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 ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a AGôØ°ùdGh AGQRƒdGh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe áÄæ¡àdG äÉ«bôH øe G kójõe
 ¬∏dG óªëH â∏∏μJh ,√ƒª°S ÉgGôLCG »àdG ájOÉ«àY’G á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéf áÑ°SÉæªH
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  º¡JÉ«æªJ  Ö«WCGh  º¡«fÉ¡J  ¥ó°UCG  ,É¡«a  Gƒ©aQ  ,ìÉéædGh  ≥«aƒàdÉH
 ≈dƒªdG ≈dEG ø«∏¡àÑe ,IOÉ©°ùdG Qƒaƒeh á«aÉ©dGh áë°üdG ΩGhóH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 á∏°UGƒªd  »aƒdG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  G kóæ°Sh  G kô`̀NP  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  πLh  õY
 áfÉμe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡dÓN  øe  äCGƒÑJ  »àdG  á∏eÉ°ûdG  á«æWƒdG  äGRÉéfE’G  Iô«°ùe

.Ió©°UC’Gh ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ábƒeôe á«ª«∏bEGh á«ªdÉY
 ≈ª°SCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ¢†jô©dG ºdÉ°S øH OGƒL ó«°ùdG ™aQ ,¬ÑfÉL øe
 ¬H AÉaCG  Ée ≈∏Y ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG  äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG
 ÉgGôLCG  »àdG  ájOÉ«àY’G  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØ∏d  áÑ«£dG  èFÉàædÉH  √ƒª°S  ≈∏Y  ≈dÉ©J  ¬∏dG

.ìÉéædÉH ¬∏dG øe π°†ØH â∏∏μJh
 »∏©dG  ¬∏dG  kÓFÉ°S  ,øjôëÑdG  πgCG  Qhó°U  âé∏KCG  á«dÉ¨dG  áÑ°SÉæªdG  √òg  ¿EG  ∫Ébh
 Ωó≤àdG  Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  QƒaƒªH  ¬©àªjh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG
 ádÓL  IOÉ«≤H  ôgGR  πÑ≤à°ùe  ƒëf  »aƒdG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«ªæàdGh  AÉæÑdGh

.ióØªdG ∂∏ªdG
 ájQƒà°SódG áªμëªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ øH áØ«∏N ï«°ûdG ÜôYCG Éªc
 ìÉéf  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¬JÉμjôÑJh  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY
 ¿CGh √ƒª°S ßØëj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG É«YGO ,√ƒª°ùd âjôLCG »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG

.AÉ£©dGh ô«îdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd ójóªdG ôª©dGh á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬«∏Y ºjój
 ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG  ádÓL QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N ∫BG  óªëe øH  óªMCG  øH  ódÉN ï«°ûdG  ™aQh
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG á«°SÉeƒ∏HódG
 QƒaƒªH  √ƒª°S  ≈∏Y  º©æj  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ≈dEG  AÉYódÉH  áfhô≤e  ,á«dÉ¨dG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H
 áaÉc  ≈∏Y  QÉ`̀gORGh  Ωó≤J  øe  øjôëÑdG  √ó¡°ûJ  ÉªH  »°†ª∏d  OGó°ùdGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG
 É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉÑ°ùàμeh  äGõéæe  Rõ©j  ÉªHh  Ö`̀MQCG  ¥É`̀aB’  äÉjƒà°ùªdG

.ä’ÉéªdG ™«ªL »a »aƒdG
 ¿hDƒ°ûd ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe …ôà°ùdG Qƒ°üæe ï«°ûdG øH »∏Y óªëe .O ∫Éb √QhóH
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ™`̀aQCG  ¿CG  »fó©°ùjh  »æaô°ûj{  :á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 π°†ØH  á«Ñ£dG  √ƒª°S  äÉ°Uƒëa ìÉéf  áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN AGQRƒdG
 á«aÉ©dGh  áë°üdG  QƒaƒªH  √ƒª°S  ≈∏Y  øªj  ¿CG  ¬JQób  â∏L  ¬∏dG  kÓFÉ°S  ,¬≤«aƒJh  ¬∏dG
 äÉÑ°ùàμªdGh  äGRÉéfE’G  øe  ójõªdG  ≥«≤ëàd  AÉ£©dG  Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  ôª©dG  ∫ƒWh

.zióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓéd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a Iõjõ©dG øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æWƒdG
 øY ΩÓYE’G ¿hDƒ°ûd ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe ôªëdG Üƒ≤©j øH π«Ñf ó«°ùdG ÜôYCG Éªc
 ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN
 √ƒª°S  ≈∏Y  ºjój  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  ÓFÉ°S  ,√ƒª°ùd  ájOÉ«àY’G  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG
 Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  ¬≤«aƒJh  ¬fƒ©H  √óªj  ¿CGh  ôª©dG  ∫ƒWh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe
 πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«b πX »a øjôëÑdG áμ∏ªªd QÉgOR’Gh AÉ£©dGh ô«îdG

.ióØªdG OÓÑdG
 á«ëàdG  ≠dÉH  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ™`̀aQh
 äÉ°UƒëØdG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  √ƒª°ùd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉîH  áfhô≤e  ôjó≤àdGh
 ôª©dGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  áª©f  √ƒª°S  ≈∏Y  ºjój  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  ÓFÉ°S  ,á«Ñ£dG
 QÉgORGh Ωó≤Jh ô«N ¬«a Éªd OGó°ùdGh ≥«aƒàdÉH á°ü∏îªdG √ƒª°S Oƒ¡L π∏μj ¿CGh ójóªdG

.øWƒdG
 ¬°ùØf  øY  ádÉ°UC’ÉH  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  .O  ô qÑYh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN øY ,IQGRƒdG »Ñ°ùàæe ™«ªL øY áHÉ«ædÉHh
 ≈dÉ©J ¬∏dG kÓFÉ°S ,ájOÉ«àY’G √ƒª°S äÉ°Uƒëa ìÉéf áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 áμ∏ªªd á«ªæàdGh Qƒ£àdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe √ƒª°S ≈∏Y ºjój ¿CG

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«b πX »a øjôëÑdG
 ¥ó°UCG øY ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh ójDƒªdG ≥«aƒJ øH øªjCG ó«°ùdG ÜôYCGh
 á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéf áÑ°SÉæªH √ƒª°ùd äÉ«æªàdG Ö«WCGh äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG
 IOÉ©°ùdGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°S  ≈∏Y  ºjój  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  É k«YGO  ,IOÉà©ªdG
 ¬Ñ©°Th øWƒ∏d »bôdGh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥«≤ëJh á«ªæàdGh Qƒ£àdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd

.»aƒdG
 ΩÉ≤e ≈dEG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T  ôjRh ∑QÉÑªdG  ô°UÉf  øH  πFGh  ¢Sóæ¡ªdG  ™aQh
 áÑ°SÉæªdG √ò¡H äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 á∏°UGƒªd ôª©dG ∫ƒWh áë°üdG áª©f √ƒª°S ≈∏Y ºjój ¿CG πLh õY …QÉÑdG É«YGO ,á«dÉ¨dG
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG πX »a QÉgOR’Gh ô«îdG Iô«°ùe

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 á«LQÉîdG  IQGRh π«ch ,áØ«∏N ∫BG  è«YO øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG  âeó≤J Éªc
 ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ,ºjôμdG  √ƒª°S  ΩÉ≤ªd  äÉμjôÑàdG  ¥ó`̀°`̀UCGh  »fÉ¡àdG  äÉ``̀jBG  ≈ª°SCÉH
 ≠Ñ°ùjh  ¬àjÉæY  ºjôμH  √ƒª°S  §«ëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  á«YGO  ,á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG

.á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬«∏Y

 á«Ñ©°ûdG  á«WGô≤ªjódG  ájôFGõédG  ájQƒ¡ªédG  ô«Ø°S  íjÉ°ùdG  …QOÉb  ó«°ùdG  ™aQh
 √ò¡H  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  »fÉ¡àdG  äÉ``jBG  ≈ª°SCG  ,áμ∏ªªdG  ió`̀d
 áª©f ¬«∏Y ºjójh √ƒª°S ßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ≈dEG ÉYô°†àe ,áfƒª«ªdG áÑ°SÉæªdG

.AÉ£©dGh Qƒ£àdGh AÉæÑdG Iô«°ùe ∫Éªμà°S’ IOÉ©°ùdGh áë°üdG
 áμ∏ªe iód ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S óªMCG  ø°ùëdG óªëe º«gGôHEG  ô«Ø°ùdG  CÉægh
 ¬∏dG  º©fCG  ÉªH  áÑ«£dG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H AGQRƒdG  ¢ù«FQ »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ,øjôëÑdG
 ¬«∏Y ºjójh √ƒª°S ßØëj ¿CG ¬∏dG ≈dEG kÓ¡àÑe ,á«aÉ©dGh áë°üdG áª©f øe √ƒª°S ≈∏Y ¬H

.»aƒdG øjôëÑdG Ö©°T äÉMƒªWh ∫ÉeBG ≥«≤ëàd ,ójóªdG ôª©dGh áë°üdG Qƒaƒe
 ,ΩÓ°ùdG QGO …ÉfhôH IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ΩÉ°ûg »fGô«M Iójôa Ió«°ùdG âHôYCGh
 ,á«Ñ£dG  ¢UƒëØdG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  √ƒª°ùd  á«Ñ∏≤dG  É¡«fÉ¡J  ¢üdÉNh  É¡JOÉ©°S  ≠dÉH  øY
 ™aO  »a  √Oƒ¡L  á∏°UGƒªd  á«aÉ©dGh  áë°üdG  ΩGhóH  √ƒª°S  ™àªj  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  á«YGO

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a QÉgOR’Gh Ωó≤àdG Iô«°ùe

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 øe  áÄæ¡J  á`̀«`̀bô`̀H  AGQRƒ````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 ,á«æeC’G  ¿hDƒ°û∏d  √ƒª°S  QÉ°ûà°ùe
 äÉ°UƒëØdG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dPh
 »àdGh  √ƒª°ùd  âjôLCG  »àdG  á«Ñ£dG
 ¬∏dG  ø``e  π°†ØH  ìÉ`̀é`̀æ`̀dÉ`̀H  â∏∏μJ

:É¡°üf Gògh ,≈dÉ©J
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  …ó«°S
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ódGƒdG  ô«eC’G

 ¢ù«FQ  ..√É```̀YQh  ¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM  ,áØ«∏N
ôbƒªdG AGQRƒdG

 ¿CÉH ƒª°ùdG ÖMÉ°U Éj ±ô°ûJCG ,,,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
 áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG ºjôμdG ºcƒª°S ΩÉ≤e ≈dEG ™aQCG
 èFÉàædG ∂∏J ¬àYÉ°TCG Éeh ,ºcƒª°ùd âjôLCG »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéf
 øjòdGh  ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  iód  IOÉ©°Sh  áé¡H  øe
 ¿CGh ÉehO ºcƒª°S ßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ≈dEG AÉYódÉH º¡àæ°ùdCG è¡∏J

.ôª©dG ∫ƒWh áë°üdÉH ºμ©àªj
 ìÉ«JQ’Gh  IOÉ©°ùdG  ôYÉ°ûe  »æJôªZ  ób  ,ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Éj  »æfEGh
 ºμ¶Øëj  ¿CG  √Ó`̀Y  »a  πL  ¬∏dG  É«YGO  ,ºjôμdG  ºcƒª°S  ≈∏Y  ¿ÉæÄªWÓd
 á«aÉ©dGh áë°üdÉH ºμ©àªj ¿CGh ,øjôëÑdG πgC’ óæ°S ô«N ÉªFGO ºμ∏©éjh
 ¿CGh  ,É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áeóN  »a  AÉ£©dGh  ô«îdG  Iô«°ùe  Gƒ∏°UGƒàd
 äGRÉéfE’G  øe  ójõªdG  áÑbÉãdG  ºcGDhQh ºμàªμMh ºcƒª°S  IOÉ«≤H  ≥≤ëàJ

.º¡Hƒ∏b »a øjôëÑdG πgCG É¡∏ªëjh ºcƒª°S ïjQÉJ É¡H ôNõj »àdG
,,,Aƒ°S πc øe ºμ¶ØMh ºcAÉ£Y ¬∏dG ΩGOCGh …ó«°S ºàeO

.¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdGh

 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  QÉ``̀WEG  »`̀a
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ó`̀«`̀Mƒ`̀à`̀d ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀Ñ``̀ dG π``̀gÉ``̀Y
 á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d á``̀ «``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG Oƒ```̀¡```̀é```̀dG
 »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG QÉ``̀°``̀û``̀à``̀f’G äÉ`̀ °`̀ SÉ`̀μ`̀ ©`̀ fG
 z19  –  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ß`̀aÉ`̀ë`̀j  É`̀ª`̀H
 …RGƒàdÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 Iô«°ùeh ádhódG èeGôH QGôªà°SG ™e
 á«ªæàdG  »YÉ°ùªd  É k≤«≤ëJ  ;É¡∏ªY
 ,ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á°SÉFôH  áeƒμëdG  äGQGô≤d  ká©HÉàeh
 ô``«``eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ÖMÉ°U QGô`̀≤`̀d  G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh  ,AGQRƒ````̀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
 ¢†©H  ¢†«ØîàH  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 áÄ«g  ió``̀ d  á`̀°`̀Vhô`̀Ø`̀ª`̀dG  Ωƒ``°``Sô``dG
 ójóéJh QGó°UE’ πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
 »àdG  πª©dG  íjQÉ°üJ  äÉÄa  ™«ªL
 ™«ªLh  Ió```̀MGh  áæ°S  Ió``̀e  Qó`̀°`̀ü`̀J
 »àdG  É¡H  á≤∏©àªdG  ájô¡°ûdG  Ωƒ°SôdG
 Ióe  %50  áÑ°ùæH  áÄ«¡dG  É¡∏°üëJ
 ƒ«dƒj  ô¡°T  øe  kAGóàHG  ô¡°TCG  áKÓK
 øjòdG πª©dG ÜÉë°UCG AÉØYEGh .2020
 ôãcC’G ájQÉéàdG á£°ûfC’G ¿ƒ°SQÉªj
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  øe  G kôKCÉJ
 øe  QGô`̀ b  ÉgójóëàH  Qó°üj  »`̀à`̀dGh
 ¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG
 øe  »dÉªdG  ¿RGƒàdGh  ájOÉ°üàb’Gh

 øe  ∫hC’G  øe  G kQÉÑàYG  Ωƒ°SôdG  ∂∏J
 Qó°UCG  ,ô¡°TCG  áKÓK  Ió`̀ª`̀dh  ƒ«dƒj
 ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdG
 ¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG
 ,»dÉªdG  ¿RGƒ``̀à``̀dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ájQÉéàdG  á£°ûfC’G  AÉ`̀Ø`̀YEÉ`̀H  G kQGô```b
 ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  øe  G kôKCÉJ  ôãcC’G
 ¢†©H  øe  z19  –  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c
 áÄ«g  ió``̀ d  á`̀°`̀Vhô`̀Ø`̀ª`̀dG  Ωƒ``°``Sô``dG

.πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
 ≈dhC’G  ¬JOÉe  »a  QGô≤dG  s¢üfh
 øjòdG πª©dG ÜÉë°UCG  ≈Ø©oj  ¿CG  ≈∏Y
 º¡à£°ûfCG  ∞bh  IQhô°†dG  â°†àbG
 áØ°üH  É`̀ v«`̀Fõ`̀L  hCG  É`̀ v«`̀∏`̀c  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG
 ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  ÖÑ°ùH  ájRGôàMG
 Qhó°U ≈àM z19 – ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 hCG  QGó`̀°`̀UEG  Ωƒ°SQ  øe  ,QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g
 áæ°ùdG  øY  πª©dG  íjQÉ°üJ  ójóéJ
 ,íjô°üàdG  á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U  ø`̀e  ≈````̀dhC’G
 ájô¡°ûdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG  ø`̀e  ¿ƒØ©oj  Éªc
 áKÓK  Ióe  ∂`̀dPh  ,º¡«∏Y  á≤ëà°ùªdG
 ƒ«dƒj  øe  ∫hC’G  øe  G kQÉÑàYG  ô¡°TCG

.2020
 ádƒª°ûªdG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  º°†Jh
 áaÉ«°†dGh ,¿Gô«£dGh ôØ°ùdG QGô≤dÉH
 á«°üî°ûdG  äÉeóîdGh  ,ºYÉ£ªdGh
 á°VÉjôdG  ä’É`̀ °`̀Uh  äÉ`̀fƒ`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG{
 π`̀≤`̀ æ`̀ dGh ,z¬``̀«``̀aô``̀à``̀ dGh ÜÉ````̀©````̀dC’Gh
 ÖjQóàdGh  π«gCÉàdGh  ,äÓ°UGƒªdGh
 ™«ÑdGh  ,z∫É``Ø``WC’G  ¢`̀VÉ`̀jQ  á∏eÉ°T{
 ,zá«FGò¨dG  OGƒ`̀ª`̀dG  ô«Z{  áFõéàdÉH
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG{ á``````̀jQGOE’G äÉ``̀eó``̀î``̀dGh
 ,zäÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh ΩÓYE’Gh áeÉ©dG

.á«∏ëªdG äÓéªdGh ∞ë°üdGh
 …C’  ∫ÉéªdG  QGô`̀≤`̀dG  ìÉ``̀JCG  Éªc
 äÉ«YGóJ øe IôKCÉàe iôNCG äÉYÉ£b
 z19 –  ó`̀«`̀aƒ`̀c{ É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ,IQô≤ªdG  äGAÉ`̀Ø`̀YE’G  øe  IOÉØà°S’G
 ,»dÉªdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe AÉæãà°SÉH
 á«ª∏©dG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh

 º«∏©àdGh  ,á`̀«`̀aGô`̀à`̀M’Gh  á«æ≤àdGh
 QGô≤dG  ∞∏ch  .¢SQGóªdGh  »©eÉédG
 QGó°UEÉH  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g
 IÉØ©` oª`dG  ájQÉéàdG  á£°ûfC’ÉH  áªFÉb

.É¡jód Ióªà©ªdG äÉØ«æ°üàdG ≥ah
 QGô``≤``dG Gò```g QGó```°```UEG »``̀JCÉ``̀jh
 ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y ®ÉØëdG ±ó¡H

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ≥«≤ëJh  ,ΩÉ``̀Y  πμ°ûH
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d π``ª``©``dG ¥ƒ``̀°``̀S »```a
 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  á«æjôëÑdG
 QÉKB’G  ICÉWh ∞«Øîàd  ,¢UÉN πμ°ûH
 áëFÉL  ≈∏Y  áÑJôàªdG  ájOÉ°üàb’G
 º``̀YOh  ,z19  –  ó`̀ «`̀ aƒ`̀c{  É``̀ fhQƒ``̀c
 ÉªH  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  OÉæ°SEGh

 ,¬àjQGôªà°SGh É¡∏ªY áeƒªjO øª°†j
 »àdG  äÉjóëàdG  RhÉéJ øe É¡æμªjh
 ±hô`̀¶`̀ dG √ò``̀g π``̀X »``̀a É`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀J

.á«FÉæãà°S’G
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ÉfhQƒc äÉ«YGóJ øe GôKCÉJ ôãcC’G äÉYÉ£b 8`dG ≈∏Y ≥Ñ£j

πª©dG ¥ƒ°S Ωƒ°SQ ¢†©H øe ájQÉéJ á£°ûfCG AÉ``ØYEÉH GQGôb Qó°üj ˆGóÑY øH ó``dÉN
íjô``°üàdG  á«MÓ``°U  ø``e  ≈``dhC’G  áæ``°ùdG  ø``Y  ó``jóéàdGh  QGó``°UE’G  Ωƒ``°SQ  πª``°ûj  AÉ``ØYE’G

.¬∏dGóÑY øH ódÉN |

 á«HôàdG  IQGRƒH πÑ≤à°ùªdG  ¢SQGóªd  óªM ∂∏ªdG  ádÓL ´hô°ûe º¶f
 ºq∏©àdG  ìÉéf  á°üb{  ¿Gƒæ©H  ,zõª««J{  ≥«Ñ£J  ôÑY  É«ªbQ  ÓØM  º«∏©àdGh
 ,á«FÉæãà°S’G  IôàØdG  »a  ,á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  π«©ØJ  ∫ÓN  øe  ,ó©H  øY
 ™«ªL ºjôμàd ∂dPh ,2020/2019 »°SGQódG ΩÉ©∏d ,ÉfhQƒc áeRCG IQGOE’

.∫ÉéªdG Gòg »a ÉgOƒ¡L ≈∏Y á«eƒμëdG ¢SQGóªdG
 ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  áªgÓédG  QóH  PÉà°SCÓd  áª∏c  πØëdG  èeÉfôH  øª°†J
 …ó¡e áªWÉa IPÉà°SC’G øe πμd  áª∏ch ,πÑ≤à°ùªdG  ¢SQGóe ´hô°ûe ôjóe
 á«FGóàH’G  π«ØW  ø`̀HG  á°SQóe  ø`̀e  º«∏©àdG  É«LƒdƒæμJ  á«°UÉ°üàNG
 ióg  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh  ,á`̀«`̀FGó`̀à`̀H’G  á∏MôªdG  ¢`̀SQGó`̀e  ø`̀Y  áHÉ«ædÉH  ø«æÑ∏d
 ájOGóYE’G  É«HƒfR  á°SQóe  øe  º«∏©àdG  É«LƒdƒæμJ  á«°UÉ°üàNG  ¢û«Y
 óªëe  PÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh  ,á``̀jOGó``̀YE’G  á∏MôªdG  ¢`̀SQGó`̀e  ø`̀Y  áHÉ«ædÉH  äÉæÑ∏d
 ájƒfÉãdG  íJÉØdG  á°SQóe  øe  º«∏©àdG  É«LƒdƒæμJ  »°UÉ°üàNG  »ª«©ædG
 óLÉªdG  ìÓ°U PÉà°SC’Gh  ,ájƒfÉãdG  á∏MôªdG  ¢SQGóe  øY áHÉ«ædÉH  ø«æÑ∏d
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ó¡©e  øe  º«∏©àdG  É«LƒdƒæμJ  »°UÉ°üàNG

.»æ¡ªdGh »æØdG º«∏©àdG ¢SQGóe øY áHÉ«ædÉH É«Lƒdƒæμà∏d
 IôàØdG  ∫ÓN  ó©H  øY  ºq∏©àdG  Iô«°ùe  øY  »≤«KƒJ  º∏«a  ¢VôY  ºJ  ºK
 ™«ªL  ≈∏Y  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  äGOÉ¡°T  ™jRƒJ  ºJ  ∂dP  ó©Hh  ,á«FÉæãà°S’G

.¢SQGóªdG

¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ™«ªL  Ωô`̀μ`̀J  zá`̀«`̀Hô`̀à`̀dG{
ó`̀©`̀ oH ø``̀Y º`̀ q∏`̀ ©`̀ à`̀ dG »``̀a É`̀ gOƒ`̀ ¡`̀ é`̀ d

 á```̀ ∏```̀é```̀ e äQÉ`````````````̀à`````````````̀NG
 á°ü°üîàªdG  zIdentity{
 á°Sóæ¡dGh  º«ª°üàdG  ∫Éée  »a
 áæjóe Ég qô≤e »àdGh ,ájQÉª©ªdG
 á«Hô©dG  äGQÉ```eE’G  ádhóH  »`̀HO
 âæH  »`̀e  áî«°ûdG  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 ,QÉ`````̀KB’Gh á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 á«°üî°T  ø«°ùªN  øª°V  ∂dPh
 º¡JÉªgÉ°ùªd á∏éªdG º¡H »ØàëJ
 ∫Éée  »a  Iõ«ªàªdG  á«HÉéjE’G
 ájQÉª©ªdG  á°Sóæ¡dGh  º«ª°üàdG
 §`̀ °`̀ ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æe  »`̀ a

.É«≤jôaEG ∫Éª°Th
 ÉgOóY  »a  á∏éªdG  äô`̀cPh
 ƒ«dƒj  …ô¡°T  QOÉ°üdGh  200`dG
 áªFÉb  ¿CG  ,Ω2020  ¢ù£°ùZCGh
 IôKDƒªdG ø«°ùªîdG äÉ«°üî°ûdG
 »`̀a ø`̀«`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J
 øe IQÉª©dGh º«ª°üàdG ä’Éée
 êPÉªf ºjó≤J »a Gƒª¡°SCG øjòdG
 »`̀fÉ`̀Ñ`̀e â``̀fÉ``̀c AGƒ``̀°``̀S Iõ`̀«`̀ª`̀e
 á«∏NGO  äÉª«ª°üJ  hCG  ájQÉª©e
 äÉYÉæ°ü∏d  áªYGO  äÉéàæe  hCG

 Oƒ¡L ≈```̀dEG  ’ƒ``°``Uh á`̀jhó`̀«`̀ dG
 »a …QÉ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG çGô`̀à`̀ dG ¿ƒ`̀°`̀U

 .É¡LQÉN hCG á≤£æªdG ∫hO
 á`̀∏`̀é`̀ª`̀dG â``̀°``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SGh
 á«JGòdG  Iô«°ùdG  Égôjô≤J  »`̀a
 ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e  â`̀æ`̀H  »``e  áî«°û∏d
 äÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG ó``̀MCÉ``̀c á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 »aÉ≤ãdG  ó¡°ûªdG  »`̀a  ájOÉ«≤dG
 ºJ å`̀«`̀M ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh »`̀Hô`̀©`̀dG
 á«æWƒdG  ÉgOƒ¡L  ≈dEG  ¥ô£àdG
 á«àëàdG  á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »``̀a
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á«aÉ≤ãdG
 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U õ``̀jõ``̀©``̀Jh

.á«aÉ≤ãdG
 ô``jô``≤``à``dG ∫hÉ```̀ æ```̀ J ∂```̀dò```̀c
 çGô`̀à`̀dG  ¿ƒ`̀°`̀U  »`̀a  É¡àªgÉ°ùe
 ájó«∏≤àdG  IQÉ`̀ª`̀©`̀dGh  »aÉ≤ãdG
 øª°V  ∂````̀dPh  ,ø``jô``ë``Ñ``dG  »``̀a
 øjôëÑdG  áÄ«¡d  á°ù«Fôc  É¡∏ªY
 É k°†jCG  É¡àØ°üHh QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d
 ¢ù∏éªd  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQh  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 º`̀«`̀gGô`̀HEG  ï«°ûdG  õ`̀cô`̀e  AÉ`̀æ`̀eCG
 áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  ø`̀H
 á°ù°SDƒe  ó©j  …òdG  ,çƒëÑdGh

 º¡°SCG …òdG õcôªdG ƒgh ,á«∏gCG
 25  øe  ôãcCG  AÉ`̀«`̀MEG  IOÉ``̀YEG  »a
 ºJh  ,Éjó«∏≤J  É v«æjôëH  ’õ`̀æ`̀e
 ≥«≤ëJ  õcôªdG  Gò`̀g  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 áæjóe »a ô«Ñc …ô°†M ójóéJ

.á«îjQÉàdG ¥ qôëªdG
 äGRÉéfEG  ôjô≤àdG  OQhCG  Éªc
 ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e â`̀æ`̀H »``e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ÉªH »dhódG ó«©°üdG ≈∏Y áØ«∏N
 á«æjôëH  ™bGƒe  êGQOEG  ∂dP  »a
 »ªdÉ©dG  çGô``̀à``̀dG  á`̀ª`̀FÉ`̀b  ≈`̀∏`̀Y
 AÉ°ûfEG  »a  ìÉéædGh  ƒμ°ùfƒ«∏d
 »`̀Hô`̀©`̀ dG »``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’G õ``̀cô``̀ª``̀dG
 áª°UÉ©dG  »a  »ªdÉ©dG  çGôà∏d
 á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG  á«æjôëÑdG
 õ`̀FGƒ`̀é`̀dG ø``̀e Oó``̀Y Oô`̀ °`̀S ≈```̀dEG
 πãe  É¡àª∏°ùJ  »`̀à`̀dG  á«ªdÉ©dG
 ¥hóæ°üdG  øe  z¢ûJhh{  IõFÉL
 πY  É¡dƒ°üMh  QÉKBÓd  »ªdÉ©dG
 áMÉ«°ù∏d  á`̀°`̀UÉ`̀N  ô«Ø°S  Ö`̀≤`̀d
 øe á«ªæàdG πLCG øe áeGóà°ùªdG

.á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe
  á```̀∏```̀é```̀e  ¿CG  ô````````cò````````j
 ΩÉY  É¡°ù«°SCÉJ  ºJzIdentity{

 …ôjôëJ  iƒàëªH  ,Ω2002

 √Gƒ`̀à`̀ë`̀e ô`̀Ñ`̀Y Ωó``≤``j π`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e

 IQƒ£àe º«gÉØeh áª¡∏e G kQÉμaCG

 ,ºdÉ©dG »a º«ª°üàdG º°UGƒY øe

 É k«°SÉ°SCG É k©Lôe á∏éªdG ó©J Éªc

 IQÉ``̀ª``̀©``̀dÉ``̀H ø`̀«`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀∏`̀ d

 ∂`̀dò`̀ch »`̀∏`̀NGó`̀dG º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dGh

 ,º«ª°üàdÉH  ø«ªà¡ªdG  ÜÓ£dG

 ºjó≤J  ≈∏Y  á∏éªdG  â∏ªY  Éªc

 º«ª°üàdG  ∫Éée  »`̀a  äGQOÉ`̀Ñ`̀e

 õjõ©àd  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh

.á≤£æªdÉH »fGôª©dG ƒªædG

IôKDƒªdG äÉ``«°üî°ûdG á``ªFÉb ø``ª°V áØ«∏N ∫BG ó``ªëe â``æH »``e á``î«°ûdG
zIdentity{ á∏éªd á``aÉ≤ãdGh ájQÉª©ªdG á``°Sóæ¡dGh º«ª°üàdG ∫Éée »``a

.»e áî«°ûdG |

.ó°TGQ øH áØ«∏N ï«°ûdG |

 á``«bôH  ≈``≤∏àj  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ
ó°TGQ øH á``Ø«∏N ï«°ûdG ø``e áÄæ¡J

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ≥jOÉæ°U õé©d ∫ƒ∏M OÉéjEG  ±ó¡H ¿ƒfÉ≤H ìGôàbÉH  ÜGƒædG  øe OóY Ωó≤J
 ójó°ùJ πª©dG ÖMÉ°U ΩGõdEÉH »∏gC’G ´É£≤dG »a πª©dG ¿ƒfÉb πjó©J ôÑY ,óYÉ≤àdG
 ∞°üf ôLCG »a á∏ãªàªdGh ,√ó≤Y AÉ¡fEG óæY πeÉ©∏d ¿ƒfÉ≤dG »a IOQGƒdG ICÉaÉμªdG
 øe áæ°S πc øY ô¡°T ôLCGh ,≈dhC’G çÓãdG πª©dG äGƒæ°S øe áæ°S πc øY ô¡°T
 ,ájô¡°T IQƒ°üH »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ≈dEG É¡«∏Y á≤MÓdG äGƒæ°ùdG

.¬∏ªY ó≤Y ájÉ¡f óæY πeÉ©∏d á≤ëà°ùªdG äBÉaÉμªdG ójó°ùJ áÄ«¡dG ≈dƒàJh
 º«gGôHEGh º°TÉg ìÓa ó«°ùdGh ≥æYƒH ódÉN ÜGƒædG øe πc ìGôàb’ÉH Ωó≤Jh
 IôcòªdG  »`̀a  Gƒ`̀ë`̀°`̀VhCG  ó`̀bh  ,»°ù«°ùdG  óªëeh  OƒªMƒH  óªëeh  »©«ØædG
 áÄ«¡∏d  á«aÉμdG  ádƒ«°ùdG  ô«aƒJ  ƒg ¬æe  ±ó¡dG  ¿CG  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàbÓd  á«MÉ°†jE’G
 ¬¡LGƒJ  …òdG  …QGƒàc’G  õé©dG  ôWÉîe  á¡LGƒeh  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG
 äBÉaÉμªdG  ´Gó``̀jEG  ∫Ó`̀N  øe  ∂`̀ dPh  ,áÄ«¡dG  ÉgôjóJ  »àdG  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG
 ájÉ¡æH ≥∏©àJ »àdGh »∏gC’G ´É£≤dG »a πª©dG ¿ƒfÉb É¡«∏Y ¢üf »àdG ájô¡°ûdG
 ájó≤ædG  ádƒ«°ùdG  ≥≤ë«°S Éªe ,»YÉªàL’G ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  iód  ,áeóîdG

.Éjƒæ°S QÉæjO ¿ƒ«∏e 200 ≈dEG π°üJ »àdGh áÄ«¡∏d á«aÉμdG
 Éªc  ,áÄ«¡dG  ∫GƒeCG  äGQÉªãà°SG  øe  ójõà°S  ádƒ«°ùdG  √òg ¿CG  ≈dEG  GhQÉ°TCGh
 »àdG  äÉYGõædG  ÖæéJh  áeóîdG  ájÉ¡f  ICÉaÉμe  »a  πeÉ©dG  ≥M  øª°†à°S  É¡fCG
 ájÉ¡f  »a  äBÉaÉμªdG  º∏°ùJ  ¢Uƒ°üîH  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCGh  ∫Éª©dG  ø«H  çóëJ
 QÉªYEG IOÉjR É¡fÉμeEÉH »àdG ∫ƒ∏ëdG óMCG qó©j ìGôàb’G Gòg ¿CG Éªc ,∫Éª©dG Oƒ≤Y

 .ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG

 áeóN ájÉ¡f äBÉaÉμe ´GójEÉH »HÉ«f ìGôàbG
z»``YÉªàL’G ø``«eCÉàdG{ ió``d ø``«∏eÉ©dG

 áÄæ¡àdG  äÉ`̀ «`̀ bô`̀ H  ø``̀e  Gó``̀jõ``̀e  ≈`̀≤`̀∏`̀à`̀j  AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ
á`̀ jOÉ`̀ «`̀ à`̀ Y’G á`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ dG äÉ`̀ °`̀ Uƒ`̀ ë`̀ Ø`̀ dG ìÉ``̀é``̀f á`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H

 .AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |



 »∏Y ø``̀H ó``̀LÉ``̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dG  ó````̀cCG
 ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  »ª«©ædG
 QGôªà°SÉH  ó`̀cDƒ`̀J  á`̀«`̀dhó`̀dG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG
 áμ∏ªe  »``̀a  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀∏`̀d  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  Qhó````̀ dG
 Iô°†ëd  ô`̀gGõ`̀dG  ó¡©dG  »`̀a  øjôëÑdG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 å«M  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 áHÉãªH  ô`̀KDƒ`̀ª`̀dG  π`̀eÉ`̀©`̀dG  Gò``g  í`̀Ñ`̀°`̀UCG
 øe  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ø«μªàd  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ó``̀aGQ
 äÉ`̀gÉ`̀é`̀J’Gh äGQÉ`̀¡`̀ª`̀ dGh ±QÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ∞∏àîe øe IOÉØà°SÓd  áeRÓdG  º«≤dGh

.äÉeóîdG
 ô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀ q°`̀ù`̀ë`̀J  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 OQGƒdG ,…ô°ûÑdG ∫ÉªdG ¢SCGôH ¢UÉîdG
 áeƒμë∏d  IóëàªdG  º``̀eC’G  ôjô≤J  »`̀a
 ,kGôNDƒe  QOÉ°üdG  2020  á«fhôàμd’G
 »a π`̀ °`̀UÉ`̀ë`̀ dG Qƒ``£``à``dG ≈````̀dEG Oƒ``̀©``̀j
 áfƒμªdG á«YôØdG ájƒHôàdG äGô°TDƒªdG
 á«FGô≤dG ô°TDƒe ™ØJQG PEG ,ô°TDƒªdG Gò¡d
 ¿Éc ¿CG ó©H (%97^46) ≈dEG QÉÑμdG iód
 â©ØJQGh  ,Ω2018  ΩÉY  »a  (%95^7)
 (%89^71)  ≈dEG  »dÉªLE’G  ó«≤dG  áÑ°ùf
 ™ØJQG  Éªc  ,(%88^54)  âfÉc  ¿CG  ó©H
 ≈dEG  á©bƒàªdG  á°SGQódG  äGƒæ°S  Oó`̀Y
 ,(15^95)  ¿É``̀c  ¿CG  ó`̀©`̀H  (16^25)
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀e ô`̀ °`̀TDƒ`̀e ™``̀Ø``̀JQGh
 ¿Éc  ¿CG  ó©H  (10^48)  ≈``̀dEG  º«∏©àdG

.(9^4)
 èFÉàædG  √ò``g  ≥«≤ëJ  ¿CG  ó```cCGh

 ó`̀b ô``̀jô``̀≤``̀à``̀dG Gò````̀g »```̀a á``̀eó``̀≤``̀à``̀ª``̀dG
 »a  º«∏©àdG  ¬H  ≈¶ëj  Ée  π°†ØH AÉL
 á∏°UGƒàe  ájÉYQ  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ƒª°S  øe  ºYOh  ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG  øe
 äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àd É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ
 ∂dòch  ,áæé∏dG  AÉ°†YCGh  ä’É°üJ’Gh
 ø«ªFÉ≤dG  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG  ≥«°ùæà∏d
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  áÄ«g  ≈`̀∏`̀Y
 øe  IQGRƒ```̀dG  ø qμe  Éªe  ,á«fhôàμd’G
 ,ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG ò«ØæJ
 º«∏©àdG  ô«aƒàH  É¡eGõàdG  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG
 áeó≤ªdG  äÉeóîdÉH  AÉ≤JQ’Gh  ™«ªé∏d
 ,á«°SGQódG  πMGôªdG  áaÉc  »a  áÑ∏£∏d
 äGƒ`̀£`̀N Ió``̀Y É``̀gPÉ``̀î``̀JG ø``̀Y Ó`̀°`̀†`̀a
 …ô°ûÑdG  ∫ÉªdG  ¢SCGQ  ô°TDƒe  ø«°ùëàd
 ø«ªFÉ≤dG  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  áÄ«g  ≈`̀∏`̀Y

 ¥ôW  ôjƒ£J  É`̀gRô`̀ HCG  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
.äÉfÉ«ÑdG ™ªL äGhOCGh

 ó¡©e  ó```jhõ```J  º``à``j  ¬````̀ fEG  ∫É````̀ bh
 »àdG  äÉfÉ«ÑdÉH  AÉ°üMEÓd  ƒμ°ùfƒ«dG
 äGAÉ°üMEG AÉ°ü≤à°SG ∫ÓN øe É¡Ñ∏£j
 Ö°ùëH  kÉjƒæ°S  √òØæj  …ò`̀dG  º«∏©àdG
 ,ƒμ°ùfƒ«dG  πÑb  ø`̀e  OóëªdG  â`̀bƒ`̀dG
 QOÉ°üeh  äÉfÉ«ÑdG  á©LGôe  ºàJ  Éªc
 äÉ¡édG  É¡«∏Y  óªà©J  »àdG  äÉfÉ«ÑdG
 »a Ió``ë``à``ª``dG º```̀eC’É```̀H á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 ≥«°ùæàdG  ºàjh  ,äGô°TDƒªdG  ÜÉ°ùàMG
 äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  ™`̀e  ôªà°ùe  πμ°ûH
 á©LGôªd  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh
 ¿Éμ°ùdG  äGô`̀jó`̀≤`̀J  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG
 äGô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG ø`̀«`̀H ≥``aGƒ``à``dG ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d
 IÉYGôe  âªJ  óbh  ,á«dhódGh  á«æWƒdG
 äÉfÉ«ÑdG »a ∫ƒª°ûdGh á«£¨àdG IOÉjR
 É`̀gô`̀«`̀aƒ`̀J º``à``j »``̀à``̀dG á``̀«``̀FÉ``̀°``̀ü``̀ME’G
 ∂`̀dPh  ,AÉ`̀°`̀ü`̀MEÓ`̀d  ƒμ°ùfƒ«dG  ó¡©ªd
 πª°ûàd  äÉfÉ«ÑdG  »a  á«£¨àdG  IOÉjõH
 ÖfÉL  »a  á∏ãªàªdGh  º«∏©àdG  èeGôH
 äÉfÉ«Hh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉfÉ«H  øe
 º«∏©àdG  ¿hO  …ƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  ó©H  º«∏©àdG
 »àdG ÖjQóàdGh º«∏©àdG èeGôH) »dÉ©dG
 ô¡°TCG  6  øe  É¡«a  á°SGQódG  Ióe  ¿ƒμJ
 IOÉ`̀Y  ±ó`̀¡`̀Jh  ,ø«àæ°S  ø`̀e  π``̀bCG  ≈``̀dEG
 πª©dG ¥ƒ°S ∫ƒNód áÑ∏£dG OGóYEG ≈dEG
 ¿hO  äGQÉ¡ªdGh  ±QÉ©ª∏d  º¡HÉ°ùcEGh

.(»dÉ©dG º«∏©àdG iƒà°ùe
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 ..zGô«N πb{ á∏ªM
»fÉãdG AõédG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 äÓªëdG  ¥ÓWEG  »a  QGôªà°S’G  ≈dEG  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T  IQGRh  ƒYóf
 ΩGôàMG á«ªgCGh ,»æWƒdG ÜÉ£îdG õjõ©J ¿CÉ°ûH ,ájƒYƒàdG á«©ªàéªdG
 πX »a á°UÉNh ,ádhDƒ°ùªdG áª∏μdGh ô«Ñ©àdGh …CGôdG ájôMh ,¿ƒfÉ≤dG

.É«dÉM OÓÑdG É¡H ôªJ »àdG ±hô¶dG
 ™e  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  ô°üæY  ôªãà°ùJ  ¿CG  IQGRƒ`̀dG  ≈∏Y  ≈æªàf
 ´Ó`̀WEGh  ,∞ë°üdGh  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  πFÉ°SƒdGh  á«fhôàμd’G  äÉHÉ°ùëdG
 ∞°üdG IóMh IQhô°Vh ,á«∏ëªdG áMÉ°ùdG »a äGóéà°ùªdG ≈∏Y ™«ªédG
 á∏MôªdGh  ,ádhó∏d  áeÉ©dG  äÉ¡LƒàdGh  äGóéà°ùªdG  Aƒ°V  »a  áª∏μdGh
 »`̀eÓ`̀YE’G  ÜÉ£î∏d  ó«MƒJ  ø`̀e  ¬«°†à≤J  É`̀eh  ,á°SÉ°ùëdGh  á∏Ñ≤ªdG

.»æWƒdG
 ÖcGƒJ  á«Ø«°U  á«eÓYEG  äÓªM  ¥Ó`̀WEG  IQGRƒ`̀dG  ≈∏Y  ≈æªàf  Éªc
 äGAGôLE’G πX »a ,É«dÉM äÉæÑdGh AÉæHC’G É¡«°†≤j »àdG á∏jƒ£dG IRÉLE’G
 íÑ°UCG PEG ,»YÉªàL’G óYÉÑàdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d ájRGôàM’G
 »a ÉeEGh RÉØ∏àdG  ΩÉeCG  ÉeEG  ,äƒ«ÑdG  »a º¡JÉbhCG  º¶©e ¿ƒ°†≤j ÜÉÑ°ûdG

.á«fhôàμd’G ÜÉ©dC’G hCG π°UGƒàdG ™bGƒe á©HÉàeh ∞JGƒ¡dG ΩGóîà°SG
 »HÉÑ°ûdG  É¡Yhô°ûe  â≤∏WCG  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh
 Ωƒ≤J  á«∏NGódG  IQGRhh  ,IójóY  á£°ûfCGh  èeGôH  øª°†àjh  ,»Ø«°üdG
 GAõ`̀L  ó°ùà°S  ∂°T  Ó`̀H  »`̀g  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∫Gƒ`̀W  ÜÉÑ°û∏d  á«æWh  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H
 ,ó«Øe  ƒg  Éª«a  âbƒdG  QÉªãà°SGh  ,áÄ°TÉædGh  ÜÉÑ°ûdG  iód  ÆGôØdG  øe
 ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T  IQGRh  ¿ÉμeEÉH  ÜÉÑ°ûdG  øe  ôÑcCG  áëjô°T  ∑Éæg  øμdh
 IôμàÑªdG É¡∏FÉ°Shh É¡JGhOCGh É¡éeGôÑH É¡©e π°UGƒàdGh É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG

.á«YGóHE’Gh
 ôcPCGh ..zGô«N πb{  á∏ªM ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T IQGRh â≤∏WCG  Iôàa  òæe
 ócCG  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T  ôjRh  »ë«eôdG  óªëe  øH  »∏Y  ó«°ùdG  IOÉ©°S  ¿CG
 ΩGóîà°SG Aƒ°S øe Ωƒ«dG »fÉ©j ºdÉ©dG ¿EG{ :ÓFÉb Qƒ°ûæe íjô°üJ »a
 øe »°VGôàa’G ºdÉ©dG √ó¡°ûj Ée πX »a ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
 ¿CGh ,ÉæJÉ©ªàée ≈∏Y á∏«NódG äGAÉ°SE’Gh á≤«bódG ô«Z äÉeƒ∏©ª∏d ≥aóJ
 á«YÉªàLG  á«dhDƒ°ùe  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  äGAÉ°SEG  á¡LGƒe
 øY ó«©ÑdG ∫óà©ªdG ÜÉ£îdG »æÑJ ôÑY ,AÉæãà°SG ¿hO ™«ªédG É¡∏ªëàj
 ìÉéf ¢ü°üb ∂∏ªJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG{ ≈dEG Gô«°ûe ,zäGAÉ°SE’Gh øàØdG
 ô°ûf  »a  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ΩGóîà°SG  á«∏YÉa  âàÑKCG  á«æWh

.zá∏«°UC’G á«æjôëÑdG Éæàjƒg ¢ùμ©j ÉªH ,ΩÓ°ùdGh áÑëªdGh ô«îdG
 á«©ªàée  á«eÓYEG  á∏ªM  IQGRƒ``̀dG  ≥∏£J  ¿CG  Ó«ªL  ¿ƒμ«°S  ºμa
 ÜÉÑ°ûdG  åëJh  ,ó`̀jó`̀L  ø`̀e  zGô`̀«`̀N  π`̀b{  á∏ªM  ∞fCÉà°ùJ  hCG  ,Ió`̀jó`̀L
 ¿ƒjõØ∏àdG  ∑ô°ûJh  ,º¡HQÉéJh  º¡°ü°übh  º¡JÉYGóHEÉH  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y
 ,º¡©e  π°UGƒàdGh  ÜÉÑ°ûdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG  »a  áaÉë°üdGh  á``̀YGPE’Gh
 hCG ,√QÉμaCGh ¬©jQÉ°ûe ¢†©ÑdG ¢Vô©à°ùj hCG ,¬àHôéJ ÜÉ°T πc »μë«d
 äÉ≤HÉ°ùe  »a  ¢†©ÑdG  ∑QÉ°ûj  hCG  ,√ô¶f  á¡Lhh  ¬jCGQ  ¢†©ÑdG  í°Vƒj
 zá≤«bO »a áeƒ∏©e hCG á≤«bO »a IóFÉa{ QGôZ ≈∏Y ,äÉgƒjó«a º«ª°üJh
 ,»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG É¡«a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y πÑ≤«°S »àdG QÉμaC’G øe Égô«Zh
 äÉbÉW ∫Ó¨à°SÉH ™bGƒe ¢†©H ΩÉ«b øe ’óH ,πãeCG πμ°ûH ¬àbh π¨°ûjh
 Ö°üJ ’ QƒeCG »a º¡FGQBGh º¡JÉYÉæb ¬«LƒJ hCG Gó«Øe ¢ù«d Éª«a ÜÉÑ°ûdG

.ádhódG äÉ¡LƒJ »a

 ∫ƒ``̀M É``æ``à``aÉ``≤``K »```̀g É``̀ª``̀c
 √òg  ¿EÉ`̀a  á«©jôdG  äÉjOÉ°üàb’G
 É`̀gô`̀KCÉ`̀à`̀H  º°ùàJ  äÉ`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 Ö∏≤àdGh  äGô«¨àªdÉH  ójó°ûdG
 ƒ`̀ª`̀æ`̀dG ø``̀«``̀H É````̀¡````̀FGOC’ º````FGó````dG
 ¢ùμ©æj  …ò``̀dG  ô``̀eC’G  ,Oƒ``cô``dGh
 ∫hó∏d  »°SÉ«°ùdG  QGô≤à°S’G  ≈∏Y
 ≈∏Y  É k°ù«FQ  G kOÉªàYG  óªà©J  »àdG
 k’ó``H ,Iô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dG ™``jô``dG ó``FGƒ``Y
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ≈`̀∏`̀Y É`̀gOÉ`̀ª`̀à`̀YG ø``̀e
 ,êÉ`̀à`̀fE’G  ≈∏Y  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  »≤«≤ëdG
 äÉjOÉ°üàb’G √òg ¿ƒμJ ºK øeh
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G Ωó`̀©`̀d á`̀°`̀Vô`̀Y ô``ã``cCG
 á«°SÉ«°ùdG äÉeRC’G ´’ófG ÖÑ°ùH

.Égô«Zh ájOÉ°üàb’Gh
 äÉ``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G √ò````̀g ø```̀e

 »àdG  ∫hó`̀dG  ió`̀MEG  »g  øjôëÑdG  áμ∏ªe  q¿C’h  ,(  §Øæ∏d  áéàæªdG  ∫hó`̀dG)
 øe óH ’ ¿Éc ó≤a ,á«£ØædG äGóFÉ©dG ≈∏Y ¬∏ªée »a ΩÉ©dG ÉgOÉ°üàbG óªà©j
 ™jƒæàdG á°SÉ«°S øe ºZôdÉH ,§ØædG QÉ©°SCG ≈∏Y äGô«¨àªdÉH øjôëÑdG ôKCÉJ
 2030  ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG  â≤∏WCG  ÉeóæY  ádhódG  É¡à©ÑJG  »àdG  …OÉ°üàb’G
 πÑ≤à°ùeh  IÉ«M  AÉæH  ≈`̀dEG  ÉgôgƒL  »a  ±ó¡J  âfÉch  2008  ôHƒàcCG  »a

.ø«æWGƒªdG áaÉμd π°†aCG
 øjôëÑdG  ≈∏Y  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UE’G  â`̀dGƒ`̀J  ó≤d
 QõédGh  óªdG  ø«H  É¡ëLQCÉJ  øe  ºZôdÉH  á«°VÉªdG  áæ°S  øjô°û©dG  ∫Ó`̀N
 ¢†FGô©dG)  á°SÉ«°S  ï°SôJ  ƒg  G kôNDƒe  ßMÓªdG  øμdh  ,äGô«¨àªdG  ÖÑ°ùH
 äÉjóëàdG  √ÉéJ  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤dG  ≈`̀dEG  ø«æWGƒªdG  iód  (äGó°TÉæªdGh
 á«Ñ∏°S  ád’O  ¬d  ôeCG  ƒgh  ,á«°û«©ªdG  º¡JÉLÉ«àMG  ¿CÉ°ûH  É¡fƒ¡LGƒj  »àdG
 ôFGhódG  ¢†©H äÉeGõàdG  ∫ÓàNG ≈dEG  ô«°ûoJh ,á«°SÉ«°ùdG  äÉMÓ°UE’G  ≈∏Y
 ≈dEG hCG ,á«WGôbhô«ÑdG »°ûØJ ≈dEG hCG ,ÉfÉ«MCG á«eóîdG É¡JÉÑLGƒH á«ª°SôdG
 Öjô≤dG ∫ÉãªdGh .á«eóîdG ôFGhódG ¢†©H iód »eóîdG ¢UÉ°üàN’G ´RÉæJ
 òæe (á∏≤æàªdG ™«ÑdG äÉHôY) ÜÉë°UCG É¡¡LGh »àdG á∏μ°ûªdG ƒg ,∂dP ≈∏Y
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  qƒª°S  Ió°TÉæe  ºJ  å«M  ,ÉÑjô≤J  ô¡°T  »dGƒM
 √ qƒª°S IOÉ©c ∫Éμ°TE’G πëd É k©jô°S ÜÉéà°SÉa -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM - áØ«∏N
 ∑Éæg  q¿CG  í°†JG  ó≤dh  .ΩÉY  mπμ°ûH  »æjôëÑdG  øWGƒªdGh  ÜÉÑ°ûdG  ºYO  »a
 á«ª°SôdG  äÉ≤aGƒªdG  ¢UÉ°üàNG  ´RÉæàJ  á«eƒμM  äÉ¡L  6  Oó`̀Y  »dGƒM
 ≈dEG √òg äGAGôLE’G QÉ°üàNG ¿ÉμeE’ÉH ¿Éch ,…QÉéàdG •É°ûædG Gòg ¿CÉ°ûH
 áfhôªH òNC’G ™e ,ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ∞∏àîe ΩÉ¡ªH Ωƒ≤J (IóMGh IòaÉf)
 ô«JGƒa  øe  AÉØYE’G  ójóªJ  ¿CÉ°ûH  iô`̀NCG  äGó°TÉæeh  .ájÉYôdGh  πeÉ©àdG
 á∏¶e  óe  ¿CÉ°ûH  Ió°TÉæeh  ,áªFÉ≤dG  á«ë°üdG  ´É`̀°`̀VhC’G  πX  »a  AÉHô¡μdG
 É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á«eóîdGh  ájQÉéàdG  á£°ûfC’G  ¢†©H  ≈dEG  á«dÉªdG  áeõëdG
 ,á°û«©ªdG AÓZ øe ø«æWGƒªdG øY ∞«ØîàdG ¿CÉ°ûH Ió°TÉæeh ,¿ƒæWGƒªdG
 á«ÑæLC’G ádÉª©dG ∞∏e êÓ©d äGó°TÉæeh ,¿ôªdG íjô°üàdG AÉ¨dE’ Ió°TÉæeh
 ∫Éª©dG  øμ°S  áédÉ©ªd  iô`̀NCG  Ió°TÉæeh  ,¢ùHÉ«dGh  ô°†NC’G  â∏cCG  »àdG
 á«bÓNC’G  ºFGôédG  á¡LGƒªd  Ió°TÉæeh  ,á«æμ°ùdG  AÉ«MC’G  ø«H  ÖfÉLC’G
 ¢†©Ñd áÄWÉîdG äÉ«cƒ∏°ùdGh á«ÑæLC’G ádÉª©dG äÉÄa ¢†©H É¡H Ωƒ≤J »àdG
 ∞∏àîe  »a  á«YÉªLh  ájOôa  äGó°TÉæe  ø«H  ∫ƒ£J  áªFÉ≤dGh  .øjóaGƒdG
 (Ió°TÉæªdG)  âëÑ°UCG  ≈àM  .ø«æWGƒª∏d  á«JÉ«ëdGh  á«°û«©ªdG  ¿hDƒ°ûdG
 ºFÉ≤dG ºjôμdG »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG ôgƒL ™e º«≤à°ùJ ’ á«YÉªàLG IôgÉX

.2030 ájOÉ°üàb’G ájDhôdG ±GógCGh ,äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ƒfÉ≤dG ádhO ≈∏Y
 áÄ«g  ¬LƒJ  »g  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  ÉgÉ°ùbCGh  äGó°TÉæªdG  ôNBG  ¿Éc  óbh
 ≈∏Y  %3  ájƒæ°ùdG  IOÉjõdÉH  ¢SÉ°ùªdG  ≈`̀ dEG  G kô`̀NDƒ`̀e  »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG

.IOÉjõdG √òg ∞bh ≈dEG áÄ«¡dG »©°Sh ,Ió«gõdG øjóYÉ≤àªdG äÉÑJôe
 IQó≤dG  ¬jód  ôKDƒe  ¿ÉªdôH  Éæjód  ¿É`̀c  ƒd  ¬`̀fCG  ƒg  π°UÉëdÉa  ,Gò`̀¡`̀dh
 ,ájQƒà°SódG  ¥ƒ≤ëdG  ´õàæjh  á«æWƒdG  ÉjÉ°†≤dG  ≈æÑàj  ¿CG  ≈∏Y  á«YÉªédG

.äGó°TÉæªdG ≈dEG ¢SÉædG CÉéd Éªd
 á«eóîdG  É¡JÉÑLGƒH  Ωƒ≤J  á«eóN  á«ª°SQ  äÉ°ù°SDƒe  Éæjód  ¿Éc  ƒdh
 ≈dEG  ¢SÉædG  CÉéd  Éªd  ,á«WGôbhô«H  hCG  ó«≤©J  ¿hO  øeh ΩÉªàgÉH  ≥«°ùæàdGh

.äGó°TÉæªdG
 äÉ°ù°SDƒe øª°V á∏YÉa ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S äÉ°ù°SDƒe Éæjód ¿Éc ƒdh
 ≈dEG  ¢SÉædG  ¬LƒJ  Éªd  ,ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG  ¢ùª∏àJ  ,»fóªdG  ™ªàéªdG

.äGó°TÉæªdG
 ¢Uôah ¢û«©dG óZQ øe áªjôμdG ájÉØμdG ¢SÉædG iód ¿Éc ƒd ,G kô«NCGh
 á°SÉ«°S ´ÉÑJG ≈dEG Gƒ¡LƒJ Éªd ,á«î°ùdG äÉÑJôªdGh êÓ©dGh øμ°ùdGh πª©dG

.»dGƒàªdGh ôªà°ùªdG êôë∏d ºgô«Zh º¡°ùØfCG Gƒ°VôYh ,äGó°TÉæªdG
 »a  lô«Ñc  Éæ∏eCGh  ,áeÉJ  má≤K  ≈∏Y  Éæ qfEÉa  ,A»°T  πc  øe  ºZôdÉH  Éææμdh

.ìÓ°UE’Gh ôjƒ£àdG ≥jôW ≈∏Y äÉÑã∏d áª«μëdG IOÉ«≤dG

äGó°TÉæe

:º∏≤H
»YÉæŸG º«gGôHEG

 ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG πÑ≤à°SG
 ï«°ûdG  ƒª°S  ¢`̀ù`̀eCG  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀ jRh  áØ«∏N  ∫BG
 ßaÉëe áØ«∏N  ∫BG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ø``̀H  »`̀∏`̀Y  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N

.á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 Gôjô≤J  ßaÉëªdG  ƒª°S  Ωób  ,AÉ≤∏dG  ájGóH  »ah
 èeGôÑdGh  á«eóîdG  ™jQÉ°ûªdGh  πª©dG  ô«°S ∫ƒM
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  á¶aÉëªdG  »`̀a  Égò«ØæJ  ºàj  »`̀à`̀dG
 ô`̀jRh  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  ∂`̀ dPh  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  ≈∏Y  πª©dÉH  á«∏NGódG
 ,™ªàéªdG  äÉÄa  πc  ™e  π°UGƒàdG  äGƒæb  õjõ©Jh
 ,áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ôÑY á«©ªàéªdG ácGô°ûdG π«©ØJh
 äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dG  QÉ`̀WEG  »a

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd ájRGôàM’G
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ø`̀Y  á«∏NGódG  ô``jRh  Üô``̀YCGh
 á¶aÉëªdÉH ø«∏eÉ©dG ™«ªLh ßaÉëªdG ƒª°S Oƒ¡éd
 ±ô©àdGh  ø«æWGƒªdG  ™e  π°UGƒàdG  õjõ©J  QÉWEG  »a
.áeó≤ªdG äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’G ±ó¡H ,º¡JÉÑ∏£àe ≈∏Y

 áØ«∏N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ø``cô``dG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ´É`̀aO  Iƒ`̀≤`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  áØ«∏N ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H
 óMC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »a  øjôëÑdG
 …õæ«cÉe  å«æ«c  ∫GôæédG  ,Ω2020  ƒ«dƒj  12
 óFÉb  General Kenneth F. McKenzie
 ,≥aGôªdG  óaƒdGh  á«μjôeC’G  ájõcôªdG  IOÉ«≤dG
 ø°ùM øH  ¬∏dGóÑY  øcôdG  ≥jôØdG  Qƒ°†ëH ∂dPh
 øcôdG  ≥jôØdGh  ,´ÉaódG  ¿hDƒ°T  ôjRh  »ª«©ædG

.¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U øH ÜÉjP

 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÖMQ AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 á«μjôeC’G  ájõcôªdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  óFÉ≤H  øjôëÑdG
 äÉbÓ©dG  ≥ª©H  G kó«°ûe  ,¬`̀ d  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ó`̀aƒ`̀dGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H áªFÉ≤dG á«îjQÉàdGh Ió«WƒdG
 πÑ°Sh  á≤jó°üdG  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh
 ≈∏Y  ¿hÉ`̀©`̀Jh  Qƒ£J  øe  √ó¡°ûJ  É`̀eh  Égõjõ©J

.…ôμ°ù©dG ó«©°üdG
 óªëe  ø°ùM  ø`̀cô`̀dG  AGƒ`̀∏`̀ dG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô°†M
 AGƒ`̀∏`̀ dGh ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ¿Gƒ```̀jO  ô`̀jó`̀e  ó©°S

 óYÉ°ùe  ¬∏dG  ∫É`̀e  ó`̀ª`̀MCG  ∞°Sƒj  …ôëH  ø`̀cô`̀dG
 AGƒ∏dGh ,øjƒªàdGh OGóeEÓd ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªM  ï«°ûdG  QÉ«W  øcôdG
 AGƒ∏dGh  ,»æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ƒédG  ìÓ°S  óFÉb
 ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  ódÉN  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  øcôdG
 øcôdG  AGƒ∏dGh  ,á«æ≤àdGh  º«¶æàdGh  §«£îàdG
 ájôëÑdG ìÓ°S óFÉb º°ù©dG ∞°Sƒj óªëe …ôëH
 Iƒb  •ÉÑ°V  QÉÑc  øe  OóYh  ,»æjôëÑdG  »μ∏ªdG

.øjôëÑdG ´ÉaO

á«μjôeC’G ájõcôªdG IOÉ«≤dG óFÉb πÑ≤à``°ùj ΩÉ©dG óFÉ≤dG

 á`̀ «`̀ Hƒ`̀ æ`̀ é`̀ dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j á``̀ «``̀ ∏``̀NGó``̀ dG ô`````̀ jRh
á`̀ «`̀ eó`̀î`̀ dG ™``jQÉ``°``û``ª``dG ô`̀ «`̀ °`̀ S ô``jô``≤``J ≈``∏``Y ™``∏``£``jh

 øe πμd ó©H øY Ö«Ñ£àdG áeóN ô«aƒJ á«μjôeC’G á«dÉ°SQE’G ≈Ø°ûà°ùe ø∏YCG
.á«ë°üdG ájÉYôdG øY åëÑj

 øëæa ,»©«ÑW ƒg Ée π«£©Jh áeó°üdG ¢UÉ°üàeG ≈∏Y IQó≤dG »g áfhôªdG
 á«μ«JÉeGQO  á∏μ«g  IOÉYEG  ó¡°û«°S{  …òdG  zójóédG  »©«Ñ£dG  ™°VƒdG{  áaÉM  ≈∏Y
 πμ°ûH  ™ªàéªdGh  ∫É`̀ª`̀YC’G  ¬«a  QGó`̀J  …ò`̀dG  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ΩÉ¶æ∏d
 ,áØ°UÉ©dG √ò¡d á«eÉeC’G •ƒ£îdG »a á«ë°üdG ájÉYô∏d áª¶æªc øëfh .z…ó«∏≤J

.ÉfhQƒc AÉHh ó©H »aÉ©àdG π«μ°ûJ »a º¡e QhO Ö©d »a ôªà°ùf ±ƒ°Sh
 ≈∏Y  kAÉæH  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºjó≤J  á«Ø«c  »a  ô«μØàdG  ó«©f  É k©«ªL  øëf
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  ™e  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  ô¡°T’G  »a  IOÉØà°ùªdG  ¢ShQódG
 á«dÉ°SQE’G ≈Ø°ûà°ùe CÉéd ,á«ë°üdG ájÉYôdG »eó≤e øe ójó©dG πãªc .óéà°ùªdG
 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh ájÉYôdG ºjó≤àd ó©H øY Ö«Ñ£àdG áeóN ô«aƒJ ≈dEG á«μjôeC’G
 ó©H øY Ö«Ñ£àdG  ¿CG  ∑Qóf .»YÉªàL’G óYÉÑàdG  øe âbƒdG  Gòg ∫ÓN ™ªàéªdG
 áëFÉL ™e ábƒÑ°ùe ô«Z äÉjóëJ ºdÉ©dG ¬LGƒj ÉeóæY á°UÉN áYÉ°ùdG áLÉM ƒg

 .»LÉàdG ¢Shô«ØdG
 ™e  π°UGƒàdÉH  ¢†jôª∏d  ìÉª°ùdG  »g ó©H  øY Ö«Ñ£à∏d  á«°ù«FôdG  äÉª°ùdG
 .ÉæFÉÑWCG  ™e  á«°VGôàa’G  äGQÉ°ûà°S’G  õéMh  á«μjôeC’G  á«dÉ°SQE’G  ≈Ø°ûà°ùe
 ≥«Ñ£àdG  »a  º¡àë°üd  πeÉc  »ªbQ  πé°ùH  ®ÉØàM’ÉH  ≈°Vôª∏d  ∂`̀dP  íª°ùj
 ™e  É¡à°ûbÉæe  ¿hójôjh  á∏°U  äGP  É¡fCG  ¿hó≤à©j  á«ÑW  äÓé°S  …CG  π«ªëJh
 AÉ¡àfG  ó©H  á«fhôàμdEG  á«ÑW  äÉØ°Uh  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ≈°Vôª∏d  øμªj  .Ö«Ñ£dG
 á«μjôeC’G á«dÉ°SQE’G ≈Ø°ûà°ùe á«dó«°U »a É¡aô°U º¡æμªj »àdGh ,º¡JQÉ°ûà°SG

.ájhOC’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 ¢UÉî°TC’G ø«H äÉ«aƒdG ´ÉØJQG »a º¡°ùj óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CG ÉªH
 ,áÑMÉ°üªdG ¢VGôeC’Gh áæeõªdG ¢VGôeC’G πãe áYÉæªdG ¢ü≤f øe ¿ƒfÉ©j øjòdG
 π«∏≤J  ≥jôW øY ¢Shô«Ø∏d  ¢Vô©àdG  Öæéàd  ó©H øY Ö«Ñ£àdG  ΩGóîà°SG  øμªj
-ó«aƒc ∫É≤àfG ô£N øe π∏≤j ¿CG øμªj ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .≈Ø°ûà°ùª∏d äGQÉjõdG

 •ƒ£îdG  »a  π∏c  ÓH  ¿ƒ∏ª©j  øjòdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  »a  ø«°üàîªdG  ø«H  19
 øμªj  .≈Ø°ûà°ùªdG  êQÉN  ø«HÉ°üªdG  ≈°VôªdG  ™«ªL  AÉ≤HEG  ≥jôW  øY  á«eÉeC’G
 ¢ü«î°ûàdGh  ¢üëØdG  ,≈°VôªdG  øe  ójõªdG  RôØd  ó©H  øY  Ö«Ñ£àdG  ΩGóîà°SG

.ó©oH øY
 ájÉYôdG  ºYóJ »àdG  (IDSA)  á«μjôeC’G  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  á«©ªéd É k≤ah
 áÑ∏£àªdG ô«Z äGQÉjõ∏d ≈°VôªdG AÉ≤HEG ≥jôW øY ∂dPh áØ∏μdG å«M øe ádÉ©ØdG

.¬Lƒd É k¡Lh äGQÉ°ûà°SG …CGh ÇQGƒ£dG º°ù≤d
 ójó©dG  ≈∏Y  á«μjôeC’G  á«dÉ°SQE’G  ≈Ø°ûà°ùe  Ö∏¨J  ,ÉæîjQÉJ  QGó`̀e  ≈∏Y
 á«Ø«XƒdG  ∞bGƒªdG  .É¡©e  ∞«μJh  …OÉ°üàb’G  OƒcôdGh  áÄHhC’G  äÉjóëJ  øe
 Éªe áÄ«°ùdG ájOÉ°üàb’G äÉbhC’G »a á«ª«¶æàdG èFÉàædÉH ájƒb ábÓY É¡d á«JGƒªdG
 É k°†jCG  á«LQÉîdG äGójó¡àdG Éæd  ôaƒJ .Ió«édG hCG  ájOÉ©dG äÉbhC’G »a ¬«∏Y »g
 IGOC’G  áª«b  »g Ée  Qó≤f  ÉæëÑ°UCG  óbh ájÉYôdG  ºjó≤J  á«Ø«c  »a QÉμàHÓd  É k°Uôa

.™ªàéªdG ™e π°UGƒà∏d ó©oH øY Ö«Ñ£à∏d
 Gòg »YÉªL πμ°ûH íaÉμf ÉæfC’ ºμàeÓ°Sh ºμàë°U ≈∏Y á¶aÉëªdG AÉLôdG
 øjòdG »ë°üdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dGh áeÉ©dG áë°üdG »dhDƒ°ùe ÖfÉL ≈dEG AÉHƒdG

.ÉfhQƒc ≈°Vôªd ô°TÉÑe πμ°ûH ájÉYôdG ¿ƒeó≤j

 áeóN{ ø°Tój á«μjôeC’G á«dÉ°SQE’G ≈Ø°ûà°ùe
™ªàéªdG ™``e π°UGƒà∏d zó``©H ø``Y Ö«Ñ£àdG

 ΩÓYE’G ôjRh »ë«eôdG óªëe øH »∏Y ó«°ùdG πÑ≤à°SG
 áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  ó`̀fƒ`̀eGQO  …OhQ  ô«Ø°ùdG  ¢`̀ù`̀eCG  ¬ÑàμªH

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód IóëàªdG
 »fÉ£jôÑdG  ô«Ø°ùdG  ™`̀e  »ë«eôdG  ¢Vô©à°SG  ó`̀bh
 Égõjõ©J πÑ°Sh ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 áμ∏ªe  ¢UôM  GócDƒe  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  Égôjƒ£Jh

 ¬«a  Éªd  É¡H  AÉ≤JQ’Gh  äÉbÓ©dG  √òg  ºYO  ≈∏Y  øjôëÑdG
.ø«≤jó°üdG Éª¡«Ñ©°Th øjó∏ÑdG ídÉ°Uh ô«N

 ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH »fÉ£jôÑdG ô«Ø°ùdG Ωó≤J ,¬ÑfÉL øe
 ôjƒ£àH ¬eÉªàgGh ¬dÉÑ≤à°SG ø°ù oM ≈∏Y ΩÓYE’G ôjRh ≈dEG
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  ábGó°üdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀Y

.ø«≤jó°üdG

áμ∏ªªdG iód »fÉ£jôÑdG ô``«Ø°ùdG πÑ≤à°ùj ΩÓYE’G ô``jRh

:á«HôàdG ôjRh ..»ªeC’G ôjô≤àdG »a ájƒHôàdG äGô°TDƒªdG Ωó≤J

 ó`̀ «`̀≤`̀ dGh á``̀«``̀FGô``̀≤``̀dG á`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀f ´É```̀Ø```̀JQG
º«∏©àdG  äGƒ`̀æ`̀ °`̀ S  §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀eh  »`̀ dÉ`̀ ª`̀ LE’G

.á«HôàdG ôjRh |

 øH ó``dÉ``N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e  ø```̀H  ó```̀ª```̀MCG
 ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG  ádÓL  QÉ°ûà°ùe
 ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 º«gGôHEG  ô«Ø°ùdG  ¢ùeCG  á«Ñ«°†≤dG
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S ó```̀ª```̀MCG ø`̀ °`̀ ù`̀ë`̀ dG ó`̀ª`̀ë`̀e
 iód  á≤«≤°ûdG  ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 º«gGôHEG  ô«Ø°ùdG  Üô``YCG  ó`̀bh
 √ôμ°T  ø`̀Y  ó`̀ª`̀MCG  ø°ùëdG  óªëe
 á``̀ jƒ``̀NC’G ∞`̀ bGƒ`̀ª`̀ ∏`̀ d √ô``̀jó``̀≤``̀Jh
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á∏«°UC’G
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ≈∏Y π°UGƒàªdG ¢UôëdGh ióØªdG

 ¬«a  Éªd  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J
 ,ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ídÉ°Uh  ô«N

 Ωó≤àdG πc øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe
.AÉNôdGh

 ódÉN  ï«°ûdG  ó`̀cCG  ,¬ÑfÉL  øe
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e  ø``H  ó``ª``MCG  ø``H
 áî°SGôdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG á«ªgCG
 ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 øY  É`̀ kHô`̀©`̀e  ,á≤«≤°ûdG  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG √ó`̀¡`̀°`̀û`̀j É`̀ª`̀d ¬`̀MÉ`̀ «`̀ JQG
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  »FÉæãdG
 ™«ªL »a ºFGO Ωó≤J øe ø«≤«≤°ûdG
 áμ∏ªe  ∞bƒe  G kOó`̀é`̀e  ,ä’ÉéªdG
 ø``eC’ º``̀YGó``̀dG â`̀HÉ`̀ã`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ájQƒ¡ªL  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG á`̀aÉ`̀c ™``e ø`̀eÉ`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dGh
 É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T ø``̀e »`̀à`̀ dG äGAGô```````̀LE’Gh
 »fGOƒ°ùdG Ö©°ûdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ

.QÉgOR’Gh á«ªæàdG »a ≥«≤°ûdG

»fGOƒ°ùdG ô«Ø°ùdG πÑ≤à°ùj á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°û∏d ∂∏ªdG QÉ°ûà°ùe

 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe  OÉ°TCG
 »YÉæªdG …óæg øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S
 ¥ôëªdG  »dÉgCG  ¬eó≤j  …òdG  QhódÉH
 √ò`̀g ∫Ó```̀N É```̀gGô```̀bh É`̀ ¡`̀ fó`̀ e π`̀μ`̀ H
 ΩGõàd’G É¡àeó≤e »a »JCÉjh áëFÉédG
 ≥jôØdG  É¡eó≤j  »`̀à`̀dG  äÉª«∏©àdÉH
 AÉæHC’ ô«ÑμdG ∫ÉÑbE’ÉH ∂dòch ,»Ñ£dG
 »a  QÉ``ª``YC’G  ™«ªL  ø`̀e  á¶aÉëªdG

.ä’ÉéªdG πμH ´ƒ£àdG ∫Éée
 á¶aÉëªdG ¿CG ßaÉëªdG ±É°VCGh
 ô«¡£Jh  º`̀«`̀≤`̀©`̀J  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  äó`̀¡`̀°`̀T
 á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG É``¡``≤``aGô``e ø```e ó`̀jó`̀©`̀∏`̀ d
 ájQÉéàdG  ¥Gƒ``̀°``̀SC’G  É¡æª°V  ø`̀eh
 AÉ``̀æ``̀HCG …ó`````jCG ≈`̀∏`̀Y äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀ª`̀ dGh
 »a  Éeó≤e  ,ø«°ùæédG  øe  ¥ôëªdG
 IQGOEÓd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¬JGP âbƒdG
 IQGRƒ```̀ H »`̀fó`̀ª`̀ dG ´É`̀aó`̀ ∏`̀ d á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 ºjó≤J  »`̀a  ÉgOƒ¡L  ≈∏Y  á«∏NGódG
 πμd  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  IófÉ°ùªdGh  º`̀Yó`̀dG

.ø«Yƒ£àªdG

 â`̀bƒ`̀dG »`̀a ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG OÉ``̀°``̀TCGh
 øjôëÑdG  ≥`̀ jô`̀a  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀H  ¬```̀JGP
 ó°Tôe  ´ƒ£àªdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  πgÉà°ùJ
 øjôëÑdG  á«©ªLh  ó°TôªdG  óªëe
 á°SÉFôH  ¿É`̀jOC’G  ¢ûjÉ©Jh  íeÉ°ùà∏d
 QGhOC’G ≈∏Y ¿ƒHRƒH ∞°Sƒj ó«°ùdG
 â∏ãe  »àdG  á«Yƒ£àdGh  á«YÉªàL’G
 ôÑY  á`̀≤`̀ë`̀dG  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 º«≤©àdG  äÉ«∏ªY  »`̀a  º¡àªgÉ°ùe

.á«æWƒdG QGhOC’G øe Égô«Zh

 ø«bƒØàªdG  ßaÉëªdG  CÉæg  Éªc
 ,á«ª«∏©àdG  πMGôªdG  πc  »a  É«°SGQO
 ¢`̀Uô`̀ë`̀J  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¿CG  Gó```̀cDƒ```̀e
 ,ΩÉY  πc  »a  É¡«bƒØàe  ºjôμJ  ≈∏Y
 ,Éfhôc  áëFÉL  ±hô`̀X  ≈`̀dEG  Gô¶fh
 ≈dEG  ºjôμàdG  â∏LCG  á¶aÉëªdG  ¿EÉ`̀a
 É¡HÓW  øY  πØ¨J  ø`̀dh  ≥`̀M’  óYƒe
 ≥«aƒàdG  º`̀¡`̀d  É«æªàe  ,ø`̀«`̀Yó`̀Ñ`̀ª`̀dG
 á«©eÉédG  º¡à°SGQO  »`̀a  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh

.º¡JOÉ«bh º¡æWƒd áeóN

á¶aÉëªdG äÉæHh AÉæHC’ á«Yƒ£àdG äGQOÉÑªdÉH ó«°ûj ¥ôëªdG ßaÉëe
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 »Hô©dG  ÖfÉédG  ¢ù«FQ  ,…óØ°üdG  øªjCG  ôjRƒdG  »dÉ©e
 ,»fOQC’G ø«Hôà¨ªdG ¿hDƒ°Th á«LQÉîdG ôjRh

 ∫hódG á©eÉL ΩÉY ø«eCG ,§«¨dG ƒHCG óªMCG ó«°ùdG »dÉ©e
 ,á«Hô©dG

 ,AÉbó°UC’Gh AÓeõdG
 ºdÉ©dG  ácô©ªd  áª¡ªdG  á¶ë∏dG  √òg  »a  !ºμ«∏Y  ΩÓ°ùdG
 …QGRƒ`̀dG  ´ÉªàLÓd  á©°SÉàdG  IQhó``dG  ó≤©f  ,áëFÉédG  ó°V
 ôÑY  OóëªdG  ÉgóYƒe  »a  »Hô©dG  »æ«°üdG  ¿hÉ©àdG  ióàæªd
 ø«ÑfÉé∏d  áàHÉK  áªjõY ó°ùéj …òdG  ôeC’G  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G
 áëFÉédG  áëaÉμªd  Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  ≈∏Y  »Hô©dGh  »æ«°üdG
 »æJƒØj ’h .Éª¡æ«H á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG äÉbÓY õjõ©Jh
 øªjCG  ô`̀jRƒ`̀dG  »dÉ©ªd  ôμ°ûdG  øY  ôÑYCG  ¿CG  ΩÉ≤ªdG  Gò`̀g  »a
 IQÉÑédG  ÉªgOƒ¡L  ≈∏Y  §«¨dG  ƒHCG  ΩÉ©dG  ø«eC’Gh  …óØ°üdG

.´ÉªàL’G Gòg ìÉéfE’
 ,AÉbó°UC’Gh AÓeõdG

 ,áëFÉédG áëaÉμªd É¡JÉbhCG Ö©°UCG »a ø«°üdG âfÉc Éªd
 π¶«°S ,Éæd Éæ«ªK ÉªYO ÉÑ©°Th áeƒμM á«Hô©dG ∫hódG âeób
 ≈∏Y á«Hô©dG ∫hódG IóYÉ°ùe πLCG øe .ÉæHƒ∏b »a GQƒØëe ∂dP
 »a á«Ñ£dG OGƒªdG AGô°ûd äÓ«¡°ùJ ¬d Éæeób ,áëFÉédG áëaÉμe
 ¿ƒ«∏e 13h QÉÑàNG º≤W ¿ƒ«∏e øe ôãcCG ¬«dEG Éæeóbh ,ø«°üdG
 ø««æ«°üdG AGôÑîdG ø«H á«°VGôàaG äÉYÉªàLG Éfó≤Yh ,áeÉªc
 AGôÑîdG  á`̀bô`̀aCG  Éæ∏°SQCGh  ,á«HôY  á`̀dhO  21  øe  º¡FGô¶fh
 äÉÑ«JôJ  ø«°üdG  â©°Vhh  .á«HôY  ∫hO  8  ≈`̀ dEG  ø««Ñ£dG
 ø«£°ù∏a  ≈`̀ dEG  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  ô«aƒJ  πª°ûJ  á°UÉN
 AGôÑîdG  ≥jôa  ∫É`̀°`̀SQEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É¡©e  äGôÑîdG  º°SÉ≤Jh
 ºeC’G ádÉch ≈dEG á«dÉªdGh ájOÉªdG äÉYôÑàdG ºjó≤Jh ,ø««Ñ£dG
 ¥ô°ûdG »a ø««æ«£°ù∏ØdG ø«ÄLÓdG π«¨°ûJh áKÉZE’ IóëàªdG
 »a  ø««æ«£°ù∏ØdG  ø«ÄLÓd  záë°üdG  º≤W{  ™jRƒJh  ,≈`̀fOC’G

 .É¡LQÉNh ø«£°ù∏a πNGO
 ,áÄæ¡àdG ádÉ°SQ »a ≠æ«Ñæ«L »°T ¢ù«FôdG ¬«dEG QÉ°TCG Éªc
 ≥jôØdG  ìhôH  á«Hô©dG  ∫hódGh  ø«°üdG  äófÉ°ùJh  âæeÉ°†J
 É«M  Gó«°ùéJ  ôÑà©j  …òdG  ôeC’G  ,äÉ`̀eRC’G  á¡LGƒªd  óMGƒdG
 ¿CÉH  ≥KCG  .AGô°†dGh  AGô°ùdG  »a  »Hô©dG  »æ«°üdG  ∑QÉ°ûà∏d
 ø«°üdG  ø«H  á«îjQÉàdG  ábGó°üdGh  »é«JGôà°S’G  ¿hÉ©àdG
 πμH  ójóL  iƒà°ùe  ≈dEG  ™ØJôJh  ï°Sôàà°S  á«Hô©dG  ∫hódGh

.áëFÉédG √òg øe êhôîdG ó©H ó«cCÉàdG
 ,AÉbó°UC’Gh AÓeõdG

 ø∏YCG ,≥HÉ°ùdG …QGRƒdG ´ÉªàLÓd á«MÉààa’G á°ù∏édG »a
 á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG äÉbÓY áeÉbEG ≠æ«Ñæ«L »°T ¢ù«FôdG
 á«ªæàdGh  πeÉ°ûdG  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«Hô©dG  á«æ«°üdG
 ™ªàéªdG  áeÉbEG  IQOÉÑe  ìôWh  ,π°†aCG  πÑ≤à°ùªd  ácôà°ûªdG
 ø«eÉ©dG  ióe  ≈∏Y  .∑ôà°ûªdG  πÑ≤à°ùª∏d  »Hô©dG  »æ«°üdG
 ó¡°T  ,ø«ÑfÉé∏d  ácôà°ûªdG  Oƒ¡édG  π°†ØHh  ,ø««°VÉªdG
 ,áaÉc ä’ÉéªdG »a ÓeÉ°T GQƒ£J »Hô©dG  »æ«°üdG ¿hÉ©àdG
 ,Iôªãe èFÉàf Éª¡æ«H á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG äÉbÓY â≤≤Mh
 πÑ≤à°ùª∏d  »Hô©dG  »æ«°üdG  ™ªàéªdG  Qƒ£J  »a  º¡°SCG  Ée

.∑ôà°ûªdG
 ™«aôdG  π°UGƒàdG  ∞ãμJ  ø««°VÉªdG  ø«eÉ©dG  ióe  ≈∏Y
 á≤ãdG  äRõ©Jh ,»Hô©dGh »æ«°üdG  ø«ÑfÉédG  ø«H iƒà°ùªdG
 ºYódG  ¿ÉÑfÉédG  ∫OÉÑJh  .QGôªà°SÉH  ádOÉÑàªdG  á«°SÉ«°ùdG
 Ωƒª¡dGh ájôgƒédG ídÉ°üªdÉH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG »a âHÉãdG

.ôNB’G ÖfÉé∏d iôÑμdG
 »æ«°üdG  ¿ÉÑfÉédG  πªY  ø««°VÉªdG  ø«eÉ©dG  ióe  ≈∏Y
 ò«ØæJ  ºJh  ,z≥jô£dGh  ΩGõëdG{  AÉæH  õjõ©J  ≈∏Y  »Hô©dGh
 ºéM  OGORGh  ,ìÉéæH  á`̀jƒ`̀dhC’G  äGP  ™jQÉ°ûªdG  øe  ô«ãc
 ∫ó©ªH  2019  ΩÉ`̀Y  »`̀a  ø«ÑfÉédG  ø«H  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 ∫OÉÑàªdG  QÉªãà°S’G  ºéM  OGORGh  ,…ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  %9
 áeó≤àªdG É«LƒdƒæμàdG ∫Éée »a ¿hÉ©àdG ó¡°Th ,QGôªà°SÉH

.GOô£e GQƒ£J
 »æ«°üdG  ¿ÉÑfÉédG  ∫òH  ,ø««°VÉªdG  ø«eÉ©dG  ióe  ≈∏Y
 ±Gô``̀WC’G  á`̀jOó`̀©`̀J  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀∏`̀d  ácôà°ûe GOƒ`̀¡`̀L »`̀Hô`̀©`̀dGh
 ÖfÉédG  ±É°†à°SGh  .§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ùdG  ∫Ó`̀MEGh
 πªYh ,§°ShC’G ¥ô°ûdG øeCG ióàæªd ≈dhC’G IQhódG »æ«°üdG
 ≈dEG  IƒYódG  ™e  ,≥«KƒdG  »Ñ©°ûdG  π°UGƒàdG  ≈∏Y  ¿ÉÑfÉédG

.äGQÉ°†ëdG ø«H QGƒëdG
 ™jQÉ°ûe ò«ØæJ ≈∏Y Éæ∏ªY ,ø««°VÉªdG ø«eÉ©dG ióe ≈∏Y
 ∫É°üjEG  º`̀ Jh  .¢```̀VQC’G  ≈∏Y  á«Hô©dG  ∫hó``̀ dG  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ,»æ«°U  ¿Gƒ`̀j  ¿ƒ«∏e  300  áª«≤H  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdG
 ,iôNC’G á«Hô©dG ∫hódGh ø«£°ù∏Ød É¡H ø«°üdG äó¡©J »àdG
 QGô≤à°S’G  áfÉ«°üH  á≤∏©àªdG  ™jQÉ°ûªdG  ™«ªL  RÉéfEG  ºJh
 ô«aƒJ  º`̀Jh  ,»æ«°U  ¿Gƒ`̀j  QÉ«∏e  áª«≤H  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  »a
 »μjôeCG Q’hO QÉ«∏e 1^4 øe ôãcCG  áª«≤H á°UÉîdG ¢Vhô≤dG
 ÖjQóJ  º`̀Jh  ,»Hô©dG  »æ«°üdG  »dÉªdG  ¿hÉ©àdG  QÉ``̀WEG  »`̀a

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a A∞c »HôY ±’BG 6 »dGƒM
 ,AÉbó°UC’Gh AÓeõdG

 πÑ≤à°ùe  øμj  ºdh  ,ºdÉ©dG  »a  ≈°ûØàJ  áëFÉédG  âdGRÉe
 .Ωƒ«dG ƒg Éªc É≤«Kh É£HGôàe ºdÉ©dG ∫hO ô«°üeh ájô°ûÑdG
 Ωõà∏à°S  ,á«dhódG  ádOÉ©ªdGh  ´É°VhC’G  äGô«¨J  âfÉc  Éª¡e
 ádOÉÑàªdG á©ØæªdG ≥«≤ëJh á«ª∏°ùdG á«ªæàdG ≥jô£H ø«°üdG
 äÉÑK πμH ø«°üdG ∞≤à°S .ºdÉ©dG ∫hO ™e ∑ôà°ûªdG Ö°ùμdGh
 ≥ëdG ÖfÉL ≈dEG äÉÑK πμH ∞≤Jh ,á«eÉædG ∫hódG ÖfÉL ≈dEG

.ájô°ûÑdG Ωó≤àd
 á«Hô©dG  ∫hó`̀dGh  ø«°üdG  ø«H  …OƒdG  π°UGƒàdG  Üô°†j
 ,¿ô≤dG  ∞°üf  øe  ôãcCG  òæe  .ïjQÉàdG  ¥ÉªYCG  »a  √QhòéH
 QôëàdG  πÑ«°S  »a  øeÉ°†àdGh  ºYódG  ¿’OÉÑàj  ¿ÉÑfÉédG  πX
 á«ªæàdG  ≥«≤ëJh ∫Ó≤à°S’Gh IOÉ«°ùdG  øY ´ÉaódGh »æWƒdG
 ábÉW  »Hô©dG  »æ«°üdG  ¿hÉ©àdG  π`̀Xh  .ø«àeCÓd  á°†¡ædGh
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a á«ªæàdGh ΩÓ°ùdG õjõ©àd áª¡e á«HÉéjEG

 áëFÉédG  ø`̀Y  áªLÉædG  á«fƒμdG  äÉjóëàdG  ¬`̀Lh  »`̀a
 ≈∏Y  Öéj  ,áæ°S  á`̀FÉ`̀e  òæe  ºdÉ©dG  Égó¡°ûj  º`̀d  äGô`̀«`̀¨`̀Jh
 »é«JGôà°S’G √ÉéJ’ÉH ∂°ùªàdG »Hô©dGh »æ«°üdG ø«ÑfÉédG
 ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ™`̀°`̀ShCG  á`̀«`̀dhO  Iô¶æH  Éª¡æ«H  äÉbÓ©∏d

 ,ÉMÉëdEG  ôãcCG  á«îjQÉJ  á«dhDƒ°ùªH  Éª¡æ«H  »é«JGôà°S’G
 ≈∏Y ∑ôà°ûªdG πÑ≤à°ùª∏d »Hô©dG »æ«°üdG ™ªàéªdG áªLôJh
 πÑ≤à°ùªdG ™ªàée áeÉbE’ áHhDhO Oƒ¡L ∫òHh ,™bGƒdG ¢VQCG
 »æ«°üdG ÖfÉédG ìôW ,¥É«°ùdG Gòg »a .ájô°ûÑ∏d  ∑ôà°ûªdG

:á«dÉàdG äÉMôà≤ªdG
 áªjõ¡d  øeÉ°†àdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  Éæ«∏Y  Öéj  ,’hCG
 ºjó≤J  á∏°UGƒe  ≈∏Y  »æ«°üdG  ÖfÉédG  ¢Uôëj  .áëFÉédG
 º°SÉ≤Jh  ,áLÉàëªdG  á«Hô©dG  ∫hó`̀ dG  ≈`̀ dEG  á«FÉbƒdG  OGƒ`̀ª`̀dG
 AGôÑîdG  á`̀bô`̀aCG  ∫É`̀ °`̀SQEGh  É¡©e  áëFÉédG  áëaÉμe  äGô`̀Ñ`̀N
 »a  á«FÉbƒdG  OGƒªdG  AGô°T  ≈∏Y  É¡JóYÉ°ùeh  É¡«dEG  ø««Ñ£dG
 ¿hÉ©àdG ióàæe ´ÉªàLG ó≤Y »æ«°üdG ÖfÉédG ìôà≤j .ø«°üdG
 ,áæμªe á°Uôa ÜôbCG  »a áë°üdG ∫Éée »a »Hô©dG »æ«°üdG
 »a  á«àëàdG  á«æÑdG  õjõ©J  ≈∏Y  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  óYÉ°ùj  ÉªH
 ÇQGƒW áHÉéà°SG ≈∏Y É¡JQób ™aôjh ,áë°üdGh Ö£dG ∫Éée
 ôjƒ£J  ≈∏Y  »æ«°üdG  ÖfÉédG  ¢Uôëj  Éªc  .áeÉ©dG  áë°üdG
 ¬d ájƒdhC’G »£©«°Sh ,»Hô©dG ÖfÉédG ™e ¿hÉ©àdÉH ìÉ≤∏dG
 Öéjh .ìÉ≤∏dG êÉàfEG ìÉéf ó©H »æ©ªdG »dhódG ¿hÉ©àdG »a
 ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd …QƒëªdG QhódG Éjƒ°S ºYO Éæ«∏Y
 á«aGô¨L  áeÓY  ™°Vhh  áëFÉédG  ¢ù««°ùJ  Éjƒ°S  ¢†aQh

.»LƒdƒjójE’G õ«ëàdGh …ô°üæ©dG õ««ªàdG ¢†aQh ,É¡«∏Y
 ádGó©dG øY ´Éaó∏d âHÉãdG ºYódG ∫OÉÑJ Éæ«∏Y Öéj ,É«fÉK
 á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  Oƒ¡L  äÉÑK  πμH  ø«°üdG  ºYóJ  .±É°üfE’Gh
 ô«°ùdGh  »YÉªàL’G  QGô≤à°S’Gh  »°SÉ«°ùdG  ø`̀eC’G  áfÉ«°üd
 á°†jÉ≤e Rƒéj ’ .á∏≤à°ùªdG  É¡JOGQEÉH  ájƒªæàdG  ¥ô£dG  ≈∏Y
 Rƒéj ’h ,á∏≤à°ùe ádhO áeÉbEG »a »æWƒdG »æ«£°ù∏ØdG ≥ëdG
 ,áYhô°ûªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  ¥ƒ≤ëdG  ≈∏Y  äÉcÉ¡àf’G  áæYô°T
 á«Hô©dG áeCÓd ádOÉ©dG á«îjQÉàdG ÖdÉ£ªdG πgÉéJ Rƒéj ’h
 ÖfÉL  ≈``dEG  äÉÑK  πμH  ∞≤J  ø«°üdG  π¶à°S  .π`̀jƒ`̀W  øeõd

.á«Hô©dG Üƒ©°ûdGh »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG
 AõL ¿GƒjÉJh ≠fÉ«éæ«°Th ≠fƒc ≠fƒg ≥WÉæe øe Óc ¿EG
 áfÉ«°üd  »fƒfÉ≤dG  ΩÉ¶ædG  ∫Éªμà°SGh  áeÉbEG  ¿EG  .ø«°üdG  øe
 ÆGôa  Aπ`̀e  »a  º¡°ùj  ô`̀eC’  ≠fƒc  ≠fƒg  »a  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G
 CGóÑªd  áeGóà°S’Gh  QGô≤à°S’G  ¿Éª°Vh  ≠fƒc  ≠fƒ¡d  »fƒfÉb
 ø«ªFGódG ¿ÉeC’Gh øeC’G ≥«≤ëJh zø«eÉ¶f äGP IóMGh ádhO{
 ÜÉgQE’G áëaÉμªd ≠fÉ«éæ«°T »a IòîàªdG äGƒ£îdG ÉeCG .É¡«a
 »a  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  áfÉ«°U  »a  âª¡°SCÉa  ,±ô£àdG  ´õfh
 AÉæHCG  øe  Gôjó≤Jh  ÉªYO  âb’h  ,∫É©a  πμ°ûH  á≤£æªdG  √òg
 áª¡e  áªgÉ°ùe  âeóbh  ,äÉ«eƒ≤dG  πc  øe  ≠fÉ«éæ«°T  Ö©°T
 ø«°üdG ¢†aôJ .É°†jCG ÜÉgQE’G áëaÉμªd á«dhódG á«°†≤dG »a
 á≤∏©àªdG  ¿hDƒ°ûdG  ∫Ó¨à°SÉH  á«∏NGódG  É¡fhDƒ°T  »a  πNóàdG
 áfÉ«°U  ≈dEG  ±ó¡j  ∂dP  ,¿GƒjÉJh  ≠fÉ«éæ«°Th  ≠fƒc  ≠fƒ¡H
 äÉbÓ©dG  »a  á«°SÉ°SC’G  óYGƒ≤dGh  É¡àeGôch  ø«°üdG  IOÉ«°S
 ∫hó`̀dG  ™«ªéd  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ™`̀e  ≥Øàjh  ,á`̀«`̀dhó`̀dG
 ÉæØbƒªd  âHÉãdG  º¡ªYO  ≈∏Y  Üô©dG  ÉæJƒNEG  ôμ°ûf  .á«eÉædG
 ≥ãfh  ,ájQÉédG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¢ù∏ée  á°ù∏L  »a  ∫OÉ©dG
 »a ∞°üæªdGh ∫OÉ©dG ∞bƒªdÉH Ωõà∏«°S »Hô©dG ÖfÉédG ¿CÉH

.á«∏NGódG á«æ«°üdG ¿hDƒ°ûdÉH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG
 ∫Éªμà°SGh ±GôWC’G ájOó©àH ΩGõàd’G Éæ«∏Y Öéj ,ÉãdÉK
 ±Gô``̀WC’G  IOó©àªdG  áeƒ¶æªdG  ó©J  .á«ªdÉ©dG  áªcƒëdG
 ±GôWC’G  Oó©àªdG  ΩÉ¶ædGh IóëàªdG  ºeC’G  ∫ƒM IQƒëªàªdG
 ø«°üdG  AÉ≤Ñd  É°SÉ°SCG  ÉfÉª°V  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG
 πμH  ±Gô``WC’G  ájOó©J  ºYO  Éæ«∏Y  Öé«a  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀ dGh
 QÉ`̀WEG  »`̀a  óYGƒ≤dÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ,ìƒ`̀°`̀Vh
 áæª«¡dGh  á`̀jOÉ`̀MCÓ`̀d  ™WÉ≤dG  ¢†aôdGh  ,±Gô```̀WC’G  ájOó©J
 ƒëf áªdƒ©dG ™aO Éæ«∏Y Öéjh .É¡dÉμ°TCG πμH Iƒ≤dG á°SÉ«°Sh
 ,™«ªé∏d ÉÑ°ùch ÉfRGƒJh É©Øfh ’ƒª°Th ÉMÉàØfG ôãcCG √ÉéJG
 áªcƒëdG  »`̀a  á«eÉædG  ∫hó`̀∏`̀d  äƒ`̀°`̀ü`̀dGh  π«ãªàdG  IOÉ```jRh

.á«ªdÉ©dG
 z≥jô£dGh ΩGõëdG{ AÉæH »a ∑QÉ°ûàdG Éæ«∏Y Öéj ,É©HGQ
 ,Iô«NC’G  IôàØdG  »a  .á°†¡ædG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  Éjƒ°S  πª©dGh
 ä’Éée »a »Hô©dG »æ«°üdG ¿hÉ©à∏d ájƒdhC’G AÉ£YEG Öéj
 á°û«©eh  ∞«XƒàdG  ¿Éª°Vh  êÉ``à``fE’Gh  πª©dG  ±ÉæÄà°SG
 …hP  OGô`̀aC’G  ∫OÉÑJ  π«¡°ùàd  á©jô°S  äGôªe  íàah  ,Ö©°ûdG
 áYÉæ°üdG  π°SÓ°S  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ≥«ª©Jh  á`̀LÉ`̀ë`̀dG
 »a ¿hÉ©àdG ≈∏Y õ«côàdG Öéj ,¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Y .OGóeE’Gh
 á«LÉàfE’G ábÉ£dG πª°ûJ »àdG ájƒdhC’G äGP áKÓãdG ä’ÉéªdG
 ácQÉ°ûe ºYOh ,IQÉéàdGh ä’É°üJ’Gh AÉ°†ØdG É«LƒdƒæμJh
 á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdG  π«¨°ûJh ôjƒ£J »a á«æ«°üdG  äÉcô°ûdG
 »FÉ°†ØdG  ôªªdG  AÉæH  Iô«Jh  ™jô°ùJh  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  »a
 IQÉéàdG  π«¡°ùJh  ôjôëJh  ,äÉeƒ∏©ª∏d  »Hô©dG  »æ«°üdG
 ΩGõ`̀ë`̀dG{  AÉæH  ≈∏Y  πª©dGh  ,ø«ÑfÉédG  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 Ωóîj  ÉªH  ,ΩGóà°ùe  πμ°ûHh  á«dÉ©dG  IOƒédÉH  z≥jô£dGh
 á°Sƒª∏e äGƒ£îH »æ«°üdG ÖfÉédG òØæ«°S .Ö©°ûdG á°û«©e
 »°T ¢ù«FôdG É¡æ∏YCG »àdG ¿ƒjódG äÉYƒaóe ≥«∏©J äGAGôLEG
 á«FÉæãà°S’G  áª≤dGh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  á«©ªL  »a  ≠æ«Ñæ«L
 ÉeR’ ÉªYO Ωó≤jh ,áëFÉédG ó°V »≤jôaE’G »æ«°üdG øeÉ°†à∏d

.á«Hô©dG ∫hó∏d
 áfÉ«°Uh  »°SÉ«°ùdG  QGƒëdG  õjõ©J  Éæ«∏Y  Öéj  ,É°ùeÉN
 áæNÉ°ùdG  ÉjÉ°†≤dG  ¿CG  ≈dG  Gô¶f  .§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  øeC’G
 ôÑY É¡∏M øe óH Óa ,Ió≤©eh áμHÉ°ûàe §°ShC’G ¥ô°ûdG »a
 áÑ©d  òÑf  ≈`̀dEG  »æ«°üdG  ÖfÉédG  ƒYój  .»°SÉ«°ùdG  QGƒëdG

 á«æeCG  áeƒ¶æe  á`̀eÉ`̀bEGh  ,ø``eC’G  ∫Éée  »a  ôØ°U  É¡à∏°üëe
 Öéjh .á≤£æªdG »a áeGóà°ùeh á«fhÉ©Jh á∏eÉ°Th ácôà°ûe
 ó«MƒJh  IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d  º°SÉëdG  Qhó`̀∏`̀d  πeÉμdG  π«©ØàdG
 QGô≤à°S’Gh  øeC’G  áfÉ«°U  π«Ñ°S  »a  ±Gô`̀WC’G  πμd  Oƒ¡édG
 äGQÉ°†ëdG ø«H QGƒëdG õjõ©J Öéjh .§°ShC’G ¥ô°ûdG »a
 ¢†aQh z…QÉ°†ëdG  ¥ƒØàdG{h zäGQÉ°†ëdG  ´Gô°U{ ¢†aQh
 Oƒ¡édG õ«côJ Öéj Éªc .¬æ«©H øjO hCG ¥ô©H ÜÉgQE’G §HQ
 áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh …OÉ°üàb’G ƒªædG õjõ©Jh ,á«ªæàdG ≈∏Y
 »a äÉYGô°üdG ájƒ°ùàd π°†aCG ÉahôX Å«¡j ÉªH ,á≤£æªdG »a
 øeC’G  ≥«≤ëàd áfÉàe ôãcCG  É°SÉ°SCG  »°Sôjh ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG

.á≤£æªdG √òg »a ø«ªFGódG ¿ÉeC’Gh
 ,AÉbó°UC’Gh AÓeõdG

 áª¡e  á°üæe  »Hô©dG  »æ«°üdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ióàæe  ó©j
 äÉ«dBG  AÉæH  á∏°UGƒe  Éæ«∏Y  Öé«a  ,ø«ÑfÉédG  ø«H  ¿hÉ©à∏d
 Öéj  ,ø«∏Ñ≤ªdG  ø«eÉ©dG  »a  .ióàæªdG  QÉ`̀WEG  »a  ¿hÉ©àdG
 ø«H  QGƒëdG  …CG  ,áª¶àæe  äÉ«dÉ©a  â°S  áeÉbEG  ø°ùM  Éæ«∏Y
 ∫ÉªYC’G  ∫É`̀LQ  ôªJDƒeh  á«Hô©dGh  á«æ«°üdG  ø«JQÉ°†ëdG
 »æ«°üdG  ióàæªdGh  á«Hô©dG  á«æ«°üdG  ábGó°üdG  ôªJDƒeh
 »æ«°üdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ióàæeh  á«ªæàdGh  ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d  »Hô©dG
 »a  »Hô©dG  »æ«°üdG  ¿hÉ©àdG  ≈≤à∏eh  hó«H  ΩÉ¶æd  »Hô©dG
 πeÉμàdG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,¿ƒjõØ∏àdGh  áYGPE’G  ä’Éée
 AGô`̀KEG  á∏°UGƒe  π`̀LCG  øe  .Iôªãe  äGRÉ`̀é`̀fEG  RGô``̀MEGh  É¡æ«H
 äÉ«dBG çGóëà°SG »æ«°üdG ÖfÉédG ìôà≤j ,ióàæªdG äÉeƒ≤e
 áYGQõdG  ä’Éée  »a  QGƒ`̀ë`̀dGh  π°UGƒàdG  õjõ©àd  ¿hÉ©àdG

.á«fhôàμdE’G äÉeƒ∏©ªdGh áMÉ«°ùdGh AÉ°†ØdGh
 ƒYó«°S  .ä’Éée  áà°S  »a  OGô`̀aC’G  ∫OÉÑJ  ≥«ª©J  Öéj
 IQÉjõd  »HôY  »°SÉ«°S  »HõM  óFÉb  200  »æ«°üdG  ÖfÉédG
 ÜGõMC’G ∫Éée »a á∏Ñ≤ªdG 3`dG äGƒæ°ùdG »a áæ°S πc ø«°üdG
 ΩÓ`̀YE’G  ∫É`̀LQ  ™e  ∫OÉÑàdGh  π°UGƒàdG  Rõ©jh  ,á«°SÉ«°ùdG
 º«∏©àdGh  áaÉ≤ãdG  ä’Éée  »a  Üô©dG  ø«bƒØàªdG  ÜÉÑ°ûdGh
 ø«°ü°üîàªdG  AÉØcC’G  øe  ójõe  øjƒμàH  Ωƒ≤jh  ,ΩÓ`̀YE’Gh
 IQÉéàdGh  ábÉ£dGh  AÉ°†ØdG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  á«Hô©dG  ∫hó`̀∏`̀d

.á«fhôàμdE’G
 .¿hÉ`̀©`̀J  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e áà°S AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ≈`̀∏`̀Y  õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG  Ö`̀é`̀j
 á«ªæàdGh  ìÓ°UE’G  ä’Éée  »a  áà°ùdG  õcGôªdG  π©L  Öéj
 Ö`̀jQó`̀à`̀dGh É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG π`̀≤`̀fh »``̀eÓ``̀YE’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dGh
 QÉ`̀ª`̀bC’G  ôÑY  áMÓª∏d  hó`̀«`̀H  ΩÉ`̀¶`̀fh  áØ«¶ædG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  »`̀a
 ájhƒædG  ábÉ£∏d  á«ª∏°ùdG  äÉeGóîà°S’Gh  á«YÉæ£°U’G
 õcôe  íàa  Iô«Jh  ™jô°ùJh  ,¿hÉ©à∏d  É¡H  iòàëj  êPÉªf
 ∫hó`̀dG  »`̀a  õcGôªdG  ø`̀e  √ô`̀«`̀Zh  áØ«¶ædG  ábÉ£∏d  ÖjQóàdG

.á«Hô©dG
 ,AÉbó°UC’Gh AÓeõdG

 ∫ƒM »Hô©dG ÖfÉédG IQOÉÑªH »æ«°üdG ÖfÉédG ÖMôj
 âbh  »a  Égó≤Y  ≈∏Y  ≥Øàjh  ,á«Hô©dG  á«æ«°üdG  áª≤dG  ó≤Y
 »æ«°üdG  ¿hÉ©à∏d  á«é«JGôà°S’G  IOÉ«≤dG  õjõ©àd  Ö°SÉæe
 πÑ≤à°ùª∏d »Hô©dG »æ«°üdG ™ªàéªdG áeÉbEG ™jô°ùJh »Hô©dG

.∑ôà°ûªdG
 »a  ÉæàªμëH  º¡°ùfh  ™«ªédG  QÉμaCG  øe  ó«Øà°ùf  ÉæYO
 ÉfOƒ¡L π°†ØH ¬fCÉH ≥KCG .á«Hô©dG á«æ«°üdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J
 áæÑd  ∞«°†jh  πeÉc  ìÉéæH  ´ÉªàL’G  π∏μà«°S  ,ácôà°ûªdG
 πÑ≤à°ùª∏d  »Hô©dG  »æ«°üdG  ™ªàéªdG  á`̀eÉ`̀bEG  ≈`̀ dEG  IójóL

.∑ôà°ûªdG
 .ºμd Gôμ°T

á«ªæàdG õjõ©J »a ¿hÉ©àdGh áëFÉédG áëaÉμe »a øeÉ°†àdG
∑ôà``°ûªdG πÑ≤à``°ùª∏d »Hô©dG »æ«``°üdG ™ªàéªdG á``eÉbEGh

 IQhódG »a »j ≠``fGh á«LQÉîdG ôjRh ádhódG QÉ``°ûà°ùªd á«``°ù«FQ áª∏c
»``Hô©dG  »æ«``°üdG  ¿hÉ``©àdG  ió``àæªd  …QGRƒ``dG  ´É``ªàLÓd  á©``°SÉàdG
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 áeÉæªdG  õ`̀cô`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  äô`̀Ñ`̀Y
 ÉæjO  á«eÉëªdG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 Éªd  É¡Ø°SCG  øY  »¶∏dG  øªMôdGóÑY
 π`̀NGó`̀dG »``a ´É``̀ °``̀VhC’G ¬``«``dEG â```̀dBG
 äÉ`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀L Ö`̀ë`̀°`̀S ø```̀e …ô``̀£``̀≤``̀dG
 ø««é«∏îdGh  ø«jô£≤dG  ø«æWGƒª∏d
 á«°ùæédG  ≈`̀∏`̀Y  Gƒ`̀∏`̀ °`̀ü`̀M  ø``̀jò``̀dG
 ¢ù«æéJ  º``à``j  É`̀ª`̀æ`̀«`̀H  ,á``̀jô``̀£``̀≤``̀dG
 π«¡°ùJh  º`̀¡`̀JGOÉ`̀«`̀bh  ø`̀«`̀«`̀HÉ`̀gQE’G
 á«YGôdG  ∫hó``̀dG  ≈``̀ dEGh  ø`̀e  ºgôØ°S
 OÉ°ùØdG  ô`̀°`̀û`̀f  π```̀LCG  ø``e  ÜÉ``̀gQEÓ``̀d
 äÉ«∏ª©dÉH  á≤£æªdG  ø`̀eCG  á`̀Yõ`̀YRh
 »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG π«∏°†Jh á«HÉgQE’G
 äGhô``̀ã``̀ dGh ∫Gƒ``````eC’G ∫Ó`̀¨`̀à`̀ °`̀SGh
 ájô£≤dG  á£∏°ùdG  ÜQBÉ`̀ª`̀d  ájô£≤dG
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L π`̀gÉ`̀é`̀à`̀J »``̀à``̀dG
 hCG  É¡«æWGƒªd  AGƒ`̀°`̀S  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G

 ø«ª«≤ªdG  ø««é«∏îdG  ø«æWGƒªdG
 »àdG  á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  hCG  É¡«a
 áeRCG …CG É¡∏KÉªj ’ áeRCG ó°TCG »fÉ©J
 ádhO õ«côJ πX »a ºdÉ©dG  »a ádhO
.ºdÉ©dG ¢SCÉc äBÉ°ûæe AÉæH ≈∏Y ô£b

 ¿CG  ≈`````̀dEG  »``̀¶``̀∏``̀dG  äQÉ````̀ °````̀ TCGh
 º¡«a  øªH  ø«jô£≤dG  ø«æWGƒªdG
 Öë°S ºJ áªcÉëdG á∏FÉ©dG øe OGôaCG
 âëÑ°UCG  º¡à«°†bh  ,º¡JÉ«°ùæL
 »ªdÉ©dG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  á`̀bhQCG  »a
 á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG çô`̀à`̀μ`̀J º``̀ dh
 ¢û«©dG  »a  º¡JÉfÉ©eh  º¡JGó°TÉæªd
 ,º¡æWh øe ºgOôWh á«°ùæL ¿hóH
 á«ªdÉ©dG  äGƒYódG  ™e ÜhÉéàJ ºdh
 AÉ£YEG IQhô°V ≈dEG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 ,º¡bƒ≤M  ø«jô£≤dG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ≈`̀ dEG  ó`̀à`̀eG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  á`̀à`̀a’

 ájô£≤dG  á«°ùæédG  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG
 øe  ø«LhõàªdGh  è«∏îdG  ∫hO  øe
 º¡JÉ«°ùæL  Öë°S  ºàjh  ø«jô£≤dG
 º¡côJh ¥ƒ≤M …CG º¡FÉ£YEG ¢†aQh
 áÑ©°üdG  ±hô``̀¶``̀ dG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »``̀a
 á°SQÉªeh  º`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀YCG  ø`̀e  º¡∏°üØH
 ø«∏gÉéàe ,º¡«∏Y äÉWƒ¨°†dG áaÉc
 ó©H  ájô£≤dG  ádhódG  ΩÉ`̀eCG  º¡bƒ≤M

.º¡«°ùæéJ
 áeÉæªdG  õcôe  ¢ù«FQ  âHôYCGh
 øe É`̀¡`̀≤`̀∏`̀b ø``̀Y ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 ¥ƒ≤Mh á«dhódG  ±GôYCÓd  áØdÉîªdG
 ºYO  ø`̀Y  É¡YÉæàeG  Ωó``Yh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh ÜÉ````̀gQE’G
 á«HÉgQE’G  äGOÉ«≤∏d  É¡àaÉ°†à°SGh
 É`̀¡`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀JGh  É¡eÉ¡°S  ¬`̀Lƒ`̀J  »`̀à`̀dG

 á≤£æªdG  ∫hO  √É`̀é`̀J  É¡JÉ££îeh
 âfÉY  »àdG  è«∏îdG  ∫hO  É¡«a  ÉªH
 Üô°ùdG  øY  ô£b  êhôN  øe  ô«ãμdG

 .ÜÉgQE’G ƒëf Égójô¨Jh

..è«∏îdG øeCG ƒëf É¡eÉ¡°S â¡Lhh ø«jOÉ«≤dG â°ùæLh ÜÉgQE’G âaÉ°†à°SG

 QGôªà``°SG øe ¬≤∏b øY Üô©j z¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤ëd áeÉæªdG{
ø``««é«∏îdGh  É``¡«æWGƒe  äÉ«``°ùæL  Öë``°S  »``a  ô``£b

.øªMôdGóÑY ÉæjO |

 CNEEC  á«FÉHô¡μdG  á°Sóæ¡∏d  á«æ«°üdG  á«æWƒdG  ácô°ûdG  âeó≤J
 äÉeõ∏à°ùªdG ∞∏àîe øe ô«Ñc ´ôÑàH ácô°ûdG ¢ù«FQ …ƒN ƒéH á∏ãªe G kôNDƒe
 AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  ≈`̀dEG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéH  ábÓ©dG  äGP  á«Ñ£dG
 ájQƒ¡ªL iód  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  ,¬∏dGóÑ©dG  QƒfCG  QƒàcódG  ™e ¬FÉ≤d  ∫ÓN AÉªdGh

 .ø«μÑH IQÉØ°ùdG ô≤e »a á«Ñ©°ûdG ø«°üdG
 áëFÉédG  AGô`̀L  øe  áμ∏ªªdG  »a  äÉ«aƒ∏d  ¬jRÉ©J  ácô°ûdG  ó`̀ah  ió``̀HCGh
 »àdG  äGAGôLE’G  G kô«ãc  ìóàeGh ,áHÉ°üªdG  ä’Éë∏d  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  ¬JÉ«æªJh
 á«Ñ£dG  ájÉYôdG  ô«aƒJh  áëFÉédG  »°ûØJ  øe  óë∏d  áμ∏ªªdG  áeƒμM  É¡JòîJG
 ∞∏àîe  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  Ωƒª©d  »YƒdG  ô°ûfh  ø«HÉ°üª∏d  áeRÓdG

 .ájÉbƒdG ¥ô£H äÉ«°ùæédG
 øe ójõªdG  ºjó≤àd  √OGó©à°SG  CNEEC  á«æ«°üdG  ácô°ûdG  óah ócCG  Éªc
 IófÉ°ùeh  É¡JóYÉ°ùªd  áμ∏ªª∏d  áØ∏àîªdG  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  øe  äGóYÉ°ùªdG
 äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G ä’ÉM øe π«∏≤àdGh áëFÉédG á¡LGƒªd áã«ãëdG ÉgOƒ¡L
 ô°UGhCG  »eÉæJh  äÉbÓ©dG  ≥ªY  AÉ≤∏dG  »a  ô«Ø°ùdG  ócCGh  .¿ÉμeE’G  Qób  É¡ÑÑ°ùH
 ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ΩÉ¡°SEG  ≈∏Y  ≈æKCGh  ø«°üdGh  áμ∏ªªdG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 IQób  õjõ©àd  áμ∏ªªdG  É¡æeh  ºdÉ©dG  ∫hO  øe  ójó©dG  IófÉ°ùe  »a  ø«°üdG  »a
 á«æ«°üdG  CNEEC  ácô°T  ´ôÑJ  É k«dÉY  øªKh  ,ÉfhQƒc  áëFÉéd  É¡à¡LGƒe
 øe »ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG  ∫Éée »a IóFGQ ácô°T »gh–
 ∫ÓN π≤fh .áμ∏ªªdG »a AÉªdGh AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T IQGRƒd á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG
 ±Gƒf ï«°ûdGh ∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGh ôjRƒdG ¿ÉæàeGh ôjó≤Jh äÉ«æªJ AÉ≤∏dG

 »Hƒ°ùæeh  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  øH
 Ωó≤àdG  πc  ø«°üdGh  áμ∏ªªdG  ø«H  äÉbÓ©∏d  É k«æªàe  ,áÄ«¡dGh  IQGRƒ`̀dG  øe  πc
 øe  πch  CNEEC  á«æ«°üdG  ácô°ûdG  ø«H  §HGhô∏dh  QÉ`̀gOR’Gh  Qƒ£àdGh
 G kô°VÉM ø«ÑfÉédG áë∏°üe ¬«a Éªd ¿hÉ©àdGh ƒªædG øe ójõªdG áÄ«¡dGh IQGRƒdG

.ÓÑ≤à°ùeh
 ,¿É«L »Lh IQÉØ°ùdÉH ådÉãdG ô«Jôμ°ùdG ,ó«ªëdGóÑY »∏Y AÉ≤∏dG »a ∑QÉ°T

 .É«°SBG ¥ô°T ÜƒæLh §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æªd ácô°û∏d »ª«∏bE’G ΩÉ©dG ôjóªdG

 á«ÑW  äÉ`̀ eõ`̀ ∏`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ H  ´ô``Ñ``à``J  CNEEC  á``cô``°``T
AÉ`̀ Hô`̀ ¡`̀ μ`̀ dG IQGRƒ```````̀d É```̀ fhQƒ```̀ c á`̀ ë`̀ aÉ`̀ μ`̀ ª`̀ H á``̀°``̀UÉ``̀N

 »`̀WÉ`̀Hô`̀ª`̀ dG …RÉ````̀Z ∞`̀ °`̀û`̀c
 …ó∏ÑdG  ¥ôëªdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ó`̀≤`̀Y ™``̀«``̀bƒ``̀J º`̀à`̀«`̀ °`̀S ¬`````̀fCG ø```̀Y
 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  √õàæe  QÉªãà°SG
 ¿CG ÉØ«°†e ,ΩÉjCG ∫ÓN ¿Éª∏°S øH
 QÉªãà°SG  ∫hCG  ó©j  ™«bƒàdG  Gòg
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »```̀a á``̀eÉ``̀Y á`̀≤`̀ jó`̀ë`̀ d

.¥ôëªdG
 áª«b  ¿EG  »`̀WÉ`̀Hô`̀ª`̀dG  ∫É``̀ bh
 ≈∏Y  QÉæjO  ∞dCG  529  ≠∏ÑJ  ó≤©dG
 ƒëf  ∫ó`̀©`̀ª`̀H  ,É``̀ keÉ``̀Y  20  QGó```̀e
 πHÉ≤e  »a  ,É vjô¡°T  QÉæjO  2000
 IOƒLƒªdG  äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG  QÉªãà°SG
 ≈``̀dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VE’É`̀ H ,√õ`̀à`̀æ`̀ª`̀ dG »``̀a
 á«aÉ°VEG  p¢VGQCG  QÉªãà°SG á«fÉμeEG
 ójõJ  ’CG  ≈∏Y  ¬«aôàdG  ∫Éée  »a
 π°UCG  øe  ,™Hôe  ôàe  4000  øY
 á¨dÉÑdG  √õàæª∏d  á«∏μdG  áMÉ°ùªdG
 ≈dƒàjh  ,™`̀ Hô`̀e  mô`̀à`̀e  ∞```dCG  78
 π«¨°ûJh  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀U  ô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 áaÉ°VEG  áeÉ©dG  ¬≤aGôªH  √õàæªdG
 á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ™``̀bGƒ``̀ª``̀dG ≈````̀ dEG

.á«∏Ñ≤à°ùªdGh á«dÉëdG
 QÉªãà°S’G  Gòg  ¿CG  ±É°VCGh
 ∞«dÉμJ  äÉjó∏ÑdG  ≈∏Y  ôaƒ«°S
 ƒëæH IQó≤ªdG ájƒæ°ùdG áfÉ«°üdG
 »æ©j Ée ,É vjƒæ°S QÉæjO ∞dCG 270
 á¨dÉÑdG QÉªãà°S’G Iôàa ∫ÓN ¬fCG
 ádhódG  ôaƒà°S  É`̀ keÉ`̀Y  20  É¡Jóe
 ,QÉæjO  ø«jÓe  áà°S  ¬Yƒªée  Ée
 ±ô°U ¬LhCG ≈dEG É¡¡«LƒJ øμªj

.áë∏e iôNCG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢``ù``«``FQ ≥``̀∏``̀Yh
 ∑Ó```̀eCG  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG  ¿CG  …ó``∏``Ñ``dG
 áeÉ©dG  ≥aGôªdG  É¡«a  ÉªH  ájó∏ÑdG
 πX »``̀a º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ¬``Lƒ``à``dG ƒ``̀g
 »àdG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  äÉHƒ©°üdG
 ácGô°ûdG  ¿EGh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  É¡H  ôªj
 ¢UÉîdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ™`̀e  á`̀ë`̀LÉ`̀æ`̀dG
 √òg  ôjƒ£J  π``̀LCG  ø`̀e  áHƒ∏£e
 »a  É¡«∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀ dGh  ≥`̀ aGô`̀ª`̀ dG
 É¡ªgCG øe •hô°ûdG øe OóY QÉWEG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀ dG
 á«fÉμeEG ™e ,≥aGôª∏d áMƒàØªdGh

 ∫hÉæàe  »a  ájõeQ  Ωƒ°SQ  ™°Vh
 »a  ΩÉ¡°SE’G  ≈`̀dEG  ±ó¡J  ™«ªédG
 ∫ÉM  ø°ùMCG  »`̀a  √õæàªdG  AÉ`̀≤`̀HEG
 Gòg  »a  áëLÉf  ÜQÉéàH  É k«°SCÉJ

.¿CÉ°ûdG
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG  ¿CG  ≈```dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 É°ùLÉg  πãªJ  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG
 ¿CÉ°ûdÉH  ø««æ©ªdG  ™«ªL  ió``d
 π«¨°ûàdG  ∞«dÉμJ  ¿EG  PEG  ,…ó∏ÑdG
 á∏Môe øe Ö©°UCG tó©J áfÉ«°üdGh
 øe  ™aóæ°Sh  ,É¡°ùØf  AÉ`̀°`̀û`̀fE’G
 äÉ©HÉàªdGh  äÉ«°UƒàdG  ∫Ó`̀N
 ∂dPh QÉªãà°S’G Gòg ìÉéfEG ƒëf
 »gh  áëLÉf  á≤HÉ°S  áHôéJ  ó©H
 …ò`̀dG  …õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¥ôëªdG  ¥ƒ°S
 ≈dEG  ¬dƒM ôªãà°ùe É k«dÉM ¬∏¨°ûj
 ´ƒæàeh  í`̀LÉ`̀f  …QÉ`̀é`̀J  ™ªée

.äÉeóîdG
 »``̀WÉ``̀Hô``̀ª``̀dG ó``̀¡``̀°``̀û``̀à``̀°``̀SGh
 »a  á«FõL  ájQÉªãà°SG  áHôéàH
 á£«°ùH  Iôàa  òæe  ¬°ùØf  √õàæªdG
 QÉéÄà°SÉH  ôªãà°ùe  ΩÉ`̀ b  å«M

 káMÉ°ùe  É¡∏©Lh  áæ«©e  áMÉ°ùe
 ’É`̀Ñ`̀bEG äó`̀¡`̀°`̀T á`̀«`̀Yƒ`̀f ÜÉ``̀©``̀dC’
 »æjôëÑdG  Qƒ¡ªédG  øe  G kójó°T
 π«¡°ùJ  ¿CG  ∫ó`̀j  Ée  ,»é«∏îdGh
 ±ô`̀°`̀ü`̀à`̀dGh  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  á«∏ªY
 »é«JGôà°S’G  ™bƒªdG  Gò`̀g  »`̀a
 ´É£b ≈∏Y ô«Ñc OhOôe ¬d ¿ƒμ«°S
 á«∏NGódG  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  ¬`̀«`̀aô`̀à`̀dG
 ø««é«∏îdG  ìÉ«°ùdG  ÜÉ£≤à°SGh

 .ºgô«Zh

 QÉæjO ø«jÓe 6 ádhódG ≈∏Y ôaƒj

´ƒÑ°SC’G Gòg áØ«∏N ô«eC’G √õàæe QÉªãà°SG ó``≤Y ™«bƒJ :¥ôëªdG …ó∏H ¢``ù«FQ

 »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
 QÉ°ûàfG á¡LGƒªd á«æWƒdG á∏ªëdG ºYO QÉWEG »a ¬fCÉH
 »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  ∫É`̀LQ  π`̀°`̀UGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ≥aGôª∏d  ájRGôàM’G  ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY  ò«ØæJ  »a
 øe á∏YÉa ácQÉ°ûªH ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe »a áeÉ©dG
.º¡æWh √ÉéJ ÖLGƒdG AGóf GƒÑd øjòdG ø«Yƒ£àªdG

 »fóªdG  ´É`̀aó`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  â`̀eÉ`̀b  ó``bh
 áμ∏ªªdG »a ™bGƒªdG øe Oó©d ô«¡£J á«∏ªY ò«ØæàH
 ÉeGõàdG  »`̀dhó`̀dG  ∑Gôë∏d  øjôëÑdG  õ`̀cô`̀e  É¡æeh
 äÉ¶aÉëe  ∞∏àîe  »a  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  √ÉéJ  É¡æe

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  »æeR  ∫hóL  øª°V  áμ∏ªªdG
.á°üàîªdG äÉ¡édGh á«æeC’G äÉjôjóªdG ™e

 ÖjQóàH  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  ΩGõ`̀à`̀dG  QÉ``̀WEG  »`̀ah
 ,…RGôàM’G ô«¡£àdG äÉ«∏ª©d ø«Yƒ£àªdG π«gCÉJh
 »fóªdG ´ÉaódG »a ø«HQóàªdG ø«Yƒ£àªdG OóY ≠∏H
 á«∏ªY  1118  ÜQÉ`̀≤`̀j  É`̀e  Ghò`̀Ø`̀f  ,´ƒ£àe  5501
 »a  »fGó«ªdG  º¡∏ªY  á£N  øª°V  ájRGôàMG  ô«¡£J

.äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîe
 »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
 1030 `d á«ÑjQóJ IQhO 344 äó≤Y IQGOE’G ¿CG ≈dEG

 á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh  ∞«¶æàdG  äÉcô°T  øe  ÓeÉY
 ÖjQóJ  ºJ  Éªc  ,ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY  ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  ºJ
 É kHô©e  ,óLÉ°ùªdGh  IOÉÑ©dG  QhO  QOGƒ`̀c  øe  858
 øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  áaÉμd  ¬fÉæàeGh  √ôμ°T  øY
 ¢ùμ©J  »àdGh  ø«Yƒ£àªdGh  äÉcô°ûdGh  äÉ¡édG
 CGóÑe  π«©ØJ  á«ªgCÉH  ™ªàéªdG  äÉfƒμe  áaÉc  »Yh
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 ´ÉÑJG IQhô°V GócDƒe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ÉfhQƒc
 øe  IQOÉ°üdG  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGOÉ`̀°`̀TQE’G

.áμ∏ªªdÉH á«ª°SôdG äÉ¡édG

 5501``````````dG ÜQÉ````̀≤````̀ j É````̀ e π````«````gCÉ````Jh Ö````̀ jQó````̀ J
…RGô`````̀à`````̀M’G ô``̀«``̀¡``̀£``̀à``̀ dG äÉ``̀«``̀∏``̀ª``̀©``̀d ´ƒ```£```à```e

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 15 øé°ùdG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 ÉæjOCG  OÓÑdG  øY ÉªgOÉ©HEGh  ø««é«∏N ≈∏Y áæ°S
 ,É¡H QÉéJ’Gh øjôëÑdG ≈dEG  äGQóîªdG Öjô¡àH
 Ö©°üj á«æa á≤jô£H ¢û«°ûëdG Öjô¡J GOÉàYG PEG
 øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc  π`̀NGO  É¡Ø«∏¨J  ó©H  É¡aÉ°ûàcG
 ôÑY  É`̀¡`̀dÉ`̀NOEGh  IPÉØædG  áëFGôdG  äGP  πHGƒàdG

.ô°ùédG
 â≤∏J  ób  äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG  âfÉch
 á«°ùæL  ø`̀e  ø«°üî°T  ΩÉ«≤H  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e
 ô°ùL  ôÑY  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  Öjô¡àH  á«é«∏N
 á«æa ¥ô`̀£`̀H É`̀¡`̀FÉ`̀Ø`̀NEG ≥`̀jô`̀W ø``Y ó`̀¡`̀a ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ó«æéJ  ºàa  ,Iô«Ñc  äÉ«ªμHh  É¡aÉ°ûàcG  Ö©°üj
 óMCG  ™e  π°UGƒJ  …ò`̀dG  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  ó`̀MCG
 äÉeGôL  ƒ∏«c  5  AGô°T  ≈∏Y  É≤ØJGh  ø«ª¡àªdG
 ºàJ ¿CG  ≈∏Y QÉæjO ∞dCG  20 áª«≤H ¢û«°ûëdG øe

.¢VQÉ©ªdG ´QÉ°ûH ™«ÑdG á«∏ªY

 ºJh  §Ñ°V  ≥jôa  π«μ°ûJ  º`̀J  ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh
 É«≤àdGh  º¡àªdGh  …ô°ùdG  Qó°üªdG  AÉ≤d  ó°UQ
 áÑ«≤M  ¬JRƒëHh  »fÉãdG  º¡àªdG  ô°†Mh  π©ØdÉH
 √Qhó`̀H  ΩÉ`̀b  …ò`̀dG  ∫hC’G  º¡àª∏d  É¡ª«∏°ùàH  ΩÉ`̀b
 ¬æe  º∏°ùJh  áÑ«≤ë∏d  …ô°ùdG  Qó°üªdG  º«∏°ùàH
 ≥jôa  ∑ôëàa  ,¬«∏Y  ≥ØàªdG  …ó`̀≤`̀æ`̀dG  ≠∏ÑªdG
 ∫hC’G  º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  øμªJh  §Ñ°†dG
 ôãYh »fÉãdG º¡àªdG á≤°T á«æeCG Iƒb âªgGO Éª«a
 ô«Z ádÉM »a ¿Éch É¡∏NGóH ådÉãdG  º¡àªdG  ≈∏Y
 Éªc  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ¬«WÉ©J  ø«ÑJh  á«©«ÑW
 á∏«°üM  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  1105  ≠∏Ñe  ≈∏Y  ôãY

.IQóîªdG OGƒªdG »a QÉéJ’G
 ≈∏Y  ±ô©J  ¬`̀fCÉ`̀H  ∫hC’G  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 ¿É`̀ch  áæ°S  ø`̀e  Üô`̀≤`̀j  É`̀e  òæe  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG
 OGƒªdG  »a  ôLÉàj  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CÉ`̀H  º∏Y  ≈∏Y
 Qó°üªdG  øe ’É°üJG ≈≤∏J ¬fCG  ÉØ«°†e ,IQóîªdG

 øe ƒ`̀∏`̀«`̀c 2 AGô``°``T ¬`̀æ`̀e Ö`̀∏`̀W …ò```̀dG …ô`̀°`̀ù`̀dG
 º¡àªdÉH  ∫É°üJ’ÉH  ΩÉb  √Qhó`̀H  ƒgh  ¢û«°ûëdG
 ≈∏Y  ô«NC’G  ≥aGƒa  á«ªμdG  ¬æe  Ö∏Wh  »fÉãdG
 ∞dCG  33  ƒ∏«μdG  ô©°S  ¿CÉ`̀H  √ôÑNCGh  É¡H  √OGó`̀eEG

.…Oƒ©°S ∫ÉjQ
 ¬fCÉH  √ô`̀Ñ`̀NCG  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 øY  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  Iô«Ñc  äÉ«ªc  Üô¡j
 É¡©°Vhh á«æa ¥ô£H É¡Ø«∏¨J ó©H ô°ùédG ≥jôW
 ≈`̀dEG  √ô``̀eCG  ∞°ûc  ºàj  ’  ≈àM  äGQÉ`̀¡`̀Ñ`̀dG  π`̀NGO
 ¿Éc  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  ,á©bGƒdG  Ωƒj  Éª¡£Ñ°V  ºJ  ¿CG
 øªK øY QÉæjO 400 ÉgQób ádƒªY ≈∏Y π°üë«°S
 QÉéJ’G áª¡J »fÉãdG º¡àªdG ôμfCG Éª«a ,øjƒ∏«μdG
 á≤aôH  §≤a  ¬«WÉ©àH  ô`̀bCGh  IQóîªdG  OGƒªdG  »a

.ådÉãdG º¡àªdG
 »a  º¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG IôFGóH 2019 ΩÉY ¿ƒ°†Z

 IQóîe IOÉe QÉéJ’G ó°ü≤H ÉÑ∏L »fÉãdGh ∫hC’G
 ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a ¢û«°ûëdG
 IQóîe  IOÉ`̀e  QÉéJ’G  ó°ü≤H  ÉYÉHh  RÉ`̀M  É«fÉK
 ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a ¢û«°ûëdG
 IQóîe IOÉe »WÉ©àdG ó°ü≤H GRôMCGh GRÉM ÉãdÉK
 º¡àªdG ≈dEG äóæ°SCGh ,»∏≤©dG ôKDƒªdGh ¢û«°ûëdG
 ó°ü≤H RôMCGh RÉM ¬fCG ådÉãdG º¡àªdGh ä\ø°Sh
 ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a É«∏≤Y GôKDƒe »WÉ©àdG

.ÉfƒfÉb É¡H
 áÑbÉ©ªH  â°†b  á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe  âfÉch
 áæ°S 15 Ióe øé°ùdÉH »fÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG
 øY  ÉªgOÉ©HEÉH  äô``eCGh  QÉæjO  ±’BG  5  áeGôZh
 áà°S Ióe ¢ùÑëdÉH ådÉãdG º¡àªdG áÑbÉ©eh OÓÑdG
 Ö≤Y äGƒæ°S çÓK Ióe OÓÑdG øY √OÉ©HEGh ô¡°TCG
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG  Éª«a  ,áHƒ≤©dG  ò«ØæJ
.»fÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG ≈∏Y IQô≤ªdG áHƒ≤©dG

äGQóîe » nHô¡ªd áæ°S 15 øé°ùdG ó«jCÉJ

äÉ``eGô``L ƒ`̀∏`̀«`̀c 5 ™`̀ «`̀ H á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ∫Ó```̀N ø`̀«`̀ª`̀c »``̀a É`̀£`̀≤`̀°`̀S
QÉ```̀ æ```̀ jO  ∞````````̀ dCG  20  á``̀ ª``̀ «``̀≤``̀ H  ¢``̀ û``̀ «``̀ °``̀ û``̀ ë``̀ dG  ø`````̀e

 ≈dEG ΩÉª°†f’ÉH ø«fGóe 5 n¿ƒ©W ±ÉæÄà°S’G áªμëe â°†aQ
 ø«æKG  ≈∏Y  äGƒæ°S  10  øé°ùdG  äó`̀jCGh  »HÉgQE’G  AÉaƒdG  QÉ«J
 ≈∏Y äGƒæ°S 5 øé°ùdGh ,QÉæjO ∞dCG 100 º¡æe πc ºjô¨Jh Éª¡æe

.QÉæjO ∞dCG 100 Éª¡æe ø«æKG ºjô¨J ™e øjôNBG áKÓK
 øe  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e  â≤∏J  á«FÉæédG  å`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  IQGOEG  â`̀fÉ`̀ch
 ìÓ°UE’G  IQGOEÉH  ø«aƒbƒªdG  óMCG  ΩÉ«≤H  ó«ØJ  ájô°ùdG  ÉgQOÉ°üe
 »eÓ°SE’G  AÉaƒdG  QÉ«àd  ájOÉ«≤dG  ô°UÉæ©dG  óMCG  ƒgh-  π«gCÉàdGh
 ±ÉédG ¢VƒëdÉH »WÉ«àM’G ¢ùÑëdG ±ƒbƒe ó«æéàH -»HÉgQE’G
 ΩÉª°†fÓd ô°UÉæY ó«æéàH ¬Ø∏c Éªc .2017 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a ∂dPh
 »a É¡©°Vhh áà«e •É≤f øe ∫GƒeCG  º∏°ùJ »a GhCGóHh QÉ«àdG ≈dEG
 äÉ«∏ªY  ò«Øæàd  Ö«JôàdG  ±ó¡H  ¿hôNBG  É¡ª∏°ùà«a  iôNCG  øcÉeCG

 IƒÑY º∏°ùàH ø«ª¡àªdG óMCG ΩÉ«b äÉjôëàdG âØ°ûc Éªc ,á«HÉgQEG
 »a É¡eGóîà°SG QƒW »a ¿Éch áà«ªdG •É≤ædG ióMEG øe IôéØàe
 øjôNBG AÉYóà°SG ºJ Éªæ«H ø«ª¡àe 3 §Ñ°V ºJh ,á«HÉgQEG á«∏ªY
.ÉHQÉg ¢SOÉ°ùdG ¿Éc Éªæ«H ,iôNCG ÉjÉ°†b áeP ≈∏Y ø«aƒbƒe ÉfÉc

 ábÓY ≈∏Y ¿Éc  ¬fEG  ∫Ébh á©bGƒdÉH  ø«ª¡àªdG  óMCG  ±ôàYGh
 ôjGôÑa  14  ±ÓàFG  ≈dEG  ΩÉª°†f’G  ¬æe  Ö∏Wh  »°ù«FôdG  º¡àªdÉH
 ô«Z  äGô«°ùª∏d  ó°ûëdG  ¿ƒμ«°S  √QhO  ¿CG  ≈∏Y  ¬©e  ≥`̀Ø`̀JGh
 ,¿ÉjOh  Iôà°S  á≤£æªH  áWô°ûdG  ∫ÉLQ  ≈∏Y  …ó©àdGh  á°üNôªdG
 Ωóîà°ùj ¿Éch áà«e •É≤f øe á«dÉe ≠dÉÑe º∏°ùJ äÉØ«∏μJ ≈≤∏Jh
 É¡eGóîà°S’  äGôà°SƒHh  ∫hôàHh  ÆÉÑ°UCG  AGô°ûd  ∫Gƒ`̀eC’G  ∂∏J
 øe Üô≤j Ée ∫GƒeC’G º∏°ùàH ΩÉbh ÖjôîàdGh Ö¨°ûdG ∫ÉªYCG  »a

.äGôe çÓK
 ¿Éch á«dÉe ≠dÉÑe º∏°ùàH äÉØ«∏μJ ≈≤∏J ¬fCG ôNBG ±É°VCG Éªc
 º∏°ùJ  »a  áæ°S  Ió`̀e  ôªà°SGh  iô`̀NCG  ≥WÉæe  ≈`̀ dEG  É¡∏≤æH  Ωƒ≤j
 º∏°ùàH º∏Y ≈∏Y ¿Éch iôNCG ≈dEG áà«e •É≤f øe É¡∏≤fh ∫GƒeC’G
 AGô°Th  Ö¨°ûdG  äÉ«∏ªY  »a  É¡eGóîà°SGh  ∫Gƒ`̀eC’G  ∂∏àd  øjôNBG
 âfÉc  ∫Gƒ``̀eC’G  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh  ,∫hô`̀à`̀Ñ`̀dGh  äÉ≤°ü∏ªdGh  äGôæÑdG
 º¡àªdG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,QÉæjO  8000h  QÉæjO  800  ø«H  Ée  ìhGôàJ
 πHÉ≤e Éjô¡°T QÉæjO 100 ±ô°U ≈∏Y ó©H Éª«a ¬©e ≥ØJG »°ù«FôdG
 øY IQÉÑY âfÉc Iôà°S IôÑ≤e øe á«ªgh IƒÑY π≤f ¬fCG Éªc ,¬∏ªY
 øe Üô≤dÉH É¡∏≤fh á«FÉHô¡c ∑Ó°SCG ¬H π°Uƒe ∂«à°SÓH ¥hóæ°U

.¿ÉcRôμH ºJBÉe

..äGƒæ°S 10h 5 ø«H Ée º¡æé°ùH ÉeÉμMCG äójCG

»HÉgQE’G AÉaƒdG QÉ``«J ≈dEG ΩÉª°†f’ÉH ø«fGóe ¿ƒ``©W ¢†aôJ z±É``æÄà°S’G{

 ´ÉØàfG  AÉ¨dEÉH  á``̀jQGOE’G  iôÑμdG  áªμëªdG  âªμM
 IQGRh  ≥jôW  øY  É¡«∏Y  π°üM  á«æμ°S  á≤°ûH  »æjôëH
 ,IQGRƒ∏d  É¡ë«JÉØe º«∏°ùJh ÉgAÓNEG  ¬eGõdEGh  ¿Éμ°SE’G
 á≤°ûdG º«∏°ùJ ¢†aQh iôNCG IóMh ≈∏Y π°üM ¿CG ó©H
 øY ø«à≤°T ¬μ∏ªàd ¿ƒfÉ≤dG ô¶M øe ºZôdG ≈∏Y ≈dhC’G

.IQGRƒdG ≥jôW
 ÖdÉ£J  iƒ`̀YO  â©aQ  ób  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  âfÉch  
 ¬eGõdEGh  á«æμ°ùdG  á≤°ûdÉH  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ´ÉØàfG  AÉ¨dEÉH
 ¿CG  ó`̀©`̀H  IQGRƒ````̀dG  ≈``̀ dEG  É¡ë«JÉØe  º«∏°ùJh  É``̀gAÓ``̀NEG
 iô`̀NCG  á«æμ°S  Ió`̀Mh  ¬d  â°ü°üN  ºK  ,¬`̀d  É¡à°ü°üN
 º«∏°ùàd  √QGò``̀fEG  ºJ  ó`̀bh  ,óæ°S  IQƒ`̀g  á≤£æªH  áæFÉμdG

.QGòfEÓd Öéà°ùj ºd ¬fCG ’EG ≈dhC’G á«æμ°ùdG á≤°ûdG
 ¿Éμ°SE’G ôjRh QGôb ¿EG É¡JÉ«ã«M »a áªμëªdG âdÉbh
 ≈∏Y ô¶ëj ¿Éμ°SE’G ΩÉ¶f ¿CÉ°ûH 2015 áæ°ùd 909 ºbQ
 IóMGh á«fÉμ°SEG áeóN øe ôãcCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ™ØàæªdG
 ≈ah  ,¿Éμ°SE’G  äÉ©jô°ûJ  øe  ájÉ¨dG  ™e  ≥Øàj  Ée  ƒgh
 á«fÉμ°SEG  áeóN  øe  ôãcCÉH  ¬YÉØàfGh  ∂dP  áØdÉîe  ∫ÉM

 á¡édG  ≈dEG  á«æμ°ùdG  á≤°ûdG  IOÉYEG  ¬«∏Y  ø«©àj  ,IóMGh
 ¬YÉØàfG  AÉ¨dEG  Iô`̀«`̀NC’G  ≥M  øe  ¿ƒμj  Éªc  ,á`̀``̀``̀jQGOE’G
 ’ÉªYEG  ÉgOGOôà°SGh  ¬d  á°ü°üîªdG  á«æμ°ùdG  á≤°ûdÉH

.¿CÉ°ûdG Gòg »a É¡d ádƒîªdG á«fƒfÉ≤dG á°üNô∏d
 ¿CG  ¥GQhC’G  ø`̀e  âHÉãdG  ¿CG  áªμëªdG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 iƒYódG  πëe  á«æμ°ùdG  á≤°ûdÉH  ™Øàæj  ¬«∏Y  ≈YóªdG
 IóMƒH ¬YÉØàfG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH IQGRƒdG ™e ó≤Y ÖLƒªH
 º≤j  ºd  ∂`̀dP  º`̀ZQh  ,ô`̀NBG  ó≤Y  ÖLƒªH  iô`̀NCG  á«æμ°S
 ôeC’G  ,IQGRƒ`̀ dG  ≈`̀dEG  »YGóàdG  ´ƒ°Vƒe  á≤°ûdG  IOÉYEÉH
 áeóN  øe  ôãcCÉH  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ´ÉØàfG  ¬æe  âÑãj  …òdG
 ÉªH  ,¿Éμ````°SE’G  äÉ©jô°ûJ  ΩÉμMC’  áØdÉîªdÉH  á«fÉμ°SEG
 πëe á«æμ°ùdG á≤°ûdÉH ¬YÉØàfG AÉ¨dEG á«Yóª∏d ¬©e ≥ëj

.»YGóàdG
 ´ÉØàfG  AÉ`̀¨`̀dEÉ`̀H  áªμëªdG  âªμM  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  √ò¡d
 É`̀gAÓ`̀NEG  ¬``̀eGõ``̀dEGh  á«æμ°ùdG  á≤°ûdÉH  ¬«∏Y  ≈`̀Yó`̀ª`̀dG
 ¬«∏Y  ≈YóªdG  â`̀eõ`̀dCGh  ,á«Yóª∏d  É¡ë«JÉØe  º«∏°ùJh

.äÉahô°üªdÉH

´É``ØàfG AÉ``¨dEG ..ø``«àæK’G ø``«H ¬``©ªL ó``©H
iôNCG ≈∏Y ¬``dƒ°üëd ¿Éμ°SE’G á``≤°ûH »``æjôëH

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH IQÉ«°S äQô°†J
 áYÉ°S »`̀a ™`̀bh …Qhô``̀e çOÉ`̀M »`̀a
 zó```̀MC’G{ ¢`̀ù`̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ø`̀e Iô`̀μ`̀Ñ`̀e
 ô«°ùJ  áæMÉ°ûH  âeó£°UG  ÉeóæY

.óªM ∂∏ªdG ´QÉ°T ≈∏Y ¬eÉeCG
 ≈dEG  á«dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 »a  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  ¿É`̀c  Éjƒ«°SBG  ¿CG
 ìÉÑ°U øe ∞°üædGh áãdÉãdG áYÉ°ùdG
 ÖÑ°ùHh óªM ∂∏ªdG ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG
 á`̀ª`̀¶`̀fCÉ`̀H ó`̀«`̀≤`̀ à`̀ dGh √É``̀Ñ``̀à``̀f’G Ωó```̀Y
 ô«°ùJ  áæMÉ°ûH  Ωó`̀£`̀°`̀UG  Qhô``ª``dG
 ∂dP øY èàf ,…ƒ«°SBG ÉgOƒ≤j ¬eÉeCG
 äÉ«Ø∏àH  ÉgGóMEG  ø«àÑcôªdG  Qô°†J

.äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe Iô«Ñc
 ´ƒ`````̀bh Qƒ``````̀ a ô``̀ °``̀†``̀M ó``````̀ bh

 áMGREG  ºJh  QhôªdG  áWô°T  çOÉëdG
 ,çOÉ``̀ë``̀dG ™`̀bƒ`̀e ø``̀e ø`̀«`̀JQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 áaô©ªd  ≥«≤ëàdG  âëàa  É`̀gó`̀©`̀Hh
.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG

 ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U 

 øe  âæμªJ  á«FÉæédG  åMÉÑªdG  áWô°T  ¿CÉ`̀H  á«FÉæédG

 øe  Oó`̀Y  ábô°ùH  ΩÉ`̀b  zÉ keÉY  30{  ¢üî°T  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG

 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ó`̀MCG  ø`̀e  á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdGh  ΩÉ`̀à`̀NC’G

.¬JÉjƒàëe ¢†©H ±ÓJEGh áμ∏ªªdÉH

 ºJ  ,á`̀©`̀bGƒ`̀dÉ`̀H  ÆÓ`̀Ñ`̀ dG  »≤∏J  ó`̀©`̀H  ¬```fCG  í``̀°``̀VhCGh

 øY  äôØ°SCG  »àdGh  …ôëàdGh  åëÑdG  ∫ÉªYCG  Iô°TÉÑe

 ßØëàdG  ºJ  PEG  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dGh  QƒcòªdG  ájƒg  ójóëJ

 áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh ,äÉbhô°ùªdG ≈∏Y

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ G kó«¡ªJ

óªM ∂∏ªdG ´QÉ°T ≈∏Y áæMÉ°ûH É¡eGó£°UG ó©H IQÉ«°S Qô°†J

 äÉ`̀Ø`̀°`̀Uhh  ΩÉ``à``NCG  ¥QÉ`̀ °`̀ S  ≈`̀∏`̀Y  ¢†Ñ≤dG
äÉ`̀ «`̀Ø`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG ó`````̀ MCG ø```̀ e á``«``Ñ``W

.»WÉHôªdG …RÉZ |



 ¿CG  á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG  IQGRh  äó````````̀cCG
 ¢Shô«Ød  á«LÓ©dG  á«ë°üdG  äÉeóîdG
 ø«æWGƒª∏d  ¿ÉéªdÉH  Iôªà°ùe  ÉfhQƒc
 âëJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh
 É`̀ k≤`̀ ah π``̀gDƒ``̀e »`̀ Ñ`̀W º``̀bÉ``̀W ±Gô```̀ °```̀TEG
 πÑb øe Ióªà©ªdG ô«jÉ©ªdGh äGOÉ°TQEÓd
 áë°U QÉÑàYÉH á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 ájƒdhCG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
 »a §£îdG ™«ªL É¡«∏Y õμJôJ iƒ°üb
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  …óëJ  πMGôe  ™«ªL
 É¡à∏°UGƒe  ≈`̀dEG  kIô«°ûe  ,(19-ó«aƒc)
 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô```````̀LE’G π``̀c Ωõ``©``H
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 ójó©dG  ±ÉæÄà°SG  ™e  ∂dPh  ,¢Shô«ØdG
 äÓMôdG  ≥«∏©J  ™`̀aQ  ºdÉ©dG  ∫hO  ø`̀e
 É¡JGQÉ£e  π«¨°ûJ  IOhÉ`̀©`̀eh  á`̀«`̀dhó`̀dG
 äÓbÉædGh ¿Gô«£dG •ƒ£N ±ÉæÄà°SGh

.É¡JÓMQ ô««°ùJ ájƒédG
 Öéj ¬fCÉH áë°üdG IQGRh âgƒfh
 ≈dEG  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 øjôëÑdG  QÉ£e  ôÑY  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ÉMÉÑ°U  12  áYÉ°ùdG  øe  GAó`̀H  »`̀dhó`̀dG
 ƒ«dƒj  21  ≥aGƒªdG  AÉKÓãdG  Ωƒ`̀j  øe
 …ôÑàîªdG  ¢üëØ∏d  ´ƒ°†îdG  2020
 ≈`̀dEG  º¡dƒ°Uh  óæY  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 á°UÉîdG  º¡à≤Øf  ≈∏Y  ∂``̀dPh  ,QÉ`̀£`̀ª`̀dG
 ,É`̀ k«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  G kQÉ```æ```jO  30 ≠`̀∏`̀Ñ`̀J  á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀H
 ôÑY  ¢üëØdG  áØ∏c  ™`̀aO  º¡æμªj  å«M
 º¡HƒcQ  πÑb  z»``YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£J
 ÉªH  áμ∏ªªdG  ≈``̀ dEG  ø«¡éàe  Iô`̀FÉ`̀£`̀dG
 ,äGAGô````̀LE’G  AÉ`̀¡`̀fEG  áYô°S  »`̀a  º¡°ùj

 IOƒ``Lƒ``ª``dG äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀dEG

 G kó≤f  ™`̀aó`̀dG  í«àJ  »`̀à`̀dGh  ,QÉ£ªdG  »`̀a

 á«μæÑdG äÉbÉ£ÑdG á£°SGƒH É k«fhôàμdEGh

 AÉ°†YCG ∂dP øe ≈æãà°ùjh ,á«fÉªàF’Gh

 ,¿ƒ«°SÉeƒ∏HódGh  ,äGô`̀FÉ`̀£`̀dG  ºbGƒW

 á«ª°SQ  äÉª¡e  øª°V  ¿hô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 å«M  ,á«LÓY  äÓMQ  øe  ¿hóFÉ©dGh

 ¿Gô«£dÉH  á°üàîªdG  äÉ¡édG  Ωƒ≤à°S

 ¿Gô«£dG äÉcô°T ™e ≥«°ùæàdÉH »fóªdG

 Gò`̀g »`̀a QÉ`̀£`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dGh

.¢Uƒ°üîdG

 É k°†jCG Öéj ¬fCG IQGRƒdG âaÉ°VCGh

 ´ƒ°†îdG  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Y

 Ió`̀e …RGô```̀ à```̀M’G »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô`̀é`̀ë`̀∏`̀d

 AGô`̀LEG  IQhô`̀°`̀V ÖfÉL ≈`̀ dEG  ,ΩÉ``̀jCG  10

 ¿CGh  »ë°üdG  ôéëdG  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  ¢üëa

 á¨dÉÑdG  ¢üëØdG  áØ∏c  ôaÉ°ùªdG  πªëàj

 ≈∏Y  ø«©àj  Éªc  .É k«æjôëH  G kQÉ`̀æ`̀jO  30

 ™ªàée{  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  π`̀«`̀ª`̀ë`̀J  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀ dG
 k’Éªμà°SG ∂dPh ,¬«a π«é°ùàdGh z»YGh
 IQÉªà°SG  »`̀a  áHƒ∏£ªdG  äGAGô``̀LEÓ``̀d
 É¡Ñ∏£àJ  »``̀à``̀dGh  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äÉ`̀ fÉ`̀ «`̀ Ñ`̀ dG
 áYƒ°VƒªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©à∏d
 ¿CG  áë°üdG  IQGRh  âë°VhCG  Éªc
 ø«ÑZGôdG øjôëÑdG áμ∏ªe »æWGƒe ≈∏Y
 äGAGô``````LE’G ø``̀e ó``cCÉ``à``dG ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG »``̀a
 ¿ƒ¡Lƒàj  »àdG  ∫hó``̀dG  »`̀a  Ióªà©ªdG
 º¡∏ªëJ QGôbEG º¡«∏Y ø«©à«°S Éªc ,É¡«dEG
 ÖJôàj  ób  Ée  ≈∏Y  á∏eÉμdG  á«dhDƒ°ùªdG
 hCG  á«ë°U  äÉ`̀≤`̀Ø`̀f  ø`̀e  º`̀gô`̀Ø`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y
 AÉæKCG  áLÉëdG  âYO  GPEG  iôNCG  á«LÓY
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,êQÉ`̀î`̀dG  »a  ºgOƒLh
 ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØdG  áØ∏c  º¡∏ªëJ
 ≈`̀ dEG  º`̀¡`̀JOƒ`̀Y  óæY  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ∫ƒcƒJhôÑ∏d º¡Yƒ°†Nh áμ∏ªªdG ¢VQCG
 ≈∏Y á≤aGƒªdG ∫ÓN øe ∂dPh ,óªà©ªdG
 ™ªàée{ ≥«Ñ£J »a »fhôàμdE’G QGôbE’G
 πÑb  »bQƒdG  QGô`̀bE’G  ™«bƒJ  hCG  z»`̀YGh

.IQOÉ¨ªdG
 øjôaÉ°ùªdG  ¿CG  IQGRƒ```dG  âæ«Hh
 (â`̀jõ`̀fGô`̀à`̀dG)  πjƒëàdG  äÓ``̀MQ  ôÑY
 øe  …CG  hCG  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀∏`̀d  ¿ƒ`̀©`̀°`̀†`̀î`̀j  ’
 ™«ªL ká`̀«`̀YGO ,IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG äGAGô````LE’G
 ≈dEG  áμ∏ªªdG  ≈dEG  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG
 ∫ÉM  »a  444  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  IQhô°V
 ¢Shô«ØdG  ¢VGôYCÉH  ¢üî°T …CG  Qƒ©°T
 ≈£©J  ±ƒ°S  »àdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh
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 ø``jô``ë``Ñ``dG »````a õ``«``ª``à``f
 øY  IójóY  á«HÉéjEG  ¢ü°ü≤H
 ø«H  í`̀eÉ`̀ °`̀ù`̀à`̀ dGh  ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dG
 ÉæJôjõL  AGƒ``̀à``̀MGh  ¿É````̀jOC’G
 ,∞FGƒ£dGh  πªªdG  AÉæHCG  πμd
 ¢ü°ü≤dG  ∂∏J  Éæ«æ¨J  É`̀ª`̀HQh
 ô°üàîJh  äÓªëdG  ±’BG  øY
 ≈∏Y  OÉªàY’G  π∏≤Jh  Oƒ¡édG
 êƒ`̀dƒ`̀∏`̀d §`̀¨`̀°`̀†`̀dG äÉ`̀YÉ`̀ ª`̀L
 ¿GóLƒdG  »a  áYÉæbh  á°SÓ°ùH
 ΩÉ``̀à``̀dG ´É```̀æ```̀à```̀b’Gh »``̀Hô``̀¨``̀dG
 øe óªà°ùªdG »fÉ°ùfE’G Éæé¡æH
 ÉfQƒà°SOh á«eÓ°SE’G Éæà©jô°T

.á«YÉªàL’G Éæª«bh
 ≈∏Y ΩÓμdG ¿ƒμj ’ ≈àMh
 ø£H  øe  ºμd  ¥ƒ°SCG  ,¬ægGƒY

 á«≤«≤ëdG  É¡JGôcòe  áYÉÑW  ºJ  PEG  zá«fÉμjôeC’G  áØjô°T{  á°üb  ÖàμdG
 áæ°S  è«∏îdG  ÉeGQƒfÉH  äGQƒ°ûæe  øª°V  ÜÉàc  »a  á«Hô©∏d  áªLôàe
 øjôëÑdG  ™ªàée  øY  äÉeƒ∏©ªdG  øe  G kô«Ñc  G kQób  …ƒëJh  .Ω1989

.á≤£æªdG »a …ô«°ûÑàdG •É°ûædG äÉjGóHh
 É«∏«fQƒc  áHÉ°ûdG  á«μjôeC’G  á°VôªªdG  É¡°ùØf  »`̀g  áØjô°Th
 óbh  ,äÉ«æjô°û©dG  π`̀ FGhCG  »a  øjôëÑdG  ≈`̀dEG  äAÉ`̀L  »àdG  êôÑæ«dGO
 ,¿ƒ°SQÉg ∫ƒH Ö«Ñ£dG áLhR (¿BG) Ió«°ùdG »Hô©dG º°S’G Gò¡H É¡àª°S
 CGóÑàdh  .1922  ΩÉY  øjôëÑdG  âdõf  ø«M  Iôe  ∫hCG  É¡à∏Ñ≤à°SG  ÉeóæY
 óàªj  »fÉ°ùfEG  πªY  »a  ´ô°ûJh  ,á«Hô©dG  É¡°ShQO  »dÉàdG  Ωƒ«dG  »a
 ∫Éëc  É¡dÉM  ,áeÉæªdG  »a  á«dÉ°SQE’G  áeóN  »a  É¡à°†b  ,É keÉY  ø«©HQCG
 ÜÉàμdG  ój  »a  ¿ƒ∏ªëj  è«∏îdG  ≈`̀dEG  Ghó`̀ah  øjòdG  øjô°ûÑªdG  á«≤H
 »a  Éª¡∏ªY  ≈∏Y  ád’O  »a  ,áMGôédG  •ô°ûe  á«fÉãdG  ó«dGh  ,¢Só≤ªdG

 .áHÉÑ£dGh ô«°ûÑàdG
 ºZQ  ,Égô«Zh  áØjô°T  ≈∏Y  á∏«ëà°ùe  ¬Ñ°T  ô«°ûÑàdG  áª¡e  âfÉc
 á≤£æª∏d  ôªjhR  π«Fƒª°U  IQÉjR  ™e  è«∏îdG  »a  ñQDƒj  ô«°ûÑàdG  ¿CG
 πªY  »a  GôgÉH  ÉMÉéf  âëéf  πHÉ≤ªdG  »a  É¡æμd  .1889  áæ°S  »a
 äÉeƒμM  πÑb  ø`̀e  á q«Ñ£dG  äÉeóîdG  ô`̀ qaƒ`̀J  ™`̀e  ¬`̀fCG  ’EG  ,¢†jôªàdG
 ΩÓMCG äô°ùëfG á«dÉªdG ¬à«ëHQ QGQOEGh §ØædG ±É°ûàcG ó©H á≤£æªdG
 QÉ°ûàfG  ™e  »fÉéªdG  Ö«Ñ£àdG  ≥aGôJ  å«M  ,º¡WÉ°ûfh  øjô°ûÑªdG
 ¢†©ÑH  ô©°ûf  π©ØdÉH  ÉæëÑ°UCG{  :áØjô°T  ∫ƒ≤àa  ...»fÉéªdG  º«∏©àdG

.z§ØædG IhôK Iô°†M »a ™°VGƒàdG
 ,á«fGó«ªdG  äGógÉ°ûªdG  É¡JGôcòe  »`̀a  áØjô°T  â∏é°S  ó`̀≤`̀dh
 Ö°ùàμJ lIOÉ¡°T »gh ,øjôëÑdG »a á«eƒ«dG IÉ«ëdG øY É¡JÉYÉÑ£fGh
 ,á«HôZ ¿ƒ«©H  á≤£æªdG  ≈dEG  äô¶f ICGôeG  kIOÉ¡°T  É¡fƒc  øe É¡à«ªgCG
 iô≤dG  »a  ø««æjôëÑdG  iód  áaÉ«°†dGh  IOÉaƒdG  äÉ«cƒ∏°S  âMóàeÉa
 ≈dEG  AÉéàd’ÉH Qƒ£àdGh ìÉàØf’G »a Iƒ°ùædG  ¢†©H áÑZQh ,¿óªdGh
 äôcòà°SGh .áeÉæªdÉH á«dÉ°SQE’G ≈Ø°ûeh á°SQóe »a êÓ©dGh º«∏©àdG
 øjôëÑdG ºcÉM áLhR øe É¡«∏Y â∏°üM »àdG áæ«ªãdG ájó¡dG ¿ÉæàeÉH
 øY IQÉ°TEG »a ,É¡eÉ≤e »a ≥«∏j ÉªH É¡©jOƒJh ÉgOƒ¡éd Gôjó≤J ∑Gòàbh

.ø««æjôëÑdG áeÉY ¬æY ∞∏àîj ’ …òdG º¡eôch ºμëdG â«H ™°VGƒJ
 É¡æe  â∏ q≤æJh  øjôëÑdG  »a  áØjô°T  É¡à°†b  »àdG  IóªdG  ∫Gƒ`̀Wh
 πMÉ°ùdG ∫hOh ±ƒØ¡dGh AÉ°ùMC’G IôjõédG ¬Ñ°T »a ≥WÉæe IóY ≈dEG

 !ô«°üæJ »àdÉM iƒ°S ó¡°ûJ ºd ídÉ°üàªdG

á«fÉμjôeC’G áØjô°T

:º∏≤H
ó¡a ¿GóLh .O

 á°ù«FQ π`̀æ`̀jR  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  äó```̀cCG
 á«aÉ≤ãdG  ácôëdÉH  ΩÉªàg’G  ¿CG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 É¡∏°UDƒj  ,á«æWh  á«dhDƒ°ùe  »aô©ªdG  êÉ`̀à`̀fE’Gh
 Iô°†M ¿ó``̀d  ø`̀e ø`̀jô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀ à`̀g’Gh º`̀Yó`̀ dG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ï«°SôJ  á«ªgCG  É¡°VôØJh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡à∏é°S  »àdG  áeó≤àªdG  áfÉμªdG
 É¡©bƒe  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh  ,É¡îjQÉJ  OGó`̀à`̀eG  ≈∏Y

.ºeC’G IôcGP »a …OÉjôdG
 Égó¡°ûJ  »àdG  ájƒªæàdG  á°†¡ædG  ¿CG  äô`̀cPh
 äGRÉéfE’G »a ºXÉ©J øe É¡©e øeGõJ Éeh ,áμ∏ªªdG
 É¡àbÓ£fG  òæe π°üØæàd  øμJ  º`̀d  ,äÉÑ°ùàμªdGh
 ¢üf  ≥`̀Kh  PEG  ,á«aô©ªdGh  á«aÉ≤ãdG  OÉ`̀©`̀HC’G  ø`̀Y
 πeÉ°ûdG π«dódG πãªj …òdG ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e
 ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G  ´hô°ûª∏d
 ôÑ©ªdG  ó©ÑdG  Gò`̀g  ,á∏eÉ°ûdG  á°†¡ædG  á«©Lôeh
 »a É kªFGO É¡∏©L øWƒ∏d ájQÉ°†ëdG á«°üî°ûdG øY
.»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y IOÉjôdG ™bƒe

 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ájÉYQ ∫ÓN ∂dP AÉL
 Öàc{ »fhôàμdE’G »aÉ≤ãdG ´hô°ûªdG ¥ÓWEG πØëd
 »æjôëÑdG ÖJÉμ∏d ,zºdÉ©dGh øWƒ∏d á≤ q«°T á«æjôëH
 ´hô°ûªdG  Öàc  ∫hCG  ø«°TóJh  π«YÉª°SEG  ø«°ùM
 …òdG ,z»æjôëÑdG  äÉeƒ∏©ªdG  ∂æH{  ÜÉàc  ƒ`̀gh
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ô≤ªH  zó`̀MC’G{  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  º«bCG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑY  ÜGƒædG  Qƒ°†ëH
 »fÉãdG ÖFÉædG ójGR »∏Yh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd
 ó«°S  ,…ô`̀°`̀Shó`̀dG  Qó`̀H  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«Fôd
 ó°TGQ  QÉ°ûà°ùªdGh  ,OGƒ°ùdG  π°VÉa  ,º°TÉg  ìÓa
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  áªéfƒH  óªëe
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  »Ñ°ùàæeh  »dhDƒ°ùe  ø`̀e  Oó`̀Yh

.ÜGƒædG ¢ù∏éªd
 IôμØH  ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  äOÉ``̀°``̀TCGh
 ∞jô©àdG »a √QhOh »fhôàμdE’G »aÉ≤ãdG ´hô°ûªdG

 á«îjQÉàdG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  ∫ƒ``̀M  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªH
 á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dGh á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dGh á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh
 äÉ°üæe »©HÉàªd ∂dP ô«°ù«Jh OÓÑdG »a áØ∏àîªdG
 É¡LQÉNh  OÓ`̀Ñ`̀dG  π``̀NGO  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG

.»fÉéeh ô°ù«e πμ°ûH ∂dP πc ≈∏Y ´ÓWÓd
 ø«Ø≤ãªdGh  øjôμØªdGh  ÜÉàμdÉH  â`̀HÉ`̀gCGh
 äÉLÉàædG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¢UôëdG  ,ø««æjôëÑdG
 ,á«æWƒdG  áÑàμªdG  AGô``KEGh  ,á«aÉ≤ãdGh  á«aô©ªdG
 »ªbôdGh  »LƒdƒæμàdG  Ωó≤àdG  øe  IOÉØà°S’Gh
 »a  ,ô«KCÉàdGh  áeƒ∏©ªdG  ∫ƒ°Uh  áYô°Sh  ,Oô£ªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡≤≤ëJ  »àdG  äGõéæªdG  RGô``HEG
 ádÓéd ôgGõdG ó¡©dG πX »a ,ä’ÉéªdG ™«ªL »a

.ióØªdG ∂∏ªdG
 ¢ù∏éªdG ºYO ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCGh

 É k°Uƒ°üNh ,á«æWƒdG  á«aÉ≤ãdG  ™jQÉ°ûª∏d  »HÉ«ædG
 øe  AGƒ°S  á«fÉªdôÑdG  áaÉ≤ãdG  ô°ûæH  ≥∏©àj  Éª«a
 hCG ,»HÉ«ædG πª©dÉH ≈æ©J »àdG äÉYƒÑ£ªdG ∫ÓN

.á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG øe IOÉØà°S’ÉH
 ø«°ùM  »æjôëÑdG  ÖJÉμdG  ™aQ  ,¬ÑfÉL  øeh
 äÉYƒÑ£ªdG  QGó`̀d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,π«YÉª°SEG
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ≈dEG  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ,á«æjôëÑdG
 ø«°TóJh ´hô°ûªdG  ¥ÓWEG  πØM É¡àjÉYôd  ÜGƒædG
 ,z»æjôëÑdG  äÉeƒ∏©ªdG  ∂æH{  ƒ`̀gh  ,¬Ñàc  ∫hCG
 áaÉ≤ãdG  áHƒLCGh  á∏Ä°SCÉH  É k°UÉN  GAõL  º°†j  …òdG
 øe  πμd  √ôμ°T  øY  ÉHô©e  ,á«æjôëÑdG  á«fÉªdôÑdG
 øe ádhòÑªdG Oƒ¡é∏dh ,ÜGƒædG øe ´hô°ûªdG ºYO
 ø«°TóJ πØM º«¶æàd ¢ù∏éªdÉH áeÉ©dG áfÉeC’G πÑb
.»fhôàμdE’G »aÉ≤ãdG ´hô°ûªdG øª°V ∫hC’G ¬LÉàf

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ..z»fhôàμdE’G »aÉ≤ãdG ´hô°ûªdG{ É¡àjÉYQ ∫ÓN

 á``«``dhDƒ``°``ù``e á``̀«``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG á``̀cô``̀ë``̀ dÉ``̀ H ¢``̀Vƒ``̀¡``̀æ``̀ dG
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d …QÉ``̀°``̀†``̀ë``̀dG Ωó``̀≤``̀à``̀dG RGô``````̀HE’ á`̀ «`̀ æ`̀ Wh

 É``fhQƒ``c ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀d ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ≈````dEG ø`̀ «`̀ eOÉ`̀ ≤`̀ dG ´ƒ`̀ °`̀ †`̀ N
…QÉ```̀é```̀dG  ƒ``̀ «``̀ dƒ``̀ j  21  ø```̀ e  GAó``````̀H  º`̀ ¡`̀ à`̀ ≤`̀ Ø`̀ f  ≈``̀ ∏``̀ Y

 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á``jÉ``YQ  â`̀ë`̀J
 á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀L  AÉ`̀ æ`̀ eCG
 áLÉîdG  Ö`̀«`̀gh  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G
 kÉ«°VGôàaG  kÓ`̀Ø`̀M  á©eÉédG  â`̀eÉ`̀bCG
QS `dG ô°TDƒe ≈∏Y É¡eó≤J áÑ°SÉæªH
-651  áÑJôªdG  É¡≤«≤ëJh  »ªdÉ©dG

 QS World) ∞«æ°üJ »a 700
 University Rankings
 »∏jQÉcGƒc  á°ù°SDƒªd  É≤ah  (2021
 ió````MEG ó``©``J »``̀à``̀dG ¢`̀Só`̀fƒ`̀ª`̀«`̀ °`̀S
 ∞«æ°üàH  ≈æ©J  äÉ¡L  çÓ`̀K  ôÑcCG
 øe  ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ©eÉédG

.ô«KCÉàdGh á«ªgC’G å«M
 º``̀«``̀bCG …ò`````̀dG π``̀Ø``̀ë``̀dG ó``̀¡``̀°``̀Th
 Ö«gh  QƒàcódG  PÉà°SC’G  Qƒ°†ëH
 ,AÉ`̀ æ`̀ eC’G  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀LÉ`̀î`̀dG
 OGƒ`̀Y ¿É`̀°`̀ù`̀Z Qƒ`̀à`̀có`̀dG PÉ``à``°``SC’Gh
 ,¢ù«FôdG  ÜGƒ``fh  á©eÉédG  ¢ù«FQ
 ôjóªdG  õjófÉfôa  øjƒ°TBG  QƒàcódGh
 ¥ô°ûdG »a QS  á°ù°SDƒªd »ª«∏bE’G
 ÜƒæLh  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §`̀°`̀ShC’G
 ΩÉ¶æd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ;É«°SBG
 QS IGAUGE  º``̀«``̀«``̀≤``̀à``̀dG
 AÉ°†YCG  øe ô«Ñc  OóY ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 á````̀ jQGOE’Gh  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  ø«àÄ«¡dG
 á«°VGôàaG  º«∏°ùJ  á«∏ªY  ,á©eÉédÉH
 øjƒ°TBG QƒàcódG É¡eób »àdG IOÉ¡°û∏d
 QƒàcódG  PÉà°SC’G  á©eÉédG  ¢ù«Fôd

.OGƒY ¿É°ùZ
 äô`̀¡`̀X ó``̀b á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG â``̀fÉ``̀ch
 »a  2021  ΩÉ©d  QS  ∞«æ°üJ  »a

 áªFÉb  øª°V  700-651  áÑJôªdG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  á©eÉL  700  π°†aCG
 π°†aCG  øª°V  äAÉ``̀L  É`̀ª`̀c  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 17h  kÉ«ªdÉY  áÄ°TÉf  á©eÉL  150
 É¡dƒ°üM ≈dEG áaÉ°VEG ,á«HôY á©eÉL
 iƒà°ùe  ≈∏Y  áeó≤àe  õ`̀cGô`̀e  ≈∏Y
 QS  ∞«æ°üàH  á«Hô©dG  äÉ©eÉédG
 »Hô©dG  øWƒdG  äÉ©eÉéH  ¢UÉîdG
 ,ø««°VÉªdG  ø`̀«`̀eÉ`̀©`̀dG  QGó```̀e  ≈`̀∏`̀Y
 ,2019-2018  ΩÉ`̀Y  ∞«æ°üJ  »Øa
 ≈∏Y  45  õcôªdG  á©eÉédG  äó°üM
 Ωó≤ààd ,á«Hô©dG äÉ©eÉédG iƒà°ùe
 ≈dEG  2020-2019 ΩÉY ∞«æ°üJ »a
 á©HQCG  ≈∏Y  π°üëJh  ,37`dG  õcôªdG
 ,QS Stars  ∞«æ°üJ  »a  Ωƒéf

 »a Ió``«``Mƒ``dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG í`̀Ñ`̀°`̀ü`̀à`̀d
 á©HQCG  ≈∏Y  π°üëJ  »àdG  øjôëÑdG

.Ωƒéf
 ∫ÓN  É¡eób  »àdG  ¬àª∏c  »`̀ah
 AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ Ωó≤J ,πØëdG
 áLÉîdG  Ö`̀«`̀gh  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  ≈dEG  √ôμ°T  ¢üdÉîH
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ô`̀«`̀ª`̀°`̀S ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 á©eÉé∏d  º`̀FGó`̀dG  º¡ªYO  ≈∏Y  ¢SÉf
 ,ôjƒ£à∏d  §£N  øe  ¬H  Ωƒ≤J  É`̀eh
 PÉà°SC’G  á©eÉédG  ¢ù«FQ  CÉæg  Éªc
 »Ñ°ùàæe áaÉch OGƒY ¿É°ùZ QƒàcódG
 ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,RÉ`̀é`̀fE’G  Gò¡H  á©eÉédG
 äÉØ«æ°üàdG  »`̀a  á©eÉédG  AÉ`̀≤`̀ JQG
 ÉªfEG  ;á¶ë∏dG  ó«dh  qó©j  ’  á«ªdÉ©dG

 â∏ªY  á≤HÉ°S  Oƒ`̀¡`̀é`̀d  OGó`̀ à`̀ eG  ƒ`̀g
 ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øe  Ió`̀MGh  ó«H  É¡∏c
 äÉ©eÉédG  ±É°üe  ≈`̀ dEG  á©eÉédÉH
 ìÉéædG  Gò`̀g  ¿CG  ÉØ«°†e  ,áeó≤àªdG
 á©eÉédG  Iô``̀°``̀SCG  ≈```̀dEG  á`̀dÉ`̀°`̀SQ  ƒ``g
 QGôªà°SG  πLCG  øe  Oƒ¡édG  ∞«ãμàd
 äÉMÉéædG øe ójõe ≥«≤ëJh Ωó≤àdG

.É¡H ≥«∏J »àdG äGRÉéfE’Gh
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ í```̀°```̀VhCG ¬``Ñ``fÉ``L ø```e
 ¿É°ùZ  QƒàcódG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  á©eÉédG
 º`̀Lô`̀à`̀j  RÉ```̀é```̀fE’G  Gò```̀g  ¿CG  OGƒ````̀Y
 áaÉ≤K  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀H  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ΩGõ``̀à``̀ dG
 ,»``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G ¥ƒ``̀Ø``̀à``̀dGh QÉ``̀μ``̀à``̀H’G
 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhQ ™e ÉeÉé°ùfG
 äÉ°ù°SDƒªdG  πÑ≤à°ùeh  ô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀d

 É¡JOÉjQh  øjôëÑdG  »a  á«ªjOÉcC’G
 á«ªdÉ©dG  á«°ùaÉæàdG  äGô°TDƒe  »a
 kÉ`̀eó`̀≤`̀à`̀e ,ä’É``̀é``̀ª``̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a
 ôjRh ≈dEG  ôjó≤àdGh ôμ°ûdG  ¢üdÉîH
 QƒàcódG  IOÉ©°S  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 AÉ°†YCGh  ,»ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe
 á`̀fÉ`̀eC’Gh  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée
 »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ôjƒ£J  »a  áã«ãëdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y
 ºFGódG  º`̀¡`̀HCGOh  øjôëÑdÉH  º«∏©àdG
 »a  á«ª«∏©àdG  áeƒ¶æªdG  º`̀YO  ≈∏Y

.áμ∏ªªdG
 øe  Óc  á©eÉédG  ¢ù«FQ  CÉægh
 ô«ª°S ó«°ùdG IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀ «`̀ FQh  ¢``SÉ``f  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 Ö«gh Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  AÉ``æ``eC’G
 »°ù∏ée  AÉ°†YCG  ™«ªLh  áLÉîdG
 …òdG RÉéfE’G Gò¡H AÉæeC’Gh IQGOE’G
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  Iô`̀ª`̀K  πμ°ûj
 ºYód  º¡∏Ñb  øe  áã«ãëdG  á©HÉàªdGh
 ±É°üe ≈dEG É¡H ∫ƒ°UƒdGh á©eÉédG

.á«ªdÉ©dG äÉ©eÉédG
 óªëe Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  ô`̀Ñ`̀Y  √Qhó````H
 á©eÉédG  ¢ù«FQ ÖFÉf óªMCG  ∞°Sƒj
 áeóNh  á«dÉªdGh  á`̀jQGOE’G  ¿hDƒ°û∏d
 Gò¡H ¬JOÉ©°Sh √RGõàYG øY ™ªàéªdG
 ìÉéf  ócDƒj  …ò`̀dG  Ωó≤àªdG  RÉéf’G
 ôjƒ£à∏d É¡à«é«JGôà°SG »a á©eÉédG
 »ªjOÉcC’G  º«∏©àdG  Ωƒ¡Øe  ï«°SôJh
 á«ãëÑdG äGô«¨àªdG áÑcGƒªd õ«ªàªdG

 .ºdÉ©dG »a á≤MÓàªdG á«ª∏©dGh

ºdÉ©dG äÉ©eÉL iƒà°ùe ≈∏Y á©eÉL 700 π°†aCG øª°V 651 áÑJôªdG äó°üM

»ªdÉ©dG ¢SEG ƒ«μdG ô``°TDƒe ≈∏Y É¡eó≤J áÑ``°SÉæªH É«``°VGôàaG πØàëJ zá«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG{

 ∫É``Ø``WC’G ¢``VÉ``jQ ÜÉ`̀ ë`̀ °`̀ UCG ¢`̀†`̀©`̀H
 »a  É```̀ fhQƒ```̀ c  á``````eRCG  ¿ƒ`̀ ∏`̀ ¨`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j
äÉ``̀æ``̀«``̀eCÉ``̀à``̀dG ¿ƒ```̀ fÉ```̀ b á``Ø``dÉ``î``e

 äÉ°VhôdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  áHÉ≤f  ¢ù«FQ  QÉÑédGóÑY  áæ«eCG  äó``̀HCG

 ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQ  ÜÉë°UCG  ¢†©H  ∫Ó¨à°SG  ∫É«M  É¡Ø°SCG  áfÉ°†ëdG  QhOh

 ÖMÉ°U  á°üM  ´É£≤à°SG  πLCG  øe  ,áægGôdG  ÉfhQƒc  áeRCG  äÉfÉ°†ëdGh

 »a ,º¡JÉ°ù°SDƒe »a ∫Éª©dG ôLCG øe äÉæ«eCÉàdG »a πeÉ©dG á°üMh πª©dG

 .πª©dG ¿ƒfÉbh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉb ΩÉμMC’ áëjô°U áØdÉîe

 ’h É k«fƒfÉb ∫ƒØμe ≥M ƒg ôLC’G »a πeÉ©dG ≥M ¿CG ≈dEG  äQÉ°TCGh

 ,¿ƒfÉ≤dG  É¡ª°SQ  »àdG  ô`̀WC’Gh  §HGƒ°†dG  ≥ah  ’EG  ¬H  ¢SÉ°ùªdG  Rƒéj

 ¥ƒ≤M  ßØëH  á∏«ØμdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  ≈`̀dEG  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  á«YGO

 Iô qcòe ,∫Éª©dG øe áÄØdG √ò¡d πª©dG ÜÉë°UCG äÉcÉ¡àfG ∞bhh ø«∏eÉ©dG

 ÖJGhQ ∞bƒJ øe π°UÉëdG OÉ¡£°V’Gh ,º°†∏d á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG Qô°†H

.ΩÉY πc øe ∞«°üdG Qƒ¡°T »a ø«∏eÉ©dG

 íàa  IOÉ`````̀YEG  »`̀Ø`̀æ`̀J  á`̀ë`̀ °`̀ü`̀dG
 ≈∏Y  …ƒ`̀à`̀ë`̀J  »`̀ à`̀ dG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
á`̀ MÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ S äÉ```̀eÉ```̀ª```̀Mh ∑ô````̀ H

 ™bGƒe  ∞∏àîeh  á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  »a  √ô°ûf  ºJ  Ée  ≈∏Y  GOQ
 ∫ƒM  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  áë°üdG  Iô``̀jRh  QGô``̀b  ∫ƒ`̀M  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 …ƒàëJ  »àdG  äBÉ°ûæªdG  »a  É¡≤«Ñ£J  ÖLGƒdG  á«ë°üdG  äÉWôà°T’G
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG  ™æeh AGƒàM’ áMÉÑ°S äÉeÉªMh ∑ôH ≈∏Y
 ≈dEG  ¥ô£àj  ºd  QGô≤dG  ¿CG  ¿É«ÑJ  IQGRƒ`̀dG  OƒJ  ,19  ó«aƒc  óéà°ùªdG
 »a  ô°ûf  É`̀e  ¬``fCG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,É¡H  πª©dG  ±ÉæÄà°SG  hCG  äBÉ°ûæªdG  íàa
 πª©d ìÉª°ùdG ∫ÉM »a äÉWGôà°TGh äGAGôLEG º°†j á«ª°SôdG IójôédG
 ,…QGRƒ`̀dG  QGô≤dG  ô°ûf  ºJ  ™Ñàe  ƒg  Éªc  ¬fCG  âæ«Hh  ,äBÉ°ûæªdG  √òg
 äBÉ°ûæªdG  πªY  º¶æJ  »àdG  á«ë°üdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’Gh  äGAGô```̀LE’Gh
 πFÉ°Sh »a OQh Ée ≈dEG  QGô≤dG ¥ô£àj ºdh ,§≤a QGô≤dG Gò¡H á«æ©ªdG
 IOƒYh É¡∏ªY ±ÉæÄà°SG hCG äBÉ°ûæªdG √òg íàa ∫ƒM áØ∏àîªdG ΩÓYE’G

.äÉ°ù°SDƒªdG √òg πNGóH á£°ûfC’G ádhGõe
 πª©dG IOƒYh ±ÉæÄà°SG äGQGôb ¿CG ≈dEG áë°üdG IQGRh äQÉ°TCGh
 QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH ÉjRGôàMG É¡bÓZEG ºJ »àdG øjôëÑdG áμ∏ªe »a ≥aGôªdÉH
 ,…QhO  πμ°ûH  É¡à©LGôe  ºàJ  ,19  ó«aƒc  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 äGAGôLE’G  ∫ƒM  ´É°VhC’G  á°SGQOh  äGóéà°ùªdG  á°ûbÉæe  ºàJ  å«M
 á°ShQóªdG äGQGô≤dG PÉîJG ºàj ºK øeh á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G

.¢Shô«Ø∏d á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG ™e ≈°TÉªàj ÉªH
 ø«æWGƒªdG  π`̀c  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ¿CG  áë°üdG  IQGRh  äó```̀cCGh
 äGAGôLEG øe √PÉîJG ºàj Ée ôÑY É¡«∏Y ®ÉØëdG ºàj ájƒdhCG ø«ª«≤ªdGh
 ºàj  ÉgPÉîJG  ºàj  äGQGô`̀b  …CG  ¿CG  áæ«Ñe  ,á«FÉbh  ô«HGóJh  ájRGôàMG
 IQGRh  ™bƒeh  áØ∏àîªdG  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  ∫ÓN  øe  É«ª°SQ  É¡fÓYEG
 ΩGõàd’ÉH  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  á«ªgCÉH  ™«ªédG  â``̀YOh  ,»ª°SôdG  áë°üdG
 RhÉéàd  ,IƒLôªdG  èFÉàædG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øe  äGAGô`̀LE’G  √ò¡H
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  π`̀LCG  øe  ,Ωõ`̀Yh  QGô°UEÉH  äÉjóëàdG

.™«ªédG

 ÜGƒædG ∑ôëJ
!!..óYÉ≤àdG √ÉéJÉH

 äGôNóeh  ,óYÉ≤àdG  ´ƒ°Vƒe  ¢üîJ  á«°†b  …G  ™ªLG  ºdÉ©dG  »a
 IQGó°üdG  πëe  πàëJ  É¡fEÉa  ,óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  πÑ≤à°ùeh  ,ø«ØXƒªdG
 π©°TG  É¡æe  á«HhQhC’G  ≈àM  ∫hódG  ¢†©H  »ah  πH  ,ΩÉ©dG  …CGôdG  iód
 ¿G ™bƒàj ºd Iô«Ñc π©a äGOQ ∑Éæg äQÉ°Uh ,ΩÉ©dG …CGôdG ∞∏ªdG Gòg

.ÉHhQhCG »a çóëJ
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ¥hóæ°U  É¡≤∏£j  »àdG  QÉÑàN’G  äÉfƒdÉH
 »Øa  ,áØ°SDƒe  âëÑ°UG  ø«ØXƒªdGh  ø«æWGƒªdG  á¶«ØM  äQÉKG  »àdGh
 äÉëjô°üJ  ¿ƒμJ  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  øe  äÉëjô°üJ  êôîJ  Iôe  πc

.áàÑdG áæÄª£e ô«Zh áØ°SDƒe
 QÉÑNG  äô°ûf  ∞ë°üdG  ¢†©H  »`̀ah  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  »`̀a
 ióe  ≈∏Y  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  »a  Qhój  ÉªH  ≥∏©àJ  áØ°SDƒe  äÉØ∏eh
 GƒfÉc  øªe  ¬à©ª°S  âgƒ°T  ó`̀b  ¿ÉμªdG  Gò`̀g  ¿É``̀ch  ,∫Gƒ``̀W  äGƒæ°S
 ∫Gƒe’G  ¿G  ÉæcQOG  Ée  GPEG  á°UÉN  GóL  áØ°SDƒe  ÉjÉ°†≤H  ∑Éæg  äGƒæ°ùd
 ∫GƒW äGƒæ°ùd Gƒ∏ªY øjòdG ø«ØXƒªdG ∫GƒeG É¡∏L ≥jOÉæ°üdG √òg »a

.º¡æWh áeóN »a
 áaÉë°üdG ôÑY âfÉc á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN ÜGƒædG IOÉ°ùdG äÉcôëJ
 »a Ö°üJ É¡∏c ,º¡æe âLôN Iô«ãc äÉëjô°üJ ,»YÉªàL’G π°UGƒàdGh
 ∞bh ƒgh ¬∏©a »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¥hóæ°U …ƒæj Ée ∞bh IQhô°V
 ∫ó©ªc  äGƒæ°S  ¢ùªN  ô`̀NBG  ÜÉ°ùMh  ,ø«ØXƒª∏d  ájƒæ°ùdG  IOÉ`̀jõ`̀dG

.…óYÉ≤àdG ÖJGô∏d
 Gƒæ∏YCG  óbh ÜGƒædG  IOÉ°ùdG  ∑ôëàj ±ƒ°S ióe …G ≈dEG  ±ôYG  ’
 Gòg »a º¡dƒNO ájóL ióe º∏©f ’h ,IôbƒªdG áeƒμëdG ™e ´ÉªàLG øY
 ¬∏ªY ºà«°S Éeh A»°T äÉëjô°üàdG ¿CÉH CÉLÉØf ±ƒ°S πgh ,´ƒ°VƒªdG

.º∏©f ’ ..ôNBG A»°T øjóYÉ≤àªdG ≈∏Y ¢VôØj ™bGh øe ¢VQ’G ≈∏Y
 IRƒëH  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ¥hóæ°U  äÉØ∏e  ¿EÉa  ó«cCÉJ  πμH  øμd

.äÉØ∏ªdG √òg øY äÉeƒ∏©ªdG øe ô«ãμdG ¿ƒaô©j ºgh ,ÜGƒædG
 áHÉbôdGh  áÑ°SÉëªdG  ¬H •ÉæªdG  ÖîàæªdG  ¢ù∏éª∏d  ∫GDƒ°ùdG  øμd
 »Øàμ«°S ¢ù∏éªdG ¿G ΩCG øjóYÉ≤àªdG ∞°üæj ¿G ™«£à°ùj ¢ù∏éªdG πg

.äÉëjô°üàdÉH

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

äÉ«ah ™``HQCGh  É``«aÉ©àe 597h Ió``jóL áHÉ``°UEG 471

ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ¢ùeCG ôjô≤J »a



اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

اأن  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

بني  الوطيدة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عالقات 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة 

وتعاون  تاريخي  عمق  اإىل  ت�ستند  ال�سديقة 

وعلى  املجالت  خمتلف  يف  م�ستمر،  ثنائي 

امل�ستويات كافة، منوًها باأهمية موا�سلة العمل 

العالقات  تعزيز  نحو  امل�سرتك  والتن�سيق 

بالنفع  ويعود  التطلعات  يلبي  مبا  وتنميتها 

ذلك  جاء  ال�سديقني.  وال�سعبني  البلدين  على 

جا�ستني  ُبعد،  عن  اأم�س  �سموه،  لقاء  لدى 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفري  �سيبرييل 

فرتة  انتهاء  مبنا�سبة  البحرين؛  مملكة  لدى 

�سموه  اأثنى  اإذ  اململكة،  لبالده يف  �سفرًيا  عمله 

يف  الأمريكي  ال�سفري  بذلها  التي  اجلهود  على 

تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين والدفع بها 

نحو جمالت اأو�سع، متمنًيا �سموه كل التوفيق 

والنجاح لل�سفري يف مهامه املقبلة.

وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س كل الق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرتك، وبحث جممل التطورات 

وامل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

من جانبه، اأعرب جا�ستني �سيبرييل �سفري 

الوليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

من  يبديه  ما  على  الوزراء؛  جمل�س  لرئي�س 

البلدين  العالقات بني  اهتمام متوا�سل لتوطيد 

البحرين  ململكة  متمنًيا  ال�سديقني،  وال�سعبني 

دوام التقدم والزدهار.
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ا�ستقبل امل�سري الركن ال�سيخ 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد 

يف  البحرين،  دفاع  لقوة  العام 

القيادة العامة �سباح اأم�س الأحد 

اجلرنال   ،2020 يوليو   12

القيادة  قائد  ماكينزي  كينيث 

والوفد  الأمريكية  املركزية 

الفريق  بح�سور  وذلك  املرافق، 

الركن عبداهلل بن ح�سن النعيمي 

والفريق  الدفاع،  �سوؤون  وزير 

النعيمي  �سقر  بن  ذياب  الركن 

رئي�س هيئة الأركان.

القائد  رّحب  اللقاء،  وخالل 

بقائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام 

الأمريكية  املركزية  القيادة 

له، م�سيًدا بعمق  املرافق  والوفد 

والتاريخية  الوطيدة  العالقات 

البحرين  مملكة  بني  القائمة 

الأمريكية  املتحدة  والوليات 

وما  تعزيزها  و�سبل  ال�سديقة، 

على  وتعاون  تطور  من  ت�سهده 

ال�سعيد الع�سكري.

الركن  اللواء  اللقاء  ح�سر 

ديوان  مدير  �سعد  حممد  ح�سن 

الركن  واللواء  العامة،  القيادة 

اهلل  مال  اأحمد  يو�سف  بحري 

الأركان  هيئة  رئي�س  م�ساعد 

لالإمداد والتموين، واللواء الركن 

اآل  بن عبداهلل  ال�سيخ حمد  طيار 

امللكي  اجلو  �سالح  قائد  خليفة 

البحريني، واللواء الركن ال�سيخ 

اآل خليفة مدير  �سلمان بن خالد 

والتقنية،  والتنظيم  التخطيط 

واللــواء الركــن بحري حممــد 

يو�ســف الع�ســم قائــد �ســالح 

البحريــني،  امللكي  البحريـــة 

قوة  �سبــاط  كبار  من  وعدد 

دفاع البحرين.

�لقائد �لعام ي�شيد بعمق �لعالقات �لتاريخية مع �أمريكا

ا�ستقبل وزير الإعالم علي بن حممد الرميحي، يف مكتبه اأم�س، ال�سفري رودي دراموند 

�سفري اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين.

وقد ا�ستعر�س الرميحي مع ال�سفري الربيطاين العالقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني 

و�سبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجالت، موؤكًدا حر�س مملكة البحرين على دعم 

هذه العالقات والرتقاء بها ملا فيه خري و�سالح البلدين و�سعبيهما ال�سديقني.

ُح�سن  على  الإعالم؛  وزير  اإىل  والتقدير  بال�سكر  الربيطاين  ال�سفري  تقدم  جانبه،  من 

ا�ستقباله واهتمامه بتطوير عالقات التعاون وال�سداقة بني البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

وزير �لإعالم ي�شتعر�ض

 �لعالقات مع �ل�شفري �لربيطاين

دعت وزارة الإ�سكان جميع املواطنني 

الإ�سكانية  اخلدمات  من  املنتفعني 

القائمة  الإ�سكانية  الطلبات  واأ�سحاب 

اإىل �سرورة ت�سجيل بياناتهم ال�سخ�سية 

الوطني  النظام  الالزمة يف  ومعلوماتهم 

)اإ�سعارات(،  احلكومية  لالإ�سعارات 

والذي مت تد�سينه موؤخًرا تنفيًذا لقرارات 

اللجنة التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء. واأو�سحت 

قبل  من  املعد  النظام  هذا  اأن  الوزارة 

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 

هو  لها،  الرقمية  البوابة  على  واملتوافر 

املن�سة التي �ستبا�سر الوزارة من خالها 

عملية التوا�سل الآيل مع املواطنني، عرب 

تنبيهات  من  الالزمة  الإ�سعارات  اإر�سال 

مهمة وطلبات خا�سة بال�ساأن الإ�سكاين، 

وذلك يف اإطار التحول الرقمي، ومواكبة 

على  وتقدمها  البحرين  مملكة  لريادة 

املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستثمار  �سعيد 

والت�سالت يف جمال التنمية امل�ستدامة، 

ت�سهم  التي  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق 

يف حت�سني الأو�ساع املعي�سية واأ�سلوب 

حياة املواطنني واملقيمني يف اململكة.

هذا  اأن  »الإ�سكان«  اأكدت  كما 

لال�ستالم  موحدة  من�سة  هو  النظام 

املتعلقة  الر�سمية  لالإ�سعارات  التلقائي 

الر�سائل  عرب  احلكومية  باملعامالت 

ا عن  الق�سرية والربيد الإلكرتوين، عو�سً

الوقت  يف  ويهدف  الورقية.  املرا�سالت 

الإ�سعارات  و�سول  �سمان  اإىل  ذاته 

تاأخري،  دون  فوري  ب�سكل  احلكومية 

بجميع  واإعالمهم  بتذكريهم  يقوم  اإذ 

املعامالت اخلا�سة بهم.

جلميع  ميكن  باأنه  الوزارة  واأفادت 

اخلدمات  من  املنتفعني  املواطنني 

الإ�سكانية  الطلبات  الإ�سكانية واأ�سحاب 

البيانات  ت�سجيل  بعملية  القيام  القائمة 

يف النظام الوطني لالإ�سعارات احلكومية 

)اإ�سعارات(، من خالل الرابط الآتي:

services.bahrain.bh / /:https
NationalNotificat /portal /wps /

ions-ar

»�لإ�شكان« تدعو جميع �ملنتفعني

 لت�شجيــل بياناتهــم بنظــام »�إ�شعــار�ت«

املتخ�س�سة   ،»Identity« جملة  اختارت 

مبجال الت�سميم والهند�سة املعمارية ومقّرها مدينة 

دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة، ال�سيخة مي 

بنت حممد اآل خليفة رئي�س هيئة البحرين للثقافة 

حتتفي  �سخ�سية  خم�سني  �سمن  وذلك  والآثار، 

جمال  يف  املتميز  الإيجابي  لإ�سهامهم  املجلة  بهم 

ال�سرق  منطقة  يف  املعمارية  والهند�سة  الت�سميم 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

ال�سادر   ،200 عددها  يف  املجلة  وذكرت 

قائمة  اأن   ،2020 واأغ�سط�س  يوليو  ل�سهري 

ال�سخ�سيات اخلم�سني املوؤثرة تت�سمن متخ�س�سني 

اأ�سهموا  الذين  من  والعمارة  الت�سميم  جمالت 

اأو  معمارية  مباين  كانت  مميزة  مناذج  تقدمي  يف 

لل�سناعات  داعمة  منتجات  اأو  داخلية  ت�سميمات 

اليدوية، و�سولً اإىل جهود �سون الرتاث املعماري 

املجلة  وا�ستعر�ست  خارجها.  اأو  املنطقة  دول  يف 

يف تقريرها ال�سرية الذاتية لل�سيخة مي بنت حممد 

اآل خليفة بو�سفها واحدة من ال�سخ�سيات القيادية 

اإذ مت التطرق  يف امل�سهد الثقايف العربي والعاملي، 

التحتية  البنية  تطوير  يف  الوطنية  جهودها  اإىل 

�سناعة  وتعزيز  البحرين  مملكة  يف  الثقافية 

اإ�سهام  التقرير  تناول  كذلك  الثقافية.  ال�سياحية 

والعمارة  الثقايف  الرتاث  �سون  يف  مي  ال�سيخة 

رئي�ًسا  عملها  �سمن  وذلك  البحرين،  يف  التقليدية 

ا  اأي�سً وب�سفتها  والآثار،  للثقافة  البحرين  لهيئة 

موؤ�س�سة ورئي�ًسا ملجل�س اأمناء مركز ال�سيخ اإبراهيم 

ُيعد  الذي  والبحوث  للثقافة  خليفة  اآل  حممد  بن 

اإعادة  يف  اأ�سهم  الذي  املركز  وهو  اأهلية،  موؤ�س�سة 

اإحياء اأكرث من 25 منزلً بحرينًيا تقليدًيا، ومت من 

كبري يف  املركز حتقيق جتديد ح�سري  هذا  خالل 

مدينة املحرق التاريخية.

�ختيار �ل�شيخة مي �شمن �ل�شخ�شيات

 �ملوؤثرة يف جمال �لت�شميم و�لهند�شة �ملعمارية

لدى لقائه �ل�شفري �لأمريكي عن ُبعد مبنا�شبة �نتهاء عمله

ويل �لعهد: �لعالقات بني �لبحرين و�أمريكا

 ت�شتند �إىل عمق تاريخي وتعاون ثنائي م�شتمر

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

امل�سرتك بني  التعاون  تعزيز  اأهمية موا�سلة 

مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية 

ال�سديقة على امل�ستويات كافة، ما ي�سهم يف 

الثنائية  العالقات  لتنامي  اأو�سع  اآفاق  فتح 

ويخدم البلدين وال�سعبني ال�سديقني، م�سرًيا 

�سموه اإىل دعم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

يف  الراهنة  التحديات  ملواجهة  اجلهود  لكل 

املنطقة من اأجل حتقيق الأمن وال�سالم.

ُبعد  عن  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

بن  ذياب  الركن  الفريق  بح�سور  اأم�س، 

مع  الأركان،  هيئة  رئي�س  النعيمي  �سقر 

القيادة  قائد  ماكينزي  كينيث  اأول  الفريق 

املركزية الأمريكية، اإذ اأ�ساد �سموه بالعالقات 

التاريخية التي جتمع البلدين ال�سديقني وما 

و�سلت اإليه من م�ستويات متقدمة على جميع 

ما  على  البناء  موا�سلة  واأهمية  الأ�سعدة، 

حتقق مبا ي�سب يف �سالح البلدين وال�سعبني 

ال�سديقني.

عدد  ا�ستعرا�س  تــم  اللقاء،  وخـالل 

على  امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  من 

ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

لدى لقائه قائد �لقيادة �ملركزية �لأمريكية عن ُبعد.. ويل �لعهد: 

مو��شلة تعزيز �لتعاون �مل�شرتك بني �لبحرين �أمريكا

ا�ستقبل ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد 

لل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل 

الق�سيبية  بق�سر  مكتبه  يف  الدبلوما�سية، 

اأحمد  اإبراهيم حممد احل�سن  ال�سفري  اأم�س، 

لدى  ال�سقيقة  ال�سودان  جمهورية  �سفري 

مملكة البحرين.

وقد اأعرب ال�سفري اإبراهيم حممد احل�سن 

اأحمد عن �سكره وتقديره للمواقف الأخوية 

ح�سرة  بقيادة  البحرين  ململكة  الأ�سيلة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

واحلر�س  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

ملا  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  على  املتوا�سل 

فيه خري و�سالح البلدين ال�سقيقني، متمنًيا 

ململكة البحرين كل التقدم والرخاء.

اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  اأكد  جانبه،  من 

العالقات  اأهمية  خليفة  اآل  حممد  بن 

البحرين  مملكة  بني  الرا�سخة  الأخوية 

عن  معرًبا  ال�سقيقة،  ال�سودان  وجمهورية 

بني  الثنائي  التعاون  ي�سهده  ملا  ارتياحه 

دائم  تقدم  ال�سقيقني من  البلدين وال�سعبني 

مملكة  موقف  جمدًدا  املجالت،  جميع  يف 

وا�ستقرار  لأمن  الداعم  الثابت  البحرين 

كل  مع  واملت�سامن  ال�سودان،  جمهورية 

اجلهود والإجراءات التي من �ساأنها حتقيق 

يف  ال�سقيق  ال�سوداين  ال�سعب  تطلعات 

التنمية والزدهار.

خالد بن �أحمد يوؤكد

 �أهمية �لعالقات �لأخوية مع �ل�شود�ن

توؤكد  الدولية  التقارير  اأن  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 

با�ستمرار الدور الكبري للتعليم يف مملكة البحرين يف العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة 

املوؤثر مبنزلة رافد  العامل  اأ�سبح هذا  اإذ  املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�سى 

من  لال�ستفادة  الالزمة  والقيم  والجتاهات  واملهارات  املعارف  من  الإن�سان  لتمكني  اأ�سا�سي 

خمتلف اخلدمات.

املتحدة  الأمم  تقرير  يف  الوارد  الب�سري،  املال  براأ�س  اخلا�س  املوؤ�سر  حت�ّسن  اأن  وذكر 

املوؤ�سرات  يف  احلا�سل  التطور  اإىل  يعود  موؤخًرا،  ال�سادر   2020 اللكرتونية  للحكومة 

 )%97.46( اإىل  الكبار  لدى  القرائية  موؤ�سر  ارتفع  اإذ  املوؤ�سر،  لهذا  املكونة  الفرعية  الرتبوية 

بعد اأن كان )95.7%( يف العام 2018، وارتفعت ن�سبة القيد الإجمايل اإىل )89.71%( بعد 

كان  اأن  بعد   )16.25( اإىل  املتوقعة  الدرا�سة  �سنوات  عدد  ارتفع  كما   ،)%88.54( كانت  اأن 

)15.95(، وارتفع موؤ�سر متو�سط �سنوات التعليم اإىل )10.48( بعد اأن كان )9.4(، م�سرًيا 

وزير الرتبية والتعليم اإىل اأن هذا التقرير يتم فيه ترتيب الدول وفًقا لنتائجها يف تقييم موؤ�سر 

تنمية احلكومة الإلكرتونية، ومدى تقدمها يف هذا املجال. 

�لبحرين حتقق تقدًما يف

 �ملوؤ�شر�ت �لرتبوية بتقرير �لأمم �ملتحدة

ال�شيخة 

مي بنت 

حممد

»�لدفاع �ملدين«: تدريب 5501 

متطوع لعمليات �لتطهري �لحرت�زي

�سرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع املدين اأنه يف اإطار 

دعم احلملة الوطنية ملواجهة انت�سار فريو�س كورونا، وا�سل 

رجال الدفاع املدين تنفيذ عمليات التطهري الحرتازية للمرافق 

املتطوعني  من  فاعلة  مب�ساركة  اململكة،  حمافظات  يف  العامة 

الذين لبوا نداء الواجب جتاه وطنهم.

وقد قامت الإدارة العامة للدفاع املدين بتنفيذ عملية تطهري 

للحراك  البحرين  مركز  ومنها  اململكة،  يف  املواقع  من  لعدد 

الدويل؛ التزاًما منها جتاه اأ�سحاب الهمم يف خمتلف حمافظات 

مع  والتن�سيق  بالتعاون  زمني  جدول  �سمن  وذلك  اململكة، 

املديريات الأمنية واجلهات املخت�سة.

ويف اإطار التزام الدفاع املدين بتدريب وتاأهيل املتطوعني 

لعمليات التطهري الحرتازي، فقد بلغ عدد املتطوعني املتدربني 

 1118 يقارب  ما  نفذوا  متطوع،   5501 املدين  الدفاع  يف 

عملية تطهري احرتازية �سمن خطة عملهم امليداين يف خمتلف 

املحافظات.

واأ�سار مدير عام الإدارة العامة للدفاع املدين اإىل اأن الإدارة 

عقدت 344 دورة تدريبية لـ1030 عامالً من �سركات التنظيف 

وال�سركات اخلا�سة مت تدريبهم على عمليات التطهري، كما مت 

عن  معرًبا  وامل�ساجد،  العبادة  دور  كوادر  من   858 تدريب 

املبذولة من اجلهات وال�سركات  �سكره وامتنانه لكل اجلهود 

باأهمية  التي تعك�س وعي مكونات املجتمع كافة  واملتطوعني 

فريو�س  انت�سار  ملكافحة  املجتمعية  ال�سراكة  مبداأ  تفعيل 

كورونا يف مملكة البحرين، مــوؤكًدا �سرورة اتباع الإر�ســادات 

والتدابري الحرتازية ال�ســادرة من اجلهات الر�سمية باململكة.
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نا�سر بن حمد.. مواقف ال تن�سى 

مع مركز امللك حمد للتعاي�ش

لن�ؤكد  جميًعا  لنا  نداء  ه�  نف�سك«  كما حتب  جارك  »»حب 

ح�سن النية ونت�ا�سل ب�سكل بناء وبتعاطف مع كل من ح�لنا، 

يف جمتمعنا ويف اأوطاننا ويف العامل كله. اإنه ملن خالل التفاهم 

هذا  لالآخر«،  اخلاطئة  واالفرتا�سات  املفاهيم  حتطيم  ن�ستطيع 

به  ن�ستهل  ما  خري  ه�  للجميع  اخلري  بحب  الناب�ض  الت�سريح 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  الركن  الل�اء  �سم�  عن  مقالنا 

ال�سباب م�ست�سار  االإن�سانية و�س�ؤون  لالأعمال  امللك  ممثل جاللة 

املجل�ض  رئي�ض  االأعلى  الدفاع  جمل�ض  عام  اأمني  ال�طني  االأمن 

االأعلى لل�سباب والريا�سة.

اإعالن  اإطالق  رعايته  كانت مبنا�سبة  تلك  االإن�سانية  كلماته 

االأديان  بني  للح�ار  العاملي  حمد  امللك  ومركز  البحرين  مملكة 

والتعاي�ض ال�سلمي يف مدينة ل��ض اجنل��ض ب�الية كاليف�رنيا 

ذات  عظيمة  منا�سبة  املفدى،  امللك  جاللة  عن  مندوبا  االأمريكية 

طابع تاريخي ترجمت فل�سفة عاهل البالد املفدى يف حتمية نقل 

ثقافة ال�سالم واملحبة وتعزيز احلريات الدينية اىل العامل اأجمع. 

فارقة  عالمة  حتقيق  بعد  جاءت  اأجنل��ض  ل��ض  منا�سبة 

بالت�قيع  ممثلة  العاملي،  ال�سلمي  التعاي�ض  جمال  يف  بحرينية 

الر�سمي لتاأ�سي�ض كر�سي امللك حمد للح�ار بني االأديان يف جامعة 

روما  االإيطالية  العا�سمة  يف  �سم�ه  ح�سرها  والتي  �سابيانزا، 

نيابة عن عاهل البالد املفدى لتدري�ض احل�ار وال�سالم والتفاهم 

من  الطلبة  اآالف  ح�س�ره  على  حر�ض  حفل  يف  االأديان،  بني 

االأوروبية،  اجلن�سيات  خمتلف  من  االإيطالية  اجلامعة  منت�سبي 

الذين عبرّ العديد منهم عن �سعادتهم الغامرة بالتجربة البحرينية 

وما يتحلى به �سم�ه من �سعة �سدر ودماثة خلق. 

�سرد م�اقف وحمطات �سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد االإن�سانية 

ال  ال�سلمي  للتعاي�ض  العاملي  امللك حمد  مركز  تاأ�سي�ض  يف رحلة 

ميكن ح�سرها يف مقال واحد، فه� القائد امللهم لل�سباب البحريني 

والتعاي�ض واحرتام  الت�سامح  قيم  واخلليجي والعربي يف زرع 

االأديان. ق�س�ض ال نهاية لها مما مل�سته �سخ�سيا من خ�سال �سم�ه 

الكرمية من حمبة خال�سة للجميع وتفاعله اجلميل مع ال�سباب 

من كافة اأ�سقاع العامل وحديثه معهم بت�ا�سع وانفتاح تام.

الر�سمية ممثالً  وزياراته  واالأوروبية  االأمريكية  يف ج�الته 

ململكة البحرين، كان يعطي �سم�ه اجلميع الفر�سة للحديث معه 

والتعبري عن ما يج�ل يف خ�اطرهم من تطلعات ووجهات نظر 

و�سائل  ممثلي  كافة  مع  املريح  تعاطيه  بروت�ك�الت،  اأية  دون 

لكل  العف�ي  وقب�له  رحب،  ب�سدر  واالأجنبية  العربية  االإعالم 

من يت�ق اللتقاط �س�رة اأو »�سيلفي« مع �سم�ه اأيا كان مذهبه 

او ه�يته، مما يعك�ض روحه اجلميلة مع اجلميع، ال�سغري قبل 

الكبري، من عامة النا�ض اأو م�س�ؤوالً رفيعاً. 

احلر�ض  كل  حري�ساً  �سم�ه  كان  املحلية،  ال�ساحة  على 

ال�سلمي يف  للتعاي�ض  العاملي  امللك حمد  مركز  دع�ة  تلبية  على 

اأبرزها، وال يت�قف اهتمامه  امل�ساركة بفعاليات املركز وح�س�ر 

عند هذا احلد، بل تعداه با�ستقبال �سي�ف املركز من قادة االأديان 

اململكة  اإبان احتفال  العامل وذلك  الط�ائف على م�ست�ى  ورم�ز 

بذكرى مرور 200 عام على تاأ�سي�ض املعبد الهندو�سي يف املنامة، 

مما اأعطاهم �س�رة وا�سحة عن مدى تقدير اململكة لرعاية فكرة 

التن�ع الديني والعرقي وقب�ل االآخر. 

املفدى،  امللك  من ميثل جاللة  نا�سر خري  ال�سيخ  �سم�  كان 

ميلك نف�ض الروح املحبة للخري للجميع ونف�ض الرجاحة وطالقة 

احلديث، ه� بحق »هذا ال�سبل من ذاك االأ�سد«. فقد اأكد �سم�ه يف 

اأكرث من منا�سبة على حد تعبريه باأن والد اجلميع ملك االإن�سانية 

ه� مدر�سته و�سهادته وم�ؤهالته التي جعلته قدوة ل�سباب العامل 

وتعلمه كيفية حتديد االأول�يات وخدمة وطنه ب�سغف دون كلل 

او ملل، وبذل الغايل والنفي�ض يف �سبيل رفع ا�سم مملكة البحرين 

عالًيا يف خمتلف املحافل الدولية ويف �ستى املجاالت.

م�ست�ى  على  نظريه  قلرّ  الذي  ال�سباب  فار�ض  حمد«  »ب� 

انتماوؤه  كان  اأيا  اجلميع  وخدمة  اخلري  لفعل  بحما�سه  العامل، 

او ديانته، وما يتمتع به من خ�سال الت�ا�سع وال�الء والرحمة 

الغايل  ل�طننا  �سفري  خري  بحق  يجعله  والب�سالة،  واالإقدام 

البحرين، فـ»هذا ال�سبل من ذاك االأ�سد«.

�سمية املري

و�سع خطوط مّمرات داخل حو�ش ال�سباحة لتحقيق »التباعد« ومنع التجمعات داخل الربكة

ال�سماح بافتتاح »برك ال�سباحة«.. تعقيم يومي.. تباعد اجتماعي ولب�ش الكمامات

حمرر ال�س�ؤون املحلية:

برك  بفتح  بال�سماح  قراًرا  ة  ال�سحرّ وزيرة  اأ�سدرت 

واإجراءات  ا�سرتاطات  �سمن  وذلك  ال�سباحة،  وحمامات 

تف�سيلية الحت�اء ومنع انت�سار فريو�ض ك�رونا امل�ستجد.

ررّر من  ويلزم القرار اإدارة املن�ساأة بت�فري ا�ستمارة حتحُ

تت�سمن  املن�ساأة  دخ�ل  قبل  ال�سباحة  بركة  مرتادي  قبل 

البيانات ال�سخ�سية وعن�ان الت�ا�سل ومعل�مات �سحيرّة 

عن ال�سخ�ض خالل االأربعة ع�سر ي�م االأخرية.

ويلزم القرار مرتادي برك وحمامات ال�سباحة بارتداء 

الكمامات عند التعامل مع الغري، ويف حالة عدم االلتزام 

بذلك يحُطلب من ال�سخ�ض مغادرة املن�ساأة.

امل�اد  با�ستخدام  املن�ساأة  اإدارة  القرار  يلزم  كما 

ال�سباحة، وعدم  املعتمدة لتعقيم مياه ح��ض  الكيميائية 

تعقيم  من  �ساعتني  بعد  اإالرّ  احل��ض  با�ستخدام  ال�سماح 

تركيزها  ن�سب  من  والتاأكد  الكيميائية  بامل�اد  مياهه 

املنا�سبة.

داخل  رات  القرار على و�سع خط�ط ممرّ وين�ضرّ على 

و�سمان  مل�سافات،  يف  التباعد  لتحقيق  ال�سباحة  ح��ض 

احلفاظ على التباعد االجتماعي يف جميع االأوقات.

فرق  وجتمعات  ال�سباحة  درو�ض  القرار  مينع  كما 

ل�سباحة بداخل احل��ض.

 )37.5( حرارته  درجة  من  كل  ا  اأي�سً القرار  ويلزم 

فاأعلى من دخ�ل املن�ساأة وعليه مغادرتها ف�ًرا.

وفيما يلي اأبرز تفا�سيل القرار:

اأوالً: االلتزامات ال�اجب اترّباعها من قبل اإدارة املن�ساأة 

التي تدير برك وحمامات ال�سباحة:

التابعني  العاملني  اإلزام  املن�ساأة  اإدارة  على  يجب   -1

لها باحلفاظ على النظافة ال�سخ�سية والعامة.

التابعني  العاملني  اإلزام  املن�ساأة  اإدارة  على  يجب   -2

لها بلب�ض القفازات والكمامات ط�ال اأوقات العمل.

3- يجب على اإدارة املن�ساأة ا�ستخدام مقيا�ض احلرارة 

للتحقق من درجة حرارة العاملني ومرتادي برك ال�سباحة 

قبل دخ�ل املن�ساأة.

4- يجب على اإدارة املن�ساأة منع كل من كانت درجة 

من  يعاين  اأو  اأعلى  اأو  مئ�ية  درجة   )37.5( حرارته 

اأعرا�ض فريو�ض ك�رونا امل�ستجد من دخ�ل املن�ساأة وعليه 

مغادرتها ف�ًرا.

5- يجب على اإدارة املن�ساة ت�سجيل معل�مات االت�سال 

بالعاملني واالحتفاظ بها.

مرئية  الفتات  ا�ستخدام  املن�ساأة  اإدارة  على  يجب   -6

 5( وه�  ال�احد  املجم�عة  لعدد  االأق�سى  احلد  اإىل  ت�سري 

اأ�سخا�ض(.

7- يجب على اإدارة املن�ساأة احلر�ض على اأالرّ تتجاوز 

ن�سبة اإ�سغال االأفراد )30%( من �سعة املن�ساأة.

8- يجب على اإدارة املن�ساأة ت�فري مطهرّر كح�يل ال يقل 

ويف  املدخل  عند   )%70( عن  فيه  الكح�لية  املادة  تركيز 

نقاط م�زرّعة ح�ل برك وحمامات ال�سباحة.

باملاء  املنا�سف  غ�سل  املن�ساأة  اإدارة  على  يجب   -9

لدرجة  اأالرّ ت�سل  دفًئا، على  اأكرث  اأو  بدرجة )80(  الدافئ 

الغليان.

وتطهري  تنظيف  املن�ساأة  اإدارة  على  يجب   -10

املعدات  ال�سحية وتطهري  لالإر�سادات  وفًقا  املرافق  جميع 

بعد  الي�مي،  لال�ستئجار  املخ�س�سة  امل�ستعملة  واالأدوات 

كل ا�ستخدام.

ثانًيا: اال�سرتاطات اخلا�سة بح��ض ال�سباحة

اآمن  م�سدر  ا�ستخدام  املن�ساأة  اإدارة  على  يجب   -1

تك�ن  بحيث  ال�سباحة،  ح��ض  يف  ت��سع  التي  للمياه 

اجلرث�مية  املل�ثات  من  وخالية  وكافية  و�سفافة  نظيفة 

ال�سحية  للم�ا�سفات  ومطابقة  والفيزيائية  والكيميائية 

املعتمدة من االإدارة املخت�سة.

2- يجب على اإدارة املن�ساأة ا�ستخدام امل�اد الكيمائية 

معدات  وت�فري  ال�سباحة  ح��ض  مياه  لتعقيم  املعتمدة 

خا�سة الإ�سافة هذه امل�اد وقيا�ض ن�سبها ب�سكل منتظم.

3- يجب على اأن اإدارة املن�ساة احلر�ض على اأن تك�ن 

ما بني  ال�سباحة  املتبقي يف مياه ح��ض  الكل�رين  ن�سبة 

)1-3( ون�سبة احلم��سة ما بني )6.8 – 7.5(.

با�ستخدام  ال�سماح  عدم  املن�ساأة  اإدارة  على  4- يجب 

احل��ض اإالرّ بعد �ساعتني من تعقيم مياهه بامل�اد الكيميائية 

والتاأكد من ن�سبة تركيزها املنا�سبة.

املمرات  خط�ط  تثبيت  املن�ساأة  اإدارة  على  يجب   -5

امل�سافات،  يف  التباعد  لتحقيق  ال�سباحة  ح��ض  داخل 

و�سمان احلفاظ على التباعد االجتماعي يف جميع االأوقات.

بدرو�ض  ال�سماح  عدم  املن�ساة  اإدارة  على  يجب   -6

ال�سباحة وجتمعات فرق ال�سباحة داخل احل��ض.

اأو  اإنقاذ  حرا�ض  ت�فري  املن�ساة  اإدارة  على  يجب   -7

ح��ض  م�اقع  عند  لذلك  امل�ؤهلني  العاملني  من  غريهم 

ال�سباحة ط�ال اأوقات �ساعات العمل.

ثالًثا: اال�سرتاطات بغرف تبديل املالب�ض

املعدرّة  اخلزائن  تدوير  املن�ساأة  اإدارة  على  يجب   -1

لال�ستخدام، وذلك بتحديد عدد من اخلزائن من خالل و�سع 

العالمات عليها فقط، وال يج�ز ا�ستخدام تلك اخلزائن التي 

مترّ و�سع العالمة عليها فقط، وال يج�ز ا�ستخدام اخلزائن 

اد مررّتني متتاليتني. من قبل الرورّ

اال�ستخدام  ذات  هرة  املطرّ املناديل  ت�فري  يجب   -2

اخات املعقرّمة اأو املعقرّمات التي ال يقل تركيز  ال�احد اأو البخرّ

املادة الكح�لية فيها عن )70%( على االأقل.

3- يجب على كل م�ستخدم للخزانة م�سحها قبل وبعد 

كلرّ ا�ستخدام باملناديل املطهرّرة اأو املعقرّمات.

4- يجب اإبقاء حمامات اال�ستحمام مغلقة.

5- يجب اإزالة �سفرات احلالقة واأع�اد تنظيف االأذن 

وجمففات ال�سعر من جميع غرف املالب�ض.

وزيرة 

ال�صحة

اللظي: قلق من ا�ستمرار قطر

 ب�سيا�سة �سحب اجلن�سيات من مواطنيها

االإن�سان  حلق�ق  املنامة  مركز  رئي�ض  عبت 

ملا  اأ�سفها  عن  اللظي  عبدالرحمن  دينا  املحامية 

�سحب  من  القطري  الداخل  االأو�ساع يف  اإليه  اآلت 

الذين  واخلليجيني  القطريني  للم�اطنني  جن�سيات 

ح�سل�ا على اجلن�سية القطرية بينما يتم جتني�ض 

واإىل  من  �سفرهم  وت�سهيل  وقياداتهم  االإرهابيني 

الدول الراعية لالإرهاب.

ال�سل�ك  هذا  ي�سببه  ملا  اأ�سفها  عن  اأعربت  كما 

من ن�سر للف�ساد وزعزعة الأمن املنطقة بالعمليات 

وا�ستغالل  العربي  لل�سباب  وتظليل  االإرهابية 

لالأم�ال والرثوات القطرية ملاآرب ال�سلطة القطرية 

�س�اء  االإن�سانية  احلق�ق  جميع  تتجاهل  التي 

مل�اطنيها اأو امل�اطنني اخلليجيني املقيمني فيها اأو 

اأزمة ال مياثلها  اأ�سد  التي تعاين  االأجنبية  العمالة 

يف اأي دولة يف العامل يف ظل تركيز دولة قطر على 

بناء من�ساآت كاأ�ض العامل.

القطريني  امل�اطنني  اأن  اإىل  اللظي  واأ�سارت 

جن�سياتهم  �سحب  مت  احلاكمة  العائلة  فيهم  ومبا 

االإن�سان  حق�ق  اأروقة  يف  اأ�سبحت  وق�سيتهم 

ملنا�سداتهم  القطرية  ال�سلطات  تكرتث  العاملي ومل 

وطردهم  جن�سية  بدون  العي�ض  يف  ومعاناتهم 

العاملية  الدع�ات  مع  تتجاوب  ومل  وطنهم،  من 

امل�اطنني  اإعطاء  ب�سرورة  االإن�سان  حلق�ق 

اإىل  امتد  ال��سع  اأن  اإىل  الفتة  حق�قهم،  القطريني 

احلا�سلني على اجلن�سية القطرية من دول اخلليج 

القطريني ويتم �سحب جن�سياتهم  من  واملتزوجني 

م�اجهة  وتركهم يف  حق�ق  اأي  اإعطاءهم  ورف�ض 

اأعمالهم وممار�سة  ال�سعبة بف�سلهم عن  الظروف 

اأمام  ال�سغ�طات عليهم، متجاهلني حق�قهم  كافة 

الدولة القطرية بعد جتن�سيهم. 

االإن�سان  املنامة حلق�ق  واأعربت رئي�ض مركز 

عن قلقها من ا�ستمرار املمار�سات القطرية املخالفة 

لالأعراف الدولية وحق�ق االإن�سان وعدم امتناعها 

عن دعم االإرهاب واملنظمات االإرهابية وا�ست�سافتها 

للقيادات االإرهابية التي ت�جه �سهامها واتهاماتها 

دول  فيها  مبا  املنطقة  دول  جتاه  وخمططاتها 

عن  قطر  خروج  من  الكثري  عانت  التي  اخلليج 

ال�سرب وتغريدها نح� االإرهاب.

15 متطوًعا ي�سهمون �سمن جهود عمليات الرقابة.. »التنمية«:

تكثيف الرقابة الدورية على مراكز خدمة »ذوي العزمية«

ذوي  خدمات  ق�سم  رئي�ض  قالت 

العمل  ب�زارة  اخلا�سة  االحتياجات 

ال�سيد  جليلة  االجتماعية،  والتنمية 

�سلمان �سب، اإن ال�زارة بداأت عمليات 

تكثيف الرقابة والتفتي�ض على املراكز 

جمال  يف  العاملة  اخلا�سة  التاأهيلية 

االإعاقة، وذلك للتاأكد من مدى التزامها 

االحرتازية  واال�سرتاطات  بال�س�ابط 

ال�سحية، يف ظل االإجراءات االحرتازية 

فريو�ض  مر�ض  انت�سار  مل�اجهة 

ك�رونا )ك�فيد-19(، وذلك بعد بدء 

ا�ستئناف البامج واالأن�سطة وجل�سات 

التاأهيلية،  املراكز  الفردية يف  التاأهيل 

اأفراد املجتمع البحريني  بالتعاون مع 

تر�سيًخا ملبادئ ال�سراكة املجتمعية.

الرقابة  عمليات  اأن  واأكدت 

التاأهيلية  املراكز  على  والتفتي�ض 

�ستك�ن ب�سكل دوري وع�س�ائي للتاأكد 

ال�سحية  باال�سرتاطات  التزامهم  من 

التاأهيل،  ا�ستئناف  عملية  و�س�ابط 

التزام  عدم  حال  يف  اأنه  اإىل  م�سرية 

خمالفته  �سيتم  تاأهيلي  مركز  اأي 

الالزمة  القان�نية  االإجراءات  واتخاذ 

االإداري  التعميم  باأن  من�هة  �سده، 

والتنمية  العمل  وزير  اأ�سدره  الذي 

ا�ستئناف  ب�ساأن  م�ؤخراً  االجتماعية 

واجلل�سات  والبامج  االأن�سطة 

اخلا�سة  املراكز  الفردية يف  التاأهيلية 

العاملة يف جمال االإعاقة وفقاً ل�س�ابط 

لت�فري  مهمة  احرتازية  وا�سرتاطات 

للطلبة  و�سليمة  �سحية  عمل  اأج�اء 

التاأهيلية،  املراكز  هذه  يف  والعاملني 

ومن اأبرز اال�سرتاطات التي ن�ض عليها 

القرار تعقيم وتطهري املراكز التاأهيلية 

ب�س�رة ي�مية، وت�فري املعقمات عند 

واملحافظة  واأرجائها،  املراكز  مداخل 

التاأهيلية،  املراكز  على نظافة وته�ية 

ال��سائل  جميع  بتعقيم  وااللتزام 

اال�ستخدام  قبل  امل�سرتكة  واالأجهزة 

ا�سرتاطات  على  واملحافظة  وبعده، 

الكمامات،  ولب�ض  االجتماعي،  التباعد 

ومينع دخ�ل املراكز ملن درجة حرارته 

اكرث من 37.5 درجة مئ�ية.

خدمات  ق�سم  رئي�ض  واأو�سحت 

جليلة  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي 

عمليات  اأن  �سب،  �سلمان  ال�سيد 

فيها  �سارك  والتفتي�ض  الرقابة 

ال�طنية  احلملة  من  متط�ًعا   15

مت  حيث  ك�رونا،  فريو�ض  ملكافحة 

املطل�بة،  باملهام  القيام  تدريبهم على 

الالزم  تنفيذ  يف  بدورهم  وتعريفهم 

يف هذه العملية، وذلك مبعية اأع�ساء 

الفريق اال�سرايف بال�زارة، وتدريبهم 

التقييم  ا�ستمارات  تعبئة  كيفية  على 

جانب  اإىل  التجريبية،  الفرتة  خالل 

جديدة  مهارات  اك�سابهم  على  العمل 

وتعميق  م�اهبهم  و�سقل  ومتن�عة 

م�سيدة  بينهم،  التط�عي  العمل  روح 

بجه�د وتعاون املتط�عني امل�ساركني، 

ال�سيما يف هذا الظرف اال�ستثنائي.

جليلة ال�صيد �صلمان 

دينا اللظي

وزارة ال�سحة: حتديث ا�سرتاطات برك ال�سباحة ال يعني ال�سماح بفتحها
قالت وزارة ال�سحة اإن اال�سرتاطات ال�سحية ال�اجب تطبيقها يف املن�ساآت التي 

حتت�ي على برك وحمامات �سباحه الحت�اء ومنع انت�سار فريو�ض ك�رونا امل�ستجد 

)ك�فيد 19(، ال تعني ال�سماح بفتح املن�ساآت اأو ا�ستئناف العمل بها، م�ؤكدة اأن ما 

ن�سر يف اجلريدة الر�سمية ي�سم اإجراءات وا�سرتاطات يف حال ال�سماح لعمل هذه 

القرار  اأنه كما ه� متبع مت ن�سر  ب�سكل دوري، وبينت  اإذ يتم مراجعتها  املن�ساآت 

ال�زاري، واالإجراءات واال�سرتاطات ال�سحية التي تنظم عمل املن�ساآت املعنية بهذا 

القرار فقط، ومل يتطرق القرار اإىل ما ورد يف و�سائل االإعالم املختلفة ح�ل فتح هذه 

املن�ساآت اأو ا�ستئناف عملها وع�دة مزاولة االأن�سطة بداخل هذه امل�ؤ�س�سات.

اإلزامهم بحجر �سحي مدة 10 اأيام وحتميل التطبيق.. وزارة ال�سحة:

خ�سوع امل�سافرين القادمني للفح�ش على نفقتهم بدًءا من 21 يوليو

اخلدمات  اأن  ال�سحة  وزارة  اأكدت 

ك�رونا  لفريو�ض  العالجية  ال�سحية 

يف  واملقيمني  للم�اطنني  باملجان  م�ستمرة 

طبي  طاقم  اإ�سراف  حتت  البحرين  مملكة 

م�ؤهل وفًقا لالإر�سادات واملعايري املعتمدة 

باعتبار  العاملية،  ال�سحة  منظمة  قبل  من 

�سحة و�سالمة امل�اطنني واملقيمني اأول�ية 

يف  اخلطط  جميع  عليها  ترتكز  ق�س�ى 

ك�رونا  فريو�ض  حتدي  مراحل  جميع 

)ك�فيد-19(.

اإىل م�ا�سلتها بعزم  ال�زارة  واأ�سارت 

والتدابري  االحرتازية  االإجراءات  جميع 

ال�قائية للحد من انت�سار الفريو�ض، وذلك 

رفع  العامل  دول  من  العديد  ا�ستئناف  مع 

تعليق الرحالت الدولية ومعاودة ت�سغيل 

الطريان  خط�ط  وا�ستئناف  مطاراتها، 

والناقالت اجل�ية ت�سيري رحالتها.

اأنه  ال�سحة  وزارة  وواأو�سحت 

القادمني  امل�سافرين  جميع  على  ب  يت�جرّ

البحرين  مطار  عب  البحرين  مملكة  اإىل 

من  �سباًحا   12 ال�ساعة  من  بدًءا  الدويل، 

 ،2020 ي�لي�   21 امل�افق  الثالثاء  ي�م 

لفريو�ض  املختبي  للفح�ض  اخل�س�ع 

وذلك  املطار،  اإىل  و�س�لهم  عند  ك�رونا 

 30 تبلغ  بتكلفة  اخلا�سة  نفقتهم  على 

تكلفة  دفع  ميكنهم  اإذ  بحرينًيا،  ديناًرا 

الفح�ض عب تطبيق »جمتمع واعي« قبل 

مبا  اململكة  اإىل  متجهني  الطائرة  رك�بهم 

اإىل  االإجراءات،  اإنهاء  �سرعة  يف  ي�سهم 

التي  املطار  يف  امل�ج�دة  املن�سات  جانب 

ب�ا�سطة  واإلكرتونًيا  نقًدا  الدفع  تتيح 

وي�ستثنى  واالئتمانية،  البنكية  البطاقات 

الطائرات،  ط�اقم  اأع�ساء  ذلك  من 

والدبل�ما�سي�ن، وامل�سافرون �سمن مهمات 

ر�سمية، والعائدون من رحالت عالجية، اإذ 

املدين  بالطريان  املخت�سة  اجلهات  �ستق�م 

واجلهات  الطريان  �سركات  مع  بالتن�سيق 

العاملة باملطار يف هذا اخل�س��ض.

ا  اأي�سً ب  يت�جرّ اأنه  ال�زارة  واأ�سافت 

القادمني اخل�س�ع للحجر  على امل�سافرين 

اإىل  اأيام،   10 ملدة  االحرتازي  ال�سحي 

جانب �سرورة اإجراء فح�ض انتهاء احلجر 

ال�سحي واأن يتحمرّل امل�سافر تكلفة الفح�ض 

البالغة 30 ديناًرا بحرينًيا.
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الصالح تصدر 3 قرارات تتعلق بالمحال 
التجارية والصناعية الحتواء »كورونا«

أص��درت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح ثالثة قرارات تتعلق باش��تراطات 
المحال التجارية والصناعية الحتواء فيروس كورونا.

وطبق��ًا للق��رار األول، تلتزم المح��ال التجارية والصناعي��ة بتفعيل غرف 
تبدي��ل مالبس العمال بش��كل صحيح ف��ي المحال الت��ي تتطلب تبديل 
المالب��س، وتوفير كافة أدوات الوقاية الش��خصية لجمي��ع العاملين من 
كمامات وقف��ازات ومعقمات ومطهرات االيدي واالس��طح ومواد وأدوات 
التنظي��ف الالزم��ة بش��كل كاٍف، وااللت��زام بمراعاة النظافة الش��خصية 
للعاملي��ن، وارت��داء الكمامات الواقية واالس��تخدام الصحي��ح للقفازات، 
وتقليل عدد العمال في مناطق العمل، وتوجيه العمال لترك مسافة متر 
بي��ن كل عامل وآخ��ر، وبينهم وبين الزبائن أو زوار المحل، والكش��ف عن 
الحالة الصحية للعاملين بش��كل يومي، وفياس درجة حرارة الجس��م قبل 
الدخول لمواقع العمل، وكذلك الزبائن، وتوجيه العمال لتعقيم االيدي.

وج��اء في القرار الثاني تخصيص أول س��اعة من فتح المحل لكبار الس��ن 
والنس��اء والحوامل وعدم السماح بتواجد عدد يفوق الطاقة االستيعابية 
للمحل وذلك بواقع ش��خص واحد ل��كل متر مربع من المس��احة الخالية 

من األش��ياء والش��واغل، ويجب وضع لوحة عند مدخ��ل المحل تبين الحد 
األقصى لعدد األشخاص المسموح بتواجدهم داخل المحل وفقا لطاقته 
االس��تيعابية، ووضع إعالن��ات لمرت��ادي المحل بترك مس��افة بين كل 
زبون واخر عند التس��وق ال تقل عن متر، وتكلي��ف عامل أو اكثر بمراقبة 
تطبيق ذل��ك، ووضع عالمات على االرضيات عن��د منافذ الدخول والخروج 
ليقف عندها مرتادو المحل بحيث ال تقل المس��افة بين العالمة واألخرى 
ع��ن متر، وتكليف عامل أو أكث��ر بتنظيم االنتظار عن��د الدخول والخروج 
بوق��وف مرتادي المحل عن��د العالمات الموضوعة لذل��ك، ووضع معقم 
لأليدي عند مناف��ذ الدخول والخروج، والتعقيم المس��تمر للمحل، وعدم 
السماح بدخول من ال يرتدي كمامة الوجه. ويعاقب من يخالف القرارين 
الس��ابقين بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف 
دينار وال تجاِوز عش��رة آالف دينار أو بإحدى هاتي��ن العقوبتين. وجاء في 
الق��رار الثالث أنه يس��تمر العمل بأحكام التدابي��ر الوقائية التي يتعين 
اتخاذها عند شراء بعض الس��لع من المحال التجارية والصناعية الحتواء 

ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر إضافية.

حسن الستري

مريم بوجيري

حسن الستري

حسن الستري

حسن الستري

 وزيرة الصحة تحدد
اشتراطات برك وحمامات السباحة

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارًا يحدد 
االش��تراطات الصحي��ة الواج��ب تطبيقه��ا في 
برك وحمامات الس��باحة، والذي ينص على أنه 
يعاَق��ب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أش��هر 
وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاِوز عش��رة 
آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل َمن 

خالف القرار.
وطبق��ًا للقرار يج��ب على إدارة المنش��أة توفير 
اس��تمارة مع��دة م��ن قبلها تتضم��ن الطلب 
بملء البيانات الش��خصية واإلجابة عن األسئلة 
ن��ة بها قبل دخول المنش��أة وارتياد برك  المدوَّ
وحمام��ات الس��باحة والَمراف��ق الملحقة بها، 
وعلى األخص البيانات الش��خصية، االسم ورقم 
التواص��ل والعن��وان، واإلجاب��ة على األس��ئلة 
ي مدة 14 يومًا س��ابقة: هل  التالية والتي تغطِّ
تعان��ي أو عاني��ت من أيٍّ من األع��راض اآلتية 
»ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، إجهاد وتعب، 
ضيق في التنفس، فقدان حاس��ة الشم، فقدان 
حاس��ة التذوق، احتقان في الحلق، هل خالطت 
أحدًا يعاني من األعراض المذكورة أعاله أو تم 
تش��خيصه ب�فيروس كورونا)كوفي��د 19(، هل 

تسكن مع أيِّ شخص تحت الحْجر المنزلي؟، وإذا 
أجاب الش��خص بنعم على أيٍّ من هذه األسئلة، 
فيتوج��ب على إدارة المنش��أة منعه من دخول 

المنشأة.
كما يجب على مرتادي برك وحمامات السباحة 
والعاملين في المنش��أة الت��ي تديرها الحفاظ 
عل��ى مس��افة التباع��د االجتماع��ي، وارت��داء 
ام��ات عن��د التعامل مع الغي��ر، وفي حالة  الكمَّ
ع��دم االلت��زام بذل��ك ُيطَل��ب م��ن الش��خص 
المخالف مغادرة المنش��أة، كما يجب على إدارة 
المنشأة إلزام العاملين التابعين لها بالحفاظ 
على النظافة الشخصية والعامة، كما على إدارة 
المنش��أة اس��تخدام مقي��اس الح��رارة للتحقق 
من درج��ة ح��رارة العاملي��ن ومرت��ادي البرك 
والحمام��ات قبل دخول المنش��أة، ومْنع كل َمن 
كانت درجة حرارته )37.5( درجة مئوية أو أعلى 
أو يعاني من أعراض فيروس كورونا من دخول 

المنش��أة، وعليه مغادرتها فورًا واالتصال على 
الرقم 444.

ازات  ويلزم القرار موظفي المنش��أة لْب��س القفَّ
ام��ات ط��وال أوق��ات العمل، كم��ا يلزم  والكمَّ
إدارة المنش��أة تس��جيل معلوم��ات االتص��ال 
بالموظفين واالحتفاظ بها، اس��تخدام الفتات 
مرئية لتحديد مس��ار االتجاه الواحد عند نقاط 
الدخول والخروج، وضمان الحفاظ على التباعد 
االجتماعي في جميع األوقات، وغس��ل المناشف 
بالماء الدافئ بدرج��ة 80 أو أكثر على أال تصل 
لدرجة الغليان، وتنظيف وتطهير جميع المرافق 
وفقًا لإلرشادات الصحية وتطهير دورات المياه 
بش��كل كام��ل وتطهي��ر األجه��زة اإللكترونية 
عن��د مغ��ادرة العم��ل والتخلص م��ن األدوات 
الشخصية المس��تخدمة، وتوفير عدد كاٍف من 
س��الل المهم��الت، والح��رص عل��ى أال تتجاوز 

نسبة إشغال األفراد 30 % من سعة المنشأة.

 الحبس مدة ال تقل عن 3 أشهر 
وبغرامة ال تقل عن ألف دينار للمخالفين

 »اإلسعاف الوطني«: 
التعامل مع 23 ألف بالغ 

حتى نهاية أبريل الماضي

كشفت إدارة العمليات بمركز اإلسعاف الوطني عن تعاملها 
م��ع أكثر م��ن 23 ألف بالغ من��ذ انطالقه ع��ام 2019 حتى 
نهاية أبريل الماضي وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة 

عن وزارة الداخلية مؤخرًا.
وكان مدي��ر اإلدارة العقي��د طي��ار ل��ؤي عبدالرحمن أكد أن 
الع��دد المذك��ور للبالغ��ات المباش��رة هو ما اس��تجابت له 
سيارات اإلسعاف في محافظات المملكة وتنقسم إلى حاالت 
تم الكش��ف عليها أواًل في موقعها ونقلت إلى المستشفيات 
الحكومي��ة أو تم إس��عافها في م��كان ورود البالغ منها ولم 

تستدِع أخذها إلى المستشفيات.
وأش��ار إلى أن إدارة اإلسعاف الوطني قامت بتطبيق إجراءات 
اس��تثنائية تهدف للوقاية من في��روس كورونا )كوفيد19(

عن��د إس��عاف ونق��ل المرضى حس��ب م��ا تقتضي��ه الحالة 
ويتطلب��ه الوض��ع، حيث تم رف��ع درجة االس��تعداد وتزويد 
طاقم اإلس��عاف بم��ا يلزم من مس��تلزمات طبي��ة ووقائية 
ويتم تعقيمها دوري��ًا. وأكد أن اإلدارة واجهت تحدي كفاية 
سيارات اإلسعاف لمواجهة الظروف االستثنائية الحالية مما 
حمل االدارة لعقد اجتماعات لدراسة وتقييم الوضع بصورة 
ش��املة ووضع خطة متكاملة واستجابة س��ريعة جرى على 
أساسها تجهيز مركبات اإلسعاف الوطني وتخصيصها لنقل 
الح��االت المرضية المش��تبه في إصابته��ا بفيروس كورونا 
)كوفي��د19(، إضافة إل��ى تجهيز مركبات اإلس��عاف الوطني 
بكاف��ة التجهيزات الوقائية لتغطي��ة كافة الحاالت الطارئة 

لتخطي هذه األزمة.

 خلف يعيد تشكيل 
لجنة تظلمات »تقسيم األراضي«

أصدر وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني عصام 
خلف قرارًا بإعادة تشكيل لجنة التظلمات من قرارات تقسيم األراضي، 

برئاسة الوكيل المساعد للخدمات الفنية بشؤون األشغال.
وتضم اللجنة في عضويتها مدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز المساحة 
والتس��جيل العقاري، ومديرة إدارة تخطيط وتصميم الطرق، ورئيس 

قس��م األمالك بهيئ��ة الكهرباء والماء، ومستش��ار تطوي��ر األراضي 
بهيئ��ة التخطيط والتطوي��ر العمراني، ورئيس االستش��ارات الفنية 
والخدمية بهيئ��ة التخطيط والتطوير العمراني، وممثل عن جمعية 
المهندسين، والمستشار القانوني للوزارة، وتكون مدة العضوية في 

اللجنة ثالث سنوات.

الزياني: الحبس 3 أشهر 
لمصدري الكمامات

أصدر وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زاي��د الزياني قرارًا 
يحظر تصدير نوعين من كمامات الوجه الطبية وذلك دون 
إذن مس��بق من الوزارة. وطبقًا للق��رار، فإنه يحظر تصدير 
كمام��ات م��ن ن��وع Face-N95 وFac-PFF3، ويعاق��ب 
عل��ى ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المرس��وم رقم 
18 بتحديد األس��عار والرقابة عليه��ا، والذي ينص على أنه 
يعاق��ب بالحبس مدة ال تزي��د على ثالثة أش��هر وبغرامة 
ال تزيد على مائتين وخمس��ين دين��ارًا كل من خالف أحكام 
الق��رارات التي يصدرها وزي��ر التجارة والزراع��ة واالقتصاد 
بالتطبيق لهذا القانون أو تنفيذًا له، ما لم ينص في القرار 

على عقوبة أقل.

4 وفيات بـ»كورونا« وتعافي 597 حالة جديدة
كش��فت إحصائي��ات وزارة الصحة ع��ن وفاة 4 
حاالت بفي��روس كورونا )كوفي��د19( لمواطن 
ومواطن��ة ووافدين، أمس اإلثنين، ليرتفع عدد 

حاالت الوفاة بالفيروس حتى إلى 108 حاالت.
وأعلنت الوزارة عن وف��اة حالة قائمة لفيروس 
كورون��ا لمواطنة 80 عامًا، بع��د أن أعلنت عن 
وفاة 3 حاالت، إحداها لمواطن 68 عاًما، وأخرى 
لوافد 48 عاًما، والثالثة لوافد 29 عاًما. وأعربت 

الوزارة ع��ن »خالص تعازيها ألس��رهم وكافة 
أهلهم وأقاربهم«.

وأعلنت الوزارة أن »الفحوصات التي بلغ عددها 
9589، أم��س 12 أظه��رت تس��جيل 471 حالة 
قائمة جديدة منه��ا 274 حالة لعمالة وافدة، 
و 190 حال��ة لمخالطي��ن لح��االت قائم��ة، و7 
حاالت قادمة من الخارج، كما تعافت 597 حالة 
إضافية ليصل إجمالي الح��االت المتعافية إلى 

.»28425
وذكرت ال��وزارة أن »عدد الحاالت القائمة تحت 
العناي��ة بل��غ 47 حالة، والح��االت التي يتطلب 
وضعه��ا الصحي تلقي العالج بلغت 118 حالة، 
ف��ي حي��ن أن 4361 حالة وضعها مس��تقر من 
العدد اإلجمالي للحاالت القائمة البالغة 4408 
حال��ة قائمة«. وأجرت الوزارة »666248 فحصًا 

طبيًا«.

القبض على شخص قام 
بسرقة أختام ووصفات 

طبية من أحد المستشفيات
صرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بأن 
ش��رطة المباحث الجنائية، تمكنت من القبض على شخص 
»30 عامًا« قام بس��رقة عدد من األختام والوصفات الطبية 

من أحد المستشفيات بالمملكة وإتالف بعض محتوياته.
وأوضح أنه بع��د تلقي البالغ بالواقعة، تم مباش��رة أعمال 
البح��ث والتحري والتي أس��فرت عن تحدي��د هوية المذكور 
والقب��ض عليه، حيث تم التحفظ على المس��روقات، واتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة الالزم��ة تمهيدًا إلحال��ة القضية إلى 

النيابة العامة.

 »اإلصالح« تدعم 
مبادرة »ريح أذنك«

قامت جمعية اإلصالح بدعم المبادرة التطوعية »رّيح إذنك« 
م��ن خالل دعم تجهيز 5000 وصل��ة للكمامات، وذلك دعمًا 
لجه��ود الف��رق العاملة في الصفوف األمامي��ة في مواجهة 
انتشار جائحة كورونا )كوفيد19(، وتواصاًل لمبادرات جمعية 

اإلصالح في دعم مختلف جهود الدولة إزاء هذه األزمة.
و»ري��ح أذن��ك« ه��ي مب��ادرة تطوعي��ة يديرها حس��اب @

crocheative أطلقها تحت وسم ريح أذنك البحرين، ويعمل 
من خالله��ا مجموعة كبيرة من المتطوعين لتوفير وصالت 
لتثبي��ت الكمامات بعي��دًا عن األذن، للفئ��ات التي يتطلب 
عملها قض��اء فترات طويلة للعمل وبخاص��ة للعاملين في 

الصفوف األمامية لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد19(.

»العمل«: التفتيش والرقابة الدورية
على مراكز خدمة »ذوي العزيمة«

قالت رئيس قس��م خدم��ات ذوي االحتياجات 
الخاصة بوزارة العم��ل والتنمية االجتماعية، 
جليلة ش��بر، إن الوزارة ب��دأت عمليات تكثيف 
الرقاب��ة والتفتي��ش على المراك��ز التأهيلية 
الخاص��ة العامل��ة ف��ي مجال اإلعاق��ة، وذلك 
بالضواب��ط  التزامه��ا  م��دى  م��ن  للتأك��د 
واالش��تراطات االحترازي��ة الصحي��ة، في ظل 
اإلجراءات االحترازية لمواجهة انتش��ار مرض 
في��روس كورونا )كوفي��د 19(، وذلك بعد بدء 
استئناف البرامج واألنشطة وجلسات التأهيل 
الفردية ف��ي المراك��ز التأهيلي��ة، بالتعاون 
مع أفراد المجتمع البحريني ترس��يخًا لمبادئ 
الش��راكة المجتمعي��ة. وأك��دت أن عملي��ات 
الرقاب��ة والتفتي��ش على المراك��ز التأهيلية 

ستكون بش��كل دوري وعش��وائي للتأكد من 
التزامه��م باالش��تراطات الصحي��ة وضوابط 
عملي��ة اس��تئناف التأهي��ل، مش��يرة إلى أنه 
في حال ع��دم التزام أي مركز تأهيلي س��يتم 
مخالفته واتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزمة 
ضده، منوه��ة إلى أن التعمي��م اإلداري الذي 
أص��دره وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعية 
مؤخ��رًا بش��أن اس��تئناف األنش��طة والبرامج 
والجلس��ات التأهيلي��ة الفردي��ة ف��ي المراكز 
الخاص��ة العامل��ة ف��ي مج��ال اإلعاق��ة وفقًا 
هام��ة  احترازي��ة  واش��تراطات  لضواب��ط 
لتوفي��ر أجواء عم��ل صحية وس��ليمة للطلبة 
والعاملي��ن في هذه المراك��ز التأهيلية، ومن 
أب��رز االش��تراطات الت��ي ن��ص عليه��ا القرار 

تعقي��م وتطهي��ر المراكز التأهيلي��ة بصورة 
يومية، وتوفير المعقمات عند مداخل المراكز 
وأرجاءه��ا، والمحافظ��ة على نظاف��ة وتهوية 
المراك��ز التأهيلية، وااللت��زام بتعقيم جميع 
الوسائل واألجهزة المشتركة قبل االستخدام 
وبع��ده، والمحافظة على اش��تراطات التباعد 
االجتماع��ي، ولبس الكمام��ات، ويمنع دخول 
المراك��ز لمن درج��ة حرارته اكث��ر من 37.5 

درجة مئوية.
وأوضحت شبر، أن عمليات الرقابة والتفتيش 
ش��ارك فيها 15 متطوعًا من الحملة الوطنية 
لمكافحة فيروس كورون��ا، حيث تم تدريبهم 
عل��ى القيام بالمهام المطلوب��ة، وتعريفهم 

بدورهم في تنفيذ الالزم في هذه العملية.
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 رئيسة النواب: النهوض بالحركة الثقافية 
مسؤولية وطنية إلبراز التقدم الحضاري للبحرين

     دعم المشروع الثقافي اإللكتروني والكتاب والمفكرين البحرينيين
أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل 
أن االهتم��ام بالحرك��ة الثقافية واإلنتاج 
المعرف��ي مس��ؤولية وطني��ة، يؤصله��ا 
الدع��م واالهتمام الكبيري��ن من حضرة  
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المف��دى، وتفرضها 
أهمية ترس��يخ المكان��ة المتقدمة التي 
س��جلتها مملك��ة البحرين عل��ى امتداد 
تأريخه��ا، والحفاظ على موقعها الريادي 

في ذاكرة األمم.
وذكرت زينل أن النهض��ة التنموية التي 
تشهدها المملكة، وما تزامن معها من 
تعاظم ف��ي اإلنجازات والمكتس��بات، لم 
تكن لتنفصل منذ انطالقتها عن األبعاد 
الثقافي��ة والمعرفي��ة، حي��ث وث��ق نص 
ميثاق العمل الوطني، الذي يمثل الدليل 
الشامل للمشروع اإلصالحي لجاللة الملك 
المفدى، ومرجعية النهضة الشاملة، هذا 
البع��د المعبر عن الش��خصية الحضارية 
للوطن جعله��ا دائمًا في موق��ع الريادة 

على المستوى اإلقليمي والعالمي.
ج��اء ذلك خ��الل رعايته��ا لحف��ل إطالق 
المش��روع الثقاف��ي اإللكترون��ي )كت��ب 
بحرينية ش��ّيقة للوطن والعالم(، للكاتب 
البحرين��ي حس��ين إس��ماعيل وتدش��ين 
أول كت��ب المش��روع وه��و كت��اب )بنك 

المعلومات البحرين��ي(، الذي أقيم األحد، 
بمقر مجلس النواب، بحضور النائب األول 
لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان، 
والنائب الثاني لرئيس��ة مجل��س النواب 
عل��ي زايد، وبدر الدوس��ري، وس��يد فالح 
هاش��م، وفاضل الس��واد، واألمين العام 
بمجلس النواب المستشار راشد بونجمة، 
وع��دد من مس��ؤولي ومنتس��بي األمانة 

العامة لمجلس النواب.
وأش��ادت زينل بفكرة المش��روع الثقافي 
اإللكتروني ودوره في التعريف بالمملكة 

والثقافي��ة  التاريخي��ة  الجوان��ب  ح��ول 
والقطاعات التنموية والحيوية المختلفة 
في البالد وتيسير ذلك لمتابعي منصات 
التواصل االجتماعي داخل البالد وخارجها 
لالط��الع عل��ى كل ذل��ك بش��كل ميس��ر 

ومجاني.
وأهابت بالكتاب والمفكرين والمثقفين 
مواصل��ة  عل��ى  الح��رص  البحرينيي��ن، 
النتاج��ات المعرفي��ة والثقافي��ة، وإثراء 
المكتبة الوطنية، واالستفادة من التقدم 
التكنولوج��ي والرقمي المطرد، وس��رعة 

وص��ول المعلوم��ة والتأثي��ر، ف��ي إبراز 
المنجزات التي تحققه��ا مملكة البحرين 
ف��ي جمي��ع المج��االت، ف��ي ظ��ل العهد 
الزاه��ر لجالل��ة الملك المف��دى، مؤكدة 
على دع��م المجل��س النيابي للمش��اريع 
الثقافية الوطني��ة، خصوصًا فيما يتعلق 
بنش��ر الثقافة البرلمانية سواء من خالل 
المطبوع��ات التي تعنى بالعمل النيابي، 
أو باالستفادة من المنصات اإللكترونية.

وم��ن جانب��ه، رف��ع الكات��ب البحرين��ي 
حسين إس��ماعيل، الرئيس التنفيذي لدار 

المطبوع��ات البحرينية، ش��كره وتقديره 
رئيس��ة مجل��س الن��واب لرعايتها حفل 
إط��الق المش��روع وتدش��ين أول كتب��ه، 
وهو )بنك المعلوم��ات البحريني(، والذي 
يضم جزًا خاصًا بأس��ئلة وأجوبة الثقافة 
البرلماني��ة البحرينية، معربًا عن ش��كره 
ل��كل م��ن دع��م المش��روع م��ن النواب، 
وللجه��ود المبذول��ة م��ن قب��ل األمانة 
العامة بالمجلس لتنظيم حفل تدش��ين 
نتاج��ه األول ضم��ن المش��روع الثقافي 

اإللكتروني.

 »التربية«: 97.46٪ نسبة ارتفاع
 مؤشر القرائية لدى الكبار

والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر  أك��د 
تحّس��ن  أن  النعيم��ي  د.ماج��د 
المؤش��ر الخ��اص ب��رأس المال 
البش��ري، الوارد ف��ي تقرير األمم 
المتح��دة للحكوم��ة اإللكترونية 
2020 الص��ادر مؤخرًا، يعود إلى 
التط��ور الحاصل في المؤش��رات 
التربوي��ة الفرعية المكونة لهذا 
المؤشر، إذ ارتفع مؤشر القرائية 
لدى الكبار إلى )97.46%( بعد أن 
كان )95.7%( ف��ي العام 2018، 
وارتفعت نس��بة القيد اإلجمالي 
إل��ى )89.71%( بع��د أن كان��ت 
)88.54%(، كما ارتفع عدد سنوات 
الدراس��ة المتوقعة إلى )16.25( 
)15.95(، وارتف��ع  بع��د أن كان 
مؤشر متوسط س��نوات التعليم 
إل��ى )10.48( بعد أن كان )9.4(، 
مش��يرًا إلى أن ه��ذا التقرير يتم 
فيه ترتيب الدول وفقًا لنتائجها 
في تقييم مؤشر تنمية الحكومة 
اإللكترونية، وم��دى تقدمها في 
هذا المجال. وأوضح النعيمي، أن 
التقارير الدولية تؤكد باستمرار 
الدور الكبير للتعليم في البحرين 
بالعه��د الزاهر لحض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، حيث 
أصبح هذا العامل المؤثر بمثابة 
رافد أساسي لتمكين اإلنسان من 
المع��ارف والمهارات واالتجاهات 
والقي��م الالزمة لالس��تفادة من 

مختلف الخدمات. 

وأش��ار النعيمي إل��ى أن »تحقيق 
ف��ي  المتقدم��ة  النتائ��ج  ه��ذه 
ه��ذا التقري��ر قد ج��اء بفضل ما 
يحظ��ى به التعليم ف��ي البحرين 
من رعاي��ة متواصلة من القيادة 
الحكيمة، ودعم من سمو رئيس 
اللجن��ة العليا لتقنية المعلومات 
اللجن��ة،  وأعض��اء  واالتص��االت 
وكذل��ك التنس��يق المتواصل مع 
المعلومات  القائمين على هيئة 
والحكومة اإللكترونية، مما مّكن 
ال��وزارة م��ن تنفي��ذ العديد من 
المشاريع التطويرية، إضافًة إلى 
للجميع  التعليم  بتوفير  التزامها 
واالرتق��اء بالخدم��ات المقدم��ة 
المراح��ل  كاف��ة  ف��ي  للطلب��ة 
الدراس��ية، فض��اًل ع��ن اتخاذها 
ع��دة خطوات لتحس��ين مؤش��ر 
رأس الم��ال البش��ري بالتع��اون 
والتنس��يق م��ع القائمي��ن عل��ى 

والحكوم��ة  المعلوم��ات  هيئ��ة 
أبرزها تطوير طرق  اإللكترونية، 
حي��ث  البيان��ات،  جم��ع  وأدوات 
يتم تحوي��ل البيانات من أنظمة 
البيان��ات  وقواع��د  المعلوم��ات 
المتوافرة ف��ي المدارس وإدارات 
اإلحص��اء  نظ��ام  إل��ى  ال��وزارة 
الترب��وي ال��ذي يتم م��ن خالله 
تدقي��ق البيانات آليًا واس��تخراج 
التقاري��ر اإلحصائية منها، وهذه 
الطريقة تس��تخدم لجمع بيانات 
والهيئ��ات  والفص��ول  الطلب��ة 
والتعليمي��ة  والفني��ة  اإلداري��ة 
ف��ي الم��دارس الحكومي��ة، كما 
إلكترون��ي  نظ��ام  تطوي��ر  ت��م 
لجم��ع بيان��ات التعلي��م العالي 
ليت��م االعتماد عليه ف��ي تزويد 
الجامع��ات  ببيان��ات  اليونس��كو 
إلكتروني��ة  أنظم��ة  وتطوي��ر 
لجمع بيانات الطلبة المس��جلين 
ف��ي الم��دارس الخاص��ة ورياض 
األطفال، إل��ى جانب العمل حاليًا 
عل��ى إطالق بنك مؤش��رات وزارة 

التربية والتعليم«. 
وأض��اف: »يت��م تزوي��د معه��د 
اليونس��كو لإلحص��اء بالبيان��ات 
التي يطلبها من خالل استقصاء 
ال��ذي ينفذه  إحص��اءات التعليم 
سنويًا حس��ب الوقت المحدد من 
قبل اليونسكو، كما تتم مراجعة 
التي  البيانات  البيانات ومص��ادر 
المختصة  الجهات  تعتمد عليها 
باألم��م المتح��دة في احتس��اب 

المؤشرات، ويتم التنسيق بشكل 
مس��تمر م��ع هيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكترونية لمراجعة 
البيانات بشأن تقديرات السكان 
لضمان التواف��ق بين التقديرات 
الوطني��ة والدولي��ة، وق��د تمت 
والشمول  التغطية  زيادة  مراعاة 
ف��ي البيان��ات اإلحصائي��ة التي 
يتم توفيرها لمعهد اليونس��كو 
لإلحص��اء، وذلك بزيادة التغطية 
برام��ج  لتش��مل  البيان��ات  ف��ي 
التعليم والمتمثلة في جانب من 
بيانات التعلي��م العالي وبيانات 
التعليم بعد الثانوي دون التعليم 
العالي )برامج التعليم والتدريب 
التي تك��ون مدة الدراس��ة فيها 
من 6 شهور إلى أقل من سنتين، 
وتهدف عادة إلى إع��داد الطلبة 
لدخول س��وق العمل وإكسابهم 
للمعارف والمهارات دون مستوى 
بالذكر  العالي(«.الجدير  التعليم 
أن ه��ذا التقرير الدول��ي يضاف 
إلى العدي��د من التقارير الدولية 
األخ��رى التي أكدت تقدم مملكة 
البحري��ن في المج��ال التعليمي، 
ومنه��ا تقاري��ر التعلي��م للجميع 
الصادرة عن منظمة اليونس��كو، 
والتنموية  االقتصادية  والتقارير 
التي يكون فيه��ا التعليم محورًا 
أساسيًا، مثل تقرير البنك الدولي 
وتقرير التنمية البش��رية الصادر 
وتقري��ر  المتح��دة  األم��م  ع��ن 

مجموعة بوسطن االستشارية.

وزير التربية والتعليم

»األعلى للبيئة« ينظم 
عملية إدارة وسائط 

ووحدات التبريد والتكييف

أصدر رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ عبداهلل بن 
حمد آل خليفة قرارًا بش��أن إدارة وسائط التبريد ووحدات 

التبريد ووحدات التكييف.
ويهدف الق��رار إلى تنظي��م عملية إدارة وس��ائط التبريد 
ووحدات التبري��د ووحدات التكييف، بما في ذلك تس��جيل 
وح��دات التبريد ووح��دات التكييف، ومنع إطالق وس��ائط 
التبريد في الغالف الجوي، وإدارة حاويات وسائط التبريد، 
وتدريب الفنيين وترخيصهم، وترخيص المنشآت ومشغلي 
وح��دات التبريد ووح��دات التكييف العاملي��ن في قطاعي 

تبريد وتكييف الهواء.
وطبق��ًا للقرار، يحظر ش��راء وس��ائط التبري��د إال من قبل 
المنش��آت أو مش��غلي وح��دات التبريد ووح��دات التكييف 
أو الفنيي��ن المرخصين وف��ق الترخيص البيئي لوس��ائط 
التبريد، وتلتزم كل من المنشآت ومشغلي وحدات التبريد 
ووحدات التكييف بتس��جيل بيانات وحدات التبريد ووحدات 
التكيي��ف المثبت��ة لديها أو التي يتم اس��تبدالها بوحدات 

حديثة خالل فترة ال تتجاوز 12 شهرًا.
وح��دات  م��ن  س��عات  أي��ة  اس��تيراد  الق��رار  ويحظ��ر 
التكيي��ف المركزي��ة، والت��ي تعم��ل بوس��ائط التبري��د 
الهيدروكلورفلوروكربونية، ويحظر استيراد وحدات التبريد 
ووح��دات التكييف المس��تعملة، ويحظر اس��تيراد حاويات 

وسائط التبريد المحمولة غير القابلة إلعادة التعبئة.

حسن الستري

موزة فريد

أيمن شكل

طالب جامعي يبيع حشيشًا 
على »مواقع التواصل«

قرر طالب جامعي أن يستغل حاجة مدمني المخدرات لمن 
يبيع لهم ما يحتاجونه، فقرر إنش��اء حساب على أحد مواقع 
التواصل االجتماعي، وعرض بيع الحشيش عليه، فتم رصد 
ه��ذا الحس��اب وتكليف مصدر س��ري بالتواصل مع صاحبه 

وطلب شراء قطعة حشيش للقبض عليه.
وبالفعل حضر الش��اب إلى المكان المتفق عليه بمنطقة 
عالي لتس��ليم الحشيش واس��تالم ثمنه، لكن تم القبض 
عليه من قبل الش��رطة الذين نصبوا له كمينًا في المكان، 
وبتفتيشه عثر معه على قطعة حشيش، إال أنه قرر بأنها 
الس��تخدامه الشخصي وليس��ت للبيع، وحاول تبرئة نفسه 
م��ن تهمة االتجار قائاًل إنه أنش��أ الحس��اب لالحتيال على 
المدمنين وسرقة أموالهم والهرب دون تسليم الحشيش.

وتبي��ن أن المتهم متعاٍط للحش��يش ومؤث��ر عقلي، بعد 
أخ��ذ عينة م��ن إدراره، وأحيل للنيابة العامة التي أس��ندت 
ل��ه أنه في غض��ون عام 2019 ح��از وأحرز بقص��د االتجار 
مادة الحش��يش المخ��درة في غي��ر األح��وال المصرح بها 
قانونًا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحش��يش 
والمؤث��رات العقلي��ة »األمفيتامي��ن« ف��ي غي��ر األحوال 
المرخص به��ا قانونًا. وحكمت محكمة أول درجة بس��جن 
الشاب الجامعي 10 س��نوات وتغريمه 5 آالف دينار وأمرت 
بمصادرة الحشيش المضبوط بحوزته، فطعن على الحكم 
باالس��تئناف، وقضت محكمة االس��تئناف العلي��ا الجنائية 

األولى بتأييد حكم محكمة أول درجة.

 الدوسري: إغالق مبنى بلدية 
»الشمالية« بعد اكتشاف إصابات بـ»كورونا«

الثالث��ة  الدائ��رة  ممث��ل  كش��ف 
العض��و  الش��مالية  بالمحافظ��ة 
البلدي محمد الدوس��ري عن إغالق 
مرك��ز خدم��ات بلدي��ة المنطق��ة 
الش��مالية ابتداء م��ن األحد وذلك 
لوج��ود بع��ض م��ن الموظفي��ن 
مصاب بفيروس كورونا، داعيًا من 
تعامل مع المركز لطلب الخدمات 
في اآلونة األخيرة إلى الحرص على 

الكشف للتأكد من سالمته.
مرك��ز  إغ��الق  »س��يتم  وأض��اف: 
الخدمات المتواجد في مدينة عالي 
ومدين��ة حم��د الدوار ال���17 حتى 
إش��عار آخر وذلك ألسباب احترازية 
وحرصًا على سالمة الجميع، وعليه 

سوف تكون الخدمات عبر منصات 
يمكن  كما  االجتماع��ي،  التواصل 
إتمام المعام��الت من خالل موقع 

مركز الخدمات اإللكتروني«.

وذكر الدوسري عبر مواقع التواصل 
االجتماع��ي أن��ه بع��د التواص��ل 
م��ع وزارة الصح��ة تم��ت اإلف��ادة 
بأن ق��رار إغ��الق المبن��ى يعتمد 
على ع��دة معايير أهمه��ا طبيعة 
المبن��ى نفس��ه وطبيعة  هيكل��ة 
حرك��ة الموظ��ف المص��اب بي��ن 
بالموظفين  واالخت��الط  المكاتب 
والت��ي تصنف حاالت االختالط إلى 
نوعي��ن، األول: high risk وهو ذو 
األش��خاص  عالية ويصنف  خطورة 
ألكث��ر  للموظفي��ن  المخالطي��ن 
م��ن 15 دقيق��ة في مكت��ب واحد 
والنوع  الكمام��ة.  اس��تخدام  دون 
اآلخ��ر  Low Risk ذو خط��ورة أقل 

وهي لفئة المخالطين للموظفين 
باس��تخدام الكمامة وفي مدة أقل 
من 15 دقيقة. وأش��ار إلى أنه في 
حال ك��ون عدد ح��االت المخالطة 
  high risk���ب المصنفة  للموظ��ف 
يفوق 25% يت��م االتصال من قبل 
وزارة الصحة إلى جميع الموظفين 
لفحصه��م والتأكد م��ن صحتهم، 
حيث يت��م إغالق المبن��ى في حال 
اكتش��اف تزاي��د النس��بة بس��بب 
الموق��ع أو المبن��ى، وعلى موظف 
ال�high risk حجر نفس��ه بدءًا من 
تاري��خ االخت��الط وعم��ل فح��ص 
في أس��رع وقت ممك��ن عن طريق 

االتصال ب�444.

محمد الدوسري
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 »كي بي إم جي«: الوفاء بالديون تحدٍّ كبير 
أمام الشركات في األوقات العصيبة

نش��رت ش��ركة كي بي إم جي في البحرين مؤخرًا، 
تقري��رًا تحلل فيه أثر جائح��ة فيروس كورونا على 
إدارة النقد تحت عنوان »إدارة السيولة في األوقات 

العصيبة«. 
وي��رى التقرير أّنه يمكن ألكثر الش��ركات المجزية 
أن تواج��ه تهدي��دًا من حي��ث اس��تدامتها إذا لم 
تكن الضوابط النقدية على المس��توى المطلوب 
خصوص��ًا وأن الحص��ول على رؤية واضحة بش��أن 
مستويات النقد مس��ألة صعبة في ظل أزمة بهذا 

الحجم.
ومن هذا المنطلق، على المؤسسات المالية وضع 
ش��روط أكثر أماًنا للتمويل، واعتماد بروتوكوالت 

أفض��ل وأكثر صرامة إلجراء العناية الواجبة وإدارة 
المخاطر.

يمكن لتطبيق اس��تراتيجية فعالة ل�»إدارة النقد« 
خالل األزمة، أن يوّفر متنفس��اً للقادة يستطيعون 
بفضله إع��ادة هيكلة األعم��ال و/أو إعادة تمويل 

العمليات التشغيلية.
يمكن للتحّس��ن في التدفقات النقدية على المدى 
الطويل، أن يس��اعد في تقلي��ص الديون وتمويل 
النم��و وضم��ان مس��توى أفض��ل م��ن العائدات 

للمساهمين. 
وف��ي تعلي��ق على أوضاع الس��وق الراهن��ة، يقول 
رئيس قس��م االستشارات في شركة كي بي إم جي 

في البحرين نارايانان راماش��اندران: »يواجه قادة 
األعمال في البحرين والعالم تحّديات على مستوى 
الوف��اء بدي��ون ش��ركاتهم، إل��ى جان��ب تحّديات 
تعاف��ي الذم��م المدين��ة المس��تحقة ف��ي اإلطار 
الزمني المناسب، ما يؤثر سلًبا على رؤوس األموال 

العاملة.
ترف��ع ه��ذه العوام��ل مرفق��ًة بانح��دار اإليرادات 
وتقّلص هوامش الربح والتغّير الجذري في س��لوك 
المستثمر، من احتمالية مواجهة الشركات مخاطر 

تدهور المكانة المالية وخسارة العمل.
من ناحيته، قال المدير في قس��م االستشارات في 
شركة كي بي إم جي في البحرين أنشول ديوباكتا: 

»تتطّلب أوضاع الس��وق الراهنة مقاربات مبتكرة 
لتوليد السيولة وتحقيق القيمة من األصول.

م��ن هن��ا، على الش��ركات أخ��ذ خطوات أساس��ية 
تس��اعدها في كس��ب الوق��ت للعمل على إرس��اء 
االس��تقرار عل��ى مس��توى العمليات التش��غيلية. 
وبالتالي، فإن االستعانة بمستشار مخضرم ومحّل 
ثقة يس��اعد قادة الش��ركات في إط��الق مبادرات 
ترم��ي إل��ى تولي��د الس��وية واس��تقطاع التكلفة 
وتحس��ين رأس الم��ال العام��ل، وف��ي توجيههم 
التخاذ القرارات المناسبة والنظر في حلول تمويل 
أخرى متوفرة في الس��وق في ظ��ل جائحة فيروس 

كورونا المستجد«.

»إنفيتا« تطلق الحلول الرقمية لتخزين وإدارة الملفات
الرائدة  الشركة  إنفيتا،  أعلنت 
ف��ي مج��ال اإلس��ناد الخارجي 
لألعمال BPO، وحلول التحويل 
الرقم��ي، ع��ن إط��الق الحلول 
التي  العمل،  لمحالت  الرقمية 
تستخدم تقنية التشغيل اآللي 
وتخزي��ن  لرقمن��ة  الروبوت��ي 

وإدارة ملفات العمالء. 
التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ال 

إلنفيتا، راهول باال: »إن نظام 
ش��ركة إنفيتا إلدارة المحتوى، 
وبكلف��ة  وفع��ال  بس��يط 
تناس��ب الش��ركات الصغي��رة 
تناس��ب  كم��ا  والمتوس��طة، 
الشركات والمؤسسات الكبيرة 
التي ترغب في رقمنة سجالت 
أنظم��ة  وتحدي��ث  العم��الء 

العمل بها«. 

إنفيت��ا  »خدم��ات  وأض��اف: 
للعم��الء  الرقم��ي  للس��جل 
الرقم��ي،  التخزي��ن  وإدارة 
مصمم��ة بحي��ث تعم��ل على 
رفع اإلنتاجي��ة، وزيادة فعالية 
النفق��ات، وم��ن خ��الل إعادة 
هندس��ة وأتمت��ة العملي��ات، 
وزيادة الم��وارد وتحقيق خبرة 
وتتضمن  للعمي��ل.  متمي��زة 

أرش��فة كامل  الخدمات  ه��ذه 
المؤسس��ة، وتأمين  محت��وى 
اإللكترونية،  السجالت  ورقمنة 
والتأك��د من تكام��ل الطلبات 

عبر البوابة اإللكترونية«. 
وأردف: »هذه الخدمة تتماشى 
مع اس��تراتيجية إنفيتا لتوفير 
جوهري��ة،  عملي��ة  حل��ول 
أي مؤسس��ة  لدعم  ومصممة 

ترغ��ب في ب��دأ رحل��ة التحول 
الحصول  خ��الل  الرقم��ي. من 
عل��ى ح��ق الولوج إل��ى بيانات 
يت��م  زر،  بضغط��ة  العمي��ل 
تطوير التعاون وعملية اتخاذ 
الق��رار بص��ورة كبي��رة، وه��و 
أم��ر بالغ الحيوية ألي مش��روع 
تجاري يرغب في المنافسة في 

العالم الرقمي المعاصر«.

الخضوع للحجر 10 أيام وإجراء الفحص بـ 30 دينارًا

 إخضاع المسافرين القادمين 
إلى البحرين لفحص »كورونا« على نفقتهم الخاصة

أكدت وزارة الصحة أن الخدمات الصحية العالجية 
لفيروس كورونا مس��تمرة بالمجان للمواطنين 
والمقيمين في المملكة تحت إشراف طاقم طبي 
مؤه��ل وفقًا لإلرش��ادات والمعايي��ر المعتمدة 
من قبل منظمة الصح��ة العالمية باعتبار صحة 
وس��المة المواطنين والمقيمي��ن أولوية قصوى 
ترتك��ز عليه��ا جمي��ع الخطط في كاف��ة مراحل 
تح��دي في��روس كورون��ا )كوفيد-19(، مش��يرًة 
إلى مواصلتها بعزم كاف��ة اإلجراءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائي��ة للحد من انتش��ار الفيروس 
وذل��ك م��ع اس��تئناف العدي��د م��ن دول العالم 
رفع تعلي��ق الرحالت الدولية ومعاودة تش��غيل 
مطاراتها واس��تئناف خطوط الطيران والناقالت 

الجوية تسيير رحالتها.
ونوه��ت وزارة الصح��ة بأنه يتوج��ب على جميع 

المس��افرين القادمي��ن إلى المملك��ة عبر مطار 
البحرين الدولي بدءًا من الس��اعة 12 صباحًا من 
يوم الثالثاء 21 يولي��و الجاري الخضوع للفحص 
المختبري لفيروس كورونا عند وصولهم المطار 
وذل��ك على نفقته��م الخاصة بتكلف��ة تبلغ 30 
دينارًا، حي��ث يمكنهم دفع تكلف��ة الفحص عبر 
تطبيق »مجتم��ع واعي« قبل ركوبه��م الطائرة 
متجهي��ن إلى المملكة بما يس��هم في س��رعة 
إنهاء اإلجراءات، إل��ى جانب المنصات الموجودة 
ف��ي المطار والت��ي تتيح الدفع نق��دًا وإلكترونيًا 
واالئتماني��ة،  البنكي��ة  البطاق��ات  بواس��طة 
ويس��تثنى من ذلك أعض��اء طواق��م الطائرات، 
والدبلوماس��يون، والمس��افرون ضم��ن مهمات 
رس��مية والعائ��دون م��ن رحالت عالجي��ة، حيث 
س��تقوم الجه��ات المختصة بالطي��ران المدني 

بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات العاملة 
بالمطار في هذا الخصوص.

عل��ى  أيض��ًا  يتوج��ب  أن��ه  ال��وزارة  وأضاف��ت 
المس��افرين القادمين الخض��وع للحجر الصحي 
االحترازي لمدة 10 أيام، إلى جانب ضرورة إجراء 
فحص انتهاء الحجر الصحي وأن يتحمل المسافر 
تكلفة الفح��ص البالغة 30 دين��ارًا. كما يتعين 
عل��ى القادمين تحميل تطبي��ق »مجتمع واعي« 
والتس��جيل في��ه، وذل��ك اس��تكمااًل لإلج��راءات 
المطلوبة في اس��تمارة البيان��ات الطبية والتي 
الموضوع��ة  االحترازي��ة  اإلج��راءات  تتطلبه��ا 

للتعامل مع فيروس كورونا.
كم��ا أوضح��ت وزارة الصح��ة أن عل��ى مواطن��ي 
المملكة الراغبين في السفر التأكد من اإلجراءات 
المعتم��دة في الدول التي يتوجه��ون لها، كما 

س��يتعين عليه��م إق��رار تحملهم المس��ؤولية 
الكامل��ة عل��ى ما ق��د يترتب على س��فرهم من 
نفق��ات صحية أو عالجية أخ��رى إذا دعت الحاجة 
أثناء تواجدهم في الخارج، باإلضافة إلى تحملهم 
تكلف��ة الفحوصات المختبري��ة لفيروس كورونا 
عن��د عودتهم إل��ى أرض المملك��ة وخضوعهم 
للبروتوكول المعتمد، وذلك من خالل الموافقة 
عل��ى اإلق��رار اإللكترون��ي في تطبي��ق »مجتمع 

واعي« أو توقيع اإلقرار الورقي قبل المغادرة.
وبينت الوزارة أن المسافرين عبر رحالت التحويل 
)الترانزي��ت( ال يخضع��ون للفح��ص أو أي م��ن 
اإلجراءات المذك��ورة، داعيًة جميع المس��افرين 
القادمين إلى المملكة إلى ضرورة االتصال على 
444 في حال شعور أي شخص بأعراض الفيروس 

واتباع التعليمات التي سوف تعطى لهم.

 2.158 مليون دينار أرباح
»زين« خالل النصف األول من 2020

أعلن��ت ش��ركة زي��ن البحري��ن، 
ش��ركة االتص��االت الرائ��دة في 
المملكة، عن تحقيق صافي ربح 
بلغ 2.158 مليون دينار لألش��هر 
الس��تة المنتهية ف��ي 30 يونيو 
2020 )النص��ف األول م��ن ع��ام 
2020(، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 
15٪ على أس��اس سنوي مقارنة 
م��ع 2.533 ملي��ون دين��ار ف��ي 
الفترة نفس��ها م��ن عام 2019، 
فيم��ا ارتفع��ت إي��رادات النصف 
األول من عام 2020 بنس��بة ٪3 
على أساس سنوي لتصل إلى 31 

مليون دينار.
وبل��غ الرب��ح التش��غيلي 2.658 
مليون دين��ار، خالل النصف األول 
من عام 2020، بانخفاض نسبته 
14٪ عل��ى أس��اس س��نوي م��ن 
3.105 ملي��ون دينارف��ي النصف 
األول من عام 2019، وُيعزى هذا 
االنخفاض إلى زيادة تكاليف زين 
البحرين التش��غيلية، خالل فترة 
الكوفي��د-19،  جائح��ة  تفش��ي 
المجتمعية  المبادرات  ومساندة 
المختلفة لدعم الجهود الوطنية 
الفي��روس. كما  له��ذا  للتصدي 
اس��تثمرت زين البحرين بش��كل 
كبي��ر ف��ي الرقمن��ة ف��ي جميع 

قطاعات أعمالها.
كم��ا انخفض��ت ربحية الس��هم 

بنس��بة 15٪ على أس��اس سنوي 
ف��ي النصف األول من عام 2020 
إل��ى 6 فلوس م��ن 7 فلوس في 
النصف األول م��ن 2019، وظلت 
ربحي��ة الس��هم مس��تقرة خالل 
النصف األول من عام 2020 عند 

0.002 فلس.
الميزاني��ة  مس��توى  وعل��ى 
العمومية، بلغت أصول الشركة 
المنتهية  أش��هر  الس��تة  لفترة 
في 30 يوني��و 2020، 117.028 
بلغ��ت  بزي��ادة  دين��ار،  ملي��ون 
نس��بتها 5٪ على أس��اس سنوي 
من 111.539 ملي��ون دينار في 
النص��ف األول م��ن ع��ام 2019. 
وبلغ إجمال��ي حقوق الملكية في 
النصف  البحري��ن بنهاي��ة  زي��ن 
األول م��ن ع��ام 2020، 72.235 
مليون دينار، بزيادة نسبتها ٪4 
م��ن 69.523 ملي��ون دين��ار في 

النصف األول من عام 2019.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة 
أحم��د  الش��يخ  البحري��ن  زي��ن 
ب��ن عل��ي آل خليف��ة: »في مثل 
ه��ذه األوق��ات الصعب��ة وغي��ر 
المس��بوقة، ركزت زين البحرين 
على سالمة عمالئها وموظفيها 
وعلى مواصلة التميز في تقديم 
الخدم��ات، وق��د تبن��ى عمالؤنا 
أواًل«،  اس��تراتيجيتنا »الرقمن��ة 

التي أطلقناه��ا منذ عام 2017، 
حي��ث ش��هدوا اس��تخدامًا غي��ر 
اإللكترونية،  لقنواتن��ا  مس��بوق 
إذ ت��م إنجاز أكثر م��ن 96٪ من 
معامالت دعم العمالء إما رقميًا 
أو عبر خدمة الدعم الذاتي، ونود 
في هذه السانحة أن ننتهز هذه 
الفرصة لنتقدم بخالص الش��كر 
لحكوم��ة مملك��ة البحرين على 
دعمه��ا للمؤسس��ات من جميع 
األحجام خالل جائحة الكوفيد19 
التزامه��ا  لن��ا  أت��اح  فق��د   ،-
الثاب��ت بدف��ع عجل��ة االقتصاد 
الوطن��ي فرص��ة التركي��ز عل��ى 
مواصلة االس��تجابة للمتغيرات 
العم��الء...  احتياج��ات  وتج��اوز 
وإل��ى جانب دع��م الحكومة في 

الكوفيد-19،  لجائح��ة  التصدي 
عل��ى  الرقم��ي  التح��ول  يظ��ل 
رأس ج��دول أعمالن��ا في النصف 
الثان��ي من ه��ذا الع��ام وفيما 
بعده، ونش��عر بالفخر واالعتزار 
لتدش��يننا خدمات ش��بكة الجيل 
وبس��رعات  تجاريًا   5G الخامس 
أعل��ى للبيانات ووقت اس��تجابة 
منخف��ض للغاي��ة، واعتمادي��ة 

موثوقة«.

أهم إنجازات زين 
البحرين في النصف 

األول 2020
• اطالق خدم��ات الجيل الخامس 
5G تجاريًا في المملكة وتقديم 
لالتص��االت  رائع��ة  تج��ارب 
وتس��ريع  للعم��الء،  المتنقل��ة 
المبتك��رة  األعم��ال  نم��اذج 
الجدي��دة وفتح الف��رص للعديد 

من القطاعات.
عم��ل  نظ��ام  اس��تحداث   •
اس��تراتيجي ذك��ي تح��ت عنوان 
»لنبَق عل��ى تواصل أينما كنت«، 
كجزء م��ن تدابير الدع��م للبقاء 
على تواصل وتفاعل مع موظفينا 
أثناء تفشي جائحة الكوفيد-19.

• المس��اهمة بمبل��غ 300.000 
أمريك��ي لصال��ح مب��ادرة  دوالر 

جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، حملة »فين��ا خير«، التي 
وفرت األم��وال والخدم��ات التي 
تش��تد الحاج��ة إليه��ا لحماي��ة 
ف��ي  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
البحرين من جائحة الكوفيد-19.

• دعم الحملة الوطنية للمجلس 
األعل��ى للم��رأة »متكاتفي��ن... 
ألجل س��المة البحرين« وتقديم 
المطه��رات ومنتج��ات التنظيف 
المحتاج��ة  البحريني��ة  لألس��ر 

والمستضعفين. 
• إط��الق حملة »خلك في البيت« 
المحلي��ة  الش��ركات  لتعزي��ز 
المبتك��رة بالتع��اون م��ع فالت 
6 الب��ز، وه��و برنامج مس��ّرعات 

أعمال إقليمي.
• إطالق مب��ادرة »كن س��المًا«، 
التي تهدف إلى تش��جيع العمالء 
على االس��تفادة من قنوات زين 
الرقمي��ة إلتمام كل معامالتهم 
بأريحي��ة تام��ة م��ن منازله��م. 
زي��ن  قن��وات  قائم��ة  وتش��مل 
االفتراضية تطبيق زين للهواتف 
المحادث��ات  وإج��راء  الذكي��ة 
التفاعلية مع روبوت زين ومتجر 
www. عب��ر  اإللكترون��ي  زي��ن 

وف��روع   ،eshop.bh.zain.com
زين الذكي��ة التي تتوافر في 10 

أماكن مختلفة.

مجان��ي  إنترن��ت  تدش��ين   •
لتمكين  التعليمي��ة  للمنص��ات 
الطالب من مواصل��ة تعليمهم 
ف��ي ظ��ل الظ��روف الراهن��ة مع 
الكوفيد-19، من  انتشار جائحة 
خالل إتاحة الوصول إلي منصات 
تعليمية مختارة تش��مل برنامج 
 Googleو Google Classroom
 Microsoft Teamو  Hangout
وبرنام��ج Black Board الخاص 
بجامعة البحري��ن وبرنامج وزارة 
 ،eduNET.BH التربية والتعليم
كما يش��مل االنترن��ت المجاني 
https://www.edunet. :موق��ع

./bh
• اس��تالم جائزة صاحبة الس��مو 
الملك��ي األمي��رة س��بيكة بن��ت 
لتمكي��ن  خليف��ة  آل  إبراهي��م 
الم��رأة البحرينية، وهي ش��هادة 
تؤك��د على نجاح مب��ادرة التنوع 
بي��ن الجنس��ين الت��ي نفذته��ا 
مجموعة زين في عام 2017 في 

جميع عملياتها.
اإلدارة  فري��ق  هيكل��ة  إع��ادة   •
العليا في فبراير 2020، بتعيين 
دنكان هوارد في منصب الرئيس 
التنفيذي الجديد للش��ركة، فيما 
تولى محمد زين العابدين مهام 
منصب��ه الجدي��د كعضو منتذب 

للشركة.

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 

يوسف البنخليل

نظرات

حسين التتان @HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

محمد درويش

خارج السرب

@yalailmohammed@darwishtv.com

yfbink@gmail.com

 األجانب والخليج.. 
التحول إلى 

فرصة

تعاق��ب على الخلي��ج العربي والمجتمعات الخليجية العش��رات من 
الرحال��ة األوروبيين واألمريكان الكتش��اف المنطق��ة، فكيف كانت 

نظرة هذه المجتمعات لهم آنذاك؟
بالطبع توثق كتب التاريخ المتعددة هذا االتصال المهم في تاريخ 
المنطق��ة، حيث توثق معظ��م القصص ترحيبًا به��م، رغم معرفة 
الدوافع من وراء هذه االستكشافات سواًء كانت تجارية أو سياسية أو 
دينية أو حتى جغرافية. لذلك نجد القصص المتعلقة بطرد الرحالة 
األجان��ب قليلة إن ل��م تكن نادرة، وكثير من ه��ؤالء الرحالة التقوا 
بش��يوخ المنطقة، وأبرز الش��خصيات القبلية والدينية، واستطاعوا 
توثي��ق العديد م��ن التفاصيل لمجتمعات القرنين الس��ابع عش��ر 

والثامن عشر وحتى بواكير القرن العشرين. 
تل��ك الحقائق تكش��ف طبيع��ة تعامل س��كان الخلي��ج العربي مع 
األجان��ب عندما يزورونهم في بلدانهم، رغ��م عدم معرفتهم بهم، 
إال أنه��م كانوا محل ترحيب. ويتذكر البحريني��ون جيدًا قدوم بعثة 
اإلرسالية األمريكية نهاية القرن التاسع عشر للتبشير بالمسيحية، 
والدور الذي قام به القس صموئيل زويمر وزوجته إيمي لتأس��يس 
مدرستين للبنات »1899«، ثم مدرسة للبنين »1902«. لكن هذين 
المشروعين فش��ا، فوجه الحاكم الشيخ عيس��ى بن علي آل خليفة 
رحمه اهلل لاس��تفادة من جهود البعثة في تأس��يس المستش��فى 

األمريكي الذي مازال قائمًا إلى اليوم.
مث��ل ه��ذه الحادث��ة توج��د لها ح��وادث مماثل��ة ف��ي الكثير من 
المجتمعات الخليجية التي استطاعت االستفادة من خبرات األجانب 
الذي��ن قدم��وا إليها، وت��م توظي��ف إمكانياتهم لخدم��ة المجتمع 
ال��ذي قدموا إليه دون أي تعص��ب أو زينوفوبيا، ومازالت خدماتهم 

وإنجازاتهم مقدرة إلى اليوم. 
إن ق��دوم الكثير م��ن األجانب إلى الخليج العربي ح��ّول الهجرة إلى 
فرصة مزدوجة، فرصة لألجنبي الذي هاجر ليوفر له حياة معيش��ية 
أفض��ل، وفرصة أخرى لمجتمعات الخليج وش��عوبه للمش��اركة في 
عملي��ة التنمي��ة طوال نص��ف قرن، ومازالت مس��تمرة إل��ى اليوم. 
ظه��رت هذه الفرصة المزدوجة نتيج��ة الوفرة النفطية طوال فترة 
الدول��ة الريعي��ة الخليجية، لكن انتهاء مرحل��ة الريع اآلن بات ينذر 
بنظ��رة مختلفة تج��اه األجنبي من قبل الخليجيي��ن، ومثلت جائحة 

فيروس كورونا اختبارًا صريحًا للنظرة التقليدية.

رقعة الشطرنج الليبية

قبل أيام دشنت القوات المصرية مناورة ضخمة أسمتها »حسم 
2020« في المنطقة الغربية القريبة من الحدود الليبية تنبىء 
بتحرك عس��كري مصري وش��يك في اتجاه ليبي��ا. فمع دخول ما 
يتجاوز العش��رة آالف مقاتل س��وري مأجور »بتمويل ودعم من 
حكومة أنقرة« باإلضافة إلى اس��تمرار نش��ر مدرعات وطائرات 
مسيرة وأنظمة دفاع جوي تركية بإشراف ضباط أتراك، أصبحت 
األوض��اع في ليبي��ا مصدر خطر يهدد األم��ن المصري ومصالح 

الدولة المصرية. 
ومن المتوقع أن تلق��ى القوات المصرية في حال دخولها ليبيا 
دعمًا ومس��اندة من قبل روسيا المتواجدة أيضًا هناك. فروسيا 
أرس��لت طائرات حربي��ة إلى ليبيا حس��ب تقارير االس��تخبارات 
األمريكي��ة ومجل��ة »فوري��ن بوليس��ي« وتم��ول المقاتلي��ن 
المأجورين الذين يشكلون جزءًا مهمًا من قوات المشير خليفة 
حفتر المعارض لحكومة الوفاق الحالية والمس��يطر على حقول 
النفط في ش��رق ليبي��ا والراغب ف��ي دخول طرابل��س وانتزاع 

السلطة. 
تركيا، تريد نفط ليبيا ونفوذًا أكبر في البحر المتوسط وموطىء 
قدم في الش��مال األفريقي. روس��يا في المقابل، تسعى للعب 
دور دولي أكبر م��ع تراجع الرغبة األمريكية في عهد ترامب في 
الخ��وض في صراع��ات خارجية. كما تريد الف��وز بعقود النفط 
واإلعم��ار الليبي��ة وترغب في التحك��م في حرك��ة المهاجرين 

األفارقة إلى أوروبا والتي تعتبر ليبيا أحد أبرز جسورها. فالروس 
تهمهم ورقة المهاجرين الهاربين لتستخدمها كعامل ضغط 
عل��ى »عدوها« حل��ف الناتو والمنتمي��ن إليه م��ن دول القارة 
العجوز. أما مصر، فمن الصع��ب أن تقف مكتوفة األيدي وهي 
ت��رى جارتها تبتلع بس��هولة م��ن قبل األتراك وتخس��ر بذلك 

مميزات الجيرة. 
وباإلضاف��ة إلى الدول المذكورة، ترغب فرنس��ا - التي تعترف 
بحكوم��ة الوف��اق كمثياته��ا ف��ي االتح��اد األوروب��ي ولكنها 
تتعاطف مع المش��ير حفت��ر وتريد حصوله عل��ى إدارة الدولة 
الليبية رس��ميًا - أن تبعد تركيا في اس��رع وقت ع��ن ليبيا. أما 
إيطاليا - المس��تعمر القدي��م لليبيا - فتقف مع حكومة الوفاق 
وال يرضيها تواجد حفتر وقواته. وهناك دول أخرى موجودة في 
رقعة الش��طرنج الليبية منها خليجية وعربية وتلعب أدوارًا في 

غاية األهمية حسب مصالحها. 
المختص��ر، أن ليبي��ا اليوم، تش��هد حربًا بالوكال��ة بين تركيا 
وروس��يا - على الرغم من وجود عاقات دبلوماس��ية بينهما - 
لكن مصلحة العرب األولى هو أن ينتهي الصراع بالعودة بليبيا 
إلى وضع مستقر من خال حكومة موالية ال تغرد خارج سربهم 
وال تفضل أعدائهم عليهم. لذلك دخول مصر المرتقب في هذا 
الص��راع على ما يبدو بات ضرورة لتأمين ما يرغب ويطمح إليه 

العرب.

كل شيء اليوم على ما يرام

يب��دو أن كافة المؤش��رات الخاصة بجائحة في��روس كورونا في 
البحرين، تش��ير إل��ى تراجع الفيروس بش��كل ملحوظ -حس��ب 
المس��ؤولين في الدولة-، كما أن الناس هنا وبش��كل عام، أكثر 
التزامًا باإلجراءات االحترازية الخاص��ة )بكوفيد 19(، والتزامهم 
الكبير كذلك بالتعليمات الصحية والرس��مية، ولهذا فإن النِّسب 

السلبية بمجملها في انخفاض ملحوظ ومستمر.
وعليه، وحس��ب المعطي��ات، فإن قادم األيام قد تش��هد الكثير 
م��ن االنفراج��ات فيما يخ��ص اإلفراج ع��ن بعض القي��ود التي 
فرضته��ا الجائحة، وذلك بحس��ب ما ترتئيه اللجنة التنس��يقية 
وفري��ق البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، وبحسب التزامنا بتطبيق بقية اإلجراءات 

االحترازية المعمول بها.
إن اإلف��راج عن االقتصاد والنش��اطات التجاري��ة المعلَّقة، وفتح 
الم��دارس، وتس��يير حركة الطي��ران، وعودة الحركة على جس��ر 
المل��ك فهد بين مملكة البحرين والمملكة العربية الس��عودية 
وبقي��ة ال��دول األخ��رى، هي م��ن أه��م تطلع��ات الحكومة في 
مس��اعيها وخططها المس��تقبلية، وه��ي أدرى م��ن غيرها -لو 
تحقق��ت االش��تراطات- بأهمية فتح هذه األنش��طة حس��ب ما 

تقتضيه الظروف، وبحس��ب ما ننجح كش��عب في تنفيذ الخطط 
المتعلق��ة بالقض��اء على الجائح��ة. كل هذا يعتم��د على مدى 
التزامن��ا بالتعليم��ات، وعلى م��دى تطور األوض��اع الصحية في 

البحرين أواًل، وبقية دول العالم ثانيًا.
ربما وبس��بب ما خلف��ه )كوفيد19( من رع��ب وخوف في نفوس 
الن��اس خال األش��هر الماضية، فإن البع��ض الزال لم يتقبل أن 
ُتفتح األنش��طة المعلقة ف��ي المرحلة القادم��ة. لكننا نحب أن 
نطمئ��ن الجميع، أن م��ا تقوم به الدولة، هو نابع من دراس��ات 
علمي��ة دقيقة وليس وف��ق اجتهادات أو تخمين��ات كما يتوهم 
البع��ض، فحين تقرر الدولة مثًا فتح المدارس للعام الدراس��ي 
القادم، فإنها لن تتخذ هذا القرار بمزاجها، وإنما س��يكون وفق 

محددات صارمة وواضحة.
ف��ي اعتقادن��ا القاصر، ف��إن إع��ادة الطلبة إلى الم��دارس بعد 
أن تطمئ��ن الحكومة لهذا القرار بش��كل قطعي، فإنه س��يكون 
أولوية مهمة بالنسبة للجميع، فالمدارس ال يكفي أن تعمل عن 
ُبع��د فقط، بل م��ن المهم أن ُيدمج الطلبة في بيئات دراس��ية 
اجتماعي��ة، ليتعلم الطلبة كافة المه��ارات الخاصة باالجتماع، 
ومن هنا فإننا سنش��جع وندفع بهذا القرار لو تبين أن كل ش��يء 
على ما يرام، ونحن على يقين أن »كل شيء اليوم على ما يرام«.

@saad_bahrain
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S3dbah@gmail .com
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نبضات

وجود الوعي

هل فكرت يومًا كيف يكون وجودك في هذه الحياة وعاَم يرتكز؟ 
هل وجودك وجود جس��دي مرتبط ببقاء جسدك في هذه الحياة 
وم��ا يقوم ب��ه من حالتي الحرك��ة والس��كون المتواليتين؟ هل 
وج��ودك مرتبط بما تقدمه من إنج��ازات وتبذله من جهود؟ أم 
وجودك مكف��ول بمجرد مجيئك وليدًا في ه��ذه الدنيا تصدر له 
شهادة مياد ووثائق رسمية وهوية شخصية؟ يجرني هذا لتذكر 
مقولة الفيلس��وف الفرنس��ي: »أنا أفكر إذن أن��ا موجود«، فهل 
الوجود مرتب��ط بالتفكير وحده؟ وما ه��و التفكير؟!! هل يمكن 
الق��ول إن جميعنا نفكر أم أن التفكير عملية خاصة تقتصر على 
أناس محددين دون آخرين؟ كلها أس��ئلة وجودية عميقة جديرة 
بالوق��وف عليها لما يترت��ب عليها من فه��م حقيقتنا وبالتالي 
تفاعاتن��ا في هذه الحياة، وكيف يمك��ن أن يكون لوجودنا على 

هذه األرض معنى وغاية.
برأيي فإني س��أنتصر إلى رأي دي��كارت، باعتبار أن التفكير حالة 
وعي، والوعي مس��ألة عميقة جدًا ال ترتبط بالجسد في األساس 
ب��ل ترتبط بالذات الحقيقية واألنا العليا، وكلما كنا أكثر اتصااًل 
م��ع ذواتن��ا كلما كن��ا أكثر وعي��ًا وبالتالي نح��ن موجودون من 

حيث وجود الوعي. وال ينفص��ل الوعي عن عمليات التفكير وهو 
م��ا يجعل من األهمية التركيز على أن ع��دم التفكير يدخلنا في 
عالم التيه واإلغراق في ضياع ذواتنا الحقيقية منا كلما أنكرناها 
وأخرس��نا صوتها إرضاًء لصوت العالم الخارجي واتباعًا لقوانينه 
وش��روطه المتكون��ة ف��ي أغلبها من ج��وع أف��راد المجتمعات 
للس��لطة وعقدهم الداخلية. وال شك أن التسليم لتلك القوانين 
يجعلن��ا نخض��ع أنفس��نا طوع��ًا ل��دور الضحية في المس��تقبل. 
وليس غريبًا أن تجد م��ن يحجر على تفكير اآلخرين وآرائهم في 
المجتمعات اإلنسانية المختلفة على مرور الزمن، فمنع التفكير 
إنما هو نتيجة جوع داخلي يعاني منه ممارس��وه، إذ يتم تغذية 
هذا الجوع بخلق اتباع من الخارج بتعطيل تفكيرهم وقيادتهم.

* اختالج النبض:
م��ا يمي��ز عصرن��ا الراه��ن ذلك التح��ول الكبي��ر إل��ى التفكير، 
واستيقاظ النزعة الفطرية نحو عدم تقديس الشخوص والعلوم 
والنصوص الوضعية، ولكن هذا ما زال في مراحله المبكرة، وما 

زال هناك الكثير للوقوف عليه في هذا السياق.

نهاية اللعبة 
اإليرانية ستكون 

في طهران

العاقات الخليجية اإليرانية من العاقات المتشعبة من جميع النواحي 
س��واء على المستوى السياسي أو االقتصادي وصواًل إلى العاقات التي 
تربط بين الشعب الخليجي واإليراني. ولعل كتب التاريخ تتحدث بعمق 
عن ذلك وخصوصًا ارتباط الس��احل الغربي اإليراني بالس��احل الشرقي 
الخليجي، وما قد ترتب عليه بعد الثورة الخمينية حيث اتضح المشروع 
الغربي التقس��يمي بالش��رق األوس��ط وقد لعبت إيران دور رئيس فيه 

لتكون اليد التي تساند أصحاب المشروع لتنفيذه.
 أن إي��ران ككي��ان دول��ي ال يمك��ن التغاف��ل عن��ه في أي م��ن قاعات 
المفاوض��ات فهي عام��ل من العوام��ل التي أزم��ت المنطقة وجعلت 
دول الخليج العربي تس��تنفر طاقتها لمحاربة هذا النظام الفاشل الذي 
يهدف لتوس��يع نفوذه في المحيط الخليجي، وأن الدول الكبرى ال زالت 
تعمل ليل نهار لتنفيذ األجندة التي تس��هم في بس��ط سيطرتها على 

حقول الطاقة في المنطقة.
 اللعبة اإليراني��ة الحالية في ظل هذا المخاض الذي تمر به المنطقة، 
ه��ي أن تك��ون عجلة الفوضى والتأزيم مس��تمرة، ليس لش��يء، فقط 
إلنه��اك مدخرات الخلي��ج العربي من االحتياطي��ات وهزها من الناحية 
االقتصادي��ة، وقد أدرك��ت دول الخليج العربي ذل��ك خاصة بعد الحرب 
اإليرانية العراقية، بأن طهران تعلم جيدًا بأن دول الخليج من الصعب 
التغلغ��ل لها من الناحية العس��كرية من دون ه��ز أركانها من الناحية 
السياس��ية واالقتصادية، وهذا ما قامت فيه بدع��م أمريكي واضح في 

عهد اإلدارة السابقة بقيادة باراك أوباما.
 غي��ر أن إيران ظلت على نهجها في انهاك المنطقة واس��تنزاف ثروات 
الخليج العربي عبر عمليات التأزيم في زراعة خاياها في اليمن والعراق 
وس��وريا وجعلت الس��واحل والمنافذ البحرية والحدود البرية المرتبطة 
بالخلي��ج ف��ي حالة اس��تنفار دائم، وه��ذا األمر جعل دولن��ا تأخذ هذه 
التهديدات على محمل الجد ورس��مت خططا دفاعية على أعلى مستوى 
كي تتحاش��ى الدخول في حرب مباش��رة مع إيران لعلمها بأن أي حرب 
بالمنطق��ة لن تكون لصالح دول المنطقة بل س��تكون مكس��با للدول 

الكبرى.
 إن اللعبة اإليرانية واضحة بأنها تس��عى الس��تنزاف م��وارد المنطقة 
وجعلها تصب في صالح الدول الكبرى، فهي لعبة اقتصادية يس��تفيد 
منها صناع األس��لحة والمؤثرين على قرارات المؤسس��ات الدولية. ما 
نري��د أن نوصله بأن دول الخليج العرب��ي واعية لهذه اللعبة اإليرانية، 
وأن نهاية هذه اللعبة س��تكون قريبة ألن المعركة الحقيقية ستكون 

داخل طهران وليس خارجها.



ا وقف الـ 3 % للمتقاعدين يوفر 18 مليون دينار سنويًّ
بـــرلـــمـــان 2002 الــتــأمــيــنــات مــنــذ  الـــدنـــانـــيـــر خــســائــر صـــنـــاديـــق  ســـلـــمـــان: مــايــيــن 

قالـــت عضو مجلـــس إدارة هيئـــة التأمين 
“قانـــون  إن  المبـــارك  ســـعاد  االجتماعـــي 
التأميـــن ضـــد التعطل لـــه أهداف ســـامية 
دافعنـــا عنها منذ البداية ودعمنا الصندوق 
وإصـــدار القانـــون، ولكن مســـار الصندوق 
بـــدأ اآلن يأخذ منحى غير الذي نّص عليه 
القانـــون مما اســـتوجب تعديـــات منها ما 
وقفنا ضدها ومنها ما دعمناه، فعلى سبيل 
المثال فإن تحويل مبلغ 230 مليون لدعم 
التقاعـــد االختياري للقطاع الحكومي كان 

لنا موقف رافض لهذا التوجه”.
جـــاء ذلـــك فـــي النـــدوة الحواريـــة التـــي 
أقيمـــت بتنظيم مـــن مكتـــب النائب فاح 
هاشـــم وبمشـــاركة مجموعة مـــن أصحاب 
منظومـــة  بعنـــوان  والنقابييـــن،  النـــواب، 
الحماية االجتماعية ودورها في األزمات. 

 وأضافـــت المبـــارك “اليـــوم نـــرى مـــا كنـــا 
بإنهـــاء  تهـــدد  فالشـــركات  منـــه،  نحـــذر 
عقـــود موظفيـــن، فيما خريجـــو المدارس 
والجامعـــات فـــي ظـــل األزمـــة ال يجـــدون 
مـــن يوظفهم، ممـــا يعني أننـــا بحاجة إلى 
فـــي  ـــا  حاليًّ الموجـــودة  الماليـــة  المـــوارد 

صندوق التعطل”.
 وأشـــار العضو السابق لمجلس إدارة هيئة 
التأميـــن األجتماعـــي حســـن الماضـــي إلى 
أن المنظومة االجتماعية دورها األســـاس 
الحـــد من الفقـــر وحماية الفئـــات األضعف 
فـــي المجتمعات من مخاطـــر الفقر والعوز 

بعد التقاعد. 
هـــو صنـــدوق  التعطـــل”  “دعـــم  أن  وبيـــن 
حديث ومن ميزته أنه يدعم ســـوق العمل 
ويســـتحصل الصنـــدوق علـــى 82 مليـــون 
ا، واحتياط الصنـــدوق حتى  دينـــار ســـنويًّ

العام 2017 نحو 584 مليون دينار.
وأضـــاف “أن إيقـــاف الزيـــادة المتمثلة بـ 3 
ا،  % ال يوفر أكثر من 18مليون دينار سنويًّ
مقارنـــة بمصـــروف تصل إلـــى 570 مليون 
دينار هو رواتب للمتقاعدين، فهو أمر غير 
محســـوس ولكـــن يؤثـــر بطريقة مباشـــرة 

على المتقاعدين وعلى معيشتهم”.

تدفيع األجانب

النـــواب  لمجلـــس  األول  النائـــب  وبّيـــن 
التأميـــن  قضيـــة  أن  ســـلمان،  عبدالنبـــي 
مازالت مستمرة منذ برلمان 2002، وأن ما 
يحدث من تســـويات لها ال تعد إصاحات 
وإنما هي “ترقيعات”، فالخسائر المليونية 
التـــي “رصدناهـــا لعشـــرات الماييـــن منـــذ 
2002 ما زالت المجالس النيابية ترصدها، 
لهـــذا  شـــكلت  التـــي  اللجـــان  عـــن  فضـــا 

الغـــرض، ناهيكم عن الفتـــرة التي لم تجد 
فيهـــا رقابـــة علـــى أداء الهيئـــة مـــن 1976 

حتى العام 2002”.
أن  بّيـــن  األكتـــواري  الخبيـــر  أن  وأردف   
الصناديق سوف تنفد بحلول العام 2024، 
وهـــذا ما تطرقـــت له قبل 3 أشـــهر لرئيس 
إدارة الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

وإلى وزير المالية.
وقـــال: “إن االســـتنزاف الـــذي حصـــل في 
وّلـــد  االجتماعيـــة  التأمينـــات  صنـــدوق 

أن  الصناديـــق  وعلـــى  مضاعفـــة  مشـــكلة 
تتحملهـــا، إلى جانـــب األخطـــاء القانونية 
الخمـــس ســـنوات  التـــي أعطـــت مكافـــأة 
لنهايـــة الخدمة لمن يحالـــون على التقاعد 
المبكـــر”. وأضـــاف ســـلمان أن “هناك مئات 
المايين مغيبة منذ سنوات وذكرها تقرير 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة، وتحدثنـــا عليهـــا 
بأن هناك عشـــرات المايين ال ُتحصل من 
صندوق التأمينات، إذ إن األمر يستوجب 
اإليضـــاح فيمـــا لـــو أن المشـــكلة نابعة من 

التأمينات، أم االشتراكات؟”.
وأردف أن “العمـــال األجانـــب يمثلون أكثر 
مـــن نصف مليـــون عامل في ســـوق العمل 
البحريني، ولماذا نغض الطرف عن إدخال 
األجانب في مظلة التأمينات األجتماعية، 
إذ إن هـــؤالء يتســـببون فـــي خلـــل هيكلي 
في سوق العمل، مقابل 107 آالف بحريني 
فيمـــا يوجـــد 594 ألف يعملون في ســـوق 
العمل بحجة أن هناك تعقيدات في مسألة 
آليات الدفع، فالكثير من دول العالم تقوم 

على هذا األساس”.

لجنة تحقيق

وقـــال النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي: “يجـــب 
في الـــدور القادم أن تشـــكل لجنة تحقيق 
الســـابقة فهنـــاك  للجـــان  جديـــدة وتابعـــة 

توصيات لمعالجة العجز االكتواري”.
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مروة خميس

الشيخة مي ضمن الشخصيات المؤثرة في الهندسة المعمارية
الثقافيـــة التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  فـــي  الوطنيـــة  نظيـــر جهودهـــا 

المتخصصـــة   ”Identity“ مجلـــة  اختـــارت 
بمجـــال التصميـــم والهندســـة المعماريـــة، 
والتـــي مقّرها مدينة دبـــي بدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفة، ضمن 50 شخصية تحتفي بهم 
المجلـــة لمســـاهماتهم اإليجابيـــة المتميزة 
فـــي مجال التصميم والهندســـة المعمارية 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 

أفريقيا.
وذكـــرت المجلة فـــي عددها 200 والصادر 
قائمـــة  أن   ،2020 ليوليو/ أغســـطس 
الشـــخصيات الخمســـين المؤثـــرة تتضمن 
متخصصيـــن مجاالت التصميـــم والعمارة 
مـــن الذيـــن ســـاهموا فـــي تقديـــم نمـــاذج 
مميزة كانت مباني معمارية أو تصميمات 
للصناعـــات  أو منتجـــات داعمـــة  داخليـــة 

اليدويـــة وصوالً إلى جهود صـــون التراث 
المعماري في دول المنطقة أو خارجها.

واســـتعرضت المجلة في تقريرها السيرة 
الذاتيـــة لمعالي الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة كإحـــدى الشـــخصيات القيادية 
فـــي المشـــهد الثقافـــي العربـــي والعالمـــي، 
فـــي  جهودهـــا  إلـــى  التطـــرق  تـــم  حيـــث 
التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  فـــي  الوطنيـــة 

البحريـــن وتعزيـــز  فـــي مملكـــة  الثقافيـــة 
صناعة الســـياحية الثقافية.  كذلك تناول 
التقرير مساهمة معاليها في صون التراث 
الثقافي والعمـــارة التقليدية في البحرين، 
وذلك ضمن عملها كرئيســـة لهيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار وبصفتها أيًضا كمؤسســـة 
الشـــيخ  مركـــز  أمنـــاء  لمجلـــس  ورئيســـة 
بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة  إبراهيـــم 

والبحوث، الذي يعد مؤسســـة أهلية، وهو 
المركز الذي ســـاهم فـــي إعادة إحياء أكثر 
ـــا، وتم من  ـــا تقليديًّ مـــن 25 منـــزالً بحرينيًّ
خال هذا المركـــز تحقيق تجديد حضري 

كبير في مدينة المحّرق التاريخية.
 كمـــا وأورد التقرير إنجازات الشـــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة على الصعيد الدولي 
بمـــا في ذلـــك إدراج مواقـــع بحرينية على 
قائمة التراث العالمي لليونســـكو والنجاح 
في إنشـــاء المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمي فـــي العاصمة البحرينيـــة المنامة، 
هـــذا إضافـــة إلى ســـرد عـــدد مـــن الجوائز 
العالميـــة التي اســـتلمتها معاليهـــا كجائزة 
جائـــزة “ووتـــش” مـــن الصنـــدوق العالمـــي 
لآلثـــار وحصولهـــا عـــل لقب ســـفير خاصة 
للسياحة المســـتدامة من أجل التنمية من 

منظمة السياحة العالمية.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - بنا

تلقــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
الــوزراء برقيــة تهنئــة مــن مستشــار ســموه  خليفــة رئيــس 
للشــؤون األمنية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، بمناسبة 
نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لســموه والتي تكللت 

بالنجاح بفضل من هللا تعالى، وهذا نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي 
بـــن  خليفـــة  الوالـــد  األميـــر 
حفظـــه  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
هللا ورعـــاه.. رئيـــس الـــوزراء 

الموقر

الســـام عليكـــم ورحمـــة هللا 
وبركاته،،،

 أتشـــّرف يـــا صاحـــب الســـمو 
بـــأن أرفـــع إلى مقام ســـموكم 
الكريم أســـمى آيـــات التهاني 
نجاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
التـــي  الطبيـــة  الفحوصـــات 
أجريت لسموكم، وما أشاعته 
بهجـــة  مـــن  النتائـــج  تلـــك 
المواطنيـــن  لـــدى  وســـعادة 
والمقيميـــن علـــى حد ســـواء، 
ألســـنتهم  تلهـــج  والذيـــن 
بالدعاء إلى هللا العلي القدير 
أن يحفظ ســـموكم دوًما وأن 
وطـــول  بالصحـــة  يمتعكـــم 

العمر.
وإنني يا صاحب السمو، وقد 
الســـعادة  مشـــاعر  غمرتنـــي 
علـــى  لاطمئنـــان  واالرتيـــاح 
ســـموكم الكريـــم، داعًيـــا هللا 
جـــل فـــي عـــاه أن يحفظكم 
ويجعلكـــم دائمـــا خيـــر ســـند 
ألهـــل البحريـــن، وأن يمتعكم 
بالصحـــة والعافيـــة لتواصلوا 
مســـيرة الخيـــر والعطـــاء في 
وشـــعبها،  البحريـــن  خدمـــة 

وأن تتحقـــق بقيادة ســـموكم 
وحكمتكـــم ورؤاكـــم الثاقبـــة 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات التي 
ســـموكم  تاريـــخ  بهـــا  يزخـــر 
ويحملهـــا أهـــل البحريـــن في 

قلوبهم.

هللا  وأدام  ســـيدي  دمتـــم 
عطاءكـــم وحفظكـــم مـــن كل 

سوء،،،

والســـام عليكـــم ورحمة هللا 
وبركاته.

ابنكم وخادمكم
خليفة بن راشد آل خليفة

مستشار صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء 
للشؤون األمنية

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
برقية تهنئة من خليفة بن راشد

زينل للمثقفين: واصلوا إثراء المكتبة الوطنية
دعـــم نيابـــي للمشـــاريع الوطنيـــة عبـــر المطبوعـــات والمنصـــات اإللكترونيـــة

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينـــل أن االهتمام بالحركة الثقافية 
واإلنتاج المعرفي مسؤولية وطنية، 
يؤصلها الدعـــم واالهتمام الكبيرين 
مـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وتفرضهـــا أهميـــة ترســـيخ المكانـــة 
مملكـــة  ســـجلتها  التـــي  المتقدمـــة 
تأريخهـــا،  امتـــداد  علـــى  البحريـــن 
والحفاظ علـــى موقعها الريادي في 

ذاكرة األمم.
رئيســـة  رعايـــة  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
إطـــاق  لحفـــل  النـــواب  مجلـــس 
المشروع الثقافي اإللكتروني )كتب 
بحرينيـــة شـــّيقة للوطـــن والعالـــم(، 

للكاتب البحريني حســـين إسماعيل 

وتدشـــين أول كتب المشـــروع وهو 

كتـــاب )بنك المعلومـــات البحريني(، 

الذي أقيم صباح امس بمقر مجلس 

النواب.

والمفكريـــن  بالكتـــاب  وأهابـــت 

الحـــرص  البحرينييـــن،  والمثقفيـــن 
علـــى مواصلـــة النتاجـــات المعرفية 
والثقافية، وإثراء المكتبة الوطنية، 
واالستفادة من التقدم التكنولوجي 
والرقمـــي المطـــرد، وســـرعة وصول 
إبـــراز  فـــي  والتأثيـــر،  المعلومـــة 
مملكـــة  تحققهـــا  التـــي  المنجـــزات 
البحريـــن في جميـــع المجاالت، في 

ظل العهد الزاهر لجالة الملك.
النيابـــي  المجلـــس  دعـــم  وأكـــدت 
الوطنيـــة،  الثقافيـــة  للمشـــاريع 
بنشـــر  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــًا 
الثقافـــة البرلمانية ســـواء من خال 
بالعمـــل  تعنـــى  التـــي  المطبوعـــات 
النيابي، أو باالستفادة من المنصات 

اإللكترونية.

الشيخ خليفة بن راشد

القضيبية - مجلس النواب
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المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت محافظة العاصمـــة بالتعاون مع 
وزارة الصحـــة واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدنـــي، حملـــة تفتيش علـــى صالونات 
ومحـــات الحاقـــة الرجالية والنســـائية 
فـــي عـــدد مـــن مناطـــق العاصمـــة للتأكد 
مـــن تنفيذهـــا الشـــتراطات وإجـــراءات 
الســـامة ضمن الجهـــود المبذولـــة للحد 
من انتشـــار فيروس كورونـــا، حيث نفذ 
الحملـــة فريق شـــباب النعيـــم التطوعي 
البالغ عددهم 38 من الجنسين، وبلغ عدد 
المحـــات التي تم تفتيشـــها 25 صالونًا، 
إلى جانب تطهير شارع الشيخ عبدهللا. 
وبهذه المناســـبة، أشاد محافظ العاصمة 
الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
بالمشـــاركة االيجابيـــة للمتطوعيـــن في 
محافظـــة العاصمـــة التـــي ســـاهمت في 

تعزيز التعـــاون المجتمعي وخلق الوعي 
المتنامي فـــي مكافحة فيروس كورونا، 
مؤكـــدا أهمية الشـــراكة المجتمعية التي 
تعتبر أحد أهم الســـبل للحد من انتشـــار 
الفيـــروس، مضيفـــا أن شـــعب البحريـــن 
وأن  الفيـــروس،  بمخاطـــر  ومـــدرك  واع 
الشـــراكة تســـاهم في تجاوز األزمة عبر 
العمـــل بمســـؤولية واألخـــذ باإلرشـــادات 

المختصـــة  الجهـــات  مـــن  والتعليمـــات 
خصوصـــًا فـــي مواعيـــد التطهيـــر التـــي 
تشـــهدها العاصمـــة خصوصـــًا والمملكـــة 
عمومـــًا. ونـــوه بـــأن محافظـــة العاصمـــة 
عمـــل  دورة  ســـابق  وقـــت  فـــي  نظمـــت 
إرشـــادية بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة 
بغـــرض تدريب المتطوعيـــن على القيام 

بالحمات التفتيشية.

المحافظ: المشــاركة اإليجابية ســاهمت في تعزيز التعــاون المجتمع
متطوعو “العاصمة” يفتشون 25 صالونا

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مدير عـــام اإلدارة العامـــة للدفاع 
الحملـــة  دعـــم  إطـــار  فـــي  أنـــه  المدنـــي 
فيـــروس  انتشـــار  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
كورونـــا، يواصـــل رجال الدفـــاع المدني 
فـــي تنفيذ عمليات التطهيـــر االحترازية 
للمرافق العامة فـــي محافظات المملكة، 
بمشـــاركة فاعلـــة مـــن المتطوعين الذين 

لبوا نداء الواجب تجاه وطنهم.
وقامـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
بتنفيـــذ عمليـــة تطهير لعدد مـــن المواقع 
فـــي المملكة، منها مركز البحرين للحراك 
الدولي التزاما منها تجاه أصحاب الهمم 
فـــي مختلـــف محافظـــات المملكة وذلك 
ضمن جدول زمني بالتعاون والتنســـيق 
والجهـــات  األمنيـــة  المديريـــات  مـــع 

المختصة.

وفي إطار التزام الدفاع المدني بتدريب 
وتأهيـــل المتطوعيـــن لعمليـــات التطهير 
االحتـــرازي، فقـــد بلـــغ عـــدد المتطوعين 
المتدربيـــن فـــي الدفـــاع المدنـــي 5501 
متطوًعـــا، نفذوا ما يقـــارب 1118 عملية 
تطهيـــر احترازيـــة ضمـــن خطـــة عملهـــم 

الميداني في مختلف المحافظات.
وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامة للدفاع 

دورة   344 عقـــدت  اإلدارة  أن  المدنـــي 
تدريبيـــة لــــ 1030 عامـــا مـــن شـــركات 
تـــم  الخاصـــة  والشـــركات  التنظيـــف 
تدريبهـــم علـــى عمليـــات التطهيـــر، كمـــا 
تـــم تدريـــب 858 من كـــوادر دور العبادة 
اتبـــاع  ضـــرورة  مؤكـــًدا  والمســـاجد، 
االحترازيـــة  والتدابيـــر  اإلرشـــادات 
الصادرة من الجهات الرسمية بالمملكة.

نفــذوا 1118 عمليــة تعقيــم في مختلــف المحافظات
تدريب 5501 متطوع على “التطهير االحترازي”



فحص المسافرين القادمين إلى البحرين على نفقتهم بدًءا من 21 يوليو
الصحيـــة  الخدمـــات  أن  الصحـــة  وزارة  أكـــدت 
بالمجـــان  مســـتمرة  كورونـــا  لفيـــروس  العالجيـــة 
للمواطنيـــن والمقيمين في مملكـــة البحرين تحت 
لإلرشـــادات  إشـــراف طاقـــم طبـــي مؤهـــل وفًقـــا 
مـــن قبـــل منظمـــة الصحـــة  المعتمـــدة  والمعاييـــر 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  باعتبـــار  العالميـــة 
والمقيميـــن أولويـــة قصـــوى ترتكـــز عليهـــا جميـــع 
الخطـــط في كافة مراحل تحـــدي فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، مشـــيرًة إلـــى مواصلتهـــا بعـــزم كافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية للحد 
من انتشـــار الفيـــروس وذلك مع اســـتئناف العديد 
مـــن دول العالـــم رفـــع تعليـــق الرحـــالت الدوليـــة 
ومعـــاودة تشـــغيل مطاراتهـــا واســـتئناف خطـــوط 

الطيران والناقالت الجوية تسيير رحالتها.
ونوهـــت وزارة الصحـــة بأنـــه يتوجـــب على جميع 
المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار 

البحريـــن الدولـــي بدًءا من الســـاعة 12 صباحًا من 
يـــوم الثالثـــاء الموافق 21 يوليـــو 2020 الخضوع 
للفحـــص المختبري لفيروس كورونا عند وصولهم 
المطار وذلك على نفقتهم الخاصة بتكلفة تبلغ 30 
ديناًرا بحرينًيـــا، حيث يمكنهم دفع تكلفة الفحص 
عبر تطبيـــق “مجتمع واعي” قبـــل ركوبهم الطائرة 
متجهيـــن إلى المملكة بما يســـهم في ســـرعة إنهاء 
اإلجـــراءات، إلى جانـــب المنصـــات الموجودة في 
المطار والتي تتيح الدفع نقًدا وإلكترونًيا بواسطة 
مـــن  ويســـتثنى  واالئتمانيـــة،  البنكيـــة  البطاقـــات 
ذلـــك أعضاء طواقـــم الطائرات، والدبلوماســـيون، 
والمســـافرون ضمن مهمات رسمية والعائدون من 
رحالت عالجية، حيث ســـتقوم الجهات المختصة 

بالطيـــران المدني بالتنســـيق مع شـــركات الطيران 
والجهات العاملة بالمطار في هذا الخصوص.

علـــى  أيًضـــا  يتوجـــب  أنـــه  الـــوزارة  وأضافـــت 
المســـافرين القادميـــن الخضـــوع للحجـــر الصحي 
االحتـــرازي لمـــدة 10 أيـــام، إلـــى جانـــب ضـــرورة 
وأن  الصحـــي  الحجـــر  انتهـــاء  فحـــص  إجـــراء 
يتحمل المســـافر تكلفة الفحـــص البالغة 30 ديناًرا 
بحرينًيـــا. كما يتعين على القادمين تحميل تطبيق 
“مجتمـــع واعي” والتســـجيل فيه، وذلك اســـتكمااًل 
لإلجراءات المطلوبة في استمارة البيانات الطبية 
والتي تتطلبها اإلجـــراءات االحترازية الموضوعة 

للتعامل مع فيروس كورونا.
كمـــا أوضحـــت أن علـــى مواطني مملكـــة البحرين 

الراغبين في السفر التأكد من اإلجراءات المعتمدة 
في الدول التي يتوجهون لها، كما سيتعين عليهم 
إقـــرار تحملهـــم المســـؤولية الكاملـــة علـــى مـــا قـــد 
يترتب على سفرهم من نفقات صحية أو عالجية 
أخـــرى إذا دعـــت الحاجـــة أثنـــاء تواجدهـــم فـــي 
الخارج، باإلضافـــة إلى تحملهم تكلفة الفحوصات 
المختبرية لفيروس كورونا عند عودتهم إلى أرض 
المملكـــة وخضوعهـــم للبروتوكـــول المعتمد، وذلك 
من خـــالل الموافقة علـــى اإلقـــرار اإللكتروني في 
تطبيـــق “مجتمـــع واعي” أو توقيع اإلقـــرار الورقي 

قبل المغادرة.
التحويـــل  رحـــالت  عبـــر  المســـافرين  أن  وبينـــت 
مـــن  أي  أو  للفحـــص  يخضعـــون  ال  )الترانزيـــت( 
اإلجـــراءات المذكـــورة، داعيـــًة جميع المســـافرين 
القادميـــن إلـــى المملكة إلى ضـــرورة االتصال على 
444 في حال شعور أي شخص بأعراض الفيروس 

واتباع التعليمات التي سوف تعطى لهم.

المنامة - بنا

البحرين تحرز تقدًما في المؤشرات التربوية لألمم المتحدة
ــيــم ــعــل ــت ــي ومـــتـــوســـط ســــنــــوات ال ــ ــال ــ ــم ــ ــة والـــقـــيـــد اإلج ــيـ ــرائـ ــقـ ــاع نــســبــة الـ ــ ــفـ ــ ارتـ

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
أن التقارير الدولية تؤكد باســـتمرار الدور 
الكبيـــر للتعليـــم فـــي مملكـــة البحرين في 
العهـــد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، حيث 
أصبـــح هـــذا العامـــل المؤثـــر بمثابـــة رافد 
أساســـي لتمكيـــن اإلنســـان مـــن المعـــارف 
والمهـــارات واالتجاهـــات والقيـــم الالزمة 
لالستفادة من مختلف الخدمات، موضًحا 
أن تحّســـن المؤشـــر الخـــاص بـــرأس المال 
البشـــري، الوارد في تقريـــر األمم المتحدة 
الصـــادر   2020 اإللكترونيـــة  للحكومـــة 
أخيـــًرا، يعـــود إلـــى التطـــور الحاصـــل في 
المؤشـــرات التربوية الفرعية المكونة لهذا 
المؤشـــر، إذ ارتفـــع مؤشـــر القرائيـــة لـــدى 

الكبـــار إلى )97.46 %( بعـــد أن كان )95.7 
%( فـــي العـــام 2018م، وارتفعـــت نســـبة 
القيـــد اإلجمالـــي إلـــى )89.71 %( بعـــد أن 
كانت )88.54 %(، كما ارتفع عدد ســـنوات 
الدراســـة المتوقعـــة إلـــى )16.25( بعـــد أن 
متوســـط  مؤشـــر  وارتفـــع   ،)15.95( كان 
ســـنوات التعليم إلـــى )10.48( بعد أن كان 
)9.4(، مشـــيًرا وزيـــر التربيـــة والتعليم إلى 
أن هـــذا التقريـــر يتـــم فيـــه ترتيـــب الدول 
وفًقـــا لنتائجهـــا فـــي تقييـــم مؤشـــر تنمية 
الحكومة اإللكترونيـــة، ومدى تقدمها في 

هذا المجال. 
النتائـــج  هـــذه  تحقيـــق  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
المتقدمة في هـــذا التقرير قد جاء بفضل 
ما يحظى به التعليـــم في مملكة البحرين 
مـــن رعاية متواصلة مـــن القيادة الحكيمة 

يحفظهـــا هللا ويرعاهـــا، ودعـــم مـــن ســـمو 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا لتقنيـــة المعلومـــات 
وكذلـــك  اللجنـــة،  وأعضـــاء  واالتصـــاالت 
التنســـيق المتواصـــل مـــع القائميـــن علـــى 
هيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية، 

العديـــد  تنفيـــذ  مـــن  الـــوزارة  مّكـــن  ممـــا 
مـــن المشـــاريع التطويريـــة، إضافـــًة إلـــى 
التزامهـــا بتوفير التعليم للجميع واالرتقاء 
كافـــة  فـــي  للطلبـــة  المقدمـــة  بالخدمـــات 
المراحـــل الدراســـية، فضـــاًل عـــن اتخاذها 
رأس  مؤشـــر  لتحســـين  خطـــوات  عـــدة 
المـــال البشـــري بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
القائمين على هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة، أبرزها تطوير طرق وأدوات 
جمـــع البيانـــات، إذ يتـــم تحويـــل البيانات 
من أنظمـــة المعلومـــات وقواعـــد البيانات 
المتوافـــرة في المـــدارس وإدارات الوزارة 
إلـــى نظام اإلحصاء التربوي الذي يتم من 
خاللـــه تدقيـــق البيانـــات آلًيا واســـتخراج 
التقاريـــر اإلحصائية منهـــا، وهذه الطريقة 
تســـتخدم لجمع بيانات الطلبـــة والفصول 

والهيئات اإلدارية والفنية والتعليمية في 
المدارس الحكوميـــة، كما تم تطوير نظام 
إلكترونـــي لجمـــع بيانـــات التعليـــم العالـــي 
ليتـــم االعتماد عليه في تزويد اليونســـكو 
أنظمـــة  وتطويـــر  الجامعـــات  ببيانـــات 
إلكترونية لجمع بيانات الطلبة المسجلين 
في المـــدارس الخاصة وريـــاض األطفال، 
إلـــى جانـــب العمل حالًيا علـــى إطالق بنك 

مؤشرات وزارة التربية والتعليم. 
 ويتـــم تزويد معهـــد اليونســـكو لإلحصاء 
بالبيانات التي يطلبها من خالل استقصاء 
إحصـــاءات التعليـــم الـــذي ينفـــذه ســـنوًيا 
حســـب الوقت المحدد من قبل اليونسكو، 
كما تتم مراجعة البيانات ومصادر البيانات 
المختصـــة  الجهـــات  تعتمـــد عليهـــا  التـــي 
باألمم المتحدة في احتســـاب المؤشرات، 

ويتم التنســـيق بشـــكل مســـتمر مـــع هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
لمراجعة البيانات بشـــأن تقديرات السكان 
لضمـــان التوافق بين التقديـــرات الوطنية 
والدولية، وقد تمت مراعاة زيادة التغطية 
والشـــمول فـــي البيانـــات اإلحصائية التي 
يتـــم توفيرها لمعهد اليونســـكو لإلحصاء، 
وذلك بزيادة التغطية في البيانات لتشمل 
برامـــج التعليـــم والمتمثلة فـــي جانب من 
بيانـــات التعليـــم العالـــي وبيانـــات التعليم 
بعـــد الثانـــوي دون التعليم العالـــي )برامج 
مـــدة  تكـــون  التـــي  والتدريـــب  التعليـــم 
الدراســـة فيهـــا مـــن 6 أشـــهر إلـــى أقل من 
ســـنتين، وتهدف عـــادة إلى إعـــداد الطلبة 
لدخول ســـوق العمل وإكســـابهم للمعارف 

والمهارات دون مستوى التعليم العالي(.
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وزارة التربية والتعليم المنامة - بنا

نظم مشـــروع جاللة الملك حمد لمدارس 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  المســـتقبل 
حفـــاًل رقمًيا عبر تطبيـــق “تييمز”، بعنوان 
“قصـــة نجـــاح التعّلم عن بعـــد، من خالل 
تفعيـــل البوابـــة التعليميـــة، فـــي الفتـــرة 
االســـتثنائية، إلدارة أزمـــة كورونـــا، للعام 
الدراســـي 2019/2020”، لتكريـــم جميـــع 
المـــدارس الحكوميـــة علـــى جهودها في 

هذا المجال.
للقائـــم  كلمـــة  الحفـــل  برنامـــج  وتضمـــن 
بأعمال مدير مشروع مدارس المستقبل 
الختصاصيـــة  وكلمـــة  الجالهمـــة،  بـــدر 
ابـــن  مدرســـة  مـــن  التعليـــم  تكنولوجيـــا 
طفيـــل االبتدائيـــة للبنين فاطمـــة مهدي 
بالنيابة عن مـــدارس المرحلة االبتدائية، 
واختصاصيـــة تكنولوجيـــا التعليـــم مـــن 
مدرســـة زنوبيـــا اإلعداديـــة للبنـــات هدى 
المرحلـــة  مـــدارس  عـــن  بالنيابـــة  عيـــش 

تكنولوجيـــا  واختصاصـــي  اإلعداديـــة، 
الثانويـــة  الفاتـــح  التعليـــم مـــن مدرســـة 
عـــن  بالنيابـــة  النعيمـــي  محمـــد  للبنيـــن 
مدارس المرحلـــة الثانوية، واختصاصي 
تكنولوجيـــا التعليـــم مـــن معهـــد الشـــيخ 
خليفـــة بـــن ســـلمان للتكنولوجيـــا صالح 

الماجـــد بالنيابـــة عـــن مـــدارس التعليـــم 
الفني والمهني.

ثـــم تم عـــرض فيلم توثيقي عن مســـيرة 
التعّلـــم عن بعـــد في الفترة االســـتثنائية، 
وبعـــد ذلـــك تـــم توزيـــع شـــهادات الشـــكر 

والتقدير على جميع المدارس.

ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية  
محمد القائد االجتماع الســـادس والثالثين للجنة حوكمة تقنية 
المعلومات واالتصاالت عبر تقنية االتصال المرئي وذلك بهدف 
بحث مستجدات سير المشـــاريع المعنية باللجنة والمصروفات 

التشغيلية للجهات الحكومية.
ورحب القائد في مستهل اللقاء بأعضاء اللجنة، وأشاد بالتعاون 
والتنسيق المشـــترك والقائم مع مختلف الجهات الحكومية من 
أجل توفير أفضل التقنيات واألنظمة والبرامج الحديثة، والتي 

تسهم في االرتقاء بجودة األداء الحكومي.
بعد ذلك بحث الرئيس واألعضاء عددا من الموضوعات المدرجة 
ضمـــن جـــدول أعمـــال اللجنة منهـــا مناقشـــة المشـــاريع وطلبات 
الشراء االستراتيجية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والتي 
فاقت تكلفتها التقديرية 4 مليون دينار بحريني، ومن أبرز هذه 
المشـــاريع توفيـــر النظام الوطنـــي إلدارة المراســـالت الحكومية 
والـــذي يهدف إلى التحول الرقمي وأتمتة المراســـالت بالجهات 
الحكوميـــة حيـــث ســـيقلل هـــذا النظـــام التكاليـــف المترتبة على 
طباعـــة وتوصيل المراســـالت بين الجهـــات الحكومية باإلضافة 

إلى رفع كفاءة التواصل بين الجهات.

قنـــوات  تحســـين  برنامـــج  اللجنـــة  ناقشـــت  االجتمـــاع  خـــالل 
الحكوميـــة اإللكترونيـــة بهـــدف رفع مســـتوى رضـــا العمالء من 
خـــالل تدشـــين نظام المســـاعد االفتراضي في بوابـــة الحكومة 
اإللكترونيـــة، فضـــالً عـــن مناقشـــتها احتياجـــات وزارة التربيـــة 
والتعليـــم لدعـــم عمليـــة التعليـــم للمـــدارس الحكوميـــة وتوفير 
المســـتلزمات التقنيـــة الداعمة لعملية التعلم عـــن بعد، باإلضافة 
والمؤسســـات  لألفـــراد  المهـــن  تراخيـــص  نظـــام  تطويـــر  إلـــى 
والمنشـــئات الصحية بالهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن الصحية، 
لعـــدد  الضروريـــة  واألجهـــزة  البرمجيـــات  مـــن  عـــدد  وتوفيـــر 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة لضمـــان اســـتمرارية توافـــر الخدمات 

الحكومية.

جانب من الحفل الرقمي

وزير التربية والتعليم

ــفــتــرة االســتــثــنــائــيــة ــل ــقــي ل ــرض فــيــلــم تــوثــي ــ ع أبرزهـــا مشـــروع لتوفيـــر النظـــام الوطنـــي إلدارة المراســـات
“التربية” تكرم المدارس لجهودها في التعّلم عن بعد جهات حكومية تتقدم بطلبات شراء بـ 4 ماليين دينار

طلبة “سترة” و“مدينة حمد” يفوزون بجوائز “إنجاز” لرواد األعمال الشباب
فـــاز فريق مـــن طلبة مدرســـة مدينة 
حمـــد الثانوية للبنيـــن بجائزة التميز 
مســـابقة  فـــي  التكنولوجيـــا  فـــي 
رواد األعمـــال الشـــباب في نســـختها 
الــــ12، والتي نفذتها مؤسســـة إنجاز 
البحرين بالتعـــاون مع وزارة التربية 
والتعليـــم، فيمـــا حصـــل فريـــق مـــن 
الثانويـــة  ســـترة  مدرســـة  طالبـــات 
للبنـــات علـــى جائـــزة أفضـــل تأثيـــر 

اجتماعي لفئة المدارس الثانوية.
وقـــد تم اإلعـــالن عـــن النتيجـــة في 
االفتراضـــي  الجوائـــز  توزيـــع  حفـــل 
للمســـابقة التي أقيمـــت للمرة األولى 
عن بعد، بمشاركة 179 طالًبا وطالبة 
مـــن 13 مدرســـة حكوميـــة ثانويـــة، 

بهـــدف تشـــجيع الطلبـــة على خوض 
مجـــال ريادة األعمال، ومســـاعدتهم 
على خلق فكرة مشـــروع وتطويرها 

وتحويلها إلى واقع.
هـــذا وتمكـــن طلبـــة ثانويـــة مدينـــة 
 Truck( تنفيـــذ مشـــروع  مـــن  حمـــد 

Me(، وهـــو عبارة عـــن تطبيق خاص 
بعربة طعام، يمكن من خالله تحديد 
موقع العربة، وتصفح قائمة الطعام، 

اليوميـــة  العمـــل  ســـاعات  ومعرفـــة 
للعربة، والقيام بالطلب واستالمه.

فقـــد  ســـترة  ثانويـــة  طالبـــات  أمـــا 

شـــاركن بمشـــروع )في الدرب(، وهو 
عبارة عن تطبيـــق يختص بخدمات 
الغـــاز والمـــاء، بحيـــث يســـهل طلب 
األفـــراد  قبـــل  مـــن  الخدمـــات  هـــذه 
والشـــركات،  المطاعـــم  وأصحـــاب 
ويمكن اســـتخدامه باللغتين العربية 
علـــى  ويحتـــوي  واإلنجليزيـــة، 
واختيـــار  الطلـــب،  إعـــادة  خاصيـــة 
كمـــا  للتوصيـــل،  المناســـب  الوقـــت 
يميـــز المشـــروع أنـــه صديـــق للبيئة، 
من خـــالل خاصية جمع علـــب الماء 
البالســـتيكية التـــي تم شـــراؤها عن 
توجيههـــا  ليتـــم  التطبيـــق،  طريـــق 
لشـــركات إعادة التدوير والجمعيات 

الخيرية لصنع الكراسي المتحركة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

من مشاركة الطلبة بالمسابقة عن بعد
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وعي المواطن أوال
ليس مستغربا أبدا أن تحظى الكوادر الطبية والتمريضية في 
مملكـــة البحريـــن بتقدير كبيـــر لجهودها الجبـــارة وتفانيها في 
أداء مهمتها المقدســـة، ويأتي األمر الصادر عن صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
بإعفاء الكوادر الطبية من الغرامات والمتأخرات المالية ليؤكد 
حـــرص الدولـــة على هـــذه الفئة وضمـــان أداء رســـالتها النبيلة 
على خير وجه، ما يشـــكل تقديرا لجهـــود األطباء والممرضين 

وعطاءاتهم الكبيرة في مكافحة الوباء.
ثمـــة مقولـــة بالغة األهمية أســـتحضرها هنا تقـــول: “اثنان غير 
مســـموح لهما باالســـتقالة من واجبهما ألي ســـبب من األسباب، 
المعلـــم والطبيب، فاألول وهو المعلم مســـؤول عن عقل األمة، 
أما الطبيب فقد أنيطت به مســـؤولية جسد األمة”. وأعتقد أّن 
المهمتين متكاملتان، هل تصور أحدنا كيف تبدو حياة اإلنسان 
في غياب األطباء؟ إّن الطبيب يبذل جهدا خارقا لكي يرســـم 
البســـمة على شـــفاه من يكابدون اآلالم المبرحـــة وقد يتعرض 

بعضهم إلى أخطار تحدق بهم في كل آن. 
األطباء يســـتحقون منا الشـــكر نظيـــر العمل اإلنســـاني، فليس 
من الســـهولة النهـــوض بهذه المهمة وخصوصـــا في هذه األيام 
العصيبـــة. لكـــن البد من التذكير بأّن رســـالة الطبيـــب لن تؤتي 
ثمارهـــا إذا لـــم تجد التعاون من اآلخر وهـــو المواطن، فمنذ أن 
بدأ الوباء ينتشر بشكل خرافي كانت األجهزة الطبية في حالة 
اســـتنفار تـــام لمواجهته بـــكل اإلمكانيات، واإلعـــام من جهته 
يبث رســـائل توعوية وبشـــكل يومي، تحذر من مغبة التساهل 
أو التراخي إزاء هذا الفيروس بالغ الشراســـة، لكن الذي يدعو 
إلـــى األســـف أّن الكثيريـــن لـــم يتقيـــدوا باإلرشـــادات الطبيـــة 
وتعاملـــوا حيالهـــا بالكثير من التســـاهل، لذا لـــم يتفاجأ الفريق 
الطبي بازدياد أعداد المصابين، ما استدعى قرع جرس اإلنذار 

بخطورة الحالة.

االحتياطات التي يدعو لها المتخصصون من أطباء وكوادر  «
صحية كالتباعد االجتماعي ولبس الكمامات كانت كفيلة بتقليل 
اإلصابات إلى أدنى الحدود لو تم األخذ بها، وكان الرهان على وعي 
الجمهور كبيرا، وأخيرا البّد من التذكير بأّن صحة اإلنسان مسألة 

غير قابلة للمراهنة، إضافة إلى عدم اإلصغاء لمقوالت تنطلق 
من غير أهل االختصاص لما قد تجره من عواقب وخيمة للغاية 

على الفرد والمجتمع.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

سيدي سمو رئيس الوزراء... صانع اإلعجاز واإلنجاز
بـــات مـــن الواضـــح أن الخدمـــات الطبية ستشـــهد نقلـــة نوعيـــة لتحقق ما 
نصبـــو إليه جميعا، وكل ذلك بفضل جائزة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه 
لألطبـــاء المتميزين في البحث العاجي والطبي، ويوم الطبيب البحريني 
الموافـــق 4 نوفمبر، فمبادرات ســـموه حفظه هللا ورعاه جعلت هذا الوطن 
العزيـــز يقف بشـــموخ فـــي مصاف الـــدول المتقدمة، ومضربـــا لألمثال في 
العطـــاء والخطـــط الطموحـــة لكل مـــا يعود بالنفـــع على اإلنســـانية، وتأتي 
رســـالة الســـيد “تيدروس أدهانوم غيبريســـوس” مدير عام منظمة الصحة 
العالميـــة الـــذي أكـــد فيهـــا “مشـــاركة ســـكرتارية منظمـــة الصحـــة العالمية 
بالمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط في جائزة صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء لألطبـــاء المتميزين في البحث العاجـــي والطبي، وتقديم الدعم 
فـــي اليـــوم المخصـــص لاحتفـــال بالكـــوادر البحرينية العاملـــة في مجال 
الخدمـــات الصحية”، تأكيدا علـــى التقدير العالمي لصانع اإلعجاز واإلنجاز 
وصاحب المواقف التاريخية الثابتة لخدمة اإلنســـانية واالســـتراتيجيات 
والسياسات التي تحقق التقدم والنماء والرفعة والرخاء لكل المجتمعات، 

سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
إن رؤيـــة ســـموه حفظـــه هللا ورعـــاه فـــي تقديـــر الكـــوادر الطبيـــة العاملة 
فـــي مواجهـــة األخطـــار والتحديات خـــال جائحـــة كورونا ســـبقت العالم 
بأســـره، في الصورة والجوهر، فســـموه يمثل مركز النـــور الذي ينطلق منه 
اإلشـــعاع ليضيء العالم وطريق اإلنســـانية نحو اإلنجازات والبناء، وبكل 
تأكيـــد ســـتلعب الجائزة دورا بـــارزا في تقديـــر الكوادر الطبيـــة والعاملين 
فـــي المجال الصحـــي، ودعم مختلف البرامج والرعايـــة والمتابعة، بحيث 
ستتســـابق الدول وبشـــكل مباشـــر في رســـم االســـتراتيجيات والدراسات 
والمشـــاريع الجديدة فـــي المجال الصحي، وحتى تلك الـــدول التي نطلق 
عليها بأنها متقدمة طبيا ســـتزيد من وتيـــرة العمل وتصحيح االجتهادات 
واألبحاث مستفيدة من مفاتيح جائزة سموه حفظه هللا ورعاه، ومعارفها 
الغزيـــرة واتســـاع معانيهـــا فـــي االرتقـــاء بالخدمـــات الصحيـــة والعاجية 

وإثراء الجانب العلمي واالستكشافي.
موكب اإلنسانية أثناء سيره الطويل يدين كثيرا لمبادرات سيدي سمو  «

رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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مـــا يشـــهده وطنـــي البحرين من حـــراٍك تنموي شـــامل علـــى مختلف 
الُصُعـــد السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة وغيرها، 
والسيما على مســـتوى الخطط والمبادرات اإلسكانية المتوالية التي 
تحّققـــت في العهد الزاهـــر لصاحب الجالة عاهل البـــاد المفدى؛ قد 
صّير مملكتنا في مصاف الدول المتقدمة على صعيد تنمية المواطن 
وتوفير ســـبل العيش الكريم له، بعد ســـعي الحكومة الموقرة لتوفير 
آالف الخدمـــات والمشـــاريع اإلســـكانية للمواطنيـــن مـــن ذوي الدخل 
المحـــدود بمختلـــف مـــدن وقرى البحريـــن ضمن البرنامـــج الحكومي 

الذي يسير وفق رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030م.
وقرية “جنوسان” واحدة من القرى البحرينية الصغيرة التي استبشر 
أهلهـــا خيرًا بهـــذا البرنامج بعد الَمْقَدِم الميمون لســـمو رئيس الوزراء 
الموقـــر ضمـــن برنامج زياراتـــه الميدانية التفقديـــة المفاجئة ألحوال 
الخدميـــة،  الحكومـــة  مشـــروعات  ومتابعـــة  المعيشـــية  المواطنيـــن 
بعـــد أْن القت َغّصة في ُشـــّح المشـــروعات الخدمية لســـنوات، حيث 
وّجه ســـموه آنذاك وزارة اإلســـكان لتنفيذ مشـــروع إسكاني في قرية 

جنوسان يستوعب )150( وحدة سكنية.
وقـــد تحّقق مشـــروع “جنوســـان اإلســـكاني”، بعـــد أْن كان حلمـــا راوَد 

جميـــع أهالـــي هذه القريـــة الســـاحلية الوادعة طوياً، هذا المشـــروع 
الذي أضحى جاهزًا للتسليم بعد جهود مشكورة، أسلفتها التوجيهات 
الموقرة، والمتابعة من وزير المالية، والتجاوب من وزير اإلسكان كي 
يشّق طريقه بتأمين االعتمادات وإعادة االستماك؛ ولكن شابه بعض 
اإلحبـــاط فيما يخـــص الحـــاالت المتعثرة مـــن طلبات أهالـــي القرية، 
فضاً عن تحديد ســـقفه بطلبات 2006م الذي قّلص انتفاعهم إلى ما 

دون النصف بالرغم من ُتخمة طلباتهم اإلسكانية.

نافلة:   «

نّصـــت المـــادة )9( من الدســـتور في فقرتها )و( علـــى أّن الدولة “تعمل 
علـــى توفيـــر الســـكن لـــذوي الدخـــل المحـــدود مـــن المواطنيـــن”، في 
إشـــارة جلّيـــة ألحقّيـــة تمّتع أهالـــي قرية جنوســـان بحّقهـــم الخالص 
في مشـــروعهم اإلســـكاني اليتيم، ودافع أكيد لجعل مسؤولي وزارة 
اإلســـكان التوجيهات السامية منهاجًا لراحة المواطن عبر مّد السقف 
حتى طلبـــات 2010م، والبّت في طلبات 2006م المتعثرة بما يضمن 

لهم الحّق في العيش الكريم والمسكن المائم الذي كفله الدستور.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“إسكان جنوسان”... بعد عقٍد من الزمان!

باللِه عليكم توقفوا عن ترديد هذه المفردِة المقيتة التي تتلقفها ألسنُتكم في كِل 
ُج غضبي وتضطرُم في فؤادي.  محفل، فهي كلمة تؤجِّ

بنا”، هـــذه اللفظـــُة البغيضـــة المفعمـــُة بالتشـــاؤم، ال تبعـــُث إال علـــى الخنـــوِع  “شـــيَّ
واالستســـام، وُتجبرنا ال إراديًا على إيقاِف عجلِة الحياة التي بدأْت للتو، وعلى 
الرغـــم مـــن أنَّ المجتمعـــاِت العربيـــة ُتعُد مجتمعـــاٍت فتية في قبالـــة المجتمعاِت 
الغربيـــة، إال أنهـــا ال ترى نفَســـها كذلـــك، والمعضلُة أنَّ من يتفوُه بهـــذه اللفظة هم 
شباٌب في العقِد الثاني أو الثالث أو الرابع، هؤالء يعيشون زهرَة العمِر ويتمتعوَن 

عوَن الهرم؟! بعنفواِن الشباب، كيف حبًا بالله يدَّ
هؤالء يروَن أنفَســـهم شـــيوخًا وعجائَز ومازالت الصحُة فـــي أبداِنهم والقوُة في 
قلوِبهم؛ فهل نلوُمهم على ذلَك، والفكرُة السائدُة في هذه المجتمعات تنُص على 
أنَّ الرجَل والمرأَة كبارًا في الســـن متى ما ناهزوا األربعين؟ حتى أنه ال ينقُصهم 
ســـوى أْن ُيقـــاَل لهـــم بوضـــوح إنَّ تاريـــَخ صاحيِتكـــم قد قـــارَب علـــى االنتهاء.. 

استعدوا للرحيل.
لكأنَّ المجتمَع يحشُرهم في زاوية أو يزُج بهم خلَف ُقضباِن السنين، حيث ال حقَّ 

لهم في الحياِة كاآلخرين، ال حقَّ لهم في التأنِق واختيار نمٍط عصري لمابسهم؛ 
فالتأنُق والظهوُر على الموضة ال ُيناســـبهم، وال حقَّ لهم في االنفتاِح على العالم؛ 
فلْم يعودوا شبابًا، وال حق لهم بامتاِك فكٍر ما أو ثقافٍة ما؛ فما عادوا من الشباب، 

حتى أنهم ال يحق لهم الوقوَع في الحب أو الزواج؛ فقد فاَتهم قطاُر الشباب.
اإلحصاءاُت ُتشـــيُر إلى أنَّ متوســـَط عمِر اإلنســـان في بادنا العربية يتراوُح بين 
الثمانيـــَن والتســـعين، وعليه فإنَّ عمَر األربعيَن والخمســـين هـــو منتصُف العمِر يا 
ســـادة ال آخره. هو ســـُن النضوِج الفكري واالســـتقرار العاطفي والسام الداخلي، 
هو عمٌر يضجُّ بالصحِة والحِب والجمال، هو العمر الذي نحقُق فيه أحاَمنا ونجُد 
فيـــه ذواَتنا، وياليتنا نتوقُف عند هذا الســـِن الصاخـــِب باإلنتاِج والعمِل واألمل ال 
نْبرحـــه، نحـــن ال نزاُل شـــبابًا أحبتي؛ فلنتصـــرف على هذا األســـاس، لنكْن أقوياَء 
منتجيـــن، ولنعمـــْر أوطاَننـــا ونســـعى بشـــبابنا في أوجِه الخيـــر، ولننشـــُر ثقافًة لْم 
يعتدهـــا مجتمُعنـــا الفّتـــُي عمرًا، الهِرُم فكـــرًا، مفاُدها أنَّ العمَر رقٌم يتغير وشـــباٌب 
يتجـــدد، ربما شـــبَّ مـــن جديـــد، “إنَّ هللَا ُيحُب المؤمـــَن القوي وال ُيحـــُب المؤمَن 

الضعيف”.

هدى حرم

بنا... هِرْمنا شَيّ

يا لها من قصة مؤلمة
قرأت وشـــاهدت الكثير من الرســـائل اإلعامية التي حثت الناس 
على البقاء في منازلهم حفاظا على حياتهم من فيروس كورونا، 
لكنني لم أقرأ شيئا أكثر إياما مما كتبه الصحافي اليمني المقيم 

في فرنسا أحمد الجبر الذي مر بتجربة كورونا األليمة.
قال الخبر في خاصته “لو عرفتم حقيقة كورونا وسرعة انتقاله 
لبحثتـــم عن كهـــوف تحت األرض بـــدال عن العزلة فـــي المنازل!”، 
وهـــا هي رســـالة الرجل الذي بقـــي ١٨ يوما في قبضـــة الفيروس 
اللعيـــن: )بعد ١٨ يوما من المقاومة العنيفة وبفضل هللا أفلت من 
قبضة الفيروس، ومع أنني أكثر تطرفا لجهة االلتزام باإلجراءات 
االحترازيـــة إال أن الفيـــروس اللعيـــن اصطادنـــي وزميلـــي العزيز 
سامي عندما خرجنا في مشوار صغير، فلم نعد يومها بمفردنا بل 

برفقة عدو خبيث ال نعلم أو نتذكر كيف اصطادنا(. 
كورونـــا يا ســـادة ليس نزهة أو وعكة عابـــرة، إنه وبخبث الجبناء 
يعبـــث بالهواء الذي تتنفســـه بصعوبة، فيمـــارس هوايته اليومية 
بخنقك بين الحين واآلخر، وعاوة على اإلرهاق والفتور الشديد 
الـــذي يصيـــب به جســـدك المنهك وارتفـــاع درجة حرارة الجســـم 
الداخلية والشعور بالقشعريرة، فإنه ُيطبق على رأسك إلى درجة 

تشعر معها أنه سينفجر من شدة األلم. 
هذا هو الفيروس اللعين الذي أحال العالم إلى كتلة من الخوف، فال  «

تستكثروا أو تستثقلوا البقاء في المنزل.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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