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iQƒ°ûdG ¢ù«Fôd ø«ÑFÉf ¿Éª∏°S á∏«ªLh hôîa ∫ÉªL QGôªà°SG

á«©jô°ûàdG  áæé∏dG  ≈dEG  º°†æjh  óMC’G  ø«ª«dG  …ODƒj  …ô°ShódG

 »a  ø«∏eÉ©dG  ó`̀MCG  AÉØàNG  ≈∏Y  äGƒæ°S  ó©H
 á«μjôeCG  áªμëe äôeCG  …OÉëJ’G  äÉ≤«≤ëàdG  Öàμe
 Q’hO QÉ«∏e 1^4 øe ôãcCG  ™aóH á«fGôjE’G áeƒμëdG
 ¿ƒ°ùæ«Ø«d äôHhQ Iô°SCG ≈dEG ¢†jƒ©àdG π«Ñ°S ≈∏Y
 ¢SQÉe »a á«fGôjEG Iôjõéd IQÉjR ∫ÓN ≈ØàNG …òdG

.2007 ΩÉY
 ∫Éb »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ôNGhCG  Qó°U QGôb »ah
 »∏«c  »Kƒª«J  á«μjôeC’G  á«FõédG  áªμëªdG  »°VÉb
 ¿ƒ°ùæ«Ø«d Iô°SCG íæªH ¢UÉN ô«ÑN á«°UƒJ ôbCG ¬fEG
 ºμM Éªc ,¢†jƒ©àdG π«Ñ°S ≈∏Y Q’hO ø«jÓe 107

.á«HÉ≤Y äÉ°†jƒ©àc Q’hO QÉ«∏e 1^3 ™aóH
 QGô`̀≤`̀H  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  Iô``̀°``̀SC’G  â`̀Ñ`̀MQ É¡à¡L ø`̀e
 ≈dhC’G  Iƒ£îdG  ƒg  ºμëdG  Gòg{  :âdÉbh  .»°VÉ≤dG
 ,¿ƒ°ùæ«Ø«d äôHhôd ádGó©dG ≥«≤ëJ ≈dEG »©°ùdG »a
 IÉfÉ©ªd  ¢Vô©Jh  ∞£àNG  »μjôeCG  øWGƒe  ƒ`̀gh
 Éªc  .zÉeÉY  13  øe  ôãcCG  ióe  ≈∏Y  É¡∏«îJ  øμªj  ’
 ÖbGƒY  …CG  ¿Gô`̀jEG  ¬LGƒJ  ºd  ,¿B’G  ≈àM{  :âaÉ°VCG

 ≈dEG  Üƒ`̀H  ó«©j  ød  »∏«c  »°VÉ≤dG  QGô`̀b  .É¡dÉ©aC’
 øe  ¿Gô``̀jE’  GôjòëJ  πãªj  ¿CG  πeCÉf  Éææμd  ,ø`̀Wƒ`̀dG
 á∏FÉY  â`̀fÉ`̀ch  .zø`̀ jô`̀NBG  ø`̀FÉ`̀gQ  RÉéàMÉH  ΩÉ«≤dG
 ΩÉ©dG  ø`̀e  ≥HÉ°S  â`̀bh  »`̀a  âæ∏YCG  ó`̀b  ¿ƒ°ùæ«Ø«d
 ¬d ¿GôjEG RÉéàMG AÉæKCG »aƒJ ¬fCG ó≤à©J É¡fCG …QÉédG
 .ø««μjôeCG ø«dhDƒ°ùe øe äÉeƒ∏©e ≈∏Y AÉæH ∂dPh
 QOÉZ ¿ƒ°ùæ«Ø«d ¿EG âdÉbh ∂dP ¿GôjEG âØf ø«M »a

.zäGƒæ°S òæe{ OÓÑdG
 øe  √ôØ°S  ó©H  ≈ØàNG  ó`̀b  ¿ƒ°ùæ«Ø«d  ¿É``̀ch
 ¿Gô`̀jEG  É¡«∏Y  ô£«°ùJ  »àdG  ¢û«c  IôjõL  ≈`̀dEG  »`̀HO
 ≈≤àdG  ∑Éægh  ,2007  ΩÉ`̀Y  ¢SQÉe  »a  è«∏îdG  »a
 ôa  »μjôeCG  ±ô£àe  ƒ`̀gh  øjódG  ìÓ°U  OhGO  ™e
 πàb  áªjôL »a  äÉeÉ¡JG  ¬à¡LGƒe AÉæKCG  ¿GôjEG  ≈dEG
 ø£æ°TGh  »a  á«fGôjE’G  IQÉØ°ùdÉH  ≥HÉ°S  ∫hDƒ°ùe
 IQƒãdG  ó≤àæj  ∫hDƒ°ùªdG  Gò`̀g  ¿É``ch  ,1980  ΩÉ`̀Y

.á«fGôjE’G

 äÉYƒ°VƒªdG ≈∏Y ™∏£J zá«≤«°ùæàdG{
zπ`̀ °`̀ UGƒ`̀ J{ ΩÉ`̀ ¶`̀ æ`̀ H á`̀∏`̀°`̀ü`̀à`̀ª`̀dG

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢SCGôJ
.ó©H øY ó≤Y …òdG 350`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ó¡©dG

 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y zó¡©dG »dh ƒª°S QÉÑNCG{ ÜÉ°ùM ôcPh
 ™e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe  ô`̀NBG  â°Vô©à°SG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¿CG  zôàjƒJ{
 äÉYƒ°VƒªdG  ≈∏Y  â©∏WG  Éªc  ,z19-ó«aƒc{  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a

.zπ°UGƒJ{ ihÉμ°ûdGh äÉMôà≤ª∏d »æWƒdG ΩÉ¶ædÉH á∏°üàªdG

 ∫É«àM’G ¢SQÉªJ ºjóîJ ÖJÉμe øe ôjòëJ
ø«°üNôe ô``«Z ø«°Vôªe ∞``FÉXh ¢Vô©H

 ¢SQÉªJ  ºjóîJ  ÖJÉμe  ≈∏Y  á∏ªM  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  âæ°T
 ¢†jôªàdG ∞FÉXh »a äÉYÉ°ùdG ΩÉ¶æH ¿ƒ∏ª©j ø«ØXƒe ¢Vô©H ∫É«àM’G
 ¢ü«NôJ hCG  ÖjQóJ ≈∏Y ø«∏°UÉM Gƒfƒμj ¿CG  ¿hO øe á«ë°üdG ájÉYôdGh
 øe Qƒ¡ªédG áÄ«¡dG äQòMh .ô£î∏d ¢SÉædG IÉ«M ¢Vô©j Ée ;¿CÉ°ûdG Gò¡H
 ±hôX  πX  »a  ÉëHôe  πª©dG  √òg  äóLh  »àdG  ÖJÉμªdG  √òg  ™e  πeÉ©àdG
 ≈∏Y º¡∏eÉ©J ô°üà≤j ¿CG ≈dEG Qƒ¡ªédG OGôaCG âYOh ,ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG

 .ºgô°SCG áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y É°UôM á∏é°ùªdG äÉcô°ûdG
 »a πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »°ùÑ©dG áeÉ°SCG  ∫Ébh
 ¿CG  øe  ôjòëàdG  ≈∏Y  âHCGO  áÄ«¡dG  ¿EG  zRƒ«f  »∏jO  ∞∏L{  á∏«eõ∏d  íjô°üJ

 .¿ƒfÉ≤∏d áØdÉîe ó©j ø«°üNôªdG ô«Z áeóîdG …ôaƒe ™e πeÉ©àdG
 ¢û«àØàdG äÉ«∏ªY á«°VÉªdG ô¡°TC’G ∫ÓN âØãc ób áÄ«¡dG ¿CG  í°VhCGh
 ø«ØXƒªdG Ωóîà°ùJ »àdG ºjóîàdG ä’Éch ó°V á«fƒfÉb äGAGôLEG äòîJGh

.áYÉ°ùdG ΩÉ¶æH ø««dõæªdG

 äÉ°SÓaEG ¬LGƒJ ób ºdÉ©dG ∫hO :ó≤ædG ¥hóæ°U

É``¡JGOÉ°üàb’  »``dÉªdG  º``YódG  â``ØbhCG  GPEG
 ó≤ædG ¥hóæ°U Iôjóe ÉØ«LQƒL Éæ«dÉà°ùjôc âdÉb :RôàjhQ – ø£æ°TGh
 ÉjOÉ°üàbG GQô°Vh áªî°V äÉ°SÓaEG ¬LGƒJ ób ºdÉ©dG ∫hO ¿EG ¢ùeCG »dhódG
 øgGôdG âbƒdG »a Ωó≤ªdG »dÉªdGh …ó≤ædG ºYódG ¿GhC’G πÑb âØbhCG GPEG ÉªFGO

 .á«dÉëdG áeRC’G ∫ÓN É¡JGOÉ°üàbG IóYÉ°ùªd
 ≈∏Y  ÉeÉY  125  Qhô`̀e  áÑ°SÉæªH  â`̀fô`̀à`̀fE’G  ôÑY  áª∏c  »`̀a  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 »àdG  ádÉ°SôdG  »a  ÉeÉªJ  ¿ƒë°VGh  øëf{  :OÉ°üàbÓd  ¿óæd  á«∏c  ¢ù«°SCÉJ
 ¬LGƒf  ó≤a  ∂dP  Éæ∏©a  GPEG  ..¬`̀ fGhCG  πÑb  ºYódG  Öë°S  ΩóY  »gh  É¡H  å©Ñf

.zá∏FÉg ádÉ£Hh áªî°V äÉ°SÓaEG
 ΩÉ©dG »a áægGôdG áeRC’G øe ÉLôîe iôj ’ ó≤ædG ¥hóæ°U ¿CG â©HÉJh

.Iô«≤ØdG ∫hó∏d øjódG áeóN äÉYƒaóe ≥«∏©J á∏°UGƒe »¨Ñæj Gòd ;πÑ≤ªdG
 »a  ¿Gó∏ÑdG  IóYÉ°ùªd  á«ªgC’G  ≠dÉH  »Ñjô°†dG  ìÓ`̀°`̀UE’G  ¿EG  âdÉbh
 hCG  ¢VÉØîf’G  Iójó°ûdG  IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ¿CG  áØ«°†e ,øjódG  áeóN äÉeGõàdG
 …ƒ£æJ É¡æμd ,áëFÉédG ∫ÓN äGOÉ°üàb’G ºYO »a º¡°ùJ ¿CG øμªj á«Ñ∏°ùdG

.»aô°üªdG ΩÉ¶ædGh äGôNóªdG ÜÉë°UCG ≈∏Y IójGõàe ôWÉîe ≈∏Y

 QÉ©°T  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ™aôj
 OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO  ∫Ó```N  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ S’G
 »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG ø``̀e å`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG
 CGóÑj  ¿CG  Qô≤ªdG  øe  …òdG  ¢ùeÉîdG
 QOÉ°üe äócCG  PEG  ,ΩOÉ≤dG  óMC’G  Ωƒj
 Oƒ`̀Lh  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  ájQƒ°T
 QGôªà°SG  ≈∏Y AÉ°†YC’G  ø«H  ≥aGƒJ
 ¿Éª∏°S á∏«ªLh hôîa ∫ÉªL øe πc
 ÖFÉædGh  ∫hC’G  ÖFÉædG  »Ñ°üæe  »a

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd »fÉãdG
 QGô≤à°S’G ¿EG  QOÉ°üªdG  âdÉbh
 ¿É`̀é`̀∏`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ≈```̀dEG ó`̀à`̀ª`̀j ±ƒ`̀°`̀S
 ∫’O  ôªà°ùà°S  PEG  ,áªFGódG  á«YƒædG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæé∏d  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ó``̀jGõ``̀dG
 ó`̀dÉ`̀Nh á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ¿hDƒ°ûdG  áæé∏d  É°ù«FQ  »£≤°ùªdG
 OÉ¡L  .Oh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ,äÉeóîdG  áæé∏d  á°ù«FQ  π°VÉØdG
 áæé∏d  É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  »`̀LÉ`̀ë`̀ dG  OGDƒ`````̀ah

.áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG

 á°ù∏édG ó¡°ûJ ¬°ùØf âbƒdG »a
 »àdG  iQƒ`̀°`̀û`̀ dG  ¢ù∏éªd  ≈````̀dhC’G
 ácôà°ûªdG  á°ù∏édG  Ö≤Y  ó≤©æà°S
 …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ìÉÑ°U  AGOCG  ¿ÉªdôÑ∏d
 á«fƒfÉ≤dG  ø«ª«dG  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y
 ¬æ««©àH  »μ∏ªdG  ô``̀eC’G  IhÓ`̀J  ó©H

.¢ù∏éªdÉH

 ¿CG  zè«∏îdG  QÉ`̀ Ñ`̀NCG{  âª∏Yh
 áæéd  ≈`̀dEG  º°†æj  ±ƒ°S  …ô°ShódG
 ,á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°ûdG
 ÖFÉf  ÜÉîàfG  ó¡°ûJ  ±ƒ`̀°`̀S  »`̀à`̀dG
 ô«°ûJh  ,á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ó`̀ jó`̀L
 óªMCG QÉ«àNG ÜGôàbG ≈dEG äÉ©bƒàdG

.Ö°üæªdG Gò¡d OGóëdG

 Q’hO QÉ«∏e 1^4 ¿GôjEG Ωô¨J á«μjôeCG áªμëe
ÉeÉY 13 ò``æe ≈ØàNG »``μjôeCG øY É``°†jƒ©J

.hôîa ∫ÉªL |.¿Éª∏°S á∏«ªL |

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ`̀KB’G  ∫ƒM  kpmg  á°ù°SDƒªd  åjóM  ôjô≤J  ∞°ûc
 ô«HGóàdGh  á«°ù«FôdG  QÉ``̀KB’G  π«∏ëJh  á«é«∏îdG  á«aô°üªdG  äÉeóîdG
 øjôëÑdG  ¿CG  øY  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG  »a  á∏ªàëªdG  IOÉ°†ªdG
 áëFÉL øe øjQô°†àªdG ºYO »a É«ªdÉY ∫hódG á©«∏W »ah É«é«∏N ≈dhC’G
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ¿ƒª«≤ªdGh  ¿ƒæWGƒªdG  hCG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  AGƒ°S  ,ÉfhQƒc

.»æWƒdG OÉ°üàb’G ºéM
 áeƒμM  ¬àeób  …ò`̀dG  …OÉ°üàb’G  ºYódG  ô«HGóJ  ¿CG  ôjô≤àdG  øq«Hh
 QÉæjO  äGQÉ«∏e  4^3  â¨∏H  õaGƒM  áeõM  øe  øjQô°†àªdG  ≈dEG  øjôëÑdG
 ø«æWGƒªdG ºYód ;»æWƒdG OÉ°üàb’G ºéM øe %30 ∫OÉ©j Ée …CG ;»æjôëH
 ¢Shô«a áëFÉéd …OÉ°üàb’G ôKCÓd …ó°üàdGh OÓÑdG »a ¢UÉîdG ´É£≤dGh

.ÉfhQƒc
 ÉgOÉ°üàbG  ºéM  øe  %28  ≠∏H  ºYóH  á«fÉK  ¿ÉªY  áæ£∏°S  â∏M  Éª«a

.%17`H áãdÉK äGQÉeE’Gh ,»æWƒdG
 É°ùfôah ,%16 É«fÉªdCG ÉgRôHCG á«ªdÉY ∫hO IóY ≈∏Y øjôëÑdG âbƒØJh
 áμ∏ªªdGh ,%16 É«fÉÑ°SEGh ,%1 ∫É¨JôÑdGh ,%2 É«dÉ£jEGh ,%3 Góæch ,%2

.á«æWƒdG É¡JGOÉ°üàbG ºéM øe %14 IóëàªdG

 ºYód  áμ∏ªªdG  É¡àeób  »àdG  á«°ù«FôdG  ∫ƒ∏ëdG  ôjô≤àdG  ¢Vô©à°SGh
:ÉgRôHCG •É≤f IóY ≈dEG Góæà°ùe øjQô°†àªdG

 ô¡°TCG  6  Ió`̀e  π`̀«`̀LCÉ`̀J  ºjó≤J  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  …õ`̀cô`̀ª`̀dG  ∂æÑdG  Ö∏W  -
.IóFÉØdG ≈∏Y óFGƒa hCG á«aÉ°VEG Ωƒ°SQ ¿hO øe ø«°Vôà≤ª∏d

 Q’hO  äGQÉ«∏e  9^8  ≈dEG  …õcôªdG  ∂æÑdG  ¢Vhôb  äÓ«¡°ùJ  IOÉjR  -
 ºjó≤Jh  ¿ƒjódG  •É°ùbCG  π«LCÉàH  ìÉª°ù∏d  (»æjôëH  QÉæjO  äGQÉ«∏e  3^7)
 ƒÑjôdG  äÉÑ«JôJ  …ô°ùjƒ°ùdG  …õcôªdG  ∂æÑdG  ô«aƒJ  ™e  ,»aÉ°VEG  ¿ÉªàFG
 πc  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  áFÉªdG  »a  ôØ°U  óæY  ô¡°TCG  6  ≈dEG  π°üJ  »àdG  á«∏gÉ°ùàdG

.IóM ≈∏Y ádÉM
 ¬Ñ°T  á«eƒμM  ádÉch  »`̀gh-  ø«μªJ  èeGôH  ™«ªL  ¬«LƒJ  IOÉ``YEG  -
 äÉcô°ûdG  º`̀Yó`̀d  -äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀∏`̀d  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG  Ωó`̀≤`̀J  á∏≤à°ùe

.¿É«μdG øY IQOÉ°üdG ¿ƒjódG ™«ªL á∏μ«g IOÉYEG ƒëf ∂dòch ,IQô°†àªdG
.»μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 530 ≈dEG ádƒ«°ùdG ºYO ¥hóæ°U áØYÉ°†e -

 Ωƒ°SôdG  ø`̀e  áMÉ«°ùdÉH  á∏°üdG  äGP  äÉYÉæ°üdG  ™«ªL  AÉ`̀Ø`̀YEG  -
.ô¡°TCG áKÓK Ióe á«MÉ«°ùdG

 Ióe á«YÉæ°üdG  »°VGQC’G  ô«LCÉJ  Ωƒ°SQ øe äÉcô°ûdG  ™«ªL AÉØYEG  -
.ô¡°TCG áKÓK

 øe QOÉ°üdG QGô≤dÉH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ÖMQ
 ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN á°SÉFôH Iô«NC’G ¬à°ù∏L ∫ÓN á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG AGQRh ¢ù∏ée
 iƒà°ùe ™aôd »æjôëÑdG ÖfÉédG ™e åMÉÑàdÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdÉH Oƒ¡©dG AÉ«dhCG ≈dEG ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ¢ù∏ée á°SÉFQ
 øe  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™ªéj  ÉªH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  OÉ°TCGh
 »àdG ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ºgÉØàdGh iDhôdGh IƒNC’G øe ájƒb ºFÉYO ≈∏Y õμJôJ áî°SGQ á«îjQÉJ äÉbÓY
 áæ«àe ô°UGhCG øe º¡©ªéj Ée ≈dEG øjóæà°ùe ,±hô¶dG ∞∏àîe »a º¡ØbGƒe IóMƒH OGóLC’G É¡î°SQh É¡©æ°U
 çQEG  íeÓe º°SQh ¢ù«°SCÉàd  ¬JGP  ºMÓàdÉHh  º¡é¡f  ≈∏Y Ωƒ«dG  πª©dG  π°UGƒàj  …òdGh  ,∑ôà°ûe  ô«°üeh
.Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y É«é«JGôà°SG É¡î«°SôJh á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ó«WƒJ ôÑY áeOÉ≤dG ∫É«LC’G πÑ≤à°ùªd

 ΩOÉN  á°SÉFôH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  ,»YƒÑ°SC’G  ¬YÉªàLG  ó≤Y  ób  …Oƒ©°ùdG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¿Éch
 »æjôëÑdG ÖfÉédG ™e åMÉÑàdG{ ¢ù∏éªdG ôbCGh ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG
 ™«bƒàdGh øjó∏ÑdG ó¡Y »«dh á°SÉFôH ¿ƒμ«d »æjôëÑdG …Oƒ©°ùdG ≥«°ùæàdG ¢ù∏éªd π«ãªàdG iƒà°ùe ™aôd

.z¢ù∏éªdG AÉ°ûfEG ô°†ëªd ∫ó©ªdG ∫ƒcƒJhôÑdG ≈∏Y
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U OóL áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ©∏£Jh iDhQ ≥«≤ëJ ≈∏Y ¢UôëdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 ¢ù∏ée  ∫ÓN  øe  øjó∏ÑdG  ø«H  äÉbÓ©dG  õjõ©àH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  Iõ«ªªdG  äÉbÓ©dG  ï«°SôJ  IOÉjR  »a  º¡°ùj  ÉªH  ,…Oƒ©°ùdG  »æjôëÑdG  ≥«°ùæàdG
 √ƒª°S Gó«°ûe ,äÉ©∏£àdGh ìƒª£dG  »Ñ∏j  GQÉgORG  ôãcCG  πÑ≤à°ùe ≥«≤ëJh äÉjƒà°ùªdG  πc ≈∏Y ø«≤«≤°ûdG
 OÓÑdG ∂∏e ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉªàgGh ºYO øe øjó∏ÑdG ø«H á≤«KƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ¬H ≈¶ëJ ÉªH

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ∂∏e ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCGh ióØªdG
 øH ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U √ƒNCG É¡H Ωƒ≤j »àdG áÑ«£dG Oƒ¡édÉH √ƒª°S OÉ°TCGh
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY
 ,»FÉæãdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG øe ™°ShCG ≥aCG ƒëf É¡H ™aódGh ácôà°ûªdG äÉbÓ©dG õjõ©J πLCG øe á≤«≤°ûdG
 õjõ©àd  …Oƒ©°ùdG  »æjôëÑdG  ≥«°ùæàdG  ¢ù∏ée  ∫ÓN  øe  ôÑcCG  πμ°ûH  πª©dG  á∏°UGƒe  ≈dEG  ¬©∏£J  GócDƒe
 ÉgôKCG ¢ùμ©æj »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædGh äGRÉéfE’G øe Gójõe ≥≤ëj ÉªH ä’ÉéªdG πc »a ¿hÉ©àdGh πeÉμàdG

 .ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG QÉgORGh AÉªf ≈∏Y

ÉfhQƒc …Qô``°†àªd É``ªYO º``dÉ©dG ∫hO á``©«∏W »``a ø``jôëÑdG

ájOƒ©°ùdG ™e äÉbÓ©dG ó«WƒàH á``eOÉ≤dG ∫É«LCÓd çQE’ ¢ù°SDƒf :∂``∏ªdG
ó¡©dG »«dh ≈dEG ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ¢ù∏ée á°SÉFQ iƒ``à°ùe ™aôd åMÉÑàdÉH ÖMôj ¬``àdÓL

»`HhQhC’G OÉ``ëJ’G ∫hOh É```μjôeCG ≈∏Y â```bƒØJh É```«`é`«`∏`N ≈```dhC’G

ä’É``éªdG πc »``a á``jOƒ©°ùdG ™``e π``eÉμàdG õ``jõ©àd π``ª©dG π``°UGƒæ°S :ó``¡©dG »``dh

.ó¡©dG »dh ƒª°S |.…Oƒ©°ùdG ó¡©dG »dh ƒª°S  | .ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN | .∂∏ªdG ádÓL |
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 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ƒª°S  ø`̀e  á«bôH  AGQRƒ```̀dG
 áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG
 ,√ƒª°S QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG
 ≈`̀ª`̀°`̀SCG ø``̀Y É`̀¡`̀«`̀a Üô`````̀YCG
 äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉjBG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd
 áÑ°SÉæªH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ¬≤≤M  …òdG  ôgÉÑdG  ìÉéædG
 ...øjôëÑdG  iDhQ{  ióàæe
 πÑ≤à°ùªd  ácôà°ûe  iDhQ
 ¬`̀JQhO  »`̀a  zí`̀LÉ`̀f  »ªdÉY
 ™e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H  á``̀©``̀HGô``̀ dG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCG Éªc
 ∫BG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ø```̀H  ¿É``ª``∏``°``S
 ôμ°ûdG  ¢üdÉN  øY  áØ«∏N
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ôjó≤àdGh
 AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ±Gó``̀gC’  √ƒª°S  º`̀YO  ≈∏Y
 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªdG
 á`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀∏`̀ª`̀dG äGƒ``̀£``̀î``̀dGh
 √ƒ`̀ª`̀ °`̀S É``̀gò``̀î``̀à``̀j »```̀à```̀dG
 ≈∏Y  áë°üdG  AÉ≤H  ¿Éª°†d
 áª¶æªdG  äÉ``jƒ``dhCG  ¢``̀SCGQ
 QÉ``̀KBG  ø`̀e  ∞«Øîà∏d  ∂``̀ dPh
-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ±Gó````̀gCG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dh  z19

 iDhQh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 íLÉf  πÑ≤à°ùªd  ácôà°ûe
 äÉjóëàdG á¡LGƒªd 2020
 √ƒª°S  kÓ`̀FÉ`̀ °`̀S  ,á``̀æ``̀gGô``̀dG
 ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈∏Y ≠Ñ°ùj
 AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 á«aÉ©dGh  áë°üdG  QƒaƒªH
 ≈≤Ñj  ¿CGh  ô`̀ª`̀©`̀dG  ∫ƒ``̀Wh
 áμ∏ªªd Góæ°Sh kGôNP √ƒª°S
 QhO  á∏°UGƒªd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Iô«°ùe »a …OÉjôdG √ƒª°S
 »a AÉªædGh Ωó≤àdGh ô«îdG

.õjõ©dG øWƒdG á°†¡f

¿Éª∏``°S ï«``°ûdG øe áÄæ¡J á«bôH ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢``ù«FQ
zøjôëÑdG iDhQ{ ió``àæe ìÉ``éf áÑ``°SÉæªH á``Ø«∏N ø``H ï«°ûdG  ø``̀cô``̀dG  ô`̀«`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ΩÉ```b

 óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N
 ìÉÑ°U  øjôëÑdG  ´É`̀ aO  Iƒ≤d  ΩÉ`̀©`̀dG
 Ω2020 ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  6  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  ¢`̀ù`̀eCG
 Iƒb  äGóMh ióME’ ájó≤ØJ  IQÉjõH
 É¡dÓN ø`̀e  ™`̀∏`̀WG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É```aO
 ájôμ°ù©dG  äGõ«¡éàdG  çó`̀MCG  ≈∏Y
 ÖjQóàdG §£Nh èeGôHh ájQGOE’Gh
 øY  RÉ`̀é`̀jEG  ≈``̀dEG  ™ªà°SG  Éªc  ,É¡«a
 ∂∏àd  á∏cƒªdG  äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dGh  ΩÉ¡ªdG

 .IóMƒdG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  QÉ°TCGh
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ¿CG ≈dEG øjôëÑdG
 ø«°ü∏îªdG  É¡dÉLQ  Oƒ¡L  π°†ØHh
 »a ¬`̀H iò`̀à`̀ë`̀j É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f â`̀ë`̀°`̀VCG
 IAÉØμdGh  á«ÑjQóàdG  äGQó≤dG  ¿CÉ°T
 ´ÉaódG Iƒb ∫ÉLQ ¿CG GócDƒe ,á«dÉà≤dG
 º¡©°Sh »a Ée πc ¿ƒdòÑjh ¿ƒ∏ª©j
 äÉ``̀LQO  ≈``∏``YCG  ≥«≤ëàd  ó`̀¡`̀L  ø``e
 ájôμ°ù©dG  á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀dGh  Ö`̀gCÉ`̀ à`̀ dG
 º¡eõYh  ∫É`̀Lô`̀ dG  ºª¡H  ¬``̀fEG  å`̀«`̀M

 äÉÑ°ùàμeh äGQó≤e ¿É°üJh ≈ªëoJ
 πªëJ  ≈∏Y  ™«ªédG  åMh  ,øWƒdG
 »æWƒdG  º¡ÑLGh  √ÉéJ  á«dhDƒ°ùªdG
 á∏°UGƒªd áÑ∏°üdG IOGQE’ÉH »∏ëàdGh
 á«dÉY  á`̀jƒ`̀æ`̀©`̀ª`̀H  AÉ`̀£`̀©`̀ dGh  ∫ò``Ñ``dG
 ôîa  πμH  á«HC’G  Iƒ≤dG  √òg  ô«°ùàd
 …òdG …ôμ°ù©dG è¡ædG ≈∏Y RGõàYGh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  Éæd  ¬£àNG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
.≈∏Y’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY

 ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ`̀©`̀dG  óFÉ≤dG  ó``̀cCGh
 ´É`̀aó`̀ dG  Iƒ``̀b  ∫É```̀LQ  ¿CG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¬«∏Y ¬``̀∏``̀dG  Ghó```̀gÉ```̀Y  É``̀e  Gƒ``̀bó``̀°``̀U
 ∫ÓN  øe  º¡eõMh  º¡eõY  GƒàÑKGh
 º¡«dEG  á∏cƒªdG  ΩÉ¡ªdG  áaÉc  ò«ØæJ
 äÉ``````bhC’Gh ±hô```¶```dG ™`̀«`̀ª`̀L »``̀a

 ÉææWƒd  ká©aQ  ¢`̀UÓ`̀NEGh  ¿ÉØJ  πμH
 äÉ¡«LƒàdGh iDhô∏d G kò«ØæJh »dÉ¨dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 ,≈∏Y’G  ÉfóFÉb  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒb  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 ´QódGh ™«æªdG ó°ùdG ¬∏dG ¿ƒ©H »g
 øY Ohò```̀jh »`̀ª`̀ë`̀j …ò```̀dG »``̀bGƒ``̀dG

.Iõjõ©dG Éæàμ∏ªe

´ÉaódG Iƒ``b äGó``Mh ióMEG ó``≤Øàj ΩÉ``©dG ó``FÉ≤dG

 á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ≈≤àdG
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,á«YÉªàL’G
 ó«°ùdG  ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g
 ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL
 IQÉéJ  áaôZ  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ô«ª°S  ó«°ùdG  ,øjôëÑdG  áYÉæ°Uh

.¬Ñàμe »a ∂dPh ,¢SÉf ¬∏dGóÑY
 åëH ´É`̀ª`̀ à`̀L’G ∫Ó``̀N º``̀Jh
 ø«H ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀J
 äGQOÉ``Ñ``ª``dG ô`̀jƒ`̀£`̀Jh ø`̀«`̀aô`̀£`̀dG
 πª©dG  ¥ƒ°S  õjõ©J  ≈`̀ dEG  áaOÉ¡dG
 ,á`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG QOGƒ``̀μ``̀dÉ``̀H
 OQGƒªdG á«ªæàd ádhòÑªdG Oƒ¡édGh
 øY  kÓ°†a  ,á«æjôëÑdG  ájô°ûÑdG
 ´É£≤dG  äBÉ°ûæªd  áeƒμëdG  º``YO
 áeó≤ªdG  äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀dGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 øe Oó``̀Y å`̀ë`̀H ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,º`̀¡`̀d
 ¥ƒ°S ôjƒ£àH á∏°üàªdG ™«°VGƒªdG
 »ah  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  πª©dG
 ≈∏Y  ¿Gó«ªM  ≈æKCG  ,¥É«°ùdG  Gò`̀g
 »æWƒdG  º`̀gQhOh  πª©dG  ÜÉë°UCG
 äÉ£ëªdGh  πMGôªdG  ∞∏àîe  »a

 ∂°SÉªJ  ¿G  ≈``̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,á`̀eÉ`̀¡`̀dG

 Ö∏£àj  √Qƒ``̀£``̀Jh  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀ °`̀S

 ¥Ó````̀WEGh ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG ø``̀e ó``jõ``ª``dG

 Rõ©J »`̀à`̀dG  á`̀bÓ`̀î`̀dG  äGQOÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG

 ¢UôM  GócDƒe  ,√ƒªfh  √QGô≤à°SG

 ´Gƒ`̀fCG  áaÉc  ºjó≤J  ≈∏Y  áeƒμëdG

 ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  IófÉ°ùªdGh  ºYódG

 »`̀°`̀SÉ`̀ °`̀SC’G ∂`̀ jô`̀°`̀û`̀ dG √QÉ`̀ Ñ`̀ à`̀YÉ`̀ H

 Égó¡°ûJ  »àdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùª∏d

.ôgõdG ó¡©dG Gòg »a áμ∏ªªdG

 ¢SÉf  ó«°ùdG  √ƒ`̀f  ,¬ÑfÉL  øe

 º`̀YO ø``̀e á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG ¬`̀eó`̀≤`̀ J É`̀ª`̀H

 á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀∏`̀d äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀Jh

 ¿CG Gó`̀cDƒ`̀e ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG »`̀a

 RGõàYGh  ôjó≤J  §ëe  ºYódG  Gò`̀g

 …ò`̀dGh  ,πª©dG  ÜÉë°UCG  πÑb  ø`̀e

 ƒªædG  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d  Ö`̀°`̀ü`̀j

 ∞∏àîe »a êÉàf’G ácôM õjõ©Jh

 ,ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G  ∫ƒ≤ëdG

 ΩõëdG  ≈`̀dEG  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  É kàa’

 áeƒμëdG  É`̀¡`̀à`̀eó`̀b  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

 Gò¡d  âfÉc  å«M  ,πª©dG  ÜÉë°UC’

 ≈∏Y  â°ùμ©fG  á«HÉéjG  QÉKCG  ºYódG

 »a …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ™``̀bGƒ``̀dG π`̀ª`̀é`̀e

 ¢UôM  Gó`̀cDƒ`̀e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉ`̀é`̀J  áaôZ

 á∏eÉ©dG  …ó```̀jC’G  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y

 ´É£≤dG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀e  »`̀a  á«æjôëÑdG

 øe  ¬H  ™àªàJ  Éªd  ∂`̀ dPh  ,¢UÉëdG

 »Ø«Xh  •ÉÑ°†fGh  QGóàbGh  IAÉØc

 á∏éY á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG  »``a  É`̀¡`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SGh

 Éfó∏H  »``̀a  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G

.õjõ©dG

¿É`̀ ã`̀ ë`̀ Ñ`̀ J zIQÉ```̀ é```̀ à```̀ dG á````̀aô````̀Z{h zπ```̀ª```̀©```̀dG{
π``̀ª``̀©``̀dG ¥ƒ````̀°````̀S õ```jõ```©```à```d É```ª```¡```fhÉ```©```J

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
 …OÉeCG  ’hÉH  Iô«Ø°ùdÉH  ¢ùeCG  á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀ d  É«dÉ£jEG  ájQƒ¡ªL  Iô«Ø°S

 øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG Qƒ°†ëH
 ôjRƒdG  ÖMQ  óbh   .É¡æ««©J  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,ΩÉ©dG
 »àdG  áÑ«£dG  äÉbÓ©dÉH  kGó«°ûe  ,IójóédG  Iô«Ø°ùdÉH

 ¿hÉ©àdG  iƒà°ùeh  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  §HôJ
 É¡d kÉ«æªàe ,á«æeC’G ä’ÉéªdG »a á°UÉNh ≥«°ùæàdGh

 .ójóédG É¡∏ªY ΩÉ¡e »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG

 Iô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG π`̀ Ñ`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j á``̀ «``̀ ∏``̀ NGó``̀ dG ô``````̀jRh
»`̀ FÉ`̀ æ`̀ ã`̀ dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ jh á``̀ «``̀ dÉ``̀ £``̀ jE’G

 áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
 ´ÉªàL’G  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG
 ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY á«æeC’G áæé∏d ™°SÉàdG
 ÖFÉf  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ô`̀eÉ`̀K  ≈°ù«Y  ó«ª©dG  Qƒ°†ëH
 »∏ãªe  øe  AÉ°†YC’G  •ÉÑ°†dG  øe  OóYh  ,ßaÉëªdG

.á«∏NGódG IQGRƒH á«æeC’G äGQGOE’G ∞∏àîe
 ßaÉëªdG  ƒª°S  ÖMQ  ´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »ah
 »a  Iôªà°ùe  á¶aÉëªdG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,Qƒ°†ëdÉH
 øH  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ
 ™°VƒdG á©HÉàªH ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
 áeRÓdG á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô```̀LE’G PÉ`̀î`̀JGh »`̀æ`̀eC’G
 ø`̀eCG  ¿Éª°†d  ∂``̀ dPh  ,É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  áëaÉμªd
 ≥WÉæe ∞∏àîe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh

.á¶aÉëªdG
 ¿hÉ©àdG á«ªgCG  √ƒª°S ócCG  π°üàe ¥É«°S »ah
 º¡°ùj ÉªH ,ºJBÉªdG »dhDƒ°ùeh AÉ°SDhQ ™e ≥«°ùæàdGh
 äGAGô``̀LE’G  ≥`̀ah  á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG  AÉ`̀«`̀MEG  »a
 äÉ©ªéJ …CG ™æe É¡àeó≤e »a ,á©ÑàªdG ájRGôàM’G
 AÉ`̀ «`̀MEGh  ,º`̀ JBÉ`̀ ª`̀ dG  §«ëe  »`̀a  AGõ```Y  Ö`̀cGƒ`̀e  hCG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh  ,ô°TÉÑªdG  åÑdG  ôÑY  áÑ°SÉæªdG
 øe  ócCÉà∏d  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  áWô°T  ájôjóe
 áeÓ°S  ¿Éª°†d  á«FÉbƒdG  äÉWGôà°T’G  πc  ≥«Ñ£J

.™«ªédG
 ¢ù«FQ  ¿ÉîdG  óªëe  Ö«≤ædG  Ωó`̀b  ,¬à¡L  øe
 ∫ƒM  É«Fôe  É°VôY  ´ÉaôdÉH  »fóªdG  ´ÉaódG  õcôe
 Gôjô≤J  ¢Vô©à°SG  å«M  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀dG  Oƒ`̀¡`̀L
 á≤£æªH  ≈æÑªH  ™dófG  …ò`̀dG  ≥jôëdG  OÉªNEG  ∫ƒM

 ájõgÉédÉH  ßaÉëªdG  ƒª°S  OÉ°TCG  óbh  ,äÉ«éëdG
 øe  »fóªdG  ´ÉaódG  ∫ÉLQ  É¡H  ™àªàj  »àdG  á«æeC’G
 º¡àHÉéà°SG  áYô°Sh  OGôaCGh  ∞°U  •ÉÑ°Vh  •ÉÑ°V
 √ƒª°S  Éæ«Ñe  ,≥jôëdG  OÉªNEG  »a  õ«ªàªdG  º¡FGOCGh
 ø«H  »`̀æ`̀eC’G  ≥«°ùæàdGh  ácGô°ûdG  õjõ©J  á«ªgCG
 ∫òHh ,»fóªdG ´ÉaódG IQGOEGh á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 áeÓ°ùdGh  ø``eC’G  ôaƒJ  »àdG  Oƒ¡édG  øe  ójõªdG

.»dÉgCÓd
 á©ÑàªdG  äGAGô`̀LE’G  ßaÉëªdG  ƒª°S  ™HÉJ  Éªc
 áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG ™°Vƒd ,Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ™e
 á«°ù«FôdG  ¥ô`̀£`̀ dG  »`̀ a  á`̀ jQhô`̀ª`̀ dG  äÉ`̀bÉ`̀æ`̀à`̀NÓ`̀d
 äÉLÉ«àM’  á«Ñ∏J  ∂``̀ dPh  á¶aÉëª∏d  á`̀«`̀Yô`̀Ø`̀dGh

 ¿hÉ©àdÉH  √ƒª°S  Gó«°ûe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ™e  Qhô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOEÓ```̀ d  ô«ÑμdG  ÜhÉ`̀é`̀à`̀dGh
 ájQhôªdG  áeÓ°ùdG  õjõ©J  »a  É`̀gQhOh  á¶aÉëªdG

.≥jô£dG …OÉJôªd ájƒYƒàdG äÓªëdG ∫ÓN øe
 »Ñ«∏°TƒH  óªëe  Ö«≤ædG  ¢Vô©à°SG  ¬à¡L  øe
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  »a  »æeC’G  •ÉÑJQ’G  §HÉ°V
 õjõ©J  »a  á¶aÉëªdG  πÑb  øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG
 óYÉÑàdG  É¡æe  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô`````̀LE’G
 AÉ°†YCG  Oƒ¡L ßaÉëªdG  ƒª°S  øªK  PEG  ;»YÉªàL’G
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```dEG á`̀«`̀eGô`̀dG á`̀«`̀æ`̀eC’G á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 »a  áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  ¿É`̀cQCG  ≥≤ëj  ÉªH  ≥«°ùæàdGh

.á¶aÉëªdG AÉLQCG

á«æeC’G á``æé∏dG ´É``ªàLG ¢``SCGôàj á``«HƒæédG ß``aÉëe

 ï`̀«`̀ °`̀ û`̀ dG ø````̀H »``̀ ∏``̀ Y ™``̀ ª``̀ à``̀LG
 ßaÉëe  Qƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀©`̀dG  ø«°ùëdGóÑY
 øe  Oó``Y  ™`̀e  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdÉH ºJBÉªdG AÉ°SDhQ
 á`̀©`̀«`̀HQ ó``̀dÉ``̀N ó`̀«`̀ª`̀©`̀ dG Qƒ`̀ °`̀†`̀ë`̀H
 ,ßaÉëªdG  ÖFÉf  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ¿Éæ°S
 ôjóe ¿É£≤dG  ø°ùM ≈°ù«Y ó«ª©dGh
 ,á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀Wô`̀°`̀T á`̀jô`̀jó`̀e ΩÉ``̀Y
 ƒ°†Y  »`̀JÉ`̀æ`̀jƒ`̀©`̀dG  π`̀«`̀∏`̀é`̀dGó`̀Ñ`̀Yh
 ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  IQGOEG  ¢ù∏ée
 ,óLÉ°ùªdGh  º`̀JBÉ`̀ª`̀dG  áæéd  ¢ù«FQ

.á¶aÉëªdG »dhDƒ°ùe øe OóYh
 ßaÉëªdG π≤f ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 ôjRh ôjó≤Jh äÉ«ëJ Qƒ°†ëdG ≈dEG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG É`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀e ,á``«``∏``NGó``dG
 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ≈∏Y ¢UôëdG ¬JGP âbƒdG »a GócDƒe
 É¡ª«¶æJh á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG ø«eCÉJ
 ΩGõàd’Gh ,≥FÓdG πμ°ûdÉH ÉgQÉ¡XEGh
 á«æ≤J  ∫ÓN  øe  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY ô°TÉÑªdG åÑdG
 äÉ©ªéàdG  áeÉbEG  ΩóYh  »YÉªàL’G
 ΩGõ`̀à`̀d’G  »°†à≤j  É`̀e  ,∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a
 »WÉ©àdG  QÉ``WEG  »a  QGô`̀°`̀UEGh  Ωõ©H

 ±hô``̀¶``̀ dG √ò````̀g ™```̀e ∫hDƒ``̀ °``̀ù``̀ª``̀ dG
.á«FÉæãà°S’G

 ´ÉªàL’G ∫ÓN ßaÉëªdG Oó°Th
 ¿Éª°†d äÉ©ªéàdG ™æe IQhô°V ≈∏Y
 ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀ë`̀°`̀Uh á`̀eÓ`̀°`̀Sh ø```̀eCG
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’Gh
 ≥jôa  πÑb  øe  IOóëªdG  á«FÉbƒdGh
 QhódG á«ªgCG Éæ«Ñe ,»Ñ£dG øjôëÑdG
 ƒdhDƒ°ùeh  AÉ`̀°`̀SDhQ  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG
 äGAGô```````̀LE’G PÉ``̀î``̀ JG »``̀ a º``̀JBÉ``̀ª``̀dG
 äÉÑ°SÉæªdG AÉ«MEG ∫ÓN ájRGôàM’G
 CGóÑªH  ò``̀NC’Gh  ,áØ∏àîªdG  á«æjódG

.êÓ©dG øe ô«N ájÉbƒdG
 ΩÉY  ô`̀jó`̀e  í`̀°`̀VhCG  ,¬à¡L  ø`̀e
 Oƒ¡édG  á¶aÉëªdG  áWô°T  ájôjóe
 ,áëFÉédG √òg ™e πeÉ©à∏d ádhòÑªdG
 ájÉªM  π`̀LCG  øe  ôªà°ùªdG  πª©dGh
 ™«ªé∏d  äÉeóîdG  ºjó≤Jh  ìGhQC’G
 ,äÉÑ°SÉæªdGh  ±hô¶dG  ∞∏àîe  »a
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀a ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh
 äÉ©ªéàdG  ™æe  ≈∏Y  GOó°ûe  ,ΩÉ©dG
 ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  áeÓ°S  ≈∏Y  ÉXÉØM
 ≥«Ñ£J  GócDƒe  ,ihó©dG  QÉ°ûàfG  øe
 øe ó`̀°`̀V á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG äGAGô```````̀LE’G

 .ájRGôàM’G äGAGôLE’G ∞dÉîj
 π«∏édGóÑY  QÉ`̀ °`̀TCG  ,¬à¡L  ø`̀e
 É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  ≈dEG  »JÉæjƒ©dG
 õjõ©J »a ájôØ©édG ±ÉbhC’G IQGOEG
 äÉÑ°SÉæªdG  √ò``̀g  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H  »`̀Yƒ`̀dG
 ∞JÉμJ  Ö∏£àj  …òdG  ôeC’G  ,á«æjódG
 ,á«ë°üdG  äGOÉ`̀ °`̀ TQE’G  ™e  ™«ªédG
 á«æjódG  Ö`̀£`̀î`̀dG  å`̀Ñ`̀H  ΩGõ``̀ à``̀ d’Gh
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY
 ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM

 AÉ````̀°````̀SDhQ »``̀≤``̀à``̀∏``̀j á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀ °``̀û``̀dG ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e
äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG ™`̀ æ`̀ e IQhô```̀°```̀V ó```̀cDƒ```̀jh º``̀JBÉ``̀ª``̀ dG

 »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ¢SCGôJ

 É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG á«LQÉîdG ôjRh

 ∫É°üJ’G  ôÑY  ¢ùeCG  ó≤Y  …òdG  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

 ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG  ácQÉ°ûªH  ,»FôªdG  »fhôàμd’G

 ô`̀jRh  óYÉ°ùe  ,…ô`̀°`̀Shó`̀dG  ôÑL  ø`̀H  π°ü«a  ø`̀H

.áæé∏dG AÉ°†YCGh ,áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf á«LQÉîdG

 ô```̀jRh Ö````̀MQ ,´É```̀ª```̀à```̀L’G á```̀jGó```̀H »````̀ah

 G kó«°ûe  ,á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  AÉ°†YCÉH  á«LQÉîdG

 õjõ©àd  É¡H  ¿ƒeƒ≤j  »àdG  á°Sƒª∏ªdG  Oƒ¡édÉH

 äGQGRƒdG  πc  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG

 RGô``̀HEGh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëH  á«æ©ªdG  äÉÄ«¡dGh

 ∫ÉéªdG »a IóFGôdG É¡JGQOÉÑeh áμ∏ªªdG äGRÉéfEG

 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  õjõ©Jh  ,»bƒ≤ëdG

 »ª«∏bE’G  ó«©°üdG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée

.»dhódGh

 ΩÉªàgGh  iDhô``̀H  á«LQÉîdG  ô``̀jRh  OÉ`̀ °`̀TCGh

 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M

 ÖMÉ°U  ºYOh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG

 ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG

 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ

 ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G

 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 á«bƒ≤ëdG  áμ∏ªªdG  áeƒ¶æe  ï«°Sôàd  ,AGQRƒ``̀dG

.∫ÉéªdG Gòg »a É¡JOÉjQ õjõ©Jh

 á«eÉ°ùdG iDhôdG ≈dEG á«LQÉîdG ôjRh QÉ°TCGh

 ÇOÉÑªH  ï°SGôdG  ¬fÉªjEGh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd

 IQOÉÑe  ¿CG  É kë°Vƒe  ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  º«bh

 ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ≈∏Y ™«bƒàdÉH øjôëÑdG áμ∏ªe

 Ö©°ûd  á∏«°UC’G  º«≤dG  ó°ùéj  π«FGô°SEG  ádhO  ™e

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdÉH øeDƒj …òdG øjôëÑdG áμ∏ªe

 ,äÉaÉ≤ãdGh  óFÉ≤©dGh  äÉ`̀fÉ`̀jó`̀dG  ÜÉë°UCG  ø«H

 Iƒ£îdG √òg øe ∫hC’G áμ∏ªªdG ±óg ¿CG  G kócDƒe

 πeCG  ≥«≤ëJh  ºdÉ©dG  ≈dEG  ΩÓ°S  ádÉ°SQ  ô°ûf  ƒg

 »a  ¢û«©∏d  á≤£æªdG  Üƒ©°Th  ∫É`̀«`̀LC’G  ™«ªéd

 áeGóà°ùeh  Iô``̀gOõ``̀eh  Iô≤à°ùeh  á`̀æ`̀eBG  áÄ«H

 øeC’G  ≥«≤ëJh  ,äÉYGõædGh  ÜhôëdG  øY  G kó«©H

.á≤£æªdG »a QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh

 ≈dEG πjõédG ôμ°ûdG á«LQÉîdG ôjRh Ωób Éªc

 ≈∏Y á¶aÉëª∏d É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG ≈∏Y áeƒμëdG

 πØμàdGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U

 ø««æjôëÑdG  ø«ØXƒªdG  Ö`̀JGhQ  øe  Aõ`̀L  ™aóH

 äÓeÉ©dGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  º¡«∏Y  øeDƒªdG

 º`̀YOh á`̀fÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  QhOh ∫É``̀Ø``̀WC’G  ¢`̀VÉ`̀ jQ  »`̀ a

 ∑ôà°ûªdG  π≤ædG  ¥Gƒ°Sh IôLC’G  äGQÉ«°S ¥Gƒ°S

 AÉØYEGh ,ábÉ«°ùdG »HQóeh äÓaÉëdGh äÉ°UÉÑdGh

 Ωƒ°SQ  ™aO  øe  á«MÉ«°ùdG  äÉ≤aôªdGh  äBÉ°ûæªdG

 á¡LGƒe Aƒ°V »a ∂dPh ,ô¡°TCG  3  Ióe áMÉ«°ùdG

-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  äÉ°SÉμ©fG

.(19

 IQGRƒ```̀ dG ¢`̀Uô`̀M á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```jRh ó```̀cCGh

 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y

 ≥«≤ëàd  á«eƒμëdG  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒdG  ∞∏àîe

 á«bƒ≤ëdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  äGRÉ`̀é`̀fE’G  øe  ójõªdG

 Iô°†ëd  πeÉ°ûdG  »MÓ°UE’G  è¡ædG  Ωóîj  ÉªH

 áfÉμe Rõ©jh ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ádÓédG ÖMÉ°U

.»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y øjôëÑdG

 ∫ƒcƒJhôÑdG  ôjô≤J  OÉªàYÉH  áæé∏dG  âeÉbh

 ¿CÉ°ûH πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJÉH ≥ë∏ªdG …QÉ«àN’G

 AÉ¨ÑdG  »`̀a  ∫É``̀Ø``̀WC’G  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SGh ∫É``̀Ø``̀WC’G  ™`̀«`̀H

 ∫ƒcƒJhôÑdG  ôjô≤Jh  ,á`̀«`̀MÉ`̀HE’G  OGƒ`̀ª`̀dG  »`̀ah

 ∑Gôà°TG ¿CÉ°ûH πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJ’ …QÉ«àN’G

 √ò`̀¡`̀Hh ,á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ`̀YRÉ`̀æ`̀ª`̀ dG »``̀a ∫É``̀ Ø``̀WC’G

 √ôμ°T πjõL øY á«LQÉîdG ôjRh ÜôYCG áÑ°SÉæªdG

 πª©dG ôjRh ,¿Gó«ªM óªëe øH π«ªéd √ôjó≤Jh

 á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

.IQƒcòªdG ôjQÉ≤àdG OGóYEG ≈∏Y ,ádƒØ£∏d

 äÉYƒ°VƒªdG  øe  G kOó`̀Y  áæé∏dG  âãëH  óbh

 É¡fCÉ°ûH  äòîJGh  ,∫ÉªYC’G  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG

.áÑ°SÉæªdG äGQGô≤dG

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ´É``̀ª``̀à``̀LG ¢``̀ SCGô``̀ à``̀ j á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG ô````̀ jRh
¿É```̀°```̀ù```̀fE’G ¥ƒ``̀ ≤``̀ ë``̀ d É``̀«``̀∏``̀©``̀dG á`̀ «`̀ ≤`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ à`̀ dG
πØ£dG ¥ƒ≤M á``«bÉØJ’ …QÉ«àN’G ∫ƒ``cƒJhôÑdG ôjô≤J OÉ``ªàYG
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 ÜÉ`̀H í`̀à`̀a ¿Ó````YEG ™``e É`̀ kæ`̀ eGõ`̀ J
 ∂∏ªdG-ƒμ°ùfƒ«dG  IõFÉéd  π«é°ùàdG
 ΩGóîà°S’ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG äÉ«LƒdƒæμJ
 É``̀¡``̀JQhO »``̀a º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ∫É``̀é``̀e »``̀a
 ø«dhDƒ°ùªdG øe OóY çóëJ IójóédG
 º`̀¡`̀JÉ`̀YÉ`̀Ñ`̀£`̀fG ø``̀Y ø``«``«``ª``jOÉ``cC’Gh
 »àdG  á«ªdÉ©dG  IõFÉédG  √ò`̀g  ∫ƒ`̀M
 π°†ØH õFGƒédG π°†aCG øe âëÑ°UCG
 äò`̀NCGh  ¬àdÓL  ¬eó≤j  …ò`̀dG  ºYódG
 ∞∏àîe  øe  ø«≤HÉ°ùàªdG  Ö£≤à°ùJ
 GOGô```̀ aCG  ,»``̀dhó``̀dG  ™ªàéªdG  äÉ`̀Ä`̀a
 Oô£e ó``jGõ``J  »``̀ah  ,äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
 á©eÉL  ¢ù«FQ  ó`̀cCG  ,ô`̀NBG  ó©H  Éeƒj
 øH  ódÉN  QƒàcódG  »Hô©dG  è«∏îdG
 IõFÉédG  ¿CG  »∏gƒ©dG  øªMôdGóÑY
 áÑbÉãdG  á``̀jDhô``̀dG  ìƒ`̀°`̀Vƒ`̀H  ™£°ùJ
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ióªdG  Ió«©ÑdGh
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¿CG  ≈∏Y  áªjôμdG  ¬à≤aGƒªd  áØ«∏N
 Gô«Ñ©J  ¬àdÓL  º°SG  IõFÉédG  πªëJ
 ÜÉ£≤à°SG  »`̀a  Ió`̀FGô`̀dG  ¬`̀à`̀jDhQ  ø`̀Y
 º«∏©àdG »a É¡é°ùfh πÑ≤à°ùªdG iDhQ
 IõFÉédG  õ«ªàd  ó¡°T  ó≤∏a  ,ô°UÉ©ªdG
 âMô°U  PEG  ,»`̀fGó`̀dG  πÑb  »°UÉ≤dG
 ƒμ°ùfƒ«dG  áª¶æªd  áeÉ©dG  IôjóªdG
 âØ°ûch IõFÉé∏d õ«ªªdG QhódG ∫ƒM
 õFGƒédG  π°†aCG  øe  âëÑ°UCG  É¡ qfCG
 ,¬àdÓL  ¬eó≤j  …ò`̀dG  ºYódG  π°†ØH
 á`̀«`̀ª`̀gCG ø``̀Y Gô`̀«`̀Ñ`̀©`̀J ≠``̀∏``̀HCG ¢`̀ù`̀«`̀dh
 ø«≤HÉ°ùàªdG  ó`̀aGƒ`̀J  ø`̀e  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG
 GOGô`̀ aCG  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  äÉÄa  øe
 Éeƒj Oô£e ójGõJ  »ah äÉ°ù°SDƒeh
 É¡∏ªëJ »àdG ájDhôdG õ«ªàd Ωƒj ó©H
 ó«cCÉJ  IõFÉédG  QGôªà°SÉa  ,IõFÉédG
 IõFÉédG  ¬∏ªëJ  …ò`̀dG  ôμØdG  Oóéàd
 IOÉjôdG  ÖcQ  »a  É kfÉμe  ¬H  äCGƒÑJh

.á«ªdÉ©dG õFGƒédG ø«H
 áª¶æe  øμJ  º`̀d  ¬``̀fCG  ±É``°``VCGh
 Ωƒ∏©dGh  á«Hôà∏d  IóëàªdG  º``̀ eC’G
 ≈æÑààd  zƒ`̀μ`̀ °`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG{  á`̀ aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dGh
 É¡æ«≤«d  ’EG  Iõ«ªàªdG  IõFÉédG  √òg
 á«eÉ°S  á`̀jDhQ  ¢ùμ©J  É¡fCG  ï°SGôdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿ó`̀d  ø`̀e  á∏«°UCG
 á«ªgCG  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 Ωƒ∏Y  ∞«XƒJ  øY  ≥ãÑæªdG  º«∏©àdG
 ∫É°üjEGh  á«dÉ°üJ’G  É«LƒdƒæμàdG
 âbh  …CG  »a  Égójôj  øªd  áaô©ªdG
 â«¶Mh  ,≥``̀FGƒ``̀Y  ¿hó```̀H  ¿É``̀μ``̀eh
 ,á`̀«`̀dhO  áæ«°UQ  IOÉ`̀°`̀TEÉ`̀H  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG
 ¬JRôMCG …òdG âaÓdG ¥ƒØàdG ¢ùμ©J
 ¬«LƒJ »a ¬àdÓéd ácQÉÑªdG ájDhôdG
 »æWƒdG  iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  º«∏©àdG
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  π`̀ª`̀©`̀d  ¢``SGô``Ñ``fh

 IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe »a º«∏©àdGh
 »∏Y ø`̀H ó`̀LÉ`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀dG É``̀gô``̀jRh
 á«ª«∏©àdG ègÉæªdG ôjƒ£àd »ª«©ædG
 Qƒ£àdG  á©«ÑWh  ≥°ùààd  É`̀¡`̀JGhOCGh
 ô°ü©dG »a »dÉ°üJ’Gh »LƒdƒæμàdG
 QGóàbÉH  IQGRƒ`̀ dG  âæÑJ  PEG  ,»dÉëdG
 øe ™jQÉ°ûªdG øe GOóY á«dÉY á«æ¡eh
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ´hô°ûe É¡ªgCG
 πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóªd áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ™«ªL á`̀Ä`̀«`̀¡`̀J  ≈````̀dEG  ±ó``̀¡``̀j  …ò````̀dG
 Iõ`̀¡`̀LC’É`̀H  ΩÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  ¢`̀SQGó`̀e
 »fhôàμdEG  º«∏©J  áμÑ°T  »a  É¡ª¶fh
 É¡eõY  IQGRƒ`̀dG  Ióªà°ùeh  ,πeÉμàe
 É¡«dƒJ  »àdG  á«ªgC’G  øe  É¡°SÉªMh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀eƒ`̀μ`̀Mh  IOÉ`̀«`̀b
 º«∏©àdG  Iô«°ùe  ájGóH  òæe  º«∏©à∏d
 äÉjGóH  ≈`̀dEG  Oƒ©J  »àdGh  »eÉ¶ædG

.»°VÉªdG ¿ô≤dG
 è«∏îdG  á©eÉL  »a  ÉæfEG  ∫É`̀bh
 ∂∏ªdG  ádÓL  ºYóH  Éæaô°ûJ  »Hô©dG
 Éæ«¶Mh  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ¬``̀Lh ø``̀«``̀M á`̀«`̀î`̀°`̀ù`̀ dG ¬`̀à`̀eô`̀μ`̀ª`̀H
 ≈∏Y  Ω2012  ΩÉ``̀Y  »`̀a  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H
 πªëj  »`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  »`̀°`̀Sô`̀c  ¢ù«°SCÉJ
 »°Sôc{  ¬«∏Y  ≥`̀∏`̀WCG  ¬àdÓL  º`̀°`̀SG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ó«Øà°ùj  …òdG  ,z»fhôàμdE’G  º«∏©à∏d
 AÉæHCG  øe  á©eÉédÉH  ¿ƒ°SQGódG  ¬æe
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG  ∫hO

 ™°ûj  ∂dòHh  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód
 ácQÉÑªdG  ¬eƒ∏Yh  √QƒæH  »°SôμdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO  á`̀«`̀≤`̀H  ≈```̀dEG
 ∂∏ªdG  »°Sôc  õ«ªJ  óbh  .»é«∏îdG
 çÉëHC’G  øe  ¥ƒØàe  ó«°UôH  óªM
 G kô°üæYh  É kª¡∏e  ¿É`̀ ch  äGô`̀Ñ`̀î`̀dGh
 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ìÉéf  »a  G kRQÉ`̀H
 ±hô`̀¶`̀dG  Ö`̀©`̀°`̀UCG  »`̀ah  á©eÉédÉH
 âØXh  PEG  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  É`̀¡`̀H  ô`̀ª`̀j  »`̀à`̀dG
 áªcGôàªdG »°SôμdG äGôÑN á©eÉédG
 á«ë°üdG  ´É```̀ °```̀VhC’G  »`̀£`̀î`̀J  »``̀a
 É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ΩÉ©dG »¡æJ ¿CG øe á©eÉédG ø«μªJh

.ìÉéæH ¬JGQÉÑàNGh »°SGQódG

»ªbôdG ∫ƒëàdG á«ªàM
 øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ ∫Éb Éª«a
 ∞°Sƒj ¢`̀VÉ`̀jQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G
 ∞≤f  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ÉæfEG  IõªM
 á«μ∏ªdG  ájDhôdÉH  GRGõàYGh  GQÉîàaG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áÑbÉãdG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ∫ÓN øe IõFÉédG √òg ≥∏WCG ÉeóæY
 á«Hôà∏d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º````̀eC’G  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e
 ,(ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG) á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh º`̀∏`̀©`̀dGh
 Éªg  ø«∏eÉμàe  ø«gÉéJG  »a  ô«°ùàd
 z∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ{
 É¡LÉeOEG ≈∏Y IQó≤dG ióeh ,á¡L øe
 PEG ,á∏HÉ≤ªdG á¡édG øe zº«∏©àdG{ »a

 á«°VÉªdG ¿hô°û©dG äGƒæ°ùdG âaôY
 º∏©àdG  ƒëf  GójGõàe  É«ªdÉY  É¡LƒJ
 GOGó`````̀YCG É`̀ fó`̀¡`̀ °`̀Th ,»``̀fhô``̀à``̀μ``̀ dE’G
 ø`̀jò`̀dG ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø``e Ió`̀jGõ`̀à`̀e
 ºdÉ©dG  AÉ```̀LQCG  π`̀c  ø`̀e  ¿hô`̀WÉ`̀≤`̀à`̀j
 ∫ƒ°üëdG ±ô°T π«f ≈∏Y Gƒ°ùaÉæà«d
 õ«ØëJ  ∫ÓN øe IõFÉédG  √òg ≈∏Y
 QÉμàH’Gh ´GóHEÓd iƒ°ü≤dG äÉbÉ£dG
 ,Ö°üîdG  »ª«∏©àdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a
 ø«H  ¥QGƒØdG  ≥««°†àd  É°Uƒ°üNh
 πFÉ°Sh  ô«aƒJ  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  äÉÄØdG
 »`̀μ`̀«`̀°`̀SÓ`̀μ`̀dG º`̀∏`̀ ©`̀ à`̀ dGh ∫É``̀°``̀ü``̀J’G
 äÉÄØdGh ,AGƒ°ùdG ≈∏Y »fhôàμdE’Gh
 »a  É°û«ª¡Jh  Gô≤ah  ÉØ©°V  ô`̀ã`̀cC’G
 »°†≤j ób »àdG á«ªdÉ©dG äÉ©ªàéªdG
 øY  ¿hó«©H  ºgh  äGƒæ°S  ÉgDhÉæHCG
 ,äÉ©eÉédGh  ±ƒØ°üdGh  ¢SQGóªdG
 øeh  ,∞YÉ°†àJh  º¡JÉfÉ©e  OGOõàa
 ä qôe »àdG º«μëàdG ¿Ééd â£YCG Éæg
 ™jQÉ°ûª∏d  Éª¡e  ÉfRh  IõFÉédG  ≈∏Y
 ,º«∏©àdG »a äÉÄØdG √òg èeóJ »àdG
 º∏©àj  »`̀μ`̀d  á`̀«`̀JGƒ`̀e  áÄ«H  ô`̀ aƒ`̀ Jh
 ,á©eÉédGh á°SQóªdG ø°S »a áÑ∏£dG
 ≈∏Y  º¡æ«©J  Iô`̀aGh  É°Uôa  GƒdÉæjh

.º¡∏Ñ≤à°ùªd π°†aCG π«μ°ûJ
-ƒμ°ùfƒ«dG IõFÉL ¿CG ±É°VCGh

 á«ªdÉY  IõFÉL  É¡Ø°UƒH  óªM  ∂∏ªdG
 ™aGhQ  ºgCG  øe  IóMGh  âfÉc  á©«aQ
 iƒà°ùe  ≈∏Y  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  º∏©àdG

 áªLôJ »a π°†ØdG ™Lôj É¡∏a ,ºdÉ©dG
 »a ™jQÉ°ûªdGh QÉμaC’G øe qó©j ’ Ée
 äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  ΩGóîà°SG
 ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ∫É``̀é``̀e »``̀a ∫É``̀°``̀ü``̀J’Gh
 ≥«Ñ£à∏d á∏HÉb èeGôH ≈dEG É¡∏jƒëJh
 ≈àM ,á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y
 ¢VÉah á°SQÉªªdÉH â∏≤ o°Uh âé°†f
 ,äÉ©ªàéªdG øe ô«ãμdG ≈∏Y ÉgDhÉ£Y
 ’EG  ™°ùJ  ’  Ωô`̀¡`̀dG  áªb  ¿CG  lí«ë°U
 ø«eó≤àªdG  ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e  á∏«∏b  GOGó```YCG
 øμªj ’ øμdh ;Gõ«ªJ IõFÉédG π«æd
 Oó`̀©`̀dG  ¬∏ãe  …ò```dG  AÉ`̀£`̀©`̀dG  ∫É``̀Ø``̀ZEG
 â°ùaÉæJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  øe  πFÉ¡dG
 »`̀à`̀dGh ,Iõ``̀FÉ``̀é``̀dG ≈```̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d
 äÉÄ«ÑdG  ≈∏Y  Éª«ªY  Gô«N  äô`̀ª`̀KCG
 π°UGƒJh  ,É¡dÓN  øe  â∏ªY  »àdG
 ÜCGóH  É¡∏ªY  á«ªdÉ©dG  IõFÉédG  √òg
 ≈∏Y Åμàe ájô°ûÑdG πÑ≤à°ùªa ,ôÑcCG
 ÓÑ≤à°ùeh  Ωƒ«dG  º«∏©àdGh  ,º«∏©àdG
 ≈``̀ dEG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀∏`̀ d ≈`̀£`̀î`̀ dG ´ô`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀S
 ∞«XƒJ  ≈∏Y  áªFÉb  IójóL  ∫Éμ°TCG
 ∫É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ
 Iõ`̀FÉ`̀é`̀dGh  ,¬«∏Y  É`̀fÉ`̀c  Éªe  ´ô`̀°`̀SCG
 øe  Ö∏≤dG  »a  ™≤J  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 Gòd  ,ô«ÑμdG  »ªdÉ©dG  ∫ƒëàdG  Gò`̀g
 qò¨f Gó`̀jó`̀ë`̀J ΩÉ`̀©`̀dG Gò``g »`̀a É`̀æ`̀fEÉ`̀a
 á`̀ jDhQ  ó q°†©j  ≥`̀jô`̀W  ≈∏Y  ≈£îdG
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀é`̀ dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M
 á«ªàëH  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

.»ªbôdG ∫ƒëàdG

á«∏Ñ≤à°ùªdG ájDhôdG
 áæé∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  äQÉ`̀°`̀TCGh
 Ωƒ∏©dGh á«Hôà∏d á«æWƒdG øjôëÑdG
 ï«Ñ«∏°U  ≈æÑd  IQƒàcódG  áaÉ≤ãdGh
 Gó`̀«`̀cCÉ`̀J  »``̀JCÉ``̀J  Iõ``FÉ``é``dG  ¿CG  ≈```̀ dEG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ΩÉªàg’
 ,»fhôàμdE’G  º«∏©àdÉH  áØ«∏N  ∫BG
 ¬àdÓL  á``̀jDhQ  ™`̀e  ≥aGƒàJ  »`̀à`̀dGh
 ™«é°ûJ  ≈`̀ dEG  á«eGôdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 äÉ«LƒdƒæμJ ΩGóîà°SG »a QÉμàH’G

 ∫Éée  »`̀a  ∫É`̀°`̀ü`̀J’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 Ée  πX  »a  ¬`̀fCG  âaÉ°VCGh  ,º«∏©àdG
 »°ûØJ øe Ωƒ«dG ºdÉ©dG ∫hO √ó¡°ûJ
 ô°TÉÑªdG  Égô«KCÉJh  ÉfhQƒc  áëFÉL
 ∞£≤H  ôîàØf  ÉæfEÉa  º«∏©àdG  ≈∏Y
 ô«ÑμdG  ÉgQhOh IõFÉédG  êÉàf QÉªK
 º«∏©àdG  äÉLôîe  ≈∏Y  ô`̀KDƒ`̀ª`̀dGh
 ,»æWƒdGh »dhódG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y
 Ée  ≈`̀∏`̀Y  ∫ó``̀ j  ¬``̀fEÉ``̀a  ∫O  ¿EG  Gò```̀gh
 ó©Hh  áμæM  øe  ¬àdÓL  ¬H  ™àªàj
 äAÉL  ó≤a  ,á«∏Ñ≤à°ùe  ájDhQh  ô¶f
 »î°S  ºYóH  É¡bÓ£fG  òæe  IõFÉédG
 »a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  á`̀eƒ`̀μ`̀M  ø`̀e
 äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G ºjôμàd Iƒ£N
 øjòdG  á«eƒμëdG  ô«Z  äÉª¶æªdGh
 IôμàÑe  äÉYhô°ûªH  ¿ƒ©∏£°†j
 º«∏©àdG »àq«∏ª©H ¢Vƒ¡æ∏d Iõq«ªeh

.»ªbôdG ô°ü©dG »a ºq∏©àdGh
 Éà«°U  Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀d  ¿CG  äó````̀cCGh
 ,»dhO º«μëàd ™°†îJ ,Gô«Ñc É«dhO
 ºdÉ©dG ∫hO øe ójó©dG É¡«dEG ≥HÉ°ùàJ
 IõFÉédG √òg â°SôμJ å«M ,ΩÉY πc
 Ωƒ«dG  √Gôf  Ée  ƒgh  ,õ«ªàe  πμ°ûH
 ô«Ñc πμ°ûH É¡«∏Y ∫ÉÑbE’G IOÉjR øe
 »a á«ªdÉY á©ª°S øe ¬H ™àªàJ Éªd
 ,áØ∏àîªdG  º«∏©àdG  ä’Éée  áeóN
 ≈∏Y  õcôJ  á«dÉëdG  É¡JQhO  ∫ÓNh
 »YÉæ£°U’G  AÉ``̀cò``̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG{
 z¬JOƒLh º∏©àdG ájQGôªà°SG õjõ©àd
 äÉYhô°ûe  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàH
 »a  ÉØ©°V  ô``ã``cC’G  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  Ωó`̀î`̀J
 âéàf »`̀ à`̀ dG  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  á````̀eRCG  π``̀X
 É`̀ fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L »`̀°`̀û`̀Ø`̀J Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
 ΩGóîà°SG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M
 ø«H  èeóJ  »àdG  á«∏eÉμàdG  ∫ƒ∏ëdG
 É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  äÉ«LƒdƒæμàdG
 É«Lƒdƒæμàd  áeó≤àªdG  äÉ≤«Ñ£àdGh

.∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG
 òæe  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  »©°S  â`̀æ`̀ q«`̀Hh
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```̀ dEG äGƒ`̀æ`̀ °`̀S
 ™«°Sƒàd  áãjóëdG  äÉ«LƒdƒæμàdG

 ¿Éª°Vh  á«ª«∏©àdG  ¢UôØdG  ¥É£f
 äÉ`̀YÉ`̀ª`̀é`̀∏`̀d ó``̀ q«``̀L º`̀«`̀∏`̀©`̀J º`̀ jó`̀≤`̀ J
 »a á`̀ °`̀û`̀ qª`̀ ¡`̀ª`̀ dGh á`̀Ø`̀©`̀°`̀†`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ,π``«``bGô``Y ø```e ¬``̀¡``̀LGƒ``̀J É```e qπ````X
 É«LƒdƒæμJ  ∂∏àªJ  ∫ÉëdG  á©«Ñ£Hh
 äÉ«fÉμeEG  ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 πLCG  øe ádÉ©a ∫ƒ∏M ô«aƒàd á∏FÉg
 »a  ≥ëdÉH  ™«ªédG  ´ÉØàfG  ¿Éª°V
 Ée qπX »Øa ,¬Lh πªcCG ≈∏Y º«∏©àdG
 ô«¨àJ  äÉ©ªàée  øe  Ωƒ«dG  √ó¡°ûf
 Ωó≤J  É¡æ«H  Éª«a  É`̀£`̀HGô`̀J  OGOõ```̀Jh
 äÉ«fÉμeEG  É«LƒdƒæμàdG  ∫Éμ°TCG  Éæd
 º∏©àdGh  º«∏©àdG  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  á`̀∏`̀FÉ`̀g
 á«∏ªY  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J  π`̀Ñ`̀ °`̀S  IOÉ``````̀jRh
 Oƒ¡édG  IõFÉédG  Rõ©J  PEG  ºq∏©àdG
 É¡dhO  ºYód  ƒμ°ùfƒ«dG  É¡dòÑJ  »àdG

.AÉ°†YC’G
 ¢`̀ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG ó`````̀ cCG ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀d …ò``«``Ø``æ``à``dG
 óFÉ≤dG óªëe á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh
 É¡àbÓ£fG  òæe  â∏μ°T  IõFÉédG  ¿CG
 áª«b  ø`̀e  ¬∏ªëJ  Éªd  á¨dÉH  á«ªgCG
 »a Ö°üJ á«aô©e á«ªgCGh á«fÉ°ùfEG
 É¡fƒμd  ,»ªdÉ©dG  ™ªàéªdG  áeóN
 áª«μëdG  iDhô`̀∏`̀ d  Ió°ùée  äAÉ``̀L
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀d  á`̀Ñ`̀bÉ`̀ã`̀dG  Iô`̀¶`̀æ`̀ dGh
 º«μëdG  ¬é¡f  â°ùμYh  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 Éªd  πÑ≤à°ùªdG  ¬aGô°ûà°SG  ∫ÓN øe
 ÉgÉæHh  áãjóëdG  á«æ≤àdG  ¬∏μ°ûà°S
 ƒëf Oƒ≤J á«°SÉ°SCG õFÉcôc á«àëàdG
 áYQÉ°ùàªdG  äGQƒ`̀£`̀à`̀ dG  á`̀Ñ`̀cGƒ`̀e
 ø«μªJh  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀ dGh
 πc »``̀a »`̀ª`̀bô`̀dG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀ dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 É¡àæÑJ ájƒdhCÉc äAÉLh ,ä’ÉéªdG
 »a Égò«ØæJ ≈∏Y â°UôMh áμ∏ªªdG
 Ó°†a  ,á«eƒμëdG  É¡©jQÉ°ûe  π`̀c
 ióØªdG πgÉ©dG ádÓL äGQOÉÑe øY
 ä’É`̀é`̀e »```̀bQh Qƒ`̀£`̀à`̀d á`̀ª`̀YGó`̀ dG
 ∂∏ªdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀c  áØ∏àîªdG  º∏©àdG
 áHGƒÑdGh  πÑ≤à°ùªdG  ¢SQGóªd  óªM
 É¡∏≤f  ó©H  â∏μ°T  »`̀à`̀dG  á«æWƒdG

 ájhGõdG  ôéM á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒë∏d
 áª«∏©àdG  á«∏ª©dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  »`̀a
 Éªd  É¡ØbƒJ  ¿hO  âdÉMh  áμ∏ªªdÉH
 ∫ƒ°Uhh áYƒæàe πFGóH øe ¬Jôah
 ≈∏Y á`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  OGƒ``̀ª``̀∏``̀d  ™``jô``°``S
 É©é°ûe  Ó`̀eÉ`̀Y  â∏μ°Th  ,á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG
 QÉ```̀μ```̀aC’Gh äGQOÉ```̀Ñ```̀ª```̀dG ¥Ó``````WE’
 áYóÑªdG  äGQÉ``̀μ``̀à``̀H’Gh  á`̀bÓ`̀î`̀dG
 πÑb  øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡é∏d  IRõ©ªdG
 É«LƒdƒæμàdG  ™jƒ£àd  ø«°üàîªdG
 á`̀ ã`̀ jó`̀ë`̀ dG äÉ``̀«``̀æ``̀≤``̀à``̀dG π``̀«``̀©``̀Ø``̀Jh
 ø«°ùëJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  É¡eGóîà°SGh
 É`̀¡`̀à`̀eƒ`̀ª`̀jOh  á«ª«∏©àdG  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG
 »a  ≥ëdG  ≈∏Y  ™«ªédG  ∫ƒ°üMh

.ó©H øY ¿Éc ¿EGh º∏©àdG
 IõFÉédG  QGôªà°SG  ¿CG  ø`̀ q«`̀Hh
 É¡d  ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e  »`̀æ`̀Ñ`̀Jh
 ƒg  ájƒæ°S  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  É`̀gó`̀jó`̀é`̀Jh
 áÑWÉb  »dhódG  ™ªàéªdG  á≤ãd  ó«cCÉJ
 ¬à≤≤M Éeh áfÉμeh π≤K  øe É¡d  Éªd
 »ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ìÉéf  øe
 á`̀ª`̀YGó`̀dG äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀ dG ∫É``é``e »``̀a
 äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  ∞«Xƒàd
 iƒà°ùe  ≈∏Y  º«∏©àdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a
 ΩÉ©dG  Gòg  É¡bÓWEG  Ö`̀cGhh  ,ºdÉ©dG
 ¬`̀à`̀Kó`̀MCG É``̀eh á`̀æ`̀gGô`̀ dG ±hô``̀¶``̀dG
 É≤°ùàe  ,äÉ©ÑJ  øe  ÉfQƒc  áëFÉL
 »ªdÉY  ¬`̀Lƒ`̀J  ø`̀e  √ó¡°ûf  É`̀e  ™`̀e
 »a ´QÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e »``̀HÉ``̀é``̀jEG ∫ƒ``̀ë``̀Jh
 ≈∏Y õcôJ á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG ∫Éée
 É«LƒdƒæμàdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 øY  º∏©à∏d  Égô«î°ùJh  áãjóëdG
 É`̀¡`̀fGƒ`̀æ`̀©`̀d É``̀Ñ``̀cGƒ``̀e AÉ````̀Lh ,ó``̀©``̀H
 ô`̀«`̀î`̀°`̀ù`̀J{ ΩÉ``̀©``̀ dG Gò``̀¡``̀d ¢`̀ù`̀«`̀ Fô`̀ dG
 »a  QÉμàHÓd  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG
 É≤≤ëeh zºq∏©àdGh º«∏©àdGh á«HôàdG
 ¿ƒμJ  ¿CG  »a  IOƒ°ûæªdG  É¡aGógC’
 á`̀jô`̀°`̀ü`̀©`̀dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á``̀eó``̀î``̀dG
 øe  QÉ````WEG  »``a  ™«ªé∏d  Iô`̀aGƒ`̀à`̀e

.ádGó©dG á«aÉØ°ûdG

:¿ƒ«ªjOÉcCGh ¿ƒdhDƒ°ùe ..áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ™e áªé°ùæe

»ª«∏©àdG ´GóHE’G õ«ØëJ »a É«ªdÉY ÉMÉéf â≤≤M óªM ∂∏ªdG-ƒμ°ùfƒ«dG IõFÉL
∂`̀∏`̀ª`̀dG ió```̀ d á`̀ ∏`̀ «`̀ °`̀ UCG á`̀ «`̀ eÉ`̀ °`̀ S á`````̀jDhQ ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀J É``̀ ¡``̀ fCG ï``̀°``̀SGô``̀dG É`̀¡`̀æ`̀«`̀≤`̀«`̀d Iõ``̀FÉ``̀é``̀dG â`̀æ`̀Ñ`̀J ƒ`̀μ`̀ °`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG

.óFÉ≤dG óªëe |.ï«Ñ«∏°U ≈æÑd .O |.IõªM ¢VÉjQ .O |.»∏gƒ©dG ódÉN .O |

 »∏Y ø``̀H ó``̀LÉ``̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dG  ∞`̀°`̀û`̀c
 ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô``̀jRh  »ª«©ædG
 ìôW  ó¡°û«°S  ójóédG  »°SGQódG  ΩÉ©dG
 á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  Ö`̀à`̀μ`̀ dG  ø``̀e 60 ø``̀e ô``̀ã``̀cCG
 ø«ª∏©ªdG  á``̀dOCGh  á«∏ª©dG  äÉ°SGôμdGh
 ™`̀«`̀ª`̀L »```̀ a IQƒ```̀£```̀ª```̀ dGh Ió```̀jó```̀é```̀dG
 ä’É`̀é`̀e »``̀ ah ,á``«``°``SGQó``dG π`̀MGô`̀ª`̀ dG
 QÉ`̀WEG  »a  ,IOó©àªdG  á«°SGQódG  OGƒ`̀ª`̀dG
 ≈dEG  áaOÉ¡dG  ájôjƒ£àdG  IQGRƒ`̀dG  §£N
 äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏Jh  ,äGóéà°ùªdG  áÑcGƒe
 á«æWƒdG  iDhôdG  ≥«≤ëJh  ,21`dG  ¿ô≤dG
 ±ó¡dG ¢üNC’ÉHh ,á«ªdÉ©dG äÉ¡LƒàdGh
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  øe  ™HGôdG
 ó«édG  º«∏©àdÉH  ≈æ©j  …ò``̀ dG  ,2030
 ¢üFÉ°üîdG  IÉ`̀YGô`̀e  ™`̀e  ,∞°üæªdGh
 Oƒ¡édG  √ò`̀g  ó``̀aQh  ,áÑ∏£∏d  á«FÉªædG
 á«ªbôdG  äGAGô```̀KE’Gh  ¢`̀ShQó`̀dG  êÉàfEÉH

.IõØ∏àªdG ¢ShQódGh
 ÖàμdG  ¿CG  ≈```̀ dEG  ô``̀jRƒ``̀ dG  QÉ```°```TCGh
 á¨∏dG  ÜÉàc  πª°ûJ  IójóédG  á«°SGQódG
 ºYGôH) »FGóàH’G ∫hC’G ∞°ü∏d á«Hô©dG
 ∫ÉØWC’G  ÜOCG  ≈æÑàj  …ò`̀dGh  ,(á«Hô©dG
 kÉHƒ∏°SCG ≈æÑàj å«M ,á¨∏dG º∏©àd kÓNóe
 ,É¡fƒæah á«Hô©dG á¨∏dG º∏©J »a kGójóL
 á«ª«∏©àdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  áeõM  É kæª°†àe
 ∫hÉæàJ  áÑMÉ°üe  É k°ü°üb  πª°ûJ  »àdG
 äÉLÉM ™e ΩAÓàJh ,á«FGô≤dG äGQÉ¡ªdG
 áÄ°ûæàdG  »`̀a  º¡°ùJh  ,¬`̀dƒ`̀«`̀eh  πØ£dG
 ÖfGƒL  ≈∏Y  Aƒ°†dG  »≤∏Jh  ,á«æWƒdG
 kÉª«b  ∫hÉ`̀æ`̀à`̀Jh  ,á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  áÄ«ÑdG  ø`̀e
.QGƒédG ø°ùMh ¿hÉ©àdG πãe á«YÉªàLG
 êÉ`̀à`̀fE’G  á`̀°`̀SGô`̀c  ìô``̀W  ºà«°S  É`̀ª`̀c
 ¢ùeÉîdG ∞°ü∏d (áHÉàμdG ÜhQO) »HÉàμdG
 øe ò«eÓàdG  ø«μªJ πLCG  øe ,»FGóàH’G

 ¥É«°S »a ÉgóYGƒbh áHÉàμdG ¿ƒæa º∏©J
 êÉàfE’G ≈dEG ∫ƒëàdG øe º¡æμªj Ö°SÉæe
 á°UÉN  §HGƒ°V  ≥ah  è¡æªªdG  »HÉàμdG
 á∏°ù∏°S  øª°V  ∂``dPh  ,áHÉàμdG  á«∏ª©H
 ºàj  »àdG  »HÉàμdG  êÉàfE’G  äÉ°SGôc  øe
 ôjƒ£J  ≈`̀ dEG  káaÉ°VEG  ,kÉ«éjQóJ  É¡MôW

.ájƒ¨∏dG äÉÑjQóàdG Öàc ¢†©H
 ∫Éée øª°V ¬`̀fCG  ô`̀jRƒ`̀dG  í`̀°`̀VhCGh
 ájOGóYE’G á∏MôªdG ó¡°ûà°S kÉ°†jCG äÉ¨∏dG
 øe ájõ«∏éfE’G á¨∏d IójóL á∏°ù∏°S ìôW
 ºà«°S  ,∂«aGôZƒ«L  ∫Éfƒ«°TÉf  á°ù°SDƒe
 øe kGAóH áãdÉãdG á≤∏ë∏d kÉ«éjQóJ É¡MôW
 ≈∏Y õcôJ »gh ,…OGóYE’G ∫hC’G ∞°üdG
 QÉμàH’Gh ±É°ûàc’Gh 21 ¿ô≤dG äGQÉ¡e
 á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG º`̀«`̀b õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 IAGô``b  è`̀eÉ`̀fô`̀H  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG  ,á«ªdÉ©dG
 øª°V á«Ø°U ¢ü°üb øe ¿ƒμe ÖMÉ°üe
 á«aÉ°VEG  ¢ü°übh  ,»`̀°`̀SGQó`̀dG  Qô≤ªdG
 ∫hÉæàJ ,áÑ∏£∏d ájƒ¨∏dG á∏«°üëdG AGôKE’

.»JÉeƒ∏©ªdGh »HOC’G ø«dÉéªdG
 ìôW  ájƒfÉãdG  á∏MôªdG  ó¡°ûJ  Éªc
 »`̀ °`̀ SGQó`̀ dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG »``̀a ó``jó``L ÜÉ``à``c
 ƒ`̀gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀¨`̀∏`̀dG ¥É`̀°`̀ù`̀ª`̀d »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ô`̀°`̀ü`̀©`̀dG  »```̀a  IQÉ``̀ °``̀†``̀ë``̀ dGh  ÜOC’G{
 ,z214  Üô`̀Y  -  »`̀°`̀ù`̀dó`̀fC’Gh  »°SÉÑ©dG
 »a  ájQÉ°†ëdG  äÉª°ùdG  ∫hÉæàj  …òdGh
 áaÉ≤ãdGh  ÜOC’G  πª°ûj  ÉªH  ,øjô°ü©dG
 ôjƒ£J  ≈dEG  káaÉ°VEG  ,Égô«Zh  IQÉª©dGh
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G OGƒ``̀ª``̀dG Ö`̀à`̀c å`̀jó`̀ë`̀Jh

.çÓãdG πMGôª∏d
 á«HôàdG ègÉæe ôjƒ£J ó«©°U ≈∏Yh
 ôjRƒdG ø«H ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh áæWGƒª∏d
 Gòg »`̀a  ó`̀jó`̀L ÜÉ`̀à`̀c  ìô``W  ºà«°S  ¬``̀fCG
 ≈dEG áaÉ°VEG ,ô°ûY »fÉãdG ∞°ü∏d ∫ÉéªdG

 ∫hC’G ø«Ø°üdÉH ¢UÉîdG ÜÉàμdG ôjƒ£J
 Öàc ÉeCG  ,»FGóàH’G ¢SOÉ°ùdGh …ƒfÉãdG
 G kôjƒ£J  äó¡°T  ó≤a  á«eÓ°SE’G  á«HôàdG
 ™e ,çÓ``ã``dG á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG π`̀MGô`̀ª`̀dG »`̀a
 Iô°SC’G ΩÉμMCG ¥É°ùªd ójóL ÜÉàc ìôW
 øe  ΩÉμMC’G  √òg  ∫hÉæàj  ,ΩÓ`̀°`̀SE’G  »a
 ¬∏Øc  Éeh  ,á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  Qƒ¶æe
 ICGôª∏d  ¥ƒ≤M  øe  »æjôëÑdG  ´ô°ûªdG
 ø«fGƒ≤dG  π`̀X  »`̀a  ,Iô``̀°``̀SC’Gh  πØ£dGh
 ÜÉàc  ≈`̀ dEG  ká`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,Iô`̀°`̀SC’É`̀H  á°UÉîdG
 øjO)  ΩÓ°SE’G  »a  »YÉªàL’G  ∑ƒ∏°ùdG

.(301
 OGƒ`̀ª`̀ dGh  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dÉ`̀H  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah
 äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J Öàc ôjƒ£J ºJ ,á«æ≤àdG
 á∏MôªdG  ±ƒØ°U  ™«ªL  »a  ∫É°üJ’Gh
 Ió`̀jó`̀L Ö`̀à`̀c ìô`̀£`̀à`̀°`̀Sh ,á`̀ «`̀ FGó`̀ à`̀ H’G
 á∏MôªdG  ±ƒØ°U  ™«ªéd  Ωƒ∏©dG  IOÉªd
 IójóédG  ÖàμdG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ájOGóYE’G
 ø«ª∏©ªdG  á``̀dOCGh  á«∏ª©dG  äÉ°SGôμdGh
 »a ájƒfÉãdG  á∏MôªdÉH  ∫hC’G  iƒà°ùª∏d

 õ«a)  AÉjõ«ØdGh  (102  º«c)  AÉ«ª«μdG
 πª©dGh  ,(102  É«M)  AÉ`̀«`̀MC’Gh  (102
 ,É¡«dEG  »∏YÉØàdG  ÖfÉédG  áaÉ°VEG  ≈∏Y
 ¢†jQ)  äÉ`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  ¥É°ùe  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh

.(152 ¢†jQ) äÉ«°VÉjôdGh (151
 »ª∏©dG  Qƒ£àdG  áÑcGƒe  πLCG  øeh
 äGQÉ¡eh  »©eÉédG  º«∏©àdG  äÉÑ∏£àeh
 ôjRƒdG  ø«H  ,πª©dG  ¥ƒ°Sh  21  ¿ô≤dG
 Öàc ø``̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ô`̀jƒ`̀£`̀J º``̀J ¬````̀fCG
 áÑ°SÉëªdG  Öàc  É¡æe  ,ájQÉéàdG  Ωƒ∏©dG
 á∏MôªdG  ø`̀e  áKÓãdG  äÉjƒà°ùªdG  »`̀a
 ¿ƒfÉb  »à°SGôc  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,ájƒfÉãdG
 ∫É`̀ª`̀YC’Gh  ∑ƒæÑdG  »`̀a  áeó≤eh  πª©dG
 ∫ÉªYC’G  »a  áeó≤e  ÜÉàch  ,á«aô°üªdG
 äGQÉ`̀¡`̀e  á`̀°`̀SGô`̀ch  ÜÉ`̀à`̀ch  ,á«ÑàμªdG
 á«≤«Ñ£àdG  OGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a  É``̀eCG  ,∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 øe É¡Ñ«°üf á«°VÉjôdG  á«Hôà∏d  ¿Éc  ó≤a
 ÜÉ©dCG  ÜÉàc  ∞«dCÉJ  ∫ÓN øe ,ôjƒ£àdG
 ÜÉàch ,¬H ¢UÉîdG º∏©ªdG π«dOh iƒ≤dG
 á≤«Kh  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,Iô`̀FÉ`̀£`̀dG  á°ûjôdG
 ìô£«°Sh  ,á«°VÉjôdG  á«HôàdG  è¡æe
 äÉ«°SÉ°SCG  ¿Gƒæ©H  ójóL  ÜÉàc  kÉ°†jCG
 ÜÉàch ,ájô°SC’G á«HôàdG IOÉªd áWÉ«îdG
 ø«à≤∏ëdG  øe  πμd  ,á«≤«°SƒªdG  á«HôàdG

.á«fÉãdGh ≈dhC’G
 »`̀°`̀SGQó`̀dG  π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG  ó¡°û«°S  É`̀ª`̀c
 ΩÓYEÓd  »FGôKE’G  ¥É°ùªdG  ìôW  »fÉãdG
 ≈dEG  ±ó¡j  …ò`̀ dGh  ,ájƒfÉãdG  á∏Môª∏d
 í«àj  áÑ∏£dG  ió`̀d  »`̀eÓ`̀YEG  »`̀Yh  AÉæH
 »HÉéjEG  πμ°ûH  ¬∏FÉ°Sh ™e πYÉØàdG  º¡d
 ô«μØàdG  äGQÉ`̀¡`̀e  º`̀¡`̀HÉ`̀°`̀ù`̀cEGh  ,∫É`̀©`̀ah
 º¡æ«μªJh  ,AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ó≤ædGh  π«∏ëàdGh
 øe  »HÉéjE’G  AÉ≤àf’G  ≈∏Y  IQó≤dG  øe

.á«eÓYE’G OGƒªdG

á«``°SGQódG πMGôªdG ™«ªéd GQƒ£eh GójóL ÉHÉàc 60 ìô``£J á«HôàdG

.á«HôàdG ôjRh |

 øY  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ódÉN ácQÉ°ûe
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áæé∏dG
 ´ƒ£àdG  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 áãdÉãdG  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a ìÉ≤∏d

(19
 QÉÑNCG{`d  »£≤°ùªdG  ∫É`̀ bh
 »a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿EG  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 Ö`̀LGh á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG ÜQÉ`̀é`̀à`̀ dG
 ™«ªédG  ≈∏Y  »æWhh  »fÉ°ùfG
 ø`̀e Aõ``̀é``̀c ¬``̀«``̀a á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 ,êÓ©d ∫ƒ°UƒdG »a áªgÉ°ùªdG
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U »a Éædh
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ¬JQOÉÑªH áæ°ùM Ihób AGQRƒdG
 áYÉé°ûdG âæ«H »àdG á«°üî°ûdG
 IOÉ«≤dG  É¡jóÑJ  »àdG  IQOÉÑªdGh
 Gòg QÉ°ûàf’ …ó°üà∏d áª«μëdG

.¢Shô«ØdG
 »a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿CG  ó````̀cCGh
 √QhO  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉJ  ´ƒ£àdG
 GPEG  AGó`̀æ`̀dG  »Ñ∏j  ø`̀WGƒ`̀e  …CÉ`̀ c
 ÖLGƒdG ÉYOh áLÉëdG âYO Ée
 ,IQOÉÑª∏d »fÉ°ùfE’G hCG »æWƒdG
 OQ øe π«∏b AõLh ÖLGh Gògh
 Ωób  …òdG  øWƒdG  Gò¡d  π«ªédG

 »a ácQÉ°ûªdG ¿CG Éªc ,ô«ãμdG Éæd

 øe  GAõ`̀L  »JCÉJ  ÜQÉéàdG  √òg

 ÖLGƒdG  »©ªàéªdG  ∞JÉμàdG

.áægGôdG á∏MôªdG »a

 Qhó`̀H  »£≤°ùªdG  OÉ``̀°``̀TCGh

 »`̀Ñ`̀£`̀ dG »```̀æ```̀Wƒ```̀dG ≥```̀jô```̀Ø```̀dG

 øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd

 ´ƒ£àdG  á«∏ªY  ô«°ù«J  ∫Ó`̀N

 ,ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a

 ºjó≤J  »a  ºgOƒ¡éH  OÉ°TCG  Éªc

 á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

 Égƒæe  ,áëFÉédG  √òg  πX  »a

 äÉ«fÉμeEG øe ádhódG ¬Jôah ÉªH

 âeÉb  É``eh  ,»ë°üdG  ´É£≤∏d

 ≈∏Y  É¡H  Oƒ¡°ûe  Oƒ¡L  øe  ¬H

 Gò`̀g »`̀ a »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.∫ÉéªdG

 ΩGõàd’G  á«ªgCG  ≈dEG  QÉ°TCGh

 äGAGô````````̀LE’Gh äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H

 áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d  á«FÉbƒdG

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L á`̀eÓ`̀°`̀Sh

.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â``̀fÉ``̀ch

 Oó`̀Y ´É``̀ Ø``̀ JQG ø``̀Y â`̀Ø`̀°`̀û`̀c ó``̀b

 ÜQÉéàdG  øª°V  ø«Yƒ£àªdG

 ¢`̀Shô`̀«`̀a ìÉ`̀≤`̀ ∏`̀ d á`̀ jô`̀ jô`̀ °`̀ ù`̀ dG

 ≈``̀ dEG ,(19ó```̀«```̀aƒ```̀c) É```fhQƒ```c

.´ƒ£àe 7200

:»£≤°ùªdG ódÉN ..ÉfhQƒc ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ¬àcQÉ°ûe ó©H

 OQ  ø``e  π``«`∏`b  Aõ```Lh  Ö```LGh  Gò``g
ô«ãμdG É``æd Ωó``b …òdG ø``Wƒ∏d π``«ªédG

.»£≤°ùªdG ódÉN |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 ø`̀H ΩÉ``̀°``̀û``̀g ï``«``°``û``dG ∑QÉ```̀°```̀T
 ßaÉëe  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ô°ùL{ ôªJDƒe »a áª°UÉ©dG á¶aÉëe
 áª¶æe  ¬àª¶f  …òdG  z2020  ¿óª∏d
 á«YÉæ°üdG  á«ªæà∏d  IóëàªdG  º`̀eC’G
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G á`̀«`̀æ`̀≤`̀J ô`̀Ñ`̀Y zhó``̀«``̀fƒ``̀j{
 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H »`̀Fô`̀ª`̀dG
 ∞∏àîe  øe  ø«¶aÉëªdGh  AGóª©dG
 Aƒ°†dG  ≈`̀≤`̀ dCG  å`̀«`̀M  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO
 áμ∏ªe  Oƒ¡L  ≈∏Y  ¬à∏NGóe  ∫Ó`̀N
 äGô«KCÉJ øe ∞«ØîàdG »a øjôëÑdG
 ∞∏àîe  ≈∏Y  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉL
 äGQOÉÑªdG ≈dEG  áaÉ°VEG ,äÉjƒà°ùªdG
 áμ∏ªªdG  É¡à≤∏WCG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ≈∏Y áª°UÉ©dG á¶aÉëeh ΩÉY πμ°ûH
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh
 õjõ©J  »``̀a  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  AÉ``̀Hƒ``̀dG

.»©ªàéªdG »YƒdG
 ∫Ó````N ß````aÉ````ë````ª````dG ∫É`````````̀ bh
 ¿EG  »dhódG  ôªJDƒªdG  »a  ¬àcQÉ°ûe
 áª«μëdG  IOÉ«≤∏d  Iô«æªdG  á`̀jDhô`̀dG{
 á«bÉÑà°S’G  ô«HGóàdGh  äGƒ£îdGh
 äÉ°SÉμ©fG  á¡LGƒªd  É¡JòîJG  »àdG

 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G

 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  (19-COVID)

 øe  ∞«ØîàdG  »`̀a  º¡°SCG  ,»∏ëªdG

 øe  áëFÉédG  √ò¡d  á«Ñ∏°ùdG  QÉ``KB’G

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«MÉædG

 ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀a ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh

 øe É`̀¡`̀FGô`̀¶`̀f ø``̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG õ`̀«`̀e

 ∫ÓN  øe  ¥QÉ`̀Ø`̀dG  ÉgÉ£YGh  ∫hó`̀ dG

 áeRC’G  √òg  ™e  »HÉéjE’G  »WÉ©àdG

 øeh  ,¿ÉμeE’G  Qób  QGô°VC’G  π«∏≤àd

 ¢ü«°üîJ  ,äGƒ`̀£`̀î`̀dG  ∂∏J  Rô```HCG

 É`̀ kª`̀YO á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh á`̀«`̀dÉ`̀e á`̀eõ`̀M

 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 º`̀YOh  ,Q’hO  QÉ«∏e  11^4  áª«≤H
 ´É£≤dG  »`̀a  ø««æjôëÑdG  Ö```̀JGhQ
 ,πÑ≤ªdG  ôÑª°ùjO  ≈`̀à`̀M  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 á«æWƒdG  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  ≈```̀dEG  á`̀ aÉ`̀ °`̀VEG
 á`̀dhó`̀dG  äÉ°ù°SDƒe  É¡à≤∏WG  »`̀à`̀dG
 á«YÉªàL’G  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ô«aƒàd
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  ájQƒØdG
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG ºjó≤J ≈∏Y IhÓY
 »`̀fÉ`̀é`̀e π`̀μ`̀ °`̀û`̀H äÉ``̀°``̀Uƒ``̀ë``̀Ø``̀dGh

.zø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 É«LƒdƒæμàdG{  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh 
 »a  É k«°SÉ°SCG  G kQhO  âÑ©d  á«ªbôdG
 íª°S  É`̀ª`̀e  ,á````̀eRC’G  √ò``̀g  áëaÉμe
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀H É`̀æ`̀d
 ®ÉØëdGh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 äÉ``̀«``̀∏``̀ª``̀©``̀dGh ∞```̀ FÉ```̀Xƒ```̀ dG ≈``̀ ∏``̀ Y
 %70  ƒëf  øμªJ  å«M  ,ájQÉéàdG
 ´É`̀£`̀≤`̀dG »``̀a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG iƒ``̀≤``̀dG ø``̀e
 øY  º¡∏ªY  á∏°UGƒe  øe  »eƒμëdG
 ∫ƒëàdG  äGQOÉÑe  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ó©oH
 ø«æWGƒªdG  âæμe  »`̀à`̀dG  »`̀ª`̀bô`̀dG
 ∫ƒ°UƒdG øe äÉcô°ûdGh ø«ª«≤ªdGh

 øe  á©°SGh  áYƒªée  ≈`̀dEG  ádƒ¡°ùH
 Éªc ,IAÉ`̀Ø`̀μ`̀ H  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 k’É≤àfG  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  âMÉJG
 …ó«∏≤àdG º«∏©àdG øe ÜÓ£∏d kÉ°ù∏°S
 øe  º¡æμe  ÉªH  ,ó©H  øY  º∏©àdG  ≈dEG
 ¿hO  á«ª«∏©àdG  º¡Jô«°ùe  ∫Éªμà°SG
 øjôëÑdG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,z≥FGƒY
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG Ö``̀∏``̀ZCG á`̀æ`̀ª`̀bô`̀H â``eÉ``b
 ¥ô`̀£`̀Jh .á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG ∫Ó``̀N á`̀eÉ`̀©`̀dG
 Oƒ¡L  ≈`̀dEG  ¬ãjóM  ∫Ó`̀N  ßaÉëªdG
 áëaÉμe  »``a  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ICGô``̀ª``̀ dG
 ¢ù∏éªdG  Oƒ¡L  ó`̀cCG  å«M  ,AÉHƒdG
 áÑMÉ°U  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d  ≈``̀∏``̀YC’G
 âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢ù∏éªdG á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG
 á°UÉN ºYO §£N ô«aƒJ ∫ÓN øe
 G kô«°ûe ,áëFÉédG √òg ∫ÓN ICGôªdÉH
 âÑ©d  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ ª`̀ dG  ¿G  ≈``̀dEG
 ÉgóLGƒJ  ∫ÓN  øe  É k«°SÉ°SCG  G kQhO
 πãªJ  å«M  ,á«eÉeC’G  •ƒ£îdG  »a
 ´É£b  »a  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  øe  %70
 ,øjôëÑdG  »`̀a  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG

.É¡JGOÉ«b øe %73h
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 äGô`̀«`̀Ñ`̀Nh äÉ`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG äó```̀cCG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿CG ∫ÉªYCG äGóFGQh
 ábÓ£f’ áÑ°SÉæe á«°VQCG ôsah ICGôª∏d
 ∞∏àîe »a á«æjôëÑdG ICGôª∏d á≤KGh
 øjócDƒe  ,πÑ≤à°ùªdG  Ωƒ∏Y  ä’Éée
 É kLPƒªf  πμ°ûJ  âJÉH  øjôëÑdG  ¿CG
 ¿RGƒ``̀à``̀dG ∫É``̀é``̀e »``̀a ¬``̀H iò`̀à`̀ë`̀j
 IQƒ`̀ã`̀dG  ô°üY  »`̀a  ø«°ùæédG  ø«H

.á©HGôdG á«YÉæ°üdG
 ∫ÉªYC’G  äGóFGQ  ¿CG  ≈dEG  øàØdh
 èeÉfôH »a äÉcQÉ°ûªdG äÉ«æjôëÑdG
 ¬≤∏WCG …òdG zÉ«LƒdƒæμàdGh ICGôªdG{
 ∂`̀æ`̀Hh ICGô``ª``∏``d ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 øjôëÑdG è«∏Nh OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S
 IQó≤e ¿ô¡XCG ,á«dÉªdG É«Lƒdƒæμà∏d
 ≥«Ñ£Jh  ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀≤`̀ FÉ`̀a
 É«LƒdƒæμàdG πãe áãjóëdG äÉ«æ≤àdG
 ,áeó≤àªdG  äÉ`̀«`̀é`̀eô`̀Ñ`̀dGh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 äÉcô°T  ¥Ó``̀WEG  »`̀a  É¡eGóîà°SGh
 É¡JÉéàæeh  É¡JÉeóN  »Ñ∏J  áÄ°TÉf
 ,IôμàÑe  á≤jô£H  »æjôëÑdG  ¥ƒ°ùdG
 á≤£æª∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø``e  ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀Jh

.ºdÉ©dGh
 âæH  AÉØ«g  áî«°ûdG  IQƒàcódG
 ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 º°ùb  á`̀ °`̀ù`̀ «`̀ FQh  ICGô``̀ª``̀∏``̀d  ≈```̀∏```̀YC’G
 »a  »`̀∏`̀NGó`̀dG  º«ª°üàdGh  IQÉ`̀ª`̀©`̀dG
 ,øjôëÑdG  á©eÉéH  á°Sóæ¡dG  á«∏c
 »àdG  á«æ≤àdG  äÉYhô°ûªdG  ¿CG  äócCG
 äGó«°Sh  äGó`̀FGQ  ÉgôjóJh  É¡≤∏£J
 ø`̀gô`̀Ñ`̀J äÉ`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ∫É````ª````YC’G
 ≈∏Y  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  IQó`̀b  ≈∏Y
 äGQƒ`̀£`̀à`̀dG ™`̀e »`̀∏`̀©`̀Ø`̀dG êÉ``̀eó``̀f’G
 á«∏ªY  AGô```̀LEGh  ,áãjóëdG  á«æ≤àdG
 ¥ƒ°ùdG  äÉLÉ«àM’  ≥`̀«`̀bO  π«∏ëJ
 áYÉæ°üdG  ä’Éée  »a  äÉjóëàdGh
 ∫ƒ``̀NOh ,äÉ``̀eó``̀î``̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh
 Qhó`̀J  IOÉ```̀YEG  πãe  áÑ©°U  ä’É`̀é`̀e
 ∂dP  πc  ô«î°ùJh  ,Égô«Zh  ¿OÉ©ªdG
 áμ∏ªe »a QÉgOR’Gh á«ªæàdG ídÉ°üd

.øjôëÑdG

 áî«°ûdG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ƒ°†Y  »`̀gh  ,º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  AÉØ«g
 ICGô`̀ª`̀dG{  èeÉfôH  º«μëJ  áæéd  »`̀a
 √ò`̀g  π`̀ ã`̀e  ¿CG  ,zÉ`̀ «`̀Lƒ`̀ dƒ`̀æ`̀μ`̀ à`̀ dGh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ™aóJ  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ™«é°ûJ  ≈```dEG  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d
 øgOƒ≤j  ≥jôW  ´ÉÑJG  ≈∏Y  äÉ«àØdG
 ä’Éée  »`̀a  á«Yƒf  ∞`̀FÉ`̀Xh  ƒëf
 áÄ«¡Jh  ,É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG
 ÖjQóàdGh º«∏©àdG ¢Uôa øe ójõªdG
 Ö`̀fÉ`̀L ≈`````̀ dEG ø`̀∏`̀ª`̀©`̀«`̀d ,ø```̀¡```̀eÉ```̀eCG
 »æWh  QÉ``̀WEG  »`̀a  ∫É`̀Lô`̀dG  º¡FÉ≤°TCG
 á°UÉN  ,øjôëÑdG  á°†¡æd  »cQÉ°ûJ
 πãªj  »LƒdƒæμàdG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  ¿CGh
 çÉ`̀fE’G  ø«H  IGhÉ°ùªdG  ≥≤ëJ  Iƒ`̀b

.zπª©dG »a QƒcòdGh
 Ió«°ùdG  â``̀Hô``̀YCG  É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``e
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ,»`̀fÉ`̀ª`̀«`̀c  GQGQCG  É``̀¨``̀dhCG
 á«°ù°SDƒªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 iód ≥jƒ°ùàdGh ájQÉéàdG áeÓ©dGh
 É¡HÉéYEG øY ,OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S ∂æH
 âcQÉ°T »àdG äÉYhô°ûªdG iƒà°ùªH
 »a  äÉ«æjôëH  ∫É`̀ª`̀YCG  äGó``̀FGQ  É¡H
 ,zÉ«LƒdƒæμàdGh  ICGô`̀ª`̀dG{  èeÉfôH
 IOÉ°TE’G ó«cCÉJ πμH ™«£à°SCG{ âdÉbh
 Gò`̀g »``̀a á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dÉ`̀H
 ∂æH  ¬≤∏WCG  …òdG  »ªdÉ©dG  èeÉfôÑdG
 2014 ΩÉ`̀©`̀dG  Oô`̀JQÉ`̀°`̀û`̀J  OQó`̀fÉ`̀à`̀°`̀S
 É«æ«c  »``a  É``≤``M’h ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀ f  »``a
 á«Hô©dG  äGQÉ``````̀eE’Gh  ¿É`̀à`̀°`̀ù`̀cÉ`̀Hh
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  Éjô«é«fh  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 πμ°ûj  ¿C’  ™∏£f  øëfh  ,øjôëÑdG
 GõaÉM  øjôëÑdG  »a  ÉæàHôéJ  ìÉéf
 ∫hO »``̀a è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG Gò```g ¥Ó````̀WE’

.zÉ«°SBG »a á°UÉN ,iôNCG
 »fÉª«c  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG  â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 á°ù∏édG  ∫Ó```̀N  É`̀¡`̀ d  á``∏``NGó``e  »``̀a
 ÉæeÉeCG  iôf{  :èeÉfôÑ∏d  á«ª«μëàdG
 πÑ≤à°ùªd  äÉ`̀©`̀fÉ`̀°`̀U  äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 iƒà°ùe  ≈∏Y  äGõ«ªàe  ,ø`̀¡`̀æ`̀Wh
 ¥Ó``̀WEG ≈```̀ dEG ¿QOÉ````̀H ó``̀ bh ,º``dÉ``©``dG

 áØ∏àîe  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏J  ™jQÉ°ûe
 ∫Ó`̀N ø``̀e á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀e äÉ`̀YÉ`̀£`̀ b »``̀a
 ø¡jódh  ,áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  ô«î°ùJ
 πªY êPƒªfh á∏eÉμàe á«é«JGôà°SG

.zádÉ©a áéeôHh ≥jƒ°ùJh
 á`̀°`̀ù`̀ u°`̀SDƒ`̀e »`̀ °`̀Tƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG QÉ``̀æ``̀g
 ó```̀MCG ,zOƒ``````̀H Ö```̀ jGô```̀ J{ ´hô``̀°``̀û``̀e
 äócCG  ,èeÉfôÑdÉH IõFÉØdG  ™jQÉ°ûªdG
 øe  ô`̀Ñ`̀cC’G  IóFÉØdG  ¿CG  É¡ÑfÉL  ø`̀e
 ≈∏Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG â`̀fÉ`̀c á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 º¡àeó≤e  »a  ø««é«JGôà°SG  AÉcô°T
 Ée  ƒ`̀gh  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 á«bGó°üªdGh  ájóédG  ™HÉW  »Ø°†j
 »a  ∫GR  ’  ƒ``̀gh  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 á≤K  Ö°ùc  π¡°ùjh  ≈`̀ dhC’G  ¬∏MGôe
 Iô«°ûe  ,zø«∏ªàëªdG  øjôªãà°ùªdG
 ∂æH ™e ácGô°ûdG ≈dEG ¬JGP âbƒdG »a
 øjôëÑdG è«∏Nh OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S
 »a  ø««°SÉ°SCG  ø`̀«`̀ª`̀YGó`̀c  á«æ≤à∏d
 »àdG  á«à°ùLƒ∏dGh á«æ≤àdG  πFÉ°ùªdG
 ƒëf  ¬à∏MQ  »a  ´hô°ûªdG  É¡Ñ∏£àj

.ìÉéædG
 Ö`̀jGô`̀J{  ¿CG  QÉ`̀æ`̀g  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 OGhQ ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀d  á`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ƒ``̀g  zOƒ````̀H
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh QÉ``̀μ``̀ aC’G ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCGh
 øY πªY ¥ô`̀ a AÉ`̀æ`̀H  ø`̀e ∫É``̀ª``̀YC’Gh
 ¢`̀Uô`̀a ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈```̀dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VEG ,ó`̀©`̀H
 ¿ƒ∏ª©j  ø`̀jò`̀dG  ø«∏≤à°ùª∏d  πª©dG
 É`̀¡`̀fEG  â`̀ dÉ`̀ bh  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  º¡HÉ°ùëd
 á«æjôëÑdG  äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀ dG  ø`̀Y  åëÑJ
 √ò`̀g  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ¥ƒ°ù∏d  É¡ªjó≤àd
 õcôà°S  É`̀¡`̀fCG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh  ,á°üæªdG
 øjôëÑdG  ¥ƒ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  á`̀jGó`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 Égó©H  π≤àæJ  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  è`̀«`̀∏`̀î`̀dGh
 ºjó≤J ≈dEG k’ƒ°Uh ,»ª«∏bE’G ¥ƒ°ù∏d
 »μjôeC’G  ¥ƒ°ùdG  π`̀NGO  äÉeóîdG

.¬JGP
 ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈``̀ dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ∫ÓN  Gó`̀L  ô«Ñc  º`̀NR  ≈∏Y  π°üM
 â`̀dÉ`̀bh ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG »`̀ a ¬`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 ¬LÉàëf  Ée  πc  Éæd  ô`̀ah  èeÉfôÑdG{

 ¬fCG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,OÉ`̀ °`̀TQEGh  º`̀YO  øe
 ¥ôØdG »bÉH ™e ∂«Ñ°ûà∏d á°Uôa ¿Éc
 ∫OÉÑJh AÉ°ùf ÉgOƒ≤J »àdG ácQÉ°ûªdG
 ¬fCG  âØ°ûch  ,äGôÑîdGh  ±QÉ©ªdG
 ôªãà°S  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  »`̀a  É`̀gRƒ`̀a  ó©H
 è«∏N »a ô¡°TCG áKÓK Ióªd ÉgOƒLh
 ™«ªL  ´É`̀æ`̀bEG  »a  á«æ≤à∏d  øjôëÑdG
 É¡JÉeóN  ¢Vô©H  ∑É`̀æ`̀g  äÉcô°ûdG
 É¡æeh  ,zOƒ``̀H  Ö`̀jGô`̀J{  á°üæe  ôÑY
 ¥Gƒ°SCG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ôÑcCG  á°Uôa

.ºdÉ©dGh á≤£æªdG
 π«Ñf É`̀¡`̀e äó````cCG  É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e
 ÜƒH{  ´hô°ûe  á°ù°SDƒe  ,±Éë°üdG
 èeÉfôH  »a  É¡àcQÉ°ûe  ¿CG  ,zÜƒ°T
 øμJ  ºd  zÉ«LƒdƒæμàdG  »a  ICGô`̀ª`̀dG{
 »æ≤àdG OÉ°TQE’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á°Uôa
 ,§≤a  ô¡°TCG  Ió©d  §≤a  »aô©ªdGh
 ICGô`̀ª`̀dG  äGõéæe  ≈∏Y  ±ô©à∏d  π`̀H
 πÑ°Sh  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  á«æjôëÑdG
 ΩGóà°ùªdG  º`̀Yó`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG
 ôãcCG ±ô©f ¿B’G ÉæàH{ âdÉbh ,É k°†jCG
 …OÉ°TQE’Gh  »dÉªdG  ºYódG  ΩõM  øY
 ôãcCGh  ,á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  áMÉàªdG
 »a  ICGôªdG  Ωó≤J  ¢Uôa  ≈∏Y  ÉYÓWEG
 ÜÉH  ¿CG  É`̀æ`̀aô`̀Yh  ,»æ≤àdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 ìƒàØe  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éªdG
 øe ∫É`̀ª`̀YCG äGó`̀FGô`̀c É`̀ª`̀FGO É`̀æ`̀eÉ`̀eCG
 Égôjƒ£Jh  Éæ©jQÉ°ûe  á«ªæJ  π`̀LCG

.zÉ¡à«°ùaÉæJh É¡à«LÉàfEG ™aQh
 GP{  Iô`̀μ`̀a  ¿CG  É¡e  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 ø«H  ™ªéj  ≥«Ñ£àc  zÜƒ`̀°`̀T  Üƒ`̀H
 IôμàÑe  á≤jô£H  AÓª©dGh  ôLÉàªdG
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ó`̀©`̀H Gô`̀«`̀ ã`̀c äQƒ``̀£``̀J
 ÉfóØà°SG{  â`̀ dÉ`̀ bh  ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 á«ª«∏©àdG  äGQhó``````̀dG  ø``̀e  Gô`̀«`̀ã`̀c
 èeÉfôH  É¡æª°†J  »àdG  á«ÑjQóàdGh
 ÉæLôNh  ,É«LƒdƒæμàdGh  ICGô`̀ª`̀ dG
 øY  ÓeÉμJh  ÉLƒ°†f  ôãcCG  Qƒ°üàH
 èjhôàdG  á«MÉæd  á°UÉN  ,ÉæYhô°ûe
 äÉ°üæªdG ôÑY Qƒ¡¶dGh ≥jƒ°ùàdGh
 ΩÉeCG  ´hô°ûªdG  RGôHEGh  á«fhôàμdE’G

.zΩÉ©dG …CGôdGh øjôªãà°ùªdG
 »cGõdG  ó¡°T  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe
 QBG »``̀a »``̀aÉ``̀e{ ´hô`̀°`̀û`̀e á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U
 ∫É``̀ª``̀YC’G  Ió`````̀FGQ  ¿EG  zƒ``̀jOƒ``̀à``̀°``̀SG
 ø`̀Y ó``̀é``̀H á``̀ã``̀MÉ``̀Ñ``̀dG á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ÓH ≈`̀¶`̀ë`̀à`̀°`̀S ìÉ``̀é``̀æ``̀dGh õ`̀«`̀ª`̀à`̀dG
 áæ°VÉM  áÄ«H  »`̀a  ™«é°ûàdÉH  ∂°T
 ¿CG  â``̀Ø``̀°``̀û``̀ch  ,ICGô```̀ª```̀∏```̀ d  á```̀ª```̀YGO
 É k°SÉ°SCG  äóªàYG  á«∏ª©dG  É¡Jô«°ùe
 ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  º`̀YO  ≈∏Y
 É¡Yhô°ûe  ¿É`̀°`̀†`̀à`̀MG  iô``̀L  å`̀«`̀M
 çÓ`̀K Ió`̀ª`̀ d zäGOÉ``````̀ jQ{ õ`̀ cô`̀e »``̀a
 óLCG  Ωƒ«dG  ÉfCG  Ég{  âdÉbh  ,äGƒæ°S
 É kªYGO  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG
 ∫ÓN  øe  iô`̀NCG  á≤jô£H  »d  G kô«Ñc
 ™e  zÉ«LƒdƒæμàdGh  ICGôªdG{  èeÉfôH
 ∂æH  Éªgh èeÉfôÑdG  Gòg »a AÉcô°T
 øjôëÑdG è«∏Nh OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S
 ¿CG  ó≤àYCGh  ,á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d
 ICGôªdG  ∫ÉªYCG  ìÉéæd ºYGO ¢ù∏éªdG
 ó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀ù`̀«`̀d  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ó«©°üdG  ≈∏Y  ÉªfEGh  ,§≤a  »∏ëªdG

.z»ªdÉ©dGh »é«∏îdG
 ¿CG  º```̀ZQ{ »``̀cGõ``̀dG  â``aÉ``°``VCGh
 òæe  ¥ƒ°ùdG  »a  OƒLƒe  »Yhô°ûe
 »a  ICGôªdG  èeÉfôH  ¿CG  ’EG  ,äGƒæ°S
 ≈∏Y  G kô«ãc  »fóYÉ°S  É«LƒdƒæμàdG
 á«°SÉ°SC’G  ´hô°ûªdG  Iôμa  ôjƒ£J
 äÉ©«ÑªdG  º`̀«`̀¶`̀æ`̀Jh  ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh
 É`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG ô``̀ã``̀cCG AÓ``̀ª``̀Y OÉ```̀é```̀jEGh
 Éæd  â`̀ë`̀æ`̀°`̀S{ â``̀dÉ``̀bh ,É`̀æ`̀JÉ`̀eó`̀î`̀d
 ∫ÓN øe áª¡e ÖjQóJ á°Uôa É°†jCG
 ≈∏Y  Éæ«≤àdG  å«M  èeÉfôÑdG  Gò`̀g
 AGôÑîdG  øe  ô«ãμdÉH  øjô¡°T  ióe
 äÉ`̀cô`̀°`̀T  »`̀ a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ø««æ≤àdG

.zøjôëÑdG êQÉNh πNGO IóFGQ
 áÑMÉ°U  hô`̀î`̀ a  á`̀°`̀û`̀FÉ`̀Y  É```̀eCG
 z≠æ«Ø«°S  ∞`̀j’  ô°ûJƒ«a{  ´hô°ûe
 »a  É¡Yhô°ûe  Rƒ`̀a  Ωó`̀Y  ¿EG  ∫ƒ≤àa
 ’ zÉ«LƒdƒæμàdG »a ICGôªdG{ èeÉfôH
 »àdG Iô«ÑμdG IóFÉØdG á«ªgCG øe π∏≤j

 Gòg »a ácQÉ°ûªdG øe É¡«∏Y â∏°üM

 ´hô°ûªdG  ¿Éc{ ∞«°†Jh ,èeÉfôÑdG

 »a Iôcòe ≈∏Y áHƒàμe Iôμa Oôée

 ≈dEG ∫ƒëJ ¿B’G ¬æμd ,∫É≤ædG »ØJÉg

 ájDhQh ±GógCÉH  á∏eÉμàe πªY á£N

.zIôμàÑe ò«ØæJ á≤jôWh áë°VGh

 ≈∏Y á`̀∏`̀°`̀UÉ`̀M »```̀gh ,hô``̀î``̀a

 á«dÉªdG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  »`̀a  ¢`̀Sƒ`̀jQƒ`̀dÉ`̀μ`̀H

 ähô«H  »a  á«μjôeC’G  á©eÉédG  øe

 ¿ó`̀æ`̀d á``̀°``̀SQó``̀e ø``̀e ô`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀LÉ`̀eh

 âë°VhCG  ,É«fÉ£jôH  »`̀a  ∫ÉªYCÓd

 á°üæe  ø`̀Y  IQÉ`̀Ñ`̀Y  É`̀¡`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  ¿CG

 ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG á`̀eÉ`̀©`̀d í`̀«`̀à`̀J á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG

 QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG π`̀Ñ`̀°`̀S π``̀°``̀†``̀aCG á`̀ aô`̀©`̀e

 ,á£«°ùH  âfÉc  ƒd  ≈àM  º¡JGôNóe

 400 πª°T ÉfÉ«Ñà°SG ÉæjôLCG{ âdÉbh

 øe  ÉæØ°ûàcG  øjôëÑdG  »a  ¢üî°T

 É¡jód  ¢ù«d  ¢SÉædG  º¶©e  ¿CG  ¬dÓN

 ,QÉªãà°S’G  ø`̀Y  á«aÉc  äÉeƒ∏©e

 ,É¡JGôNóe  ´É«°V  ≈°ûîJ  »g  ∂dòd

 ÜÉ°ùM í`̀à`̀a  »``a  á`̀Hƒ`̀©`̀°`̀U  ó`̀é`̀Jh

 Ió«L  òaÉæe  óéJ  ’h  ,…QÉªãà°SG

.zIô«¨°U ≠dÉÑe QÉªãà°S’

 Éª¡a ôãcCG ¿B’G ÉæëÑ°UCG{ âdÉbh

 ÉfOóM  ¿CG  ó©H  ÉæYhô°ûe  á«gÉªd

 ¬d á`̀eÉ`̀©`̀ dG äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀ dG §`̀Ñ`̀°`̀†`̀dÉ`̀H

 ,èeÉfôÑdG  »a  øjó°TôªdG  IóYÉ°ùªH

 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  É`̀æ`̀ °`̀SQO  ¿CG  ó`̀©`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀N

 ,ábóH  ø«eóîà°ùªdG  äÉLÉ«àMGh

 ,zÉæ∏ª©d áªXÉædG ø«fGƒ≤dG Éæ©LGQh

 øe  ó«Øà°ùJ  É¡fEG  á°ûFÉY  âaÉ°VCGh

 ≥jôØdG AÉ°†YC’ áYƒæàªdG äGôÑîdG

 á∏eÉμàe ´hô°ûªdG äÉeóN π©L »a

 ´ÉÑJG ≈``̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,ó`̀M ó`̀©`̀HCG ≈``̀dEG

 èeÉfôÑdG  »`̀a  øjó°TôªdG  íFÉ°üf

 πª©dG  ≥jôa  ∂°SÉªJ  IQhô°V  ∫ƒM

 ≈∏Y äÉ«dhDƒ°ùªdGh ΩÉ¡ªdG ™jRƒJh

 øª°†j »∏ªY πμ°ûH ≥jôØdG AÉ°†YCG

.z´hô°ûªdG Ωó≤J

ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢``ù∏éªdG ºYóH Ió``YGh á«æ≤J ™jQÉ°ûe ø``≤∏£j äÉ«æjôëH ∫É``ªYCG äGó``FGQ

.¿Éæ°S ∫Éæe |.ó«°ùdG áéjóN |

 äGQÉ¡e  ôjƒ£J  ≈dEG  á«eGôdG  á«é«JGôà°S’G  É¡aGógCG  øª°V
 á«©ªédG  â≤∏WCG  á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’G  OGô``̀aCGh  ICGô`̀ª`̀dG  äGQó``bh
 IOÉ©°ùdG{ ¿GƒæY âëJ á«ÑjQóJ IQhO ICGôªdG á«ªæàd á«æjôëÑdG
 IOƒ`̀Lh  IOÉ©°ùdGh  á«HÉéjE’G  áHQóe  ºjó≤J  øe  zIÉ«M  è¡æe
 á«©ªédG èeGôH øe Aõéc ∂dPh ,z¿Éæ°S ∫Éæe{ IPÉà°SC’G IÉ«ëdG
 QÉªãà°SG  π«Ñ°S  »a  »°ù°SDƒªdG  ÖjQóàdGh  ø«μªàdG  ≈dEG  á«eGôdG
 ácGô°ûdGh á«©ªàéªdG IOÉjôdG ≥≤ëàd ¢UôØdG ô«aƒJh äÉbÉ£dG
 á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó```̀gC’  É≤«≤ëJ  á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG
 ôHƒàcCG ô¡°T ájÉ¡f ájÉ¨d ø«æKEG Ωƒj πc IQhódG Ωó≤Jh ,áëdÉ°üdG
 áYÉ°ùdG  ≈àM  AÉ°ùe  ∞°üædGh  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  øe  ,Ω2020

 .áYÉ°S Ióe AÉ°ùe ∞°üædGh áæeÉãdG
 ¢ù«FQ  ó«°ùdG  áéjóN  Ió«°ùdG  âMô°U  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀¡`̀Hh
 IQhódG  √òg  »JCÉJ{  :á∏FÉb  ICGôªdG  á«ªæàd  á«æjôëÑdG  á«©ªédG
 π°UGƒàdG õjõ©J ≈dEG á«©ªédG »YÉ°ùe øª°V ó©H øY á«ÑjQóàdG
 É«Lƒdƒæμà∏d  πãeC’G  ∫Ó¨à°S’G  ∫ÓN øe á«æjôëÑdG  ô°SC’G  ™e
 ¿Éª°†d  ,ºdÉ©dG  Égó¡°ûj  »àdG  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X  »`̀a  É°Uƒ°üNh
 IOÉjRh  »YƒdG  ™aôd  Éæe  É«©°S  äGQhó`̀dG  ºjó≤J  »a  ÉfQGôªà°SG
 …òdG ôeC’G ,QÉμaC’G Öjô≤Jh IóMGƒdG Iô°SC’G OGôaCG ø«H ÜQÉ≤àdG
 ™ªàéªdG  »a  …ô°SC’G  QGô≤à°S’G  ióe  ≈∏Y  »dÉàdÉH  ¢ùμ©æ«°S

.z»æjôëÑdG
 á«©ªédG ™e ¿hÉ©àdÉH ¿Éæ°S ∫Éæe IPÉà°SC’G äOÉ°TCG É¡ÑfÉL øe
 ,É¡H ¢Vƒ¡ædGh ICGôªdG ºYO π«Ñ°S »a ICGôªdG á«ªæàd á«æjôëÑdG
 ºYód ábÉÑ°S É¡fƒμd ,á«©ªédG ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d Gòg ¿CG áØ«°†e
 ,QÉμàH’Gh  ôjƒ£àdGh  á«ªæàdG  ä’Éée  »a  ™ªàéªdGh  ICGôªdG
 É¡«©°Sh  ,á«HÉÑ°ûdG  äÉbÉ£dG  ¿É°†àMG  »a  á«∏édG  É¡àªgÉ°ùeh

.á«JÉ«ëdG º¡JGQÉ¡eh º¡ÑgGƒe π≤°U øe º¡æ«μªàd
 QhÉëe  º°†à°ùa  á«ÑjQóàdG  IQhódG  iƒàëe  ≈dEG  áÑ°ùædÉHh
 OÉ`̀©`̀HC’Gh  ,IOÉ©°ùdÉH  É°VôdG  á`̀bÓ`̀Yh  ,IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  Ωƒ¡Øe  πãe
 »ØWÉ©dGh  »`̀Mhô`̀dG  ó©ÑdG  áæª°†àªdG  ¿É`̀°`̀ù`̀fEÓ`̀d  á«°ù«FôdG
 :πãe  ÉæJOÉ©°Sh  Éæàé¡H  ¢ü∏≤J  »àdG  Qƒ```eC’Gh  ,…ó°ùédGh
 QOÉ°üªdG  ô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y  É`̀fõ`̀é`̀Yh  ô«μØà∏d  á«Ñ∏°ùdG  äÉ`̀YGõ`̀æ`̀dG
 ≈∏Y ÉæJQób ΩóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH É¡æe ´ÉØàf’Gh Éæ∏NGO IOƒLƒªdG
 º¡ah  ,á«ÑgòdG  áYÉæªdG  ¥ôWh  ,á«eƒ«dG  ÉæJÉfÉ©e  »a  ºμëàdG
 ™e πeÉ©àdG  ¥ôWh ,áëæe ≈dEG  áæëªdG  ∫ƒëJ ∞«ch ,ôYÉ°ûªdG
 ôYÉ°ûªdG  ™e  πeÉ©àf  ∞«ch ,π«MôdÉH  ìÉª°ùdG  á«dBGh  ,ôYÉ°ûªdG
 º¡JÉ«M IOƒL ø«°ùëJ ø«cQÉ°ûª∏d í«ààd âªª°U PEG ,á°†ØîæªdG
 IOÉ©°ùdG  ø`̀e  QÉ``̀WEG  »`̀a  Iô`̀°`̀SC’G  OGô``̀aCG  ø«H  ∂°SÉªàdG  õjõ©Jh

.∫DhÉØàdGh á«HÉéjE’Gh

á`̀«`̀ª`̀``̀æ`̀à`̀d á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG{
 IQhO  ≥`̀``̀∏`̀£`̀J  zICGô``̀ ```̀ ª``̀ dG
zIÉ«```M  è¡```æ```e  IOÉ``©``°ùdG{

É`̀fhQƒ`̀c  QÉ```̀KBG  ∞«ØîJ  »`̀ a  â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCG  Iô«æà°ùªdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á```̀jDhQ  :á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e

.π«Ñf É¡e |.hôîa á°ûFÉY | .º«gGôHEG AÉØ«g áî«°ûdG .O |.»°Tƒ∏ÑdG QÉæg | .»cGõdG ó¡°T |.»fÉª«c É¨dhCG |

 ..á«°VÉjôdG ÉæàjófCG
á«©ªàéªdGh ájƒ°†©dG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 ™≤Jh ,äGQGRƒdG ióME’ á©HÉJ É¡fEG ∫É≤j ,áMƒàØe ¢VQCG óLƒJ ≈°ù«Y áæjóe »a
 áMƒàØªdG  ¢`̀VQC’G  √òg  ¿CG  á∏μ°ûªdGh  ,∫ÉØWCÓd  á°VhQh  äÉæÑ∏d  ájƒfÉK  á°SQóe  Üôb
 ÖÑ°ùH »dÉgC’G ≈μà°TG óbh ,ábÓª©dG äÉæMÉ°ûdGh äÓaÉë∏d ∞bƒe ≈dEG Ωƒ«dG âdƒëJ
 Gòg ≈dG  ô¶f IOÉYEG  øe π¡a ..ihóL ¿hO øμdh ,äÓaÉëdG  ∂∏J ¬ÑÑ°ùJ …òdG  êÉYRE’G
 AÉ«MC’G §°Sh äÉMÉ°ùdG ∫ƒëJ »a ,OÓÑdG ≥WÉæe øe ójó©dG »a IOƒLƒªdG ,á∏μ°ûªdG

?...äÉæMÉ°û∏d ∞bGƒe ≈dEG á«æμ°ùdG

:á«©ªàéªdGh ájƒ°†©dG ..á«°VÉjôdG ÉæàjófCG
 á¡ÑL  øe  ôãcCG  ≈∏Yh  ,GógÉL  πª©j  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  ¿CG  ∑QOCG
 ájDhô∏d  É≤«≤ëJ  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »HÉÑ°ûdGh  »°VÉjôdG  ¿CÉ°ûdÉH  AÉ≤JQ’G  πLCG  øe
 IóFGôdG èeGôÑdG øe ójó©dG ò«ØæJh ,IôbƒªdG áeƒμëdG πªY èeÉfôHh ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 ,Iõ«ªàªdG  ™jQÉ°ûªdGh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ÉgÉæÑàjh  É¡ªYój  »àdG
 »a  á«°VÉjôdGh  á«HÉÑ°ûdG  ácôëdÉH  AÉ≤JQ’G  »a  áªgÉ°ùªdGh  ,á«YGóHE’G  äGQOÉÑªdGh

.áμ∏ªªdG
 ìÉéf  πLCG  øe  áã«ãM  äÉcôëJh  ´É°ùe  ÜÉ°ûdG  ôjRƒdG  IOÉ©°ùd  ¿CG  ∂dòc  ∑QOCGh
 É¡fCÉ°T  …OÉ°üàb’G  …QÉéàdG  ∫Ééª∏d  É¡dÉ≤àfGh  á«°VÉjôdG  ájófC’G  á°üî°üN  ´hô°ûe
 ájófC’G π©éH ÜÉ°ûdG ôjRƒdG ôμah ,ºdÉ©dGh á≤£æªdG ∫hO »a ájófC’G øe ójó©dG ¿CÉ°T
 øe  ’óH  ájQÉªãà°SG  ™jQÉ°ûe  ∫ÓN  øe  É¡d  Ö°SÉæªdG  »dÉªdG  ºYódG  ô«aƒJ  øe  øμªàJ
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  øe  ´ôÑàdGh  ºYódG  Ö∏W  »a  QGôªà°S’G

.≥HÉ°ùdG è¡ædG ≥ah ,Égô«Zh
 ,áMôà≤e Iôμa ≈∏Y ájófC’G åëj ¿CG ôjRƒdG IOÉ©°S øe ≈æªàf ,¥É«°ùdG Gòg »ah
 áÄah  ,ÜÉÑ°ûdGh  ô«gÉªédGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  ájófC’G  ÜÉ£≤à°SG  IOÉ`̀jR  ±ó¡H
 »dÉëdG  Oó©dG  øe  ’óH  ,Ωƒ°SôdGh  ájƒ°†©dG  äÉÄa  »a  ™°SƒàdG  ôÑY  ,äÓFÉ©dGh  ô°SC’G
 ’  π«∏b  OóY  ƒgh  ,É¡«a  á«eƒª©dG  äÉ«©ªédGh  ájófC’G  ájƒ°†Y  »a  øgGôdG  ™°VƒdGh

.ájófCÓd á«∏Ñ≤à°ùªdG ájDhôdGh ,á«æjôëÑdG á°VÉjôdG ™e Ö°SÉæàj
 äÉ©ªéà∏d ÉfÉμe É¡∏©Lh ,É¡≤aGôe ôjƒ£àH ájófC’G Ωƒ≤J ¿CG ÖLƒà°ùj ôeC’G Gògh
 ÜÉ©dC’Gh  ,ájQÉéàdG  õcGôªdGh  ,É¡«a  AGô°†îdG  áMÉ°ùªdG  IOÉjRh  ,á«∏FÉ©dGh  ájô°SC’G
 ™jQÉ°ûªdG  øe  ójó©dGh  ,»YÉªàL’Gh  »ª«∏©àdG  Qhó`̀dG  ÖfÉéH  ,∫ÉØWCÓd  á«¡«aôàdG
 QÉ©°SCÉHh ,ΩÉYh πeÉ°T  õcôªc ájófC’G  ƒëf ¢SÉædG  Ö£≤à°ùJ  ¿CG  øμªj »àdG  èeGôÑdGh

.ájƒ°†©dG ∫ÓN øe ájõeQh ájô¨e
 ∞«ch ,Óãe …ô°üªdG ∂dÉeõdG …OÉf áHôéJ øe ó«Øà°ùf ¿CG Ö°SÉæªdG øe ¿Éc ÉªHQ
 ´hô°ûe AÉæÑd Ωƒ«dG √OGó©à°SG ÖfÉéH ,IQƒ£àe ≥aGôªH πeÉ°Th ΩÉY õcôe ≈dEG ∫ƒëJ
 ¥óæØc ,äÉeóîdG øe ójó©dG ô«aƒJ ∫ÓN øe ,á«ªdÉ©dG ájófC’G »gÉ°†j ,ô«Ñc ìô°Uh
 øe  Égô«Zh  ,»°VÉjôdG  Ö£∏d  ¢UÉN  ´hô°ûeh  ,»ë°U  ≈Ø°ûà°ùeh  …QÉéJ  ™ªéeh
 IOÉjRh  zá«°VÉjôdG  ájófCÓd  á°üî°üîdG{  ¬LƒJ  ™e  ΩAÓàJ  »àdG  ájƒ«ëdG  ™jQÉ°ûªdG

.™ªàéªdG äÉÄa øe ójõªdG Ö£≤à°ùJ »àdG á«©ªàéªdG ΩÉ¡ªdGh ájƒ°†©dG
.É¡«a ô¶ædG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh øe ≈æªJCGh ..áMôà≤ªdG IôμØdG »g ∂∏J

 :ô£°ùdG ôNBG
 Ée ¢Uƒ°üîH ,Éæ©e ¬∏°UGƒJ ≈∏Y …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üªd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πc
 ±QÉ°üe ¢†©H äÉWGôà°TG  ¢Uƒ°üîH ø«æWGƒªdG  øe OóY ihÉμ°T øY ¢ùeCG  √Éfô°ûf
 »a ±ô°üªdG íéæj ¿CG ø«∏eBG ..ÉfhQƒc áëFÉL πX »a •É°ùbC’G π«LCÉJ øY zá«eÓ°SEG{

.áªjôμdG ¬«YÉ°ùe

 πeÉ©dG á∏FÉ©dG ÖW »°UÉ°üàNG QÉÑédGóÑY ø°ùM QƒàcódG ∫Éb
 ™«ªéH  ≈æ©j  …ò`̀ dG  á«Ñ£dG  ájÉYô∏d  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  õcôe  »`̀a
 ¿EG  ∫RÉæªdG  »a  ø«dhõ©ªdG  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 á«FÉbƒdG  äÉª«∏©àdGh  äGOÉ°TQE’ÉH  ΩGõàd’Gh  á«dhDƒ°ùªdÉH  »∏ëàdG
 á¡LGƒªd  π«Ñ°ùdG  ƒ`̀g  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ø`̀e  óë∏d
 áμ∏ªe  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¬«∏Y  AÉ°†≤dGh  zÉfhQƒc{
 ájÉªëd  á`̀eRÓ`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  π`̀c  äò`̀î`̀JG  øjôëÑdG
 áª¶æe  IOÉ¡°ûH  ∂dPh  ,√QÉ°ûàfG  øe  óëdGh  ¢Shô«ØdG  øe  ™ªàéªdG
 ≈∏Y  â©∏WG  »àdG  áeó≤àªdG  ∫hó`̀dG  øe  ójó©dGh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 iòàëj  ÉLPƒªf  ¬JôÑàYGh  zÉfhQƒc{  áëaÉμe  »a  øjôëÑdG  áHôéJ

.¬H
 ∫ƒM  äÉeƒ∏©ªdG  AÉ≤à°SG  ≈``dEG  ™ªàéªdG  äÉÄa  ™«ªL  É``YOh
 ™bGƒªc  ábƒKƒªdG  QOÉ°üªdG  øe  zÉfhQƒc{  ¢Shô«ØH  ≥∏©àj  Ée  πc
 OÉ©àH’Gh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  hCG  á«æjôëÑdG  áë°üdG  IQGRh
 ™«ªédG  øe  É«LGQ  ,áWƒ∏¨ªdG  äÉeƒ∏©ªdGh  äÉ©FÉ°ûdG  ô°ûf  øY
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG IóYÉ°ùeh Ωõ©dG á∏°UGƒeh ΩGõàd’G
 ≈∏Y  AÉ°†≤dÉH  IOƒ°ûæªdG  ¬`̀aGó`̀gCG  ≥«≤ëJ  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢Shô«ØdG
 á«dhDƒ°ùªdG  ¢ùM  Éæe  Ö∏£àJ  á∏Môe  »`̀a  ø`̀ë`̀f{  :±É``°``VCGh

 QÉ¡f  π«d  πeÉ©dG  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  IófÉ°ùe  Éæe  Ö∏£àJh  ,ΩGõ`̀à`̀d’Gh
 êhôîdG  óæY  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  ó«≤àdÉH  ∂dPh  ,π∏e  hCG  π∏c  ¿hO  øe
 ¢ùØæàdG  RÉ¡L  ¢ùÑd  ø`̀e  π¡°SCG  ∂°T  Ó`̀H  ƒ`̀g  …ò``̀dGh  ,∫õæªdG  ø`̀e
 ,¬∏dG Qób ’ ¢üî°ûdG ádÉM QƒgóJh áHÉ°UE’G ∫ÉM »a »YÉæ£°U’G
 ¬fEG  ∫Ébh  ,z»LQÉîdG  §«ëªdG  ™e  ¿É`̀eC’G  áaÉ°ùe  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 Oƒ©æd äGAGôLE’G √ò¡H ΩGõàd’Gh Ó«∏b ôÑ°üdÉH »∏ëàdG ™«ªédG ≈∏Y

.»dÉ¨dG øWƒdG Gòg ÜGôJ πLC’ ,óMCG ó≤a ¿hO øe øjô°üàæe É©e
 äÉª«∏©àdG  πμH  ΩGõàd’G  ≈dEG  QÉÑédGóÑY  ø°ùM  QƒàcódG  ÉYOh
 áaÉ¶ædG  ≈∏Y  á¶aÉëªdÉc  zÉfhQƒc{  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  øe  ájÉbƒ∏d
 ,¿ƒHÉ°üdGh  AÉªdG  ΩGóîà°SÉH  QGôªà°SÉH  øjó«dG  π°ùZh  á«°üî°ûdG
 hCG  º°ùéd  Éæà°ùeÓe  ∫É`̀M  »a  äGô¡£ªdGh  äÉª≤©ªdG  ΩGóîà°SGh
 ó©ÑdGh »YÉªàL’G óYÉÑàdG CGóÑe ≥«Ñ£Jh ,¬Kƒ∏J á«dÉªàMG ™e í£°S
 ™ªàéªdG  äÉÄØd  ¢Shô«ØdG  ô°ûf  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉ©ªéàdG  øY
 ´Gó°üdÉc  ΩÉcõ∏d  á¡HÉ°ûe  ¢`̀VGô`̀YCG  …CG  á¶MÓe  óæYh  ,áØ∏àîªdG
 ™e º°ùédG »a ábôØàe Ω’BGh ¥hòàdGh º°ûdG »à°SÉM ¿Gó≤ah áëμdGh
 444`H ∫É°üJ’Gh ¬°ùØf ∫õY ¢üî°ûdG ≈∏Y IQGôëdG äÉLQO ´ÉØJQG
 áë°üdG É«æªàe ,øμªe âbh ´ô°SCG »a ¬d á«°ü«î°ûJ áë°ùe Ö«Jôàd
 πLÉ©dG  Öjô≤dG  »a  áëFÉédG  √ò`̀g  ∫hõ`̀J  ¿CGh  ™«ªé∏d  áeÓ°ùdGh

.¿ÉæÄªW’Gh áë°üdGh ¿ÉeC’Gh øeC’ÉH øjôëÑdG áμ∏ªe º©æàd

ΩGõ`à`d’Gh á«dhDƒ°ùªdÉH »∏ëàdG :QÉÑ```édGóÑ```Y ø``°ù`M .O
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ á`̀ ¡`̀LGƒ`̀ª`̀ d π`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ƒ``̀g äGOÉ``̀ °``̀ TQE’É``̀ H
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 º«gGôHEG ï«°ûdG õcôªd ójóédG »aÉ≤ãdG º°SƒªdG ø«æK’G AÉ°ùe ≥∏£fG
 ,zÉæeÓMCG øY Üƒàf ’h{ ¿Gƒæ©H çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG  óªëe øH
 πMGôdG ô«eC’G Iô«°S âdhÉæJ »ë«eôdG óªëe Qƒàcó∏d Iô°VÉëe ™e ∂dPh
 ôÑY IhóædG äó≤Y .ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG óYGƒbh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH kÉeGõàdG âfôàf’G
 á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°û∏d áª∏μH Iô°VÉëªdG âëààaG
 »a »JCÉj õcôªdG º°Sƒe ¿EG{ É¡«a âdÉb º«gGôHEG ï«°ûdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée
 »àdG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  É¡àÑÑ°S  á«FÉæãà°SG  ±hôX
 É¡fCG  ’EG  ,πeÉ°T  πμ°ûH  IÉ«ëdG  »MÉæe  ∞∏àîe ™e  »WÉ©àdG  QÉ°ùe  äô«Z
 πª©dG  áYÉæ°Uh  ΩÓMC’G  á©HÉàeh  áqÑëªdÉH  áehÉ≤ªdG  QGôªà°SG  ™æªJ  ºd

.z»dÉëdG »aÉ≤ãdG º°SƒªdG ¿Gƒæ©d kÉ°SÉμ©fG ∂dP ¿ƒμ«d ,»aÉ≤ãdG
 ∫ƒM  Iô°VÉëªH  ¬ª°Sƒe  ≥∏£æj  ¿CG  Qôb  õcôªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬∏dG  ¿PEÉ``H  ¬d  QƒØ¨ªdG
 ádhO  »a  AÉªædGh  Qƒ£àdG  ácôM  »a  ô`̀KC’G  ≠dÉH  ¬d  ¿É`̀c  …ò`̀dG  ìÉÑ°üdG
 ágƒæe  ,ºdÉ©dGh  »Hô©dG  øWƒdGh  è«∏îdG  á≤£æeh  á≤«≤°ûdG  âjƒμdG
 ï«°ûdG õcôe ™eh øjôëÑdG »a »aÉ≤ãdG ∑GôëdG ™e √ qƒª°S ±ƒbhh ºYóH
 ¬eÉªàgG ôªKCG  å«M ,¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y áØ«∏N ∫BG  óªëe øH º«gGôHEG

.»ª∏©dG åëÑdÉH ¢üàîªdG zåëHG{ AÉ°ûfEG õcôªdÉH »°üî°ûdG
 Iô`̀cGP  ó«∏îJ  ¥É«°S  »a  »JCÉJ  Iô°VÉëªdG  √ò`̀g  ¿CG  âë°VhCG  Éªc
 QƒàcódG ¿CG ≈dEG ágƒæe ,Éæ«Yhh ÉæfÉgPCG »a ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 á«fÉ°ùfE’G ô«eCG øY á∏eÉ°T IQƒ°U Ω qó≤j ¿CG ¬æμªj øe π°†aCG qó©j »ë«eôdG
 ¿Gó∏ÑdG  áaÉc  Qƒ£Jh á°†¡æH  ºFGódG  ¬eÉªàgGh âjƒμdG  Ω qó≤J  »a  √QhOh

.á«Hô©dG
 áî«°ûdG ≈dEG ôμ°ûdÉH »ë«eôdG óªëe QƒàcódG ¬LƒJ ¬ãjóM ájGóH »a

 äÉ«dÉ©a  ≈`̀ dhCG  áeÉbEÉH  IQOÉÑªdG  ≈∏Y  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe  ≈`̀ dEGh  »e
 ≥ªY ¢ùμ©j ∂dP ¿CG  kGócDƒe ,πMGôdG ô«eC’G ∫ƒM ójóédG õcôªdG º°Sƒe
 É`̀gQhOh  áaÉ≤ãdG  á«ªgCGh  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  »Ñ©°T  ø«H  Ée  äÉbÓ©dG
 äÉÑ°ùàμªd èjhôàdGh ácôà°ûªdG á«æWƒdG ájƒ¡dG õjõ©J »a áªYÉf Iƒ≤c

.á≤£æªdG Üƒ©°T
 øjôëÑdG  áfÉμªH  AÉ≤JQ’G  »a  ô«Ñc  QhO  É¡d  ¿Éc  äGQOÉÑe  ¿EG  ∫Ébh
 IQOÉÑªH kGó«°ûe ,ºdÉ©dGh »Hô©dG øWƒdG »a »aÉ≤ãdG πª©dG áWQÉN ≈∏Y
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ºZQ ó©H øY ¬éeGôH ¥ÓWEGh ¬ª°Sƒe áeÉbEÉH õcôªdG

.á«ªdÉ©dG á«ë°üdG áeRC’Gh
 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿CG ≈dEG ¬ãjóM »a »ë«eôdG QƒàcódG QÉ°TCGh
 äÉ«°üî°ûdG  øe  áÑcƒc  øe  kGóMGh  qó©j  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  ìÉÑ°U

 Ö©°T  º¡dCG  óFÉ≤c  ¬ÑbÉæªH  kGó«°ûe  ,ïjQÉàdG  Égó∏î«°S  »àdG  á«Hô©dG
 πc  ºjó≤J  ≈∏Y  ¢UôMh  á«fÉ°ùfEG  º«≤H  ºdÉ©dGh  á«Hô©dG  áeC’Gh  âjƒμdG
 ¥ô£Jh .¬Ñ©°ûd Qƒ£àdGh á«ªæàdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G ≥≤ëj ¿CG ¬fCÉ°T Ée
 AÉæKCG πMGôdG ô«eC’G ™e ¬à©ªL »àdG ∞bGƒªdG øe OóY ≈dEG ¬ãjóM ∫ÓN
 QÉ°TCG  å«M  ,á«LQÉîdGh  ΩÓYEÓd  Gô`̀jRh  ¿Éc  òæe  Ö°UÉæe  IóY  ¬«dƒJ
 ¿Éc »Hô©dG ∞°üdG ó«MƒJh á«Hô©dG áªë∏dG  ¿CG  ≈dEG  »ë«eôdG QƒàcódG
 ï«°ûdG ƒª°S πªYh ΩÉªàgG øe Gô«Ñc kGAõL â∏¨°T »àdG ÉjÉ°†≤dG ôãcCG øe
 ¿É«JCÉj âjƒμdG QGô≤à°SGh AÉNQ ¿CÉH áàHÉK áYÉæb ¬jód âfÉc å«M ,ìÉÑ°U

.∑ôà°ûªdG »Hô©dG ≥aGƒàdG ôÑY
 É¡H  äôe  »àdG  Iô«ÑμdG  çGó`̀MC’G  ºZQ  ¬fCG  »ë«eôdG  QƒàcódG  ó`̀cCGh
 »°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«©°ùJ  ™∏£e  âjƒμdG  ¬d  â°Vô©J  É`̀eh  á≤£æªdG
 πMGôdG  ô«eC’G  ƒª°S  ¿CG  ’EG  ,çGó`̀MC’G  ∂∏J  ∫ƒM á«Hô©dG  áª∏μdG  ¥ôØJh
 ¿CGh  áaÉc  á«Hô©dG  Üƒ©°û∏d  »fÉ°ùfE’G  ºYódG  ºjó≤J  ≈∏Y  kÉ°üjôM  ¿Éc
 ô«Ñc ΩÉªàgG ¬d ¿Éc ¬fCG í°VhCGh .»Hô©dG ÉgQÉWEG »a áæeBG âjƒμdG ≈≤ÑJ
 ≈dEG ¬©aO Ée Gògh ,äÉ©ªàéªdG á«ªæJ »a ÉgQhóH ÉæeDƒe ¿Éch áaÉ≤ãdÉH
 Iƒb  ¿ƒμ«d  ¬«©°Sh  ÜGOB’Gh  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ã∏d  »æWƒdG  ¢ù∏éªdG  ºYO
 äÉ£ëe  kÉ°†jCG  ¬ãjóM  »a  »ë«eôdG  QƒàcódG  ∫hÉæJh  .áªYÉædG  âjƒμdG
 ≈dEG QÉ°TCG å«M ,ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG Iô«°ùe øe áª¡e

.√ó¡Y »a áÑFÉfh IôjRh âëÑ°UCÉa á«àjƒμdG ICGôªdG ø«μªàH ºàgG ¬fCG
 ≈àM  ôªà°ùj  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôªd  »aÉ≤ãdG  º°SƒªdG  Gòg  ¿CG  ôcòoj
 äGô°VÉëªdGh äGhóædGh äGAÉ≤∏dG øe ójó©dG Ωó≤jh πÑ≤ªdG ôjÉæj ájÉ¡f
 õcôªdG  √óq«°ûj  …òdG  ô°†NC’G  øcôdG  ìÉààaG  ó¡°ûj  Éªc  ,πª©dG  ¢TQhh
 »a  πØàëjh á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  øe »î°S ºYóH

.õcôªdG ¢ù«°SCÉàd Iô°ûY á©°SÉàdG iôcòdÉH ôjÉæj

º«gGôHEG ï«°ûdG õcôªd ójóédG »aÉ≤ãdG º°SƒªdG ábÓ£fG

ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG πMGôdG Iô«°S ≈∏Y »ë«eôdG QƒàcódG IAÉ``°VEG

 á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG â``̀eÉ``̀b
 Iô°ûY  AGó`̀gEÉ`̀H  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 πHÉ≤dG  õ«ªªdG  ´ƒædG  øe ΩÉªc ±’BG
 …ò``̀ dGh ,äGô````̀e Ió``̀Y ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÓ`̀d
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á°ù°SDƒªdG  ¬àéàfCG
 πc ≈dEG É¡d áÑ°ùàæªdG áéàæªdG ô°SC’G
 IQGOEGh  á«æ°ùdG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  øe

 .ájôØ©édG ±ÉbhC’G
 á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ø«Hh
 QƒàcódG  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 √ò`̀g  AGó````̀gEG  ¿CG  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ≈Ø£°üe
 äGQOÉÑªdG  øª°V  »`̀JCÉ`̀j  äÉeÉªμdG
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG
 »a  ÉgOƒ¡Lh  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 É`̀¡`̀≤`̀∏`̀WCG »`̀à`̀ dG (ô`̀«`̀N É`̀æ`̀«`̀a) á`̀∏`̀ª`̀M
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 ∂dPh  ,ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G
 ±ƒbƒdGh »æjôëÑdG ™ªàéªdG ºYód
 QGô°VC’G  øe  ∞«îàdGh  ¬ÑfÉL  ≈`̀dEG
-ó«aƒc{  É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉL  ÖÑ°ùH

 áéàæªdG ô°SC’G ¿hÉ©àH kGó«°ûe .z19
 øe Iô«ÑμdG äÉ«ªμdG √òg õ«¡éJ »a
 áªgÉ°ùe »°SÉ«b âbh »a äÉeÉªμdG
 …ó°üà∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  »a º¡æe

 .Éfhôc AÉHƒd
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ø``̀ª``̀K ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø````̀eh
 …ôLÉ¡dG  óªëe  øH  ó°TGQ  QƒàcódG
 á«æ°ùdG  ±É````̀bhC’G  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 á°ù°SDƒªdG  ø`̀e  áªjôμdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ∂`̀dPh  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 øe  á«æ°ùdG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  ójhõàH
 ΩÉªc  ±’BG  Iô°û©H  á°ù°SDƒªdG  πÑb
 ™`̀eGƒ`̀L ø``̀e Oó``̀Y ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀©`̀jRƒ`̀à`̀d
 ÉeGõàdG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  óLÉ°ùeh
 øe  óëdG  »a  á«ë°üdG  äÉª«∏©àdÉH
 ,É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a AÉ```Hh QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 ôÑcCG ¬d ¿ƒμ«°S ºYódG Gòg ¿CG GócDƒe
 ø«H  ¿hÉ©àdG  Qƒ°ùL  óe  »a  ô``KC’G
 á°ù°SDƒªdGh  á«æ°ùdG  ±Ébh’G  IQGOEG

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYÓd á«μ∏ªdG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  …ô``LÉ``¡``dG  .O  ó````̀cCGh
 π`̀c »```̀a á``̀°``̀Sƒ``̀ª``̀∏``̀ª``̀dGh Iô``̀«``̀Ñ``̀μ``̀dG
 πX »```a á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀ d  ä’É``̀é``̀ª``̀ dG
 ƒª°S  øe  ≠dÉÑdG  ΩÉªàg’Gh  ájÉYôdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ∫ÉªYCÓd  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe
 ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùf’G
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée
 ¥É`̀ aBG  IOÉ`̀jõ`̀d   á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 äÉ°ù°SDƒe  ø«H  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG
 ,…ô«îdG  πª©dG  ∫Éée  »a  áμ∏ªªdG
 AÉ≤JQ’G »a ôKC’G ôÑcCG ¬d …òdG ôeC’G
 ≥ah √ôjƒ£Jh ô«ÑμdG  ∫ÉéªdG  Gò¡H
 »àdG ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dGh á`̀ª`̀¶`̀fC’G π`̀°`̀†`̀aCG

.…ô«îdG πª©dG áë∏°üe »a Ö°üJ
 …òdG  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’ÉH  Gó«°ûe
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ¬`̀«`̀dƒ`̀j

 ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdÉH  ióØªdG  OÓÑdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  πc  áeÓ°Sh
 ºYódGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VQCG ≈∏Y
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ô«ÑμdG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 Oƒ¡édGh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 »æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôØd  Iô«ÑμdG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 …ò`̀ dGh  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 á«dÉ©dG  á«aGôàM’G ºdÉ©dG  πμd  âÑKCG
 »àdG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  äGAGô``````̀LE’Gh
 Gòg á`̀¡`̀LGƒ`̀e »`̀a ≥`̀jô`̀Ø`̀dG É`̀gò`̀î`̀JG
 ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  ÓFÉ°S  ,AÉHƒdG
 áμ∏ªe øY AÉHƒdG Gòg ∫GhõH πé©j

.ºdÉ©dG ∫hO ™«ªLh øjôëÑdG
 ¢ù∏ée  ¢``ù``«``FQ  Üô`````̀YCG  É``ª``c
 ∞°Sƒj  ó«°ùdG  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G
 ¢üdÉN  ø``̀Y  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U  ø``̀H
 á∏ªë∏d  Iõ«ªàªdG  Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J
 É¡≤∏WCG  »àdG  (ô«N  Éæ«a)  á«æWƒdG
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ````°````Th á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G
 ¢ù«FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø```̀eC’G  QÉ°ûà°ùe
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée
 IóYÉ°ùeh ºYód  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd

 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdGh  ô`̀°`̀SC’G
 øe ø`̀jQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀LÉ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG

.z19- ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
 IQGOEG  ¿CG  ≈`̀dEG  ídÉ°üdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 â`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀J á``̀jô``̀Ø``̀©``̀é``̀dG ±É`````````̀bhC’G
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 Oó`̀Y ≈````̀dhCG á`̀©`̀ aO »``̀a á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 π``HÉ``bh  ¥Gh  ΩÉ``̀ª``̀c  (±’BG  10)
 â`̀eÉ`̀b »``à``dG ΩGó``î``à``°``S’G IOÉ`````̀YE’
 ø«LÉàëªdGh  π```̀eGQC’G  É¡àYÉæ°üH
 ™jRƒJh  ±Gô°TEÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d á`̀ «`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``°``ù``°``SDƒ``ª``dG
 ¢ùμ©J á«bGQ IQOÉÑe »a ,á«fÉ°ùfE’G
 ±ôY  …òdG  AÉ£©dGh  ∞JÉμàdG  ìhQ

 ∞∏àîªH  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ¬`̀H
.¬aÉ«WCG

 ±ÉbhC’G IQGOEG ¿CG ídÉ°üdG øq«Hh
 ™jRƒàd  á£N  â©°Vh  ájôØ©édG
 ºJBÉªdGh óLÉ°ùª∏d á«bGƒdG äÉeÉªμdG
 »`̀fó`̀ª`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀ SDƒ`̀eh
 »a  ø«LÉàëªdG  IóYÉ°ùªH  á«æ©ªdG

.äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîe
 Oƒ`̀¡`̀é`̀H í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG OÉ``̀ °``̀TCG É`̀ª`̀c
 ø`̀«`̀eC’G  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ á«fÉ°ùfE’G
 ™`̀«`̀ª`̀é`̀Hh (ô``̀ «``̀N É``̀æ``̀«``̀a) á`̀∏`̀ ª`̀ë`̀ d
 ø«ªFÉ≤dGh  á°ù°SDƒªdG  »a  ø«∏eÉ©dG

.á∏ªëdG ≈∏Y
 á°ù°SDƒªdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 â≤∏WCG  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 äÉeÉªc êÉàfE’ á«æWh IQOÉÑe kÉ≤Ñ°ùe
 áéàæªdG ô°SC’G ™e ¿hÉ©àdÉH ¬LƒdG
 πª©dG IQGRƒdh á°ù°SDƒª∏d áÑ°ùàæªdG
 øe  Oó``̀Yh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LE’G  á«ªæàdGh
 ±Gô°TEÉHh  ,πZÉ°ûªdGh  ø«Yƒ£àªdG
 áë°U  ¿Éª°†d  áë°üdG  IQGRh  ø`̀e
 ,äÉeÉªμdG  √ò`̀g  á«dÉ©ah  áeÓ°Sh
 äÉ¡édG  øe  OóY  ≈∏Y  É¡©jRƒJ  ºJh
 øe  Oó`̀Y  ≈∏Yh  á«∏gC’Gh  á«ª°SôdG
 øe  ∫Éª©dGh  πNódG  IOhóëe  ô°SC’G

.AÉHƒdG Gòg ó°V º¡àeÓ°S πLCG

ΩÉªc ±’BG 10 zájôØ©édG{h zá«æ°ùdG{ …ó¡J zá«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á``«μ∏ªdG{

.ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O |.ídÉ°üdG ∞°Sƒj |.…ôLÉ¡dG ó°TGQ .O |

 óªëe  ô`̀ °`̀UÉ`̀ f  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ó````̀cCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  »°Tƒ∏ÑdG
 ¬LƒJ  á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªédG  ió`̀d
 ¢ù∏ée  AÉ°ûfEG  ≈dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀e ø``̀«``̀H ∫É````̀ª````̀YCG
 ÖfÉL  á«ªgCÉH  Égƒæe  ,É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jEGh
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh …QÉ`̀é`̀à`̀ dG ∫OÉ`̀Ñ`̀ à`̀ dG
 á«°SÉeƒ∏HódG ¢ù°SC’G óMCG √QÉÑàYÉH
 á``̀«``̀ª``̀gCG ≈``````̀dEG É```̀à```̀a’ ,á``̀ë``̀LÉ``̀ æ``̀ dG
 ™jƒæJh  øjó∏ÑdG  ø«H  äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 É¡Ø°UƒH  Iô°TÉÑªdG  äGQÉªãà°S’G
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ¢`̀Uô`̀ë`̀J É``̀aó``̀g
 â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  Gó«°ûe  ,¬≤«≤ëJ  ≈`̀∏`̀Y
 øjôëÑdG  ø«H  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  ¬JGP
 ájQƒ¡ªLh  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ``̀j’ƒ``̀dGh
 ô`̀KC’G  Gôcòà°ùe  ,É«dÉ£jEGh  É°ùfôa
 …òdG  ô«ÑμdG  »HÉéjE’G  …OÉ°üàb’G
 ≈∏Y  øjôëÑdG  ™«bƒJ  ó©H  ≥≤ëJ
 äÉj’ƒdG ™e IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG
 áμ∏ªe  âfÉc  PEG  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ™bƒJ  á«é«∏N  á`̀dhO  ∫hCG  øjôëÑdG

.É¡«∏Y
 áfÉμe ≈dEG »°Tƒ∏ÑdG .O ¥ô£Jh
 ,É«°SÉeƒ∏HO IRQÉÑdG øjôëÑdG áμ∏ªe
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  á````jDhQ  ¿EG  ∫É```̀bh
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ájƒªæàdG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ø««°SÉeƒ∏HódG  πªY  â∏¡°S  á∏eÉ°ûdG
 äõ«ªJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dÉ`̀a  ,º`̀dÉ`̀©`̀ dG  ∫ƒ``̀M

 øe ä’ÉéªdG áaÉc »a ájƒb ¢ù°SCÉH
 á«æjO  ájôMh  ,áæ«àe  á«àëJ  á«æH
 Éàa’  ,á«fÉ°ùfE’G  º«≤dÉH  RGõ`̀à`̀YGh
 õ«ªªdGh  ô«ÑμdG  øjôëÑdG  QhO  ≈`̀dEG
 Iƒ≤H  ÜÉ``̀gQE’G  ∞∏ªd  …ó°üàdG  »a

.ΩõMh
 ô«Ø°ùdG  AÉ`̀≤`̀d  ∫Ó``̀N  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 QGƒM{  èeÉfôH  »a  »°Tƒ∏ÑdG  ô°UÉf

 ΩÉªJ »`̀a å`̀Ñ`̀j …ò``̀dG z»`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀HO
 AÉ`̀KÓ`̀K  π`̀c  ø`̀e  á°ùeÉîdG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ±G  102^3  øjôëÑdG  á```̀YGPEG  ≈∏Y
 á``̀YGPEG  ø`̀e  ≥`̀jô`̀a  ¬«∏Y  Ωƒ`̀≤`̀jh  ,ΩG
 ƒgh  ,á«LQÉîdG  IQGRhh  øjôëÑdG
 »ë°ûdG  áμ«Ñ°S  ºjó≤Jh  OGó``̀YEG  øe
 áØ«∏N  AÉ```̀ah  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀Jh
 çóëJ  å«M  ,óæ°S  ó°TGQ  êGô``̀NEGh

 OÉ°üàb’G  º∏Y  ø«H  á`̀LhGõ`̀ª`̀dG  ø`̀Y
 ¿É`̀≤`̀JEG á`̀«`̀ª`̀gCGh ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dGh
 ô«Ø°ùdG ó«éj PEG »°SÉeƒ∏Hó∏d äÉ¨∏dG
 É¡æe ,äÉ¨d â°S É«°SÉeƒ∏HO ¬àØ°üH
 á«°ùfôØdGh  ájõ«∏éfE’Gh  á«Hô©dG

.á«fÉÑ°SE’Gh á«dÉ£jE’Gh
 :∫É``̀b ø`̀jƒ`̀μ`̀à`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀e ø``̀Yh
 ∞¨°ûdÉH  áWÉëe  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  â`̀fÉ`̀c{
 áÑZôdGh á°SGQódG Öëa ,™«é°ûàdGh
 á∏MQ »`̀g »`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG Qƒ`̀£`̀à`̀dG  »`̀a
 ájGóÑdG âfÉc ó≤a ,äÉ£ëªdG IOó©àe
 k’ƒ`̀°`̀Uh ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG »`̀a ∞`̀Xƒ`̀e ø`̀e
 áμ∏ªªdG  »`̀a  É«∏©dG  Ö°UÉæªdG  ≈`̀ dEG

.zêQÉîdG »a É¡∏«ãªJh
 á∏Môe ≈dEG »°Tƒ∏ÑdG .O QÉ°TCGh
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``̀dhO  »`̀a  ¬∏ªY
 ,»Hô©dG ó≤ædG ¥hóæ°U »a IóëàªdG
 ¥hó`̀æ`̀ °`̀U ó``̀YÉ``̀°``̀S{ :∫É`````̀b É``̀¡``̀æ``̀Yh
 ≈∏Y  Iô`̀«`̀ã`̀c  ’hO  »`̀Hô`̀©`̀ dG  ó`̀≤`̀æ`̀dG
 º¡©°Vh  º``̀YOh  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UE’G  πªY
 ó≤a  ,á«ªæàdG  π`̀LCG  øe  …OÉ°üàb’G

 »a πª©dÉa ,GóL áª¡e á∏Môe âfÉc
 iOCG  »HôY  iƒà°ùe  ≈∏Y  á°ù°SDƒe
 »ª«∏bE’G ó«©°üdG ≈∏Y ôNBG πªY ≈dEG
 ≈∏Y  πª©dG  ¿É`̀c  Éæg  øe  ,»`̀dhó`̀dGh
 äÉj’ƒdG »a IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG
 ¢ù«FôdG ó¡Y »a á«μjôeC’G IóëàªdG
 ó≤a  ,GóL  Éª¡e  Gô`̀eCG  ¢TƒH  ≥HÉ°ùdG
 äGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG ≈```̀dEG ¥ƒ``̀J ∑É`̀æ`̀g ¿É``̀c
 ¿Éch  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM  IôMh  áMƒàØe
 OÉ°üàb’G  ƒ`̀g  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG
 áμ∏ªe  ¿CG  ô``̀cPCGh  ,ÉMÉàØfG  ô`̀ã`̀cC’G
 âeób  á``̀ dhO  ∫hCG  â`̀fÉ`̀c  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »aô°üªdG ´É£≤∏d á°UÉîdG ø«fGƒ≤dG
 Éæch  ,á«dhódG  IQÉéàdG  áª¶æe  »a
 øe  ôãcCG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  ø«ëàØæe
 ¿Éch  ,á≤£æªdG  »a  iôNCG  ádhO  …CG
 âbƒdG  ∑GP  »`̀a  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¥ƒ°ùdG
 π`̀ch  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀jô`̀J  16````H  Qó`̀≤`̀j
 GPEG  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  ∞``̀dCG  ¿ƒ«∏jôJ
 GóL  Iô«Ñc  ¥ƒ°S  ø`̀Y  çóëàf  Éæc

.zÉæeÉeCG áMƒàØe

øjó∏ÑdG ø«H ójóL ∫É``ªYCG ¢ù∏ée AÉ°ûfEG åëH :É«dÉ£jEG ió``d øjôëÑdG ô``«Ø°S

 ¢`̀ ü`̀ °`̀ ü`̀≤`̀ dG ™```````̀ FGhQ ø````e
º`̀«`̀¶`̀©`̀dG ø`̀ «`̀ °`̀ ü`̀ dG Qƒ``̀ °``̀ S

 kÉÄ«°T  º`̀μ`̀ «`̀ dEG  π`̀≤`̀fCÉ`̀°`̀S
 øY äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG ø`̀e kÓ`̀«`̀∏`̀b
 …ò`̀dG  ,º«¶©dG  Qƒ°ùdG  Gò`̀g
 »a  CGó``̀ H  √ó««°ûJ  ¿EG  ∫É`̀≤`̀j
 πÑb  ™HÉ°ùdG  ¿ô`̀≤`̀dG  π```̀FGhCG
 OóY  πÑb  øe  ∂`̀dPh  ,OÓ«ªdG
 ,ø«°üdG  ø«WÓ°S  øe  ô«Ñc
 »ah  .á≤£æªH  ¢üàîe  π`̀c
 ó`̀jó`̀©`̀ dG ΩÉ````̀b ≥````̀M’ â````̀bh
 á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG ä’Ó``̀°``̀ù``̀dG ø``̀e
 AÉæÑdG  á∏°UGƒªH  áÑbÉ©àªdG
 Ée  kÉ°Uƒ°üNh  ,º`̀«`̀eô`̀à`̀dGh
 ¿GQóédG º«eôàH É¡æe ≥∏©àj
 âYó°üJ  »àdG  äÉ«°VQC’Gh
 óbh  ,AÉæÑdG  Iôàa  ∫ƒ`̀W  øe
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG Gò``̀g »`̀ a º`̀¡`̀°`̀SCG

 ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  .ø«°Sóæ¡ªdGh  ∫Éª©dG  øe  ∞dCG  áFÉªKÓK  øe  ôãcCG
 ¬FÉæH  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  Éªc  ,Gôàeƒ∏«c  8850``̀H  Qób  Qƒ°ùdG  Gòg  ∫ƒW
 äÉ©WÉ≤ªdG øe äÉÄªdÉH ¬≤jôW »a kGQÉe øeõdG øe áHQÉ≤àe äGôàa ≈∏Y
 ádÓ°ùdG  øe QƒWGôÑeEG  hCG  ºcÉM É¡æe IóMGh πμd  ¿Éc »àdG  á«æ«°üdG
 ¿Éc  .OÓ«ªdG  πÑb  1878  ΩÉY  É¡d  Qób  ó≤a  ¬FÉæH  ájÉ¡f  ÉeCG  ,á«æ«°üdG
 ∑ôàdGh ∫ƒ¨ªdG äÉªég øe ájÉªëdG ƒg ¬FÉæH øe ÖÑ°ùdG hCG ó°ü≤dG
 ´ƒ°VƒªdG  Öd  ≈dEG  ºμH  π°üf ¿B’Gh .ø«°üdG  »°VGQCG  ≈∏Y áÑbÉ©àªdG
 ø«æ°ùdG äÉÄe äôªà°SG »àdGh ,¬FÉæH øe á«FÉ¡ædG á∏MôªdG »a ¿CG ƒgh
 â°Vô≤fG »àdG á«æ«°üdG ádÓ°ùdG ∂∏J øe »bÉÑdG QƒWGôÑeE’G ΩÉbCG ó≤a
 ∫Éª©dG  ¬«dEG  É`̀YO  Gô«Ñc  ÓØM  ¬à≤£æe  »a  ΩÉ``̀jC’Gh  ø«æ°ùdG  ôe  ≈∏Y
 »a GƒcQÉ°T øjòdG øeh âbƒdG ∂dP »a º¡æe »≤H øjòdG ø«°Sóæ¡ªdGh
 ’EG º¡d kÉªjôμJ ô«Ñc πØM Qƒ°†ëd ºgÉYO ,º«¶©dG ´hô°ûªdG Gòg AÉæH
 Gòg ÖÑ°S øY ∫CÉ°S ÉeóæYh ,º¡æe óMGh …CG Qƒ°†M Ωó©H ÅLƒa ¬fG
 Gò¡d  º«eôàdGh  áfÉ«°üdG  á«∏ªY  á∏°UGƒªd  GƒÑgP  º¡fEG  ¬d  π«b  ÜÉ«¨dG
 äôe »àdG ø«æ°ùdG ∫ƒW ó©H ¬æe Iô«ãc AGõLCG âYó°üJ …òdG ,Qƒ°ùdG

.¬FÉæH ≈∏Y
 øY π«∏b hCG kGóL ô«°ùj AõL ’EG ƒg Ée ôcP …òdG πc ¿CG Gƒ°ùæJ ’

.º«¶©dG ´hô°ûªdG Gòg

 Ihô`̀ã`̀ dGh á``̀YGQõ``̀dG π`̀«`̀ch ∫É``̀b
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀H  ájôëÑdG
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ¿EG  íàØdGƒHCG  óªëe  π«Ñf  QƒàcódG
 õ`̀cô`̀e ∫Ó```N ø``̀e ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J á``dÉ``cƒ``dG
 »dÉY  IQƒ¡H  á«YGQõdG  äÉæ°VÉëdG

.kÉ«JÉÑf kÉYƒf 135 êÉàfE’
 äõéfCG  ádÉcƒdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ´Gƒ```fC’G  √ò``g  ø`̀e  %30  ¬àÑ°ùf  É`̀e
 ,É`̀ ¡`̀ à`̀YGQR ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG
 á«∏NGódG  á`̀æ`̀jõ`̀dG  QÉ`̀é`̀°`̀TCG  πª°ûJh
 äÉJÉÑædGh  á`̀¡`̀cÉ`̀Ø`̀dGh  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dGh
 ,äGô«é°ûdGh  QÉ`̀é`̀°`̀TC’Gh  ,á«Ñ£dG

 .Iôgõ oªdG äÉ«ª°SƒªdGh
 íàØdGƒHCG  IQÉjR  ∫ÓN ∂dP  AÉL
 IQƒ¡H  á«YGQõdG  äÉæ°VÉëdG  õcôªd

 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  Qƒ°†ëH  »`̀dÉ`̀Y
 õjõ©dGóÑY QƒàcódG áYGQõdG ¿hDƒ°ûd
 IQGOEG  ô`̀jó`̀eh  ,º`̀jô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y  óªëe
 ø«°ùM  ¢Sóæ¡ªdG  á«JÉÑædG  Ihô`̀ã`̀dG
 »dhDƒ°ùe  ø`̀e  Oó``Yh  ,å«∏dG  OGƒ``L

.ádÉcƒdG
 »a  AóÑdG  øY  íàØdGƒHCG  ∞°ûch
 äÉÑ∏£àªH »Øj »YGQR πà°ûe AÉ°ûfEG
 kÉàa’  ,øjôëÑdG  »a  á`̀YGQõ`̀dG  Qƒ£J
 kÉ«dÉM áàÑf ∞dCG 17 áYGQR ºJ ¬fCG ≈dEG
 300  ≈dEG  Oó©dG  Gòg  ™ØJôj  ¿CG  ≈∏Y
 øª°V  ,IóMGh  áæ°S  ∫ÓN  áàÑf  ∞dCG
 QÉé°TC’Gh π¶dG QÉé°TCG QÉãcEG Oƒ¡L

 .á«∏ëªdG
 á`̀eRÉ`̀Y  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 ¥Ó`̀WEG  ≈∏Y  á∏Ñ≤ªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó`̀N

 QÉ`̀ã`̀cEG ∫É`̀é`̀e »`̀a á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J è`̀eGô`̀H
 kÉbÓ£fG  ,á¡cÉØdGh  áæjõdG  QÉé°TCG
 ø`̀e äÉ``̀¡``̀«``̀Lƒ``̀à``̀Hh É``¡``à``£``N ø```̀ e
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh
 ¢Sóæ¡ªdG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh
 ÖjQóàd  ∞∏N  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°üY
 ä’É`̀é`̀e »``̀a á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG QOGƒ```̀μ```̀ dG
 »a º¡LÉeOE’ kÉ«©°S áãjóëdG áYGQõdG
 Iô«Ñc á«ªgCG πμ°ûj …òdG ´É£≤dG Gòg
 »`̀FGò`̀Z  ø```̀eCG  ≥«≤ëJ  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y

 .øjôëÑdG áμ∏ªªd ΩGóà°ùe
 íàØdGƒHCG  ô qÑY  ,IQÉjõdG  ∫ÓNh
 »a  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG  Oƒ¡édÉH  √ô`̀î`̀a  ø`̀Y
 …ò`̀dGh  á«YGQõdG  äÉæ°VÉëdG  õcôe
 ¿hDƒ°ûd á©HÉàdG ≥aGôªdG ºgCG øe ó©j
 IóFGôdG  ÜQÉéàdG  ióMEGh  ,áYGQõdG

 ≈∏Y  Ωƒ≤j  PEG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 áãjóëdG  á«YGQõdG  äÉ«æ≤àdG  OÉªàYG
 º¶f ΩGóîà°SGh á«ªëªdG äƒ«ÑdG »a

.IôμàÑªdG á«FÉªdG äÉYGQõdG
 »JCÉj  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 áÑMÉ°U  äÉ¡«LƒJh  ájDhôd  áªLôJ
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 πgÉY  á`̀æ`̀jô`̀b  áØ«∏N  ∫BG  º`̀ «`̀gGô`̀ HEG
 ¢ù∏éªdG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀ Ñ`̀ dG
 á«æWƒdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀ d  …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G
 Ωƒ≤J  PEG  ,»`̀YGQõ`̀dG  ´É£≤dG  á«ªæàd
 çóMCÉH  õcôªdG  ôjƒ£J  ≈∏Y  ádÉcƒdG

.áãjóëdG á«YGQõdG äÉ«æ≤àdG
 IhôãdGh áYGQõdG ádÉch ¿CG ôcPh
 É¡à«é«JGôà°SG  ø`̀ª`̀°`̀V  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a πª©J »YGQõdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d

 π°†aCG  ójóëJ  ≈∏Y  ø`̀gGô`̀dG  âbƒdG
 »∏ëªdG êÉàfE’G πFÉ°Sƒd äÉ°SQÉªªdG
 ≥aGƒàj ÉªH á«YGQõdG π«°UÉëªdG øe
 kÉªYO  ∂dPh  ,á«NÉæªdG  ±hô¶dG  ™e

 ≈``̀dEG á``̀«``̀eGô``̀dG á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d
 »∏ëªdG  êÉàfE’G  áªgÉ°ùe  áØYÉ°†e
 áμ∏ªªH  »JGòdG  AÉØàc’G  ≥«≤ëJ  »a

 .øjôëÑdG

»dÉ©H zá``«YGQõdG äÉæ°VÉëdG{ »``a É«JÉÑf É``Yƒf 135 êÉ``àfEG ≈dEG ≈``©°ùJ zäÉ``jó∏ÑdG{

ø``````̀eõ``````̀dG ô`````̀«`````̀°`````̀S

:º∏≤H 
»îjôŸG óª øH π«∏N

 ≈``dEG  ƒ``Yój  »``°VÉ≤dG  ≈``°ù«Y  Ö``FÉædG
äÉ¡eCÓd ó©H øY πª©dG π``«©ØJ QGôªà°SG

 »°VÉ≤dG ≈°ù«Y ÖFÉædG ∫Éb
 ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG  ≈````̀dEG  IOƒ```̀©```̀dG  ¿G
 πª©dG  »`̀a  QGôªà°S’G  Ö∏£àJ
 ≈æ°ùà«d ∂dPh äÉ¡eCÓd ó©H øY
 á°UÉN  º`̀¡`̀FÉ`̀ æ`̀ HCG  á``̀jÉ``̀YQ  º`̀¡`̀d
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ¢`̀VÉ`̀jQ  »à∏Môe  »`̀a
 ¿CG  á`̀Hƒ`̀©`̀ °`̀Uh  á``̀«``̀FGó``̀à``̀H’Gh
 ó©oH  øY º«∏©àdG  AÉæHC’G  ÖcGƒj
 IójóédG èeGôÑdG ™e πeÉ©àdGh
 ™e  πYÉØà∏d  º`̀¡`̀«`̀dEG  áÑ°ùædÉH
 QOÉ``̀μ``̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG OGƒ``̀ª``̀ dG
 øe  Gô«ãc  ¿CG  á°UÉN  »ª«∏©àdG
 øY º«∏©àdG QÉ«N äòîJG ô°SC’G
 »°üî°ûdG  Qƒ°†ëdG  ∫óH  ó©oH
 ∂```dPh äÉ``̀Ñ``̀dÉ``̀£``̀dGh ÜÓ``£``∏``d

 º¡°SQGóe ≈dEG ÜÓ£dG ™«ªL IOƒY áHƒ©°Uh ,ÉfhQƒc áëFÉL øe É kaƒN
.¬°ùØf âbƒdG »a »YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«≤ëJh ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh

 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ¿CG ≈dEG  QÉ°TCGh
 øe πª©dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ`̀dG  »a  á∏eÉ©dG  ΩCÓd  ∫õæªdG
 ájÉªMh  QGô≤à°S’  Ωõ∏j  Ée  πc  ô«aƒàH  á©«aQ  á«fÉ°ùfEG  ájÉZ  â°ùμY
 »©°ùdGh  ÉfhQƒc  áëFÉéH  ºdÉ©dG  ±hô`̀X  πX  »a  á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’G

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG CGóÑe ∫ÓN øe ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d »æWƒdG
 äGôàØd  ΩGõ`̀à`̀ d’G  ø`̀e  ¿ƒæμªàj  ’  ó`̀b  QÉ¨°üdG  ÜÓ`̀£`̀dG  ¿CG  ô``cPh
 ájOhóëe  ≈``̀dEG  G kô`̀¶`̀f  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  ±ƒØ°üdG  ºgQƒ°†M  ∫Ó`̀N  á∏jƒW
 º¡JÉaô°üJ  π`̀c  »`̀a  OGô`̀Ø`̀fG  ≈∏Y  ÖdÉW  π`̀c  á©HÉàe  áHƒ©°Uh  º¡JGQób
 Oôa  πc  øe  áHƒ∏£ªdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ™e  Ö°SÉæàJ  ’  ób  »àdG
 äGQGRƒ`̀dG  πªY  π£©j  ºd  ó©oH  øY  πª©dG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,™ªàéªdG  »a
 ΩÉ«≤dG  »a  É`̀gQhO  âÑãJ  ¿CG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  âYÉ£à°SGh  äÉÄ«¡dGh
 hCG ∞jƒ°ùJ hCG ∫ÓNEG ¿hO Iô°SC’G »a ΩÉ¡dG ÉgQhO ™e »Ø«XƒdG ÉgQhóH
 »a  ôªà°ùe  πμ°ûH  ICGôªdG  ¬àÑãJ  Ée  Gògh á«Ø«XƒdG  ídÉ°üªdG  »a  ô«NCÉJ

.á«æWƒdG äÉØ∏ªdG ™«ªL ™e á«dhDƒ°ùªH É¡«WÉ©J

.»°VÉ≤dG ≈°ù«Y |
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 QƒàcódG  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  Qó`̀°`̀UCG

 QGô≤dG  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  ø`̀H  »∏Y

 ø««©J  ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd  32  ºbQ

 á«dÉªdG  º`̀FGô`̀é`̀ dG  á`̀HÉ`̀«`̀f  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG

 ∂`̀dP  ≈°†à≤ªHh  ∫Gƒ````̀eC’G  π`̀°`̀ù`̀Zh

 πc  ¢UÉ°üàNGh  πªY  OóëJ  QGô≤dG

 ΩÉ©dG  »eÉëªdG  áHÉ«ædG  AÉ°†YCG  øe

 Oƒªëe  ∞°Sƒj  ∞jÉf  QÉ°ûà°ùªdG

 á«dÉªdG  º`̀FGô`̀é`̀dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀d  É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ

 áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ,∫Gƒ````̀eC’G  π°ùZh

 ,¢ù«Fô∏d  ÉÑFÉf  »°Tô≤dG  πeÉc óªMG

 ´õ«¡ªdG óªMCG ø°ùM áHÉ«ædG ¢ù«FQ

 ∫ÉªL óªëe áHÉ«ædG ¢ù«FQ ,G kƒ°†Y

 QGô≤dG  ∂`̀dP  AÉ`̀Lh  ,G kƒ°†Y  ¿É£∏°S

 áHÉ«ædÉH  πª©dG  ídÉ°U  ¬«°†à≤j  Éªd

.áeÉ©dG

 Qó`̀ °`̀UCG ΩÉ``̀©``̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG ¿É```̀ch

 º`̀FGô`̀é`̀dG á`̀HÉ`̀«`̀f AÉ`̀ °`̀ û`̀ fEÉ`̀ H kGQGô`````̀b

 kÉ≤«≤ëJ  ,∫Gƒ```̀eC’G  π°ùZh  á«dÉªdG
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀ dG ΩÉ```̀μ```̀MCG äÉ`̀«`̀°`̀†`̀à`̀≤`̀ª`̀d
 º`̀bQ ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG QGó``̀°``̀UEÉ``̀H »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ¢†©H  πjó©àH  2020  áæ°ùd  (29)
 (4)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG
 áëaÉμeh  ô¶M  ¿CÉ°ûH  2001  áæ°ùd

 ;ÜÉ``̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZ
 ¢Uƒ°üæªdG  º`̀FGô`̀é`̀dÉ`̀H  ¢üàîàd
 »ah  ,äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  »a  É¡«∏Y
 á°UÉîdG á«FÉæédG ø«fGƒ≤dG øe OóY
 ,á«HÉbôdGh  á«dÉªdG  äÉ©jô°ûàdGh
 ,Iƒ`̀°`̀Tô`̀dG º``̀FGô``̀L π`̀ª`̀°`̀û`̀J »``̀à``̀dGh

 π«¡°ùJh  AÓ«à°S’Gh  ,¢SÓàN’Gh
 ,ΩÉ``̀©``̀dG ∫É```ª```dG ≈``∏``Y AÓ``̀«``̀à``̀°``̀S’G
 ΩÉ©dG  ∫ÉªdÉH  …óª©dG  QGô``̀°``̀VE’Gh
 ,∫ÉªgEÉH  QGô°VE’Gh  ,íHôàdG  ó°ü≤H
 hCG  áØ«XƒdG  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SGh  ,Qó`̀¨`̀ dGh
 π°ùZ  º`̀ FGô`̀L  ø`̀Y  Ó°†a  ,Pƒ`̀Ø`̀æ`̀dG

 É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  AGƒ°S  ∫Gƒ``̀eC’G
 áæ°ùd  4  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  »a
 π°ùZ  áëaÉμeh  ô¶M  ¿CÉ°ûH  2001
 äGQGô``̀≤``̀ dG  á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e  hCG  ∫Gƒ``````̀eC’G
 ºFGôédG ∂dòch ,¬«∏Y AÉæH IQOÉ°üdG

.á«dÉªdG áeòdÉH á≤∏©àªdG

AÉ``̀ °``̀ †``̀ YCG ø`̀ «`̀ «`̀ ©`̀ à`̀ H GQGô```````̀ b Qó``̀ °``̀ ü``̀ j ΩÉ```̀ ©```̀ dG Ö```FÉ```æ```dG
∫Gƒ`````````̀eC’G π```̀°```̀ù```̀Zh á```̀«```̀dÉ```̀ª```̀dG º````̀FGô````̀é````̀dG á```̀HÉ```̀«```̀f

.´õ«¡ªdG ø°ùM áHÉ«ædG ¢ù«FQ |.∫ÉªL óªëe áHÉ«ædG ¢ù«FQ | .∞°Sƒj ∞jÉf ΩÉ©dG »eÉëªdG |.»°Tô≤dG óªMCG áHÉ«ædG ¢ù«FQ |

 ..¬JAGôH ºμM ±ÉæÄà°S’G áªμëe AÉ¨dEG ó©H
 á`̀æ`̀°`̀S ¢``ù``Ñ``ë``dG á``̀Hƒ``̀≤``̀Y ô``̀≤``̀J õ`̀ «`̀ «`̀ ª`̀ à`̀ dG
QÉ`̀ æ`̀jO  ∞```̀ dCG  27  ¢`̀SÓ`̀à`̀NÉ`̀ H  ø````̀jOCG  ∞`̀Xƒ`̀ª`̀ d

 õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e äó```````jCG
 ∞Xƒªd  áæ°S  ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀dG  á`̀Hƒ`̀≤`̀Y
 áªμëe  ¬`̀à`̀fGOCG  áë°üdG  IQGRƒ``̀H
 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG É`̀«`̀∏`̀©`̀dG ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G
 QÉæjO  ∞dCG  27  ¢SÓàNÉH  ≈dhC’G

.IQGRƒdG ∫GƒeCG øe
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  IQGOEG  â```̀fÉ```̀ch
 IQGRh  ø`̀e  É`̀ZÓ`̀H  â≤∏J  OÉ°ùØdG
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJÉH  ó«Øj  áë°üdG
 ∞``̀Xƒ``̀e √É````é````J á```̀«```̀fƒ```̀fÉ```̀≤```̀dG
 ≥°ùæe{  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùªH
 âÑK  zá«ë°U  äÓé°S  ó«YGƒe
 ∞``̀dCG  27 ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG  ¬`̀ °`̀SÓ`̀à`̀NG
 øe  Ωƒ°Sôc  É¡ª∏à°ùj  ¿Éc  QÉæjO
 ÇQGƒ`̀£`̀d  Ö`̀fÉ`̀LC’G  ø«©LGôªdG
 º«∏°ùàH  Ωƒ`̀≤`̀j  º`̀K  ,≈Ø°ûà°ùªdG
 §≤a  ≠dÉÑªdG  ΩÓà°SG  ä’É`̀°`̀ü`̀jEG
 ¿hO ø`̀e ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ø`̀«`̀eCG ≈``̀dEG
 ΩÉY  òæe  É¡°ùØf  ≠dÉÑªdG  º«∏°ùJ
 ∞`̀Xƒ`̀ª`̀dG  á`̀©`̀LGô`̀ª`̀Hh  ,2016
 ΩÉbh  ≠∏ÑªdÉH  ¬XÉØàMÉH  ±ôàYG

.¬æe AõL OGó°ùH
 äÉ≤«≤ëàdG »a º¡àªdG ôμfCGh
 ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh ∫GƒeC’G ¢SÓàNG
 1988 ΩÉY òæe IQGRƒdG »a πª©j

 ≈`̀ dEG  2003  ΩÉ``̀Y  »`̀a  ¬∏≤f  º``̀Jh
 ÇQGƒW »a ≈°VôªdG ∫ÉNOEG º°ùb
 ¬à≤aGƒe  ô`̀«`̀Z  ≈`̀∏`̀Y  á«fÉª∏°ùdG
 AGô°ûH  Ωƒ≤j  ≥HÉ°ùdG  »a  ¿É`̀ch
 ºdh  ,¬FÓeR  øe  Ió°UQC’G  ôJÉaO
 áÑ°SÉëªdG  º°ùb  ≈`̀dEG  Ögòj  øμj
 πeÉ©àdG  ¬°†aQ  ≈dEG  G kô¶f  ÉbÓWEG
 ∫Gƒ``eC’É``H  ßØàëj  ¿É``̀ch  º¡©e
 ≈àM  ¬ÑàμªH  ¢UÉîdG  êQó`̀dG  »a
 Ωƒ≤«a  ø«©LGôªdG  ó`̀MCG  É¡Ñ∏£j
 ¬fEG å«M ôJÉaódG á≤aôH É¡ª«∏°ùàH
 º¡ª«∏°ùàd º¡«dEG ÜÉgòdG OÉàYG ƒd
 πÑ≤àe  ¬```̀fCG  Ghó`̀≤`̀ à`̀Y’  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 πª©dG  òæe  ¬``fCG  ±É`̀°`̀VCGh  ,¬∏ªY
 π°üëj  πX  »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædÉH
 ≈∏Y  øjOOôàªdG  øe  ≠dÉÑªdG  ≈∏Y
 ≠∏ÑªdG  π°Uh  ¿CG  ≈`̀ dEG  ÇQGƒ`̀£`̀dG
 QÉ`̀æ`̀jO  ∞```̀ dCG  27 ≈```̀ dEG  ¬`̀JRƒ`̀ë`̀H
 øe  ÉaƒN  ¬dõæe  ≈`̀dEG  ¬∏≤æH  ΩÉ≤a

.¬àbô°S
 áLQO  ∫hCG  áªμëe  â°†bh
 ô°üæY ¿CG äQÉ°TCGh º¡àªdG IAGôÑH
 ≥ëH ô`̀aGƒ`̀à`̀e ô`̀«`̀Z ¢`̀SÓ`̀à`̀N’G
 ∫ÉªdG  ≈∏Y  ô¡¶j  º`̀d  PEG  º¡àªdG
 ¿ƒμJ …òdG  ôeC’G  ,∂dÉªdG  ô¡¶ªH

 ¢SÓàN’G  áªjôL  ¿É```̀cQCG  ¬©e
 ’ É``¡``fCGh ,¬`̀≤`̀ë`̀H Iô`̀aGƒ`̀à`̀e ô`̀«`̀Z
 ¢†aôJh  Oƒ¡°ûdG  ájGhôH  òNCÉJ
 Égƒé°ùf  »`̀à`̀dG  IQƒ`̀ °`̀ü`̀ dG  ∂`̀∏`̀J
 ´ÉaO  íLôJh  ,É¡«∏Y  ∫ƒ©J  ’h

.º¡àªdG
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ¿CG  ’EG
 ≈`̀dEG â`̀fCÉ`̀ª`̀WG É`̀¡`̀fCG ≈``̀dEG äQÉ`̀ °`̀TCG
 ≈∏Y ¢``Vô``©``Jh äƒ``Ñ``ã``dG  á`````̀dOCG
 ´ÉaO  øe √QÉKCG  Éeh º¡àªdG  QÉμfEG
 Oƒ¡°T  IOÉ¡°T  ≈∏Y  äÉ°VGôàYGh
 ¿CG ≈``̀ dEG äQÉ``̀°``̀TCG É`̀ª`̀c ,äÉ``̀Ñ``̀KE’G
 âë°Vh  ≈`̀à`̀e  ™`̀≤`̀j  ¢`̀SÓ`̀à`̀N’G
 »a  ±ô°üàdG  »a  ¢ù∏àîªdG  á«f
 ®ÉØàM’Gh  ¬`̀d  πcƒªdG  A»°ûdG
 ≈àeh  ¬æe  ¬ÑMÉ°U  ¿Éeôëd  ¬`̀H
 ÜÉ≤©dG  ≥`̀M  áªjôédG  äô`̀aGƒ`̀J
 hCG  A»`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏àîªdG  OQ  ƒ``̀dh
 ób  »`̀à`̀ dG  ±hô``̀¶``̀dG  ¿C’  ¬`̀à`̀ª`̀«`̀b
 ’  áªjôédG  ´ƒ``bh  ó©H  ¢Vô©J
 ¬JRÉ«M »a ôKDƒJ ’h É¡eÉ«b »ØæJ
 ¿ƒμj  ¿CG  Ωõ∏jh  áØ«XƒdG  ÖÑ°ùH
 ¿CGh »`̀fÉ`̀é`̀dG IRƒ``̀M »`̀a ∫É`̀ª`̀dG
 ÖÑ°ùH ¬JRÉ«M »a OƒLƒdG ¿ƒμj

.áØ«XƒdG

 óªëe  ¬∏dGóÑY  AGƒ`̀∏`̀ dG  QÉ`̀ °`̀TCG
 ΩÉ©dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀jGõ`̀dG
 ó«≤àdG  »a  QGôªà°S’G  á«ªgCG  ≈`̀ dEG
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG äÉ`̀ «`̀ °`̀Uƒ`̀Jh äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀H
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L  ìÉ``̀é``̀fEGh  ,É``̀fhQƒ``̀c
 áëFÉédG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  iƒà°ùe  ¢†Øîd
 áeÓ°Sh áë°U ßØM »a º¡°ùj ÉªH
 RhÉ`̀é`̀Jh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 Égƒæe  ,»FÉæãà°S’G  ±ô`̀¶`̀dG  Gò`̀g
 ≈∏Y ºàëj »æWƒdG ÖLGƒdG ¿CG ≈dEG
 ™∏£°†j  ¿CG  ™ªàéªdG  »`̀a  Oô`̀a  π`̀c
 ∫Ó`̀N ø``̀e ¬`̀à`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh √Qhó````̀H
 ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩGõ`̀ à`̀ d’G
 èFÉàædG  ≈``̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdGh  ,  IƒLôªdG
 …óëJ  ™e  »WÉ©àdG  »a  ìÉéf  øe

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ΩÉ©dG  ø``̀eC’G  á°SÉFQ  ¿CG  ó``̀cCGh
 ∫Ó``̀N ø```̀e á``̀«``̀∏``̀NGó``̀ dG IQGRƒ````````̀H
 á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGQGOE’Gh  äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »``̀a Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 PÉîJÉH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ∫É`̀«`̀M á``̀«``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG äGAGô``````````̀LE’G

 øY IQOÉ°üdG  äÉª«∏©à∏d  ø«ØdÉîªdG
 äÉ¡édGh  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 áë°U  ≈`̀∏`̀Y  kÉ`̀XÉ`̀Ø`̀M  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP
 âeÉb  å`̀«`̀M ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 äÉ¶aÉëe  »`̀a  äÉjôjóªdG  áWô°T
 á«∏NGódG  IQGRh  äGQGOEGh  áμ∏ªªdG
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äGQGô```````̀ b Qhó```̀°```̀U ò``̀æ``̀e
 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á«≤«°ùæàdG
 √QÉ°ûàfG øe óëdGh ÉfhQƒc áëFÉL
 ¢ùÑd  ΩóY  áØdÉîe  26596  ó°UôH
 áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc
 PÉ`̀î`̀ JGh ,á`̀ jQÉ`̀é`̀ à`̀ dG äÓ``ë``ª``dGh

 óYÉÑàdG  ≈∏Y ®ÉØë∏d  AGôLEG  6030
 ΩÉ«≤dG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»YÉªàL’G

.ájƒYƒJ äÓªM 3208`H
 áWô°T  á`̀jô`̀jó`̀e  ¿CG  í``°``VhCGh
 ÉgQhóH  âeÉb  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô````̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG  »`̀a
 äGQGô`̀≤`̀ H  ø«eõà∏ªdG  ô`̀«`̀Z  ∫É`̀«`̀M
 óYÉÑàdÉH á°UÉîdG á≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 ,¬LƒdG  áeÉªc  AGóJQGh  »YÉªàL’G
 É°üî°T  6360  áØdÉîe  º`̀J  å«M
 PÉîJGh ,¬LƒdG áeÉªc AGóJQG Ωó©d
 ≈∏Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d  AGô`````̀LEG  1561
 ÖfÉL  ≈``̀dEG  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG
 ..á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J á`̀∏`̀ª`̀M 667`````H ΩÉ`̀«`̀≤`̀ dG
 á¶aÉëe áWô°T  ájôjóe  âeÉb  Éª«a
 á∏ªM  870  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H  á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀ dG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d á``̀¡``̀Lƒ``̀e á``̀jƒ``̀Yƒ``̀J
 äGQGô≤dG  ò«ØæàH  ó«≤à∏d  ø«ª«≤ªdGh
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ∫ƒM  IQOÉ°üdG
 äQô``̀M É`̀ª`̀c ,á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG AGó``````̀JQGh
 áØdÉîe  4554  á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  áWô°T
 äòîJGh ,¬LƒdG áeÉªc AGóJQG ΩóY
 óYÉÑàdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d AGôLEG 381

.»YÉªàL’G
 á¶aÉëe áWô°T ájôjóe äòØfh
 äGAGô``````̀LE’G ø``̀e GOó````̀Y ¥ô``ë``ª``dG
 ºJ  å«M  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’Gh  á«FÉbƒdG

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  AGô`̀LEG  1315  PÉîJG
 ô`̀jô`̀ë`̀Jh ,»``YÉ``ª``à``L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀ dG
 áeÉªc  AGó`̀JQG  ΩóY  áØdÉîe  6749
 ájôjóªdG  áWô°T  âeÉb  Éªc  ,¬LƒdG
 »a á«fGó«e ájƒYƒJ á∏ªM 1259`H

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe
 áWô°T  á`̀jô`̀jó`̀e  äô`̀ª`̀à`̀ °`̀SGh
 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀H á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ò«ØæJ  ôÑY  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 áØdÉîe  3641  ó°UQh  ,á∏ªM  412
 PÉ``î``JGh ,á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG AGó`````̀JQG Ωó```̀Y
 óYÉÑàdG  ≈∏Y ®ÉØë∏d  AGôLEG  2388
 IQGOEG  â`̀eÉ`̀ b  É`̀ª`̀«`̀a  ,»`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 ô°ûæH ΩÉ©dG øeC’G á°SÉFôH äÉ«∏ª©dG
 ≥WÉæe ∞∏àîe »a IóéædG äÉjQhO
 ¿Éª°Vh  É`̀gQhó`̀H  ΩÉ«≤∏d  áμ∏ªªdG
 …CG  »≤∏J  óæY  áHÉéà°S’G  áYô°S
 »a É``̀gQhO QÉ``̀WEG »`̀a ∂``̀dPh ,ÆÓ``̀H
 õjõ©àd  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  º``̀YO
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô`````̀LE’G
 äQôM  å«M  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe
 áeÉªc  AGó`̀JQG  ΩóY  áØdÉîe  5195
 äòîJGh áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG
 ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d  AGô`````̀LEG  385
 äÉ¶aÉëe  ∞∏àîe  »a  »YÉªàL’G

.áμ∏ªªdG
 ø«eCÉJ  »a  É``gQhO  ∫Ó`̀N ø`̀eh

 π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀Jh á``̀jƒ``̀«``̀ë``̀dG ≥```aGô```ª```dG
 ácôM  §`̀Ñ`̀°`̀Vh  ôØ°ùdG  äGAGô````̀LEG
 ø`̀jô`̀ aÉ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG êhô```````̀Nh ∫ƒ``````NO
 áeÉ©dG IQGOE’G áWô°T âeÉb ,áμ∏ªª∏d
 äGAGô```LE’G  PÉîJÉH  òaÉæªdG  ø`̀eC’
 QGô≤d  ø«ØdÉîªdG  ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG
 »a  ¬`̀Lƒ`̀dG  áeÉªc  ¢ùÑ∏H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 97 §Ñ°V ºJ å«M ,áeÉ©dG øcÉeC’G
 áeÉ©dG IQGOE’G â©∏£°VGh .áØdÉîe
 88691  ò«ØæàH  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀∏`̀d
 »fÉÑª∏d  áØ∏àîe  ô«¡£J  á«∏ªY
 ´QGƒ°ûdGh  á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh
 ó≤Y  ºJ  Éª«a  ,Égô«Zh  äÉbô£dGh
 ¥ô£dG  ∫ƒ`̀M  á«ÑjQóJ  IQhO  364
 ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY ò«Øæàd  áë«ë°üdG
 äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑªdG  »a  …RGôàM’G
 ∑QÉ°T  πª©dG  ø`̀cÉ`̀eCGh  á«eƒμëdG
 ∞∏àîe  ø`̀e  É°üî°T  1045  É¡«a
 äÉ°ù°SDƒªdGh  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 ΩÉ`̀b É`̀ª`̀«`̀a ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh
 1235  ò«ØæàH  kÉ`̀Yƒ`̀£`̀à`̀e  5884
 ´QGƒ°ûdG øe OóY »a ô«¡£J á«∏ªY
 äÓ`̀ë`̀ª`̀ dGh á``eÉ``©``dG ø``̀jOÉ``̀«``̀ª``̀dGh
 ºJ É`̀ª`̀c ,¥Gƒ````̀°````̀SC’Gh á`̀ jQÉ`̀é`̀ à`̀ dG
 QOGƒμdG  øe  kÉ°üî°T  858  ÖjQóJ
 ,óLÉ°ùªdG  º«≤©àd  ø«Yƒ£àªdGh

.äÉ«∏ªY 107 ò«ØæJ ºJh

.ójGõdG óªëe ¬∏dGóÑY AGƒ∏dG |

 »``̀æ``̀ «``̀©``̀ HQC’  äGƒ```̀æ```̀°```̀S  3  ø``̀é``̀ °``̀ù``̀ dG
¬`̀JQÉ`̀«`̀ °`̀S  ´É````̀ Hh  ¬`̀≤`̀«`̀≤`̀ °`̀T  ™`̀ «`̀ bƒ`̀ J  QhR

 ≈`̀dhC’G  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  â°†b
 ¿G  ó©H  äGƒæ°S  3  øé°ùdÉH  »æ«©HQCG  áÑbÉ©ªH
 ™«ÑH  ΩÉ`̀bh  øé°ùdG  »a  ¬≤«≤°T  ∞«bƒJ  π¨à°SG
 ≈∏Y ¬©«bƒJ QhR ¿CG ó©H ¬ª∏Y ¿hO øe ¬JQÉ«°S
 ¬«∏Y  »æéªdG  Ωó≤J  å«M  ,IQÉ«°ùdG  ™«H  ó≤Y
 º∏°S  ¬fCÉH  ó«Øj  ™jóÑdG  áWô°T  õcôe  ≈dEG  ÆÓÑH
 ¢ùÑëdÉH  √Oƒ`̀Lh  Iôàa  AÉæKG  ¬≤«≤°ûd  ¬JQÉ«°S
 ™«ÑH ΩÉb ¬≤«≤°T ¿CG ∞°ûàcG ¬LhôN ó©H ¬fCG ’EG

.¬ª∏Y ¿hO øe IQÉ«°ùdG
 »a ¿Éc Ée AÉæKG ¬fCG  ¬«∏Y »æéªdG ±É°VCGh
 øe  IQÉ«°ùdG  øY  º¡àªdG  ¬≤«≤°T  ∫CÉ°ùj  ¢ùÑëdG
 ádÉëH  É¡fCÉH  √ôÑîj  ô«NC’G  ¿É`̀ch  ,ô`̀NB’  ø«M
 ∫CÉ°S  ¬∏«Ñ°S  AÓ``̀NEG  ó`̀©`̀Hh  ,IOƒ``Lƒ``eh  Ió`̀«`̀L
 Ωƒ≤j  ¬fCÉH  ô«NC’G  √ôÑNCÉa  IQÉ«°ùdG  øY  º¡àªdG
 ¬Lƒàa  ,¬«∏Y  OôdG  »a  πWÉªj  πXh  É¡ë«∏°üàH
 É¡fCG  ø«Ñàa  ,É¡æY  ∫GDƒ°ù∏d  ø«eCÉàdG  ácô°T  ≈`̀dEG
 ¬≤«≤°T øe ÉgGôà°TG ôNBG ¢üî°T º°SÉH âëÑ°UCG
 IOÉ¡°T ≈∏Y ¬©«bƒJ ô«NC’G  QhR ¿G ó©H º¡àªdG
 á©bGƒdG  º¡àªdG  ô`̀μ`̀fCG  Éªæ«H  ,á«μ∏ªdG  πjƒëJ
 ƒg  ¢ùÑëdG  »a  ¿Éc  Ée  AÉæKG  ¬≤«≤°T  ¿CG  É«Yóe
 Ωƒ≤j  ¿CGh É¡°VôYh IQÉ«°ùdG  ™«H  ¬æe Ö∏W øe
 ¿CGh  IQÉ«°ùdG  á«μ∏e  πjƒëJ  äÉfÉ«H  ôjôëàH
 ≥jôW  øY  äGAGô`̀LE’G  πc  ≈¡fCG  øe  ƒg  ¬≤«≤°T

 IQÉ«°ùdG  ™«H  áª«b  º∏°ùJ  §≤a  ¬``̀fCGh  ¢ü∏îe
 ô«ÑN  ôjô≤J  øe  âÑK  ø«M  »a  ,…ôà°ûªdG  øe
 ºd ¬«∏Y »æéªdGh º¡àªdG ¿CG ôjhõàdGh ∞«jõàdG
 á«μ∏ªdG πjƒëJ IQÉªà°SG »a äÉfÉ«H …CG GQôëj
 Éª¡ª°SG áHÉàc iƒ°S áHÉàμdG ¿Ó¡éj Éª¡fG å«M

.§≤a
 ¿ƒ°†Z »a ¬fCG º¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 ¥ÉØJ’G  ≥jô£H  ∫ƒ¡ée  ô`̀NBGh  ∑ôà°TG  2018
 »ª°SQ Qôëe »a ôjhõJ ÜÉμJQG »a IóYÉ°ùªdGh
 IQOÉ°U  IQÉ«°S  á«μ∏e  πjƒëJ  IQÉªà°SG  ƒ`̀gh
 ∫ƒ¡éªdG  ó`̀eG  ¿CÉ`̀H  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  øe
 ∂∏àH  ô`̀«`̀NC’G  øμªJh  ¬«∏Y  »æéªdG  äÉfÉ«ÑH
 ∞Xƒª∏d É¡eóbh IQÉªà°S’G ôjôëJ øe á∏«°SƒdG
 ∂dP  ≈∏Y  AÉæH  áªjôédG  âªJh  á«ædG  ø°ùëdG
 QôëªdG  πª©à°SG  ¬fCG  ¬«dEG  äóæ°SCG  Éªc  .¥ÉØJ’G
 ¬ª∏Y  ™e  ’hCG  óæÑdG  ´ƒ°Vƒe  QhõªdG  »ª°SôdG
 ø°ùM  ô`̀NBG  á£°SGƒH  ô`̀NB’  ¬eób  ¿CÉ`̀H  √ôjhõàH
 áeÉ©dG  IQGOE’É`````̀H  ¢üàîªdG  ∞`̀Xƒ`̀ª`̀∏`̀d  á`̀«`̀æ`̀dG
 »æéª∏d ácƒ∏ªªdG áÑcôªdG πª©à°SG Éªc ,Qhôª∏d
 ájQÉY  É¡fCG  π«Ñ°S  ≈∏Y ¬«dEG  É¡ª∏°S  ¿CG  ó©H  ¬«∏Y
 GQGô°VEG IQÉ«°ùdG ™«ÑH ΩÉb ¿CÉH ∂dPh ,∫Éª©à°S’G
 É¡«∏Y  π°üëàªdG  ∫Gƒ`̀eC’G  ¢ù∏àNGh  É¡ÑMÉ°üH

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y ™«ÑdG ∂dP AGôL

 ágÉY  ¬`̀ d  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀jh  ô```̀NBG  ¢`̀†`̀©`̀j  …ƒ`̀ «`̀ °`̀ SBG
√OÉ``̀ ©``̀ HEGh ¬`̀æ`̀é`̀°`̀ù`̀H »`̀°`̀†`̀≤`̀J á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dGh

 ¬FGóàYG  øªK  …ƒ«°SBG  ™aO
 ÖÑ°ùH  øμ°ùdG  »a  ¬∏«eR  ≈∏Y
 ,áaôZ  QGƒ`̀fCG  ≥∏Z  ≈∏Y  ±ÓN
 √OÉ©HEGh  äGƒæ°S  3  øé°ùdÉH
 ò«ØæJ  Ö≤Y  OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f
 »a  ÖÑ°ùJ  ¿G  ó`̀©`̀H  á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG
 áªjóà°ùe ágÉ©H ¬∏«eR áHÉ°UEG
 âeôZ Éª«a  ,%4 áÑ°ùæH  äQób
 ó©H QÉæjO 100 ¬∏«eR áªμëªdG

.º¡àªdG ≈∏Y ¬FGóàYG
 ¬`̀«`̀∏`̀Y »``̀æ``̀é``̀ª``̀dG ¿É``````̀ ch
 áaôZ »`̀a  øμ°ùj  ¬`̀ fCG  ≠`̀∏`̀HCG  ó`̀b
 É°ùdÉL  ¿Éch  øjôNBG  4  á≤aôH
 ,¬d  ≥jó°U  ™`̀e  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ωƒ`̀j
 ¬©e πª©j …òdG º¡àªdG ô°†Mh
 »a  ¿É``̀ch  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¢ùØf  »`̀a
 ¬«∏Y  ßØ∏àdÉH  ΩÉbh  ôμ°S  ádÉM
 Ö°ûfh  ,á«bÓNG  ô«Z  ®ÉØdCÉH
 QGƒ````̀fCG ≥`̀ ∏`̀ Z Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ±Ó```̀N
 º¡àªdG  ΩÉ«b  ≈dEG  Qƒ£J  áaô¨dG
 Ée  ,¬©Ñ°UEG  »a  ≠∏ÑªdG  ¢†©H

 ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG ÜÉgòdG ≈Yóà°SG
 ¬fCÉH  √hôÑNCG  å«M  á«fÉª∏°ùdG
 ÖÑ°ùH  ó«dG  ™£b  øμªªdG  øe
 ôμfCG Éªæ«H .¬H ºdCG …òdG Qô°†dG
 Ωƒj ¬fCG ≈YOGh á©bGƒdG º¡àªdG
 »æéªdG  ¬`̀«`̀dEG  ô°†M  á©bGƒdG
 QGƒ``̀fCG  ≥∏Z  ¬æe  Ö`̀∏`̀Wh  ¬«∏Y
 ó`̀jô`̀jh Ö`̀©`̀à`̀e ¬```̀fC’ ,á`̀aô`̀¨`̀ dG
 â`̀Kó`̀Mh Ωƒ`̀æ`̀ dG ≈``̀ dEG Oƒ`̀∏`̀î`̀dG
 ≈¡àfGh  ,∂``̀dP  ÖÑ°ùH  IOÉ°ûe
 ÅLƒa ¬fCGh ôLÉ°ûJ ¿hO ôeC’G
 ÆÓ`̀H º`̀jó`̀≤`̀à`̀H º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ΩÉ`̀«`̀≤`̀H
 »a  Oƒ¡°ûdG  ó`̀cCG  Éªæ«H  ,√ó°V
 Ö∏W  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿CG  áaô¨dG
 ≥∏Z  á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  º¡àªdG  øe
 IOÉ°ûe  âÑ°ûfh  áaô¨dG  QGƒ`̀fCG
 Qƒ£Jh  º¡àªdG  ¢†aQ  ÖÑ°ùH
 •ƒ≤°Sh  Éª¡cÉÑà°TG  ≈dEG  ôeC’G
 É¡Hh √ój Éμ°ùªe ¬«∏Y »æéªdG
 ,¬©Ñ°UEG  »`̀a  ìô`̀L  ÖÑ°ùH  ΩO
 »a âÑÑ°ùJ áHÉ°UE’G ¿CG ø«ÑJh

 áÑ°ùæH  äQób  áªjóà°ùe  ágÉY
.%4

 ≈`̀ dG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀ dG äó``̀æ``̀°``̀SCGh
 ƒ`̀jÉ`̀e  25  »```a  ¬`````fCG  º`̀¡`̀ à`̀ª`̀ dG
 á¶aÉëªdG  øeCG  IôFGóH  2020
 áeÓ°S  ≈∏Y  ióàYG  á«dÉª°ûdG
 çó`̀MCGh  ¬«∏Y  »æéªdG  º°ùL
 á`̀aƒ`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG äÉ``̀HÉ``̀ °``̀UE’G ¬``̀H
 ,»`̀Yô`̀°`̀û`̀dG »`̀Ñ`̀£`̀dG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dÉ`̀H
 ≈``̀dEG AGó```̀à```̀Y’G ≈``°``†``aCG ó```̀bh
 øe  ¬H  áªjóà°ùe  ágÉY  ∞∏îJ
 ∂dPh  É¡KGóMEG  ó°ü≤j  ¿CG  ¿hO
 ,º¡àªdG  ™Ñ°UCG  »a  %4  áÑ°ùæH
 ¬«∏Y  »æéªdG  ≈dG  äóæ°SCG  Éªc
 »`̀fÉ`̀ã`̀dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ƒ``̀gh É`̀°`̀†`̀jCG
 º°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y  ióàYG  ¬`̀fCG
 ¿G  ¿hO  ø``̀e  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 ¬°Vôe  ≈``̀dEG  AGó`̀à`̀Y’G  »°†Øj
 ∫ÉªYC’ÉH  ΩÉ«≤dG  øY  √õéY  hCG
 20  ≈∏Y  ójõJ  Ióe  á«°üî°ûdG

.Éeƒj

 ∞```̀dCG á```̀eGô```̀¨```̀dGh ø`̀ «`̀ à`̀ æ`̀ °`̀ S ¢`̀ ù`̀ Ñ`̀ ë`̀ dG
GQƒ`̀ª`̀î`̀e á`̀æ`̀MÉ`̀°`̀T OÉ``̀ b …ƒ``«``°``SB’ QÉ``̀æ``̀jO

 ájQhôªdG  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  âÑbÉY
 PÉØædG ™e øjô¡°T ¢ùÑëdÉH ,áæMÉ°T ≥FÉ°S Éjƒ«°SBG
 ƒgh áæMÉ°ûdG ¬JOÉ«b ÖÑ°ùH ,QÉæjO ∞dCG áeGô¨dGh

.ôμ°ùdG ô«KCÉJ âëJ
 AÉæ«ªH  äÉæMÉ°ûdG  êôîe  óæY  âKóM  á©bGƒdG
 ¢SQÉëdG  ÅLƒa  å«M  ,¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 É¡fCG  äÉæMÉ°ûdG  ióMEG  êhôN  AÉæKCGh  áHGƒÑdG  óæY
 øe  êôîJ  ¿CG  πÑbh  ,á«©«ÑW  ô«Z  IQƒ°üH  ô«°ùJ
 õLGƒëdGh  áHGƒÑdG  §FÉëH  âeó£°UG  ,áHGƒÑdG

 AÉYóà°SG  ºàa  ,É¡H  äÉ«Ø∏J  â`̀Kó`̀MCGh  á«àæª°SE’G
 »a  ¿Éc  …ò`̀dG  ,áæMÉ°ûdG  ≥FÉ°S  ∞«bƒJh  QhôªdG
 »a  ¬`̀fCG  ø«ÑJ  ¬«∏Y  ∞°ûμdÉHh  ,á«©«ÑW  ô«Z  ádÉM

.ôμ°S ádÉM
 áªμëªdG  ≈`̀dEG  ≥FÉ°ùdG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âdÉMCG
 âëJ áæMÉ°T OÉb ¬fCG ¬«dEG äóæ°SCG ¿CG ó©H ájQhôªdG
 ,áeÉY  äÉμ∏àªe  »a  äÉ«Ø∏J  çóMCGh  ,ôμ°ùdG  ô«KCÉJ
 ™e  øjô¡°T  ¢ùÑëdÉH  ¬àÑbÉ©ªH  áªμëªdG  â°†bh

.QÉæjO ∞dCG áeGô¨dGh PÉØædG

 ÖFÉf OƒªMƒH óªëe ÖFÉædG ¢Vô©à°SG
 ¥ƒ≤ëd  á`̀ª`̀FGó`̀dG  á«YƒædG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 äGRÉ`̀é`̀fEG  º``̀gCG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH  ¿É`̀°`̀ù`̀f’G
 ,¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿Gƒ`̀jO  á°ù«FQ  ¿ƒ°ùÑe  ¿É``̀jEG  Ió«°ùdG  ™`̀e
 õjójG  πjô«°T  ó«°ùdGh  ,á«fÉ£jôÑdG  IQÉØ°ùdG
 ,∫É°üJ’Gh á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°ûdG  º°ùb  ¢ù«FQ
 á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG óYÉ°ùe ø«eôf Ió«°ùdGh
 ∂`̀dPh  ,á«fÉ£jôÑdG  IQÉØ°ùdÉH  ∫É`̀°`̀ü`̀J’Gh

.AÉKÓãdG ¢ùeCG ìÉÑ°U
 øjôëÑdG äGRÉéfEG ¿CG OƒªMƒH ócCG óbh
 áé«àf äAÉ``̀L ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M ∫É`̀é`̀e »`̀a
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d  »`̀MÓ`̀ °`̀UE’G  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¥ƒ≤M ßØM …ò``̀dG  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡°Sôch ¿É°ùfE’G
 ƒg  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ó©ÑdG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ``°``TCGh
 AÉ`̀Hh  á``̀eRC’  øjôëÑdG  IQGOEG  ≈∏Y  Ö∏Z  É`̀e
 ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äò``̀NCG  PEG  ,É`̀ fhQƒ`̀c
 ,É¡°VQCG ≈∏Y º«≤eh øWGƒe πc ájÉªM É¡≤JÉY
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ±óg  É¡æ«YCG  Ö°üf  á©°VGh

.õ««ªJ …CG ¿hO ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
 IOÉ«≤H á«≤«°ùæàdG áæé∏dG Oƒ¡éH OÉ°TCGh
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY OƒªMƒH ócCGh
 áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  Iõ«ªàªdGh
 Oô`̀£`̀ª`̀dG »`̀eÉ`̀æ`̀à`̀dGh ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 áaÉc  »a  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùe  »a
 Égôjƒ£àd  ∑ôà°ûªdG  »©°ùdGh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 ø«Ñ©°ûdGh  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e  Ωó`̀î`̀j  É`̀ª`̀H

.ø«≤jó°üdG
 AÉ``æ``é``°``ù``dG ∞``̀∏``̀ª``̀H ≥``∏``©``à``j É``̀ª``̀ «``̀ ah
 øjôëÑdG  ¿CG  OƒªMƒH  ó``cCG  øjõéàëªdGh
 á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  ≥«Ñ£àH  âYQÉ°S
 øe ø`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ª`̀dGh A’õ``æ``dG á`̀jÉ`̀ª`̀M ±ó`̀¡`̀H
 OÉØà°SG  å«M  ,(19ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a

 äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe  ,GOô`̀a  2663  øe  ôãcCG
 Iô`̀°`̀†`̀M QGó```̀°```̀UEG ≈````dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEG ,á`̀ ∏`̀ jó`̀ Ñ`̀ dG
 øY  ƒØ©dÉH  »eÉ°ùdG  ô`̀eC’G  ádÓédG  ÖMÉ°U
 áëFÉL  πX  »a  á«fÉ°ùfEG  ´Ghó`̀ d  ,Oô`̀a  901
 ÇOÉÑeh º«b ó°ùéj Ée ,(19ó«aƒc) ÉfhQƒc
 √ÉéJ  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  É¡∏ªëj  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÇOÉÑe  äRõ`̀Y  Éªc  ,¬FÉæHCG

.øjôëÑ∏d Iõ«ªàªdG á«bƒ≤ëdG Iô«°ùªdGh
 πÑ°S å`̀ë`̀H ´É`̀ª`̀ à`̀L’G ∫Ó``̀N º``̀J É`̀ª`̀c
 ,»fÉªdôÑdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ôjƒ£J
 ’Éªμà°SGh  IOƒ°ûæªdG  ±Gó``gCÓ``d  É≤«≤ëJ
 IQÉØ°ùdG  ™`̀e  í`̀LÉ`̀æ`̀dGh  ≥HÉ°ùdG  ¿hÉ©à∏d

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«fÉ£jôÑdG

 ¥ƒ`̀ ≤`̀ M äGRÉ`````̀ é`````̀ fEG ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j Oƒ``̀ ª``̀ Mƒ``̀ H ó``̀ª``̀ë``̀e Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG
 á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀ dG IQÉ``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG »`̀ ∏`̀ ã`̀ª`̀e ™``̀ e ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG »``̀ a ¿É``̀ °``̀ ù``̀ fE’G
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!¥Gô©dG á°VÉØàfG ≈∏Y ΩÉY
ó«°TQ ájRƒa

 Ö°†¨dG  π`̀c  â`̀dõ`̀à`̀NG  »`̀à`̀dG  á°VÉØàf’G  »`̀g  |
 πc  øe  ÜÉÑ°ûdG  äGQÉ©°T  äóMhh  ,»bGô©dG  »Ñ©°ûdG
 ¢†aQh  ádGó©dGh  ájôëdG  √ÉéJ  ¥Gô``̀YC’Gh  ±É«WC’G
 ≈∏Y  O qôªJh  QÉK  …òdG  π«édG  ¬fC’  ,á«ØFÉ£dGh  OÉ°ùØdG
 ,á«bô©dGh  á°S qôμªdG  á«ØFÉ£dG  äÉHÉ£Nh  äGOôØe  πc
 äGhôãdG  Ö¡æj  øe  πch  ,ÉμjôeCG  hCG  ¿GôjE’  á«©ÑàdGh
 É¡FÉJh  É©FÉ°Vh  É©FÉL  ÉÑ©°T  ¬Ø∏N  ∑ôàjh  ,á«bGô©dG
 !Ió°SÉØdG  ¢SƒØædGh  ,áaô£àªdG  ∫ƒ≤©dG  äÉª∏X  »a
 ≈æZCG øe ¬fCGh √ó∏H äÉ«fÉμeEG ±ô©j …òdG π«édG Gòg
 ’h  AÉHô¡c  ’h  ,äÉbô£dG  »a  ™FÉL  ¬H  GPEÉ`̀a  ,∫hó`̀ dG
 ,á≤MÓàªdG  ô«eóàdG  äÉ«∏ªY  π©ØH  ihCÉ``̀e  ’h  AÉ`̀e
 á∏jƒW  Oƒ≤Y  ∫Ó`̀N  ™«ªédG  âμ¡fCG  »àdG  Ühô`̀ë`̀dGh
 ÜôM ºK  QÉ°üëdG  ºK  ,á«fGôjE’G  á«bGô©dG  ÜôëdG  òæe

!»fGôjE’G §q∏°ùàdG ºK ∫ÓàM’G ºK ô«eóàdG
 IÉ°SCÉe ,»°SBÉªdG ø£H øe êôN …òdG π«édG Gòg |
 á°UÉæ≤dÉH  GPEGh  ,OôªJh  ñô°Uh  êôîa  ,iô`̀NCG  AGQh
 ø««Øë°üdGh  QGô``̀MC’Gh  ø«£°TÉædG  ¢``̀ShDhQ  ¢üæ≤J
 ’h  ,iô``̀NC’G  ƒ∏J  áeƒμëdG  ô«¨àJh  !ø`̀«`̀«`̀eÓ`̀YE’Gh
 ∑ÉμØdG  øYh  ,QGô≤à°S’Gh  øeC’G  øY  åëÑj  ƒg  ∫Gõj
 A’ƒdG  ∫Éμ°TCG  πc  ∞Xh  …òdG  »fGôjE’G  ∫ÓàM’G  øe
 äÉ«°û«∏ªdG êôNCGh ,≈∏YC’G √ó°Tôªd á«©ÑàdGh ¬eÉ¶æd
 π`̀à`̀≤`̀dGh ™`̀ª`̀≤`̀dG »``a ø`̀æ`̀Ø`̀Jh ,á`̀∏`̀«`̀ª`̀©`̀dGh á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G

!á«ØFÉ£dGh ™jƒéàdGh
 π«édG  Gò`̀g  áNô°U  â«≤Hh  ,≈°†eh  ôe  ΩÉ`̀Y  |
 ≈∏Yh  ,á«©ÑàdGh  á«bô©dGh  á«ØFÉ£dG  ≈∏Y  O qôªàªdG
 äGhôK Ö¡f ≈∏Yh ,Oó©àªdG QÉ≤aE’Gh ´ƒédGh OÉ°ùØdG
 äÉÄeh  äGô°û©H  øjó°SÉØdG  Üƒ«L  Å∏àªàd  ,Ö©°ûdG
 ájhóªdG  áNô°üdG  å«M  !äGQ’hó``̀ dG  øe  äGQÉ«∏ªdG
 êQÉN  »æWƒdG  É¡«YƒH  É¡μ°ùªJ  ø∏©J  á¶ë∏dG  ≈àM
 ∫ÓN  áNô°üdG  ÜÉë°UCG  ΩÉb  ∂dòdh  .√ô«¨d  A’h  …CG
 ÉgõcGôeh É¡JÉ«∏°üæbh ¿GôjEG πbÉ©e ¥ôëH ΩÉ©dG Gòg
 ájôëdGh ádGó©dG »a ¬Ñ∏£e øY ∫RÉæàj ºdh ,áYƒæàªdG
 âaÉ¡àdG  ∞°ûc  »a  á°VÉØàf’G  âëéf  !∫Ó≤à°S’Gh

 ΩÉã∏dG  ´õ`̀f  »`̀ah  ,¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dGh  á£∏°ùdG  √ƒ``̀Lh  ió`̀ d
 πc  ™ªb  ≈`̀ dEG  âdƒëJ  »àdG  ,äÉ«°û«∏ªdG  √ƒ`̀Lh  ø`̀Y
 øjó°SÉØdG  ¬Lh  »a  ñô°Uh  á°VÉØàf’G  ∂∏àH  ΩÉb  øe
 Ée ƒgh !É¡°ùØf áØFÉ£dG øe ø««ØFÉ£dGh ø«∏∏°ùàªdGh
 ¿CÉH z»ªXÉμdG ≈Ø£°üe{ »bGô©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ óYh
 π°üJ ºd ¿B’G ≈dEG  øμdh ,¬JÓªM äCGóÑa ,¬d Ö«éà°ùj

!¿ÉeC’G ôH ≈dEG
 √òg ≈∏Y ΩÉY  Qhôe ó©H  º¡ªdG  ∫GDƒ°ùdG  π©dh |
 ,¬≤ëà°ùJ …òdG ìÉéædG íéæJ ºd GPÉªd :ƒg á°VÉØàf’G
 ¬H º∏ëj Éªc ójóL »bGôY ó¡°ûe áYÉæ°U ºàJ ¬H …òdG

!?ôFÉãdG π«édG
 øe hóÑj ¥Gô©dG  Égó¡°T »àdG  Ió q≤©ªdG  áÑ©∏dG  ¿EG
 ¿CG  ÉªdÉW  ,ÉgQhòL  ™£bh  πeÉμdÉH  É¡μ«μØJ  Ö©°üdG
 ÜòédGh  qó°ûdG  äÉ«∏ª©H  qôªJ  á«bGô©dG  á`̀eRC’G  IQGOEG
 hóÑjh  !¿Gô``̀jEGh  ÉμjôeCG  ø«H  ∫É«àM’Gh  áZhGôªdGh
 âcôJh  ,¬«ÑfÉL  øe  πÑëdG  âμ°ùe  »àdG  ¿Gô``̀jEG  ¿CG
 ôμØdG{  âî°SQh ,áÑ©°üdG  ó≤©dG  øe ô«ãμdG  ¬∏NGO »a
 Ωƒ«dG ø«£∏°ùàªdG iód ™HÉàdG »F’ƒdGh z»WGôbƒ«ãdG
 ¢†eÉZ ´Gô°U »a πNóJ ’ »g ,á«bGô©dG IÉ«ëdG ≈∏Y
 ™e ¢SÉ°SC’ÉH ƒg É¡YGô°U ÉªfEGh ,§≤a ø««μjôeC’G ™e
 ,äÉ«∏bC’G  á«≤Hh  á©«°Th  áæ°S  ¬°ùØf  »bGô©dG  Ö©°ûdG
 ,¬`̀JGhô`̀K  Ö¡fh  Ö©°ûdG  Gò`̀g  ô«eóJ  ¢ù°SCG  ï°SôJh
 á«°ùæédÉH  ø««fGôjE’G  øe  ±’B’G  äÉÄe  ¢ù«æéJh  πH
 ¢VQC’G »a (ºFGódG IOGhôW ¿É°üM) Gƒfƒμ«d á«bGô©dG

!á«bGô©dG
 á∏FÉg  äÉ££îeh  äGó«≤©Jh  çGó``̀MCGh  ±hô`̀X
 øe  ô«ãμdG  ø`̀eh  ¥Gô`̀©`̀dG  ø`̀e  âdÉf  á«ª«∏bEGh  á`̀«`̀dhO
 ’  π«L  ∑Éæg  ÉªdÉW  øμdh  !á«Hô©dG  á≤£æªdG  ∫hO
 ñô°üj  ¿CGh  ,∂`̀dP  πc  ≈∏Y  Qƒãj  ¿CG  ≈∏Y  GQOÉ`̀b  ∫Gõ`̀j
 Éªàëa  ,∫Ó≤à°S’Gh  ájôëdGh  áeGôμdÉH  ÖdÉ£j  ¿CGh
 ¿GƒdCG É¡∏∏îàà°Sh ,»g Éªc ≈≤ÑJ ød AGOƒ°ùdG IQƒ°üdG
 ¿GôjEGh ÉμjôeCG Ωƒ«Z OóÑ«d »fÉ°ùfE’Gh »æWƒdG »YƒdG

!AGOƒ°ùdG É«côJh
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 çhóM øY çóëàJ  »àdG  QÉÑNC’G  âdƒëJ
 zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  ÖÑ°ùH  äÉ«ah
 ≈dEG  π«é°ùàdG  IQOÉ`̀f  QÉÑNCG  øe  øjôëÑdG  »a
 âfÉc  ÉªY  ÉeÉªJ  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  ,áaƒdCÉe  QÉÑNCG
 ,¢Shô«ØdG Gòg Qƒ¡X ájGóH »a ´É°VhC’G ¬«∏Y
 ´ÉØJQG π«é°ùJ ßMƒd Iô«NC’G ™«HÉ°SC’G »Øa
 Oƒ©j  ô`̀eC’G  Gò`̀gh  ,äÉ«aƒdG  OóY  »a  ¢Sƒª∏e
 »a ¥ƒÑ°ùªdG ô«Z ´ÉØJQ’G ≈dEG ≈dhC’G áLQódÉH
 »àdG á«°VÉªdG ™«HÉ°SC’G ∫ÓN äÉHÉ°UE’G OGóYCG
 áFÉªfÉªãdG  äRhÉ`̀é`̀J  á«°SÉ«b  É`̀eÉ`̀bQCG  â∏é°S
 á©bQ  ¿CG  »æ©j  Éªe  óMGƒdG  Ωƒ«dG  »a  áHÉ°UEG
 IOÉjõH  Qòæj  Éªe  â©°SƒJ  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 Égô«Zh  á«ë°üdG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ≈∏Y  •ƒ¨°†dG
 É¡dÉªYCG  äô`̀KCÉ`̀J  »`̀à`̀dG  iô```̀NC’G  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfGh  Qƒ`̀¡`̀X  ™`̀e  É¡à£°ûfCGh
 ∫hO  ∞∏àîe  ¬¡LGƒJ  ÉªH  Iƒ°SCG  øjôëÑdG  »a

.ºdÉ©dG
 Gòg  ∂àa  ø`̀e  AÉæãà°SG  â°ù«d  øjôëÑdG
 hCG äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG ä’É```̀Mh ,ô`̀«`̀£`̀î`̀dG ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 iô``NCG  Éî°ùf  óéf  çó`̀ë`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’G
 ∫hó`̀dG  ¢†©H  ¿G  π`̀H  ,∫hó``̀ dG  ™«ªL  »`̀a  É¡æe
 äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  »a  ÉYÉØJQG  »fÉ©J
 ,øjôëÑdG »a ¬¡LGƒf Éªe GóL ≈∏YCG  äÉLQóH
 øμd ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG É`̀¡`̀aô`̀©`̀j ≥`̀FÉ`̀≤`̀M Oô`̀é`̀e √ò``̀g
 hCG  GQô`̀Ñ`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  Öéj  ’  ≥FÉ≤ëdG  √ò``g

 äGAGô``LE’É``H  ó«≤àdG  Ωó``̀Yh  QÉà¡à°SÓd  GQò``̀Y
 äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  É¡H  »°UƒJ  »`̀à`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ƒg  π∏îdG  Gòg  ¿C’  ,ábÓ©dG
 ,É°†jCG  äÉ«aƒdGh  äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  ´ÉØJQG  »a
 ΩóY ≈≤H ÉªdÉW ∫GƒMC’G √òg ô«¨àJ ød ±ƒ°Sh

 .ÉªFÉb QÉà¡à°S’G
 ¿ƒμJ  ¿CG  É`̀≤`̀M  º`̀ dDƒ`̀ª`̀ dGh  ∞`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 πãe  øY  áªLÉf  äÉHÉ°UE’Gh  äÉ«aƒdG  ÜÉÑ°SCG
 ™°†j ’ …òdG  •ÉÑ°†f’G ΩóYh QÉà¡à°S’G Gòg
 äGôjòëàdG  πc  ºZQ  Gôjó≤Jh  ÉfRh  ¢†©ÑdG  ¬d
 øY ∫hDƒ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ¬```̀fCG ó``cDƒ``J »`̀à`̀ dG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dGh
 ,äÉ«aƒdGh  äÉHÉ°UE’G  OGóYC’  ô«ÑμdG  QÉ°ûàf’G
 QÉ°ûàf’G Gòg ôªY ádÉWEG øY É°†jCG ∫hDƒ°ùªdGh
 øe  ójõªdG  ¥É`̀ë`̀dEG  »`̀a  ¬ÑÑ°ùJh  √QGôªà°SGh
 ∫hó`̀dG  ¢†©Ña  ,™«ªédÉH  ôFÉ°ùîdGh  iPC’G
 áØ∏àîªdG  É¡≤aGôªd  ΩÉàdG  ¥Ó``̀ZE’G  ≈`̀ dEG  äOÉ`̀Y
 OÉ©àH’G  ≥«≤ëJh  •ÓàN’G  øe  óëdG  ±ó¡H
 ,ájQGOE’G äGQGô≤dGh ¿ƒfÉ≤dG Iƒ≤H »YÉªàL’G
 º`̀¡`̀°`̀SCGQ ≈`̀∏`̀Yh ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ió``̀d  â`̀Ñ`̀K ¿CG ó`̀©`̀H
 •Ó`̀à`̀N’G  ¿CG  ,¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’G  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 ™°SGƒdG  QÉ°ûàf’G  AGQh  ÖÑ°ùdG  ƒg  ¬JOÉjRh

 .¢Shô«Ø∏d ™jô°ùdGh
 CÉé∏J  ºd  »àdG  πFÓ≤dG  ∫hódG  øe  øjôëÑdG
 GôéM  ¢VôØJ  hCG  É¡≤aGôªd  ΩÉàdG  ¥Ó`̀ZE’G  ≈dEG
 πãe Iô«ãc ájRGôàMG äGAGôLEG ÉgPÉîJG ™e ÉeÉY

 äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL iód ó©H øY πª©dG ≥«Ñ£J
 ≈`̀dEG  Aƒé∏dG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,á°UÉîdGh  áeÉ©dG
 ,á«ª«∏©àdG  ≥aGôªdG  ™«ªL  »a  ó©H  øY  º∏©àdG
 ∂dP  »a  Ióæà°ùe  ,á«°SQóªdGh  É¡æe  á«©eÉédG
 ¿CÉH  áYÉæ≤dGh ™ªàéªdG  iód »YƒdG  áLQO ≈dEG
 ¿ƒeõà∏j  ±ƒ°S  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGôaC’G  ∞∏àîe
 »àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’Gh  äÉª«∏©àdÉH
 ™e ø`̀μ`̀d ,á`̀bÓ`̀©`̀dG ∂``̀dP äÉ`̀¡`̀é`̀dG É`̀¡`̀H »`̀°`̀Uƒ`̀J
 ócDƒJ  äÉ«aƒdGh  äÉHÉ°UE’G  ΩÉbQCG  ¿EÉa  ,∞°SC’G

.™bƒàªdG ¢ùμY çhóM
 AGƒ°S  ,¥ƒÑ°ùªdG  ô«Z  ´ÉØJQ’G  Gòg  ºZQ
 ,âdƒëJ »àdG äÉ«aƒdG hCG äÉHÉ°UE’G OGóYCG »a
 á«eƒj  ΩÉ``̀bQCGh  QÉ`̀Ñ`̀NCG  ≈`̀ dEG  ,∫ƒ`̀≤`̀dG  ≥Ñ°S  Éªc
 ÉÑdÉ£e  ¬Jƒ°U  ™`̀aô`̀j  º`̀d  Gó``̀MCG  ¿EÉ``̀a  ,á`̀aƒ`̀dCÉ`̀e
 äÉ¡édG  ¿EÉ`̀a  ∂`̀dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,ΩÉàdG  ¥Ó`̀ZE’É`̀H
 »æWƒdG  ≥jôØdG  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,ábÓ©dG  äGP
 Ióªà©eh áμ°ùªàe ,zÉfQƒc{ ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 Üô`̀ë`̀dG √ò```g »``̀a »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀Yƒ``̀dG ≈`̀∏`̀Y
 á«ªgCG  ≈∏Y  Oó°ûJh  ,¢Shô«ØdG  ó°V  á°Sô°ûdG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G IQhô°Vh πH
 ™«ªédG  πªëàj  á«æWh  á«dhDƒ°ùe  ÉgQÉÑàYÉH
 √òg  »a  QÉ°üàf’G  ¿C’  ,É¡dÉ«M  ΩGõàd’G  AÖY
 øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe »a Ö°üj ácô©ªdG

 .AGƒ°S óM ≈∏Y º«≤ªdGh
 ºZQ  á«Ñ∏°S  º©f  ,á«Ñ∏°S  äGQƒ`̀£`̀J  AGREG

 äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG OGó````̀YCG ´É`̀ Ø`̀ JQÉ`̀ a ,äÉ`̀MÉ`̀é`̀æ`̀ dG π``̀c
 äÉeóîdG  »a  ¢ü≤f  ¬ÑÑ°S  øμj  ºd  äÉHÉ°UE’Gh
 OƒæL  ø`̀e  ¢`̀ù`̀YÉ`̀≤`̀J  ’h  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dGh  á«ë°üdG
 IAÉ`̀Ø`̀c »``̀a ¢`̀ü`̀≤`̀f  ’h á``̀«``̀eÉ``̀eC’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG
 ÖÑ°ùH  ÉªfEGh  ,á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG
 πªëe ≈∏Y á«°†≤dG òNCG ΩóYh QÉà¡à°S’G ádÉM
 äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  √ò``g  AGREG  ,á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ó`̀é`̀dG
 áë∏°üª∏d ,á«ªgC’G ≈dƒJ ¿CG Öéj øªd :∫CÉ°ùf
 ,á°UÉîdG  áë∏°üª∏d  ΩCG  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 á«∏FÉ©dGh É¡æe ájOôØdG ,áØ∏àîªdG É¡JÉØ«æ°üàH

?á«©ªàéªdG hCG
 ø«æWGƒªdG øe Iô«Ñc áÑ°ùf ∑Éæg ¿CG ∂°T ’
 É¡ëdÉ°üe  ¥ƒ``̀a  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áë∏°üªdG  ™°†J
 √ò¡H  ábÓ©∏d  áÑ°ùædÉH  á°UÉN  ,á«°üî°ûdG
 á«°†b É¡fƒc ,√QÉ°ûàfGh ¢Shô«ØdG …CG ,á«°†≤dG
 ’ ∂dP øμd ,áeÉ©dG áë°üdÉH Iô°TÉÑe á∏°U äGP
 ,á∏«∏b  âfÉc  ¿EGh  ≈àM  ,áÑ°ùf  ∑Éæg  ¿CG  »Øæj
 á«æWƒdG áë∏°üª∏d Üƒ∏£ªdG QÉÑàY’G ™°†J ’
 hCG  á«°üî°ûdG  É¡ëdÉ°üªH  ôeC’G  ≥∏©àj  ÉeóæY
 ≈àM  Qôμf  ,áÄØdG  √òg  ,á«©ªàéªdGh  á«∏FÉ©dG
 ΩGõàd’G  ÉgQÉ¡XEG  ΩóY ¿CG  ’EG  ,á∏«∏b  âfÉc ¿Gh
 ºgCG øe ¿Éc ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH Üƒ∏£ªdG
 ,ÉgóMh  ÜÉÑ°SC’G  »g  øμJ  ºd  ¿EG  ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 ¥ƒÑ°ùªdG  ô«Z  ´ÉØJQ’G  Gòg  »a  âÑÑ°ùJ  »àdG

.¢Shô«ØdÉH äÉHÉ°UE’G OGóYC’

 á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  ¥ÉÑ°S  ¿CG  ócDƒªdG  øe  ¿ƒμj  OÉμj

 GóMGh √QÉÑàYÉH ïjQÉàdG »a πé°ùo«°S 2020 ΩÉ©d á«μjôeC’G

 ,OÓÑdG  ï`̀jQÉ`̀J  »`̀a  á«dõgh  á°SGô°T  äÉ°ùaÉæªdG  ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e

 äÉHÉîàfÓd ø«ë°TôªdG ø«H ≈dhC’G á«æWƒdG IôXÉæªdG ó©Jh

 ¢ù«FôdG  ∑QÉ°ûJ  ,ôÑªàÑ°S  29  »`̀ah  .∂`̀dò`̀d  ó«cCÉJ  áHÉãªH

 á°üæªdG z¿ójÉH ƒL{ »WGô≤ªjódG ¬°ùaÉæeh ,zÖeGôJ ódÉfhO{

 πc  â∏ª°T  áé¡∏dG  Iójó°T  á¡LGƒe  »a  GƒYô°Th ,Iôe  ∫hC’

.iõ¨ªdG äGP á«°SÉ«°ùdG äGQGô≤dG AÉæãà°SÉH É kÑjô≤J A»°T

 ,ô««¨J »a Gô«Ñc GQhO ´ƒædG Gòg øe äGôXÉæªdG Ö©∏Jh

 ø«ÑNÉædG  πÑb  øe  á°UÉNh ,ø«ÑNÉædG  QGôb  ≈∏Y ô«KCÉàdG  hCG

 í°Tôe ™e ¿ƒØ£°üj ÉeEG -äGôXÉæªdG ôÑY- øjòdG øjOOôàªdG

 õcôJ  Ée  ÉÑdÉZh .ôNB’  º¡ë°Tôe ô««¨àH  ¿ƒeƒ≤j  hCG  ,¬JGòH

 »a  á«MÓ°UE’G  º`̀gGDhQ  ºjó≤J  »a  ø«ë°TôªdG  ¢ùaÉæJ  ≈∏Y

 äAÉL IôªdG  √òg É¡fCG  ’EG  ,OÓÑdG  É¡æe »fÉ©J »àdG  äÉeRC’G

 πμ°ûH  áæ°üî°ûdG  É¡à∏∏îJ  å«M  ,ÉeÉªJ  ∞∏àîe  ¥É«°S  »a

 .äÉ°SÉ«°ùdG øY Gó«©H ô«Ñc

 øe z¢S’Gh ¢ùjôc{ É¡aÉ°†à°SG »àdG ,á¡LGƒªdG äAÉL

 z¿ójÉH{  ¬«a  Ωó≤àj  …ò`̀dG  âbƒdG  »a  ,zRƒ«f  ¢ùcƒa{  IÉæb

 .»æWƒdG ´Gôàb’G ∫ó©e »a •É≤f 8^1 ¥QÉØH zÖeGôJ{ ≈∏Y

 QÉ¡XEG  ƒg  ∫hC’G  ,zÖeGôJ{  ¢ùLÉg  ¿CG  í°VGƒdG  øe  ¿Éch

 è¡ædG Gòg øμdh ,AÉ≤∏dG  ≈∏Y áæª«¡dGh ¬°ùaÉæe ∞©°V ióe

 øe ¬d ºYódGh äGƒ°UC’G øe ójõªdG ±õf ≈dEG ¿B’G ≈àM iOCG

 Qƒ©°T  øY  Ó°†a  ,ø°ùdG  QÉÑch  ¢†«ÑdG  äÉ©eÉédG  »éjôN

 IOóëe  áÄa  ÜòL  ≈∏Y  √õ«côJ  øe  •ÉÑME’ÉH  ø«jQƒ¡ªédG

 øe ø«dóà©ªdG øe ójõªdG Ö°ùc øe ’óHh ,√QÉ°üfCG øe §≤a

 åjóM  ∑Éæg  ¿Éc  ,zá«©∏£J  IóæLCG{`H  ∫DhÉØàdG  õjõ©J  ∫ÓN

 ,z»æ«cÉe π«°û«e{ ∫ƒ≤j .á«bô©dG äGôJƒàdGh áªjôédG ∫ƒM

 ôãcC’G  âfÉc  IôXÉæªdG{  ¿EG  :z»°SÉ«°ùdG  ∫É°üJ’G  ó¡©e{  øe

 Iôªà°ùªdG äÉ©WÉ≤ªdG äOCGh ,»μjôeC’G ïjQÉàdG »a ájƒ°Vƒa

 .z¬°ùØf ÖeGôàH Qô°†dG ¥ÉëdEG ≈dEG IõcôªdG ô«Zh áμμØªdGh

 ,á«¶Ø∏dG á°ùaÉæªdG IôXÉæªdG ≈∏Y ô£«°S ,º°SÉM πμ°ûHh

 á«°üî°ûdG  äÉ`̀ª`̀é`̀¡`̀dGh  ,Iôªà°ùªdG  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀J’G  ∫OÉ`̀ Ñ`̀ Jh

 ∞°Uhh .É°†©H  Éª¡°†©Ñd  á«°SÉ«°ùdG  äÓé°ùdÉH  á≤∏©àªdGh

 äÉj’ƒdG  ïjQÉJ  »a  ¢ù«FQ  CGƒ°SCG{  ¬fCÉH  ,zÖeGôJ{  ,z¿ójÉH{

 ™«ªédG{  ¿CG  ó`̀cCGh  .zø«JƒH  á«eO{h  ,zêô¡e{h  ,zIóëàªdG

 47 »a â∏©a ó≤d{ : kÓFÉb ô«NC’G ¬«∏Y OQh .zÜGòc{ ¬fCG ±ô©j

 zÖeGôJ{ óªYh .zƒL Éj ,É keÉY 47 »a ¬à∏©a Éªe ôãcCG G kô¡°T

 ,»dÉμjOGôdG QÉ°ù«dG ój »a á«eO{ ¬fCG ≈∏Y ¬°ùaÉæe ∞°Uh ≈dEG

.zñÉæªdG hCG áë°üdG ÉjÉ°†b ¿CÉ°ûH AGƒ°S

 ôªæàdG  Üƒ∏°SCG  ΩGóîà°SÉH  zÖeGôJ{  ΩÉ«b  ÖÑ°S  ∫ƒMh

 ?¬°ùaÉæe  ™e ¬d  IôXÉæe ∫hCG  »a  äGRGõØà°S’Gh á©WÉ≤ªdGh

 ,zƒμ«àdƒH{  á∏ée  »a  ,zGõ«d  ¿ÉjQ{  ∫ƒ≤j  Éªc  ÜGƒédG  ¿EÉa

 »Øa  .ádÉ°SQ  ¬jód  ó©j  ºd  ¬fCG  ,É¡æe  ÜÉÑ°SCG  IóY  ≈dEG  ™Lôj

 ,IQÉéàdGh  ,Iôé¡dG{  »gh  ºFÉYO  ™`̀HQCG  ¬jód  âfÉc  2016

 πãe  ádÉ©a  äGQÉ©°T  ¬jód  âfÉch  .zOÉ°ùØdGh  ,ô«c  ÉeÉHhCGh

 ΩÉY »a øμd ,zÉ©jô°S QGóédG øHG{h ,záª«¶Y ÉμjôeCG π©éæd{

 ∑Qƒjƒ«f{ áØ«ë°U ¬àdCÉ°S Éªæ«Mh .ádÉ°SQ ¬d ó©J ºd 2020

 ÜÉ`̀LCG  ,á«fÉãdG  ¬àj’h  »a  ¬∏©Ø«°S  ÉªY  Iôàa  πÑb  zõªjÉJ

 IÉ°†b  ø««©Jh  ,ÖFGô°†dGh  äÉª«¶æàdG  ∞«ØîJ  ójôj  ¬fCÉH

 áØ«ë°üdG  ¬«∏Y  â≤∏Y  Ée  ƒgh  ,OhóëdG  ø«eCÉJh  ,ø«¶aÉëe

 πé°S ô≤a øY Ó°†a .z¢Sôéfƒμ∏d  IóæLCG  ∑Éæg ¢ù«d{ ¬fCÉH

 »a  ≈àM  ¬à«Ñ©°T  ™LGôàd  ÉÑÑ°S  ¿É`̀c  É`̀e  ƒ`̀gh  ,¬`̀JGRÉ`̀é`̀fEG

 .OÉ°üàb’G ¬«a ôgORG …òdG âbƒdG

 ¬«dEG  CÉéd  …òdG  Üƒ∏°SC’G  Gòg  øμj  ºd  ,ôeC’G  ™bGh  »ah

 äÉë«°TôàdG  AÉæKCGh  2015  ΩÉY  »Øa  .¬«∏Y  GójóL  zÖeGôJ{

 CÉØcC’G ø«ë°TôªdG øe OóY ¬jód ¿Éc …òdG …Qƒ¡ªédG Üõë∏d

 ¬«°ùaÉæe  º°Shh  á«Mô°ùªdG  äÉ°VGô©à°S’G  ≈dEG  CÉéd  ,¬æe

 πãe  ,ájƒÑ©°T  äÉ°SÉ«°S  øY  åjóëdGh  ,áÄ«°ùdG  ÜÉ≤dC’ÉH

 ,¢TÉ≤ædG  õcôe  ¬°ùØf  øe  π©éj  »μd  ;IQÉéàdGh  Iôé¡dG

 í«°TôJ  ≈∏Y  π°üëj  »μd  ájÉ¡ædG  ≈`̀dEG  ájGóÑdG  øe  ≈°†eh

.Gô«Ñc GQÉ°üàfG ¬d á¨«°üdG √òg âéàfCG óbh ,¬HõM

 ÉeóæY IôXÉæªdG »a äÉ¡LGƒªdG ôãcCG øe IóMGh äAÉLh

 .ÉfhQƒc áëFÉéd IóëàªdG äÉj’ƒdG áHÉéà°SG á°ûbÉæe âªJ

 ô«ãμdG  ¿CGh  ,GƒJÉe  ¢SÉædG  øe  ô«ãμdG{  ¿CÉH  z¿ójÉH{  ∫OÉLh

 Oôch  .zô«ãμH  ´ô°SCGh  , kAÉ`̀cP  ôãcCG  íÑ°üj  ºd  Ée  ¿ƒJƒª«°S

 Öjôb hCG áÑJôe ≈fOCÉH ÉeEG êôîJ{ ¬fCÉH ÖeGôJ ¬ªLÉg ,π©a

 áª∏c ΩGóîà°SG Ωó©H √ôjòëJ πÑb z¬Ø°U »a áÑJôe ≈fOCG øe

 Å«°S iƒà°ùe ≈dEG á«°üî°ûdG äÉªé¡dG â∏°Uhh .z»©e »cP

 ,≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  AÉæHC’  »dÉëdG  ¢ù«FôdG  áªLÉ¡e  ™e

 ≈∏Y π°üMh ,¥Gô©dG »a ¿Éc »æHG{ :¿EG  Ö°†¨H OQ …òdGh

 øμj ºdh ,áë°VGƒdG áeóîdG ΩÉ°Sh ≈∏Yh ,ájõfhôÑdG áªéædG

 ¬à©WÉ≤e »a ÖeGôJ QGôªà°SG ™eh .zÉ k«æWh ¿Éc ó≤d ,G kô°SÉN

 Ö©°üdG  ø`̀e{  ¬`̀fEG  :ÓFÉb  ¿ójÉH  ≥∏Y  ,¢TÉ≤ædG  Iôàa  ∫Gƒ`̀W

 .zêô¡ªdG Gòg ™e áª∏c …CG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

 πjƒëàd  ∑ô`̀ë`̀à`̀dG  ¿EÉ``̀a  ,ø«≤∏©ªdG  ø`̀e  ójó©∏d  É`̀≤`̀ahh

 á∏«M ¿Éc ÖeGôJ ≈dEG  áÑ°ùædÉH »¡«aôJ ó¡°ûe ≈dEG  IôXÉæªdG

 zô°TÉeódƒL  ø«°T{  ó¡°ûà°SGh  .¿ó`̀jÉ`̀H  áHQÉëªd  Ióª©àe

 á«é«JGôà°S’G  √ò`̀g  ¿CÉ`̀H  ,zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°U  øe

 .zäÉeÉ¡J’G  ∫OÉÑàd  á°ûbÉæe  íÑ°üàd{  ¿ójÉH  Üòéd  âfÉc

 ¿CÉ`̀H  ,zõ`̀ª`̀jÉ`̀à`̀dG{  áØ«ë°U ø`̀e ,z¿É`̀ª`̀Ø`̀jR …ô`̀æ`̀g{ í`̀°`̀VhCGh

 å«M  øe  óMGh  iƒà°ùe  ≈∏Y  âëéf  á«é«JGôà°S’G  √òg{

 ≥aóàdG  øe  ô«Ñc  Qób  øjƒμJ  á°Uôa  øe  ¿ójÉH  âeôM  É¡fG

 øY  åjóëdG  ∫Éªμà°SG  ÜÉàYCG  ≈∏Y  ¿Éc  Éª∏c  ¬`̀fCGh  ,¬eÓμd

 ¬LGh iôNCG  á«MÉf øe .zÖeGôJ πNóàj ¿Éc ,ábÓ£H Iôμa

 zå«ª°S ó«ØjO{ ∞°Uhh .IOó©àe äGOÉ≤àfG É k°†jCG  ,z¢S’Gh{

 ¢ü°üëdG ¢SQóe πãe{ ¬fCÉH √AGOCG ,z¿ÉjOQÉédG{ áØ«ë°U øe

 å«M  ,¬`̀bÉ`̀ª`̀YCG  ø`̀e  ¢ùFÉj  πμ°ûH  ,á«°SQóªdG  á«WÉ«àM’G

 ¢ùª«L{ ¬ª¡JGh .zÖ¨°T ∫ÉªYCÉH  ¿ƒÑZÉ°ûªdG  ∫ÉØWC’G  Ωƒ≤j

 ™e  ∞«μàdG  »a  π°ûØdÉH  ,z∂«àfÓJCG  …P{  á∏ée  øe  ,zRƒdÉa

 …Qƒ¡ªé∏d ìÉª°ùdG »dÉàdÉHh ,IôXÉæªdG »a ÖeGôJ äÉμ«àμJ

.z¬H ÖYÓàdÉH

 É¡«a  øμªàj  ºd  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  ió`̀MEG  âfÉc  ,∂`̀dP  ™`̀eh

 GPEG  Ée  ádCÉ°ùe  »g  É¡©e  IôXÉæªdG  π«M  á°SQÉªe  øe  ÖeGôJ

 .±ô£àªdG  ø«ª«dGh  z¢†«HC’G  ¢ùæédG  ¥ƒØJ{  øjó«°S  ¿Éc

 »a  »°SÉ«°ùdG  ∞æ©dG  ´’ó``fG  øY  z¢``̀S’Gh{  ∫CÉ°S  ÉeóæYh

 Ée  π`̀c  ¿EG  ∫ƒ``̀bCG  ¿CG  OhCG{  :Ö`̀eGô`̀J  OQ  ,ƒ`̀jÉ`̀e  òæe  É`̀μ`̀jô`̀eCG

 ¬°†aQ  ∂dP  ™ÑJ  .zø«ª«dG  ¢ù«dh  QÉ°ù«dG  π©a  øe  ƒg  √GQCG

 øY  ¬dGDƒ°S  óæYh  .Éæ∏Y  ±ô£àªdG  ø«ª«dG  áfGOEG  iôNCG  Iôe

 ìô°U  ,Iôé¡∏d  á°†gÉæªdG  z¿hQƒîØdG  O’hC’G{  áYƒªée

 ¢üî°T ≈∏Y{ ¿CG É kØ«°†e ,z™LGôàJ{ ¿CG Öéj áYƒªéªdG ¿CG

 .z»dÉμjOGôdG QÉ°ù«dGh ÉØ«àfCG ácôM ∫É«M É kÄ«°T π©Øj ¿CG Ée

 áfGOEG  ≈∏Y  ¬JQób  ΩóY  ¿EÉa  ,øjô«ãμdG  ô¶f  á¡Lh  øeh

 ’  ¬`̀fCG  ≈∏Y  áë°VGh  áeÓY  »g  áaô£àe  á«æ«ªj  áYƒªée

 .áeRC’G  øe  á¶ë∏dG  √òg »a  á«μjôeC’G  áeC’G  ó«MƒJ  …ƒæj

 ¬YÉaO  ô`̀jRh  äÉª∏μd  ≈æ©e  ¬JÉaô°üJ  »£©oJ  ,™bGƒdG  »ah

 ÖeGôJ{ ¿CG ƒ«fƒj »a ßM’ …òdG ,z¢ù«JÉe ¢ùª«L{ ≥HÉ°ùdG

 k’óHh  ,»μjôeC’G  Ö©°ûdG  ó«MƒJ  ∫hÉëj  ’  ¢ù«FQ  ∫hCG  ƒg

 áYƒªée  äójCG  ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VEG  .z¬ª«°ù≤J  ∫hÉëj  ∂dP  øe

 äOQh  ,ÖeGôJ  äÉª∏c  ∞¨°ûH  É¡°ùØf  z¿hQƒîØdG  O’hC’G{

 ¢ù«FôdG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ∞≤Jh  ≈ëæàJ{  É¡fCÉH  âfôàfE’G  ≈∏Y

.z»μjôeC’G

 hCG  á°SÉ«°ùdG  π«°UÉØJ  ≈dEG  ¢TÉ≤ædG  ô≤àaG  ,ºYCG  πμ°ûHh

 á°SÉFôdG  »a  ¬≤«≤ëJ  ø«∏LôdG  øe  …CG  πeCÉj  Ée  äGô«°ùØJ

 ¥ô£J{ ,»°S »H »H â¶M’ Éªch .2021 ôjÉæj øe G kQÉÑàYG

 …CG ¬∏©Ø«°S Ée ∫ƒM ∫óédG hCG ,á°SÉ«°ùdG ≈dEG kÓ«∏b ¢TÉ≤ædG

 ø«°T{ ±É°VCGh .zÖ°üæªdG »a √OƒLh AÉæKCG ø«ë°TôªdG øe

 ÖeGôJ{  ¿CG  :zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°U  »a  ,zô°TÉeódƒL

 k’óH ,¿ójÉH ∑ÉHQEGh ±É©°VEG  ≈∏Y »°SÉ°SCG  πμ°ûH õcôj GóH

 â«ÑdG  »a  á«fÉK  áj’h Iôàa  øY ájDhQ  hCG  IóæLCG  ºjó≤J  øe

 øjQƒa{  øe  ,z¢Tô«g  πμjÉe{  QÉ°TCG  ,πãªdÉHh  .z¢†«HC’G

 ºd  É¡JGP  óM  »a  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG{  ¿CG  ≈`̀dEG  ,z»°ù«dƒH

.z¢TÉ≤ædG »a É kÑjô≤J É kàbh ¥ô¨à°ùJ

 á«dhódG π©ØdG OhOQ âª°ùJG ,QÉÑàY’G »a Gòg òNCG ™eh

 ó«ØjO{  É¡Ø°Uhh  .ô«Ñc  πμ°ûH  á«Ñ∏°ùdÉH  IôXÉæªdG  ≈∏Y

 ø««μjôeC’G  âcôJ{  É¡fCÉH  ,zõªjÉJ  GP{  áØ«ë°U øe zôJQÉ°ûJ

 ïjQÉJ  »a  Gó≤Mh  ≈°Vƒa  äGôXÉæªdG  ôãcCG  »¡a  øjQƒYòe

 øe ó©HCG ≈dEG zå«ª°S ó«ØjO{ ÖgPh .zá«μjôeC’G äÉHÉîàf’G

 ¿CG  ¢VôàØj  …òdG  »eƒ≤dG  ∫’PE’G{``̀ H  ¢TÉ≤ædG  É kØ°UGh  ,∂dP

 äÉfGOE’G äô¡X Éªc .zIô°ùëdÉH πÑ≤à°ùªdG ƒNQDƒe ¬«dEG ô¶æj

 áØ«ë°U  É¡àØ°Uhh  .á«HhQhC’G  áaÉë°üdG  »a  áë°VGh  É¡d

 »a  .zá≤gôe{h  ,zá«dƒØWh  ájƒ°Vƒa{  É¡fCÉH  ,z¿ƒ«°SGôÑ«d{

 .záÑ«gQ  áØ°UÉY{  É¡fEG  ,zófƒeƒd{  áØ«ë°U  É¡æY  âdÉb  ø«M

 »a  ô``̀eC’G  zπé«Ñ°T  ô``jO{  á∏ée  â`̀fQÉ`̀b  ,∂``dP  ¿ƒ°†Z  »`̀a

 ,zÉμ«∏HƒÑjQ  ’{  áØ«ë°U  âÑàch  ,zIQÉ«°S  çOÉM{`H  É«fÉªdCG

 øe  iƒà°ùªdG  Gòg  ≈`̀dEG  á«μjôeC’G  á°SÉ«°ùdG  ¢†ØîæJ  ºd{

.zπÑb

 á°ûbÉæªdG  ÜGOBG  ≈``dEG  zÖ`̀eGô`̀J{  QÉ≤àaG  ≈``dEG  ô¶ædÉHh

 ø«ÑbGôªdG øe ójó©dG ó«cCÉJ Üô¨à°ùªdG øe ¢ù«d ,QGƒëdGh

 ∞°Uhh  .áeAÓe  ôãcCG  IQƒ°üH  IôXÉæª∏d  z¿ójÉH{  IQGOEG

 ¢ù«FôdG Ö`̀FÉ`̀f ,z»`̀°`̀S »`̀H »``H{ ø`̀e ,zô``̀°``̀TQhR »`̀fƒ`̀à`̀fCG{

 IôXÉæªdG ∂∏J »a G kô«ãc çóëàj ¿CG ™£à°ùj ºd{ ¬fCÉH ≥HÉ°ùdG

 Ö`̀eGô`̀J äÉ`̀©`̀WÉ`̀≤`̀e  ≈``̀ dEG  ∂``̀dP ÖÑ°S ™```̀LQCGh .zá`̀eó`̀à`̀ë`̀ª`̀dG

 Ée  A»°T  ∫ƒ≤d  á°Uôa  ¬à£YCG  É`̀e  G kQOÉ``̀ f{  »àdG  Iôªà°ùªdG

 ÖeGôJ  ¿CG  ,z¢Tô«g{  »YGOh  .z√ÉjÉ°†b  øe  …CÉH  É k≤M  ô°†j

 ∫GƒW ¿ójÉH øe ôãcCG í°VGh πμ°ûH G kôJƒàeh É kéYõæe ¿Éc{

 ..ÖeGôJ ÜÉîàfG ó«YCG GPEG{ ¬fCG ,zå«ª°S{ iCGQh ,zIôXÉæªdG

 ÉgQƒ°üJ  øμªj  ’  áÑYôeh  áªJÉb  ¿ƒμà°S  ÉæeÓMCG  ¿EÉ`̀ a

 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀ dG  »©æH  ¬Ñ°TCG  ¬àeôH  ô``̀eC’G  ¿ƒμ«°Sh

.zá«μjôeC’G

 ºd ¢TÉ≤ædG ¿CG ø«≤∏©ªdG øe ôÑcCG OóY í°VhCG ,∂dP ™eh

 IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿CGh ,áª∏μdG ≈æ©ªH »≤«≤M õFÉa ¬d øμj

 Gòg  πãe  πªëJ  ≈dEG  äô£°VG  É¡fC’  ;Iô°SÉîdG  »g  É¡°ùØf

 ¬fCÉH ∞bƒªdG ,zôJQÉ°ûJ{ ¢üîdh .∫òªdG »°SÉ«°ùdG ¢Vô©dG

 øμj  ºd  ,IôXÉæªdÉH  RƒØdÉH  ¿ójÉH  ≈∏Y  ºμëdG  øμªj  Éªæ«H{

 .z»≤«≤M  ¢TÉ≤f  ∑Éæg  øμj  º`̀d  ¬``fC’  ,»≤«≤M  õFÉa  ∑Éæg

 øe ó©HCG ≈dEG ,zõªjÉàdG{ áØ«ë°U øe z¿ÉªØjR …ôæg{ ÖgPh

 IôXÉæªdG  »a É kMƒ°Vh ôãcC’G  ô°SÉîdG{  ¿CG  Öàc å«M ,∂dP

 ¿CG  ±É°VCGh  .zIóëàªdG  äÉj’ƒdG  âfÉc  ≈`̀ dhC’G  á«°SÉFôdG

 G kQÉé°T ¿Éc ó≤d ,≈æ©e …CÉH á°ûbÉæe øμJ ºd á«°VÉªdG á∏«∏dG{

 GRhÉéJ ø«æKG  ø«H  Ωƒ¡Øe ô«Z ¿É«MC’G  ¢†©H  »ah ,É kÄ«°S

 πμ°ûH  É°†©H  Éª¡°†©H  ¢†¨Ñj  ôª©dG  ø`̀e  ™HÉ°ùdG  ó≤©dG

.zí°VGh

 ≈`̀dEG  ø«ÑbGôªdG  ø`̀e  ójó©dG  Ö`̀gP  ,∞bƒªdG  Gò`̀g  ™`̀eh

 ≈∏Y  á∏ªàëe  äGô«KCÉJ  É¡d  ¿ƒμj  ød  IôXÉæªdG  áé«àf  ¿CG

 QÉ°TCGh  .™`̀°`̀SGh  ¥É£f  ≈∏Y  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  áé«àf

 ájƒ°VƒØdG  IôXÉæªdG  √ò`̀g  ô«KCÉJ{  ¿CG  ≈`̀dEG  ,zô°TÉeódƒL{

 ø«ÑNÉædG øe %90 ¿CG ≈dEG  ô¶ædÉH- äÉHÉîàf’G èFÉàf ≈∏Y

 πμ°ûH  ¬«a  ∑ƒμ°ûe  ôeCG  ƒg  -π©ØdÉH  º¡JGQÉ«àNG  Gƒª°ù oM

 πμ°ûH É k°†jCG  ÖeGôJ çóëJ ,∂dP πc ™e ≈Øîj ’h .z≥∏£e

 ôÑªaƒf »a äÉHÉîàf’G áé«àf πÑ≤j ’ ób ¬fCG  ,∫óé∏d ô«ãe

 πμ°ûH  »¡àæj  ød{  »dÉëdG  ™°VƒdG  ¿CGh  ,ô°ùN  GPEG  ΩOÉ≤dG

.zó«L

 á«°SÉFôdG IôXÉæªdG ∂∏J ájDhQ Ö©°üdG øe ,Ωƒª©dG ≈∏Y

 ,zá«°SÉ«°S  á«Mô°ùe{  Oôée  øe  ôãcCG  ó©àJ  ºd  »àdG  ≈dhC’G

 Éªc  ’EG  ,πμc  á«μjôeC’G  á°SÉ«°ùdG  ≈∏Y  G kôjôe  G kô«KCÉJ  â≤dCG

 áÄ«°S  á¶ëd{  É¡fCG  ,z∂«àfÓJCG  …P{  á∏ée  »a  zRƒdÉa{  ÉgCGQ

 ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e  G kó``̀L  π«∏≤dG  á°ûbÉæe  ™`̀eh  .zá«WGô≤ªjó∏d

 äÉ°ThÉæe  »a  ,zÖ`̀eGô`̀J{h  ,z¿ó`̀jÉ`̀H{  •ôîfG  ,á«°SÉ«°ùdG

 á«fÉμeEG  äÉÑKE’  äÉYÉæ≤dG  øe  ô«ãμdG  ô¡¶J  ºd  áÄ«°S  á«¶Ød

 »Yój ¿CG  Éª¡æe …C’ øμªj ’ ,»dÉàdÉHh .Éª¡æe …CG  ÜÉîàfG

 ¬«LƒJ  »a  ÉªgÓc  π°ûa  å«M  ,IôXÉæªdG  »a  É k«≤«≤M  G kRƒa
 .ôNB’G ó°V á«°VÉb áHô°V

 áÑ«N  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ÉªHQ  ,QÉÑàY’G  »a  Gòg  ™°Vh  ™eh

 ¿CG Qô≤ªdG øe IôXÉæªdG √òg πãe ¿CG »a ô¶ædG óæY ôÑcCG πeCG

 Éª«a ,ø«eOÉ≤dG ôHƒàcCG 22h 15 »a ,ø«jôNCG ø«Jôe QôμàJ

 ,¬fCG ô«Z ,ôHƒàcCG 7 »a ¿ójÉÑd ájOôa á°ûbÉæe ∑Éæg ¿ƒμà°S

 AÉ°SDhôdG á«ÑdÉ¨d ≈dhC’G IôXÉæªdG »¡àæJ Ée IOÉY ,±É°üfEÓd

 .Å«°S AGOCÉH

™«ªédG ¢üîJ zÉfhQƒc{ á¡LGƒe ácô©e

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

z¿ójÉH{h zÖ``eGôJ{ ø«H ≈dhC’G á«``°SÉFôdG IôXÉæªdG »a IAGô``b
á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

 »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG ¢``ù``«``Fô``dG ∫ƒ``̀≤``̀j
 áLÉëH á«°ùfôØdG º«≤dG ¿G ¿hôcÉe
 »eÓ°S’G  ±ô£àdG  øe  ájÉªM  ≈dG
 ôªj  »`̀eÓ`̀°`̀S’G  ø`̀jó`̀ dG  ¿G{  Ó`̀FÉ`̀b
 .zºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a  á`̀eRCÉ`̀H
 å``̀jó``̀ë``̀à``̀dG IQhô`````̀ °`````̀V iô````````̀jh
 äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J äQÉ`````̀KCG .ô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀ dGh
 øe á``̀Lƒ``̀e »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ Fô`̀ dG
 ±ô©f  ’  .êÉ``̀é``̀à``̀M’Gh  Ö`̀°`̀†`̀¨`̀dG
 Ée  øμd  ,»°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  ™`̀aGhO
 á«ª°SôdG  äGƒ`̀Yó`̀dG  ¿G  ƒ`̀g  ¬aô©f
 ≈∏Y ójõj Ée òæe äCGóH ô««¨àdG ≈dEG

 GOGóàeG …hÉ£¡£dG áYÉaQ òæªa .¿ôb
 øe  áLƒªH  AÉ¡àfGh  √óÑY  óªëªH
 ÉgCGóH  IOÉb  øe  á«ª°SôdG  äÉHÉ£îdG
 ô°UÉædGóÑY  ∫ÉªL  πMGôdG  ¢ù«FôdG

 äÉHÉ£N »`̀a Gò``̀g É`̀æ`̀eƒ`̀j ≈``̀dG  äGƒ``̀Yó``̀dG  â`̀Ñ`̀bÉ`̀©`̀Jh
 øH  óªëe  ô`̀«`̀eC’G  ø`̀Y  Qó°U  É`̀eh  »°ù«°ùdG  ¢ù«FôdG
 ∫ÉLQh  ø«Ø≤ãªdG  øe  ¥ôa  ∂dP  »a  º¡cQÉ°ûj  ,¿Éª∏°S
 äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe øe ôμØdG ∫ÉLQh IôgGRC’G øjódG
 A’Dƒg  ™ªéoj  ..ójóéàdG  §≤a  ¢ù«dh  ô««¨àdÉH  …OÉæJ
 ôμØdG)  øjóàdG  ø«Hh  øjódG  ø«H  Ébôa  ∑Éæg  ¿G  ≈∏Y
 .áæμªe Ωƒ¡a πªée øe øjó∏d º¡a ƒg …òdGh (»æjódG
 ôμØdG  ójóéàH  …OÉæªdG  ¢†jô©dG  QÉ«àdG  ¢Vô©àj
 ¬d  ¢ù«dh  ,¢UÉ°üàN’G  Ωó`̀Yh  π«¡éàdG  ≈dG  »æjódG
 hG OÉ≤àf’G »a ’h ô«μØàdG »a ’h á°ûbÉæªdG »a ≥ëdG
 ¬«∏Y  πH  ,Iô°TÉÑe  áæ°ùdGh  ¿BGô≤dG  øe  º¡ØdG  ádhÉëe
 º¡d ≥ëj øjòdG ºgóMh º¡a ,ø«°üàîªdG ô«°ûà°ùj ¿G
 ø«bÉÑdG  ≈∏Yh  ,ô«°ùØàdGh  º¡ØdG  º¡d  ≥ëjh  åjóëdG
 ¿ƒdƒ≤j âbƒdG ¢ùØf »ah ,¿ƒ°üàîªdG ¬dƒ≤j Ée ´ÉÑJG
 π«¡éàdG  Iôμa  âYÉ°T  .zΩÓ`̀°`̀S’G  »a  äƒæ¡c  ’{  ¬`̀fCG
 ÉHGƒL  ¿ƒÑ°ü©àªdG  √ô¡°ûj  ÉMÓ°S  âëÑ°UCGh  Gô«ãc
 »a  πgÉL  ¬fCÉH  Iôμa  ÖMÉ°U  …C’  GõgÉL  ¿ƒμj  OÉμj
 ôeC’G π°üj óbh ≥«°ùØàdG øY ∂«gÉf ,ä’ÉëdG ø°ùMG
 á«MÉf øeh ,á«MÉf øe Gòg .ΩódG QGógEGh ô«ØμàdG ≈dEG
 ÖàμdG ¢ùØf GhCGôb ¿ƒØ≤ãe ø«ªà¡ªdG º¶©e ¿EÉa iôNCG
 »a ¿BGô≤dG  ≈dEG  ¿hóæà°ùjh øjódG ∫ÉLQ É¡°SQój »àdG

 .á∏¡L Gƒ°ù«d º¡a ,ºgOÉ≤àfG
 ø«aô£àªdG ÖÑ°ùH Ωƒég øe ΩÓ°SE’G ¬¡LGƒj Ée
 .ôμØdG  ójóéàd  Éë∏e  Gô`̀eCG  á«°†≤dG  √òg  ìôW  π©éj
 Iô«¨dG  ™aGóH  §≤a  ¢ù«d  ´ƒ°VƒªdG  Gò¡H  ΩÉªàg’G
 Ωó≤àdG  ¢SÉ°SG  ôμØàdG  ¿C’ øμdh ,¬àjÉªMh øjódG  ≈∏Y
 º`̀gCG  ø``eh ..º`̀∏`̀©`̀dG  Iô«°ùe ƒ`̀g OÉ`̀≤`̀à`̀f’É`̀H  ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dGh
 á°SÉ«°ùdG{  ¿CG  ∫DhÉ°ùàdG  »a  åëÑdG  ójóéàdG  äGƒ£N
 Öàc  ≈∏Yh  øjóàdG  ≈∏Yh  »æjódG  ôμØdG  ≈∏Y  äô``KCG
 ∫GDƒ°ùdG  ìôW  .z¬≤ØdGh  åjóëdGh  ô«°ùØàdGh  ïjQÉàdG
 πeÉ©àdGh ,ójóéàdG »a ø«bOÉ°U Éæc ¿EG á«ª∏Y á«°VôØc
 ádCÉ°ùe  É¡fG  ≈∏Y  iôNG  äÉ«°Vôah  á«°VôØdG  √òg  ™e
 ´ƒ°VƒªdGh  .»ª∏©dG  ≥£æªdÉH  É¡©e  πeÉ©àf  á«ª∏Y
 á°SGQó∏d ∫ÉéªdG ƒg »fBGô≤dG ¢üædG QÉÑàYG ƒg »fÉãdG
 Éªc  ,á«eÓ°S’G  ¥ô`̀Ø`̀dG  ™«ªL  óæY  ¬«∏Y  ≥Øàe  ¬``fC’
 äÉ©ªàéªdGh  ,á«©«Ñ£dG  Ωƒ∏©dG  ∫Éée  ƒg  ¿ƒμdG  ¿CG
 Ωƒ∏©dG  ∫Éée  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’Gh  ,á«fÉ°ùf’G  Ωƒ∏©dG  ∫Éée

.ájô°ûÑdG
 ôμØdG ≈∏Y Ωƒ≤j πH ,ó≤ædG ¢†aôj ’ í«ë°üdG º∏©dG
 (§≤a ø«°üàîªdG ¢ù«dh) âfÉc á¡L …CG øeh ,…ó≤ædG
 .ÖjòμàdGh ó≤æ∏d á«°VôØdG ¢VôY ≈∏Y Ωƒ≤j º∏©dG ¿C’
 Öjòμà∏d  ´ƒ°†î∏d  á∏HÉb  ô«Z  IôμØdG  âfÉc  GPG  É`̀eCG
 äÉ«æ«≤«dG  »`̀a  π`̀Nó`̀Jh  Éª∏Y  â°ù«d  »¡a  ¢†MódGh
 ôμØdG  äÉWÉÑæà°SG  âfÉc  GPEG  »dÉàdÉHh  .äÉ«fÉªjE’Gh

 É¡fEÉa  ¬Yhôa  ™«ªéH  º∏©c  »æjódG
 ó≤æ∏d ™°†îj ¿G Öéj …ô°ûH êÉàfG
 ≥°ûdG  ÉeCG  .OôdGh òNC’Gh ¢†MódGh
 »ª∏©dG  ó≤æ∏d  ™°†îj  Óa  »fÉªjE’G
 ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ÉgOóM óbh Ió«≤Y ƒ¡a
 p¬ q pH qnQ ø pe p¬ r«ndpEG n∫ põfoCG É nª pH o∫ƒ o°S qnôdG nø neBG{
 p¬ pà nμ pFÓ ne nh p¬q∏dÉ pH  nø neBG  qlπ oc  n¿ƒoæ perDƒ oªrdG nh
 ø q pe mó nMnCG  nør« nH o¥ q pô nØ of  n’ p¬ p∏ o°S oQ nh p¬ pÑ oà oc nh
 n∂ nfG nô rØ oZ É næ r© nWnCG nh É næ r© pª n°S GƒodÉ nb nh p¬ p∏ o°S qoQ

 .z oô« p°ü nªrdG n∂ r«ndpEG nh É næ qnH nQ
 πÑ≤J ’ Ωƒ«dG áeC’G ∫ÉM ¿CG ô«Z
 øμd  .ø«°üàîªdG  øe  ≈àM  ¢TÉ≤ædG
 AÉª∏Y  øe  ô«ãμa  ,º«ª©àdG  øμªj  ’
 Ée  ¿ƒ°†aôj  á«æjódG  äÉ°ù°SDƒªdG
 áfÉ°üM  ø`̀e  »æjódG  ôμØdG  ¬jó°ùj
 ∫ƒ≤j  Óãªa  ,çGôàdG  ≈∏Y  ¢ùjó≤Jh
 ø«H  ¥ôØf  ¿CG  Éæ«∏Y{  :É°VQ  º«gGôHG  …ôgR’G  ï«°ûdG
 ¬∏dG  ∫ƒ°SQ øY áàHÉãdG  áæ°ùdGh  ¿BGô≤dG  »æjódG  ¢üædG
 :π°UGƒjh .z»æjódG ôμØdG ø«Hh º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U
 â∏°Uh á«°Sób Ö°ùàcG  »æjódG  ôμØdG  ¿G  á∏μ°ûªdG  ¿EG{
 øjódG  ∫É`̀LQ  øe  ô«ãμdG  íÑ°UCGh  ¢üædG  áÑJôe  ≈`̀dG
 ô¶f  IOÉ``̀YG  …G  ø`̀e  º¡©æªJ  áLƒªdG  √ò¡d  øjô«°SCG
 º∏à°SG ÉeóæY á«MÓ°UEG ácôM ôgRC’G CGóH ó≤a .zá«≤«≤M
 .2010 ≈```dEG 1996 ΩÉ```Y  ø`̀e  …hÉ£æW  ó«°S  ï«°ûdG
 ÖàμdG  ¢ùØf  ≈dG  OÉY  Égó©Hh  ,ô°ù«ªdG  ¬≤ØdG  Qó°UCGh
 ∑Éægh  ,ójóéàdG  »`̀a  áÑZQ  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùdG  ¿G  iô``jh
 óFÉ°ùdG  ™`̀e  ∞∏àîJ  äÉ«∏≤Y  Rhô``̀H  ø`̀e  qó`̀ë`̀j  §¨°V
 ∫ƒ≤j  .¬JÉ©ÑJh  ±ÓàN’G  ±ÉîJh  »æjódG  ôμØdG  »a
 íÑbCG  øe  ¿EG{  ™°VƒdG  Gòg  »a  »ÑcGƒμdG  øªMôdGóÑY
 ,º∏©dG  ≈∏Y  π¡édG  OGóÑà°SG  ƒ`̀g  OGóÑà°S’G  ´Gƒ``̀ fCG

 .zπ≤©dG ≈∏Y ¢ùØædG OGóÑà°SGh
 ƒg  çGôàdG  ?…ôμØdG  çGôàdG  Gò`̀g  ¢ùjó≤J  GPÉªd
 ÉfƒÑdÉ£j  ºdh  ºgô°ü©d  Ghó¡àLG  AÓ`̀LCG  AÉª∏Y  êÉàf
 .Ωƒ`̀«`̀dG  ÉæJÉ«ëd  ÉfGƒæY  º`̀gQÉ`̀μ`̀aCG  π`̀©`̀Lh  º¡YÉÑJÉH
 ¿Gh  CÉ£îdG  πªàëj  í«ë°U  º¡jCGQ  ¿EG  GƒdÉb  º¡fEG  πH
 ƒHCG  zôØc  ó≤a  ´ÉªLE’ÉH  ∫Éb  øe{  ,çóëj  ºd  ´ÉªL’G
 óLƒj ’G ?ájôμØdG ájOó©àdG √òg âØbƒJ GPÉªd .áØ«æM
 ∞dDƒjh  ô°ü©dG  Gò¡d  ó¡àéj  øe  »eÓ°S’G  ºdÉ©dG  »a
 …ôμa  º≤Y  Éæjód  ΩCG  ?¿É`̀eõ`̀dG  Gò¡d  áëdÉ°U  ¬≤a  Öàc
 äÓeÉ©ª∏d  ójóL  ôμa  áZÉ«°üc  ,ójóéàdG  ™«£à°ùf  ’
 …hÉ£¡£dG  ∫ƒ≤j  ?ô°VÉëdG  Éfô°üY  ¢üîj  á«eƒ«dG
 øjCÉa  ,zIójóédG  ±hô¶dG  ≥ah  ∞«μàJ  á©jô°ûdG  ¿G{
 »a  ø«ª∏°ùªdG  áLÉM  èdÉ©J  ’  GPÉªdh  ?∞«μàdG  Gò`̀g

?Üô¨dG
 ≈∏Y  AÉæH  Ωƒ«dG  ÉædÉM  ìÓ°UEÉH  ¿ƒÑdÉ£e  øëf
 ,øjôeCG  ΩÉ`̀eG  á`̀e’G  ¿G  Ωƒ«dG  ™°VƒdGh  .Ωƒ«dG  ™`̀bGh
 ¿hôcÉe  ¬H  åÑ©j  ø«ª∏°ùªdGh  ΩÓ°S’G  ∑ôàJ  ¿CG  É`̀eEG
 øe  çóëj  ÉªH  ΩÉ`̀¡`̀J’G  á`̀¡`̀LGh  »`̀a  ¬©°†jh  √ô`̀«`̀Zh
 πjõfh ™°VƒdG í∏°üf ¿CG ÉeEGh ,Oó°ûJh ÜÉgQEGh ∞∏îJ
 .Éfôb  14  ióe  ≈∏Y  øjódG  ≈∏Y  á°SÉ«°ùdG  ¬à°Vôa  Ée
 ¿BGô≤dG)  ¢üædG  ƒg  ¢Só≤ªdG  ¿G  ¢SÉædG  º∏©f  ¿CG  Öéj
 …ô°ûH  ôμa  ƒ¡a  ¢üædG  ¿hO Éeh (∞jô°ûdG  åjóëdGh
 êÉàëj Gô«£N ôe’G íÑ°UCG .π≤©dG ∫ÉªYEG  ≈dEG  êÉàëj
 É¡jód  ájOƒ©°ùdGh  ô°üe  πãe  IôKDƒe  ádhO  IOGQEG  ≈dG
 ¿G ≈dGh .π°†aC’G ≈dEG ádÉëdG ô«¨J ¿CG »a ábOÉ°U á«f
 πãe  RGô`̀HG  »a  ¿hôªà°ùe  ø«Ø≤ãªdG  ¿É`̀a  ∂`̀dP  çóëj
 ∫hódG Ö«éà°ùJ ¿CG ≈dG QGô°UGh QGôμàH πcÉ°ûªdG √òg

 .á«Hô©dG
mkuwaiti@batelco.com.bh

 »```̀æ```̀jó```̀dG ÜÉ````̀£````̀î````̀dG ó```̀ jó```̀ é```̀ J
»`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG ¢``ù``«``Fô``dG äÉ``ë``jô``°``ü``Jh

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 
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ا�صتقبل الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، اأم�س، ال�صفرية 

باول اأمادي �صفرية جمهورية اإيطاليا لدى مملكة البحرين، بح�صور الفريق طارق بن 

ح�صن احل�صن رئي�س الأمن العام، وذلك مبنا�صبة تعيينها. 

بني  تربط  التي  الطيبة  بالعالقات  م�صيًدا  اجلديدة،  بال�صفرية  الوزير  رحب  وقد 

البلدين ال�صديقني وم�صتوى التعاون والتن�صيق خا�صة يف املجالت الأمنية، متمنًيا لها 

التوفيق والنجاح يف مهام عملها اجلديد.

لدى تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة الأمنية.. حمافظ اجلنوبية:

اأهمية التن�سيق مع املاآمت لإحياء املنا�سبات الدينية �فق الإجراءات الحرتازية

تراأ�س �صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية 

الجتماع التا�صع للجنة الأمنية، عرب تقنية الت�صال املرئي، بح�صور العميد عي�صى 

ثامر الدو�صري نائب املحافظ، وعدد من ال�صباط الأع�صاء من ممثلي خمتلف الإدارات 

الأمنية بوزارة الداخلية.

املحافظة  اأن  موؤكًدا  باحل�صور،  املحافظ  �صمو  رحب  الجتماع،  م�صتهل  ويف 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  توجيهات  تنفيذ  م�صتمرة يف 

ملكافحة  الالزمة  الحرتازية  الإجراءات  واتخاذ  الأمني  الو�صع  مبتابعة  الداخلية 

اأمن و�صالمة املواطنني واملقيمني يف خمتلف مناطق  جائحة كورونا، وذلك ل�صمان 

روؤ�صاء  مع  والتن�صيق  التعاون  اأهمية  �صموه  اأكد  مت�صل،  �صياق  يف  املحافظة. 

وم�صوؤويل املاآمت، مبا ي�صهم يف اإحياء املنا�صبات الدينية وفق الإجراءات الحرتازية 

واإحياء  املاآمت،  حميط  يف  عزاء  مواكب  اأو  جتمعات  اأي  منع  مقدمتها  ويف  املتبعة، 

البث املبا�صر، وذلك بالتعاون مع مديرية �صرطة املحافظة اجلنوبية  املنا�صبة عرب 

للتاأكد من تطبيق جميع ال�صرتاطات الوقائية ل�صمان �صالمة اجلميع.

�فد نيابي ي�ستعر�ض النه�سة

 الت�سريعيــة املتقدمــة فـي البحريــن

النواب  جمل�س  من  وفد  اجتمع 

ال�صيوخ  ملجل�س  ال�صابقني  النائبني  مع 

اإيرثدج،  وبوب  بي�صوب،  مايك  الأمريكي 

اللقاء  خالل  جرى  حيث  الثالثاء،  م�صاء 

النظر حول م�صار العملية  تبادل وجهات 

البحرين  مملكة  من  كل  يف  الربملانية 

والوليات املتحدة الأمريكية. و�صم الوفد 

الربملاين النائب �صو�صن كمال نائب رئي�س 

اأحمد  ه�صام  والنائب  اخلدمات،  جلنة 

الع�صريي،، حيث عقد الجتماع الفرتا�صي 

يف �صفارة الوليات املتحدة الأمريكية.

ويف م�صتهل اللقاء نقل الوفد الربملاين 

رئي�صة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  حتيات 

هذه  اأهمية  الوفد  موؤكًدا  النواب،  جمل�س 

اللقاءات التي متثل فر�صة لتبادل اخلربات 

على  والطالع  امل�صرتك،  العمل  وتعزيز 

بالبلدين  املتعلقة  الربملانية  امل�صتجدات 

ال�صديقني.

ا�صتعرا�س  الجتماع  خالل  ومت 

التجربة الدميقراطية يف مملكة البحرين، 

من  املا�صية  ال�صنوات  خالل  حتقق  وما 

نه�صة ت�صريعية متقدمة، بف�صل ما حتظى 

متوا�صل  دعم  من  الت�صريعية  ال�صلطة  به 

من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

حول  احلديث  وجرى  ورعاه.  اهلل  حفظه 

البحرين خالل  الربملان يف مملكة  جتربة 

اتخذ  وما  )كوفيد-19(،  كورونا  جائحة 

متقدمة،  وخطوات  فعالة،  اإجراءات  من 

دون  الربملاين  العمل  م�صرية  ملوا�صلة 

اجلل�صات  انعقاد  ا�صتمرار  عرب  توقف، 

والفعاليات  والن�صاطات  والجتماعات 

النيابية ب�صورة �صل�صة، من خالل تفعيل 

الروؤى ال�صتباقية ل�صرتاتيجيات املجل�س 

التقنيات  اأف�صل  توظيف  يف  النيابي 

والأ�صاليب احلديثة.

ونوه الطرفان للعالقات ال�صرتاتيجية 

البحرين  مملكة  تربط  التي  املتينة 

موؤكدين  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 

�صــرورة احلـــر�س على تنمية العالقات 

م�صلحة  يف  ي�صب  مبـا  الربملانــية، 

البلدين ال�صديقني.

خالل ا�ست�سافته يف برنامج حوار دبلوما�سي.. ال�سفري البلو�سي: 

نعمل على اإن�ساء جمل�ض اأعمال جديد بني البحرين �اإيطاليا

اأكد ال�صفري نا�صر حممد البلو�صي 

�صفري مملكة البحرين لدى اجلمهورية 

البحرين  مملكة  توجه  الإيطالية 

مملكة  بني  اأعمال  جمل�س  اإن�صاء  اإىل 

باأهمية  منوًها  واإيطاليا،  البحرين 

والقت�صادي  التجاري  التبادل  جانب 

الدبلوما�صية  الأ�ص�س  اأحد  باعتباره 

ال�صراكات  اأهمية  اإىل  لفًتا  الناجحة، 

ال�صتثمارات  وتنويع  البلدين  بني 

حتر�س  هدًفا  بو�صفها  املبا�صرة 

م�صيًدا  حتقيقه،  على  البحرين  مملكة 

العالقات  بعمق  ذاته  الوقت  يف 

املتحدة  والوليات  البحرين  بني 

وجمهورية فرن�صا واإيطاليا، م�صتذكًرا 

الكبري  الإيجابي  القت�صادي  الأثر 

الذي حتقق بعد توقيع البحرين على 

الوليات  مع  احلرة  التجارة  اتفاقية 

مملكة  كانت  اإذ  الأمريكية،  املتحدة 

توقع  خليجية  دولة  اأول  البحرين 

عليها.

مكانة  اإىل  البلو�صي  د.  وتطرق   

دبلوما�صيا،  البارزة  البحرين  مملكة 

وقال اإن روؤية ح�صرة �صاحب اجلاللة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  امللك حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

عمل  من  �صّهلت  ال�صاملة  التنموية 

الدبلوما�صيني حول العامل، فالبحرين 

متيزت باأ�ص�س قوية يف جميع املجالت 

من بنية حتتية متينة، وحرية دينية 

اإىل  لفتا  الإن�صانية،  بالقيم  واعتزاز 

يف  واملميز  الكبري  البحرين  دور 

الت�صدي مللف الإرهاب بقوة وحزم.

ال�صفري  لقاء  خالل  ذلك  جاء   

حوار  برنامج  يف  البلو�صي  نا�صر 

دبلوما�صي الذي يبث يف متام ال�صاعة 

اإذاعة  على  ثالثاء  كل  من  اخلام�صة 

البحرين 102.3 اف ام، ويقوم عليه 

ووزارة  البحرين  اإذاعة  من  فريق 

وتقدمي  اإعداد  من  وهو  اخلارجية، 

ومتابعة  وتن�صيق  ال�صحي  �صبيكة 

اإذ  �صند،  را�صد  واإخراج  خليفة  وفاء 

حتدث عن املزاوجة بني علم القت�صاد 

اللغات  اإتقان  واأهمية  والدبلوما�صية، 

ب�صفته  ال�صفري  يجيد  اإذ  للدبلوما�صي 

العربية  منها  لغات  �صت  دبلوما�صيا 

والإيطالية  والفرن�صية  والإجنليزية 

اأن ال�صفري  والإ�صبانية.  جدير بالذكر 

املقالت  من  العديد  له  البلو�صي 

بالتنمية  املتعلقة  البحثية  والأعمال 

القت�صادية ونقل التكنولوجيا، وتقلد 

العديد من املنا�صب املهمة يف القطاعني 

امل�صريف والدبلوما�صي.

 وحتدث خالل اللقاء عن �صعوبة 

وقال:  اإليه،  الأقرب  املحطة  حتديد 

نتعلم  حمطة  فكل  حتديدها  »ي�صعب 

نف�صي  اأرى  ولكني  �صيئا جديدا،  منها 

اقت�صادًيا  اأو  دبلوما�صًيا  كنت  �صواء 

موقع،  اأي  يف  البحرين  ململكة  ممثالً 

التمثيل  تتطلب  م�صوؤولية  وهذه 

م�صئولية  البحرين  فتمثيل  امل�صرف، 

كبرية، وكل مواطن هو �صفري لبلده يف 

اأي موقع كان فيه«.

 وعن مرحلة التكوين قال: »كانت 

والت�صجيع،  بال�صغف  �صنوات حماطة 

التطور  يف  والرغبة  الدرا�صة  فحب 

الوظيفي هي رحلة متعددة املحطات، 

يف  موظف  من  البداية  كانت  فقد 

العليا  املنا�صب  اإىل  و�صول  اجلمارك 

يف اململكة ومتثيلها يف اخلارج«.

 وعن متيزه يف اتقان اللغات قال 

باللغات،  �صغوفا  »كنت  البلو�صي:  د. 

من  اأبواب  ثمة  لغة  كل  تعلم  فمع 

وبني  م�صراعيها،  على  تفتح  املعرفة 

ثمة  الالتينية  اإىل  الأجنلو�صك�صونية 

ما  وهذا  وفكر،  ومعارف  مدار�س 

الفرن�صية  اللغة  اأتوجه لتعلم  جعلني 

وعن  ال�صفر«.  من  فيها  بداأت  التي 

»عملت  قال:  املختلفة،  عمله  حمطات 

يف  عملت  كما  املالية  وزارة  يف 

اإىل  انتقلت  ثم  والإح�صاء،  البحوث 

والبحوث،  للدرا�صات  البحرين  مركز 

وتعلمت من هذه املرحلة الكثري«.

اجتمع علي بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور حمافظ  ال�صمالية مع عدد من روؤ�صاء 

املاآمت باملحافظة ال�صمالية، بح�صور العميد خالد ربيعة �صنان الدو�صري نائب املحافظ، 

والعميد عي�صى ح�صن القطان مدير عام مديرية �صرطة املحافظة، وعبداجلليل العويناتي 

ع�صو جمل�س اإدارة الأوقاف اجلعفرية رئي�س جلنة املاآمت وامل�صاجد، وعدد من م�صوؤويل 

املحافظة.

ا  وخالل الجتماع، نقل املحافظ للح�صور، حتيات وتقدير وزير الداخلية م�صتعر�صً

اجلهود الوطنية ملكافحة جائحة كورونا، وموؤكًدا يف الوقت ذاته احلر�س على تاأمني 

املنا�صبات الدينية وتنظيمها واإظهارها بال�صكل الالئق، واللتزام بالتدابري الوقائية من 

التجمعات يف  اإقامة  الجتماعي وعدم  التوا�صل  املبا�صر عرب و�صائل  البث  تقنية  خالل 

املنازل، مما يقت�صي اللتزام بعزم واإ�صرار يف اإطار التعاطي امل�صوؤول مع هذه الظروف 

ال�صتثنائية.

و�صّدد املحافظ، خالل الجتماع، على �صرورة منع التجمعات ل�صمان اأمن و�صالمة 

فريق  قبل  من  املحددة  والوقائية  الحرتازية  بالإجراءات  واللتزام  اجلميع،  و�صحة 

اتخاذ  املاآمت يف  وم�صوؤولو  روؤ�صاء  به  يقوم  الذي  الدور  اأهمية  مبيناً  الطبي،  البحرين 

الوقاية  مببداأ  والأخذ  املختلفة،  الدينية  املنا�صبات  اإحياء  خالل  الحرتازية  الإجراءات 

خري من العالج.

للتعامل  املبذولة  اجلهود  املحافظة،  �صرطة  مديرية  عام  مدير  اأو�صح  جهته،  من 

للجميع  اخلدمات  وتقدمي  الأرواح  حماية  اأجل  من  امل�صتمر  والعمل  اجلائحة،  هذه  مع 

على  م�صدًدا  العام،  ال�صالح  حتقيق  يف  والتعاون  واملنا�صبات،  الظروف  خمتلف  يف 

العدوى، وموؤكًدا تطبيق  انت�صار  اأفراد املجتمع من  التجمعات حفاظاً على �صالمة  منع 

الإجراءات القانونية �صد من يخالف الإجراءات الحرتازية.

حمافظ ال�سمالية: �سر�رة منع التجمعات 

ل�سمان اأمن ��سالمة ��سحة اجلميع

»التن�سيقية« ت�ستعر�ض م�ستجدات التعامل مع »كور�نا«
ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تراأ�س 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، اجتماع 

اللجنة التن�صيقية )350(، والذي عقد عن ُبعد . و ا�صتعر�س �صموه خالل 

كورونا  فريو�س  مع  التعامل  م�صتجدات  اللجنة  اأع�صاء  مع  اجتماعه 

بالنظام  املت�صلة  املو�صوعات  على  اللجنة  اطلعت  كما  )كوفيد-19(. 

�زير الداخلية ي�سيد مب�ستوى التعا�ن مع اإيطالياالوطني للمقرتحات وال�صكاوى )توا�صل(.

رئي�ض الوزراء يتلقى

 برقية تهنئة من �سلمان بن خليفة

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

برقية من �صمو ال�صيخ �صلمان بن خليفة 

اآل خليفة م�صت�صار �صموه، اأعرب فيها عن 

اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات ل�صاحب 

مبنا�صبة  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو 

النجاح الباهر الذي حققه منتدى »روؤى 

البحرين... روؤى م�صرتكة مل�صتقبل عاملي 

مع  بالتعاون  الرابعة  دورته  ناجح« يف 

منظمة ال�صحة العاملية.

بن  �صلمان  ال�صيخ  �صمو  اأعرب  كما 

ال�صكر  خال�س  عن  خليفة  اآل  خليفة 

رئي�س  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  والتقدير 

الوزراء على دعم �صموه لأهداف املنظمة 

امللمو�صة  واخلطوات  العاملية،  ال�صحة 

التي يتخذها �صموه ل�صمان بقاء ال�صحة 

وذلك  املنظمة؛  اأولويات  راأ�س  على 

كورونا  فريو�س  اآثار  من  للتخفيف 

التنمية  اأهداف  ولتحقيق  )كوفيد-19(، 

امل�صتدامة وروؤى م�صرتكة مل�صتقبل ناجح 

2020 ملواجهة التحديات الراهنة، �صائالً 

�صموه املوىل العلي القدير اأن ي�صبغ على 

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

العمر  وطول  والعافية  ال�صحة  مبوفور 

ململكة  و�صنًدا  ذخًرا  �صموه  يبقى  واأن 

البحرين ملوا�صلة دور �صموه الريادي يف 

م�صرية اخلري والتقدم والنماء يف نه�صة 

الوطن العزيز.

مناق�سة خمطط املن�ساآت ال�سبابية �الريا�سية �املدر�سية لل�سنوات الع�سر القادمة

»الرتبية« �»الأ�سغال« �»ال�سباب« �»الكهرباء« تبحث اأ�جه التكامل بينها
ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات  تنفيًذا 

الأول  النائب  اآل خليفة  خالد بن حمد 

لل�صباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�صة، 

التن�صيق  جلنة  رئي�س  البحرينية، 

»ا�صتجابة«  واملتابعة  والتنفيذ 

والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  باملجل�س 

بتحقيق التكامل بني الوزارات املعنية 

والريا�صي،  ال�صبابي  القطاع  بتطوير 

�صوؤون  وزير  من  دعوة  على  وبناء 

اجتماع �صم  والريا�صة، عقد  ال�صباب 

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

خلف  وع�صام  والتعليم،  الرتبية 

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير 

بن  واأمين  العمراين،  والتخطيط 

ال�صباب  �صوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق 

والريا�صة، و�صعادة املهند�س وائل بن 

الكهرباء  �صوؤون  وزير  املبارك  نا�صر 

واملاء وذلك عن طريق الت�صال املرئي 

عن ُبعد.

وزير  نقل  الجتماع،  بداية  ويف 

�صوؤون ال�صباب والريا�صة للمجتمعني 

حتيات �صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل 

خليفة وتقدير �صموه للجهود الكبرية 

مفردات  حتقيق  �صبيل  يف  املبذولة 

يف  البحرين  ململكة  والنماء  التطور 

القطاع  وخا�صة يف  املجالت  خمتلف 

ال�صبابي والريا�صي الأمر الذي ي�صهم 

يف حتقيق هذين القطاعني للمزيد من 

الإجنازات على خمتلف الأ�صعدة.

مناق�صة  متت  الجتماع  وخالل 

الهامة  املو�صوعات  من  العديد 

املدرجة على جدول الأعمال والرامية 

التعاون  من  كبري  قدر  حتقيق  اإىل 

ذات  الأطراف  جميع  بني  والتن�صيق 

ال�صبابي  القطاع  يخدم  مبا  العالقة 

تقليل  على  والعمل  والريا�صي 

ي�صهم  مبا  العمل  يف  الزدواجية 

�صرعة اجناز امل�صاريع وا�صتفادة اأكرب 

قدر ممكن من ال�صباب البحريني ومن 

منت�صبي القطاع ال�صبابي والريا�صي.

�صبل  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  التعاون 

والبلديات  الأ�صغال  ووزارة 

ال�صباب  العمراين ووزارة  والتخطيط 

واملاء  الكهرباء  ووزارة  والريا�صة 

لحتياجات  متكاملة  خطة  لو�صع 

ال�صبابية  للمن�صاآت  اململكة  مناطق 

والريا�صية واملدر�صية كما مت مناق�صة 

ال�صبابية  املن�صاآت  لتكامل  خمطط 

لل�صنوات  واملدر�صية  والريا�صية 

اجلغرافية  واملناطق  القادمة  الع�صر 

لها مع مراعاة التعداد ال�صكاين يف تلك 

املناطق ومبا يلبي احتياجات املنطقة 

والريا�صية  ال�صبابية  املن�صاآت  من 

واملدر�صية.

بحث  الجتماع  خالل  مت  كما 

الزدواجية يف  بتاليف  الكفيلة  ال�صبل 

اخلدمات  يف  التكرار  وتقليل  العمل 

املعنية خا�صة  الوزارات  تقدمها  التي 

التي تخدم القطاع ال�صبابي والريا�صي 

واملدر�صي، بالإ�صافة اإىل اأهمية تفعيل 

مبادرات التكامل بني عمليات اجلهات 

احلكومية املختلفة.
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رئي�س ديوان اخلدمة املدنية

 ي�ستقبــل املوظــف علي بوخمــا�س

احلمر واإ�سحاقي يبحثان خطط تلبية الطلبات الإ�سكانية

وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�صم  ا�صتقبل 

النائب  الوزارة  ديوان  الإ�صكان مبكتبه يف 

النواب، حيث  اإ�صحاقي ع�صو جمل�س  علي 

اللقاء بحث عدد من املوا�صيع  جرى خالل 

حمافظة  يف  العا�صرة  بالدائرة  املتعلقة 

العا�صمة واملوا�صيع ذات الهتمام امل�صرتك، 

والتي من �صاأنها تعزيز التعاون والتن�صيق 

بني وزارة الإ�صكان وجمل�س النواب، وذلك 

لتنفيذ الربامج الإ�صكانية التي تكفل توفري 

ال�صكن املالئم جلميع املواطنني.

تعزيز  �صبل  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 

الإ�صكان  وزارة  بني  امل�صرتك  التعاون 

الوزارة  خطط  ودعم  النواب،  وجمل�س 

قوائم  على  املدرجة  الطلبات  لتلبية 

العمل  وترية  ت�صريع  خالل  من  النتظار، 

خطط  على  املدرجة  الإ�صكانية  بامل�صاريع 

�صري  ا�صتعرا�س  جرى  كما  الوزارة، 

مدن  يف  التنفيذ  قيد  الإ�صكانية  امل�صاريع 

لتلبية  الوزارة  وخطط  اجلديدة،  البحرين 

اململكة  مبحافظات  الإ�صكانية  الطلبات 

ومنها حمافظة العا�صمة.

علي  النائب  قدم  اللقاء  ختام  ويف 

اإ�صحاقي ع�صو جمل�س النواب خال�س �صكره 

امللمو�صة يف  للوزير على جهوده  وتقديره 

توفري ال�صكن الجتماعي للمواطنني، مبدًيا 

الوزارة لتنفيذ تلك  ا�صتعداده للتعاون مع 

اخلطط وامل�صاريع بح�صب اجلداول الزمنية 

املو�صوعة لها.

العمل والتنمية الجتماعية،  التقى وزير 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �صوق العمل، 

جميل بن حممد علي حميدان، رئي�س جمل�س 

البحرين، �صمري  اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 

عبداهلل نا�س، وذلك يف مكتبه.

ومت خالل الجتماع بحث تعزيز التعاون 

املبادرات  وتطوير  الطرفني  بني  امل�صرتك 

بالكوادر  العمل  �صوق  تعزيز  اإىل  الهادفة 

لتنمية  املبذولة  واجلهود  املوؤهلة،  الوطنية 

دعم  عن  ف�صالً  البحرينية،  الب�صرية  املوارد 

احلكومة ملن�صاآت القطاع اخلا�س والت�صهيالت 

املقدمة لهم، اإ�صافة اإىل بحث عدد من املوا�صيع 

مملكة  يف  العمل  �صوق  بتطوير  املت�صلة 

البحرين. ويف هذا ال�صياق، اأثنى حميدان على 

الوطني يف خمتلف  ودورهم  العمل  اأ�صحاب 

اأن  اإىل  م�صرًيا  الهامة،  واملحطات  املراحل 

متا�صك �صوق العمل وتطوره يتطلب املزيد من 

التعاون واإطالق املبادرات اخلالقة التي تعزز 

احلكومة  حر�س  موؤكًدا  ومنوه،  ا�صتقراره 

على تقدمي كل اأنواع الدعم وامل�صاندة للقطاع 

اخلا�س باعتباره ال�صريك الأ�صا�صي للم�صرية 

العهد  هذا  يف  اململكة  ت�صهدها  التي  التنموية 

الزهر.

من جانبه، نوه نا�س مبا تقدمه احلكومة 

يف  العاملة  للمن�صاآت  وت�صهيالت  دعم  من 

الدعم حمط  هــذا  اأن  موؤكًدا  القطاع اخلا�س، 

العمــل،  اأ�صحاب  قبل  من  واعتزاز  تقدير 

النمو  ا�صتدامــة  ل�صالح  ي�صب  والذي 

خمــتلف  يف  الإنــتاج  حركة  وتعزيــز 

احلقول القت�صادية والتجارية.

حميدان يبحث تعزيز التعاون امل�سرتك 

مع رئي�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين 

اأ�صاد اأحمد بن زايد الزايد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية بروؤية �صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

اأجل  التطوير والتنمية من  القيادية لت�صارك يف  الوطنية  بالكوادر  الوزراء يف الهتمام 

الوطنية  الكوادر  لتنمية  الأول  النائب  برنامج  يرتجمها  والتي  البحرين،  مملكة  نه�صة 

الذي اأطلقه �صموه لالرتقاء بالعمل احلكومي يف اململكة.

جاء ذلك خالل ا�صتقبال رئي�س ديوان اخلدمة املدنية يف مكتبه املوظف علي �صامي 

بوخما�س - حملل مايل اأول - مبنا�صبة اختياره �صمن الدفعة ال�صاد�صة من برنامج النائب 

الأول لتنمية الكوادر الوطنية، موؤكًدا فخر واعتزاز ديوان اخلدمة املدنية بكوادره ال�صابة 

الكوادر  بهذه  للنهو�س  والإمكانات  ال�صبل  كل  لت�صخري  الديوان  وا�صتعداد  الطموحة 

لتحقيق تطلعات القيادة احلكيمة للدفع بعجلة التنمية والتطوير مبملكة البحرين.

د. الرميحي ي�سيء �سرية الأمري الراحل ال�سيخ �سباح الأحمد

نائب رئي�س الأمن العام يوؤكد اأهمية ال�ستمرار يف التقيد بالتعليمات

»الداخلية«: ر�سد 26 األف خمالفة عدم لب�س كمامة

نائب  الزايد  حممد  عبداهلل  اللواء  اأكد 

رئي�س الأمن العام اأهمية ال�صتمرار بالتقيد 

الوطني  الفريق  وتو�صيات  بتعليمات 

الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا، واإجناح 

جهود مملكة البحرين يف مواجهة اجلائحة 

مبا  الفريو�س،  انت�صار  م�صتوى  خلف�س 

املواطنني  و�صالمة  �صحة  حفظ  يف  ي�صهم 

واملقيمني وجتاوز هذا الظرف ال�صتثنائي، 

على  يحتم  الوطني  الواجب  اأن  اإىل  لفًتا 

بدوره  ي�صطلع  اأن  املجتمع  يف  فرد  كل 

وم�صوؤوليته من خالل اللتزام بالإجراءات 

النتائج  اإىل  للو�صول  الوقائية  والتدابري 

املرجوة، والبناء على ما حتقق من جناح 

يف التعاطي مع حتدي فريو�س كورونا.

بوزارة  العام  الأمن  رئا�صة  اأن  واأكد 

والإدارات  املديريات  خالل  من  الداخلية 

توجيهات  تنفيذ  يف  م�صتمرة  الأمنية 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 

الفريق  عن  ال�صادرة  للتعليمات  املخالفني 

العالقة،  ذات  واجلهات  الطبي  الوطني 

اإذ  املجتمع،  و�صالمة  �صحة  على  حفاًظا 

قامت �صرطة املديريات يف حمافظات اململكة 

واإدارات وزارة الداخلية منذ �صدور قرارات 

مبواجهة  اخلا�صة  التن�صيقية  اللجنة 

جائحة كورونا واحلد من انت�صاره بر�صد 

الوجه  لب�س كمامة  26596 خمالفة عدم 

التجارية،  واملحال  العامة  الأماكن  يف 

واتخاذ 6030 اإجراًء للحفاظ على التباعد 

بـ3208  القيام  اإىل  بالإ�صافة  الجتماعي، 

حمالت توعوية.

�صاحب  ح�صرة  عن  ممثالً 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

�صارك  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

رئي�س جمل�س اأمناء مركز امللك حمد 

الدكتور  ال�صلمي  للتعاي�س  العاملي 

ال�صيخ خالد بن خليفة اآل خليفة، يف 

اجتماع منتدى الدبلوما�صية الثقافية 

رفيع  اجلزء  خالل  2020م،  لعام 

امل�صتوى للدورة اخلام�صة وال�صبعني 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة، وذلك 

م�صاء  املرئي  الت�صال  تقنية  عرب 

اأكتوبر 2020م(   6( الثالثاء  اليوم 

مب�صاركة موؤ�ص�صي املنتدى.

خالل  خالد  ال�صيخ  واأكد 

الثقافية  الدبلوما�صية  اأن  م�صاركته 

عنها  غنى  ل  متكني  اأداة  تعترب 

ال�صالم  لتحقيق  اجلديدة  لالأجيال 

اأجمع،  العامل  م�صتوى  على  والوئام 

وما لها من خ�صو�صية مهمة للغاية 

اأجل  من  املنطقة  ل�صباب  بالن�صبة 

تعزيز عرى الأمن وال�صتقرار.

مركز  اأن  خالد  ال�صيخ  وبني   

للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك 

الت�صامح  قيم  لن�صر  ي�صعى  ال�صلمي 

بقوة  ويوؤمن  ال�صلمي  والتعاي�س 

الإيجابي  وتاأثريها  الثقايف  التنوع 

واملجتمعات،  ال�صعوب  على خمتلف 

البحرين كانت  اأن مملكة  اإىل  م�صرًيا 

لفرتة طويلة من الزمن ولتزال حتى 

يف  حموريا  دورا  تلعب  هذا  يومنا 

ربط ثقافات ال�صرق والغرب واإيجاد 

ج�صور م�صرتكة فيما بينها، مما نتج 

يتاألف  الثقافات  متعدد  جمتمع  عنه 

من عدة اأديان واأعراق متنوعة.

 وذكر ال�صيخ خالد اأن التعاي�س 

احلياة  اأ�صلوب  يف  يعترب  ال�صلمي 

مملكة  يف  العتيادية  اليومية 

وحتى  ال�صنني  اآلف  منذ  البحرين 

هذه  �صاهمت  حيث  احلايل،  وقتنا 

الثقايف  بالتنوع  الغنية  الف�صيف�صاء 

لت�صبح  وتقدمها  البحرين  بتطور 

وم�صاملة  ومزدهرة  حديثة  مملكة 

ل�صاحب  احلكيمة  القيادة  حتت 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى.

عن  خالد  ال�صيخ  وعربرّ   

منتدى  مع  بالتعاون  املركز  رغبة 

للرتكيز  الثقافية  الدبلوما�صية 

ملا  الثقايف  التنوع  قوى  نقاط  على 

الب�صر  على  اإيجابي  وقع  من  لها 

وان�صجام  م�صرتكة  قوا�صم  وجتلب 

الكثريين،  واأرواح  لقلوب  م�صامل 

على  للعمل  تطلعه  عن  كذلك  معرًبا 

املنتدى  مع  م�صرتك  ثقايف  م�صروع 

يف امل�صتقبل املنظور، ودعوة ممثلي 

امل�صاركني  واملوؤ�ص�صني  املنتدى 

حينما  البحرين  مملكة  لزيارة  فيه 

انق�صاء  بعد  ال�صفر  اأو�صاع  تتح�صن 

جائحة كورونا )كوفيد-19(.

الدبلوما�صية  منتدى  اأن  يذكر   

الثقافية تاأ�ص�س كمبادرة من منظمة 

دولة  اأجل  من  الأوروبي  التحالف 

اإ�صرائيل، وذلك بهدف توفري من�صة 

لتعزيز دمج دولة ا�صرائيل وال�صعب 

اليهودي يف املجتمع الدويل.

اإبراز  اىل  املنتدى  وي�صعى 

كو�صيلة  الثقافية  الدبلوما�صية 

اإقليمية  روابط  لإقامة  ناجعة 

اجلميع  بني  وم�صاملة  ودية  وعاملية 

تنوع  من  ال�صتفادة  خالل  من 

و�صائل الثقافة كاملو�صيقى والفنون 

وغريها  وامل�صرح  والر�صم  اجلميلة 

الكثري يف التقريب ما بني ال�صعوب 

وتقاليدهم  عاداتهم  اختالف  على 

اأفئدة  بني  يوؤلف  ومعتقداتهم، ومبا 

جميع بني الب�صر على اأ�ص�س وثيقة 

والتحاور  املتبادل  الحرتام  من 

البناء.

هذه  املنتدى  تناول  وقد  هذا، 

النقا�صية  فعالياته  �صمن  ال�صنة 

الثقافية  الدبلوما�صية  مفهوم 

من  متكنه  التي  الأدوات  وطبيعة 

الفهم  تعزيز  يف  اأكرب  دور  لعب 

الثقة  ج�صور  وبناء  امل�صرتك 

وامل�صداقية وال�صفافية بني جمموعة 

�صلرّط  كما  املجتمعات.  من  متباينة 

عاملية  مناذج  على  ال�صوء  املنتدى 

الدبلوما�صية  ت�صخري  كيفية  يف 

اإىل  اخلالفات  لتحويل  الثقافية 

اأوا�صر مودة وحمبة.

�سارك يف اجتماع منتدى الدبلوما�سية الثقافية.. د. خالد بن خليفة:

مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�سلمي ي�سعى لن�سر قيم الت�سامح

 اأبوالفتح: ن�سعى لإنتاج 135 نوًعا نباتًيا يف »احلا�سنات الزراعية«

البلديات  الأ�صغال و�صوؤون  البحرية بوزارة  الزراعة والرثوة  قال وكيل 

والتخطيط العمراين نبيل حممد اأبوالفتح اإن الوكالة ت�صعى، من خالل مركز 

احلا�صنات الزراعية بهورة عايل، اإىل اإنتاج 135 نوًعا نباتًيا.

النباتية  الأنواع  ن�صبته 30% من هذه  ما  اأجنزت  الوكالة  اأن  اإىل  واأ�صار 

والفاكهة  واخلارجية  الداخلية  الزينة  اأ�صجار  وت�صمل  زراعتها،  امل�صتهدف 

والنباتات الطبية، والأ�صجار وال�صجريات، واملو�صميات املُزهرة.

بهورة  الزراعية  احلا�صنات  مركز  اإىل  اأبوالفتح  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

حممد  عبدالعزيز  الدكتور  الزراعة  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  بح�صور  عايل 

الليث، وعدد  النباتية املهند�س ح�صني جواد  اإدارة الرثوة  عبدالكرمي، ومدير 

من م�صوؤويل الوكالة.

وك�صف اأبوالفتح عن البدء يف اإن�صاء م�صتل زراعي يفي مبتطلبات تطور 

الزراعة يف البحرين، لفًتا اإىل اأنه متت زراعة 17 األف نبتة حالًيا، على اأن 

اإكثار  األف نبتة خالل �صنة واحدة، �صمن جهود  اإىل 300  العدد  يرتفع هذا 

اأ�صجار الظل والأ�صجار املحلية.

واأو�صح اأن الوكالة عازمة خالل الفرتة املقبلة على اإطالق برامج تدريبية 

من  بتوجيهات  من خطتها  انطالًقا  والفاكهة،  الزينة  اأ�صجار  اإكثار  يف جمال 

بن  ع�صام  املهند�س  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير 

�صعًيا  احلديثة؛  الزراعة  الوطنية يف جمالت  الكوادر  لتدريب  خلف  عبداهلل 

اإىل اإدماجهم يف هذا القطاع الذي ي�صكرّل اأهمية كبرية على �صعيد حتقيق اأمن 

غذائي م�صتدام ململكة البحرين.

مركز  يف  املبذولة  باجلهود  فخره  عن  اأبوالفتح  عربرّ  الزيارة،  وخالل 

الزراعة،  ل�صوؤون  التابعة  املرافق  اأهم  من  ُيعد  الذي  الزراعية  احلا�صنات 

التقنيات  اعتماد  اإذ يقوم على  البحرين،  الرائدة يف مملكة  التجارب  واإحدى 

الزراعية احلديثة يف البيوت املحمية وا�صتخدام نظم الزراعات املائية املبتكرة.

الثقايف  املو�صم  الأول  اأم�س  يوم  انطلق 

اآل  حممد  بن  اإبراهيم  ال�صيخ  ملركز  اجلديد 

خليفة للثقافة والبحوث بعنوان »ول نتوب 

للدكتور  حما�صرة  مع  وذلك  اأحالمنا«،  عن 

الراحل  الأمري  تناولت �صرية  الرميحي  حممد 

اجلابر  الأحمد  ال�صيخ �صباح  ال�صمو  �صاحب 

التزاًما  الإنرتنت  الندوة عرب  ال�صباح. عقدت 

التباعد  وقواعد  الحرتازية  بالإجراءات 

الجتماع.

مي  لل�صيخة  بكلمة  املحا�صرة  وافتتحت 

اأمناء  جمل�س  رئي�صة  خليفة  اآل  حممد  بنت 

مو�صم  »اإن  فيها  قالت  اإبراهيم  ال�صيخ  مركز 

�صببتها  ا�صتثنائية  ظروف  يف  ياأتي  املركز 

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19( والتي 

مناحي  خمتلف  مع  التعاطي  م�صار  غريت 

احلياة ب�صكل �صامل، اإل اأنها مل متنع ا�صتمرار 

و�صناعة  الأحالم  ومتابعة  باملحبرّة  املقاومة 

لعنوان  انعكا�ًصا  ذلك  ليكون  الثقايف،  العمل 

املو�صم الثقايف احلايل«.

ينطلق  اأن  قرر  املركز  اأن  اإىل  واأ�صارت 

مو�صمه مبحا�صرة حول املغفور له باإذن اهلل 

اجلابر  الأحمد  ال�صيخ �صباح  ال�صمو  �صاحب 

حركة  يف  الأثر  بالغ  له  كان  الذي  ال�صباح 

ال�صقيقة  الكويت  دولة  يف  والنماء  التطور 

والعامل،  العربي  والوطن  اخلليج  ومنطقة 

احلراك  مع  ه  �صمورّ ووقوف  بدعم  منوهة 

الثقايف يف البحرين ومع مركز ال�صيخ اإبراهيم 

اخل�صو�س،  وجه  على  خليفة  اآل  حممد  بن 

اإن�صاء  باملركز  ال�صخ�صي  اهتمامه  اأثمر  حيث 

»ابحث« املخت�س بالبحث العلمي.

كما اأو�صحت اإىل اأن هذه املحا�صرة تاأتي 

يف �صياق تخليد ذاكرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

اأن  اإىل  منوهة  ووعينا،  اأذهاننا  يف  �صباح 

اأن  ميكنه  من  اأف�صل  يعد  الرميحي  الدكتور 

يقدرّم �صورة �صاملة عن اأمري الإن�صانية ودوره 

بنه�صة  الدائم  واهتمامه  الكويت  تقدرّم  يف 

وتطور البلدان العربية كافة.

حممد  الدكتور  توجه  حديثه  بداية  ويف 

الرميحي بال�صكر لل�صيخة مي وملركز ال�صيخ 

فعاليات  اأوىل  باإقامة  املبادرة  على  اإبراهيم 

الراحل،  الأمري  حول  اجلديد  املركز  مو�صم 

بني  ما  العالقات  عمق  يعك�س  ذلك  اأن  موؤكًدا 

الثقافة  واأهمية  ال�صقيقني  البلدين  �صعبي 

الهوية  تعزيز  يف  ناعمة  كقوة  ودورها 

ملكت�صبات  والرتويج  امل�صرتكة  الوطنية 

�صعوب املنطقة.
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»الملكية لألعمال اإلنسانية« 
تهدي األوقاف السنية 

والجعفرية 10 آالف كمام
أهدت المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية عشرة آالف 
كم��ام من الن��وع الممي��ز القابل لالس��تخدام عدة مرات 
وال��ذي أنتجته المؤسس��ة بالتعاون مع األس��ر المنتجة 
المنتس��بة لها، إلى كل من إدارة األوقاف الس��نية وإدارة 

األوقاف الجعفرية. 
وبين األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
د.مصطفى الس��يد أن إهداء ه��ذه الكمامات يأتي ضمن 
المب��ادرات التي تق��وم بها المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية وجهودها في حملة »فينا خير« والتي أطلقها 
سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب وذلك لدعم المجتمع 
البحريني والوقوف إلى جانبه والتخيف من األضرار بسبب 
جائحة كورونا )كوفيد19(. من جانبه ثمن رئيس مجلس 
األوقاف السنية الشيخ د.راشد الهاجري المبادرة الكريمة 

من المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية. 
وأكد د.الهاجري على الجهود الكبيرة والملموسة في كافة 
المجاالت للمؤسس��ة ف��ي ظل الرعاي��ة واالهتمام البالغ 
من س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك المفدى لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، فيما 
أعرب رئيس مجلس األوقاف الجعفرية يوسف الصالح عن 
خالص تقديره للجهود المتمي��زة للحملة الوطنية »فينا 

خير« التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

 »التربية«: 60 كتابًا جديدًا 
ومطورًا لجميع المراحل الدراسية

والتعليم  التربي��ة  وزي��ر  كش��ف 
الع��ام  أن  النعيم��ي  د.ماج��د 
الدراس��ي الجديد سيش��هد طرح 
أكثر من 60 من الكتب الدراسية 
وأدل��ة  العملي��ة  والكراس��ات 
والمطورة  الجدي��دة  المعلمي��ن 
ف��ي جمي��ع المراحل الدراس��ية، 
وف��ي مج��االت المواد الدراس��ية 
خط��ط  إط��ار  ف��ي  المتع��ددة، 
الهادف��ة  التطويري��ة  ال��وزارة 
لمواكب��ة المس��تجدات، وتلبي��ة 
متطلبات الق��رن ال�21، وتحقيق 
والتوجه��ات  الوطني��ة  ال��رؤى 
اله��دف  وباألخ��ص  العالمي��ة، 
التنمي��ة  أه��داف  م��ن  الراب��ع 
المس��تدامة 2030، ال��ذي يعنى 
بالتعلي��م الجي��د والمنصف، مع 
النمائي��ة  الخصائ��ص  مراع��اة 
للطلبة، ورفد هذه الجهود بإنتاج 
الرقمي��ة  واإلث��راءات  ال��دروس 

والدروس المتلفزة.
الكت��ب  أن  إل��ى  الوزي��ر  وأش��ار 
الدراس��ية الجديدة تشمل كتاب 
األول  للص��ف  العربي��ة  اللغ��ة 
العربي��ة«،  »براع��م  االبتدائ��ي 
األطف��ال  أدب  يتبن��ى  وال��ذي 
مدخاًل لتعل��م اللغة، حيث يتبنى 

أس��لوبًا جدي��دًا في تعل��م اللغة 
متضمن��ًا  وفنونه��ا،  العربي��ة 
حزمة من المواد التعليمية التي 
تش��مل قصصًا مصاحبة تتناول 
المهارات القرائي��ة، وتتالءم مع 
حاجات الطفل وميوله، وتس��هم 
ف��ي التنش��ئة الوطني��ة، وتلقي 
الضوء عل��ى جوانب م��ن البيئة 
المحلية، وتتناول قيمًا اجتماعية 

مثل التعاون وحسن الجوار.
كما س��يتم طرح كراس��ة اإلنتاج 
الكتاب��ي »دروب الكتابة« للصف 
الخام��س االبتدائ��ي، م��ن أجل 
تمكين التالميذ من تعلم فنون 

س��ياق  في  وقواعده��ا  الكتاب��ة 
مناسب يمكنهم من التحول إلى 
اإلنت��اج الكتاب��ي الممنهج وفق 
الكتابة،  بعملية  ضوابط خاصة 
وذلك ضمن سلسلة من كراسات 
اإلنتاج الكتابي التي يتم طرحها 
تدريجي��ًا، إضاف��ًة إل��ى تطوي��ر 

بعض كتب التدريبات اللغوية.
وأوض��ح الوزير أن��ه ضمن مجال 
اللغ��ات أيضًا ستش��هد المرحلة 
اإلعدادي��ة طرح سلس��لة جديدة 
للغ��ة اإلنجليزي��ة من مؤسس��ة 
ناش��يونال جيوغرافي��ك، س��يتم 
الثالثة  للحلقة  تدريجي��ًا  طرحها 
بدءًا من الص��ف األول االعدادي، 
وهي ترك��ز على مه��ارات القرن 
واالبت��كار  واالكتش��اف  ال���21 
وتعزيز قيم المواطنة والمواطنة 
العالمي��ة، إل��ى جان��ب برنام��ج 
قراءة مصاحب مكون من قصص 
صفية ضم��ن المقرر الدراس��ي، 
الحصيلة  إضافية إلثراء  وقصص 
اللغوية للطلبة، تتناول المجالين 
األدبي والمعلوماتي. كما تشهد 
المرحل��ة الثانوي��ة ط��رح كتاب 
جديد في الفصل الدراسي الثاني 
وه��و  العربي��ة  اللغ��ة  لمس��اق 

»األدب والحض��ارة ف��ي العص��ر 
ع��رب   - واألندلس��ي  العباس��ي 
الس��مات  يتناول  وال��ذي   ،»214
الحضاري��ة ف��ي العصري��ن، بما 
يش��مل األدب والثقافة والعمارة 
تطوي��ر  إل��ى  إضاف��ًة  وغيره��ا، 
وتحديث كتب المواد االجتماعية 

للمراحل الثالث.
وعل��ى صعي��د تطوي��ر مناه��ج 
وحق��وق  للمواطن��ة  التربي��ة 
اإلنس��ان، بين الوزير أنه س��يتم 
طرح كتاب جديد في هذا المجال 
للص��ف الثاني عش��ر، إضافة إلى 
تطوير الكتاب الخاص بالصفين 
والس��ادس  الثان��وي  األول 
االبتدائ��ي، أم��ا كت��ب التربي��ة 
اإلس��المية فقد ش��هدت تطويرًا 
الثالث،  الدراس��ية  المراح��ل  في 
مع ط��رح كت��اب جديد لمس��اق 
اإلس��الم،  ف��ي  االس��رة  أح��كام 
يتناول هذه األح��كام من منظور 
الش��ريعة اإلس��المية، وما كفله 
البحرين��ي م��ن حقوق  المش��رع 
للمرأة والطفل واألسرة، في ظل 
القوانين الخاصة باألسرة، إضافًة 
إلى كتاب السلوك االجتماعي في 

اإلسالم )دين 301(.

وزير التربية والتعليم

 خالد بن خليفة: دور محوري 
للبحرين في ربط ثقافات الشرق والغرب

ممث��اًل عن صاح��ب الجاللة الملك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
رئي��س  المف��دى، ش��ارك  الب��الد 
مجل��س أمن��اء مركز المل��ك حمد 
الس��لمي  للتعاي��ش  العالم��ي 
د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
ف��ي اجتماع منتدى الدبلوماس��ية 
الثقافية لع��ام 2020، خالل الجزء 
رفيع المس��توى للدورة الخامس��ة 
العام��ة  للجمعي��ة  والس��بعين 
لألمم المتح��دة، وذلك عبر تقنية 
االتص��ال المرئ��ي أم��س الثالثاء 

بمشاركة مؤسسي المنتدى. 
وأك��د د.الش��يخ خال��د ب��ن خليفة 
أن  مش��اركته  خ��الل  خليف��ة  آل 
تعتب��ر  الثقافي��ة  الدبلوماس��ية 
أداة تمكين ال غن��ى عنها لألجيال 
الجديدة لتحقيق الس��الم والوئام 
عل��ى مس��توى العالم أجم��ع، وما 
لها من خصوصي��ة مهمة للغاية 
بالنس��بة لش��باب المنطق��ة م��ن 
أجل تعزيز عرى األمن واالستقرار، 
مبينًا أن مركز الملك حمد العالمي 
للتعايش الس��لمي يس��عى لنشر 
قيم التس��امح والتعايش السلمي 
ويؤم��ن بق��وة التن��وع الثقاف��ي 
مختلف  عل��ى  اإليجابي  وتأثيره��ا 
الشعوب والمجتمعات، مشيرًا إلى 
أن البحري��ن كانت لفت��رة طويلة 
من الزمن والتزال حتى يومنا هذا 

تلعب دورًا محوريًا في ربط ثقافات 
الش��رق والغ��رب وإيج��اد جس��ور 
مشتركة فيما بينها، مما نتج عنه 
الثقاف��ات يتألف  مجتمع متع��دد 
من ع��دة أديان وأع��راق متنوعة. 
وذك��ر د.الش��يخ خالد ب��ن خليفة 
آل خليف��ة أن التعايش الس��لمي 
يعتبر في أس��لوب الحياة اليومية 
االعتيادية ف��ي البحرين منذ آالف 
الس��نين وحتى وقتنا الحالي، حيث 
س��اهمت هذه الفسيفساء الغنية 
بالتن��وع الثقافي بتط��ور البحرين 
وتقدمه��ا لتصبح مملك��ة حديثة 
ومزدهرة ومس��المة تحت القيادة 
الحكيم��ة لصاح��ب الجاللة الملك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 

الب��الد المف��دى، معبرًا ع��ن رغبة 
منت��دى  م��ع  بالتع��اون  المرك��ز 
الدبلوماسية الثقافية للتركيز على 
نقاط قوى التنوع الثقافي لما لها 
من وقع إيجابي على البشر وتجلب 
قواسم مش��تركة وانسجام مسالم 
لقل��وب وأرواح الكثيري��ن، معرب��ًا 
ع��ن تطلعه للعمل على مش��روع 
ثقافي مش��ترك م��ع المنتدى في 
المستقبل المنظور، ودعوة ممثلي 
المنتدى والمؤسسين المشاركين 
فيه لزي��ارة مملكة البحرين حينما 
تتحسن أوضاع السفر بعد انقضاء 

جائحة كورونا )كوفيد19(.
الدبلوماس��ية  منت��دى  أن  يذك��ر 
تأس��س كمب��ادرة من  الثقافي��ة 

منظمة التحالف األوروبي من أجل 
دولة إسرائيل، وذلك بهدف توفير 
منصة لتعزيز دمج دولة اس��رائيل 
والش��عب اليهودي ف��ي المجتمع 

الدولي.
إب��راز  إل��ى  المنت��دى  ويس��عى 
كوس��يلة  الثقافية  الدبلوماس��ية 
ناجع��ة إلقام��ة رواب��ط إقليمي��ة 
وعالمي��ة ودي��ة ومس��المة بي��ن 
الجمي��ع من خالل االس��تفادة من 
كالموسيقى  الثقافة  وسائل  تنوع 
والفنون الجميلة والرسم والمسرح 
وغيرها الكثير في التقريب ما بين 
عاداتهم  اخت��الف  على  الش��عوب 
وتقاليده��م ومعتقداته��م، وبما 
يؤلف بين أفئدة جميع بني البش��ر 
عل��ى أس��س وثيقة م��ن االحترام 
المتب��ادل والتح��اور البن��اء. وق��د 
تناول المنتدى هذه الس��نة ضمن 
مفه��وم  النقاش��ية  فعاليات��ه 
وطبيعة  الثقافي��ة  الدبلوماس��ية 
األدوات التي تمكنه من لعب دور 
أكب��ر في تعزيز الفهم المش��ترك 
والمصداقية  الثق��ة  وبناء جس��ور 
والش��فافية بين مجموعة متباينة 
س��لط  كم��ا  المجتمع��ات.  م��ن 
المنتدى الضوء على نماذج عالمية 
في كيفية تس��خير الدبلوماس��ية 
الثقافي��ة لتحوي��ل الخالف��ات إلى 

أواصر مودة ومحبة.

د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

خالل مشاركته في اجتماع منتدى الدبلوماسية الثقافية

محافظ الجنوبية: إحياء 
المناسبات الدينية وفق 

اإلجراءات االحترازية المتبعة

أك��د محاف��ظ الجنوبي��ة س��مو الش��يخ خليفة ب��ن علي بن 
خليف��ة آل خليف��ة، أهمي��ة التعاون والتنس��يق مع رؤس��اء 
ومسؤولي المآتم، بما يس��هم في إحياء المناسبات الدينية 
وفق اإلج��راءات االحترازية المتبعة، وف��ي مقدمتها منع أي 
تجمعات أو مواكب عزاء في محيط المآتم، وإحياء المناسبة 
عبر البث المباش��ر، بالتعاون مع مديرية ش��رطة المحافظة 
للتأك��د من تطبي��ق كافة االش��تراطات الوقائي��ة لضمان 
سالمة الجميع. جاء ذلك، أثناء ترؤسه االجتماع التاسع للجنة 
األمنية، عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور نائب المحافظ 
العميد عيس��ى الدوس��ري، وعدد من الضب��اط األعضاء من 

ممثلي مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية.
وأكد س��موه أن المحافظة مس��تمرة في تنفي��ذ توجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
بمتابعة الوض��ع األمني واتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة 
لمكافح��ة جائحة كورونا )كوفيد19(، لضمان أمن وس��المة 

المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المحافظة.

خالد بن حمد يستقبل رئيس 
اللجنة األولمبية اإلسبانية

استقبل س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئي��س المجلس األعلى للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، بمكتب س��موه بقص��ر الوادي، رئيس 
اللجنة األولمبية اإلس��بانية أليخاندرو بالنك��و برافو، وذلك 
بحضور أمين عام اللجنة األولمبية البحرينية محمد النصف.

وقد بحث سموه مع رئيس اللجنة األولمبية اإلسبانية تعزيز 
العالقات بين مملكة البحرين ومملكة إس��بانيا في الجانب 
الرياض��ي، من خالل البروتوكول الرياضي، الذي تم توقيعه 
بين اللجنة األولمبية البحرينية واللجنة األولمبية اإلس��بانية 
في س��بتمبر العام الماضي والذي يسهم في تنمية وتطوير 

الحركة الرياضية.
وقال س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليف��ة: »نعتز بزيارة 
رئي��س اللجنة األولمبية اإلس��بانية أليخان��درو بالنكو برافو 
إلى بلده الثاني مملك��ة البحرين، والتي تؤكد على عالقات 
التعاون والصداقة بين البحرين وإسبانيا، في تطوير مختلف 
المجاالت السيما في المجال الرياضي، والذي ينعكس بصورة 
واضحة على رفع مستوى وكفاءة هذا المجال«، مؤكدًا سموه 
أن اللجن��ة األولمبية البحرينية واللجنة األولمبية اإلس��بانية 
س��تعمالن على دع��م ُأطر التعاون المش��ترك، في س��بيل 
تحقيق نتائج مثمرة تخدم المصلحة المشتركة في تحقيق 

المزيد من النجاحات الرياضية.

القائد العام: بهمم رجال قوة الدفاع 
وعزمهم ُتصان مقدرات الوطن

قال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، إن 
ق��وة دفاع البحرين وبفض��ل جهود رجالها 
المخلصين أضحت نموذج��ًا يحتذى به في 
شأن القدرات التدريبية والكفاءة القتالية، 
مؤك��دًا على أن رجال ق��وة الدفاع يعملون 
ويبذل��ون كل م��ا في وس��عهم م��ن جهد 
لتحقيق أعل��ى درجات التأه��ب والجاهزية 
العس��كرية حيث إن بهمّم الرجال وعزمهم 
ُتحمى وتصان مقدرات ومكتسبات الوطن، 
وحث الجميع على تحمل المس��ؤولية تجاه 
واجبه��م الوطني والتحلي ب��اإلرادة الصلبة 
لمواصل��ة البذل والعط��اء بمعنوية عالية 
لتس��ير هذه القوة األبية ب��كل فخر واعتزاز 
على النهج العسكري الذي اختطه لنا حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى.
ج��اء ذل��ك خ��الل إجرائ��ه، الثالث��اء، زيارة 
تفقدي��ة إل��ى إح��دى وح��دات ق��وة دفاع 

البحري��ن اطل��ع م��ن خالله��ا عل��ى أحدث 
التجهي��زات العس��كرية واإلداري��ة وبرامج 
وخط��ط التدريب فيه��ا، كما اس��تمع إلى 
إيجاز ع��ن المهام والواجبات الموكلة لتلك 

الوحدة. 
وأك��د القائد العام لقوة دف��اع البحرين أن 
»رجال ق��وة الدفاع صدقوا م��ا عاهدوا اهلل 
علي��ه وأثبت��وا عزمهم وحزمه��م من خالل 

تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم في جميع 
الظروف واألوقات بكل تفاٍن وإخالص رفعًة 
لوطننا الغال��ي وتنفيذًا للرؤى والتوجيهات 
الحكيم��ة لحض��رة صاحب الجالل��ة عاهل 
البالد المفدى قائدنا األعلى«، مش��يرًا إلى 
أن »قوة دفاع البحرين هي بعون اهلل السد 
المنيع والدرع الواقي الذي يحمي ويذود عن 

مملكتنا العزيزة«.
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 النعيمي: إنشاء نيابة 
للجرائم المالية وغسل 

األموال يحقق  العدالة الناجزة
أعرب نائب رئيس لجنة 
التش��ريعية  الش��ؤون 
بمجل��س  والقانوني��ة 
النواب د.علي النعيمي، 
النائب  إلى  عن ش��كره 
العام د.علي البوعينين 
عل��ى قرار إنش��اء نيابة 
للجرائ��م  متخصص��ة 
المالية وغس��ل األموال 
لمقتضي��ات  تحقيق��ًا 
المرس��وم  أح��كام 
الملكي السامي بإصدار 

القان��ون رقم )٢٩( لس��نة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام 
المرس��وم بقان��ون رقم )٤( لس��نة ٢٠٠١ بش��أن حظر 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، منوهًا بأهمية 
القرار في إيجاد التخص��ص الدقيق في هذه النوعية من 
الجرائم، والتفرغ الت��ام للتحقيق والتصرف في البالغات 
الت��ي تتلقاه��ا النياب��ة العامة بش��أنها مم��ا ينعكس 

باإليجاب على تحقيق مبدأ العدالة الناجزة. 
وأوض��ح أن الق��رار يأتي كذلك اس��تجابة وانس��جامًا مع 
المش��روع بقانون الذي قدمه خ��الل دور االنعقاد األول 
من الفصل التشريعي الخامس والمتضمن إنشاء نيابة 

جرائم األموال.

د.علي النعيمي

 نائب رئيس األمن العام: 26596 مخالفة
عدم ارتداء »كمام« منذ صدور القرار

األم��ن  رئي��س  نائ��ب  أك��د 
الع��ام الل��واء عب��داهلل محمد 
الزاي��د أن ش��رطة المديريات 
المملك��ة  محافظ��ات  ف��ي 
وإدارات وزارة الداخلي��ة قامت، 
ومن��ذ ص��دور ق��رارات اللجنة 
التنس��يقية الخاصة بمواجهة 
جائح��ة كورون��ا )كوفي��د19( 
والح��د م��ن انتش��اره، برصد 
26596 مخالف��ة ع��دم لبس 
كمام��ة الوج��ه ف��ي األماكن 

العامة والمحالت التجارية.
وأض��اف أنه تم اتخ��اذ 6030 
إج��راء للحف��اظ عل��ى التباعد 
االجتماع��ي، باإلضافة للقيام 

ب� 3208 حمالت توعوية.
وأش��ار إلى أهمية االس��تمرار 
بالتقي��د بتعليمات وتوصيات 
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
)كوفي��د19(، وإنج��اح جه��ود 
مملكة البحري��ن في مواجهة 
مس��توى  لخف��ض  الجائح��ة 
انتش��ار الفيروس بما يس��هم 
وس��المة  حف��ظ صح��ة  ف��ي 
المواطنين والمقيمين وتجاوز 

هذا الظرف االستثنائي.
ون��وه إل��ى أن الواجب الوطني 
ف��ي  ف��رد  كل  عل��ى  يحت��م 
أن يضطل��ع بدوره  المجتم��ع 
ومسؤوليته من خالل االلتزام 
الوقائية  والتدابير  باإلجراءات 
للوصول إلى النتائج المرجوة، 
والبناء على ما تحقق من نجاح 
في التعاطي مع تحدي فيروس 

كورونا )كوفيد19(.
وأكد أن رئاس��ة األم��ن العام 
الداخلي��ة، ومن خالل  ب��وزارة 
المديري��ات واإلدارات األمنية، 
تنفيذ توجيهات  مستمرة في 
ولي  الملك��ي  الس��مو  صاحب 
العه��د نائ��ب القائ��د األعلى 
لرئيس مجلس  األول  النائ��ب 
اإلج��راءات  باتخ��اذ  ال��وزراء 
القانوني��ة حي��ال المخالفي��ن 
ع��ن  الص��ادرة  للتعليم��ات 
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق 
والجه��ات ذات العالقة حفاظًا 

على صحة وسالمة المجتمع.
أن مديري��ة ش��رطة  وأوض��ح 
قامت  الش��مالية  المحافظ��ة 
اإلج��راءات  باتخ��اذ  بدوره��ا 

القانونية حيال غير الملتزمين 
التنس��يقة  اللجن��ة  بق��رارات 
االجتماعي  بالتباع��د  الخاصة 
وارتداء كمامة الوجه، حيث تم 
لعدم  6360 ش��خصًا  مخالفة 
واتخاذ  الوج��ه،  ارتداء كمامة 
1561 إج��راء للمحافظ��ة على 
التباعد االجتماعي، إلى جانب 

القيام ب� 667 حملة توعوية.
فيم��ا قام��ت مديرية ش��رطة 
محافظ��ة العاصم��ة بتنفي��ذ 
870 حمل��ة توعوي��ة موجهة 
للمواطنين والمقيمين للتقيد 
بتنفيذ القرارات الصادرة حول 
التباع��د االجتماع��ي وارت��داء 
الكم��ام، كم��ا حررت ش��رطة 
4554 مخالفة عدم  المديرية 
الوجه، واتخذت  ارتداء كمامة 
381 إج��راء للمحافظ��ة عل��ى 

التباعد االجتماعي.
ش��رطة  مديري��ة  ونف��ذت 
ع��ددًا  المح��رق  محافظ��ة 
الوقائي��ة  اإلج��راءات  م��ن 
واالحترازي��ة، حيث ت��م اتخاذ 
عل��ى  للحف��اظ  إج��راء   1315
التباع��د االجتماع��ي، وتحرير 
6749 مخالف��ة ع��دم ارت��داء 
كمام��ة الوج��ه، كم��ا قام��ت 
ش��رطة المديري��ة ب��� 1259 
حمل��ة توعوي��ة ميداني��ة في 

مختلف مناطق المحافظة.
ش��رطة  مديري��ة  واس��تمرت 
المحافظ��ة الجنوبي��ة بتوعية 
عبر  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
تنفيذ 412 حملة، ورصد 3641 
مخالفة ع��دم ارتداء الكمامة، 
واتخ��اذ 2388 إج��راء للحفاظ 
التباعد االجتماعي، فيما  على 
قامت إدارة العمليات برئاسة 

األم��ن الع��ام بنش��ر دوريات 
النج��دة ف��ي مختل��ف مناطق 
بدوره��ا  للقي��ام  المملك��ة 
وضمان سرعة االستجابة عند 
تلق��ي أي بالغ، في إطار دورها 
ف��ي دع��م الجه��ود المبذولة 
والتدابير  اإلج��راءات  لتعزي��ز 
الوقائية من في��روس كورونا 
)كوفيد19(، حيث حررت 5195 
ارت��داء كمامة  ع��دم  مخالفة 
الوج��ه ف��ي األماك��ن العامة 
واتخ��ذت 385 إج��راء لتحقيق 
التباعد االجتماعي في مختلف 

محافظات المملكة.
وم��ن خالل دورها ف��ي تأمين 
المراف��ق الحيوي��ة وتس��هيل 
إجراءات الس��فر وضبط حركة 
المس��افرين  وخ��روج  دخ��ول 
للمملكة، قامت شرطة اإلدارة 
المنافذ باتخاذ  العامة ألم��ن 
حي��ال  القانوني��ة  اإلج��راءات 
االلت��زام  لق��رار  المخالفي��ن 
ف��ي  الوج��ه  كمام��ة  بلب��س 
األماك��ن العام��ة، حي��ث ت��م 

ضبط 97 مخالفة.
العام��ة  اإلدارة  واضطلع��ت 
بتنفي��ذ  المدن��ي  للدف��اع 
تطهي��ر  عملي��ة   88691
مختلف��ة للمباني والمنش��آت 
الحكومية والشوارع والطرقات 
وغيره��ا، فيما ت��م عقد 364 
دورة تدريبي��ة ح��ول الط��رق 
عملي��ات  لتنفي��ذ  الصحيح��ة 
التطهير االحترازي في المباني 
والمنش��آت الحكومية وأماكن 
 1045 فيه��ا  ش��ارك  العم��ل 
ش��خصًا من مختل��ف الجهات 
والمؤسس��ات  الحكومي��ة 

والشركات الخاصة.
متطوع��ًا   5884 ق��ام  فيم��ا 
عملي��ة   1235 بتنفي��ذ 
تطهير في عدد من الش��وارع 
والمحالت  العامة  والميادي��ن 
التجاري��ة واألس��واق، كما تم 
م��ن  ش��خصًا   858 تدري��ب 
لتعقيم  والمتطوعين  الكوادر 
المس��اجد، وت��م تنفي��ذ 107 

عمليات.

اللواء عبداهلل الزايد

 الواجب الوطني يحتم 
على أفراد المجتمع االلتزام 

باإلجراءات الوقائية

تنفيذ 88691 عملية تطهير 
ومشاركة 5884 متطوعًا

»أمانة النواب« تطلق نظامًا 
جديدًا للتصويت اإللكتروني

أكد األمين العام لمجلس النواب المستش��ار راشد بونجمة 
ح��رص األمان��ة العام��ة بالمجل��س عل��ى توظي��ف كاف��ة 
اإلمكاني��ات، واتب��اع أفض��ل األس��اليب واآللي��ات الداعمة 
لمواصل��ة العم��ل البرلمان��ي بوتي��رة منتظمة وسلس��ة، 
مساندة للمسيرة الديمقراطية في المملكة بقيادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى. وأش��ار إلى أن األمانة العامة، وبناء على توجيهات 
من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أعدت رؤية متكاملة، 
وبرنامج��ا عمليًا متقدمًا، ومنظومة م��ن اإلجراءات اإلدارية 
والفني��ة والتقني��ة، اس��تعدادًا ل��دور االنعق��اد الثالث من 

الفصل التشريعي الخامس.
جاء ذلك خالل مش��اركته الثالثاء، ف��ي إطالق برنامج جديد 
للتصوي��ت اإللكترون��ي في الجلس��ات، يتس��م بالس��هولة 
والدقة والس��رعة في إظهار النتائ��ج، ومن تصميم الكوادر 
البحرينية المؤهل��ة والعاملة ف��ي إدارة تقنية المعلومات 
في األمانة العامة لمجلس النواب. وأكد بونجمة الجاهزية 
الكاملة لدى األمانة العامة في التعامل مع كافة الخيارات، 
وضمن مختل��ف الظروف، بن��اء على اس��تراتيجية محكمة، 
تراعي المس��تجدات والمتغي��رات المختلفة، وتس��هم في 
توفير بيئ��ة عمل محفزة نح��و مزيد من العط��اء واإلنجاز، 
وتحوي��ل التحديات إلى مكتس��بات آنية ومس��تقبلية. ونوه 
للحرص على االس��تثمار األمثل للنظم التقنية واإللكترونية 
الحديثة، لضمان س��ير العمل بصورة طبيعية، وبما يتواءم 
م��ع التدابير واإلج��راءات الوقائي��ة الموصى به��ا من قبل 
الفريق الوطن��ي لمكافحة جائحة كورون��ا )كوفيد 19(، في 

مختلف النشاطات والفعاليات المرتبطة بعمل المجلس.

وزير اإلسكان يبحث مع إسحاقي 
تلبية طلبات »العاصمة«

بح��ث وزي��ر اإلس��كان م.باس��م الحمر خالل اس��تقباله 
بمكتب��ه في ديوان ال��وزارة عضو مجل��س النواب علي 
إس��حاقي، ع��ددًا م��ن المواضي��ع المتعلق��ة بالدائرة 
العاش��رة ف��ي محافظ��ة العاصم��ة والمواضي��ع ذات 
االهتمام المش��ترك، والتي من ش��أنها تعزيز التعاون 
والتنس��يق بين وزارة اإلس��كان ومجل��س النواب، وذلك 
لتنفي��ذ البرامج اإلس��كانية التي تكفل توفير الس��كن 

المالئم لجميع المواطنين.
كم��ا تطرق اللقاء إلى س��بل تعزيز التعاون المش��ترك 
بين وزارة اإلسكان ومجلس النواب، ودعم خطط الوزارة 
لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم االنتظار، من خالل 
تس��ريع وتيرة العمل بالمش��اريع اإلس��كانية المدرجة 
على خطط الوزارة، كما جرى اس��تعراض سير المشاريع 
اإلس��كانية قي��د التنفيذ في م��دن البحري��ن الجديدة، 
وخط��ط الوزارة لتلبية الطلبات اإلس��كانية بمحافظات 

المملكة ومنها محافظة العاصمة.
وفي ختام اللقاء قدم إس��حاقي خالص ش��كره وتقديره 
للوزي��ر عل��ى جه��وده الملموس��ة ف��ي توفير الس��كن 
االجتماع��ي للمواطنين، مبديًا اس��تعداده للتعاون مع 
الوزارة لتنفيذ تلك الخطط والمش��اريع بحسب الجداول 

الزمنية الموضوعة لها.

 إطالق حزمة إجراءات تطويرية 
لتحسين خدمة العمالء بالميناء

ق��ال الوكيل المس��اعد لش��ؤون 
الموانئ ب��در المحم��ود إن وزارة 
المواصالت واالتصاالت قد قامت 
وبالتنس��يق مع الشركة المشغلة 
تيرمينال��ز  أم  ب��ي  »أي  للمين��اء 
البحرين« بعرض المعدل الزمني 
وتس��ليم  الس��تالم  للش��احنات 
الموق��ع  طري��ق  ع��ن  الحاوي��ات 
الرسمي للشركة المشغلة للميناء 
وذل��ك إيمان��ا بمب��دأ الش��فافية 
وتعزيز آليات التواصل مع العمالء 
الكرام، ويجري العمل على تثبيت 
كامي��رات للب��ث المباش��ر لبوابة 
محطة الحاوي��ات لعكس الصورة 
الحية عن حجم العمليات بالميناء.

المش��غلة  الش��ركة  أن  وأض��اف 
للميناء قد قامت بتدش��ين حزمة 

من اإلجراءات التطويرية التي تم 
تنفيذه��ا خالل األس��ابيع القليلة 
الماضي��ة والت��ي من ش��أنها أن 
ترفع كف��اءة الخدم��ات المقدمة 

للعم��الء، حيث تم مؤخ��رًا زيادة 
 48 بمع��دل  الحج��وزات  أع��داد 
حاوي��ة إضافي��ة يومي��ًا وتمديد 
أوق��ات تس��ليم الحاوي��ات لثالث 
الس��اعة  م��ن  إضافي��ة  س��اعات 
الخامس��ة وحتى الساعة السابعة 
مس��اء خالل أيام األسبوع، وعالوة 
على ذلك فإن��ه يتم عرض جدول 
الحج��وزات لعش��رة أيام مس��بقة 
على الموقع اإللكتروني للش��ركة 
المش��غلة وذلك لتمكي��ن التجار 
تنظي��م  م��ن  والمس��توردين 
حجوزاتهم مس��بقًا واالطالع على 
المواعيد الشاغرة لحجز الحاويات. 
وتاب��ع: »يمك��ن لعم��الء الميناء 
المراحل  ومتابعة  حاويتهم  تتبع 
المختلفة التي تم��ر بها الحاوية 

ع��ن طري��ق النظ��ام اإللكتروني 
إلدارة الحاوي��ات LIFT والذي تم 

إطالقه العام الماضي«. 
ت��م  ق��د  أن��ه  بالذك��ر  الجدي��ر 
مؤخرًا تدش��ين المس��ار الس��ريع 
للحاوي��ات  الناقل��ة  للش��احنات 
لتقلي��ص  المص��درة  المب��ردة 
المعدل الزمني النتظار الشاحنات 
الناقلة لهذا الن��وع من الحاويات 
نظ��رًا ألهميته��ا ولإلس��راع من 
بالمين��اء  وتخزينه��ا  مناولته��ا 
لها لضمان  المخصصة  بالمواقع 
عدم تأثرها م��ن عوامل الطقس 
والحرارة المرتفعة ويجري العمل 
على اس��تحداث المس��ار الس��ريع 
للحاويات المب��ردة الواردة وعمل 

التجهيزات الالزمة لتنفيذها.

بدر المحمود

 وفاة مواطنة سبعينية بـ»كورونا« 
وتعافي 673 حالة

كش��فت إحصائي��ات وزارة الصح��ة عن 
»تس��جيل حال��ة وف��اة واح��دة قائم��ة 
لمواطنة  )كوفي��د19(،  كورونا  لفيروس 
تبلغ من العمر 73 عام��ًا«، ليرتفع عدد 
حاالت الوفاة بالفي��روس إلى 262 حالة 
وفاة«، فيم��ا أعربت الوزارة عن »خالص 
تعازيه��ا ألس��رة الفقيدة وكاف��ة أهلها 
وأقاربها«. وذكرت أن »الفحوصات التي 
بل��غ عددها 10140 يوم أمس الثالثاء 6 
أكتوبر 2020، أظهرت تسجيل 360 حالة 
قائم��ة جديدة منه��ا 101 حالة لعمالة 
واف��دة، و247 حال��ة لمخالطين لحاالت 

قائم��ة، و12 حال��ة قادمة م��ن الخارج، 
كما تعاف��ت 673 حال��ة إضافية ليصل 
العدد اإلجمال��ي للحاالت المتعافية إلى 

.»68606
وقالت: »إن ع��دد الحاالت القائمة تحت 
العناي��ة بل��غ 71 حالة، والح��االت التي 
يتطلب وضعه��ا الصحي تلق��ي العالج 
بلغ��ت 103 حاالت، في حي��ن أن 4537 
حالة وضعها مستقر من العدد اإلجمالي 
للح��االت القائمة الذي بلغ 4608 حاالت 
قائم��ة«. وأج��رت ال��وزارة »1498843 

فحصًا طبيًا«.
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»كبار المواطنين«.. 
لمثل تلك المسميات 

ترفع القبعة

انتقاء الكلمات واأللفاظ والمس��ميات اإليجابية لها تأثير واضح على النفوس، 
وتحدث الفارق في الرد والمعاملة، وانعكاس��ه في مكنون تلك األرواح الباحثة 

عن التقدير واالحترام واإليجابية. 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، حرص على الجانب النفسي لمن تقدم 
به��م العمر عندما وجه منذ س��نوات بتغيير مس��مى » كبار الس��ن« إلى »كبار 
المواطني��ن«، إيمانًا من س��موه، بأهمي��ة تعزيز مكانته��م ودورهم اإليجابي 
ف��ي تنمية وخدمة المجتمع، فمثل هذه المس��ميات ترف��ع من تقدير واحترام 
المجتم��ع لهذه الش��ريحة، وخاصة وانه��م أصحاب خبرات، ففي الس��ابق كان 
البعض عندما يتقدم به العمر يش��عر بالنهاية وقد أس��دل الستار على علمه 
وخبرت��ه وحتى تمتعه بالحياة واإلحس��اس بالرفاهية، وكأن الحياة وقفت عند 
هذا العمر، وأصبح يش��عر أنه عالة على أس��رته ومجتمعه، ناهيك عن النظرة 
الدوني��ة ل��ه من البعض بأنه عدي��م الفائدة، وهذا بالتأكيد إجحاف لس��نوات 
العطاء، عندما كان شابًا، لذلك مسمى »كبار المواطنين« فيه الكثير من الوقار 

واالحترام.
مملك��ة البحرين تول��ي اهتمامًا كبي��رًا بكبار المواطنين وتق��دم لهم خدمات 
عدي��دة مجانية، وقد افتتح��ت وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية العديد من 
المراك��ز الت��ي تخدم هذه الش��ريحة العزيزة عل��ى قلوب الجمي��ع منها خدمة 
الرعاي��ة النهارية التي تهدف إلى رعاية وتأهيل المس��ن خالل الفترة النهارية 
وتوف��ر الرعاية الصحي��ة واالجتماعية باإلضافة إلى إدماجه��م وتواصلهم مع 
المجتمع واالستفادة من خبراتهم الطويلة، أيضًا هناك خدمة الرعاية اإليوائية 
الت��ي تتمثل ف��ي توفير العديد م��ن الرعاية االجتماعية والصحية والنفس��ية 
والمعيشية والقانونية والخدمات الترفيهية وتوفير الرعاية والتأهيل والعالج 

لكبار المواطنين من الجنسين الذين ال عائل لهم.
االحتف��اء بكبار المواطنين في يوم المس��ن العالمي بحد ذاته يحمل رس��ائل 
جميلة لزيادة وعي المجتمع حول قضايا هذه الشريحة ومعرفة همومهم لمزيد 
من االحترام والتقدير والعناية واالهتمام وتذليل الصعاب التي تعتريهم من 
مش��اكل صحية او مادية او مش��اكل نفس��ية، مع أهمية تحقيق مبتغاهم في 
الرفاهية المنش��ودة، فهؤالء بصماتهم واضحة في المجتمع وهم ال يتغايرون 

عن بقية الشرائح األخرى في المجتمع التي تولي الدولة االهتمام بهم.
اهتم��ام الدولة بكبار المواطنين في ظل جائح��ة كورونا )كوفيد19(، وحرصها 
عل��ى عدم إصابته��م بالفيروس وتوعيته��م وتقديم الخدم��ات الخاصة بهم 
مؤش��ر واضح للعناية الت��ي توليها الدولة لهم، فكب��ار المواطنين هم البركة 
الخفية، هم الماضي لمس��تقبل أفض��ل، هم هذا الوطن الغال��ي، وبهم نفخر 

ونسعد معهم.

رحم اهلل 
أمير السالم

كان المصحف الش��ريف أكثر م��ا يحرص على حمله معه خالل س��فراته.. كان 
رفيقه في الطائرة وهو يحط بين الدول كعراب للسالم.

كان يعتبر على المس��توى اإلقليمي والدولي أبرز القادة الس��فراء للسالم لكن 
المعنى األدق أنه كان س��فيرًا لرسالة اإلسالم ومبادئه التي تقوم على السالم 

والتسامح والمحبة فلم يكن المصحف ما يحمله معه فقط في طائرته إنما 
أخالق المسلمين واإلسالم وهو يتنقل بين الدول ساعيًا لعقد المفاوضات التي 
من ش��أنها أن تعزز السالم وتعقد التسويات التي تضمن مصالح كل األطراف 

وتحقن الدماء وتجنب المنطقة الحروب والصراعات.
عرف عن��ه رحمه اهلل أنه يحب القنص والقراءة كثي��رًا وتلك هواياته التي كان 
يقض��ي فيهما وقت فراغه لكن من يتأمل س��يرته العطرة س��يفطن أنه كان 
قارئًا عبقريًا لألحداث واألزمات ولديه حنكة سياسية تتسم باالعتدال والتوازن 
في التعاطي مع المجريات وكان قناصًا بارعًا التفاقيات ومعاهدات الس��الم لذا 
ال غرابة أن يمنح لقب قائد العمل اإلنساني من قبل األمم المتحدة في سبتمبر 
2014 وأن تحصل الكويت على مسمى مركز العمل اإلنساني إلى جانب ألقابه 
األخ��رى العديدة والتي أبرزها عميد الدبلوماس��ية الكويتي��ة والعربية وحكيم 

العرب وشيخ الدبلوماسيين العرب.
ال يمكن أن نختزل س��يرة أمير الكويت الراحل رحمه اهلل صاحب الس��مو الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح الذي يعتبر من أبرز الدبلوماسيين الخليجيين على 
مس��توى المنطقة وأكثره��م عطاًء في رحلة تتجاوز ال� 66 عامًا من المس��اعي 
الخي��رة والجه��ود الالفتة وفقدانه الذي أفجع الش��عوب الخليجي��ة والعربية ال 
يعوض ومكانه في الس��احة ال يسد فبصماته اإلنس��انية والدبلوماسية تاريخ 
يحتذى به ولعل الوصف الذي من الممكن أن يخطر على بال من يطالع سيرته 
أن��ه مبتكر معاهدات الس��الم ومهندس السياس��ة المتوازن��ة المعتدلة التي 

أبرزت اسم دولة الكويت في المحافل اإلقليمية والدولية.
لس��مو األمير الراحل مكان��ة خاصة وبصمة مميزة في تاري��خ مملكة البحرين 
فقد كانت لس��موه مواق��ف تاريخية الفتة في فترة الس��بعينات وتحديدًا خالل 
محاوالت النظام اإليراني آنذاك س��لب عروبة وسيادة البحرين حيث دعم موقف 
البحرين وتأكيد استقاللها وعضويتها في األمم المتحدة وكانت البحرين أولى 
محطات��ه عند توليه مقاليد الحكم كم��ا كان لمملكة البحرين نصيب كبير من 
الدعم والتمويل لتنفيذ عدد من المش��روعات التنموية وهناك خصوصية لدى 
كل م��ن ش��عب الكويت والبحرين فيم��ا يخص العالقات القائم��ة ترجع لعدة 
أس��باب أهمها عالقة النس��ب التي تجمع بين قيادتي البحرين والكويت كأبناء 
عموم��ة. كما ال يمكن إغف��ال جهود األمير الراحل الدبلوماس��ية الالفتة خالل 
الغزو العراقي المؤس��ف عل��ى الكويت حيث برز بريقه أكثر خ��الل تلك الفترة 

ولفت األنظار إلى براعته الدبلوماسية في مناصرة القضية الكويتية.
رحم اهلل أمير السالم ورمانة الميزان في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي 
وأس��كنه فس��يح جناته وخالص تعازينا إلى قيادة وش��عب الكويت والش��عوب 

الخليجية والعربية.

قناة »الجزيرة« ومرتزقة قطر

م��ن يعتق��د أن »الجزي��رة« قن��اة تلفزيونية كباق��ي القنوات 
الفضائي��ة فه��ذا اعتق��اد خاط��ئ، »الجزي��رة« ه��ي ولي��دة 
اس��تخباراتية م��ن مجموع��ة دول أوروبي��ة وعالمي��ة، ح��اول 
القائم��ون عليها أن يكون مقرها واحدة م��ن الدول الخليجية، 
فأبت تلك الدول أن تقام على أراضيها مركز استخباراتي دولي، 
ولم توافق على ذلك س��وى أرض الخيان��ات قطر، أما العاملون 
بها م��ن مذيعين ومذيعات ومعدي برام��ج، هم مجموعة من 
عم��الء المخاب��رات األجنبية، ت��م تدريبهم ليكون��وا مذيعين 
ومذيعات، ومن أهمهم، فيصل القاسم، مقدم برنامج »االتجاه 
المعاكس«، سوري الجنسية، يحمل الجنسية البريطانية، أيضًا 
نزيه األحدب، مقدم برنامج »فوق السلطة«، وهو لبناني، يحمل 
الجنسية الفرنسية، وكذلك المذيعة خديجة بن قنة، جزائرية، 
تحمل الجنس��ية الفرنسية، وكل هؤالء لألسف عرب تحولوا إلى 
عم��الء مخابرات أجنبية يعملون في قطر، بمس��ميات مذيعين 
ومذيع��ات، أم��ا الهدف الرئيس��ي لهذه القناة، هو إش��عال نار 
الفتن��ة بين ال��دول العربية، وتأجيج ح��دة التعصب المذهبي 
بين الس��نة والش��يعة، وجلب ضيوف م��ن دول حاقدة خصوصًا 
ضد دول مجلس التعاون، وطيله سنوات إنشائها وحتى الوقت 
الحاضر وهي تحاول التأثير بمخططاتها على المملكة العربية 

السعودية والبحرين واإلمارات.
ولك��ن دول مجلس التعاون أفش��لت كل مخططاتها حتى بعد 

انضمام اإلع��الم األخونجي إليها واإلع��الم الصهيوني بزعامة 
عزمي بش��اره إليها، ومع هذا فش��لت فش��اًل ذريع��ًا رغم تنوع 
برامجه��ا، حتى ضيوف حلق��ات برنامج »االتج��اه المعاكس«، 
والذين أتوا بهم لإلس��اءة إل��ى دول المجلس والصديقة مصر، 
أصبحوا وعلى الهواء مباشرة، يثنون على المملكة، ودول مجلس 
التعاون، وما تقدمه من مساعدات للدول العربية واإلسالمية، 
لذلك أصيب فيصل القاس��م بخيبة أمل في برنامجه، مما دعاه 
إلى أن يربي لحيته، تحس��رًا عل��ى خيبته، وقد اعترف عدد كبير 
م��ن اإلعالميي��ن أن المملك��ة العربي��ة الس��عودية واإلمارات 

والبحرين حطمت مخططات وأحالم قناة الجزيرة.
ف��ي 2011، أثن��اء المؤام��رة الدنيئ��ة التي تآم��رت بها أرض 
الخيان��ات »قط��ر« مع الع��دو اإليراني ض��د مملك��ة البحرين 
وأثناء اعتص��ام دوار اللؤل��ؤة بثت قناة »الجزي��رة« برامج في 
مصلح��ة العدو اإليراني، وأن البحرين تعامل الش��يعة معاملة 
غي��ر إنس��انية، وبعد فش��ل المخط��ط اإليران��ي القطري ضد 
البحرين، لم تش��ر إلى فش��ل ذلك المخطط، وظلت تس��تقبل 
ضي��وف معادين لدول الخليج خصوص��ًا الدول الثالث. تلك هي 
قناة »الجزيرة« التي فش��لت كل مؤامراتها وبرامجها ضد دول 

مجلس التعاون الخليجي.

* كاتب ومحلل سياسي

الحزبية البغيضة والتالعب بالعقول

تكش��ف التغي��رات السياس��ية المتس��ارعة عق��ول الكثيري��ن 
م��ن المحس��وبين عل��ى التيارات المتش��دقة باإلس��الم ووهن 
تصريحاتهم وخطاباتهم التي تحولت من اإلس��الم الوس��طي 

كما كانوا يدعون إلى أقرب ما تكون إلى الراديكالية. 
ه��ذا التح��ول كش��ف ع��ن الوج��ه القبي��ح والحقيق��ي ألولئك 
المتمصلحين من حالة الالحرب والالس��الم، حيث استغلوا تلك 
الحالة ف��ي زيادة أرصدتهم البنكية من خ��الل دعم الدول لهم 
والت��ي كانت تحاول الوص��ول عن طريق ذلك الدع��م إلى مبدأ 
السالم الشامل والعادل والهدوء والطمأنينة لكل األطراف، كما 
تحول البعض منهم إلى تجار ولكن من نوع آخر، تاجروا بالقلوب 
والعقول، واستغلوا القضايا التي تالمس مشاعر الجميع ألهداف 
شخصية بحتة، وعندما قلبت الطاولة على أهدافهم اتجهوا إلى 
دغدغة المشاعر، واس��تغلوا العاطفة كسالح ربما يكون األخير 

لتحريك الشعوب بعد فشل خريفهم قبل عدة سنوات. 
المش��هد السياسي بات واضحًا لمن يريد الحلول العادلة، وذات 
المشهد يعمل أولئك الحزبيون إلى تعقيده باستحضار الماضي 
للوصول إلى مكاس��ب ش��خصية أكثر، وكلما باتت الحلول أكثر 
وضوح��ًا وقربًا حاولوا مجددًا خلط األوراق واس��تخدام مكائنهم 
اإلعالمية تارة والمناوش��ات الطفولية عبر أذرعتهم العسكرية 

ت��ارة أخرى، حتى ورقة اإلرهاب حركوها دون اس��تحياء أو خجل، 
فاجتم��اع حركة الحم��اس بعدد من اإلرهابيي��ن الذي يعملون 
ض��د البحرين ال ينطبق عليها غير وصف واحد، وهو إن أنت أكرم 
الكري��م ملكته وإن أنت أكرم��ت اللئيم تمردا، فهم لم يتمردوا 
وحس��ب، بل أصبحوا كالمسعورين يتحركون بال عقل أو منطق، 
فقاداتهم في إيران مش��غولون بوضعه��م الداخلي الذي قارب 
عل��ى االنهي��ار، ورفقاء اإلرهاب ف��ي الجن��وب اللبناني في وضع 
داخلي ال يحسدون عليه، والحوثيون مجرد ورقة في مهب الريح 
ال تسمن وال تغني من جوع وبحاجة إلى من يرويهم وينقذهم، 
أم��ا األتراك الحالم��ون بعودة س��الطنة ذاك الزمان فأحالمهم 
تحول��ت إل��ى كوابيس ب��دءًا من ليبيا وم��رورًا إلى ال��دول التي 

تخوض في وحلها مثل سوريا واآلن أذربيجان وأرمينيا. 
يوم��ًا بع��د يوم تتكش��ف مالم��ح التح��زب البغي��ض وكيف أن 
المصالح الشخصية باإلضافة إلى مصلحة الحزب تأتي فوق كل 
اعتب��ار، اعتبار الوطنية وحرمة الدم والنف��وس البريئة وحماية 

األوطان. 
يومًا ما س��يحدثنا التاريخ وش��واهد العصر عل��ى مدى فظاعة 
الحزبيي��ن، وتلطخ أياديه��م بدماء األبري��اء ودورهم في خراب 

الدول واألوطان.

 مفاجأة أكتوبر.. »كورونا« 
ترامب أم ضربة في الخليج؟

في برد ومطر بنسلفانيا مارس 1841 استغرق وليام هاريسون 
ساعة و40 دقيقة إللقاء خطابه عند أداء القسم كرئيس للواليات 
المتحدة األمريكية، وقد أدى رفضه ارتداء سترة وقبعة لرجوعه 
للبيت األبيض بنزلة برد، تحولت اللتهاب رئوي حاد، حيث مات 
بعد 32 يومًا من واليته بذات الرئة. عناد الرئيس ترامب ليس 
بعيدًا ع��ن ذلك، فهو راٍع لمخيمات تجم��ع المؤيدين، ورافض 
الكمامات، ومس��تهجن اإلجراءات في الح��رب ضد كورونا. وقد 
قيل إن إصابته هو وأهله ال تتعدى مصطلح السياسة األمريكية 
»مفاج��أة أكتوبر« التي تغي��ر دفة اس��تطالعات الرأي وتلحق 
الضرر بآخ��ر عبر خلط األوراق قبيل التصوي��ت في نوفمبر. وال 
نلوم من راهن على أن هناك »كورونا– ترامب –غيت«، ألسباب 
ع��دة فهناك تق��ارب حاد م��ع بايدن، وهن��اك مجامي��ع كبيرة 
من الناخبين لم تحس��م أمره��ا، وهناك والي��ات توصف دائمًا 
بالمتأرجحة، وهؤالء الناخبون والواليات المتأرجحة س��يميلون 
لطرف، اس��تجابة لردود أفعالهم تجاه خبر بحجم مرض رئيس 
يحتاج للتعاطف من مرض أرعب العالم كله. بل أن التقارب في 
النتائج ليس لصالح أمريكا، واالنحياز بقوة سيغني عن تطورات 
خطي��رة نتيجة التصويت عبر البري��د خصوصًا أن ترامب وصف 
نفس��ه بأنه »عامل اضطراب« للمؤسس��ة السياس��ية، وعازم 
على تغيي��ر النظام فاألجدى للناخ��ب التصويت له لحفظ أمن 

الواليات المتحدة.
والحقيق��ة أنن��ا في الخليج ق��د تجاوزنا مرحلة توق��ع أن تكون 
»مفاجأة أكتوب��ر« هي عمل أمريكي ينف��ذه ترامب ضد إيران 
ووصلن��ا مرحل��ة تمني تج��اوز تبعاتها بس��الم. خصوصا بعد 
تجهي��ز المس��رح الخليج��ي عبر مؤش��رات عدة أولها سلس��لة 
االنفجارات التي ش��هدتها إيران في مواقع لها ارتباط بالنظام 
والح��رس الثوري والبرنامج النووي والصاروخي. وثانيها تطبيق 
واشنطن آلية الزناد »SnapBack«، لتمديد حظر بيع األسلحة 
إلى إي��ران، وفرض العقوب��ات على طهران. ح��ال انتهاء حظر 
األس��لحة األمم��ي 18 أكتوب��ر 2020. أما الس��بب الثالث فهو 
دخول المجموعة القتالية بقيادة الحاملة نيمتز Nimitz لدعم  
ح��رب محدودة بغارات جوية وغارات س��يبرانية تنفذها القيادة 
الس��يبرانية األمريكية USCYBERCOM لش��ل مناحي الحياة 

اإليرانية.

* بالعجمي الفصيح:
بمقاييس ترامب قد تكون إصابته بكورونا غير كافية لتحقيق 
»مفاج��أة أكتوبر« لذا س��تكون ج��زءًا من اس��تراتيجية اإللهاء 

لتمهيد الطريق أمام عمل عسكري في الخليج.

* كاتب وأكاديمي كويتي

@Abdulralmulhim
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في اســـتكمال لمســـار العقوبات التـــي فرضتها 
الواليـــات المتحـــدة علـــى إيران منذ انســـحاب 
الرئيـــس األميركي دونالد ترامـــب من االتفاق 
النـــووي قبـــل ســـنتين، أكـــد رئيـــس مجموعـــة 
العمل الخاصة بإيران في الخارجية األميركية 
إليـــوت أبرامـــز أن اإلدارة األميركيـــة ســـتزيد 
من ضغوطها على إيران في األيام واألســـابيع 
المقبلة. وقال الدبلوماسي األميركي في مقابلة 
مع شـــبكة “سي إن إن”: “لم تكن الضغوط بهذا 
الحجـــم من قبل، وســـنواصل فرض العقوبات، 
المقبلـــة”.  فـــي األيـــام واألســـابيع  وســـنزيدها 
واعتبـــر أنه بغض النظر عمن ســـيصبح رئيًســـا 
بعد انتخابات 3 نوفمبر المقبل، فإن اإليرانيين 
ســـيكونون مســـتعدين للتفـــاوض علـــى صفقة 
جديدة؛ ألنهم لن يستطيعوا االستمرار لمدة 4 

سنوات أخرى”. 
وأوضح أن “العقوبات الســـابقة ليست مشابهة 
لمـــا لدينـــا اآلن، فهذه األنواع مـــن الضغوط لم 

تكن موجودة قط”.

واشنطن: عقوبات أقسى على إيران
صفقة جديدة ترغم النظام على التفاوض أو عدم االســتمرار لـ 4 ســنوات أخرى

محل صرافة في طهران

قـــال المستشـــار القانونـــي المحكـــم دبي - العربية.نت
كة  ر ـ ـ ـ ش د  ـ ـ ـ ي ق ن  إ ر  ي ه ـ ـ ـ ش ل ا د  ـ ـ ـ م ح م
التنظيـــف لنشـــاط تنظيـــف المنازل 
بالســـاعة فـــي الســـجل التجـــاري ال 
ــب  ــماح لصاحـ ــرده للسـ ــي بمفـ يكفـ
النشـــاط بتوريد العمالـــة التي تقوم 

بهذا النشاط.
جاء ذلك في سياق تصريح الشهير 
لــــ “البـــاد” على الجدل الدائر بشـــأن 
تضـــرر بعـــض أصحـــاب الســـجات 
التجارية من اشـــتراط هيئة تنظيم 
سوق العمل الحصول على ترخيص 
خاص والقيد في “سجل الموردين” 

بالهيئة لمن يرغب.
وأضـــاف “بالرجـــوع إلـــى المرســـوم 
بقانون رقم )27( لســـنة 2015 بشأن 
السجل التجاري، فقد عرفته المادة 
األولـــى من القانون على أنه ســـجل 
معـــد إلثبـــات قيـــد التجـــار، أي أن 

وظيفة الســـجل التجاري األساسية 
تقتصر على إثبات صفة التاجر لمن 
يزاول نشـــاًطا معيًنا، وهـــو بذاته ال 
يعتبر ترخيًصا بمزاولة النشـــاط، إال 

إذا سمح القانون بذلك”.
ــى أدق فـــإن  ــهير “بمعنـ ــع الشـ وتابـ
الســـجل التجـــاري هـــو دليـــل علـــى 
طلب التاجر ممارســـة نشـــاط معين 
واالنتســـاب له، وليس دلياً بمفرده 
علـــى اســـتيفاء التراخيـــص الازمة 
ترطت  ـ ـ ـك اشـ ـ ـ لذل اط،  ـ ـ لنشـ ا ذا  ـ ـ ـ ه ل
المـــادة الثامنـــة مـــن قانون الســـجل 
التجاري على من تم قيده بالســـجل 
التجاري أن يحصل على التراخيص 
الازمـــة لمزاولـــة نشـــاطه التجـــاري 
مـــن الجهات المختصـــة خال المدد 
المحددة فـــي الائحة التنفيذية، ما 
لم يكن التأخير ألسباب خارجة عن 

إرادته”.

قيد شركة التنظيف ال يكفي 
للسماح بتوريد العمالة

)06(
)10(

النفيعـــي  النـــواب إبراهيـــم  ـدم  ـ تقـ
وخالـــد بوعنـــق ومحمـــد بوحمـــود 
والســـيد فـــاح هاشـــم ومعصومـــة 
حســـن باقتـــراح بقانـــون بتشـــكيل 
لجنـــة دائمـــة فـــي مجلـــس النواب 
ل  ا ـ ـ ـ ح إ ة  ـ ـ ـ ع ب ا ت م و ة  ـ ـ ـ ن ر ح ب ل ل

البحرينيين.
اإليضاحيـــة  كـــرة  ذ م ل ا ت  ر ا ـ ـ ـ ش أ و
للمقترح نصوص المـــادة )13/  أ،ج( 
مـــن دســـتور مملكـــة البحريـــن إلى 
أن العمـــل واجب على كل مواطن، 
ه  ب ج و ت ـ ـ ـ س ي و ة  ـ ـ ـ م ا ر ك ل ا ه  ـ ـ ـ ي ض ت ق ت
الخيـــر العـــام، ولكل مواطـــن الحق 
فـــي العمـــل وفـــي اختيـــار نوعـــه 
وفقـــا للنظام العـــام واآلداب، وبأنه 
تكفـــل الدولـــة توفير فـــرص العمل 
وعدالة شـــروطه.  وأوضح مقدمو 

االقتـــراح طلبهـــم بتشـــكيل لجنـــة 
دائمـــة فـــي مجلس النـــواب تتولى 
بحث ودراســـة جميع الموضوعات 
التـــي تتعلـــق بإحـــال البحرينيين 
ـف  ـ ـ ئ الوظا ـي  ـ فـ ـب  ـ ـ ن ـل األجا ـ محـ
الموجـــودة فـــي القطاعيـــن العـــام 
والخاص؛ من أجل معالجة مشكلة 
البطالة في مملكة البحرين، بما لها 
من آثـــار ســـلبية على المســـتويات 

االقتصادية واالجتماعية.

اقتراح بقانون بتشكيل لجنة 
برلمانية دائمة لـ “البحرنة”

)06(

المواصـــات  قـــرار وزارة  مـــع  نقـــل وقوفهـــم  د أصحـــاب شـــركات  ـ ـ ـ ك أ
واالتصاالت بوضع ســـقف ال يتجاوز 15 ســـنة عمـــرا افتراضيا لحافات 
النقـــل، ودعـــوا لتطبيقه وعدم تأجيله؛ ألنه ســـيصب في صالح وتنظيم 

القطاع، على حد تعبيرهم.
 جاء ذلك تعليقا على ما أثير في صحيفة “الباد” في وقت سابق بشأن 
موضوع “إلغاء عدد كبير من الحافات المدرسية الشهر المقبل”؛ وذلك 
تفعيا لقرار الوزارة بتنظيم قطاع النقل الداخلي، الذي من ضمنه وضع 
عمـــر افتراضـــي للحافلـــة، إذ يطال القـــرار الكثير من الحافـــات بحلول 

نوفمبر المقبل.

شركات نقل تؤيد 15 سنة عمًرا للحافالت

)07(

رائدات أعمال بحرينيات يطلقن مشروعات تقنية واعدة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

وخبيـــرات  أكاديميـــات  ت  د ـ ـ ـ ك أ
ورائدات أعمال أن المجلس األعلى 
ر أرضية مناسبة النطاقة  للمرأة وفَّ
واثقة للمرأة البحرينية في مختلف 
مجاالت علوم المســـتقبل، مؤكدين 
أن البحريـــن باتـــت تشـــكل نموذجا 

يحتـــذى به في مجـــال التوازن بين 
الجنسين في عصر الثورة الصناعية 
إلـــى أن رائـــدات  ة. ولفتـــن  ـ ـ الرابعـ
األعمال البحرينيات المشاركات في 
برنامـــج “المرأة والتكنولوجيا” الذي 
أطلقه المجلس األعلى للمرأة وبنك 
ستاندرد تشـــارترد وخليج البحرين 
للتكنولوجيـــا المالية، أظهرن مقدرة 

ـتيعاب وتطبيـــق  ـ ـى اسـ ـ ـ ـة عل ـ فائقـ
التقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا 
ـة،  ـ ـات المتقدمـ ـ ـة والبرمجيـ ـ الماليـ
واســـتخدامها فـــي إطاق شـــركات 
ناشـــئة تلبـــي خدماتهـــا ومنتجاتهـــا 
الســـوق البحرينية بطريقة مبتكرة، 
ة  ـ ـ ـ للمنطق ن  ـ ـ ـ البحري ن  ـ ـ مـ ـق  ـ ـ وتنطل

)04(والعالم.

0507101412

اإلصابة تداهم المحرقاوي بوعالي“مواهب البحريني”... سّباققتلى بانفجار سيارة  في سوريا“ميناء خليفة”: لتحسين الخدمات60 كتاًبا مطوًرا لجميع المراحل
كشف وزير التربية والتعليم ماجد  «

النعيمي عن أن العام الدراسي 
الجديد سيشهد طرح أكثر من 60 من 

الكتب الدراسية والكراسات العملية 
وأدلة المعلمين الجديدة والمطورة 

في جميع المراحل الدراسية، وفي 
مجاالت المواد الدراسية.

صّرح الوكيل المساعد لشؤون  «
الموانئ بدر المحمود بأن الشركة 

المشغلة للميناء، دشنت حزمة من 
اإلجراءات التطويرية التي تم تنفيذها 

في األسابيع القليلة الماضية، ومن 
شأنها أن ترفع كفاءة الخدمات 

المقدمة للعمالء.

قتل 14 شخصا على األقل غالبيتهم  «
مدنيون وأصيب العشرات بجروح، 
أمس، جراء انفجار سيارة مفخخة 

في مدينة تسيطر عليها القوات 
التركية وفصائل سورية موالية لها 

شمال سوريا، وفق المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان.

ال يعرف كثيرون أن هناك برنامجا  «
بحرينيا سبق برامج المواهب 

العالمية الشهيرة “قوت تالنت” 
و “اكس فاكتور” وغيرها التي 

نشاهدها اليوم، وهو برنامج 
“مواهب”، الذي عرضه تلفزيون 

البحرين العام 1991.

أشارت مصادر “البالد  «
سبورت” إلى أن العب 

المحرق األول لكرة السلة 
محمد بوعالي يعاني من 

إصابة “االنكل” وقد تبعده 
عن فريقه في مسابقة 

كأس خليفة بن سلمان.

“األعلــى للمرأة” يوفر أرضيــة النطالقة واثقة نحو علوم المســتقبل
 علي الفردان

إبراهيم النهام

محرر الشئون المحلية

تتولى دراسة 
إحالل البحرينيين 

محل األجانب 
المنامة - كي بي إم جي البحرينفي القطاعين

تستعد “كي بي إم جي” البحرين، 
الضريبيـــة  القمـــة  الســـتضافة 
األولـــى في المملكة التي ســـُتعقد 
افتراضًيـــا، من 12 إلى 13 أكتوبر، 
وستتضمن توصيات بشأن أفضل 
الضرائـــب  إلدارة  الممارســـات 
بكفاءة وما يمكن توقعه بالنســـبة 
إلـــى الضرائب فـــي البحرين أثناء 

األشهر المقبلة.
وســـيجيب متحدثون من الجهاز 
الوطني لإليرادات أثناء القمة عن 

أسئلة المكلفين الملحة.

قمة ضريبية 
بالبحرين 12 

أكتوبر

)07(

مبين قادرفيليب نوريه
نايف محمود

نايف محمود رئيسا لنيابة “الجرائم المالية”

أصـــدر النائـــب العـــام علـــي البوعينين 
أمس األول القرار رقم ٣٢ لسنة 2020 
بشـــأن تعييـــن أعضـــاء نيابـــة الجرائم 

المالية وغسل األموال.
عمـــل  القـــرار  بمقتضـــى  وتحـــدد 
واختصـــاص كل مـــن أعضـــاء النيابـــة 
نايـــف  المستشـــار  العـــام  المحامـــي 

يوسف محمود رئيســـا لنيابة الجرائم 
ورئيـــس  األمـــوال،  وغســـل  الماليـــة 
النيابـــة الســـيد أحمـــد كامل القرشـــي 
نائًبـــا للرئيـــس، ورئيس النيابة حســـن 
أحمد المهيـــزع عضًوا، ورئيس النيابة 

محمد جمال سلطان عضًوا.
وجـــاء ذلك القرار لمـــا يقتضيه صالح 

العمل بالنيابة العامة.

“الصحة العالمية”: لقاح كورونا نهاية العام
جنيف ـ وكاالت

أعلـــن المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
أدهنـــوم  تيـــدروس  العالميـــة 
غيبريســـوس، أن العالـــم قـــد يحصـــل 
على لقاح جاهـــز ضد فيروس كورونا 
المســـتجد حتـــى نهاية العـــام الجاري 

.2020
وقـــال تيـــدروس، بكلمـــة ألقاها أمس 

الثاثاء في اختتام اجتماعات للجنة 
التنفيذيـــة المعنيـــة بجائحـــة فيروس 
اســـتمرت  التـــي  المســـتجد  كورونـــا 
يومين “سنكون بحاجة إلى اللقاحات، 
وهنـــاك أمـــل فـــي أنـــه مـــن الممكن أن 
نحصـــل علـــى لقـــاح حتـــى نهايـــة هذا 

العام. هناك أمل”.

CO� “وتعمل آليـــات تطوير اللقاحات 
VAX”، التـــي تقودهـــا منظمـــة الصحة 
مرشـــحة  أمصـــال   9 علـــى  العالميـــة، 
توزيـــع  وتســـتهدف  الفيـــروس،  ضـــد 
نحو ملياري جرعة مـــن اللقاح الفعال 
بعـــد الحصول عليه حتـــى نهاية العام 

.2021)10(
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الرابط اإللكتروني

اجتمـــع محافظ الشـــمالية علـــي العصفور 
مـــع عدد مـــن رؤســـاء المآتـــم بالمحافظة 
الشـــمالية، بحضور نائب المحافظ العميد 
مديريـــة  عـــام  ومديـــر  الدوســـري،  خالـــد 
شـــرطة المحافظة العميد عيسى القطان، 
و عضو مجلـــس إدارة األوقاف الجعفرية 
رئيس لجنة المآتم والمساجد عبدالجليل 
العويناتي، وعدد من مسئولي المحافظة.

وفـــي االجتماع، نقل المحافـــظ للحضور، 
تحيات وتقدير وزير الداخلية مستعرضا 
الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، 
ومؤكـــدا فـــي الوقـــت ذاته الحـــرص على 
وتنظيميهـــا  الدينيـــة  المناســـبات  تأميـــن 
وااللتـــزام  الالئـــق،  بالشـــكل  وإظهارهـــا 
بالتدابيـــر الوقائية من خـــالل تقنية البث 
المباشـــر عبر وسائل التواصل االجتماعي 
وعـــدم إقامة التجمعات فـــي المنازل، مما 

يقتضي االلتـــزام بعزم وإصـــرار في إطار 
التعاطـــي المســـؤول مـــع هـــذه الظـــروف 

االستثنائية.
وشـــدد المحافـــظ، فـــي االجتمـــاع، علـــى 
أمـــن  لضمـــان  التجمعـــات  منـــع  ضـــرورة 
وااللتـــزام  الجميـــع،  وصحـــة  وســـالمة 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 

المحـــددة من قبل فريـــق البحرين الطبي، 
مبينـــًا أهمية الدور الذي يقوم به رؤســـاء 
ومســـئولو المآتـــم فـــي اتخـــاذ اإلجراءات 
المناســـبات  إحيـــاء  خـــالل  االحترازيـــة 
الدينيـــة المختلفة، واألخـــذ بمبدأ الوقاية 

خير من العالج.
مـــن جهتـــه، أوضـــح مديـــر عـــام مديريـــة 

المبذولـــة  الجهـــود  المحافظـــة،  شـــرطة 
للتعامل مع هذه الجائحة، والعمل المستمر 
من أجل حماية األرواح وتقديم الخدمات 
للجميع في مختلف الظروف والمناسبات، 
العـــام،  الصالـــح  تحقيـــق  فـــي  والتعـــاون 
مشـــددًا علـــى منع التجمعـــات حفاظًا على 
سالمة أفراد المجتمع من انتشار العدوى، 
ومؤكدًا تطبيـــق اإلجراءات القانونية ضد 

من يخالف اإلجراءات االحترازية.
مـــن جهتـــه، أشـــار عبدالجليـــل العويناتي 
إلـــى الجهود التـــي تبذلهـــا إدارة األوقاف 
الجعفريـــة في تعزيز الوعـــي بأهمية هذه 
المناســـبات الدينيـــة، األمـــر الـــذي يتطلب 
تكاتـــف الجميـــع مع اإلرشـــادات الصحية، 
عبـــر  الدينيـــة  الخطـــب  ببـــث  وااللتـــزام 
وســـائل التواصل االجتماعي باســـتخدام 
التقنيـــات الحديثـــة، حفاظًا على ســـالمة 

الجميع.

محافظ الشمالية يلتقي رؤساء المآتم
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منع التجمعات لضمان أمن وصحة الجميع
محافظ الشمالية: يجب التقيد باإلجراءات االحترازية في إحياء المناسبات الدينية

المنامة - وزارة الداخلية

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أشـــاد رئيـــس ديوان الخدمـــة المدنية 
أحمـــد الزايـــد برؤية ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة في 
االهتمـــام بالكوادر الوطنيـــة القيادية 
لتشـــارك فـــي التطويـــر والتنميـــة من 
أجل نهضـــة مملكـــة البحريـــن، والتي 
يترجمهـــا برنامج النائب األول لتنمية 
الكـــوادر الوطنيـــة الذي أطلقه ســـموه 
فـــي  الحكومـــي  بالعمـــل  لالرتقـــاء 

المملكة.

 جـــاء ذلـــك، خـــالل اســـتقبال الزايـــد 
بمكتبه الموظف علي سامي بوخماس 
بمناســـبة  أول  مالـــي  محلـــل  وهـــو 
اختيـــاره ضمـــن الدفعة السادســـة من 
برنامـــج النائـــب األول لتنمية الكوادر 
الوطنية، مؤكـــًدا فخر واعتزاز ديوان 
الشـــابة  بكـــوادره  المدنيـــة  الخدمـــة 
الطموحة واستعداد الديوان لتسخير 
كافـــة الســـبل واإلمكانيـــات للنهـــوض 
تطلعـــات  لتحقيـــق  الكـــوادر  بهـــذه 
القيادة الحكيمة للدفع بعجلة التنمية 

والتطوير بمملكة البحرين.

فخــورون بكواردنــــا الشابــــة

إحياء المناسبات الدينية وفق اإلجراءات االحترازية
سمو محافظ الجنوبية يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع رؤساء المآتم

تـــرأس محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
االجتمـــاع التاســـع للجنـــة األمنيـــة، عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي، بحضـــور نائب 
الدوســـري،  عيســـى  العميـــد  المحافـــظ 
وعدد من الضبـــاط األعضاء من ممثلي 
بـــوزارة  األمنيـــة  اإلدارات  مختلـــف 

الداخلية.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو 
أن  مؤكـــًدا  بالحضـــور،  المحافـــظ 
المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، بمتابعـــة الوضع 
األمنـــي واتخاذ اإلجـــراءات االحترازية 
كورونـــا،  جائحـــة  لمكافحـــة  الالزمـــة 
وذلـــك لضمان أمن وســـالمة المواطنين 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  والمقيميـــن 
المحافظة. في سياق متصل، أكد سموه 
أهميـــة التعـــاون والتنســـيق مع رؤســـاء 
ومســـؤولي المآتم، بما يسهم في إحياء 
المناســـبات الدينيـــة وفـــق اإلجـــراءات 
االحترازية المتبعـــة، وفي مقدمتها منع 

أي تجمعات أو مواكب عزاء في محيط 
المآتـــم، وإحيـــاء المناســـبة عبـــر البـــث 
المباشـــر، وذلـــك بالتعـــاون مـــع مديرية 
للتأكـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة  شـــرطة 
مـــن تطبيـــق كل االشـــتراطات الوقائية 

لضمان سالمة الجميع.
مـــن جهتـــه، قـــدم رئيـــس مركـــز الدفاع 
المدنـــي بالرفـــاع النقيب محمـــد الخان، 
عرضـــًا مرئيًا عن جهود الدفـــاع المدني 
إخمـــاد  عـــن  تقريـــرا  اســـتعرض  حيـــث 
بمنطقـــة  بمبنـــى  اندلـــع  الـــذي  الحريـــق 

المحافـــظ  ســـمو  وأشـــاد  الحجيـــات، 
بالجاهزية األمنية التي يتمتع بها رجال 
الدفاع المدني من ضباط وضباط صف 
وأفـــراد وســـرعة اســـتجابتهم وأدائهـــم 
المتميز في إخماد الحريق، مبينا سموه 
أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق األمني 
بيـــن المحافظة الجنوبية وإدارة الدفاع 
المدنـــي، وبـــذل مزيد من الجهـــود التي 

توفر األمن والسالمة لألهالي.
كمـــا تابـــع ســـمو المحافـــظ اإلجـــراءات 
للمـــرور،  العامـــة  اإلدارة  مـــع  المتبعـــة 

لوضـــع الحلـــول المناســـبة لالختناقـــات 
المرورية في الطرق الرئيسية والفرعية 
الحتياجـــات  تلبيـــة  وذلـــك  للمحافظـــة 
المواطنيـــن والمقيمين، مشـــيدًا ســـموه 
لـــإدارة  الكبيـــر  والتجـــاوب  بالتعـــاون 
العامـــة للمـــرور مـــع المحافظـــة ودورها 
فـــي تعزيز الســـالمة المرورية من خالل 

الحمالت التوعوية لمرتادي الطريق.
مـــن جهتـــه، اســـتعرض النقيـــب محمـــد 
األمنـــي  االرتبـــاط  ضابـــط  بوشـــليبي 
الجهـــود  الجنوبيـــة،  المحافظـــة  فـــي 
المبذولـــة من قبـــل المحافظة في تعزيز 
اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة ومنهـــا 
التباعـــد االجتماعـــي. حيـــث ثمن ســـمو 
المحافـــظ، جهود أعضاء اللجنة األمنية 
الراميـــة إلـــى تعزيز التعاون والتنســـيق 
بمـــا يحقـــق أركان األمن والســـالمة في 

أرجاء المحافظة.
ومن جهتهم، أشاد الحضور بالدور الذي 
تقـــوم به المحافظة من اهتمام ومتابعة 
حثيثـــة ألبـــرز القضايـــا فـــي المحافظة، 
الشـــراكة  لمفهـــوم  تحقيقهـــا  ومـــدى 
المجتمعية وإبـــراز الجانب األمني وفق 

أعلى المستويات.

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة األمنية 

المنامة - وزارة الداخلية

الحكمة والخبرة تلتقيان في بندر بن سلطان
Û  عندما يتحّدث رجل بقامة األمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز

آل سعود بما له من مكانة دبلوماسية كونه سفيرا سابقا للمملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة وألكثــر مــن 20 عاًما في واشــنطن 
)1983 - 2005(، وبمــا لديــه مــن خبــرات أمنية اكتســبها بشــغله 
بيــن العاميــن 2012 و2014 منصب رئيس االســتخبارات لدولة 
بحجــم وثقل الســعودية، فــإن الحديث يكون جديــًرا باالهتمام 
ــا وكاشــًفا للحقائق  والمتابعــة؛ ألنــه ســيكون بطبيعــة الحال ثريًّ

الخافية عن كثيرين ومحّماًل بالعديد من الدروس والعبر.
Û  وحين يكون الحديث عن قضية مصيرية كالقضية الفسلطينية

بمــا لهــا مــن مكانــة فــي قلــب كل عربــي ومســلم، فــإن متابعتــه 
تكــون أوجــب، الســيما أن األميــر بندر بن ســلطان وبحكم عمله 
كان قريًبا من ســاحة صناعة واتخاذ أهم قرارات هذه القضية، 
وهــو كنــز معلومــات غير متاحــة لآلخرين مهما كانــت مناصبهم 

ومسؤولياتهم.
Û  وبالفعل جاء حديث األمير بندر بن سلطان لقناة العربية مساء

اإلثنيــن عــن القيــادات الفلســطينية وتاريخهــا متفّرًدا، وكاشــًفا 
لحقائق، وناســًفا لمزاعم باطلة وشــعارات فارغــة، ظّلت ترددها 
هــذه القيــادات لســنوات، وواضًعــا لمعادالت جديــدة في كيفية 
ا  التعامــل مــع هــذه القضيــة ليكون هــذا الحديــث درًســا تاريخيًّ

لألجيال.
Û  القيــادات الفلســطينية كمــا هــو عهدهــا دائًمــا فــي كل محطــات

النزاع الفســلطيني اإلســرائيلي وفي كل إنجاز يحســب للقضية 
بالتهــور  تصــاب  الحــل،  مــن  تقربنــا  وكل خطــوة  الفلســطينية 
والرعونــة فــي التصرفــات والتصريحــات فتكشــف بنفســها عن 
مزيــد مــن العورات، وتعطي مزيــدا من القناعات الســلبية عنها، 
وهــو مــا فعلته تلك القيادات بهجومها المرفوض ومواقفها غير 
المبــررة وإســاءاتها لــدول لم تحمل ولم تقــدم إال الخير والعون 
للقضيــة الفلســطينية كمملكة البحرين ودولة اإلمــارات العربية 
المتحدة الشــقيقة، ولتثبت ما أكده األمير بندر بن ســلطان في 
الجزء األول من حواره أن “القضية الفلســطينية قضية وطنية 

وقضية عادلة، لكن محاميها فاشلون”.
Û  والحقيقــة أن فشــل القيــادات الفســلطينية هــو فشــل متعــدد

األبعاد، فهي فشلت أواًل في أن تكون ممثلة للشعب الفلسطيني 
فــي  لتطلعاتــه  وتســتجيب  عــن طموحاتــه  تعبــر  وأن  الصابــر 
اســتعادة حقوقــه المشــروعة غيــر القابلــة للمســاومة عليهــا أو 
التنــازل عنهــا والتفريــط فيهــا، كمــا فشــلت ثانًيــا فــي التعامــل 
فيمــا بينها بالمســؤولية الكافية والوطنيــة الالزمة، فكانتـ  وما 
تزالـ  االنقســامات والتوترات هي الســمة البارزة للعالقات فيما 
بيــن تلــك القيــادات نفســها، كمــا أنهــا فشــلت ثالًثــا فــي التعامل 
مــع إســرائيل بمنطق العصــر ومعطياته وأدواتــه وتحجرت في 
أفكارهــا وسياســاتها فأضــرت القضيــة ولــم تخدمهــا، وفشــلت 
رابًعــا فــي التعامــل مــع األشــقاء العــرب الذيــن لــم يبخلــوا يوًما 
عن دعم القضية الفلســطينية بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات، 
ويكفينا هنا اإلشارة إلى أن القيادات الفلسطينية هي المستفيد 
األكبــر مــن معاهــدة الســالم بين مصر وإســرائيل والتــي وقعت 
قبــل عقــود، وباتــت مصر هــي الملجأ األول لهــذه القيادات لحل 
مــا بينهــم مــن خالفــات وتهدئــة التوتــر والتصعيد مع إســرائيل 

والتخفيف على الشعب الفسلطيني الشقيق.
Û  نتمنــى أن يكــون حديــث األميــر بنــدر بــن ســلطان الــذي وضــع

النقــاط علــى الحــروف بدايــة المراجعــة للقيــادات الفلســطينية 
فــي مواقفها وتصريحاتها وسياســاتها ال ألجــل دولة عربية هنا 
أو هنــاك؛ بــل ألجــل القضيــة الفلســطينية، والتوقــف تماًمــا عــن 
المتاجــرة بتلــك القضية الراســخة فــي قلوبنا والثابتــة بمكانتها 
والسامية بعدالتها، وأن ينحازوا للجانب الصحيح في المعادلة، 
ويدعمــوا ويتعاونــوا مــع كل جهــد عربــي يخــدم القضيــة ال أن 
يهاجمــوا ويســيئوا للقيــادات والشــعوب، وينســاقوا دون فكــر 
أو وعــي لخدمــة أجنــدات خبيثــة تحمل من الضــرر الكثير على 

القضية الفلسطينية وعلى المنطقة بأسرها.
Û  وختاًما نقول، إنه ورغم ما يتكشف من حقائق تظهر المواقف 

المتخاذلــة للقيــادات الفســلطينية، إال أن هــذا لــن يزعــزع أبــًدا 
الفلســطيني  الشــعب  وحــق  الفلســطينية  بالقضيــة  إيماننــا 
الشــقيق في دولة فلســطينية عربية مستقلة واستعادة حقوقه 
المشروعة كافة، التي أقرتها له القوانين والمرجعيات الدولية.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 

إنشاء مجلس أعمال بين البحرين وإيطاليا
مشـــرف بشـــكل  البحريـــن  تمثيـــل  تتطلـــب  الدبلوماســـية  البلوشـــي: 

أكد ســـفير مملكة البحرين لدى الجمهورية 
اإليطاليـــة ناصـــر البلوشـــي توجـــه مملكـــة 
البحريـــن إلـــى إنشـــاء مجلس أعمـــال بين 
مملكـــة البحريـــن وإيطاليا، منوهـــا بأهمية 
واالقتصـــادي؛  التجـــاري  التبـــادل  جانـــب 
الدبلوماســـية  األســـس  أحـــد  بوصفـــه 
الناجحـــة، الفتا إلى أهمية الشـــراكات بين 
البلديـــن وتنويـــع االســـتثمارات المباشـــرة 
كونهـــا هدفا تحرص مملكـــة البحرين على 
تحقيقـــه، مشـــيدا فـــي الوقت ذاتـــه بعمق 
العالقات بين البحرين والواليات المتحدة 
وجمهورية فرنســـا وإيطاليـــا. وتطرق إلى 
مكانـــة مملكة البحرين البارزة دبلوماســـيا، 
وقال إن رؤية عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة التنموية 
الشـــاملة ســـهلت من عمـــل الدبلوماســـيين 
حـــول العالـــم، فالبحريـــن تميـــزت بأســـس 
قويـــة في المجاالت كافـــة من بنية تحتية 
بالقيـــم  واعتـــزاز  دينيـــة  وحريـــة  متينـــة، 
اإلنســـانية، الفتـــا إلى دور البحريـــن الكبير 
والمميـــز في التصدي لملـــف اإلرهاب بقوة 
وحزم. جاء ذلك خالل لقاء الســـفير ناصر 
البلوشـــي فـــي برنامـــج حـــوار دبلوماســـي 
الذي يبث في تمام الســـاعة الخامســـة من 
كل ثالثـــاء على إذاعة البحرين ١٠٢.٣ اف 
ام، ويقـــوم عليه فريـــق من إذاعة البحرين 
ووزارة الخارجية، وهو من إعداد وتقديم 
ســـبيكة الشـــحي وتنســـيق ومتابعـــة وفاء 

خليفة وإخراج راشد سند.

إتقان اللغات

وتحـــدث عن المزاوجة بين علم االقتصاد 
اللغـــات  إتقـــان  وأهميـــة  والدبلوماســـية، 
الســـفير بصفتـــه  إذ يجيـــد  للدبلوماســـي، 
العربيـــة  منهـــا  لغـــات،  ســـت  دبلوماســـيا 
واإليطاليـــة  والفرنســـية  واإلنجليزيـــة 
واإلســـبانية. وتحـــدث خـــالل اللقـــاء عـــن 

صعوبـــة تحديـــد المحطـــة األقـــرب إليـــه، 
وقـــال: “يصعـــب تحديدهـــا فـــكل محطـــة 
أرى  ولكنـــي  شـــيئا جديـــدا،  منهـــا  نتعلـــم 
نفسي سواء كنت دبلوماسيا أو اقتصاديا 
ممثـــال لمملكـــة البحريـــن فـــي أي موقـــع، 
وهذه مسؤولية تتطلب التمثيل المشرف، 
فتمثيـــل البحرين مســـؤولية كبيـــرة، وكل 
مواطن هو ســـفير لبلده في أي موقع كان 
فيـــه”. وعن مرحلـــة التكوين قـــال: “كانت 
سنوات محاطة بالشغف والتشجيع، فحب 
الدراســـة والرغبـــة فـــي التطـــور الوظيفي 
هي رحلـــة متعددة المحطـــات، فقد كانت 
البدايـــة مـــن موظف في الجمـــارك وصوال 
إلى المناصـــب العليا في المملكة وتمثيلها 
في الخارج”. وعن تميزه في اتقان اللغات 
قال البلوشـــي: “كنت شغوفا باللغات، فمع 
تعلم كل لغة ثمة أبواب من المعرفة تفتح 
علـــى مصراعيها، وبين األنجلوسكســـونية 
ومعـــارف  مـــدارس  ثمـــة  الالتينيـــة  إلـــى 
وفكر، وهذا مـــا جعلني أتوجه لتعلم اللغة 
الفرنســـية التـــي بـــدأت فيهـــا مـــن الصفر. 
وعن محطات عمله المختلفة قال: “عملت 
فـــي وزارة المالية كمـــا عملت في البحوث 
واإلحصـــاء، ثم انتقلت إلى مركز البحرين 
للدراســـات والبحـــوث، وتعلمـــت مـــن هذه 

المرحلة الكثير”.

اقتصاد منفتح

وعن تفاصيل العمل على توقيع وتصديق 

البحريـــن  بيـــن  الحـــرة  التجـــارة  اتفاقيـــة 
وأمريـــكا قـــال البلوشـــي: “لدينـــا اقتصـــاد 
منفتـــح علـــى العالـــم، وتوقيـــع االتفاقـــات 
ولكـــن  التجـــاري،  التبـــادل  عمليـــة  ســـهل 
كانـــت تكمن الصعوبة فـــي التصديق على 
االتفاقيـــة ال التوقيـــع، فهـــو أمـــر يتطلـــب 
الجهـــد الكبيـــر، وأذكـــر أننـــي زرت 90 % 
مـــن أعضـــاء الكونغـــرس ممـــن وافقـــوا أو 
مـــن الذين يقفـــون على الحيـــاد، فقد كان 
العمل كبيرا جدا، وســـافرت إلى 52 والية 
أمريكيـــة، وهنـــا كانـــت بدايـــة عملـــي في 
الدبلوماســـية بشـــكل أو بآخر، وأشكر هللا 
أن هذه الجهود أثمرت التصديق لنا بنسبة 
80 %، فقـــد كان لمملكة البحرين األولوية 
فـــي الكثيـــر مـــن األمـــور، والســـبب وجود 
الديمقراطية المتقدمة وتشـــكيل مجلسي 
النـــواب والشـــورى، واإلصالحـــات الكبيرة 
التـــي شـــهدها عهد جاللـــة الملـــك المفدى، 
فكلها كانت أسسا ومزايا تصب في صالح 

البحرين أمام العالم الخارجي”.
وعـــن شـــعوره عنـــد تعيينـــه كســـفير فـــي 
واشنطن، وصف السفير مشاعره السعيدة 
هـــذا  :”كان  وقـــال  التجربـــة،  هـــذه  عـــن 
االختيـــار بمثابة التكليف الجديد لي، وقد 
ســـاعدتني خبرتـــي المصرفية فـــي عملي 
الدبلوماســـي كثيـــرا، وأســـتطيع القول إن 
الدبلوماســـية فن لهـــا قواعد، ولكن اللباقة 
دبلوماســـي،  أي  مفتـــاح  الطـــرح  وكيفيـــة 
وأذكـــر أننـــا كنـــا نعمـــل فـــي واشـــنطن مع 

الشـــيخ خليفـــة بن علـــي آل خليفة، وأذكر 
أننـــا عملنـــا يـــدا بيـــد مـــن أجـــل االتفاقية، 
وكانـــت هناك زيـــارات كثيـــرة للكونغرس، 
وكنـــا نعمل بشـــكل مـــدروس ومخطط له، 
وأذكر أننا وقعنا عليها في 2005 وصدقها 
الرئيـــس بوش فـــي 2006، وبعد االتفاقية 
كان هنـــاك عمل في مجال تنمية العالقات 
بيـــن البلديـــن، وكان تركيـــزي كســـفير هـــو 

تعزيز التبادل االقتصادي بشكل رئيس”.
وعـــن الدبلوماســـية العابـــرة للقـــارات مـــن 
أمريـــكا إلـــى أوروبـــا والتي حملـــت الكثير 
من التفاصيل، قال  البلوشـــي: “بين 2008 
في أمريكا، إلى السفر مباشرة إلى فرنسا، 
فقـــد كان قـــرار تعيينـــي في فرنســـا ليس 
باألمـــر الغريـــب، ففرنســـا لـــم تكـــن غريبه؛ 
ألنني عشت فيها 10 سنوات بين الدراسة 

والعمل هناك كمتدرب.
وأوضـــح القيمـــة الكبيـــرة لمنـــح الرئيـــس 
الفرنسي جوقة الشرف لزوجته الدكتورة 
شـــريفة بن عمـــور، وعنه قـــال: “يعتبر هذا 
التكريـــم فخرا كبيرا، فقـــد عملنا في فترة 
الدراســـات  مركـــز  افتتـــاح  علـــى  صعبـــة 

الفرنسية في جامعة البحرين.

خطر “داعش”

وعـــن خصوصيـــة العمـــل مستشـــارا لوزير 
الخارجية،  قال البلوشي “واجهنا في هذه 
المرحلة خطر اإلرهاب المحيط بالمنطقة، 
خطـــر  انتشـــار  بدايـــات  كانـــت  وحيـــث 
)داعـــش(، إذ اســـتطاعت مملكـــة البحريـــن 
المشـــاركة الفاعلـــة فـــي اللجـــان المعنيـــة 
بمكافحـــة اإلرهـــاب،  ثـــم انتقل البلوشـــي 
للحديـــث عـــن تجربتـــه الدبلوماســـية في 
روما، وعنها قـــال: “طرحنا في روما فكرة 
البحريـــن  بيـــن  األعمـــال  مجلـــس  إنشـــاء 
وإيطاليـــا، ويجري حاليا التنســـيق للمضي 
قدما في ذلك، ونتطلع إلى تقوية الروابط 

االقتصادية أكثر في القريب بإذن هللا”.

خالل اللقاء

المنامة - بنا
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  كشـــف 
ماجـــد النعيمـــي أن العام الدراســـي 
الجديد سيشـــهد طـــرح أكثر من 60 
مـــن الكتـــب الدراســـية والكراســـات 
العمليـــة وأدلـــة المعلميـــن الجديـــدة 
المراحـــل  جميـــع  فـــي  والمطـــورة 
المـــواد  وفـــي مجـــاالت  الدراســـية، 
الدراسية المتعددة، في إطار خطط 
الـــوزارة التطويرية الهادفة لمواكبة 
متطلبـــات  وتلبيـــة  المســـتجدات، 
الـــرؤى  وتحقيـــق  الــــ21،  القـــرن 
العالميـــة،  والتوجهـــات  الوطنيـــة 
خصوًصـــا الهدف الرابـــع من أهداف 
الـــذي   ،2030 المســـتدامة  التنميـــة 
يعنى بالتعليم الجيد والمنصف، مع 

مراعاة الخصائـــص النمائية للطلبة، 
ورفد هذه الجهـــود بإنتاج الدروس 
والـــدروس  الرقميـــة  واإلثـــراءات 

المتلفزة.

60 كتاًبا مطوًرا لجميع 
المراحل الدراسية

ناس: األيدي العاملة البحرينية كفوءة ومنضبطة
ــة ــة المؤهلـ ــوادر الوطنيـ ــل بالكـ ــوق العمـ ــز سـ ــد تعزيـ ــدان يؤكـ حميـ

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمل جميـــل حميـــدان، رئيس مجلس 
إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 

سمير ناس، وذلك في مكتبه.
 وتـــم خـــال االجتمـــاع بحـــث تعزيـــز 
الطرفيـــن  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
إلـــى  الهادفـــة  المبـــادرات  وتطويـــر 
تعزيز ســـوق العمـــل بالكـــوادر الوطنية 
لتنميـــة  المبذولـــة  والجهـــود  المؤهلـــة، 
فضـــاً  البحرينيـــة،  البشـــرية  المـــوارد 
عـــن دعـــم الحكومـــة لمنشـــآت القطـــاع 
لهـــم،  المقدمـــة  والتســـهيات  الخـــاص 
إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات 
فـــي  العمـــل  ســـوق  بتطويـــر  المتصلـــة 

مملكـــة البحريـــن. وفـــي هـــذا الســـياق، 
أثنـــى حميـــدان علـــى أصحـــاب العمـــل 
ودورهـــم الوطني في مختلف المراحل 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  الهامـــة،  والمحطـــات 
تماســـك ســـوق العمل وتطـــوره يتطلب 
مزيـــدا من التعاون وإطـــاق المبادرات 
الخاقـــة التي تعـــزز اســـتقراره ونموه، 
مؤكـــًدا حـــرص الحكومـــة علـــى تقديم 

جميـــع أنواع الدعم والمســـاندة للقطاع 
الخـــاص باعتبـــاره الشـــريك األساســـي 
للمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة 

في هذا العهد الزهر.
تقدمـــه  بمـــا  نـــاس  نـــّوه  جانبـــه،  مـــن   
الحكومة من دعم وتسهيات للمنشآت 
العاملـــة فـــي القطـــاع الخـــاص، مؤكـــًدا 
أن هـــذا الدعـــم محـــط تقديـــر واعتزاز 

والـــذي  العمـــل،  أصحـــاب  قبـــل  مـــن 
يصـــب لصالح اســـتدامة النمـــو وتعزيز 
حركـــة االنتـــاج فـــي مختلـــف الحقـــول 
االقتصاديـــة والتجاريـــة، الفًتا في هذا 
الســـياق إلى الحزم المالية التي قدمتها 
الحكومة ألصحاب العمـــل، إذ كان لهذا 
آثـــار إيجابيـــة انعكســـت علـــى  الدعـــم 
مجمـــل الواقـــع االقتصادي فـــي مملكة 
البحريـــن، مؤكـــًدا حرص غرفـــة تجارة 
اســـتقطاب  علـــى  البحريـــن  وصناعـــة 
األيـــدي العاملة البحرينية في منشـــآت 
القطاع الحاص؛ لما تتمتع به من كفاءة 
واقتـــدار وانضبـــاط وظيفي وإســـهامها 
في اســـتدامة عجلة االقتصاد والتنمية 

في بلدنا العزيز.

مدينة عيسى - وزارة العمل

مستشفى الملك حمد يستأصل ورما من مخ ستيني
في عملية معقدة اســـتغرقت 6 ساعات، 
فـــي  الجراحـــي  الطبـــي  الفريـــق  نجـــح 
مستشفى الملك حمد الجامعي بإشراف 
جـــراح المـــخ واألعصاب طـــال الميمان 
فـــي اســـتئصال ورم فـــي المـــخ لمريض 
بحرينـــي يبلغ من العمـــر 64 عاما، وذلك 
 ) 5-ALA( بواسطة االســـتئصال الفلوري
باســـتخدام دواء Gliolan، وهـــي تقنية 
يمكـــن مـــن خالهـــا التمييز بيـــن الخايا 
الســـرطانية واألنســـجة الطبيعية، ويتم 
منح المرضى فرصة أفضل الســـتئصال 
الورم بالكامل. ويعتبر مستشـــفى الملك 
حمد الجامعي أول مستشـــفى يستخدم 

هذه التقنية في مملكة البحرين.
وتوجه المريض إلى قسم طب الطوارئ 
بمستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي وهو 
يعانـــي مـــن الصـــداع الحـــاد، إضافة إلى 

انخفـــاض مســـتوى الوعـــي التدريجـــي 
خـــال األيام العشـــرة الماضيـــة، النعاس 
والضعـــف  الذهنـــي  التشـــتت  الشـــديد، 
فـــي الجانب األيســـر من جســـمه، وعلى 
الســـريري  الفحـــص  إجـــراء  تـــم  الفـــور 
وعمل التحاليل، والفحوصات واألشـــعة 
الازمـــة للـــرأس والتـــي أثبتـــت وجـــود 
وذمة وعائية دماغية ضخمة مع تحول 
خط الوســـط بســـبب تمـــدد ورم الدماغ 

العميق.
وعلـــى أثر ذلك، تـــم إدخال المريض إلى 
وحـــدة العنايـــة المركـــزة وإعطائه بعض 
تمهيـــًدا  حالتـــه  لتحســـين  المنشـــطات 
إلجراء عملية اســـتئصال الورم خال الـ 
48 ساعة المقبلة، وعليه تقرر استخدام 
 )5-ALA( الفلـــوري  االســـتئصال  تقنيـــة 
أعطـــي  إذ   ،Gliolan دواء  باســـتخدام 

الـــدواء عـــن طريـــق الفم قبـــل الجراحة 
بــــ 4 ســـاعات مـــن كمســـاعد اســـاس في 

االستئصال اآلمن للورم العميق.
وقـــام جـــراح المـــخ واألعصـــاب طـــال 
الميمان باستخدام مجهر خاص للضوء 
الـــدواء  المريـــض  إعطـــاء  بعـــد  األزرق 
الخـــاص بهـــذا المجهـــر )ALA-5(، الـــذي 
يسمح للخايا السرطانية بالتوهج عند 
استخدام ضوء معين عند تصوير الورم، 
مشـــيرا أنـــه من خالـــه تتوهـــج الخايا 

السرطانية باللون األحمر الفلوري تحت 
المجاهـــر الجراحيـــة المجهـــزة خصوًصا 
لهـــذه النـــوع مـــن العمليـــات، منوًهـــا أن 
هـــذا المجهـــر الخاص مع مصـــدر الضوء 
المناســـب متوافـــر فقط في مستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي، وقـــد اســـتمرت 

الـــورم  الســـتئصال  الجراحيـــة  العمليـــة 
بشـــكل آمن من دماغ المريض ما يقارب 

6 ساعات من دون أي مضاعفات.
وأشـــار الدكتـــور طـــال أنـــه خـــال أيام 
قليلـــة بعد العمليـــة، تمكـــن المريض من 
الحركة والتنقل مع عدم وجود أي عجز.

يذكـــر أنـــه يتـــم إجراء مـــا يتـــراوح بين 

متعلقـــة  جراحيـــة  عمليـــة  و60   40
بـــأورام المخ في مستشـــفى الملك حمد 
الجامعي ســـنوًيا، كما أن استخدام هذه 
التقنيـــة الجديـــدة والمتطورة بواســـطة 
فـــي   )5-ALA( الفلـــوري  االســـتئصال 
المستشـــفى تعتبـــر طفـــرة فـــي مجـــال 

استئصال أورام المخ بشكل آمن.

المحرق - مستشفى الملك حمد الجامعي

طالل الميمان

بعملية معقدة 
استغرقت 6 

ساعات دون أية 
مضاعفات

70 % مــن مـوظـفــي الحـكـومــة يعمـلــون عــن ُبعــد
ــن الــــدول ــا مـ ــه ــرائ ــظ ــن ن ــن عـ ــري ــح ــب ــز ال ــي ــل الـــســـريـــع م ــام ــع ــت ــظ الـــعـــاصـــمـــة: ال ــاف ــح م

الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ   شـــارك 
خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
 ”2020 للمـــدن  “جســـر  مؤتمـــر  فـــي 
الـــذي نظمتـــه منظمـــة األمـــم المتحدة 
للتنمية الصناعيـــة “يونيدو” عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي بمشـــاركة مجموعـــة 
من العمـــداء والمحافظين من مختلف 
دول العالـــم، حيث ألقـــى الضوء خال 
مداخلتـــه علـــى جهود مملكـــة البحرين 
فـــي التخفيـــف مـــن تأثيـــرات جائحـــة 
“كوفيد 19” على مختلف المســـتويات، 
إضافـــة إلـــى المبـــادرات الوطنيـــة التي 
أطلقتهـــا المملكـــة عمومـــا، ومحافظـــة 
العاصمـــة خصوصـــا؛ للحـــد من انتشـــار 
الوبـــاء والمســـاهمة فـــي تعزيـــز الوعي 

المجتمعي.

وقـــال المحافـــظ خـــال مشـــاركته في 
المؤتمـــر الدولـــي، إن “الرؤيـــة المنيـــرة 
للقيـــادة الحكيمة والخطوات والتدابير 
التـــي اتخذتهـــا لمواجهـــة  االســـتباقية 
انعكاســـات االنتشـــار العالمي لفيروس 
كورونـــا )COVID 19( علـــى المســـتوى 
المحلي، أســـهم في التخفيف من اآلثار 
الســـلبية لهـــذه الجائحـــة مـــن الناحيـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والتنموية، 
فالتعامـــل الســـريع ميـــز البحريـــن عـــن 
نظرائهـــا مـــن الـــدول وأعطاهـــا الفـــارق 
مـــع  اإليجابـــي  التعاطـــي  خـــال  مـــن 
قـــدر  األضـــرار  لتقليـــل  األزمـــة  هـــذه 
اإلمـــكان، ومـــن أبـــرز تلـــك الخطـــوات، 
تخصيـــص حزمـــة ماليـــة واقتصاديـــة 
الخـــاص  والقطـــاع  للمواطنيـــن  دعمـــا 

بقيمـــة 11.4 مليار دوالر، ودعم رواتب 
البحرينييـــن في القطـــاع الخاص حتى 
ديســـمبر المقبل، إضافة إلـــى الحمات 
مؤسســـات  أطلقتهـــا  التـــي  الوطنيـــة 
الدولة؛ لتوفير المساعدات االجتماعية 
والمقيميـــن،  للمواطنيـــن  الفوريـــة 
عـــاوة على تقديـــم الخدمـــات الطبية 
والفحوصات بشكل مجاني للمواطنين 

والمقيمين”.
وأشـــار إلـــى أن “التكنولوجيـــا الرقميـــة 
لعبـــت دورا أساســـيا فـــي مكافحة هذه 
األزمـــة، مما ســـمح لنـــا بمواصلة تقديم 
والمقيميـــن،  لمواطنيـــن  الخدمـــات 
والحفـــاظ علـــى الوظائـــف والعمليـــات 
التجارية، حيـــث تمكن نحو 70 % من 
القـــوى العاملة فـــي القطـــاع الحكومي 

من مواصلة عملهم عن ُبعد، إضافة إلى 
مبـــادرات التحول الرقمـــي التي مكنت 
المواطنيـــن والمقيمين والشـــركات من 
الوصول بســـهولة إلى مجموعة واسعة 
مـــن الخدمـــات الرقميـــة بكفـــاءة، كمـــا 
أتاحت البوابة التعليمية انتقاال سلسا 
إلـــى  التقليـــدي  التعليـــم  مـــن  للطـــاب 
التعلم عن بعد، بما مكنهم من استكمال 

عوائـــق”،  دون  التعليميـــة  مســـيرتهم 
مشـــيرا إلى أن البحريـــن قامت برقمنة 
أغلب الخدمات العامة خال الجائحة.

وتطـــرق المحافـــظ خـــال حديثـــه إلى 
جهـــود المـــرأة البحرينية فـــي مكافحة 
المجلـــس  جهـــود  أكـــد  حيـــث  الوبـــاء، 
األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 

ّال خليفـــة رئيســـة المجلـــس من خال 
توفير خطط دعم خاصة بالمرأة خال 
هـــذه الجائحـــة، الفتـــا إلـــى أن المـــرأة 
مـــن  أساســـيا  دورا  لعبـــت  البحرينيـــة 
خال تواجدها في الخطوط األمامية، 
إذ تمثـــل 70 % من القـــوى العاملة في 
قطـــاع الرعاية الصحية فـــي البحرين، 
و73 % مـــن قياداتهـــا. وأعرب عن بالغ 
تقديـــره لـ “يونيدو” علـــى تنظيمهم هذا 
المؤتمر الذي أتاح الفرصة الســـتعراض 
تجربـــة المملكة الناجحـــة في مكافحة 
هذه الجائحة والتخفيـــف من تأثيرها، 
منوهـــا إلـــى أهميـــة الحفاظ علـــى أكبر 
قدر مـــن التعـــاون والجهود المشـــتركة 
وتعزيـــز الشـــراكات النوعيـــة لتحقيـــق 

التنمية العالمية.

المنامة - بنا

“السنيـــة” و“الجعفريــة” تتسلمــان 10 آالف كمامــة
ــر” ــيـ ــة” ضــــمــــن مـــــــبـــــــادرة “فــــيــــنــــا خـ ــ ــي ــ ــك ــ ــل ــ ــم ــ ــا “الــــمــــؤســــســــة ال ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ أهـ

أهــدت المؤسســة الملكيــة لألعمال اإلنســانية عشــرة آالف كمامة من النــوع المميز القابل لالســتخدام مرات عدة، 
أنتجتها المؤسســة بالتعاون مع األســر المنتجة المنتســبة لها إلى كل من إدارة األوقاف الســنية وإدارة األوقاف 

الجعفرية. 

وبين األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية مصطفى الســـيد 
أن إهـــداء هذه الكمامات يأتي ضمن 
المبـــادرات التي تقوم بها المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية وجهودها 
فـــي حملـــة “فينا خيـــر” التـــي أطلقها 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ ناصر 
لدعـــم  وذلـــك  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
المجتمـــع البحرينـــي والوقـــوف إلـــى 
جانبه والتخيف من األضرار بســـبب 
جائحـــة كورونا )كوفيد 19(، مشـــيدا 

بتعـــاون األســـر المنتجة فـــي تجهيز 
هـــذه الكميات الكبيـــرة من الكمامات 
فـــي وقـــت قياســـي مســـاهمة منهـــم 
في الجهود الوطنيـــة للتصدي لوباء 

كورونا. 
ومـــن جانبـــه، أثنـــى رئيـــس مجلـــس 
الهاجـــري  راشـــد  الســـنية  األوقـــاف 
على المبادرة الكريمة من المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية وذلـــك 
بتزويـــد إدارة األوقـــاف الســـنية من 
قبـــل المؤسســـة بعـــدد عشـــرة آالف 
كمام لتوزيعهـــا على عدد من جوامع 

ومســـاجد مملكـــة البحريـــن، التزامـــا 
بالتعليمـــات الصحيـــة فـــي الحد من 
انتشار وباء فيروس كورونا ـ مؤكدا 
أن هذا الدعم ســـيكون لـــه أكبر األثر 
فـــي مد جســـور التعـــاون بيـــن إدارة 
األوقاف الســـنية والمؤسسة الملكية 

لألعمال اإلنسانية.
 كما أعـــرب رئيس مجلـــس األوقاف 
عـــن  الصالـــح  يوســـف  الجعفريـــة 
المتميـــزة  للجهـــود  تقديـــره  خالـــص 
للحملـــة الوطنيـــة )فينـــا خيـــر( التـــي 
أطلقها ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 

آل خليفـــة؛ لدعـــم ومســـاعدة األســـر 
والمواطنين البحرينيين المحتاجين 
والمتضرريـــن مـــن فيـــروس كورونـــا 

)كوفيد 19-(.
وأشار الصالح إلى أن إدارة األوقاف 

المؤسســـة  مـــن  تســـلمت  الجعفريـــة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية في دفعة 
واٍق  كمـــام  آالف(   10( عـــدد  أولـــى 
وقابل إلعادة االستخدام التي قامت 
والمحتاجيـــن  األرامـــل  بصناعتهـــا 

بمملكـــة البحريـــن بإشـــراف وتوزيـــع 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
روح  تعكـــس  راقيـــة  مبـــادرة  فـــي 
التكاتـــف والعطـــاء الـــذي عـــرف بـــه 
المجتمع البحريني بمختلف أطيافه.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

يوسف الصالحراشد الهاجريمصطفى السيد

وزير التربية والتعليم



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

قال ســـيد أيمن علي )ســـائق 
تاكسي( إنه منذ عام ونصف 
تســـجيل  علـــى  يقـــدر  لـــم 
حـــادث  بســـبب  ســـيارته 
أصابتهـــا بضـــرر فـــي “القيـــر” 
الـــذي تعثـــر تصليحه بســـبب 

عدم وفرة قطع الغيار.
وأضـــاف: طوال هـــذه الفترة 
كنت بين الكراجات ومتعطالً 
عن العمل، وفي حالة أقل ما 
توصـــف بالــــ ”البهدلـــة”، علما 
 5 وأعـــول  أســـرة  رب  أننـــي 

أطفال إضافة لزوجتي.
هذا الوضع دفعنـــي للدخول 
وتســـوية  لالقتـــراض 
أوضاعي، رغـــم أن مدخولي 
محـــدود، والقرض يمثل ثقالً 
شـــديًدا علـــّي وعلـــى إمـــكان 

إنفاقي على أسرتي.
وزاد “بعـــد أن قمت بتضبيط 
وضع الســـيارة، قمـــت بزيارة 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة 
فطلـــب  الســـيارة،  لتســـجيل 
مراجعـــة  الموظـــف  منـــي 
بالمرور،  المواصـــالت  مكتب 
وتواصلت معهم عبر الهاتف 
بسبب عدم وجود الموظفين 
هنالـــك للظـــروف االحترازية 

الراهنة”.
وقـــال ســـيد أيمـــن “تحدثت 
مـــع مديـــرة تراخيـــص النقل 
المواصـــالت،  بـــوزارة  البـــري 
وشـــرحت لها ظروفي، وبعد 
موضوعـــي  فـــي  نظـــرت  أن 
ســـيارتك  )رقـــم  لـــي  قالـــت 
لـــم  الســـيارة  ألن  مســـحوب 
تســـجل منـــذ ســـتة شـــهور(، 
وفـــي المقابـــل أوضحـــت لها 
ظروفـــي وأســـباب التعطـــل، 
هـــي  الســـيارة  هـــذه  وأن 
التـــي تـــدر مدخـــول األســـرة 
الوحيـــد، لكنهـــا قالت إن هذا 
هو النظام، وإنها ال تســـتطيع 

مساعدتي”.
وتابـــع “ســـعيت للتواصل مع 
الســـبل،  بشـــتى  المســـؤولين 
وتدخـــل أعضـــاء من مجلس 
النـــواب، بحـــال مر من شـــهر 
الصـــوت،  إليصـــال  يونيـــو 
وكنا مجموعة من الســـائقين 
نعانـــي ذات المشـــكلة، بقوام 
15 سائًقا، تم تسوية أوضاع 

عشرة منهم فقط”.
عـــن  عاطـــل  “أنـــا  وواصـــل 
مـــارس  شـــهر  مـــن  العمـــل 
الماضـــي، ومن بدايـــة يونيو 
التشـــغيلية الخاصة  البطاقة 
بمركبتـــي موقفـــة مـــن قبـــل 
كمـــا  المواصـــالت،  وزارة 
أنني لم أســـتفد مـــن الحزمة 
آمـــل  وعليـــه  الماليـــة،  مـــن 
مـــن المســـؤولين النظـــر فـــي 
أوضاعي بصفة االستعجال؛ 
وأعـــول  دخـــل  دون  ألننـــي 

أسرة”.

سائق تاكسي يشكو لـ“^” 
سحب المواصالت رقم سيارته

اقتراح بقانون بتشكيل لجنة برلمانية دائمة لـ “البحرنة”
تقـــدم النواب إبراهيـــم النفيعي وخالد بو 
عنق ومحمد بو حمود والسيد فالح هاشم 
ومعصومـــة عبدالرحيـــم باقتـــراح بقانون 
بتشـــكيل لجنة دائمة فـــي مجلس النواب 

للبحرنه ولمتابعة إحالل البحرينيين.
 وأشـــارت المذكـــرة اإليضاحيـــة للمقتـــرح 
دســـتور  مـــن  )13/أ،ج(  المـــادة  نصـــوص 
مملكة البحرين إلى أن العمل واجب على 
كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويســـتوجبه 
الخيـــر العـــام، ولـــكل مواطـــن الحـــق فـــي 
العمـــل وفـــي اختيـــار نوعـــه وفقـــا للنظام 
العام واآلداب، وبأنـــه تكفل الدولة توفير 

فرص العمل وعدالة شروطه.
 وأوضح مقدمو االقتراح طلبهم بتشكيل 
لجنـــة دائمـــة في مجلـــس النـــواب تتولى 

بحـــث ودراســـة جميع الموضوعـــات التي 
تتعلق بإحالل البحرينيين محل األجانب 
فـــي الوظائف الموجـــودة فـــي القطاعين 
العام والخاص، من أجل معالجة مشـــكلة 
البطالـــة في مملكـــة البحرين، بمـــا لها من 

آثار ســـلبية على المســـتويات االقتصادية 
واالجتماعية.

ســـيما وأن هنالـــك الكثير مـــن الخريجين 
في العديـــد من التخصصـــات األكاديمية، 
كما أن هنالك الكثير من هؤالء الخريجين 

ينتظر فرصة عمل له.
إن فكـــرة تشـــكيل لجنة بحرنـــة الوظائف 
مجلـــس  فـــي  الدائمـــة  اللجـــان  كإحـــدى 
النـــواب ستســـهم في بحـــث الموضوعات 
التـــي تتعلق بإحـــالل البحرينيين بدالً عن 

األجانب، مما سيســـهم فـــي حل جزء من 
مشاكل البطالة بين الخريجين الشباب.

ببحرنـــة  الخاصـــة  التشـــريعات  تعديـــل 
قانـــون  تعديـــل  خـــالل  مـــن  الوظائـــف، 
الخدمـــة المدنيـــة، وذلـــك مـــن أجل حصر 

مســـئولية تعييـــن الباحثين عـــن عمل في 
جهة واحدة.

تشـــكيل لجنة نوعيـــة دائمة فـــي مجلس 
فـــي  الوظائـــف  ببحرنـــة  تعنـــي  النـــواب 

القطاعين العام والخاص.

سيد أيمن علي

تعطل تسجيلها 
لعام كامل 

بسبب نقص 
قطع الغيار

local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

معصومة عبدالرحيمالسيد فالح هاشممحمد بوحمودخالد بوعنقإبراهيم النفيعي

قال المستشـــار القانونـــي والمحكم محمد 
الشـــهير إن قيـــد شـــركة التنظيف لنشـــاط 
الســـجل  فـــي  بالســـاعة  المنـــازل  تنظيـــف 
التجاري ال يكفي بمفرده للسماح لصاحب 
النشـــاط بتوريـــد العمالـــة التي تقـــوم بهذا 

النشاط.
 جـــاء ذلك فـــي ســـياق تصريح الشـــهير لـ 
“البـــالد” علـــى الجـــدل الدائر حـــول تضرر 
التجاريـــة  الســـجالت  أصحـــاب  بعـــض 
مـــن اشـــتراط هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
الحصـــول على ترخيص خاص والقيد في 

“سجل الموردين” بالهيئة لمن يرغب.

وأضـــاف “بالرجـــوع إلى المرســـوم بقانون 
الســـجل  بشـــأن   2015 لســـنة   )27( رقـــم 
التجـــاري، فقـــد عرفتـــه المـــادة األولى من 
القانون أنه سجل معد إلثبات قيد التجار، 
أي أن وظيفة الســـجل التجاري األساسية 
تقتصـــر علـــى إثبـــات صفـــة التاجـــر لمـــن 
يـــزاول نشـــاًطا معيًنا، وهـــو بذاته ال يعتبر 
ترخيًصـــا بمزاولـــة النشـــاط، إال إذا ســـمح 
القانون بذلك”. وتابع الشـــهير “بمعنى أدق 
فإن الســـجل التجاري هو دليل على طلب 
التاجر ممارســـة نشـــاط معين و االنتساب 
لـــه، وليـــس دليـــالً بمفـــرده على اســـتيفاء 
التراخيـــص الالزمـــة لهـــذا النشـــاط، لذلك 

اشترطت المادة الثامنة من قانون السجل 
تـــم قيـــده بالســـجل  التجـــاري علـــى مـــن 
التراخيـــص  علـــى  يحصـــل  أن  التجـــاري 
مـــن  التجـــاري  نشـــاطه  لمزاولـــة  الالزمـــة 
الجهـــات المختصة خالل المـــدد المحددة 
فـــي الالئحة التنفيذية، ما لم يكن التأخير 

ألسباب خارجة عن إرادته”.
وأردف “كما أضافت المادة التاسعة جزاًء 
على عدم استيفاء شرط الترخيص الالزم 
لمزاولـــة النشـــاط، وهـــو شـــطب القيد من 
الســـجل التجاري، لذلك فال يجوز ممارسة 
دون  بالســـاعة  المنـــازل  تنظيـــف  نشـــاط 
الحصـــول علـــى ترخيـــص توريـــد العمالـــة 

الـــالزم صـــدوره مـــن هيئـــة تنظيم ســـوق 
العمل. أما المســـألة الثانية فتتعلق بكيفيه 
الهيئـــة؟  مـــن  الـــالزم  الترخيـــص  معرفـــة 
وما هي شـــروط هـــذا الترخيـــص؟”. وزاد 
المحامي الشـــهير “وقد نصت عليه المادة 
رقـــم )28( مـــن قانـــون هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل مـــن ضـــرورة حصـــول أي شـــخص 
يزاول نشـــاط توريد العمال على ترخيص 
من الهيئة، ألن مجرد قيد النشاط بالسجل 
التجاري كنشـــاط إضافي لشركة التنظيف 
ال يغني عن ضرورة اســـتخراج الترخيص 
مـــن الجهة المســـئولة عن توريـــد العمال”. 
وأبـــان “اتبعت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 

الطريـــق القانونـــي الســـليم فـــي اشـــتراط 
القيد في ســـجل الموردين لمن يرغب في 
مزاولة نشـــاط تنظيـــف المنازل بالســـاعة، 
وأصدرت القرار رقم )3( لسنة 2014 بشأن 
تنظيـــم تراخيـــص وكاالت توريـــد العمال، 
الترخيـــص  طالـــب  علـــى  اشـــترط  الـــذي 
الرســـوم  ـــا وأن يســـّدد  يكـــون بحرينيًّ أن 
المســـتحقة للهيئـــة، وأال يكـــون قـــد ســـبق 
إلغـــاء ترخيـــص عمالة لطالـــب الترخيص، 
مـــع ضـــرورة تقديـــم شـــهادة حســـن ســـير 
وســـلوك وتقديـــم برنامـــج مدعـــم بنماذج 
المستندات والعقود التي سوف تستخدم 

في ممارسة نشاطه المهني”.

المحامي الشهير لـ“^”: اتبعت “سوق العمل” الطريق القانوني باشتراط القيد في سجل الموردين

قيد شركة التنظيف بمفرده ال يكفي للسماح بتوريد العمالة لممارسة هذا النشاط

محمد الشهير

إبراهيم النهام

رصــد 26596 مخالفــة عدم لبــس كمامــة
األقـــل والجنوبيـــة  للمخالفـــات  تحريـــًرا  المحافظـــات  أكثـــر  المحـــرق 

اللـــواء  العـــام  األمـــن  رئيـــس  نائـــب  أشـــار 
االســـتمرار  أهميـــة  إلـــى  الزايـــد  عبـــدهللا 
الفريـــق  وتوصيـــات  بتعليمـــات  بالتقيـــد 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا، 
وإنجاح جهود مملكة البحرين في مواجهة 
الجائحة لخفض مســـتوى انتشار الفيروس 
وســـالمة  صحـــة  حفـــظ  فـــي  يســـهم  بمـــا 
هـــذا  وتجـــاوز  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
الظرف االســـتثنائي، منوها إلى أن الواجب 
الوطنـــي يحتـــم على كل فرد فـــي المجتمع 
أن يضطلـــع بـــدوره ومســـؤوليته من خالل 
االلتـــزام باإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة 
للوصول إلى النتائج المرجوة، والبناء على 
ما تحقق من نجاح في التعاطي مع تحدي 

فيروس كورونا.
وأكد أن رئاسة األمن العام بوزارة الداخلية 
ومن خـــالل المديريـــات واإلدارات األمنية 
مســـتمرة فـــي تنفيـــذ توجيهـــات صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الوزراء باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
المخالفيـــن للتعليمات الصـــادرة عن الفريق 
العالقـــة  ذات  والجهـــات  الطبـــي  الوطنـــي 
حفاًظـــا علـــى صحـــة وســـالمة المجتمع، إذ 
قامـــت شـــرطة المديريات فـــي محافظات 
منـــذ  الداخليـــة  وزارة  وإدارات  المملكـــة 
صـــدور قرارات اللجنة التنســـيقية الخاصة 
مـــن  والحـــد  كورونـــا  جائحـــة  بمواجهـــة 
انتشـــاره برصـــد 26596 مخالفة عدم لبس 
كمامة الوجه في األماكن العامة والمحالت 
التجاريـــة، واتخـــاذ 6030 إجـــراء للحفـــاظ 
علـــى التباعـــد االجتماعي، إضافـــة للقيام بـ 

3208 حمالت توعوية.
المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  أن  وأوضـــح 
اتخـــاذ  فـــي  بدورهـــا  قامـــت  الشـــمالية 

اإلجـــراءات القانونية حيال غير الملتزمين 
الخاصـــة  التنســـيقية  اللجنـــة  بقـــرارات 
كمامـــة  وارتـــداء  االجتماعـــي  بالتباعـــد 
الوجـــه، إذ تم مخالفة 6360 شـــخصا لعدم 
ارتـــداء كمامة الوجه، واتخاذ 1561 إجراء 
للمحافظـــة علـــى التباعد االجتماعـــي، إلى 

جانب القيام بــ 667 حملة توعوية.
وقامت مديرية شـــرطة محافظة العاصمة 
موجهـــة  توعويـــة  حملـــة   870 بتنفيـــذ 
بتنفيـــذ  للتقيـــد  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
القرارات الصادرة حول التباعد االجتماعي 
شـــرطة  حـــررت  كمـــا  الكمـــام،  وارتـــداء 
المديرية 4554 مخالفة عدم ارتداء كمامة 
الوجـــه، واتخـــذت 381 إجـــراء للمحافظـــة 

على التباعد االجتماعي.
ونفـــذت مديرية شـــرطة محافظة المحرق 
عددا من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، 
إذ تـــم اتخـــاذ 1315 إجـــراء للحفـــاظ علـــى 
التباعد االجتماعي، وتحرير 6749 مخالفة 
عـــدم ارتـــداء كمامـــة الوجـــه، كمـــا قامـــت 
شـــرطة المديريـــة بــــ 1259 حملـــة توعوية 

ميدانية في مختلف مناطق المحافظة.
المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  واســـتمرت 
الجنوبيـــة بتوعيـــة المواطنيـــن والمقيمين 

عبر تنفيذ 412 حملة، ورصد 3641 مخالفة 
عـــدم ارتداء الكمامة، واتخاذ 2388 إجراء 
للحفـــاظ علـــى التباعـــد االجتماعـــي، فيمـــا 
قامـــت إدارة العمليات برئاســـة األمن العام 
بنشـــر دوريات النجدة في مختلف مناطق 
للقيـــام بدورهـــا وضمـــان ســـرعة  المملكـــة 
االســـتجابة عنـــد تلقي أي بـــالغ، وذلك في 
إطـــار دورهـــا فـــي دعـــم الجهـــود المبذولة 
لتعزيز اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائية من 
فيـــروس كورونا، إذ حـــررت 5195 مخالفة 
عـــدم ارتـــداء كمامـــة الوجـــه فـــي األماكـــن 
لتحقيـــق  إجـــراء   385 واتخـــذت  العامـــة 
التباعد االجتماعي في مختلف محافظات 

المملكة.
وعبـــر دورها فـــي تأمين المرافـــق الحيوية 
وتســـهيل إجـــراءات الســـفر وضبـــط حركة 
دخول وخروج المســـافرين للمملكة، قامت 
شـــرطة اإلدارة العامة ألمن المنافذ باتخاذ 

المخالفيـــن  حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
لقـــرار االلتـــزام بلبـــس كمامـــة الوجـــه فـــي 

األماكن العامة، إذ تم ضبط 97 مخالفة.
واضطلعـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
مختلفـــة  تطهيـــر  عمليـــة   88691 بتنفيـــذ 
للمبانـــي والمنشـــآت الحكومية والشـــوارع 
والطرقات وغيرها، فيما تم عقد 364 دورة 
تدريبيـــة حـــول الطـــرق الصحيحـــة لتنفيذ 
عمليـــات التطهيـــر االحتـــرازي فـــي المباني 
والمنشـــآت الحكومية وأماكن العمل شارك 
فيهـــا 1045 شـــخًصا مـــن مختلـــف الجهات 
والشـــركات  والمؤسســـات  الحكوميـــة 
الخاصة، فيمـــا قـــام 5884 متطوًعا بتنفيذ 
1235 عملية تطهير في عدد من الشـــوارع 
التجاريـــة  والمحـــالت  العامـــة  والمياديـــن 
واألســـواق، كمـــا تـــم تدريـــب 858 شـــخًصا 
من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، 

وتم تنفيذ 107 عمليات.

المنامة - وزارة الداخلية
محرر الشؤون المحلية

اللواء عبدالله الزايد
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اهتمام ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه 
بالتنميـــة وتحفيـــز المجتمعات علـــى مواجهة التحديات، ينبع من ديمومة ســـموه 
بمواجهة التحديات التي جبل عليها منذ توليه المسؤولية، وأضحى هذا االهتمام 
جزءا جوهريا من شـــخصيته الفذة التي تميزت بالرؤية البعيدة، ومنذ أن تعرض 
العالـــم لموجة وبـــاء كورونا، حيث توقفت عجلة التنمية وتعرضت لنكســـٍة بكثيٍر 
من الدول وعانت الشـــعوب من تداعيات هذه األزمة، وســـموه ال يتوقف وال يلين 
بالدعوة المستمرة للمجتمع الدولي إلى تبني برامج دعم وتحفيز اقتصادي مشجع 

ومحفز لمؤازرة جهود المجتمعات بالسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لقد واجه سموه تداعيات األزمة ليس فقط في بالدنا، بل في عموم المعمورة من 
خالل تكريس وقته وجهده حتى وهو في رحلة العالج حفظه هللا من كلِّ شر إلى 
تكريس وقته وحرصه على البحث عن وسائل وآليات لخلق واقع جديد يخرجنا 
مـــن حلبـــة الخـــوف واليأس والقنـــوط الذي يعيشـــه العالم... من هنا أطلق ســـموه 
صيحـــة أممية لتشـــكل حافزا إلعادة ترتيـــب أولويات التعاون الدولـــي، والتركيز 
علـــى التنمية واإلســـراع بهـــا لتعافي االقتصـــادات من أجل رخاء الشـــعوب، وركز 
سموه على أهمية السكن الالئق الذي يشكل مرتكًزا من أجل استقرار المجتمعات 

وسعادة البشرية.

إن رســـالة القائد خليفة بن ســـلمان، بهذا الشـــأن هي رمز لنهجه الدائم وسياســـته 
الحكيمـــة ورؤيتـــه الســـديدة لمـــا يســـعد البشـــرية، وقـــد تزامنت رســـالته هذه مع 
احتفـــال العالم بمناســـبة يـــوم الموئل العالمي الـــذي صادف هذا األســـبوع، وأقيم 

تحت شعار “اإلسكان للجميع ومستقبل حضري أفضل”،
مـــا يلفت انتباه العالم اليوم فـــي ظل كارثة كورونا التي عطلت عجلة التنمية هو 
كيفيـــة مواجهة التحـــدي المتمثل في مكافحـــة الوباء واالســـتمرار بنفس الوقت 
في التنمية، وهذا هو محتوى رسالة سموه التي يؤكد عليها ويحفز الجميع على 
مواجهة التحدي.. بضرورة تضافر كل الجهود للمواجهة بين الوباء والتنمية وهو 
منتهـــى التحـــدي، والذي يعرف خليفة بن ســـلمان يدرك أنه رجل التحدي الســـيما 
بوجـــه العواصـــف واألزمـــات، من أجـــل تحســـين الواقع واستشـــراف المســـتقبل، 
لتحقيـــق مقومـــات الســـعادة والعيش الكريم لإلنســـان، وكان أهم ما جاء برســـالة 
سموه تأكيده وحرصه على تنفيذ المشروعات اإلسكانية في مختلف مدن وقرى 
البحريـــن، وفـــق رؤى تقوم على مفهوم االســـتدامة وبما يراعـــي تلبية احتياجات 

المجتمع البحريني.

تنويرة: تستطيع أن تحيا مع النجوم، لكن تحتاج أواًل لتذكرة سفر إليها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

التحدي في قاموس خليفة بن سلمان

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

للتواصل: 17111483

فئة مستهترة ال تدرك جسامة العبء الذي تتحمله الحكومة
لـــم يعد خافيا أن هناك من ال يزال غير ملتـــزم بالتعليمات واإلجراءات، 
ويحاول عبر تفكيره إعادتنا إلى المواقع الخلفية في مواجهة تحديات 
كورونا دون أدنى حس بالمســـؤولية، لذلك وجه ســـيدي صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولـــي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه في جلســـة 
مجلـــس الـــوزراء، الجهـــات المعنيـــة باتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة مـــع 
المخالفين للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي والجهات ذات 
العالقـــة حفاظًا على صحة وســـالمة المجتمع، ومن نفـــس المنطلق أكد 
محمـــد ثامـــر الكعبي وكيل شـــؤون الطيران المدني بـــوزارة المواصالت 
واالتصـــاالت أنـــه وفقـــا لتوصيـــات الفريـــق الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونا )كوفيد - 19( ومن أجل الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين 
والمقيمين تقرر تعليق السفر مؤقتا إلى الوجهات التي يؤثر السفر إليها 

تأثيرا سلبيا على الجهود الوطنية للحد من انتشار الفيروس.
لألســـف هـــذه الفئة المســـتهترة ال تـــدرك جســـامة العبء الـــذي تتحمله 
الحكومـــة لجعـــل مجتمعنا خاليا مـــن هذا الوباء وحفاظها على ســـالمة 

الجميـــع، حيـــث قطعت أشـــواطا كبيرة في االســـتهتار والالمبـــاالة بكل 
األبعـــاد واألطـــراف والروافـــد ومعاني اإلصـــرار “غـــرورا أو جهالة”، فكل 
األرقـــام والمعلومـــات الدقيقـــة تبيـــن أن التجمعـــات الســـبب األول فـــي 
انتقـــال الوبـــاء، إنهـــا معادلـــة حســـابية واضحة ورغـــم معرفتهـــم بذلك 
إال أنهـــم يصـــرون علـــى االندفـــاع والميل إلـــى التجمعات وركـــوب متن 
المغامرة دون حياء أو وازع، حتى أن بعضهم فتح أجنحته للسفر بكل 
تحـــد وعنتريات، وأخذ يسترســـل فـــي أحالمه وكأنه يتغـــذى من هواء 
تلك الوجهات التي يعتزم الســـفر إليها وهو يعرف أنها حديقة النتشـــار 

فيروس كورونا.

نعم.. كلنا مع توجيه سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد  «
آل خليفة، ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء حفظه الله، باتخاذ اإلجراءات القانونية مع المخالفين الذين ال 
يقرأون وال يتابعون وال يستوعبون حقيقة الوضع ويخالفون القواعد 

واألصول وكأنهم ميت يرقد في قبره.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فارس السالم
عندما توفي أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح قبل أيام 
بـــدت الصدمة ليس فقط في الشـــارع الكويتي، بـــل في كل دول 
مجلس التعاون والعالم، فقد كان أبًا حنونًا محبًا للخير والســـالم، 
كان الراحـــل الكبيـــر قامة وطنية وخليجيـــة وعالمية فريدة، ترك 

بحكمته وإنسانيته أثرًا ال ينسى في قلوب شعبه ومحبيه.
األلـــم والحـــزن لـــم يكن فقـــط على الكبيـــر، بل شـــمل الصغير، لقد 
تـــداول رواد مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي مقاطع فيديـــو تظهر 
أطفـــاالً يبكـــون بحرقة على رحيلـــه نظرًا لمواقفـــه المحفورة في 
قلـــوب الكويتيين والعرب، لقـــد عبر األطفال عن حزنهم لفقدانهم 

األمير بكل صدق وحب وعفوية. 
فعـــالً إن العين لتدمع وإن القلـــب ليحزن وإنا على فراقك يا أمير 
الكويـــت لمحزونون. رحلت وفي نفســـك غصة لما آلت إليها أمور 
العرب والمســـلمين، رحلت يا من لم تغادرك االبتســـامة قط إال إذا 
وقـــع البالء على أحد وعجزت عن رفعه، رحلت بعدلك وإنصافك 
وعدم تفريقك بين رعايك، رحلت وتركت وراءك ألسنة هي اآلن 

تلهج بالدعاء لك بالمغفرة.

إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا  «
وتحتسبوا األجر عند الله يا أهلنا في الكويت فالمصاب جلل، وليس 

حزنكم بأكثر من حزننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

عالم خاٍل من الُعنف
يأمـــل اإلنســـان العيش في عالم خـــاٍل من الُعنف... من اســـتغالل 
واســـتعباد، ســـاعًيا لنشر ثقافة الســـالم والتســـامح والتفاهم بين 
البشـــر والـــدول، وفكـــرة الالُعنـــف جـــاءت تخليـــًدا لذكـــرى ميالد 
“المهاتما غاندي”، ولدوره في محاربة االستعمار البريطاني بدون 
ســـالح قائاًل “الالُعنـــف هو أقوى قوة في متناول البشـــرية”، وهو 
ســـالح بشـــري وإنســـاني ُيضاهي ما تم التوصل إليه من األسلحة 

التي قتلت اإلنسان واقتلعت األشجار وخربت البيئات.
الُعنـــف ال يتوافـــق مع الديمقراطية ويتناغـــم مع التمييز في عالم 
يموج بالكراهية والقتل واالســـتعباد، والالُعنف قوة يســـتطيع بها 
اإلنســـان رفض الســـلبية والخضـــوع، وأن ُيطالـــب بحقوقه بدون 
ُعنف كما فعل “غاندي”، ويســـتطيع اإلنسان أن يعمل بفعالية أكبر 
مـــن خـــالل صراعه مـــع اآلخرين بالمقاومـــة الالعنفيـــة ليحقق ما 
يصبو إليه من تغيير، والالُعنف ليس ضعًفا وال استســـالًما بل هو 

شجاعة.
وفـــي عالمنا اليوم نرى الُعنف بأشـــكاٍل ُمتعددة كاســـتغالل المياه 
ضـــد الـــدول وشـــعوبها، والتمييـــز الِعرقـــي والدينـــي والمذهبـــي، 
والممارســـات الســـلبية ضد البيئـــة والمناخ، والنزاعات المســـلحة، 
والجوع والفقر، واالعتداء على اإلنسان وانتهاك مسكنه وحقوقه 
اإلنســـانية، والتحدي المتنامي لحرية الـــرأي والتعبير، والكراهية 
والتمييز، والتجارة غير العادلة، وســـلب المرأة حقوقها والتجارة 

بالبشر واستغاللهم بشتى الُطرق.
ويتمدد الُعنف وينتشـــر أكثر باستخدام الِعلم والتقنيات الحديثة 
بإنتاج أســـلحة ُتدمر األرض وإنسانها وحضارتها بهدف السيطرة 
على ثروات الغير واستعبادهم واستغاللهم اقتصادًيا وإضرارهم 
اجتماعًيـــا، فالحروب دمرت األرض ونشـــرت ثقافة الحقد والكره 
وغيبـــت الحقوق والحريات وأفســـدت التنمية وأوســـعت األرض 

فقًرا.

إن االحتفاء بهذا اليوم في أكتوبر من كل عام يتطلب من جميع دول  «
العالم اجتثاث الخطابات التي تستهدف األقليات اآلمنة وسياسات 

الكراهية من أجل سالمة اإلنسان وإضفاء السكينة على حياته، 
والعمل على نشر ثقافة السالم وقَيم التسامح والتعايش مع 

اآلخر، واالبتعاد عن ممارسة الُعنف وتوقف الحروب لتحقيق السالم 
والتنمية من أجل رخاء الدول ونماء وكرامة شعوبها لتعيش على 

أرض ُمتعافية من آثار الُعنف وزاهرة بحقوق اإلنسان.

عبدعلي الغسرة

لقد اعترفت صحيفة “جهان صنعت” بنموذج للنهب الحكومي في خضم حرب العصابات 
الحكومية، وكتبت نقالً عن ســـليمي عضو مجلس شـــوری الماللـــي “تم تقديم حوالي 58 
مليـــون دوالر لشـــركة خاصة لشـــراء لقـــاح األنفلونزا، لكـــن األموال ذهبت إلـــى تركيا ولم 
يتمكنوا بعد من اســـتيراد اللقاح إلى بلدنا، هذا بينما كانت العملة الممنوحة لهذه الشـــركة 
بســـعر 4200 تومـــان. یجـــب علـــی إدارة الغـــذاء والـــدواء وعلـــی واعظـــي رئيـــس مكتب 
الرئاســـة، ونوبخـــت رئيس منظمـــة البرامج والميزانية، أن يدليا بالشـــفافية الالزمة حول 
منح هذا المبلغ من العملة من قبل الدولة إلى شـــركة خاصة، وأن یجیبوا عن ســـبب عدم 

استيراد هذا اللقاح حتی اآلن”.
كمـــا أعربت الصحـــف التابعة للعصابتيـــن الحاكمتين عن قلقهما بشـــأن نتائج االنتخابات 
األميركيـــة، فـــي هذا الصدد كتبـــت صحیفة “آرمان” “إذا فاز ترامب، ســـيكون من الصعب 
التفاهـــم والتصالـــح مـــع حكومة الواليـــات المتحدة وســـيتطلب ذلك سياســـات ذكية.. ال 
ينبغي أن نتوقع الكثیر من الديمقراطيين ألن الديمقراطيين والجمهوريين ال يستطيعون 

المقامرة في قضية واحدة، وهي المصلحة والقيم الوطنية الحاكمة علی أميركا”.
وكتبت صحیفة “سیاســـت روز” المنســـوبة إلی زمرة خامنئي “أظهـــرت هذه المناظرة أنه 
ال يوجـــد فـــرق بين ترامب وبايدن، منذ اآلن يمكن القول إن وصول ترامب أو بايدن إلی 

الســـلطة ال يحـــدث فرقًا بالنســـبة إليـــران وال يمكن إجـــراء مفاوضات مـــع أي منهما”. من 
جانبهـــا، كتبـــت صحیفة “ابتكار” الناطقة باســـم زمرة روحاني “النقطـــة المهمة هي أنه إذا 
فاز أي من هذين الشـــخصين فلن يتم رفع العقوبات على الفور، وهذه النظرة هي مجرد 

تحلیل ساذج للغاية”.
هـــذا ويمكـــن رؤيـــة أصـــداء حـــرب العصابات الحاكمـــة وصراعهـــا المحتدم فـــي الصحف 
الحكومیة الصادرة في األول من أكتوبر، فقد كتبت صحيفة “شرق” في مقال لها بعنوان 
“الصداع المســـتمر الناجم عن تسلق جدار الســـفارة”، وهي تهاجم عصابة خامنئي ضمنیًا 
“یدخل )النظام( والســـعودية الســـنة السادســـة من قطع العالقات الدبلوماسية بینما یتأثر 
التنافـــس الرياضـــي على الســـاحات الدولیة جراء هـــذه القضیة.. بالطبـــع، تضررت فرقنا 
خـــالل هـــذه الفتـــرة”، كمـــا كتبت صحیفة “رســـالت” من حـــزب المؤتلفـــة مهاجمة حكومة 
روحانـــي “يمكـــن القـــول بجـــرأة إن أداء الحكومتين الحادية عشـــرة والثانية عشـــرة كان 
األكثـــر ســـلبية علی اإلطالق إلی حـــد بروز الكارثة الوطنية... على ســـبيل المثال ارتفعت 
االنحرافـــات اإلداريـــة االجتماعيـــة مثـــل االختـــالس، الربا، العمالـــة الناقصة.. والمشـــاكل 
االجتماعية مثل البطالة... فضالً عن المشكالت االقتصادية مثل التضخم والغالء، بشكل 

حاد”. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

حتمية انفجار الغضب الشعبي وقلق من نتائج االنتخابات األميركية )2(
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