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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGô`̀J
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 ÖMÉ°U  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 øH ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »```dh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 …OÉ«àY’G  ´ÉªàL’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 ó≤Y …òdG AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G
 ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó©H  øY
 ≈°ù«Y  øH  ô°SÉj  QƒàcódG  ≈``dOCG  ó`̀bh
 AGQRƒdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG

:»JB’G íjô°üàdÉH ´ÉªàL’G Ö≤Y
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  CÉ``æ``g
 ≈`̀∏`̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ƒª°ùdG  á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ICGô``̀ª``̀∏``̀d
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG
 ≈∏Y  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ
 π«æd  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  QÉ«àNG
 ∫Éée  »`̀a  õ«ªà∏d  ájôîØdG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG
 áeó≤ªdG 2020 á«Hô©dG Iô°SC’G ájÉYQ
 á«dhDƒ°ùª∏d  á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG  ø`̀e
 QhódÉH  √ƒª°S  G kó«°ûe  ,á«YÉªàL’G
 ¢ù∏éªdG  ¬H  ™∏£°†j  …ò`̀dG  Oƒ¡°ûªdG
 äÉeÉ¡°SG  õjõ©J  »`̀a  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ÉªHh  É¡æ«μªJh  á«æjôëÑdG  ICGô``ª``dG
 ™ªàéªdG  Qƒ£J  ≈∏Y  É k«HÉéjEG  ¢ùμ©fG

 .¬eó≤Jh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée Üô`̀YCG  ∂`̀dP  ó©H
 É¡ªYOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ó`̀«`̀jCÉ`̀J  ø`̀Y
 á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªéd
 ìÉàØdGóÑY  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  á`̀eÉ`̀î`̀a  IOÉ`̀«`̀≤`̀H
 øe √ò``î``à``J É``̀ e π``̀ c »``̀ a »`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 »eƒ≤dG  É¡æeCG  ø`̀Y  ´Éaó∏d  äGAGô```̀LEG
 äGQƒ£J  √ÉéJ  ÉgQGô≤à°SG  ájÉªMh
 É`̀gOhó`̀M ≈∏Y çGó````MC’Gh ´É``°``VhC’G
 ø`̀eCG  ¿CG  ¢ù∏éªdG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG
 CGõéàj  ’  πc  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL
 ø`̀eCÉ`̀a ,»`̀Hô`̀©`̀ dG »`̀eƒ`̀≤`̀ dG ø```̀ eC’G ø``e
 ƒg ÉgQGô≤à°SGh Üô©∏d løeCG ƒg ô°üe

 .»Hô©dG øWƒ∏d QGô≤à°SG
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U ¬```̀Lh É`̀gó`̀©`̀H

 »a  ô¶ædG  ≈dEG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  á«Ñ∏àH  ´Gô`̀°`̀SE’G
 ≥WÉæªdÉH »dÉgCÓd IôNCÉàªdGh áªjó≤dG
 øjôëÑdG  ¿ó``̀eh  iô`̀b  »`̀a  áØ∏àîªdG
 AÉ°ûfEG  É¡«a  Qò©àj  »àdG  ∂∏J  á°UÉîHh
 √ƒª°S  ¬```̀Lhh  ,á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SEG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e
 ô°üëd Ωõ∏j Ée PÉîJÉH ¿Éμ°SE’G IQGRh
 øª°V  É¡HÉë°UCG  êGQOEGh  äÉÑ∏£dG  ∂∏J
 á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG  øe  øjó«Øà°ùªdG

.á«∏Ñ≤à°ùªdGh IójóédG
 »a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ô`̀¶`̀ f ∂```̀ dP ó`̀©`̀ H 
 ¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äGôcòªdG

 :»∏j Ée äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH òîJGh
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG  Aƒ``̀°``̀V  »``̀a  :k’hCG
 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ø«°ùëJ  á`̀£`̀î`̀d  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 á≤£æeh  »`̀∏`̀Hƒ`̀J  è`̀«`̀∏`̀N  »`̀ a  »`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ∫É`̀MCG  ó≤a  ,ô«eÉ©ªdG
 á«fÉμeEG  á°SGQO á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ≈dEG
 óbh  ,á£îdG  √òg  ò«ØæJ  Iôàa  ¢ü«∏≤J
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  ô`̀ jRh  ¢Vô©à°SG
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ``jó``∏``Ñ``dG
 çƒ∏J ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀SCG  π`̀ë`̀d  IQGRƒ````̀ dG  á`̀£`̀N

 õ`̀cô`̀e ø```Y º``̀LÉ``̀æ``̀dG »``∏``Hƒ``J è`̀«`̀∏`̀N
 ôÑY  »ë°üdG  ±ô°üdG  √É«e  áédÉ©e
 ´hô°ûe  ø`̀e  á«fÉãdG  á∏MôªdG  ò«ØæJ
 √É«e ∞jô°üJ äÉ≤aóJ ∞bƒd ¢ùμÑjÉg
 É k«FÉæK  áédÉ©ªdG  »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dG
 ™jQÉ°ûe  á`̀KÓ`̀K  ò«ØæJh  è«∏îdG  ≈``̀dEG
 »∏HƒJ è«∏îd á«FÉªdG äGƒæ≤∏d á©°SƒJ
 √É«ªdG ácôM IOÉjõd ô«eÉ©ªdG á≤£æªH
 πjó©àd  ∫hC’G  ,É`̀ k«`̀ JGP  ¬Ø«¶æJh  ¬«a
 πØ°SCG  á«dÉª°ûdG  ô«eÉ©ªdG  IÉæb  ôÑ©e
 »fÉãdGh  ,óªMC’G  ôHÉL  ï«°ûdG  ´QÉ°T
 ™``bGƒ``dG …ô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ô`̀°`̀ù`̀é`̀dG π`̀jó`̀©`̀à`̀d
 ,(ƒμHÉH  ô°ùL)  ô«eÉ©ªdG  IÉæb  ÜƒæL
 ô«eÉ©ªdG  IÉæb  ôØMh  á©°SƒJ  ådÉãdGh
 áfÉ©à°S’G  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  á«HƒæédG
 è«∏îdG  ∞«¶æàd  á«ªdÉ©dG  äGôÑîdÉH

 .IOƒLƒªdG äÉKƒ∏ªdG øe
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  π`̀°`̀UGh  :É`̀ k«`̀fÉ`̀K
 ádÉ q©ØdG  ∫ƒ∏ëdGh  äGQOÉÑªdG  á©HÉàe
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’É`̀H  ΩGõ``̀à``̀d’G  πØμJ  »`̀à`̀dG
 øcÉ°ùe ¿CÉ°ûH  IQOÉ°üdG  äÉØ°UGƒªdGh
 çGóëà°SG  ¢ù∏éªdG  ¢ûbÉfh  ,∫Éª©dG

 á°UÉîdG  OGƒ`̀ª`̀dG  PÉ`̀Ø`̀fE’  Ió`̀jó`̀L á`̀«`̀dBG
 …QGRƒ``̀ dG  QGô`̀≤`̀ dG  »`̀a  ∫É`̀ª`̀©`̀dG  øμ°ùH
 äÉØ°UGƒeh  äÉWGôà°TÉH  á∏°üdG  …P
 ôÑcCG  á«MÓ°U  íæeh  ∫Éª©dG  øcÉ°ùe
 á«YÉªàL’Gh  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒd
 ¬°VGô©à°SG  ∫Ó``̀N  ∂```̀dPh  ,ò«Øæà∏d
 øe  ¢Vô¨dG  Gò¡d  áYƒaôªdG  Iôcòª∏d
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀ jRh
 áæé∏dG  ∞«∏μJ  ¢ù∏éªdG  Qô``b  å«M
 äGAGô``````````LE’G á```̀°```̀SGQó```̀H á``«``æ``©``ª``dG
 ádÉª©∏d  á``̀jRGô``̀à``̀M’G  §``HGƒ``°``†``dGh
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  Ió``aGƒ``dG
 ™``̀aQh Iô``̀cò``̀ª``̀dG á``̀°``̀SGQó``̀H É``̀ fhQƒ``̀ c
 áæé∏dG  ≈``̀dEG  É¡°Uƒ°üîH  äÉ`̀«`̀Fô`̀ª`̀dG

 .á«≤«°ùæàdG
 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ≥``̀aGh  :É kãdÉK 
 äÉYÉæ°üdG ºYód »YÉ°ùªdG õjõ©J ≈∏Y
 øe É`̀¡`̀JÉ`̀é`̀à`̀æ`̀e á``jÉ``ª``Mh á`̀«`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 IQÉ`̀é`̀à`̀dG »`̀ a IQÉ`̀°`̀†`̀dG äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG
 Qô°†dG  ≥«≤ëJh  ¥Gô`̀ZE’É`̀c  á«dhódG
 äÉéàæªdÉH  ¥ƒ°ùdG  ´ÉÑ°TEÉH  …OÉ`̀ª`̀dG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  Qôbh  ,É¡d  á¡HÉ°ûªdG

 (ΩÉ`̀¶`̀ æ`̀ dG) ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dÉ`̀ H á`̀°`̀VÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G
 ô«HGóàdGh  ¥Gô`̀ZE’G  áëaÉμªd  óMƒªdG
 ¢ù∏ée  ∫hód  á«FÉbƒdGh  á«°†jƒ©àdG
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG ∫hó````̀d ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG
 øe  É`̀ kª`̀YO  ∂``̀dPh  ájò«ØæàdG  ¬`̀à`̀ë`̀F’h
 ∞∏ch  ,á«æWƒdG  äÉYÉæ°ü∏d  ¢ù∏éªdG
 ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ¢ù∏éªdG
 PÉ`̀î`̀JÉ`̀H á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh á`̀«`̀ fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG
 IôcòªdG  Aƒ°V »a áeRÓdG äGAGôLE’G
 ô`̀ jRh ø`̀e ¢`̀Vô`̀¨`̀dG Gò`̀¡`̀d á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG

 .áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  å`̀ë`̀H  :É``̀ k©``̀HGQ
 áªFÉ≤dG  á«fƒfÉ≤dG  ¢Uƒ°üædG  πjó©J
 äÉ`̀YRÉ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG í`̀«`̀à`̀j É`̀ª`̀H
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG äÉ``YRÉ``æ``ª``dGh á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG º``̀ bGƒ``̀£``̀ dGh ø`̀«`̀«`̀ °`̀VÉ`̀jô`̀dÉ`̀H
 á`̀jó`̀fC’É`̀H á`̀«`̀ª`̀«`̀μ`̀ë`̀à`̀dGh á```````jQGOE’Gh
 É¡eÉμMCG  π©Lh  á«°VÉjôdG  äÉÄ«¡dGh
 »ÑªdhC’G ¥Éã«ªdG ™e á≤aGƒàeh á∏ãàªe
 Qô``̀bh ,»``̀ dhó``̀ dG OÉ``̀ë``̀J’G ø``«``fGƒ``bh
 áYƒaôªdG  Iô`̀cò`̀ª`̀dG  á`̀dÉ`̀MEG  ¢ù∏éªdG
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  øe  ¿CÉ°ûdG  Gò¡d
 á``̀jQGRƒ``̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ≈```̀dEG á`̀ °`̀VÉ`̀jô`̀dGh

.á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ∫É`̀MCG  :É k°ùeÉN
 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ≈`̀ dEG
 Qôμe  11  ºbôH  IójóL  IOÉ`̀e  áaÉ°VEÉH
 Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG äÉjó∏ÑdG ¿ƒfÉb ≈dEG
 …òdGh 2001 áæ°ùd (35) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
 ¿ƒfÉ≤H ìGôàbG Aƒ°V »a ¬àZÉ«°U âªJ
 É kYƒØ°ûe  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ø`̀e  Ωó≤e
 »àdGh  ¬fCÉ°ûH  áeƒμëdG  …CGôH  IôcòªH

 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  É¡°VôY
 ¿hDƒ°û∏d  á``̀jQGRƒ``̀dG  áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

.á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :É k°SOÉ°S
 √òîàJ  ÉªH  ≥∏©àj  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y
 ájÉªëd á∏LÉY äGAGôLEG  øe áeƒμëdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ô£N  ø`̀e  ™ªàéªdG
 äGAGô`̀LE’G  √òg  âfÉc  å«M  ,ÉfhQƒc
 »a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG Iô`̀μ`̀Ñ`̀ª`̀dG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 á«æWh  á«é«JGôà°SG  ò«ØæJh  ôjƒ£J
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh ™``æ``eh AGƒ``̀ à``̀M’ á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T
 áª¶æe  øe  IOÉ`̀°`̀TEG  ™°Vƒe  ¢Shô«ØdG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh  :É k©HÉ°S
 ìGôàbG ≈∏Y áeƒμëdG OQ IOƒ°ùe ≈∏Y
 øª°V ø`̀«`̀HQó`̀à`̀ª`̀dÉ`̀H  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j  á`̀Ñ`̀Zô`̀H

.ádGóY èeÉfôH
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ≥``̀aGh  :É`̀ kæ`̀eÉ`̀K
 ìGôàbG ≈∏Y áeƒμëdG OQ IOƒ°ùe ≈∏Y
 ¿CÉ°ûH ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH
 ô°SCÓd  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  á`̀fÉ`̀YEG

.á≤ëà°ùªdG

 ,á``̀jQGRƒ``̀dG ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG ó`̀æ`̀H »``̀ah
 ô`̀jRh  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò`̀NCG
 ácQÉ°ûªdG  èFÉàæH  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ôªJDƒª∏d  »FÉæãà°S’G  ´ÉªàL’G  »`̀a
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG AGQRƒ`````̀d ΩÉ``̀©``̀dG
 á«HôàdG  ÖàμªH  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀ dG  »a
 ò``̀NCG É`̀ª`̀c ,è`̀«`̀∏`̀î`̀dG ∫hó```̀ d »`̀Hô`̀©`̀ dG
 §ØædG  ôjRh  ∫ÓN  øe  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG
 …OÉëdG  …QGRƒ``̀dG  ´ÉªàL’G  èFÉàæH
 +∂HhCG  áYƒªéªd  (»°VGôàa’G)  ô°ûY
 ,É¡©e  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  iô```̀NC’G  ∫hó```̀ dGh
 ∫ÓN  ø`̀e  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò``̀NCG  Éª«a
 áë°üdG  Iô`̀jRh  øe  ´ƒaôªdG  ôjô≤àdG
 ådÉãdG  »FÉæãà°S’G  ´ÉªàL’G  èFÉàæH
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH áë°üdG AGQRƒd
 G kô«NCGh  .19 –  ó«aƒc  ¢Shô«a  ∫ƒM
 ô`̀jRh  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò`̀NCG
 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 áFQÉ£dG á°ù∏édG »a ácQÉ°ûªdG èFÉàæH
 …QGRƒ`````dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d á`̀ «`̀ °`̀VGô`̀ à`̀ a’G

 .áMÉ«°ù∏d »Hô©dG

ó¡©dG »dh Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L √ƒª°S ¢SDhôJ iód

 QÉ``̀«``̀à``̀NÉ``̀H á``̀μ``̀«``̀Ñ``̀°``̀S Iô`````̀ «`````̀ eC’G Å``̀ æ``̀ ¡``̀ j AGQRƒ```````````̀ dG ¢```ù```«```FQ
á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG Iô``̀ °``̀ SC’G á``̀jÉ``̀YQ »``̀a õ`̀«`̀ª`̀à`̀dG Iõ`̀ FÉ`̀ é`̀ d zICGô``̀ª``̀∏``̀d ≈``̀ ∏``̀ YC’G{
∫É`̀ª`̀©`̀dG ø`̀μ`̀°`̀ù`̀H á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dG OGƒ``̀ª``̀ dG PÉ``̀Ø``̀fE’ Ió``̀jó``̀L á``̀«``̀dBG çGó`̀ ë`̀ à`̀ °`̀ SG ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀j AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 ¢``ù«FQ Å``æ¡j ¿hÉ``©àdG ¢``ù∏ée ΩÉ``Y ø``«eCG
»``æjôëÑdG Ö``«Ñ£∏d Ωƒ``j OÉ``ªàYÉH AGQRƒ``dG

 ±ôéëdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ìÓ``̀a  ∞`̀jÉ`̀f  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  Üô```̀YCG
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G
 ÖMÉ°U  ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  áÄæ¡àdG  ôYÉ°ûe  ¥ó°UCG  øY
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  OÉªàYG  áÑ°SÉæªH  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ∫hCG  »a  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  É keƒj  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 ¢ü«°üîJh  ,ΩÉ`̀Y  πc  øe  ôÑªaƒf  ô¡°T  øe  AÉ`̀©`̀HQCG
 ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ºjôμàd  √ƒª°S  º°SÉH  Iõ`̀FÉ`̀L

.»Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG »a øjõ«ªàªdG
 ÖMÉ°U ≈dEG  É¡H å©H ádÉ°SQ »a ±ôéëdG ôÑYh
 ¬`̀JOÉ`̀°`̀TEG  ≠`̀dÉ`̀H  ø`̀Y  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¬fCG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,QGô`̀≤`̀dG  Gò¡d  √ƒª°S  ácQÉÑªH  √RGõ`̀à`̀YGh
 º°ùàJ »àdG ,QGóàb’Gh áªμëdGh áμæëdG äÉª°S ¢ùμ©j
 äÉMÉéædG  ∞∏N  ∞≤J  »`̀à`̀dGh  √ƒª°S  á«°üî°T  É¡H
 ÉªH  Gó«°ûe  ,AGOC’G  IAÉ`̀Ø`̀ch  ójôØdG  õ«ªàdGh  áª¡ªdG
 á```HhDhO  Oƒ`̀¡`̀Lh ¢ü∏îe AÉ`̀£`̀Y  ø`̀e  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ¬`̀dò`̀Ñ`̀j
 »a  »ë°üdG  AGOC’É```H  AÉ≤JQÓd  Iôªà°ùeh  á©HÉàeh

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 …ƒ«ëdGh º¡ªdG QhódG ó°ùéJ áÑ°SÉæe É¡fCG ócCGh
 ÓFÉ°S  ,»ë°üdG  ´É£≤∏d  õ«ªàªdGh  πYÉØdG  ΩÉ¡°SE’Gh
 á°ü∏îªdG  √ƒª°S  Oƒ¡L  ≥aƒj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG

 πc  õjõ©dG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ºjój  ¿CGh
 IOÉ«≤dG  πX  »a  QÉ``gOR’Gh  Ωó≤àdGh  AÉªædGh  AÉNôdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 ¬àeƒμMh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y

.IôbƒªdG

.ìÓa ∞jÉf .O |

 á°SÉFôH  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  Ö`̀MQ
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG
 πÑb  ø`̀e  áªjôc  IOÉ`̀ °`̀TEGh  »fÉ¡J  ø`̀e  AÉ`̀L  ÉªH
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 øª°V  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ´É`̀ª`̀à`̀L’  »ª°SôdG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG
 ¢ù∏éªdG QÉ«àNG áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¢ùeCG QOÉ°üdG
 õ«ªà∏d  ájôîØdG  IõFÉédG  π«æd  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 2020 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG Iô``̀°``̀SC’G á``jÉ``YQ ∫É`̀é`̀e »``a
 á«dhDƒ°ùª∏d  á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG  ø`̀e  áeó≤ªdG
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  Üô`̀YCGh  .á«YÉªàL’G
 IófÉ°ùªdGh  ô«ÑμdG  ºYó∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀J  ≠`̀dÉ`̀H  ø`̀Y
 IôbƒªdG  áeƒμëdG  É¡jóÑJ  »àdG  á∏°UGƒàªdG

 øe  ójó©dG  »a  Ió°ùéàªdGh  ¬dÉªYCG  Iô«°ùªd
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  πé°ùJ  »àdG  äGRÉ`̀é`̀ f’G
 ¢ù°SCG  ≈∏Y  á«æWƒdG  á«ªæàdG  »a  É¡àcQÉ°ûeh
 »`̀à`̀dGh á`̀eGó`̀ à`̀ °`̀S’Gh á`̀«`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀dGh á`̀ dGó`̀©`̀ dG
 äÉ¡«LƒJ Ö°ùëH ,IôbƒªdG áeƒμëdG ¢UôëJ
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
 äÉLÉ«àMG  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 äÉjƒdhC’G  áªFÉb  ≈∏YCG  ≈∏Y á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 Ée  ¬ëjô°üJ  »a  ¢ù∏éªdG  øªK  Éªc  .á«æWƒdG
 RGõ`̀à`̀YGh  ôîa  ôYÉ°ûe  ø`̀e  √ƒª°S  ¬`̀H  π°†ØJ
 ÉjÉ°†≤H  ¢üàîJ  á«ª°SQ  á«æWh  á«dBÉc  √Qhó`̀H
 ÉªHh  ,É¡àfÉμªH  AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  πª©Jh  ICGôªdG
.¬eó≤Jh ™ªàéªdG Qƒ£J ≈∏Y É«HÉéjEG ¢ùμ©fG

¿É¡J øe AÉ``L ÉªH ÖMôj zICGô``ª∏d ≈``∏YC’G{
AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀ e á`̀ª`̀jô`̀c IOÉ``̀ °``̀ TEGh

 »ë«eôdG  óªëe  ø`̀H  »∏Y  ó``cCG
 »FÉæãà°SG ±ôX …CG ¿CG ΩÓYE’G ôjRh
 »a  ΩÓ```̀YE’G  π©éj É`̀æ`̀ dhO  ¬`̀H  ô`̀ª`̀J
 √QhO  á°SQÉªªd  ±ƒØ°üdG  áeó≤e
 ô°ûfh  QÉÑNE’Gh  ∞«≤ãàdG  »a  º¡ªdG
 ,™ªàéªdG  OGô`̀aCG  ™«ªL  iód  »YƒdG
 á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É`̀ k©`̀«`̀ª`̀L É`̀æ`̀∏`̀ qª`̀ë`̀j É``̀e
 á°SQÉªe  »a  á«fÉ°ùfE’Gh  á«æWƒdG
 É k≤«≤ëJ  π`̀ª`̀cC’G  ¬LƒdG  ≈∏Y  Qhó``dG

.…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg ±GógC’
 ió``d ΩÓ``````̀YE’G ô````̀ jRh Oó``̀ °``̀ Th
 á«MÉààa’G  á°ù∏édG  »`̀a  ¬àcQÉ°ûe
 âëJ  »`̀Hô`̀©`̀dG  »``̀eÓ``̀YE’G  ≈≤à∏ª∏d
 ,zäGô«¨àªdG πX »a ΩÓYE’G{ ¿GƒæY
 ôÑY ó©H øY Iôe ∫hC’ ó≤©j …òdGh
 ≈∏Y  Oó°T  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J

 Qƒ`̀£`̀J  ™``̀e  »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  ΩÓ`````̀YE’G  ¿CG
 ó©j  ºd  ∫É°üJ’Gh  ΩÓ``̀YE’G  πFÉ°Sh
 âàÑKCG  ó`̀bh  ,≥HÉ°ùdG  »`̀a  ¿É`̀c  Éªc
 á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀ dGh  äÉ```̀eRC’G
 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ºdÉ©dG  É¡H  ôe  »àdG
 »ª°SôdG  ΩÓ``̀YE’G  á«ªgCG  á«°VÉªdG
 π≤f  »``̀a  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀S’G  √QhOh
 ábƒKƒªdGh  áë«ë°üdG  áeƒ∏©ªdG
 QÉÑNCÓd  ô«ÑμdG  QÉ°ûàf’G  π`̀X  »`̀a

.áWƒ∏¨ªdG äÉeƒ∏©ªdGh
 á`̀eRC’G ¿CG ΩÓ`̀YE’G ô`̀jRh ó`̀cCGh
 »a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 â∏©L É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 ®ÉØëdG »a πãªàJ áÑ©°üdG ádOÉ©ªdG
 øjƒ¡àdG  ø«H  π°UÉØdG  §îdG  ≈∏Y
 ¬«∏Y â`̀æ`̀gGQ É`̀e ƒ`̀gh ,π`̀jƒ`̀¡`̀à`̀dGh

 ,¿ÉgôdG  âÑ°ùch  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿RGƒàe  »eÓYEG  ÜÉ£N  »æÑJ  ôÑY
 ∫É`̀ °`̀ü`̀ jEG »``̀ a á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ø``̀eDƒ``̀ j

 ´Ó````̀WEGh á`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 »ë°üdG  ™`̀ °`̀Vƒ`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  ´QÉ``̀°``̀û``̀dG

.áaÉØ°Th á∏°UGƒàe IQƒ°üH
 ø«H áfQÉ≤ªdG ∫ƒM ∫GDƒ°S »ah
 πeÉ©àdG »a »Hô¨dGh »Hô©dG ΩÓYE’G
 ¿CG ΩÓ`̀YE’G ô`̀jRh ó`̀cCG ,äÉ``̀eRC’G ™e
 ΩÓYE’G ¿CG âàÑKCG á«dÉààªdG ∞bGƒªdG
 ÖÑ°ùH ,iòàëj k’Éãe ó©oj ’ »Hô¨dG
 IôKDƒªdG iƒ≤dG øe á∏ªéd ¬Yƒ°†N
 ,á«eÓYE’G  ¬JÉ°SÉ«°Sh  ¬HÉ£N  ≈∏Y
 â°ù«d  á`̀fQÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 á`̀eRCG  π`̀X  »`̀a  É k°Uƒ°üNh  áª«∏°S
 ΩÓ`̀YE’G  É¡«a  íLQCÉJ  »àdG  ÉfhQƒc
 πjƒ¡àdGh  ø`̀jƒ`̀¡`̀à`̀dG  ø`̀«`̀H  »`̀Hô`̀¨`̀dG
 ôFÉ°ùN »a âÑÑ°ùJ áÄLÉØe IQƒ°üH
 ,äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  âdÉW  Iô«Ñc

 »Hô©dG  ÉæeÓYEG  ¬H  ôªj  ºd  Ée  ƒgh
 ¬∏ªëJh ¬eGõàdGh  ¬«Yh âÑKCG  …òdG
 IAÉ`̀Ø`̀c  π`̀μ`̀H  á«æ¡ªdG  ¬à«dhDƒ°ùªd

.QGóàbGh
 ÉgQhOh ΩÓYE’G ø«fGƒb ∫ƒMh
 ôjRh  ∫É`̀b  ,äÉjôëdG  øe  óëdG  »a
 É`̀gQhO  ΩÓ`̀YE’G  ø«fGƒb  ¿EG  ΩÓ`̀YE’G
 »eÓYE’G πª©dG º«¶æJ ƒg »°ù«FôdG
 óëdG  ¢ù«dh  ™«ªédG  ¥ƒ≤M  ßØMh
 ÖdÉ£J âJÉH ôeCG ƒgh ,äÉjôëdG øe
 ≈©°ùjh  á`̀ «`̀eÓ`̀YE’G  π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG  ¬`̀ H
 º`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCG ¿ƒ``̀ «``̀ eÓ``̀YE’G ¬`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀d
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  QÉ°ûàfG  πX  »a
 øe  ¬``̀H  âÑÑ°ùJ  É``̀eh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 QÉ°ûàfGh  á`̀«`̀HOC’G  ¥ƒ≤ë∏d  ´É«°V

.ácôÑØªdG QÉÑNCÓd

äÉ``eRC’G äÉ``bhCG »``a »ª``°SôdG ΩÓ``YE’G á``«ªgCG ó``cDƒj ΩÓ``YE’G ô``jRh

.ΩÓYE’G ôjRh |

 ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ≈≤∏J
 ’É°üJG ,2020 ƒ«fƒj 22 ≥aGƒªdG ø«æK’G ¢ùeCG ,á«LQÉîdG
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ¿ÉMôa  øH  π°ü«a  ô«eC’G  ƒª°S  øe  É k«ØJÉg
.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG á«LQÉN ôjRh Oƒ©°S

 äÉbÓ©dG  áfÉàe  ≈∏Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ∫Ó``N  º``Jh
 á«Hô©dG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á«îjQÉàdG ájƒNC’G

 ΩGôàM’G øe áÑ∏°U ¢ù°SCG øe ¬«∏Y óæà°ùJ Éeh ,ájOƒ©°ùdG
.∑ôà°ûªdG ô«°üªdG IóMhh ≈Hô≤dG èFÉ°Thh

 äGQƒ``̀£``̀à``̀dG ô````̀NBG å`̀ë`̀H ∫É``̀°``̀ü``̀J’G ∫Ó```̀N iô````̀Lh
 áaÉ°VEG  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdGh
 øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈`̀ dEG

.ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG Ωóîj ÉªH ø«≤«≤°ûdG

 …Oƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG √ô``̀«``̀¶``̀fh á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG ô````̀ jRh
»`̀ FÉ`̀ æ`̀ ã`̀ dG ¿hÉ```©```à```dG õ``̀jõ``̀©``̀J ¿É``ã``ë``Ñ``j

 ô«jÉ©e  á`̀dGó`̀Y  ¿CÉ°ûH  á«HÉ«ædG  ≥«≤ëàdG  áæéd  äOÉ`̀°`̀TCG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£∏d  ™jRƒàdG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 á«Ñ∏àd ,AGQRƒdG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G ájOÉ«àY’G á°ù∏édG ∫ÓN
 ø«H  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdÉH  kágƒæe  ,áªjó≤dG  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG
 øWGƒªdG  äÉMƒªW  á«Ñ∏àd  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 É k°Uƒ°üNh ,á«°û«©e äÉÑ°ùàμe øe ¬d ≥≤ëJ Ée ≈∏Y ®ÉØëdGh
 ájÉ¨d ¬∏LCG øe áæé∏dG √òg â°ù°SCÉJ …òdG »fÉμ°SE’G ∞∏ªdG »a
 á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  ÜÉë°UCG  ∫ƒ°üM  IQhô°V  ≈∏Y  ó«cCÉàdG
 äÉ¡«LƒàdG  ™`̀e  ≈°TÉªàj  É`̀e  ƒ`̀gh  ,º¡bƒ≤M  ≈∏Y  áªjó≤dG

 .AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe IQOÉ°üdG
 ¬àØd  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ¿G  :É¡d  ¿É«H  »a  áæé∏dG  âdÉbh
 áæé∏dG  ¿Gh ø«æWGƒªdG  øe √ƒª°S  Üôb  π«dOh áªjôc  ájƒHCG

 »a  áªjôμdG  ¬JÉ¡«LƒàHh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ™e  ≥aGƒàJ
 øWGƒªdG  äÉMƒªWh äÉ©∏£J Qó°üàj …òdG  ΩÉ¡dG  ∞∏ªdG  Gòg
 IOÉ«≤∏d  Iô«NC’G  øjôëÑdG  Ö©°T  äGó°TÉæe  ¿Gh  ,»æjôëÑdG
 á≤K  ≈∏Y  π«dO  ’EG  »g  Ée  ,¿Éμ°SE’G  ∞∏e  »a  ô¶æ∏d  áª«μëdG
 äÉÑ∏£dG  øe  AÉ¡àf’Gh  ádGó©dG  ¥É≤ME’  ¬JOÉ«b  »a  Ö©°ûdG

 .áªjó≤dG
 »MÓ°UE’G  ´hô°ûª∏d  ¿Éæàe’G  ¢üdÉN  øY  âHôYCG  Éªc
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 AGOCG ≈∏Y áHÉbôdG ≥M ÜGƒædG íæe …òdG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 Éª«a É k°Uƒ°üN ≥«≤ëàdG ¿Ééd π«μ°ûJ øe º¡æμeh ,áeƒμëdG

 .¿Éμ°SE’Éc º¡e m∞∏ªH ≥∏©àj
 »∏ãªªH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  á≤K  ¿CG  áæé∏dG  âæ«Hh
 ™°†J  ™jô°ûàdGh  áHÉbô∏d  ájQƒà°SO  mäGhOCG  º¡ëæeh  Ö©°ûdG

 ®ÉØë∏d  Iô«Ñc  á«æWh  á«dhDƒ°ùe  ÜGƒædG  ™«ªL  ≥JÉY  ≈∏Y
 ≥«≤ëàdG áæéd ¿CG ≈dEG QÉ°ûj .øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ≈∏Y
 á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£∏d  ™jRƒàdG  ô«jÉ©e  ádGóY  ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôÑdG

.»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ôÑª°ùjO »a É¡∏ªY äCGóH ób âfÉc
 :»g  QhÉëe  á°ùªN  É¡∏ªY  Iôàa  ∫ÓN  áæé∏dG  âãëHh
 á≤jôWh ,á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£∏d ™jRƒàdG ô«jÉ©e ádGóY øe ócCÉàdG
 áª«b ™e É¡Ñ°SÉæJ ióeh á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG ∞«dÉμJ ÜÉ°ùM
 äGóMƒdG  º«eÉ°üJ  »a  åëÑdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,äGó`̀Mƒ`̀dG  √ò`̀g
 »a  á«æØdG  •hô°ûdG  ôaGƒJ  øe  ócCÉàdGh  ,áØ∏àîªdG  á«fÉμ°SE’G
 á«≤«≤ëdG  äÉLÉëdG  ™e  É¡Ñ°SÉæJ  IÉ`̀YGô`̀eh  º«eÉ°üàdG  √ò`̀g
 ø«dhÉ≤ªdG ™e óbÉ©àdG á≤jôW á°SGQO ÖfÉL ≈dEG ,øjó«Øà°ùª∏d
 á«aÉØ°ûdG  •hô``°``T  ô``aGƒ``J  ió```̀eh  äGó`̀Mƒ`̀∏`̀ d  ø`̀jò`̀Ø`̀æ`̀ª`̀dGh

.ø«dhÉ≤ªdG ø«H á°ùaÉæªdGh

 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H ó`̀«`̀ °`̀ û`̀J ¿É``̀ μ``̀ °``̀ SE’G »``̀ a ≥`̀ «`̀≤`̀ ë`̀ à`̀ dG á`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ dô`̀ H
á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG á`̀ «`̀ fÉ`̀ μ`̀ °`̀ SE’G äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀ £`̀ dG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀à`̀H AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
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 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ôÑcC’G  ¥hó`̀dG  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG
 iôcP  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,iôÑμdG  ÆQƒÑª°ùμd  á«bhód  ôÑcC’G  ¥hódG  …ôæg

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG

 ¥hO  Å```̀ æ```̀ ¡```̀ j  ∂````̀∏````̀ª````̀dG
»`̀æ`̀Wƒ`̀dG Ωƒ`̀ «`̀ dÉ`̀ H ÆQƒ`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀μ`̀d

 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  â©bh
 RÉ``̀é``̀fEG á`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀eh á``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dGh
 ∑ôà°ûe  ¿hÉ`̀©`̀J  á«bÉØJG  øjôëÑdG
 RÉéfEG  á°ù°SDƒe  ´ÉØàfG  ≈∏Y  ¢üæJ
 ´Gó``̀HE’G  õcôe  ≈æÑe  ø`̀e  øjôëÑdG
 ±ó¡H  ∂`̀ dPh  äGƒæ°S  ¢ùªN  Ióªd
 ±Gó```````̀gC’Gh ô``«``jÉ``©``ª``dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀J
 IQGRh  ≈©°ùJ  »`̀à`̀dG  äÉÑ∏£àªdGh
 ≈`̀ dEG á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ`̀ °`̀ T
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H AÉ```≤```JQÓ```d É`̀¡`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »`̀a  »æjôëÑdG
 äÉ«dÉ©ØdGh  èeGôÑdG  øe  á∏ªL  ôÑY
 ´É£≤dG  ≈``dEG  á¡LƒªdG  á£°ûfC’Gh

.»HÉÑ°ûdG
 IQGRh ÖfÉL øe á«bÉØJ’G ™bh
 øªjCG  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh  ó`̀jDƒ`̀ª`̀dG  ≥«aƒJ  ø`̀H
 ÖfÉL ø``̀eh á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 ƒª°S  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  RÉ``é``fEG  á°ù°SDƒe
 áØ«∏N ∫BG áØ«∏N âæH á°üM áî«°ûdG
 RÉéfEG á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

.øjôëÑdG
 ø«H  á©bƒªdG  á«bÉØJ’G  »JCÉJh

 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh
 áÑZQ  øjôëÑdG  RÉ`̀é`̀fEG  á°ù°SDƒeh
 πeÉμàdG  ≥«≤ëJ  »`̀a  ø«aô£dG  ø`̀e
 πLCG øe Oƒ¡édG ó«MƒJh ≥aGƒàdGh
 áμ∏ªe »a »HÉÑ°ûdG πª©dÉH AÉ≤JQ’G
 »àdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ÜÉÑ°ûdG  äGQÉ`̀¡`̀e  á«ªæJ  »a  º¡°ùJ
 π`̀≤`̀°`̀Uh ±É`̀°`̀û`̀à`̀cG ≈````dEG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀Jh
 ∞∏àîe  »``̀a  Ö``̀gGƒ``̀ª``̀dG  RGô``````̀ HEGh

.ä’ÉéªdG
 »a  »``̀JCÉ``̀J  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ¿CG  É`̀ª`̀c
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  á`̀jDhQ  QÉ`̀WEG
 É¡æ«H  ±Gó`̀gC’G  ≥aGƒJh  á°VÉjôdGh
 øjôëÑdG  RÉ`̀é`̀ fEG  á°ù°SDƒe  ø`̀«`̀Hh
 äGôÑN  øe  IOÉØà°S’G  ±ó¡H  ∂dPh
 ÜÉÑ°ûdG á«ªæJ ∫Éée »a á°ù°SDƒªdG
 »àdG èeGôÑdG ºjó≤J ∫ÓN øe ∂dPh
 øjôëÑdG  á«ªjOÉcCG  É¡«a  ¢ü°üîàJ
 ,»HÉÑ°ûdG  ´Gó``̀HE’G  õcôªH  ÜÉÑ°û∏d
 ÜÉÑ°ûdG  ø«μªJ  ≈`̀ dEG  ±ó¡J  »àdGh
 äGQÉ`̀ °`̀ù`̀e OÉ```̀é```̀jEGh ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 πª©dG  ¢`̀Uô`̀a  ≥`̀∏`̀Nh  ,∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀∏`̀d
 ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  øe  »dÉªdG  ìÉéædGh

 á`̀«`̀eC’G ƒ`̀ë`̀ª`̀d »`̀Ñ`̀jô`̀é`̀à`̀dG º`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 IOÉjQh  πª©∏d  OGó©à°S’Gh  á«dÉªdG
 ÖgGƒªdG º«YóJ øY kÓ°†a ,∫ÉªYC’G
 áeóN ¢`̀Vô`̀¨`̀H  ∂```̀dPh  ,´Gó``````̀HE’Gh
 ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dGh »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 OhóM  ’  »àdG  ¬JÉ«fÉμeEGh  ¬JÉμ∏ªH

.É¡d

 RÉ`̀é`̀fEG  á°ù°SDƒe  ≈©°ùJ  Éª«a
 IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdG  ≈`̀ dEG  øjôëÑdG
 øe á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T
 øe  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  á«ªæJ  πLCG
 ≈æÑe »`̀a É`̀¡`̀é`̀eGô`̀H º`̀jó`̀≤`̀J  ∫Ó``̀N
 πLCG  øe  »°ü°üîàdG  ´GóHE’G  õcôe
 äÉÑ∏£àªd ø«Ñ°ùàæªdG áÄ«¡Jh OGóYEG

 ±Gó¡à°SG  ºà«°S  å«M  πª©dG  ¥ƒ°S
 øY ø`̀«`̀∏`̀WÉ`̀©`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 øe Oó``̀ oé``̀ dG ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dGh π`̀ª`̀©`̀ dG
 á«°SÉ°SC’G  äGQÉ¡ªdG  ÜÉ°ùàcG  πLCG
 »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG ¥ƒ``̀°``̀ù``̀dG »```̀a ìÉ``é``æ``∏``d
 QÉ`̀«`̀î`̀dG Gƒ`̀ë`̀Ñ`̀°`̀ü`̀«`̀dh »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dGh

.πª©dG ÜÉë°UC’ πãeC’G

»HÉÑ°ûdG ´GóHE’G õcôªH ´ÉØàfÓd á«bÉØJG ¿É©bƒJ zøjôëÑdG RÉéfEG{h zá°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG{

 ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  ô`̀ jRh  íààaG
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ``jó``∏``Ñ``dG
 ∞∏N  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 CÉ`̀aô`̀e ô`̀jƒ`̀£`̀J ø`̀e á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG
 äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  »JCÉj  …ò`̀dG  RGQó`̀dG
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  á©HÉàeh
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée

.RGQódG ájôb »dÉgCG
 ájôjƒ£àdG ∫ÉªYC’G ôjRƒdG ó≤ØJh
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ™`̀e  RGQó```̀ dG  CÉ`̀aô`̀e  »`̀a
 ¢`̀ù`̀«`̀FQh ¢``SÉ``Ñ``Y á``ª``WÉ``a ÜGƒ```̀æ```̀ dG
 á«dÉª°ûdG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  …ó`̀ ∏`̀ H  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 …ó∏ÑdG  ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dGh  »`̀é`̀gƒ`̀μ`̀dG  ó`̀ª`̀MCG
 á«fÉãdG  IôFGódG  á∏ãªe  º«gGôHEG  ájQóH
 π«ch  Qƒ°†ëHh  á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdÉH
 QƒàcódG  ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dGh  á`̀YGQõ`̀dG
 π`̀«`̀cƒ`̀dGh í`̀à`̀Ø`̀dG ƒ```̀ HCG ó`̀ª`̀ë`̀e π`̀«`̀Ñ`̀f
 áfÉ«°üdGh  AÉæÑdG  ™jQÉ°ûªd  óYÉ°ùªdG
 ∫BG  óªëe  øH  π©°ûe  ï«°ûdG  ¢Sóæ¡ªdG

 AÉ°ûfEG »a ∫ÉªYC’G â∏ãªJ å«M ,áØ«∏N
 á©HÉàdG  ≥aGôªdGh  á``̀jQGOE’G  ÖJÉμªdG
 áaôZh  äÓ¶ªdGh  ™«ÑdG  äGóMƒc  É¡d
 ,CÉaôªdG  ôjƒ°ùJ  ≈dEG  áaÉ°VEG  á°SGôëdG
 ájôjƒ£àdG ∫ÉªYC’G ∂∏J âbô¨à°SG óbh

.ô¡°TCG á©Ñ°S
 ≈©°ùJ  IQGRƒ`̀dG  ¿EG{  :∞∏N  ∫Ébh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ  áªLôJ  ≈dEG
 ∫ó`̀J »`̀à`̀dG AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ôªà°ùªdG  ¬ªYOh  √ƒª°S  ΩÉªàgG  ≈∏Y
 É¡eó≤J  »`̀à`̀ dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H  AÉ`̀≤`̀ JQÓ`̀ d
 Iô°TÉÑªdG á∏°üdG äGP á°UÉNh IQGRƒdG
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ±ó`̀¡`̀j  PEG ,ø«æWGƒªdÉH
 CÉaôªdG  …OÉJôe  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  ≈dEG
 øe  ¬«eóîà°ùeh  ¬«∏Y  ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dGh
 iô`̀≤`̀ dGh RGQó````̀dG á`̀jô`̀b »`̀a IQÉ`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿CG  ¬`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S  É`̀ kØ`̀«`̀°`̀†`̀e ,zIQhÉ``̀é``̀ª``̀ dG
 ,GOÉ«°U  120  »dGƒM  Ωóî«°S  CÉaôªdG
 CÉaôe  ¬∏©L  ≈``dEG  IQGRƒ```̀dG  ±ó¡J  Éªc
 á«dÉY  ô«jÉ©eh  äÉØ°UGƒªH  É v«LPƒªf

.IOƒédG
 ¿CG ≈```̀dEG ∞`̀∏`̀N ô``̀jRƒ``̀dG QÉ``̀ °``̀TCGh
 π`̀MGô`̀e Ió``̀Y ó`̀¡`̀°`̀T ó`̀ b RGQó````̀dG CÉ`̀ aô`̀e
 ∫ÉªYCG  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  PEG  ,ájôjƒ£J

 ô¡°T »``a  ≈````̀ dhC’G á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J

 á©°SƒJh  ø«°ùëJ  ôÑY  .2018 ƒjÉe

 IQÉëÑdG  ácôM  π«¡°ùàd  ÜQGƒ≤dG  ôªe

 íª°ùj  »fÉ°SôN í£°ùe  AÉ``°``û``fEGh

 ÜQGƒ≤dG  êGô`̀NEGh  ∫É`̀NOEG  á«HÉ«°ùfÉH

 ôjƒ£J  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,ôëÑdG  ≈`̀ dEGh  øe

 ô«aƒàd á«ÑfÉédG á«fÉ°SôîdG õLGƒëdG

 ,ÜQGƒ≤dG  ±É≤jE’  áæμªe áMÉ°ùe ôÑcCG

 íª°ùJ  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀Sô`̀N  º`̀dÓ`̀°`̀S  AÉ``°``û``fEGh

.ôëÑ∏d IQÉëÑdG ∫hõfh Oƒ©°üH

 AÉ°ûfEG  øe  AÉ¡àf’G  ºJ{  ±É°VCGh

 á«HÉ©«à°SG  ábÉ£H  äGQÉ«°ù∏d  ∞bGƒe

 ,IQÉ```fE’G  í«HÉ°üe  Ö«côJh  ,Iô«Ñc

 ,IÉ°ûª∏d ôªe ô«aƒàd »ÑfÉédG Üƒ£dGh

 ¿É`̀μ`̀e ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d äÓ``¶``ª``dG ó``jó``é``Jh

 º¡eÉ«bh  IQÉëÑdG  πª©d  CÉ«¡eh  π∏¶e

 º¡JGó©ªd  á`̀jQhó`̀dG  áfÉ«°üdG ∫ÉªYCÉH

.zó«°üdG äGhOCGh

 ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿CG{  ∞`̀∏`̀N  í```̀°```̀VhCGh

 CÉaôªdG  ø`̀e  á«fÉãdG  á∏MôªdG  ôjƒ£J

 ≈∏Y ∂ª°ù∏d  ¥ƒ°S AÉ°ûfEG  ≈∏Y πªà°ûj

 ™jóÑdG CÉaôe »a OƒLƒªdG ¥ƒ°ùdG QGôZ

 á°Tôa  12  Ö`̀Yƒ`̀à`̀°`̀ù`̀j  å`̀«`̀M  ó``ë``dGh

 »gh É©Hôe Gôàe 172`H Qó≤J áMÉ°ùªH

 ≥WÉæªdGh RGQódG á≤£æªd áª¡e áaÉ°VEG
 øe  º`̀¡`̀à`̀LÉ`̀M  »Ñ∏j  ¬`̀fƒ`̀c  á£«ëªdG
 AõL  Gò`̀gh  ,∂ª°S  ¥ƒ°S  ô«aƒJ  ∫ÓN
 ¥Gƒ°SCG AÉ°ûfEG »a IQGRƒdG á°SÉ«°S øe

.zº¡æe áÑjôb ¿ƒμJh »dÉgC’G ΩóîJ
 É°†jCG  ´hô°ûªdG  øª°†J{  ™HÉJh
 πc  ôjƒ£J  ™`̀e  …QGOEG  ≈æÑe  AÉ`̀°`̀û`̀fEG
 á«μ«fÉμ«ªdGh  á«FÉHô¡μdG  ∫É``ª``YC’G
 á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG á``̀«``̀eó``̀î``̀dG ∫É`````̀ª`````̀YC’Gh
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,zá∏°üdG  äGP  á«LQÉîdGh
 É kÑàμe  øª°†àj  …QGOE’G  ≈æÑªdG  ¿CG
 IQGOE’  ô``NBGh  πMGƒ°ùdG  ôØN IOÉ«≤d
 á`̀dÉ`̀cƒ`̀d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á``HÉ``bô``dG
 ¢ù∏éeh  ,ájôëÑdG  IhôãdGh  áYGQõdG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀ dEG ,ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀∏`̀d
 áaôZh √É«e äGQhO øe ≈æÑª∏d á©HÉàdG

.øeC’G ¢SQÉëd
 øe á©HÉàªHh IQGRƒdG ¿EG{ :∫Ébh
 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûª∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 á£N â``©``°``Vh á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG  á``«``æ``Ñ``dGh
 πLCG  øe  á∏eÉ°Th  áãjóM  á«é«JGôà°SG
 øjOÉ«°üdG  Å`̀aGô`̀e  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  ójóéJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ≥WÉæªdG  ∞∏àîªH

.ÜPÉLh …ô°üY πμ°ûH ∂dPh

RGQódG CÉaôe ôjƒ£J øe á«fÉãdG á∏MôªdG ìÉààaG ..AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉ¡«Lƒàd G kò``«ØæJ

 äÉHÉ≤æd  ôëdG  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ôμæà°SG
 º°SÉL  º«°ùH  »∏NGódG  º«¶æà∏d  øjôëÑdG  ∫ÉªY
 ¢ü«∏≤J  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢`̀†`̀©`̀H  ä’hÉ``̀ë``̀e  …OGhò`````̀dG
 ´hô°ûªdG  º¡d  É¡ëæe  »àdG  á«dÉª©dG  äÉÑ°ùàμªdG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d  »`̀MÓ`̀ °`̀UE’G
 ¿ƒfÉ≤H äÉMGôàbÉH Ωó≤àdG ∫ÓN øe ∂dPh ióØªdG

.äÉÑ°ùàμªdG √òg ≈∏Y …óà©J
 »àdG  äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G  √ò``g  πãe  ¿CG  ±É``°``VCGh
 πc Ió«©Hh á«°SÉ«°Sh á«LƒdƒjójBG ™aGhóH Ωó≤J
 ’  á≤«≤ëdG  »a  »g  á«æ¡ªdGh  á«aôëdG  øY  ó©ÑdG
 ÜÉ°ùM ≈∏Y É¡«eó≤e äÉ¡LƒJh ídÉ°üe ’EG ΩóîJ
 É¡fEG  πH »dÉª©dGh »HÉ≤ædG πª©dGh ΩÉ©dG ídÉ°üdG
 »a  á«Yƒf  IôØW  ó¡°T  …òdG  »HÉ≤ædG  πª©dG  Oó¡J
 ó«©°üdG  ≈∏Y  äGRÉéfEG  ≥≤Mh  »MÓ°UE’G  ó¡©dG
 äÉ©jô°ûàdG  π°†ØH  »ªdÉ©dGh  »ª«∏bE’Gh  »Hô©dG

.πª©dG ¿ƒfÉbh IOÉédG
 iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  »°ù∏ée  …OGhò`̀dG  ÉYOh
 äÉMôà≤ªdG  √ò`̀g  πãªd  óM  ™°Vh  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀dG
 áë∏°üeh ájó«c OƒLh ΩóY øe ócCÉàdGh áÑjôªdG
 √òg  πãe  AGQh  ∞≤J  á«LƒdhójG  hCG  á«°üî°T
 ΩÉ`̀ë`̀bEG É`̀¡`̀HÉ`̀ë`̀°`̀UCG ∫hÉ``ë``j »`̀à`̀dG äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG

 »a  Gƒ∏°ûa  ÉeóæYh  »HÉ≤ædG  πª©dG  »a  á°SÉ«°ùdG
 πª©dG  Ωóg »a ™jô°ûàdG  ∫Ó¨à°SG  ¿ƒdhÉëj ∂dP

.»HÉ≤ædG
 ¢ùªJ äÉMôà≤e …C’ ¬°†aQ …OGhòdG ø∏YCGh
 á«HÉ≤ædG äÉÑ°ùàμªdG øe ¢ü≤àæJh »HÉ≤ædG πª©dG
 »HÉ≤ædG  πª©∏d  Æô`̀Ø`̀à`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh
 ,á«eƒμM äÓNóJ …CG øe »HÉ≤ædG πª©dG ájÉªMh
 âªgÉ°S »àdG »g äÉÑ°ùàμªdG √òg πãe ¿CG GócDƒe
 …CG ¿CGh á«dÉª©dGh á«HÉ≤ædG äGRÉéfE’G ≥«≤ëJ »a
 ºgCG óMC’ É keóg πãªj äÉÑ°ùàμªdG √òg ≈∏Y AGóàYG

 .»MÓ°UE’G ´hô°ûª∏d iôÑμdG äGRÉéfE’G
 »a  ƒg  »HÉ≤ædG  πª©∏d  ÆôØàdG  ¿CG  ±É°VCGh
 ¬eÉ¶àfGh  ¬àeƒªjOh  πª©dG  áë∏°üªd  ¢SÉ°SC’G
 øjôëÑdG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,∫Éª©dG  ÉjÉ°†≤d  áeóN
 ÉZôØJ ∑Éæg ¿EG å«M ¿CÉ°ûdG Gòg »a áYóH â°ù«d

.ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãμdG »a »HÉ≤ædG πª©∏d
 AÉL  ó`̀b  ÆôØàdG  QGô`̀ b  ¿G{  :…OGhò```̀dG  ∫É`̀ bh
 áeƒμëdG  á`̀«`̀KÓ`̀ã`̀dG  ±Gô````̀WC’G  ø`̀«`̀H  ¥É`̀Ø`̀JG  ó`̀©`̀H
 Ö°ùàμe  ≥`̀M  ƒ`̀gh  ∫É`̀ª`̀©`̀dGh  πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh
 …òdG  ô`̀e’G  ƒ`̀gh  ¬H  áeõà∏e  áeƒμëdGh  ∫Éª©∏d
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  áÑdÉ£e  ≈∏Y  É``̀gOQ  »`̀a  ¬`̀Jó`̀cCG

 á«bÉØJ’G  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2009  ΩÉ©dG  »a  É¡d
 ájÉªëdG  ô«aƒJ  ¿CÉ°ûH  1971  áæ°ùd  (135)  ºbQ
 ,äÉ°ù°SDƒªdG  »a  ∫Éª©dG  »∏ãªªd  äÓ«¡°ùàdGh
 ≥Øàj »æjôëÑdG ¿ƒfÉ≤dG ¿CÉH áeƒμëdG äOQ å«M
 …QGRƒdG QGô≤dG Qó°U PEG ,á«bÉØJ’G √òg ΩÉμMCG ™e
 ,»HÉ≤ædG  ÆôØàdG  ¿CÉ°ûH  2005  áæ°ùd  (9)  º`̀bQ
 AGOC’  º¡∏ªY  øe  ÆôØàdÉH  ø««HÉ≤æ∏d  íª°ùj  …òdG
 ó«©°U  ≈∏Y  AGƒ°S  É¡H  ø«Ø∏μªdG  á«HÉ≤ædG  ΩÉ¡ªdG
 ™e ,á«dÉª©dG äGOÉëJ’G IQGOG ¢ù∏ée hCG áHÉ≤ædG
 ÉjGõªdG  πch  √ô`̀LC’  ÆôØàªdG  »HÉ≤ædG  ¥É≤ëà°SG
 ¬fCÉch ¬ZôØJ Ióe ∫GƒW ¬FÓeõd IQô≤ªdG iôNC’G
 »àdG  äÉeGõàd’G  ¿EÉa  ∂dP  ™eh  ,¬∏ªY  ¢SCGQ  ≈∏Y
 ≥jó°üàdG ádÉM »a á«dhódG πª©dG áª¶æe É¡°VôØJ

.zÉ¡«dEG ΩÉª°†f’G ¿hO ∫ƒëJ á«bÉØJ’G ∂∏J ≈∏Y
 ¿É°ùd  ≈`̀∏`̀Y  AÉ``̀L É``e  …OGhò`````̀dG  ô`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SGh
 ób  ø«ZôØªdG  ø««HÉ≤ædG  º¶©e  ¿CÉH  ÜGƒædG  óMCG
 Iô°TÉÑe  øe  ’óH  »HÉ≤ædG  ÆôØàdG  ≥ëd  GhAÉ`̀°`̀SCG
 ƒgh á«HÉ≤ædG  ácôëdG  π«ãªJh  á«HÉ≤ædG  º¡eÉ¡e
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬H  π°†ØJ  Ée  ∞dÉîj  Ée
 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d  ¬FÉ≤d  ∫Ó`̀N  ióØªdG  ∂∏ªdG
 AÉæK  øe  øjôëÑdG  ∫ÉªY  äÉHÉ≤æd  ôëdG  OÉëJÓd

 ¢ù∏éªdG  ¬H  ™∏£°†j  …ò`̀dG  Qhó`̀dG  ≈∏Y  IOÉ`̀°`̀TEGh
 ídÉ°üe  øY  ´ÉaódG  »a  ôëdG  OÉëJÓd  …ò«ØæàdG
 ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«dhódGh  á«Hô©dG  á«dÉª©dG  äGOÉ`̀ë`̀J’G  ∞∏àîe
 É¡à≤≤M  »àdG  äÉMÉéædGh  äGRÉéfE’ÉH  ∞jô©à∏d
 ,É¡dÉªY ≈∏Y á©ØæªdGh ô«îdÉH Oƒ©j ÉªH øjôëÑdG
 øWGƒªdG  ∑QÉ°ûj  ¿CG  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôM  ó«cCÉJh
 ôjƒ£àdG  π`̀LCG  øe  êÉàf’G  ä’Éée  ∞∏àîe  »a

.Ωó≤àdGh
 ób  »HÉ≤ædG  πª©dG  ¿CG  ≈∏Y  …OGhò`̀ dG  Oó°Th
 óbh  ¬«ªëJ  ø«fGƒb  QGó°UÉH  Éjƒb  ÉWÉ°ûf  ó¡°T
 Iô«°ùe  º`̀YO  »`̀a  á«dÉª©dG  äÉª¶æªdG  âªgÉ°S
 ájOÉ°üàb’G  á∏é©dG  ™``aOh  …OÉ°üàb’G  πª©dG
 øe  óëJ  äÉHƒ©°U  ¬LGƒj  ¬H  GPEGh  ,OÓ`̀Ñ`̀dG  »a
 ≥jôW  »`̀a  ¬∏NóJh  ¬bƒ≤ëH  ¢ùªJh  ¬JÉcôëJ
 ,á«dÉª©dG  äÉÑ°ùàμªdGh  ¥ƒ≤ëdG  ø`̀Y  ™LGôàdG
 ¿G  º¡æe  ô¶àæj  ¿É`̀c  ¢UÉî°TCG  πÑb  ø`̀e  ∂``̀dPh
 á«°üî°ûdG º¡ëdÉ°üe ≈∏Y ∫Éª©dG ídÉ°üe GƒÑ∏¨j
 ¢ù∏ée  »a  º¡àjƒ°†Y  ≈dEG  ¿hô¶æjh  ,ájƒÄØdGh
 ¬JÉÄa  πμH  Ö©°û∏d  ø«∏ãªe  º`̀¡`̀fCG  ≈∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG
.á«°SÉ«°S äÉ«©ªL »a AÉ°†YCG hCG GQÉéJ Gƒ°ù«dh

»HÉ≤ædG π``ª©dG Oó¡J á«HÉ«f äÉ``Môà≤e :Qò``ëj äÉHÉ≤æ∏d ô``ëdG OÉëJ’G ¢``ù«FQ Ö``FÉf

 øH  ≈°ù«Y  ø`̀H  í`̀dÉ`̀°`̀U  OÉ``̀°``̀TCG
 ádÓL  QÉ°ûà°ùe  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  …ó`̀æ`̀g
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ï«°ûdG  ƒª°S  IQOÉÑªH  á°VÉjôdGh
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 »æWƒdG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG
 á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ,á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 áæé∏d  áªjôμdG  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh
 Éæ«a{  á∏ªëd  á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdG
 äGóYÉ°ùªdG  ™jRƒàH  á«æ©ªdG  zô«N
 º¡≤ëH äQó°U øªe ø«eQÉ¨dG ºYód
 øjô°ù©ªdG  ø``e  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀b  ΩÉ``̀μ``̀MCG
 πYÉa  ´hô°ûe  øª°V  øjôã©àªdGh
.á«∏NGódG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ô«N

 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G Oƒ`̀ ¡`̀é`̀ dG É`̀ kæ`̀ª`̀ã`̀e
 ï«°ûdG  ƒª°S  É¡dòÑj  »àdG  áªjôμdG
 IOÉ«b  »a  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf
 á°ù°SDƒªdG ∫ÓN øe »fÉ°ùfE’G πª©dG
 √ÉéJ  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 øjô°ù©ªdG  ø«eQÉ¨dG  ø«æWGƒªdG
 º¡≤ëH  äQó`̀°`̀U  øªe  øjôã©àªdGh
 ºgCG  ióMEG  ¿ƒμàd  ,á«FÉ°†b  ΩÉμMCG
 ô«N  Éæ«a  á«æWƒdG  á∏ªëdG  QÉ`̀ª`̀K
 Qhô°ùdGh  áMôØdG  â`̀∏`̀NOCG  »`̀à`̀dGh
 ø««æjôëÑdG  øe  ô«ãμdG  Üƒ∏b  ≈∏Y
 á«FÉ°†b ΩÉμMCG º¡≤ëH äQó°U øªe

.øjôã©àªdGh øjô°ù©ªdG øe

 ¿CG …ó`̀ æ`̀g ø``̀H í`̀dÉ`̀°`̀U ó````̀cCGh
 ï«°ûdG  ƒª°S  øe  äÉ¡«LƒàdG  √ò`̀g
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG ™``̀e ≥`̀ aGƒ`̀à`̀J ô`̀°`̀UÉ`̀f
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 ø«æWGƒªdG  º``̀YO  »`̀a  √É```̀YQh  ¬`̀∏`̀dG
 É k«°TÉªJh ø«LÉàëªdGh øjQô°†àªdG
 Iô`̀bƒ`̀ª`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ΩÉ`̀ª`̀ à`̀gG ™``̀e
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 Oƒ¡édGh  ,ôbƒªdG  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ
 ÖMÉ°U  É`̀gOƒ`̀≤`̀j  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ájÉªM  π``̀LCG  ø`̀e  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò``̀g  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  áμ∏ªªdG
 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ºYO  ≈dEG  áaÉ°VEG

.áμ∏ªªdG »a
 ¿CG …ó`̀æ`̀g ø``H í`̀dÉ`̀°`̀U ø`` s«``Hh
 áÄØH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉªàgG
 Üô¨à°ùªdG ôeC’ÉH ¢ù«d ø«LÉàëªdG
 ≈∏Y  ¢Uôëj  …ò``̀dGh  √ƒª°S  ≈∏Y
 ∞∏àîªH  »fÉ°ùfE’G  πª©dG  ºjó≤J
 ∞∏àîe  »`̀a  ø«LÉàëª∏d  ¬``̀YGƒ``̀fCG
 ∫É°üîdG  √òg  ≈≤à°SG  PEG  ±hô¶dG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ø`̀e  á∏«ÑædG
 á∏ªM  äAÉ`̀L  PEG  √É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM
 √ƒª°S É`̀¡`̀≤`̀∏`̀WCG  »`̀à`̀dG  zô`̀«`̀N É`̀æ`̀«`̀a{
 ó°VÉ©àdGh  ∞JÉμàdG  á«ªgCG  ócDƒàd
 áeóN  π«Ñ°S  »`̀a  ∞°üdG  Ió``̀Mhh
 ±GógCÓd  É k≤«≤ëJh  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe
 É≤«KƒJ  ÉgQÉÑàYÉH  Iô«îdGh  á∏«ÑædG
 OGôaCG ø«H á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑªd
 ±hô`̀©`̀ª`̀dG  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ™ªàéªdG
 ºjó≤Jh  ô«îdG  πªY  ≈`̀ dEG  ¬≤HÉ°ùàH
 »dÉ¨dG ∫òHh ¬àμ∏ªe ídÉ°üd AÉ£©dG
 øjôëÑdG  á©aQ  π«Ñ°S  »a  ¢ù«ØædGh
 ìhôH  πª©dGh  ∞JÉμàdG  ≈dEG  áaÉ°VEG
 »fÉ°ùfE’G πª©dG »a óMGƒdG ≥jôØdG
 á`̀«`̀dÉ`̀¨`̀dG  Éæàμ∏ªe  ô`̀«`̀N  π```̀LCG  ø``̀e

.ºjôμdG »æjôëÑdG Ö©°ûdGh

ø«eQÉ¨dG ºYód óªM øH ô°UÉf IQOÉÑªH ó«°ûj …óæg øH ídÉ°U

.»YÉæªdG …óæg øH ídÉ°U |

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

…ÉfhôH áæ£∏°ùH äGƒ``≤dG óFÉb ™e …ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG õ``jõ©J åëÑj »æWƒdG øeC’G QÉ``°ûà°ùe
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  øcôdG  AGƒ∏dG  ø«H  »ØJÉg  ∫É°üJG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  iôL
 óªëe »LÉM AGƒ∏dGh »μ∏ªdG ¢SôëdG óFÉb »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG óªM
 äÉ«ëJ √ƒª°S π≤f PEG ,á≤jó°üdG ΩÓ°ùdG QGO …ÉfhôH áæ£∏°ùH áë∏°ùªdG äGƒ≤dG óFÉb
 óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 ≈dEGh ΩÓ°ùdG QGO …ÉfhôH áæ£∏°S ¿É£∏°S á«≤∏H ø°ùM ¿É£∏°ùdG ádÓL ≈dEG ≈∏YC’G
 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S åëH ºJh ,á≤jó°üdG …ÉfhôH áæ£∏°S »a IOÉ«≤dG
 Iƒb  ø«H  ácôà°ûªdG  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh  »ÑjQóàdG  ∫ÉéªdG  »a  ∑ôà°ûªdG  …ôμ°ù©dG
 äÉbÓY  ≈∏Y  √ƒª°S  ≈æKCGh  ,…ÉfhôH  áæ£∏°ùH  áë∏°ùªdG  äGƒ≤dGh  øjôëÑdG  ´ÉaO

.ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG §HôJ »àdG Ió«WƒdG ábGó°üdG

ácôà°ûªdG ÖLGƒdG Iƒb óFÉb πÑ≤à°ùj ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh
 »ª«©ædG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY  øcôdG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  ¬Ñàμe  »a  ´ÉaódG  ¿hDƒ°T  ôjRh
 …ôëH  AGƒ``̀∏``̀dG  Ω2020  ƒ`̀«`̀fƒ`̀j  22  ø`̀«`̀ æ`̀ KE’G  ¢``ù``eCG
 ISHIMAKI YOSHIYASU  ƒ°SÉ«°Tƒj  »cÉª«°ûjEG
 ∂dPh  (CTF 151)  ácôà°ûªdG  ÖLGƒdG  Iƒb  IOÉ«b  óFÉb
 »μjó«g  ó«°ùdG  Qƒ°†ëH  ,¬∏ªY  Iôàa  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH
 á≤jó°üdG ¿ÉHÉ«dG ájQƒWGôÑeEG ô«Ø°S (Hideki Ito) ƒàjEG

.áμ∏ªªdG iód

 Iƒb  IOÉ`̀«`̀b  óFÉ≤H  ´É`̀aó`̀ dG  ¿hDƒ`̀ °`̀T  ô``̀jRh  Ö``̀MQh
 »àdG Oƒ¡édG ≈∏Y ≈æKCGh(CTF 151) ácôà°ûªdG ÖLGƒdG
 ácôà°ûªdG  ÖLGƒdG  Iƒb  IOÉ«b  ¬«dƒJ  Iôàa  ∫ÓN  É¡dòH
 πcƒ«°S  Éªd  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  ¬d  É«æªàe  ,(CTF 151)

.πÑ≤à°ùªdG »a ΩÉ¡e øe ¬«dEG
 º°TÉg  óªëe  …ôëH  ø`̀cô`̀dG  AGƒ`̀∏`̀dG  AÉ≤∏dG  ô°†M
 ºfÉZ  øcôdG  AGƒ∏dGh  ,…ôμ°ù©dG  ¿hÉ©àdG  ôjóe  IOÉ°ùdG
.äÉ«∏ª©∏d ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùe ádÉ°†ØdG º«gGôHEG

 IôjRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  â°SCGôJ
 á«æWƒdG  áæé∏d  2020  ΩÉ`̀©`̀d  ∫h’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  áë°üdG
 ó≤Y  ó``bh  ,á`̀jQÉ`̀°`̀ù`̀dG  ô«Z  áæeõªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  áëaÉμªd
 ∂`̀ dPh ,»`̀Fô`̀ª`̀dG ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ∫Ó``N ø`̀e ó©H ø`̀Y ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  º`̀jô`̀e  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  Qƒ°†ëH

.áæé∏dG AÉ°†YCG áaÉc ácQÉ°ûªHh áeÉ©dG áë°ü∏d
 Égôμ°T  øY káHô©e ,AÉ°†YC’G  ™«ªéH IôjRƒdG  âÑMQ
 áæ«Ñe  ,áæé∏dG  √òg  ∫ÉªYCG  »a  ∫É©ØdG  ºgQhód  Égôjó≤Jh
 âbƒdG  Gòg  »a  äGòdÉH  áæé∏dG  √òg  πªY  QGôªà°SG  á«ªgCG
 ¢Shô«a ÖÑ°ùH ºdÉ©dG ∫hO ™«ªLh øjôëÑdG ¬H ôªJ …òdG
 áæé∏dG  èeGôHh  §£N  »a  ô¶ædG  IOÉ`̀YE’  ∂`̀dPh  ,ÉfhQƒc
 ¢Shô«ØH  ábÓ©dG  äGP  ájQÉ°ùdG  ô«Z  ¢VGôeCÓd  á«æWƒdG
 á«æWƒdG áæé∏dG QhO ójóëJh ,áæeõªdG ¢VGôeC’Gh ÉfhQƒc
 á«YƒàdG  è`̀eGô`̀H  ∞«ãμJ  ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀g  »`̀a
 ¬«LƒJh  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ¿ƒfÉ©j  øjò∏d  ∞«≤ãàdGh
 ,¢Shô«ØdG  Gò¡d  ¢Vô©àdG  øe  ºgôjòëàd  äGAGófh  äÉfÉ«H
 äGAÉ°üME’G ¬àæ«H Ée ó©H á°UÉNh ô£î∏d á°VôY ôãcCG º¡a
 áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  äÉ«aƒdG  ÜÉÑ°SCG  º`̀gCG  øY  äGô°TDƒªdGh
 ¢`̀VGô`̀eC’G  É¡æe  áæeÉc  ¢`̀VGô`̀eCG  Oƒ``̀Lh  ƒ`̀g  ¢Shô«ØdÉH

.áæeõªdG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ™«ªL  ≈``̀ dEG  áÄæ¡àdG  Iô``̀jRƒ``̀dG  â`̀eó`̀b  É`̀ª`̀c
 ºYóH  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  OÉ`̀ª`̀à`̀YÉ`̀H  áæé∏dG  »`̀a  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø`̀e  ácQÉÑeh
 ô¡°T  øe  AÉ`̀©`̀HQCG  ∫hCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ¢ü«°üîJh  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  kÉeƒj  ΩÉY  πc  øe  ôÑªaƒf
 ¿CG kIócDƒe ,ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd √ƒª°S º°SÉH IõFÉL
 áeƒμëdG  ΩÉªàgG  ióe  ó°ùéJ  ÉªfEG  áªjôμdG  IQOÉÑªdG  √òg
 ºgOƒ¡L  ôjó≤Jh  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dGh  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dÉH
 »a á°UÉNh ™«ªédG πÑb øe RGõàYGh ôîa Qó°üe »g »àdG

.áμ∏ªªdG É¡H ôªJ »àdG á«dÉëdG ±hô¶dG πX
 ô°†ëeh  áæé∏dG  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫hó``̀L  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  º`̀J  Égó©H
 áæé∏dG  äÉ«°UƒJh  äGQGô```b  ò«ØæJ  á©HÉàeh  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ¿CÉ°ûH  ¬«∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJ  Ée  á©HÉàe  É¡æª°V  øe  ,á≤HÉ°ùdG
 å«M  ,ÅLÉØªdG  äƒ`̀ª`̀dGh  Ö∏≤dG  Ö`̀W  ∫ƒ`̀M  ôªJDƒe  ó≤Y
 óªëe  õcôªH  Ö∏≤dG  …QÉ°ûà°SG  áØ«∏N  ∫OÉY  QƒàcódG  Ωób
 Gòg »a  âªJ »àdG  äGAGô`̀LE’G  Ö∏≤∏d  áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH

.¿CÉ°ûdG
 ∫ÓN  …ôLÉ¡dG  ºjôe  IQƒàcódG  âeó≤J  É¡à¡L  øe
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ô«KCÉJ  ∫ƒ`̀M  åëÑH  ´ÉªàL’G
 QÉÑc áÄa ≈∏Yh ájQÉ°ùdG  ô«Z áæeõªdG ¢VGôeC’G ≈∏Y (19
 äGQGô≤dGh  ádhòÑªdG  Oƒ¡édÉH  IOÉ°TE’G  âªJ  å«M  ø°ùdG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e  IòîàªdG
 ™ªàéªdG OGôaCG ájÉªM ¿CÉ°ûH (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 øe ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y áæeõªdG ¢VGôeC’ÉH ø«HÉ°üªdGh

.¢Shô«ØdG Gòg ôWÉîe
 ´ƒ°Vƒe ≈dEG  áë°üdG IôjRh äQÉ°TCG  iôNCG  á¡L øe
 ¢VGôeC’G øª°V (ô∏μ°ùdG) »∏éæªdG ΩódG ô≤a ¢Vôe êGQOEG
 øe  íàØdG  ƒHCG  óªëe  IÉéf  IQƒàcódG  âeób  Éªc  ,áæeõªdG
 ihóL ∫ƒM á°SGQó∏d á«dhC’G èFÉàædG ∫ƒM kÉ°VôY É¡ÑfÉL
 πeGƒYh  ájQÉ°ùdG  ô«Z  ¢VGôeC’G  áëaÉμe  »a  QÉªãà°S’G

.É¡H á£ÑJôªdG QÉ£àN’G
 OóZ  …QÉ°ûà°SG  »ë«eôdG  ∫’O  IQƒàcódG  â°ûbÉfh
 Rô``̀ HCGh  º``̀gCG  áæé∏dG  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫Ó``̀N  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dGh  AÉ`̀ª`̀°`̀U
 ¿ÉWô°S  øY  ôμÑªdG  ∞°ûμdG  á∏ªëH  á≤∏©àªdG  äGóéà°ùªdG

.¿ƒdƒ≤dG
 ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉîH IôjRƒdG âeó≤J ΩÉàîdG »ah
 Gò`̀g  ìÉ`̀é`̀fEG  »`̀a  º¡àªgÉ°ùe  ≈`̀∏`̀Y  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ≈``̀ dEG

.»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ≈dhC’G Iôª∏d ó≤©j …òdG ´ÉªàL’G

 ô≤a  ¢`̀Vô`̀e  êGQOEG  :á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  Iô```̀jRh
á`̀æ`̀eõ`̀ª`̀dG ¢```̀ VGô```̀ eC’G ø`̀ª`̀ °`̀V Ωó````dG

 »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀ °`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ™``̀aQ
 ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  á«LQÉîdG  ôjRh
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL áæjôb  áØ«∏N  ∫BG
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  QÉ«àNG  áÑ°SÉæªH  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ájÉYQ ∫Éée »a õ«ªà∏d ájôîØdG IõFÉédG{ π«æd ICGôª∏d
 á«ª«∏bE’G áμÑ°ûdG øe áeó≤ªdG ,z2020 á«Hô©dG Iô°SC’G
 ¬«dƒJ  É`̀e  ó°ùéJ  »`̀à`̀dGh  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á«dhDƒ°ùª∏d
 áªFGO ájÉYQh ô«Ñc ΩÉªàgG øe »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U
 ó©J  »àdG  á«æjôëÑdG  Iô°SC’Gh  ICGôªdG  áfÉμªH  AÉ≤JQÓd
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe  õFÉcQ  øe  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ

.»dÉ¨dG ÉææWh »a

 QÉ«àNÉH  √RGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y  á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  Üô``̀YCGh
 »àdGh  ,IõFÉédG  √ò`̀g  π«æd  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  øe  ≠dÉÑdG  ôjó≤àdGh  ΩÉàdG  ¿ÉªjE’G  ¢ùμ©J
 Oƒ¡L øe ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¬H Ωƒ≤j Éªd á«ª«∏bE’G
 ºYO  »`̀a  ¢Sƒª∏ªdG  √QhOh  ,ÜhDhO  π`̀ª`̀Yh  á°Sƒª∏e
 õjõ©Jh  ,áaÉc  Ió©°UC’G  ≈∏Y  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωó≤J

.ájƒªæàdG Iô«°ùªdG »a É¡JÉeÉ¡°SEG
 »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀ cCGh
 ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG á«ªæJ ≈∏Y á«LQÉîdG IQGRh ¢UôM
 ºYO  ∫ÓN  øe  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdGh  IQGRƒ`̀dG  ø«H
 πaÉëªdG  ∞∏àîe »a ¬JGRÉéfEG  RGôHEGh ¢ù∏éªdG  Oƒ¡L

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G

á``μ«Ñ°S Iô``«eC’G ƒ``ª°S Å``æ¡j á``«LQÉîdG ô``jRh

 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ó`̀cCG
 ó«jCÉJ  ±É```̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG
 áμ∏ªªdG ¬JòîJG …òdG QGô≤∏d ΩÉàdG øjôëÑdG áμ∏ªe
 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe QÉ°üàbÉH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 »a  øjOƒLƒªdG  á«eÓ°SE’G  ∫hódG  »æWGƒe  ≈∏Y
 QÉ``WEG  »`̀a  ∂``̀dPh  ,á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á«YƒædG  ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G
 øe  óë∏d  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ``̀N  áeƒμM
 ≈dEG  Éàa’  ,(19ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ,èëdG Iô«©°ûd É¶aÉM AÉL ∑QÉÑªdG QGô≤dG Gòg ¿CG

 ßØëJ »àdG á«Yô°ûdG IQhô°†dG äÉ«°†à≤e É«Ñ∏eh
 ô«jÉ©ªdGh  äÉÑ∏£àª∏d  ÉªYGOh  ,ájô°ûÑdG  ¢ùØædG

.»ªdÉ©dG AÉHƒdG Gòg áëaÉμªd á«dhódG
 É¡aƒbh ócDƒJ  PEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿EG{  :∫Ébh
 »a  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  É¡ªYOh
 øª°†J  äGAGô````̀LEGh  äGQGô```b  ø`̀e  √òîàJ  É`̀e  π`̀c
 â«H  êÉéMh  ΩÉY  πμ°ûH  ™«ªédG  ø`̀eCGh  áeÓ°S
 Qó≤J  É¡fEÉa  ,¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y  ΩGôëdG  ¬∏dG
 ôgƒL  ™e  É≤aGƒàe  »JCÉj  …òdG  QGô≤dG  Gòg  É«dÉY
 ßØëH  AÉ``̀L  …ò```dG  ∞«æëdG  »`̀eÓ`̀ °`̀SE’G  ø`̀jó`̀ dG

 π≤©dGh ¢ùØædGh øjódG »gh ¢ùªîdG äGQhô°†dG
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,z∫ÉªdGh  ¢Vô©dGh
 ,ídÉ°üªdG  áeÉ≤à°SG  ÜÉÑ°SCG  øe  äGQhô°†dG  ∂∏J
 É¡°ùªj  Qô°V  …CG  ™aOh  É¡fÉcQCG  áeÉbEÉH  ∂dP  ºàjh
 ,ÉæÄª£e ÉæeBG º∏°ùªdG ¢û«©«d ,É¡dƒ£j π∏N …CG hCG
 Ió``̀MGh  á```̀eCG  áª∏°ùªdG  äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  ¢`̀û`̀«`̀©`̀Jh
 ó°ùédÉch  É°†©H  ¬°†©H  ó°ûj  ¿É«æÑdÉc  áμ°SÉªàe
 ôFÉ°S  ¬d  ≈YGóJ  ƒ°†Y  ¬æe  ≈μà°TG  GPEG  óMGƒdG

.≈ªëdGh ô¡°ùdÉH ó°ùédG
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  ô``jRh  ™``aQh

 ΩOÉN  ≈`̀dEG  ¬fÉæàeGh  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ±É``̀bhC’Gh
 õjõ©dGóÑY øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  ó¡©dG  »dhh  ,Oƒ©°S  ∫BG
 AGô```̀LE’G Gò``̀g ≈`̀∏`̀Y Oƒ`̀©`̀°`̀S ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø`̀H
 ±ƒ«°V  ≈∏Y  ßØëj  …ò`̀dG  …ƒ«ëdG  …RGô`̀à`̀M’G
 áeƒμM  Oƒ¡L  Éæªãe  ,º¡æeCGh  º¡àeÓ°S  øªMôdG
 â«H êÉéM áeóN »a ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 áaÉc  Ió©°UC’G  ≈∏Y  º¡H  ájÉæ©dGh  ,ΩGôëdG  ¬∏dG
 »a ádƒ¡°Sh ô°ù«H º¡μ°SÉæe AGOCG øe º¡æμªj ÉªH

.áæÄª£eh áæeBG AGƒLCG

 áμ∏ªªdG »a øjOƒLƒªdG ≈∏Y èëdG QÉ°üàbÉH …Oƒ©°ùdG QGô≤dG ∑QÉÑj ∫ó©dG ôjRh
AÉHƒdG áëaÉμªd á«dhódG äÉ``Ñ∏£àªdG ºYójh á«Yô°ûdG IQhô``°†dG äÉ«°†à≤e »Ñ∏j AGô``LE’G



 π«μ°ûJ ójóédG π«μ°ûàdG ∞°ûch
 õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«Fôd  »æa  Öàμe
 É°ù«FQ »°VÉ≤dG óªMCG »°VÉ≤dG º°†j
 øªMôdGóÑ©dG  ô`̀gGƒ`̀L  á«°VÉ≤dGh
 AÉ°†YCG  5  áaÉ°VEG  ºJ  Éªæ«H  ,Gƒ°†Y
 õ««ªàdG  áªμëªd »æØdG  Öàμª∏d  OóL
 Gƒ°†Y  14  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  Oó`̀Y  íÑ°ü«d
 áaÉ°VEG π«μ°ûàdG ó¡°T Éªc ,9 øe ’óH
 ºJ  Éªc  ,»FÉ°†≤dG  ±Gô°TEÓd  ƒ°†Y
 ºcÉëªd  á°SOÉ°ùdG  Iô`̀FGó`̀dG  áaÉ°VEG
 å«M  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  É«∏©dG  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G
 ΩÉ`̀μ`̀MC’G  ±ÉæÄà°SG  ô¶æH  ¢üàîJ
 áªμëªdG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jQÉ`̀é`̀jE’G
 ihÉYódG øe %50h á«fóªdG iôÑμdG
 øe á`̀dÉ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dGh á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 IôFGódG AÉ¨dEG ºJ Éªc ,õ««ªàdG áªμëe
 á«fóªdG iôÑμdG  ºcÉëªdG øe áãdÉãdG

.ø«JôFGóH AÉØàc’Gh á«aÉæÄà°S’G
 iôÑμdG  ºcÉëªdG  äó¡°T  Éªc
 á©°SÉàdG  Iô`̀FGó`̀dG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  á«fóªdG
 äÉYRÉæªdG  ô¶æH  ¢üàîJ  »`̀à`̀dGh
 ≥«Ñ£J  ø``Y  á`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG  á``̀jQÉ``̀é``̀jE’G
 QOÉ`̀°`̀ü`̀dG äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG QÉ`̀é`̀jG ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 2014  áæ°ùd  27  º``̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dÉ`̀H
 Öàμªd  ƒ°†Y  áaÉ°VEGh  ,¬JÓjó©Jh
 íÑ°ü«d  á«dÉª©dG  iƒ`̀Yó`̀ dG  IQGOEG
 ,AÉ°†YCG  áKÓK  øe  ’óH  4  √DhÉ°†YCG
 ø`̀«`̀Jô`̀FGO á`̀aÉ`̀ °`̀VEG ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 Gƒfƒμ«d  á«fóªdG  iô¨°üdG  ºcÉëª∏d

.ôFGhO 7 øe ’óH ôFGhO 9
 ,»JB’Éc  π«μ°ûàdG  ¢üf  AÉ`̀Lh
 â°S  ø`̀e  õ««ªàdG  áªμëe  πμ°ûJ

 πμ°ûJh ≈dhC’G IôFGódG :’hCG ,ôFGhO
 ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ø`̀e
 πc  ájƒ°†Yh  ,É°ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG
 QOÉ`̀f  ,∫ƒ`̀°`̀Sô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  áeƒ°ü©e  ø`̀e
 ¢üàîJh ,ø«eCG  ¥QÉW ,Ö∏£ªdGóÑY
 á`̀jQGOE’Gh  ájQÉéàdG  ¿ƒ©£dG  ô¶æH
 á«fÉãdG  IôFGódG  :É«fÉK  ,ájQÉéjE’Gh
 »∏Y  øH  óªëe  ï«°ûdG  øe  πμ°ûJh
 πc  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh  ,É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N  ∫BG
 ,»b’õdG  π«Ñf  ,…OÉ`̀°`̀T  ∞jô°T  øe
 ô¶æH  ¢`̀ü`̀à`̀î`̀Jh  ,»``aÉ``Ø``c  ø`̀°`̀ù`̀M
 IôFGódG  :ÉãdÉK  ,á«FÉæédG  ¿ƒ©£dG
 ¬W  .O  IÉ°†≤dG  øe  πμ°ûJh  áãdÉãdG
 πc  ájƒ°†Yh  É°ù«FQ  ≈dƒªdGóÑY
 ¿ÉfóY  ,ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ¬∏dGóÑY  ø`̀e
 …hÉØ°UôªdG  º«gGôHEGh  ,»°ùeÉ°ûdG
 ,á«fóªdG  ¿ƒ©£dG  ô¶æH  ¢üàîJh
 á°SÉFôH  á`̀©`̀HGô`̀dG  Iô``FGó``dG  :É`̀©`̀ HGQ
 øe π``̀c á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh ó`̀ª`̀ë`̀e ó``̀ª``̀MCG
 ,ø°ùM ähô``̀Kh ,QOÉ`̀≤`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó`̀ª`̀MCG
 ô¶æH  ¢`̀ü`̀à`̀î`̀Jh  ô`̀cÉ`̀°`̀T  ΩÉ`̀ °`̀ù`̀Mh
 IôFGódG  :É°ùeÉN  ,á«dÉª©dG  ¿ƒ©£dG
 IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ø``̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀Jh á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG
 É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ ¿É``̀£``̀≤``̀dG ¿É``̀fó``̀Y ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ,Gƒ°†Y  QƒØ°ü©dG  ô°UÉf  ï«°ûdGh
 ,Gƒ`̀°`̀†`̀Y …hÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG º`̀©`̀æ`̀ª`̀dGó`̀Ñ`̀Yh
 ,á«Yô°ûdG  ¿ƒ©£dG  ô¶æH  ¢üàîJh
 IÉ°†≤dG  ø`̀e  á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG  Iô``̀FGó``̀dGh
 ájƒ°†Yh  É°ù«FQ  óªMCG  øªMôdGóÑY
 ,ø«æ«YƒÑdG  óªëeh  »LÉéY  ódÉN
 ó``̀ª``̀MCGh …hÉ``̀¡``̀°``̀û``̀dG º`̀©`̀æ`̀ª`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ¿ƒ©£dG ¢üëØH ¢üàîJh ,»°VÉ≤dG

 á`̀ jQÉ`̀é`̀ jE’Gh á``````̀jQGOE’Gh á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
.ájQÉéàdGh

»æØdG ÖàμªdG
 ¢ù«Fôd  »æØdG  ÖàμªdG  πμ°ûj
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö``̀FÉ``̀f õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e
 øe AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀ d ≈```̀∏```̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 É k°ù«FQ  »°VÉ≤dG  ó`̀ª`̀MCG  ø««°VÉ≤dG
 ,G kƒ`̀°`̀†`̀Y ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀©`̀dG ô`̀gGƒ`̀Lh
 áªμëªd  »æØdG  ÖàμªdG  πμ°ûj  Éªc
 õjõ©dGóÑY  IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ø`̀e  õ««ªàdG
 ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø``e π``̀ch É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ äÉ``Mô``a
 ó`̀dÉ`̀Nh ,¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀∏`̀d É`̀ kÑ`̀FÉ`̀f »`̀é`̀ë`̀dG
 ≈∏Y  ,±Gô``̀°``̀TC’G  ¬∏dGóÑY  ,™`̀aó`̀ª`̀dG
 ±ô°TCG  ,Oƒªëe  ódÉN  ,»fGô¡¶dG
 πeCG  .O  ,√ƒHGô°VEG  Qƒ°üæe ,»dƒàe
 ,∞°UÉf  óªMCG  ,óªëe  óªëe  ,π`̀ HCG
 ,…ô°üªdG  º°SÉb  .O  ,¿Gƒ°TQ  óªëe
 IQGOEG  πμ°ûJ  Éªc  ,…ôμ°ùdG  ∞jô°T
 IÉ°†≤dG  ø`̀e  »FÉ°†≤dG  ¢û«àØàdG
 óªëeh  É°ù«FQ  ó«°ùdG  øªMôdGóÑY
 ∫ÓWh  ógÉée  øªjCGh  ó«ªëdGóÑY
 Éªc  ,»dÉ°†ØdG  »fÉgh  …hÉHô≤©dG
 øe »`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ±Gô```̀°```̀TE’G π`̀μ`̀°`̀û`̀j
 É°ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  óªëe  IÉ°†≤dG
 áØ«∏N  ,ìÉàØªdG  ójôa  .O  ï«°ûdGh
 º°SÉL ,¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀©`̀dG  Qó``̀H  ,¿Gô`̀«`̀é`̀e

.Oƒªëe ∫BG ÜÉgƒdGóÑY ,øÑédG

±ÉæÄà°S’G ºcÉëe
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  π`̀μ`̀°`̀û`̀Jh
 ,ô```̀FGhO â`̀°`̀S ø``e á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG É`̀«`̀∏`̀©`̀dG
 º`̀«`̀gGô`̀HEG  á°SÉFôH  ≈```̀dhC’G  Iô`̀FGó`̀ dG

 óªM ï«°ûdG øe πc ájƒ°†Yh ójGõdG
 ø°ùëeh  ìÓ°U  hôªYh  áØ«∏N  ∫BG
 πμ°ûJh á«fÉãdG IôFGódG :É«fÉK ,ÜGôZ
 É°ù«FQ  ≈°SƒªdG  á©ªL  IÉ°†≤dG  øe
 óªëe ΩÉ`̀°`̀ù`̀M ø``̀e  π``̀c  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh
 áãdÉãdG  Iô``FGó``dGh  ,ógÉée  ø`̀ª`̀jCGh
 ∞°Sƒj  .O  IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ø``̀e  π`̀μ`̀°`̀û`̀Jh
 øe  πc  ájƒ°†Yh  É°ù«FQ  »HÉ«cC’G
 ¬Wh  ,ø«eCG  ºJÉMh  ,…ójÉ©dG  PÉ©e
 á°SÉFôH  á©HGôdG  IôFGódGh  ,Qƒª°†dG
 øe π`̀ c á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh ¿Ghó``̀©``̀dG ó```̀FGQ
 ,¢SôNC’G  äCÉ°ûf  .Oh  óªëe  ¿ƒeCÉe
 (á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG) á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG Iô``̀ FGó``̀ dGh
 ¿Gô«ée  áØ«∏N  IÉ°†≤dG  øe  πμ°ûJh
 ,ø«eCG  º`̀JÉ`̀Mh  ó«ªëdGóÑY  óªëeh
 IÉ°†≤dG  ø`̀e  á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG  Iô``̀FGó``̀ dGh
 ájƒ°†Yh  É°ù«FQ  ¿É`̀£`̀≤`̀dG  ìÓ`̀°`̀U

.áªjGõg ø°ùMh ¿ÉeCG GRô«e óªëe
 iôÑμdG  áªμëªdG  πμ°ûJ  Éªc
 ,ø«JôFGO  øe  á«aÉæÄà°S’G  á«fóªdG

 ó`̀ª`̀MCG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ≈`````̀dhC’G Iô```̀FGó```̀dG
 º`̀«`̀gGô`̀HEG  ó`̀ª`̀MCG  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh  ∞«°V
 ó`̀ª`̀MCGh  á`̀°`̀SÓ`̀aƒ`̀Ñ`̀dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  .Oh
 á°SÉFôH á«fÉãdG IôFGódGh ,»æª°ùëdG
 hôªY á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ±Gƒ``̀ f

.»HÉ¡æ°ûdG ∫ÓHh ìÓ°U
 iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG π`̀μ`̀ °`̀û`̀Jh
 ≈``̀dhC’G  ,ô```̀FGhO  ™°ùJ  ø`̀e  á«fóªdG
 ájƒ°†Yh  »bƒ°SódG  óªëe  á°SÉFôH
 ,…ô`̀ª`̀dG  Ö`̀dÉ`̀Wh  »Mƒ£°S  ø«°ùM
 »≤jó°üdG  óªMCG  á°SÉFôH  á«fÉãdGh
 áØ«£dh  IOhÉ©ªdG  óªëe  ájƒ°†Yh
 ájOôa  áãdÉãdG  IôFGódGh  ,…ójƒ°ùdG
 IôFGódGh ,ô£e »e »°VÉ≤dG á°SÉFôH
 …OÉ«°S  ¢VÉjQ  .O  á°SÉFôH  á©HGôdG
 óªM  á°SÉFôH  á°ùeÉîdG  Iô``FGó``dGh
 óªMCG  ájƒ°†Yh  …ójƒ°ùdG  ó`̀ª`̀MCG
 ,øªMôdGóÑ©dG  ô`̀gGƒ`̀Lh  …hÓ`̀©`̀dG
 …ôªédG  ôØ©L  á°SÉFôH  á°SOÉ°ùdGh
 ôcÉ°T .Oh º∏°ùe ƒHCG óªMCG ájƒ°†Yh

 ájOôa  á©HÉ°ùdG  IôFGódGh  ,¢Tƒª©dG
 ,Qƒ°üæe  áªWÉa  »°VÉ≤dG  á°SÉFôH
 á°SÉFôH  á`̀jOô`̀a  áæeÉãdG  Iô``̀FGó``̀dGh
 Iô`̀FGó`̀dGh  ,π``̀ eGR  ø«°ùM  »°VÉ≤dG
 ô``̀eC’G ø`̀«`̀°`̀ù`̀M á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H á`̀©`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG
 ôeÉ©dG  ô`̀eÉ`̀Yh  »fGô¡¶dG  áØ«∏Nh
 ¢üàîJh  ,ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG  á`̀î`̀«`̀°`̀Th
 áÄ°TÉædG ájQÉéjE’G äÉYRÉæªdG ô¶æH
 äGQÉ≤©dG  QÉéjEG  ¿ƒfÉb  ≥«Ñ£J  øY
 áæ°ùd  (27)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG
 π«μ°ûàdG ¢üf Éªc ,¬JÓjó©Jh 2014
 õjõ©dGóÑY  »°VÉ≤dG  ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Y
 Öàμªd  É°ù«FQ  ô£jƒ°T  º°SÉL  »∏Y

.ájQÉéàdG iƒYódG IQGOEG
 iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG π`̀μ`̀ °`̀û`̀Jh
 ≈````dhC’G ,ø``̀«``̀Jô``̀FGO ø``̀e á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG
 …ô``HÉ``é``dG õ``jõ``©``dGó``Ñ``Y á``°``SÉ``Fô``H
 Iô`̀gRh  ≠FÉ°üdG  ≈°ù«Y  ájƒ°†Yh
 º°SÉL  á°SÉFôH  á«fÉãdGh  á£°SƒÑdG
 »æjõªdG  ø`̀eDƒ`̀e  ájƒ°†Yh  øÑédG

 Öàμe π`̀μ`̀°`̀û`̀jh  ,»`̀é`̀ë`̀dG  ó``̀ª``̀MCGh
 IOÉ°ùdG  øe  á«dÉª©dG  iƒYódG  IQGOEG
 ø«°ùMh  ø`̀Ñ`̀é`̀dG  º`̀°`̀SÉ`̀L  IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 óªMCGh Ωô°ûîdG ¬∏dGóÑYh »aô«°üdG

.ø«æ«YƒÑdG

á«FÉæédG iôÑμdG
 iôÑμdG  áªμëªdG  πμ°ûJ  Éªc
 ≈`̀dhC’G  ,ô``FGhO  ™`̀HQCG  øe  á«FÉæédG
 ájƒ°†Yh  ¿Óé©dG  º°SÉL  á°SÉFôH
 ,ï«°ûdG  ø«°ùMh  ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dG  ¬`̀«`̀Lh
 ø`ØédG  º«gGôHEG  á°SÉFôH  á«fÉãdGh
 »∏Y  .Oh  õ©dGƒHCG  õà©e  ájƒ°†Yh
 á°SÉFôH  áãdÉãdG  IôFGódGh  ,±Gõ`édG
 ájƒ°†Yh  áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  ï«°ûdG
 IôFGódGh ,πHCG ¬∏dGóÑYh ¿Gô¡e øªjCG
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀©`̀dG Qó``̀H á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H á`̀©`̀HGô`̀ dG
 ó`̀ª`̀ë`̀eh  OhGO  »``̀∏``̀Y  á``̀jƒ``̀°``̀†``̀Yh

 .»ë«eôdG
 iô¨°üdG  áªμëªdG  π`̀μ`̀°`̀û`̀Jh
 πc á°SÉFôH ,ôFGhO ™°ùJ øe á«fóªdG
 á«°Vôeh »μdÉªdG óªMCG IÉ°†≤dG øe
 hôîa ôLÉgh »Ñ©μdG  ó°TGQh ôÑªb
 ¿Gƒ¡°S  Oƒ`̀ª`̀ë`̀eh  ídÉ°U  óªëeh
 »∏Y ó`̀ª`̀ë`̀eh ±É`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ó``̀°``̀TGQh
 áªμëªdG  πμ°ûJ  É`̀ª`̀c  ,…ô`̀ °`̀Shó`̀ dG
 ,ôFGhO »fÉªK øe á«FÉæédG iô¨°üdG
 êGQó``̀ dG  ≈°ù«Y  IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H

 »μdÉªdG Oƒ©°Sh »≤jó°üdG Oƒªëeh
 …ó`̀«`̀©`̀°`̀ù`̀dG ô``ª``Yh ø`̀°`̀ù`̀M π````̀ FGhh
 ¬∏dGóÑY  óªëeh  …OGhò`̀dG  Oƒªëeh
 áªμëe  πμ°ûJh  ,IOhÉ©ªdG  óªëeh
 á°SÉFôH  ,ô`̀FGhO  »fÉªK  øe  ò«ØæàdG
 ø«°ùMh  …ô≤«°ûªdG  á∏jóY  IÉ°†≤dG
 ÜÉgƒdGóÑYh »eRÉ©dG ó«dhh GRô«e
 QƒØ°ü©dG  ¬∏dGóÑY  ¿Éª∏°Sh  óªëe
 IQƒfh  ø«æ«YƒÑdG  º«gGôHEG  ô°UÉfh

.™aóªdG

á«Yô°ûdG ºcÉëªdG
 á«Yô°ûdG  º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG  π`̀μ`̀°`̀û`̀Jh
 IôFGódG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  :»JB’Éc
 .O  ï«°ûdG  á°SÉFôH  πμ°ûJ  ≈``̀ dhC’G
 ó°TGQ  ï«°ûdGh  »îjôªdG  º«gGôHEG
 OƒªëªdG  ó«dh  ï«°ûdGh  ø«æ«YƒÑdG
  ,π°VÉØdG øªMôdGóÑY .O ï«°ûdGh
 IÉ°†≤dG  øe πμ°ûJ  á«fÉãdG  IôFGódGh
 ï«°ûdGh  …ôà°ùdG  ìÓ`̀°`̀U  ï«°ûdG
 »ÑædGóÑY  ï«°ûdGh  …ƒ`̀∏`̀Y  π°ü«a

 .…Oó°üdG ÉjôcR ï«°ûdGh OGóëdG
 iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG π`̀μ`̀ °`̀û`̀Jh
 .O ï``̀«``̀°``̀û``̀dG  á``̀ °``̀SÉ``̀ Fô``̀ H  ≈`````````̀dhC’G
 πc  ájƒ°†Yh  ôYÉ°ûdG  øªMôdGóÑY
 ï«°ûdGh ¿É£≤dG  ¬∏dGóÑY ï«°ûdG  øe
 ∫BG  ôªY  ï«°ûdGh  ¢SGƒYƒÑdG  ôªY
 á°SÉFôH  á«fÉãdG  iôÑμdGh  ,áØ«∏N
 ï«°ûdGh  ¢ShôëªdG  ôbÉH  ï«°ûdG
 ôØ©L  ï`̀«`̀ °`̀û`̀ dGh  »``fó``ª``dG  ó`̀ª`̀ë`̀e
 á°SÉFôH  áãdÉãdG  iôÑμdGh  ,»dÉ©dG
 ï«°ûdGh  ôjô¨dG  π°ü«a  .O  ï«°ûdG
 ÜƒjCG  ï«°ûdGh  »bhRôªdG  ¬dE’GóÑY
 πμ°ûJ  á©HGôdG  iôÑμdGh  ,¿Gó`̀°`̀TQ
 º«gGôHEG  »∏Y  ï«°ûdG  IÉ°†≤dG  ø`̀e
 áØ«∏N »∏Y ï«°ûdG ájƒ°†Yh É°ù«FQ

 .…ôà°ùdG ¿Éª«∏°S ï«°ûdGh
 øe  iô¨°üdG  ºcÉëªdG  πμ°ûJh
 …óéædG  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  IÉ°†≤dG
 ï«°ûdGh  QƒØ°ü©dG  ø°ùM  ï«°ûdGh
 …ó¡e  ï«°ûdGh  »`̀WÉ`̀Hô`̀ª`̀dG  ±Gƒ``̀f

.…ô°ShódG óªM ï«°ûdGh ºXÉc
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 óªëe âæH Óg áî«°ûdG âcQÉ°T
 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ΩÉY ôjóe áØ«∏N ∫BG
 ¢ùeCG QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«¡H
 ó©H  ø`̀Y  »FÉæãà°S’G  ´ÉªàL’G  »`̀a
 ô«Z »aÉ≤ãdG çGôàdG øY ø«dhDƒ°ùª∏d
 á∏ãªe  ,á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  »`̀a  …OÉ`̀ª`̀dG
.øjôëÑdG áμ∏ªeh áaÉ≤ãdG áÄ«g ∂dòH

 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG äó```≤```Yh
 (ƒ°ùμdCG)  Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«Hôà∏d
 πÑ°S  á°ûbÉæe  ±ó¡H  ´ÉªàL’G  Gò`̀g
 »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG çGô``̀à``̀dG ¿ƒ``̀°``̀Uh á`̀jÉ`̀ª`̀M
 »a  »Hô©dG  øWƒdG  »a  …OÉªdG  ô«Z
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á`̀ eRCG  πX
 áÑcGƒe  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 √ò¡H  á≤∏©àªdG  á«ªdÉ©dG  äGQƒ£àdG
 ´É£≤dG  Gò`̀g  ≈∏Y  Égô«KCÉJh  á``̀eRC’G
 kGôKCÉJ  äÉYÉ£≤dG  ôãcCG  øe  ó©j  …òdG

.áeÉ©dG ¥ÓZE’G äGAGôLEÉH
 â`̀M qô`̀°`̀U á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀ ¡``̀ Hh
 :áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  Óg  áî«°ûdG
 ôãcCG  ø`̀e  Ió`̀MGƒ`̀H  ôªf  øëf  Éª«a{
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ≈`̀∏`̀Y kGô``«``KCÉ``J äÉ`````̀eRC’G
 øe  Éæd  óH  ’  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á«aÉ≤ãdG
 IQób  õjõ©J  π`̀LCG  øe  á«≤«≤M  áØbh
 »Hô©dG  ÉæªdÉY  »`̀a  »aÉ≤ãdG  πª©dG

 ,z…óëàdG Gòg ¬Lh »a Oƒª°üdG ≈∏Y
 ô«Z »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG çGô``̀à``̀dG{ :â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 øe »``̀°``̀SÉ``̀°``̀SCG Aõ````L ƒ```g …OÉ```̀ª```̀dG
 ≈æ¨dG  øe  ¬«ah  ájQÉ°†ëdG  Éæàjƒg
 »Hô©dG  ÉææWh  õq«ªj  É`̀e  »fÉ°ùfE’G
 ¿Éc  ∂dòd  ,πªLC’G  ¬JQƒ°üd  ê qhôjh
 ≈dEG  ÉæeÉªàgG  ¬Lƒf  ¿CG  Éæ«∏Y  kÉeGõd
 πX  »a  kÉ°Uƒ°üNh  ,¬fƒ°Uh  ¬¶ØM
 äôKCG  »àdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL
 »aÉ≤ãdG  êÉàfE’G  äÉYÉ£b  áaÉc  ≈∏Y

.z»YGóHE’Gh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  äó````̀ cCGh
 QÉ```̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀gh
 …OÉªdG  ô«Z  »aÉ≤ãdG  çGô`̀à`̀dG  ™°†J
 ≈dEG  Iô«°ûe  ,É¡JÉjƒdhCG  áªFÉb  øª°V
 ´Ó£°V’G  ø`̀e  âæ qμªJ  áμ∏ªªdG  ¿CG
 øe  AõédG  Gò`̀g  ßØM  »a  º¡e  Qhó`̀H
 ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  »fÉ°ùfE’G  çGôàdG
 ¿CG  âë°VhCGh  .»ª«∏bE’Gh  »∏ëªdG
 ø«Ø∏e  ºjó≤J  »`̀a  âcQÉ°T  áμ∏ªªdG
 »aÉ≤ãdG  çGôàdG  áªFÉb  ≈`̀dEG  ø««HôY
 ƒμ°ùfƒ«dG  áª¶æªd  …OÉ``̀ª``̀dG  ô`̀«`̀Z
 §îdG  ¿ƒæa{h  zá∏îædG{  ÉØ∏e  Éªgh
 áaÉ≤ãdG  áÄ«g  âª q¶f  Éªc  .z»Hô©dG
 çGô`̀à`̀∏`̀d  ∫hC’G  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG

 áμ∏ªe  »``̀a  …OÉ``̀ª``̀ dG  ô`̀«`̀Z  »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 øe  ô`̀«`̀NC’G  ™`̀Hô`̀dG  ∫Ó``N  øjôëÑdG
 áÄ«¡dG  πª©J Ωƒ«dGh ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG
 z…ôéØdG  øa{ ∞∏e øe AÉ¡àf’G ≈∏Y
 ≈∏Y áμ∏ªªdÉH ¢UÉN ∞∏e ∫hCG ¿ƒμ«d
 ô«Z »aÉ≤ãdG çGôà∏d ƒμ°ùfƒ«dG áªFÉb

.…OÉªdG
 óªëe âæH Óg áî«°ûdG âg qƒfh
 â∏≤àfG  øjôëÑdG  ¿CG  ≈`̀dEG  áØ«∏N  ∫BG
 »Hô©dG …OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG çGôàdÉH
 ø«M á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ≈```̀ dEG  »``̀eÓ``̀°``̀SE’Gh
 »ªdÉY Ωƒj ìôà≤e ºjó≤J »a âëéf

 ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æe ≈dEG »eÓ°SE’G øØ∏d
 áaÉ≤ã∏d  áª°UÉY  ¥ôëªdG  âfÉc  ø«M
 ¬JóªàYGh  ,Ω2018  ΩÉY  á«eÓ°SE’G
 Ωƒj ≥aGƒ«d »°VÉªdG ΩÉ©dG áª¶æªdG

.ΩÉY πc øe ôÑªaƒf 18
 äÉjóëàdG á¡LGƒe πÑ°S ∫ƒMh
 »ªdÉ©dG  AÉHƒdG  á`̀eRCG  É¡à°Vôa  »àdG
 çGôàdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  Oƒ¡L  º``YOh
 ,»Hô©dG øWƒ∏d …OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG
 ∫BG  óªëe  âæH  Ó`̀g  áî«°ûdG  â`̀dÉ`̀b
 øe  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  ¿EG  áØ«∏N
 äÉeƒ∏©ªdGh  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  π`̀FÉ`̀°`̀Sh

 É¡«a øμªj áæeBG  áMÉ°ùe Ωƒ«dG í«àJ
 å«M  ,ô``gOõ``j  ¿CG  »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  πª©∏d
 èjhôàdG  »a  äÉ«æ≤àdG  √òg  âªgÉ°S
 ,kÉ≤HÉ°S á«Hô©dG á«aÉ≤ãdG äÉÑ°ùàμª∏d
 ∞«°TQCG  áaÉ°†à°SG  Ωƒ«dG  É¡æμªjh
 »aÉ≤ãdG çGôà∏d ≥ qKƒj πeÉμàe »HôY
 á«Ñ©°ûdG  ¿ƒ`̀æ`̀Ø`̀dÉ`̀c  …OÉ``̀ª``̀ dG  ô`̀«`̀Z
 ¢ü°ü≤dG  ,á`̀jó`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG  á```̀«```̀FGOC’Gh
 á∏«°UC’G  »¡£dG  ó«dÉ≤J  ,á«Ñ©°ûdG

.Égô«Zh
 áμ∏ªe  ¿CG  √ô```̀cP  ô`̀jó`̀é`̀dG  ø``e
 √ò``̀g ≈``̀∏``̀Y â```bOÉ```°```U ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG
 ô«Z  »aÉ≤ãdG  çGôàdG  ájÉªM  á«bÉØJG
 .Ω2014  ¢SQÉe  7  ïjQÉàH  …OÉªdG
 çGô`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ó``̀cDƒ``̀Jh
 πeGƒY  óMCÉc  q…OÉ`̀ª`̀dG  ô«Z  »aÉ≤ãdG
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 äÉYÉªédG  ió``̀d  á«aÉ≤ãdG  á`̀jƒ`̀¡`̀dG
 ó`̀Lƒ`̀jh OGô``````̀aC’Gh äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh
 á«bÉØJ’G  √ò`̀g  øª°V  äÉªFÉb  çÓ`̀K
 ô«Z  »aÉ≤ãdG  çGô`̀à`̀dG  áªFÉb  :»`̀gh
 ¿ƒ°U ≈```dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀j …ò```dG  …OÉ``̀ª``̀dG
 çGôà∏d  á«∏«ãªàdG  áªFÉ≤dG  ,π`̀LÉ`̀Y
 π°†aCG  πé°Sh ,…OÉªdG  ô«Z »aÉ≤ãdG

.¿ƒ°üdG äÉ°SQÉªe

..á«Hô©dG ∫hódG »a …OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG çGôàdG øY ø«dhDƒ°ùª∏d »FÉæãà°SG ´ÉªàLG ∫ÓN

 IQó``b õ``jõ©J π``LCG ø``e á``«≤«≤M á``Øbh ø``e ó``H ’ :á``Ø«∏N ∫BG Ó``g
É``fhQƒc …ó``ëJ ¬``Lh »``a Oƒ``ª°üdG ≈``∏Y »``Hô©dG »``aÉ≤ãdG π``ª©dG

ádÉM 443 »aÉ©Jh É``fhQƒμH IójóL áHÉ°UEG 643 π``«é°ùJ

 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  QÉ```WEG  »`̀a
 ó¡©eh ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ø«H
 øª°V  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG
 AÉ`̀≤`̀ dE’ á`̀ aOÉ`̀ ¡`̀ dG ø`̀«`̀aô`̀£`̀dG è``eGô``H
 RQÉÑdGh …ƒ«ëdG QhódG ≈∏Y Aƒ°†dG
 ICGô``̀ª``̀dG ¬``̀H â`̀°`̀†`̀¡`̀f É`̀ª`̀dÉ`̀W …ò````dG
 πª©dG  Iô«°ùe  øª°V  á«æjôëÑdG
 ™e  É¡∏YÉØJ  ióe  ¿É«Ñdh  ,á«æWƒdG
 É¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤∏d äÉjóëàdG ∞∏àîe
 »a  ∫hDƒ°ùeh  ôjóL  ∂jô°ûc  áeÉ©dG
 ±Gô°ûà°SGh  øWƒdG  ô°VÉM  π«μ°ûJ
 øjôëÑdG  ó¡©e  º¶æj  ,¬∏Ñ≤à°ùe
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d
 Ihó``̀f ICGô``̀ª``̀∏``̀d ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 ICGôªdG{  ¿Gƒæ©H  á«Fôe  ájô«gÉªL
 á°üb ..äÉ``````̀eRC’G  »`̀ a  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ádÉg  .CG  É¡eó≤J  ,zº««≤àdGh  πeCÉà∏d

 ,¢ù∏éªdG  ΩÉ`̀Y  ø`̀«`̀eCG  ,…QÉ`̀°`̀ü`̀f’G
 ,»ª«ªàdG  º«gGôHEG  »eÓYE’G  IQGOEÉH
 Qƒ¡ªé∏d  áMÉàe  áeÉY  ácQÉ°ûªHh
 ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCGh ø`̀«`̀ª`̀à`̀¡`̀ª`̀dG ø``̀e Oó```̀Yh
 äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG »`̀∏`̀ã`̀ª`̀eh ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’G
 á«ª«∏bE’G  ¿É`̀é`̀∏`̀ dGh  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh
 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  ∂`̀ dPh  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh
 AÉ©HQC’G  Ωƒj  øe  ( kAÉ°ùe)  á©HÉ°ùdG

.…QÉédG ƒ«fƒj 24 ≥aGƒªdG
 QhódG á©«ÑW IhóædG ∫hÉæàà°Sh
 »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  √’ƒàJ  …òdG
 áμ∏ªªd  á∏°UGƒàªdG  Oƒ¡édG  ¥É«°S
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀¡`̀LGƒ`̀e »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »æWh  êPƒªf  øª°V  z19-ó«aƒc{
 ≈∏Y ºFÉbh á«dƒª°ûdÉH õ«ªàj πeÉμàe
 .QGô≤dG  PÉîJG  áYô°Sh  á«bÉÑà°S’G
 ÖfGƒédG  º``̀gCG  Ihó`̀æ`̀dG  ó°Uôà°Sh

 É keÉ¡°SEG á«æjôëÑdG ICGôª∏d óéJ »àdG
 ábOh ágÉLh ≈∏Y É k°ùμ©æeh É kë°VGh
 πLCG øe áHÉéà°S’G §£N ihóLh
 √òg äÉ«YGóJ øe π«∏≤àdGh º«éëàdG
 .»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ≈∏Y  áëFÉédG

 ≈∏Y  IhóædG  äÉ°ûbÉæe  õcôà°S  Éªc
 øe  áéJÉædG  IOÉØà°ùªdG  ¢`̀ShQó`̀dG
 »ë°üdG  ±ô`̀¶`̀dG  Gò`̀g  ™`̀e  πeÉ©àdG
 ¢UôØdG  QÉªãà°SG  á«Ø«ch  ,ÇQÉ£dG
 øe  ΩOÉb  ƒg  Éªd  G kOGó©à°SG  áMÉàªdG
 º∏bCÉàdG  Öéj Ióéà°ùe  IÉ«M •ÉªfCG
 ó««ëJh  çóëdG  Gòg  RhÉéàd  É¡©e

.√QÉKBG
 »a ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø`̀μ`̀ª`̀à`̀«`̀°`̀Sh
 º`̀¡`̀JÓ`̀NGó`̀e º``jó``≤``J ø``̀ e Ihó```̀æ```̀dG
 øe ø`̀ «`̀ Ñ`̀ZGô`̀ ∏`̀ dh ,º``̀¡``̀J’DhÉ``̀°``̀ù``̀Jh
 Ihó```̀ æ```̀ dG Qƒ``̀ °``̀†``̀ë``̀ d Qƒ```¡```ª```é```dG
 º¡Ñ∏W  π«é°ùJ  º¡«∏©a  á«°VGôàa’G
 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  ™bƒe  ≈∏Y
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ™bƒe hCG á«°SÉ«°ùdG
hCG  www.scw.bh  ICGô``̀ª``̀∏``̀d

.  www.bipb.bh

äÉeRC’G »a ICGôªdG ∫ƒM Ihóf ¿Éª¶æj zá«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG{h zICGôª∏d ≈∏YC’G{

.…QÉ°üfC’G ádÉg |

á``jQÉ``é``jE’G  ihÉ```Yó```dG  »``̀a  ô`̀¶`̀æ`̀∏`̀d  õ`̀«`̀«`̀ª`̀Jh  á`̀«`̀aÉ`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀SGh  á`̀«`̀fó`̀e  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  ¢ü«°üîJ

¢``ù«Fô∏d »``æa Ö``àμeh ..Gƒ``°†Y 14 ≈``dEG õ``««ªàdG á``ªμëªd »``æØdG Ö``àμªdG AÉ``°†YCG IOÉ``jR

á«FÉ°†≤dG IRÉLE’G AÉ¨dEGh ójóédG »FÉ°†≤dG π«μ°ûàdÉH πª©dG AóH ƒ``«dƒj 16

®ƒØ ΩÓ°SEG :Öàc
 ºcÉëªdG  π«μ°ûJ  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  Qó°UCG
 πª©dG  CGóÑjh  ,2021-2020  »FÉ°†≤dG  ΩÉ©∏d  ójóédG
 π«μ°ûàdG  Gòg  ÖLƒªHh  ,ΩOÉ≤dG  ƒ«dƒj  16  øe  ájGóH
 á°SÉFQ ø«æ«YƒÑdG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ≈dƒàj
 ô¶æH ¢üàîà°S »àdG õ««ªàdG áªμëªH ≈dhC’G IôFGódG
.ájQÉéjE’Gh ájQGOE’Gh ájQÉéàdG ihÉYódG »a ¿ƒ©£dG

 »a  äGô««¨àdG  øe  GOóY  ójóédG  π«μ°ûàdG  ó¡°Th
 ±ó¡H  ¢ù∏éªdG  ÉgôbCG  »àdG  äÓjó©àdG  áeõM  Aƒ°V
 ,IõLÉædG ádGó©dG ≥«≤ëJh »°VÉ≤àdG äGAGôLEG ™jô°ùJ
 áà°S  RhÉéàJ  ’  Ió`̀e  »`̀a  ihÉ`̀Yó`̀dG  »`̀a  π°üØdG  É¡æe
 ™«ªéd  ájƒæ°ùdG  á«FÉ°†≤dG  IRÉ``̀LE’G  AÉ`̀¨`̀dEGh  ,ô¡°TCG
 ºcÉëªdG »a πª©dG »a QGôªà°S’Gh É¡JÉLQóH ºcÉëªdG
 IOÉYEGh  ºcÉëªdG  πª©d  ájôjƒ£J  IQOÉÑªc  ΩÉ©dG  ∫GƒW

.É¡ª«¶æJ

 ..iô`̀¨`̀°`̀ü`̀dG  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  ºcÉëª∏d  ¿É`̀Jó`̀jó`̀L  ¿É``̀Jô``̀FGO
á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ ©`̀ dG  iƒ````Yó````dG  IQGOE’  ó``̀ jó``̀ L  ƒ``̀°``̀†``̀Yh

 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äOÉ°TCG   
 øe  OhóëeÓdG  ô«ÑμdG  ºYódÉH  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ó`̀d
 ∫ÉªYCÓd  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 ájQÉ°†M  ™jQÉ°ûe  ôÑYh  ,ájô«îdGh  á«fÉ°ùfE’G
 äÉ¡«LƒàdGh ,Iõ«ªàe á«Yƒf äGQOÉÑeh ,IRQÉH
 áëFÉL äÉ«YGóàd …ó°üàdG »a á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°†dh  ,ÉfhQƒc
 õjõ©J  »a  âª¡°SCG  »àdGh  ,É©«ªL  ø«ª«≤ªdGh
 âeóbh  ,É«dhOh  É«ª«∏bEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe

.É©«aQ É«æWh É«fÉ°ùfEG ÉLPƒªf ™ªLCG ºdÉ©∏d
 ô`̀jó`̀≤`̀ à`̀ dGh ô`̀μ`̀ °`̀û`̀dG ≠``̀dÉ``̀H ø``̀Y â```̀Hô```̀YCGh
 á∏°UGƒàªdG  á«æWƒdGh  á«fÉ°ùfE’G  äÉeÉ¡°SEÓd
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG
 øH  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S á°SÉFôH  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G

 á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG
 äÓªëdG  ¥Ó```̀WEG  »``̀ah  ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 ΩÉ`̀à`̀jC’G  áÄØd  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdGh  ájô«îdG
 ájô¡°ûdG  á`̀dÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  ≠`̀∏`̀Ñ`̀e  IOÉ`````jRh ,π`````eGQC’Gh
 äÉÄØdG  ºYOh ,á°ù°SDƒªdG  ió``̀d  ø«dƒØμª∏d
 ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  øjQô°†àªdG  ø`̀e  á≤ëà°ùªdG
 ÖfÉéH  ,zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  ∫Ó`̀N  øe  É`̀fhQƒ`̀c
 Iô°SC’G  ºYOh  ,ø«eQÉ¨dGh  øjô°ù©ªdG  IóYÉ°ùe
 ádÉª©∏d  ΩRÓ```̀dG  º`̀Yó`̀ dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.IóFGQ á«fÉ°ùfEG ™jQÉ°ûe ôÑY IóaGƒdG
 á°ù°SDƒªdG  πª©d  »HÉ«ædG  º`̀Yó`̀dG  äó```cCGh
 ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 á«°SÉeƒ∏HódGh  á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  ø«H
 »æjôëH êPƒªæc ÉgRGôHEGh ,á«fÉ°ùfE’G ájô«îdG

.á«dhódG πaÉëªdG »a õ«ªàe
 .O  ¢ùeCG  É¡ÑàμªH  É¡dÉÑ≤à°SG  ∫ÓN ∂dP  AÉL
 á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ó«°ùdG ≈Ø£°üe

 .O ¢Vô©à°SG AÉ≤∏dG  ∫ÓNh ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 á°ù°SDƒªdG ™jQÉ°ûeh ∫ÉªYCG RôHCG ó«°ùdG ≈Ø£°üe
 ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
 á°ù°SDƒª∏d  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ™jQÉ°ûªdGh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 É¡éeGôHh ,á«æWƒdGh á«fÉ°ùfE’G É¡àdÉ°SQ øª°V
 πÑ°Sh ,πeGQC’Gh ΩÉàjC’G øe ø«dƒØμª∏d á«YƒædG
 äGRÉéfE’G  RGôHE’  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée ™e ¿hÉ©àdG
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  π`̀X  »`̀a
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 √ó¡°ûJ  É`̀eh  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 §£N øe á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
 äÉ¡«LƒJ π°†ØH äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûeh èeGôHh
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG  ƒª°S á©HÉàeh
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG

ÉfhQƒμd …ó°üàdG »a  É«fÉ°ùfEG ÉLPƒªf âeób øjôëÑdG:ÜGƒædG á°ù«FQ

.ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG |
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..øWGƒe 6000 ájÉμM
á«LQÉî∏d Gôμ°T

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ¢Shô«a á¡LGƒe »a á«LQÉîdG IQGRh Oƒ¡L ø«Ñj …òdG º∏«ØdG Ióe »g ,á≤«bO 14
 IOÉYEG ºJ ∞«ch ,øjôëÑdG ≥jôa ìÉéf ¢ü°üb øe á°üb RôÑjh ..(19 – ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ..iô`̀NCG  á«fÉ°ùfEG  ìÉéf  ¢ü°üb  ¢†©H  ÖfÉéH  ,êQÉîdG  »a  øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒªdG

.êQÉî∏d ¬≤jƒ°ùJ ºàjh ,ôNBGh ø«M ø«H º∏«ØdG ¢VôY ºàj ¿CG ≈æªJCGh
 á«LÓY  á∏MQ  ,∞`̀Xƒ`̀e)  OGƒ`̀L  óªëe  ,(ø«°üdG  »a  ÖW  áÑdÉW)  …ƒ«∏©dG  IQƒ`̀f
 á∏MQ  ,óYÉ≤àe)  »μà°ùÑdG  ódÉN  (É«fÉ£jôH  »a  √GQƒàcO  áã©àÑe)  ôbÉH  É«fGQ  ,(óæ¡dG  »a
 ,áØ∏àîe ±hô¶d êQÉîdG »a GhóLGƒJ ø««æjôëH ø«æWGƒªd êPÉªf ..(¿GôjEG »a á«LÓY
 ,É¡«a GhóLGƒJ »àdG ±hô¶dGh ,Égƒ°TÉY »àdG äÉ¶ë∏dGh ,ºgôYÉ°ûeh º¡°ü°üb GƒμMh

.º¡∏LCG øe âdòH »àdG Oƒ¡édGh
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡«a ô°ûàfG »àdG á«æ«°üdG ¿ÉgGh á©WÉ≤e øª°V zƒμfÉN{ áæjóe »a
 óªëe{ óLGƒàj å«M äGQÉ£ªdG ¥ÓZEG ºJ óæ¡dG »ah ..z…ƒ«∏©dG IQƒf{ ∑Éæg ¢û«©J âfÉc
 óLGƒàJ  å«M  π≤J  äÉeóîdGh  ΩÉ©£dGh  á«°SÉ°SC’G  OGƒªdG  äCGóH  É«fÉ£jôH  »ah  ..zOGƒL
 √òg ..z»μà°ùÑdG ódÉN{ óLGƒàj å«M ô«ãμH CGƒ°SCG ™°VƒdG ¿Éc ¿GôjEG »ah ..zôbÉH É«fGQ{
 ..IôàØdG ∂∏J ∫ÓN êQÉîdG »a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG ä’ÉM øe êPÉªædG ±’B’ êPÉªf

 ?ÉgóæY π°üM GPÉªa
 áeÓ°S ≈∏Y É¡°UôM ócDƒJ »àdG ,ádhDƒ°ùeh á∏LÉY äGƒ£N äòîJG øjôëÑdG áμ∏ªe
 Éæªg)) :ÓFÉb ócCG √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ..ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°Uh
 ∞«c ø«ÑJh ,ÖgòdG AÉªH ÖàμJ »àdG ádƒ≤ªdG »gh ,((øWGƒªdGh øWƒdG áeÓ°S ƒg ∫hC’G
 øWƒdG áeÓ°S ƒg ¬jód πZÉ°ûdG π¨°ûdGh ∫hC’G º¡dG ¿ƒμj ,™«ªédG ódGhh øWƒdG óFÉb ¿CG

.øWGƒªdGh
 ,êQÉîdG »a á«LÓ©dG á∏MôdG »a √óLGƒJ ∫ÓNh ,¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S
 »a  øWGƒe  ô`̀NBG  AÓ`̀LEG  ≈àM  ∫É`̀H  Éæd  CGó¡j  ø`̀d))  :ÓFÉb  ìô°U  ,øWƒ∏d  º¡JOƒY  AÉ`̀æ`̀KCGh
 ,á«dhDƒ°ùªdGh  á`̀fÉ`̀eC’G  ¿ƒ¶Øëj  øjòdG  ,∫É`̀Lô`̀dG  IOGQEGh  Ωõ`̀Y  ƒg  Gò`̀gh  ..((êQÉ`̀î`̀ dG
 øWƒdG  áeóN  ƒg  º¡∏ªY  ájÉZh  ,º¡æe  ø«Ñjôb  ¿ƒfƒμjh  ø«æWGƒªdG  ¿hDƒ°T  ¿ƒ©HÉàjh

.øWGƒªdGh
 õ«ªàdG  ≥«≤ëJ  »a  íéf  …òdG  ,øjôëÑdG  ≥jôa  óFÉb  ,¬∏dG  ¬¶ØM  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 äGAGô``̀LE’G  ò«ØæJh  ,»æWƒdG  ≥jôØ∏d  áã«ãëdG  á©HÉàªdÉH  ΩÉ`̀bh  ,äÉjóëàdG  RhÉ`̀é`̀Jh
 Gƒ°†Y  øWGƒe  πc  øe  π©L  ∞«ch  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G
 ƒª°S äÉëjô°üJ ôcòàf π¶æ°Sh ,¬à«dhDƒ°ùeh ¬©bƒe ¿Éc ÉjCG  ,øjôëÑdG  ≥jôa »a ÓYÉa
.((øWƒdG ÖM øe á∏«Ñf IQƒ°U Ωƒ«dG ó¡°ûJ øjôëÑdG ¿EG)) :É¡æeh ,ΩGhódG ≈∏Y ó¡©dG »dh

 Oƒ¡édGh  ,á«fÉ°ùfE’G  äÉ¶ë∏dGh  ,ábOÉ°üdG  ôYÉ°ûªdG  π≤f  á«LQÉîdG  IQGRh  ƒjó«a
 ∞«£∏dGóÑY .O ÉgOÉb ,á°ShQóe πªY á£îH äÉjóëàdG IQGRƒdG ≥jôa ¬LGh ∞«ch ,á«æ°†ªdG
 OôdG ºàj ¿Éc ∞«ch ,AÓLE’G á£îHh ,á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’ÉH ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG
 π°UGƒà∏d á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG AÉ°ûfEG ºJ ∞«ch ,»eƒj ∫É°üJG 600 ƒëf ≠∏Ñj Ée ≈∏Y
 »a  ø«dƒ¡éªdG  OƒæédGh  ,êQÉîdG  »a  á«æjôëÑdG  äGQÉØ°ùdG  QhO  ¿Éc  ∞«ch  ,á«YƒàdGh
 IOƒLƒªdG  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG  ™e  äGAÉ≤dh  ôªJDƒe  ó≤Y ÖfÉéH ,äGQÉØ°ùdGh  IQGRƒdG

.äÉ¡édG øe Égô«Zh è«∏îdG ¿Gô«W Oƒ¡Lh ,øjôëÑdG »a
 ≈dEG  ¿OQC’G  ≈dEG  ø«°üdG  øe  á∏MQ  ó©H  øWƒdG  ≈dEG  äOÉY  z…ƒ«∏©dG  IQƒf{  áÑdÉ£dG
 πc  ø«H  Éæ©e  π°UGƒàJ  âfÉc  IQÉØ°ùdG  ¿EG  ∫ƒ≤j  zOGƒ`̀L  óªëe{  øWGƒªdGh  ..øjôëÑdG
 äÉLÉ«àM’G πc äôah IQÉØ°ùdG ¿CG äócCG zôbÉH É«fGQ{ áã©àÑªdGh ..Éæ«∏Y ¿ÉæÄªWÓd áYÉ°S
 ≈dEG  IOƒ©dG  á∏MQ  »a  ó©°U  øe  ôNBG  ¿Éc  z»μà°ùÑdG  ódÉN{  øWGƒªdGh  ..äÉeõ∏à°ùªdGh

.øjôëÑdG
 IQGRƒdG â∏ªY øjòdG §≤a ºg êQÉîdG »a øjOƒLƒªdG øWGƒe ±’BG áà°ùdG øμj ºd
 IQGRƒd Ö°ùëJ ,á«æjôëH á«fÉ°ùfEG ìÉéf ¢ü°üb ∑Éæ¡a ,º¡fhDƒ°T á©HÉàeh º¡JOƒY ≈∏Y
 ,ø««cQÉªfO IQÉëHh ,ø««fÉ£jôHh ,ø««é«∏N ø«æWGƒe IOƒY »a áªgÉ°ùªdÉc ,á«LQÉîdG

 .ºgô«Zh ø«jƒ«°SBG ø«ª«≤eh
 ,¬JGhôK  ≈∏ZCG  ºg  ¬«æWGƒe  ¿CG  ,øWƒdG  Gòg  âÑKCG{  :º∏«ØdG  äGQÉÑY  »a  AÉL  Éªch
 ∂∏J  á∏«ªLh  á©FGQ  IQÉ°TEG  É¡∏©dh  ..zäÉ¶ë∏dG  ∂∏MCG  »a  ¬«ªëJ  »àdG  ¬`̀YhQO  iƒ`̀bCGh
 ¢VQCG  ≈`̀dEG  øjóFÉ©dG  ø«æWGƒª∏d  IôFÉ£dG  øàHÉc  åjóM  »a  º∏«ØdG  ÉgCGóH  »àdG  IQÉÑ©dG
.((ºμd ábÉà°ûe øjôëÑdG áμ∏ªe ∂dòch ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ø«bÉà°ûe ºμfCG º∏YCG)) :øWƒdG

 ¢Shô«a  áëaÉμªd  øjôëÑdG  ≥jôa  ≈dEG  ôjó≤àdGh  á«ëàdG  ¢üdÉN  ™e  AGógEG
 ºbGƒ£dG OGôaCG øe á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ¿ƒØ≤j øjòdG ∂ÄdhCG ¢üNC’ÉHh ÉfhQƒc

 .AÉHƒdG ó°V ÉæHôM »a á«Ñ£dG
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»°VQ ∫BG Qƒ°üæe óªMCG ¬∏dGóÑY .O

 ∫BG  áØ«∏N  øH  ódÉN  ï«°ûdG  .O  ócCG
 AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N
 »aÉ≤ãdG ≈°ù«Y õcôªd …ò«ØæàdG ôjóªdG
 á`̀ «`̀ dÉ`̀ °`̀ SQE’G ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e á``̀bGô``̀Y ≈`̀∏`̀Y
 iƒà°ùª∏d  π`̀°`̀UDƒ`̀j  …ò``̀dG  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 »a  øjôëÑdG  ¬à∏°Uh  …ò``̀dG  Ωó≤àªdG
 ìhQ ó`̀°`̀ù`̀é`̀jh ,å``̀jó``̀ë``̀dG  É`̀gô`̀°`̀ü`̀Y
 …òdG  ìÉàØf’Gh  á«fÉ°ùfE’Gh  íeÉ°ùàdG
 É`̀¡`̀î`̀jQÉ`̀J ô`̀Ñ`̀Y á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ¬``̀H äõ`̀«`̀ª`̀J
 É¡eÉμM  π`̀X  »`̀a  ô°UÉ©ªdGh  åjóëdG

.ΩGôμdG
 ¢ù«FQ  ¬dÉÑ≤à°SG  ió``d  ∂``dP  AÉ``L
 ≈Ø°ûà°ùªd …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh AÉÑWC’G
 .O  øjôëÑdÉH  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á`̀«`̀dÉ`̀°`̀SQE’G
 É«dƒL  .O  áÑ«Ñ£dGh  ,¿É`̀jô`̀°`̀T  êQƒ``̀L
 áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »`̀aƒ`̀J
 å«M ,á«μjôeC’G á«dÉ°SQE’G äÉ«Ø°ûà°ùe
 äÓé°ùdGh  ≥`̀FÉ`̀Kƒ`̀dG  ø`̀e  GOó``Y  º∏°ùJ
 ÉgôªY  ≠∏Ñjh  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á°UÉîdG
 øe  G kAõ`̀L  ¿ƒμàd  â`̀jó`̀gCGh  ,ΩÉ`̀Y  100
 ≥FÉKƒdG  õcôe  äÉXƒØëeh  äÉ«æà≤e

.á«îjQÉàdG
 ôÑà©J  IGó¡ªdG  ≥FÉKƒdG  ¿CG  ∫É`̀bh
 á°SGQOh ≥«Kƒàd áª¡e á«îjQÉJ QOÉ°üe
 ¿CGh ,á«ë°üdGh á«Ñ£dG ájÉYôdG Iô«°ùe
 ≥FÉKƒdG  õ`̀cô`̀e  ƒ`̀g  í«ë°üdG  É¡fÉμe
 á«ª°SôdG  á¡édG  ôÑà©j  …òdG  á«îjQÉàdG
 á`̀°`̀SGQOh  ßØëH  á«æ©ªdG  á«©LôªdG
 G kô«°ûe  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  ≥`̀«`̀Kƒ`̀Jh
 ógGƒ°T  ó`̀MCG  ó©j  ≈Ø°ûà°ùªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ¢ù°SCÉJ  å«M  áãjóëdG  ádhódG  ¢ù«°SCÉJ
 ÖMÉ°U  º`̀μ`̀M  ¿É````̀HEG  1902  ΩÉ``̀Y  »``̀a
 ∫BG  »`̀∏`̀Y  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  áª¶©dG
 á«°ù«°SCÉàdG  √Qhò``̀L  â`̀fÉ`̀ch  ,áØ«∏N

 áã©ÑdG ∫ƒ°Uh ™e 1892 ΩÉY ≈dEG Oƒ©J
.á≤£æª∏d á«μjôeC’G

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀ dG Üô``````̀YCG ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 ¬`̀HÉ`̀é`̀YEG  ø`̀Y  ≈Ø°ûà°ùª∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 ≥FÉKƒdG  õcôe  ¬«dƒj  …ò`̀ dG  ΩÉªàgÓd
 »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y õ`̀cô`̀ª`̀H á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 áμ∏ªe  äGõ`̀é`̀ æ`̀ eh  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e  ≥`̀«`̀Kƒ`̀à`̀d
 ´É£≤dG É°Uƒ°üN ,ájQÉ°†ëdG øjôëÑdG
 ¬JOÉjôH  ™àªàj  …òdG  åjóëdG  »ë°üdG
 GócDƒe  ,á«ª«∏bE’G  ¬à«≤Ñ°SCGh  á«îjQÉàdG
 iDhôdG  ìƒ°Vh  ≈∏Y  Ó«dO  ó©j  ∂dP  ¿CG
 É¡ª°SQ  »àdG  ájôjƒ£àdG  äÉ«é¡æªdGh

.ø«ÑbÉ©àªdG øjôëÑdG ΩÉμM
 √ôμ°T …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ωób óbh
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°üd πjõédG
 ´É£≤∏d  ô«ÑμdGh  ôªà°ùªdG  ¬ªYO  ≈∏Y
 …ò`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  ,»`̀Ñ`̀£`̀dGh  »ë°üdG
 ¿G  GócDƒe  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ïjQÉàd  ¬«dƒj
 ìhô`̀dG  ƒª°S  ä’’O  º`̀gCG  øe  ó©j  ∂`̀dP
 ¢ùμ©J  »àdGh  ¬àdÓL  ió`̀d  á«fÉ°ùfE’G
 øjôëÑdG  ï`̀jQÉ`̀à`̀d  ¥ô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG
 ìÉ``̀à``̀Ø``̀f’Gh á`̀ Ñ`̀ë`̀ª`̀ dG ≈``̀∏``̀Y »`̀ æ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG

.»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh
 áÑ«Ñ£dG  ôKBÉe  ¿ÉÑfÉédG  ôcòà°SGh
 Corin  Ö```̀eÉ```̀cô```̀ahCG  ø```̀jQƒ```̀c  .O
 ,≈Ø°ûà°ùªdG  »`̀a   Overkamp
 AGôL  »°VÉªdG  πjôHCG  »a  â«aƒJ  »àdG
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉØYÉ°†e

 ∞°üf øe ôãcCG âæaCG PEG ,ÉμjôeCG »a (19
 øjôëÑdG »a πª©dGh ¢û«©dG »a ÉgôªY
 ΩÉY  ÉgóYÉ≤J  ájÉ¨dh  1965  ΩÉ`̀Y  ø`̀e
 ôgÉ¶e ≈∏Y IógÉ°T âfÉc å«M .2003
 …ò`̀dG  Ö«MôàdGh  áÑëªdGh  ¢ûjÉ©àdG
 ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG •É°ShCG ø«H ¬àb’

 Qƒ£àdG  π`̀MGô`̀e  ∞∏àîe  É¡àÑcGƒeh
.»ë°üdG ´É£≤dG √ó¡°T …òdG

 á«îjQÉàdG ≥FÉKƒdG õcôe ¿CG  ôcòj
 øe  äÉ¡«LƒàH  1978  ΩÉY  »a  ¢ù°SCÉJ
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ¿ÉHEGh ,ó¡©∏d É«dh ¿Éc ÉeóæY áØ«∏N ∫BG
 ¬bÉëdEÉH  ¬àdÓL  ô`̀eCG  Ió°TGôdG  á«μ∏ªdG

 ó`̀MCG  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀d  »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  ≈°ù«Y  õ`̀cô`̀ª`̀H
 ≈æ©ojh  ,á«°ù«FôdG  ¬JGAÉ°†ah  ¬`̀JGQGOEG
 ïjQÉJ ≥«KƒJh á°SGQOh ßØëH õcôªdG
 ,»Hô©dG  è«∏îdGh  øjôëÑdG  çGô``̀Jh
 ø«NQDƒª∏d  á∏Ñb  ¿ƒμj  ¿CG  ≈dG  ≈©°ùjh
 ïjQCÉàdÉH  ø«°üàîªdGh  ø«ãMÉÑdGh

.≥«KƒàdGh øjhóàdGh

º∏°ùàj z»``aÉ≤ãdG ≈°ù«Y{ ```H á«îjQÉàdG ≥``FÉKƒdG õ``côe
ΩÉY 100 É``gôªY ≠∏Ñjh zá``«dÉ°SQE’G ≈``Ø°ûà°ùe{ ≥``FÉKh

 ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  ócCG
 »æWƒdG  ø``̀eC’Gh  ´É`̀aó`̀dGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd
 ÉgOhóM ø«eCÉJh ájÉªM »a ô°üe ≥M ÜGƒædG ¢ù∏éªH
 ±ô£àdGh ∞æ©dG ∫Éμ°TCG ∞∏àîe ≈∏Y AÉ°†≤dGh á«Hô¨dG
 áμ∏ªe  Ö©°T  øeÉ°†Jh  ó«jCÉJ  øY  kÉHô©e  ,ÜÉ```gQE’Gh
 øY  ´ÉaódÉH  ´hô°ûªdG  É¡≤M  »a  ô°üe  ™e  øjôëÑdG
 QhódÉH  kÉgƒæe  ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  øeC’Gh  »eƒ≤dG  É¡æeCG
 á«Ñ«∏dG  á`̀eRCÓ`̀d  »°SÉ«°S  πM  ≈`̀ dEG  π°Uƒà∏d  …ô°üªdG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  AÉ`̀eó`̀dG  ø≤Mh  QÉædG  ¥Ó``WEG  ∞`̀ bhh
 á«æWƒdG áë∏°üªdG ¬«°†à≤J ÉªH á«Ñ«∏dG »°VGQC’G IóMh

.É«Ñ«d »a
 áμ∏ªe  ∞bƒe  ¿CG  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  ±É°VCGh
 É`̀¡`̀æ`̀eCGh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L √É`̀é`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≥aGƒàdÉH  »JCÉj  …òdGh  ,ô«¨àj  ’h  âHÉK  ÉgQGô≤à°SGh
 áeÉîa É¡H Ωƒ≤j »àdG á∏°UGƒàªdGh áHhDhódG Oƒ¡édG ™e
 AÉNôdGh  á«ªæàdG  õjõ©àd  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY  ¢ù«FôdG
 øeC’G  ájÉªMh  ,≥«≤°ûdG  …ô°üªdG  Ö©°û∏d  QÉ`̀gOR’Gh
 kGócDƒe ,á≤£æªdG »a QGô≤à°S’G õjõ©Jh »Hô©dG »eƒ≤dG
 áã«ãëdG ô°üe ájQƒ¡ªL »YÉ°ùªd øjôëÑdG áμ∏ªe ºYO
 ,á≤«≤°ûdG  É«Ñ«d  á``dhO  »`̀a  º∏°ùdGh  ø``̀eC’G  ÜÉÑàà°S’

 πØμjh  É¡æeCG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πμd  Égó«jCÉJh
.¬«°VGQCG IóMhh áeÓ°S

 øY  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  ôÑYh
 á«æjôëÑdG  äÉbÓ©dÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°T  RGõàYG
 ≠dÉH øY GôÑ©e ,ΩÉæàe Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh ájô°üªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°T  ¬æμj  …ò`̀dG  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG
 É¡ªYOh  áaô°ûªdG  É¡ØbGƒe  øjQó≤e  ,á≤«≤°ûdG  ô°üªd
 á«dhódGh á«ª«∏bE’G πaÉëªdG πc »a øjôëÑ∏d π°UGƒàªdG
 øe  ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ™ªéj  Ée  πX  »a

.ácôà°ûe ídÉ°üeh á«îjQÉJ §HGhQ

ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ∞``̀ bƒ``̀ e :ÜGƒ````̀æ````̀dG á``̀ «``̀ LQÉ``̀ N ¢``̀ù``̀«``̀FQ
ô«¨àj  ’  â`̀ HÉ`̀ K  É`̀ gQGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SGh  É`̀ ¡`̀ æ`̀ eCGh  ô`̀°`̀ü`̀e  √É`̀ é`̀ J



 øe AõL É«Ñ«d :»°ù«°ùdG
»Hô©dGh …ô°üªdG »eƒ≤dG øeC’G

ó«°TQ ájRƒa

 äGƒ≤∏d  á∏JÉ≤ªdG  äGóMƒdG  √ó≤ØJ  ∫ÓN  |
 áªNÉàªdG ájôμ°ù©dG á«Hô¨dG á≤£æªdÉH ájƒédG
 …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ≈````̀dOCG á`̀«`̀Ñ`̀«`̀∏`̀dG Ohó`̀ë`̀∏`̀ d
 ,í°VGh ÜÉ£îH »°VÉªdG âÑ°ùdG Ωƒj »°ù«°ùdG
 øeC’ÉH åÑ©dG  ójôj øe πc ≈dEG  ¬àdÉ°SQ É¡Lƒe
 ø`̀eC’G  ójó¡àd  Gó«¡ªJ  É«Ñ«d  »`̀a  É«aGô¨édGh
 º°†îdG  Gòg  »ah  ,»Hô©dGh  …ô°üªdG  »eƒ≤dG
 ¢Tƒ«L  iƒ``̀bCG  ø`̀e  …ô°üªdG  ¢û«édG)  :∫É``̀b
 ,Oó¡j  ’h »ªëj ,ó«°TQ  ¢û«L ¬æμdh  á≤£æªdG
 πNGO »eƒ≤dG ô°üe øeCG øY ´ÉaódG ≈∏Y QOÉbh
 ájƒédG  äGƒ≤dG  É«YGO  .(øWƒdG  OhóM  êQÉNh
 ∫ƒW ≈∏Y äGƒæ°S 7 òæe OhóëdG ≈∏Y á°†HGôdG
 áª¡e  …CG  ò«Øæàd  OGó©à°S’G  ≈``̀dEG)  º`̀c  1200
 ÉØ«°†e ,(É¡LQÉN hCG  ô°üe OhóM πNGO AGƒ°S
 äÉH  É«Ñ«d  »`̀a  ô°üªd  ô°TÉÑe  π`̀Nó`̀J  …CG)  ¿CG
 øe  á«Hô¨dG  ÉfOhóM  ø«eCÉàd  ≈©°ùfh  ,É«Yô°T
 πHÉ≤ªdÉHh ..(á«HÉgQE’G  äÉ«°û«∏ªdGh  ábõJôªdG
 πFÉÑ≤dG  í«∏°ùJh  Ö`̀jQó`̀à`̀H  »°ù«°ùdG  ó¡©J
 âÑ∏W GPEG  πNóàdGh IóYÉ°ùªdG  ºjó≤Jh ,á«Ñ«∏dG
 øY  ´É`̀aó`̀dG  ≈∏Y  πª©«°S  øe  ¿CG  QÉÑàYÉH  ∂`̀dP
 ,∂dP  »a  º¡ªYóJ  ô°üeh  ,¿ƒ«Ñ«∏dG  ºg  É«Ñ«d
 AõL ƒg …òdG ,»Ñ«∏dG »eƒ≤dG øeC’G äGQÉÑàYÉH

.»Hô©dGh …ô°üªdG »eƒ≤dG øeC’G øe
 πFÉ°SôH  å©H …òdG  …ƒ≤dG  ÜÉ£îdG  ƒg |
 ÜÉgQE’Gh äÉ«°û«∏ªdG ºYój øªd AGƒ°S IOó©àe
 á°UÉNh  ºdÉ©dG  ∫hó`̀ d  hCG  ,∫hO  ø`̀e  É«Ñ«d  »`̀a
 ∞bƒªdG í«°VƒJh ,ÉμjôeCGh »HhQhC’G OÉëJ’G
 πNóJh  É«Ñ«d  »a  ôaÉ°ùdG  »côàdG  πNóàdG  øe
 ,ô£≤c  ÜÉ``gQEÓ``d  á`̀ª`̀YGó`̀dG  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  Égô«Z
 ¿ƒ«Ñ«∏dG  ¬`̀d  ÜÉéà°SG  …ò``̀dG  ÜÉ`̀£`̀î`̀dG  ƒ``gh
 áfƒgôJ  ïjÉ°ûe  ¿É`̀°`̀ù`̀d  ≈`̀∏`̀Y  AÉ``̀Lh  É©jô°S
 AÉL  Éªd  …QƒØdG  ≥«Ñ£àdG  IQhô°V  -∫Éãªc-
 …ô°üªdG  πNóàdG  ¿CGh  ,»°ù«°ùdG  ÜÉ£N  »a
 »Hô©dG ´ÉaódG IógÉ©e) ≥ah ´hô°ûe É«Ñ«d »a
 »a  ó«jCÉJ  äGô`̀gÉ`̀¶`̀e  ÖfÉL  ≈``dEG  ,(∑ôà°ûªdG
 ô«Zh »Ñ«∏dG »æWƒdG ¢û«é∏dh ÜÉ£î∏d äô°S
 ™Ñ£dÉH  Éª«a  ,IójDƒe  á«Ñ«d  π©a  OhOQ  øe  ∂dP
 á`̀eƒ`̀μ`̀Mh »`̀cô`̀à`̀dG Ö`̀fÉ`̀é`̀dG è```̀YRCG ÜÉ`̀£`̀î`̀dG
 »°ù«°ùdG  QÉ°TCG  ø«M  á°UÉNh  á∏«ª©dG  êGô°ùdG

.(ôªMCG §N IôØédGh äô°S) ¿CG ≈dEG
 ¢ù«FôdG  ÜÉ`̀£`̀N  π`̀î`̀j  º`̀ d  ™``bGƒ``dG  »`̀a  |
 ´õ`̀Yõ`̀J ≈```̀dEG IQÉ``̀ °``̀ TE’G ø``e É`̀°`̀†`̀jCG …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 ÖÑ°ùH  »`̀Hô`̀©`̀dGh …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  »`̀eƒ`̀≤`̀dG  ø```̀eC’G
 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  äÉjóëàdGh  äGójó¡àdG  ôKÉμJ
 QhOh  á∏MôªdG  √ò`̀g  »`̀a  É`̀gó`̀jGõ`̀Jh  á«°VÉªdG
 ábõJôªdG  ôÑY  ¬eGóîà°SG  ºàj  …ò`̀dG  ÜÉ``̀gQE’G
 ó©H  ádhO  á«Hô©dG  ∫hódG  â«àØàd  äÉ«°û«∏ªdGh

 IOÉ©à°S’  á«côàdG  ´É`̀ª`̀WC’G  ìÉ°†JGh  ,iô`̀NCG
 ´ÉªWC’G  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,π``̀aB’G  »fÉªã©dG  Égóée
 πãe  á«HôY  á``dhO  ∞°SCÓd  å«Mh  ,á`̀«`̀fGô`̀jE’G
 ø`̀eC’G  ójó¡J  ≈∏Y  πª©J  ∫Gõ`̀J  ’h  â∏ªY  ô£b
 äÉ«°û«∏ªdGh  ÜÉ`̀gQE’G  ºYóH  ,»Hô©dG  »eƒ≤dG
 ∫hó`̀dG  »a  ø«àdhódG  Óμd  á©HÉàdG  ábõJôªdGh
 »eÓYE’G ¬jƒ°ûàdG ≈∏Y õ«côàdG Éª∏ãe ,á«Hô©dG
 ¿C’h  ,á©WÉ≤ªdG  ™```̀HQC’G  ∫hó`̀∏`̀d  »°SÉ«°ùdGh
 øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdG »a Ö∏≤dG ™bƒªH »g ô°üe
 ¿EÉa  √ó`̀Mh  …ô°üªdG  ¢ù«dh  »Hô©dG  »eƒ≤dG
 »a É¡Jô°UÉëe ≈∏Y É©e πª©J äGójó¡àdG äÉØ∏e
 ,AÉæ«°S »a ÜÉgQE’G  á¡L øªa !™bƒe øe ôãcCG
 »a  »côàdG  ™°SƒàdGh  OóªàdG  ô£N  á¡L  øeh
 ,É¡°ùØf  ô°üe  »a  á©eÉ£dG  ádhódG  »gh  ,É«Ñ«d
 »a á`̀°`̀UÉ`̀Nh á`̀ë`̀°`̀VGh ô°üe »`̀a  É`̀¡`̀JÓ`̀Nó`̀Jh
 è¡æªeh  º¶æe  πμ°ûH  º¡ªYOh  ¿Gƒ``NE’G  øeR
 á¡L  ø`̀eh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  π`̀c  »`̀a  ô°üe  Öjôîàd
 IÉ«ëdG ¿Éjô°T ƒg …òdG á°†¡ædG ó°S ∞∏e áãdÉK
 ¬∏ãªJ Ée ÖfÉL ≈dEG  ,»Hƒ«KE’G âæ©àdGh ô°üªd
 ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  ≈∏Y  ôWÉîe  øe  ô£b
 »a  IóeÉ°üdGh  á©WÉ≤ªdG  ™`̀HQC’G  ∫hó`̀dG  ≈∏Yh
 ÜÉ`̀gQE’G  º`̀YO  »a  É¡JÉ«cƒ∏°S  πc  º`̀ZQ  É¡¡Lh
 Éª¡JÓNóJ πjƒªJh ¿GôjEGh É«côJ ™e É¡ØdÉëJh
 ÖfÉL  ≈dEG  !á«Hô©dG  É«aGô¨édG  »a  Éª¡HÉgQEGh
 ,è«∏îdG øeC’ óëJ øe á«æª«dG ádÉëdG ¬∏ãªJ Ée
 ø`̀eC’Gh  É¡æeCG  ø`̀e  GAõ`̀L  ô°üe  √ôÑà©J  …ò`̀ dG

.»Hô©dG »eƒ≤dG
 í`̀°`̀VGh …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ÜÉ``£``N |
 ∞≤J  ød  ô°üe  ¿CG  ¬à°UÓNh  ,…ƒbh  íjô°Uh
 É«Ñ«d  »`̀a  çó`̀ë`̀j  Éªa  AGƒ`̀°`̀S  …ó```jC’G  áaƒàμe
 »a  ÜÉ``gQE’G  hCG  ,á°†¡ædG  ó°S  ¢üîj  Éª«a  hCG
 ÜÉ£îdG  »a  ô£°SC’G  ø«H  Ée  IAGô≤Hh  ,AÉæ«°S
 »`̀cô`̀à`̀dG)  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  Ö`̀dÉ`̀μ`̀à`̀dG  Gò``̀g ¿CG  ∑Qó```̀f
 ∫hO  ø`̀eCG  ójó¡J  ≈∏Y  (…ô`̀£`̀≤`̀dGh  »`̀ fGô`̀ jE’Gh
 É°†jCG ôªj ød É¡JGhôK ≈∏Y Iô£«°ùdGh á≤£æªdG
 »gh  Ωƒ«dG  ô°üe  !¬££N  ƒ©°VGh  º∏ëj  Éªc
 ºYO  º¡ªdG  ø`̀e  á≤£æªdG  ¢Tƒ«L  iƒ``̀bCG  ∂∏ªJ
 ∫hO øe hCG  É«Ñ«d  πNGO øe á«YÉaódG  É¡JGƒ£N
 …ô°üªdG  »eƒ≤dG  øeC’G  ¿C’  ;»Hô©dG  ∞dÉëàdG
 ´ÉaódG  Ö∏b  »a Éæ∏b  Éªc ™≤j  º«ª°üdG  »a ƒgh
 ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  øeC’G  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  »Hô©dG
 »Hô©dG ´ÉaódG) π«©ØJ ≈dEG êÉàëj ΩOÉb ƒg Éeh
 RÉ°ûædG  ∫hO)  äó`̀©`̀à`̀HG  ƒ`̀d  ≈`̀à`̀M  (∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 »a  ájOƒ©°ùdG  Éªch  !´ÉaódG  Gòg  øY  (»Hô©dG
 ô°üe  ¿EÉa  ,è«∏îdG  øeCG  øY  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N
 »eƒ≤dG øeC’Gh É«Ñ«d øY ∫hC’G ´ÉaódG §N »a

.»Hô©dG

 ,2020ôÑªaƒf »a á«μjôeC’G á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ÜGôàbG ™e
 á«μjôeC’G  á«°SÉ«°ùdG  äÉ«°üî°ûdG  øe  IójGõàe  áYƒªée  âæ∏YCG
 ,z¿ƒ`̀à`̀dƒ`̀H  ¿ƒ``̀L{  º`̀gô`̀NBG  π`̀©`̀dh  ,Ö`̀eGô`̀à`̀d  É¡à°VQÉ©e  IRQÉ`̀ Ñ`̀ dG
 á°UÉîdG  ¬àjGhQ  Ωób  …ò`̀dGh  ,»eƒ≤dG  øeCÓd  ≥HÉ°ùdG  QÉ°ûà°ùªdG
 »àdG  áaô¨dG{  ¬HÉàc  »a  ¬∏ªY  Iôàa  »a  ¢†«HC’G  â«ÑdG  çGó``̀MC’
 ¬«a  ∞°ûc  …ò`̀dGh  ,áëØ°U  592  øe  ¿ƒμªdGh  ,zçGó``̀MC’G  äó¡°T
 IQGOE’G  ó°V  πÑb  øe  áahô©e  øμJ  ºd  »àdG  äGAÉ`̀YO’G  øe  ójó©dG

.á«dÉëdG á«μjôeC’G
 IóëàªdG äÉj’ƒdG »a á«°SÉ«°ùdG IÉ«ëdG ó¡°ûJ ºd ,™bGƒdG »ah
 ∫ÓN ¢†«HC’G â«ÑdG √ó¡°T Éªd á¡HÉ°ûe IôgÉX åjóëdG É¡îjQÉJ »a
 Å«°S ∫Éãªc åjóëdG ïjQÉàdG ¬Jôàa πNóà°S å«M ,zÖeGôJ{ á°SÉFQ
 çGóMC’G øe ójó©dG Aƒ°V »a ΩÉ°ù≤f’Gh ádÉ©ØdG ô«Z IOÉ«≤dG ≈∏Y
 âdÉWh ¬JQGOEG âHô°V »àdG zä’ÉbE’G ≈ªM{ øe ájGóH ;â©bh »àdG
 á«°SÉeƒ∏HódGh  á«°SÉ«°ùdG  äÉ£≤°ùdG  øY  Ó°†a  ,IRQÉH  äÉ«°üî°T
 ,¬`̀JQGOEGh  ¢ù«FôdG  ø«H  IôjÉ¨ªdG  ∞bGƒªdGh  ,¬d  áHƒ°ùëªdG  ô«Z
 äGó¡©àd  ¢†≤fh  ,á`̀dhó`̀dG  QGô`̀°`̀SC’  Öjô°ùJh  äGôeGDƒªd  ∞°ûch
 Qƒ¡X  ƒg  ô£NC’Gh  ,á«°SÉ«°S  ∞°UGƒYh  ä’ƒëJh  ,äGógÉ©eh

 .á°†«¨H ájô°üæY AGó°UC’
 øeCÓd QÉ°ûà°ùªc ÖeGôJ É¡æ«©j á«°üî°T ådÉK z¿ƒàdƒH{ ó©jh
 äôªà°SG  óbh  ,zôà°SÉªμe  äôHôg{h  ,zø«∏a  πμjÉe{  ó©H  ,»eƒ≤dG
 ôÑªàÑ°S »a ¬àdÉbEG âªJ å«M ,Gô¡°T ô°ûY á«fÉªK OÉμdÉH ¬∏ªY Iôàa
 á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ∫ƒ`̀M  äÉ`̀aÓ`̀î`̀dG  ø`̀e  á∏°ù∏°S  ó©H  ,2019
 ¬fEÉa  ,á«μjôeC’G  zRƒ«f  »°S  »H  ¿EG{  IÉæ≤d  É≤ah  .ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ™e
 ø«°ü∏îªdG AÉØ∏ëdG øe π«∏≤dG ¬jód ¿Éc{ »eƒ≤dG øeCÓd QÉ°ûà°ùªc
 »a  IQGOE’G  AÉ°†YCG  QÉÑc  øe  ójó©dG  ™e  Gƒeó£°UG  øjòdGh  É«∏NGO
 ô`̀jRhh  z¢ùæH  ∂jÉe{  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  º¡æ«H  øe  ,¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H

 .zƒ«ÑeƒH ∂jÉe{ á«LQÉîdG
 ¿EÉ`̀a  ,Éæ∏Y  ó©H  √ô°ûf  ºàj  º`̀d  ÜÉàμdG  ¿CG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh
 »àdG á«°SÉ«°ùdG äÉ«YGóàdG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ á«dhC’G äÉÑjô°ùàdG
 ä’hÉëªd  iô`̀NCG  áHô°V{  ∂°T  ÓH  ¿ƒμà°S  å«M  ,¬æY  ºéæJ  ób
 ™«HÉ°SCG ó©H »JCÉj ¬fCG á°UÉNh ,zíjô°U óFÉ≤c ¬°ùØf ºjó≤J ÖeGôJ
 ΩÉ¡JG  áëF’ ¢ù«JÉe ¢ùª«L ,≥HÉ°ùdG  ´ÉaódG  ôjRh º∏°ùJ øe §≤a
 ¿CG ’EG ,ÖeGôJ á°SÉFQ πbô©j ¿CG íLôªdG ô«Z øe ¬fCG ™eh .á∏KÉªe
 áeÓY πãªj ¬àeƒμM »a ≥HÉ°S ƒ°†Y øe ´PÓdG OÉ≤àf’G Gòg πãe
 á∏ée »a zôeGôL »HhQ{ ∫ƒ≤j .¬JOÉ«b ∞©°V ≈∏Y áë°VGh iôNCG
 äGAÉYO’ÉH  A»∏eh  π«°UÉØàdG  πc  …hôj{  ¬fEG  ,z»°ù«dƒH  øjQƒa{

 .zIójóédG
 AÉ£NCG  ≈∏Y  ¬eÉªàgG  º¶©e  ,z¿ƒàdƒH{  Ö°U  ,∫É`̀M  …CG  ≈∏Y
 AÉ£NC’G øY π«°UÉØJ Ωóbh ,»μjôeC’G ¢ù«Fô∏d á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG
 ºYO ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ÖeGôJ ∫hÉM ∞«c πãe ,IQƒ£N ôãcC’G áÄ«°ùdG
 á«μjôeC’G äÉ≤«≤ëàdG AÉ¡fEG ∫ÓN øe É«côJh ø«°üdG »àeƒμM øe
 øe  ójõªdG  ¢VôY  ÖfÉL  ≈`̀dEG  .Ió`̀FGô`̀dG  á«aô°üªdG  º¡JÉcô°T  »a
 Góæ∏æa  âfÉc  GPEG  ÉªY  ÖeGôJ  ∫CÉ°S  ÉeóæY  πãe  ,áLôëªdG  AÉ£NC’G
 .ájhƒf áë∏°SCG ∂∏àªJ É«fÉ£jôH ¿CG ¬àaô©e ΩóYh ,É«°ShQ øe GAõL
 π¡°ùdG øe ,¿ƒàdƒH πãe á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG zô≤°U{ ≈dEG áÑ°ùædÉHh
.≥jó°üàdG Ωó©H ájõîªdG AÉ£NC’G √òg πãe ≈dEG ô¶ædG ÖÑ°S áaô©e

 ¢ù«d á«dÉëdG á«μjôeC’G IQGOE’G ¿CG É°†jCG ºYR ,∂dP ≈∏Y IhÓY
 É¡«∏ªj ,πHÉ≤ªdG »ah ,¥ÓWE’G ≈∏Y á«LQÉîdG á°SÉ«°ù∏d ¬LƒJ É¡jód
 ≈∏Y áªFÉb â°ù«d{ ¬à°SÉFQ ¿CG á°UÉNh ,¢ü°üîe ƒëf ≈∏Y ÖeGôJ
 ≈∏Y õμJôJ ÉªfEGh ,á°SÉ«°ùdG hCG iôÑμdG á«é«JGôà°S’G hCG áØ°ù∏ØdG
 á«∏NGO  π`̀eCG  áÑ«îH  ó¡°ûà°ùj  ,Gò`̀g  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  .z¬°ùØf  ¢ù«FôdG
 ¿É`̀cQC’G  ¢ù«FQ  πãe  IRQÉ`̀H  äÉ«°üî°T  ¿EG  ≈àM  ¥É£ædG  á©°SGh
 ób  ,ƒ«ÑeƒH  ∂jÉe  »dÉëdG  á«LQÉîdG  ôjRhh  ,»∏«c  ¿ƒL  ≥HÉ°ùdG
 ,z•ÉÑME’G  hCG  RGõÄª°T’G  ÖÑ°ùH  ádÉ≤à°S’G  »a  º¡©«ªL  Ghôμa{
 º¡jód  ÖeGôJ  iód  á≤K  ôãcC’G  øjQÉ°ûà°ùªdG  ¢†©H  ¿CG  øY  Ó°†a

 á«°üî°T  øY  z¿ƒàdƒH{  ∫ƒ≤j  .¢UÉN  πμ°ûH  ¬d  ájOÉ≤àfG  Iô¶f
 ∞∏N  äGôeGDƒe  iCGQh  ,¢UÉî°TCG  ™aGhO  »a  ∂μ°T  ó≤d{  :¢ù«FôdG
 IQGOEG á«Ø«c ≈∏Y ´ÓWG ô«Z ≈∏Y πgòe πμ°ûH ôªà°SGh ,Qƒî°üdG

.záªî°†dG á«dGQó«ØdG áeƒμëdG øY ∂«gÉf ,¢†«HC’G â«ÑdG
 ™«ªL  ¿CG  z¿ƒ`̀à`̀dƒ`̀H{  ó`̀cDƒ`̀j  ,äÉ`̀eÉ`̀¡`̀J’G  √ò`̀g  á«Ø∏N  ≈`̀∏`̀Yh
 ¬HÉîàfG  IOÉ`̀YEG  ø«eCÉJ  ƒëf  á¡Lƒe  ÖeGôJ  äÉ°SÉ«°Sh  äGAGô`̀LEG
 »a  »àj’h Iôàa  ∫ÓN ÖeGôàd  º¡e  QGôb  …CG{  :∫ƒ≤j  .iôNCG  Iôe
 .z2020 »a ¬HÉîàfG IOÉYEG äÉHÉ°ùëH ÉYƒaóe ¿Éc ¢†«HC’G â«ÑdG
 ≈∏Y á∏FÉg  GQÉ`̀KBG  ¬d  ¿EÉa  ,É kÄLÉØe  ¢ù«d  AÉ`̀YO’G  Gòg  ¿CG  ø«M »ah
 OÓÑdG IQGOEG áª¡ªH ΩÉªàg’G øe k’óÑa ,ÖeGôJ á°SÉFQ º««≤J á«Ø«c
 øY ±ô oY óbh .¬ªYO IóYÉb ™e ¬à«Ñ©°T ≈∏Y ®ÉØëdG ≈dEG §≤a ≈©°S
 á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ¿ƒÑbGôj º¡fCG É«îjQÉJ ø««μjôeC’G AÉ°SDhôdG

.äÉHÉîàf’G óYƒe ÜGôàbG ™e á°UÉNh ,á∏Ñ≤ªdG
 á≤∏©àªdG  »eƒ≤dG  øeCÓd  ≥HÉ°ùdG  QÉ°ûà°ùªdG  äGOÉ≤àfG  øμd
 ,∫óé∏d IQÉKEG ôãcC’G ô°üæ©dG øμJ ºd »μjôeC’G ¢ù«FôdG á«°üî°ûH
 AGô≤dG  ΩÉªàgG  Qƒëe  ø«°üdG  ™`̀e  ¢ù«FôdG  äÓeÉ©J  â∏ãe  ó≤a
 πμ°ûH ∫ƒÑ≤ªdG ô«Z ∑ƒ∏°ùdG øe É k£ªf{ â∏μ°T ¿CG ó©H ,ø«∏∏ëoªdGh
 ∞°ûc Oó°üdG Gòg »ah .zá°SÉFôdG á«Yô°T ¢†jƒ≤J ≈dEG iOCG »°SÉ°SCG
 ´Gõàf’  •É°ûæH  ≈©°ùj  ¿Éc  zÖeGôJ{  ¿CG  øY  ¬HÉàc  »a  z¿ƒàdƒH{
 Oô°Sh .¬HÉîàfG IOÉYEÉH RƒØdG πLCG øe á«æ«°üdG áeƒμëdG IóYÉ°ùe
 »a z≠æ«H ø«L »°T{ ,»æ«°üdG  ¢ù«FôdGh ÖeGôJ ø«H ºJ ´ÉªàL’
 ´ƒ°Vƒe  ≈dEG  áKOÉëªdG  πjƒëàH  ¬«a  ΩÉb  ,¿ÉHÉ«dÉH  ÉcÉ°ShCG  áæjóe
 ø«°üdG  IQób ≈dEG  É këª∏e ,áeOÉ≤dG  á«μjôeC’G  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G
 ≈∏Y Oó°Th ,√Rƒa ¿Éª°V z»°T{ ¢ù«FôdG øe É k°ùªà∏eh ájOÉ°üàb’G
 Éjƒ°üdG  ∫ƒa  øe  á«æ«°üdG  äÉjôà°ûªdG  IOÉjRh  ø«YQGõªdG  á«ªgCG
 ÖeGôJ ô¡¶j ¿CG ,äÉbQÉØªdG øeh .zäÉHÉîàf’G áé«àf »a íª≤dGh
 ,áª∏°ù oªdG  zQƒ¨jh’G{  áØFÉW  ó°V  á«æ«°üdG  áeƒμëdG  á∏ªëd  ÉªYO
 äGôμ°ù©e  AÉæÑH  Ωƒ≤j  ¿É`̀c  GPÉªd  ÖeGôàd  z»°T{  ìô°T  ¿CG  ó©Ña
 ¿CG  Öéj  AÉæÑdG  á«∏ªY  ¿CG{  ÖeGôJ  ≥∏Y  ,≠fÉ«éæ«°T  »a  ∫É≤àYG

 .z¬∏©a »¨Ñæj …òdG í«ë°üdG ôeC’G É¡fC’ ;Éeób »°†ªJ
 á«©bGh  ió`̀e  ∫ƒ`̀M  ä’DhÉ°ùJ  É k°†jCG  äGAÉ``̀YO’G  √ò`̀g  ô«ãJh
 »a zøjƒc ºdƒc{ ∫ƒ≤j .ø«°üdGh IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H ¢ùaÉæàdG
 ±ÓîdG  á«©bGh  »a  ∂«μ°ûàdG  ºJ  ó≤d{  :z»°ù«dƒH  øjQƒa{  á∏ée
 ∫Gõ`̀j  ’h  .zø«°üdG  ™`̀e  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ù«Fô∏d  ôªà°ùªdG  »HÉ£îdG
 ,ø«μHh  ø£æ°TGh  ø«H  ¢ùaÉæJ  OƒLƒH  É©æà≤e  ¬°ùØf  z¿ƒàdƒH{
 äÉMÓ°UEG  AGô`̀LEÉ`̀H  É¡JGó¡©àd  Iô`̀«`̀NC’G  ò«ØæJ  Ωó©H  Gó¡°ûà°ùe
 »àdG  äGó¡©àdG  ∂∏J  ;»WGô≤ªjO ™ªàée ¢ù°SCG  AÉ°SQEGh ájOÉ°üàbG
 IQÉéàdG  áª¶æªH  É¡dƒÑ≤d  •ô°ûc  É¡°ùØf  ≈∏Y  É¡à©£b  ób  âfÉc
 ájOÉ°üàbG  äÉ°SÉ«°S  ´ÉÑJÉH  É¡ª¡àj  Éªc  .2001  ΩÉ`̀Y  á«ªdÉ©dG
 ø«L  »°T{  ó¡Y  »a  âëÑ°UCG  É¡fCÉHh  ,zÉ¡ëdÉ°üe  ΩóîJ{  ájQÉéJ
 ó¡Y òæe ájõcôe ôãcCG áeƒμM ∂dòch iƒbC’G É¡ª«YR{ ∂∏àªJ ,z≠æ«H

.z≠fƒJ »°ùJ hÉe ≥Ñ°SC’G ¢ù«FôdG
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  ÜÉàμdG  §∏°ùj  ,á«dÉëdG  IQGOE’G  ±ƒØ°U  »`̀ah
 ,áfGõîdG ôjRh ∞°üjh .ø«°üdG √ÉéJ ∞bGƒªdG ∫ƒM äÉeÉ°ù≤f’G
 IQÉéàdG ôjRh πHÉ≤e »a ,zGófÉÑ∏d ≥jó°U{ ¬fCÉH ,zø«°Tƒæe øØ«à°S{
 .zø«°üdG ô≤°U{`H ¬Ø°üjh ¬«∏Y »æãoj …òdG ,z¢ShQ ôÑ∏jh{ »μjôeC’G
 ø«°üdGh IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø«H á¡LGƒªdG  ÖeGôJ π©L ∂dP  ™eh
 ¢Shô«a áëFÉL ¿CG hóÑjh .¬HÉîàfG IOÉYE’ ¬à∏ªM »a ájhGõdG ôéM
 ájOÉ°üàb’Gh  ájôμ°ù©dG  äÉaÓîdG  ≈`̀ dEG  §≤a  âØ«°VoCG  É`̀fhQƒ`̀c
 :»∏j  Ée  á«HÉîàf’G  á∏ªëdG  ôÑY  ÖeGôJ  ¿Ó`̀YEG  ™e  ,øjó∏ÑdG  ø«H
 âæª°†J  ,ôNBG  ÖfÉL  øe  .zø«°üdG  ..Ωƒ∏dG  ≥ëà°ùJ  IóMGh  áeCG{
 í°TôªdG  ≈∏Y  Éeƒég  …Qƒ¡ªédG  Üõë∏d  á«HÉîàf’G  äÉμ«àμàdG

 .z¿ójÉH ø«μH{`H √ÉjEG áØ°UGh ,z¿ójÉH ƒL{ »°SÉFôdG
 ÖeGôJ  ¢ù«Fô∏d  á«ª°SôdG  áKóëàªdG  â≤∏Y  ,∂dP  πHÉ≤e  »ah
 »a  ájÉZ  äÉeƒ∏©ªH  áÄ«∏e  äGôcòªdG  √òg  ¿CÉH  :z»fÉæcÉe  »∏jÉc{
 ±ô©j  ¿CG  Öéj  ..¬dƒÑb  øμªj  ’h  ôØà¨j  ’  ô`̀eCG  ƒ`̀gh  ,ájô°ùdG
 Oô°S  ∫ƒÑ≤ªdG  ô«Z  øe  ¬fCG  G kó«L  ≥HÉ°ùdG  »eƒ≤dG  øeC’G  QÉ°ûà°ùe
 É¡fEG  :zÖeGôJ{  ∫Éb  Éª«a  .z√ô°ûf  ºà«°S  ÜÉàc  »a  ∂∏àc  äÉeƒ∏©e
 ±ó¡J  É¡∏ch  ,á≤∏àîe  É°ü°übh  ÖjPÉcCGh  áÑ«gQ  äÉ£dÉ¨e  äƒM{

 »àdG áØ«î°ùdG äÉëjô°üàdG øe ójó©dG ¿EG ..É kÄ«°S hóHCG »∏©L ≈dEG
 âfÉc ¬d »àdÉbEG ¿C’ ∂dP πch ,G kóHCG »fÉ°ùd ≈∏Y êôîJ ºd »dEG É¡Ñ°ùæj

 .z¢†jôe hôL øe ¢ü∏îàdG πãe
 ™æªd  á«fƒfÉb  äGAGô```̀LEG  ¢†«HC’G  â«ÑdG  CGó`̀ H  ,¬ÑfÉL  ø`̀eh
 á«μjôeC’G  ∫ó©dG  IQGRh  â©°S  å«M  ,äGôcòªdG  √òg  øY  êGô`̀aE’G
 áªcÉëªdG  äÉ°ù∏L  ió`̀MEG  ∫ÓN  ô°ûædG  ™æªH  ô`̀eCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 âdhÉM »àdG ≈dhC’G IôªdG â°ù«d √ògh .IÉ°†≤dG óMCG øe áFQÉ£dG
 ΩÉY  »`̀ah  .ó≤ædÉH  É¡dhÉæàj  ÜÉàc  ô°ûf  ™æe  Ö`̀eGô`̀J  IQGOEG  É¡«a
 …òdG  z∞dhh  πμjÉe{  ÜÉàc  ™æe  »a  ¢†«HC’G  â«ÑdG  π°ûa  ,2018
 ™«ÑdG øe z¢†«HC’G ÖeGôJ â«H πNGO ..Ö°†Zh QÉf{ ¿GƒæY πªM
 êGôMEGh  ¢ù«FôdG  Ö°†Z  AÉØNEG  Ö©°üdG  øe  , qºK  øeh  .∫hGóàdGh
 »ah  .ÜÉàμdG  Égóªà©j  »àdG  ºYGõªdG  áaÉc  øe  á«μjôeC’G  IQGOE’G
 áØ«ë°U »a z»°ShGO ¢TƒL{ »μjôeC’G ÖJÉμdG ∞°üj Oó°üdG Gòg
 øe  ¢ù«Fô∏d  G kOÉ`̀≤`̀à`̀fG  ô`̀ã`̀cC’G{  ¬`̀fCÉ`̀H  ÜÉàμdG  ,zâ°SƒH  ø£æ°TGh{
 ,¿B’G  ≈àM  á«μjôeC’G  IQGOE’G  πNGO  øjRQÉÑdG  AÉ°†YC’G  óMCG  πÑb
 ÉªdÉ£d á¶aÉëe á«°üî°T øY IQOÉ°U äGOÉ≤àf’G √òg ¿CG ≈gOC’Gh

 .zOƒ≤©d ájQƒ¡ªédG äGQGOE’G »a πªY
 ÖeGôJ É¡d  ¢Vô©àj áfGOEG  ∫hCG  √òg øμJ  ºd  ,ôeC’G  ™bGh »ah
 ´ÉaódG ôjRh ºLÉg ƒ«fƒj ájGóH »Øa .¬JQGOEG »a ≥HÉ°S ƒ°†Y øe
 âÑ≤YCG  »àdG  äÉLÉéàM’G  ™e  ¬∏eÉ©J  z¢ù«JÉe  ¢ùª«L{  ≥HÉ°ùdG
 ∫hÉëj ’ ¢ù«FQ ∫hCG ƒg ÖeGôJ{ ¿EG :∫Éb å«M ;ójƒ∏a êQƒL IÉah
 øe k’óHh .ádhÉëªdÉH  ≈àM ôgÉ¶àj ’h »μjôeC’G  Ö©°ûdG  ó«MƒJ
 ∂ÄdhCG Ö°SÉëfh ¢†aôf ¿CG Öéj{ :ÉØ«°†e ,zÉæª«°ù≤J ∫hÉëj ∂dP
 √òg  πãªJh  .zÉfQƒà°SóH  ¿ƒFõ¡à°ùjh  º¡Ñ°UÉæe  ¿ƒ∏¨°ûj  øjòdG
 iƒà°ùªdG  ™«aQ  »μjôeCG  »eƒμM  ∫hDƒ°ùªd  Ωƒég  RôHCG  äÉª∏μdG
 »μjôeC’G  ïjQÉàdG  »a  »dÉM  ¢ù«FQ  IQó`̀bh  ágGõf  ºLÉ¡j  ≥HÉ°S
 z¿ƒ°Sô∏«J  ¢ùμjQ{  ≥HÉ°ùdG  á«LQÉîdG  ô``jRh  ¿É``ch  .å`̀jó`̀ë`̀dG
 √òg  ô`̀NBGh  .z§Ñ°†æe  ô«Z{  ¬fCÉH  ,2018  ΩÉ`̀Y  ÖeGôJ  ∞°Uh  ób
 …òdGh ≥Ñ°SC’G á«LQÉîdG ôjRh ,z∫hÉH ødƒc{ øe äAÉL äGOÉ≤àf’G
 Qƒà°SódG  øY  OÉ©àH’ÉH  ¬ª¡JG  å«M  ,¿ÉcQC’G  ¢ù«FQ  Ö°üæe  π¨°T
 ¬fCGh  ,äÉLÉéàM’G  ™ª≤d  ¢û«édG  ΩGóîà°SÉH  ¬JGójó¡J  ∫ÓN  øe

.á∏Ñ≤ªdG á°SÉFôdG äÉHÉîàfG »a ¿ójÉH ƒéd äƒ°ü«°S
 ∂dP  ¿CG  OÉ≤àY’G  ¿EÉa  ,z¿ƒàdƒH{  ¬æY  ∞°ûc  Éªe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ∫ƒ≤J .¬∏ëe ô«Z »a ôeCG ƒg á«HÉîàf’G ÖeGôJ IóYÉb ≈∏Y ôKDƒ«°S
 QÉ°ûà°ùe  ¿EG  :zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°U  »a  ,z…’Gõ°S  ôØ«æ«L{
 øe  ójó©dG  ÖZôj  ¢üî°T  ôNBG  ¿ƒμj  ób{  ≥HÉ°ùdG  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G
 A’OE’G  ≥HÉ°ùdG  ¬°†aQ  ≈dEG  G kOÉæà°SG  ,z¿B’G  ¬YÉª°S  »a  ø««μjôeC’G
 ΩÉY  zÖeGôJ{  ádAÉ°ùªH  á≤∏©àªdG  ´Éªà°S’G  äÉ°ù∏L  »a  ¬JOÉ¡°ûH
 ∫ƒM  QÉãªdG  ∫óédG  øY  Ö°ùëa  ∞°ûμj  ’  ,¬HÉàc  »`̀ah  .2019
 ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóà∏d  ¬JÉ£∏°S  ΩGóîà°SG  ∫hÉM  ÖeGôJ  ¿Éc  GPEG  Ée
 ø««WGô≤ªjódG  ó≤àfG  ¬JGP  âbƒdG  »a  ¬æμd  ,á«fGôchC’G  á«°SÉ«°ùdG
 iôÑc áYô°ùH GƒcôëJ º¡fCG áéëH ,ÜGƒædG ¢ù∏ée »a ø««μjôeC’G
 á∏ée »a zõfÉZ ¿ƒL{ ∫ƒ≤j .zá«°SÉ«°S ÜÉÑ°SC’ ÖeGôJ á°†gÉæªd
 ájÉ¡ædG  »a  äGôcòªdG  √òg  äóYÉ°S  ƒd  ≈àM{  :z»°ù«dƒH  øjQƒa{
 É¡JÉªgÉ°ùe πbC’G ≈∏Y hCG á°SÉFôdG øe ÖeGôJ AÉ°übEÉH π«é©àdG ≈∏Y
 óMC’ »¨Ñæj ’ ¬fEÉa ,ƒg Éªc ÖeGôJ πX ƒd ΩOÉb ƒg Éªe ôjòëàdG »a
.z∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a ÖeGôJ áeóN QÉàNG øe ƒg ¿ƒàdƒH ¿CG ≈°ùæj ¿CG

 äÉ≤∏ëdG  øe  á∏°ù∏°S  øY  ÜÉàμdG  ∞°ûc  ,Ωƒª©dG  ≈∏Y
 IOÉ≤dG  ™e  ÖeGôJ  äÓeÉ©J  πé°S  »a  ∫óé∏d  IQÉ``̀KEG  ô`̀ã`̀cC’G
 .¬HÉîàfG  IOÉYEÉH  RƒØdG  π«Ñ°S  »a  ø«°üdG  á°UÉNh  ÖfÉLC’G
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùJ  äGAÉ```̀YO’G  √ò`̀g  ¿CG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh
 ¬JÓeÉ©J  ∫Gõ`̀J  ’  ¢ù«FQ  ¬fCÉH  É`̀gó`̀eCG  ∫É`̀W  »àdG  ±hÉîªdG
 á«é«JGôà°S’Gh  è¡æª∏d  ó≤àØJ  á°UÉîdGh  áeÉ©dG  ¬ØbGƒeh
 íLQC’G ≈∏Y πãªJ ød ,±É£ªdG ájÉ¡f »a É¡fCG ’EG ,áë°VGƒdG
 GPEG  Ée  iô`̀f  ¿CG  ≈≤Ñjh  .á«HÉîàf’G  ¬JóYÉ≤d  Iô«Ñc  áHô°V
 IQGOE’G  GƒeóN  øjòdG  á≤HÉ°ùdG  äÉ«°üî°ûdG  øe  ójõªdG  ¿Éc
 ™e ¬dÉ©aCG  ¿CÉ°ûH º¡ahÉîe ¿hô«ã«°S ¬JOÉ«b âëJ á«μjôeC’G
 Gòg  ó°ùØ«°S  kÓ°UCG  ¿Éc  GPEG  Éeh  ,á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  Üôb

 .’ ΩCG ¬HÉîàfG IOÉYEG á∏ªM ÜÉàμdG

 ø«H  ´Gô°üdG  ∫ƒM  ¢TÉ≤f  …CG  CGóÑf  ¿CG  πÑb
 ’hCG  ±GôàY’G  Öéj  ø««æ«£°ù∏ØdGh  π«FGô°SEG
 øe  πeÉc  ¿ô`̀b  ÉjÉë°V  º`̀g  ø««æ«£°ù∏ØdG  ¿CÉ``H
 ≈`̀dEG  º¡à∏°UhCG  »àdG  äGô`̀eGDƒ`̀ª`̀dGh  äGQhÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 .Ωƒ«dG É¡«∏Y GƒëÑ°UCG »àdG ádÉëdG
 ¿C’  ;ΩÓ`̀μ`̀dG  Gò`̀g  ó«cCÉJ  ≈∏Y  â°UôM  ó≤d
 øe  ,ø£æ°TGh  »a  …CGô``̀dG  »a  øjôKDƒªdG  Ö∏ZCG
 ¿ƒ∏ªëj ,AGƒ``̀°``̀S  ó`̀M ≈`̀∏`̀Y  QÉ`̀°`̀ù`̀«`̀dGh  ø`̀«`̀ª`̀«`̀dG
 ¿EG  .ºgô«°üe  ø`̀Y  á«dhDƒ°ùªdG  ø««æ«£°ù∏ØdG
 óæà°ùJ  ’h  á«bÓNCG  ô«Z  äGAÉ```̀YO’G  √ò`̀g  πãe
 »≤∏j  ø`̀e  ¿EÉ`̀ a  ∂dòd  .á«îjQÉJ  ≥FÉ≤M  …CG  ≈`̀ dEG
 πªëj  øªc  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ≈∏Y  áªFÓdÉH
 øe ¬fƒ°û«©j ÉªY á«dhDƒ°ùªdG ø««μjôeC’G Oƒ°ùdG
 .¢û£Hh  ∞æY  øe  ¬d  ¿ƒ°Vô©àj  Éeh  ™bóe  ô≤a
 ÉjÉë°†dG  π«ªëJ  º«°ùédG  CÉ£îdG  øe  ¬fEÉa  ∂dòd
 ø«dhDƒ°ùe  ºgQÉÑàYGh  ºdÉ¶ªdG  øY  á«dhDƒ°ùªdG
.á«îjQÉàdG äÉcÉ¡àf’G í«ë°üJ øY ºgGƒ°S ¿hO
 ∫ƒ°üa ø``Y Gô`̀«`̀ã`̀c π`̀Ñ`̀b  ø``e â`̀Kó`̀ë`̀J ó`̀≤`̀d
 ,á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  ô`̀e  ≈∏Y  á«Hô¨dG  äÉfÉ«îdG
 á«bÉØJG  ≈`̀ dEG  ΩhDƒ°ûªdG  QƒØ∏H  ó`̀Yh  ¿Ó``̀YEG  ø`̀e
 ¥ô°ûdG  ∫É``̀°``̀UhCG  â`̀bõ`̀e  »`̀à`̀dG  ƒμ«H  ¢ùμjÉ°S
 Iƒ≤dÉH ¢Vôa …òdG »fÉ£jôÑdG ÜGóàf’Gh »Hô©dG
 ∫ÓàM’Gh  áÑμædG  ≈`̀ dEG  ’ƒ°Uh  ,ø«£°ù∏a  ≈∏Y
 π`̀LCG  ø`̀e  è¡æªªdG  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  ¿É`̀£`̀«`̀à`̀°`̀S’Gh
 ,á∏àëªdG  á«Hô¨dG  áØ°†dG  ≈∏Y  ¬à°†Ñb  ΩÉ`̀μ`̀MEG
 »°VGQC’G  »a  á«ªæàdG  Oƒ¡L  ¢†jƒ≤J  øY  Ó°†a
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ≥æN  á°SÉ«°Sh  á«æ«£°ù∏ØdG
 πc  .Iõ`̀Z  ´É£b  »`̀a  »°SÉ«°ùdG  √ƒ°ûàdG  á`̀dÉ`̀Mh
 ,π«FGô°SEG  É`̀eEGh  á«Hô¨dG  iƒ≤dG  É`̀eEG  ¬à∏©a  Gò`̀g
 √òg  ¢ùØf  ø`̀e  »æ∏Y  º`̀YO  hCG  áæ£Ñe  á≤aGƒªH

 .á«Hô¨dG ∫hódG
 â∏X  ,1948  áæ°S  π«FGô°SEG  ádhO  ΩÉ«b  òæe
 Ö`̀YÓ`̀dG  πãªJ  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG
 ™`̀ª`̀bh OÉ`̀¡`̀£`̀°`̀VG »``̀a …Qƒ``̀ë``̀ª``̀dGh »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 á∏eÉc  Oƒ≤Y  ió`̀e  ≈∏©a  .»æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG
 π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  »`̀HÉ`̀ë`̀J  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á°SÉ«°ùdG  â`̀∏`̀X
 º¡YÉ°VhCG øY á«dhDƒ°ùªdG ø««æ«£°ù∏ØdG πªëJh
 ø«àdCÉ°ùe ∂dòH ¿ƒ«μjôeC’G »°ùf ó≤d .ájhÉ°SCÉªdG
 Gò`̀g  ™Ñ£J  â`̀∏`̀X  »`̀à`̀dG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  ø`̀e  ø«àª¡e

 .´Gô°üdG
 Ée  iƒ≤dG  øjÉÑJ  »a  ≈dhC’G  ádCÉ°ùªdG  πãªàJ
 π«FGô°SEG  ¿EG  PEG  ,ø««æ«£°ù∏ØdGh  π«FGô°SEG  ø«H
 IÉ«M íeÓe πc  ≈∏Y á∏eÉc  ¬Ñ°T  Iô£«°S  §°ùÑJ
 øY  ô«Ñc  óM  ≈`̀ dEG  õLÉ©dG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG
 π«FGô°SEG  º¡JOôL  ó≤a  .™`̀bGƒ`̀ dG  Gò`̀g  á¡LGƒe
 »a  ±ô°üàdG  ø`̀eh  π≤æàdGh  ácôëdG  ájôM  øe
 ≈∏Y  º¡JQób  øeh  º¡gÉ«eh  º¡«°VGQCGh  º¡cÓeCG
 º¡bƒ≤M §°ùHCG øeh ájQÉéàdG º¡à£°ûfCG á°SQÉªe

 .á«°SÉ°SC’G á«fÉ°ùfE’G
 á`̀jOÉ`̀MC’G  IAGô`̀≤`̀ dG  äOCG
 π`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀SEG É`̀¡`̀à`̀°`̀Vô`̀a »``̀à``̀dG
 äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀f ≈``∏``Y
 á£∏°ùdG  ™°Vh  ≈``dEG  ƒ`̀∏`̀°`̀ShCG
 ™`̀ °`̀Vh »```̀a á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG
 GOÉªàYG  óªà©j  …òdG  õLÉ©dG
 äGó``YÉ``°``ù``ª``dG ≈``̀∏``̀Y Ó``̀eÉ``̀c
 ø««∏«FGô°SE’G ¿C’ ,á«LQÉîdG
 ≈∏Y ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀©`̀j  É``̀ª``̀FGO Gƒ`̀ ∏`̀X
 Oƒ¡L  …CG  á∏bôYh  ¢†jƒ≤J
 ≥«≤ëàd  á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J
 πX ∂dòd .ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 ≈∏Y  ¿hóªà©j  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG
 »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a  πª©dG
 ∞``̀FÉ``̀Xƒ``̀dG  ≈``̀∏``̀Y  hCG  ΩÉ```̀©```̀dG
 π«FGô°SEG  »a  QƒLC’G  á«fóàªdG

.äÉæWƒà°ùªdG »a hCG
 πX  iƒ≤dG  øjRGƒe  »a  »fÉãdG  øjÉÑàdG  ¿EG
 á°SÉ«°ùdG  ≈∏Y  á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  ióe  ≈∏Y  Ö∏¨j
 øe ÖëdG πμH ≈¶ëJ π«FGô°SEG ¿EG PEG ,á«μjôeC’G
 §¨°†dG »a πHÉ≤ªdÉH ¿ƒæ©ªj øjòdG ø««μjôeC’G
 Ö«°üf ≈∏Y π«FGô°SEG π°üëJ .ø««æ«£°ù∏ØdG ≈∏Y
 πμ°T »`̀a ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø`̀e ó`̀ °`̀SC’G
 ô«Z »°SÉ«°S  ºYO  IQƒ°U »a hCG  áªî°V äÉfÉYEG

 .•hô°ûe
 ¿ƒ°Vô©àj  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  πX  πHÉ≤ªdÉHh
 »`̀à`̀dG •ƒ`̀¨`̀°`̀†`̀∏`̀d Oƒ``≤``©``dGh ø`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ô``̀e ≈`̀∏`̀Y
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  º¡«∏Y  É¡°SQÉªJ
 ádhóc π«FGô°SEÉH ±GôàY’G ≈∏Y ºgQÉÑLEG ±ó¡H
 iô`̀NC’G  ƒ∏J  ä’RÉæàdG  ºjó≤Jh  áaô°U  ájOƒ¡j

 .»∏«FGô°SE’G øeCÓd Gõjõ©J
 »àdG  IQó``≤``dG  ∂`̀∏`̀J  á`̀°`̀û`̀gó`̀dG  ô«ãj  É`̀e  π`̀©`̀d
 ≈∏Y É°SCGQ ™bGƒdG Ö∏b »a ¿ƒ«∏«FGô°SE’G É¡μ∏àªj
 IQƒ°U  »a  ΩGhó``̀dG  ≈∏Y  º¡°ùØfCG  QÉ`̀¡`̀XEGh  Ö≤Y
 ä’RÉ`̀æ`̀à`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀Ñ`̀é`̀ª`̀dG É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀†`̀dG
 IQƒ°U  »`̀a  ø««æ«£°ù∏ØdG  ¿hô¡¶jh  áªdDƒªdG
 »£©j ’h òNCÉj  …òdG  ,ô«£îdGh ó«æ©dG  ±ô£dG

 .GóHCG A»°T …CG
 áÑ©d  äOGORG  á«°VÉªdG  ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SC’G  ∫Ó``̀N
 AGƒ°S  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ≈∏Y  Ωƒ`̀∏`̀dG  AÉ`̀≤`̀ dEG
 ¢ù«FôdG  IQGOEG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  ó`̀MCG  ÖfÉL  øe
 »a  πª©j  QÉ°ûà°ùe  ÖfÉL  øe  hCG  ÖeGôJ  ódÉfhO
 »WGô≤ªjódG  ÜõëdG  í°Tôªd  á«HÉîàf’G  á∏ªëdG
 ó≤àæj  ∫hC’G  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ìGQ  ó≤a  .¿ó`̀jÉ`̀H  ƒ`̀L
 äÉ°VhÉØe  »a  ∫ƒNódG  º¡°†aôd  ø««æ«£°ù∏ØdG
 ¢ù«FôdG  É¡æ∏YCG  »àdG  z¿ô≤dG  á≤Ø°U{ ¢SÉ°SCG  ≈∏Y

 .ÖeGôJ ódÉfhO

 QÉ``̀ °``̀û``̀ à``̀ °``̀ù``̀ª``̀ dG É``````````̀eCG
 ájDhQ øY ôqÑY ó≤a »WGô≤ªjódG
 á`̀Ä`̀WÉ`̀Nh á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀J
 ø««æ«£°ù∏ØdG  ¿EG{  :¬`̀dƒ`̀≤`̀H
 á°Uôa  …CG  »`̀a  ¿ƒ`̀Wô`̀Ø`̀j  ’
 ,zá`̀°`̀Uô`̀a π``̀c »``̀a §`̀jô`̀Ø`̀à`̀∏`̀d
 ≈`̀dEG  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a  Gô«°ûe
 á≤HÉ°S  äÉÑ°SÉæe  »a  º¡°†aQ
 â°VôY  »àdG  äÉ«bÉØJ’G  πc
 »°ù«FQ  øe  á°UÉNh  ,º¡«∏Y
 ø`̀«`̀ «`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀SE’G AGQRƒ````````̀dG
 ∑GQÉ```̀ H Oƒ```̀¡```̀jEG ø`̀ «`̀≤`̀ Ñ`̀ °`̀ SC’G

 .äôªdhCG Oƒ¡jEGh
 Gò``̀g  »```̀a  ø`̀©`̀ª`̀à`̀ª`̀ dG  ¿EG
 ¬d  ¢SÉ°SCG  ’  ¬`̀fCG  ∑Qó`̀j  ΩÓμdG

.áë°üdG øe
 »μjôeC’G ô«Ø°ùdG  ¿CG  ºZQ
 ó``̀MCG ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j π`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SEG ió```d
 ¬fEÉa  ,ájOƒ¡«dG  äÉæWƒà°ùªdG  »a  øjôªãà°ùªdG
 º°SQ  π`̀LCG  øe  ø««∏«FGô°SE’G  ¬FGô¶f  ™e  πª©j
 »àdG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G OóëJ »àdG §FGôîdG
 √ô¡X  ôjój  Éªæ«H  ,É¡ª°†J  ¿CG  π«FGô°SE’  øμªj
 √òg  »a  ∫ƒNódG  ¿ƒ°†aôj  º¡fC’  ø««æ«£°ù∏Ø∏d
 ¢†jôªdG  ∂dòH  ¿ƒμj  Ée  ¬Ñ°TCG  Gòg .äÉ°VhÉØªdG
 ,á«MGôL  á«∏ª©d  ™°†îj  ¿CG  ¬æe  Ö∏£j  …ò`̀ dG
 ¿CG É°†jCG ¬æe Ö∏£j Éªc ,áHƒZôe ô«Z ôàH á«∏ªY
 .¬°ùØf ìGôédG Ö«Ñ£dG øe ’óH •ô°ûªdÉH ∂°ùªj
 IQƒ£°SC’G ∂∏J ≈∏Y É°†jCG ΩÓμdG Gòg ≥Ñ£æj
 »ëæJ  »`̀à`̀dGh  ,¿ƒ«WGô≤ªjódG  É¡H  πÑ≤j  »àdG
 ¿ƒ°†aôj  º`̀¡`̀fC’  ø««æ«£°ù∏ØdG  ≈∏Y  áªFÓdÉH
 É¡eó≤J  »àdG  zIô«ÑμdG  ¢Vhô©dG{  ≈∏Y  á≤aGƒªdG
 ∂∏J  á©«Ñ£d  º`̀¡`̀a  ¿hO  ø`̀e  ,π`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀SEG  º`̀¡`̀«`̀dEG
 »∏«FGô°SE’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿Éc .Ó°UCG ¢Vhô©dG
 ÖeÉc  áªb  »a  çóëJ  ób  ∑GQÉ`̀H  Oƒ¡jEG  ≥Ñ°SC’G
 z¥ÓWE’G  ≈∏Y  ¢VôY  π°†aCG{  √Éª°SCG  ÉªY  ó«ØjO
 Éªc øμj ºd ôeC’G ¿CG ô«Z ,ø««æ«£°ù∏ØdG ≈dEG Ωó≤j
 ∑GQÉH  Oƒ¡jEG  ∂°ùªJ  ó≤a  .OÉ≤àY’G  »a  Ögòj  ób
 QƒZ  ≈∏Y  π«FGô°SEG  Iô£«°S  QGôªà°SÉH  √Qhó`̀H
 ∂dP »a ÉªH ,á«∏«FGô°SE’G äÉæWƒà°ùªdGh ¿OQC’G

 .zá«bô°ûdG ¢Só≤dG{ »a IOƒLƒªdG ∂∏J
 Ö`̀eÉ`̀c á``̀ª``̀b AÉ``̀¡``̀à``̀fG Ö``̀≤``̀Yh ,∂`````̀dP º````̀ZQ
 ¿ƒ«∏«FGô°SE’Gh  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  π°UGh  ,ó«ØjO
 ¬°ùØf  ∑GQÉ``̀H  Oƒ`̀¡`̀jEG  Qô`̀b  ¿CG  ≈``dEG  äÉ°VhÉØªdG
 ÉeCG .Égô°ùN »àdG ,äÉHÉîàfÓd OGó©à°SG É¡≤«∏©J
 ºd  ¬fEÉa  ,äôªdhCG  Oƒ¡jEG  ¬H  Ωó≤J …òdG  z¢Vô©dG{
 ΩÉjC’G  »a  AÉL ¬fC’  ΩÉªàg’ÉH  GôjóL Ó°UCG  øμj
 Éªc  ,á«∏«FGô°SE’G  áeƒμëdG  ¢`̀SCGQ  ≈∏Y  Iô«NC’G
 ¿EÉa  ∂dòd  .øé°ùdG  ≈dEG  ∫ƒNódÉH  GOó¡e  ¿Éc  ¬fCG

 A»°T …CÉ`̀H  AÉ`̀Ø`̀jE’G  ≈∏Y GQOÉ`̀ b  øμj  ºd  äô`̀ª`̀dhCG
 .¬H ó©j ¿CG øμªj

 ø««æ«£°ù∏Ø∏d  ø«¡ªdG  øe  ¬fEÉa  ,¬«∏Y  AÉæH
 »àdG ºYGõªdG ójOôJ á∏°UGƒe ¬≤FÉ≤Mh ïjQÉà∏dh
 …CG ¿ƒJƒØj ’ ø««æ«£°ù∏ØdG{ ¿CG É¡HÉë°UCG »Yój
 ≥«∏j  ’  ¬fCG  Éªc  ,zá°Uôa  πc  »a  §jôØà∏d  á°Uôa
 OOôj π¶j ¿CG á«μjôeC’G IOÉ«≤dG »a ∫hDƒ°ùe …CÉH

 .áÄWÉîdG ºYGõªdG √òg πãe
 ∞bƒªdG  ¿CÉ`̀H  ∫ƒ≤dG  Öéj  ,∫ƒ≤dG  á°UÓN
 ø£æ°TGh äÉ£∏°S ¬dÓN øe ÖdÉ£J …òdG »μjôeC’G
 øe  ø««∏«FGô°SE’G  ™e  ¢VhÉØàdÉH  ø««æ«£°ù∏ØdG
 Éªc ,Iô«£N áLGò°S øY ºæj ,•ô°T hCG ó«b ¿hO
 ∞bƒªdG Gòg ¿EG .Iô«Ñc IQƒ£N ≈∏Y …ƒ£æj ¬fCG
 ó≤d  .á≤Ñ°ùe  ÉWhô°T  Ó°UCG  øª°†àj  »μjôeC’G
 á«Hô¨dG  áØ°†dG  »`̀°`̀VGQCG  º°†≤J  π«FGô°SEG  â∏X
 Oƒ≤©dG  ióe ≈∏Y zÉ¡«a á©LQ ’ ™FÉbh{ ≥∏îJh
 ¥ƒ≤ëH  Gó`̀HCG  ¿ƒ«∏«FGô°SE’G  πÑ≤j  ºd  .á«°VÉªdG
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ≥M hCG  á«æ«£°ù∏ØdG  á«μ∏ªdG

 .√ô«°üe ôjô≤J »a
 ±ô`̀£`̀ dG  ø``̀e  ¿ƒ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀j  ø``«``«``μ``jô``eC’G  ¿EG
 Ö©∏j  ¿CG  ,¥GQhCG  …CG  ∂∏ªj  ’  …òdG  ,»æ«£°ù∏ØdG
 Ée ƒ`̀gh ,±Gô```̀WC’G π`̀c ∂∏ªj …ò`̀ dG ±ô`̀£`̀dG ™`̀e
 A»°T …CÉH Gƒ∏Ñ≤j ¿CÉH ø««æ«£°ù∏ØdG áÑdÉ£e »æ©j
 …CG  πãªj  ’  Gòg  .π«FGô°SEG  º¡d  ¬eó≤J  ¿CG  øμªj
 É«°SÉ°SCG  ÉÑÑ°S  πμ°ûj  ¬fCG  Éªc  äÉ°VhÉØª∏d  ájGóH
 .Éæ°ùØfCG Ωƒ«dG ¬«a óéf …òdG »KQÉμdG ™°VƒdG »a
 Öéj  ÉjÉë°†dG  ≈∏Y  Ωƒ∏dG  AÉ`̀≤`̀dEG  øe  ’ó`̀H
 âdÉM »àdG º¡JÉ°SÉ«°S øY ø««∏«FGô°SE’G áÑ°SÉëe
 ≥«≤ëJh  ´Gô°ü∏d  ájƒ°ùJ  ≈``dEG  π°UƒàdG  ¿hO
 .ø««æ«£°ù∏ØdG  ºYóH  ∂dPh ádOÉ©ªdG  »a  ¿RGƒàdG
 øjRGƒe  »a  øjÉÑàdG  ∂dP  Ö∏b  É°†jCG  »æ©j  Gòg
 ≈∏Y  •ƒ`̀¨`̀°`̀†`̀dG  ¢†©H  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  …CG  ;iƒ``̀≤``̀dG
 ø««æ«£°ù∏Ø∏d  ºYódG  ºjó≤J  ™e  ø««∏«FGô°SE’G

 .É°†jCG º¡bƒ≤ëH ±GôàY’Gh
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ```j’ƒ```dG  ¿CG  É`̀ª`̀H
 ,Qhó`̀dG  Gò`̀g  πãªH  ´Ó£°V’G  øY  IõLÉY  â∏X
 ¿CG  á«Hô©dG  ∫hó``̀dGh  É``̀ HhQhCG  ≈∏Y  ø«©àj  ¬`̀fEÉ`̀a
 ¿CG  É```̀HhQhC’  øμªj  .É¡à¡L  ø`̀e  á«∏YÉØdG  ó`̀jõ`̀J
 π«FGô°SEG  äOÉªJ  Ée  GPEG  äÉHƒ≤Y  ¢VôØH  Oó¡J
 É°†jCG  º¡æμªj  ¬fEÉa  Üô©dG  É`̀eCG  .É¡JÉ°SÉ«°S  »a
 ÉgÉjGõe í«°VƒJh á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑe AÉ«MEG
 ô«¨J  ¿CG  •ô°ûH  ∂dPh  ,»∏«FGô°SE’G  ΩÉ©dG  …CGô∏d
 Ö©°ûdG  ¥ƒ≤ëH  ±ôà©Jh  É¡JÉ°SÉ«°S  º¡àeƒμM

.á«fÉ°ùfE’Gh É¡æe á«°SÉ«°ùdG ,á«æ«£°ù∏ØdG

»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

¿ƒ``«`æ`«`£°ù∏Ø`dG É```jÉ`ë°†`dGh á``«μjôeC’G á```°SÉ`«`°ùdG

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O 

 ≈`̀∏`̀Y É``̀ gô``̀ «``̀ KCÉ``̀ Jh ..z¿ƒ```̀ à```̀ dƒ```̀ H ¿ƒ`````̀L{ äGô```̀ cò```̀ e
á``̀eOÉ``̀≤``̀dG á``̀ «``̀ μ``̀ jô``̀ eC’G á``̀«``̀°``̀SÉ``̀Fô``̀dG äÉ``̀ HÉ``̀ î``̀ à``̀ f’G

á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

 á`̀∏`̀«`̀∏`̀≤`̀dG ΩÉ````````̀jC’G äó``̀¡``̀°``̀T
 »a  É kXƒë∏e  É kYÉØJQG  á«°VÉªdG
 É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H á``̀HÉ``̀°``̀UE’G
 Ée ô`̀«`̀ã`̀μ`̀H RhÉ``̀é``̀J ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 âØd  Ée  ,ô¡°TCG  òæe  πé°ùe  ƒg
 á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e á`̀∏`̀b ≈```̀ dEG √É``Ñ``à``f’G
 í°VGƒdG  QÉà¡à°S’Gh  ,¢†©ÑdG
 ô```̀«```̀HGó```̀à```̀dGh äGAGô````````̀LE’É````````̀H
 √ó```̀cCG É``̀e ƒ```̀gh ,á```̀jRGô```̀à```̀M’G
 ôªJDƒe  »a  ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØ∏d  »Øë°U

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 É kë°VGh  Gó`̀H  QÉà¡à°S’G  Gò`̀g
 ∫ÓN  ¢†©ÑdG  ∫É`̀ª`̀gEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 Iô«NC’G  ΩÉ`̀jC’Gh  ô£ØdG  ó«Y  ΩÉ`̀jCG
 kÓãªàe ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T øe

 É k°Uƒ°üNh  ,á``jRGô``à``M’G  ó`̀YGƒ`̀≤`̀dG  π`̀c  ô°ùc  »`̀a
 óëdGh ™ªéàdG  ΩóYh »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH  á≤∏©àªdG
.§≤a ájQhô°†dG ä’Éë∏d ’EG ∫õæªdG øe êhôîdG øe
 Qƒ°üdG äGô°û©H â≤©°U ø«©HÉàªdG øe …ô«¨c
 π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y É¡dhGóJ ºJ »àdG äÉgƒjó«ØdGh
 ,ÅWGƒ°ûdGh  äÉ©ªéªdGh  ¥Gƒ`̀°`̀SCÓ`̀d  »YÉªàL’G
 ÉjGóg  ´Rƒ``̀J  É`̀¡`̀fCÉ`̀c  hCG  ,ƒà∏d  ÉgƒØ°ûàcG  º`̀¡`̀fCÉ`̀ch

.!ÉgOGhôd á«fÉée õFGƒLh
 ,¬∏gÉéJ  ¿hô«ãc  ∫hÉëj  …ò`̀dG  ∫GDƒ°ùdG  øμd
 ºμdG  Gòg  GPÉªd  ;¬æY  áHÉLE’G  øe  Üô¡dG  ¿hóª©àjh
 âbƒdG  Gò`̀g  »`̀a  GPÉ`̀ª`̀dh  ?QÉà¡à°S’Gh  ∫É`̀ª`̀gE’G  ø`̀e
 ¬«dEG  â∏°Uh  Éª«a  QhO  ΩÓYEÓd  ¿É`̀c  π`̀gh  ?äGò`̀dÉ`̀H

!?QƒeC’G
 ÉfCGh ,ø«©aGóªdG ∞°U »a ¿ƒcCG ¿CG »¡jóÑdG øe
 ,É¡d AÉªàf’ÉH ±ô°ûJCGh á«eÓYE’G Iô°SC’G AÉæHCG óMCG
 ,áëFÉédG  Iôàa  ∫GƒW  ΩÓYE’G  ¬Ñ©d  …òdG  QhódG  øY
 πgÉéJ  áeó°U  ≈``̀ dEG  áLÉëH  ™ªàéªdG  ¿É``c  π``gh
 OhóM  »g  Éeh  ?É¡YÉ≤jEG  ,¿hó`̀H  hCG  ó°ü≤H  ,ΩÓ`̀YE’G
 øe  ∫É`̀ë`̀dG  ¬`̀«`̀dEG  π°Uh  ÉªY  á«ª°SôdG  á«dhDƒ°ùªdG

!?QÉà¡à°SG
 Ée òæeh ¬fEG ∫ƒbCG ¢ü∏îªdG í°UÉædG CGóÑe øeh
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ≈dhC’G áHÉ°UE’G øY ¿ÓYE’G πÑb
 Iõ¡LCG  âYQÉ°S  ,ôjGôÑa  øe  øjô°û©dGh  ™HGôdG  »a

 ™°VƒH  á``̀dhó``̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
 ájRGôàMG  ô«HGóJh  πªY  §£N
 áYô°ùH  πeÉ©àdG  É¡dÓN  øe  ºàj
 IOÉ°TEG  âdÉf  ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  …CG  ™e
 ø`̀e ó```̀jó```̀©```̀dG ¿É``̀°``̀ù``̀ë``̀à``̀°``̀SGh
 á«æ©ªdG  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  äÉª¶æªdG
 ¬°ùªd É`̀e Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG  ,á`̀«`̀dhó`̀dG
 ¢UôM  ø`̀e  º«≤ªdGh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG

.¬FGƒàMGh AÉHƒdG QÉ°üM ≈∏Y
 √ò````g ™`````̀ e …RGƒ`````̀ à`````̀ dÉ`````̀ H
 ΩÓ````̀YE’G ∫hÉ````̀M äGAGô`````````̀LE’G
 á«ª°SôdG  ¬JÉ°ù°SDƒe  ∞∏àîªH
 ™``̀bGƒ``̀e ≈```̀à```̀Mh ,á```̀°```̀UÉ```̀î```̀dGh
 ΩÉ«≤dG  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 »a  íéfh  ,¬`̀H  •ƒæªdG  Qhó`̀dÉ`̀H
 øY äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG ø`̀e º`̀c ô`̀«`̀aƒ`̀J
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,¬`̀H  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  …OÉ`̀Ø`̀J  á«Ø«ch  ¢VôªdG
 ä’É≤ªdG  øe  äÉÄªdG  ÉªHQh  äGô°ûY  ô°ûfh  OGó`̀YEG

.á«YGPE’Gh á«fƒjõØ∏àdG èeGôÑdGh äÓHÉ≤ªdGh
 z»æ«ª£J{ ÜÉ`̀£`̀N ™`̀e iRGƒ``̀J  ∂`̀ dP  π`̀c  ;ø`̀μ`̀d
 ..QÉÑNCG  ;áØ∏àîe  á«eÓYEG  πFÉ°SQ  ∫ÓN  øe  ∞ãμe
 ájóL É¡∏ªée »a ócDƒJ ,..äGAÉ≤d ..ôjQÉ≤J ..ä’É≤e
 øμd ,É¡«a ∫GóL ’ á≤«≤M √ògh ,áëFÉé∏d OGó©à°S’G
 IOÉL äÉ¡«ÑæJ ™e πFÉ°SôdG √òg RGƒàJ ºd πHÉ≤ªdÉH
 hCG kÓeÉM ¿ƒμj ¿CG hCG Oôa …CG áHÉ°UEG IQƒ£N ¿CÉ°ûH
 ,¿ÉæÄªW’ÉH G kQƒ©°T å©H Ée ƒgh ,¢Shô«Ø∏d  kÓbÉf
 ≈∏Y  ≈``dhC’G  á∏MôªdG  »a  õ«côàdG  ™e  ∂`̀dP  ≥aGƒJ
 ∫É≤àfG ºK øeh ,êQÉîdG øe øjóFÉ©dÉH áHÉ°UE’G §HQ
 É¡Ñ∏ZCG  ¢û«©j  »àdG  ,IóaGƒdG  ádÉª©dG  ≈`̀dEG  õ«côàdG
 iód  É«ØN  G kQƒ©°T  ódh  Ée  ,á«JGƒe  ô«Z  ±hôX  »a
 º¡fƒc ,¢VôªdÉH áHÉ°UE’G øY iCÉæªH º¡fCÉH øjô«ãc

.ø«àÄØdG ∂∏J ≈dEG ¿ƒªàæj ’
 ø«°ùëJ  »`̀a  ºgÉ°ùà°S  á`̀eó`̀°`̀ü`̀dG  â`̀fÉ`̀c  π`̀g
 ?áëFÉédG  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  »©ªàéªdG  ∑ƒ∏°ùdG
 ¿CG  á£jô°T  ,á∏Ñ≤ªdG  ΩÉ`̀ jC’G  ¬æY  Ö«éJ  ób  ∫GDƒ°S
 CGô£j  ¿CGh  ,º`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀dhCÉ`̀H  ô«μØàdG  ™«ªédG  ó«©j
 ôãcCG íÑ°üàd á«eÓYE’G ádÉ°SôdG ≈∏Y ºgC’G ô««¨àdG
 »YGƒdG ™ªàéªdG ≥ëH ¿ƒμæd ,ICGôL ôãcCGh á«©bGh

 .∫hDƒ°ùªdGh

∫hDƒ``̀°``̀ù``̀e  ™`̀ ª`̀ à`̀ é`̀ e  ..´Gh  ™`̀ ª`̀ à`̀ é`̀ e
 !?á`̀ eó`̀ °`̀ U  ≈```̀ dEG  á`̀ LÉ`̀ ë`̀ H  É`̀ æ`̀ c  π``̀g  ..

 :º∏≤H
±É°ùY ≈°Sƒe
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 ¬μ∏àªj Éªe ºZôdG  ≈∏Y
 äÉ«fÉμeG øe »Hô©dG ºdÉ©dG
 á«©«ÑW  OQGƒ``````eh  á`̀«`̀ dÉ`̀Y
 ¬μ∏àªJ Ée »gÉ°†J ájô°ûHh
 ≈≤Ñj  ,á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 »Hô©dG …OÉ°üàb’G ™°VƒdG
 á«Hô©dG Üƒ©°ûdG ∫ƒ≤Y »a
 òæeh  »¡a  .É`̀eÉ`̀ª`̀J  Gô«ëe
 ∫AÉ°ùàJ  ø`̀eõ`̀dG  ø`̀e  Oƒ`̀≤`̀Y
 »`̀g É````̀ eh GPÉ````̀ª````̀dh ∞``̀«``̀c

?ÜÉÑ°SC’G
 iô``̀NC’G º```̀eC’G GPÉ`̀ª`̀ d
 ≥≤ëJh  ô``̀gOõ``̀Jh  Ωó`̀≤`̀à`̀J
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äGõ`̀é`̀©`̀ª`̀dG

 ÉªH  ÜÉ`̀é`̀YE’Gh  IOÉ`̀°`̀TE’G  ≈∏Y  ô°üà≤j  Üô©dG  øëf  É``fQhO  Éªæ«H
 äGôªJDƒªdG »a ≥HÉ°ùàæa ?äGQÉμàHGh äGRÉéfEG øe ¿hôNB’G ¬≤≤ëj
 ∫hó∏d  áëLÉædG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  ¢VGô©à°SG  »`̀a  á«aÉ≤ãdG  äGhó`̀ æ`̀ dGh
 ,iôNC’G ºeC’G ´óÑJ GPÉªd .ÜQÉéàdG ∂∏J á°SGQóH »°Uƒfh iôNC’G
 êÉàfE’Gh äGQÉªãà°S’Gh áYÉæ°üdGh º∏©dG »a ,Iô«¨°U ∫hO ≈àMh
 Éªæ«H  AÉ°ûJ  Ée  ôμàÑJh  á«°ùaÉæàdG  É¡JGQób  õjõ©J  »a  ¢ùaÉæàJh
 ,º`̀eC’G  ∂∏J  ¬éàæJ  Ée  ∑Ó¡à°SG  ≈∏Y  Üô©dG  øëf  É`̀ fQhO  ô°üà≤j
 Iõ`̀¡`̀LC’Gh  äGQÉ«°ùdGh  äÉcQÉªdG  çó``MCG  AÉæàbG  »a  á°ùaÉæªdGh
 ôjóJ  ¿CG  iô```NC’G  º``̀eC’G  âYÉ£à°SG  ∞`̀«`̀ch  GPÉ`̀ª`̀d  ?á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 É¡eó≤Jh  Égƒªæd  É k«°SÉ°SCG  É kÑÑ°S  É¡à∏©L  å«ëH  ájô°ûÑdG  ÉgOQGƒe
 π¡édG »fÉ©J ∫GõJ ’ ájô°ûÑdG ÉfOQGƒªa ?∂dP »a øëf Éæ∏°ûa Éªæ«H
 åëÑdG »a ádƒ¨°ûe »¡a ,ºdÉ©dG ∫hO »a âà°ûàdGh ádÉ£ÑdGh ô≤ØdGh
 iôN’G äÓàμàdG âëéf GPÉªd .É¡æWh øY Gó«©H Iôé¡dG ¢Uôa øY
 Éªæ«H  É¡æ«H  »°SÉ«°ùdGh  …OÉ°üàb’G  OÉëJ’Gh  πeÉμàdG  ≥«≤ëJ  »a
 Iô«Ñc ájOÉ°üàbG Iƒb íÑ°üæd ìÉéædG äÉeƒ≤e πc Éæjód Üô©dG øëf
 øeõdG  øe Oƒ≤©dh Éæ∏°ûa  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a É vª¡e  G kQhO  …ODƒJ
 Éæjó∏a  ?…OÉ°üàb’G  πeÉμàdGh  ¿hÉ©àdG  πMGôe  ≈`̀fOCG  ≥«≤ëJ  »a
 §°SƒàªdG »é«JGôà°S’G ÉgõcôªH õ«ªàJ á≤£æe »a á«aGô¨L IóMh

.IóMGh á¨dh ∑ôà°ûe ïjQÉJh ,Üô¨dGh ¥ô°ûdG ø«H
 ,á∏FÉ¡dG  á«©«Ñ£dGh  ájô°ûÑdG  √OQGƒªH  ¥ÓªY  »Hô©dG  ÉææWh
 è«∏îdGh  Üô©dG  ôëH  ≈`̀dEG  É kHôZ  »°ù∏W’G  §«ëªdG  øe  óàªj  ƒ¡a
 √ò¡H  .™Hôe  ôàeƒ∏«c  ¿ƒ«∏e  14  ÜQÉ≤J  áMÉ°ùªH  É kbô°T  »Hô©dG
 áHôàdG  ´ƒ`̀ fCGh  ¢ùjQÉ°†àdGh  ñÉæªdG  ´ƒæàj  á©°SÉ°ûdG  áMÉ°ùªdG
 ôàe QÉ«∏e 370 »dGƒëH É¡ªéM Qó≤j »àdG √É«ªdG QOÉ°üe Oó©àJh
 422 ≠∏Ñj ¿Éμ°S Oó©Hh .§≤a Ö©μe ôàe QÉ«∏e 175 É¡æe π¨à°ùj
 »fÉμ°ùdG  Oó©dG  Gò¡Hh  .áæ°S  25``̀dG  âëJ  º¡ª¶©e  ,áª°ùf  ¿ƒ«∏e
.∑Ó¡à°S’Gh êÉàf’G ºYój å«M áeGóà°ùªdG á«ªæàdG •hô°T ôaGƒàJ
 πãe á«é«JGôà°SG äGôªeh ≥FÉ°†e ≈∏Y »Hô©dG ºdÉ©dG ±ô°ûj
 ¿Gô«J ≥«°†eh ¢ùjƒ°ùdG IÉæbh ÜóæªdG ÜÉH ≥«°†eh õeôg ≥«°†e
 §ØædG äÉ«WÉ«àMG øe Iô«Ñc äÉ«ªc ∂∏àªjh .¥QÉW πÑL ≥«°†eh
 øe %25h »ªdÉ©dG §ØædG »WÉ«àMG øe %46 πãªJ »©«Ñ£dG RÉ¨dGh

.»©«Ñ£dG RÉ¨dG øe ºdÉ©dG »WÉ«àMG
 §≤a ¢ù«d É¡fÉμeEÉH á∏FÉ¡dG äGhôãdG √òg ∞«XƒJh ∫Ó¨à°SG ¿EG
 ≥∏N ÉªfEGh á«Hô©dG áeCÓd »°SÉ«°ùdGh …OÉ°üàb’G ∫Ó≤à°S’G ≥«≤ëJ
 ≈∏Y  á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G  É¡àæª«g  ¢VôØJ  á«ªdÉY  ≈ª¶Y  Iƒb
 äÉj’ƒdG  ƒgh  ójóédG  ºjó≤dG  »Hô©dG  º∏ëdG  ∂dòH  ≥≤ëJh  ,ºdÉ©dG

.≈ª¶©dG á«Hô©dG IóëàªdG
 ΩCG  IQGO’G  »`̀g  π`̀g  ?»¡àæà°S  ≈`̀à`̀eh  ?á∏μ°ûªdG  øªμJ  ø``̀jCG
 ΩCG ?OÉ°üàb’G ΩCG á°SÉ«°ùdG »g πg ?π¡édG ΩCG º∏©dG ƒg πg ?IOGQ’G
 ¢Vƒ¡ædG »a ¿hÉ©àæd QGô≤dG PÉîJGh ™æ°U »a IOÉ«°ùdG ∂∏àªf ’ ÉæfCG
 áeCG ÉæfCG É≤M πg ?áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd π°†aG πÑ≤à°ùe AÉæHh ÉæHƒ©°ûH

?¿ƒæédG óM ∞∏îàdG ≥°û©J

øμdh ¥ÓªY

≠FÉ°üdG ôØ©L .O :º∏≤H

 ´É`̀£`̀b  ¿CG  ø``̀Y  AGô``Ñ``î``dG  ∞`̀°`̀û`̀c  ó```bh
 QÉ«∏e  800  ƒëf  ô°ùN  áMÉ«°ùdGh  áaÉ«°†dG
 »a  ∫hC’G  ∞°üædG  ∫Ó``N  »`̀μ`̀jô`̀eCG  Q’hO
 ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  75  ¿CG  ø«M  »a  ,á≤£æªdG
 ∫ÓN  ¬`̀ JGP  ´É£≤dG  »`̀a  º¡ØFÉXh  Ghô°ùN

.áeRC’G √òg
 øe  πc  á«°TÉ≤ædG  á≤∏ëdG  »a  ∑QÉ`̀°`̀Th
 »MÉ«°S  ≥jƒ°ùJ  á«FÉ°üNCG  ,»bó°U  »dÉ°S
 ,¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«g »a ∫hCG
 ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG ô`̀jó`̀e »``̀ehô``̀dG ¿É`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀Sh
 ,á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¥ƒ`̀°`̀ù`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀g »``̀a
 ôjóªdG  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ,»LÉM  ó«éªdGóÑYh
 QGOCG  óbh  ,zè«∏îdG  QÉÑNCG{  IójôéH  ΩÉ©dG
 äÉ©«ÑªdG  ôjóe  ,»cRGô«c  …ôªjEG  QGƒëdG

.øjôëÑdG π«àaƒ°ùdG ¥óæØH ≥jƒ°ùàdGh
 áHôéJ ø`̀Y »`̀bó`̀°`̀U »`̀dÉ`̀°`̀S  â`̀Kó`̀ë`̀Jh
 IócDƒe ,AÉHƒdG Gòg ™e πeÉ©àdG »a øjôëÑdG
 â«≤Hh  ô¶ë∏d  êÉ`̀à`̀ë`̀J  º`̀ d  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG

 ,Iõ«Lh Iôàa ¥ÓZEG ó©H áMƒàØe äÓëªdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô````̀LE’G ≈∏Y AÉ`̀≤`̀ HE’G ™`̀e
 ø`̀cÉ`̀eC’G »`̀a äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG AGó```̀JQG IQhô`̀°`̀†`̀H
 ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’G  øe  Égô«Zh  áeÉ©dG

.á«FÉbƒdG
 äò`̀î`̀JG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  äó`````̀cCGh
 ,AÉHƒdG Gòg ™e πeÉ©à∏d á«bÉÑà°SG äGƒ£N
 âfÉc  AGƒ°S  äGQOÉÑªdG  øe  áeõM  â≤∏WCÉa
 ∞`̀JGƒ`̀¡`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ≥«Ñ£àdG  ≈`̀à`̀M  hCG  á`̀«`̀dÉ`̀e
 ∂dPh ,z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J πãe ,á«còdG
 »dõæªdG  ôéëdG  ä’É``̀M  á©HÉàe  õjõ©àd
 ¬«ÑæJh  á£dÉîªdG  ä’ÉëdG  ó°UQ  á«fÉμeEGh
 ∫ÉM  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ájÉªMh
 hCG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  º¡à£dÉîe hCG  º¡HGôàbG
 ¬H  ΩÉ`̀b  ÉªH  äOÉ`̀°`̀TCGh  .É¡àHÉ°UEÉH  ¬Ñà°ûªdG
 ≈∏Y  äRÉ`̀M  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀e  øjôëÑdG  ≥jôa
 áª¶æe É`̀¡`̀H  äOÉ``̀°``̀TCGh »``dhó``dG  ÜÉ``̀é``̀YE’G

.á«ªdÉ©dG áë°üdG

 ¿CG  »`̀ehô`̀dG  ¿Éª«∏°S  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 ìÉààa’ÉH äCGóH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 ìÉª°ùdG  äÉYÉ°S  ójóªàH  ∂`̀dPh  »éjQóàdG
 Qƒ`̀°`̀†`̀Mh ,ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG í`̀à`̀ah ,∫ƒ`̀é`̀à`̀dÉ`̀H
 äÓMQ  ¥Ó£fGh  ,πª©dG  QÉ≤ªd  ø«ØXƒªdG

.ºYÉ£ªdG πªY ±ÉæÄà°SGh ,»∏NGódG π≤ædG
 á`̀aÉ`̀«`̀°`̀†`̀dG ´É``̀£``̀b ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j ,±É```̀ °```̀VCGh
 G kQô°†J  äÉYÉ£≤dG  ô`̀ã`̀cCG  ó`̀MCG  áMÉ«°ùdGh
 ¿CG Öéj Ωƒ«dGh ,AÉHƒdG Gòg øe ΩÉY πμ°ûH
 áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ¿CG  QÉÑàY’G  »a  ™°Vƒj
 Gò`̀g á`̀eRÓ`̀e ¿ƒ`̀μ`̀J iƒ`̀°`̀ü`̀b á``̀jƒ``̀dhCG »`̀g

.ºFGO πμ°ûH ´É£≤dG
 ≈`̀dEG  »`̀LÉ`̀M  ó«éªdGóÑY  âØd  √Qhó``̀H
 á°UÉNh  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Shh  áaÉë°üdG  QhO
 »a  É vª¡e  G kQhO  âÑ©d  »àdG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{
 ójó©dÉH IójôédG âeÉb å«M ¢SÉædG á«YƒJ
 ä’É≤ªdG  áHÉàch  ó©H  ø`̀Y  äÓHÉ≤ªdG  ø`̀e

.äÉ©FÉ°û∏d …ó°üàdGh

 ÉfQÉÑNCG  »≤°ùà°ùf  ,»LÉM  ±É`̀°`̀VCGh
 Ωƒ≤fh  á«ª°SôdGh  ábƒKƒªdG  QOÉ°üªdG  øe
 ,Égô°ûf  πÑb  äÉeƒ∏©ªdG  áë°U  øe  ócCÉàdÉH
 äÉ¡édG  ™e ôªà°ùeh ºFGO  πμ°ûH  ¿hÉ©àfh
 QÉÑNCÓd  …ó°üà∏d  á«ª°SôdGh  á«eƒμëdG

.äÉ©FÉ°ûdGh áØjõªdG
 π≤æ∏d  »``̀dhó``̀dG  OÉ``̀ë``̀J’G  ™`̀ bƒ`̀ J  ó```bh
 ¢Shô«a  á``̀eRCG  …ODƒ``̀J  ¿CG  (É`̀JÉ`̀jEG)  …ƒ`̀é`̀dG
 ¿Gô«£dG ´É£≤d á«°SÉ«b ôFÉ°ùN ≈dEG ÉfhQƒc
 ΩÉY  »a  Q’hO  QÉ«∏e  84``̀H  Qó≤J  ºdÉ©dG  »a
 ïjQÉJ  »a  ΩÉY  CGƒ°SCG{  √ÉjEG  GôÑà©e  ,2020

.z¿Gô«£dG
 ™ØJôJ ¿CG ™bƒàªdG øe ¿EG OÉëJ’G ∫Ébh
 »a áÄªdÉH 55 áÑ°ùæH …ƒédG ôØ°ùdG ácôM
 Gòg  ¢†ØîæªdG  ÉgGƒà°ùe  øe  2021  ΩÉ`̀Y
 áÄªdÉH 29 áÑ°ùæH πbCG ¿ƒμà°S É¡æμd ,ΩÉ©dG

.2019 ΩÉ©d ÉgGƒà°ùe øY
 hO Qóæ°ùμdCG OÉëJÓd ΩÉ©dG ôjóªdG ∫Ébh

 (´É£≤dG) ¿EÉa ,á«dÉªdG á«MÉædG øe{ ∑É«fƒL
 CGƒ°SCG  √QÉÑàYÉH  2020  ΩÉY  »a  ™LGôà«°S
 OÉëJ’G  CÉÑæJh  .z¿Gô`̀«`̀£`̀dG  ïjQÉJ  »a  ΩÉ`̀Y
 áª«≤H ôFÉ°ùîH 2021 »a ´É£≤dG ≈æªoj ¿CÉH
 »dÉªLEG  ≠∏Ñ«d  ,iô`̀NCG  Q’hO  QÉ«∏e  15^8
 ≈`̀dEG  ô«Ñc  ó`̀M  ≈``dEG  iõ`̀©`̀ oJ  »àdG  ôFÉ°ùîdG
 π¶j  PEG  ,Q’hO  QÉ«∏e  100  ƒëf  AÉ`̀Hƒ`̀dG
 äÉjƒà°ùe  øe  ô«ãμH  πbCG  »aÉ©àdG  iƒà°ùe
 äÉcô°T  â°†ØN  ø«M  »`̀a  á``̀eRC’G  πÑb  É`̀e

.É¡à£°ûfCG ∞fCÉà°ùàd ÉgQÉ©°SCG ¿Gô«£dG
 áMÉ«°ùdGh áaÉ«°†dG áæéd â©bƒJ Éªæ«H
 π°üJ  ¿CG  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaô¨H
 ≈`̀dEG  áMÉ«°ùdGh  áaÉ«°†dG  ´É`̀£`̀b  ôFÉ°ùN
 zQ’hO  QÉ«∏e  1^32{  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  500
 ¿ƒ«∏e  400  É¡æe  ,ΩÉ`̀ ©`̀ dG  á`̀jÉ`̀¡`̀f  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H
 ¿ƒ«∏e  100h  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀d  QÉ`̀æ`̀jO
 »ª¶æeh äÉjôØ°ùdG AÓchh ¥OÉæØ∏d  QÉæjO

.äÉ«dÉ©ØdG

 ´É£≤dG Gòg »a º¡ØFÉXh Ghô°ùN ºdÉ©dG ∫ƒM ¢üî°T ¿ƒ«∏e 75

∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN záMÉ«°ùdGh áaÉ«°†dG{ ôFÉ°ùN Q’hO QÉ«∏e 800

.»ehôdG ¿Éª«∏°S |.»cRGô«c …ôªjEG |.»LÉM ó«éªdGóÑY |.»bó°U »dÉ°S |

ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH »YƒdG ô``°ûf »a Éª¡e GQhO âÑ©d áaÉë``°üdG :»LÉM

≥dÉÿGóÑY »∏Y :á«£¨J
 áaÉ«°†dG  ´É£b  ¿CG  AGôÑîdG  øe  OóY  ócCG
 ΩÉ©dG  Gòg  ∫ÓN  ô«Ñc  πμ°ûH  ôKCÉJ  áMÉ«°ùdGh
 ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc áëFÉL AGôL ∂dPh
 ójó©dÉH  ô°VCGh  ºdÉ©dG  ìÉàLG  …òdG  (19  –
 áMÉ«°ùdGh  áaÉ«°†dG  ´É£bh  äÉYÉ£≤dG  øe
 á≤∏M  ∫Ó`̀N  ∂`̀dPh  ,¢UÉN  πμ°ûH  ¿Gô«£dGh
 âëJ  ¢`̀ù`̀eCG  Ωƒ`̀j  zó©H  ø`̀Y{  äó≤Y  á«°TÉ≤f
 »a á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á`̀aÉ`̀«`̀°`̀†`̀dG ñÉ`̀ æ`̀e{ :¿Gƒ``̀æ``̀Y
 øe  º«¶æàH  zπÑ≤à°ùªdG  ¬ÄÑîj  Éeh  øjôëÑdG

.øjôëÑdG π«àaƒ°S ¥óæa

 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 ’ÉÑbEG  á«∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  ó¡°ûJ
 äGó`̀©`̀e AGô``̀°``̀T ≈`̀∏`̀Y Gó```̀L Gô`̀«`̀ Ñ`̀c
 ó«°U äGQÉ`̀æ`̀ °`̀U  á`̀°`̀UÉ`̀Nh ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ,%200  áÑ°ùæH  ™`̀Ø`̀JQG  PEG  ∂ª°ùdG
 á«ë°üdG  äGRGôàM’G  ÖÑ°ùH  ∂dPh
 øY OÉ``©``à``H’Gh É``̀fhQƒ``̀c ø``̀eR »``a
 á«∏FÉ©dG  AGƒ`̀°`̀S  äÉ©ªéàdG  ø`̀cÉ`̀eCG
 ÆGôØdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,AÉbó°UC’G  hCG
 ÖÑ°ùH  OGô`̀aC’G  ¬°û«©j  …òdG  ô«ÑμdG
 øe π`̀ ª`̀ ©`̀ dGh zâ`̀«`̀ Ñ`̀ dG »``̀a ∂`̀ «`̀∏`̀N{
 ¢SÉædG  øe  ô«ãμdG  π©L  Ée  ,∫õæªdG
 ≈∏Y ¿ƒ`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀j  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  á`̀ °`̀UÉ`̀Nh
 ÆGôØdG  π¨°ûd ó«°üdG ájGƒg ádhGõe
 á°VÉjQ  á°SQÉªe  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh

.º¡d Ió«Øe
 ô«gR ó«°üdG äGó©e ôLÉJ ∫ƒ≤j
 GóL Gô«Ñc ’ÉÑbEG Éæ¶M’ ó≤d{ :ó«æL
 ™ØJQG  PEG  ó«°üdG  äGhOCG  AGô°T  ≈∏Y

 ôjGôÑa  ô¡°T  ò`̀æ`̀e  %200  áÑ°ùæH
 áëFÉL  QÉ°ûàfG  ájGóH  ™e  »°VÉªdG
 AGô°T ≈∏Y ∫ÉÑbE’G á°UÉNh ÉfhQƒc
 ≥∏Z ™`̀e ∂``̀ dPh ,ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG äGQÉ`̀æ`̀°`̀U
 å«M  …RGôàMG  AGôLEÉc  äÉ©ªéªdG

.z∂ª°ùdG ó«°üd ÜÉgòdÉH ¢SÉædG CGóH
 ô©°S  ìhGôàj{  :ó«æL  ±É°VCGh
 200h  ô«fÉfO  10  ø«H  äGQÉæ°üdG
 »a  ÇóàÑª∏d  øμªj  å`̀«`̀M  ,QÉ``̀æ``̀jO
 IQÉæ°üdG Ωóîà°ùj ¿G ó«°üdG ádhGõe
 GQÉæjO 11 ø«H Égô©°S ìhGôàj »àdG
 º¡fEÉa  ¿ƒaôàëªdG  ÉeG  ,GQÉæjO  25h
 á©ØJôªdG  äGQÉ`̀ æ`̀ °`̀ü`̀ dG  ¿hô`̀à`̀°`̀û`̀j
 AGô°T  ≈∏Y ∫ÉÑbE’G  ≠∏H  óbh  ,ô©°ùdG
 ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ±É©°VCG 10 äGQÉæ°üdG
 áHƒ©°U  π`̀ bG  É`̀¡`̀fC’  ó«°üdG  •ƒ«N

.zó«°ü∏d
 ôLÉJ  º`̀«`̀gGô`̀HEG  óªëe  ∫ƒ`̀≤`̀jh
 áëFÉL  ájGóH  ™e{  :ó«°üdG  äGó©e

 ™`̀«`̀H á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y â`̀°`̀û`̀©`̀à`̀fG É```̀fhQƒ```̀c
 áØ∏àîªdG  É`̀¡`̀YGƒ`̀fCÉ`̀H  äGQÉ`̀æ`̀ °`̀ü`̀dG
 ô«fÉfO  10  ø«H  Égô©°S  ìhGô`̀à`̀jh
 ó«°üdG  ƒaôàëe πÑ≤j  Éªæ«H  …hÉ¡∏d
 äÉcQÉªdG äGP äGQÉæ°üdG AGô°T ≈∏Y
 ≈dEG  Égô©°S  π°üj  »àdGh  á«ªdÉ©dG
 ó©H ∂dPh É kÑjô≤J QÉæjO 500 »dGƒM
 ™bGƒªdG  øe  É¡JGõ«ªe  ≈∏Y  ´ÓW’G
 ∫ÉÑbE’G  áÑ°ùf  â¨∏H  óbh  ,á«ªdÉ©dG
 π°Uh  Éªæ«H  %98  äGQÉæ°üdG  ≈∏Y
 ó«°üdG  •ƒ«N  ≈∏Y  %2  ≈dEG  ∫ÉÑbE’G
 ó«°üdG á°VÉjQ ¢SÉædG ¢SQÉªj å«M

.zIó«Øe á°VÉjôch ÆGôØdG π¨°ûd
 ºYO ø«μªJ øe º«gGôHEG  Ö∏Wh
 á°UôØdG º¡d íæ°ùJ ºd øjòdG QÉéàdG
 º¡JóYÉ°ùªd  ∂`̀dPh  ºYó∏d  π«é°ùà∏d
 ÖJGhQ ±ô°Uh äGQÉéj’G ™aO ≈∏Y

.ø«ØXƒªdG
 IQÉéJ  ¿G{  :º«gGôHEG  ±É°VCGh

 â°û©àfG  ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG  äGó``©``ª``dG  ™`̀«`̀H
 á°ùaÉæe  ∑Éæg  øμdh  ,äGƒæ°S  òæe
 ¿ƒ©«Ñj  ø`̀jò`̀dG  QÉéàdG  ¢†©H  ø`̀e
 ,á«∏°UC’G  äGQÉæ°ü∏d  Ió∏≤e  äÉcQÉe

.zGô«ãc Éæ«∏Y ôKDƒj Gògh
 ¿CG  (™FÉH)  ¬∏dGóÑY  ±QÉY  ócCGh
 Ö°ùëH  ∞∏àîJ  äGQÉæ°üdG  IOƒ`̀L
 10  ø«H  ÉgQÉ©°SCG  ìhGôàJh  ô©°ùdG
 ÖZôj  √ò``̀gh  GQÉ`̀æ`̀jO  20h  ô`̀«`̀fÉ`̀fO
 ó«°üdG á«∏ªY ∫hGõj øe É¡FGô°T »a
 äGQÉæ°U  ∑Éægh  ájGƒ¡c  Iôe  ∫hC’
 Éªa  GQÉæjO  120  ≈`̀dEG  π°üj  Égô©°S
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,ø«aôàëª∏d  »gh  ¥ƒa
 AGô`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y Gó``̀L Gô`̀«`̀Ñ`̀c ’É``Ñ``bEG ¿G
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N ß`̀Mƒ`̀d äGQÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 »a  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  á`̀Ñ`̀ZQ  ÖÑ°ùH  Iô`̀ «`̀NC’G
 øY  ¬«aôà∏d  áæ«©e  ájGƒg  á`̀dhGõ`̀e
 ádõ©dGh  ÉfhQƒc  ø`̀eR  »a  º¡°ùØfCG

.á«dõæªdG

 ™````«H â```°û©fCG ..zâ``«ÑdG »``a ∂``«∏N{
 ٪200 á`````Ñ`°ùæH ó````«`°üdG äGQÉ`````æ`°U
 QÉæjO 500h ô``«fÉfO 10 ø``«H äGQÉæ``°üdG QÉ©``°SCG ìhGô``àJ

øjôaÉ°ùªdGh ø«ØXƒªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d IójóL ájRGôàMG äGAGôLEG ≥ qÑ£j »dhódG øjôëÑdG QÉ£e

 äGQOÉ``°üdG  »``dÉªLEG  QÉ``æjO ¿ƒ``«∏e 176 
2020 ƒjÉe ∫ÓN CÉ°ûæªdG á«æWƒdG á«©∏``°ùdG

 »`̀dhC’G  Égôjô≤J  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  äQó`̀°`̀UCG
 πªà°ûj  å«M  ,»dÉëdG  ΩÉ©dG  øe  ƒjÉe  ô¡°ûd  á«LQÉîdG  IQÉéàdG  äGAÉ°üME’
 IOÉYEGh  (CÉ°ûæªdG  á«æWƒdG)  äGQOÉ°üdGh  äGOQGƒ`̀dG  øY  äÉfÉ«H  ≈∏Y  ôjô≤àdG

.…QÉéàdG ¿Gõ«ªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ôjó°üàdG
 äGOQGƒdG »dÉªLEG áª«b â¨∏H ,»°VÉªdG ƒjÉe ô¡°T ∫ÓN ¬fCG ôjô≤àdG ôcPh
 ô¡°ûdG ¢ùØæd (QÉæjO ¿ƒ«∏e 419) πHÉ≤e (QÉæjO ¿ƒ«∏e 378) ƒëf á«©∏°ùdG
 ô°ûY ºgCG  äGOQGh ´ƒªée πãªjh ,%10 ¢VÉØîfG áÑ°ùæH ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe
 »bÉH  øe  äGOQGƒ``dG  É`̀eCG  ,äGOQGƒ``̀dG  »dÉªLEG  ºéM  øe  %67  ¬àÑ°ùf  Ée  ∫hO

.%33 áÑ°ùf πãªJ »¡a ∫hódG
 »àdG äGOQGƒdG ºéM »a ≈dhC’G áÑJôªdG ø«°üdG πàëJ ,ôjô≤àdG Ö°ùëHh
 Éªæ«H  ,(QÉæjO  ¿ƒ«∏e  38)  áª«≤H  É«dGôà°SG  É¡«∏J  ,(QÉæjO  ¿ƒ«∏e  67)  â¨∏H
 23) â¨`∏`H »àdG äGOQGƒdG ºéM å«M øe áãdÉãdG áÑJôªdG »a πjRGôÑdG »JCÉJ

.(QÉæjO ¿ƒ«∏e
 (QÉæjO  ¿ƒ«∏e 43)  GOGô«à`°SG  ™°ù`dG  ôãcCG  Ωƒ«æ`eƒdC’G  ó«°ùchCG  ôÑà`©jh
 Éª`¡«∏jh  (QÉæjO  ¿ƒ«∏e  26)  É«fÉK  á∏àμe  ô«Z  É¡JGõcôeh  ójóëdG  äÉeÉN  ºK

.(QÉæjO ¿ƒ«∏e 14) Ö«édG äGQÉ«°S
 áÑ°ùæH  CÉ°ûæªdG  á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  áª«b  â°†ØîfG  ,ô`̀NBG  ÖfÉL  øeh
 ¢ùØæd  (QÉæjO  ø«jÓe  210)  π`HÉ`≤`e  (QÉæjO  ¿ƒ«∏e  176)  â¨∏H  å«M  ,%16
 ¬àÑ°ùf Ée ∫hO ô°ûY ºgCG äGQOÉ°U ´ƒªée πãªjh ,≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe ô¡°ûdG
 RhÉéàJ  ’  ∫hó`̀dG  á«≤H  ´ƒªée  Éªæ«H  ,äGQOÉ°üdG  ºéM  »dÉªLEG  øe  %76

.%24 É¡àÑ°ùf
 ºéM å«M øe ≈dhC’G áÑJôª`dG ájOƒ©`°ù`dG á`«`Hô`©`dG áμ∏`ª`ª`dG â∏àMGh
 áª«≤H Góædƒg É¡«∏J (QÉæjO ¿ƒ«∏e 34) á`¨`dÉ`Ñ`dG CÉ°û`æª`dG á`«æ`WƒdG äGQOÉ`°üdG
 áãdÉãdG áÑJôªdG »a IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G »JCÉJ Éªæ«H ,(QÉæjO ¿ƒ«∏e 18)

.(QÉæjO ¿ƒ«∏e 14) á¨dÉÑdG äGQOÉ°üdG ºéM å«M øe
 Ωƒ«æeƒdC’G  ,™∏°ùdG  Ö°ùëH  CÉ°ûæªdG  á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  ó«©°U  ≈∏Yh
 ,»dÉëdG ΩÉ©dG øe ƒjÉe ô`¡`°T ∫ÓN kGôjó°üJ ™∏°ùdG ôãcCG  (•ƒ∏îe ô«Z) ΩÉN
 §FÓN  á«fÉãdG  áÑJôªdG  »a  »JCÉjh  ,(QÉæjO  ¿ƒ«∏e  36)  É¡àª«b  â¨∏H  »àdGh
 áÑJôªdG »a Éª¡«∏Jh (QÉæjO ¿ƒ«∏e 31) ¬àª«`b â¨∏H …òdG ΩÉN Ωƒ«æeƒdCG øe
 ¿ƒ«∏e  25)  É¡àª«b  â¨∏H  »àdGh  á∏àμe  É¡JGõcôeh  ójóëdG  äÉeÉN  áãdÉãdG

.QÉæjO
 ôjó°üàdG  IOÉ`̀YEG  áª«b  â°†ØîfG  ó≤a  ,ôjó°üàdG  IOÉ`̀YEG  ¢üîj  Éª«a  ÉeCG
 ¢ùØæd (QÉæjO ¿ƒ«∏e 66) πHÉ≤e (QÉæjO ¿ƒ«∏e 40) â¨∏H å«M %40 áÑ°ùæH
 ¬àÑ°ùf  RhÉéàJ  Ée  ∫hO ô°ûY ºgCG  ´ƒªée πãªjh ,≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  øe  ô¡°ûdG
 §≤a  %5 É¡Ñ«°üæa  ∫hódG  á«≤H  ÉeCG  ,ôjó°üàdG  IOÉYEG  ºéM »dÉªLEG  øe % 95

.ôjó°üàdG IOÉYEG ºéM øe
 å«M  øe  ≈`̀ dhC’G  áÑJôªdG  »a  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »JCÉJ  å«M
 ø«°üdG É¡«∏Jh (QÉæjO ¿ƒ«∏e 15) ¬àª`«b â`¨∏`H …òdG ô`jó`°üà`dG IOÉYEG ºéM
 áÑJôªdG »a IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G »JCÉJ ºK øeh ,(QÉæjO ø«jÓe 7) áª«≤H

.(QÉæjO ø«jÓe 5) É¡d ôjó°üJ IOÉYEG áª«b â¨∏H »àdGh áãdÉãdG
 â¨∏Hh ,ôjó°üàdG  IOÉYEG  å«M øe ™∏°ùdG  ôãcCG  Ö«édG  äGQÉ«°S ôÑà©Jh
 »àdGh äGôFÉ£dG  AGõLCG  á«fÉãdG  áÑJôªdG  »a É¡«∏J  ,(QÉæjO  ø«jÓe 8)  É¡àª«b
 ájƒàëe (ôFÉé°S) ájOÉY ∞FÉØd πàëJh ,(QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^4) ≈dEG É¡àª«b π°üJ
 2^2) É¡àª«b â¨∏H »àdGh ,ôjó°üàdG IOÉYEG å«M øe áãdÉãdG áÑJôªdG ≠ÑJ ≈∏Y

.(QÉæjO ¿ƒ«∏e
 ,äGOQGƒ`̀ dGh  äGQOÉ°üdG  ø«H  ¥ôØdG  πãªj  …ò`̀dG  …QÉéàdG  ¿Gõ«ªdG  É`̀eCG
 øe ƒjÉe »a õé©dG áª«b »a É°VÉØîfG Óé°ùe (QÉæjO ¿ƒ«∏e 162) ≠∏H ó≤a
 (QÉæjO ¿ƒ«∏e 143) ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe ô¡°ûdG ¢ùØf »a ¬«∏Y ÉªY 2020 ΩÉY

.%13 áÑ°ùæH

 …QÉ°ûà°S’G  º«ª©àdG  äÉ¡«Lƒàd  k’ÉãàeG
 á¡édG  ,»fóªdG  ¿Gô«£dG  ¿hDƒ°T  øY  QOÉ°üdG
 á≤∏©àªdG  ÖfGƒédG  ™«ªL  º«¶æàH  á°üàîªdG
 áμ∏ªe  »``̀a  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  ±Gô````̀°````̀TE’Gh  ¿Gô`̀ «`̀£`̀ dÉ`̀ H
 ≥«Ñ£J øjôëÑdG QÉ£e ácô°T âæ∏YCG ,øjôëÑdG
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG äGAGô`````LEG ø`̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG
 ÜÉ`̀cô`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d á``̀ qjRGô``̀à``̀M’G
 QÉ£e  »a  øjôaÉ°ùªdG  ≈æÑªH  πª©dG  QOGƒ``ch
 ¿hDƒ°T  äGOÉ`̀°`̀TQEG  »`̀JCÉ`̀Jh  .»`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG
 äÉ¡«LƒàdG  ôNBG  ™e  É k«°TÉªJ  »fóªdG  ¿Gô«£dG
 »dhódG  »fóªdG  ¿Gô«£dG  áª¶æe  øY  IQOÉ°üdG
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  (hÉμjE’G)
 É¡H ≈°UƒªdG á q«FÉbƒdG äGAGôLEÓd É kªYOh (19
 ºà«°S  Éªc  .áμ∏ªªdÉH  áë°üdG  IQGRh  πÑb  øe
 G kOÉæà°SG  …QhO  πμ°ûH  ô«HGóàdG  √òg  åjóëJ
 ™e  á«ª∏Y  äÉLÉàæà°SG  ø`̀e  óéà°ùj  É`̀e  ≈``̀dEG

.´É°VhC’G Q qƒ£J
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ìô°U áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 ìÓØæÑdG ∞°Sƒj óªëe øjôëÑdG QÉ£e ácô°ûd
 òæe  â°UôM  ó`̀b  øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T  ¿CÉ``H
 äGAGôLE’G øe OóY ≥«Ñ£J ≈∏Y áëFÉédG ájGóH
 IQGRh π`̀Ñ`̀b  ø`̀e É`̀¡`̀H  ≈`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG  á`` qjRGô``à``M’G

 É¡FÉcô°T  ™e  ≥«Kh  πμ°ûH  â∏ªY  óbh  áë°üdG
 øjôaÉ°ùªdG  áë°U  ¿Éª°†d  ∂`̀dPh  QÉ£ªdG  »a
 áeÉ©dG áë°üdG ájÉªMh º¡àeÓ°Sh ø«ØXƒªdGh
 áÑàY ≈∏Y ºdÉ©dG  ∞≤j  ø«M »ah ,áμ∏ªªdG  »a
 ¿EÉa  ,19-ó«aƒc  áëFÉL  øe  »aÉ©àdG  á∏Môe
 ≥«Ñ£J  ≈∏Y  áªª°üe  øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T

 ¿ÉæÄªW’G åÑd ádÉ q©a á q«HÉbQh áq«FÉbh äGAGôLEG
 G kOGó©à°SG  øjôaÉ°ùªdGh  ø«ØXƒªdG  ¢SƒØf  »a
 ácô°ûdG  ¿CG  GócDƒe  ,¿ÉeCÉH  ôØ°ùdG  ácôM IOƒ©d
 ¿Gô«£dG  ´É£b  ºYód  á q«WƒëJ  äGƒ£N  òîàJ
 ΩÉàN  »`̀ah  .Iô`̀à`̀Ø`̀dG  √ò`̀g  AÉ`̀æ`̀KCG  áμ∏ªªdG  »`̀a
 á«ªgC’G ≠dÉH QhódG ≈∏Y ìÓØæÑdG Oó°T ¬ãjóM

 GócDƒe  ,á«∏ª©dG  √òg  »a  º¡°ùØfCG  øjôaÉ°ùª∏d
 ø«∏°UGƒàe  ºYOh  ΩGõàdG  øe  ¬fhô¡¶j  Ée  ¿CG

.äGQOÉÑªdG √òg ìÉéf »a ∂°T ¿hO º¡°ù«°S
 áeÓ°ùdGh áë°üdG äGAGôLEG ™e É k«°TÉªJh
 ≈∏Y QÉ``̀£``̀ª``̀dG  ∫ƒ````̀NO ô`̀°`̀ü`̀à`̀≤`̀j  ,Ió``̀ jó``̀é``̀ dG
 ≈æãà°ùojh  ,§≤a  ¬«a  ø«∏eÉ©dGh  øjôaÉ°ùªdG
 ábÉYE’G  …hP  øe  øjôaÉ°ùªdG  ƒ≤aGôe  ∂dP  øe
 AGóJQG  ¿EÉa  ∂dòc  .ø«Hƒë°üªdG  ô«Z  ô s°ü≤dGh
 øjôaÉ°ùªdG  ™«ªL  ≈∏Y  …QÉÑLEG  ¬LƒdG  á©æbCG
 ,QÉ£ªdG  äBÉ°ûæe  ™«ªL  π``̀NGO  ø«ØXƒªdGh
 ø`̀cÉ`̀eCG  ø``e  É¡«∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  ø`̀μ`̀ª`̀j  »``à``dGh
 äGhOCGh á q«°üî°ûdG ájÉbƒdG äGó©ªd á°ü°üîe
 …ójC’G  äGô¡£e  É k°†jCG  ôaƒJ  »àdGh  ,º«≤©àdG
 Iô`̀e  ∫É`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  á°ü°üîªdG  äGRÉ``̀Ø``̀≤``̀dGh

.IóMGh
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG ø`̀jô`̀aÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y Ö``̀é``̀jh
 ´Ó`̀bEG  óYƒe  ø`̀e  äÉYÉ°S  3  πÑb  QÉ£ªdG  ≈`̀ dEG
 á q«aÉ°VE’G  ¢üëØdG  äGAGôLE’  áé«àf  º¡JÓMQ
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  AÉ`̀æ`̀KCG  á°VhôØªdG
 ¢üëa  ¿EÉ`̀a  ,∂`̀dP  ≈∏Y  IhÓ`̀Yh  .(19-ó«aƒc)
 •É≤f  ™«ªL  ó`̀æ`̀Y  …QÉ``̀Ñ``̀LEG  IQGô``̀ë``̀dG  á``̀LQO
 .ôØ°ùdG  äÉ`̀HGƒ`̀H  πÑbh  QÉ£ªdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dG

 ΩGõàd’G  QÉ£ªdG  …OÉ`̀Jô`̀e  ™«ªL  ≈∏Y  Öéjh
 π`̀NGO  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  äGAGô``LEÉ``H  ΩÉ`̀à`̀dG
 ™°Vh  º`̀J  PEG  ,Ö`̀JÉ`̀μ`̀ª`̀dGh  øjôaÉ°ùªdG  ≈æÑe
 ø`̀cÉ`̀eCG  í«°Vƒàd  äÉ`̀«`̀°`̀VQC’G  ≈∏Y  äÉ≤°ü∏e
 ø«H øjó©≤e ≈∏Y ¢Sƒ∏édG ≥«∏©Jh ,±ƒbƒdG
 äÉ≤°ü∏e ™°Vh ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ôNBGh ôaÉ°ùe πc
 ®ÉØëdG IQhô°†H ¢UÉî°TC’G ô«còàd á«£jô°T

.º¡æ«H äÉaÉ°ùªdG ≈∏Y
 á∏eÉ°ûdG  º«≤©àdG  äÉ«∏ªY  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉHh
 ô«¡£J  º`̀à`̀j  ,ó`̀ª`̀à`̀©`̀ oª`̀dG  ô`̀«`̀¡`̀£`̀à`̀dG  è`̀eÉ`̀ fô`̀ Hh
 á«YhC’G ÉeCG .QôμàªdG ¢ùªq∏d á°Vô© oªdG í£°SC’G
 ≥WÉæe  πNGóe  óæY  IOƒLƒªdG  á q«μ«à°SÓÑdG
 á«∏ª©d  ™°†îàa  ,É¡LQÉîeh  »æeC’G  ¢üëØdG

.áØãμe ô«¡£J
 QOÉ°üdG  …QÉ°ûà°S’G  º«ª©àdG  πª°ûjh
 ô«HGóJ  É`̀ k°`̀†`̀jCG  »fóªdG  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ø`̀Y
 ájƒédG  •ƒ£îdG  »q∏¨°ûªd  á q¡Lƒe  ájRGôàMG

.á«°VQC’G ádhÉæªdG äÉcô°Th
 É¡eGõàdG  øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T  ó`̀cDƒ`̀Jh
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG Oƒ¡L ºYóH
 É¡££N  ≥«°ùæJh  πª©dG  á∏°UGƒe  ™e  ÉfhQƒc

.QÉ£ªdG »a É¡FÉcô°T ™«ªL ™e
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دعت مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين 

للثقافة والآثار ال�شيخة هال بنت حممد اآل خليفة اإىل 

تاأ�شي�س اأر�شيف عربي متكامل يوّثق للرتاث الثقايف 

التقليدية،  والأدائية  ال�شعبية  كالفنون  املادي  غري 

الق�ش�س ال�شعبية، تقاليد الطهي الأ�شيلة وغريها، 

م�شرية اإىل اأن التطورات الت�شالية والتقنية احلديثة 

ت�شاعد على اإجناز هذا امل�شروع ال�شرتاتيجي. جاء 

ال�شتثنائي عن  الجتماع  م�شاركتها يف  ذلك خالل 

ُبعد للم�شوؤولني عن الرتاث الثقايف غري املادي يف 

الدول العربية.

العربية  املنظمة  عقدته  الذي  الجتماع  وهدف 

مناق�شة  اإىل  )األك�شو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

�شبل حماية و�شون الرتاث الثقايف غري املادي يف 

الوطن العربي يف ظل اأزمة انت�شار فريو�س كورونا 

التطورات  مواكبة  اإىل  اإ�شافة  )كوفيد-19(، 

هذا  على  وتاأثريها  الأزمة  بهذه  املتعلقة  العاملية 

القطاع الذي يعد من اأكرث القطاعات تاأثًرا باإجراءات 

الإغالق العامة.

وقالت ال�شيخة هال بنت حممد اآل خليفة: »فيما 

على  تاأثرًيا  الأزمات  اأكرث  من  بواحدة  منر  نحن 

لنا من وقفة  العامل، لبد  الثقافية حول  القطاعات 

حقيقة من اأجل تعزيز قدرة العمل الثقايف يف عاملنا 

العربي على ال�شمود يف وجه هذا التحدي«.

واأ�شافت: »الرتاث الثقايف غري املادي هو جزء 

الغنى  من  وفيه  احل�شارية  هويتنا  من  اأ�شا�شي 

ل�شورته  العربي ويرّوج  ما ميّيز وطننا  الإن�شاين 

الأجمل، لذلك كان لزاًما علينا اأن نوجه اهتمامنا اإىل 

ا يف ظل جائحة فريو�س  حفظه و�شونه، خ�شو�شً

الإنتاج  قطاعات  كافة  على  اأثرت  التي  كورونا 

الثقايف والإبداعي«.

البحرين  اأن  حممد  بنت  هال  ال�شيخة  واأكدت 

الرتاث  ت�شع  والآثار  للثقافة  البحرين  وهيئة 

اأولوياتها، م�شرية  املادي �شمن قائمة  الثقايف غري 

يف  هام  بدور  الطالع  من  متّكنت  اململكة  اأن  اإىل 

حفظ هذا اجلزء من الرتاث الإن�شاين على امل�شتويني 

اململكة  اأن  �شعادتها  واأو�شحت  والإقليمي.  املحلي 

الرتاث  قائمة  اإىل  عربيني  ملفني  تقدمي  يف  �شاركت 

ملفا  وهما  اليوني�شكو  ملنظمة  املادي  غري  الثقايف 

»النخلة« و»فنون اخلط العربي«. 

وجه للنظر يف تلبية الطلبات الإ�سكانية القدمية واملتاأخرة.. جمل�س الوزراء:

اآلية جديدة لإنفاذ مواد �سكن العمال وتو�سعة �سالحيات وزارة »العمل«

وهناأ �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء، 

ال�شمو  �شاحبة  برئا�شة  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي 

قرينة عاهل البالد املفدى رئي�شة املجل�س الأعلى 

للمراأة، على اختيار املجل�س الأعلى للمراأة لنيل 

اجلائزة الفخرية للتميز يف جمال رعاية الأ�شرة 

الإقليمية  ال�شبكة  من  املقدمة   2020 العربية 

بالدور  �شموه  م�شيًدا  الجتماعية،  للم�شوؤولية 

امل�شهود الذي ي�شطلع به املجل�س الأعلى للمراأة 

ومتكينها  البحرينية  املراأة  ا�شهامات  تعزيز  يف 

املجتمع  تطور  على  اإيجابًيا  انعك�س  ومبا 

وتقدمه.

تاأييد  عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب  ذلك  بعد 

م�شر  جلمهورية  ودعمها  البحرين  مملكة 

الرئي�س  فخامة  بقيادة  ال�شقيقة  العربية 

عبدالفتاح ال�شي�شي يف كل ما تتخذه من اإجراءات 

ا�شتقرارها  وحماية  القومي  اأمنها  عن  للدفاع 

جتاه تطورات الأو�شاع والأحداث على حدودها 

الغربية، موؤكًدا املجل�س اأن اأمن جمهورية م�شر 

العربية كٌل ل يتجزاأ من الأمن القومي العربي، 

هو  وا�شتقرارها  للعرب،  اأمٌن  هو  م�شر  فاأمن 

ا�شتقرار للوطن العربي. 

رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وجه  بعدها 

الطلبات  بتلبية  الإ�شراع  يف  النظر  اإىل  الوزراء 

باملناطق  لالأهايل  واملتاأخرة  القدمية  الإ�شكانية 

املختلفة يف قرى ومدن البحرين وبخا�شة تلك 

التي يتعذر فيها اإن�شاء م�شاريع اإ�شكانية، ووجه 

حل�شر  يلزم  ما  باتخاذ  الإ�شكان  وزارة  �شموه 

تلك الطلبات واإدراج اأ�شحابها �شمن امل�شتفيدين 

من امل�شاريع الإ�شكانية اجلديدة وامل�شتقبلية.

بعد ذلك نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة 

القرارات  من  ب�شاأنها  واتخذ  اأعماله  على جدول 

ما يلي:

خلطة  املجل�س  ا�شتعرا�س  �شوء  يف  اأولً: 

حت�شني الو�شع البيئي يف خليج توبلي ومنطقة 

اللجنة  اإىل  الوزراء  جمل�س  اأحال  فقد  املعامري، 

تنفيذ  فرتة  تقلي�س  اإمكانية  درا�شة  التن�شيقية 

الأ�شغال  وزير  ا�شتعر�س  وقد  اخلطة،  هذه 

خطة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

الوزارة حلل اأ�شباب تلوث خليج توبلي الناجم 

عرب  ال�شحي  ال�شرف  مياه  معاجلة  مركز  عن 

هايبك�س  م�شروع  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  ت�شريف  تدفقات  لوقف 

املعاجلة ثنائًيا اإىل اخلليج وتنفيذ ثالثة م�شاريع 

مبنطقة  توبلي  خلليج  املائية  للقنوات  تو�شعة 

املعامري لزيادة حركة املياه فيه وتنظيفه ذاتًيا، 

الأول لتعديل معرب قناة املعامري ال�شمالية اأ�شفل 

لتعديل  والثاين  الأحمد،  جابر  ال�شيخ  �شارع 

املعامري  قناة  جنوب  الواقع  البحري  اجل�شر 

قناة  وحفر  تو�شعة  والثالث  بابكو(،  )ج�شر 

ال�شتعانة  اإىل  بالإ�شافة  اجلنوبية  املعامري 

باخلربات العاملية لتنظيف اخلليج من امللوثات 

املوجودة.

متابعة  الوزراء  جمل�س  وا�شل  ثانًيا: 

اللتزام  تكفل  التي  الفّعالة  واحللول  املبادرات 

ب�شاأن  ال�شادرة  واملوا�شفات  بال�شرتاطات 

ا�شتحداث  املجل�س  وناق�س  العمال،  م�شاكن 

اآلية جديدة لإنفاذ املواد اخلا�شة ب�شكن العمال 

با�شرتاطات  ال�شلة  ذي  الوزاري  القرار  يف 

وموا�شفات م�شاكن العمال ومنح �شالحية اأكرب 

للتنفيذ،  والجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة 

لهذا  املرفوعة  للمذكرة  ا�شتعرا�شه  وذلك خالل 

الجتماعية،  العمل والتنمية  الغر�س من وزير 

بدرا�شة  املعنية  اللجنة  تكليف  املجل�س  قرر  اإذ 

للعمالة  الحرتازية  وال�شوابط  الإجراءات 

كورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد  الوافدة 

اإىل  املرئيات بخ�شو�شها  املذكرة ورفع  بدرا�شة 

اللجنة التن�شيقية. 

تعزيز  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثالًثا: 

وحماية  الوطنية  ال�شناعات  لدعم  امل�شاعي 

التجارة  يف  ال�شارة  املمار�شات  من  منتجاتها 

املادي  ال�شرر  وحتقيق  كالإغراق  الدولية 

لها،  امل�شابهة  باملنتجات  ال�شوق  باإ�شباع 

بالقانون  ال�شتعا�شة  الوزراء  جمل�س  وقرر 

والتدابري  الإغراق  ملكافحة  املوحد  )النظام( 

التعاون  جمل�س  لدول  والوقائية  التعوي�شية 

لدول اخلليج العربية ولئحته التنفيذية وذلك 

وكلف  الوطنية،  لل�شناعات  املجل�س  من  دعًما 

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  املجل�س 

يف  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  والت�شريعية 

وزير  من  الغر�س  لهذا  املرفوعة  املذكرة  �شوء 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

تعديل  الوزراء  جمل�س  بحث  رابًعا: 

الف�شل  يتيح  مبا  القائمة  القانونية  الن�شو�س 

اخلا�شة  واملنازعات  الريا�شية  املنازعات  يف 

والإدارية  الفنية  والطواقم  بالريا�شيني 

الريا�شية  والهيئات  بالأندية  والتحكيمية 

امليثاق  مع  ومتوافقة  ممتثلة  اأحكامها  وجعل 

الأوملبي وقوانني الحتاد الدويل، وقرر املجل�س 

وزير  من  ال�شاأن  لهذا  املرفوعة  املذكرة  اإحالة 

اإىل اللجنة الوزارية  �شوؤون ال�شباب والريا�شة 

لل�شئون القانونية والت�شريعية.

جمل�س  اإىل  الوزراء  جمل�س  اأحال  خام�ًشا: 

جديدة  مادة  باإ�شافة  قانون  م�شروع  النواب 

ال�شادر  البلديات  قانون  اإىل  مكرًرا   11 برقم 

 2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم 

بقانون  اقرتاح  �شوء  يف  �شياغته  متت  والذي 

مقدم من جمل�س النواب، م�شفوًعا مبذكرة براأي 

رئي�س  نائب  عر�شها  والتي  ب�شاأنه  احلكومة 

جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية لل�شئون 

القانونية والت�شريعية.

اقرتاح  على  الوزراء  وافق جمل�س  �شاد�ًشا: 

برغبة يتعلق مبا تتخذه احلكومة من اإجراءات 

عاجلة حلماية املجتمع من خطر انت�شار فريو�س 

احلكومية  الإجراءات  هذه  كانت  كورونا، حيث 

ا�شرتاتيجية  وتنفيذ  تطوير  يف  املتمثلة  املبكرة 

وطنية �شاملة لحتواء ومنع ومكافحة الفريو�س 

مو�شع اإ�شادة من منظمة ال�شحة العاملية.

م�شودة  على  الوزراء  وافق جمل�س  �شابًعا: 

رد احلكومة على اقرتاح برغبة يتعلق باملتدربني 

�شمن برنامج عدالة.

ثامًنا: وافق جمل�س الوزراء على م�شودة رد 

جمل�س  من  مقدم  برغبة  اقرتاح  على  احلكومة 

النواب ب�شاأن اإعانة ال�شوؤون الجتماعية لالأ�شر 

امل�شتحقة.

املجل�س  اأخذ  الوزارية،  التقارير  بند  ويف 

بنتائج  والتعليم  الرتبية  وزير  خالل  من  علًما 

امل�شاركة يف الجتماع ال�شتثنائي للموؤمتر العام 

الأع�شاء  الدول  يف  والتعليم  الرتبية  لوزراء 

اأخذ  كما  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  مبكتب 

بنتائج  النفط  وزير  خالل  من  علًما  املجل�س 

)الفرتا�شي(  ع�شر  احلادي  الوزاري  الجتماع 

امل�شاركة  الأخرى  والدول   )+ )اأوبك  ملجموعة 

اأخذ املجل�س علًما من خالل التقرير  معها، فيما 

الجتماع  بنتائج  ال�شحة  وزيرة  من  املرفوع 

ال�شتثنائي الثالث لوزراء ال�شحة بدول جمل�س 

التعاون حول فريو�س )كوفيد – 19(، واأخرًيا 

ال�شناعة  وزير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ 

يف  امل�شاركة  بنتائج  وال�شياحة  والتجارة 

اجلل�شة الطارئة الفرتا�شية للمجل�س الوزاري 

العربي لل�شياحة.

د. يا�صر النا�صر

وبح�صور  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  راأ�س 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء الجتماع العتيادي الأ�صبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد عن ُبعد عرب تقنية 

الوزراء عقب  العام ملجل�س  النا�صر الأمني  الدكتور يا�صر بن عي�صى  اأدىل  الت�صال املرئي، وقد 

الجتماع بالت�صريح التايل:

تقدمي برامج �سبابية تتوافق مع اأهداف الطرفني

»ال�سباب والريا�سة« و»اإجناز« يوقعان اتفاقية للتعاون امل�سرتك
والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة  وقعت 

وموؤ�ش�شة اإجناز البحرين، اتفاقية تعاون م�شرتك 

من  البحرين  اإجناز  موؤ�ش�شة  انتفاع  على  تن�س 

وذلك  �شنوات،  خم�س  ملدة  الإبداع  مركز  مبنى 

واملتطلبات  والأهداف  املعايري  حتقيق  بهدف 

التي ت�شعى وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة اإىل 

حتقيقها لالرتقاء بال�شباب البحريني يف خمتلف 

والفعاليات  الربامج  من  جملة  عرب  املجالت 

والأن�شطة املوجهة للقطاع ال�شبابي. 

�شوؤون  وزارة  جانب  من  الإتفاقية  ووقع 

وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  والريا�شة  ال�شباب 

موؤ�ش�شة  ومن جانب  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون 

ال�شيخة ح�شة بنت خليفة  البحرين �شمو  اإجناز 

اإجناز  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

البحرين.

�شوؤون  وزارة  بني  املوقعة  التفاقية  وتاأتي 

البحرين  اإجناز  وموؤ�ش�شة  والريا�شة  ال�شباب 

والتوافق  التكامل  حتقيق  يف  الطرفني  من  رغبة 

وتوحيد اجلهود من اأجل الرتقاء بالعمل ال�شبابي 

ت�شاهم  التي  الربامج  وتقدمي  البحرين  مملكة  يف 

اكت�شاف  اإىل  وت�شعى  ال�شباب  مهارات  تنمية  يف 

و�شقل واإبراز املواهب يف خمتلف املجالت.

وزارة  روؤية  اإطار  يف  تاأتي  التفاقية  اأن  كما 

الأهداف  وتوافق  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون 

البحرين وذلك بهدف  اإجناز  بينها وبني موؤ�ش�شة 

تنمية  جمال  يف  املوؤ�ش�شة  خربات  من  ال�شتفادة 

التي  الربامج  تقدمي  خالل  من  وذلك  ال�شباب، 

تتخ�ش�س فيها اأكادميية البحرين لل�شباب مبركز 

اإىل متكني ال�شباب  الإبداع ال�شبابي، والتي تهدف 

وخلق  للتوظيف،  م�شارات  واإيجاد  البحريني، 

توفري  خالل  من  املايل  والنجاح  العمل  فر�س 

وال�شتعداد  املالية  الأمية  ملحو  التجريبي  التعلم 

الأعمال، ف�شالً عن تدعيم املواهب  للعمل وريادة 

والإبداع، وذلك بغر�س خدمة ال�شباب البحريني 

والنهو�س مبلكاته واإمكاناته التي ل حدود لها.

اإىل  البحرين  اإجناز  موؤ�ش�شة  ت�شعى  فيما 

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة  مع  التعاون 

من اأجل تنمية ال�شباب البحريني من خالل تقدمي 

من  التخ�ش�شي  الإبداع  مركز  مبنى  يف  براجمها 

�شوق  ملتطلبات  املنت�شبني  وتهيئة  اإعداد  اأجل 

ال�شباب  جميع  ا�شتهداف  �شيتم  حيث  العمل، 

اأجل  من  اجُلدد  واملوظفني  العمل  عن  والعاطلني 

ال�شوق  يف  للنجاح  الأ�شا�شية  املهارات  اكت�شاب 

الأمثل  اخليار  ولي�شبحوا  والعاملي  املحلي 

لأ�شحاب العمل.

خالل الجتماع العربي للم�سوؤولني عن الرتاث الثقايف غري املادي

هال بنت حممد تدعو لإن�ساء اأر�سيف للرتاث الثقايف غري املادي

 ال�صيخة هال بنت حممد اآل خليفة

توفيق املوؤيد

وزير العدل يبارك القرار ال�سعودي

 باقت�سار احلج على املتواجدين يف اململكة

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير 

التام  البحرين  مملكة  تاأييد  والأوقاف 

العربية  اململكة  اتخذته  الذي  للقرار 

ال�شعودية باقت�شار مو�شم حج هذا العام 

على مواطني الدول الإ�شالمية املتواجدين 

وذلك  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 

النوعية  الحرتازية  الإجراءات  اإطار  يف 

احلرمني  خادم  حكومة  بها  تقوم  التي 

فريو�س  انت�شار  من  للحد  ال�شريفني 

هذا  اأن  اإىل  لفًتا  )كوفيد-19(،  كورونا 

القرار املبارك جاء حافًظا ل�شعرية احلج، 

وملبًيا ملقت�شيات ال�شرورة ال�شرعية التي 

حتفظ النف�س الب�شرية، وداعًيا للمتطلبات 

الوباء  هذا  ملكافحة  الدولية  واملعايري 

العاملي.

اإذ  البحرين  مملكة  »اإن  وقال: 

العربية  للمملكة  ودعمها  وقوفها  توؤكد 

ال�شقيقة يف كل ما من قرارات  ال�شعودية 

اجلميع  واأمن  �شالمة  ت�شمن  واإجراءات 

على  احلرام  اهلل  بيت  وحجاج  عام  ب�شكل 

هذا  عالًيا  تقّدر  فاإنها  اخل�شو�س،  وجه 

جوهر  مع  متوافًقا  ياأتي  الذي  القرار 

الدين الإ�شالمي احلنيف الذي جاء بحفظ 

والنف�س  الدين  وهي  اخلم�س  ال�شرورات 

اأن  اإىل  م�شرًيا  واملال«،  والعر�س  والعقل 

اأ�شباب  من  ال�شرورات  تلك  على  احلفاظ 

باإقامة  ذلك  ويتم  امل�شالح،  ا�شتقامة 

اأي  اأو  مي�شها  �شرر  اأي  ودفع  اأركانها 

اآمًنا مطمئًنا،  امل�شلم  خلل يطالها، ليعي�س 

واحدة  اأمة  امل�شلمة  املجتمعات  وتعي�س 

ا  بع�شً بع�شه  ي�شد  كالبنيان  متما�شكة 

ع�شو  منه  ا�شتكى  اإذا  الواحد  وكاجل�شد 

تداعى له �شائر اجل�شد بال�شهر واحلمى.

ورفع وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية 

اإىل  وامتنانه  وتقديره  �شكره  والأوقاف 

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

الأمري  العهد  وويل  �شعود،  اآل  عبدالعزيز 

حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 

على هذا الإجراء الحرتازي احليوي الذي 

�شالمتهم  الرحمن  �شيوف  على  يحفظ 

اململكة  حكومة  جهود  مثمًنا  واأمنهم، 

العربية ال�شعودية يف خدمة حجاج بيت 

الأ�شعدة  على  بهم  والعناية  احلرام،  اهلل 

بي�شر  منا�شكهم  اأداء  كافة مبا ميكنهم من 

و�شهولة يف اأجواء اآمنة ومطمئنة.

وزير العدل

تنويــــــه

ن�شر عن طريق اخلطاأ يف عدد اأم�س اأن �شركة عبدالرحمن جمعة قد تربعت 

بـ100 األف دينار حلملة »فينا خري«، علًما اأن �شركة »يوكو جاوا« هي ال�شركة 

املتربعة، لذلك وجب التنويه.
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»�لأعلى للمر�أة« يرحب مبا جاء

من تهاٍن و�إ�شادة كرمية من رئي�س �لوزر�ء
رحب املجل�س الأعلى للمراأة برئا�صة �صاحبة 

اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو 

اهلل،  حفظها  املفدى،  البالد  عاهل  قرينة  خليفة، 

مبا جاء من تهاٍن واإ�صادة كرمية من قبل �صاحب 

ال�صمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء الأمري خليفة 

البيان  �صمن  اهلل،  حفظه  خليفة،  اآل  �صلمان  بن 

اأم�س  ال�صادر  الوزراء  جمل�س  لجتماع  الر�صمي 

الأعلى  املجل�س  اختيار  وذلك مبنا�صبة  )الثنني(، 

جمال  يف  للتميز  الفخرية  اجلائزة  لنيل  للمراأة 

رعاية الأ�صرة العربية 2020 املقدمة من ال�صبكة 

الإقليمية للم�صوؤولية الجتماعية. واأعرب املجل�س 

الكبري  للدعم  تقديره  بالغ  عن  للمراأة  الأعلى 

وامل�صاندة املتوا�صلة التي تبديها احلكومة املوقرة 

مل�صرية اأعماله واملتج�صدة يف العديد من الجنازات 

يف  وم�صاركتها  البحرينية  للمراأة  ت�صجل  التي 

والتناف�صية  العدالة  اأ�ص�س  على  الوطنية  التنمية 

املوقرة،  احلكومة  حتر�س  والتي  وال�صتدامة 

رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  بح�صب 

النائب  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  الوزراء  جمل�س 

تكون  اأن  على  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

قائمة  اأعلى  على  البحرينية  املراأة  احتياجات 

الأولويات الوطنية. كما ثمن املجل�س يف ت�صريحه 

ما تف�صل به �صموه من م�صاعر فخر واعتزاز بدوره 

كاآلية وطنية ر�صمية تخت�س بق�صايا املراأة وتعمل 

على الرتقاء مبكانتها، ومبا انعك�س اإيجابياً على 

تطور املجتمع وتقدمه. �لأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة

وزيرة �ل�شحة ترت�أ�س �جتماع جلنة مكافحة �لأمر��س �ملزمنة

موؤمتــــــر حــــول طــــب �لقلـــــب و�ملـــــوت �ملفـــــــاجئ

تراأ�صت وزيرة ال�صحة فائقة بنت �صعيد ال�صالح الجتماع الول لعام 2020 للجنة الوطنية ملكافحة 

الأمرا�س املزمنة غري ال�صارية حيث عقد الجتماع عن بعد من خالل الت�صال املرئي وذلك بح�صور الدكتورة 

مرمي الهاجري الوكيل امل�صاعد لل�صحة العامة ومب�صاركة كافة اأع�صاء اللجنة.

ويف م�صتهل اللقاء رحبت الوزيرة بجميع الأع�صاء، معربًة عن �صكرها وتقديرها لدورهم الفعال يف 

اأعمال هذه اللجنة، مبينة اأهمية ا�صتمرار عمل هذه اللجنة بالذات يف هذا الوقت الذي متر به البحرين 

وجميع دول العامل ب�صبب فريو�س كورونا، وذلك لإعادة النظر يف خطط وبرامج اللجنة الوطنية لالأمرا�س 

غري ال�صارية ذات العالقة بفريو�س كورونا والأمرا�س املزمنة، وحتديد دور اللجنة الوطنية يف هذا ال�صاأن، 

والعمل على تكثيف برامج التوعية والتثقيف للذين يعانون من الأمرا�س املزمنة وتوجيه بيانات ونداءات 

لتحذيرهم من التعر�س لهذا الفريو�س، فهم اأكرث عر�صة للخطر خا�صة بعد ما بينته الإح�صاءات واملوؤ�صرات 

عن اأهم اأ�صباب الوفيات للحالت القائمة بالفريو�س هو وجود اأمرا�س كامنة منها الأمرا�س املزمنة.

نا�شر بن حمد وقائد قو�ت بروناي 

يبحثان تعزيز �لتعاون �لع�شكري

جرى اأم�س ات�صال هاتفي بني اللواء الركن 

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة م�صت�صار 

واللواء  امللكي  احلر�س  قائد  الوطني  الأمن 

ب�صلطنة  امل�صلحة  القوات  قائد  حممد  حاجي 

�صموه  نقل  اإذ  ال�صديقة،  ال�صالم  دار  بروناي 

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  حتيات 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 

الأعلى اىل جاللة ال�صلطان ح�صن بلقية �صلطان 

يف  القيادة  واإىل  ال�صالم  دار  بروناي  �صلطنة 

�صبل  بحث  ومت  ال�صديقة.  بروناي  �صلطنة 

تعزيز التعاون والتن�صيق الع�صكري امل�صرتك 

يف املجال التدريبي وتبادل اخلربات امل�صرتكة 

امل�صلحة  والقوات  البحرين  دفاع  قوة  بني 

على  �صموه  واأثنى  كما  بروناي،  ب�صلطنة 

العالقات ال�صداقة الوطيدة التي تربط البلدين 

ال�صديقني يف العديد من املجالت. �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة 

وزير �خلارجية يبحث

 تعزيز �لتعاون مع نظريه �ل�شعودي

تلقى وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�صد الزياين،، يوم اأم�س املوافق 22 يونيو 

اآل �صعود، وزير  بن عبداهلل  بن فرحان  في�صل  الأمري  �صمو  هاتفًيا من  ات�صالً   ،2020

خارجية اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

مملكة  بني  التاريخية  الأخوية  العالقات  متانة  على  التاأكيد  الت�صال  خالل  ومت 

اأ�ص�س �صلبة من الحرتام  ال�صعودية، وما ت�صتند عليه من  العربية  البحرين واململكة 

وو�صائج القربى ووحدة امل�صري امل�صرتك.

الإقليمية  ال�صاحتني  التطورات وامل�صتجدات على  اآخر  وجرى خالل الت�صال بحث 

والدولية، اإ�صافة اإىل تعزيز التعاون والتن�صيق امل�صرتك بني البلدين ال�صقيقني مبا يخدم 

امل�صالح امل�صرتكة.

وزير خارجية  �ل�سعودي وزير �خلارجية

»برملانية �لإ�شكان« ت�شيد بتوجيهات

 رئي�س �لوزر�ء بتلبية �لطلبات �لقدمية

معايري  عدالة  ب�صاأن  النيابية  التحقيق  جلنة  اأ�صادت 

ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات  الإ�صكانية  للطلبات  التوزيع 

الوزراء  رئي�س  خليفة،  اآل  �صلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

خالل اجلل�صة العتيادية الأ�صبوعية ملجل�س الوزراء لتلبية 

الوثيق  بالتعاون  منوهًة  القدمية،  الإ�صكانية  الطلبات 

طموحات  لتلبية  والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني  بني 

املواطن واحلفاظ على ما حتقق له من مكت�صبات معي�صية، 

ا يف امللف الإ�صكاين الذي تاأ�ص�صت هذه اللجنة من  وخ�صو�صً

اأجله لغاية التاأكيد على �صرورة ح�صول اأ�صحاب الطلبات 

مع  يتما�صى  ما  وهو  حقوقهم،  على  القدمية  الإ�صكانية 

التوجيهات ال�صادرة من لدن �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 

الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه. 

لفته  �صموه  توجيهات  اإن  لها:  بيان  اللجنة يف  وقالت 

اللجنة  واإن  املواطنني  من  �صموه  قرب  اأبوية كرمية ودليل 

يف  الكرمية  وبتوجيهاته  الوزراء  رئي�س  �صمو  مع  تتوافق 

املواطن  وطموحات  تطلعات  يت�صدر  الذي  املهم  امللف  هذا 

للقيادة  الأخرية  البحرين  �صعب  منا�صدات  واإن  البحريني، 

اإل دليل على ثقة  احلكيمة للنظر يف ملف الإ�صكان، ما هي 

الطلبات  من  والنتهاء  العدالة  لإحقاق  قيادته  يف  ال�صعب 

القدمية. 

كما اأعربت جلنة التحقيق النيابية ب�صاأن عدالة معايري 

التوزيع للطلبات الإ�صكانية وتكلفة بناء الوحدات الإ�صكانية 

الإ�صكانية  الوحدات  ت�صميم  يف  الفنية  ال�صروط  ومراعاة 

عن خال�س المتنان للم�صروع الإ�صالحي حل�صرة �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

اأداء احلكومة، ومكنهم  الذي منح النواب حق الرقابة على 

ا فيما يتعلق مبلٍف مهم  من ت�صكيل جلان التحقيق خ�صو�صً

كالإ�صكان. 

وبينت اللجنة اأن ثقة جاللة امللك املفدى مبمثلي ال�صعب 

على  ت�صع  والت�صريع  للرقابة  د�صتورية  اأدوات  ومنحهم 

للحفاظ على  م�صوؤولية وطنية كبرية  النواب  عاتق جميع 

التحقيق  جلنة  اأن  اإىل  ي�صار  واملواطن.  الوطن  م�صلحة 

الربملانية ب�صاأن عدالة معايري التوزيع للطلبات الإ�صكانية 

وتكلفة بناء الوحدات الإ�صكانية ومراعاة ال�صروط الفنية يف 

ت�صميم الوحدات الإ�صكانية كانت قد بداأت عملها يف دي�صمرب 

من العام املا�صي.

 �ملدّوب: �لبحرين ��شتطاعت �ملحافظة على 

�ل�شمانات �لد�شتورية و�شون حقوق �ملو�طنني

م�صطفى ال�صاخوري:

والراأي  الت�صريع  هيئة  اأقامت 

حتت  الكرتونية  حما�صرة  القانوين 

يف  الد�صتورية  »احلقوق  عنوان 

كورونا«  وجائحة  البحرين  مملكة 

عرب برنامج »زووم«، وذلك يوم اأم�س 

الإثنني 22 يونيو 2020 والتي األقاها 

امل�صت�صار امل�صاعد اأحمد حممد املدوب. 

الإجراءات  اأبرز  املحا�صرة  وتناولت 

املتخذة من قبل فريق البحرين والتي 

اإر�صادات  ت�صتند يف مرجعّياتها على 

املنظمات الدولية املخت�صة واملتعلقة 

ب�صكل مبا�صر يف امل�صاهمة يف احلد من 

انت�صار جائحة »كورونا«.

اأن  املحا�صرة  املدّوب خالل  واأكد 

مملكة البحرين كانت من اأوائل الدول 

ملكافحة  �صاملة  خطة  و�صعت  التي 

واحلد من انت�صار الفايرو�س واأخرى 

ال�صلبية  والآثار  التداعيات  ملواجهة 

املرتبطة به.

لأبرز  املحا�صرة  تطّرقت  كما 

واخلطوات  الد�صتورية  ال�صمانات 

واحلريات  احلقوق  ل�صون  املتخذة 

يف  امل�صاركة  وحق  العالج  كحق 

ال�صوؤون العامة، واحلق يف التجوال، 

ال�صيا�صية  باحلقوق  والتمتع 

والنواب  ال�صورى  مبجل�صي  املتمثلة 

وا�صتمراره طيلة الفرتة املا�صية دون 

توّقف.

وخماطبة  ال�صكوى  حلق  اإ�صافة 

برنامج  عرب  العامة  ال�صلطات 

الكرامة  امل�صاواة يف  »توا�صل« وحق 

والإن�صانية وحق العالج.

ونّوه املدوب اإىل اأن مملكة البحرين 

طّبقت مبداأ احلق يف العالج للجميع 

ومقيم، وهو  مواطن  بني  دون متييز 

الأمر الذي لقى ا�صتح�صاًنا واإطراًء من 

املنظمات املحلية والدولية.

ال�صوء  املحا�صرة  �صلّطت  كما 

اأقامتها  التي  اخلطوات  اأبرز  على 

�صاحب  برئا�صة  الر�صيدة  احلكومة 

ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 

�صاحب  من  املبا�صرة  واملتابعة 

حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

القائد  نائب  العهد،  ويل  خليفة،  اآل 

النائب الأول لرئي�س جمل�س  الأعلى، 

املرتبطة  تلك  ا  خ�صو�صً الوزراء، 

باحلزمة القت�صادية، والتي كان من 

اخلا�س  القطاع  دعم  خطواتها  اأبرز 

عرب دفع رواتب املواطنني البحرينيني 

لـ3 اأ�صهر، وحتّمل احلكومة بتكاليف 

البلدية،  والر�صوم  واملاء  الكهرباء 

جلميع  اأ�صهر  لـ3  العمل  ور�صوم 

اأ�صحاب ال�صجالت البحرينيني.

�حمد �ملدّوب

ْكـــًرا لَُكــــم  �شُ
كورونا  فريو�س  ملكافحة  �لبحرين  فريق  �إىل  و�لتقدير  �لتحية  خال�س  مع  �إهد�ء 

وبالأخ�س �أولئك �لذين يقفون يف �ل�شفوف �لأمامية من �أفر�د �لطو�قم �لطبية يف 

حربنا �شد �لوباء..

د. عبد�لـله �أحمد من�شور �آل ر�شي

لكــم ــًرا  ـــ ــك ــصُ � لــكـــــم  ــًرا  ـــ ــك �ــص

�َصعَيــُكـم ــِزي  ـــ ــج َي واهلل 

فـي ــِه  ـــ ــل ال ُجــــــــنـــــوُد  ــم  ـــ ــُت ـــ اأَن

ِبـالِدُكــم حِلفــِظ  ــرٍب  ـــ َح  

ِبــالِدنــا  ــَل  ـــ ـــ اأَه ــوَن  ـــ ــُم حَتـــ

ــُجــهـــــِدُكــم ــم َوِب ــُك ـــ ــن َوقــِت ـــ ِم

َقـــــَدّمــُتـــــُمـــــو ُحـــــَبّ الـــــَوَطـــــْن

اأرَواِحـــــُكــــــــم َعـلى  َحـتـَّى   

الــَعــَمـــــل  يِف  ـــوٍم  ــــ َي ـــِلّ  ــــ ُك يِف 

َحَيـاَتـُكـم َتخ�َصـُروَن  َقـد 

الَعِزيـــــــــــــِز الـَوَطِن  َف�َصالَمُة 

ــُكـم َهــُمّ ُهــَو  ـــــِه  ــِل َواأَهـــ  

�َصِبيـلُـُكـم  َفالّتـَ�صـِحـيـاُت 

َداأُبــُكـم املَـَحـَبّــِة  َن�ْصـُر 

اإذ ــسُ  ــا� ــَنّ ـــ ال ــاأََنّ  ـــ ــَم ـــ اط َفـــــَقـــــد 

ِبَف�صِلـُكـم ــاَن  ـــ الأَم �َصَعـُروا   

َغـــَدا  َجــاِئــَحــــــــٍة  ــِه  ـــ َوج ِفـــــي 

ِفعلُـكـُـم َمِنـيـعـًا  ُح�صَنـًا 

ـــــْت  ـــــ�ــصَ ــوٌد اأَخــلَ ـــ ــُن ـــ ــول ُج ـــ ـــ َل

وَعــّمْ ِبنـا  الــَوبـــــاُء  َلَطـَغى 

ــم َبــــــــدا ـــ ــُك ـــ ــَدِن ــعـــ َوَثـــِمـــــــنُي َم

ُكـم َباأ�صِ يف  َعـــــزِمــُكـــــم  يف   

َينـَثــِني  ل  َتــ�ــصــِمـــــيــُمـــــُكــم 

َعـزَمِكـم َر  ِليـك�صِ َذا  َمـــــن 

ـنــا َعَمّ ــٍر  ــخـــ ـــ َف ـــرِط  ــــ َف ــن  ـــ ِم

ِبـِذكـِرُكـم الــِلّــ�ــصــاُن  َلِهــَج   

ــَرَداُت َتـــــُخـــــوُنــــــــِنــي  ـــ ــف ـــ ــاملُ ـــ َف

َحـَقّـُكــم ـــــــــَي  اأَُوِفّ اأن  فـــــي 

اأَن َيــ�ــصــِطـــــيـــــُع  ل  ــُر  ـــ ــث ـــَ ــّن ــال َف

َقـدِرُكـم َجــاَلَلـَة  ُيـبـِدي   

َعــال ــد  ـــ َق ــا  ــم ــه َم ــعـــــُر  ّ َوالــ�ــصِ

ِل�َصَمـاِئُكـم َيـرَتــِقي  َلـــــن   

َلَنـــا َفـخــٌر  َفَنـجـاُحـكـم 

اُحـُكـم جَنَ ــاُء  ـــ ــِوَق ـــ ال َوَلــنـــــا   

ِب�ُصكــِرَنـا  َن�صَتطــيَع  ــن  ـــ َل

ِنيِعُكـم �صَ َبــعــ�ــسَ  ــِز  جَنـــ اأَن 

ــــــــالِء  ــرَي الــَب ـــ ـــ ـــــو َخ ــُم ــُت ــيــــــ اأَبــلَ

َوَنــــحــــُن ُنـــعـــِظـــُم َدوَرُكـــــــــم

يف  اهلِل  ـــَد  ـــعــــ َب ـــُل  ــــ ـــ�ـــص ـــَف َوال

ِلُنــبِلـُكــم َيـُعــوُد  هــذا 

الإِراَدُة  ـُر  �َصَتـنَتـ�صِ ــًدا  ـــ ـــ َوَغ

ــا اإ�ــصـــــَراُرُكــــــــم ــه ـــ ـــ ــُت َزي

ًرا  ــوُن ُمـــــــــــــــوؤَزّ ـــ ـــ ــُك ــٌر َي ـــ ــ�ــص َن

ــرَبُكـم �صَ ُج  ــَوّ ـــَ ـــ ــت ُي َوِبـــــــِه 

اأَن الــَكــــــــوِن  ـــَه  الــــ ـــو  ــــ ــــ اأَدُع

وَنُكــم َوَي�صُ َيـحـَفْظُكـُمو 

َعــال  اأَجـــــــــــًرا  َوُيــِثــــــــيــَبـــــُكـــــم 

ِبِجـَهـــاِدُكــم ُكــم  َكُعــلُـِوّ

ـــى ـــَوَغ ال يف  املـــــَحـــــاِرِب  ــــــَر  اأَج

َثــَواُبــُكــم ِهــيِد  ال�َصّ َمثــُل 

نا�شر بن حمد ياأمر بدعم وت�شهيل �حتياجات عربات �لأطعمة �ملتنقلة

اأمر �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

الن�صانية و�صوؤون ال�صباب م�صت�صار الأمن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�صاب والريا�صة بدعم وت�صهيل العقبات اأمام الن�صاط التجاري ال�صبابي 

.)Foodtruck( خا�صة عربات الأطعمة املتنقلة

والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون  وزارة  بني  اجتماع  بعقد  �صموه  ووجه 

ال�صناعة  ووزارة  العمراين  والتخطيط  والبلديات  ال�صغال  ووزارة 

والتجارة وال�صياحة واملحافظة اجلنوبية ومديرية اأمن املنطقة اجلنوبية 

وممثلني عن ال�صباب مالك عربات الطعمة املتنقلة )Foodtruck( وذلك 

التجاري  الن�صاط  لتنظيم  والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  املجل�س  مقر  يف 

ال�صبابي ودعمه والعمل على و�صع الأطر والنظم وتطوير البنية التحتية 

لإنعا�س هذا القطاع.

كما وجه �صموه  برفع تقرير عن نتائج ما مت التو�صل له من حلول 

تهدف اإىل انعا�س القطاع واحلفاظ على املكت�صبات وحماية ودعم م�صالح 

ومبادرات ال�صباب وحماية م�صروعاتهم.
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حمرر ال�ص�ؤون االقت�صادية:

اأظهرت بيانات جمل�س املناق�صات واملزايدات 

مناق�صة  على  �صركات   8 تناف�س  االثنني  اأم�س 

اأعمال  لتنفيذ  للبرتول،  تط�ير  �صركة  طرحتها 

املرتبطة  االأخرى  واخلدمات  الرئي�صية  ال�صيانة 

»رم�صي�س  �صركة  العطاءات  باأقل  وتقدمت  بها، 

 )RAMSIS ENGINEERING( للهند�صة« 

بعطاء بلغت قيمته 7.1 ملي�ن دينار بحريني.

تت�صمن  املناق�صة  اأعمال  ال�صرتاطات  ووفًقا 

للفح�س  والغاز  للنفط  الرئي�صية  امل�صانع  اإيقاف 

الرئي�صية  ال�صيانة  اأعمال  وتنفيذ  الدوري 

املعدات  وت�ريد  بها  املرتبطة  االأخرى  واخلدمات 

وامل�اد وامل�ظفني خلدمات االإغالق اأو العمل على 

اأ�صا�س النداء، وت�صرتط املناق�صة اأن يك�ن املقاول 

املتقدم ذا م�صت�ى عاٍل يف ت�فري ال�صيانة.

امل�قع  على  املتاحة  للبيانات  ووفًقا 

املفت�حة جلل�صة  العطاءات  عدد  بلغ  االإلكرتوين، 

ي�م اأم�س 50 عطاًء تقدمت لـ6 مناق�صات تابعة 

العطاءات  اأقل  اإجمايل  وبلغ  حك�ميتني،  جلهتني 

ملي�ن   9.5 نح�  ال�صت  للمناق�صات  امل�صتلمة 

دينار بحريني 

 9 املبا�صر  الفتح  جل�صة  يف  واأدرجت 

اآخر حتديث  مناق�صات، تعذر فتح 4 منها، حتى 

للم�قع االإلكرتوين يف ال�صاعة الرابعة ع�صًرا.

للبرتول  تط�ير  �صركة  اجلل�صة  وت�صدرت 

وتركيب  �صيانة  ت�فري  ت�صمنت:  مناق�صات  بـ5 

و�صراء  وت�صميم  ال�صعاع،  م�صخات  وحدات 

قبل  ما  ومرحلة  واختبار  وتركيب  وت�صنيع 

الت�صغيل وبدء ت�صغيل اثنني من نقاط جتمع االآبار 

واخلدمات  الرئي�صية  ال�صيانة  واأعمال  اجلديدة، 

من  التحقق  خدمة  وت�فري  بها،  املرتبطة  االأخرى 

االأ�ص�ل الثابتة وو�صع العالمات عليها، وت�ريد 

تركيبات خط�ط االأنابيب.

مبناق�صة  واملاء  الكهرباء  هيئة  وتقدمت 

لتزويد �صّ�اق املركبات الثقيلة والعمال غري املهرة 

ملدة 3 �صن�ات، تناف�صت على املناق�صة 11 �صركة، 

ال�صيد  عبدالعزيز  �صركة  العطاءات  باأقل  تقدمت 

للمقاوالت بعطاء بلغت قيمته 34.5 األف دينار.

فتح 50 عطاًء لـ6 مناق�صات تتبع جهتني حكوميتني

7 ماليني دينار لأعمال ال�صيانة الرئي�صية يف »تطوير للبرتول«

»مطار البحرين«: اإجراءات احرتازية للحفاظ على املوظفني وامل�صافرين
اأعلنت �صركة مطار البحرين عن تطبيق املزيد من اإجراءات ال�صالمة 

والتدابري االحرتازّية للحفاظ على �صالمة الركاب وك�ادر العمل مببنى 

الطريان  �ص�ؤون  اإر�صادات  وتاأتي  الدويل.  البحرين  امل�صافرين يف مطار 

املدين  الطريان  ال�صادرة عن منظمة  الت�جيهات  اآخر  املدين متا�صًيا مع 

ودعًما  )ك�فيد-19(  ك�رونا  فريو�س  ملكافحة  )االإيكاو(  الدويل 

كما  باململكة.  ال�صحة  وزارة  قبل  من  بها  امل��صى  ال�قائّية  لالإجراءات 

من  ي�صتجد  ما  اإىل  ا�صتناًدا  دوري  ب�صكل  التدابري  هذه  حتديث  �صيتم 

ا�صتنتاجات علمية مع تطّ�ر االأو�صاع.

البحرين  مطار  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  �صرح  املنا�صبة  وبهذه 

حممد ي��صف البنفالح باأن �صركة مطار البحرين قد حر�صت منذ بداية 

من  بها  امل��صى  االحرتازّية  االإجراءات  من  عدد  تطبيق  على  اجلائحة 

املطار،  يف  �صركائها  مع  وثيق  ب�صكل  عملت  وقد  ال�صحــة  وزارة  قبل 

وذلك ل�صمـــان �صحة امل�صافرين وامل�ظفني و�صالمتهم وحماية ال�صحة 

العامة يف اململكة.

حمرر ال�ص�ؤون االقت�صادية:

اأكد البنك االأهلي املتحد اأنه قطع �صلته 

عملًيا ببنك امل�صتقبل منذ عام 2007، بعد 

ن�صبتها  البالغة  الكاملة  ح�صته  حت�يل 

غر�س  ذي  عهدة  �صندوق  اإىل   %33.33

خا�س )blind non - voting trust( مت 

اإن�صاوؤه مب�افقة م�صرف البحرين املركزي. 

ا�صتثمارات  كل  �صطب  مت  فقد  واأخرًيا، 

»االأهلي املتحد« يف بنك امل�صتقبل من دفاتره 

له يف  اإف�صاح  يف   - البنك  وحذر  املالية«. 

الزج  يحاول  من  كل   - البحرين  ب�ر�صة 

االأحكام  ق�صية  يف  مغل�ط  ب�صكل  با�صمه 

�صيق�م  واأنه  امل�صتقبل،  بنك  الق�صائية �صد 

ف�ًرا باتخاذ كل االإجراءات القان�نية الالزمة 

�صد من ن�صر هذه االدعاءات املغر�صة. 

وقال: »باالإ�صارة اإىل االدعاءات الكاذبة 

الت�ا�صل  م�اقع  يف  تداولها  تكرر  التي 

الق�صائية  االأحكام  ب�صاأن  االجتماعي 

البحرين  مملكة  يف  املحكمة  عن  ال�صادرة 

بخ�ص��س  اجلاري،  ي�ني�   18 بتاريخ 

بنك امل�صتقبل وعدد من اإدارّييه وم�صاهميه، 

الق�صائية  االأحكام  تعر�س  عدم  ن�ؤكد 

من  الأي  اأو  للبنك  ال�صاأن  هذا  يف  ال�صادرة 

العاملني به«.

�صبق  »كما  البنك:  بيان  واأ�صاف 

مل  املا�صي،  فرباير   16 يف  عنه  االإف�صاح 

االإدارة  يف  دور  اأي  املتحد(  لـ)االأهلي  يكن 

التنفيذية لبنك امل�صتقبل«.

»الأهلي املتحد«: عالقتنا ببنك امل�صتقبل انتهت منذ 2007
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 مجلس الوزراء: اإلسراع بتلبية 
الطلبات اإلسكانية المتأخرة بالقرى والمدن

وافق مجلس الوزراء على تعزيز المس��اعي 
لدعم الصناعات الوطنية وحماية منتجاتها 
م��ن الممارس��ات الض��ارة ف��ي التج��ارة 
الدولي��ة كاإلغراق وتحقي��ق الضرر المادي 
بإش��باع الس��وق بالمنتج��ات المش��ابهة 
لها، وق��رر مجل��س ال��وزراء االس��تعاضة 
لمكافح��ة  الموح��د  )النظ��ام(  بالقان��ون 
اإلغ��راق والتدابير التعويضي��ة والوقائية 
الخلي��ج  ل��دول  التع��اون  مجل��س  ل��دول 
العربي��ة والئحته التنفيذي��ة وذلك دعمًا 
من المجل��س للصناع��ات الوطنية، وكلف 
المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية 
والتش��ريعية باتخاذ اإلجراءات الالزمة في 
ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من 

وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��رؤس صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئي��س ال��وزراء وبحض��ور صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء االجتم��اع 
االعتيادي األس��بوعي لمجلس الوزراء الذي 
عقد ع��ن ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي، 
وق��د أدلى األمي��ن العام لمجل��س الوزراء 
د.ياس��ر الناصر عق��ب االجتماع بالتصريح 

التالي:
هنأ صاحب الس��مو الملك��ي رئيس الوزراء 
المجلس األعل��ى للمرأة برئاس��ة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة قرين��ة عاه��ل الب��الد المفدى 
رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة على اختيار 
المجل��س األعل��ى للم��رأة لني��ل الجائ��زة 
الفخري��ة للتمي��ز في مجال رعاية األس��رة 
العربي��ة 2020 المقدم��ة م��ن الش��بكة 
اإلقليمية للمس��ؤولية االجتماعية، مشيدًا 
س��موه بالدور المش��هود الذي يضطلع به 
المجلس األعلى للمرأة في تعزيز إسهامات 
المرأة البحريني��ة وتمكينها وبما انعكس 

إيجابيًا على تطور المجتمع وتقدمه. 
بع��د ذلك أعرب مجلس ال��وزراء عن تأييد 
البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية 
عبدالفت��اح  الرئي��س  بقي��ادة  الش��قيقة 
السيس��ي في كل م��ا تتخذه م��ن إجراءات 
وحماي��ة  القوم��ي  أمنه��ا  ع��ن  للدف��اع 
استقرارها تجاه تطورات األوضاع واألحداث 
عل��ى حدودها الغربية، مؤكدًا المجلس أن 
أمن جمهورية مص��ر العربية كٌل ال يتجزأ 
م��ن األمن القوم��ي العرب��ي، فأمن مصر 
هو أمٌن للعرب واس��تقرارها هو اس��تقرار 

للوطن العربي.  
بعدها وجه صاحب الس��مو الملكي رئيس 
ال��وزراء إل��ى النظ��ر ف��ي اإلس��راع بتلبية 
القديم��ة والمتأخرة  الطلبات اإلس��كانية 
لألهال��ي بالمناط��ق المختلف��ة ف��ي قرى 
ومدن البحرين وبخاص��ة تلك التي يتعذر 
فيها إنشاء مشاريع إسكانية، ووجه سموه 
وزارة اإلس��كان باتخ��اذ م��ا يل��زم لحص��ر 
تل��ك الطلب��ات وإدراج أصحابه��ا ضم��ن 
المس��تفيدين من المش��اريع اإلس��كانية 

الجديدة والمستقبلية.

بع��د ذل��ك نظ��ر المجلس ف��ي المذكرات 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها 

من القرارات ما يلي: 
أواًل: في ضوء اس��تعراض المجلس لخطة 
تحس��ين الوض��ع البيئي في خلي��ج توبلي 
ومنطقة المعامير، فقد أحال مجلس الوزراء 
إل��ى اللجن��ة التنس��يقية دراس��ة إمكانية 
تقلي��ص فت��رة تنفي��ذ هذه الخط��ة، وقد 
اس��تعرض وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني خطة ال��وزارة لحل 
أسباب تلوث خليج توبلي الناجم عن مركز 
معالجة مي��اه الصرف الصح��ي عبر تنفيذ 
المرحل��ة الثانية م��ن مش��روع هايبكس 
لوق��ف تدفق��ات تصري��ف مي��اه الص��رف 
الصحي المعالجة ثنائيًا إلى الخليج وتنفيذ 
ثالثة مش��اريع توس��عة للقنوات المائية 
لخلي��ج توبل��ي بمنطقة المعامي��ر لزيادة 
حرك��ة المياه في��ه وتنظيفه ذاتي��ًا، األول 
لتعدي��ل معبر قن��اة المعامير الش��مالية 
أس��فل شارع الش��يخ جابر األحمد، والثاني 
لتعديل الجس��ر البحري الواقع جنوب قناة 
المعامير )جس��ر بابكو(، والثالث توس��عة 
وحفر قن��اة المعامير الجنوبي��ة باإلضافة 
إلى االستعانة بالخبرات العالمية لتنظيف 

الخليج من الملوثات الموجودة. 
ثاني��ًا: واص��ل مجل��س ال��وزراء متابع��ة 
المب��ادرات والحل��ول الفّعال��ة التي تكفل 
والمواصف��ات  باالش��تراطات  االلت��زام 
الصادرة بش��أن مس��اكن العمال، وناقش 
المجل��س اس��تحداث آلية جدي��دة إلنفاذ 
المواد الخاصة بس��كن العم��ال في القرار 
الوزاري ذي الصلة باشتراطات ومواصفات 
مس��اكن العم��ال ومن��ح صالحي��ة أكب��ر 
واالجتماعي��ة  والتنمي��ة  العم��ل  ل��وزارة 
للتنفيذ، وذلك خالل اس��تعراضه للمذكرة 
المرفوع��ة لهذا الغرض م��ن وزير العمل 
والتنمية االجتماعي��ة ، حيث قرر المجلس 
تكليف اللجنة المعنية بدراس��ة اإلجراءات 
والضواب��ط االحترازي��ة للعمال��ة الوافدة 
للحد من انتش��ار فيروس كورونا بدراس��ة 
المذك��رة ورفع المرئي��ات بخصوصها إلى 

اللجنة التنسيقية.  
ثالث��ًا: واف��ق مجلس ال��وزراء عل��ى تعزيز 

الوطني��ة  الصناع��ات  لدع��م  المس��اعي 
وحماية منتجاتها من الممارسات الضارة 
ف��ي التج��ارة الدولي��ة كاإلغ��راق وتحقيق 
الضرر المادي بإش��باع السوق بالمنتجات 
ال��وزراء  المش��ابهة له��ا، وق��رر مجل��س 
االس��تعاضة بالقان��ون )النظ��ام( الموحد 
التعويضية  والتدابي��ر  اإلغ��راق  لمكافحة 
والوقائي��ة ل��دول مجلس التع��اون لدول 
الخليج العربية والئحت��ه التنفيذية وذلك 
دعمًا م��ن المجلس للصناع��ات الوطنية، 
وكلف المجل��س اللجنة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية باتخ��اذ اإلجراءات 
الالزم��ة ف��ي ض��وء المذك��رة المرفوع��ة 
له��ذا الغرض من وزي��ر الصناعة والتجارة 

والسياحة.
رابعًا: بحث مجلس الوزراء تعديل النصوص 
القانوني��ة القائمة بما يتي��ح الفصل في 
الخاصة  والمنازعات  الرياضي��ة  المنازعات 
بالرياضيي��ن والطواق��م الفني��ة واإلدارية 
والتحكيمية باألندي��ة والهيئات الرياضية 
وجع��ل أحكامه��ا ممتثل��ة ومتوافقة مع 
الميثاق األولمبي وقوانين االتحاد الدولي، 
وقرر المجل��س إحالة المذك��رة المرفوعة 
له��ذا الش��أن م��ن وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة إلى اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 

القانونية والتشريعية.
خامس��ًا: أح��ال مجلس ال��وزراء إلى مجلس 
الن��واب مش��روع قان��ون بإضاف��ة م��ادة 
جديدة برقم 11 مكرر إلى قانون البلديات 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 
2001 وال��ذي تم��ت صياغت��ه ف��ي ضوء 
اقتراح بقانون مقدم م��ن مجلس النواب، 
مش��فوعًا بمذكرة برأي الحكومة بش��أنه 
والتي عرضه��ا نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 

والتشريعية.
سادس��ًا: وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح 
برغب��ة يتعلق بم��ا تتخ��ذه الحكومة من 
إج��راءات عاجلة لحماية المجتمع من خطر 
انتش��ار فيروس كورونا، حي��ث كانت هذه 
اإلجراءات الحكومية المبكرة المتمثلة في 
تطوير وتنفيذ اس��تراتيجية وطنية شاملة 
الحت��واء ومنع ومكافح��ة الفيروس موضع 

إشادة من منظمة الصحة العالمية.
س��ابعًا: وافق مجلس الوزراء على مس��ودة 
رد الحكوم��ة عل��ى اقت��راح برغب��ة يتعلق 

بالمتدربين ضمن برنامج عدالة.
ثامن��ًا: واف��ق مجلس الوزراء على مس��ودة 
رد الحكوم��ة عل��ى اقت��راح برغب��ة مقدم 

من مجلس النواب بش��أن إعانة الش��ئون 
االجتماعية لألسر المستحقة.

وفي بن��د التقارير الوزاري��ة، أخذ المجلس 
علم��ًا من خ��الل وزي��ر التربي��ة والتعليم 
بنتائج المشاركة في االجتماع االستثنائي 
للمؤتمر الع��ام لوزراء التربي��ة والتعليم 
في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي 
لدول الخليج، كما أخ��ذ المجلس علمًا من 
خالل وزي��ر النفط بنتائج االجتماع الوزاري 
الحادي عش��ر )االفتراضي( لمجموعة أوبك 
+ وال��دول األخرى المش��اركة معها، فيما 
أخ��ذ المجل��س علم��ًا م��ن خ��الل التقرير 
المرفوع من وزيرة الصحة بنتائج االجتماع 
االس��تثنائي الثال��ث ل��وزراء الصحة بدول 
مجل��س التع��اون ح��ول في��روس كورونا 
)كوفي��د 19(، وأخي��رًا أخذ المجل��س علمًا 
من خالل س��عادة وزي��ر الصناعة والتجارة 
والس��ياحة بنتائج المش��اركة في الجلسة 
الطارئ��ة االفتراضي��ة للمجل��س ال��وزاري 

العربي للسياحة.

أبرز ما جاء في الجلسة

تحسين الوضع البيئي في خليج 
توبلي واالستعانة بخبرات عالمية 

لتنظيفه من الملوثات

آلية جديدة إلنفاذ المواد  الخاصة 
 بسكن العمال ومنح صالحية 

أكبر لـ»العمل«

دعم الصناعات الوطنية وحماية 
 منتجاتها من الممارسات الضارة 

في التجارة الدولية

أمن مصر كٌل ال يتجزأ  من األمن القومي العربي

 أمين عام مجلس التعاون
 يهنئ رئيس الوزراء باعتماد 

يوم للطبيب البحريني
أع��رب األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف 
الحجرف، عن أصدق مشاعر التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بمناسبة 
اعتم��اد مجلس الوزراء يومًا للطبي��ب البحريني في أول أربعاء من 
ش��هر نوفمبر من كل عام، وتخصيص جائزة باسم سموه لتكريم 

األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي والطبي.
 وعب��ر الحجرف في رس��الة بعث به��ا إلى صاحب الس��مو الملكي 
رئي��س الوزراء، ع��ن بالغ إش��ادته واعتزازه بمباركة س��موه لهذا 
القرار، مؤكدًا أنه يعكس س��مات الحنكة والحكمة واالقتدار، التي 
تتس��م بها ش��خصية س��موه والتي تقف خلف النجاح��ات الهامة 
والتميز الفريد وكفاءة األداء، مش��يدًا بما يبذله س��موه من عطاء 
مخلص وجهود دؤوبة ومتابعة مس��تمرة لالرتقاء باألداء الصحي 

في البحرين.
وأكد أنها مناس��بة تجس��د الدور الهام والحيوي واإلسهام الفاعل 
والمتميز للقطاع الصحي، سائاًل اهلل العلي القدير أن يوفق جهود 
سموه المخلصة وأن يديم على البحرين وشعبها العزيز كل الرخاء 
والنماء والتقدم واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

د.ياسر الناصر

»التحقيق النيابية«: الحفاظ على ما تحقق 
للمواطن من مكتسبات في الملف اإلسكاني

أش��ادت لجن��ة التحقي��ق النيابية بش��أن 
عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية 
بتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة، رئي��س 
الوزراء خالل الجلسة االعتيادية األسبوعية 
لمجلس الوزراء لتلبية الطلبات اإلسكانية 
القديم��ة، منوهًة بالتع��اون الوثيق بين 
التنفيذية والتشريعية لتلبية  السلطتين 
طموحات المواطن والحفاظ على ما تحقق 
له م��ن مكتس��بات معيش��ية، وخصوصًا 
في الملف اإلس��كاني الذي تأسس��ت هذه 
اللجن��ة م��ن أجل��ه لغاي��ة التأكي��د على 
ضرورة حصول أصحاب الطلبات اإلسكانية 
القديمة على حقوقهم، وهو ما يتماش��ى 
مع التوجيهات الص��ادرة من لدن صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء. 
وقالت اللجنة في بي��ان لها أن توجيهات 
س��موه لفته أبوي��ة كريم��ة ودليل قرب 
سموه من المواطنين وإن اللجنة تتوافق 
م��ع س��مو رئي��س ال��وزراء وبتوجيهات��ه 
الكريمة في هذا الملف الهام الذي يتصدر 

تطلعات وطموح��ات المواطن البحريني، 
وإن مناش��دات ش��عب البحري��ن األخيرة 
لقيادة جالل��ة الملك المف��دى للنظر في 
ملف اإلس��كان، ماهي إال دلي��ل على ثقة 
الش��عب ف��ي قيادت��ه إلحق��اق العدال��ة 

واالنتهاء من الطلبات القديمة. 
كما أعربت لجنة التحقيق النيابية بش��أن 
عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية 
وتكلفة بناء الوحدات اإلس��كانية ومراعاة 
الش��روط الفني��ة ف��ي تصمي��م الوحدات 
اإلس��كانية عن خالص االمتنان للمشروع 
اإلصالحي لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى، الذي من��ح النواب ح��ق الرقابة 
على أداء الحكومة، ومكنهم من تش��كيل 
لجان التحقيق خصوصًا فيما يتعلق بملٍف 

هام كاإلسكان. 
وبينت اللجنة أن ثقة جاللة الملك المفدى 
بممثلي الشعب ومنحهم أدواٍت دستورية 
للرقابة والتش��ريع تضع على عاتق جميع 
النواب مس��ؤولية وطني��ة كبيرة للحفاظ 

على مصلحة الوطن والمواطن.
يش��ار إلى أن لجن��ة التحقي��ق البرلمانية 
بش��أن عدالة معايي��ر التوزي��ع للطلبات 
الوح��دات  بن��اء  وتكلف��ة  اإلس��كانية 
اإلس��كانية ومراعاة الش��روط الفنية في 
تصمي��م الوح��دات اإلس��كانية كانت قد 
ب��دأت عملها ف��ي ديس��مبر م��ن العام 

الماضي.
وبحثت اللجنة خالل فترة عملها خمس��ة 
مح��اور ه��ي: التأك��د من عدال��ة معايير 
التوزي��ع للطلب��ات اإلس��كانية، وطريقة 
اإلس��كانية  الوح��دات  تكالي��ف  حس��اب 
ومدى تناس��بها مع قيمة هذه الوحدات، 
إضافًة إلى البحث ف��ي تصاميم الوحدات 
م��ن  والتأك��د  المختلف��ة،  اإلس��كانية 
توافرالش��روط الفنية في هذه التصاميم 
ومراعاة تناس��بها مع الحاجات الحقيقية 
للمس��تفيدين، إلى جانب دراسة طريقة 
والمنفذي��ن  المقاولي��ن  م��ع  التعاق��د 
للوحدات ومدى توافر ش��روط الش��فافية 

والمنافسة بين المقاولين.
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وزير اإلعالم: الحفاظ على الخط الفاصل بين 
التهوين والتهويل معادلة »كورونا« الصعبة

أك��د وزير اإلعالم علي بن محمد الرميحي أن أي ظرف اس��تثنائي تمر 
به دولنا يجعل اإلعالم في مقدمة الصفوف لممارسة دوره المهم في 
التثقيف واإلخبار ونش��ر الوعي لدى جميع أف��راد المجتمع، ما يحّملنا 
جميعًا المس��ؤولية الوطنية واإلنسانية في ممارسة الدور على الوجه 

األكمل تحقيقًا ألهداف هذا القطاع الحيوي.
 وش��دد وزير اإلعالم لدى مشاركته في الجلس��ة االفتتاحية للملتقى 
اإلعالمي العربي تح��ت عنوان »اإلعالم في ظ��ل المتغيرات«، والذي 
يعق��د ألول مرة عن ُبع��د عبر تقنية االتصال المرئي، ش��دد على أن 
اإلع��الم الرس��مي مع تطور وس��ائل اإلع��الم واالتصال ل��م يعد كما 
كان في الس��ابق، وقد أثبتت األزمات والظروف االس��تثنائية التي مر 
بها العال��م خالل الس��نوات الماضية أهمية اإلعالم الرس��مي ودوره 
االستراتيجي في نقل المعلومة الصحيحة والموثوقة في ظل االنتشار 

الكبير لألخبار والمعلومات المغلوطة.
وأكد أن األزمة العالمية الحالية المتمثلة في انتش��ار فيروس كورونا 
جعل��ت المعادلة الصعبة تتمثل في الحفاظ على الخط الفاصل بين 
التهوين والتهويل، وهو ما راهنت عليه البحرين وكسبت الرهان، عبر 
تبني خطاب إعالمي متوازن يؤمن بالش��فافية في إيصال المعلومة 
الصحيح��ة وإطالع الش��ارع عل��ى الوضع الصح��ي بص��ورة متواصلة 

وشفافة.
 وفي س��ؤال حول المقارنة بين اإلعالم العربي والغربي في التعامل 
م��ع األزمات، أكد وزير اإلعالم أن المواقف المتتالية أثبتت أن اإلعالم 
الغرب��ي ال ُيعد مثااًل يحتذى به، بس��بب خضوع��ه لجملة من القوى 
المؤثرة على خطابه وسياس��اته اإلعالمية، مش��يرًا إلى أن المقارنة 

ليس��ت سليمة خصوصًا في ظل أزمة فيروس كورونا التي تأرجح فيها 
اإلع��الم الغربي بين التهوين والتهويل بصورة مفاجئة تس��ببت في 
خس��ائر كبيرة طالت مختلف المس��تويات، وهو ما لم يمر به إعالمنا 
العربي الذي أثبت وعيه والتزامه وتحمله لمس��ؤوليته المهنية بكل 

كفاءة واقتدار.
 وحول قوانين اإلعالم ودورها في الحد من الحريات، قال وزير اإلعالم 
إن قوانين اإلعالم دورها الرئيسي هو تنظيم العمل اإلعالمي وحفظ 
حق��وق الجميع وليس الحد م��ن الحريات، وهو أم��ر باتت تطالب به 
الوس��ائل اإلعالمية ويس��عى لتطبيقه اإلعالميون أنفس��هم في ظل 
انتشار وسائل التواصل االجتماعي وما تسببت به من ضياع للحقوق 

األدبية وانتشار لألخبار المفبركة.

وزير شؤون الدفاع يشيد 
بجهـود قائد قـوة الواجب 

»CTF151« المشتركة
اس��تقبل وزي��ر ش��ؤون الدف��اع الفريق الرك��ن عبداهلل 
النعيمي ف��ي مكتب��ه بالقي��ادة العامة اإلثني��ن، قائد 
قيادة قوة الواجب المش��تركة »CTF151« اللواء بحري 
يوشياس��و ايشيماكي وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، 
بحضور سفير إمبراطورية اليابان الصديقة لدى المملكة 
هيديك��ي إيتو، ومدي��ر التعاون العس��كري اللواء الركن 
بح��ري محمد الس��ادة، ومس��اعد رئيس هيئ��ة األركان 

للعمليات اللواء الركن غانم الفضالة.
ورح��ب وزير ش��ؤون الدفاع بقائ��د قيادة ق��وة الواجب 
المش��تركة CTF151«  حي��ث أثنى عل��ى الجهود التي 
بذلها خالل فت��رة توليه قيادة قوة الواجب المش��تركة 
»CTF 151«، متمنيًا له التوفيق والس��داد لما س��يوكل 

إليه من مهام في المستقبل.

نواب: أمن مصر ال يتجزأ عن األمن القومي العربي
     تدخل تركيا استباحة لعروبة المجتمع الليبي

أكد أعضاء مجلس الن��واب، أن البحرين 
تؤمن ب��أن أمن مصر ج��زء اليتجزأ من 
األم��ن القوم��ي العرب��ي، محذرين من 
خط��ورة التدخل التركي العس��كري في 
ليبيا، وال��ذي يمث��ل انتهاكًا للس��يادة 
وعروب��ة  لحرم��ة  واس��تباحة  الليبي��ة 
المجتمع الليبي، وشددوا على حق مصر 
ف��ي حماية وتأمي��ن حدوده��ا الغربية 
والقض��اء عل��ى مختل��ف أش��كال العنف 

والتطرف واإلرهاب.
وأكد رئيس اللجنة المالية واالقتصادية 
أن  الس��لوم  أحم��د  الن��واب  بمجل��س 
جمهوري��ة مص��ر العربية ه��ي صمام 
األمان لكافة الدول العربية وهي العمق 
االستراتيجي التي يحتضن جميع الدول.

وق��ال إن االس��تراتيجية الت��ي تعم��ل 
به��ا مصر بقي��ادة الرئي��س عبدالفتاح 
السيس��ي قادرة على حماية أمنها وأمن 
ال��دول العربي��ة، وأن خط��اب الرئيس 
المص��ري ح��ول التدخ��ل في ليبي��ا أمر 
ش��رعي يه��دف للتعامل م��ع أي أخطار 
تحي��ط بالمنطق��ة بم��ا ال يؤث��ر على 
األمن العرب��ي، وأن الخطاب جاء ليؤكد 

االستعداد األمني لمواجهة أي أخطار.
لكاف��ة  التص��دي  يج��ب  أن��ه  وذك��ر 
التهدي��دات والتدخالت وخاصة التركية 
التي ته��دف الى زعزعة االس��تقرار في 
المنطق��ة بش��تى الوس��ائل، وان مصر 
ستبقى دائمًا هي القلب النابض لجميع 
الدول العربية، وهي الدرع الحصين لها.

وأع��رب رئيس اللجن��ة النوعية الدائمة 
لحق��وق اإلنس��ان عضو لجن��ة الخارجية 
والدف��اع واألم��ن الوطني عم��ار البناي 
ع��ن تأيي��ده المطلق لخط��اب الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي حول ليبيا، 
وحق مصر الشرعي في الدفاع عن أمنها 
القومي وتأمين حدودها وشعبها، تجاه 

تطورات األحداث في ليبيا.
وأض��اف أن البحري��ن ترف��ض التدخ��ل 
األم��ر  ليبي��ا،  ف��ي  الترك��ي  األجنب��ي 
ال��ذي يمث��ل مص��در تهديد م��ن قبل 
لتركيا،  التابعة  والمرتزقة  الميليشيات 
مش��ددًا عل��ى ثب��ات موق��ف البحري��ن 
بالوقوف مع مصر في حقها بالدفاع عن 

أرضيها وأمنه��ا، من خطر الميلش��يات 
اإلرهابي��ة والمرتزقة واألطماع التركية 

في المنطقة.
وأش��ار إلى أن البحري��ن مؤمنة بأن أمن 
مصر ج��زء ال يتج��زأ من األم��ن القومي 
البحري��ن  موق��ف  ينبث��ق  اذ  العرب��ي، 
المؤي��د لق��رار الرئي��س المص��ري، من 
الكرام��ة العربي��ة والمصير المش��ترك، 
والنواي��ا الصادق��ة لمص��ر ف��ي تهيئة 
الظروف العاجلة لوقف إطالق النار، وبدء 
الشاملة  السياس��ية  العملية  مفاوضات 
تح��ت رعاية األم��م المتحدة ف��ي ليبيا، 
وط��رد المليش��يات والمرتزقة، والقضاء 

على األطماع التركية في المنطقة.
وش��دد عل��ى خط��ورة التدخ��ل التركي 
العس��كري في ليبي��ا، من خالل إرس��ال 
المرتزق��ة، موك��دًا أن��ه يمث��ل انتهاكًا 
لحرم��ة  واس��تباحة  الليبي��ة  للس��يادة 
ومخالف��ة  الليب��ي،  المجتم��ع  وعروب��ة 

للموقف العربي.
وبي��ن أن التدخ��ل العس��كري الترك��ي 
بمثابة احتالل لألراض��ي الليبية، يهدف 
لنش��ر اإلرهاب والفوضى، وهو ما قامت 
ب��ه تركي��ا م��ن خالل دع��م ومس��اندة 

التنظيمات اإلرهابية هناك.
م��ن جانب��ه أكد رئي��س لجنة الش��ؤون 
الوطن��ي  واألم��ن  والدف��اع  الخارجي��ة 
بمجلس النواب محم��د البوعينين، على 
حق مصر ف��ي حماية وتأمي��ن حدودها 
الغربي��ة والقض��اء على مختلف أش��كال 
العنف والتط��رف واإلره��اب، معربًا عن 
تأييد وتضامن ش��عب مملكة البحرين 
مع حق مصر المشروع بالدفاع عن أمنها 

واألمن القومي العربي.
ون��وه بالدور المص��ري للتوصل إلى حل 
سياسي لألزمة الليبية ووقف إطالق النار 
وحق��ن الدم��اء والمحافظة عل��ى وحدة 
األراضي الليبي��ة بما تقتضيه المصلحة 

الوطنية في ليبيا.
البحري��ن  موق��ف  ثب��ات  عل��ى  وش��دد 
تج��اه جمهوري��ة مصر العربي��ة وأمنها 
الجه��ود  م��ع  ويتواف��ق  واس��تقرارها، 
الدؤوب��ة والمتواصل��ة الت��ي يقوم بها 
الرئي��س عبد الفت��اح السيس��ي لتعزيز 

للش��عب  واالزده��ار  والرخ��اء  التنمي��ة 
المصري الشقيق، وحماية األمن القومي 

العربي وتعزيز االستقرار في المنطقة.
وأك��د عل��ى دع��م البحري��ن لمس��اعي 
الحثيث��ة الس��تتباب  جمهوري��ة مص��ر 
األمن والس��لم في دولة ليبيا الش��قيقة، 
وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على 

أمنها ويكفل سالمة ووحدة أراضيه.
اعت��زاز ش��عب  البوعيني��ن ع��ن  وعب��ر 
البحرين بالعالق��ات البحرينية المصرية 
وما تشهده من تطور متنام، معربًا عن 
بالغ الش��كر واالمتنان الذي يكنه شعب 
المملك��ة لمص��ر الش��قيقة، والتقدي��ر 
لمواقفها المش��رفة ودعمها المتواصل 
للبحرين ف��ي كافة المحاف��ل اإلقليمية 
والدولي��ة ف��ي ظ��ل م��ا يجم��ع البلدين 
والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية 

ومصالح مشتركة. 
إن  عبداألمي��ر  زين��ب  النائ��ب  وقال��ت 
القاه��رة هي  صم��ام األم��ان لمنطقة 
الش��رق األوس��ط بفضل م��ا تلعبه من 
دور محوري ف��ي الدفاع عن قضايا األمة 
األم��ن  وحماي��ة  ومصالحه��ا  العربي��ة 
القومي العربي، إذ إنها ركيزة أساس��ية 
لالستقرار للمنطقة لما تحمله من ثقل 

استراتيجي وأمني بالمنطقة.
وأوضحت أن وقوف البحرين بجانب مصر 
ضد جميع م��ا يمس أمنها القومي ليس 
بمستغرب على المملكة، حيث يتشارك 
األش��قاء في مملكة البحرين وجمهورية 

مصر العربية، وحدة المصير.
وقال��ت: »الخطر الذي يترب��ص بها هو 
نفسه الذي يهددنا، ولذلك فإن المبادرة 
بالدفاع ع��ن أمن مص��ر ومصالحها هو 
واجب نحن مدرك��ون ألهمية القيام به، 
س��واء بالوس��ائل الدبلوماس��ية أو حتى 

العسكرية إذا تطلب األمر«.
وأضافت: »ال ننس��ى المواقف المش��رفة 
لجمهورية المصر العربية، قيادًة وشعبًا 
في دعم ومس��اندة مملكة البحرين ضد 
م��ا عانت من��ه وتعانيه م��ن مخططات 

إرهابية«.
وأش��ار عض��و مجل��س الن��واب إبراهيم 
النفيعي إل��ى أن األمن القومي المصري 

يعتب��ر جزءًا ال يتجزأ م��ن األمن القومي 
الخليجي والعربي.

وأك��د عل��ى ش��رعية تصري��ح الرئي��س 
عبدالفت��اح السيس��ي األخير ع��ن الملف 
الليب��ي، حي��ث يعك��س ح��رص الدولة 
المصرية على حماية حدودها من تغلغل 
الجماع��ات اإلرهابي��ة الت��ي يحتضنه��ا 

ويقود زمام أمورها قطر وتركيا.
ون��وه النفيعي بتاري��خ الدولة المصرية 
العريق ال��ذي يؤكد للمنطق��ة والعالم 
بأنها دولة س��الم وأم��ن وأمان، بل هي 
الراعي��ة األول��ى ل��كل مبادرات الس��الم 
العربي��ة، خالف��ًا لتركيا أردوغ��ان والتي 

أوقعت جيش��ها في برك ال��دم بأوطان 
الع��رب كما ح��دث ويحدث ف��ي كل من 
الع��راق وس��وريا وليبي��ا، بهدف س��لب 
ث��روات هذه البل��دان، وإنع��اش الدولة 

العثمانية الزائلة.
ودعا إل��ى ض��رورة توحي��د مواقف دول 
حي��ال  واإلس��المي  العرب��ي  العالمي��ن 
التدخالت الرعن��اء لقط��ر وتركيا والتي 
أدم��ت العدي��د م��ن ال��دول العربي��ة، 
الطائفي��ة  الصراع��ات  به��ا  وأوج��دت 
والعرقية، وحولتها لكانتونات متناحرة، 
ثرواته��ا  حل��ب  م��ن  األجنب��ي  مكن��ت 

وسرقتها.

»األعلى للمرأة«: نقدر دعم الحكومة 
المتواصل لمسيرة أعمال المجلس

رحب المجلس األعلى للمرأة برئاس��ة صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاه��ل البالد المفدى، بما جاء 
م��ن تهاني وإش��ادة كريمة من قب��ل صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس مجل��س الوزراء، ضم��ن البيان 
الرس��مي الجتماع مجلس الوزراء الصادر أمس، وذلك بمناسبة اختيار 
المجلس األعلى للم��رأة لنيل الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية 
األس��رة العربية 2020 المقدمة من الش��بكة اإلقليمية للمس��ؤولية 

االجتماعية. 
وأعرب المجلس، عن بالغ تقديره للدعم الكبير والمساندة المتواصلة 
التي تبديها الحكومة لمس��يرة أعماله والمتجس��دة في العديد من 

اإلنج��ازات التي تس��جل للم��رأة البحرينية ومش��اركتها ف��ي التنمية 
الوطنية على أس��س العدالة والتنافسية واالس��تدامة والتي تحرص 
الحكومة، بحس��ب توجيهات صاحب الس��مو الملك��ي رئيس مجلس 
الوزراء وصاحب الس��مو الملكي النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
عل��ى أن تكون احتياجات المرأة البحرينية على أعلى قائمة األولويات 

الوطنية. 
 كما ثمن المجلس في تصريحه ما تفضل به سموه من مشاعر فخر 
واعت��زاز بدوره كآلية وطنية رس��مية تختص بقضاي��ا المرأة وتعمل 
عل��ى االرتقاء بمكانتها، وبم��ا انعكس إيجابيًا عل��ى تطور المجتمع 

وتقدمه.

 ندوة حوارية حول 
»المرأة البحرينية« في 
»مواجهة األزمات« غدًا

ينظ��م معهد البحري��ن للتنمي��ة السياس��ية بالتعاون مع 
المجلس األعلى للمرأة مس��اء غٍد األربعاء، ندوة جماهيرية 
مرئية بعنوان »المرأة البحرينية في األزمات.. قصة للتأمل 
والتقيي��م«، تقدمها أمي��ن عام المجلس هال��ة األنصاري، 
بإدارة اإلعالمي إبراهيم التميمي، وبمش��اركة عامة متاحة 
للجمه��ور وع��دد م��ن المهتمي��ن وأصح��اب االختصاص 

وممثلي الهيئات والمنظمات واللجان اإلقليمية والدولية. 
يأت��ي ذلك، ف��ي إط��ار التعاون المش��ترك بي��ن المجلس 
والمعهد، ضمن برامج الطرفين الهادفة إللقاء الضوء على 
الدور الحيوي والبارز الذي طالما نهضت به المرأة البحرينية 
ضمن مس��يرة العمل الوطني��ة، ولبيان م��دى تفاعلها مع 
مختل��ف التحديات للقيام بواجباتها العامة كش��ريك جدير 

ومسؤول في تشكيل حاضر الوطن واستشراف مستقبله. 
وستتناول الندوة طبيعة الدور الذي تتواله المرأة البحرينية 
في سياق الجهود المتواصلة للبحرين في مواجهة فيروس 
كورون��ا »كوفيد19« ضم��ن نموذج وطن��ي متكامل يتميز 

بالشمولية وقائم على االستباقية وسرعة اتخاذ القرار. 
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 »عيسى الثقافي« يتسلَّم وثائق من 
مستشفى اإلرسالية األمريكية عمرها 100 عام

أكد نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي 
لمركز عيسى الثقافي د. الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليف��ة عل��ى عراقة مستش��فى اإلرس��الية 
األمريكي��ة، ال��ذي يؤصل للمس��توى المتقدم 
ال��ذي وصلت��ه البحري��ن في عصره��ا الحديث، 
ويجس��د روح التس��امح واإلنس��انية واالنفت��اح 
الذي تميزت بها المملكة عبر تاريخها الحديث 

والمعاصر في ظل حكامها الكرام.
جاء ذلك لدى استقباله رئيس األطباء والرئيس 
التنفي��ذي لمستش��فى اإلرس��الية األمريكي��ة 
بالبحرين د.جورج ش��ريان، والرئيس التنفيذي 
لمجموع��ة مستش��فيات االرس��الية االمريكية 
الطبيب��ة د.جوليا توفي، حيث تس��لم عددا من 
الوثائق والس��جالت الخاصة بالمستشفى الذي 
يبلغ عمرها 100 عام، وأهديت لتكون جزءا من 

مقتنيات ومحفوظات مركز الوثائق التاريخية.
وق��ال د. الش��يخ خال��د ب��ن خليف��ة آل خليفة، 
إّن الوثائ��ق المه��داة تعتبر مص��ادر تاريخية 
مهمة لتوثيق ودراس��ة مسيرة الرعاية الطبية 
والصحي��ة، وأن مكانه��ا الصحي��ح ه��و مرك��ز 
الوثائق التاريخية الذي يعتبر الجهة الرس��مية 
المرجعي��ة المعني��ة بحفظ ودراس��ة وتوثيق 
التاري��خ الوطن��ي، مش��يرًا إلى أن المستش��فى 
يع��د أحد ش��واهد تأس��يس الدول��ة الحديثة، 
حيث تأس��س في عام 1902 إبان حكم صاحب 
العظمة الش��يخ عيسى بن علي آل خليفة طيب 
اهلل ث��راه، وكان��ت ج��ذوره التأسيس��ية تعود 
إلى ع��ام 1892 مع وص��ول البعث��ة األمريكية 

للمنطقة.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمستشفى 
عن إعجابه لالهتمام الذي يوليه مركز الوثائق 
التاريخية بمركز عيسى الثقافي لتوثيق مسيرة 
ومنجزات البحري��ن الحضارية، خصوصًا القطاع 

الصحي الحديث الذي يتمتع بريادته التاريخية 
وأسبقيته اإلقليمية، مؤكدا بأن ذلك يعد دليال 
عل��ى وض��وح ال��رؤى والمنهجي��ات التطويرية 
الت��ي رس��مها ح��كام البحري��ن المتعاقبي��ن، 
مقدم��ًا ش��كره الجزيل لصاح��ب الجاللة الملك 
المف��دى على دعمه المس��تمر والكبير للقطاع 
الصحي والطب��ي، واالهتمام الذي يوليه لتاريخ 
المستش��فى، مؤك��دًا أن ذل��ك يعد م��ن أهم 
دالالت سمو الروح اإلنسانية لدى جاللته والتي 
تعكس الجانب المشرق لتاريخ البحرين المبني 
عل��ى المحب��ة واالنفتاح والتس��امح والتعايش 

السلمي.
واس��تذكر الجانب��ان مآث��ر الطبيب��ة د.كورين 
أوفركامب Corin Overkamp في المستشفى، 
التي توفيت في أبريل الماضي جراء مضاعفات 
فيروس كورونا )كوفيد 19( في أمريكا، إذ أفنت 

أكث��ر من نص��ف عمرها ف��ي العي��ش والعمل 
في البحري��ن من ع��ام 1965 ولغاية تقاعدها 
ع��ام 2003، حيث كانت ش��اهدة عل��ى مظاهر 
التعاي��ش والمحبة والترحي��ب الذي القته بين 
أوس��اط المجتمع البحريني، ومواكبتها مختلف 

مراحل التطور الذي شهده القطاع الصحي.
يذكر أن مرك��ز الوثائق التاريخية تأس��س في 
ع��ام 1978 بتوجيه��ات م��ن صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عندما كان 
وليًا للعهد، وإبان الملكية الراشدة، أمر جاللته 
بإلحاق��ه بمرك��ز عيس��ى الثقافي ليك��ون أحد 
إدارات��ه وفضاءات��ه الرئيس��ة، وُيعن��ى المركز 
بحفظ ودراس��ة وتوثيق تاري��خ وتراث البحرين 
العرب��ي، ويس��عى أن يك��ون قبل��ة  والخلي��ج 
للمؤرخي��ن والباحثي��ن والمختصي��ن بالتأريخ 

والتدوين والتوثيق.

المدوب: 90 حقًا أو حرية في دستور البحرين

كش��ف المستشار المس��اعد في 
هيئة التش��ريع والرأي القانوني 
أحم��د المدوب، ع��ن أن، »هناك 
90 حقًا أو حرية تضمنها دستور 
مملك��ة البحرين، بعضها حقوق 
قائم��ة في حد ذاته��ا وبعضها 
واجب��ة لحماي��ة الح��ق ذات��ه أو 
صيانته، بينما 67% من الحقوق 
والحريات جاء ذكرهم في األبواب 
األخرى في الدس��تور »60 حقًا أو 
حرية«، و33% ف��ي الباب الثالث 
المعنون ب� »الحق��وق والوجبات 

العامة«، »30 حقًا أو حرية««.
وقال المدوب في أولى محاضرات 
اإللكترون��ي  التدري��ب  برنام��ج 
وال��ذي  قانوني��ة«،  »إض��اءات 
والرأي  التش��ريع  أطلقته هيئ��ة 
القانون��ي، والت��ي ج��اءت تحت 
الدس��تورية  »الحق��وق  عن��وان 
ف��ي مملك��ة البحري��ن وجائحة 
كورونا )كوفي��د19(«، إن »هناك 
10 قي��م وركائز أساس��ية أقرها 
المشرع الدستوري 9 منها وردت 
ف��ي الم��ادة »4« من الدس��تور 
»أول م��ادة تح��ت الب��اب الثاني 
المعنون ب�المقومات األساس��ية 
أعتبره��ا  حي��ث  للمجتم��ع«، 
»دعام��ات للمجتم��ع« تكفله��ا 
الدول��ة، فيما جاء ذكر العاش��رة 

في ميثاق العمل الوطني«. 
وخل��ص المدوب ف��ي محاضرته 
إلى 13 تحليال أبرزها، أواًل: جاللة 
المل��ك، حي��ث إن ترجم��ة لم��ا 
يحتله جاللة الملك في نصوص 
الدس��تور من مكان��ًا عاليًا وقدرًا 
س��اميًا بوصفه الممثل األسمى 
للدول��ة ورم��ز الوح��دة الوطنية 
والحامي لشرعية الحكم وسيادة 
الدس��تور والقانون وراعي حقوق 
األف��راد والهيئ��ات وحرياته��م، 
رس��مت توجيهات جاللته مالمح 
الرئيس��ية الس��تمرار  التعام��ل 
عم��ل المؤسس��ات الدس��تورية 
العلي��ا  المصلح��ة  يحق��ق  بم��ا 
المواطنين،  ومصلح��ة  للمملكة 
حي��ث ص��درت تل��ك التوجيهات 

خ��الل ت��رأس جاللت��ه الجتماع 
مجل��س الوزراء بتاري��خ 2 مارس 
2020 والتي نصت على »أهمية 
أن تحاف��ظ الدولة على مس��يرة 
عمله��ا و برامجه��ا دون إبط��اء 
أو تأجيل بس��بب هذه المشكلة 
العالمية« بالت��وازي مع الحفاظ 
عل��ى صحة وس��المة المواطنين 
والمقيمي��ن تحقيق��ًا لمس��اعي 
وثاني��ًا،  المس��تدامة.  التنمي��ة 
الحكومة، برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة رئيس الوزراء، كان له 
دور بارز حي��ث أثبت التعامل مع 
هذه الجائح��ة أن النجاحات التي 
حققته��ا مملك��ة البحري��ن م��ا 
كانت لتتم ل��وال القاعدة القوية 
والسليمة التي أرستها المملكة 
في القطاعات الطبية والتعليمية 
وقطاع العمل، مما كان له األثر 
الب��ارز في احت��واء تداعيات هذه 
القيادة  األزم��ة. وثالثًا، ش��كلت 
لصاح��ب  والمباش��رة  الفاعل��ة 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء، 
ال��دور المؤث��ر والمح��وري ف��ي 
قيادة فري��ق عمل البحرين تحت 

راي��ة وتوجيهات جالل��ة الملك، 
حي��ث كان��ت لمتابعة وإش��راف 
اليومية على المستجدات  سموه 
ال��دور البارز في تحقي��ق العديد 
التعام��ل  ف��ي  المنج��زات  م��ن 
مع جائح��ة كورون��ا )كوفيد19( 
واستمرار عمل مؤسسات الدولة 
س��واء من خ��الل ترأس س��موه 
التنس��يقية  اللجنة  الجتماع��ات 
أو ترأس��ه الجتماع��ات مجل��س 
األول  النائ��ب  بصفت��ه  ال��وزراء 
ال��وزراء. فيما  لرئي��س مجل��س 
لفت التحليل الرابع إلى أنه »رغم 
أن الض��رورات تبيح المحظورات، 
وس��المة الدول��ة ف��وق القانون 
المذك��رة  ف��ي  ج��اء  »حس��بما 
التفس��يرية للدستور« يكون من 
الض��روري لج��وء الس��لطات إلى 
الوسائل االستثنائية التي تكفل 
حماية الدولة وسالمتها في تلك 
الظ��روف، إال أن مملكة البحرين 
ل��م تفع��ل األدوات الدس��تورية 
الخاص��ة بالظروف االس��تثنائية 
أو  الوطني��ة  الس��المة  كحال��ة 
األحكام العرفية ولم تلجئ كذلك 
إلى ح��ل الحصول على التفويض 
التش��ريعي. بينما هن��اك ال يقل 
ع��ن 83 دولة في العالم وضعت 
قوانين طوارئ لتجاوز الجائحة«.

وليد صبري

»بلدي الشمالية« يناقش 
تقليص طلبات »تنمية المدن« 

ويطالب برفع الميزانية

ناقش مجلس بلدي الش��مالية في اجتماع��ه، قرار وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتقليص 
عدد حاالت البيوت بقائمة طلبات مش��روع تنمية المدن 
والق��رى للع��ام 2020 م��ن 117 بيتًا إل��ى 47 بيتًا دون 
الرجوع للمجلس البلدي أو أعضائه، حيث تمسك المجلس 
برفضه لهذا األمر. وقال عض��و المجلس البلدي ورئيس 
اللجنة الفنية ممثل الدائرة التاس��عة عبد اهلل القبيسي، 
إن ال��وزارة أجحفت في حق المجلس البلدي بتخطيها له، 
وتقليص عدد البيوت بهذا الشكل، و »تسقيط« 70 طلبًا.
وذكر أن هذا المش��روع من أهم المش��اريع، إذ يهدف إلى 
هدم وإعادة بناء المنازل اآليلة للس��قوط والتي تش��كل 
خط��رًا عل��ى قاطنيه��ا، والذي كان س��كان ه��ذه البيوت 

ينتظرون تطبيقه في أسرع وقت. 

»خدمات الشمالية« تقترح 
 تخصيص أرض إلنشاء 

متحف وطني بلدي

تقدم��ت لجن��ة الخدم��ات والمرافق العام��ة في مجلس 
بلدي الش��مالية، بمقترح لتخصيص أرض إلنشاء متحف 
وطن��ي بل��دي، والمقدم م��ن ممث��ل الدائرة التاس��عة 
بالمحافظة الش��مالية عبد اهلل القبيس��ي. وبينت اللجنة 
أن إنش��اء المتحف يعتبر ضرورة وطنية، وحماية وحفظًا 
لهذا الت��راث البلدي من بداية نش��أته، ليعرف الجمهور 
بالمفردات البلدية والوطنية وتاريخها بمملكة البحرين.

كما يعك��س جوانب التاريخ البل��دي المختلفة، ويعكس 
الهوية الثقافية الوطنية للجمهور، إضافة لتوثيق ونش��ر 
الوع��ي بمدى أهمي��ة الحفاظ عل��ى تراث المؤسس��ات 
البلدية والمجالس البلدية، وحفظ الموروثات وتوثيقها، 
العتباره أحد المكونات األساسية في حفظ هوية الجهات 
البلدية، وإحداث موقع مرجعي ورس��مي الحتضان تاريخ 

البلدية والمجالس البلدية.

سماهر سيف اليزل 

سماهر سيف اليزل 

أحمد المدوب

»بلدية الجنوبية« تطلق 
»اتصل ألثاثك« مجانًا

أطلقت بلدية المنطقة الجنوبي��ة بالتعاون مع المجلس 
البل��دي وش��ركة أورباس��ير للنظاف��ة، مب��ادرة »اتص��ل 
ألثاث��ك«، بحضور رئيس المجلس البل��دي بدر التميمي، 
ومدير عام بلدي��ة المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، 
والرئي��س التنفيذي لش��ركة النظافة لوي��س دي كامبو، 

وعدد من المسؤولين في البلدية وشركة النظافة.
وته��دف المبادرة للح��د من رمي األثاث المس��تخدم في 
األماكن المفتوحة وفي الش��وارع وبالق��رب من حاويات 
القمام��ة، حي��ث يصع��ب عل��ى ش��ركة النظاف��ة نقلها 
بالكابسات المخصصة للتخلص من القمامة والمخلفات 
البس��يطة، مما ي��ؤدي إل��ى تش��ويه الطاب��ع الحضاري 

والعمراني للمناطق.

 حالتا ِوفاة بـ »كورونا« 
لمواطنين ثمانيني وتسعيني

كشفت إحصائيات وزارة الصحة أمس اإلثنين عن »تسجيل 
حالتي وفاة لمواطنين بفيروس كورونا )كوفيد19(، بينهما 
أكبر حالة وفاة سجلت حتى اآلن في المملكة لبحريني يبلغ 
م��ن العم��ر 90 عامًا ليرتفع بذلك عدد ح��االت الوفاة إلى 
65 حالة وف��اة«. وأعلنت وزارة الصحة مس��اء أمس »وفاة 
حالة قائمة لفيروس كورونا )كوفيد19( لمواطن يبلغ من 
العمر 87 عامًا«. وصباح أمس، كش��فت الوزارة عن »وفاة 
حال��ة قائمة لفي��روس كورونا )كوفي��د19( لمواطن يبلغ 
من العمر 90 عام��ًا«. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها 

ألسرتي الفقيدين وكافة أهلهما وأقاربهما.
وأعلنت وزارة الصحة مس��اء أمس أن »الفحوصات التي بلغ 
عدده��ا 7927 أم��س اإلثنين 22 يونيو، أظهرت تس��جيل 
643 حال��ة قائمة جديدة منه��ا 371 حالة لعمالة وافدة، 
و262 حال��ة لمخالطين لحاالت قائم��ة و10 حاالت قادمة 
من الخ��ارج، كما تعافت 443 حال��ة إضافية ليصل العدد 

اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 16862«.
وقال��ت إن »عدد الح��االت القائمة الت��ي يتطلب وضعها 
الصح��ي تلقي العالج بلغ 148 حال��ة، منها 37 حالة تحت 
العناية، في حين أن 5443 حالة وضعها مستقر من العدد 
اإلجمالي للحاالت القائم��ة الذي بلغ 5480 حالة قائمة«. 

وأجرت وزارة الصحة »485715 فحصًا طبيًا«.

 وزير العدل: قرار السعودية بشأن
الحج يلبي مقتضيات الضرورة الشرعية

والش��ؤون  الع��دل  وزي��ر  أك��د 
اإلس��المية واألوقاف، الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، »تأييد مملكة 
البحرين التام للقرار الذي اتخذته 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
باقتصار موس��م حج ه��ذا العام 
اإلس��المية  الدول  على مواطن��ي 
المتواجدين في المملكة العربية 
إط��ار  ف��ي  وذل��ك  الس��عودية، 
اإلجراءات االحترازية النوعية التي 
تقوم بها حكومة خادم الحرمين 
انتش��ار  م��ن  للح��د  الش��ريفين 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19(«، 
الفتًا إل��ى أن »هذا القرار المبارك 
جاء حافظًا لش��عيرة الحج، وملبيا 
الش��رعية  الضرورة  لمقتضي��ات 
الت��ي تحف��ظ النفس البش��رية، 
والمعايي��ر  للمتطلب��ات  وداع��ا 

الدولي��ة لمكافح��ة ه��ذا الوب��اء 
العالمي«.

إذ  البحري��ن  وق��ال »إن مملك��ة 
تؤكد وقوفه��ا ودعمها للمملكة 
الش��قيقة  الس��عودية  العربي��ة 
ف��ي كل ما من ق��رارات وإجراءات 

تضم��ن س��المة وأم��ن الجمي��ع 
بي��ت اهلل  بش��كل ع��ام وحج��اج 
الح��رام عل��ى وج��ه الخص��وص، 
فإنه��ا تق��در عالي��ًا ه��ذا القرار 
ال��ذي يأت��ي متوافقًا م��ع جوهر 
الدي��ن اإلس��المي الحني��ف الذي 
الخمس  الض��رورات  بحف��ظ  جاء 
والعقل  والنف��س  الدي��ن  وه��ي 
والعرض والمال«، مش��يرًا إلى أن 
»الحفاظ على تلك الضرورات من 
أسباب اس��تقامة المصالح، ويتم 
ذل��ك بإقام��ة أركانه��ا ودفع أي 
ض��رر يمس��ها أو أي خلل يطالها، 
آمن��ًا مطمئنًا،  المس��لم  ليعيش 
وتعي��ش المجتمعات المس��لمة 
أمة واح��دة متماس��كة كالبنيان 
يش��د بعض��ه بعضا وكالجس��د 
الواح��د إذا اش��تكى من��ه عض��و 

تداعى له س��ائر الجس��د بالسهر 
والحمى«.

والش��ؤون  الع��دل  وزي��ر  ورف��ع 
ش��كره  واألوق��اف  اإلس��المية 
وتقدي��ره وامتنان��ه إل��ى خ��ادم 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وول��ي العه��د األمي��ر محمد بن 
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
على هذا اإلجراء االحترازي الحيوي 
ال��ذي يحفظ على ضيوف الرحمن 
مثمن��ًا  وأمنه��م،  س��المتهم 
جهود حكوم��ة المملكة العربية 
الس��عودية في خدمة حجاج بيت 
اهلل الح��رام، والعناي��ة بهم على 
األصعدة كاف��ة بما يمكنهم من 
أداء مناسكهم بيسر وسهولة في 

أجواء آمنة ومطمئنة.

وزير العدل 



كانت زيارتي األولى لمركز الفحص الخاص 
بفي��روس كورونا كوفيد١٩ والكائن بمركز 
البحري��ن الدول��ي للمع��ارض والمؤتمرات 
خالل األيام القليلة الماضية، حيث أحسست 
ببعض األعراض المرضية التي تس��تدعي 
الرجوع إلى المعنيين للتأكد من س��المتي 
وضمان س��المة اآلخرين، فقمت باالتصال 
المخص��ص  الس��اخن  الوطن��ي  بالخ��ط 
للتص��دي لفيروس كورونا )444(، وقد لفت 
انتباهي بداية تميز هذا الخط الساخن من 
خالل ما يحتويه من تصنيفات مفصلة لكل 
الفئات س��واء كانت الحالة مصابة أو تحت 
الحج��ر المنزلي االحت��رازي أو م��ن الحاالت 
الت��ي يش��ك بإصابته��ا بالفي��روس، وم��ا 
يوفره الخط من معلومات شاملة للمتصل 
س��واء كانت توعوية أو استفس��ارات عامة 
ق��د تفي��د المتصل بش��كل ع��ام وقد لفت 
انتباهي اهتمام هذا الخط بتقديم الخدمة 
لألشخاص »الذين ال يحملون رقمًا شخصيًا« 
األمر الذي أشعرني بالفخر واالعتزاز لحرص 
قي��ادة جالل��ة الملك المفدى ومس��اندتها 
لحق��وق اإلنس��ان وتوفير الرعاي��ة الصحية 
لجميع األشخاص الذين يقيمون في مملكة 
البحرين وضمان سالمتهم خصوصًا في ظل 
هذه الظروف االس��تثنائية بغض النظر عن 
جنس��يتهم وطائفته��م أو هويتهم، وبعد 
الرد على اتصالي من قبل الموظفة المعنية 
وأخذ معلوماتي الشخصية واالستفسار عن 
األعراض التي أش��عر بها ت��م إفادتي بأنه 
س��يتم التواص��ل معي في أق��رب وقت من 
قبل األطباء المعنيين ولم تمر س��اعة حتى 
تلقي��ت اتص��ااًل م��ن طبيبة تستفس��ر عن 
وضعي الصحي وتاريخي المرضي وما أشعر 
ب��ه من أع��راض واستفس��ارات عامة أخرى 
تن��م على اهتمامها وحرصها بواجبها حيث 
تم تحديد موعد ل��ي إلجراء فحص فيروس 
كورونا في صباح الي��وم التالي، وقد تبعت 
ه��ذه المكالم��ة مكالم��ة أخ��رى أيًضا من 
قبل إح��دى الطبيبات التي اتصلت لمتابعة 
وضعي الصحي واالستفسار عن حالتي األمر 
الذي يدعو للش��عور باألمان والراحة والفخر 
تجاه الطاق��م الطبي المتمكن واهتمامهم 
بجمي��ع الح��االت وأخذ كل حال��ة ولو كانت 

بسيطة بعين االعتبار.. 
وال أخفي مدى ش��عوري بالس��عادة والفخر 
البحري��ن »المتطوعين«  بش��باب مملك��ة 
لمساندة الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورون��ا، حي��ث المس��ت ذلك ش��خصيًا من 
الوهل��ة األول��ى عن��د زيارتي لمرك��ز أرض 
المعارض حي��ث كانت العملي��ة التنظيمة 

الس��هولة  غاي��ة  وف��ي  سلس��ة وس��ريعة 
ابتداًء من اس��تقبال الزوار ورص��د البيانات 
الش��خصية لكل زائر وتوجيهه��م لألماكن 
المخصصة بحس��ب تصنيف كل حالة مرورًا 
إل��ى إج��راء الفح��ص وأخذ العين��ة الخاصة 
بفي��روس كورون��ا، وكل ه��ذه اإلج��راءات 
تمت في وقت قياس��ي وفق خطة تنظيمية 
متميزة ومدروسة ومعاملة راقية وابتسامة 
مش��رقة من الجميع رغم الضغط الموجود 
والع��دد الكبي��ر م��ن ال��زوار ف��كل الش��كر 
والتقدير لكل ش��بابنا الذين نفخر بهم من 
المتطوعين الذين س��ارعوا لمساندة ودعم 
مملكته��م الغالية، وكل الش��كر واالمتنان 
لكل ممرض وممرضة ولكل طبيب وطبيبة 
ولجميع المسئولين بالكادر الطبي ولجميع 
الموظفين كبيرهم وصغيرهم على الجهود 
الجب��ارة الت��ي يعجز اللس��ان عن ش��كرها، 
شكرًا ألبس��ط عامل س��اهم في المشاركة 
وعرض نفسه للخطر وللمرض وهو يسعى 
جاهدًا على تعقي��م وتنظيف جميع المرافق 
الصحي��ة بكل أمانة وس��اهم عل��ى تحقيق 
النظافة العامة، شكرًا لتفانيكم وإخالصكم 
ووفائكم ووطنيتك��م وحرصكم على تقديم 
جمي��ع الخدمات الصحي��ة المتمي��زة التي 

فاقت التوقعات..
وختام��ًا أتوج��ه ب��كل االمتن��ان والش��كر 
والتقدي��ر لصاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
لجهوده السامية الداعم األساسي للتصدي 
له��ذا الجائح��ة عل��ى متابعته الش��خصية 
الحثيث��ة لمجري��ات األم��ور وجهود س��موه 
االس��تباقية وتوجيهاته السامية للمعنيين 
التخ��اذ التدابير الوقائية المبكرة من خالل 
توفي��ر الرعاي��ة الصحية الممي��زة والدعم 
النفس��ي والمعن��وي للمرض��ى المصابين 
بفي��روس كورونا، وتوفي��ر األجهزة الطبية 
له��ذا  والمهيئ��ة  المتخصص��ة  والمراك��ز 
الغ��رض وتجهيز مراك��ز إضافية مخصصة 
للعزل والحج��ر الصحي، ورص��د الميزانيات 
الخاص��ة للتص��دي له��ذا الوب��اء، وتقديم 
كافة التس��هيالت لش��عب مملكة البحرين 
ونحمد اهلل ع��ز وجل أن حبان��ا وأنعم علينا 
بأن نعيش في وطن آمن يكفل لنا الرعاية 
والدعم والعزة ف��ي ظل قيادة جاللة الملك 
المفدى تس��اند وتحمي كل إنسان يعيش 

على أرض مملكة البحرين.

عائشة محمد العباسي
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ناصر الخير.. فخر الوطن
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَس��اِكيِن َواْلَعاِمِليَن  قال تعالى: إنََّم��ا الصَّ
يِل  َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َس��بِ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم.. »التوبة  ِ َواهللَّ َن اهللَّ يِل َفِريَضًة مِّ ��بِ ِ َواْبِن السَّ اهللَّ

»60
يومًا تلو اآلخر نكتش��ف م��دى عظمة هذا الوط��ن وحكامه، 
وإننا اليوم نقف وقفة فخر واعت��زاز كوننا بحرينيين وننتمي 
له��ذه المملكة البحرينية الفاخرة والغالية، فالجميع في ظل 
هذه األزم��ة تعاضد وتكات��ف لكي نجع��ل البحرين تمضي 
بثب��ات، والش��ك أن هن��اك م��ن ق��رر أن يتخذ منح��ًى مميزًا 
كعادت��ه ليتألق أمير الش��باب صاحب الس��مو الش��يخ ناصر 
بن حم��د آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعم��ال الخيرية 
وش��ؤون الش��باب مستش��ار األمن الوطني رئي��س المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، من خالل حملة #فينا_خير، والتي 
تضمن��ت في مرحلته��ا الثالثة توزيع الم��واد الغذائية على 
األس��ر الفقي��رة والمتعففة تحت ش��عار غ��ذاؤك في بيتك، 
والذي كان لي كل الش��رف أن أكون ضم��ن المتطوعين في 
الصفوف األمامية لتوزيع األغذية، ونيل ش��رف خدمة الوطن 
في وقت الشدة، وشكرنا موصول لجهود المحافظات وشرطة 
المجتم��ع المتمثلة بوزارة الداخلية، هذه الوزارة  التي كانت 
العين الحارس��ة والس��اهرة والخادمة لجميع المواطنين في 
ه��ذه الحملة، وه��ي التي لم تتوان يوما ع��ن خدمة للوطن 
والمواطني��ن في الرخاء والش��دة، فب��ارك اهلل في جهودهم، 
وجعلهم اهلل ذخرًا له��ذا الوطن..حيث إن جميع هذه الجهود 
انطلقت دعمًا للجه��ود للوطنية المباركة للتصدي لفيروس 
كورون��ا كوفيد - 19 بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.. 
أما أميرنا أمير الش��باب، فلو أنني سطرت من الكلمات لعمق 
البحر، فال يس��عني ذكر مكارمه الت��ي تجلت في هذه األزمة، 
فقد قام س��موه وبلفتة كريمة منه، بتوجيه لجنة التنس��يق 
والمتابع��ة لحملة فينا خي��ر، المعنية بتوزيع المس��اعدات، 
بدعم الغارمين ممن ص��در بحقهم أحكام قضائية من فئة 
المعسرين والمتعثرين، ضمن مشروع فاعل خير وبالتعاون 
مع وزارت��ي الداخلية والعدل والعدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف..كم��ا وتم تس��ليم وزارة الداخلي��ة 10 آالف كمامة 
م��ن الن��وع الممي��ز والقابل لالس��تعمال عدة م��رات والتي 
أنتجته��ا المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية بالتعاون 
مع األسر المنتجة المنتس��بة إلى المؤسسة.. فبارك اهلل في 

سواعدهم.. 
هذه الخطوات الثابتة والحكيمة التي لم تأِت س��وى من ابن 
انته��ج نهج أبيه الملك القائ��د الكريم، واقتبس من كالمه: 
اللي بيسألني عن مدرستي أو شهاداتي أو مؤهالتي.. باقول 
له: حمد بن عيس��ى.. نعم فقائدنا مدرسة في الكرم والجود 
واإلنس��انية، ومدرس��ة في الحكمة والعطاء.. أط��ال اهلل لنا 

بعمره وسدد اهلل خطاه وخطى أبنائه جميعًا.

حنان سيف بن عربي

األميرة سبيكة سيدة العروبة وفخر البحرين
يطي��ب ل��ي أن أرف��ع أس��مى آي��ات التهاني 
والتبري��كات إل��ى صاحب��ة الس��مو الملكي 
األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة 
قرينة جاللة الملك المفدى رئيسة المجلس 
األعل��ى للم��رأة بمناس��بة اختي��ار المجلس 
األعل��ى للم��رأة لني��ل »الجائ��زة الفخري��ة 
للتمي��ز في مج��ال رعاي��ة األس��رة العربية 
2020«، المقدم��ة م��ن الش��بكة اإلقليمية 
للمس��ؤولية االجتماعي��ة تتويج��ًا لجه��ود 
س��موها والقائمي��ن على المجل��س برعاية 
 حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
على مدار أكثر من 20 عامًا منذ تولي حضرة 
صاح��ب الجاللة ملك الب��الد المفدى مقاليد 
حكم الب��الد أنجزن��ا تمكين��ًا تاريخي��ًا وغير 
مسبوق للمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا 
في المملكة تصدرت في��ه المرأة البحرينية 
المراكز األولى والمناصب السيادية والقيادية 
ألول مرة ف��ي تاريخ البحرين لتكون نموذجًا 

عالميًا فريدًا يعكس ما وصلت إليه البحرين 
من تقدم ودعم لحقوق المرأة وذلك في إطار 
تطبي��ق مبادئ المش��روع اإلصالحي لحضرة 

صاحب الجاللة ملك البالد المفدى.
وما زال المجلس األعلى للمرأة يسعى لتعزيز 
الدور الفاع��ل للمرأة البحرينية في المجاالت 
كافة، حيث حققت الم��رأة البحرينية العديد 
من االنجازات وعلى رأسها منح جامعة الدول 
العربية قالدة الم��رأة العربية لقرينة عاهل 
البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، تقديرًا إلسهامات سموها الجليلة 
وجهودها الحثيثة والمؤثرة في دعم الحراك 
المؤسسي لنهوض المرأة العربية واستمرار 
تقدمه��ا، خصوص��ًا م��ا تبذل��ه م��ن جهود 
الس��تدامة تقدم المرأة البحرينية وتعظيم 
إس��هاماتها التنموي��ة، ولتبنيه��ا ورعايتها 
للمش��اريع والبرام��ج النوعي��ة الموجهة إلى 
إدم��اج احتياجات المرأة ف��ي عملية التنمية 

الش��املة والمس��تدامة، وبما يحق��ق أوجه 
تكاف��ؤ الف��رص، من أج��ل ضمان ش��راكة 

متكافئة وعادلة بين المرأة والرجل.
كم��ا تحققت المس��اواة بين الرج��ل والمرأة 
في الوظيفة الواح��دة وكذلك حصول المرأة 
البحريني��ة على فرص متكافئ��ة في التعليم 
للمجال��س  والترش��يح  الصحي��ة  والرعاي��ة 
النيابية والبلدية، كما تحظى باهتمام خاص 

في عمليات التدريب والتوعية.
ولقد أنجز المش��روع اإلصالحي لجاللة الملك 
المفدى طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين 
الم��رأة والتي تقل��دت أرف��ع المناصب حتى 
أصبحت رئيس��ًا لمجلس النواب واس��تطاعت 
أن تقود طلعات جوية حربية ناجحة وحققت 
إنج��ازات على كاف��ة المس��تويات التنموية 

والمجتمعية باستحقاق وجدارة.

 الناشط االجتماعي
أسامة الشاعر

أطلب منح ابني عقوبة بديلة
أنا أب ولي ابن ُحك��م عليه في قضية ويقضي حاليًا فترة 
العقوبة في الس��جن، أتق��دم بهذا النداء اإلنس��اني إلى 
المس��ؤولين المعنيين راجيًا النظر في إمكانية اس��تبدال 
عقوبة السجن بعقوبة بديلة تحفظ شبابه فهو في عمر 
30 س��نة، وكم أتمنى أن يستغل وقت العقوبة في خدمة 

مجتمعة ليتعلم شيئًا بدل الحبس.
لقد حكم على ابني بعشر س��نوات، وقد قضى منها فترة 
وأتمنى أن يتم استبدال العقوبة المتبقية بعقوبة بديلة 

تضيف له وتعلمه وتربطه بأهله ومجتمعه أكثر.
أتمن��ى من هذا المنبر أن أج��د من يلبي هذا النداء، وكلي 

أمل في حل مشكلة ابني لعدم ضياع شبابه ومستقبله.

البيانات لدى المحررة

فصلت من عملي ظلمًا.. فمن ينصفني؟
أن��ا مواطن بحرين��ي أبلغ من العمر 42 عام��ًا، فصلت من عملي قبل 
س��نتين بس��بب عداء مدير متنفذ لي والس��بب هو رف��ض نقلي من 

دائرتي إلى دائرة أخرى وتوظيف ابن خالته في وظيفتي.
أمر النقل هذا تس��بب لي بخس��ارة ١٥٠ دينارًا م��ن راتبي وبعد عناء 
وتوقي��ف عن العم��ل وتوقيف راتب��ي وافقت على نقل��ي وكنت أنظر 
لخس��ارتي المادي��ة بغية عدم التضيي��ق على أس��رتي إال أنني آثرت 

البقاء في الوظيفة لضمان قوت أسرتي.
لم يتوقف المدي��ر عند هذا الحد، بل قوبل��ت بالمضايقات المتكررة 
حتى قام أخيرًا بفصلي من العمل بحجة أنني غير ملتزم وال أعمل رغم 

أن تقييمي السنوي ممتاز، وهنا مكمن المفارقة.
الغري��ب في الموضوع أن وزارة العم��ل على علم بكل هذه التفاصيل 
ولكنهم  رفضوا تسجيل شكوى ضد المدير لكي ال يحرجوا مع المتنفذ 

وعالقاته��م معه! علمًا بأن الموظفين والوكيل يعلمون بالتفاصيل، 
فكيف يفصل الموظف دون وجود س��ند له ممث��اًل بوزارة العمل التي 

وجدت من أجل انصاف العمال في القطاع الخاص.
النتيجة الي��وم أنني أدفع ثمن الظلم وعدم اإلنصاف ، فأنا عمري ٤٢ 
سنة وعاطل عن العمل وال أحد يريد يتبنى موضوعي ألنه ضد شركة 
كبيرة لها س��معة، فمن ينصف المستضعف، ومن يؤمن لي وظيفة 
تضمن كرامتي في وقت تش��تد فيه الحي��اة صعوبة في ظل جائحة 

فيروس كورونا.
م��ن ه��ذا المنبر أتقدم بطل��ب النظر في موضوع��ي بعين االهتمام 

والعمل على حل مشكلتي وإنصافي.

البيانات لدى المحررة

 أنتظر وحدتي 
السكنية منذ 2007

أنا أم لطف��ل من ذوي االحتياجات الخاصة، وربة بيت أمر 
بظ��روف صحية صعبة، وزوجي يعيل أس��رة تتكون من 6 
أفراد ونسكن قي ش��قة باإليجار صغيرة جدًا ال تؤمن لنا 
س��عة العيش في ظل وجود طفل يحت��اج إلى خصوصية 
ومتطلبات مختلفة، وبس��بب قلة راتب زوجي ال نستطيع 
االنتقال إلى ش��قة أكبر، كما أننا ملتزمون بس��داد قرض 
ش��هري. لق��د تقدمنا بطلب وحدة س��كنية من��ذ 2007، 
وتقدمن��ا بطلب الحصول على ش��قة مؤقت��ة في 2013، 
فض��اًل عن ع��دد من الرس��ائل لمكت��ب الوزي��ر من أجل 

االستعجال في تلبية طلبنا إال أنه ال حياة لمن تنادي.
نعاني اليوم من ضيق شديد فنحن عائلة في أمس الحاجة 
لالس��تقالل والحصول على منزل خ��اص لكي نتمكن من 
تهيئة الجو المناسب البننا من ذوي االحتياجات الخاصة، 
فه��ل يمكن لوزارة اإلس��كان النظر ف��ي موضوعنا بعين 
االهتمام بعد طول س��نوات االنتظار وضيق العيش الذي 

نعاني منه.

البيانات لدى المحررة

الفريق الوطني للتصدي لفيروس »كورونا«..

إشراف: سماح عالم القائد
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تغطية أذونات خزانة 
حكومية بـ70 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية إصدار 
من أذونات الخزانة الحكومية األس��بوعية التي يصدرها 
مص��رف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، حيث تبلغ 
قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة اس��تحقاق 91 
يومًا تبدأ ف�ي 24 يونيو 2020  وتنتهي في 23 س��بتمبر 
2020، كما بلغ معدل س��عر الفائدة على هذه األذونات 
2.32% مس��اويًا لمعدل س��عر الفائدة ألذونات اإلصدار 

السابق بتاريخ 10 يونيو 2020. 
وبلغ معدل س��عر الخصم 99.416% وتم قبول أقل سعر 
للمش��اركة بواقع 99.398%، علمًا بأنه قد تمت تغطية 
اإلصدار بنس��بة 100%، فيما بلغ الرصيد القائم ألذونات 

 176 مليون دينار إجمالي الصادراتالخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.
السلعية وطنية المنشأ خالل مايو 2020

أص��درت هيئ��ة المعلومات والحكوم��ة اإللكتروني��ة تقريرها األولي 
إلحص��اءات التج��ارة الخارجية لش��هر مايو م��ن الع��ام 2020، حيث 
يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات )وطنية المنشأ( 

وإعادة التصدير، باإلضافة إلى الميزان التجاري.
وذك��ر التقري��ر أنه خالل ش��هر ماي��و الماضي، بلغت قيم��ة إجمالي 
الواردات الس��لعية نحو )378 مليون دينار( مقابل )419 مليون دينار( 
لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 10%، ويمثل مجموع 
واردات أهم عش��ر دول ما نسبته 67% من حجم إجمالي الواردات، أما 

الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة %33.
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة األولى في حجم الواردات التي 
بلغ��ت )67 مليون دينار(، تليها أس��تراليا بقيم��ة )38 مليون دينار(، 
بينم��ا تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي 

ب�ل�غت )23 مليون دينار(.
وي�ع�ت�ب�ر أوكس��يد األل�وم�ن�ي�وم أك�ث�ر ال�س�لع اس�تي�رادًا )43 مليون 
دين��ار( ث�م خامات الحديد ومركزاتها غي��ر مكتلة ث��ان�ي�ًا )26 مليون 

دينار( وي�ل�ي�ه�ما سيارات الجيب )14 مليون دينار(.
ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة %16 
حيث بلغ��ت )176 مليون دينار( م�ق�اب���ل )210 مليون دينار( لنفس 
الش��هر من العام الس��ابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما 
نس��بته 76% من إجمالي حجم الصادرات، بينم��ا مجموع بقية الدول 
ال تتجاوز نس��بتها 24%. واحتلت ال�م�م�لكة ال�ع�رب�ي�ة ال�س���عودية 
ال�مرتبة األولى من حيث حجم الص�ادرات وط�ني�ة ال�من�شأ ال�ب�ال�غ�ة 
)34 ملي��ون دين��ار( وتليها هولن��دا بقيمة )18 مليون دين��ار(، بينما 
تأتي اإلم��ارات العربية المتحدة في المرتب��ة الثالثة من حيث حجم 

الصادرات البالغة )14 مليون دينار(.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنش��أ حس��ب السلع، األلومنيوم خام 
غير مخلوط ) أكثر الس��لع تصديرًا خالل ش�ه�ر مايو من العام 2020، 
والت��ي بلغت قيمته��ا )36 مليون دينار(، ويأتي ف��ي المرتبة الثانية 
خالئ��ط م��ن ألومنيوم خ��ام الذي بلغ��ت ق�يمته )31 ملي��ون دينار( 
وتليهما ف��ي المرتبة الثالثة خامات الحديد ومركزاتها مكتلة والتي 

بلغت قيمتها )25 مليون دينار(. 
أم��ا فيما يخص إعادة التصدير، فق��د انخفضت قيمة إعادة التصدير 
بنس��بة 40% حيث بلغت )40 مليون دينار( مقاب��ل )66 مليون دينار( 
لنفس الش��هر من العام الس��ابق، ويمثل مجموع أهم عش��ر دول ما 
تتجاوز نسبته 95 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول 

فنصيبها 5% فقط من حجم إعادة التصدير.
حيث تأتي المملكة العربية الس��عودية في المرتبة األولى من حيث 
حج��م إعادة ال�تص�دي�ر الذي ب�لغ�ت قي�مته )15 مليون دينار( وتليها  
الصي��ن بقيم��ة )7مليون دين��ار(، ومن ث��م تأتي اإلم��ارات العربية 
المتح��دة في المرتبة الثالثة والتي بلغ��ت قيمة إعادة التصدير لها 

)5 ماليين دينار(.
وتعتبر س��يارات الجيب أكثر الس��لع من حيث إعادة التصدير، وبلغت 
قيمته��ا )8 مليون دينار(، تليها في المرتب��ة الثانية أجزاء الطائرات 
والتي تص��ل قيمتها إل��ى )2.4 مليون دينار(، وتحت��ل لفائف عاديه 
)س��جائر( محتوية على تبغ المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، 

والتي بلغت قيمتها )2.2 مليون دينار(.
أم��ا الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد 
بلغ )162 مليون دينار( مس��جاًل انخفاضًا في قيمة العجز في مايو من 
عام 2020 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق )143 مليون 

دينار( بنسبة %13

 »المناقصات«: 
فتح 50 عطاًء لـ6 مزايدات

فتح مجلس المناقصات، أمس مظاريف 50 عطاء لعدد 6 
مناقصات مطروحة من جهتين متصرفتين.

وتضمن جدول أعمال لجن��ة الفتح، فتح مناقصة لهيئة 
الكهرباء والماء لتزويد سواق المركبات الثقيلة والعمال 
غير المهرة - ثالث س��نوات، حيث تم اس��تالم 11 عطاًء 

لهذه المناقصة.
كما تم فتح 5 مناقصات لش��ركة تطوير للبترول، األولى 
بش��أن توفير صيانة وتركيب وحدات مضخات الش��عاع، 
وتم اس��تالم 8 عط��اءات. أما المناقص��ة الثانية فكانت 
بشأن توريد تركيبات خطوط األنابيب، وبلغت العطاءات 

الُمستلمة 11عطاء. 
وكانت المناقصة الثالثة، بش��أن أعمال الفحص الدوري 
وأعم��ال الصيان��ة الرئيس��ة لمنش��آت النف��ط والغ��از 
والخدمات األخرى المرتبطة بها، وتم استالم 8 عطاءات.
وتم اس��تالم 6 عط��اءات لمناقصة بش��أن توفير خدمة 
التحق��ق من األص��ول الثابت��ة ووضع العالم��ات عليها، 
أما المناقصة الخامس��ة فكانت بشأن تصميم وتركيب 
وتشغيل الثنين من نقاط تجمع اآلبار الجديدة، حيث تم 

استالم 6 عطاءات.

 تطبيق إجراءات احترازية جديدة بالمطار
للحفاظ على سالمة  الركاب والموظفين

أعلنت شركة مطار البحرين عن تطبيق 
المزيد من إجراءات الس��المة والتدابير 
االحترازية للحفاظ على س��المة الركاب 
وك��وادر العمل بمبنى المس��افرين في 
مط��ار البحري��ن الدولي، وذل��ك امتثااًل 
لتوجيهات التعميم االستشاري الصادر 
عن ش��ؤون الطي��ران المدن��ي، الجهة 
الجوان��ب  جمي��ع  بتنظي��م  المختص��ة 
المتعلقة بالطيران واإلشراف عليها في 

البحرين.
وتأتي إرشادات شؤون الطيران المدني 
تماش��يًا مع آخ��ر التوجيه��ات الصادرة 
عن منظم��ة الطيران المدن��ي الدولي 
)اإلي��كاو( لمكافح��ة في��روس كورون��ا 
)كوفي��د 19( ودعمًا لإلجراءات الوقائية 
الموص��ى بها م��ن قب��ل وزارة الصحة 
بالمملك��ة. كم��ا س��يتم تحدي��ث هذه 
التدابي��ر بش��كل دوري اس��تنادًا إلى ما 
يستجد من استنتاجات علمية مع تطّور 

األوضاع
وق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة مطار 
البحري��ن محم��د البنف��الح، إن ش��ركة 
مط��ار البحري��ن قد حرصت من��ذ بداية 
الجائحة على تطبيق عدد من اإلجراءات 
االحترازية الموص��ى بها من قبل وزارة 
الصح��ة وق��د عمل��ت بش��كل وثيق مع 
شركائها في المطار وذلك لضمان صحة 
المس��افرين والموظفي��ن وس��المتهم 
وحماي��ة الصحة العامة ف��ي المملكة، 
وفي حين يقف العالم على عتبة مرحلة 
التعافي من جائحة كورونا )كوفيد 19(، 
فإن شركة مطار البحرين مصممة على 
تطبيق إج��راءات وقائية ورقابية فعالة 
لبّث االطمئنان ف��ي نفوس الموظفين 

والمس��افرين اس��تعدادًا لعودة حركة 
الس��فر بأمان، مؤكدًا أن الشركة تتخذ 
خطوات تحوطية لدع��م قطاع الطيران 

في المملكة أثناء هذه الفترة.
وفي خت��ام حديثه ش��دد البنفالح على 
الدور بالغ األهمية للمسافرين أنفسهم 
في هذه العملية، مؤكدًا أن ما يظهرونه 
من التزام ودعم متواصلين سيس��اهم 

دون شك في نجاح هذه المبادرات.
وتماش��يًا مع إجراءات الصحة والسالمة 
الجدي��دة، يقتص��ر دخول المط��ار على 
المس��افرين والعاملي��ن في��ه فق��ط، 
ويس��تثنى من ذلك مرافقو المسافرين 
غي��ر  ��ر  والقصَّ اإلعاق��ة  ذوي  م��ن 
المصحوبي��ن. كذلك ف��إن ارتداء أقنعة 
الوجه إجب��اري على جميع المس��افرين 
والموظفين داخل جميع منشآت المطار، 

والتي يمكن الحصول عليها من أماكن 
مخصص��ة لمعدات الوقاية الش��خصية 
وأدوات التعقي��م، والت��ي توف��ر أيض��ًا 
مطهرات األي��دي والقفازات المخصصة 

لالستعمال مرة واحدة.
ويج��ب على المس��افرين الحض��ور إلى 
المطار قبل 3 س��اعات من موعد إقالع 
رحالته��م نتيج��ة إلج��راءات الفح��ص 
جائح��ة  أثن��اء  المفروض��ة  اإلضافي��ة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(. 
وع��الوة على ذل��ك، فإن فح��ص درجة 
الحرارة إجباري عند جميع نقاط الدخول 
إلى المطار وقبل بوابات الس��فر. ويجب 
على جميع مرتادي المطار االلتزام التام 
بإجراءات التباعد االجتماعي داخل مبنى 
المس��افرين والمكات��ب، إذ ت��م وض��ع 
ملصقات على األرضيات لتوضيح أماكن 

الوقوف، وتعليق الجلوس على مقعدين 
بين كل مسافر وآخر، باإلضافة إلى وضع 
ملصقات ش��ريطية لتذكير األش��خاص 
بضرورة الحفاظ على المسافات بينهم.
التعقي��م  عملي��ات  إل��ى  وباإلضاف��ة 
الش��املة وبرنامج التطهي��ر المعتمد، 
يتم تطهير األس��طح المعرضة للمس 
البالس��تيكية  األوعي��ة  أم��ا  المتك��رر. 
الموجودة عن��د مداخل مناطق الفحص 
األمن��ي ومخارجه��ا، فتخض��ع لعملي��ة 

تطهير مكثفة.
الصادر  التعميم االستش��اري  ويش��مل 
عن شؤون الطيران المدني أيضًا تدابير 
احترازي��ة موجه��ة لمش��غلي الخطوط 

الجوية وشركات المناولة األرضية.
وتؤكد ش��ركة مط��ار البحرين التزامها 
بدع��م جهود الفري��ق الوطني للتصدي 
م��ع   )19 )كوفي��د  كورون��ا  لفي��روس 
مواصل��ة العمل وتنس��يق خططها مع 

جميع شركائها في المطار.

 اقتصار الدخول على المسافرين
 والعاملين فقط واستثناء ذوي 

ر  اإلعاقة والُقصَّ

الحضور قبل 3 ساعات من الرحلة..
وإلزامية ارتداء الجميع »الكمام«

 فحص درجة الحرارة
إجباري عند جميع نقاط الدخول 

 وضع ملصقات على األرضيات وتعليق
الجلوس على مقعدين بين كل 

مسافر وآخر

 عمليات تطهير مكثفة
لمناطق الفحص األمني ومخارجها

 الكعبي لـ                 : طلبات 
قيد الدراسة لتشغيل رحالت جوية

أنس األغبش

كش��ف وكيل وزارة المواصالت واالتصاالت لشؤون 
الطيران المدني محمد ثامر الكعبي ل�«الوطن«، أن 
شؤون الطيران المدني تلقت عدة طلبات لتشغيل 
رحالت دولية م��ن وإلى مطار البحرين الدولي حيث 

الزالت قيد الدراسة حاليًا.
وأض��اف الكعب��ي، أنه ص��در تعميم م��ن الطيران 
المدن��ي المصري ببدء تس��يير رح��الت اعتبارًا من 

األول م��ن يولي��و المقب��ل، فيما أعلن��ت تركيا عن 
تش��غيل رح��الت اعتب��ارًا م��ن 10 يوين��و وكذل��ك 
اإلمارات التي سمحت باستقبال السياح اعتبارًا من 

7 يوليو المقبل. 
كم��ا أعلن��ت الهيئ��ة العام��ة للطي��ران المدن��ي 
الس��عودي مؤخرًا ص��دور الموافقة على اس��تئناف 
محمد الكعبيالرحالت الجوية الداخلية ابتداًء من األحد 31 مايو.
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 تجاوزات
»كبار قطر«

التصرف��ات التي يمارس��ها بع��ض »كبار قطر« ف��ي الخارج وف��ي الداخل 
وتتناق��ل أخبارها الت��ي تمأل كل األجواء مختلف وس��ائل اإلعالم والتواصل 
في العالم ال تس��يء إلى قطر وحدها ولكن إلى جميع دول مجلس التعاون 
وإلى العرب كافة، فتلك التصرفات التي تتجاوز القيم واألخالق والمرفوضة 
ش��رعًا ومنهاجًا تجع��ل كل من يعلم به��ا ينظر إلينا بطريق��ة غير الئقة، 
فطبيعة الشر أنه يعم، وطالما أن الذي قام بتلك التصرفات »خليجي« لذا 

فإن الطبيعي هو أن العالم يعتقد أن كل الخليجيين كذلك.
م��ن هنا صار لزامًا على كل دول مجلس التع��اون القيام بعمل ما يحميها 
من تلك النظرة ويمنع ممارس��ي تلك التصرف��ات من مواصلة ما يقومون 
ب��ه، فطالما أن نت��اج فعلهم يؤذيها فهذا يعني أن��ه صار من حقها فعل 

شيء يحميها ويمنع اإلساءة إلى سمعتها.
مث��ال ذل��ك قضية خالد بن حمد آل ثاني، ش��قيق أمير قطر، وما ش��هدته 
أخيرًا من تطورات أمام المحاكم األمريكية ملخصها أن عددًا من الش��هود 
وفروا معلومات يندى لها الجبين وكش��فوا عن وقائع مخيفة عن تصرفات 
المذك��ور تؤكد انفالته أخالقيًا واعتباره اغتيال من يتخذ منهم موقفًا ألي 

سبب حقًا خالصًا له وأنه فوق القانون خارج قطر، كما هو داخل قطر.
كل ممارسة سالبة يقوم بها خليجي من أي دولة من دول مجلس التعاون 
يس��يء بها إل��ى أهله وإل��ى دول المجلس كاف��ة، ولهذا فإن أه��ل الخليج 
العربي يراع��ون هذا األمر ويحرصون على عدم التج��اوز، فهم يعلمون أن 
الجريمة الت��ي يرتكبونها في الخارج على وج��ه الخصوص ال يعود ضررها 
على س��معتهم وس��معة أهله��م وبالدهم فق��ط وإنما يتض��رر منها كل 
الخليجيين بل كل العرب، فاألجانب ال يفرقون بين الفاعلين ولديهم أيضًا 

أن الشر يعم.
المثي��ر أنه رغم انتش��ار تلك األخب��ار عن »كبار قطر« ل��م يصدر حتى اآلن 
تصريح واحد عن مس��ؤول قطري ملخصه »أن س��امحونا وس��تروا على ما 

واجهتوا«!

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة 

»الوطن« أو سياستها التحريرية 
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فريق البحرين.. حماية المواطن ودعم االقتصاد

منذ األيام األولى النتش��ار جائحة فيروس كورونا حول العالم، حددت 
البحرين أولوياتها وآليات التعامل مع هذا المرض، والتي تمثلت في 
أن اإلنس��ان وصحته تأتي على رأس هذه األولوي��ات، وما دونه فلن 

يعدو أن يكون تحديات ثانوية يمكن تجاوزها واالنتصار عليها.
هذه هي رسالة البحرين التاريخية، والمبنية على رؤية وفكر منير من 
لدن جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، التي تعتبر اإلنس��ان هو 
الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وهو الركن األساسي في عملية التنمية 

الشاملة، وهدفها األول واألخير.
هذا ما أكد عليه اللقاء التشاوري المشترك بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية األس��بوع الماضي، بحضور رفيع المس��توى، لم يكن لقاء 
اس��تعراضيًا أو دعائي��ًا، بقدر كون��ه تأكيدًا على ثواب��ت هذا الوطن 
وقيادته المظفرة، ورس��الة واضحة لكل أبناء البحرين أنهم كانوا وال 

يزالون وسيظلون في عين القائد وقلبه.
االجتماع اس��تعرض عددًا م��ن اإلجراءات والمب��ادرات التي اتخذتها 
الحكوم��ة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز النش��اط االقتصادي 
والحرك��ة التجارية وبما يص��ب في صالح المواط��ن بالدرجة األولى، 
مبادرات كان لها أثرها الواض��ح على مختلف القطاعات االقتصادية، 

وساهمت بدرجة كبيرة في تعزيز هذه القطاعات وحمايتها.
فالبحرين قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي خصصت أكثر من 
30% من حجم ناتجها المحلي، والمقدر بقيمة 4.3 مليار دينار، كحزمة 
مالية لدعم المواطن والقطاعات االقتصادية األخرى، خصوصًا األكثر 

تضررًا من الجائحة العالمية.
وانعكاس��ًا لهذه الحزمة والتي وضعت المواطن على رأس أولوياتها، 

فقد نجحت البحرين في المحافظة على وظائف البحرينيين في مختلف 
القطاعات وذلك بدفع رواتبهم في القطاع الخاص، حيث استفاد من 
ه��ذه المبادرة أكثر من 90 ألف موظف بحريني ونحو 11 ألف ش��ركة 

وطنية.
وإذا تحدثن��ا بلغة األرقام أكثر وبتبس��يط ش��ديد، س��نرى انعكاس 
هذه المبادرات المباش��ر على المواطن، حيث اس��تفاد أكثر من 380 
ألف مش��ترك من مبادرة دفع مبالغ فواتير الكهرب��اء والماء واإلعفاء 
من رس��وم البلدية، إلى جانب إعفاء مس��تأجري األراض��ي الصناعية 
الحكومي��ة من دفع اإليجارات، وإعفاء المنش��آت والمرافق الس��ياحية 

من رسوم السياحة.
ه��ذه ه��ي البحرين التي نفخ��ر بها، دولة ل��م تق��ف أو تتراجع أمام 
التحدي��ات، بل س��خرت كل الجهود واإلمكاني��ات للحفاظ على صحة 
المواط��ن وذلل��ت كل الصعاب لضمان اس��تمرار مص��در دخله، بل 
وتجاوزت معظم دول العالم في إجراءاتها ومبادراتها غير المسبوقة 
والخالقة، كيف ال وش��عبها األبي يتظلل بقيادة ملهمة، رفعت بنيان 
هذا الوطن ونذرت نفسها للعمل على أن يكون المواطن أواًل ودائمًا..

* إضاءة..
رغ��م الجهود الكبي��رة الت��ي تبذلها الدول��ة في مختل��ف المجاالت، 
الصحي��ة واالقتصادية والتعليمية، لضمان تجاوز هذه الجائحة بأقل 
الخسائر وبأس��رع الطرق، إال أن المسؤولية األولى واألخيرة تقع على 
عاتقنا كأف��راد، بالتزامنا التام باإلجراءات االحترازية، وحتى ال تضيع 

جهود فريق البحرين هباًء..

البحرين في فترة »كورونا«

ال ش��ك أن فيروس كورونا )كوفيد 19( خلف خس��ائر اقتصادية كبيرة 
على العالم، فبحس��ب ما ذكرته وكالة » ش��ينخوا« الصينية نقاًل عن 
بنك التنمية اآلس��يوي، فإن االقتصاد العالمي قد يخس��ر ما بين 5.8 

إلى 8.8 تريليون دوالر بسبب جائحة كورونا.
الخس��ائر موجودة حقًا، وال ينفع الف��رار من هذا الواقع، ولكن الحنكة 
والحكم��ة تقتض��ي معرفة كيفية الخ��روج بأقل األضرار والخس��ائر، 
ومملك��ة البحري��ن لم تك��ن بعيدة عن واق��ع هذه الجائح��ة، ولكن 
بفض��ل حكمة جالل��ة المل��ك المف��دى وتوجيهاته الس��امية، فإن 
المملك��ة تمكن��ت من تقديم حزم��ة مالية واقتصادي��ة بقيمة 4.3 
ملي��ار دينار، وهو ما يعادل 32% من حجم الناتج المحلي القتصادها، 
من أجل الوطن والمواطنين، وحرصًا على عدم تضررهم بس��بب هذه 
الجائحة، لتخرج المملكة بمبادرات ثمان حفظت مصالح ومكتسبات 
المواطني��ن في هذه الفت��رة الصعبة، في تأكي��د واضح وصريح بأن 
مملكتن��ا وبفضل التوجيهات الملكية الس��امية قدمت جهودًا جبارة 
وكبيرة لتعزيز االس��تقرار االقتصادي والمالي واس��تدامته أمام هذه 
الظروف. المب��ادرات الثم��ان للحزمة المالي��ة واالقتصادية، ظهرت 
آثاره��ا االيجابية للمس��تفيدين بعد ش��هرين فقط م��ن تنفيذها، 
لتكش��ف عن عدد كبير من الش��ركات واألفراد المستفيدين من هذه 

المبادرات، والذي اقترب من نصف مليون مستفيد من شركات وأفراد، 
وه��ذا الدعم الذي تقدم��ه المملكة إنما يأتي تأكي��دًا من الحكومة 
الموقرة على التزامها باإلنس��ان البحريني ودعمه، سواء كان موظفًا 
عاماًل في القطاع الخاص، أو صاحب مؤسس��ة صغيرة أو متوسطة أو 
ناشئة، وهو ما يعني أن بالدنا لم تكن لتتخلى عن مواطنيها أو حتى 

المقيمين على ارضها عند األزمات أو الصعاب.
لي��س هذا فحس��ب، بل وبحس��ب تصريح وزي��ر المالي��ة واالقتصاد 
الوطن��ي، فإّن مملكتنا العزيزة تقترب م��ن تنفيذ مبادرات أخرى تم 
اتخاذها في س��بيل تحقيق التطلعات المنشودة للمواطنين وأصحاب 
األعمال، بمعن��ى آخر أن هناك فئات أخرى م��ن المواطنين وأصحاب 
األعمال في طريقها لالس��تفادة من المبادرات الحكومية، وهذا دليل 
عل��ى أن البحرين ال تق��ف عند طموح معين، بل عندم��ا يتعلق األمر 
بمصلحة المواطن، فإّن النوايا الحس��نة تتبعه��ا أفعال طيبة تصب 
في الصال��ح العام، وأّولها مصلحة المواطن الذي بال ش��ك هو محور 

التنمية وأساسها لوطننا.
نع��م هناك تحديات مقبلة، ولكن المس��ؤولية مش��تركة، والتعاون 
بين الجميع هو الس��بيل لمواجهتها، الس��تمرار تحقيق الخير والنماء 

للوطن والمواطن.

مصر تحارب 
اإلرهاب في ليبيا 

بالنيابة عن العرب

عندم��ا انطلقت عاصفة الح��زم في اليمن والتي جاءت ألجل دعم ش��رعية 
اليمن والحفاظ على عروبتها من إجرام الميليش��يات الحوثية والعصابات 
األخونجية في اليمن ومخططاتهم التي تستهدف اختراق الحدود الجنوبية 
لمملكة العربية الس��عودية ظهرت أصوات نش��از تشكك في هذه الخطوة 
بدعوى أن هذه الحرب استنزاف للموارد المالية والبشرية وإقحام دولنا في 
حروب ونزاعات تختص بالداخل اليمني رغم أن الحوثي وقتها هدد باقتحام 
مكة وكان واضحًا أن التهديدات تستهدف زعزعة األمن بالمنطقة وتحديدًا 
جنوب الس��عودية وأن دعم السعودية وقوات التحالف لشرعية اليمن يأتي 
بهدف صد األخطار وتقويض المش��روع القطري التركي اإليراني في اليمن 

وضبط بوصلة األمن التي ال تشمل اليمن وحدها بل حتى السعودية.
وكم��ا يقال س��تبدي ل��ك األيام م��ا كن��ت جاهاًل حي��ث أثبت��ت الهجمات 
الحوثية المس��تمرة والطائرات المسيرة والتي تستهدف عددًا من مناطق 
الس��عودية كجيزان وخميس مش��يط والرياض أن عاصفة الحزم جاءت في 
الوقت المناسب لتقليم نشاط هذه الميليشيات اإلجرامية ولو تأخرت هذه 
الخطوة لكانت الكوارث ال تحمد عقباها وثبت أن تلك األصوات النشاز التي 
ظهرت بنا للتش��كيك بجدوى هذه اإلجراءات العس��كرية بشكل غير مباشر 
كان��ت باألصل ضمن االتجاه الذي يس��تهدف تقس��يم المملك��ة العربية 
السعودية إلى دويالت ووهم أنه بعد عشر سنوات من اآلن لن تكون هناك 

دولة اسمها السعودية »بعيد الشر«.
الي��وم هناك تهديدات جديدة تطال األمن القومي العربي وتهدد الس��لم 
األمن��ي واألهلي وهو الص��راع الدائر ف��ي ليبيا بين الداعمين لش��رعيتها 
وعروبتها وبين أولئك الذين فتحوا األبواب لالحتالل التركي والميليشيات 
الداعشية واإلرهابية المتطرفة من حكومة الوفاق فقد كان هناك مشروع 
نقل داعش إلى مصر بعد أن تم إنهاء وجودهم في العراق على يد التحالف 
الدول��ي للقضاء على داعش وأمام س��قوط مش��روع اإلخ��وان في مصر لم 
يجد االحتالل التركي والمال القطري وس��يلة إلعادة زراعة الخاليا اإلرهابية 

المتطرفة لتهديد أمن منطقة المغرب العربي سوى نقلهم إلى ليبيا.
لذا فأمام التهديدات التي خرجت من قبل هذه الميليشيات للحدود الغربية 
لمصر فإن التدخل المصري بات واجبًا حتميًا وقرارًا مصيريًا وهو ما جاء في 
خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي وضع النقاط على الحروف 
حينما كش��ف عن استعداد مصر للتدخل عسكريًا من أجل حماية أمن ليبيا 
وأن هذا التدخل تتوافر له الش��رعية الدولية، وأن مصر مس��تعدة لتسليح 
القبائ��ل الليبية للدفاع ع��ن بالدها، لذا خرجت التأيي��دات من قبل وطني 
مملكة البحرين والس��عودية واإلم��ارات وأعربت الدول ع��ن تضامنها مع 
مصر ضد كل من ينوي المس��اس بأمنها فكل الشعوب الخليجية والعربية 

مع حماية أمن واستقرار مصر فالتدخل المصري بات أمرًا مصيريًا اليوم.
مصر قررت أن تحارب بالنيابة عن كل العرب في ليبيا ألجل حماية حدودها 
الغربية ودعم األمن القومي العربي وشرعية ليبيا وتطهيرها من االحتالل 
الترك��ي والمال القط��ري الممول لإلره��اب وإن خرجت أصوات نش��از ضد 
التدخ��ل المصري في ليبيا خالل ه��ذه المرحلة فعلين��ا التدقيق كثيرًا في 

حقيقة انتماءاتها وتوجهاتها.

»المواطن« كورونا.. االنتقال 
من »الدفاع« إلى »الهجوم«!!

نمط التعام��ل مع في��روس »كورونا« بدأ 
»يتغير« بش��كل عام في أنحاء العالم، رغم 
أن العالج لم يعلن عنه، وال المصل المضاد 
قد اكتش��ف، إال أن العالم قرر أن »تجميد« 
أوصاله بس��بب هذا الفيروس لن يضعه إال 

في خانة »الدفاع«. 
هل انته��ى الفي��روس؟! طبعًا ال، بحس��ب 

األرقام التي ترصد يوميًا. 
هل قلت خطورته؟! طبعًا ال، أيضًا بحس��ب 

األرقام وباألخص حاالت الوفيات. 
ه��ل تتوق��ف الحياة بس��بب كورون��ا؟! هذا 
الس��ؤال األهم حول العال��م، والذي أجابت 
علي��ه دول عديدة ب��� »ال«، ال يمكن إيقاف 
الحياة بس��بب الفيروس، ألن القبول بلعب 
دور »الدف��اع« يعني التضحي��ة باالقتصاد 
وإيق��اف عجل��ة التنمي��ة، وبالتال��ي الحكم 
على مصائر الماليين من البشر بالغموض 

والتوجس من أوضاع أسوأ. 
بالتالي التعام��ل مع فيروس »كورونا« في 

المرحل��ة الحالية بدأ يتحول من تعامل مع 
فيروس بشكله الجرثومي، إلى تعامل كأنه 

معني ب�شخص ما أو »عدو« ما. 
بالنسبة إلى العالم، فإن فيروس »كورونا« 
تح��ول إل��ى أح��د »المواطني��ن«، بإضافة 
أن��ه مصاب وينقل مرضه لكثيرين بش��كل 
يومي، وعلى المصابين التعامل معه وفق 
استراتيجيات التشافي الموضوعة، في حين 
البقي��ة عليه��م الحذر منه وهم يمارس��ون 
حياته��م اليومي��ة، عليهم الح��ذر منه في 
األعمال وفي األماك��ن العامة والتجمعات، 
عليهم أن يتس��لحوا بالكمامات والقفازات 
والمعقمات، وعليهم تقليل نسبة الجلوس 
في المنزل والخروج إلى األعمال واألس��واق 

حتى تتحرك الحياة من جديد. 
األرقام لم تنخفض بشكل كبير جدًا يكشف 
لك أن الفيروس بدأ في االنحس��ار، لكن مع 
ذلك قرر العالم االنتقال من خانة »الدفاع« 
إل��ى »الهجوم«، إنما هو هجوم حذر يعتمد 

عل��ى التجهي��زات واالحترازات التي أش��رنا 
إليه��ا أع��اله، إذ الخ��وف م��ن االندفاع في 
الهجوم والتعرض لهجمات مرتدة بعدها. 
لذلك الع��ودة للحياة اليوم أم��ر ال بد منه، 
لكن وفق إضاف��ات عديدة لم نتعود عليها 
س��ابقًا في ظل زخم الممارس��ات اليومية، 
فارتداء الكمامات والقفازات باتت جزءًا من 
»الهندام الخارجي«، والمعقمات إلى جانب 
العطور والمكياج النسائي، ليتحول كل ذلك 

إلى نمط عادي لممارسة الحياة اليومية. 
نع��م ص��ار هذا الفي��روس كأن��ه »مواطن 
مجذوم أو موبوء« يسير بيننا، وكل ما علينا 
أن نحت��رس من��ه وأن نبتع��د عن��ه وعمن 
يحمل��ه، لنم��ارس حياتنا كم��ا كانت عليه 

سابقًا مع بعض التحسينات الصحية. 
أي  م��دروس،  بتكتي��ك  هج��وم  لنتذك��ر، 
ع��ودة للحياة وف��ق التزام ت��ام باإلجراءات 
واالحت��رازات، إذ ال مجال ألهداف معاكس��ة 

من هجمات مرتدة تستغل ضعف الدفاع.
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دعم كبير من الحكومة لمسيرة أعمال “األعلى للمرأة”
ــوزراء  ــ ــس الـ ــي ــكــريــمــة مـــن ســمــو رئ ــب بـــاإلشـــادة ال ــرح الــمــجــلــس ي

رحـــب المجلس األعلـــى للمرأة برئاســـة قرينة عاهل 
البـــاد صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة بما جاء من تهان وإشـــادة كريمة 
مـــن رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ضمـــن البيان 
الرســـمي الجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء الصـــادر أمـــس 
)اإلثنيـــن(، بمناســـبة اختيـــار المجلس األعلـــى للمرأة 
لنيـــل الجائـــزة الفخريـــة للتميـــز فـــي مجـــال رعايـــة 
األســـرة العربية 2020 المقدمة من الشبكة اإلقليمية 

للمسؤولية االجتماعية. 
وأعـــرب المجلـــس األعلـــى للمـــرأة عـــن بالـــغ تقديره 
للدعـــم الكبيـــر والمســـاندة المتواصلـــة التـــي تبديها 
الحكومـــة لمســـيرة أعماله والمتجســـدة فـــي العديد 
البحرينيـــة  للمـــرأة  تســـجل  التـــي  اإلنجـــازات  مـــن 
ومشـــاركتها في التنمية الوطنية على أسس العدالة 
والتنافســـية واالســـتدامة والتي تحـــرص الحكومة، 
بحســـب توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 

مجلـــس الوزراء وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
أن  علـــى  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
تكـــون احتياجات المرأة البحرينية على أعلى قائمة 

األولويات الوطنية. 

كمـــا ثمن المجلس في تصريحه ما تفضل به ســـموه 
من مشاعر فخر واعتزاز بدوره كآلية وطنية رسمية 
تختص بقضايا المرأة وتعمل على االرتقاء بمكانتها، 

وبما انعكس إيجابيا على تطور المجتمع وتقدمه.

 الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبدهللا النعيمـــي في مكتبه 
بالقيادة العامة صباح أمس، اللواء 
ISHI� ايشـــيماك يبحري يوشياسو 
MAKI YOSHIYASU قائـــد قيادة 
 ،)CTF151( قوة الواجب المشتركة
بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور 
سفير إمبراطورية اليابان الصديقة 
 Hideki( لدى المملكة هيديكي إيتو
Ito(. ورحـــب وزيـــر شـــؤون الدفاع 
بقائد قيادة قوة الواجب المشتركة 

علـــى  أثنـــى  حيـــث   ،)CTF 151(
الجهود التـــي بذلها في فترة توليه 
المشـــتركة  الواجـــب  قـــوة  قيـــادة 
التوفيـــق  لـــه  متمنيـــا   ،)CTF 151(
والسداد لما ســـيوكل إليه من مهام 

في المستقبل.
التعـــاون  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
بحـــري  الركـــن  اللـــواء  العســـكري 
رئيـــس  الســـادة، ومســـاعد  محمـــد 
هيئة األركان للعمليات اللواء الركن 

غانم الفضالة.

وزير الدفاع يودع قائد قوة 
الواجب المشتركة

الرفاع - قوة دفاع البحرين

جرى صباح أمس اتصال هاتفي 
الوطنـــي  األمـــن  بيـــن مستشـــار 
اللـــواء  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة وقائـــد القوات 
المســـلحة بســـلطنة برونـــاي دار 
الســـام الصديقة اللـــواء حاجي 
محمد، حيث نقل سموه تحيات 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
إلى جالة السلطان حسن بلقية 
دار  برونـــاي  ســـلطنة  ســـلطان 
السام وإلى القيادة في سلطنة 
برونـــاي الصديقـــة، وتـــم بحـــث 
ســـبل تعزيز التعاون والتنســـيق 
العســـكري المشـــترك في المجال 

الخبـــرات  وتبـــادل  التدريبـــي 
دفـــاع  قـــوة  بيـــن  المشـــتركة 
المســـلحة  والقـــوات  البحريـــن 

بسلطنة بروناي.

تعزيز التنسيق العسكري مع وبروناي

شخصية سمو رئيس الوزراء تتصف بالحنكة واالقتدار
البحريني الصحي  بالقطاع  االرتقاء  في  سموه  بجهود  يشيد  الحجرف 

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  أعـــرب 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
نايف الحجرف، عن أصدق مشـــاعر 
التهنئة والتبريـــكات رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بمناســـبة  خليفـــة،  ال  ســـلمان  بـــن 
بمملكـــة  الـــوزراء  مجلـــس  اعتمـــاد 
البحريـــن يوًمـــا للطبيـــب البحريني 
في أول أربعاء من شهر نوفمبر من 
كل عـــام، وتخصيـــص جائزة باســـم 
ســـموه لتكريم األطبـــاء البحرينيين 
العاجـــي  البحـــث  فـــي  المتميزيـــن 

والطبي.
وعبر الحجرف في رســـالة بعث بها 
إلـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 

الـــوزراء، عن بالغ إشـــادته واعتزازه 
بمباركـــة ســـموه لهذا القـــرار، مؤكدا 
أنه يعكس ســـمات الحنكة والحكمة 
واالقتدار، التي تتســـم بها شخصية 
ســـموه والتي تقف خلف النجاحات 
وكفـــاءة  الفريـــد  والتميـــز  الهامـــة 
ســـموه  يبذلـــه  بمـــا  مشـــيًدا  االداء، 
مـــن عطـــاء مخلص وجهـــود دؤوبة 
ومتابعة ومســـتمرة لارتقاء باألداء 

الصحي في مملكة البحرين.
وأكـــد أنهـــا مناســـبة تجســـد الـــدور 
الهـــام والحيـــوي واالســـهام الفاعـــل 
والمتميـــز للقطـــاع الصحـــي، ســـائا 
هللا العلـــي القديـــر أن يوفـــق جهود 
ســـموه المخلصـــة وأن يديـــم علـــى 

مملكـــة البحرين وشـــعبها العزيز كل 
الرخـــاء والنماء والتقـــدم واالزدهار 
فـــي ظل القيـــادة الحكيمـــة لحضرة 

صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
مملكـــة  ملـــك  خليفـــة  آل  عيســـى 

البحرين وحكومته الموقرة.

سمو الشيخ ناصر بن حمدسمو رئيس الوزراء نايف الحجرف

المنامة - بنا

“ثانوية الحد للبنات” األولى في مسابقة “اليونيدو”

فـــازت مدرســـة الحـــد الثانويـــة للبنـــات 
أولمبيـــاد  مســـابقة  فـــي  األول  بالمركـــز 
المـــدارس ألهـــداف التنمية المســـتدامة 
لريـــادة األعمال واالبتـــكار، والتي نظمها 
مكتب ترويج االســـتثمار والتكنولوجيا 
للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم  بمنظمـــة 
الصناعيـــة “اليونيـــدو”، والمركـــز العربي 
واالســـتثمار،  األعمـــال  لريـــادة  الدولـــي 
بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم، 
وذلـــك عن مشـــروع مـــن تنفيـــذ طالبات 
من المدرســـة تدور فكرته حول تصميم 
غـــاف للهاتف الذكي بـــه معقم لمقاومة 

الفيروسات.
كمســـاهمة  المشـــروع  فكـــرة  وجـــاءت 
وعائشـــة  محمـــد،  ورود  الطالبـــات  مـــن 
قايـــد؛  صالـــح  وطيـــف  عبدالخالـــق، 

لمواجهـــة الظروف التي فرضها تفشـــي 
تتطلـــب  والتـــي  “كورونـــا”،  جائحـــة 
المزيد مـــن االهتمام بالجانـــب الوقائي، 
وبســـبب أهميـــة وجـــود الهاتـــف الذكي، 
واالســـتخدام المســـتمر والمتكرر له من 
قبل الســـواد األعظم مـــن الناس، ودوره 

الكبير في حياتنا اليومية والمهنية.
وتتطلـــع الطالبات الفائزات إلى توســـيع 
مملكـــة  داخـــل  المشـــروع  عمـــل  نطـــاق 
البحرين وخارجها، والتعاقد مع شركات 
إنشـــاء  أو  الفكـــرة،  لدعـــم  عاقـــة  ذات 
شركة خاصة بهن، مع استثمار العائدات 
علـــى  والحصـــول  الفكـــرة  تطويـــر  فـــي 
أفـــكار أخـــرى تســـاعد الناس فـــي جميع 
المجـــاالت. وقـــد كان لـ”البـــاد” اللقاءات 
التاليـــة مع منســـقة البرنامج بالمدرســـة 

منســـقة  قالـــت  الفائـــزات:  والطالبـــات 
البرنامج مريـــم الرميحي: “فـــي البداية 
نهـــدي هذا النجاح إلى القيادة الحكيمة؛ 
لمـــا توليه من اهتمـــام للقطاع التعليمي، 
التربيـــة  لـــوزارة  الجزيـــل  والشـــكر 
والتعليـــم، علـــى دعمهـــا لمشـــاركتنا فـــي 
مختلف األنشـــطة والمســـابقات المعززة 
لقـــدرات الطلبة، والشـــكر موصـــول لمن 
قدم لنا العون والمساعدة من منتسبات 
المدرسة وعلى رأسهن باسمة الصديقي 
مديرة المدرســـة، ومريم شمس المديرة 

المساعدة، فضًا عن أولياء األمور”.

بدورهـــا، أشـــارت الطالبـــة ورود أحمـــد 
إلـــى أن المشـــاركة كانت تجربـــة مميزة 
تعلمت خالها العديد من المهارات، منها 
التصميـــم باألبعـــاد المختلفـــة، وكيفيـــة 
تصميـــم الفيديـــو اإلعانـــي، وكيف أدير 
فريـــق العمل، بحيـــث أقـــود فريقي إلى 
إنجاز العمل بالوقت المطلوب والجودة 
الازمـــة، وكيفيـــة إعداد دراســـة جدوى 

معلومـــات  أيًضـــا  وتعلمـــت  للمشـــروع، 
متصلة بالفيروسات، وفوائد المعقمات، 

وتركيبتها، وخصائصها.
أمـــا الطالبـــة عائشـــة عبدالخالـــق، فقـــد 
عبرت عن ســـعادتها بتحقيق هذا الفوز، 
مشـــيرًة إلـــى أنهـــا اكتســـبت العديـــد من 
المهارات والمعارف، فقد تعلمت مفهوم 
التنميـــة المســـتدامة وأهدافهـــا، وكيـــف 

يمكن ألفكار بسيطة أن تحقق نجاحات 
المصطلحـــات  مـــن  والكثيـــر  كبيـــرة، 
المتصلـــة بريادة األعمال، وتعززت لديها 
مهارة البحث عن المعلومات، واكتسبت 
ثقـــة أكبـــر فـــي إمـــكان تنفيذ مشـــروعها 
الخـــاص، وكيـــف يمكن أن تحـــّول فكرة 
معينـــة إلى مشـــروع متكامل على أرض 

الواقع.

الطالبات صممن 
غالًفا بمعقم 

للموبايل

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

في إطـــار التعاون المشـــترك بين المجلس 
األعلـــى للمـــرأة ومعهـــد البحريـــن للتنميـــة 
السياســـية ضمن برامـــج الطرفين الهادفة 
إللقـــاء الضوء على الـــدور الحيوي والبارز 
الـــذي طالمـــا نهضت بـــه المـــرأة البحرينية 
ضمـــن مســـيرة العمـــل الوطنيـــة، ولبيـــان 
مدى تفاعلها مع مختلف التحديات للقيام 
بواجباتها العامة كشـــريك جدير ومسئول 
فـــي تشـــكيل حاضـــر الوطن واستشـــراف 
مســـتقبله، ينظـــم معهـــد البحريـــن للتنمية 
السياســـية بالتعـــاون مع المجلـــس األعلى 
للمـــرأة نـــدوة جماهيريـــة مرئيـــة بعنـــوان 
“المـــرأة البحرينيـــة فـــي األزمـــات.. قصـــة 
عـــام  أميـــن  تقدمهـــا  والتقييـــم”،  للتأمـــل 
المجلس هالة االنصـــاري، بإدارة اإلعامي 
إبراهيم التميمي، وبمشـــاركة عامة متاحة 
للجمهـــور وعدد مـــن المهتميـــن وأصحاب 
االختصاص وممثلـــي الهيئات والمنظمات 

واللجـــان اإلقليميـــة والدوليـــة، فـــي تمـــام 
الساعة السابعة )مساًء( غًدا )األربعاء(.

وســـتتناول النـــدوة طبيعـــة الـــدور الـــذي 
تتواله المرأة البحرينية في سياق الجهود 
المتواصلـــة لمملكة البحريـــن في مواجهة 
نمـــوذج  ضمـــن  “كوفيـــد19�”  فيـــروس 
وطنـــي متكامل يتميـــز بالشـــمولية وقائم 
علـــى االســـتباقية وســـرعة اتخـــاذ القـــرار. 
وســـترصد الندوة أهم الجوانب التي تجد 

للمرأة البحرينية إسهاًما واضًحا ومنعكًسا 
خطـــط  وجـــدوى  ودقـــة  وجاهـــة  علـــى 
االســـتجابة مـــن أجـــل تحجيـــم والتقليـــل 
من تداعيات هـــذه الجائحة على المجتمع 

البحريني. 
 كما ستركز مناقشات الندوة على الدروس 
المســـتفادة الناتجـــة مـــن التعامـــل مع هذا 
الظرف الصحي الطارئ، وكيفية اســـتثمار 
الفرص المتاحة استعداًدا لما هو قادم من 
أنماط حياة مســـتجدة يجب التأقلم معها 

لتجاوز هذا الحدث وتحييد آثاره.
النـــدوة  فـــي  المشـــاركون  وســـيتمكن 
وتســـاؤالتهم،  مداخاتهـــم  تقديـــم  مـــن 
وللراغبيـــن مـــن الجمهـــور حضـــور النـــدوة 
االفتراضيـــة فعليهم تســـجيل طلبهم على 
موقع معهد البحرين للتنمية السياسية أو 
www.scw. موقع المجلس األعلى للمرأة

www.bipb.bh.أو bh

هالة األنصاري

تسليط الدور على إســهاماتها لتحجيم تداعيات الجائحة
ندوة حوارية عن “المرأة البحرينية في األزمات”

القضيبية - مجلس النواب

أشـــادت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
زينـــل بالدعـــم الكبيـــر غيـــر المحـــدود، من 
لـــدن عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
لألعمـــال  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
اإلنســـانية والخيريـــة، وعبـــر مشـــروعات 
حضارية بارزة، ومبادرات نوعية متميزة، 
والتوجيهات الملكية السامية في التصدي 
لتداعيـــات جائحة كورونا، ولضمان صحة 
وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن جميعـــا، 
والتـــي ســـاهمت فـــي تعزيز مكانـــة مملكة 
البحريـــن إقليميـــا ودوليا، وقدمـــت للعالم 

أجمع نموذجا إنسانيا وطنيا رفيعا.
 وأعربـــت زينـــل عـــن بالغ الشـــكر والتقدير 
والوطنيـــة  اإلنســـانية  لإلســـهامات 
المؤسســـة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  المتواصلـــة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية، برئاسة ممثل 
جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيس 

مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، وفـــي إطـــاق الحمـــات الخيرية 
األيتـــام  لفئـــة  التنمويـــة،  والمشـــروعات 
واألرامـــل، وزيـــادة مبلـــغ الكفالة الشـــهرية 
للمكفوليـــن لدى المؤسســـة، ودعـــم الفئات 
المستحقة من المتضررين بسبب فيروس 
كورونـــا، مـــن خـــال حملـــة “فينـــا خيـــر”، 
بجانـــب مســـاعدة المعســـرين والغارميـــن، 
ودعم األســـرة البحرينيـــة، وتقديم الدعم 

الـــازم للعمالـــة الوافـــدة عبـــر مشـــروعات 
إنسانية رائدة.

 جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبالها بمكتبها صباح 
الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام  أمـــس األميـــن 
الســـيد،  مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
وبحضـــور النائـــب ممـــدوح الصالح رئيس 
لجنـــة الخدمـــات، ومديـــر تنميـــة المـــوارد 
الخيرية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
محمـــد  البشـــرية  المـــوارد  إدارة  ومديـــر 

العوضي.

زينل: دعم كبير من جاللة الملك لألعمال اإلنسانية والخيرية
البحرين نموذج يحتذى في التصدي لـ “كورونا”

عائشة عبدالخالقطيف صالحورود أحمد

 محرر الشؤون المحلية
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تبني خطاب متوازن يؤمن بالشفافية في إيصال المعلومة
الرميحـــي: نجحنـــا بالحفـــاظ علـــى الخـــط الفاصـــل بيـــن التهويـــن والتهويـــل

أكـــد وزيـــر اإلعـــام علي الرميحـــي أن أي 
ظـــرف اســـتثنائي تمـــر بـــه دولنـــا يجعـــل 
اإلعـــام فـــي مقدمـــة الصفوف لممارســـة 
دوره المهـــم في التثقيف واإلخبار ونشـــر 
الوعـــي لـــدى جميـــع أفـــراد المجتمـــع، مـــا 
الوطنيـــة  المســـؤولية  جميًعـــا  يحّملنـــا 
علـــى  الـــدور  ممارســـة  فـــي  واإلنســـانية 
هـــذا  ألهـــداف  تحقيًقـــا  األكمـــل  الوجـــه 
القطـــاع الحيـــوي. وشـــدد وزيـــر اإلعـــام 
لـــدى مشـــاركته فـــي الجلســـة االفتتاحية 
للملتقـــى اإلعامـــي العربي تحـــت عنوان 
“اإلعـــام في ظل المتغيـــرات”، الذي يعقد 
ألول مـــرة عـــن بعـــد عبـــر تقنيـــة االتصال 

المرئـــي، علـــى أن اإلعـــام الرســـمي مـــع 
تطـــور وســـائل اإلعام واالتصـــال لم يعد 
كمـــا كان فـــي الســـابق، وأثبتـــت األزمـــات 
والظروف االســـتثنائية التي مر بها العالم 
فـــي الســـنوات الماضيـــة أهميـــة اإلعـــام 
الرســـمي ودوره االســـتراتيجي فـــي نقـــل 
المعلومـــة الصحيحـــة والموثوقة في ظل 
والمعلومـــات  لألخبـــار  الكبيـــر  االنتشـــار 
المغلوطـــة.  وأضـــاف أن األزمـــة العالميـــة 
الحاليـــة المتمثلـــة فـــي انتشـــار فيـــروس 
كورونا جعلت المعادلة الصعبة تتمثل في 
الحفاظ علـــى الخط الفاصل بين التهوين 
والتهويـــل، وهـــو مـــا راهنت عليـــه مملكة 
تبنـــي  عبـــر  الرهـــان،  وكســـبت  البحريـــن 

خطاب إعامي متوازن يؤمن بالشـــفافية 
في إيصال المعلومـــة الصحيحة وإطاع 
الشـــارع علـــى الوضـــع الصحـــي بصـــورة 

متواصلة وشفافة.
 وفـــي ســـؤال عـــن المقارنـــة بيـــن اإلعام 
العربـــي والغربي في التعامل مع األزمات، 
المواقـــف  أن  اإلعـــام  وزيـــر  أوضـــح 
المتتاليـــة أثبتت أن اإلعام الغربي ال ُيعد 
مثـــاالً يحتذى به، بســـبب خضوعه لجملة 
من القوى المؤثرة على خطابه وسياساته 
اإلعامية، مشـــيًرا إلى أن المقارنة ليست 
ســـليمة، خصوًصا فـــي ظل أزمـــة كورونا 
التـــي تأرجـــح فيهـــا اإلعـــام الغربـــي بين 
مفاجئـــة  بصـــورة  والتهويـــل  التهويـــن 

تسببت في خســـائر كبيرة طالت مختلف 
المســـتويات، وهـــو ما لـــم يمر بـــه إعامنا 
والتزامـــه  وعيـــه  أثبـــت  الـــذي  العربـــي، 
وتحمله لمســـؤوليته المهنية بـــكل كفاءة 

واقتدار.  

المنامة - بنا

خسائر “ممتلكات” في 2019 دفترية وليست نقدية
مستحقة لسندات  مبكر  تمويل  ــادة  إلع صكوك  ــدار  إص الرميحي: 

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين، خالد 
الرميحي أن الصكوك التي أصدرتها الشركة بداية هذا 
العام بقيمة 500 مليـــون دوالر تهدف إلعادة التمويل 
المبكر لصكوك ممتلكات المستحقة في نوفمبر 2021. 
علـــى  رده  معـــرض  فـــي  “البـــاد”  الرميحـــي  وأبلـــغ 
استفســـارات بخصـــوص النتائـــج الماليـــة للمجموعـــة 
المعلنـــة أمـــس أنه قد تـــم اســـتخدام العوائـــد بصورة 
جزئيـــة إلعـــادة شـــراء الصكـــوك وتســـديد االعتمـــاد 

.)Revolving Credit Facility RCF( المتجدد الحالي
وعـــن ســـبب تســـجيل خســـارة فـــي 2019 ألول مـــرة 
بعـــد أن حققت الشـــركة أرباًحا ســـابقة قـــال الرميحي 
“الخســـائر كانت دفترية وليست نقدية، حيث أظهرت 
صافـــي نتائج المجموعة خســـارة بقيمـــة 52.8 مليون 
دينـــار خـــال 2019، لكن أســـباب ذلك تعـــود بالدرجة 
األولى إلى خسائر إعادة تقييم شركة ألبا والتي بلغت 
135.7 مليـــون دينـــار، وهي خســـائر دفترية وليســـت 
نقدية. كان العام 2019 عاًما مليًئا بالتحديات لســـوق 
الســـلع، األمـــر الذي أدى بـــدوره إلى إضعـــاف توقعات 

أسعار األلمنيوم العالمية”.
وأضـــاف “في طيـــران الخليـــج مثاً ونتيجـــة للجهود 
فقـــد  التنفيـــذي،  والفريـــق  اإلدارة  لمجلـــس  الجبـــارة 
شهدت الشركة نموا في اإليرادات لتبلغ 412.7 مليون 
دينـــار، أي مـــا يعـــادل نســـبة نمـــو تبلـــغ 13 % مقارنـــة 
بالعام 2018 وهي نتيجة نجاح فريق العمل في إدارة 
التكاليـــف وتجديـــد أســـطول الشـــركة، بينمـــا تواصل 
نمـــو صافـــي أرباح بتلكو بنســـبة 3 % وبنـــك البحرين 
الوطني بمعـــدل 6، وهو ما يعكس مهنية فريق العمل 

في المؤسستين”.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

شـــاركت المديـــر العام للثقافـــة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة 
أمـــس  خليفـــة  آل  محمـــد  بنـــت  هـــا 
بعـــد  عـــن  االســـتثنائي  االجتمـــاع  فـــي 
للمســـؤولين عـــن التـــراث الثقافـــي غير 
المادي في الـــدول العربية، ممثلة بذلك 

هيئة الثقافة ومملكة البحرين.
للتربيـــة  العربيـــة  المنظمـــة  وعقـــدت 
والثقافة والعلوم )ألكسو( هذا االجتماع 
بهـــدف مناقشـــة ســـبل حمايـــة وصـــون 
التراث الثقافي غيـــر المادي في الوطن 
العربـــي في ظـــل أزمة انتشـــار فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، إضافة إلى مواكبة 
بهـــذه  المتعلقـــة  العالميـــة  التطـــورات 
األزمة وتأثيرها علـــى هذا القطاع الذي 
يعد من أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات 

اإلغاق العامة.
وصّرحت س الشـــيخة هـــا بنت محمد 
آل خليفـــة “فيمـــا نحن نمـــر بواحدة من 
أكثـــر األزمـــات تأثيـــرا علـــى القطاعـــات 
الثقافية حـــول العالم، البد لنا من وقفة 
حقيقـــة مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرة العمـــل 
الثقافي في عالمنا العربي على الصمود 

في وجه هذا التحدي”. 
وأضافـــت “التراث الثقافـــي غير المادي 
هو جزء أســـاس من هويتنـــا الحضارية 
وفيه من الغنى اإلنساني ما يمّيز وطننا 
العربـــي ويرّوج لصورتـــه األجمل، لذلك 
اهتمامنـــا  نوجـــه  أن  علينـــا  لزامـــا  كان 
إلـــى حفظه وصونـــه، خصوصا في ظل 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا التـــي أثـــرت 
على مختلف قطاعـــات اإلنتاج الثقافي 

واإلبداعي”.
وأكـــدت الشـــيخة هـــا بنـــت محمـــد آل 
وهيئـــة  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار تضـــع التراث 

قائمـــة  ضمـــن  المـــادي  غيـــر  الثقافـــي 
المملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيرة  أولوياتهـــا، 
تمّكنـــت مـــن االضطـــاع بـــدور مهم في 
حفظ هـــذا الجزء من التراث اإلنســـاني 

على المستويين المحلي واإلقليمي. 
فـــي  شـــاركت  المملكـــة  أن  وأوضحـــت 
تقديم ملفين عربيين إلى قائمة التراث 
الثقافي غير المادي لمنظمة اليونيسكو 
وهمـــا ملفـــا “النخلـــة” و “فنـــون الخـــط 
الثقافـــة  نّظمـــت هيئـــة  العربـــي”.  كمـــا 
الملتقى الوطنـــي األول للتراث الثقافي 
غير المـــادي في مملكـــة البحرين خال 
الربـــع األخير من العـــام الماضي، واليوم 
تعمـــل الهيئـــة علـــى االنتهـــاء مـــن ملف 
“فـــن الفجـــري” ليكـــون أول ملف خاص 
بالمملكة على قائمة اليونيســـكو للتراث 

الثقافي غير المادي. 
ونّوهت إلى أن البحرين انتقلت بالتراث 
الثقافي غير المادي العربي واإلســـامي 
إلـــى العالميـــة حين نجحت فـــي تقديم 
مقتـــرح يوم عالمي للفن اإلســـامي إلى 
منظمة اليونيســـكو حين كانت المحرق 
عاصمة للثقافة اإلســـامية العام 2018، 
الماضـــي  العـــام  المنظمـــة  واعتمدتـــه 

ليوافق يوم 18 نوفمبر من كل عام.

هال بنت محمد: التراث الثقافي غير المادي ضمن األولويات

125 مليون دينار الدخل التشغيلي لـ “ممتلكات” 2019
82.9 مليون دينار أرباح المجموعة وارتفاع باإليرادات التشغيلية واالستثمارات

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة 
“ممتلـــكات”، أمـــس عـــن نتائجهـــا المالية 
الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
المالـــي  األداء  تعكـــس  التـــي   ،2019
والتشـــغيلي القـــوي لعام آخـــر لمجموعة 
التشـــغيلي  الدخـــل  وارتفـــع  شـــركاتها. 
للمجموعـــة بنســـبة 211 % ليصـــل إلـــى 
125 مليـــون دينـــار، وذلـــك مقارنـــة بمـــا 
قيمتـــه 40.2 مليـــون دينـــار فـــي العـــام 
2018؛ نتيجـــة لتركيـــز المجموعـــة على 
تعزيـــز اإليـــرادات وإدارة التكاليف التي 
ســـاهمت بدورها في تحقيـــق زيادة في 
إيـــرادات المجموعة بنســـبة 11 %، التي 
بلغت 2.3 مليار دينار مقارنة بـ 2.1 مليار 

دينار في 2018.
ألصـــول  اإلجماليـــة  القيمـــة  وبلغـــت 
“ممتلكات” في 2019 ما قدره 7.1 مليار 

دينار، أي ما يعادل 18.9 مليار دوالر.

* أبرز نتائج المحفظة االستثمارية

حققـــت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن “ألبـــا” 
نتائج إيجابية في 2019، على الرغم من 
التحديات التي واجهت ســـوق السلع، إذ 
حققت زيادة في العوائد بنســـبة 13 %. 

وارتفع حجم المبيعات بنسبة 33 %. 
وســـجلت طيـــران الخليـــج زيـــادة فـــي 
 365.1 مـــن   %  13 بنســـبة  اإليـــرادات 

مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2018 لتصـــل 
العـــام  فـــي  دينـــار  مليـــون   412.7 إلـــى 
2019، ويرجـــع ذلك بصورة رئيســـة إلى 
تشـــغيل وجهات جديدة وزيـــادة القدرة 
االستيعابية بعد إضافة طائرات “بوينج 
787” و “إيرباص A320Neo” لألسطول. 
مجموعـــة  أربـــاح  صافـــي  ارتفـــع  فيمـــا 
“بتلكو” بنســـبة 3 %. كمـــا أطلقت بتلكو 
العريـــض  للنطـــاق  الوطنيـــة  الشـــبكة 
وهـــي  الماضـــي،  العـــام  فـــي   )BNET(
وحدة البيع بالجملة المســـتقلة الجديدة 
توفيـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي  للمجموعـــة، 
خدمات البرودباند ذات النطاق العريض 
“الفايبـــر” لجميـــع المشـــغلين المرخصين 

في البحرين.
وحققـــت ماكاريـــن نتائـــج جيـــدة فـــي 
العـــام 2019 من ارتفاع إيراداتها بنســـبة 

18 %؛ بســـبب ارتفـــاع حجـــم مبيعـــات 
السيارات.

الـــوزراء،  نائـــب رئيـــس مجلـــس  وقـــال 
رئيس مجلـــس إدارة شـــركة “ممتلكات” 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة 
“علـــى الرغم من التحديـــات االقتصادية 
النتائـــج  أن  إال  واإلقليميـــة،  العالميـــة 
مرونـــة  تعكـــس  ل”ممتلـــكات”  الماليـــة 
التأقلـــم  فـــي  اســـتراتيجيتها  ونجـــاح 
مـــع التقلبـــات االقتصاديـــة، إذ تواصـــل 
“ممتلكات” بالمساهمة بشكل حيوي في 
االقتصاد المحلي من خال متانة األداء 

المالي والتشغيلي للمجموعة”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
“قامـــت  الرميحـــي  خالـــد  لـ”ممتلـــكات” 
“ممتلكات” في العام 2019 باســـتثمارات 
جديـــدة، كما واصلت العمل مع شـــركات 

محفظتهـــا للتركيز على تعزيز اإليرادات 
فـــي  ســـاهم  ممـــا  التكاليـــف،  وإدارة 
تحقيـــق زيـــادة ملحوظة فـــي اإليرادات 
التشـــغيلية، األمـــر الذي يتماشـــى بدوره 
مـــع جهـــود “ممتلـــكات” المســـتمرة فـــي 
اســـتثمارية  محفظـــة  علـــى  الحفـــاظ 

متوازنة ومتنوعة ومستدامة”.
وارتفعت األرباح قبل احتســـاب خســـائر 
 56.4 مـــن   %  47 بنســـبة  االضمحـــال 
مليـــون دينار خـــال العـــام 2018 لتصل 
العـــام  إلـــى 82.9 مليـــون دينـــار خـــال 
بصـــورة  الزيـــادة  تلـــك  تعـــود  إذ   ،2019
رئيســـة إلى ارتفاع اإليرادات التشغيلية 

وارتفاع قيمة االستثمارات.
المجموعـــة  نتائـــج  صافـــي  وأظهـــرت 
خســـارة بقيمـــة 52.8 مليـــون دينـــار في 
العـــام 2019، تعود بالدرجـــة األولى إلى 
خســـائر إعـــادة تقييـــم شـــركة ألمنيـــوم 
البحرين “ألبا” بلغت 135.7 مليون دينار.
وعلى الرغم من أن تلك الخسارة كان لها 
األثـــر على النتائـــج اإلجمالية للمجموعة 
للعـــام 2019، إال أنهـــا خســـائر غير نقدية 

ضمن دفاتر حسابات “ممتلكات”.
ومن منطلق تمســـك “ممتلـــكات” بمبادئ 
الحيطـــة والشـــفافية قامـــت باحتســـاب 
خســـائر من إعادة تقييم شـــركة ألبا غير 
النقدية لتعكس ظروف الســـوق الحالية 

التي تؤثر على القطاع.

المنامة - ممتلكات

ـــن ـــار البحري ـــة بمط ـــراءات االحترازي ـــن اإلج ـــد م ـــق مزي تطبي
التعميـــم  لتوجيهـــات  امتثـــااًل 
شـــؤون  عـــن  الصـــادر  االستشـــاري 
الطيـــران المدنـــي، الجهـــة المختصة 
بتنظيـــم جميـــع الجوانـــب المتعلقـــة 
فـــي  عليهـــا  واإلشـــراف  بالطيـــران 
شـــركة  أعلنـــت  البحريـــن،  مملكـــة 
مطـــار البحرين عـــن تطبيـــق المزيد 
مـــن إجـــراءات الســـامة والتدابيـــر 
االحترازيـــة للحفـــاظ علـــى ســـامة 
بمبنـــى  العمـــل  وكـــوادر  الـــركاب 
البحريـــن  مطـــار  فـــي  المســـافرين 

الدولي.
وتأتـــي إرشـــادات شـــؤون الطيـــران 
المدني تماشـــًيا مع آخر التوجيهات 
الصادرة عن منظمة الطيران المدني 
الدولـــي )اإليـــكاو( لمكافحة فيروس 
ودعًمـــا   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا 

لإلجـــراءات الوقائّيـــة الموصـــى بها 
من قبل وزارة الصحة بالمملكة. 

التدابيـــر  هـــذه  تحديـــث  وســـيتم 
بشكل دوري استناًدا إلى ما يستجد 
مـــن اســـتنتاجات علميـــة مـــع تطّور 

األوضاع.
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
البحريـــن  مطـــار  لشـــركة  التنفيـــذي 
مطـــار  شـــركة  أن  البنفـــاح  محمـــد 
بدايـــة  منـــذ  حرصـــت  البحريـــن 
مـــن  عـــدد  تطبيـــق  علـــى  الجائحـــة 
الموصـــى  االحترازّيـــة  اإلجـــراءات 
بهـــا من قبـــل وزارة الصحة، وعملت 
فـــي  شـــركائها  مـــع  وثيـــق  بشـــكل 
المطـــار؛ لضمـــان صحة المســـافرين 
وحمايـــة  وســـامتهم  والموظفيـــن 
الصحـــة العامـــة فـــي المملكـــة، وفي 
حين يقف العالـــم على عتبة مرحلة 

التعافـــي من جائحـــة “كوفيد - 19”، 
فإن شـــركة مطار البحريـــن مصممة 
وقائّيـــة  إجـــراءات  تطبيـــق  علـــى 
ورقابّيـــة فّعالـــة لبـــث االطمئنان في 
والمســـافرين  الموظفيـــن  نفـــوس 
استعداًدا لعودة حركة السفر بأمان، 
مؤكـــًدا أن الشـــركة تتخـــذ خطوات 
تحوطّيـــة لدعم قطـــاع الطيران في 

المملكة أثناء هذه الفترة.
وفـــي ختـــام حديثه، شـــدد البنفاح 
على الدور بالغ األهمية للمســـافرين 

أنفســـهم فـــي هـــذه العمليـــة، مؤكًدا 
أن مـــا يظهرونـــه مـــن التـــزام ودعم 
متواصلين سيســـاهم دون شك في 

نجاح هذه المبادرات.
الصحـــة  إجـــراءات  مـــع  وتماشـــًيا 
والســـامة الجديـــدة، يقتصر دخول 
المطار علـــى المســـافرين والعاملين 
فيه فقط، وُيستثنى من ذلك مرافقو 
ر  المسافرين من ذوي اإلعاقة والقصَّ
غير المصحوبين. كذلك فإن ارتداء 
أقنعـــة الوجـــه إجبـــاري علـــى جميع 
المسافرين والموظفين داخل جميع 
منشآت المطار، التي يمكن الحصول 
عليها من أماكـــن مخصصة لمعدات 
الوقاية الشخصّية وأدوات التعقيم، 
التـــي توفـــر أيًضـــا مطهـــرات األيدي 
والقفـــازات المخصصـــة لاســـتعمال 

مرة واحدة.

ويجب علـــى المســـافرين الحضور 
إلـــى المطـــار قبـــل 3 ســـاعات مـــن 
نتيجـــة  رحاتهـــم؛  إقـــاع  موعـــد 
اإلضافّيـــة  الفحـــص  إلجـــراءات 
المفروضـــة أثناء جائحـــة فيروس 

كورونا )كوفيد - 19(.
وعاوة على ذلك، فإن فحص درجة 
الحـــرارة إجبـــاري عنـــد جميـــع نقاط 
الدخـــول إلـــى المطار وقبـــل بوابات 
الســـفر. ويجب على جميـــع مرتادي 
بإجـــراءات  التـــام  االلتـــزام  المطـــار 
مبنـــى  داخـــل  االجتماعـــي  التباعـــد 
المســـافرين والمكاتـــب، إذ تم وضع 
ملصقـــات على األرضيـــات لتوضيح 
أماكـــن الوقـــوف، وتعليـــق الجلوس 
على مقعدين بين كل مســـافر وآخر، 
إضافة إلى وضع ملصقات شريطية 
لتذكير األشـــخاص بضرورة الحفاظ 

على المسافات بينهم.
التعقيـــم  عمليـــات  إلـــى  وإضافـــة 
الشـــاملة وبرنامج التطهيـــر الُمعتمد، 
يتم تطهير األسطح الُمعرضة لّلمس 
المتكـــرر. أمـــا األوعية الباســـتيكّية 
مناطـــق  مداخـــل  عنـــد  الموجـــودة 
الفحص األمني ومخارجها، فتخضع 

لعملية تطهير مكثفة.
ويشـــمل التعميم االستشاري الصادر 
عـــن شـــؤون الطيـــران المدنـــي أيًضا 
تدابيـــر احترازيـــة موجّهة لمشـــغّلي 
الخطوط الجوية وشـــركات المناولة 
مطـــار  شـــركة  وتؤكـــد  األرضيـــة. 
جهـــود  بدعـــم  التزامهـــا  البحريـــن 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا مع مواصلة العمل وتنســـيق 
خططهـــا مـــع جميـــع شـــركائها فـــي 

المطار.

المنامة - بنا

لضمان صحة 
وسالمة العاملين 

والمسافرين

عاشت مصر
Û  نقــف مــع مصــر العروبــة قلًبــا وقالًبــا، بــكل النــداءات والمواقــف واألحــداث

الجسام، ولذلك أسباب ومسببات يصعب حصرها بمقال أو مقالين أو حتى 
مئة، ألن هذا الوطن الكبير والعريق، ذا اإلرث الحضاري واإلنساني العالمي، 
يظــل دوًمــا األقرب لألفئدة، ثقافة وعلًما وأدًبــا وبطولة، وتكثر الُمفردات ها 

هنا وال تقف.
Û  ،حيــن وّجــه الرئيــس عبدالفتاح السيســي خطابــه األخير عن الملــف الليبي 

وعن ما يحدث من تمزيق في هذا البلد من قبل جماعات إرهابية تحتضنها 
دول، كان خطابــه مؤثــًرا بالشــعوب العربيــة والخليجية كلهــا، ألن الكل يعي 
جيــًدا بــأن األمــن القومــي المصــري هــو خــط أحمــر، ال يتوجــب تجــاوزه، أو 

االقتراب منه.
Û  هــذه القناعــات الصحيحــة، أكدتها بالعلن أحداث )الخــراب العربي(، وأكدها 

التدخات األجنبية في الدول التي سقطت في فخ الثورات، والتي أضحت 
الســراق،  وبالسياســيين  المفخخــة،  بالســيارات  أذنهــا  غارقــة حتــى  اليــوم 

وبملفات التنمية والتعمير والتي تأبى أن تتقدم خطوة واحدة لألمام.
Û  كمــا جــاء انهيار الجيــوش العربية الوطنيــة، وتحولها لمليشــيات متصارعة 

مفككــة، كالجيــش العراقــي، واليمنــي، والســوري، والليبــي، كناقــوس خطــر 
يــرن فــي آذاننا دوًمــا، ومنّبًها باألهــداف القادمة، والتي على رأســها الجيش 
المصــري، والــذي ينظــر إليــه الضبــاع والخنازيــر بعيــون الحقــد والكراهيــة 

والمقت، والخوف.
Û  ولذلــك كلــه، ولثقتنــا المعدومة بمن يتشــدقون بحقوق اإلنســان علينا نحن 

فقط، فإننا نرى بأن أي استهداف معلن ومبطن لمصر، هو لنا جميًعا، وألمننا، 
وألبنائنــا، وألحفادنــا مــن بعــد، وعليــه فإننــا نتخنــدق جميًعــا خلــف الرئيــس 
السيسي، وخلف كل رجاالت مصر األوفياء، تضحية وحب وعرفاًنا. عاشت 

مصر، وشعب مصر.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

خالد الرميحي الشيخ خالد بن عبدالله

علي الرميحي

الشيخة هال بنت محمد

علي الفردان
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مصر... مصدر اعتزاز كل عربي ومبعث فخره
كانت وال تزال جمهورية مصر العربية الشـــقيقة تعمل بجهود مســـتمرة 
من أجل شـــرف اإلنســـان العربـــي وكرامته، مصر العظيمـــة التي صنعت 
الحضـــارات المبدعـــة في الماضي والتـــي تقف في الحاضـــر على جبهة 
قتال عريضـــة وعميقة لتحقيق النصر لألمة العربيـــة وتقدمها ورخائها، 
وذكرنا في مناســـبات ســـابقة أن مصر الشامخة بجيشها الباسل العظيم 
الضمان الحقيقي بعد هللا ســـبحانه وتعالى لقوة العرب وتماســـك أركان 
بيـــت كل الناطقيـــن بالضاد، وســـتعمل بكل إمكانياتهـــا لحماية األراضي 
العربيـــة والتصـــدي للمؤامـــرات والمنـــاورات الرامية إلـــى تفتيت العرب 

وضربهم.. مصر العظيمة هي السياج المنيع لكل العرب.
وزارة الخارجية “أشـــادت بمضامين خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي باعتباره رسالة بالغة الداللة والوضوح لكل من ينوي المساس 
بأمـــن مصـــر واألمـــن القومـــي العربـــي، وفـــاء من مصـــر العروبـــة لقيمها 
ومبادئهـــا ومواقفها المعهـــودة في الدفاع عن الحـــق والكرامة العربية”، 
ورئيـــس أركان القـــوات البحريـــة بالجيـــش الليبي اللواء فـــرج المهدوي 
قـــال “إن أي تدخل عســـكري محتمـــل لمصر في ليبيا مســـموح ومرحب 

به، طالما أنها دولة جارة ليســـت لها أية أطماع اســـتعمارية، وستســـاعد 
البالد علـــى التصدي للغزو التركي ومحاوالت أنقرة احتالل ليبيا ونهب 

مقدراتها”.
لقـــد باتت واضحـــة األطماع التركيـــة وعمق النزعة العنصريـــة المعادية 
للعروبـــة، وتصاعـــد التدخل التركي في ليبيا وصـــل إلى مراحل ال يمكن 
الســـكوت عليها، فاألتـــراك اســـتعانوا بالمرتزقة الســـوريين كرأس حربة 
لتهديـــد األمـــن العربـــي، والتصرفـــات الحمقـــاء التـــي تطلقهـــا القيادات 

التركية تكشف الحقد على كل ما هو عربي عبر السنين والدهور.
بالدم العربي ارتوت األرض التي انتشر عليها اإلسالم، وباإلنسان العربي 
ســـتبقى األمة العربية شـــامخة عالية الهمة، وسيضرب الجيش المصري 
بأقـــوى المطارق وأصلبهـــا على رؤوس المرتزقة ومن يحركهم ويرســـم 
لهـــم المواقـــع، وقصـــص التاريـــخ تحدثنا عـــن أن أذناب التوســـع القديم 
والحديـــث ومعهـــم الحاقديـــن تخيفهـــم قـــوة مصـــر وجيشـــها وتحبس 

أنفاسهم.
أخيرا نقول... إن مصر مصدر اعتزاز كل عربي ومبعث فخره. «

Osama.almajed
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أسامة الماجد

مـــاذا يعنـــي أن تأخـــذ فترة طويلة مـــن الراحة في حياتك؟ وفـــي فترة غير 
محددة بزمن، وتقتصر معها ممارســـاتك على أعمال روتينية تعتاد إنجازها 
بال توتر أو خوف، فيتولد لديك إيحاء بالبقاء فترة أطول طالما أنك بخير، 
من هنا يبدأ التحدي الكبير، إن فعلت ذلك فأنت داخل منطقة الراحة وهي 
كمـــا يعرفهـــا الكثير مـــن العلماء منطقة وهمية تســـتخدم للداللـــة على حالة 

نفسية يعيشها الفرد.
فـــي رأيي الشـــخصي إن منطقة الراحـــة )comfort zone( هي حالة طبيعية 
يمر بها أي فرد ما لم يتجاوز الحد في ذلك، بحيث يســـتغلها الفرد لمراجعة 
وتقييـــم حياته ليعرف نســـبة رضاه عنها، ثم يعـــاود االنطالق بصورة أقوى، 
لذلك يمكنني القول إن أكبر التحديات التي يواجهها اإلنسان في حياته هي 

ذاته نفسها عندما ترفض التغيير والتجديد. 
ونـــرى الفـــرد الـــذي يدخل منطقة الراحـــة يعيش حالة رضا تامة عن نفســـه، 
ومـــن هنـــا تتجلـــى الخطـــورة عندما ينتبـــه الفرد فجـــأة ويصـــاب بحالة من 
الذعر لعدم تمكنه من اللحاق بركب الحياة، بسبب توقفه عن تنمية خبراته 

لفترات طويلة، وهذه منطقة أخرى أيًضا تسمى منطقة الذعر.

أعلـــم بـــأن لكل منا دواعـــي للراحـــة، طالما أننا بشـــر ولنا طاقـــة وإمكانيات، 
كمـــا نمـــر بظروف متباينة غالًبـــا، لكن لنعي ذلك تماًما، فإن اســـتمعت خاللها 
ألجـــراس إنـــذار فانهض ســـريًعا، فقـــد حان وقـــت التعلم كي تلحـــق بالركب 

الجميل وتواصل مشوارك في الحياة.
لذلك انظروا الحكمة في مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ يقول: 
“علمتنـــي الحيـــاة أن الحياة ال تتوقف، تنتهـــي مرحلة لتبدأ أخرى، وينقضي 
أمر ليأتي آخر، كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب األحداث، وتتجدد الحياة 
ويعود اإلنسان دائًما لحركته التي أرادها هللا، ال ييأس، وال يفتر، بل ينطلق 

في إصرار دائم لصناعة الحياة”.
والصـــوت الذي أســـمعه اآلن لمن يرغبـــون االنطالق يقـــول: نعتزم االنطالق 
ولكن ماذا نفعل؟ جميل فعقلك اآلن يبحث عن التغيير والتطوير، والفرص 
كثيرة ومتعددة تجدها في تعلم شـــيء جديد أو قراءة مفيدة أو ممارســـة 

عمل تطوعي أو ممارسة رياضة معينة.
لذلك والحديث هنا مقصود لمن يحبون الحياة بأن يرفعوا شعارهم كي يكونوا  «

في منطقة التعلم دائًما حيث اإلنجاز واإلبداع والتقدم.

تتنوع الســـرقات من ســـرقة األمـــوال إلى األراضي إلـــى الممتلكات 
إلى ســـرقة األنســـاب، لكن ما قام به العثمانيون لم يســـبق ألحد من 
العالميـــن القيـــام بـــه، فهـــؤالء قاموا بأكبر ســـرقة منذ بـــدء الخليقة 
إلـــى أن يـــرث هللا األرض ومن عليها، أي ســـرقة التاريخ، ولنا األدلة 

والحجج في ذلك من خالل سرد وقائع وحيثيات هذه السرقة.
وأول هذه السرقات أصل ومنبع من يطلقون على أنفسهم مصطلح 
“العثمانييـــن”، فهؤالء ال تعرف لهم أصـــال وال منبعا حقيقيا كعرقية 
معروفة عكس العرب المسلمين، فبنظرة بسيطة على نسل الرسول 
الكريم وآل بيته األطهار، نســـتطيع أن نتتبع منبع العرب المســـلمين 
إلـــى ســـيدنا نوح عليه الســـالم، وهكذا بقية العرب، أمـــا العثمانيون 
فقد اختلف حتى المؤرخون بأصلهم ومنبعهم، وال يوجد لهم نسب 
عرقي يتفق عليه المؤرخون، بل هم أنفســـهم ال يســـتطيعون إثبات 

أصلهم بشكل قاطع.
لهـــذا، ونظرا لعـــدم وجود أصل ومنبع عرقـــي للعثمانيين لجأوا إلى 
تناســـي أصل عرقهم وقاموا بتســـمية أنفسهم بالعثمانيين، أي أنهم 

انتسبوا إلى قائد جيش اسمه عثمان بن أرطغرل ليبنوا لهم عرقية 
ويبـــدأوا معهـــا تاريخهم قبـــل 500 عام، وحاولوا طمـــس أي تاريخ 
ألصل عرقيتهم قبل أن ينتســـبوا للمدعو عثمـــان، بمعنى أدق هناك 
مجموعـــة ال تعـــرف لها أصال ومنبعـــا بما فيها قائدهـــم عثمان الذي 
انتســـبوا إليـــه والتفوا حولـــه، قاموا بتســـمية أنفســـهم بالعثمانيين 
وبـــدأوا بتاريخ عرقهم وأنفســـهم، وقاموا بضـــم كل من يصادفونه 
أمامهـــم لهـــذا العـــرق المزيـــف. لهـــذا، فـــإن مـــن يســـمون أنفســـهم 
بالعثمانيين وأحفادهم، هم في الحقيقة خليط من أعراق ال تعرف 
لهـــا أصـــال وال منبعا، وانضم إليهم أرمن وبلغار ويونانيون وســـالف 
وصـــرب وبقايـــا رومـــان، وبمعنى أدق هـــؤالء قاموا بســـرقة أعراق 
وأصول عرقية وادعوا أنهم عرق وشعب له أصل وتاريخ، وأطلقوا 
علـــى أنفســـهم “العثمانيين”، أما القول بأن مصطلـــح العثمانيين هو 
نفسه مصطلح األمويين والفاطميين والعباسيين، فالرد بالقول إن 
هؤالء عرب معروف منبعهم وتاريخهم ونســـبهم، وللســـرقات بقية 

سنكشفها.

د. حورية الديري

د. طارق آل شيخان

ال تطل الراحة أبًدا

سارقوا التاريخ... سرقة األعراق

أرقام َتصنُع الَبحرين... النشاط مع تقدم العمر
المغفـــور له بإذن هللا ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد آل خليفـــة رئيس المجلس 
األعلى للشـــؤون اإلسالمية، رعى وشارك في المسيرة العالمية للنشاط مع تقدم 
العمـــر فـــي األول مـــن أكتوبـــر، 1999م، وال شـــك أن مثل هذه المشـــاركة تعكس 
اهتمام البحرين وسمو المغفور له بإذن هللا، بالمتقدمين في العمر، منذ سنوات 
طويلـــة، حتى تأســـيس اللجنة الوطنية للمســـنين في منتصـــف ثمانينات القرن 

الماضي، 1984م.
وتزداد معدالت المتقدمين في الســـن إلى إجمالي الســـكان، بشكل مضطرد منذ 
منتصف ســـتينات القرن الماضي حتى وقتنا، مع توقعات مســـتقبلية، باستمرار 
هـــذا االتجاه، وبصورة أكبر وأســـرع، فبينما لم تتعد نســـبة المتقدمين في العمر 
3.3 % في عام 1965م، ارتفعت إلى 4.9 % بعد 16 عامًا، ثم بلغت 6.3 % في 
ختـــام العقد األول من األلفية الثالثة. وتشـــير التوقعـــات إلى تضاعف النمو إلى 
14.2 % بعد خمس ســـنوات، بل ســـيكون نصيب المتقدمين في العمر زهاء ربع 

مجموع سكان البحرين في عام 2050م.
ويعـــزى النمـــو فـــي نصيـــب المتقدميـــن فـــي العمر، إلـــى زيـــادة نســـبة المواليد، 
حيـــث احتلـــت البحريـــن خـــالل الفتـــرة مـــن 2010 – 2015م، الترتيـــب 42 على 
مســـتوى العالـــم، والثامـــن على مســـتوى العالم العربـــي، من ناحيـــة، وإلى تقدم 
جـــودة الخدمات الصحية والطبية عموما، والخدمـــات الحياتية التي يتمتع بها 
المتقدمون في العمر، خصوصا، من ناحية أخرى. حيث نشـــير هنا إلى أن نسب 

الزيادة السكانية في البحرين تعتبر من أسرع المعدالت في العالم.
ومـــن ضمـــن الخدمات لتشـــجيع النشـــاط مـــع تقدم العمر، تم إنشـــاء وتأســـيس 
دور وأنديـــة المتقدميـــن فـــي العمر، مع تســـهيالتها الشـــاملة والمتكاملة للرعاية 
اإليوائيـــة، مثـــل دار بنـــك البحرين الوطنـــي للمســـنين، ومركز المحـــرق للرعاية 
االجتماعيـــة، وتقـــوم الدور بمهمة الرعاية المنزلية مـــن خالل الوحدات المتنقلة 

للمتقدمين في العمر منذ منتصف تسعينات القرن العشرين. 
إن االهتمام والعناية بالمتقدمين في العمر للمحافظة على نشاطهم نحو  «

االستفادة من خبراتهم وتجاربهم المفيدة للمجتمع ولهم، انعكس على المؤشرات 
التي ظهرت من خالل تحقيق معدالت مستدامة في نصيب هذه الشريحة إلى 

مجموع سكان مملكة البحرين، بلغت الضعف، خالل نصف قرن من عام 1965م، 
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في األعوام القادمة.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

يوم الطبيب البحريني
بمبـــادرة وطنيـــة وإنســـانية من صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر ســـتحتفل البحريـــن وشـــعبها وأطباؤها في 
أول أربعـــاء مـــن شـــهر نوفمبر من كل عـــام بيوم الطبيـــب البحريني وتخصيص 
جائزة باســـم ســـموه لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي 
والطبـــي، ويأتـــي ذلك اعتراًفا بفضـــل األطباء وتقديًرا لجهودهـــم للحفاظ على 

سالمة البحرينيين وصحة مجتمعهم.
والعديـــد من األقطـــار العربية واألجنبيـــة تحتفل بيوم الطبيب الـــذي أدى دوره 
بكل أمانة وإخالص نظير مساهمته في عالج اإلنسان وتطوير وسائله وأدواته، 
ويتجلـــى دورهم فـــي أبحاثهـــم العلمية والدوائيـــة والوقائية التي ســـكنت آالم 
الكثيريـــن وأنقذتهـــم مـــن المـــوت. الكثير مـــن األطبـــاء ُوضعت أســـماؤهم على 
لوائح الشرف في بالدهم تكريًما لهم ولدورهم اإلنساني في حياة مجتمعاتهم، 
والبحريـــن تعتـــز باالحتفـــاء بأطبائهـــا الذيـــن حققـــوا إنجازات صحيـــة ووقائية 

وعالجية عديدة للبحرين وشعبها.
إن األطبـــاء بمختلـــف تخصصاتهم قدموا الكثير للبشـــرية حيـــث أنقذوا العديد 
من األرواح، وُيقدمون خدماتهم لإلنســـان بغض النظر عن جنســـه ولون بشـــرته 
وهـــو مـــا ُيمثل جوهر العطاء اإلنســـاني، واالحتفاء به وتخصيص جائزة باســـم 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه ســـيكون له انعكاســـات إيجابية 
كبيـــرة جًدا في االرتقاء بمجال الخدمـــات الصحية التي تقدمها الكوادر الطبية 

والعاملون في المجال الصحي.
إن دور األطبـــاء ال يكمـــن في تقديم العالج فقط، بل مـــا يقومون به من بحوث 
والعمل على متابعة ومناقشـــة الكثير من القضايا الصحية من وقائية وعالجية 
فـــي المؤتمرات والندوات والورشـــات، واســـتعراض ما يتم ابتـــكاره من معدات 
وأدويـــة وتقنيـــات طبيـــة حديثة، كمـــا يتم دورهم فـــي التعليـــم والتدريس في 
المؤسســـات التعليميـــة الطبية والصحيـــة والوقائية، وبين فتـــرة وأخرى تتزين 
جرائدنـــا البحرينية بإنجازات أطباء البحرين في مختلف المستشـــفيات العامة 

والخاصة.
إن تحديد يوم للطبيب البحريني يعد تكريًما لكل األطباء وتكريًما لمهنة تعد من  «

المهن اإلنسانية القديمة والنبيلة التي تحقق لإلنسان سعادة الشفاء ونعيم 
العافية، واالحتفاء بيوم الطبيب يمثل دفعة كبيرة لجميع األطباء والطاقم 

الصحي في بذل جهودهم من أجل البحرين وشعبها، وهاهم يعملون جاهدين في 
الصف األول لمكافحة جائحة كورونا وتساندهم ما تمتلكه البحرين من بنية تحتية 

صحية قوية ومتطورة عملت على تعزيز مكانة البحرين ورؤيتها المستقبلية في 
سبيل االرتقاء بالمنظومة الصحية.

عبدعلي الغسرة

tariq@cogir.org 
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