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 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áæjO øH ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG ócCG
 »YÉ°ùª∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ºYO  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 ájQƒ¡ªLh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG
 ôëÑdG  á≤£æe  »a  á«Ä«H  áKQÉc  ´ƒ`̀bh  »°TÉëàd  øª«dG

.ôªMC’G
 ¢ù∏ée ´ÉªàL’ á«FÉæãà°S’G IQhódG ∫ÓN ∂dP AÉL
 äó≤Y »àdG áÄ«ÑdG ¿hDƒ°T øY ø«dhDƒ°ùªdG Üô©dG AGQRƒdG
 ádÉÑb á«°SGôdG zôaÉ°U{ áæ«Ø°S ¿CÉ°ûH »FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY

.øª«dG »HôZ IójóëdG á¶aÉëe πMÉ°S
 á¶aÉëª∏d á«ª«∏bE’G áÄ«¡dG Oƒ¡éH áæjO øH .O OÉ°TCGh
 ™°VƒdG  º««≤J  »a  ¿óY  è«∏Nh  ôªMC’G  ôëÑdG  áÄ«H  ≈∏Y

 Qô°V  …CG  »aÓàd  áÑLGƒdG  äÉ«dB’G  ó°UQh  É«æa  »Ä«ÑdG
 áeÉ©dG  á«£ØædG  áæ«Ø°ùdG  Ö«°üJ  QÉ`̀£`̀NCG  øY  ºéæj  ób
 …ò`̀dG ´É`̀ª`̀à`̀L’G ø`̀Y QOÉ`̀°`̀ü`̀dG QGô`̀≤`̀ dG Gó`̀jDƒ`̀e ,zô`̀aÉ`̀°`̀U{
 É¡fƒμd  á«dhódG  ájôëÑdG  áª¶æªdG  ™e  ≥«°ùæàdÉH  »°Uƒj
 ™aQh  ¿Éé∏îdGh  QÉëÑdG  ôÑY  ájôëÑdG  áMÓªdÉH  á«æ©e

.É¡à«MÓ°U Qƒ¶æe øe ¬©e πeÉ©à∏d É¡«dEG ôeC’G
 ¿GõN ¿CG  äôcP Iô«NC’G ôjQÉ≤àdG ¿CG  ôcòdÉH ôjóédG
 §ØædG øe Iô«Ñc á«ªc ≈∏Y …ƒàëj ôaÉ°U áæ«Ø°ùd §ØædG
 πμ°ûJ áæ«Ø°ùdG âJÉHh ,π«eôH ¿ƒ«∏e 1^14`H Qó≤J ΩÉîdG
 ∫hódGh  á«æª«dG  πMGƒ°ùdG  »a  IÉ«ëdG  ≈∏Y  Gô«Ñc  Gô£N

.á≤£æªdG »a ájôëÑdG ácôëdGh IQhÉéªdG

»°TÉëàd ájOƒ©°ùdG »```YÉ`°ù`ª`dG ó`jDƒ`J ø```jô`ë`Ñ`dG
ø`ª`«`dG Üô```Z á`«`£`Ø`æ`dG ô``aÉ°U áæ`«``Ø°S á```KQÉc

 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  ó`̀cCG
 ∫hó`̀dG  ΩÉ``̀eCG  ΩõëH  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  á«ªgCG  ¢`̀ù`̀eCG  õjõ©dGóÑY

.¿ÉWhCÓd IôHÉY áaô£àe äÉ«LƒdƒjójB’ áªYGódG
 75`dG  IQhó`̀dG  ∫ÉªYCG  ΩÉ`̀eCG  áμ∏ªªdG  áª∏c  »a  ∫É`̀bh
 :∑Qƒjƒ«f  »a  IóëàªdG  ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ªédG  OÉ≤©f’
 á«£¨àd ¿É«MC’G øe ô«ãc »a ≈©°ùJ äÉ«LƒdƒjójBG »g{
 äGQÉ©°ûH  ájô«eóàdG  ájƒ°VƒØdG  É¡à©«ÑWh  É¡aô£J

.záØFGR á«°SÉ«°S
 Éæ©bƒe  øe  ÉbÓ£fG  áμ∏ªªdG  »a  ÉæfEG{  :±É°VCG  Éªc
 á°UÉN  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀H  ™∏£°†f  »`̀eÓ`̀ °`̀SE’G  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a
 áëª°ùdG á«eÓ°SE’G ÉæJó«≤Y ájÉªM »a πãªàJ ,á«îjQÉJh
 á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉª«¶æàdG  ø`̀e  ¬jƒ°ûàdG  ä’hÉ``ë``e  ø`̀e
 äÉª«¶æàdG{  ¿CG  Éæ«Ñe  ,zá`̀aô`̀£`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dGh
 Qƒ¡¶∏d  áÑ°üN  áÄ«H  ó`̀é`̀J  á`̀aô`̀£`̀à`̀ª`̀dGh  á``«``HÉ``gQE’G
 ,á«ØFÉW  äÉeÉ°ù≤fG  ó¡°ûJ  »àdG  ∫hó`̀dG  »a  QÉ°ûàf’Gh
 ÉfOQCG ¿EG Éæ«∏Yh ,∫hódG äÉ°ù°SDƒe »a GQÉ«¡fGh ÉØ©°Vh
 »a  ¿hÉ¡àf  ’  ¿CG  ÜÉgQE’G  ó°V Éæàcô©e »a  ô°üàæf  ¿CG

.zá«ØFÉ£dGh ÜÉgQEÓd á«YGôdG ∫hódG á¡LGƒe
 ’  ¬fCG  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ócCG  »fGôjE’G  …hƒædG  ∫ƒMh
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe ¿GôjEG ™æªd ΩRÉM »dhO ∞bƒe øe óH
 CÉÑ©j ’ »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ¿EG{ :∫Ébh .πeÉ°T QÉeO áë∏°SCG
 ájOƒ©°ùdG{ ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,z»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G QGô≤à°SÉH
 Oƒ≤Y ∫GƒW É¡©e â∏eÉ©Jh ¿GôjEG ™e ΩÓ°ù∏d Égój äóe

 ¿CG  »`̀fGô`̀jE’G  ΩÉ¶ædG  ™e  ÜQÉéàdG  Éæàª∏Y  ,á«HÉéjEÉH

.z¬JGójó¡J ∞bƒJ ’ á«FõédG ∫ƒ∏ëdG

 IOÉ`̀jR  iô`̀NCG  ó©H  Iô`̀e  iô`̀j  ºdÉ©dG{  :±É`̀°`̀VCG  Éªc

 ,zá«HÉgQE’G  ¬à£°ûfCGh  á«©°SƒàdG  ¿Gô`̀jEG  ΩÉ¶f  á£°ûfCG

 á«£ØædG äBÉ°ûæªdG ±ó¡à°SG »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ¿CG  ÉØ«°†e

 øe ÉbÓ£fG áμ∏ªªdG ¿CG GócDƒe ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ájOƒ©°ùdG

 á°UÉN á«dhDƒ°ùªH ™∏£°†J »eÓ°SE’G ºdÉ©dG »a É¡©bƒe
 áëª°ùdG á«eÓ°SE’G É¡Jó«≤Y ájÉªM »a πãªàJ á«îjQÉJh
 á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉª«¶æàdG  ø`̀e  ¬jƒ°ûàdG  ä’hÉ``ë``e  ø`̀e

.áaô£àªdG äÉYƒªéªdGh
 á«eGôdG  Oƒ¡édG  ™«ªL  ºYóJ  áμ∏ªªdG  ¿EG  ∫Éb  Éªc
 »a  ΩÓ°ùdG{  :∫Ébh  ,á«Hô©dG  ΩÓ°ùdG  á«∏ª©H  ™aódG  ≈dEG
 ÉæÑLGhh  ,»é«JGôà°S’G  ÉfQÉ«N  ƒg  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 ¥ô°ûe πÑ≤à°ùe ≥«≤ëJ ƒëf É©e πª©∏d Gó¡L ôNóf ’CG
 ø«H  ¢ûjÉ©àdGh  QÉgOR’Gh  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  √Oƒ°ùj
 Oƒ¡édG  ™«ªL  áμ∏ªªdG  ºYóJh  ,áaÉc  á≤£æªdG  Üƒ©°T
 áμ∏ªªdG âMôW óbh ,ΩÓ°ùdG á«∏ª©H ™aódG ≈dEG  á«eGôdG
 IQOÉÑe  âæª°†Jh  ,1981  ΩÉ`̀Y  òæe  ΩÓ°ù∏d  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
 ´Gô°ü∏d  ∫OÉ`̀Yh  πeÉ°T  πëd  äGõμJôe  á«Hô©dG  ΩÓ°ùdG
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ∫ƒ°üM  πØμj  »∏«FGô°SE’G  »Hô©dG

.záYhô°ûªdG ¬bƒ≤M ≈∏Y ≥«≤°ûdG
 »fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG ÖfÉL ≈dEG ájOƒ©°ùdG ±ƒbh ócCGh
 CÉaôe »a QÉéØf’G ÖÑ°ùH á«fÉ°ùfEG  áKQÉμd  ¢Vô©J …òdG
 ¬∏dG  Üõ`̀M  áæª«g  áé«àf  ∂`̀dP  »`̀JCÉ`̀j{  :Éæ«Ñe  ,ähô`̀«`̀H
 ¿ÉæÑd  »a  QGô≤dG  PÉîJG  ≈∏Y  ¿Gô``jE’  ™HÉàdG  »`̀HÉ`̀gQE’G
 ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  π«£©J  ≈`̀dEG  iOCG  Ée  ìG,π°ùdG  Iƒ≤H
 »fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG ¬«dEG ™∏£àj Ée ≥«≤ëJ ¿EGh ,ájQƒà°SódG
 Gòg  ójôéJ  Ö∏£àj  AÉNQh  QGô≤à°SGh  øeCG  øe  ≥«≤°ûdG

.zìÓ°ùdG øe »HÉgQE’G ÜõëdG

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ó``cCG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QGô≤d  G kò«ØæJ  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG
 íàa  äGAGô`````LEG  á`̀©`̀LGô`̀ª`̀H  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 IQGRh  ™e  ôªà°ùe  ≥«°ùæàdG  ¿CG  ,á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG
 ¢Shô«Ød  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  AGôLE’  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ájQGOE’G  äÉÄ«¡dG  AÉ°†YCG  ™«ªéd  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc

.á«eƒμëdG ¢SQGóªdÉH á«æØdGh á«ª«∏©àdGh
 ∫hóédG Ö°ùëH Iôªà°ùe äÉ°UƒëØdG ¿CG øY ∞°ûch
 ájQGOE’G äÉÄ«¡dG AÉ°†YCG ™«ªL ¢üëØd OóëªdG »æeõdG
 PEG  ,á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ™«ªL  »a  á«æØdGh  á«ª«∏©àdGh
 á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡dG AÉ°†YCG øe %87 ¢üëa ºJ
 ôÑªàÑ°S 22-1 IôàØdG »a á«eƒμëdG ¢SQGóªdÉH á«æØdGh
 á«≤ÑàªdG  áÑ°ùædG  ¢üëØd  ôªà°ùe  πª©dGh  ,…QÉ`̀é`̀dG
 ,º¡d ∫hóéªdG Ö°ùëH äÉÄ«¡dG AÉ°†YCG øe %13 á¨dÉÑdG
 Égó°UQ  ºJ  »àdG  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  áÑ°ùf  ¿CG  Éë°Vƒe
 ¢SQGóªdÉH  á«æØdGh  á«ª«∏©àdGh  á``̀jQGOE’G  äÉÄ«¡dG  øe
 äÉ°UƒëØdG ´ƒªée øe ¿B’G ≈àM %1 â¨∏H á«eƒμëdG

.º¡d âªJ »àdG
 √ó≤Y  …ò``̀dG  »Øë°üdG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ∫Ó``N  ∂``dP  AÉ``L
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG

.¢ùeCG (19-ó«aƒc)
 ¿EG  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  ó`̀«`̀dh  .O  áë°üdG  IQGRh  π`̀«`̀ch  ∫É``̀bh
 ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh

 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG
 »æWƒdG º¡ÑLGƒH ΩÉ«≤dG ™«ªédG øe ÖLƒà°ùJ AGQRƒdG
 ≈dEG Gô«°ûe ,øjôëÑdG πLCG øe ΩGõàd’Gh ¬Lh πªcCG ≈∏Y
 ≈dEG  ÉfƒYój  zøjôëÑ∏d  Ωõà∏f{  á«fB’G  á∏MôªdG  QÉ©°T  ¿CG

 øe  ∫hC’G  ≈àM  ΩõYh  »YƒH  ΩGõàd’G  á«ªgCG  QÉ©°ûà°SG
 øWƒdG  áë∏°üªd  ΩGõàd’Gh  ¢UôëdÉÑa  ,ΩOÉ≤dG  ôHƒàcCG
 ±ƒîdGh  ¿ÉeCG  ≈dEG  ô£îdG  ∫ƒëf  ¿CG  ™«£à°ùf  ¬FÉæHCGh
 á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  ¿CG  Éªc  ,¿ÉæÄªWG  ≈`̀ dEG
 º¡JÉ«ë°†J  ôjó≤J  Éæe  ¿ƒ≤ëà°ùj  IófÉ°ùªdG  äÉ¡édGh
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  πμH  ∫hDƒ°ùªdG  ΩGõ`̀à`̀d’G  ôÑY

.IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh
 »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  í°VhCG  ¬ÑfÉL  øe
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y
 áÑZQ øe ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG √GóHCG Ée ¿CG
 lπ«dO  øjôëÑdG  »a  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  ºéM  IOÉ`̀jõ`̀H
 É¡fCG ºZQ ¬JQGóLh ¬JAÉØc âÑKCG øjôëÑdG ≥jôa ¿CG ≈∏Y
 øe ≥≤ëJ Ée  ¿CG  Éªc  ,øjôëÑdG  »a  Éæd  ≈dhC’G  áHôéàdG
 lRÉéfEG  ƒg  ™«HÉ°SCG  6  »a  ´ƒ£àe  6000  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 »fÉ°ùfEG ¢ùM øe ¬H Gƒ©àªJ Éªd ø«cQÉ°ûªdG πμd Ö°ùëj
 ≈∏Y  ø«Yƒ£àªdG  á©HÉàe  ºàà°S  ¬fCG  ≈dEG  Éàa’  ,∫hDƒ°ùe
 º¡fCG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,»Ñ£dG  ≥jôØdG  πÑb  øe  G kô¡°T  12  ió`̀e
 á«Ñ£dG  çƒëÑdG  ∫Éée  »a  áª°üH  GƒcôJ  ób  º¡Yƒ£àH
 πLCG  øe  ôªà°ùªdG  ø«°ùëàdGh  ôjƒ£àdG  »a  º¡°ùj  ÉªH

.ájô°ûÑdG

(3¢U π«°UÉØàdG)

¿GôjEG ´Oôd ΩRÉM »dhO ∞bƒe ≈dEG ƒYój …Oƒ©°ùdG πgÉ©dG
¿ÉæÑd AÉNQh QGô≤à``°SGh øeCG ≥«≤ëàd ˆG Üõ``M ìÓ``°S ´õf øe óH ’

¢SQGóªdÉH á«`ª`«`∏`©`àdGh á```jQGOE’G QOGƒ`μ`dG ø`e ٪87 ¢``ü`ë`a

´Gô°ü∏d π``eÉ°ûdG ∫OÉ``©dG π``ëdG ¢ù°SCG ø``ª°†àJ á``«Hô©dG ΩÓ``°ùdG IQOÉ``Ñe

¿ÉæÄªWG ≈``dEG ±ƒ``îdGh ¿É``eCG ≈``dEG ô``£îdG ∫ƒ``ëf ΩGõ``àd’ÉH :»``Ñ£dG ≥``jôØdG

 ôéëdG âØdÉN áªcÉëªdG ≈dEG Ió``«°S ádÉMEG
É``fhQƒμH ¢``UÉî°TCG 6 â``HÉ°UCGh »``dõæªdG

 ôéëdG äGAGôLEG âØdÉN ¿CG ó©H áªcÉëªdG ≈dEG Ió«°S áeÉ©dG áHÉ«ædG âdÉMCG

 âÑÑ°ùJh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd  É¡«∏Y  ¢VhôØªdG  »dõæªdG

 .É¡àªcÉëe AóÑd πÑ≤ªdG AÉKÓãdG á°ù∏L ójóëJ ºJh ,ihó©∏d øjôNB’G ¢†jô©àH

 .»YGOƒdG ¿ÉfóY áHÉ«ædG ¢ù«FQ ∂dòH ìô°U

 ΩÉ«b  øY  ¬«a  â¨∏HCG  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  øe  ÉZÓH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â≤∏Jh

 ádƒ∏«ë∏d  ÉjRGôàMG  É¡«∏Y  ¢Vôa  …òdG  »dõæªdG  ôéëdG  AGôLEG  áØdÉîªH  áª¡àªdG

 AÉæKCG  É¡fCG  âÑK  óbh  ,ø«HÉ°üe  É¡à£dÉîe  ÖÑ°ùH  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ¿hO

 ≈dEG  â¡LƒJh  É¡æμ°S  ô≤e  äQOÉZ  ób  É¡«∏Y  ¢VhôØªdG  …RGôàM’G  ôéëdG  Iôàa

 ó©Hh  ,á«°Vôe  ¢VGôYCÉH  â°ùMCG  Égó©Hh  ,É¡HQÉbCG  ó`̀MCG  ∫õæªH  »∏FÉY  ™ªéJ

 ¢üëah  ™ÑààdG  ó©Hh  ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  É¡àHÉ°UEG  âÑK  ¢üëØdG

 .ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¢UÉî°TCG áà°S OóY áHÉ°UEG âÑK ø«£dÉîªdG

(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 πª©dG ¥ƒ°S áÄ«g äÉëjô°üJ :ÖFÉf
á``°†bÉæàe z¿ô``ªdG π``ª©dG{ ∫ƒ``M

 »∏ëàdG  ≈`̀ dEG  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  »fGôëÑdG  Oƒªëe  ÖFÉædG  É`̀YO
 íjô°üJ çGóëà°SG É¡ÑÑ°S »àdG  Iô«ÑμdG  á«Ñ∏°ùdG  QÉKB’ÉH QGôbE’Gh ICGôédÉH

.¿ôªdG πª©dG
 º«¶æJ áÄ«g »dhDƒ°ùe øY IQOÉ°üdG á°†bÉæàªdG äÉëjô°üàdG ¿EG ∫Ébh
 ±GôWCGh ΩÉ©dG …CGôdG ™e »WÉ©àdG »a Ióªà©ªdG QÉμfE’G ádÉM ¢ùμ©J ¥ƒ°ùdG
 íjô°üàdG íæe ájGóÑdG »a äôμfCG  áÄ«¡dG ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe ,áØ∏àîªdG êÉàfE’G
 ,áeôÑªdG Oƒ≤©dGh ¿ƒfÉ≤∏d ÉaÓN πª©dG âcôJ »àdG záHQÉ¡dG{ ádÉª©∏d ¿ôªdG

.¬«∏Y ∫ƒ°üëdG øe ø«HQÉ¡dG ∫Éª©dG ø«μªàH äôbCGh äOÉY É¡fCG ’EG
 á°SÉ«°S  ∞`̀ bhh  á«aÉØ°ûdGh  áØ°TÉμªdG  ≈`̀ dEG  IƒYóe  áÄ«¡dG  ¿CG  ó``cCGh
 GOóée  ,É¡JGQGôbh  É¡JÉ°SÉ«°ùd  ¢†gÉæªdG  ΩÉ©dG  …CGô∏d  πgÉéàdGh  π«ªéàdG
 íjô°üàdG AÉ¨dEG ÉgRôHCG ,¿ôªdG πª©dG íjô°üJ AGREG ÜGƒædG ¢ù∏ée ÖdÉ£e

 .™«bôàdG hó©j ’ Ωƒ«dG π°üëj Ée ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,¬ëæe á«∏ªY ∞bhh

 ø``jôëÑdG  ø``eCG  :ó``ªM  ø``H  ô``°UÉf

CGõéàj ’ AõL É``ª¡à°†¡fh ájOƒ©°ùdGh
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ó``̀cCG
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 áμ∏ªe  ¿CG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th
 á≤«≤°ûdÉH  §ÑJôJ  øjôëÑdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG
 ájƒNCG  äÉbÓ©H  ájOƒ©°ùdG
 ø`̀eR ò`̀æ`̀e á`̀à`̀HÉ`̀Kh á`̀î`̀°`̀SGQ
 ábÓ©dG  √ò`̀g  õμJôJh  ,ó«©H
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y Ió`̀«`̀Wƒ`̀dG
 â``̀ HGƒ``̀ ã``̀ dGh äGõ```μ```Jô```ª```dG
 â`̀∏`̀©`̀L »``̀à``̀ dG á`̀cô`̀ à`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG
 »a  ÉWÉÑJQG  ôãcCG  ø«àμ∏ªªdG
 ô``̀eC’G ,iDhô````̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG
 ájÉYôdG  π°†ØH  Rõ©J  …ò`̀ dG

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’Gh
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  ¬«NCGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 äÉbÓ©dG ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y Éª¡àdÓL ¢UôMh ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

.ä’ÉéªdG ≈à°T »a ¬H iòàëj GRQÉH ÉLPƒªf ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H
 á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  »æWƒdG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  íjô°üJ  »a  √ƒª°S  ∫É`̀bh
 ΩGhódG  ≈∏Y  ócDƒj  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿EG{  :ájOƒ©°ùdG
 áμ∏ªªdG  ÖfÉL  ≈dEG  ±ƒbƒdG  »a  ï°SGôdGh  …ƒ≤dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe
 IóMƒH  ¬àdÓL  øe  ÉfÉªjEG  ÉªFGO  É¡Ø°U  »ah  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ó«cCÉàdG  º`̀FGO  ¬àdÓL  ¿CG  Éªc  ,óMGƒdG  ±ó¡dG  »bÓJh  ∑ôà°ûªdG  ô«°üªdG
 ’  AõL  Éª¡à°†¡fh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øeCG  ¿CG
 IOÉ«≤dG π°†ØH AÉNôdGh QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ≥jôW »a ¿Éà«°VÉe Éªgh ,CGõéàj

.zø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCGh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd áª«μëdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

 á```dhO …CG Ö``bÉ`©`æ`°S :É```μ`jô`eCG
 ¿Gô``````jEG äÉ````Hƒ``≤`Y ∂```¡`à`æ`J
 ™e á∏HÉ≤e »a âaGôc »∏«c IóëàªdG ºeC’G »a á«μjôeC’G áHhóæªdG âdÉb

 ¥ô°ûdG  á≤£æe »a ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ »a ÖZôJ ø£æ°TGh ¿EG  ¢ùeCG  zá«Hô©dG{

.ÖbÉ©à°S ¿GôjEG ≈∏Y äÉHƒ≤©dG ∂¡àæJ ádhO …CG ¿CG áë°Vƒe ,§°ShC’G

 ôaƒJ  ádhO  …CG  ≈∏Y  äÉHƒ≤Y  ¢VôØà°S  ø£æ°TGh  ¿CG  âaGôc  âaÉ°VCGh

 .øª«dG  »a  ø««KƒëdG  ºYO  π°UGƒJ  ¿Gô¡W  ¿CG  IócDƒe  ,¿Gô``jE’  áë∏°SC’G

 ¿Gô`̀jEG  ΩÉ¶f  ¿CG  ≈`̀ dEG  IóëàªdG  º``̀eC’G  »`̀a  á«μjôeC’G  áHhóæªdG  äQÉ`̀°`̀TCGh

 GRÉéfEG ¿Éc »fÉMhQ ÜÉ£N ¿CG ≈dEG áàa’ ,á£∏°ùdÉH AÉ≤Ñ∏d ÜÉgQE’G Ωóîà°ùj

 Ωƒj âæ∏YCG ób ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG IQGOEG âfÉch .π«ãªàdG »a

 º¡d  øjôNBGh  á«fGôjE’G  ´ÉaódG  IQGRh  ≈∏Y  IójóL  äÉHƒ≤Y  ¢Vôa  ø«æKE’G

 IóëàªdG äÉj’ƒdG ó«cCÉJ ºYód »fGôjE’G ájhƒædG áë∏°SC’G èeÉfôH »a QhO

.¿Gô¡W ≈∏Y IóëàªdG ºeC’G äÉHƒ≤Y πc ¢Vôa IOÉYEÉH

 ¢Vôa  õ«éj  Éeƒ°Sôe  ø«æKE’G  Ωƒ`̀j  ÖeGôJ  ó`̀dÉ`̀fhO  ¢ù«FôdG  ™`̀bhh

 ºjó≤J »a º¡°ùj Oôa hCG ácô°T hCG ó∏H …CG ≥ëH Iójó°T ájOÉ°üàbG äÉHƒ≤Y{

 øeCÓd ÖeGôJ QÉ°ûà°ùe OQhCG Ée ≥ah ,z¿GôjEG ≈dEG ájó«∏≤J áë∏°SCG π≤fh ™«Hh

 .øjGôHhCG äôHhQ »eƒ≤dG

 áLÉëdG ó``°TCÉH øëf :øjO ∫É``LQ
 ôaÉ°†J á``ª«b ∑GQOEGh ΩGõ``àd’G ≈dEG
É``fhQƒc  á``ëFÉL  á``¡LGƒªd  Oƒ``¡édG
(3¢U π«°UÉØàdG)

«

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

.IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªédG ΩÉeCG ¬àª∏c »≤∏j …Oƒ©°ùdG πgÉ©dG |

.»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG |
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∫Ó≤à°S’G  iôcòH  hÉ°ù«H  É«æ«Z  ¢ù«FQ  Åæ¡j  ∂∏ªdG
 ôªY ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,hÉ°ù«H É«æ«Z ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ƒdÉÑeEG ƒμ°ù«°S

 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  ájÉYQ  âëJ
 âª¶f  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  á«©ªL  »`̀a  á«Ñ°ü©dG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  á`̀£`̀HGQ
 Ö£d  ô°ûY  …OÉëdG  »Hô©dG  »é«∏îdG  ôªJDƒªdG{
 äGRGôàM’G ™e É«°TÉªJ ∂dPh ó©oH øY zÜÉ°üYC’G
 Qƒ°†ëH  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉL  ÖÑ°ùH  á«FÉbƒdG
 è«∏îdG ∫hOh øjôëÑdG øe ∑QÉ°ûe ∞dCG øe ôãcCG
 π«é°ùJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  á«Hô©dG  ∫hó``̀dGh  »Hô©dG
 Góæch  á«HhQhC’G  ∫hó`̀dG  øe  á©ØJôe  äÉcQÉ°ûe

.Égô«Zh É«dGôà°SCGh
 øH ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀W ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ó```̀ cCGh
 ±hô`̀¶`̀dG  º`̀ZQ  ôªJDƒªdG  Gò`̀g  ó≤Y  ¿CG  ¬∏dGóÑY
 ºdÉ©∏d  Ωó`̀≤`̀j{  áëFÉédG  É¡à°Vôa  »àdG  á≤«bódG
 äÉ°ü°üîàdG ™«ªL »a ¬H iòàëj É©FGQ ÉLPƒªf
 A»°T  ’  ¬`̀fCG  ∫ƒ`̀M  iô`̀NC’G  á«Ñ£dG  ä’ÉéªdGh
 QÉ°TCGh  ,zAÉæÑdGh  ≥jô£dG  á∏°UGƒe  øY  ÉæØbƒj
 »a  ôªJDƒªdG  Gò`̀g  á«ªgCG  ≈`̀dEG  á∏é°ùe  áª∏c  »a
 »a äGóéà°ùªdG çóMCG á°ûbÉæeh äGôÑîdG ∫OÉÑJ
 øe  Gó``̀MGh  ôÑà©j  …ò``dG  ÜÉ`̀°`̀ü`̀YC’G  Ö`̀W  ∫Éée

 Ö∏£àJ »àdG á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG Ö©°UCGh ó≤YCG
 êÓ©dG  AÉ`̀£`̀YEGh  ¢ü«î°ûàdG  »`̀a  GQÉ`̀Ñ`̀L  Gó¡L
 ôÑà©jh Gô«Ñc GQƒ£J πHÉ≤ªdÉH ó¡°ûjh ,Ö°SÉæªdG
 ºYO  øY ÉHô©e ,á°SGQódGh åëÑ∏d  Éjƒ«M ’Éée

 ôªJDƒªdG  äÉLôîªd  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
.¬JÉ«°UƒJh

 »Hô©dG  »é«∏îdG  ôªJDƒªdG{  øª°†J  ó`̀bh
 Iô°VÉëe  52  zÜÉ`̀°`̀ü`̀YC’G  Ö£d  ô°ûY  …OÉ`̀ë`̀dG
 ¿ƒ∏ãªj  Gô°VÉëe  ¿ƒ`̀©`̀HQCG  É¡«a  çóëJ  á«ª∏Y
 ø«jQÉ°ûà°S’Gh ø««FÉ°üNC’Gh AÉÑWC’G øe áÑîf
 á≤£æªdGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  ÜÉ`̀ °`̀ü`̀YC’G  Ö`̀W  »`̀a
 øe  ôªJDƒªdG  äGógÉ°ûe  Oó`̀Y  π°Uhh  ,ºdÉ©dGh
 ,IógÉ°ûe  2700  øe  ôãcCG  ≈`̀dEG  øjôëÑdG  π`̀NGO
 ∫hódGh è«∏îdG ∫hO øe ÉÑjô≤J IógÉ°ûe 4200h

.á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG
 øe  Ö«ÑW  200  øe  ôãcCG  ôªJDƒªdG  ô°†M
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ÇQGƒ£dGh á«ë°üdG  õcGôªdG  AÉÑWCG
 øjôëÑdG  ø`̀e  ø«°VôªªdGh  ±É`̀©`̀°`̀SE’G  º`̀bGƒ`̀W
 ±É°ûàcG  ∫ƒ``̀M  º`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀eh  º`̀¡`̀aQÉ`̀©`̀e  õjõ©àd
 πeÉ©àdG  áYô°Sh  á«ZÉeódG  äÉ£∏édG  ¢`̀VGô`̀YCG
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈```̀dEG  º`̀¡`̀∏`̀jƒ`̀ë`̀Jh  ,≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG  ™``e
 .øμªe  âbh  ´ô°SCÉH  êÓ©dG  ≈≤∏àd  ¢ü°üîàªdG
 ÜÉ°üªdG  ¢üî°ûdG  ó≤Øj  IQó¡e  á≤«bO  πc  »Øa

.á«Ñ°üY á«∏N ¿ƒ«∏e 1^9 øe ôãcCG
 »a á`̀«`̀Ñ`̀°`̀ü`̀©`̀dG Ωƒ``∏``©``dG á``̀£``̀HGQ á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 á«ª«¶æàdG  áæé∏dG  á°ù«FQh  AÉ`̀ Ñ`̀WC’G  á«©ªL
 øY  âHôYCG  ¬∏dGóÑY  áªWÉa  IQƒàcódG  ôªJDƒª∏d
 ø«cQÉ°ûªdG  ™«ªLh  ôªJDƒªdG  »`̀YGô`̀d  Égôμ°T
 QhódG  º¡d  ¿Éc  øjòdG  AÉcô°ûdGh  øjô°VÉëªdGh
 ™`̀aQ iô``̀L ¬```̀fEG â``̀dÉ``̀bh ,¬`̀MÉ`̀é`̀f »``̀a RQÉ``̀Ñ``̀dG
 ™bƒªdG ≈∏Y ôªJDƒªdG É¡æª°†J »àdG äGô°VÉëªdG
 áMÉJEG ±ó¡H ∑Éæg ≈≤Ñà°Sh ôªJDƒª∏d »fhôàμdE’G
 É¡«∏Y ´ÓWÓd ø«àª¡ªdG øe ójõªdG ΩÉeCG á°UôØdG

.É¡æe IOÉØà°S’Gh
 áfÉÑà°SG  ¿CG  ¬∏dGóÑY  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  âØ°ûch
 øe  %95  ¿CG  âë°VhCG  ôªJDƒªdG  ƒª¶æe  ÉgGôLCG
 ôªJDƒªdG  äÉLôîªH  º¡HÉéYEG  GhóHCG  ø«cQÉ°ûªdG
 ¿EG  âdÉbh  ,øjô°VÉëªdG  iƒà°ùeh  √QhÉ`̀ë`̀eh
 ójõªdG  ∫òÑd  Éæ©aójh ôªJDƒªdG  ìÉéf ócDƒj{ Gòg
 á«ª«∏©J äGQhOh äÉ«dÉ©a º«¶æJ »a Oƒ¡édG øe
 ±ô°ûJ  »àdGh  ÉgÉæªàf  »àdG  IQƒ°üdÉH  iô`̀NCG

.zøjôëÑdG áμ∏ªe

záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ ájÉYôH

zÜÉ°üYC’G Ö£d »Hô©dG »é«∏îdG ôªJDƒªdG{ »a ÉKóëàe 40h ∑QÉ°ûe ∞dCG øe ôãcCG

 πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ™aQ
 ,ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL
 ø«eôëdG ΩOÉN ΩÉ≤ªd äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SG
 ∂∏e Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG
 ÖMÉ°U  ≈`̀dEGh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  Oƒ©°S  ∫BG
 á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  ´ÉaódG  ôjRh
 ø«©°ùàdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH  ,…Oƒ©°ùdG  Ö©°ûdG  ≈dEGh

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d »æWƒdG Ωƒ«∏d
 áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  ¬`̀d  íjô°üJ  »`̀a  √ƒª°S  ∫É``̀bh
 áμ∏ªªdG  iôÑμdG  á≤«≤°ûdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  §ÑJôJ{
 áàHÉKh  áî°SGQ  ájƒNCG  äÉbÓ©H  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ≈∏Y  Ió«WƒdG  ábÓ©dG  √ò`̀g  õμJôJh  ó«©H  ø`̀eR  òæe
 »àdGh  ácôà°ûªdG  âHGƒãdGh  äGõμJôªdG  øe  ójó©dG
 øe  ójó©dG  »`̀a  ÉWÉÑJQG  ô`̀ã`̀cCG  ø«àμ∏ªªdG  ø`̀e  â∏©L
 ΩÉªàg’Gh  ájÉYôdG  π°†ØH  Rõ©J  …òdG  ô`̀eC’G  ,iDhô`̀dG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe ∑ôà°ûªdG
 ΩOÉN ¬«NCGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH

 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 äÉbÓ©dG  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  Éª¡àdÓL  ¢UôMh  ,Oƒ©°S
 »a  ¬H  iòàëj  GRQÉH  ÉLPƒªf  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H

.zä’ÉéªdG ≈à°T
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ±É°VCGh
 RGõàY’Gh  ôîØdG  πμH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ôcòà°ùf{
 òæe  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªª∏d  ó«∏àdG  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG
 óYGƒ≤dG  ≈∏Y  Ω1932  ôÑªàÑ°S  23  »`̀a  É¡°ù«°SCÉJ
 ∞«æëdG  øjódG  ΩÉμMCG  AÉ°SQEG  »a  á∏«°UC’Gh  áàHÉãdG
 øeC’Gh ΩÓ°ùdG ºYOh á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG Iô°üfh ∫ó©dGh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ºYO  QÉcòà°SG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  »ªdÉ©dG
 ÉgQGô≤à°SGh  É`̀¡`̀æ`̀eCGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ájOƒ©°ùdG
 ∑ôà°ûªdG  ô«°üªdG  øe  ÉbÓ£fG  ájƒªæàdG  É¡Jô«°ùeh

.zø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H Ió«WƒdG äÉbÓ©dGh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG{  ≈dEG  √ƒª°S  QÉ°TCGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe ΩGhódG ≈∏Y ócDƒj ióØªdG ∂∏ªdG
 áμ∏ªªdG  ÖfÉL  ≈``dEG  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ï`̀°`̀SGô`̀dGh  …ƒ`̀≤`̀dG
 ÉfÉªjEG  ÉehO  É¡Ø°U  »ah  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ±ó¡dG  »bÓJh  ∑ôà°ûªdG  ô«°üªdG  IóMƒH  ¬àdÓL  øe

 áμ∏ªe øeCG ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG ºFGO ¬àdÓL ¿CG Éªc ,óMGƒdG

 AõL Éª¡à°†¡fh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG

 QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ≥jôW »a ¿Éà«°VÉe Éªgh CGõéàj ’
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd áª«μëdG IOÉ«≤dG π°†ØH AÉNôdGh

.zø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCGh
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ø«Hh
 ájƒªæJ  á°†¡f  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¢û«©J{
 ô«°ùJ â`̀JÉ`̀H ≈`̀à`̀M ä’É`̀é`̀ª`̀dG ≈`̀à`̀°`̀T »`̀ a á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀M
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG  â≤≤Mh ,QÉ````̀gOR’Gh Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ≥`̀jô`̀W »`̀a
 …òdG  ôeC’G  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  IóFGôdG  äGRÉéfE’G
 GQhO  ∂∏àªJ  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ø`̀e  π©L
 »°SÉ«°ùdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ºdÉ©dG  »a  Éjƒbh  Gô`̀KDƒ`̀e

.z…OÉ°üàb’Gh
 ø«H  §HôJ  »àdG  äÉbÓ©dG  ó«cCÉJ  √ƒª°S  Oó`̀Lh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iôÑμdG  É¡à≤«≤°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ô«°üªdG  Éª¡£Hôjh  áî°SGôdGh  ájƒ≤dG  ájOƒ©°ùdG
 »a  IOó©àe  k’Éμ°TCG  äÉbÓ©dG  ∂∏J  ò`̀NCÉ`̀Jh  ∑ôà°ûªdG
 ø«àμ∏ªªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  √ƒª°S  G kô«°ûe  ,ä’ÉéªdG  ™«ªL
 ƒëf  ∑ôà°ûªdG  Éª¡≤jôW  »`̀a  ¿Éà«°VÉe  ø«à≤«≤°ûdG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Ωó≤àdGh AÉNôdG

 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 AÉ°†YCG  øe  OóYh  ,áªjôμdG  á∏FÉ©dG  OGô`̀aCG  øe  OóY  øe  áÄæ¡J  äÉ«bôH  ióØªdG
 ø«H  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿ÓYEG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  áÑ°SÉæªH  ,ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée

.π«FGô°SEG ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe
 ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »fÉ¡àdG ¢üdÉN øY º¡JÉ«bôH »a ™«ªédG ÜôYCGh
 áª«μëdGh áYÉé°ûdG á«îjQÉàdG Iƒ£îdG √ò¡d ≥∏£ªdGh ΩÉàdG ºgó«jCÉJ øjócDƒe
 ≈∏Y  ¢ûjÉ©àdGh  ìÉàØf’G  »a  ádÓédG  ÖMÉ°üd  º«μëdG  è¡ædG  ó°ùéJ  »àdG
 ,Üƒ©°ûdGh  ∫hódG  ∞∏àîe  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdGh  AÉæÑdG  π°UGƒàdGh  ™«ªédG
 ´Gô°üdG  AÉ`̀¡`̀fEG  ≈∏Y  Oƒ¡°ûªdG  ¬°UôMh  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  ¬àdÓL  Oƒ¡L  ¢ùμ©J  Éªc
 á≤£æe  »a  ºFGódGh  πeÉ°ûdGh  ∫OÉ©dG  ΩÓ°ùdG  áeÉbEGh  »∏«FGô°SE’G  »æ«£°ù∏ØdG
 ,QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’Gh øeC’Gh ΩÓ°ùdÉH É¡Hƒ©°Th É¡dhO º©æàd §°ShC’G ¥ô°ûdG
 áë°üdG QƒaƒªH ¬©àªjh √ÉYôjh ¬àdÓL ßØëj ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ø«YGO

.√É£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y Oó°ùjh ¬≤aƒj ¿CGh ôª©dG ∫ƒWh á«aÉ©dGh
 øH  óªMCG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  øe  áÄæ¡J  á«bôH  ¬àdÓL  ≈≤∏J  ó≤a
 »àdG  ácQÉÑªdG  Iƒ£îdG  √ò¡H  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL É¡«a  CÉæg  ,áØ«∏N ∫BG  óªëe
 Oƒ¡L É kæªãe ,øjôëÑdG áμ∏ªe AÉªfh QÉgORG »a áª«μëdG ¬àdÓL iDhQ ó°ùéJ
 QGô≤à°S’Gh øeC’G ºFÉYO ï«°SôJh õjõ©àd π°UGƒàªdG ¬°UôMh Iô«ÑμdG ¬àdÓL

.¬àdÓL IOÉ«b ∞∏N G kóMGh É kØ°U ¬aƒbh GócDƒe ,á≤£æªdÉH
 óªMCG âæH IQƒf áî«°ûdG ƒª°S øe áÄæ¡J á«bôH ádÓédG ÖMÉ°U ≈≤∏J Éªc
 »àdG  á«îjQÉàdG  Iƒ£îdG  √ò¡H  É¡«a  äOÉ°TCG  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  øH
 É kfÉeCG  ôãcCG  πÑ≤à°ùe  ≥«≤ëJ  »a  ∂°T  ÓH  º¡°ùJ  ±ƒ°S  »àdGh  ¬àdÓL  ÉgòîJG
 ≥∏£ªdG ÉgA’hh Égó«jCÉJ kIócDƒe ,á≤£æªdG Üƒ©°T áaÉμd G kQÉgORGh GQGô≤à°SGh

.áª«μëdG ¬àdÓL IOÉ«b ∞∏N G kóMGh É kØ°U É¡aƒbhh
 ºjôe áî«°ûdG ƒª°S øe áÄæ¡J á«bôH ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J ∂dòc
 ≈dEG  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  É¡«a  â©aQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  øH  óªMCG  âæH
 ,π«FGô°SEG ™e ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ≈∏Y ™«bƒàdG áÑ°SÉæªH ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
 áÑbÉãdG ¬àdÓL ájDhôd G kó«°ùéJ AÉL ¬àdÓL √òîJG …òdG ΩÓ°ùdG QÉ«N ¿G kIócDƒe
 »g »àdGh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ºYO »a ¬àdÓL Oƒ¡L áæªãe ,º«μëdG ¬é¡fh

.á«Hô©dG Üƒ©°ûdG RGõàYGh ôjó≤J πëe
 áÑ°SÉæªH »fGô¡¶dG óªMCG øH áØ«∏N ó«°ùdG øe áÄæ¡J á«bôH ¬àdÓL ≈≤∏Jh
 Iƒ£îdG  √ò¡H  G kó«°ûe  ,π«FGô°SEG  ádhO  ™e  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿ÓYEG  ≈∏Y  ™«bƒàdG
 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ìhQ åH »a ï°SGôdG ¬àdÓL è¡f ócDƒJ »àdG ,á«îjQÉàdG
 áª«μëdG IOÉ«≤∏d ≥∏£ªdG √A’hh √ó«jCÉJ ócCG Éªc ,á≤£æªdG Üƒ©°T ø«H »ª∏°ùdG

.¬àdÓéd

 ƒ°†Y ,…Qƒ°†N »∏jEG »°ùfÉf Ió«°ùdG øe áÄæ¡J á«bôH ¬àdÓL ≈≤∏J Éªc
 ¿hDƒ°T  áæéd  ƒ°†Yh  »æWƒdG  ø``̀eC’Gh  ´É`̀aó`̀dGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd
 áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG  ¢üdÉN É¡«a â©aQ ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH ÜÉÑ°ûdG
 Iƒ£îdG  √ò¡H  Ió«°ûe  ,π«FGô°SEG  ádhO  ™e  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿ÓYEG  ≈∏Y  ™«bƒàdG
 É¡fCÉ°T  øe  »àdGh  ¬àdÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡JòîJG  »àdG  á«îjQÉàdG
 Üƒ©°ûd  ø`̀eBG  πÑ≤à°ùe  ≥«≤ëJ  π«Ñ°S  »a  ∫OÉ`̀©`̀dGh  πeÉ°ûdG  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ

.á≤£æªdG
 OÉ¡L  IQƒàcódG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J  ∂dòc
 É¡«a  âHôYCG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ  π°VÉØdG  óªëe ¬∏dGóÑY

 ádhO  ™e  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó``YEG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  áÑ°SÉæªH  É¡«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY
 ƒëf Iô«ÑμdG ¬àdÓL Oƒ¡éHh áÄjôédG Iƒ£îdG √ò¡H É¡«a äOÉ°TCGh ,π«FGô°SEG
 áaô°ûe IQƒ°U º°SQh ,á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ºFÉYO õjõ©Jh ï«°SôJ

.¬àdÓL IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ¿Éª∏°S  º°SÉH  ó«°ùdG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏Jh
 ÖMÉ°U ≈dEG A’ƒdGh »fÉ¡àdG ¥ó°UCG É¡«a ™aQ ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y »μdÉªdG
 πeÉ°ûdG ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ »a º¡°ùà°S á«îjQÉàdG Iƒ£îdG √òg ¿G GócDƒe ,ádÓédG

.≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG øª°†j …òdG ∫OÉ©dGh
 áØ«∏N  áμ«Ñ°S  Ió«°ùdG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈≤∏J  Éªc
 Iƒ£îdG √òg ≈∏Y ádÓédG ÖMÉ°U É¡«a äCÉæg ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y ádÉ°†ØdG
 ¿ÓYEG ≈∏Y ™«bƒàdÉH á∏ãªàªdGh ,¬àdÓL IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JòîJG »àdG
 RÉéfE’G  Gò¡H  Ió«°ûe  ,π«FGô°SEG  á`̀dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ
 ,á≤£æªdG Üƒ©°T ø«H »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG »a ¬àdÓL è¡f πãªj …òdG »îjQÉàdG
 á«∏ªY Iô«°ùe ºYój …òdG RÉéfE’Gh ,¬àdÓéd ≥∏£ªdG Égó«jCÉJh É¡aƒbh IócDƒe

.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ΩÓ°ùdG
 »fÉãdG ÖFÉædG ¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL Ió«°ùdG øe áÄæ¡J á«bôH ¬àdÓL ≈≤∏Jh
 º¡°ùà°S »àdG á«îjQÉàdG Iƒ£îdG √ò¡H É¡«a äOÉ°TCG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ¬àdÓL ÉgòîJG »àdG Iƒ£îdG √òg ¿CG IócDƒe ,á≤£æªdÉH QGô≤à°S’G õjõ©J »a
 ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG øª°†j πeÉ°T ΩÓ°S ≈dEG »°†ØJ ±ƒ°S

.√É£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y Oó°ùj ¿CGh ¬àdÓL ßØëj ¿G ôjó≤dG ≈dƒªdG á∏FÉ°S
 …ó¡e óªMCG  ó«°ùdG  øe áÄæ¡J á«bôH ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J ∂dòc
 ¢üdÉN  É¡«a  ™`̀aQ  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áæéd  ¢ù«FQ  OGóëdG
 è¡f ócDƒJ »àdG á«îjQÉàdG Iƒ£îdG √ò¡d A’ƒdGh ábOÉ°üdG ôYÉ°ûªdGh »fÉ¡àdG

 .πeÉ°ûdGh ∫OÉ©dG ΩÓ°ùdGh øeC’G ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a ï°SGôdG ¬àdÓL
 ƒ°†Y …OGhòdG áØ«∏N ¬∏dGóÑY QƒàcódG øe áÄæ¡J á«bôH ¬àdÓL ≈≤∏J Éªc
 áª«μëdG Iƒ£îdG √ò¡d ΩÉàdGh ≥∏£ªdG √ó«jCÉJ øY É¡«a ÜôYCG ,ÜGƒædG ¢ù∏ée
 áªμëd G kó«°ùéJ πãªJ É¡fCG G kócDƒe ,¬àdÓL IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JòîJG »àdG
 Üƒ©°T ø«H QGô≤à°S’Gh »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG ≥«≤ëJ »a Iójó°ùdG ¬àdÓL ájDhQh

.á≤£æªdG
 øH  óªëe  øH  »∏Y  ó«°ùdG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈≤∏Jh
 É¡«a OÉ°TCG  ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ôLÉg »æH á∏«Ñb øY áHÉ«fh …ôLÉ¡dG  ¢ù«£a
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ≈∏Y ™«bƒàdÉH áYÉé°ûdG Iƒ£îdG √ò¡H
 ádhO  áeÉbEGh  ø«àdhódG  πëH  ∫OÉ©dG  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe  π«FGô°SEG  ádhOh

.¬àdÓL IOÉ«b ∞∏N G kóMGh É kØ°U É k©«ªL º¡aƒbh GócDƒe ,á∏≤à°ùªdG ø«£°ù∏a

IRQÉH á«ªdÉY äGRÉéfEGh á∏eÉ°T á°†¡f ¢û«©J ájOƒ©°ùdG :óªM øH ô°UÉf

ÜGƒædGh iQƒ°ûdG AÉ°†YCGh áμdÉªdG á∏FÉ©dG OGôaCG øe áÄæ¡àdG äÉ«bôH øe Gójõe ≈≤∏àj ∂``∏ªdG

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe
 ƒ°†Y á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ¬ÑàμªH AGQRƒdG

.óªëªæÑdG ΩÉ°ùH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

 ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  iô`̀Lh
 ¿hÉ©àdG  QÉ``̀WEG  »`̀a  ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e  Oó`̀Y
 á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG  ø`̀«`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀dG
 ºJ  Éªc  ,∑ôà°ûªdG  Éª¡∏ªYh  ájò«ØæàdGh

 á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äGQƒ£àdG  ∫hÉæJ
 Aƒ`̀°`̀V »``̀a á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG É`̀gó`̀¡`̀°`̀û`̀J »``à``dG
 π«æd  óªëªæÑdG  Égó©j  »àdG  á°SGQódG

.√GQƒàcódG áLQO

óªëªæÑdG …Qƒ``°ûdG πÑ≤à°ùj AGQRƒ``dG ¢ù«FQ Ö``FÉf

 äÉãMÉÑe  á°ù∏L  ¿CÉ``̀ H  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  Qó`̀°`̀ü`̀e  ìô`̀°`̀U
 »∏«FGô°SEG  »ª°SQ  óah  ™e  áeÉæªdG  »a  ¢ùeCG  âjôLCG

 ó«jCÉJ ¿ÓYEG QÉWEG »a ¿hÉ©àdG ä’Éée åëH É¡dÓN ºJ
.øjó∏ÑdG ø«H ΩÓ°ùdG

áeÉæªdG »``a á``«∏«FGô°SEG á``«æjôëH äÉ``ãMÉÑe

 áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG
 »°ù∏ée  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  ø`̀H  º`̀fÉ`̀Zh

.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 áμ∏ªe  á°SÉ«°ùd  ¢VGô©à°SG  iô`̀L  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée ¿hDƒ°Th á«LQÉîdG  É¡àbÓYh øjôëÑdG
 »a  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  QhOh  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d
 É«∏©dG  ídÉ°üªdG  ≥«≤ëàd  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdG

.∑ôà°ûªdG Éª¡∏ªY QÉWEG »a øjôëÑdG áμ∏ªªd

iQƒ°ûdGh ÜGƒ``ædGh á``«LQÉîdG …ô``jRh πÑ≤à°ùj ∑QÉ``Ñe ø``H óªëe

 ô`̀jRh  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∑QÉ`̀°`̀T
 ´ÉªàL’G »a »FôªdG »fhôàμd’G ∫É°üJ’G ôÑY ¢ùeCG á«LQÉîdG
 (3G)  á«ªdÉ©dG  áªcƒëdG  áYƒªéªd  ô°ûY  ådÉãdG  …QGRƒ``̀dG
 ,Ω2019 ΩÉY G20 á°SÉFQ âdƒJ »àdG ¿ÉHÉ«dG øe πc ácQÉ°ûªH
 ΩÉY  G20  á°SÉFQ  ≈dƒàJ  »àdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh
 G20  á°SÉFQ  ≈dƒàà°S  »àdG  á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªédGh  ,Ω2020
 á°ùeÉîdG  IQhó```̀dG  OÉ`̀≤`̀©`̀fG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂``̀dPh  ,Ω2021  ΩÉ`̀Y

.IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d ø«©Ñ°ùdGh
 â¡LGh  »àdG  äÉjóëàdG  á°ûbÉæe  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH »dhódG  ™ªàéªdG
 º`̀eC’Gh  (G20)  øjô°û©dG  áYƒªée  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édGh
 ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh ,á∏°üdG  äGP  ÉjÉ°†≤dG  √òg áédÉ©ªd  IóëàªdG
 »a  ™«ªé∏d  á∏eÉ°ûdG  á«ªdÉ©dG  á`̀ª`̀cƒ`̀ë`̀dGh  ∫É`̀©`̀Ø`̀dG  »`̀dhó`̀dG
 ¢VGô©à°SG  ºJ  Éªc  ,∫hó`̀ dG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëà∏d  …ó°üàdG
 óbh .∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh äÉYƒ°VƒªdG  øe OóY
 ¬«a GhOÉ°TCG ,¿É«H (3G) á«ªdÉ©dG áªcƒëdG áYƒªée øY Qó°U
 øjô°û©dG áYƒªéªd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d ájƒ≤dG IOÉ«≤dÉH
 »àdG  á∏FÉ¡dG  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd  á«dhódG  Oƒ¡édG  ó°ûM  »a
 ∫ÓN øe ∂dPh ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL É¡à∏μ°T
 øjô°û©dG  áYƒªéªd  á«°VGôàa’G  á«FÉæãà°S’G  IOÉ≤dG  áªb  ó≤Y
 ,2020  ¢SQÉe  26  »a  (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ∫ƒ`̀M
 øjô°û©dG  áYƒªée  á«LQÉN  AGQRƒ`̀d  »FÉæãà°S’G  ´ÉªàL’Gh
 »dhódG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  á°ûbÉæªd  Ω2020  ôÑªàÑ°S  3  »a
 áaÉ°VE’ÉH  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  QÉKBG  øe  »aÉ©à∏d

 á£N ¥ÓWEGh ,á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉeRCÓd ájõgÉédG iƒà°ùe ™aQ ≈dEG
 É¡H  ¢Vƒ¡ædGh  Ö°SÉæªdG  âbƒdG  »a  øjô°û©dG  áYƒªée  πªY
 áYƒªée Oƒ¡éH øjó«°ûe ,πª©dGh »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ≥«°ùæàd
 á«ªæà∏d IóëàªdG ºeC’G á£îH ¢Vƒ¡ædG »a Iôªà°ùªdG øjô°û©dG
 »a á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ºYO ≈∏Y õ«côàdGh ,2030 ΩÉ©d áeGóà°ùªdG
 Iô«°ü≤dG äGAGôLEÓd ºgôjó≤J øY ø«Hô©e ,ájò«ØæàdG ÉgOƒ¡L
 º«¶æàd ,øjô°û©dG áYƒªée É¡JôbCG »àdG πLC’G á∏jƒ£dGh πLC’G
 ºjó≤Jh  á«à°ùLƒ∏dG  äÉμÑ°ûdG  π«¨°ûJh  ,Égô«°ù«Jh  IQÉéàdG

.á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdGh ô¨°üdG á«gÉæàªdG äÉ°ù°SDƒª∏d ºYódG

á«ªdÉ©dG záªcƒëdG{ ´É``ªàLG »a ∑QÉ°ûj á«LQÉîdG ô``jRh

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |

 ájOƒ©°ùdGh ø`jô`ë`Ñ`dG §`Hô`j É``e :ΩÓYE’G ô`jRh
á£«°ùH  äÉ`̀ ª`̀ ∏`̀ c  »``̀a  ¬``dGõ``à``NG  ø``̀e  ô``̀Ñ``̀cCG

 »ë«eôdG óªëe øH »∏Y ó«°ùdG ócCG
 áμ∏ªe  ø«H  §Hôj  Ée  ¿CG  ΩÓ``YE’G  ô`̀jRh
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG
 äÉª∏c  »a  ¬dGõàNG  øe  ôÑcCG  á≤«≤°ûdG
 Ö°ùædGh  Ωó```̀ dGh  ï`̀jQÉ`̀à`̀dÉ`̀a  ,á£«°ùH
 ≈∏Y  ógGƒ°T  É¡∏c  ∑ôà°ûªdG  ô«°üªdGh
 Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG á```jƒ```NC’G äÉ``bÓ``©``dG ≥`̀ª`̀Y
 ø«Ñ©°ûdGh  ø«àμ∏ªªdG  ø«H  §HôJ  »àdG

.ø«≤«≤°ûdG
 ¿CG ≈`̀∏`̀Y ΩÓ`````̀YE’G ô```̀ jRh Oó``̀°``̀Th
 §Ñ¡e  »g  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 º∏°ùe  …QÉ«∏e  øe  ôãcCG  á∏Ñbh  »MƒdG
 ,áªμëdGh ∫ó©dG ¿Gõ«eh ,¢VQC’G ∫ƒM
 ø`̀«`̀à`̀eC’G  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀d  ∫hC’G  »``̀eÉ``̀ë``̀dGh
 π©éj  ∂`̀dP  π`̀ch  ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG
 iôÑμdG á≤«≤°ûdG ÖfÉL ≈dEG ±ƒbƒdG øe
 ÖfÉL  ≈dEG  É kaƒbh  AGô°†dGh  AGô°ùdG  »a
 É¡KQGƒJ  áî°SGQ  ¢ù°SCG  »`̀gh  ,≥`̀ë`̀dG
 áÑ∏°U  äÉæÑd  â∏μ°Th  OGó``̀LC’Gh  AÉ`̀HB’G
 øjó∏ÑdG ø«H ájƒNC’G äÉbÓ©dG AÉæH »a

.ïjQÉàdG ôÑY ø«Ñ©°ûdGh

 ¿CG ≈```̀dEG  ΩÓ````̀YE’G ô```̀jRh QÉ``̀ °``̀ TCGh

 ø«à≤«≤°ûdG  ø«àμ∏ªªdG  ø«H  äÉbÓ©dG

 ¿hÉ©àdG  »a  ¬H  iòàëj  É kLPƒªf  πãªJ

 Iƒ```̀NC’Gh  á«é«JGôà°S’G  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh

 á`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’Gh á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dGh á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG

 ÉææeCG  ¢†jƒ≤àd  ∑É`̀ë`̀ oj  É`̀eh  ,Ió`̀«`̀Wƒ`̀dG

 É kμ°SÉªJ  ’EG  Éfójõj  ød  ÉædhO  QGô≤à°SGh
 ,äÉjóëàdG  ∞∏àîe  á¡LGƒªd  Ió`̀Mhh
 »g  ¢VÉjôdG  Ohó`̀M  ¿CG  º∏©j  ™«ªédÉa
 ,¢VÉjôdG  »g  áeÉæªdG  Ohó`̀Mh  áeÉæªdG
 ∂∏ª∏d  Iô`̀«`̀¡`̀°`̀û`̀dG  á`̀dƒ`̀≤`̀ª`̀dG  G kô`̀cò`̀à`̀°`̀ù`̀e
 øªMôdGóÑY  øH  õjõ©dGóÑY  ¢ù°SDƒªdG
 :∫É`̀b  ø«M  √Gô``̀K  ¬`̀∏`̀dG  Ö«W  Oƒ©°S  ∫BG
 »a  zøjódG  Ωƒ`̀j  ≈`̀dEG  á©ªàée  Üƒ∏≤dG{

.øjôëÑdG áμ∏ªªd ¬d IQÉjR ôNBG
 ΩÉàN »`̀a ΩÓ````YE’G ô``̀ jRh Ωó`̀≤`̀ Jh
 äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG  ¢üdÉîH ¬ëjô°üJ
 ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉîd
 áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dG óÑY øH
 ÖMÉ°Uh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ¿Éª∏°S  øH  óªëe ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀dh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dG  óÑY  ø`̀H
 ô`̀jRh  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f
 ≥«≤°ûdG  …Oƒ©°ùdG  Ö©°û∏dh  ,´É`̀aó`̀dG
 ÉæHƒ∏b  ≈∏Y  Iõ`̀jõ`̀©`̀dG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H

.ø««æjôëÑc É k©«ªL

.ΩÓYE’G ôjRh |

 óYÉ°ùe …ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ∑QÉ°T
 õjõ©J{ ∫ƒM á«°VGôàa’G á«dÉ©ØdG »a ,¢ùeCG ,á«LQÉîdG ôjRh
 »ªdÉ©dG  ¿Ó`̀YE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  IOÉ`̀YEG  :¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªMh
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  É¡Ø«°†à°ùJ  »`̀à`̀dGh  ,z¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd
 á°ùeÉîdG  IQhó```̀ dG  OÉ`̀≤`̀©`̀fG  ¢`̀û`̀eÉ`̀g  ≈`̀∏`̀Y  ∂``̀ dPh  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G

.IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d ø«©Ñ°ùdGh
 á«LQÉN IQGRƒd √ôμ°T øY á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ÜôYCGh
 á«dÉ©ØdG  √ò¡d  É¡ª«¶æJ  ≈∏Y  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 ¿ÓYEÓd  Iôªà°ùªdG  á`̀«`̀ª`̀gC’G  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd  áª¡ªdG
 ôÑª°ùjO  ô¡°T  »a  ±OÉ°ü«°S  …òdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG
 ¿Ó`̀YE’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,¬`̀d  ø«©Ñ°ùdGh  »fÉãdG  ó«©dG  Qhô`̀e
 ¥ƒ≤M  ïjQÉJ  »a  áª¡e  á≤«Kh  qó©j  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG
 ΩÓ°ùdGh  ∫ó©dGh  ájôëdG  ÇOÉÑeh  ¢ù°SCG  ï°Sôj  PEG  ,¿É°ùfE’G
 ,º¡àeGôc  ¿ƒ°Uh  º¡bƒ≤M  øª°†j  ÉªH  ºdÉ©dG  Üƒ©°T  áaÉμd
 Iô°†ëd  »MÓ°UE’G  è¡ædG  π°†ØH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  G kócDƒe

 OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ∞∏àîe  »a  IójóY  äGRÉ`̀é`̀fEGh  Iô«Ñc  á°†¡f  â≤≤M  ióØªdG
 É¡àjÉªMh  ¥ƒ≤ëdG  õjõ©J  ∫ÓN  øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ä’Éée
 ¬«a  ÉªH  á∏°üdG  äGP  á«dhódG  Oƒ¡©dGh  ≥«KGƒªdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh
 øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG OÉ°TCG Éªc .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »ªdÉ©dG ¿ÓYE’G
 ºeC’G ¬H ™∏£°†J …òdG º¡ªdG QhódÉH …ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©J  πLCG  øe  áHhDhódG  É¡«YÉ°ùeh  IóëàªdG
 ¿hÉ©àdG á«ªgCG G kócDƒe ,¬àeGôc ¿ƒ°Uh ¬bƒ≤M ßØM πØμj ÉªH
 ¿hÉ©àdG õjõ©J πLCG øe É¡Jõ¡LCG πch IóëàªdG ºeC’G ™e AÉæÑdG
 ó«°ùdG  á«dÉ©ØdG  íààaG  óbh .¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ∫Éée »a »dhódG
 ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  á«LQÉN  ô`̀jRh  ƒ«ÑeƒH  ∂jÉe
 »àdG  º«≤dGh  ÇOÉÑªdG  AÉ«MEGh  √ÉÑàf’G  IOÉYEG  á«ªgCG  ócCG  …òdG
 Éªc ,É¡H ô«còàdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »ªdÉ©dG ¿ÓYE’G É¡«∏Y »æH
 ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch  ∫hódG  »∏ãªe  øe  OóY  á«dÉ©ØdG  »a  ∑QÉ°T

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a AGôÑîdGh

z¿É°ùfE’G ¥ƒ``≤M ájÉªMh õjõ©J{ á``«dÉ©a »a ∑QÉ``°ûj á«LQÉîdG ô``jRh ó``YÉ°ùe

 ƒª°S  ø«H  »ØJÉg  ∫É°üJG  iôL
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀d  »°üî°ûdG  π`̀ã`̀ª`̀ª`̀dG
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG á``jÉ``ª``M Iô``````̀ jRhh á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d

.π«Ä«∏ªZ Ó«Z á«∏«FGô°SE’G
 ∫OÉ`̀ Ñ`̀ J ∫É``̀°``̀ü``̀J’G ∫Ó```̀N º```̀Jh
 ¿Ó``̀YEG ™`̀«`̀bƒ`̀J á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG
 ∂dòch  ,øjó∏ÑdG  ø«H  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ
 »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ä’Éée ¢VGô©à°SG
 ô`̀«`̀¨`̀Jh á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀M ∫É``é``e »``̀a

 á«Ä«ÑdG  Qƒ```̀eC’G  ø`̀e  Oó``̀Yh  ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 á≤£æªdG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀gô`̀«`̀KCÉ`̀J  É`̀¡`̀d  »`̀à`̀ dG
 ∫OÉÑJ  ∫ÓN  øe  É¡d  ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEGh
 √ƒª°S Égƒæe ,äGôÑîdGh äÉeƒ∏©ªdG
 »àdG  áÑ«£dG  á©ª°ùdGh  äGRÉéfE’ÉH
 ájÉªM  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  áμ∏ªªdG  É¡à≤≤M
 áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG Oƒ¡Lh áÄ«ÑdG
 á«ª«∏bE’G  äÉ«bÉØJ’ÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  »a
 ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdGh  á«dhódGh
 IÉ`̀«`̀ë`̀dGh  ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ô«¨àH  á≤∏©àªdG

 .á«©«Ñ£dG É¡æWGƒeh ájô£ØdG

 ¢ù«FQ ∂``∏ª∏d »``°üî°ûdG π``ãªªdG ø``«H »``ØJÉg ∫É``°üJG
á«∏«FGô°SE’G áÄ«ÑdG ájÉªM IôjRhh áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG

.óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S |

…Qƒ``̀μ``̀dG ô`̀«`̀Ø`̀ °`̀ù`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀J á``«``LQÉ``î``dG π``̀«``̀ch
 ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  .O  â∏Ñ≤à°SG

 ¿GƒjódÉH  É¡ÑàμªH  ¢ùeCG  ,á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N

 Hae Kwan Chung  ô«Ø°ùdG  ,IQGRƒ`̀ ∏`̀ d  ΩÉ`̀©`̀dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód ø«©ªdG ÉjQƒc ájQƒ¡ªé  ô«Ø°S

 ô«Ø°ùH á«LQÉîdG IQGRh π«ch âÑMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh

 QÉ°ùªd  Égôjó≤Jh ÉgRGõàYG øY áHô©e ,ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

 øjôëÑdG  áμ∏ªe ø«H  áªFÉ≤dG  ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG  äÉbÓY

 ∞∏àîe »a ƒªfh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh ÉjQƒc ájQƒ¡ªLh

 ≈dEG  É¡H  AÉ≤JQ’Gh  Égõjõ©J  πÑ°S  á°Vô©à°ùe  ,ä’ÉéªdG

 øjó∏Ñ∏d  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  »Ñ∏j  ÉªH  ÖMQCG  äÉjƒà°ùe

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO ô«Ø°ù∏d á«æªàe ,ø«≤jó°üdG

 Hae Kwan Chung ô«Ø°ùdG CÉæg ¬ÑfÉL øe 

 ™e  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó`̀YEG  ≈∏Y  ™«bƒàdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 õjõ©J  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡L  É kæªãe  ,π«FGô°SEG  ádhO

 ¢UôM  G kócDƒe  ,á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G  ßØMh

 áμ∏ªe ™e »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG áμ∏ªª∏d É k«æªàe ,øjôëÑdG

 äÉYƒ°VƒªdG  øe  OóY  åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL  Éªc

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh

.∂∏ªdG ádÓL |
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 ≈àM  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  IQhô°V  ≈∏Y  ≥jôØdG  Oó°Th
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe ,zøjôëÑ∏d  Ωõà∏f{  QÉ©°T ≥«Ñ£Jh ΩOÉ≤dG  ôHƒàcCG  øe ∫hC’G
 ø«HÉ°üªdG OGóYCG »a IOô£e IOÉjR øe á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN √ó°UQ ºJ Ée
 ¢Shô«a ™e áØ∏àîªdG πeÉ©àdG πMGôe »a É kehO ¬æe ôjòëàdG ºàj ¿Éc Ée ƒg
 ÖÑ°ùj  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  »a  ¿hÉ¡àdG  ¿CG  GócDƒe  ,ÉfhQƒc
 ™«ªédG  ¿G  ø«M  »a  á«Ñ£dG  QOGƒμdGh  ,á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ≈∏Y  §¨°†dG
 ΩGõàdGh  »Yh  ≈∏Y  ∫ƒ©fh  ,á≤HÉ°ùdG  ΩGõàd’G  äÉjƒà°ùªd  IOƒ©∏d  ≈©°ùj
 ôH  ≈`̀dEG  π°üf  ¬≤«≤ëàHh  Oƒ¡édG  áaÉμd  ìÉéf  πeÉY  Rô`̀HCG  ƒgh  ™ªàéªdG

 .¿ÉeC’G
 á``̀ jQGOE’G  äÉÄ«¡dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  %87  ¢üëa  º`̀J  ¬`̀fG  ≥jôØdG  ó``̀cCGh
 §≤a  º¡æe  %1  ¿Gh  ¿B’G  ≈àM  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdÉH  á«æØdGh  á«ª«∏©àdGh
 á«≤ÑàªdG  áÑ°ùædG  ¢üëØd  ôªà°ùe  πª©dG  ¿G  GócDƒe  ,¢Shô«ØdÉH  ¿ƒHÉ°üe

 .º¡d ∫hóéªdG Ö°ùM äÉÄ«¡dG AÉ°†YCG øe %13 á¨dÉÑdGh
 IOó°ûe  äGAGôLE’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≥«Ñ£J  ¿G  »æWƒdG  ≥jôØdG  ∫Ébh
 ≈∏Y ¿Gh ¢Shô«ØdG øe ™ªàéªdG áeÓ°S ¿Éª°V É¡aóg êQÉîdG øe ø«eOÉ≤∏d
 ¢SQGóàj É°ü°üîàe É≤jôa ∑Éæg ¿ÉH Éë°Vƒe ,¢üëØ∏d ´ƒ°†îdG ™«ªédG
 ∫hO øe ø«eOÉ≤∏d z19ó«aƒc{ äGOÉ¡°T èFÉàf OÉªàYG »a ô¶ædG IOÉYEG É«dÉM

 .»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ,ôNBG ôéëe …CG hCG »dÉY ôéëe ¥ÓZEG ∫ƒM ´É°ûj Ée ≥jôØdG ≈Øfh
 G kô«°ûe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  áMÉàe  ôéëdGh  ∫õ©dG  áeóN  ¿G  ócDƒe
 G kô¶f  á«°VÉªdG  ΩÉ`̀jC’G  ∫ÓN  â°ü∏≤J  ób  »dÉY  ôéëe  »a  OGó`̀YC’G  ¿G  ≈dEG
 øe  ¿ƒfÉ©j  ’  øªe  ø«HÉ°üªdG  ø«H  »dõæªdG  ∫õ©dG  ä’ÉM  OóY  IOÉjR  ≈dEG

 .á«ë°U ájÉYQ ≈dG ¿ƒLÉàëj ’h ¢VGôYCG
 ∫ƒ°UƒdG  ¬aóg  …ôÑîªdG  ¢üëØdG  ¥É£f  ™«°SƒJ  ¿CÉH  ≥jôØdG  OÉaCGh
 É¡LÓY  áYô°S  »a  º¡°ùj  Éªe  ø«£dÉîªdGh  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ≈dG  ôμÑªdG
 …ôÑàîe ¢üëa ∞dCG  355h ¿ƒ«∏e øe ôãcCG  AGôLEG  ≈dEG  G kô«°ûe ,É¡«aÉ©Jh

 .Ωƒ«dG ≈àM
 »æWƒdG  ≥jôØdG  √ó≤Y  …ò``dG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L  
 »dh õcôe »a ¢ùeCG  ô¡X (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 ôNBG øY åjóë∏d …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ÖjQóàdGh á«Ñ£dG çƒëÑ∏d ó¡©dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe
 ≥jôØdG  ƒ°†Y  áë°üdG  IQGRh  π«ch  ™fÉªdG  ó«dh  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∫É``bh
 √ò¡H  ôîØf  ÉæfEG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 OÓÑdG  ∂∏e ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ¬H  Éæa qô°T  ÉeÉ°Sh ôÑà©J  »àdG  IOÉ°TE’G
 ,øWƒdG AÉæHCG áaÉch ¬àdÓL øX ø°ùM óæY É kehO ¿ƒμf ¿CG ≈æªàfh ióØªdG
 ±ƒØ°üdG  »a  ø«∏eÉ©dG  áaÉc  øe  ôjó≤J  πëe  »g  IOÉ°TE’G  √òg  ¿CG  ócDƒfh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ácQÉ°ûe Éæªãe ,Oƒ¡édG áØYÉ°†ªd ™«ªé∏d ™aGOh á«eÉeC’G
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG
 ìÉ≤∏d áãdÉãdG ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG øe áãdÉãdG á∏MôªdG »a ´ƒ£àdÉH AGQRƒdG
 »àdG áHôéàdG √òg ìÉéfEG »a ≠dÉH ôKCG  øe ¬àcQÉ°ûªd Éªd ÉfhQƒc ¢Shô«a

 QOGƒμdÉH ¬JOÉ°TEG ≈∏Y √ƒª°ùd √ôμ°T øY É kHô©e ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ∑QÉ°ûJ
 ôîa ™°Vƒe »g »àdGh IófÉ°ùªdG äÉ¡édGh á«°†jôªàdG ºbGƒ£dGh á«Ñ£dG
 á∏°UGƒªd á«eÉeC’G ±ƒØ°ü∏d ôªà°ùe õØëeh l™aGO »gh ,™«ªé∏d RGõàYGh

 .ΩõY πμH º¡eÉ¡e
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  ¿CÉH  áë°üdG  IQGRh  π«ch  OÉ`̀aCGh
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e
 ÖLƒà°ùJ AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 πLCG  øe  ΩGõàd’Gh  ¬Lh  πªcCG  ≈∏Y  »æWƒdG  ¬ÑLGƒH  ΩÉ«≤dG  ™«ªédG  øe
 ≈dG  ÉfƒYój  zøjôëÑ∏d  Ωõà∏f{  á«fB’G  á∏MôªdG  QÉ©°T  ¿CG  GócDƒe  ,øjôëÑdG
 ,ΩOÉ≤dG  ôHƒàcCG  øe  ∫hC’G  ≈àM  Ωõ`̀Yh  »YƒH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgCG  QÉ©°ûà°SG
 ô£îdG  ∫ƒëf ¿CG  ™«£à°ùf  ¬FÉæHCGh  øWƒdG  áë∏°üªd  ΩGõàd’Gh ¢UôëdÉÑa
 á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  ¿CG  Éªc  ,¿ÉæÄªWG  ≈dEG  ±ƒîdGh  ¿É`̀eCG  ≈dEG
 ΩGõ`̀à`̀d’G  ôÑY  º¡JÉ«ë°†J  ôjó≤J  Éæe  ¿ƒ≤ëà°ùj  IófÉ°ùªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh

 .IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉμH ∫hDƒ°ùªdG
 IOÉjR  øe  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN  √Éfó¡°T  Ée  ¿CG  ≈dEG  ™fÉªdG  QÉ°TCGh
 »a  É kehO  ¬æe  ôjòëàdG  ºàj  ¿Éc  Ée  ƒg  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGó`̀YCG  »a  IOô£e
 »a  ¿hÉ¡àdG  ¿CG  GócDƒe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ™e  áØ∏àîªdG  πeÉ©àdG  πMGôe
 ,á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ≈∏Y §¨°†dG ÖÑ°ùj ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G
 ΩGõàd’G  äÉjƒà°ùe  ≈`̀dG  IOƒ©∏d  ±ó¡f  ÉæfCG  ø«M  »a  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dGh
 ìÉéf  πeÉY  Rô`̀ HCG  ƒ`̀gh  ™ªàéªdG  ΩGõ`̀à`̀dGh  »`̀Yh  ≈∏Y  ∫ƒ©fh  ,á≤HÉ°ùdG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ¿CG  GócDƒe  ,¿ÉeC’G  ôH  ≈dEG  π°üf  ¬≤«≤ëàHh  Oƒ¡édG  áaÉμd
 ´ÓW’Gh äGô°TDƒªdG á°SGQO »a ôªà°ùe ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 ™aQ π°UGƒjh äÉ«£©ªdG  ≈∏Y kAÉæH  ¢Shô«ØdÉH  á°UÉîdG  äGóéà°ùªdG  ≈∏Y
 ΩGõàd’G  ióe  QÉÑàY’G  ø«©H  òNC’G  ºà«°Sh  ,Iôªà°ùe  IQƒ°üH  äÉ«°UƒàdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™«ªéH

 .áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG ¥ÓZEG hCG íàa ≈∏Y πª©∏d
 ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGô≤d G kò«ØæJ ¬fCG ™fÉªdG ôcPh
 äGAGô`̀LEG  á©LGôªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ™e ôªà°ùe ≥«°ùæàdG ¿EÉa ,á«eƒμëdG ¢SQGóªdG íàa
 AÉ°†YCG ™«ªéd (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG AGôLE’

 .á«eƒμëdG ¢SQGóªdÉH á«æØdGh á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡dG
 »æeõdG  ∫hó`̀é`̀dG  Ö°ùëH  Iôªà°ùe  äÉ°UƒëØdG  ¿CÉ`̀H  ™fÉªdG  √ƒ`̀fh
 »a  á«æØdGh  á«ª«∏©àdGh  á``̀jQGOE’G  äÉÄ«¡dG  AÉ°†YCG  áaÉc  ¢üëØd  OóëªdG
 äÉÄ«¡dG  AÉ°†YCG  øe  %87  ¢üëa  ºJ  å«M  ,á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ™«ªL
 ≈dG  1  øe  IôàØdG  »a  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdÉH  á«æØdGh  á«ª«∏©àdGh  á`̀jQGOE’G
 á¨dÉÑdGh  á«≤ÑàªdG  áÑ°ùædG  ¢üëØd  ôªà°ùe  πª©dGh  ,…QÉédG  ôÑªàÑ°S  22
 ä’ÉëdG áÑ°ùf ¿CÉH Éë°Vƒe ,º¡d ∫hóéªdG Ö°ùM äÉÄ«¡dG AÉ°†YCG øe %13
 ¢SQGóªdÉH á«æØdGh á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡dG øe Égó°UQ ºJ »àdG áªFÉ≤dG

 .º¡d âªJ »àdG äÉ°UƒëØdG ´ƒªée øe ¿B’G ≈àM %1 â¨∏H á«eƒμëdG
 Éæ∏°UGhh ájRGôàM’G äGAGôLE’G »a »YƒH ÉæcQÉ°T ÉæfEG ™fÉªdG ∫Ébh

 ôHƒàcCG  øe  ∫hC’G  ájÉ¨d  øjôëÑ∏d  ø«eõà∏e ôªà°ùf  ¿CG  ≈æªàfh ,É k©e  Ωõ©H
 πMGôe øe á∏MôªdG √òg »a IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »a ΩÉ¡°SEÓd πÑ≤ªdG

 .¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG
 ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a ∫É¨°TE’G OGóYCG »dÉªLEG ™fÉªdG ¢Vô©à°SGh
 7642  ≠∏ÑJ  êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ¿CG  í°VhCG  å«M
 ábÉ£dG øe %18^7 ≠∏ÑJ áÑ°ùæH G kôjô°S 1431 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj ,G kôjô°S
 ä’ÉëdG »dÉªLEG øe %89^41 ø«aÉ©àªdG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ø«M »a ,á«HÉ©«à°S’G
 øe 5377 ¿CG  Éªc  .áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe %0^34 äÉ«aƒdG  áÑ°ùfh ,áªFÉ≤dG
 ∂dPh É¡«∏Y …QÉ«àN’G »dõæªdG »ë°üdG ∫õ©dG ≥«Ñ£J ºJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 ´ƒædG  Gò¡d  IOóëªdG  •hô°ûdG  ™e  É¡≤HÉ£Jh  É¡«∏Y  ¢VGôYC’G  Qƒ¡X  Ωó©d

 .∫õ©dG øe
 ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG ø qªK ,¬ÑfÉL øe
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Yh  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ácQÉ°ûe  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 »a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G
 ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d áãdÉãdG á∏MôªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªªH äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYO  »a  ô`̀KC’G  º«¶Y  É¡d  »àdGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ìÉ≤∏d
 .áëFÉédG √òg ≈∏Y AÉ°†≤dG »a º¡°ùj øeBGh íLÉf ìÉ≤d OÉéjE’ á«fÉ°ùfE’Gh

 âYÉ£à°SG øjôëÑdÉa ¢ùeC’ÉH ¿ÓYE’G ºJ Éªc ¬fCG »fÉ£ë≤dG ±É°VCGh
 á``jôjô°ùdG  ÜQÉ``éàdG  »a  ´ƒ£àe  6000  Æƒ∏Hh  Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≥«≤ëJ
 ÜQÉéàdG AóH òæe ™«HÉ°SCG 6 »a ¢Shô«Ø∏d πªàëªdG π£©ªdG ìÉ≤∏d áãdÉãdG
 πLCG  øe  ø«Yƒ£àªdG  áaÉμd  ôμ°ûdG  É k¡Lƒe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ájôjô°ùdG
 G kô¡°T 12 ióe ≈∏Y º¡à©HÉàe ºàà°S å«M ´ƒ£àdÉH GhQOÉH øjòdG á«fÉ°ùfE’G

.»Ñ£dG ≥jôØdG πÑb øe
 ÉªH á«Ñ£dG çƒëÑdG ∫Éée »a áª°üH GƒcôJ ób º¡Yƒ£àH º¡fCG  ócCGh
 øY  ÉHô©e  ,ájô°ûÑdG  π`̀LCG  øe  ôªà°ùªdG  ø«°ùëàdGh  ôjƒ£àdG  »a  º¡°ùj
 »a  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG  »a  ø«Yƒ£àª∏d  É k°†jCG  √ôμ°T
 ≥jó°üdG  »æ«°üdG  Ö©°ûdGh  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO
 ,É¡MÉéf  »a  º¡°SCG  Ée  ÜQÉéàdG  √òg øe  á«fÉãdG  á∏MôªdG  »a  ∑QÉ°T  …òdG
 á«æ«°üdG  á`̀jhOC’G  ácô°T  øe  áHôéàdG  √òg  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  ìÉéædG  É k«æªàe
 »ÑX ƒHCG øe òîàJ »àdG á«ë°üdG ájÉYô∏d G42 áYƒªéeh ,zΩQÉaƒæ«°S{

 .É¡d G kô≤e
 ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  ≈∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  √GóHCG  Ée  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  í°VhCGh
 ≥jôa ¿CG ≈∏Y lπ«dO øjôëÑdG »a ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ºéM IOÉjõH áÑZQ øe
 ,øjôëÑdG »a Éæd ≈dhC’G áHôéàdG É¡fCG ºZQ ¬JQGóLh ¬JAÉØc âÑKCG øjôëÑdG
 RÉéfEG ƒg ™«HÉ°SCG 6 »a ´ƒ£àe 6000≈dG ∫ƒ°UƒdG øe ≥≤ëJ Ée ¿CG Éªc
 G kô«°ûe ,∫hDƒ°ùe »fÉ°ùfEG ¢ùM øe ¬H Gƒ©àªJ Éªd ø«cQÉ°ûªdG áaÉμd Ö°ùëj
 …ODƒ«°S  »aÉ°VEG  ´ƒ£àe  1700  ≈dG  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  IOÉ`̀jR  ¿CG  ≈`̀dEG
 G kOóée  ,´ô°SCG  IQƒ°üH  ìÉ≤∏dG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≥«≤ëJ  ≈dEG
 øμªj å«M á«fÉ°ùfE’G πLCG øe ÜQÉéàdG √òg »a ´ƒ£à∏d ™«ªé∏d IƒYódG

 ≈dG Iô°TÉÑe ¬LƒàdG É keÉY 18 ¥ƒa ôª©dG øe ø«¨dÉÑdG ´ƒ£àdG »a ø«ÑZGô∏d
 ,äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ªdG  ¢VQCÉH  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  õcôªH (4) ºbQ áYÉb

 .É k«eƒj kAÉ°ùe 8 ≈dEG É kMÉÑ°U 8 áYÉ°ùdG øe ∂dPh
 ¢Shô«a  øe  ø«aÉ©àª∏d  IƒYódG  »fÉ£ë≤dG  OóL  ,¬JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 ä’Éë∏d  áeóîà°ùªdG  äÉLÓ©dG  óMCÉc  ágÉ≤ædG  ÉeRÓÑH  ´ôÑà∏d  ÉfhQƒc
 ÉææWh ¿G ócDƒe ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG IóYÉ°ùe »a áªgÉ°ùª∏d ¢Shô«ØdÉH áªFÉ≤dG
 QÉ©°ûà°SG øe óH ’h √OQGƒe ôî°Sh iƒ°üb ájƒdhCG ™«ªédG áë°U ™°Vh
 Éæ«∏Yh ,IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G »a ¿hÉ¡àdG IQƒ£N

 .ΩOÉ≤dG ôHƒàcCG øe ∫hC’G ájÉ¨d øjôëÑ∏d Ωõà∏f ¿CG
 »HÉéjE’G ¿hÉ©àdG ÖLƒà°ùJ á«dÉëdG á∏MôªdG ¿CG »fÉ£ë≤dG í°VhCGh
 ΩQÉ°üdG  ΩGõàd’Gh  »©ªàéªdG  »YƒdG  ôÑY  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  Oƒ¡L  ™e
 ¿CÉH  É kgƒæe  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  É kXÉØM  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 á«dhDƒ°ùªdGh  ,á∏MôªdG  √òg  ∫ÓN  ¬≤«≤ëJ  Öéj  ±óg  •ÓàN’G  π«∏≤J
 ¬£«ëe  »a  ºg  øeh  ¬HQÉbCG  åëj  ¿CG  ¢üî°T  πc  øe  Ö∏£àJ  á«©ªàéªdG

 .øjôëÑdG πLCG øe ΩGõàdÓd
 ¢VGôeC’G  ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒàcódG  äó`̀cCG  É¡ÑfÉL  øe
 ≥jôØdG  ƒ°†Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«æWÉÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ájó©ªdG
 á∏MôªdG  ¿CG  ≈∏Y (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 ™ªàéªdGh  ÜQÉ``̀ bC’G  áë∏°üªd  ΩGõ`̀à`̀ d’Gh  ¢UôëdG  Éæe  Ö∏£àJ  á«dÉëdG
 Ωõà∏f{  ƒg óMGh QÉ©°T  âëJ ™«ªédG  áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH  øWƒdGh
 »a  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ¿CÉH  áë°Vƒe  ,zøjôëÑ∏d
 ¿ÓYE’G òæe É¡H ΩõàdG πμdGh ,™«ªédG ≈∏Y IójóéH â°ù«d øjôëÑdG áμ∏ªe
 í«£°ùJ  ≈dG  á≤HÉ°ùdG  á∏MôªdG  »a  Éædƒ°Uh  π«dóH  áëFÉédG  AóH  ™e  É¡æY
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¢†©ÑH ó«≤àdG »a ¿hÉ¡J øe çóM Ée øμd ,≈æëæªdG

.Iô«NC’G IOô£ªdG IOÉjõ∏d É kÑÑ°S ¿Éc
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ä’ó©e  ¢†ØN  ™«£à°ùf  ó«H  G kój  ¿Éª∏°ùdG  âdÉbh
 ôHƒàcCG  øe  ∫hC’G  ≈àM  øjôëÑdG  π`̀LCG  øe  ΩGõ`̀à`̀d’G  ôÑY  ¬«∏Y  AÉ°†≤dGh
 ;•ÓàN’G  π«∏≤Jh  á∏MôªdG  √ò`̀g  ±ó`̀g  ≥«≤ëJ  ∫Ó`̀N  øe  ∂`̀dPh  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG
 ó©H »©ªàéªdG π°UGƒàdG øe óëdG Oôa πc øe Ö∏£àj ±ó¡dG Gòg ≥«≤ëJh
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »a  IóMGƒdG  Iô°SC’G  êQÉ`̀N  πª©dG  äGô≤e  øe  IOƒ©dG
 »a  ¿hÉ¡àdG  ¿CG  ≈∏Y  IOó°ûe  ,OhóëªdGh  OÉà©ªdG  ¥É£ædG  »a  »YÉªàL’G
 ä’ÉëdG  OóY  IOÉ`̀jR  »a  á°ù«FôdG  ÜÉÑ°SC’G  ó`̀MCG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 ∫õæªdG  êQÉN  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  ΩGõàd’G  ï«°SôJ  …Qhô°†dG  øeh  ,áªFÉ≤dG
 IQhô°V  ™e  ,á«°û«©ªdG  äGQhô°†∏d  ’EG  êhôîdG  Ωó`̀Yh  äÉ``bhC’G  πc  »a

 .»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≥«Ñ£J
 ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG áaÉμd ôμ°ûdG ¿Éª∏°ùdG â¡Lhh
 äGAGô`̀LE’É`̀H  º¡eGõàdGh  ,áëFÉédG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  »ë°üdG
 ,IOhóëe »Ñ£dG QOÉμdG øe ¢Shô«Ø∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ¿EG å«M ájRGôàM’G
 17)  »a  ≈°VôªdG  áeÓ°ùd  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  áÑ°SÉæªH  kIó`̀cDƒ`̀e
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ájƒdhCG  ø««ë°üdG  ø«∏eÉ©dG  áeÓ°S{  QÉ©°T  âëJ  (ôÑªàÑ°S

 ájÉbƒdGh  ájÉªëdG  πÑ°S  áaÉc  ô«aƒàH  øjôëÑdG  ΩGõàdG  z≈°VôªdG  áeÓ°S
 »a  Iôªà°ùe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,á«Ñ£dG  ºbGƒ£dGh  ø«∏eÉ©∏d
 ø«∏eÉ©dG  áeÓ°ùd  á«bÉÑà°S’G  áeRÓdG  äÉWÉ«àM’G  áaÉc  PÉîJ’  ÉgOƒ¡L
 ≥jôØdG  ±Gó`̀gCG  Qó°üàJ  ø«∏eÉ©dG  áeÓ°S  ¿CG  Éªc  ,≈°VôªdGh  ø««ë°üdG
 πμH  ΩGõàd’G  á∏°UGƒªd  »ë°üdG  ´É£≤dÉH  ø«∏eÉ©dG  á«YGO  ,»Ñ£dG  »æWƒdG
 áÑ°ùædÉH ájƒdhCG »g º¡àeÓ°ùa ,¢VGôeC’G ihóY øe ájÉbƒdG ¬fCÉ°T øe Ée
 áëFÉéd  …ó°üà∏d  áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »a  á°UÉN  ≈°VôªdG  áeÓ°S  ≈dEG

 .(19- ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ôμÑªdG  ∫ƒ°UƒdG  »a  Iôªà°ùe  áë°üdG  IQGRh  ¿G  ¿Éª∏°ùdG  äó`̀cCGh
 äÉ°UƒëØdG OGóYCGh ¥É£f ™«°SƒJ ∫ÓN øe ø«£dÉîªdGh áªFÉ≤dG ä’Éë∏d
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  êÓY áYô°S  πLCG  øe ,á«FGƒ°û©dG  äÉ°UƒëØdGh á«eƒ«dG
 äÉ°UƒëØdG  Oó`̀Y  ¿CG  ≈`̀ dEG  kIô«°ûe  ,´ô`̀°`̀SCG  πμ°ûH  É¡«aÉ©J  »a  º¡°ùj  Éªe

 .Ωƒ«dG ≈àM …ôÑàîe ¢üëa 1^355^000 øe ôãcCG ≈dEG π°Uh á«eƒ«dG
 ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿Éª∏°ùdG  â°Vô©à°SGh
 ájÉæ©dG  âëJ áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY ¿CG  âØ°ûc å«M ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 »≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG ä’ÉëdG â¨∏H ø«M »a ,ádÉM 50 ≠∏H
 Oó©dG  øe  ô≤à°ùe  É¡©°Vh  ádÉM  6758  ¿CG  Éªc  ,áªFÉb  ádÉM  131  êÓ©dG
 »aÉ©J ≈dEG kIô«°ûe ,áªFÉb ä’ÉM 6808 ≠∏H …òdG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »dÉªLE’G

 .êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe øe É¡LhôNh ádÉM 59367
 IQOÉ°üdG  äGQGô≤dÉH  ΩGõàd’G  á∏°UGƒe  á«ªgCG  ≈dEG  ¿Éª∏°ùdG  äQÉ°TCGh
 ó«cCÉàdG IOóée ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØM πLCG øe á«æ©ªdG äÉ¡édG øe
 øcÉeC’G  πc  »a  ∫õæªdG  êQÉ`̀N  äÉeÉªμdG  AGó``̀JQG  á`̀«`̀eGõ`̀dEGh  á«ªgCG  ≈∏Y
 á°SQÉªe  óæY  É k°†jCG  É`̀gAGó`̀JQGh  ,IQÉ«°ùdG  IOÉ«b  AÉæKCG  GóY  Ée  äÉ``̀bhC’Gh
 πãe G kójó°T É k«fóH G kó¡L Ö∏£àJ »àdG äÉ°VÉjôdG AÉæãà°SGh »°ûªdG á°VÉjQ

 .á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÜƒcQh áMÉÑ°ùdGh …ôédG
 º¡jód ¢UÉî°TCG á∏HÉ≤e óæY äÉeÉªμdG AGóJQG º¡ªdG øe ¬fCG âë°VhCGh
 ô£î∏d ôãcCG ø«°Vô©ªdG ø°ùdG QÉÑc øe hCG áæeÉc á«ë°U ±hôXh ¢VGôeCG
 óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH ΩGõàd’G á∏°UGƒe ÖfÉL ≈dEG ,IóMGƒdG Iô°SC’G QÉWEG πNGO

.á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ÖæéJh »YÉªàL’G
 AÉªdÉH  øjó«dG  π°ù¨H  ΩGõàd’G  »a  QGôªà°S’G  IQhô°V  ≈∏Y  äOó°Th
 ,øjó«dG º≤©e ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢UôëdG ™e ,…QhO πμ°ûH G kó«L ¿ƒHÉ°üdGh
 É¡ª«≤©Jh Qôμàe πμ°ûH É¡eGóîà°SG ºàj »àdG AÉ«°TC’Gh í£°SC’G ∞«¶æJh
 πjOÉæªdG øe ¢ü∏îàdGh ,∫É©°ùdG óæY ºØdG á«£¨Jh ,ájQhO IQƒ°üH G kó«L
 øe  »fÉ©j  ¢üî°T  …CG  ¢ùªd  ÖæéJh  ,áë«ë°üdG  á≤jô£dÉH  áeóîà°ùªdG
 ô¡¶J øe πμd 444 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G IQhô°V kIócDƒe ,∫É©°ùdG hCG ≈ªëdG

 .¬d ≈£©J ±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ¢VGôYC’G ¬«∏Y

 :zÉfhQƒc{`d …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

 ô``Hƒ```à```cCG ø``e ∫hC’G ≈``dEG á``jRGôà```M’G äGAGô````LE’ÉH ΩGõ``à``d’G ™````«`ªédG ≈``∏Y
 ¿ƒ```̀HÉ```̀°```̀ü```̀e  º```̀¡```̀````̀æ```̀e  ٪1h  á```̀«```̀eƒ```̀````̀````̀μ```̀ë```̀dG  ¢``````̀SQGó``````̀ª``````̀dG  QOGƒ````````````̀c  ø``````̀e  ٪87  ¢```̀ü```̀ë```̀a

 »∏Y áªWÉa :âÑàc
 ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG øªK
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ°TEG  z19
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ¬àdÓL  ¢SDhôJ  ió`̀d  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG Oƒ¡édG áaÉμH ,»°VÉªdG ø«æKE’G Ωƒj
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »àdGh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ôÑ°üdGh ábódÉH RÉàªj …òdG ¢ü∏îªdG »æWƒdG πª©dÉH ¬àdÓL É¡Ø°Uh

.IôHÉãªdGh

 »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈≤àdG
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H
 »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ôÑY  ,á«HƒæédG
 GOó`̀Y  ,z»`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  ¢ù∏éªdG{  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ó«ª©dG  Qƒ°†ëH  ,ø«æWGƒªdGh  »dÉgC’G  øe
 ,ßaÉëªdG  Ö`̀FÉ`̀f  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ô`̀eÉ`̀K  ≈°ù«Y
 øe ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh •É`̀Ñ`̀°`̀†`̀dG ø``̀e Oó```̀Yh

.á¶aÉëªdG
 ßaÉëe  ƒª°S  ôqÑY  AÉ≤∏dG  ájGóH  »ah
 »dÉgCG  º°SÉHh  ¬ª°SÉH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 A’ƒdG ¢üdÉN øY É¡≤WÉæe áaÉμH á¶aÉëªdG
 Iô°†M  ΩÉ≤ªH  á∏ãªàe  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d
 ≈°ù«Y ø`̀H ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ÖMÉ°Uh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  ó`̀dGƒ`̀dG  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 ó≤Y á«ªgCG ≈dEG ßaÉëªdG ƒª°S QÉ°TCGh
 »a  ó`̀FGô`̀dG  É``̀gQhOh  á«°VGôàa’G  äGAÉ≤∏dG
 ,ø«æWGƒªdGh  »dÉgC’G  ™e  π°UGƒàdG  õjõ©J
 ôÑà©j »°VGôàa’G ¢ù∏éªdG ¿CG √ƒª°S É kæ«Ñe
 º¡JÉLÉ«àMG  á©HÉàeh  ó°Uôd  Iô°TÉÑe  IÉæb

 ¿hÉ©àdÉH  É¡à«Ñ∏J  ≈∏Y  πª©dGh  º¡JÉ©∏£Jh
.á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîe ™e ≥«°ùæàdGh

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¿CG  √ƒ``ª``°``S  í````°````VhCGh
 øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  ≈`̀ dEG  ≈©°ùJ  á«HƒæédG
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  AÉ`̀ °`̀û`̀fEGh  ájƒªæàdG  äGQOÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG
 »Ñ∏J  »àdGh  ,IQƒ£àªdGh  IóFGôdG  á«eóîdG
 ∫ÓN øe ,ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMGh äÉ©∏£J
 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  πMGôe  á©HÉàe
 á`̀«`̀æ`̀eC’G  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 RGô```HE’ ∂```dPh ,á`̀«`̀eó`̀î`̀dGh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ºYój  ÉªH  á¶aÉëª∏d  ájQÉ°†ëdG  IQƒ°üdG

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥≤ëjh Ωó≤àdG
 »a  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  √ƒª°S  ó``̀cCGh
 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J
 Iõ`̀¡`̀LC’G  ∞∏àîeh  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  ≥≤ëj  ÉªH  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G
 ø`̀eC’G  õjõ©àd  ∂`̀dPh  ,±Gô``̀WC’G  ™«ªL  ø«H
 ,á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  »a  áeÓ°ùdGh
 PÉîJG »a øeC’G ∫ÉLQ Oƒ¡éH √ƒª°S G kó«°ûe
 ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  áeRÓdG

.(19-ó«aƒc)

 »©°ùdG ócDƒjh »dÉgC’G »`≤`à`∏`j á`«`Hƒ`æ`é`dG ß``aÉ``ë```e
á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG äGQOÉ``̀Ñ``̀```̀ª``̀dG ø``̀e ó``̀jõ``̀e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d  ôjRh  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  ∑QÉ°T

 Üô©dG  º«∏©àdG  AGQRh  ´ÉªàLG  »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 »Hô©dG ºdÉ©dG »a º«∏©àdG ôjƒ£J á≤«Kh OÉªàYG ¿CÉ°ûH
 ΩGóîà°SÉH  ó≤ oY  …òdGh  ,»Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  øe  Ió©ªdG
 óªM QƒàcódG á°SÉFôH ,ó©oH øY »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  º«∏©àdG  ôjRh  ï«°ûdG  ∫BG  óªëe  øH
 §«¨dG ƒHCG óªMCG ó«°ùdG ácQÉ°ûªH ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,á«Hô©dG  ∫hó``̀ dG  á©eÉéd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G
 PEG  ,»Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  »ª∏°ùdG  º¡a  øH  π©°ûe
 ôjƒ£J á≤«Kh íeÓe ºgCG  ¢VGô©à°SG  ´ÉªàL’G  ó¡°T
 äÓNGóªdG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,»Hô©dG  ºdÉ©dG  »a  º«∏©àdG
.á≤«KƒdG √òg ∫ƒM Üô©dG º«∏©àdG AGQRh É¡eób »àdG

 º«∏©àdG  ¿CG  É¡«a  ó``cCG  káª∏c  ô`̀jRƒ`̀dG  ≈`̀≤`̀dCG  ó`̀bh
 ƒg  πH  ,á«ªæà∏d  »°SÉ°SC’G  Oƒª©dG  ƒg  kÉªFGO  ≈≤Ñ«°S
 øjƒμJ  »a  º¡°ùjh  ,¿Gó∏ÑdG  πÑ≤à°ùe  π qμ°ûj  …ò`̀dG
 ¿ƒμj  ¿CG  Ö`̀é`̀j  kÉ`̀≤`̀M  √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  ,∫É``̀ «``̀LC’G  AÉ`̀ æ`̀ Hh
 ó©J  »àdG  áaô©ªdG  Iƒ≤d  kGQó°üeh  ,™«ªé∏d  kÉMÉàe
 »YÉªàL’G Ωó≤àdG AÉæÑdh ,á«ªæà∏d »°SÉ°SC’G ∑ôëªdG
 »a  ∫É©ØdG  √QhO ≈dEG  káaÉ°VEG  ,»aÉ≤ãdGh  …OÉ°üàb’Gh
 Ée ôÑY ,∫hódG ø«H Öjô≤àdGh ,º«≤dGh äÉgÉéJ’G AÉæH
 âHGƒKh º«b øe á«°SGQódG πMGôªdG ∞∏àîe »a ¬ãÑj

.á«Hô©dG áeC’G AÉæHC’ á©eÉL
 ’h âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh
 ™«ªédG  ≈©°ùj  »àdG  á©eÉédG  º«≤dG  ∂∏àd  ká«ah  ∫GõJ
 á«Hô©dG  ájƒ¡dGh  ádÉ°SôdG  øe  Aõéc  ,É¡≤«≤ëJ  ≈`̀dEG
 å«M  ,Ió`̀©`̀°`̀UC’G  áaÉc  ≈∏Y  á«fÉ°ùfE’Gh  á«MhôdGh
 â≤ØfCGh  ,kÉ°UÉN  kÉeÉªàgG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  â``̀dhCG

 Éªe  ,á`̀∏`̀gDƒ`̀e  äÉ`̀bÉ`̀W  ∂`̀dò`̀d  äó`̀ qæ`̀Lh  ,AÉî°ùH  ¬«∏Y
 øjó«©°üdG  ≈∏Y  RGõàY’G  ≈dEG  ƒYóJ  äGRÉéfEG  ≥≤M
 IGhÉ°ùªdGh ™«ªé∏d º«∏©àdG ¿Éª°†H ,»YƒædGh »ªμdG
 ºFGódG  ¢UôëdG  ™e  ,çÉ```fE’Gh  Qƒ`̀cò`̀dG  ø«H  á∏eÉμdG
 ∫É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  º«gÉØe  èeO  ≈∏Y
 ∂dòHh  ,ájƒHôàdG  ègÉæªdG  øª°V  »ª∏©dG  ô«μØàdGh
 Iô«Ñc äGƒ£N Iô«NC’G äGƒæ°ùdG  »a áμ∏ªªdG â£N
 CGƒÑààd ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G á«ªæàdG ä’Éée »a
 ô°TDƒeh  ™«ªé∏d  º«∏©àdG  ô°TDƒe  »a  áeó≤àe  õcGôe

.…ô°ûÑdG ∫ÉªdG ¢SCGQ
 ºdÉ©dG  »a º«∏©àdG  ôjƒ£J á≤«KƒH ≥∏©àj Éª«ah

 »Hô©dG  ¿ÉªdôÑ∏d  ôμ°ûdG  ô`̀ jRƒ`̀ dG  ¬``̀ qLh  ,»`̀Hô`̀©`̀dG
 âÑYƒà°SG  »àdG  á∏eÉ°ûdG  á≤«KƒdG  √òg  √OGó`̀YEG  ≈∏Y
 â°ùμYh  ,áØ∏àîªdG  ¬ÑfGƒLh  º«∏©àdG  πMGôe  ™«ªL
 ,á«Hô©dG  ∫hó``̀ dG  ™ªéJ  »`̀à`̀dG  â`̀HGƒ`̀ã`̀dGh  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ,¬JÉLôîeh º«∏©àdÉH AÉ≤JQ’G ≈dEG É¡JÉ©∏£J ¢ùμ©Jh
 ,á«MÉf  øe  ájƒªæàdG  äÉLÉ«àM’G  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH
 º``eC’G  ¥ÉÑ°S  ≈∏Y  IQOÉ``̀ b  á«Hô©dG  ∫hó``̀ dG  π©éjh
 …òdGh  ,áaô©ªdG  OÉ°üàbG  ≈dEG  ∫ƒëàdGh  Ωó≤àdG  ƒëf
 øe ≥jôa π«μ°ûJ ≈dEG kÉ«YGO ,º«∏©àdG ƒg ∫hC’G ¬°SÉ°SCG
 √òg  á°SGQód  á«Hô©dG  ∫hódG  øe  ø«jƒHôàdG  AGôÑîdG
 IÉYGôe ™e ,ÇOÉÑeh iDhQ øe ¬àæª°†J Éeh á≤«KƒdG

 ,kÉ«dÉM  º«∏©àdG  Iô«°ùe  Égó¡°ûJ  »àdG  äGóéà°ùªdG
 òNC’G IQhô°Vh ó©H øY º«∏©àdG á«ªgCG äócCG »àdGh
 ΩGóîà°SÉH  »ªbôdG  º«∏©àdG  ƒëf  ∫ƒëàdG  äÉÑ∏£àªH
 ∫É°üjE’  ∂dPh  ,∫É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  äÉ«LƒdƒæμJ
 ,±hô`̀¶`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  ™«ªé∏d  á«ª«∏©àdG  áeóîdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  -  ƒμ°ùfƒ«dG  IõFÉL  QhO  ≈dEG  kGô«°ûe
 äÉeƒ∏©ªdG äÉ«LƒdƒæμJ ΩGóîà°S’ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  äCÉ`̀aÉ`̀c  »`̀à`̀dGh  ,º«∏©àdG  »`̀a  ∫É`̀°`̀ü`̀J’Gh
 ∫hódG ∞∏àîe øe áeó≤ªdGh ∫ÉéªdG Gòg »a Iõ«ªàªdG
 AÉª∏©dG ájÉYôd á¨dÉÑdG á«ªgC’G kGócDƒe ,äÉ°ù°SDƒªdGh
 Éªd  ,äÉ©eÉédG  »a  ø«HƒgƒªdGh  Üô©dG  ø«ãMÉÑdGh
 ÜÉ£≤à°SG á«ªgCGh ,á«ª∏Yh ájôμa IhôK øe ¬fƒμ∏ªj
 á«ª∏©dG  äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG  »``̀a  ø`̀jõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 á«ªgC’G ∂dòch ,º¡eÉeCG ¥ÉaB’G íàah ,á«LƒdƒæμàdGh
 äGQÉ«îdG  óMCÉc  ó©H  øY  º«∏©àdG  õjõ©àd  IójGõàªdG
 »a  πÑ≤à°ùªdG  »a  ¿CÉ°T  É¡d  ¿ƒμ«°S  »àdG  IójóédG

.áaÉc ºdÉ©dG
 ≈``̀dEG IQÉ``̀°``̀TE’É``̀H ¬`̀à`̀∏`̀NGó`̀e ô``̀jRƒ``̀dG º`̀ à`̀ à`̀NGh
 ióe  ƒg  á«Hô©dG  ∫hó`̀ dG  ¬LGƒj  …ò`̀dG  …óëàdG  ¿CG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  QGôªà°S’G  ≈∏Y  É¡JQób
 ójóéJh  ,Oô£ªdG  »fÉμ°ùdG  ƒªædG  ™e  º«∏©àdG  ô°ûf
 ™e  Ö°SÉæà«d  ,√Gƒà°ùe  ø«°ùëJh  º«∏©àdG  á«Yƒf
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  äÉÑ∏£àeh  ø«ª∏©àªdG  äÉLÉM
 á«YƒædG  ÖfGƒédG  áaÉc  ø«°ùëàH  ,ájOÉ°üàb’Gh
 èFÉàf  áÑ∏£dG  ≥≤ëj  å«ëH  ,õ«ªàdG  ¿Éª°Vh  º«∏©à∏d
 Ωƒ∏©dG  »a  á«ªdÉ©dG  äÉjƒà°ùªdG  RhÉéàJ  hCG  πKÉªJ

.IÉ«ë∏d á«°SÉ°SC’G äGQÉ¡ªdGh äÉ«°VÉjôdGh

É°UÉN ÉeÉªàgG º«∏©àdGh á«HôàdG âdhCGh ..á©eÉédG º«≤∏d á«ah øjôëÑdG :á«HôàdG ôjRh

ÉfhQƒc á``¡LGƒªd »``æWƒdG ≥jôØdG äÉ``ª«∏©àH ΩGõ``àd’ÉH ¿ƒ``ÑdÉ£jh äÉ``©ªéàdG ø``e ¿hQòëj ø``jO ∫É``LQ
 ó«ée  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ï«°ûdG  á∏«°†a  ∫É``b
 áLÉëdG  ó`̀°`̀TCG  »`̀a  Ωƒ`̀«`̀dG  É`̀æ`̀fEG  ,QƒØ°ü©dG
 É©«ªL  É``fOƒ``¡``L  ô`̀aÉ`̀°`̀†`̀J  á`̀ª`̀«`̀b  ∑GQOE’
 ,º`̀dÉ`̀©`̀dG Oƒ`̀°`̀ù`̀J »`̀à`̀dG á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 πc  »``a  á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG  äÉ`̀«`̀©`̀Lô`̀ª`̀dG  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e
 ΩGõàd’G  IQhô°V  ≈∏Y  äOó°T  ºdÉ©dG  AÉLQCG
 »Ñ£dG  ≥jôØdG  øY  Qó°üJ  »àdG  äÉª«∏©àdÉH
 ΩGõ`̀à`̀ d’Gh  á«æWƒdG  ø`̀e  ¬``̀ fCGh  ,¢üàîªdG
 ≥jôØdG É¡H Ωƒ≤j »àdG Oƒ¡édG ôjó≤J »æjódG
 Oƒ¡édGh  áëFÉédG  √òg  á¡HÉéªd  »æWƒdG
 ±hô`̀X  â``̀YGQ  »`̀à`̀dG  á`̀jRGƒ`̀ª`̀dG  á«eƒμëdG
 ô«còJh  ,Iô`̀à`̀Ø`̀dG  √ò``̀g  ∫Ó``̀N  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ≥«Ñ£J  »a  ¿hÉ¡àdG  ΩóY  IQhô°†H  ™«ªédG
 hCG  IóªdG  ∫ƒW ÖÑ°ùH ,á«ë°üdG  äGAGôLE’G
 OÉ≤àY’G  hCG  ∂«μ°ûàdG  øe  ¢†©ÑdG  √ô«ãj  Ée
 ,QƒØ°ü©dG ó«ée QƒàcódG ±É°VCGh .ÅWÉîdG
 ∫Ó`̀N ø``̀e ô`̀°`̀û`̀à`̀æ`̀j  É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ a  ¿G
 ƒgh  »æWƒdG  ≥jôØdG  ô`̀cP  Éªc  äÉ©ªéàdG
 â∏£Y  ∂`̀dò`̀dh  ,ô``̀NBGh  ™ªéJ  ø«H  ¥ôØj  ’

 π¡°ùdG ôeC’ÉH ¢ù«d ƒgh á«YÉªédG äGOÉÑ©dG
 Ωó≤j  ∞«æëdG  ÉææjO  øμd  ,ø«æeDƒªdG  ≈∏Y
 Óa ,á«YÉªédG äGOÉÑ©dG ≈∏Y ¢SƒØædG ßØM
 õY  ¬∏dG  ¿EGh  ,∂`̀dP  »a  πgÉ°ùàdG  Éæd  »¨Ñæj
 Öëj  Éªc  ¬°üNôH  ò`̀NDƒ`̀J  ¿CG  Öëj  π`̀Lh
 å«M  ΩÉ«°üdG  ¬dÉãeh  ,¬ªFGõ©H  òNDƒJ  ¿CG

 ¢†jôª∏d  Öëj  ƒ¡a  ¢†jôªdG  øY  ¬£≤°SCG
 »a ΩÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀dh QÉ``̀£``̀aE’É``̀H ΩGõ``̀ à``̀ d’G
 π«ªL  ó«°ùdG  á∏«°†a  OÉ°TCG  .ºjôμdG  √ô¡°T
 ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  óªëe  øH
 É¡dòÑJ  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édÉH  ,á«eÓ°SE’G
 AÉ`̀Hh  áëaÉμe  π``̀LCG  ø`̀e  Ió«°TôdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG

 »æWƒdG  ≥jôØdG  »YÉ°ùe  Éæªãe  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H »Ñ£dG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 πμ°ûH  AÉ`̀Hƒ`̀dG  áëaÉμe  π``̀LCG  ø`̀e  AGQRƒ```̀dG
 QOGƒμdG ≈∏Y ¬JGP âbƒdG »a É«æãe ,»bÉÑà°SG
 ÜGôJ  ¿ƒ≤°û©j  øªe  ø«Yƒ£àªdGh  á«Ñ£dG
 áë°U  ≈``̀dEG  ¿ƒ©°ùjh  »dÉ¨dG  ø`̀Wƒ`̀dG  Gò`̀g
 ¬°VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ¬«æWGƒe  áeÓ°Sh
 É¡H õà©f á«æWh áªë∏e ó©oj ∂dP ¿EÉa ,á«dÉ¨dG
 ¢ù∏éªdG QhO ∂dòc ≈°ùæf ’{ ∫Ébh ,É©«ªL
 ï«°ûdG  á°SÉFôH  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G
 áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  øH  øªMôdGóÑY
 AÉæÑdG  ¬∏°UGƒJ  ∫ÓN øe …QƒëªdG  √QhOh

.zá°üàîªdG äÉ¡édG ™e
 ÖÑ°S  π«ªL  ó«°ùdG  á∏«°†a  ™```LQCGh
 ΩGõàd’G  ΩóY  ≈`̀dEG  äÉHÉ°UE’G  ∞≤°S  ´ÉØJQG
 ≥jôØdG  ÉgôbCG  »àdG  ájRGôàM’G äÉ«°UƒàdÉH
 äÉ©ªéàdG  ÖæéJ  Ωó`̀Yh  ,»Ñ£dG  »æWƒdG

 OóY  »a  IOÉ`̀jõ`̀dG  ™aôJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  »àdG
 á©jô°ûdG  ¿EG{  :¬à∏«°†a  ∫É`̀bh  .ø«HÉ°üªdG
 ¢ùØædG  ßØëd  ôÑcC’G  ΩÉªàg’G  »dƒJ  AG qô¨dG
 á`̀ª`̀MGõ`̀ª`̀dG ó`̀æ`̀Y äÉ```̀jƒ```̀ dhC’G ø``̀e ¬`̀∏`̀©`̀Lh
 π≤©dGh  ,º¡ªdG  ≈∏Y  ºgC’G  ÖfÉédG  í qLôJh
 AÉ¡≤a …CGQ ƒgh ,OQƒªdG Gòg »a ºcÉM ∂dòc
 äÉ°ü«î°ûàd º¡fƒcQh ,ádCÉ°ùªdG »a ΩÓ°SE’G

.z¿CÉ°ûdG Gòg »a ¢UÉ°üàN’G πgCG
 ¿ÉgôH  ô«N  áHôéàdG  ¿EG{  :±É`̀°`̀VCGh
 ’h  Gô`̀NDƒ`̀e  ™`̀bGƒ`̀dG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  âÑK  ÉªHh
 ºq∏©àdG  ø`̀e  ó`̀H  Ó`̀a  ;ó`̀fÉ`̀©`̀e  ’EG  ¬`̀«`̀a  ô`̀HÉ`̀μ`̀j
 qôªf  É`̀e  ¿CG  ≈∏Y  ,Iô`̀Ñ`̀©`̀dG  ò``̀NCGh  ≥Ñ°S  Éªe
 ±ôX ƒ`̀g É`̀ª`̀fEG  ™`̀ª`̀LCG  ºdÉ©dG  ¬`̀H  ô`̀ª`̀jh ¬`̀H
 ä qô`̀e{  :É°†jCG  ∫É`̀ bh  .zâ`̀bDƒ`̀eh  »FÉæãà°SG
 OGó```̀LC’G  ó`̀¡`̀Y  »``̀ah  ≥Ñ°S  Éª«a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∞∏°ùdG ÉgGhQ Éªc ∂JÉØdG ¿ƒYÉ£dG áëFÉéH
 â∏ØbCGh  ôFÉ©°ûdG  â∏ q£©Jh  º¡aÓ°SCG  ø`̀Y
 »a  ∂`̀dP  πc  ,É¡HGƒHCG  ™eGƒédGh  óLÉ°ùªdG
 ¬«a  ø`̀ë`̀f  É`̀ª`̀e  ô`̀ã`̀cCG  Ö«°üY »`̀æ`̀eR  ±ô``̀X

 ¢û©àfGh É¡HÉ°üf ≈dEG  QƒeC’G  äOÉY ºK  ¿B’G
 :ÉØ«°†e  ,zó`̀jó`̀L  øe  IÉ«ëdG  πeCÉH  ¢SÉædG
 ÉæîjQÉJ  øe  á«°VÉªdG  ™FÉbƒdG  ∂∏J  »`̀ah{
 πgCG  ´ÉÑJGh  »æjódG  ¢ùëdG  ≈∏Y ájƒb  ád’O
 º¡JÉ«°Uƒàd ∫Éãàe’Gh º¡JÉë«LôJ »a º∏©dG
 ¬«≤ØdÉc  ΩÓ``̀YC’G  AÉ¡≤ØdG  º¡«ah  ,ºgGƒàah
 ÜÉW  »°üØMóédG  Rô`̀M  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ï«°ûdG
 ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉH  ¬d  QƒØ¨ªdG  ºdÉ©dÉch  √GôK
 ó«°ùdG á∏«°†a ¬LƒJh .z´õ¡ªdG º°SÉb ï«°ûdG
 »æfEG{  :ÓFÉb  í°üædÉH  ™«ªédG  ≈`̀ dEG  π«ªL
 »æfEÉa  ,É¡Jó∏≤J  »àdG  á«dhDƒ°ùªdG  ™bGh  øe
 ¿CG õjõ©dG øWƒdG ¢VQCG ≈∏Y qô«N πc »°UhCG
 á«dhDƒ°ùªdG  ìhQh  »æjódG  ¢ùëdÉH  ≈ q∏ëàj
 ¬H  ≈°UhCG  ÉªH  ΩGõàd’G  IQhô°†H  á«æWƒdG
 Gój  ,äÉ«°UƒJ  øe  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ≈dEG  OÓÑdGh  OÉÑ©dG  áæ«Ø°ùH  ôÑ©f  ≈àM  ó«H
 ôÑ°üdÉH  »°UGƒàdG  ÉªFGO  Éæ«∏Yh  ,¿ÉeC’G  ôH
 ;äÉaÉØ£°U’G  áÑfÉéeh  øëªdG  »a  ≥ëdGh

.z»æWh »æH Éjh »∏gCG Éj óMGh ÉæÑcôªa

.óªëe øH π«ªL |.QƒØ°ü©dG ó«ée .O |



 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG  áãdÉãdG  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  äó`̀cCG
 É¡¶ØM hG É¡Jô°TÉÑeh á«FÉæédG iƒYódG ™aôH ¢UÉ°üàN’G áÑMÉ°U
 ≈àe óéà°ùj Ée ≈∏Y AÉæH É¡μjôëJ ºK øeh øeõdG øe Éàbh hG É«FÉ¡f

.á«FÉæédG áªcÉëªdG ≈dEG É¡©aôd áëdÉ°U É¡fG äCGQ Ée
 áeÉ©dG áHÉ«æ∏d Rƒéj ’ ¬fCÉH º¡àe ´ÉaO ≈∏Y ÉgOQ »a ∂dP AÉL
 ,É¡¶ØëH âeÉb ¿CG  ó©H ¬∏cƒe ó°V á«FÉæédG iƒYódG ∂jôëJ IOÉYG
 ™e  ¬°ùÑëH  â°†bh  ábô°ùdG  áªjôéH  ¬∏cƒe  áªμëªdG  âfGOG  å«M
 ,á°VQÉ©ªdÉH  ¬«∏Y  ø©Wh  ºμëdG  º¡àªdG  ¢Vôàj  ºdh  É«HÉ«Z  PÉØædG
 •ƒ≤°ùH  ™aO  Éªc  ∞°UƒdGh ó«≤dG  »a  CÉ£îdÉH  º¡àªdG  »eÉëe ™aOh
 ,iƒYódG ¥GQhG øª°V »æéªdG πÑb øe ∫RÉæJh í∏°U OƒLƒd áª¡àdG
 ∂jôëJ  IOÉ`̀YEÉ`̀H  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ΩÉ«b  RGƒ`̀L  Ωó©H  ™aódG  øY  Ó°†a
 áªμëªdG  ¿CG  ’EG  .É¡bGQhG  ßØëH  âeÉb  ¿G  ó©H  á«FÉæédG  iƒYódG

 »a ¬«∏Y ô«KCÉJ ’ (í∏°üdG) ∫RÉæàdG ¿CG ≈dEG É¡ªμM äÉ«ã«M »a äQÉ°TCG
 áªμëªdG  hG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  á«FÉæédG  iƒYódÉH  ô«°ùdG
 ±hô¶H  áfôà≤e  ábô°S)  á©bGƒdG  πëe  áª¡àdG  ¿CG  ¿ƒμd  á°üàîªdG
 øY  ∫RÉæàdÉH  »°†≤æJ  »àdG  iƒμ°ûdG  ºFGôL  øe  â°ù«d  (ójó°ûàdG
 iƒYódG  É¡H  »°†≤æJ  »àdG  ºFGôédG  øe  â°ù«d  É¡fCG  Éªc  ,iƒμ°ûdG

.∫RÉæàdG hG ídÉ°üàdG hG í∏°üdÉH á«FÉæédG
 ™aôH  ¢UÉ°üàN’G  áÑMÉ°U  »g  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG  äó`̀cCG  Éªc
 øeõdG  øe Éàbh hG  É«FÉ¡f  É¡¶ØM hG  É¡Jô°TÉÑeh á«FÉæédG  iƒYódG
 áëdÉ°U  É¡fG  äCGQ  Ée  ≈àe  óéà°ùj  Ée  ≈∏Y  AÉæH  É¡μjôëJ  ºK  øeh
 ≈£YCG ¿EGh ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh ,á«FÉæédG áªcÉëªdG ≈dEG É¡©aôd
 ßØëdG ôeGhG øe º∏¶àdG »fóªdG ≥ëdÉH »YóªdGh ¬«∏Y »æéª∏d ≥ëdG
 §©j  ºd  ¬fG  ’EG  iô¨°üdG  áªμëªdG  ΩÉeG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  øe  QOÉ°üdG

 â¶ØM ¿CG ≥Ñ°S ób áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH ∂°ùªàdG ¿Éc ±ôW …C’ ≥ëdG
 ¬H  ±ô°üàJ  ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒªH  É¡fhDƒ°T  øe  ∂dP  ¿C’  ,ÆÓÑdG  ¥GQhG
 ≈£YCG ¿ƒfÉ≤dG ¿CG áªμëªdG äócCGh .ÉÑ°SÉæe √GôJ …òdG ¬LƒdG ≈∏Y
 áHÉ«ædG øe IQOÉ°üdG ßØëdG äGQGôb øe º∏¶àdÉH ¿CÉ°ûdG …hòd ≥ëdG
 QOÉ°üdG  ô`̀e’G  AÉ¨dEG  áªμëª∏dh  ,iô¨°üdG  áªμëªdG  ΩÉ`̀eG  áeÉ©dG
 áªμëªdG  ≈dEG  á«°†≤dG  ádÉMEG  hCG  ≥«≤ëàdG  AGôLEÉH  ô`̀e’Gh  ßØëdÉH
 øe AGôL’G Gò¡H áeÉ©dG áHÉ«ædG Ωƒ≤J ¿CG ≈dhG ÜÉH øªa ,á°üàîªdG
 ≈dEG  É¡©aôd  áëdÉ°U âëÑ°UG iƒYódG  ¿G  äCGQ  Ée  ≈àe É¡°ùØf  AÉ≤∏J
 ¿CG  ¿ƒfÉ≤dG  Ö∏£J  »àdG  ∫Gƒ`̀M’G  IÉYGôe  ™e  ,á«FÉæédG  áªcÉëªdG
 áªμëªdG âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡`∏a ,ø«©e AGôLEG ≈∏Y AÉæH É¡©aQ ¿ƒμj
 ºμëdG  ó«jCÉJh  É¡°†aôH  ´ƒ°VƒªdG  »ah  Óμ°T  á°VQÉ©ªdG  ∫ƒÑ≤H

.¬«a ¢VQÉ©ªdG

 ≈dEG  áª¡àe  âdÉMCG  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉH  »YGOƒdG  ¿ÉfóY  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ìô°U
 É¡«∏Y  ¢VhôØªdG  »dõæªdG  ôéëdG  äGAGô`̀LEG  É¡àØdÉîªd  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG

.ihó©∏d øjôNB’G ¢†jô©àH âÑÑ°ùJh óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd
 áØdÉîªH  áª¡àe  ΩÉ«b  øY  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â¨∏HCG  ób  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  âfÉch
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ¿hO  ádƒ∏«ë∏d  ÉjRGôàMG  É¡«∏Y  ¢Vôa  …òdG  »dõæªdG  ôéëdG  AGô`̀LEG
 …RGôàM’G  ôéëdG  Iôàa  AÉæKCG  É¡fCG  âÑK  óbh  ,ø«HÉ°üe  É¡à£dÉîe  ÖÑ°ùH  ÉfhQƒc
 É¡HQÉbCG óMCG ∫õæªH »∏FÉY ™ªéJ ≈dEG â¡LƒJh É¡æμ°S ô≤e äQOÉZ ób É¡«∏Y ¢VhôØªdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  É¡àHÉ°UEG  âÑK  ¢üëØdG  ó©Hh  ,á«°Vôe  ¢VGôYCÉH  â°ùMCG  Égó©Hh
 ¢Shô«ØH ¢UÉî°TCG áà°S OóY áHÉ°UG âÑK ø«£dÉîªdG ¢üëah ™ÑààdG ó©Hh ,óéà°ùªdG

 .ÉfhQƒc
 áª¡àªdG ádÉMEÉH äôeCGh ,ÆÓÑdG OhQh Qƒa É¡JGAGôLG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh
 ¢ùÑëdG »g áªjôédG √òg øY IQô≤ªdG áHƒ≤©dG ¿CG ≈dG Gô«°ûe ,á«FÉæédG áªcÉëªdG ≈dEG
 OóëJ óbh ,QÉæjO ±’BG Iô°ûY ≈dEG π°üJ »àdG áeGô¨dGh äGƒæ°S çÓK ≈dEG π°üj …òdG

.á«FÉæédG iô¨°üdG áªμëªdG ΩÉeCG á«°†≤dG ô¶æd 2020 ôÑªàÑ°S 29 á°ù∏L
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 ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  ó``̀cCG
 á«ªgCG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 á°†¡ædG  ≥≤ëJ QÉμaCGh iDhQ Æƒ°U
 º¡°ùoJh  ,øWƒ∏d  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdGh
 á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e á``̀jƒ``̀≤``̀Jh õ``̀jõ``̀©``̀J »```̀a
 »`̀à`̀ dG ,á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG äÉ``©``jô``°``û``à``dG
 á«°SÉ°SC’G  õ`̀FÉ`̀cô`̀dG  ió``̀MEG  ôÑà©J
 »`̀à`̀dG äÉ``̀MÉ``̀é``̀æ``̀dGh äGõ`̀é`̀æ`̀ª`̀∏`̀ d
 πX  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ
 Iô°†ëd  »``MÓ``°``UE’G  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀ gÉ`̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 IQhô`̀°`̀V ó`̀cDƒ`̀j É`̀e ƒ`̀gh ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ácGô°T  ≥«≤ëàd  IójóL  ¥É`̀aBG  íàa
 ,á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀Jh
 πeÉ©à∏d  õFÉcôdGh  ¢ù°SC’G  ™°Vhh
 É k≤ah  ,ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  ™e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬`̀«`̀dEG  êÉàëJ  Éªd
 »a  äÉjóëàdGh  ôjƒ£àdG  áÑcGƒªd
 ’ƒ`̀°`̀Uh ,ä’É``̀é``̀ª``̀dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀ dG
 »àdG  á∏eÉ°ûdG  á°†¡ædG  ≥«≤ëJ  ≈dEG

.É k©«ªL Égó°ûæf
 ∫ÉªYCG  ¬MÉààaG  iód  ∂dP  AÉL
 äó≤Y  »`̀à`̀dG  á`̀ jQGƒ`̀ë`̀ dG  á°ù∏édG
 ¿GƒæY  âëJ  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó o©H  øY
 áHƒ∏£ªdG  á«©jô°ûàdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG{
 »àdGh  ,zá«ªbôdG  ádGó©dG  ∫Éée  »a
 ócCG  óbh   iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  É¡ª¶f
 õjõ©J  ≈∏Y  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ΩõY
 á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 õjõ©J  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e  …ò```dG  πμ°ûdÉH
 πªY ófÉ°ùJ »àdG á«©jô°ûàdG á«æÑdG
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG
 ∫ƒ°Uƒ∏d  IófÉ°ùªdGh  ºYódG  ºjó≤J
 ø«fGƒb  ø°Sh  äÉ©jô°ûJ  AÉæH  ≈`̀dEG
 πª©dG  áeƒ¶æe  õjõ©J  »`̀a  º¡°ùJ
 ,ø`̀jOÉ`̀«`̀ª`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀L »``̀a »``æ``Wƒ``dG
 á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  Qhó``̀H  kGó«°ûe
 á`̀Ñ`̀cGƒ`̀ª`̀d Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É`̀gOƒ`̀ ¡`̀Lh
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh å`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh Qƒ`̀£`̀à`̀ dG

 ¥ƒ`̀≤`̀M ¿ƒ``̀°``̀ü``̀Jh »`̀ª`̀ë`̀J »``̀à``̀ dG
 ô«°S  ø°ùM  øª°†Jh  ,ø«°VÉ≤àªdG

.É¡≤«≤ëJh ádGó©dG
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ QÉ°TCGh
 øe  IOÉØà°SÓd  πª©dG  á«ªgCG  ≈``dEG
 ∫É`̀é`̀e »``̀a á`̀ «`̀ª`̀ bô`̀ dG ä’ƒ``̀ë``̀à``̀dG
 Ée  ∞`̀«`̀Xƒ`̀Jh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  á«æ≤J
 »a  áKóëà°ùe  äÉ`̀«`̀ dBG  ø`̀e  ¬ë«àJ
 AÉ≤JQ’Gh  ,á«ªbôdG  ádGó©dG  áeóN
 πØμj  ÉªH  ,á∏°üdG  äGP  äGAGôLE’ÉH
 áØ°üæªdG  áªcÉëªdG  •hô°T  ô«aƒJ
 ,»`̀°`̀VÉ`̀≤`̀à`̀dG π``̀MGô``̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a
 áªcÉëªdG  ±hô``̀X  â°†àbG  É`̀ª`̀q∏`̀c
 ,á«fhôàμd’G äGAGôLE’G »a nô« q°ùdG
 ≈dEG  ≈`̀fOCG  äGAGô``̀LE’G  √òg  âfÉch
 ,±É°üfE’Gh ádGó©dG äÉÑq∏£àe ádÉØc
 »a  O nóq∏dG  ÖdÉãe  ÖqæéJ  ≈∏Y  nQóbCGh
 AÉæàLG  »`̀a  pπ`̀£`̀ nª`̀ dGh  áeƒ°üîdG
 QÉ``̀WEG »``a ,á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG á`̀«`̀°`̀Vô`̀à`̀dG
 ≈`̀ë`̀°`̀VCG …ò```̀ dG õ`̀LÉ`̀ æ`̀ dG AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dG
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ø`̀e  q≥``M  áHÉãªH

.Qƒà°SódG ≈°†à≤ªH áfƒ°ü oªdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ Üô`````````̀ YCGh
 øY ¬`̀à`̀ª`̀∏`̀c ΩÉ``̀à``̀N »``̀a iQƒ``̀°``̀û``̀dG
 ∫’O IPÉ`̀à`̀°`̀SCÓ`̀d √ô`̀jó`̀≤`̀Jh √ô`̀μ`̀°`̀T
 á`̀æ`̀é`̀d ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó````̀jGõ````̀dG º``̀°``̀SÉ``̀L
 ,á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG
 á°ù∏édG ó≤Y Iôμa ºjó≤àH É¡JQOÉÑªd
 »a Iô«Ñc G kOƒ¡L É¡dòHh ,ájQGƒëdG
 ÉgQhÉëe  πμd  á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdG

.É¡∏«°UÉØJh
 º°SÉL ∫’O âHôYCG ,É¡ÑfÉL øe
 ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ ó``̀jGõ``̀dG
 Égôjó≤J øY á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
 ¿Éª°†d AÉ°†≤dG É¡dòH »àdG Oƒ¡é∏d
 ô°ù«j  É`̀ª`̀H  »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀à`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG
 ,Qƒ``̀eC’G  ø«eÉëªdGh  ø«°VÉ≤àª∏d
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  Qhó```̀H  Ió`̀«`̀°`̀û`̀e
 IQGRhh  áeÉ©dG  áHÉ«ædGh  AÉ°†≤∏d
 á`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’G ¿hDƒ```̀°```̀û```̀dGh ∫ó``̀©``̀ dG

 ±hô¶dG ™e πeÉ©àdG »a ±ÉbhC’Gh
 QÉ°ûàfG  âÑMÉ°U  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 (19 - ó`̀«`̀aƒ`̀c) É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 áHƒ∏£ªdG  äÉeóîdG  áaÉc  ô«aƒJh
 á`̀ dGó`̀©`̀ dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d ,kÉ``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG
 ™«ªé∏d  á°UôØdG  áMÉJEGh  á«FÉæédG
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG √ò```̀g ø``̀e IOÉ`̀Ø`̀ à`̀ °`̀SÓ`̀d

.á«æ≤àdG
 ¿CG  IQhô``̀°``̀V ó``̀jGõ``̀dG äó````̀cCGh
 ¿CG  ≈∏Y  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  πª©J
 áÑ«éà°ùe  á`̀«`̀fGõ`̀«`̀e  ∑É`̀æ`̀g  ¿ƒ`̀μ`̀J
 ºYód  ,á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG  á`̀dGó`̀©`̀dG  ≥«≤ëàd
 AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  Oƒ`̀¡`̀L
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRhh

.áeÉ©dG áHÉ«ædGh ±ÉbhC’Gh
 πYÉØdG  Qhó``dG  ó`̀jGõ`̀dG  âæ qªKh
 »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀eh IÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dG IOÉ``̀°``̀ù``̀∏``̀d
 IQGRhh  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ≥«≤ëJ  »a  áeÉ©dG  áHÉ«ædGh  ∫ó©dG
 äGQƒ``̀£``̀à``̀dG á``̀Ñ``̀cGƒ``̀eh á``̀dGó``̀©``̀dG
 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »``a äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 ≈dEG  Iô«°ûe  ,á«fhôàμdE’G  πFÉ°SƒdG
 á£∏°ùdG  ™e  ó°VÉ©àdGh  ¿hÉ©àdG  q¿CG
 ô«HGóàdG  PÉ`̀î`̀J’  º`̀¡`̀e  á«FÉ°†≤dG
 á∏Môª∏d  á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG  á«©jô°ûàdG
 ádGó©dG ≥«≤ëJ ºYój ÉªHh ,á∏Ñ≤ªdG

.ø«°VÉ≤àªdG ≈∏Y ô«°ù«àdGh
 QÉ°ûà°ùªdG  OÉ`̀ °`̀TCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG ø`̀°`̀ù`̀M ø``̀H ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 Ö`̀FÉ`̀f õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ
 AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ÖMÉ°U Iô°†M ¬«dƒj …òdG ºYódÉH
 ≈°ù«Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 á«FÉ°†≤dG  á£∏°ù∏d  Ohó``̀ë``̀eÓ``̀dG
 ô«°ù«àH  AÉ``̀≤``̀JQ’G  »``a  º`̀gÉ`̀°`̀S  É``e
 øe  øμªJh  ,»°VÉ≤àdG  äGAGô```̀LEG
 QhódÉH  ΩÉ«≤dG  øe  AÉ°†≤dG  É¡dÓN
 ,πªcC’G  ¬LƒdG  ≈∏Y  ¬æe  Üƒ∏£ªdG
 äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG ¥ƒ``̀≤``̀M ¿É``̀ª``̀°``̀Vh
 ¬dhÉæJ  iód  kÉ°Vô©à°ùe  ,OGô``̀aC’Gh
 √RÉéfEGh  √PÉîJG  ºJ  Ée  ºgCG  Qƒëe

 ∫É`̀ª`̀YE’ π`̀ FÉ`̀ °`̀Shh äGAGô`````̀LEG ø`̀e
 øe  Oó©d  ,ó©oH  øY  »°VÉ≤àdG  CGóÑe
 É¡H Ωƒ≤j »àdG Oƒ¡édGh äGQOÉÑªdG
 ≥«≤ëàd  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ,»`̀ª`̀bô`̀dG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG
 á«FÉ°†≤dG  äGAGô````̀LE’G  ø`̀Y  kÓ°†a
 Oƒ`̀ ¡`̀é`̀ dG ø`̀ª`̀ °`̀V äò```̀î```̀JG »``̀ à``̀ dG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 …ò``̀dG Qhó``̀dÉ``̀H kGó`̀«`̀°`̀û`̀e ,É``̀ fhQƒ``̀ c
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ¬H  â©∏£°VG
 É¡ªjó≤Jh  »FÉ°†≤dG  πª©dG  º`̀Yó`̀d
 ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  øe  á∏ªL
 äGAGôLEG  ôjƒ£J  »a  âª¡°SCG  »àdG
 ádGó©dG  ≥«≤ëJ  ¿Éª°†d  ,»°VÉ≤àdG

.IõLÉædG
 QƒàcódG  ∫hÉæJ  Éª«a  ∂dP  »JCÉj
 ÖFÉædG  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  »∏Y
 äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀Vh äÉ```«```dBG Rô`````HCG ΩÉ``̀©``̀dG
 »à∏Môe  »``̀a  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  á`̀ dGó`̀©`̀ dG
 QhOh  ,á``̀ª``̀cÉ``̀ë``̀ª``̀dGh  ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀à`̀dG
 É¡JGQOÉÑeh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG

 äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J ∫É``é``e »``̀a
 ¿ƒfÉb πjó©àH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh
 âª¡°SCG  Éeh  ,á«FÉæédG  äGAGô`̀LE’G
 ™jô°ûàd  º«¶æJ  øe  äÓjó©àdG  ¬H
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  É«fhôàμdEG  »°VÉ≤àdG
 áYô°S ≥`̀≤`̀M É`̀ª`̀H  …ô``̀«``̀KC’G  π`̀≤`̀æ`̀dG
 …ò`̀dG  ô``̀eC’G  ,≥«≤ëàdG  äGAGô````̀LEG
 ô«°S ≈∏Y á«HÉéjEG IQƒ°üH ¢ùμ©fG
 øY  kÉ«fhôàμdEG  á«FÉæédG  ihÉYódG
 »a ø«ª¡àªdG ¥ƒ≤M øª°V ÉªH ó©H
 πeÉ©àdG Aƒ°V »a ádOÉ©dG áªcÉëªdG

.ÉfhQƒc áëFÉL ™e
 ï«°ûdG ¥ô£J ¬JGP ¥É«°ùdG »ah
 ∫ó©dG ôjRh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN
 ±É``̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh
 Üƒ∏£ªdGh  á∏Ñ≤ªdG  äÉjóëàdG  ≈dEG
 ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 á«©jô°ûàdG  á``̀eAGƒ``̀ª``̀dG  ¢`̀ù`̀ °`̀ SCGh
 á`̀∏`̀°`̀ü`̀dG  äGP  äÉ``©``jô``°``û``à``dG  »```̀a
 ájQÉéàdGh  á«fóªdG  äGAGô``̀LE’É``̀H
 ìÉ`̀é`̀f ó````̀ cCG å``«``M ,á``̀«``̀FÉ``̀æ``̀é``̀dGh
 ™e  πeÉ©àdG  »a  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG
 QGôªà°SGh ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 iƒà°ùªdÉH  »°VÉ≤àdG  äGAGô````̀LEG
 áeƒ¶æªdG  ¿CG  ≈dEG  kÉàa’  ,Üƒ∏£ªdG
 kÉXƒë∏e  kGQƒ£J  ó¡°ûJ  á«fhôàμdE’G
 å«M  ,á«ªbôdG  ádGó©dG  ∫Éée  »a
 πÑ≤à°ùªdG  ó¡°û«d  π`̀ª`̀©`̀dG  …ô`̀é`̀j
 äÉ``eó``î``dG ø```e kGó```̀jõ```̀e Ö``̀jô``̀≤``̀dG
 …òdG  Qƒ£àdG  áÑcGƒªd  á«fhôàμdE’G
 ,ÖfÉédG  Gò``g  »`̀a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  √ó¡°ûj
 QhÉ°ûàdGh  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  kÉæ«Ñe
 ôjƒ£àd  çÓ``̀ã``̀dG  äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀«`̀H
 ,AÉ°†≤dÉH  á£ÑJôªdG  äGAGô````̀LE’G
 kÉeó≤e  ,á«fhôàμdE’G  äÓeÉ©ªdGh
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`````̀LE’G  ø`̀Y  Iò`̀Ñ`̀f
 Égôjƒ£J  ≈∏Y  πª©dG  …ôéj  »àdG
 ºdÉ©dG √ó¡°ûj …òdG Ωó≤àdG áÑcGƒªd
 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  iƒà°ùe  ≈∏Y

.»æ≤àdG Ωó≤àdGh

 ..zá«ªbôdG ádGó©dG ∫Éée »a áHƒ∏£ªdG á«©jô°ûàdG ô«HGóàdG{ ∫ƒM ájQGƒëdG á°ù∏édG ∫ÓN

 ≥«≤ëàd  Ió``̀jó``̀L  ¥É````̀ aBG  í`̀ à`̀ a  IQhô``̀ °``̀ V  ó``̀cDƒ``̀j  iQƒ``̀°``̀û``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
»`̀æ`̀≤`̀à`̀dG Qƒ``£``à``dG á`̀ Ñ`̀ cGƒ`̀ ª`̀ d á`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dG á`̀£`̀ ∏`̀ °`̀ù`̀ dG ™``̀ e ¿hÉ```©```Jh á``cGô``°``T

 ..»æjôëÑdG øWGƒªdG ôgƒL
ôNB’G ∫ƒÑbh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  áª∏μdG  »a
 ¢ù∏ée  á°ù∏L  ¬°SDhôJ  ∫ÓN  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 Éæ«©°Sh  ,ÉgÉæjCÉJQG  »àdG  ±GógC’G  ø«H  øe{  :á«dÉàdG  IQÉÑ©dG  äOQh  ,AGQRƒdG
 ΩÓ°ùdG  ¿CÉH  ºdÉ©dG  ∑Qój  ¿CG  ƒg  ,(ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó`̀YEG)  ∫ÓN  øe  ,É¡∏LCG  øe
 óMCG  ¿Óμ°ûj  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ¿CGh  ,»é«JGôà°S’G  ÉfQÉ«Nh  ÉæàdÉ°SQ  ƒg
 ΩÓ°ù∏d  ¿ƒÑëeh ¿ƒëeÉ°ùàe  øëæa  .á∏«°UC’G  á«æjôëÑdG  Éæàjƒg äÉª°S  ºgCG
 ¿Góæà°ùj  ¿Gò∏dG  Éªg  »≤«≤ëdG  ΩÓ°ùdGh  »≤«≤ëdG  ¢ûjÉ©àdG  ¿EGh  ,¢ûj pÉ©àdGh
 ,∫RC’G  òæe ¬H  ™àªàj Éeh ,»æjôëÑdG  øWGƒªdG  ôgƒL ƒgh ,ôNB’G  πÑ≤J  ≈∏Y
 Üƒ©°T Ö«WCG øe ƒg ,™«ªédG IOÉ¡°ûHh ÉæÑ©°T ¿CÉH ,ºeC’G ø«H ôNÉØf øëfh
 »aÉ≤ãdGh  …ôμØdG  ´ƒæà∏d  IQÉæe  øjôëÑdG  øe  â∏©L  áÑ«£dG  √ògh  ,¢`̀VQC’G

.z»ÑgòªdGh »æjódGh
 π°üa{ »¡a ..ôgódG óHCG  IódÉN πé°ùJh ,ÖgòdG AÉªH ÖàμJ IQÉÑ©dG √òg
 áaÉ≤ã∏d  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQh  á«°ù«FQ  áæÑd  »gh  ,á«îjQÉàdG  Iƒ£î∏d  zÜÉ£îdG
 É¡î°SQ  »àdG  á«∏°UC’G  ÇOÉÑªdGh  º«≤dG  »gh  ,Qƒ°ü©dG  ióe  ≈∏Y  á«æjôëÑdG
 »àdGh  ,øjôëÑdG  »a  áªjôμdG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dGh  ,OÓÑdG  »a  »Ø«∏îdG  ºμëdG
 ¬àjDhôH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡ªYOh ÉgÉYQh É¡fÉ°Uh É¡¶ØM

 .Iójó°ùdG ájô°ü©dG
 ,ÉgóæY ∞bƒàdG ºàjh ,ôãcCGh ôãcCG πbÉæàJh ∫hGóàJ ¿CG Öéj IQÉÑ©dG √òg
 ÉgRGôHEG  ºàjh ,á«fƒjõØ∏Jh á«YGPEG  ,á«eÓYEG  èeGôH »a É¡«∏Y Aƒ°†dG §∏°ùjh
 á«æjôëH  ádÉ°Sôc  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«∏ëªdG  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »`̀a
 äGQô≤ªdGh á«°SGQódG ègÉæªdG »a É¡°VôY ºàjh ,âHÉK »æWh è¡æeh áî°SGQ
 πμd áÑFÉ°üdG ájDhôdGh ,á∏«°UC’G á«æjôëÑdG ájƒ¡dG ¢SÉ°SCG ÉgQÉÑàYÉH ,á«©eÉédG

.ádhódG äÉ«é«JGôà°SGh äGQOÉÑeh ,Oƒ¡Lh ™jQÉ°ûeh ,èeGôHh §£N
 z¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG{  ..»é«JGôà°S’G  ÉfQÉ«Nh  ÉæàdÉ°SQ  ƒg  zΩÓ°ùdG{
 »≤«≤ëdG  ¢ûjÉ©àdG{  ..á∏«°UC’G  á«æjôëÑdG  Éæàjƒg  äÉª°S  ºgCG  óMCG  ¿Óμ°ûj
 áë°VGh ádÉ°SQ √òg ..ôNB’G πÑ≤J ≈∏Y ¿Góæà°ùj ¿Gò∏dG Éªg z»≤«≤ëdG ΩÓ°ùdGh
 ..§≤a  »≤«≤Mh  ,»≤«≤M  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¢ûjÉ©àdGh  ΩÓ°ùdG  ¿CG  ,áæ∏©eh
 »a  ≥Ñ£e  ôeCG  ƒgh  ,¬Jó«≤Y  hCG  AÉªàfG  ¿Éc  Éª¡e  ,ô`̀NB’G  πÑ≤J  ≈∏Y  óæà°ùjh
 ,´ÉæàbGh  ¿ÉªjEG  ,πªYh  è¡f  ,∑ƒ∏°Sh  ∫ƒb  :Ωó≤dG  òæe  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 ¢ù«dh ..á«æjôëÑdG ¢VQC’G ¥ÉªYCG »a ÜQÉ°V ,ájƒgh áaÉ≤K ,Qƒà°SOh ¿ƒfÉb
 ídÉ°üªd  ÉFQÉW  Gô`̀eCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ô`̀NB’G  ∫ƒÑbh  ΩÓ°ùdGh  ¢ûjÉ©àdG

.»FÉæãà°SG ±ô¶d hCG ,Ióéà°ùe IôàØd hCG ,áàbDƒe
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG :ócDƒf ¿CG ∫É≤ªdG ºààîf ¿CG πÑbh ∫ƒ≤dG á∏aÉf øe ¬∏©dh
 áÑ«£dG{  ¿EÉa  ,ôNB’ÉH  É¡dƒÑbh  ø««≤«≤ëdG  ΩÓ°ùdGh  ¢ûjÉ©àdÉH  É¡μ°ùªJ  ™eh
 »g ,êQÉîdG »a ºg øe á°UÉNh ,™«ªédG É¡cQój ¿CG  Öéj »àdG ,zá«æjôëÑdG
 ∫ƒÑbh ,ájOó©àdGh ´ƒæàdGh ,¢ûjÉ©àdGh ìÉàØf’Gh ,π°UGƒàdGh πeÉ©àdG áÑ«W
 ,…CGôdG  áaÉ°üMh  ,≥£æªdG  áMÉLQh  ,π≤©dG  AÉcòH  ¿ôà≤ªdG  ,¿hÉ©àdGh  ôNB’G
 áYÉé°Th  ,á∏eÉc  á¶≤jh  ΩÉJ  »YƒH  ô`̀NB’G  ™e  πeÉ©àdGh  ,¿É°ù∏dG  áMÉ°üah
 ájô«°üªdG  ÉjÉ°†≤dG  øY ∫RÉæàdG  ΩóYh ,É«∏©dG  ídÉ°üªdG  øY ´ÉaódG  »a  QGô≤dG
 á≤£æªdG  QÉ`̀gORGh  QGô≤à°SGh  øeCG  πLCG  øe  É©e  πª©dGh  ,á«Hô©dG  âHGƒãdGh

.ÜÉÑ°ûdG øe áeOÉ≤dG ∫É«LC’Gh

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

 »a á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG AÉ`̀ °`̀ †`̀ YCG ø`̀ e Oó``̀Y ´ƒ`̀£`̀J
É`̀ fhQƒ`̀ c ìÉ`̀≤`̀∏`̀d á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG ÜQÉ`̀ é`̀ à`̀ dG

.»YGOƒdG ¿ÉfóY |

 áëaÉμe  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  QÉ```̀WEG  »`̀a
 øe Oó``̀Y ´ƒ`̀£`̀J z19-ó``̀«``̀aƒ``̀c{ á`̀ë`̀FÉ`̀L
 ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG »`̀a á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 øe á∏ªM øª°V ÉfhQƒc ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG

.á«fÉ°ùf’G πLCG
 ¿hQÉ```̀g QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ìô``°``U É`̀ª`̀«`̀a
 ÖFÉæ∏d  »æØdG  ÖàμªdG  ¢ù«FQ  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG
 QhO  ≥∏£æe  øe  AÉL  ´ƒ£àdG  ¿CÉ`̀H  ΩÉ©dG
 »YÉªàL’G  ó«©°üdG  ≈∏Y  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 áªgÉ°ùe IQhô°†H ¿Éªj’Gh ,»fÉ°ùf’Gh

.áëFÉédG á¡LGƒe »a ™«ªédG

 »a  ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’G  á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  :ó``̀cDƒ``̀J  áªμëªdG
 É¡μjôëJ  º``̀K  ø``̀eõ``̀dG  ø``̀e  É`̀ à`̀ bh  hCG  É`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f  iƒ``̀ Yó``̀ dG  ß`̀ Ø`̀ M

 ¢`̀ UÉ`̀ î`̀ °`̀ TCG  6  á``̀ HÉ``̀ °``̀ UEG  »``̀ a  â`̀Ñ`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀J  Ió``«``°``S  á`̀ ª`̀ cÉ`̀ ë`̀ e
»``dõ``æ``ª``dG ô``̀ é``̀ ë``̀ dG É```¡```eGõ```à```dG Ωó```̀©```̀d É```̀ fhQƒ```̀μ```̀ H

 IQGOEG QhO ,¢ù«ªîdG Ωƒ«dG ´GòJ »àdG ¬à≤∏M »a »YGPE’G zøeC’G{ èeÉfôH ¢ûbÉæj
 ∞«°†à°ùj å«M ,á«fhôàμdE’G áªjôédG á¡LGƒe ∫Éée »a á«fhôàμdE’G ºFGôédG áëaÉμe
 ºFGôédG  áëaÉμe  IQGOEÉH  ´ôa  ¢ù«FQ  óªMCG  ó«éªdGóÑY  IÉ«M  øcôdG  Ö«≤ædG  èeÉfôÑdG

.»fhôàμdE’Gh …OÉ°üàb’G øe’Gh OÉ°ùØdG áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’ÉH á«fhôàμdE’G
 »a ácQÉ°ûªdG  ∫ÓN øe ∂dPh ø«cQÉ°ûª∏d  ájó≤f  õFGƒL ºjó≤J èeÉfôÑdG  π∏îàjh
 ¬eó≤Jh √ó©J ,»YGPE’G zøeC’G{ èeÉfôH .17684888 ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’Gh á≤HÉ°ùªdG

 Oƒ`̀¡`̀L ¢`̀û`̀bÉ`̀ æ`̀ j »``````̀YGPE’G zø``````̀eC’G{
á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀ μ`̀ dE’G º``̀ FGô``̀ é``̀ dG á`̀ ë`̀ aÉ`̀ μ`̀ e

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’ ¿É`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T ¢``Vô``©``J
 çÓK  ø«H  …Qhô``̀e  çOÉ`̀M  »`̀a  ábôØàe
 ô°üY â`̀jƒ`̀μ`̀dG  ´QÉ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y äGQÉ`̀«`̀°`̀S

.AÉ©HQ’G
 ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  »æjôëH  ÜÉ°T  ¿Éc
 á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG »``̀ a â``̀jƒ``̀μ``̀dG ´QÉ``̀ °``̀ T ≈``∏``Y
 AÉæKCGh  ¢ùeCG  ô¡X  ∞°üædGh  IóMGƒdG
 á«Fƒ°†dG  IQÉ°TE’G  ™WÉ≤J  ≈dG  ¬dƒ°Uh
 ø«JQÉ«°ùH  Ωó£°UG  º°üëdG  ΩCG  πNóªd
 IQÉ°TE’G  ø«≤FÉ°ùdG  óMCG  RhÉéJ  ÖÑ°ùH
 á`̀HÉ`̀°`̀UG ∂```̀dP ø``̀Y â`̀é`̀à`̀f ,AGô``̀ª``̀ë``̀dG
 ¬àHÉ°UG  ÉªgóMG  á«æjôëHh  »æjôëH
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈``̀ dEG  Éª¡∏≤f  º``̀Jh  á¨«∏H
 çÓãdG  äGQÉ«°ùdG  äQô°†J  ø«M  »`̀a

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH
 çOÉëdG  ´ƒ`̀bh  Qƒa  äô°†M  óbh
 π«¡°ùàH  ÉgOGôaG  ΩÉ`̀bh  IóéædG  áWô°T
 áWô°T ∫ƒ°Uh ø«M ≈dG äGQÉ«°ùdG ô«°S

 á`̀MGRG  º`̀Jh  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dGh  Qhô`̀ª`̀dG
 äÉ¡édG âëàah ,´QÉ°ûdG øe äGQÉ«°ùdG
 …òdG ≥FÉ°ùdG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG

.AGôªëdG IQÉ°TE’G RhÉéJ

AGôªëdG IQÉ``°TE’G RhÉ``éJ áé«àf çOÉ``M »a ø«°üî°T á``HÉ°UEG

 …ó°üàdG  »a  πMGƒ°ùdG  ôØN  Oƒ¡L  QÉ`̀WEG  »a  ¬`̀fCG  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  ìô°U
 äÉjQhódG áWô°T âæμªJ ó≤a ,¬«a áeóîà°ùªdG äGhOC’Gh ó«°üdÉH á≤∏©àªdG äÉØdÉîª∏d
 øe  ø«à∏°üØæe  ø«à©bGh  »a  πMGƒ°ùdG  ôØN  IOÉ«≤d  á©HÉàdG  …ôÑdG  OÉæ°SE’Gh  ájôëÑdG
 á«YÉ≤dG  ôédG  ∑ÉÑ°T  á£°SGƒH  √ó«°U  ºJ  ¿É«HhôdG  øe  ΩGôZƒ∏«c  700  »dGƒM  §Ñ°V
 á≤£æªH  áÑcôeh  ,ó`̀jhR  ¢`̀SCGQ  πMÉ°S  ≈∏Y  ó«°U  »HQÉ≤H  ∂dPh  É¡eGóîà°SG  ´ƒæªªdG
 áHÉ«ædG ≈dEG  ø«à«°†≤dG ádÉME’ G kó«¡ªJ á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ∫Éªμà°SG ºJ å«M ,ôμ°ùY

.áeÉ©dG
 äGQGô≤dGh  ø«fGƒ≤dÉH  IQÉëÑdG  ΩGõàdG  IQhô°V  ≈∏Y  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  ó`̀cCGh
 IhôãdG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  ájÉªM  ≈`̀ dEG  ±ó¡J  »àdGh  ó«°ü∏d  áª¶æªdG
 ø«ØdÉîªdG §Ñ°†d Iôªà°ùe ájôÑdGh ájôëÑdG äÓªëdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,áμ∏ªª∏d ájôëÑdG

.º¡≤ëH áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh

áØdÉîe ∑ÉÑ°T á£°SGƒH √ó«°U ºJ ¿É«HhQ ƒ∏«c 700 §Ñ°V



!?øjCG ≈dEG ¿ÉæÑd
ó«°TQ ájRƒa

 ¢†ØN  ≈∏Y  »°VÉªdG  π`̀jô`̀HCG  »a  (+∂``̀ HhCG)  ∫É`̀Ñ`̀bEG  ºZôH

 ƒjÉe{ Qƒ¡°T 3 Ióªd É k«eƒj π«eôH ø«jÓe 9^7ƒëæH êÉàfE’G

 ó©H  É k«eƒj  π«eôH  ø«jÓe  7^7  QGó≤ªHh  ,zƒ«dƒjh  ƒ«fƒjh

 ÖÑ°ùH §ØædG ≈∏Y ∞«©°†dG Ö∏£dG ¿EÉa ,ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM ∂dP

 äÉYÉ£b πc ÉHô°V ób πeÉ°ûdG ¥ÓZE’G á°SÉ«°Sh ÉfhQƒc áeRCG

 Ö∏£dG  Gò`̀g  ¢†ØîfG  å«M  ,ácôëdÉH  á£ÑJôªdG  OÉ°üàb’G

 iód  »£ØædG  ¿hõîªdG  äÉjƒà°ùe  â©ØJQGh  ,å∏ãdG  QGó≤ªH

 â∏é°S  ób  á∏LB’G  Oƒ≤©dG  ¿CG  ≈`̀dEG  iOCG  Ée  ,øjôà°ûªdG  QÉÑc

.É keÉY 19 òæe É¡d iƒà°ùe CGƒ°SCG

 OÉ°üàb’G  íàØd  âªJ  »àdG  äGAGô``̀LE’G  øe  ºZôdG  ≈∏Yh

 ƒ«fƒj  »a  óæ¡dGh  ø«°üdGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  É`̀HhQhCG  »a

 á©ØJôªdG  äÉ``HÉ``°``UE’G  IOƒ```Y  ø`̀e  ±hÉ`̀î`̀ª`̀dG  ¿EÉ```a  ,2020

 .…OÉ°üàb’G  ¢TÉ©àf’G  »a  DƒWÉÑJ  ≈dEG  â°†aCG  ób  ¢Shô«ØdÉH

 »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ádÉM  ¢SÉ«≤H  á«æ©ªdG  äÉª¶æªdG  ô«°ûJh

 Gòg π¶«°S ¬H ¥ƒKƒe π°üe ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG ºàj ≈àM ¬fCG ≈dEG

 äGƒæ°S 3 πÑb Oƒ©j ød ºdÉ©dG ¿CGh ,É kªFÉb DƒWÉÑàdG øe ™°VƒdG

 ™°VƒdG Gòg ó«©jh .áëFÉédG πÑb ¬«∏Y ¿Éc …òdG ™°VƒdG ≈dEG

 äÉ«æ«fÉªK  »a  »£ØædG  ¢Vhô©ªdG  áªîJ  á`̀eRCG  ¿É`̀gPC’G  ≈dEG

 ≈àM  QÉ©°SC’G  ¢VÉØîfG  ≈`̀dEG  â°†aCG  »àdG  ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG

 øe ôãcCG âfÉc ¿CG ó©H ,1986 ΩÉY π«eôÑ∏d äGQ’hO 10 â¨∏H

.1979 »a GQ’hO 35

 ó©H  ±É©àj  ºd  »ªdÉ©dG  ábÉ£dG  ¥ƒ°S  ¿EÉa  ,™bGƒdG  »ah

 z∂HhCG{ â©bƒJh .2020πjôHCGh ¢SQÉe »a á«dÉªdG áeRC’G øe

 πμ°ûH ¢†Øîæ«°S §ØædG ≈∏Y Ö∏£dG ¿CG 2020 ¢ù£°ùZCG »a

 ôãcCG  ¢VÉØîfÉH  ,É k«eƒj  π«eôH  ø«jÓe  9^1  ≈dEG  π°ü«d  ô«Ñc

 ƒ«dƒj  »a  ≥HÉ°ùdG  É¡©bƒJ  øY  É k«eƒj  π«eôH  ∞`̀dCG  100  øe

 π«eôH  ∞`̀ dCG  264  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  äOQƒ`̀à`̀°`̀SGh  .2020

 %50áÑ°ùæH πbCG …CG ,¢ù£°ùZCG »a …Oƒ©°ùdG ΩÉîdG øe É k«eƒj

 ,2020 ôÑªàÑ°S ájGóH »ah .2019 »a É¡JGOQGh §°Sƒàe øY

 %7  áÑ°ùæH  ¢VÉØîfG  CGƒ°SCG  »μjôeC’G  ΩÉîdG  QÉ©°SCG  â∏é°S

 QÉ©°SC’G  â°†ØîfG  Éª«a  ,π«eôÑ∏d  GQ’hO  36^76  ≈dEG  π°ü«d

 »ÑX  ƒ``̀HCG  äÉ`̀eÉ`̀î`̀d  á«ª°SôdG  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  ø`̀e  π`̀bCÉ`̀H  á`̀jQƒ`̀Ø`̀dG

 »a  êÉàfE’G  IOÉjõd  IOƒ©dG  ¿CG  GóHh  ,¿ÉªYh  ô£bh  ¥Gô©dGh

 äGQOÉ°U  âfÉch  .á«°ùμY  èFÉàæH  â`̀JCG  ób  2020  ¢ù£°ùZCG

 π«eôH ø«jÓe 3^2 ≈dEG  ƒ«dƒj »a äOGR ób  »μjôeC’G  ΩÉîdG

 ób  GƒfÉc  »àdG  QÉ``̀HB’G  π«¨°ûJ  ≈`̀ dEG  ¿ƒéàæªdG  OÉ`̀Yh  É k«eƒj

 âªéf »àdG IójóédG áHô°†dG â∏ãe Éª«a .πjôHCG »a Égƒ≤∏ZCG

 πμ°ûH  óªà©J  »àdG  ∫hó∏d  ôNBG  G kójó¡J  Ö∏£dG  ¢VÉØîfG  øY

 πjƒªJh  á«eƒμëdG  É¡JGOGôjEG  »a  §ØædG  äGQOÉ°U  ≈∏Y  ô«Ñc

.è«∏îdG ∫hO É¡æeh ,á«°ù«FôdG äÉYÉæ°üdG

 AGô°ûdG ≈dEG ¥ƒ°ùdG √ÉéJG ó©H ,2020 ôÑªàÑ°S ájGóH »a

 ácô°T  â°†ØN  ,ôÑcCG  ájô©°S  äÉ°VÉØîfÉHh  ,á∏LBG  Oƒ≤©H

 É«°SBG  ¥Gƒ°SC’  É¡JGQOÉ°U  QÉ©°SCG  zƒμeGQCG{  ájOƒ©°ùdG  §ØædG

 …òdG  âbƒdG  »a  Iƒ£îdG  √òg  äAÉ`̀Lh  .á«dÉª°ûdG  ÉμjôeCGh

 QÉ©°SC’ »dhódG QÉ«©ªdG ƒgh- âfôH ΩÉN áØ∏μJ ¬«a â°†ØîfG

 ôÑcCG  »a  ôÑªàÑ°S  10  Ωƒj  π«eôÑ∏d  G kQ’hO  40  ≈`̀dEG  -§ØædG

 »μjôeC’G  ΩÉ`̀î`̀dG  π«é°ùJ  ∂`̀dP  ™ÑJ  .ƒ«dƒj  òæe  ¬`̀d  ™`̀LGô`̀J

 .%7  áÑ°ùæH  GOÉM  É°VÉØîfG  É°†jCG  z§«°SƒdG  ¢SÉ°ùμJ  ÜôZ{

 »a  Iô«NC’G  äÉ°VÉØîf’G  ¿EÉa  ;áYÉæ°üdG  »∏∏ëªd  áÑ°ùædÉHh

 ¿É«dƒL{ Öàch .…OÉ°üàb’G »aÉ©àdG »a G kOƒcQ πãªJ QÉ©°SC’G

 .zÉ k«ª°SQ  ∞bƒJ  ób  Ö∏£dG  ¢TÉ©àfG{  ¿CG  zêôÑeƒ∏H{  »a  ,z»d

 ¿CG ,zõªjÉJ ∫É°ûfÉæjÉa{ áØ«ë°U »a ,zôjhôH ∂jôjO{ ø∏YCG Éªc

.z∞bƒJ ób §ØædG ¥ƒ°S »aÉ©J{

 á≤£æe  »`̀a  §Øæ∏d  èàæe  ô`̀Ñ`̀cCG  ,zƒ``μ``eGQCG{  QGô`̀b  »`̀JCÉ`̀jh

 ™LGôà∏d  áHÉéà°SG  É¡JGQOÉ°U  QÉ©°SCG  ¢†«ØîàH  ,è«∏îdG

 ™LGôJ »a QÉ©°SC’G äÉ°VÉØîfG âÑÑ°ùJh .Ö∏£dG »a ®ƒë∏ªdG

 .á«∏Ñ≤à°ùªdG  QÉªãà°S’G  §£Nh  ájOƒ©°ùdG  äGOGô``jE’  ô«Ñc

 »a  %50  áÑ°ùæH  É k©LGôJ  ácô°ûdG  â∏é°S  ,¢ù£°ùZCG  »`̀ah

 øe  ¢VÉØîfÉH  ,2020  ΩÉY  øe  ∫hC’G  ∞°üæ∏d  É¡∏NO  »aÉ°U

 ™eh .Q’hO QÉ«∏e 23^2 ≈dEG  2019 ΩÉ©d Q’hO QÉ«∏e 46^9

 ¬fEG  âbƒdG  ∂dP  »a ,zô°UÉædG  ø«eCG{  ácô°ûdG  ¢ù«FQ ∫Éb  ,∂dP

 ≈∏Y  π`̀LC’G  πjƒ£dG  Ö∏£dG  ¿CÉ°ûH  Ée  óM  ≈`̀dEG  É k«HÉéjEG{  πX

.zÉæØ∏N íÑ°UCG íLQC’G ≈∏Y CGƒ°SC’G{ ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh ,z§ØædG

 á«ªdÉ©dG  §ØædG  QÉ©°SCG  »a  ô«NC’G  ¢VÉØîf’G  ôÑà©jh

 áëFÉL äÉ«YGóàH ôKCÉàà°S §ØædG ôjó°üJ ¥ƒ°S ¿CG ≈∏Y Ó«dO

 ¿Éc  ,è«∏îdG  ∫hó`̀d  áÑ°ùædÉHh  .áeOÉb  á∏jƒW  Iôàa  ÉfhQƒc

 .ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh  »eƒμëdG  ¥É`̀Ø`̀fE’G  ≈∏Y  ô«KCÉJ  Gò¡d

 π«LCÉJ  ≈`̀dEG  É k°†jCG  zƒ`̀μ`̀eGQCG{  äô£°VG  ,ôÑªàÑ°S  ájGóH  »ah

 20 áª«≤H äÉjhÉª«c ≈dEG  ΩÉîdG §ØædG πjƒëàd ´hô°ûe AÉæH

 π«LCÉJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ôªMC’G ôëÑdG πMÉ°S ≈∏Y Q’hO QÉ«∏e

 »a  Q’hO  äGQÉ«∏e  10  áª«≤H  ôjôμJ  ™ªée  AÉæÑd  É¡££N

.ø«°üdG

 çhóM  ƒg  áªFÉ≤dG  äÉgƒjQÉæ«°ùdG  óMCG  ¿EÉa  ,∂dP  ™eh

 »°S{  IÉæb  øe ,z»aô«e ¿GO{  √ôcP Éªd  É k≤ah ;™jô°S  ¢TÉ©àfG

 á¡LGƒªd ó«L πμ°ûH Ió©à°ùe zƒμeGQCG{ âfÉch .z»°S »H ¿EG

 É¡LÉàfEG  áØ∏μJ  ¢VÉØîfGh É¡ªéM ≈dEG  G kô¶f ,¥ƒ°ùdG  äÉÑ∏≤J

 »a  âHÉK  πμ°ûH  ôëdG  …ó≤ædG  ≥aóàdG  ó«dƒJ  ≈∏Y  É¡JQóbh

 á£N  ™ÑàJ  ácô°ûdG  ∫GõJ  ’h  .záØ«©°†dG  §ØædG  QÉ©°SCG  áÄ«H

 ácô°ûd  ôjôμàdG  ∫ÉªYCG  »a  QÉªãà°SÓd  Q’hO  QÉ«∏e  15  áª«≤H

.ájóæ¡dG zõjôà°SófEG ¢ùæjÓjQ{

 ¿EÉa ,≈aÉ©àJ ±ƒ°S ájOƒ©°ùdG §ØædG áYÉæ°U ¿CG ø«M »ah

 .ºdÉ©ªdG áë°VGh â°ù«d è«∏îdG »a iôNC’G ∫hó∏d äÉ©bƒàdG

 §ØædG äÉ©«Ñe øe äGOGôjE’G ¿CÉ°ûH ±hÉîªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh

 .»∏ëªdG  ∑Ó¡à°S’G  ójGõJ  øe  ±hÉîªdG  É k°†jCG  ∑Éæg  ,ΩÉîdG

 §ØædG  øe  ójõªdG  ∑Ó¡à°SG  ºà«°S{  ,»`̀d  ¿É«dƒL{`d  É`̀ k≤`̀ahh

 AÉHô¡μdG  ≈∏Y ójGõàªdG  Ö∏£dG á«Ñ∏àd  è«∏îdG ∫hO »a É k«∏ëe

.z∞«°üdG »a

 ¿EÉa  ,(+∂``̀HhCG)  á«bÉØJG  øª°V  è«∏îdG  ∫hó`̀d  áÑ°ùædÉHh

 ä’DhÉ°ùàdG  ô«ãJ  ≈dhC’G  Ö∏£dG  ™LGôàd  ájOÉ°üàb’G  áHô°†dG

 .á©bƒªdG  ±Gô`̀WCÓ`̀d  áÑ°ùædÉH  ôªà°ùà°S  âfÉc  GPEG  Ée  ∫ƒ`̀M

 øe ôãcCG É k«eƒj π«eôH 250^000 ∫ó©ªH zájOƒ©°ùdG{ âéàfCGh

 É kLÉàfEG  zäGQÉeE’G{  äô°TÉHh ,¢ù£°ùZCG  ô¡°ûd  (+∂HhCG)  ±óg

 äÉ°†«ØîJ øe √AÉØYEG z¥Gô©dG{ Ö∏W ø«M »a .kÓKÉªe G kóFGR

 ;á«dÉe  áeRCG  ¬LGƒàa  zâjƒμdG{  ÉeCG  .2021  ΩÉY  »a  êÉàfE’G

 ≈∏Y  É¡JQób  ΩóY  ≈`̀dEG  »¡àæJ  ób  ,QÉ©°SC’G  ¢VÉØîfG  ÖÑ°ùH

 ™eh .ΩÉ©dG Gòg Q’hO QÉ«∏e 46 ≠dÉÑdG ™bƒàªdG õé©dG á«£¨J

 É¡JGOGôjEG  øe  %90  »a  äÉbhôëªdG  ≈∏Y  ÉgOÉªàYG  QGôªà°SG

 …òdG  õé©dG  ¿EÉa  ,á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  øe  %80  ádhódG  ∞«XƒJh

 á«≤H  ±hÉîe  ô«ãj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ¬∏é°ùJ

 ìô°Uh .á∏ªàëªdG ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdG ¿CÉ°ûH è«∏îdG ∫hO

 áMÉàªdG á°UôØdG IòaÉf{ ¿CÉH π©ØdÉH ,z»dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U{

.z≥«°†J Iƒ≤dG ™bƒe øe É¡JÉjóëJ á¡LGƒªd âjƒμ∏d

 øeh  .iô``̀NC’G  ∫hó`̀∏`̀d  á∏°†©e  ±hÉîªdG  √ò`̀g  πãªJh

 äÉ°SGQód  OQƒØ°ùcCG  ó¡©e{  ôjóe  zìƒàa  ΩÉ°ùH{  ô¶f  á¡Lh

 ≈∏Y õ«côàdG Ö°üæj ¿CG Öéj ,á∏MôªdG √òg »a{ ¬fEÉa ,zábÉ£dG

 ¿ƒμ«°S ,Oó°üdG Gòg »ah .zπ°†aCG §Øf QÉ©°SC’ IOƒ©dG ¿Éª°V

 øe ,z’hÉH …O »fƒàfCG{ ßM’h .GôKDƒe ájOƒ©°ùdG πªY QÉ°ùe

 ô«©°ùàdG äGQGôb QÉ°ùe OóëJ Ée IOÉY ¢VÉjôdG{ ¿CG zêôÑeƒ∏H{

 »a ÉªH ,§°ShC’G ¥ô°ûdG »a iôNC’G á«dhôàÑdG ∫hódG πÑb øe

 »a ø«éàæe ôÑcCG  ådÉKh »fÉK Éªgh ,äGQÉeE’Gh ¥Gô©dG ∂dP

.z∫hôàÑ∏d IQó°üªdG ¿Gó∏ÑdG áª¶æe

 »é«∏îdG  §`̀Ø`̀æ`̀dG  QÉ``©``°``SCG  »``̀a  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀f’G  ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀jh

 º««≤J »a É k°VÉØîfG ó¡°T ™°ShCG √ÉéJG øe G kAõL äGQOÉ°üdGh

 ≥∏Yh  .»ªdÉ©dG  Ö∏£dG  äÉjƒà°ùe  ™e  É k«°TÉªJ  ΩÉîdG  §ØædG

 :¬dƒ≤H  ∂dP  ≈∏Y z∫Éà«HÉc  ø«LCG{  ácô°T  øe z±hó∏«c  ¿ƒL{

 ádÉM  ∫Gõ`̀J  ’h  ,OÉà©ªdG  ô«Z  ≈∏Y  ∞«°üdG  º°Sƒe  ¿Éc  ó≤d{

 áLÉëdG É k°†jCG QÉ©°SC’G äÉ°†«ØîJ ¢ùμ©Jh .z™LGôàJ Ö∏£dG

 ∫ƒH{`d  É k≤ahh  .§ØædG  äGQOÉ°üd  ábO  ôãcCG  ô©°S  ójóëJ  ≈dEG

 í«ë°üJ{  ¿EÉa  ,zOôJQÉ°ûJ  OQófÉà°S{  ácô°T  øe  ,zπ«æ°SQƒg

.zkÓ«∏b GôNCÉàe AÉL QÉ©°SC’G

 çhóM Üô¨à°ùªdG øe ¢ù«d ;QÉÑàY’G »a Gòg ™°Vh ™eh

 »ah .è«∏îdG á≤£æe êQÉN §ØædG QÉ©°SCG »a Iô«Ñc äÉ°†«ØîJ

 ≈dEG  ,%4 ƒëæH »μjôeC’G  ΩÉîdG  áØ∏μJ  â°†ØîfG  ,ôÑªàÑ°S  4

 »a .Ö∏£dG »a ™LGôàdG ÖÑ°ùH .ƒ«fƒj òæe É¡d iƒà°ùe ≈fOCG

 IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG …Oƒ©°ùdG ΩÉîdG äGQOÉ°U â∏é°S ø«M

 ºJ ,¢ù£°ùZCG »ah .äÉ«æ«fÉªãdG òæe É¡d iƒà°ùe ≈fOCG É k°†jCG

 1^3¢VÉØîfÉH ,§°SƒàªdG »a É k«eƒj π«eôH ∞dCG 264 ôjó°üJ

 ,¥ƒ°ùdG ™°VƒH ≥∏©àj Éª«ah .πjôHCG »a É k«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e

 ’{  ¬fCÉH  z¢ùàjÉ°ùfG  GófÉa{  ácô°T  øe  z…ô«g  ÉfGOÉa{  â≤∏Y

 ¿CG »a ÖÑ°ùdG ƒg Gògh ,§ØædG QÉ©°SCG ∂jôëàd ô«ãμdG óLƒj

 ÖÑ°ùH ´ÉØJQ’G »a QGôªà°S’G ™e ¥É£ædG Ohóëe ¿Éc √ô«KCÉJ

 .zQÉ©°SCÓd ó«MƒdG ºYódG πãe Ée ƒgh ;Q’hódG ∞©°V

 πμ°ûH äÉÑcôªdG Oƒbh ≈∏Y Ö∏£dG »aÉ©J øe ºZôdG ≈∏Yh

 Oƒbƒd ø«μ∏¡à°ùªdG äÉÑ∏£àe ¿EÉa ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ô«Ñc

 G kô¶fh .á∏KÉªe áLQO …CG ≈dEG É¡à«ÑãJ IOÉYEG ºàJ ºd äGôFÉ£dG

 É keÉªJ …ƒédG ôØ°ùdG ´É£b ≈aÉ©àj ¿CG ™bƒàªdG ô«Z øe ¬fCG ≈dEG

 Ió©d  G kóàªe  π¶«°S  Ée  ƒgh-19ó«aƒμ`d  ìÉ≤d  ôaGƒàj  ≈àM

 áYÉæ°U ∂dP  »a ÉªH  ,É¡jOQƒeh ¿Gô«£dG  áYÉæ°U ¿EÉa  -ô¡°TCG

 ¢TÉ©àfG  çGóMEG  øY IõLÉY ≈≤Ñà°S ;á«ªdÉ©dG  §ØædG  ôjó°üJ

.ájOÉ°üàb’G É¡JGhôK »a

 »aÉ©J  ¿EÉa  ,Üô¨dG  »a  Ö∏£dG  ¢VÉØîfG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉHh

 á«YÉæ°üdG ∫hódG øe Ö∏£dG ¢VÉØîfG ¬∏bôY ób §ØædG  ´É£b

 »a  Iô«NC’G  øe  Ö∏£dG  IOÉjR  äó¡°Th  .ø«°üdGh  óæ¡dG  πãe

 âfÉc ¿EGh ,§ØædG QÉ©°SC’ GQGô≤à°SG ∞«°üdGh ™«HôdG ôNGhCG

 .2019  ΩÉ`̀Y  äÉjƒà°ùe  øY  %35  áÑ°ùæH  á°†Øîæe  ∫Gõ`̀J  ’

 IOÉjR ™e ;»aÉ©àdG »æ«°üdG OÉ°üàb’G π°UGƒj ,∂dP øY Ó°†a

 ¿EG  ≈àM  .É kjô¡°T  %25  ƒëæH  äGô`̀FÉ`̀£`̀dG  ≈∏Y  ÜÉ`̀cô`̀dG  Oó`̀Y

 IOƒ©H  äCÉÑæJ  z¢ù«c  OQhQGƒ``̀a{  ™bƒe  øe  ôØ°ùdG  äÓ«∏ëJ

 AÉHƒdG πÑb Ée äÉjƒà°ùe ≈dEG ø«°üdG »a …ƒédG ôØ°ùdG ácôM

 ∫OÉ©j ’ Gòg ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ∂dPh ,2020ôÑªàÑ°S ô¡°T »a

.á≤HÉ°ùdG ôFÉ°ùîdG ¢†jƒ©àd »Øμj Ée

 ø«°üdG  ≈dEG  è«∏îdG  øe  äGQOÉ°üdG  âfÉc  ,ƒ«fƒj  òæeh

 ,iôNCG  Iôe  ¢†ØîfG  Ö∏£dG  ¿CG  ó«H  ,»éjQóJ  πμ°ûH  ô«°ùJ

 äÉfhõîªdG  ΩGóîà°SG  ≈dEG  ájƒ«°SB’G  ¥Gƒ°SC’G  â©°S  å«M

 ∫Gõj ’ ,∂dòd áé«àfh .πbCG QÉ©°SCG πHÉ≤e É¡«∏Y â∏°üM »àdG

 É k≤ah  ø«°üdG  »a  ΩÉîdG  §ØædG  øe  π«eôH  ¿ƒ«∏e  50  ∑Éæg

 ’hÉH{ ô¶f á¡Lh øeh .z¢ùàμÑ°SCG »LôfEG{ ácô°T äGôjó≤àd

 OÉëdG ¢VÉØîf’G{ ¿EÉa  ,z»LôfEG  OÉà°ùjQ{ ácô°T øe zƒ«°SÉe

 á∏Ñ≤ªdG  ™«HÉ°SC’G  »a  ø«°üdG  øe ΩÉîdG  §ØædG  äÉjôà°ûe  »a

 §ØædG  ¥ƒ°S  á«≤H  »a  ÖbôàdG  ádÉM QGôªà°S’ É kÑÑ°S  πãªj  ób

.zá«ªdÉ©dG

 »a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  ä’É`̀M  QGôªà°SG  ™`̀eh

 ÓKÉªe  iƒà°ùe  ¿EÉ`̀a  ;ô£îdÉH  Qòæj  iƒà°ùe  óæY  ´ÉØJQ’G

 qó©j  ø«°üdG  »a  çóëj  ¿É`̀c  …ò`̀dG  …OÉ°üàb’G  »aÉ©àdG  øe

 §ØædG  ≈∏Y  Ö∏£dG{  ¿CG  z»d  ¿É«dƒL{  Öàch  .Ó«ëà°ùe  GôeCG

 áÄ«°S G kQÉÑNCG ó©Jh ,∞©°†dG øe ¬dÉM ≈∏Y ∫Gõj ’ óæ¡dG »a

 ,§ØædG QÉ©°SCG ´ÉØJQG »a ¿ƒÑZôj øjòdG ∂ÄdhC’ ¢UÉN πμ°ûH

 á«°ù«FôdG  õcGôªdG  øe  IóMGƒc  ø«°üdG  ≈`̀dEG  âª°†fG  å«M

.zπFÉ°ùdG OƒbƒdG ∑Ó¡à°SG »a ƒªæ∏d

 §ØædG  QÉ©°SCG  »a  Iô«NC’G  äÉ°†«ØîàdG  øe ºZôdG  ≈∏Yh

 IOƒ`̀Y  »`̀a  É kÑÑ°S  ∂`̀ dP  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  íLôªdG  ô«Z  øªa  ,ΩÉ`̀î`̀dG

 ∫Gõj  ’  ¬`̀fCG  í°VGƒdG  øe  å«M  ,á«£ØædG  ¥ƒ°ù∏d  ¢TÉ©àf’G

 ’  ™°Vh  ƒgh  ,…OÉ°üàb’G  »aÉ©àdG  ≈dEG  πjƒW  ≥jôW  ∑Éæg

 äGOGô``̀jE’G  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  óªà©J  »àdG  ∫hó`̀dG  Ö°SÉæj

 .è«∏îdG ∫hO πãe ,ΩÉ©dG ¥ÉØfE’G πjƒªJ »a á«£ØædG

 »àdG  ≈```̀dhC’G  Iô`̀ª`̀dG  â°ù«d  √ò``g  ¿CÉ``̀H  ∫ƒ`̀≤`̀dÉ`̀H  ºàîfh

 ∫hódG  √òg  ¿CG  »æ©j  Ée  ,äGOGô``jE’G  √òg  πãe  É¡«a  ¢†ØîæJ

 ,äÉ`̀eRC’G  √ò`̀g  πãe  ™e  πeÉ©àdG  »a  á∏jƒW  IôÑN  âÑ°ùàcG

 OÉªàY’G øe QôëàdG ƒg É¡æe ¢ü∏îà°ùªdG »°ù«FôdG ¢SQódGh

 áμ∏ªe ∂dòd  RQÉÑdG  ∫ÉãªdGh ,á«£ØædG  äGOGôjE’G  ≈∏Y ≥∏£ªdG

 øe %20`dG ¿hO á«£ØædG äGOGôjE’G âëÑ°UCG å«M ,øjôëÑdG

 .»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG

 »°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G  »a  áaÉë°üdG  äô°ûf
 ¥ô£Jh  z»≤«≤ëdG  ÖFÉædG  QhO{  ∫ƒM  GQGƒ`̀M
 πªY ™bGh ø«H á©°SGƒdG IƒéØdG ≈dEG ¿hóàæªdG
 »a  ∑QÉ`̀°`̀T  .ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£Jh  ¢ù∏éªdG
 ,≈°ù«Y óªëeh »bÉë°SG »∏Y ¿ÉÑFÉædG QGƒëdG
 PÉà°S’Gh  ,»aô©ªdG  óªëe  ≥HÉ°ùdG  ÖFÉædGh

 .»ëjƒëdG ¬∏dGóÑY
 ájƒ≤Jh  ¬`̀JGQó`̀b  ôjƒ£Jh  ¢ù∏éªdG  AGOG
 ∂∏ªdG  ádÓL ¬æY ôÑY »æWh ±óg ƒg ¬JGhOG
 ôHƒàcCG  13)  »fÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  »a
 …QÉ°†ëdG Ωó≤àdG •Gƒ°TG ™£≤f øëf{ (2019
 Éæ«YÉ°ùe »ah ,áãjóëdG á«fóªdG ádhódG AÉæH »a
 äGQÉªãà°S’G ™«é°ûJh ,áaô©ªdG OÉ°üàbG ƒëf
 ô¶æJ  »àdG  äÉ©∏£àdG  √òg  .z¬≤«≤ëàd  á«YƒædG
 øe  Ö∏£àj  QÉ°ùe  »g  Ö©°ûdGh  IOÉ«≤dG  É¡«dG
 É¡àjÉªMh  Égõjõ©J  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG
 ¿G  iô`̀fh  .iô`̀NG  ó©H  áæ°S  É¡«dG  ¿ƒØ«°†jh
 ÖFÉf πc øgP »a ¿ƒμJ ¿G »¨Ñæj áª¡ªdG √òg

 .¢ù∏éªdG á°SÉFQ ¢UÉN πμ°ûHh
 ôÑà©J  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY  QGƒëdG  øe  RôH
 iƒà°ùe  ™``aQh  ¢ù∏éªdG  ájƒ≤J  »`̀a  ÉMÉàØe
 ≈`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  á`̀LÉ`̀M  ≈```̀dh’G  á«°†≤dG  .¬```̀ FGOG
 á«°üî°T äÉeóN ºjó≤àd AGQRƒdG iód §°SƒàdG
 .√ô«Zh  ¿Éμ°S’G  hCG  ∞«XƒàdG  πãe  ø«ÑNÉæ∏d
 IQób  ∞©°†J  ,øjóàæªdG  ≥`̀ah  ,áLÉëdG  √ò`̀g
 Qƒà°SódG »a â©°Vh »àdG ádAÉ°ùªdG »a ÖFÉædG
 Ωƒ¡Øe  Öu«¨oJ  É¡fG  Éªc  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∫ÉªdG  ájÉªëd
 ≥∏©àJ  á∏μ°ûe  √òg  π¡a  ,ΩÉ©dG  ídÉ°ü∏d  πª©dG
 º«ª°U »a áæeÉc »g ΩCG  ÖFÉædÉH hCG øWGƒªdÉH
 ¢ù∏éªdG ábÓY ºμëj …òdG »°ù°SDƒªdG ΩÉ¶ædG
 ?¬°ùØf  ¢ù∏éªdG  áÑ«côJh  iôN’G  äÉ£∏°ùdÉH
 Éªc)  øWGƒªdG  »Yh  iƒà°ùe  ™aQ  øμªj  πgh
 »°ù°SDƒe  πjó©J  ¿hO  (ø«cQÉ°ûªdG  óMG  iôj

 ÖFÉædG  ø«H  ábÓ©dG  Qƒ£j
 äÉ``̀£``̀∏``̀°``̀ù``̀dGh Ö```̀NÉ```̀æ```̀dGh

.iôN’G
 »g á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 øjƒμJ  »a  ø«∏≤à°ùªdG  Iôãc
 Iô`̀gÉ`̀X √ò```̀gh ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 ∫ƒ°üa  ™```̀HQG  ó`̀©`̀H  â`̀à`̀Ñ`̀KG
 Ωó≤àdG  »`̀a  ádÉ©a  ô«Z  É¡fG
 á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H
 ≥«≤ëàd  π`̀°`̀†`̀a’G  â°ù«dh
 ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀∏``̀d Ö```°```SÉ```μ```e
 ∫ƒ```̀≤```̀j .™````ª````à````é````ª````∏````dh

 »a  OƒLƒe  É`̀fCG{  (»bÉë°SG)
 ¢Vô¨dG ¿Éch ,øjôëÑdG á∏àc
 ,ácôà°ûe ≥jôW áWQÉN º°SQ
 Oô`̀a  π``̀c  ¿CG  í`̀°`̀†`̀JG  ø``̀μ``̀dh

 AGQBG  âæjÉÑJ ∂dòdh ,¬JôFGO äÓμ°ûªH π¨°ûæe
 ≈`̀dEG  √ô¶f  »`̀a  ™`̀LGQ  Gò`̀gh  .zá∏àμdG  AÉ°†YCG
 ?áëFÓdG  »a  ÉeGh  ÜGƒædG  »a  ÉeG  π∏N OƒLh
 »YÉªédG πª©dG ¿G (»ëjƒëdG) iôj ø«M »a
 ¿ƒμj  Gòg  πg  ∫AÉ°ùàjh  ,ìÉéædG  ¢SÉ°SG  ƒg
 hCG  ,¬∏Ñb  ΩCG  ¢ù∏éªdG  π«μ°ûJ  ó©H  äÓàμàH
 É¡ª«¶æJ  É`̀¡`̀d  á«°SÉ«°S  äÉ«©ªL  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 É≤aGƒJ  ∑Éæg  ¿G  hóÑj  .É¡éeGôHh  É¡aGógGh
 (»aô©ªdG)  äÓ`̀à`̀μ`̀à`̀dGh  äÉ«©ªédG  ¿G  ≈∏Y
 äGP  ió`̀ª`̀dG  á∏jƒW  è`̀eGô`̀H  ™°Vh  ≈∏Y  Qó``bG
 Iô«°ùe  ™`̀e  ¢`̀ù`̀fÉ`̀é`̀à`̀eh  »`̀MÓ`̀°`̀UEG  Qƒ`̀¶`̀æ`̀e
 äÉ«©ªédG øe êÉàëJ ∂dòc ájƒ≤àdG .ìÓ°UE’G
 É¡∏eÉ©J  ô««¨Jh  É¡HÉ£N ô««¨J  ≈dG  á«°SÉ«°ùdG
 É¡Mô£J  á«æWh  ÉjÉ°†b  É¡∏©éH  ÉjÉ°†≤dG  ™e
 Qô≤j  ¿G  øWGƒªdG  ™«£à°ùj  »Yƒ°Vƒe  πμ°ûH

.É¡æe ¬Øbƒe
 .äÉHÉîàf’G  ΩÉ¶f  »`̀g  áãdÉãdG  á«°†≤dG

 (≈`̀ °`̀ ù`̀ «`̀Y ó```ª```ë```e) iô`````̀ j
 ΩÉ``¶``f π``̀jó``̀©``̀J IQhô````̀ °````̀V
 ÉÑÑ°S  √Gô```̀jh  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G
 ø`̀«`̀H Ö``̀NÉ``̀ æ``̀ dG §``̀∏``̀N »```̀a
 ,…ó∏ÑdG  QhOh  ÖFÉædG  QhO
 ¿G øWGƒªdG øgP øY Ö p«¨jh
 ™ªàéª∏d  πãªe  ƒg  ÖFÉædG
 ∞«°†j  .¬``̀Jô``̀FGó``̀d  ¢`̀ù`̀«`̀dh
 (áMGô°U  πμH  ,»`̀bÉ`̀ë`̀°`̀SG)
 »a  á`̀«`̀JGò`̀dG  áë∏°üªdG  ¿G
 ≈∏Y ¢VôØJ ÜÉîàf’G IOÉYEG
 äÉÑ∏£∏d  ñƒ°VôdG  ÖFÉædG
 ∂dòch  á«eóîdG  á«°üî°ûdG
 ∞©°†J  á£°SGƒdG  ¿CÉ``H  ô≤j
 …G »`̀a ô``̀jRƒ``̀dG ™`̀e ¬`̀Ø`̀bƒ`̀e
 øμd  .á«∏Ñ≤à°ùe  áÑ°SÉëe
 ¬eÉeG ¢ù«dh áLÉM ¬d øWGƒªdG ¿G ƒg ™bGƒdG
 ≈∏Y IQób  ¬«a  iôj …òdG  ¬à≤£æe ÖFÉf  iƒ°S
 ó«ØJ ød á«YƒàdG .QGô≤dG ÖMÉ°U ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
 ÖFÉædG ™e ≥Øàf ∂dòd .ÉªFÉb ™°VƒdG Gòg ΩGO Ée
 ≈dEG êÉàëj äÉHÉîàf’G ΩÉ¶f ¿CÉH ≈°ù«Y óªëe
 øjôëÑ∏d  kÓãªe  ÖFÉædG  ¿ƒμj  å«ëH  ,πjó©J

.áæ«©e IôFGód ¢ù«dh É¡∏ªcCÉH
 IQhô`̀°`̀V  »`̀g  º```̀g’Gh  á`̀©`̀HGô`̀dG  á«°†≤dG
 ôjƒ£Jh ájƒ≤àd  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd ájDhQ  OƒLh
 Ωó≤à∏d  »©°ùdGh  äÉ«MÓ°üdG  øe  ójõªH  ¬°ùØf
 äÓjó©J  ∫Ó``N  ø`̀e  á«WGô≤ªjódG  á«∏ª©dÉH
 .á«∏NGódG  áëFÓdG  »a  á«ª«¶æJh  ájQƒà°SO
 á`̀jRƒ`̀a  IPÉ`̀ à`̀ °`̀ SC’G  ¢ù∏éªdG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ)  ∫ƒ`̀≤`̀J
 äGhOG  ájƒ≤J  ∫ƒM (á«Øë°U á∏HÉ≤e »a  πæjR
 áé«àæH ¿ƒμj ’ ¢ù∏éªdG  º««≤J  ¿G  ,¢ù∏éªdG
 Gògh  .¬FGOG  πªéªH  øμdh  ÜGƒéà°SG  •ƒ≤°S
 √ò`̀gh  á«∏YÉØdÉH  ¢SÉ≤j  AGO’G  ¿ƒ`̀c  í«ë°U

 »a  áØ«©°V  âfÉc  ¿EÉ`̀a  ,äGhO’G  ≈∏Y  óªà©J
 Aƒ°S  hCG  äGRhÉ`̀é`̀à`̀dGh  äÉØdÉîªdG  ø`̀e  óëdG
 ∞©°†j ¢ù∏éªdG  ¿EÉa  ΩGõàd’G  ΩóY hCG  IQGO’G
 Éªch  ,ìÓ`̀°`̀UE’G  ≈∏Y  IQó≤dG  ó≤Øjh  É«éjQóJ
 ¢SÉ≤j  AGO’G  (π`̀ æ`̀jR)  á`̀jRƒ`̀a  Ió«°ùdG  â`̀dÉ`̀b
 äÉ©∏£àd  á¡édG  hCG  á°ù°SDƒªdG  ≥«≤ëJ  ióªH{
 Rõ©àJ  ø«æWGƒªdG  á≤K  .zø«æWGƒªdGh  øWƒdG
 .¢ù∏éªdG  É¡≤≤ëj  »àdG  äÉÑ°ùàμªdG  iƒà°ùªH
 ’  ´OQ  IGOG  ƒg  ÜGƒéà°S’G  ìÉéf  ¿EÉ`̀a  ∂dòd
 ™aQh  ¢ù∏éªdG  AGOG  ø«°ùëàd  É¡àjƒ≤J  øe  óH
 πμ°ûH  ádhódG  »a  IAÉØμdGh  á«dÉ©ØdG  iƒà°ùe

 .ΩÉY
 ÖFÉædG ΩÉ¡e ø«H §∏îdGh ¢ù∏éªdG ∞©°V
 QÉÑNCG) ÖJÉμ∏d ∫É≤e »a .GójóL ¢ù«d …ó∏ÑdGh
 Iôμa  ¬«a  ¢ûbÉf  (2007  ôÑª°ùjO  21  è«∏îdG
 ≈©°ùJ á«∏gG ¿Ééd AÉ°ûfEÉH ø«ë°TôªdG øe Oó©d
 »HÉ«ædG)  Iô``FGó``dG  »∏ãªe  AGOG  á©HÉàe  ≈``̀dEG
 ∞©°†dG  Gò`̀ ¡`̀ H  º`̀¡`̀æ`̀e  É`̀°`̀SÉ`̀°`̀ù`̀MG  (…ó``̀∏``̀Ñ``̀dGh
 ¢ù∏éªdG  ìÓ``°``UEG  .Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  §`̀¨`̀°`̀†`̀dGh
 áª¡e  ƒ`̀g  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ∂`̀dò`̀ch  »HÉ«ædG
 á«dhDƒ°ùeh  ÖàμªdG  áª¡eh  ¢ù∏éªdG  á°SÉFQ
 »àdG ¿Éé∏dG íéfG øe .»YÉªL πμ°ûH ÜGƒædG
 »àdG  áfôëÑdG  áæéd  »g  ¢ù∏éªdG  »a  â∏ªY
 ÖFÉædG)  IóMGh  ≥≤ëàJ  ºd  á«°UƒJ  36  âeób
 IQhô`̀°`̀Vh  á«ªgG  ≈∏Y  ∫ó`̀j  Gò`̀g  .(»`̀bÉ`̀ë`̀°`̀SG
 OGƒ`̀ª`̀ dGh  ¬`̀ JÉ`̀ «`̀ dBGh  ¢ù∏éªdG  π`̀ª`̀Y  á`̀©`̀LGô`̀e
 ¬`̀à`̀ë`̀F’h  ¬∏ª©H  ≥∏©àJ  »`̀à`̀ dG  á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG
 GQƒ°üJ  ™°†j  ¿CÉH  ÖdÉ£e  ¢ù∏éªdG  .á«∏NGódG
 πª©dG Qƒ£Jh »HÉ«ædG πª©dÉH AÉ≤JQ’G á«Ø«μd
 á«fóªdG  ádhódG  ƒëf  ¬Jô«°ùeh  »WGô≤ªjódG
 Ö©°ûdGh  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  É¡d  ™∏£àJ  »`̀à`̀dG  áãjóëdG

 .¢ù∏éªdG á°SÉFQ áª¡e √ògh
 mkuwaiti@batelco.com.bh

äÉ©∏£àdGh ™bGƒdG ø«H ..¿Gõ``«ªdG »a ÜGƒædG ¢``ù∏ée AGOCG

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 

ÉfhQƒc äÉ``«YGóJ QGôªà°SG π``X »a §``ØædG QÉ©°SCG π``Ñ≤à°ùe
á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

 á«fÉæÑ∏dG  áeƒμëdG  π«μ°ûJ  ∫ƒëàj  ø«M  |
 πX  »`̀ah  ,Iô`̀e  πc  (IQ qòéàeh  IOóéàe  á``̀eRCG)  ≈`̀ dEG
 ø«H  á≤ãdG  ΩGó©fG  øe  ™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  çóëj  Ée
 GôNDƒe  â°SQ  »àdG  ,IQôμàªdG  äÉeƒμëdGh  Ö©°ûdG
 ≈Ø£°üe)  ìôà≤ªdGh  ójóédG  áeƒμëdG  ¢ù«FQ  ≈∏Y
 (ájQƒà°SódG ≈°VƒØdG ºéM) í°Vƒj ∂dP ¿EÉa ,(ÖjOCG
 ,(á«≤aGƒàdG  á«WGô≤ªjódG)  ≈∏Y  áªFÉ≤dGh  OÓÑdG  »a
 ,á«ØFÉ£dG ÜôëdG AÉ¡àfG òæe É¡à«∏μ«¡H äôªà°SG »àdG
 á°ü°UÉëªdGh  ,»`̀Ø`̀FÉ`̀£`̀dG  ™``jRƒ``à``dG)  ∫ qƒ`̀ë`̀à`̀«`̀dh
 ≈dEG  ,¿Gô``̀jE’  ™HÉJ  Üõëd  áÑ∏¨dG  πX  »a  (á«ØFÉ£dG
 á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ«°ùdG »MÉæªdG πc »a Iô«£N á∏μ°ûe
 Gòg ¿ƒ`̀μ`̀j É`̀ª`̀FGO »`̀à`̀dGh ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 á≤K  á`̀eRCG  É°†jCG  ¬LGƒj  …òdG  ƒgh  É£∏°ùàe  ÜõëdG
 •É`̀°`̀ShCG  »`̀a  ≈àM  ,»fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  ™`̀e  áØYÉ°†e
 IOÉYEG ≈dEG êÉàëJ Iô«ÑμdG á∏μ°ûªdG √ògh !¬d ø«©HÉàdG
 ¢ù«d (á«ØFÉ£dG á°ü°UÉëªdG AÉ¨dEGh) ájQƒà°SO ô¶f
 ™jRƒàdG AÉ¨dEÉH) Gô«NCG z¿ƒY{ ¢ù«FôdG ÉYO Éªc §≤a
 CGóÑe  AÉ`̀¨`̀dEG)  É`̀ª`̀fEGh  (ájOÉ«°ùdG  äGQGRƒ`̀∏`̀d  »ØFÉ£dG
 ájQƒà°SOh á«°SÉ«°S IÉ«M AÉæÑd (¬°ùØf á°ü°UÉëªdG
 ,»fÉæÑ∏dG øWƒdÉH ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y IQOÉb ¿ƒμJ ,IójóL
 »àdG  á∏ëØà°ùªdG  äÉ```̀ eRC’G  ø`̀e  Ö©°ûdG  êGô```̀NEGh

.∫Éée πc »a É¡«fÉ©j
 ¢ù«FQh  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ  ì qô°üj  ø«M  |
 øY  ºæJ  äÉëjô°üàH  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQh  áeƒμëdG
 ∂dP  ¿EÉ`̀a  !áeƒμM  π«μ°ûJ  »a  ≈àM  πeÉμdG  õé©dG
 ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj  øe  ó«H  â°ù«d  á£∏°ùdG)  ¿CG  »æ©j
 !(É«fƒfÉbh  É«©jô°ûJh  É«°SÉ«°S  º¡jójCG  »a  á£∏°ùdG
 ≈dEG  ø«ëjGQ  ÉæMG)  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ  ∫ƒ≤j  ø«Mh
 …òdG (…ƒ£∏°ùdG õé©dG) ióe í°Vƒj Gò¡a (º«ëédG
 zá«°ùfôØdG IQOÉÑªdG{ ™e ™«ªédG ∞≤j ø«Mh !¬«a ƒg
 øe  øμdh  z¿hôcÉe{  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  É¡eób  »àdG

 ≈°VƒØdG)  ¿CG  »æ©j  ∂dòa  ,ò«ØæàdG  ≈∏Y  IQó`̀b  ¿hO
 …CG øY Gó«©Hh É≤«ªY É¡HÉæWCÉH âHô°V ób (á«°SÉ«°ùdG

!™«ªédG AGOCG »a ≥£æe
 ™°VƒdG  ójõàd  äAÉ`̀L  á«μjôeC’G  äÉHƒ≤©dG  |
 CÉ`̀aô`̀e{  »`̀a  ô«ÑμdG  QÉ`̀é`̀Ø`̀f’G  ó©H  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  Gó«≤©J
 ™°Vh  »a  Ó°UCG  ¿ÉæÑd  ¿CG  É°†jCG  á°UÉNh  ,zähô«H
 øe ô«ãμdG øY ºYódG ™aQ øe »fÉ©j Ö©°ûdGh »KQÉc
 ∞°ùæj  Q’hódGh  ,á«°û«©ªdG  ¬JÉÑ∏£àeh  ¬JÉjQhô°V
 ób ∫ƒ∏ëdG ¿EÉa ∂dòd ,iôNCG ó©H Iôe á«fÉæÑ∏dG á∏ª©dG
 …òdG É¡bóæîJ øe GójóëJ ÜGõMC’G êhôN »a øªμJ
 ¿ÉæÑdh  øWƒdG  ¿ÉæÑd  ’EG  A»°T  …CG  Ωóîj  ¬`̀fCG  hóÑj

!Ö©°ûdG
 ¿ÉæÑd  »a  á∏ëØà°ùªdG  äÉ`̀eRC’G  øe  êhôî∏d  |
 »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  äƒ°üd  ´Éªà°S’G  ≈dEG  áLÉëdG  ¿EÉa
 ,¢UÓNEÉH ±GôWC’G ™«ªL øe »JCÉJ ¿CG óH ’ ¬àjDhQh
 É¡JGP  IôFGódG  »a ¿GQhódG  øe Ö©°ûdG  Gòg Ö©J ó≤a
 OÉ°ùØdG ≈∏Y hCG á£∏°ùdG ≈∏Y ´Gô°üdG É¡«a Qhój »àdG
 á«HõëdG  ídÉ°üªdG{  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  á£∏°ùdG  ∫Ó`̀N  øe
 hCG  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«Fôd  ó©j  º`̀d  ≈àM  !zá`̀jƒ`̀Ä`̀Ø`̀dGh

!QƒeC’G º°ùëd á£∏°S …CG ¿ÉªdôÑdG hCG áeƒμëdG
 Üõ`̀M  áæª«gh  (á«°SÉ«°ùdG  á`̀«`̀Ø`̀FÉ`̀£`̀dG)  ¿C’h
 ƒg  ¬©e  ø«ØdÉëàªdGh  ¬YÉÑJCG  ™e  ,óMGh  …hÉ«°û«∏e
 !á∏μ°ûªdG ÖÑ°S ¬fCG ºZQ ,πëdG »a ºμëàj …òdG √óMh
 π°ü«d  ,≈°VƒØdGh  ÆGôØdG  »a  QhóJ  Qƒ`̀eC’G  ≈≤Ñà°S
 ÉæfEG)  CÓªdG  ≈∏Y  ø∏©«a  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FôH  ∫ÉëdG
 »ØFÉ£dG  ™jRƒàdG  ¿CG  hóÑjh  !(º«ëédG  ≈dEG  ¿ƒÑgGP
 á≤aGƒªdÉH  (…ôjôëdG)  ∫ƒÑbh  ,á«°SÉ«°ùdG  äGQGRƒ∏d
 øe  ¿ÉæÑd  êôîj  ød  (¿Gô``̀jEG  Üõ`̀M)  √ójôj  Ée  ≈∏Y
 ÉªfEGh  ,Gô`̀«`̀NCG  áeƒμëdG  â∏μ°ûJ  ƒd  ≈àM  º«ëédG
 Éeh !º«ëédG ∂dP ô≤e ≈dEG ájÉ¡ædG »a ¿ÉæÑd π°Uƒ«°S

!πWÉH ƒ¡a πWÉH ≈∏Y »æH

 ô`̀NBG  ø`̀Y  ±ô`̀©`̀J  ¿CG  näOQCG  GPEG
 ìÉ≤∏dG  êÉàfEÉH  á≤∏©àªdG  äGQƒ£àdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªd  ¢UÉîdG
 ,á°SÉ«°ùdG  ∫É``̀LQ  ≈``̀dEG  ™ªà°ùJ  Ó`̀a
 áª∏c  πμa  ,º¡æe  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  òNCÉJ  ’h
 áHƒ°ùëe  ¿ƒ``̀μ``̀J  É`̀¡`̀H  ¿ƒ`̀gƒ`̀Ø`̀à`̀j
 ¿ƒdój íjô°üJ πch ,É k«fÉμeh É k«fÉeR
 »a  º¡eóîJ  á«°SÉ«°S  ±Gó`̀gCG  ¬d  ¬H
 ≈∏Y º`̀gó`̀«`̀Ø`̀Jh ,äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G ø``̀eR
 ,»HõëdGh  »°üî°ûdG  ø«jƒà°ùªdG
 πÑb º``̀gOƒ``̀Yhh º`̀¡`̀dGƒ`̀bCÉ`̀a  ∂``dò``dh
 øY ∞`̀∏`̀à`̀î`̀J äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G AÉ``̀ æ``̀ KCGh
 ó`̀©`̀H º``̀¡``̀Ø``̀bGƒ``̀eh º`̀ ¡`̀ JÉ`̀ë`̀ jô`̀ °`̀ü`̀ J

 .äÉHÉîàf’G
 ôNBG  ƒg  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ìÉ≤dh
  ¬Hô°†f ¿CG øμªj ,ô«NC’G ¢ù«dh ,∫Éãe
 »a  IôgÉ¶dG  √òg  áë°U  ¿É«Ñd  ’Éãe
 G kô¶æa  .á°UÉN  á«WGô≤ªjódG  ∫hó``dG
 ä sõ`̀g »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀Hƒ`̀dG á`̀KQÉ`̀μ`̀ dG ≈```dEG

 ¢†jôe  ¿ƒ«∏e  31  ƒëf  â£≤°SCÉa  AÉ©ªL  ájô°ûÑdG
 ∫hO  ¿EÉ`̀a  ,ô`̀«`̀NC’G  ºgGƒãe  ≈`̀ dEG  Gƒ∏≤f  ¿ƒ«∏e  á`̀HGô`̀bh
 ∞«c  ±ô©J  ’  áÑ«°üY  á`̀eGhO  »a  ¢û«©J  É¡∏c  ºdÉ©dG
 ∂dòdh ,ø«HÉ°üªdGh ÉjÉë°†dG øe OóY πbCÉH É¡æe êôîJ
 ≈`̀dEG  π°UƒàdG  »`̀a  íéæj  á°SÉ«°S  π`̀LQ  hCG  á`̀ dhO  …CÉ`̀ a
 º«≤©dG  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  »aÉ°ûdG  êÓ©dGh  πLÉ©dG  AGhódG
 kÓ£H  ¿ƒμ«°S  AÉ©ªL  ájô°ûÑdGh  ¬Ñ©°T  ô¶f  »a  ¬fEÉa
 ¥ƒÑ°ùe  ô«Z  G kRÉéfEG  ≥≤M  ób  G kQGƒ¨e  É k«ªdÉYh  É k«eƒb
 ¬d  äƒ°üoj  ¿CG  ≥ëà°ùj  ¬fCG  óH  ’  »dÉàdÉHh  ,á«fÉ°ùfEÓd

.ó∏ÑdG ∂dòd ò≤æªdGh ó«°TôdG ºcÉëdG ¿ƒμ«d
 ôjƒ£J  ∫ƒM  äÉëjô°üàdG  ¿CG  óéJ  ∂dòd  áé«àfh
 ôãcCG  òæe  á°SÉ«°ùdG  ∫ÉLQ øe ∞bƒàJ  ºd  ìÉ≤∏dG  êÉàfEGh
 »aÉμdG  êÓ`̀©`̀dG  ºjó≤àd  º`̀gOƒ`̀Yhh  ,ô`̀¡`̀°`̀TCG  á©Ñ°S  ø`̀e
 ¿ƒμJ  ¿CG  »a  Ö°üJh  ±ó¡J  É¡∏ch  ,»¡àæJ  ’  ¢SÉæ∏d
 Gòg  êÉ`̀à`̀fEG  ïjQÉàd  áÑ°ùædÉH  º¡ªYGõeh  º¡JÉëjô°üJ
 ójó°ûdG  ∞`̀°`̀SC’G  ™ªa  .äÉHÉîàf’G  óYƒe  πÑb  ìÉ≤∏dG
 ¢SÉædG  Ωóîj  »fÉ°ùfEG  mπªY  ø`̀e  ìÉ≤∏dG  êÉ`̀à`̀fEG  ∫ƒëJ
 ΩhÉ°ùj  á«HÉîàfG  á«°SÉ«°S  ábQhh  IQÉéJ  ≈dEG  ø«©ªLCG
 É¡∏«°UƒJ áYô°S »a ¿ƒ°ùaÉæàjh ,á°SÉ«°ùdG ∫ÉLQ É¡«∏Y
 ¥ô£H ¿Éc ƒdh ≈àM ,¬fhOóëj ºg móYƒe »a ¢SÉædG ≈dEG
 áë°üd áæeBG ô«Zh ,á«é¡æe ô«Zh ,á«ª∏Y ô«Z πFÉ°Shh
 ,áahô©ªdG áª«∏°ùdG á«Ñ£dG äGAGôLE’G ™ÑàJ ’h ,¢SÉædG
 êÉàfE’ »dhódG »Ñ£dG ™ªàéªdG øe Ióªà©ªdG πMGôªdGh

 .ìÉ≤d …CG
 ™bGƒdG  øe  ø«gGôÑdGh  á``̀dOC’G  øe  ô«ãμdG  ∑Éægh
 ¿CG  âÑKoCG  »μd  ºμd  É¡eóboCG  ¿CG  ™«£à°SCG  »àdGh  »dÉëdG
 ¢SÉæ∏d ∫Éª©à°SÓd ¬ªjó≤Jh ìÉ≤∏dG êÉàfEGh ôjƒ£J á«∏ªY
 Ö©∏jh  ,Iô«Ñc  á`̀LQO  ≈`̀ dEG  ¢ù««°ùàdG  AGO  É¡HÉ°UCG  ób
 ΩÉ¡jEGh  äGƒ°UC’G  Ö°ùc  πLCG  øe  á°SÉ«°ùdG  ∫ÉLQ  É¡«a
 ,¥ƒÑ°ùe  ô«Z  É k«îjQÉJ  G kRÉ`̀é`̀fEG  Gƒ≤≤M  º¡fCÉH  ¢SÉædG
 ∫ƒWCG Iôàa º¡«°SGôc ≈∏Y Gƒ°ù∏éj ¿CG ¬«∏Y ¿ƒ≤ëà°ùj
 øeh  .á«fÉK  áj’ƒd  ¢SÉædG  ºgQÉàîj  ¿CGh  ,øeõdG  øe
 »a ÖeGôJ »μjôeC’G ¢ù«FôdG íjô°üJ ádOC’G √òg iƒbCG
 ¢Vô©e  »a  OÉaCG  ÉeóæY  …QÉédG  ΩÉ©dG  øe  ôÑªàÑ°S  18
 ΩGóîà°SÓd  ¬àjõgÉLh  ìÉ≤∏dG  êÉàfEG  óYƒe  øY  ¬ãjóM
 øe ø«jÓªdG äÉÄe ∑Éæg ¿ƒμà°S{ : kÓFÉb ¢SÉædG πÑb øe
 ™bƒàf  øëfh  ,ô¡°T  πc  ø««μjôeCÓd  IõgÉL  äÉYôédG
 ∫ƒ∏ëH »μjôeCG πμd ìÉ≤∏dG øe »Øμj Ée Éæjód ¿ƒμj ¿CG
 øe AÉ¡àf’G óYƒªH á≤∏£ªdG á≤ãdG  √ò¡a .z2021 πjôHCG
 äGQƒ£J ≈∏Y á«æÑe â°ù«d ∫Éª©à°SÓd ¬ª«∏°ùJh ìÉ≤∏dG
 óLƒj  Óa  ,ájôjô°ùdG  ìÉ≤∏dG  ÜQÉéàH  á≤∏©àe  á«fGó«e
 øe ácô°T óLƒJ ’h ,¿B’G ≈àM πYÉah º«∏°Sh øeBG ìÉ≤d
 ób ìÉ≤∏dG êÉàfEGh ôjƒ£J ÜQÉéJ …ôéJ »àdG äÉcô°ûdG
 ∫Éª©à°SÓd  ™«ªé∏d  ìÉ≤∏dG  ôaGƒàd  É k«FÉ¡f  G kóYƒe â£YCG
 øª°V ™`̀≤`̀j ƒ`̀g Ö`̀eGô`̀ J ¬`̀«`̀Y só`̀j É`̀ e ø`̀μ`̀ dh ,ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 äÉëjô°üàdG  √òg  πc  ≥∏£ojh  ,zìÉ≤∏dG  êÉàfEG  ¢ù««°ùJ{
 AÉª∏©dGh º∏©dG øe É¡d ¢SÉ°SCG ’ áZQÉa á«HÉîàfG ájÉYóc
 RÉéfEG ≥«≤ëàH »μjôeC’G Ö©°û∏d »Mƒo«a ,ø«°üàîªdGh

 πÑb  …CG  ,ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f  π`̀Ñ`̀b  »°üî°T
 .á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G

 ƒg ¬`̀∏`̀ c Gò```̀g ø``̀e ≈``````̀gOC’Gh
 Ö`̀eGô`̀J É`̀ ¡`̀e só`̀ b »``à``dG äÉ```̀HÉ```̀LE’G
 â«ÑdG  »a  »`̀eÓ`̀YE’G  ôªJDƒªdG  »a
 óLƒj ’ ÉªH ócDƒJ »àdGh ,¢†«HC’G
 ¢ù««°ùJ{ ≈∏Y ∂°ûdG »a m∫Éée ≈fOCG
 ¬dCÉ°S  å«M  ,zìÉ≤∏dG  êÉàfEG  á«∏ªY
 »°S  »`̀H  ¬``̀jCG  á£ëe  ø`̀e  »`̀eÓ`̀YEG
 ∞«c{  :(abc News) ájQÉÑNE’G
 ∂fCÉH  ø¶J  π`̀g  ?∂FGôÑîH  ≥ãJ  ’
 ,º©f{  :ÜÉLCÉa  ,z?º¡æe  ôãcCG  º∏©J
 º∏YCG  É``fCG  ä’É`̀ë`̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG  »`̀a

!zº¡æe ôãcCG
 ¬JÉ«M  ≈°†eCG  m¢üî°ûd  ∞«μa
 AGô°Th ™«Hh ,ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G »a
 áWÉ°ùH  πμHh  ìô°üjh  ,äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG
 AGôÑîdGh  AÉª∏©dÉH  è©j  mó∏H  »`̀ah
 »a  ºdÉ©dG  »a  G kQƒ£Jh  É keó≤J  ôãcC’G
 »ah º¡æe IôÑNh É kª∏Y ôãcCG  ¬fCÉH  ,äÉ°ü°üîàdG  ™«ªL
 »a  ójóëàdÉHh  ,¬JôÑNh  ¬∏ªY  ø`̀Y  G kó`̀L  mó«©H  m∫É`̀é`̀e

 ?ábódG ájÉZ »ah G kóL á°ü°üîàªdG á«ª∏©dG ÉjÉ°†≤dG
 äÉ°SÉ«°ùdG  ¿CG  ócDƒJ äÉëjô°üàdGh ∞bGƒªdG  √ò¡a
 ÖeGôJ  É¡H  øeDƒj  »àdG  QÉμaC’Gh  AGQB’Gh  ÉgÉæÑàj  »àdG
 »a á°UÉîHh ,áeÉY ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe ∫Éée »a
 »æeõdG èeÉfôÑdG ójóëJh ìÉ≤∏dG êÉàfEGh ôjƒ£J á«∏ªY
 AGƒgCG  ≈∏Y Ióæà°ùeh ,á°ù«°ùe ¿ƒμà°S ¢SÉædG º«©£àd
 ∞bGƒe  âfÉc  GPEÉa  .áàëH  á«HÉîàfG  ±Gó`̀gCGh  á«°üî°T
 ≈dEG  óæà°ùJ  ’h  ,á«ª∏©dG  èFÉàædG  ≈∏Y  óªà©J  ’  ÖeGôJ
 ø««eƒμëdG  ø«°üàîªdGh  AGô`̀Ñ`̀î`̀dGh  AÉª∏©dG  ∫Gƒ``̀bCG
 ¿ƒμJ  É`̀¡`̀fCG  ¿PEG  ó`̀H  Ó`̀a  ,¬àeƒμM  »`̀a  ¿ƒ∏ª©j  ø`̀jò`̀dG
 ≥«≤ëJ  ≈dEG  ±ó¡Jh  á°ù«°ùeh  á«HõMh  á«°üî°T  AGQBG

 .á«fBG Ö°SÉμe
 ÖeGôJ ¢ù««°ùJ ócDƒj Éªeh ,¬∏c ∂dP ≈∏Y IhÓYh
 ∫hóéd  áÑ°ùædÉH  á°UÉîHh  ,É`̀fhQƒ`̀c  AÉ`̀Hƒ`̀d  ¬```̀JQGOE’
 ¬dÉb  Ée  ƒg  ,»μjôeC’G  Ö©°û∏d  ìÉ≤∏dG  ô«aƒJ  ó«YGƒe
 õcGôe ôjóe (Robert Redfield) ó∏«a OQ äôHhQ
 áæéd ΩÉeCG ¬JOÉ¡°ûH ¬F’OEG óæY ¢VôªdG »a ºμëàdGh ™æe
 Appropriations)  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  »a  ø«ªãàdG
 OÉaCG  å«M  ,2020  ôÑªàÑ°S  16  »a  (Committee
 G kõgÉL  ¿ƒμj  ød  áeÉY  »μjôeC’G  Ö©°û∏d  ìÉ≤∏dG{  ¿CÉ`̀H
 äÉeÉªc{  :¿CÉ`̀H  ∫É`̀b  ∂dòc  .z2021  »a  ’EG  ΩGóîà°SÓd
 ,ÉfhQƒc øe ÉæàjÉªëd É kfÉª°V ôãcC’G á∏«°SƒdG »g ¬LƒdG
 ó°TCGh  ¬°ùØf  ìÉ≤∏dG  øe  É kfÉª°V  ôãcCG  É k°†jCG  É¡fCG  Éªc
 äÉeÉªμdG  ¿CG  ±É°VCGh  ,záeÉ©dG  áë°üdG  ájÉªëd  á«∏YÉa
 â¡àfG  ¿EG  Éeh  .z¢Shô«ØdG  ó°V  π°†aC’G  ÉæYÉaO{  :»g
 ΩÓYE’G πFÉ°Sh ΩÉeCG ∞≤j ÖeGôàH GPEÉa ,´Éªà°S’G á°ù∏L
 ôjóe  …CGQ  É k«∏c  ¢†bÉæjh  ¢ùμ©jh  ¢†«HC’G  â«ÑdG  »a
 IQGOEG »a á°ü°üîàªdG á«eƒμëdG á«ë°üdG õcGôªdG √òg
 øe  á∏jƒW  Oƒ≤©d  á«°ü©à°ùªdGh  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G
 AÉª∏Y  π°†aCG  øe  ø«°ü°üîàªdG  ΩÓμH  Üô°†a  ,øeõdG
 á«°†bh ìÉ≤∏dG  óYƒe á«°†b  »a  §FÉëdG  ¢VôY ÉμjôeCG
 ,ø«à«°†≤dG »a CÉ£NCG ó≤d{ :∫É≤a ,äÉeÉªμdG ™°Vh á«ªgCG
 äGP â°ù«d äÉeÉªμdG{ :±É°VCGh ,záÄWÉN äÉeƒ∏©e É¡fEG
 ºd  ¬fCÉH  õcGôªdG  √òg  ôjóe  º¡JG  Éªc  ,zìÉ≤∏dÉc  á«ªgCG
 ¿CGh ¢SôéfƒμdG áæéd øe ¬«∏Y ìô oW …òdG ∫GDƒ°ùdG º¡Øj

 !z¢Tƒ°ûe √ôμa{
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  …CG  ô`̀«`̀©`̀ oj  ’  Ö``eGô``J  ¿CG  ¿PEG  Ö``̀jQ  Ó``a
 äÉ°SGQódG  äÉLÉàæà°SÉH  òNCÉj  ’h  ,√OÓ`̀H  AÉª∏Y  …CGô`̀d
 á«eƒμëdG  Iõ¡LC’G  øe  á«fGó«ªdG  á«ª∏©dG  çÉ`̀ë`̀HC’Gh
 ,á«ãëÑdG  ógÉ©ªdGh  äÉ©eÉédG  IòJÉ°SCG  øeh  á°üàîªdG
 óFGƒØdG  øe  É kbÓ£fG  ¬ØbGƒeh  ¬JGQGôb  ¢ù«°ùoj  ÉªfEGh
 ÉªHh ,√òîàj ΩÉY ∞bƒe πc øe É¡«æéj »àdG á«°SÉ«°ùdG

 .äÉHÉîàf’G èFÉàf ≈∏Y É k«HÉéjG É k°†jCG ¢ùμ©æj
 ¬æY ø∏©oj ìÉ≤d …CG á«∏YÉah áeÓ°ùH ≥ãf πg ∂dòdh

?ôNBG »HÉîàfEG í°Tôe …CG hCG ,ÖeGôJ
bncftpw@batelco.com.bh

 ¢ù««°ùJ  ä’É``ª``à``MG  ø``̀e  ±hÉ``̀î``̀e
 É``̀ fhQƒ``̀μ``̀ d ô``¶``à``æ``ª``dG ìÉ``̀ ≤``̀ ∏``̀ dG

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O
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¢SÉÑY ôØ©L jafabbas19@gmail.com

 â°ù«d ºcQGô°SCG
»©e ôÄH »a

 ..á``jô°üæ©dÉH  äÉ``eÉ¡JG  ó``©H
RQC’G ´Gƒ``fCG óMCG º``°SG ô``««¨J

 ábÓª©dG  z¢SQÉe{  áYƒªée  äQô`̀b  ≥ª©ªdG  ¢SQódG  øe  ô¡°TCG  ó©H
 πμfCG{ É¡éàæJ »àdG Iô«¡°ûdG RQC’G ácQÉe º°SG ô««¨J á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d
 øY  á«£ªf  Qƒ°üd  èjhôàdÉH  É¡«dEG  á¡LƒªdG  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀J’G  π`̀X  »`̀a  zõæH

 .Oƒ°ùdG ø««μjôeC’G
 äGôgÉ¶àdG øe ™«HÉ°SCG  ó©H ,ƒ«fƒj »a äôbCG  ób áYƒªéªdG âfÉch
 »a ÉeƒªY ájô°üæ©dÉHh áWô°ûdG øe ¢SQÉªªdG ∞æ©dÉH IOóæªdG Ió°TÉëdG
 πª°ûj ÉªH ,õæH πμfCG  ácQÉe ôjƒ£àd ¿ÉM âbƒdG{ ¿CG  ,IóëàªdG äÉj’ƒdG
 …ƒæJ  »àdG  äÓjó©àdG  á«gÉe  É¡eƒj  OóëJ  ºd  É¡æμd  .zájô°üÑdG  É¡àjƒg

 .ÉgAGôLEG
 õæH{  íÑ°ü«d  ácQÉªdG  º°SG  ô««¨J  kGPEG  z¢SQÉe{  áYƒªée  äQÉàNGh
 ób  »àdGh  ±Ó¨dG  ≈∏Y  Oƒ°SCG  πLQ  IQƒ°U  øY  AÉæ¨à°S’Gh  z∫Éæ«éjQhCG

 .ó«Ñ©dG É¡«a π¨à°ùoj ¿Éc »àdG RQC’G ∫ƒ≤ëH ô qcòJ
 áYƒªéª∏d ¿É«H »a ø°ShGO Éfƒ«a z¢SQÉe{ »a ádhDƒ°ùªdG âë°VhCGh
 ø«μ∏¡à°ùªdG ±’BG AGQBG ≈dEG Iô«NC’G ™«HÉ°SC’G »a Éæ©ªà°SG ó≤d{ AÉ©HQC’G
 ∑Qó`̀f{  âaÉ°VCGh  .zºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á«æ©e  iô`̀NCG  äÉ¡Lh  Éæ«ØXƒe  ≈`̀ dEGh
 ácQÉªdÉH  ø«£ÑJôªdG  ¬LƒdGh  º°S’ÉH  á£ÑJôªdG  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  øeÉμe

 .zá≤HÉ°ùdG
 √ò¡d  øjójóédG  QÉ©°ûdGh  º°S’G  πªëà°S  »àdG  äÉéàæªdG  ìô£oà°Sh

 .2021 øe GQÉÑàYG ¥Gƒ°SC’G »a ™«Ñ∏d ,ájQÉéàdG áeÓ©dG
 Oƒ°ùdG  äÉ©ªàéªd  º`̀YO  èeGôH  πjƒªJ  Ωõà©J  áYƒªéªdG  ¿CG  Éªc
 èàæJ  å«M  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ÜƒæL  »Ñ«°ù«°ù«e  áj’ƒH  π«ØæjôZ  »a

 .Oƒ≤Y á©HQCG øe ôãcCG òæe RQC’G áYƒªéªdG
 ≈∏îàJ  »àdG  Ió«MƒdG  ájQÉéàdG  áeÓ©dG  â°ù«d  zõæH  πμfCG{  ¿CG  ô«Z
 zƒμ«°ùÑ«H{ äQôb ó≤a .áÄ«°ùe É¡fCG  ≈∏Y É¡«dEG  ô¶æoj  AÉª°SCG  hCG  Qƒ°U øY
 AGOƒ°S  ICGô`̀eG  É¡∏ãªJ  »àdG  zÉª«ª«L  â`̀fCG{  ácQÉe  ΩGóîà°SG  øY  ∞bƒàdG
 »a ∂«μfÉÑdG ≥FÉbQ ô«°†ëàd äÉ£∏Nh Ühô°ûe äGƒÑY ≈∏Y IOƒLƒªdGh

 .ÉeÉY 130 øe ôãcCG òæe á«μjôeC’G ôLÉàªdG

 ¬fCG  ∑QOCG  »æfCG  ºZQ  ,AÉ°ùædG  ¿CÉ°T  øe  π«∏≤J  ¬dƒbCÉ°S  Ée  »a  ¢ù«d
 ,äÉaÉ≤ãdG  πc  »a  Ωƒ∏©ªdGh  âHÉãdG  øªa  ,ø¡æe  Gô«Ñc  GOóY  Ö°†¨j  ób
 ,IôKôãdG  ≈dEG  Ó«e  ôãcCG  AÉ°ùædG  ¿CG  ,Üƒ©°ûdGh  ¥Gô`̀YC’G  ∞∏àîe  ø«Hh
 á«YÉªàLG á«îjQÉJ GQhòL ∂dòd π©dh ,∫ÉLôdÉH áfQÉ≤e áª«ªædG ºK øeh
 Ö°SÉc  ƒg  πLôdG  QÉ°Uh  ,ájƒHCG  äÉ©ªàéªdG  äQÉ°U  ¿CG  ó©H  áKQGƒàe
 ΩÉ¡e  »gh  ,á«∏NGódG  â«ÑdG  ¿hDƒ°T  »a  ICGôªdG  QhO  ô°üëfGh  äƒ≤dG
 âbƒdG á«°†ªàd É°†©H ø¡°†©H ≈dEG  AÉ°ùædG äCÉéd ¿CG ¿Éμa á∏ªeh áÑ«JQ
 º¶©e QÉ°U á≤«ë°ùdG áæeRC’G ∂∏J »a ¢TÉ≤æ∏d áëdÉ°üdG ™«°VGƒªdG á∏≤dh
 AÉ°ùædG  ¿CG  º`̀ZQh  ,z¢SÉædG  Iô«°S{  »a  ô°üëæJ  á«FÉ°ùædG  ¢ùfC’G  IOÉ`̀e
 ’EG ø¡ØFÉXhh ø¡ª∏©H ∫ÉLôdG øe äÉeÉb ™aQCG ä’ÉëdG ¢†©H »a ¿ô°U
 ÖéYCG  ºd  ºK  øeh  ,ø¡æe  äGô«ãμdG  ΩRÓJ  ∫GõJ  ’  IôKôãdG  áeƒKôL  ¿CG
 á«fÉ£jôÑdG π«e »∏jGO áØ«ë°U ¬Jô°ûf …òdG …CGôdG  ´Ó£à°SG èFÉàf øe
 ô°S  …CG  ¿Éªàc  ø©£à°ùj  ’  ø¡fCÉH  AÉ°ùædG  øe  %40  ¬«a  âaôàYG  …òdGh
 ’ ø¡fEG  á∏KÉªe áÑ°ùf âdÉbh ,ø¡H É°UÉN ¿Éc ƒd ≈àM ø«eƒj øe ôãcC’

.ΩÉjCG á°ùªN øe ôãcC’ ô°ùdG ¿Éªàc ≈∏Y ¿Qó≤j
 áª«ªædG  ICGôªdG  ¢SQÉªJ  ób  Éªæ«Hh  ,ø«eÉªf  øjô«ãc  ’ÉLQ  ±ô`̀YCG
 ôgÉX{  πãe  IQÉ°V  ô«Z  ¿ƒμJ  ób  Qƒ``eCG  »a  º∏μàJh  á«∏°ùàdG  ÜÉ`̀H  øe
 âÑ°ùdG  òæe  É¡«HCG  â«H  øe  ó©J  ºd  ..¿Éª°UÉîàe  ¬àLhRh  ≈Ø£°üe  ¿CG
 ∫ÓN ø«Jôe â«ÑdG çÉKCG Ghô«Z ..»eGôM ó«cCG hRhR πLGQ{ hCG .zâFÉØdG
 :zó°SÉM{  ™HÉW  äGP  É¡ª¶©e  »a  ∫ÉLôdG  áª«ªf  óéJ  ..zIó``̀MGh  áæ°S
 ò«ª∏J  ó∏HCG  ¿Éch  á«bôJ  ∫Éf  º«MôdG  óÑYh  ..¬Ñ°üæªH  ôjóL  ô«Z  ôjóªdG
 áæ°S ÉgôªY IQÉ«°S ´ÉH ¬fCG  Qƒ°üJ ..¬«Ø°S πLQ OÉªMh ..á°SQóªdG »a
 ™aôàJ  πH  ,á«fGƒ°ùf  º¡àª«ªf  ∫ÉLQ  ∑Éægh  ..iôNCG  iôà°TGh  ,IóMGh
 äÉ≤∏M §°Sƒàj …òdG ∫ÉLôdG ∞æ°U ¬H »æYCG ,É¡æY äGô«æà°ùªdG AÉ°ùædG
 ø°ùëe êGhR »a ¢SÉædG  ¬dhÉæJ …òdG  ΩÉ©£dG ¢SDƒH øY º∏μàjh AÉ°ùædG
 óMGh πc ÜGƒcCG áà°S »a ô«°ü©dG Éæd Gƒeób ´hõYR â«H »ah ..¿ÉMô°S

.zó∏H øe{ É¡æe
 áLQóH  áªcGôàe  GQGô°SCG  »aƒL  »a  πªMCG  ..ô«£N  ô°ùH  ±ôàYCÉ°S
 πMGôe  ¢üîj  É¡°†©H  :É¡à«°ùf  »æfCG  º`̀YRCG  hCG  É¡ª¶©e  â«°ùf  »æfCG
 GƒÑ∏W É¡H ø««æ©ªdG ¢UÉî°TC’G øμdh Gô«£N ¢ù«d É¡æe ô«ãc ..á°SGQódG
 QGô°SC’G  ¿Éªàc ™«£à°SCG  ’ »æfCÉH  ≥∏©àj »aGôàYGh ..É¡«∏Y ºàμàdG  »æe
 øμdh øjôNB’G QGô°SCG ≈∏Y áæjõîdG ¥ÓZEG »a ôWÉ°T »æ©j ..»H á°UÉîdG
 ¢üî°T ≈∏Y ôãYCG ≈àM ó¡àLG πXCGh ,»æ≤gôj »°üî°T ô°ùH ®ÉØàM’G
 ôNBGh ,»àLhR ¬H ¢üNCG ô°S ∑Éæg ¿ƒμj ób Gòμgh ..¬H ¬°üNCG Ö°SÉæe
 ¢üNCG ób ô°S ∑Éægh ..zÉeÉe âª∏c ƒd ∂∏jh Éjh{ »dÉ«Y óMCG ¬H ¢üNCG
 øe ≈gOC’Gh ..»à∏FÉY OGôaCG óMCG ¬H ≠∏HCG ¿CG ¿hO øe Ébhó°U É≤jó°U ¬H
 AÉ«°TCG øY AÉbó°UC’Gh ÜQÉbC’G øe ÉfQGhR Qƒ°†M »a º∏μJCG »æfCG ∂dP πc
 ¢ùØædh  ,É¡H  ìƒÑdG  »¨Ñæj  ’  zGQGô`̀°`̀SCG{  »àLhR  ÉgôÑà©J  ób  »æ°üîJ
 √QGô°SCG ôeCG »a ¬à≤K »ëæe »a OOôàj »FÉbó°UCG ¢†©H ¿EÉa ,ÖÑ°ùdG Gòg
 ¢üî°T  â`̀fCG  :áMGô°U  »d  ∫ƒ≤j  øe  ∑Éægh  ,âdÉa  »fÉ°ùd  ¿CG  QÉÑàYÉH

.∫É≤e äGP »a ¬æY Öàμà°S ôeC’G Gòg øY ∑ÉfôÑNCG ƒd záë«°†a{
 ,áØjÉ¡dG  QGô°SC’G  ´ƒf  »a  §≤a  øμdh  ,âdÉa  »fÉ°ùd  ¿ÉH  ±ôàYGh
 π°UGƒj  ºK  ..Gô°S  ∂d  ∫ƒ`̀bCG  :IQÉÑ©H  ¬ÑMÉ°U  CGóÑj  …ò`̀dG  ´ƒædG  »`̀gh
 ¿Éæ°SC’G IOÉ«Y øe âHôg ..´ƒÑ°SC’G Gòg IóMGh Iôe â«ªëà°SG :É°ùeÉg
 !!ÆQÉa ΩÓc »a âYÉ°Vh øjô¡°T ÖJGQ áØ∏°S äòNCG ..èæÑdG äòNCG Ée ó©H
 πg áëFGôdG  √òg Ée ..±CG  :QGô°SC’G  ∂∏J πãe AÉ°ûaEÉH  ™àªà°SG  áMGô°üH
 øμªe  ?∂°Sô°V  èdÉ©J  º`̀dCG  ?ΩQh  ¬H  ∂μæM  GPÉªd  ?∂ª°S  âjõH  äô£©J
 ƒd ÉYÉàeEG ôãcCG AÉ°ûaE’G ¿ƒμjh ..áØ∏°S äòNCG ∂fCG â©ª°S ?350 »æØ∏°ùJ

.ôeC’G ô°ùdG ÖMÉ°U ¬æY »Øîj …òdG ±ô£dG Qƒ°†M »a ¿Éc
 ∫ƒbCG »æfEÉa ,ô°ùH »æ°üîj ¿CG ójôj ¬fEG Ée ¢üî°T »d ∫Éb GPEG Gò¡dh
 IQÉÑ©Hh ..zπgCÉà°ùj{ Gô°S øμj ºd Ée ¬fÉªàμH ∂d ó¡©JCG ød :ìƒ°VƒH ¬d
 ≈∏Y GQOÉb øcCG ºd Ée óMCG QGô°SCG ´Oƒà°ùe ¿ƒcCG ¿CÉH ó©°SCG ’ »æfEÉa iôNCG

.…ô°ùdG ôeC’G ≈∏Y Ö∏¨àdG »a ¬JóYÉ°ùe

»``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG çGô```̀ à```̀ ∏```̀ d »```̀ æ```̀ Wƒ```̀ dG ≈``̀≤``̀ à``̀ ∏``̀ª``̀ dG ΩÉ```̀ à```̀ N
 á```̀ «```̀ fÉ```̀ ã```̀ dG ¬```à```î```°```ù```f »``````̀a …OÉ```````̀ ª```````̀ dG ô````̀«````̀Z

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
 ø«°ùM  »æjôëÑdG  ÖJÉμdG  Qó°UCG
 ..¿Éæ°SC’G ÖW{ ójóédG ¬HÉàc π«YÉª°SEG
 zºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á©àªe  á«îjQÉJ  á`̀∏`̀MQ
 êô©j  .á«æjôëÑdG  äÉYƒÑ£ªdG  QGO  øY
 Qƒ°ü©dG  »a  ¿Éæ°SC’G  ÖW  ≈dEG  ÜÉàμdG
 åjóëdG  ô°ü©dGh  ≈£°SƒdGh  áªjó≤dG
 èeóJ  á∏°Sôà°ùe  á£°ùÑe  π«°UÉØJ  »a

.ájõ«∏éfE’Gh á«Hô©dG ø«à¨∏dG ø«H Ée
 ¿É°ùfE’G  Ö`̀W  ÖJÉμdG  ôcòà°ùjh
 òæe  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G  ¿CG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  É`̀«`̀î`̀jQÉ`̀J
 Gò`̀g ≈`̀∏`̀Y ±ô`̀©`̀J á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG Qƒ`̀°`̀ü`̀©`̀dG
 ∫ÓN øe ∂dPh ,Ö£dG ´GƒfCG øe ´ƒædG
 Ωóîà°SG ¿É°ùfE’G ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG á°SGQO

 .á«FGóÑdG äGhOC’G
 á«∏ªY  π`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ °`̀ SEG  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j
 GôμÑe  äô¡X  »àdG  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  ¢†««ÑJ
 Ωóîà°ùj  ¿Éc  PEG  ,ºjó≤dG  ô°ü©dG  ∫ÓN
 ¢†««ÑJ  ¿ƒ`̀é`̀©`̀e  ø«jô°üªdG  AÉ`̀eó`̀b
 ¿ƒë£ªdG  ±ÉØîdG  ôéM  ø`̀e  …Dƒ`̀dDƒ`̀d
 ±’BG  4  òæe  ôéæÑdG  πîH  •ƒ∏îªdGh
 ájõeQ  ø`̀e  ¢†««ÑàdG  πªëj  Éªd  ,ΩÉ`̀Y

.Ihôã∏d
 ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀SG ,IOÉ```̀ª```̀ dG ∂`̀ ∏`̀ J ≥`̀ë`̀ d
 ºàj  …ò`̀dG  ¿Éæ°SC’G  ¿ƒé©e  áæYGôØdG
 IOÉe  øe  Oƒ`̀°`̀SC’G  ôÑëdG  øe  ¬©«æ°üJ

.»Hô©dG ≠ª°üdGh ΩÉî°ùdG
 á°SQÉªe  ≈`̀dEG  ÜÉàμdG  ¥ô£àj  Éªc
 ¿Éæ°SC’G  Ö£d  ÉjÉªdG  IQÉ°†M  ¿Éμ°S
 ,á`̀«`̀JGò`̀dG  áæjõ∏d  hCG  á«æjO  ¢``VGô``ZC’
 Rhô«ØdGh  º°û«dG  QÉéMCG  Gƒ`̀YQR  å«M
 ≈dEG kIQÉ°TEG áØ∏àîe ∫Éμ°TCÉH ¿Éæ°SC’G »a
 ∫hCG Gƒfƒμ«d ,»æjódGh »∏Ñ≤dG AÉªàf’G
 ≈dEG  ¿Éμ°ùdG CÉédh .¿Éæ°SC’G GƒYQR øe
 á≤Ñ£dG  πÑb  øe  äÉª«©£àdG  ΩGóîà°SG
 äÉ`̀Ñ`̀KE’  ™ªàéªdG  »`̀a  á«WGô≤à°SQC’G

.É¡Jƒbh »YÉªàL’G É¡©°Vh
 ƒ`̀g-  z∑Gƒ``̀°``̀ù``̀dG{  hCG  ∑Gƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 Qƒ°ü©dG  »a  ¬eGóîà°SG  ´É°T   -ô`̀NB’G
 ±’BG  7  πÑb)  ø««∏HÉÑdG  ió`̀d  áªjó≤dG

 ,á«îjQÉàdG  äÉë«LôàdG  ≥`̀ ah   (ΩÉ``̀Y
 áé«àf  ΩÓ°SE’G  Qƒ¡X  ó©H  ô°ûàfG  ¬æμd
 ô°ûàfGh  ,¬eGóîà°SG  ≈∏Y  »ÑædG  åM
 º¶©eh ¿Éà°ùcÉHh óæ¡dG »a ¬eGóîà°SG
 äÉ°SGQódG  âàÑKCG  Éªc  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG
 »àdG  IÉ°TôØdG  ≈∏Y  ¥ƒØàjh  ∫É©a  ¬`̀fCG
 ,ºØdG  áaÉ¶f  »a  ÉYƒ«°T  ôãcC’G  ôÑà©J
 ™e  ¬àØ«Xh  »`̀a  ∑Gƒ°ùªdG  ™ªàéj  PEG
 ™e ¬`̀à`̀Ñ`̀«`̀cô`̀Jh ¬`̀JOÉ`̀e »``̀ah IÉ`̀°`̀Tô`̀Ø`̀dG

.¿ƒé©ªdG

áªjó≤dG Qƒ°ü©dG
 ºJ ,á``̀ª``̀jó``̀≤``̀dG Qƒ``°``ü``©``dG ∫Ó```̀N
 ¿Éæ°SC’G  Ö£d  á°SQÉªe  Ωó`̀bCG  π«é°ùJ
 QÉéMCÉH  É¡Ø«¶æJ  ºJ  ø°ùd  É«dÉ£jEG  »a
 ÉgôªY ìhGôàj »àdG IôàØdG »a ¿Gƒ°üdG
 â∏é°S Éªc  .ΩÉY  ∞dCG  14 -13 ø«H  Ée
 Qƒ°üY »a á«Ñ£dG äÉ°SQÉªªdG øe GOóY
 »a  ∂`̀dP  âÑãj  Ée  ≈∏Y  ôãYh  ,áØ∏àîe

.(OÓ«ªdG πÑb ΩÉY ±’BG 7) óæ°ùdG OÓH
 Ωóîà°SG  ,É¡°ùØf  IôàØdG  ∫Ó`̀Nh
 ) ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM á«∏ªY »a π°ù©dG ™ª°T
 áªéªL ≈∏Y ôãY Éªc ,(áæ°S 6500 πÑb
 ó`̀Lhh  OÓ«ªdG  πÑb  2500  ≈`̀ dEG  Oƒ©J
 ,É`̀°`̀†`̀jCGh .ø`̀°`̀S êGô```̀N ∞`̀jô`̀é`̀J É`̀¡`̀«`̀a
 »a  ÖÑ°S  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  º`̀Ø`̀dG  IOhO  â`̀Ø`̀°`̀Uh

 …ôeƒ°S  ¢üf  øª°V  ¿Éæ°SC’G  ¢Sƒ°ùJ
 .(ΩÉY ±’BG 5 πÑb)

 ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG  ô¡°TCG  áæYGôØdG  ¿Éc
 ,äGôàØdG ∂∏J ∫ÓN Ö£dG øe ´ƒædG Gòg
 AÉ`̀Ñ`̀WCG  π````̀FGhCG  º`̀¡`̀JQÉ`̀°`̀†`̀M â`̀ª`̀°`̀V  PEG
 »°ù«g  ºgô¡°TCGh  ø«aôàëªdG  ¿Éæ°SC’G
 ô«Ñc ôÑà©jh (OÓ«ªdG πÑb ±’BG 3) ´Q

.ô°ShR ¿ƒYôØdG ó¡Y »a AÉÑWC’G
 AÉeó≤dG  ø«jô°üªdG  ¿CG  ó≤à©jh
 ¿Éæ°SC’G  ºjƒ≤J  Ωóîà°SG  øe  ∫hCG  ºg
 øe  áLôîà°ùe  ∑Ó°SCG  øe  ´ƒæ°üªdG
 ¿Éæ°SC’G  ∫ƒM  ∞∏J  ,äÉfGƒ«ëdG  AÉ©eCG
 Qƒã©dG  ºJ  PEG  ,ΩRÓ`̀dG  §¨°†dG  ô«aƒàd

.áªjó≤dG äGhÉ«eƒªdG ÉjÉ≤H »a É¡«∏Y
 ¢ü°üîe  ¢`̀Sƒ`̀b  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀ã`̀Y  É`̀ª`̀c
 á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG ô`̀°`̀ü`̀e »``̀a ¿É``̀æ``̀°``̀SC’G ô`̀Ø`̀ë`̀d
 ºd{  π«YÉª°SEG  Éæ«Ñe  ,óæ¡dGh  ¿Éà°ùcÉHh
 ≈∏Y  áëjôe  hCG  á©jô°S  á«∏ª©dG  øμJ
 ôjóîàdG πFGƒ°S ΩGóîà°SG ºZQ ¥ÓWE’G

.z∫ƒëμdÉc áØ°ûàμªdG

 ≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG
 π°üØdG  Gò``̀g  »`̀a  Ö`̀JÉ`̀μ`̀dG  åëÑj
 ΩGóîà°SGh  ø«ª∏°ùªdG  äÉ``̀YGó``̀HEG  »`̀a
 »a ’ƒ``̀£``̀e π`̀ °`̀Sô`̀à`̀°`̀ù`̀jh ∑Gƒ``°``ù``ª``dG

 …RGô```̀dG ô`̀μ`̀ Hƒ`̀HCG AÉ``̀Ñ``̀WC’G äGRÉ``̀é``̀ fEG

 »°ùdófC’Gh ¢SÉÑ©dG øH »∏Y »fGôjE’Gh

.Éæ«°S øHGh º°SÉ≤dGƒHCG

 AÓ``W ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SG ø``̀Y çó``̀ë``̀ Jh

 á°Vƒªc  êQO  …ò`̀ dG  Oƒ`̀°`̀SC’G  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G

 É«°SBG  ¥ô`̀°`̀T  »`̀a  á`̀«`̀bGô`̀dG  á≤Ñ£dG  ió`̀d

 ¿É`̀æ`̀°`̀SCG äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀eh ,ø`̀«`̀à`̀μ`̀jô`̀eC’Gh

 »a  AÓÑædG  ø`̀e  áë°U  ô`̀ã`̀cC’G  AGô≤ØdG

 »a  ôμ°ùdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  IQó`̀æ`̀d  É```̀HhQhCG

.¬àØ∏c ´ÉØJQG ÖÑ°ùH »FGò¨dG ΩÉ¶ædG

 ¢Sƒ°ùJ  ¿CG  ≈dEG  π«YÉª°SEG  QÉ°TCGh

 πbCG  ¿Éc  ≈£°SƒdG  ¿hô≤dG  »a  ¿Éæ°SC’G

 á∏≤d áé«àf á≤MÓdG ¿hô≤dG øe ÉYƒ«°T

.ΩÉ©£dG äÓ°†a ºcGôJ

 åjóëdG ô°ü©dG
 äGQƒ£àdG  π«°UÉØJ  ÖJÉμdG  Oô°ùj
 ô°ü©dG  ∫ÓN  ¿Éæ°SC’G  ÖW  Égó¡°T  »àdG
 äGhOC’G  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ø``̀e  GAó````H  å`̀ jó`̀ë`̀ dG
 ∫ÉéªdG  ´É`̀°`̀†`̀NEGh  äGƒ°ûëdG  ∫É``̀NOEGh
 óæ°ùe  â«ÑãJ  AóHh  á«ª«¶æàdG  ø«fGƒ≤∏d
 QÉ°ûàfG  øY Ó°†a ,äGOÉ«©dG  »°Sôc ≈∏Y
 äÉ≤Ñ£dG  •É`̀ °`̀ShCG  ø«H  º`̀≤`̀WC’G  Ö«côJ
 ,AGô≤ØdG É¡©«Ñj á«≤«≤M ¿Éæ°SCG øe á«æ¨dG

.ÉjQƒ°S »a Ö£dG äÉ«∏c ≈dhCG ìÉààaGh

 »aÉ≤ãdG  çGôà∏d  »fÉãdG  »æWƒdG  ≈≤à∏ªdG  ºààNG
 øe  ΩÉ``̀jCG  áKÓK  ó©H  ¢`̀ù`̀eCG  AÉ°ùe  ¬dÉªYCG  …OÉ`̀ª`̀dG  ô«Z
 ¬à°ù∏L ó`̀≤`̀Y  å`̀«`̀M ,ó`̀©`̀H  ø``̀Y  ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ∫É`̀¨`̀à`̀°`̀T’G
 AÉjRC’Gh è«°ùædG áaôM âdhÉæJ »àdG ,á«fÉãdG Iô°TÉÑªdG
 ø«°ü°üîàªdGh AGôÑîdG øe ójó©dG ácQÉ°ûªH ,ájó«∏≤àdG

  .ø«dhDƒ°ùªdGh
 óªëe  âæH  Óg  áî«°ûdG  Qƒ°†M  á°ù∏édG  äó¡°Th
 øjôëÑdG  áÄ«¡H  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG
 ôjóe áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG ,QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d
 øH óªëe ï«°ûdGh áaÉ≤ãdG áÄ«¡H QÉKB’Gh ∞MÉàªdG IQGOEG

 .áÄ«¡dÉH »æWƒdG çGôàdG IQGOEG ôjóe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N

 ájGóH »a áØ«∏N ∫BG óªëe âæH Óg áî«°ûdG âdÉbh
 ™ªàéªdG  »`̀Yh  ™`̀aQ  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  ≈≤à∏ªdG  ¿EG  á°ù∏édG
 ¬¶ØM  á«ªgCÉH  ¬Øjô©Jh  …OÉªdG  ô«Z  »aÉ≤ãdG  çGôàdÉH
 ≥«KƒJh  ô°üM  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd  ¬fƒ°Uh
 øjôëÑdG  ∂ q°ùªJ  ¢ùμ©j  πμ°ûH  çGô`̀à`̀dG  Gò`̀g  ô°UÉæY
 äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y á«aÉ≤ãdGh ájQÉ°†ëdG  É¡àjƒg õjõ©àH

 .kÉ«ªdÉY É¡d èjhôàdG Oƒ¡L ºYój Éªjh á«∏ëªdG
 ¿EG áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG ∫Éb ¬ÑfÉL øe
 ø«∏eÉ©dG Oƒ¡éH á∏ qãªàe ,QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g
 ¿ƒ°Uh ßØM πLCG øe äGQOÉÑªdG øe ójó©dÉH Ωƒ≤J ,É¡«a
 .á«æjôëÑdG ájƒ¡dG øe É«°SÉ°SCG Gô°üæY ó©j …òdG çGôàdG

 Ée  π°UƒdG  Iõªg  kÉ°†jCG  ó©J  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  ¿CG  í°VhCGh
 ,ø«°SQÉªeh  ø«ãMÉH  øe  ,»∏ëªdG  çGôàdG  ™ªàée  ø«H
 å«M  ,∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  á∏eÉ©dG  á«dhódG  äÉª¶æªdGh
 ≈∏Y  ,¢ü°üîàe  ≥jôa  ôÑYh  ,ΩÉ©dG  Gòg  áÄ«¡dG  â∏ªY
 ô«Z »aÉ≤ãdG çGôàdG ô°UÉæY øe øjô°üæ©d ø«Ø∏e ºjó≤J
 Gò¡H  á°UÉîdG  ƒμ°ùfƒ«dG  áªFÉb  ≈∏Y  êGQOEÓ`̀ d  …OÉªdG
 áμ∏ªªdG  ¬H  âe qó≤J  …òdG  …ôéØdG  ∞∏e  ∫hC’G  ,çGôàdG
 ∞∏e  »fÉãdGh  ,É¡H  ¢UÉN  …OÉ`̀e  ô«Z  »KGôJ  ô°üæ©c
 16  º°†j  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  IOÉ«≤H  ∑ôà°ûe

.áªFÉ≤dG ≈∏Y »Hô©dG §îdG π«é°ùàd ádhO

 IójóédG  E  áÄØdG  õæH-¢Só«°Sôe  IQÉ«°S  â∏°Uh
 IQÉ`̀«`̀°`̀S ø``̀Y ∞`̀°`̀û`̀μ`̀dG º```̀Jh .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ≈```̀ dEG

,G kôNDƒe Rƒ«æaC’G ™ªée »a E áÄØdG õæH-¢Só«°Sôe
 ºàj  RGôW  ∫hCG  E  áÄØdG  øe  ¿Gó«°ùdG  RGôW  ó©jh

.πeÉμdÉH áKóëªdG áÄØdG √òg øe ¬æY ∞°ûμdG
 ïjQÉJ  »a  É k©«Ñe  ôãcC’G  á∏°ù∏°ùdG  E  áÄØdG  ó©J
 ¿ƒ«∏e  14  øe  ôãcCG  É¡æe  ™«H  å«M  ,õæH-¢Só«°Sôe
 áÄØdG √òg ¿CG ¿hô«ãμdG iôjh ,1946 ΩÉY òæe IQÉ«°S
 óbh  .zõæH-¢Só«°Sôe  áeÓ©d  ¢†HÉædG  Ö∏≤dG{  πãªJ
 »a  IójóL  ô«jÉ©e  E  áÄØdG  øe  ô°TÉ©dG  π«édG  ≈°SQCG
 ¬JQƒ°ü≤eh OôØàªdG ≥«fC’G ¬ª«ª°üJ π°†ØH 2016 ΩÉY
 IOƒ`̀é`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀jô`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  É¡JÉfƒμªH  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 IóYÉ°ùe  áª¶fC’  IôμàÑªdG  áYƒæàªdG  áYƒªéªdGh

 .≥FÉ°ùdG
 »còdGh  OôØàªdGh  ≥«fC’G  èjõªdG  Gòg  âÑKCG  óbh
 øe ôãcCG iôà°TG å«M ,≥FÉØdG ¬MÉéf ¬°ùØf âbƒdG »a
 óMCG øe IQÉ«°S ¿B’G ≈àM ºdÉ©dG ∫ƒM π«ªY ¿ƒ«∏e 1^2

.E áÄØdG ∫É«LCG
 IQƒ``£``ª``dG á`̀«`̀μ`̀ «`̀eÉ`̀æ`̀jó`̀ dG äÉ``ª``°``ù``dG ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀æ`̀J
 áYƒªée  »`̀a  ¿Gó«°S  E  áÄØd  IójóédG  äGQƒ`̀£`̀à`̀dGh
 »`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SC’G RGô```£```dG »``̀JCÉ``̀j .á``Ä``Ø``dG √ò```̀g äGRGô``````W
 á`̀bÉ`̀Ñ`̀d »``°``VÉ``jô``dG »``̀LQÉ``̀î``̀dG º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dÉ`̀H G kOhõ``````̀e
 áé«àfh  .»°SÉ°SCG  õ«¡éàc  AVANTGARDE
 áªéæH ¿Gó«°S  E  áÄØ∏d  »°SÉ°SC’G  RGô£dG  õ«ªàj  ,∂dòd
 áeó≤e  Ö©∏Jh  .Iôe  ∫hC’  IQÉ«°ùdG  áeó≤e  »a  ájõcôe
 ójóédG  º«ª°üàdG  »a  É k«°SÉ°SCG  G kQhO  IójóédG  IQÉ«°ùdG

.ΩhôμdG øe áYƒæ°üªdG AGõLC’G IOÉjR ™e
 AMG  á∏°ù∏°ùd  »°VÉjôdG  ô¡¶ªdG  RhôH  OGOõj
 äGRGôW øe ójóédG ó°üªdG ∫ÓN øe É¡ª«ª°üJ OÉ©ªdG
 ,∂dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  .AMG Performance
 äÉëàØH  AMGh  Avantgarde  GRGôW  »JCÉ«°S
 áÄØdG  õ«ªàJ  Éªc  ,»°SÉ°SCG  õ«¡éàc  ∑ôëªdG  AÉ£Z  »a
 πeÉμdÉH  LED  á«æ≤àH  á«eÉeCG  í«HÉ°üªH  ¿Gó«°S  E

 á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  í«HÉ°üªdG  ô`̀aGƒ`̀à`̀Jh  .»`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  õ«¡éàc
 á«æ≤àH  IRõ`̀©`̀ª`̀ dG  MULTIBEAM LED
 ULTRA RANGE  ≥FÉØdG  ¥É£ædÉH  IAÉ`̀°`̀VE’G
 ôaGƒàJ  åjóëàdG  á«∏ªY QÉWEG  »ah .…QÉ«àNG  õ«¡éàc
 …Ég  ∂«dÉà«e  »°†ØdG  »g  AÓ£∏d  IójóL  ¿Gƒ`̀dCG  áKÓK
 ∂«dÉà«e  »°†ØdGh  â«aGôL  ∂«dÉà«e  …OÉ`̀eô`̀dGh  ,∂«J
 º°†àd  É k°†jCG  äÓé©dG  á∏«μ°ûJ  ™«°SƒJ  ºJh  .»aÉgƒe
 ,ø q°ùëªdG »FGƒ¡dG »μ«eÉæjódG º«ª°üàdG äGP äÓé©dG
 õjõ©J  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  ,Oƒ`̀ bƒ`̀ dG  ô«aƒJ  »`̀a  º¡°ùJ  »`̀à`̀dGh

.áeGóà°S’G äÉjƒà°ùe
 çóMCÉH  Iõ¡ée  IójóédG  ¿Gó«°S  E  áÄØdG  »JCÉJ

 ΩÉ¶f)  MBUX  IOó©àªdG  §FÉ°SƒdG  ΩÉ¶f  øe  π«L

 .(Mercedes-Benz User Experience
 É¡LÉàfEG  ºàj  »àdG  äGQÉ«°ùdG  »a  »°SÉ°SCG  õ«¡éàch

 ø«à°TÉ°T  áÄØdG  øª°†àJ  ,§`̀ °`̀ ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æªd

 ø«JQhÉéàe º°S 31^2 /á°UƒH 12^3 ºéëH ø«Jô«Ñc

 IógÉ°ûe  ¿B’G  øμªjh  .á°†jôY  á°TÉ°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d

 ≈∏Y  ádƒ¡°ùH  §FÉ°SƒdGh  äGOGó`̀©`̀dG  áMƒd  äÉeƒ∏©e

 .ìƒ`̀°`̀Vƒ`̀dG »`̀à`̀«`̀dÉ`̀Y ø`̀«`̀Jô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀dG »`̀à`̀°`̀TÉ`̀°`̀T

 øe  áë°VGƒdG  äÉeƒ°SôdG  äGP  ¢Vô©dG  á≤jôW  Rõ©Jh

.á°ù∏°ùdG ºμëàdG ¢üFÉ°üN

 π°UƒàJ á«fÉHÉ«dG zº∏«a »Lƒa{

 ÉfhQƒc êÓ©d Iô°ûÑe èFÉàf ≈dEG
 z¿Éé«aCG{ QÉ≤Y ¿CG ¢ùeCG á«fÉHÉ«dG zº∏«a »Lƒa{ áYƒªée âæ∏YCG
 ,Gõfƒ∏ØfE’G øe IOÉM ∫Éμ°TCG áédÉ©ªd Ó°UCG ¢üNôªdGh ¬JQ qƒW …òdG

 .ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG AÉØ°T âbƒd ®ƒë∏e ¢†ØîH íª°S
 ÜQÉéàdG øe áãdÉãdG á∏MôªdG »a GƒcQÉ°T É°†jôe 156 ø«H øeh
 11^9 AÉØ°ûdG âbh §°Sƒàe ¿Éc ,¿ÉHÉ«dG »a âjôLCG »àdG ájôjô°ùdG
 ∂ÄdhC’  Éeƒj  14^7h  z¿Éé«aCG{  QÉ≤©H  GƒédƒY  øjòdG  ∂ÄdhC’  Éeƒj

 .¿É«H »a áYƒªéªdG âë°VhCG Ée ≥ah ,É«ªgh AGhO Gƒ£YCG …òdG
 ô«Z  …ƒFôdG  ÜÉ¡àd’G  ≈°Vôe  ≈∏Y  ájôjô°ùdG  áHôéàdG  äõ qcQh

 .19-ó«aƒc AÉHƒH §ÑJôªdG OÉëdG
 òæe  âjôLCG  »àdG  áHôéàdG  ¿EG  zº∏«a  »Lƒa{  áYƒªée  âdÉbh
 ∫hÉæàH §ÑJôe ójóL »ë°U ô£N …CG ∞°ûμJ ºd ,¿B’G â¡àfGh ¢SQÉe

 .z¿Éé«aCG{
 ºJ  »àdG  zäÉfÉ«Ñ∏d  Ó°üØe  Ó«∏ëJ{  ¿B’G  áYƒªéªdG  …ôéà°Sh
 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ö∏W ºjó≤àd §£îJ »gh ,áHôéàdG √òg ∫ÓN É¡©ªL
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  áédÉ©ªd  ¿ÉHÉ«dG  »a  …QÉéJ  íjô°üJ

 .zôHƒàcCG øe GAóH{
 òæe ºØdG ≥jôW øY òNDƒj …òdG z¿Éé«aCG{ QÉ≤Y ¢ü«NôJ ºJ óbh
 Iójó°ûdG Gõfƒ∏ØfE’G ä’ÉM áédÉ©ªd §≤a øμd ¿ÉHÉ«dG »a 2014 ΩÉ©dG

 .É¡àëaÉμe »a É¡à«dÉ©a ΩóY ájó«∏≤àdG ájhOC’G âàÑKCG »àdG
 äô¡XCG PEG  z¿Éé«aCG{ QÉ≤Y πeGƒëdG ∫hÉæàH í°üæj ’ ,∂dP ™eh

.ø«æédG ƒªf ≈∏Y ôKDƒj ¬fCG äÉfGƒ«ëdG ≈∏Y äÉ°SGQódG

Ihôã∏d GõeQ ôÑàYG

ΩÉY ±’BG 4 πÑb Ωóîà°SG ¢†««ÑàdG :z¿Éæ°SC’G ÖW{ ¬HÉàc »a π«YÉª°SEG ø«°ùM

á«°VÉjQh AÉcP ôãcC’G ..Ió``jóédG E áÄØdG õæH - ¢``Só«°Sôe

 ∫ƒëàj ó°SC’G
!!QCÉa ≈dEG

 iôÑμdG  Éæà≤«≤°T  ∫ÉØàMÉH  IôeÉY  áMôah  êÉ¡àHG  ôgÉ¶e  §°Sh  |
 ¿ÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdÉH Ωó≤JCG »æWƒdG É¡eƒ«H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 ,…Oƒ©°ùdG  Ö©°ûdG  πch  ºjôμdG  √ó¡Y  »dhh  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG

 .¿ÉeC’Gh øeC’G ΩGhO º¡d ≈æªJCGh
***************

 ájOÉ°üàb’G  äÉ```̀eRC’G  Iô`̀ã`̀ch  Éæ«∏Y  áÑ©°üdG  ΩÉ``̀ jC’G  √ò`̀g  »`̀a  |
 ôãcCG  ø«°Sô¨æe  ÉæëÑ°UCG  (É`̀fhQƒ`̀c)  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ó©H  á«ë°üdGh
 èeGôÑdG  ø`̀e  ô«ãμdG  âëÑ°UCG  ó≤a  ,á«fhôàμd’G  πFÉ°SƒdG  ™«ªL  »`̀a
 …CG  OƒLh ΩóY πX »a  ÉæJÉbhCG  ¬«°†≤àd  Ió«MƒdG  á∏«°SƒdG  á«fhôàμd’G

 .â«ÑdG »a iôNCG á«¡«aôJ πeGƒY
 É¡fEG  PEG  ,ôàjƒJ »g áØjõªdG  á©æbC’G  øe ô«ãμdG  âØ°ûc  á∏«°Sh ôãcCG
 ™«ªL »a á«°üî°ûdG ºgAGQBG ¢SÉædG ¬«a …óÑj …òdG πFÉ°SƒdG øe âfÉc
 AGOƒ°ùdG  Üƒ∏≤dG  äô¡¶a  ,á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdGh  á«aÉ≤ãdG  Qƒ`̀eC’G
 ƒYóe  ÉeCG  ,ádƒ¡°ùH  GƒØ°ûμfG  áHPÉμdG  ÇOÉÑªdG  ÜÉë°UCGh  É¡à≤«≤M  ≈∏Y

.êôM ’h çóëa áÄjôédG IôëdG áª∏μdGh ájôëdGh áYÉé°ûdG
 πμH  πFÉ≤dG  πãªdG  ¬«∏Y  ≥Ñ£æj  Oô¨e  ≈∏Y  ´ƒÑ°SG  òæe  âμë°V  ºc
 ºà°Th øjƒîJ íjÉWh (ÖLQ »a ΩÉ«°üdG ’h Öé©dG ¬Ñé©j ’) √ô«aGòM
 ¬fCÉc  √AGQBG  Öàμj  ,(¬d  ≥Ø°üjh  ¬Móªj  øeh  ¬JôeR  ’G)  ¢SÉædG  πc  »a
 ∫ÉÑW  ƒg  …CGQ  …CG  »a  ¬ØdÉîj  øªa  ôNB’G  …CGô∏d  GóHCG  ™ª°ùj  ’  ,GQÉØ«L
 ∫ƒëJ  ≈àM  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¬àYóà°SG  ¿EG  Éeh  ,øWƒ∏d  øFÉNh  ≥aÉæeh
 ¬JôeR øe Ö∏£jh å«¨à°ùj  òNCGh  QCÉa  ≈dG  ´Éé°T  ó°SG  øe QOÉb  IQó≤H
 :Öàc áHÉ«ædG ≈æÑe πNój ¿CG πÑbh ,AÉYóà°S’G áé«àæd ÖgCÉàdGh AÉYódG
 ,èëdG  á°†jôa  AGOC’  ÖgGP  hCG  ÜôM  ¿Gó«e  πNGO  ¬fCÉch  ;»d  ºμJGƒYO
 ºà°ûJh ¬d ≥Ø°üJh ºà°ûJ ±GôN øe GƒdƒëJ ¬JôeR ¿CG ∂ë°†j Ée ôãcCGh
 ≈æÑe ó°übCG) ÜôëdG øe êhôîdÉH ¬d ¿ƒYój øjO ∫ÉLQ ≈dG ¢SÉædG ¬©e
 øe  Égô«Zh  ,¬`̀FGó`̀YCG  ¬`̀Lh  »a  Gó°S  ¬∏dG  ™°†j  ¿CGh  ,áYô°ùH  (áHÉ«ædG
 áÑ«°üe »a Gƒ©bh GPG ’G É¡fhôcòàj ’ »àdG á«æjódG åjOÉMC’Gh äÉjB’G
 ¿ƒdhÉëj hCG  ¿ƒªà°ûj ÉeóæY GóHCG  É¡H ¿hòNCÉj hCG  É¡«fÉ©e ¿ƒaô©j ’h

.…CGôdG »a º¡©e ∞∏àîj ¢üî°T …CG á©ª°S ¬jƒ°ûJ
 ¢SÉædG  óMCG  ¿CG  ±Éîa  á«°üî°ûdG  ºgÉjÉ°†b  ¿ƒ°ùæj  ¬dÉμ°TCG  É©ÑW
 QÉ¡f  π«d  ¢SÉædG  »a  íjÉW  ƒ¡a  ¬«∏Y  ≈μà°TG  º¡ªà°ûj  øjòdG  ø«cÉ°ùªdG
 AÉYóà°S’G ,¬∏d óªëdG) :OôZ ≈àM áHÉ«ædG øe êôN ¿EG  Éeh .IOGƒg ÓH
 ¬«∏Y hCG IOQÉ°T ¬àeGóN øμªj iQóæj Ée ,(»°üî°T ´ƒ°Vƒe ÖÑ°ùH ¿Éc
 ™LQh ójó°T  ìÉ«JQÉH  ô©°T  ¬fCG  º¡ªdG  .ºdÉ©dG  ¬∏dG  ó«°UQ ¿hóH  äÉμ«°T
 ≈∏Y  Ωƒég  ø°ûd  á«fhôàμdE’G  ±GôîdG  øe  √ÉjÉYQh  ¬æjôY  ≈dEG  ó°SC’G

.ìGô°ûfG Éj …OôZRh ,…CGôdG »a º¡d ø«ØdÉîªdG ¢SÉædG
 ô°ûÑdG øe äÉ«YƒædGh ∫Éμ°TC’G √òg øe ôàjƒJ ∞¶æj ¿CG ≈æªJCG âæc
 êôØàf ¿CG ≈dEG êÉàëf ∂dòd ,»fhôàμdEG ¬«aôJ ≈dG êÉàëf âbh »a Éææμdh

 .Ó«∏b º¡«∏Y ∂ë°†fh

»MÉæL AÉah waffajanahi@gmail.com

.π«YÉª°SEG ø«°ùM |

.áØ«∏N ∫BG óªëe âæH Óg áî«°ûdG |
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»�ألبا« ت�ستعر�ض 

جتربتها يف 

�ال�ستد�مة 

بامل�ؤمتر �لدويل 

للأملني�م 

نا�سر بن حمد: 

�النت�سار�ت 

تاأكيد على 

ريادة �لفرو�سية 

�لبحرينية عاملًيا

16 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

بحث �لتعاون يف �إطار �إعلن تاأييد �ل�سلم

وفد �إ�سر�ئيلي عقد مباحثات يف �ملنامة

فرن�سا ت�ؤّيد �قرت�ح �حلريري

الإنهاء �أزمة ت�سكيل حك�مة لبنان

�صرح م�صدر م�ص�ؤول اأن جل�صة مباحثات اأجريت، اأم�س، يف املنامة مع وفد ر�صمي 

اإ�صرائيلي، مت خاللها بحث جماالت التعاون يف اإطار اإعالن تاأييد ال�صالم بني البلدين.

د�عًيا لتجريد حزب �للـه �الإرهابي من �ل�سلح.. خادم �حلرمني:

�ل�سلم يف �ل�سرق �الأو�سط خيارنا �ال�سرت�تيجي

اأكد خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، اأم�س، اأهمية ال�ق�ف بحزم 

اأمام  اململكة  كلمة  وقال يف  لالأوطان،  عابرة  متطّرفة  الأيدي�ل�جيات  الداعمة  الدول  اأمام 

ت�صعى  اأيدي�ل�جيات  املتحدة: »هي  لالأمم  العامة  الـ75 النعقاد اجلمعية  الدورة  اأعمال 

يف كثري من االأحيان لتغطية تطّرفها وطبيعتها الف��ص�ية التدمريية ب�صعارات �صيا�صية 

االإيراين  النظام  زيادة  راأى  العامل  اإن  �صلمان  امللك  قال  اإيران،  من  امل�قف  وعن  زائفة«. 

اأن�صطته الت��صعية وبناء �صبكاته االإرهابية، لتحقيق م�صاريع ت��صعية مل ينتج عنها اإال 

الف��صى والتطّرف والطائفية. 

اإىل ذلك، اأكد وق�ف ال�صع�دية اإىل جانب ال�صعب اللبناين، وحّمل امللك �صلمان حزب 

اهلل االإرهابي م�ص�ؤولية انفجار بريوت املدّمر اأوائل اأغ�صط�س املا�صي، م�صدًدا على �صرورة 

جتريد احلزب من ال�صالح واإنهاء هيمنته على القرار اللبناين. 

وقال:  ال�صالم،  بعملية  الدفع  اإىل  الرامية  اجله�د  جميع  تدعم  اململكة  اإن  قال  كما   

»ال�صالم يف ال�صرق االأو�صط ه� خيارنا اال�صرتاتيجي، وواجبنا اأن ال ندخر جهًدا للعمل 

مًعا نح� حتقيق م�صتقبل م�صرق ي�ص�ده ال�صالم واال�صتقرار واالزدهار«. والتعاي�س بني 

�صع�ب املنطقة كافة«.
خادم احلرمني

ال ت�ّجه لغلق حمجر عايل.. �لفريق �لطبي للت�سدي لـ»ك�رونا«:

1% ن�سبة �الإ�سابات بني �لهيئات �لتعليمية باملد�ر�ض
متام اأب��صايف:

اأكد وكيل وزارة ال�صحة وليد املانع اأنه ال ي�جد ت�ّجه اإىل اإلغاء احلجر 

ال�صحي امل�ؤ�ص�صي يف البحرين، ال �صّيما مركز احلجر ال�صحي يف عايل.

الطبي للت�صدي  التابع للفريق  ال�صحايف  امل�ؤمتر  املانع خالل  واأ�صار 

لـ»ك�فيد 19« اإىل تدار�س اإمكانية اعتماد نتائج ال�صهادات الطبية لنتائج 

فح��صات امل�صحة »بي �صي اآر« للقادمني من دول خليجية جماورة.

واأكد املانع اأن ن�صبة احلاالت القائمة التي ُر�صدت من الهيئات االإدارية 

والتعليمية والفنية باملدار�س احلك�مية بلغت 1%، حتى االآن، من جمم�ع 

الفح��صات التي متت لهم.

بـــــنـــــاء �ــــســــبــــكــــات �الإرهـــــــــــــــاب و�لــــتــــطــــرف  ـــمـــرة يف  ـــت ـــس �إيـــــــــــــر�ن مـــ�

�ت�سال بني عبد�للـه بن حمد ووزيرة �لبيئة �الإ�سر�ئيلية

تبادل �ملعل�مات و�خلرب�ت �لبيئية مع �إ�سر�ئيل
ال�صيخ  ات�صال هاتفي بني �صم�  جرى 

عبداهلل بن حمد اآل خليفة املمثل ال�صخ�صي 

املجل�س  رئي�س  املفدى  امللك  جلاللة 

البيئة  حماية  ووزيرة  للبيئة،  االأعلى 

خالل  ومت  غمليئيل.  غيال  االإ�صرائيلية 

ت�قيع  مبنا�صبة  التهاين  تبادل  االت�صال 

كذلك  البلدين،  بني  ال�صالم  تاأييد  اإعالن 

يف  الثنائي  التعاون  جماالت  ا�صتعرا�س 

وعدد  املناخ،  وتغري  البيئة  حماية  جمال 

على  تاأثريها  لها  التي  البيئية  االأم�ر  من 

خالل  من  لها  احلل�ل  واإيجاد  املنطقة 

�صم�ه  املعل�مات واخلربات. ون�ه  تبادل 

باالإجنازات وال�صمعة الطيبة التي حققتها 

اململكة يف جمال حماية البيئة.

غيال غمليئيل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد

�نهيار تاريخي للت�مان �الإير�ين و�للرية �لرتكية �لنيابة حتيل �سّيدة للمحكمة 

اإعالن خالفت �حلجر و�أ�سابت 6 من عائلتها! عقب  جديًدا  تاريخًيا  انهياًرا  م�صّجالً  اأم�س،  �صباح  حاد  ب�صكل  االإيراين  الريال  هبط 

ال�اليات املتحدة، م�صاء ال�صبت املا�صي، ع�دة جميع عق�بات االأمم املتحدة على اإيران بتطبيق 

اآلية »�صناباك«، اإذ مت تداول الدوالر بعتبة 280 األف ريال )28 األف ت�مان( يف �ص�ق 

طهران لل�صريفة. من جهة اأخرى، وا�صلت العملة الرتكية تراجعها التدريجي 

البنك  يحجم  باأن  بالت�قعات  متاأثرة  منخف�صة،  قيا�صية  م�صت�يات  اإىل 

يبدو  وقت  يف  اخل�صائر،  لكبح  الفائدة  اأ�صعار  رفع  عن  املركزي 

فيه اأن الت�ترات مع الي�نان وخماطر فر�س عق�بات من االحتاد 

االأوروبي تنح�صر.

النيابة  باأن  ال�داعي  عدنان  النيابة  رئي�س  �صرح 

ال�صغرى اجلنائية؛  املحكمة  اإىل  متهمة  اأحالت  العامة 

ملخالفتها اإجراءات احلجر املنزيل املفرو�س عليها ملنع 

انت�صار فريو�س ك�رونا امل�صتجد، وت�صّببت بتعري�س 

االآخرين للعدوى.

النيابة  اأبلغت  قد  العامة  ال�صحة  اإدارة  وكانت 

العامة بقيام متهمة مبخالفة اإجراء احلجر املنزيل الذي 

ُفر�س عليها احرتازًيا ب�صبب خمالطتها مل�صابني، وقد 

ثبت اأنها غادرت مقر �صكنها وت�ّجهت اإىل جتّمع عائلي 

بفريو�س  اإ�صابتها  ثبت  بعدها  اأقاربها،  اأحد  مبنزل 

ك�رونا امل�صتجد، وبعد التتبع وفح�س املخالطني ثبت 

اإ�صابة �صتة اأ�صخا�س بفريو�س ك�رونا.
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الدكتور حممد ال�ساعي

كوفيـــد والإنفلونــــــزا

اأنه بات من ال�صروري  اأكدت منظمة ال�صحة العاملية 

العام  هذا  وا�صع  نطاق  على  الإنفلونزا  تطعيم  اإعطاء 

وباأ�صرع وقت ممكن.

وقد اأظهرت بع�س الدرا�صات اأن تطعيم الإنفلونزا قد 

ي�صاعد على توفري بع�س الوقاية ملر�س كورونا.

وقد اأكد اخلرباء يف منظمة ال�صحة العاملية يف جنيف، 

هذا ال�صهر، اأن احل�صول على تطعيم الإنفلونزا هذا العام 

بالذات لأكرب عدد من ال�صكان �صروري جًدا ب�صبب انت�صار 

مر�س كوفيد.

ومبا اأن فريو�س الكورونا مازال ينت�صر بني ال�صكان، 

واأن مو�صم الإنفلونزا يقرتب، فاإن الطعيم �صد الإنفلونزا 

�صيكون  والذي  الإنفلونزا،  ملر�س  وباء  حدوث  من  مينع 

ملر�س  وقاية  يوفر  كذلك  امل�صت�صفيات،  على  اآخر  عبًئا 

كوفيد.

العلماء،  يبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  من  وبالرغم 

اإىل التطعيم املنا�صب والعالج الناجح  فاإننا مازلنا نفتقر 

للتطعيم  بدائل  البحث عن  ال�صروري  فمن  ملر�س كوفيد، 

والعالج يف الوقت احلا�صر للتخفيف من انت�صار املر�س.

مليون   30 كوفيد  مبر�س  ال�صابة  ن�صبة  بلغت  وقد 

ن�صمة على م�صتوى العامل، وبلغت الوفيات حوايل مليون 

ن�صمة.

حتث  العاملية  ال�صحة  منظمة  فاإن  ذلك،  على  وبناًء 

جميع دول العامل للم�صي قدًما يف توفري لقاح الإنفلونزا 

واإعطائه على نطاق وا�صع، ذلك للحد من مر�س كوفيد.

وقد  ال�صتاء  ف�صل  بداية  يف  يبداأ  الإنفلونزا  ووباء 

ي�صيب املاليني من الب�صر �صنوًيا، ويوؤدي اإىل م�صاعفات قد 

امل�صت�صفيات وقد  اإىل  اإدخال  تكون خطرية، والتي تتطلب 

حتدث وفيات نتيجة املر�س.

نحن يف و�صع �صعب مع انت�صار مر�س كوفيد، واإن 

حدوث وباء اآخر يف هذه املرحلة جتعلنا يف حالة يرثى لها 

عن احل�صول على تطعيم الإنفلونزا �صنوًيا ويف بداية ف�صل 

ال�صتاء هو اأف�صل طريقة للوقاية من الإنفلونزا، والتطعيم 

ن�صبة  من  ويقلل  بالإنفلونزا،  ال�صابة  احتمال  من  يقلل 

الإدخال اإىل امل�صت�صفى لغر�س العالج ويحمي الأطفال من 

التي  للم�صاعفات  عر�صة  اأكرث  والذين  باملر�س  ال�صابة 

حتدث عند الإ�صابة بالإنفلونزا.

الأطفال،  ال�صن  كبار  لدى  اأخطر  تكون  وم�صاعفات 

كذلك الأ�صخا�س الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة كال�صكر 

والربو واأمرا�س القلب وال�صمنة.

كاملة  مناعة  اإىل  يوؤدي  ل  قد  الإنفلونزا  تطعيم  اإن 

ال�صابة  لتفادي  طريقة  اأف�صل  اأنه  اإل  املر�س،  من  حتمي 

مبر�س الإنفلونزا خا�صة عند تف�صي مر�س كوفيد.

�سبط 700 كيلوغرام من الروبيان مت �سيده ب�سباك اجلر القاعية

قال قائد خفر ال�صواحل اإنه يف اإطار جهود خفر ال�صواحل يف الت�صدي 

للمخالفات املتعلقة بال�صيد والأدوات امل�صتخدمة فيه، فقد متّكنت �صرطة 

ال�صواحل، يف  لقيادة خفر  التابعة  الربي  والإ�صناد  البحرية  الدوريات 

واقعتني منف�صلتني، من �صبط حوايل 700 كيلوغرام من الروبيان مت 

بقاربي  وذلك  ا�صتخدامها،  املمنوع  القاعية  اجلر  �صباك  بوا�صطة  �صيده 

ا�صتكمال  اإذ مت  راأ�س زويد، ومركبة مبنطقة ع�صكر،  �صاحل  �صيد على 

الإجراءات القانونية متهيًدا لإحالة الق�صيتني اإىل النيابة العامة.

واأكد قائد خفر ال�صواحل �صرورة التزام البحارة بالقوانني والقرارات 

البحرية واحلفــاظ على  البيئة  اإىل حماية  التي تهدف  لل�صيد  املنظمة 

والربية  البحرية  احلمالت  اأن  اإىل  م�صرًيا  للمملكة،  البحرية  الرثوة 

م�صتمرة ل�صبط املخالفني واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  اأعلنت 

بوزارة  للمرور  العامة  الإدارة  مع  بالتن�صيق  العمراين، 

ت�صتدعي  دي�صمرب   16 �صارع  تطوير  اأعمال  اأن  الداخلية، 

غلق م�صار وم�صارين على مراحل باجتاه الغرب.

اليوم  ابتداًء من  املذكور  املوقع  العمل يف  يتم  و�صوف 

م�صاًء   03:00 ال�صاعة   ،2020   /9   /24 املوافق  اخلمي�س 

اإىل يوم الأحد 27/   9/   2020 ال�صاعة 05:00 �صباًحا، لذا 

يرجى من املواطنني واملقيمني الكـرام اللتــزام بالقــواعد 

املرورية حفــاًظا على �صالمة اجلميع.

الأ�سغال: غلق م�سارين على

 �سارع 16 دي�سمرب باجتاه الغرب

موؤكًدا فتح اآفاق جديدة لتحقيق ال�سراكة مع ال�سلطة الق�سائية.. ال�سالح:

ال�ستفادة من التحّولت الرقمية لتطوير اآليات التقا�سي
اأكد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س 

حتقق  واأفكار  روؤى  �صوغ  اأهمية  ال�صورى 

النه�صة والتطور والتقدم للوطن، وُت�صهم يف 

تعزيز وتقوية منظومة الت�صريعات الوطنية، 

التي تعترب اإحدى الركائز الأ�صا�صية للمنجزات 

والنجاحات التي ت�صهدها مملكة البحرين يف 

�صاحب  حل�صرة  الإ�صالحي  امل�صروع  ظل 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى، وهو ما يوؤكد �صرورة فتح اآفاق 

ال�صلطة  مع  وتعاون  �صراكة  لتحقيق  جديدة 

الأ�ص�س والركائز للتعامل  الق�صائية، وو�صع 

حتتاجه  ملا  وفًقا  والقوانني،  الت�صريعات  مع 

والتحديات  التطوير  ملواكبة  البحرين  مملكة 

حتقيق  اإىل  و�صولً  املجالت،  من  العديد  يف 

النه�صة ال�صاملة التي نن�صدها جميًعا.

اجلل�صة  اأعمال  افتتاحه  لدى  ذلك  جاء 

احلوارية التي عقدت عن بعد اأم�س )الأربعاء( 

املطلوبة  الت�صريعية  »التدابري  عنوان  حتت 

نظمها  والتي  الرقمية«،  العدالة  جمال  يف 

عبداهلل  امل�صت�صار  مب�صاركة  ال�صورى  جمل�س 

التمييز،  حمكمة  رئي�س  البوعينني  ح�صن  بن 

نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�صاء، وال�صيخ 

خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�صوؤون 

بن  علي  والدكتور  والأوقاف،  الإ�صالمية 

العام، ونواف حممد  النائب  البوعينني  ف�صل 

رئي�س  للتظلمات  العام  الأمني  املعاودة 

واملحتجزين  ال�صجناء  حقوق  مفو�صية 

وممثلني عن املجل�س الأعلى للمراأة، حيث اأكد 

التعاون  تعزيز  على  ال�صورى  جمل�س  عزم 

من  الذي  بال�صكل  الق�صائية  ال�صلطة  مع 

ت�صاند  التي  الت�صريعية  البنية  تعزيز  �صاأنه 

تقدمي  اإىل  اإ�صافة  الق�صائية،  ال�صلطة  عمل 

الدعم وامل�صاندة للو�صول اإىل بناء ت�صريعات 

و�صن قوانني ت�صهم يف تعزيز منظومة العمل 

بدور  م�صيًدا  امليادين،  جميع  يف  الوطني 

ال�صلطة الق�صائية وجهودها امل�صتمرة ملواكبة 

حتمي  التي  والتدابري  والتحديث  التطور 

ح�صن  وت�صمن  املتقا�صني،  حقوق  وت�صون 

�صري العدالة وحتقيقها.

 واأ�صار رئي�س جمل�س ال�صورى اإىل اأهمية 

يف  الرقمية  التحولت  من  لال�صتفادة  العمل 

جمال تقنية املعلومات وتوظيف ما تتيحه من 

الرقمية،  العدالة  خدمة  يف  م�صتحدثة  اآليات 

يكفل  مبا  ال�صلة،  ذات  بالإجراءات  والرتقاء 

خمتلف  يف  املن�صفة  املحاكمة  �صروط  توفري 

ظروف  اقت�صت  كلّما  التقا�صي،  مراحل 

اللكرتونية،  الإجراءات  يف  ال�ّصرَي  املحاكمة 

كفالة  اإىل  اأدنى  الإجراءات  هذه  وكانت 

على  واأقدَر  والن�صاف،  العدالة  متطلّبات 

واملَطِل يف  اللَّدد يف اخل�صومة  مثالب  جتّنب 

الق�صاء  اإطار  الق�صائية، يف  الرت�صية  اجتناء 

حقوق  من  حّق  مبنزلة  اأ�صحى  الذي  الناجز 

الن�صان املُ�صانة مبقت�صى الد�صتور.

يف  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  واأعرب 

لالأ�صتاذة  وتقديره  �صكره  عن  كلمته  ختام 

ال�صوؤون  جلنة  رئي�س  الزايد  جا�صم  دلل 

تقدمي  يف  ملبادرتها  والقانونية،  الت�صريعية 

جهوًدا  وبذلها  احلوارية،  اجلل�صة  عقد  فكرة 

حماورها  لكل  واملتابعة  التن�صيق  يف  كبرية 

وتفا�صيلها.

الزايد  جا�صم  دلل  اأعربت  جانبها،  من   

رئي�س جلنة ال�صوؤون الت�صريعية والقانونية 

الق�صاء  بذلها  التي  للجهود  تقديرها  عن 

ل�صمان ا�صتمرار التقا�صي مبا ي�صر للمتقا�صني 

املجل�س  بدور  م�صيدة  الأمور،  واملحامني 

الأعلى للق�صاء والنيابة العامة ووزارة العدل 

وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف يف التعامل مع 

انت�صار  �صاحبت  التي  ال�صتثنائية  الظروف 

فايرو�س كورونا )كوفيد 19( وتوفري جميع 

اخلدمات املطلوبة اإلكرتونًيا، لتحقيق العدالة 

الفر�صة للجميع لال�صتفادة  اجلنائية واإتاحة 

من هذه اخلدمات التقنية.

ال�صلطة  تعمل  اأن  الزايد �صرورة  واأكدت 

ميزانية  هناك  تكون  على  الت�صريعية 

لدعم  الرقمية،  العدالة  لتحقيق  م�صتجيبة 

جهود املجل�س الأعلى للق�صاء ووزارة العدل 

والنيابة  والأوقاف  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

العامة.

للق�صاة  الفاعل  الدور  الزايد  وثّمنت 

ووزارة  للق�صاء  الأعلى  املجل�س  ومنت�صبي 

العدالة  حتقيق  يف  العامة  والنيابة  العدل 

التعامل  وامل�صتجدات يف  التطورات  ومواكبة 

اأّن  اإىل  م�صرية  الإلكرتونية،  الو�صائل  مع 

التعاون والتعا�صد مع ال�صلطة الق�صائية مهم 

لتخاذ التدابري الت�صريعية املطلوبة للمرحلة 

العدالة والتي�صري  املقبلة، ومبا يدعم حتقيق 

على املتقا�صني.

بن  عبداهلل  امل�صت�صار  اأ�صاد  جانبه،  من 

ح�صن البوعينني رئي�س حمكمة التمييز، نائب 

الذي  بالدعم  للق�صاء،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

امللك حمد بن  يوليه ح�صرة �صاحب اجلاللة 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى الالحمدود 

الرتقاء  يف  اأ�صهم  والذي  الق�صائية،  لل�صلطة 

من  والذي متكن  التقا�صي،  اإجراءات  بتي�صري 

خاللها الق�صاء من القيام بالدور املطلوب منه 

على الوجه الأكمل، و�صمان حقوق املوؤ�ص�صات 

اأهم  حمور  تناوله  لدى  ا  م�صتعر�صً والأفراد، 

وو�صائل  اإجراءات  من  واإجنازه  اتخاذ  مت  ما 

من  لعدد  ُبعد،  عن  التقا�صي  مبداأ  لإعمال 

املجل�س  بها  يقوم  التي  واجلهود  املبادرات 

التحول  ا�صرتاتيجية  لتحقيق  للق�صاء  الأعلى 

الق�صائية  الإجراءات  عن  ف�صالً  الرقمي، 

ملكافحة  الوطنية  اجلهود  �صمن  اتخذت  التي 

انت�صار فايرو�س كورونا، م�صيًدا بالدور الذي 

ا�صطلعت به ال�صلطة الت�صريعية لدعم العمل 

الت�صريعات  من  جملة  وتقدميها  الق�صائي 

اإجراءات  تطوير  يف  اأ�صهمت  التي  والقوانني 

التقا�صي ل�صمان حتقيق العدالة الناجزة.

�صارك وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي 

وثيقة  اعتماد  ب�صاأن  العرب  التعليم  وزراء  اجتماع  يف 

الربملان  من  املعدة  العربي  العامل  يف  التعليم  تطوير 

العربي، والذي ُعقد با�صتخدام تقنية الت�صال املرئي عن 

وزير  ال�صيخ  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  برئا�صة  ُبعد، 

التعليم باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة، مب�صاركة 

العربية،  الدول  جلامعة  العام  الأمني  اأبوالغيط  اأحمد 

والدكتور م�صعل بن فهم ال�صلمي رئي�س الربملان العربي، 

تطوير  وثيقة  مالمح  اأهم  ا�صتعرا�س  الجتماع  �صهد  اإذ 

التي  املداخالت  جانب  اإىل  العربي،  العامل  يف  التعليم 

قدمها وزراء التعليم العرب حول هذه الوثيقة.

�صيبقى  التعليم  اأن  فيها  اأكد  كلمة  الوزير  األقى  وقد 

دائًما هو العمود الأ�صا�صي للتنمية، بل هو الذي ي�صّكل 

الأجيال،  وبناء  تكوين  يف  وي�صهم  البلدان،  م�صتقبل 

وم�صدًرا  للجميع،  متاًحا  يكون  اأن  يجب  حًقا  باعتباره 

لقوة املعرفة التي تعد املحرك الأ�صا�صي للتنمية، ولبناء 

اإىل  اإ�صافًة  والثقايف،  والقت�صادي  الجتماعي  التقدم 

بني  والتقريب  والقيم  الجتاهات  بناء  الفّعال يف  دوره 

الدول، عرب ما يبثه يف خمتلف املراحل الدرا�صية من قيم 

وثوابت جامعة لأبناء الأمة العربية.

ول  كانت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  الوزير  واأ�صار 

تزال وفية لتلك القيم اجلامعة التي ي�صعى اجلميع اإىل 

حتقيقها، كجزء من الر�صالة والهوية العربية والروحية 

الرتبية  اأولت  اإذ  كافة،  الأ�صعدة  على  والإن�صانية 

ا واأنفقت عليه ب�صخاء، وجّندت  والتعليم اهتماًما خا�صً

لالعتزاز  تدعو  اإجنازات  حقق  ما  موؤهلة،  طاقات  لذلك 

على ال�صعيدين الكمي والنوعي، ب�صمان التعليم للجميع 

احلر�س  مع  والإناث،  الذكور  بني  الكاملة  وامل�صاواة 

الدائم على دمج مفاهيم تكنولوجيا املعلومات والت�صال 

املناهج الرتبوية، وبذلك خطت  العلمي �صمن  والتفكري 

اململكة يف ال�صنوات الأخرية خطوات كبرية يف جمالت 

التنمية الجتماعية والقت�صادية، لتتبواأ مراكز متقدمة 

يف موؤ�صر التعليم للجميع وموؤ�صر راأ�س املال الب�صري.

العامل  يف  التعليم  تطوير  بوثيقة  يتعلق  وفيما 

على  العربي  للربملان  ال�صكر  الوزير  وّجه  فقد  العربي، 

جميع  ا�صتوعبت  التي  ال�صاملة  الوثيقة  هذه  اإعداده 

املبادئ  وعك�صت  املختلفة،  وجوانبه  التعليم  مراحل 

والثوابت التي جتمع الدول العربية، وتعك�س تطلعاتها 

مع  يتنا�صب  مبا  وخمرجاته،  بالتعليم  الرتقاء  اإىل 

الحتياجات التنموية من ناحية، ويجعل الدول العربية 

قادرة على �صباق الأمم نحو التقدم والتحول اإىل اقت�صاد 

اإىل  داعًيا  التعليم،  هو  الأول  اأ�صا�صه  والذي  املعرفة، 

العربية  الدول  الرتبويني من  ت�صكيل فريق من اخلرباء 

ومبادئ،  روؤى  من  ت�صمنته  وما  الوثيقة  هذه  لدرا�صة 

التعليم  م�صرية  ت�صهدها  التي  امل�صتجدات  مراعاة  مع 

و�صرورة  ُبعد  عن  التعليم  اأهمية  اأكدت  والتي  حالًيا، 

الأخذ مبتطلبات التحول نحو التعليم الرقمي با�صتخدام 

لإي�صال  وذلك  والت�صال،  املعلومات  تكنولوجيات 

اخلدمة التعليمية للجميع يف خمتلف الظروف، م�صرًيا 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك   - اليون�صكو  جائزة  دور  اإىل 

خليفة ل�صتخدام تكنولوجيات املعلومات والت�صال يف 

املجال  املتميزة يف هذا  املبادرات  التعليم، والتي كافاأت 

واملقدمة من خمتلف الدول واملوؤ�ص�صات، موؤكًدا الأهمية 

البالغة لرعاية العلماء والباحثني العرب واملوهوبني يف 

اجلامعات؛ ملا ميلكونه من ثروة فكرية وعلمية، واأهمية 

العلمية  التخ�ص�صات  يف  املتميزين  الطلبــة  ا�صتقطاب 

والتكنولوجيــة، وفتــح الآفاق اأمامهم، كذلك الأهميــة 

اخليارات  كاأحد  ُبعد  عن  التعلــيم  لتعزيز  املتزايــدة 

يف  امل�صتقبل  يف  �صاأن  لـها  �صيكون  التــي  اجلديــدة 

العامل كافة.

وزير الرتبية ي�سارك يف اجتماع وزراء التعليم العرب

بحث وثيقة تطوير التعليم يف العامل العربي املعّدة من الربملان العربي

رفع علي بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور حمافظ 

اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى  ال�صمالية  املحافظة 

مقام خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 

حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واىل  �صعود،  اآل 

و�صعب  حكومة  واإىل  العهد،  ويل  �صعود  اآل  �صلمان  بن 

الحتفال  ال�صقيقة، مبنا�صبة  ال�صعودية  العربية  اململكة 

التاريخية  الروابط  اأن  معترًبا  الـ90،  الوطني  باليوم 

التي جتمع بني مملكتنا الغالية بقيادة ح�صرة �صاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

بقيادة  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  واململكة  املفدى، 

خادم احلرمني ال�صريفني، تعك�س امل�صري امل�صرتك النابع 

من المتداد والعمق التاريخي للبلدين ال�صقيقني، وا�صًفا 

جتمعهم  الذين  ال�صعبني  باأفراح  ال�صقيقة  اململكة  اأفراح 

داعًيا  امل�صاعر،  �صادق  تعك�س  ا�صيلة  وروابط  عالقات 

املوىل عز وجل اأن يحفظ البلدين واأن يدمي علينا املودة 

والرحمة والألفة ملا فيه اخلري للجميع.

اإىل  والتطلع  فهد  امللك  ج�صر  اأن  املحافظ  وبنّي 

ازدهار  على  احلر�س  مدى  يعك�صان  حمد  امللك  ج�صر 

من  اأهميتهما  موؤكًدا  ال�صعودية،  البحرينية  العالقات 

الجتماعية  العالقات  وتنامي  ال�صرتاتيجية  الناحية 

ما  اأن  معترًبا  وال�صيا�صية،  والتجارية  والقت�صادية 

من خالل  يو�صف  اأن  من  اأكرب  ال�صقيقني  البلدين  يجمع 

الكلمات والتعابري، متمنًيا مزيد من العالقات الطيبة بني 

ال�صعبني ال�صقيقني.
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مل نغلق حمجر »عايل« بل تقّل�صت الأعداد فيه ب�صبب اختيار امل�صابني احلجر املنزيل.. القحطاين:

1700 متطـــّوع اإ�صافــي لختبـــارات اللقـــاح املحتمــــل للفيــــرو�س
الـــ�ـــصـــحـــي ــــــعــــــزل واحلــــــجــــــر  ال مــــــراكــــــز  ـــــ�ـــــصـــــي يف  املـــــوؤ�ـــــصّ لإلـــــــغـــــــاء احلـــــجـــــر  ـــــــع: ل اجتــــــــــاه  املـــــــان

ـــذّوق ـــت ــي الــ�ــصــم وال ــَت الــ�ــصــلــمــان تــتــوقــع تـــزايـــد الإنـــفـــلـــونـــزا املــو�ــصــمــيــة وتـــدعـــو لــتــمــيــيــزهــا بـــوجـــود حــا�ــص

متام اأبو�صايف:

هناك  يكون  اأن  املانع  وليد  ال�صحة  وزارة  وكيل  نفى 

توّجه الإلغاء احلجر ال�صحي املوؤ�ص�صي يف البحرين، ال �صيما 

مركز احلجر ال�صحي يف عايل، م�صدًدا على اأن جميع مراكز 

با�صتقبال  �صت�صتمر  البحرين  يف  ال�صحي  واحلجر  العزل 

ا�صتيعابية  طاقة  ت�صّكل  باعتبارها  واملقيميني؛  املواطنني 

ُو�صعت �صمن اخلطط ال�صحية ملواجهة اجلائحة.

وقال املانع يف رده على �صوؤال لـ»االأيام«: »مل يتم اإغالق 

اأي مركز للعزل اأو احلجر ال�صحي يف البحرين، بل مت تقلي�س 

اأعداد  العزل يف عايل نتيجة الرتفاع  اأعداد امل�صابني يف مركز 

من  رغبتهم،  وفق  املنزيل  للعزل  يخ�صعون  الذين  امل�صابني 

حتتاج  وال  املنزيل  العزل  ا�صرتاطات  عليهم  تنطبق  الذين 

اأو�صاعهم ال�صحية اإىل املكوث يف مراكز احلجر«.

واأ�صار املانع خالل املوؤمتر ال�صحايف التابع للفريق الطبي 

للت�صدي لـ)كوفيد-19(، الذي �صارك فيه ا�صت�صاري االأمرا�س 

املعدية يف امل�صت�صفى الع�صكري مقدم طبيب مناف القحطاين، 

الطبي  ال�صلمانية  م�صت�صفى  املعدية يف  االأمرا�س  وا�صت�صارية 

يف  واحلجر  العزل  مراكز  جميع  اأن  اإىل  ال�صلمان،  جميلة 

قد  اأنها  اإال  والعزل،  احلجر  الأغرا�س  االآن  ت�صتخدم  البحرين 

ي�صعها  التي  االأولويات  وفق  للعالج  مراكز  ا  اأي�صً ت�صتخدم 

الفريق الوطني بناًء على معطيات الو�صع الوبائي يف اململكة.

وك�صف املانع عن تدار�س اإمكانية اعتماد نتائج ال�صهادات 

من  للقادمني  اآر(  �صي  )بي  امل�صحة  فحو�صات  لنتائج  الطبية 

دول خليجية جماورة.

وقال املانع: »اأي اإجراءات م�صددة تتخذها البحرين حيال 

القادمني من اخلارج فهي ت�صب يف م�صلحة و�صالمة املجتمع 

جميع  اإخ�صاع  يتم  حالًيا  وبالتايل  اأولويتنا،  ت�صكل  التي 

الو�صول،  عند  الطبية  امل�صحة  لفح�س  اخلارج  من  القادمني 

مت  املر�س، ويف حال  من  خلّوهم  من  للتاأكد  الثانية  وامل�صحة 

اكت�صاف اإ�صابة يتم اتخاذ التدابري الطبية الالزمة حيال ذلك«.

اإمكانية  وتابع »بالطبع هناك فريق طبي ينظر حالًيا يف 

بعد  م�صبق،  ب�صكل  امل�صحة  لفح�س  الطبية  ال�صهادات  اعتماد 

تدار�س اإمكانية تطبيقها لوج�صتًيا، وا�صتبعاد اإمكانية تزويرها 

اأو اأي ثغرات ممكن اأن حتيط بها، ال �صيما بالن�صبة للقادمني من 

دول جماورة، لكن حالًيا نحن م�صتمرون باإجراء الفحو�صات 

عند الو�صول«.

واأكد املانع ت�صديد االحرتازات حتى االأول من اأكتوبر، الفًتا 

اإىل اأن الرتاخي والتهاون قد حدث خالل فرتة زمنية ق�صرية، 

اإال اأنه قد ترتبت عليه اآثار كبرية.

الرجوع  اإىل  نتطلع  اأكتوبر  من  االأول  »بعد  املانع:  وقال 

عليها  ن�صري  كنا  التي  املجتمع  من  الذاتي  االلتزام  ثقافة  اإىل 

�صابًقا، وما هو مطلوب بعد هذا التاريخ هو االلتزام بالتدابري 

الوقائية«.

اأمام  التطوع  باب  فتح  عن  القحطاين  ك�صف  جانبه،  من 

التجارب  من  الثالثة  املرحلة  يف  للم�صاركة  فرد   1700

اإىل  اإ�صايف  كعدد  لـ)كوفيد-19(  املحتمل  للقاح  ال�صريرية 

جانب 6000 فرد الذين خ�صعوا للتجارب؛ وذلك بهدف زيادة 

املعلومات حول فعالية اللقاح املحتمل.

وقال القحطاين: »االآن بعد اأن و�صلنا اإىل االأعداد املطلوبة 

للقاح  ال�صريرية  للتجارب  خ�صعوا  الذين  املتطوعني  من 

امل�صرفة  ال�صركات  قامت  �صخ�س،  اآالف   6 وعددهم  املحتمل، 

تو(  فان( و�صركة )جي فورتي  )�صانو  اللقاح  اإنتاج هذا  على 

بطلب زيادة اأعداد املتطوعني؛ وذلك ملا لقوه من جدارة وجناح 

حول  املعلومات  ولزيادة  ال�صريرية،  التجارب  مع  بالتعامل 

اأعداد  زادت  وكلما  لـ)كوفيد-19(،  املحتمل  اللقاح  فعالية 

الذين خ�صعوا للتجارب ال�صريرية كلما زادات املعلومات حول 

فعالية وجناح اللقاح«.

االأربعاء،  اأم�س  يوم  من  بداأنا  وقد  املوافقة،  وتابع: »متت 

بهذه  ي�صارك  اأن  احلظ  يحالفه  مل  من  على  اأ�صدد  عليه  وبناًء 

مبتابعة  الطبية  فرقنا  ت�صتمر  و�صوف  ال�صريرية،  التجارب 

جميع املتطوعني الذين خ�صعوا للتجارب ال�صريرية«.

جرعة  على  ح�صلوا  الذين  اأعداد  زاد  »كلما  قائالً:  وتابع 

اللقاح كلما زادت املعلومات حول فعالية اللقاح ومدى االأمان 

اإزاء هذا اللقاح، وبالتايل �صوف يخ�صع 1700 متطوع اإ�صافيني 

االأخذ  �صيتم  وبعدها  الثالثة،  مرحلته  يف  ال�صريرية  للتجارب 

بالتوجيهات املتبعة واالنتهاء من هذه التجربة«.

ويف رد على �صوؤال، اأكد القحطاين اأن عدم اإخ�صاع االأفراد 

الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة لتجارب اللقاح املحتمل ياأتي 

التزاًما باملعايري الطبية الدولية.

بالربتوكول  بالتقّيد  ملتزمون  »نحن  القحطاين:  وقال 

جديد،  لقاح  على  �صريرية  جتارب  اإجراء  عند  املتبع  العاملي 

اأما �صبب ا�صتبعاد من يعانون من اأمرا�س مزمنة فهو من اأجل 

التاأكد من فعالية و�صالمة اللقاح على االأ�صحاء قبل اأن يعطى 

ملن يعانون من اأمرا�س مزمنة، واإن كان اجلميع يعلم اأن اإ�صابة 

االأفراد باأمرا�س مزمنة، مثل ال�صكري واأمرا�س �صغط الدم، ال 

متنع االأفراد من اأخذ اللقاحات �صد االأمرا�س املعدية، لكن عدم 

اإخ�صاعهم ملرحلة التجارب فهو اإجراء وقائي متبع عاملًيا«.

واأعرا�س  العادية  االإنفلونزا  بني  الفرق  وحول 

)كوفيد-19(، اأكدت ال�صلمان ت�صابه جميع االأعرا�س، با�صتثناء 

ا توؤثر على حا�صة  اأن امل�صابني بـ)كوفيد-19( يواجهون اأعرا�صً

ال�صم والتذّوق لديهم.

وقالت ال�صلمان: »بالطبع من ال�صعب التمييز بني اأعرا�س 

عار�س  با�صتثناء  )كوفيد-19(  واأعرا�س  العادية،  االإنفلونزا 

بـ)كوفيد-19(،  امل�صابني  لدى  والتذوق  ال�صم  حا�صة  فقدان 

فيه  تزداد  اأن  نتوقع  الذي  اخلريف  ف�صل  حلول  مع  �صيما  ال 

االإ�صابات باالإنفلونزا العادية، لذا من ال�صروري لكل من تظهر 

عليه هذه االأعرا�س االت�صال بـ444 من اأجل التاأكد ما اإذا كان 

يعاين من اإنفلونزا عادية اأم اأنه م�صاب بـ)كوفيد-19(«.

ويف رد على �صوؤال، اأكدت ال�صلمان اأن جميع الفرق الطبية 

العالج  وتقدمي  ال�صحي،  واحلجر  العزل  مراكز  يف  العاملة 

االلتزام  مدى  تقييم  بعملية  يقومون  )كوفيد-19(،  مل�صابي 

بالتدابري واالإجراءات الوقائية املتبعة للت�صدي لـ)كوفيد-19(.

اجلهود  بجميع  امللك  جاللة  اإ�صادة  ثّمن  قد  املانع  وكان 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  البحرين  لفريق  الوطنية 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

بالعمل  جاللته  و�صفها  والتي  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول 

وذلك  واملثابرة،  وال�صرب  بالدقة  ميتاز  الذي  املخل�س  الوطني 

لدى تروؤ�س جاللته جل�صة جمل�س الوزراء يوم االثنني املا�صي.

و�صاًما  تعترب  التي  االإ�صادة  بهذه  نفخر  »اإننا  املانع:  وقال 

اأن نكون دوًما عند ح�صن ظن  امللك، ونتمنى  �صّرفنا به جاللة 

االإ�صادة هي حمل  هذه  اأن  ونوؤكد  الوطن،  اأبناء  وكافة  جاللته 

للجميع  ودافع  االأمامية  ال�صفوف  العاملني يف  كافة  من  تقدير 

مل�صاعفة اجلهود«.

العهد  امللكي ويل  ال�صمو  �صاحب  م�صاركة  املانع  ثّمن  كما 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

الثالثة  ال�صريرية  التجارب  من  الثالثة  املرحلة  يف  بالتطوع 

اإجناح  يف  بالغ  اأثر  من  مل�صاركته  ملا  كورونا؛  فريو�س  للقاح 

هذه التجربة التي ت�صارك بها مملكة البحرين، معرًبا عن �صكره 

التمري�صية  والطواقم  الطبية  بالكوادر  اإ�صادته  على  ل�صموه 

للجميع،  واعتزاز  فخر  والتي هي مو�صع  امل�صاندة،  واجلهات 

وهي دافع وحمّفز م�صتمر لل�صفوف االأمامية ملوا�صلة مهامهم 

بكل عزم.

االآنية »نلتزم للبحرين«  اأن �صعار املرحلة  واأ�صاف املانع 

االأول  االلتزام بوعي وعزم حتى  اأهمية  ا�صت�صعار  اإىل  يدعونا 

من اأكتوبر القادم، فباحلر�س وااللتزام مل�صلحة الوطن واأبنائه 

ن�صتطيع اأن نحّول اخلطر اإىل اأمان واخلوف اإىل اطمئنان، كما 

اأن الكوادر الطبية والتمري�صية واجلهات امل�صاندة ي�صتحقون 

منا تقدير ت�صحياتهم عرب االلتزام امل�صوؤول بجميع االإجراءات 

االحرتازية والتعليمات ال�صادرة.

املا�صية من  الفرتة  �صهدناه خالل  ما  اأن  اإىل  املانع  واأ�صار 

يتم  كان  ما  هو  القائمة  احلاالت  اأعداد  يف  م�صطردة  زيادة 

فريو�س  مع  املختلفة  التعامل  مراحل  يف  دوًما  منه  التحذير 

كورونا، موؤكًدا اأن التهاون يف االلتزام باالإجراءات االحرتازية 

ي�صّبب ال�صغط على الطاقة اال�صتيعابية والكوادر الطبية، يف 

ال�صابقة،  االلتزام  م�صتويات  اإىل  العودة  اإىل  نهدف  اأننا  حني 

جناح  عامل  اأبرز  وهو  املجتمع،  والتزام  وعي  على  ونعّول 

جلميع اجلهود، وبتحقيقه ن�صل اإىل بر االأمان.

واأكد املانع اأن الفريق الوطني م�صتمر يف درا�صة املوؤ�صرات 

على  بناًء  بالفريو�س  اخلا�صة  امل�صتجدات  على  واالطالع 

التو�صيات ب�صورة م�صتمرة، و�صيتم  املعطيات ويوا�صل رفع 

االأخذ بعني االعتبار مدى االلتزام بجميع االإجراءات االحرتازية 

والوقائية للحد من انت�صار فريو�س كورونا للعمل على فتح اأو 

اإغالق القطاعات املختلفة.

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  لقرار  تنفيًذا  اأنه  املانع  وذكر 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

التن�صيق  فاإن  احلكومية،  املدار�س  فتح  اإجراءات  مبراجعة 

م�صتمر مع وزارة الرتبية والتعليم الإجراء الفحو�صات الطبية 

لفريو�س كورونا )كوفيد-19( جلميع اأع�صاء الهيئات االإدارية 

والتعليمية والفنية باملدار�س احلكومية.

اجلدول  بح�صب  م�صتمرة  الفحو�صات  اأن  املانع  واأو�صح 

االإدارية  الهيئات  اأع�صاء  جميع  لفح�س  املحدد  الزمني 

والتعليمية والفنية يف جميع املدار�س احلكومية، اإذ مت فح�س 

87% من اأع�صاء الهيئات االإدارية والتعليمية والفنية باملدار�س 

احلكومية يف الفرتة 1-22 �صبتمرب اجلاري، والعمل م�صتمر 

الهيئات  اأع�صاء  من   %13 البالغة  املتبقية  الن�صبة  لفح�س 

ح�صب املجدول لهم.

واأو�صح املانع اأن ن�صبة احلاالت القائمة التي ُر�صدت من 

الهيئات االإدارية والتعليمية والفنية باملدار�س احلكومية بلغت 

1% حتى االآن من جمموع الفحو�صات التي متت لهم.

وا�صتعر�س املانع اإجمايل اأعداد االإ�صغال يف مراكز العزل 

العزل  ملراكز  اال�صتيعابية  الطاقة  اأن  اأو�صح  اإذ  والعالج، 

 1431 منها  االإ�صغال  يبلغ  �صريًرا،   7642 تبلغ  والعالج 

اال�صتيعابية، يف حني  الطاقة  تبلغ 18.7% من  بن�صبة  �صريًرا 

القائمة،  احلاالت  اإجمايل  من   %89.41 املتعافني  ن�صبة  تبلغ 

اأن 5377  القائمة. كما  الوفيات 0.34% من احلاالت  ون�صبة 

من احلاالت القائمة مت تطبيق العزل ال�صحي املنزيل االختياري 

عليها؛ وذلك لعدم ظهور االأعرا�س عليها وتطابقها مع ال�صروط 

املحددة لهذا النوع من العزل.

الهدف  ا�صتطاعت حتقيق  البحرين  اأن  القحطاين  اأكد  فيما 

ال�صريريــة  التجــارب  يف  متطوع   6000 وبلوغ  املن�صود 

منذ  اأ�صابيع   6 يف  للفريو�س  املحتمل  املعطل  للقاح  الثالثة 

جميع  اأن  على  م�صدًدا  البحرين،  يف  ال�صريرية  التجارب  بدء 

املتطوعني �صتتم متابعتهم على مدار 12 �صهًرا القادمة من قبل 

الفريق الطبي.

النيابة حتيل متهمة للمحكمة خالفت 

احلجر املنزيل واأ�صابت اأفراد عائلتها

�صرح رئي�س النيابة عدنان الوداعي باأن النيابة العامة 

قد اأحالت متهمة اإىل املحكمة ال�صغرى اجلنائية؛ ملخالفتها 

اإجراءات احلجر املنزيل املفرو�س عليها ملنع انت�صار فريو�س 

كورونا امل�صتجد، وت�صّببت بتعري�س االآخرين للعدوى.

العامة  النيابة  اأبلغت  قد  العامة  ال�صحة  اإدارة  وكانت 

فر�س  الذي  املنزيل  احلجر  اإجراء  مبخالفة  متهمة  بقيام 

كورونا  فريو�س  انت�صار  دون  للحيلولة  احرتازًيا  عليها 

فرتة  اأثناء  يف  اأنها  ثبت  وقد  مل�صابني،  خمالطتها  ب�صبب 

�صكنها  مقر  غادرت  قد  عليها  املفرو�س  االحرتازي  احلجر 

وبعدها  اأقاربها،  اأحد  مبنزل  عائلي  جتّمع  اإىل  وتوّجهت 

اإ�صابتها  ثبت  الفح�س  وبعد  مر�صية،  باأعرا�س  اأح�ّصت 

بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبعد التتبع وفح�س املخالطني 

ثبت اإ�صابة �صتة اأ�صخا�س بفريو�س كورونا. 

وقد با�صرت النيابة العامة اإجراءاتها فور ورود البالغ، 

اإىل  م�صرًيا  اجلنائية،  املحاكمة  اإىل  املتهمة  باإحالة  واأمرت 

الذي  احلب�س  هي  اجلرمية  هذه  عن  املقّررة  العقوبة  اأن 

ع�صرة  اإىل  ت�صل  التي  والغرامة  �صنوات  ثالث  اإىل  ي�صل 

اآالف دينار، وقد حتّددت جل�صة 29 �صبتمرب 2020 لنظر 

الق�صية اأمام املحكمة ال�صغرى اجلنائية.

جانب من امل�ؤمتر ال�صحايف

مدار�س اأجنبية توا�صل ا�صتقبال الطلبة واأخرى توؤّجل الدرا�صة

ة »كورونا« يعرقل �صري العملية التعليمية مبدار�س خا�صّ

حمرر ال�صوؤون املحلية:

ة  اأمور طلبة مبدار�س خا�صّ اأولياء  قال 

اإن ا�صتمرار ر�صد املزيد من حاالت اإ�صابات 

بفريو�س كورونا )كوفيد-19( بني الطواقم 

العملية  �صري  عرقلة  اإىل  اأدى  التعليمية 

الدرا�صي  اإذ مت تاأجيل بدء العام  التعليمية، 

اأنها  من  بالرغم  املدار�س  تلك  من  عدد  يف 

احت�صبت ر�صوم �صهر �صبتمرب بالكامل.

بع�س  اأن  اإىل  االأمور  اأولياء  واأ�صار 

احل�ص�س  تقدمي  عن  اعتذروا  املعلمني 

اإ�صابتهم  ب�صبب  »اإلكرتونًيا«  والدرو�س 

احل�ص�س  تلك  بع�س  اإلغاء  ومت  باملر�س، 

اإىل  الفتني  اأخرى،  باأن�صطة  ا�صتبدالها  اأو 

ملنح  منا�صبة  غري  احلالية  الظروف  اأن 

�صفوف باملو�صيقى والر�صم وغريها، ويجب 

واملواد  املناهج  على  الدرو�س  تقت�صر  اأن 

االأطفال  �صعور  لتفادي  املهمة  االأ�صا�صية 

االإلكرتوين  التعليم  منط  اأن  ة  خا�صّ بامللل، 

ُيعد جديًدا حتى االآن بالن�صبة لهم.

املدار�س  بع�س  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

الطلبة  ارتاأت اال�صتمرار با�صتقبال  ة  اخلا�صّ

املدر�صة،  اإىل  احل�صور  اختاروا  الذين 

وذلك  االأجنبية،  املدار�س  وباالأخ�س 

االأمن  ومعايري  االجتماعي  التباعد  بتطبيق 

وال�صالمة للحد من انت�صار فريو�س كورونا 

)كوفيد-19(.

اإتاحة  املدار�س  بع�س  واختارت 

املتقدمني  الطالب  ل�صريحة  فيها  احل�صور 

يف ال�صفوف، باالأخذ بعني االعتبار اإمكانية 

�صبط هذه ال�صريحة العمرية.

باختالف  ة  اخلا�صّ املدار�س  وتختلف 

واجلهات  تنتهجها  التي  التعليمية  النظم 

التي تتبعها الهيئات اال�صت�صارية الرتبوية. 

امل�صار  حتديد  يف  دورها  الهيئات  ولهذه 

تعليمية،  موؤ�ص�صة  لكل  اخلا�س  الرتبوي 

ة  اخلا�صّ املدار�س  هما  نوعني؛  اإىل  وتنق�صم 

اإن�صاوؤها  يتم  التي  املدار�س  وهي  الوطنية، 

البحرينيني  املواطنني  قبل  من  واإدارتها 

بق�صد  البحرينيني  غري  مع  باال�صرتاك  اأو 

الوطنية  للمناهج  وفًقا  والتثقيف  التعليم 

اأو ا�صتناًدا اإىل املناهج التي جتيزها الوزارة 

االأوىل  بالدرجة  وتخدم  اإ�صرافها،  حتت 

الطلبة البحرينيني، فيما ت�صم هذه املدار�س 

مرحلة  من  بدًءا  املختلفة  التعليمية  املراحل 

الرو�صة واالبتدائية فاالإعدادية ثم الثانوية، 

اللغة،  ثنائي  نظام  املدار�س  هذه  وتطبق 

باللغتني  الدرا�صية  املواد  بتدري�س  تقوم  اإذ 

العربية واالإجنليزية.

وفيما يتعلق بالق�صم الثاين من املدار�س 

وهي  االأجنبية،  ة  اخلا�صّ املدار�س  فهي 

من  ومتويلها  واإدارتها  اإن�صاوؤها  يتم  التي 

اأ�صخا�س اأو موؤ�ص�صات اأجنبية املوجودة يف 

اأ�صخا�س  مع  باال�صرتاك  اأو  البحرين  دولة 

وفًقا  والتثقيف  التعليم  بق�صد  بحرينيني 

ومتنح  اأجنبي،  تربوي  واإ�صراف  ملناهج 

له،  امتداد  هي  التي  املن�صاأ  بلد  �صهادات 

االأجانب،  الطلبة  االأوىل  بالدرجة  وتخدم 

ا املراحل التعليمية  وت�صم هذه املدار�س اأي�صً

املختلفة بدًءا من مرحلة الرو�صة واالبتدائية 

اللغة  تدّر�س  فيما  الثانوية،  ثم  فاالإعدادية 

ة االأجنبية  العربية يف جميع املدار�س اخلا�صّ

اإىل جانب درو�س  التي تقبل الطلبة العرب 

امل�صلمني،  الطلبة  جلميع  االإ�صالمية  الرتبية 

وهي  االأجنبية،  اجلاليات  مدار�س  واأخرًيا 

املدار�س التي يتم اإن�صاوؤها ومتويلها من قبل 

اجلاليات االأجنبية يف دولة البحرين بق�صد 

تعليم اأبنائها فقط.



كش��ف وكي��ل وزارة الصح��ة 
عضو الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
)كوفيد19( د.وليد المانع، عن 
أن 87% م��ن أعضاء الهيئات 
اإلداري��ة والتعليمية والفنية 
بالمدارس الحكومية خضعوا 
لفح��ص كورون��ا ف��ي الفترة 
من 1 - 22 سبتمبر، مبينًا أن 
القائمة بلغت  الحاالت  نسبة 
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 فحص 87٪ من المعلمين 
واإلصابات بـ»كورونا« ٪1

      إعادة النظر باإلجراءات عبر المنافذ وااللتزام بوعي

 عبداهلل 
بن حمد 

يبحث في 
اتصال هاتفي 
ووزيرة البيئة 

اإلسرائيلية 
مجاالت 
غيال غمليئيلالتعاون سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة

وفد رسمي إسرائيلي في 
البحرين يبحث مجاالت التعاون 
نقلت وكالة األنباء »بنا« عن مصدر مس��ؤول قوله: إن 
جلسة مباحثات أجريت أمس في المنامة مع وفد رسمي 
إس��رائيلي، تم خالله��ا بحث مجاالت التع��اون في إطار 

إعالن تأييد السالم بين البلدين.

 5 مقاعد 
لـ»جي إف إتش« بمجلس 
إدارة »الخليجي التجاري«

وافق��ت الجمعي��ة العام��ة العادية للمص��رف الخليجي 
التجاري خالل اجتماعها أمس، على تعيين وانتخاب 10 
أعضاء لمجلس اإلدارة لفترة األعوام ال�3 المقبلة، فيما 

تم تخصيص 5 مقاعد لمجموعة »جي إف إتش«.
وتم تعيين كل من جاس��م الصديقي، وهش��ام الريس، 
ومصب��ح المطي��ري، ومصطف��ى خريبة ضم��ن ممثلي 
المجموع��ة، فيم��ا حص��ل كل م��ن الش��يخ أحم��د بن 
عيس��ى آل خليفة، وفواد خان، ورياض اليعقوب، ومازن 
عبدالكريم، وعيس��ى زين��ل على أعلى األص��وات والفوز 

بعضوية مجلس اإلدارة.

مسؤولون: البحرين والسعودية 
ماضيتان في طريقهما نحو التقدم

أك��د مس��ؤولون أن مملك��ة البحري��ن والمملك��ة 
ف��ي  ماضيت��ان  الش��قيقة،  الس��عودية  العربي��ة 
طريقهما المشترك نحو الرخاء والتقدم في مختلف 
المجاالت، موضحي��ن أن حدود الرياض هي المنامة 
وحدود المنامة هي الرياض. وقال سمو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الش��باب: »إن السعودية تعيش 
نهض��ة تنموية حضارية في ش��تى المجاالت، حتى 
باتت تس��ير في طري��ق التقدم واالزده��ار، وحققت 
العديد من اإلنجازات الرائدة على مستوى العالم«. 

 ناصر بن حمد: 
البحرين والسعودية 

مصير مشترك 

الرميحي: شعبا البحرين 
 والسعودية خط دفاع 

أول لحماية الوطن

 خادم الحرمين: السالم في الشرق األوسط 
خيارنا االستراتيجي.. وندعم جميع جهود السالم

أكد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، أمس 
األربع��اء، دع��م المملك��ة للجه��ود األمريكية 
الرامي��ة إل��ى تحقي��ق الس��الم، وقي��ام دول��ة 

فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الملك س��لمان في خطابه أمام الجمعية 
العام��ة لألم��م المتح��دة، على أن الس��الم في 
الش��رق األوس��ط خي��ار إس��تراتيجي، مؤك��دًا 
مس��اندة المملكة لما تبذل��ه اإلدارة األمريكية 
الحالي��ة من جهود إلحالل الس��الم في الش��رق 

األوسط.
وبش��أن العالقة م��ع إيران، ق��ال: »إن المملكة 
م��دت يدها إليران بالس��الم على م��دى العقود 
الماضية، لك��ن دون جدوى؛ فالنظ��ام اإليراني 
ل��م يلت��زم، ب��ل رد بانته��اكات وباس��تهداف 

السعودية«.
وأضاف: »استغل النظام اإليراني االتفاق النووي 
المبرم عام 2015 مع القوى العالمية في زيادة 
نش��اطه التوس��عي، وبناء ش��بكاته اإلرهابية، 
واس��تخدام اإلره��اب، وإهدار مق��درات وثروات 
الش��عب اإليراني؛ لتحقيق مشاريع توسعية لم 

ينتج عنها إال الفوضى والتطرف والطائفية«.

فضيحة الخليفي تضاف إلى ملف قطر الرياضي »األسود«

انهيار عملة إيران بسبب »سناباك«.. والدوالر بـ 280 ألف ريال
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87٪ من المعلمين خضعوا لفحص »كورونا«.. واإلصابات ٪1

كش��ف وكيل وزارة الصح��ة عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19( د.وليد المان��ع، أن 87% من 
أعض��اء الهيئ��ات اإلداري��ة والتعليمي��ة 
الحكومي��ة خضعوا  بالم��دارس  والفنية 
لفحص كورون��ا )كوفيد19( ف��ي الفترة 
م��ن 1 - 22 س��بتمبر، مبين��ًا أن نس��بة 
الحاالت القائمة التي تم رصدها بلغ %1 

من اإلجمالي.
وأضاف، خالل مؤتمر صحافي أمس، إلى 
أنه جاٍر، فحص النس��بة المتبقية بحسب 
الج��دول الزمن��ي المحدد لفح��ص كافة 
األعضاء، مشيرًا إلى أن »نلتزم للبحرين« 

هو شعار المرحلة القادمة.
وأوض��ح، أن توجيه��ات حض��رة صاحب 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل  الجالل��ة 
خليفة عاهل الب��الد المفدى، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء تس��توجب من 
الجميع القيام بواجبة الوطني على أكمل 

وجه، وااللتزام من أجل البحرين.
وق��ال »عل��ى الجمي��ع استش��عار أهمية 
االلتزام بوعي وعزم حتى األول من أكتوبر 
القادم، ويكون ذل��ك بالحرص وااللتزام 
لمصلحة الوطن وأبنائه حتى نس��تطيع 
أن نح��ول الخط��ر إلى أم��ان والخوف إلى 

اطمئنان«، مشيرًا إلى أن الكوادر الطبية 
والتمريضي��ة والجهات المس��اندة لها، 
يستحقون تقدير جهودهم ودعمهم عبر 

االلتزام المسؤول. 
وقال إن ما شهدناه خالل الفترة الماضية 
من زي��ادة مضطردة في أع��داد الحاالت 
القائم��ة هو ما كنا نح��ذر منة دائما في 
مراح��ل التعام��ل المختلف��ة لفي��روس 
كورون��ا ) كوفي��د19(، حي��ث أن التهاون 
في االلتزام يس��بب الضغط على الطاقة 

االستيعابية والكوادر الطبية.
وأك��د أن الفري��ق يه��دف للع��ودة إل��ى 
مستويات االلتزام السابقة، ونعول على 
وعي المجتمع حيث أن��ه أبرز عامل نجاح 

لكافة الجه��ود وبتحقيقه نص��ل إلى بر 
األمان. 

وأوضح أن هن��اك فريقًا ينظر في اعتماد 
الشهادات الخارجية في البحرين ودراسة 
كيفي��ة اعتماده��ا، ملمحًا إل��ى إنه من 
الممك��ن إع��ادة النظ��ر ف��ي اإلج��راءات 
المتبع��ة على المنافذ لضمان صحة من 

يعيشون على أرض البحرين.
وأش��ار إل��ى أن الفريق الوطن��ي الطبي، 
مستمر في دراس��ة المؤشرات واإلطالع 
على المستجدات الخاصة بالفيروس بناء 
على المعطيات، ورفع التوصيات بصورة 
مس��تمرة، وس��يتم األخذ بعين االعتبار 
م��دى االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة 

والوقائي��ة للح��د م��ن انتش��ار فيروس 
كورون��ا )كوفيد19(، للعم��ل على فتح أو 

إغالق القطاعات المختلفة. 
وأضاف،أنه وتنفيذًا لقرار صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد بمراجع��ة إجراءات 
فتح المدارس الحكومية، فإن التنس��يق 
والتعلي��م  التربي��ة  وزارة  م��ع  مس��تمر 
لفي��روس  الطبي��ة  الفحوص��ات  إلج��راء 
الهيئ��ات  لجمي��ع  )كوفي��د19(  كورون��ا 
اإلدارية والتعليمي��ة والفنية، مؤكدًا أن 
الجدول  الفحوص��ات مس��تمرة بحس��ب 

الزمني المحدد لفحص كافة الهيئات. 
واس��تعرض إجمالي أعداد اإلش��غال في 
مراكز العزل والع��الج، حيث تبلغ الطاقة 
االستيعابية لهذه المراكز 7642 سريرًا، 
ويبلغ اإلش��غال منه��ا 1431، م��ا يمثل 
18% م��ن الطاقة االس��تيعابية، كما أن 
5377 م��ن الح��االت تم تطبي��ق العزل 
الصحي المنزل��ي االختياري عليها، لعدم 
ظهور األعراض وتطابقها مع الش��روط 

المحددة لهذا العزل.
أم��ا عن نس��بة المتعافين م��ن إجمالي 
الح��االت القائمة، فبلغ��ت 89.41% من 
الح��االت القائمة، في حين بلغت نس��بة 

الوفيات 0.34% من الحاالت القائمة. 
ونف��ى ما تردد ع��ن إغالق مرك��ز الحجر 
بمنطق��ة عال��ي، ولك��ن هن��اك تناقص 
للحاالت القائمة بالمحجر بس��بب ارتفاع 
ح��االت الع��زل المنزل��ي، مش��يرًا إلى أن 
مراكز العزل والحجر تعتمد على الطاقة 
االستيعابية وقد تتغير حاالت االستخدام 

لها بحسب احتياجات الفريق الوطني. 
وأش��ار إل��ى أنه ت��م تحديد االحت��رازات 
والتش��ديد عليها حت��ى بداي��ة أكتوبر، 
ليك��ون هن��اك ه��دف واض��ح لاللت��زام 
لألفراد، وللع��ودة للثقافة االلتزام، حيث 
إن االلت��زام ف��ي ه��ذه الفت��رة القصيرة 
س��يكون له أثر كبير للعودة بقوة والحد 
من االنتش��ار، ويج��ب مواصل��ة االلتزام 

حتى بعد 1 أكتوبر.

سماهر سيف اليزل 

سماهر سيف اليزل 

سماهر سيف اليزل 

1700 متطوع إضافي في تجارب لقاح »كورونا« السريرية 
المعدي��ة  األم��راض  استش��اري  ق��ال 
الفريق  العس��كري وعضو  بالمستشفى 
لفي��روس  للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي 
كورونا )كوفي��د19( المقدم طبيب مناف 
القحطان��ي، إن البحري��ن حققت الهدف 
متط��وع   6000 بمش��اركة  المنش��ود 
من��ذ ب��دء التج��ارب الس��ريرية خالل 6 
أسابيع، شاكرًا كافة المتطوعين لخدمة 
اإلنسانية والمبادرين للتطوع منذ اليوم 
األول، مؤك��دًا أن اله��دف يس��هم ف��ي 
التطوير والتحس��ين المس��تمر من أجل 

البشرية.
وأك��د أن المرحل��ة الحالي��ة تس��توجب 
الوعي المجتمعي، الفتًا إلى أنه لن تتم 
هزيمة هذا الوب��اء إال باتحاد الجميع مع 

جهود فريق البحرين.
وأش��ار إل��ى أن البحري��ن تب��ذل جهودًا 
من أجل حماي��ة المجتمع واإلنس��انية، 
مشيدًا بمشاركة سمو ولي العهد وكبار 
المس��ؤولين وصن��اع الق��رار بالتج��ارب 
السريرية للقاح المعطل، والتي كان لها 
عظي��م األثر ف��ي دعم الجه��ود الوطنية 

إليجاد لقاح آمن وفعال. 
وتاب��ع: »نحن مس��تمرون ف��ي متابعة 
جميع المتطوعين على مدى 12 ش��هرًا، 
وس��يتم بذل كل الجهود للمحافظة على 
صحتهم، وإن نج��اح المملكة في إقامة 

وإدارة هذه الدراس��ة السريرية ألول مرة 
بتميز، وما أبداه القائمون على التجارب 
السريرية من رغبة بزيادة حجم التجارب 
السريرية في البحرين لدليل كبير يضاف 
إلنجازات البحرين، كما أن فريق البحرين 
أثبت كفاءته وجدارته في هذه التجربة، 
وعلي��ه تق��رر زي��ادة ع��دد المتطوعين 

ب�1700 متطوع إضافي«.
ولفت إل��ى أن زيادة التجارب الس��ريرية 
لعدد 1700 متطوع إضافي سيؤدي إلى 
تحقي��ق اله��دف المنش��ود للوصول إلى 

لقاح فعال وآمن بصورة أسرع. 
ودع��ا القحطان��ي المتعافي��ن بالتب��رع 
العالج��ات  كأح��د  النقاه��ة،  ببالزم��ا 
المس��تخدمة للحاالت القائمة بفيروس 
كورونا، للمساهمة في مساعدة الحاالت 

القائمة.
وق��ال »إن��ه بإم��كان جمي��ع الراغبي��ن 

ف��ي التط��وع البالغين م��ن العمر فوق 
18 عام��ًا التوج��ه مباش��رة لقاع��ة رقم 
)4( بمرك��ز التج��ارب الس��ريرية بمركز 
البحري��ن للمؤتمرات والمعارض، وذلك 
من الس��اعة 8 صباحًا إلى 8 مساًء يوميًا، 
مضيف��ًا »نجدد في ه��ذا الصدد دعوتنا 
للجمي��ع للتطوع في ه��ذه التجارب من 

أجل اإلنسانية«.
وواص��ل: »ال مانع م��ن أن يأخذ مريض 
م��ن  غيره��ا  أو  الس��كري  أو  الضغ��ط 
األم��راض المزمنة، ولكن ف��ي التجارب 
العالمي��ة ع��ادة م��ا يت��م إجراؤها على 

األصحاء فقط«.
وشدد على أن المرحلة الحالية تستوجب 
التع��اون اإليجابي مع جه��ود مواجهته 
عبر الوع��ي المجتمعي وااللتزام الصارم 
باإلج��راءات االحترازية حفاظًا على صحة 
وسالمة الجميع، وقال: »لنلتزم للبحرين 

لغاي��ة األول م��ن أكتوبر الق��ادم، وهي 
مدة بقي منها نصفها وكلنا قادرون من 

أجل الوطن«.
وأض��اف: »تقليل االخت��الط هدف يجب 
تحقيقه خالل هذه المرحلة من التعامل 
مع الفيروس، والمس��ؤولية المجتمعية 
تتطلب من كل ش��خص أن يحث أقاربه 
وم��ن هم في محيطه لاللت��زام من أجل 

البحرين«.
مع��ًا  »تجاوزن��ا  القحطان��ي:  وأوض��ح 
التص��دي  رحل��ة  ف��ي  عدي��دة  مراح��ل 
للفيروس، ونكمل معًا حتى القضاء على 
الفي��روس«، داعيًا الجميع إل��ى االلتزام 

بم��ا يحف��ظ صح��ة وس��المة الجمي��ع. 
فوطننا وضع صحة الجميع أولوية قصوى 
وس��خر م��وارده وال ب��د م��ن استش��عار 
خطورة التهاون في اإلجراءات االحترازية 

والتعليمات الصادرة.
وق��ال: »إن الفريق ملزم بمعايير صحية 
ودولية ألي نوع من التجارب الس��ريرية 
للقاحات، وس��بب اس��تبعاد الحاالت غير 
المس��تقرة من األمراض المزمنة يعود 
إلثبات فعالية اللق��اح على األصحاء قبل 
المرضى، وهو إجراء دولي متعارف عليه 
باستثناء ذوي األمراض المزمنة لتأمين 

فعالية اللقاح«.

السلمان: توسيع نطاق الفحوصات اليومية والعشوائية
     التهاون يضغط على الكوادر الطبية ويجب االلتزام

أكدت استش��ارية األم��راض المعدية 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية 
الطبي عض��و الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، 
د.جميل��ة الس��لمان، تش��ابه أعراض 
اإلنفلون��زا و»كورون��ا«، إال أن الف��رق 
الش��م  حاس��ة  فق��دان  ه��و  الوحي��د 

والتذوق.
وأضاف��ت، أن م��ن الصع��ب التميي��ز 
بينهم��ا خصوص��ًا وأنن��ا مقبلون على 
موس��م اإلنفلون��زا م��ع بداي��ة فصل 
الخري��ف، داعي��ة إلى االتص��ال ب�444 
في حال ظهور األعراض للترتيب وأخذ 

االحتياطات الالزمة.
وأكد أن ش��عارنا للمرحل��ة الحالية هو 
»نلت��زم للبحري��ن«، م��ا يتطل��ب منا 
جميعًا الحرص ومتابعة تطبيق جميع 
الوقائية من  واالحت��رازات  اإلج��راءات 

أجل مصلحة المجتمع والوطن.
ولفت��ت إلى أن هذه اإلج��راءات تصب 

والمقيمين  المواطني��ن  في مصلح��ة 
وتعتب��ر أولوية قصوى ف��ي البحرين، 
مؤكدة أن التهاون في هذه اإلجراءات 
كان الس��بب الرئي��س في زي��ادة عدد 

الحاالت في الفترة األخيرة. 
وش��ددت عل��ى أهمي��ة ترس��يخ مبدأ 
خ��ارج  الكمام��ات  وبلب��س  االلت��زام 
المنزل ف��ي كل األوقات، وعدم الخروج 
إال للض��رورات المعيش��ية، مع تطبيق 
االختالط  وتقلي��ل  التباع��د،  معايي��ر 
وه��و هدف يج��ب تحقيقه خ��الل هذه 
المرحلة، وتحقيق هذا الهدف يتطلب 
التواص��ل  م��ن  الح��د  ف��رد  م��ن كل 
المجتمع��ي بعد العودة م��ن مقرات 
العمل خارج األسرة الواحدة في المنزل 
والمحي��ط االجتماع��ي ف��ي النط��اق 
المعتاد والمحدود، باإلضافة لضرورة 
تغطية الفم عند الس��عال، والتخلص 
من المناديل المس��تخدمة بالطريقة 
الصحيح��ة، وتجنب لمس أي ش��خص 

يعاني من الحمى أو السعال.
وأكدت ضرورة االس��تمرار في االلتزام 
بغس��ل اليدين بالماء والصابون جيدًا 
بشكل دوري، مع الحرص على استخدام 
األس��طح  وتنظي��ف  اليدي��ن،  معق��م 
واألش��ياء التي يتم استخدامها بشكل 

متكرر وتعقيمها جيدًا بصورة دورية. 
وأش��ارت إل��ى أنه م��ن المه��م ارتداء 
الكمامات عند مقابلة أشخاص لديهم 
أم��راض وظروف صحي��ة كامنة أو من 
كب��ار الس��ن المعرضين أكث��ر للخطر 
داخل إطار األس��رة الواح��دة، وااللتزام 

بمعايي��ر التباع��د االجتماعي وتجنب 
التجمعات العائلي��ة، و إلزامية ارتداء 
الكمامات خارج المنزل في كل األماكن 
واألوق��ات ما عدا أثناء قيادة الس��يارة، 
وارتداءه��ا أيضًا عند ممارس��ة رياضة 
الت��ي  الرياض��ات  واس��تثناء  المش��ي 
تتطلب جهدًا بدنيًا شديدًا مثل الجري 

والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.
ولفتت إلى أن التهاون يس��بب ضغطًا 
الك��وادر الطبي��ة والتمريضية،  عل��ى 
منوه��ة إلى الت��زام البحري��ن بتوفير 
جميع الوسائل الالزمة لحماية الطواقم 
الطبي��ة من خ��الل توفير مس��تلزمات 
الوقاية الصحية والشخصية في مراكز 
الع��زل والع��الج، وتوفي��ر الفحوصات 
مس��توى  ورف��ع  والتدري��ب  الالزم��ة، 
الك��وادر الطبي��ة، وأكدت أن س��المة 
العاملين ف��ي المج��ال الصحي كانت 
ومازالت من أولوي��ات الفريق الوطني 

الطبي. 

 7642 سريرًا طاقة 
مراكز العزل واإلشغال %18

 ارتفاع المتعافين لـ%89.41
والوفيات تسجل %0.34

 كفاءة فريق البحرين 
وجدارته في التجربة زادت العدد

 المرحلة الحالية تستوجب
 الوعي المجتمعي لهزيمة الوباء
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جميل: عدم االلتزام بالتوصيات 
االحترازية أدى إلى زيادة عدد اإلصابات

األعل��ى  المجل��س  عض��و  أش��اد 
للشؤون اإلس��امية السيد جميل 
التي  الكبي��رة  محم��د، بالجه��ود 
المل��ك  جال��ة  قي��ادة  تبذله��ا 
المف��دى من أج��ل مكافح��ة وباء 
كورون��ا، مثمن��ًا مس��اعي الفريق 
الوطن��ي الطب��ي بقي��ادة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء، من أجل 
مكافحة الوباء بش��كل اس��تباقي، 
مثنيًا في الوقت ذاته على الكوادر 
مم��ن  والمتطوعي��ن  الطبي��ة 
يعشقون تراب هذا الوطن الغالي 

وس��امة  إل��ى صح��ة  ويس��عون 
مواطني��ه والمقيمي��ن على أرضه 
الغالي��ة، ف��إن ذلك ُيع��د ملحمة 

وطنية نعتز بها جميعًا، وقال »ال 
ننس��ى كذلك دور المجلس األعلى 
للشؤون اإلسامية برئاسة الشيخ 
عبدالرحم��ن بن محمد بن راش��د 
آل خليف��ة ودوره المح��وري م��ن 
خ��ال تواصله البناء م��ع الجهات 

المختصة«.
وأرجع جميل س��بب ارتفاع س��قف 
االلت��زام  ع��دم  إل��ى  اإلصاب��ات 
الت��ي  االحترازي��ة  بالتوصي��ات 
الطبي،  الوطن��ي  الفري��ق  أقره��ا 
وعدم تجن��ب التجمعات التي من 
ش��أنها أن ترفع الزي��ادة في عدد 

المصابين.
وقال فضيلته »إن الشريعة الغّراء 

تول��ي االهتم��ام األكب��ر لحف��ظ 
النفس وجعله من األولويات عند 
المزاحم��ة وترّج��ح الجانب األهم 
على المه��م، والعقل كذلك حاكم 
في ه��ذا المورد، وه��و رأي فقهاء 
اإلس��ام في المس��ألة، وركونهم 
لتش��خيصات أهل االختصاص في 

هذا الشأن«.
وأض��اف »أن التجرب��ة خير برهان 
وبما ثبت على أرض الواقع مؤخرًا 
وال يكاب��ر فيه إال معان��د؛ فا بد 
من التعّلم مما سبق وأخذ العبرة، 
على أن ما نمّر به ويمر به العالم 
أجم��ع إنما ه��و ظرف اس��تثنائي 

ومؤقت«.

سيد جميل محمد

العصفور: كافة المرجعيات الدينية بالعالم 
أكدت اهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية

ق��ال فضيلة الش��يخ الدكتور مجي��د العصفور، بأننا 
اليوم بأش��د الحاج��ة إلدراك قيم��ة تضافر جهودنا 
جميعًا لمواجهة الجائحة التي تسود العالم، مؤكدًا 
أن المرجعيات الدينية في كافة أرجاء العالم شددت 
عل��ى ضرورة االلت��زام بالتعليمات الت��ي تصدر عن 
الفري��ق الطب��ي المختص، ومن الوطني��ة وااللتزام 
الديني تقدير الجهود التي يقوم بها الفريق الوطني 
الطب��ي لمجابهة هذه الجائح��ة والجهود الحكومية 
الموازي��ة الت��ي راعت ظ��روف المواطنين خال هذه 
الفت��رة، وتذكير الجميع بض��رورة عدم التهاون في 
تطبيق اإلجراءات الصحية، بس��بب طول المدة أو ما 

يثيره البعض من التشكيك أو االعتقاد الخاطئ.
وأضاف العصفور أن فيروس كورونا ينتشر من خال 
التجمع��ات كما ذكر الفريق الوطن��ي الطبي وهو ال 
يف��رق بين تجم��ع وآخر، ولذل��ك عطل��ت العبادات 
الجماعية وهو ليس باألمر الس��هل على المؤمنين، 
لكن ديننا الحنيف يقدم حفظ النفوس على العبادات 
الجماعية، فا ينبغي لنا التس��اهل في ذلك، وإن اهلل 
عز وجل يحب أن تؤخ��ذ برخصه كما يحب أن تؤخذ 
بعزائمه، ومثاله الصيام حيث أسقطه عن المريض 
فهو يحب للمريض االلتزام باإلفطار وليس الصيام 

في شهره الكريم.  د. مجيد العصفور

محاكمة متهمة بمخالفة إجراءات الحجر المنزلي
ق��ال رئي��س النيابة عدن��ان الوداعي ب��أن النيابة 
العام��ة قد أحال��ت متهم��ة للمحكم��ة الصغرى 
الجنائي��ة لمخالفته��ا إج��راءات الحج��ر المنزل��ي 
المف��روض عليه��ا لمنع انتش��ار في��روس كورونا 

المستجد وتسببت بتعريض اآلخرين للعدوى.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت النيابة العامة 
ع��ن قيام متهم��ة بمخالفة إجراء الحج��ر المنزلي 
الذي ف��رض عليها احترازيًا للحيلولة دون انتش��ار 
فيروس كورونا بس��بب مخالطتها لمصابين، وقد 
ثبت أنها وأثناء فترة الحج��ر االحترازي المفروض 
عليه��ا قد غ��ادرت مقر س��كنها وتوجه��ت لتجمع 

عائلي بمنزل أحد أقاربها وبعدها أحست بأعراض 
مرضي��ه وبعد الفح��ص ثبت إصابته��ا بفيروس 
كورونا المستجد، وبعد التتبع وفحص المخالطين 

ثبت اصابة عدد ستة أشخاص بفيروس كورونا.
وباش��رت النيابة العامة اجراءاتها فور ورود الباغ، 
وأم��رت بإحال��ة المتهم��ة للمحاكم��ة الجنائية، 
مش��يرًا الى أن العقوبة المقررة عن هذه الجريمة 
هي الحبس الذي يصل إلى ثاث س��نوات والغرامة 
التي تصل إلى عش��رة آالف دينار، وقد تحدد جلسة 
٢٩ س��بتمبر ٢٠٢٠ لنظر القضية أمام المحكمة 

 عدنان الوداعيالصغرى الجنائية.

الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة مدير الجهاز اإلداري للصندوق 
الملكي لشهداء الواجب، يتطوع في التجارب السريرية الثالثة 
للقاح كورونا )كوفيد19(

رئيس »األعلى للصحة« 
يرعى المؤتمر الخليجي 

العربي لطب األعصاب
رئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
المجل��س األعلى للصحة 
الش��يخ  طبي��ب  الفري��ق 
محم��د ب��ن عب��د اهلل آل 
رابطة  نظم��ت  خليف��ة، 
ف��ي  العصبي��ة  العل��وم 
جمعية األطباء »المؤتمر 
الخليج��ي العربي الحادي 
األعصاب«  لط��ب  عش��ر 
ع��ن ُبع��د تماش��يًا م��ع 
الوقائي��ة  االحت��رازات 
بسبب جائحة )كوفيد19( 

بحض��ور أكثر من ألف مش��ارك من البحري��ن ودول الخليج 
العرب��ي وال��دول العربية إضافة إلى تس��جيل مش��اركات 
مرتفعة من الدول األوروبية وكندا وأستراليا وغيرها. وأكد 
الشيخ محمد بن عبداهلل أن عقد هذا المؤتمر رغم الظروف 
الدقيقة التي فرضتها الجائحة »يقدم للعالم نموذجًا رائعًا 
يحتذى به في جميع التخصصات والمجاالت الطبية األخرى 
ح��ول أنه ال ش��يء يوقفنا ع��ن مواصلة الطري��ق والبناء«. 
وأش��ار ف��ي كلمة مس��جلة إلى أهمي��ة ه��ذا المؤتمر في 
تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في مجال طب 
األعصاب الذي يعتبر واحدًا من أعقد وأصعب التخصصات 
الطبي��ة التي تتطل��ب جهدًا جبارًا في التش��خيص وإعطاء 
العاج المناس��ب، ويش��هد بالمقابل تطورًا كبيرًا ويعتبر 
مج��ااًل حيويًا للبحث والدراس��ة، معربًا ع��ن دعم المجلس 

األعلى للصحة لمخرجات المؤتمر وتوصياته.

رئيس المجلس األعلى للصحة

أعضاء »النيابة« يتطوعون في 
التجارب السريرية للقاح »كورونا«

تط��وع ع��دد م��ن أعض��اء النياب��ة العام��ة ف��ي التجارب 
الس��ريرية للقاح كورونا )كوفيد19( ضمن حملة من »أجل 
اإلنس��انية«، وذلك في إطار المساهمة في مكافحة جائحة 
كورون��ا )كوفيد19(. وق��ال رئيس المكت��ب الفني للنائب 
العام المستشار هارون الزياني، إن التطوع جاء من منطلق 
دور النياب��ة العام��ة على الصعيد االجتماعي واإلنس��اني، 

واإليمان بضرورة مساهمة الجميع في مواجهة الجائحة.

م فعاليات   »األهلية« تنظِّ
يوم التهيئة للطلبة المستجدين

أعلنت الجامعة األهلية عن تنظيم 
عمادة ش��ؤون طلبة الجامعة عبر 
التواص��ل، فعاليات ي��وم التهيئة 
للطلب��ة  التفاعل��ي  اإللكترون��ي 
العام  بدء  بمناس��بة  المستجدين 

الدراسي الجديد 2021-2020. 
وقال الحواج في كلمته االفتتاحية 
إن الجامع��ة ب��كل م��ا تتضمن��ه 
وهيئ��ات  وكلي��ات  إدارات  م��ن 
تخ��دم طلبتها في المق��ام األول، 
وأنها تعتن��ي بإضف��اء أجواء من 
المش��اعر العائلية ف��ي مجتمعها 
الجامع��ي لتمث��ل الجامعة لجميع 
منتس��بيها البي��ت الثان��ي ال��ذي 
يحتضنهم، داعيًا في الوقت نفسه 
الطلبة المس��تجدين إلى االنفتاح 
الحياة  عل��ى  بعقوله��م وقلوبهم 
الجامعية بكل تفاصيلها وأبعادها 
العلمي��ة والثقافي��ة واالجتماعية 
والرياضية، من خال االشتراك في 

مختلف األنشطة الاصفية.
المؤس��س  الرئي��س  وأض��اف 
للجامعة األهلي��ة ورئيس مجلس 
األمناء البروفيس��ور عبداهلل الحواج 
مخاطب��ًا الطلبة المس��تجدين في 
لديك��م  »لتك��ن  التهيئ��ة:  ي��وم 
أحامكم، ال تس��تهينوا بقدراتكم 
جامع��ة  ف��ي  أنت��م  وطاقاتك��م، 
متميزة تضم طاقمًا من األساتذة 
كبي��رة  فرص��ة  لديك��م  الكب��ار، 
لتش��كيل طم��وح أكبر م��ن مجرد 
ش��هادة ووظيف��ة، ليك��ن اتج��اه 
القم��ة طموحك��م، وس��تنير لكم 
الجامعة األهلي��ة الطريق لتحقيق 
ذلك«، داعياًَ الطلبة المس��تجدين 
إلى التطلع نحو اإلب��داع واالبتكار 
األكاديمية  الحي��اة  ف��ي  والتمي��ز 

والعملية.
م��ن جانبه، رحب رئي��س الجامعة 
العال��ي  منص��ور  البروفيس��ور 
بالطلبة الجدد وهنأهم اللتحاقهم 
بالجامعة األهلية، وتعهد أمامهم 
ب��أن جامعتهم س��وف تش��عرهم 
الخاصة  الجامعة  لكونه��ا  بالفخر 
الحائزة على االعتماد المؤسس��ي 
والحاصلة على أعلى تقديرات هيئة 
جودة التعلي��م والتدريب بمملكة 
برامجه��ا،  جمي��ع  ف��ي  البحري��ن 
والمصنفة ضمن جامعات »الفئة 
األولى«، وألنها تعتزم االس��تمرار 
ف��ي االرتق��اء بمختل��ف برامجه��ا 
التطوي��ر  إن  إذ  األكاديمي��ة، 
مازمت��ان  صفت��ان  والتحدي��ث 
الناجحة.  الجامعي��ة  للمؤسس��ات 
فيم��ا أوضح عميد ش��ؤون الطلبة 
د.فيصل الشويخ أن العمادة تضم 
4 إدارات تخدم وتساعد الطلبة في 
مسيرتهم الدراسية وهذه اإلدارات 
هي القبول والتس��جيل، واإلرش��اد 
والتوجي��ه، واألنش��طة الطابي��ة 

والعاقات المهنية. 
وأش��ار إل��ى نج��اح العم��ادة ف��ي 
إل��ى  خدماته��ا  جمي��ع  تحوي��ل 
الخدم��ة اإللكتروني��ة المبس��طة 
في ظل الجائح��ة عبر برنامج أدرج 
مودي��ل،  وبرنام��ج  اإللكترون��ي 
اللذي��ن م��ن ش��أنهما مس��اعدة 
الطلب��ة عل��ى تس��جيل المقررات، 
واإلف��ادات،  الرس��ائل  وإص��دار 
وإجراءات المعادلة، أو االنس��حاب 
المؤق��ت والكلي من الجامعة عند 
الض��رورة ومتابع��ة المحاض��رات 
بمختل��ف  والقي��ام  والتكالي��ف 
متطلب��ات الدراس��ة اليومي��ة عبر 
األون الين. وش��ارك ف��ي فعاليات 
ي��وم التهيئ��ة مدي��رة األنش��طة 
الطابي��ة أ.أمينة الس��ليطي التي 
قدمت فقرة تعريفية باألنش��طة 
الطابي��ة الت��ي تنظمه��ا عمادة 
تنمي��ة  به��دف  الطلب��ة  ش��ؤون 
والثقافي��ة  الش��خصية  الجوان��ب 
ل��دى  والرياضي��ة  واالجتماعي��ة 
الطلب��ة م��ن خ��ال المحاض��رات 

الرياضية  والمس��ابقات  والندوات 
والثقافية والفنية وترتيب الرحات 
الطلب��ة  به��دف صق��ل مه��ارات 
وتهيئتهم لسوق العمل، ورفدهم 
الش��خصية  المه��ارات  بمختل��ف 

واالجتماعية التي يحتاجونها.
الطلب��ة  إل��ى  تحدث��ت  كم��ا 
اإلرش��اد  مدي��رة  المس��تجدين 
والتوجي��ه أ.رش��ا النج��دي، الت��ي 
إطال��ة بش��أن خدم��ات  قدم��ت 
إدارته��ا م��ن أجل ضم��ان اندماج 
الطلب��ة ف��ي البيئ��ة األكاديمي��ة 
وتحفي��ز مواهبه��م، فيم��ا تناول 
مدي��ر العاقات المهنية األس��تاذ 
حس��ين محم��د حبي��ب الخدم��ات 
التدريبية في المجال المهني التي 
الجامعة  لطلب��ة  إدارته  تقدمه��ا 
وخريجيها، لتعقبه مديرة المكتبة 
أ.مناي��ر نصي��ب متناول��ة مختلف 
الخدمات الدراس��ية والبحثية التي 
وفضاءاته��ا  المكتب��ة  توفره��ا 
للطلب��ة والدارس��ين. م��ن جهته 
أوضح مدير إدارة العاقات الدولية 
بالجامعة أ.عم��ار الحواج أنه وفي 
إط��ار س��عي الجامع��ة لتوس��عة 
دوائر المعرفة لدى طابها، ورفع 
الوع��ي الدارس��ي، ونق��ل الخبرات 
العملية إليهم، تس��عى إلى تمييز 
بيئتها العلمي��ة واألكاديمية من 
خ��ال تب��ادل الطلبة واألس��اتذة 
بنظرائهم ف��ي الجامعات األخرى، 
من خال ابتعاث الطلبة للدراس��ة 
ف��ي جامع��ات عريقة، واس��تقبال 
طلبة من تل��ك الجامعات، مؤكدًا 
ع��زم إدارت��ه التوس��ع ف��ي ع��دد 
الجامعات والبل��دان التي تتعاون 

معها الجامعة.

البروفيسور منصور العاليالبروفيسور عبداهلل الحواج

 4 وفيات بـ»كورونا« 
وتعافي 750 حالة جديدة

كش��فت إحصائي��ات وزارة الصحة عن »تس��جيل 4 
ح��االت وفاة بفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( أمس 
األربعاء، ل���3 مواطنين وواف��د، ليرتفع عدد حاالت 
الوف��اة بالفي��روس إل��ى 231 حالة«، فيم��ا أعربت 
ال��وزارة عن »خال��ص تعازيه��ا للمتوفي��ن وكافة 

أهلهم وأقاربهم«.
وأعلن��ت ال��وزارة أن »الفحوصات الت��ي بلغ عددها 
10997 ي��وم أم��س األربع��اء 23 س��بتمبر 2020، 
أظهرت تسجيل 612 حالة قائمة جديدة منها 111 
حالة لعمالة وافدة، و497 حالة لمخالطين لحاالت 
قائمة، و4 ح��االت قادمة من الخ��ارج، كما تعافت 
750 حال��ة إضافية ليصل الع��دد اإلجمالي للحاالت 

المتعافية إلى 60117«.
وذكرت أن »عدد الحاالت القائمة تحت العناية بلغ 
54 حال��ة، والحاالت التي يتطل��ب وضعها الصحي 
تلق��ي العاج بلغت 130 حالة، ف��ي حين أن 6612 
حالة وضعها مس��تقر من العدد اإلجمالي للحاالت 
القائم��ة ال��ذي بل��غ 6666 حالة«. وأج��رت الوزارة 

»1366396 فحصًا طبيًا«.



كشف أستاذ أمراض األنف واألذن والحنجرة 
م��ن جامعة لندن، وزمال��ة كلية الجراحين 
الملكي��ة بأدنبرة، د. س��امح رجب، عن أن 
»اس��تمرار معان��اة المريض من مس��ألة 
بحة الص��وت ألكثر من 10 أي��ام تعد أحد 
المؤش��رات لإلصابة بس��رطان الحنجرة«، 
مشددًا على أن »االكتشاف المبكر للمريض 

يساعد على الشفاء بنسبة كبيرة«.
وأضاف في تصريح��ات خاصة ل� »الوطن« 
أن »طرق العالج المبكرة لسرطان الحنجرة، 
تتضمن جلسات إشعاع أو استئصال الورم 
بالمنظ��ار«. وتحدث د. رجب عن »انتش��ار 
أمراض األنف واألذن والحنجرة في منطقة 

الخليج«.
وقال إن »عملية ترقيع طبلة األذن تعتمد 
أساس��ًا على المريض، بمعنى أنه إذا شعر 
المري��ض أنه��ا تؤثر بش��كل كبي��ر على 
الس��مع، فإننا نضط��ر للتدخ��ل الجراحي، 
ولمعالج��ة الثق��ب الموج��ود ف��ي طبل��ة 

األذن«.
وأوضح أنه »تتم إج��راء العملية الجراحية 
بالمنظار حيث يستطيع المريض أن يعود 
إلى منزل��ه في نفس يوم إج��راء الجراحة، 
دون اللج��وء إل��ى عملية الفت��ح، وبالتالي 
نقاه��ة المري��ض مهم��ة، وقليل��ون من 

يجرون تلك الجراحة بالمنظار«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول نس��بة نجاح 
العملية الجراحية، أف��اد د. رجب بأنها »ال 
تقل عن 90%«، موضحًا أن »نسبة ال� %10 
ليس معناه��ا فش��ل العملي��ة الجراحية، 
ولكن يمكن إج��راء العملية الجراحية مرة 

أخرى وتكملة عالج ثقب طبلة األذن«.
وتطرق إلى »مس��ألة الشخير أثناء النوم«، 

منوه��ًا إل��ى أن��ه »يخ��ص مس��ألة األنف 
واألذن والحنج��رة، ولي��س كل م��ن يعاني 
من الش��خير يحت��اج إلى عملي��ة جراحية، 
الس��يما وأن هناك عوام��ل كثيرة البد من 
التأكد منها، مث��ل، الطول، والوزن، وحالة 
األنف، وحالة البلعوم، وحالة س��قف الحلق، 
ووض��ع الحنجرة، حيث نجري فحوصات على 
المري��ض، خالل نوم��ه لمدة 24 س��اعة، 
وبع��د الن��وم، لتش��خيص الحال��ة تمامًا، 
وربم��ا يكون العالج في إنق��اص الوزن، أو 
معالجة شيء بسيط في األنف، وعن طريق 
المنظ��ار يتبين لنا الخلل، الذي يمكننا من 
خالله معالجة مس��ألة الشخير«. وقال إنه 
»من الممكن حل مشكلة الشخير عند نحو 

80% من المصابين بالمرض«.
وذك��ر د. رجب أن »الجديد ف��ي العالج هو 
إجراء العملية الجراحية عن طريق موجات 
الراديو، وهي عبارة عن جراحة باس��تخدام 
موجات الراديو نقوم بتحسين سقف الحلق 
أو جذر اللس��ان، وربما توسعة المسافة ما 

بين جذر اللس��ان والبلع��وم، وبالتالي كل 
حالة يتم تش��خيصها على حسب الفحص 

وما هو مناسب بالنسبة للمريض«.
وق��ال إن »درج��ة الش��خير تحدد مس��ألة 
التدخ��ل الجراحي من عدمه��ا، الن بعض 
المرضى يعانون من انقطاع التنفس أثناء 
النوم نتيجة الش��خير، وبناء على كل درجة، 
نقي��م الحالة الطبية للمريض، ربما يحتاج 
المري��ض إل��ى تقليل ال��وزن أو ممارس��ة 
مجموع��ة م��ن التماري��ن أو ربم��ا إج��راء 
تدخ��ل جراحي، وهناك نح��و 10 أنواع من 
العملي��ات الجراحية لعالج الش��خير، نختار 
منها األنس��ب للمريض بحس��ب تشخيص 
الحال��ة الصحية والمرضي��ة، وهنا يحددها 
الطبيب المختص، وهنا البد من اإلش��ارة 
إل��ى مهارة الطبي��ب المعالج ف��ي تحديد 

الجراحة المناسبة للمريض«.
وفي رد على سؤال حول أبرز أسباب اإلصابة 
بس��رطان الحنج��رة، أف��اد د. رج��ب ب��أن 
»التدخين يعد الس��بب األبرز، مع مالحظة 

أن الشخص الذي يصاب بالسرطان نتيجة 
اإلفراط ف��ي التدخين يك��ون لديه قابلية 
جيني��ة لإلصاب��ة بالمرض، فعلى س��بيل 
المث��ال، مرض س��رطان البلع��وم األنفي 
ينتش��ر في منطقة جنوب ش��رق آسيا، ألن 
لديه��م القابلي��ة لإلصابة ه��ذا النوع من 
الس��رطان، وربما يس��اعد أحد الفيروسات 
المنتش��رة هناك على اإلصابة بهذا النوع 

من السرطان«.
ولفت إلى أن »اإلفراط في التدخين يسبب 
في تغيير شكل الخلية داخل الحنجرة، حيث 

يتغير لونها إلى اللون األبيض«.
وذكر أن »االلتهاب��ات المزمنة من ضمن 
أس��باب اإلصابة بسرطان الحنجرة، السيما 
ارتج��اع الم��ريء، حيث يرج��ع الحمض من 
المع��دة إل��ى الم��ريء نتيج��ة اس��تخدام 
المسكنات وتناول الشاي والقهوة، فيعود 
الحمض من المعدة إلى المريء والبلعوم 
ث��م ين��زل إل��ى الحنج��رة، فيتس��بب ف��ي 

التهابات مزمنة تصيب الحنجرة«.

د. رجب ش��دد على أن »االكتش��اف المبكر 
للم��رض يعد حج��ر الزاوية في الش��فاء«، 
مشيرا إلى أن »اإلهمال يؤدي إلى اإلصابة 

المباشرة بالمرض«.
وذكر أنه »في حال اس��تمرت بحة الصوت 
أكثر من 10 أيام فهذا مؤشر على اإلصابة 
بس��رطان الحنجرة، لذلك ف��إن من يعاني 
م��ن بحة الصوت ألكثر م��ن 10 أيام عليه 
التوج��ه مباش��رة إل��ى الطبيب م��ن أجل 
خضوعه للتشخيص والكشف الطبي لبيان 
الحالة، ولماذا مستمرة خالل تلك الفترة؟ 
ولذل��ك تعتبر بح��ة الصوت أب��رز أعراض 
اإلصاب��ة بس��رطان الحنج��رة خاص��ة من 

يصيب منطقة األحبال الصوتية«. 
وفيم��ا يتعل��ق بط��رق الع��الج المبك��رة 
لس��رطان الحنج��رة، أف��اد د. رج��ب بأنها 
»تتضمن جلس��ات إش��عاع أو اس��تئصال 
أن  عل��ى  مش��ددا  بالمنظ��ار«،  ال��ورم 
»االكتش��اف المبكر لتل��ك األمراض يؤدي 

إلى الشفاء بنسبة كبيرة«.

معلومة في كبسولة

إشراف: وليــد صبــري
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د. صفاء موسى عمران

تحت المجهر

االضطرابات العصبية 
وجائحة »كورونا«

يكش��ف العلماء ف��ي أبحاثهم أن الك��م الهائل من 
المش��اكل الصحي��ة التي يس��ببها في��روس كورونا 
)كوفي��د19( ف��ي جس��م اإلنس��ان أكثر ض��راوة من 
الفيروس��ات المعروف��ة س��ابقًا، ب��ل يتمي��ز أيضًا 

بخصائص غريبة وأحيانًا مرعبة.
فق��د تبي��ن أن تأثي��ر في��روس )كوفي��د19(، عل��ى 
المرض��ى يتفاوت من حيث ش��دة أعراض��ه تفاوتًا 
شاس��عًا. فقد ال يعان��ي بعضهم من أي أعراض في 
حين يموت بعضهم بس��بب صعوب��ات التنفس أو 
فش��ل أجهزة الجس��م المتع��ددة أو الجلط��ات وقد 
يتعاف��ى بعضه��م بعد يومين أو ثالث��ة من دخول 
غرف��ة العناية المركزة، بينم��ا يتلقى آخرون العالج 

في المستشفى لعدة شهور.
وقد نشر باحثون مؤخرًا أن تأثير فيروس )كوفيد19( 
قد يتع��دى الرئتين والقلب والكلي��ة والكبد ويمتد 
إلى الجه��از العصبي المركزي، وفس��روا حول نقص 
األكس��جين الواص��ل إلى الدماغ أو ربم��ا إلى ظاهرة 
تس��مى ب�»عاصفة الس��يتوكين« وهي االس��تجابة 
المناعي��ة المفرط��ة. ولكن ب��رزت فيما بع��د أدلة 
جديدة ت��دل على أن الفيروس يغزو الدماغ نفس��ه 
وذل��ك باختراق الحاج��ز الذي يحمي��ه. ويتكون هذا 
الحاج��ز م��ن خاليا خاص��ة تبطن األوعي��ة الدموية 
ف��ي الدم��اغ والنخاع الش��وكي. ويحول ه��ذا الحاجز 
دون دخول الجراثيم وغيرها من المواد الس��امة إلى 

الدماغ وبذلك يحميه عادة من األمراض المعدية.
وق��د أك��د باحثون م��ن جامع��ة جون��ز هوبكنز في 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية أن هن��اك الكثير من 
التقاري��ر الت��ي نش��رت مؤخ��رًا تؤك��د أن فيروس 
)كوفيد19(، يمكنه اختراق الحاجز الدموي الدماغي. 
فق��د رصد باحث��ون من الياب��ان وإيطالي��ا والصين 
وجود الفيروس في الخاليا المبطنة لألوعية الدموية 
للدماغ والس��ائل الدماغي الشوكي. مما يؤكد قدرة 

الفيروس على اختراق هذا الحاجز.
وق��د نش��رت ع��دد م��ن البح��وث العلمي��ة ش��يوع 

أع��راض االضطرابات العصبية بي��ن مرضى كورونا 
)كوفي��د19(، والت��ي تراوحت بين أع��راض طفيفة 
مثل الصداع وفقدان حاس��ة الش��م والوخز الخفيف، 
واألعراض الح��ادة مثل فقدان الق��درة على النطق، 
والس��كتة الدماغية والنوبات التش��نجية. وقد بينت 
تل��ك األبح��اث أن بع��ض األش��خاص أكث��ر عرضة 
م��ن غيره��م لتاثير الفي��روس على الدماغ بس��بب 
خلفياتهم الوراثي��ة أو جرعة الفيروس العالية التي 
تعرضوا لها أو ألسباب أخرى غير معروفة في الوقت 

الحالي.
ولم تك��ن صعوب��ات التنف��س فقط ل��دى مرضى 
كورون��ا )كوفي��د19( م��ا يثي��ر مخاوف أطباء قس��م 
العناية المركزة بمستشفى جامعة ستراسبورغ في 
فرنسا، بل كان المرضى أيضًا يعانون من حالة هياج 
ش��ديدة، ومن اضطراب��ات عصبية، مثل التش��وش 
أع��راض لالعت��الل  والهذي��ان، وكله��ا  واالرتب��اك 
الدماغ��ي، أو تل��ف الدم��اغ. وكان أكثرالمرضى في 

الثالثينيات واألربعينيات من العمر.
في حين أش��ار باحثون من جامع��ة إمبريال كوليدج 
ف��ي لندن وجامعة بيتس��برغ في بنس��لفانيا إلى أن 
المرضى الذين خرجوا من غرف العناية المركزة بعد 
اإلصابة بفيروس )كوفي��د19( قد عانوا من اكتئاب 
حاد وتعب ش��ديد. وقد أوضح��وا أن تأثير الفيروس 
على الجهاز العصبي قد يكون أشد ضررًا من تأثيره 
عل��ى الرئتي��ن وأن التعافي منه قد يس��تغرق وقتًا 
أطول، مقارنة باألضرار التي تصيب أجهزة الجس��م 
األخ��رى. فعلى الرغم من خطورة الفش��ل الرئوي أو 
الكلوي الذي ق��د يصيب مرض )كوفي��د19(، إال أنه 
من الممكن أن يوضع المرضى على أجهزة التنفس 
االصطناعي أو الغس��يل الكلوي، لك��ن ال يوجد حتى 
اآلن أجهزة لتنقية الدم من السموم واآلثار الجانبية 
للفي��روس في الدم��اغ. وتبق��ى الوقاية ه��ي الحل 
األفضل للحماية من اإلصابة بهذا الفيروس وتجنب 

آثاره ومضاعفاته.
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ي، يصيب الغدة النخامية ويتس��بب في إفراز البروالكتين المفرط، لذلك ينخفض مس��توى هرمون  الورم البروالكتيني: ورم حميد من النوع الُغدِّ
اإلس��تروجين لدى النساء، والتيستوستيرون لدى الرجال، باإلضافة إلى إفراز الحليب عند النساء، وقد يضر بالرؤية، وبالخصوبة، وبوظائف الغدد 

اء في الدماغ. توجد أدوية تساعد على تنظيم مستويات البروالْكتين في الدم، أو يمكن إجراء جراحة الستئصال الورم. مَّ الصَّ

90٪ نسبة نجاح ترقيع طبلة 
األذن بالمنظار الطبي

التدخين وااللتهابات المزمنة 
تسبب سرطان الحنجرة

10 أنواع من العمليات 
الجراحية لعالج الشخير

 رجب لـ                 : المعاناة من بحة 
الصوت 10 أيام مؤشر على سرطان الحنجرة

الشفاء يتوقف على االكتشاف المبكر للمرض
وليد صبري

د. سامح رجب خالل تصريحاته لـ »الوطن«
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السرطان
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االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 "A-B-C-D-E" 5 أنواع من الفيروسات

الـتـضـخـم

التليف "التشمع"

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

 واجبنا الوطني لمواجهة 
فيروس كورونا

نح��ن اآلن كمواطنين ومقيمين أمامنا واج��ب وطني وتحٍد خطير لمواجهة 
في��روس كورونا، والذي تصاعدت وتيرته بش��كل س��ريع في اآلونة األخيرة 

منذرًا بخسائر غير متوقعة على صعيد المجتمع المحلي. 
فكم��ا هو متعارف عليه فإن الحق والواجب أس��اس المجتمع الديمقراطي، 
فكل فرد في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، فالتالزم بين الحق والواجب 
أم��ر حتمي، يترتب عليه ارتب��اط الحقوق بالواجبات ارتباط��ًا وثيقًا، فهما 
وجه��ان لعمله واحدة، بمعنى أن لكل حق هن��اك واجبًا بالمقابل، فالدولة 
ه��ي من تكفل الحق��وق وتحميها من جهة وعلى الف��رد االلتزام بواجباته 

اتجاه المجتمع من جهة أخرى.
ون��رى ب��أن مملك��ة البحرين ومنذ بداية تفش��ي ه��ذا الوباء س��ارت وفق 
اس��تراتيجيات وخطط محكمة، وتحملت العبء األكبر من أجل السهر على 
راحة الجميع، حيث عملت على كافة األصعدة لمواجهة هذا الفيروس، فعلى 
الصعيد الصحي كفلت الدولة الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على 
حد سواء، وقامت بتوفير مراكز الفحص المركزية والعشوائية بشكل يومي 
من دون مقابل وصواًل للتجارب الس��ريرية للقاح كورونا والذي ش��ارك فيه 
نخبة من أف��راد المجتمع البحريني األصيل، كما كفل��ت الدولة حق العمل 
م��ن المنزل على موظفي الجه��ات الحكومية بنس��بة 50٪، وعلى الصعيد 
االقتص��ادي تم توجيه المص��ارف لتأجيل مدفوعات الق��روض للمواطنين 

على نحو ال يؤثر على السيولة المصارف ومالءتها المالية.
فحان اآلن دورنا كأفراد في المجتمع للقيام بواجبنا والمنبثق من ش��عورنا 
الوطني تج��اه وطننا للتصدي لهذا الفي��روس، ولتتجلى عالقة تالزم الحق 
بالواج��ب وعليه تنهض مس��ؤولية الفرد ف��ي القان��ون الوضعي الوطني 
بضرورة القيام بالواجبات التي يش��رعها المشرع، وأي تجاوز نتيجته الجزاء 
المدني المناس��ب له. فعلى سبيل المثال ومن واقع حياتنا لبس الكمامات 
والتباع��د االجتماعي يعتبران من اإلجراءات االحترازية ومن واجبانا كأفراد 

االلتزام بهما.
ونخلص إلى أن كل فرد في المجتمع عليه واجبات إزاء الجماعة التي يعيش 
فيها وعليه احترام قوانينها، مثل ما له من حقوق مكفولة من قبل الدولة، 

فقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة 29 على اآلتي:
1- عل��ى كل فرد واجب��ات إزاء الجماعة، التي فيها وحده��ا يمكن أن تنمو 

شخصيته النمو الحر الكامل.
2- يخض��ع الفرد في ممارس��ة حقوقه وحرياته لتلك للقي��ود التي يقررها 
القانون فقط لضمان االعتراف بحق��وق الغير وحرياته واحترامها لتحقيق 
المقتضيات العادل��ة للنظام العام والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع 

ديمقراطي.
3- ال يصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع 

أغراض األمم المتحدة ومبادئها.
وكذلك نص دس��تور البحرين وبشكل صريح ومباشر في المادة 18 على أن 
»الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون 
ف��ي الحق��وق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بس��بب الجنس أو 

األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة«.
وتأسيس��ًا عل��ى مصطل��ح الواجبات ف��ي الم��ادة الس��ابقة فتتلخص في 
االلتزام��ات التي تصدر إل��ى الفرد والتي لها دور كبي��ر في المحافظة على 
تكام��ل المجتم��ع، إذ إن الحقوق تقابلها الواجب��ات، فالحقوق مكفولة في 
الدس��تور وبصورة ال تمس حق��وق اآلخرين وأمنهم الجماع��ي والمصلحة 
العامة، والواجب المترتب عليه ه��و التزام بحماية وتطور المجتمع. ومن 
واجبنا اآلن مضاعف��ة الجهود وتكثيفها من خالل الوع��ي وااللتزام بكافة 
اإلج��راءات وعدم التهاون بصحة وس��المة الجميع، ووض��ع مصلحة الوطن 

فوق كل اعتبار. ودمتم سالمين.
* أستاذ بحث وتدريس - كلية الحقوق - جامعة البحرين

سلمان بن حمد.. خير قدوة

تناقلت وس��ائل التواصل االجتماعي صورة 
سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وهو يتطوع ألخذ لقاح فيروس كورونا. هذه 
الصورة التي استحوذت على اهتمام الجميع 
في وسائل التواصل االجتماعي، حقيقة تدل 
على فكر القائد القدوة في تقدم الصفوف، 
والتطوع من أجل نجاح المس��اعي الوطنية 
ف��ي التص��دي للفي��روس، وتؤك��د أهمية 
المشاركة إلنجاح هذه التجربة، لما لها من 
أثر عل��ى صعيد اإلنس��انية، وما تمثله من 
بريق أمل للبش��رية جمع��اء، للتخلص من 
هذا الفيروس، فمن تطوع اليوم وكان رقمًا 
من بين ال�6 آالف متطوع للتجارب السريرية 
س��يخلد التاريخ اسمه بأنه لبى نداء الوطن 

تحت شعار »من أجل اإلنسانية«.
ف��ي الواق��ع إن تق��دم س��مو ول��ي العهد 
الصف��وف وه��و المله��م لفري��ق البحرين، 
والذي أداره منذ البداية بكل حنكة واقتدار، 
ل��ه وقع خ��اص في نف��وس الش��عب، وهو 
النهج الذي نس��ير عليه خل��ف قيادة حضرة 

صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المف��دى، حفظه اهلل 
ورعاه، وأيده اهلل، والذي يؤكد جاللته دائمًا 
أن م��ا يم��س أي مواط��ن أو مقي��م يمس 
الوط��ن بأكمله، فمن هن��ا تبدأ قصة نجاح 
مملك��ة البحري��ن في التعام��ل مع فيروس 
كورون��ا، األم��ر ال��ذي جعله��ا ف��ي مصاّف 
دول العال��م، وأصبح��ت مث��ااًل يحتذى، وما 
اإلش��ادات المتوالية م��ن المجتمع الدولي 
بتجرب��ة المملك��ة إال خير دلي��ل على مدى 
حضارية ورقي هذا الوطن بقيادته وشعبه، 
والخصال التي يتمتع بها هذا الش��عب في 
حب الخير، بتطوع س��مو ولي العهد ليكون 

قدوة حسنة للجميع. 
وفي ه��ذا المقام ال يمك��ن أن نغفل الدور 
الكبير ال��ذي يبذله أعض��اء الفريق الوطني 
الطب��ي لمكافحة في��روس كورون��ا، الذين 
يتص��درون الصفوف األمامي��ة األولى؛ فهم 
جي��ش البحري��ن األبي��ض في الدف��اع عن 
الوطن والمواطن والمقيم في مكافحة هذا 
الفي��روس، ونس��جل الش��كر والعرفان لكل 
فرد من أف��راد الكادر الطب��ي الذين أثبتوا 

مسؤوليتهم، وبتعاون وتكاتف الجميع من 
أجل هزيمة هذا الفيروس بإذن اهلل تعالى، 
وتجاوز ه��ذه األزم��ة والخروج منه��ا بخير، 
وبيد واحدة مع فري��ق البحرين الذي يقوده 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد، فاألمل 
ب��اهلل كبير أن يكون هذا اللقاح هو الس��بب 
ف��ي الخالص من هذا الوب��اء، فالتطوع هنا 

إذًا واجب ديني ووطني وإنساني. 

* همسة: 
إن مشاركة سمو ولي العهد الكريمة تمثل 
دعمًا للجهود الكبي��رة لكافة العاملين في 
مكافح��ة جائحة كورونا على مدى األش��هر 
الت��ي مضت، وحقيقة إن إعداد المتطوعين 
ازدادت تدريجيًا بعد تطوع س��موه، وكذلك 
العديد من الش��خصيات البارزة في الدولة، 
وهذا يجس��د مقولة س��موه وثقت��ه بوعي 
الش��عب حين قال: »البحرين ستنتصر على 
كاف��ة التحديات بال��روح الوطنية الجامعة، 
التي تضع مصلحة الوط��ن والمواطن فوق 

كل اعتبار«.

اللغة الخشبية: األميون 
الجدد ومكافأة التفاهة

مظاهرانتش��ار التفاه��ة في حياتن��ا عديدة، 
إل��ى درجة تحول��ت معها ه��ذه التفاهة إلى 
بنية تطب��ق على حياتنا من أغل��ب جوانبها. 
ويكفي الدخول إلى أه��م تطبيقات التواصل 
االجتماع��ي، لتداهم��ك التفاهة والس��خافة 
واالنحط��اط، ويصيب��ك الغثي��ان م��ن كثرة 
بالماليي��ن،  يق��درون  الذي��ن  التافهي��ن 
والفيديوه��ات والصور الخالي��ة من المعنى 
والجدوى، والتي يمكن أن تحصل على مليون 
أو 100 ملي��ون مش��اهدة وإعج��اب في يوم 

واحد!
إن��ه زم��ن التفاه��ة بامتي��از، تمك��ن في��ه 
التافه��ون والتافه��ات م��ن الس��يطرة على 
حيوي��ة  تأثي��ر  بمراك��ز  وأمس��كوا  حياتن��ا، 
ف��ي عالم يب��دو أنه أصب��ح يكاف��ئ التفاهة 
والس��طحية، عوض��ًا ع��ن الج��دارة واإلبداع، 
والس��عي إلفراغ المفاهيم والقيم السياسية 
واالجتماعي��ة واإلنس��انية واألخالقي��ة م��ن 
معناها، واس��تبدالها بمفاهي��م وقيم الربح 
والخصخصة والتنافس��ية وس��وق العمل....، 
ما حّول المجتمعات البش��رية إلى ما يش��به 

الشركات التجارية.

يدم��ران  أصبح��ا  والتفاه��ة  االبت��ذال  إن 
الحياة، والتس��طيح بات يض��رب بجذوره في 
المجتمعات، واألميون الجدد يسيطرون على 
الجس��د االجتماع��ي والثقافي ال��ذي ينصرف 
في��ه الف��رد إل��ى خالص��ه الف��ردي. وتكفي 
مطالعة ماليين الصور واألفالم التي ُتلتقط 
له��ررة وكالب وخناف��س وأران��ب، وفئ��ران 
وسندويتش��ات وأكواب للقهوة والشاي، حتى 
ندرك مدى انتش��ار التفاهة التي تزدحم بها 
حياتن��ا اليومية، في ظل غي��اب المعنى الذي 
أصب��ح ه��و المعنى ذات��ه، كما أن الس��لبية 
تحول��ت إلى قيمة ف��ي حد ذاته��ا، تجد من 
يمجدها ويدافع عنها. وانتش��ر منطق: »وأنا 
ما لي؟«، حتى أصبح إب��داء الرأي أو االهتمام 
بالش��أن العام ب��ال أهمية، فُتركت الس��احة 
للس��خافات وللغة الخش��بية، ب��ل إن بعض 
الكتاب��ات المنتجة في الفضاءات األكاديمية 
باتت هي األخرى غارقة في التفاصيل الباهتة 
وغي��ر المفيدة، في بح��وث وكتابات ال قيمة 
له��ا وال وزن، ف��ي ظل ه��وس الحصول على 
الدرج��ات العلمية المخصص��ة للوجاهة، بل 
تحولت المعرفة نفسها إلى سلعة، والعديد 

من الجامعات تحولت من منتج للمعرفة إلى 
تاجر يبيع الشهادات.

أما على الصعيد السياس��ي فح��دث وال حرج: 
فقد تم إف��راغ الحياة السياس��ية من األفكار 
الكبرى ومن البرامج والقيم التي ناضلت من 
أجلها الش��عوب قرونًا وعق��ودًا، وكاد العمل 
السياس��ي يخلو من القيم والُمثل العليا، في 
ظل ترذيل العمل السياس��ي المنتج، وتسيد 
منطق التفاهة والسخافة على حساب كل ما 

هو قّيم ومفيد.

* همس:
مسافر في أرض اهلل

وفي سماه،
أبحث عن وردة،

عن فراشة من حرير 
تداعب روحي،

عن لحظة
تشرق فيها شموس

ال تنطفئ،
في صباح اليوم التالي.

من لم يمت بالفيروس.. سيموت باللقاح..!!

جملة أذهلتني وصدمتني من أحد األشخاص 
الذين عرفت فيه »وسوسته« و»خوفه« من 
األم��راض منذ أمد بعيد، فعندما يرى أمامه 
عيادة أو مستش��فى وهو يقود سيارته ينظر 
للجانب اآلخ��ر، وحينما ُتذك��ر أمامه أمراضًا 
أو حتى أس��ماء أدوية وعالجات يرد بسرعة: 
»أع��وذ ب��اهلل«، وحينما ي��رى طبيب��ًا يجفل 

ويخاف ويرتعب!
والقص��ة بدأت حينما س��ألته ع��ن رأيه في 
موضوع اللقاح، وشجاعة كثيرين أقبلوا عليه، 
وهل س��يقدم عل��ى الخطوة تجنب��ًا لإلصابة 

بفيروس كورونا، رد علي بالقول أعاله!
كي��ف لك أن تحكم بهذه الطريقة؟! كيف لك 
أن تساوي الفيروس بلقاح يفترض أنه عالج 
له، أو حائط صد مناعي ضده؟! س��ألته وأنا 

مندهش من »الجزم« بالنتيجة في إجابته!
ألم تس��مع ما ينش��ر في القن��وات؟! أال تقرأ 
األخب��ار؟! كثي��رون حذروا م��ن اللقاحات، بل 
كثي��رون حذروا حت��ى من لب��س الكمامات، 
كورونا لن يزول بهذه الطريقة! هكذا أجاب. 
ه��ذا نموذج ألش��خاص تجدون »الس��لبية« 
و»القل��ق« و»انعدام الثقة« صفات متأصلة 
فيهم، وهي جميعها لها أس��باب في األغلب 
نفس��ية جاءت نتيجة لعوام��ل عديدة، لكن 

أخطرها اليوم هي تلك المتمثلة باالنسياق 
وراء  الس��اعية  المنفلت��ة  التصريح��ات  وراء 
اإلثارة والش��هرة ربما، وأيضًا وراء اإلشاعات 
التي هدفها فرض القلق الدائم على البشر. 
كل األمراض في تاريخ البش��رية وجدت لها 
أدوية وأمصال ولقاحات، وكلها كانت نتيجة 
لجهود المختصين والعلماء واألطباء، وجاءت 
نتيجة عمليات مضني��ة وطويلة من العمل 
واالختبارات والتجارب، فأي عالج تراه أمامك 
اليوم ل��م يوجد اعتباطًا، ول��م ينتج لإلضرار 

بالبشر. 
بالتالي اللقاح ال��ذي تجري البحرين االختبار 
علي��ه، وتطوع لتلقيه مئات تقدمهم س��مو 
ولي العهد نفس��ه، وتبعه وزراء ومسؤولون 
ومواطنون كثر، لم يطرح إال بعد التأكد من 
سالمته على الناس، وقدرته على حمايتهم، 
ولذل��ك من يتعاطاه س��يكون متحصاًل على 

أفضلية مناعية للتصدي لهذا الفيروس. 
المش��كلة تكمن بأن بعض الن��اس مازالوا 
قلقين ويتش��ككون، ويترك��ون التصريحات 
الرس��مية من الجهات المعني��ة داخل البلد 
الت��ي تعم��ل ألج��ل س��المتهم، ويوجهون 
انتباههم وأس��ماعهم لما ينشر في وسائل 
التواصل االجتماعي، أو لما تتناقله القنوات 

األجنبية من تصريحات ال تتوقع لشخصيات 
بعضها يبحث عن اإلثارة والجدل فقط. 

النصيحة لصاحبنا ومن مثله أن ينظر لداخل 
بل��ده، أن يثق بفري��ق البحري��ن الطبي، أن 
يتابع توجيهاتهم وإرشاداتهم، وأن يتفاعل 
إيجابيًا مع الخطوات التي تتخذ، وهنا حينما 
نتح��دث ع��ن اللق��اح، م��ن المه��م تكثيف 
التوعوي��ة اإلعالمي��ة بش��أنه، ال عبر فقط 
ذكر األرقام وإبراز الشخصيات التي تطوعت 
مش��كورة لتلقي��ه ولتق��دم نموذج��ًا محفزًا 
لآلخرين، بل مهم كش��ف نتائج��ه باألرقام، 
وكيف تش��كلت األجس��ام المض��ادة، وكيف 
أنه آمن على األشخاص، وكيف أن من تلقاه 
لم يصب بالفيروس بعده��ا، إذ هذه األمور 
تش��جع الناس وتحفزهم لإلق��دام على هذه 
الخط��وة، اجعلوا ه��ذه األمور أم��ام أعينهم 
وف��ي آذانه��م كل لحظة وعبر كل الوس��ائل 

المتاحة.  
في ظ��ل ما حصل مؤخرًا م��ن ارتفاع ألرقام 
اإلصابة، بات أخذ اللقاح أحد الحلول الالزمة 
لحماي��ة الن��اس من خط��ر ه��ذا الفيروس، 
وعلي��ه قلت لصاحبي: بل من ال يأخذ اللقاح، 
هو م��ن يق��ول للفي��روس مخاط��رًا: »أهاًل 

وباألحضان«!

كذبونا فناحسوا 
فتحسروا

مؤل��م قراءة أخب��ار مفاده��ا أن أعدادًا غي��ر قليلة من المواطني��ن أصيبوا 
بفيروس كورونا )كوفيد19( نتيجة المخالطة في موس��م عاشوراء، وسبب 
األل��م إضافة إل��ى أن المتضررين هم من المواطنين ه��و أننا حذرنا كثيرًا 
وقبل أن يبدأ موس��م عاشوارء من الوقوع في هذا المأزق، فنشرنا المقاالت 
وأبرزن��ا التصريحات الكثيرة التي أدلى بها خطباء المنبر الحس��يني ولفتوا 
بها الذين اعتادوا على إحياء موسم عاشوراء أن الظرف هذا الموسم مختلف 
وأنه ال ب��د من الحذر وأخذ كل االحتياطات الالزمة واالس��تجابة لتعليمات 

ونصائح فريق العمل الوطني المعني بمواجهة الفيروس بدقة، 
زمالئي وأنا في »الوطن« والزمالء في مختلف الصحف المحلية كتبنا الكثير 
من المقاالت التي ش��رحنا من خاللها خطورة األمر، والمعنيون في المآتم 
وهيئة المواكب الحسينية وخطباء المنبر الحسيني وإدارة األوقاف الجعفرية 
قال��وا الكثير وبينوا أنه ال مفر من اعتبار هذا العام اس��تثناء واالس��تفادة 
من التكنولوجيا للتعبير عن حب اإلمام الحس��ين عليه السالم، لكن لألسف 
ل��م يأخذ بما كتبنا وم��ا صرحوا به إال القلة بل عم��د البعض إلى مخالفة 
تعليمات الفريق الوطني وصدق اإلشاعات السالبة التي بثها أولئك الذين 
اختاروا الخارج موئاًل فاعتبر أن الحضور والمش��اركة في كل األحوال انتصار 

للحسين وآلل البيت.
بعد عاش��وراء قال بعض الذين ش��اركوا في االحتفاء بالمناسبة إن ازدياد 
أع��داد المصابي��ن هو بس��بب ع��دم االلت��زام بالتعليمات واإلص��رار على 
المش��اركة، لك��ن الي��وم وبعدما تبين دقة م��ا كتبنا وصدق م��ا صرح به 
المعنيون ازداد عدد الذين أقروا بذلك بل لم يعد أحد يش��ك في أن س��بب 
ارتف��اع أعداد المصابي��ن بالفيروس في هذه الفترة ه��و التجمعات التي 

أقيمت في عاشوراء والمخالفات. 
ورغم أهمية هذا االعتراف إال أنه ال يغير من األمر شيئًا، فالفأس وقعت في 
الرأس وأعداد المتضررين في ازدياد »آخر األخبار أن المصابين في أس��بوع 
كانوا 5040 ش��خصًا أي بمعدل 720 إصابة في اليوم« وهو ضعف ما كان 

يعلن عنه، ناهيك عن حاالت الوفاة.
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كشـــف وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( وليد 
المانع عن فحـــص 87 % من أعضاء 
الهيئـــات اإلدارية والتعليمية والفنية 
بالمـــدارس الحكومية مـــن 1 إلى 22 
ســـبتمبر الجـــاري، مضيفـــا أن  نســـبة 
رصـــدت  التـــي  القائمـــة  الحـــاالت 
بلغـــت 1 % حتـــى اآلن مـــن مجموع 

الفحوصات.
وأوضـــح المانع فـــي مؤتمر صحافي 
الطاقـــة  أمـــس أن  الوطنـــي  للفريـــق 
االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل والعالج 
تبلغ 7642 سريًرا، يبلغ اإلشغال منها 
1431 سريًرا بنسبة تبلغ 18.7 % من 

الطاقة االستيعابية.
ونفى المانع ما أشيع عن إغالق  «

مراكز للحجر أو للعالج أو 
للفحص.

فحص 87 % من كوادر “التربية” وإصابة 1 % منهم
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب إشــغال 18.7 % من الطاقة االستيعابية لمراكز العزل والعالج

أن ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي للمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة هـــي 
مناســـبة عزيزة على قلـــوب جميع 
الفخـــر  علـــى  تبعـــث  البحرينييـــن 
واالعتزاز، مؤكدين عمق العالقات 
األخويـــة التاريخية الوطيدة التي 
تربـــط بيـــن المملكتيـــن والشـــعبين 
هـــذه  تشـــهده  ومـــا  الشـــقيقين، 
وازدهـــار  تطـــور  مـــن  العالقـــات 
مســـتمر بفضـــل دعم قيـــادة عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
ملـــك  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 

المملكة العربية السعودية.
لهـــم  تصريحـــات  فـــي  واعتبـــروا 
ال90  الوطنـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
أن  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
العالقـــات الوثيقة بيـــن المملكتين 
الشـــقيقتين هـــي امتـــداد تاريخي 
المشـــترك  المصيـــر  يجســـده 

المتينـــة،  األخويـــة  والروابـــط 
منوهيـــن كذلك بما تمثلـــه المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة مـــن 
ثقل كبير وعمق إســـتراتيجي مهم 
يشـــكل ضمانـــة لألمن واالســـتقرار 

في المنطقة.
العربيـــة  المملكـــة  أن  وأضافـــوا 
العمـــق  تمثـــل  الســـعودية 
اإلســـتراتيجي لدول المنطقة، وأن 
المملكة العربية الســـعودية بقيادة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
تشـــهد إنجـــازات فريـــدة وبصمات 
واضحـــة فـــي مختلـــف األصعـــدة، 
مشـــيدين بالجهـــود الكبيـــرة التـــي 
بذلتهـــا المملكة العربية الســـعودية 
وقيادتهـــا قـــوات التحالـــف لدعـــم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن ومســـاهمتها 
اإلغاثيـــة  الجهـــود  تعزيـــز  فـــي 
واإلنســـانية باإلضافـــة إلـــى تأمين 
الممرات المائية بما يحقق الســـالم 

واالستقرار لدول المنطقة.

برلمانيون: السعودية ضمانة الستقرار المنطقة
المنامة- بنا
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“التربية” لـ “^”: خيار التعلم عن ُبعد متاح ألولياء األمور

تدابير لمواجهة إصابات كورونا في المدارس الخاصة

أكـــدت وزارة التربيـــة والتعليـــم لــــ 
“البالد” أنـــه في حال رصد أي حالة 
)كوفيـــد  كورونـــا  بفيـــرس  إصابـــة 
19( فـــي أي مدرســـة خاصـــة يتـــم 
الحـــاالت  منســـقي  مـــع  التواصـــل 
الطارئة والمستعجلة في المدارس 
الخاصة بالتواصل مع إدارة التعليم 
ترصـــد  بدروهـــا  والتـــي  الخـــاص، 
األوليـــة  البيانـــات  وجمـــع  الحالـــة 
لحين صـــدور التقرير الرســـمي من 
المدرســـة وحصـــر المخالطيـــن مـــن 
والطلبـــة  المدرســـة  فـــي  العامليـــن 
في حال وجود طلبة في المدرســـة 

ويتم التواصل مع وزارة الصحة.
وذكـــرت الـــوزارة أن اإلدارة زودت 
مـــن  بحزمـــة  الخاصـــة  المـــدارس 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 

التأكـــد  علـــى  اإلدارة  مـــن  حرصـــا 
مـــن اتبـــاع المؤسســـات التعليميـــة 
والتدابيـــر  لإلجـــراءات  الخاصـــة 

الوقائية الموحدة.
ولفتـــت إلـــى أن خيـــار التعلـــم عـــن 
ُبعـــد متاح ألولياء األمور، ويتم من 
خـــالل توظيف منصـــات إلكترونية 

متنوعة في عملية التعلم.
وتابعـــت أنه يتم الرصـــد فور ورود 
أي حالة من المدارس الخاصة، وأن 
العـــدد المذكـــور من إصابـــة 36 من 
الكادر التعليمي غير صحيح، حيث 
إن اإلصابـــات في مدرســـة الوســـام 

بلغت 13 إصابة.

القى االقتراح برغبة بشــأن إســقاط القروض الشــخصية عن المواطنين 
تفاعال كبيرا بين المواطنين، فاعتبره البعض حلم صعب المنال، وآخرون 
تأملوا خيرا بأن يكون إسقاط القروض بداية حياة جديدة بالنسبة لهم، 

وعلق آخرون بأنه دعاية انتخابية ودغدغة لمشاعر المواطن.

محمـــد  النـــواب  مـــن  كل  وقـــدم 
بوحمود وأحمد األنصاري وباسم 
المالكـــي وخالـــد بوعنـــق وأحمـــد 
برغبـــة  باالقتـــراح  الدمســـتاني 
إلـــى رفـــع  مؤكديـــن أنـــه يهـــدف 
المعاناة عـــن المواطن إلى جانب 
تنشـــيط الســـوق المحلية والقوة 

الشرائية.
وعلى موقع التواصل االجتماعي 
 :SAAD ALSAEED تويتـــر غـــرد
كل شـــعب البحريـــن يتمنى ذلك، 
يعنـــي  القـــروض  إســـقاط  ولكـــن 
قيمـــة  بدفـــع  الدولـــة  تتكفـــل  أن 
صعـــب  وهـــذا  للبنـــوك  القـــروض 

المنال... وعلق BU- TALAL: هو 
فعال لدغدغة مشـــاعر الناخبين.. 
كان باإلمكان تقديم هذا االقتراح 
منـــذ بدايـــة الـــدورة االنتخابية..

لماذا اآلن؟
المشـــاريع  كل  آخـــر:  وكتـــب 
الناجحة بدأت بحلم ثم دراســـته 
ثـــم تحقيقه ولم ال؟ فـــإن قيادتنا 
لو رأت إمكان تحقيقه، فستمرره.
المقتـــرح   :MAHER وغـــرد 
مـــع شـــديد احترامـــي لدغدغـــة 
الناخـــب وتســـجيل نقـــاط فقط 
األولـــى الســـعي إلنقـــاذ الراتـــب 

التقاعدي.

مواطنون يسخرون من اقتراح إسقاط القروض

المنامة - بنا

صـــرح مصـــدر مســـؤول أن جلســـة 
مباحثات أجريت أمس في المنامة 
مع وفد رسمي إسرائيلي تم خاللها 
بحـــث مجـــاالت التعاون فـــي إطار 

إعالن تأييد السالم بين البلدين.

ارتفعـــت الميزانيـــة الموحـــدة للجهـــاز 
المصرفي في البحرين إلى 212 مليار 
دوالر بنهايـــة يوليـــو الماضي، حســـب 
أحـــد البيانـــات التـــي نشـــرها مصـــرف 

البحرين المركزي أمس األول.

مصدر مسؤول: جلسة 
مباحثات بالمنامة مع 

وفد رسمي إسرائيلي

ارتفاع الميزانية 
الموحدة للمصارف 

لـ 212 مليار دوالر
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ضبط 700 كيلوغرام من الروبيان
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السالم بالشرق األوسط خيارنا اإلستراتيجي
خادم الحرمين 

الشريفين 
في كلمة 

المملكة أمام 
أعمال الدورة 

75 النعقاد 
الجمعية 

العامة لألمم 
المتحدة. 

األمم المتحدة ـ وكاالت

أكـــد خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس 
أن “الســـالم في الشـــرق األوسط 

هو خيارنا اإلستراتيجي”.
وشـــدد  في كلمـــة المملكـــة أمام 
النعقـــاد   75 الـــدورة  أعمـــال 
الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 
فـــي نيويـــورك على أنـــه البد من 
موقـــف دولي حـــازم لمنـــع إيران 

مـــن الحصول على أســـلحة دمار 
)١٠(شامل.

0607101513

المالكية بطال لدوري الدرجة الثانية لكرة القدمرفع الوعي بالتراث الثقافي غير الماديفرنسا للبنان: “اإلصالح أو االنهيار”إعداد مسودة معايير التمويل اإلسالميمحاكمة متهمة خالفت الحجر
صرح رئيس النيابة عدنان  «

الوداعي بأن النيابة العامة أحالت 
متهمة للمحكمة الصغرى 

الجنائية لمخالفتها إجراءات 
الحجر المنزلي المفروض عليها 

وتسببت بتعريض اآلخرين 
للعدوى.

قال األمين العام للمجلس العام  «
للبنوك والمؤسسات المالية 

اإلسالمية عبداإلله بلعتيق “إن 
المجلس العام يقوم حالًيا بإعداد 

مسودة عن بعض جوانب المعايير 
ومخاطر التشغيل في التمويل 

اإلسالمي”.

“على القوى السياسية اللبنانية  «
أن تختار بين اإلصالح وانهيار 
البالد”، بهذه الكلمات حذرت 

فرنسا مرة جديدة األطراف 
السياسية في لبنان من أن البالد 
تواجه خطر االنهيار إذا لم ُتشكل 

حكومة دون إبطاء.

قالت المدير العام للثقافة  «
والفنون بهيئة البحرين للثقافة 

واآلثار الشيخة هال بنت محمد آل 
خليفة إن الملتقى الوطني الثاني 
للتراث الثقافي غير المادي يهدف 

إلى رفع وعي المجتمع بالتراث 
الثقافي غير المادي.

ضمن المالكية لقب دوري الدرجة  «
الثانية لكرة القدم بعد أن حقق 

فوزًا كبيًرا على حساب سترة بـ 7 
أهداف مقابل واحد، في المباراة 

التي جمعت الطرفين، أمس، 
على استاد النادي األهلي، ضمن 

الجولة 20 للمسابقة.
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المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي 
أحالـــت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  بـــأن 
متهمـــة للمحكمة الصغـــرى الجنائية 
لمخالفتها إجراءات الحجر المنزلي 
انتشـــار  لمنـــع  عليهـــا  المفـــروض 
فيروس كورونا المستجد وتسببت 

بتعريض اآلخرين للعدوى.
هـــذا وكانـــت إدارة الصحـــة العامـــة 
قـــد أبلغـــت النيابة العامـــة عن قيام 
الحجـــر  إجـــراء  بمخالفـــة  متهمـــة 
المنزلي الـــذي فرض عليها احترازًيا 
فيـــروس  انتشـــار  دون  للحيلولـــة 
كورونا بســـبب مخالطتها لمصابين، 
وقد ثبـــت أنها وأثناء فتـــرة الحجر 
قـــد  عليهـــا  المفـــروض  االحتـــرازي 
غادرت مقر سكنها وتوجهت لتجمع 
عائلـــي بمنـــزل أحد أقاربهـــا وبعدها 
وبعـــد  مرضيـــه  بأعـــراض  أحســـت 
بفيـــروس  ثبـــت إصابتهـــا  الفحـــص 
التتبـــع  وبعـــد  المســـتجد،  كورونـــا 
وفحـــص المخالطيـــن ثبـــت إصابـــة 

عدد 6 أشخاص بفيروس كورونا.
العامـــة  النيابـــة  وباشـــرت  هـــذا 
إجراءاتها فور ورود البالغ، وأمرت 
بإحالة المتهمـــة للمحاكمة الجنائية، 
مشـــيًرا إلى أن العقوبـــة المقررة عن 
هـــذه الجريمـــة هـــي الحبـــس الـــذي 
يصل إلى 3 ســـنوات والغرامة التي 
وقـــد  دينـــار،  آالف   10 إلـــى  تصـــل 
تحدد جلسة 29 سبتمبر 2020 لنظر 
الصغـــرى  المحكمـــة  أمـــام  القضيـــة 

الجنائية.

محاكمة متهمة خالفت الحجر المنزلي

الصالح: فتح آفاق جديدة مع السلطة القضائية

التزموا بالتوصيات وال تضيعوا الجهود المبذولة

الرقميـــة العدالـــة  بمجـــال  المطلوبـــة  التشـــريعية  التدابيـــر  مناقشـــة 

ــون ــة الطاعـ ــة بجائحـ ــاة الجماعـ ــوا صـ ــم... أوَقفـ ــن أجدادكـ ــوا مـ تعلمـ

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
أهمية صوغ رؤى وأفكار تحقق النهضة 
والتطـــور والتقـــدم للوطن، وُتســـهم في 
التشـــريعات  منظومـــة  وتقويـــة  تعزيـــز 
الوطنيـــة، التـــي تعتبـــر إحـــدى الركائـــز 
والنجاحـــات  للمنجـــزات  األساســـية 
التي تشـــهدها مملكـــة البحرين في ظل 
البـــالد  لعاهـــل  اإلصالحـــي  المشـــروع 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وهـــو ما يؤكد ضـــرورة فتح 
آفـــاق جديـــدة لتحقيق شـــراكة وتعاون 
مـــع الســـلطة القضائية، ووضع األســـس 
التشـــريعات  مـــع  للتعامـــل  والركائـــز 
والقوانيـــن، وفًقـــا لمـــا تحتاجـــه مملكـــة 
البحرين لمواكبـــة  التطوير والتحديات 
فـــي العديد مـــن المجاالت، وصـــواًل إلى 
تحقيـــق النهضة الشـــاملة التي ننشـــدها 

جميًعا.
جـــاء ذلك لدى افتتاحه أعمال الجلســـة 
الحواريـــة التـــي عقدت عن بُعـــد صباح 
أمـــس )األربعاء( تحت عنـــوان “التدابير 
التشـــريعية المطلوبة في مجال العدالة 
الرقمية”، والتي نظمها مجلس الشـــورى 

التمييـــز،  محكمـــة  رئيـــس  بمشـــاركة   
نائـــب رئيس المجلـــس األعلـــى للقضاء 
المستشـــار عبدهللا بن حسن البوعينين، 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزيـــر 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة، والنائـــب العـــام علي بـــن فضل 

البوعينيـــن، واألميـــن العـــام للتظلمـــات 
الســـجناء  حقـــوق  مفوضيـــة  رئيـــس 
والمحتجزيـــن نـــواف محمـــد المعـــاودة 
وممثليـــن عـــن المجلس األعلـــى للمرأة، 
حيـــث أكـــد عزم مجلـــس الشـــورى على 
تعزيـــز التعـــاون مـــع الســـلطة القضائية 
بالشـــكل الـــذي مـــن شـــأنه تعزيـــز البنية 
التشـــريعية التـــي تســـاند عمل الســـلطة 
القضائيـــة، إضافـــة إلـــى تقديـــم الدعـــم 
والمســـاندة للوصول إلى بناء تشريعات 
وســـن قوانين تسهم في تعزيز منظومة 
العمـــل الوطنـــي فـــي جميـــع المياديـــن، 
مشيدا بدور السلطة القضائية وجهودها 
المســـتمرة لمواكبـــة التطـــور والتحديث 
والتدابيـــر التي تحمـــي وتصون حقوق 
المتقاضين، وتضمن حسن سير العدالة 

وتحقيقها.

قـــال الشـــيخ مجيـــد العصفـــور “إننـــا اليوم 
بأشـــد الحاجة إلدراك قيمة تضافر جهودنا 
تســـود  التـــي  الجائحـــة  لمواجهـــة  جميعـــا 
العالـــم”، مؤكـــدا أن المرجعيات الدينية في 
أرجـــاء العالـــم كافة شـــددت علـــى ضرورة 
عـــن  تصـــدر  التـــي  بالتعليمـــات  االلتـــزام 
الفريـــق الطبي المختص، وأنه من الوطنية 
وااللتـــزام الديني تقدير للجهود التي يقوم 
الجائحـــة  لمجابهـــة  الوطنـــي  الفريـــق  بهـــا 
والجهـــود الحكومية الموازيـــة التي راعت 
ظروف المواطنين في هذه الفترة، وتذكير 
الجميـــع بضرورة عدم التهـــاون في تطبيق 

اإلجراءات الصحية.
وأضـــاف أن ديننـــا الحنيـــف يقـــدم حفـــظ 
فـــال  الجماعيـــة،  العبـــادات  النفـــوس علـــى 

ينبغي لنا التساهل في ذلك.
وأشـــاد عضـــو المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 

اإلســـالمية ســـيد جميـــل محمـــد بالجهـــود 
الكبيـــرة التـــي تبذلها القيادة الرشـــيدة؛ من 
أجل مكافحة وباء كرونا، مشـــيدا بمساعي 
الفريـــق الوطنـــي الطبي بقيـــادة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ من أجل 
مكافحة الوباء بشكل استباقي.

وأرجـــع ســـيد جميـــل ســـبب ارتفاع ســـقف 
اإلصابـــات إلـــى عـــدم االلتـــزام بالتوصيات 
االحترازيـــة التـــي أقرهـــا الفريـــق الوطنـــي 
الطبي، وعـــدم تجنب التجمعـــات التي من 

شأنها أن ترفع الزيادة في عدد المصابين.
وقـــال “إن الشـــريعة الغّراء تولـــي االهتمام 
األكبر لحفـــظ النفس وجعله من األولويات 
عند المزاحمة وترّجـــح الجانب األهم على 
المهم، والعقل كذلك حاكم في هذا المورد”.
وقـــال “مـــّرت البحريـــن فيمـــا ســـبق وفـــي 
عهـــد األجـــداد بجائحـــة الطاعـــون الفاتـــك 
كمـــا رواها الســـلف عن أســـالفهم وتعّطلت 
والجوامـــع  المســـاجد  وأقفلـــت  الشـــعائر 
أبوابها”، مضيفا “وفي تلك الوقائع الماضية 
الحـــس  علـــى  قويـــة  داللـــة  تاريخنـــا  مـــن 
الدينـــي واتباع أهل العلـــم في ترجيحاتهم 
واالمتثـــال لتوصياتهـــم وفتواهـــم، وفيهم 
الفقهـــاء األعـــالم كالفقيه الشـــيخ أحمد بن 
حـــرز الجدحفصـــي )طـــاب ثـــراه( وكالعالـــم 
المغفـــور له بإذن هللا تعالى الشـــيخ قاســـم 

المهزع”.

مجلس الشورى يعقد جلسة حوارية عن التدابير التشريعية في مجال العدالة الرقمية

سيد جميل محمد

عدنان الوداعي

مجيد العصفور

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - بنا

المنامة - بنا

للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
األعلـــى للبيئة محمـــد مبارك بن دينة، 
دعـــم مملكة البحرين للمســـاعي التي 
تقوم بهـــا المملكة العربية الســـعودية 
وجمهوريـــة اليمـــن لتحاشـــي وقـــوع 
كارثة بيئية في منطقة البحر األحمر.

جـــاء ذلك أثنـــاء الدورة االســـتثنائية 
العـــرب  الـــوزراء  مجلـــس  الجتمـــاع 
المســـؤولين عن شـــؤون البيئـــة، التي 
عقـــدت عبـــر االتصـــال المرئي بشـــأن 
ســـفينة “صافر” الراسية قبالة ساحل 

محافظة الحديدة غربي اليمن.
فـــي  بمداخلـــة  دينـــة  بـــن  وأثنـــى 
االجتماع على جهود الهيئة اإلقليمية 
للمحافظـــة علـــى بيئـــة البحـــر األحمر 
وخليـــج عدن، مؤيـــدا القـــرار الصادر 

عن االجتماع.
وأيـــد قرار الدول األعضاء والرئاســـة 
الخارجيـــة  وزراء  إلـــى  األمـــر  برفـــع 
العرب التخاذ ما يرونه مناســـبا ضمن 
صالحياتهـــم فـــي شـــأن التعامـــل مع 

الوضع الحالي للسفينة.

تأييد لمساعي السعودية لتحاشي كارثة “صافر”

استضاف نادي روتاري سيف البحرين 
فـــي لقائه االعتيادي الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة البركـــة المصرفيـــه عدنـــان 
يوســـف. وبعـــد تقديمـــه إلـــى الحضور 
مـــن قبل مديـــرة خدمات النـــادي نورة 
الحـــداد تحـــدث يوســـف ومـــن خـــالل 
خبرتـــه المصرفية الطويلـــة عن تاريخ 
البحريـــن  فـــي مملكـــة  البنـــوك  تطـــور 
وموقـــع البحريـــن اليـــوم عالميـــا وفي 
المنطقـــه العربيه والخليجيـــة المتميز، 
باإلضافـــة إلـــى أن البحريـــن فـــي هـــذا 
المجـــال تمتلك ســـمعة ممتـــازة عالميا 
بفضـــل تطورهـــا وتقيدهـــا بالقوانيـــن 
الدوليـــة المنظمـــه للمعامـــالت البنكية 

والمصرفية.
االزمـــة  إلـــى  أيضـــا  يوســـف  تطـــرق 
هبـــوط  مـــن  تبعهـــا  ومـــا  االقتصاديـــة 
إلـــى جائحـــة  ألســـعار النفـــط وصـــوالً 
علـــى  مجتمعـــة  وأثرهـــا  الكورونـــا 

البحريـــن  وعلـــى  العالمـــي  االقتصـــاد 
ومنطقتنـــا الخليجية خاصـــة. والحزم 
مملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي  االقتصاديـــة 
البحريـــن للعمـــل علـــى الحد مـــن تأثير 
هذه األزمة على المواطنين اقتصاديا.

وعقـــب كلمتـــه أجـــاب عدنان يوســـف 
عـــن األســـئلة التـــي وجهـــت إليـــه مـــن 
أعضـــاء  مـــن  كانـــوا  الذيـــن  الحضـــور 
النادي والنـــوادي البحرينية والمنطقة 

والعديد من ضيوفه.

عدنان يوسف ضيف لقاء “روتاري سيف البحرين”

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبلت 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفـــة، أمـــس، بمكتبها بالديـــوان العام 
للوزارة، ســـفير  جمهوريـــة كوريا المعين 

.Hae Kwan Chung لدى المملكة
وأعربـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة عـــن 
عالقـــات  لمســـار  وتقديرهـــا  اعتزازهـــا 

الصداقة والتعاون.
وهنأ الســـفير الكوري، البحرين بالتوقيع 
علـــى إعـــالن تأييـــد الســـالم مـــع دولـــة 
إسرائيل، مثمًنا جهود المملكة في تعزيز 

وحفظ األمن واالستقرار في المنطقة.
وجـــرى بحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

السفير الكوري يهنئ البحرين بإعالن السالم

”G20“ إشادة عالمية برئاسة السعودية لمجموعة
حشد الجهود الدولية لمواجهة تحديات “كورونا”

شـــارك وزير الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني عبر 
االتصال االلكتروني المرئي، أمس، في االجتماع 
الوزاري الثالث عشر لمجموعة الحوكمة العالمية 
)3G( بمشـــاركة كل من اليابان التي تولت رئاســـة 
G20 العـــام 2019م، والمملكة العربية الســـعودية 
التي تتولى رئاسة G20 العام 2020، والجمهورية 
العـــام   G20 رئاســـة  ســـتتولى  التـــي  اإليطاليـــة 
2021م، علـــى هامـــش انعقـــاد الـــدورة الخامســـة 

والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وتمت مناقشـــة التحديات التي واجهت المجتمع 
الدولي بســـبب جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
19( والجهـــود التـــي تبذلهـــا مجموعـــة العشـــرين 
)G20( واألمم المتحدة لمعالجة هذه القضايا ذات 
الصلة، وتعزيز التعاون الدولي الفعال والحوكمة 

العالمية الشـــاملة للجميع في التصدي للتحديات 
التـــي تواجه الـــدول، كما تم اســـتعراض عدد من 

الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.
 )3G( وصـــدر عـــن مجموعـــة الحوكمـــة العالميـــة
بيان أشـــادوا فيه بالقيادة القوية للمملكة العربية 
الســـعودية لمجموعة العشرين في حشد الجهود 
الدولية لمواجهة التحديات الهائلة التي شـــكلتها 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، عبر عقد 
قمـــة القـــادة االســـتثنائية االفتراضيـــة لمجموعة 
العشـــرين عـــن فيـــروس كورونـــا فـــي 26 مـــارس 
2020، واالجتمـــاع االســـتثنائي لـــوزراء خارجية 
مجموعة العشرين في 3 سبتمبر 2020؛ لمناقشة 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون الدولـــي للتعافـــي مـــن آثار 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد، إضافة إلى 
رفـــع مســـتوى الجاهزيـــة لألزمـــات المســـتقبلية، 
وإطـــالق خطـــة عمـــل مجموعـــة العشـــرين فـــي 

الوقت المناســـب والنهوض بها لتنسيق االقتصاد 
العالمي والعمل.

وأشادوا بجهود مجموعة العشرين المستمرة في 
النهوض بخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
للعـــام 2030، والتركيز على دعـــم البلدان النامية 

في جهودها التنفيذية.

المنامة - وزارة الخارجية

البقالي يستعرض “االستدامة” بالمؤتمر الدولي لأللمنيوم
التشـــغيلية العمليـــات  وكفـــاءة  الســـامة  علـــى  الحـــرص  أكـــد 

شـــارك الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم 
البحرين)ألبـــا(، علـــي البقالـــي، كمتحـــدث 
رئيســـي فـــي المؤتمـــر الدولـــي لأللمنيوم 
2020 الـــذي تنظمـــه Fastmarkets على 
المنصـــة االفتراضيـــة، الذي عقـــد من 21 

وحتى 23 سبتمبر 2020.
كمـــا انضم البقالي إلى عدد من الرؤســـاء 
إنتـــاج  شـــركات  لكبـــرى  التنفيذييـــن 
نقـــاش  فـــي جلســـة  العالميـــة  األلمنيـــوم 
ركـــزت  ســـبتمبر   22 بتاريـــخ  تنفيذيـــة 
على عـــدد مـــن القضايـــا المعاصـــرة التي 
تواجههـــا صناعة األلمنيـــوم، مثل جائحة 
واإلجـــراءات  التأثيـــرات   ،”19 “كوفيـــد 
والتوقعات، أساسيات األلمنيوم - خلفية 

النهائيـــة،  المنتجـــات  صناعـــات  عامـــة، 
وســـلط  األلمنيـــوم.  وإمـــدادات  الصيـــن 
البقالـــي الضـــوء علـــى اســـتراتيجية ألبـــا 
 ”19 “كوفيـــد  لجائحـــة  االســـتجابة  فـــي 

والدروس المستفادة، وشدد على حرص 
الشـــركة على الســـالمة وكفاءة العمليات 
التشـــغيلية، وهيكلـــة التكلفـــة المبســـطة. 
فـــي   ”Fireside Chat“ جلســـة  وفـــي 

المؤتمر، قال البقالي عن استراتيجية ألبا 
في مجال االســـتدامة وتأثير الشركة في 

المجتمع: 
“االســـتدامة ال تقتصر فقط على عمليات 
اإلنتاج الخضراء، بل تتجاوز ذلك لتشمل 
جميع الجهـــود المبذولة من أجل تحقيق 
حيـــث  مـــن  ســـواء  المجتمـــع،  مصلحـــة 
حمايـــة البيئة أو المســـؤولية االجتماعية 

أو مبادئ الحوكمة. 
وللتحـــول الســـريع نحو االســـتدامة، كان 
للشـــركة العديد من المبادرات مثل البدء 
فـــي إنشـــاء مصنـــع معالجـــة بقايـــا بطانة 
خاليا الصهر - األول من نوعه في منطقة 

الخليج - والمقرر اكتماله في 2021”.

عسكر - ألبا

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

علي البقالي مشاركا في المؤتمر 
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سوسن رًدا على وكيل “العمل”: عاطلون ال يسجلون ببرامج الوزارة
تــلــقــائــيــا ــا  ــاطـ ــج عـ ــريـ ــل خـ ــ بـــاعـــتـــبـــار ك ــا  ــهـ ــراحـ ــتـ اقـ الـــحـــايـــكـــي عـــلـــى  رد  بـــعـــد 

علقت النائب سوســن كمال على بعض النقاط التي ذكرها الوكيل المســاعد لشــؤون العمل بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية أحمد الحايكي بصحيفة “البالد” ردا على مقترح برغبة تقدمت به لتطوير آلية تسجيل الباحثين عن 

عمل، من خالل تتبع الخريجين تلقائيا.

وكانـــت “البـــاد” قـــد نشـــرت اقتراح 
كمـــال وتابعت الصحيفـــة الموضوع 
باستصراح الوكيل المساعد لشؤون 
والتنميـــة  العمـــل  بـــوزارة  العمـــل 

االجتماعية.
وأوضحـــت اتفاقها التـــام مع ما ورد 
في الرد المشكور من سهولة خطوات 
التســـجيل كباحث عن عمل، ووجود 
الـــوزارة  بيـــن  الواضـــح،  التنســـيق 
العاقـــة، خصوصـــا  ذات  والجهـــات 
مع تطوير النظام اإللكتروني لعملية 
التسجيل، وجهود الوزارة المستمرة 
بشـــكل مســـتدام إليجـــاد الوظائـــف 
للشـــباب البحريني من غيـــر انقطاع 
رغم تحديات سوق العمل المعروفة، 

إال أنها تود تأكيد الهدف الذي دفعها 
نقطـــة  بتوضيـــح  المقتـــرح  لتقديـــم 

بسيطة، تشترك مع أهداف الوزارة.
وقالت: لم نذكـــر في مقترحنا إجبار 
الباحـــث عـــن عمـــل على التســـجيل، 
بـــل قصدنا وجود بعض الحاالت من 
المواطنيـــن الكرام من ذوي القدرات 
تـــرد  التـــي  المحـــدودة  والمهـــارات 
طلباتهـــم إلى مكاتب النواب ويتبين 
بعدها عدم تســـجيلهم في األســـاس 
مـــن  بالرغـــم  الـــوزارة،  برامـــج  فـــي 
توافر البرامـــج الجيدة لدى الوزارة، 
وجهودهـــا الجـــادة، وقـــد يكون ذلك 
إما بســـبب عدم معرفتهـــم باألنظمة 
المتبعة، أو بســـبب الظروف األسرية 

وضعف الدعم المجتمعي، أو الضعف 
فـــي مهـــارات التواصـــل والتخاطب، 
وضعـــف الثقة في النفس والنشـــاط 
والفاعليـــة لـــدى تلك الفئـــة التي نود 

األخذ بيدها وضمان حقها.
هـــؤالء  يبقـــى  بهـــذا  وأضافـــت: 
تســـجيل  غيـــر  مـــن  المواطنـــون 
كباحثيـــن عـــن عمـــل، رغـــم رغبتهـــم 
الجادة في ذلـــك، وقد يكون لبقائهم 
مـــن غيـــر تســـجيل تبعات مؤســـفة، 
تؤثر ســـلًبا على مستقبلهم، ودورهم 
اإليجابـــي فـــي المجتمع؛ لـــذا نقترح 
علـــى الوزارة عـــاوًة على التنســـيق 
مـــع  التواصـــل  مباشـــرة  الموجـــود، 
الشـــريحة المقصـــودة، عندما يتبين 

عـــدم حصولهم على أي عمل ســـواء 
أو  الخـــاص  أو  العـــام  القطـــاع  فـــي 
المشـــاريع الفردية والعائلية األخرى 
علـــى  التخـــرج  مـــن  شـــهرين  بعـــد 
ســـبيل المثـــال، حيـــث يتأكـــد حينها 
عدم اســـتيعابهم طريقة االســـتفادة 
مـــن المـــوارد المتاحة، ومـــن الممكن 
أجـــل  مـــن  أخـــرى  بطـــرق  التفكيـــر 

الوصول لهذه الشريحة.
شـــريحة  نســـتهدف  إننـــا  وتابعـــت: 
محـــدودة القـــدرات، تتكـــرر حاالتها 
الـــواردة، وتلك مهمة توعوية هدفها 
التكامـــل، ذات رؤيـــة بعيـــدة المدى، 
تتجاوز المصلحة اآلنية للباحث عن 
عمـــل، وال تكتفي بالتعريـــف الدولي 
تنشـــد  إنمـــا  عمـــل،  عـــن  للباحثيـــن 

الذهـــاب لهدف أســـمى، يســـاهم في 
خدمـــة األمـــن ومفاهيـــم المواطنـــة، 
دروب  مـــن  الشـــباب  وحمايـــة 

االنحراف والضياع.
وأضافـــت: إننـــا نعتقـــد أن المقتـــرح 
الـــذي تقدمنـــا بـــه هـــو إضافـــة غيـــر 
مكلفة للتنسيق الموجود، فالتواصل 
مع الشريحة المشـــار إليها ودعوتهم 
للوزارة مســـألة ترويجية مســـتحقة 
لصالـــح الـــوزارة، عـــاوًة علـــى حـــق 
تلـــك الشـــريحة فـــي االســـتفادة من 
الخدمات المتوافرة، وسيخفف ذلك 
مـــن االنتقـــادات التـــي قـــد يعرضهـــا 
أفراد هذه الشريحة ومحيطهم على 
وســـائل التواصـــل االجتماعي، بينما 
تســـتحق جهود الـــوزارة كل التقدير 

واإلشادة.

سوسن كمال أحمد الحايكي

محرر الشؤون المحلية

نـــوه وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيد 19(  وليد المانع بإشادة عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، لدى ترؤس جالته جلســـة مجلس 
بجميـــع  الماضـــي،  اإلثنيـــن  يـــوم  الـــوزراء 
الجهـــود الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقيادة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
إذ وصفها جالته بالعمل الوطني المخلص 

الذي يمتاز بالدقة والصبر والمثابرة.
وقـــال المانـــع إننا نفخر بهذه اإلشـــادة التي 
تعتبـــر وســـاما شـــّرفنا بـــه صاحـــب الجالة 
ملـــك البـــاد ونتمنـــى أن نكـــون دوًمـــا عند 
حســـن ظـــن جالتـــه وكافـــة أبنـــاء الوطن، 
ونؤكـــد أن هـــذه اإلشـــادة هي محـــل تقدير 
مـــن كافـــة العاملين في الصفـــوف األمامية 

ودافع للجميع لمضاعفة الجهود.

كمـــا نـــوه المانـــع بمشـــاركة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
بالتطوع في المرحلـــة الثالثة من التجارب 
الســـريرية الثالثـــة للقـــاح فيـــروس كورونا 
لمـــا لمشـــاركته من أثر بالغ فـــي إنجاح هذه 
التجربة التي تشـــارك بها مملكـــة البحرين، 
معرًبـــا عـــن شـــكره لســـموه علـــى إشـــادته 
التمريضيـــة  والطواقـــم  الطبيـــة  بالكـــوادر 
والجهات المســـاندة والتي هي موضع فخر 
واعتزاز للجميع، وهي دافٌع ومحفز مستمر 
للصفـــوف األماميـــة لمواصلـــة مهامهم بكل 

عزم.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 

لفيروس كورونا.
وأشـــار المانع إلى أن الفحوصات مســـتمرة 
بحســـب الجـــدول الزمني المحـــدد لفحص 
كافـــة أعضاء الهيئات اإلداريـــة والتعليمية 
والفنيـــة فـــي جميـــع المـــدارس الحكومية، 

حيث تم فحص 87 % من أعضاء الهيئات 
بالمـــدارس  والفنيـــة  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
الحكوميـــة فـــي الفترة من 1 - 22 ســـبتمبر 
الجـــاري، والعمـــل مســـتمر لفحـــص النســـبة 
أعضـــاء  مـــن   %  13 والبالغـــة  المتبقيـــة 

الهيئات حسب المجدول لهم.
وأوضـــح المانع أن نســـبة الحـــاالت القائمة 

التـــي تـــم رصدهـــا مـــن الهيئـــات اإلداريـــة 
والتعليميـــة والفنية بالمـــدارس الحكومية 
مجمـــوع  مـــن  اآلن  حتـــى   %  1 بلغـــت 

الفحوصات التي تمت لهم.
واســـتعرض المانع إجمالي أعداد اإلشـــغال 
فـــي مراكـــز العـــزل والعاج، حيـــث أوضح 
العـــزل  لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة  أن 

والعـــاج تبلغ 7642 ســـريًرا، يبلغ اإلشـــغال 
منها 1431 ســـريًرا بنسبة تبلغ 18.7 % من 
الطاقـــة االســـتيعابية، في حين تبلغ نســـبة 
المتعافيـــن 89.41 % مـــن إجمالي الحاالت 
مـــن   %  0.34 الوفيـــات  ونســـبة  القائمـــة، 

الحاالت القائمة. 
األمـــراض  استشـــاري  جـــدد  جانبـــه،  مـــن 

وعضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا المقـــدم طبيـــب منـــاف القحطاني 
الدعـــوة للمتعافيـــن مـــن فيـــروس كورونـــا 
للتبـــرع ببازمـــا النقاهـــة كأحـــد العاجـــات 
المســـتخدمة للحـــاالت القائمـــة بالفيروس 

للمساهمة في مساعدة الحاالت القائمة.
مـــن جانبهـــا، قالـــت استشـــارية األمـــراض 
بمجمـــع  الباطنيـــة  واألمـــراض  المعديـــة 
الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي 
الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
الحـــاالت  عـــدد  أن  الســـلمان  جميلـــة   )19
القائمـــة تحـــت العنايـــة بلـــغ 50 حالـــة، في 
حين بلغـــت الحاالت التـــي يتطلب وضعها 
الصحي تلقي العـــاج 131حالة قائمة، كما 
أن 6758 حالـــة وضعهـــا مســـتقر مـــن العدد 
اإلجمالـــي للحاالت القائمة الـــذي بلغ 6808 
حاالت قائمة، مشـــيرًة إلـــى تعافي 59367 

حالة وخروجها من مراكز العزل والعاج.

مؤتمر صحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

المنامة- بنا

فحص 87 % من اإلداريين والمعلمين... 1 % منهم مصابون
%  18.7 واإلشــــغــــال  ــًرا..  ــ ــريـ ــ سـ  7642 والــــعــــاج   الـــعـــزل  مـــراكـــز  ــة  ــاقـ طـ

المتطوعون للقاح يجب أن يكونوا بصحة جيدة
الـــــــعـــــــاج أو  ــر  ــ ــ ــج ــ ــ ــح ــ ــ ــل ــ ــ ل مـــــــــــراكـــــــــــز  إلغـــــــــــــــــاق  صـــــــحـــــــة  ال 

نفـــى وكيـــل زوارة الصحـــة وليـــد المانع ما 
أشـــيع عن إغـــاق مراكز للحجـــر أو للعاج 
أو للفحـــص مشـــددا، مؤكدا فـــي رده على 
ســـؤال حول أنباء عن إغاق مراكز الحجر 
والعـــزل الصحـــي فـــي منطقة عالـــي، وهل 
هنـــاك نيـــة لـــوزارة الصحـــة إلغـــاق مراكز 
الحجـــر الصحـــي بشـــكل كامل واســـتقبال 
للرعايـــة  يحتاجـــون  الذيـــن  المصابيـــن 

الصحيـــة، وإن صح، فما هـــو وضع العمالة 
تطبيـــق  علـــى  وعـــدم مقدرتهـــم  الوافـــدة 
الحجر المنزلي، مشـــددا أن كل هذا الكام 
غير صحيـــح، فقد تكون األعـــداد تقلصت 
يتـــم  عـــادة  وهـــو  المنزلـــي،  الحجـــر  وزاد 
باختيارهـــم، أو من ليـــس لديهم األعراض، 

أو من يحتاجون للحجر المنزلي.
وقال المانـــع إن مراكز الحجر الصحي في 
عالي وفي مناطق الحجر األخرى مستمرة 
بعملهـــا، مشـــيرا إلـــى أنـــه قـــد يتـــم اليـــوم 
اســـتخدام أماكـــن كمراكـــز للحجـــر وضمن 

طاقـــة اســـتيعابية محـــددة كمركـــز للعاج 
أو ألي غـــرض صحـــي أو طبـــي يحتاجـــه 
المواطنـــون أو المقيمـــون غـــدا، لكن ضمن 
رؤيـــة الفريق الوطنـــي واســـتمرارية كافة 

الخدمات.
وحول مســـتجدات اللقاح أفاد استشـــاري 
المستشـــفى  فـــي  المعديـــة  األمـــراض 
العسكري مناف القحطاني أن المتطوعين 
للقـــاح يجـــب أن يكونـــوا بصحـــة جيـــدة، 
وأن هنـــاك معاييـــر صحيـــة عالميـــة يجب 
التقيـــد بها عنـــد اختيـــار المتطوعين للقاح 

حول العالم، وضمـــن برتوكوالت معروفة، 
منوهـــا أن ســـبب اســـتبعاد ذوي األمـــراض 
المزمنة وغيرها من هذه التجارب هو أوال 
إلثبـــات فعاليتـــه ونجاحـــه علـــى األصحاء 
أوال قبـــل تجربتـــه علـــى غيرهـــم؛ ألن ذوا 
األمراض المزمنة كمرضى السكري وغيره 
مـــن األمـــراض هم أكثـــر عرضـــة التأثر من 
غيرهم، وهو ما أكدته الدراسات والبحوث 

العالمية.
المتقدميـــن  عـــدد  أن  القحطانـــي  وأشـــار 
إلجـــراء  البحريـــن  فـــي  والمشـــاركين 

الفحوص فـــي مرحلة التجارب الســـريرية 
فـــاق عـــدد الــــ 6000 متطـــوع، ولكـــن نظرا 
اللتزامنـــا بالمعايير العالمية المطلوبة، فقد 
تم اســـتبعاد العديد من المتقدمين، وندعو 
األشخاص الذين تم استبعادهم من إجراء 
الفحوصـــات للتقييم وربما المشـــاركة مرة 

أخرى والدخول بهذه التجربة اإلنسانية.
من جهتها، أوضحت استشـــارية األمراض 
المعديـــة فـــي مجمع الســـلمانية الطبي في 
ردهـــا علـــى ســـؤال حـــول االختـــاف بيـــن 
وانفلونـــزا  العاديـــة،  االنفلونـــزا  أعـــراض 

“كوفيد 19”، وكيف نســـتطيع التميز بينهما 
أن األعراض تقريبا هي نفســـها، إذ تشـــمل 
وألمـــت  بالحلـــق  وألمـــا  الحـــرارة  ارتفـــاع 
بالجســـم وبالعضـــات وضيقا فـــي النفس، 
مبينـــة لكن العـــارض المختلف هـــو فقدان 
حاســـة الشـــم والتـــذوق والتـــي يتميـــز بها 
المصابيـــن بــــ “كوفيـــد 19”، داعيـــة الجميع 
ومـــع بدايـــة فصـــل الخريف إلـــى االتصال 
برقـــم 444 فـــي حـــال وجـــود أو االشـــتباه 
بأي أعراض؛ للتأكد منها وســـرعة متابعتها 

وأخذ االحتياطات الازمة.

بدور المالكي

مواطنون يسخرون من اقتراح نيابي إلسقاط القروض
بـــــــــيـــــــــن حـــــــــلـــــــــم وضـــــــــــــــــــــــــــــرورة ودغـــــــــــــــدغـــــــــــــــة مــــــشــــــاعــــــر

إســـقاط  بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح  القـــى 
القروض الشخصية عن المواطنين تفاعا 
كبيـــرا بيـــن المواطنيـــن، فاعتبـــره البعض 
تأملـــوا  وآخـــرون  المنـــال،  صعـــب  حلمـــا 
خيـــرا بـــأن يكون إســـقاط القـــروض بداية 
حياة جديدة بالنســـبة لهـــم، وعلق آخرون 
بأنـــه دعايـــة انتخابيـــة ودغدغـــة لمشـــاعر 

المواطن.
وقـــدم كل مـــن النـــواب محمـــد بوحمـــود 
وأحمـــد األنصـــاري وباســـم المالكي وخالد 
باالقتـــراح  الدمســـتاني  وأحمـــد  بوعنـــق 
رفـــع  إلـــى  يهـــدف  أنـــه  برغبـــة، مؤكديـــن 
المعانـــاة عن المواطن إلى جانب تنشـــيط 

السوق المحلية والقوة الشرائية.

وذكر النائب خالد بوعنق في حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر أن مبلغ 
القروض الشخصية يبلغ نحو مليار دينار، 
تســـتطيع الدولـــة تجزئته على 4 ســـنوات 
ليكـــون 250 مليون دينار، مؤكدا أنه ليس 

بالمبلغ الضخم مقارنة بميزانية الدولة.
الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب  علـــق  بينمـــا 

البحريـــن  لمملكـــة  العامـــة  المصلحـــة  أن 
والمواطـــن البحريني هـــو الدافع لرفع هذا 
االقتـــراح، الفتـــا إلـــى أن الحيـــاة ســـتعود 
لألســـواق من خـــال ضخ القوة الشـــرائية 
للمواطـــن بإســـقاط القـــروض التـــي تثقـــل 
كاهله وتجعله يقـــف مكتوف اليدين إزاء 

تحمل أعباء الحياة.
وعلى موقـــع التواصـــل االجتماعي تويتر 

شـــعب  كل   :”SAAD ALSAEED“ غـــرد 
إســـقاط  ولكـــن  ذلـــك،  يتمنـــى  البحريـــن 
القـــروض يعنـــي أن تتكفـــل الدولـــة بدفـــع 
صعـــب  وهـــذا  للبنـــوك  القـــروض  قيمـــة 

المنال...
وعلـــق “BU-TALAL”: هـــو فعـــا لدغدغة 
باإلمـــكان  كان   .. الناخبيـــن  مشـــاعر 
تقديـــم هـــذا االقتراح منـــذ بدايـــة الدورة 

االنتخابية.. لماذا اآلن؟
وكتـــب آخر: كل المشـــاريع الناجحة بدأت 
بحلم ثم دراســـته ثم تحقيقه ولم ال؟ فإن 
قيادتنا لو رأت إمكان تحقيقه، فستمرره.

شـــديد  مـــع  المقتـــرح   :”MAHER“ وغـــرد 
وتســـجيل  الناخـــب  لدغدغـــة  احترامـــي 
نقـــاط فقط األولى الســـعي إلنقـــاذ الراتب 

التقاعدي.

ليلى مال اهلل

https://alwatannews.net/article/868946



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222515
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222488
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222493
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222481
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222471
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222475
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222528

https://alay.am/p/3mqn
https://alay.am/p/3mop

https://www.alayam.com/online/local/873144/News.html
https://www.alayam.com/online/local/873126/News.html?vFrom=TagListing
https://www.alayam.com/online/local/873125/News.html?vFrom=TagListing
https://www.alayam.com/online/local/873119/News.html?vFrom=TagListing

https://www.alayam.com/online/local/873131/News.html
https://www.alayam.com/online/local/873130/News.html
https://www.alayam.com/online/local/873124/News.html
https://www.alayam.com/online/local/873120/News.html

https://rb.gy/seamrp
https://rb.gy/kcxdho
https://rb.gy/1sfhuz
https://rb.gy/iqlevm

https://rb.gy/8xbg5w
https://rb.gy/kqztgc
https://rb.gy/72elyp
https://rb.gy/pvylqj

https://rb.gy/wmaemn
https://rb.gy/e6z4xa
https://rb.gy/wgwl3f
https://rb.gy/5felul
https://rb.gy/fful0j

https://www.albiladpress.com/news/2020/4363/bahrain/670900.html
https://www.albiladpress.com/news/2020/4363/bahrain/670851.html
https://www.albiladpress.com/news/2020/4363/bahrain/670839.html
https://www.albiladpress.com/news/2020/4363/bahrain/670803.html
https://www.albiladpress.com/news/2020/4363/bahrain/670799.html
https://www.albiladpress.com/news/2020/4363/bahrain/670796.html
https://www.albiladpress.com/news/2020/4363/bahrain/670795.html
https://www.albiladpress.com/news/2020/4363/bahrain/670788.html
https://www.albiladpress.com/news/2020/4362/bahrain/670620.html




