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 πæjR ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y â`̀æ`̀H  á`̀ jRƒ`̀a  äó```̀cCG   

 áæé∏dG  á°ù«FQ  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ

 ±hô¶dG  ¿CG  á«fÉªdôÑdG  áÑ©°û∏d  ájò«ØæàdG

 ÉfhQƒc  áëFÉL  »°ûØJ  AGôL  á«FÉæãà°S’G

 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ø`̀e  ójõJ

 ¢VôØJh  ,á«é«∏îdG  á«©jô°ûàdG  ¢ùdÉéªdG

 ,ádÉ©a  äGQOÉÑªH  êhôî∏d  áë∏ªdG  áLÉëdG

 ¢ù∏ée  ∫hO  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀M  Oƒ`̀¡`̀L  IófÉ°ùªd

 ,äÉjóëàdG  áaÉc RhÉéJ πLCG  øe ,¿hÉ©àdG

 è«∏îdG ∫hód QGô≤à°S’G øe ójõe ≥«≤ëJh

.É¡Hƒ©°Th

 ¢ùdÉéªdG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  ¿CG  äô````̀cPh

 á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ  ó©J  á«é«∏îdG  á«©jô°ûàdG

 ,∑ôà°ûªdG  »fÉªdôÑdG  πª©dG  áeƒ¶æªd

 òNCÓd  áªYGódG  iDhô`̀ dG  ™°Vh  »a  º¡°ùJh

 ,Ö`̀MQCG  ¥É``aBG  ƒëf  »©jô°ûàdG  ¿hÉ©àdÉH

 ájƒªæàdG äÉ©∏£àdGh äÉjÉ¨dG Æƒ∏Ñd É«©°S

 ´É`̀ °`̀VhC’G  π`̀X  »`̀a  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ™«ªL »`̀a

.áægGôdG

 ¢ù∏ée á°ù«FQ  ¢SDhôJ  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 áÑ©°ûdG  óaƒd  »≤«°ùæàdG  ´ÉªàL’G  ÜGƒædG

 π`̀LCG  ø`̀e  ¢`̀ù`̀eCG  ó≤Y  …ò``̀ dGh  ,á«fÉªdôÑdG

 ´ÉªàL’G  »a  ácQÉ°ûªdG  äGóéà°ùe  åëH

 ¢ùdÉée  AÉ`̀°`̀SDhô`̀d  ô°ûY  ådÉãdG  …Qhó```dG

 á```̀eC’Gh »`̀æ`̀Wƒ`̀ dGh ÜGƒ``̀æ``̀ dGh iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG

 ¢ù∏ée ∫hód á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG OÉëJ’

 GóZ  √ó≤Y  ™eõªdGh  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG

.z»FôªdG ∫É°üJ’G{ á«æ≤J ôÑY{ AÉKÓãdG

 ¿CG  â``̀ë``̀°``̀VhCG  ,´É``̀ª``̀ à``̀L’G  ∫Ó````̀Nh

 ¢ù∏ée  ∫hO  ø«H  äÉYÉªàL’G  QGôªà°SG

 ,∞JÉμàdGh ºMÓàdG õjõ©J ¬fCÉ°T øe ¿hÉ©àdG

 πª©dG äGóéà°ùe åëÑd ,Oƒ¡édG ó«MƒJh

 øe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  ,»é«∏îdG  »©jô°ûàdG

 ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  ,áëLÉædG  á«fÉªdôÑdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG

 πª©dGh  ,á≤«≤°ûdG  ∫hó``̀dG  ø«H  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG

 ,IóMƒªdG  äÉ©jô°ûàdG  ø°Sh  áZÉ«°U  ≈∏Y

 ≥≤ëjh  ,∑ôà°ûªdG  πª©dG  ≥aCG  ™°Sƒj  ÉªH

 iƒà°ùe »a áeó≤àªdG äGƒ£îdG øe ójõªdG

 ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H ÜQÉ``̀≤``̀à``̀dGh ΩÉ`̀é`̀ °`̀ù`̀ f’G

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a á«©jô°ûàdG

 á«fÉªdôÑdG  á`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG  ó``̀ah  ¿CG  ô`̀cò`̀j

 ådÉãdG  …Qhó``̀ dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  »`̀a  ∑QÉ°ûªdG

 :º°†j á«é«∏îdG äÉfÉªdôÑdG AÉ°SDhôd ô°ûY

 ƒ°†©dG  ,»ë«eôdG  óªM  ¢ù«ªN  ƒ°†©dG

 ¥OÉ°U  ƒ°†©dG  ,ádÉ°†ØdG  áØ«∏N  áμ«Ñ°S

 ¬∏dGóÑY  ¥GRôdGóÑY  ÖFÉædG  ,áªMQ  ∫BG  ó«Y

 ,»`̀bÉ`̀ë`̀°`̀SEG  óªëe  »`̀∏`̀Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ,ÜÉ`̀£`̀M

 ,…ô``̀ °``̀Shó``̀ dG ∞``°``Sƒ``j ≈`̀ °`̀ù`̀«`̀Y Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG

 ø«eC’G  áªéfƒH  óªëe  ó°TGQ  QÉ°ûà°ùªdGh

 áæé∏dG  ô°S  ø«eCGh  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG

 .á«fÉªdôÑdG áÑ©°û∏d ájò«ØæàdG
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 áμ∏ªªd á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG óah ócCG
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G »``̀a ∑QÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »fÉªdôÑdG ≥«°ùæàdG áæé∏d ô°ûY »fÉãdG
 ¢ù«ªN á°SÉFôH ,á«LQÉîdG äÉbÓ©dGh
 áæéd ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀FÉ`̀f  »`̀ë`̀«`̀eô`̀dG  ó`̀ª`̀M
 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ``°``û``dG
 πc  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh  ,iQƒ``°``û``dG  ¢ù∏éªH
 …ô°ShódG  ∞°Sƒj  ≈°ù«Y  ÖFÉædG  øe
 QÉ°ûà°ùªdGh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  áªéfƒH  óªëe  ó`̀°`̀TGQ
 áÑ©°ûdG  ô°S  ø`̀«`̀eCG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªd
 á«©jô°ûàdG  ¢ùdÉéªdG  ¿CG  ,á«fÉªdôÑdG
 É kª¡eh É k«°SÉ°SCG É kªYGO ôÑà©J á«é«∏îdG
 ¢ù∏ée  ∫hO  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  πμd
 »a  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ó`̀«`̀aƒ`̀c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e
 »àdG  ø«fGƒ≤dG  ø°S  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,(19
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  QhO  Rõ©Jh  ΩAGƒàJ
 ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó`̀ë`̀ dG »``̀a
 QGôªà°SG  ¿Éª°V  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀ah
 »àdG  ájôjƒ£àdGh  ájƒªæàdG  §£îdG
 ójõe  ≥«≤ëàd  è«∏îdG  ∫hO  Égóªà©J
 Üƒ©°ûdGh ∫hó∏d QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe

.á«é«∏îdG
 ó`̀ah á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ∫Ó```N ∂```dP AÉ```L
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G »``a á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG á`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG
 »fÉªdôÑdG ≥«°ùæàdG áæé∏d ô°ûY »fÉãdG

 ó≤Y  …ò``̀dGh  ,á«LQÉîdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dGh

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ó`̀©`̀ oH ø``̀Y ¢``̀ù``̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U
 »JCÉj  å«M  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  áª¶fCG
 óah  ácQÉ°ûªd  G kó«¡ªJ  ´ÉªàL’G  Gò`̀g
 á°ù«FQ  á°SÉFôH  á«fÉªdôÑdG  áÑ©°ûdG
 ådÉãdG  ´ÉªàL’G  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 á«©jô°ûàdG  ¢ùdÉéªdG  AÉ°SDhôd  ô°ûY
 è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀H
 AÉKÓãdG  Ωƒj √OÉ≤©fG  Qô≤ªdG  ,á«Hô©dG

.πÑ≤ªdG
 óªM ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  QÉ```̀°```̀TCGh
 ¢ùdÉéªdG  AÉ°†YCG  ¿CG  ≈`̀ dEG  »ë«eôdG
 Gƒ°ûbÉf  ,è«∏îdG  ∫hó``̀H  á«©jô°ûàdG
 ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG  øe  G kOóY
 QhódG É¡æ«H øeh ,áæé∏dG ∫ÉªYCG ∫hóL
 á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG ¬H ™∏£°†J …òdG
 á«é«∏îdG  Oƒ¡édG  ºYOh  IófÉ°ùe  »a
 ,É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀ a á``ë``aÉ``μ``e »```̀a
 ¢ù∏éªdG  ∫hó`̀d  ácôà°ûªdG  §£îdGh
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ó©H  Éªd
 ø««fÉªdôÑdG  ø«H  QGƒëdGh  á°ûbÉæªdG
 ¢ùμY ,Qƒ``cò``ª``dG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  ∫ƒ``̀M
 á«é«∏îdG  ∫hódG  ¬≤≤ëJ  …òdG  ìÉéædG
 »a  á∏eÉμàe  §£Nh  èeGôH  ™°Vh  »a

.¢Shô«ØdG á¡LGƒe
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ¿CG  ø`̀ q«`̀Hh
 RQÉH  QhO  É¡d  ¿Éc  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 øe  Oó`̀Y  QGô``̀ bEGh  á°ûbÉæeh  åëH  »`̀a
 Oƒ¡édG  áÑcGƒªd  áeRÓdG  äÉ«©jô°ûàdG

 ,∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  á°ü∏îªdG  á«æWƒdG
 ó°V ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀b π`̀jó`̀©`̀J É`̀¡`̀æ`̀eh
 ≥«≤ëJ »`̀a  º`̀¡`̀°`̀SCG  …ò```̀dGh ,π`̀£`̀©`̀à`̀dG
 ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’G
 ≈`̀dEG  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É£≤dG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 ø«æWGƒªdG  øe iôNC’G  äÉÄØdG  ÖfÉL
.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH øjQô°†àªdGh

 äGôÑîdG ∫OÉÑJ ¿CG »ë«eôdG ôcPh
 ∫hO ø`̀«`̀H  á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  ÜQÉ``̀é``̀à``̀dGh
 á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  øY  ôªãj
 É k°Uƒ°üNh  ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 áª¡ªdG  äÉYƒ°VƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG  »`̀a
 á«ªæàdG  äÉ«é«JGôà°SG  á£ÑJôªdGh

.áeGóà°ùªdG
 ≈°ù«Y  ÖFÉædG  OÉ`̀°`̀TCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e

 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H …ô```̀°```̀Shó```̀dG ∞``̀°``̀Sƒ``̀j
 äÉbÓ©dG  ¬«dEG  â∏°Uh  …ò`̀dG  Ωó≤àªdG
 ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG »``̀a Ió``«``Wƒ``dG á```jƒ```NC’G
 ,á«é«∏îdG  á«fÉªdôÑdGh  á«©jô°ûàdG
 ≈∏Y äÉ`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  ¢`̀Uô`̀Mh
 »a ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG ≥`̀«`̀ª`̀©`̀J
 äÉ©jô°ûàdÉH  ™aódG  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πc
 πeÉμàdG  ø`̀e  mó`̀jõ`̀e  ƒ`̀ë`̀f  á«é«∏îdG
 äÉMƒªW  ≥«≤ëàd  ófÉ°ùªdGh  ºYGódG

.è«∏îdG ∫hO Üƒ©°T äÉ©∏£Jh
 ´ÉªàLG  s¿CG  ≈dEG  …ô°ShódG  âØdh
 äÉbÓ©dGh  »fÉªdôÑdG  ≥«°ùæàdG  áæéd
 ¬«a  π°UGƒJ  âbh »a  »JCÉj  á«LQÉîdG
 ø°S  »a  É¡∏ªY  á«é«∏îdG  äÉfÉªdôÑdG
 áª¶fCGh  ,ácôà°ûe  á«é«∏N  ø«fGƒb
 ≈dEG á«fÉªdôÑdG äÉbÓ©dÉH ™aój IóMƒe

. kAÉªfh É keó≤J ôãcCG äÉjƒà°ùe
 äÉ`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG AÉ`̀ °`̀†`̀YCG ≥``̀aGƒ``̀Jh
 ø`̀e mOó``````̀Y ™`````̀aQ ≈``̀∏``̀Y á``̀«``̀é``̀«``̀∏``̀î``̀dG
 øe  É¡à°SGQOh  É¡ãëÑd  äÉYƒ°VƒªdG
 ,á«©jô°ûàdG  ¢ùdÉéªdG  AÉ`̀°`̀SDhQ  πÑb
 ô°ûY å`̀dÉ`̀ã`̀dG  º`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG »``a  ∂```̀dPh
 É¡æ«H  ø`̀eh  ,…QÉ`̀é`̀dG  ´ƒÑ°SC’G  ∫Ó`̀N
 ÉjÉ°†bh  ,ÉfhQƒc  áëFÉéH  ≥∏©àj  Ée

.ÜÉÑ°ûdG
 ™e äGAÉ≤d ó≤©d ≥«°ùæàdG GhQôbh
 »ÑjQÉμdGh  á«æ«JÓdG  ÉμjôeCG  áYƒªée
 OÉ``̀ë``̀J’G äÉ``YÉ``ª``à``LG ¢`̀û`̀eÉ`̀g ≈`̀ ∏`̀ Y
 ¬«a  ∑QÉ°ûj  …ò`̀dG  »`̀dhó`̀dG  »fÉªdôÑdG
 ,¿ƒeÉ©dG  AÉæeC’Gh  ¢ùdÉéªdG  AÉ°SDhQ
 ≥«°ùæàdÉH á°SÉFôdG ádhO Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y

.äGAÉ≤∏dG √ò¡d

ájƒªæàdG §£îdG QGôªà°SGh zÉfhQƒc{ áëaÉμe »a è«∏îdG ∫hO Oƒ¡éd »°SÉ°SCG ºYGO á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG

 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  ø``Y  Qó`̀°`̀U
 ≈°ù«Y ø`̀H  ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 2020  áæ°ùd  (45)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôe
 á«ªjOÉcCG  AÉæeCG  ¢ù∏ée  π«μ°ûàH
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ∑QÉ```̀Ñ```̀e  ø```̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e
:¬«a AÉL ,á«°SÉeƒ∏HódG äÉ°SGQó∏d

:≈dhC’G IOÉªdG
 á«ªjOÉcCG AÉæeCG ¢ù∏ée πμ°ûoj
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ∑QÉ```̀Ñ```̀e  ø```̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 á°SÉFôH  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ°SGQó∏d

 xπc  ájƒ°†Yh  ,á«LQÉîdG  ô``jRh
:øe

 ¬∏dGóÑY  QƒàcódG  ï«°ûdG   -1
.áØ«∏N ∫BG óªMCG øH

 É`̀fQ  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  áî«°ûdG  -2
.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y âæH

 óªëe  ô`̀°`̀UÉ`̀f  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  -3
.»°Tƒ∏ÑdG

 ∞°Sƒj  º«gGôHEG  QƒàcódG  -4
.¬∏dGóÑ©dG

 ¿É°ùZ  ó`̀ª`̀ë`̀e  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  -5

.ƒî«°T
 Iô«æe  IQƒàcódG  áî«°ûdG  -6

.áØ«∏N ∫BG áØ«∏N âæH
 »a  ájƒ°†©dG  Ió``̀e  ¿ƒ`̀μ`̀ Jh
 á∏HÉb  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ™```̀ HQCG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

.ójóéà∏d
:á«fÉãdG IOÉªdG

 ò«ØæJ  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ≈∏Y
 ¬H  πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG  Gòg  ΩÉμMCG
 »a  ô°ûæojh  ,√Qhó`̀°`̀U  ïjQÉJ  øe

.á«ª°SôdG IójôédG

 á«ªjOÉcCG AÉæeCG ¢ù∏ée π«μ°ûàH »μ∏e Ωƒ°Sôe
á«``°SÉeƒ∏HódG äÉ``°SGQó∏d ∑QÉÑe ø``H óªëe
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.it.support@moe.gov.bh »fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY hCG ,»ª°SôdG ΩGhódG äÉbhCG ∫ÓN

 ô`̀ °`̀ ù`̀ dG äÉ``̀ª``̀∏``̀c π``̀°``̀Sô``̀J á``̀«``̀Hô``̀à``̀dG
í``̀æ``̀ª``̀dGh äÉ``ã``©``Ñ``∏``d π`̀ «`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ ∏`̀ d

 õcôªH  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG  ≥`̀ FÉ`̀Kƒ`̀dG  õ`̀cô`̀e  º¶æj  

 8:00  áYÉ°ùdG  »a  ø«æK’G  Ωƒ«dG  »aÉ≤ãdG  ≈°ù«Y

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U »∏Y ájÉYôH , kAÉ°ùe

 :¿Gƒæ©H (ó`̀©`̀H  ø`̀Y)  á`̀jQGƒ`̀M Ihó``̀f  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG

 Qhôªd  ∂dPh  ,zøjôëÑdG  »a  äÉHÉîàf’G  ájƒÄe{

 »a  »`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  QGó`̀ °`̀UEG  ≈∏Y  ΩÉ`̀Y  100

.øjôëÑdG

 á°üæe ≈`̀∏`̀Y  ΩÉ`̀≤`̀ J  »`̀à`̀dG  ,Ihó``̀æ``̀dG  ±ó``¡``Jh

 Qƒ`̀£`̀J  π``̀MGô``̀e  ≈`̀∏`̀Y  ±ô`̀©`̀à`̀ dG  ≈```̀dEG  Zoom
 ¬JÉ«MÓ°U  ™°SƒJh  ¢ù∏éª∏d  »HÉîàf’G  ΩÉ¶ædG

 ICGôªdG  íæe  :É¡æe  ,Ω1970  ΩÉY  ≈àM  á«HÉîàf’G

 ø«H  ¥ôØdG  í«°VƒJh  ,ÜÉîàf’G  ≥M  á«æjôëÑdG

 ΩÉ¶ædGh  ,…ó∏ÑdG  ¢ù∏éª∏d  »HÉîàf’G  ΩÉ¶ædG

 ,Ω1972 ΩÉY  »a »°ù«°SCÉàdG  ¢ù∏éª∏d  »HÉîàf’G

 ΩÉY  »a  »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  »HÉîàf’G  ΩÉ¶ædGh

 »HÉîàf’G  ΩÉ¶ædG  ≈dEG  ¥ô£àdG  É°†jCGh  ,Ω1973

 CGóH  …òdG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  ó¡Y  »a

.ΩÉ¶ædG Égó¡°T »àdG äGQƒ£àdGh ,2002 ΩÉY »a

 ódÉN  ï«°ûdG  QƒàcódG  Ihó`̀æ`̀dG  »a  ∑QÉ°ûjh

 AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH
 ∫hÉæà«°Sh ,»aÉ≤ãdG ≈°ù«Y õcôªd …ò«ØæàdG ôjóªdG
 »HÉîàf’G ΩÉ¶ædG OƒæH ¿ƒª°†e »a IAGôb{ Qƒëe

 …òdG »°SÉ°SC’G áeÉæªdG ájó∏H ¿ƒfÉb{ á≤«Kh »a

 ∞°Sƒj PÉà°SC’Gh ,zΩ1920 ƒ«dƒj 20 »a Qó°U

 á«îjQÉàdG  ≥FÉKƒdG  õcôe  IQGOEÉ`̀H  åMÉÑdG  π«≤Y

 Qƒ£àdG)  øY  çóëà«°Sh  »aÉ≤ãdG  ≈°ù«Y  õcôªH

 ájó∏H  ¢ù∏éªd  »HÉîàf’G  ΩÉ¶ædG  »a  »îjQÉàdG

 ,(Ω1970  ΩÉ`̀Y  ≈àM  Ω1920  ΩÉ`̀Y  øe  áeÉæªdG

 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y πHCG õjõ©dGóÑY QƒàcódGh

 ΩÉ¶ædG  »`̀a  ±Ó`̀à`̀N’G  ¬``̀Lh)  ø`̀Y  çóëà«°Sh

 ¢ù∏éªdGh  »°ù«°SCÉàdG  ¢ù∏éª∏d  »`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G

 »`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀ dGh  Ω1973  ΩÉ``̀Y  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 »fÉãdG ÖFÉædG ¿Éª∏°S á∏«ªL Ió«°ùdGh ,(ájó∏Ñ∏d

 QƒëªdG  »a çóëàà°S  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

 ÖMÉ°U ó¡Y »a  »HÉîàf’G  ΩÉ¶ædG)  øY ô«NC’G

.(ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG

 ø«Ø≤ãªdGh  ø«°üàîªdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ƒ`̀Yó`̀jh

 ∫ÓN  øe  IhóædG  »a  ácQÉ°ûªdG  ≈dEG  ø«ªà¡ªdGh

 π«é°ùà∏d  ¢ü°üîªdG  ΩhhR  á°üæe  §`̀HGô`̀dG

 »a  õcôªdG  äÉHÉ°ùM  ôÑY  Qƒ°ûæªdG  »fhôàμdE’G

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh

..ø«ãMÉÑdGh ø««fÉªdôÑdG øe áÑîf ácQÉ°ûªH

 Ωƒ«dG ≥``∏£æJ ..zø``jôëÑdG »a äÉ``HÉîàf’G á``jƒÄe{ Ihó``f

.ídÉ°üdG ídÉ°U »∏Y |

 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëH
 ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH
 âª∏°ùJ  ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ΩÉªc  2000  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 á«æjôëÑdG  á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  ø``̀e  »`̀Ñ`̀W
 áª°üH  á«©ªLh  ICGô``̀ª``̀dG  á«ªæàd
 Oƒ¡L QÉ````WEG  ø`̀ª`̀°`̀V ∂```̀dPh ,ô`̀«`̀N
 ¢Shô«a  áëaÉμe  »`̀a  á¶aÉëªdG
 äGAGô``````̀LE’G õ``jõ``©``Jh ,É```̀fhQƒ```̀c
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e á``jRGô``à``M’G
 ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ™e  á«©ªàéªdG
 âæH  ≈æÑd  áî«°ûdG  Qƒ°†ëH  ∂dPh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 á«ªæàd  á«æjôëÑdG  á«©ªédG  IQGOEG
 ó«°ùdG  áéjóN  Ió«°ùdGh  ICGô`̀ª`̀ dG
 á«ªæàd  á«æjôëÑdG  á«©ªédG  ¢ù«FQ
 ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  Oó``̀Yh  ,ICGô``̀ª``̀dG

. á¶aÉëªdÉH
 á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S ócCGh 
 ¬H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG  Qhó```dG  á«HƒæédG
 á©HÉàeh  ≥«°ùæJ  ø`̀e  á¶aÉëªdG
 ∞∏àîeh  á`̀ «`̀ æ`̀eC’G  Iõ``̀¡``̀LC’G  ™``e
 »a  á°UÉîdGh  á«∏gC’G  äÉ°ù°SDƒªdG
 ójó©dG »æÑJ ∫ÓN øe »YƒdG ô°ûf

 á«YÉªàL’Gh á«æeC’G äGQOÉÑªdG øe

 ô«HGóàdG  øe  Rõ©J  »àdG  ,Ió`̀FGô`̀dG

 OGôaCG ø«H ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh

.áaÉc ™ªàéªdG

 IQOÉÑªdG  √ò¡H  √ƒª°S  OÉ°TCGh  

 á«©ªédG  ™e  ¿hÉ©àdG  ¢ùμ©J  »àdG

 »àdGh  ,ICGô`̀ª`̀dG  á«ªæàd  á«æjôëÑdG

 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀J

 ,á`̀eRÓ`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’Gh  á«FÉbƒdG

 á«Ñ£dG  äÉeÉªμdG  º∏°ùJ  ∫ÓN  øe

 á«æjôëH mOÉjCÉH É¡àYÉæ°U âªJ »àdG

 ô`̀ °`̀ SC’Gh »``̀dÉ``̀gC’G ø`̀e á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H

.á«HƒæédG á¶aÉëªdG øe áéàæªdG

 áî«°ûdG  äOÉ`̀°`̀TCG  ,É¡ÑfÉL  øe

 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  â`̀æ`̀H  ≈`̀æ`̀Ñ`̀d

 á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 QhóH  ICGô`̀ª`̀dG  á«ªæàd  á«æjôëÑdG

 ≥«°ùæàdG »a á«HƒæédG á¶aÉëªdG

 QhódG RGôHEGh ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh

 ¿É°†àMG »a »∏gC’Gh »©ªàéªdG

. áaOÉ¡dG èeGôÑdGh äGQOÉÑªdG

 á«ÑW á``eÉªc 2000 º``∏°ùàJ á``«HƒæédG ... ß``aÉëªdG ƒ``ª°S Qƒ``°†ëH
ô``«N  á``ª°üH  á``«©ªLh  ICGô``ªdG  á``«ªæàd  á``«æjôëÑdG  á``«©ªédG  ø``e

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ..á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG óaƒd »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G ∫ÓN

á«é«∏îdG äÉeƒμëdGh äÉfÉªdôÑdG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈dEG áLÉëdG ¢VôØJ zÉfhQƒc{ áeRCG

.πæjR ájRƒa |

 ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô≤d Gò«ØæJ
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«MƒJ ≈dEG áaOÉ¡dG ,AGQRƒdG
 ¿hDƒ°T âæ∏YCG ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ
 á«MÓ°U  ójóªJ  IOÉYEG  áeÉbE’Gh  äGRGƒédGh  á«°ùæédG
 ô¡°TCG  3  Ió`̀e  á«¡àæªdGh  áëdÉ°üdG  IQÉ`̀jõ`̀dG  äGô«°TCÉJ
.2020 ôHƒàcCG 21 ≈àM …QÉédG ƒ«dƒj 21 øe á«aÉ°VEG
 áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T âë°VhCGh

 ƒ«dƒj 20 ïjQÉJ øe É k«FÉ≤∏J äGô«°TCÉàdG ójóªJ ºà«°S ¬fCG
 áMÉJEG  ≈dEG  ±ó¡J  äGAGô`̀LE’G  √òg  ¿CG  kIócDƒe  ,  2020
 ±hô¶dG  πX  »a  º¡YÉ°VhCG  πjó©àd  øjôFGõ∏d  á°UôØdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a AGôL ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG á«FÉæãà°S’G
 áeÉbE’Gh  äGRGƒ`̀é`̀dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ°T  âgƒfh
 Iô«°TCÉJ  ójóªJ  »a  ø«ÑZGôdG  øjôFGõdG  ≈∏Y  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG
 ΩOÉ≤dG  ôHƒàcCG  21 ó©H Ée  ≈dEG  óàªJ ∫ƒWCG  Ióe IQÉjõdG
 ∫ÓN øe É k«fhôàμdEG IQÉjõdG Iô«°TCÉJ ójóéàd Ö∏W ºjó≤J

.á«fhôàμdE’G Iô«°TCÉàdG ™bƒe

 äGô`̀«`̀°`̀TCÉ`̀J á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U ó`̀jó`̀ª`̀J IOÉ````̀YEG
ô¡°TCG  3  Ióe  á«¡àæªdGh  ájQÉ°ùdG  IQÉjõdG
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 øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ≈≤∏J
 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ
 ƒª°S  ø`̀e  É k«ØJÉg  k’É`̀°`̀ü`̀JG  ,¢`̀ù`̀eG
 ¬∏dGóÑY øH ¿ÉMôa øH π°ü«a ô«eC’G
 áμ∏ªªdG  á«LQÉN  ô`̀jRh  Oƒ©°S  ∫BG

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ô`̀jRh ó``̀ cCG ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ∫Ó``̀Nh
 ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY  á«LQÉîdG
 áμ∏ªe  ø«H  ™ªéJ  »àdG  áî°SGôdG
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ª`̀ dGh ø``jô``ë``Ñ``dG
 ¬H  õ«ªàJ  Éeh  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ¢UôM  ¢ùμ©J  Iƒ``̀ bh  á`̀fÉ`̀à`̀e  ø`̀e
 õjõ©J  ≈`̀∏`̀Y  ø«≤«≤°ûdG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 AGREG  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 QhódÉH  É kgƒæe  ,ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àîe
 á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  »é«JGôà°S’G
 ø````eC’G õ``jõ``©``J »```a á``jOƒ``©``°``ù``dG

.á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh
 ,∫É`̀ °`̀ü`̀J’G ∫Ó``̀N iô``̀L É`̀ª`̀c
 »é«∏îdG  π`̀ª`̀©`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e  å`̀ë`̀H
 É``gõ``jõ``©``J π``̀Ñ``̀ °``̀Sh ∑ô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG

 ¢VGô©à°SG ÖfÉL ≈dEG ,É¡î«°SôJh
 ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  ôNBG
 äGP ÉjÉ°†≤dGh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

á«æ©ªdG äÉ¡édG äGQGô≤H º¡eGõàdGh AGQƒ°TÉY º°Sƒe AÉ«MEG ≈dEG º¡©∏£J GhócCG

á``jƒdhCG ø``«æWGƒªdG áë``°Uh zÉ``fhQƒc{ á``¡LGƒe Oƒ``¡L º``Yóf :º``JBÉe AÉ``°SDhQ
Ió`̀«`̀≤`̀©`̀dG  ¢``̀SÉ``̀°``̀SCG  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G  IÉ``«``M  ≈`̀ ∏`̀ Y  ®É``̀Ø``̀ë``̀dGh  ..IQƒ```̀£```̀N  π`̀ã`̀ª`̀J  ¿B’G  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG
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 zø«£°ù∏a{ Ö£°T
zπLƒL{ §FGôN øe

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ø«£°ù∏a  í°ùe  (πLƒL)  »fhôàμdE’G  åëÑdG  ∑ôëe  ™«£à°ùj  ’
 zø«£°ù∏a{ º°SG Ö£°T ¿EGh ≈àM ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeC’G IôcGP øe
 ô«¨j  ød  åÑY  Gòg  ..zπ«FGô°SEG{  º°SÉH  É¡dóÑà°SGh  ¬©bƒe  §FGôN  øe
 »HôY πc ¿GóLhh ¥ÉªYCG »a IOƒLƒe ø«£°ù∏a ¿CÉH ,QƒeC’G ™bGh øe

.π«L ó©H Ó«L ∫É«LC’G É¡KQGƒàJh ,º∏°ùeh
 É«aGô¨Lh ÉîjQÉJ â°ù«dh ..§≤a É©bƒe hCG  Éª°SG â°ù«d ø«£°ù∏a
 ..πàëªdG  ¬μdÉe  ô««¨àH  ¬à£aÉj  πjóÑJ  ºàj  Óëe  â°ù«dh  ..Ö°ùëa
 ,Ω’BGh ∫ÉeBGh ,ÜhôMh äÉ«ë°†Jh ,á∏eÉc áeC’ »é«JGôà°SG ¿É«c »g
 ∫ÉW  Éª¡e  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ≥≤ëàà°S  ,áYhô°ûe  ΩÓ`̀MCGh  äÉ©∏£Jh

.øeõdG
 RÉ«ëfG ócCGh ,É©°SGh É«HôY ÉÑ°†Z QÉKCG zπLƒL{ ácô°T ¬H âeÉb Ée
 á«∏«FGô°SEG äÉcôëJ πX »a ,»∏«FGô°SE’G ÖfÉédG ≈dEG á«μjôeC’G ácô°ûdG
 ,á«Hô©dG  »°VGQC’G  øe  ójõe  ∫ÓàMGh  ,¿É£«à°S’G  äÉ«∏ªY  á∏°UGƒªd
 »a  (ΩÓ°ùdG)  øY  åjóëdG  π©éj  Éªe  ,™bGƒdG  ô`̀eC’G  á°SÉ«°S  ¢Vôah

!!..íjôdG Ö¡e
 ôjQÉ≤J  É¡æª°V  ø`̀e  ,á`̀«`̀eÓ`̀YEG  ôjQÉ≤J  äô°ûf  Öjô≤dG  ¢`̀ù`̀eC’É`̀H
 ô«¨àj  ºd  É¡é¡f  ¿CG{  äócCG  zπLƒL{  ácô°T  ¿CG  (âfóæHófE’G)  IójôéH
 øe ±òëj ºd  ø«£∏°ùa º°SG  ¿CGh ,§FGôîdG  ≈∏Y ≥WÉæªdG  ôjƒ°üJ »a
 º°SG ¿Éc ÉªfEGh ,¢SÉ°SC’G øe IOƒLƒe øμJ ºd É¡fCG øe ºZôdÉH §FGôîdG
 »a ÉªH ,á£jôîdG øe IOóëe á≤£æe ≈∏Y ô≤ædG ∫ÉM »a ô¡¶j ø«£°ù∏a

.zá≤£æªdG º°SG πØ°SCG IõZ ´É£bh á«Hô¨dG áØ°†dG ∂dP
 »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdGh  Ö©°ûdG  Ö°†Z  QÉ`̀KCG  zπLƒL{  ¬H  âeÉb  Ée  ¿EG
 äÉØ∏e  íàa  πH  ,ójóL  øe  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  OÉ``YCGh  ,»eÓ°SE’Gh
 ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ó°V á«eƒ«dG äÉcÉ¡àf’Gh á«∏«FGô°SE’G äÉ°SQÉªªdG
 ´ÓW’G ≈dEG ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG øe ô«ãμdÉH â©aO πLƒL áKOÉM ¿CG Éªc
 ,á«Hô©dG  »°VGQC’Gh  á«æ«£°ù∏ØdG  áMÉ°ùdG  »a  QƒeC’G  äGóéà°ùe  ≈∏Y
 AóÑdÉH ó¡©àdG zƒgÉ«æàf{ π«FGô°SEG áeƒμM ¢ù«FQ ø∏YCG Éeó©H á°UÉNh
 »≤d …òdG ôeC’G ƒgh ,π«FGô°SEG ≈dEG á«Hô¨dG áØ°†dG øe AGõLCG º°V »a
 ºeCÓd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ø∏YCG  Éªc  ,á«dhOh  á«eÓ°SEGh  á«HôY  áfGOEGh  É°†aQ
 ¿ƒμj  ±ƒ°S  á«Hô¨dG  áØ°†dG  »a  ≥WÉæªd  π«FGô°SEG  º°V  ¿CG{  IóëàªdG

.zÉgQGô≤à°SG ΩóYh á≤£æªdG áYõYõd É«°ù«FQ ÓeÉY
 zπLƒL{  ¬H  âeÉb  Ée  ¿CG  ÉfóMCG  ¥ó°U  ƒd  áLGò°ùdG  øe  ¿ƒμ«°Sh
 ,á«∏«FGô°SE’G  º°†dG  äÉ££îe  ™e  ÉbÉ°ùJG  »JCÉj  ’h  ,áaó°U  Oôée
 AÉ°ûfEG »a ô«μØàdG ΩRÓdG øe ¿Éc ÉªHôdh .á«Hô©dG »°VGQC’G IQOÉ°üeh
 Éªc  ÉeÉªJ  ,zπ`̀Lƒ`̀L{  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«HôY  åëH  äÉcôëe  º`̀YO  hCG
 ,z»°ShôdG{h  ,z»æ«°üdG{  Iô«¡°ûdG  åëÑdG  äÉcôëe  »a  OƒLƒe  ƒg
 ø«£°ù∏a º°SG Ö£°ûj ºd z¢ùμjófÉj{ »°ShôdG ∑ôëªdG Gòg ¿CG á°UÉNh

 .zπLƒL{ »μjôeC’G ∑ôëªdG π©a Éªc ¬©bƒe øe
 hCG  ,Ö£°ûJ  áWQÉN  hCG  ,±òëj  Éª°SG  â°ù«d  ø«£°ù∏a  á«°†b  ¿EG
 øe  ≈ëªJ  hCG  Ö«¨J  ø`̀dh  ,É¡∏ªcCÉH  á`̀eCG  á«°†b  É¡fEG  ..í°ùªJ  á©bGh
 ,ø«£°ù∏a ó°V QƒeC’G âÑdÉμJ Éª¡e ,ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG ô«ª°Vh ¿GóLh
 »a  ΩÉ`̀b  ,zπ`̀Lƒ`̀L{  ±ô°üJ  ó©H  ,»Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  ∫Éãe  §°ùHCGh
 ø«£°ù∏a  IQƒ°U πbÉæàH  ádÉ≤ædG  ¬ØJGƒgh »YÉªàL’G π°UGƒàdG  ™bGƒe
 ô«ª°V  »a  É¡°û©æjh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ∂dòH  »«ë«d  ,É¡àWQÉNh

.GóHCGh ÉªFGO º∏°ùªdGh »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG ¿GóLhh

®ƒØ ΩÓ°SEG :Öàc
 AÉ°†YCGh  AÉ`̀°`̀SDhQ  ø`̀e  Oó`̀Y  ó`̀ cCG
 äÉ¡édG ™e ôªà°ùªdG º¡∏°UGƒJ ºJBÉªdG
 AÉ``«``ME’G ≈```̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 πX  »`̀a  AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  º°Sƒªd  π`̀ ã`̀ eC’G
 QÉ°ûàfG øY áªLÉædG áægGôdG ±hô¶dG
 øjócDƒe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL
 πX  »`̀a  AÉ`̀L  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  ™°VƒdG  q¿CG
 AÉHh QÉ°ûàfÉH á«ªdÉY áëFÉL ±hôX
 ≈ah  ,π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  ájô°ûÑdG  √ó¡°ûJ  º`̀d
 äGQGô≤d  º¡ªYO  Ghó`̀cCG  ¢ùØf  âbƒdG
 »Ñ£dG ≥jôØdG AGƒ°S á«æ©ªdG äÉ¡édG
 áë°üdG »JQGRh hCG ÉfhQƒc áëaÉμªd
 øe ¬fƒeó≤j ÉªH ø«gƒæe ,á«∏NGódGh
 áÑ°SÉæªdG √òg AÉ«ME’ Ohóëe ’ ºYO
 πëd π°UƒàdG ≈∏Y º¡°UôMh É kjƒæ°S

.»dÉëdG ΩÉ©dG º°Sƒe º«¶æàd πãeCG
 »LÉëdG  OGDƒ`̀a  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 Ö`̀cGƒ`̀ª`̀∏`̀d á``̀eÉ``̀©``̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀ dG ƒ`̀°`̀†`̀Y
 äÉª«∏©àdÉH  áÄ«¡dG  ΩGõàdG  á«æ«°ùëdG
 ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdGh
 ∫ÓN  á«æ©ªdG  äGQGRƒ``̀ dGh  »æWƒdG
 øe ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe ,AGQƒ°TÉY º°Sƒe
 º°SƒªH ≥∏©àj QGôb Qó°üj ¿CG Qô≤ªdG
 ,∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y ó©H AGQƒ°TÉY
 á°SQÉªe ≈dEG ™∏£àJ áÄ«¡dG ¿CG ÉØ«°†e
 ΩÉ`̀e’G  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  »a  É``gQhO
 áeóN  »a  ÉgQhóH  ΩÉ«≤dGh  ø«°ùëdG
 AGõ``Y »``a ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ø`̀jõ`̀©`̀ª`̀dG
 ,É¡JOÉY  â`̀fÉ`̀c  Éªc  ΩOÉ`̀≤`̀ dG  º°SƒªdG
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò```̀g  ô`̀ª`̀J  ¿CG  ≈`̀æ`̀ª`̀à`̀Jh
 ¿EÉa  âbƒdG  ¢ùØf  »a  øμdh  ,»¡àæJh

 »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉª«∏©àH  ΩGõàd’G
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªd
 ≈``̀dEG G kô``̀¶``̀f …Qhô``̀ °``̀V 19-ó``̀«``̀aƒ``̀c
 ø«æWGƒªdG  ájÉªM  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀j  ¬``̀fCG

.áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh
 ô¶àæJ  áÄ«¡dG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«Fôe
 ,AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y º`̀°`̀Sƒ`̀e ¿CÉ`̀°`̀û`̀H É`̀ fhQƒ`̀c
 Iƒ£N  …CÉH  º≤J  ºd  áÄ«¡dG  ¿CG  GócDƒe
 ó©H  ’EG  AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  º°SƒªH  ≥∏©àJ
 º°SƒªdÉH á«æ©ªdG äGQGRƒdG äÉ«°UƒJ

.áeÉ©dG áeÓ°ùdG ßØëj ÉªHh
 ¢†jô©dG ø°ùM QƒàcódG ócCG Éªc
 åjóëdG  ¿CG  ¢†jô©dG  º`̀JBÉ`̀e  ¢ù«FQ
 ≥HÉ°S  É«dÉM  AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  º°Sƒe  ø`̀Y
 ¿B’G  áμ∏ªªdG  ¿CG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,¬```̀fGhC’
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ™``̀e á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T á`̀¡`̀LGƒ`̀e »``̀a
 á«MÉædG  øeh  ,¬∏c  ºdÉ©dG  ¬æe  »fÉ©j
 …CÉ`̀H  ¿B’G  ™ªéàdG  ¿ƒμ«°S  á«Ñ£dG
 ƒd  ≈àM  ÉÑ©°U  ∫É`̀μ`̀°`̀TC’G  ø`̀e  πμ°T
 hCG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ò«ØæJ  ºJ
 ®ÉØëdG  »g  ájƒdhC’G  ¿C’  á«¶ØëàdG
 ≈dEG  Gô«°ûe  ,ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y
 ∞≤j  ¬fEÉa  ºJBÉe  ¢ù«FQ  ¬àØ°üHh  ¬fG
 áëaÉμªd »Ñ£dG ≥jôØdG äGQGôb ∞∏N
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’Gh É`̀fhQƒ`̀c
 ≥jôW  øY  AGƒ°S  É¡≤«Ñ£J  ºàj  »àdG
 ,á«∏NGódG  IQGRh  hCG  áë°üdG  IQGRh
 ,AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  Qó≤f  øëf  ∫É`̀bh
 IÉ«M â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf  »`̀a  Qó`̀≤`̀f  ø`̀μ`̀dh
 ¿ƒμj  ¿CG  ø`̀e  ±ƒ`̀î`̀à`̀fh  ¿É`̀ °`̀ù`̀f’G
 QÉ°ûàfG »a ÉÑÑ°S ™ªéàdGh •ÓàN’G
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh ,GOó`̀é`̀e ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG

 ¢SÉ°SCG ƒg É¡àjÉªMh ¿É°ùfE’G áë°U
.¬«dEG ±ó¡J …òdG á«eÓ°SE’G Ió«≤©dG

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  π``̀c  ¿CG  ≈```̀ dEG  QÉ```°```TCGh
 É`̀gQhO  …ODƒ``̀J  äGQGRƒ```̀ dGh  á«æ©ªdG
 äÉ≤«Ñ£àdG øe AGƒ°S ¬Lh πªcCG ≈∏Y
 áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØ∏d á«fhôàμdE’G
 »a  ™«ªédG  äóYÉ°S  »àdG  É`̀fhQƒ`̀c
 äÉª«∏©àdG  hCG  ¢Shô«ØdG  øe  ájÉbƒdG
 ¬Ñ°T  πμ°ûH  Qó°üJ  »àdG  ájƒYƒàdG
 IQGRh  QhO  ∫Ó```̀N  ø``̀e  hCG  »``eƒ``j
 ™ªàéªdG  áeóN  áWô°Th  á«∏NGódG
 ,•Ó`̀à`̀N’G  hCG  äÉ©ªéàdG  ™æe  »`̀a
 º«¶æJ á`̀dÉ`̀M »`̀ a ¬```̀fCG  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 ±hô¶dG  ¢ùØf  »a  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe
 ≈∏Y  Gô`̀«`̀Ñ`̀c  ÉÄÑY  ¿ƒμ«°S  á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ø«cQÉ°ûªdG  ájÉªM  äGQGRƒ```̀ dG  ∂∏J
 hCG  º¡HQÉ≤J  hCG  º¡WÓàNG  ™æe  hCG
 ô«N  ájÉbƒdG  ¿EÉa  ∂dòd  ,ácôëdG  ™æe
 ≈`̀dEG  ÉfƒYój  ’  ø`̀jó`̀dGh  êÓ`̀©`̀dG  ø`̀e

 É¡d OôØdGh ™ªàéªdG áeÓ°Sh áμ∏¡àdG
 ájÉ¡ædG  »a  ∫ƒ≤f  øëfh  ,á`̀jƒ`̀dhC’G
 ,á«æWƒdG  áæé∏d  ∑hô`̀à`̀e  ô``̀eC’G  ¿EG
 OóëJ  »àdG  »`̀g  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 IôàØdG  ¿ƒμJ  ¿CG  ¬∏dG  ƒYófh  QGô≤dG
 AÉ«MG  ™«£à°ùfh  Iô°ûÑe  á∏Ñ≤ªdG

 .™«ªédG áeÓ°S øª°†j ÉªH º°SƒªdG
 …ƒ∏©dG  ó«©°S  ó«°ùdG  ó`̀ cCG  Éªc
 »àdG Oƒ¡édG ¿CG ÜÉ°ü≤dG ºJBÉe ƒ°†Y
 º°Sƒe AÉ«MEG ≈dG π°Uƒà∏d É«dÉM ∫òÑJ
 ±hô¶dG  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  AGQƒ°TÉY
 ¿CG  ≈æªàf  IQƒμ°ûe  Oƒ¡L  á«ë°üdG
 ¬°ùØf âbƒdG »a øμdh ,ìÉéædÉH π∏μJ
 áeÓ°Sh áeÉ©dG áë°üdG ™°†j ™«ªédG
 ºdÉ©dG  ¿CGh  ,á°UÉN  ájƒdhCG  OGô``aC’G
 ábƒÑ°ùe ô«Z áëFÉL øe »fÉ©j ™ªLCG
 á¡LGƒªd  äÉ`̀«`̀dBGh  ô«HGóJ  ≈Yóà°ùJ

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

 ≈``dEG êÉ`̀à`̀ë`̀J á`̀«`̀æ`̀jO á`̀dÉ`̀°`̀SQ π`̀ª`̀ë`̀j
 IQhô°V GócDƒe ,»ë°Uh »æeCG ΩÓ°S
 á`̀eOÉ`̀≤`̀dG á`̀∏`̀«`̀∏`̀≤`̀dG ΩÉ``̀jCÓ``̀d QÉ`̀¶`̀ à`̀ f’G
 ø«H  ácôà°ûe  á``jDhQ  ≈`̀ dEG  π°UƒàdGh
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG AGƒ``̀°``̀S á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀ dG
 á«∏NGódG äGQGRh hCG  »Ñ£dG »æWƒdG
 á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG ±É```````̀bhC’Gh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh
 º°Sƒe  º«¶æàH  ábÓY  º¡d  ø`̀e  π`̀ch

 .AGQƒ°TÉY
 Ö`̀LQ  ø`̀H  ø°ùM  π°ü«a  ¿É``̀ch
 ób  ,á«æ«°ùëdG  ÖcGƒªdG  áÄ«g  ƒ°†Y
 áYƒªée ™ªL ´ÉªàLG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCG
 á¶aÉëe  Ö`̀cGƒ`̀eh  º`̀JBÉ`̀e  »∏ãªe  ø`̀e
 á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Yh (ó`̀©`̀H  ø``̀Y)  á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG
 ≥jôa  ¢ù«FQ  ™`̀e  »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  »Ñ£dG  øjôëÑdG
 ≈`̀∏`̀Y’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ É``̀fhQƒ``̀c
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀W ≥``̀jô``̀Ø``̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d
 å«M  ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe

 ,™°VƒdG  äGóéà°ùe  ¢VGô©à°SG  ºJ
 ô`̀FÉ`̀©`̀°`̀T AÉ```«```MG á``«``fÉ``μ``eG å``̀ë``̀Hh
 á«ë°üdG ±hô¶dG √òg »a AGQƒ°TÉY

 .á«FÉæãà°S’G
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 Ωó©H ,´ÉªàL’G ∫ÓN í°üf ,»Ñ£dG
 í°†àJ ≈àM ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ´ô°ùàdG
 ≈dG  Égƒæe  ,π`̀°`̀†`̀aCG  πμ°ûH  Qƒ```̀eC’G
 »a äÉ©ªéJ …G øY OÉ©àH’G IQhô°V
 óYÉÑàdG  CGóÑªH  ó«≤àdGh  á∏MôªdG  √òg
 ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀ª``̀©``̀dGh ,»``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 äGAGô``̀LE’É``̀H ΩGõ``̀à``̀d’G õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y
 ∂dPh  ,ÉfhQƒc  áëaÉμªd  ájRGôàM’G
 kÉXÉØMh  ºdÉ©dG  »a  ™°VƒdG  IQƒ£îd
 ¬∏eG  øY ÉHô©e  ,™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y
 á¡LGƒe πX »a ±hô¶dG ø°ùëJ »a

 .á«ªdÉ©dG áëFÉédG √òg
 IQhô°V  ÖLQ  øH  π°ü«a  ó`̀cCGh
 ≥jôa  äÉ¡«LƒJh  á`̀jDhô`̀d  ∫É`̀ã`̀à`̀e’G
 ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG Gò``̀g »`̀a »`̀Ñ`̀£`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áeÓ°S ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ø`̀e É`̀bÓ`̀£`̀fG
 ,áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≥≤ëj ÉªHh ™«ªédG
 …ò`̀dG  »Ñ£dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Oƒ`̀¡`̀L  Éæªãe
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V  πª©j
 ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f
 ôaÉ°†Jh  ,AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 äÉjƒà°ùªdG  ™`̀«`̀ª`̀L  ≈`̀∏`̀Y  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 øY ôÑ©J »àdGh ,á«Ñ©°ûdGh á«ª°SôdG
 QÉWEG  »a  ¬«Yhh  Ö©°ûdG  Gòg  ¿ó©e

 .™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ¢UôëdG

.…Oƒ©°ùdG á«LQÉîdG ôjRh |                              .á«LQÉîdG ôjRh |

 õcGôe  »a  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  ¿Éª°†d  Iôªà°ùªdG  É¡à©HÉàe  QÉ`̀WEG  »a
 á©°SGƒdG  É¡àj’h  ≥∏£æe  ø`̀eh  ,á«∏NGódG  IQGRƒ`̀ H  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G
 »a ≥ëdG É¡æª°V øeh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©Jh ájÉªM »a É¡°UÉ°üàNGh
 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  OƒJ  áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »a  É°Uƒ°üNh  ,áë°üdG
 øé°S  øe  Ójõf  925  Oó`̀Y  ¢VôY  ºJ  ób  ¬`̀fCG  ø«ÑJ  ¿CG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 ±ô°U ºJh ,…QÉédG ƒ«dƒj 15 ≈dG 9 øe IôàØdG ∫ÓN AÉÑWC’G ≈∏Y ƒL
 á°UÉîdG  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ¢†©H  É¡æª°V  øe  ,º¡d  áÑ°SÉæªdG  á`̀ jhOC’G
 ¿ƒfÉ©j  øªe  Ójõf  34 ¢VôY ºJ  Éªc  ,Ójõf  22 Oó©d  …ôμ°ùdG  ≈°VôªH
 ≈Ø°ûà°ùe øe ø«jQÉ°ûà°S’G AÉÑWC’G ≈∏Y á«°SÉ°ùM hG ájó∏L πcÉ°ûe øe

.º¡d Ö°SÉæªdG êÓ©dG ±ô°Uh º¡àæjÉ©e âªJ å«M ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
 êÓ©dG  á£N  ¿hQô≤j  øe  §≤a  ºg  AÉÑW’G  ¿CÉH  á°ù°SDƒªdG  âgƒfh
 ,ádÉM πμd ™ÑàªdG »Ñ£dG ∫ƒcƒJôÑdGh ¢ü«î°ûàdG ≥ah á«Ñ£dG ájÉYôdGh
 ´Éªà°S’Gh  A’õ`̀æ`̀dG  ™e  ô°TÉÑªdG  AÉ≤àd’G  π°UGƒà°S  É¡fCG  ≈∏Y  IOó°ûe
 IQGOEG  ™e  ô°TÉÑªdG  ≥«°ùæàdGh  IóYÉ°ùªdG  äÉÑ∏W  º∏°ùJh  ,º¡JÉ¶MÓªd

.™«ªé∏d áë°üdG ≥M ¿Éª°†d õcôªdG

 πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb …OÉ«°S ¬∏dGóÑY AÓY …ôëH øcQ AGƒ∏dG πÑ≤à°SG 
 äÉj’ƒdG  IQÉØ°ùd  ™HÉàdG  …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdG  ¿Ó`̀jh  ó«ØjO  ó«≤©dG  ¢ùeCG
 Ωób …òdG ,¬∏ªY Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH øjôëÑdG áμ∏ªªH á«μjôeC’G IóëàªdG

.ójóédG …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG ∫hófÉb ¿ƒL ó«≤©dG ¬d
 ó«ØjO ó«≤©dG Oƒ¡éd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb ÜôYCGh
 ¿hÉ©àdG  IOÉjR  »a  ¬H  º¡°SCG  Éeh  ¬∏ªY Iôàa  ∫GƒW ¬H  ΩÉb  Ée  ≈∏Y ¿Ójh
 äGQó≤dG IOÉjRh ÖjQóàdG ä’Éée »a á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©Jh ∑ôà°ûªdG
 É«æªàe ,∫hófÉb ¿ƒL ó«≤©dÉH ÉÑMôe ,Égõjõ©Jh É¡ªYóH á∏«ØμdG πÑ°ùdGh
 øjó∏ÑdG  áë∏°üe  ºYój  ÉªH  ójóédG  ¬∏ªY  ΩÉ¡e  »a  ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  ¬d

.ø«≤jó°üdG
 øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN ºJh
 ø`̀eC’G  ∫Éée  »a  á°UÉNh  »æeC’G  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ä’Éée  åëHh

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG øe OóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,…ôëÑdG

 äÉeóN ≈∏Y Gƒ∏``°üM zƒL{ »a Ójõf 925
…QÉédG ƒ«dƒj 15 ≈dEG 9 øe IôàØdG ∫ÓN á«ÑW

 ≥ë∏ªdG πÑ≤à°ùj πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb
 ójóédG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  …ôμ°ù©dG

 PÉà°SC’G  á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  ¢ù«FQ  ócCG
 á°üjôM  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ¿CG  OGƒ```̀Y  ¿É`̀°`̀ù`̀Z  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG
 á«ªgC’  ¬eó≤J  …ò`̀ dG  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  õjõ©J  ≈∏Y
 èjôîJh  ,á«ª«∏©àdG  É¡JÉLôîe  ôjƒ£J  »a  ∂`̀dP
 AÉ°†YCG  É k«YGO  ,õ«ªàe  »ª∏Y  iƒà°ùe  …hP  áÑ∏W
 ™jƒæàdG  IQhô°V  ≈`̀dEG  á©eÉédÉH  ¢ùjQóàdG  áÄ«g
 π`̀LCG  ø`̀e  ,¢`̀ù`̀jQó`̀à`̀dÉ`̀H  á©ÑàªdG  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SC’G  »`̀ a
 ™e  á°UÉN  ,áÑ∏£dGh  ¢SQóªdG  ø«H  πYÉØàdG  IOÉjR
 ó©H  øY  á«°SGQódG  äGô°VÉëªdG  ºjó≤J  QGôªà°SG

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
 ™HGôdG ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©a ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dP AÉL
 ôÑY  º«bCG  …òdG  õ«ªàªdG  º«∏©àdG  äÉ°SQÉªe  ∫OÉÑàd
 ôjƒ£J IóMh øe º«¶æàH  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J
 ácQÉ°ûªHh á©eÉédÉH  ¢ùjQóàdG  áÄ«g AÉ°†YCG  AGOCG
 ø«àÄ«¡dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  áÑîfh  á©eÉédG  ¢ù«FQ
 ôªJDƒªdG  ∫hÉ`̀æ`̀J  å`̀«`̀M  ,á`````̀jQGOE’Gh  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G
 á«∏ªY  »a  QÉμàH’Gh  ,ó©H  øY  º«∏©àdG  ´ƒ°Vƒe

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉL πX »a º«∏©àdG
 øe  áYƒªée  øª°†J  …ò`̀dG  ,ôªJDƒªdG  »JCÉjh
 π°†aCG  ¿ƒcQÉ°ûªdG  É¡dÓN  ∫OÉÑJ  »àdG  äÉ°ù∏édG

 äGƒ£îdG QÉWEG »a ,ó©H øY á«ª«∏©àdG äÉ°SQÉªªdG
 á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ôjƒ£àd á©eÉédG É¡H Ωƒ≤J »àdG
 å«M  ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  äGQƒ`̀£`̀ à`̀ dG  ™`̀e  Ö°SÉæàj  É`̀ª`̀H
 äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  GOó`̀Y  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ¢Vô©à°SG
 iƒàëªdGh  º«∏©à∏d  áãjóëdG  ¥ô£dG  ∫OÉÑJ  ±ó¡H
 á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  á«dÉãªdG  Iô°VÉëª∏d  »dÉãªdG

.á©eÉédG »a »°ùjQóàdG õ«ªàdG áaÉ≤K ô°ûf
 ¿GƒæY  πªM  É k°VôY  á©eÉédG  ¢ù«FQ  Ωó`̀bh
 çóëJ  -¢`̀Uô`̀Ø`̀dGh  äÉjóëàdG-  ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG
 IôàØdG  ∫ÓN  á©eÉédG  äGRÉ`̀é`̀fEG  Rô`̀HCG  øY  ¬dÓN
 »a õ«ªàdGh ´GóHE’G áaÉ≤K õjõ©J á«ªgCGh á«°VÉªdG

.á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 ±ó¡j  ôªJDƒªdG  ¿CÉH  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ì qô°Uh
 º«∏©à∏d  áãjóëdG  á«ª∏©dG  Ö«dÉ°SC’G  ìÉ°†jEG  ≈`̀dEG
 »àdGh  ,åjóëdG  º«∏©àdG  áØ°ù∏a  øª°V  Qƒ£àªdG
 ∫ÓN øe á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG Qƒëe º∏©àªdG π©éJ
 ,á«ãëHh  á«ª«∏©J  ™jQÉ°ûe  ≈∏Y  áÑ∏£dG  ™jRƒJ
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  AÉ°ü≤à°S’Gh  åëÑdG  ≈∏Y  º¡ãMh
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°S  ôªJDƒªdG  ¿G  Éæ«Ñe  ,áeƒ∏©ªdG
 Üƒ∏°SC’G  áªLôJ  »a  á«ª∏©dG  ¥ô£dG  ΩGóîà°SG

 AGOC’G ôjƒ£J äÉ«dBGh ,™bGh ≈dEG åjóëdG »ª«∏©àdG
 á©eÉédG IQób õjõ©Jh »ª∏©dG åëÑdGh »ªjOÉcC’G
 OÉªàY’Gh  IOƒ`̀é`̀dG  ¿Éª°V  ô«jÉ©e  ≥«≤ëJ  ≈∏Y
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a  á°UÉN  ,»ªjOÉcC’G

.ºdÉ©dGh øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG
 Gòg  ¿CG  OGƒ`̀Y  ¿É°ùZ  QƒàcódG  PÉà°SC’G  ó`̀cCGh
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGƒ£îdG  QÉWEG  »a  »JCÉj  ôªJDƒªdG
 Ö°SÉæàj  ÉªH  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ôjƒ£àd  á©eÉédG
 ,πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMGh á«ªdÉ©dG äGQƒ£àdG ™e
 »a  ôªJDƒªdG  Gò`̀g  äÉLôîe  á«ªgCG  ≈∏Y  G kOó°ûe
 ≥«≤ëJh  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  »`̀é`̀jô`̀N  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ô`̀jƒ`̀£`̀J

.º«∏©àdG IOƒL ô«jÉ©e
 ,»fƒàjR IõFÉa IQƒàcódG âë°VhCG É¡ÑfÉL øe
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö`̀FÉ`̀f Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e
 ácQÉ°ûe  ≈``̀ dEG  ±ó`̀¡`̀j  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ¿CG  ,ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh
 ±ô©àdGh ,á©eÉédG IòJÉ°SCG  ø«H Ió«édG äGôÑîdG
 ÉªH  ,á«ªjOÉcC’G  áÄ«¡dG  ôjƒ£J  äÉLÉ«àMG  ≈∏Y
 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  äÉLôîe  õjõ©J  »`̀a  º¡°ùj
 IOƒ`̀Lh  áÑ∏£dG  ≈∏Y  »`̀HÉ`̀é`̀jEG  πμ°ûH  ¢ùμ©æjh

.á«ª«∏©àdG äÉLôîªdG

 á``ãjóëdG  ¥ô``£dG  ≈``∏Y  Aƒ``°†dG  §``∏°ùJ  zá``«≤«Ñ£àdG  Ωƒ``∏©dG{
Ió«édG á``«ª«∏©àdG äÉ``°SQÉªªdG ô``ªJDƒe ∫Ó``N º``∏©àdGh º``«∏©à∏d

 ¿GƒjódG ôjRh áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG º∏°ùJ
 á°ù°SDƒª∏d  ø«KÓãdGh  ådÉãdG  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  »μ∏ªdG
 øH  óªMCG  ó«°ùdG  ¬eób  …òdGh  ,ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùéd  áeÉ©dG
 ∑QÉªé∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ßaÉëe  »fÉÑ≤ëdG  õjõ©dGóÑY
 ∂∏ªdG  ô°ùéd  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 Iô°†M ≈dG ôjô≤àdG »μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh ™aQ óbh ,ó¡a
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U

.ióØªdG OÓÑdG
 á«Ñ£dG  Oƒ¡édÉH  »μ∏ªdG  ¿GƒjódG  ôjRh  OÉ°TCG  óbh
 ô°ùéd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  É¡dòÑj  »`̀à`̀dG
 äÉeóîdG ºjó≤J π«Ñ°S »a É¡«Ñ°ùàæe ™«ªLh ó¡a ∂∏ªdG
 ø«àμ∏ªªdG øe ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL »eóîà°ùªd äÓ«¡°ùàdGh
 è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  AÉæHCGh  ø«à≤«≤°ûdG
 ,º¡ªdG  …ƒ«ëdG  ≥aôªdG  Gò`̀g  Qƒ£àH  Gó«°ûe  ,á«Hô©dG
 πc  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á°ù°SDƒªdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªéd  É«æªàe

 .ìÉéædGh ≥«aƒàdG

 ôjô≤àdG º∏``°ùàj »``μ∏ªdG ¿Gƒ``jódG ô``jRh
ó``¡a  ∂``∏ªdG  ô``°ùL  á``°ù°SDƒªd  …ƒæ``°ùdG

…Oƒ©°ùdG √ô«¶f øe É«ØJÉg ’É°üJG ≈≤∏àj á«LQÉîdG ôjRh

Égõjõ©J πÑ°Sh ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dG Iô«°ùe åëH

.»μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh |

 π°UGƒàdG ™bGƒe ¢†©H »a ¬dhGóJ ºJ Ée ≈∏Y kÉØ£Y
 ô«à°ùLÉªdG  πªëJ  á«æjôëÑd  ƒjó«a  ∫ƒM  »YÉªàL’G
 ¥RQ  Qó°üe  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  É¡LhR  ™e  ÜÉ©d’G  ™«ÑJh
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  OƒJ  ,É¡àØ«Xƒd  É¡fGô°ùN  ó©H
 äQOÉH ™£≤ªdG Gòg ∫hGóJ ó©H ¬fG í«°VƒàdG á«YÉªàL’G
 iƒμ°ûdG  áÑMÉ°U  áæWGƒªdG  ™`̀e  π°UGƒàdÉH  IQGRƒ``̀ dG

 :»∏j Ée ø«ÑJh ,É¡H πª©J »àdG ácô°ûdGh
 ∞∏ªd  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  Ió`̀YÉ`̀b  ø`̀e  ø«ÑJ  :’hCG
 øeDƒeh πª©J ∫GõJ ’ É¡fCG IQGRƒdG »a áªjôμdG áæWGƒªdG
 áªdÉμªdG  AÉ`̀æ`̀KCG  ∂`̀dP  äó``̀cCGh  ,á°UÉN  ácô°T  »a  É¡«∏Y
 πª©dG ¢SCGQ ≈∏Y âdGRÉe É¡fCÉH äOÉaCG å«M ,É¡©e á«ØJÉ¡dG
 É¡ª«∏°ùJ ºJh íjô°ùà∏d  á°Vô©e É¡æμdh ,kÉ«dÉM ácô°ûdÉH

 IQGRƒdG  äQOÉHh  ,kÉ«∏©a  É¡àdÉbEG  ºàj  ºdh  ,∂dòH  GQÉ£NEG
 É¡fG  í°†JG  å«M ,É¡jód  πª©J  »àdG  ácô°ûdÉH  ∫É°üJ’ÉH
 »a »¡àæj …ƒæ°ùdG Égó≤Y ¿CÉH É¡©e ΩôÑªdG ó≤©dG Ö°ùëH
 ô««¨J  É¡«∏Y  ácô°ûdG  â°VôY  óbh  ,2020  ƒ«dƒj  ájÉ¡f
 É¡JGôÑN ™e Ö°SÉæàJ iôNCG áØ«Xh ≈dG á«dÉëdG É¡àØ«Xh
 É¡fCG  ’EG  ,ó`̀jó`̀L  ó≤©Hh  ácô°ûdG  ¢ùØf  »`̀a  É¡JÓgDƒeh
 πª©dG  á∏°UGƒe  »a  É¡àÑZQ  Ωó©d  ,¢Vô©dG  ∂dP  â°†aQ
 áØ«Xh ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a É¡àÑZQh ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a
 IQGRƒdG ™LGôJ ºd É¡fG ≈dEG áaÉ°VEG ,»eƒμëdG ´É£≤dG »a

.É¡«∏Y øeDƒeh πª©J ∫GõJ ’ É¡fƒc πªY øY åëÑ∏d
 É¡H  πª©J  »àdG  ácô°ûdG  ™`̀e  π°UGƒàdG  º`̀J  :É«fÉK
 ¢SCGQ ≈∏Y ∫GõJ ’ É¡fCG  äócCG  ÉgQhóH »àdGh ,áæWGƒªdG

 ∫ÓN  øe  ádƒª°ûe  É¡ÑJGhQ  ™«ªL  âª∏°ùJ  óbh  ,πª©dG
 ¿Gh  ,á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¬«∏Y  â∏°üM  …ò``̀dG  »eƒμëdG  º`̀Yó`̀dG
 É¡àØ«Xh ô««¨J  ™e  ó≤©dG  ójóéJ É¡«∏Y â°VôY ácô°ûdG
 øμdh ,áØ«XƒdG ∂∏J »a É¡H ¢UÉîdG AGOC’G ôjô≤J áé«àf

.πª©dG »a QGôªà°S’G â°†aQ áæWGƒªdG
 ¥ÉØJ’G ºJ ,ácô°ûdG ™e IQGRƒdG π°UGƒJ ó©H :É kãdÉK
 á«dÉëdG  É¡àØ«Xh  »a  áæWGƒªdG  AÉ≤HEG  ≈∏Y  ácô°ûdG  ™e
 »a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  »`̀a  É¡àÑZQ  ∫É`̀M  »`̀a  ô««¨J  ¿hO  ø`̀e
 ∂dP â°†aQ áæWGƒªdG øμdh ,É¡©e ó≤©dG ójóéJh ,πª©dG
.»eƒμëdG ´É£≤dG »a áØ«Xh ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a É¡àÑZôd

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ócDƒJ  ,¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀ah
 äÉHÉ°ùM  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  »`̀YGô`̀j  ¿G  á`̀«`̀ª`̀gCG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 OGƒ`̀ª`̀ dG »``̀a Qò``̀ë``̀dG »`̀Nƒ`̀J »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG
 ,º¡JÉëØ°U  ∫Ó``̀N  ø`̀e  É`̀¡`̀Mô`̀W  º`̀à`̀j  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G
 Ée  ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh ≈∏Yh ,ΩÉ©dG  ¿CÉ°ûdG  ¢üîJ »àdGh
 ,ø«æWGƒª∏d  áeƒμëdG  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóîdÉH  ≥∏©àj
 ™e  π°UGƒàdÉH  º`̀gOô`̀J  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh
 √ÉéJ ΩÉ©dG …CGôdG IQÉKEÉa ,Égô°ûf πÑb á«ª°SôdG äÉ¡édG
 äÉ£dÉ¨ªdG  ô°ûæj  ¿G  ¬fCÉ°T  øe  áë«ë°U  ô«Z  ÉjÉ°†b
 »àdG  äGQOÉÑªdGh  Oƒ¡édG  ºéM  øe  π∏≤jh  äÉYÉ°T’Gh
 äÉeóîdG  iƒà°ùªH  ¢Vƒ¡ædG  πLCG  øe áeƒμëdG  É¡dòÑJ
 ºàj »àdG  ä’ÉëdG øe ójó©dG ¿CG  Éª«°S ’h ,É¡æ«°ùëJh
 ΩóY π°UGƒàdGh åëÑdG ó©H í°†àj É¡fCÉ°ûH QÉÑNCG ∫hGóJ

.É¡fCÉ°ûH IOQGƒdG äÉeƒ∏©ªdG ábO

É¡LhR ™e ÜÉ©dC’G ™«ÑJh zô``«à°ùLÉe{ πªëJ »àdG á«æjôëÑdG ƒjó«a á≤«≤M í``°VƒJ zπª©dG{
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zÉ`̀ fhQƒ`̀ c{ á`̀¡`̀LGƒ`̀e »`̀ a »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 ™°†J ºd ÉfhQƒc áëFÉL ó°V á«æWƒdGh á«ªdÉ©dG ácô©ªdG

 áYÉ°S  ¿CG  øY  ºæj  Ée  ≥`̀aC’G  »a  ∑Éæg  ¢ù«dh  ,ó©H  É``̀gQGRhCG

 OGó`̀YC’  π°UGƒàªdG  óYÉ°üàdG  πX  »a  á°UÉN  ,áÑjôb  º°ùëdG

 ÜÉ°üe ¿ƒ«∏e  ô°ûY  áKÓãdG  õLÉM äRhÉéJ  »àdG  äÉHÉ°UE’G

 √Gƒb ôØæà°ùe ¬∏c ºdÉ©dG ,IÉah ádÉM ∞dCG áFÉªà°ùdG ÜQÉ≤j Éeh

 Üƒ©°T ∂¡fCG …òdG ¬«∏Y AÉ°†≤dGh ¢Shô«ØdG Gòg áªjõg ±ó¡H

 ô«Z ájOÉ°üàbG ôFÉ°ùN É¡H ≥ëdCGh áØ∏àîªdG ºdÉ©dG äÉeƒμMh

 ∑Éæ¡a  ,™«ªé∏d  áë°VGh âJÉH  ácô©ªdG  √òg ºdÉ©e  ,ábƒÑ°ùe

 øY åëÑ∏d á«ª∏©dG õcGôªdG ∞∏àîe ÖfÉL øe áeƒªëe Oƒ¡L

 Oƒ¡L ∑Éægh ,¢Shô«ØdG  Gò¡d  ¿ƒª°†eh ∫É©a  AGhO  hCG  ìÉ≤d

 πLCG  øe  πª©∏d  ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  ÉgòØæJ  áØ∏àîeh  áJhÉØàe

 »a ìÉéædG áÑ°ùfh ,É¡Hƒ©°T OGôaCG ø«H ¢Shô«ØdG »°ûØJ ∞bh

 √òg  á©«ÑW  á«Yƒf  Ö°ùëH  ,iô`̀NCGh  ádhO  ø«H  ähÉØàJ  ∂dP

.IôaGƒàªdG äÉ«fÉμeE’Gh Oƒ¡édG

 ácô©ªdG AóH øe á∏°UGƒàe ô¡°TCG áKÓK øe ôãcCG ióe ≈∏Y

 »àdG  äGƒ£îdGh  äGAGôLE’G  âàÑKCG  ,zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  ó°V

 É°Sƒª∏e  ÉMÉéf  áμ∏ªªdG  »a  á°üàîªdG  äÉ¡édG  É¡H  Ωƒ≤J

 âdÉf á«dhódGh á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe øe ¬d GOƒ¡°ûeh

 »àdG  á«HÉéjE’G  èFÉàædG  ô«¶f  á©°SGh  äGOÉ°TEG  Oƒ¡édG  √òg

 π`̀bC’G  ∫hó`̀dG  ø«H  øe  »g  øjôëÑdÉa  ,Oƒ¡édG  √ò`̀g  É¡à≤≤M

 ,§≤a »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ¢ù«d ,äÉHÉ°UE’G OGóYC’ Ó«é°ùJ

 áfQÉ≤e ∫ÓN øe ≈àM ,É°†jCG »ª«∏bE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉªfEGh

.á«fóàe ≈≤ÑJ äÉHÉ°UE’G áÑ°ùf ¿EÉa ,¿Éμ°ùdG Oó©H OGóYC’G √òg

 ó°V  øjôëÑdG  ácô©e  »a  á«HÉéjE’G  á«°UÉîdG  √òg  ºZQ

 ƒg  ácô©ªdG  √òg  ôgƒL  ¿CG  º`̀ZQh  ,ô«£îdG  ¢Shô«ØdG  Gòg

 ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ø«H ¬«°ûØJh √QÉ°ûàfG ¿hO ádƒ∏«ëdG

 ábƒKƒe  äGô°TDƒe  …CG  Qƒ¡X  ΩóY  ™e  ácô©ªdG  QGôªà°SG  ¿EÉa

 ìÉéædG  èFÉàf  ¿EÉ`̀a  ,ÉgQÉ°ùëfG  ≈àM  hCG  É¡FÉ¡àfG  Üôb  ≈∏Y

 OÉªàY’G  »≤H  Ée  GPEG  ôKCÉàJ  ¿CG  øμªj  ¿B’G  ≈àM  â≤≤ëJ  »àdG

 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á«ª°SôdG  Oƒ¡édG  ≥JGƒY  ≈∏Y  ≈≤∏e  »∏μdG

 »a ìÉéædG ΩÉªJEG ¿CG ∂dP ,á«æeC’Gh á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉ¡édG

 ¬JÉHÉ°UEG  á©bQ  ´É°ùJGh  QÉ°ûàf’G  øe  ¢Shô«ØdG  ™æe  ácô©e

.º«≤ªdGh øWGƒªdG QhO ≈∏Y Iô«Ñc áLQóH óªà©j ájô°ûÑdG

 ä’ÉM ™e πeÉ©àdG  ™«£à°ùJ  áØ∏àîªdG  á«ë°üdG  äÉ¡édG

 OƒLh øe ócCÉà∏d á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG AGôLEGh áªFÉ≤dG áHÉ°UE’G

 GójóëJh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ø«H  É¡eóY  øe  äÉHÉ°UE’G

 πeGƒY ÖÑ°ùH ¢Shô«ØdG Gò¡H É¡àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG ø«H

 ’  äÉ¡édG  √òg  øμd  ,ÜÉ°üªH  •ÓàN’G  É¡àeó≤e  »a  ,Iô«ãc

 √òg ,¬H ø«HÉ°üªdG á©bQ ´É°ùJGh √QÉ°ûàf’ …ó°üàdG ™«£à°ùJ

 á«ªgCÉH ¬cGQOEGh ¬JGP OôØdG áªgÉ°ùe ióe ≈∏Y ∞bƒàJ áª¡ªdG

 øe  …OôØdG  QhódG  ÜÉ«Z  ¿C’  ,ácô©ªdG  √òg  »a  √QhO  πªëJ

.ÉgQGôªà°SGh ácô©ªdG óeCG π«£j ¿CG ¬fCÉ°T

 ¢Shô«ØdG ó°V ácô©ªdG øe á∏MôªdG √òg »a ôÑcC’G AÖ©dG

 ´ÉØJQGh äÉHÉ°UE’G á©bQ QÉ°ûàfG ¿C’ ,OGôaC’G ≥JÉY ≈∏Y ™≤j

 ìÓ°S ¿EÉa ºK øeh ,√Gƒ°S ¿hO OôØdG ∫ÓN øe »JCÉj ÉgOGóYCG

 Gô«KCÉJ ôãcC’G ìÓ°ùdG ƒg á∏MôªdG √òg »a »YÉªàL’G óYÉÑàdG

 á«HÉéjEG èFÉàf ≥«≤ëJ »a ìÓ°ùdG Gòg íéf óbh ,ácô©ªdG »a

 ≥≤ëJ ,GóL á«dÉY É¡«a äÉHÉ°UE’G OGóYCG âfÉc ∫hO »a Iô«Ñc

 óYÉÑàdG  …CG  ,ìÓ°ùdG Gòg ΩGóîà°SG ábóH ΩõàdG  OôØdG  ¿C’ ∂dP

 »a ÉØ«îe GóYÉ°üJ ó¡°ûJ »àdG ∫hódG ±ÓN ≈∏Y ,»YÉªàL’G

 øe  π«∏≤àdGh  ájOôØdG  á«dhDƒ°ùªdG  ΩGó©f’  äÉHÉ°UE’G  OGó`̀YCG

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ìÓ°S QhOh á«ªgCG

 ìÓ°ùdG  Gò¡d  ΩQÉ°üdGh  ≥«bódG  ΩGóîà°S’G  ¿CG  í«ë°U

 ≈àMh  πH  ,á«YÉªàL’G  äÉbÓ©dG  ≈∏Y  á«Ñ∏°S  äÉ°SÉμ©fG  ¬d

 ¿EÉ`̀a  â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf  »`̀ah  ,¬`̀æ`̀e  ôØe  ’  QÉ`̀«`̀N  ¬æμd  ,á`̀jô`̀°`̀SC’G

 äÉ°SÉμ©f’G  ∂∏J  Iô«ãc  äGô`̀ª`̀H  ¥ƒØj  »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  OhOô`̀ª`̀dG

 ,ióªdG ó«©H GôKCG  ∑ôàJ ød áeÉ©dG ä’ÉëdG »a »àdG á«Ñ∏°ùdG

 á¶aÉëªdG  øμªj  ájô°SC’Gh  á«YÉªàL’G  äÉbÓ©dG  ô°UGhCÉa

 Gòg É¡°Vôa »àdG OÉ©àH’G ádÉM πX »a ≈àM ,É¡æ«àªJh É¡«∏Y

 ájƒb  ájô°SCGh  á«YÉªàLG  QhòL  äÉbÓ©dG  √ò¡∏a  ,¢Shô«ØdG

.É°†jCG Qƒ£àdGh QGôªà°S’Gh ΩGhódG É¡d øeDƒJ

 ÉæjOÉjCG  »≤Ñæ°S  ≈àe  ≈`̀ dEG  :ƒ`̀g  º¡ªdG  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG  ó©j  º`̀d

 :ƒg ºgC’G ∫GDƒ°ùdG ÉªfEGh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ìÓ°ùH áμ°SÉe

 ≥«≤ëJ  ≈àM  ìÓ°ùdG  Gò¡H  ∂°ùªàdG  ≈∏Y  IQó≤dG  ∂∏àªf  πg

 ,™«ªédÉa  ,?’  ΩCG  ô«£îdG  hó©dG  Gò`̀g  ≈∏Y  »FÉ¡ædG  ô°üædG

 »a  ÓjƒW  ÉWƒ°T  Gƒ©£b  ,GOGô```̀aCGh  á«∏gCGh  á«ª°SQ  äÉ¡L

 É¡à∏°UGƒe  iƒ°S  ÉæeÉeCG  QÉ«N  ’h  ,¢Shô«ØdG  ó°V  ácô©ªdG

 áehÉ≤ªdG ìÓ°S øe ìÉàe ƒg Ée πc ΩGóîà°SGh ájÉ¡ædG ≈àM

 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ìÓ°S  ƒg  OGôaCÉc  ÉæMÓ°Sh  ,…ó°üàdGh

 QÉ«îdG ƒgh πH ,í«ë°üdG QÉ«îdG ƒg Gòg ,≥«bódGh ΩQÉ°üdG

 ™«ªL  »`̀a  ™«ªédG  »æ©J  ácô©ªdÉa  ,Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dGh  ™`̀LÉ`̀æ`̀dG

.á«JÉ«ëdG º¡fhDƒ°T

 ó¡°ûJ  »àdG  äÉYGô°üdG  …ODƒ`̀J
 ô«¨J  ≈````̀dEG  á`̀YQÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e  äGQƒ```£```J
 ∂HÉ°ûàJ πμ°ûH IQhô°†dÉH ∞bGƒªdG
 ≈∏Y  äGQƒ£àdG  ™e  ídÉ°üªdG  ¬«a
 »a É`̀ kë`̀°`̀VGh Gó`̀H É`̀e ƒ`̀gh ¢```VQC’G
 ∞bƒe  G kó`̀jó`̀ë`̀Jh  á«Ñ«∏dG  á```̀eRC’G
 ,zƒ`̀JÉ`̀æ`̀dG{  »`̀°`̀ù`̀∏`̀WC’G  ∫Éª°T  ∞∏M
 ¥ÉaƒdG  áeƒμM  ¿Ó`̀YEG  ÜÉ≤YCG  »Øa
 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  É k«dhO  É¡H  ±ôà©ªdG
 »a  á«é«JGôà°S’G  á«WƒdG  Ió`̀YÉ`̀b
 ø∏YCG Ω2020 ƒjÉe øe ô°ûY øeÉãdG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  êô«Ñæàdƒà°S  ¢ùæj
 ∞ë°üdG ióME’ íjô°üJ »a ∞∏ë∏d

 ™`̀°`̀Vh ø`̀μ`̀ª`̀j  ’{  ¬``̀fCÉ``̀H  á`̀ «`̀ dÉ`̀£`̀ jE’G
 ôàØM  áØ«∏N  äGƒbh  ¥ÉaƒdG  áeƒμM
 ó©à°ùe  ∞∏ëdG  ¿CGh  Ió`̀MGh  áØc  »a
 É«côJ  ¿CGh  ¥ÉaƒdG  áeƒμM  IóYÉ°ùªd

 ∫ƒëàdG  ∂dP  ,zƒJÉædG  ∞∏M »a º¡e ƒ°†Yh …ƒb ∞«∏M
 ôàØM  áØ«∏N  ô«°ûªdG  √ÉéJ  ƒJÉædG  ∞bƒe  »`̀a  øμj  º`̀d
 É«côJh ∞∏ëdG ø«H ´ó°üdG ÜCGQ øe ´ƒæc GóH πH Ö°ùëa
 AGƒ°S ¿É«©∏d áë°VGh âfÉc äGôJƒJ ó©H »°ù∏WC’G ƒ°†Y
 »a  É keób  »°†ª∏d  É«côJ  »©°S  øe  »°ù∏WC’G  ¢VÉ©àe’G
 É«°ShQ øe 400¢SEG ïjQGƒ°üdG áeƒ¶æe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 hCG ,ƒJÉædG ∞∏ëd »NhQÉ°üdG ´QódG »a É¡LÉeOEG ¢†aQh
 É¡æeC’ äGójó¡J √GôJ Ée ó°V É¡ªYO ∞∏ëdG øe É«côJ Ö∏W
 ∞∏ëdG áªb ∫ÓNh É«côJ ¿EG  πH ,ájQƒ°ùdG  áeRC’G AGôL
 §£N ≈∏Y É¡à≤aGƒe ø«H â£HQ 2019 ΩÉY »a Iô«NC’G
 ºYóH  ≥«£∏ÑdG  ∫hOh  GóædƒH  »a  ∞∏ë∏d  IójóL  á«YÉaO

.ájQƒ°ùdG ádCÉ°ùªdG »a É¡d ∞∏ëdG
 ƒJÉædG ∞∏M AÉ°†YCG ø«H äÉaÓîdG ¿CÉH º«∏°ùàdG ™eh
 ádhÉëe  ƒg  ∫É≤ªdG  Gòg  πL  ¿EÉ`̀a  ójóédG  ôeC’ÉH  â°ù«d
 AGREG  ƒJÉædG  ∞∏ëd  á«é«JGôà°S’G  äGOó`̀ë`̀ª`̀dG  ô«°ùØJ
 Öjô≤dG »°VÉªdG ≈dEG IOƒ©dÉHh ,É«Ñ«d »a øgGôdG ´Gô°üdG
 áª¶æªc ≈dhC’G Iôª∏d ƒJÉædG ∞∏M πNóJ 2011 ΩÉY »ah
 óbh ∑GòfBG »Ñ«∏dG ΩÉ¶ædÉH áMÉWEÓd á«Hô©dG á≤£æªdG »a
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«ªeCG  äGQGôb  ≈∏Y  πNóàdG  ∂dP  ¢ù°SCÉJ
 πãªJ á«Ñ«∏dG áeRC’G ¿CG ≈∏Y ∑GòfBG ∞∏ëdG AÉ°†YCG ≥aGƒJ
 ∞∏ëdG  •hô°T  »gh  ∞∏ë∏d  ájƒ«ëdG  ídÉ°üª∏d  G kójó¡J
 á°ùeÉîdG  IOÉª∏d  ôjÉ¨e  πμ°ûH  ¬«°VGQCG  êQÉ`̀N  πNóà∏d
 AGóàYG çhóëH πNóàdG äOóM »àdGh ∞∏ëdG ¥Éã«e øe

 .ƒJÉædG ∞∏M øe ∫hO hCG ádhO ≈∏Y …ôμ°ùY
 ΩÉ¶ædÉH  áMÉWE’ÉH  §ÑJôJ  øμJ  ºd  ádCÉ°ùªdG  ¿CG  ’EG
 »é«JGôà°S’G  Ωƒ¡ØªdÉH  É«Ñ«d  á«ªgCG  πH  Ö°ùëa  »Ñ«∏dG
 ,•É≤f  çÓK  »a  É¡dÉªLEG  øμªj  »àdGh  ∞∏ë∏d  áÑ°ùædÉH
 QGƒédG πãªJ »àdG ÜƒæédG ∫hO ióMEG »g É«Ñ«d :≈dhC’G
 ¿EÉa  ºK  øeh  ∞∏ëdG  AÉ°†YCG  á«HhQhC’G  ∫hó∏d  ô°TÉÑªdG
 á«HhQhC’G  ∫hó∏d  ¿ƒμ«°S  É¡¡LGƒJ  á«æeCG  äGójó¡J  …CG
 iôJ »àdG á«Yô°ûdG ô«Z Iôé¡dG É¡∏bCG ¢ù«d É¡æe Ö«°üf
 á«HhQhC’G  ∫hódG  á«≤H  ≈dEG  ≈`̀dhC’G  É¡àHGƒH  É«dÉ£jEG  »a
 »a  ƒJÉædG  ∞∏M  ø∏©j  ¿CG  É kHô¨à°ùe  øμj  º`̀d  º`̀K  ø`̀eh
 »dƒHÉf  áæjóe  »a  ÜƒæédG  õcôe  ¢ù«°SCÉJ  2017  ΩÉY
 ó°Uôd  ∞∏ë∏d  ájôμ°ù©dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ™Ñàjh  á`̀«`̀dÉ`̀£`̀jE’G
 øe ∞∏ëdG AÉ°†YC’ G kójó¡J πãªJ »àdG á«æeC’G äGójó¡àdG
 ,á«Yô°ûdG ô«Z Iôé¡dG IôgÉX á°UÉNh §°SƒàªdG ÜƒæL
 É¡«a  ≈¶ëj á≤£æe »a »aGô¨édG  É«Ñ«d  ™bƒe :á«fÉãdGh
 øª°V  á«£°Sƒàe  ∫hO  ™Ñ°S  ™e  áª¡e  ácGô°ûH  ∞∏ëdG
 ΩÉY  ∞∏ëdG  É¡≤∏WCG  »àdGh  »£°SƒàªdG  QGƒëdG  IQOÉÑe
 ¢ùfƒJh  Üô`̀¨`̀ª`̀dGh  ô°üe  »`̀g  ∫hO  7  º°†Jh  1994
 »dÉàdÉHh  ,π«FGô°SEGh  ¿OQC’Gh  É«fÉàjQƒeh  ôFGõédGh
 »a »°ShôdG PƒØæ∏d É kXƒë∏e É k«eÉæJ ∑Éæg ¿CG ∞∏ëdG iôj
 ,É°Uƒ°üN  É«Ñ«d  »ah  É keƒªY  »≤jôaE’G  ∫Éª°ûdG  á≤£æe
 »a  ∞∏ëdG  äÉcGô°Th  ídÉ°üªd  É kjóëJ  πãªj  ∂`̀dP  ¿CGh
 AGôLEG  ≈∏Y ∞∏ëdG  ¢UôM ô°ùØj  Ée  ƒgh ,á≤£æªdG  ∂∏J
 πc ™`̀e Iô``̀«``̀NC’G äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ∫Ó``̀N á`̀jô`̀ë`̀H äGQhÉ``̀æ``̀e
 á«Ñ«∏dG  ádCÉ°ùªdG  ¿CG  :áãdÉãdGh  ,Üô¨ªdGh  ôFGõédG  øe

 äÉ``jƒ``dhCG ø`̀e Aõ``̀L »`̀g É`̀¡`̀JGQÉ`̀°`̀ù`̀eh
 Iô«NC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN ∞∏ëdG É¡©°Vh
 kAGóàHG …ôëÑdG øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdG øª°V
 É¡°ù°SCG  »àdG  §°ûædG  ≈©°ùªdG  á«dBÉH
 áHÉéà°SG  øe Aõéc 2001 ΩÉY  ∞∏ëdG
 …ôëÑdG  ø`̀eC’G  äGójó¡J  ´Oô`̀d  ∞∏ëdG
 øe  ô°ûY  …OÉ`̀ë`̀dG  äÉªég  ÜÉ`̀≤`̀YCG  »a
 ∞∏M ácQÉ°ûªH G kQhôeh ,∑GòfBG ôÑªàÑ°S
 ÉgOƒ≤j »àdG zÉ«aƒ°U{ á«∏ªY »a ƒJÉædG
 ô¶M á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀d  »```````HhQhC’G OÉ``̀ë``̀ J’G
 AÉ¡àfGh  É«Ñ«d  ≈``dEG  áë∏°SC’G  ôjó°üJ
 ÉgQó°UCG  »àdG  ájôëÑdG  á«é«JGôà°S’ÉH
 á`̀©`̀HQCG  âæª°†Jh  2011  ΩÉ`̀Y  ∞∏ëdG
 »YÉªédG  ´ÉaódGh  ´Oô`̀dG  »gh  ô°UÉæY

 .»fhÉ©àdG øeC’Gh äÉeRC’G IQGOEGh
 ∫DhÉ°ùJ  QÉãj  ≥Ñ°S  Ée  á«ªgCG  ™`̀eh
 äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ô``«``KCÉ``J ió```̀e É``̀e :√OÉ```Ø```e
 πH  ?É«Ñ«d  »a ´Gô°üdG  QÉ°ùe ≈∏Y ∞∏ë∏d  á«é«JGôà°S’G
 »a  ¬fCG  ôeC’G  ™bGh  ?É¡JGP  ∞∏ëdG  äÉcGô°T  ≈∏Y  º`̀gC’Gh
 ™e  á«ª«∏bE’G  ±Gô``̀WC’G  É¡«a  πNGóàJ  »àdG  äÉYGô°üdG
 øμdh  ,É¡éFÉàæH  ø¡μàdG  Ö©°üdG  øe  á«dhódG  É¡Jô«¶f
 QÉ°ùªdG  Gòg øª°V á«Ñ«∏dG  áeRC’G  »a ∞∏ëdG ô«KCÉJ  ióe
 ≈`̀dhCG  á«MÉf  øªa  ,á`̀KÓ`̀K  π`̀eGƒ`̀Y  ≈∏Y  ∞bƒàj  ∑GP  hCG
 ¿Ó`̀YEG  øμj  º`̀d  PEG  ,¬``̀JGP  ∞∏ëdG  π``NGO  ≥`̀aGƒ`̀à`̀dG  á``LQO
 ∑QÉ°ûj  »àdG  …ôëÑdG  øeC’G  áª¡e øe ÜÉë°ùf’G  É°ùfôa
 »°ùfôØdG  ±ÓîdG  Æƒ∏H  ≈∏Y  ô°TDƒe  iƒ°S  ∞∏ëdG  É¡«a
 á«Ñ«∏dG  áeRC’ÉH  É k£ÑJôe  øμj  ºd  …ò`̀dGh  √Gó`̀e  »côàdG-
 á«eÓμdG  á¡LGƒªdG  »`̀a  ¬JÉ°UÉgQEG  ≈``̀dhCG  äó`̀H  É`̀ª`̀fEGh
 »a  ∞∏ëdG  ∫hó`̀d  ø«©Ñ°ùdG  áª≤dG  ∫Ó`̀N  ø«àdhódG  ø«H
 äÉj’ƒdG ∞bƒe ¿EÉa á«fÉK á«MÉf øeh ,2019 ΩÉY ¿óæd
 ∞∏ëdG  á«fGõ«e  øe  %72  áÑ°ùæH  º¡°ùJ  »àdGh  IóëàªdG
 √ÉéJ  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ∞∏ëdG  äGQÉ°ùe  »a  É kjQƒëe  ≈≤Ñj
 …ôμ°ù©dG  QhódG  ¿ÉgPC’G  ≈dEG  ∂dP  ó«©jh  á«Ñ«∏dG  áeRC’G
 ΩÉY  »Ñ«∏dG  ΩÉ¶ædÉH  áMÉWEÓd  ∞∏ëdG  ºYO  »a  »μjôeC’G
 øe  áª¡ªdG  ∂∏àH  Ωƒ≤«d  øμj  ºd  ∞∏ëdG  ¿EG  å«M  2011
 ≈dhC’G ΩÉjC’G ∫ÓN »YƒædG …ƒédG »μjôeC’G ºYódG ¿hO
 ≈∏Y  äGQƒ£àdG  ¿EÉ`̀a  áãdÉK  á«MÉf  ø`̀eh  ,äÉ«∏ª©dG  øe
 ±GôWC’G áaÉc äÉ«é«JGôà°SG íeÓe º°SôJ ±ƒ°S ¢VQC’G

.ƒJÉædG ∞∏M É¡«a ÉªH á«dhódG
 É¡d  ¿ƒμ«°S á«Ñ«∏dG  áeRC’G ¿EÉa  ≥Ñ°S Ée á«ªgCG  ™eh
 øμªj  Ée  πX  »a  á°UÉNh  ∞∏ëdG  äÉcGô°T  ≈∏Y  ô«KCÉJ
 ∫Óîa ,iDhôdG »a z¥Éah{ ¢ù«dh z¥GôàaG ádÉM{ √QÉÑàYG
 É¡«a »¶M ábQÉa áeÓY á«Ñ«∏dG  áeRC’G âfÉc 2011 ΩÉY
 IQOÉÑe  AÉ°†YCG  á«é«∏îdG  ∫hó``dG  ¢†©H  ºYóH  ∞∏ëdG
 âbƒdG »a É¡ëdÉ°üe øjÉÑàJ ∫hódG ∂∏J ¿CG ’EG ,∫ƒÑæ£°SEG
 Ée  ƒ`̀gh  É«Ñ«d  »a  áYQÉ°üàªdG  ±Gô``̀WC’G  √ÉéJ  øgGôdG
 ∂∏J  øe ¢†©H ø«H  iDhôdG  ¥GôàaG  ≈∏Y »dÉàdÉH  ¢ùμ©æj
 ¢†©H  ≈∏Y  ¬JGP  ôeC’G  Öë°ùæjh  ,ƒJÉædG  ∞∏Mh  ∫hódG
 ≈∏©a  ,ô°üe  É¡àeó≤e  »ah  »£°SƒàªdG  QGƒëdG  ±Gô`̀WCG
 ∞∏ëdG ™`̀e QGƒ`̀ë`̀dG ∂`̀ dP ±Gô```WCG ó``̀MCG É`̀¡`̀fCG ø`̀e º`̀Zô`̀dG
 øeC’ÉH  É k≤«Kh  É kWÉÑJQG  §ÑJôj  É«Ñ«d  QGô≤à°SGh  øeCG  ¿EÉa
 …ô°üªdG  ¢ù«FôdG  ádÉ°SQ  âfÉc  ó≤dh  …ô°üªdG  »eƒ≤dG
 ójóëàH AGƒ°S ,É¡«a ¢ùÑd ’ áë°VGh »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY
 ¿ÓYE’G hCG ÉgRhÉéàH íª°ùj ød ´Gô°ü∏d AGôªM •ƒ£N
 øeC’G  ájÉªëd  ájô°üªdG  áë∏°ùªdG  äGƒ≤dG  ájõgÉL  øY

.…ô°üªdG »eƒ≤dG
 G kOóée  É«Ñ«d  »a  ƒJÉædG  ∞∏M  πNóJ  OÉ©Ñà°SG  ™eh
 πM  ’  ¬`̀fCG  Iôe  …P  ô«Z  ∞∏ë∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ó`̀cCG  å«M
 ƒJÉædG  ∞∏M  ¿CG  ƒg  º¡ªdG  ôeC’G  ¿EÉa  ,É«Ñ«d  »a  É kjôμ°ùY
 ó«©°U  ≈∏Y  §≤a  ¢ù«d  ábƒÑ°ùe  ô«Z  äÉjóëJ  ¬LGƒj
 ∂∏J  ô«KCÉJ  ºgC’Gh πH  É¡æ«H  Éª«a  øeÉ°†àdG  πH  ¬dhO  øeCG
.á«ª«∏bE’G ¬JÉcGô°T ø«eÉ°†eh äGQÉ°ùe ≈∏Y äÉYGô°üdG

 õcôªH  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQódG  èeÉfôH  ôjóe  |
 ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG

zäÉ°SGQO{

 äGOó```ë```ª```dGh zƒ```̀JÉ```̀æ```̀dG{ ∞``̀∏``̀M
É«Ñ«d  »a  ´Gô°üdG  √ÉéJ  á«é«JGôà°S’G

äBÉ°ûæªdG ≥FGôM øe ..¿GôjEG
!»Ñ©°ûdG Ö°†¨dG ≈dEG

ó«°TQ ájRƒa

 »fGôjE’G  ™°VƒdG  ¢üîj  ÉªH  ΩÓμdG  Qôμf  ’  ≈àM  }
 äÉeRC’G  ä qôL  »àdG  ,á«LQÉîdG  ¿Gô`̀jEG  á°SÉ«°Sh  »∏NGódG
 »àdG  ≥FGôëdG  ¿EÉ`̀a  ,á≤£æªdG  πμdh  É¡Ñ©°ûd  äÉ``eRC’G  ƒ∏J
 äBÉ°ûæªdG  øe  ójó©dG  âMÉàLGh  (á°†eÉ¨dG)`H  É¡Ø°Uh  ºJ
 hóÑj  !á«fGôjE’G  ≥WÉæªdG  π`̀NGO  ájhƒædG  ô«Zh  ájhƒædG
 ∫É©à°TÉH  ’EG  πªàμJ  ød  ,âéLCÉJ  »àdG  É¡fGô«f  IQƒ°U  ¿CG
 ¿CG ºZôH (¿É¡Ñ¡H) øe G kOóée ™dófG …òdG »Ñ©°ûdG Ö°†¨dG

!¬≤Ñ°S ÉªY ∞∏àîj ’ ób √ô«°üe
 á«eÓ¶dG ádÉëdG OGƒ°Sh OÉeQ πch ΩÓ¶dGh áªà©dG }
 øª«dGh  ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑdh  ¥Gô©dG  »a  ¿GôjEG  Éª¡àcôJ  ¿Éà∏dG
 ¿É«¨W  ÖÑ°ùHh  ,É¡àbõJôeh  á∏«ª©dG  äÉ«°û«∏ªdG  ój  ≈∏Y
 ≈∏Y  ,¿Gó∏ÑdG  ∂∏J  »a  π«ªLh  A»°†e  ƒg  Ée  πμH  ∂àØdG
 É k°†jCG  »g  ,á«©°SƒàdG  É¡JÓNóJh  ..…Qƒ`̀ã`̀dG  É¡°SôM  ój
 ™e  πeÉ©àdG  »a  Éª¡à°Sôc  ¿Éà∏dG  Éª¡JGP  á«eÓ¶dGh  áªà©dG
 òæe  z»dÓªdG{  ºμM  πX  »a  (»fGôjE’G  Ö©°ûdG  á«eƒ∏¶e)
 á°SÉ«°ùdG  ôjóJ  »àdG  (á«∏≤©dG)  ¿CG  ÖÑ°ùdGh  !á£∏°ùdG  º∏°ùJ
 »a  QhóJ  »àdG  É¡JGP  »g  ,á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdGh  á«∏NGódG
 ≈∏YC’G  ó°TôªdG  ∞≤j  øμd  ,(Üƒ©°û∏d  ô«eóàdG  áÑ©d)  QÉ`̀WEG
 á«eƒ∏¶ªdGh  ádGó©dG  øY  ÉæKóëjh  ,¬à°üæe  ∞∏N  Égó©H
 á«HÉgQE’G  ¬à°†Ñ≤H  ∂°ùªj  ƒg  Éª«a  ,Üƒ©°ûdG  QÉ°üæà°SGh

!¢ùØæà∏d ≈àM ’Éée É¡d ∑ôàj ’h É¡°SÉØfCG ≈∏Y
 ó©H áLƒe ,ø«eÉY πÑb á«fGôjE’G äÉLÉéàM’G äCGóH }
 ,äGôgÉ¶ªdGh  äÉLÉéàM’Gh  »Ñ©°ûdG  Ö°†¨dG  øe  áLƒe
 ™ª≤dG  ∫É`̀μ`̀°`̀TCG  ™`̀æ`̀°`̀TCGh  ™°ûHCÉH  É¡à¡LGƒe  ºàJ  Iô`̀e  π`̀ch
 ∫ÉÑM  qóeh  ,¿ƒé°ùdG  »a  Öjò©àdGh  π«μæàdGh  »°ù«dƒÑdG
 »a  ´QGƒ°ûdG  »a  πà≤dG  äGAGô``LEGh  ,äÉeGóYEÓd  ≥fÉ°ûªdG
 »JCÉJ  »àdG  q»ëdG  ¢UÉ°UôdÉHh  á«æeC’G  äÉ¡LGƒªdG  πX
 ôÑªaƒf áLƒe ó©H !IóMGh á©aO ìGhQC’G øe äÉÄªdG  ≈∏Y
 QÉ°ûàfG  ™e  ™«æ°ûdG  ™ª≤dG  ∂dP  ±hôX  äôaÉ°†J  »°VÉªdG
 (á«°VÉªdG  á©ªédG)  IójóédG  áLƒªdG  »ah  ,ÉfhQƒc  AÉHh
 πªée øe Ö°†¨dG áNô°U z¿É¡Ñ¡H{ »a ¿ƒ«fGôjE’G ñô°U

 á«YÉªàL’Gh  á«ë°üdGh  á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G  ∫GƒMC’G
 ΩÉ¶f{  »a  á≤ãdG  πeÉc  Ghó≤a  ¿G  ó©H  ,É¡«dEG  Gƒ∏°Uh  »àdG
 πc  »a  ájOôàªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ìÓ°UEG  ≈∏Y  ¬JQóbh  ,z»dÓªdG
 Gƒ∏°Uh  º¡fCÉμdh  (Gƒéæf  ød)  º¡°†©H  ñô°U  ≈àM  ,ÖfÉL

!¢UÓîdG øe ¢SCÉ«dG ≈dEG
 »Ñ©°ûdG  Ö°†¨dG  á`̀Lƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  G kô`̀«`̀ã`̀c  ∫ qƒ`̀©`̀f  ø`̀d  }
 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀gƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀S  ¿CG  ±ô`̀©`̀f  É`̀ æ`̀ fC’ ;»```fGô```jE’G
 »a ∞ãμe »æeCG  QÉ°ûàfG  CGóH  Ée  ¿ÉYô°ùa  ,Qôμàà°S  á«©ª≤dG
 AGƒàMG ádhÉëe »a ,á«°ù«FôdG á«fGôjE’G ¿óªdGh áª°UÉ©dG
 äÉ£∏°ùdG  äQOÉ`̀H  Ée  ¿ÉYô°Sh  !ΩOÉ`̀b  ™°Sƒe  êÉéàMG  …CG
 ,á°VQÉ©ªdG äÉYÉªL øe á«°ù«FQ ô°UÉæY ∫É≤àYÉH á«fGôjE’G
 Éª∏ãe  !º`̀¡`̀æ`̀e  ±’B’G  äGô`̀°`̀û`̀©`̀H  ¿ƒ`̀é`̀°`̀ù`̀dG  AÓ`̀ à`̀eG  º``̀ZQ
 G kAóH âfôàf’G ≈∏Y G kOƒ«b â°Vôah äÉ£∏°ùdG  ∂∏J âYQÉ°S
 IƒYódG  âªJ  »àdG  äGôgÉ¶àdG  ¿CG  á°UÉNh  !RGƒ``MC’G  øe
 π«MQ)  QÉ©°T  G kOóée  â©aQ  »°VÉªdG  á©ªédG  Ωƒ`̀j  É¡«dEG
 G kOóY  â∏≤àYG  …QƒãdG  ¢SôëdG  äGQÉÑîà°SG  Éª«a  ,(ΩÉ¶ædG
 øeC’G  äGƒb  â≤∏WCG  πH  ,ó¡°ûe  áæjóe  »a  øjôgÉ¶àªdG  øe

!äCGóH ¿EG Ée äGôgÉ¶e ≥jôØàd q»ëdG ¢UÉ°UôdG
 äGôgÉ¶àdG äÉLƒe »a ≥HÉ°ùdG ó¡°ûªdG ¿CG »æ©j Gògh
 ∫É≤àY’Gh πà≤dGh »°ûMƒdG ™ª≤dG ø«H ¬°ùØf ó«©«°S á≤HÉ°ùdG
 ≈≤Ñà°S  ôªà°ùe ΩÉ¶ædG  Gòg ¿CG  ÉªdÉWh ,√ôNBG  ≈dEG  ±’B’ÉH
 (»dhódG ™ªàéªdG) áYƒ«e πX »a ,Iôªà°ùe É k°†jCG  ¬à°†Ñb

!¿GôjEG êQÉNh πNGO ΩÉ¶ædG Gòg äÉ«cƒ∏°S øe
 √QGƒ°SCGh  ¬fÉ£«M  πc  QƒgóJ  ºZQ  »fGôjE’G  ™°VƒdG
 Ö©°ûdG  É¡«a  ≥ p∏Y  zá«≤ÑFR  Iô«ëH{  »`̀a  áMÉÑ°ùdG  ¬Ñ°ûj
 (»dÓªdG  ΩÉ¶f)  ¢SQÉªj  »àdG  ∫hó`̀dG  Üƒ©°Th  »`̀fGô`̀jE’G

!É¡«a Iƒ£°ùdG
 ΩÉ¶ædG{ Gòg √ÉéJ ôªà°ùe »dhódG ÖYÓàdG ¿CG ÉªdÉWh
 É¡∏ãeh  ,Qôμàà°S  äÉLÉéàM’G  äÉLƒe  ¿EÉ`̀a  z»æ«aƒ°ûdG
 Gòg ∫GhõH ’EG hóÑj Éªc πeCG ’h ,»°ûMƒdG ™ª≤dG Qôμà«°S

!ΩÉ¶ædG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  á«fÉ°ùfE’G  äÉ¡«LƒàdG  ¿EG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 IQô°†àªdG  ô°SCÓd  áªjôμdG  ¬ààØdh  ,¬∏dG  ¬¶ØM
 ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«Ød á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG AGôL
 »àdG  Iô«îdG  Oƒ¡édGh  ,…OÉ°üàb’G  ™°VƒdG
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  IôbƒªdG  áeƒμëdG  É¡H  Ωƒ≤J
 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 kAÉæH ,¬∏dG ¬¶ØM ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
 ÉfhQƒc ¢Shô«a äGô«KCÉJ AGôL ¬JÉ¡«LƒJ ≈∏Y
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬H  ™∏£°†j  Éeh  ,(19  ó«aƒc)
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 áæé∏dG  IOÉ«b  »a  ,¬∏dG  ¬¶ØM  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  (øjôëÑdG  ≥jôa)  á«æWƒdG
 »àdG  äÉjóëàdG  ∞∏àîe  á¡LGƒeh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ó«aƒc  áëfÉL  AGôL  IOó©àe  äÉYÉ£b  ¬LGƒJ
 äÉàØ∏dG √òg Éªgƒª°ùdh ¬àdÓéd øjôcÉ°T ,19
 äGAGô`````̀LE’G ≥``̀ ah Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh
 áμ∏ªe »a ™«ªédG πLCG øe áeRÓdG ájRGôàM’G
 á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d G kò«ØæJh .øjôëÑdG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 ¢Sóæ¡ªdG ìô°U ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh ∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGh
 ƒ«dƒj ô¡°T øe ∫hC’G øe G kQÉÑàYG ¬fCÉH  AÉªdGh
 πØμàdÉH  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Ωƒ≤à°ùa  Ω2020  ΩÉ`̀©`̀d
 ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ô«JGƒØH
 ô¡°TCÓd  ∂dPh  ∫hC’G  º¡æμ°ùe  »a  ø«côà°ûªdG
 ΩÉ©∏d  ôÑªàÑ°Sh  ¢ù£°ùZCGh  ƒ«dƒj  áKÓãdG
 á«°VÉªdG  áKÓãdG  ô¡°TCÓd  G kQGôªà°SGh  ,Ω2020
 øe  É¡°ùØf  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ô`̀«`̀JGƒ`̀a  RhÉ`̀é`̀à`̀j  ’  É`̀ª`̀H

 ∑ôà°ûe  πμd  »°VÉªdG  ΩÉ©dG
 áëFÉé  äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd
 ,(19  ó``̀«``̀aƒ``̀c)  É````fhQƒ````c
 QGôªà°SG  ™`̀e  …RGƒ`̀à`̀ dÉ`̀ Hh
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀eh á``̀ dhó``̀ dG è``̀eGô``̀H
 »YÉ°ùªd  É`̀ k≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J  É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y
 ídÉ°üd  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 √ò`̀g »`̀JCÉ`̀à`̀a .ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ¬àdÓL  øe  áªjôμdG  áàØ∏dG
 ,ƒédG  IQGôM äóà°TG  å«M
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ô`̀«`̀JGƒ`̀a äCGó````̀Hh
 ºYódG ºZQ áØ∏μdG »a ™ØJôJ
 ô¡°TC’G  »`̀a  É¡d  »eƒμëdG

 Gòg  »JCÉjh  ,á«°VÉªdG  áKÓãdG
 ≈∏Y  ∞«dÉμàdG  π«∏≤J  πLCG  øe
 áëFÉL  ÖÑ°ùH  ø«μ∏¡à°ùªdG
 Éªc  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀μ`̀ dG

 AÉ≤dEG  ø`̀e  Éæd  ó`̀H  ’  ,Éæ«∏Y  É`̀ keGõ`̀∏`̀a  .É`̀ kØ`̀fBG  ô`̀cP
 ¿hÉ©àdÉH  IQƒJÉØdG  π«∏≤J  ¥ô`̀W  ≈∏Y  Aƒ°†dG
 ¿G  É k°Uƒ°üNh  ,AÉ`̀ª`̀ dGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g  ™`̀e
 É«a  .±Gô`̀°`̀SE’G  Ωó`̀Yh  OÉ°üàb’G  ÜÉ`̀H  øe  Gò`̀g
 øe  áªjôμdG  áàØ∏dG  √òg  ó©H  ÉæÑLGh  Ée  iôJ
 ∞«μªdG í°Tôe ∞«¶æJ ÉæÑLGh øe ¿EG ?¬àdÓL
 ø«YƒÑ°SCG  πc  ºK  π«¨°ûàdG  º°Sƒe  ájGóH  »a
 QÉÑ¨dG  á`̀ dGREÉ`̀ H  ¬Ø«ØéJh  ¬∏°ù¨H  π``̀ bC’G  ≈∏Y
 Iõ¡LCG  É`̀eCG  .´ƒÑ°SC’G  ájGóH  »a  í°TôªdG  øY
 ,(äGQõjôØdG)  äGóªéªdGh äÉLÓãdÉc  ójôÑàdG
 ’  áaÉ°ùªH  QGóédG  øY  Ió«©H  É¡côJ  í°üæ«a
 ≈∏Y ∂dP óYÉ°ùj »μd äGôàªàæ°S ™Ñ°S øY π≤J
 óYÉ°ùj Gògh ójôÑàdG RÉ¡L ∞∏N AGƒ¡dG Qhôe

 »a  .ójôÑàdGh  ájƒ¡àdG  ≈∏Y
 ó«≤àdG øe óH ’ âbƒdG ¢ùØf
 É¡eó≤J  »`̀à`̀dG  äGOÉ`̀ °`̀TQE’É`̀ H
 AÉ``̀ª``̀dGh AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG á`̀Ä`̀«`̀g
 »≤∏J  »àdGh  É¡∏gÉéJ  ΩóYh
 ø«H  É¡«∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  áÄ«¡dG
 IQƒJÉØdG  ¿EG  .iôNCGh  Iôàa
 ΩGóîà°SÉH  É¡°†«ØîJ  øμªj
 IôaƒªdG  IAÉ°VE’G  í«HÉ°üe
 …CG  -  É`̀¡`̀°`̀†`̀©`̀H  ¿EG  å`̀ «`̀M
 ábÉ£∏d  IôaƒªdG  í«HÉ°üªdG
 ≈``̀dEG  π`̀°`̀ü`̀j Qó`̀≤`̀ H  ô`̀ aƒ`̀ J -
 πμd  ∑Ó¡à°S’G  ¿CG  …CG  %80
 %20 ≈dEG  É kÑjô≤J  π°üj  É¡æe
 ¿EG  .∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  §≤a
 AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g IƒYO
 øe  Qƒ¡ªé∏d  É¡JÉª«∏©Jh
 π«¨°ûJ  øe  ¢ü∏îàdÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 Iôàa  á`̀jQhô`̀°`̀†`̀dG  ô«Z  á«FÉHô¡μdG  Iõ`̀ ¡`̀LC’G
 äGôàØ∏d  É¡eGóîà°SG  π≤fh  ,AÉHô¡μ∏d  IhQò`̀dG
 Éæd óH ’ ∂dòHh ,IhQòdG Iôàa êQÉN ¿ƒμJ »àdG
 òîàJ »FÉHô¡μdG πªë∏d IhQòdG ¿CÉH ô«còàdG øe
 áYÉ°ùdG  øe  Éªg  ,ø«Jôàa  ó`̀MGƒ`̀dG  Ωƒ«dG  øe
 øeh ,G kô`̀°`̀ü`̀Y á`̀©`̀HGô`̀dG  ≈àM G kô`̀¡`̀X Ió`̀MGƒ`̀ dG
 . kÓ«d  Ió`̀MGƒ`̀dG  ≈àM  nAÉ°ùe  Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG
 á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG  ó«°TôJ  »a  ºgÉ°ùj  Gòg  ¿EG
 IôKDƒªdG äÉKÉ©Ñf’G π«∏≤J »ah ,í°VGh πμ°ûH
 ióªdG hCG ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y kAGƒ°S áÄ«ÑdG ≈∏Y
 äÉ£ëe  øe  èàæJ  äÉKÉ©Ñf’G  √ògh  ,ô«°ü≤dG
 ¿CG  »°SÉæJ  Ωó`̀Y  ÉæJƒØj  ’  .AÉHô¡μdG  ó«dƒJ

 ójôÑàdG  Iõ`̀¡`̀LCGh  AGƒ`̀¡`̀dG  äÉØ«μe  ∑Ó¡à°SG
 ábÉ£dG  ø`̀e  %60  »`̀dGƒ`̀M  ≈``̀dEG  É kÑjô≤J  π°üj
 áªgÉ°ùª∏d  .∞«°üdG  ∫ÓN  á«eƒ«dG  á«dÉªLE’G
 ≈∏Y IQƒμ°ûeh AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g πÑb øe
 á©LGôeh  åjóëàH  Ωƒ≤J  QGôªà°SÉH  É¡fCG  ∂dP
 ™HÉàJ »`̀à`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ô``̀ ah ÇQGƒ``̀£``̀dG  §`̀£`̀N
 ádÉM …CG ≈∏Y OôdG πLCG øe ÉgOóëJh ä’ÉëdG
 ÖÑ°ùH  áeR’  äGAGô`̀LEG  øe  É¡©Ñàj  Éªd  áFQÉW
 á«FÉHô¡μdG  ábÉ£∏d  ôªà°ùªdGh  ójGõàªdG  Ö∏£dG
 øe ∂`̀ dò`̀∏`̀ a .∞`̀ «`̀ °`̀ü`̀dG Iô``̀à``̀a ∫Ó```̀N É`̀ kjƒ`̀æ`̀ °`̀S
 AÉHô¡μdG  áÄ«g  ≥JÉY  ≈∏Y  ≈≤∏J  »àdG  äÉª¡ªdG
 áÄ«¡dG  ΩÉªàgG  É¡«æ«Y  Ö°üf  ™°†J  ¿CG  AÉªdGh
 ,AÉHô¡μdG  áeóN  ø`̀e  øjó«Øà°ùªdG  É¡FÓª©H
 »FôªdG  ΩÓ``̀YE’G  ôÑY  º¡©e  π°UGƒàdÉH  ∂`̀ dPh
 íFÉ°üædGh  ,óFGôédGh  ,á«Yƒà∏d  ´ƒª°ùªdGh
 .(∫É≤ædG  ∞JÉ¡dG  ôÑY)  á«°üædG  πFÉ°SôdG  ôÑY
 ÉæJÉÑLGh øª°V øe ¿EÉa ,ø«μ∏¡à°ùªc øëf ÉeCG
 Oƒ¡L ¬©ÑàJ ∂dP ¿C’ Üƒ«©dG ¢üëah ¢û«àØàdG
 á£≤f ájCG øY »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ´É£≤fG ∫ÉM »a
 AÉHô¡μdG  ó«°TôJ  ¿EG  .Iô«°üb  á«æeR  Iôàa  »a
 á«FÉHô¡μdG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀f’G  …OÉ`̀Ø`̀J  »`̀a  ºgÉ°ùj
 á«FÉHô¡μdG  ∫ÉªMCÓd  IhQòdG  »à¶ëd  äGòdÉHh
 IOÉ`̀jR  á¶ëd  »æ©j  Gò`̀gh  ,É`̀ kØ`̀fBG  ø«JQƒcòªdG
 ≥«≤ëJ ºJ ≈àªa .á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG ≈∏Y Ö∏£dG
 ≈≤∏ªdG  ÖLGƒ∏d  ÉæàjOCÉJ  »a  º¡°ù«°S  ¬fEÉa  ∂dP
 ,»FÉHô¡μdG  ∑Ó¡à°S’G  ó«°Tôàd  Éæ≤JÉY  ≈∏Y
 ≈∏Y  á«≤∏ªdG  É¡JÉÑLGh  áÄ«¡dG  â≤≤M  ∂dòch

.É kØfBG É¡«dEG ¥ô£àdG ºJ »àdGh É¡≤JÉY
 ábÉ£dGh á«FÉHô¡μdG á°Sóæ¡dG PÉà°SCG |
á«æjôëÑdG ø«°Sóæ¡ªdG á«©ªL ƒ°†Yh

?..AÉ````̀ Hô````̀ ¡````̀μ````̀ dG IQƒ``````̀JÉ``````̀a π`````̀∏`````̀bCG ∞```̀ «```̀ c

 :º∏≤H
| Èªb ≈°ù«Y .O

 ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG øY çóëàf øëfh
 ô«°ûf ¿G óH ’ ,ÉfhQƒc áëFÉL ó©H Ée á∏Môªd
 É¡JÉYGôe »¨Ñæj »àdG áeÉ©dG ÇOÉÑªdG áeõM ≈dEG
 ºμ∏J è``̀eGô``̀Hh §`̀£`̀N QÉ`̀«`̀à`̀NGh ™`̀°`̀Vh ó`̀æ`̀Y
 ∞°üàJ  ¿G  IQhô°V  :É¡ªgCG  øeh  äÉ°SÉ«°ùdG
 IôKDƒªdG πeGƒ©dG ≈∏Y õØ≤J ’ ¿Gh ,á«©bGƒdÉH
 øeh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«æHh  á`̀cô`̀M  »`̀a
 ¢ù°SCG  ≈∏Y  É¡∏FÉ°Shh  É¡JGAGôLEG  QÉ«àNG  ºK
 äÉfÉμeEGh ™ªàéªdG ±hô¶H á«∏«°üØJ áaô©eh
 ÉªH  ±GógC’Gh  äÉjÉ¨dG  ÆÉ°üJ  ¿CGh  ,OÉ°üàb’G
 ájƒªæàdG  á∏MôªdGh  ,ºFÉ≤dG  ™`̀bGƒ`̀dG  Ö°SÉæj
 â`̀bƒ`̀dG ¢`̀ù`̀Ø`̀f »```̀ah .OÓ``̀Ñ``̀ dG É`̀¡`̀à`̀©`̀£`̀b »``à``dG
 IOƒ°ûæªdG  ±Gó``̀gC’G  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  ¢UôëdG
 OÉªàYG  ™e  ,¢SÉ«≤∏dh  ≥«≤ëà∏d  á∏HÉbh á«©bGh
 á«∏YÉa  ô`̀ã`̀cC’Gh  áæμªªdG  äÉ`̀«`̀dB’Gh  πFÉ°SƒdG
 ÉgOÉªàYG  øμªj  »àdG  Iójó©dG  äÉ«dB’G  ø«H  øe
 ¿G  »¨Ñæj  Éªc  .±Gó``̀gC’G  äGP  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d
 á«dƒª°ûdÉH  ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdG  ∞°üàJ
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  π`̀ª`̀°`̀û`̀J  ¿CG  ≈`̀æ`̀©`̀ª`̀H  π`̀eÉ`̀μ`̀ à`̀ dGh
 ,á∏°üdG  äGP  ájOÉ°üàb’G  äGô«¨àªdG  Ö∏ZG
 äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’Gh  OQGƒ``ª``dG  Ö`̀∏`̀ZG  ôªãà°ùJ  ¿CGh
 ∫hó`̀L  ≥`̀ ah  ,É¡©«ªL  øμj  º`̀d  ¿G  ,á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG
 ºàj  ¿CGh  ,É°†©H  É¡°†©H  πªμj  πMGôeh  »æeR
 »àdG  äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ø«H  ∂«Ñ°ûàdGh  ≥«°ùæàdG
 É¡æe  πc  QhO  ójóëJh  ,äÉ°SÉ«°ùdÉH  ábÓY  É¡d
 ÇOÉÑªdG  øe  á`fhôªdG  ó©J  Éª«a  .ò«ØæàdG  óæY
 äÉ°SÉ«°ùdG  É¡H  ∞°üàJ  ¿CG  ø«©àj  »àdG  áeÉ¡dG
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀ª`̀d á``HÉ``é``à``°``S’G ø``̀ e É`̀¡`̀æ`̀μ`̀ª`̀j É``ª``H
 ,äGóéà°ùªdGh äGô«¨àdG á¡LGƒeh ,OÉ°üàb’G
 Ó°†a ,É«ª«∏bEGh É«ªdÉY áYQÉ°ùàªdG äGQƒ£àdGh
 ∞∏àîªH ,á«æWƒdG áMÉ°ùdG ≈∏Y äGQƒ£àdG øY
 ,á«æ≤àdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  É¡J’Éée
 ,á«aÉØ°ûdG  ÇOÉ``Ñ``e  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ≈```̀dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H
 âbƒdG  »``ah  ,áª¶àæe  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ìÉ`̀ °`̀ü`̀aE’Gh
 ò«ØæàH  á∏°üdG  äGP  äÉeƒ∏©ªdG  øY  Ö°SÉæªdG
 IQhô°V øe ÉbÓ£fGh .ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG
 É¡d GôKDƒeh ÉÑ°SÉæe É©bƒe ÇOÉÑªdG √òg óéJ ¿G

 ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdG  »a
 ∂∏Jh áeó≤àªdG  ºdÉ©dG  ∫hóH
 óéf  ,Ωó`̀≤`̀ à`̀ dG  ó°ûæJ  »`̀à`̀dG
 É`̀¡`̀JÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ™`̀°`̀†`̀î`̀J É``̀¡``̀fG
 è`̀ ¡`̀ æ`̀ ª`̀ d á````̀jOÉ````̀°````̀ü````̀à````̀b’G
 á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ``̀ °``̀ SGQó``̀ dG
 ÇOÉ``̀ Ñ``̀ ª``̀ dh ,á```̀«```̀MÉ```̀f ø````̀e
 á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ihó````̀é````̀ dG
 ’ å`̀«`̀ë`̀H ,á``«``YÉ``ª``à``L’Gh
 øY  ø∏©J  ’h  GQGô``̀ b  òîàJ
 ™°†J  º``d  Ió``jó``L  á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S
 .É¡éFÉàæd  É≤Ñ°ùe  GQƒ°üJ

 ÉÑæL  ô«°ùJ  ¿G  »¨Ñæj  Éªc
 á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™``̀e Ö`̀æ`̀L ≈````̀ dEG
 á°SÉ«°S IójóédG ájOÉ°üàb’G
 IófÉ°S  á````̀jQGOEGh  á«©jô°ûJ

 á∏«∏≤dG  äGƒæ°ùdG  ¿G  øe  ºZôdÉH  É¡d  á∏ªμeh
 øe  ójó©∏d  á∏eÉ°T  á©LGôe  äó¡°T  á«°VÉªdG
 º¶æJ  »àdGh  OÓÑdG  »a  IóFÉ°ùdG  äÉ©jô°ûàdG
 á«ë°üdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG
 ≈∏Y  ójõj  Ée  QGó°UEG  ºJh  ,Égô«Zh  á«aÉ≤ãdGh
 ƒg  É`̀e  É¡æe  ,¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°Sôeh  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  áFÉe
 äÉ©jô°ûàd  åjóëJ  ƒg  Ée  É¡æeh  ÉeÉªJ  ójóL
 πÑb  Ée  á∏Môe  äÉÑ∏£àe  ÖcGƒj  ÉªHh  ,á≤HÉ°S
 äÉ°SÉ«°ùd  áªYGO  äÉ©jô°ûJ  áæª°†àe ,ÉfhQƒc
 ,IóFÉ°ùdG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«ªæàdGh  ìÓ``°``UE’G
 äGAGô``````LEG §`̀«`̀°`̀ù`̀Ñ`̀J äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀ª`̀d á``̀«``̀YGô``̀eh
 áëFÉL  âfÉc  óbh  .¬∏Ñ°S  ô«°ù«Jh  QÉªãà°S’G
 áHÉéà°SG ióe QÉÑàN’ áëfÉ°S á°Uôa ÉfhQƒc
 ,áLhOõªdG  äÉeRC’G  ±hô¶d  äÉ©jô°ûàdG  ∂∏J
 QGó`̀°`̀UEGh  ,Öéà°ùj  º`̀d  É`̀e  πjó©J  »¨Ñæj  Gò`̀d
 .áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  ™e  ºZÉæàJ  á∏ªμe  äÉ©jô°ûJ
 ¿G  Éª«°S  ,…QGOE’G  ∫ÉéªdG  »a  ¬°ùØf  ô`̀eC’Gh
 ∫ƒëàdG  øe  ójõªdG  Ö∏£àJ  áeOÉ≤dG  á∏MôªdG
 á«LƒdƒæμàdG  πFÉ°SƒdG  OÉªàYGh  áæªbôdG  ƒëf

.ó©°üdG ∞∏àîe ≈∏Yh Iô°UÉ©ªdG
 ´É°†NEG  IQhô`̀°`̀†`̀H  ó≤à©f  ÉæfCÉa  ¬«∏Yh

 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ó©H  É`̀e  á∏Môªd  áMôà≤ªdG
 …OÉ°üàbG  QGƒ`̀ë`̀d  É`̀fhQƒ`̀c
 »ah  ,ájÉæ©H  QGó`̀eh  ,AÉæH
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á``Hô``é``J QÉ``````WEG
 »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ≈`̀≤`̀ à`̀∏`̀ª`̀ dG »```̀a
 á«∏YÉØH √OÉb …òdG ,…ƒæ°ùdG
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀e
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ÖFÉædG  ΩÉ`̀©`̀dG  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ,AGQRƒ````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G
 á£jôN  ≥`̀ë`̀H  π`̀ã`̀e  …ò```̀dGh
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G QÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d ≥``̀jô``̀W
 èeGôÑdG  πX  »a  ™ªàéªdGh
 Éªdh  ,áeƒμë∏d  ájOÉ°üàb’G
 á∏Ä°SC’G  øe  ô«ãc  ≈∏Y  äÉ`̀HÉ`̀LEG  øe  √Gƒ`̀à`̀MG
 øjôªãà°ùªdG  ø`̀e  É©°SGh  ´É£b  OhGô``̀J  »àdG
 ÆÉ°üj  å«ëH  ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  ø«æWGƒªdGh
 ó©H Ée á∏Môªd ájOÉ°üàb’G á°SÉ«°ù∏d ΩÉY QÉWEG
 ,ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée  πÑb  øe  ÉfhQƒc
 èeGôÑdGh á«YÉ£≤dG §£îdG øe GOóY Éæª°†àe
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  »°ù∏ée  ≈`̀∏`̀Y  ´Rƒ```̀ Jh  ,á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 ¿CÉ°ûdÉH  á«æ©ªdG  äGQGRƒ`````̀dGh  ,iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dGh
 ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjOh ,…OÉ°üàb’G
 á«©ªLh  ,…õ``̀cô``̀ª``̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ±ô`̀ °`̀ü`̀eh
 áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZh  ,øjôëÑdG  ±QÉ°üe
 IQGOE’Gh  OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G  ΩÉ``̀°``̀ù``̀bCGh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 õ`̀cGô`̀eh ó`̀gÉ`̀©`̀eh äÉ`̀«`̀∏`̀c »``a ±QÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh
 ájOÉ°üàb’G ΩÉ°ùbC’Gh ,øjôëÑdG áμ∏ªe çƒëH
 √òg πc øe Ö∏£jh ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG »a
 QhÉëªd  ¢TÉ≤f  ¥GQhCG  OGóYEG  Égô«Zh  äÉ¡édG
 ,áMôà≤ªdG  ájOÉ°üàb’G  á°SÉ«°ùdG  äÉæª°†àeh
 ,ò«Øæà∏d  á∏HÉbh  á«©bGh  äÉ«°UƒJ  øª°†àJ
 áédÉ©ªd  èeGôÑdG  π°†aCG  ìGô`̀à`̀bG  ≈∏Y  õcôJ
 »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  πμ«g  »a  ∫ÓàN’G
 QOÉ°üe  »`̀a  ô`̀KDƒ`̀e  ™jƒæJ  ≥«≤ëJh  ,OÓ`̀Ñ`̀∏`̀d

 ≈©°ùJ  áeƒμëdG  ∫õJ  ºdh  âfÉc  »àdG  ,πNódG
 áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  ó`̀Yh  ,É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈`̀ dEG
 IOÉYE’  É¡©««°†J  ΩóY  »¨Ñæj  á«îjQÉJ  á°Uôa
 á°UÉN  ,»æjôëÑdG  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  á∏μ«g
 ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  É¡°ü≤æJ  ’  OÓÑdG  ¿CGh
 äÉYÉ£≤dG  »a  á«dÉ©dG  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  äGP
 ó«°üdGh  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀bÉ`̀£`̀dGh  á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 Ö`̀jQó`̀ à`̀ dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ihô```ã```dGh
 äÉeóîdGh  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóîdGh  áë°üdGh
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdGh  á«aô°üªdGh  á«dÉªdG
 ,ä’ÉéªdG  øe  Égô«Zh  ,»ªbôdG  OÉ°üàb’Gh
 A…ôédG  øWGƒªdG  ôªãà°ùªdG  É¡°ü≤æj  ÉªfG
 á«°ù°SDƒªdG  ácGô°ûdGh  ,πjƒ£dG  ¢ùØædG  hP
 ´É£≤dGh ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ´É£≤dG ø«H áª¶æªdG
 áÄ«H  »°Sôj  ÉªH  ,ø«æWGƒªdGh  »ëHôdG  ô«Z
 äGóéà°ùª∏d  áÑYƒà°ùeh  áªFÓe  QÉªãà°SG
 ,á«æWƒdG äGQÉªãà°SÓd IõØëeh ,ájOÉ°üàb’G
 Üò`̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀dG IQó``≤``∏``d IRõ```©```eh
 ô¶æH øjòNG ,Iô°TÉÑªdG á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G
 ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdG  √ó¡°ûJ  Ée  QÉÑàY’G
 Ée  á∏Môªd  ºdÉ©dG  ∫hO  øe  ójó©∏d  IójóédG
 RôÑJ  ,á«é«JGôà°SG  äGô«¨J  øe  ,ÉfhQƒc  ó©H
 QÉªãà°S’Gh  á«∏ëªdG  ƒëf  ∫ƒëàdG  í`̀eÓ`̀e
 IOÉ`̀YEGh  ,äGò``̀dG  ≈∏Y  OÉªàY’Gh  ,π`̀NGó`̀dG  »a
 ìÉàØf’G ó«°TôJh ,áªdƒ©dG äÉ°SÉ«°S »a ô¶ædG
 ≥≤ëj  ÉªH  ’G  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  äÓàμàdG  ≈∏Y
 ÜÉ°ùM  øμªj  »àdG  ,É«∏©dG  á«æWƒdG  ídÉ°üªdG
 Rõ`̀©`̀jh  ,á`̀bó`̀H  É¡éFÉàf  ¢`̀SÉ`̀«`̀bh  ,É`̀gó`̀FGƒ`̀Y
 »a  â∏°ûa  ¿G  ó©H  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ø```eC’G  ø`̀e
 äô¡XCGh  ,ÉfhQƒc  …óëJ  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe
 ójó©∏d  »ë°üdGh  …OÉ°üàb’G  øeC’G  ±É°ûμfG
 ™e  πeÉμàdG  ≈∏Y  õ«côàdGh  ,ºdÉ©dG  ∫hO  øe
 Éª«°S  ’h  »é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO
 ≥ª©dG  ÉgQÉÑàYÉH  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 áμ∏ªªd  »é«JGôà°S’Gh …OÉ°üàb’Gh …ô°ûÑdG

.øjôëÑdG
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

(6) ÉfhQƒc á``ëFÉL ó©H É``e á``∏Môªd á``jOÉ°üàb’G äÉ``°SÉ«°ùdG

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 
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¢SÉÑY ∫Gƒf :âÑàc
 ¥Gƒ°S’G »a ∑Éª°S’G QÉ©°SG â©ØJQG
 ÉYÉØJQG  »aÉ°üdG  ∂ª°S  á°UÉNh  á«∏ëªdG
 πÑb  ø`̀e  á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀ °`̀S’G  √ó¡°ûJ  º`̀d
 ≈dEG  »aÉ°üdG  ∂ª°S  ƒ∏«c  ô©°S  π°Uh  PEG
 ô«fÉfO  6  ≈`̀dEG  QƒeÉ¡dG  ƒ∏«ch  ô«fÉfO  6
 ƒ∏«ch  ,ô`̀«`̀fÉ`̀fO  6  ≈``̀dG  ó©æμdG  ƒ`̀∏`̀«`̀ch
 ó`̀cCGh  ,∞°üfh  ô«fÉfO  3  ≈`̀dG  …ô©°ûdG
 í°T  ≈`̀dEG  ™Lôj  ÖÑ°ùdG  ¿G  ∂ª°ùdG  áYÉH
 ƒédG  IQGôM  ÖÑ°ùH  ôëÑdG  »a  ∑Éª°S’G

.¢Vô©dG á∏bh
 ó`̀ª`̀MCG »`̀∏`̀Y ∂`̀ª`̀°`̀ù`̀dG ™`̀FÉ`̀ H ∫ƒ``̀≤``̀jh
 »aÉ°üdG á°UÉNh ∂ª°ùdG  QÉ©°SG ´ÉØJQG{
 ≈dEG  ô«fÉfO  áKÓK  hCG  øjQÉæjO  ƒ∏«μdG  øe
 ôëÑdG  ø`̀e  ¬ë°T  ≈``̀dEG  ™`̀Lô`̀j  ô`̀«`̀fÉ`̀fO  6
 ¢`̀Vô`̀©`̀dG á`̀∏`̀b »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG á`̀∏`̀ bh
 ¬à°ùaÉæe  ≈`̀ dEG  iOG  Éªe  Ö∏£dG  IOÉ``̀jRh
 â∏°Uh  ó≤a  ó©æμdGh  QƒeÉ¡dG  QÉ©°SC’
 GQÉæjO 230≈dG ƒ∏«c 40 »aÉ°üdG áLÓK
 ∂dPh ,QƒeÉ¡dG áLÓK ô©°S ™e ihÉ°ùàJh

 âbƒdG  »a  ∂ª°ùdG  ï«°T  »aÉ°üdG  π©L
.»dÉëdG

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ™``°``Vh Ωó```̀Y{ ±É```̀°```̀VCGh
 OGõ``e  »``a  ™«Ñ∏d  ∞`̀jRGõ`̀é`̀∏`̀d  Iô`̀«`̀©`̀°`̀ù`̀J
 ™°VƒdG  π¨à°ùj  ¢†©ÑdG  π©L  ∂ª°ùdG
 É¡«a ≠dÉÑe QÉ©°SCÉH ∂ª°ùdG äÉLÓK ™«Ñjh
 QÉ©°SC’G  ¢VÉØîfG  á«fÉμeEG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe

.øjô¡°T ó©H AGƒLC’G ø°ùëJ óæY
 ¿G{  ∑É`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  ø«°ùM  ∫ƒ`̀≤`̀j  Éªæ«H
 ±ÓàNG  ÖÑ°ùH  ∞∏àîJ  ∂ª°ùdG  QÉ©°SG
 Éªe iô````̀NCG ≈```̀dEG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e ø``̀e ≈`̀Yô`̀ª`̀dG
 ∂ª°S  Óãªa  ,É¡ª©Wh  É¡ªéM  ≈∏Y  ôKDƒj
 π°üj Iôà°S Iôjõéd »fGôØYõdG »aÉ°üdG
 ∞∏àîJ Éªæ«H ,ô«fÉfO 6 ≈dEG ƒ∏«μdG ô©°S
 πãe ,iôNCG  »YGôe »a ¿Éc GPEG  QÉ©°SC’G
 ÖdÉWh .Égô«Zh ôjódGh ™jóÑdGh OÉHÉHôc
 …õcôe ¥ƒ°S AÉ°ûfG ºàj ¿CÉH ø«°ùM ó«°S
 áæjóe »a äGhô°†îdGh ¬cGƒØdGh ∂ª°ù∏d
 áYÉÑdG  ø`̀e  Gô`̀«`̀ã`̀c  ¿G  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ≈°ù«Y
 ¿hO  øe  ¢ùª°ûdG  IQGô`̀M  »a  ¿ƒ°ù∏éj
.øFÉHõ∏d ∞bGƒeh ™«Ñ∏d á°ü°üîe øcÉeCG

Ω2020 ƒ«dƒj 20 - `g1441 Ió©≤dG hP 29 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15459) Oó©dG9

 É``̀fhQƒ``̀c Iô``̀à``̀a ∫Ó```̀N
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ø`̀e  ójó©dG  ¬``̀LGh
 ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ÜÉgòdG
 Ö°SÉæªdG  πjóÑdG  ¿Éc  øμdh
 á«JƒHhôdG  äÉMGôédG  ƒg
 äÉJƒHhôdG √òg Ωƒ≤J å«M
 ±Gô`̀ °`̀ TEÉ`̀ H äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y Ió``©``H
 ¿G  Éªc  ,ó©H  øY ø«MGôédG
 øª°†J á«JƒHhôdG áMGôédG
 ∫ÓN  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG

.ÉfhQƒc Iôàa
 á``̀MGô``̀é``̀dG ô``¡``¶``J º```̀d
 ¢Shô«a ™e §≤a á«JƒHhôdG
 äOGORG  ø``̀μ``̀ dh  É```̀fhQƒ```̀c
 ±hô``̀X π``̀X »``̀a É`̀¡`̀à`̀«`̀ª`̀gCG

 »Ñ£dG ºbÉ£dG ¿G É k°Uƒ°üNh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 π©∏a  ,¬«∏Y  É kÄÑY  IôàØdG  √òg  íÑ°UCG  …ô°ûÑdG
.º¡d GófÉ°ùe ÓeÉY íÑ°üJ á«JƒHhôdG áMGôédG

 ÉμjôeCG »a ÉgDhGôLEG ºJ äÉ«FÉ°üMEG Ö°ùëH
 ¿ƒ∏°†Øj  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG  ø`̀e  É©ØJôe  ’ó`̀©`̀e  ¿EÉ``̀ a
 äÉ«∏ª©dG  øY  á«JƒHhôdG  äÉ«∏ª©∏d  ´ƒ°†îdG

.ájó«∏≤àdG
?á«JƒHhôdG áMGôédG »g Ée

 áaÉ≤ãdG  ø`̀e  G kAõ```̀L  äÉ`̀ Jƒ`̀ Hhô`̀ dG  ø`̀μ`̀J  º`̀ d
 É¡ÑæéJ  Éææμªj  π`̀g  ø`̀μ`̀dh  ,ó`̀©`̀H  á«æjôëÑdG
 GAõ`̀L  ¿ƒ`̀μ`̀f  π`̀g  hCG  πÑ≤à°ùª∏d  QÉ`̀¶`̀à`̀f’Gh
 äÉJƒHhôdG  âfÉc  ó≤d  ?π``̀FGhC’G  ø«æÑàªdG  øe
 í°ùªH  Ωƒ≤J  Ωƒ«dG  »¡a  .äGƒæ°ùd  IOƒLƒe
 ∫ÉªYCÉH  ΩÉ«≤dGh  äGQÉ«°ùdG  ™«ªéJh  ≥HGƒ£dG

 .ô°ûÑdG ≈∏Y ájÉ¨∏d Iô£N
 ø«MGôédG  É`̀ k°`̀†`̀jCG  äÉ``Jƒ``Hhô``dG  óYÉ°ùJ
 .ó`̀jGõ`̀à`̀e  πμ°ûH  Ió`̀≤`̀©`̀e  äÉ«∏ªY  AGô```̀LEG  »`̀a
 áLÉM  ∂dÉæg  óLƒj  ’  äÉJƒHhôdG  ΩGóîà°SÉH
 »a Iô«¨°U ¥ƒ≤°T á©°†H øe ôãcCG AGôLEG ≈dEG

.»MGôédG ™bƒªdG
 ∫ÉNOEG ºJ ÉeóæY äÉ«æ«fÉªãdG ∞°üàæe òæe
 ∫ó©ªH  á«æ≤àdG  âæ°ùëJ  ,á«JƒHhôdG  áMGôédG
 áMGôédG äÉfÉμeEG ™«°SƒJ Éæ∏°UGh ó≤dh .πgòe

.á«JƒHhôdG
 »g  äƒ``̀Hhô``̀dG  IóYÉ°ùªH  á`̀MGô`̀é`̀dG  π`̀g

?∂d í«ë°üdG QÉ«àN’G
 áMGôédG hCG ,á«JƒHhôdG áMGôédG ¬Ñ°ûJ ’
 ∫É«îdG  äÉJƒHhQ øe ÉjCG  ,äƒHhôdG  IóYÉ°ùªH
 áMGôédG  ΩÉ¶f  õ«ªàj  ,™`̀bGƒ`̀dG  »`̀a  .»ª∏©dG
 á«μ«fÉμ«e  ´QPCG  á©HQCÉH  »dÉëdG  á«JƒHhôdG

.¢†jôªdG ¥ƒa áYƒ°Vƒe
 áªª°üe á«MGôL IGOCG πªM ´GQP πμd øμªj
 á`̀MGô`̀é`̀dG  äGhOCG  …ƒ`̀à`̀ë`̀J  .IOó``̀ë``̀e  áª¡ªd
 øμªàJ  ≈àM  Iô«¨°U  π°UÉØe  ≈∏Y  á«JƒHhôdG
 √ò`̀g  »`̀£`̀©`̀Jh  .º°ü©ªdG  π`̀ã`̀e  AÉ`̀æ`̀ë`̀f’G  ø`̀e

.ºμëàdG øe á«aÉ°VEG äÉLQO ìGôédG áfhôªdG
 á`̀aô`̀Z ≥`̀ jô`̀Ø`̀ d ø`̀μ`̀ª`̀j ,á``̀MGô``̀é``̀dG ∫Ó```̀N
 Ö°ùëH  áYô°ùH  äGhOC’G  ô««¨J  äÉ«∏ª©dG

.áLÉëdG
 ’  É kÑdÉZ  ,Iô«¨°U  ¥ƒ≤°T  Ió`̀Y  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ∫ÉNOEG  ìGôé∏d  øμªj ,äÉàæ°S Iô°ûY øY ójõJ

.IOóëe á«MGôL ΩÉ¡e RÉéfE’ á°UÉN äGhOCG
 äGô«eÉc ìGôé∏d áMÉàªdG äGhOC’G πª°ûJh
 íª°ùJ  ,OÉ`̀©`̀HC’G  á«KÓK  ábódG  á«dÉY  Iô¨°üe
 π«°UÉØàdG  ¥OCÉ`̀Hh  Üôb  øY  iôj  ¿CÉ`̀H  ìGôé∏d
 »a  ¬«∏Y  πª©j  …ò``̀ dG  ∂``̀dP  ƒ`̀g  É`̀e  §Ñ°†dÉH

.»MGôédG ™bƒªdG
 IóMh »a ìGôédG ¢ù∏éj ,áMGôédG ∫ÓN
 »gh .äƒHhôdG IóYÉ°ùªH ΩÉ¶æ∏d á°UÉN ºμëJ
 ≈∏Y  Gô«eÉμdÉH  á∏°üàe  ƒjó«a  á°TÉ°T  øª°†àj

.äƒHhôdG ´QPCG óMCG
 ábóH  ´QP’G  ™`̀e  πeÉ©àdG  ìGôé∏d  øμªj
 IóYÉ°ùªH ºμëàdG Iõ¡LCG ΩGóîà°SÉH ájOÉY ô«Z
 ´GQò````dG á```̀bO QGô``̀μ``̀J ø`̀μ`̀ª`̀j ’ .ô`̀Jƒ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀μ`̀dG
 ôãcC’G  ájô°ûÑdG  ó«dG  πÑb  øe  ≈àM  á«JƒHhôdG
 øY IóFGõdG ôJƒ«ÑªμdG §HGƒ°V øª°†Jh .É kJÉÑK
 äGhOC’G  ∫ƒ°Uh  ΩóY  ôJƒ«ÑªμdG  »a  áLÉëdG

.ìGôédG √ó°ü≤j ’ ¿Éμe ≈dEG
 ø`̀e AÉ```̀¡```̀à```̀f’G Oô``̀é``̀ª``̀H
 êGô`̀î`̀à`̀°`̀SG º`̀à`̀j ,á``̀MGô``̀é``̀dG
 ¥Ó`̀ZEG  ºàjh  ∞£∏H  äGhOC’G

.¥ƒ≤°ûdG
 AGôLEG øe ¢†jôª∏d óFGƒa
Ohóëe »MGôL πNóJ äÉ«∏ªY

 Iô«¨°üdG  ¥ƒ≤°ûdG  ÖÑ°ùH
 á∏«∏≤dG  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀∏`̀d  á``̀eRÓ``̀ dG
 ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀μ`̀ j ,.π``̀Nó``̀à``̀dG
 áMGôédG ó©H áMGQ ôãcCG IOÉY
 ô`̀Ñ`̀cC’G  ¥ƒ≤°ûdÉH  áfQÉ≤ªdÉH
 ∑Éægh  .áMƒàØªdG  áMGôé∏d
 ,ºdCÓd  äÉæμ°ùªd  π``bCG  áLÉM
 øe É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  º`̀J  ¿G  Gò``̀g

.¢SÉ°S’G
 ≈°Vôª∏d  øμªj  ,äGAGô`````LE’G  ¢†©H  ™`̀e
 ºàJ  …òdG  Ωƒ«dG  ¢ùØf  »a º¡dRÉæe ≈dEG  IOƒ©dG
 .∫õæªdG  »a  »aÉ©àdGh  º¡àMGôL  á«∏ªY  ¬«a
 πμ°ûH πª©dG ≈dEG IOƒ©dG É k°†jCG ≈°Vôª∏d øμªj

.´ô°SCG
 »g  ø«MGôédGh  ≈°VôªdG  øe  πμd  IóFÉa
 »a ¢Sƒ∏édG AÉæKCG πª©j ¿CG ¬æμªj ìGôédG ¿CG
 áLÉëH  ó©j  ºd  ƒ¡a  .áëjôªdG  ºμëàdG  Ió`̀Mh
 øe  π∏≤j  Gò`̀g  .áMGôédG  ∫Gƒ`̀W  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  ≈`̀ dEG
 AÉNôà°SG  ôãcCG  ìGôédG  »≤Ñjh  ìGôédG  OÉ¡LEG

.∂à«∏ªY πMGôe ™«ªL »a É«∏≤Y GOÉMh
 øY  á`̀«`̀Jƒ`̀Hhô`̀dG  á`̀MGô`̀é`̀dG  ∞∏àîJ  ∞«c

?ô«XÉæªdG áMGôL
 áMGôLh  äƒ`̀Hhô`̀dG  IóYÉ°ùªH  áMGôédG
 á∏«∏b  á`̀«`̀MGô`̀L  äÉ«æ≤J  ÉªgÉà∏c  ô«XÉæªdG

.πNóàdG
 ¿ƒμJ  ,ájô«¶æàdG  áMGôédG  ΩGóîà°SÉH
 ÉeG .øjó©H »a É keƒªY ìGôé∏d áMÉàªdG ájDhôdG
 ô¶f á¡Lh ¿EÉa á«JƒHhôdG áMGôédG ΩGóîà°SÉH
 ájDhôdG  í«àJ  .OÉ`̀©`̀HC’G  á«KÓK  ¿ƒμJ  ìGô`̀é`̀dG
 ójóëJ  ádƒ¡°S  á«JƒHhôdG  áMGôé∏d  áæ°ùëªdG
 ¿ÉeCG Iõ«e ôaƒàH Ωƒ≤Jh á«ëjô°ûàdG π«°UÉØàdG

.Iô«Ñc
 É keƒªY  ìGôédG  Ωƒ≤j  ,ø£ÑdG  ô«¶æJ  ™e
 QÉ¶æªdG  äGhOCG  .á«MGôédG  äGhOC’G  πªëH
 áfhôe ≈dEG ô≤àØJ »¡a) áfôe â°ù«dh áª«≤à°ùe
 øμªj  »`̀à`̀dG  ≥WÉæªdG  ¿EÉ``̀a  Gò``d  ,(zº`̀°`̀ü`̀©`̀ª`̀dG{
 IOhóëe  ¿ƒμJ  ∫É©a  πμ°ûH  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG

.ôÑcCG πμ°ûH
 πªëj  ,äƒHhôdG  IóYÉ°ùªH  áMGôédG  »a
 ºàj  »àdG  á«MGôédG  äGhOC’G  äƒHhôdG  ´GQP
 .ìGô`̀é`̀dG  πÑb  ø`̀e  á«dÉY  á`̀bó`̀H  É¡«a  ºμëàdG
 á`̀fhô`̀e  º`̀°`̀ü`̀©`̀ª`̀dG  äGhOCG  º«ª°üJ  ∞`̀«`̀°`̀†`̀j

.ìGôé∏d ábOh á«MGôL
 á«MGôédG  äÉ«∏ª©dG  øe ójó©dG  ¿G  ÖÑ°ùH
 Gòg ∫Gõj ’ ¬fEÉa ,ó«L πμ°ûH »¡àæJ QÉ¶æªdÉH
 øe ójó©∏d  ∫É©ØdGh Ö°SÉæªdG  »MGôédG  è¡ædG

.äÉ«∏ª©dG
 á`̀MGô`̀é`̀∏`̀ d á``̀«``̀dÉ``̀à``̀dG Iƒ``̀£``̀î``̀dG »```̀g É```̀e

?á«JƒHhôdG
 á«JƒHhôdG áMGôédG πÑ≤à°ùªd ä’ÉªàM’G
 ±ƒ°S  äÉ`̀Jƒ`̀Hhô`̀dG  º∏Y »`̀a  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  .Iô`̀«`̀ã`̀e
 ä’Éë∏d IóFÉ°ùdG IQGOE’G øe ójõªdG ≈dEG …ODƒj

.á«bQódG Ió¨dGh …óãdG áMGôL πãe iôNC’G
 øμªàJ  ±ƒ`̀°`̀S  ,Ö`̀jô`̀≤`̀ dG  πÑ≤à°ùªdG  »`̀a
 ôjƒ°üàdG  πãe  ,Qƒ°U  ™°Vh  øe  É«LƒdƒæμàdG
 ¢`̀Vô`̀©`̀ dG ≈``̀∏``̀Y ,»`̀°`̀ù`̀«`̀WÉ`̀æ`̀¨`̀ª`̀ dG ø``̀«``̀fô``̀dÉ``̀H
 ÉfóYÉ°ùJ  .»MGôédG  ™bƒªdG  øe  »fƒjõØ∏àdG
 ô°UÉæ©dGh  ΩGQhC’G  ójóëJ  ≈∏Y  äÉÑcGôàdG
 ø«©dÉH  É`̀¡`̀à`̀jDhQ  Ö©°üj  ó`̀ b  »`̀à`̀dG  iô````̀NC’G

.IOôéªdG
 äÉ°SQÉªe  ø«°ùëJ  »`̀a  á«æ≤àdG  ôªà°ùJ
 ™eh .IójóédG á«JƒHhôdG á«MGôédG äÉ«∏ª©dG
 ò«ØæJ  ºà«°S  ,É«LƒdƒæμàdG  Qƒ£J  QGôªà°SG
 ΩGóîà°SÉH  ójGõàe  ƒëf  ≈∏Y  Ió≤©e  äÉ«∏ªY

 .áæ°ùëªdG á«æ≤àdG √òg

ÉfhQƒc øeR »a á«JƒHhôdG áMGôédG Qƒ£J

»LÉM º°SÉL .O :º∏≤H

ƒ`````édG IQGô````M Ö````Ñ°ùH

¥Gƒ``°SC’G »``a Qƒ``eÉ```¡dG ¢ùaÉ``æj »``aÉ````°üdG ô``©``°S

 ¿CG ¢`̀ù`̀eCG zÜQƒ`̀μ`̀à`̀°`̀ù`̀Ø`̀fEG{ â`̀æ`̀∏`̀YCG
 zâæªéfÉe  ∫Éà«HÉc  …ô`̀J  â`̀f{  ácô°T
 ,É¡FÉ°ûfEG  ∫É`̀e  ¢`̀SCGQ  »a  âª¡°SCG  »àdG
 …QÉ«∏e  IQGó``̀ oª``̀dG  É`̀¡`̀dƒ`̀°`̀UCG  äRhÉ``é``J

.Q’hO
 É¡à«é«JGôà°SG  ≈```̀ dEG  á`̀ aÉ`̀ °`̀VE’É`̀ H
 ,Q’hO  QÉ«∏e  1^8  á¨dÉÑdG  á«°ù«FôdG

 ¥hóæ°U AÉ`̀°`̀û`̀fEG  z…ô``̀J  â``̀f{  äõ``é``fCG
 hCG  zπjƒªàdG  ¥hóæ°U{)  ∫hC’G  πjƒªàdG
 ≠∏Ñj  Ωõà∏e  ∫Éª°SCGQ  ™e  (z¥hóæ°üdG{
 ¥Ó`̀WEG  º`̀Jh  .Q’hO  ¿ƒ«∏e  320  ƒëf
 ΩÉ≤ªdG  »`̀a  QÉªãà°SÓd  z¥hó`̀æ`̀ °`̀ü`̀dG{
 Iôã©àªdG  äÉcô°ûdG  ¿ƒ``̀jO  »`̀a  ∫hC’G
 ≈∏Y õ«côàdG ™e ,¿ƒjódÉH á∏≤ãªdG ∂∏Jh

 »a  ºéëdG  á£°SƒàªdG  QGó°UE’G  äÉ¡L
 ¥hóæ°üdG  ≥aGƒàjh  .á«dÉª°ûdG  ÉμjôeCG
 QÉªãà°SÓd  z…ôJ  âf{  á«é«JGôà°SG  ™e
 äÉHGô£°VG  äGôàa  øe  IOÉØà°S’G  á«¨H
 QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ¢`̀Uô`̀a ΩÉ`̀æ`̀ à`̀Z’ ¥ƒ`̀°`̀ù`̀ dG

.áHGòédG äÉcô°û∏d á«fÉªàF’G
 á∏∏ëªdG  ,ÉahÓ«¨fGQ  Éæ«∏jEG  âdÉbh

 ájQÉªãà°S’G  ßaÉëª∏d  á«é«JGôà°S’G
 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG  á«é«JGôà°SG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQh
 :ÜQƒμà°ùØfEG  »`̀a  á≤∏£ªdG  ó`̀FGƒ`̀©`̀dG
 ±ôàëªdG ≥jôØdGh ΩhÉÑ°ù«f ó«L Åæ¡f{
 »a ôªà°ùªdG º¡MÉéf ≈∏Y …ôJ âf »a
 á«∏ªY  ΩÉªJEGh  IQGó oªdG  ∫ƒ°UC’G  ´É£b

.zπjƒªàdG ¥hóæ°U AÉ°ûfEG

:zá«ªdÉ©dG IQÉéàdG{`d ájOƒ©°ùdG í°Tôe

ÉfhQƒc äÉ«YGóJ QGô°VCG π«∏≤J É¡à«dhDƒ°ùeh ..á≤K áeRCÉH ôªJ áª¶æªdG
ÜÉjO ó«dh :Öàc

 í`̀°`̀Tô`̀ª`̀dG …ô``̀é``̀jƒ``̀à``̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e ó````̀ cCG
 áª¶æe  ô`̀ jó`̀e  Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀ dG
 É`̀fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L ¿G á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  IQÉ`̀é`̀à`̀ dG
 ™«ªL  ≈∏Yh  á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG  ≈∏Y  äôKG
 ™«ªL ¿G ÉØ«°†e ,AÉæãà°SG ¿hO øe ∫hódG
 ÉeG  É≤HÉ°S  ºdÉ©dG  ≈∏Y  äôe  »àdG  äÉ`̀eR’G
 hG  áæ«©e  É«aGô¨éH  É≤∏©àe  Égô«KCÉJ  ¿É`̀c
 ÉfhQƒc  áeRG  ™e  ¿’G  øμdh  ,ø«©e  âbƒH
 ióe Éeh É¡æe ºdÉ©dG êôî«°S ∞«c º∏©f ’
 πX  »a  ,á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG  ≈∏Y  É¡JGô«KCÉJ
 …OÉ°üàb’G  ƒªædG  ≈∏Y  ô«KCÉJ  øe  √Gô`̀f  Ée
 ¿G  ≈``̀dG  Gô«°ûe  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ∞`̀ FÉ`̀Xƒ`̀ dGh
 IQÉ`̀é`̀à`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh á`̀ «`̀ dhó`̀ dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 Qô°†dG  ºéM  π«∏≤J  øY  ádhDƒ°ùe  á«ªdÉ©dG

.áeR’G ∂∏J äÉ«YGóJ øe
 …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N  ∫É`̀bh
 IQGOE’  ¬ë°TôJ  ∫ƒM  ó©H  øY  ¢ùeCG  √ó≤Y
 áª¶æªdG  ¿G  ,á«ªdÉ©dG  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  áª¶æe

 äÉØ∏e ∂jôëJh ìÓ°UG IóæLG ≈dG  êÉàëJ
 ¿ƒ∏Ñ≤e ÉæfG ÉØ«°†e ,äGƒæ°S òæe ∑ôëàJ ºd
 ó©H  ábƒÑ°ùe  ô«Z  ø«≤j  Ωó`̀Y  á∏Môe  ≈∏Y
 ¬«∏Y Ö∏¨àdG ºàj ød ôe’G Gòg ¿Gh ,ÉfhQƒc
 áØ∏àîe  ¥ô£H  ∞ãμªdG  π°UGƒàdG  ôÑY  ’G

 ,áª¶æªdG AÉ°†YCG ø«H á≤ãdG IOÉjRh áãjóMh
.É¡∏NGO QƒeC’G øe ójó©dG ìÓ°UEGh

 Iô«Ñc  áª∏c  ìÓ`̀°`̀UE’G  ¿G  ≈`̀ dG  â`̀Ø`̀dh
 »a  á°UÉNh  ,ô««¨àdG  øe  ô«ãμdG  πª°ûJh
 ≈∏Y  É¡ª«ª°üJ  ¢SÉ°SCG  »a  óªà©J  áª¶æe
 óH ’ ¬fG ÉØ«°†e ,AÉ°†YC’G ø«H äÉ°ûbÉæªdG
 á°UÉNh ,ÉjOÉ«bh ÉjQGOG ìÓ°UE’G ¿ƒμj ¿G
 ô«¨J  Iô`̀«`̀NC’G  ô°û©dG  äGƒæ°ùdG  »`̀a  ¬`̀fG
 äÉjóëàdG  øe  ô«ãμdG  äô¡Xh  Iƒ≤H  ºdÉ©dG
 AÉ«°TCG  äóLh  QƒeC’G  äô«¨Jh  ¢ùaÉæàdGh
 »a É```̀gQhOh á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  πãe

.AÉ°†YC’G OóY OGRh á«ªdÉ©dG IQÉéàdG
 áμ∏ªªdG  ¿G  …ô`̀é`̀jƒ`̀ à`̀ dG  í```̀°```̀VhCGh
 ¿RGƒàe  …QÉéJ  ∂jô°T  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 áª¶æe  »a  ƒ°†©ch  ºdÉ©dG  ∫hO  ™ªL  ™e
 »àdG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  âfÉc  á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG
 ™«ªL ™e áHƒ∏£ªdG ô«jÉ©ªdG ™«ªL â≤ÑW
 Iôe á≤ãdG IOÉYEG ≈dG ±ó¡j ¬fGh ,AÉ°†YC’G
 »a  ô¶ædG  IOÉ```̀YEGh  ,áª¶æªdG  »`̀a  iô``̀NCG

 AÉ°†YC’G  øe  ôÑcCG  OóY  ΩÉª°†fGh  É¡æ«fGƒb
 á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ™``̀e π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dGh
 πãe  áëFÉédG  ó©H  Éª«a  á°UÉNh  ,iô`̀NC’G
 »`̀dhó`̀dG  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dGh  »`̀dhó`̀ dG  ó≤ædG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿Gh  á«dhódG  πª©dG  áª¶æeh
 äÉª¶æªdG  ™e  ≥ªYCGh  ôÑcCG  π°UGƒJ  á£N
 ’ƒ∏M  AÉ°†YC’G  iôj  ¿G  πLG  øe  á«dhódG

.á≤ãdG OGOõJh º¡∏cÉ°ûªd
 í°Tôªd  ô°üe  í«°TôJ  ¢üîj  Éª«ah
 ∫hó``̀dG ΩÉ`̀°`̀ù`̀≤`̀fG ≈`̀∏`̀Y ∂``̀ dP ô`̀«`̀KCÉ`̀J ió```̀eh
 ƒg ô°üe Rƒa ¿G …ôéjƒàdG  ∫Éb  ,á«Hô©dG
 ó«cCÉàdÉHh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  Rƒa
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿G ≈dG Éàa’ ,∂dòc ¢ùμ©dG
 ,áª¶æªdG  ΩóîJ  IóæLCÉH  äAÉL  ájOƒ©°ùdG
 ô«Z  áª¶æªdG  á°SÉFQ  â«bƒJ  ¿G  ≈dG  Éàa’
 ìÓ`̀°`̀UEG  ∑É`̀æ`̀g  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  ó`̀H  ’h  ¥ƒÑ°ùe
 áëFÉL πX »a á«dÉëdG ´É°VhCÓd áeAGƒeh
 ºdÉ©dG  ¿CÉH  áYÉæb  ≈∏Y  ¬fG  GócDƒe  ,ÉfhQƒc

.äÉeR’G »a π°†aCG á≤jô£H ôμØj

.…ôéjƒàdG óªëe |

 ∂æH  π``̀°``̀†``̀aCG  z»``̀°``̀S  »``̀ H  ¢````̀ SEG  ¢```̀û```̀JEG{
 §```̀°```̀ShC’G ¥ô``̀ °``̀ û``̀ dG »```̀a …QÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀SG

 »H  ¢`̀SEG  ¢ûJEG  ∂æH  π°üM
 IõFÉL  ≈∏Y  (HSBC)  »°S
 »a …QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG ∂`̀æ`̀H π`̀ °`̀†`̀aCG
 πØM »``̀a  §```̀°```̀ShC’G  ¥ô``°``û``dG
 »`̀fƒ`̀ehQƒ`̀j õ``FGƒ``L ™``jRƒ``J
 õ`̀«`̀ª`̀à`̀∏`̀d §````̀°````̀ShC’G ¥ô``̀°``̀û``̀ dG
 π`̀°`̀ü`̀M  É``̀ª``̀c  ,2020  ΩÉ```©```d
 â°S  ¬Yƒªée  É`̀e  ≈∏Y  ∂æÑdG
 ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  õFGƒL
 iô``̀NCG Iô``̀e ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG Qó`̀°`̀ü`̀à`̀«`̀d
 áª°ShCÓd  »`̀fƒ`̀ehQƒ`̀j  áªFÉb
 ´É£b  »a  ™``̀aQC’G  ôÑà©J  »àdG

 .á«dÉªdG äÉeóîdG
 Iõ`̀FÉ`̀L ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀Hh
 »àdG  …QÉªãà°SG  ∂æH  π°†aCG
 ºJ  ,G kõ«ªJ  ôãcC’G  IõFÉédG  ó©J

 É°†jCG  (HSBC)  »°S  »H  ¢SEG  ¢ûJEG  ∂æH  èjƒàJ
 ¥ô°ûdG »a á«dÉªdG äÓeÉ©ªdG äÉeóîd ∂æH π°†aCÉc
 »a  ΩGóà°ùªdG  πjƒªà∏d  ∂æH  π`̀°`̀†`̀aCGh  §`̀ °`̀ ShC’G
 »àdG  »dGƒàdG  ≈∏Y á«fÉãdG  áæ°ù∏d  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 ≈≤∏J óbh .ø«JõFÉédG Éà∏c ≈∏Y ∂æÑdG É¡«a π°üëj
 ºYó∏d Gôjó≤J IOÉ«≤dG »a õ«ªàdG IõFÉL É°†jCG ∂æÑdG

 ø«ØXƒªdGh  AÓª©∏d  ¬eó≤j  …òdG
 ∫ÓN  á≤£æªdG  »a  äÉ©ªàéªdGh

 .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL
 ¢ù«FôdG  ,ƒμjôJ  øJQÉe  ∫Éb
 »°S »H ¢SEG ¢ûJEG ∂æÑd …ò«ØæàdG
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  (HSBC)
 ôÑà©J{  :É«côJh  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th
 á≤£æe  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe
 QÉªãà°S’Gh  ƒªæ∏d  á`̀jƒ`̀dhCG  äGP
 »H  ¢`̀SEG  ¢ûJEG  áYƒªée  πÑb  øe
 Éædƒ°üëHh  .(HSBC)  »°S
 äÉeóî∏d ∂æH π°†aCG õFGƒL ≈∏Y
 á``̀jQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’G á``̀«``̀aô``̀°``̀ü``̀ª``̀dG
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG äÉ``̀eó``̀Nh
 ΩGóà°ùªdG  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG  äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀eh
 GôÑN  ó©j  ∂`̀dP  ¿EÉ`̀a  ,¥ƒ°ùdG  »a
 √òg äÉeóîdG  äÉYÉ£b ¿EG  å«M ,ÉæFÓª©d  GRÉàªe
 »àdG  äÉYÉ£≤dG  ∂∏J  »`̀g  É¡«a  ÉæªjôμJ  º`̀J  »àdG
 »a º¡d ¢UÉN ΩÉªàgG §ëe É¡fCG  ÉfDhÓªY ÉfôÑîj
 ≈dEG  Éæ«©°S  »àdG  äÉYÉ£≤dG  É¡fCG  Éªc  .πÑ≤à°ùªdG
 É¡«a QÉªãà°S’Gh QÉμàH’G ∫ÓN øe É¡«∏Y õ«côàdG

 .záæμªe áeóN π°†aCG ºjó≤àd

2020 ∞«°üd á«°VGôàaG áeÓ``°S á∏ªM ∫hCG ≥∏£J zÉÑdCG{
 áeÓ°S  ∫Éée  »a  IóFGôdG  É¡àfÉμe  (ÉÑdG)  øjôëÑdG  Ωƒ«æªdCG  ácô°T  äRõY
 ∞«°üdG π°üØd á«°VGôàaG áeÓ°S á∏ªM ∫hCG ¥ÓWEG ∫ÓN øe ø«ØXƒªdG áë°Uh
 ƒ«dƒj  19  ≥aGƒªdG  óMC’G  ¢ùeG –  zÉfó«H  ÉæàeÓ°S{  ¿GƒæY  πªëJ  »àdGh –

.2020
 ø«ØXƒªdG  åM  ≈dEG  ΩÉ`̀jCG  6  ióe  ≈∏Y  ôªà°ùJ  »àdG  á∏ªëdG  √òg  ±ó¡Jh
 º¡àeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áë«ë°üdG  äGQÉ«îdG  PÉîJG  ≈∏Y  ø«dhÉ≤ªdG  ∫ÉªYh
 »∏Y ÉÑdG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ΩÉb óbh .∞«°üdG π°üa ∫ƒNO ™e º¡àë°Uh
 á«°VGôàa’G á°üæªdG ≈∏Y 2020 ∞«°üdG π°üØd áeÓ°ùdG á∏ªM ø«°TóàH »dÉ≤ÑdG
 ∫ÉªYh ø«ØXƒªdGh ájQGOE’G áÄ«¡dG AÉ°†YC’ »M åH ôÑY É¡¡Lh áª∏c ∫ÓN øe

.ácô°ûdG »a ø«dhÉ≤ªdG
 âªgÉ°S  …òdG  âbƒdG  »a{  :kÓFÉb  »dÉ≤ÑdG  ìô°U  á«MÉààa’G  ¬àª∏c  ∫ÓNh
 AGƒ°S – ÉÑdG »a ∫hC’G ÉfQÉ«N ∫GR ’ Éæ∏ªY á≤jôW ô««¨àH ÉfhQƒc áëFÉL ¬«a
 ™e ¬fG ±É°VCGh .áeÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØëdG ƒg – ø«dhÉ≤ªdG ∫ÉªY hCG ø«ØXƒªdG øe
 ,áaó°U »JCÉj ’ áeÓ°ùdG »NƒJ ¿CG ≈∏Y ó«cCÉà∏d ±ó¡f ÉæfEÉa á∏ªëdG √òg ¥Ó£fG

.zóMGh ≥jôØc πª©dGh Oƒ¡édG ôaÉ°†àd áé«àf ƒg πH

 ∫Éà«HÉc …ôJ âf{ ácô°T iód IQGó oªdG ∫ƒ°UC’G Æƒ∏H ø∏©J zÜQƒμà°ùØfEG{
.ƒμjôJ øJQÉe |

.ÉahÓ«¨fGQ Éæ«∏jEG |.»dOôjG π«fƒ«d |
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اخلارجية  وزير  تراأ�س 

الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف 

يوليو   19 املوافق  االأحد  اأم�س 

وزارة  جمل�س  اجتماع   ،2020

االت�شال  ُعقد عرب  الذي  اخلارجية 

مب�شاركة  املرئي،  االإلكرتوين 

ووكالء  اخلارجية  وزير  م�شاعد 

امل�شاعدين  والوكالء  الوزارة 

حممد  الأكادميية  التنفيذي  واملدير 

للدرا�شات  خليفة  اآل  مبارك  بن 

الوزير  وم�شت�شاري  الدبلوما�شية، 

واأمني �شر املجل�س.

كل  االجتماع  يف  �شارك  كما 

عبدالغفار  حممد  الدكتور  من 

لدى  البحرين  عبداهلل �شفري مملكة 

وال�شيخ  الفرن�شية،  اجلمهورية 

�شفري  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حمود 

اململكة  لدى  البحرين  مملكة 

من  وعدد  ال�شعودية،  العربية 

مديري االإدارات بالوزارة.

عربرّ  االجتماع  بداية  ويف 

وزير اخلارجية عن بالغ االمتنان 

وزارة  به  حتظى  ملا  والعرفان 

اخلارجية من رعاية ودعم واهتمام 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من 

ال�شمو  و�شاحب  البالد،  عاهل 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  امللكي 

العهد  امللكي ويل  ال�شمو  و�شاحب 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

لرئي�س جمل�س الوزراء، معربا عن 

بالغ التقدير لتوجيهاتهم ال�شديدة 

بعمل  االرتقاء  �شاأنه  من  ما  لكل 

وزارة اخلارجية وحتقيق اأهدافها.

اخلارجية  وزير  اأعرب  كما 

عن تقديره وامتنانه للجهود التي 

واالإدارات  امل�شوؤولني  كبار  يبذلها 

الأداء  العام  الديوان  يف  املعنية 

املهام وامل�شوؤوليات املوكلة لوزارة 

به  تقوم  ما  مثمنا  اخلارجية، 

اخلارج  يف  الدبلوما�شية  البعثات 

من جهد متوا�شل لتنفيذ ال�شيا�شة 

اخلارجية ململكة البحرين ورعاية 

ب�شوؤون  والعناية  م�شاحلها 

اخلارج،  البحرينيني يف  املواطنني 

يف  البحرين  مملكة  مكانة  واإبراز 

ال�شاحة الدولية.

اأهمية  اخلارجية  وزير  واأكد 

االأنظمة  اإعداد  يف  اال�شتمرار 

االأداء  لتطوير  الالزمة  واللوائح 

وحت�شني االإنتاجية لتحقيق اأهداف 

يف  وامل�شاهمة  اخلارجية  وزارة 

امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  تعزيز 

�شرورة  على  م�شددا  اململكة،  يف 

التدريبية  بالربامج  االهتمام 

وتنويعها  الوزارة  ملن�شوبي 

اأثر  من  ذلك  يف  ملا  وتكثيفها؛ 

املتدربني  قدرات  تنمية  على  كبري 

على  م�شددا  مهاراتهم،  وتطوير 

يف  العاملني  جميع  تاأهيل  اأهمية 

املعارف  على  والرتكيز  الوزارة 

ال�شرورية التي متكرّنهم من حتقيق 

العمل  يف  والكفاءة  االحرتافية 

الدبلوما�شي واالإداري والتميز فيه. 

من  عددا  املجل�س  بحث  وقد 

جدول  على  املدرجة  املو�شوعات 

نظام  املجل�س  واعتمد  اأعماله، 

يف  املحليني  املوظفني  توظيف 

الدبلوما�شية يف اخلارج،  البعثات 

التظلمات  جلنة  عمل  ونظام 

الدبلوما�شي  ال�شلك  الأع�شاء 

وزارة  وموظفي  والقن�شلي 

اخلارجية.

اإطالق  على  املجل�س  وافق  كما 

وزارة  ملوظفي  مبادرة  برنامج 

ملن�شوبي  �شيتيح  الذي  اخلارجية 

الوزارة تقدمي مبادرات ومقرتحات 

االأداء  تطوير  يف  ت�شهم  بنرّاءة 

وحت�شني االإنتاجية.

الوزارة  جمل�س  اعتمد  وقد 

املالية  ال�شوؤون  جلنة  ت�شكيل 

الدكتورة  برئا�شة  واالإدارية 

اآل خليفة  ال�شيخة رنا بنت عي�شى 

جلنة  وت�شكيل  الوزارة،  وكيل 

ال�شفري  برئا�شة  والتميز  اجلودة 

اإدارة  خالد يو�شف اجلالهمة مدير 

العمليات.

واطلع املجل�س كذلك على تقرير 

جلنة متابعة برنامج عمل احلكومة 

برئا�شة ال�شفري وحيد مبارك �شيار 

االإقليمية  لل�شوؤون  الوزارة  وكيل 

وجمل�س التعاون، واعتمد املجل�س 

كذلك تو�شيات جلنة �شوؤون اأع�شاء 

ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي.

الزياين يرتاأ�س اجتماع جمل�س وزارة اخلارجية

اعتمد نظام توظيف املوظفني املحلّيني يف البعثات الدبلوما�سية باخلارج وزير الديوان امللكي ي�سيد 

بتطور ج�سر امللك فهد وجناحاته

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ت�شلرّم 

وزير الديوان امللكي التقرير ال�شنوي الثالث 

والثالثني للموؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد، 

احلقباين  عبدالعزيز  بن  اأحمد  قدمه  والذي 

رئي�س  للجمارك  العامة  الهيئة  حمافظ 

امللك  جل�شر  العامة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 

فهد، وقد رفع وزير الديوان امللكي التقرير 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اىل 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

وقد اأ�شاد وزير الديوان امللكي باجلهود 

االإدارة  جمل�س  اأع�شاء  يبذلها  التي  الطبية 

منت�شبيها  وجميع  فهد  امللك  جل�شر  العامة 

والت�شهيالت  اخلدمات  تقدمي  �شبيل  يف 

اململكتني  من  فهد،  امللك  ج�شر  مل�شتخدمي 

التعاون  جمل�س  دول  واأبناء  ال�شقيقتني 

لدول اخلليج العربية، م�شيًدا بتطور هــذا 

جلميع  متمنًيا  املهم،  احليوي  املرفــق 

كــل  العامــة  املوؤ�ش�شة  يف  العاملــني 

التوفيق والنجاح.

االأ�شغال  وزارة  وقعت 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

�شركة  مع  تفاهم  مذكرة  العمراين 

العقاري  لال�شتثمار  البحرين 

تنمية  بهدف  وذلك  )اإدامة(؛ 

االقت�شادية  العوائد  وتعزيز 

امل�شرتكة بني الطرفني. 

جانب  من  االتفاقية  ووقع 

الوزارة املهند�س ع�شام بن عبداهلل 

و�شوؤون  االأ�شغال  وزير  خلف 

العمراين،  والتخطيط  البلديات 

ومن جانب ال�شركة اأمني العري�س 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحرين 

)اإدامة(،  العقاري  لال�شتثمار 

اأحمد  بن  حممد  ال�شيخ  بح�شور 

ل�شوؤون  الوزارة  وكيل  خليفة  اآل 

الوزير  مكتب  وذلك يف  البلديات، 

ب�شوؤون االأ�شغال. 

وت�شمنت بنود مذكرة التفاهم 

جميع  اتخاذ  على  الطرفني  اتفاق 

للتن�شيق  الالزمة  االإجراءات 

الإيجاد  بينهما  فيما  والتعاون 

اآلية م�شرتكة لتنظيم عملية اإدارة 

وتطوير وا�شتثمار العقارات التي 

االأ�شغال  لوزارة  ملكيتها  تاأول 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

بها  �شتتكفل  والتي  العمراين، 

الوزارة  عن  نيابة  )اإدامة(  �شركة 

العائد املنا�شب من خالل  لتحقيق 

اال�شتغالل االأمثل لتلك العقارات. 

ت�شكيل  على  االتفاق  مت  كما 

جلنة م�شرتكة ُتعنى بتفعيل �شبل 

الطرفني،  بني  والتن�شيق  التعاون 

ومتابعة تنفيذ البنود الواردة يف 

التي  املقرتحات  ودرا�شة  املذكرة، 

امل�شرتكة  االأهداف  مع  تن�شجم 

التي يقدمها اأي من الطرفني ب�شاأن 

على  كل  االأرا�شي،  اأو  العقارات 

حدة، مع و�شع اآلية عمل تنفيذها. 

االأ�شغال  وزير  واأو�شح 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

بن  ع�شام  املهند�س  العمراين 

مذكرة  توقيع  »اأن  خلف  عبداهلل 

لتعزيز  حتقيًقا  جاء  التفاهم 

واملثمر  امل�شرتك  التعاون  روح 

البحرين  و�شركة  الوزارة  بني 

)اإدامـة(؛  العقــاري  لال�شتثمار 

وتــعزيز  تنمــية  اأجــل  من 

امل�شرتكة  االقت�شاديــة  العوائد 

بني الطرفني«. 

لتنظم اإدارة وتطوير ا�ستثمارات وعقارات البلدية

»البلديــــات« توقــــع مذكـــــرة تفاهـــم مـــع »اإدامـــة«

حمافظ اجلنوبية ي�سيد بدور املوؤ�س�سات

 الأهلية يف تعزيز التدابري الوقائية

بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 

اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة 

ت�شلمت املحافظة اجلنوبية 2000 كمامة طبية 

املراأة وجمعية  لتنمية  البحرينية  اجلمعية  من 

املحافظة  اإطار جهود  ب�شمة خري، وذلك �شمن 

يف مكافحة فريو�س كورونا، وتعزيز االإجراءات 

مع  املجتمعية  ال�شراكة  خالل  من  االحرتازية 

خمتلف القطاعات، بح�شور ال�شيخة لبنى بنت 

اإدارة اجلمعية  اآل خليفة رئي�س جمل�س  عبداهلل 

البحرينية لتنمية املراأة، وخديجة ال�شيد رئي�س 

من  وعدد  املراأة،  لتنمية  البحرينية  اجلمعية 

امل�شوؤولني باملحافظة.

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  �شمو  واأكد 

تن�شيق  املحافظة من  به  تقوم  الذي  الدور  على 

وخمتلف  االأمنية  االأجهزة  مع  ومتابعة 

الوعي،  ن�شر  يف  واخلا�شة  االأهلية  املوؤ�ش�شات 

االأمنية  املبادرات  من  العديد  تبني  خالل  من 

التدابري  من  تعزز  التي  الرائدة  واالجتماعية 

واالإجراءات االحرتازية بني اأفراد املجتمع كافة.

تعك�س  التي  املبادرة  بهذه  �شموه  واأ�شاد 

املراأة،  لتنمية  البحرينية  التعاون مع اجلمعية 

الوقائية  املمار�شات  تعزيز  يف  ت�شهم  والتي 

ا�شتالم  خالل  من  الالزمة،  واالحرتازية 

باأياٍد  �شناعتها  مت  التي  الطبية  الكمامات 

املنتجة  واالأ�شر  االأهايل  من  مب�شاركة  بحرينية 

من املحافظة اجلنوبية.

الدكتور  امل�شتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  اأعلن 

املثمرة  النتائج  عن  مريزا  علي  بن  عبداحل�شني 

مع  امل�شتدامة  الطاقة  هيئة  بني  التعاون  جلهود 

وجمل�س  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

املهن  مزاولة  تنظيم  وجمل�س  االقت�شادية  التنمية 

فرعي  ن�شاط  با�شتحداث  اأثمرت  والتي  الهند�شية، 

املتجددة حتت  الطاقة  بهند�شة  جتاري جديد خا�س 

التجاري لل�شركات واملوؤ�ش�شات اال�شت�شارية  ال�شجل 

اجلهود  �شمن  وذلك   ،)711 رقم  الفرعي  )الن�شاط 

املبذولة لت�شجيع زيادة اال�شتثمار يف م�شاريع الطاقة 

املتجددة والنهو�س بقطاع الطاقة املتجددة يف مملكة 

البحرين.

باجلهود  مريزا  الدكتور  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

املبذولة من كل اجلهات ذات االخت�شا�س ال�شتحداث 

املتجددة،  الطاقة  بهند�شة  اخلا�س  الفرعي  الن�شاط 

جميع  من  امل�شرتك  العمل  فريق  اأفراد  يتواَن  مل  اإذ 

ا�شتحداث  حيثيات  البحث يف  عن  املخت�شة  اجلهات 

االإلكرتونية  املن�شة  على  تفعيله  و�شرعة  الن�شاط 

هذه  مثل  اأن  مريزا  الدكتور  اأ�شاف  كما  »�شجالت«. 

ت�شجيع  يف  كربى  اأهمية  لها  االإيجابية  اخلطوات 

اململكة،  يف  املتجددة  الطاقة  وم�شاريع  ا�شتثمارات 

وتعك�س حر�س احلكومة املوقرة على دعم وحتقيق 

اخل�شو�س  وجه  وعلى  الطاقة،  ا�شتدامة  اأهداف 

اأهداف الطاقة املتجددة.

�سمن اجلهود احلكومية لت�سجيع ال�ستثمار مب�ساريع الطاقة البديلة.. د. مريزا: 

ا�ستحداث ن�ساط جتاري خا�س بهند�سة الطاقة املتجّددة

د. عبداحل�سني مريزا

رئي�س الوزراء يجري ات�سالً هاتفًيا 

بويل عهد الكويت لالطمئنان على �سحة اأمري الكويت
اآل خليفة  اأجرى �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

االأحمد  نواف  ال�شيخ  �شمو  باأخيه  هاتفًيا  ات�شاالً  الوزراء،  رئي�س 

اجلابر ال�شباح ويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة، هنرّاأه �شموه خالله 

بنجاح العملية اجلراحية التي اأجراها �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح 

االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة. 

واطماأن �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء، من �شمو ويل العهد 

بدولة الكويت على �شحة اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد 

اجلابر ال�شباح، داعًيا �شموه املوىل العلي القدير اأن يتمم على �شموه 

ال�شحة  مبوفور  عليه  ينعم  واأن  �شموه  يحفظ  واأن  ال�شفاء،  نعمة 

و�شعبها  الكويت  لدولة  والتطور  التقدم  م�شرية  ملوا�شلة  والعافية 

ال�شقيق. من جانبه، اأعرب �شمو ويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة عن 

خال�س �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء؛ على 

م�شاعر �شموه النبيلة ودعوات �شموه ال�شادقة، متمنًيا ل�شموه دوام 

ال�شحة وال�شعادة والعافية.

وزير اخلارجية

ويل العهد يجري ات�سالً هاتفًيا بويل عهد 

الكويت لالطمئنان على �سحــة اأمري الكويــت

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأجرى 

اآل خليفة ويل العهد نائب  �شلمان بن حمد 

لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

الوزراء، ات�شاالً هاتفًيا باأخيه �شمو ال�شيخ 

العهد  ويل  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  نواف 

�شموه  اطماأن  ال�شقيقة،  الكويت  بدولة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شحة  على  خالله 

دولة  اأمري  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  �شباح 

اجلراحية  العملية  بعد  ال�شقيقة،  الكويت 

التي اأجريت ل�شموه وتكللت بف�شل من اهلل 

بالتوفيق والنجاح، متمنًيا �شموه ل�شاحب 

ال�شحة  دوام  الكويت  دولة  اأمري  ال�شمو 

وال�شعادة وموفور العافية.

وقد اأعرب �شمو ويل عهد دولة الكويت 

الأخيه  وتقديره  �شكره  بالغ  عن  ال�شقيقة 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

الوزراء؛ على ما عربرّ عنه من طيب امل�شاعر 

وافر  ل�شموه  متمنًيا  الدعاء،  و�شادق 

ال�شحة وال�شعادة.

ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة

»اخلارجية« تطلع على

 جتربة »بابكو« يف الأر�سفة الإلكرتونية

اأر�شفة الوثائق واملخاطبات  اأقامت جلنة 

االأم�س،  �شباح  اخلارجية،  وزارة  يف 

وبالتن�شيق مع �شركة نفط البحرين )بابكو( 

حما�شرة تعريفية حول االأر�شيف االلكرتوين 

ب�شركة بابكو، والتي تعترب من رواد االأر�شفة 

االلكرتونية يف مملكة البحرين والتي حتتفظ 

مبملكة  النفط  الكت�شاف  عريق  بتاريخ 

البحرين يف عام 1932م.

وزير  من  بتوجيه  الفعالية  وتاأتي 

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اخلارجية 

الزياين الذي يوؤكد اأهمية حفظ وتوثيق جميع 

يف  اخلارجية  بوزارة  واملخاطبات  الوثائق 

االأر�شيف االلكرتوين. 

االأر�شيف  خبري  الندوة  يف  وحتدث 

)بابكو(  البحرين  نفط  ب�شركة  االلكرتوين 

تاريخ  توثيق  اأهمية  مبيناً  ليفر،  �شتيف 

وحتويل  البحرين  مبملكة  النفط  اكت�شاف 

عملية  لت�شهيل  وذلك  الكرتونًيا،  االأر�شيف 

املعلومات  واإتاحة  والطلبة  للباحثني  البحث 

لهم بكل ي�شر و�شهولة.

ويل العهد الكويتيرئي�س الوزراء

 ويل العهد

»اجلوازات«: متديد �سالحية

 تاأ�سريات الزيارة ال�سارية لـ3 اأ�سهر

تنفيًذا لقرارات اللجنة التن�شيقية برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، الهادفة اإىل 

توحيد اجلهود الوطنية للحد من تداعيات فريو�س كورونا )كوفيد-19(، اأعلنت �شوؤون 

ال�شاحلة  الزيارة  تاأ�شريات  �شالحية  متديد  اإعادة  عن  واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية 

واملنتهية ملدة 3 اأ�شهر اإ�شافية، من 21 يوليو اجلاري حتى 21 اأكتوبر 2020.

واأو�شحت �شوؤون اجلن�شية واجلوازات واالإقامة اأنه �شيتم متديد التاأ�شريات تلقائًيا 

من تاريخ 20 يوليو 2020، موؤكدًة اأن هذه االإجراءات تهدف اإىل اإتاحة الفر�شة للزائرين 

اء فريو�س كورونا. لتعديل اأو�شاعهم يف ظل الظروف اال�شتثنائية التي مير بها العامل جررّ

يف  الراغبني  الزائرين  على  اأنه  اإىل  واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  واأ�شارت 

متديد تاأ�شرية الزيارة ملدة اأطول، متتد اإىل ما بعد 21 اأكتوبر القادم، تقدمي طلب لتجديد 

تاأ�شرية الزيارة اإلكرتونًيا من خالل موقع التاأ�شرية االإلكرتونية.

https://www.alayam.com/alayam/local/865098/News.html
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 ثّمنت جمعية مكاتب ال�سفر وال�سياحة 

ال�سامية  امللكية  التوجيهات  البحرينية 

خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  جلاللة  امللك 

متديد  ب�ساأن  الر�سيدة  احلكومة  وقرار 

واالقت�سادية  احلزمة  املالية  وم�ساعفة 

ا�ستمرار  جّراء  ت�سرًرا  االأكرث  للقطاعات 

اأن  19(،  معتربًة  )كوفيد  كورونا  جائحة 

لها  �ستكون  احلكيمة  القرارات  هذه  مثل 

على  للغاية  كبرية  اإيجابية  انعكا�سات 

عام،  ب�سكل  البحريني  ال�سارع  التجاري 

وقطاع مكاتب ال�سفر على وجه اخل�سو�ص؛ 

ملا عاناه هذا القطاع  حتديًدا من تعطل كامل 

وتعطل  كورونا  جائحة  ب�سبب  الأعماله 

حركة ال�سفر واملطارات يف  العامل اأجمع . 

 وقال جهاد اأمني رئي�ص جمعية مكاتب 

القطاع  اإن  البحرينية  وال�سياحة  ال�سفر 

الأن  تاريخه؛  عرب  باالأزمة   »االأ�سواأ«  مير 

ب�سكل  الطريان  قطاع  اأ�سابت   اجلائحة 

 %99 يف  حركة  الطريان  رئي�ص  وتعطلت 

اأ�سراًرا  اأحلق  من مطارات  العامل، وهو ما 

ومن  قبله  الفندقي،  ا  بالقطاع  اأي�سً بالغة 

بقطاع مكاتب ال�سفريات  الذي يعتمد ب�سكل 

يف  ال�سفر  وال�سياحة  حركة  على  رئي�ص 

اأعماله،  م�سرًيا اإىل اأن تدخل   »متكني« الإنقاذ 

بقاء  يف  واالأمل  االأخري  املالذ  كان  القطاع 

عدد كبري  من ال�سركات يف  ال�سوق املحلي . 

باملتابعة  اجلمعية  رئي�ص  واأ�ساد 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من  ال�سخ�سية 

اآل خليفة،  بن  عي�سى  ال�سيخ حممد  متكني 

مع  العمل  امل�ستمر  لفريق  بالتوا�سل 

القطاعات االأكرث ت�سرًرا ، واأو�سح اأن االآلية 

يف  متكني  العمل  �سندوق  التي  اتبعها 

توجيه الدعم هذه املرة اأعطت  ثمرها . 

واأكد اأن قرار احلكومة املوقرة برئا�سة 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء االأمري 

وتوجيهات  خليفة،  اآل  بن  �سلمان  خليفة 

بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

نائب  القائد  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب  االأعلى 

للموؤ�س�سات  الدعم  با�ستمرار  الوزراء، 

املالية  احلزمة  مب�ساعفة  تاأثًرا  االأكرث 

املقدمة لهذه املوؤ�س�سات من �سندوق العمل 

متكني لثالث اأ�سهر قادمة، ودفع 50% من 

هذه  يف  عليهم  البحرينيني  املوؤمن  رواتب 

�سهر  من  ابتداًء  اأ�سهر   3 ملدة  املوؤ�س�سات 

قرار     ،2020 اجلاري  العام  من  يوليو 

على  كبري  اإيجابي  اأثر  له  �سائب  �سيكون 

حركة ال�سوق. 

ووّجه اأمني ر�سالة خا�سة اإىل العاملني 

النظر  الإعادة  وال�سفر  ال�سياحة  قطاع  يف 

�سرورة  على  العمل،  والتاأكيد  اآلية  يف 

ا�ستك�ساف اأ�ساليب وطرق جديدة للتعاطي 

مع االأو�ساع امل�ستجدة التي  خلقتها االأزمة 

على  واالعتماد  االندماج  مثل  الراهنة، 

القادمة،  املرحلة  يف  االإيجابية  املناف�سة 

ال�سياحة  يف  لال�ستثمار  التوّجه   كذلك 

الداخلية، معترًبا اإياهما »�سرورة مرحلة«. 

»مكاتب ال�سفر«: دعم متكني جاء يف وقته 

واحلزمة �سيكون لها اآثار اإيجابية كبرية

اأ�ساد رئي�ص جمل�ص اأمناء مركز امللك حمد العاملي 

خليفة  بن  خالد  ال�سيخ  الدكتور  ال�سلمي  للتعاي�ص 

اآل خليفة مبا جاء من م�سامني يف التقرير ال�سنوي 

الربيطانية  الكومنولث  و�سوؤون  اخلارجية  لوزارة 

 ،2019 لعام  والدميقراطية  االإن�سان  حقوق  حول 

االإيجابي يف جمال  البحرين  واإبرازه ل�سجل مملكة 

حقوق  منظومة  �سمن  املندرج  الدينية  احلرية 

االإن�سان.

وزارة  تقرير  اإ�سادة  اأن  خالد  ال�سيخ  وبنّي 

يف  احلقوقي  بال�سجل  الربيطانية  اخلارجية 

الدين  بو�سوح مدى جتّذر حرية  يعك�ص  البحرين 

واملعتقد يف اململكة؛ بف�سل الروؤى ال�سامية حل�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

قيم  تر�سيخ  على  جاللته  وحر�ص  املفدى،  البالد 

الت�سامح والتعاي�ص ال�سلمي وتعميمها حملًيا وعلى 

م�ستوى خمتلف اأقاليم العامل.

الربيطاين  التقرير  اأن  خالد  ال�سيخ  واأو�سح 

العقيدة والتعبد  يثبت للعامل مدى تنامي ممار�سة 

حقوق  ومن  الد�ستور  كفله  اأ�سيل  كحق  بحرية 

يجعل  ما  اململكة،  يف  امل�سونة  الرئي�سة  االإن�سان 

واحرتام  �سمان  يف  ُيحتذى  منوذًجا  البحرين 

احلريات الدينية اإقليمًيا وعاملًيا.

املركز  التزام  االأمناء  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 

التي  النوعية  الربامج  من  املزيد  طرح  مبوا�سلة 

ت�ستهدف �سريحة اأكرب من املجتمع، خا�سة ال�سباب 

الت�سامح والتعاي�ص  قيم  من كال اجلن�سني، لغر�ص 

واحرتام االآخر املختلف، مع الرتكيز على نقل اأجمل 

ال�سور يف مناذج حرية الدين واملعتقد.
د. ال�شيخ خالد بن خليفة

وزير 

اخلارجية 

ال�شعودي

تقرير »اخلارجية« الربيطانية يعك�س جتّذر حرية املعتقد يف اململكة

خالد بن خليفة: البحرين منوذج ُيحتذى يف احرتام احلريات الدينية

وزير ال�سباب ي�سدر قرارات بت�سجيل قيد 24 مركز متكني �سبابي

�سارة جنيب:

 

والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  وزير  اأ�سدر 

مركز   24 ت�سجيل  ب�ساأن  قرارات  املوؤيد  اأمين 

متكني �سبابي يف يف �سجل قيد املراكز ال�سبابية 

اخلا�سعة الإ�سراف الوزارة.

ت�سجيلها  مت  التي  املراكز  قائمة  وت�سّمنت 

الرفاع  املرخ،  �سباب  متكني  مركز  من  كالً 

اجل�سرة،  اجلنوب،  الب�سيتني،  ال�سرقي، 

ال�ساخورة، اأبو�سيبع، عراد، دم�ستان، البحري، 

ال�سهلة  الهملة،  �سباب  كرباباد،  جرداب، 

اجلنوبية، مدينة عي�سى، احلورة والق�سيبية، 

مدينة زايد، النعيم، كرانة، كرزكان، القاد�سية، 

اأبوقوة، ال�سهلة ال�سمالية، ومركز متكني �سباب 

�سدد.

وتهدف املراكز اإىل تربية الن�صء وال�سباب 

تربية متزنة من النواحي اجل�سمانية والنف�سية 

ال�سباب  وقدرات  مواهب  وتنمية  والعقلية، 

مبا  والتطوعية،  والفنية  والثقافية  الريا�سية 

ورعاية  وعاداته،  املجتمع  اأعراف  مع  يتفق 

الفر�ص  ال�سباب يف خمتلف املجاالت، واإتاحة 

للمتميزين من ال�سباب يف امل�ساركة يف برامج 

وتقوية  ودعم  البحرين،  مملكة  يف  ال�سباب 

الروابط بني �سباب اململكة.

وا�ستمل النظام االأ�سا�سي على بيان االأجهزة 

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للمركز،  املختلفة 

العمومية  اجلمعية  هذه  وجتتمع  العمومية، 

الذي  املوعد  يف  عام  كل  مرة  عادية  اجتماعا 

االأ�سهر  خالل  اجلمعية  ادارة  جمل�ص  يحّدده 

الثالثة التالية النتهاء ال�سنة املالية.

كل  اخت�سا�ص  االأ�سا�سي  النظام  وقد حّدد 

واجلمعية  العادية  العمومية  اجلمعية  من 

املركز  �سوؤون  ويدير  العادية،  غري  العمومية 

جمل�ص اإدارة مكّون من رئي�ص وعدد 7 اأع�ساء، 

تنتخبهم اجلمعية العمومية للجمعية من بني 

املبا�سر،  ال�سري  باالنتخاب  العاملني  اأع�سائها 

تاريخ  من  �سنوات  اأربع  االإدارة  ومدة جمل�ص 

مدة  الع�سو  انتخاب  اإعادة  انتخابهم، ويجوز 

اأو مدًدا اأخرى.

وبنّي النظام االأ�سا�سي ملجل�ص االإدارة جواز 

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفّرغ  مدير  تعيني 

ال�سباب  �سوؤون  التي حتّددها وزارة  ال�سروط 

ح�سور  اإىل  املدير  دعوة  ويجوز  والريا�سة. 

اجتماعات جمل�ص االإدارة دون اأن يكون له حق 

الت�سويت فيها.

وتتكّون موارد املركز من ر�سوم االلتحاق 

املباريات،  اإيرادات  ح�سيلة  ومن  واال�سرتاك 

من�ساآت  واإيجار  واالإعالنات،  احلفالت،  ومن 

ومالعب املركز التي توافق على اإقامتها الوزارة 

يقبلها  التي  والو�سايا  والهبات  والتربعات 

�سوؤون  وزارة  موافقة  ب�سرط  االإدارة  جمل�ص 

ال�سباب والريا�سة الكتابية عليها.

ون�ص النظام على اأن يعر�ص جمل�ص اإدارة 

العمومية  اجلمعية  على  الالئحة  هذه  املركز 

العمل  ثم  ومن  لالعتماد  لها  اجتماع  اأول  يف 

مبوجبها، كما ن�ص النظام االأ�سا�سي اأي�سا على 

�سكاوى  من  لديهم  ما  املركز  اأع�ساء  يقدم  اأن 

اأن يقوم بتحقيقها  اأمني �سر املركز، وعليه  اىل 

بعد �سماع اأقوال ال�ساكي والبت فيها يف ظرف 

ال�ساكي  واإبالغ  تقدميها،  تاريخ  من  اأ�سبوع 

بنتيجة الت�سرف يف �سكواه.

اأمني  ت�سرف  على  الع�سو  يوافق  مل  واإذا 

االأمر  عر�ص  يطلب  اأن  فله  �سكواه،  يف  ال�سر 

بالنتيجة  اأن يخطر  االإدارة، على  على جمل�ص 

عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد 

االأكرث، ويجوز  باأ�سبوع على  املجل�ص  اجتماع 

اأمام  باحل�سور  له  ال�سماح  يطلب  اأن  لل�ساكي 

هذه  يف  نظره  وجهة  االإبداء  التنفيذي  املكتب 

ال�سكوى.

اال�ستغال  واأع�سائه  املركز  على  ويحظر 

ال�سيا�سية والدينية، كما يحظر على  بامل�سائل 

اأي  تقدمي  اأو  تناول  ومنت�سبيه  املركز  اأع�ساء 

مواد م�سكرة اأو خمدرة داخل املن�ساآت التابعة 

ال�سيا�سة  اإطار  يف  املركز  ويعمل  للمركز، 

ال�سباب  �سوؤون  وزارة  ت�سعها  التي  العامة 

وتتناول  لرقابتها،  ويخ�سع  والريا�سة، 

من  والتحقق  املركز  اأعمال  فح�ص  الرقابة 

مطابقتها للقانون والنظام االأ�سا�سي، وقرارات 

على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية 

اأن يتوىّل هذه الرقابة املوظفون الذين يعينهم 

الوزير لهذا الغر�ص بقرار منه.

ارتفاع معدل الإ�سابات اليومية بـ»كورونا« ي�سكل خطًرا حقيقًيا على املجتمع.. اأ�سحاب ماآمت لـ»الأيام«:

�سنرتّيـث ولـن نفتـح املاآتـم يف عا�سـوراء اإل مبوافقـة اجلهـات الطبيـة
حممد بحر:

اأكد جمع من اأ�سحاب واإدارات املاآمت احل�سينية 

ذكرى  الإحياء  جمدًدا  فتحها  قبل  التام  ترّيثهم 

عا�سوراء ب�سهر حمرم القادم، واأ�ساروا يف حديث 

مع »االأيام« اإىل اأن االأولية الق�سوى حالًيا تن�سّب 

كورونا  فريو�ص  ملكافحة  اجلهود  توحيد  نحو 

»كوفيد 19« ودعم الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

لفريو�ص كورونا، اإذ ال يزال خطر تف�سي الفريو�ص 

قائًما حتى اللحظة.

وقال الرئي�ص ال�سابق للهيئة العامة للمواكب 

احل�سينية واالإداري مباأمت الق�ساب يف املنامة �سيد 

�سنوًيا  يحر�سون  املواطنني  اإن  العلوي  ح�سني 

القيادة  مظلة  حتت  عا�سوراء  ذكرى  اإحياء  على 

اأبوية من لدن جاللة امللك، الذي  الر�سيدة برعاية 

يحر�ص دوًما على تهيئة �سبل الراحة والت�سهيالت 

مملكة  يف  واحل�سينية  الدينية  ال�سعائر  الإحياء 

الت�سامح التي تكفل حرية ممار�سة ال�سعائر جلميع 

الطوائف.

ذكرى  قرب  »مبنا�سبة  العلوي:  واأ�ساف 

التي متر  الراهنة  الظروف  هذه  عا�سوراء يف ظل 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  وباء  تف�سي  من  البالد  بها 

لفريو�ص  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  يبذل 

كورونا جهوًدا م�سنية نحو حتقيق االأمن ال�سحي 

الدوؤوب  عملهم  خالل  من  واملقيمني،  للمواطنني 

تعقيم  عمليات  من  ال�ساعة  مدار  على  وامل�ستمر 

اإنقاذ  وحماولة  الطبي،  الفح�ص  اإىل  وتطهري، 

بدورنا  ونحن  امل�ستجد،  الفريو�ص  من  االأرواح 

ندعم جهودهم اإذ ال يزال اخلطر قائًما«.

اأنهم اجتمعوا  واأ�سار �سيد ح�سني العلوي اإىل 

لفريو�ص  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  مع 

كورونا، واأنهم بانتظار تقييم االأو�ساع، وال يزال 

واإقامة  احل�سينية  املاآمت  فتح  عن  مبكًرا  احلديث 

ال�سعائر الدينية يف عا�سوراء، مبتهلني اىل اهلل عز 

وجل اأن يزيح الغمة عن هذه االأمة.

واأعرب في�سل بن رجب رئي�ص ماأمت بن رجب 

القيادة  توليه  ملا  وامتنانه  �سكره  خال�ص  عن 

على  وحر�سها  ومتابعة،  اهتمام  من  الر�سيدة 

بقيادة  اجلميع،  و�سالمة  واأمن  العامة  امل�سلحة 

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

خليفة عاهل البالد املفدى، و�ساحب ال�سمو امللكي 

اآل خليفة رئي�ص الوزراء  االأمري خليفة بن �سلمان 

بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املوقر، 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء، مثمًنا ومقدًرا جهود 

ركن  اأول  الفريق  راأ�سها  وعلى  الداخلية  وزارة 

ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية. 

�ستوؤدي  اجلميع  ت�سافر جهود  اأن  بن رجب  واأكد 

بف�سل  االأزمات،  من  واخلروج  احللول  اإيجاد  اإىل 

ما يتمتع به املجتمع البحريني من وعي باملخاطر 

جائحة  تف�سي  جّراء  به  حتدق  التي  ال�سحية 

كورونا.

اأن ما �سي�سدر من توجيهات وتعليمات  واأكد 

عا�سوراء  ذكرى  ب�ساأن  الر�سمية  اجلهات  من 

على  حفاًظا  لها؛  االمتثال  الواجب  من  �سيكون 

ال�سحة العامة وللحد من انت�سار اجلائحة.

اإىل  �سالح  علي  مال  اخلطيب  اأ�سار  بدوره، 

ُبعد يف  عن  احل�سينية  املجال�ص  اإحياء  اأن جتربة 

�سهر رم�سان املبارك قد جنحت، اآمالً اأن ت�ستمر يف 

الوقت احلايل وذلك ب�سبب االأو�ساع ال�سحية التي 

متر بها اململكة.

ونهاًرا  ليالً  املبذولة  الطبية  اجلهود  اأن  واأكد 

وعدم  دعمها  علينا  وجب  ال�سحي  االأمن  لتحقيق 

من  امل�ستجد  الفريو�ص  ي�سّكله  ملا  كلًيا،  التهاون 

خطر على اجلميع.

اإىل  املواطنني  �سالح  علي  مال  اخلطيب  ودعا 

القليلة  االأيام  فخالل  اال�ستعجال،  وعدم  الرتّيث 

املا�سية وّدعنا اأحبة واأعزة واحًدا تلو االآخر ب�سبب 

اأن  اأن ي�ستمر ذلك، بل  فريو�ص كورونا، وال نريد 

ن�سهم جميًعا ملكافحة فريو�ص كورونا.

عبداجلليل  اجلعفرية  االأوقاف  ع�سو  وقال 

هذه  خالل  احل�سينية  املاآمت  فتح  اإن  العويناتي 

ارتفاع  مع  ا  خ�سو�سً للغاية،  �سعب  الفرتة 

كورونا،  بفريو�ص  لالإ�سابات  اليومية  احل�سيلة 

واأن  الطبية  االإر�سادات  اتباع  اإىل  اجلميع  داعًيا 

ن�سع يدنا بيد االأجهزة املخت�سة للق�ساء على هذه 

عهدها  �سابق  اإىل  البحرين  تعود  واأن  اجلائحة، 

وتفتح املاآمت احل�سينية اأبوابها ال�ستقبال املعزين.

مال علي �شالحفي�شل بن رجب عبداجلليل العويناتي  ح�شني العلوي 

هاتفًيا  ات�ساالً  اأم�ص،  اخلارجية،  وزير  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف  الدكتور  تلقى 

العربية  اململكة  خارجية  وزير  �سعود  اآل  عبداهلل  بن  فرحان  بن  في�سل  االأمري  �سمو  من 

ال�سعودية ال�سقيقة.

وخالل االت�سال اأكد وزير اخلارجية عمق العالقات االأخوية الرا�سخة التي جتمع بني 

مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، وما تتميز به من متانة وقوة تعك�ص 

اإزاء خمتلف الق�سايا،  حر�ص البلدين ال�سقيقني على تعزيز التعاون والتن�سيق امل�سرتك 

االأمن واال�ستقرار يف  تعزيز  ال�سعودية يف  العربية  للمملكة  اال�سرتاتيجي  بالدور  منوًها 

املنطقة.

تعزيزها  و�سبل  امل�سرتك  اخلليجي  العمل  م�سرية  بحث  االت�سال  خالل  جرى  كما 

والدولية،  االإقليمية  ال�ساحتني  على  امل�ستجدات  اآخر  ا�ستعرا�ص  جانب  اإىل  وتر�سيخها، 

والق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

وزير اخلارجية يبحث مع نظريه ال�سعودي العمل اخلليجي امل�سرتك

فتح باب الت�سجيل لاللتحاق

 بالدفعة ال�ساد�سة من برنامج النائب الأول

اأعلن مكتب النائب االأول لرئي�ص جمل�ص 

لاللتحاق  الت�سجيل  باب  فتح  الوزراء 

الكوادر  لتنمية  االأول  النائب  بربنامج 

الوطنية )الدفعة ال�ساد�سة( ملوظفي القطاع 

 19 املوافق  االأحد  يوم  من  ابتداًء  العام، 

يوليو اجلاري لغاية 2 اأغ�سط�ص 2020.

اآل  عبدالرحمن  بن  فهد  ال�سيخ  واأكد 

االأول  النائب  ملكتب  العام  املدير  خليفة 

لرئي�ص جمل�ص الوزراء اأن الربنامج يج�ّسد 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  روؤية  من  جانًبا 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

يف  الوزراء،  جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب 

احلر�ص على اال�ستثمار يف تطوير العن�سر 

البحرينية،  بالقدرات  واالعتزاز  الب�سري 

واأهمية اإعداد الكفاءات القيادية يف خمتلف 

القطاعات املتنوعة مبملكة البحرين.

االأول  النائب  ملكتب  العام  املدير  واأ�سار 

الربنامج  اأن  اإىل  الوزراء  جمل�ص  لرئي�ص 

منوذج طموح متكامل، يهدف اإىل ا�ستقطاب 

يف  املتميزة  ال�سابة  البحرينية  الطاقات 

يف  انتدابهم  عرب  واإعدادهم  العام  القطاع 

املكتب ملدة عام كامل، مبا يتيح لهم اكت�ساب 

القيادية  وال�سلوكيات  واملهارات  املعارف 

من خالل الربامج التدريبية املكثفة مع اأبرز 

�سانعي  مع  املبا�سرة  ولقاءاتهم  اخلرباء 

القرار يف احلكومة.

اجلهات  موظفي  جلميع  وميكن 

من  اأقل  درجة  على  هم  ملن  احلكومية، 

املزيد  على  االطالع  �سعبة،  اأو  ق�سم  رئي�ص 

لاللتحاق  طلباتهم  وتقدمي  املعلومات  من 

االإلكرتوين  املوقع  زيارة  عرب  بالربنامج 

جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب  ملكتب 

www.fdpm.gov. / /:http الوزراء 
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ح�سني �سبت:

العري�ض  اأحمد  الدكتور  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  تقّدم 

ما  لتنظيم  �ساملاً  ت�سريعياًا  ا  اإطاراً بقانون يت�سمن  باقرتاح 

ُيعرف بـ»الطّب التجديدي« اأو »اخلليا اجلذعية«، ليكون 

اأّول قانون ُيطرح على طاولة البحث واملناق�سة يف جمل�ض 

ال�سورى يف هذا املجال.

ملراكز  الت�سريعي  االإطار  توفري  اإىل  االقرتاح  ويهدف 

العلج والبحث وبنوك دم احلبل ال�سري واخلليا اجلذعية 

العلج  اأ�ساليب  تطوير  اآفاق  وفتح  و�سبل �سبط جودتها، 

الدوائية  ال�سناعات  وتطوير  العلمي  البحث  وجماالت 

ا�ستفادة  يف  ي�سهم  مّما  الطبية  التطورات  اأحدث  ومواكبة 

اململكة من ثمار ومزايا هذه الطرق العلجية والبحثية.

وقال مقّدم املقرتح ال�سوري اأحمد العري�ض اإن ت�سريعه 

اجلديد �سي�سهم يف حتقيق التنمية االقت�سادية يف القطاع 

االإطار  تنظيم  ال�سحية من خلل  الرعاية  الطّبي وخدمات 

الت�سريعي للطّب التجديدي وا�ستخدامات اخلليا اجلذعية، 

الطبّية  اخلدمات  يف  التح�سني  من  مزيٍد  اإىل  يوؤّدي  مّما 

يف  وي�ساهم  العلج  واأ�ساليب  تقنيات  الأحدث  و�سمولها 

املحافظة على املوارد املالية الوطنية من خلل توفري فر�سة 

على  االعتماد  وتقليل  وطنياًا  اجلذعية  باخلليا  العلج 

اخلدمات الطبية اخلارجية ويفتح اآفاق ال�سياحة العلجية 

وخلق  اخلربات  تطوير  اإىل  ويوؤّدي  البحرين،  مملكة  يف 

كوادر طبية وطنية متخ�س�سة يف هذا املجال.

ويت�سمن املقرتح تنظيم عمليات توليد اخلليا ال�سليمة 

بحيث  التجديدي«  »الطّب  املري�سة  اخلليا  حمّل  لتحّل 

نوعية  خليا  لت�سبح  اجلذعية  اخلليا  توجيه  ميكن 

التالفة،  اأو  املري�سة  االأن�سجة  لتجديد  ا�ستخدامها  ميكن 

واإ�سلحها بحيث ي�ستفيد من ذلك امل�سابني باإ�سابات احلبل 

باركن�سون،  ومر�ض  الركبة،  غ�سروف  وتاآكل  ال�سوكي 

اللوحي، وعلج  ال�سموري، والت�سلّب  والت�سلّب اجلانبي 

القرنية، وعلج مر�ض ال�سكري وعلج تقّرحات اجللد غري 

القلب  ومر�ض  الزهامير  وعلج  ال�سكري  ملر�سى  امللتئمة 

وعلج  العظمي  والف�سال  وال�سرطان  الدماغية  وال�سكتة 

جلد  وت�سنيع  اجللد  ترميم  اإمكانية  خلل  من  احلروق 

ب�سري خمربياًا وتطوير بديل الأدمة اجللد الب�سري.

الدوائية  ال�سناعات  لتطوير  ا  اآفاقاً القانون  يفتح  كما 

من خلل اختبار االأدوية اجلديدة، باالإ�سافة اإىل زيادة فهم 

كيفية حدوث املر�ض من خلل مراقبة منو اخلليا اجلذعية 

اأف�سل  فهم  حتقيق  من  واالأطباء  الباحثني  متّكن  والتي 

لكيفية االإ�سابة باالأمرا�ض و�سبل علجها.

على  حر�ض  القانون  اإعداد  قبل  اأّنه  العرّي�ض  واأّكد 

�سملت  دول  لعّدة  املقارنة  الت�سريعات  على  االطلع 

ال�سعودية واالإمارات واالأردن وم�سر، »كما مّت االأخذ بعني 

االعتبار توافق االقرتاح مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية من 

ال�سريعة  اأحكام  مراعاة  تت�سّمن  ا  ن�سو�ساً ت�سمينه  خلل 

ف�سلاً عن عدد من الفتاوى الفقهية ومنها مرئيات للمجل�ض 

االأعلى لل�سوؤون االإ�سلمية البحريني«.

ا�ست�سارية  جلنة  ت�سكيل  بقانون  االقرتاح  ويت�سمن 

رئي�ض  من  قرار  بها  ي�سدر  ني،  املخت�سّ من  عدد  من  فنية 

فيها  الع�سوية  مّدة  وتكون  املجل�ض،  موافقة  بعد  املجل�ض 

وتخت�ّض  مماثلة،  مدد  اأو  ملّدة  للتجديد  قابلة  �سنوات   3

التنفيذي من  الرئي�ض  اإليها من  ُيحّول  بالنظر فيما  اللجنة 

طلبات الرتاخي�ض املحالة اإليها اأو جتديدها وفقاًا للأحكام 

واالإجراءات املتبعة.

اأو  طبيعي  �سخ�ض  الأي  اجلديد  الت�سريع  يجيز  وال 

اعتباري اأن ين�سئ اأو ي�سّغل اأو يدير موؤ�س�سة �سحية للخليا 

اللزم، وُيحظر  اإال بعد احل�سول على الرتخي�ض  اجلذعية 

املتخ�س�ض  الطّبي  الكادر  توفري  بعد  اإاّل  الن�ساط  ممار�سة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ت�سدرها  ا�سرتاطات  بح�سب 

واخلدمات ال�سحية.

للح�سول على  بقانون -  االقرتاح  وُي�سرتط - بح�سب 

اخلليا اجلذعية وا�ستعمالها و�سرفها وجود �سرورة طبّية 

اأو علجية حقيقية مربرة اأو حاجة بحثية، وذلك مبا يتفق 

الطبية  واالأعراف  واملعايري  االإ�سلمية  ال�سريعة  اأحكام  مع 

اأو  املعمول بها، وال يجوز احل�سول على اخلليا اجلذعية 

ا�ستخدامها اإاّل بعد احل�سول على املوافقة امل�ستنرية للمري�ض 

اأو للمتربع باخلليا اأو اأحد والديه اأو و�سّيه ال�سرعي.

اأو  اجلذعية  اخلليا  و�سراء  بيع  االقرتاح  ويحظر 

اأجزاءها اأو االأن�سجة الب�سرية باأية و�سيلة كانت اأو تقا�سى 

اأي مقابل عنها، كما يحظر اأي جمٍع اأو اختبار اأو جتهيز اأو 

ت�سدير  اأو  ا�سترياد  اأو  منح  اأو  توزيع  اأو  تخزين  اأو  حفظ 

اأو  اأجزائها  اأو  اجلذعية  للخليا  اأو حفظ  زراعة  اأو  نقل  اأو 

االأن�سجة الب�سرية الناجتة عنها خلفاًا للإجراءات واالأحكام 

التي يحّددها القانون.

كما يحظر الدعاية اأو االإعلن اأو الرتويج اأو الو�ساطة 

الأي من عمليات نقل اأو زراعة اأو حفظ اخلليا اجلذعية اأو 

اأو متويل  بها،  املرّخ�ض  الب�سرية غري  االأن�سجة  اأو  اأجزائها 

عمليات نقل وزرعاة وحفظ اخلليا اجلذعية اأو اأجزائها اأو 

االأن�سجة الب�سرية متى توّفر العلم باأن التربع بها مّت مبقابل 

مادي.

ويعاقب القانون اجلديد باحلب�ض مّدة ال تقل عن �سنة 

التي ال تقل عن خم�سة  وال تزيد عن 3 �سنوات وبالغرامة 

يقوم  من  كل  دينار  األف  ع�سرين  عن  تزيد  وال  دينار  اآالف 

بتاجر باخلليا اجلذعية.

االقرتاح  بح�سب  اجلذعية  اخلليا  م�سادر  وت�سمل 

بقانون: خليا جذعية ب�سرية جنينية ت�ستخرج من بوي�سة 

خم�سبة خارج الرحم من خلل مّدة زمنية تبداأ من تاريخ 

االنق�سامات  بدء  من  اأيام  خم�سة  مبرور  وتنتهي  التلقيح 

املتتالية، اأو خليا جذعية ناجتة بو�ساطة نقل نواة اخللية 

بة �سريطة اأاّل تتّم زراعتها  اجل�سدية اإىل بوي�سة غري خم�سّ

او  الب�سري،  التكاثر  الأغرا�ض  ت�ستخدم  واأاّل  املراأة  رحم  يف 

مهجنة  جذعية  خليا  او  حمفزة،  ب�سرية  جذعية  خليا 

رايبوزي  الديوك�سي  النووي  احلام�ض  دمج  من  وناجتة 

تتم زراعتها يف  اأاّل  ب�سرية �سريطة  الب�سري مع خلية غري 

اإىل  باالإ�سافة  التكاثر،  الأغرا�ض  ت�ستخدم  واأاّل  املراأة  رحم 

م�سادر  عدة  من  عليها  احل�سول  يتم  بالغة  جذعية  خليا 

اأو  الوالدة،  عملية  بعد  امل�ستخل�ض  ال�سري  احلبل  دم  منها 

االأ�سنان اللبنية، اأو االأن�سجة املختلفة للإن�سان بعد والدته، 

االأجّنة  واأن�سجة  التلقائي  اأو  امل�سروع  االإجها�ض  اأجّنة  اأو 

املنغر�سة داخل الرحم اأو احلبل ال�سري.

الدكتور العري�ض: �صي�صهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية بالقطاع الطبي

اأّول قانون ال�صتخدامات »اخلاليا اجلذعية« على طاولة »ال�صورى« الدور القادم

اجلذعية باخلاليا  للمتاجرين  دينار  األف   20 وغرامة  �صنوات   3 احلب�ض   م���راع���اة اخل�����ص��و���ص��ي��ة وم��ع��اي��ر اجل�����ودة و���ص��الم��ة واأح����ك����ام ال�����ص��ري��ع��ة 

املري�صة ا����ص���راط وج����ود ����ص���رورة ط��ب��ّي��ة اأو ع��الج��ي��ة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى اخل��الي��ا اخل��الي��ا  حم���ّل  ل��ت��ح��ّل  ال�صليمة  اخل��الي��ا  ت��ول��ي��د  عمليات  تنظيم   

�أحمد 

�لعري�ض

جمل�ض  رئي�سة  زينل،  عبداهلل  بنت  فوزية  اأكدت 

الربملانية،  لل�سعبة  التنفيذية  اللجنة  ورئي�سة  النواب، 

كورونا،  جائحة  تف�سي  جراء  اال�ستثنائية  الظروف  اأن 

تزيد من اأهمية التعاون امل�سرتك بني املجال�ض الت�سريعية 

مببادرات  للخروج  امللحة  احلاجة  وتفر�ض  اخلليجية، 

فعالة، مل�ساندة جهود حكومات دول جمل�ض التعاون، من 

اأجل جتاوز كل التحديات، وحتقيق املزيد من اال�ستقرار 

لدول اخلليج و�سعوبها.

وذكرت رئي�سة جمل�ض النواب اأن اجتماعات املجال�ض 

الت�سريعية اخلليجية تعد ركيزة اأ�سا�سية ملنظومة العمل 

الربملاين امل�سرتك، وت�سهم يف و�سع الروؤى الداعمة للأخذ 

لبلوغ  �سعياًا  اأرحب،  اآفاق  نحو  الت�سريعي  بالتعاون 

الغايات والتطلعات التنموية يف جميع املجاالت يف ظل 

االأو�ساع الراهنة.

النواب  جمل�ض  رئي�سة  تروؤ�ض  خلل  ذلك  جاء 

والذي  الربملانية،  ال�سعبة  لوفد  التن�سيقي  للجتماع 

امل�ساركة  م�ستجدات  بحث  اأجل  من  االأحد  اأم�ض  عقد 

املعايل  الأ�سحاب  ع�سر  الثالث  الدوري  االجتماع  يف 

والوطني  والنواب  ال�سورى  جمال�ض  روؤ�ساء  وال�سعادة 

واالأمة الحتاد املجال�ض الت�سريعية لدول جمل�ض التعاون 

اخلليجي، واملزمع عقده يوم الثلثاء املوافق 21 يوليو 

2020 عرب تقنية االت�سال املرئي.

ا�ستمرار  اأن  الرئي�سة  اأو�سحت  االجتماع،  وخلل 

تعزيز  �ساأنه  من  التعاون  دول جمل�ض  بني  االجتماعات 

م�ستجدات  لبحث  اجلهود،  وتوحيد  والتكاتف،  التلحم 

التجارب  من  واال�ستفادة  اخلليجي،  الت�سريعي  العمل 

الربملانية الناجحة، وتبادل اخلربات بني الدول ال�سقيقة، 

مبا  املوحدة،  الت�سريعات  و�سن  �سياغة  على  والعمل 

املزيد من اخلطوات  امل�سرتك، ويحقق  العمل  اأفق  يو�سع 

املجال�ض  بني  والتقارب  االن�سجام  م�ستوى  يف  املتقدمة 

الت�سريعية يف دول جمل�ض التعاون.

يذكر اأن وفد ال�سعبة الربملانية امل�سارك يف االجتماع 

اخلليجية  الربملانات  لروؤ�ساء  ع�سر  الثالث  الدوري 

�سبيكة  والع�سو  الرميحي،  حمد  خمي�ض  الع�سو  ي�سم: 

خليفة الف�سالة، والع�سو �سادق عيد اآل رحمة، والنائب 

عبدالرزاق عبداهلل حطاب، والنائب علي حممد اإ�سحاقي، 

را�سد  وامل�ست�سار  الدو�سري،  يو�سف  عي�سى  والنائب 

�سر  واأمني  النواب  ملجل�ض  العام  االأمني  بوجنمة  حممد 

اللجنة التنفيذية لل�سعبة الربملانية.

خالل االجتماع التن�صيقي لوفد ال�صعبة الربملانية.. رئي�صة جمل�ض النواب:

اأزمة كورونا تفر�ض احلاجة لتعزيز التعاون بني الربملانات واحلكومات اخلليجية

فوزية زينل

ا�صتجابًة ملا ن�صرته »االأيام«.. ال�صواد:

ب����دء اأعم���ال تطوي����ر البني����ة التحتي���ة ب�صت����رة

حمرر ال�سوؤون املحلية:

العا�سمة  ثامنة  النواب، ممثل  ثَمّن ع�سو جمل�ض 

فا�سل عبا�ض ال�سواد ا�ستجابة وزارة االأ�سغال و�سوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين اإىل مطلب تطوير البنية 

التحتية يف دائرته، م�سرياًا اأنه بعد توا�سل م�ستمر مع 

يف  »االأحد«  اأم�ض  ب�سروعها  اجلهود  تكللت  الوزارة، 

قرية  يف   )2( رقم  �سارع  لتطوير  االإن�سائية  االأعمال 

اخلارجية ب�سرتة.

جاء ذلك يف �سوء التحقيق امل�سّور الذي ن�سرته 

التي  التفقدية  الزيارة  �سوء  يف  وذلك  اأم�ض  »االأيام« 

قامت بها للمنطقة ور�سد اأبرز احتياجاتها وم�سكلتها 

اخلدمية، حيث قام وزير االأ�سغال والبلديات يف �سوء 

ذلك بزيارة ميدانية للمنطقة.

واّكد النائب ال�سواد »اأن تعاون الوزير مع املجل�ض 

النيابي يف اأكرث من موقع، وح�سوره امليداين للطلع 

اإيجابياًا  �سدىاً  القى  لهما  امل�ساريع،  تقدم  �سري  على 

كبرياًا لدى االأهايل، اإذ ي�سعرون مبدى تلّم�ض اجلهات 

الدقيقة  ومتابعتهم  الفعلية  الحتياجاتهم  التنفيذية 

يف  وامل�سوؤولني  الوزراء  نف�سه  الوقت  يف  داعياًا  لها، 

الوزارات االأخرى اإىل رفع م�ستوى التعاون مع النواب 

ملا فيه خري و�سالح اململكة«.

امل�سّور  التحقيق  على  »االأيام«  ال�سواد  �سكر  كما 

التي  واملرافق  واخلدمات  اجلوانب  اأهم  اأبرز  والذي 

حتتاج اإىل تطوير.

عند  تقف  ال  الدائرة  اأهايل  احتياجات  اأن  ا  منوهاً

للمرافق  لت�سمل تطوير جذري  تتعداها  بل  هذا احلد، 

االأحمد  جابر  ال�سيخ  ك�سارع  االأخرى،  احليوية 

ال�سيادين  ومرفاأ  املركزي،  �سرتة  �سوق  ال�سباح، 

الواقع يف اجلنوب مبحاذات ج�سر �سرتة.

»اجلرائم االإلكرونية«

 تر�صد اإعالنات توظيف وهمية

واالأمن  الف�ساد  ملكافحة  العامة  االإدارة  عام  مدير  اأكد 

االقت�سادي واالإلكرتوين، اأنه مت اتخاذ االإجراءات القانونية 

اإعلنات  بن�سر  قيامهم  اإثر  االأ�سخا�ض  من  عدد  حيال 

على  احل�سول  دون  العمل  عن  للعاطلني  وهمية  توظيف 

ترخي�ض من قبل اجلهات الر�سمية، وذلك بغر�ض التك�سب 

واالحتيال للح�سول على مبالغ مالية.

واأ�سار اأنه فور ر�سد هذه االإعلنات يف بع�ض و�سائل 

االإدارة  قامت  االإلكرتونية،  واملواقع  االجتماعي  التوا�سل 

باتخاذ االإجراءات القانونية اللزمة حيال اأ�سحابها؛ وذلك 

متهيداًا الإحالتهم للنيابة العامة.

واأهاب مدير عام االإدارة العامة ملكافحة الف�ساد واالأمن 

االإعلنات  من  التاأكد  ب�سرورة  واالإلكرتوين  االقت�سادي 

التي يتم تداولها يف املواقع االإلكرتونية وو�سائل التوا�سل 

الر�سمية  اجلهات  من  املعلومات  وا�ستقاء  االجتماعي 

املخت�سة ذات العلقة، ويف حال الرغبة يف االإبلغ عن اأية 

مواقع م�سبوهة اأو خمالفة للقانون فاإنه باالإمكان احل�سور 

باخلط  االت�سال  اأو  عنــها،  للإبــلغ  للإدارة  ال�سخ�سي 

ال�ساخن على رقم )992(.

»الربية« تر�صل كلمات املرور 

خلريجي الثانوية للت�صجيل يف 

البعثات واملنح الدرا�صية

اأفادت اإدارة البعثات وامللحقيات بوزارة الرتبية والتعليم، 

للت�سجيل  ال�سرية(  )االأرقام  املرور  كلمات  اإر�سال  مت  قد  باأنه 

العامة  الثانوية  خريجي  من  البحرينيني  للطلبة  االإلكرتوين 

التناف�ض على  فاأكرث والراغبني يف  احلا�سلني على معدل %90 

 ،2021  /2020 اجلامعي  للعام  الدرا�سية  واملنح  البعثات 

امل�سجلة  الهواتف  اأرقام  على  الن�سية  الر�سائل  خلل  من  وذلك 

لدى مدار�سهم.

املرور  بكلمات  االحتفاظ  �سرورة  على  االإدارة  واأكدت 

ميكن  لل�ستف�سار  الحقاًا.  البعثات  خطة  عن  االإعلن  حني  اإىل 

الرقم   على  املعلومات  نظم  باإدارة  الفني  الدعم  مع  التوا�سل 

الربيد  عرب  اأو  الر�سمي،  الدوام  اأوقات  خلل   17278479

  .it.support@moe.gov.bh االإلكرتوين

القب�ض على �صخ�صني انتحال 

�صفة رجال االأمن و�صرقا باالإكراه

واالأدلة  للمباحث  العامة  االإدارة  عام  مدير  قال 

القب�ض  املباحث اجلنائية متّكنت من  اإن �سرطة  اجلنائية 

ا(، اإثر قيامهما بانتحال �سفة  على �سخ�سني )29، 26 عاماً

من  مايل  ومبلغ  هاتفني  على  وا�ستيلئهما  االأمن  رجال 

�سخ�سني بعد االعتداء عليهما.

واالأدلة  للمباحث  العامة  االإدارة  عام  مدير  واأو�سح 

اأعمال  بو�سرت  بالواقعة،  بلغ  تلقي  فور  اأنه  اجلنائية 

البحث والتحري التي اأ�سفرت عن حتديد هوية املذكورين 

االإجراءات  اتخاذ  جاٍر  اأنه  اإىل  م�سرياًا  عليهما،  والقب�ض 

القانونية اللزمة متهيداًا الإحالة الق�سية اإىل النيابة العامة.

https://www.alayam.com/alayam/local/865084/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/865085/News.html
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ميرزا: نشاط تجاري رئيسي لمقاولي الطاقة المتجددة
الطاق��ة  هيئ��ة  رئي��س  أعل��ن 
عبدالحس��ين  الدكتور  المس��تدامة 
بن علي ميرزا ع��ن النتائج المثمرة 
لجهود التعاون بي��ن هيئة الطاقة 
الصناع��ة  وزارة  م��ع  المس��تدامة 
والتجارة والسياحة ومجلس التنمية 
االقتصادية ومجلس تنظيم مزاولة 
المه��ن الهندس��ية، والت��ي أثمرت 
باس��تحداث نش��اط فرع��ي تج��اري 
الطاق��ة  بهندس��ة  خ��اص  جدي��د 
التجاري  الس��جل  المتج��ددة تح��ت 
االستشارية  والمؤسسات  للشركات 
)النش��اط الفرعي رقم 711(، وذلك 
ضم��ن الجه��ود المبذولة لتش��جيع 

زيادة االستثمار في مشاريع الطاقة 
المتجددة والنهوض بقطاع الطاقة 

المتجددة في المملكة.
بالجه��ود  مي��رزا  الدكت��ور  وأش��اد 
المبذول��ة م��ن كافة الجه��ات ذات 
النش��اط  الس��تحداث  االختص��اص 
الفرع��ي الخ��اص بهندس��ة الطاقة 
المتج��ددة، حيث ل��م يت��واَن أفراد 
فري��ق العمل المش��ترك م��ن كافة 
الجه��ات المختص��ة ف��ي البحث في 
حيثيات اس��تحداث النش��اط وسرعة 
تفعيل��ه على المنص��ة اإللكترونية 

»سجالت«.
كما أضاف بأن مث��ل هذه الخطوات 
اإليجابي��ة له��ا أهمي��ة كب��رى في 
تشجيع استثمارات ومشاريع الطاقة 

المتج��ددة ف��ي المملك��ة وتعكس 
ح��رص الحكومة في دع��م وتحقيق 
أهداف اس��تدامة الطاقة وعلى وجه 
الخصوص أهداف الطاقة المتجددة.
كم��ا ق��ال رئي��س هيئ��ة الطاق��ة 
المس��تدامة ب��أن الهيئ��ة تعم��ل 
حاليًا ضمن فريق عمل مش��ترك مع 
وزارة التج��ارة والصناعة والس��ياحة 
االقتصادي��ة  التنمي��ة  ومجل��س 
القانوني��ة  األدوات  إع��داد  عل��ى 
الالزم��ة الس��تحداث نش��اط تجاري 
رئيس��ي لمقاولي الطاقة المتجددة 
ليت��م تفعيل��ه أيضًا عل��ى المنصة 

اإللكترونية »سجالت«.

د. عبدالحسين ميرزا  

»العمل«: البحرينية في فيديو بيع األلعاب غير مفصولة
أن  االجتماعي��ة  والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  أك��دت 
المواطن��ة البحرينية التي ظهرت في فيديو مؤخرًا 
وتحمل درجة الماجستير وتبيع ألعاب للحصول على 
مصدر رزق بعد خس��رانها لوظيفتها ال تزال تعمل 
ومؤمن عليها في ش��ركة خاصة، وأكدت ذلك أثناء 
مكالم��ة هاتفية أجريت معه��ا، حيث أفادت بأنها 
الزال��ت على رأس العمل بالش��ركة حالي��ًا، ولكنها 
معرضة للتس��ريح وتم تسليمها إخطار بذلك، ولم 
يت��م إقالتها فعليًا. وقالت ال��وزارة ردًا على مقطع 
الفيديو إنها بادرت باالتصال بالشركة التي تعمل 
لديها، حيث اتضح أنها وحسب العقد المبرم معها 
بأن عقدها السنوي ينتهي في نهاية يوليو 2020، 
وقد عرضت الشركة عليها تغيير وظيفتها الحالية 
إلى وظيفة أخرى تتناسب مع خبراتها ومؤهالتها 
ف��ي نفس الش��ركة وبعقد جدي��د، إال أنها رفضت 
ذل��ك العرض، لع��دم رغبتها ف��ي مواصلة العمل 

في القط��اع الخ��اص، ورغبتها ف��ي الحصول على 
وظيف��ة في القطاع الحكوم��ي، إضافة إلى أنها لم 
تراجع الوزارة للبحث عن عمل كونها التزال تعمل 

ومؤمن عليها.
وأضافت »تم التواصل مع الشركة التي تعمل بها 
المواطن��ة، والت��ي بدورها أكدت عل��ى أنها التزال 
عل��ى رأس العم��ل، وقد اس��تلمت جمي��ع رواتبها 
مش��مولة من خالل الدع��م الحكومي الذي حصلت 
عليه الش��ركة، وأن الش��ركة عرضت عليها تجديد 
العق��د مع تغيي��ر وظيفته��ا نتيجة تقري��ر األداء 
الخ��اص بها في تل��ك الوظيفة، ولك��ن المواطنة 

رفضت االستمرار في العمل«.
وأوضحت الوزارة »بعد تواصل الوزارة مع الشركة، 
ت��م االتفاق مع الش��ركة على إبق��اء المواطنة في 
وظيفته��ا الحالية دون تغيير ف��ي حال رغبتها في 
االس��تمرار في العمل، وتجديد العقد معها، ولكن 

المواطن��ة رفضت ذلك لرغبته��ا في الحصول على 
وظيفة في القطاع الحكومي«.

ودعت وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية أصحاب 
حس��ابات التواص��ل االجتماعي إلى مراع��اة الحذر 
ف��ي الم��واد اإلعالمية التي يت��م طرحها من خالل 
صفحاتهم، والتي تخص الش��أن العام وعلى وجه 
الخص��وص م��ا يتعلق بالخدم��ات الت��ي تقدمها 
الحكوم��ة للمواطني��ن، والتأك��د م��ن المعلومات 
الت��ي تردهم بالتواصل مع الجهات الرس��مية قبل 
نشرها، فإثارة الرأي العام تجاه قضايا غير صحيحة 
من ش��أنه ان ينش��ر المغالطات واإلشاعات ويقلل 
من حجم الجهود والمبادرات التي تبذلها الحكومة 
من أجل النهوض بمس��توى الخدمات وتحسينها، 
ال س��يما وأن العديد من الح��االت التي يتم تداول 
أخب��ار بش��أنها يتضح بعد البح��ث والتواصل عدم 

دقة المعلومات الواردة بشأنها.

 خبراء: المرافق السياحية تتخذ أقصى 
اإلجراءات االحترازية الستقبال القادمين عبر الجسر

     الفتح التدريجي للمطاعم يساعد في تعزيز السياحة 
حسن الستري

طال��ب خبراء س��ياحة الجهات المختصة باالس��تعداد 
الجيد الس��تقبال الزوار الخليجيين عمومًا والسعوديين 
خصوصًا، وذلك بعد إعالن المملكة العربية السعودية 
عزمها فتح جسر الملك فهد، مؤكدين أن المنتجعات 
والمرافق السياحية باتت جاهزة الستقبالهم مع اتخاذ 
اإلج��راءات االحترازية. ودعوا الحكومة إلى االس��تماع 
إلى مرئياتهم وترتيباتهم فيما يتعلق باالستعدادات 
والش��روط التي تم توفيره��ا لكي تس��تقبل الزبائن 
مج��ددًا بطريق��ة ال تؤث��ر عل��ى صح��ة المواطني��ن 
والمقيمين. وأكدوا ل��� »الوطن« ثقتهم فيما اتخذته 
الحكومة من إجراءات لحفظ السالمة العامة، إال أنهم 
أوضحوا أن��ه حان الوق��ت لفتح المجال أم��ام القطاع 
للقيام بدوره، داعين إلى فتح المطاعم بشكل تدريجي 

لتكون مهيأة الستقبال الزوار.
وقالت رئيس نقابة الفندقة والتموين سعاد مبارك إن 
»القطاع الفندقي تأثر باغالق جس��ر الملك فهد أكثر 
من بطء حركة مط��ار البحرين الدولي عازية ذلك إلى 

أن من يشغلون الفنادق هؤالء الذين يزورون البحرين 
من خالل الجسر«. وأضافت: »كنا نتخوف على العمالة 
الفندقية لكن جاءت األنباء عن نية فتح الجس��ر مبشرًا 

للعاملين بالقطاع الفندقي«.
وتابع��ت: »ال ب��د م��ن أخ��ذ االحتياط��ات والتدابي��ر 
االحترازية الالزمة.. نحن نثق في إجراءات الدولة، لكن 
نأم��ل بوجود عوامل جذب تجعل م��ن البحرين وجهة 
للخليجيي��ن.. بدون فت��ح الس��ينمات والمطاعم ودور 

العبادة، لن يأتوا«.
وأضافت: »يجب الترويج لوس��ائل الجذب السياحي في 
البحري��ن وطمأنة الس��ائح باإلج��راءات الصحية التي 
تتخذها المملكة، لكي يتم تحفيز الس��ياحة الداخلية 
ويك��ون لها م��ردود مال��ي لضمان اس��تمرار العمالة 

البحرينية العاملة في هذا القطاع«.
فيما قال رجل األعم��ال أكرم مكناس: »كافة المحالت 
الس��ياحية والمنتجعات، مستعدة الس��تقبال السواح 
الخليجيي��ن تش��غيليًا وذل��ك متى ما ق��ررت الحكومة 

إعادة فتح األنشطة السياحية تدريجيًا«.
وأض��اف: »قمن��ا بإع��ادة ترتي��ب األولوي��ات، ولك��ن 
بالمقاب��ل نأم��ل بفتح األماك��ن المس��اندة تدريجيًا 
ضم��ن االش��تراطات الصحية، من خالل ترك مس��افة 

مترين بين الكرسي واآلخر«.
وتابع »معظ��م المرافئ الس��ياحية تعمل على نفس 
التجهي��زات، وأهمها وجوب ترك مس��افات بين الزوار 

مع االلتزام بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات«.
وأوض��ح أن��ه »يجب االس��تعداد لل��زوار الخليجيين مع 
الحفاظ على االشتراطات لتشجيعهم لدخول البحرين.. 
فإذا اس��تمر إغالق المطاع��م ودور العبادة فلن يزوروا 
البحرين«، داعيًا الحكومة إلى االس��تماع إلى مرئياتنا 
وترتيباتن��ا ف��ي هذا الش��أن لك��ي نس��تقبل الزبائن 

بطريقة ال تؤثر على صحة المواطنين والمقيمين.
م��ن جهت��ه، ق��ال رئي��س لجن��ة األس��واق التجاري��ة 
بغرف��ة صناعة وتجارة البحرين عبدالحكيم الش��مري: 
»تعتم��د أس��واقنا التجاري��ة عل��ى ال��زوار الخليجيين 

عمومًا والس��عوديين خصوص��ًا، لذلك ال بد من توفير 
عوامل الجذب لهم«. وأضاف: »طالبت بفتح المطاعم 
بش��كل تدريجي حس��ب االش��تراطات المعم��ول بها 
في مح��الت الحالق��ة، بحيث يكون هن��اك عدد أقصى 
إلش��غال المطاع��م مع وج��ود تباع��د اجتماعي داخل 
المحل، وتعقيم مستمر وفحص دقيق للعاملين بهذه 
المنش��آت«. وأضاف »كذل��ك األمر لدور الس��ينما، مع 
فتحها بش��رط أن ال يتعدى نس��بة اإلش��غال 30% مع 
الحفاظ على التباعد االجتماعي أسوة بما هو معمول 
به في وسائل النقل العامة والمستشفيات، فالمجتمع 
البحرين��ي يتمتع مجتمعها بوعي كبي��ر والدليل على 
ذل��ك أن المملكة ل��م تلجأ لحظر التج��وال كما فعلت 

الدول األخرى«.
وذك��ر أن جمي��ع المجمع��ات التجارية ف��ي البحرين، 
اتخذت االحتياطات الصحية المتبعة من قبل الجهات 
الرس��مية ولذلك هي مفتوحة األن وتس��تقبل روادها 

من المواطنين والمقيمين بكل أريحية وأمان.

 »أمانة األعلى للشباب« 
 تعلن حزمة برامج 

تدريبية لموظفيها
أعلنت األمانة العامة 
األعل��ى  بالمجل��س 
والرياض��ة  للش��باب 
دورات  حزم��ة  ع��ن 
لموظفيها  تدريبي��ة 
جائح��ة  ظ��ل  ف��ي 
)كوفيد19(  كورون��ا 
االتصال  عبر تقني��ة 
منها  حرصًا  المرئي، 
على تنفيذ توجيهات 

ديوان الخدمة المدنية والتي تهدف إلى تطوير 
الموارد البش��رية وضمان اس��تمرارية اكتساب 
الموظفي��ن للمزيد من المهارات التي تس��اهم 
في رفع مستوى األداء الوظيفي. وقال مدير عام 
التخطيط والموارد باألمانة مروان كمال: »بناًء 
عل��ى توجيه��ات األمين العام للمجلس الش��يخ 
س��لمان بن إبراهيم آل خليف��ة التزمت األمانة 
رغم الظ��روف الحالية بالس��عي الدائم لتحقيق 
اله��دف اإلس��تراتيجي الخ��اص ب��إدارة الموارد 
والخدمات والذي ينص على أهمية تطوير ورفع 
كف��اءة الموظف من خ��الل التدريب المس��تمر 
وقياس األداء بما يس��اهم ف��ي تحقيق التنمية 

البشرية المستدامة«.
وأشاد بدور معهد اإلدارة العامة في المساهمة 
بتنظي��م هذه الدورات ع��ن الفضاء اإللكتروني، 
عبر توظفي��ه لتكنولوجيا المعلوم��ات لالرتقاء 
بمخرج��ات العمل الحكومي م��ن خالل تصميم 
منصة »بيبا زون«، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات 
له��ا األث��ر اإليجاب��ي والمهم لمواصل��ة عملية 
تطوير ورفع كفاءة الموظفين في القطاع العام.

انتهاء إجراءات تسليم مشروع مراسي بوليفارد السكني
أعلنت شركة »إيجل هيلز ديار« الشركة 
مراس��ي  لمش��روع  المط��ورة  الرائ��دة 
البحري��ن، ع��ن إنجاز مش��روع مراس��ي 
بوليف��ارد وانته��اء إج��راءات التس��ليم 
للمالك، وذلك ضمن جهودها الس��اعية 

لإليفاء بالتزاماتها لهم.
ويع��د مراس��ي بوليفارد ثالث مش��روع 
يتم إنجازه في مجتمع مراسي البحرين، 
بعد مشروع مراس��ى رزيدنسز ومراسى 

شورز رزيدنسز.
ويتوج مشروع مراسي بوليفارد مساعي 
ش��ركة إيجل هيلز ديار لتشييد مشاريع 
س��كنية مجه��زة بجميع مظاه��ر الحياة 
الفاره��ة وتنع��م بإطاللة س��احرة على 
4 مب��اِن  المش��روع  البح��ر. ويحتض��ن 
سكنية تضم أكثر من 240 شقة بأحجام 
متنوع��ة، ب��دءًا من ش��قق االس��توديو 
وحتى الش��قق الت��ي تضم ث��الث غرف 
للن��وم، باإلضافة إل��ى 15 وحدة تجارية 

في الطابق األرضي.
ويش��مل أيض��ًا فن��اء رح��ب بمس��احة 
44,000 ق��دم مربع، مك��ون من صالة 
األجه��زة  بأح��دث  مجه��زة  رياضي��ة 

والمع��دات، وبرك س��باحة بمس��احات 
مخصص��ة للكب��ار والصغ��ار، إلى جانب 
منطقة لعب لألطفال، لتتيح للمقيمين 
وعوائلهم االستماع باألنشطة الخارجية 
المختلفة، كالجل��وس في الهواء الطلق 
وإقام��ة حف��الت الش��واء ف��ي مختل��ف 
المناس��بات طوال العام. ويحتل مراسي 
بوليفارد موقعًا متميزًا ضمن مش��روع 
مراس��ي البحرين، فهو يق��ع على مدخل 
ش��ارع »الجراند بوليف��ارد« الذي يعتبر 
ويق��دم  للمش��روع  األساس��ي  الش��ارع 
تشكيلة منوعة من المطاعم والمقاهي.
ويتميز المش��روع بسهولة الوصول إلى 
جميع المرافق الحيوية بالمشروع، فهو 
يقع على مسافة قصيرة جدًا من شاطئ 
مراسي والممشى المطل على الشاطئ، 
ويق��رب أيضًا م��ن الحديق��ة المركزية 
ومجمع مراس��ي جاليري��ا، المقرر – عند 
اكتماله – أن يكون أحد أكبر المجمعات 

التجارية في المملكة.
وقال الرئي��س التنفيذي لش��ركة إيجل 
هيل ل��و بن��غ: »يس��عدنا أن نعلن عن 
إنجاز مش��روع مراسي بوليفارد وتسليم 

وحدات��ه للمالكي��ن األع��زاء، وهو يعد 
إنج��ازًا باه��رًا لن��ا ويقربنا م��ن تحقيق 
البحري��ن.  لمراس��ي  الش��املة  رؤيتن��ا 
ونس��عى عبر مخططنا الرئيسي إلعادة 
تعري��ف مفه��وم الحي��اة على ش��اطئ 
البحر، ولنجعل من مراسي البحرين خيارًا 
عقاريًا مفضاًل للجمهور ومكونًا رئيس��ًا 

للمش��هد العق��اري ف��ي المملكة ومن 
ه��ذا المنطلق، نتطلع قدمًا الس��تكمال 
ه��ذه المس��اعي وتدش��ين مش��اريعنا 
المتبقية، بما في ذلك مش��روع مراسي 
جاليريا، وفندقي فيدا والعنوان للش��قق 

الفندقية«.
ومن جانبه قال العضو المنتدب لشركة 

إيج��ل هيلز ديار الدكتور ماهر الش��اعر: 
عل��ى  الج��دد  الم��الك  أهن��ئ  أن  »أود 
اس��تالم وحداتهم وانضمامهم ألس��رة 
مراس��ي البحري��ن ونحن عل��ى ثقة بأن 
بأس��لوب الحياة المتميز ال��ذي يقدمه 
مشروع مراس��ي البحرين سينال إعجاب 
وذلك  والم��الك،  المس��تثمرين  ورض��ا 
بفضل بنيته التحتية المتكاملة ووفرة 
المناظ��ر الطبيعية الخالب��ة، والمرافق 
المتنوع��ة التي تقع عل��ى مقربة كبيرة 

من الشاطئ«.
وم��ن جهته، قال المدير العام لش��ركة 
إيج��ل هيل��ز ديار إن��ج جيم ه��وي: »إننا 
فخ��ورون ج��دًا بتحقيق ه��ذه الخطوة، 
الت��ي تعكس تفان��ي جمي��ع العاملين 
والمس��اهمين بإنجاز مراسي بوليفارد، 
وهي تؤكد أيضًا نجاح مساعينا لتسليم 
وحدات المش��روع للمالكين في الموعد 
المح��دد. ولطالما حرصنا في الش��ركة 
عل��ى بذل أفضل الجه��ود للوفاء بجميع 
التزاماتن��ا للعمالء األعزاء، وس��نواصل 
العمل المتميز لتخطي توقعات الجميع 

بكافة مشاريع مراسي البحرين«.

مروان كمال

https://bit.ly/3hihKTj
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»الجنوبية« تتسلم 2000 
كمام طبي من الجمعية 

البحرينية لتنمية المرأة
تسلمت المحافظة الجنوبية 2000 كمام طبي من الجمعية 
البحرينية لتنمية الم��رأة وجمعية بصمة خير، وذلك ضمن 
إطار جهود المحافظة ف��ي مكافحة فيروس كورونا، وتعزيز 
اإلج��راءات االحترازي��ة من خ��ال الش��راكة المجتمعية مع 
مختل��ف القطاع��ات، وذل��ك بحض��ور رئيس مجل��س إدارة 
الجمعية البحرينية لتنمية المرأة الشيخة لبنى بنت عبداهلل 
آل خليف��ة ورئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة خديجة 

السيد، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
وأكد س��مو محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن 
خليف��ة آل خليفة، على الدور الذي تق��وم به المحافظة من 
تنس��يق ومتابعة مع األجهزة األمنية ومختلف المؤسس��ات 
األهلي��ة والخاص��ة في نش��ر الوعي من خال تبن��ي العديد 
من المبادرات األمني��ة واالجتماعية الرائدة، التي تعزز من 

التدابير واإلجراءات االحترازية بين كافة أفراد المجتمع.
وأش��اد س��موه به��ذه المبادرة الت��ي تعكس التع��اون مع 
الجمعي��ة البحرينية لتنمية المرأة والتي تس��هم في تعزيز 
الممارس��ات الوقائية واالحترازية الازمة، من خال استام 
الكمامات الطبية التي تم صناعتها بأياٍد بحرينية بمشاركة 

من األهالي واألسر المنتجة من المحافظة الجنوبية.
من جانبها، أش��ادت الش��يخة لبنى بنت عب��داهلل آل خليفة، 
بدور المحافظة الجنوبية في التنس��يق والتعاون المشترك 
وإب��راز ال��دور المجتمعي واألهل��ي في احتض��ان المبادرات 

والبرامج الهادفة.

 العريض: حظر بيع الخاليا الجذعية..
و3 سنوات وغرامة 20 ألف دينار للمخالف

حسن الستري

كش��ف عض��و مجل��س الش��ورى 
العري��ض ع��ن تقدم��ه  أحم��د 
باقتراح بقانون بش��أن حظر بيع 
الخايا الجذعية، حيث يعاقب كل 
من يخالف ذلك، بالحبس مدة ال 
تق��ل عن س��نة وال تزي��د على 3 
س��نوات وبالغرام��ة التي ال تقل 
عن 5 أالف دينار وال تزيد على 20 
ألف دينار. ويه��دف المقترح إلى 
توفير اإلطار التش��ريعي لمراكز 
العاج والبحث، وبنوك دم الحبل 
الجذعية وسبل  والخايا  الس��ري 

ضبط جودتها.
وبموج��ب المقت��رح يحظ��ر بيع 
وشراء الخايا الجذعية أو أجزائها 
أو األنسجة البشرية بأية وسيلة 

كانت أو تقاضي أي مقابل عنها، 
كما يحظر إجراء أي جمع أو اختبار 
أو تجهي��ز أو حف��ظ أو تخزي��ن 
أو توزي��ع أو من��ح أو اس��تيراد أو 

تصدي��ر أو نقل أو زراعة أو حفظ 
الخاي��ا الجذعي��ة أو أجزائه��ا أو 
األنسجة البش��رية الناتجة عنها 

خافًا ألحكام هذا القانون.
أو  اإلع��ان  أو  الدعاي��ة  ويمن��ع 
التروي��ج أو الوس��اطة ألي م��ن 
عملي��ات نقل أو زراع��ة أو حفظ 
أجزائه��ا،  أو  الجذعي��ة  الخاي��ا 
وتموي��ل عملي��ات نق��ل وزراعة 
أو  الجذعي��ة  الخاي��ا  وحف��ظ 
أجزائه��ا أو األنس��جة البش��رية 
متى توفر العل��م بأن التبرع تم 

بمقابل مادي.
ويش��ترط القانون للحصول على 
الخايا الجذعي��ة وصرفها وجود 
ضرورة طبي��ة أو حاج��ة صحية، 

وبم��ا يتفق مع أحكام الش��ريعة 
اإلس��امية والمعايي��ر واألعراف 
الطبية المعم��ول بها، وال يجوز 
بموافق��ة  إال  عليه��ا  الحص��ول 
المري��ض أو والدي��ه أو الولي أو 

الوصي.
وذكر العري��ض أن المقترح من 
ش��أنه إمكاني��ة تولي��د الخاي��ا 
الس��ليمة لتح��ل مح��ل الخاي��ا 
المريض��ة »الط��ب التجديدي«، 
بحي��ث يمك��ن توجي��ه الخاي��ا 
الجذعي��ة لتصب��ح خاي��ا توعية 
لتجدي��د  اس��تخدامها  يمك��ن 
األنس��جة المريض��ة أو التالفة، 
كما يساهم في تطوير الصناعات 

الدوائية.

أحمد العريض

 زينل: تعزيز التعاون بين البرلمانات 
والحكومات الخليجية بعد »كورونا«

أكدت رئيس��ة مجلس النواب رئيسة اللجنة 
التنفيذية للش��عبة البرلماني��ة فوزية بنت 
عبد اهلل زينل أن الظروف االس��تثنائية جراء 
تفش��ي جائحة في��روس كورون��ا، تزيد من 
أهمية التعاون المش��ترك بي��ن المجالس 
التش��ريعية الخليجي��ة، وتف��رض الحاج��ة 
الملحة للخروج بمبادرات فعالة، لمس��اندة 
جهود حكومات دول مجل��س التعاون، من 
أج��ل تجاوز كافة التحدي��ات، وتحقيق مزيد 

من االستقرار لدول الخليج وشعوبها.
وذكرت رئيسة مجلس النواب أن اجتماعات 
المجالس التش��ريعية الخليجية تعد ركيزة 
البرلمان��ي  العم��ل  لمنظوم��ة  أساس��ية 
المشترك، وتسهم في وضع الرؤى الداعمة 
لألخذ بالتعاون التش��ريعي نحو آفاق أرحب، 
س��عيًا لبلوغ الغاي��ات والتطلعات التنموية 
في جميع المجاالت في ظل األوضاع الراهنة.

ج��اء ذل��ك خ��ال ت��رؤس رئيس��ة مجلس 
النواب لاجتماع التنس��يقي لوفد الش��عبة 
البرلماني��ة، وال��ذي عق��د ام��س م��ن أجل 
بحث مس��تجدات المش��اركة ف��ي االجتماع 
الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى 
والن��واب والوطني واألم��ة التحاد المجالس 

التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي، 
والمزمع عقده ي��وم غد الثاثاء »عبر تقنية 

»االتصال المرئي«.
وأوضحت أن استمرار االجتماعات بين دول 
مجل��س التعاون من ش��أنه تعزيز التاحم 
والتكاتف، وتوحيد الجهود، لبحث مستجدات 
العمل التشريعي الخليجي، واالستفادة من 

التجارب البرلمانية الناجحة، وتبادل الخبرات 
بي��ن الدول الش��قيقة، والعمل على صياغة 
وس��ن التش��ريعات الموح��دة، بما يوس��ع 
أفق العمل المش��ترك، ويحق��ق المزيد من 
الخطوات المتقدمة في مس��توى االنسجام 
والتقارب بين المجالس التشريعية في دول 

مجلس التعاون.

»الشعبة البرلمانية«: المجالس 
التشريعية الخليجية داعم 

أساسي في مكافحة »كورونا«
أكد وفد الش��عبة البرلمانية البحرين المشارك في االجتماع 
الثاني عش��ر للجنة التنسيق البرلماني والعاقات الخارجية، 
برئاسة نائب رئيس لجنة الش��ؤون التشريعية والقانونية 
بمجلس الش��ورى خميس حمد الرميح��ي، وعضوية النائب 
عيسى يوسف الدوسري، واألمين العام لمجلس النواب أمين 
سر الشعبة البرلمانية المستش��ار راشد محمد بونجمة، أن 
المجالس التش��ريعية الخليجية تعتبر داعمًا أساسيًا ومهمًا 
ل��كل الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية في مكافح��ة فيروس كورونا )كوفيد 19(، من خال 
س��ن القوانين الت��ي تتواءم وتع��زز دور الجه��ات المعنية 
ف��ي الحد من انتش��ار الفيروس، وفي الوقت نفس��ه ضمان 
اس��تمرار الخطط التنموية والتطويرية التي تعتمدها دول 
الخليج لتحقيق مزيد من التقدم واالزدهار للدول والش��عوب 

الخليجية.
جاء ذلك مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في االجتماع الثاني 
عشر للجنة التنس��يق البرلماني والعاقات الخارجية، والذي 
عقد امس عن بعد باستخدام أنظمة االتصال المرئي، حيث 
يأتي هذا االجتماع تمهيدًا لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية 
برئاس��ة رئيس��ة مجلس النواب في االجتماع الثالث عش��ر 
لرؤس��اء المجالس التش��ريعية بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، المقرر انعقاده يوم الثاثاء المقبل.

»Strathclyde« شريك »BIBF«.. األولى في 
أسكتلندا كأفضل »ماجستير إدارة أعمال«

»س��تراثكايد«  جامع��ة  احتل��ت 
األس��كتلندية - ش��ريك الدراسات 
العليا بمعهد البحرين للدراس��ات 
 »BIBF« والمالي��ة  المصرفي��ة 
- المرتب��ة األول��ى في اس��كتلندا 
برنام��ج ماجس��تير في  كأفض��ل 
إدارة األعمال لعام 2020 من قبل 
أحدث تصنيف عالمي لمجلة »ذي 

إيكونوميست« للجامعات. 
وأصدرت مجلة »ذي إيكونوميست« 
ألفض��ل  العالمي��ة  تصنيفاته��ا 
برامج ماجس��تير إدارة األعمال في 
العالم، حيث تم تصنيف الجامعة 
في المرتبة السادس��ة بالمملكة 
 20 أفض��ل  وضم��ن  المتح��دة، 
جامعة في أوروب��ا، باإلضافة إلى 
تصنيفها في المرتبة 68 عالميًا.

وتحتف��ل جامعة »س��تراثكايد« 
الخام��س  بعامه��ا  الع��ام  ه��ذا 
والعش��رين في البحرين، مع أكثر 
من 5000 خريج م��ن جميع أنحاء 

دول مجلس التعاون الخليجي. 
كما أطل��ق المعهد مؤخرًا برنامج 
الماجستير في التكنولوجيا المالية 
»FinTech«، والذي يعد األول من 
نوعه ف��ي المنطقة، بالتعاون مع 
جامع��ة »س��تراثكايد«، به��دف 
توفي��ر تجربة تعليمي��ة متطورة 
ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا المالية، 
ترس��يخ مكان��ة  إل��ى  باإلضاف��ة 
المملكة كمرك��ز إقليمي رائد في 

التكنولوجيا المالية. 
ويعتبر ه��ذا التصنيف الرابع الذي 
تقدمه مجلة »ذي إيكونوميست« 
كل سنتين لبرامج ماجستير إدارة 
األعمال، حيث يتم تصنيف البرامج 
الشخصية/ التنمية  على مقياسي 

والتطوي��ر  التعليمي��ة  الخب��رة 
الوظيفي.

يذك��ر أنه ف��ي بداية ه��ذا العام 
احتلت جامعة »ستراثكايد« لقب 
»جامعة الع��ام ل�2019« من قبل 
مقياس »تايم��ز« للتعليم العالي 
كأول جامع��ة تف��وز به��ذا اللقب 
للمرة الثانية بع��د حصولها على 

اللقب في عام 2012.
ويق��دم معه��د »BIBF« برنامج 
الماجس��تير في إدارة األعمال من 
جامعة س��تراثكايد في البحرين 
منذ عام 1995، حيث يعد البرنامج 
ضمن 1% من الشهادات الحاصلة 
على »اعتماد ثاث��ي« في العالم 
وذلك م��ن قبل هيئ��ات االعتماد 
المتخصص��ة في ماجس��تير إدارة 
األعمال. وتش��مل ه��ذه الهيئات 
إدارة  كلي��ات  تطوي��ر  جمعي��ة 
ورابط��ة   ،»AACSB« األعم��ال 
 »AMBA« ماجستير إدارة األعمال
والنظام األوروبي لتحسين الجودة 

.»EQUIS«
وق��ال المدير المس��اعد والعميد 

التنفي��ذي للجامعة، البروفيس��ور 
ه��ذا  »يس��عدنا  هيلي��ر:  ديفي��د 
العام االحتفال بالذكرى الخامسة 
والعشرين لبرنامج »ستراثكايد« 
للماجس��تير في إدارة األعمال في 

البحرين«.
جامع��ة  أول  »أصبحن��ا  وأض��اف: 
أجنبية إس��كتلندية تقدم برنامج 
الماجس��تير في إدارة األعمال في 
ع��ام 1995 للمديري��ن المحليين 
اإلم��ارات  ودول��ة  البحري��ن  ف��ي 
العربي��ة المتح��دة، ومن��ذ ذل��ك 
الحين شهدنا تخرج أكثر من 700 
طالب ماجستير في إدارة األعمال 

في البحرين«.
وتاب��ع: »ش��اهدنا نم��و وتط��ور 
البحرين على مدار 25 عامًا، خاصة 
مع التوجه الواض��ح والتركيز على 
المملكة  ف��ي  االقتصادية  الرؤية 
البحريني��ة 2030، الت��ي أطلقه��ا 
حض��رة صاح��ب الجال��ة المل��ك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الباد المفدى في أكتوبر 2008م، 
ويس��عدنا أن نكون جزءًا من هذا 

التط��ور االقتص��ادي ونتعلم من 
النجاح��ات التي حققها الخريجين، 
الذي يش��غل العدي��د منهم اآلن 
ف��ي  رفيع��ة  تنفيذي��ة  مناص��ب 
مجموعة واس��عة من المؤسسات 
ف��ي  والش��ركات  الحكومي��ة 

البحرين«.
ف��ي  بدورن��ا  »نلت��زم  وواص��ل 
استمرارية تطور اقتصاد المملكة 
ونتطلع لرؤية المزيد من خريجي 
البحري��ن كق��ادة  الجامع��ة ف��ي 
أعمال ناجحين ف��ي خدمة الوطن 

والمجتمع«.
فيما هنأ مدير »BIBF«، د. أحمد 
الش��يخ، فريق جامعة ستراثكايد 
عل��ى هذا اإلنج��از المتميز، والذي 
ج��اء نتاج��ًا لجه��ٍد كبي��ر يعكس 
م��ا يقدم��ه المعه��د لطابه من 
عل��وم متطورة، وه��و ما يمكنهم 
من المنافس��ة في كافة المحافل 
المملكة  مكان��ة  ورفع  العالمي��ة 

العلمية على مستوى العالم. 
وق��ال: »يس��عى المعه��د لتوفير 
التعليم المعترف به دوليًا والذي 
يتوافق م��ع المتطلب��ات الحيوية 
لس��وق العمل المحلي واإلقليمي، 
»س��تراثكايد«  اسم  ارتبط  حيث 
بأب��رز قادة األعم��ال في المملكة 

على مدار 25 عامًا«.
العريقة  وأردف »نفخر بش��راكتنا 
مع جامعة »س��تراثكايد، إلتاحة 
الفرصة لرجال األعمال والمهنيين 
للحص��ول عل��ى فرص��ة تعليمية 
فريدة من خال برامج الدراس��ات 
العلي��ا الت��ي يقدمه��ا المعه��د 
والمعت��رف بها م��ن قبل مجلس 

التعليم العالي في المملكة«.

 د. أحمد الشيخ ديفيد هيلير

حالتا وفاة بـ »كورونا« 
 لمواطن ووافد وتعافي

607 حاالت جديدة

كشفت إحصائيات وزارة الصحة أمس األحد عن »تسجيل 
حالت��ي وفاة بفيروس كورونا )كوفي��د19(، لمواطن يبلغ 
م��ن العم��ر 78 عامًا، وواف��د يبلغ من العم��ر 59 عامًا«، 
ليرتف��ع عدد ح��االت الوفاة بالفيروس حتى مس��اء أمس 
إلى 126 حال��ة وفاة«، فيما أعربت ال��وزارة عن »خالص 

تعازيها ألسرتي الفقيدين وكافة أهلهما وأقاربهما«.
وأعلنت ال��وزارة أن »الفحوص التي بلغ عددها 8417 في 
يوم أمس األحد، 19 يوليو 2020، أظهرت تس��جيل 418 
حالة قائمة جديدة منها 201 حالة لعمالة وافدة، و207 
حاالت لمخالطين لح��االت قائمة، و10 حاالت قادمة من 
الخ��ارج، كما تعاف��ت 607 حاالت إضافي��ة ليصل العدد 

اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 32372«.
وأوضحت أن »عدد الحاالت القائمة تحت العناية بلغ 46 
حالة، والحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العاج 
بلغت 70 حالة، في حين أن 3878 حالة وضعها مس��تقر 
من الع��دد اإلجمالي للح��االت القائمة ال��ذي بلغ 3924 

حالة قائمة«. وأجرت الوزارة »726140 فحصًا طبيًا«.
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»كيمز« تطلق هويتها الجديدة »كيمز هيلث«
أعلن��ت مجموع��ة »كيم��ز«، ع��ن هويته��ا 
التجارية الجديدة تحت مسمى »كيمز هيلث« 
لتت��وج بذلك مس��يرتها الزاخ��رة باإلنجازات 
المشرفة في مجال الرعاية الصحية الحديثة 
لم��دة 18 عامًا، ولتوحد جميع مراكزها داخل 
وخ��ارج البحرين تحت ش��عار وعالمة تجارية 

موحدين. 
وجاء اإلع��الن عن الهوية الجدي��دة ل�»كيمز 
هيل��ث«، عب��ر احتفالي��ة خاص��ة أقيمت عبر 
وس��ائل االتص��ال المرئ��ي، وس��ط حض��ور 
كثيف ومتابعة واس��عة من أصحاب العالقة 

والمهتمين في شتى أنحاء العالم. 
ويعكس الش��عار الجدي��د للمجموعة، القيم 
والرسائل التي أسست عليها، وهي: التعاطف 
واألسعار المناسبة واألخالق والجودة والتميز 

والشفافية واالبتكار والثقة. 
ومثلت األس��هم الثمانية في الشعار الجديد 
هذه القيم، والت��ي تركزت على المريض في 
منتصف الش��عار. كما تشير النجمة الداخلية 
التي تش��كلها األس��هم الثمانية إلى الجودة 
العالي��ة والتميز في الخدم��ات التي تقدمها 
كيم��ز هيلث، ليعكس الش��عار الجديد التزام 
المجموعة الراسخ باستمرار االبتكار والتطور 

بهدف خدمة المرضى بشكل أفضل.
ووجه الرئيس والعض��و المنتدب لمجموعة 
»كيم��ز هيل��ث« د.محمد س��عداهلل، رس��الة 
عب��ر ح��دث إلكتروني قائ��اًل: »تلت��زم كيمز 
هيل��ث بمواصلة توفير أعل��ى درجات الجودة 
م��ن خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة المتميزة، 
باس��تخدام أحدث التقنيات الحديثة والتحول 
الرقم��ي، باإلضاف��ة إل��ى الكف��اءات الطبّية 
العالي��ة والرعاية االس��تثنائية التي توفرها 

للمرضى«.
وأضاف: »تش��هد كيمز هيلث نم��وًا ملحوظًا 
في الهند والش��رق األوس��ط وأفريقيا.. نحن 
موج��ودون حاليًا ف��ي 6 دول، مع 900 طبيب 
و2000 ممرض وكادر طبي مساعد وماليين 

المرضى الذين يثقون بنا«.
ف��ي  الرئي��س  مستش��فانا  »ش��هد  وتاب��ع 
ثيروفانانثابورام بوالية كيرال في الهند نموًا 

مضط��ردًا، لتزي��د طاقته االس��تيعابية من 
250 سريرًا حتى 650 سريرًا على مر السنين. 
كما تمكن مستش��فى كيمز البحرين من أن 
يصبح المستشفى الخاص األول في المملكة 
الذي يقوم بعالج الحاالت القائمة من مرضى 

فيروس كورونا كوفيد-19«.
وذك��ر، أن��ه س��يتم افتت��اح »كيمز إيس��ت« 
ف��ي وق��ت الح��ق م��ن الع��ام الج��اري ف��ي 
ثيروفانانثابورام، مؤكدًا أن هذا االفتتاح من 
شأنه أن يرفع طاقة المجموعة االستيعابية 
إلى 2000 س��رير في الهند ومنطقة مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية. 
وأش��ار س��عداهلل، إلى بعض م��ن العروض 
الت��ي س��توفرها كيم��ز هيل��ث بالتزامن مع 
اإلعالن ع��ن الهوية الجدي��دة، ومنها موقع 
إلكتروني ُمجدد س��يتم إع��ادة إطالقه تحت 
 ،»www.kimshealthcare.com« مس��مى 
باإلضاف��ة إل��ى تطبي��ق الهوات��ف الذكي��ة 
الجديد، والذي سيمكن المرضى من الوصول 
إلى التقارير الطبية الخاصة بهم واالستفادة 
من االستشارات الطبية عن بعد ومن برامج 

وعروض الوالء للمرضى.
وق��ال: »إن مجموع��ة كيم��ز هيل��ث ملتزمة 
بمهمتها والتي تتمثل في توفير رعاية عالية 
الج��ودة وفعالة م��ن حيث التكلف��ة، إضافة 
إلى مراعاة قيم اللباق��ة والرحمة والكفاءة.. 
تتمثل رؤية المجموعة في أن تصبح منظمة 
رائ��دة في مج��ال الرعاي��ة الصحي��ة للتميز 
تعمل على تغيير حي��اة األفراد لألفضل عبر 

تقديم خدمات الرعاية االستثنائية«.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والمدير المؤسس لمجموعة »كيمز هيلث«، 
والحائز على وس��ام بادماشري من الحكومة 
الهندية د.جي فيجاي راغافان: »تعتبر كيمز 
هيل��ث أكبر معهد خ��اص للتدريب والبحوث 

الطبي��ة العليا في البالد، وق��د قمنا بتنظيم 
مؤتمري��ن دوليين وثماني��ة مؤتمرات على 
الصعي��د المحل��ي ف��ي الهند ووالي��ة كيرال، 
ذلك عالوة على إط��الق 78 برنامجًا تعليميًا 
في الطب الباطني و13 دورة قمنا بتنظيمها 
بالتع��اون م��ع جمعي��ة القل��ب األمريكي��ة 

.»AHA
وق��ال المدي��ر التنفي��ذي لمجموع��ة »كيمز 
هيل��ث« إي إم نجي��ب: »نرك��ز، وم��ن خ��الل 
مس��ؤولياتنا المجتمعية، على ضمان توفير 
 KIMS Inali منتجاتنا من األطراف الصناعية
للمحتاجين، وهي أط��راف اصطناعية تعمل 
بالبطاري��ة لمبتوري األطراف، والتي س��يتم 
توفيره��ا بأس��عار معقول��ة جدًا م��ن خالل 
مبادرات كيمز هيلث للمسؤولية المجتمعية. 
نحن نق��دم أيًض��ا تقني��ة الطباع��ة ثالثية 
األبع��اد لألطراف الصناعية اليدوية ألول مرة 

في جنوب الهند«.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة مركز 
كيمز البحرين الطبي ورئيس مستشفى رويال 
البحرين، أحمد جواهري إن »كيمز أول شراكة 
هندي��ة بحرينية في مج��ال الرعاية الصحية 
الخاص��ة ف��ي البحرين..س��مح لن��ا التزامن��ا 
المستمر بتقديم خدمات طبية عالية الجودة 
وتفاني موظفينا الطبيين وغير الطبيين من 

ذوي الخبرة بالنمو خارج البحرين بنجاح«. 
ف��ي حين قالت عضو مجل��س إدارة مجموعة 
كيمز هيلث د.زهارا بادياث: »كان من دواعي 
س��روري أن أكون جزءًا من ه��ذه الرحلة على 
م��دى العقدي��ن الماضيين. اليوم، يس��تمر 
نفس النهج بإس��م وش��عار جديدي��ن، كيمز 
هيل��ث، لتوحيد الرعاية ف��ي الهند وخارجها. 
نح��ن اآلن نواص��ل الرحلة بطاق��ة متجددة 

وحماس«.

السيد والفرنسي واين يطلقان األغنية 
 »JE T’AIME BAHRAIN« العالمية

     سلمان بن محمد يشيد بفكرتها الوطنية وأهدافها
أطلق الخبير اإلذاعي أحمد السيد بالتعاون مع الفنان الفرنسي الموهوب 
   »JE T’AIME كارل واي��ن أغني��ة عالمي��ة في ح��ب البحري��ن بعن��وان

.BAHRAIN« 
وتشارك السيد مع الفنان الفرنس��ي في كتابة األغنية التي تتحدث عن 
روعة وجمال البحرين، وتم خاللها عرض العديد من المنجزات الحضارية 
الت��ي تحققت في ظل العهد الزاهر لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حي��ث تم تأدية هذه األغنية 

بثالث لغات، هي: الفرنسية، واإلنجليزية والعربية.
ويسعى السيد والفنان الفرنسي إلى تسويق هذه األغنية على المستوى 
العالم��ي، م��ن خالل بثه��ا في جمي��ع المحط��ات المتلف��زة واإلذاعية 
والمنصات اإلعالمية، على الشكل الذي يحقق أعلى انتشار لها، بما يعزز 

من مكانة البحرين على خارطة العالم.
وأشاد رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية سمو الشيخ سلمان بن 
محم��د آل خليفة بفكرة إطالق هذه األغني��ة العالمية في حب البحرين، 
والتي جس��دتها الروح الوطني��ة للخبير اإلذاعي أحمد الس��يد، من خالل 

فكرة تأليف هذه األغنية بمشاركة الفنان الفرنسي كارل واين.
وأكد س��موه أن إبداع الش��باب البحرين��ي ال ينضب أب��دًا، وأن عطاءهم 
متواصل في خدمة هذا الوطن العزيز، مضيفًا س��موه أن شباب البحرين 
يتمتع بأفكار متميزة يسعى من خاللها للتأكيد على ما شهدته البحرين 

من تطور ونماء في مختلف المجاالت.
وتطلع سموه ألن تحقق هذه األغنية الوطنية بأهدافها العالمية النجاح 
المطلوب، مقدرًا سموه الجهود الكبيرة التي بذلها الخبير اإلذاعي أحمد 
الس��يد والفنان الفرسي كارل واين وجميع الطاقم المعاون إلطالق هذه 

األغنية الوطنية في »حب البحرين«.
وكان س��مو الش��يخ س��لمان بن محم��د آل خليفة، التقى الس��يد وكارل 
واي��ن في حلبة البحرين الدولية خالل فبراي��ر الماضي، أثناء تصويرهما 
لمقطع فيديو من األغنية، حيث ركزا خالل تصوريهما في الحلبة، على ما 
حققته البحرين نجاحات رياضية تحديدًا في رياضة الس��يارات، من خالل 
احتضانها الس��نوي لس��باق العالمي ل�»الفورم��وال 1«، لتكون البحرين 

وجهة رئيسة لهذه الرياضة على مستوى العالم. 
من جهته، قال الس��يد: »نثمن دعم س��مو الشيخ س��لمان بن محمد آل 
خليف��ة لفكرة إطالق هذه األغنية الوطني��ة، والتي جاءت من خالل رغبة 
كبي��رة في كتاب��ة أغنية تعك��س جمال البحري��ن وحداثته��ا وتنوعها 

الثقافي وتاريخها الثري«.
وأضاف: »كانت من محاس��ن الصدف الرائعة أن كارل واين، وهو صديق 
عزيز لي وليس غريبًا على البحرين، أن ش��اركني نفس الفكرة، ما جعلها 
تنمو ش��يئًا فش��يئًا، لتتحول إلى إنتاج أغنية خالدة ومسموعة في جميع 
أنحاء العالم، من أجل حب البحرين وقيادتها الرش��يدة وش��عبها الرائع 
والممي��ز«. وتاب��ع: »كان لدينا العدي��د من المواق��ع الجميلة والمعالم 
الس��ياحية لالختي��ار والتصوير فيها، من بينها: حلب��ة البحرين الدولية، 
Dive Bahrain، خليج البحرين، باب البحرين، قلعة الرفاع، فندق ومنتجع 
س��وفيتيل البحرين«. وأضاف: »كما منحنا االتح��اد البحريني لكرة القدم 
شرف التصوير مع كأس الخليج، بعد فوز المنتخب البحريني بلقب النسخة 
24 من البطولة التي أقيمت في ديس��مبر الماضي. حيث شعرنا بالفخر 

من خالل الدعم الكبير والترحيب الواسع الذي تلقيناه أينما ذهبنا«.

وقال: »س��نتبرع بعائدات أغنية  Je T'aime Bahrain ، لدعم حملة سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الشباب، مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة، »فينا خير«، تعبيرًا عن حبنا وتقديرنا للمملكة«.
من جانبه، قال الفنان كارل واين: »نقدم الشكر إلى سمو الشيخ سلمان 
ب��ن محمد آل خليف��ة على دعمه لهذه الفكرة. فمن��ذ اللحظة التي زرت 
فيها مملكة البحرين، حيث كان ذلك منذ قرابة العامين، وقعت في حب 

هذا البلد الجميل ولطف وكرم شعبه«.
وأض��اف: »أردت أن أعبر عن امتناني وحبي للم��كان الذي رحب بي وقدر 
فن��ي، لذل��ك اتصلت بصديقي العزيز أحمد الس��يد لمعرف��ة ما إذا كان 
مهتم��ًا بكتابة أغنية معي ف��ي حب البحرين، حيث اكتش��فت أن أحمد 
.» Je T\'aime Bahrain  السيد يفكر في األمر نفسه، وهكذا ولدت فكرة

وتاب��ع: »نمت فك��رة  Je T\'aime Bahrain  إلى تع��اون دولي فريد من 
 ، Mestiic  نوعه مع إضافة مس��اهمة المنتج السويدي الموهوب مستيك
ال��ذي أنت��ج اإليقاعات الجذاب��ة للغاي��ة، الممزوجة بلمس��ات تقليدية 
بحريني��ة. وبعد ذل��ك بفترة وجيزة، أضاف س��ال  Sal ، وه��و فنان كيني 
موه��وب مقيم في دبي، لمس��ته الجميلة، مما أثرى ه��ذه األغنية. كما 
أضاف ديناس��تي  Dynasty ، وهو مغني موهوب م��ن الواليات المتحدة 

األمريكية، إحساسًا جمياًل على هذه األغنية«.
وأضاف: »تواصلنا مع شركة تيراموشن، وهي دار إلنتاج األفالم المحلية 
تديرها مجموعة من صانعي األفالم البحرينيين من الشباب الموهوبين، 
الس��كتمال األغنية عل��ى مقطع فيديو عال��ي الجودة، حي��ث أبدت هذه 
الش��ركة تفاعاًل مميزًا للمساهمة في إنتاجها حبا للبحرين. وفي الواقع، 
نس��عى إلى جعل  Je T\'aime Bahrain  أغنية عالمية واس��عة االنتشار 
بدعمك��م، ولذلك ندع��و الجميع لالس��تمتاع باألغنية ومش��اركتها مع 

أحبائهم وأصدقائهم في جميع أنحاء العالم«.

»العمل«: تسجيل الجمعية 
البحرينية للطب الرياضي 

والعلوم الرياضية
موزة فريد

سجلت الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية 
في س��جل قيد الجمعي��ات واألندية االجتماعي��ة والثقافية 
وذل��ك وف��ق قرار رقم ) 39 ( لس��نة 2020 الص��ادر من وزير 
العمل ولتنمية االجتماعية جميل حميدان بشأن الترخيص 
بتس��جيل الجمعي��ة البحريني��ة للط��ب الرياض��ي والعلوم 

الرياضية.
ويأتي القرار بع��د االطالع على قان��ون الجمعيات واألندية 
االجتماعي��ة والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 
الش��باب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم )21( لس��نة 1989 وتعديالته، وعلى المرسوم 
بقان��ون رقم )21( لس��نة 2013 بش��أن تنظي��م جمع المال 
لألغراض العامة، وعلى القرار رقم )2( لسنة 1990 في شأن 
تنظيم س��جل قيد الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 
الخاضعة إلش��راف وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وعلى 
الالئح��ة النموذجية للنظام األساس��ي للجمعي��ات واألندية 
االجتماعي��ة والثقافي��ة الخاضع��ة إلش��راف وزارة التنمي��ة 
االجتماعي��ة، الص��ادرة بالقرار رقم )4( لس��نة 2007، وعلى 
النظام األساسي لجمعية للطب الرياضي والعلوم الرياضية.
وق��رر القانون )39( ف��ي المادة األولى أن تس��جل الجمعية 
البحريني��ة للطب الرياضي والعلوم الرياضية في س��جل قيد 
الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية وينش��ر هذا القرار 
وملخ��ص النظام األساس��ي المرفق في الجريدة الرس��مية، 

ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
يذكر أن مؤسس��ي الجمعية هم جمال محمد صالح عبداهلل 
وم��ي إبراهيم خليفة مط��ر ود.فارس ذو الفق��ار نور الدين، 
باالضافة إلى هبة مؤمن محمد فاضل الريفي وعبداهلل أنور 
عبداهلل جاسم الجودر وراشد حميد محمد بافوتي وعلي رضا 
مرتضى غلوم نوشاد كراش��ي وناجي علم الدين والنا داون 

بولدنق بيترز ونور محمد عبد اهلل جناحي.

 2255 مستفيدًا 
من مشروع كسوة العيد

قامت إدارة المش��اريع الوطنية باعتماد كس��وة العيد لألسر 
المتعففة واأليتام، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 
إلى 2255 ش��خصًا بتكلفة 33825 دينارًا. وأعرب مدير إدارة 
المش��اريع الوطنية عادل بوصيبع بأن المش��روع يهدف إلى 
التخفيف على األس��ر البحرينية المتعففة في تكاليف العيد، 
ورسم االبتس��امة والفرح بالعيد على أطفال األسر واأليتام 
لتكتم��ل فرح��ة عيدهم في ظ��ل الظ��روف االحترازية التي 
تجتاج العالم. يذكر بأن الجمعية توزع س��نويًا كسوة العيد 
على األيتام واألس��ر المتعففة في عي��دي الفطر واألضحى، 

بمشاركة شركاء الخير من المحسنين والمحسنات.

الخارجية البريطانية تشيد 
 بسجل البحرين اإليجابي 
في مجال الحرية الدينية

أمناء  رئي��س مجل��س  أكد 
مرك��ز الملك حمد العالمي 
الدكتور  السلمي  للتعايش 
الش��يخ خالد ب��ن خليفة آل 
خليف��ة، عل��ى ما ج��اء في 
مضامين التقرير الس��نوي 
الخارجية وش��ؤون  ل��وزارة 
البريطاني��ة  الكومنول��ث 
اإلنس��ان  حق��وق  ح��ول 
والديمقراطية لعام 2019، 
البحري��ن  لس��جل  وإب��رازه 
اإليجابي ف��ي مجال الحرية 

الدينية المندرج ضمن منظومة حقوق اإلنسان.
وبين الشيخ خالد أن إشادة تقرير وزارة الخارجية البريطانية 
بالس��جل الحقوقي في البحرين يعك��س بوضوح مدى تجذر 
حرية الدين والمعتقد في المملكة بفضل الرؤى الس��امية 
لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى، وحرص جاللت��ه على ترس��يخ قيم 
التسامح والتعايش السلمي وتعميمها محليًا وعلى مستوى 

مختلف أقاليم العالم.
وأوض��ح ان التقري��ر البريطان��ي يثبت للعالم م��دى تنامي 
ممارس��ة العقيدة والتعبد بحرية كحق أصيل كفله الدستور 
ومن حقوق اإلنس��ان الرئيس��ة المصونة في المملكة، مما 
يجع��ل البحرين نموذجًا يحتذى في ضمان واحترام الحريات 

الدينية إقليميًا وعالميًا.
وأكد رئيس مجلس األمناء على التزام المركز بمواصلة طرح 
المزيد من البرامج النوعية التي تس��تهدف شريحة أكبر من 
المجتم��ع وبخاصة الش��باب م��ن كال الجنس��ين لغرس قيم 
التسامح والتعايش واحترام اآلخر المختلف، مع التركيز على 

نقل أجمل الصور في نماذج حرية الدين والمعتقد.

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

https://bit.ly/2CRIyL4
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أجرى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة وولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس 
اتصـــاالت هاتفيـــة بولـــي عهـــد دولـــة الكويـــت 
الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابر 
الصبـــاح، هنأوا فيها بنجـــاح العملية الجراحية 
التـــي أجراهـــا أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر 

الصباح.
واطمأن جاللة العاهل، وصاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء من ســـمو ولـــي العهـــد بدولة 
الكويـــت علـــى صحـــة صاحب الســـمو الشـــيخ 

صباح األحمـــد الجابر الصبـــاح، داعين المولى 
العلي القدير أن يتمم على سموه نعمة الشفاء 
وأن يحفـــظ ســـموه وأن ينعـــم عليـــه بموفـــور 
الصحـــة والعافيـــة لمواصلـــة مســـيرة التقـــدم 

والتطور لدولة الكويت وشعبها الشقيق.
من جانبه، أعرب ســـمو ولي عهد دولة الكويت 

الشـــقيقة عـــن خالص شـــكره وتقديـــره لجاللة 
العاهل، ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
على مشـــاعرهم النبيلـــة ودعواتهـــم الصادقة، 

متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة والعافية.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يطمئنون على صحة أمير الكويت
ــد ــ ــم ــ ــخ نـــــــــواف األح ــ ــي ــ ــش ــ ــو ال ــ ــم ــ فـــــي اتــــــصــــــاالت هـــاتـــفـــيـــة مـــــع س
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المنامة - وزارة الخارجية

أقامت لجنة أرشفة الوثائق والمخاطبات 
بالـــوزارة، صبـــاح أمـــس وبالتنســـيق مع 
شـــركة نفط البحريـــن )بابكـــو( محاضرة 
اإللكترونـــي  األرشـــيف  حـــول  تعريفيـــة 
رواد  مـــن  تعتبـــر  التـــي  بابكـــو،  بشـــركة 
األرشفة اإللكترونية في مملكة البحرين 
وتحتفظ بتاريخ عريق الكتشاف النفط 

بمملكة البحرين في العام 1932.
يأتـــي ذلـــك بنـــاء علـــى توجيهـــات وزير 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
واهتمامـــه بأهمية حفـــظ وتوثيق جميع 
الوثائق والمخاطبات بـــوزارة الخارجية 

في األرشيف اإللكتروني.
اإللكترونـــي  األرشـــيف  خبيـــر  وتحـــدث 
بشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( ســـتيف 
ليفر، حول أهمية توثيق تاريخ اكتشاف 
وتحويـــل  البحريـــن  بمملكـــة  النفـــط 
لتســـهيل  وذلـــك  إلكترونًيـــا،  األرشـــيف 
عملية البحث للباحثين والطلبة وإتاحة 
وســـهولة،  يســـر  بـــكل  لهـــم  المعلومـــات 
التـــي  التحديـــات  أبـــرز  اســـتعرض  كمـــا 
واجهـــت فريق العمل في عملية أرشـــفة 
وتوثيق الوثائق المهمة، خصوصا الصور 
التاريخيـــة الفريدة، وكيفيـــة المحافظة 

على ذلك اإلرث التاريخي الكبير.
وفـــي نهايـــة المحاضرة، شـــكر مستشـــار 
وزيـــر الخارجية للشـــؤون األمنية رئيس 
والمخاطبـــات  الوثائـــق  أرشـــفة  لجنـــة 
الفيحانـــي،  ســـعيد  الخارجيـــة  بـــوزارة 
بشـــركة  العامـــة  العالقـــات  إدارة  مديـــر 
بابكـــو نواف الغانم، على تعاون الشـــركة 
مـــع لجنة أرشـــفة الوثائـــق والمخاطبات 
بـــوزارة الخارجيـــة، وللمحاضـــر ســـتيف 
ليفـــر على مـــا قدمه مـــن معلومات قيمة 
أســـهمت فـــي تعزيـــز مفهـــوم األرشـــيف 

اإللكتروني ومدى أهميته.

“الخارجيــة”: الصــور التاريخيــة الفريــدة أبــرز التحديات
توثيق تاريخ اكتشاف النفط وتحويل األرشيف إلكترونًيا

المنامة - وزارة الداخلية

بحضور محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
 2000 الجنوبيـــة  المحافظـــة  تســـلمت 
كمـــام طبـــي مـــن الجمعيـــة البحرينيـــة 
لتنميـــة المـــرأة وجمعيـــة بصمـــة خيـــر، 
وذلـــك ضمـــن إطـــار جهـــود المحافظـــة 
فـــي مكافحـــة فيروس كورونـــا، وتعزيز 
خـــالل  مـــن  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
مختلـــف  مـــع  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
رئيـــس  بحضـــور  وذلـــك  القطاعـــات، 
البحرينيـــة  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
لتنمية المرأة الشيخة لبنى بنت عبدهللا 
آل خليفة، ورئيـــس الجمعية البحرينية 

لتنمية المرأة خديجة الســـيد، وعدد من 
المسؤولين بالمحافظة.

وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية 
علـــى الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه المحافظة 
األجهـــزة  مـــع  ومتابعـــة  تنســـيق  مـــن 
األمنيـــة ومختلـــف المؤسســـات األهلية 
والخاصـــة فـــي نشـــر الوعـــي مـــن خالل 
تبنـــي العديـــد مـــن المبـــادرات األمنيـــة 
واالجتماعيـــة الرائـــدة، التـــي تعـــزز من 
التدابيـــر واإلجـــراءات االحترازيـــة بين 

أفراد المجتمع كافة.
التـــي  المبـــادرة  بهـــذه  ســـموه  وأشـــاد 
تعكس التعاون مـــع الجمعية البحرينية 

لتنميـــة المرأة والتي تســـهم فـــي تعزيز 
واالحترازيـــة  الوقائيـــة  الممارســـات 
الالزمـــة، مـــن خـــالل اســـتالم الكمامات 
الطبية التي تم صناعتها بأياٍد بحرينية 
بمشـــاركة مـــن األهالي واألســـر المنتجة 

من المحافظة الجنوبية.
مجلـــس  رئيـــس  أشـــادت  جانبهـــا،  مـــن 
لتنميـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  إدارة 
المـــرأة الشـــيخة لبنـــى بنت عبـــدهللا آل 
خليفـــة، بـــدور المحافظـــة الجنوبية في 
وإبـــراز  المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق 
الـــدور المجتمعي واألهلي في احتضان 

المبادرات والبرامج الهادفة.

“الجنوبية” تتسلم 2000 كمام طبي أنتجتها أيٍد بحرينية
سمو الشيخ خليفة بن علي: تعزيز الممارسات الوقائية

االثنين 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 - العدد 4297

مملكة البحرين 

وتســـتقبل وزارة الصحـــة ا�عمـــال المشـــاركة عبـــر البريـــد االلكترونـــي التالـــي: 
kbsabdr.logo@health.gov.bh وذلـــك في موعد أقصاه 31 أغســـطس 2020 وأن 
يتـــم تقديم التصميمـــات على فالش (USB) يســـلم إلى  الســـيد محمود أحمد 
عيســـى منســـق برامج بمكتب وزيـــرة الصحة بمبنـــى الوزارة فـــي الجفير يتضمن 

البيانات الشخصية وأرقام التواصل لكل مشارك.

لمـــزيـــد مــن االســـتـفــســار الرجــاء االتصــال علـى هـــاتــف رقــم 17811150.

"مـسـابـقـة تصـمـيـم شـعـار"
جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني

انطالق¯ من مبادرة صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء الموقر بإعتماد يوم الطبيب البحريني الذي ســـيتم االحتفال به في شـــهر 
نوفمبـــر المقبل، ندعو أصحاب المواهب الفنية وا�فراد والمؤسســـات والشـــركات 
والمكاتب المتخصصة للمشـــاركة في مسابقة لتصميم شـــعار "جائزة خليفة بن 

سلمان آل خليفة للطبيب البحريني"، والتي سيتم منحها خالل االحتفال.

وعلى الراغبين في االشتراك، االلتزام بالشروط التالية:
 

أن يكون الشعار من تصميم المشارك نفسه.
أن يعبر التصميم عن المغزى والهدف النبيل للمناسبة.

أن يكون معبر� عن الهوية البحرينية، وأن ال يكون مشـــابه� أو مستنسًخا أو مقتبس� من 
شعارات أخرى لجهات داخلية أو خارجية.

أن تتســـم ألـــوان التصميم بالوضـــوح والدقـــة والتناغم والجـــودة العاليـــة من خالل 
استخدام برامج التصميم الحديثة.

أن يتميز التصميم بالســـهولة وعدم التعقيد، على أن يتضمن اســـم المناسبة بحروف 
واضحة باللغتين العربية واالنجليزية.

أن يكون التصميم ســـهل التنفيذ عند طباعته واستخدامه في اللوحات والمطبوعات 
والجوائز والهدايا التذكارية.

أن يتم تقديم شرح موجز عن فكرة ومدلول التصميم.
يحق للمشارك التقدم بعمل فني أو أكثر.

يلتزم الفائز بالمسابقة بتنفيذ أية تعديالت أو إضافات تطلب منه بعد ذلك.

سيتم تقييم ا�عمال المشاركة من خالل لجنة من الخبراء والمختصين، وبناء على 
ذلك ســـيجري اختيار التصميم الفائز واعتماده  رسميا في كل الفعاليات وا�نشطة 
والمطبوعـــات التي تتعلـــق بيوم الطبيب البحريني، وســـيمنح الفائـــز جائزة مالية 

وقدرها 1000 دينار بحريني.

سمو الشيخ صباح األحمدسمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة وولي العهـــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــات تهنئـــة إلـــى أمير 
دولة الكويت ســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمد 

الجابـــر الصبـــاح، أعربـــوا فيهـــا عـــن أطيـــب 
تهانيهـــم بنجـــاح العمليـــة الجراحيـــة التـــي 
أجريت لســـموه، ضارعين إلى المولى العلي 
القدير أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل 
وأن يحفظـــه ويديـــم عليه موفـــور الصحة 
وتمـــام العافيـــة، لمواصلـــة قيـــادة مســـيرة 
الخير والعطاء والنماء التي تشـــهدها دولة 

الكويت الشقيقة في عهد سموه الزاهر.

البحرين تهنئ أمير الكويت بنجاح العملية
المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن سلمان ال خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
تعزيـــة ومواســـاة إلـــى أخيهـــم صاحـــب 

الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر 
الصبـــاح أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة، 
فـــي وفاة الشـــيخ ناصر الحمـــود الجابر 
الصبـــاح رحمـــه هللا، ضمنوهـــا خالـــص 
تعازيهـــم وصـــادق مواســـاتهم األخوية، 
سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته 
وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، وصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء، برقيات تعزية 
ومواساة مماثلة إلى كل من أخيهم سمو 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ولي 
العهد، وأخيهم سمو الشيخ صباح خالد 

الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

البحرين تعزي الكويت بوفاة الشيخ ناصر الصباح
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القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيســـة مجلس النواب رئيسة 
اللجنـــة التنفيذية للشـــعبة البرلمانية 
أن  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة 
الظـــروف االســـتثنائية جراء تفشـــي 
أهميـــة  مـــن  تزيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
المجالـــس  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
وتفـــرض  الخليجيـــة،  التشـــريعية 
الحاجـــة الملحـــة للخـــروج بمبادرات 
فعالة، لمساندة جهود حكومات دول 
مجلـــس التعـــاون؛ مـــن أجـــل تجـــاوز 
جميـــع التحديات، وتحقيق مزيد من 
االســـتقرار لـــدول الخليج وشـــعوبها.

جاء ذلك لدى ترؤس زينل االجتماع 
التنســـيقي لوفـــد الشـــعبة البرلمانية، 
الذي عقـــد أمس؛ لبحث مســـتجدات 
الـــدوري  االجتمـــاع  فـــي  المشـــاركة 

الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى 
والنـــواب والوطنـــي واألمـــة التحـــاد 
المجالس التشـــريعية لـــدول مجلس 
التعاون الخليجي، المزمع عقده غدا 

عبر تقنية االتصال المرئي.

الزيانـــي يتـــرأس اجتمـــاع مجلـــس وزارة الخارجيــــة
األداء بــتــحــســيــن  الـــكـــفـــيـــلـــة  بـــمـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم  واألخـــــــــذ  الــــــكــــــوادر  تـــأهـــيـــل 

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تـــرأس 
مجلـــس  اجتمـــاع  األحـــد  أمـــس  الزيانـــي 
وزارة الخارجيـــة، الـــذي عقد عبر االتصال 
مســـاعد  بمشـــاركة  المرئـــي  اإللكترونـــي 
وزيـــر الخارجية ووكالء الوزارة والوكالء 
المســـاعدين والمدير التنفيـــذي ألكاديمية 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات 
الدبلوماســـية ومستشـــاري الوزيـــر وأمين 
ســـر المجلـــس. وشـــارك فـــي االجتماع كل 
من سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية 
الفرنســـية محمـــد عبدهللا، وســـفير مملكة 
البحرين لـــدى المملكة العربية الســـعودية 
الشيخ حمود بن عبدهللا آل خليفة، وعدد 

من مديري اإلدارات بالوزارة.
االمتنـــان  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وعبـــر 
والعرفـــان لما تحظى بـــه وزارة الخارجية 
من رعاية ودعم واهتمام من لدن صاحب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد، وصاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيس مجلس الـــوزراء، وصاحب 

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء، معربا عـــن التقديـــر لتوجيهاتهم 
الســـديدة لكل ما من شـــأنه االرتقاء بعمل 

وزارة الخارجية وتحقيق أهدافها.
وأعـــرب عن تقديـــره وامتنانه لجهود كبار 
المسؤولين واإلدارات المعنية في الديوان 
والمســـؤوليات  المهمـــات  ألداء  العـــام 
الموكلة لوزارة الخارجية، مشـــيدا بالجهد 
فـــي  الدبلوماســـية  للبعثـــات  المتواصـــل 
الخارج لتنفيذ السياسة الخارجية لمملكة 
والعنايـــة  مصالحهـــا  ورعايـــة  البحريـــن 
فـــي  البحرينييـــن  المواطنيـــن  بشـــؤون 
الخارج، وإبراز مكانة المملكة في الساحة 
الدولية. وأكد أهمية االســـتمرار في إعداد 
األنظمـــة واللوائح الالزمـــة لتطوير األداء 
وتحسين اإلنتاجية لتحقيق أهداف وزارة 
الخارجية والمســـاهمة في تعزيز مســـيرة 
التنميـــة المســـتدامة في المملكة، مشـــددا 

علـــى ضرورة االهتمام بالبرامج التدريبية 
لمنســـوبي الوزارة وتنويعها وتكثيفها، لما 
فـــي ذلـــك من أثر كبير علـــى تنمية قدرات 
المتدربين وتطوير مهاراتهم، مشددا على 
أهميـــة تأهيل جميـــع العاملين في الوزارة 
والتركيـــز علـــى المعـــارف الضرورية التي 
تمكنهم من تحقيـــق االحترافية والكفاءة 
فـــي العمل الدبلوماســـي واإلداري والتميز 

فيه.
وبحـــث المجلس عـــددا مـــن الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه، واعتمـــد 
نظـــام توظيـــف الموظفيـــن المحليين في 
البعثات الدبلوماســـية في الخارج، ونظام 
الســـلك  التظلمـــات ألعضـــاء  عمـــل لجنـــة 
الدبلوماسي والقنصلي وموظفي الوزارة.

كمـــا وافـــق علـــى إطـــالق برنامج مبـــادرة 

لموظفـــي وزارة الخارجيـــة الذي ســـيتيح 
مبـــادرات  تقديـــم  الـــوزارة  لمنســـوبي 
ومقترحات بناءة تسهم في تطوير األداء 

وتحسين اإلنتاجية.
واعتمـــد المجلس تشـــكيل لجنة الشـــؤون 
الماليـــة واإلداريـــة برئاســـة وكيـــل الوزارة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بنـــت  رنـــا  الشـــيخة 
وتشـــكيل لجنـــة الجـــودة والتميز برئاســـة 

خالـــد  الســـفير  العمليـــات  إدارة  مديـــر 
الجالهمة.

واطلـــع المجلس على تقريـــر لجنة متابعة 
برنامـــج عمـــل الحكومـــة برئاســـة وكيـــل 
ومجلـــس  اإلقليميـــة  للشـــؤون  الـــوزارة 
التعـــاون الســـفير وحيـــد ســـيار، واعتمـــد 
المجلـــس كذلـــك توصيـــات لجنـــة شـــؤون 

أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
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صرح المديـــر العام لإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن 
شـــرطة المباحث الجنائية تمكنت 
مـــن القبـــض علـــى شـــخصين )29 
،26 عاًمـــا(؛ إثـــر قيامهمـــا بانتحال 
صفـــة رجال األمـــن واســـتيالئهما 
علـــى هاتفيـــن ومبلـــغ مالـــي مـــن 

شخصين بعد االعتداء عليهما.
لـــإلدارة  العـــام  المديـــر  وأوضـــح 
العامة للمباحـــث واألدلة الجنائية 
أنـــه فور تلقـــي بـــالغ بالواقعة تم 
مباشـــرة أعمال البحث والتحري، 
هويـــة  تحديـــد  عـــن  وأســـفرت 
عليهمـــا،  والقبـــض  المذكوريـــن 
اتخـــاذ  جـــار  أنـــه  إلـــى  مشـــيًرا 
الالزمـــة؛  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
تمهيدا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

القبض على شخصين 
انتحال صفة رجال األمن 

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضةوسرقا آخرين باإلكراه

بالمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  أعلنـــت 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة عن حزمة 
لموظفيهـــا  التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن 
فـــي ظـــل جائحـــة “كوفيـــد - 19” عبـــر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي؛ حرًصـــا مـــن 
األمانـــة العامـــة على تنفيـــذ توجيهات 
ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، التي تهدف 
إلـــى تطوير المـــوارد البشـــرية وضمان 
اســـتمرارية اكتساب الموظفين للمزيد 
مـــن المهـــارات التـــي تســـاهم فـــي رفع 
مســـتوى األداء الوظيفـــي. وقال مدير 
عام التخطيط والموارد باألمانة العامة 
مروان كمال “إنه وبناًء على توجيهات 
األمين العام للمجلس الشـــيخ ســـلمان 
بن إبراهيم آل خليفـــة التزمت األمانة 
العامـــة رغم الظروف الحالية بالســـعي 
الدائـــم لتحقيق الهدف اإلســـتراتيجي 
الخـــاص بـــإدارة المـــوارد والخدمـــات، 
الـــذي ينص علـــى أهميـــة تطوير ورفع 

كفـــاءة الموظـــف مـــن خـــالل التدريب 
المستمر وقياس األداء بما يساهم في 
تحقيق التنمية البشـــرية المستدامة”. 
وأشاد بالدور الذي يلعبه معهد اإلدارة 
العامـــة فـــي المســـاهمة بتنظيـــم مثـــل 
هذه الدورات عن الفضاء اإللكتروني، 
المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  بتوظيفـــه 
لالرتقـــاء بمخرجات العمـــل الحكومي 
عبر تصميم منصـــة “بيبا زون”، إضافة 
اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  دورات  إلـــى 

متمثلة بوكالة أنباء البحرين )بنا(. 

“أمانة الشباب”: حزمة برامج تدريبية للموظفين

تجاوز تداعيات كورونا يتطلب تعاونا برلمانيا خليجيا

بدء التسجيل للدفعة السادسة من برنامج النائب األول
نمـــوذج متكامـــل الســـتقطاب الطاقـــات البحرينيـــة الشـــابة المتميـــزة بالقطـــاع العـــام

أعلن مكتـــب النائـــب األول لرئيس 
بـــاب  عـــن فتـــح  الـــوزراء  مجلـــس 
التسجيل لاللتحاق ببرنامج النائب 
الوطنيـــة  الكـــوادر  لتنميـــة  األول 
)الدفعة السادسة( لموظفي القطاع 
العـــام ابتـــداًء مـــن أمـــس لغايـــة 2 

أغسطس 2020.
وأكـــد  المدير العام لمكتـــب النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  فهـــد  الشـــيخ 
خليفـــة أن البرنامـــج يجســـد جانبًا 
من رؤيـــة ولي العهـــد النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة  فـــي الحرص على 

العنصـــر  تطويـــر  فـــي  االســـتثمار 
بالقـــدرات  واالعتـــزاز  البشـــري 
البحرينية وأهمية إعداد الكفاءات 
القياديـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات 

المتنوعة بمملكة البحرين.
نمـــوذج  البرنامـــج  إلـــى أن  وأشـــار 
إلـــى  يهـــدف  متكامـــل  طمـــوح 
البحرينيـــة  الطاقـــات  اســـتقطاب 
الشـــابة المتميزة فـــي القطاع العام 
فـــي  انتدابهـــم  عبـــر  وإعدادهـــم 
المكتـــب لمدة عام كامـــل بما يتيح 
لهـــم اكتســـاب المعـــارف والمهارات 
والســـلوكيات القياديـــة مـــن خـــالل 
البرامـــج التدريبية المكثفة مع أبرز 
الخبـــراء ولقاءاتهـــم المباشـــرة مع 

صانعي القرار في الحكومة.
ويمكـــن لجميـــع موظفـــي الجهـــات 
الحكوميـــة لمن هم على درجة أقل 
من رئيس قســـم أو شـــعبة االطالع 
على مزيد مـــن المعلومات وتقديم 

طلباتهـــم لاللتحـــاق بالبرنامـــج عبر 
زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي لمكتب 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
www.fdpm.gov.  /  /:http( الوزراء

.)fellowship  /bh

المنامة - بنا

تلقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، اتصااًل هاتفًيا من وزير خارجية  «
المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو األمير فيصل بن فرحان بن 

عبدالله آل سعود.
وأكد وزير الخارجية عمق العالقات األخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة 

البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتميز به من متانة وقوة 
تعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء 

مختلف القضايا، منوًها بالدور االستراتيجي للمملكة العربية السعودية في 
تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

كما جرى في االتصال، بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها 
وترسيخها، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية، والقضايا ذات االهتمام المشترك.

... ويتلقى اتصااًل من وزير الخارجية السعودي
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اســـتقبل قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء 
ركن بحـــري عالء ســـيادي صباح أمس، 
لســـفارة  التابـــع  العســـكري  الملحـــق 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بمملكـــة 
البحرين العقيد ديفيد ويالن؛ بمناســـبة 
لـــه  قـــدم  والـــذي  عملـــه،  فتـــرة  انتهـــاء 
الملحق العســـكري الجديد العقيد جون 
قانـــدول. وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديره 
لجهـــود العقيـــد ديفيـــد ويـــالن علـــى ما 

قـــام بـــه طـــوال فتـــرة عمله وما ســـاهم 
بـــه في زيادة التعاون المشـــترك وتعزيز 
العالقات الثنائية في مجاالت التدريب 
وزيـــادة القـــدرات، مرحًبـــا بالعقيد جون 
العالقـــات  اســـتعراض  وتـــم  قانـــدول. 
التعـــاون  مجـــاالت  وبحـــث  الثنائيـــة 
والتنســـيق األمني خصوصـــا في مجال 
األمـــن البحـــري، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

بحث التعاون األمني مع الواليات المتحدة

المنامة - بنا

أشــاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي الشــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، بما جاء من 
مضامين في التقرير الســنوي لوزارة الخارجية وشــؤون الكومنولث البريطانية حول حقوق اإلنســان والديمقراطية 
لعام 2019، وإبرازه لسجل مملكة البحرين اإليجابي في مجال الحرية الدينية المندرج ضمن منظومة حقوق اإلنسان.

إشـــادة  أن  خالـــد  الشـــيخ  وبيـــن 
تقرير وزارة الخارجية البريطانية 
بالســـجل الحقوقـــي فـــي البحرين 
يعكس بوضـــوح مدى تجّذر حرية 
المملكـــة  فـــي  والمعتقـــد  الديـــن 
لعاهـــل  الســـامية  الـــرؤى  بفضـــل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وحـــرص 
جاللته على ترسيخ قيم التسامح 
وتعميمهـــا  الســـلمي  والتعايـــش 
مختلـــف  مســـتوى  وعلـــى  محلًيـــا 

أقاليم العالم.
وأوضـــح الشـــيخ خالـــد أن التقرير 
مـــدى  للعالـــم  يثبـــت  البريطانـــي 

تنامـــي ممارســـة العقيـــدة والتعبد 
بحرية كحق أصيل كفله الدســـتور 

الرئيســـة  اإلنســـان  حقـــوق  ومـــن 
المصونـــة فـــي المملكة، مـــا يجعل 
فـــي  يحتـــذى  نموذًجـــا  البحريـــن 
ضمان واحتـــرام الحريات الدينية 

إقليميا وعالميا.
وأكد رئيس مجلس األمناء التزام 
المركـــز بمواصلة طـــرح المزيد من 
البرامـــج النوعيـــة التي تســـتهدف 
شريحة أكبر من المجتمع خصوصا 
الشـــباب مـــن كال الجنســـين لغرس 
قيم التســـامح والتعايش واحترام 
اآلخـــر المختلف، مـــع التركيز على 
نقل أجمل الصور في نماذج حرية 

الدين والمعتقد.

الشيخ خالد بن خليفة

ـــن ـــي البحري ـــد ف ـــن والمعتق ـــة الدي ـــذر حري ـــكاس لتج انع
خالد بن خليفة يشيد بمضامين تقرير “الخارجية البريطانية”

جهود جليلة للمتطوعين في مكافحة انتشار “كورونا”
محافـــظ وضيـــوف مجلـــس “العاصمـــة”: الدولـــة استشـــعرت الخطـــر وقدمـــت اإلجـــراءات االســـتباقية

أكـــد محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، وضيوف 
مجلـــس المحافظـــة االفتراضـــي الذي 
أقيـــم عبر تقنيـــة االتصـــال المرئي، أن 
للمتطوعيـــن جهوًدا جليلـــة في خدمة 
أهداف المحافظة المجتمعية لدورهم 
المشـــهود أثناء أزمة فيـــروس كورونا، 
عبر رفع مســـتوى الوعي تجاه مخاطر 
معانـــي  بذلـــك  مجســـدين  انتشـــاره، 
لوطنهـــم  والمحبـــة  والخيـــر  العطـــاء 

ومجتمعهم.
االفتراضـــي،  المجلـــس  رواد  وأشـــاد 
الذي شارك فيه شـــوريون ومسؤولون 

ورجـــال  واقتصاديـــون  حكوميـــون 
ديـــن وتجـــار وأكاديميـــون ولفيف من 
األهالـــي، بالجهـــود التي تبذلهـــا الدولة 

كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار  الحتـــواء 
استشـــعرت  الدولـــة  بـــأن  منوهيـــن 
منـــذ البدايـــة خطـــر الجائحـــة وقامت 

وعـــززت  االســـتباقية،  بإجراءاتهـــا 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  التدابيـــر 
حظيـــت  والتـــي  الجائحـــة،  لمواجهـــة 
بإشـــادة وتقدير دولـــي، ومحل امتنان 
من جميع المواطنيـــن والمقيمين على 
هـــذه األرض الطيبـــة، منوهين بكفاءة 
الطبيـــة  والطواقـــم  األمنيـــة  الجهـــات 
الجهـــات  جميـــع  وجهـــود  البحرينيـــة، 
المتعاونـــة لمكافحة هذا الوباء ســـواء 

من القطاع الحكومي أو الخاص.
وأثنـــى الحضور، على جهود متطوعي 
محافظـــة العاصمـــة فـــي القيـــام بمهام 

متعددة للحد من انتشار الفيروس.
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