ÓN  áæé∏dG  πªY  RÉ`̀μ`̀ JQG  Qƒ`̀ë`̀e
 ≈∏Y IOó°û oe ,á«°VÉªdG ô¡°TCG á©Ñ°ùdG
 πëdG ƒg á«eóbC’G QÉ«©e OÉªàYG ¿CG
 ø«æWGƒªdG  IÉfÉ©e  AÉ¡fE’  ó«MƒdG

.kÉeÉY øjô°ûY äóàeG »àdG
 Iôàa  ∫Ó``̀N  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â`̀ã`̀ë`̀Hh
 ócCÉàdG  :»g QhÉëe  á°ùªN  É¡∏ªY
 äÉÑ∏£∏d  ™jRƒàdG  ô«jÉ©e  ádGóY  øe
 ∞«dÉμJ ÜÉ°ùM á≤jôWh ,á«fÉμ°SE’G
 É¡Ñ°SÉæJ ióeh á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG
 ká`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,äGó``̀Mƒ``̀dG  √ò``g  áª«b  ™`̀e
 äGóMƒdG  º«eÉ°üJ  »a  åëÑdG  ≈`̀dEG
 øe  ócCÉàdGh  ,áØ∏àîªdG  á«fÉμ°SE’G
 √ò`̀g »`̀a á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG •hô`̀°`̀û`̀dG ô`̀ aGƒ`̀J
 ™e  É¡Ñ°SÉæJ  IÉ`̀YGô`̀eh  º«eÉ°üàdG
 ,øjó«Øà°ùª∏d  á«≤«≤ëdG  äÉLÉëdG
 óbÉ©àdG  á≤jôW  á`̀°`̀SGQO  ÖfÉL  ≈`̀ dEG
 äGóMƒ∏d  øjòØæªdGh  ø«dhÉ≤ªdG  ™e
 á«aÉØ°ûdG  •hô``°``T  ô``aGƒ``J  ió```̀eh

.ø«dhÉ≤ªdG ø«H á°ùaÉæªdGh
 ≥«≤ëàdG áæéd á°ù«FQ âHôYCGh
 »MÓ°UE’G  ´hô°ûª∏d  É¡fÉæàeG  øY
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M
 ÜGƒædG  íæe  …ò`̀dG  ,ióØªdG  OÓÑdG
 ,áeƒμëdG  AGOCG  ≈∏Y  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ≥`̀M
 ,≥«≤ëàdG ¿Ééd π«μ°ûJ øe º¡æμeh
 º¡e  m∞∏ªH  ≥∏©àj  Éª«a  kÉ°Uƒ°üNh

.¿Éμ°SE’Éc
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  á`̀≤`̀K  ¿CG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 º¡ëæeh  Ö©°ûdG  »∏ãªªH  ióØªdG
 ™jô°ûàdGh áHÉbô∏d ájQƒà°SO mäGhOCG
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀L ≥`̀ JÉ`̀Y ≈`̀∏`̀Y ™`̀°`̀†`̀J
 ®ÉØë∏d  Iô«Ñc  á«æWh  á«dhDƒ°ùe

.øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ≈∏Y
 ≥«≤ëàdG  áæéd  ¿CG  ≈``dEG  QÉ°ûj
 ô«jÉ©e  á`̀dGó`̀Y  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á«fÉªdôÑdG
 áØ∏ch  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£∏d  ™jRƒàdG
 IÉYGôeh  á«fÉμ°SE’G  äGóMƒdG  AÉæH
 äGóMƒdG º«ª°üJ »a á«æØdG •hô°ûdG
 »a  É¡∏ªY äCGóH ób âfÉc á«fÉμ°SE’G
 ¿ƒμàJh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ôÑª°ùjO
 ô«eC’GóÑY ÖæjR :ÜGƒædG øe πc øe
 »égƒμdG  ó`̀ª`̀M  ,á`̀æ`̀é`̀∏`̀d  ká`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 ,»fÉà°ùeódG  óªMCG  ,¢ù«Fô∏d  kÉÑFÉf
 ,º°TÉg ìÓa ó«°ùdG ,OƒªMƒH óªëe
 ¬∏dGóÑY  ,ôÑªb  QÉªY  ,¢SÉÑY  áªWÉa
 ,ÜÉ`̀£`̀M ¥GRô``̀ dGó``̀ Ñ``̀ Y ,…OGhò```````̀ dG

.≥æYƒH ódÉN ,∫Éªc ø°Sƒ°S

á«°UƒJ 40 ™aôJh Égôjô≤J øe »¡àæJ á«HÉ«ædG z¿Éμ°SE’G{ áæéd



:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 ™jô°ûàdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ∞°ûc
 ±Gƒf  QÉ°ûà°ùªdG  »fƒfÉ≤dG  …CGôdGh
 »a áfôëÑdG áÑ°ùf ¿CG IõªM ¬∏dGóÑY
 G kô«°ûe  ,%82 øe ôãcCG  â¨∏H  áÄ«¡dG
 zá«fƒfÉb  äGAÉ°VEG{  èeÉfôH  ¿CG  ≈dEG
 ºjó≤J  ºà«°S  áÄ«¡dG  ¬à≤∏WCG  …ò``dG
 äGAÉØc ôÑY áeó≤e á«ÑjQóJ äGQhO
 QÉWEG  »a  áÄ«¡dG  É¡H  ôNõJ  á«æjôëH
 ô°ûf  »a  áªgÉ°ùªdG  ≈∏Y  ¢UôëdG
 áμ∏ªe ¿CG ÉØ«°†e ,á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG
 ≈∏Y  á«æWh  äGAÉØc  É¡jód  øjôëÑdG

.RÉéfE’G ≈∏Y IQOÉb iƒà°ùe ≈∏YCG
 ™jô°ûàdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ±É°VCGh
 ôªJDƒe  ∫Ó``̀N  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  …CGô````̀ dGh
 zó`̀©`̀H ø```̀Y{ ¢``̀ù``̀eCG √ó``≤``Y »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U
 äGAÉ°VEG  èeÉfôH  ¥ÓWEG  ™e  ÉæeGõJ
 ≈∏Y  ∫É``̀Ñ``̀bE’G  áÑ°ùf  ¿CG  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀b
 É¡eó≤j »àdG äGQhódG »a ∑Gôà°T’G
 G kô«°ûe  ,Iô°ûÑeh  á«dÉY  èeÉfôÑdG
 Gƒ∏é°S Éeó≤àe 450 »dGƒM ¿CG ≈dEG
 IQhO  ∫hCG  ≈`̀dEG  ΩÉª°†fÓd  º¡JÉfÉ«H
 ƒgh ó©H  øY Égó≤Y ºà«°S  á«ÑjQóJ
 ∫ÉéªdG  í`̀à`̀a  ≈```dEG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ™``̀aO  É`̀e
 øe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  π```LCG  ø`̀e  ™«ªé∏d
 ¿Ó`̀YEG  òæe  ∂`̀dPh  áeó≤ªdG  èeGôÑdG
 AÉKÓãdG  èeÉfôÑ∏d  Ωó≤àdG  ÜÉH  íàa

.»°VÉªdG
 ±Gƒ``̀f QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ±É``̀ °``̀VCGh
 ¿hÉ©àdG ≈dEG »©°ùJ áÄ«¡dG ¿CG IõªM
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀dG π```̀c ™```̀e
 ô°ûf  ±ó¡H  áμ∏ªªdG  »a  á°UÉîdGh
 É¡«HQóe  ô`̀Ñ`̀Y  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 ¿CG  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e ,É`̀¡`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀ eÉ`̀L ™``̀e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG
 äÉYhô°ûeh èeGôH ô«aƒJ ±ó¡à°ùj

 á©eÉédG  áÑ∏£d  á«fƒfÉb  á«ÑjQóJ
 ≈dEG  º¡eó≤J  πÑb  º¡JQÉ¡e  øe  π≤ãJ
 ¿hÉ©àdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH πª©dG  ¥ƒ°S
 á∏ée QGó```̀°```̀UEG  »``̀a  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ™``̀e

.á«fƒfÉ≤dG
 øe ≥ãÑæe ¿hÉ©àdG Gòg ¿CG ócCGh
 áÄ«¡dG  ø«H  ¿hÉ©à∏d  á≤HÉ°S  á«bÉØJG
 øeh ¬``̀fCG  í`̀°`̀VhCG  Éªc  ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh
 á«∏Ñ≤à°ùªdG áÄ«¡dG äÉYhô°ûe øª°V
 á``̀«``̀fƒ``̀fÉ``̀b äÉ```̀Yhô```̀°```̀û```̀e ô``̀ «``̀ aƒ``̀ J
 ™bƒe  ø«°TóJh  ,¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  áÑ∏£d
 ∫ƒ°UƒdG  í«àj  ójóL  »fhôàμdE’G
 ÉªH  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ø`̀e  á∏eÉc  ï°ùf  ≈``̀dEG
 Ó°†a  ,äÓ`̀jó`̀©`̀J  ø`̀e  ¬«∏Y  …ô```̀LoCG
 ºà«°S  áKóëà°ùe  iô``NCG  Qƒ``eCG  øY

.É¡bÓWEG Qƒa É¡fÓYEG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG  ¿CG  ≈````̀ dEG  QÉ```̀ °```̀TCGh
 íFGô°ûdG  πc  ¬bÓWEG  òæe  ±ó¡à°SG
 ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  AGƒ`̀°`̀S
 hCG  ,á«ª°SôdG  á`̀dhó`̀dG  äÉ°ù°SDƒeh
 »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ∫É`̀é`̀ª`̀dG »``a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 äÉ«∏c áÑ∏W ∂dòch ,áeÉY »bƒ≤ëdGh
 ’EG ,á«∏ëªdG äÉ©eÉédG »a ¥ƒ≤ëdG
 ™e  ÜhÉ`̀é`̀à`̀dGh  ∫É``Ñ``bE’G  áÑ°ùf  ¿CG
 ô«aƒJ  ≈`̀ dEG  áÄ«¡dG  â©aO  áHôéàdG
 ±ó¡H  ™«ªé∏d  á«fƒfÉ≤dG  É¡éeGôH

.IOÉØà°S’G ô°ûf
 äGQhó`````````̀ dG  ¿CG  í``````̀°``````̀VhCGh
 πFÉ°ùªdG  »`̀a  ¿ƒμà°S  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG
 ºà«°S  PEG  Ióéà°ùªdGh  á«fƒfÉ≤dG
 äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §«∏°ùJ
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG
 äGQƒ`̀£`̀à`̀ dGh äGõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dG RGô````̀ HEGh
 äGQhO áeÉbEG øY Ó°†a ,á«©jô°ûàdG
 äÉ`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG ∫É`̀é``e »``̀a iô````̀NCG
 ,äÉ©jô°ûàdG áZÉ«°Uh OGóYEÉc áÄ«¡dG

 á©LGôeh  ,»fƒfÉ≤dG  …CGôdG  AGó`̀HEGh

.ájQGOE’G Oƒ≤©dG

 äGQhó````̀ dG ¿Ó````̀YEG á``̀«``̀dBG ø```̀Yh

 áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``̀ b  ,á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dE’G

 ºà«°S{  :»fƒfÉ≤dG  …CGôdGh  ™jô°ûàdG

 »a á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G äGQhó```̀ dG ¿Ó``̀YEG

 áÄ«¡d  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh

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

 ï`̀jQÉ`̀Jh  â`̀bh  ¿Ó```̀YE’G  øª°†à«°S

.záaó¡à°ùªdG áÄØdGh äGô°VÉëªdG

 ¿ƒμ«°S  π«é°ùàdG  ¿EG  ∫É``̀ bh

 äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG ø``̀e ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀∏`̀ d É`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀e

 Gƒeƒ≤j  ¿CG  º¡fÉμeEÉHh  áaó¡à°ùªdG

 IógÉ°ûe  Qƒ``̀a  º¡°ùØfCG  π«é°ùàH

 PEG  Iô°VÉëªdÉH  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ¿Ó```̀YE’G

 ™bƒe  IQÉjõH  ø«ÑZGôdG  ≈∏Y  ø«©àj

 »fƒfÉ≤dG  …CGô``̀ dGh  ™jô°ûàdG  áÄ«g

 zá«fƒfÉb  äÉ°†eh{  ≈∏Y  §¨°†dGh

 íàØàd  á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G  äGQhó```````̀ dG

.π«é°ùàdG IQÉªà°SG

 ™jô°ûàdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ±É°VCGh

 ìÉà«°S  ¬````fCG  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  …CGô``````̀dGh

 IOÉ¡°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ø«cQÉ°ûª∏d

 »a Gƒ``̀Ñ``̀ZQ ∫É```̀M »``̀a á`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG

 á°UÉN  IQÉªà°S’  º¡Ä∏e  ôÑY  ∂`̀ dP

 É`̀ kª`̀«`̀«`̀≤`̀J ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J Iô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀ dÉ`̀ H

 ,Iô°VÉëªdG  iƒàëe  ø`̀Y  É k£«°ùH

 á°UÉîdG  áfÉÑà°S’G  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH

 ¿CG  ≈dEG  É kàa’  ,äÉMôà≤ªdGh  AGQB’É`̀H

 ó©H  É¡dÉ°SQEG  ºà«°S  IQÉªà°S’G  ∂∏J

 ójôÑdG  ≈∏Y Iô°VÉëªdG  øe AÉ¡àf’G

.∑QÉ°ûª∏d »fhôàμdE’G

:zó©H øY{ »Øë°U ôªJDƒe »a IõªM ±Gƒf QÉ°ûà°ùªdG

»``fƒfÉ≤dG …CGô``dGh ™``jô°ûàdG á``Ä«g »``a á``fôëÑdG á``Ñ°ùf ٪82 ø``e ô``ãcCG
ΩÉ``jCG  á``°ùªN  ¿ƒ``°†Z  »``a  zá``«fƒfÉb  äGAÉ``°VEG{  è``eÉfôH  »``a  ∑Gôà``°TG  Ö``∏W  450

É``Ñjôb  ..¬``JÓjó©Jh  ¿ƒ``fÉ≤dG  ø``e  á``∏eÉc  ï``°ùf  ¬``H  ó``jóL  »``fhôàμdEG  ™``bƒe  ø``«°TóJ
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 »°†à≤J IójóL äÉjóëJ
ìÉéædG ≥«≤ëàd ..¿hÉ©àdG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 äGQƒ£Jh ,ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa É©«ªL É¡«∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e IójóL äÉjóëJ »g
 ìÉéædG ≥«≤ëàd ,á«dhDƒ°ùªdGh OGó©à°S’Gh ¿hÉ©àdG »°†à≤J iôNCG á«ªdÉY á«dÉe
 ,áeOÉ≤dG ∫É«LC’G πÑ≤à°ùe πLCG øeh ,Ωƒ«dG Éfô°VÉM πLCG øe ,äÉjóëàdG RhÉéJh

.É«∏©dG øWƒdG áë∏°üeh
 ï°Vh  ,»dÉªdG  ºYódG  »a  ôªà°ùJ  ¿CÉ`̀H  á`̀dhó`̀dG  ÖdÉ£f  ¿CG  Gó`̀L  π¡°ùdG  øe
 ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  ójó°ùJh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  ÖJGhQ  ™aOh  ,äGóYÉ°ùªdG
 áëFÉL ∫GhR ≈dEG  ,Égô«Zh äGQÉéjE’Gh ∑ƒæÑdGh ¿Éμ°SE’G •É°ùbCG  π«LCÉJ ≈àMh

 ?∂dP ó©H GPÉe øμdh ..∫hõà°S ≈àe …Qóf ’h ,ÉfhQƒc
 ó«°UQ øe ÉæÑë°S ºch ?ΩÉ©dG ∫ÉªdG øe ÉfQógCG ºc :∫AÉ°ùàf ¿CG Éæ«∏Y É¡æ«M
 ∫É«LC’G  ¥hóæ°U  ó«°UQ  øe  Öë°ùf  ¿CG  ≈dEG  ÉfQô£°VG  ÉªHôdh  ?π£©àdG  á«fGõ«e
 óéæ°S É¡æ«M ..∫GƒeC’G ï°V QGôªà°SG ≈dEG ádhódG äCÉéd ƒd -¬∏dG íª°S ’- áeOÉ≤dG
 áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  »a ∞YÉ°†eh ºî°V õéY OÉéjEG  »a ÉæÑÑ°ùJ ób  É©«ªL Éæ°ùØfCG
 ¥hóæ°U »a ¬©ªL ºJ Ée Éæ©°VCGh ,π£©àdG ¥hóæ°U »a ≈≤ÑJ Ée ÉfQógCGh ,ádhó∏d

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’G
 ,âbDƒªdG êÓ©dG »a QGôªà°S’G ∫ÓN øe ¿ƒμJ ’ áFQÉ£dG äÉjóëàdG áédÉ©e
 øe  ,IOó`̀ë`̀e  á«æeR  IôàØd  á©jô°S  äÉédÉ©e  É`̀¡`̀fC’  ∂`̀dP  ,…Qhô`̀°`̀†`̀dGh  πLÉ©dG
 OGó©à°S’G  ºK  øeh  ,á«FÉæãà°S’G  ÉfhQƒc  áëFÉL  äÉ«YGóJ  êGƒeCG  á¡LGƒe  πLCG
 É¡JGQGô≤Hh  ,É¡©jQÉ°ûeh  É¡JGQOÉÑªHh  ,É¡∏FÉ°Shh  É¡JÉ«°†à≤ªH  ,IójóL  á∏Môªd

.É¡JGAGôLEGh
 ,äGhô``Kh  ø`̀FGõ`̀Nh  ∫Gƒ``̀eCG  øe  É¡jód  ¿É`̀c  Éª¡e  á`̀ dhO  …C’  øμªj  ’  ..º©f
 πãeC’G πëdG ¿ƒμj óbh ,ájÉ¡f ’ Ée ≈dEG  äGóYÉ°ùªdGh ºYódG ï°V »a QGôªà°S’G
 ∫ƒëàdG ºàj ¿CG ,Ωƒ«dG »©bGƒdGh »Yƒ°VƒªdGh »fÓ≤©dG …CGôdGh ,É«dÉM º∏°SC’Gh
 ìôW ™e ,GQô°†J ôãcC’G  äÉYÉ£≤dGh äÉÄØdG  ≈dEG  ,á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  »a ∫É≤àf’Gh
 ,ádhó∏d IójóL OQGƒe IOÉjRh ,ΩÉ©dG ´É£≤dG á∏μ«g IOÉYEG »a äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûe
 …CG  áë∏°üªH  ô°†J  ødh  ’  ™Ñ£dÉH  »àdGh  ,∫ƒ∏ëdGh  πFÉ°SƒdGh  ¥ô£dG  ≈à°ûH

.øWGƒe
 ºà«°S  ,É¡æª°V  øe  á«é«∏îdG  ÉædhOh  ,∫hó`̀ dG  º¶©e  »a  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG
 äGPh ,ø«æWGƒªdGh øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üªdG »a Ö°üJ äGAGôLEGh äGQGôb PÉîJG
 øªe á°UÉN ,¢†©ÑdG óæY ádƒÑ≤e ¿ƒμJ ød ™Ñ£dÉH »gh ,Ió«°TQh áÑFÉ°U Iô¶f
 …CG ¬H πÑ≤j ’ ôeCG Gògh ,ájÉ¡f ’ Ée ≈dEG ºYódG ôªà°ùj ¿CG π°†aC’G πëdG ¿CG iôj
 ,Oƒ≤ædGh äÓª©dG áYÉÑW IOÉjR ƒg ´ô°SC’G πëdG ¿CG iôj øe ¿CÉ°ûc ¬fCÉ°Th ,πbÉY
 Gògh ,ΩOÉ≤dGh ºFÉ≤dG ™°VƒdG äÉ«YGóJ ≈∏Y »°†≤f ∂dòHh ,¢SÉædG ≈∏Y É¡©jRƒJh
 øe ó«°UQ É¡∏HÉ≤j ¿CG óH ’ ájó≤f á∏ªY πc áYÉÑW ¿C’ ,»≤£æe ’h »©bGh ô«Z πM
 GP (QÉæjódG) ¿ƒμj ∂dòHh ,äÉeóNh ™∏°S hCG ,ÖgòdG øe ó«°UQ hCG ó≤ædG »WÉ«àMG

.áYƒÑ£e ájó≤f ábQh Oôée ¢ù«dh ,á«≤«≤M áª«b
 ÉædhOh  ,∫hó`̀dG  º¶©e  Égòîàà°S  »àdG  äGAGô``̀LE’Gh  äGQGô≤dG  ¿CG  ó«cCÉàdÉH
 äÉÄØdG hCG ,ºYó∏d áLÉMh Gô≤a ôãcC’G äÉÄØdG ±ó¡à°ùJ ød ,É¡æª°V øe á«é«∏îdG
 ójó°ùdG  É¡é¡fh  áª«μëdG  É¡JGOÉ«≤H  á«é«∏îdG  ÉædhO  ¿C’  ∂dPh  ,GQô°†J  ôãcC’G
 ≈∏Y ÉªFGO πª©Jh ,ø«æWGƒªdG ídÉ°üªH QGô°VE’G ΩóY ≈∏Y ¢UôëdG ó°TCG ¢UôëJ
 äôe  äÉ`̀eRCGh  äÉjóëJ  »a  êPƒªfh  ∫Éãe  ô«N  Éædh  ..º¡d  ºjôμdG  ¢û«©dG  ô«aƒJ
 ,øWGƒªdG ∞°U »a ÉªFGO âfÉc á«é«∏îdG ÉædhO øμdh ,á≤£æªdGh ºdÉ©dG ∫hO É¡H
 øe  ójõªdG  »°†à≤J  IójóédG  äÉjóëàdG  ¿EG  ∫ƒ≤fh  ócDƒf  ,√ô«Z  ô«ãμdh  ¬∏c  ∂dòd
 ÜÉë°UC’ ´Éªà°S’G ΩóYh ,¿ÉWhC’G ™e ±ƒbƒdGh ,º¡ØàdGh á«dhDƒ°ùªdGh ¿hÉ©àdG
 ÉgóæY  ..zº£∏ëàdG{h  áæàØdG  πFÉ°SQh  äÉMhôWCÉH  ôKCÉàdGh  ,á«LQÉîdG  äGóæLC’G
 π¨°ûæfh  ,¿ÉeC’G  ôH  ≈dEG  ôÑ©fh  ,IójóL  ìÉéf  á°üb  ≥«≤ëJ  ≈dEG  É©«ªL  π°üæ°S

 .á«ªæàdGh AÉæÑdGh ,RÉéfE’Gh πª©dÉH ôãcCG



 áYÉæ°üdG IQGRƒH äÉeƒ∏©ªdG º¶f IQGOEG âeÉb 
 õcGôªdÉH  øjõFÉØdG  ºjôμàH  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG  á≤HÉ°ùe  »a  ≈`̀dhC’G  áKÓãdG
 AÉ©HQC’G Ωƒj ∂dPh ,2020 ájƒfÉãdG á∏MôªdG áÑ∏£d
 øFÉμdG  IQGRƒ`̀ dG  ô≤ªH  2020  ƒ«fƒj  17  ≥aGƒªdG
 ™e ¿hÉ©àdÉH á≤HÉ°ùªdG âª¶f óbh .»dÉªdG CÉaôªdÉH

.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
 óYÉ°ùªdG π«cƒdG ±Gô°TC’G õjõ©dGóÑY í°Vhh
 ób á«©«é°ûàdG á≤HÉ°ùªdG √òg ¿CG OQGƒªdGh áHÉbô∏d
 π°†aCG  QÉ«àN’ »dGƒàdG  ≈∏Y á«fÉãdG  áæ°ù∏d  â≤∏WCG
 ∫ÉªYC’G  IOÉjQ ∫Éée »a »fhôàμdEG  ´hô°ûªd  Iôμa
 É¡JÉ≤«Ñ£J ∞∏àîe »a á«fhôàμdE’G IQÉéàdG ∫ÉéªH
 ,áë°üdGh  ,º«∏©àdG  :πª°ûJ  »`̀à`̀ dGh  áYƒæàªdG
 õ«ØëJ  ÖfÉL  ≈dEG  ,Égô«Zh  ¥ƒ°ùàdGh  ,áMÉ«°ùdGh
 á«YGóHE’G  º¡JGQÉ¡e  á«ªæJ  ≈∏Y  ø«éjôîdG  áÑ∏£dG
 ≈dEG É¡∏≤f á«Ø«ch á«fhôàμdE’G ™jQÉ°ûªdG ∫Éée »a

.ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd »≤«≤ëdG ºdÉ©dG
 {  ™bƒe  ´hô°ûe  Iôμa  ¿CG  ±Gô°TC’G  ±É°VCGh
 äRÉM  ób  á«dhódG  áªμëdG  á°SQóªdPets.co{

 ô«aƒJ  »a  ´hô°ûªdG  Iôμa  πãªàJh  ,∫hC’G  õcôªdG
 ájÉYôH  á°UÉîdG  äÉeõ∏à°ùªdGh  äÉeóîdG  ™«ªL
 å«M ,»fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY áØ«dC’G  äÉfGƒ«ëdG

 øe äÉeõ∏à°ùªdG ™«ªL AGô°T ™bƒªdG QGhR ¿ÉμeEÉH
 ,äÉfGƒ«ë∏d  ihCÉ`̀e  OÉéjEGh  äGQGƒ°ù°ùcEGh  ΩÉ©W
 ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀d  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG  á°üæe  ô`̀«`̀aƒ`̀J  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```̀dEG

 »eóîà°ùe  ø`̀«`̀H  Éª«a  äGô`̀ Ñ`̀î`̀ dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
.™bƒªdG

 á°SQóe Ö«°üf øe ¿Éc ó≤a »fÉãdG õcôªdG ÉeCG
 ≥«Ñ£J  ´hô°ûe  IôμØd  äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG  ∫Ó≤à°S’G
 ´hô°ûªdG  Iôμa QƒëªàJh ,zResell-Rebuy{
 äÉcô°ûdG  ø«μªJh  ,äÉØ∏îªdG  ôjhóJ  IOÉ`̀YEG  ∫ƒM
 ™ªéd ádƒ¡°Sh ô°ùj πμH OGôaC’G ™e π°UGƒàdG øe
 ≈∏Y  É kXÉØM  É¡æe  IOÉØà°S’G  øμªj  »àdG  äÉØ∏îªdG
 ≠∏Ñe  πHÉ≤e  º¡jód  êÉàfE’G  ∞«dÉμJ  π«∏≤Jh  ,áÄ«ÑdG

.OGôaCÓd Ωó≤j …OÉe
 ™bƒe  ´hô°ûªd  ¿É``c  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  Éªæ«H
 ájƒfÉãdG ¢üØMóL á°SQóe Ö«°üf øe zFancy{
 á°üæe  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,Iõ«ªe  IôμØH  ,äÉæÑ∏d
 ∫RÉæª∏d  AÉæÑdG  äÉeõ∏à°ùe  ôLÉàªd  á«∏YÉØJ  AGô°T
 çÉ``̀KC’G ™`̀£`̀b ô`̀LÉ`̀à`̀eh »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀e ´ƒ``̀f  …C’h
 ≈∏Y  π¡°ùj  Éªe  ,ó``̀MGh  ∞≤°S  âëJ  ≥`̀FGó`̀ë`̀dGh
 äÉeóîdGh  äÉéàæªdG  ø«H  áfQÉ≤ªdG  ∂∏¡à°ùªdG
 ™e  áØ∏ch  ó¡L  πbCÉH  ô«°üb  âbh  »a  á¡HÉ°ûàªdG

.»fÉéªdG π«°UƒàdG á«fÉμeEG
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 äGô``«``KCÉ``J º``dÉ``©``dG Ö`̀bô`̀à`̀j
 ,∫hó`̀ dGh  ô°ûÑdG  ≈∏Y  ÉfhQƒμdG
 §°Sh  áYÉ°S  πc  Qƒ£àJ  »àdGh
 ≈`̀ dEG  G kô`̀¶`̀f  ¢Vƒª¨dG  ø`̀e  á`̀dÉ`̀M
 .É«Ñ°ùf  √QÉ°ûàfG  ä’ó©e  ´ÉØJQG
 á«ªdÉ©dG  ±hÉîªdG  Rô``HCG  π©dh
 ≥FÉKh  áHÉéà°SG  ióe  »a  øªμJ
 êÓ©dG ∞«dÉμàd ¢UÉîdG ø«eCÉàdG
 πμ°ûH  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG  ∫hó`````̀dG  »``̀a
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  êPƒ`̀ª`̀f  ≈`̀∏`̀Y  »°ù«FQ

.¢UÉîdG á«ë°üdG
 áª¶æe  âØæ°U  ¿CG  ó`̀©`̀Hh
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 êÓ©dG äÉ≤Øf êQóæà°S ,áëFÉéc

 »a á°UÉîdG äÉFÉæãà°S’G óæH âëJ óéà°ùªdG ÉfhQƒμdG ¢Shô«ØH á£ÑJôªdG
.á«ªdÉ©dG áÄHhC’G øe ´ƒædG Gòg πª°ûJ »àdGh ø«eCÉàdG á°ü«dƒH

 hG/h á«ªdÉ©dG  äÉëFÉé∏d  á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN áaÉc{ êÓY ó©jh
 ´ƒ°VƒªdG  »ë°üdG  ø«eCÉàdG  ¥É£f êQÉN áØæ°üªdG  äÉeóîdG  øe zá«∏ëªdG
 óbh ,ºdÉ©dG ∫hO º¶©e »a ø«eCÉàdG ≈∏Y áHÉbôdGh ±Gô°TE’G äÉÄ«g πÑb øe
 ôFÉ°ùN »ë°üdG ø«eCÉàdG  äÉcô°T óÑμàd  É kÑæéJ äGAÉæãà°S’G √òg ™°Vh ºJ
 ìô£j  …ò`̀dG  ∫GDƒ°ùdG  ¿EÉ`̀a  ,∂dòd  .AÉ`̀Hh  …CG  á¡LGƒe  »a  É¡∏ªëJ  øμªj  ’
 äÉcô°T  »£¨J  ó≤a  ?á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∞«dÉμJ  ∫hódG  ≈dƒàà°S  πg  :¬°ùØf
 OGôaC’G OGóYC’ É k≤ah ,á«f ø°ùM IQOÉÑc ¢VôªdÉH á°UÉîdG ∞«dÉμàdG ø«eCÉàdG
 ™°VƒdG QƒgóJ QGôªà°SG ∫ÉM »a øμd .ádhO …CG »a ƒªædG ∫ó©eh ø«HÉ°üªdG

.É¡JÉ«fGõ«e ájÉªëd AÉæãà°S’G Gòg ø«eCÉàdG äÉcô°T ≥Ñ£J ¿CG ™bƒàªdG øe
 ∞«dÉμJ  óÑμJ  äQô``̀bh  á`̀jQƒ`̀a  äGAGô```̀LEG  ∫hó``̀dG  ¢†©H  äò`̀î`̀JG  ó`̀bh
 ™æªd  É¡æe  É k«©°S  á`̀«`̀dhCG  áHÉéà°SÉc  »ë°üdG  ôéëdGh  ájÉbƒdGh  êÓ©dG
 äÉ°SÉ«°S  ≈∏Y  ¿hóªà©ªdG  ≈°VôªdG  π°üë«°S  »dÉàdÉHh  ,¢Shô«ØdG  »°ûØJ
 »£¨J »àdG á¡édG øY ô¶ædG ±ô°üH áeRÓdG ájÉYôdG ≈∏Y á°UÉîdG ø«eCÉàdG

.∞«dÉμàdG
 ≈∏Y ,øjôëÑdG áμ∏ªe »Øa ,iôNC’ ádhO øe äÉHQÉ≤ªdG É k«dÉM ∞∏àîJh
 ø«HÉ°üªdG  êÓYh  ¢ü«î°ûJ  äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏J  ádhódG  ≈dƒàJ  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a hCG »ë°üdG ôéëdG ™bGƒe »a kAGƒ°S ,19-ó«aƒc ¢Shô«ØH
 ø«eCÉàdG  äÉcô°T ≈dEG  êÓ©dG ∞«dÉμJ πjƒëJ ºàj ’h .á«°ù«FôdG  á«eƒμëdG
 .∂dP ádhódG ≈dƒàJ PEG ,º¡àHÉ°UEG âÑãJ øjòdG ≈°VôªdG ä’ÉM ¢ü«î°ûJ ó©H
 IQGRh  äQó°UCG  å«M  ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  »a  ô`̀eC’G  ∂dòch
 IóMGh iód á«Ñ£dG ájÉYôdG Ö∏W ∫ƒM äÉª«∏©J ™ªàéªdG ájÉbhh áë°üdG

.á°UÉîdG á«dhC’G ájÉYôdG õcGôe hCG á«°ù«FôdG áeÉ©dG »aÉ°ûªdG øe
 ÉªH  ,äÉYÉ£≤dG  øe ójó©∏d  áÑ°ùædÉH  ≥∏≤e ™°VƒdG  ¿CG  øe ºZôdG  ≈∏Yh
 ´É£b  Ωƒ≤j  ¿CG  ≈`̀dEG  iOCG  ∂dP  ¿G  ’EG  ,ø«eCÉàdG  IOÉ`̀YEGh  ø«eCÉàdG  ´É£b  É¡«a
 πc  ™e  çóëdG  ÖcGƒJ  »μd  ,äÉ«£¨àdG  øe  ô«ãμdG  çGóëà°SÉH  ø«eCÉàdG
 ,»Ñ£dG ´É£≤∏d á«æ«eCÉJ á«£¨J ô«aƒJ øe ájGóH á«Hô©dG äÉ©ªàéªdG OGôaCG
 ô«aƒàH GQhôe ,áª¶àæªdG ô«Z ádÉª©∏d á«æ«eCÉJ á«£¨J çGóëà°SG ádhÉëeh
 πª©dG  øY  âØbƒJ  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ™fÉ°üªdG  ∫Éª©d  á«æ«eCÉJ  äÉ«£¨J
 äÉ¡édG á≤aGƒe ó©H ™bGƒdG ¢VQG ≈∏Y ∂dP ò«ØæJ QÉLh ,IôàØdG √òg ∫ÓN

.äÉ«£¨àdG √òg ≈∏Y á«HÉbôdG
 ø«eCÉàdG ´É£b âdÉW ób Iô°TÉÑªdG ôFÉ°ùîdG ¿G ≈dEG Éæg IQÉ°TE’G QóéJh 
 ≥FÉKƒdG  πμ«g  »a  G kô«¨J  ôØ°ùdG  ø«eCÉJ  ´É£b  Öbôàj  å«M  ôØ°ùdG  ≈∏Y
 ∂∏àH á∏ªàëªdG QÉ£NC’G ô«¨J áé«àf ,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a ô«©°ùàdG äÉ°SÉ«°Sh

.ÉfhQƒc áëFÉL ó©H ≥FÉKƒdG øe á«YƒædG
 ó¡°û«°Sh ,≥HÉ°ùdG »a ¿Éc Éªc ó©j ºd øgGôdG âbƒdG »a ôØ°ùdG ø«eCÉàa
 ∂dòch ,äô«¨J ø«∏eÉ©àªdG äÉÑ∏£àe ¿ƒc äÉ«£¨àdG AÉæH á«MÉf øe G kô«¨J
 ™aÉæª∏d  G kó`̀jó`̀L  É kª«ª°üJ  ¢VôØj  …ò`̀dG  ô``eC’G  ,∫hó``̀dG  ¢†©H  äÉWGôà°TG
 ≈∏Y  ¢SÉ°SC’G  »a  Ωƒ≤j  ôØ°ùdG  ø«eCÉJ  ôgƒéa  .QÉ©°SC’Gh  äGAÉæãà°S’Gh
 øY ¢†jƒ©àdÉc iôNCG äÉ«£¨J ¬«dEG  ±É°†J äÓMôdG AÉ¨dEG  øY ¢†jƒ©àdG
 ’h ,á«fóªdG äÉ«dhDƒ°ùªdGh á«JƒÑãdG ¥GQhC’G hCG  á©àeC’G ´É«°Vh ábô°ùdG
 äÓMôdG ôNCÉJ á«dÉªàMÉa ,øgGôdG âbƒdG »a äô«¨J QÉ£NC’G áaÉc ¿CG ∂°T
 èàæj  ób  Gògh  ihó©∏d  ôaÉ°ùªdG  ¢Vô©J  á«dÉªàMG  ∂dòch  ôãcCG  âëÑ°UCG
 »àdG  ájÉªëdÉH  ô¶ædG  IOÉYEG  Öéj ∂dòd  á£ÑJôªdG  QÉ£NC’G  øe  ô«ãμdG  ¬æY
 ø«©e  ó∏H  IQOÉ¨e  ≈∏Y  IQó≤dG  ΩóY  hCG  á∏MôdG  AÉ¨dEG  óæY  Égô«aƒJ  øμªj
 äòîJG ∫hódG ¢†©Ña ïdEG ....áeÉbEG äÉ≤Øf øe ∂dP ™Ñàj Éeh ,ôéëdG ÖÑ°ùH
 ≈∏Y ôKDƒj √QhóH Gògh ,É¡«dEG ø«eOÉ≤dG ™e πeÉ©àdG »a á«FÉæãà°SG äGAGôLEG

.≥FÉKƒdG É¡∏ª°ûJ ¿CG øμªj »àdG QÉ£NC’G á©«ÑW
 »dÉàdÉHh ,ôØ°ùdG AÉæKCG á«ÑW á«£¨J ƒg ôØ°ùdG ø«eCÉJ øe G kAõL ¿CG Éªc
 QÉ£NC’G ¿ƒc ≈dEG áaÉ°VEG ,≥°ûdG Gò¡H á°UÉîdG äÉÑ∏£àªdÉH º∏Y ∑Éæg ¢ù«∏a

.É¡∏Ñb ¿Éc Éªc â°ù«d ÉfhQƒc áëFÉL ó©H ôØ°ùdG ø«eCÉàH á£ÑJôªdG
 »a á∏ãªàe á«Hô©dG ø«eCÉàdG ¥Gƒ°SCG ≈∏Y Öéj ä’ÉëdG √òg πãe »ah
 AÓª©dG  Qƒ¡ªL  ≈dEG  çóëàdG  ø«eCÉàdG  ≈∏Y  á«HÉbôdGh  á«aGô°TE’G  äÉÄ«¡dG
 äÉÑdÉ£ªdG  ™«ªéd áHÉéà°S’G ≈∏Y ø«eCÉàdG  äÉcô°T IQó≤e ≈∏Y º¡æ«ª£Jh
 ájÉªM  »a  ø«eCÉàdG  ¥Gƒ°SCG  Iƒb  RGôHEÉa  .ø«eCÉàdG  ≥FÉKh  ÖLƒªH  IÉ£¨ªdG
 ≥FÉKƒdG  »∏eÉM á≤K  Ö°ùμd  á∏«°Sh π°†aCG  »¡d  äÉeRC’G  »a ¬≤FÉKh »∏eÉM

.¬JóYÉb ™«°SƒJh

≈∏Y Égô«KCÉJh ÉfhQƒc áëFÉL
 ôØ°ùdG ø«eCÉJh »Ñ£dG ø«eCÉàdG 

 ±hDhQ ≥dÉÿGóÑY :º∏≤H

 áæ°S  ∞°üf  á`̀jÉ`̀¡`̀f  ø`̀e  É`̀æ`̀HGô`̀à`̀bG  ™`̀e
 Iójó°ûdG  äÉHGô£°V’Gh  äÉÑ∏≤àdÉH  áÄ«∏e
 ™`̀LGô`̀J ø`̀e AÉ``̀Hƒ``̀dG ¬`̀ H Ö`̀ qÑ`̀°`̀ù`̀J É`̀e AG qô```̀L
 òæe ¬Yƒf øe CGƒ°SC’G ƒg ƒªædG  »a »ªdÉY
 ¥Gƒ°SCG  ßaÉëJ  ,á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG
 ¢†©H  ™e  Ée  kÉYƒf  óq«L  ™°Vh  ≈∏Y  ™∏°ùdG
 ∫ÓN ¬°VÉØîfG øe ºZôdÉHh .äGAÉæãà°S’G
 ÆôÑeƒ∏H  ô°TDƒe  ó¡°T  ,%20  áÑ°ùæH  ΩÉ©dG
 Gòg  %2  áÑ°ùæH  kÉYÉØJQG  á«°ù«FôdG  ™∏°ù∏d
 äÉéàæªdG ÉgRôHCG πeGƒY I qóY π°†ØH ô¡°ûdG
 ¿OÉ©ªdG πãe ,ájOÉ°üàb’G äGQhó∏d áªYGódG

.OƒbƒdG äÉéàæeh §ØædGh á«YÉæ°üdG
 º¶©e Ö`̀ qbô`̀à`̀J ø`̀gGô`̀ dG â`̀bƒ`̀dG »``̀ah
 ¢ù∏ée ,™∏°ùdG ¥ƒ°S É¡æ«H øeh ,¥Gƒ°SC’G
 ô°TDƒeh  »μjôeC’G  »dGQó«ØdG  »WÉ«àM’G
 ÉªgQÉÑàYÉH  500  RQƒ```̀H  ó```̀fBG  OQó`̀fÉ`̀à`̀°`̀S
 ¢†©H  äOCGh  .ΩÉ¡dEÓd  ø««°ù«FQ  øjQó°üe
 ä’ÉM OóY ´ÉØJQÉH á«æ©ªdG ∞©°†dG •É≤f
 äÉj’ƒdG  »a  19-ó«aƒc  ¢VôªH  áHÉ°UE’G
 »a  áàbDƒe  IôàØdh  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG
 πÑb  º¡°SC’G  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  ≈`̀ dEG  ,ø«μH
 áMƒàØªdG ¥Gƒ°SCÓd á«dGQóØdG áæé∏dG ¿ÓYEG
 π°UGƒJh .äÉcô°ûdG äGóæ°S AGô°ûd É¡££N
 ióe ∫ƒM ä’DhÉ°ùJ  ìôW äGQƒ£àdG  √òg
 øY  á°UQƒÑ∏d  á«dÉëdG  äÉª««≤àdG  ∫É°üØfG
 ƒªædG  CÉ`̀WÉ`̀Ñ`̀J  å«M  ,»≤«≤ëdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 äÉ«cƒ∏°ùdG  »`̀Mƒ`̀Jh  .ádÉ£ÑdG  äOGORGh
 »WÉ«àM’G  ¢ù∏ée  ¿CÉ`̀H  ¥ƒ°ù∏d  á«dÉëdG
 ∫ÉM  »`̀a  πNóà«°S  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  »`̀dGQó`̀«`̀Ø`̀dG

.∞©°V QOGƒH …CG Qƒ¡X
 »fÉ©j  ábÉ£dG  ´É£b  ∫GR  Ée  :ábÉ£dG
 äÉéàæªdGh  ΩÉîdG  §ØædG  ø«H  øjÉÑàdG  øe

 .iôNCG á¡L øe »©«Ñ£dG RÉ¨dGh ,á¡L øe
 ,π`̀jô`̀HCG  ô``̀NGhCG  »`̀a  É¡JÉjƒà°ùªH  kÉ°SÉ«bh
 äÉéàæªdGh  ΩÉîdG  §ØædG  QÉ©°SCG  â°û©àfG
 IOó°ûàªdG  äÉ°†«ØîàdG  π°†ØH  …ƒb  πμ°ûH
 ¢ù∏H ∂````̀HhCG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ø``̀e êÉ``̀ à``̀ fE’G »``̀a
 Qhó`̀°`̀Uh  ∫É`̀ã`̀à`̀e’G  ø`̀e  á«dÉ©dG  á`̀LQó`̀ dGh
 ôªà°ùªdG  »aÉ©àdG  ≈dEG  ô«°ûJ  »àdG  ôjQÉ≤àdG
 »ah  .Ö∏£dG  äÉjƒà°ùe  »`̀a  ´QÉ°ùàªdGh
 ,§`̀Ø`̀æ`̀dG ¥Gƒ```°```SCG ø``̀Y É`̀gô`̀jQÉ`̀≤`̀ J çó````̀MCG
 ø q°ùëJ ≈dEG  ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG äQÉ°TCG
 2020 ΩÉY »a §ØædG ≈∏Y Ö∏£dG äÉjƒà°ùe
 ø«jÓe  8^1```H  É¡°VÉØîfG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 5^7  ∫ó©ªH  É¡°TÉ©àfG  πÑb  ,kÉ«eƒj  π«eôH
 .2021 ΩÉ``̀Y  »`̀ a  kÉ`̀«`̀eƒ`̀j  π`̀«`̀eô`̀H  ø`̀«`̀jÓ`̀e
 »aÉ©àdG  á«∏ªY  ô`̀NCÉ`̀J  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ™`̀bƒ`̀à`̀jh
 πbCG  ≈∏Y 2022 ΩÉY ≈àM QÉ©°SCÓd  á∏eÉμdG
 Ö∏£∏d  A»£H  ¢TÉ©àfG  çhó`̀M  ™e  ,ôjó≤J
 äÉ«cƒ∏°S  ô`̀ q«`̀¨`̀Jh  äGô`̀FÉ`̀£`̀dG  Oƒ``̀bh  ≈∏Y

.∂∏¡à°ùªdG
 ¬≤jôW  »a  ΩÉîdG  §ØædG  ô«°ùj  Éªæ«Hh
 RÉ¨dG QÉ©°SCG ≈≤ÑJ ¿CG øμªj ,¢TÉ©àf’G ƒëf
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  »©«Ñ£dG
 Qƒ¡°ûdG  ∫ÓN  §¨°†∏d  á©°VÉN  É``HhQhCGh
 »eÉæà∏d  áHÉéà°SG  ∂`̀ dP  »`̀JCÉ`̀jh  .á∏Ñ≤ªdG
 k’ƒ°Uh É¡JÉfhõîe »a ôªà°ùªdG »ª°SƒªdG
 ä’hGó``J  â∏é°Sh  .≈ª¶©dG  É¡à©°S  ≈`̀ dG
 »a  á≤ëà°ùªdG  »μjôeC’G  »©«Ñ£dG  RÉ¨dG
 1^60 óæY ºYódG øe ≈∏YCG äÉjƒà°ùe ƒ«dƒj
 ,á q«fÉ£jôH ájQGôM IóMh ¿ƒ«∏e πμd Q’hO
 »a  á«fóàªdG  É¡JÉjƒà°ùe  ≈£îJ  πμ°ûHh
 IóMh ¿ƒ«∏e πμd  Q’hO 1^52 óæY ¢SQÉe
 ≈∏Y  ôWÉîªdG  ô«°ûJh  .áq«fÉ£jôH  ájQGôM

 ºd Ée QÉ©°SC’G ¢VÉØîfG ≈dEG Öjô≤dG ióªdG
 ¢ù≤£dG ÖÑ°ùH Ö∏£dG »a ô«Ñc ´ÉØJQG CGô£j

 .»YÉæ°üdG Ö∏£dG IOÉjR hCG ÅaGódG
 »a ìÉ``̀«``̀JQ’G Ωó``̀Y ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀e OGOõ````̀Jh
 πªàëªdG  Öjô≤dG  ¢SÉμ©f’G  ™`̀e  ¥ƒ°ùdG
 »àdGh  ,êÉàfE’G  »a  Iô«NC’G  äÉ°†«Øîà∏d
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  ¿ƒéàæªdG  ÉgòîJG
 ÜôZ  ΩÉ`̀N  QÉ©°SCG  IOƒ`̀Y  ™`̀eh  .á«μjôeC’G
 GQ’hO  40  ≈£îààd  §`̀«`̀°`̀Sƒ`̀dG  ¢SÉ°ùμJ
 …ôî°üdG  §ØædG  ƒéàæe  …óÑj  ,π«eôÑ∏d
 …ODƒ«°S Ée ƒgh ,êÉàfE’G IOÉjõd ºgOGó©à°SG
 .RÉ¨dG êÉàfEG »a »aÉ°VEGh mRGƒe ´ÉØJQG ≈dEG
 ¢VÉØîf’G  »`̀a  ô```NB’G  …ó`̀ë`̀à`̀dG  πãªàjh
 ∫É°ùªdG  »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  äGQOÉ°üd  ô«NC’G
 Éªe  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM  RÉ¨dG  QÉ©°SCG  ™LGôJ  ™e
 ∫É°ùªdG »©«Ñ£dG RÉ¨dG ôjó°üJ á«ëHQ π∏≤j
 ø«©H  π««°ùàdGh  π≤ædG  ∞«dÉμJ  ò`̀NCG  ó©H

.QÉÑàY’G
 ™°SÉàdG  ´ƒÑ°SCÓd  :áæ«ªãdG  ¿OÉ©ªdG  

 Ö`̀gò`̀dG QÉ``©``°``SCG äó`̀¡`̀°`̀T ,»``̀dGƒ``̀à``̀dG ≈`̀∏`̀Y
 1700 ∫ƒ``M ¥É`̀£`̀æ`̀dG IOhó`̀ë`̀e ä’hGó```̀J
 íaÉc  å`̀«`̀M  ,á`̀°`̀ü`̀fhCÓ`̀d  »`̀μ`̀ jô`̀eCG  Q’hO
 Ωób  ÅWƒe  ≈∏Y  Qƒã©∏d  ôØ°UC’G  ¿ó©ªdG
 .É¡°†«ØîJ hCG √QÉ©°SCG ™aôd »Øμj ÉªH …ƒb
 ¥ƒ°S  »`̀a  • qƒëàdG  ≥jOÉæ°üd  áÑ°ùædÉHh
 äÉ≤Ø°U á«HPÉL â©LGôJ ó≤a ,á∏LB’G Oƒ≤©dG
 ÜÉ«Z  ÖÑ°ùH  »≤«≤M  AGô°ûH  áHQÉ°†ªdG
 øe á«aÉ°VEG äGõØëªd á«HÉéjE’G áHÉéà°S’G
 Q’hó∏d  ô«NC’G  ∞©°†dGh  …õcôªdG  ∂æÑdG
 òæeh  .á«≤«≤ëdG  äGó`̀FÉ`̀©`̀ dG  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fGh
 ≥jOÉæ°üdG ∂∏J â°†ØN ,ôjGôÑa »a É¡JhQP
 %55 áÑ°ùæH QÉ©°SC’G ´ÉØJQG ∫ƒM É¡JÉfÉgQ

.ΩÉY »a iƒà°ùe ≈fOCG ≈dEG
 â``̀∏``̀°``̀UGh ,Iô```̀à```̀Ø```̀ dG ∂``̀∏``̀ J ∫Ó``````̀Nh
 á`̀°`̀UQƒ`̀Ñ`̀dG »``̀a á``dhGó``à``ª``dG ≥`̀ jOÉ`̀æ`̀ °`̀ü`̀dG
 ™°Vƒe  øe  É¡dÉ≤àfG  ∂FÉÑ°ùdÉH  áeƒYóªdGh
 äGRÉ``«``ë``dG â``̀©``̀Ø``̀JQGh ,ô`````NBG ≈```̀dG Iƒ```̀b
 QGó≤ªH  ÆôÑeƒ∏H  äÉfÉ«Ñd  kÉ≤ah  á«dÉªLE’G

 Gòg  ¿B’G  ≈àM  ÉæW  3138  ≈`̀ dEG  ÉæW  565
 ¢†jƒ©àdG  Ohó`̀M  RhÉéJ  Ée  ƒ`̀gh  .ΩÉ`̀©`̀dG
 …OÉªdG  Ö∏£dG  »a  ô«ÑμdG  ¢VÉØîf’G  øY
 ,¥ÓZE’G  äGAGô`̀LEGh  áëFÉédG  øY  ºLÉædG
 »a  ÖgòdG  »μ∏¡à°ùe  ôÑcC’  áÑ°ùædÉH  ∂dPh

.É«°SBG »a ºdÉ©dG
 ≥jOÉæ°üdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  ójGõJ  AÉ`̀Lh
 ´GƒfCG ∞∏àîe øe á°UQƒÑdG »a ádhGóàªdG
 óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°Uh  OGô``̀aC’G  øjôªãà°ùªdG
 ∫ƒM AGôãdG á≤FÉa äÉ«°üî°ûdG øe ¢†©Hh
 äôLCG á°UÉN ∑ƒæH á©°ùJ Ö°ùëHh .ºdÉ©dG
 πμ°ûH ±ô°ûJ »àdGh ,É¡©e á∏HÉ≤e RôàjhQ
 øe Q’hO äÉfƒ«∏jôJ 6 ƒëf ≈∏Y »YÉªL
 âë°üf É¡fEÉa ,ºdÉ©dG ∫ƒM AÉjôKC’G ∫ƒ°UCG
 øe  º¡JÉ°ü°üîe  IOÉ`̀jõ`̀H  É¡FÓªY  ™«ªL

.ÖgòdG
 øY  IQOÉ°üdG  ôjQÉ≤àdG  ô`̀NBG  â£∏°Sh
 ø«æKG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ¢ùcÉ°S  ¿ÉeódƒL  ∂æH
 ∫ÓN  ÉgÉfôcP  »àdG  Iójó©dG  ÜÉÑ°SC’G  øe
 ∫DhÉØà∏d Éæà©aOh ,á«°VÉªdG á∏«∏≤dG Qƒ¡°ûdG
 ±hÉîªdGh  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  ´É`̀Ø`̀JQÉ`̀H  ôªà°ùªdG
 âæª°†Jh  .á«≤«≤ëdG  äGóFÉ©dG  ™LGôJ  øe
 QÉ©°SCG  ´É`̀Ø`̀JQÉ`̀H  äÉ`̀©`̀bƒ`̀J  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG  ∂∏J
 1900  ≈`̀dEG  Qƒ¡°T  áà°S  ióe  ≈∏Y  ÖgòdG
 GQ’hO  21  ≈dEG  á°†ØdGh  ,á°üfhCÓd  Q’hO
 ÖgòdG  QÉ©°SCG  áÑ°ùf  π©éj Éªe  ,á°üfhCÓd
 »a %9 ¥ƒØJ áÑ°ùæH ,90^5 »g á°†ØdG ≈dEG

.á«dÉëdG ¥ƒ°ùdÉH kÉ°SÉ«b AGOC’G
 Iô````«````NC’G á```̀cô```̀ë```̀dG ≈``̀∏``̀Y AÉ````æ````Hh
 IQó≤dG  áæ«ªãdG  ¿OÉ©ªdG  ∂∏àªJ  ,ÉgQÉ©°SC’
 ôÑcCG  kGQó`̀b  Ö∏£àj  Ée  ƒgh  ,•ÉÑME’G  ≈∏Y
 ™aód …Qhô°†dG πeÉ©dG hóÑjh .ôÑ°üdG øe

 kGô¶f  øgGôdG  âbƒdG  »a  kGOƒ≤Øe  ¥Gƒ°SC’G
 »a  ¢Sƒª∏ªdG  ∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀dGh  IôWÉîªdG  ≈`̀ dG
 ÖÑ°ùJ ºd  ,∫ÉM …CG  ≈∏Y .á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G
 Éfô¶f  á¡Lh  »`̀a  kGô«¨J  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  √ò`̀g
 ≈∏Y Éæ¡e ™jƒæJ πeÉY πμ°û«°S ÖgòdG ¿CÉH
 √QÉgORÉH  äÉë«LôJ  ™e  ,Öjô≤dG  ióªdG
 Q’hódG ∞©°V qπX »a ,ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y
 ´É`̀Ø`̀JQGh  á«≤«≤ëdG  äGó`̀FÉ`̀©`̀ dG  ™``LGô``Jh

.ºî°†àdG
 ô``̀WÉ``̀î``̀ª``̀dG ∂``````dP ≈```````̀dEG ±É```̀°```̀†```̀Jh
 ≈∏Y  á«æÑªdGh  IójGõàªdG  á«°SÉ«°Sƒ«édG
 Éª«°S ’h ,19-ó«aƒc »°ûØàH Ωƒ∏dG  ∫OÉÑJ
 ≈`̀dEG  ô«°ûJ  »`̀à`̀dG  …CGô``̀ dG  äÉYÓ£à°SG  ™`̀e
 áªjõ¡d  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  ¢Vô©J  ∫ÉªàMG
 áëFÉédG  ¢`̀Vô`̀Ø`̀Jh  .ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f  »`̀a  Iô`̀«`̀Ñ`̀c
 áªdƒ©dG  QÉ°ùëfG  Iô«Jh  ™jô°ùJ  IQƒ£N
 »àdGh ,ΩC’G É¡æWGƒe ≈dEG äÉcô°ûdG IOƒYh
 äÉj’ƒdG  ø«H  ájQÉéàdG  ÜôëdG  ™e  äCGó`̀H

.ø«°üdGh á«μjôeC’G IóëàªdG
 ÖgòdG  á°üfhCG  QÉ©°SCG  ≈£îàà°S  Éªc
 OôéªHh  .É`̀«`̀μ`̀jô`̀eCG  GQ’hO  1750  áÑàY
 Oóéàe  º`̀NR  πμ°ûJ  ™bƒàf  ,∂`̀ dP  ∫ƒ°üM
 •ƒëàdG ≥jOÉæ°U øe AGô°ûdG ƒëf ¬LƒJh
 ´ÉØJQG  ≈`̀dEG  …ODƒ«°S  Ée  ,Iôªãà°ùªdG  ô«Z
 Q’hO  1800  ≈`̀dEG  ÖgòdG  á°üfhCG  QÉ©°SCG
 GQ’hO 19 ƒëf á°†ØdG á°üfhCGh ,á°üfhCÓd

.É«μjôeCG
 Éμ«HGQCG  ø`̀H  ô¡¶oj  :áØ«ØîdG  ™∏°ùdG
 äÉeÓY  ,π`̀ bCG  áLQóH  ôμ°ùdGh  hÉcÉμdGh
 êPƒªædG  ≥ah ¢TÉ©àfG  øY áXƒë∏e ¬Ñ°T
 º¡°SCÓd …ƒ≤dG AGOC’G ¬ë°Vƒj Ée ƒgh ;V
 â©LGôJh  .IôWÉîªdÉH  áeÉ©dG  áÑZôdGh

 »μjôeCG  Q’hO 1 øe πbCG  ≈dEG  øÑdG  QÉ©°SCG
 10  ∫ÓN  É¡d  ¢VÉØîfG  ∫ƒ`̀WCG  »a  πWô∏d
 »∏jRGôÑdG  êÉ`̀ à`̀ fE’G  ≥≤M  å«M  ,Qƒ`̀¡`̀°`̀T
 ∫ÉjôdG  ∞©°V  ™ªàLG  Éªæ«H  ,kÉ«°SÉ«b  kÉªbQ
 ∫ƒéîdG  »LQÉîdG  Ö∏£dG  ™e  »∏jRGôÑdG
 ¢VÉØîfG ™bƒàjh .»gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG øe
 ∑Ó¡à°S’G  IÉfÉ©ªd  kGô¶f  ôμ°ùdG  ∑Ó¡à°SG
 §ØædG  ™e  ∫ƒfÉãjE’G  ≈∏Y Ö∏£dG  ™LGôJh
 ,hÉcÉμdG  ™e  ¬°ùØf  ô`̀eC’G  hóÑjh  .ΩÉ`̀î`̀dG
 ƒªf ™e ≥«Kh πμ°ûH Ö∏£dG §ÑJôj å«M
 â°†ØîfGh  ,»`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  »∏ëªdG  èJÉædG
 øjô¡°T »a É¡JÉjƒà°ùe ≈fOCG  ≈dEG  √QÉ©°SCG
 äGô«KCÉàdG  ø`̀e  Ió`̀jGõ`̀à`̀e  ±hÉ`̀î`̀e  §°Sh
 9  »`̀ah  .Ö`̀∏`̀£`̀dG  ≈∏Y  DƒWÉÑà∏d  á«Ñ∏°ùdG
 • qƒ`̀ë`̀à`̀dG ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U â`̀¶`̀Ø`̀à`̀MG ,ƒ`̀«`̀fƒ`̀j
 ¢üîj Éª«a πLC’G Iô«°üb ∫hGóJ õcGôªH
 ºéM  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ™`̀e  ,hÉ`̀cÉ`̀μ`̀dGh  øÑdG
 ¢üîj  Éª«a  Iô«¨°üdG  ∫hGó``à``dG  õ`̀cGô`̀e

.ôμ°ùdG
∂æH ƒ°ùcÉ°S iód ™∏°ùdG á«é«JGôà°SG ¢ù«FQ 

QÉμàH’G ºYOh É«LƒdƒæμàdG π≤æd

 øjôëÑdG á©eÉLh …QÉ``éàdG ¿ƒfÉ≤dG ôjƒ£J è``eÉfôH ™e ¿hÉ``©àJ zIQÉ``éàdG IQGRh{

á«`fhôàμdE’G IQÉ````éàdG á`≤HÉ``°ùe »``a ø````jõFÉ``ØdG Ωô```μJh ..

 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 …QÉéàdG ¿ƒfÉ≤dG ôjƒ£J èeÉfôH øe πc ™e É¡fhÉ©J
 á«μjôeC’G  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  IQGRƒ```̀d  ™`̀HÉ`̀à`̀dG  zCLDP{
 Rõ©j  »æWh  èeÉfôH  ôjƒ£àd  ,øjôëÑdG  á©eÉLh
 äGQób  »æÑjh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  QÉμàH’G  ΩÉ¶f
 á«°ùaÉæJ  ø``e  ™``aô``jh  á`̀«`̀ª`̀ jOÉ`̀cC’G  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdGh  áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ∂dP  ,á«ªdÉ©dGh  á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°SC’G  »a
 á«£°ShCG  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀e  πjƒªàH

 .á«μjôeC’G á«LQÉîdG IQGRƒd á©HÉàdG
 ¢ù∏ée  êGQOG  QÉ`̀WEG  »a  ¿hÉ©àdG  Gò`̀g  »`̀JCÉ`̀jh
 áª¡e  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  á«ªæJ
 áaOÉ¡dG  á«°ùªîdG  ¬à£N  øª°V  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  õjõ©J
 ´É£b  á«ªæJh  ,∫É``ª``YC’G  IOÉ``̀ jQ  áÄ«H  õjõ©J  ≈``̀dEG

 ,áÄ°TÉædGh  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 IQOÉÑe  ¬ qæª°Vh kÓ≤à°ùe  G kQƒëe ¬d  ¢ü°üN …òdGh
 ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe ,zQÉμàH’G ºYOh ôjƒ£àdGh åëÑdG{
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ájDhôd  G kó«°ùéJ  ó©j  ¿hÉ©àdG  Gòg
 ≈∏Y ºFÉb »æWh OÉ°üàbG AÉæH »a 2030 ájOÉ°üàb’G
 ƒªædG äÉcôëe øe G kóMGh √QÉÑàYÉH óàªjh ,áaô©ªdG
 ,á«Yƒf πªY ¢Uôa ô«aƒJ »a ¬eÉ¡°SEÉH ,…OÉ°üàb’G
 äGP  á«ÑæLC’G  äÉcô°ûdG  ÜòLh  ,äGQOÉ°üdG  ™aQh
 ºYO  »a √QhO ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«dÉ©dG  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG
 áHPÉL  áÄ«H  ô«aƒJh  Å°TÉædG  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG

.É kjQÉéJ É¡éjhôJh äGQÉμàH’G √òg ¿É°†àM’
 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ócCG  áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 íª£f{  :∫ƒ≤dÉH  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ójGR  áMÉ«°ùdGh
 ´É£≤dG  ø«H §`̀Hô`̀dG  ≈``̀dEG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  Gò`̀g ∫Ó`̀N ø`̀e

 á«YÉæ°üdG  á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dGh  »``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G
 äÉbÓY  AÉæH  ≈dEGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«eóîdGh
 , má¡L  ø`̀e  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ø«H  á`̀jƒ`̀b
 øjôμàÑªdG  ∫ÉªYC’G  OGhQh  áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ¬μ∏ªàj  Éªd  ∂`̀ dPh  ,iô``̀NCG  má¡L  øe
 ÖfÉL ≈dEG  QÉμàH’G ºYO ∫Éée »a Iô«Ñc IôÑN øe
 ø«jQÉ°ûà°S’Gh  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ø`̀e  iô```̀NC’G  √OQGƒ```̀e

.zø«°ü°üîàªdG
 QƒàcódG øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ ∫Éb ¬à¡L øeh
 QÉμàHÓd  áªYGO  áeƒ¶æe  AÉæH  ¿EG{  :IõªM  ¢VÉjQ
 äÉ°ù°SDƒªdG  ø`̀e  ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 ó©j  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀©`̀eÉ`̀L  É`̀ª`̀«`̀°`̀S  ’h  á``«``ª``jOÉ``cC’G
 »ªjOÉcC’G  ´É£≤dG  ø«H  IƒéØdG  ó°ùd  áª¡e  Iƒ£N
 èjhôàdG å«M øe ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dGh

.zá«ª∏©dG çƒëÑdGh äÉYGôàN’Gh QÉμaCÓd …QÉéàdG
 á«©ªH  πª©J  øjôëÑdG  á©eÉL  ¿CG  ±É`̀ °`̀VCGh
 á°SGQO  ≈∏Y  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh
 π«©ØJ  ôÑY  ,É«LƒdƒæμàdG  π≤æd  Öàμe  ¢ù«°SCÉJ
 ∫ÓN øe ájôμØdG á«μ∏ªdG ájÉªMh QÉμàH’G á°SÉ«°S
 »ª∏©dG  åëÑdG  IOÉ`̀ª`̀Yh  ∫É`̀ª`̀YC’G  áæ°VÉM  õ`̀cô`̀e
 ºYój  …ò`̀dG  øjôëÑdG  á©eÉéH  É«∏©dG  äÉ°SGQódGh
 äÉ°ù°SDƒªdG  á«ªæJh  AÉ°ûfE’  äGQÉμàH’Gh  QÉμaC’G
 äÉ`̀«`̀dBG å`̀ë`̀H ø``Y kÓ`̀°`̀†`̀a ,á`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh
 äGQó`̀≤`̀dG  AÉ`̀æ`̀Hh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  π≤æd  §`̀HGhô`̀dG  ô«aƒJ
 …QÉéàdG  ¿ƒfÉ≤dG  ôjƒ£J  èeÉfôHh  á©eÉédG  ø«H
 É«LƒdƒæμàdG  π`̀≤`̀f  êPÉ`̀ª`̀ f  π«©Øàd  zCLDP{
 ΩÉ«≤∏d  äGôÑîdGh  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCÉH  áfÉ©à°S’Gh

.∂dòH

´É`̀ Ø`̀ JQÓ`̀ d Ö`̀ gCÉ`̀ à`̀ j Ö``̀gò``̀dG :»``̀Yƒ``̀Ñ``̀°``̀SC’G ™`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG å`̀ jó`̀ ë`̀ J

ø°ùfÉg ‹hCG :º∏≤H

 ∑ƒμ°üdG áëHGôe áeóN ¬FÓªY ≈dEG ∞«°†j z»æWƒdG øjôëÑdG{
 áëHGôe  áeóN  »a  ¬cGôà°TG  (NBB)  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  ø∏YCG
 ô«aƒàd  ∂`̀dPh  ,øjôëÑdG  á°UQƒH  πÑb  øe  É kãjóM  â≤∏WoCG  »àdG  ,∑ƒμ°üdG
 ÇOÉÑeh  ¢ù°SCG  ≈∏Y  áªFÉb  ¥ô£H  ádƒ«°ùdGh  áëHGôªdÉH  πjƒªàdG  äÉeóN
 »àdG  ™«bƒàdG  º°SGôe  ∫ÓN  á«bÉØJ’G  ¿Ó`̀YEG  ºJ  óbh  .á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG
 ¢ù«FôdG ófGQhO ±ƒà°ùjôc-¿ÉL ó«°ùdG ø«H »ªbQ πμ°ûHh ó©oH øY äó≤ oY
 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdGh  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æÑd  …ò«ØæàdG
 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj ∂dPh ,øjôëÑdG á°UQƒÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

.…QÉédG
 ô°TÉÑJ  »àdG  áμ∏ªªdG  »a ∑ƒæÑdG  πFGhCG  øe »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  ó©j
 »àdGh ,á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉμMCG ™e á≤aGƒàªdG IójóédG áeóîdÉH πeÉ©àdG
 øjôëÑdG ±ô°üeh øjôëÑdG á°UQƒH ø«H »FÉæãdG ¿hÉ©àdG êÉàf øe ôÑà©J
 …òdG á«eÓ°SE’G IQÉLE’G ∑ƒμ°U §ªf ≈∏Y áeóîdG √òg óªà©Jh .…õcôªdG
 á≤Ø°U  »a  ¢Vô≤ oªdG  ±ô£dG  Ωƒ≤j  å«ëH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ¬≤Ñ£J
 ∫É≤àfG  ó©Hh  ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  øe  ∑ƒμ°üdG  AGô°ûH  πjƒªàdG
 á©∏°ùd  πLDƒe  ™«Ñc  ¢Vôà≤ªdG  ±ô£∏d  É¡©«ÑH  Ωƒ≤j  ,¬«dEG  ∑ƒμ°üdG  á«μ∏e
 ∑ƒμ°üdG  áëHGôe  áeóN  ôÑY  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  øμªà«°Sh  .á«°SÉ°SCG
 á«eÓ°SE’G á«∏jƒªàdG äÉéàæªdÉH á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG øe ¬FÓªY ójhõJ øe
 äÉeóîdG ∫Éée »a IóFGôdG áμ∏ªªdG áfÉμe ºYO ™e ÖæL ≈dEG É kÑæL ,áeRÓdG

.á«eÓ°SE’G á«aô°üªdG
 áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG øH áØ«∏N ï«°ûdG ìô°U ,á«bÉØJ’G ∫ƒM ¬ãjóM »ah
 ™«H  áeóN  ¥Ó`̀WEG  º¡°ù«°S{  :ÓFÉb  øjôëÑdG  á°UQƒÑd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 øjôëÑdG  ∂æH  AÓª©d  áMÉàªdG  ™∏°ùdG  ™jƒæJ  »a  IQÉ`̀LE’G  ∑ƒμ°U  AGô°Th
 áªFÉ≤dG  äÉ«∏ª©∏d  ¢SÉ°SCÉc  É¡à«ªgCG  ≈dEG  G kô¶f  ∂dPh  ,OGô`̀ aC’G  øe  »æWƒdG
 áaOÉ¡dG Éæ«YÉ°ùe ≥∏£æe øe áeóîdG √òg ºjó≤àH ÉfQOÉH óbh .áëHGôªdG ≈∏Y
 Aõéch  ,»eÓ°SE’G  πjƒªàdG  ´É£b  »a  áμ∏ªª∏d  …OÉjôdG  QhódG  õjõ©J  ≈dEG
 .zQÉªãà°S’G  ¢Uôah ∫ÉªdG  ¢SCGQ  ¥ƒ°S ôjƒ£àd  á«é«JGôà°S’G  ÉfOƒ¡L øe
 øjôëÑdG  ∂æÑd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ófGQhO  ±ƒà°ùjôc-¿ÉL  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe
 πeÉ©àJ  »àdG  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ≈dhCG  øe ¿ƒμf  ¿CÉH  G kóL õà©f{  :»æWƒdG

 áeóîdG  √ò`̀g  ¿CÉ`̀H  á≤K  ≈∏Y  ÉæfEGh  .áμ∏ªªdG  »a  ∑ƒμ°üdG  áëHGôe  áeóîH
 ôjƒ£àdÉH ÉæeGõàdG ™e ≈°TÉªàJ É¡fƒμd IóYGƒdG ¢UôØdG øe ójó©dG Éæd í«àà°S

.zΩGôμdG AÓª©∏d É¡eó≤f »àdG äÉeóîdGh äÉéàæªdG áªFÉ≤d ôªà°ùªdG
 Iôªà°ùªdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH Oƒ¡L QÉWEG »a á«bÉØJ’G √òg »JCÉJh
 ¬«YÉ°ùe ÖfÉL ≈dEG ,á«dÉªdGh á«aô°üªdG ¬°VhôYh ¬à£°ûfCG ôjƒ£J á∏°UGƒªd
 ¢SCGQ ¥ƒ°Sh OÉ°üàb’G ôjƒ£J ≈∏Y πª©J »àdG  á«eƒμëdG äGQOÉÑªdG  ºYód

.áμ∏ªªdÉH ∫ÉªdG

.áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG øH áØ«∏N ï«°ûdG | ófGQhO ±ƒà°ùjôc ¿ÉL |



 zÉfhQƒc{ ¿Éeõ¡j ΩGõàd’Gh IOGQE’G

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 ¢Shô«ØH  pá`̀HÉ`̀°`̀UE’G  oä’É``M  râ©ØJQG  pIô`̀«`̀NC’G  pIôàØdG  »a
 p•É°ShCG  »a  ¬°ùØf  ∫ÉëdGh  ,ø«æWGƒªdG  p•É°ShCG  nø«H  zÉfhQƒc{
 øe  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üàdG  nIô«Jh  ¿CG  ™e  ,Ió`̀aGƒ`̀dG  pádÉª©dG
 p∫õ©dG  oõ`̀cGô`̀ª`̀a  ,á«dÉY  mäÉ`̀LQó`̀Hh  lIôªà°ùe  á«Ñ£dG  pá«MÉædG
 sπc  Ωó≤Jh  ,É¡aÉ°ûàcG  øY  oø∏©oj  »àdG  ä’ÉëdG  n™«ªL  oø°†àëJ
 oá s«HÉéjE’G oèFÉàædG  √ócDƒJ …òdG oôeC’G ƒgh ,á«LÓ©dG päÉeóîdG
 ¿EÉa ,ôNB’G ÖfÉédG ≈∏Y ,¢Shô«ØdG Gòg øe AÉØ°ûdG pä’ÉM pOó©d
 »a  oô«°ùJ  zÉfhQƒc{  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  p≥jôØdG  nOƒ¡L
 oOƒ≤j …òdG ó¡©dG »dh ƒª°S øe mô°TÉÑe mºYóH pí«ë°üdG É¡ pgÉéJG
 má s«ª«∏bEG  mIOÉ°TEÉH  »¶M …òdG  ôeC’G  ìÉéæH  ná s«æWƒdG  náª¡ªdG  √òg
 »àdG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe oIOÉ°TEG É¡°SCGQ ≈∏Y á©°SGh má s«dhOh
 øe áëFÉédG √òg ™e πeÉ©àdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ äôÑàYG

.É¡à°SGQóH ≈°UƒªdG páëLÉædG pá s«ªdÉ©dG pÜQÉéàdG
 øμd ,äGô¨K hCG o¢übGƒf óLƒJ ’ ,Oƒ¡édGh päÉ¡édG √òg »a
 á«Øë°üdG ¬JGôªJDƒe πc »ah »æWƒdG n≥jôØdG ¿CG pôeC’G »a âaÓdG
 øe »àdG pIô¨ãdG øY Éæd o∞°ûμj ,Égó≤©j »àdG Iô«NC’G á«YƒÑ°SC’G
 ójóëàdÉHh ,äÉHÉ°UE’G  oOGóYCG  oôKÉμàJh o¢Shô«ØdG  oô°ûàæj  É¡dÓN
 päGAGôLE’ÉH ót«≤àdG ΩóY »a oøªμJ oIô¨ãdG √òg ,ø«æWGƒªdG ø«H
 ™e πeÉ©àdÉH ábÓ©dG äGP oäÉ¡édG É¡«∏Y oócDƒJ »àdG ájRGôàM’G
 øe á∏b pÖfÉL øe Gô«°ü≤J ∑Éæg ¿CG »æ©j Ée ƒgh ,áëFÉédG √òg
 lá s«dhDƒ°ùe  áÑ°SÉæªdÉH  »gh  ,á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  »a  ø«æWGƒªdG

.äGAGôLE’G √ò¡H ó«≤àdG ΩóY ∫ÓN øe ,RÉ«àeÉH oá s«æWh
 »àdG  päÉeƒ∏©ªdGh  pΩÉ```bQC’G  AGQh  øe  zAÉ`̀«`̀dG  º°†H{  CGô≤j

 ,≥jôØ∏d  »YƒÑ°SC’G  »Øë°üdG  pôªJDƒªdG  »a ¿ƒcQÉ°ûªdG  É¡Ø°ûμj
 ƒëf ¬éàj ¿CG øe ’óH É vjóYÉ°üJ ≈ëæe òNCÉj ΩÉbQC’G √òg §N ¿CG
 oΩƒ≤J »àdG á«æ°†ªdGh Iô«ÑμdG pOƒ¡édG pπ°†ØH …ôØ°üdG √ÉéJ’G
 ¿EÉa  »dÉàdÉHh  ,¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üàdÉH  á«æ©ªdG  oäÉ¡édG  É¡H
 ø«æWGƒªdG øe pá∏≤dG √òg pÖfÉL øe á«dhDƒ°ùªdG ÜÉ«Z nQGôªà°SG
 øe π©é«°S »dÉàdÉHh ôªà°ùe móYÉ°üJ »a ΩÉbQC’G √òg oπ©é«°S
 …òdG  ôeC’G  áHƒ©°üdG  ájÉZ »a áª¡e ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG  á«∏ªY
 øe  ,¬∏ªcCÉH  ™ªàéªdG  pIÉ«M  ≈∏Y  É kÑ∏°S  n¢ùμ©æj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe

.ºgô«Zh ø«æWGƒe
 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’G  IQhô°†H  äÉ¡«ÑæàdGh  oäGôjòëàdÉa
 ô«Z  á«ë°üdG  ´É``̀°``̀VhC’G  √ò``g  á¡LGƒªH  á«æ©ªdG  á«ë°üdG
 ∂dòH  çôàμj  ’  ¢†©ÑdG  ¿EÉ`̀a  ∂`̀dP  ™`̀eh  ,∞bƒàJ  ’  ájó«∏≤àdG
 Gògh  ,äGôjòëàdGh  äÉª«∏©àdG  √ò¡H  ΩGõàd’G  ΩóY  IQƒ£îHh
 á©jô°ùdG IOƒ©∏d pádhòÑªdG pOƒ¡édG ≈∏Y É kÑ∏°S nô uKDƒj ¿CG ¬fCÉ°T øe
 ¢†©H  »a  o∑ôëàJ  É¡JQhO  äCGó`̀H  »àdG  á«©«Ñ£dG  pIÉ«ëdG  ≈`̀dEG
 ÓYÉah  É kª¡e  G kQhO  É¡«a  »©ªàéªdG  »YƒdG  Ö©d  »àdG  ¿Gó∏ÑdG
 á«ë°üdG  oäÉ¡édG  ÉgòîàJ  »àdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d  É«≤«≤M  É`̀ª`̀YGOh
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™e »WÉ©àdÉH á«æ©ªdG á«YÉªàL’Gh á«æeC’Gh
 ∫É≤àfG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀H  päÉ``HÉ``°``UE’G  ó É``̀Ø``̀JQG
 É¡°†©H  »àdGh  GôNDƒe  É¡æY  ø∏©ªdG  ä’ÉëdG  ø«H  ¢Shô«ØdG
 »YƒdG  ¿CG  ≈∏Y ∫ój  IóMGh á∏FÉY øe OGôaCG  •É°ShCG  »a õcôàj
 á«°†≤dG  √ò`̀g  »`̀a  mIô`̀¨`̀K  ø`̀e  »fÉ©j  øjôëÑdG  »`̀a  »©ªàéªdG
 ’  ,ôWÉîe  ∑Éæg  ¿ƒμJ  Éeóæ©a  ,zÉfhQƒc  QÉ°ûàf’  …ó°üàdG{

 ºàj  ’h  ,iô``̀NCG  ¿hO  á«©ªàée  áÄa  hCG  É kæ«©e  É k°üî°T  Oó¡J
 √òg øe ájÉbƒdG ≈∏Y oóYÉ°ùJ »àdG äÉª«∏©àdÉH ΩQÉ°üdG ΩGõàd’G
 »a mπ∏N pOƒLh ≈∏Y ∫ój ÉªfEÉa A»°T ≈∏Y ∫O ¿EG Gò¡a ,ôWÉîªdG

.™ªàéªdG OGôaCG iód »YƒdG
 »a »g πH ,OGôaCÉc ÉæÑ©∏e »a §≤a âJÉH IôμdG ¿EG ∫ƒ≤f ’
 ,AÉæãà°SG  ¿hO  á«dhDƒ°ùªdG  o™≤J  ™«ªédG  ≈∏Yh  ,™«ªédG  pÖ©∏e
 ,∂∏J  hCG  pá¡édG  √ò`̀g  ≈∏Y  nΩƒ`̀∏`̀dG  n™°†f  ¿CG  ójôf  ’  Éæg  øëæa
 ,±hôëdG  ≈∏Y  •É≤ædG  ™°†f  ¿CG  Éæ«∏Y  ¢VôØj  ÖLGƒdG  øμd
 äÉHÉ°UE’G  OóY  »a  ô«NC’G  ´ÉØJQ’G  ≈dEG  äOCG  »àdG  ÜÉÑ°SC’Éa
 ¬KGôàcG  Ωó``Yh  ¢†©ÑdG  ô«°ü≤J  ≈``dEG  Oƒ©j  ø«æWGƒªdG  ø«H
 »°UƒJ  »àdG  §HGƒ°†dGh  äGAGô`̀LE’É`̀H  ó«≤àdGh  äGôjòëàdÉH
 ’  päÉ¡édG  √òg  ¿EÉa  »dÉàdÉHh  ,á«æeC’Gh  á«ë°üdG  oäÉ¡édG  É¡H

.ô«NC’G ´ÉØJQ’G Gòg á«dhDƒ°ùe πªëàJ
 …Qƒëe lQhO ƒg ,OGôaCÉc ÉfQhO ¿EÉa ,hó©dG Gòg á¡LGƒe »a
 oäÉ¡édG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  QGhOC’G  øY  IQhô°Vh  á«ªgCG  π≤j  ’h
 øe  ºZôdG  ≈∏©a  ,∂`̀ dP  ™`̀bGƒ`̀dG  âÑKCG  ó`̀bh  ,á«æeC’Gh  á«ë°üdG
 ¿EÉa ,äÉ¡édG √òg É¡jODƒJ »àdG IQƒ£àªdGh áeó≤àªdG äÉeóîdG
 É vjQGóëfG ≈ëæe òNCÉJ ºd ¢Shô«ØdG Gò¡H Éæjód äÉHÉ°UE’G ΩÉbQCG
 ,ó©H  ó°ùJ  ºd  ÉØ∏°S  É¡æY  ÉæKóëJ  »àdG  nIô¨ãdG  ¿C’  ,¿B’G  ≈àM
 á«æeC’Gh á«ë°üdG äÉ¡édG â°ù«d ,áª¡ªdG √òg øY ∫hDƒ°ùªdGh
 óæY ¿ƒμf ¿CG OGôaCÉc É©«ªL Éæ«∏Y »dÉàdÉHh ,¬°ùØf OôØdG ÉªfEGh
 á«dhDƒ°ùe  √ò¡a  ,Éæ≤JGƒY  ≈∏Y  IÉ≤∏ªdG  á«dhDƒ°ùªdG  iƒà°ùe

.Év«æWh É kÑLGh tó©j ,É¡£HGƒ°†H ó«≤àdGh É¡∏ªëJh á«æWh

 :º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O

 åjóëdG  ôμÑªdG  øe  ¿ƒμj  ÉªHQ
 hCG  á```̀dhO  IQGOEG  êPÉ`̀ ª`̀ f  º««≤J  ø`̀Y
 º«¶æJ  É¡ª°†j  ∫hó`̀ dG  øe  áYƒªée
 É``fhQƒ``c á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d ó````MGh »`̀ª`̀«`̀∏`̀ bEG
 äÉ«é«JGôà°SG  ô«¨J  √GODƒ``̀e  ÖÑ°ùd
 Ωƒ«dG  ∫ÓN  ÉªHQ  ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  ∫hódG
 äGQƒ£J  ¬«°†à≤J  Éªd  É k≤ah  óMGƒdG
 ¬fCG »æ©j ’ ∂dP ¿CG ’EG ,áëFÉédG ∂∏J
 ÉgQÉ°ùëfG ø«M ≈dG  QÉ¶àf’G ø«©àj
 á°UÉNh  É`̀ keÉ`̀ª`̀J  É¡«∏Y  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  hCG
 hCG  iOGô```a  è«∏îdG  ∫hO  Oƒ`̀¡`̀L  ¿CG
 âeób »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ∫Ó``̀N ø`̀e
 ÉgQÉªãà°SG  øμªj  IOÉØà°ùe  É`̀ k°`̀ShQO
 äÉ`̀eRC’G  âfÉc  GPEG  :É`̀¡`̀dhCG  kÓÑ≤à°ùe

 âbh »a ºdÉ©dG ∫hO áaÉc ¬LGƒJ »àdG
 äÉÑ∏£àe ∫ƒM ä’DhÉ°ùJ ô«ãJ øeGõàe
 ¬°VôØJ  É`̀e  π`̀X  »`̀a  »YÉªédG  πª©dG
 iƒ°S É¡à¡LGƒe øμªj ’ äÉjóëJ øe

 G kQÉÑàNG  â∏ãe  ób  ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿EÉa  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdÉH
 ≈∏Y  AGƒ°S  ¬`̀JGP  øeÉ°†àdG  CGóÑªd  πH  πª©dG  ∂dòd  É k«≤«≤M
 ,ƒJÉædG ∞∏Mh »HhQhC’G OÉëJ’G hCG IóëàªdG ºeC’G ó«©°U
 √òg π``̀NGO  ≥`̀aGƒ`̀J  ∑É`̀æ`̀g  ¬«a  øμj  º`̀d  …ò``̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »Øa
 ¢ùaÉæàdG  ádÉM  ¿G  πH  ,áëFÉédG  ∂∏àd  …ó°üà∏d  äÉª«¶æàdG
 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ƒJÉædG  ∞∏Mh »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ∫hO ø«H
 âeób è«∏îdG ∫hO ¿EÉa ,É kàa’ G kôeCG âfÉc á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG
 áëFÉédG  ™e  πeÉ©à∏d  »é«∏îdG  »YÉªédG  πª©∏d  É kLPƒªf
 á`̀jQGRƒ`̀dG  ¿hOh  á`̀jQGRƒ`̀dG  äÉYÉªàL’G  ¬à°ùμY  Ée  ƒ`̀gh
 πeÉ©àdG  πÑ°S  ¿CÉ°ûH  QhÉ°ûàdGh  ≥«°ùæàdG  âaó¡à°SG  »àdG
 πª©dGh IQÉéàdGh áë°üdG ä’Éée »a áeRC’G äÉ«YGóJ ™e
 QhO  :É¡«fÉKh  ,iô``̀NC’G  äÉYÉ£≤dG  øe  Égô«Zh  áÄ«ÑdGh
 ΩÉªàgÉH  â«¶M »àdG  á«°†≤dG  »gh ,äÉeRC’G  ∫ÓN óFÉ≤dG
 ÉgGôLCG  á°SGQO  »Øa  á«Hô¨dG  ∫hódG  »a  á°UÉNh  ø«ãMÉÑdG
 ¿Gƒæ©H  ájóædƒ¡dG  ¿ó«d  á©eÉL  øe  ¿hô`̀NBGh  øjƒH  ø`̀jQCG
 çGóMCG âæª°†Jh z•ƒ¨°†dG πX »a äÉeRC’G IQGOEG á°SÉ«°S{
 ΩÉY  ÉæjôJÉc  QÉ°üYEGh  2001  ôÑªàÑ°S  øe  ô°ûY  …OÉëdG
 äô°ûf  »`̀à`̀dGh  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a  2005
 äQÉ°TCG 2011 ΩÉY É¡æe á©°SÉàdG áî°ùædG êOôÑeÉc á©eÉL
 OQGƒ`̀e  ø`̀e  ¬`̀jó`̀d  É`̀e  π`̀c  ∞«Xƒàd  ≈©°ùj  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG
 ø«æWGƒªdG  á≤K  ≈∏Y  ∂`̀dP  ¢ù°SCÉàjh  á``̀eRC’G  ™e  πeÉ©à∏d
 ¿CG  óéf  äÉ``eRC’G  IQGOE’  á∏eÉ°T  á`̀jDhQ  Ωó≤j  …ò`̀dG  óFÉ≤dÉH
 »a ≥«Ñ£àdG  ƒëf É¡∏«Ñ°S äóLh ób á°SGQódG  ∂∏J  á°UÓN
 É¡jód  ¿Éc  »àdGh  ÉfhQƒc  á`̀eRC’  á«é«∏îdG  ÖîædG  IQGOEG
 äGQGô≤dÉH  kAGóàHG  RGƒàe  πμ°ûH  ÖfGƒédG  á∏eÉμàe  iDhQ
 πLÉY ºYO ºjó≤J âaó¡à°SGh ÉgPÉîJG ºJ »àdG ájOÉ°üàb’G
 »a â∏ªM »àdG  äÉª∏μdGh äÉHÉ£îdÉH G kQhôeh ø«æWGƒª∏d
 ≈∏Y  ™«ªédG  åM  ¬JGP  âbƒdG  »ah  áæ«fCÉª£dG  åH  É¡JÉ«W
 á«æ©ªdG  Iõ`̀¡`̀LC’G  ¬«LƒàH  AÉ¡àfGh  º¡JÉ«dDhƒ°ùe  πªëJ
 QhO :É¡ãdÉKh ,ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môe äÉ«é«JGôà°SG åëÑd
 Iõ¡LC’G ∂∏J ¿CG »jCGôHh ,áeRC’G á¡LGƒe »a á«æeC’G Iõ¡LC’G
 É¡«∏Y  ºàëJ  å«M  è«∏îdG  ∫hO  »a  É kØYÉ°†e  É kÄÑY  â¡LGh
 ¢Vôa  äGQGôb  ≥«Ñ£J  AGƒ°S  ájRGƒàe  äGQÉ°ùe  »a  πª©dG
 π«¡°ùJ  hCG  ,Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©dG  äÉ©ªéJ  á©HÉàe  hCG  ô¶ëdG
 äGQÉ£e ôÑY ÉgOÓÑd IOƒ©dG »a áÑZGôdG ádÉª©dG äGAGôLEG
 äGAGôLEG AÉ¡fE’ ÜhDhódG πª©dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,è«∏îdG ∫hO
 øμªj  …òdG  Qhó`̀dG  ∂dP  ,êQÉîdG  øe  øjóFÉ©dG  ø«æWGƒªdG
 ¿CÉ°ûH á∏eÉμàe á«é«JGôà°SG áZÉ«°U øª°V kÓÑ≤à°ùe √ôjƒ£J
 äGójó¡àdG  á¡LGƒe  »a  á«YÉaódGh  á«æeC’G  Iõ¡LC’G  QhO
 ∂∏J  ∫ÓN  »é«∏îdG  ΩÓYE’G  AGOCG  :É¡©HGQh  ájó«∏≤àdG  ô«Z
 á«é«∏îdG  á«ª°SôdG  AÉ`̀Ñ`̀fC’G  ä’É``ch  QhO  Rô`̀H  PEG  á``̀eRC’G
 øY  G kó«©H  áeRC’G  ∫ÓN  á«æ¡eh  á«aGôàMÉH  â∏eÉ©J  »àdGh
 G kQó°üe ä’ÉcƒdG ∂∏J âfÉc PEG ,á°ùaÉæªdGh ≥Ñ°ùdG äGQÉÑàYG
 ,áeRC’G  äGQƒ£J  á©HÉàªd  øjóaGƒdGh  ø«æWGƒª∏d  É k«°ù«FQ
 ΩÉeCG  ≥jô£dG  ™£≤d  ¬à«ªgCG  Ö°ùàcG  QhódG  ∂dP  ¿CG  ∂°T’h
 Égô«KCÉJ ¥ƒØj »àdGh äÉ©FÉ°ûdG »Lhôeh áHPÉμdG QÉÑNC’G
 äGƒæ≤dG  QhO  øY  kÓ°†a  ,É¡JGP  á``eRC’G  äÉ«YGóJ  »Ñ∏°ùdG

 åH  ≈`̀∏`̀Y  ô°üà≤J  º`̀ d  »`̀ à`̀ dGh  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 …ƒYƒJ QhóH â©∏£°VG πH AÉHƒdG QÉÑNCG
 äGô≤ØdG  ∫Ó`̀N  øe  AGƒ°S  á«ªgC’G  ≠dÉH
 ójó©dG áaÉ°†à°SG hCG ,IQƒ°üªdG á«fÓYE’G
 Ωƒ∏Y  »`̀a  ø«°ü°üîàªdG  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  ø`̀e
 áHÉ°UE’G ÖæéJ á«Ø«c ìô°ûd äÉ°Shô«ØdG
 ¬©e πeÉ©àdG πMGôe ìÉ°†jEGh πH AÉHƒdÉH
 ΩÉªàgG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬H  áHÉ°UE’G  ∫ÉM
 ∫ƒM á∏eÉc äÉëØ°U ¢ü«°üîàH ∞ë°üdG
 øª°Vh  ,ÉfhQƒc  AÉ`̀Hh  äGóéà°ùe  Rô`̀HCG
 çóëàªdG QhO RôH ó≤a á«eÓYE’G Oƒ¡édG
 ƒdhDƒ°ùe  ¬`̀H  ™∏£°VG  …ò``̀dG  »``̀eÓ``̀YE’G
 äÉeRC’G IQGOEG ¥ôa ∂dòch áë°üdG IQGRh
 â°UôM  »àdGh  è«∏îdG  ∫hO  ¢†©H  »a
 ∫hCÉ`̀H  k’hCG  äGQƒ£àdG  áaÉc  ìÉ°†jEG  ≈∏Y
 øY  kÓ°†a  ,≥`̀FÉ`̀≤`̀ë`̀dGh  ΩÉ``̀bQC’É``̀H  IRõ`̀©`̀e
 É¡YÉÑJG  Ö`̀LGƒ`̀dG  ájƒYƒàdG  äGOÉ``̀°``̀TQE’G
 É¡©«ªLh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d
 äÉ«é«JGôà°SG  áZÉ«°U  »a  É¡æe  IOÉØà°S’G  øμªj  Oƒ¡L
 :É¡°ùeÉNh ,çQGƒμdGh äÉeRC’G ¿ÉHEG ΩÓYE’G Qhód á∏eÉμàe
 áÄLÉØªdG  á©«Ñ£dG  ≈``̀dEG  ô¶ædÉÑa  »Yƒ£àdG  πª©dG  QhO
 IÉ«Mh  áë°üH  â£ÑJQG  »`̀à`̀dGh  É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRC’  IOÉ`̀ë`̀dGh
 ó≤a IôeóªdG ÜhôëdG -»jCGôH –ÉgQÉKBG äRhÉéJh ¿É°ùfE’G
 ™e πeÉμàJ á«Yƒ£J á«©ªàée Oƒ¡L OƒLh IQhô°V âÑ∏£J
 øe è«∏îdG ∫hO »a É kë°VGh GóH Ée ƒgh á«eƒμëdG É¡Jô«¶f
 …òdGh É¡à©«∏W »a »ë°üdG ∫ÉéªdG ¿Éc IójóY êPÉªf ∫ÓN
 IôÑN ≈∏Y ôeC’G  ∂dP  ¢ù°SCÉJ  óbh ¥ƒÑ°ùe ô«Z k’ÉÑbEG  ó¡°T
 ΩÉªàgGh  ,á«MÉf  øe  »Yƒ£àdG  πª©dG  ¿CÉ°ûH  è«∏îdG  ∫hO
 ƒgh  ,á«fÉK  á«MÉf  øe  â∏N  äGƒæ°S  ôÑY  ¬H  ∫hó`̀ dG  ∂∏J
 ¢ù«°SCÉJ ∫ÓN øe πÑ≤à°ùªdG ∫ÓN √QÉªãà°SG ¿ÉμeE’ÉH ôeCG
 á«Yƒ£àdG  Oƒ¡édG  √QÉWEG  »a  º¶àæJ  ´ƒ£à∏d  ≈∏YCG  ¢ù∏ée

 .á∏KÉªe iôNCG äÉeRCG ∫ÓN
 ø«àa’ øjô°TDƒe OƒLh ßMƒd ó≤a ≥Ñ°S Ée á«ªgCG ™eh 
 øe AGƒ°S »dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y è«∏îdG ∫hO πYÉØJ :∫hC’G
 Oƒ¡édG  ºYO hCG  á«dhO äÉjóàæe »a É¡JGQOÉÑe ¢VôY ∫ÓN
 IóYÉ°ùe  øY  kÓ°†a  ,É`̀fhQƒ`̀c  äÉ«YGóJ  øe  óë∏d  á«dhódG
 …òdG  ôeC’G  ƒgh  G kQô°†J  ôãcC’G  ∫hó∏d  è«∏îdG  ∫hO  ¢†©H
 ∫ÓN  πYÉa  »ª«∏bEG  ∂jô°T  è«∏îdG  ∫hO  ¿CG  G kOó`̀é`̀e  ócDƒj
 ™e πeÉ©àdG »a »fÉ°ùfE’G ó©ÑdG :»fÉãdGh ,á«dhódG äÉeRC’G
 â∏ª°T ób á«Ñ£dG É¡«a ÉªH äGAGôLE’G áaÉc ¿EG  å«M áeRC’G
 »¨Ñæj  ô`̀eCG  ƒ`̀gh  AGƒ°S  óM  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 äÉª¶æªdG  ™`̀e  è«∏îdG  ∫hO  πeÉ©J  ¥É«°S  »`̀a  √QÉªãà°SG

.á«dhódG á«bƒ≤ëdG
 IQGOEG  »a  è«∏îdG  ∫hO  äÉ«é«JGôà°SG  ¿CG  »`̀jCGô`̀Hh  
 ∫hódG  ∂∏J  É¡μ∏àªJ  »àdG  äÉeƒ≤ªdG  É¡æe  RõY  ób  äÉ`̀eRC’G
 ∫Ó`̀N  ¬∏ªY  á«μ«eÉæjOh  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  õ«ªàH  kAGó``̀à``̀HG
 …RGƒàdÉH »Ñ£dG ¢üëØdG Iô«Jh ´QÉ°ùJ ßMƒd ó≤a ,áeRC’G
 áeÉbEGh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  á¡LGƒe  »a  πª©∏d  ø«Yƒ£àe  ÖjQóJ  ™e
 ä’ÉëdG øe ójõªdG ÜÉ©«à°SG É¡fÉμeEÉH á«fGó«e äÉ«Ø°ûà°ùe
 âfÉc  »`̀à`̀dG  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdÉH  G kQhô```̀eh  ,áHÉ°üªdG
 äGQGô`̀b  ≥«Ñ£J  »a  AGƒ°S  è«∏îdG  ∫hó`̀d  É k«°SÉ°SCG  G kõμJôe
 πNGO  É¡Ø«XƒJ  ºJ  »àdG  äÉJƒÑjôdG  ≈àM  hCG  ô¶ëdG  ¢Vôa
 ¿Éc  …òdG  »©ªàéªdG  »YƒdG  áLQóH  AÉ¡àfGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG

 .á«é«∏îdG ∫hódG »a IRQÉH áª°S
 äOÉ`̀YCG  ób  É`̀fhQƒ`̀c  á``eRCG  ¿EÉ`̀a  ≥Ñ°S  Ée  á«ªgCG  ™`̀eh  
 Aƒ°†dG  Iô``FGO  ≈`̀ dEG  çQGƒ`̀μ`̀ dGh  äÉ``̀eRC’G  IQGOEG  ´ƒ°Vƒe
 øe  ójó©dG  ió`̀d  á`̀jƒ`̀dhCG  ¿ƒμj  ¿CG  ™bƒàj  …ò`̀dGh  G kOóée
 ¿CG  Öéj  ¬``̀fCG  π`̀H  è«∏îdG  ∫hO  É¡æ«H  ø`̀eh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO
 áaÉ°VE’ÉH ,∫hó∏d »eƒ≤dG øeC’G äÉ«é«JGôà°SG øª°V ¿ƒμj
 á«°SGQódG  ègÉæªdG  ´ƒ°VƒªdG  ∂dP  ø«ª°†J  IQhô°V  ≈dEG
 á`̀eRC’G  áaÉ≤K  øe  Rõ©j  ÉªH  á«ª«∏©àdG  πMGôªdG  áaÉc  »a
 á«eƒμëdG  Oƒ¡édG  ø«H  πeÉμà∏d  »°ù«FQ  Ö∏£àªc  É¡JGP

 . kÓÑ≤à°ùe á∏KÉªe äÉeRCG ¿ÉHEG á«©ªàéªdGh
 õcôªH  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQódG  èeÉfôH  ôjóe  |
 ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG

.zäÉ°SGQO{

 áØ∏àîªdG ¬YGƒfCÉH AGôãdG Ö∏W ¿G ÖjQ ’ 
 πª°ûj ÉªfG äÉ°ù°SDƒªdGh OGôa’G ≈∏Y ô°üà≤j ’
 ÉfhQƒc  áëFÉL  á∏Môeh  ,äÉeƒμëdGh  ∫hódG
 »g  øeh  ,Ó©a  ájôãdG  ∫hó`̀dG  »g  øe  âØ°ûc
 øeh ,AGô`̀ ã`̀ dG  ≥`̀jô`̀W  »`̀a  ô«°ùJ  »`̀à`̀dG  ∫hó``̀ dG
 É`¡cÓàeG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  Iô«≤ØdG  ∫hó`̀ dG  »g
 QÉà°ùdG  â©aQ  Éªc  ,Iô«Ñc  á«dÉe  äÉWÉ«àMG
 áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  »a  AGôã∏d  ™°SGh  ìô°ùe  øY
 πLG  øe  »©°ù∏d  Ió©à°ùªdGh  áÑZGôdG  ∫hó∏d
 á«μ«eÉæjódG  ádhódG  »g  ájôãdG  ádhódG  .AGôãdG
 ,ÉªFGO  πÑ≤à°ùªdG  ≈`̀dEG  É¡JÉeƒμM  ô¶æJ  »àdG
 »a  äGRÉ``̀é``̀fEG  ø`̀e  ¬à≤≤M  É`̀e  ≈``̀ dEG  ø`̀cô`̀J  ’h
 øe  G kó`̀MGh  √QÉÑàYÉH  ’EG  ô°VÉëdG  hCG  »°VÉªdG
 »dÉàdÉHh  ,πÑ≤à°ùªdG  ƒëf  ¥Ó`̀£`̀f’G  ó`̀YGƒ`̀b
 É©bGh »cÉëJ É¡æ«fGƒbh É¡ª¶fh É¡JGQGôb ¿EÉa
 ìhôH äGô«¨àªdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àj ,k’ƒëàe
 É¡«a  IQGO’Gh  áeƒμëdG  áª¡e  ¿Gh  ,á«HÉéjG
 QÉ¶àfG  ¢ù«dh  πÑ≤à°ùªdG  áYÉæ°U  ,É`̀eƒ`̀ª`̀Y
 óéf  Gò``̀d  .ä’É`̀é`̀ª`̀ dG  ∞∏àîe  »`̀a  ¬JÉ«£©e
 ∞°Uh  É¡«∏Y  ≥Ñ£æj  »àdG  ∫hó`̀dG  øe  ójó©dG
 äÉ«YGóàdG  áédÉ©ªH  π¨°ûæJ  ºd  ájôãdG  ádhódG
 ,Ö°ùëa  ÉfhQƒc  áëFÉL  øY  áªLÉædG  á«fB’G
 É¡JGQGOGh É¡JÉÄ«g â∏©a ó≤a ∂dP ÖæL ≈dEG ÉªfG
 ,πÑ≤à°ùªdG  ±Gô°ûà°SG  øe  ójõª∏d  á«£«£îàdG
 á`̀æ`̀gGô`̀dG äGAGô``````̀LE’Gh äGQGô``̀≤``̀ dG ìGô``̀à``̀bGh
 É¡ÑZôJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dB’É`̀H  ¬àYÉæ°üd  ó¡ªJ  »`̀à`̀dG
 ºFGódG  É¡«©°Sh  É¡à«°ùaÉæJ  ≈∏Y  ßaÉëj  ÉªHh
 ¿G  ∑Qó``̀J  É`̀¡`̀fGh Éª«°S ’ ,AGô`̀ ã`̀ dG  ≥`̀jô`̀W »`̀a
 ∑ôàj ¿G óH ’ ióªdG πjƒW G kôKCG ÉfQƒc áëFÉéd
 »a  QÉªãà°S’G  äÉ°SÉ«°S  ™æ°U  »`̀a  ¬JÉª°üH
 äÉbÉØJG ≈∏Y äGó«≤©J ¢VôØj ¿CGh ,πÑ≤à°ùªdG
 π∏N çGóMEG ≈dEG iOG å«M ,á«dhódG QÉªãà°S’G
 π°ûa  ô¡XGh  ,á«ªdÉ©dG  ójQƒàdG  π°SÓ°S  »a
 á«ÑæLC’G äGOQGƒdG ≈∏Y OÉªàY’G á«é«JGôà°SG
 ájhOC’Gh á«Ñ£dG äGó©ªdG πãe ájƒ«ëdG ™∏°ù∏d
 »a  ™°SƒàdG  á«ªgG  äÉÑKG  ≈dEG  iOGh  ,Égô«Zh
 äGƒæ°ùdG äó¡°T Óãªa ,IójóL á«æ≤J äÉYÉæ°U

 Qƒ¡X πÑb á«°VÉªdG ¢ùªîdG
 É`̀gÉ`̀é`̀JG É``̀ fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L
 á``̀à``̀ª``̀JC’G ƒ``̀ë``̀f Gó```̀jGõ```̀à```̀e
 »YÉæ£°U’G AÉcòdG ôjƒ£Jh
 ø`̀e ó```̀jõ```̀ª```̀dG ™``̀«``̀æ``̀°``̀ü``̀Jh
 ¿ÉHÉ«dG  âfÉch  ,äÉJƒHhôdG
 á«HƒæédG  ÉjQƒch  É«fÉªdCGh
 ∫hó``̀dG ô`̀ã`̀cCG ø`̀e ø`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 G kOÉ``̀ª``̀à``̀YGh É``¡``d É`̀ k©`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J
 ô`̀¡`̀°`̀T’G äó`̀ ¡`̀ °`̀ Th ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 ΩGóîà°SG  ó`̀jGõ`̀J  á«°VÉªdG
 áédÉ©e  »`̀a  äÉ«æ≤àdG  √ò`̀g

 ÉfhQƒc ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG
 …ó°ùédG  ÜQÉ`̀≤`̀à`̀dG  π«∏≤àd
 ø``̀«``̀é``̀dÉ``̀©``̀ª``̀dGh AÉ```̀ Ñ```̀WCÓ```̀ d
 ,ø«HÉ°üªdG  ø`̀e  ø««ë°üdG

 πH  ,Ö°ùëa  É¡d  á©æ°üªdG  ∫hó``̀ dG  »`̀a  ¢ù«d
 ¿CG  ócDƒªdG  øeh  ,IójóY  á«eÉf  ∫hO  »a  ≈àM
 »a  IójóY  »MÉæe  òNCÉjh  √ÉéJ’G  Gòg  OGOõ`̀j
 ¬°ùØf  ô``̀e’Gh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ø`̀e  »aÉ©àdG  á∏Môe
 É«LƒdƒæμàdG  äÉeGóîà°SG  »eÉæJ  ≈∏Y  ≥Ñ£æj
 IQÉéàdGh »ªbôdG OÉ°üàb’G äÉéàæeh ,á«dÉªdG
 ºJ  Ée  Gò`̀gh  ,ó©H  øY  º«∏©àdGh  á«fhôàμdE’G
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æe  πÑb  øe  GôμÑe  √ó°UQ
 ¬`̀Jô`̀°`̀û`̀fh ,zOÉ``̀ à``̀μ``̀ fhCG{ á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh IQÉ`̀é`̀à`̀∏`̀d
 å«M  ,2020  π`̀jô`̀HG  ô¡°T  »`̀a  É¡d  ôjô≤J  »`̀a
 ,äÓjó©J  äôLCG  ∫hO IóY  ¿G  ôjô≤àdG  í°VhG
 QÉWG  »a  ájQÉªãà°S’G  É¡JÉ°SÉ«°ùd  äÉë«≤æJh
 áªLÉædG  ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóà∏d  É¡JÉHÉéà°SG
 ,ô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG â`̀bƒ`̀ dG »`̀a É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L ø`̀Y
 á∏Môe  äGô«¨àe  ÖcGƒàd  É¡JGQÉ°ùe  πjó©Jh
 §£îdGh äÉ°SÉ«°ùdG  ¿G  Éª∏Y ,ÉfhQƒc ó©H  Ée
 ≈∏YG  ≥«≤ëJ  ±ó¡à°ùJ  »àdG  á«é«JGôà°S’G
 ’  πÑ≤à°ùªdG  ¿ÉgQ  Ö°ùμd  á«°ùaÉæàdG  äÉ`̀LQO
 OÉàμfh’G ôjô≤J QÉ°TCGh .É¡∏«°UÉØJ ™«ªL ø∏©J
 ô«HGóàdG  π«°UÉØJ  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬fG  ≈dG
 øe  ∞∏àîJ  ∫hó`̀ ∏`̀ d  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

 É¡fCG  ’EG  ,iô```NCG  ≈``̀dEG  á``̀dhO
 º``̀YO{ »``̀a É`̀eƒ`̀ª`̀Y ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀J
 äGOÉ°üàb’Gh  øjôªãà°ùªdG
 ,á``̀eÉ``̀Y á`̀Ø`̀ °`̀ü`̀H á`̀ «`̀ ∏`̀ë`̀ª`̀ dG
 ájÉªëd  äÉ°SÉ«°S  ´É`̀Ñ`̀JGh
 á```̀«```̀°```̀SÉ```̀°```̀SC’G π```̀cÉ```̀«```̀¡```̀dG
 á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG äÉ``̀YÉ``̀ æ``̀ °``̀ü``̀ dGh
 ´É£b »a Éª«°S ’h ájƒ«ëdG
 ≈∏YG  ≥«≤ëJh  ,zá`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 …OÉ°üàb’G  ø``e’G  äÉ``̀LQO
 ábÓ£f’  Dƒ«¡àdGh  ,»æWƒdG
 ƒ``̀ª``̀æ``̀dG ø````̀e á``̀ ∏``̀ °``̀UGƒ``̀ à``̀ e
 ,QÉ```̀μ```̀à```̀H’Gh ó```jó```é```à```dGh
 äÉ`̀cô`̀ë`̀e á`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀d É``̀≤``̀ahh
 ,á`````̀ dhO π````̀c äGOÉ```̀ °```̀ü```̀à```̀bG
 ôÑY ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG  â`̀©`̀°`̀S  Ó`̀ã`̀ª`̀a
 QGô≤à°SG  º`̀YO  ≈`̀ dEG  äGAGô```̀LE’G  ø`̀e  áYƒªée
 »`̀Ñ`̀æ`̀LC’G QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG IQÉ`̀é`̀à`̀dG
 äQƒ`̀W  Éªæ«H  ,∑Ó¡à°S’G  á«ªæJh  ô°TÉÑªdG
 IòaÉf  á«fÉªdC’G  QÉªãà°S’Gh  IQÉéàdG  áÄ«g
 ≈∏Y  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  ∫ƒM  á°UÉN
 á«eƒμëdG  äGAGô`````̀LE’G  áë°Vƒe  ,∫É``̀ª``̀YC’G
 ,áYÉæ°üdGh  ∫ÉªYC’G  ºYO  ≈dEG  áaOÉ¡dG  IójóédG
 Éªc .ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môe »a Éª¡H AÉ≤JQ’Gh
 ≈∏Y  á«°SGQO  äÉ≤∏M  á«fÉªdC’G  IòaÉædG  Ωó≤J
 IójóédG  äGQƒ£àdG  ∞∏àîe  ¿CÉ°ûH  âfôàfE’G
 πeÉ©àdG  á«Ø«ch  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéH  á≤∏©àªdG
 ,πjRGôÑdG  ¬«dG  äCÉéd  ¬°ùØf  AGô``̀LE’Gh  .É¡©e
 á`̀«`̀∏`̀jRGô`̀Ñ`̀dG QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G á`̀Ä`̀«`̀g äô`̀°`̀û`̀f ó`̀≤`̀a
 ÉfhQƒμH  á≤∏©àªdG  ô«HGóàdG  â`̀fô`̀à`̀fE’G  ≈∏Y
 á°ü°üîe  á°üæeh  ,äÉcô°ûdÉH  á∏°üdG  äGP
 ¢`̀Vô`̀©`̀J ,¥ƒ`̀ °`̀ù`̀ dÉ`̀ H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀∏`̀d
 Ö°ùM  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dGh  ájOÉ°üàb’G  äÉãjóëàdG
 »a  ájQÉéàdG  ∫ÉªYCÓd  πªY  §£Nh  ,´É£≤dG
 »a  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G  Qó°UCG  Éª«a  .äÉ``̀eRC’G
 ∫hó``̀dG ≈``̀ dEG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J 2020/¢````SQÉ````e/25
 ô°TÉÑªdG  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’ÉH  ≥∏©àJ  AÉ°†YC’G

 á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ,∫Gƒ`````̀eC’G ¢````̀ShDhQ á`̀cô`̀M á`̀ jô`̀Mh
 ájÉªMh  ,É```̀ HhQhC’  á«é«JGôà°S’G  ∫ƒ`̀°`̀UC’G
 á°UÉN áLôëdG ∫ƒ°UC’Gh á«HhQhC’G äÉcô°ûdG
 ,»Ñ£dG å`̀ë`̀Ñ`̀dG  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  π`̀ã`̀e  ä’É`̀é`̀e »`̀a
 á«°SÉ°SC’G  á«àëàdG  ≈æÑdG  ,á«FÉ«ME’G  á«æ≤àdG
 QGô``̀°``̀VE’G  ¿hO ø``e  ΩÉ``©``dG  ΩÉ`̀¶`̀ æ`̀ dGh ø``eCÓ``d
 QÉªãà°S’G  ≈∏Y  ΩÉ`̀©`̀dG  »```̀HhQhC’G  ìÉàØf’ÉH
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ó«©°U  ≈∏Yh  .»ÑæLC’G
 AÉ`̀°`̀ü`̀MEÓ`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG â``̀YO ,»`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 ô¡°T  ™∏£e  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdÉH
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  ™«ªL  2020  πjôHCG
 ºJ  á«fhôàμdEG  IQÉªà°SG  áÄÑ©J  »a  ácQÉ°ûª∏d
 áëFÉL  ô«KCÉJ  í°ùªd  áÄ«¡dG  πÑb  øe  ÉgOGóYG
 ,OÓ`̀Ñ`̀dG  »`̀a  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  •É°ûædG  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c
 áeõM  PÉîJ’  áeƒμëdG  º`̀YO  »a  º¡°ùj  ÉªHh
 á£°ûfCÓd  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëàd  äGAGô``̀LE’G  øe
 áeGóà°S’G É¡d  ≥≤ëj ÉªHh áØ∏àîªdG  ájQÉéàdG
 ájOƒ©°ùdG  áeƒμëdG  âÄàa  Ée  å«M  ,ƒªædGh
 êÉàfE’G  ´É£b  äÉjóëJh  äÉbƒ©e  πc  ó°UôJ
 πÑ°ùdG π°†aG »a åëÑdGh ,»æWƒdG ôjó°üàdGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM â©°S Éª«a ,ÉgRhÉéàd
 OÓÑ∏d  ájOÉ°üàb’G  á°SÉ«°ùdG  π«©ØJ  IOÉYEG  ≈dEG
 Éª«°S  ’  ,πÑ≤à°ùªdG  äÉÑ∏£àªd  É≤ah  É¡Ø««μJh
 á«æeR á∏Môe πμd  ¿G  ôμÑe πμ°ûH ∑QóJ É¡fGh
 Éª¡e  áeRG  πc  ™ÑàJh  ,G kójóL  É kjOÉ°üàbG  Gôμa
 ÖYƒà°ùJ IójóL ájOÉ°üàbG á°SÉ«°S É¡Yƒf ¿Éc
 â°UôM Gòd ,ÉgQÉKG RhÉéàJh ,áeR’G äÉ«YGóJ
 ÉªHh ,»î°S πμ°ûH …QÉéàdG ´É£≤dG ºYO ≈∏Y
 ≥≤ëJ IójóL ájQÉªãà°SG ¢Uôa OÉéjE’ √õØëj
 ,»æWƒdG OÉ°üàbÓd ájOÉ°üàbGh á«dÉe äGQƒah
 §°ûæJh ,ø«æWGƒª∏d ∞«XƒàdG ¢Uôa ™°SƒJh
 ádÉM  ø`̀e  êhô`̀î`̀dG  ´ô°ùJh  ,»∏©ØdG  Ö∏£dG
 äÉYhô°ûªdG  øe  ójõªdG  ≈∏Y  õØëJh  ,OÉ°ùμdG

.É¡d ájò¨ªdGh á∏ªμªdG
 ¬∏dG ¿ƒ©H ΩOÉb ∫É≤e »a á«≤H ´ƒ°Vƒª∏dh

 .¬≤«aƒJh
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

(5)  AGô```̀ ã```̀ dG  º``̀ dÉ``̀ Y  ≈````̀ dEG  ≥``̀ jô``̀ £``̀ dGh  É```̀ fhQƒ```̀c

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

 á`````eRCG  IQGOEGh  è``«```∏`î``dG  ∫hO
?IOÉ``Øà```°ù`e  ¢ShQO  …CG  :É``fhQƒ``c

!π«KÉªàdG ÜôM øY

ó«°TQ ájRƒa

 ΩÓ``̀YE’G  »`̀a  á«FÉ°†≤dG  äGƒ`̀æ`̀≤`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  êQO  }
 á«HhQhC’G  ∫hódG  ¢†©Hh ÉμjôeCG  »a  çóëj Ée  á«ª°ùJ  ≈∏Y
 ≈∏Y  ájô°üæ©dG  ≈`̀dEGh  º∏¶dG  ≈`̀dEG  õeôJ  π«KÉªJ  •É≤°SEG  øe
 øe  ógÉ°ûªdG  ∂∏àH  äÉ°TÉ°ûdG  äCÓàeG  !zπ«KÉªàdG  ÜôM{  ¬fCG
 ∫ÉãªJ •É≤°SEG ≈dEG É«fÉ£jôH »a zó«Ñ©dG ôLÉJ{ ∫ÉãªJ •É≤°SEG
 ¬fCG  √QÉÑàYÉH  zπ°Tô°ûJ{  ô«¡°ûdG  »fÉ£jôÑdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 ΩÉ`̀jC’G  »a  ’ƒ°Uh  ∫hó`̀dG  øe  ójó©dG  »a  IOÉ``HEG  ÜôëH  ΩÉ`̀b
 !ÉμjôeCG  »a  ø£æ°TGh  êQƒ`̀L  ∫ÉãªJ  •É≤°SEG  ≈`̀dEG  Iô`̀«`̀NC’G
 ¿óªdG »a É¡æe ójó©dG •É≤°SG ºJ π«KÉªàdG ÜôM á∏°ù∏°S »ah
 »a  ájô°üæ©dG  ó°V  øjôgÉ¶àªdG  Ö°†Z  áLƒe  »a  á«Hô¨dG
 QÉ°ù«dG{ øe ∂jôëJ ¬fCG ¢†©ÑdG √ôÑàYG Éªe ,ÉHhQhCGh ÉμjôeCG
 ¢†©ÑdG ôμæà°SGh ,áaô£àªdG zÉØ«àfG{ ácôM øeh z±ô£àªdG
 »fÉ£jôÑdG ïjQÉàdG øe GAõL ÉgQÉÑàYÉH π«KÉªàdG ∂∏J •É≤°SG
 ∫ÉãªJ  •É≤°SG  ádhÉëe  á°UÉNh  Éªgô«Z  hCG  »μjôeC’G  hCG
 »a  á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  π£H  ôÑà©j  …ò`̀dG  zπ°Tô°ûJ{
 ÓjƒW  ’óL  ôéa  Éªe  ,ø£æ°TGh  êQƒ`̀L  ∫ÉãªJh  É«fÉ£jôH
 ,¢†aGQh  º`̀YGO  ø«H  ¿Gó∏ÑdG  ∂∏J  »a  π«KÉªàdG  á``dGREG  ∫ƒ`̀M
 É¡àdGREG  ¿hó`̀jDƒ`̀j  ø««μjôeC’G  ø`̀e  %60  »`̀dGƒ`̀M  ¿CG  ô`̀«`̀KCGh
 ïjQÉàdG  »a  »eGôLE’Gh  …ô°üæ©dG  ïjQÉàdG  ≈dEG  õeôJ  É¡fC’

!»μjôeC’G
 ≈ëæe  äò``̀NCG  »àdG  ájô°üæ©dG  IGOÉ`̀©`̀e  äGôgÉ¶e  }
 …ôéJ  âfÉc  ájô°üæ©dG  É`̀gRƒ`̀eQh  π«KÉªàdG  ≈∏Y  ÜôëdG
 á°UÉN  á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó`̀dG  ¢†©Hh  á«μjôeC’G  ´QGƒ°ûdG  »a
 ¿É«©∏d  ¬«a  RôH  …ò`̀dG  ¬`̀JGP  âbƒdG  »ah  É°ùfôah  É«fÉ£jôH
 ≈∏Yh á«≤jôaEG ∫ƒ°UCG øe ôNBG »μjôeCG øWGƒe ∫É«àZG á«∏ªY
 ∫É«àZ’G  Égôéa  »àdG  á≤jô£dG  äGò`̀Hh  É°†jCG  áWô°ûdG  ój
 øe  ójó©dG  ™`̀aO  Éªe  !Oƒ`̀ °`̀ SC’G  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  øWGƒª∏d  ∫hC’G
 áWô°ûdG  iód{  ≥æîdG  á«dBG  á©LGôe  ≈dEG  á«μjôeC’G  äÉj’ƒdG
 ¢ù«FôdG ¬H iOÉf Éeh ,äÉj’ƒdG ¢†©H »a É¡©æeh á«μjôeC’G
 áWô°ûdG  πªY ≈∏Y Oƒ«≤dG  ¢†©H  ™°VƒH  zÖeGôJ{  »μjôeC’G
 ΩÉ¶f •É≤°SEG ≈dEG ¿hôgÉ¶àªdG ÉYO ¿G ó©H á°UÉN ,ÉμjôeCG »a
 øeC’G  §HGƒ°†d  G kójó¡J  √QÉÑàYG  ºJ  Ée  ƒgh  ,É«∏c  áWô°ûdG
 áWô°ûdG  Oƒ`̀Lh  »g  ádCÉ°ùªdG  ¿CÉμdh  ,ÉμjôeCG  »a  »∏NGódG
 ∞æY »ªëJ »àdG) äGAGôLE’Gh ø«fGƒ≤dG ¢ù«dh ó∏H …CG »a
 øªd É¡d Ωhõd ’ ∞æY äGAGôLEÉH º¡eÉ«b ≈dEG …ODƒJh (áWô°ûdG
 ¢†©H iód IôgÉX ≈dEG âdƒëJ »àdGh !º¡jójCG ≈∏Y ¬aÉ≤jG ºàj
 »a G kójóëJ Oƒ°ùdG ø«aƒbƒªdG ó°V á«μjôeC’G áWô°ûdG OGôaCG

!ÉμjôeCG »a ájô°üæ©dG QÉWEG »a á«μjôeC’G ´QGƒ°ûdG

 ƒd ≈`̀à`̀M É`̀¡`̀ fCG √ò``̀g zπ`̀«`̀KÉ`̀ª`̀à`̀dG Üô```M{ »`̀a º`̀¡`̀ª`̀dG }
 ïjQÉàdG  ≈`̀dEG  É¡HÉë°UCG  õeôj  »àdG  π«KÉªàdG  πc  á`̀dGREG  âªJ
 »HhQhC’G  hCG  »μjôeC’G  ïjQÉàdG  »a  »eGôL’Gh  …ô°üæ©dG
 ôªà°ùe  ¬∏©a  ¿C’  ,ïjQÉàdG  ∂dP  ìÓ°UEG  øe  øμªàJ  ød  É¡fEÉa
 ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y »μjôeC’G ïjQÉàdG CGóH !?∞«c !Ωƒ«dG ≈àM
 ø««∏°UC’G ¿Éμ°ùdG zôªëdG Oƒæ¡dG{ øe ø«jÓªdG äÉÄe IOÉHEÉH
 »a ¥Q) á«∏ªY ôÑcCG »a Oƒ°ùdG OÉÑ©à°SÉH ºK á«μjôeC’G IQÉ≤∏d
 ájô°üæ©dG  á°SQÉªªH  »¡àæàd  ,á«≤jôaEG  ∫ƒ°UCG  øe  (ïjQÉàdG
 ÉμjôeCG  âæWƒà°SG »àdG  AÉ°†«ÑdG  ô«Z ¥GôYC’G ó°Vh ºgó°V
 øjòdG  É`̀HhQhCG  øe  ¢†«ÑdG  ∫ÉM  º¡dÉM  ø«æ°ùdG  äGô°ûY  òæe
 ôjôëJ{  ¿Éc  !ôªëdG  Oƒæ¡dG  IOÉ`̀HEG  ó©H  É°†jG  ÉgƒæWƒà°SG
 zødƒμæd  ΩÉgGôHEG{  ó¡Y  òæeh ∫Gõj  ’h É«μjôeCG  ÉbQCG  zó«Ñ©dG
 É©Øf  óéJ  ºd  ¬àNô°U  ¿CG  ’EG  ôjôëàdG  áNô°U  ≥∏WG  …ò`̀dG

!ÉμjôeCG »a ájô°üæ©dG äôªà°SÉa
 ójóédG QÉª©à°S’G Éà∏ãe ø«à∏dG ÉHhQhCGh ÉμjôeCG π©dh }
 ,É°†jCG ájô°üæ©dG øe ájQÉª©à°S’G ÉªgGDhQ â≤∏£fG ºjó≤dGh
 »àdG  ºdÉ©dG  ∫hO äCÓàeG  »Hô¨dG  …QÉª©à°S’G  ïjQÉàdG  »ah
 ΩGôLE’G ¢ü°üb øe ô«ãμdÉH É¡«∏Y áæª«¡dG hCG ÉgQÉª©à°SG ºJ
 QÉª©à°S’G  ∫hO  áÑ°SÉëe  ºàJ  ºd  »àdG  ájô°üæ©dGh  IOÉH’Gh
 É¡HÉμJQG ºJ »àdG ºFGôédG ºéMh •ÉªfCG ≈∏Yh É¡«∏Y »Hô¨dG
 ºFGôédG ƒÑμJôe !QÉª©à°S’G á£aÉj âëJ ºdÉ©dG Üƒ©°T ó°V
 ,áÑ°SÉëe ¿hO øe AÉ«MCG º¡°Uƒî°T ∫GõJ ’ ÜôëdG ºFGôLh
 ºàJ  ºd  G kôNDƒe  Éªgô«Zh ¿Éà°ùfÉ¨aCGh  ¥Gô©dG  »a  çóM Éeh
 ºdCG  !Éª¡«a ºFGôédG âÑμJQG »àdG (á«ëdG π«KÉªàdG) áÑ°SÉëe
 É¡ÑμJQG  øªd  ÜÉ≤Y  ≈dEG  êÉàëJ  á«îjQÉàdG  ºFGôédG  ∂∏J  øμJ
 Gƒ©æ°üj  ºdCG  !?Ωƒ«dG  ≈àM  Iôªà°ùe  â°ù«dCG  !?áHPÉc  ™FGQòH

!?º¡«dhDƒ°ùe ±GôàYÉH ∫hódG ∂∏J »a ÜÉgQE’G äÉ«°û«∏e
 »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ï`̀jQÉ`̀ à`̀ dG  á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀e  ¿EÉ```̀a  É`̀æ`̀d  áÑ°ùædÉH  }
 ájô°üæ©dG π«KÉªàdG ¢†©H •É≤°SEG ôÑY íéæJ ød »HhQhC’Gh
 á«îjQÉàdG  áÑ°SÉëªdG  ôÑY  íéæJ  É`̀ª`̀fEGh  ,á`̀«`̀eGô`̀L’G  hCG
 ø«jQÉª©à°S’G ÜôëdG »eôée ≈∏Y ÜÉ≤©dG ∫GõfEGh áægGôdGh
 Éghôª©à°SG »àdG ºdÉ©dG Üƒ©°T ó°V ∫hódG ∂∏J »a ºgô«Zh
 á«∏μdG  áæª«¡dG  ≈∏Y  ¿ƒ∏ª©j  ¿ƒdGõj  ’h  É¡JGhôK  GƒÑ¡fh

!IôªdG √òg ºdÉ©dG Üƒ©°T πc ≈∏Yh É¡«∏Y
 ¢†©H ≈∏Y ÜôM Oôée øe ájô°ûÑ∏d ™ØfCGh ióLCG Gòg
 ∂∏àd Oƒ°SC’G ïjQÉàdG ádGRG »a É¡àdGRG í∏ØJ ød »àdG π«KÉªàdG
 ’ áÑμJôªdG ºFGôédGh »°VÉ≤àdG »a ≥ëdG ¿G á°UÉN !∫hódG

!ΩOÉ≤àdÉH §≤°ùj

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 É¡fÉªjEG øe ÉbÓ£fG øjôëÑdG áμ∏ªe πª©J
 ÇOÉÑªdGh º«≤dG ≈∏Y á¶aÉëªdG á«ªgCÉH ï°SGôdG
 á«dhódG ±GôYC’Gh ≥«KGƒªdG É¡«∏Y ¢üæJ »àdG
 ¬àjôMh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGôàMÉH  á≤∏©àªdG
 πjó©Jh  õjõ©Jh  ôjƒ£J  ≈∏Y  ¬àeGôc  ¿ƒ°Uh
 ô«jÉ©ªdG  ™e  Ö°SÉæààd  É¡ª¶fh  É¡JÉ©jô°ûJ
 á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  QÉ````̀WEG  »``̀a  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  áfÉ«°Uh  ßØëH  á«eÉ°ùdG
 ájQÉ°†ëdG ∫hódG ±É°üe »a øjôëÑdG ¿ƒμàd
 á«fóªdG  º¡bƒ≤ëH  ™«ªédG  É¡«a  ™àªàj  »àdG

.º¡JÉÑLGƒHh á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdGh
 »àdG  á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG  á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ≥«Ñ£J  »`̀JCÉ`̀ jh
 »àdG  Oƒ¡édG  øª°V  á«∏NGódG  IQGRh  ÉgòØæJ
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©àd øjôëÑdG áμ∏ªe É¡dòÑJ
 äÉ©jô°ûàdG  »a  É¡°ùjôμJh  ¬àeGôc  ¿ƒ°Uh
 äÉ¡«LƒàdG  QÉ``WEG  »a  áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dGh
 …òdG  ôgGõdG  ó¡©dG  Gòg  »a  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ádÓL ôgÉªdG É¡fÉHQ IOÉ«b âëJ ÉfOÓH ¬°û«©J
 ¿É°ùfE’G  »dƒj  …ò`̀dG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG

.¬eÉªàgG πL ¬àeGôch
 óªëdGh Gô«Ñc ÉWƒ°T øjôëÑdG â©£b §≤a
 ÉªfEGh §≤a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a ¢ù«d ,¬∏d
 á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 ’Éãe âëÑ°UCG  ≈àM ,á«eóîdGh ájOÉ°üàb’Gh

.ìÓ°UEÓd ÉLPƒªfh ¬H iòàëj
 á∏jóÑdG  áHƒ≤©dG  á«∏NGódG  IQGRh  òØæJh
 á«FÉæédG  ΩÉ``̀μ``̀MC’G  ò«ØæJ  IQGOEG  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 IQGOE’G  √ò``̀g  Ωƒ`̀≤`̀J  PEG  á«FÉ°†≤dG  hCG  É¡æe
 ø«ª¡àªdG  á≤MÓªd  Gó`̀L  º¡eh  …ƒ«M  Qhó`̀H
 øjòdG  ø«eôéªdGh  ¿ƒfÉ≤dG  øY  ø«LQÉîdGh
 ™ªàéªdG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ª`̀«`̀°`̀ù`̀L  Gô``̀£``̀N  ¿ƒ`̀∏`̀μ`̀°`̀û`̀j
 ,ô£î∏d  ¢SÉædG  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  ¿ƒ°Vô©jh
 πà≤dG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b  »``̀a  ø`̀«`̀WQƒ`̀à`̀ª`̀dG  á`̀≤`̀MÓ`̀eh

 ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀∏`̀dGh ÜÉ```````̀gQE’Gh
 ø«dÉàëªdGh  ø«HÉ°üædGh
 äÉ`̀Ø`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ dG ÜÉ```̀ë```̀°```̀UCGh
 Gó«¡ªJ  ≥HGƒ°ùdGh  iôNC’G
 IQOÉ°üdG  áHƒ≤©dG  ò«Øæàd
 º¡HÉ≤Y  GƒdÉæ«d  º¡≤M  »`̀a
 º`̀ ¡`̀ dÉ`̀ª`̀YCG AGô`````̀L ∫OÉ```̀©```̀ dG
 º`̀¡`̀JÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀eh º`̀¡`̀ª`̀FGô`̀Lh
 ≥M »``̀a É`̀gƒ`̀Ñ`̀μ`̀ JQG »`̀ à`̀ dG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dGh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 IôÑY  Gƒfƒμ«d  ø«ª«≤ªdGh
 øjôëÑdG  ¿ƒμàdh  øjôNBÓd
 ø``eCG á```̀MGh É`̀gÉ`̀fó`̀¡`̀Y É`̀ª`̀c
 π¶à°ùj  QGô≤à°SGh  ¿É``eCGh

 ø``̀eC’G  á∏¶ªH  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  É¡«a
 IOÉ«°S  π`̀X  »`̀a  ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’Gh
 ¥ƒ`̀≤`̀M ΩGô```̀à```̀MGh ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG

.á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh ¿É°ùfE’G
 IOÉ``̀°``̀TE’G ø``e ó``H ’ ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG Gò``̀g »``̀ah
 øjòdG  IQGOE’G  √ò`̀g  »Ñ°ùàæe  Oƒ`̀¡`̀Lh  Qhó``H
 πμH  º¡JÉÑLGh  ¿hODƒ`̀jh  º`̀gQGhOCG  ¿ƒ°SQÉªj
 ôWÉîªdG  ºZQ  á«dÉY  á«aôMh  QGóàbGh  IAÉØc
 ø«eôéª∏d  ¿hó°üàj  º`̀gh  É¡fƒ¡LGƒj  »àdG
 øe  ∂dP  ¬∏μ°ûj  Éeh  ¿ƒfÉ≤dG  øY  ø«LQÉîdGh

.º¡JÉ«Mh º¡àeÓ°ùd ójó¡J
 ócDƒj á∏jóÑdG áHƒ≤©dG ≥«Ñ£J ¿CG ∂°T ’h
 ¢ùμ©J »àdG øjôëÑdG áμ∏ªªd …QÉ°†ëdG è¡ædG
 IQGOEG  â∏ØμJ  ó≤a  ,ºFÉ≤dG  ΩÉ¶ædG  á«fÉ°ùfEG
 ≥ah  á∏jóÑdG  áHƒ≤©dG  ò«ØæàH  ΩÉμMC’G  ò«ØæJ
 áë°VGhh  IOóëeh  áæ«©e  ô«jÉ©eh  •hô°T
 øeh ,»æWƒdG øeC’G ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒJ ’ ≈àM
 ,É¡æe  Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG  ±Gó```̀gC’G  ≥«≤ëJ  Ωó`̀Y  º`̀K
 QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NCÉ`̀J  »`̀à`̀dG  ô«jÉ©ªdG  »`̀gh

 ø«WQƒàª∏d  á°UôØdG  áMÉJEG
 áØ∏àîªdG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dG  »``̀a
 IÉ`̀ «`̀ë`̀ dG »```̀a •Gô```î```fÓ```d
 QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀SGh ø````eCG ß``Ø``Mh
.iôNCG á«MÉf øe ™ªàéªdG
 ¿CG  ô«jÉ©ªdG  √òg øeh
 ≈°†eCG  ób  ó«Øà°ùªdG  ¿ƒμj
 Ée  ,á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  Iô`̀à`̀a  ∞°üf
 øe  GAõ```L  ò`̀Ø`̀f  ¬```fCG  »æ©j
 ó`̀≤`̀à`̀©`̀fh ,á``Hƒ``≤``©``dG √ò```̀g
 á©LGôªd  á«aÉc  Iôàa  É¡fCG
 ¢```̀SÉ```̀°```̀ù```̀ME’Gh ¢``̀ù``̀Ø``̀æ``̀dG
 »àdG  áØdÉîªdGh  CÉ£îdÉH
 É`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀S â```̀fÉ```̀ch É``̀¡``̀Ñ``̀μ``̀JQG
 ¿ƒμj  ¿CGh  ,¬àjôM  ¿Gó≤Ød
 ∑ƒ∏°ùdGh  Iô«°ùdG  ø°ùM
 »æ©j Ée ,IôàØdG √òg ∫ÓN
 ¬cƒ∏°S  »`̀a  ô«¨J  çhó```M
 Éeôàëeh  á`̀ª`̀¶`̀fC’É`̀H  Éeõà∏e  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  ¬```̀fCGh
 ò«ØæJ  ±Gó`̀gCG  øe  º¡e  ±óg  Gò`̀gh  ,¿ƒfÉ≤∏d
 øe  ¿ƒμj  ’CGh  ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áHƒ≤©dG
 ¿ƒ∏μ°ûj  ø`̀jò`̀dG  ø`̀e  hCG  ≥HGƒ°ùdG  ÜÉë°UCG
 º¡LhôN  ó©H  »YÉªàL’G  ø`̀eC’G  ≈∏Y  Gô£N
 πãe  ¿C’  GóL  áª¡e  á£≤f  √ògh  ,øé°ùdG  øe
 ájÉªëd  øé°ùdG  »©«Ñ£dG  º¡fÉμe  A’Dƒ```̀g
 ÉeCG ,ºgójó¡Jh ºgô£Nh ºgô°T øe ™ªàéªdG
 QÉ¨°üd  á`̀jƒ`̀dhC’G  AÉ£YEG  ƒg  º`̀gC’G  ÖfÉédG
 áÄØdG  √òg  ¿C’  ≈°VôªdGh  ÜÉÑ°ûdG  øe  ø°ùdG
 QÉ¨°üa  ;ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  ájÉYôdÉH  ≈```dhC’G  »`̀g
 ∂dòdh  ,¬∏Ñ≤à°ùeh  ø`̀Wƒ`̀dG  OÉªY  º`̀g  ø°ùdG
 º¡eÉeG  πeC’G  ÜÉH  íàØJ  á∏jóÑdG  áHƒ≤©dG  ¿EÉa
 AÉ£NC’G  øe  IOÉØà°S’Gh  ¢ùØædG  á©LGôªd
 IOÉ``̀L ≈```̀ dEG º`̀¡`̀JOƒ`̀©`̀dh º`̀¡`̀d É``̀°``̀SQO ¿ƒ`̀μ`̀à`̀d

 •GôîfÓd º¡eÉeCG  á°UôØdG áMÉJE’h ÜGƒ°üdG
 ø«æWGƒe  Gƒfƒμ«d  ójóL  øe  ™ªàéªdG  »a
 Iô«°ùe  »a  áªgÉ°ùªdG  ≈∏Y  øjQOÉb  ø«ëdÉ°U
 Éeh  »YÉªàL’G  ÖfÉédG  øY  Ó°†a  ,øWƒdG
 ÉeCG  ,πª°ûdG  ºdh  πgCÓd  áMôa  øe  ∂dP  ¬∏ãªj
 á©LGôe ≈dEG Iôªà°ùe áLÉM »a º¡a ≈°VôªdG
 á«ë°üdG  õcGôªdGh  äGOÉ«©dGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG

.á«ë°üdG º¡J’ÉM á©HÉàªd
 ¢ù«d  ó`̀FGƒ`̀a  É`̀¡`̀d  á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG  á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ¿EG
 ’óÑa  ;É°†jCG  øWƒ∏d  ÉªfEGh  É¡æe  øjó«Øà°ùª∏d
 øμªj  øé°ùdG  »`̀a  áHƒ≤©dG  Ió`̀e  AÉ°†b  ø`̀e
 OÓÑdG ó«ØJ ∫ÉªYCG »a ø«é°ùdG øe IOÉØà°S’G
 AÉªàf’G  º«gÉØeh  º«b  ø«é°ùdG  iód  »ªæJh
 øe ±ó¡dG Éæ≤≤M ób ¿ƒμf ∂dòHh ,øWƒdG ≈dEG

.π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G ƒgh áHƒ≤©dG ò«ØæJ
 ô«jÉ©ªdGh •hô°ûdG  √òg ¿CG  ¬∏d  óªëdGh
 …ò`̀dG  è¡ædG  áë°U  ≈∏Y  ø«æÄª£e  Éæ∏©éJ
 ¿ƒμà°S »àdG á∏jóÑdG áHƒ≤©dG ò«ØæJ »a ≥Ñ£j
 É¡fC’  ;∂°T  ≈fOCG  ¿hO  øe  á«HÉéjEG  èFÉàf  É¡d
 IOƒ©∏d  É¡æe  øjó«Øà°ùª∏d  á°UôØdG  í«àà°S
 áeóN  »a  á«HÉéjE’G  ácQÉ°ûªdGh  IÉ«ëdG  ≈dEG
 ƒg Gògh ΩÉ¶ædGh ¿ƒfÉ≤dÉH ΩGõàd’Gh øWƒdG
 øé°ùdG »a ø«°SƒÑëªdG AÉ≤H ¿C’ ;Üƒ∏£ªdG
 øjô£îdG  ø«eôéªdÉH  ¿ƒ£∏àîj  º¡∏©éj
 ób º``K ø``̀eh ,º`̀¡`̀d Ó`̀¡`̀°`̀S Gó`̀«`̀°`̀U ¿ƒ`̀fƒ`̀μ`̀ jh
 º¡LhôN  ó©H  ™ªàéªdG  ≈∏Y  Gô£N  ¿ƒ∏μ°ûj

.øé°ùdG øe
 √ójCG  ∂∏ªdG  ádÓéd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πμa
 á«fÉ°ùfE’G  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  √òg  ≈∏Y  ¬∏dG
 á«∏NGódG  IQGRƒd  ∫ƒ°Uƒe ôμ°ûdGh ,á«eÉ°ùdG
 ó«©à°S  »àdG  á∏jóÑdG  áHƒ≤©dG  Égò«ØæJ  ≈∏Y
 ≈∏Y áMôØdG º°SôJh øjó«Øà°ùªdG ≈dEG áª°ùÑdG

.º¡jhPh º¡∏gCG √ƒLh

á``∏jóÑdG  á``Hƒ≤©∏d  á``«YÉªàL’Gh  á«fÉ``°ùfE’G  Ö``fGƒédG
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»ال�صحفيني« تهنئ قرينة العاهل

 بجائزة التميز يف جمال رعاية الأ�صرة

مدير »ال�صحة اخلليجي« ي�صيد 

بتخ�صي�ص جائزة ويوم لتكرمي الأطباء

اتفاقية بني العربية

 املفتوحة وزين لتنمية قدرات ال�صباب

املدير  الدخيل  اأ�صاد �صليمان بن �صالح 

العام ملجل�س ال�صحة لدول جمل�س التعاون 

جمل�س  بقرار  العربية،  اخلليج  لدول 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  الوزراء 

رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة  الأمري 

البحريني  الطبيب  يوم  باعتماد  الوزراء، 

عام  كل  نوفمرب  �صهر  من  اأربعاء  اأول  يف 

لتكرمي  �صموه  با�صم  جائــزة  وتخ�صي�س 

البحث  يف  املتميزين  البحرينيني  الأطباء 

العالجي والطبي.

ل�صاحب  بها  بعث  برقية  يف  وقال 

بهذه  املوقر  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو 

لدول  ال�صحة  جمل�س  يف  »اإننا  املنا�صبة: 

جمل�س التعاون نقدر ل�صموكم الكرمي هذه 

العظيم  الدور  اأهمية  على  تاأكيدا  املبادرة 

الذي يقوم به الأطباء البحرينيني من اأجل 

�صحة الوطن واملجتمع«.

امتدادا  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  واأكد 

يف  البحرين  مملكة  حلكومة  الرائد  للدور 

املجال الطبي والرعاية ال�صحية، واأ�صاف: 

اليوم وتخ�صي�س اجلائزة  »اأن اعتماد هذا 

�صيكون لهما الأثر كبري بامل�صاهمة يف ُرقي 

مملكة  يف  فقط  لي�س  ال�صحية  اخلدمات 

اخلليج  دول  م�صتوى  على  بل  البحرين 

�صموه  يحفظ  اأن  تعاىل  اهلل  داعًيا  كافة«، 

ملوا�صلة م�صرية البناء والتقدم والزدهار.

يف اإطار روؤية اجلامعة العربية املفتوحة 

ومتا�صًيا مع ا�صرتاتيجيتها الرامية اإيل خلق 

اأنحاء  جميع  يف  واملعرفة  للعلم  جمتمع 

اتفاقية  اجلامعة  وقعت  العربي،  الوطن 

زين  الت�صالت  �صركة  مع  م�صرتك  تفاهم 

البحرين لتعزيز �صبل التعاون امل�صرتك بني 

اإطار  لو�صع  الإتفاقية  تاأتي  حيث  الطرفني. 

اإمكانيات  من  وال�صتفادة  للتعاون  عملي 

الطرفني خلدمة املجتمع البحريني.

غرم  الدكتور  اجلامعة  مدير  اأكد  وقد 

اهلل الغامدي على اأهمية مثل هذه التفاقيات 

البحريني  املجتمع  موؤ�ص�صات  خمتلف  مع 

وال�صتفادة  اجلامعة  دور  تعزيز  اأجل  من 

املجالت،  �صتي  يف  املختلفة  اإمكانياتها  من 

�صركة  به  تقوم  الذي  الفعال  بالدور  م�صيًدا 

زين يف املجتمع اإمياًنا منها بعملية التطوير 

وال�صتثمار يف الكوادر الوطنية ال�صابة.

واأ�صار الدكتور ه�صام الطحاوي، رئي�س 

وخدمة  امل�صتمر  والتعليم  التدريب  مركز 

اجلامعة  اهتمام  اإىل  باجلامعة،  املجتمع 

املوؤ�ص�صات  كافة  مع  عالقتها  بتعزيز 

البحرين  مملكة  يف  واخلا�صة  احلكومية 

من  ولال�صتفادة  ثقة  عالقة  بناء  خالل  من 

اإمكانيات اجلامعة �صواء املادية اأو الأكادميية 

يف  زين  �صركة  بجهود  منوًها  والبحثية. 

تقدمي الربامج التي تخدم ال�صراكة املجتمعية 

وهو ما يعك�س اهتمام اجلامعة.

جمعية  رئي�صة  ال�صيد  عهدية  هّناأت 

جمل�س  واأع�صاء  البحرينية  ال�صحفيني 

الأمرية  امللكي  ال�صمـو  �صاحـبة  الإدارة، 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة 

جاللة امللك املفدى رئي�صة املجل�س الأعلى 

الأعلى  املجل�س  اختيار  مبنا�صبة  للمراأة، 

للتميز يف  الفخرية  للمراأة لنيل )اجلائزة 

 )2020 العربية  الأ�صرة  رعاية  جمال 

للم�صوؤولية  الإقليمية  ال�صبكة  من  املقدمة 

الجتماعية.

واأعربت ال�صيد عن فخرها واعتزازها 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  اختيار  مبنا�صبة 

باجلهود  م�صيدًة  اجلائزة،  هذه  لنيل 

لدعم  للمراأة  الأعلى  املجل�س  يف  املبذولة 

وتقدم املراأة البحرينية يف املجالت كافة، 

وتعد هذه اجلائزة موؤ�صًرا اإيجابًيا لقيا�س 

التي  املدرو�صة  الوطنية  اخلطط  نتائج 

بقيادة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  اتخذها 

�صاحبة ال�صمو امللكي.

الإجنازات  تلك  اأن  على  واأكدت 

وتوجيهات  دعم  بف�صل  تاأتي  املتتالية 

�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية �صبيكة بنت 

البالد  عاهل  قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم 

املفدى، رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة.

يت�صّمن �صوًقا لل�صمك للأهايل ي�صتوعب 12 فر�صة

خلف يفتتح املرحلة الثانية من تطوير مرفاأ الدراز

افتتح وزير الأ�صغال و�صوؤون 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

املرحلة  خلف  عبداهلل  بن  ع�صام 

الدراز،  مرفاأ  تطوير  من  الثانية 

لتوجيهات  تنفيًذا  ياأتي  والذي 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة 

بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، 

ومتابعة اللجنة التن�صيقية برئا�صة 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، لتلبية احتياجات 

اأهايل قرية الدراز.

الأعمال  الوزير  وتفقد 

مع  الدراز  مرفاأ  يف  التطويرية 

فاطمة  النواب  جمل�س  ع�صو 

بلدي  جمل�س  ورئي�س  عبا�س، 

الكوهجي،  احمد  ال�صمالية  املنطقة 

اإبراهيم  بدرية  البلدي  والع�صو 

باملحافظة  الثانية  الدائرة  ممثلة 

ال�صمالية، وبح�صور وكيل الزراعة 

نبيل  الدكتور  البحرية  والرثوة 

امل�صاعد  والوكيل  اأبوالفتح،  حممد 

ال�صيخ  وال�صيانة  البناء  مل�صاريع 

م�صعل بن حممد اآل خليفة، اإذ متثلت 

الإدارية  املكاتب  اإن�صاء  الأعمال يف 

واملرافق التابعة لها كوحدات البيع 

اإ�صافة  احلرا�صة  وغرفة  واملظالت 

ا�صتغرقت  وقد  املرفاأ،  ت�صوير  اىل 

�صبعة  التطويرية  الأعمال  تلك 

اأ�صهر.

وقال خلف: »اإن الوزارة ت�صعى 

�صاحب  توجيهات  ترجمة  اإىل 

التي  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو 

ودعمه  �صموه  اهتمام  على  تدل 

التي  باخلدمات  لالرتقاء  امل�صتمر 

تقدمها الوزارة، خا�صة ذات ال�صلة 

يهدف  اإذ  باملواطنني،  املبا�صرة 

احتياجات  تلبية  اإىل  امل�صروع 

عليه  والقائمني  املرفاأ  مرتادي 

يف  البحارة  من  وم�صتخدميه 

املجاورة«،  والقرى  الدراز  قرية 

حوايل  �صيخدم  املرفاأ  اأن  م�صيًفا 

120�صياًدا، كما تهدف الوزارة اإىل 

مبوا�صفات  منوذجًيا  مرفاأ  جعله 

ومعايري عالية اجلودة.

اأن  اإىل  خلف  الوزير  واأ�صار 

مراحل  عدة  �صهد  قد  الدراز  مرفاأ 

تطويرية، اإذ مت النتهاء من اأعمال 

تطوير املرحلة الأوىل يف �صهر مايو 

2018 عرب حت�صني وتو�صعة ممر 

البحارة  حركة  لت�صهيل  القوارب 

ي�صمح  خر�صاين  م�صطح  واإن�صاء 

بان�صيابية اإدخال واإخراج القوارب 

من البحر واإليه، اإ�صافة اإىل تطوير 

اجلانبية  اخلر�صانية  احلواجز 

لتوفري اأكرب م�صاحة ممكنة لإيقاف 

القوارب، واإن�صاء �صالمل خر�صانية 

البحارة  ونزول  ب�صعود  ت�صمح 

للبحر.

واأ�صاف: »مت النتهاء من اإن�صاء 

مواقف لل�صيارات بطاقة ا�صتيعابية 

الإنارة  م�صابيح  وتركيب  كبرية، 

ممر  لتوفري  اجلانبي  والطوب 

لتوفري  املظالت  وجتديد  للم�صاة، 

البحارة  لعمل  ومهياأ  مظلل  مكان 

وقيامهم باأعمال ال�صيانة الدورية 

ملعداتهم واأدوات ال�صيد«.

م�صروع  »اأن  خلف  واأو�صح   

املرفاأ  من  الثانية  املرحلة  تطوير 

لل�صمك  �صوق  اإن�صاء  على  ي�صتمل 

يف  املوجود  ال�صوق  غرار  على 

ي�صتوعب  اإذ  واحلد،  البديع  مرفاأ 

بـ172  تقدر  فر�صة مب�صاحة   12

مهمة  اإ�صافة  وهي  مربًعا،  مرًتا 

املحيطة؛  واملناطق  الدراز  ملنطقة 

خالل  من  حاجتهم  يلبي  كونه 

توفري �صوق �صمك، وهذا جزء من 

�صيا�صة الوزارة يف اإن�صاء اأ�صواق 

قريبة  وتكون  الأهايل  تخدم 

منهم«.

ا  وتابع »ت�صّمن امل�صروع اأي�صً

اإن�صاء مبنى اإداري مع تطوير كافة 

وامليكانيكية  الكهربائية  الأعمال 

الداخلية  اخلدمية  والأعمال 

واخلارجية ذات ال�صلة«.

»الت�صال الوطني« يزور مركز ويل العهد للتدريب.. عبداهلل: 

الإعلم خري داعم للجهود الطبية والبحثية للحد من كورونا

الوطني  الت�صال  مركز  نظم 

اخلارجي  لالإعالم  ميدانية  زيارة 

للتدريب  العهد  ويل  مركز  اإىل 

والبحوث الطبية، وذلك بالتن�صيق 

هذه  جاءت  حيث  اجلانبني،  بني 

اجلولت  �صل�صلة  �صمن  الزيارة 

امليدانية  والزيارات  الإعالمية 

مركز  يعقدها  التي  الدورية 

اطالع  خاللها  مت  والتي  الت�صال، 

على  وال�صحفيني  الإعالميني 

والبحوث،  التدريب،  طرق  اأحدث 

التي  الطبي  املجال  يف  واخلدمات 

للتدريب  العهد  ويل  مركز  ينفذها 

اأعلى  وفق  الطبية،  والبحوث 

معايري اجلودة يف التعليم الطبي 

با�صتخدام  املحاكاة،  على  القائم 

الطرق  واأف�صل  التقنيات  اأحدث 

التعليمية يف املنطقة.

بعر�س  الزيارة  برنامج  وبداأ 

فيلم وثائقي حول مركز ويل العهد 

للتدريب والبحوث الطبية، ثم قام 

احل�صور بزيارة ميدانية اإىل مرافق 

اطالعهم  مت  املركز، حيث  واإدارات 

على طرق التدريب للطواقم الطبية 

مبا  املحاكاة،  غرف  عرب  تتم  التي 

�صيارة  حماكاة  غرفة  ذلك  يف 

الإ�صعاف، وغرفة الطوارئ، وغرفة 

الإ�صابات وغرفة العمليات ووحدة 

العناية املركزة والولدة والأطفال 

والباطنية واأجنحة اجلراحة.

خمتربات  احل�صور  زار  كما 

املحاكاة التي يتدرب عليها الطبيب 

اأن  قبل  �صاعة   50 ملدة  امل�صتجد 

الواقع،  اأر�س  العملية على  يوؤدي 

الغرف  جميع  جتهيز  مت  وقد 

ال�صمعية،  والأجهزة  بالكامريات 

البث  تقنية  ا�صتخدام  واإمكانية 

املبا�صر لها يف اأي مكان يف العامل، 

الطبية  للمراجعة  وا�صتخدامها 

باأحدث  جتهيزها  مت  كما  اأي�صاً، 

معدات امل�صت�صفيات والدمى الطبية 

مع ال�صا�صات احلديثة التي تعر�س 

القلب، وتقي�س  تخطيط »كهربية« 

الدم،  و�صغط  النب�س،  تاأك�صج 

وموجات  ال�صرايني،  وموجات 

�صريان الرئوي، وغاز التخدير.

ويف ختام الزيارة، اأ�صاد العميد 

طبيب خالد عبدالغفار عبداهلل مدير 

مركز ويل العهد للتدريب والبحوث 

الطبية، ا�صت�صاري تخدير والعناية 

الت�صال  مركز  بدور  الق�صوى، 

الإعالمي  الدعم  تقدمي  يف  الوطني 

من  للحد  املبذولة  اجلهود  لإبراز 

امل�صتجد  كورونا  فريو�س  انت�صار 

عن  ف�صالً   ،)19-COVID(

ويل  مركز  مع  امل�صتمر  تعاونه 

الطبية،  والبحوث  للتدريب  العهد 

يف  الإعالمي  للح�صور  وتن�صيقه 

اإبراز  اأهمية  موؤكداً  الزيارة،  هذه 

وتعريف  العهد  ويل  مركز  جهود 

الدول املجاورة ودول العامل بدوره 

اأول  يعد  الذي  العايل،  وم�صتواه 

مركز للتدريب باملحاكاة يف مملكة 

البحرين.

ومن جانبه اأكد مدير املركز باأن 

روؤية قائد اخلدمات الطبية امللكية 

خالد  ال�صيخ  بروفي�صور  اللواء 

وا�صحة  باتت  خليفة  اآل  علي  بن 

ال�صا�س  هو  التدريب  باأن  موؤكداً 

لكل موؤ�ص�صة طبية تطمح بالتميز 

امل�صتمر يف املجال الطبي عن طريق 

توفري التكنولوجيا احلديثة عالية 

القائم  الطبي  التعليم  يف  اجلودة 

م�صتوى  رفع  بهدف  املحاكاة  على 

يف  للعاملني  املهارات  و  املعرفة 

جمالت الرعاية ال�صحية.

400 فرد �صجلوا يف برنامج اإ�صاءات قانونية منذ اإطلقه

حمزة: تطويع التكنولوجيا لن�صر الثقافة والتدريب القانوين

�صارة جنيب:

والراأي  الت�صريع  هيئة  رئي�س  اأعلن 

عن  حمزة  عبداهلل  نواف  امل�صت�صار  القانوين 

اإطالق برنامج اإ�صاءات قانونية، والذي يهدف 

التكنولوجيا يف  لتطويع  دائمة  لإيجاد من�صة 

على  ال�صوء  وت�صليط  القانونية  الثقافة  ن�صر 

اآخر الت�صريعات الوطنية.

يوم  عقد  �صحفي  موؤمتر  خالل  وقال 

اإن  زوم  برنامج  عرب  اإلكرتونًيا  »الأحد«  اأم�س 

الت�صريع  لهيئة  و�صبق  الأوىل،  لي�صت  املبادرة 

القانونية  املكتبة  تد�صني  القانوين  والراأي 

التي  امل�صتحدثة  الأمور  من  وهي  اإلكرتونًيا 

اأتاحت البحوث الإلكرتونية للجميع، بالإ�صافة 

يف  اأبحاثا  ت�صم  التي  القانونية  املجلة  اإىل 

النقلة  اأن:»هذه  اإىل  ولفت  الت�صريعي،  املجال 

وليدة  لي�صت  التكنولوجيا  تفعيل  جمال  يف 

الحرتازية  الإجراءات  اأن  من  وبالرغم  اليوم، 

املرتبطة بانت�صار فايرو�س كورونا كانت عاماًل 

ا�صتخدام  لتفعيل  التوقيت  حيث  من  م�صاعًدا 

اأن  اإل  والتدريب،  التعليم  يف  التكنولوجيا 

الهيئة،  لدى  م�صبًقا  مطروحة  كانت  الفكرة 

ونفخر باأن مملكة البحرين حققت جناًحا كبرًيا 

يف جمال التحول الإلكرتوين.

تكنولوجيا  توظيف  واأ�صاف:«�صيتم 

املعلومات وال�صتفادة من احللول والتطبيقات 

دائمة  اإلكرتونية  من�صة  لإيجاد  الإلكرتونية 

الكوادر  وتطوير  ل�صقل  بعد،  عن  للتدريب 

التدريب  خيار  و�صيبقى  الوطنية،  القانونية 

اجلائحة،  انتهاء  بعد  حتى  متاًحا  اإلكرتونًيا 

وهناك توجه لعقد موؤمترات قانونية اإلكرتونًيا 

مع تطور م�صتوى اجلاهزية«. 

واأو�صح اأن جميع الدورات �صتكون متعلقة 

بال�صاأن القانوين و�صتتناول اأحدث الت�صريعات 

البحرينية، والتي �صكل �صدورها نقلة نوعية 

الت�صجيل  و�صيكون  الت�صريعي،  املجال  يف 

الهيئة،  موقع  طريق  عن  اإلكرتونًيا  للربنامج 

الت�صجيل،  تاأكيد  ر�صالة  امل�صجل  و�صي�صتلم 

رابط  واإر�صال  املحا�صرة  يوم  حتديد  و�صيتم 

اإلكرتوين يتيح الدخول للمحا�صرة. 

جلميع  خم�ص�س  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�صار 

اخلا�س  القطاعني  يف  القانونية  ال�صرائح 

يف  املحلية  القانون  كليات  وطلبة  والعام 

البحرين، وذلك يف اإطار حتقيق اأهداف الهيئة 

من خالل حما�صرات  القانونية  الثقافة  ون�صر 

املوا�صيع  على  ال�صوء  و�صت�صلط  تخ�ص�صية 

امل�صتجدة ذات الأهمية.

�صتكون  الإلكرتونية  املن�صة  اأن  واأكد 

�صريحة  لأكرب  الو�صول  بهدف  وذلك  دائمة، 

مملكة  م�صتوى  على  القانونيني  من  ممكنة 

والإقليمي،  العربي  وامل�صتوى  البحرين 

امل�صت�صارين  من  نخبة  املحا�صرات  و�صيقدم 

ال�صتعانة  تتم  وقد  امل�صاعدين،  وامل�صت�صارين 

مبحا�صرين من خارج الهيئة من ذوي اخلربة 

والتخ�ص�س.

والتفاعل  بال�صتجابة  يتعلق  وفيما 

عن  الإعالن  منذ  اأنه  اأو�صح  الربنامج،  مع 

الأ�صبوع  خالل  للدورات  الت�صجيل  باب  فتح 

ال�صريحة  اأكرث من 400 فرد من  املا�صي، قام 

موؤ�صًرا  يعترب  مما  بالت�صجيل،  امل�صتهدفة 

مدى  قيا�س  و�صيتم  لال�صتجابة،  اإيجابًيا 

التفاعل وال�صتفادة وتقييم املحا�صرات من قبل 

امل�صاركني وا�صتقبال مالحظاتهم.

التدريب  تفعيل  �صيتم  اأنه  اإىل  ولفت 

الإلكرتوين لطلبة اجلامعات، وقد بداأت الهيئة 

ذلك بالفعل يف اإطار الإجراءات التي مت اتخاذها 

ل  حتى  كورونا،  فايرو�س  انت�صار  من  للحد 

توؤدي تلك الإجراءات لتاأخري تخرج الطلبة.

 نواف حمزة

غرم اهلل الغامدي
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تابعت مختلف وسائل اإلعالم المحلية والعالمية حفل تخرج مدرسة بيان البحرين لهذا 
العام الدراسي 2019 - 2020، فقد حقق أعلى نسبة مشاهدة وصلت إلى 26.670 ألف مشاهد، 
إذ كان الحفل موضع اهتمام عالمي واسع على األصعدة كافة، وقد أشادت وسائل اإلعالم 
المحلية والعربية والعالمية، مثل العربية والحرة والسعودية ودير شبيغل األلمانية، وفرانس 
والبريطانية  والفلبينية  الروسية  اإللكترونية  والجريدة  البريطانية،  الغارديان  وصحيفة  برس 
وسي إن إن العربية، وغيرها، باألسلوب المنفرد الذي تميزت به مدرسة بيان البحرين في حفل 

تخرج هذا العام.
تمّكنت المدرسة من تحويل تحدي جائحة كورونا إلى فرصة نوعية إلطالق عنان اإلبداع، من خالل إقامة 
فرصة  وأهاليهم  الطلبة  منح  مع  الوقائية،  واإلجراءات  االجتماعي  التباعد  بإجراءات  التزم  مميز  تخرج  حفل 
تاريخية لالحتفال بحفل تخرجهم بطريقة حصدت إشادات واسعة من مختلف أنحاء العالم. أقيم الحفل 
المميز في حلبة البحرين الدولية للفورموال واحد، وامتاز بسلسلة من الفعاليات المبتكرة في طريقة التخريج 

والتكريم، اختتمت بعرض لأللعاب النارية نال استحسان الجميع. 
إن حفل تخرج مدرسة بيان البحرين لهذا العام قدم صورة ملهمة في ظل تحدي فيروس كورونا، ورسم 
بعدما  وتفّوقهم  نجاحهم  فيه  ليتكلل  الجميع،  يترقبها  التي  اللحظة  لهذه  وأحالمهم  الخريجين  آمال 
لتخليد قصة نجاح بحرينية أخرى  إليه  التكنولوجية وآخر ما وصلت  التطورات  المدرسة من تطويع  تمّكنت 

في ظل جائحة كورونا وانتشارها العالمي.
وسيبقى حفل تخرج مدرسة البيان، الذي مّكن عوائل وأسر 82 طالًبا من االحتفال بنجاحات أبنائهم، دافًعا 

أكبر نحو تحقيق المزيد من المنجزات لمواصلة المسيرة التربوية والتعليمية في مملكة البحرين.

ف����ي����ه  الإب�������������������������داع  ع��������ن��������ان  اأُط�����������ل�����������ق  ح�������ف�������ل  يف 

اأكرث من 26 األف م�ساهدة حلفل تخرج مدر�سة بيان البحرين 

ماليتا ال�سورى والنواب تلتقيان غًدا للتن�سيق والت�ساور

اجتماع نيابي - حكومي جديد الأربعاء لبحث »حزمة الدعم«

�سيارات غولف معّقمة لنقل الأفراد اإىل دورات املياه.. وزير ال�سحة:

مرتان بني املركبات يف ال�سينما اخلارجية.. وبيع التذاكر اإلكرتونًيا

فاطمة �سلمان: 

املالية  ال�س�ؤون  جلنة  رئي�س  قال 

اأحمد  الن�اب  مبجل�س  واالقت�سادية 

�سيجمع  حك�مًيا  اجتماًعا  اإن  ال�سل�م 

واالقت�سادية  املالية  ال�س�ؤون  جلنتي 

القادم؛  االأربعاء  احلك�مة  مبمّثلي 

املالية  احلزمة  بحث  مل�ا�سلة  وذلك 

املرتقبة للدعم.

باأن  لـ»االأيام«  ت�سريح  يف  واأفاد 

تن�سيقي  اجتماع  لعقد  ت�ّجًها  هناك 

اللجنتني  بني  الثالثاء  غًدا  وت�ساوري 

ا�ستباًقا  وذلك  باملجل�سني؛  املاليتني 

لالجتماع امل�سرتك مع احلك�مة بهدف 

وتبادل  االأوراق  »ترتيب  اأ�سماه  ما 

حمّدد  اإطار  على  والت�افق  الروؤى 

لالجتماع ُيقّدم للحك�مة«.

االجتماع  اأن  ال�سل�م  واأو�سح 

النيابي - احلك�مي من املزمع اأن يّطلع 

اأع�ساء جمل�سي الن�اب وال�س�رى فيه 

املعل�مات ح�ل حزمة  املزيد من  على 

الدعم االأوىل واأب�اب �سرفها والكيفية 

التي متت بها، اإىل جانب االطالع على 

ُوجد،  اإن  احلزمة  من  املتبقي  املبلغ 

على  احلزمة  تاأثريات  بيان  كذلك 

هناك  اأن  اإىل  م�سرًيا  منها،  امل�ستفيدين 

الدعم يف  من  امل�ستفيدين  من  فئات   3

احلزمة املا�سية؛ االأوىل �سركات كانت 

لي�ست بحاجة للدعم، وثانية ا�ستفادت 

الفئة  اأما  الدعم،  من  مثلى  ا�ستفادًة 

بال�سكل  الدعم  اإليها  ي�سل  فلم  الثالثة 

م�ساكل  من  تعاين  زالت  وما  املطل�ب 

جّمة.

يف  »يهّمنا  ال�سل�م:  واأ�ساف 

ال�سركات  على  االطالع  االجتماع 

البحريني  العامل  على  حافظت  التي 

العاملني  البحرينيني  عدد  ومعرفة 

ن�د  التي  االأم�ر  من  وغريها  بها، 

جانب  اإىل  احلك�مة،  من  ا�ستي�ساحها 

واقرتاحاتنا  مرئياتنا  على  اإطالعهم 

�سيا�سة  ر�سم  اأجل  من  ال�ساأن  هذا  يف 

التاأكيد  مع  القادمة،  للحزمة  جديدة 

الدعم  التدّرج يف �سحب  على �سرورة 

ميتد  اأن  على  القطاعات،  بع�س  عن 

الدعم اإىل عام كامل«.

اللجنتني  اجتماع  اأن  بنّي  كما 

التن�سيق  من  مزيد  اأجل  من  امل�سبق 

واإعطاء  العملية  لت�سريع  والت�افق 

وج�د  ظل  يف  خا�سة  احلل�ل،  اأف�سل 

متاًما،  املغلقة  القطاعات  من  عدد 

ومكاتب  واملطاعم  ال�سينما  كقطاع 

اخلدم وال�ساالت الريا�سية، اإىل جانب 

قطاعات ال تزال مت�سررة.

�سارة جنيب:

اأ�سدرت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح قراًرا 

ب�ساأن اال�سرتاطات ال�سحية ال�اجب ت�افرها يف 

�سة لل�سيارات  من�ساآت ال�سينما اخلارجية املخ�سّ

الحت�اء ومنع انت�سار فريو�س ك�رونا امل�ستجد 

)ك�فيد 19(.

وبح�سب القرار، فاإن بيع التذاكر يقت�سر على 

النظام االإلكرتوين فقط، ويجب التاأكد من وق�ف 

االأماكن وبني  املركبات ب�سكل �سحيح يف  جميع 

الط�ارئ  ممرات  واأن  لذلك،  املحّددة  العالمات 

خالية من املركبات يف جميع االأوقات، ف�سالً عن 

حظر التدخني يف جميع االأوقات، واق�سار الدخ�ل 

على ال�سيارات فقط وال يج�ز دخ�ل االأفراد دون 

�سيارة، كما ال ي�سمح باجلل��س خارج ال�سيارة، 

من  العل�ي  اجلزء  على  باجلل��س  ي�سمح  وال 

فتحة  با�ستخدام  امل�ساهدة  جت�ز  وال  ال�سيارة، 

مطبخ  يف  الطعام  حت�سري  يتم  واأن  ال�سقف، 

اال�ستخدام  ذات  من  فردية  �سح�ن  يف  املن�ساأة 

ال�احد حمكمة الغلق، مع ت�فري اأدوات االأكل ذات 

اال�ستخدام ال�احد.

وفيما يتعلق بالطاقة اال�ستيعابية، بنّي القرار 

املركبة  يف  الركاب  عدد  يتجاوز  اأال  يجب  اأنه 

العامة  االإدارة  قبل  من  به  لها  املرّخ�س  العدد 

التاأكد من وج�د  امل�ظفني  للمرور، ويجب على 

اأمتار ال�ستيعاب  عالمة حمّددة مل�ساحة 7 يف 4 

كل مركبة، و�سمان م�سافة مرتين على االأقل بني 

املركبات يف كل اجتاه.

فاأ�سار  ال�سالمة،  ملتطلبات  بالن�سبة  اأما 

احلد  تقدمي خمطط ي��سح  اأنه يجب  اإىل  القرار 

االأق�سى لعدد ال�سيارات وامل�سارات وا�سرتاتيجية 

اخلروج املقرتحة اإىل االإدارة العامة للدفاع املدين 

تعليمات  ب�ساأن  فيدي�  عر�س  ويجب  العتماده، 

ال�سالمة قبل بداية كل عر�س، كما يجب تدريب 

اأفراد االأمن على تنفيذ اإجراءات اخلروج االآمن يف 

حاالت الط�ارئ.

عالمات  و�سع  يجب  اأنه  القرار  واأو�سح 

على  تدل  وداخلها  املن�ساأة  م�قع  ح�ل  وا�سحة 

خمارج الط�ارئ، كما يجب اأن تك�ن طرق اخلروج 

اإىل  اإليها، وت�ؤدي  ال��س�ل  دون ع�ائق وي�سهل 

اأال تتجاوز  اآمنة لالأ�سخا�س، على  منطقة جتمع 

املجم�عة ال�احدة 5 اأ�سخا�س، وا�ستخدام مداخل 

وت�فري  حريق،  كمخرج  اخلروج  وطرق  املبنى 

جاف(  م�سح�ق  )ن�ع  اإ�سافية  حريق  طفايات 

وو�سعها على م�سافة ال تتجاوز 20 مرًتا مربًعا 

وج�د  مع  لل�سم�س،  معر�سة  غري  مق�س�رة  يف 

عالمات واإر�سادات مرئية ت��سح م�قعها واآلية 

خروج  عالمات  ت�فري  عن  ف�سالً  ا�ستخدامها، 

وا�سحة وكبرية لل�سائقني واالأفراد عند اخلروج، 

اأ�س�اء ط�ارئ تعمل عند انقطاع م�رد  وت�فري 

الكهرباء الرئي�س يف املكان.

اأحمد ال�سلوم

الرتخي�ص للمرحلة الثانوية مبدر�سة عالية اخلا�سة

الأمني العام امل�ساعد للتقييم والعتمادية 

تبحث مع BIBF م�ستجدات العملية التعليمية

والتعليم  الرتبية  وزير  اعتمد 

قراًرا  النعيمي  علي  بن  ماجد 

الثان�ية  للمرحلة  بالرتخي�س 

)ال�سف�ف 10، 11، 12( مبدر�سة 

عالية.

التزام  على  القرارات  ت  ون�سّ

اخلا�سة  التعليمية  امل�ؤ�س�سات 

باأحكام املر�س�م بقان�ن رقم )25( 

امل�ؤ�س�سات  ب�ساأن   1998 ل�سنة 

اخلا�سة  والتدريبية  التعليمية 

له،  تنفيًذا  ال�سادرة  والقرارات 

مملكة  يف  ال�سارية  والق�انني 

ال�سادرة  القرارات  وكل  البحرين، 

واالأنظمة  والق�اعد  لها،  تنفيًذا 

ذلك  يف  مبا  قان�ًنا،  املقررة 

احل�س�ل على م�افقة ال�زارة قبل 

االإدارية  الهيئتني  اأع�ساء  تعيني 

والتعليمية.

واملتابعة  التن�سيق  اإطار  يف 

العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  مع 

امل�ستجدات  اآخر  على  لل�ق�ف 

التعليمية يف  للعملية  والتط�رات 

الدكت�رة  اجتمعت  الراهن،  ال�قت 

منى البل��سي االأمني العام امل�ساعد 

تقنية  عرب  واالعتمادية،  للتقييم 

مع  ُبعد،  عن  املرئي  االت�سال 

ال�سيخ  عبداحلميد  اأحمد  الدكت�ر 

للدرا�سات  البحرين  معهد  مدير 

ومت   ،BIBF واملالية  امل�سرفية 

عدة  مناق�سة  االجتماع  خالل 

باالإجراءات  متعلقة  م��س�عات 

االإدارية واالأكادميية.
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اأ�ضامة مهران

هــامــ�ش

ينزل اإىل ال�ضارع البحريني يتجول

 يف فرجانه واأزقته و�ضخو�ضه الهادئني

بدر عبدامللك  �ضعيد احلمد

اأبعـــاد

بني توقيت طهران وتوقيت ال�ضاحية 

ثمة مواقيت وتوقيتات اأخرى مل تتعطل

sh.s.aljowder@gmail.comضالح اجلودر�

مراجعات

قطر وتاريخ من 

املكائد والد�ضائ�ش 2/ 2

توا�شلت بني البحرين وقطر االحتكاكات والت�شنجات، 

وروح  الت�شعيد  روح  بني  الدبلوما�شي،  واجلزر  واملد 

التهدئة فال يجوز بني االإخوة بلوغ الغي والبهتان خا�شة 

من  القادمة  املخاطر  من  ب�شل�شلة  حماطة  املنطقة  واإن 

العراق وايران، وهذا ما حدث مع ظروف احتالل العراق 

للكويت كع�شٍو يف جمل�س التعاون، فوجدت قطر فر�شتها 

ال�شانحة، ففي عام 1990 ا�شتغلت قطر القمة اخلليجية 

التي عقدت يف الدوحة لبحث م�شاألة احتالل العراق للكويت 

فتوجهت ب�شكل منفرد من وراء الكوالي�س اىل حمكمة العدل 

يف  دولية  ق�شائية  �شلطة  اأعلى  وهي  الهاي  يف  الدولية 

اإطار منظمة االأمم املتحدة، وطالبت املحكمة بتاأييد رغبتها 

وجزيرتي  »جزر حوار«  على  القطرية  ال�شيادة  اإعالن  يف 

ف�شت الديبل وقطعة جرادة )يراده( واإعادة تر�شيم احلدود 

البحرية الفا�شلة بني قيعان االأرا�شي واملياه الال�شقة لها 

)املتال�شقة( والعائدة لكل من قطر والبحرين. 

وفيما طاحونة اخلالف يف اأوجها تقدمت البحرين يف 

االأ�شبوع االأول من اأغ�شط�س عام 1991 بطلب وتبعته باآخر 

يف االأ�شبوع الثاين من اأكتوبر من نف�س العام لدى حمكمة 

االخت�شا�س  باأ�شا�س  فيهما  طعنت  حيث  الدولية،  العدل 

الذي ا�شتندت اليه قطر، كما اعرت�شت على تقدم قطر ب�شكل 

منفرد اىل املحكمة الدولية، فاأ�شقط يف يدها نهجها املخاتل 

حماولة االحتيال على امل�شائل القانونية. 

بني ال�شد والليونة بني الطرفني اأ�شدر اأمري قطر ال�شابق 

يحدد  اإعالن   1992 عام  ثاين  اآل  حمد  بن  خليفة  ال�شيخ 

 4،44 مقدار  لبالده  االقليمية  املياه  حدود  )ير�ّشم(  فيه 

اإ�شافة حوايل 10 جزر واقعة حتت  كيلو مرت مما يعني 

وبذلك  القطرية.  احلدود  نطاق  �شمن  البحرينية  ال�شيادة 

تقر�س قطر )�شاهري ظاهري( من التفاحة البحرينية، تلك 

يوليو  العامل. يف  مراأى  اأمام  امليولوجية  الذهبية  التفاحة 

حول  حكًما  الدولية  املحكمة  اأ�شدرت   ،1994 عام  من 

اخلالف القائم ب�شاأن اخت�شا�شها وقبولها النظر يف ق�شية 

الدولتني،  بني  االقليمية  وامل�شائل  البحرية  احلدود  حتديد 

يف خم�س نقاط وهي 1- جزر حوار 2- ف�شت الديبل وعني 

جرادة 3- خطوط اأ�شا�س االأرخبيل 4 - الزبارة 5 هريات 

اللوؤلوؤ وم�شائد االأ�شماك ال�شابحة وغريها من امل�شائل ذات 

العالقة باحلدود البحرية. 

من  اأبريل  �شهر  يف  البحرين  قدمت  قانونية  وبجدارة 

قطر  قدمتها  وثيقة  وثمانني  اثنتني  يف  طعنا   1998 عام 

للمحكمة، على اأ�شا�س اأنها وجدت مزورة من حيث االأختام 

واالأحبار ونوعية االأوراق امل�شتخدمة. واف�شيحتاه لدولة 

ترتبط  التي  البحرين،  جارتها  مع  االأخالقي  ديدنها  هكذا 

معها باأوا�شر تاريخية بعيدة. 

�شجلت   1999 فرباير  ويف  املرة  احلقيقة  تلك  اأمام 

اأنها  ثبت  التي  الوثائق  عن  قطر  تخلى  ر�شمًيا  املحكمة 

ينبغي �شرب طبول على   – راأي  ح�شب   – مزورة. وكان 

تلك الفعلة امل�شينة، التحايل على احلق باأوراق زائفة. 

ال�شفهية  املرافعات  بداأت  عام 2000  مايو  اأواخر  يف 

العام،  نف�س  من  �شهر  من  اقل  غ�شون  ويف  الق�شية.  يف 

الدولية.  املحكمة  اأمام  للطرفني  ال�شفهية  املرافعات  انتهت 

ويف منت�شف مار�س من عام 2001: بداأ النطق باحلكم من 

طرف حمكمة العدل الدولية يف الهاي وهو ملزم للطرفني. 

كنا  امليثاق،  زمن  من  التاريخية  اللحظة  تلك  اأذكر 

لفيف وا�شع من املثقفني نوا�شل م�شاهدة املحكمة يف نادي 

اخلريجني بتوتر وقلق وطني، غري اأن نطق احلكم ل�شالح 

التحليق  اإال  الوطني  املوقف  لنا  يتح  مل  يومها  البحرين 

اأرحب  عامل  نحو  القاعة  ف�شاء  خارج  فرًحا  باأجنحتنا 

التاريخي  املثال  ذلك  عادلة.  لق�شية  العادل  الفوز  مبيدان 

�شتى، ولكنه  تو�شع يف ق�شايا  لق�شية اخلالف احلدودي 

من  واأر�شخ  اأقوى  ال�شغري  ب�شعبها  البحرين  اأن  على  اأكد 

التخريبية  واالأعمال  �شدها  حتاك  التي  الد�شائ�س  كل 

واالرهابية التي متار�شها قطر وتدعمها دون حياء.

�ضفري على خط النار

اأمان موغال  الذاتية كونه حزام  ال�شري  باأدب  ل�شت مغرًما  اأنني  رغم 

يف اخل�شو�شية، وكوين متطوًعا يرف�س اجللو�س على مقاعد االآخرين، 

فاإنني اآثرت اأن اأكتب عن دبلوما�شي ولي�س عن م�شريف، عن �شفري ولي�س 

عن تاجر اأو �شيا�شي اأو زعيم، عن تاريخ ولي�س عن حا�شر بال�شرورة، 

وعن جغرافيا ولي�س عن اأنرثوبولوجيا موغلة يف الت�شخي�س خل�شائ�س 

النف�س الب�شرية.

اأ�شرف عقل، �شخ�شية قد ال يتذكرها الكثريون يف البحرين، رغم اأثرها 

املحفور، كان �شكرترًيا ثانًيا يف ثمانينيات القرن املا�شي بال�شفارة امل�شرية 

باملنامة، وكنت �شحفًيا م�شاك�ًشا مع ال�شفارات متاًما مثلما كنت هكذا مع 

اأ�شرف عقل  ملمو�ًشا، وكان  فيها حراًكا  اأرى  التي  املوؤ�ش�شات  من  �شواها 

ال�شارع  اإىل  الواعد، وجتلياته املرابطة، ينزل  ب�شبابه الطاغي، وطموحه 

اأرقبه  الهادئني، وكنت  البحريني يتجول يف فرجانه واأزقته و�شخو�شه 

االآخر؟  معرفة  يف  التفاين  ذلك  الفارع  الدبلوما�شي  لهذا  كيف  بعيد،  من 

واأناقة  العنق،  رابطة  دبلوما�شية  من  االأوىل  للمرة  رمبا  خرج  وكيف 

املكاتب املن�شاة اإىل الب�شطاء كي يعا�شر، ويرافق ويفهم؟

وا�شح  ا  خ�شو�شً العربية  ال�شفارات  يف  الدبلوما�شي  الربوتوكول 

االأحياء  عبق  من  املنتقاة  احلرية  بتلك  ي�شمح  ال  رمبا  ال�شم�س،  و�شوح 

القدمية، متاًما مثلما ال ي�شمح بتلك الع�شرة التي تتغلب فيها طباع اأوالد 

البلد على هوؤالء املولودين ويف اأفواههم مالعق من ذهب.

برتبة  �شيا�شًيا  وكان  بلد،  ابن  بدرجة  دبلوما�شًيا  كان  عقل  اأ�شرف 

�شعبية مل ت�شل منظومتنا »اخلارجية« اإىل لقب منا�شب لها، اأو حتى اإىل 

لقاح مينع جتذرها يف واقعنا العربي املباغت.

وجدته يف ندوات غرفة جتارة و�شناعة البحرين، رغم اأن العالقات 

الدبلوما�شية »الر�شمية« كانت ت�شهد مقاطعة عربية بعد »كامب ديفيد« 

ومرفقاتها، ورغم اأن احلالة التي كان عليها و�شع التالم�س مع موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين مل يكن باللياقة التي اأ�شبح عليها فيما بعد، عندما عادت 

املياه اإىل جماريها، والعالقات اإىل اأوج مراميها.

يف  وقراأت  بعيد،  ومن  قريب  من  وتابعته  ورافقته  الرجل  اأحببت 

ل�شيقة  �شاللة  من  نعمان  �شقائق  خمتلف،  نوع  مع  عروبة  خطواته 

يعود  لرجال رحلوا ومل  تت�شح، وف�شائل نخوة حا�شنة  باحلقائق كي 

مثلهم اإىل واقعنا الدبلوما�شي العربي اإال فيما ندر.

ا مواظًبا على احل�شور يف اأول موؤمتر دويل للتحكيم مت  وجدته اأي�شً

تلقيبه اآنذاك باأول حوار �شرق اأو�شطي للتحكيم العربي االأوروبي، تابعنا 

�شوًيا العالمة القانوين امل�شري الراحل حم�شن �شقيق، وتعرفنا مًعا على 

لها �شفة  اإقليمية  ق�شايا حتكيم  اأدواًرا يف  لعبت  قانونية عربية  قامات 

القانوين  راأ�شهم  على  الدول  بني  احلدود  تر�شيم  يف  والتاأثري  ال�شجيج 

الفارق د. فتحي كمي�شة الذي متكن من جتميع اخلرائط واالأدلة التي اأكدت 

اأحقية البحرين يف جزر حوار اأمام حمكمة العدل الدولية.

بعد اأن غادر عقل، مل يكن للعقل اأن ي�شتكني، فهذه هي الدنيا، حركة 

اإىل  وبعدها  القاهرة،  اإىل  العزيز  ال�شديق  عاد  االأف�شل،  نحو  دوؤوبة 

كان  اأنه  حيث  اأهمية،  اأكرث  اأدواًرا  ليلعب  مدغ�شقر،  عا�شمة  تاناناريف 

اأفريقيا  من  باأق�شى اجلنوب  متاألقة  �شفارة  الوحيد يف  العربي  امل�شوؤول 

ويف عمق اأعماق املحيط املطل.

يدعى  بحريني  مواطن  اإعادة  يف  بارًزا  دوًرا  عقل  اأ�شرف  لعب  لقد 

يعقوب املا�س اإىل وطنه بعد اأن جرفته اأمواج البحر اإىل جزيرة مدغ�شقر، 

عا�س التائه هناك �شنوات من دون اأهل اأو اأقارب اأو لغة منا�شبة يتحدث 

بها مع النا�س اإىل اأن بذلت عائلته يف البحرين جهوًدا م�شنية حتى تلقفها 

الزميل ال�شحفي عدنان املو�شوي لي�شافر مع اأحدهم اإىل اجلزيرة البعيدة، 

جبارة  �شوًيا جهوًدا  ويبذلون  عقل  اأ�شرف  البارع  بالدبلوما�شي  ويلتقي 

اإىل بالده  حتى وجدا البحريني املفقود واأعاداه بدبلوما�شية ذلك الزمان 

معزًزا مكرًما، و�شليًما معافى.

اإىل  ن�شتمع  اأن  التي ميكن  بتلك  اأ�شبه  ق�ش�س  من  واحدة  ق�شة  تلك 

حكاويها على مقاهي األف ليلة، اأو يف اأحيائنا ال�شعبية القدمية، روايات 

واأخرى  هناك،  مل�شر  �شفرًيا  عقل  اأ�شرف  كان  عندما  »ال�شعيد«  اليمن  يف 

متوت،  لن  التي  الفل�شطينية  بالق�شية  ت�شتعل  وهي  وغزة،  اهلل،  رام  يف 

وغريها الكثري الكثري يف بلجراد، ومو�شكو، والب�شرة، ويف ديوان الوزارة 

بالقاهرة، وما خفي كان اأعظم.

بني توقيتني

يف الوقت الذي كان فيه »�شماحة ال�شيد« ُيطلق تهديداته بقتل كل من 

ُيطالب ب�شحب �شالح حزبه وملي�شياته وهو داخل خمبئه حتت االأر�س 

يف ال�شاحية اجلنوبية املحتلة، كانت طهران ترتب �شفقة ت�شليم �شجناء 

اإيراين خجول  اإىل وا�شطن يف حماولة بدت وكاأنها غزل  اأمريكيني لديها 

مع اإدارة ترامب لعلها تخفف من وطاأة عقوبات اعرتف بق�شوتها وتاأثريها 

ال�شاحية«  »�شيد  ظل  فيما  م�شوؤوليه،  وكبار  روحاين  االإيراين  الرئي�س 

اأن�شاره التربع  ُينكر ذلك ب�شوت متح�شرج غ�شًبا حتى وهو يطلب من 

مللي�شياته، والتي بدورها بداأت تتذمر من انقطاع وتقطع الرواتب ما دفع 

بها اإىل �شيء من البلطجة واالبتزاز.

واحلاجة  اجلوع  بجراأة  اأ�شواتهم  ارتفعت  فقد  ال�شاحية،  �شيعة  اأما 

�شمع  الذي  ال�شيد«  »�شماحة  ملي�شيا  من  اخلوف  حاجز  لتك�شر  والعوز 

يعني  ما  �شالحنا«  ن�شلم  وال  »جنوع  عليها  فرد  خمبئه  يف  اأ�شواتها 

باللبناين »ا�شطفلوا«.

وتوقيت طهران متاأخر عن توقيت »�شيد ال�شاحية« وعقارب �شاعتها 

اأكرث هدوًءا يف تكتيك االأزمة الطاحنة اقت�شادًيا يف اإيران املرتامية االأطراف 

على عك�س لبنان ال�شغري املحكوم بقب�شة »ال�شيد احلديدية«.

�شاعة  عقارب  مع  توقيًتا  تلتقي  طهران  �شاعة  عقارب  كانت  واإذا 

ال�شاحية يف فرتة القوة والن�شوة، فاإنها يف فرتة االأزمات الطاحنة تفرتق 

التي ال متلك وال  ال�شاحية  وتتباعد وتختلف توقيت طهران عن توقيت 

فهو  والوعيد،  والتهديد  العنف  �شوى خطاب  »�شيدها يف خمبئه«  ميلك 

ركيزته التي تقوم عليها ملي�شياته والتي بدونها ال قيمة »ل�شيد ال�شاحية« 

يف املعادلة اللبنانية وال�شورية واالإقليمية.

وهو يدرك ذلك ويعرفه تف�شيالً اأكرث من غريه من قادة ملي�شياته ومن 

اأن�شاره وحتى من اخلائفني منه يف ال�شاحية ويف لبنان مبا فيهم حزب 

عون الرئي�س الذي اأ�شبح »ليربالًيا بعمامة« خوًفا من �شطوة ملي�شيات 

»�شيد ال�شاحية«.

وال يعلم عون اأنه خارج توقيت طهران وخارج توقيت ال�شاحية، فهو 

جمرد »و�شيلة« ينتهي دورها بانتهاء احلاجة اإليها، وهو مو�شوع اآخر.

كما  املوايل  العراق  وخزعلي  �شالحه،  ُيلقي  لن  ال�شاحية«  »�شيد 

من  ا�شتقال  والعامري  ملي�شياته،  مكاتب  اأغلق  خميني  الإيران  »ال�شيد« 

الربملان العراقي مب�شورة اأو باأمٍر من طهران، فهل يلعب »�شيد ال�شاحية« 

خارج االأمر والنهي االإيراين، ال ميكن ذلك اأبًدا.

لكن توقيت طهران اأعطى توقيت ال�شاحية »زمًنا« اآخر، وكلفها بلعبة 

»املناو�شة« غري عابئ مبا �شتكلفها »املناو�شات« يف زمن اإعادة الرتتيبات 

القادم يف اأفق لعبة االأمم.

املوالني  امللي�شيات  فلول  ذاكرة  تنع�س  ال�شاحية  �شيد  ومناو�شة 

الهاربني واملتوزعني بني العوا�شم وبقايا قنوات اأفل�شت جماهريًيا لكنها 

واقًعا ال تفعل �شيًئا مهًما لهم، فيدورون مع عقارب �شاعة �شيد ال�شاحية، 

ويحاربون طواحني الهواء خارج الفعل.

وتوقيت �شيد ال�شاحية م�شغول وغارق يف الهموم اللبنانية اخلا�شة، 

ح�شنه،  من  وقريًبا  ح�شنه  يف  يوًما  كانت  فلوٍل  اإىل  يلتفت  يعد  ومل 

فعقارب الزمن االآخر دارت دورتها وتخطت من ينتظرون عقارب �شاعة 

�شيد ال�شاحية اأو �شيد ُقم، فالزمن دوار وهي حكمة مل يتعلمها كثريون 

منهم.

اأخرى  بني توقيت طهران وتوقيت ال�شاحية ثمة مواقيت وتوقيتات 

مل تتعطل �شاعتها، ومازالت معادلة املواقيت ُت�شقط كل ال�شاعات املعطلة 

خياالته  يف  تعي�س  ومازالت  وانق�شى،  م�شى  زمن  على  توقفت  التي 

وت�شتعيد اأوهامه يف غيبوبة خارج الوقت.

ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية

مواجهة االأوبئة واآثارها االجتماعية واالقت�ضادية م�ضوؤولية وطنية
يف ظل الظروف الراهنة مع جائحة كورونا امل�شتجد )كوفيد 19( 

العالقة  ذات  اجلهات  تعاون  اإىل  املرحلة  حتتاج  االأخرية  وتطوراتها 

املدركة  الواعية  واملجتمعات  واخل�شائر،  االأ�شرار  باأقل  للخروج 

مل�شوؤولياتها هي التي ترفع �شعار العمل اجلماعي والتعاون ملواجهة 

تلك اجلائحة واآثارها ال�شلبية.

والبحرين من الدول التي �شارعت منذ االأيام االأوىل لظهور الوباء 

باتخاذ االإجراءات االحرتازية عرب جمموعة من املبادرات مما و�شعها 

يف مقدمة الدول االأكرث ا�شتعداًدا للحاالت الطارئة، خا�شة يف املوجة 

االأوىل جلائحة كورونا امل�شتجد مما خفف من اآثار تلك اجلائحة، دون 

تهاون يف االإجراءات وال تهويل اأو تخويف من االآثار، فالكثري من الدول 

تهاونت يف التعامل مع اجلائحة، ودول اأخرى فر�شت احلجر الكلي 

دون معطيات �شحيحة فكانت النتائج يف ذات امل�شتوى، اأما حكومة 

وفريق البحرين فقد و�شعوا االأ�ش�س ال�شحيحة للتعامل مع اجلائحة 

وفق املعطيات والتقارير امليدانية.

ووفق مفهوم ال�شراكة املجتمعية والتعاون بني ال�شلطات مت قبل 

اأيام عقد اجتماع بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية وذلك يف اإطار 

م�شتجدات  اآخر  ا�شتعرا�س  ومت  ال�شلطتني،  بني  والتعاون  التن�شيق 

االآثار االقت�شادية مع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد، وتاأثرياتها على 

القطاعني املايل واالقت�شادي، وما مت اتخاذه من مبادرات وت�شهيالت 

ملواجهة اآثار تلك اجلائحة، ويف مقدمتها احلزمة املالية واالقت�شادية 

التي ر�شدتها احلكومة الر�شيدة بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني وذلك 

تنفيًذا لالأوامر امللكية ال�شامية لعاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

والتي تعادل ثلث الناجت املحلي )%32.2(.

لقد اأكد وزير املالية واالقت�شاد الوطني على اأن احلكومة الر�شيدة 

ت�شع املواطن يف اأولويات عملها، واأنها تعمل على تنفيذ كل املبادرات 

التعطل  �شد  التاأمني  �شندوق  قام  اإذ  ومدرو�س،  دقيق  برنامج  وفق 

بالتكفل برواتب البحرينيني يف القطاع اخلا�س لالأ�شهر الثالثة اأبريل 

ومايو ويونيو من هذا العام )2020م(، ومت دفع رواتب البحرينيني 

2020م،  ومايو  اأبريل  ل�شهري  اخلا�س  القطاع  يف  عليهم  املوؤمن 

وا�شتفاد من ذلك اأكرث من 90 األف موظف بحريني و11 األف �شركة، 

ومت  امل�شتحقني،  امل�شرتكني  لكل  واملاء  الكهرباء  فواتري  دفع  مت  كما 

اإعفاوؤهم من دفع ر�شوم البلدية ل�شهري اأبريل ومايو، وا�شتفاد من ذلك 

اأكرث من 380 األف ح�شاب.

تاأثًرا  االأكرث  القطاعات  ا�شناد  على  اجلهود  تركيز  كذلك  وجاء 

للت�شدي لتداعيات انت�شار الفريو�س، فا�شتفاد اأكرث من 730 م�شتاأجًرا 

من قرار االإعفاء من دفع اإيجار االأرا�شي ال�شناعة احلكومية، واأكرث من 

280 من�شاأة ومرفق �شياحي ا�شتفادت من االإعفاء من ر�شوم ال�شياحة، 

من  ا�شتفادت  ومتو�شطة  �شغرية  وموؤ�ش�شة  �شركة   440 من  واأكرث 

دينار بحريني  مليون  بقيمة 100  ال�شيولة  م�شاعفة حجم �شندوق 

�شركة   13200 من  واأكرث  بحريني،  دينار  مليون   200 اإىل  لي�شل 

و900 فرد ا�شتفادوا من اإعادة توجيه برامج »متكني«. وهناك جمموعة 

من املبادرات التي مت اتخاذها كما جاء عن وزير املالية واالقت�شادي 

تاأجيل  االأعمال ومنها،  واأ�شحاب  املواطنني  لتحقيق تطلعات  الوطني 

قرو�س االإ�شكان، ووقف ر�شوم العمل، واالإعفاء من ايجارات عدد من 

املباين التابعة للجهات احلكومية.

باأن  يرى  املا�شية  الفرتة  خالل  االقت�شادية  للحركة  واملتابع 

هناك تراجًعا كبرًيا من جراء انت�شار جائحة كورونا امل�شتجد وكذلك 

املوؤ�شرات  اأظهرت  اتخاذها، وقد  التي مت  الدولية واملحلية  االإجراءات 

على تاأثر عدة قطاعات اقت�شادية والتي ت�شتوجب دعمها وم�شاندتها 

من  كل  امل�شرتكة،  امل�شئولية  االأهمية حتمل  من  لذا  القادمة،  للمرحلة 

موقعه وم�شوؤولياته، وعلى اجلميع اأن يكونوا م�شتعدين للتعامل مع 

املرحلة القادمة.

الت�شريعية  ال�شلطتني،  تعاون  حتتم  امل�شوؤولية  فاإن  هنا  من 

املبادرات مبا  لهذه  التنفيذية  اخلطة  من  تبقى  ما  لتنفيذ  والتنفيذية، 

فعلى  واالقت�شاد،  اخلا�س  والقطاع  املواطن  على  بامل�شلحة  يعود 

اجلميع الت�شدي لل�شائعات املغر�شة، وا�شتقاء املعلومات من م�شادرها 

ال�شفوف  يف  يعمل  الذي  البحرين  فريق  �شمن  والعمل  الر�شمية، 

اال�شتباقية  اخلطوات  باإتخاذ  قامت  قد  الر�شيدة  فاحلكومة  االأوىل، 

املهمة للت�شدي للجائحة واآثارها ال�شلبية، لذا من االأهمية التعاون بني 

ال�شلطتني لتحقيق االأمن واال�شتقرار للوطن واملواطن.



تدريب 40 متطوًعا من فريق »متطوع

من اأجل البحرين« على مبادئ الإ�سعافات الأولية

ا�ستقبل مبارك احلادي املدير العام الأمني العام بالوكالة بجمعية 

جلنة  رئي�س  القالف  كاظم  وبح�سور  البحريني،  الأحمر  الهالل 

من رباب �سم�سان  الأولية، وذلك يف مقر اجلمعية، كالً  الإ�سعافات 

رئي�سة فريق اأهل اخلري التطوعي التابع جلمعية العطاء اخلريية، 

لينز  العرين  بنادي  البارز  الع�سو  التتان  �سالح  الأعمال  ورجل 

البحرين. وقد اأفادت �سم�سان باأن اللقاء الذي جمع بينها وبني هذه 

اخلريية  الأعمال  يف  الرائدة  اجلمعية  بهذه  املرموقة  ال�سخ�سيات 

الإن�سانية على مدى �سنوات طويلة والتي هي دائًما �سباقة يف تقدمي 

ال�سبب  اأن  ا  اأي�سً واأفادت  التطوعية.  للفرق  الفني  والدعم  اخلدمات 

الإ�سعافات  القيام برتتيب دورة تدريبية يف  الرئي�س لزيارتهم هي 

بالدور  اأ�سادت  وقد  البحرين(.  لأجل  )متطوعون  لفريق  الأولية 

هذه  مواجهة  يف  الأحمر  الهالل  جلمعية  اجلبار  واملجهود  الكبري 

اجلائحة العاملية. 

الأحمر  الهالل  باأنه من دواعي �سرور جمعية  اأفاد احلادي  وقد 

تقدمي اخلدمات لتدريب الفرق التطوعية التي تعمل وجتتهد لل�سالح 

العام ململكتنا الغالية البحرين. وقد مت التوافق على الكثري من الأمور 

اخلا�سة باآلية عمل الفرق التطوعية وباأن يكون هناك تعاون مثمر 

البحريني  وباملواطن  مبجتمعنا  للرقي  الطرفني؛  بني  دائًما  ومفيد 

واملقيم، وتفعيالً لهذا التوافق فقد اأقامت اجلمعية بالتن�سيق املبا�سر 

مع فريق اأهل اخلري وفريــق )متطوعون مـــن اأجــل البحرين( اأول 

دورة تدريبية على الإ�سعافـات الأولية لتدريــب 40 من املتطوعني 

وتاأهيلهم للتعامل مع اأي طارئ مر�سي اأو حادث.

اأقيمت الدورة يــوم الثالثاء املوافق 16 يوليو 2020، وقدمـــها 

املدربـان حممد عا�ســور وكاظم القالف.
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بنك اخلليج الدويل يح�سد جوائز عاملية

جوائز  ثالث  الدويل  اخلليج  بنك  اأحرز 

عاملية تقديراً ملا يتمتع به من قيادة وابتكار 

البنك  نال  حيث  والنقد؛  التجارة  اإدارة  يف 

لقب » رائد املعامالت التجارية يف البحرين« 

املعامالت  »رواد  جوائز  من  2020م  لعام 

املمنوحة من قبل جملة جلوبال  التجارية« 

تريد ريفيو. وتوؤكد هذه اجلوائز  على مكانة 

الأكرث  البنك  باعتباره  الدويل  اخلليج  بنك 

منتجات  البحرين مبجال  ابتكاراً يف مملكة 

للعمالء  املقدمة  وخدماتها  التجارة  متويل 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. 

جائزتني  البنك  ح�سد  ذلك؛  اإىل  اإ�سافًة 

من جوائز املبتكرين لعام 2020م املمنوحة 

من جملة جلوبال فاينان�س اعرتافاً بقدراته 

التوريد.  �سل�سة  متويل  يف  واإمكانياته 

التجارة،  متويل  فئة  حتت  البنك،  فاز  فقد 

لتمويل  اإلكرتوين  ممول  »اأف�سل  بجائزة 

البنك  ريادة  يوؤكد  مبا   ،« التوريد  �سل�سلة 

 ، التوريد  �سل�سلة  متويل  جمال  ب�سوق 

اأكرب  من  جمموعة  بني  مكانته  وتر�سيخ 

البنوك العاملية والإقليمية يف جمال متويل 

�سمن  فكانت  الثانية  اجلائزة  اأما  التجارة. 

فئة التمويل الإ�سالمي؛ حيث مت تكرمي بنك 

اخلليج الدويل لبتكاراته يف جمال »رقمنة 

يف  كبرية  ملوؤ�س�سة  املعتمرين«  مدفوعات 

القطاع العام يف اململكة العربية ال�سعودية.

بن  عبدالعزيز  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

التنفيذي  الرئي�س  احللي�سي،  عبدالرحمن 

»ي�سعدين  الدويل:  اخلليج  بنك  ملجموعة 

اإحرازنا ثالث جوائز  اأعلن عن  اأن  بكل فخر 

ريفيو«  تريد  »جلوبال  جملة  من  مرموقة 

لقيادة  تقديراً  فاينان�س«  »جلوبال  وجملة 

التجارة  اإدارة  جمال  يف  البنك  وابتكار 

اعرتاف  اجلوائز  هذه  تعك�س  حيث  والنقد؛ 

التمويل  بقدرات  امل�ستمر  امل�سريف  القطاع 

ف�سالً  البنك،  بها  يتمتع  التي  التجاري 

وخدماتنا  ملنتجاتنا  املبتكرة  الطبيعة  عن 

البتكار  تبني  »نوا�سل  موؤكداً:  وحلولنا، 

وتقدمي  وكفاءتنا،  قدراتنا  لتعزيز  والتقنية 

خدماتنا املتميزة لالأ�سواق، وحت�سني جتربة 

الزخم  من  ال�ستفادة  اإىل  ونتطلع  العمالء. 

اخلليج  بنك  مكانة  وتعزيز  حققناه  الذي 

دول  منطقة  يف  رائداً  بنك  لي�سبح  الدويل 

جمل�س التعاون اخلليجي«.

عبدالعزيز احللي�سي

بنك الإثمار يفتتح فرعًا جديداً يف مدينة حمد
الذي  الإ�سالمي  التجزئة  بنك  الإثمار،  بنك  اأعلن 

يتخذ من البحرين مقراً له، عن افتتاح فرعه اجلديد 

يف مدينة حمد، حيث مت انتقال فرع الهملة اإىل موقع 

اأف�سل جديد ي�سهل الو�سول اإليه مع توفر املزيد من 

اخلدمات  ذو  اجلديد  الفرع  اإن  ال�سيارات.   مواقف 

ع�سر  الثاين  الدوار  يقع يف  مدينة حمد  املتكاملة يف 

املالكية،   – بيرتومارت  برتول  حمطة  من  بالقرب 

و�سوف يخدم الفرع عمالئه من الأفراد والأعمال يف 

النمو.  مت�سارعة  وال�سكنية  التجارية  املنطقة  هذه 

وبافتتاح الفرع اجلديد، فاإن �سبكة فروع بنك الإثمار 

ل تزال تتكون من 15 فرعاً و40 جهاز �سراف اآيل، 

امل�سرفية يف  التجزئة  اأكرب �سبكات  وهي واحدة من 

البحرين، وقال مدير عام، جمموعة الأعمال امل�سرفية 

يوؤكد  الفرع  انتقال  اأن  جناحي  ح�سن  حممد  لالأفراد 

حت�سني  يف  ال�ستثمار  مبوا�سلة  البنك  التزام  على 

اخلدمات املقدمة للعمالء. 

جهدنا  ق�سارى  نبذل  اإننا  جناحي:«  واأ�ساف 

يف  خا�سة  الإمكان،  قدر  عمالئنا  من  قريبني  لنكون 

اأو املكتظة بال�سكان كمدينة  املناطق مت�سارعة النمو 

حمد. وقد مت اختيار املوقع اجلديد بعد اإجراء درا�سة 

لقاعدة  املتزايدة  احلاجة  عن  ك�سفت  والتي  مف�سلة 

العمالء املتنامية يف هذه املنطقة خلدمات البنك«.  

كما قال جناحي:« اإن بنك الإثمار ملتزم لي�سبح 

بنك التجزئة املف�سل لدى الأفراد يف البحرين. واأدركنا 

باهتمام  ال�ستماع  علينا  يجب  ذلك،  لتحقيق  اأنه 

وجتاوز  بل  تلبية  �سمان  على  والعمل  لعمالئنا 

ال�ستثمار  موا�سلة  يتطلب  بدوره  وهذا  توقعاتهم. 

يف حت�سني منتجاتنا وخدماتنا، بالإ�سافة اإىل تطوير 

اأو  الفروع  عرب  كانت  �سواء  العمالء  خدمة  قنوات 

القنوات الإلكرتونية«. حممد جناحي

مدر�سة احلكمة فازت باملركز الأول 

»التجارة« تكرم الفائزين يف م�سابقة التجارة الإلكرتونية

ال�سراكة  تعزيز  اإطـــار  يف 

الثقايف  الوعي  ون�سر  املجتمعية 

الإلكرتونية  الــتــجــارة  مبجال 

اإدارة  قامت  احلديثة،  والتقنيات 

ال�سناعة  بوزارة  املعلومات  نظم 

بتكرمي  وال�سياحة  والــتــجــارة 

الأوىل  الثالث  باملراكز  الفائزين 

الإلكرتونية  التجارة  م�سابقة  يف 

 ،2020 الثانوية  املرحلة  لطلبة 

وذلك يف يوم الأربعاء املوافق 17 

يونيو 2020 مبقر الوزارة الكائن 

امل�سابقة  نظمت  وقد  املايل.  باملرفاأ 

الرتبية  وزارة  مــع  بالتعاون 

والتعليم. 

الأ�سراف  العزيز  عبد  وو�سح 

واملوارد  للرقابة  امل�ساعد  الوكيل 

قد  الت�سجيعية  امل�سابقة  هذه  باأن 

التوايل  الثانية على  اأطلقت لل�سنة 

مل�سروع  فكرة  اأف�سل  لختيار 

اإلكرتوين يف جمال ريادة الأعمال

فكرة  باأن  الأ�سراف  واأ�ساف 

م�سروع موقع »Pets.co« ملدر�سة 

على  حــازت  قد  الدولية  احلكمة 

املركز الأول، 

من  كان  فقد  الثاين  املركز  اأما 

ن�سيب مدر�سة ال�ستقالل الثانوية 

 « تطبيق  م�سروع  لفكرة  للبنات 

»Resell- Rebuy
كان  الــثــالــث  املــركــز  بينما 

من   »Fancy  « موقع  مل�سروع 

ن�سيب مدر�سة جدحف�س الثانوية 

خالل  فمن  مميزة،  بفكرة  للبنات، 

توفري من�سة �سراء تفاعلية ملتاجر 

م�ستلزمات البناء للمنازل

املركز الثاين- مدر�سة اال�ستقالل الثانوية للبنات املركز االأول - مدر�سة احلكمة الدولية

املركز الثالث - مدر�سة جدحف�ص الثانوية للبنات

�سركة اإبراهيم خليل كانو  حت�سل على جوائز 

عاملية من تويوتا ملعدات مناولة املواد

كانو،  خليل  اإبراهيم  �سركة  ح�سلت 

الوكيل احل�سري ل�سيارات تويوتا يف مملكة 

ومناولة  الهند�سة  بق�سم  متمثلة  البحرين 

املواد  على »جائزة الرئي�س« املرموقة وذلك  

عن اأدائها املتميز يف املبيعات. 

يعد ق�سم مناولة املواد الذراع ال�سناعي 

تكرمي  مت  وقد  لل�سيارات.  تويوتا  ل�سركة 

موزع  كاأف�سل  كانو  خليل  اإبراهيم  �سركة 

ودعم  املبيعات  جمايل  يف  لتميزها  وذلك 

من  مبيعاتها  منو  بعد  وخا�سة  العمالء 

املميز  يف اخلدمات وتوفري  اأدائها  املعدات، 

قطع الغيار،  وحتقيقها م�ستويات ت�سويقية  

عالية.

النادي  جائزة  على  ال�سركة  ح�سلت 

ن�سبة  بعد حتقيق  وذلك  املميزة،  البالتيني 

ال�سوق  ح�سة  من   %25 جتاوزت  مبيعات 

ملدة خم�س �سنوات على التوايل. كما ح�سلت 

عام  الف�سية  الرئي�س  جائزة  على  اأي�ساً 

2019 لتحقيقها ح�سة �سوقية بلغت %40 

من قيمة ال�سوق. 

 ت�سلم اجلوائز عن ال�سركة املدير العام 

التنفيذي للمبيعات يف �سركة اإبراهيم خليل 

اأكرب  برفقة  م�ساعد  اإ�سماعيل  ال�سيد  كانو، 

املواد،  الهند�سة ومناولة  لق�سم  العام  املدير 

الف�سل  ن�سب  الذي  اأندراو�س،  ه�سام  ال�سيد 

يف حتقيق  هذا الفوز اإىل م�ستويات اجلودة 

ال�ستثنائية التي تتمتع بها منتجات تويوتا 

لأخ�سائيي  الكبري  التفاين  اإىل  وكذلك 

على  وحر�سهم  العمالء   وخدمة  املبيعات 

تقدمي اأف�سل اخلدمات.

»البوليتكنك« و»حفظ النعمة« ي�ستثمران 

مـــ�ســاريع الطـلـبــة لتي�سري العمــل اخلــيــري

بامل�سوؤولية  التزامها  اإطار  يف 

الرئي�س  وقع  املجتمعية،  وال�سراكة 

التقنية  البحرين  لكلية  التنفيذي 

جيف  الدكتور  البحرين(  )بوليتكنك 

جمعية  مع  تفاهم  مذكرة  زابود�سكي، 

التنفيذي  الرئي�س  ميثلها  النعمة  حفظ 

هذه  ومبوجب  الكويتي.  اأحمد  للجمعية 

لطلبة  الفر�سة  اجلمعية  �ستتيح  املذكرة 

ت�سهم  مب�ساريع  للم�ساهمة  البوليتكنك 

التي تواجهها  للم�سكالت  اإيجاد حلول  يف 

يهدف  كما  عملها.   �سري  وتي�سر  اجلمعية 

الت�سجيع  اإىل  املذكرة  خالل  من  الطرفان 

والتطوعي من خالل  العمل اخلريي  على 

العينية،  التربعات  جلمع  حمالت  تنظيم 

التوعوية  الندوات  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة 

والفعاليات التطوعية.

زابود�سكي  الدكتور  اأكد  جهته،  ومن 

حر�س  منطلق  من  ياأتي  التعاون  هذا  اأن 

وامل�ساندة  الدعم  تقدمي  على  البوليتكنك 

ومنت�سبيها  طلبتها  واإ�سراك  للمجتمع، 

ال�سرتاتيجية  خطتها  مع  يتما�سى  مبا 

املتميز  بالدور  م�سيًدا   ،2024-2020

يف  النعمة  حفظ  جمعية  به  تقوم  الذي 

الإن�سانية  روح  ون�سر  العطاء  تعزيز 

خالل  من  امل�ستدامة  املجتمعية  والتنمية 

عملها على ا�ستثمار النعمة بال�سكل الأمثل 

والأن�سطة اخلريية والجتماعية املتنوعة.

التنفيذي  الرئي�س  عربرّ  وبدوره، 

�سعادته  عن  الكويتي  اأحمد  للجمعية 

من  الذي  البوليتكنك،  مع  بالتعاون 

حتقيق  يف  بارز  دور  له  يكون  اأن  �ساأنه 

م�ستوى  رفع  واأهمها  امل�سرتكة،  الأهداف 

مملكة  يف  املجتمع  اأفراد  لدى  الوعي 

البحرين، ومنهم الطلبة، يف املحافظة على 

اخلريي  العمل  على  وت�سجيعهم  النعمة، 

والتطوعي.

د. زابود�سكي اأحمد الكويتي
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 القائد العام يبحث التعاون 
والتنسيق بين »قوة الدفاع« و»النواب«

اس��تقبل القائد الع��ام لقوة دف��اع البحرين المش��ير الركن الش��يخ 
خليفة ب��ن أحمد آل خليفة في القيادة العامة األحد، رئيس��ة مجلس 
النواب فوزية زينل، بحضور وزير ش��ؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل 
النعيم��ي، ومدير دي��وان القيادة العامة اللواء الركن حس��ن س��عد، 
ومس��اعد رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموي��ن اللواء الركن بحري 

يوس��ف مال اهلل، ورئيس القضاء العس��كري رئي��س محكمة التمييز 
العسكرية اللواء حقوقي د.يوسف فليفل.

وخ��ال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس��ة مجلس 
النواب، حيث تم اس��تعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة 

دفاع البحرين ومجلس النواب.

 دينا بنت راشد: البحرين بيت خبرة
في الحماية االجتماعية على مستوى التحول الرقمي

بأعم��ال  القائ��م  اس��تعرضت 
مس��اعد األمين الع��ام للمجلس 
األعلى للمرأة الش��يخة دينا بنت 
راش��د آل خليف��ة »دور المجلس 
في سرعة االستجابة لما تمر به 
اس��تثنائية  المملكة من ظروف 
ومواكبة لألحداث والذي كان من 
منطلق اختصاصات��ه في اقتراح 
مج��ال  ف��ي  العام��ة  السياس��ة 
تنمي��ة وتطوي��ر ش��ؤون المرأة 
وتنفيذًا للخطة الوطنية لنهوض 
المبنية على  البحريني��ة  الم��رأة 
المس��تقبل  استش��راف  أس��اس 
واالس��تباقية  ل��ه  واالس��تعداد 
والمرونة في التخطيط والتنفيذ 
وإدارة المخاط��ر والتحدي��ات مع 
االعتم��اد عل��ى آلي��ات مبتك��رة 
مرتبطة بالتحول الرقمي وإدارة 

المعرفة والتكنولوجيا.

ج��اء ذلك خ��ال مش��اركتها في 
المس��ؤولية  وجائ��زة  »ملتق��ى 
العربية«  لألس��رة  المجتمعي��ة 
ال��ذي أقي��م عل��ى م��دى يومين 
خال الفترة م��ن 20-21 يونيو 
2020 تح��ت عنوان »مس��ؤولية 

اس��تقرار األس��رة العربي��ة ف��ي 
مرحل��ة ما بعد جائح��ة كورونا.. 
أط��ر وأدوار«، وبتنظيم الملتقى 
كل من منظمة األسرة العربية، 
اإلقليمية للمسؤولية  والش��بكة 
االجتماعي��ة، واالتح��اد الدول��ي 

للمسؤولية المجتمعية.
 وأش��ارت خ��ال مش��اركتها عن 
بعد في ه��ذا الملتق��ى إلى دور 
العم��ل  تعزي��ز  ف��ي  المجل��س 
بين فئات المجتم��ع بروح فريق 
البحري��ن الواح��د بالتع��اون مع 
العديد من مؤسسات القطاعات 
المختلفة من خال إطاق حملة 
س��امة  ألج��ل  »متكاتفي��ن.. 
الحتياجات  كاستجابة  البحرين« 
البحريني��ة  واألس��رة  الم��رأة 
الطارئ��ة في رفع جاهزية األس��ر 
والتأقل��م م��ع الظ��روف الراهنة 

الوطني��ة  للجه��ود  ودعم��ًا 
المتنامي��ة على كاف��ة األصعدة 
وفاعلي��ة  اس��تمرارية  لضم��ان 
الرس��مي،  المؤسس��ي  األداء 
وبه��دف تقدي��م كل م��ا يل��زم 
لدعم ومساندة المرأة البحرينية 
ألس��رتها  المعيل��ة  وخصوص��ًا 
النفس��ي  االس��تقرار  لتحقي��ق 
األسرة  أفراد  لجميع  واالجتماعي 
المجتمعي��ة  الثقاف��ة  وتعزي��ز 
الواعي��ة ف��ي توظي��ف الخيارات 
بجوان��ب  لارتق��اء  المتاح��ة 
والنفس��ية،  الصحي��ة،  الحي��اة 
بم��ا  والبيئي��ة  واالجتماعي��ة، 
ينعك��س عل��ى رفع ج��ودة حياة 
معتب��رة  والمجتم��ع،  األس��رة 
ه��ذا التجم��ع االفتراضي فرصة 
للتعريف بجهود البحرين بشكل 
عام والمجلس بش��كل خاص في 

المستوى  الجائحة على  مواجهة 
الدولي. 

وقد ش��ارك في »ملتقى وجائزة 
المس��ؤولية المجتمعية لألسرة 
العربي��ة« على مدى يومين عدد 
م��ن المتحدثي��ن م��ن الخب��راء 
من دول عربية عدي��دة، تناولوا 
عددا من المح��اور وأوراق العمل 
م��ن بينه��ا االس��تقرار األس��ري 
ومسؤولية مكونات المجتمع في 
واستقراء  واس��تدامته،  تحقيقه 
والنفس��ية  االجتماعي��ة  لآلث��ار 
والتعليمي��ة  واالقتصادي��ة 
لجائح��ة كورون��ا عل��ى األس��رة 
العربية، وأبرز س��مات التغيرات 
الحاصلة في بنية األسرة العربية 
في مرحلة ما بعد جائحة كورونا 
وانعكاس��اتها   )19 )كوفي��د 
عل��ى واق��ع اتجاهات االس��تقرار 

األسري، ومقترح منهجي لتعزيز 
اس��تقرار األسرة العربية في ظل 
المتغي��رات المحلي��ة والعالمية 

لمرحلة ما بعد جائحة كورونا. 
 يش��ار إل��ى أن »ملتق��ى وجائزة 
المس��ؤولية المجتمعية لألسرة 
العربية« يقام ه��ذا العام تحت 
اس��تقرار  »مس��ؤولية  عن��وان 
األس��رة العربي��ة ف��ي مرحلة ما 
…أط��ر  كورون��ا  جائح��ة  بع��د 
كل  الملتق��ى  وينظ��م  وأدوار«، 
م��ن منظم��ة األس��رة العربية، 
اإلقليمية للمسؤولية  والش��بكة 
االجتماعي��ة، واالتح��اد الدول��ي 
وقد  المجتمعي��ة،  للمس��ؤولية 
ج��رى خال��ه تدش��ين البرنامج 
التدريبي »مقاييس إدارة الجودة 
الش��املة في تحقيق االس��تقرار 

األسري«.

الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة

وزير الكهرباء يبحث مع 
الذوادي والكعبي احتياجات 

المواطنين والمقيمين
اس��تقبل وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء م.وائ��ل المبارك 
بمكتب��ه كل م��ن عض��و مجلس الن��واب يوس��ف الذوادي 
وممثل الدائرة الثامنة بمجلس المحرق البلدي عبدالعزيز 

الكعبي.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مش��يدًا بالتعاون 
والتش��ريعية  التنفيذي��ة  الس��لطتين  بي��ن  المش��ترك 
والمجال��س البلدي��ة ف��ي ترجم��ة احتياج��ات المواطنين 
والمقيمين باعتباره أحد روافد المش��روع الوطني لحضرة 
صاح��ب الجالة عاه��ل الباد المفدى، مؤك��دًا دعم وزارة 
ش��ؤون الكهرباء والم��اء وحرصها على اس��تمرار التعاون 
والتنسيق الفعال معه لتنفيذ مهامه بالصورة المنشودة.

كم��ا تم خ��ال االجتم��اع بح��ث مجموعة م��ن احتياجات 
األهال��ي من خدمات الكهرباء والماء، وإطاع الحضور على 

المشاريع والخطط المستقبلية لمرافق الكهرباء والماء.

وزير العدل يصدر قرارًا بإضافة أعضاء 
»احتياطيين« بمجلسي تأديب المحامين

أصدر وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 
الش��يخ خالد بن علي آل خليفة ق��رارًا بإضافة 
أعضاء بصفة احتياطية إلى تش��كيل مجلس��ي 
التأدي��ب والتأدي��ب االس��تثنائي للمحامي��ن 

الصادر بالقرار رقم 117 لسنة 2019.
وجاء في القرار رقم 72 لس��نة 2020، بإضافة 
عضوي��ن بصف��ة احتياطي��ة هم��ا: المحامي 
عادل عبداهلل بوعلي، والمحامية فوزية محمد 

جناحي.
كما يضاف بموجب المادة الثانية من القرار إلى 
تش��كيل مجلس تأديب المحامين االستئنافي 

المنص��وص عليه في المادة الثانية من القرار 
رقم 117 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلسي 
التأدي��ب والتأدي��ب االس��تثنائي للمحامي��ن 
عضوان بصفة احتياطية هما: المحامية سناء 

سالم بامحرز، المحامي نواف محمد يوسف.
وبموجب القرار المذكور تكون عضوية األعضاء 
المضافي��ن المنصوص عليهم ف��ي المادتين 
ألعض��اء  المق��ررة  الم��دة  ذات  الس��ابقتين 
المجلس��ين والمحددة في المادة الرابعة من 
الق��رار المذكور، بحيث تكون عضويتهم لمدة 

سنتين. وزير العدل

مريم بوجيري

مدير عام الصحة الخليجي 
يشيد بجائزة رئيس الوزراء 

لألطباء المتميزين
أشاد المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية س��ليمان بن صال��ح الدخيل، بقرار 
مجل��س الوزراء برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، باعتماد 
ي��وم الطبيب البحريني في أول أربعاء من ش��هر نوفمبر 
كل عام وتخصيص جائزة باس��م س��موه لتكريم األطباء 

البحرينيين المتميزين في البحث العاجي والطبي.
وقال في برقية بعث بها لصاحب الس��مو الملكي رئيس 
الوزراء بهذه المناس��بة: »إننا في مجل��س الصحة لدول 
مجل��س التعاون نقدر لس��موكم الكريم ه��ذه المبادرة 
تأكيدا على أهمية ال��دور العظيم الذي يقوم به األطباء 

البحرينيين من أجل صحة الوطن والمجتمع«.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للدور الرائد لحكومة 
البحرين في المج��ال الطبي والرعاي��ة الصحية، مضيفًا 
أن اعتم��اد هذا اليوم وتخصيص الجائزة س��يكون لهما 
األثر كبير بالمس��اهمة في رقي الخدمات الصحية ليس 
فق��ط في البحرين بل على مس��توى دول الخليج كافة«، 
داعيًا اهلل تعالى أن يحفظ سموه لمواصلة مسيرة البناء 

والتقدم واالزدهار.

عهدية السيد: »األعلى 
 للمرأة« يدعم البحرينية 

في كافة المجاالت
هنأت رئيس��ة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد 
وأعضاء مجل��س اإلدارة، صاح�بة الس��م�و الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جالة الملك المفدى 
رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة بمناس��بة اختيار المجلس 
األعل��ى للم��رأة لنيل »الجائ��زة الفخرية للتمي��ز في مجال 
رعاي��ة األس��رة العربي��ة 2020« المقدم��ة من الش��بكة 

اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.
وأعرب��ت الس��يد عن فخره��ا واعتزازه��ا بمناس��بة اختيار 
المجلس األعلى للمرأة لنيل هذه الجائزة، مشيدًة بالجهود 
المبذولة في المجلس األعل��ى للمرأة لدعم وتقدم المرأة 
البحريني��ة في كافة المجاالت، وتعد هذه الجائزة مؤش��رًا 
إيجابي��ًا لقياس نتائ��ج الخطط الوطنية المدروس��ة التي 
اتخذه��ا المجل��س األعلى للم��رأة بقيادة صاحبة الس��مو 
الملك��ي. وأكدت عل��ى أن تلك اإلنج��ازات المتتالية تعود 
بفضل دع��م وتوجيهات صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل الباد المفدى 

رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل.

»الصناعة« و»األعلى للبيئة« يبحثان منع 
استيراد »سفرة المائدة« غير القابلة للتحلل

بحث��ت إدارة الفح��ص والمقاييس بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، خال اجتماع 
والرقاب��ة  التقوي��م  إدارة  »مرئ��ي« م��ع 
البيئية بالمجلس األعلى للبيئة، عددًا من 
المواضيع المس��تجدة ف��ي منع المنتجات 
الباستيكية غير القابلة للتحلل؛ لمتابعة 
تطبيق المرحلة الثانية من القرار الوزاري 
رق��م 11 لس��نة 2019 الخ��اص بإص��دار 

الائحة الفنية للمنتجات الباستيكية.
وتتمثل تلك المرحلة في تطبيق الرقابة 
على حزمة أخرى م��ن المنتجات تتلخص 
في منع استيراد وتصنيع منتجات »سفرة 
المائدة« الباستيكية غير القابلة للتحلل 
وذل��ك للح��د م��ن التل��وث الباس��تيكي 

وتداعياته السلبية على البيئة.
وأوض��ح مدير إدارة الفح��ص والمقاييس 
بالوزارة علي ش��بر، أن انعق��اد االجتماع 
يأت��ي  المرئ��ي،  االتص��ال  تقني��ة  عب��ر 
لمتابع��ة مس��تجدات البرنام��ج الرقابي 
المش��ترك بين ال��وزارة والمجلس األعلى 
للبيئة على المنتجات الباس��تيكية، وأن 
أجن��دة االجتماع ناقش��ت أهمي��ة التأكد 
من جاهزية المصانع المحلية والشركات 
الم��وردة لتطبي��ق المرحل��ة الثانية من 
القرار الوزاري رقم 11 لس��نة 2019 والذي 
من المقرر أن يدخ��ل حيز التنفيذ في 25 

يوليو القادم. 
المحلي��ة  المصان��ع  عل��ى  وس��يتحتم 

والش��ركات الموردة في الفت��رة القادمة 
تصنيع وتوريد منتجات »مائدة السفرة« 
غي��ر القابل��ة للتحل��ل، وكذل��ك تطبي��ق 
 ISO« متطلب��ات نظ��ام اإلدارة البيئي��ة
14001« عل��ى خطوط إنت��اج المنتجات 
الباس��تيكية القابل��ة للتحل��ل. يذكر أن 
بال��وزارة  والمقايي��س  الفح��ص  إدارة 
وبالتع��اون م��ع إدارة التقوي��م والرقابة 
البيئي��ة بالمجلس األعلى للبيئة ش��رعت 
بمن��ع ت��داول وبي��ع منتج��ات األكي��اس 
الباس��تيكية غير القابلة للتحلل منذ 25 
يولي��و 2019 تنفي��ذا للقرار ال��وزاري رقم 
11 لس��نة 2019 الخاص بإصدار الائحة 

الفنية للمنتجات الباستيكية.
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وزير التربية: الترخيص 
 للمرحلة الثانوية
 بـ»عالية الخاصة«

اعتم��د وزير التربية والتعليم د.ماج��د النعيمي قرارًا 
بالترخي��ص للمرحلة الثانوية )الصفوف 10، 11، 12( 

بمدرسة عالية الخاصة. 
ونصت الق��رارات على التزام المؤسس��ات التعليمية 
الخاص��ة بأحكام المرس��وم بقانون رقم )25( لس��نة 
والتدريبي��ة  التعليمي��ة  المؤسس��ات  1998 بش��أن 
الخاص��ة والق��رارات الص��ادرة تنفيذًا ل��ه، والقوانين 
السارية في مملكة البحرين، وكافة القرارات الصادرة 
تنفيذًا لها، والقواعد واألنظمة المقررة قانونًا، بما في 
ذلك الحص��ول على موافقة الوزارة قبل تعيين أعضاء 
الهيئتي��ن اإلداري��ة والتعليمي��ة، وااللت��زام بتطبيق 
المناه��ج التي وافق��ت عليها ال��وزارة، وعدم تغييرها 
إال بعد الحص��ول على موافقة كتابي��ة منها، وتنفيذ 
برنام��ج تدريبي للمعلمي��ن إلطالعهم على أهم وآخر 
المستجدات التربوية، وااللتزام بالطاقة االستيعابية 
لمبنى المدرس��ة وعدم رفعها إال بع��د الحصول على 
موافق��ة كتابية م��ن الوزارة، وتجهيز قس��م المرحلة 
الثانوي��ة بما يتف��ق والمتطلبات التربوي��ة الحديثة 
من المواد واألجهزة والوس��ائل التعليمية المتطورة 
والكتب والمطبوعات والتجهيزات األخرى، واس��تيفاء 
الرس��وم الدراسية المعتمدة من الوزارة وعدم رفعها 
أو إضافة رس��وم أخرى إال بعد الحص��ول على موافقة 
كتابية منها، واتخاذ كاف��ة االحتياطات التي تضمن 
أمن وس��المة الطلبة والموظفين أثناء تواجدهم في 

المدرسة.

 26670 مشاهدة لحفل 
تخرج »بيان البحرين« للعام 2020-2019

تابعت مختلف وس��ائل اإلعالم المحلية والعالمية 
حفل تخرج مدرس��ة بيان البحرين للعام الدراس��ي 
2019-2020، حي��ث حق��ق أعلى نس��بة مش��اهدة 
وصلت إلى 26,670 ألف مش��اهد، حيث كان الحفل 

موضع اهتمام عالمي واسع على كافة األصعدة.
وأشادت وسائل اإلعالم المحلية والعربية والعالمية 
مث��ل العربي��ة والحرة والس��عودية ودير ش��بيغل 
األلماني��ة، وفران��س ب��رس وصحيف��ة الغاردي��ان 
الروس��ية  اإللكتروني��ة  والجري��دة  البريطاني��ة 

والفلبينية والبريطانية وسي إن إن العربية وغيرها، 
باألس��لوب المنف��رد الذي تميزت به مدرس��ة بيان 

البحرين في حفل تخرج هذا العام.
وتمكنت المدرسة من تحويل تحدي جائحة كورونا 
)كوفيد 19(، إلى فرصة نوعية إلطالق عنان اإلبداع 
م��ن خالل إقام��ة حفل تخرج مميز الت��زم بإجراءات 
التباع��د االجتماعي واإلج��راءات الوقائي��ة مع منح 
الطلب��ة وأهاليهم فرصة تاريخي��ة لالحتفال بحفل 
تخرجه��م بطريق��ة حصدت إش��ادات واس��عة من 

مختلف أنحاء العالم. 
وأقي��م الحف��ل المميز ف��ي حلبة البحري��ن الدولية 
للفورم��وال واح��د وامتاز بسلس��لة م��ن الفعاليات 
المبتك��رة في طريق��ة التخري��ج والتكريم اختتمت 

بعرض لأللعاب النارية نال استحسان الجميع. 
يذك��ر أن حفل تخرج مدرس��ة بي��ان البحرين لهذا 
العام، ق��دم صورة ملهمة في ظ��ل تحدي فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، ورسم آمال الخريجين وأحالمهم، 
له��ذه اللحظة الت��ي يترقبها الجمي��ع، ليتكلل فيه 

نجاحه��م وتفوقه��م بعدما تمكنت المدرس��ة من 
تطوي��ع التطورات التكنولوجية وآخر ما وصلت إليه 
في تخليد قصة نجاح بحرينية أخرى في ظل جائحة 

كورونا )كوفيد 19( وانتشارها العالمي.
وس��يبقى حف��ل تخرج مدرس��ة البيان، ال��ذي مكن 
عوائ��ل وأس��ر 82 طالب��ًا م��ن االحتف��ال بنجاحات 
أبنائه��م، دافع��ًا أكب��ر نح��و تحقي��ق المزي��د من 
المنجزات لمواصلة المس��يرة التربوية والتعليمية 

في البحرين.

 هيئة »التشريع والرأي«: 450 مسجاًل 
في »إضاءات قانونية« خالل 72 ساعة

كش��ف رئيس هيئة التش��ريع والرأي القانوني 
المستش��ار نواف عبداهلل حم��زة عن أن »هناك 
450 مس��جاًل في أول دورة من برنامج التدريب 
اإللكترون��ي »إضاءات قانوني��ة«، خالل 3 أيام، 
منذ اإلعالن ع��ن البرنامج الثالث��اء الماضي«، 
مش��يرا الى ان »البرنام��ج يأتي في إطار حرص 
الهيئ��ة عل��ى المس��اهمة ف��ي نش��ر الثقافة 
القانوني��ة، والوعي والتدريب بالنس��بة لجميع 
الش��رائح العامل��ة ف��ي القط��اع القانوني في 
مملكة البحرين س��واء القطاع العام أو الخاص 
وكذل��ك بالنس��بة لط��الب كلية الحق��وق في 

مختلف جامعات البحرين«.
وأضاف خ��الل مؤتمر صحف��ي نظمته الهيئة 
م��ع الصحاف��ة المحلية عن بع��د »أون الين«، 
أن »برنام��ج »إضاءات قانونية« يقوم بتوظيف 
تكنولوجي��ا المعلومات ويس��تفيد من الحلول 
منص��ة  إليج��اد  اإللكتروني��ة  والتطبيق��ات 
إلكترونية دائمة للتدريب عن ُبعد للمساهمة 
في نش��ر الثقافة القانونية على أوس��ع نطاق، 
مم��ا يدع��م الجه��ود الرامية لصق��ل وتطوير 

الكوادر القانونية الوطنية«.
وذك��ر أن »برنام��ج »إضاءات قانوني��ة« يقوم 
بتوظيف تكنولوجيا المعلومات ويس��تفيد من 
الحل��ول والتطبيقات اإللكترونية إليجاد منصة 
إلكترونية دائمة للتدريب عن ُبعد للمساهمة 
في نش��ر الثقافة القانونية على أوس��ع نطاق، 
مم��ا يدع��م الجه��ود الرامية لصق��ل وتطوير 

الكوادر القانونية الوطنية««.
وق��ال إن »المنص��ة اإللكترونية س��وف تكون 
مستمرة، وهي ليست وليدة اآلن ولكنها ترواد 
الهيئ��ة من��ذ فترة، في س��بيل القي��ام بمهام 
بما يتعل��ق بنش��ر الثقاف��ة اإللكترونية، وقد 
أطلقنا الرابط ف��ي الموقع اإللكتروني للهيئة، 
ويتضمن العدي��د من القواني��ن الصادرة في 
مملكة البحري��ن وكذلك المكتب��ة القانونية، 
وأيضًا المجلة القانونية التي تحولت إلكترونيا 

قبل س��نتين، وت��م أيضا إلحاقه��ا بالمنظومة 
اإللكترونية وت��م إصدارها بش��كل إلكتروني، 
الس��يما أن االعتماد على العام��ل الورقي بات 
صعب��ًا، خاص��ة وأن اله��دف األس��اس في هذا 
الموضوع هو الوصول إلى أكبر قدر من الشرائح 
والمس��تفيدين، وبالتال��ي يمكن ألي ش��خص 
االس��تفادة منها س��واء على المستوى المحلي 
أو اإلقليم��ي أو العرب��ي، وبالتال��ي نحن اليوم 
جاه��زون إلط��الق البرنامج من خ��الل تطبيق 
»زووم«، عن طريق وسائل التواصل االجتماعي 
الخاصة بالهيئة حيث يتاح التسجيل اإللكتروني 
للراغبين من الفئات المستهدفة، بعد اإلعالن 
عن المحاضرات والفئة المستهدفة، وبإمكان 
الراغبي��ن أن يقوموا بتس��جيل أنفس��هم، من 
خ��الل زي��ارة موق��ع الهيئ��ة، والضغ��ط على 
»المحاضرات اإللكتروني��ة - إضاءات قانونية« 
لتفت��ح اس��تمارة التس��جيل، ومن ث��م القيام 
بإدخال البيانات المطلوبة وإرس��ال االستمارة 

للهيئة«.
و ونفى ان »تكون أزمة »كورونا« هي الس��بب 
وراء إطالق المش��روع في هذا الوقت«، مش��يرا 

إل��ى أن »الفك��رة كان��ت موجودة ل��دى هيئة 
التش��ريع منذ بداية العام ولكن اختيارنا لهذا 
التوقيت ج��اء بعد النجاح الكبي��ر الذي حققته 
مملكة البحرين من خالل الحكومة اإللكترونية 
والعم��ل اإللكتروني ال��ذي أعطان��ا الثقة في 
مس��ألة إط��الق برام��ج التواص��ل اإللكتروني 

واالستفادة من مسألة التواصل عن بعد«.
وقال إن »هناك 450 مسجاًل في برنامج »إضاءات 
قانوني��ة« منذ إطالقه الثالث��اء الماضي، وهذا 
يعد إنج��ازًا بحد ذاته، الس��يما أن المحاضرات 
مقتصرة على القانونيين في المرحلة الحالية، 
والشك في أن زيادة عدد المشاركين والتفاعل 
مع المحاضرات والمحاضرين وتقييمها مؤشر 

على نجاح البرنامج«.
وف��ي رد على س��ؤال ل��� »الوطن« ح��ول أبرز 
المش��روعات المرتقبة للهيئ��ة خالل النصف 
الثان��ي من العام الجاري، كش��ف المستش��ار 
حم��زة ب��أن »هن��اك 3 مش��روعات قائم��ة 
للهيئة، أولها مش��روع التدري��ب اإللكتروني 
لطالب الجامع��ات، وهو مش��روع قائم، وقد 
عجلنا به، السيما أن مسألة التدريب مرتبطة 
بمشروع التخرج إضافة إلى الحاجة القانونية 
م��ن خ��الل التدري��ب اإللكترون��ي«. وذكر ل� 
»الوطن« أن��ه »من الموضوعات المهمة في 
الفترة المقبلة، ما يتعلق بالقطاع القانوني، 
ومس��ألة نش��ر القواني��ن وتعديالته��ا على 
الموق��ع اإللكترون��ي للهيئ��ة، حي��ث إنه من 
المقرر إط��الق موقع إلكترون��ي بحلة جديدة 
يتضمن خدمات جديدة ومنها القوانين التي 
سوف تكون محدثة بحيث تنشر بتعديالتها، 
وهناك أيضا مسألة تطوير المجلة القانونية 
حيث تم توقيع مذكرة تفاهم وشراكة ودعم 
أكاديم��ي بي��ن الهيئ��ة وجامع��ة البحري��ن 
تتعلق بنشر أبحاث محكمة تنشر في المجلة 
وتس��تفيد منه��ا أكب��ر ش��رائح قانونية في 

مملكة البحرين«.

وليد صبري

 القائد: 758 ألف تحميل
لـ»مجتمع واعي« وتسجيل 401 ألف مواطن

»الرؤي��ة  االفتراضي��ة  الن��دوة  اس��تضافت 
المس��تقبلية للحكوم��ة الرقمي��ة م��ن خالل 
عدس��ة كوفي��د 19« المقام��ة بتنظي��م من 

برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 
الس��عودية  العربي��ة  بالمملك��ة  »يس��ر« 
الرئي��س  الدول��ي  والبن��ك  الش��قيقة 
المعلوم��ات والحكوم��ة  التنفي��ذي لهيئ��ة 
اإللكترونية محم��د القائد ونخبة من الخبراء 
والمتخصصين في مجال الحكومات الرقمية 
للحدي��ث ع��ن تجرب��ة توظي��ف التكنولوجيا 

والتقنيات الحديثة لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( من المملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربي��ة المتحدة وبريطانيا 
وفنلندا وأس��تراليا ومتحدثي��ن من مجموعة 
البنك الدولي والبنك الدولي واألمم المتحدة.

واس��تعرض القائ��د ضم��ن الجلس��ة األولى 
والت��ي جاءت بعن��وان »ممارس��ات الحكومة 
الرقمية: كوفيد 19-استجابة فورية« تجربة 
البحرين في مجال التحول اإللكتروني، مشيدًا 
خالله��ا بالرؤي��ة الملكي��ة لحض��رة صاحب 

الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى الت��ي ارتك��زت على 
ض��رورة توظي��ف التقنيات الحديث��ة والذكاء 
االصطناعي في تطوي��ر الخدمات الحكومية، 
كما أش��اد بتوجيهات صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء والتي أك��دت أهمية تطويع 
التكنولوجيا لمكافحة جائحة كورونا )كوفيد 

.)19

3 وفيات بـ »كورونا« 
لمواطنين ووافد أمس

سجلت إحصائيات وزارة الصحة 3 وفيات بفيروس كورونا 
)كوفيد19(، لمواطنين، ووافد، أمس األحد، ليرتفع عدد 

حاالت الوفاة بالفيروس إلى 63 حالة.
وأعلن��ت وزارة الصحة عن »وفاة حال��ة قائمة لفيروس 

كورونا لمواطن يبلغ من العمر 64 عامًا«. 
كما س��جلت الوزارة »وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا 
لمواطن يبلغ من العمر 88 عامًا«. وصباح أمس، أعلنت 
وزارة الصح��ة ع��ن »وفاة وافد يبلغ م��ن العمر 52 عامًا 
ضم��ن الح��االت قائم��ة«. وكش��فت وزارة الصحة على 
حسابها الرسمي في موقع التواصل االجتماعي »تويتر« 
أن »الفحوصات التي بل��غ عددها 7379 أمس األحد 21 

يونيو، 
أظه��رت تس��جيل 434 حالة قائمة جدي��دة، منها 273 
حال��ة لعمال��ة واف��دة، و158 حالة لمخالطي��ن لحاالت 
قائمة و3 ح��االت قادمة من الخ��ارج، كما تعافت 629 
حال��ة إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية 

إلى 16419«.
وقالت ال��وزارة إن »عدد الحاالت القائم��ة التي يتطلب 
وضعه��ا الصحي تلقي العالج بل��غ 169 حالة، منها 32 
حال��ة تحت العناية، ف��ي حي��ن أن 5250 حالة وضعها 
مس��تقر من العدد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بلغ 
5282 حال��ة قائمة«. وأج��رت ال��وزارة 477788 فحصًا 

طبيًا.

رئيس هيئة التشريع 
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 1900 متدرب يستفيدون 
من مركز ولي العهد للتدريب والبحوث

درب مرك��ز ولي العهد للتدريب والبحوث 
1900 ش��خصًا، م��ن بينه��م ع��دد م��ن 
المتطوعين من طالب الطب والتمريض، 
لتقدي��م الرعاية الصحية لمرضى كورونا 

»كوفيد19«.
ونظم مرك��ز االتصال الوطن��ي الخميس 
الماضي زيارة ميداني��ة لإلعالم الخارجي 
إل��ى المركز، حي��ث جاءت الزي��ارة ضمن 
سلس��لة الج��والت اإلعالمي��ة والزي��ارات 
الميداني��ة الدورية التي يعقدها المركز، 
تم خاللها اطالع اإلعالميين والصحفيين 
عل��ى أح��دث ط��رق التدري��ب، والبحوث، 
والخدمات في المجال الطبي التي ينفذها 
مرك��ز ول��ي العه��د للتدري��ب والبحوث 
الطبي��ة، وفق أعل��ى معايي��ر الجودة في 
التعلي��م الطب��ي القائم عل��ى المحاكاة، 
باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الطرق 

التعليمية في المنطقة. 
وبدأ برنامج الزيارة بعرض فيلم وثائقي 
حول مرك��ز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية، ثم قام الحض��ور بزيارة ميدانية 

إلى مراف��ق وإدارات المركز، تم اطالعهم 
خالله��ا عل��ى ط��رق التدري��ب للطواقم 
الطبية التي تتم عبر غرف المحاكاة، بما 

في ذلك غرفة محاكاة س��يارة اإلس��عاف، 
وغرف��ة الطوارئ، وغرفة اإلصابات وغرفة 
المرك��زة  العناي��ة  ووح��دة  العملي��ات 

وال��والدة واألطف��ال والباطني��ة وأجنحة 
الجراحة.

وزار الحض��ور، مختب��رات المح��اكاة التي 
يت��درب عليه��ا الطبيب المس��تجد لمدة 
50 س��اعة قب��ل أن ي��ؤدي العملية على 
أرض الواق��ع، وت��م تجهيز جمي��ع الغرف 
بالكاميرات واألجهزة السمعية، وإمكانية 
اس��تخدام تقنية البث المباشر لها في أي 
مكان في العالم، واستخدامها للمراجعة 

الطبية أيضًا.
مع��دات  بأح��دث  تجهيزه��ا  ت��م  كم��ا 
م��ع  الطبي��ة  والدم��ى  المستش��فيات 
الشاشات الحديثة التي تعرض تخطيط 
تأكس��ج  وتقي��س  القل��ب،  »كهربي��ة« 
النبض، وضغط الدم، وموجات الشرايين، 

وموجات شريان الرئوي، وغاز التخدير.
وأش��اد مدير مركز ولي العه��د للتدريب 
تخدي��ر  استش��اري  الطبي��ة،  والبح��وث 
والعناي��ة القص��وى العمي��د طبيب خالد 
عبد الغفار عبداهلل، ب��دور مركز االتصال 
الوطن��ي ف��ي تقدي��م الدع��م اإلعالم��ي 

إلبراز الجهود المبذولة للحد من انتش��ار 
في��روس كورون��ا المس��تجد، فض��اًل عن 
تعاونه المس��تمر مع مرك��ز ولي العهد 
للتدري��ب والبح��وث الطبي��ة، وتنس��يقه 

للحضور اإلعالمي في هذه الزيارة.
وأكد أهمية إبراز جهود مركز ولي العهد 
وتعري��ف ال��دول المج��اورة ودول العالم 
بدوره ومس��تواه العالي، ال��ذي يعد أول 
مرك��ز للتدري��ب بالمحاكاة ف��ي مملكة 

البحرين.
من جانبه أكد مدير المركز أن رؤية قائد 
الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور 
الش��يخ خال��د بن عل��ي آل خليف��ة باتت 

واضحة.
وأوض��ح، أن التدري��ب هو األس��اس لكل 
مؤسس��ة طبية تطمح بالتميز المستمر 
ف��ي المج��ال الطبي ع��ن طري��ق توفير 
التكنولوجي��ا الحديثة عالي��ة الجودة في 
التعلي��م الطب��ي القائم عل��ى المحاكاة 
بهدف رفع مس��توى المعرفة و المهارات 

للعاملين في مجاالت الرعاية الصحية. 

»الشباب والرياضة« تحيل 3 
أندية »للتنمية االجتماعية«

أص��در وزير ش��ؤون الش��باب والرياض��ة ق��رارًا بإلغاء قيد 
3 أندي��ة من س��جل قيد األندي��ة الخاضعة إلش��راف وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة، وهي نادي العروب��ة الثقافي 
واالجتماع��ي، نادي الخريجين الثقاف��ي واالجتماعي، نادي 

الطيران والسفر.
وبموج��ب القرار المذك��ور رقم 108 لس��نة 2020، تخطر 
مجال��س إدارات األندي��ة المذك��ورة بالموافق��ة على نقل 
تبعيته��ا من وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة إلى وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، ويتوجب عليها اس��تيفاء 

إجراءات القيد الجديد بالجهة المعنية.

مريم بوجيري محرر الشؤون المحلية

3 آسيويين يستولون على 9 آالف دينار 
ويغادرون ضمن رحلة إجالء

ق��ام ثالث��ة موظفي��ن مبيعات آس��يويين 
باالحتيال على ش��ركة مواد غذائية كبيرة، 
واالس��تيالء عل��ى أكث��ر م��ن 9 آالف دين��ار 
وغ��ادروا البحرين في رحلة إج��الء نظمتها 

سفارتهم بالمملكة.
الواقع��ة التي علمت به��ا الوطن كانت قد 
بدأت بجمع الموظفين الثالثة لمتحصالت 
الش��ركة التي يعمل��ون فيها من الس��وق 
واالحتفاظ بالمبال��غ دون تورديها لخزينة 
الشركة، وقاموا بالتخطيط لعملية الهرب 
بالمبال��غ، حيث قدموا في س��فارة دولتهم 
طلب��ًا لإلجالء أكدوا فيه أنه��م يعانون من 

ظروف صحية وادع��وا أنهم بدون عمل وال 
يوجد لديهم مورد رزق بعد أن تم توقيفهم 

عن العمل.
وعندم��ا أبلغتهم الس��فارة بموع��د رحلة 
اإلجالء، توجهوا إلى الشركة وطلبوا جوازات 
س��فرهم، بذريع��ة تجديدها في الس��فارة 
وإعادتها للش��ركة مرة أخ��رى، وفي نفس 
اليوم الذي اس��تلموا فيه جوازات سفرهم، 
كان موع��د الرحل��ة الت��ي س��تقلهم إل��ى 

بلدهم.
واكتشفت الش��ركة الواقعة بعد إبالغ أحد 
زمالء الموظفين الثالثة إدارة الش��ركة بما 

حدث، حيث قررت الش��ركة س��حب جوازات 
السفر من كافة الموظفين األجانب لديها، 
خوفًا من تكرار الواقعة، وأبلغت الش��رطة 
بالجريم��ة، لكن بع��د ف��وات األوان وحين 

وصل الثالثة إلى بلدهم.
وكانت الشركة قد بدأت في اتخاذ إجراءات 
تقش��فية بس��بب تداعيات فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، حيث خفضت رواتب العاملين 
بنس��بة 30%، أوقف��ت البدالت الت��ي كانوا 
يحصل��ون عليها، وعم��والت البي��ع، لكنها 
وعدته��م بع��ودة األم��ور لطبيعتها بعد 

انتهاء األزمة.

 اتفاقية تفاهم بين »العربية المفتوحة« 
و»زين« لتنمية قدرات الشباب

وقع��ت الجامعة اتفاقية تفاهم مش��ترك 
مع ش��ركة االتصاالت زين البحرين لتعزيز 
س��بل التعاون المش��ترك بي��ن الطرفين، 
وذل��ك في إط��ار رؤي��ة الجامع��ة العربية 
المفتوح��ة وتماش��يًا م��ع اس��تراتيجيتها 
الرامية إلي خل��ق مجتمع للعلم والمعرفة 
ف��ي جمي��ع أنح��اء الوط��ن العرب��ي، حيث 
تأتي االتفاقية لوضع إطار عملي للتعاون 
واالستفادة من إمكانيات الطرفين لخدمة 

المجتمع البحريني.
وتتضمن هذه االتفاقية عددًا من مجاالت 
التعاون المشترك كتطوير وتنمية مهارات 
ط��الب وخريجي الجامعة واالس��تفادة من 

البرام��ج المتنوع��ة الت��ي تطرحه��ا زي��ن 
لتنمية قدرات الشباب البحريني وتأهيلهم 
لس��وق العمل وكذلك التع��اون في تنفيذ 
ع��دد من المبادرات المجتمعية التي تعزز 

عجلة التطوير في المجتمع البحريني.
وقد أكد مدير الجامعة د. غرم اهلل الغامدي 
عل��ى أهمي��ة مث��ل ه��ذه االتفاقي��ات مع 
مختلف مؤسس��ات المجتمع البحريني من 
أج��ل تعزيز دور الجامعة واالس��تفادة من 
إمكانياتها المختلفة في ش��تي المجاالت، 
مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به شركة 
زي��ن ف��ي المجتم��ع إيمانًا منه��ا بعملية 
التطوير واالس��تثمار في الك��وادر الوطنية 

الشابة.
وتأتي هذه االتفاقية في إطار برنامج زين 
لتمكين الش��باب والذي يه��دف إلى إعطاء 
ط��الب الجامعات فرصة الكتس��اب الخبرة 
العملية مع متابعة دراستهم حيث يتعرف 
الط��الب المش��اركون على تحدي��ات عالم 
األعمال والتي من شأنها زيادة مهاراتهم 
قب��ل التوظي��ف وجعله��م على اس��تعداد 
التخ��اذ الخط��وات المهني��ة األول��ى بعد 

تخرجهم.
ويمث��ل الجامعة في ه��ذه االتفاقية مركز 
وخدم��ة  المس��تمر  والتعلي��م  التدري��ب 
المجتمع، ومن جانب آخر يمثل شركة زين 

البحرين مدير ش��ؤون الموظفين وتطوير 
الشباب محمد عيسى. 

م��ن جهته، أش��ار رئي��س مرك��ز التدريب 
المجتم��ع  وخدم��ة  المس��تمر  والتعلي��م 
إل��ى  الطح��اوي،  د.هش��ام  بالجامع��ة 
اهتم��ام الجامع��ة بتعزي��ز عالقته��ا مع 
كاف��ة المؤسس��ات الحكومي��ة والخاص��ة 
ف��ي البحري��ن من خ��الل بناء عالق��ة ثقة 
ولالس��تفادة من إمكانيات الجامعة سواء 
المادية أواألكاديمية والبحثية، منوهًا إلى 
جهود ش��ركة زين في تقديم البرامج التي 
تخدم الشراكة المجتمعية وهو ما يعكس  

د. غرم اهلل الغامدياهتمام الجامعة.

3.8 مليون دينار خسائر 90 معهد تدريب جراء »كورونا«
      »معاهد البحرين« تدعو لتوفير حزمة إنقاذ 

كش��ف رئيس الجمعي��ة البحرينية 
لمعاه��د التدري��ب نواف الجش��ي 
أّن مجموع��ة الخس��ائر المتراكمة 
ألكثر م��ن 90 معه��د تدريب في 
البحرين تج��اوزت 3.8 مليون دينار 
بسبب جائحة كورونا »كوفيد19«، 
بحس��ب اس��تبيان أجرته الجمعية 

شمَل معاهد التدريب.
وأك��د أهمي��ة توفي��ر حزم��ة دعم 
خاصة وعاجل��ة لوقف انهيار قطاع 
التدريب الذي ينهض بدور حاس��م 
ف��ي قضايا اإلحالل والبحرنة ودعم 

االقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الجمعية عملت طيلة 
األش��هر الماضي��ة عل��ى التواصل 
الفعال مع الش��ركاء به��دف إيجاد 

حلول إلنقاذ معاهد التدريب.
وقال »وجدنا تجاوبًا وتعاونًا مثمرًا 
وإيجابيًا من قبل المس��ؤولين في 
وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية 

وصن��دوق العم��ل )تمكي��ن( على 
لكّننا اآلن  اخت��الف مس��توياتهم، 
بحاجة لخطة وطنية على مس��توى 
مجلس الوزراء واللجنة التنس��يقية 

بهدف إنقاذ قطاع التدريب«.
ونّوه الجش��ي بحزمة المس��اعدات 
الس��خية الت��ي قدمته��ا البحرين 
القط��اع  مؤسس��ات  لمس��اعدة 
الخ��اص عل��ى مواصل��ة أعماله��ا 
ول��و بالحد األدنى ف��ي ظل جائحة 
كورون��ا، إال أّن��ه أوض��ح أن قط��اع 
التدريب كان م��ن أكثر القطاعات 
تأث��را بالجائحة، حال��ه حال قطاع 
الس��ياحة  مكات��ب  أو  الفن��ادق 
والس��فر. وقال »جرى من��ذ نهاية 
معاه��د  إل��زام  الماض��ي  فبراي��ر 
ع��ن  الت��ام  بالتوق��ف  التدري��ب 
العمل، ولم تش��ملها آليات العمل 
االس��تثنائية التي اس��تخدمت في 
الخاصة،  الجامع��ات  أو  الم��دارس 

كم��ا أّن رفع اإلغالق ع��ن قطاعات 
المتاج��ر وصالونات  مث��ل  عديدة 
الحالقة وغيرها لم يش��مل معاهد 

التدريب«.
وأضاف »ب��ات قطاع التدريب ككل 
حاليًا على مش��ارف االنهي��ار التام 
وخسارة البحرين لجميع مكتسبات 

ومنجزات هذا القطاع وتعطل كافة 
الخطط المتعلقة بقطاع التدريب، 
إضافة إلى التأثير الس��لبي الكبير 
المرتق��ب عل��ى عملي��ة البحرن��ة 
والتوظي��ف ودع��م البحرينيين في 
القط��اع الخ��اص ليكون��وا الخي��ار 

األول للتوظيف«.
وأش��ار إل��ى تزاي��د أع��داد معاهد 
حالي��ا  أصبح��ت  الت��ي  التدري��ب 
مه��ددة بالط��رد من مق��ر عملها 
بعد تعرضه��ا لقضايا إخالء وعدم 
مقدرته��ا عل��ى تس��ديد القيم��ة 

اإليجارية للمتأخرات.
ولف��ت إل��ى الع��بء الكبي��ر الذي 
التدريب  أصحاب معاه��د  يتحمله 
التش��غيلية  التكالي��ف  لك��ون 
القطاع  المالي��ة لهذا  وااللتزامات 
عالية جدا، نظرا للطبيعة الخاصة 
م��ن حي��ث  التدريبي��ة  للمعاه��د 
رس��وم االعتمادات الدولية، وحجم 

التدريب  ومس��احة مقرات معاهد 
التش��غيلية، إضاف��ة إل��ى تكاليف 
التأس��يس العالية حيث يس��تغرق 
الحصول على رخصة معهد تدريب 
فترة تت��راوح بين 6 إلى 9 أش��هر 
وربم��ا أكثر، ُمحّذرا م��ن أن معهد 
التدري��ب ال��ذي يخرج من الس��وق 
حاليا لن يتمكن م��ن العودة إليه 
بسهولة أبدا. وأشار إلى أن معظم 
معاه��د التدريب الموج��ودة حاليا 
ف��ي البحري��ن مملوك��ة م��ن قبل 
مواطني��ن بحرينيين، وتوفر فرص 
عمل نوعية بروات��ب مجزية لعدد 
كبير م��ن المدربي��ن والموظفين، 
حي��ث تبلغ نس��بة البحرنة في هذا 

القطاع أكثر من %70.
وأكد الجش��ي أن معاه��د التدريب 
تنهض بالدور الحاس��م في تأهيل 
وتجهيز البحرينيين لمرحلة ما بعد 
جائحة كورونا، حيث من المرتقب 

زي��ادة االعتم��اد عل��ى المواطنين 
في ش��غل الوظائف التي يش��غلها 
األجانب خاصة في القطاع الخاص، 
إضافة إلى إعادة تأهيل المسرحين 
البحرينيي��ن وتوظيفه��م، وتجهيز 
العنص��ر البحريني لمتطلبات بيئة 
العمل التي ستتطور بشكل حتمي 
ف��ي الش��ركات والمؤسس��ات في 
مرحلة م��ا بعد كورون��ا، الفتا إلى 
أن المعاه��د ال يمك��ن أن تق��وم 
به��ذا ال��دور دون مواصل��ة الدعم 
حكومي له��ا. وأوض��ح أن مطالب 
ومرئيات الجمعية تش��مل توجيه 
حزم��ة دعم مالي خاص��ة بمعاهد 
لمعاه��د  والس��ماح  التدري��ب، 
التدريب بمعاودة نشاطها الكامل 
من خالل تنفيذ البرام��ج التدريبة 
الصفي��ة واإللكترونية -عن بعد- 
بدع��م كامل م��ن تمكي��ن، أو أي 

جهة حكومية أخرى.

نواف الجشي 
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ال للحظر

قد ال نلوم البعض م��ن المواطنين خالل الفترة الماضية، 
حين ذهبوا بعيدًا في رؤيتهم للحل فيما يخص الوقاية من 
فيروس كورونا )كوفيد19(، وذلك بسبب تزايد الحاالت في 
اآلونة األخيرة. فهم طلبوا من الدولة أن تقوم بحظر شامل 
في مملكة البحرين، لمعالج��ة ارتفاع اإلصابات المتزايدة 

بالفيروس.
في اعتقادنا أن الحكومة ليست بغافلة أو ساذجة لتستجيب 
بهذه الس��هولة لنداءات انفعالية بس��بب تزايد اإلصابات 
ب�كورونا )كوفيد19(، ألن اللجنة التنس��يقية وبمعية فريق 
البحرين، يعلمون وبدقة، إلى أين تسير األمور، وأن ال داعي 

اليوم وال المستقبل لتطبيق قانون الحظر الشامل عندنا.
نح��ن بدورن��ا نتبنى النه��ج الحكومي وربما أكث��ر، بل إننا 
نطال��ب بفتح المزيد من األنش��طة المتوقف��ة في الوقت 

الحالي، مع االلتزام التام بتعاليم اللجنة التنسيقية.
إن تردي الوضع اإلقتصادي عند غالبية القطاعات التجارية، 
لدرج��ة وصول بعضها لإلغالق الكل��ي، وتوقف مصير آالف 
األسر البحرينية على ضرورة استمرارية أنشطتها التجارية 
واإلقتصادية من عدمها، ال يس��مح بأن نطالب وبدم بارد 
بحظر شامل يشلُّ ما تبقى من اقتصاد الوطن والمواطنين. 

فنحن ضد الش��عارات وضد االنفعاالت، ولنعرف أين نتجه 
باالقتصاد في ظل الجائحة، فالحل في وقتنا الراهن، يكمن 
في التعايش معها، وتس��يير أمورنا الحياتية واالقتصادية 

دون الحاجة للتوقف فضاًل عن الحظر الشامل.
لق��د تس��ببت الجائح��ة بخس��ائر قاتل��ة ل��دى الكثير من 
القطاعات التجارية، ولربما تجوع الكثير من األس��ر بسبب 
توقف أنش��طتها، ول��وال الدع��م الحكومي لم��ا عرفنا أين 
تتج��ه بن��ا األمور، ثم يأتي��ك بعضهم من بعي��د ليطالب 
بحظ��ر ش��امل، حتى م��ن دون أن يطرح أي حل للمش��كلة 

االقتصادية.
ربما يقول بعضهم بأن صحة اإلنسان وسالمته أهم بكثير 
من المال واالقتصاد. ولكننا نرد على هذه الفئة فنقول بأن 
الخلل هنا نابع من األش��خاص الذين ال يلتزمون بالتعاليم 
الصحية والوقائية، وليس الخلل في فتح االقتصاد، فسالمة 
اإلنس��ان بيده أواًل وأخي��رًا. فكلما زاد التزامن��ا بالتعاليم، 
انخفضت نس��بة المصابي��ن. فعلينا االلت��زام كما ذكرنا، 
فه��و يغنينا عن الحظر، كما يجب علينا مراعاة أرزاق الناس 
ومعاش��اتهم وقوته��م اليوم��ي، أما غير ذل��ك من الكالم 
العاطفي، فهو ال يصنع وطنًا صلبًا يواجه المشكلة القلقة.

هذا الدرس 
بحريني

المعلومات التي وفرها معالي وزير المالية الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة 
خالل االجتماع المشترك في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
الخمي��س الماض��ي ولخص به��ا الحزمة المالي��ة واالقتصادية الت��ي اعتمدتها 
البحري��ن لمواجهة فيروس »كورونا« المس��تجد )كوفيد 19( تكفي للرد على كل 
متط��اول على هذا الوط��ن، من األعداء ومن »أبنائه« الذي��ن من المثير أنهم ال 
يزالون يعتبرون النموذج الذي اعتمده النظام اإليراني لمواجهة الفيروس والذي 
ثبت فشله وكلف اإليرانيين الكثير هو الصحيح والذي ينبغي أن يكون.. وتعتمده 

البحرين!
تل��ك المعلوم��ات وتل��ك المقارنة تكش��ف عن أمر يحت��اج إلى جهد الدارس��ين 
والباحثين، فأن تدعو إلى اعتماد نظام فاش��ل كالذي وفره ماللي إيران للتعامل 
م��ع الفيروس وتعتبر الق��رارات الناجحة التي اتخذتها البحري��ن مبكرًا لمواجهة 
الجائح��ة قاص��رة ودون المطلوب فإن ه��ذا يعني أن هناك ما يس��توجب البحث 
والدراس��ة، إذ ال يدعو إلى اعتماد األسلوب الخطأ والذي ثبت فشله إال من يعاني 

من سوء فهم وإدراك أو يرمي إلى أمر لم يفصح عنه.
الخطة الت��ي اعتمدها النظام اإليراني لمواجهة فيروس كورونا كلفته حتى اآلن 
آالف األرواح ومئ��ات آالف المصابي��ن بالفي��روس، ه��ذا لو اعتمدن��ا األرقام التي 
يوفرها النظ��ام حيث توفر المعارضة اإليرانية أرقامًا تزيد بنحو عش��رة أضعاف، 
بينم��ا تعامل��ت البحرين مع الطارئ مبك��رًا وأثبتت أنها دول��ة كاملة المقومات 
فاعتمدت أرقامًا من ميزانيتها أدهشت الجميع وتم توظيفها بنجاح في المعركة 

الضروس مع الفيروس.
الترجمة الش��عبية لم��ا فعلته البحرين في فترة الجائح��ة هي أنها قامت بوضع 
اللقم��ة ف��ي أفواه المواطنين وأش��ركت في ذل��ك معهم المقيمي��ن، وهو درس 

بحريني بليغ.
هذا أمر ينبغي من الذين ال يزالون متعلقين بذلك النموذج الفاش��ل أن يقروا به 
وينطلق��وا به نحو الموضوعية التي يفتقدونه��ا وتضعف موقفهم وتقللهم في 
عيون العالم بما في ذلك المنظمات الحقوقية التي س��يطروا على توجهها فترة 

من الزمن وحان الوقت لتنتبه إلى ما يدور حولها ويسيء إلى سمعتها.

تعرف 
حكومتك 

وقت الضيق!

أستبدل جزءًا من العبارة المعروفة »تعرف صديقك وقت الضيق«، إلى »تعرف 
حكومت��ك وقت الضيق«. وأزمة فيروس كورونا هي بال ش��ك أزمة وضيق مؤلم 
باألخص عل��ى الجانب التجاري باإلضافة إلى خطرها الصحي على األرواح. وهي 
كذلك اختبار صعب للحكومات، فأما أن ترفع من أسهمها وتقربها من شعوبها 
إذا نجحت في إدارتها أو تضعفها وتخسر دعم الناس لها إذا فشلت في اإلدارة. 
حكومات كثيرة في العالم، رأيناها تفش��ل في التعام��ل مع فيروس »كورونا« 
على العديد من األصعدة مما أدى إلى سخط شعوبها عليها. فمثاًل لم تتحرك 
هذه الحكومات في الوقت المناس��ب على الرغم من التحذيرات ولم تكن سخية 

في توفير الدعم والخطط البديلة إلنقاذ اقتصادها. 
وعلى العكس، في البحرين، فالحكومة أس��همها في أعلى مستوى وأكاد أجزم 
أنه لو أجرينا استطالعًا للتعرف على مدى الرضا عن األداء الحكومي خالل هذه 
األزم��ة، لحصلت الحكومة البحرينية و فريق البحرين على نس��بة رضا مرتفعة 
ج��دًا. فيكفي أن 11 ألف ش��ركة يعم��ل فيها حوالي 90 ألف موظف اس��تفادت 
م��ن مبادرة دفع الروات��ب للبحرينيين للش��هرين المنصرمين. ويكفي أن 440 
مؤسس��ة تجارية اس��تفادت من صندوق السيولة الذي تم مضاعفة رأس ماله 
ليص��ل إل��ى 200 مليون دين��ار. ويكفي أن أكثر من 13200 ش��ركة و900 فرد 
اس��تفادوا من إعادة توجيه برامج »تمكين« حت��ى اآلن والرقم في تزايد. هذا 
باإلضافة إلى وقف رسوم العمل، واإلعفاء من إيجارات عدد من المباني التابعة 

للجهات الحكومية.
ه��ذا من الجانب االقتصادي فقط، أما من الجان��ب الصحي فالمبادرات عديدة 
ومثلج��ة للصدر أيض��ًا. فنعلم أن حكوم��ة البحرين ق��ررت أن تفحص وتطبب 
الجمي��ع مجان��ًا، بحيث ال تفرق بي��ن مواط��ن أو وافد. وس��خرت الماليين من 
الدنانير لتجهيز المحاجر الصحية والمستش��فيات بالمعدات والطواقم الطبية 
حتى رفعت الطاقة االستيعابية لتستطيع التعامل مع 10 آالف حالة في اليوم. 
كما نعلم أنها بدأت قبل الجميع في االستعداد الجاد ل�فيروس »كورونا« وقبل 

دخوله البالد بأسابيع. 
الحكوم��ة تحمل��ت مس��ؤوليتها على أكم��ل وج��ه متفوقة عل��ى العديد من 
الحكوم��ات وبش��هادة المراقبين. وصحي��ح أن المطالب��ات بالمزيد لن تتوقف 
وأحيانًا البعض يتذمر -فإرضاء الناس غاية ال تدرك- لكن يجب أن يعلم الناس 
أن عليهم مس��ؤولية كبيرة في التصدي لألزمة كذلك، بدءًا من ضرورة االلتزام 
الصارم بتعليمات التباع��د االجتماعي ووصواًل إلى تخفيض النفقات واالبتكار 

في تخطي تداعيات األزمة. 
فمهما كانت الحمالت التوعوية ش��املة وواضح��ة لكن إذا لم تجد من يصغي 
إليها تصبح بال فائدة ومهما ضخت الحكومة من مس��اعدات مالية سخية فلن 
تغطي مصاريف المس��رفين وغير المنظمين. إذًا، المتبقي هو دور فعال يقوم 
ب��ه كل فرد منا لضمان صحته وأمواله ولضم��ان أن المجهودات التي تبذلها 
حكوم��ة بالده ال تذهب أدراج الرياح. هك��ذا يتفاعل ويتعامل المجتمع الواعي 

مع األزمات.

 المبادرة المصرية 
في ليبيا ضربة موجعة للدوحة

تعتب��ر المب��ادرة المصرية لح��ل األزمة الليبي��ة التي أطلقها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوقف إطالق النار وإيجاد 
حل سياسي تحت إشراف األمم المتحدة مع إلزام كافة الجهات 
األجنبي��ة بإخراج أي كياناتها العس��كرية م��ن كافة األراضي 
الليبي��ة، تعتبر ضرب��ة موجعة للدوحة التي س��عت منذ عام 
2011، إل��ى توظيف جماعة اإلخوان المس��لمين اإلرهابية في 

تأزيم الوضع في ليبيا.
فال��دور القط��ري التخريب��ي ف��ي ليبي��ا ال يتوقف عل��ى دعم 
الجماع��ات اإلرهابية بل تعدى ذلك بإرس��ال قوات عس��كرية 
قطرية مسلحة لدعم تلك الجماعات وأن مئات الجنود شاركوا 
في خل��ق الفوضى، وهذا ما كش��فه تقرير ص��ادر مؤخرًا عن 
وكال��ة األم��م المتحدة لالجئي��ن إلى أن »قطر ومنذ س��قوط 
الرئي��س معم��ر القذافي تركز عل��ى دعم جماعات اإلس��الم 
السياس��ي في طرابلس، مما يعزز حالة اإلرهاب الدولي العابر 

للدول، وربما القارات«.
إن م��ا قامت به قطر ف��ي ليبيا أمر ال يمك��ن أن يتم التغافل 
عنه أو تخطيه بل تع��دى األمر بأن تقوم بدعم وتمويل تلك 
الجماع��ات التي تس��تهدف حاليًا أم��ن واس��تقرار ليس ليبيا 
وحدها بل حتى جمهورية مصر العربية، فالرئيس السيس��ي 
كان واضحًا منذ إع��الن المبادرة بأهمية حل الخالفات الليبية 

في ظل حل سياسي وطني.
إن قطر بتواجدها في ليبيا قدمت تس��هيالت ضحمة من أجل 
تواجد القوات التركية ليتأزم الوضع وتكون ليبيا ساحة لتواجد 
الق��وات األجنبية ومرتعًا للكيانات اإلرهابية، وهذا ما كش��فه 
المتح��دث باس��م الجيش الليب��ي أحمد المس��ماري بالتورط 
القط��ري التركي ف��ي األزمة الليبي��ة عندما قال ف��ي مقابلة 
على قناة »س��كاي ني��وز عربية«، »اكتش��فنا أن قطر أصبحت 
العبًا رئيس��يًا في ليبيا عبر سبل عدة، مثل االعتراف السياسي 
والفتاوي التي كان يطلقها اإلرهابي يوس��ف القرضاوي، كما 
أنها أول دولة اعترفت بالمجلس االنتقالي الليبي وأول طائرة 
س��الح وصلت إلى بنغازي كانت قطرية، وكانت مخصصة لما 
يس��مى بائتالف ث��وار بنغازي، وعمل عل��ى تفريغها في ذلك 

الوقت اإلرهابي على الصالبي الذي يعيش حاليًا في قطر«.
خالص��ة القول، إن المبادرة المصرية تأتي في وقت حس��اس 
ومه��م لح��ل األزمة الليبية ف��ي حوار وطني وه��ذا األمر يوجع 
النظ��ام القطري الذي أراد أن تكون ليبي��ا مقرًا مهمًا لجماعة 
اإلخوان المسلمين بعدما عاثوا في األرض فسادًا في عدد من 
الدول العربية ومنها مصر، فطرد القوات األجنبية »التركية« 
المدعومة من قطر هي الخط��وة األولى واألهم إلنهاء األزمة 

الليبية.

هل تبحثون عن »السعادة«؟!!

ق��رأت كثيرًا في األدبيات التي تض��ع للناس مناهَج وطرائَق 
للحي��اة بس��عادة وراحة ب��ال، هناك أمور يمكن مناقش��تها 
ومقارعتها بالحجج، وهناك ما ال يدخل العقل، وهناك ما هو 

واقعي يمكن القيام به.
هناك أش��خاص رفضوا مناصب ال لع��دم قدرتهم أو لعدم 
أهليتهم لها، لكن في زمننا هذا قد يكون للمنصب برستيجه 
ومزاياه العديدة على حساب راحة الفرد وحياته االجتماعية 

وهدوء النفس والبال، فالبعض وهم قلة يعتذرون عنه.
وهناك من تبرع بثروته إلس��عاد اآلخرين، ليساعد البسطاء 

والفقراء، وهناك من سخر أمواله لفعل الخير.
كل من��ا لدي��ه قناع��ات، لكن النجاع��ة في أن يك��ون لهذه 

القناعات امتداد يقود للرضا عن النفس والسعادة. 
بالتال��ي مهم أن تقيم قناعاتك وما إذا كانت س��تحقق لكل 
هذه السعادة أم أنها ستقودك للعكس. ال نعني هنا التنازل 
عنها، لكن ال��ذكاء بتوجيهها بصورة صحيحة لتحقق لك ما 

تريد.
يقال بأن الحياة البس��يطة البعيدة عن اإلس��فاف واإلسراف 
وحب الظهور س��بب من أس��باب الس��عادة. كذل��ك مقارنة 
حالك بمن هو أقل منك، س��واء في الصحة والس��كن والمال 

والوظيفة هي ما تجعل اإلنس��ان يحس بقيمة ما لديه، هي 
م��ا تخلق لديه القناع��ة وحب الحياة وش��كر اهلل على النعم 
األساس��ية المهم��ة، النظ��ر لألعلى يتعب كثي��رًا خاصة إن 
ارتبط بغي��اب القناعة واإليمان بما كتب��ه اهلل. لذلك يقال 
بأن عليك زيارة المستش��فى لتعرف قيم��ة الصحة، وعليك 
زيارة الس��جن لتعرف قيم��ة الحرية، وزي��ارة القبور لتعرف 

قيمة الحياة.
هن��اك نعم ال نعرف عنه��ا وال نحس به��ا إال حين نفقدها، 
حينم��ا تح��س بالخطر تع��رف قيمة األم��ان، وحينما تحس 
بالفوضى وه��ي تقلق حياتك تعرف قيم��ة الهدوء، وحينما 
تتعرض للظلم تعرف قيم��ة العدالة واإلنصاف والمعاملة 

الحسنة.
كن ش��اكرًا، فالدني��ا ال تكمل ألحد، هلل حكم��ة فيما يعطي 
وفيم��ا يأخذ، فمن يمتلك البصر قد ال يمتلك الس��مع، ومن 
يمتلك المال قد ال يمتلك حب الناس، ومن يمتلك المنصب 

قد ال يمتلك العائلة السعيدة، والعكس. 
كلها تدابير، وكلها اختبارات، والذكي من يضمن الس��عادة 
ف��ي حيات��ه ال من يجع��ل نمط حيات��ه يقرر س��عادته من 

تعاسته.
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أكـثــر مــن 26 ألــف مشـاهــدة 
)02(لحفل تخرج “بيان البحريـن”

“تحيا مصر” على 
“انستغرام” ناصر بن حمد

المنامة - بنا

نشـــر ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب مستشـــار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على حســـاب ســـموه الشـــخصي بتطبيق “االنســـتغرام”، صورة لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية مصر 
العربية عبد الفتاح السيســـي. وعلق ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
الصورة “تحيا مصر”، في إشـــارة من سموه على عمق العالقات التاريخية التي 

تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية على مر التاريخ.

0708121413

رئيس اآلسيوي ينعى “أيقونة” الكرة العراقيةالسينما التونسية على “نتفليكس”العراق يلوح بمجلس األمناستثمارات بـ 942 مليون دوالر85 % البحرنة بـ “اإلفتاء”
قال رئيس هيئة التشريع والرأي  «

القانوني المستشار نواف حمزة أن 
85 % من الكوادر بالهيئة بحرينيون 

وأن هناك أولوية لهم في تقديم 
المحاضرات القانونية وإعدادها، 

مع إمكان االستعانة مستقباًل 
بالقانونيين في الهيئات األخرى.

استقطبت البحرين استثمارات  «
مباشرة بقيمة 942 مليون دوالر 

في العام 2019، وذلك بحسب 
النسخة األحدث من تقرير 

االستثمار العالمي الصادر عن 
منظمة األمم المتحدة للتجارة 

والتنمية )األونكتاد(.

مع استمرار العملية العسكرية  «
التركية جّوا وبرًّا شمال العراق، 
قّدمت وزارة الخارجية العراقية 
أمس، مذكرة احتجاج تسلمها 

السفير التركي في البالد، وذلك 
بحسب ما أفادت وكالة األنباء 

العراقية.

في أول تعاون بين مخرجين  «
تونسيين وخدمة “نتفليكس” 

للبث التدفقي، ستعرض المنصة 
األميركية العمالقة أعماال 

سينمائية من تونس. ويتوقع بث 
الفيلم الروائي “نورا تحلم” اعتبارا 

من 25 يونيو.

نعى رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة  «
القدم النائب األول لرئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان 

بن إبراهيم آل خليفة أسطورة كرة 
القدم العراقية أحمد راضي، الذي 

توفي أمس  عن عمر ناهز 56 عاًما 
عقب إصابته بفيروس كورونا.

الميت يحظى بالغسل والتكفين والتجهيز والمواراة والصالة على الجنازة

عمليات دفن موتى “كورونا” شرعية وسليمة

اإلجـــراءات التـــي تقوم بها الســـلطات 
الميـــت  فـــي عمليـــات تجهيـــز ودفـــن 
ســـليمة وشـــرعية، هكـــذا خلـــص ذوو 
ضحايـــا كورونا القول في حديثهم مع 
“البالد” بعد أ ن اطلعت الصحيفة على 
كافـــة التفاصيـــل واإلجـــراءات موثقة 

من عوائلهم.
اتخـــذت  كورونـــا  جائحـــة  بـــدء  منـــذ 
علـــى  كثيـــرة  احتـــرازات  الســـلطات 
مســـتويات عـــدة وكان مـــن بيـــن هذه 
ودفـــن  تجهيـــز  طريقـــة  اإلحتـــرازات 
ضحايا كورونـــا، وأعلنت عن تعليمات 
مغايـــرة عما كان معمول به في ســـابًقا 
فـــي عمليـــات تجهيـــز ودفـــن الموتـــى 

ومآتم العزاء.
مآتـــم  إقامـــة  بمنـــع  الســـلطات  بـــدأت 

العـــزاء ودفـــن الميـــت وفـــق ضوابـــط 
عديـــدة منهـــا تشـــييع الفقيـــد وســـط 
حضـــور 20 فردا من أهاليه مع الفريق 
المخصـــص الذي أســـندت لـــه عمليات 

دفن موتى كورونا.
ونظًرا الحتمالية انتقال العدوى أثناء 

التعامل مع الجثمان خرجت السلطات 
بقـــرارات خاصـــة بعملية المـــواراة من 
ضمنها أن يجهز الميت ويغسل ويدفن 
بقبـــر على عمق نحو مترين أمام مرأى 
من فريق فني صحي وتقني وشرعي 

مع عدد من أهالي الفقيد.

 تعليمات مغايرة عن السابق في عمليات تجهيز ودفن الموتى ومآتم العزاء )أرشيفية(
شهدت سماء البحرين صباح أمس كسوفا جزئيا للشمس بدأ الساعة 7:16 
دقيقة وبلغت ذروته في الســـاعة 8:30، حيث حجب القمر ضوء الشـــمس 

بنسبة تصل إلى 75 % وانتهى الكسوف في تمام الساعة العاشرة.
وفـــي هذا الصـــدد، قال الباحث الفلكي علي الحجري، إن ظاهرة الكســـوف 
الجزئـــي للشـــمس لن تتكـــرر مجددا في هذا العقد ســـوى 3 مرات فقط كان 
اولهـــا أمـــس بتاريخ 21 يونيو 2020، وســـيكون الثاني بتاريـــخ )25 أكتوبر 

2022( والثالث بتاريخ )2 أغسطس 2027(.

شمس البحرين تنكسف 
جراء االنقالب الصيفي

بـــرك  مـــالك  مـــن  عـــدد  طالـــب 
السباحة السماح بإعادة افتتاح 
أنشـــطتها ولو بصورة محدودة، 
إثـــر الخســـائر المتفاقمـــة التـــي 
يتعـــرض لهـــا هـــذا القطـــاع مـــع 
بدء الموسم من أبريل الماضي 

ووصول ذروته هذا الشهر.
بـــرك  مـــالك  مـــن  عـــدد  ودعـــا 
الســـباحة أن يتـــم الســـماح لهم 
بتأجيـــر البـــرك لعـــدد مـــا بين 5 
أو 6 أشـــخاص يمثلـــون أفـــراد 
عائلـــة صغيـــرة كمرحلـــة أولية، 
األمـــر الـــذي يمنـــح مـــالك هـــذه 
البـــرك رمقـــا ضئيال مـــن الدخل 
قيمـــة  وتســـديد  لالســـتمرار 
الطاقـــة  وتكاليـــف  اإليجـــارات 

والحراسات والصيانة.

مطالبة بإعادة فتح 
“برك السباحة”

لـ 6 أشخاص

)08(

)08(
)12(

)04(
)٠٦(

شكري ينتقد الدور التركي ويؤكد سعى بالده للتوافق عبر “إعالن القاهرة”

ا حازًما  أي تهديد لألمن القومي المصري والعربي سيلقى ردًّ

القاهرة ـ وكاالت

أعلن وزير خارجية مصر ســامح شــكري، أن بالده تســعى للتوافق الليبي- الليبي، من خالل “إعالن القاهرة”، لكن أي 
تهديد لألمن القومي المصري والعربي، “سيجد رد الفعل المناسب والحزم المناسب”.

فـــي  المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
تصريحـــات صحافيـــة أمـــس أن أي تهديد 
لألمـــن القومي المصري أو العربي ســـيلقى 
ردا مناســـبا، وذلـــك تعليقا علـــى التطورات 
التركـــي  والـــدور  الليبيـــة  األراضـــي  علـــى 
الداعم لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس. 
وقـــال شـــكري فـــي تصريحـــات صحافية، 
أمـــس: “أي تهديد لألمـــن المصري والعربي 
سيلقى ردا مناسبا”، مؤكًدا في الوقت ذاته 

أن الرئيـــس المصري عبد الفتاح السيســـي 
كان واضًحـــا فـــي حديثـــه حـــول ليبيا وأن 
“الخيـــار العســـكري هو الملجـــأ األخير حال 
تهديـــد األمن القومي المصـــري أو العربي”   

. وقـــال شـــكري “إن قـــراءة الوفـــاق لكلمـــة 
الرئيـــس )عبـــد الفتـــاح السيســـي( خاطئة، 
ونرجـــو أن تتحلـــى الوفـــاق بواليتهـــا فـــي 
اتفـــاق الصخيرات وعـــدم التجـــاوز... هي 

وزير خارجية مصرليست منزهة عن المساءلة”.

اعتماد يوم الطبيب يرتقي بالخدمات الصحية
الصحة في  للحكومة  الرائد  للدور  امتداد  المبادرة  الدخيل: 

المنامة - بنا

أشـــاد المديـــر العـــام لمجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة ســـليمان الدخيـــل، 
بقرار مجلس الوزراء برئاســـة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
باعتمـــاد يـــوم الطبيب البحريني فـــي أول أربعاء من 
شـــهر نوفمبر كل عام وتخصيص جائزة باســـم سموه 
لتكريـــم األطبـــاء البحرينيين المتميزيـــن في البحث 

العالجي والطبي.
وقـــال فـــي برقيـــة بعث بهـــا لصاحـــب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بهـــذه المناســـبة “إننـــا فـــي مجلـــس 
الصحـــة لدول مجلس التعاون نقدر لســـموكم الكريم 
هـــذه المبادرة تأكيدا على أهمية الـــدور العظيم الذي 
يقـــوم به األطباء البحرينيين مـــن أجل صحة الوطن 

والمجتمع”.
وأكـــد أن المبادرة تأتـــي امتدادا للدور الرائد لحكومة 
والرعايـــة  الطبـــي  المجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الصحيـــة، وأضاف “أن اعتمـــاد هذا اليوم وتخصيص 

الجائزة ســـيكون لهما األثر كبير بالمســـاهمة في ُرقي 
الخدمات الصحية ليس فقط في مملكة البحرين بل 
علـــى مســـتوى دول الخليـــج كافة”، داعيـــا هللا تعالى 
أن يحفـــظ ســـموه لمواصلـــة مســـيرة البنـــاء والتقدم 

واالزدهار.

)١٢(

أعلنت االمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم االحد أن  «
مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد 

دورة غير عادية اليوم لبحث تطورات األوضاع في ليبيا.  

وأوضحت االمانة في بيان أن االجتماع الذي جاء بناء على طلب 
من مصر سيكون برئاسة المسؤول عن الشؤون الخارجية 

بسلطنة عمان وعبر تقنية االتصال المرئي.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم لبحث التطورات في ليبيا

)١٢(

)02(

 علي الفردان

ليلى مال اهلل | تصوير رسول الحجيري

 علوي الموسوي

أعلـــن الرئيـــس التنفيـــذي للمؤسســـة العامة 
لجســـر الملـــك فهـــد عمـــاد المحيســـن، عـــن 
للدفـــع اإللكترونـــي عـــن  التحـــول  مشـــروع 
طريـــق بطاقات البنـــوك وغيرها بـــدل الدفع 
نقًدا عند عبور الجسر، مشيًرا إلى أنه سيتم 

االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولـــى فـــي الشـــهر 
المقبل.

وشـــهدت مرافق جســـر الملك فهد تعديالت 
أزمـــة  بســـبب  الســـفر  تعليـــق  فتـــرة  أثنـــاء 
فيـــروس كورونـــا، مـــا ســـهل مـــن عمليـــات 
الصيانة والتحسين التي تقوم بها المؤسسة 

المسؤولة عن الجسر.

التحول للدفع اإللكتروني على جسر الملك فهد
زينب العكري

“لن نغادر”... معلمون ينتفضون أمام برلمان إيران
دبي ـ العربية نت

اجتمـــع معلمـــو صفـــوف محـــو األميـــة والمدارس 
الخاصـــة فـــي إيـــران، صبـــاح األحـــد، أمـــام مبنى 
البرلمـــان في طهران للمطالبة بإلغاء قرار برلماني 
يســـتثنيهم مـــن التعيين ودفع رواتبهـــم المتأخرة 

وشمولهم بالتأمين الصحي.
وتداول ناشـــطون مقاطع تظهر أعداًدا كبيرة من 

المعلميـــن وهـــم يهتفون: “لن نغـــادر حتى نحصل 
على حقوقنا”.

كمـــا قـــال المحتجون إنه بالرغم مـــن نقص الكادر 
وزارة  ترفـــض  البـــالد  مســـتوى  علـــى  التعليمـــي 

التربية والتعليم توظيفهم.
إلـــى ذلـــك اشـــتكوا مـــن ظـــروف عملهم القاســـية 
للغايـــة دون تأميـــن صحـــي واحتســـاب أجورهـــم 

بالســـاعات وبثمن بخس ال يؤمن قـــوت عوائلهم، 
حيـــث وصـــف بعضهم هـــذا الوضع بأنـــه “عبودية 

جديدة”.
فـــي  اتســـعت  االحتجاجـــات  رقعـــة  أن  يذكـــر 
الىونـــة األخيرة في إيران بســـبب تدهـــور الوضع 
االقتصـــادي، حيث لـــم تتمكن الحكومـــة من دفع 

رواتب الموظفين على مدى أشهر.

سمو رئيس الوزراء



منــذ أن تولــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئاســة الحكومــة وهو يضع 
المواطنين نصب عينيه، من خالل مرتكزين مهمين في حياتهم، وهما: الصحة واألمن، لذلك كان عمل سموه الدؤوب 
هــو إرســاء قواعــد النهــوض بهمــا وتطويرهما، لتحقيــق الصحة العامــة، واألمن والســالم للجميع مســخرا كل الموارد 
المتاحــة لتحقيقهمــا، مؤطــرا هدفــه لتحقيق التنمية المســتدامة للمجتمع، واالنطالق بها نحو العالميــة، وكلنا يعلم ما 
بذله ســموه لتحقيق هذا المجال، وكيف كرس ســموه وقته وجهده لدعم قطاع الصحة وتطويره واالرتقاء به ودعم 
برامجــه وميزانايتــه فــي التنميــة البشــرية وفي التعليــم العالي المتخصص فــي أرقى جامعات العالــم و في التدريب 
وألتأهيــل والتمكيــن، وهــذا الجيــش األبيــض هو صناعة خاصة عليها بصمة ســموه فقط فــي كل أوجهها، وهو اليوم 
وعندما جاء دوره، قام به على أفضل وجه، فبجهوده وقدرته تمكنت البحرين من التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ولقـــد كان لمباركـــة صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الـــوزراء، باعتماد يوم 
للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعاء 
من نوفمبر مـــن كل عام، وتخصيص 
جائزة باســـم ســـموه لتكريم األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحث 
العالجـــي والطبـــي، يعكس اســـتمرار 
الدعـــم والرعايـــة التـــي يحظـــى بهـــا 
الـــكادر الطبـــي في ظل العهـــد الزاهر 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
يحملـــه  الـــذي  واالعتـــزاز  والفخـــر 
ســـمو رئيس الـــوزراء للكوادر الطبية 
الكبيـــر،  اإلنســـاني  عطائهـــم  نظيـــر 
والتضحيات الوطنية المســـتمرة لهم 
في المرحلـــة الحالية لتوفير الرعاية 
الصحيـــة وعالج المرضـــى والحفاظ 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  وحمايتهـــم 
المســـتجد، والذين أكدوا بدورهم أن 
هذه الخطوة ســـتمثل محطة وطنية 
لالحتفـــاء بكل ما يقدمه األطباء من 
عمٍل وجهـــود في مختلـــف الظروف 

والتحديات.
البحرينييـــن  األطبـــاء  وقفـــة  إن 

المشـــرفة خـــالل الظـــروف الصحيـــة 
مملكـــة  تعيشـــها  التـــي  االســـتثنائية 
البحريـــن بســـبب جائحـــة فيـــروس، 
تعكس أسمى معاني البذل والتفاني 
الجميـــع،  ســـالمة  علـــى  والحـــرص 
إذ إنهـــم شـــكلوا خـــط الدفـــاع األول 
عـــن صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، 
لخدمـــة  بالنهـــار  الليـــل  ويواصلـــون 

مملكة البحرين في هذه الظروف.
العالميـــة  لالشـــادات  كان  ولقـــد 
الرائـــع،  األثـــر  للخطـــوة  والمحليـــة 
وتجلـــى ذلك في موقف المدير العام 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة تيدروس 
رحـــب  إذ  غيبرييســـوس،  أدهانـــوم 
المدير العام للمنظمة بمبادرة ســـموه 
التي تجسد معاني التقدير والتكريم 

للعامليـــن فـــي القطاع الصحـــي، وما 
محاربـــة  فـــي  جهـــود  مـــن  يبذلونـــه 
جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد، 
معربـــا عن اعتزازه وفخره بمشـــاركة 
االحتفـــاء  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الصحـــي،  القطـــاع  فـــي  بالعامليـــن 
تقديـــرا لجهودهـــم مـــن أجـــل عالـــم 
أفضـــل للبشـــرية في مختلـــف أنحاء 

العالم. 
ونزه غيبرييســـوس إلى أن مثل هذه 
لتقديـــر وتكريـــم األطبـــاء  الخطـــوة 
والعاملين في القطاع الصحي تحمل 
هات اإليجابية التي  العديد من التوجُّ
ســـتجني منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ثمارهـــا عمـــا قريب ليس فـــي مملكة 
البحرين فحسب، وإنما على مستوى 
اإلقليـــم كله، مؤكـــًدا أثرهـــا وصداها 
مختلـــف  تحفيـــز  فـــي  اإليجابييـــن 
دول اإلقليم كي تحـــذو حذو مملكة 
البحريـــن في تكريم األطباء وســـائر 
العاملين في المجال الصحي وتقدير 
جهودهـــم الكبيرة فـــي الحفاظ على 

صحة البشر والمجتمعات.
إن هـــذه القـــرارات تنبـــع مـــن إيمـــان 
سموه بأهمية الرسالة النبيلة والدور 
الـــذي يقوم بـــه االطبـــاء البحرينيون 

فـــي الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة 
المواطنين والمقيميين من أجل بناء 
وطن متطـــور، وتهدف هذه الخطوة 
إلى ترسيخ أسس مستقبلية لتطوير 
هذه المهنـــة وتحفيـــز المنتمين إليها 
لمواصلة العطـــاء والجهد وتكريمهم 
جهودهـــم  نظيـــر  الالئـــق  بالشـــكل 
المتميـــزة، والجهـــود المضنيـــة التـــي 
علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  يبذلونهـــا 
البحريـــن،  فـــى  العامـــة  الصحـــة 
خصوصـــا منـــذ بداية أزمـــة فيروس 
كورونا و بما يســـهم في دعم مسيرة 

اإلنجازات التنموية والحضارية. 
ليس من المستغرب على سموه هذه 
المبادرة الكريمة لتكريم فئة األطباء 
الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل 

الحفـــاظ علـــى الوطـــن، مـــا يجعلهـــم 
يستحقون هذا التكريم المشرف من 
رجل دولة بحجم ومقام سمو األمير 
خليفـــة بن ســـلمان، بما يـــدل على ما 
يتمتع به ســـموه مـــن بعد نظر وإلمام 

باألمور القيادية.
الكريـــم  اإلعـــالن  هـــذا  القـــى  كمـــا 
صـــدى إيجابيـــا قويـــا فـــي أوســـاط 
خصوصـــًا  البحرينـــي،  المجتمـــع 
األطباء وذويهم، تقديرا وعرفانا لما 
يقدمه هـــؤالء األبطال مـــن بطوالت 

وتضحيات في الصفوف األمامية. 
البحرينـــي  الطبيـــب  وصـــول  إن 
للجوائـــز  وحصـــده  العالميـــة،  إلـــى 
وتفوقـــه  التقديريـــة،  والشـــهادات 
بالعديـــد مـــن التخصصـــات أســـهمت 

بتحقيق مثل هـــذه المبادرة النوعية 
من لدن ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
والتي تشـــير الـــى التقديـــر الجم من 
العاليـــة  لكفاءاتهـــم  الكريـــم  ســـموه 
الوظيفـــي  وإبداعهـــم  وخبراتهـــم 
لتكـــون عامـــل تحفيـــز لخلـــق أجواء 

تنافسية متعددة.
كمـــا عبرت المبادرة عن مدى تقديره 
لهـــذه المهنة النبيلة وتأتي اســـتكماالً 
فـــي  اإلنســـانية  ســـموه  لمبـــادرات 
اســـتطاعت  إذ  المجـــاالت،  مختلـــف 
البحريـــن أن تلفـــت أنظـــار العالـــم لها 
مـــن خالل أليـــة تعاملهـــا االخيرة مع 
جائحة كورونا وهو ما جعل البحرين 

محل إشادة دولية.
هذا باإلضافة إلى مســـاندة الســـلطة 
التشـــريعية للقطـــاع الطبـــي وتقديم 
مختلـــف أوجـــه الدعـــم الالزمـــة مـــن 
خـــالل التشـــريعات القانونيـــة التـــي 
تسهم فى تطوير وتنمية هذه المهنة 
العهـــد  النبيلـــة فـــي ظـــل  االنســـانية 

الزاهر لصاحب الجاللة الملك.
إن هـــذه التوجيهـــات تعكـــس مـــدى 
حـــرص واهتمـــام الحكومـــة برئاســـة 
ســـمو رئيس الـــوزراء برعاية القطاع 
تكـــون  ولـــن  وتكريمهـــم،  الصحـــي 
المبـــادرة األخيـــرة، فرئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، عودنـــا علـــى 
أن نكـــون مخلصين للمملكـــة وملكها 

وشعبها وما هذا عنه ببعيد.
والدانـــي  القاصـــي  ويقولهـــا  نقـــول 
البحريـــن  شـــعب  كل  لكـــم  ويقولهـــا 
ســـيدي صاحـــب الســـمو ادامـــك هللا 
وحفظك لنا وللمملكة من كل ســـوء، 

ودام عزك يا باني نهضة البحرين.

سمو رئيس الوزراء

قراءة في أبجديات تكريم سمو رئيس الوزراء لألطباء
ــام األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان الكـــوادر الطبيـــة ــا يكـــرم رجـــل دولـــة بحجـــم ومقـ عندمـ

أكبر داللة لما 
يتمتع به سموه 

من استشراف 
للمستقبل وحنكة 

باألمور القيادية

local@albiladpress.com03

دينا بنت راشد تستعرض دور “األعلى للمرأة” بإدارة األزمات
فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  شـــارك 
“ملتقى وجائزة المســـؤولية المجتمعية 
علـــى  أقيـــم  الـــذي  العربيـــة”،  لألســـرة 
مـــدى يوميـــن في الفتـــرة مـــن 20 - 21 
يونيـــو 2020 تحـــت عنوان “مســـؤولية 
اســـتقرار األســـرة العربيـــة فـــي مرحلـــة 
مـــا بعـــد جائحـــة كورونـــا أطـــر وأدوار”، 
منظمـــة  مـــن  كل  الملتقـــى  وبتنظيـــم 
اإلقليميـــة  والشـــبكة  العربيـــة،  األســـرة 
واالتحـــاد  االجتماعيـــة،  للمســـؤولية 

الدولي للمسؤولية المجتمعية.
وأثناء جلسة العمل األولى، استعرضت 
القائـــم بأعمـــال مســـاعد األميـــن العـــام 
للمجلـــس الشـــيخة دينـــا بنت راشـــد آل 
خليفـــة دور المجلـــس األعلى للمرأة في 
سرعة االستجابة لما تمر به المملكة من 
ظروف اســـتثنائية ومواكبـــة لألحداث، 
اختصاصاتـــه  منطلـــق  مـــن  كان  الـــذي 

فـــي  العامـــة  السياســـة  اقتـــراح  فـــي 
مجـــال تنميـــة وتطويـــر شـــؤون المـــرأة 
لنهـــوض  الوطنيـــة  للخطـــة  وتنفيـــًذا 
المـــرأة البحرينيـــة المبنية على أســـاس 
استشـــراف المســـتقبل واالســـتعداد لـــه 
واالســـتباقية والمرونـــة فـــي التخطيط 
والتنفيـــذ وإدارة المخاطـــر والتحديات 
مع االعتماد على آليات مبتكرة مرتبطة 

المعرفـــة  وإدارة  الرقمـــي  بالتحـــول 
والتكنولوجيا.

وأشـــارت أثنـــاء مشـــاركتها عـــن بعد في 
هذا الملتقى إلى دور المجلس في تعزيز 
العمـــل بيـــن فئـــات المجتمع بـــروح فريق 
البحريـــن الواحـــد، بالتعـــاون مـــع العديد 
من مؤسســـات القطاعـــات المختلفة عبر 
إطـــالق حملة “متكاتفين.. ألجل ســـالمة 

البحرين”، كاســـتجابة الحتياجات المرأة 
واألســـرة البحرينيـــة الطارئـــة فـــي رفـــع 
جاهزيـــة األســـر والتأقلـــم مـــع الظـــروف 
الوطنيـــة  للجهـــود  ودعًمـــا  الراهنـــة، 
المتناميـــة علـــى األصعـــدة كافـــة لضمان 
اســـتمرارية وفاعليـــة األداء المؤسســـي 
الرسمي، وبهدف تقديم كل ما يلزم لدعم 
ومســـاندة المـــرأة البحرينيـــة، خصوًصـــا 
االســـتقرار  لتحقيـــق  ألســـرتها  المعيلـــة 
النفسي واالجتماعي لجميع أفراد األسرة 
وتعزيـــز الثقافة المجتمعيـــة الواعية في 
لالرتقـــاء  المتاحـــة  الخيـــارات  توظيـــف 
النفســـية،  الصحيـــة،  الحيـــاة  بجوانـــب 
االجتماعيـــة والبيئيـــة، بمـــا ينعكس على 
األســـرة والمجتمـــع،  رفـــع جـــودة حيـــاة 
معتبـــرة هـــذا التجمـــع االفتراضي فرصة 
للتعريـــف بجهود مملكـــة البحرين عموما 
مواجهـــة  فـــي  خصوصـــا،  والمجلـــس 

الجائحة على المستوى الدولي. 

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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المنامة - بنا

عقـــدت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة اجتماعا 
مرئيـــا مع إدارة التقويـــم والرقابة البيئية 
بالمجلـــس األعلـــى للبيئـــة؛ لمناقشـــة عدد 
منـــع  فـــي  المســـتجدة  المواضيـــع  مـــن 
القابلـــة  غيـــر  البالســـتيكية  المنتجـــات 
للتحلـــل؛ لمتابعة تطبيـــق المرحلة الثانية 
مـــن القرار الـــوزاري رقم 11 لســـنة 2019 
الخاص بإصدار الالئحة الفنية للمنتجات 
البالســـتيكية، وهي تطبيـــق الرقابة على 
حزمـــة أخرى مـــن المنتجات تتلخص في 
منـــع اســـتيراد وتصنيـــع منتجات “ســـفرة 
المائدة” البالستيكية غير القابلة للتحلل، 
للحد من التلوث البالســـتيكي وتداعياته 

السلبية على البيئة.
وأوضـــح مدير إدارة الفحص والمقاييس 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
علـــي شـــبر أن انعقـــاد هذا االجتمـــاع عبر 

تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، يأتـــي لمتابعـــة 
مســـتجدات البرنامـــج الرقابي المشـــترك 
بين وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
والمجلـــس األعلى للبيئة علـــى المنتجات 
االجتمـــاع  أجنـــدة  وأن  البالســـتيكية، 
جاهزيـــة  مـــن  التأكـــد  أهميـــة  ناقشـــت 
المـــوردة  والشـــركات  المحليـــة  المصانـــع 
القـــرار  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  لتطبيـــق 
الـــوزاري رقـــم 11 لســـنة 2019، الذي من 

المقـــرر أن يدخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي 25 
يوليو المقبل. 

المحليـــة  المصانـــع  علـــى  وســـيحتم 
والشـــركات المـــوردة فـــي الفتـــرة المقبلة 
تصنيع وتوريد منتجات “مائدة الســـفرة” 
القابلة للتحلـــل، وكذلك تطبيق متطلبات 
نظـــام اإلدارة البيئيـــة “ISO 14001” على 
خطـــوط إنتـــاج المنتجـــات البالســـتيكية 

القابلة للتحلل.

يــولــيــو ــي 25  فـ ــفــيــذ  ــتــن ال ــز  ــي ح ــرار  ــ ــق ــ ال ــول  ــ دخـ
مناقشة مستجدات استخدام البالستيك القابل للتحلل

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أعلنـــت 
والسياحة عن تعاونها مع كل من برنامج 
تطوير القانون التجاري “CLDP” التابع 
وجامعـــة  األميركيـــة  التجـــارة  لـــوزارة 
البحريـــن، لتطوير برنامـــج وطني يعزز 
نظـــام االبتـــكار فـــي البحريـــن، ويبنـــي 
قـــدرات المؤسســـات األكاديمية ويرفع 
الناشـــئة  المؤسســـات  تنافســـية  مـــن 
والصغيـــرة والمتوســـطة فـــي األســـواق 
ذلـــك  المحليـــة واإلقليميـــة والعالميـــة، 
بتمويـــل مـــن مبـــادرة الشـــراكة الشـــرق 
الخارجيـــة  لـــوزارة  التابعـــة  أوســـطية 

األميركية. 
ويأتـــي هـــذا التعـــاون فـــي إطـــار إدراج 
مجلـــس تنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة مهمة تعزيز االبتكار ضمن 
خطتـــه الخمســـية الهادفـــة إلـــى تعزيـــز 
بيئـــة ريـــادة األعمـــال، وتنميـــة قطـــاع 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
محـــوًرا  لـــه  الـــذي خصـــص  والناشـــئة، 
“البحـــث  مبـــادرة  وضمّنـــه  مســـتقاًل 
والتطوير ودعـــم االبتكار”، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذا التعـــاون يعـــد تجســـيًدا لرؤيـــة 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 فـــي بنـــاء 
اقتصـــاد وطنـــي قائـــم علـــى المعرفـــة، 
ويمتـــد باعتبـــاره واحـــًدا مـــن محركات 
النمـــو االقتصادي، بإســـهامه في توفير 

فـــرص عمـــل نوعيـــة، ورفع الصـــادرات، 
وجذب الشـــركات األجنبية ذات القيمة 
المضافـــة العالية، إضافـــة إلى دوره في 
دعم الشـــباب البحريني الناشئ وتوفير 
بيئـــة جاذبة الحتضان هـــذه االبتكارات 

وترويجها تجارًيا.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
“نطمـــح  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
مـــن خـــالل هـــذا التعـــاون إلـــى الربـــط 
والقطاعـــات  األكاديمـــي  القطـــاع  بيـــن 
فـــي  والخدميـــة  الصناعيـــة  اإلنتاجيـــة 
البحريـــن، وإلـــى بنـــاء عالقـــات قويـــة 
مـــن  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  بيـــن 
ورواد  الناشـــئة  والمؤسســـات  جهـــٍة، 
األعمـــال المبتكريـــن مـــن جهـــٍة أخـــرى، 
ذلـــك لما يتملكه هذا البرنامج من خبرة 
كبيـــرة فـــي مجـــال دعـــم االبتـــكار إلـــى 
جانـــب مـــوارده األخـــرى مـــن الخبـــراء 

واالستشاريين المتخصصين”.

 زايد الزياني 

التكنولوجيا البحرين لنقل  “الصناعة” تتعاون مع “CLDP” وجامعة 
تطوير برنامج وطني يعزز نظام االبتكار

 بدور المالكي

 المنامة - بنا

أنـــاب قائـــد خفر الســـواحل، آمر الشـــؤون اإلداريـــة بقيادة 
خفر الســـواحل الفتتـــاح دورة األمـــن التخصصي البحري 
الثانية عشـــرة، حيث أوضح أهدافهـــا ومخرجاتها و التي 
تأتي في إطار الخطة الســـنوية لرفع كفاءة منتســـبي خفر 

السواحل.
ومـــن المقـــرر، عقد الدورة علـــى مدى 11 أســـبوعا، بجناح 
التدريـــب البحـــري، حيث تنقســـم إلـــى مرحلتيـــن: األولى 
نظريـــة، وتشـــمل البحث والتحري، الوعي األمني، مســـرح 
الجريمة، قانون اإلجـــراءات الجنائية، قانون قوات األمن 
العام، قانون العقوبات، فيما تتضمن المرحلة الثانية وهي 
عملية، معاينة مســـرح الجريمة، اعتراض وتفتيش السفن 

ومكافحة التهريب، فك وتركيب السالح والرماية.
ويشـــارك في الـــدورة عدد من ضباط الصف من منتســـبي 
قيـــادة خفـــر الســـواحل، حيـــث تـــم األخـــذ فـــي االعتبـــار، 
اإلجـــراءات االحترازية للحد من انتشـــار فيروس كورونا، 
والتأكد من االحتياطـــات الالزمة ومراعاة تطبيق التباعد 
االجتماعي. حضر االفتتاح آمر جناح التدريب البحري مع 

رؤساء فروع التدريب.

بدء دورة األمن التخصصي 
البحري وتستمر 11 أسبوعا



شـــهدت ســـماء البحريـــن صبـــاح أمـــس األحد 
كسوفا جزئيا للشمس بدأ الساعة 7:16 دقيقة 
وبلغت ذروته في الســـاعة 8:30، حيث حجب 
القمر ضوء الشـــمس بنســـبة تصـــل إلى 75 % 

وانتهى الكسوف في تمام الساعة العاشرة.
وفـــي هذا الصـــدد، قـــال الباحـــث الفلكي علي 
الحجري، إن ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس 
لن تتكرر مجددا في هذا العقد ســـوى 3 مرات 
فقـــط كان اولها أمس بتاريخ 21 يونيو 2020، 
وســـيكون الثانـــي بتاريـــخ )25 أكتوبـــر 2022( 

والثالث بتاريخ )2 أغسطس 2027(. 
وذكـــر أن ســـماء البحريـــن شـــهدت والدة قمـــر 
شهر ذي القعدة أثناء مراحل الكسوف الجزئي 

صباح أمـــس وذلك في تمام الســـاعة )08:25( 
صباحـــا، وهـــو مـــن االقترانـــات المرئيـــة للعين 

المزودة النظارات الخاصة بالكسوف.
للعيـــن  القعـــدة ســـهل  هـــال ذو  وأوضـــح أن 

المجـــردة بشـــرط صفـــاء الجـــو مســـاء اليـــوم 
ســـيناريو  ليكـــون   ،2020 يونيـــو   22 االثنيـــن 
غرة شـــهر ذو القعـــدة اليوم للتقاويـــم الفلكية، 
لمعتمـــدي   2020 يونيـــو   23 الثاثـــاء  وغـــدا 

الرؤيـــة العينيـــة. وأشـــار الحجـــري إلـــى أنهـــا 
التجربة األولى لبث كســـوف الشـــمس الجزئي 
فـــي البحرين بســـبب جائحة كورونا من خال 
المختلفـــة،  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

ولتحقيـــق أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المتابعيـــن 
والمهتميـــن لهـــذه الظاهـــرة وعـــدم حرمانهـــم 
مـــن رصد هذه الظاهرة المميـــزة رغم األجواء 

الحارة.

شـــمس البحريـــن تنكســـف جـــراء االنقـــاب الصيفـــي
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ا  شـــهد أمـــس األحـــد دخـــول فصـــل الصيـــف فلكيًّ
بشـــكل رســـمي، وهو يعـــد األطول نهـــاًرا واألقصر 
لياً خال العام، وسيبدأ الليل يطول على حساب 
النهـــار بشـــكل تدريجـــي، ووصلت ســـاعات النهار 
أمس إلى 13 ساعة و47 دقيقة، أما الليل فبلغ 10 

ساعات و13 دقيقة.
اســـتمرار  الجويـــة  األرصـــاد  مواقـــع  وتوقعـــت 
هبـــوب رياح البوارح الشـــمالية ومـــع دخول فصل 
الصيـــف فلكيـــا واســـتمرارها طيلة أســـبوع وذلك 
لتأثـــر منطقة الخليـــج العربـــي بالمنخفض الجوي 
الصيفـــي في باد الشـــام والعراق، وتســـتمر رياح 
البـــوارح الشـــمالية الملطفـــة للجو طيلة األســـبوع 
فتنشـــط نهاًرا بهبات نشـــطة أحيانا قوية السرعة.  
وحســـب النموذج األوروبـــي لألرصـــاد والتنبؤات 
الجويـــة فان البحرين ستشـــهد انخفـــاض درجات 
الحرارة بدًءا من اليوم االثنين ويســـتمر انخفاض 
درجـــات الحـــرارة عـــدة أيام مـــع اســـتمرار الرياح 

المثير لألتربة والغبار في المناطق المفتوحة.

بدء الصيف والبوارح تلطف 
الحرارة طيلة األسبوع

االثنين 22 يونيو 2020 - 30 شوال 1441 - العدد 4269

تابـــع عشـــرات المهتميـــن مـــن الكـــودار الطبيـــة والنزالء فـــي محجـــر الحد الصحـــي ظاهرة 
الكســـوف الجزئـــي أمـــس الذي بدأ في الســـاعة 7:16 وبلغ ذروته في الســـاعة 8:30 وانتهى 
الكســـوف في تمام الساعة العاشرة. وشهدت ســـماء البحرين صباح أمس ظاهرة الكسوف 
الجزئي للشمس، حيث حجب القمر 75 % من ضوء الشمس. ووزعت المحافظة الشمالية 

نظارات رصد الكسوف على الكوادر الطبية واالمنية و فرق المتطوعين ونزالء المحجر.

الكوادر الطبية ونزالء “محجر الحد” يرصدون ظاهرة كسوف الشمس

ليلى مال اهلل | تصوير عبدالجليل الشاخوري

أيمن يعقوب | تصوير رسول الحجيري

إنا هلل وإنا إليه راجعون

يتقدم  أعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية 

وكافة منتسبي الجمعية

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى

عائلة الفقيد الوجيه

السيد مهدي السيد كاظم
عميد العقاريين

 وعموم عائلته الكريمة

 سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

الكوادر الطبية ونزالء محجر الحد يرصدون ظاهرة كسوف الشمس



أكـــدت أمانـــة العاصمـــة أنها تســـعى 
إلـــى تحقيـــق التنميـــة واالســـتدامة 
الحضرية من خالل تنفيذ مشـــاريع 
للحدائـــق  والصيانـــة  التطويـــر 
العامـــة  والمنتزهـــات  والمماشـــي 
زيـــادة  منطلـــق  مـــن  والمياديـــن، 
الرقعـــة الخضـــراء وتعزيـــز التوازن 
البيئـــي، إلى جانب أثرهـــا اإليجابي 
على الجانـــب االجتماعي والجمالي 

والترفيهي للمواطنين والمقيمين.
وأشـــارت فـــي بيـــان ردت فيه على 
الخبر المنشـــور في جريـــدة “البالد” 
يـــوم الخميـــس 18 يونيـــو الجـــاري 
تحـــت عنوان “حديقة أبـــو العيش.. 

محميـــة الحدائـــق الضـــارة”، إلى أن 
حديقـــة أبـــو العيـــش قـــد خضعـــت 
للصيانة مـــرات عدة، وكان الســـبب 
اســـتمرار  دون  الحائـــل  الرئيـــس 
فـــي  الحديقـــة  وتأهيـــل  صيانـــة 
عمليـــات  هـــو  الماضيـــة  الســـنوات 

التخريب المستمرة لها.
وأكـــدت أنها لم تألـــوا جهدا وتابعت 
الحديقـــة  لتأهيـــل  محاوالتهـــا 
آخـــر  وكان  المتاحـــة،  باإلمكانـــات 
جهودهـــا إطـــالق مبـــادرة التأهيـــل 
المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون  للحديقـــة 
أمانـــة العاصمـــة وجمعيـــة البحرين 
للشـــراكة المجتمعيـــة “CSR”، وهي 
إحدى مؤسســـات المجتمع المدني، 
التي تبنـــت مبادرة تأهيل الحديقة، 

لكـــن مـــع تفشـــي جائحـــة فيـــروس 
واتخـــاذ   )19  - )كوفيـــد  الكورونـــا 
اإلجـــراءات االحترازية في المملكة 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المختصـــة، 
توقفت تلك المبادرة بشـــكل مؤقت 
ألســـباب تتعلق باإلمكانات البشرية 

للمقاول.
وذكـــرت “األمانة” أنها تتابع مواصلة 
جهودهـــا فـــي تنظيـــف الحديقة من 
النخيـــل  وري  الضـــارة  الحشـــائش 
التـــي تمت زراعتها في يناير 2020، 
كمـــا قامـــت بصيانة وأعمـــال مدنية 
للمباني والســـور المحيـــط بالحديقة 
تمهيـــدا للبـــدء باألعمـــال الكهربائية 
المدنيـــة  األعمـــال  واســـتكمال 
والزراعيـــة بعـــد اســـتكمال األعمـــال 

مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  الكهربائيـــة، 
الجمعية التي تتبنى أعمال التأهيل، 
بعدهـــا ســـيتم إطالق الجـــزء الثاني 
مـــن المبادرة وهـــو تركيـــب األلعاب 

وثـــم صباغة أرضية الملعب بطريقة 
فنية بأيادي فنانين من فئة الشباب 
المدنـــي  العمـــل  فـــي  والمتطوعيـــن 
البحرينيـــة،   ”CSR“ جمعيـــة  لـــدى 

وســـيتم دعوة أهالي المنطقة حينها 
الشـــتالت  زراعـــة  فـــي  للمســـاهمة 
أهميـــة  ونشـــر  التعـــاون  روح  لبـــث 

المحافظة على الممتلكات العامة.
وختم بيـــان الرد أن “أمانة العاصمة 
تعمـــل من خـــالل خططها الســـنوية 
على إشـــراك مختلف فئات المجتمع 
التطويـــر  عمليـــات  تنفيـــذ  فـــي 
الحدائـــق  لمشـــاريع  والصيانـــة 
والمنتزهـــات، عن طريـــق إدماجهم 
فـــي البرامـــج الهادفـــة إلـــى زيـــادة 
الوعـــي البيئـــي بأهميـــة المحافظـــة 
علـــى المرافق العامـــة، وتعزيز روح 
وذلـــك  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
بالتعـــاون مـــع مختلف المؤسســـات 

والهيئات المدنية”.

يصـــوت اليـــوم االثنيـــن مجلـــس بلديـــة 
مقتـــرح  علـــى  الشـــمالية  المنطقـــة 
تخصيـــص أرض إلنشـــاء متحـــف بلدي 
وطنـــي فـــي مملكـــة البحريـــن تقـــدم به 
رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة البلـــدي عبـــدهللا 

القبيسي.
 وقـــال القبيســـي لــــ “البـــالد” إن العمـــل 
البلـــدي فـــي البحريـــن مضى عليـــه مئة 
عـــام وعام مـــن العطـــاء والتطـــور، ومر 
بمراحل 3 هي حكومـــة البحرين ودولة 
البحريـــن ومملكـــة البحريـــن، الفتـــا إلى 
أن مـــن الضـــروري االعتـــزاز واالهتمـــام 
بهـــذا االنجـــاز والمحافظـــة علـــى تـــراث 
هـــذا العمل عبر موقع مرجعي ورســـمي 
الحتضـــان تاريـــخ البلديـــة والمجالـــس 
البلدية.  واعتبر أن إنشـــاء متحف بلدي 

ضرورة وحماية وحفظ هذا التراث من 
بداية نشـــأته ليعرف الجمهور المفردات 
البلدية والوطنيـــة وتاريخها في مملكة 
يعكـــس  المقتـــرح  أن  وذكـــر  البحريـــن، 
المختلفـــة  البلـــدي  التاريـــخ  جوانـــب 
الوطنيـــة  الثقافيـــة  الهويـــة  ويعكـــس 

للجمهور.

عبدالله القبيسي
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الرفاع - بلدية الجنوبية

أطلقـــت بلديـــة الجنوبيـــة بالتعـــاون مع 
أورباســـير  وشـــركة  البلـــدي  المجلـــس 
للنظافة، مبادرة “اتصل ألثاثك”، بحضور 
رئيـــس المجلـــس البلـــدي بـــدر التميمي 
والمديـــر العام لبلدية المنطقة الجنوبية 
عاصـــم عبداللطيـــف والرئيس التنفيذي 
كامبـــو.  دي  لويـــس  النظافـــة  لشـــركة 
وتهـــدف المبادرة للحـــد من رمي األثاث 
المســـتخدم في األماكن المفتوحة وفي 
الشوارع وبالقرب من حاويات القمامة، 
حيث يصعب على شـــركة النظافة نقلها 
بالكابســـات المخصصـــة للتخلـــص مـــن 

القمامة والمخلفات البســـيطة، ما يؤدي 
إلى تشويه الطابع الحضاري والعمراني 

للمناطق.
المنطقـــة  لبلديـــة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
الجنوبية عاصـــم عبداللطيف “خصصنا 
خطًا ساخنًا لالتصال من قبل المواطنين 
لطلب الخدمة طوال أيام األسبوع على 
هاتـــف رقـــم: )80070000(، إذ ســـتوجه 
الهمـــم  وذوي  الســـن  لكبـــار  الخدمـــة 
والحـــاالت الخاصة فـــي المرحلة األولى 
التجريبيـــة التـــي ســـتكون علـــى مـــدى 
يومين في األســـبوع )األحد والخميس( 

لتفكيك ونقل األثاث المستخدم”.

بلدية الجنوبية تطلق “اتصل ألثاثك”

القبيسي يقترح تخصيص أرض إلنشاء متحف بلدي

عمليات دفن موتى “كورونا” شرعية وسليمة
الميت يحظى بالغسل والتكفين والتجهيز والمواراة والصالة على الجنازة

 اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الســلطات في عمليــات تجهيز ودفن الميت ســليمة 
وشــرعية، هكــذا خلــص ذوو ضحايــا كورونا القول في حديثهم مــع “البالد” بعد 

أ ن أطلعت الصحيفة على كافة التفاصيل واإلجراءات موثقة من عوائلهم.

اتخـــذت  كورونـــا  جائحـــة  بـــدء  منـــذ 
علـــى  كثيـــرة  احتـــرازات  الســـلطات 
مســـتويات عـــدة وكان مـــن بيـــن هـــذه 
ودفـــن  تجهيـــز  طريقـــة  اإلحتـــرازات 
ضحايـــا كورونـــا، وأعلنت عـــن تعليمات 
مغايرة عن ما كان معمول به في ســـابًقا 
الموتـــى  ودفـــن  تجهيـــز  عمليـــات  فـــي 

ومآتم العزاء.
بدأت الســـلطات بمنع إقامة مآتم العزاء 
ودفـــن الميت وفق ضوابط عديدة منها 
تشـــييع الفقيـــد وســـط حضـــور 20 فردا 
من أهاليـــه مع الفريـــق المخصص الذي 

أسندت له عمليات دفن موتى كورونا.
ونظـــًرا الحتمالية انتقـــال العدوى أثناء 
التعامل مع الجثمان خرجت الســـلطات 
بقـــرارات خاصـــة بعمليـــة المـــواراة مـــن 
ضمنها أن يجهز الميت ويغســـل ويدفن 
بقبـــر على عمق نحو متريـــن أمام مرأى 
مـــن فريق فني صحي وتقني وشـــرعي 

مع عدد من أهالي الفقيد.
المواطـــن )ح،أ( قـــال لــــ “البـــالد” توفـــى 
مضاعفـــات  نتيجـــة  العائلـــة  مـــن  أحـــد 
مرضـــه بفايـــروس كورونـــا وكونـــي من 
المقربيـــن بالدرجـــة األولـــى مـــن الفقيد 
والتجهيـــز،  الدفـــن  عمليـــات  حضـــرت 
ووقفنـــا على كافـــة التفاصيـــل المتعلقة 
بالغســـل والتجهيز والصالة على الميت 
والمـــواراة وكانت جميعها شـــرعية ولم 
نســـجل أي مخالفـــة أو مالحظـــة علـــى 

الفريق المخصص لدفن الموتى.
وعلـــى ذات الصعيد تحدث لنا المواطن 
مؤخـــًرا  عائلتهـــم  فقـــدت  الـــذي  )ح،ج( 
فايـــروس  مـــع  معاناتـــه  بســـبب  عمهـــم 
كورونـــا وأكد أن اإلجراءات المتبعة من 
قبل الفريـــق المختص بعمليـــات تجهيز 
ودفـــن الموتى ممتازة وليـــس عليها أي 

غبار أو شائبة.

وأضـــاف: “ســـألنا رئيس الفريـــق المعني 
عـــن مـــكان الدفـــن فقلنـــا له فـــي مقبرة 
الحـــورة، وتوجه الفريـــق المختص على 
الفـــور للمقبـــرة وحفـــروا أكثـــر من ثالث 
قبـــور ولكن لم نوفـــق للدفن في المقبرة 
ألن المياه تتواجد في القبر بعد عمليات 
الحفـــر، لذلك اقترح علينا رئيس الفريق 
ســـترة،  مقبـــرة  فـــي  الفقيـــد  ندفـــن  أن 

ووافقنا على اقتراحه”.
وتابـــع: “توجهنا لمقبرة ســـترة أحضرت 
الجنـــازة وكانت مغســـلة، وصلينا عليها 
صالة الميت بإمامة أحد العلماء وكانت 
الجنـــازة فـــي الســـيارة وتوجهنـــا بعدها 
إلـــى القبـــر ورأينـــا الحفـــرة وقـــام فريق 

مختص بعمل الالزم بانزال الفقيد للقبر 
واســـتقبال الجثـــة للقبلة وبعدهـــا انزلوا 
)الفروش( في القبر وجهزوا الطين ســـد 
الفتحات ومن ثم قاموا بإهالة التراب”، 
مؤكًدا أن رئيس الفريق سأل العائلة إن 
كانت تريد دفن أي شـــيء مع الفقيد أو 
تجفينـــه بجفـــن آخـــر، وكان يهتم بكافة 

التفاصيل المتعلقة بعمليات الدفان.
بهـــا  قـــام  التلقيـــن  عمليـــات  أن  وأفـــاد 
الشـــيخ قبـــل عند القبـــر، وكانـــت جميع 
العمليـــات التـــي قام بها الفريق شـــرعية 
وأمـــام أعيننـــا ولم نســـجل وال مالحظة 

أو مخالفة.
المدنـــي ووزارة  الدفـــاع  )ح،ج(  وشـــكر 
الصحة وإدارة األوقاف على مجهودهم 
وســـعة صدرهـــم وتصديهم لهـــذا األمر، 
مشـــيًرا إلـــى أن رئيـــس الفريـــق بمعيـــة 
وصـــدر  عاليـــة  أخـــالق  ذوو  أصحابـــه 
واســـع، وكانـــوا مشـــاركين فـــي العـــزاء 

كأنهم من أصحاب الفقيد.
مصـــدر  أكـــد  متصـــل  صعيـــد  وعلـــى 
الســـنية  األوقـــاف  إدارتـــي  أن  عليـــم 
والجعفريـــة قامتـــا بتخصيـــص فريقين 
وغســـل  المـــواراة  لعمليـــات  مختصيـــن 
الميـــت وتجهيزه، وذلك بإشـــراف طبي 
متخصـــص، وهـــذا الفريـــق أوعـــزت لـــه 
المهـــام الخاصـــة فيـــه بكل حريـــة ولكن 
بأخذ االحترازات مـــن اللباس والتعقيم 
والكمامـــات والقفـــازات ومالبـــس طبية 
وفًقـــا  أنـــه  المصـــادر  وأفـــادت  خاصـــة. 
وزارة  تقـــوم  عالميـــة  طبيـــة  ألنظمـــة 

الصحـــة بوضـــع الجثة فـــي كيس مقفل 
مقاوم، لمنع تسرب السوائل من الجثث 

لكي ال ينتقل الفايروس.
وبيـــن أنـــه فيمـــا يتعلـــق بـــذوي الموتى 
فـــإن وزارة الصحـــة منعـــت أي تالمـــس 
مثـــل  والجثمـــان  المتوفـــي  ذوي  بيـــن 
“التقبيـــل أو لمس الجثمـــان”، الحتمالية 
انتقـــال فيـــروس عالق علـــى الجثة، كما 
أّن إجراءات الُغســـل ســـتكون بواســـطة 
عـــدد محدود مـــن العاملين. وأشـــار إلى 
أن الســـلطات ووفًقا لالحترازات الطبية 
تقـــوم بمنع األهالـــي بالتواجد على القبر 
لمدة 24 ساعة بعد الدفن ومن ثم تسمح 
لهم بزيارة القبل ووضع الشـــواهد عليه، 
مشـــيًرا إلى أن السلطات تقوم بعمليات 
المســـتخدمة  النقـــل  لوســـائل  التطهيـــر 
وتأخذ مســـلتزمات الوقاية الشـــخصية 
الخاصـــة بالقائمين علـــى عمليات الدفن 
فـــي أكياس خاصة ويتعامـــل معها بكل 

احتراف ومعنية.
وأفـــاد بأنـــه قـــد جـــرت لبعـــض حـــاالت 
مـــواراة  األولـــى  األعـــداد  فـــي  الموتـــى 
بتيمم الجثة وهو من الناحية الشـــرعية 
توافـــر  ومـــع  الخطـــر،  لوجـــود  جائـــز 
المعلومـــات الطبية الخاصة تـــم اعتماد 

عمليات التغسيل في الجثث الالحقة.
هـــذا وتواصلـــت “البالد” مع عـــدة علماء 
وطرحت عليهم المسألة وأكدوا سالمة 
عمليـــات الدفن والمـــواراة مـــن الناحية 
عـــدة  علـــى  واطلعـــت  كمـــا  الشـــرعية، 

فيديوهات تفيد بذلك األمر.

إنجاز أول بحث ماجستير مشترك بين البحرين و “سيرن”
بـــدأت نتائـــج ثمار التعـــاون بيـــن مملكة 
“ابحـــث”  مركـــز  فـــي  ممثلـــة  البحريـــن 
لفيزياء الجســـيمات األّولية المتفّرع عن 
مركز الشيخ إبراهيم بن محّمد آل خليفة 
للثقافـــة والبحـــوث، وجامعـــة البحريـــن، 
والمنّظمـــة األوروبيـــة لألبحـــاث النووية 
)ســـيرن(، مـــن خـــالل مناقشـــة أطروحة 
الماجستير في هندســـة البرمجيات عبر 
منصـــة “مايكروســـوفت تيمـــز” للطالـــب 
البحريـــن  مـــن جامعـــة  عبـــدهللا صبـــاح 
الثالثـــاء الماضـــي، التي جاءت رســـالته 
أنظمـــة  أداء  “تحســـين  عنـــوان:  تحـــت 
تجربـــة  فـــي  البيانـــات  علـــى  الحصـــول 
باســـتخدام  العمـــالق  الميـــون  كاشـــف 
أدوات قيـــاس أداء البرمجـــة المتوازيـــة 
عنـــد اســـتخدام المعالجـــات الرســـومية 

متعددة األغراض”.

وأجـــرى الباحث الطالب عبدهللا إبراهيم 
صباح هـــذا البحث كجزء مـــن متطلبات 
المنظمـــة  فـــي  الماجســـتير  شـــهادة 
 CERN النوويـــة  لألبحـــاث  األوروبيـــة 
)ســـيرن( ومقرهـــا فـــي جنيف بسويســـرا 
لعـــام كامـــل وبدعـــم مـــن مركـــز “ابحث” 
المتفـــرع  األوليـــة  الجســـيمات  لفيزيـــاء 
عـــن مركز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث، ضمن مشـــروع 
بحثـــي مشـــترك بيـــن جامعـــة البحريـــن 
ومركـــز ابحث ومجموعة تجربة كاشـــف 

األوروبيـــة  والمنظمـــة  لـــدى  الميـــون 
لألبحـــاث النوويـــة. ويأتـــي تنفيـــذ هـــذا 
النوع من المشروعات في إطار عضوية 
جامعـــة البحريـــن المشـــاركة فـــي تجربة 

كاشف الميون بسيرن.
يعتبر كاشـــف الميون اللولبي CMS أكبر 
جهاز علمي على وجه األرض، إذ يزن 13 
ألـــف طن، ويرصـــد ويقيس الجســـيمات 
التصادمـــات  أثنـــاء  المتحـــررة  األوليـــة 
الهـــادرون  مصـــادم  فـــي  للبروتونـــات 
العمالق )LHC(، يقع هذا الكاشـــف داخل 

مغناطيس عمالق ذي ملف لولبي يمكنه 
توليد حقل مغناطيسي أقوى تقريًبا بمئة 
ألف مرة من حقل األرض المغناطيســـي. 
وقام باإلشـــراف على الرسالة من جامعة 
البحرين كل من األســـتاذ المساعد بقسم 
نظـــم المعلومـــات أحمد زكي، واألســـتاذ 
المســـاعد بقســـم علم الحاسوب عبدهللا 
القدومـــي، وكذلـــك اندريـــا بوشـــي مـــن 
النوويـــة  لألبحـــاث  األوربيـــة  المنظمـــة 
“سيرن”. وتكونت لجنة المناقشة من كل 
من الممتحن الداخلي األســـتاذ المشـــارك 

بقســـم علـــم الحاســـوب مصطفـــى حماد 
والممتحـــن الخارجـــي األســـتاذ بجامعـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  باإلمـــارات  خليفـــة 
حســـان بـــرادة. فـــي هـــذا البحـــث تمـــت 
دراسة اســـتخدام معالجات الرسوميات 
)GPGPUs( فـــي تجربة كاشـــف الميون 

العمالق CMS بغرض تحليل البيانات. 
ويهدف البحث إلى اختيار أحد البرامج 
بغـــرض  التجربـــة  فـــي  المســـتخدمة 
إعـــادة هندســـته ليتوافـــق مـــع معالجات 
وزيـــادة  تســـريعه  بهـــدف  الرســـوميات 

إنتاجه للبيانات.
يتطرق البحث إلى كيفية تقييم وقياس 
أداء البرامـــج المتوازية على المعالجات 
الرسومية وكيفية تحسين أدائها لتحقق 
أقصى اســـتغالل لمـــوارد المعالج وتمت 
دراســـة تقنيـــات تحســـين مختلفـــة أدت 
فـــي مجملها إلى زيادة إنتاجية البرنامج 
بمقدار 13 ضعفا عن البرنامج األساسي.
وكان إنجـــاز هذه األطروحة بمثابة جهد 
تعاوني مثمر شـــكل نقطـــة انطالق قوية 
لتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وسيســـتمر 
الجهـــات  بيـــن  العلمـــي  التعـــاون  هـــذا 
الثـــالث: جامعـــة البحريـــن ومركز ابحث 
الجســـيمات  فيزيـــاء  فـــي  المتخصـــص 
األوليـــة مـــن جهـــة والمنظمـــة األوربيـــة 
جهـــة  مـــن  “ســـيرن”  النوويـــة  لألبحـــاث 
أخـــرى، لدعـــم مســـيرة التعليـــم والبحث 
العلمـــي، ما ســـوف يســـاهم فـــي تحقيق 

أهداف ورؤية مملكة البحرين 2030.

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم بن محمد للثقافة والبحوث

المنظمة تنقل 
المملكة إلى الدول 

المتقدمة في 
األبحاث العلمية
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إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة

جامعة البحرين وعدت طالبة بتحويل تخصصها... فأخلفت
حلمها ــدد  ــ ب ــســجــيــل”  ــت ال ــام  ــظـ “نـ و  ــاح  ــج ــن ب الـــشـــروط  اجـــتـــازت 

لــم تســعف الدرجــة العاليــة التــي حصدتهــا خريجــة تخصــص العلــوم والرياضيــات فــي المرحلــة الثانويــة العامــة، 
لتســتجيب جامعــة البحريــن لطلبهــا في دراســة تخصص علوم المختبــرات بكلية العلوم الصحيــة، الذي يتوافق مع 

مؤهلها العلمي وشغفها المهني.

ولـــي أمـــر الطالبـــة روى لـ “البـــاد” تفاصيـــل الحكاية التي 
بـــدأت مع إعـــان نتائـــج القبول فـــي الجامعة، إذ شـــكلت 
لهـــا تلـــك النتائج صدمة، وحجر عثرة أمـــام طريق بلوغها 

المستقبل المهني الذي تطمح إليه منذ نعومة أظفارها.
ورغـــم معدلها التراكمي البالـــغ )89.2( في الثانوية العامة، 
وتخصصهـــا العلمـــي، إال أن الجامعة ارتـــأت منحها الرغبة 
المحاســـبة  تخصـــص  دراســـة  فـــي  المتمثلـــة  الخامســـة 
بكليـــة إدارة اإلعمـــال، بدالً من رغباتها األولى في دراســـة 

تخصصات كلية العلوم الصحية.
وتلـــك النتيجـــة دفعـــت الطالبـــة للتوجـــه لعمـــادة القبـــول 
والتســـجيل والتقـــدم بطلـــب تحويلهـــا إلـــى كليـــة العلوم 
الصحية، فتم إباغها أن عليها اجتياز 9 ســـاعات معتمدة 
بمعدل مرتفع ليتم السماح لها بالتحويل إلى دراسة علوم 

المختبرات بكلية العلوم الصحية.
تبـــدد شـــعور اإلحباط، وحل محلـــه اإلصرار علـــى اجتياز 
ذلـــك التحـــدي، كل ذلـــك من أجـــل الظفـــر بحلـــم الطفولة 
والمســـتقبل المهنـــي المنشـــود، ليفاجئها القـــدر مرة أخرى 
برفض النظام اإللكتروني الخاص بالتسجيل في الجامعة 
التحويل من تخصص إدارة األعمال إلى تخصصات كلية 

العلوم الصحية.
حينها قررت الطالبة االستسام لألمر الواقع وترك مقاعد 
الدراســـة، لـــوال جرعـــة األمـــل التـــي منحهـــا إياهـــا والدها 
بمواصلـــة التحـــدي لفصل آخـــر على أمل أن يتم الســـماح 
لهـــا بالتحويل كمـــا وعدتها عمادة التســـجيل لدى دخولها 

الجامعة. 
وللمـــرة الثانية، اجتازت الطالبـــة التحدي بنجاح وبتقدير 
بلغ 3.5 من 4 حسب نظام الدرجات في الجامعة، وبمعدل 
ســـاعات بلغ 26 ســـاعة معتمـــدة، أي نحـــو 3 أضعاف عدد 
الســـاعات التي طلب منهـــا اجتيازها لتتمكن من التحويل 

لكلية العلوم الصحية.
وجـــاء النظـــام اإللكترونـــي ليخذلهـــا مـــرة أخـــرى، ويقف 
حائـــاً أمام تحقيـــق حلمها، ليؤكد لها أنها وقعت في فخه 
الـــذي ال مخـــرج لهـــا منـــه، إذ إن النظـــام ال يقبـــل التحويل 
من تخصصـــات كلية إدارة األعمال إلـــى تخصصات كلية 
العلـــوم الصحيـــة، مـــا يعني أنهـــا حتى لو حصـــدت عامة 

كاملة فإن طلبها لن ينفذ.
ولي أمر الطالبة بث شـــكواه عبر هذه الرســـالة لعلها تصل 
للمعنيين في إدارة الجامعة، لتتخذ على إثرها اإلجراءات 

الازمة لقبول طلب ابنته المتفوقة بالتحويل إلى دراســـة 
علـــوم المختبرات، وفاء للوعـــود التي قطعت البنته حين 

دخولها الجامعة.

مكاتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة البحرين )أرشيفية(

مكاتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة البحرين )أرشيفية(

نسخة من كشف درجات الطالبة لعامها الجامعي األول

محافظة العاصمة

ســـاهم البنـــك األهلـــي المتحـــد في 
حملـــة )مًعـــا نهتـــم(، التـــي أطلقتهـــا 
توزيـــع  عبـــر  العاصمـــة،  محافظـــة 
العوائـــل  علـــى  الغذائيـــة  المـــواد 
أزمـــة  مـــن  المتضـــررة  البحرينيـــة 
فايروس كورونا المســـتجد )كوفيد 
- 19(. وتأتـــي هـــذه المبـــادرة ضمن 
مســـاعي البنـــك لدعم جهـــود فريق 
البحرين األهداف المنشودة باتخاذ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
اتخذتهـــا  التـــي  كافـــة  الوقائيـــة 
مملكـــة البحريـــن للحد من انتشـــار 

الفايروس.
ونـــوه رئيـــس الخدمـــات المصرفية 
للشركات للمجموعة عثمان حجازي 
تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود 
والمبـــادرات  العاصمـــة  محافظـــة 

العاجلـــة والمتميزة، التي قامت بها 
في االســـتجابة والتصـــدي لجائحة 
كورونـــا، معرًبـــا عـــن ســـعادة البنك 
بالمساهمة في دعم هذه المبادرات 
والجهود الخّيرة، خصوًصا في ظل 
مـــا يجتازه العالم من ظروف تزداد 
فيـــه أهميـــة التكاتـــف االجتماعـــي 
وضـــرورة مـــد يـــّد العون للشـــرائح 
مواطنيـــن  مـــن  كافـــة  المحتاجـــة 

ومقيمين.
لـــن يتوانـــى عـــن  البنـــك  وأكـــد أن 
مواصلـــة النهوض بالدور المشـــهود 
لـــه فـــي خدمـــة مملكـــة البحريـــن، 
كمؤسســـة وطنيـــة مصرفيـــة رائدة 
تحـــرص كل الحـــرص علـــى تحمـــل 
مســـؤولياتها االجتماعية والوطنية 

كاملة تجاه المجتمع البحريني.

“ األهلي المتحد” يدعم “مًعا نهتم”

الصالح: لوضع قيود لمزاولة األجانب للتجارة
مقترًحـــا 350 ألـــف دينـــار لـــرأس مـــال الســـجل المملـــوك بالكامـــل ألجنبـــي

قـــال رئيـــس لجنـــة الخدمـــات النائـــب 
ممـــدوح عبـــاس الصالـــح تعقيبـــا علـــى 
مـــا ورد في )دراســـة الغرفة( بخصوص 
اســـتماك األجانـــب للســـجات بنســـبة 
%100 إنـــه تقّدم مـــع أربعة من النواب 
فـــي العام الماضـــي بتاريـــخ ٢٧ أكتوبر 
٢٠١٩ باقتـــراح بتعديـــل قانـــون المادة 
الشـــركات  قانـــون  أحـــكام  مـــن   )345(
التجاريـــة وقـــد هـــدف هـــذا التعديـــل 
وضـــع قيـــود لمزاولة النشـــاط التجاري 
لألجانـــب في البحريـــن، يشـــترط حّدًا 
أدنـــى لـــرأس المـــال ألي ســـجّل تجاري 
مملـــوك بالكامـــل لألجنبـــي بحيـــث أن 
التجـــاري  النشـــاط  مـــال  يقـــل رأس  ال 

عـــن 350 ألـــف دينار فقد أضـــر القانون 
الحالي التجار البحرينيين.

 وأضـــاف ممـــدوح الصالـــح أن مقترًحا 
بتعديـــل قانون المـــادة 345 من قانون 
الشـــركات التجارية الصادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقـــم )21( لســـنة 2001، يهدف 
اإليضاحيـــة  مذكرتـــه  فـــي  ورد  كمـــا 
إلـــى الحفـــاظ علـــى االقتصـــاد الوطني 
والحفاظ على قوة المستثمر البحريني 
الصاحيـــات  تقليـــص  إلـــى  ويســـعى 
الممنوحة للوزير المشرف على التجارة 
في المملكة علـــى صعيد منح تصاريح 

مزاولة النشاط التجاري في المملكة.
أن  الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال   

خلفيـــة  علـــى  جـــاء  المقتـــرح  تقديـــم 
“اآلثـــار الســـلبية على االقتصاد بســـبب 
قانـــون  علـــى  الجديـــدة  التعديـــات 
الشـــركات، والتي فتحـــت المجال أمام 

النشـــاط  المســـتثمر األجنبـــي لمزاولـــة 
التجـــاري وتملـــك الســـّجات التجارية 
بـــرأس مال زهيد، إضافـــة إلى اإلضرار 
المنافســـة  البحرينـــي بســـبب  بالتاجـــر 

الشديدة من قبل المستثمر األجنبي”.
 كما أشـــار ممـــدوح الصالح إلى أن تلك 
للكثيـــر  إغـــاق  إلـــى  أّدت  التعديـــات 
مـــن الســـجات التجاريـــة التـــي يملكها 
البحرينيـــون وفقـــا إلحصائيـــات وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة، ناهيكـــم عـــن نقل 
هؤالء المســـتثمرين لكثيـــر من رؤوس 
األمـــوال إلى الخـــارج دون االســـتفادة 
منها في الداخل، كما ساهم في إضعاف 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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شاهد على خليفة بن سلمان
صفحات بيضاء مع األطباء طيلة نصف قرن

Û  أولى هذه الصفحات عن تخرجنا في بداية الســبعينات من القرن الماضي
ودعوته لنا لاجتماع معه من أجل السام عليه في زيارة لمصر في فندق 
هيلتون النيل، وتشــرفنا بمقابلته وســمعنا لتوجيهاته لنا بالســعي للنهوض 
بالخدمــات الطبيــة فــي البحرين وأن االعتماد على الــكادر الوطني لتقديم 
هــذه الخدمــات هــو هــدف الحكومــة آنــذاك لبحرنــة الوظائــف فــي القطاع 
الصحــي وكنــا مــا يقــارب األربعيــن طبيًبــا وعامــًا فــي القطــاع الصحــي 
المســاند، واســتمعنا لتوجياتــه باهتمــام وحماس خصوًصا أننــا كنا تواقين 
للرجــوع للبــاد والمشــاركة بعــزم واندفــاع لترجمــة تطالعاتنــا وتطلعــات 

القيادة السياسية على أرض الواقع.
]2[

Û  وبعــد رجوعنــا كان لتوجيهاتــه لوزيــر الصحــة آنــذاك بتوفيــر اإلمكانيــات
اللوجســتية لجميــع البحرينييــن العامليــن فــي القطاع الصحي مــن أطباء 
وممرضيــن، ولــم تدخــر وزارة الصحــة أي جهــد إال وبذلتــه في ســبيل هذا 
المســعى الطموح، حيث وّفرت الســكن لبعض األطباء في مناطق مختلفة 
المبانــي الحكوميــة  البــاد، مثــل: الجفيــر والنعيــم والســلمانية فــي  فــي 
المخصصة لألطباء األجانب ولممن ال يملك مســكًنا مناســًبا من الخريجين 

األطباء البحرينيين.
Û  ،وبدأنا مشوار تقديم الخدمات الطبية بحماس مع زمائنا األطباء األجانب 

الذين استفدنا من خبراتهم الطبية، التي لم يبخلوا بها علينا. وقد واجهت 
الدفعــة األولــى من خريجات الطــب البحرينيات خال مرحلة الســبعينات 
من القرن الماضي جملة من الصعوبات والتحديات التي تجاوزنها بإصرار 
وعزيمــة، فقــد كانت تصرف لهن نصف مــا يتقاضاه الطبيب من أجر، األمر 
الــذي دفعهــن إلــى رفــع مطالبــات لمكتب رئيس الــوزراء الشــيخ خليفة بن 

سلمان لتحسين أوضاعهن ومساواتهن باألطباء.
Û  وفور وصول مطالب الطبيبات لمكتب سموه، وفي غضون أسبوع واحد 

أصــدر ســمو رئيــس الــوزراء توجيهاتــه الرشــيدة بتوحيــد الرواتــب للكادر 
الطبــي فــي جميــع المهــن الصحيــة، وتحقيق مبدأ المســاواة بيــن العاملين 

دونما تمييز بين الرجل والمرأة.
Û  وقد أنصف سموه بهذا القرار الحكيم أخواتنا الطبيبات، وحصلن بموجب

هــذه الخطــوة الجريئــة علــى حقوقهــن الكاملــة فــي االبتعــاث للتدريــب 
وتزايــدت وتيرتــه بشــكل مضطرد، وحصلت الكثيرات مــن الكوادر الطبية 
النسائية على الشهادات العليا في الطب والمهن الطبية المساندة وصرفت 

لهن نفس االستحقاقات والرواتب التي يحصل عليها زمائهن األطباء.

* عضو مجلس الشورى

أحمد العريض *

الجامعة العربية المفتوحة

العربيـــة  الجامعـــة  وقعـــت 
تفاهـــم  اتفاقيـــة  المفتوحـــة 
مشـــترك مـــع شـــركة االتصاالت 
ســـبل  لتعزيـــز  البحريـــن  زيـــن 
التعاون المشترك بين الطرفين.

مـــن  عـــدًدا  االتفاقيـــة  وتتضمـــن 
مجاالت التعاون المشترك كتطوير 
وتنميـــة مهارات طـــاب وخريجي 
الجامعـــة واالســـتفادة مـــن البرامج 
المتنوعة التي تطرحها زين لتنمية 
قدرات الشباب البحريني وتأهليهم 
التعـــاون  وكذلـــك  العمـــل  لســـوق 
المبـــادرات  مـــن  عـــدد  تنفيـــذ  فـــي 
عجلـــة  تعـــزز  التـــي  المجتمعيـــة 

التطوير في المجتمع البحريني.
غـــرم  الجامعـــة  مديـــر  وأكـــد   

هـــذه  مثـــل  أهميـــة  الغامـــدي  هللا 
االتفاقيـــات مع مختلف مؤسســـات 
أجـــل  مـــن  البحرينـــي  المجتمـــع 
واالســـتفادة  الجامعـــة  دور  تعزيـــز 
مـــن إمكاناتهـــا المختلفة في شـــتي 

المجاالت.

تفاهم مشترك بين “العربية المفتوحة” و”زين”

85 % البحرنة بـ “اإلفتاء” وتوجه لالستعانة بالقانونيين من الهيئات األخرى
ــي ــر الوعـ ــدف لنشـ ــة” يهـ ــاءات قانونيـ ــة لــــ “^”: “إضـ ــس الهيئـ رئيـ

قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني 
مـــن   % 85 إن  نـــواف حمـــزة  المستشـــار 
الكـــوادر بالهيئـــة بحرينيـــون وإن هنالـــك 
المحاضـــرات  تقديـــم  فـــي  لهـــم  أولويـــة 
القانونية وإعدادها، مع إمكان االســـتعانة 
مستقباً بالقانونيين في الهيئات األخرى.

جاء ذلك على هامـــش المؤتمر الصحافي 
الـــذي نظمته الهيئة يوم أمـــس مع ممثلي 
وســـائل اإلعـــام عبـــر تطبق )زوم(، بشـــأن 
تدشـــين الهيئة أخيـــرًا لبرنامـــج “إضاءات 

قانونية”.
وأكـــد حمـــزة بســـياق حديثـــه أن البرنامج 
يهـــدف لنشـــر الوعـــي والثقافـــة القانونية 
كافـــة  القانونيـــة  للشـــرائح  والتدريـــب 
بالقطاعيـــن العـــام الخاص، وطلبـــة كليات 

الحقوق بالجامعات البحرينية.
وأضاف “كما ســـتكون المنصة اإللكترونية 
مســـتمرة فـــي أداء واجبهـــا بنشـــر الثقافة 
مـــن  العديـــد  تتضمـــن  التـــي  القانونيـــة، 
البحريـــن،  بمملكـــة  الصـــادرة  القوانيـــن 
التـــي  القانونيـــة  المكتبـــة  عـــن  ناهيكـــم 
أصـــدرت قبـــل عاميـــن، لتســـهيل الوصول 

للمعلومة من قبل المستفيدين”.
)زوم(  تطبيـــق  عبـــر  “نهتـــم  حمـــزة  وزاد 

لتســـهيل عمليات التســـجيل إلـــى المنصة 
المتخصصـــة  بالمحاضـــرات  والتفاعـــل 
والنافعة، وســـتضخ الهيئة بهـــا في الفترة 
القانونيـــة  البرامـــج  مـــن  المزيـــد  المقبلـــة 
المتخصصـــة، علـــى رأســـها القوانيـــن ذات 
األهمية في المملكـــة، للوصول إلى أفضل 

التشريعات على مستوى المنطقة”.
وقال “ستكون جميع الشرائح المجتمعية 
مرحبة بالمشـــاركة واالستفادة، ولن نقول 
إن )الكورونـــا( هي التي حركت الموضوع، 
ألن هـــذا الـــدور موجود من األصـــل، وإنما 
ســـاهمت الكورونـــا فـــي اختيـــار الوقـــت، 
ولقـــد حققت البحرين بهذا الجانب الكثير 
مـــن النجاحـــات فـــي العديـــد مـــن البرامج 

المختلفة”.
وعن مدى االستجابة مع برنامج “إضاءات 
قانونيـــة” قـــال حمـــزة “أطلقنـــا البرنامـــج 
الثاثاء الماضي، ووصل عدد المســـجلين 
450 شـــخصا للمشاركة في أول محاضرة، 
وعنـــت بالشـــأن القانوني، وهـــو رقم كبير 
يؤكـــد الحاجـــة والتجـــاوب مـــع البرنامج، 

وأننا نسير في االتجاه الصحيح”.
المســـتقبلية  البرامـــج  أهـــم  “مـــن  وتابـــع 
التدريـــب  هـــو  بالبرنامـــج  والمرتبطـــة 

اإللكتروني لطلبـــة الجامعات، فيما يتعلق 
بمتطلبات التخرج أو الحاجة القانونية”.

وقـــال حمـــزة “كمـــا ســـيكون لدينـــا موقـــع 
قانونـــي شـــامل يرتبـــط بالشـــأن القانوني 
وفـــي البحـــث عـــن القوانيـــن، ناهيـــك عن 
مشـــروع المجلة القانونية، التي ســـتصدر 
بالتعـــاون والشـــراكة مع جامعـــة البحرين، 
وستكون مهمة بشكلها الجديد الذي يأتي 

استكماال لوجودها السابق والمثمر”.
وفي ســـؤال لـ “البـــاد” عن نســـبة البحرنة 
فـــي الهيئة، قـــال ”85 % منهم بحرينيون، 
الكـــوادر  علـــى  هـــو  األســـاس  واالعتمـــاد 
مقـــدرة  فـــي  القناعـــة  ولدينـــا  الوطنيـــة، 
البحرينـــي في اإلنجـــاز وتحقيق األهداف 

المطلوبـــة، وال يمنـــع هنـــا أن نســـتفيد من 
الكـــوادر العربيـــة لتوليد الخبـــرات المهمة 

للبحرينيين”.
ســـتقوم  التـــي  القانونيـــة  الكـــوادر  وعـــن 
بعمليات التدريـــب والتأهيل قال لمندوب 
الصحيفة “كلهم بحرينيون، ولدينا الفكرة 
الذيـــن  للمستشـــارين  بالنســـبة  بالتوســـع 
يديرون المحاضرات هذه من قبل الجهات 

األخرى خارج هيئة اإلفتاء والتشريع”.
وعـــن إمكان تحقيـــق األهداف المنشـــودة 
في ظـــل توصيل المعلومة عـــن بعد، لفت 
حمـــزة “يعتمـــد علـــى الجهـــة التـــي ســـتعد 
وتشرف على المحاضرة نفسها، وجهوزية 
المحاضر نفســـه، وبرأيي فإن األمر شـــكل 
الهـــدف  ألن  تحديـــا؛  يشـــكل  ال  الراهـــن 
بنهايـــة المطـــاف هـــو توصيـــل المعلومـــة 
نفســـها للطـــرف اآلخـــر بالشـــكل الصحيح 

والمطلوب”.
وأوضح حمزة إمكان المشـــاركة القانونية 
فـــي فعاليـــات أخـــرى يكـــون بهـــا الجانـــب 
رئيســـا،  وليـــس  منهـــا  جـــزءا  القانونـــي 
أي بصفـــة المشـــاركة، مـــع تأكيـــد أهميـــة 
المشـــاركة في الفعاليات القانونية نفســـها 

بالفترة الراهنة.

 نواف حمزة 

النائب ممدوح الصالح

 محرر الشؤون المحلية
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بين الفينة واألخرى تصُل بين أيدينا ُطَرٌف من هنا وهناك على هيئِة رسائَل 
نصيٍة أو مقاطَع فيديو تهِدُف لرســـِم البســـمِة على وجِه المتلقي، وقد ُتسِهُم 
ِل مزاٍج سيٍء أو يوٍم مشحوٍن بالمصاعِب والمحن. ال بأَس في ذلك  في تبدُّ
طبعًا، وال إشـــكاَل فيه، لكن تحري مادِة اإلضحاِك التي تصُلنا ونقوُم بدوِرنا 
بإعادِة إرســـالها واجٌب وضـــرورة، وليس كُل ما يصُلنا مـــن الُطَرِف يجوُز لنا 
ٍر أو تمحيـــص، كما ال يجـــوُز لنا  تلقيـــه والضحـــك علـــى محتـــواه، دونمـــا تفكُّ
المســـاهمة في نشـــِر هذا النوع من المشـــاهِد المســـيئِة التي ُتؤِســـُس للفساِد 

وغياِب القيم. 
قبـــَل أيـــاٍم تـــداوَل الجميـــُع مقطَع فيديـــو ألبناٍء قامـــوا بخـــداِع والِدهم في 
مقلـــٍب ُمهيـــٍن ال ُيراعـــي ُحرمـــَة الوالدين وقدســـيَة مكانِتهم، هـــؤالء األبناء 
قامـــوا بالضحِك على والِدهم في موقـــٍف غابْت فيه األخالُق وانعدمْت فيه 
المروءة؛ فكيف يتجرُأ أبناُء اليوِم على والَديهم، ال بل ويجعلوَن منهم مادًة 
للضحِك والُسخرية، وكيف يتناقُل الناُس هذا المقطع وكأنه أمٌر ال بأَس فيه 
َد االحتـــراُم والتبجيُل للوالدين  د؟! كيف تبدَّ وال جنايـــة، ال مســـتنكٌر وال ُمنـــدِّ

وَن بآباِئهم قلًة ومحطَّ انتقاٍد من البعض كذلك؟  حتى باَت البارُّ
وال غرَو وال عجَب من تصرفاِت بعِض أبناِء هذا الجيل الذي ابتعَد عن الديِن 
َد أبناؤه من القيِم ونأَوا بأنفِســـهم  الحنيِف والتحلي باألخالِق في وقٍت تجرَّ
عن األعراِف القائمِة والعاداِت والتقاليِد الســـائدِة التي توارثناها أبًا عن جد، 
ُز  وبذلنا في ســـبيِل صيانِتها والحفاِظ عليها الغالي والنفيس. أتى جيٌل يتقزَّ
َل االنســـالَخ من ِجلدِته  مـــن جيِل آبائه وأجداِده ويشـــعر تجاَهُه بالعار؛ ففضَّ

كشجرة فارهة ِاجُتَثْت من ُجذوِرها، فال أصَل له وال بداية. 

ماذا سُيورُِّث هؤالء ألبناِئهم يا ُترى؟ آخَر صيحاِت الموضة، أم أفضَل ألعاِب  «
الفضاِء اإللكتروني التي أتقنوها؟ هؤالء يتزوجوَن وُينِجبون ال لتطبيِق ُسنِة 

اللِه في أرضه، بل من أجِل التوثيِق بالصوِر والفيديو، في وضِع أشبَه ما يكوُن 
باللعبة ال من أجِل التقديِس للحياِة الزوجيِة أو تجربًة لنظرياِت التربية. وإْن 

كان أطفاُل األمِس يكُبروَن لُيدرِكوا قيمَة آباِئهم ومقداِر ما شَقوا في تنشئِتهم، 
فهل يكبُر أطفاُل اليوِم لُيدركوا قيمَة والَديهم بعد كِل ذلك؟ وهل سيتألُم هؤالء 

الذين يسخروَن من آباِئهم اليوَم عندما يسخُر منهم أبناؤهم غدا؟.

هدى حرم

غياب القيم

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

للتواصل: 17111483

“سكن العزاب” والسير نحو تحقيق الهدف بشكل سريع
للمحافظـــة الجنوبيـــة رعايـــة خاصة من ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي آل خليفـــة محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة، للحفـــاظ علـــى 
هويتهـــا ومـــا يتالءم مـــع متطلبات العصـــر من خـــالل العديد من 
المشـــاريع المهمـــة، ومؤخـــرا اســـتعرض ســـموه خـــالل اجتمـــاع 
المجلـــس التنســـيقي الخامـــس للعـــام 2020 عن بعـــد )اإلجراءات 
االحترازيـــة المتخـــذة بشـــأن تخفيـــف كثافة العمالـــة الوافدة في 
األحيـــاء الســـكنية، حيث اطلع ســـموه على ما قـــام به فريق عمل 
من مديرية شرطة المحافظة والبلدية، حيث تم رصد 691 سكنا 
مشـــتركا بنطاق المحافظة وإخطار أصحاب 388 ســـكنا مشـــتركا 
لتصحيـــح األوضـــاع ورصـــد 203 مســـاكن فـــي طـــور تصحيـــح 
األوضـــاع وتصحيـــح أوضاع بعض المســـاكن باإلضافة إلى إحالة 

أصحاب 15 مسكنا للجهات المعنية(.
كما وافق مجلس الوزراء قبل أسبوعين على مقترح برغبة مقدم 
مـــن النائـــب أحمـــد العامر، بوضع الحلول لظاهرة انتشـــار الســـكن 
المشـــترك للعمالـــة األجنبية داخـــل المناطق الســـكنية للمواطنين 

واالقتـــراح برغبـــة بشـــأن إيجـــاد حـــل لمشـــكلة العمالـــة “العـــزاب 
األجانـــب” بالمملكة بشـــكل عام وبالجنوبية بشـــكل خاص، وكلف 

المجلس الجهات الحكومية المختصة بوضعها موضع التنفيذ.

ال شك أن سكن العزاب في “فرجان العوائل” يشكل إزعاجًا وقلقًا  «
لألسر وخصوصا أولياء األمور، وقد طرح هذا الموضوع كثيرا 

بآفاقه وطموحاته، وهناك تواصل بين مختلف وزارات ومؤسسات 
المملكة والبرلمان إلغالق هذا الملف، ووضع الحلول المناسبة 

عبر إيجاد آلية سريعة لسكن العزاب، ونتمنى أن نسير نحو تحقيق 
الهدف بشكل سريع، خصوصا في ظل توفر البيانات واإلحصاءات، 
ونحن على ثقة تامة بأن كل الجهات المختصة ستتخذ اإلجراءات 

المطلوبة بوتيرة أسرع، وإيجاد الحل الجذري والنهائي لهذه 
المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين في جميع المحافظات، فال 
يوجد “فريج” في أية محافظة إال ويعاني أهله من سكن العزاب، 

والبلديون والنواب في سجالتهم ملفات كثيرة من الشكاوى وكلها 
على درجة واحدة من الخطورة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 22 يونيو 2020 - 30 شوال 1441 - العدد 4269

نعم هذه هي البحرين
مع استمرار جائحة كورونا نجد مملكة البحرين تبادر، ضمن استجابتها للظروف 
الحاليـــة، بدعـــم األفراد والشـــركات بحزمة تحفيز اقتصادي شـــاملة قيمتها 4.3 
مليـــارات دينـــار بحريني، تســـتمر لمدة تصل إلى ســـتة أشـــهر، مـــن حيث تمديد 
مبـــادرة صنـــدوق الســـيولة وخفض معـــدالت الفائـــدة، وإعادة هيكلـــة القروض، 
ودعـــم المرتبـــات، وخفض اإليجـــارات، وتوفير المنـــح، وتخفيف أعبـــاء فواتير 
الخدمـــات للمشـــاريع التجارية، وســـيتولى صندوق البطالة دفـــع الرواتب ودفع 
فواتيـــر الكهربـــاء والماء لألفراد والشـــركات لمدة ثالثة أشـــهر، وإعفـــاء األفراد 
والشـــركات التجاريـــة مـــن رســـوم البلدية والرســـوم المســـتحقة على اســـتئجار 
األراضي الصناعية الحكومية، وإعفاء المنشـــآت والمرافق السياحية من رسوم 
الســـياحة لمدة ثالثة أشـــهر، ومضاعفة حجم صندوق الســـيولة ليصل إلى 200 
مليـــون دينـــار بحرينـــي، وزيادة تســـهيالت قروض البنـــك المركـــزي ورفع قدرة 
اإلقـــراض إلـــى ما يعادل 3.7 مليارات دينار بحريني للســـماح بتأجيل األقســـاط 
وتمديـــد التمويل اإلضافي، وإعادة توجيه برامج صندوق العمل “تمكين” لدعم 

الشركات المتأثرة من األوضاع الراهنة.
نحمـــد هللا أننـــا في البحريـــن، أحيانًا يصعب علي أن أســـتوعب األمر وأنا أقارن 
بيننـــا وبقيـــة الدول في مســـألة ردود أفعـــال ونتائج وتداعيات انتشـــار كورونا، 
أرى بـــأم عينـــي دوال كبـــرى واقتصاديـــات ضخمة تكاد تنهار، شـــركات أفلســـت، 
ماليين الموظفين ســـرحوا، قطاعات كبيرة شـــّلت وهي في طريقها إلى االنهيار 
والزوال، وعندما أنظر إلى حالنا ونحن دولة محدودة الموارد كنت أظن أننا لن 
نصمـــد أســـابيع وندخل في نفق مظلم مخيـــف، وإذا بالوضع يختلـــف تمامًا عن 
تلك الصورة الســـوداء التي رســـمها أكثرنا عما ســـيؤول إليه أمرنـــا إذا طال أمد 

هذا المرض.
فأقساطنا أجلت، ورواتبنا ُضمنت، واستهالكنا الزائد للكهرباء دفع عنا، خدمات 
طبية تصل إلى منزلك، ســـيولة نقدية أســـعدت جيوبنا، لم يسرح مواطن واحد 
مـــن عمله، لم تغلق شـــركة، وقائمة طويلة ال تخفى ســـوى عـــن أولئك الراقصين 

على جراحاتنا.
نعم هذه هي البحرين التي حباها الله بحكام يحبوننا ونحبهم، جعلونا  «

ننسى كورونا، وال أجد خيراً هنا من ذكر حديث عوف بن مالك رضي الله 
عنه حينما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيار 

أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

تتحـــدث األدبيات المعاصرة عن أهمية التعليم العالي الخاص باعتباره أحد 
العناصر األساســـية المهمة التي تعمل على ترســـيخ التنمية البشرية والدفع 
بهـــا نحـــو ســـوق العمل بعـــد إخضاعهـــا للتدريب الضـــروري الذي يســـتهدف 
تحســـين القـــدرات وتحليل المهارات فـــي مختلف التخصصـــات العلمية؛ ما 
من شـــأنه الدفع بعجلة االقتصاد المحلي ودعـــم المجتمع المدني في اتخاذ 
القرارات المؤثرة من جانب، ومن جانب آخر التكيف الســـلس مع التحوالت 
المختلفـــة التي تعكس أعلـــى معايير الجودة لمخرجاتها في ظل المنافســـة 

الشرسة.
وعلـــى الرغـــم من األهميـــة التي يحظى بهـــا التعليم العالي الخـــاص إقليميًا 
ودوليـــًا، فضـــالً عـــن الدعم من لـــدن الحكومة الموقـــرة محليـــًا، إال أّن َعِدْيَد 
الُمَتتبعيـــن يتســـاءل عـــن عّلـــة هـــذا التعليـــم وافتقـــار ُجّل خططه لإلشـــارة 
للكفـــاءات البحرينيية الفاعلـــة في نهضة وطنها وتطوره، بعد عّلة انحســـار 
نســـب البحرنـــة فـــي غالبيتها وفق ما أشـــار إليه تســـاؤل عديـــد أولئك! فيما 
االقتراح النيابي الذي اســـتهّله )5( من أعضاء الســـلطة التشـــريعية “االثنين” 
الماضـــي يقضـــي بتوطيـــن مؤسســـات التعليم العالـــي واســـتقطاب الخريج 
البحرينـــي وإحاللـــه مـــكان المتعاقـــد وجعله الخيـــار األول؛ يبـــدو أّنه األمل 

المعقـــود، بعـــد ما بينـــت مذكرتهم اإليضاحية تلـــك الحقيقـــة )المؤلمة( التي 
ُتجابـــه فيهـــا الكفاءات البحرينية من حملة الشـــهادة العلميـــة العليا األبواب 
موصـــدة أمـــام طموحهـــا فـــي خدمـــة بلدهـــا، والـــذي ترجمته فـــي كثير من 
المحافـــل ممزوجـــًا بالتفانـــي البحرينـــي الخالـــص فـــي أبهى صـــوره بمتنوع 

التخصصات.
نافلة: «

أبدى أحد أعضاء الســـلطة التشـــريعية فـــي تغريدة له اســـتغرابه من وجود 
بحرينيين يحملون درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراه والبروفيسور 
ُمجمّديـــن، وعّللـــه بغياب مبـــدأ تكافؤ الفـــرص واألفضلية للوافـــد واألجنبي 
رغـــم أعمـــار بعضهم التـــي فاقت )70( عامًا، عالوة على مـــا آلت إليهم عملية 

التوظيف والترقيات وفَق إشاراٍت من تغريدتيه!
إّن الجميع يحدوه األمل في تنفيذ التوجيهات الســـامية، باعتبارها الســـبيل 
الوحيد في إبعاد حجر العثرة أمام شـــريحة تطمح لرّد النزر من جميل هذا 
الوطن الغالي، إذا ما أفســـح لها الســـبيل تحقيق ذلك في قطاٍع حيوي غّص 

بالوافدين واألجانب من كل البقاع.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“العالي الخاص”... افتقاُر التوطين!

مجدداً... العفو الدولية تفتري على البحرين
أقبح ما يمكن أن يفعله اإلنســـان هو اســـتغالل ظرف صحي أو إنســـاني 
فـــي تمريـــر أجندات وأهداف سياســـية يرجو من خاللهـــا طرف تحقيق 
نقـــاط تحســـب له وتدين الطـــرف اآلخر غير آبه بتداعيـــات وعواقب ما 

يفعله حتى لو كان الثمن أرواح وحياة البشر.
منظمـــة العفو الدوليـــة وكعادتها في انتقاد مملكة البحرين بكل شـــاردة 
وواردة تحـــت غطـــاء دفاعهـــا عن حقوق اإلنســـان نشـــرت عبـــر موقعها 
اإللكترونـــي تحذيـــرات من إمكانيـــة انتهاك خصوصيـــة وحرمة األفراد 
المحملين والمشـــتركين في تطبيق “مجتمع واعي” حيث تدعي وتزعم 
المنظمة أنه يمكن لألجهزة الرســـمية اقتفاء ومراقبة األفراد عن طريق 
التطبيـــق فـــي أمور ال تتعلـــق باألهداف الرئيســـية المعلنة مـــن التطبيق 
والمتعلقـــة بمكافحـــة فيروس كورونـــا، داعيًة إلى ضـــرورة وقف العمل 

بهذا التطبيق فورًا.
مـــن الواضح جدًا أن المنظمة تتصيد في الماء العكر وتحاول اإلســـاءة 
لجهود مملكة البحرين التي تمت اإلشادة بها عالميًا في التصدي للوباء، 
وتحاول أن تبحث عن أي شيء للتقليل من حجم ما تقوم به حكومتنا 
الموقـــرة مـــن جهـــود وعندما فشـــلت فـــي ذلـــك اصطنعت وابتكـــرت لها 

قصصا واهية في محاولة منها لضرب سمعة المملكة واإلساءة لها. 
ما تقوم به منظمة العفو الدولية أمر معتاد، فهي دائما ما تفتري وتحاول 
إدانة جهود مملكة البحرين الســـاعية لتعزيز حقوق اإلنسان على جميع 
األصعـــدة حيـــث دأبت على اســـتغالل أية أزمة سياســـية وتحريكها في 
ســـبيل إثبـــات ذلك، لكـــن ما تقوم به اليـــوم من طعن وتشـــويه لما تقوم 
بـــه المملكـــة في ســـبيل التصـــدي واحتـــواء الجائحـــة العالمية أمـــر بالغ 
الخطورة، فالمنظمة آثرت تمرير أجندتها المشبوهة حتى ولو كان على 
حســـاب المواطـــن والمقيـــم الـــذي يمكن أن يقيـــه التطبيق شـــر اإلصابة 

بالمرض وبالتالي المحافظة على حياته وحياة من هم حوله.

أعتقد أنه من األولى لمنظمة العفو الدولية أن تقوم بمراقبة ومتابعة  «
دول أخرى ال ترقى فيها الجهود لمكافحة الوباء لُعشر ما قامت به مملكة 

البحرين فنحن في البحرين آمنون مطمئنون في ظل حكومتنا الرشيدة 
أدامها الله لنا عونًا وسنداً وخير حافظ بعد الله تعالى.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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