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ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe GOóYh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

»``̀ bQh Qƒ``̀£``̀J ø``̀ e ´É```̀aó```̀dG Iƒ```̀ b √ó`̀ ¡`̀ °`̀ û`̀ J É`̀ ª`̀ H ó`̀«`̀ °`̀û`̀j ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
øWƒdG AÉæH »a AÉcô°ûc ø«ª«≤ª∏d ájÉYôdG ºjó≤Jh ø«æWGƒª∏d áªjôμdG IÉ«ëdG ô«aƒJ ≈∏Y øjôëÑdG ¢UôM ócDƒj ¬àdÓL
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 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑ≤à°SG
 øcôdG  ô«°ûªdG  ,ájôaÉ°üdG  ô°üb  »a  ¢ùeCG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG
 GOóYh øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N ï«°ûdG

.ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  √ó¡°ûJ  ÉªH  ¬àdÓL  OÉ`̀°`̀TCG  ,AÉ≤∏dG  π¡à°ùe  »`̀ah
 »a  ájôμ°ù©dG  äBÉ°ûæªdGh  í«∏°ùàdG  ä’Éée  »a  »bQh  ôªà°ùe  Qƒ£J  øe
 Iô«ÑμdG  á«ë°üdG  Oƒ¡édGh  äÉeÉ¡°SE’G  ¬àdÓL  kÉæªãe  ,É¡àë∏°SCG  ∞∏àîe
 øjôëÑdG  ≥jôa  πªY  ∫ÓN  øe  ´ÉaódG  Iƒb  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á∏°UGƒàªdGh
 ¬«∏Y ±ô°ûjh √Oƒ≤j …òdGh ,¬FGƒàMGh ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd »æWƒdG

 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U õ«ªJh QGóàbG πμH
 kÉHô©e ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 äÉªgÉ°ùe øe øjôëÑdG  ´ÉaO Iƒb ¬H Ωƒ≤J Éªd  √ôjó≤J ¢üdÉN øY ¬àdÓL
 á«ë°üdG  äÉeõ∏à°ùªdG  çóMCÉH  Iõ¡éªdG  äBÉ°ûæªdG  ô«aƒàH  á∏«Ñf  á«æWh
 IAÉØc  äGP  á«ÑW  QOGƒc  ∫ÓN  øe  Iõ«ªªdG  á«LÓ©dGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh

.á«dÉY
 »àdG  áª«≤dGh  IôªãªdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈æKCG  Éªc
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG É¡H Ωƒ≤j
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈∏YC’G

 ¬©e  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL  ≈`̀ dEG  √ôjó≤Jh  ¬JÉ«ëJ  π≤æH  ¬Ø∏ch  ,(19  `  ó«aƒc)
 ¥ôa  πch  á`̀jQGOE’Gh  á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdGh  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a
 π°UGƒJ »àdGh ,»eÉ°ùdG »fÉ°ùfE’G ºgQhO ≈∏Y ≈dhC’G ±ƒØ°üdG »a πª©dG
 ô«aƒJh ,zÉfhQƒc{ AÉHƒd …ó°üàdG π«Ñ°S »a áã«ãM ácQÉÑe Oƒ¡éH É¡MÉéf
 √òg  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á«bGôdG  á«LÓ©dGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM  ≈∏Y  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  kGócDƒe  ,áÑ«£dG  ¢VQC’G
 káaÉ°VEG ,AGõYC’G ø«æWGƒª∏d áªjôμdG IÉ«ëdG πÑ°S π°†aCG ô«aƒJ ≈∏Y ºFGódG

.øWƒdG AÉæH »a AÉcô°ûc ø«ª«≤ª∏d ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG ºjó≤J ≈dEG
 ÜQÉéàdG  »a  ¿ƒYƒ£àªdG  √Gó``̀HCG  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  ¢SÉªëdÉH  OÉ`̀°`̀TCG  Éªc

 áμ∏ªe »a ºàJ »àdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ájÉbƒ∏d »ÑjôéàdG ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO »a É¡«∏Y ø«ªFÉ≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH øjôëÑdG
 ácQÉ°ûe ¿G ¬àdÓL kGócDƒe ,ø«°üdG ájQƒ¡ªL øe IQOÉÑªdG AÉcô°Th á≤«≤°ûdG
 kGôcÉ°T ,ôîØdGh RGõàY’G ≈∏Y å©ÑJ ÜQÉéàdG √òg »a º«≤eh øWGƒe 6000

.á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G IQOÉÑªdG √òg º¡d
 ´ÉaO  Iƒb  ∫ÉLôH  √RGõàYG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ó`̀cCGh  
 øY  kÉYÉaO  á«eÉ°S  á«æWh  äÉÑLGh  øe  ¬H  ¿ƒeƒ≤j  Éªd  π°SGƒÑdG  øjôëÑdG
 πμH  áfÉeC’G  πªMh  á«dÉY  IAÉØμH  º¡∏ªY ™bGƒe  ∞∏àîe  »a  õjõ©dG  ÉææWh
.á©«aQ ájƒæ©e ìhQh ,Iõ«ªe áYÉé°T øe ¬H ¿ƒª°ùàj Éeh ¢UÓNEGh A’h

 Ö`̀MÉ`̀ °`̀U ¢````̀ SCGô````̀ J
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ∫BG  ó``̀ª``̀M  ø```̀H  ¿É`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ S
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ÖFÉædG  ≈``̀∏``̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 áæé∏dG  ´ÉªàLG  AGQRƒdG
 …òdG  338`dG  á«≤«°ùæàdG

.¢ùeCG ó©H øY ó≤Y
 ÜÉ```°```ù```M ô```````````cPh
 zó¡©dG »dh ƒª°S QÉÑNCG{
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀bƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y
 zô`̀ à`̀ jƒ`̀J{ »``YÉ``ª``à``L’G
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¿CG
 äGóéà°ùe  ôNBG  â°ûbÉf
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀ dG

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc

 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ≈≤àdG

 ƒ°†Y  ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG

 ,OGƒ°ùdG  ¢SÉÑY π°VÉa  ó«°ùdG  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée

 ¬©e  åëHh  ,¬Ñàμe  »a  ∂`̀dPh  ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG

 ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S

 äÉeóîdG  ôjƒ£J  »a  º¡°ùj  ÉªH  á«©jô°ûàdGh

 äÉÄa  ™«ªéd  IQGRƒ`̀dG  É¡eó≤J  »àdG  áYƒæàªdG

.™ªàéªdG íFGô°Th

 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ¿Gó`̀«`̀ª`̀M ó```cCG AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó```Nh

 ô«aƒJ  »a  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh

 ºgQGô≤à°SG  ó«cCÉJh  ,ø«æWGƒª∏d  πª©dG  ¢Uôa

 á∏°UGƒe ∂dòch ,±hô¶dG ∞∏àîe »a »Ø«XƒdG
 ô°SC’G  á«ªæJh  á«YÉªàL’G  ájÉªëdG  õjõ©J
 ÉgGƒà°ùe  ™`̀aQ  π`̀LCG  øe  É kjOÉ°üàbG  É¡æ«μªJh

 É kàa’ ,É¡d äÉ«fÉμeE’G áaÉc ô«aƒJ ôÑY »°û«©ªdG
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ™e  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ≈dEG
 »a º¡°ùJ »àdG áeRÓdG äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£J »a

.á«YÉªàL’G ájÉYôdGh πª©dG ä’ÉéªH AÉ≤JQ’G

 IQGRh Oƒ¡éH OGƒ°ùdG ÖFÉædG OÉ°TCG √QhóH

 ôjƒ£J  ∫Éée  »a  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG

 QGô≤à°SG  »`̀a  É```̀gQhOh  ,ájƒªæàdG  É¡JÉeóN

 √ò`̀g π``̀X »``̀a á`̀ °`̀UÉ`̀Nh ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG

 ø«H  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  G kócDƒe  ,áFQÉ£dG  ±hô¶dG

 õjõ©J  »a  ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG

 äGòdÉHh  ,ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ≥≤ëj  ÉªH  ¿hÉ©àdG

 º¡JGQób  ôjƒ£Jh  πªY  øY  ø«ãMÉÑdG  »àÄØd

 äÉeóîdGh  ájÉªëdG  ¬``LhCG  õjõ©Jh  á«æ¡ªdG

.á«YÉªàL’G

á«æWƒdG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d  »`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG  QGô`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ S’G  á`̀ «`̀ ª`̀ gCG  ó``cDƒ``j  π`̀ª`̀©`̀dG  ô```̀jRh

 á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  øjôëÑdG  õ`̀cô`̀e  ≥`̀∏`̀WCG
 (UNDP)  »FÉªfE’G  IóëàªdG  º`̀eC’G  èeÉfôHh  zäÉ`̀°`̀SGQO{  ábÉ£dGh
 áeRCÓd  á«YÉªàL’G-ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG  ¢SÉ«≤d  Écôà°ûe  ÉYhô°ûe

.á«ªdÉ©dG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL É¡àÑÑ°S »àdG
 ±ó¡J  zäÉ°SGQO{`d  áØãμe  Oƒ¡L  øª°V  ´hô°ûªdG  Gòg  êQóæjh
 ∞∏àîe  ≈∏Y  á`̀eRC’G  äÉ°SÉμ©fG  á©«ÑW  ∫ƒ`̀M  ™ªàéªdG  á«YƒJ  ≈`̀dG
 ºYO  ≈dEG  ´hô°ûªdG  ≈©°ùj  Éªc  ,á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  Ió©°UC’G
 äÉfÉ«ÑH  QGô`̀≤`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ó`̀jhõ`̀J  ≥jôW  ø`̀Y  ,QGô`̀≤`̀ dG  ™æ°U  á«∏ªY
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ«YGóJ  ∫ƒ`̀M  á«Yƒ°Vƒe  äÓ«∏ëJh
 ,∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCGh  ø«æWGƒªdÉH  ≥ëd  …òdG  ô«KCÉàdG  á©«ÑW  ô°üëJ

.áØ∏àîªdG º¡à£°ûfCG ≈∏Y ¬JÉ°SÉμ©fGh √Góeh
 ¿EG  zäÉ°SGQO{`d  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ,¿ÉeR  ó«ªëdGóÑY  IOÉàb  ∫Ébh
 »∏ªj  kGójóL  kGô°üY  ºdÉ©dG  â∏NOCG  Iô«NC’G  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á`̀eRCG
 π°UGƒàJ ,É¡d Oƒ¡°ûªdG ,zäÉ°SGQO{ áHÉéà°SG ¿CGh ,á°UÉîdG ¬JÉjóëJ
 √òg  ™e  πeÉ©àdG  »a  IôÑîdGh  ,ôÑ p©dGh  ¢`̀ShQó`̀dG  ¢UÓîà°SG  ≈`̀ dEG
 á¡LGƒe »a ká©æe ôãcCG øjôëÑdG áμ∏ªe π©Lh ,äÉeRC’G øe á«YƒædG

.á«ªdÉ©dG ä’ƒëàdG
 IóëàªdG  º`̀eC’G  èeÉfôH  ™e  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ≈∏Y  ¿É`̀eR  Oó°Th
 ø«H  áfQÉ≤ªdG  ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ≈∏Y  kÉ`̀ª`̀NR  ´hô°ûªdG  »£©j  PEG  ,»`̀FÉ`̀ª`̀fE’G
 ≈∏Y  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ™`̀e  πeÉ©àdG  ä’É`̀M  ∞∏àîeh  á«æjôëÑdG  áHÉéà°S’G
 kAGƒ°S ,á«æjôëÑdG áHôéàdG AGôKE’ ∫ÉéªdG í«àj Ée ,»ªdÉ©dG ó«©°üdG
 ¬Ø°UƒH É¡LPƒªæd É¡ªjó≤J hCG  ,iôNC’G ÜQÉéàdG øe É¡JOÉØà°SG ôÑY
 ¢†©H  ºdÉ©dG  ∫hO  ôªãà°ùJ  ¿CG  øμªj  »àdG  ìÉéædG  äÉ£ëe  ió`̀MEG

.É¡°ShQO
 èeÉfôÑd  º«≤ªdG  πãªªdG  ,ƒJÉæ«àH  ƒfÉØ«à°S  QÉ`̀°`̀TCG  ,¬ÑfÉL  øe
 IOÉØà°SG  ΩGhO{  ≈`̀ dEG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »FÉªfE’G  IóëàªdG  º`̀eC’G
 Gò¡d  .™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  áª«∏°ùdG  ádOC’G  øe  Ió«édG  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG

 áYƒªée »a OQGƒªdG »FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G èeÉfôH ôªãà°ùj ÖÑ°ùdG
 ,ºdÉ©dG ∫ƒM ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G QÉKBÓd á∏eÉ°Th á«æ°†e äÉª««≤J
 áeƒμM ¬«a âHÉéà°SG …òdG âbƒdG »ah ,øjôëÑdG áμ∏ªe ∂dP πª°ûjh
 ,á«ë°üdG á¡ÑédG ≈∏Y ká°UÉNh ,áëFÉédG √ÉéJ ΩõMh áYô°ùH áμ∏ªªdG
 ¿CG ó≤à©f ÉæfEÉa ,¿Éμ°ù∏d äÉfÉYEGh á«aÉ°VEG ájOÉ°üàbG OQGƒe ∫ÓN øeh
 ácôà°ûe IQƒ°üH iôéà°S »àdÉc ,kÉeób ô¶æJ »àdG á∏ªμªdG äÓ«∏ëàdG
 …ôãJ ±ƒ°S ,(äÉ°SGQO) õcôeh »FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G èeÉfôH ø«H

.z¿Éμ°ùdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd áªª°üªdG á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ°SÉ«°ùdG áZÉ«°U
 ôãcC’G  äÉÄØdG  ≈∏Y  õ«côàdG  »a  á°üæªdG  √ò`̀g  á«ªgCG  ó`̀cCG  Éªc
 á«fÉμeEG ¿Éª°Vh ,ºgGDhQh º¡HQÉéJ øe º∏©àdGh ,áëFÉédG øe kGQô°†J
 »aÉ©àdGh  áHÉéà°SÓd  ,∫É©aC’G  áªFÉb  ≈`̀dEG  ∫ƒ∏ëdG  øe  mójõe  áaÉ°VEG

 ,á«Ä«ÑdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ≈∏Y  áëFÉédG  ø`̀e
 …ó°üà∏d  ájÉbƒdGh  ájõgÉé∏d  IQƒ£ªdG  äÉ«dBÓd  ∞«°†«°S  …òdG  ôeC’G

.kÓÑ≤à°ùe ™≤J ób »àdG á∏KÉªªdG äÉjóëà∏d
 ≈∏Y  Ωƒ≤J  ,áYƒæe  ká«ãëH  ká£°ûfCG  øª°†à«°S  ´hô°ûªdG  ¿CG  ôcòj
 ∫ƒM á«æWƒdG äÉMƒ°ùªdG øe mOóY AGôLEG πª°ûJ ,áæ«°UQ má«ª∏Y m¢ù°SCG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉc  ,ÉfhQƒc áëFÉL áeRCÉH  ≥∏©àJ  áØ∏àîe ™«°VGƒe
 ,(tele-medicine)   ó©H  øY  êÓ©dGh  ,(social distancing)

 remote) ó©H øY πª©dGh ,(distance learning) ó©H øY º«∏©àdGh
 äÉMƒ°ùªdG IQGOEG  ≥jôW øY äÉMƒ°ùªdG √òg AGôLEG  ºà«°Sh (work
 á≤«ªY IôÑN øe ¬μ∏àªJ Éªd ,zäÉ°SGQO{ õcôe »a …CGôdG äÉYÓ£à°SGh

.∫ÉéªdG Gòg »a
 »∏ãªe  ø`̀e  ¿ƒμàJ  áæéd  π«μ°ûJ  ºà«°S  ,∂`̀ dP  ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀Hh
 ,áeƒμëdG  »∏ãªe  º¡æe  ,áë∏°üªdG  ÜÉë°UCG  ø`̀e  á©°SGh  áëjô°T
 ™ªàéªdGh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dGh  ,IóëàªdG  ºeC’G  áeƒ¶æeh  ,¿ÉªdôÑdGh
 áæé∏dG AÉ°†YCG ∑QÉ°ûjh .áeRC’G øe øjQô°†àªdG øe ºgô«Zh ,»fóªdG
 ,Iôjóà°ùªdG ádhÉ£dG äÉYÉªàLG øY kÓ°†a ,á«°üî°T äÓHÉ≤e IóY »a

.áeRC’G äÉ«YGóJ ∫ƒM á«ª∏Y äÉeƒ∏©ªH »ãëÑdG ≥jôØdG ójhõàd
 ôjQÉ≤àdG øe áYƒªée UNDP-äÉ°SGQO ´hô°ûe ≥jôa ó©«°Sh
 äÉfÉ«ÑdG  π«∏ëJh ¢ü«î∏Jh  ∞°Uƒd  ,ádƒ£ªdG  äÉ°SGQódGh  IõLƒªdG
 Éªc ,Ω2020 ΩÉY øe »fÉãdG ∞°üædG ∫ÓN É¡©ªL ºà«°S »àdG áYƒæªdG
 èeÉfôHh  zäÉ°SGQO{  õcôe  »©bƒe  ≈∏Y  äGQGó°UE’G  √òg  ô°ûf  ºà«°S

.»FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G
 »ªdÉ©dG  èeÉfôÑdG  πÑb  øe  ∫ƒªe  ´hô°ûªdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ,»FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G èeÉfôÑd ™HÉàdG ,á©jô°ùdG áHÉéà°S’G ≥aôªd
 ≈dEG  ±ó¡jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »aUNDP  `dG  Öàμe  πÑb  øe  Rõ©ªdG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  äÓ«∏ëàdGh  äÉª««≤àdG  ≥«Ñ£Jh  º«ª°üJ
.IQƒª©ªdG AÉLQCG »a ádhO 100 øe ôãcCG »a 19-ó«aƒc áëFÉL QÉKB’

É``fhQƒc á``eRCG äÉ``«YGóJ ¢``SÉ«≤d É``Yhô°ûe ¿É``≤∏£j zUNDP{h zäÉ``°SGQO{ 

äGó`̀``̀``̀``̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e  ¢`̀û`̀ ``̀bÉ`̀ æ`̀ ``̀J zá`̀«`̀``̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀``̀dG{
É````````̀ fhQƒ````````̀ c ™``````````̀e π``````̀ eÉ``````̀ ©``````̀ à``````̀ dG

 ΩÓYE’G ôjRh »ë«eôdG óªëe øH »∏Y ó«°ùdG OÉ°TCG

 áμ∏ªe  ø«H  Iõ«ªàªdGh  á≤«KƒdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dÉH

 ÉgQƒ£Jh  ,á≤jó°üdG  á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédGh  øjôëÑdG

 ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ≥≤ëj  ÉªH  Ió©°UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y

 ,ôjRƒdG  ¢Vô©à°SGh.ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏Ñ∏d

 ô«Ø°S  OQÉ°Tƒc  Ωhô«L  ó«°ùdG  ,¢ùeCG  ¬dÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N

 ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ,áμ∏ªªdG iód á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédG

 Aƒ°V »a á©bƒªdG á«FÉæãdG äÉ«bÉØJ’G π«©ØJh ∑ôà°ûªdG

 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°üd Iô«NC’G IQÉjõ∏d IôªãªdG èFÉàædG

 ≈`̀dEG  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM

 ¬LƒJ ,¬ÑfÉL øe.»eÓYE’G ∫ÉéªdG »a á°UÉNh ,É°ùfôa

 ≈dEG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdÉH  áμ∏ªªdG  iód  »°ùfôØdG  ô«Ø°ùdG

 ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  ôjƒ£àH  ¬eÉªàgG  ≈∏Y  ΩÓ`̀YE’G  ô`̀jRh

 G kócDƒe  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  á«îjQÉàdG  ábGó°üdGh

 »eÓYE’G Qƒ£àdG Iô«°ùe ºYO ≈∏Y √OÓH áeƒμM ¢UôM

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ,»æjôëÑdG

á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG Qƒ`̀ £`̀ à`̀ H ó`̀«`̀ °`̀û`̀j ΩÓ``````̀YE’G ô````̀jRh

 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øY  Qó°U
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 äÉeóîdG  º«¶æàH  2020  áæ°ùd  (21)  ºbQ  QGôb  AGQRƒ`̀dG

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRƒH ácôà°ûªdG á«dÉªdG

 ¿hDƒ°T  º«¶æàd  äGAGô``̀LEGh  äÉ«dBG  QGô≤dG  øª°†àjh
 ∂dP »a ÉªH ácôà°ûªdG á«dÉªdG äÉeóîdG ´É£b »a ø«∏eÉ©dG
 •hô°Th á«Ø«XƒdG  ÉjGõªdGh ÖJGhôdG  ±ô°Uh Üóf á«dBG
 »a  á«dÉªdG  OQGƒªdG  äGQGOE’  …QGOE’G  º«¶æàdG  á©LGôe

 ,ádAÉ°ùªdÉH  á°UÉîdG  äGAGô```̀LE’Gh  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 IOÉ`̀YEG  Ωƒ°Sôe  ¬«∏Y  ¢üf  Éªd  ’ÉªYEG  QGô≤dG  Gòg  »JCÉjh
 áæ°ùd  (1) ºbQ »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG  IQGRh º«¶æJ

.2019

á``côà°ûªdG á``«dÉªdG äÉ``eóîdG º``«¶æàH GQGô``b Qó``°üj ó``¡©dG »``dh



 ôeóªdG  ô«KCÉàdG  QGôªà°SG  ™`̀e
 OÉ°üàb’G  ≈∏Y  É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉéd
 º`̀dÉ`̀©`̀dG »``a »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G √É``̀aô``̀dGh
 º``̀eC’G  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ó©à°ùj  ,»`̀Hô`̀©`̀ dG
 É«°SBG  Üô``̀Z  »`̀a  áÄ«Ñ∏d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ¿CÉ°ûH  …QGRh  ´ÉªàLG  ∫hCG  ó≤©d
 Qô≤ªdG  áÄ«ÑdGh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 ¢ù£°ùZCG  18  »`̀a  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  √ó`̀≤`̀Y
 á«©ªL ¢ù«FQ ÖFÉf á°SÉFôH 2020
 ((UNEA  áÄ«Ñ∏d  IóëàªdG  ºeC’G
 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 QƒàcódG  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  áÄ«Ñ∏d

.áæjO øH ∑QÉÑe óªëe
 ≈dEG  á«dhC’G  äGôjó≤àdG  ô«°ûJ
 ’  Ée  ó≤Øà°S  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ¿CG
 1^7h  Q’hO  QÉ`̀«`̀∏`̀e  42  ø`̀Y  π`̀≤`̀j
 ,∂`̀dP  ≈∏Y  IhÓ``Y  .áØ«Xh  ¿ƒ«∏e
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ôjô≤J  Qòëj
 ,á≤£æªdG  ¿CG  ø`̀e  ô`̀«`̀NC’G  »Hô©dG
 ≈∏Y  â°ù«d  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  πÑb  ≈àM
 á£N  ≥«≤ëàd  í«ë°üdG  QÉ°ùªdG
 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCGh 2030
 kÉ`̀°`̀†`̀jCG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG ó```̀cCG É`̀ª`̀c .17`````̀ dG
 ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG »``̀a ∫ƒ``̀ë``̀à``̀dG IQhô```̀°```̀V
 ÉªH äÉ°SÉ«°ùdG πeÉμJ ƒëf è¡ædGh

.á«Ä«ÑdG áeGóà°S’G ∂dP »a
 ≈∏Y É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L äô```̀KCG
 »àdG  á«©«Ñ£dG  OQGƒ`̀ª`̀ dGh  áÄ«ÑdG
 ô«°ü≤dG  ióªdG  ≈∏©a  .É¡«∏Y óªà©f
 á«Ñ∏°Sh  á«HÉéjEG  QÉ`̀KBG  ∑Éæg  âfÉc
 á«Ñ∏°ùdG  QÉ`̀KB’G  π©dh  .áÄ«ÑdG  ≈∏Y
 ó«dƒJ  IOÉ`̀ jR  »g  kÉMƒ°Vh  ô`̀ã`̀cC’G
 ,á«μ«à°SÓÑdGh  á«Ñ£dG  äÉjÉØædG
 ¢û«©dG  πÑ°Sh  ∞FÉXƒdG  ¿Gó`̀≤`̀ah
 »`̀a QÉ``̀ ª``̀ ã``̀ à``̀ °``̀ S’G ¢```̀VÉ```̀Ø```̀î```̀fGh
 á«MÉædG øe ÉeCG .á«Ä«ÑdG äGAGôLE’G
 ¥Ó````̀ZE’G  iOCG  ó`̀≤`̀ a  ,á``̀«``̀HÉ``̀é``̀jE’G
 çƒ∏àdG  π«∏≤J  ≈`̀dEG  áëFÉédG  ∫ÓN
 IÉ«ëdG •ÉªfCG ô««¨Jh äÉKÉ©Ñf’Gh
 ,™∏°ùdG  ¢†©H  ∑Ó¡à°SG  π«∏≤Jh
 áMGôà°SG  á©«Ñ£dG  âëæe  å«M

 ¬fCG  ’EG  .É¡à«aÉY  IOÉ©à°S’  Iô«°üb
 á∏eÉ°T äÉ°SGQO óLƒJ ’ ¿B’G ≈àM
 √òg ójóëàd  É«°SBG  ÜôZ á≤£æe »a

.QÉKB’G
 º`````̀eC’G è```̀eÉ```̀fô```̀H ¬``̀ Ñ``̀ f ó`````̀bh
 »dhódG  ™ªàéªdG  áÄ«Ñ∏d  IóëàªdG
 áë°U  ø«H  ájƒ≤dG  §`̀HGhô`̀dG  ≈``̀dEG
 É kÑcƒc  ¿EG  .ÖcƒμdG  áë°Uh  ¢SÉædG
 ÉæJQó≤d  á«ªgC’G  ≠dÉH  ô`̀eCG  É k«ë°U
 ÉfhQƒμdG  AÉHh  øe  ¢TÉ©àf’G  ≈∏Y
 á«fGƒ«ëdG  ¢VGôeC’G  øe  ájÉbƒdGh
 π≤àæJ  »àdG  ,πÑ≤à°ùªdG  »a  CÉ°ûæªdG
 ºJ  ó≤a  .äÉfGƒ«ëdGh  ô°ûÑdG  ø«H
 äÉÑÑ°ùe øe 30 øe ôãcCG  ±É°ûàcG
 »a  Ió`̀jó`̀é`̀dG  ájô°ûÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’G
 ,ÉgóMh  á«°VÉªdG  áKÓãdG  Oƒ≤©dG

 .CÉ°ûæªdG á«fGƒ«M É¡æe %75
 áëFÉL ô«KCÉJ ≈∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dE’
 á≤£æe »`̀a  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  É``̀fhQƒ``̀c
 äGAGôLEÉH  á«°UƒàdGh  É«°SBG  ÜôZ
 á∏Môe  ¿ƒμàd  IOóëe  äÉ°SÉ«°Sh
 IÉYGôeh  áeGóà°SG  ôãcCG  ¢TÉ©àf’G
 »ª«∏bE’G  ÖàμªdG  ó≤©j  ,áÄ«Ñ∏d
 áÄ«Ñ∏d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d
 …QGRƒ`̀dG  ´ÉªàL’G  É«°SBG  ÜôZ  »a
 áμ∏ªe  É¡Ø«°†à°ùJ  …ò```̀dG  ∫hC’G
 Ö°üæe É k«dÉM ≈dƒàJ å«M øjôëÑdG
 IóëàªdG ºeC’G á«©ªL ¢ù«FQ ÖFÉf
 »a  ∑QÉ°û«°S  .(UNEA)  áÄ«Ñ∏d
 AÉ°SDhQh  áÄ«ÑdG  AGQRh  ´ÉªàL’G
 Éªc  .á≤£æªdG  »a  á«Ä«ÑdG  äÉÄ«¡dG
 IôjóªdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  »`̀a  ∑QÉ°ûà°S
 IóëàªdG  º`̀eC’G  èeÉfôÑd  ájò«ØæàdG

.ø°SQófCG ô¨fEG Ió«°ùdG áÄ«Ñ∏d
 Qó`̀°`̀ü`̀j  ¿CG  ™``bƒ``à``ª``dG  ø````eh
 …QGRh  ¿É```̀«```̀H  ´É```̀ª```̀à```̀L’G  ø```̀ Y
 äÉ``̀jƒ``̀dhC’G  ≈`̀∏`̀Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §∏°ùj
 πeÉ©à∏d  á`̀«`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  äGAGô````````̀LE’Gh
 Üô`̀Z á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀ dG ™``̀e
 äÉ«°UƒàdG  √ò`̀g  øμªà°Sh  .É«°SBG
 áÄ«Ñ∏d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º````̀eC’G  è`̀eÉ`̀fô`̀H

 ¿Gó∏Ñd  Ö°SÉæªdG  ºYódG  ºjó≤J  »a
 äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  ≈`̀ dEG  GOÉæà°SG  á≤£æªdG

.á«æWƒdG á«Ä«ÑdG äÉLÉ«àM’Gh
 »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG ó`̀≤`̀Y ó``̀bh
 »a  áÄ«Ñ∏d  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôÑd
 É kjô«°†ëJ É kYÉªàLG ¢ùeCG É«°SBG ÜôZ
 …QGRƒdG ´ÉªàLÓd G kOGó©à°SG É k«æ≤J
 á«æØdG  ∫É°üJ’G  •É≤f  ¬«a  ∑QÉ`̀°`̀T
 á«Ä«ÑdG  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ```̀ dG  ø`̀e
 áμ∏ªªdG  º`̀gh  É«°SBG  Üô`̀Z  ∫hO  »a
 äGQÉ````̀ eE’G ,á`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG á```̀«```̀fOQC’G
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe ,IóëàªdG á«Hô©dG
 ,á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG
 ,¿ÉªY  áæ£∏°S  ,¥Gô©dG  ájQƒ¡ªL
 á`̀dhO  ,ô£b  á``dhO  ,ø«£°ù∏a  á``dhO
 ,á«fÉæÑ∏dG  ájQƒ¡ªédG  ,â`̀jƒ`̀μ`̀dG
 ,á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ¢ûbÉfh  .á`̀«`̀æ`̀ª`̀«`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dGh
 »àdG  á«æØdG  ≥`̀FÉ`̀Kƒ`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 …QGRƒdG  ´ÉªàL’G  ≈∏Y  ¢Vô©à°S

.áeRÓdG äÉ«°UƒàdG Ωóbh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ócCG  √QhóH
 QƒàcódG  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 áμ∏ªe  ¿CG  áæjO  ø`̀H  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  óªëe
 áaÉ°†à°SÉH  â`̀aô`̀°`̀û`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »bÉÑà°S’Gh …ô«°†ëàdG ´ÉªàL’G
 »`̀a  á``̀Ä``̀«``̀Ñ``̀dG  AGQRh  ´É```ª```à```L’
 ¢`̀Uô`̀M ≈````dEG kGô`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG
 É¡«dƒJ  ∫Ó`̀N  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«©ªL  ¢``ù``«``FQ  Ö``̀FÉ``̀f  Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 ó«MƒJ  ≈∏Y  áÄ«Ñ∏d  IóëàªdG  ºeC’G
 õjõ©Jh  ,á«Ä«ÑdG  á«dhódG  Oƒ¡édG
 á≤£æªdG ∫hO ø«H ¿hÉ©àdG ô°UGhCG
 »Ä«ÑdG ™°VƒdÉH ¢Vƒ¡ædG πLCG øe
 πμ°ûJ  »àdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒeh
 Éª«°S’h ,áÄ«ÑdGh  ¿É°ùfEÓd  kGójó¡J
 áægGôdG  á«ë°üdG ±hô¶dG πX »a
 áëFÉL  AGôL  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG

.ÉfhQƒc
 ô`̀jó`̀ª`̀dG ìô`̀ °`̀U ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø```eh
 ºeC’G  èeÉfôÑd  »ª«∏bE’G  πãªªdGh

 ó«°ùdG  É`̀«`̀°`̀SBG  Üô``̀Z  »`̀a  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 â«bƒJ  ôÑà©j{  »`̀°`̀SÉ`̀ª`̀jO  »`̀eÉ`̀°`̀S
 øeh  .kÉÑ°SÉæe  ´ÉªàL’G  Gò`̀g  ó≤Y
 ´ÉªàL’G áé«àf π°SôJ ¿CG ™bƒàªdG
 ÜôZ  ø`̀e  á`̀jƒ`̀bh  áë°VGh  ádÉ°SQ
 IóëàªdG  º``eC’G  á«©ªL  ≈`̀ dEG  É«°SBG
 äÉjóàæªdGh  ,(UNEA)  áÄ«Ñ∏d
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh iô`````̀NC’G á```̀jQGRƒ```̀dG
 äÉ`````̀jƒ`````̀dhC’G ¿CÉ```̀°```̀û```̀H »````̀ dhó````̀ dG
 »a  á≤£æªdG  Oƒ`̀¡`̀Lh  ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 §£îdGh  á«Ä«ÑdG  ÉjÉ°†≤dG  áédÉ©e
 áëFÉL  ó`̀©`̀Hh  AÉ`̀æ`̀KCG  á«∏Ñ≤à°ùªdG

.zÉfhQƒc
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 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  π°UGƒJ
 ï«°ûdG  á°SÉFôH  ,»dÉªdG  ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN
 ≈àM  É`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀dhCG  ò«Øæàd  É`̀gOƒ`̀¡`̀L  ,AGQRƒ`````̀dG
 áÑcGƒªd  É¡«YÉ°ùe  ™e  …RGƒàdÉH  2022  ΩÉ©dG
 …ó°üàdG Oƒ¡éd áªYGódGh áFQÉ£dG äGóéà°ùªdG
 »MGƒædG  øe  (19  -  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød

.ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùj  »Øë°U  lôjô≤J  ô`̀cPh
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  ∫ÉªYCG  Rô`̀HCG
 ∞°üædG  ∫ÓN  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dGh  ájOÉ°üàb’Gh
 ÖFÉf  Öàμe  øe  lQOÉ°U  ,2020  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ¿CG  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 è`̀eÉ`̀fô`̀Hh á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H ø`̀e äò`̀î`̀JG ó`̀ b
 á©Ñ°ùdG  É¡∏ªY  QhÉëªd  É k°SÉ°SCG  »dÉªdG  ¿RGƒàdG
 ,»eƒμëdG  ¥É`̀Ø`̀fE’G  IAÉØc  õjõ©J  »a  á∏ãªàªdG
 ºYódG  ¬«LƒJh ,á«£ØædG  ô«Z äGOGôjE’G  IOÉjRh
 áeÉ©dG á«fGõ«ªdG OGóYEG á«dBG ôjƒ£Jh ,¬«≤ëà°ùªd
 õé©dG  áédÉ©eh óYÉ≤àdG  ΩÉ¶f ôjƒ£Jh ,ádhó∏d
 ƒªædGh  ,ΩÉ©dG  øjódG  IQGOEG  õjõ©Jh ,…QGƒàc’G
 .á«eƒμëdG  äGQÉªãà°S’G  õjõ©Jh  …OÉ°üàb’G
 27 ∫ÓN øe ∂∏J  á©Ñ°ùdG  QhÉëªdG  ò«ØæJ  ºàjh

.É kéeÉfôH
 ódÉN ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Üô````YCG  ∂``̀ dP ≈`̀∏`̀Y É`̀ k≤`̀«`̀∏`̀©`̀Jh
 ôμ°ûdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SG  øY  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 øY á`̀HÉ`̀«`̀fh  ¬°ùØf  ø`̀Y  á`̀dÉ`̀°`̀UC’É`̀H  ,¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh
 á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG AÉ°†YCG ™«ªL
 ÖMÉ°U Iô°†ëd ,»dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh
 πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ≈∏Y ,ióØªdG OÓÑdG
 áeÓ°Sh  áë°Uh  ™ªàéªdG  ø``̀eCG  â`̀e só`̀b  »`̀à`̀dG
 »a  iô``̀NC’G  äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  áaÉc  ≈∏Y  ø«æWGƒªdG
 øμªàà°S  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √ò`̀g  πX
 áªμM  π°†ØH  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ÉgRhÉéJ  øe  áμ∏ªªdG
 Iô«°ùe  øjôëÑdG  π°UGƒàd  ;¬`̀à`̀dÓ`̀L  IOÉ`̀ «`̀ bh
 ÉgQƒëe ƒg øWGƒªdG ó©j »àdG á«ªæàdGh AÉ£©dG

.á«°SÉ°SC’G É¡àjÉZh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á≤K  ø sªK  Éªc
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N
 √ƒª°S  É¡«dEG  óæ°SCG  Ée  ôÑY  ájQGRƒdG  áæé∏dG  »a
 ≈dEG  É¡∏ªée »a ±ó¡Jh ,É¡à°SGQód  äÉØ«∏μJ øe
 »°û«©ªdG  iƒà°ùªdG  ø«°ùëJh  áeGóà°SG  ¿Éª°V
 √ƒª°S  Üô`̀b  ¢ùμ©j  …ò``̀dG  ô``̀eC’G  ,ø«æWGƒª∏d
 ºYOh  ájÉYQ  πc  º¡«dƒj  øjòdG  ø«æWGƒªdG  øe
 ºjó≤J á∏°UGƒªd ôªà°ùªdG ¬«LƒàdG ôÑY ΩÉªàgGh
 AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  ájƒªæàdGh  á«YÉªàL’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ≥≤ëJ  »àdG  IOƒédG  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ≥ah  É¡H
 ,™«ªédG  ¬«dEG  íª£j  É`̀eh  ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J
 ¢UôëdGh ,ΩÉY πμ°ûH º¡JÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØë∏dh
 áéJÉf  á«aÉ°VEG  AÉ`̀Ñ`̀YCG  …CG  º¡∏«ªëJ  Ωó`̀Y  ≈∏Y
 âªJ  Ée  ∫ÓN  øe  »dÉëdG  ™°VƒdG  äÉ«YGóJ  øY

 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ÉgòîJG  äGQGô``b  øe  ¬àªLôJ
.ájQGRƒdG áæé∏dG äÉ«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒªdÉH

 ≥jôØd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  ∂`̀ dò`̀c  √ qnƒ````̀fh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 ¬JOÉ«≤H √ƒª°S º¡°SCG »àdGh ,¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG
 QÉ``̀KB’G  ICÉ``̀Wh ø`̀e  ∞«ØîàdG  »`̀a  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  √ò`̀¡`̀d
 ÉªH ,Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y áëFÉédG √ò¡d á«°ùμ©dG
 áHôéJ  øe  â∏©Lh  ,á«dÉªdGh  ájOÉ°üàb’G  É¡«a
 á«dhO IOÉ°TEG πëeh QÉ¶fCG §ëe øjôëÑdG áμ∏ªe
 â∏©L  »àdG  áªμëªdG  IQGOE’G  π°†ØH  á«ªeCGh
 ,áæeB’G  É`̀gOhó`̀M  »`̀ah  Iô£«°ùdG  âëJ  á``̀eRC’G
 ô«Ñc  ΩÉªàgG  øe  √ƒª°S  ¬«dƒj  Ée  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe
 õjõ©Jh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á∏é©H  ™`̀aó`̀dÉ`̀H
 ôÑY  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  QhOh  ,»dÉªdG  ™°VƒdG
 ∫ÓN  øe  É¡éeGôÑd  Iô°TÉÑªdG  √ƒª°S  á©HÉàe
 √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh  ,á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¬°SDhôJ
 Ée  πc  ≥«≤ëJ ≈∏Y É kehO  á°üjôëdGh Iôªà°ùªdG

.øWGƒªdGh øWƒ∏d AÉªædGh ô«îdG ¬fCÉ°T øe
 ∫hC’G  ∞°üædG  ¿ƒc  øe  ºZôdG  ≈∏Y{  :∫Ébh
 áÑ°ùædÉH  á«FÉæãà°SG  Iô`̀à`̀a  …QÉ`̀é`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e
 ;øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂dP  »a  ÉªH  √ô°SCÉH  ºdÉ©dG  ≈dEG
 É¡àØ∏N  »àdG  á©bƒàªdG  ô«Z  äÉ«YGóàdG  ÖÑ°ùH
 ¿CG  ’EG  ,(19  -  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 á«YƒÑ°SC’G  É¡JÉ©HÉàe  ôÑYh  ,»dÉªdG  ¿RGƒàdGh
 äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀cGƒ`̀e â`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SG ,á`̀ª`̀¶`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 ¢SQGóJ á∏°UGƒe øY ∂dP É¡æãj ºdh ,áYQÉ°ùàªdG
 â∏μ°ûJ  »`̀à`̀dG  ±Gó````̀gC’Gh  É`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀dhCG  ò«ØæJh

.zÉ¡∏LC’
 øH  ódÉN  ï«°ûdG  OÉ°TCG  ,ÖfÉédG  Gò`̀g  »`̀ah
 áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ™«ªL  ¬`̀H  ™àªàj  ÉªH  ¬∏dGóÑY
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀M ø``̀e á```̀jQGRƒ```̀dG
 äÉ¡«LƒàdG áªLôJ πLCG øe º¡æ«H Éª«a ¿hÉ©àdGh

 É¡©°Vhh á«eƒμëdG äGQGô≤dGh á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 QÉ``̀KB’G  Ió``M  ∞«Øîàd  …ò«ØæàdG  ÉgQÉ°ùe  »`̀a
 πª©dGh ,á¡L øe áëFÉé∏d ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 âeõàdG Ée áæé∏dG ≥≤ëJ ¿CG ≈∏Y iôNCG á¡L øe
 áÑ°ùædÉH  ≥`̀jô`̀W  á`̀WQÉ`̀N  ó©J  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀e  ¬`̀H
 RÉéfE’G  Ö°ùf  IOÉjR  »a  Égò«ØæJ  º¡°ùjh  ,É¡«dEG

.»dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôHh áeƒμëdG èeÉfôH »a

äGóéà°ùªdG ™e ∞«μàdG
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  âfÉc  ó≤d
 ∞«μàdG ≈∏Y IQOÉb »dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh
 iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  äCGô```̀W  »`̀à`̀dG  äGóéà°ùªdG  ™`̀e
 äÉ«YGóàdG ∫ÓN øe É k«∏ëe É¡dÓ¶H â≤dCGh »ªdÉ©dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  É¡àØ∏N  »àdG  áYQÉ°ùàªdG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ó©°üdG  ≈∏Y  (19  -  ó«aƒc)

.á«YÉªàL’Gh
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  Qhó°U  Qƒ`̀ah
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ó«Mƒàd
 ™e  …RGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 É k≤«≤ëJ  É¡∏ªY  Iô«°ùeh  ádhódG  èeGôH  QGôªà°SG
 ,ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  »YÉ°ùªd
 πeÉ©à∏d  áeRÓdG  §£îdG  ™°Vh  áeƒμëdG  äô°TÉH
 É¡bôah  É¡fÉéd  ôÑY  »FÉæãà°S’G  ±ô¶dG  Gòg  ™e
 ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  É¡æ«H  øeh  ,á°üàîªdG
 »àdG  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ``̀à``̀dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«dÉªdG
 áédÉ©e  ≈dEG  á«eGôdG  äÉMôà≤ªdG  ºjó≤àd  âYQÉ°S
 »àdG  äÉ«°UƒàdG  ™aQ ôÑY áëFÉédG  √òg äÉ«YGóJ
.ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG »MGƒædG øe á∏MôªdG ºFÓJ

 Oó°üdG  Gò``g  »`̀a  á``̀jQGRƒ``̀dG  áæé∏dG  â`̀eÉ`̀bh
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ò«ØæJ  á`̀«`̀dBG  ∫ƒ``M  É¡JÉ«Fôe  ºjó≤àH
 á«fÉãdGh ≈dhC’G É¡«àeõM »a ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 Oó©d QÉæjO äGQÉ«∏e 4^5 ¬Yƒªée Ée Éà∏μ°T ø«à∏dG
 ø«æWGƒªdG  º`̀YO  ≈`̀dEG  É¡©«ªL  âaóg  IQOÉÑe  18
 ,É¡eÉéMCG  ∞∏àîªH  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒeh
 áeƒªjO  ¿Éª°†d  áeRÓdG  ádƒ«°ùdG  ô«aƒJh  ï°Vh

.á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G •É°ûf
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  QÉ`̀WEG  »ah
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  â°ûbÉf  ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 QÉ°ûàfÉH  á≤∏©àªdG  äGQƒ£àdG  RôHC’  »æeõdG  §îdG
 ,»æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ≈∏Y  √ô`̀«`̀KCÉ`̀Jh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 »∏ëªdG  èJÉæ∏d  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  äÉ©bƒJh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∫hó```̀ d »`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG »``̀dÉ``̀ª``̀LE’G
 äGô`̀ °`̀ TDƒ`̀ª`̀ dG ¢`̀†`̀©`̀H ô``̀KCÉ``̀J ió````eh ,»`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 èFÉàædG  áfQÉ≤e  ∫Ó`̀N  øe  ájƒ«ëdG  ájOÉ°üàb’G
 §£îdG  OGó``̀YE’  ó¡ªj  ƒëf  ≈∏Y  ,2019  ΩÉ©dÉH
 á©jô°ùdG  áHÉéà°S’G  »a  º¡°ùJ  »àdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 QÉ`````̀KB’Gh äÉ``̀«``̀YGó``̀à``̀dG ™``̀e IAÉ``̀Ø``̀μ``̀H π``eÉ``©``à``dGh

.ÇQÉW …C’ ájOÉ°üàb’G

 äÉ«HÉéjE’G ¢UÉæàbGh zÉfhQƒc{

¢UôØdGh
 zäÉ`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G ¢`̀UÉ`̀æ`̀à`̀bG{ CGó`̀Ñ`̀e ø`̀e É`̀ kbÓ`̀£`̀fG
 áæé∏dG  â¡ÑæJ  ,z¢Uôa  ≈dEG  äÉjóëàdG  πjƒëJ{h
 á«eƒμëdG  äGAGô`̀LE’G  åëH  á«ªgCG  ≈dEG  ájQGRƒdG
 πª©dG  QGôªà°SG  øμªj  »àdG  á«dhódG  äÉ«°UƒàdGh
 á≤≤ëàªdG  èFÉàædGh  ,áëFÉédG  AÉ¡àfG  ó©H  É¡H
 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  äGQGRƒ````̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 πª©dG  IAÉØch  ô«°S  ø«°ùëJ  »a  âªgÉ°S  »àdGh

.ádhó∏d áeÉ©dG äÉahô°üªdG ≈∏Y É¡JÉ°SÉμ©fGh
 øe  ¬à°Vôa  É`̀ª`̀H  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  âYÉ£à°SG  ó`̀≤`̀d
 IÉ«ëdG  QÉ°ùe ∞bh »a ÖÑ°ùàJ ¿CG  äOÉc äÉjóëJ
 äGQOÉÑe  ò«ØæJ  §£N  ™jô°ùJ  ,√ô°SCÉH  ºdÉ©dG  »a
 »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdGh  á∏YÉØdG  IQGOE’É```̀H  ≥∏©àJ
 äÓ`̀°`̀SGô`̀ª`̀dGh  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  á`̀eó`̀Nh  äÉeóî∏d  ΩÉ`̀à`̀dG
 ∂∏J  ¿ƒμà°Sh  .™`̀aó`̀dG  äÉ«∏ªYh  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ∞μ©J  »àdG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  QhÉ`̀ë`̀e
 á«eƒμM á«é«JGôà°SG ™°Vƒd G kó«¡ªJ ÉgOGóYEG ≈∏Y
 ™«ªL ™e ¿hÉ©àdÉH ájò«ØæJ á£îH IOhõe á∏eÉμàe

.á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG

á«FÉbh ô«HGóJ
 »a  »dÉëdG  ™°VƒdG  ¬Ñ∏£àj  É`̀e  ™`̀e  É k«°TÉªJ

 øe  (19  -  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  πX
 â°UhCG  ,á∏LÉY  á«FÉbh  ô«HGóJ  PÉ`̀î`̀JG  IQhô`̀°`̀V
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 øe  (11)  IOÉ``̀ª``̀dG  π«©ØàH  »`̀dÉ`̀ª`̀ dG  ¿RGƒ```̀à```̀dGh
 ¿CÉ°ûH  2002  áæ°ùd  (39)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG
 »eƒª©dG ÜÉ°ùëdG øe ô°TÉÑªdG Öë°ùdG á«MÓ°U
 É¡d ôaGƒàJ ’ »àdG áFQÉ£dG äÉahô°üªdG á¡LGƒªd
 á«fGõ«e ¢†ØîHh ,áeÉ©dG á«fGõ«ªdG »a äGOÉªàYG
 äÉ¡édGh  äGQGRƒ``̀∏``̀d  á«∏«¨°ûàdG  äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 ,ájQÉédG  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  %30  áÑ°ùæH  á«eƒμëdG
 á«FÉ°ûfE’G  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  á`̀dhó`̀L  IOÉ```̀YEGh

.ájQÉ°ûà°S’Gh

»dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH
 ≈∏Y  õμJôj  …òdG  á∏MôªdG  QÉ©°T  ™e  É kbÉ°ùJG
 »a  ΩGóà°ùe  »YÉªàLGh  …OÉ°üàbG  ø`̀eCG{  ≥«≤ëJ
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  â©HÉJ  ,z»`̀dÉ`̀e  ¿RGƒ``̀J  QÉ``̀WEG
 »dÉªdG  ¿RGƒàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 »a  ÉªH  ,»dÉªdG  ¿RGƒàdG  èeÉfôH  äGQOÉÑe  ò«ØæJ
 á«dÉªdG äÉeóîdG ôjQÉ≤àd á«YƒÑ°SC’G á©HÉàªdG ∂dP
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRƒ``̀d  á©HÉàdG  ácôà°ûªdG
 »a  âÑdG  èFÉàf  ≈∏Y  â∏ªà°TG  »`̀à`̀dGh  ,»æWƒdG
 á«æ©ªdG áà°ùdG πª©dG ¥ôa πÑb øe AGô°ûdG äÉÑ∏W
 ≈dEG  ,á«eƒμëdG  á«∏«¨°ûàdG  äÉahô°üªdG  ¢ü«∏≤àH
 …QhódG  ´Ó`̀W’Gh  ,πª©dG  ¥ôa  AGOCG  ¿É«H  ÖfÉL
 áà°ùdG  ¥ôØdG  πªY  øe  á≤ãÑæªdG  äÉ«°UƒàdG  ≈∏Y

.»eƒμëdG ¥ÉØfE’G IAÉØc õjõ©àd
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  âãëH  ,ô`̀NBG  ó«©°U  ≈∏Yh
 ò«ØæàH  á«æ©ªdG  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  á`̀jõ`̀gÉ`̀L
 …ó≤ædG ºYó∏d »dÉªdG ±ô°üdG á«dBG ó«MƒJ ´hô°ûe
 ≈dhC’G á∏MôªdG ò«ØæJ ºJ …òdG ô°TÉÑªdG »eƒμëdG
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áæé∏dG πªY ∫ƒM ≥FÉ≤M
 á«dÉªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  á``̀jQGRƒ``̀dG  áæé∏dG  º°†J
 É¡°SCGôj  »`̀à`̀dG  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ``à``dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 É¡àjƒ°†Y  »`̀a  ,AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f
 πª©dG  ôjRhh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh

 ô`̀jRhh  ,§ØædG  ô``̀jRhh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

 »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRhh ,ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG

 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRhh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG

 øjôëÑdG  ±ô°üe  ßaÉëe  ≈`̀Yó`̀jh  ,áMÉ«°ùdGh

 .áªFGO áØ°üH áæé∏dG äÉYÉªàLG Qƒ°†ëd …õcôªdG

 øY  …OÉ°üàb’Gh  »dÉªdG  ÖfÉédÉH  ¢üàîJ  »gh

 áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ`̀dG  ∫ÉªYCG

 á`̀dhó`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh ,á`̀ dhó`̀∏`̀ d

 äÉHÉ°ùëdG  hCG  á≤ë∏ªdGh  á∏≤à°ùªdG  äÉ«fGõ«ªdGh

 AGó`̀HEGh  ádhó∏d  ájOÉ°üàb’G  §£îdGh  ,á«eÉàîdG

 ¿hDƒ°ûdÉH  ≥∏©àj  É`̀e  π`̀ch  ,É¡fCÉ°ûH  É¡JÉ¶MÓe

 ,»dÉªdG  ¿RGƒàdG  ≥«≤ëJh  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG

 äGP äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdGh áYÉæ°üdG ¿hDƒ°ûHh

 ò«ØæJ  á©HÉàªHh  ,ájOÉ°üàb’Gh  »dÉªdG  ™HÉ£dG

 ä’ÉéªdG  »a  áeƒμëdG  èeÉfôH  øe  É¡°üîj  Ée

 á«∏ëªdG  äGQÉªãà°S’Gh  á«dÉªdGh  ájOÉ°üàb’G

.á«ÑæLC’Gh á«Hô©dGh

 …QÉ`̀é`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ∫hC’G  ∞°üædG  ∫Ó``̀Nh

 â°ûbÉfh  ,É kYÉªàLG  22  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  äó≤Y

 ™≤J  É¡Ñ∏ZCG  É kYƒ°Vƒe  67  äÉYÉªàL’G  ∂∏J  ∫ÓN

 104 ¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Y äòîJGh ,É¡JÉjƒdhCG øª°V

 ’ Éª«a ,É¡æe %66 ¬àÑ°ùf Ée ò«ØæJ äó¡°T äGQGôb

 ò«ØæàdG ó«b äGQGô≤dG ∂∏J øe á«≤ÑàªdG áÑ°ùædG ∫GõJ

 ájQGRƒdG áæé∏dG â©aQh .áØ∏μªdG äÉ¡édG πÑb øe

 IOóëªdG IôàØdG ∫ÓN ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈dEG

.É¡∏ªY äÉ°UÉ°üàNÉH É¡©«ªL ≥∏©àJ äGôcòe 10

 10 - ø``̀«``̀æ``̀K’G) AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¿É````̀ch

 ¬YÉªàLG  ∫Ó`̀N  ¢Vô©à°SG  ób  (2020  ¢ù£°ùZCG

 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ó≤ oY  …òdG  »YƒÑ°SC’G  …OÉ«àY’G

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ôjô≤àdG  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

 ¢ù«FQ  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¬eób  …ò`̀dG

 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG

 É¡JòØf »`̀à`̀dG  ∫É`̀ª`̀YC’G ∫ƒ`̀M ,»`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ``à``dGh

 …QÉédG  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  ∫Ó`̀N  áæé∏dG

.2020

:ˆGóÑY øH ódÉN ..zá«dÉªdG ájQGRƒdG{ ôjô≤J »a

ÉfhQƒμd …ó``°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ™e …RGƒàdÉH »dÉªdG ¿RGƒàdG äÉjƒdhCG ò«ØæJ á∏``°UGƒe
á`̀dƒ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ï``°``Vh ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG º``Yó``d á`̀ jOÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ b’Gh á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG á`̀ eõ`̀ ë`̀ dG äGQOÉ```̀Ñ```̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e

zÉ``fhQƒc{  á``eRCG  IQGOEG  ø``e  IOÉØà``°ùªdG  ¢``ShQódG  º``gCG  ø``e  IÉ≤à``°ùe  á``∏eÉμàe  á``«eƒμM  á«é«JGôà``°SG

É«``°SBG ÜôZ »a áÄ«ÑdGh É``fhQƒc ¿CÉ``°ûH …QGRh ´É``ªàLG ∫hC’ ájô«``°†ëàdG ∫É``ªYC’G Aó``H

.áæjO øH ∑QÉÑe óªëe .O |

 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ≈≤∏J
 IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 á`̀«`̀dhó`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e É`̀ k«`̀ Ø`̀ JÉ`̀g ’É``̀°``̀ü``̀JG
 ô``jRh Ö`̀FÉ`̀f GQƒ`̀à`̀æ`̀«`̀a ¿É`̀«`̀dƒ`̀L
 á«μ«°ùμªdG  äÉ`̀ j’ƒ`̀ dG  á`̀«`̀LQÉ`̀N
 ∫OÉ`̀Ñ`̀J ¬`̀ dÓ`̀N iô``̀L ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 πªée  ∫ƒ````M  ô``¶``æ``dG  äÉ```¡```Lh
 ôjƒ£J πÑ°Sh ,á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 ø«H ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  ¥É```̀ aBG

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ``̀à``̀có``̀dG QÉ```̀°```̀TCGh

 ≈dEG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY
 ø«H  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dG  ¿CG
 Oƒ≤Y  á`̀KÓ`̀K  òæe  óàªJ  øjó∏ÑdG
 ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  É`̀ kë`̀ °`̀Vƒ`̀e  ,∞``°``ü``fh
 ä’É`̀é`̀e í`̀à`̀Ø`̀d á`̀ dOÉ`̀Ñ`̀à`̀e á``Ñ``ZQ
 ¢UôØdG  Aƒ°V  »a  IójóL  ¿hÉ©J
 á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh á`̀ jQÉ`̀ ª`̀ ã`̀ à`̀ °`̀ S’G
 ô`̀«`̀î`̀dÉ`̀H Oƒ``̀©``̀j É``̀ª``̀H á``̀MÉ``̀à``̀ª``̀dG
 ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y á©ØæªdGh

.ø«≤jó°üdG
 á«LQÉîdG IQGRh π«ch ócCGh
 ∞JÉμJ  á«ªgCG  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d

 π```̀LCG ø```̀e »```̀ dhó```̀ dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀ dG
 øY  áªLÉædG  äÉ«YGóàdG  AGƒàMG
 óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ
 Gò`̀g »`̀a É`̀ kgƒ`̀æ`̀e ,z19-ó``̀«``̀aƒ``̀c{
 »a  øjó∏ÑdG  Oƒ`̀¡`̀L  ≈``̀dEG  Oó`̀°`̀ü`̀dG

.á«ªdÉ©dG áëFÉédG √òg áëaÉμe
 Ö`̀FÉ`̀f Üô`````̀YCG ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø``̀e
 »μ«°ùμªdG  á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG  ô````jRh
 á∏°UGƒe  ≈∏Y  √OÓ`̀H  ¢UôM  øY
 áμ∏ªe ™e ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J
 ΩGhO  áμ∏ªª∏d  É k«æªàe  ,øjôëÑdG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ôjRh Ö``FÉf ™e å``ëÑj á``«LQÉîdG π``«ch
á``«FÉæãdG äÉ``bÓ©dG ∂«``°ùμªdG á``«LQÉN

 äÉbÓ©dG IQGOEG  ôjóe »bhô°ûdG RGƒa QƒàcódG ócCG
 áé«àf  ¬fCG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ`̀H  ΩÓ`̀YE’Gh  áeÉ©dG
-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ øY áªLÉædG ±hô¶dG

 äGAGô```̀LE’G  ø`̀e  ójó©dG  PÉ`̀î`̀JG  ≈``̀dEG  äOCG  »`̀à`̀dG  ,z19
 á«Ø°üdG  á°SGQódG  ≥«∏©J  É¡æe  ,ájRGôàM’G  á«ë°üdG
 »a  á«°SGQódG  πMGôªdG  ™«ªéd  á«FÉ¡ædG  äGQÉÑàN’Gh
 äQôb ó≤a ,Ωô°üæªdG »°SGQódG ΩÉ©dG øe »fÉãdG π°üØdG

 á°UÉîdG  äGQÉÑàN’ÉH  πª©dG  ≥«∏©J  É°†jCG  IQGRƒ``̀dG
 ∫ó©ªdG  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH  AÉØàc’Gh  ,á«°SGQódG  äÉã©ÑdÉH

.É«dÉM äÉã©ÑdG ≈∏Y ¢ùaÉæà∏d QÉ«©ªc »ªcGôàdG
 ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£dG  ¿CG  »bhô°ûdG  ±É`̀°`̀VCGh
 ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëj  ±ƒ°S  ¥ƒ`̀a  Éªa  %95  »ªcGôJ  ∫ó©e
 ¿hO Ée ≈dEG  %90 ≈∏Y ¿ƒ∏°UÉëdG ÉeCG  ,á«°SGQO äÉã©H

.á«°SGQO íæe ≈∏Y ¿ƒ∏°üë«°ùa %95

äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀dG äGQÉ``̀Ñ``̀à``̀NG ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J



 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ó``̀cCG
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 ≈¶ëj  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ¿CG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  á≤FÉa  ájÉYôH
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 å«M  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 ¬àdÓéd  åjóM  hCG  ÜÉ£N  ƒ∏îj  ’
 ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj ¿CG ¿hO
 »≤«≤ëdG  º```̀gQhOh  º`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEGh
 Égó¡°ûJ  »àdG  á«ªæàdG  á«∏ªY  »`̀a
 ¬àdÓL  ¿CG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  áμ∏ªªdG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀ü`̀jô`̀M
 ºgQhO π«°UCÉJ ƒëf º¡ªªg òë°Th

.áμ∏ªªdG πÑ≤à°ùe IOÉ«b »a
 ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  √ƒª°S  í`̀°`̀VhCGh
 ΩÉªàgÉH  É k°†jCG  ≈¶ëj  »æjôëÑdG
 ÖMÉ°U  π`̀Ñ`̀b  ø``̀e  ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e  º```̀YOh

 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ø«eC’G
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G
 ≈∏Y  ∫ƒ°UƒªdG  Éªgƒª°S  ¢UôMh
 …ò`̀dG  ô``̀eC’G  ƒ`̀gh  ÜÉÑ°ûdG  ø«μªJ
 πªY  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ø«ª°†J  »`̀a  πãªJ
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ójó©∏d  áeƒμëdG

.ÜÉÑ°ûdG √ÉéJ
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  CÉægh
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 Ωƒj  áÑ°SÉæªH  »ªdÉ©dG  ÜÉÑ°ûdGh
 ±OÉ°üj  …ò``̀dGh  »`̀dhó`̀dG  ÜÉÑ°ûdG
 ºeC’G â°ü°üN å«M ¢ù£°ùZCG 12
 ∑Gô``°``TEG{  2020  QÉ`̀©`̀°`̀T  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

.zá«dhódG Oƒ¡édG »a ÜÉÑ°ûdG

 ∑QÉ°ûàj  Ωƒ«dG{  √ƒª°S  ™HÉJh
 ÜÉÑ°T  ™e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ÜÉÑ°T
 »dhódG  º¡eƒ«H  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  ºdÉ©dG
 G kõaÉM á«dÉØàM’G √òg πμ°ûJ å«M
 π`̀ª`̀©`̀dG π```̀LCG ø``̀e ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d É`̀ kª`̀¡`̀e
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  πÑ≤à°ùe  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀d  á`̀ª`̀¡`̀H
 IóYGh  á«∏Ñ≤à°ùe  ájDhôHh  ôgGõdG
 º`̀¡`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀eh º``̀gQÉ``̀μ``̀aCG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀d
 äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG ™``«``ª``L á```̀¡```̀LGƒ```̀eh
 ™«ªL »`̀ a  äGRÉ```̀é```̀fE’G  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh
 ºg ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H ä’É`̀é`̀ª`̀ dG
 QÉμàHÓd  ¢ù«FôdG  ∑ôëªdGh  ábÉ£dG
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh
 øWƒdG  »æÑJ  »àdG  óYGƒ°ùdG  º`̀gh

.z¬JGQó≤eh ¬JGRÉéfEG »ªëJh
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ô`̀cPh
 åjóëdG  øμªj  ’{  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 »ªdÉ©dG  πª©dG  øY  Gòg  Éæeƒj  »a

 ÜÉÑ°ûdG  Qhó``̀ d  ¥ô`̀£`̀à`̀dG  ¿hO  ø`̀e
 º``̀eC’G  á`̀£`̀N  ≥«≤ëJ  ¿EGh  π`̀YÉ`̀Ø`̀dG
 πLCG  øe  ÜÉÑ°ûdG  ∑Gô°TE’  IóëàªdG
 Oƒ¡édGh  »ªdÉ©dG  πª©dG  õ«ØëJ
 ÜÉÑ°ûdG  ±ó¡à°ùJ  äAÉ`̀L  á«dhódG
 É¡«©°S  QÉ```̀WEG  »`̀ a  ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e  πμ°ûH
 √ò`̀g  »``̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  QhO  ó`̀jó`̀ë`̀à`̀d
 ¿hQOÉb ÜÉÑ°ûdG ¿CG á°UÉN ,á«∏ª©dG
 AÉ≤JQ’Gh  º¡JÉ©ªàée  ô««¨J  ≈∏Y
 ¿CG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  π°†aC’G  ƒëf É¡H
 º¡°ùj  º¡æ«μªJh  ÜÉÑ°ûdG  ∑Gô`̀°`̀TEG
 ôãcCGh  π°†aCG  äÉ°SÉ«°S  ™æ°U  »a
 »a  ÜÉÑ°ûdG  QhO  õjõ©àd  áeGóà°SG

.z»ªdÉ©dG πª©dG õ«ØëJ
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ±É`̀°`̀VCGh
 â°SôZ  ó`̀≤`̀d{  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 É¡HÉÑ°T  ¢SƒØf  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 πª©dG  ÖMh  QÉμàH’G  ÇOÉÑeh  º«b

 ¬≤≤M Ée  ¿CG  Éªc  º¡æWƒd  AÉªàf’Gh
 äGRÉ`̀é`̀fEG  ø`̀e  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG
 íÑ°UCG ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Iô«Ñc
 ÜÉÑ°û∏d  É`̀«`̀dÉ`̀ã`̀e  É`̀LPƒ`̀ª`̀f  Ωƒ``«``dG
 ¬éàªdGh  AÉ£©∏d  ÖëªdG  »ªdÉ©dG
 IOÉ`̀jô`̀dGh ´Gó```̀HE’Gh QÉ`̀μ`̀à`̀H’G ≈``dEG
 √OÓH  πÑ≤à°ùe  IOÉ«b  ≈∏Y  QOÉ≤dGh

.zä’ÉéªdG øe ójó©dG »a
 â`̀æ`̀μ`̀ª`̀J{ √ƒ``ª``°``S ±É````°````VCGh
 ójó©dG  ò«ØæJ  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 âÑãJ  »àdG  áeÉ¡dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  øe
 õ«ØëJ  π```LCG  ø`̀e  áμ∏ªªdG  ¬`̀Lƒ`̀J
 ôeC’G  ƒgh  »ªdÉ©dG  πª©∏d  ÜÉÑ°ûdG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e í`̀°`̀†`̀JG …ò``̀ dG
 Égò«ØæJ  º``̀J  »``̀à``̀dG  äÉ`̀ «`̀ dÉ`̀©`̀ Ø`̀ dGh
 »`̀à`̀ dGh »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG ó`̀«`̀©`̀°`̀ü`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y
 ÜÉÑ°ûdG  äGôÑN IOÉjR  »a  âªgÉ°S
 á«dÉãe  IQƒ°üH  º¡ÑgGƒe  á«ªæJh

 »æWƒdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  ácQÉ°ûªdGh
 ø«fGƒ≤dGh  äÉ°SÉ«°ùdG  º`̀°`̀SQ  »`̀a
 á``aÉ``°``VE’É``H ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀ d á``¡``Lƒ``ª``dG
 ÜÉÑ°ûdG  ΩÉ```̀eCG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  í`̀à`̀a  ≈```dEG
 äÉ«≤à∏ªdG  »a ácQÉ°ûª∏d  »æjôëÑdG
 ¬``fGô``bCG  ™``e  á°ùaÉæª∏d  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ∞∏àîe  ø`̀e

.zº¡æ«H Éª«a ÜQÉéàdGh äGôÑîdG
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  É`̀YOh
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 á∏°UGƒe  ≈`̀ dG  »`̀dhó`̀dG  º¡eƒj  »`̀a
 »`̀bô`̀dG  ≥«≤ëàd  Ωõ``̀Y  π`̀μ`̀H  π`̀ª`̀©`̀dG
 √ƒª°S  ∫É```̀bh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd
 Gƒ``YOCG  »`̀dhó`̀dG  ÜÉÑ°ûdG  Ωƒ`̀j  »`̀a{
 ΩõY  πμH  πª©∏d  øjôëÑdG  ÜÉÑ°T
 øjôëÑdG  á©aQ  π«Ñ°S  »a  AÉ°†eh
 QÉμaC’G  ìô`̀W  á∏°UGƒeh  É¡eó≤Jh
 øμªJ  »àdG  á«HÉéjE’G  äGQOÉÑªdGh

 É`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEG õ`̀jõ`̀©`̀J ø`̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  É¡JÉÑ°ùàμeh

 äÉjóëà∏d  á©LÉf  ∫ƒ∏M  QÉμàHGh

 ’É```̀ eBG ó`̀≤`̀©`̀J ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀a

 º¡d  ô`̀¶`̀æ`̀Jh  É¡HÉÑ°T  ≈`̀∏`̀Y  Iô`̀«`̀Ñ`̀c

 º¡ØàªdG  π«édG  Gò¡d  ∫DhÉØàdG  ø«©H

 AÉæÑd  ¬∏Ñ≤à°ùeh  √ó∏H  äÉLÉ«àM’

.zøjôëÑ∏d π°†aCG óZ
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:óªM øH ô°UÉf ..»ªdÉ©dG º¡eƒ«H ÜÉÑ°ûdG CÉæg

πª©dG ÖMh QÉμàH’G ÇOÉÑeh º«b É¡HÉÑ°T ¢SƒØf »a â°SôZ øjôëÑdG

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y Ö©d øjôëÑdG ÜÉÑ°T :óªM øH ódÉN
áeGóà°ùªdG á«ªæàdG º«gÉØe IQƒ``∏H »a GRQÉH GQhO

 Ωƒj ±OÉ°üj …òdG »dhódG ÜÉÑ°ûdG Ωƒj áÑ°SÉæªH

 ódÉN ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG  ,ΩÉY  πc  »a  ¢ù£°ùZCG  øe  12

 ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH

 á«Ñªdh’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G

 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  Ö©d  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  á«æjôëÑdG

 º«gÉØe IQƒ∏Hh áZÉ«°U »a GôKDƒeh GRQÉH GQhO ™bGƒdG

 πμH  πª©j  ∫GRÉ``eh  áμ∏ªªdG  »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

 »a  áμ∏ªªdÉH  AÉ≤JQ’Gh  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øe  ΩõY

 áμ∏ªe »a É©«ªL ÉæfCG √ƒª°S ócCGh .ä’ÉéªdG ∞∏àîe

 ≈dEG ∞≤fh ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y Iô«ÑμdG ÉædÉeBG ≥∏©f øjôëÑdG

 ≈dEG áμ∏ªªdG IOÉ«b πLCG øe á≤ãdG πc º¡ëæªfh º¡ÑfÉL

 ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  ’ƒ°Uh  ôÑcCG  ájƒªæJ  äÉMÉéf

 ,IóëàªdG  º``̀eC’G  É¡JOóM  »àdG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

.¬H iòàëj ÉLPƒªf á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe øe π©éJh

 ¿CG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫É`̀bh

 QhO π«©Øàd áë°VGh äGƒ£N äòîJG øjôëÑdG áμ∏ªe

 ôjƒ£àdG  á«∏ªY  »a  É«°ù«FQ  GAõL  √QÉÑàYGh  ÜÉÑ°ûdG

 ÉªH ,QGô≤dG áYÉæ°U »a ¬cGô°TEGh á«©ªàéªdG á«ªæàdGh

 ±GógCG ≥«≤ëJ ≈dEG IóëàªdG ºeC’G äÉ©∏£J ™e ≥aGƒàj

 ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,2030  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

 »a  øëfh  ,ôgOõJh  ∫hó`̀dG  Ωƒ≤J  º¡Hh  º`̀eC’G  Ö°üY

 íÑ°UCG  …òdG  »æjôëÑdG  ÉæHÉÑ°ûH  ¿hQƒîa  øjôëÑdG
 ¬eób  Ée  π°†ØH  ,ä’ÉéªdG  øe  ójóY  »a  ábQÉa  áeÓY
 ™«aQh  õ«ªàe  AGOCGh  »æah  »aÉ≤Kh  …ôμa  êÉàf  øe
 ∂dòch  ,ôjó≤àdGh  IOÉ°TE’G  ¬«∏Y  ≥ëà°SG  ,iƒà°ùªdG

.á«dhódG Iô°SC’G øe ±GôàYG ≈∏Y ¬dƒ°üM

.óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S |

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«°VÉjôdGh  á«HÉÑ°ûdG  ácôëdG  â≤≤M
 Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  É`̀¡`̀fÉ`̀cQCG  ∞∏àîe  »`̀a  Iô«Ñc  Iô`̀Ø`̀W
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πLCG  øe  áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôMh  ióØªdG

.kÉ«dÉY É¡ª∏Y ™aQh áμ∏ªªdG º°SÉH äGRÉéfE’G ≥«≤ëJ
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ócCG ,Oó°üdG Gòg »ah
 AÉ≤d »a ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe
 ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ¢UôM  ÜÉÑ°û∏d  »dhódG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  »Øë°U
 »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ºYO »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ
 äÉcô°ûdG  »a  º¡d  á«ÑjQóJ  ¢Uôa  ºjó≤Jh  ,ä’ÉéªdG  áaÉc  »a

.äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≥ah á«LQÉîdGh á«∏ëªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
:√ƒª°S ™e »Øë°üdG AÉ≤∏dG ¢üf »∏j Éª«ah

 »dhódG Ωƒ«dG ΩÉY πc øe ¢ù£°ùZCG øe ô°ûY »fÉãdG ±OÉ°üoj
 á«ªæàd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égóªà©J  »àdG  õFÉcôdG  Ée  ..ÜÉÑ°û∏d

?ÜÉÑ°ûdG äGQÉ¡eh ÖgGƒe π≤°Uh
 ≈∏Y  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  »a  ¿ƒ°üjôM  -
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ò«ØæJ
 ºYO  »a  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 IóYÉb AÉ°ûfEG ≈∏Y πª©dGh ä’ÉéªdG áaÉc »a »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG
 ∫ƒNó∏d  áHQóeh á∏gDƒe ¿ƒμJ  »c á«HÉÑ°ûdG  äGAÉØμdG  øe ájƒb
 ºg  ÜÉÑ°ûdG  QÉÑàYÉH  IOÉ«≤dG  ΩÓà°SGh  áμ∏ªªdG  áeƒ¶æe  πc  »a

.πÑ≤à°ùªdG IOÉb
 ≈∏YCG  ≥ahh  Iõ«ªàe  IQƒ°üH  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ÖjQóàdh
 ƒgh  ,ÜÉÑ°ûdG  ÖjQóàd  z¢Uôa{  èeÉfôH  ¥ÓWEG  ºJ  äÉjƒà°ùªdG
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d  á«ÑjQóJ  ¢Uôa  ºjó≤J  ≈dEG  ±OÉ¡dG  èeÉfôÑdG
 á«ªæJ πLCG øe ;á«LQÉîdGh á«∏ëªdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG »a
 º¡JGôÑN  π≤°Uh  º¡JGQÉ¡e  õjõ©Jh  á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀dG  äGQó`̀b
 äGQÉ¡e ôÑY á≤ãdG AÉæHh ÜÉÑ°ûdG IAÉØc ºéM IOÉjR ≈∏Y πª©dGh
 º¡àÄ«¡Jh ,πÑ≤à°ùªdG AÉæHh QÉμàH’G ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG óYÉ°ùJ á«≤«Ñ£J

.∫ÉªYC’G IOÉjQ IOÉ«bh πª©dG ¥ƒ°S »a ∫ƒNó∏d
 á«HÉÑ°ûdG  ácôëdG  ¬`̀«`̀dEG  â∏°Uh  É`̀e  ∞«°UƒJ  øμªj  ∞«c

?»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y áeó≤à oe πMGôe øe á«°VÉjôdGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«°VÉjôdGh  á«HÉÑ°ûdG  ácôëdG  ô«°ùJ  -

 ó≤a ,Iô«Ñc IQƒ°üH Égôjƒ£J á«∏ªY »a áë«ë°üdG  áμ°ùdG  ≈∏Y
 IRQÉÑdG  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  QGô`̀bEG  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN  ºJ
 »àdGh  º`̀dÉ`̀©`̀dGh  á≤£æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  É¡Yƒf  ø`̀e  Ió`̀jô`̀Ø`̀dGh
 ™e  áÑcGƒàe  á«æjôëÑdG  á«°VÉjôdGh  á«HÉÑ°ûdG  ácôëdG  π©éà°S
 Éªc  ,ájQGOE’Gh á«æØdG  ø«YÉ£≤dG  áª¶æe »a á«ªdÉ©dG  äGQƒ£àdG
 äÉ¡édG  áaÉc  ∞JÉμJh  ¢ü∏îªdGh  OÉédG  πª©dG  ¿CG  øeDƒf  ÉæfCG
 πãeC’G  π«Ñ°ùdG  Éªg  »°VÉjôdGh  »HÉÑ°ûdG  ø«YÉ£≤dÉH  á«æ©ªdG
 ∫hódG ±É°üe »a á«æjôëÑdG á«°VÉjôdGh á«HÉÑ°ûdG ácôëdG ájDhôd

.ø«jƒ«ëdG ø«YÉ£≤dG øjòg »a áeó≤àªdG
 ¬à≤≤M  …òdG  Éeh  ?á«HÉÑ°ûdG  õcGôªdÉH  •ƒæ oªdG  Qhó`̀dG  Ée  -
 »Ñ°ùàæe øe ÜÉÑ°ûdG ±’BG É¡æe ó«Øà°ùj »àdG áYƒæàªdG èeGôÑdG

?õcGôªdG √òg
 É¡∏jƒëJh á«HÉÑ°ûdG  õcGôªdG äÉ«ª°ùe ô««¨àH Éæ¡Lh ó≤d  -
 äÉ«MÓ°U õcGôªdG  ∂∏J  íæªd  ∂dPh ,ÜÉÑ°ûdG  ø«μªàd  õcGôe ≈dEG
 ácôëdÉH  á°UÉîdG  äÉ«dÉ©ØdGh  èeGôÑdG  ºjó≤J  á«∏ªY  »a  ôÑcCG
 ∂∏J  »`̀a  ÜÉÑ°ûdG  ø`̀e  øμªe  Qó`̀ b  ô`̀Ñ`̀cCG  ÜÉ©«à°SGh  á«HÉÑ°ûdG
 É¡ªgCG  ø`̀e  ,ÜÉÑ°ûdG  õcGôªd  ±Gó``̀gCG  ójóëJ  º`̀J  Éªc  ,è`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 »a  á«HÉÑ°ûdG  Ö`̀gGƒ`̀ª`̀dG  ±É°ûàcG  á«∏ª©H  ô°TÉÑªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G
 πμ°ûdÉH  ÖgGƒªdG  ∂∏J  π≤°U  ≈∏Y  πª©dGh  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 RGôHEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«dÉ©ah Éé°†f ôãcCG ¿ƒμàd í«ë°üdG »∏ª©dG
 ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  ¿É«Ñàd  »ªdÉ©dGh  »∏ëªdG  ™ªàéªdG  ΩÉ`̀eCG  ÖgGƒªdG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a õ«ªàdGh ´GóHE’G ≈∏Y QOÉb »æjôëÑdG
 AÉ≤JQG  »a  âª¡°SCG  »àdG  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  ºcƒª°ùd  -
 ∞∏àîe  »a  º¡JGQób  ôjƒ£J  øe  º¡æ«μªJh  ,»æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG
 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ ƒëf º¡©aOh ,ä’ÉéªdG
 ≈∏Y ∂dP  ¢ùμ©fG ∞«c ..∫ÉªYC’G IOÉjQh πª©dG  ¥ƒ°Sh áμ∏ªªdG
 ¬JÉ«fÉμeEG ôjƒ£àHh ,¬H ¬æWh ΩÉªàgÉH øeDƒeh ḿ Gh π«L áÄ°ûæJ

?¬JGQÉ¡e õjõ©Jh
 »g ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a É¡eóbCG »àdG äGQOÉÑªdG ™«ªL ¿EG -
 ócDƒj …òdG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ájDhôd áªLôJ
 áfÉμe ¿CÉ°ûH ájô¶ædG ä’ƒ≤ªdG OGOôJ øe ∫É≤àf’G ÉªFGO ¬àdÓL
 ∞°üf  ºgQÉÑàYÉH  ÉæJÉ©ªàée  »a  á¨dÉÑdG  º¡à«ªgCGh  ÜÉÑ°ûdG
 èeGôH  ≈`̀dEG  äÉjô¶ædG  ∂∏J  πjƒëJh  ,πÑ≤à°ùªdG  πch  ô°VÉëdG

 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ≥≤ëjh  ™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  ≥Ñ£J  äÉ«dÉ©ah
 π°†ØH  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  iôf  Gòd  ,É¡æe  IƒLôªdG  IóFÉØdG
 áaÉ°VE’ÉH  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájDhôdG  ºK  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  øe
 ä’ƒëàdÉH ájGQOh Éé°†f ôãcCG äÉH ¬d Ωó≤J »àdG äGQOÉÑªdG ≈dEG
 ∫ÉªYC’G  IOÉ`̀jQh  πª©dG  ¥ƒ°Sh  á«ªæàdG  ä’Éée  »a  á∏°UÉëdG
 á«ªgCÉH ¿ƒæeDƒj ÜÉÑ°ûdG äÉHh »°VÉjôdGh »HÉÑ°ûdG ø«YÉ£≤dGh
 Éªc ,QÉ`̀gOR’Gh Ωó≤àdG  øe ¥ÉaBG  ƒëf áμ∏ªªdG  IOÉ«b  »a ºgQhO
 ≈∏Y IÉ≤∏ªdG  ΩÉ°ùédG  äÉ«dhDƒ°ùª∏d  ∑Qóe »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ¿CG

.á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a ¬≤JÉY
 ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  ™«é°ûàd  á«∏Ñ≤à°ùªdG  §£îdG  Ée  -
 ∫ƒ∏ëdG  OÉ`̀é`̀jE’  á`̀«`̀YGó`̀HE’G  QÉ``μ``aC’Gh  iDhô```̀dG  ìô``̀Wh  á∏YÉØdG

?™ªàéªdG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh äÓμ°ûª∏d
 »a  É¡MôW  ºà«°S  »`̀à`̀dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ∑É`̀æ`̀g  -
 ÜÉÑ°ûdG  ≈dEG  ´Éªà°S’ÉH Iô°TÉÑe IQƒ°üH ºà¡J »àdGh πÑ≤à°ùªdG
 º¡∏«∏ëJ  ºjó≤Jh  º¡Jƒ°U  ´Éª°S  ±ó¡H  ∂`̀ dPh  ,ô°TÉÑe  πμ°ûH
 ™ªàéªdG  É¡H  ôªj  »àdG  äÉjóëàdGh  ÉjÉ°†≤dG  øe  ójó©dG  ∫ƒM
 ≈dEG  ´Éªà°S’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  »æjôëÑdG
 óbh  ..º¡àjDhôd  É≤ahh  áÑ°SÉæe  É¡fhôj  »àdG  ∫ƒ∏ëdGh  º¡FGQBG
 ≈dEG  ´Éªà°SÓd  É¡Yƒf  øe  Iójôa  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ≥HÉ°ùdG  »a  Éæ≤ÑW
 øeh ,áμ∏ªªdG »a ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc IQhÉëeh »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG

.zÜÉÑ°ûdG áªb{ äGQOÉÑªdG ∂∏J ø«H
 Ée  ..á«æWƒdG  äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  º∏°S  ≈∏Y  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  -
 ,»æWƒdG  ¬ÑLGh  ájOCÉJh  AÉ£©dG  øe  ójõe  ∫òÑd  ¬æe  Üƒ∏£ªdG

?äÉeRC’G äÉbhCG »a á°UÉNh
 äÉjƒdhC’G  º∏°S  ≈∏Y  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ™°†f  øëf  º©f  -
 º¡°ùJ »àdG äGQOÉÑªdGh QÉμaC’G πc ºjó≤J ≈dEG ≈©°ùæ°Sh ,á«æWƒdG
 ÜÉÑ°ûdG ..™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ºgQÉμaCG ≥«Ñ£Jh ÜÉÑ°ûdG á«ªæJ »a
 ÉeÉªJ ∑Qój ƒ¡a ¬eÉ¡ªH ΩÉ«≤∏d IƒYO ≈dEG áLÉëH ¢ù«d »æjôëÑdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  √É`̀jEG  É`̀g’hCG  »àdG  Iô«ÑμdG  á≤ãdG
 πª©dG  ä’Éée  »a  ∫ƒNódGh  øjôëÑdG  IOÉ«b  πLCG  øe  ,ióØªdG
 ¬æWh øY ™aGóªdG ¬fCG âÑKCG »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ¿CG Éªc ,áØ∏àîªdG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ájQÉ°†ëdG  ¬JGõéæeh  ¬æeCG  áfÉ«°U  ≈∏Y  QOÉ≤dGh

 .Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y IRQÉÑdG äGRÉéfE’G ≥«≤ëJ

 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀ Uô`̀ ë`̀ f :ó``ª``M ø``̀H ô`̀ °`̀ UÉ`̀ f
»`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG º````̀YO »```̀a ∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀ dÓ``̀ L

 ≥«aƒJ  øH  øªjCG  ó«°ùdG  ó`̀cCG

 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀ °`̀ T  ô``̀jRh  ó`̀jDƒ`̀ª`̀dG

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh

 ÖMÉ°U  Iô°†M  ø`̀e  äÉ¡«LƒàH

 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG

 âdhCG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N

 áØYÉ°†e  á«ªgCG  ÜÉÑ°ûdG  ´É`̀£`̀b

 »a ô``̀ Ñ``̀ cC’G ´É`̀£`̀≤`̀ dG √QÉ`̀ Ñ`̀ à`̀YÉ`̀ H

 ¬àdÓL  øe  ÉfÉªjEG  ∂dPh  ,áμ∏ªªdG

 º`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H

 á«ªæà∏d  á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ °`̀ SC’G  Iõ``̀«``̀cô``̀dG

 äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e ó``````MCGh á`̀eGó`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG

 ,á«ªdÉ©dG  á«°ùaÉæàdGh  ìÉ`̀é`̀æ`̀dG

 πÑb  øe  í°VGƒdG  ΩÉªàg’G  §°Sh

 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh AGQRƒdG

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh

 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG

 ≈∏Y  Éªgƒª°S  ¢UôMh  AGQRƒ``̀dG

 »a  á°UÉN  á«ªgCG  ÜÉÑ°ûdG  AÓ`̀jEG

 í`̀à`̀ah á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀ª`̀Y è`̀eÉ`̀fô`̀H

 IOÉ`̀«`̀≤`̀d ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ΩÉ````eCG ∫É`̀é`̀ª`̀dG

 .ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a áμ∏ªªdG

 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  ∫É`̀bh

 ¬`̀d í``jô``°``ü``J »```̀a á``̀ °``̀VÉ``̀ jô``̀ dGh

 »`̀dhó`̀dG  ÜÉÑ°ûdG  Ωƒ`̀j  áÑ°SÉæªH
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.IóFGôdG äGQOÉÑªdG øe ójõªdG

 QhO õjõ©J äGQOÉ``ÑªH √ƒ``æj ÜÉÑ°ûdG ô``jRh
á«ªdÉ©dG  Oƒ``¡édG »``a »``æjôëÑdG  ÜÉ``Ñ°ûdG

.ójDƒªdG øªjCG |

 …òdG  ,ÜÉÑ°û∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH
 πc  ¢ù£°ùZCG  ô¡°T  øe  ô°ûY  »fÉãdG  ±OÉ°üj
 πãªj Ωƒ«dG Gòg ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ócCG ,ΩÉY
 äÉeÉ¡°SEG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd  áª¡e  á£ëe
 á°†¡fh ƒªf »a á∏YÉØdG º¡àcQÉ°ûeh ÜÉÑ°ûdG
 πX »a áÑ°SÉæªdG  √ò¡H AÉØàM’G ¿CGh ,∫hódG
 ºdÉ©dG  ∫hO  É¡H  ôªJ  »àdG  áægGôdG  ±hô¶dG
 ó«aƒc)  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ÖÑ°ùH
 ¬eó≤j  Ée  QÉcòà°SG  á«ªgC’G  øe  π©éj  ,(19
 πª©dG »a ™FGQ êPƒªf øe »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG
 πªëJh  ,IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ,»`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  »Yƒ£àdG
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  Ωó≤àdGh  á«dhDƒ°ùªdG
 ÉªH  ¢ù∏éªdG  É kgƒæe ,áëFÉédG  √òg áëaÉμªd
 AÉªàfGh  ÖM  øe  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ¬àÑKCG

 ¬àeÓ°S  ≈∏Y  ¢UôMh  ,»dÉ¨dG  øWƒdG  Gò¡d
.±hô¶dG ∞∏àîe »a √QGô≤à°SGh ¬æeCGh

 áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Ωó≤Jh
 ∑Gô°TEG{ QÉ©°T âëJ ΩÉ©dG Gòg É¡H ≈Øàëj »àdG
 ¢üdÉîH  ,zá``«``dhó``dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  »`̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 G kó«°ûe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ÜÉÑ°û∏d  áÄæ¡àdG
 ó¡©dG πX »a ÜÉÑ°ûdG É¡≤≤M »àdG äGRÉéfE’ÉH
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ôgGõdG
 ≈∏Y ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ΩÉªàgÓd  IôªK  ó©J  »àdGh  ,áaÉc  äÉjƒà°ùªdG
 áëjô°ûdG  √ò¡H  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ¬«dƒJ  …òdG

.™ªàéªdG »a á«°SÉ°SC’Gh áeÉ¡dG
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 ÖMÉ°U  IófÉ°ùeh  º`̀Yó`̀H  ,AGQRƒ````dG  ¢ù«FQ
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
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 »æWƒdG  øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th
 ¢ù«FQ ≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G
 »àdGh ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ≥«≤ëàd »æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d √ƒª°S É¡¡Lƒj
 »∏ëªdG  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  õ«ªàdGh  IOÉjôdG
 ¬JGP  âbƒdG  »a  ¢ù∏éªdG  É kàa’  ,»ªdÉ©dGh
 óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉeÉ¡°SEG  ≈dEG
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  áØ«∏N  ∫BG
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G
 π°UGƒàªdG  ¬ªYOh  ,á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G
 ÜÉÑ°ûdG  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  »ªæJ  »`̀à`̀dG  èeGôÑ∏d

.º¡JGQóbh

 »`̀a É``̀LPƒ``̀ª``̀ f Ωó``̀≤``̀ j »`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG :ziQƒ```̀ °```̀ û```̀ dG{
zÉ``̀fhQƒ``̀c{ á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d »`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G π`̀ ª`̀ ©`̀ dGh á`̀«`̀dhDƒ`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG π`̀ª`̀ë`̀J

 ø`̀ª`̀Mô`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y ∫OÉ`````̀Y OÉ````°````TCG
 ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  »eƒ°ù©dG
 »àdG  á«æ°†ªdG  Oƒ¡édÉH  »Hô©dG
 Oƒ¡éHh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG É¡H Ωƒ≤J
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 ¿hDƒ``̀ °``̀ Th á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG
 ø«μªJh ºYO »a á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 äGRÉéfE’G  øe  GOó`̀Y  ôªKCG  Ée  ƒgh
 ¢VQCG  ≈∏Y  â≤≤ëJ  »àdG  á«HÉÑ°ûdG
 ¬H äôe Ée ∫ÓN ÉgÉæ°ûjÉYh ™bGƒdG
 »àdG  ÉfhQƒc  áëFÉL  øe  øjôëÑdG

 óªà©j Iƒb ô°üæY ÜÉÑ°ûdG ¿CG âàÑKCG
 ,πª©dG  ™`̀bGƒ`̀e  ∞∏àîe  »`̀a  º¡«∏Y
 øe  áμ∏ªªdG  ¬Jôah  Éªe  øjó«Øà°ùe

.º¡ªYO π«Ñ°S »a äÉ«fÉμeEG
 »dhódG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  ∫É`̀bh
 12  Ωƒ`̀«`̀dG  ±OÉ°üj  …ò`̀ dG  ÜÉÑ°ûdG
 áμ∏ªe  ¿EG  ΩÉ``̀Y  π`̀c  ø`̀e  ¢ù£°ùZCG
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``̀dÓ``̀L IOÉ``«``≤``H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 É`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG »``̀dƒ``̀J ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀Ñ``̀ dG
 ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀Jh º``Yó``d Gô`̀«`̀Ñ`̀c
 äGRÉ``̀é``̀fE’G ø``e ó`̀jó`̀©`̀dG â`̀≤`̀≤`̀Mh
 ™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  â°ùμ©fG  »àdG
 …ò`̀dG Ohó`̀ë`̀eÓ`̀dG º`̀Yó`̀dG ∫Ó`̀N ø`̀e

 »a  º¡ªdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ¬`̀H  ≈¶ëj
 ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  É°Uƒ°üNh  ,™ªàéªdG
 Ée  ƒgh  iôÑμdG  á«ÑdÉ¨dG  ¿ƒ∏μ°ûj
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  á`̀jDhQ  ¬à°ùμY
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀ H
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG
 ™°Vh …ò``̀ dG  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 á«eGôdG  äÉ«é«JGôà°S’Gh  §£îdG
 øe  º¡ªYOh  ÜÉÑ°ûdG  ôjƒ£J  ≈``dEG
 º¡d  äÉÑ∏£àªdG  π`̀ c  ô`̀«`̀aƒ`̀J  ∫Ó``̀N
 á∏°ù∏°S ∫ÓN øe º¡∏«gCÉJh º¡∏≤°üd
 É¡æe  ,â`̀ª`̀«`̀bCG  »àdG  äÉ«dÉ©ØdG  ø`̀e
 ÜÉÑ°ûdG  áæ«Ø°Sh  ÜÉÑ°ûdG  áæjóe

 á«HÉÑ°ûdG  IOÉ«≤dG  èeGôHh  á«ªdÉ©dG
 ø«μªJ  õ`̀cGô`̀e  ø`̀e  ô«ÑμdG  Oó`̀©`̀dGh
 ájƒ°†©dG  ø°S  ¢†«ØîJh  ÜÉÑ°ûdG

.ÉeÉY 18 ≈dEG ájófC’G »a
 QhódG ≈∏Y »eƒ°ù©dG ≈æKCG Éªc
 øe  áeƒμëdG  ¬Ñ©∏J  …ò``̀dG  ô«ÑμdG
 ÜÉÑ°ûdG  ø°S  πjó©J  ™jô°ûJ  ∫Ó`̀N
 ≈`̀dEG  É`̀eÉ`̀Y  29-15  ø`̀e  øjôëÑdÉH
 π°†aCÉH  ÓªY  ∂``̀dPh  ,É`̀eÉ`̀Y  35-0
 G kõ`̀jõ`̀©`̀Jh á``«``dhó``dG äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG
 ,É¡æe »æjôëÑdG øWGƒªdG IOÉØà°S’
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG èeÉfôH ¿CG Éªc
 QOGƒ`̀μ`̀dG  á«ªæàd  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ÜÉÑ°ûdG  ¬«a  ∑QÉ°ûj  …òdG  á«æWƒdG

 ádÓL  á`̀jDhô`̀d  Óªμe  »`̀JCÉ`̀j  áaÉãμH
 ôjƒ£Jh  á«ªæJ  »a  ióØªdG  ∂∏ªdG
 äÉ`̀H …ò````̀dG »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG
 Gòg ¿CG GócDƒe ,ô«Ñc ΩÉªàgÉH ≈¶ëj
 ≈∏Y »HÉéjEG πμ°ûH ¢ùμ©æ«°S ôeC’G
 Oƒ¡édG  ø`̀e  ójõªdG  ∫òÑd  ÜÉÑ°ûdG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a º¡æ«μªàd

 â`̀eó`̀b ó`̀ ª`̀ M ø``̀ H ô`̀ °`̀ UÉ`̀ f IOÉ``«``≤``H ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG :»`̀ eƒ`̀ °`̀ ù`̀ ©`̀ dG
ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ û`̀ dG ø`̀ «`̀ μ`̀ ª`̀ Jh º````̀YO »```̀a É```̀©```̀FGQ É``̀«``̀Hô``̀Y É``̀LPƒ``̀ª``̀f

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |
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ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ..á«dÉªdG á«aÉØ°ûdG
á«dhDƒ°ùªH ácQÉ°ûªdGh

 áæ«Ñeh  á`̀ë`̀°`̀VGhh  áeƒ∏©e  ≥`̀FÉ`̀≤`̀ë`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀J  Éªæ«M
 ¬fCÉH  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ô©°ûj  Éªæ«Mh  ,¢ü∏îªdG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ió`̀d
 ¬ÑdÉ£ªd  ™ªà°ùoj  ..¬`̀jCGô`̀H  ò`̀NDƒ`̀ oj  ..¬`̀æ`̀Wh  »a  πYÉa  ∂jô°T
 ¬fhÉ©J ¿EÉa ..¬JÉ©∏£Jh ¬JÉLÉ«àM’ ÜÉéà°ùoj ..¬JÉMôà≤eh
 Gô«Ñc ¿ƒμj ádhódG äGAGôLEG ™e ,¬æeÉ°†Jh ¬ªYOh ,¬ª¡ØJh
 ,á«©ªàée á«dhDƒ°ùeh ,»æWh ÖLGh øe ≥∏£æjh ,É«HÉéjEGh

.áª«¶Y áfÉeCGh
 ,á«dÉëdG  á∏Môª∏d  »dÉªdG  ™°VƒdG  ≥FÉ≤M  ∞°ûc  ¿EÉa  Gòd
 èFÉàfh  ,äGOGô`̀jE’Gh  äÉahô°üªdG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©ªdG  ¿É«Hh
 áæ°ù∏d á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒ∏d ájƒæ°ùdG ∞°üf ∫ÉØbE’G
 ¢ù∏ée  á°ù∏L  »`̀a  É¡æY  ¿Ó``̀YE’G  º`̀J  »àdG  ,2020  á«dÉªdG
 ócDƒjh  ,IôbƒªdG  áeƒμëdG  ¬«∏Y  ôμ°ûJ  ôeCG  ,¢ùeCG  AGQRƒ`̀dG
 ácGô°ûdG  º``̀YOh  ,á«aÉØ°ûH  πª©dG  è¡æH  ≥«ª©dG  É`̀¡`̀fÉ`̀ª`̀jEG

.á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG »a á«©ªàéªdG
 ádhÉëe øe ô«ãμH π°†aCG  ™bGƒdGh ≥FÉ≤ëdG ™e πeÉ©àdG
 ∂dP  ,IójóY  ¢ùLGƒgh  äÉ«YGóàd  ÉÑæéJ  ,á≤«≤ëdG  AÉØNEG
 ,ø«æWGƒª∏d  äÉeƒ∏©ªdG  ¿É`̀«`̀Hh  ≥FÉ≤ëdG  ∞°ûc  »`̀a  ¿CG
 »a  º¡°ùj  ¿CG  ¬fCÉ°T  ø`̀e  ,ø`̀Wƒ`̀dG  »`̀a  AÉcô°T  ºgQÉÑàYÉHh
 ºàj  »àdG  äGAGô```̀LE’G  º`̀YOh  ,ºFÉ≤dG  ™°Vƒ∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  º¡ØàdG
 ádhódG ôªà°ùJ ¿CG øe ’óH ,áeÉ©dG áë∏°üªdG πLCG øe ÉgPÉîJG
 ¢SÉædG  ¢†©H  øe  ΩÓμdGh  ó≤ædG  πªëJh  ,AÉÑYC’G  πªëJ  »a
 É¡«∏Y ádhódG ¿CÉch ,äÉédÉ©ªdGh ∫ƒ∏ëdG ìôW óæY ôHÉæªdGh
 øe  Aõ`̀L  …CG  πªëàj  ’  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ,É`̀ª`̀FGO  É¡dÉM  ôHóJ  ¿CG
 IQÉÑY Éæg á«dhDƒ°ùªdG âfÉc ƒd ≈àM ,¬æWh √ÉéJ ¬à«dhDƒ°ùe
 Ióªd πªëàdG ¿ƒμj óbh πH ,¿hÉ©àdGh º¡ØàdGh øeÉ°†àdG øY

.É¡æe á«dÉªdG á°UÉN ,QƒeC’G ¿RGƒJ ø«ëd áæ«©e
 …òdG zÜC’G{ ∂dP ¿CÉ°T É¡fCÉ°T IQƒμ°ûe ádhódG ¬H âeÉb Ée
 √DhÉæHCG ôKCÉàj ¿CG ójôj ’h ,äÉ«dhDƒ°ùªdGh AÉÑYC’G πc πªëàj
 IQƒμ°ûe  ádhódG  ¿EÉa  Gòd  ..¢ü≤f  hCG  Qô°V  …CÉH  ¬à«H  π`̀gCGh
 AÉÑYC’G  øe  ô«ãμdG  ,∫Gõ`̀J  ’h  á«°VÉªdG  IôàØdG  »a  â∏ªëJ
 â©aOh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  πX  »a  á°UÉN  ,äÉ«dhDƒ°ùªdGh
 ,ÉfhQƒc áëFÉL øe áÑJôàªdG QÉKB’G ∞«ØîJ πLCG øe ô«ãμdG
 πμH ,¬æWh √ÉéJ ¬ÑLGh øWGƒªdG …ODƒj ¿C’ âbƒdG AÉL óbh
 ™°VƒdG »a QƒeC’G ¬d âæ«ÑJ Éeó©H á°UÉN ,á«dhDƒ°ùeh º¡ØJ
 øe  ójõªH  ¬àédÉ©eh  √RhÉéJ  ºà«°S  …òdG  ,»dÉëdG  »dÉªdG

.á«HÉéjE’Gh ºYódGh ,RÉéfE’Gh πª©dG
 ,á«∏©ØdG äGOGôjE’G »dÉªLEG »a ¢VÉØîfG Éæjód óLƒj º©f
 ÜÉÑ°SC’Gh  ,á«fGõ«ªdG  »a  »∏©ØdG  õé©dG  »a  ´ÉØJQG  óLƒjh
 ,…OÉ°üàb’G  •É°ûædG  DƒWÉÑJh  ,§ØædG  QÉ©°SCG  ™LGôJ  :»g
 Iôàa  ∫Ó`̀N  á«eƒμëdG  Ωƒ°SôdG  ¢†©H  π«°üëJ  ó«ªéJh
 OƒLh øe ºZôdG ≈∏Y ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL

.»dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH äGQOÉÑe π°†ØH OÉ°üàbG ƒªf
 Ωƒ«dG  »©ªàéªdG  »WÉ©àdGh  πeÉ©àdGh  πYÉØàdG  ¿EÉa  Gòd
 É«HÉéjEG  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ,Iô`̀bƒ`̀ª`̀dG  áeƒμëdG  á«aÉØ°T  ™`̀e
 RÉéfE’Gh  ,¿hÉ©àdGh  πª©dG  øe  ójõªd  GõaÉMh  ,’hDƒ°ùeh
 ≥jôØd  ºYGO  ô«N ¿ƒμf  ¿CGh  ,πeÉμàdGh ≥«°ùæàdGh ,º¡ØàdGh
 ºFÉ≤dG  ™°VƒdG  RhÉéJ  »a  Éeób  »°†ªdG  π`̀LCG  øe  øjôëÑdG

 .Éæ∏Ñ≤à°ùeh Éfô°VÉM πLCG øe IƒLôªdG èFÉàædG ≥«≤ëJh
 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  »dÉ©e  ¬«∏Y  ó``cCG  É`̀e  ΩÉªàdÉH  ƒ`̀gh
 áμ∏ªe ¿CG{ »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
 èeGôÑdG  ≥«≤ëJ  ƒëf  ô«°ù∏d  Ωõ`̀Y  πμH  á«°VÉe  øjôëÑdG
 á«dÉªdGh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  Rõ©J  »àdG  ájƒªæàdG  §£îdGh
.z™«ªédGh øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG áaÉc ∞JÉμàH ádhó∏d áeÉ©dG

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG Oƒ``̀¡``̀L ø`̀ª`̀ °`̀V
 ¢Shô«a  áëaÉμe  »`̀a  á«HƒæédG
 QÉ``̀WEG  »``̀ah  óéà°ùªdG  É``̀fhQƒ``̀c
 ï«°ûdG ƒª°ùd Iôªà°ùªdG á©HÉàªdG
 áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N
 á«HƒæédG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 ,áØdÉîªdG  ádÉª©dG  øcÉ°ùe  ó°Uôd
 á°SÉFôH  ∑ôà°ûªdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ΩÉ``̀b
 ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó``̀dÉ``̀N ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  »`̀LÉ`̀M
 á¶aÉëªdÉH QÉªãà°S’Gh á«°Sóæ¡dG
 á«fGó«e  äGQÉ``̀jõ``̀H  ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 áWô°T  á`̀jô`̀jó`̀e  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H
 ájó∏Hh  ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 á`̀Ä`̀«`̀gh ,á`̀ «`̀ Hƒ`̀ æ`̀é`̀ dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG
 í«ë°üàd  ,AÉ```̀ª```̀dGh  AÉ``Hô``¡``μ``dG

 ádÉª©dG  øcÉ°ùe  øe  OóY  ´É°VhCG
.≈°ù«Y áæjóe »a ácôà°ûªdG

 ó`̀dÉ`̀N ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG í```°```VhCGh
 IQGOEG  ôjóe  »LÉM  ∞«£∏dGóÑY
 QÉªãà°S’Gh  á«°Sóæ¡dG  äÉeóîdG
 ≥jôØdG ¿CG  ,á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH
 Éæμ°ùe  16  ≈`̀∏`̀Y  ∞°ûμdÉH  ΩÉ``̀b
 äGAGô``````̀LE’G PÉ``̀î``̀JGh É`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀e
 øe  ø«ØdÉîªdG  ≥ëH  á«fƒfÉ≤dG
 á`̀æ`̀jó`̀e á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a É`̀¡`̀HÉ`̀ë`̀ °`̀UCG
 Oƒ¡L  á∏°UGƒe  Gó`̀cDƒ`̀e  ,≈°ù«Y
 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e IQÉ```````̀jR »```̀a á``̀∏``̀ª``̀ë``̀dG
 ádÉª©dG äÉØdÉîe ó°UQh ≥WÉæªdG

.É¡æe óëdGh
 äÉeóîdG  IQGOEG  ôjóe  ó``cCGh
 á«ªgCG ≈∏Y QÉªãà°S’Gh á«°Sóæ¡dG

 á°UÉN »YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«≤ëJ

 ∂``̀dPh á`̀¶`̀à`̀μ`̀ª`̀dG ø`̀cÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »``̀a

 äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH

 ´ÉÑJG  á«ªgCG  É kë°Vƒe  ,á°üàîªdG

 á«dBG  º«¶æàd  IòîàªdG  äGAGô`̀LE’G

.∑ôà°ûªdG »YÉªédG øμ°ùdG

ácôà°ûªdG ádÉª©dG ´É°VhCG í«ë°üàd á«fGó«ªdG äGQÉjõdG π°UGƒJ á«HƒæédG

 Oƒ`̀ª`̀Mƒ`̀H ó`̀ª`̀ë`̀e Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG O qó````̀L
 πª©dG  íjô°üJ  ΩÉ`̀¶`̀f  ≈∏Y  ¬°VGôàYG
 πª©dG  ∞bƒH  áeƒμëdG  ÉÑdÉ£e  ,¿ôªdG
 ¢†jƒ©Jh  ¿ô`̀ª`̀ dG  í`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀H
 øY  âéàf  »àdG  QGô`̀°`̀VC’G  øY  QÉéàdG
 »ah  º¡dÉªYCG  »a  ΩÉ¶ædG  Gò`̀g  ≥«Ñ£J

.ΩÉY πμ°ûH ¥ƒ°ùdG
 íjô°üJ  ΩÉ¶f  ¿CG  OƒªMƒH  ó`̀cCGh
 äGƒæ°S 3 ∫ÓN íéæj ºd ¿ôªdG πª©dG
 á∏μ°ûe  øe  óëdG  hCG  AÉ`̀¡`̀fEG  »a  ÉÑjô≤J
 OÉØà°SG GPÉe :ÓFÉ°ùàe ,áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG

 ?¬æe øWGƒªdGh øWƒdG
 ∫ qnƒ```̀M  ΩÉ``̀¶``̀æ``̀dG  Gò```̀g  ¿EG{  ∫É````̀bh
 øjôªãà°ùeh QÉéJ ≈dEG áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG

 Gƒ∏ªëj  ¿CG  ¿hO  ø`̀e  πªY  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh
 ÜÉgòdG  ¿CG{  ÉØ«°†e ,zá«fƒfÉb  äÓé°S
 ¬jƒ°ûJ  »a  ÖqÑ°ùJ  áÄWÉN äGQÉ«N ≈dEG
 »a á``dÉ``ª``©``dG ™`````̀ bGhh π``ª``©``dG ¥ƒ``̀°``̀S
 ±ƒØ°U »a ádÉ£ÑdG øe OGRh ,øjôëÑdG

 .zø«æWGƒªdG
 É¡°ùØæH  ógÉ°ûJ  ¢SÉædG{  :™`̀HÉ`̀Jh
 G kAó`̀H  ,¿É`̀μ`̀e  π`̀c  »`̀a  áÑFÉ°ùdG  ádÉª©dG
 ¢†©H  kÉ°Uƒ°üNh  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  Ωó`̀N  ø`̀e
 ∫ÉªYh  äÉYÉ°ùdG  ΩÉ¶æH  ¿ƒ∏ª©j  ø`̀e
 áYÉÑdGh  AÉæÑdG  ∫ÉªYh  äGQÉ«°ùdG  π°ùZ
 äÉYÉ£≤dGh øcÉeC’G äGô°ûYh ø«∏FÉédG
 √ò`̀g ≈`̀∏`̀Y kGô``̀μ``̀M kÓ``̀°``̀UCG â`̀ JÉ`̀ H »`̀ à`̀ dG

.zádÉª©dG

 ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ≈dEG OƒªMƒH ÉYOh
 A’Dƒ¡H ôLÉàj ¿ƒfÉ≤∏d RhÉéàe πc ≈∏Y
 Gó`̀cDƒ`̀e  ,º¡∏¨à°ùjh  AGô`̀≤`̀Ø`̀dG  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG
 ájƒ«°SB’G  ádÉª©dG  áªMGõe  QGôªà°SG
 äƒb  ábô°Sh  º`̀¡`̀bGRQCG  »a ó∏ÑdG  AÉæHC’
 ô«Zh  á«fƒfÉb  ô«Z  IQƒ°üH  º¡dÉØWCG
 º¡«∏Y  áHÉbôdG  ∞©°V  πX  »a  ,áØjô°T

.á«æ©ªdG äÉ¡édG øe
 äGQGô````b Oƒ````ª````Mƒ````H ∞````̀°````̀Uhh
 áHƒ∏≤ªdÉH  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g
 ¿CGh ,ø«æWGƒªdG  ≥`̀ë`̀H  á`̀Ø`̀ë`̀é`̀ª`̀dGh
 √òg  πãe  Qó°üJ  ¿CG  ∫óH  IQGRƒ`̀ dG  ≈∏Y
 ¿CG ΩÉ©dG ∫ÉªdG Qóg øe ’óHh ,ø«fGƒ≤dG

.áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG ácôM §Ñ°†J

 ô°UÉf Qhó``H ó«°ûj »``égƒμdG Ö``FÉædG
≥«≤°ûdG ¿ÉæÑd ºYO »a »fÉ°ùfE’G óªM øH

 áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  OÉ`̀ °`̀ TCG
 áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG
 ÜGƒ`````̀æ`````̀dG ¢``̀ ù``̀ ∏``̀é``̀ ª``̀ H
 »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG
 ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S QhóH
 πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀L
 ¿hDƒ``̀ °``̀ Th á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG
 »a  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 »`̀à`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG É`̀¡`̀H Ωƒ``̀≤``̀J

 »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  IófÉ°ùe  »a  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 âHÉ°UCG  »àdG  áKQÉμdG  ó©H ¬àHÉ°UCG  »àdG  ¬àæëe »a ≥«≤°ûdG

.ähô«H áª°UÉ©dG
 óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Qhó`̀H  »égƒμdG  √ƒ`̀fh
 äÉ¡«LƒJ ò«Øæàd Iô°TÉÑªdGh Iôªà°ùªdG ¬à©HÉàeh »fÉ°ùfE’G
 á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùªdG ∫É°üjEGh ºjó≤àH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
 ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,≥«≤°ûdG  »fÉæÑ∏dG  Ö©°û∏d  á∏LÉ©dG  á`̀«`̀KÉ`̀ZE’G
 »fÉ°ùfE’G  πª©dG  »a ábÉÑ°S  âdGRÉeh âfÉc  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe »a AÉbó°UC’Gh AÉ≤°TC’G ™e ±ƒbƒdGh
 á°ù°SDƒªdG  »a  á∏ãªe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀ dEG  âØdh
 ™jô°S π`̀μ`̀°`̀û`̀H  â`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀J  á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G  ∫É``ª``YCÓ``d  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ™bh …òdG  º«dC’G  çOÉëdG  ™e ∂∏ªdG  ádÓL øe äÉ¡«LƒàHh
 IóYÉ°ùªd  âqÑg  »àdG  ∫hódG  πFGhCG  øe  âfÉch  ,ähô«H  »a
 ¬H  âeÉb  Ée  ¿CG  ≈`̀ dEG  kGô«°ûe  ,¬`̀à`̀eRCG  »a  »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG
 ,ø««æjôëÑdG πc ôYÉ°ûe øY ôÑ©j AÉ≤°TC’G √ÉéJG øjôëÑdG

.AÉ≤°TC’G √ÉéJ ÖLGh ƒgh
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U äGQOÉÑe ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 IóYÉ°ùeh  IófÉ°ùªd  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¬àdÓéd »fÉ°ùfE’G ¢ùëdG øY ôÑ©J ºdÉ©dG πc »a ø«HƒμæªdG

.ºdÉ©dG √ÉéJ á«fÉ°ùfE’G øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bGƒeh

¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ΩÉ¶f AÉ¨dEÉH ¬àÑdÉ£e Oóéj OƒªMƒH ÖFÉædG

.OƒªMƒH óªëe |

.»égƒμdG óªM |

iƒ``̀ g ó````b Ö```̀cƒ```̀c
ÖLQ øH á≤«aQ IQƒàcódG :º∏≤H

 ∂∏J  øY  ô«Ñ©àdG  øY  Éæ∏NGhO  É¡H  è©J  »àdG  äGAÉ°†ØdG  õé©J
 Éæg  øe  ,É¡æ«M  »a  É¡©bƒàf  ’  äÉ¶ëd  »a  »JCÉJ  »àdG  äÉÑ«¨ªdG
 Gòg  »a  OƒLh  É¡d  OÉY  Ée  äÉ«°VôØdG  ∂∏J  óéæa  ÉædƒM  øe  âØ∏àf
 »a âëÑ°UCÉa óHC’G ≈dEG Öcƒc IQƒàcódG â∏MQ ó≤d ™°SÉ°ûdG ¿ƒμdG

.áª«dC’G äÉjôcòdG áaÉ≤K
 hCG ¿ÉμªdG OhóëH óëJ ’ ∂«dEG  É¡∏ªMCG »àdG iôcòdG á«∏YÉa ¿EG
 ,äÓMôdGh äGQÉjõdG Iôãμd ’h äGAÉ≤∏dG Oó©àd ¢ù«d ÉªHQh ¿ÉeõdG
 ÖëdG ∑GP â°Vôa »àdG »g É¡à«°Uƒ°üNh ábÓ©dG ∂∏J ≥ªY øμdh

.ΩGôàM’Gh OƒdGh
 É¡WÉÑJQ’ ¢ùØædG ´Éb »a IQƒØëe π¶à°S áëjôªdG ∂ëeÓe ¿EG
 É¡fC’  ;iôNCG  Iôe  IOƒ©dG  ¢†aôJh øgòdG  »a  ™Ñ≤J  áæ«àe  ä’’óH
 øeh IÉ«ëdG ø«Hh É¡æ«H Éæ«àe Gô°ùL âeÉbCGh äÉMÉ°ùªdG â£îJ ób

??äÉbQÉØªdG ∂∏J ¥ó°üj øe ,É¡«∏Y
 ÖYôªdG  …óeô°ùdG  É¡ªdÉY  »a  IójóL  áWQÉN  º°Sôà°S  É¡fEG

.≥«ª©dG
 øe ¿hô«ãμdG  ¬æY ôÑY …òdG øjõëdG ó¡°ûªdG Gòg ´É°ùJG ™eh
 ∞«aÓàdG ∂∏J ¿CG ’EG ¢SÉædG ø«H áæjÉÑàªdG á«LGhOR’G ºZQh ∂«Ñëe
 ºdC’Gh  ≥«°†dGh  ±ƒîdGh  ¿õëdÉH  áLhõªªdG  áÑ©°ûàªdG  á«°ùØædG
 ∞°SCÓd  äÉ`̀jô`̀cP  Oôée  ≈≤ÑJ  ±ƒ`̀°`̀Sh  É`̀e  Ωƒ`̀j  »`̀a  »¡àæJ  ±ƒ°S
 É≤ÑWh ¿GóLƒdG äÉ≤ÑW »a á∏KÉªdG áæjÉÑàªdG ºdGƒ©∏d É≤ÑW ójó°ûdG

.ôYÉ°ûªdGh ¢ù«°SÉMC’Gh ∞WGƒ©dG ∂∏J πãe ∫GõàNG ≈∏Y IQó≤∏d
:Öcƒc IQƒàcódG á«dÉ¨dG

 ∂jód âJÉH ôYÉ°ûªdGh ¢ù«°SÉMC’Gh RƒeôdGh ø«eÉ°†ªdG øe ºc
 óbh  á«∏NGódG  ∂`̀©`̀aGhOh  ájôμØdG  ∂àHôéJ  øY  IôÑ©e  Ée  Ωƒ`̀j  »a
 AGôKh  ∂MhQ  øe  ™Ñæj  É«dÉªLEG  GQƒ°†M  Éªà∏μ°Th  É©e  Éªà«gÉªJ
 ÉªHQ  ∫Ó¶dG  áaQGh  äÉ«£©e  øe  ∂jód  Ée  á«dÉªL  ∫Éªμà°S’  ∂bhP
 ÉªFGO ∂àÑZôd ÉªfEGh Ée ÖÑ°ùd ’ ∂«dEG ¢SÉædG ÜôbCG ≈àM É¡¶MÓj ºd
 »aÉ≤ãdG ÜÉ£îdG É¡H ø«∏ªμà°ùJ äÉ«£©e øe ∂jód Ée Qƒ¡X ΩóY »a
 ’  Ö«gQ  âª°üH  ∂°ü°üîJ  ™`̀eh  ∂`̀JGP  ™e  πé°ùªdG  »îjQÉàdGh
 ∂jód Ée É¡æ«M ô¡¶a É«aÉ≤Kh É«ªjOÉcCG ∂©e QhÉëJ øe ’EG √ô©°ûà°ùj
 ∂Ñ∏bh  íàØàªdG  ∂ægòd  »Ñ«côàdG  §ªædG  â≤≤M  á«eÉæàe  Qƒ°U  øe

.á«ØîdG ∂JÉª«Kh ô«ÑμdG
 ó≤àØæ°S ºc ∂jód áæ«aódG ôYÉ°ûªdGh πF’ódG √òg πc ó≤àØæ°S ºc
 ÉgÉ°ùbCGh QƒeC’G Ö©°UCG »a ≈àM ∑É«ëe ¥QÉØJ ’ »àdG ∂àeÉ°ùàHG
 óëJ ’ á«HÉéjEG ábÉW º¡«dEG π°SôªdG íæªJ »àdG πFÉ°SôdG ∂∏J ó≤àØfh

.OhóëH
 ÜÉgòdG äOƒ©J »àdG øcÉeC’G ÉjGhR »a ∂æY åëÑæ°S »JõjõY

.¬ª©W ¥hòJ πÑb ¬àëFGQ ø«≤°û©J …òdG »aƒμdG AÉ°ùàM’ É¡«dEG
 Ωƒ«dG  π©éà°S  »`̀à`̀dG  äGOô`̀Ø`̀ª`̀dG  »¶°ûJ  ø«H  ∂æY  åëÑæ°S
 »a  ∑ôëàJ  äOÉ`̀Y  Ée  É¡fC’  ;≈æÑdG  πc  øY  ’hõ©e  É≤∏¨e  ≥jô£dG
 øY ÉãëH º«≤©dG ∫óédG ≈dEG …ODƒJ ób »àdG á«JÉ«ëdG äÉbÉ«°ùdG ¥É£f

.¥ÓWE’G ≈∏Y ÉMƒàØe OÉY Ée …òdGh ,ìƒàØªdG ÜÉ£îdG
 »a  ø«ÑZôJ  âæc  »àdG  Qƒ``̀eC’G  øe  ójó©dG  ∑Éæg  ,∫ƒ``̀bCG  GPÉ`̀e

.óHCÓd ∂dòc ≈≤Ñà°Sh á≤∏©e â«≤Hh ÉgQhÉëe ∫Éªμà°SG
 åëÑdG  øjƒæJ  âæc  …ò`̀dG  …QÉ°†ëdG  »aÉ≤ãdG  ´hô°ûªdG  ø`̀jCG
 §≤a  É¡«a  ¢VƒîdG  »a  âÑZQ  »àdG  á«ªjOÉcC’G  á∏¶ªdG  âëJ  ¬æY
 áeƒ¶æe »a ∂jód πF’ódG πc ¬©e íbÓàJ …òdG »ª∏©dG AÉ£©∏d ∂Ñëd
 IÉcÉëªd ïjQÉàdG »a á≤ª©àªdG ≥FGô£dGh »æÑdG øY ∞°ûμJ á«Ø«Xh

.»FGô≤dG ≥°ùædG
 âbh  ¬æY  äƒμ°ùªdG  õ«M  »a  íÑ°UCG  Ωƒ«dG  ∞°SCÓd  ∂`̀dP  πc

:∫Éb ÉeóæY êôYC’G »æ«°SGh ¥ó°U
 ¿ƒ o°ùªjh Éæ«∏Y ¿ƒëÑ°üj GƒfÉc øjòdG ¿CG øjôNCÉàe ∑Qóf ÉeóæY
 ºdh  ,º¡©HÉ°UCG  ¢`̀ShDhQ  ≈∏Y  AÉ°ùªdG  Gòg  GƒLôN  ,ÉæbGƒ°TCG  ≈∏Y
.Éææ«H ø«ª«≤e GƒdGRÉe º¡fCG ø¶f π¶f ≈àM ºgAGQh ÜGƒHC’G Gƒ≤∏¨j

 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á`̀ jRƒ`̀ a  äó```̀cCG
 ¿CG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR
 ìhô`̀dG  Ghó°ùL  øjôëÑdG  ÜÉÑ°T
 á°ü∏îªdG  ó«dGh  ,AÉ£©∏d  á«dÉ©dG
 äÉ`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ª`̀ dG á`````̀dhO AÉ``̀ æ``̀ H »```̀a
 ™``«``aô``dG ≥````````̀aC’Gh ,¿ƒ````fÉ````≤````dGh
 ¢ùjôμJ  ôÑY  á«æWƒdG  äÉMƒª£∏d
 º`̀¡`̀JÉ`̀bÉ`̀W ∞``«``Xƒ``Jh ,º``̀gOƒ``̀¡``̀L
 πaÉëdG  »æWƒdG  πé°ùdG  ó`̀aQ  »a
 Ωó≤J ºYOh ,äGõéæªdG øe ójõªdÉH
 πX  »a  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG  IOÉ«≤dG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dG  áÑ°SÉæªHh  
 »fÉãdG  ±OÉ`̀°`̀ü`̀j  …ò``̀dG  ,ÜÉÑ°û∏d
 πc  ø`̀e  ¢ù£°ùZCG  ô¡°T  ø`̀e  ô°ûY
 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äôcP ,ΩÉY
 øe ÜÉÑ°ûdG ´É£b ¬H ≈¶ëj Ée ¿CG
 ádÓL  ¿ó``̀d  ø`̀e  ºXÉ©àe  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG

 á©HÉàeh  º``̀YOh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ï«°ûdG  ƒª°S  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  Iôªà°ùe
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL
 øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  »æWƒdG
 áfÉμªdG  ócDƒj  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d
 πYÉØdG  º`̀gQhOh  ,ÜÉÑ°û∏d  áª¡ªdG
 º`̀FGó`̀dG  πjƒ©àdGh  ,™ªàéªdG  »`̀a
 »a  º¡JGAÉ£Yh  º¡JÉ«fÉμeEG  ≈∏Y
 »a  á«æWƒdG  á°†¡ædÉH  AÉ``≤``JQ’G

.äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdG ™«ªL
 ÉjÉ°†≤dG  ¿CG  ≈```dEG  äQÉ``̀ °``̀TCGh
 ≈`̀¶`̀ë`̀J ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dÉ``̀H á``̀£``̀Ñ``̀Jô``̀ª``̀dG
 ¢ù∏ée  πÑb  øe  ôªà°ùªdG  ºYódÉH
 ¢ù∏éªdG  ¢UôM  IócDƒe  ,ÜGƒædG
 áªFGódG  á«YƒædG  áæé∏dG  ∫ÓN  øe
 AÉ`̀£`̀YEG  ≈∏Y  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  ÜÉÑ°û∏d
 ,á```jƒ```dhC’G á`̀«`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀ª`̀dG
 ø«fGƒ≤dG  åëÑd  ôªà°ùªdG  πª©dGh

 »àdG  äÉMôà≤ªdGh  äÉ©jô°ûàdGh
 º¡d  ô`̀aƒ`̀j  ÉªH  ,á`̀Ä`̀Ø`̀dG  √ò``g  º`̀Yó`̀J
 º¡JÉbÉW  RGô`̀HE’  Ö°SÉæªdG  ñÉæªdG

.º¡JÉYGóHEGh
 øjôëÑdG  ï`̀jQCÉ`̀J  ¿CG  äô``̀cPh

 AÉ`̀æ`̀HCG  Oƒ`̀¡`̀é`̀d  á`̀«`̀M  Iô```̀cGP  πãªj
 »a ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,ø``̀Wƒ``̀dG
 AÉªædG  ≥«≤ëJh  º`̀¡`̀æ`̀Wh  á`̀jÉ`̀ª`̀M
 √ô¡XCG Ée ¿CG IócDƒe ,¬d QÉgOR’Gh
 áëFÉL  ∫Ó`̀N  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG
 ,AÉ``£``Yh á`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀J ø``̀e É``̀ fhQƒ``̀c
 á«æeCGh  á«ÑW  ºbGƒ£c  º¡∏ªY  ôÑY
 ádÉ°UCG ¢ùμY ,ø«Yƒ£àeh ájQGOEGh
 º¡fCG  â`̀Ñ`̀KCGh  ,¬ØJÉμJh  ™ªàéªdG
 É¡JhôKh  øjôëÑ∏d  ºFGódG  ¿ÉgôdG

.á«≤«≤ëdG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ¿CG  ≈````̀dEG  â``̀gƒ``̀fh
 IQÉ°†ëd  kÓ`̀«`̀°`̀UCG  kGAõ``̀L  ¿ƒ∏ãªj
 kGOGó```à```eGh ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 óàªªdG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  çQEÓ````̀d  kÉ`̀≤`̀«`̀ª`̀Y
 ∂°SÉªàªdG  ô°ùédGh  ,Ωó`̀≤`̀ dG  òæe
 AÉªàf’Gh Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d A’ƒdÉH
 πÑ≤à°ùe  ƒëf  ,¢ü∏îªdG  »æWƒdG
 á«dÉëdG É¡dÉ«LC’h øjôëÑ∏d ¥ô°ûe

 .áeOÉ≤dGh

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

á«ªdÉ©dG ≈dEG »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG Ó°UhCG ∂∏ªdG ádÓL ºYOh ájDhQ

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

 ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG OÉ°TCG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U QGô≤H  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ácôà°ûªdG  á«dÉªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  º«¶æàH  AGQRƒ```̀ dG
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRƒ`̀H
 »eƒμëdG ¥ÉØfE’G IAÉØc õjõ©J »a º¡°ùj QGô≤dG ¿CG
 äÉ≤ØædG  ¢†ØNh  ,á«dÉªdG  äGAGô```̀LE’G  ôjƒ£Jh
 πãeC’G ΩGóîà°S’G ¿Éª°Vh ,á«eƒμëdG á«∏«¨°ûàdG
 äGAGô``̀LE’Gh  äÉeóîdG  ™ªLh  ,á«dÉªdG  OQGƒª∏d

.ácôà°ûeh IóMƒe ¢ù°SoCG ≈∏Y á«dÉªdG á«eƒμëdG
 ¬fCG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  ó`̀cCGh
 áeƒμëdG  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H
 ´É£b çGóëà°SG ºJ »dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH ò«Øæàd
 Ωƒ°SôªdG  ÖLƒªH  ácôà°ûªdG  á«dÉªdG  äÉeóîdG
 IQGRh  º«¶æJ  IOÉ``YEÉ``H  2018  áæ°ùd  (47)  º``bQ
 äGQGOEG  …ôjóe ™«ªL π≤f ºJ ¬«∏Y AÉæHh ,á«dÉªdG
 äÉ¡édG  »`̀a  á«dÉªdG  OQGƒ`̀ª`̀ dG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCG  AÉ``°``SDhQh
 IQGRh  ≈`̀ dEG  á«fóªdG  áeóî∏d  á©HÉàdG  á«eƒμëdG
 Ωƒ°SôªdG  ÖLƒªH  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG

 á∏°UGƒe  ¿CG  ≈dEG  É kgƒæe  ,2018  áæ°ùd  (49)  ºbQ
 ¿RGƒ`̀à`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  äGQOÉ``Ñ``e  Égò«ØæJ  áeƒμëdG
 áeÉ©dG á«dÉªdG áeGóà°SG õjõ©J ±ó¡H »JCÉJ »dÉªdG

 õ«côàdGh  á«dÉªdG  OQGƒªdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿Éª°Vh
 äÉahô°üªdG  ¢†ØN  ≈∏Y  πª©dGh  äÉjƒdhC’G  ≈∏Y
 ¬àæ«H  É`̀e  ƒ``gh  ,á«eƒμëdG  äGOGô````̀ jE’G  IOÉ```̀jRh
 äÉ¡édGh äGQGRƒ∏d …ƒæ°ùdG ∞°üf ∫ÉØbE’G èFÉàf

.2020 ƒ«fƒj 30 »a á«¡àæªdG IôàØ∏d á«eƒμëdG
 ácôà°ûªdG  äÉeóîdG  º«¶æJ  QGôb  ¿CG  ±É°VCGh
 øª°†àj  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«dÉªdG  IQGRƒ```̀H
 »a  ø«∏eÉ©dG  ¿hDƒ°T  º«¶æàd  äGAGôLE’Gh  äÉ«dB’G
 á«dBG ∂dP »a ÉªH ácôà°ûªdG á«dÉªdG äÉeóîdG ´É£b
 •hô°Th á«Ø«XƒdG ÉjGõªdGh ÖJGhôdG ±ô°Uh Üóf
 á«dÉªdG OQGƒªdG äGQGOE’ …QGOE’G º«¶æàdG á©LGôe
 á°UÉîdG  äGAGô`````̀LE’Gh  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  »`̀a

.ádAÉ°ùªdÉH
 ™«ªL ¬`̀ H Ωƒ`̀≤`̀j …ò```dG Qhó```̀ dG ≈```dEG QÉ``̀°``̀TCGh
 á«eƒμëdG äÉ¡édÉH á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG »a ø«∏eÉ©dG
 »dÉªdG  ¿RGƒ``̀à``̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  äGQOÉ``̀Ñ``̀e  ò«ØæJ  »`̀a
 ,äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  á«é«JGôà°S’G  §£îdG  ∞∏àîeh
 á∏MôªdG  »a  Oƒ¡édG  áØYÉ°†e  á«ªgCG  ≈dEG  É kgƒæe
 »Ñ∏j  ÉªH  äGõéæªdG  ø`̀e  ójõe  ≥«≤ëàd  á∏Ñ≤ªdG

.IOƒ°ûæªdG ±GógC’G

á``«dÉ``ªdG äÉ``eó`î`dG º```«`¶`æ`J QGô```b :á``«`dÉ`ªdG ô``jRh
»eƒ`μ`ë`dG ¥É```Ø`fE’G IAÉ```Ø`c ø`e Rõ``©``j á```cô`à`°û`ª`dG

.á«dÉªdG ôjRh |

√ô``≤j  É``ªH  ¿ƒ``eõà∏e  :¿ƒ``°SQGóN  º``JCÉe
AGQƒ°TÉ©H AÉØàM’G ¢Uƒ°üîH »Ñ£dG ≥jôØdG 

 ¢ù«FQ ¢ûjhQO »∏Y ócCG
 Üƒ``̀Lh ¿ƒ``̀°``̀SQGó``̀N º``̀JCÉ``̀e
 ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG
 QÉ°ûàfG øe óë∏d  ájRGôàM’G
 ¢ü«∏≤Jh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ¬fCG  ÉØ«°†e  ,äÉHÉ°UE’G  ∫ó©e
 áeÓ°S ≈∏Y Éæ°UôM QÉWEG »a
 ≈`̀∏`̀Y π`̀ ª`̀©`̀ f ,ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG
 äÉ©ªéàdG ™æe ≈∏Y ™«é°ûàdG

 .áª¨dG  ´É°û≤fG ≈àM É«dÉM
 GóN  ºJCÉe  ¿EG  :±É`̀°`̀VCGh
 √ô`̀≤`̀j É``ª``H Ωõ``à``∏``e ¿ƒ```°```SQ
 ¢Uƒ°üîH  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG

 áë°U  ájÉªëd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  QÉWEG  »a  AGQƒ°TÉY  º°SƒªH  AÉØàM’G
 ò«ØæJh  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  ™«ªédG  É«YGO  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 ,Ö«£dG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd äÉ«°UƒàdG √òg
 ,á«FÉæãà°SG  ±hô`̀X  πX  »a  »JCÉj  ,ΩÉ©dG  Gòg  ™°VƒdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Égƒæe
 á¡LGƒªd »Ñ£dG ≥jôØdG äÉª«∏©àH ΩGõàd’G Éæ«∏Y ÖLƒà°ùj …òdG ôeC’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ,ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ,ÉæàjƒdhCG ¿CG ÉªH{ :∫Ébh
 QÉ°ûàfG »a ÉÑÑ°S ¿ƒμ«°S ,•ÓàN’G ¿C’ ,ÉÑ©°U É«dÉM ™ªéàdG ¿ƒμ«°ùa

 .∫ÉØWC’Gh ø°ùdG QÉÑc á°UÉNh ,™«ªédÉH Qô°†dG ¥ÉëdEGh ¢Shô«ØdG

.¢ûjhQO »∏Y |

 áë°üdG  IQGRƒH  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  âæ∏YCG
 ÜQÉéàdG »a …QÉ«àN’G ´ƒ£à∏d π«é°ùàdG ÜÉH íàa
 §°ûædG  ô«Z  z19  ó«aƒc{  ìÉ≤∏d  áãdÉãdG  ájôjô°ùdG
 øe á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe á∏¶e âëJ áLQóªdGh

.¢ùeCG øe GAóH ´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG ∫ÓN
 ¿ƒμ«°S  ´ƒ£àdG  ÜÉ`̀H  ¿CG  IQGRƒ```dG  âØ°ûch
 ójõJ  øªe áYƒ£àeh ´ƒ£àe 6000 ΩÉeCG  É kMƒàØe
 ≈∏Y  ¬`̀fCG  ≈`̀dG  kIô«°ûe  ,É`̀ keÉ`̀Y  18``̀ dG  ≈∏Y  ºgQÉªYCG
 IQÉjR  ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  ´ƒ£àdG  »a  ø«ÑZGôdG
https://  ´ƒ£à∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á°üæªdG  §``̀HGQ

 ≥jôØdG  Ωƒ`̀≤`̀«`̀°`̀Sh  ,volunteer.gov.bh
 Ö«Jôà∏d ø«Yƒ£àªdG øe ø«eó≤àªdG á©HÉàªH »Ñ£dG
 πÑb  á«ë°üdG  º««≤àdG  á«∏ª©d  º¡Yƒ°†N á«dBG  ∫ƒM
 É k≤ah  ,ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  ≈`̀ dEG  ΩÉª°†f’G
 ¿CG ≈dG kágƒæe ,ø«Yƒ£àª∏d á«ë°üdG äÉWGôà°TÓd

.óªà©ªdG ∫ƒcƒJhôÑdG Ö°ùëH ºà«°S ∂dP
 Gò`̀g  ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J  á`̀≤`̀jô`̀W  ¿CG  ô`̀cò`̀ dÉ`̀ H  ô`̀ jó`̀é`̀ dG
 É k≤HÉ°S  É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  ¥ô`̀£`̀dG  ø`̀e  ó©J  ìÉ≤∏dG
 »a  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  áª¶æe  ø``e  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dGh
 ÜQÉéàdG  á∏Môe  »JCÉJh  .äÉMÉ≤∏dG  êÉàfEG  ∫Éée
 ìÉéf  ó©H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áãdÉãdG  ájôjô°ùdG
 á«fÉãdGh  ≈dhC’G  ø«à∏MôªdG  ¿ÉeCGh  á«∏YÉa  ¿É«ÑJh
 RÉ«àLG  »`̀a  íéf  ó`̀b  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ¿EG  PEG  .ø«°üdG  »`̀a
 …CG »a ÖÑ°ùàj ¿CG ¿hO øe ÜQÉéàdG øe ø«à∏MôªdG
 Ωƒ≤J  »àdG  ájôjô°ùdG  áHôéàdG  ó©Jh  .IQÉ°V  QÉKBG
 á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  ™e  ájRGƒàe  øjôëÑdG  É¡H
 iô`̀NCG  ∫hO  ≥`̀M’  â`̀bh  »`̀a  º°†à°Sh  ,IóëàªdG
 ™bƒe  ≈∏Y  ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  É¡eÉª°†fG  âæ∏YCG

.»fhôàμdE’G ΩQƒaÉæ«°S
 øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG  ¿CÉ``̀H  IQGRƒ````dG  âæ«Hh

 πÑb  øe  ÉgOÉªàYG  ºJ  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG
 á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG
 PEG  ,ìÉ≤∏dG  IAÉØch  á«∏YÉa  QÉÑàNG  ≈∏Y  õcôà°Sh
 »FGƒ°ûY  QÉ`̀«`̀à`̀NG  ô`̀Ñ`̀Y  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  AGô```̀LEG  ºà«°S
 kÓ£©e  É kMÉ≤d  ó©j  …òdG  ójóédG  ìÉ≤∏dG  äGQÉÑàN’
 ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  ÖÑ°ùj  ’h  »M  ô«Z  kÓeÉNh
 ™æ°U  »a  º°ùédG  óYÉ°ùj  ÉªfEGh  ,º«©£àdG  Gòg  ó©H
 º°ùédG  áYÉæe  õ«ØëJ  »a  º¡°ùJ  IOÉ°†e  ΩÉ°ùLCG
 á©HÉàªdG  ¿ƒμà°Sh  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  áehÉ≤ªd

.G kô¡°T 12 ióe ≈∏Y
 áHôéàdG ìÉéæH É¡∏eCG øY IQGRƒdG äôÑY óbh 
 iôNCG ∫hO »a ¬≤«≤ëJ ºJ …òdG ìÉéædG ó©H áãdÉãdG
 IôªãªdG ácGô°ûdG ôÑY ,á≤HÉ°ùdG πMGôªdG RÉéfEG »a
 á«æ«°üdG  ΩQÉaƒæ«°S  ácô°T  ™`̀e  º«©£àdG  êÉ`̀à`̀fE’

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe Ióªà©ªdG

z19 ó«aƒc{ ìÉ≤∏d áãdÉãdG ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d …QÉ«àN’G ´ƒ£àdG ÜÉH íàa
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 ¿hDƒ°ûdG  »a á«côàdG  äÓNóàdG  »g Iô«ãc
 É¡∏FÉ°Sh  âYƒæJ  PEG  ,á«Hô©dG  ∫hó∏d  á«∏NGódG
 ájôμ°ù©dG  ;áÑ∏°üdG  Iƒ≤dG  É¡eGóîà°SG  ø«H  Ée
 ∫ÓN  ø`̀e  áªYÉædG  Iƒ`̀≤`̀ dG  hCG  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 áaÉ°†à°SG  hCG  ,ájô«N  äÉ«©ªLh  äÉ°ù°SDƒe
 º¡JÉeƒμëd ø«Hƒ∏£ªdG OGôaC’G øe ójó©dG ºYOh
 ’ ∂dP  πc  §°Sh »gh ,á°VQÉ©ªdG  äÉYÉªédGh
 »Hô©dG ºdÉ©dG øe π©éJ ¿CG »a É¡YÉªWCG »ØîJ
 Ée  πc  ºZQ  ¬KGóMCG  ∑ôëJ  ,á«côJ  PƒØf  á≤£æe
 IOÉ«≤H  π°ûah  ,äÉjóëJh  πcÉ°ûe  øe  É¡¡LGƒj
 ¥É≤°ûf’ ¢Vô©J …òdG ,zá«ªæàdGh ádGó©dG ÜõM{
 ÉLÉéàMG  á«°SÉ°SC’Gh  á«°ù«FôdG  ¬JGOÉ«b  ¢†©H
 Ö«W  Ö`̀LQ{  ,¬°ù«FQ  äÉ°SQÉªe  ≈∏Y  É¶ØëJh
 »àdG  äÉ```̀eRC’G  IQGOEG  »`̀a  ¬∏°ûah  ,z¿É````̀ZhOQCG

.êQÉîdGh πNGódG »a √OÓH â¡LGh
 É`̀«`̀cô`̀J π``gÉ``é``à``J ,äÓ```̀Nó```̀à```̀dG √ò```̀¡```̀Hh
 º`̀bQ  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º`̀eCÓ`̀ d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á«©ªédG  QGô``̀ b
 ¬fCG  ≈∏Y  ¢üf  …òdG  ,1981  ΩÉ©d  ,(103/36)
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  πNóàJ  ¿CG  á``̀dhO  …C’  ≥ëj  ’{
 Oó¡J  ¿CG  ’h  ,á`̀dhO  …C’  á«LQÉîdGh  á«∏NGódG
 IOÉ«°S  ó°V  É¡∏ª©à°ùJ  hCG  Iƒ`̀≤`̀dG  ∫Éª©à°SÉH
 øeC’G Oó¡j πNóàdG Gòg πãe ¿C’ ,iôNC’G ∫hódG
 É¡∏NóJ  ¿CG  »æ©j  Ée  ƒgh  ,(ø««dhódG  º∏°ùdGh
 ¢VQÉ©àj á«Hô©dG  ∫hó∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a
 »a  ¬d  ¢ù°SCG  ’h  ,»`̀dhó`̀dG  ¿ƒfÉ≤dG  ÇOÉÑe  ™e
 ’  áæ«°UQ  á«é¡æe  É¡d  »àdG  á«dhódG  äÉbÓ©dG
 áé£∏ÑdG  Üƒ∏°SCÉH  ’h  ó«YƒdGh  ójó¡àdÉH  QGóJ

 .á«°SÉ«°ùdG
 »côàdG  ó¡°ûªdG  ≈```dEG  á`̀©`̀jô`̀°`̀S  Iô`̀¶`̀æ`̀Hh
 Iô«ãc πcÉ°ûe É¡jód Iô≤fCG  ¿CG  ßMÓf ,»∏NGódG
 É¡«∏Y  õ«côàdG  Ωõ∏à°ùj  É`̀e  ƒ`̀gh  ,≈°üëJ  ’
 ¿hDƒ°T  »a  πNóàdG  øe  ’ó`̀H  ,É¡∏M  ádhÉëeh
 ÜõM{  ∞∏e  º°ùM  øY  IõLÉY  »¡a  ,ø`̀jô`̀NB’G
 á`̀jOô`̀c á`̀cô`̀M »``̀gh ,z»`̀fÉ`̀à`̀°`̀SOô`̀μ`̀dG ∫É`̀ª`̀©`̀dG
 πLCG  øe  πJÉ≤Jh  ,1978  ΩÉY  â°ù°SCÉJ  áë∏°ùe
 ∑Éæg  âdGRÉeh ,1984 ΩÉY  òæe  OGôcC’G  ¥ƒ≤M
 á©HQCG  øe  Üô≤j  Ée  òæe  É¡©e  á∏°TÉa  äÉ¡LGƒe
 ΩÉY z∫GRhCG äƒZQƒJ{ ¢ù«FôdG ó¡Y »ah .Oƒ≤Y
 äÉ°VhÉØe AGôLE’ ä’hÉëe ∑Éæg âfÉc ,1993
 ó¡Y »a äQôμJh ,â∏°ûa É¡æμd ,ácôëdG IOÉb ™e
 ΩÉY  ≈àM  äôªà°SGh  ,2009  ΩÉ`̀Y  z¿É```̀ZhOQCG{
 â∏°ûa ôNBG ≈æ©ªH ..É°†jCG â∏°ûa É¡æμdh ,2015
 »àdG  ,ájôμ°ù©dG  ∂dòch  ,á«°SÉ«°ùdG  ∫ƒ∏ëdG
 ÖÑ°ùJ  Ée  ,äGQÉ«∏ªdÉH  ájƒæ°ùdG  É¡àØ∏c  Qó≤J
 OGôcC’G  ¿Éμ°ùdG  ø«H  »YÉªàLG  ñô°T  OÉéjEG  »a

.∑GôJC’G ø««eƒ≤dGh
 ≈dEG  Éfô¶f  GPEG  ,Gó«≤©J  çGó``̀MC’G  OGOõ``Jh
 ºgô«Zh  ,Üô©dGh  øeQC’G  ¿Éμ°ùdG  ™e  É¡∏cÉ°ûe
 Gò`̀g ™``̀eh .á`̀«`̀æ`̀jó`̀dGh á`̀«`̀bô`̀©`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ bC’G ø`̀e
 QÉ«¡fGh  ,∞«©°V  OÉ°üàbG  øe  »∏NGódG  ™°VƒdG
 ÜÉgQEGh  ôμØdGh  …CGôdG  ÜÉàc  á≤MÓeh  ,á∏ª©∏d
 øe  ô«ãμdGh  ,É¡JGƒ°UCG  äÉμ°SEGh  ,á°VQÉ©ªdG
 ∫CÉ°ùf  ¿CG  Éæd  ≥ëj  ,iôNC’G  á«∏NGódG  πcÉ°ûªdG
 »a  á∏°TÉa  ádhód  ∞«c  ..z¿É````ZhOQCG{  ¢ù«FôdG
 á©WÉ≤àe  ô``̀FGhO  »`̀a  ∑ôëàJ  ¿CG  É¡∏cÉ°ûe  π`̀M
 ¿CG  ∫hÉëJh ,á«HôY  º°UGƒY IóY  »a  IOó©àeh
 πNóàJh  º«∏bE’G  »a  GôKDƒeh  Éjƒb  ÉÑY’  ¿ƒμJ

.á≤£æªdG ∫hO øe Égô«Z ¿hDƒ°T »a
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀ à`̀f’G â``̀fÉ``̀c ,ô``````̀eC’G ™````̀bGh »``̀a
 »a  º`̀cÉ`̀ë`̀dG  Üõ`̀ë`̀dG  Égó¡°T  »`̀à`̀dG  ,á«dÉààªdG
 É¡JÉeRCG  ôjó°üJ  Iô≤fCG  ä’hÉëe  AGQh  ,É«côJ
 ≈`̀dEG  â©°S  å«M  ,êQÉ`̀î`̀dG  ≈``dEG  É¡«dEG  QÉ°ûªdG
 ,ô``̀NBG ¿É`̀μ`̀e ≈```̀dEG É`̀¡`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e QÉ``̀¶``̀fCG ¬`̀«`̀Lƒ`̀J
 É¡≤∏£j  »àdG  äGójó¡àdG  »a  √ógÉ°ûf  Ée  ƒ`̀gh
 π©dh ,ôNB’Gh ø«ëdG ø«H ∑GôJC’G ¿ƒ«°SÉ«°ùdG
 ,zQÉcCG »°Uƒ∏N{ ,´ÉaódG ôjRh äGójó¡J ,ÉgôNBG
 äRhÉéJ »àdGh ,äGQÉeE’G  ádhód  í°VÉa  πμ°ûH
 ,á«dhódG  äÉbÓ©dGh  ø«fGƒ≤dGh  ±Gô``̀YC’G  πc
 ¬©e  É¡JôLCG  »àdG  á∏HÉ≤ªdG  »a  äAÉ`̀L  »àdGh

 ,ájô£≤dG  Iô`̀jõ`̀é`̀dG  IÉ`̀æ`̀b
 ºYódG  πgÉéàj  ∂dòH  ƒgh
 …ò``̀dG »```dhó```dGh »`̀Hô`̀©`̀ dG
 …CG  ,äGQÉ`````̀eE’G  ¬`̀H  ™àªàJ
 Ió`̀ «``Mh ¿ƒ``̀μ``̀J ø``̀ d É``̀ ¡``̀ fEG
 ∞∏°üdG  Gò`̀g  á¡LGƒe  »`̀a
 ô«Z äÉ°SQÉªªdGh Qhô¨dGh
 ∞bƒªdG  Gò`̀g  .ábƒÑ°ùªdG
 AÓ``̀©``̀à``̀°``̀S’É``̀H »```̀fô```̀cò```̀j
 »àdG  á«¡éæ©dGh  Qhô¨dGh
 ô`̀NB’Gh  ø«ëdG  ø«H  ô¡¶J
 ,z¿É````````````̀ZhOQCG{ π``̀Ñ``̀b ø```̀e

 ÖWÉN  …ò``̀ dGh  ,¬à«°TÉMh
 »a  ¥Gô`̀©`̀ dG  AGQRh  ¢ù«FQ
 âfCG{  :ÓFÉb  äGôªdG  ió`̀MEG
 Ée ƒgh z…Gƒà°ùe øe â°ùd

 .¢ùØædÉH á≤ãdG ΩóYh ¢ü≤ædÉH Qƒ©°ûdG ≈∏Y ∫ój
 ôjRh  É`̀YO  ,äGójó¡àdG  √ò`̀g  á«Ø∏N  ≈∏Yh
 QƒfCG{  ,á«JGQÉeE’G  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG
 ¿CÉ°ûdG  »a  πNóàdG  ∞`̀bh  ≈`̀dEG  É«côJ  ,z¢TÉbôb
 ,ájQÉª©à°S’G  ΩÉ``̀ghC’G  øY  »∏îàdGh  »Hô©dG
 ójó¡àdÉH  QGó`̀J  ’  äÉbÓ©dG{  :¿CG  øe  É`̀gQò`̀Mh
 ¿CGh  ,ájQÉª©à°S’G  ΩÉghCÓd  ¿Éμe  ’h  ó«YƒdGh
 ™ªàéªdGh  Üô`̀©`̀dG  ≈∏Y  »∏£æJ  ø`̀d  É`̀¡`̀Jó`̀æ`̀LCG
 á£≤°S  …RGõ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ¬ëjô°üJ  ¿CGh  ,»`̀dhó`̀dG
 É«côJ  ∞àμJ  º`̀d  .z√OÓ`̀Ñ`̀d  Ió`̀jó`̀L  á«°SÉeƒ∏HO
 ,§îdG  ≈∏Y  πNO  πH  ,´ÉaódG  ô`̀jRh  äGójó¡àH
 ±ô©àæd  zÜƒ£æ°T  ≈Ø£°üe{  ,¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ
 ¬eƒég ∫ÓN øe ójóL øe á«°ùØædG ó≤©dG ≈∏Y
 øe ôÑcCG ¬JÉëjô°üJ{ ¿EG :∫ƒ≤dÉH ,z¢TÉbôb{ ≈∏Y
 É«côJ{  ¿CG  ,ÉHòc  ÉØ«°†e ,z¬àdhO  ºéMh ¬ªéM
 É«Ñ«dh  ,ø«jQƒ°ù∏d  ÉjQƒ°S  ¿CG  CGó`̀Ñ`̀e  âî°SQ
 Üƒ©°T  ¿CGh  ,ø««bGô©∏d  ¥Gô`̀©`̀ dGh  ,ø««Ñ«∏d
 á«∏NGódG  É¡∏cÉ°ûe  π`̀M  ≈∏Y  IQOÉ``̀b  á≤£æªdG
 iƒ≤dG  äGhOCG  ¿CGh  ,É¡°ùØæH  ΩÓ°ùHh  QGƒëdÉH
 ..zQhO  …CG  º¡d  ¿ƒμj  ød  á≤£æªdG  »a  á«ÑæLC’G
 »a  GPEG  É«côJ  πNóàJ  GPÉªd  ∂dòc  ôeC’G  ¿Éc  GPEG

?á«∏NGódG á«Hô©dG ∫hódG ¿hDƒ°T
 ÉªYOh  ,»`̀cô`̀à`̀dG  ∞∏°üdG  Gò`̀g  ≈∏Y  GOQh
 ôjRƒd  ¿É`̀«`̀H  ó``̀cCG  ,á≤«≤°ûdG  äGQÉ````̀eE’G  á`̀dhó`̀d
 ,z»fÉjõdG  ∞«£∏dG  óÑY{  ,á«æjôëÑdG  á«LQÉîdG
 Gôμæà°ùe ,äGQÉeE’G ÖfÉL ≈dEG øjôëÑdG ±ƒbh
 É¡Ø°Uh  »`̀à`̀dG  É«côJ  äGó`̀jó`̀¡`̀Jh  äÉëjô°üJ

.zá«FGó©dG{`H
 ,áahô©e  É«Ñ«d  hõ`̀Z  »a  É«côJ  ´ÉªWCG  ¿EG
 Gò¡dh  ,É¡£Øfh  É¡JGhôK  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »`̀gh
 ábõJôªdG  ø`̀e  É`̀Ø`̀dCG  20  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  π≤æH  â`̀eÉ`̀b
 ôjƒ£J  ≈`̀ dEG  â©°Sh  ,∑Éæg  ≈`̀ dEG  äÉ«°û«∏ªdGh
 …QÉª©à°SG OƒLh É¡d ¿ƒμj ¿CG πLCG øe ´Gô°üdG
 ,á«HQÉ¨ªdG á≤£æªdG »ah πH ,É«Ñ«d »a §≤a ¢ù«d
 É¡JÉbÓY  óàªJ  å«M  ,»≤jôaE’G  ÜƒæédG  »ah
 ∫ÓN  ø`̀e  É¡∏jƒªJh  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉª«¶æàdÉH
 á«dÉeh  ájOÉ°üàbG  äÉcôëJh  ó«æéàdG  äÉμÑ°T
 âëJ  ºàJ  »`̀à`̀dGh  áYhô°ûe  ô«Z  É¡ª¶©e  »`̀a

.á«ªgh äÉcôëJ
 ´QòàJ  É«côJ  ¿CG  ,áÑjô¨dG  äÉbQÉØªdG  øeh
 ¿ƒ«∏e  OƒLh  ≈dEG  ™Lôj  É«Ñ«d  »a  É¡∏NóJ  ¿CÉH
 á«côJ  ∫ƒ`̀°`̀UCG  ø`̀e  -¬`̀«`̀a  ∑ƒμ°ûe  º``̀bQ-  »Ñ«d
 ±ƒbƒdGh º¡Jóéæd πNóàdGh É¡ªYO ¿ƒ≤ëà°ùj
 É«Ñ«d  »a  ÜôëdG  ¿EÉ`̀a  ,∂`̀dP  ™`̀eh  .º¡ÑfÉL  ≈`̀dEG
 »g  ÉªfEGh  ,IOôØæe  ádhóH  É°UÉN  ÉfCÉ°T  ó©J  ºd
 ƒg  ó`̀MGh  ±óg  π`̀LCG  øe  ∑ôëàJ  á«dhO  Oƒ¡L
 ∑ôëàdG ¿CG ™e ,ádhódG ≈dEG ¿ÉeC’Gh øeC’G IOÉYEG
 π£æJ  ºd  á∏«M  á∏WÉH  ihÉYóH  OôØæªdG  »côàdG
 ;¬H  ójóæàdG  ≈dEG  âYQÉ°S  »àdG  ºdÉ©dG  ∫hO  ≈∏Y
 πªàμe  ¿Ghó`̀Y  ƒg  Ωƒ«dG  É«Ñ«d  √ó¡°ûJ  Ée  ¿C’
 É«HôY  ÉcôëJ  ÖLƒà°ùj  ∑É`̀¡`̀à`̀fGh  •hô`̀°`̀û`̀dG

 .ΩÓ°ùdGh øeC’G É«Ñ«∏d ó«©«d É©jô°S
 É«côàd  IQÉ``̀L  â°ù«d  É«Ñ«d  ¿CG  í`̀ °`̀VGhh

 -É```¡```JOÉ```b º```̀Yõ```̀ j É```̀ª```̀ c-
 ±’BG  É``¡``æ``Y  ó``©``Ñ``J  »``̀¡``̀a
 É¡∏°üØjh  äGô`̀à`̀eƒ`̀∏`̀«`̀μ`̀dG
 »¡a  ô°üe  É`̀eCG  ,ôëH  É¡æY
 É`̀¡`̀£`̀Hô`̀jh ,É``¡``d á`̀≤`̀°`̀UÓ`̀e
 IógÉ©eh  ΩO  äÉ`̀bÓ`̀Y  É¡H
 ¿EÉ`̀a  Gò`̀¡`̀d  ,ó``̀MGh  ô«°üeh
 ájOÉ©ªdG-      É`̀«`̀cô`̀J º`̀YO
 ¥É`̀aƒ`̀dG  áeƒμëd  -ô°üªd
 ób  ,¢ù∏HGôW  »a  »æWƒdG
 ™e  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  É¡©°Vh
 ¢û«édG ºYóJ »àdG IôgÉ≤dG
 IOÉ`̀«`̀≤`̀H ,»`̀Ñ`̀«`̀∏`̀ dG »`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ™eh .zôàØM áØ«∏N{ ô«°ûªdG
 É«côJ  âØãc  ,´GõædG  óYÉ°üJ
 …OÉ`̀ª`̀dGh  …ôμ°ù©dG  É¡ªYO

 .¥ÉaƒdG áeƒμëd …ƒæ©ªdGh
 É«côJ ô°üe âª¡JG ,ó«©°üàdG Gò¡d áé«àfh
 äó≤àfGh  ,É«Ñ«d  ≈``̀dEG  áaô£àe  ô°UÉæY  π≤æH
 øeCÓd  É`̀ë`̀°`̀VGh  Gó`̀jó`̀¡`̀J  ÉgQÉÑàYÉH  É¡JÉ«∏ªY
 ºYO  ∂`̀dP  ≈∏Y  GOQ  äQô`̀bh  .»Hô©dGh  »eƒ≤dG
 áæjóe  ≈∏Y  Ωƒé¡dG  ∞bƒd  »æWƒdG  ¢û«édG
 ,IôØédGh ,á«é«JGôà°S’G á«ªgC’G äGP ,zäô°S{
 zÉjOÉ«°S  É≤M{h  ,zôªMCG  É£N{  ¬JôÑàYG  …ò`̀dGh
 .É¡Ñ©°Th  É¡«°VGQCG  áeÓ°Sh  É¡æeCG  á¡LGƒe  »a
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  ,äGƒ£îdG  √ò¡d  ÉªYOh
 øe ô°UÉæY ∫É°SQEG ≈∏Y ƒ«dƒj 20»a …ô°üªdG
 OhóëdG êQÉN á«dÉàb ΩÉ¡e »a áë∏°ùªdG äGƒ≤dG
 ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .»eƒ≤dG  øeC’G  øY  ´Éaó∏d
 z¿ÉcQƒL  ø«àe{  ¬dÉb  Éªd  É≤ah-  ó≤à©J  É«côJ
 ájƒL  áHô°V{  ¿EÉ``a  -zQƒ`̀à`̀«`̀fƒ`̀ª`̀dG{  ™bƒe  ø`̀e
 ¢ù∏HGôW äGƒb ±É≤jE’ áæμªe á«JGQÉeEG ájô°üe
 áæjóe  ≈∏Y  AÓ«à°S’G  øe  É«côJ  øe  áeƒYóªdG

.zäô°S
 OƒLh  ó©j  å«M  ,ÉjQƒ°S  ≈dEG  ∫É≤àf’ÉHh
 ÉgPƒØf óe ádhÉëe ≈∏Y ∫Éãe RôHCG  ∑Éæg É«côJ
 ,2011 ΩÉY ´GõædG ájGóH ™eh .ÉgOhóM êQÉN
 ºYóH  ÉeGõàdG  ø«ªYGódG  ôãcCG  øe  Ió`̀MGh  âfÉc
 …Qƒ°ùdG ¢û«édG{ ƒgh ,á°VQÉ©ªdG πFÉ°üa ºgCG
 ºYódGh  ájôμ°ù©dG  äGó©ªdGh  πjƒªàdÉH  ,zôëdG
 ,…Qƒ°ùdG  ΩÉ¶ædÉH  áMÉWE’G  ±ó¡H  ;»°SÉ«°ùdG
 ∫ƒ∏ëHh .É¡d ô°TÉÑªdG ô«KCÉàdG âëJ íÑ°UCG ≈àM
 ¢û«édG{  ≈`̀dEG  ¬ª°SG  ô««¨J  ºJ  ,2019  ôHƒàcCG
 …óæL 14^000 º°†j ¿Éch .z…Qƒ°ùdG »æWƒdG
 ¢û«édG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  ¿ƒ∏JÉ≤j  ¿B’G  GƒëÑ°UCG
 …ôμ°ù©dG  ¬∏NóJ  CGó`̀H  …ò`̀dG  ,»eÉ¶ædG  »côàdG
 ≈∏Y á`̀jOô`̀μ`̀dG äGƒ`̀≤`̀ dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d É`̀jQƒ`̀°`̀S »`̀a
 ¿CG  á©jQòH  ;ájQƒ°ùdG  -á«côàdG  OhóëdG  ∫ƒW
 á£ÑJôe  á«WGô≤ªjódG  ÉjQƒ°S  äGƒ`̀b  äGó``Mh
 á«æeC’G É¡°VGôZC’h .»fÉà°SOôμdG ∫Éª©dG ÜõëH
 ÉjQƒ°S  ∫Éª°T  º«°ù≤J  ≈``̀ dEG  â©°S  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 äÉj’ƒdG ÜÉë°ùfG ó©Hh .ƒμ°Sƒe ™e ¥ÉØJ’ÉH
 ,2019ôHƒàcCG  »a  ÉjQƒ°S  ∫Éª°T  øe  IóëàªdG
 äGƒ≤dG  ójô°ûJ  ≈`̀dEG  iOCG  Éeƒég  É«côJ  âæ°T
 ¢SQÉe  π`̀FGhCG  »ah  .∑Éæg  IOƒLƒªdG  ájOôμdG
 IôªdG √òg ±ó¡à°SG ôNBG  Ωƒé¡H âeÉb ,2020
 ,2020  ¢ù£°ùZCG  ∫ƒ∏ëHh  .…Qƒ°ùdG  ¢û«édG
 ô«Ñc  πμ°ûH  á«côàdG  äGƒ`̀≤`̀ dG  Oƒ``̀Lh  í`̀Ñ`̀°`̀UCG
 øe  πc  â©LGôJ  ¿CG  ó©Hh  ,ÉjQƒ°S  ∫Éª°T  »a
 hóÑj  ’  ájQƒ°ùdGh  ájOôμdG  á«eƒμëdG  äGƒ≤dG
 …CG »a ∑Éæg √OƒLh øY ≈∏îà«°S ¿ÉZhOQCG ¿CG

.Öjôb âbh
 ∞©°V »``̀a É`̀«`̀cô`̀J äó```̀Lh ,¿É`̀æ`̀Ñ`̀ d  »``̀ ah
 ºYO  »a  áÑ°SÉæe  áÄ«H  ∑Éæg  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤dG
 ÉgPƒØf  õjõ©àHh  á«fÉæÑ∏dG  á«fÉªcôàdG  á«∏bC’G
 áæjóe  »`̀a  ∫Éª°ûdG  »`̀a  á«æ°ùdG  áØFÉ£dG  ø«H
 ≥ah  ,Gó«°U áæjóe  »a  ÜƒæédG  »ah ¢ù∏HGôW

:É¡æª°V øe IóY äÉ«dBG
 á¨∏dG  º«∏©àd  á«aÉ≤K  õ`̀cGô`̀e  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  -1

 ºjó≤Jh  á«côàdG  áaÉ≤ã∏d  è`̀jhô`̀à`̀dGh  á«côàdG
 »a  »côJ  »aÉ≤K  õcôe  áeÉbEGh  á«°SGQódG  íæªdG

 .ähô«H
 å«M  ,á`̀jô`̀«`̀î`̀dG  äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  á``̀eÉ``̀bEG  -2
 á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdG  QÉ©°T  âëJ  É¡àØXh

 .á«FÉªfE’G ™jQÉ°ûªdGh
 øe  ¿ƒaƒîàj  ø««fÉæÑ∏dG  π©L  É`̀e  ƒ`̀gh
 ±ƒîJh  º¡©ªàéeh  ºgó∏H  »a  É«côJ  π¨∏¨J
 ≈©°ùJ  É«côJ  ¿CG  ø`̀e  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y
 äÉ°†bÉæJ  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH  ¿ÉæÑd  ≈`̀ dEG  ∫ƒNó∏d
 ¿CG ™e ÉgPƒØf â«Ñãàd á«©«°ûdGh á«æ°ùdG ádÉëdG
 äGó«≤©J øe ójõªdG πªàëj ’ »fÉæÑ∏dG πNGódG
 á«côJ  äÓNóàH  ¬≤«ª©J  ’h  »ØFÉ£dG  ∞∏ªdG

.±GógC’Gh ¿ƒª°†ªdG áë°VGh
 ÉjQƒ°Sh É«Ñ«d »a ÉgOƒLh ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh
 ,è«∏îdG  á≤£æe  »`̀a  É`̀°`̀†`̀jCG  ó`̀Lƒ`̀J  ,¿É`̀æ`̀Ñ`̀ dh
 ájôμ°ùY  ¿hÉ`̀©`̀J  äÉbÉØJG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ô£b  ôÑY
 z¿ÉjôdG{  IóYÉb  πãªJh  .á«aÉ≤Kh  ájOÉ°üàbGh
 ,á≤£æªdG  »a  É¡d  …ôμ°ùY  OƒLh  ∫hCG  ájô£≤dG
 ,∑Éæg ÉgOƒæL øe ±’BG ô°ûæH É¡d íª°ùJ »àdGh
 ÉgPƒØf  õjõ©àH  äÉbÓ©dG  √òg  É¡d  âëª°S  óbh
 ™e  ô£b  πÑb  ø`̀e  ≥«°ùæJ  ¿hO  ø`̀e  …ôμ°ù©dG
 ∂dòH áØdÉîe ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a É¡FÉ≤°TCG
 ï«°SôJ πHÉ≤e »ah .¢ù∏éª∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
 É«côJ  â©°S  ,ô°üeh  è«∏îdG  ∫hO  ™e  ¢ùaÉæàdG
 Óc OGRh ,¿Gô``̀ jEG  ™`̀e  ≥``̀KhCG  äÉ`̀bÓ`̀Y AÉæH  ≈`̀ dEG
 ø«aó¡à°ùe  …ôμ°ù©dG  Éª¡fhÉ©J  ø`̀e  øjó∏ÑdG
 ΩGóîà°SG  ≈``̀ dEG  â`̀©`̀°`̀Sh  ,OGô`````̀cC’G  ø«∏JÉ≤ªdG
 ,¿GôjEG  »a ÉgPƒØf IOÉjõd ájOÉ°üàb’G πeGƒ©dG
 QÉ«∏e  30  QGó≤ªH  É¡©e  É¡JQÉéJ  ºéM  IOÉjõH

.Q’hO
 ¥Gô`̀©`̀ dG »``̀a »`̀cô`̀à`̀dG π`̀Nó`̀à`̀dG ø`̀μ`̀j º``̀ dh
 á«côàdG  äÉeƒμëdG  âæÑJ  ó≤a  ,óMCG  ≈∏Y  É«aÉN
 …ôμ°ù©dG  QÉ«îdG  ,1991ΩÉ``̀ Y  òæe  áÑbÉ©àªdG
 É«côJ  ¥ô`̀°`̀T  Üƒ`̀æ`̀L  »``a  á`̀jOô`̀μ`̀ dG  á∏μ°ûª∏d
 ô°UÉæY IOQÉ£e áéëH ;»bGô©dG ≥ª©dG πNGOh
 ≈dG  iOCG  Ée  ƒ`̀gh  ,»fÉà°SOôμdG  ∫Éª©dG  Üõ`̀M
 ∂dP  òæe  ¥Gô©∏d  Iôªà°ùe  á«côJ  äÉMÉ«àLG
 ¿hóLGƒàj πH ,∂dòH ∑GôJC’G ∞àμj ºdh ,âbƒdG
 ô°UÉæY á≤MÓe áéëH ájôμ°ùY óYGƒb »a É«dÉM
 á«côàdG äGƒ≤dG ∫ƒNO ô«ãjh .ºgó°UQh ÜõëdG
 ÉcÉ¡àfG ó©j å«M ,ä’DhÉ°ùJ á«bGô©dG »°VGQC’G
 iƒμ°T  ™aQ  ≈`̀dEG  É¡©aO  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,É¡JOÉ«°ùd

.øeC’G ¢ù∏ée ≈dEG ∂dP ¿CÉ°ûH á«ª°SQ
 Gó«L »©j á«côàdG äÉcôëà∏d ,™HÉàªdG øμd
 ¥É£f óàeG å«M ,∂dP ≈∏Y ô°üà≤j ºd  ôeC’G ¿CG
 á≤£æe  øe  ó©HCG  ƒg  Ée  ≈dEG  …ôμ°ù©dG  ™°SƒàdG
 G kOƒ`̀Lh  â∏μ°T  å«M  ,É`̀¡`̀JGP  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG
 ƒ«dƒj  »a  .É«≤jôaEG  ¥ô°T  »a  É¡d  Ωób  ÅWƒeh
 50  áª«≤H  ájôμ°ùY  Ió`̀YÉ`̀b  äCÉ`̀°`̀û`̀fCÉ`̀a  ,2016
 è«∏N  ≈∏Y  π£J  ∫Éeƒ°üdG  »`̀a  Q’hO  ¿ƒ«∏e
 πãªj  å«M  ;á«é«JGôà°S’G  á«ªgC’G  …P  ,¿óY
 .á«ªdÉ©dG  §ØædG  IQÉéàd  »°ù«FôdG  ≥jô£dG
 øgGôdG  »Ñ«∏dG  ´Gô°üdG  äÉ«YGóJ  É¡cGQOEG  ™eh
 ºdÉ©dG  »a  ójGõàªdG  »côàdG  ™°SƒàdG  á«ªgCGh
 Iô≤fCG  ∫hÉëJ  ,á∏Ñ≤ªdG  äGƒæ°ùdG  »a  »Hô©dG
 ∞∏àîe  ™e  á≤«Khh  á«JGƒe  äÉbÓY  ÜÉ°ùàcG

 .iôNC’G É«≤jôaEG ∫Éª°T ∫hO äÉeƒμM
 ÉªH  ±ÉØîà°S’G  øμªj  ’  ,Ωƒ`̀ª`̀©`̀dG  ≈∏Y
 ∫ƒÑ≤e  ô«Z  QhO  øe  É¡°ù«FQh  É«côJ  ¬H  Ωƒ≤J
 »ah ÉjQƒ°S »a É¡∏Zƒàa ,á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a
 É¡ØdÉëJh  è«∏îdG  »a  É¡∏NóJh  ¥Gô©dGh  É«Ñ«d
 ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO øeCG Oó¡J »àdG ¿GôjEG ™e
 ø«eƒμëªdGh á°VQÉ©ªdG äÉYÉªédG É¡fÉ°†àMGh
 Éªe  ô«ãμH  ôÑcCG  »ª«∏bEG  QhO  Ö©dh  ,º¡dhO  »a
 ¬«a  §≤°S  Éª«a  •ƒ`̀≤`̀°`̀S  ƒ`̀g  ,¬`̀Ñ`̀©`̀d  ™«£à°ùJ
 ±ô©J ó©J ºd  »àdG  ¿GôjEG  ¬«a  â£≤°Sh ¥Gô©dG

 .ÉgRhÉéàH É¡d ÉMƒª°ùe ¢ù«d GOhóM áªK ¿CG

 ,ÉfóæY  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ¿É``c  GPEG  É`̀e  áaô©e  ¬```̀fGhC’  ≥HÉ°ùdG  ø`̀e
 ó«≤àdG  Ωó``̀Y  ¢```̀SQO  ø``̀e  GhOÉ`̀Ø`̀ à`̀ °`̀SG  ,¿ƒ`̀ª`̀«`̀≤`̀eh ¿ƒ`̀ æ`̀WGƒ`̀e
 óéà°ùªdG zÉfhQƒc{ ¢Shô«a á¡LGƒªd ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 ô«Z ´ÉØJQG »a ÖÑ°ùJ …òdG ôeC’G ƒgh ,âFÉØdG ô£ØdG ó«Y ∫ÓN
 CÉ£N  ¿CG  hóÑj  ÉjôgÉXh  .¢Shô«ØdÉH  äÉHÉ°UE’G  Oó©d  ¥ƒÑ°ùe
 PEG ;ΩÉjC’G √òg ≈ë°VC’G ó«Y ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN Qôμàj ºd ô£ØdG ó«Y
 äGOÉ°TQE’Gh íFÉ°üædÉH ΩGõàd’G øe á«dÉY áLQO ∑Éæg ¿CG hóÑj
 CÉ£îdÉH  ô«còàdGh  ó«©dG  πÑb  Ée  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  É¡à¡Lh  »àdG
 ¢SÉædG  ø`̀e  ô«ãμdG  ™°†j  º`̀d  ÉeóæY  ô£ØdG  ó«Y  ∫Ó`̀N  ô«ÑμdG
 óYÉÑàdG  É¡àeó≤e  »`̀a  ,äGOÉ``̀°``̀TQE’G  √ò¡d  Üƒ∏£ªdG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G
 ´ÉØJQG ≈dEG  iOCG  Ée •ÓàN’G ä’ÉM ∞«ãμJ ΩóYh »YÉªàL’G

.ô£ØdG ó«Y â∏J »àdG ΩÉjC’G ∫ÓN äÉHÉ°UE’G OGóYCG
 ,É°†jCG ¬eÉμMCG ô«£îdG ¢Shô«ØdG Gò¡dh ,zΩÉμMCG IQhô°†∏d{
 øe  »°†à≤J  áeÉ©dG  áë∏°üªdGh  ,™«ªédG  ≈∏Y  É¡°Vôa  »àdG
 É°†jCG áeÉJ áYÉæ≤Hh ™«ªédG º∏©j ,ΩÉμMC’G √òg ΩGôàMG ™«ªédG
 ôÑà©J  É¡ehó≤H  ∫ÉØàM’Gh  áØ∏àîªdG  äÉÑ°SÉæªdG  ∫ÉÑ≤à°SG  ¿CG
 ,øjôëÑdG AÉæHCG ¿GóLh »a IQƒØëªdG á«YÉªàL’G äGOÉ©dG øe
 øe øμj ºd ¿EG GóL Ö©°üdG øeh ,iôNC’G Üƒ©°ûdG ∫ÉM º¡dÉM
 »a  ÉæFÉæHCG  ∫ÉM  ƒg  Éªc  ,Üƒ©°ûdG  √òg  AÉæHCG  ≈∏Y  π«ëà°ùªdG
 á«æWƒdG ,äÉÑ°SÉæªdG √òg øe …CG ∫ÉÑ≤à°SG GƒJƒØj ¿CG ,øjôëÑdG
 É¡H á°UÉîdG  ä’ÉØàM’G Gƒª¶æj ¿CG  ¿hO øe ,á«æjódG  hCG  É¡æe

.É¡H á£ÑJôªdG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG á°SQÉªeh
 ¿CG òæeh ,∫GƒW äGƒæ°S ióe ≈∏Y ±ƒdCÉªdG ∫ÉëdG ƒg Gòg
 ÉæJGOÉYh Éfó«dÉ≤Jh ÉæàaÉ≤K øe GAõL äÉÑ°SÉæªdG √òg âëÑ°UCG
 »a √QÉ°ûàfGh ¬«°ûØJ òæe ,zÉfhQƒc{ ¢Shô«a øμd ,á«©ªàéªdG
 Éªc ,πà≤e »a âHGƒãdG √òg πc Üô°V ,ÉÑjô≤J ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL

 ∫Gõj ’ ƒgh ,IQƒª©ªdG AÉëfCG ™«ªL »a ôéëdGh ô°ûÑdG Üô°V
 IOÉédG  áehÉ≤ªdG  ºZQ  ™«ªédG  ≈∏Y  ¬eÉμMCGh  ¬Jƒ£°S  ¢VôØj
 …ó°üà∏d Üƒ©°ûdGh ºeC’G ™«ªL É¡dòÑJ »àdG IQÉÑédG Oƒ¡édGh
 áªFÉ≤dG ±hô¶dG »a øμd ,¬àªjõgh ¬«∏Y Ö∏¨àdG ≈∏Y πª©dGh ¬d
.¢Shô«ØdG Gòg ΩÉμMCG Iƒbh Iƒ£°ùH º«∏°ùàdG iƒ°S ÉæeÉeCG ¢ù«d
 ó°V  á°Sô°ûdG  ácô©ªdG  »`̀a  ô°üàæf  ¿CG  É≤M  É```̀fOQCG  GPEG
 Éæ°ùØfCG õ¡éf ºK øeh ¬eÉμMCG Iƒ≤H ô≤f ¿CG ’hCG Éæ«∏©a zÉfhQƒc{
 »àdG ájRGôàM’G äGOÉ°TQE’ÉH ó«≤àdG ôÑY ¬àehÉ≤eh ¬d …ó°üà∏d
 πFÉ°SƒdG »g √ò¡a ,á«°ü°üîàdGh á«æ©ªdG äÉ¡édG É¡H »°UƒJ
 »àdG ábƒÑ°ùªdG ô«Z áaB’G √òg á¡LGƒªd ¿B’G ≈àM áYÉéf ôãcC’G
 É«°ùØfh É«YÉªàLGh ÉjOÉ°üàbG GQÉeO âKóMCGh ájô°ûÑdG  âªgGO
 øμd  ,¬d  Ó«ãe åjóëdG  Égô°üY »a ájô°ûÑdG  ó¡°ûJ ºd  É«ë°Uh
 ≈≤Ñj ¢Shô«ØdG ¬KóMCG …òdG ô«£îdG ™≤æà°ùªdG Gòg øe êhôîdG

.¬JGP ¿É°ùfE’G IOGQEÉH Éfƒgôe
 »a  Éæjód  É¡JOÉ«bh  ácô©ªdG  √òg  IQGOEÉH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 QGôμJ  áÑ¨e  ø`̀e  äGôjòëàdG  Iô`̀e  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  äQô`̀c  øjôëÑdG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G òNCG ΩóY …CG ,»°VÉªdG ô£ØdG ó«Y CÉ£N
 ä’ÉØàM’G  IOÉ©H  ∂°ùªàdG  ≈∏Y  QGô°UE’Gh  óédG  πªëe  ≈∏Y
 ≈∏Y  á«Ñ∏°S  ¬éFÉàf  âfÉc  …òdG  ôeC’G  ,ó«©dG  Ωhó≤H  á«YÉªédG
 »a ´ÉØJQG É¡æY èàf ¢Shô«ØdG Gò¡d …ó°üàdGh áHQÉëe Oƒ¡L
 ∂dP äócCG ,ô£ØdG ó«Y âÑ≤YCG »àdG IôàØdG »a äÉHÉ°UE’G OGóYCG
 É¡ª¶æj  »àdG  á«Øë°üdG  äGôªJDƒªdG  É¡æY  âØ°ûc  »àdG  ΩÉbQC’G

.iôNC’Gh áæ«ØdG ø«H »æWƒdG ≥jôØdG
 É¡≤jôW äòNCG äGôjòëàdG √òg ¿CG hóÑj ,≈ë°VC’G ó«Y ™e
 PEG  ;¢SÉædG  øe  GóL  á«dÉY  É¡fCG  hóÑj  áÑ°ùf  ∫ƒ≤Yh  Üƒ∏b  ≈dEG
 Iô«ÑμdG  äÉ©ªéàdG  OƒLh ΩóY º¡à¶MÓe øY ¿hô«ãc çóëJ

 √ƒ¶M’  Ée  QGô`̀Z  ≈∏Y  ≈ë°VC’G  ó«Y  ∫Ó`̀N  Iô«ÑμdG  á«∏gC’G
 Éæ©°Uh ób ¿ƒμf äÉ¶MÓªdG √òg âë°U ¿EÉa ,ô£ØdG ó«Y ∫ÓN
 Oƒ¡édG  ¿C’  ,ácô©ªdG  √òg  »a  í«ë°üdG  ≥jô£dG  ≈∏Y  Éæeób
 äÉ¡édG  πª©d  É«°SÉ°SCG  Óªμeh  Éjƒb  ÉªYGO  ó©J  á«©ªàéªdG

.ácô©ªdG √òg IOÉ«≤H á«æ©ªdG
 á«©«Ñ£dG ±hô¶dG »a ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG á°SQÉªªH ∂°ùªàdG
 ≈∏Y Gôªà°ùe ¿Éc ∂°ùªàdG Gògh ,¬«∏Y QÉÑZ ’h ¬æe Qô°V ’ ôeCG
 »°ûØJ πX »a ±hô¶dG øμd  ,á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫GƒW ¬àdÉM
 Éæ«∏Y  ºàëJ  ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL  »a  √QÉ°ûàfGh  ¢Shô«ØdG  Gòg
 äÉÑ°SÉæªdÉH  á£ÑJôªdG  äGOÉ©dG  ¢†©H  á°SQÉªe  øY  ∞bƒàdG
 ìõMõj  ø`̀dh  Qô°V  …CG  óMCÉH  ≥ë∏j  ød  á«æWƒdG  hCG  á«æjódG
 øjôëÑdG  AÉæHCG  IóÄaCG  »a  äÉÑ°SÉæªdG  √òg  áª«bh  áfÉμe  øe
 ô«Z ±hô¶dG √òg πãe »a É¡à°SQÉªªH ∂°ùªàdG  øμd  ,ºgô«Zh
 ¿hO  øe  ™«ªédG  ≈∏Y  Qô°†∏d  Ö∏Lh  AÉYóà°SG  ƒg  á«©«Ñ£dG

.AÉæãà°SG
 ∫ÉØàM’ÉH  ∂°ùªàdG  ø«H  ,º«∏°ùdGh  º«≤dG  »fÓ≤©dG  QÉ«îdG
 ÖÑ°ùH ∫ÉØàM’G Gòg AÉ¨dEGh äÉÑ°SÉæªdG øe …CG Ωhó≤H …ó«∏≤àdG
 Üƒ©°T  ø`̀e  Éfô«Zh  É¡H  ôªf  »àdG  á«©«Ñ£dG  ô«Z  ±hô`̀¶`̀dG
 ÉæfCG »æ©j ∂dP ¿C’ ;AÉ¨dE’G ÖfÉL ≈dEG ÉªàM ¿ƒμ«°S ,IQƒª©ªdG
 ,äGQÉÑàY’G  πc  ¥ƒa  ™«ªédG  áë°Uh  áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ™°†f
 πãe  Ωhób  ™e  ÉæeGõJ  ájó«∏≤àdG  äGOÉ©dGh  ä’ÉØàM’G  AÉ¨dEÉa
 á«∏ªY  iƒ`̀°`̀S  á«∏ª©dG  á«MÉædG  ø`̀e  ¢ù«d  äÉÑ°SÉæªdG  √ò`̀g
 ¿EÉa ºK øeh ,≈æ©e øe áª∏μdG ¬∏ªëJ ÉªH AÉ¨dEG ¢ù«dh ,π«LCÉJ
 ÉªdÉWh ,á«©«ÑW ô«Z ´É°VhCÉH á∏°U äGPh á«aôX »g á«∏ª©dG
 ∞°U  »a  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ™«ªédG  ¿EÉa  ∂dP  »°†à≤J  áë∏°üªdG

.ÉgGƒ°S ¿hO øe áë∏°üªdG √òg

?ô£ØdG ó«Y CÉ£N QôμJ πg

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

á`̀ «`̀ Hô`̀ ©`̀ dG AGô``̀ ª``̀ ë``̀ dG •ƒ``̀ £``̀ î``̀ dGh É``̀«``̀cô``̀J

 :º∏≤H
ø°ù◊G ôªY.O

 É¡àeƒμMh ádhódG  ¢SCGQ  ¿CG  ¢VôàØªdG  øe |
 áeóN »a »g äGQGRƒdGh äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ÉªdôÑdGh
 ójó¡J  …CG  øe Ö©°ûdGh øWƒdG  ájÉªMh øWGƒªdG
 áªjôμdG  IÉ«ëdG  ô«aƒJh  ,∫É`̀ª`̀gEG  hCG  AGó`̀à`̀YG  hCG
 »a  GójóëJh  ,∂dP  πc  ∞°SCÓd  øμdh  ,ø«æWGƒª∏d
 ´É©°TEÓd  É©Ñæe  Éeƒj  ¿É`̀c  ¿ÉæÑ∏c  …QÉ°†M  ó∏H
 òæe ∫ qƒëJ ,á≤£æªdG »a GóFGQh …ôμØdGh »aÉ≤ãdG
 ÜôëdG{  ó©H  Iô«£îdG  áaÉ£©f’G  ™eh ∫Ó≤à°S’G
 ájGóH  z¿Gô`̀jEG  ÜõM  É«°û«∏e{  ¢ù«°SCÉJh  zá«∏gC’G
 π°Uh ≈àM ,»éjQóàdG QƒgóàdG ≈dEG äÉ«æ«fÉªãdG
 πc  »`̀a  ¢†«°†ëdG  ≈``dEG  Iô`̀«`̀NC’G  äGƒæ°ùdG  »`̀a
 á«°û«©ªdGh ájOÉ°üàb’G ¬dGƒMCGh ¬JÉ«M äÉjôée
 »a ¥ô`̀¨`̀ dG ≈``̀ dEG zIÉ`̀ª`̀ë`̀ dG{ ∫ qƒ``ë``Jh !á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh
 Ö©°ûdG  ∫GƒeCG  ábô°Sh ,…QÉ°†dG  OÉ°ùØdG  ™≤æà°ùe
 áj qô°ùdG ±QÉ°üªdG ≈dEG É¡Ñjô¡Jh äGQÉ«∏ªdG äÉÄªH
 Ö©°ûdG  ájÉªM  ádCÉ°ùe  âëÑ°UCGh  !êQÉ`̀î`̀dG  »a

!ÉeÉªJ IóæLC’G êQÉN ¬à«gÉaQh ¬à°û«©eh
 QÉ`̀WEG  »a  z¿ÉæÑd  ájÉªM{  ≈`̀YOG  øe  ôãcCG  |
 Ée  áμHÉ°ûàªdG  äÓNGóàdGh  á«ØFÉ£dG  áeƒ¶æªdG
 ÜõM{  ƒg  ¿GôjE’  á©HÉàdG  É«°û«∏ªdGh  ádhódG  ø«H
 øe ¬Ñ©°Th ¿ÉæÑd ájÉªM ≈YOG …òdG ,¬°ùØf z¿GôjEG
 áehÉ≤ªdG πãªe ¬fCG ≈YOG Éª∏ãe ,»fƒ«¡°üdG hó©dG
 ∞°ûμæJ ¬bGQhCÉH GPEÉa ,á≤£æªdGh ¿ÉæÑd »a ÉgQÉ«Jh
 ´ÉªWC’G  òØæJ  á«fGôjEG  IGOCG)  Oôée  ¬fCÉH  ,ÉeÉªJ
 ∂dP ¿Éch ,(á«Hô©dG á≤£æªdGh ¿ÉæÑd »a á«fGôjE’G
 º¡°SCG  »àdG  ájQƒ°ùdG  IQƒãdG  ΩÉ«b  ó©H  Éë°VGh
 Éª∏ãe  ,…Qƒ°ùdG  Ö©°ûdG  πàbh  É¡à«à°ûJ  »a  Iƒ≤H
 äÉ«°û«∏ªdG  ÜÉ`̀gQEGh  ¬JÓNóJ  »a  É«∏L  ∂dP  ¿Éc
 ÜÉgQE’G ô°UÉæY πc ÖjQóJh ,¥Gô©dG »a á«ØFÉ£dG
 ô°üe »ah πH ,ájOƒ©°ùdGh âjƒμdGh øjôëÑdG »a

!2011 ôjÉæj 25 IQƒK AÉæKCG
 πc ™`̀ª`̀b »``̀a Üõ``̀ë``̀dG º`̀¡`̀ °`̀SCG  π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dÉ`̀H |
 á°SQÉªeh ,É¡bƒ≤Mh á«fÉæÑ∏dG á«Ñ©°ûdG äÉ©∏£àdG
 ô««¨àdG  Ö`̀dÉ`̀£`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ìÓ`̀°`̀ù`̀dG  Iƒ`̀≤`̀H  Iƒ`̀£`̀°`̀ù`̀dG
 ≈dEG  ÜõëdG  ô°UÉæY  πjƒëJh  ,É¡jód  »°SÉ«°ùdG
 ÜÉgQE’Gh ÜGôîdG ô°ûf »a º¡°ùJ ,á«fGôjEG äGhOCG
 ≈`̀dEG  !º`̀dÉ`̀©`̀dGh  π`̀H  á≤£æªdG  ∫hO  ø`̀e  ójó©dG  »`̀a
 í°Vƒ«d  (ô«ÑμdG  ähô«H  CÉaôe  QÉéØfG)  AÉ`̀L  ¿CG

 ôFÉNPh  áë∏°SCG  ´Oƒà°ùe  ≈dEG  ¿ÉæÑd  ∫ qƒM  ób  ¬fCG
 ∞°ûμ«°S πÑ≤à°ùªdGh !¿GôjEG ídÉ°üd Iô£N ájQÉf
 Ö©°ûdÉH  ô°†j  A»`̀°`̀T  π`̀ c  π`̀©`̀a  !á≤«≤ëdG  √ò``̀g
 á«fGôjE’G IóæLC’G{ ój »a áæ«gQ ¬∏©Lh »fÉæÑ∏dG
 ¿É«μdG  ó°V  A»°T  …CG  π©Øj  ºd  ¬æμdh  ,zá«HÉgQE’G
 ¬æ«eCG  ±GôàYÉH  ÜõëdG  íÑ°UCG  …òdG  »fƒ«¡°üdG
 ¢SQÉM  Oôée  (»∏«Ø£dG  »ëÑ°U)  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG
 ÜôM á«Mô°ùe ó©H »fƒ«¡°üdG ¿É«μdG Gòg OhóM

!2006
 »a Iô«Ñc IÉfÉ©e »fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG ≈fÉY ó≤d |
 áehÉ≤ªdG áéëH z»fGôjE’G ÜõëdG{ Gòg áæª«g πX
 É©HÉJ  »fÉæÑ∏dG  ¢û«édG  íÑ°UCG  ≈àM  ,á©fÉªªdGh
 Ö∏£e …CG Oó¡j íÑ°UCGh !¿ÉæÑ∏d ¢ù«dh ¬JÉ«°û«∏ªd
 øY  ∫hDƒ°ùªdG  ƒg  πH  ,ìÓ°ùdÉH  ¿ÉæÑd  »a  ô««¨J
 ΩÉY  »a ähô«H  AÉæH  OÉYCG  …òdG  …ôjôëdG  ∫É«àZG
 ´Oƒà°ùªdG  QÉéØfG  É¡JÉ«M  ≈∏Y  »JCÉ«d  ,2005
 ∫ƒM  »dhódG  ≥«≤ëàdG  èFÉàfh  !Gôeóe  GQÉéØfG
 ô¡°ûdG  Gòg  øe  18  ≈`̀dEG  πLDƒJ  …ôjôëdG  ∫É«àZG
 á«dhDƒ°ùe ócDƒJ äÉ«£©ªdG πch !QÉéØf’G ÖÑ°ùH
 ∫É«àZG  Éª∏ãe  ,∫É`̀«`̀à`̀Z’G  »`̀a  ¬``̀HÉ``̀gQEGh  Üõ`̀ë`̀dG

!Iô«ãc iôNCG á«fÉæÑd äÉ«°üî°T
 øe  ≈`̀ dEG  »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  êÉàëj  Ωƒ`̀«`̀dG  |
 ,z¿GôjEG  ÜõM{  ƒgh  (¬àjÉªM  »Y qóe)  øe  ¬«ªëj
 ¬∏©Øj  º`̀d  É`̀e  ¬JÉ«M  π«£©Jh  ¿ÉæÑ∏H  π©a  …ò``dG

!¬°ùØf »fƒ«¡°üdG hó©dG
 (á«dhódG  ájÉªëdG)  ∂∏J  ¿ƒÑ∏£j  ¿ƒ«fÉæÑ∏dG
 GOóée  º¡JQƒKh  º¡JÉLÉéàMÉH  ¿ƒeƒ≤j  º`̀gh
 ¢†©Hh AGQRƒdG ¢†©H ádÉ≤à°SG å«Mh ,ΩÉjCG òæe
 »ØJ  ød  É¡∏c  áeƒμëdG  ádÉ≤à°SG  ≈àMh  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 Gòg áæª«g øe ¢UÓîdÉH º¡ÑdÉ£e ≥«≤ëJ ¢Vô¨H
 Iƒ£°S  øe  ¢UÓîdGh  ,º¡JÉ«ëd  ô qeóªdG  ÜõëdG
 ±ô°üàj ìÓ`̀°`̀ù`̀dG  Gò``̀g  Iƒ`̀≤`̀H  ¬`̀ fƒ`̀ch ,¬`̀MÓ`̀°`̀S
 ¥ƒah ¿ƒfÉ≤dG ¥ƒah ádhódG ¥ƒa ádhO) √QÉÑàYÉH

!(¬∏c Ö©°ûdG
 ÖÑ°ùH ≈°VƒØdG ƒëf Iƒ≤H ±ôéæªdG ¿ÉæÑdh
 ¬Jô£«°S  ó≤Øj  ¿CG  √ójôJ  ’  …ò`̀dG  É¡HõMh  ¿Gô`̀jEG
 ¬àjÉªM  ≈`̀ dEG  Ωƒ`̀«`̀dG  ¿ƒμj  É`̀e  êƒ``̀MCG  ¿ÉæÑd  ≈∏Y

.É«HôY

 ∫Ó`̀N ø`̀e Aƒ`̀°`̀†`̀dG AÉ``̀≤``̀dEG º`̀ J
 Gòg  ∫Ó`̀N  è«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG  IójôL
 óYÉ°ùJ »àdG πFÉ°SƒdG ≈∏Y ∞«°üdG
 ºZQ  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  π«∏≤J  »`̀a
 ô¡°TC’G  »`̀a  É¡d  »eƒμëdG  º`̀Yó`̀dG
 ôÑªàÑ°S  ≈àM  π`̀jô`̀HCG  ø`̀e  áà°ùdG
 πLCG  øe  Gò`̀g  »JCÉj  å«M  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG
 ø«μ∏¡à°ùªdG  ≈∏Y  ∞«dÉμàdG  π«∏≤J
-ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ÖÑ°ùH
 AÉ`̀≤`̀ dEG  ø``̀e  É`̀æ`̀d  ó``̀H  ’  ∂`̀ dò`̀ d  .z19
 áªgÉ°ùªdG  πFÉ°SƒdG  ≈∏Y  Aƒ°†dG
 IQƒJÉØdG  π«∏≤J  »`̀a  IóYÉ°ùªdGh
 ,AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH

 ΩóYh OÉ°üàb’G ÜÉH øe »JCÉj Gògh
 ¿Éc  ≥HÉ°ùdG  ∫É≤ªdG  »a  .±Gô`̀°`̀SE’G
 á«Ø«ch AGƒ¡dG äÉØ«μe ≈∏Y õ«côàdG

 ∞«c)  ¿Gƒæ©H  IójôédG  »a  ô°ûf  Éª«a  É¡©e  πeÉ©àdG
 ºà«°S  ∫É≤ªdG  Gò`̀g  »a  É`̀eCG  .(?AÉHô¡μdG  IQƒ`̀JÉ`̀a  π∏bCG
 ≥ë∏j  É`̀eh  äÉLÓãdÉc  ójôÑàdG  Iõ`̀¡`̀LCG  ≈∏Y  õ«côàdG
 ó©J  äÉLÓãdG  ¿EG  .(äGQõ`̀jô`̀Ø`̀dG)  äGóªéªdG  øe  É¡H
 ∂dòd  ,ºdÉ©dG  »a  É kYƒ«°T  ôãcC’G  á«dõæªdG  Iõ¡LC’G  øe
 ™Ñ°S øY π≤J ’ áaÉ°ùªH QGóédG øY Ió«©H É¡côJ í°üæj
 ∞∏N  AGƒ¡dG  Qhô`̀e  ≈∏Y  ∂dP  óYÉ°ùj  »μd  äGôàªàæ°S
 ,ójôÑàdGh  ájƒ¡àdG  ≈∏Y  óYÉ°ùj  Gò`̀gh  ójôÑàdG  RÉ¡L
 10  ø«H  ìhGôàJ  áaÉ°ùe  ∑ôJ  π°†Øj  ¢†©ÑdG  ¿CG  ºZQ
 ¢†¨j  ÉªHQ  »fÉãdG  ìôà≤ªdG  øμdh  ,Gôàª«àæ°S  15h
 ∫ÉØWCG  º¡jód  øe ká°UÉNh ,áeÓ°ùdG  ÖÑ°ùH  ¬æY ô¶ædG
 .áLÓãdG ∞∏N º¡dƒNO øe º¡àeÓ°S ≈∏Y káaÉîe QÉ¨°U
 øY π≤J ’ áaÉ°ùe ∑ôJ ƒgh ∫hC’G ìôà≤ªdG íLôj ∂dòd

.äGôàªàæ°S ™Ñ°ùdG
 Ωƒ`̀∏`̀ ©`̀ dG á``̀©``̀eÉ``̀L ø```̀e »`̀ã`̀ë`̀H ≥``̀jô``̀a ΩÉ````̀b ó``̀≤``̀d
 IójóL  á«dBG  ≈dEG  π°UƒàdÉH  ø«°üdG  »a  É«LƒdƒæμàdGh
 ≈dEG  ≥jôØdG  Gòg  π°UƒJ  å«M  ,äÉLÓãdG  »a  ójôÑà∏d
 øe  á«dõæªdG  äÉ`̀LÓ`̀ã`̀dG  ∑Ó¡à°SG  äÉjƒà°ùe  π«∏≤J
 %28^5h  %6^3  ø«H  É`̀e  ìhGô`̀à`̀J  Ö°ù pæH  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 ∞∏àîJ  ÉeóæY  çóëj  Gò`̀gh  .ábÉ£dG  ô«aƒJ  áÑ°ùæc
 áLQO ô«¨àJ å«M ,áLÓãdÉH á£«ëªdG IQGôëdG áLQO
 á°SGQódG √òg âªJh .êRÉ£dG ΩÉ©£dG IQƒ°ü≤e IQGôM
 äÉLÓãdG  ôaGƒàd  äGôjó≤àdG  IQÉ°TEG  ≈∏Y  â«æH  »àdG
 øe  ôãcCG  óLƒj  ÉgóMh  ø«°üdG  »a  ¿EG  .ø«°üdG  »a
 ìhGôàJ áÑ°ùf øY ádhDƒ°ùe »gh ,áLÓK ¿ƒ«∏e 300
 á«æμ°ùdG  AÉHô¡μdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  øe  %50h  40  ø«H  Ée
 AGOCG  ø«°ùëJ iôL ƒd  ¬fCG  AÉª∏©dG  Qób  ∂dòdh  ,É kÑjô≤J
 äÉ«ªc  ôaƒ«°S  ∂`̀dP  ¿EÉ`̀ a  ,ô«¨°U  Qó≤H  ƒ`̀dh  áLÓãdG
 á°SGQódG  √òg  ô°ûf  ºJ  .ºdÉ©dG  ∫ƒM  ábÉ£dG  øe  á∏FÉg
 Ωƒ∏©dG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ø`̀e  »ãëÑdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  É`̀¡`̀H  ΩÉ``̀b  »`̀à`̀dG
 á«dBG  ≈`̀ dEG  π°UƒJ  å«M  ,ø«°üdG  »`̀a  É«LƒdƒæμàdGh
 ,AÉHô¡μdG  øe á«dõæªdG  áLÓãdG  ∑Ó¡à°SG  ôaƒJ áãjóM
 á«ªdÉY  á«ª∏Y  á`̀ jQhO  »a  á°SGQódG  √ò`̀g  äô°ûof  ó`̀bh
 Ωƒ∏©ªdG  øeh  .áeGóà°ùªdGh  IOóéàªdG  ábÉ£dÉH  ºà¡J
 ôKCÉàJ  ájOÉ©dG  áLÓãdG  »a  ábÉ£dG  ΩGóîà°SG  IAÉØc  ¿CG
 óªéª∏d  ájQGôëdG õLGƒë∏d  …QGôëdG ∫õ©dG á«°UÉîH
 ∂dP  ™Lôjh  ,áLÓãdG  øª°V  øe  OƒLƒªdG  (QõjôØdG)
 ∂dòd  .áLÓã∏d  á«∏NGódG  IQGôëdG  áLQO  ¢VÉØîfG  ≈dEG

 á``LQO »``a ô`̀«`̀Ñ`̀c ±Ó``à``NG ∑É`̀æ`̀g
 (QõjôØdG)  óªéªdG  ø«H  IQGô`̀ë`̀dG
 á``̀LQOh á`̀jó`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG á`̀LÓ`̀ã`̀dG »``a
 QõjôØ∏d  §«ëªdG  AGƒ`̀¡`̀dG  IQGô``̀M
 äÉ`̀LÉ`̀à`̀æ`̀à`̀°`̀SG ø``̀eh .É`̀¡`̀ d ™`̀HÉ`̀à`̀ dG
 π«∏≤J  º`̀à`̀j  ¬``̀fCG  »ãëÑdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 ¿GQóéd  ójôÑàdG  ¿Gó`̀≤`̀a  »dÉªLEG
 øe »`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dGh …ƒ`̀∏`̀©`̀dG Qõ`̀jô`̀Ø`̀dG
 ±hôX »a äGh 14 ≈dEG  äGh 16
 ≥jôØdG π°UƒJh .ájOÉ©dG QÉÑàN’G
 ΩGóîà°SG  ¿CG  ≈``dEG  ∂dòc  »ãëÑdG
 ójôÑàdG  á«∏ªY  »a  óbÉØdG  øe  AõL
 êRÉ`̀£`̀dG  ΩÉ`̀©`̀£`̀dG  º°ùb  ójôÑJ  »`̀a
 kGóYGhh kÉÑ°SÉæe ÓM ¿ƒμj ¿CG øμªj
 ó≤d .áLÓãdG πªY IAÉØc ø«°ùëJ »a
 ¿CG á°SGQó∏d »ãëÑdG ≥jôØdG ¢VôàaG
 ΩÉ©£dG º°ùb ójôÑJ á«∏ªY »a óbÉØdG øe AõL ΩGóîà°SG
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م�ساركة 6 اآالف مواطن ومقيم يف التجارب ال�سريرية تبعث على االعتزاز.. امللك:

 اإ�سهامات نبيلة لقوة الدفاع وكوادرها يف مواجهة واحتواء اجلائحة
عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �ساحب  ا�ستقبل ح�سرة 

اأم�س يف ق�سر  الأعلى  القائد  املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل 

ال�سافرية، امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

القائد العام لق�ة دفاع البحرين وعدًدا من كبار امل�س�ؤولني.

ويف م�ستهل اللقاء، اأ�ساد جاللته مبا ت�سهده ق�ة دفاع 

الت�سليح  جمالت  يف  وُرقي  م�ستمر  تط�ر  من  البحرين 

جاللته  مثمًنا  اأ�سلحتها،  خمتلف  يف  الع�سكرية  واملن�ساآت 

التي  واملت�ا�سلة  الكبرية  ال�سحية  واجله�د  الإ�سهامات 

تق�م بها ق�ة الدفاع من خالل عمل فريق البحرين ال�طني 

مل�اجهة فريو�س ك�رونا واحت�ائه، والذي يق�ده وي�سرف 

عليه بكل اقتدار ومتيز �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

خال�س  عن  جاللته  معرًبا  ال�زراء،  لرئي�س جمل�س  الأول 

تقديره ملا تق�م به ق�ة دفاع البحرين من م�ساهمات وطنية 

نبيلة بت�فري املن�ساآت املجهزة باأحدث امل�ستلزمات ال�سحية 

والتدابري ال�قائية والعالجية املميزة من خالل ك�ادر طبية 

ذات كفاءة عالية.

كما اأثنى جاللة امللك املفدى على اجله�د املثمرة والقيمة 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  بها  يق�م  التي 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة رئي�س الفريق ال�طني 

الطبي للت�سدي لفريو�س ك�رونا )ك�فيد 19(، وكلفه بنقل 

حتياته وتقديره اإىل جميع العاملني معه يف القطاع ال�سحي 

العمل  فرق  وكل  والإدارية  والتمري�سية  الطبية  والك�ادر 

والتي  ال�سامي،  الإن�ساين  دورهم  على  الأوىل  ال�سف�ف  يف 

ت�ا�سل جناحها بجه�د مباركة حثيثة يف �سبيل الت�سدي 

ل�باء ك�رونا، وت�فري الرعاية ال�سحية والعالجية الراقية 

للم�اطنني واملقيمني على هذه الأر�س الطيبة، م�ؤكًدا جاللة 

امللك املفدى حر�س مملكة البحرين الدائم على ت�فري اأف�سل 

تقدمي  اإىل  اإ�سافًة  الأعزاء،  للم�اطنني  الكرمية  احلياة  �سبل 

الرعاية والهتمام للمقيمني ك�سركاء يف بناء ال�طن.

املتط�ع�ن يف  اأبداه  الذي  الكبري  باحلما�س  اأ�ساد،  كما 

فريو�س  من  لل�قاية  التجريبي  للقاح  ال�سريرية  التجارب 

ك�رونا التي تتم يف مملكة البحرين بالتعاون مع القائمني 

عليها يف دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة و�سركاء 

م�ساركة  اأن  جاللته  م�ؤكًدا  ال�سني،  جمه�رية  من  املبادرة 

6000 م�اطن ومقيم يف هذه التجارب تبعث على العتزاز 

والفخر، �ساكًرا لهم هذه املبادرة الإن�سانية النبيلة.

برجال  اعتزازه  الأعلى  القائد  املفدى  امللك  واأكد جاللة 

واجبات  من  به  يق�م�ن  ملا  الب�ا�سل  البحرين  دفاع  ق�ة 

العزيز يف خمتلف م�اقع  وطنية �سامية دفاًعا عن وطننا 

عملهم بكفاءة عالية وحمل الأمانة بكل ولء واإخال�س وما 

يت�سم�ن به من �سجاعة مميزة، وروح معن�ية رفيعة.

تقدمي الفر�ص التدريبية لل�سباب البحريني يف خمتلف ال�سركات.. نا�سر بن حمد:

حري�سون على تطبيق اأفكار ال�سباب ومبادراتهم على اأر�ص الواقع

والريا�سية يف مملكة  ال�سبابية  احلركة  حققت 

بف�سل  اأركانها  خمتلف  يف  كبرية  طفرة  البحرين 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ت�جيهات 

وحر�س  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

جاللته على ت�فري البيئة املنا�سبة من اأجل حتقيق 

الإجنازات با�سم اململكة ورفع علمها عالًيا.

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  اأكد  ال�سدد،  هذا  ويف 

حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

تنفيذ  على  املجل�س  حر�س  ال�سباب،  و�س�ؤون 

ال�سباب  دعم  يف  املفدى  البالد  عاهل  ت�جيهات 

البحريني يف املجالت كافة، وتقدمي فر�س تدريبية 

واخلارجية  املحلية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  يف  لهم 

وفق اأعلى امل�ست�يات.

الي�م  مبنا�سبة  �سحايف  لقاء  يف  �سم�ه  وقال 

والريا�سية  ال�سبابية  احلركة  اإن  لل�سباب،  الدويل 

يف مملكة البحرين ت�سري على ال�سكة ال�سحيحة يف 

عملية تط�يرها ب�س�رة كبرية، اإذ مت اإقرار العديد من 

املبادرات البارزة والفريدة من ن�عها على م�ست�ى 

ال�سبابية  احلركة  �ستجعل  والتي  والعامل،  املنطقة 

التط�رات  مع  مت�اكبة  البحرينية  والريا�سية 

اإن جميع املبادرات التي  اإىل  العاملية، م�سرًيا �سم�ه 

قدمها يف خمتلف املجالت هي ترجمة لروؤية ح�سرة 

ي�ؤكد  ما  دائًما  والذي  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب 

يف  البالغة  واأهميتهم  ال�سباب  مكانة  على  جاللته 

جمتمعاتنا باعتبارهم ن�سف احلا�سر وكل امل�ستقبل.

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  تطرق  كما 

خليفة خالل اللقاء اإىل املبادرات التي �سيتم طرحها 

ال�سباب  ل��سع  �سعيه  �سم�ه  م�ؤكداً  امل�ستقبل،  يف 

البحريني على �سلم الأول�يات ال�طنية، واإىل تقدمي 

كل الأفكار واملبادرات التي ت�ساهم يف تنمية ال�سباب 

وتطبيق اأفكارهم على اأر�س ال�اقع.

وفيما يلي ن�س اللقاء ال�سحايف مع �سم�ه:

[  ُي�سادف �لثاين ع�سر من �أغ�سط�س من كل عام 

تعتمدها مملكة  �لتي  �لركائز  ما  لل�سباب،  �لدويل  �ليوم 

�لبحرين لتنمية و�سقل مو�هب ومهار�ت �ل�سباب؟

لل�سباب  الأعلى  املجل�س  يف  حري�س�ن   -

ال�سامية  امللكية  الت�جيهات  تنفيذ  على  والريا�سة 

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

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه يف دعم 

على  والعمل  كافة  املجالت  يف  البحريني  ال�سباب 

اإن�ساء قاعدة ق�ية من الكفاءات ال�سبابية كي تك�ن 

م�ؤهلة ومدربة للدخ�ل يف منظ�مة اململكة وا�ستالم 

القيادة باعتبار ال�سباب هم قادة امل�ستقبل.

متميزة  ب�س�رة  البحريني  ال�سباب  ولتدريب 

»فر�س«  برنامج  اإطالق  مت  امل�ست�يات  اأعلى  ووفق 

تقدمي  اإىل  الهادف  الربنامج  وه�  ال�سباب،  لتدريب 

ال�سركات  يف  البحريني  لل�سباب  تدريبية  فر�س 

تنمية  اأجل  من  واخلارجية؛  املحلية  وامل�ؤ�س�سات 

و�سقل  مهاراتهم  وتعزيز  ال�طنية  الك�ادر  قدرات 

ال�سباب  كفاءة  حجم  زيادة  على  والعمل  خرباتهم 

ال�سباب  ت�ساعد  تطبيقية  مهارات  عرب  الثقة  وبناء 

على البتكار وبناء امل�ستقبل، وتهيئتهم للدخ�ل يف 

�س�ق العمل وقيادة ريادة الأعمال.

�إليه �حلركة   [  كيف ميكن تو�سيف ما و�سلت 

�مل�ستوى  ُمتقدمة على  �ل�سبابية و�لريا�سية من مر�حل 

�لعاملي؟

- ت�سري احلركة ال�سبابية والريا�سية يف مملكة 

البحرين على ال�سكة ال�سحيحة يف عملية تط�يرها 

اإقرار  املا�سية  الفرتة  خالل  مت  فقد  كبرية،  ب�س�رة 

ن�عها  من  والفريدة  البارزة  املبادرات  من  العديد 

�ستجعل  والتي  والعامل  املنطقة  م�ست�ى  على 

مت�اكبة  البحرينية  والريا�سية  ال�سبابية  احلركة 

الفنية  القطاعني  منظمة  يف  العاملية  التط�رات  مع 

والإدارية، كما اأننا ن�ؤمن باأن العمل اجلاد واملخل�س 

ال�سبابي  بالقطاعني  املعنية  اجلهات  كل  وتكاتف 

احلركة  لروؤية  الأمثل  ال�سبيل  هي  والريا�سي 

الدول  م�ساف  يف  البحرينية  والريا�سية  ال�سبابية 

املتقدمة يف هذين القطاعني احلي�يني.

�لذي  وما  �ل�سبابية؟  باملر�كز  �ملُناط  �لدور  ما    ]

حققته �لرب�مج �ملتنوعة �لتي ي�ستفيد منها �آالف �ل�سباب 

من منت�سبي هذه �ملر�كز؟

- لقد وجهنا بتغيري م�سميات املراكز ال�سبابية 

ملنح  وذلك  ال�سباب؛  لتمكني  مراكز  اإىل  وحت�يلها 

تلك املراكز �سالحيات اأكرب يف عملية تقدمي الربامج 

ال�سبابية وا�ستيعاب  والفعاليات اخلا�سة باحلركة 

اأكرب قدر ممكن من ال�سباب يف تلك الربامج. كما مت 

الهتمام  اأهمها  ومن  ال�سباب؛  ملراكز  اأهداف  حتديد 

يف  ال�سبابية  امل�اهب  اكت�ساف  بعملية  املبا�سر 

امل�اهب  تلك  �سقل  على  والعمل  املجالت  خمتلف 

ن�سًجا  اأكرث  لتك�ن  ال�سحيح  العملي  بال�سكل 

املجتمع  اأمام  امل�اهب  ابراز  اإىل  بالإ�سافة  وفعالية، 

قادر  البحريني  ال�سباب  اأن  لتبيان  والعاملي  املحلي 

على الإبداع والتميز يف خمتلف املجالت. 

 [  ل�سموكم �لعديد من �ملبادر�ت �لتي �ساهمت يف 

�رتقاء �ل�سباب �لبحريني، ومتكينهم من تطوير قدر�تهم 

يف خمتلف �ملجاالت، ودفعهم نحو حتقيق �أهد�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة يف �ململكة و�سوق �لعمل وريادة �الأعمال، كيف 

�نعك�س ذلك على تن�سئة جيل و�ٍع وموؤمن باهتمام وطنه 

به، وبتطوير �إمكاناته وتعزيز مهار�ته؟

خمتلف  يف  اأقدمها  التي  املبادرات  جميع  اإن   -

�ساحب  ح�سرة  لروؤية  ترجمة  هي  املجالت 

دائًما  والذي  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة 

املق�لت  ترداد  من  النتقال  على  جاللته  ي�ؤكد  ما 

النظرية ب�ساأن مكانة ال�سباب واأهميتهم البالغة يف 

جمتمعاتنا باعتبارهم ن�سف احلا�سر وكل امل�ستقبل، 

وحت�يل تلك النظريات اإىل برامج وفعاليات تطبق 

على اأر�س ال�اقع ويحقق ال�سباب البحريني الفائدة 

املرج�ة منها، لذا نرى اأن ال�سباب البحريني وبف�سل 

من اهلل �سبحانه وتعاىل وثم الروؤية امللكية ال�سامية 

بالإ�سافة اإىل املبادرات التي تقدم له بات اأكرث ن�سًجا 

التنمية  جمالت  يف  احلا�سلة  بالتح�لت  ودراية 

ال�سبابي  والقطاعني  الأعمال  وريادة  العمل  و�س�ق 

دورهم  باأهمية  ي�ؤمن�ن  ال�سباب  وبات  والريا�سي 

يف قيادة اململكة نح� اآفاق من التقدم والزدهار، كما 

اجل�سام  للم�س�ؤوليات  مدرك  البحريني  ال�سباب  اأن 

امللقاة على عاتقه يف املرحلة املقبلة.

على  �ل�سباب  لت�سجيع  �مل�ستقبلية  �خلطط  ما    ]  

�مل�ساركة �لفاعلة وطرح �لروؤى و�الأفكار �الإبد�عية الإيجاد 

�حللول للم�سكالت و�لتحديات �لتي تو�جه �ملجتمع؟

- هناك العديد من املبادرات التي �سيتم طرحها 

يف امل�ستقبل والتي تهتم ب�س�رة مبا�سرة بال�ستماع 

�سماع  بهدف  وذلك  مبا�سر،  ب�سكل  ال�سباب  اإىل 

الق�سايا  من  العديد  ح�ل  حتليلهم  وتقدمي  �س�تهم 

يف  البحريني  املجتمع  بها  مير  التي  والتحديات 

خمتلف املجالت، بالإ�سافة اإىل ال�ستماع اإىل اآرائهم 

لروؤيتهم..  ووفًقا  منا�سبة  يرونها  التي  واحلل�ل 

ن�عها  من  فريدة  مبادرات  ال�سابق  يف  طبقنا  وقد 

كبار  وحماورة  البحريني  ال�سباب  اإىل  لال�ستماع 

»قمة  املبادرات  تلك  بني  ومن  اململكة  امل�س�ؤولني يف 

ال�سباب«.

[  �ل�سباب �لبحريني على �سلم �الأولويات �لوطنية، 

و�جبه  وتاأدية  �لعطاء  من  �ملزيد  لبذل  منه  �ملطلوب  ما 

�لوطني، خا�سة يف �أوقات �الأزمات؟

- نعم نحن ن�سع ال�سباب البحريني على �سلم 

الأول�يات ال�طنية، و�سن�سعى اإىل تقدمي كل الأفكار 

ال�سباب وتطبيق  تنمية  ت�ساهم يف  التي  واملبادرات 

البحريني  ال�سباب  ال�اقع..  اأر�س  على  اأفكارهم 

يدرك  فه�  مبهامه  للقيام  دع�ة  اإىل  بحاجة  لي�س 

متاًما الثقة الكبرية التي اأولها اإياه ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، من اأجل قيادة 

العمل املختلفة، كما  البحرين والدخ�ل يف جمالت 

وطنه  عن  املدافع  اأنه  اأثبت  البحريني  ال�سباب  اأن 

احل�سارية  ومنجزاته  اأمنه  �سيانة  على  والقادر 

على  البارزة  الإجنازات  حتقيق  اإىل  بالإ�سافـة 

خمتلف الأ�سعدة.

�سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة 

دعاهم ملوا�سلة طرح االأفكار االإيجابية.. نا�سر بن حمد:

البحرين تعقد اآماالً كبرية على �سبابها 

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  اأكد 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

ال�سباب  اأن  ال�سباب  و�س�ؤون  الإن�سانية 

من  فائقة  برعاية  يحظى  البحريني 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

حيث ل يخل� خطاب اأو حديث جلاللته 

ال�سباب  على  ال�س�ء  ي�سلط  اأن  دون 

واإجنازاتهم ودورهم احلقيقي يف عملية 

التنمية التي ت�سهدها اململكة، بالإ�سافة 

حتفيز  على  حري�س  جاللته  اأن  اإىل 

تاأ�سيل  نح�  هممهم  و�سحذ  ال�سباب 

دورهم يف قيادة م�ستقبل اململكة.

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  واأو�سح 

البحريني  ال�سباب  اأن  خليفة  اآل  حمد 

مبا�سر  ودعم  باهتمام  ا  اأي�سً يحظى 

الأمري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  قبل  من 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

امللكي  ال�سم�  و�ساحب  امل�قر،  ال�زراء 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  الأمني  العهد 

الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء، وحر�س 

ال�سباب،  امل��س�ل على متكني  �سم�هما 

وه� الأمر الذي متثل يف ت�سمني برنامج 

عمل احلك�مة العديد من املبادرات جتاه 

ال�سباب.

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  وهناأ 

وال�سباب  البحريني  ال�سباب  خليفة  اآل 

الدويل  ال�سباب  ي�م  مبنا�سبة  العاملي 

اإذ  اأغ�سط�س،   12 ي�سادف  والذي 

 2020 �سعار  املتحدة  الأمم  خ�س�ست 

»اإ�سراك ال�سباب يف اجله�د الدولية«.

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  وتابع 

اآل خليفة »الي�م يت�سارك �سباب مملكة 

الحتفال  العامل  �سباب  مع  البحرين 

بي�مهم الدويل، اإذ ت�سّكل هذه الحتفالية 

حافًزا مهًما لل�سباب من اأجل العمل بهمة 

وبروؤية  الزاهر  البحرين  م�ستقبل  لبناء 

اأفكارهم  لتطبيق  واعدة  م�ستقبلية 

التحديات  جميع  وم�اجهة  ومبادراتهم 

املجالت  جميع  يف  الإجنازات  وحتقيق 

واملحرك  الطاقة  هم  ال�سباب  باعتبار 

التنمية  وحتقيق  لالبتكار  الرئي�س 

تبني  التي  ال�س�اعد  وهم  امل�ستدامة 

ال�طن وحتمي اإجنازاته ومقدراته«.

واأو�سح �سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد 

ي�منا  يف  احلديث  ميكن  »ل  خليفة  اآل 

هذا عن العمل العاملي من دون التطرق 

لدور ال�سباب الفاعل، واإن حتقيق خطة 

اأجل  من  ال�سباب  لإ�سراك  املتحدة  الأمم 

الدولية  واجله�د  العاملي  العمل  حتفيز 

مبا�سر  ب�سكل  ال�سباب  ت�ستهدف  جاءت 

يف اإطار �سعيها لتحديد دور ال�سباب يف 

هذه العملية، خا�سة اأن ال�سباب قادرون 

بها  والرتقاء  جمتمعاتهم  تغيري  على 

اإ�سراك  اأن  اإىل  بالإ�سافة  الأف�سل،  نح� 

�سنع  يف  ي�سهم  ومتكينهم  ال�سباب 

اأف�سل واأكرث ا�ستدامة لتعزيز  �سيا�سات 

دور ال�سباب يف حتفيز العمل العاملي«.

واأ�ساف �سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد 

البحرين  مملكة  غر�ست  »لقد  خليفة  اآل 

يف نف��س �سبابها قيم ومبادئ البتكار 

اأن  العمل والنتماء ل�طنهم، كما  وحب 

ما حققه ال�سباب البحريني من اإجنازات 

كبرية يف خمتلف املجالت اأ�سبح الي�م 

املحب  العاملي  لل�سباب  مثالًيا  من�ذًجا 

والإبداع  البتكار  اإىل  واملتجه  للعطاء 

م�ستقبل  قيادة  على  والقادر  والريادة 

بالده يف العديد من املجالت«.

بن حمد  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  واأ�سار 

اإىل اأن »مملكة البحرين متكنت من تنفيذ 

تثبت  التي  الهامة  املبادرات  من  العديد 

ال�سباب  حتفيز  اأجل  من  اململكة  ت�جه 

ات�سح  الذي  الأمر  وه�  العاملي،  للعمل 

مت  التي  والفعاليات  الربامج  خالل  من 

والتي  املحلي  ال�سعيد  على  تنفيذها 

ال�سباب  خربات  زيادة  يف  �ساهمت 

مثالية  ب�س�رة  م�اهبهم  وتنمية 

يف  ال�طني  ال�سعيد  على  وامل�ساركة 

امل�جهة  والق�انني  ال�سيا�سات  ر�سم 

املجال  فتح  اإىل  بالإ�سافة  لل�سباب، 

يف  للم�ساركة  البحريني  ال�سباب  اأمام 

اأقرانه  مع  للمناف�سة  العاملية  امللتقيات 

من خمتلف دول العامل وتبادل اخلربات 

والتجارب«.

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  ودعا 

الدويل  ي�مهم  يف  البحريني  ال�سباب 

لتحقيق  عزم  بكل  العمل  م�ا�سلة  اإىل 

�سم�ه  وقال  البحرين،  ململكة  الرقي 

�سباب  اأدع�  الدويل  ال�سباب  ي�م  »يف 

�سبيل  يف  عزم  بكل  للعمل  البحرين 

وم�ا�سلة  وتقدمها  البحرين  رفعة 

الأفكار واملبادرات الإيجابية التي  طرح 

اإجنازاتها  تعزيز  من  البحرين  متكن 

املجالت  خمتلف  يف  ومكت�سباتها 

وابتكار حل�ل ناجعة للتحديات فمملكة 

�سبابها  كبرية على  اآمالً  تعقد  البحرين 

اجليل  لهذا  التفاوؤل  بعني  لهم  وتنظر 

املتفهم لحتياجات بلده وم�ستقبله لبناء 

غد اأف�سل للبحرين«.
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حميد�ن و�ل�س��د ي�ؤكد�ن �أهمية 

تط�ير �لقدر�ت �ملهنية للباحثني عن �لعمل

والتنمية  العمل  وزير  التقى 

علي  حممد  بن  جميل  الجتماعية، 

النواب،  جمل�س  ع�ضو  حميدان، 

الثالثاء،  اأم�س  ال�ضواد،  فا�ضل عبا�س 

�ضبل  معه  وبحث  مكتبه،  يف  وذلك 

ال�ضلطتني  بني  التعاون  تعزيز 

ي�ضهم  مبا  والت�ضريعية  التنفيذية 

التي  املتنوعة  اخلدمات  تطوير  يف 

تقدمها الوزارة جلميع فئات و�ضرائح 

املجتمع.

حميدان  اأكد  اللقاء،  وخالل 

والتنمية  العمل  وزارة  ا�ضتمرار 

العمل  فر�س  توفري  يف  الجتماعية 

ا�ضتقرارهم  وتاأكيد  للمواطنني، 

الوظيفي يف خمتلف الظروف، وكذلك 

الجتماعية  احلماية  تعزيز  موا�ضلة 

اقت�ضادًيا  ومتكينها  الأ�ضر  وتنمية 

املعي�ضي عرب  اأجل رفع م�ضتواها  من 

اإىل  لفًتا  لها،  الإمكانات  كل  توفري 

جمل�س  مع  القائم  التعاون  اأهمية 

النواب يف تطوير الت�ضريعات الالزمة 

مبجالت  الرتقاء  يف  ت�ضهم  التي 

العمل والرعاية الجتماعية.

ال�ضواد  النائب  اأ�ضاد  بدوره، 

والتنمية  العمل  وزارة  بجهود 

الجتماعية يف جمال تطوير خدماتها 

ا�ضتقرار  يف  ودورها  التنموية، 

العمالة الوطنية، وخا�ضة يف ظل هذه 

اأهمية  على  موؤكًدا  الطارئة،  الظروف 

الت�ضريعية  ال�ضلطتني  بني  التعاون 

مبا  التعاون  تعزيز  يف  والتنفيذية 

يحقق ال�ضالح العام، وبالذات لفئتي 

قدراتهم  وتطوير  عمل  عن  الباحثني 

احلماية  اأوجه  وتعزيز  املهنية 

واخلدمات الجتماعية.

د�عًيا �إىل �حلد من �ل�سكن �لع�س��ئي يف �ملز�رع �لقريبة من �لأحياء

رئي�س �ل�زر�ء ي�جه ل��سع �آلية لت�سحيح �أو�ساع �سكن �لعمال

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وّجه 

وزارة  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �ضلمان 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مع  للتن�ضيق 

اخت�ضا�ضه-  ح�ضب  -كٌل  الأخرى  املعنية  واجلهات 

�ضكن  اأو�ضاع  ت�ضحيح  �ضرعة  ت�ضمن  اآلية  لو�ضع 

يف  الع�ضوائية  امل�ضاكن  انت�ضار  من  واحلد  العمال 

اأن  على  منها،  القريبة  واملزارع  ال�ضكنية  الأحياء 

يتم رفع تقرير اإىل جمل�س الوزراء يت�ضمن مراجعة 

تنظم  التي  والت�ضريعات  احلالية  الإجراءات  جميع 

ودورية  للم�ضاكن  الرتخي�س  من  بدًءا  العملية  هذه 

التنظيمية  الرقابة والتاأكد من اللتزام بال�ضرتاطات 

ومتطلبات ال�ضحة وال�ضالمة املطبقة لتنظيم ال�ضكن 

امل�ضرتك، ومبا ي�ضمن تقليل الكثافة ال�ضكانية يف هذه 

امل�ضاكن، وتعزيز الإجراءات التي حتافظ على �ضالمة 

املواطنني واملقيمني يف الأحياء ال�ضكنية.

مباين  ح�ضر  اأهمية  على  التاأكيد  �ضموه  وجدد 

واإخطار  لال�ضرتاطات،  املخالفة  امل�ضرتك  ال�ضكن 

ب�ضرورة  املخالفة  والعقارات  الأعمال  اأ�ضحاب 

ت�ضحيح اأو�ضاعها، وحتمل م�ضوؤولية تاأهيل امل�ضاكن 

العمال،  املالئم للحفاظ على �ضحة و�ضالمة  بال�ضكل 

الحرتازية  والإجراءات  القرارات  مع  يتما�ضى  ومبا 

ملكافحة  الوطني  الفريق  من  ال�ضادرة  والوقائية 

يف  التوجيه  هذا  وياأتي  امل�ضتجد.  كورونا  فريو�س 

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  يوليه  ما  ظل 

يطرحها  التي  الق�ضايا  كافة  مبتابعة  اهتمام  من 

املواطنون يف ال�ضحافة املحلية، وحر�س �ضموه على 

العمل مبا يكفل لهم �ضبل الراحة والعي�س الكرمي. �سمو رئي�س الوزراء

�سمو ال�سيخ خالد بن حمد

فخ�رون ب�سبابنا �لبحريني.. خالد بن حمد:

 �لبحرين �تخذت خط��ت و��سحة لتفعيل دور �ل�سباب
خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  اأكد 

لل�ضباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

اأن  البحرينية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�ضة 

دوًرا  الواقع  اأر�س  على  لعب  البحريني  ال�ضباب 

التنمية  مفاهيم  وبلورة  �ضياغة  يف  وموؤثًرا  بارًزا 

من  عزم  بكل  يعمل  ومازال  اململكة  يف  امل�ضتدامة 

خمتلف  يف  باململكة  والرتقاء  اإليها  الو�ضول  اأجل 

املجالت.

الدويل  ال�ضباب  يوم  مبنا�ضبة  �ضموه،  اأكد  كما 

عام،  كل  يف  اأغ�ضط�س  من   12 يوم  ي�ضادف  الذي 

»اأننا جميًعا يف مملكة البحرين نعلق اآمالنا الكبرية 

على ال�ضباب ونقف اىل جانبهم ومننحهم كل الثقة 

اأكرب  تنموية  جناحات  اإىل  اململكة  قيادة  اأجل  من 

التي  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  اإىل  و�ضولً 

الغالية  املتحدة، وجتعل من مملكتنا  الأمم  حددتها 

منوذًجا يحتذى به«.

اإن  اآل خليفة  ال�ضيخ خالد بن حمد  وقال �ضمو 

مملكة البحرين اتخذت خطوات وا�ضحة لتفعيل دور 

التطوير  عملية  رئي�ًضا يف  جزًءا  واعتباره  ال�ضباب 

والتنمية املجتمعية واإ�ضراكه يف �ضناعة القرار، مبا 

يتوافق مع تطلعات الأمم املتحدة اىل حتقيق اأهداف 

ال�ضباب  اأن  اإىل  م�ضريا   ،2030 امل�ضتدامة  التنمية 

وتزدهر، ونحن يف  الدول  تقوم  وبهم  الأمم  ع�ضب 

اأ�ضبح  الذي  البحريني  ب�ضبابنا  البحرين فخورون 

عالمة فارقة يف عديد من املجالت، بف�ضل ما قدمه 

ورفيع  متميز  واأداء  وفني  وثقايف  فكري  نتاج  من 

وكذلك  والتقدير،  الإ�ضادة  عليه  ا�ضتحق  امل�ضتوى، 

ح�ضوله على اعرتاف من الأ�ضرة الدولية.

هناأ �ل�سباب �لبحريني و�لعاملي مبنا�سبة ي�مهم �لدويل.. �مل�ؤيد:

فتـــح �ملجــال �أمــام �ل�سبـــاب يف خمتلـــف �ملجــالت

املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  اأكد 

والريا�ضة  ال�ضباب  �ضوؤون  وزير 

من  وبتوجيهات  البحرين  اأن 

حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

اأهمية  ال�ضباب  قطاع  اأولت  املفدى 

الأكرب  القطاع  باعتباره  م�ضاعفة 

جاللته  من  اإمياًنا  وذلك  اململكة،  يف 

الركيزة  باعتبارهم  ال�ضباب  باأهمية 

واأحد  امل�ضتدامة  للتنمية  الأ�ضا�ضية 

مقومات النجاح والتناف�ضية العاملية.

لتمكني  التوجه  اأن  اإىل  ولفت 

ال�ضباب ياأتي و�ضط الهتمام الوا�ضح 

من قبل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

رئي�س  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة 

الوزراء و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

وحر�س  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

اأهمية  ال�ضباب  اإيالء  على  �ضموهما 

احلكومة  عمل  برنامج  يف  خا�ضة 

لقيادة  ال�ضباب  اأمام  املجال  وفتح 

اململكة يف خمتلف املجالت.

ال�ضباب  �ضوؤون  وزير  وقال 

مبنا�ضبة  له  ت�ضريح  يف  والريا�ضة 

يوم ال�ضباب الدويل والذي يقام حتت 

اجلهود  يف  ال�ضباب  اإ�ضراك  �ضعار 

ال�ضباب  اإىل  بالتهنئة  »اأتقدم  الدولية 

يومهم  مبنا�ضبة  والعاملي  البحريني 

عاملية  منا�ضبة  ميثل  والذي  الدويل 

لت�ضليط ال�ضوء على م�ضرية ال�ضباب 

الذين  البحرين  �ضباب  وخا�ضة 

ال�ضيخ  يح�ضون بدعم من قبل �ضمو 

نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

و�ضوؤون  الإن�ضانية  لالأعمال  امللك 

حتفيز  على  واحلري�س  ال�ضباب 

الإبداع لديهم نحو البتكار واملبادرة، 

والعناية  الرعاية  �ضبل  كل  وتوفري 

لقطاع ال�ضباب من خالل دعم وتفعيل 

يف  ال�ضبابية  والأن�ضطة  الربامج  كل 

خمتلف املجالت«.

البحرين  »و�ضعت  املوؤيد  وتابع 

ال�ضباب على �ضلم الأولويات واأتاحت 

بواجباتهم  للقيام  الفر�ضة  لهم 

خمتلف  يف  بلدهم  جتاه  الوطنية 

املناخات  لهم  وهيئة  املجالت 

العمال،  وريادة  لالبتكار  املنا�ضبة 

كما اأنها حر�ضت على اإزالة املعوقات 

وهو  اأمامهم  تقف  التي  والتحديات 

الأمر الذي ات�ضح من خالل املبادرات 

الرائدة التي قدمت لل�ضباب البحريني 

قدراتهم  تنمية  يف  �ضاهمت  والتي 

املجتمع  يف  موؤثًرا  عن�ضًرا  وجعلته 

ور�ضم ال�ضيا�ضات العامة يف خمتلف 

املجالت«.

يوم  »ي�ضعى  املوؤيد  واأ�ضاف 

ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  الدويل  ال�ضباب 

الدولية  اجلهود  يف  ال�ضباب  اإ�ضراك 

والرامية اإىل حتفيز ال�ضباب من اأجل 

البحرين  ومملكة  العاملي،  العمل 

املبادرات  من  العديد  باإطالق  قامت 

تتوافق  التي  الأخرية  ال�ضنوات  يف 

بينها  ومن  الدويل  ال�ضباب  يوم  مع 

املحلي  ال�ضعيد  على  مبادرات 

 ،2030 �ضباب  مدينة  واأبرزها 

الإلكرتوين،  ال�ضندوق  وبرنامج 

وبرامج الريادة الجتماعية والتنمية 

مراكز  تنظيم  واإعادة  امل�ضتدامة، 

ال�ضن  وتعــديل  ال�ضبــاب،  متكــني 

واإطـالق  لل�ضــباب  القانــوين 

برنامج فر�س«.

»�لتن�سيقية« تناق�س �آخر

 م�ستجد�ت �لتعامل مع »ك�رونا«

تراأ�س �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد، نائب القائد 

الأعلى، النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء اجتماع اللجنة التن�ضيقية )338( والذي عقد 

عن ُبعد، ملناق�ضة اآخر م�ضتجدات التعامل مع فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

ويل �لعهد ي�سدر قر�ًر� 

بتنظيم �خلدمات �ملالية �مل�سرتكة

النائب  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضدر عن �ضاحب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل قرار رقم )21( ل�ضنة 2020 بتنظيم اخلدمات 

املالية امل�ضرتكة بوزارة املالية والقت�ضاد الوطني.

 ويت�ضمن القرار اآلياٍت واإجراءاٍت لتنظيم �ضئون العاملني يف قطاع اخلدمات املالية 

مراجعة  و�ضروط  الوظيفية  واملزايا  الرواتب  و�ضرف  ندب  اآلية  ذلك  يف  مبا  امل�ضرتكة 

اخلا�ضة  والإجراءات  احلكومية  اجلهات  يف  املالية  املوارد  لإدارات  الإداري  التنظيم 

املالية  وزارة  تنظيم  اإعادة  مر�ضوم  عليه  ن�س  مبا  اعمالً  القرار  هذا  وياأتي  بامل�ضاءلة، 

والقت�ضاد الوطني رقم )1( ل�ضنة 2019.

اأمين املوؤيد
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وزير الداخلية ي�شدر قراًرا بت�شكيل جلنة 

حل�شر املواد اخلطرة ومواقع تخزينها

برئا�سة  بت�سكيل جلنة  قراًرا  الداخلية،  اأ�سدر وزير 

مدير عام الإدارة العامة للدفاع املدين، وع�سوية ممثلي 

ومواقع  اخلطرة  املواد  ح�سر  تتوىل  املعنية،  الإدارات 

اللتزام  من  والتاأكد  عليها،  التفتي�ش  واآليات  تخزينها 

بالإجراءات الحرتازية املعمول بها يف هذا ال�ساأن، وذلك 

منذ و�سول هذه املواد اإىل منافذ اململكة وحتى نقلها اإىل 

اأماكن تخزين اآمنة، بعيدة عن احليز العمراين.

كما ت�سمن قرار تكليف اللجنة، مراجعة ال�سرتاطات 

باإجراء  والقيام  والتخزين  النقل  عملية  بها يف  املعمول 

من  املجال،  هذا  املطبقة يف  الإجراءات  لكل  �سامل  تقييم 

اإطار  يف  وذلك  ال�سالمة،  معايري  اأق�سى  توفري  اأجل 

احلفاظ على اأمن و�سالمة اجلميع.

»الأ�شغال«: غلق �شارع خليفة

 الكبري باملحرق على مراحل

البلديات والتخطيط  اأعلنت وزارة ال�سغال و�سوؤون 

اللوؤلوؤ على  اإن�ساء ج�سر م�ساة مل�سار  اأعمال  اأن  العمراين 

�سارع خليفة الكبري ت�ستدعي غلق ال�سارع على مراحل.

وذكرت اأن العمل يف املوقع املذكور �سيبداأ على ثالث 

لل�سارع يف  كلًيا  غلًقا  الأوىل  املرحلة  �ست�سهد  اإذ  مراحل؛ 

اإىل �سارع  كال الجتاهني وعمل حتويل للحركة املرورية 

وحتويل  املنامة  اإىل  املتجه  للمرور  الفا�سل  عبدالرحمن 

احلركة املرورية اإىل طريق 1655 )�سارع اخلدمة( للمرور 

املتجه �سرًقا اإىل عراد بدًءا من منت�سف ليل يوم اجلمعة 

الثانية ف�ست�سهد غلق  املرحلة  اأما  اإىل ظهر يوم اجلمعة. 

م�سارين يف كال الجتاهني وتوفري م�سار للحركة املرورية 

من   2020 /08 /14 اجلمعة  يوم  خالل  اجتاه  كل  يف 

ال�ساعة 12:00 ظهًرا لغاية ال�ساعة 11:30 م�ساًء.

وزير الداخلية

خديجة العرادي:

ك�سف الدكتور علي البقارة اأن ال�سبب وراء قلة الوفيات 

ب�سبب فريو�ش كورونا يف البحرين يعود للعمل الدوؤوب 

من قبل الطاقم الطبي واملتطوعني والفريق اللوج�ستي.

اثبتت  والتي  التوجهات  فى  ما  اهم  اأن  البقارة  واأكد 

فعاليتها على امل�ستوى العاملي هي الفح�ش املجاين امل�ستمر 

املحاجر وامل�ست�سفيات  املواطنني واملقيمني فى  للكثري من 

�سالمة  على  البحرين  فريق  من  ا  حر�سً العامة  والأماكن 

الرعاية  جانب  اىل  ومقيمني،  مواطنيني  من  اجلميع 

من  للحد  واملخالطني  امل�سابني  كل  اىل  املجانية  ال�سحية 

امل�سابني  من  الفريو�ش  متكن  وعدم  اول  املر�ش  انت�سار 

به ومراقبة امل�سابني خا�سة عن قرب، بال�سافة الرعاية 

اإن�سان م�ساب عمره 60 �سنة واكرث، وكذلك  الفائقة لكل 

و�سغط  ال�سكري  مر�ش  مثل  املزمنة  المرا�ش  ا�سحاب 

الدم واأمرا�ش القلب والرئة واأ�سحاب المرا�ش الوراثية 

وخا�سة ال�سكلر )فقر الدم املنجلي(.

دعم  املجتمع  واجب  من  انه  البقارة  الدكتور  واأكد 

مكان  كل  فى  الطبية  والفرق  البحرين  فريق  وم�ساندة 

ومن متطوعني وموظفني فنيني او كتبه ومقدمي خدمات 

تقوم  التى  الداحلية  وزارة  ولنن�سي  املختلفة  بانواعها 

الوعي واملحافظة على  ن�سر  امل�ساعدة فى  فى  بدور كبري 

وخا�سة  البحرين  مملكة  وجرائد  العالم  ووزارة  المن 

جريدة اليام.
د. علي البقارة

ال�سيد علي حمزة

من واجب املجتمع م�شاندة فريق البحرين.. البقارة:  

جهود الطاقم الطبي وراء قلة الوفيات ب�شبب كورونا يف البحرين

نائب رئي�س ماأمت احلرز: ندعم اجلهود الوطنية ملنع انت�شار »كورونا« 
الأهايل  ان �سالمة  ال�سيد علي حمزة  ماأمت احلرز  نائب رئي�ش  اأكد 

اأولوية ق�سوى نعمل جميًعا على حتقيقها، م�سرًيا اىل تاأييده لالجراءات 

الحرتازية التي يقرها الفريق الطبي بخ�سو�ش احياء مو�سم عا�سوراء 

يف اطار اللتزام بالتدابري الوقائية ملكافحة فريو�ش كورونا.

منع  ت�سهم يف  والتي  الوطنية  اجلهود  هذه  جميعا  »ندعم  وقال: 

اجلهود  هذه  تذهب  ل  وحتى  واملقيمني،  املواطنني  بني  العدوى  نقل 

هباء، يجب علينا تنفيذ التعليمات والحرتازات املو�سوعة واأهمها منع 

التجمع وتنفيذ التباعد الجتماعي يف كافة املنا�سبات والفعاليات.

ودعا رئي�ش ماأمت احلرز اىل ا�ستغالل التقنيات احلديثة املطروحة 

كالتوا�سل عرب البث املبا�سر بال�سوت وال�سورة ومتابعة كافة فعاليات 

الهدف  يكون  وبذلك  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خالل  من  عا�سوراء 

بال�سوت وال�سورة.  ال�سهر  امل�ساركة يف فعاليات هذا  قد حتقق وهو 

متمنًيا ان تعم ال�سحة وال�سالمة املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين 

واأن تنجح جهود اململكة يف مواجهة هذا الوباء.

-E138-77F4-062E-94ABCB3E

»ال�شحة« تعلن فتح باب الت�شجيل للتطوع يف التجارب ال�شريرية للقاح »كورونا«
بوزارة  العامة  ال�سحة  اإدارة  اأعلنت 

للتطوع  الت�سجيل  باب  فتح  عن  ال�سحة 

الثالثة  ال�سريرية  التجارب  يف  الختياري 

الن�سط واملدرجة  للقاح »كوفيد-19« غري 

من  العاملية  ال�سحة  منظمة  مظلة  حتت 

بدًءا  للتطوع  الوطنية  املن�سة  خالل 

اأغ�سط�ش   11 املوافق  الثالثاء  اأم�ش  من 

2020م.

التطوع  باب  اأن  الوزارة  وك�سفت 

متطوع   6000 اأمام  مفتوًحا  �سيكون 

الـ18  عن  اأعمارهم  تزيد  ممن  ومتطوعة 

عاًما، م�سريًة باأنه على الراغبني يف التطوع 

املن�سة  رابط  زيارة  ال�سريرية  للتجارب 

volunteer. / /:https للتطوع  الوطنية 

gov.bh/ ، و�سيقوم الفريق الطبي مبتابعة 
املتقدمني من املتطوعني للرتتيب حول اآلية 

قبل  ال�سحية  التقييم  لعملية  خ�سوعهم 

للقاح، وفًقا  ال�سريرية  للتجارب  الن�سمام 

منوهًة  للمتطوعني،  ال�سحية  لال�سرتاطات 

باأن ذلك �سيتم بح�سب الربوتوكول املعتمد.

هذا  ت�سنيع  طريقة  اأن  بالذكر  اجلدير 

عليها  املتعارف  الطرق  من  تعد  اللقاح 

�سابًقا واملعتمدة من منظمة ال�سحة العاملية 

مرحلة  وتاأتي  اللقاحات.  اإنتاج  جمال  يف 

مملكة  يف  الثالثة  ال�سريرية  التجارب 

واأمان  فاعلية  وتبيان  جناح  بعد  البحرين 

املرحلتني الأوىل والثانية يف ال�سني. حيث 

اإن اللقاح قد جنح يف اجتياز املرحلتني من 

التجارب دون اأن يت�سبب يف اأي اآثار �سارة. 

بها  تقوم  التي  ال�سريرية  التجربة  وتعد 

البحرين متوازية مع دولة الإمارات العربية 

املتحدة، و�ست�سم يف وقت لحق دول اأخرى 

على  ال�سريرية  للتجارب  ان�سمامها  اأعلنت 

موقع �سينافورم الإلكرتوين.

وبّينت الوزارة باأن املرحلة الثالثة من 

من  اعتمادها  مت  للقاح  ال�سريرية  التجارب 

قبل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

فاعلية  اختبار  على  و�سرتكز  ال�سحية 

وكفاءة اللقاح، حيث �سيتم اإجراء التجارب 

اللقاح  لختبارات  ع�سوائي  اختيار  عرب 

وخاماًل  معّطاًل  لقاًحا  يعد  الذي  اجلديد 

بالفريو�ش  الإ�سابة  ي�سبب  ول  حي  غري 

اجل�سم  ي�ساعد  واإمنا  التطعيم،  هذا  بعد 

حتفيز  يف  ت�سهم  م�سادة  اأج�سام  �سنع  يف 

مناعة اجل�سم ملقاومة الإ�سابة بالفريو�ش، 

و�ستكون املتابعة على مدى 12 �سهًرا.

بنجاح  اأملها  عن  الوزارة  عرّبت  وقد 

التجربة الثالثة بعد النجاح الذي مت حتقيقه 

ال�سابقة،  املراحل  اإجناز  اأخرى يف  دول  يف 

مع  التطعيم  لإنتاج  املثمرة  ال�سراكة  عرب 

من  املعتمدة  ال�سينية  �سينوفارم  �سركة 

منظمة ال�سحة العاملية.
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 الملك: مساهمات وطنية نبيلة لقوة 
الدفاع وتطور مستمر في مجاالت التسليح

أك��د حض��رة صاح��ب الجاللة 
عيس��ى ب��ن  حم��د   المل��ك 

آل خليفة عاهل البالد المفدى 
القائد األعلى على ما تشهده 
قوة دف��اع البحرين من تطور 
مس��تمر ورق��ي ف��ي مجاالت 
التسليح والمنشآت العسكرية 
ف��ي مختلف أس��لحتها، مثمنًا 
والجهود  اإلس��هامات  جاللته 
الصحية الكبي��رة والمتواصلة 
التي تق��وم بها ق��وة الدفاع 
من خالل عمل فريق البحرين 
الوطن��ي لمواجه��ة في��روس 
وال��ذي  وإحتوائ��ه،  كورون��ا 
يق��وده ويش��رف علي��ه ب��كل 
اقت��دار وتميز صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د نائب 
األول  النائ��ب  األعلى  القائ��د 

لرئيس مجلس الوزراء.
وأع��رب جاللت��ه ع��ن خالص 
تقدي��ره لم��ا تقوم ب��ه قوة 
دفاع البحرين من مس��اهمات 
وطنية نبيلة بتوفير المنشآت 
المجهزة بأحدث المستلزمات 
الوقائية  الصحي��ة والتدابي��ر 
والعالجي��ة المميزة من خالل 
كوادر طبية ذات كفاءة عالية، 
مؤكدًا اعتزازه برجال قوة دفاع 
البحرين البواسل لما يقومون 
به من واجبات وطنية س��امية 
دفاعًا ع��ن وطنن��ا العزيز في 
مختلف مواقع عملهم بكفاءة 
عالية وحمل األمانة بكل والء 
وإخالص وما يتسمون به من 
وروح معنوية  شجاعة مميزة، 

رفيعة.   

جاء ذلك لدى استقبال جاللته 
أم��س ف��ي قص��ر الصافري��ة 
دف��اع  لق��وة  الع��ام  القائ��د 
البحرين المشير الركن الشيخ 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليفة 

وعددًا من كبار المسؤولين.
المل��ك  جالل��ة  أثن��ى  كم��ا 
المفدى على الجهود المثمرة 
والقيمة التي يقوم بها رئيس 
للصح��ة  األعل��ى  المجل��س 
الطبي  الوطني  الفريق  رئيس 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
)كوفي��د � 19(، الفريق طبيب 
الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل 
خليف��ة وكلفه بنق��ل تحياته 
وتقديره إل��ى جميع العاملين 
مع��ه ف��ي القط��اع الصح��ي 
والتمريضية  الطبية  والكوادر 
واإلداري��ة وكافة ف��رق العمل 

ف��ي الصف��وف األول��ى عل��ى 
دوره��م اإلنس��اني الس��امي، 
والتي تواصل نجاحها بجهود 
مبارك��ة حثيث��ة ف��ي س��بيل 
»كورون��ا«،  لوب��اء  التص��دي 
الصحي��ة  الرعاي��ة  وتوفي��ر 
للمواطنين  الراقية  والعالجية 
والمقيمين عل��ى هذه األرض 
الطيبة، مؤك��دًا جاللة الملك 
المفدى على ح��رص البحرين 
الدائم على توفير أفضل سبل 
للمواطنين  الكريم��ة  الحي��اة 
األع��زاء، إضاف��ًة إل��ى تقديم 
للمقيمين  واالهتمام  الرعاية 

كشركاء في بناء الوطن.
 كما أش��اد، بالحم��اس الكبير 
ال��ذي أب��داه المتطوعون في 
للق��اح  الس��ريرية  التج��ارب 
التجريبي للوقاية من فيروس 
كورونا التي تتم في البحرين 

القائمين عليها  بالتعاون مع 
ف��ي دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة وش��ركاء المب��ادرة 

من جمهورية الصين، مؤكدًا 
 6000 مش��اركة  أن  جاللت��ه 
ه��ذه  ف��ي  ومقي��م  مواط��ن 

التج��ارب تبعث عل��ى االعتزاز 
والفخ��ر، ش��اكرًا له��م ه��ذه 

المبادرة اإلنسانية النبيلة.

 جهود كبيرة لقوة الدفاع 
لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه

 التقدير للعاملين في القطاع
الصحي والكوادر الطبية والتمريضية واإلدارية 

 توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتقديم
الرعاية للمقيمين كشركاء في بناء الوطن
 مشاركة 6000 مواطن ومقيم في تجارب
لقاح الوقاية من كورونا تبعث على االعتزاز

 رئيس الوزراء يوجه لوضع 
آلية لتصحيح أوضاع سكن العمال

وجه صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
وش��ؤون  األش��غال  وزارة  ال��وزراء، 
العمران��ي  والتخطي��ط  البلدي��ات 
للتنسيق مع وزارة العمل والتنمية 
المعني��ة  والجه��ات  االجتماعي��ة 
األخرى كل حسب اختصاصه لوضع 
آلية تضمن س��رعة تصحيح أوضاع 
س��كن العم��ال والحد من انتش��ار 
المس��اكن العش��وائية في األحياء 
الس��كنية والمزارع القريب��ة منها، 
عل��ى أن يتم رفع تقرير إلى مجلس 
ال��وزراء يتضم��ن مراجع��ة جمي��ع 
والتش��ريعات  الحالي��ة  اإلج��راءات 
الت��ي تنظ��م ه��ذه العملي��ة بدءًا 
م��ن الترخيص للمس��اكن ودورية 
االلت��زام  م��ن  والتأك��د  الرقاب��ة 
باالشتراطات التنظيمية ومتطلبات 
الصحة والسالمة المطبقة لتنظيم 
الس��كن المش��ترك، وبم��ا يضمن 

تقليل الكثافة الس��كانية في هذه 
المس��اكن، وتعزيز اإلجراءات التي 
تحاف��ظ عل��ى س��المة المواطنين 

والمقيمين في األحياء السكنية.

  وجدد س��موه التأكي��د على أهمية 
حص��ر مبان��ي الس��كن المش��ترك 
المخالف��ة لالش��تراطات، وإخط��ار 
والعق��ارات  األعم��ال  أصح��اب 
تصحي��ح  بض��رورة  المخالف��ة 
أوضاعها، وتحمل مسؤولية تأهيل 
المساكن بالشكل المالئم للحفاظ 
عل��ى صحة وس��المة العمال، وبما 
يتماش��ى مع الق��رارات واإلجراءات 
االحترازي��ة والوقائية الصادرة من 
الوطن��ي لمكافحة فيروس  الفريق 

كورونا المستجد.
  ويأت��ي ه��ذا التوجي��ه ف��ي ظل ما 
يوليه صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء الموقر من اهتمام بمتابعة 
يطرحه��ا  الت��ي  القضاي��ا  كاف��ة 
المواطنون ف��ي الصحافة المحلية، 
وحرص س��موه عل��ى العم��ل بما 
يكفل لهم س��بل الراح��ة والعيش 

الكريم.

 وزير الداخلية
 يصدر قرارًا بتشكيل

لجنة لحصر المواد الخطرة
أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن 
الشيخ راش��د بن عبد اهلل آل خليفة، 
قرارًا بتش��كيل لجنة برئاس��ة مدير 
ع��ام اإلدارة العامة للدفاع المدني، 
المعنية،  اإلدارات  وعضوية ممثلي 
تتولى حصر المواد الخطرة ومواقع 
تخزينه��ا وآليات التفتي��ش عليها، 
والتأك��د م��ن االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة المعمول به��ا في هذا 
الش��أن، منذ وص��ول ه��ذه المواد 
إلى مناف��ذ المملكة وحت��ى نقلها 
إلى أماكن تخزين آمنة، بعيدة عن 

الحيز العمراني.
وتضم��ن قرار تكليف اللجنة، مراجعة االش��تراطات المعمول بها 
في عملي��ة النقل والتخزي��ن والقيام بإجراء تقييم ش��امل لكافة 
اإلجراءات المطبقة في هذا المجال، من أجل توفير أقصى معايير 

السالمة، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسالمة الجميع.

وزير الداخلية

سمو رئيس الوزراء 
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خالد بن عبداهلل: مواصلة تنفيذ أولويات التوازن المالي
ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  أك��د 
رئي��س اللجن��ة الوزارية للش��ؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي الش��يخ خالد 
ب��ن عبد اهلل آل خليف��ة، أن اللجنة تواصل 
جهوده��ا لتنفي��ذ أولوياتها حت��ى العام 
2022 بالت��وازي م��ع مس��اعيها لمواكبة 
المس��تجدات الطارئ��ة والداعم��ة لجهود 
التصدي لفيروس كورونا »كوفيد19« من 

النواحي المالية واالقتصادية.
وذكر تقريٌر صحفي يسلط الضوء على أبرز 
أعم��ال اللجنة الوزارية خ��ال النصف األول 
م��ن العام 2020، ص��ادٌر من مكتب نائب 
رئي��س مجلس ال��وزراء، أن اللجنة الوزارية 
اتخ��ذت م��ن برنام��ج الحكوم��ة وبرنامج 
الت��وازن المال��ي أساس��ًا لمح��اور عملها 
السبعة المتمثلة في تعزيز كفاءة اإلنفاق 
الحكومي، وزيادة اإلي��رادات غير النفطية، 
وتطوي��ر  لمس��تحقيه،  الدع��م  وتوجي��ه 
آلي��ة إع��داد الميزاني��ة العام��ة للدول��ة، 
وتطوي��ر نظ��ام التقاعد ومعالج��ة العجز 
االكت��واري، وتعزي��ز إدارة الدي��ن الع��ام، 
والنم��و االقتصادي وتعزيز االس��تثمارات 
الحكومي��ة. ويتم تنفيذ المحاور الس��بعة 

تلك من خال 27 برنامج.
وأعرب الش��يخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة، 
عن أسمى آيات الشكر واالمتنان، باألصالة 
عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة، 
لحض��رة صاح��ب الجالة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الب��اد المفدى، 
عل��ى التوجيه��ات الملكية الس��امية التي 
م��ت أم��ن المجتم��ع وصحة وس��امة  قدَّ
المواطني��ن عل��ى كافة األولوي��ات األخرى 
ف��ي ظل هذه الظ��روف االس��تثنائية التي 
س��تتمكن المملكة من تجاوزها بإذن اهلل 
بفض��ل حكمة وقي��ادة جالت��ه؛ لتواصل 
البحرين مسيرة العطاء والتنمية التي يعد 

المواطن هو محورها وغايتها األساسية.
��ن ثقة صاحب الس��مو الملكي األمير  وثمَّ
خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، 
ف��ي اللجن��ة الوزارية عب��ر ما أس��ند إليها 
س��موه من تكليفات لدراس��تها، وتهدف 
في مجملها إلى ضمان استدامة وتحسين 
المعيش��ي للمواطني��ن، األمر  المس��توى 
الذي يعكس قرب س��موه م��ن المواطنين 
الذي��ن يوليهم كل رعاي��ة ودعم واهتمام 
عبر التوجي��ه المس��تمر لمواصلة تقديم 
الخدمات االجتماعي��ة والتنموية واالرتقاء 
به��ا وف��ق أعلى مس��تويات الج��ودة التي 
تحقق تطلعات المواطنين وما يطمح إليه 
الجميع، وللحفاظ على مكتسباتهم بشكل 
عام، والحرص على عدم تحميلهم أي أعباء 
إضافية ناتجة عن تداعيات الوضع الحالي 
من خ��ال ما تم��ت ترجمته م��ن قرارات 

اتخذه��ا مجل��س ال��وزراء بالموافقة على 
توصيات اللجنة الوزارية.

ه كذل��ك، بالجه��ود الوطني��ة لفريق  ون��وَّ
البحري��ن بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي 
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، والتي أسهم سموه 
بقيادته له��ذه الجهود ف��ي التخفيف من 
وطأة اآلثار العكس��ية له��ذه الجائحة على 
كاف��ة األصع��دة، بم��ا فيه��ا االقتصادية 
والمالي��ة، وجعل��ت م��ن تجرب��ة مملك��ة 
البحري��ن محط أنظار ومحل إش��ادة دولية 
وأممي��ة بفض��ل اإلدارة المحكم��ة الت��ي 
جعلت األزمة تحت السيطرة وفي حدودها 

اآلمنة.
وأشار إلى ما يوليه سموه من اهتمام كبير 
بالدفع بعجلة التنمية االقتصادية وتعزيز 
الوضع المال��ي، ودور اللجن��ة الوزارية عبر 
متابع��ة س��موه المباش��رة لبرامجها من 
خال ترؤسه اللجنة التنسيقية، وتوجيهات 
س��موه المس��تمرة والحريص��ة دومًا على 
تحقي��ق كل م��ا من ش��أنه الخي��ر والنماء 

للوطن والمواطن.
وقال: »على الرغم م��ن كون النصف األول 
من العام الجاري فترة استثنائية بالنسبة 
إل��ى العالم بأس��ره بما في ذل��ك مملكة 
البحرين؛ بس��بب التداعيات غير المتوقعة 
التي خلفته��ا جائحة في��روس كورونا، إال 
أن اللجن��ة، وعب��ر متابعاتها األس��بوعية 
المنتظمة، اس��تطاعت مواكبة المتغيرات 
المتس��ارعة، ولم يثنه��ا ذلك عن مواصلة 
تدارس وتنفيذ أولوياته��ا واألهداف التي 

تشكلت ألجلها«.
وف��ي هذا الجانب، أش��اد الش��يخ خالد بن 
عبد اهلل بما تمت��ع به جميع أعضاء اللجنة 
الوزاري��ة من ح��س المس��ؤولية الوطنية 
والتع��اون فيم��ا بينهم من أج��ل ترجمة 
التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية والقرارات 
الحكومية ووضعها في مس��ارها التنفيذي 

لتخفي��ف حدة اآلثار المالي��ة واالقتصادية 
للجائحة من جهة، والعمل من جهة أخرى 
عل��ى أن تحق��ق اللجنة م��ا التزمت به من 
مبادرات تعد خارطة طريق بالنس��بة لها، 
ويس��هم تنفيذها في زيادة نس��ب اإلنجاز 
ف��ي برنام��ج الحكوم��ة وبرنام��ج التوازن 

المالي.

التكيف مع المستجدات
وكان��ت اللجن��ة، ق��ادرة عل��ى التكيف مع 
المس��تجدات الت��ي طرأت على المس��توى 
العالم��ي وألقت بظاله��ا محليًا من خال 
التداعيات المتسارعة التي خلفتها جائحة 
في��روس كورون��ا عل��ى الصع��د المالي��ة 

واالقتصادية واالجتماعية.
وفور صدور التوجيهات الملكية الس��امية 
لتوحيد الجهود الوطنية للحفاظ على صحة 
المواطنين والمقيمين بالتوازي  وس��امة 
مع اس��تمرار برامج الدولة ومسيرة عملها 
تحقيق��ًا لمس��اعي التنمي��ة المس��تدامة 
لصالح المواطنين، باش��رت الحكومة وضع 
الخط��ط الازمة للتعامل م��ع هذا الظرف 
االستثنائي عبر لجانها وفرقها المختصة، 
ومن بينها اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي التي سارعت 
لتقدي��م المقترحات الرامي��ة إلى معالجة 
تداعيات ه��ذه الجائحة عبر رفع التوصيات 
الت��ي تائم المرحلة م��ن النواحي المالية 

واالقتصادية.
وقام��ت اللجن��ة الوزارية في ه��ذا الصدد، 
تنفي��ذ  آلي��ة  ح��ول  مرئياته��ا  بتقدي��م 
ف��ي  واالقتصادي��ة  المالي��ة  المب��ادرات 
حزمتيه��ا األول��ى والثانية اللتين ش��كلتا 
م��ا مجموعه 4.5 مليار دين��ار ل�18 مبادرة 
هدف��ت جميعه��ا إل��ى دع��م المواطنين 
بمختل��ف  الخ��اص  القط��اع  ومؤسس��ات 
أحجامها، وض��خ وتوفير الس��يولة الازمة 

لضمان ديمومة نشاط األسواق المحلية.
وفي إطار تنفيذ توجيهات صاحب الس��مو 
الملك��ي رئي��س ال��وزراء، ناقش��ت اللجنة 
الوزاري��ة الخ��ط الزمن��ي ألب��رز التطورات 
المتعلقة بانتشار الفيروس، وتأثيره على 
االقتصاد الوطني، وتوقعات صندوق النقد 
الدولي للناتج المحل��ي اإلجمالي الحقيقي 
لدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى تأثر 
بعض المؤشرات االقتصادية الحيوية من 
خ��ال مقارنة النتائج بالع��ام 2019، على 
نح��و يمهد إلع��داد الخطط المس��تقبلية 
الت��ي تس��هم ف��ي االس��تجابة الس��ريعة 
والتعام��ل بكفاءة م��ع التداعي��ات واآلثار 

االقتصادية ألي طارئ.
»كورونا« واقتناص اإليجابيات والفرص

انطاقًا م��ن مبدأ »اقتن��اص اإليجابيات« 
و»تحوي��ل التحديات إلى ف��رص«، تنبهت 
اللجنة الوزاري��ة إلى أهمية بحث اإلجراءات 
الحكومية والتوصيات الدولية التي يمكن 
اس��تمرار العمل بها بعد انتهاء الجائحة، 
والنتائج المتحققة على مس��توى الوزارات 
والجه��ات الحكومي��ة والتي س��اهمت في 
تحسين س��ير وكفاءة العمل وانعكاساتها 

على المصروفات العامة للدولة.
واس��تطاعت الجائح��ة بم��ا فرضت��ه من 
تحديات كادت أن تتس��بب في وقف مسار 
الحي��اة في العالم بأس��ره، تس��ريع خطط 
تنفي��ذ مب��ادرات تتعلق ب��اإلدارة الفاعلة 
للخدم��ات  الت��ام  اإللكترون��ي  والتح��ول 
واالجتماعات  والمراسات  العماء  وخدمة 

وعمليات الدفع. 
وس��تكون تلك محاورالدراسة التي تعكف 
اللجن��ة الوزاري��ة عل��ى إعداده��ا تمهيدًا 
لوض��ع اس��تراتيجية حكومي��ة متكامل��ة 
مزودة بخطة تنفيذية بالتعاون مع جميع 

الوزارات والجهات الحكومية.

تدابير وقائية
تماش��يًا مع ما يتطلبه الوض��ع الحالي في 
ظل انتش��ار في��روس كورونا م��ن ضرورة 
اتخاذ تدابير وقائية عاجلة، أوصت اللجنة 
الوزاري��ة للش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 
والت��وازن المال��ي بتفعي��ل الم��ادة )11( 
م��ن المرس��وم بقان��ون رقم )39( لس��نة 
2002 بشأن صاحية السحب المباشر من 
الحس��اب العمومي لمواجهة المصروفات 
الطارئ��ة الت��ي ال تتوف��ر له��ا اعتمادات 
في الميزاني��ة العامة، وبخف��ض ميزانية 
والجهات  للوزارات  التشغيلية  المصروفات 
الحكومي��ة بنس��بة 30% للس��نة المالي��ة 
الجارية، وإعادة جدولة عدد من المش��اريع 

اإلنشائية واالستشارية.

برنامج التوازن المالي
اتس��اقًا مع شعار المرحلة الذي يرتكز على 
تحقيق »أمن اقتصادي واجتماعي مستدام 
في إط��ار ت��وازن مال��ي«، تابع��ت اللجنة 
تنفي��ذ مب��ادرات برنامج الت��وازن المالي، 
بما في ذلك المتابعة األس��بوعية لتقارير 
الخدمات المالية المشتركة التابعة لوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني، والتي اشتملت 
عل��ى نتائج البت ف��ي طلبات الش��راء من 
قبل فرق العمل الس��تة المعنية بتقليص 
المصروف��ات التش��غيلية الحكومي��ة، إلى 
جان��ب بي��ان أداء ف��رق العم��ل، واالطاع 
ال��دوري عل��ى التوصي��ات المنبثق��ة م��ن 
عمل الفرق الس��تة لتعزي��ز كفاءة اإلنفاق 

الحكومي.
وعلى صعيد آخ��ر، بحثت اللجن��ة الوزارية 
جاهزية الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ 
مش��روع توحيدآلية الصرف المالي للدعم 
النقدي الحكومي المباش��ر الذي تم تنفيذ 

المرحلة األولى منه في 15 فبراير 2020.

 حقائق حول 
عمل اللجنة

تض��م اللجنة الت��ي يرأس��ها نائب رئيس 
وزي��ر  عضويته��ا  ف��ي  ال��وزراء،  مجل��س 
المالية واالقتصاد الوطن��ي، ووزير العمل 
والتنمية االجتماعية، ووزير النفط، ووزير 
المواص��ات واالتص��االت، ووزير ش��ؤون 
مجلسي الش��ورى والنواب، ووزير الصناعة 
والتجارة والسياحة، ويدعى محافظ مصرف 
البحرين المركزي لحضور اجتماعات اللجنة 

بصفة دائمة. 
وهي تختص بالجانب المالي واالقتصادي 
عن أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات 
العامة للدولة، وبخاصة الميزانية العامة 
للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة أو 
الحسابات الختامية، والخطط االقتصادية 
للدولة وإب��داء ماحظاتها بش��أنها، وكل 
ما يتعلق بالشؤون المالية واالقتصادية، 
وتحقيق التوازن المالي، وبشؤون الصناعة 
الطاب��ع  ذات  والمؤسس��ات  والش��ركات 
المال��ي واالقتصادية، وبمتابعة تنفيذ ما 
يخصها من برنامج الحكومة في المجاالت 
واالس��تثمارات  والمالي��ة  االقتصادي��ة 

المحلية والعربية واألجنبية.
وخ��ال النص��ف األول م��ن الع��ام الجاري، 
اجتماع��ًا،   22 الوزاري��ة  اللجن��ة  عق��دت 
 67 االجتماع��ات  تل��ك  خ��ال  وناقش��ت 
موضوع��ًا أغلبها تق��ع ضم��ن أولوياتها، 
واتخ��ذت على ه��ذا األس��اس 104 قرارات 
شهدت تنفيذ مانس��بته 66% منها، فيما 
ال تزال النس��بة المتبقية من تلك القرارات 
قي��د التنفيذ م��ن قبل الجه��ات المكلفة. 
ورفعت اللجن��ة الوزارية إلى مجلس الوزراء 
خ��ال الفترة المحددة 10 مذكرات تتعلق 

جميعها باختصاصات عملها.
وكان مجل��س ال��وزراء اس��تعرض، خ��ال 
اجتماعه االعتيادي األسبوعي يوم اإلثنين، 
الذي ُعقد برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء، التقري��ر 
ال��ذي قدمه نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
رئي��س اللجن��ة الوزارية للش��ؤون المالية 
ح��ول  المال��ي،  والت��وازن  واالقتصادي��ة 
األعمال الت��ي نفذتها اللجنة خال النصف 

األول من العام الجاري.

 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد 
تناقش مستجدات التعامل مع »كورونا«

صاح��ب  ت��رأس 
الملك��ي  الس��مو 
األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول 
مجل��س  لرئي��س 
اجتم��اع  ال��وزراء 
التنس��يقية  اللجنة 
)338( وال��ذي عقد 
عن ُبعد، لمناقشة 
مس��تجدات  آخ��ر 
م��ع  التعام��ل 
كورون��ا  في��روس 

)كوفيد19(.

ولي العهد يصدر قرارًا بتنظيم 
الخدمات المالية المشتركة بـ»المالية«

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم )21( لس��نة 2020 

بتنظيم الخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.
 ويتضم��ن القرار آلي��اٍت وإجراءاٍت لتنظيم ش��ؤون العاملي��ن في قطاع 
الخدم��ات المالي��ة المش��تركة بما في ذل��ك آلية ندب وص��رف الرواتب 
والمزاي��ا الوظيفية وش��روط مراجع��ة التنظي��م اإلداري إلدارات الموارد 
المالية في الجهات الحكومية واإلجراءات الخاصة بالمساءلة، ويأتي هذا 
القرار إعمااًل لما نص عليه مرسوم إعادة تنظيم وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني رقم )1( لسنة 2019.

الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة

 وزير المالية: قرار ولي العهد تنظيم الخدمات
المالية المشتركة يعزز كفاءة اإلنفاق الحكومي

أشاد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
ب��ن خليفة آل خليفة، بقرار صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
تنظيم الخدمات المالية المش��تركة بوزارة المالية 
واالقتصاد الوطني، مش��يًرا إلى أن القرار يسهم في 
تعزي��ز كفاءة اإلنفاق الحكوم��ي وتطوير اإلجراءات 
المالي��ة، وخف��ض النفقات التش��غيلية الحكومية، 
وضمان االس��تخدام األمثل للموارد المالية، وجمع 
الخدمات واإلجراءات الحكومية المالية على ُأس��س 

موحدة ومشتركة.
 وأكد أنه بناًء على المبادرات التي اتخذتها الحكومة 
لتنفيذ برنامج التوازن المالي، تم اس��تحداث قطاع 
الخدمات المالية المشتركة بموجب المرسوم رقم 
)47( لس��نة 2018 بإع��ادة تنظي��م وزارة المالي��ة، 
وعليه تم نقل جميع مديري إدارات ورؤس��اء أقسام 
الم��وارد المالي��ة في الجه��ات الحكومي��ة التابعة 
للخدم��ة المدني��ة إل��ى وزارة المالي��ة واالقتص��اد 

الوطني بموجب المرسوم رقم )49( لسنة 2018.
ون��وه إلى أن مواصلة الحكوم��ة تنفيذها لمبادرات 

برنامج التوازن المالي تأتي بهدف تعزيز استدامة 
المالي��ة العام��ة وضم��ان الحف��اظ عل��ى الموارد 
المالي��ة والتركيز على أولوي��ات العمل على خفض 
المصروف��ات وزي��ادة اإلي��رادات الحكومي��ة، وه��و 
م��ا بينته نتائج اإلقف��ال النصف الس��نوي للوزارات 
والجه��ات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 

.2020
وأضاف أن قرار تنظيم الخدمات المشتركة بالوزارة، 
يتضمن اآلليات واإلجراءات لتنظيم شؤون العاملين 
ف��ي قط��اع الخدمات المالي��ة المش��تركة، بما في 

ذل��ك آلية ندب وصرف الروات��ب والمزايا الوظيفية 
وش��روط مراجعة التنظي��م اإلداري إلدارات الموارد 
المالي��ة في الجهات الحكومي��ة واإلجراءات الخاصة 

بالمساءلة.
وأش��ار إلى الدور الذي يق��وم به جميع العاملين في 
الش��ؤون المالي��ة بالجه��ات الحكومية ف��ي تنفيذ 
مب��ادرات برنامج التوازن المال��ي ومختلف الخطط 
إل��ى أهمي��ة  اإلس��تراتيجية والمب��ادرات، منوًه��ا 
مضاعف��ة الجهود ف��ي المرحلة المقبل��ة لتحقيق 

مزيد من المنجزات بما يلبي األهداف المنشودة.
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حميدان: تعزيز استقرار العمالة 
الوطنية بمنشآت القطاع الخاص

بحث وزي��ر العمل والتنمية االجتماعية، جميل بن محمد 
عل��ي حمي��دان م��ع النائب فاضل عباس الس��واد، س��بل 
تعزيز التعاون بين الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية 
بما يس��هم في تطوير الخدمات المتنوعة التي تقدمها 

الوزارة لجميع فئات وشرائح المجتمع.
وأكد حميدان استمرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
في توفير فرص العمل للمواطنين، وتأكيد اس��تقرارهم 
الوظيف��ي في مختلف الظ��روف، وكذل��ك مواصلة تعزيز 
الحماي��ة االجتماعية وتنمية األس��ر وتمكينها اقتصاديًا 
م��ن أجل رف��ع مس��تواها المعيش��ي عب��ر توفي��ر كافة 
اإلمكاني��ات له��ا، الفتًا إل��ى أهمية التع��اون القائم مع 
مجلس النواب في تطوير التشريعات الالزمة التي تسهم 

في االرتقاء بمجاالت العمل والرعاية االجتماعية.
بدوره أش��اد النائب السواد بجهود وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية في مجال تطوير خدماتها التنموية، ودورها 

في استقرار العمالة الوطنية، وخاصة في ظل هذه 

وزير اإلعالم: تعزيز التعاون 
المشترك وتفعيل االتفاقيات 

الثنائية مع فرنسا
أش��اد وزير اإلعالم علي بن محم��د الرميحي بالعالقات 
التاريخي��ة الوثيق��ة والمتميزة بين البحرين وفرنس��ا، 
وتطوره��ا على مختل��ف األصعدة بما يحق��ق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
واستعرض الوزير خالل استقباله أمس السفير الفرنسي 
ل��دى المملكة جيروم كوش��ارد، س��بل تعزي��ز التعاون 
المش��ترك وتفعي��ل االتفاقيات الثنائي��ة الموقعة في 
ض��وء النتائج المثمرة للزيارة األخي��رة لصاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 

إلى فرنسا، وخاصة في المجال اإلعالمي.
 م��ن جانب��ه، توجه الس��فير الفرنس��ي ل��دى المملكة 
بالش��كر والتقدي��ر إل��ى وزي��ر اإلع��الم عل��ى اهتمامه 
بتطوي��ر عالق��ات التع��اون والصداق��ة التاريخية بين 
البلدي��ن الصديقين، مؤكدًا ح��رص حكومة بالده على 
دعم مسيرة التطور اإلعالمي البحريني، وتعزيز التعاون 

في مختلف المجاالت.

 فتح باب التسجيل للتطوع االختياري
في التجارب السريرية الثالثة للقاح »كورونا«

أعلن��ت إدارة الصحة العام��ة بوزارة الصحة، عن فتح باب التس��جيل 
للتطوع االختياري في التجارب الس��ريرية الثالثة للقاح »كوفيد19« 
غير النشط، والمدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من خالل 

المنصة الوطنية للتطوع.
وكش��فت الوزارة عن أن باب التطوع س��يكون مفتوح��ًا أمام 6 آالف 
متط��وع ومتطوعة ممن تزيد أعمارهم عن ال�18 عامًا، مش��يرًة إلى 
أن على الراغبين في التطوع للتجارب الس��ريرية زيارة رابط المنصة 
الوطني��ة للتط��وع  volunteer.gov.bh، وس��يقوم الفري��ق الطب��ي 
بمتابع��ة المتقدمين من المتطوعين للترتيب حول آلية خضوعهم 
لعملي��ة التقييم الصحي��ة قبل االنضمام للتجارب الس��ريرية للقاح، 
وفًقا لالش��تراطات الصحية للمتطوعين، منوهًة إلى أن ذلك س��يتم 

بحسب البروتوكول المعتمد.
يذكر أن طريقة تصنيع ه��ذا اللقاح تعد من الطرق المتعارف عليها 
س��ابقًا والمعتم��دة من منظمة الصح��ة العالمية ف��ي مجال إنتاج 

اللقاحات. 
وتأت��ي مرحلة التجارب الس��ريرية الثالث��ة في البحري��ن بعد نجاح 
وتبي��ان فاعلية وأم��ان المرحلتين األولى والثاني��ة في الصين. حيث 
إن اللق��اح نجح في اجتي��از المرحلتين من التجارب دون أن يتس��بب 
ف��ي أي آثار ضارة. وتعد التجربة الس��ريرية التي تقوم بها البحرين 
متوازية مع دولة اإلمارات العربية المتحدة، وستضم في وقت الحق 

دوال أخرى أعلنت انضمامها للتجارب الس��ريرية على موقع سينافورم 
اإللكتروني.

وبين��ت ال��وزارة أن المرحلة الثالثة من التجارب الس��ريرية للقاح تم 
اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
وستركز على اختبار فاعلية وكفاءة اللقاح، حيث سيتم إجراء التجارب 
عبر اختيار عش��وائي الختبارات اللقاح الجديد الذي يعد لقاحًا معطاًل 
وخاماًل غير حي، وال يس��بب اإلصابة بالفي��روس بعد هذا التطعيم، 
وإنما يساعد الجسم في صنع أجسام مضادة تسهم في تحفيز مناعة 
الجس��م لمقاومة اإلصابة بالفيروس، وستكون المتابعة على مدى 

12 شهرًا.
وعب��رت الوزارة عن أملها في نج��اح التجربة الثالثة بعد النجاح الذي 
تم تحقيقه في دول أخرى في إنجاز المراحل الس��ابقة، عبر الش��راكة 
المثمرة إلنتاج التطعيم مع شركة سينوفارم الصينية المعتمدة من 

منظمة الصحة العالمية.

عبداهلل بن أحمد: تكاتف 
المجتمع الدولي الحتواء 

تداعيات »كورونا«
أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبداهلل 
ب��ن أحمد آل خليفة، أهمية تكات��ف المجتمع الدولي من 
أجل احتواء التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، منوه��ًا في هذا الصدد إل��ى جهود البحرين 
والواليات المكسيكية المتحدة في مكافحة هذه الجائحة 

العالمية. 
ج��اء ذلك، خ��الل تلقيه اتص��ااًل هاتفيًا، م��ن نائب وزير 
خارجي��ة الواليات المكس��يكية المتحدة الس��فير جوليان 
فينت��ورا، ج��رى خالله تب��ادل وجهات النظ��ر حول مجمل 
العالقات الثنائية، وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك 

بين البلدين الصديقين. 
وأش��ار إلى أن العالقات الدبلوماس��ية بين البلدين تمتد 
إلى ثالثة عقود ونصف، موضح��ًا أن هناك رغبة متبادلة 
لفتح مجاالت تعاون جديدة في ضوء الفرص االستثمارية 
واالقتصادي��ة المتاحة بما يعود بالخي��ر والمنفعة على 

البلدين والشعبين الصديقين. 
من جانب��ه، أعرب نائ��ب وزير الخارجية المكس��يكي عن 
حرص ب��الده على مواصل��ة تعزيز عالق��ات التعاون مع 
مملكة البحرين، متمنيًا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

 مأتم خدارسون: ملتزمون
بما يقره الفريق الطبي لالحتفاء بـ»عاشوراء«

أكد رئيس مأتم خدارس��ون عل��ي درويش، وجوب 
اتخ��اذ اإلج��راءات والتدابير االحترازي��ة للحد من 
انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفي��د19( وتقليص 
معدل اإلصابات، مضيفًا أنه في إطار حرصنا على 
س��المة المواطنين، نعمل على التشجيع على منع 

التجمعات حاليًا حتى انقشاع الغمة.
وأضاف أن مأتم خدارسون ملتزم بما يقره الفريق 
الطبي، بخصوص االحتفاء بموس��م عاشوراء، في 
إط��ار الجه��ود المبذول��ة لحماية صحة وس��المة 
المواطنين والمقيمين، داعيًا الجميع إلى التعاون 

وتنفي��ذ ه��ذه التوصي��ات لم��ا فيه خي��ر وصالح 
البحرين وش��عبها الطيب، منوهًا إل��ى أن الوضع 
هذا العام، يأتي في ظل ظروف اس��تثنائية، األمر 
الذي يتوج��ب علينا االلت��زام بتعليم��ات الفريق 

الطبي لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد19(.
وق��ال »بم��ا أن أولويتن��ا الحف��اظ عل��ى صح��ة 
وس��المة المواطني��ن، فس��يكون التجم��ع حالي��ًا 
صعبًا، ألن االختالط، س��يكون س��ببًا في انتش��ار 
الفيروس وإلحاق الضرر بالجميع خاصة كبار السن 

واألطفال«. علي درويش

 مأتم الحرز: إجراءات الفريق
الطبي إلحياء عاشوراء تحقق سالمة األهالي

أكد نائ��ب رئيس مأتم الحرز علي حمزة أن س��المة 
األهالي أولوي��ة قصوى نعمل جميعًا على تحقيقها، 
مش��يرًا إلى تأييده لإلجراءات االحترازية التي يقرها 
الفريق الطبي بخصوص إحياء موس��م عاش��وراء في 
إطار االلت��زام بالتدابير الوقائي��ة لمكافحة فيروس 

كورونا )كوفيد19(.
وق��ال: »ندعم جميع��ًا هذه الجه��ود الوطنية والتي 
تس��هم ف��ي من��ع نق��ل الع��دوى بي��ن المواطنين 
والمقيمي��ن، وحت��ى ال تذه��ب هذه الجه��ود هباء، 
يجب علينا تنفيذ التعليمات واالحترازات الموضوعة 

وأهمها منع التجمع وتنفي��ذ التباعد االجتماعي في 
كافة المناسبات والفعاليات«.

ودعا إلى اس��تغالل التقني��ات الحديث��ة المطروحة 
كالتواص��ل عب��ر البث المباش��ر بالص��وت والصورة 
ومتابعة كافة فعاليات عاش��وراء من خالل وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي وبذل��ك يك��ون اله��دف ق��د 
تحق��ق وه��و المش��اركة ف��ي فعاليات هذا الش��هر 
بالصوت والصورة، متمنيًا أن تعم الصحة والسالمة 
المواطنين والمقيمين في البحرين وأن تنجح جهود 

علي حمزةالمملكة في مواجهة هذا الوباء.

 6 أشهر لمغرد حرض على
إثارة الفتنة وبغض طائفة

أك��د وكيل النائ��ب الع��ام عل��ي الجاس��م، أن المحكمة 
الصغرى الجنائية أصدرت حكمه��ا أمس في قضية قيام 
أح��د األش��خاص بنش��ر تغريدة عل��ى برنام��ج التواصل 
االجتماع��ي »تويتر«، تتضمن تحريضًا على إثارة الفتنة 
وبغض طائفة من الناس على نحو من ش��أنه المس��اس 
بالس��لم العام، حيث قض��ت بإدانة المته��م ومعاقبته 
بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ وذلك عما أسند إليه من 

اتهام لالرتباط، ومصادرة الهاتف النقال.
وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها ذلك 
البالغ، حيث تم استجواب المتهم والذي أقر بقيامه بنشر 
التغريدة محل الواقعة وأمرت بحبس��ه احتياطيًا وإحالته 

محبوسًا إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

 »الداخلية«: وفاة أجنبي
قرب أحد الفنادق بالمنامة

أعلن��ت وزارة الداخلي��ة عب��ر حس��ابها بموق��ع التواصل 
االجتماع��ي » تويت��ر« وف��اة ش��خص )23 عام��ًا( يحمل 
جنس��ية أجنبية، وذلك بالقرب من أحد الفنادق بالمنامة، 

والجهات المختصة تباشر اإلجراءات الالزمة.

»مكافحة الجرائم االقتصادية« تحذر من 
إعالنات لشركات تداول واستثمار وهمية

ح��ذرت إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية من إعالنات لش��ركات تداول 
واستثمار وهمية. وقالت اإلدارة: »تهيب اإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني بالمواطنين والمقيمين عدم االنس��ياق 
وراء إعالن��ات لالس��تثمار في ش��ركات الت��داول عبر اإلنترن��ت  والتي ال 
تضمن وصول المس��تثمر لهذه الشركات لضمان حقه«. وتشير اإلدارة 
إلى أنه »لوحظ  مؤخرا نشر إعالنات لشركات تداول واستثمار وهمية عن 
طريق طلب الدخول إلى رابط إلكتروني والتس��جيل فيه بملء اس��تمارة 
بالمعلومات الش��خصية للضحي��ة«.  وتحذر اإلدارة م��ن »الترويج لهذه 
الشركات حيث سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال من يروج لها«، كما 
تود التنويه إلى أن »نشاط ترويج الخدمات المالية للمقيمين في مملكة 
البحرين يندرج ضمن الخدمات المالية الخاضعة للرقابة بموجب قانون 

مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006، وحرصًا على 
توعية المستهلكين وتحذيرهم من مثل تلك األعمال واألنشطة، تشدد 
اإلدارة عل��ى ضرورة توخي أقصى درج��ات الحيطة والحذر من الوقوع في 
مخاطر االس��تثمار أو المساهمة  أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي 
من أنشطة وأعمال األوراق المالية أو العمالت األجنبية مع أي شخص أو 
أش��خاص أو مؤسسات أو ش��ركات أو مواقع إلكترونية، بما فيها وسائل 
التواص��ل االجتماعي، دون التأكد من حصولهم على التراخيص الالزمة 

من مصرف البحرين المركزي لمزاولة تلك األعمال واألنشطة«.
وللتأكي��د واالطمئن��ان فإنه باإلمكان االطالع على س��جل المؤسس��ات 
www.cbb.gov.« المالية المرخصة عبر موقع مصرف البحرين المركزي

.»bh

اللقاح ال يسبب اإلصابة 
بالفيروس ويساعد الجسم 

في صنع أجسام مضادة

حالتا وفاة بـ»كورونا« 
وإجراء 11231 فحصًا طبيًا

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة عن »تس��جيل حالتي وفاة بفيروس كورونا 
)كوفيد19( مساء أمس الثالثاء، لمواطن يبلغ من العمر 68 عامًا، ووافد يبلغ 
م��ن العمر 53 عام��ًا«، ليرتفع عدد حاالت الوفاة بالفي��روس إلى 165 حالة، 
فيما أعرب��ت الوزارة عن »خالص تعازيها ألس��رتي الفقيدين وكافة أهلهما 

وأقاربهما«.
وأعلن��ت الوزارة أن »الفحوصات التي بلغ عدده��ا 11231  يوم أمس الثالثاء 
11 أغس��طس 2020، أظهرت تس��جيل 407 حاالت قائمة جديدة منها 155 
حالة لعمالة واف��دة، و249 حالة لمخالطين لحاالت قائمة، و3 حاالت قادمة 
م��ن الخارج، كما تعاف��ت 295 حالة إضافية ليصل الع��دد اإلجمالي للحاالت 

المتعافية إلى 41504«.
وذكرت الوزارة أن »عدد الحاالت القائمة تحت العناية بلغ 38 حالة، والحاالت 
التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج بلغت 97 حالة، في حين أن 3097 
حالة وضعها مس��تقر من العدد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بلغ 3135 

حالة قائمة«. وأجرت الوزارة »923342 فحصًا طبيًا«.
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 »الشورى«: الشباب البحريني نموذج
في تحمل المسؤولية لمكافحة »كورونا«

أك��د مجلس الش��ورى أن الي��وم العالمي للش��باب يمث��ل محطة مهمة 
لتس��ليط الضوء على إسهامات الش��باب ومش��اركتهم الفاعلة في نمو 
ونهض��ة الدول، وأن االحتفاء بهذه المناس��بة في ظ��ل الظروف الراهنة 
التي تم��ر بها دول العالم بس��بب جائحة فيروس كورون��ا )كوفيد 19(، 
يجعل من األهمية اس��تذكار ما يقدمه الشباب البحريني من نموذج رائع 
في العمل التطوعي اإلنس��اني، والمبادرة، وتحمل المس��ؤولية والتقدم 
ف��ي الصفوف األمامية لمكافحة هذه الجائحة، منوهًا المجلس بما أثبته 
الش��باب البحريني من ح��ب وانتماء له��ذا الوطن الغال��ي، وحرص على 

سالمته وأمنه واستقراره في مختلف الظروف.
وتقدم مجلس الش��ورى بهذه المناسبة التي يحتفى بها هذا العام تحت 
ش��عار »إش��راك الش��باب في الجهود الدولية«، بخالص التهنئة للشباب 
ف��ي المملكة، مش��يدًا باإلنجازات التي حققها الش��باب ف��ي ظل العهد 
الزاه��ر لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى على المس��تويات كافة، والتي تع��د ثمرة لالهتمام الذي 
توليه قيادة جاللة الملك المفدى بهذه الش��ريحة الهامة واألساسية في 
المجتمع. وأش��اد المجلس بما توليه الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بدعم ومساندة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، م��ن رعاية واهتمام 
تجاه اس��تثمار إمكانيات الش��باب البحريني، وصق��ل مهاراتهم، وتعزيز 
قدراتهم وتهيئتهم للمش��اركة الفاعلة في بناء الوطن، منوهًا المجلس 
بكافة المبادرات والخطط التي تم اتخاذها لضمان اس��تكمال الش��باب 
لتعليمه��م في ظل الظروف االس��تثنائية الراهنة، واس��تثمار طاقاتهم 

بالشكل الذي يخدم عملية التنمية الشاملة في المملكة.
كما نوه بالجهود والمبادرات المتواصلة لس��مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب مستشار 
األمن الوطني األمين العام لمجلس الدفاع األعلى رئيس المجلس األعلى 
للش��باب والرياضة، والتي يوجهها س��موه للش��باب البحرين��ي لتحقيق 
الريادة والتميز على المس��تويين المحلي والعالمي، الفتًا إلى إسهامات 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، ودعمه المتواصل 

للبرامج التي تنمي إمكانيات الشباب وقدراتهم.

 خالد بن حمد: تفعيل
دور الشباب وإشراكهم في صنع القرار

أك��د س��مو الش��يخ خال��د ب��ن 
حم��د آل خليف��ة النائ��ب األول 
األعل��ى  المجل��س  لرئي��س 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية أن الش��باب 
أرض  عل��ى  لع��ب  البحرين��ي 
الواق��ع دورًا ب��ارزًا ومؤث��رًا في 
صياغة وبلورة مفاهيم التنمية 
المملك��ة  ف��ي  المس��تدامة 
وم��ازال يعم��ل بكل ع��زم من 
أج��ل الوص��ول إليه��ا واالرتقاء 
بالمملكة في مختلف المجاالت.

وق��ال س��موه بمناس��بة ي��وم 
الش��باب الدولي ال��ذي يصادف 

ي��وم 12 من أغس��طس في كل 
عام، إنن��ا جميعًا ف��ي البحرين 

نعلق آمالنا الكبيرة على الشباب 
ونقف إلى جانبهم ونمنحهم كل 
الثقة من أجل قي��ادة المملكة 
إلى نجاحات تنموية أكبر وصواًل 
إل��ى تحقي��ق أه��داف التنمي��ة 
المستدامة التي حددتها األمم 
المتح��دة، وتجعل من مملكتنا 

الغالية نموذجًا يحتذى به. 
وبين سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة أن البحري��ن اتخذت 
دور  لتفعي��ل  واضحة  خط��وات 
الش��باب واعتباره جزءًا رئيس��يًا 
في عملي��ة التطوي��ر والتنمية 
المجتمعية وإشراكه في صناعة 

القرار، بما يتوافق مع تطلعات 
األم��م المتح��دة إل��ى تحقي��ق 
المس��تدامة  التنمي��ة  أه��داف 
2030، مش��يرًا إلى أن الش��باب 
عصب األمم وبهم تقوم الدول 
وتزده��ر، ونح��ن ف��ي البحرين 
فخورون بشبابنا البحريني الذي 
أصبح عالم��ة فارقة ف��ي عديد 
من المج��االت، بفضل ما قدمه 
م��ن نتاج فك��ري وثقافي وفني 
وأداء متمي��ز ورفيع المس��توى، 
اس��تحق عليه اإلشادة والتقدير 
وكذلك حصوله على اعتراف من 

األسرة الدولية.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

 زينل: شباب البحرين 
 ثروة الوطن واليد

المخلصة في مسيرة البناء
أك��دت رئيس��ة مجلس 
بن��ت  فوزي��ة  الن��واب 
عبداهلل زينل أن ش��باب 
الروح  البحرين جس��دوا 
واليد  للعط��اء،  العالية 
بن��اء  ف��ي  المخلص��ة 
المؤسس��ات  دول��ة 
والقانون، واألفق الرفيع 
الوطني��ة  للطموح��ات 
جهودهم،  تكريس  عبر 
طاقاته��م،  وتوظي��ف 
الوطني  السجل  في رفد 

الحاف��ل بالمزي��د م��ن المنج��زات، ودعم تقدم مس��يرة 
التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 

المفدى.
وقالت بمناس��بة اليوم العالمي للشباب، والذي يصادف 
الثاني عش��ر من ش��هر أغس��طس م��ن كل ع��ام، أن ما 
يحظى به قطاع الش��باب م��ن اهتمام متعاظم من لدن 
جالل��ة المل��ك المفدى، ودع��م ومتابعة مس��تمرة من 
قبل س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب مستش��ار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
يؤك��د المكان��ة الهامة للش��باب، ودوره��م الفاعل في 
المجتمع، والتعويل الدائم على إمكانياتهم وعطاءاتهم 
ف��ي االرتق��اء بالنهض��ة الوطنية ف��ي جمي��ع المجاالت 

والقطاعات.
وأش��ارت إل��ى أن القضاي��ا المرتبطة بالش��باب، تحظى 
بالدعم المستمر من قبل مجلس النواب، مؤكدة حرص 
المجلس م��ن خ��الل اللجنة النوعي��ة الدائمة للش��باب 
والرياضة في إعطاء الملفات الشبابية األولوية، والعمل 
المستمر لبحث القوانين والتشريعات والمقترحات التي 
تدعم هذه الفئة، بما يوفر لهم المناخ المناس��ب إلبراز 

طاقاتهم وإبداعاتهم.

فوزية زينل 
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علي حسين

 الشباب البحريني يلتزم
 بإجراءات مواجهة وباء »كورونا«

في ظل انتش��ار جائح��ة فيروس 
كورونا وما جاءت به من تداعيات 
أجبرت جميع س��كان العالم على 
تغيير أنماط حياتهم المعيشية 
للتعام��ل والتعايش م��ع الوباء، 
ح��ًا  التعاي��ش  كان  ولطالم��ا 
لكثي��ر م��ن المش��اكل والقضايا 
االجتماعي��ة، وفي ظ��ل توصيات 
المعنية  والجه��ات  الصحة  وزارة 
ومنظمة الصح��ة العالمية، كيف 
كان��ت تجرب��ة الش��باب في عزل 
الخارجي  العام��ل  عن  أنفس��هم 
والبقاء في المنزل، وهل أثر ذلك 

على بعض السلوكيات؟!
وف��ي ه��ذا الش��أن اس��تطلعت 
»الوط��ن« رأي الش��باب لمعرفة 
التج��ارب وأهم وجهات النظر في 

الموضوع.
نادر محمد عبر ع��ن رأيه بقوله: 
»من الواضح أن األسر تعاملت مع 
هذه الجائحة بصور متعددة وكل 
صورة تعكس مدى ثقافة وتفهم 
األس��رة للوضع الراهن، فاألس��ر 
الواعية هي التي ش��جعت وأيدت 
اإلج��راءات التي أقرته��ا الجهات 

الدولة وتفهمت  ف��ي  المختصة 
أن ه��ذا األم��ر هو للحف��اظ على 
س��امة الجميع وقامت بالجلوس 
في المنازل والخ��روج من المنزل 
واقتن��اء  الُملح��ة  للض��رورة 
الحاجات األساس��ية فقط، بينما 
بعض األس��ر التي تمتلك ثقافة 
محدودة ظنت بأن هذه اإلجراءات 
-وه��ي  واعتق��دت  تقيده��ا 
مخطئ��ة- أن االلتزام باإلجراءات 
يس��بب الملل، فحص��ل نوع من 
االستهتار من هذه األسر وضلت 
تواصل التجمعات العائلية دون 

أّي اكتراث مما تس��بب في زيادة 
أع��داد المصابين بنس��ب كبيرة 
من األطفال والكبار، بينما كانت 
تس��تطيع هذه األسر أن تستغل 
فترة جلوسها في المنزل باألمور 
اإليجابية مثل: القراءة، وممارسة 
المسلية  والمسابقات  الرياضية، 
بين أفراد األس��رة، وتعلم مهارة 
جدي��دة، وتعل��م لغ��ة جدي��دة، 
وف��ي كل يوم تس��تطيع أن تضع 
برنامجًا ممتعًا يختلف عن اليوم 
الفوائد  إليه��ا  الس��ابق ويضيف 
الروحية والعلمية بشكل متجدد 

دون الحاجة للتجمعات«.
ف��ي حي��ن قال��ت الش��ابة خلود 
محم��د: »ف��ي بداية األم��ر كنا، 
بس��بب  الموض��وع  متقبلي��ن 
س��يطرة الخ��وف علين��ا، إذ حتى 
ل��و ل��م نك��ن مجبوري��ن بالحجر 
فس��نحجر أنفسنا بس��بب الخوف 
الذي أصاب العالم أجمع وبسبب 
األخبار والشائعات التي كان لها 
ال��دور األكبر بالموض��وع، ولكن 
مع م��رور األي��ام وزي��ادة الوعي 
وجه��ود وزارة الصح��ة والجهات 
المعني��ة الت��ي أثبت��ت جدارتها 

اهتمامه��م وتعريف  خ��ال  من 
الناس بالفيروس وتوضيح األمور 
والوضع للموطني��ن أصبحنا أكثر 
وعي��ًا، التزامن��ا بالجل��وس ف��ي 
المنزل غير م��ن الروتين اليومي 
بش��كل أكبر، ومع االستفادة من 
تغيير بعض السلوكيات السلبية 
إل��ى س��لوكيات إيجابي��ة مث��ل: 
ممارس��ة الرياضة، والجلوس مع 
أفراد العائلة بشكل أكبر، وأيضًا 
التواص��ل م��ع األه��ل واألصدقاء 
من خال مكالمات الفيديو، وأما 
اليوم وبعد مرور عدة أشهر ومع 
ازدي��اد الفراغ أصبحن��ا نخرج مع 

العائلة في السيارة فقط«.
عدن��ان:  س��مانة  قال��ت  فيم��ا 
»تعايشت بعض األسر البحرينية 
ملتزم��ة بالحج��ر المنزل��ي خوفًا 
أف��راد  وس��امة  عل��ى صحته��ا 
أس��رتها، لألس��ف هناك البعض 
مازالوا يمارسون التجمع العائلي 
إال أنه س��بب رئيس في انتش��ار 
الفيروس، ساعدت فترة الجلوس 
في المنزل البع��ض -وأنا منهم 
تحدي��دًا- على تعل��م الكثير من 

األش��ياء الجميلة ولتعلم مهارات 
مفي��دة اذ خصص��ت لي حس��اب 
أحب  للتصميم��ات كونى  تجارى 
التصامي��م لقض��اء وق��ت مفيد 
في عمل أحبه، إضافة إلى دخول 
المطب��خ لتعل��م صناع��ة بعض 

الحلويات والمعجنات«.
م��ن جهته، قال الش��اب هاش��م 
عدن��ان: »فرض��ت علين��ا جائحة 
كورون��ا بعض الس��لوكيات التي 
ما كنا لنق��وم بها، البعض منها 
إيجاب��ي والبع��ض س��لبي، مثال 
عل��ى ذل��ك: البق��اء ف��ي المنزل 
ص��ح  إن  أو  طويل��ة  لس��اعات 
التعبير على م��دار اليوم، وأيضًا 
ممارسة العمل من المنزل وعلى 
غ��رار الوض��ع الطبيع��ي، وأيضًا 
ع��دم الذهاب لص��االت الرياضة 
االنش��طة  بع��ض  وممارس��ة 
الخفيف��ة في المن��زل، باإلضافة 
إلى تعلم بعض األشياء الجميلة 
بالنس��بة لي كالحاق��ة في فترة 

إغاق الصالونات«.

هاشم عدنان خلود محمد نادر محمد

الحركة الشبابية والرياضية تشهد عصرها الذهبي
تولي البحرين اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين الشباب، 
وتنمي��ة قدراته��م المعرفي��ة  والمهني��ة، وتعزي��ز 
مشاركتهم اإليجابية في ش��تى مناحي الحياة، إيمانًا 
بكونهم الثروة الحقيقية للوطن  وركيزة البناء واألمن 
واالس��تقرار والتقدم الحضاري والتنمية المس��تدامة 
خال العهد الزاهر لحضرة  صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى. 
 وتحت شعار »إش��راك الشباب من أجل تحفيز العمل 
العالم��ي«، تش��ارك البحرين  العال��م احتفاله باليوم 
الدولي للش��باب الذي يصادف 12 أغس��طس من كل 
عام، وس��ط  إنج��ازات رائ��دة في النهوض بالش��باب 
البحريني، وتحفيزه على المشاركة الفاعلة في تدعيم 
المسيرة  التنموية الشاملة، بفضل الدعم الامحدود 
م��ن لدن جالة المل��ك المفدى، والحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمي�ر خليفة بن س��لمان آل 
خليفة رئيس الوزراء،  ومؤازرة صاحب الس��مو الملكي 
األمي�ر س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائ��د األعلى  النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء، 

بالتوافق مع الرؤية االقتصادية 2030. 
وأكد جالة الملك المف��دى حرصه الدائم على رعاية 
الشباب، وتهيئة الظروف المثالية أمامهم، من خال 
تقديم خدمات صحية مميزة، وتطوير برامج التعليم 
والتدريب وربط مخرجاتها  بمتطلبات س��وق العمل، 
ف��ي ظل تبوء المملك��ة المرتبة ال���  45   عالميًا ضمن 
ال��دول ذات التنمي��ة البش��رية  المرتفعة ج��دًا وفقًا 
لتقرير برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي لعام   2019 ، 
وتنفيذها للعديد من  المشروعات الرائدة لاستثمار 
في العنصر البشري، ومن أهمها: مشروع إصاح سوق 
العمل،  وتأس��يس صندوق العمل »تمكين«، وتنفيذ 
برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، وبرنامج 
 النائ��ب األول لتنمية الك��وادر الوطني��ة، وغيرها من 
المشاريع والبرامج الوطنية لتطوير التعليم  والتدريب 
وجع��ل الش��باب البحريني الخيار األنس��ب في س��وق 
العمل وفقًا للرؤية االقتصادية 2030،  ما أس��هم في 

الحفاظ على معدالت البطالة في حدود آمنة.
 وش��ارك الش��باب البحريني من الجنسين بفاعلية في 
صن��ع القرار والحي��اة السياس��ية والمدني��ة،  في ظل 
تخفيض سن االنتخاب إلى 20 سنة بموجب المرسوم 
بقانون رقم )14( لس��نة 2002  بشأن مباشرة الحقوق 
السياس��ية وتعديات��ه، وتأهيله��م لش��غل مناصب 
قيادية في السلطتين  التنفيذية والتشريعية، كوزراء 
ووكاء وزارة وأعض��اء في مجلس��ي الش��ورى والنواب، 
والمجتم��ع المدن��ي،  بتأس��يس 21 جمعي��ة أهلي��ة 
ش��بابية، ووزارة مختصة بشؤون الش��باب والرياضة 
في عام 2015.  وش��هدت الحركة الشبابية والرياضية 
إنجازات متميزة وغير مس��بوقة ف��ي عصرها الذهبي 
 بفض��ل الجه��ود الوطني��ة المخلصة لس��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك  لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الشباب مستش��ار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة،  بدعم من 
س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليف��ة النائب األول 
لرئي��س المجلس األعل��ى للش��باب  والرياضة رئيس 
اللجن��ة األولمبي��ة البحرينية، وحرصهم��ا على تعزيز 
اإلنج��ازات الوطنية على طريق  العالمية، تحت ش��عار 

»البحري��ن عاصم��ة الش��باب والرياض��ة« ف��ي بيئة 
تنافسية عادلة ومفتوحة،  ومواصلة البرنامج الوطني 
لتطوير قطاعي الش��باب والرياضة »اس��تجابة« منذ 
أبري��ل 2018 بالش��راكة  بي��ن القطاعي��ن الحكومي 

والخاص والمنظمات األهلية. 
وتواص��ل البحري��ن مبادراتها وإنجازاتها الملموس��ة 
لتنمي��ة إبداعات  الش��باب وإس��هاماتهم في مختلف 
المج��االت اإلدارية واإلعامية والثقافي��ة والرياضية، 
ومن أبرزها:  تنظيم مش��روع »مدينة ش��باب 2030« 
على مدى عشر سنوات، تحت رعاية سمو الشيخ ناصر 
بن  حمد آل خليفة، وبمتابعة من وزارة شؤون الشباب 
والرياضة، لصقل مهارات الشباب وتزويدهم بالخبرات 
 القيادية وذلك للفئات العمرية )10 - 25 س��نة(، عبر 
خمسة برامج ومراكز إلعداد القادة، واإلعام،  والعلوم 
والتكنولوجيا، والفنون، والرياضة، فضًا عن إطاقها 
في أغس��طس 2020 مبادرة   »الصندوق اإللكتروني« 
لتمكين الشباب والناشئة في فترة النشاط الصيفي، 
ومتابعة توجيهات س��مو  الشيخ ناصر بن حمد بشأن 
تنظيم النش��اط التجاري الش��بابي المتعلق بعربات 
األطعم��ة المتنقلة وتطوير  البني��ة التحتية إلنعاش 

هذا القطاع بما يدعم حوالي 260 عربة متنقلة. 
الش��باب  إط��ار االهتم��ام بتنمي��ة مه��ارات   وف��ي 
وإبداعاتهم الفنية والفكرية والثقافية، تم تدش��ين 
 مركز عيس��ى الثقافي ف��ي ديس��مبر 2008، وافتتاح 
مس��رح البحرين الوطني عام 2012،  ثالث أكبر مسرح 
 ف��ي العالم العرب��ي، وإطاق هيئ��ة البحرين للثقافة 
واآلثار مهرجان »تاء الشباب« في عام 2009،  وتقديم 
العديد من الجوائز المش��جعة، مثل: جائزة خالد بن 
حمد للمسرح الشبابي لذوي اإلعاقة،  ومهرجان جائزة 
خال��د بن حمد للمس��رح الش��بابي لألندي��ة الوطنية 

والمراكز الشبابية.  
 وفي المجال اإلعامي، تواصل وزارة اإلعام جهودها 
في تحفي��ز إبداعات الش��باب، وإعداده��م  وتأهيلهم 
علمي��ًا ومهنيًا، ما انعك��س على رفع نس��بة البحرنة 
بال��وزارة إلى أكثر من 98.8%، بعد نجاحها  مؤخرًا في 

توظيف 100 خري��ج جامعي، و21  مهندس��ًا، وتثبيت 
الموظفي��ن العاملي��ن بعقود مؤقتة ف��ي إطار خطة 
 متواصلة لتمكين الكوادر الوطنية الشابة، وإدماجها 
ف��ي البرام��ج التدريبي��ة، وم��ن أهمه��ا: تخريج 100 
 كفاءة وطنية ش��ابة ضمن برنامج اإلعامي  المحترف 
بالتع��اون مع »تمكي��ن«، وتفعيل مذك��رة التفاهم 
 الموقعة م��ع المعهد الفرنس��ي لإلعام المس��موع 
والمرئ��ي، وتوس��يع الخي��ارات الس��تقطاب المواهب 
 الش��بابية بعد إنش��اء إدارة جديدة لإلب��داع واإلعام 
اإللكتروني، وإنجاز  المرحلة األولى من مدينة  اإلنتاج 
اإلعامي والفني ضمن مش��روع »القري��ة التراثية«، 
وس��ط اهتمام متواص��ل بإبراز إنجازات  الش��باب في 
مختلف وسائل اإلعام، وإنتاج حمات توعوية لتعزيز 
قيم التس��امح، منها حملة »قل  خي��رًا«، والتعاون مع 
لجنة رياض��ات الموروث الش��عبي بالمجل��س األعلى 
للش��باب والرياض��ة، وبدعم من  س��مو الش��يخ ناصر 
بن حم��د في تقدي��م برنامج »الس��ارية« الرمضاني 
م��ن القري��ة التراثية، والتوج��ه نحو تقدي��م  المزيد 
م��ن البرام��ج والفعالي��ات اإلعامي��ة إلحي��اء التراث 
الوطني، والتمس��ك بالهوي��ة البحرينية األصيلة  وفق 
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ قيم 
المواطنة تحت ش��عار »بحريني وافتخ��ر«،  فضًا عن 
دعمها لمبادرة #موهبتك_فالبيت لسمو الشيخ خالد 

بن حمد الكتشاف المواهب الفنية  والرياضية. 
وتعززت الفرص أمام الش��باب لاس��تفادة من البنية 
التحتية المتطورة لاتصاالت وتقنية  المعلومات في 
تنمية قدراتهم المعرفية ومواهبهم، في ظل انتشار 
اإلنترنت بنس��بة تتج��اوز 99% من  س��كان البحرين، 
ونمو مس��تخدمي وس��ائل التواص��ل االجتماعي إلى 
84% وفقًا لتقري��ر الرقمية العالمي��ة   2020، وحلول 
البحري��ن في المرتب��ة األولى عربيًا وال��� )31( عالميًا 
وفقًا لتقرير قياس مجتمع المعلومات  لاتحاد الدولي 
لاتص��االت لع��ام 2017، والمركز الراب��ع عالميًا في 
مؤش��ر البنية التحتية لاتصاالت وفق��ًا  لتقرير األمم 

المتحدة لعام 2018. 

 وف��ي المج��ال الرياضي، توج��ت البحري��ن إنجازاتها 
الش��بابية بحص��د 682 ميدالية متنوع��ة في  مختلف 
األلع��اب والبط��والت الخليجي��ة والعربي��ة والقاري��ة 
والدولية عام 2019، من بينها 304 ميداليات  ذهبية 
و203 ميدالي��ات فضي��ة و175 برونزي��ة، وكان م��ن 
أبرزها: فوز المنتخب الوطني لكرة القدم  بكأس الخليج 
العرب��ي »خليج��ي 24«، وبطولة غرب آس��يا، وتأهل 
منتخ��ب اليد ألولمبي��اد طوكيو،  وحص��د 138 ذهبية 
لرف��ع األثقال وكم��ال األجس��ام، و37 ذهبية أللعاب 
القوى، و22 ذهبية لرياضة  فن��ون القتال المختلطة، 
و12 ذهبي��ة ألبط��ال الماكمة، ومواصل��ة صدارتها 
لتصنيف االتحاد الدولي  لفنون القتال المختلطة خال 
عام 2020 بدعم ومتابعة مباش��رة من س��مو الشيخ 
خالد بن حمد  منذ خمسة أعوام، وتحقيق أبطالها 89 
ميدالية، منها 35 ذهبي��ة، وتعزيز البحرين حضورها 
على  الخارطة الرياضية الدولية باستضافتها بطوالت 
عالمي��ة، مثل: بطول��ة العالم للفورم��وال 1 منذ عام 
  2004 بدع��م من س��مو ول��ي العهد، وأس��بوع بريف 
الدول��ي للقت��ال، وبطولة الرجل الحدي��دي العالمية، 
 والتي حقق فيها سمو الشيخ ناصر إنجازًا نوعيًا بتقلده 
ميدالية س��باق الش��رق األوس��ط للرجل  الحديدي في 
ديسمبر 2019، بعد فوز سموه ببطولة العالم للرجل 
الحديدي ف��ي ه��اواي 2018،  وغيرها م��ن المنجزات 
الش��بابية الوطني��ة المبدع��ة التي ت��م تكريمها في 
احتفالي��ة )ميثاق م��ن ذهب(،  برعاية ملكية س��امية 
بالتزامن مع الذكرى التاس��عة عش��رة لميثاق العمل 

الوطني في فبراير 2020. 
وتس��عى المملكة إلى تحقيق التميز المؤسس��ي في 
إطار نظ��ام قانوني ومهني داعم للش��باب  واالحتراف 
الرياض��ي، من خ��ال إقرار مش��روع تحوي��ل األندية 
الرياضية الوطنية إلى ش��ركات تجارية وتسوية ملف 
مس��تحقات الرياضيين بمبلغ يتجاوز خمس��ة  مايين 
دين��ار، والبرنامج الوطني لتدريب الش��باب »فرص«، 
ونش��ر ثقافة ممارس��ة الرياضة  بتنفيذ مبادرة إنشاء 
100 ملع��ب ف��ي الق��رى والم��دن، وإلغ��اء الواجبات 
الرياضي��ة  بط��والت  لأللع��اب  وتنظي��م  المنزلي��ة، 
اإللكتروني��ة، والتوج��ه نحو تغيير الحد األدنى لس��ن 
الترشح لمجالس إدارات  األندية الوطنية إلى 18 عامًا، 
ووضع خط��ة لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للس��ياحة 
العاجية  الرياضية، ومقرًا للدراسات والبحوث العلمية 
الرياضي��ة، وإنش��اء جمعية بحرينية للط��ب والعلوم 
 الرياضية، بما يتماش��ى مع الخطط العامة للمدينة 

الرياضية الجديدة. 
 وف��ي إطار م��ا يواج��ه العالم م��ن تحدي��ات صحية 
وأمنية خطيرة، أثبت الش��باب البحريني وعيه  وحس��ه 
الوطن��ي واإلنس��اني من خال مش��اركته الفاعلة في 
الصفوف األمامية ضمن الكوادر الطبية  والتمريضية 
واألمني��ة واإلعامي��ة والتطوعية العامل��ة في فريق 
البحرين الوطني بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء، الحتواء 
ومنع انتش��ار كورونا، والتي تجسدت بشكل  الفت في 
تسجيل أكثر من 30 ألف متطوع في أول  منصة وطنية 

إلكترونية للتطوع. 
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جاللة الملك مستقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين وعددا من كبار المسؤولين

المنامة - بنا

استقبل عاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
امـــس فـــي قصـــر الصافريـــة، القائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفة بـــن أحمد آل خليفة وعدد من كبار 
المســـؤولين. وفـــي مســـتهل اللقاء، أشـــاد 
جاللته بما تشـــهده قوة دفاع البحرين من 
تطور مستمر ورقي في مجاالت التسليح 
مختلـــف  فـــي  العســـكرية  والمنشـــآت 
اإلســـهامات  جاللتـــه  مثمًنـــا  أســـلحتها، 
والجهـــود الصحيـــة الكبيـــرة والمتواصلـــة 
التـــي تقوم بها قوة الدفاع من خالل عمل 
فريـــق البحرين الوطني لمواجهة فيروس 
كورونـــا واحتوائـــه، الذي يقوده ويشـــرف 
العهـــد  ولـــي  وتميـــز  اقتـــدار  بـــكل  عليـــه 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، معرًبا 
جاللتـــه عـــن خالص تقديـــره لمـــا تقوم به 
قوة دفاع البحرين من مســـاهمات وطنية 
نبيلـــة بتوفير المنشـــآت المجهـــزة بأحدث 
المســـتلزمات الصحيـــة والتدابير الوقائية 
كـــوادر  خـــالل  مـــن  المميـــزة  والعالجيـــة 
طبيـــة ذات كفـــاءة عاليـــة. وأثنـــى جاللـــة 
الملك على الجهـــود المثمرة والقيمة التي 
يقـــوم بها رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد ـ 19(، الفريـــق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب 
خليفة، إذ كلفه بنقل تحياته وتقديره إلى 

جميـــع العاملين معه فـــي القطاع الصحي 
والكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة واإلدارية 
وفـــرق العمـــل كافـــة في الصفـــوف األولى 
علـــى دورهـــم اإلنســـاني الســـامي، والتـــي 

تواصل نجاحها بجهود مباركة حثيثة في 
ســـبيل التصـــدي لوبـــاء “كورونـــا”، وتوفير 
الراقيـــة  والعالجيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن على هـــذه األرض 

الطيبـــة، مؤكـــًدا جاللة الملـــك على حرص 
مملكة البحرين الدائـــم على توفير أفضل 
ســـبل الحياة الكريمـــة للمواطنين األعزاء، 
إضافـــًة إلـــى تقديـــم الرعايـــة واالهتمـــام 

للمقيمين كشركاء في بناء الوطن. وأشاد 
بالحمـــاس الكبير الذي أبـــداه المتطوعون 
فـــي التجارب الســـريرية للقـــاح التجريبي 
للوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا التـــي تتم 

في مملكـــة البحرين بالتعاون مع القائمين 
عليهـــا في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة وشـــركاء المبادرة من جمهورية 
الصيـــن، مؤكًدا جاللته أن مشـــاركة 6000 
مواطـــن ومقيـــم في هذه التجـــارب تبعث 
علـــى االعتـــزاز والفخـــر، شـــاكًرا لهـــم هذه 
المبـــادرة اإلنســـانية النبيلـــة. وأكـــد جاللة 
الملك القائـــد األعلى اعتـــزازه برجال قوة 
دفاع البحرين البواسل لما يقومون به من 
واجبـــات وطنية ســـامية دفاًعا عن وطننا 
العزيـــز في مختلف مواقـــع عملهم بكفاءة 
عالية، وحمـــل األمانة بكل والء وإخالص 
وما يتسمون به من شجاعة مميزة، وروح 

معنوية رفيعة.

ــاٍم س إنــســانــي  ــم  ــ دورك ــة:  ــي ــام األم الــصــفــوف  ــي  ف العاملين  يــحــّيــي  الــمــلــك  جــالــة 

حريصون على توفير الحياة الكريمة للمواطنين ورعاية المقيمين

 مشاركة 6000 
متطوع في 

التجارب السريرية 
تبعث على الفخر 

واالعتزاز

رجالنا البواسل 
يتمتعون بكفاءة 

عالية وحمل 
األمانة بكل 

إخالص وشجاعة

سمو ولي العهد 
يقود فريق 

البحرين بكل اقتدار 
وتميز لمواجهة 

فيروس كورونا

قوة الدفاع 
تشهد تطوًرا 
مستمًرا في 

التسليح والمنشآت 
العسكرية

فرص تدريبية احترافية محلية وخارجية للشباب البحريني
حققــت الحركــة الشــبابية والرياضية في مملكة البحريــن طفرة كبيرة في 
مختلــف أركانهــا بفضل توجيهات عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، وحرص جاللته على توفير البيئة المناســبة من أجل 

تحقيق اإلنجازات باسم المملكة ورفع علمها عالًيا.

الملـــك  أكـــد ممثـــل جاللـــة  مـــن جهتـــه، 
لألعمال اإلنســـانية وشئون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حرص 
المجلـــس علـــى تنفيـــذ توجيهـــات عاهل 
البـــالد فـــي دعـــم الشـــباب البحريني في 
كافة المجـــاالت، وتقديم فرص تدريبية 
لهم في الشـــركات والمؤسسات المحلية 

والخارجية وفق أعلى المستويات.
 وقال ســـموه في لقاء صحافي بمناسبة 
الحركـــة  “إن  للشـــباب  الدولـــي  اليـــوم 
الشبابية والرياضية في مملكة البحرين 
تسير على الســـكة الصحيحة في عملية 
تطويرهـــا بصـــورة كبيـــرة، إذ تـــم إقـــرار 
العديـــد من المبـــادرات البـــارزة والفريدة 
المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  نوعهـــا  مـــن 
والعالم، التي ســـتجعل الحركة الشبابية 
مـــع  متواكبـــة  البحرينيـــة  والرياضيـــة 
التطورات العالمية”، مشيًرا سموه إلى إن 
جميع المبادرات التي قدمها في مختلف 
المجـــاالت هـــي ترجمـــة لرؤيـــة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك، الـــذي دائمـــا مـــا يؤكـــد 
جاللتـــه على مكانـــة الشـــباب وأهميتهم 
البالغة في مجتمعاتنـــا باعتبارهم نصف 

الحاضر وكل المستقبل.
وتطـــرق ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أثنـــاء اللقـــاء الصحافـــي إلى 
فـــي  طرحهـــا  ســـيتم  التـــي  المبـــادرات 
المســـتقبل، مؤكـــًدا ســـموه ســـعيه لوضع 
الشـــباب البحريني على ســـلم األولويات 

األفـــكار  كل  تقديـــم  وإلـــى  الوطنيـــة، 
تنميـــة  فـــي  التـــي تســـاهم  والمبـــادرات 
الشـــباب وتطبيـــق أفكارهـــم علـــى أرض 

الواقع.
وفيمـــا يلـــي نـــص اللقـــاء الصحافـــي مع 

سموه:

ُيصادف الثاني عشر من  «
أغسطس من كل عام اليوم 

الدولي للشباب، ما الركائز 
التي تعتمدها مملكة البحرين 

لتنمية وصقل مواهب 
ومهارات الشباب؟

- حريصون في المجلس األعلى للشباب 
التوجيهـــات  تنفيـــذ  علـــى  والرياضـــة 
الملكيـــة الســـامية لعاهل البـــالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة في دعـــم الشـــباب البحريني في 
إنشـــاء  علـــى  والعمـــل  المجـــاالت  كافـــة 
قاعـــدة قويـــة مـــن الكفـــاءات الشـــبابية 
كـــي تكـــون مؤهلة ومدربـــة للدخول في 
كافة منظومة المملكة واســـتالم القيادة 

باعتبار الشباب هم قادة المستقبل.
بصـــورة  البحرينـــي  الشـــباب  ولتدريـــب 
متميـــزة ووفـــق أعلـــى المســـتويات تـــم 
إطالق برنامج “فرص” لتدريب الشـــباب 
وهو البرنامج الهـــادف إلى تقديم فرص 
تدريبية للشباب البحريني في الشركات 
والمؤسســـات المحليـــة والخارجيـــة؛ من 
أجـــل تنميـــة قـــدرات الكـــوادر الوطنيـــة 

خبراتهـــم  وصقـــل  مهاراتهـــم  وتعزيـــز 
والعمل على زيادة حجم كفاءة الشـــباب 
وبناء الثقة عبر مهارات تطبيقية تساعد 
الشـــباب علـــى االبتكار وبناء المســـتقبل، 
وتهيئتهـــم للدخـــول فـــي ســـوق العمـــل 

وقيادة ريادة األعمال.

كيف يمكن توصيف ما وصلت  «
إليه الحركة الشبابية والرياضية 

من مراحل ُمتقدمة على 
المستوى العالمي؟

الشـــبابية والرياضيـــة  الحركـــة  - تســـير 
الســـكة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الصحيحـــة في عمليـــة تطويرها بصورة 
كبيـــرة فقـــد تـــم خـــالل الفتـــرة الماضية 
البـــارزة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد  إقـــرار 
مســـتوى  علـــى  نوعهـــا  مـــن  والفريـــدة 
المنطقـــة والعالم، التي ســـتجعل الحركة 
الشـــبابية والرياضية البحرينية متواكبة 
منظمـــة  فـــي  العالميـــة  التطـــورات  مـــع 
القطاعين الفنية واإلدارية كما أننا نؤمن 
أن العمل الجاد والمخلص وتكاتف كافة 
الشـــبابي  بالقطاعيـــن  المعنيـــة  الجهـــات 
والرياضـــي هـــي الســـبيل األمثـــل لرؤية 
الحركة الشـــبابية والرياضيـــة البحرينية 
في مصـــاف الدول المتقدمـــة في هذين 

القطاعين الحيويين.

ما الدور الُمناط بالمراكز  «
الشبابية، وما الذي حققته 

البرامج المتنوعة التي يستفيد 
منها آالف الشباب من 
منتسبي هذه المراكز؟

- لقـــد وجهنـــا بتغييـــر مســـميات المراكز 
الشـــبابية وتحويلهـــا إلى مراكـــز لتمكين 
المراكـــز  تلـــك  لمنـــح  وذلـــك  الشـــباب 
تقديـــم  عمليـــة  فـــي  أكبـــر  صالحيـــات 
البرامـــج والفعاليـــات الخاصـــة بالحركـــة 
الشـــبابية واســـتيعاب أكبـــر قـــدر ممكـــن 
مـــن الشـــباب فـــي تلـــك البرامـــج كما تم 
تحديـــد أهـــداف لمراكـــز الشـــباب ومـــن 
أهمها االهتمام المباشـــر بعملية اكتشاف 
المواهب الشبابية في مختلف المجاالت 
والعمل على صقل تلك المواهب بالشكل 
العملـــي الصحيـــح لتكـــون أكثـــر نضجـــا 
وفعاليـــة، إضافـــة إلـــى إبـــراز المواهـــب 
أمـــام المجتمع المحلـــي والعالمي لتبيان 
أن الشـــباب البحريني قـــادر على اإلبداع 

والتميز في مختلف المجاالت. 

 لســـموكم العديـــد من المبـــادرات 
التي ســـاهمت في ارتقاء الشـــباب 
البحرينـــي، وتمكينهـــم مـــن تطوير 
المجاالت،  قدراتهم فـــي مختلـــف 
أهـــداف  تحقيـــق  نحـــو  ودفعهـــم 
التنمية المســـتدامة فـــي المملكة 
وسوق العمل وريادة األعمال، كيف 
انعكـــس ذلك على تنشـــئة جيل واٍع 
ومؤمن باهتمام وطنه به، وبتطوير 

إمكاناته وتعزيز مهاراته؟
- إن جميـــع المبـــادرات التـــي أقدمها في 
مختلـــف المجـــاالت هـــي ترجمـــة لرؤيـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك، الـــذي دائما ما 
يؤكد أهمية االنتقال من ترديد المقوالت 
النظرية بشـــأن مكانة الشباب وأهميتهم 
البالغة إلى واقع عملي، عبر إقامة برامج 
وفعاليات تطبق على أرض الواقع تحقق 
للشباب البحريني الفائدة المرجوة منها، 
فلذلك نرى أن الشباب البحريني وبفضل 
من الرؤيـــة الملكية الســـامية وباإلضافة 
إلـــى المبـــادرات التي تقدم لـــه، بات أكثر 
نضجـــا ودراية بالتحـــوالت الحاصلة في 
مجـــاالت التنمية وســـوق العمـــل وريادة 
األعمال والقطاعين الشـــبابي والرياضي 
وبـــات الشـــباب يؤمنون بأهميـــة دورهم 
في قيـــادة المملكة نحو آفاق من التقدم 
واالزدهـــار، كمـــا أن الشـــباب البحرينـــي 
مدرك للمســـؤوليات الجسام الملقاة على 

عاتقه في المرحلة المقبلة.
 مـــا الخطط المســـتقبلية لتشـــجيع 
الشـــباب علـــى المشـــاركة الفاعلة 
وطـــرح الـــرؤى واألفـــكار اإلبداعية، 
إليجاد الحلول للمشكالت والتحديات 

التي تواجه المجتمع؟

التـــي  المبـــادرات  مـــن  العديـــد  هنـــاك   -
ســـيتم طرحهـــا فـــي المســـتقبل والتـــي 
تهتـــم بصـــورة مباشـــرة باالســـتماع إلـــى 
الشـــباب بشـــكل مباشـــر؛ بهـــدف ســـماع 
صوتهـــم وتقديم تحليلهم حـــول العديد 
يمـــر  التـــي  والتحديـــات  القضايـــا  مـــن 
فـــي مختلـــف  البحرينـــي  المجتمـــع  بهـــا 
المجـــاالت باإلضافـــة إلى االســـتماع إلى 
آرائهـــم والحلـــول التـــي يرونها مناســـبة 
ووفقا لرؤيتهم.. وقد طبقنا في الســـابق 
مبـــادرات فريـــدة مـــن نوعهـــا لالســـتماع 
إلـــى الشـــباب البحرينـــي ومحـــاورة كبار 
المســـؤولين فـــي المملكة ومـــن بين تلك 

المبادرات “قمة الشباب”.

 الشباب البحريني على  «
سلم األولويات الوطنية، ما 

المطلوب منه لبذل المزيد من 
العطاء وتأدية واجبه الوطني، 

خصوصا في أوقات األزمات؟

- نعم، نحن نضع الشباب البحريني على 
وسنســـعى  الوطنيـــة،  األولويـــات  ســـلم 
إلـــى تقديم كل األفـــكار والمبادرات التي 
الشـــباب وتطبيـــق  تنميـــة  فـــي  تســـاهم 
أفكارهـــم علـــى أرض الواقـــع.. الشـــباب 
البحرينـــي ليس بحاجة إلى دعوة للقيام 
بمهامـــه فهـــو يـــدرك تماما الثقـــة الكبيرة 
التي أوالها إيـــاه صاحب الجاللة الملك، 
مـــن أجل قيـــادة البحريـــن والدخول في 
مجاالت العمل المختلفة كما أن الشـــباب 
البحرينـــي أثبـــت أنه المدافـــع عن وطنه 
والقـــادر علـــى صيانـــة أمنـــه ومنجزاتـــه 
الحضارية، إضافة إلى تحقيق اإلنجازات 

البارزة على مختلف األصعدة.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: 
حريصون على 

تنفيذ التوجيهات 
الملكية في دعم 

الناشئة

سمو الشيخ ناصر بن حمد



تواصل اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي، برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، جهودها لتنفيذ أولوياتها 
حتــى العــام 2022 بالتــوازي مــع مســاعيها لمواكبــة المســتجدات الطارئــة والداعمــة 

لجهود التصدي لفيروس كورونا )كوفيد – 19( من النواحي المالية واالقتصادية.

بـــن عبـــد هللا آل  الشـــيخ خالـــد  وأعـــرب 
خليفة عن أســـمى آيات الشكر واالمتنان، 
باألصالـــة عـــن نفســـه ونيابـــة عـــن جميـــع 
أعضاء اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
المالـــي، لعاهـــل  واالقتصاديـــة والتـــوازن 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
التوجيهـــات  علـــى  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الملكية السامية التي قدَّمت أمن المجتمع 
وصحـــة وســـالمة المواطنيـــن علـــى كافة 
األولويـــات األخرى في ظل هذه الظروف 
االســـتثنائية التـــي ســـتتمكن المملكة من 
تجاوزهـــا بإذن هللا بفضـــل حكمة وقيادة 
جاللته؛ لتواصل البحرين مســـيرة العطاء 
والتنمية التي يعـــد المواطن هو محورها 

وغايتها األساسية.
كما أثنى على ثقة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، فـــي اللجنـــة الوزاريـــة عبر ما 
أسند إليها ســـموه من تكليفات لدراستها، 
وتهدف في مجملها إلى ضمان اســـتدامة 
وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، 
مـــن  ســـموه  قـــرب  يعكـــس  الـــذي  األمـــر 
المواطنين الذين يوليهم كل رعاية ودعم 
واهتمـــام عبر التوجيه المســـتمر لمواصلة 
تقديـــم الخدمات االجتماعيـــة والتنموية 
مســـتويات  أعلـــى  وفـــق  بهـــا  واالرتقـــاء 
الجـــودة التي تحقق تطلعـــات المواطنين 
ومـــا يطمح إليـــه الجميـــع، وللحفاظ على 
مكتســـباتهم بشـــكل عام، والحـــرص على 
عـــدم تحميلهـــم أي أعبـــاء إضافية ناتجة 
عـــن تداعيات الوضع الحالي من خالل ما 
تمت ترجمته من قرارات اتخذها مجلس 
الـــوزراء بالموافقة علـــى توصيات اللجنة 

الوزارية.
ه كذلـــك بالجهـــود الوطنيـــة لفريـــق  ونـــوَّ
البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، والتي أســـهم 

سموه بقيادته لهذه الجهود في التخفيف 
مـــن وطأة اآلثار العكســـية لهـــذه الجائحة 
علـــى كافة األصعدة، بما فيها االقتصادية 
مملكـــة  تجربـــة  مـــن  وجعلـــت  والماليـــة، 
إشـــادة  ومحـــل  أنظـــار  محـــط  البحريـــن 
دوليـــة وأمميـــة بفضـــل اإلدارة المحكمـــة 
التـــي جعلت األزمة تحت الســـيطرة وفي 
حدودهـــا اآلمنـــة، مشـــيرًا إلـــى مـــا يوليـــه 
ســـموه مـــن اهتمـــام كبيـــر بالدفـــع بعجلة 
الوضـــع  وتعزيـــز  االقتصاديـــة  التنميـــة 
المالـــي، ودور اللجنة الوزارية عبر متابعة 
خـــالل  مـــن  لبرامجهـــا  المباشـــرة  ســـموه 
ترؤســـه اللجنـــة التنســـيقية، وتوجيهـــات 
ســـموه المســـتمرة والحريصة دومـــًا على 
تحقيـــق كل مـــا من شـــأنه الخيـــر والنماء 
للوطـــن والمواطـــن. وقـــال “علـــى الرغـــم 
مـــن كون النصف األول مـــن العام الجاري 
العالـــم  إلـــى  بالنســـبة  اســـتثنائية  فتـــرة 
بأســـره بمـــا فـــي ذلـــك مملكـــة البحريـــن؛ 
بســـبب التداعيـــات غيـــر المتوقعـــة التـــي 
خلفتهـــا جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
– 19(، إال أن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي، 
المنتظمـــة،  وعبـــر متابعاتهـــا األســـبوعية 
استطاعت مواكبة المتغيرات المتسارعة، 
ولـــم يثنهـــا ذلـــك عـــن مواصلـــة تـــدارس 
وتنفيذ أولوياتها واألهداف التي تشكلت 

ألجلها”.
وفي هذا الجانب، أشـــاد الشـــيخ خالد بن 
عبـــد هللا بما تمتع به جميع أعضاء اللجنة 
الوزاريـــة من حـــس المســـؤولية الوطنية 

والتعـــاون فيمـــا بينهـــم مـــن أجـــل ترجمة 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية والقرارات 
الحكومية ووضعها في مسارها التنفيذي 
لتخفيف حدة اآلثار المالية واالقتصادية 
للجائحة من جهة، والعمل من جهة أخرى 
علـــى أن تحقق اللجنة مـــا التزمت به من 
مبـــادرات تعد خارطة طريق بالنســـبة لها، 
ويســـهم تنفيذها في زيادة نســـب اإلنجاز 
فـــي برنامج الحكومـــة وبرنامـــج التوازن 

المالي.

التكيف مع المستجدات

لقد كانت اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي قادرة على 
التكيف مع المستجدات التي طرأت على 
المســـتوى العالمـــي وألقت بظاللهـــا محليًا 
مـــن خـــالل التداعيـــات المتســـارعة التـــي 
خلفتهـــا جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
– 19( علـــى الصعـــد الماليـــة واالقتصادية 

واالجتماعية.
وفور صدور التوجيهات الملكية السامية 
لتوحيـــد الجهـــود الوطنيـــة للحفـــاظ على 
صحـــة وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن 
الدولـــة  برامـــج  اســـتمرار  مـــع  بالتـــوازي 
ومســـيرة عملها تحقيقًا لمســـاعي التنمية 
المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، باشـــرت 
الحكومـــة الموقرة وضـــع الخطط الالزمة 
االســـتثنائي  الظـــرف  هـــذا  مـــع  للتعامـــل 
ومـــن  المختصـــة،  وفرقهـــا  لجانهـــا  عبـــر 
بينهـــا اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة 

التـــي  المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
ســـارعت لتقديم المقترحـــات الرامية إلى 
عبـــر  الجائحـــة  هـــذه  تداعيـــات  معالجـــة 
رفـــع التوصيـــات التي تالئـــم المرحلة من 

النواحي المالية واالقتصادية.
وقامـــت اللجنـــة الوزارية فـــي هذا الصدد 
تنفيـــذ  آليـــة  حـــول  مرئياتهـــا  بتقديـــم 
فـــي  واالقتصاديـــة  الماليـــة  المبـــادرات 
حزمتيها األولى والثانية اللتين شـــكلتا ما 
مجموعه 4.5 مليار دينار لعدد 18 مبادرة 
المواطنيـــن  إلـــى دعـــم  هدفـــت جميعهـــا 
بمختلـــف  الخـــاص  القطـــاع  ومؤسســـات 
أحجامها، وضخ وتوفير الســـيولة الالزمة 

لضمان ديمومة نشاط األسواق المحلية.
وفي إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، ناقشـــت اللجنة 
الوزاريـــة الخـــط الزمني ألبـــرز التطورات 
المتعلقة بانتشـــار الفيروس، وتأثيره على 
االقتصـــاد الوطنـــي، وتوقعـــات صنـــدوق 
النقـــد الدولـــي للناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي، 
ومدى تأثر بعض المؤشـــرات االقتصادية 
الحيوية من خـــالل مقارنة النتائج بالعام 
2019، علـــى نحـــو يمهـــد إلعـــداد الخطط 
المســـتقبلية التي تســـهم في االســـتجابة 
الســـريعة والتعامل بكفاءة مع التداعيات 

واآلثار االقتصادية ألي طارئ.

 اقتناص اإليجابيات 

انطالقـــًا من مبـــدأ “اقتنـــاص اإليجابيات” 

فـــرص”،  إلـــى  التحديـــات  و”تحويـــل 
تنبهـــت اللجنة الوزارية إلـــى أهمية بحث 
والتوصيـــات  الحكوميـــة  اإلجـــراءات 
الدولية التي يمكن استمرار العمل بها بعد 
انتهـــاء الجائحة، والنتائج المتحققة على 
مســـتوى الـــوزارات والجهـــات الحكومية 
والتي ســـاهمت في تحسين سير وكفاءة 
المصروفـــات  علـــى  وانعكاســـاتها  العمـــل 
العامـــة للدولة. لقـــد اســـتطاعت الجائحة 
بما فرضته من تحديات كادت أن تتسبب 
في وقف مســـار الحياة في العالم بأسره، 
تســـريع خطـــط تنفيـــذ مبـــادرات تتعلـــق 
بـــاإلدارة الفاعلـــة والتحـــول اإللكترونـــي 
العمـــالء  وخدمـــة  للخدمـــات  التـــام 
وعمليـــات  واالجتماعـــات  والمراســـالت 
الدفـــع. وســـتكون تلـــك محـــاور الدراســـة 
التي تعكف اللجنة الوزارية على إعدادها 
حكوميـــة  اســـتراتيجية  لوضـــع  تمهيـــدًا 
متكاملة مـــزودة بخطة تنفيذية بالتعاون 

مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.

تدابير وقائية

تماشـــيًا مع ما يتطلبـــه الوضع الحالي في 
ظل انتشار فيروس كورونا )كوفيد – 19( 
من ضرورة اتخاذ تدابيـــر وقائية عاجلة، 
أوصت اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي بتفعيـــل 
المـــادة )11( مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم 
)39( لســـنة 2002 بشأن صالحية السحب 
المباشـــر من الحســـاب العمومي لمواجهة 

المصروفـــات الطارئـــة التـــي ال تتوفـــر لها 
اعتمـــادات في الميزانية العامة، وبخفض 
ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات 
والجهات الحكومية بنســـبة 30 % للسنة 
الماليـــة الجارية، وإعـــادة جدولة عدد من 

المشاريع اإلنشائية واالستشارية.

 التوازن المالي

اتســـاقًا مـــع شـــعار المرحلـــة الـــذي يرتكز 
علـــى تحقيق “أمن اقتصـــادي واجتماعي 
مســـتدام في إطار تـــوازن مالـــي”، تابعت 
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
تنفيـــذ  المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
مبـــادرات برنامج التـــوازن المالي، بما في 
ذلك المتابعة األسبوعية لتقارير الخدمات 
الماليـــة المشـــتركة التابعة لـــوزارة المالية 
اشـــتملت  والتـــي  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 
علـــى نتائـــج البت في طلبات الشـــراء من 
قبـــل فـــرق العمل الســـتة المعنية بتقليص 
المصروفـــات التشـــغيلية الحكوميـــة، إلى 
جانـــب بيـــان أداء فرق العمـــل، واالطالع 
الـــدوري علـــى التوصيـــات المنبثقـــة مـــن 
عمل الفرق الســـتة لتعزيز كفـــاءة اإلنفاق 

الحكومي.
وعلى صعيد آخر، بحثت اللجنة الوزارية 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  جاهزيـــة 
الصـــرف  آليـــة  توحيـــد  بتنفيـــذ مشـــروع 
المالـــي للدعـــم النقدي الحكومي المباشـــر 
الـــذي تم تنفيـــذ المرحلة األولـــى منه في 

15 فبراير 2020.

الشيخ خالد بن عبدالله

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

تنفيذ األولويات واألهداف رغم المتغيرات والظروف االستثنائية 
“الوزاريـــة الماليـــة” تشـــيد بتوجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء التـــي تعكـــس قربـــه مـــن المواطـــن

تحرير مخالفات بعد رصد 16 مسكنا مشتركا بمدينة عيسى
ــي ــاع ــم ــت ــد االج ــاع ــب ــت ــل ــة تــطــبــيــقــا ل ــي ــوب ــن ــج ــرة مـــن ســمــو مــحــافــظ ال ــم ــت ــس ــة م ــع ــاب ــت ــم ب

ضمن جهـــود المحافظة الجنوبية في 
مكافحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد 
المســـتمرة  المتابعـــة  إطـــار  وفـــي 
الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  لمحافـــظ 
خليفـــة بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة 
لرصد مســـاكن العمالـــة المخالفة، قام 
الفريق المشـــترك برئاســـة مدير إدارة 
واالســـتثمار  الهندســـية  الخدمـــات 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة خالـــد حاجي، 
بزيارات ميدانية بالتعاون مع مديرية 
شـــرطة المحافظة الجنوبيـــة، وبلدية 
المنطقـــة الجنوبيـــة، وهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء، لتصحيـــح أوضـــاع عـــدد من 

مســـاكن العمالة المشـــتركة في مدينة 
عيسى.

الخدمـــات  إدارة  مديـــر  وأوضـــح 
بالمحافظـــة  واالســـتثمار  الهندســـية 
الجنوبيـــة خالـــد حـــاج أن الفريق قام 

مشـــتركا  مســـكنا   16 علـــى  بالكشـــف 
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة بحـــق 
المخالفيـــن مـــن أصحابها فـــي منطقة 
مدينة عيســـى، مؤكدا مواصلة جهود 
الحملـــة فـــي زيـــارة مختلـــف المناطق 

ورصد مخالفات العمالة والحد منها.
وأكد مدير إدارة الخدمات الهندســـية 
واالســـتثمار أهميـــة تحقيـــق التباعـــد 
االجتماعـــي خصوصـــا فـــي المســـاكن 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  المكتظـــة 

الجهـــات المختصـــة، موضحـــا أهميـــة 
اتبـــاع اإلجـــراءات المتخـــذة لتنظيـــم 

آلية السكن الجماعي المشترك.
من جانبه، أشـــاد الفريق المشترك في 
الزيـــارة بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل 

تحقيـــق  فـــي  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
أعلى المستويات التوعوية والتدابير 
االحترازيـــة لمكافحة فيـــروس كورنا 
والتنســـيق  بالتعـــاون   )19 )كوفيـــد 
المشترك مع مختلف األجهزة األمنية.

عوالي - المحافظة الجنوبية

 تنفيذ مبادرات 
الحزمة المالية بـمبلغ 

4.5 مليارات دينار 
لدعم المواطنين
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“الجنوبية” مستمرة بحملتها “سالمتكم في الصيف”
المحافظـــة  محافـــظ  مـــن  بتوجيـــه 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، تســـتمر 
المحافظـــة فـــي حملتهـــا “ســـالمتكم 
التـــي تأتـــي تنفيـــًذا  فـــي الصيـــف”، 
اللجنـــة  مـــن  المنبثقـــة  للتوصيـــات 
األمنيـــة الهادفـــة إلـــى تعزيـــز الوعي 
لـــدى المواطنين والمقيميـــن بأهمية 
إتبـــاع تعليمـــات وإرشـــادات األمـــن 

والسالمة أثناء فصل الصيف.
وأكد مدير إدارة البرامج االجتماعية 
بالمحافظـــة  المجتمـــع  وشـــؤون 
فـــي  االســـتمرار  أن  الفـــاو  محمـــد 

الصيـــف”،  فـــي  “ســـالمتكم  حملـــة 
التـــي تقـــام بالشـــراكة والتعـــاون مع 
مديرية شـــرطة المحافظة الجنوبية 

وعـــدد مـــن اإلدارات األمنيـــة بوزارة 
جهـــود  ضمـــن  يأتـــي  الداخليـــة، 
المحافظـــة الجنوبيـــة للحفـــاظ على 

أمن وســـالمة أفـــراد المجتمـــع كافة 
في مناطق المحافظة.

وقـــام فريق العمـــل بجولـــة توعوية 

المتعلقـــة  اإلرشـــادات  خاللهـــا  وزع 
باشـــتراطات الســـالمة أثنـــاء فصـــل 
والعصائـــر  الميـــاه  ووزع  الصيـــف، 

الباردة علـــى العمالة؛ لتخفيف وطأة 
الحر عنهم وتوعيتهم بأهمية شـــرب 

الماء خصوًصا في فصل الصيف.

عوالي - المحافظة الجنوبية
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نقل جميع مديري الموارد المالية في الوزارات إلى “المالية”
ـــي ـــاق الحكوم ـــاءة اإلنف ـــزز كف ـــات” يع ـــم الخدم ـــة: “تنظي ـــن خليف ـــلمان ب س

أشــاد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة بقرار 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بتنظيــم الخدمــات الماليــة المشــتركة 
بوزارة المالية واالقتصاد الوطني، مشــيًرا إلى أن القرار يســهم في تعزيز كفاءة 
اإلنفــاق الحكومــي وتطويــر اإلجــراءات الماليــة، وخفــض النفقــات التشــغيلية 
الخدمــات  وجمــع  الماليــة،  للمــوارد  األمثــل  االســتخدام  وضمــان  الحكوميــة، 

واإلجراءات الحكومية المالية على ُأسس موحدة ومشتركة.

وأكد وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
أنـــه بناًء علـــى المبادرات التـــي اتخذتها 
التـــوازن  برنامـــج  لتنفيـــذ  الحكومـــة 
المالي، تم اســـتحداث قطـــاع الخدمات 
المرســـوم  بموجـــب  المشـــتركة  الماليـــة 
رقـــم )47( لســـنة 2018 بإعـــادة تنظيـــم 
وزارة الماليـــة، وعليـــه تـــم نقـــل جميـــع 
أقســـام  ورؤســـاء  إدارات  مديـــري 
المـــوارد المالية في الجهـــات الحكومية 
وزارة  إلـــى  المدنيـــة  للخدمـــة  التابعـــة 

بموجـــب  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
المرســـوم رقم )49( لســـنة 2018. وأشار 
تنفيذهـــا  الحكومـــة  مواصلـــة  أن  إلـــى 
لمبـــادرات برنامج التـــوازن المالي تأتي 
بهـــدف تعزيـــز اســـتدامة الماليـــة العامة 
وضمـــان الحفـــاظ علـــى المـــوارد المالية 
والتركيـــز علـــى األولويـــات العمـــل على 
خفض المصروفـــات وزيـــادة اإليرادات 
الحكوميـــة، وهو ما بينته نتائج اإلقفال 
والجهـــات  للـــوزارات  الســـنوي  نصـــف 

 30 فـــي  المنتهيـــة  للفتـــرة  الحكوميـــة 
يونيـــو 2020. وأضـــاف أن قـــرار تنظيم 
الماليـــة  بـــوزارة  المشـــتركة  الخدمـــات 
واالقتصـــاد الوطنـــي يتضمـــن اآلليـــات 
واإلجـــراءات لتنظيـــم شـــئون العامليـــن 
في قطـــاع الخدمات المالية المشـــتركة 
بما فـــي ذلك آلية ندب وصرف الرواتب 

والمزايـــا الوظيفيـــة وشـــروط مراجعـــة 
التنظيم اإلداري إلدارات الموارد المالية 
فـــي الجهـــات الحكوميـــة واإلجـــراءات 

الخاصة بالمساءلة. 
وأشـــار إلى الـــدور الذي يقـــوم به جميع 
العامليـــن في الشـــؤون المالية بالجهات 
الحكوميـــة في تنفيذ مبـــادرات برنامج 
الخطـــط  ومختلـــف  المالـــي  التـــوازن 
منوًهـــا  والمبـــادرات،  االســـتراتيجية 
بأهميـــة مضاعفـــة الجهود فـــي المرحلة 
المقبلة لتحقيق مزيد من المنجزات بما 

يلبي األهداف المنشودة.

وزير المالية

وزير اإلعالم يستقبل سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

شـــاركت مملكـــة البحرين فـــي التوقيع 
علـــى بيـــان تضامـــن عالمـــي مـــع لبنـــان 
الثقافـــي  التـــراث  الســـتعادة  ودعـــم 
مّثـــل  حيـــث  بيـــروت،  فـــي  المتضـــرر 
المملكة في التوقيع على البيان كل من 
المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي 
وهيئة البحريـــن للثقافة واآلثار، وذلك 
وخاصـــة  عامـــة  مؤسســـة   27 ضمـــن 
ودوليـــة معنيـــة بحفظ وصـــون التراث 

الثقافي من حول العالم.
وجاء نص البيان على النحو التالي:

بيان تضامن مع لبنان ودعم الســـتعادة 
التراث الثقافي المتضرر في بيروت

نـــود أن نعرب عن تضامننا مع الشـــعب 
اللبناني بعد المأساة التي حلَّت بمدينة 
بيروت. وإننا نشـــعر بالحزن حيال هذه 
األحـــداث ونعـــرب عـــن تعازينـــا للبنـــان 
جراء الخسائر المأســـاوية في األرواح 
وقلقنـــا المشـــترك بشـــأن حجـــم الدمار 

المادي.
بصفتنـــا أعضاء وممارســـين في مجال 
حمايـــة التـــراث، فقـــد عملنـــا على مدى 

إلـــى جنـــب مـــع الشـــعب  عقـــود جنًبـــا 
اللبنانـــي لحماية تراثـــه الثقافي الفريد 
بجانبكـــم  وســـنظل  عليـــه.  والحفـــاظ 
لمواصلـــة عملنـــا المشـــترك خـــال هذه 

األوقات العصيبة.
ســـوف تتطلـــب المكتبـــات والمتاحـــف 
المتضـــررة  التاريخيـــة  والمبانـــي 
الثقافـــي  للتـــراث  اإلســـعافات األوليـــة 
الطويـــل  المـــدى  علـــى  وتدخـــات 
إلنعاشـــها. وســـتحتاج مجموعاتها إلى 
وإنقاذهـــا.  لحمايتهـــا  عاجلـــة  تدابيـــر 
وإننـــا لنتعهـــد ببـــذل كل ما في وســـعنا 
الكاملـــة  االســـتعادة  فـــي  للمســـاهمة 
للتـــراث الـــذي تضرر في بيـــروت جراء 

هذا االنفجار.
مع كامل تضامنا”.

تضامن بحريني وعالمي الستعادة التراث المتضرر في بيروت

المنامة- بنا

الرميحـــي  علـــي  اإلعـــام  وزيـــر  أشـــاد 
بالعاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
علـــى  وتطورهـــا  الصديقـــة،  الفرنســـية 
مختلـــف األصعـــدة بما يحقـــق المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
اســـتقباله  لـــدى  الوزيـــر،  واســـتعرض 

أمس، ســـفير الجمهورية الفرنسية لدى 
المملكـــة جيروم كوشـــارد، ســـبل تعزيز 
التعـــاون المشـــترك وتفعيـــل االتفاقيات 
الثنائيـــة الموقعـــة فـــي ضـــوء النتائـــج 
المثمـــرة للزيـــارة األخيرة لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، إلـــى فرنســـا، خصوصـــا في 

المجال اإلعامي. 

الرميحي يشيد بالعالقات التاريخية المتميزة مع فرنسا

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

لمســـابقة  التحكيـــم  لجنـــة  عضـــو  أشـــاد 
البحرينـــي  الفنـــان  “#موهبتك_فالبيـــت” 
األول  النائـــب  بمبـــادرة  الرميثـــي  خليـــل 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة، بإقامة 
مســـابقة “موهبتـــك فالبيـــت”، مؤكـــدا أن 
هذه المســـابقة ســـتمنح الفرصة لتشكيل 
منتخـــب جديد من المبدعين البحرينيين 
فـــي مختلف المجـــاالت التي ستشـــهدها 

هذه المسابقة.
مســـابقة  فكـــرة  “إن  الرميثـــي  وقـــال 
)موهبتـــك فالبيـــت( فريـــدة مـــن نوعهـــا، 
الشـــيخ  وتؤكـــد حـــرص واهتمـــام ســـمو 
خالـــد بن حمد آل خليفة الحتضان ودعم 
الشباب البحريني في مختلف المجاالت، 
مناســـب،  توقيـــت  فـــي  إقامتهـــا  وجـــاء 
اســـتثمار  علـــى  ســـتركز  أنهـــا  خصوصـــا 
قدرات وطاقات الشباب بمختلف أعماره 
خـــال هـــذه الفترة، التـــي تشـــهد تطبيق 

اإلجـــراءات االحترازيـــة المتبعـــة لتعزيـــز 
التباعـــد االجتماعـــي، والـــذي يســـهم في 

مواجهة جائحة كورونا )كوفيد 19(”.
سيســـهم  المســـابقة  إقامـــة  أن  وأضـــاف 
في إبـــراز مخـــزون اإلبـــداع الـــذي يتمتع 
به الشـــباب البحريني، وســـيكون له األثر 
اإليجابـــي في خلـــق جيل مثقـــف وفنان، 
يســـتطيع مـــن خال هـــذه الفرصـــة التي 
منحهـــا ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفـــة لهـــم، أن يقدمـــوا مواهبهـــم فـــي 

والمنافســـة  بالتحـــدي  مليئـــة  أجـــواء 
الشريفة”.

المســـابقة تأتـــي مـــن  وأوضـــح أن هـــذه 
منطلق رؤية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة لتعزيـــز اإلبـــداع واالبتكار في 
مجـــاالت المســـابقة، علـــى الشـــكل الـــذي 
يســـهم فـــي تكويـــن جيـــل شـــبابي قـــادر 
مواصلة العطـــاء والتنمية فـــي المجتمع، 
متمنيـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه كل التوفيـــق 
المشـــاركين فـــي هـــذا  والنجـــاح لجميـــع 

الحدث.

خليل الرميثي

الرميثي: “#موهبتك_فالبيت” منصة لتشكيل نخبة من المبدعين

العائلـــة وأمـــراض  أفـــاد استشـــاري طـــب 
السكري فيصل المحروس بأن هناك فئات 
مهمـــة البـــد من زيـــادة االهتمـــام برعايتها، 
وأهمهـــم كبار الســـن المصابـــون باألمراض 
واألمـــراض  الســـكري  كـــداء  المزمنـــة 
التنفـــس  ضيـــق  مثـــل  والرئـــة  الصدريـــة 
واألزمة الرئوية وضغط الدم غير المنتظم 
وأمـــراض القلـــب، واألمـــراض التـــي تؤثـــر 
على مناعة الجســـم، كما أن من المهم عدم 
اختاطهـــم باآلخرين؛ لما يشـــكله ذلك من 
خطـــورة متزايـــدة فـــي احتمـــال إصابتهم 
بفيـــروس كورونـــا. ولفت المحـــروس إلى 
أنـــه مـــن الضـــروري مراقبـــة هـــذه الفئات، 
مـــن حيـــث عـــدم إهمـــال أمـــر مراجعتهـــم 
الطبيـــب أو امتناعهـــم عـــن الذهـــاب إلـــى 
المؤسســـة الطبية.  وأضاف “بالنســـبة إلى 
األماكـــن الدينيـــة مـــن جوامـــع ومســـاجد 

الدينيـــة  التجمـــع  وأماكـــن  وحســـينيات 
األخـــرى لســـائر األديـــان والتـــي وإن كانت 
مغلقـــة حاليـــا، إال أنـــه حتى مـــع افتتاحها 
فابد من االلتزام بمبدأ التباعد الجســـدي، 
إذ من المهم التشـــديد على أن كبار الســـن 
البالغين 60 سنة فما فوق وفئة المصابين 
باألمراض المزمنة وبالذات السكري الذين 
يضعـــف لديهـــم جهـــاز المناعـــة، وبالتالـــي 
فـــإن فيروس كورونـــا ليـــس الوحيد الذي 

يمكـــن أن يهاجمهـــم بـــل أي فيـــروس آخر 
يمكـــن أن يشـــكل خطـــًرا ومـــن هنـــا تأتـــي 
تجنـــب  أهميـــة  وكـــرر  الوقايـــة”.  أهميـــة 
االختـــاط مـــع االحتفـــاظ بمســـافة تباعد 
جســـدي تتراوح بين متر ومترين ال سيما 
فـــي األماكـــن المكتظـــة بالنـــاس، كالمراكز 
التجارية، كما يفضل تعقيم عربة الشـــراء 
حتـــى مـــن مقابضها، وعدم إهمـــال ارتداء 
الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات 
المتوافرة في األسواق.  وفي حال العودة 
إلـــى المنزل قادمين من التســـوق، والكام 
للمحروس، فإنه من الضرورة التخلص من 
األكيـــاس لمنع وصول العـــدوى إلى داخل 
البيـــت. كما نصح مـــن يتطلب وجوده في 
الخارج لســـاعات طويلة لظروف عمله أن 
يحمل معـــه المناشـــف الصغيـــرة المعقمة؛ 
لكي يمســـح به العرق المتصبب من جميع 
أنحاء جســـده والذي ربما يصل إلى العين 

أو األنف حامًا الفيروس.

فيصل المحروس

المحروس يدعو لزيادة االهتمام بمصابي األمراض المزمنة
كبار السن أكثر عرضة لإلصابة بكورونا

خالد بن حمد: دور مهم للشباب بتحقيق التنمية المستدامة
تفعيـــل دورهـــم واعتبارهـــم جـــزءا رئيســــــا بعمليــــــة التطويـــــر

بمناســبة يــوم الشــباب الدولي الذي يصادف 12 أغســطس فــي كل عام، أكد النائــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الشــباب البحريني 
لعب على أرض الواقع دورا بارزا ومؤثرا في صياغة وبلورة مفاهيم التنمية المستدامة في المملكة ومازال يعمل 

بكل عزم؛ من أجل الوصول إليها واالرتقاء بالمملكة في مختلف المجاالت. 

فـــي  أننـــا جميعـــا  ســـموه  وأكـــد 
آمالنـــا  نعلـــق  البحريـــن  مملكـــة 
الكبيرة على الشـــباب ونقف إلى 
جانبهـــم ونمنحهـــم كل الثقة من 
أجل قيادة المملكة إلى نجاحات 
تنمويـــة أكبر وصوال إلى تحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة التي 
حددتهـــا األمم المتحدة، وتجعل 
نموذجـــا  الغاليـــة  مملكتنـــا  مـــن 

يحتذى به.
وقال ســـموه إن مملكة البحرين 
واضحـــة  خطـــوات  اتخـــذت 
لتفعيـــل دور الشـــباب واعتبـــاره 
جزءا رئيســـا في عملية التطوير 
والتنميـــة المجتمعيـــة وإشـــراكه 
فـــي صناعـــة القرار، بمـــا يتوافق 
المتحـــدة  األمـــم  تطلعـــات  مـــع 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  إلـــى 

المســـتدامة 2030، مشـــيرا إلـــى 
أن الشـــباب عصـــب األمـــم وبهم 
ونحـــن  وتزدهـــر،  الـــدول  تقـــوم 
فـــي البحريـــن فخورون بشـــبابنا 
البحرينـــي الـــذي أصبـــح عامـــة 
فارقـــة في عديد مـــن المجاالت؛ 
بفضـــل ما قدمه مـــن نتاج فكري 
متميـــز  وأداء  وفنـــي  وثقافـــي 
ورفيع المســـتوى، اســـتحق عليه 

وكذلـــك  والتقديـــر،  اإلشـــادة 
حصوله على اعتراف من األسرة 

الدولية.

سمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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تعقيم شوارع القضيبية والزنج بمشاركة 50 متطوعا
الــجــائــحــة تـــجـــاوز  فـــي  ــي  ــال ــأه ل مــهــم  دور  ــة:  ــم ــاص ــع ال ــافــظ  ــح م

واصلـــت محافظـــة العاصمـــة عمليـــة 
تطهيـــر مناطقها وذلـــك ضمن الجهود 
ومنـــع  الحتـــواء  المبذولـــة  الوطنيـــة 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
)كوفيد 19( بالتعاون مع وزارة الصحة 
ومديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمة 
المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  واإلدارة 
القضيبيـــة  منطقتـــا  شـــهدت  حيـــث 
والزنـــج تطهيـــرا للشـــوارع والمحـــال 
متطوعـــا   50 بمشـــاركة  التجاريـــة، 
فـــي تنفيـــذ التطهير من فريق شـــباب 
ســـاهموا  حيـــث  التطوعـــي،  النعيـــم 
كذلـــك فـــي التفتيـــش علـــى صالونات 
ومحات الحاقة والتجميل الرجالية 
تضمينهـــا  مـــن  للتأكـــد  والنســـائية؛ 
اشـــتراطات وإجـــراءات الســـامة من 
الفيـــروس، إضافة إلى توزيع إعانات 

توعوية على المارة والمحال.
وأشـــاد المحافـــظ الشـــيخ هشـــام بـــن 
عبدالرحمـــن آل خليفة بـــدور مديرية 
للدفـــاع  العامـــة  واإلدارة  العاصمـــة 
المدنـــي الرامـــي إلـــى تعزيـــز التعاون 
المجتمعـــي وخلـــق وعـــي متنـــام فـــي 
حملة مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا 
أن العاقـــة الوطيـــدة التـــي حققتهـــا 
المحافظـــة بالمتطوعين ومؤسســـات 
بتطهيـــر  ســـاهمت  المدنـــي  المجتمـــع 
مناطـــق جدعلي، الجفيـــر، أم الحصم، 
ومجمـــع 388 بالعدلية، مشـــيدا بوعي 
األهالـــي بمخاطر الفيـــروس ودورهم 
المهم في تجاوز هذه األزمة من خال 
العمل بمســـؤولية واألخذ باإلرشادات 
والتعليمـــات مـــن الجهـــات المختصة، 
مشيرا إلى أن تطهير مناطق العاصمة 

ينـــدرج ضمن جهـــود المحافظـــة لنيل 
استحقاق لقب المدينة الصحية.

يذكـــر أن مشـــاركة المتطوعيـــن فـــي 
عمليـــة التطهيـــر تأتـــي بعـــد إلحاقهم 
أقامتهـــا  إرشـــادية  عمـــل  بـــدورة 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المحافظـــة 
الصحـــة بعـــد أن تـــم تدريبهـــم علـــى 

لتقييـــم  تفتيشـــية؛  بحمـــات  القيـــام 
الصالونـــات  فـــي  الصحـــي  الوضـــع 
والتجميـــل  الحاقـــة  ومحـــات 
الرجاليـــة والنســـائية وعـــدم اإلخال 
باالشـــتراطات واإلجـــراءات الصحية 
التـــي يتعيـــن اتخاذهـــا فـــي المحـــال 

التجارية والصناعية.

المنامة - محافظة العاصمة

المنامة - بنا

نظم مركز االتصال الوطني أمس 
نـــدوة بعنوان “صياغـــة المحتوى 
اإلعامـــي الرقمـــي”، وذلـــك عبـــر 
تقنيـــة االتصال المرئي، إذ قدمها 
اإللكترونـــي  المحتـــوى  إداري 
بوجيـــري،  محمـــد  المركـــز  فـــي 
بمشـــاركة أعضاء شبكة االتصال 

الحكومي.
اســـتعراض  النـــدوة  أثنـــاء  وتـــم 
صياغـــة  مبـــادئ  مـــن  مجموعـــة 
المحتـــوى فـــي اإلعـــام الرقمـــي، 
التي تمثلت في 3 محاور رئيسة، 
التواصـــل  وســـائل  فهـــم  هـــي: 
الهويـــة  وتعريـــف  االجتماعـــي، 
البصرية وعناصرهـــا، إضافة إلى 
أفضـــل الممارســـات فـــي صياغة 

المحتوى.
وأشـــاد أعضـــاء شـــبكة االتصـــال 
الحكومي بجهـــود مركز االتصال 

الوطنـــي المســـتمرة فـــي تنظيـــم 
الندوات التي تســـاهم في تطوير 
الحكومـــي  اإلعامـــي  العمـــل 
بيـــن  االتصـــال  شـــبكة  وتقويـــة 
الجهات الرســـمية كافة، مؤكدين 
أســـاليب  علـــى  التعـــرف  أهميـــة 
اإلعامـــي  المحتـــوى  صياغـــة 
تطـــورات  ظـــل  فـــي  الرقمـــي 
اســـتخدام وطـــرق التعامـــل مـــع 
والتكنولوجيـــا  الجديـــد  اإلعـــام 
في وســـائل التواصل االجتماعي 

والمنصات اإللكترونية.

“االتصال” يناقش صياغة المحتوى اإلعالمي الرقمي

سعيد محمد

التركيز على خفض 
المصروفات وزيادة 
اإليرادات الحكومية



local@albiladpress.com 06

قــال صاحــب مركــز النخيل للياقة، إن أصحاب النوادي الرياضية بانتظار التعليمات واإلرشــادات الصادرة من الجهة 
المعنية عند افتتاح الصاالت في 6 أغسطس المقبل بعد إغالق 5 أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضـــح أنـــه تم تحديد عـــودة افتتاح 
النـــوادي الرياضيـــة فـــي 6 أغســـطس، 
مشـــيًرا إلـــى أن المركز قد بـــدأ بتجهيز 
الموظفيـــن  مـــع  لالحتـــرازات  مبدئـــي 
والتشـــديد علـــى التباعـــد فيمـــا بينهـــم 

وبين الزبائن أيضا.
وعـــن الفتـــرة الماضيـــة، أكد أنه ســـيتم 
تعويـــض جميـــع الزبائـــن بنفـــس المدة 

دون احتساب أية رسوم إضافية.
مـــن جانبه، قال المحامي محمود ربيع، 
إنه من المفترض أن يكون هناك نســـبة 
وتناسب في األمر إذ من غير المنطقي 
أن يتحمـــل صاحـــب الصالـــة مـــا حصل 
وأن يرجـــع كل المبلـــغ للزبـــون، وأيضـــا 

ال يمكـــن أن يكـــون الزبون قد دفع مبلغ 
االشـــتراك ولم يســـتطع الذهاب وأيضا 
يخســـر المبلغ. وأوضح أنـــه يجب أخذ 

مبـــادئ العدالة واإلنصـــاف وأن يتوزع 
العـــبء بيـــن صاحـــب المركـــز الصحي 
والزبـــون إذ إن االثنيـــن ال ذنب لهم بما 
ا بين  حصل، ويفضل حل الموضوع وديًّ
الطرفين بالتصالح والتفاهم أفضل من 

اللجوء إلى ساحات المحاكم.

المحامي محمود ربيع

مالــك نــاٍد يشــير لتعويــض األعضــاء عــن الفتــرة الماضيــة
هل يخسر زبائن “الجمات” أشهر اإلغالق؟ ربيع: تفاهموا ودّيا

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة 
للمباحث واألدلة الجنائية بأن شرطة 
إدارة مكافحة االتجار بالبشر وحماية 
اآلداب العامـــة تمكنـــت مـــن القبـــض 
علـــى 9 أشـــخاص بينهـــم 3 نســـاء إثر 
تورطهم بجريمة لعب القمار في شقة 

بمنطقة المنامة.
وأوضـــح أنـــه بنـــاًء علـــى المعلومـــات 
الـــواردة، تـــم مباشـــرة أعمـــال البحث 
والتحري، والتي أســـفرت عن تحديد 
هويـــة المذكوريـــن والقبـــض عليهـــم، 
إذ تـــم تحريـــز المضبوطـــات والمبالغ 

المالية التي كانت بحوزتهم.
وأشـــار المديـــر العـــام لـــإدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنه 
جار اســـتكمال اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة؛ تمهيـــدا إلحالـــة القضية إلى 

النيابة العامة.

القبض على 9 
أشخاص بتهمة 

لعب القمار

موظف بـ“الجعفرية” يعيل 5 أبناء بال راتب منذ 3 أشهر
مســـبق إخطـــار  دون  أجـــري  قطعـــت  اإلدارة  لــــ“^”:  المواطـــن 

شـــكا موظـــف يعمـــل ســـائقا بقســـم 
األوقـــاف  إدارة  لـــدى  الصيانـــة 
الجعفرية امتنـــاع اإلدارة عن صرف 
مســـتحقاته لـ 3 أشهر متواصلة دون 

مبرر.
وذكـــر في حديثه لـ”البالد” أن اإلدارة 
تجاهلت وضعه اإلنســـاني بإحجامها 
عـــن صـــرف رواتبـــه منـــذ شـــهر مايو 
وحتـــى اليـــوم؛ إذ إنـــه يقطـــن شـــقة 
باإليجـــار ويعيـــل 5 أبنـــاء، رغم عدم 
وجود أي مبررات تمنع صرف أجره. 
وقال إنه ومع بدء تطبيق اإلجراءات 
االحترازية في المملكة لمنع انتشـــار 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، طلب 
منـــه مســـؤول قســـم الصيانـــة العمل 
عن بعـــد دون الحاجـــة لحضوره إلى 

مبنـــى اإلدارة، وهو ما قام به بالفعل، 
وتـــم صـــرف أجـــره لقـــاء عملـــه على 
هـــذا النحو حتى شـــهر مايـــو. ولفت 

إلـــى أنـــه وبعـــد توقـــف صـــرف راتبه 
عمد إلى متابعـــة الحضور إلى موقع 
العمل، خشية من استغالل عمله عن 

بعد، والذي جاء بطلب من مســـؤوله 
المباشـــر؛ لتبريـــر وقف صـــرف راتبه، 
فيما ال تزال اإلدارة رغم ذلك تماطل 
فـــي صـــرف مســـتحقاته وتمتنع عن 
الجلوس معه لبيان أســـباب امتناعها 
عن صـــرف راتبه، إلى جانب تجاهله 
مـــن قبل مســـؤوليه وعدم إســـناد أي 

مهام له.
إلـــى  اإلدارة  الصحيفـــة  عبـــر  ودعـــا 
التزامهـــا بصرف مســـتحقاته إضافة 
أجـــره  فـــي صـــرف  االســـتمرار  إلـــى 
معـــه  والجلـــوس  اعتيـــادي،  بشـــكل 
لبحث األســـباب والمبررات، الســـيما 
أن القرار الذي اتخذ بوقف الراتب تم 
دون مراعـــاة التدرج فـــي الجزاءات 

في حال وجود مبرر لذلك.

المنامة - وزارة الداخلية

لمكافحة  الــعــامــة  اإلدارة  أهــابــت 
الــــفــــســــاد واألمــــــــــن االقــــتــــصــــادي 
واإللكتروني بالمواطنين والمقيمين 
إعالنات  وراء  االنسياق  عــدم  إلــى 
ــتــداول  لــالســتــثــمــار فــي شــركــات ال
تضمن  ال  ــي  ــتـ والـ اإلنـــتـــرنـــت  ــر  عــب
الشركات  لــهــذه  المستثمر  وصـــول 
إلى  اإلدارة  وأشــارت  لضمان حقه. 
أنـــه لــوحــظ مــؤخــرا نــشــر إعــالنــات 
وهمية  واستثمار  تــداول  لشركات 
عن طريق طلب الدخول إلى رابط 
بملء  فيه  والتسجيل  إلكتروني 
الشخصية  بالمعلومات  اســتــمــارة 
من  اإلدارة  ــذرت  ــ وحــ لــلــضــحــيــة. 
سيتم  إذ  الشركات،  لهذه  الترويج 
حيال  القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ 
التنويه  ــود  تـ ــهــا، كــمــا  ل ــروج  ــ ي مــن 

ــج الـــخـــدمـــات  ــ ــروي ــ بـــــأن نـــشـــاط ت
الـــمـــالـــيـــة لــلــمــقــيــمــيــن فــــي مــمــلــكــة 
الخدمات  ضمن  يــنــدرج  البحرين 
بموجب  للرقابة  الخاضعة  المالية 
المركزي  البحرين  مصرف  قــانــون 
 ،2006 لسنة  المالية  والمؤسسات 
المستهلكين  توعية  على  وحرصا 
األعمال  تلك  مثل  من  وتحذيرهم 
على  اإلدارة  تــشــدد  واألنـــشـــطـــة، 
ــات  ضـــــرورة تـــوخـــي أقـــصـــى درجــ
الــوقــوع في  الحيطة والــحــذر مــن 
أو  المساهمة  أو  االستثمار  مخاطر 
في  مبالغ  بأي  التداول  أو  التعامل 
األوراق  وأعـــمـــال  أنــشــطــة  مــن  أي 
المالية أو العمالت األجنبية مع أي 
مؤسسات  أو  أشخاص  أو  شخص 
مــن  ــد  ــأكــ ــ ــت ــ ال دون  ــات  ــ ــركـ ــ شـ أو 

حصولهم على التراخيص.

“الداخلية” تحذر من إعالنات 
لشركات استثمار وهمية

فتح باب التطوع في التجارب السريرية الثالثة
بـــدءا مـــن اليـــوم ويســـتهدف 6000 ممـــن تزيـــد أعمارهـــم عـــن 18 عاًمـــا

أعلنـــت إدارة الصحـــة العامة بـــوزارة الصحة عن 
فتـــح بـــاب التســـجيل للتطـــوع االختيـــاري فـــي 
التجارب السريرية الثالثة للقاح “كوفيد 19” غير 
النشـــط والمدرجـــة تحـــت مظلة منظمـــة الصحة 
العالمية من خالل المنصة الوطنية للتطوع بدًءا 

من اليوم.
وكشـــفت الـــوزارة عـــن أن بـــاب التطوع ســـيكون 
مفتوًحـــا أمـــام 6000 متطـــوع ومتطوعـــة ممـــن 
تزيـــد أعمارهـــم عـــن الــــ 18 عاًمـــا، مشـــيرًة إلـــى 
للتجـــارب  التطـــوع  فـــي  الراغبيـــن  علـــى  أنـــه 
الســـريرية زيـــارة رابط المنصـــة الوطنية للتطوع 
)volunteer.gov.bh / /:https(، وســـيقوم الفريـــق 
المتطوعيـــن  مـــن  المتقدميـــن  بمتابعـــة  الطبـــي 
للترتيـــب بشـــأن آلية خضوعهـــم لعمليـــة التقييم 
الصحية قبل االنضمام للتجارب السريرية للقاح، 

وفًقا لالشـــتراطات الصحيـــة للمتطوعين، منوهًة 
بأن ذلك سيتم بحسب البروتوكول المعتمد.

يذكر أن طريقة تصنيع هذا اللقاح تعد من الطرق 
المتعـــارف عليهـــا ســـابًقا والمعتمـــدة مـــن منظمة 

الصحة العالمية في مجال إنتاج اللقاحات. 

وتأتـــي مرحلـــة التجـــارب الســـريرية الثالثـــة في 
مملكة البحرين بعد نجـــاح وتبيان فاعلية وأمان 
المرحلتيـــن األولـــى والثانيـــة فـــي الصيـــن، إذ إن 
اللقاح نجح في اجتيـــاز المرحلتين من التجارب 
دون أن يتسبب في أي آثار ضارة. وتعد التجربة 
الســـريرية التـــي تقوم بهـــا البحريـــن متوازية مع 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، وســـتضم في 
وقت الحق دول أخرى أعلنت انضمامها للتجارب 
الســـريرية علـــى موقـــع ســـينافورم اإللكترونـــي.
وبينت الـــوزارة أن المرحلة الثالثـــة من التجارب 
الســـريرية للقـــاح اعُتمـــدت مـــن الهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وستركز على 
اختبـــار فاعلية وكفـــاءة اللقاح، إذ ســـيتم إجراء 
التجارب عبر اختيار عشـــوائي الختبارات اللقاح 

الجديد الذي يعد لقاحًا معطاًل وخاماًل.

 الجفير - وزارة الصحة

الوالد معوق.. والوالدة مريضة.. واألسرة تنتظر بيت العمر
بســـنين،  الســـتين  والـــدي  “تجـــاوز 
وهـــو معـــوق مـــن ذوي االحتياجات 
الخاصة، وأصبحت معاناته أكبر من 
مـــن إعاقته وســـنه الكبيـــر، أصبحت 
معاناتـــه هًمـــا يعيشـــه كل يـــوم منـــذ 
بزوغ الشـــمس وحتـــى غروبها، وهو 
ينتظـــر بيـــت اإلســـكان، الـــذي يبـــدو 
أنه لن يراه فـــي ظل وضعه الصحي 
الصعب الذي يعيشـــه وتعيشـــه معه 
والدتي المريضة، التي لم تعد قادرة 
علـــى النهوض والمشـــي إال بصعوبة؛ 
المفاصـــل  وآالم  الديســـك  بســـبب 

المبرحة، ولكن ال حياة لمن تنادي”.
أبنـــاء منطقـــة  مـــن  يـــروي مواطـــن 
الســـنابس معاناته لــــ “البالد”، ويقول 
“في معاناة جمعت المرض واإلعاقة 

لم ترحم والدي الكبيرين في الســـن، 
زادتهمـــا قهـــرا فتـــرة انتظـــار طويلة 
للحصول على وحدة سكنية، ونحن 
أبنـــاء منطقة الســـنابس في كل مرة 
نحصـــل فيهـــا علـــى وعد مـــن وزارة 
اإلســـكان بســـبب الظـــروف الصحية 
التـــي يعانـــي منهـــا والـــدي ووالدتي 
الطبيـــة  التقاريـــر  فـــي  والمثبتـــة 

والموثقة لدى الوزارة”.
ويقول بمعاناة شـــديدة “نســـكن في 
شـــقة فـــي الـــدور الثانـــي؛ ولذلـــك ال 
يســـتطيع والـــدي ووالدتـــي الحركـــة 
لعدم قدرتهما على الركوب والنزول 
عبر الدرج، وهذه بالنسبة لهم معاناة 
يومية متواصلة ومن سنين طويلة، 
الذيـــن  أبناؤهـــم  ناهيـــك عنـــا نحـــن 

تجاوزت أعمارنا ســـن الزواج، ولكننا 
غيـــر قادريـــن لعـــدم توافـــر الســـكن 

المالئم”.
ويضيـــف “وبعد الكثير مـــن التقارير 
التـــي  المســـتندات  جميـــع  وتوفيـــر 
طلبتها الوزارة، وعدتنا الوزارة ببيت 
بمنطقة الســـنابس، ولكننا لم نحصل 
ببيـــت  البشـــارة  جـــاءت  ثـــم  عليـــه، 
بالشـــمالية ولكننـــا لـــم نحصـــل عليه 

أيضا، وأخيًرا قالوا ستحصلون على 
بيت بالرملي، ولكننا لم نحصل عليه، 
ونحن لدينا طلب بصفة االستعجال، 
وبعـــد طول انتظـــار ووعـــود حصلنا 
على وحدة سكنية في منطقة شرق 
ســـترة، وتفاجأنا بأنهـــا مدينة لم تبن 
بعد، ولم يجهز فيها أي شـــيء، وهذا 
يتنافى تماما مع طلب حصولنا على 

وحدة سكنية بصفة االستعجال”.
علينـــا  أخـــرى  مـــرة  “اآلن  ويكمـــل 
وربمـــا  طويلـــة،  لســـنين  االنتظـــار 
ستكون أكثر من التي انتظرناها بعد 
كل هذه الوعـــود، وقد تغمض عيون 
أبي وأمي قبل أن يتحقق أملهما في 

بيت اإلسكان”. 
لـــدى  الطلـــب  صاحـــب  )معلومـــات 

المحرر(

مواطن من 
السنابس يروي 

لـ “البالد”: نسكن 
بشقة في الدور 

الثاني
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المنامة - النيابة العامة

علـــي  العـــام  النائـــب  وكيـــل  صـــرح 
الصغـــرى  المحكمـــة  أن  الجاســـم 
أمـــس،  أصـــدرت حكمهـــا  الجنائيـــة 
فـــي قضيـــة قيـــام أحد األشـــخاص 
بنشر تغريدة على برنامج التواصل 
تتضمـــن  “تويتـــر”،  االجتماعـــي 
تحريًضـــا على إثـــارة الفتنة وبغض 
طائفـــة مـــن النـــاس علـــى نحـــو من 
إذ  العـــام،  بالســـلم  المســـاس  شـــأنه 
ومعاقبتـــه  المتهـــم  بإدانـــة  قضـــت 

بالحبـــس لمـــدة 6 أشـــهر مـــع النفاذ، 
وذلـــك عمـــا اســـند إليـــه مـــن اتهـــام 

لالرتباط، ومصادرة الهاتف النقال.
وأضـــاف الجاســـم أن النيابة العامة 
باشـــرت التحقيـــق فـــور تلقيها ذلك 
البالغ، إذ تم استجواب المتهم الذي 
أقـــر بقيامـــه بنشـــر التغريـــدة محل 
الواقعـــة، وأمرت بحبســـه احتياطًيا 
المحكمـــة  إلـــى  وإحالتـــه محبوًســـا 

التي أصدرت حكمها المتقدم.

حبس “مغرد” طائفي 6 أشهر

قال ســائق “التاكســي” عبدهللا أحمد هنون لـ “البالد” إن هنالك تناميا ملحوظا 
للعامليــن فــي المهنــة بشــكل غيــر قانونــي، مــن الجنســيات اآلســيوية ومــن 

البحرينيين أيضا، مستخدمين بذلك سياراتهم الخاصة وفي كل األوقات.

وأوضـــح هنـــون أن هـــذه الممارســـة 
تتســـبب فـــي إحـــداث الضـــرر البالـــغ 
علـــى أصحاب التكاســـي الرســـميين، 
الذيـــن يتلزمـــون بالقوانيـــن المعمول 
بهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، خصوصًا 
مع الظروف الحالية لجائحة كورونا، 
التي أضرت بهذا القطاع أسوة ببقية 
القطاعـــات الســـياحية واالقتصاديـــة 

األخرى.
وأكد أن هؤالء المخالفين يمارســـون 
مهنـــة األجـــرة مـــن دون رخصـــة فـــي 
وضح النهـــار وحتى أوقـــات متأخرة 
مـــن الليل، دون أن يبالـــوا بأحد، وأنه 
وغيـــره مـــن الســـائقين قامـــوا مـــرارا 
بتوثيـــق الكثيـــر من هـــذه التجاوزات 
االقتصـــادي،  القطـــاع  بهـــذا  المضـــرة 

دون أي نتيجة حاسمة تذكر.
وبيـــن أنهـــم موجـــودون فـــي الغالـــب 
بالمناطـــق المكتظة بالناس، خصوصا 
السياحية والتجارية النشطة، كشارع 
المعارض والجفير والقضيبية وشارع 

الزبـــارة، ويقومون بتوصيل األجانب 
والبحرينيين والعمال وحتى السياح 
إن وجدوا، وبأسعار مشابهة للمعمول 
بها، منها تسعيرة الدينارين للتوصيل 

من شارع المعارض إلى الجفير.
وتســـاءل هنـــون عـــن األســـباب التي 
تحـــول دون وضـــع الحلـــول النهائيـــة 
لهذه الظاهرة السيئة والمضرة بقطاع 
ســـائقي األجـــرة، خصوصا مـــع تزايد 
الضغوطـــات الماليـــة عليهـــم، ســـواء 
مـــن حيـــث تلبيـــة أقســـاط البنـــوك أو 
ســـداد االلتزامات المعيشـــية اليومية 
يتعثـــر  أمـــر  وهـــو  األوالد،  وطلبـــات 
مـــع االنخفـــاض الحـــاد فـــي مســـتوى 
منهـــا  مختلفـــة،  ألســـباب  المدخـــول 
ظاهرة الذين يمارسون المهنة بشكل 

مخالف للقانون، للتربح المالي.
وناشـــد هنـــون اإلدارة العامـــة للمرور 
اتخاذ اإلجراءات القانونية كافة ضد 
هـــؤالء، وتنظيـــم الحمـــالت المرورية 

لضبطهم، ووقفهم عند حدهم.

سائق أجرة لــ “^”: 
المخالفون يقطعون أرزاقنا

إبراهيم النهام

زينب العكري

ربيع:المفترض 
أن يكون نسبة 
وتناسب باألمر

سيدعلي المحافظة

بدور المالكي
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محنـــة كورونـــا ومـــا صاحبهـــا مـــن تداعيات على مســـتوى بالدنـــا البحريـــن، يمكن 
تحويلها، لمنصة لغٍد أجمل وأروع، حيث نســـتطيع إذا تكاتفنا شعبا ودولة وإرادة، 
خلق المعجزة التي تصنع الحضارات، من يصدق أن اليابان بعد القنبلتين النوويتين، 
وألمانيا وما لحق بها من دمار، وكوريا الجنوبية بعد الحرب المجنونة مع الشمال، 
وســـنغافورة، مـــن يصدق أن هذه الـــدول وغيرها خرجت من تحـــت الرماد لتطفو 
على قمة الهرم العالمي؟ المعجزات تحصل لألمم والشـــعوب، إذا عملنا دون كســـل 
وملل، وإذا وضعنا الفرد المناســـب في المكان المناســـب، وإذا تحررنا من التطرف 
والتعصب اآليديولوجي، وإذا خرجنا من الماضي إلى الحاضر دون النظر لألسماء 
واأللقاب واكتفينا بالكفاءات والشـــهادات العلمية واإلنجازات العملية، يمكننا فعل 
ذلـــك والدليل هـــذه اآلالف من الكفاءات مـــن العاملين والمتطوعيـــن والمجازفين 
علـــى خـــط الجبهة األولى بالمعركة مع كورونا وقد أنجزوا خالل شـــهور قصيرة ما 

عادل عمل سنوات طويلة في معركة ضارية مع الوباء.
تخيلـــوا لو أن هذا العمل الجاري اآلن على الســـاحة الطبيـــة واإلدارية والتطوعية، 
وبـــكل المجـــاالت كان بنفس الحافـــز واالندفاع مع التقدير الذي لم يبخل به ســـمو 
األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه هللا، بتكريم وتحفيز هذه الكفاءات 

التـــي أثبتـــت أنها مســـتعدة للعمل لـــو توفر لها المنـــاخ والبيئة المحفـــزة... لقد كان 
وباء كورونا البيئة المحفزة التي أيقظتنا من الســـبات وجعلت قطار العمل ينطلق 
بســـرعة، نتمنى أن يســـتمر حتى بعد هـــذه المرحلة الكئيبة التي يمـــر بها العالم، لو 
حافظنـــا علـــى وتيرة هـــذا العمل ولو اســـتمرت عجلة القطار بنفس الســـرعة وأكثر 
بكل المجاالت فإن المعجزة اإلنمائية ستتحقق مثلما فعلت شعوب كثيرة حاربت 

بهذه الصورة.
الغد... المستقبل قد ال تكون صورته واضحة من مسافة قصيرة ورؤية محدودة، 
لكن بنظرة بعيدة األفق يمكن رسم صورة مجتمع البحرين القادم بإشراقة مؤكدة 
لـــو توفـــرت ليس فقط النيات الطيبة، لكن معها إرادة العمل وعزيمة البناء وتقدير 
مـــن يحارب على جبهة العمل فهذا الشـــعب يملك طاقة هائلـــة، فقط انتهجوا نهج 
خليفة بن سلمان في وضع األسس والقواعد ليسير عليها الجميع بحسب الكفاءات 
والخبرات لتشهدوا اإلنجازات، فالغد ال ينتظر، وهذه األزمة حافز أكثر منها ُمعّوق.

تنويرة: رأيت متشائما فتفاءلت، ورأيت متفائال فتشاءمت. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

منصة للغد

العثمانيـــون الذيـــن مجدهم اإلخوان المســـلمون والمســـتتركون ممن باع دينه 
وكرامتـــه وهويتـــه العربية وأصبح عبـــدا ذليال خانعا ومطبال لـــكل قاذوراتهم 
التاريخية وسياســـاتهم الحالية، هم في حقيقـــة األمر صعاليك وخليط أقوام 
مشردة وقتلة وقطاع طرق وال أصل لهم، من تتار وقوقاز وفرس وأرمن وبلغار 
وكرد وبلقان، اجتمعوا وكونوا من يســـمون أنفســـهم “العثمانيين”، وهم جبلوا 
على سرقة التاريخ وسرقة مقدرات ومنجزات اآلخرين ونسبها ألنفسهم، فقد 
سرقوا أرض األناضول وهي ليست أرضهم ال من قريب وال من بعيد، وسرقوا 
الخالفـــة العباســـية ونصبوا أنفســـهم خلفاء على أســـيادهم العرب المســـلمين، 
وســـرقوا الحضارة العربية وأطفأوا نورها، وســـرقوا البلقان وخيراتها وجعلوا 
أهلهـــا متخلفين قياســـا بأوروبا الغربية، وســـرقوا أيضا خيـــرات البالد العربية 
وبنوا فيها مدنهم ومبانيهم التي نراها اآلن، وســـرقوا الحجر األســـود من بيت 

هللا ووضعوه على قبورهم العفنة كما سرقوا أيضا القسطنطينية.
لكـــن بداية علينا أن نقول إن االمبراطورية العربية اإلســـالمية، هي من قلمت 
أظافر الروم والدولة البيزنطية في الشام، ووصلت إلى حدود القسطنطينية، 
بالوقـــت الذي كان فيـــه أجداد العثمانيين مجرد مجموعة مـــن القبائل الوثنية 

المشـــردة بمنغوليـــا والقوقـــاز وبقيـــة المشـــردين في بـــالد فـــارس واألناضول 
والبلقان، وقد اســـتغلت هذه القبائل الهمجية ضعف الدولة العباســـية، وبدأت 
فـــي عمليـــات القتـــل والســـلب لـــكل مـــن يقـــف بطريقهـــم مـــن أراضـــي الدولة 
العباســـية، التـــي كانـــت تضم أجـــزاء من األناضـــول، حيث يقتلون ويســـرقون 
كل شـــيء باســـم الفتح، وعندما تم احتالل القســـطنطينية شـــعر هذا الخليط 
المشرد، الذين أطلقوا على أنفسهم العثمانيين، بالنشوة واالنتصار، وأدركواأن 
الوقـــت حـــان لكي ينســـوا الماضي األســـود القـــذر، ويبـــدأوا كتابـــة تاريخ لهم 
ينشـــرونه بين األمم والشعوب، تاريخ مليء بالكذب واالفتراءات واألساطير 
والتزويـــر والســـرقات، يبـــدأ مـــن الصعلـــوك الوثنـــي عثمـــان، واســـمه الحقيقي 
أوزومـــان، وهـــو ابن الوثني أرطغـــرل حتى تاريخنا المعاصـــر، وما يقومون به 
من ســـرقات واحتالل لألمة العربية، ودعـــم اإلرهابيين أمثال داعش والنصرة 
والقاعدة، وجلب المرتزقة الســـوريين المســـتتركين للعبث بأمن األمة العربية، 
وســـرقة خيرات العراق وســـوريا وليبيا والصومال وتونس والمغرب بمساندة 
عبيد العثمانيين اإلخوان المســـلمين، تحت شعار نصرة الثورة ودعم الشرعية 

والديمقراطية. وللسرقات بقية.

tariq
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

سارقو التاريخ... سرقة القسطنطينية )1(

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

للتواصل: 17111483

مركز تاريخي لمدينة عيسى... شكرا حكومتنا الموقرة
)أمر صاحب الســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة أمير البالد 
المعظم ببناء مدينة نموذجية تبعد عن المنامة العاصمة أربعة أميال 
ونصـــف الميل، وتســـتوعب خمســـة وثالثين ألف نســـمة بعد اكتمال 
مراحلها الثالث، وتبلغ مساحتها میلین ونصف الميل المربع، وبالفعل 
تفضل سموه ووضع حجر األساس لمدينة عيسى في السادس عشر 
من ديســـمبر عـــام 1963، وافتتح المرحلة األولى من هذا المشـــروع 
في الثالث عشـــر مـــن نوفمبر 1968، وتتراوح أســـعار البيوت ما بین 
1800 و3900 دينار بحريني، وقامت الحكومة بتمويل كل المشروع، 

ويقوم المواطن بدفع أقساط شهرية مريحة تمتد لعشرين سنة(.
كان ذلـــك مـــن كتيب قديم لـــوزارة اإلعالم بعنـــوان “البحرين اليوم”، 
وقد أســـعدتنا نحن أبناء مدينة عيسى موافقة مجلس الوزراء على 
اقتراح برغبة بشأن استمالك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى 
ليكون مركزا تاريخيا لهذه المدينة، كونها من أقدم المدن اإلسكانية 

في الخليج وأول مشروع إسكاني في المملكة.
نعـــم.. ســـيكون هـــذا المركز شـــاهدا على المـــوروث الثقافـــي العريق 

والغنـــي لمدينة عيســـى، مدينـــة الثقافة والفن وأكبـــر ميناء لتصدير 
الفنـــون والثقافـــة، وتتمنى كل المدن أن ترســـو إلى جـــواره.. مدينة 
عيســـى ليست مجرد مدينة عادية، إنما تاريخ وتراث وأول مشروع 
إســـكاني ضخـــم على مســـتوى دول الخليـــج وعنوان ملحمـــة البناء 
والتعميـــر ومدينـــة عصريـــة حديثة كاملة، واشـــتهرت هـــذه المدينة 
كما ذكرنا في مناســـبة ســـابقة برصيدها الضخم من الثقافة وأبواب 
المعرفة وخرجت في فترات متعددة نوابغ في مختلف التخصصات 
ودعمـــت الحيـــاة الثقافيـــة فـــي البحريـــن أدبا ومســـرحا وموســـيقى 

ورسما وغير ذلك.

إن هذا المركز سيكون بال شك نافذة ألمجاد وتاريخ وتراث مدينة  «
العظماء، وإلبراز كنوزها في شتى الميادين وأبعادها الحضارية 
والتاريخية والثقافية، فشكرا من القلب حكومتنا الموقرة على 
الموافقة واالهتمام بتراثنا وكنوزنا التاريخية، وتنفيذ مثل هذه 

المشروعات الرائدة التي تزيد التمسك بالتراث والحفاظ عليه ونقله إلى 
األجيال القادمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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ماذا لو سمعنا نوايا بعضنا؟!

تخيلـــوا أننـــا قـــادروَن علـــى االســـتماِع لنوايـــا بعِضنـــا البعـــض، فكيـــف 
سنتصرُف حياَل ذلك يا ترى؟ ماذا لو تمكنا من معرفة ما يدوُر في خلِد 
اآلخرين تجاهنا، وهل سيكوُن وقُع هذا الكشف للنوايا صادمًا لنا، سواًء 

كانت تلك النوايا الخفية حسنًة أم سيئة؟
وبناء على هذه الفرضية، ســـنكون قادرين على معرفة آراِء الناس فينا 
حين نمُر عليهم في الشارع ونحن نمارُس رياضَة المشي، أو نلتقي بهم 
ألوِل مرٍة في العمل، أو أثناء المناســـبات االجتماعيِة العديدة، أو عندما 
يتابعوَن حســـاباِتنا في وسائل التواصِل المختلفة، سُنجيُد مهارَة قراءِة 
األذهـــان وســـماِع أحاديـــث النفِس مثـــل ســـوبرمان وباتمان فـــي البيِت 
والعمل والشـــارِع والمستشـــفيات، أال تكون لذلك ميزة قد نكون حِظينا 
بهـــا حيُث يتكشـــُف لنـــا مقداُر إعجاِب النـــاس بنـــا دوَن أن يتكلفوا عناَء 
التعبيـــر بســـبب طبائعهـــم أو حواجزهم النفســـيِة أو العـــاداِت واألعراِف 
السائدة؟ لربما كان ذلك أمرًا بالَغ الروعة أن نكون على مسافِة أماٍن من 

أولئك الذين ينووَن لنا الشر ويخططون إللحاِق األذى بنا.
َر لنا كشُف نوايانا ونوايا  غير أنَّ األمَر ليس كما يبدو في الواقع؛ فلو ُقدِّ
اآلخرين، لكان ذلك سببًا في أْن يعمَّ الدمار، وتنهاَر الروابط بين األفراد، 
وتتفرق المجتمعات، لو أننا نســـمُع نوايا بعِضنا الســـيئة، لتمزقت ُلحمُتنا 
الوطنيـــة وروابطنـــا األســـرية واالجتماعيـــة علـــى حـــٍد ســـواء، ولو كان 
الوضـــع كذلك، لكان لِزامًا علينا أْن نُصمَّ آذاَننا عن ســـماِع النوايا حســـنًة 
كانـــت أم ســـيئة؛ فنحن فـــي نهاية المطاف قـــد نتأذى أو نـــؤذي بنوايانا 

بقصٍد أو بدون قصد.

قد ال نتمتُع بقوة السمِع الخارقِة هذه، لكننا نتمتُع بامتالكنا األخالق  «
الكريمِة التي يحُث عليها ديُننا، فنحِمَل إخوتنا المؤمنين على سبعيَن 
محمل، ونعلَم أنَّ النيَة تقوُم مقام العمل؛ فنتحرَز من كنه نوايانا قبل 
أفعاِلنا، وندأَب على حمِل اآلخرين على محامِل الخير دونما تفسيراٍت 
شخصيٍة ال طائل منها لنوايا بعضنا البعض، ونعلم أننا غيُر معنيين 

بتحليِل أفكاِر اآلخرين والنبِش في عقولهم وأنفسهم إليجاِد ثغرٍة ما أو زلة.

هدى حرم

الكاظمي في واشنطن
استكماال للحوار االستراتيجي األميركي العراقي الذي عقد عبر الدوائر 
التلفزيونية المغلقة في يونيو الماضي سيتوجه رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي لواشـــنطن في 20 أغســـطس الحالي لمقابلة الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب حيث من المفتـــرض أن يبحث الطرفان خالل 
هـــذا اللقـــاء القضايـــا األمنيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة ذات االهتمام 

المشترك بين البلدين.
ال أحـــد يترقب لقاء الكاظمي مع ترامب وما الذي من الممكن أن يســـفر 
عنـــه هذا اللقاء بقـــدر طهران التي لطالما اعتبرت العراق ســـاحة خلفية 
لها، فالتقارب الكبير الذي يبديه الكاظمي تجاه واشنطن ودول الخليج 
يشـــكل بالتأكيـــد مصدر قلق وتوتـــر كبيرا لطهران التـــي تخاف أن تفقد 

سيطرتها التي امتدت ألكثر من 17 عامًا على العراق.
أن تتخلـــص العـــراق من طهـــران وتخرج من تحت براثنهـــا مهمة صعبة 
جـــدًا علـــى الكاظمـــي في ظـــل تواجـــد المليشـــيات واألحـــزاب الموالية 
إليـــران، لكـــن وضـــع تصور وخطـــة عمل لذلك ضـــرورة إلصـــالح الوضع 
العراقي، ذلك ما أخذه الكاظمي على عاتقه عندما تعهد بحصر الســـالح 
بيـــد الدولـــة العراقيـــة في أول خطاب لـــه بعد توليه منصبـــه، وفي ذلك 

رسالة واضحة لألحزاب والمليشيات الموالية إليران.
إال أن الوصـــول لهـــذه النقطة يتطلب العمل علـــى أكثر من صعيد، أهمها 
التحـــرر مـــن االرتباط العراقـــي اإليراني بتحســـين العالقات السياســـية 
مـــع واشـــنطن ودول الخليـــج، ذلك ما بـــدأ العمل عليـــه الكاظمي بالفعل 
عندما عمل على إقامة الحوار االستراتيجي األميركي العراقي واختيار 
السعودية لتكون أولى محطاته الخارجية لكن على الطرف اآلخر كانت 

طهران أيضًا محطة مهمة جدًا في جدول زياراته.

يعي الكاظمي أن المواجهة المباشرة والتمرد على طهران ليس في  «
صالحه ذلك ما اتضح جليًا عندما حاول فقط القبض على بعض عناصر 

حزب الله المدعوم إيرانيًا والذي اضطر مجبراً تحت وطأة الضغوط 
والتهديد لإلفراج عنهم، في ضوء ذلك فإنه من غير المتوقع أن تتمخض 
هذه الزيارة عن قرارات مصيرية تغير الوضع في العراق، لكن من المؤكد 

أنها خطوة حقيقية في طريق تغيير الواقع العراقي المرير الذي جعل من 
العراق ورقة تساوم بها إيران المجتمع الدولي.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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