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åjóëàdGh ìÓ°UE’G Iô«°ùe »a IójóL á∏Môe
ó``FGQ »``ª``dÉ``Y É```fhQƒ```c á````eRCG á``¡``LGƒ``e »``a »``æ``jô``ë``Ñ``dG êPƒ``ª``æ``dG :∂``∏``ª``dG

« ÜÉÑ°ûdG äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûe ºYód πeC’G ¥hóæ``°U «
ø«°Vô¨ªdG ó``°üd Éæ∏«Ñ°S º``MÓàdGh AÉ``«ahC’G É``æ«æWGƒeh õ``jõ©dG É``ææWƒH ¿hQƒ``îa «
ø«àdhódG π``Mh á``«Hô©dG IQOÉ``ÑªdG ¢SÉ``°SCG ≈``∏Y ∫OÉ``©dG ΩÓ``°ùdG ..íjô``°Uh ø``∏©e É``æØbƒe «
ájó©ªdG ¢VGôeC’G á``édÉ©e »a ¢``ü°üîàe ≈``Ø°ûà°ùe

:ó````¡©dG »````dh

π``μ``°ûJ º``μàdÓ`L äÉ```¡«LƒJ
π``°UGƒæd »æWƒdG πª©dG ájƒdhCG
ácQÉÑªdG øWƒdG Iô«``°ùe õjõ©J
(4¢U π«°UÉØàdG)

:AGQRƒ````dG ¢ù```«FQ

áeƒμëdG Oƒ``¡L á``aÉc ô``«î°ùJ
πeÉ°ûdGh »YGƒdG πeÉ©àdG ±ó¡H
zÉfhQƒc{ á``ëFÉL äÉ«YGóJ ™``e
(4¢U π«°UÉØàdG)

OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ócCG
´É£à°SG á«ë°üdG áeRC’G √òg á¡LGƒe »a z»æjôëÑdG êPƒªædG{ ¿CG ióØªdG
ó«©°U ≈∏Y Gô«KCÉJ ’h ÉfCÉ°T π≤j ’ ,zÉjOÉjQ É©bƒeh É«ªdÉY Éà«°U{ ≥≤ëj ¿CG
iƒà°ùªdÉH ôîØdG ôYÉ°ûe øY ¬àdÓL GôÑ©e ,á«dhódG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG
É¡JÉ«∏ªY OÉ``bh ,áëFÉédG áëaÉμe »a πª©dG πMGôe ≥``aGQ …ò``dG ±qô°ûªdG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ,ø«eC’G Éfó¡Y »dhh ,õjõ©dG ÉææHG ,á∏eÉ°ûdG
á«dhDƒ°ùªdG √òg πªM »a ¢ùØædG πëe ¿Éμa ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
.Éæ¡Lhh ÉfôeCG Éªch ,áª«°ùédG
øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaÉH ¢ùeCG ¬àdÓL π°†ØJ ió``d ∂``dP AÉ``L
ô°ü≤H º«bCG …òdG ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG
ÖMÉ°U π°UGƒàdG á≤jôW ¢ùØæHh Qƒ°†ëH ,»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ô«î°üdG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
øgGôdG ±ô¶dG äÉjóëJ ™e ø£ØdG πeÉ©àdG Gòg ¿CG ¬àdÓL ±É°VCGh
á≤jô©dG á`` jQGOE’G É¡JÉª«¶æàH ÉæàeƒμM ájõgÉéd á«≤£æe áé«àæc »JCÉj
õjõ©dG º©dG »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ,ádÉq©ØdGh áfôªdG É¡JÉ°SÉ«°ùdh
.áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
»a ¢ü°üîàe õcôeh ≈Ø°ûe AÉ°ûfEÉH á°üàîªdG äÉ¡édG ¬àdÓL ¬Lhh
äÉjóëàdG ™e πeÉ©àdG øe ¬æμªJ äGõ«¡éàHh ,ájó©ªdG ¢``VGô``eC’G ∫Éée
ø«ªYGódG πc AÉª°SCG ¬Mô°U »a ≥Kq ƒn Jo ¿CG ≈∏Y ,É«ª«∏bEGh É«æWh á«ë°üdG
≥«≤ëàH á°UÉîdG §£îdG ôjƒ£J IQhô°V ≈∏Y GOó°ûe ,zô«N Éæ«a{ á∏ªëd
äÉ«fÉμeEÉHh ,á«Ñ£dG äÉeóîdG π°†aCG ô«aƒJ »a QGôªà°S’ÉH »ë°üdG øeC’G
.êÓ©dG πÑb ájÉbƒdÉH ..á«ë°üdG ôWÉîªdG ≥Ñà°ùJ äGôÑNh
äÉMƒªWh äÉbÉW ºYójh ôªãà°ùj ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH ¬àdÓL ¬Lh Éªc
ák eóN ,äÉcô°ûdGh ∫ÉªYC’G ∂∏q ªJh AÉ°ûfE’ »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG äGQÉμàHGh
,ºgOƒ¡L QÉªK »æéd IóYGƒdG ¢UôØ∏d ÉªYOh º¡∏Nód Éæ«°ùëJh º¡©ªàéªd
.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ±Gô°TEGh á©HÉàªH
(3h2¢U π«°UÉØàdG)

¿GƒNE’Gh ô£b ™e ôeBÉàdG í°†Øj ¿ƒàæ«∏c …QÓ«g ójôH

É``eó``æ``Y É```¡```¡```Lh »`````a ∞````JÉ````¡````dG ≥`````∏`````ZCG π```°```ü```«```Ø```dG Oƒ```©```°```S
ø``jô``ë``Ñ``dG ≈`````dEG zIô```jõ```é```dG ´QO{ äGƒ`````b ∫É````°````SQEG Ωó````Y â``Ñ``∏``W
(12¢U π«°UÉØàdG)

رأي
..∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N
øjôëÑdG »a ójóL ô°üY õFÉcQh
IQhó``dG ìÉààaG »a ¢ùeCG Ωƒ``j ∂∏ªdG ádÓéd πeÉ°ûdG ÜÉ£îdG AÉ``L
äÉeRC’G á¡LGƒe »a á«æWƒdG äGRÉéfE’G ºdÉ©e RôÑ«d IójóédG á«fÉªdôÑdG
ôgGõdG πÑ≤à°ùªdG áZÉ«°Uh AÉæH õ``FÉ``cQh ,É``fhQƒ``c áëFÉéc áàZÉÑªdG
á¡LGƒe ≈∏Y IQOÉb áæ«°UQ á«ª∏Y ègÉæeh áÑbÉK ájôμa iDhQ ≥ah øjôëÑ∏d
.ô°ü©dG Gòg äÉjóëJ
êPƒªædÉH ¬àdÓL IOÉ°TEG »æWƒdG RGõàY’Gh ôîØdG »YGhO øe ¿Éc ó≤a
Éà«°U{ ≥≤ëj ¿CG ´É£à°SG …òdG ,ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üàdG »a »æjôëÑdG
’ƒd ≥≤ëà«d øμj ºd Ée ƒgh ,¬àdÓL ô«Ñ©J ≥ah zÉjOÉjQ É©bƒeh É«ªdÉY
øjôëÑdG ≥jôØd áØ«°üëdG IQGOE’Gh ∂∏ªdG ádÓéd áª«μëdG äÉ¡«LƒàdG
√òg âægôH ó≤∏a ;ó¡©dG »dh ƒª°S IOÉ«≤H á``eRC’G á¡LGƒe »a »æWƒdG
äÉeRC’G á¡LGƒe »a ÉÑ©°Th Ik OÉ«b øjôëÑ∏d á≤FÉa ájOÉ«b äGQób ≈∏Y áeRC’G
ájô«îdG ¬∏FÉª°Th ÉæÑ©°T äÉ«bÓNCG πÑfh ádÉ°UCG äô¡XCG Éªc ,ájô«°üªdG
øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ÉgOÉb »àdG zô«N Éæ«a{ á∏ªM É¡Jó°ùL Éªc á«bGôdG
.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdGh óªM
íeÓe øY AÓéH ∂∏ªdG ádÓéd »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ôÑY ó≤a ,Gò``¡`dh
Ö«dÉ°SC’ÉH òNCÉj ™ªàée IQƒ°U »a á°†gÉædG ájƒªæàdG á«æjôëÑdG áHôéàdG
hCG áFQÉ£dG äÉeRC’G á¡LGƒe »a AGƒ°S ,πÑ≤à°ùªdG Ωƒ∏Y äÉ«æ≤Jh áãjóëdG
áÑcGƒe ≈∏Y QOÉ≤dG ,…ô°ü©dG »ª∏©dG AÉæÑdGh á«ªæàdG äÉ°SÉ«°S áZÉ«°U »a
AÉ°†ØdG ºdÉY ΩÉëàbG ôÑY AGƒ°S ÉæªdÉY ¬°û«©j …òdG Ωó≤àdGh º∏©dG ô°üY
»æÑJh ájQòdG ábÉ£dG Ωƒ∏©d á«ª∏°ùdG äÉeGóîà°S’G »a QÉªãà°S’ÉH hCG
.»aô©ªdG OÉ°üàb’Gh »ªbôdG ∫ƒëàdG äÉ«é«JGôà°SG
É¡æY çóëJ »àdG »æWƒdG Qƒ£àdGh ¢Vƒ¡ædG á«é«JGôà°SG óæà°ùJh
…òdG »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG äGõéæe ≈dEG »eÉ°ùdG ¬HÉ£N »a ∂∏ªdG ádÓL
ájƒ≤dG á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG äÉ°SÉ«°ùdG äÉeƒ≤eh ,∂∏ªdG ádÓL √OÉb
.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG áeƒμM É¡≤«≤ëJ »a âëéf »àdG
…òdG ójóédG ô°ü©dG íeÓe ¿CG ó«cCÉàdG øe óH ’ ,¥É«°ùdG Gòg »ah
;ø«àjQƒëe ø«Jõ«cQ ≈dEG óæà°ùJ ÉªfEG øjôëÑdG ¢VQCG ≈∏Y ¬àZÉ«°U ºàJ
õ«côàdGh á«ªæàdG Iô«°ùe IOÉ«b »a ÜÉÑ°û∏d …ƒ«ëdG Qhó``dG õjõ©J Éªg
πª©dG ä’Éée ™«ªL »a É¡æ«μªJh á«æjôëÑdG ICGôªdG áfÉμe ï«°SôJ ≈∏Y
á«é«JGôà°S’G ¢ù°SC’G øe É¡©«ªL äÉeƒ≤ªdG √òg ¿CG ∂°T ’h .»æWƒdG
Ée ƒgh ,á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG ≥«≤ëJ ≈∏Y IQOÉ``b ájƒªæJ áHôéJ …CG ìÉéæd
.á«æWh áÑ°SÉæe πc »a ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N √ócDƒj
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..ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ójóédG OÉ≤©f’G QhO ¬àdÓL ìÉààaG ∫ÓN

åjóëàdGh ìÓ°UE’G Iô«°ùe øe IójóL á∏Môe íeÓe º°Sôj ∂∏ªdG
áëFÉédG äGô«KCÉJ QƒÑ©d É¡àjƒ≤Jh á«æWƒdG Iô«°ùªdG AÉæZE’ ájôjƒ£àdG äGƒ£îdG ™jô°ùJ

¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G á°SÉFôH ÉæàeƒμM ájõgÉéd áé«àf äÉjóëàdG ™e ø£ØdG πeÉ©àdG
ø«eC’G Éfó¡Y »dh IOÉ«≤H áëFÉédG áëaÉμªd ±ô°ûªdG
iƒà°ùªdÉH ôîØdG ôYÉ°ûe Oó``éf
q

Ió°ûdG √òg á¡LGƒe »a ¿ƒæWGƒªdG Égó°ùL »àdG á«æWƒdG IOGQE’G Iƒb ÉæJô¡HCG

á¡LGƒe
áëFÉL
..ÉfhQƒc

:á«μ∏e äÉ¡«LƒJ

ájó©ªdG ¢VGôeC’G ∫Éée »a ¢ü°üîàe õcôe AÉ°ûfEG
óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG á©HÉàªH ÜÉÑ°ûdG äGQÉμàHG ºYój ¥hóæ°U

á«∏ëªdG ÉæàÄ«H ≈∏Y äGô«KCÉàdG ∑QGóàd áÑ°SÉæªdG äÉ«°UƒàdG ™°Vh
:»æWƒdG πª©dG äÉjƒdhCG

¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH »æWƒdG ÉfOÉ°üàb’ ™jô°ùdG »aÉ©àdG
»FGò¨dG AÉØàc’G ø«eCÉJh »Ñ£dG ´É£≤dGh »ªbôdG ∫ƒëàdG »a QÉªãà°S’G
,á©ÑàªdG É¡àª¶fCG ¬H íª°ùJ ÉªHh ,ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ¢Uƒ°üîdG Gò¡d ¬Lƒfh
»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG äGQÉμàHGh äÉMƒªWh äÉbÉW ºYójh ôªãà°ùj ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH
¢UôØ∏d Ék ªYOh º¡∏Nód Ék æ«°ùëJh º¡©ªàéªd ák eóN ,äÉcô°ûdGh ∫ÉªYC’G ∂∏q ªJh AÉ°ûfE’
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd Éæ∏ãªe ¿CÉ°ûdG Gò¡d ÉfôeCG ó``bh .ºgOƒ¡L QÉªK »æéd Ió``YGƒ``dG
,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S õjõ©dG ÉææHG ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th
Gòg ≈¶ëj ¿CÉ`H Éæ©∏£J ™e ,¬dÉªYCG ≈∏Y ±Gô``°`TE’Gh ¥hóæ°üdG ¢ù«°SCÉJ á©HÉàªH
≈∏Y ¬aGógC’ Ék ≤≤ëe ≥∏£æ«d á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¿hÉ©Jh ΩÉªàgÉH óYGƒdG ´hô°ûªdG
.RÉéfE’Gh ìÉéædG ≥jôW
-á°UÉîdGh á«eƒμëdG- ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒªdG ,¥É«°ùdG äGP »a ƒYófh
âàÑKCG »àdGh ,áaÉ°†ªdG áª«≤dG äGP ájƒªæàdG ä’ÉéªdG ≈dEG É¡dGƒeCG ¢ShDhQ ¬«LƒàH
»a QÉªãà°S’Gh »ªbôdG ∫ƒëàdG ∫Ééªc ,Égôjƒ£J ihóLh á«ªgCG á«ë°üdG áeRC’G
äÉ``LQO ≈°übCG »Yóà°ùJ á``jƒ``dhCG »``gh ,»FGò¨dG AÉØàc’G ø«eCÉJh »Ñ£dG ´É£≤dG
.ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
É¡JGQÉ°ùe »YGôJ ¿CG Öéj ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG äÉ«∏ª©d ƒLôªdG ìÉéædG ≥«≤ëàdh
√É«e Üƒ°ùæe ´ÉØJQGh …QGôëdG ¢SÉÑàM’Éc ,áØ∏àîªdG É¡JÉjóëJh á«Ä«ÑdG äGô«¨àªdG
√òg ∑QGóàd áÑ°SÉæªdG äÉ«°UƒàdG ™°VƒH ∫ÉéªdG Gòg »a ø«°üàîªdG ¬Lƒfh .QÉëÑdG
èeGôÑdG çóMCG ò«ØæJ ∫ÓN øe ,É¡JQƒ£N øe π«∏≤àdGh á«∏ëªdG ÉæàÄ«H ≈∏Y äGô«KCÉàdG
.QÉëÑdG Üƒ°ùæe ´ÉØJQG øe πMGƒ°ùdG ájÉªMh AGƒLC’G ójôÑJ ∫Éée »a
ÉæJÉeGõàdG á©HÉàe øY áFQÉ£dG äGóéà°ùªdG √òg ÉfôNDƒJ ød ..ºjôμdG Qƒ°†ëdG
ÉææeCG ≈∏Y ®ÉØëdG »a π°UGƒæ°Sh ,á«dhódG ÉæJÉbÓYh á«ª«∏bE’G ÉfÉjÉ°†b √ÉéJ
äÉYõf øe ÉæJÉ©ªàée ø«°üëàd ¿hÉ©àdG ój óeh ,QGƒédG ø°ùM ÇOÉÑªd OÉæà°S’ÉH
.QÉgOR’Gh QGô≤à°SÓd É¡JGójó¡J ó°Uh ÜÉgQE’Gh ±ô£àdG

,á«fÉ°ùfE’G áeóîd á«ª∏°ùdG É¡JÉeGóîà°SÉH ájQòdG ábÉ£dG Ωƒ∏Yh ,á«Ä«ÑdGh á«ª∏©dG
øeh ..»aô©ªdGh »ª∏©dG ±GôàM’Gh ≥Ñ°ùdÉH º¡à°†¡f áYÉæ°U øe ÉædÉ«LCG øqμªæd
á∏ªë∏d Qƒμ°ûªdG ™«ªédG ºYO á«ë°üdG áeRC’G √òg ∫ÓN ácQÉÑªdG Oƒ¡édG ∂∏J ø«H
á«Ñ∏J øY πØ¨J ºdh ,™ªàéª∏d á«fÉ°ùfE’G ±hô¶dG âYGQ »àdG zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG
.ø«ª«≤ªdG øe ô«ãμdG äÉLÉ«àMG
»a øjôëÑdG ™bƒªd Gk õjõ©Jh ,AÉ£©dG Gòg π«ªL OQ ≈∏Y Éæ°UôM ≥∏£æe øeh
¢ü°üîàe õcôeh ≈Ø°ûe AÉ°ûfEÉH á°üàîªdG äÉ¡édG ¬Lƒf ÉæfEÉa ,»ë°üdG ¿CÉ°ûdG
á«ë°üdG äÉjóëàdG ™e πeÉ©àdG øe ¬æqμªJ äGõ«¡éàHh ,ájó©ªdG ¢VGôeC’G ∫Éée »a
,zô«N Éæ«a{ á∏ªëd ø«ªYGódG áaÉc AÉª°SCG ¬Mô°U »a ≥Kq ƒn jo ¿CG ≈∏Y ,Ék «ª«∏bEGh Ék «æWh
óFGó°ûdG âbh »a zøjôëÑdG πgC’ π«°UC’G ¿ó©ªdG{ øY IqôÑ©ªdG º¡ØbGƒªd Éæe Gk ôjó≤J
≥«≤ëàH á°UÉîdG §£îdG ôjƒ£J IQhô°V ≈∏Y ¥É«°ùdG Gòg »a Oó°ûfh .äÉ``eRC’Gh
äGôÑNh äÉ«fÉμeEÉHh ,á«Ñ£dG äÉeóîdG π°†aCG ô«aƒJ »a QGôªà°S’ÉH »ë°üdG øeC’G
.êÓ©dG πÑb ájÉbƒdÉH ..á«ë°üdG ôWÉîªdG ≥Ñà°ùJ
»æWƒdG ÉfOÉ°üàb’ ™jô°ùdG »aÉ©àdG á∏Ñ≤ªdG πª©dG äÉjƒdhCG áeó≤e »a ¿CÉH óéfh
äÉÑ∏£àe ™e áªé°ùæªdG äGQOÉÑªdGh ∫ƒ∏ëdG »æÑàH ,¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH
øjôëÑdG ájDhQ ¬d íª£J Éªch ,á«æWƒdG á«ªæà∏d á«HÉéjE’G ä’ó©ªdG IOƒ©dh ±ô¶dG
.2030 ájOÉ°üàb’G
ìƒª£dGh õéæªdG »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG øe ÉæJÉæHh ÉfAÉæHCG ¿CÉH ÉæfÉªjEG ≥∏£æe øeh
ÜÉÑ°ûdG ø«μªJ ádCÉ°ùe Éæ∏©L ó≤a ,óYGƒdG πÑ≤à°ùª∏d ¿ƒª°†ªdG ÉæfÉgQh ÉæFGôK Qó°üe
ôjƒ£àdG »a ºgÉ°ùJ AÉæHh πªY Iƒ≤c ádÉ©ØdG º¡àcQÉ°ûe õ«Øëàd á«æWh á``jƒ``dhCG
DƒaÉμJh á«dhDƒ°ùªH áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó``gCG ≥ah á«æWƒdG Éæà°†¡æd »HÉéj’G
.»≤«≤M

-¬≤«aƒJh ¬∏dG ¿ƒ©H- íààØæd ,»FôªdG ∫É°üJ’G Gòg ôÑY ºμH »≤à∏f ¿CG Éfó©°ùj
™∏£e »a ºμd ø«æªàe ,…QÉédG »©jô°ûàdG ¬∏°üa »a ºμ°ù∏éªd ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO
≈∏Y AÉæÑ∏d AÉ£©dG øe ójõªdG åjóëàdGh ìÓ°UE’G Iô«°ùe øe IójóédG á∏MôªdG √òg
á«æWƒdG ºμJÉ«dhDƒ°ùe »dƒJ »a OGó°ùdGh ≥«aƒàdG øe ô«ãμdGh ,ÉæJGõéæe ó«°UQ
√òg øe IÉ¨àÑªdG ±GógCÓd Ék ≤«≤ëJh ,OÓÑ∏d É«∏©dG áë∏°üª∏d Ék fƒ°U ..ájQƒà°SódGh
.á©«aôdG á«æWƒdG áeóîdG
≥aGQ …òdG ±qô°ûªdG iƒà°ùªdÉH ôîØdG ôYÉ°ûe É¡«a Oóéf áÑ«W á°UôØd É¡fEGh
Éfó¡Y »dhh õjõ©dG ÉææHG á∏eÉ°ûdG É¡JÉ«∏ªY OÉbh ,áëFÉédG áëaÉμe »a πª©dG πMGôe
»a ¢ùØædG πëe ¿Éμa ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø«eC’G
êPƒªædG{ ¿CÉH ’k ƒb ≠dÉÑf ’h .Éæ¡Lhh ÉfôeCG Éªch ,áª«°ùédG á«dhDƒ°ùªdG √òg πªM
Ék ©bƒeh Ék «ªdÉY Ék à«°U{ ≥≤ëj ¿CG ´É£à°SG á«ë°üdG áeRC’G √òg á¡LGƒe »a z»æjôëÑdG
ÉæJô¡HCG óbh .á«dhódG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ó«©°U ≈∏Y Gk ô«KCÉJ ’h Ék fCÉ°T π≤j ’ ,zÉk jOÉjQ
»àdGh Ió°ûdG √òg á¡LGƒe »a ΩGôμdG ¿ƒæWGƒªdG Égó°ùL »àdG á«æWƒdG IOGQE’G Iƒb
ΩGõàd’G á∏°UGƒe ≈∏Y Ωõ©dG ójóéJ ™e ,≈dÉ©J ¬fPEÉH ,Ók LÉY ’k GhR É¡dGhR ≈æªàf
.»Ñ£dG øjôëÑdG ≥jôa äÉª«∏©J ´ÉÑJGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
ájõgÉéd á«≤£æe áé«àæc ,øgGôdG ±ô¶dG äÉjóëJ ™e ø£ØdG πeÉ©àdG Gòg »JCÉjh
á°SÉFôH ,ádÉq©ØdGh áfôªdG É¡JÉ°SÉ«°ùdh á≤jô©dG ájQGOE’G É¡JÉª«¶æàH IôbƒªdG ÉæàeƒμM
å«M ,ôbƒªdG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G õjõ©dG º©dG »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
äÉeóN Ék °Uƒ°üNh ,á°ù°SDƒeh øμ°ùe πc ≈dEG ájQhô°†dG äÉeóîdG ∫ƒ°Uh ôªà°SG
øëfh ÉgQƒ£f ¿CG Éæ«∏Y áHôéJ »gh ,á«°VGôàa’G äÉ°üæªdG ôÑY º«∏©àdGh πª©dG
∞≤°S ™ØJôjh .πÑ≤à°ùªdG Ωƒ∏Y äÉ«æ≤Jh ±QÉ©e ∑Ó``à`eGh ÜÉ°ùàcG ƒëf ¬éàf
ÉgóFGƒØH AÉ°†ØdG Ωƒ∏©c áeó≤àªdG Ωƒ∏©dG øe ójó©dG »a ¥ƒØàdÉH »æWƒdG ÉæMƒªW

ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M π°†ØJ
»©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG ¢ùeCG áªjôμdG ¬àjÉYôH πª°ûa
∫É°üJ’G ôÑY ô«î°üdG ô°ü≤H º«bCG …ò``dGh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U -π°UGƒàdG á≤jôW ¢ùØæHh- Qƒ°†ëH ,»FôªdG
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
πãªªdG áØ«∏N ∫BG óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ¬àdÓL á«©ªH ìÉààa’G ô°†M Éªc
ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »°üî°ûdG
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG
¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°Sh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G
.»μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ódÉN ï«°ûdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
,ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa ∂dòc ó©H øY ìÉààa’G ô°†Mh
ôjRh ø«æ«YƒÑdG π°†a øH ºfÉZh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Yh
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ô≤e øe ø«°ù∏éªdG AÉ°†YCGh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T
.ÜGƒædGh
ÖMÉ°U Iô°†M π°†ØJh ,º«μëdG ôcòdG øe äÉjBG IhÓàH ìÉààa’G π¡à°SG óbh
:¬°üf Gòg ..»eÉ°S ÜÉ£N AÉ≤dEÉH ádÓédG
º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH
¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh óªëe Éfó«°S ,¬∏dG ∫ƒ°SQ ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ,¬∏d óªëdG
,,ø«©ªLCG
,,øjôbƒªdG »æWƒdG ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG äGƒNC’Gh IƒNE’G
,,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG

QGƒ``é``dG ø``°``ù``M ÇOÉ``Ñ``ª``d OÉ``æ``à``°``S’É``H É``æ``æ``eCG ≈``∏``Y ®É``Ø``ë``dG π``°``UGƒ``f
QÉgOR’Gh QGô≤à°SÓd É¡JGójó¡J ó°Uh ÜÉgQE’Gh ±ô£àdG äÉYõf øe ÉæJÉ©ªàée ø«°üëJ

ø«àdhódG π``M ≈dEG ∫ƒ``°UƒdG..á«æ«£°ù∏ØdG á«``°†≤dG √ÉéJ íjô``°üdG øjôëÑdG ∞``bƒe

äÉbÓ©dG
á«ª«∏bE’G
:á«dhódGh
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iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏ée »°ù«FQ øe áÄæ¡J äÉ«bôH ¿ƒ≤∏àj ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG
¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG
,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
ôμ°ûdG ¢üdÉîH ºjôμdG ºcƒª°S ≈dEG Ωó≤àf ¿CG Éæd Ö«£j
ìÉààaG πØM »``a ácQÉ°ûªdÉH ºcƒª°S π°†ØJ ≈∏Y ôjó≤àdGh
»©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG …OÉ©dG …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G QhO
ácQÉ°ûe »JCÉJ »àdGh ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG
πLCG øe ∫òÑJ »àdG á°ü∏îªdG Oƒ¡é∏d ºμªYód Gkó«cCÉJ ºcƒª°S
á«WGô≤ªjódG ï«°Sôàd ≥«ª©dG ºμfÉªjEGh ,á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe á©aQ
Ée ≥≤ëj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,É¡«∏Y ¿ƒ°UôëJ »àdG
IOÉ«≤dG πX »a Iõjõ©dG Éæàμ∏ªªd QÉ``gORGh Ωó≤J øe ¿ƒLôJ
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG
≈dƒªdG ø«YGO ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
.IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH ºcƒª°S ≈∏Y º©æj ¿CG πLh õY
ídÉ°U øH »∏Y øe á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH √ƒª°S ≈≤∏J Éªc
:É¡°üf Gòg ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¬∏dG ¬¶ØM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh
AGQRƒdG ¢ù∏ée
,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG »FÓeR º°SÉHh »ª°SÉH »æaô°ûj
ôjó≤àdG ôaGhh ôμ°ûdG ≠dÉH ºjôμdG ºcƒª°S ΩÉ≤e ≈dEG ™aQCG ¿CG
ådÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG πØM ºμØjô°ûàd RGõàY’Gh
.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe
á«fÉªdôÑdG áHôéà∏d ºcƒª°S IQRGDƒ` ` `eh Ió``fÉ``°`ù`e ¿EG
¥OÉ°U ó«cCÉJ »g á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe É¡H º©æJ »àdG á«WGô≤ªjódGh
ºcƒª°S ió``d á``«` YGh á«æWh á``Ñ`ZQ ø``e ™``HÉ``f »≤«≤M º``YOh
á∏°UGƒe πLCG øe ;Iô«ÑμdG á«MÓ°UE’G äÉYhô°ûªdG áeGóà°S’
≥«≤ëJh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a øjôëÑdG áμ∏ªe Ωqó≤Jh IOÉjQ
áªjôμdG IôëdG IÉ«ëdG øe ójõªdG »a ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J
.GkQÉgORGh GkQƒ£Jh Ébk Gô°TG ôãcCG πÑ≤à°ùeh
ºcOƒ¡éH ≥≤ëj ¿CGh ,ºcƒª°S ≥aƒj ¿CG πLh õq Y ¬∏dG ø«YGO
øWƒdG Égó°ûæj »àdG äÉMƒª£dGh ∫ÉeB’Gh »fÉeC’G á°ü∏îªdG
Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a ΩGôμdG ¿ƒæWGƒªdGh »dÉ¨dG
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U

¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óe »a ºμàeƒμMh ºcƒª°S äGQOÉÑªd OGóàeG
äÉ©∏£Jh ∫ÉeBG ≥«≤ëàd ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H
äÉÑ°ùàμªdGh äGRÉ``é` fE’G ø``e ójõªdG ó°üMh ,ø«æWGƒªdG
.»dÉ¨dG ó∏ÑdG Gò¡d AÉªædGh Qƒ£àdGh
≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG ≈dEG ™∏£àæd AÉ°†YC’G »FÓeRh »æfEG
¿hÉ©àdÉH ,»æWƒdG πª©dG Iô«°ùe »a äÉMÉéfh äGRÉéfEG øe
Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a IôbƒªdG ºμàeƒμM ™e ≥«KƒdG
¬∏dG ø«∏FÉ°S ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
.á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH ºcƒª°S ™àªj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG
≈dEG á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°S å©H óbh
:É¡°üf Gòg ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y
¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U ø``H »∏Y ó«°ùdG »dÉ©e
ΩôàëªdG iQƒ°ûdG
,,ó©Hh ¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
áªjôμdG ºμ«dÉ©e á«bôH ≈∏Y ôjó≤àdG ójõªH Éæ©∏WG ó≤∏a
π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG áÑ°SÉæªH Éæd áÄæ¡ªdG
.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG
áÑ°SÉæªdG √òg »a ºμd ôqÑ©f ¿CG ÉfQhô°S »YGhO øªd ¬fEGh
,á∏«Ñf á«æWh ¿É©e
m øe ºμ«dÉ©e á«bôH ¬àæª°†J Éªd Éfôμ°T øY
ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG ï«°SôJh ºYO á∏°UGƒe ≈∏Y Éæ°UôM øjócDƒe
Gõk jõ©J ,á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H Oƒ¡©ªdGh
k
≥«≤ëJ »a ΩÉ¡°SE’G ≈dEG áaOÉ¡dG ácôà°ûªdG ÉfOƒ¡éd Éî«°SôJh
.õjõ©dG Éfó∏H AÉªfh Ωó≤Jh á°†¡f øe ójõe
¢üdÉN ø``Y ÜGô`` YE’G áÑ°SÉæªdG √ò``g »``a ÉæJƒØj ’ Éªc
,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG ºμfGƒNEG ™«ªédh ºμ«dÉ©ªd ôjó≤àdG
¿ƒ©°ùJ Ée πc »a OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO Ék©«ªL ºμd ø«æªàe
.»dÉ¨dG ÉææWƒd á©aQh ô«N øe ¬«dEG
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏Jh
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa øe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
∂∏ªdG ádÓL ìÉààaG áÑ°SÉæªH ∂``dPh ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G Qhód ióØªdG
:É¡°üf Gòg ,iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏éªd
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh

:É¡°üf Gòg ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY
¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa Ió«°ùdG »dÉ©e
áeôàëªdG ÜGƒædG
,,ó©Hh ¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
áªjôμdG ºμ«dÉ©e á«bôH ≈∏Y ôjó≤àdG ójõªH Éæ©∏WG ó≤∏a
π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG áÑ°SÉæªH Éæd áÄæ¡ªdG
.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG
áÑ°SÉæªdG √òg »a ºμd ôqÑ©f ¿CG ÉfQhô°S »YGhO øªd ¬fEGh
,á∏«Ñf á«æWh ¿É©e
m øe ºμ«dÉ©e á«bôH ¬àæª°†J Éªd Éfôμ°T øY
ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG ï«°SôJh ºYO á∏°UGƒe ≈∏Y Éæ°UôM øjócDƒe
Gõk jõ©J ,á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H Oƒ¡©ªdGh
k
≥«≤ëJ »a ΩÉ¡°S’G ≈dEG áaOÉ¡dG ácôà°ûªdG ÉfOƒ¡éd Éî«°SôJh
.õjõ©dG Éfó∏H AÉªfh Ωó≤Jh á°†¡f øe ójõe
ôjó≤àdG ¢üdÉN øY ÜGôY’G áÑ°SÉæªdG √òg »a ÉæJƒØj ’h
ø«æªàe ,ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YCG ºμfGƒNEG ™«ªédh ºμ«dÉ©ªd
øe ¬«dEG ¿ƒ©°ùJ Ée πc »a OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO Ék©«ªL ºμd
.»dÉ¨dG ÉææWƒd á©aQh ô«N
ídÉ°U øH »∏Y øe á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH √ƒª°S ≈≤∏J Éªc
:É¡°üf Gòg ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Iô°†M
..√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG »FÓeR º°SÉHh »ª°SÉH »æaô°ûj
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN ºjôμdG ºcƒª°S ΩÉ≤e ≈dEG ™aQCG ¿CG
π°üØdG ø``e ådÉãdG …OÉ``©` dG OÉ``≤`©`f’G QhO ìÉààaG áÑ°SÉæªH
ÉªH Gkó«°ûe ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG
∫ÉªYC’ ôªà°ùªdG ºYódGh ΩÉªàg’G ≠dÉH øe ºcƒª°S ¬fƒdƒJ
≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©`à`dG ≥``«`Kƒ``Jh õ``jõ``©`Jh ,iQƒ``°` û` dG ¢ù∏ée
è¡ædÉH ¢†¡æj ÉªH ,á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H
∫hó``dG ±É°üe ø«H É¡∏©éjh øjôëÑdG áμ∏ªªd »WGô≤ªjódG
.áeó≤àªdG
Iô«°ùªd ófÉ°ùªdG áeƒμëdG è¡f ¿EG ..ƒª°ùdG ÖMÉ°U
Oƒ¡édG áaÉμd ºjôμdG ºcƒª°S ºYO ócDƒj á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
πLCG øe ;ÜGƒ``æ`dGh iQƒ°ûdG É°ù∏ée É¡dòÑj »àdG á°ü∏îªdG
»gh ,á«WGô≤ªjódG ÇOÉÑe ï«°SôJh á«dÉ¨dG øjôëÑdG á©aQ

ó∏ÑdG Gò``g πÑ≤à°ùe ºdÉ©e âª°SQ á∏«°UCG á«æWh ¿É©e ø``e
øe á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ¿ƒμJ ¿CG »a Éæà≤K øY ø«Hô©e ,õjõ©dG
áª«μëdG ºμJOÉ«b π°†ØHh ¬∏dG áÄ«°ûªH »æWƒdG πª©dG Iô«°ùe
Éeó≤Jh ,øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T áë∏°üeh ô«N ¬«a Éªd á≤≤ëe
áªYGOh ,á«æWƒdG ÉæJóMƒd É``YQOh á«WGô≤ªjódG ÉæàHôéàd
É¡«dEG ¿ƒÑ°üJ »àdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉªH ,ôgGõdG ºcó¡Y Iô«°ùªd
º¡°ùj ÉªHh ,ô«ÑμdG »MÓ°UE’G ºμYhô°ûe ∫ÓN øe ºμàdÓL
.ΩGôμdG ø«æWGƒªdGh õjõ©dG øWƒdG á©aQ »a
≈∏Y ºμàdÓL ógÉ©f -¬∏dG ºμ¶ØM- ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
,É¡fhOƒ≤J »àdG åjóëàdGh ìÓ°UE’G Iô«°ùe »a Éeób »°†ªdG
≥«≤ëJ ≈dEG á«eGôdGh ,QGóàbGh áªμMh áμæM πμH ,¬∏dG ºμ¶ØM
QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ù∏d Gõjõ©Jh AÉªædGh Qƒ£àdG ø``e ójõªdG
áμ∏ªªdG Égó¡°ûJ »àdG áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh ,¿É``eC’Gh øeC’Gh
á©aôdG øe ójõe ≈dEG ’ƒ°Uh ,É«°SÉ«°Sh ÉjOÉ°üàbGh É«YÉªàLG
.QÉgOR’Gh
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏Jh
πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa øe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
∂∏ªdG ádÓL ìÉààaG áÑ°SÉæªH ∂``dPh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G Qhód ióØªdG
:É¡°üf Gòg ,iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏éªd
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
ôμ°ûdG ¢üdÉîH ºjôμdG ºcƒª°S ≈dEG Ωó≤àf ¿CG Éæd Ö«£j
ådÉãdG …ƒæ°ùdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG áÑ°SÉæªH ôjó≤àdGh
,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe
ójõe ≈dEG ø«©∏£àe ,¢ù∏éªdG ∫ÉªYC’ ºcƒª°S ºYO øªãf ÉæfEGh
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óeh äGRÉéfE’G øe
¬∏dG Oó°ù«∏a .ø«æWGƒªdG äÉ©∏£Jh ∫ÉeBG ≥«≤ëàd ájò«ØæàdGh
πX »a IõYh á©aQ øe É¡d ¬fƒLôJ Ée ºcƒª°ùd ≥≤ëjh ,ºcÉ£N
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG
≈dƒªdG ø«YGO ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
.IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH ºcƒª°S ≈∏Y º©æj ¿CG πLh õY
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H óbh
âæH ájRƒa ≈dEG á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG

∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
¬∏dGóÑY âæH ájRƒa øe áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N
ádÓL ìÉààaG áÑ°SÉæªH ∂``dPh ,ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR
»©jô°ûàdG π°üØdG ø``e ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ióØªdG ∂∏ªdG
:É¡°üf Gòg ,iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e
,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
¢üdÉN »eÉ°ùdG ºμàdÓL ΩÉ≤e ≈``dEG ™``aQCG ¿CG »æaô°ûj
»°ù∏ée ∞jô°ûàH ºμàdÓL π°†ØJ ≈∏Y RGõ``à` Y’Gh ôjó≤àdG
…OÉ©dG …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaÉH ÜGƒ``æ`dGh iQƒ°ûdG
ôÑcCG ¬d ¿Éc …ò``dGh ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG
ºμJÉ¡«LƒJh áªjôμdG ºμàdÓL äÉª∏c ¿EG PEG ,Éæ°SƒØf »a ôKC’G
πLCG øe ,ô«îdG ≥jôW ≈∏Y É¡H A»°†à°ùf πYÉ°ûe á«eÉ°ùdG
ºμàdÓL äÉ©∏£J ≥«≤ëJh »æWƒdG πª©dG »``a QGôªà°S’G
≥≤ëfh ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóN »a ºcÉYQh ¬∏dG ºμ¶ØM
ºYO ¿EG .ó``é`eh Iõ``Y ø``e É¡d ¬fƒLôJ É``e Iõjõ©dG Éæàμ∏ªªd
ºμfÉªjEG øe ™HÉædG ÜGƒædG ¢ù∏éªd áªFGódG ºμàdÓL IófÉ°ùeh
ÉfQRCG øe ó°ûj ±ƒ°S ,á«WGô≤ªjódG ¢ù°SCGh ÇOÉÑªH ≥«ª©dG
¬∏dG ΩÉeCG á«dhDƒ°ùªdG √ò¡d Ók gCG ¿ƒμf ≈àM ÉæàªjõY øe …ƒ≤jh
.»aƒdG áμ∏ªªdG Ö©°Th
ºμeGOCGh ,IOÉ©°ùdGh áë°üdG áª©f ºμàdÓL ≈∏Y ¬∏dG ΩGOCG
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ƒë`f É¡Jô«°ùªd GkóFÉbh áμ∏ªª∏d GkôNP
ídÉ°U øH »∏Y øe á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH ¬àdÓL ≈≤∏J Éªc
:É¡°üf Gòg ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e
,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG »FÓeR º°SÉHh »ª°SÉH »æaô°ûj
ôjó≤àdG º«¶Yh ôμ°ûdG ôaGh »eÉ°ùdG ºμàdÓL ΩÉ≤e ≈dEG ™aQCG ¿CG
OÉ≤©f’G QhO ìÉààaÉH -¬∏dG ºcÉYQ- ºμàdÓL π°†Øàd RGõàY’Gh
»°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG ø``e ådÉãdG …OÉ``©` dG
.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
Éªd ÉæfÉæàeG øY ºμàdÓéd Üô©f ¿CG Éfôîa »YGhO øªd ¬fEGh
á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √òg »a ºμàdÓéd á«eÉ°ùdG áª∏μdG ¬JƒàMG

»æjôëÑdG ™ªàéª∏d »μ∏e ôjó≤J ájó©ªdG ¢VGôeCÓd ≈Ø°ûà°ùe AÉæHh .. πªY êÉ¡æe »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG :¿ƒdhDƒ°ùe
ák àa’ .áeÉ©dG á«ë°üdG õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG
ô«ãμdG ≈∏Y âbƒØJ ájÉYôdG √ò¡H áμ∏ªªdG ¿CG ≈dG
á«bÉÑà°SG äGƒ``£`N ø``e ¬JòîJG ÉªH ∫hó``dG ø``e
áμ∏ªe ΩGõàdÉH ák gƒæe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
πeÉμH ø``gGô``dG ™°VƒdG ™``e πeÉ©àdÉH øjôëÑdG
™°VƒdG äÉjôée ≈∏Y ™«ªédG ´ÓWGh á«aÉØ°ûdG
.áeÉ©dG á«YƒàdÉH QGôªà°S’G ™e ∫hCÉH ∫hCG
ó«°ùdG ≈Ø£°üe Qƒ``à`có``dG ô``cP ¬ÑfÉL ø``e
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G
áμ∏ªe ∫ƒNóH É``fk Gò``jEG ó©j »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ¿CG
,ácQÉÑªdG É¡Jô«°ùe »a IójóL á∏Môªd øjôëÑdG
,ájƒªæàdG äGRÉéfE’G øe ójõe ≥«≤ëJ πLCG øe
á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ∂∏J áeƒμëdG ™°†J å«M
Ωó≤àdG π``LG ø``e É``¡`JÉ``jƒ``dhCG ≈``∏`YCG »``a á«eÉ°ùdG
,êÉ``à`fE’Gh πª©dG øjOÉ«e ∞∏àîe »a ôªà°ùªdG
≥≤ëj ÉªH ,ájÉæ©dGh ΩÉªàg’G πL É¡«dƒJ »àdG
á©aQh Ωó≤Jh ,øWGƒª∏d IôgOõe á«°û«©e IÉ«M
.øWƒ∏d
á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ¿CG ó«°ùdG ócCGh
»°û«©ªdG iƒà°ùªdÉH AÉ``≤``JQ’G »``a âªgÉ°S
•É°ûædG IOÉjRh ,πª©dG ¢Uôa ô«aƒJh ø«æWGƒª∏d
á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ©∏£àdG ≥«≤ëJh ,…QÉªãà°S’G
»æWƒdG OÉ°üàbÓd »HÉéjE’G ƒªædG QGôªà°SGh
á≤£æªdG »a Ió``FGô``dG øjôëÑdG áfÉμe ï«°SôJh
.2030 á«é«JGôà°S’G ájDhôdG ÇOÉÑªd É≤k «≤ëJh
∂∏ªdG ádÓL ¬«LƒJ ΩÉ©dG ø«eC’G øªK Éªc
¢`` VGô`` eC’G »``a ¢ü°üîàe ≈Ø°ûà°ùe AÉ``æ` Ñ` d
™ªàéªdG ¬dòH Éªd ¬àdÓL øe Gkôjó≤J ,ájó©ªdG
ø«æWGƒe ø``e ∞JÉμàªdG π``«`°`UC’G »æjôëÑdG
Éæ«a á∏ªM »a äÉcô°Th äÉ°ù°SDƒeh ø«ª«≤eh
ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°ùd Iô«ÑμdG Oƒ¡édG Éæªãe ,ô«N
∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH
á∏ªëdG IOÉ«b »a ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ`°`Th á«fÉ°ùfE’G
ôgÉH ìÉéf øe ¬à≤≤M Éeh zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG
™£≤æe ÉHhÉéJ â``b’h äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Y
äÉ°ù°SDƒªdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe ô«¶ædG
.äÉcô°ûdGh

.á«dÉªdG ôjRh |

.áë°üdG IôjRh |
á«dÉ©dG á«æWƒdG º¡à°SÉªëd øjôëÑdG äÉæHh AÉæHC’
AÉ£©dGh ∫ò``Ñ`dG »``a á``©`FGQ á∏ãeCG ø``e √ƒ``eó``b É``eh
GkôÑ©e ,áª«μëdG ¬JOÉ«bh øWƒ∏d A’ƒ``dGh AÉaƒdGh
â∏ªY »àdG ádhódG äÉ°ù°SDƒe πμd √ôjó≤J øY ∂dòc
øe ó``jõ``e ƒëf ¬àdÓL äÉ©∏£J ≥«≤ëàd Ió``gÉ``L
.…ƒªæàdG Ωó≤àdGh QÉgOR’G
ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa âHôYG ÉgQhóH
ÉªH ÉgRGõàYGh Égôîa ≠dÉH øY áë°üdG Iô``jRh
ôjó≤J ø``e »``eÉ``°`ù`dG »μ∏ªdG ÜÉ``£`î`dG ¬æª°†J
»æWƒdG ≥jôØdG É¡dòÑj »àdG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
…òdG º«∏°ùdG è¡ædG ¢ùμ©j …òdG ôeC’G ,AGQRƒ``dG
áëFÉL ™e »WÉ©àdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¬©ÑàJ
ÉgòîàJ »``à`dG á«bÉÑà°S’G §``£`î`dGh ,É``fhQƒ``c
.IóMGh á«æWh ìhQ øª°V óMƒªdG πª©dGh
á«Ñ£dG ájÉYôdG IOƒL ≈∏Y ídÉ°üdG äócCGh
,¿ƒdhõ©ªdGh ≈°VôªdG ÉgÉ≤∏àj »àdG Iôªà°ùªdG
,á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ`dG ™``e Ék«°TÉªJ
»a ¿ÉéªdÉH á«Ñ£dG ájÉYôdG ™«ªédG ≈≤∏àj å«M

ó°TGQ ø``H ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG OÉ``°`TCG √Qhó``H
ÜÉ``£`î`dG ø«eÉ°†ªH á``«` LQÉ``î` dG ô`` jRh »``fÉ``jõ``dG
¬é¡fh áª«μëdG ¬àdÓL ájDhQ ¢ùμ©j …òdG ,»eÉ°ùdG
áªjôc IÉ«M ¿Éª°†d áÑbÉãdG ¬``à` jDhQh …QÉ°†ëdG
.ôgOõeh Ωó≤àe øWh πLCG øeh »æjôëÑdG øWGƒª∏d
áª∏c É¡fCÉH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL áª∏c ∞°Uhh
πYÉØdG QhódÉH ¬àdÓL ¿ÉªjEG øY äôÑY á∏eÉ°T á©eÉL
»a á∏ãªe á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¬H Ωƒ≤J …òdG º¡ªdG
Iô«°ùe »``a ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éeh iQƒ``°` û` dG ¢ù∏ée
¬àªμëH ,¬àdÓL ÉgOƒ≤j »àdG åjóëàdGh ìÓ°UE’G
≈∏Y ¬àdÓL ¢``Uô``Mh ,Iô``«`æ`dG √GDhQh IOƒ¡©ªdG
á«æWh äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG á∏°UGƒe
.»dÉ¨dG øWƒdG Gò¡d á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ôÑY
¿EG »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ∫Ébh
¢üjôëdG óFÉ≤dG ìhôH Üô©j ¿CG ≈∏Y ¢UôM ¬àdÓL
ôjó≤àdG øY √QGô≤à°SGh ¬æeCG ájÉªMh øWƒdG ≈∏Y
Éªd á«æeC’Gh á«YÉaódG á∏°SÉÑdG áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d
á«ªgC’G á¨dÉH á«æWh äÉ«dhDƒ°ùe øe ¬H ΩÉ«≤dG ≈dƒàJ
êÉ«°S »ªëJ »gh ,á«dÉ©dG IAÉØμdGh á«aôëdÉH RÉàªJ
ºd Éªc ,√QGô≤à°SGh ¬JóMh ≈∏Y ßaÉëJh øWƒdG
√ôμ°T øY á∏«°UCG ájƒHCG ìhôH ôÑ©j ¿CG ¬àdÓL âØj

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |
á``æ` gGô``dG á``∏` Mô``ª` dG π``X »``a É``¡` à` «` ª` gCGh »``eÉ``°` ù` dG
,¬``H iò``à` ë` j É``°` SGô``Ñ` f ó``©` J »``à` dGh ,É``¡`JÉ``Ñ`∏`£`à`eh
ø``Wƒ``dG É`` ehO π©éJ »``à`dG á«μ∏ªdG äÉ``¡`«`Lƒ``à`dGh
.É¡JÉjƒdhCG Ö∏°U øWGƒªdGh
»a ¬``©`°`Vhh ¬``à`dÓ``L √ó`` cCG É``e ¿CG ≈`` dEG â``Ø`dh
»a πãªàj á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a πª©dG äÉjƒdhCG áeó≤e
¿hÉ©àdÉH »æWƒdG OÉ°üàbÓd ™jô°ùdG »aÉ©àdG á«ªgCG
äGQOÉÑªdGh ∫ƒ∏ëdG »æÑJ ôÑY ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e
ä’ó©ªdG IOƒ©dh ±ô¶dG äÉÑ∏£àe ™e áªé°ùæªdG
á``jDhQ ¬«dEG íª£J Éªc ,á«æWƒdG á«ªæà∏d á«HÉéjE’G
ócCG ,Oó°üdG Gòg »ah .2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG
πª©∏d GõμJôe ¿ƒμ«°S ¬àdÓL øe »eÉ°ùdG ¬«LƒàdG ¿CG
äÉ°SÉ«°ùdGh äGQOÉÑªdG ™°Vƒd á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN
OÉ°üàbÓd ™jô°ùdG »aÉ©àdG ≥«≤ëàH á∏«ØμdG §£îdGh
.»æWƒdG
≈dEG »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh QÉ°TCGh
≥«≤ëàd á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ™``e AÉæÑdG ¿hÉ``©`à`dG
øWƒdG QÉ``gORG É¡aóg »àdG ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG
ï«°SôJ á∏°UGƒe ¬JÉ«æªJ øY Ék Hô©e ,øWGƒªdG AÉªfh
óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa øª°V ™«ªédG ø«H ¿hÉ©àdG
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG äÉ©∏£J ≥≤ëj ÉªH

á«æWƒdG Oƒ¡édG Qó≤J øjôëÑdG ¿CG í``°`VhCGh
IOÉ«≤H ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒq ª°ùdG ÖMÉ°U
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
á``eRCG ™``e »WÉ©àdG »``a ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
»a ó qMƒªdG πª©dGh á«bÉÑà°S’G §£îdGh ,ÉfhQƒc
™«ªL ôμ°ûJh ,»dÉY »æWh ¢ùM
q øª°V QÉ``WE’G Gòg
»a ø«∏eÉ©dG á°UÉN ™bƒe »a πq c ,á«æWƒdG QOGƒμdG
q
.»eÉeC’G ´ÉaódG §N
»a Iôªà°ùe øjôëÑdG q¿CG ≈dEG QÉ°TCG Oó°üdG Gò¡Hh
≈°Vôª∏d ,á«dÉ©dG IƒédG äGP á«Ñ£dG ájÉYôdG ºjó≤J
ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ`dG ™``e ≈°TÉªàj É``ª`Hh ,ø``«`dhõ``©`ª`dGh
á``jÉ``Yô``dG ™«ªédG ≈≤q ∏àj å``«`M ,á``«`ª`dÉ``©`dG á``«q `Ñ`£`dG
áq«ë°üdG õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ¿É qéªdÉH áq«Ñ£dG
á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dÉH ¬°ùØf âbƒdG »a ôîØJh ,áeÉ©dG
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óq ë∏d á«bÉÑà°S’G äÉÑ«JôàdGh
´É£≤dG äÉ``eó``N ô``KCÉ`J Ωó``Y øª°†j É``ª`Hh ,É``fhQƒ``c
äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈∏Y §¨°†dG …OÉØJh ,iôNC’G »ë°üdG
.á«ë°üdG äBÉ°ûæªdGh
¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ó``cGC h
É¡FÉæHCG ∞JÉμàH áqjƒb øjôëÑdG áμ∏ªe q¿CG áØ«∏N ∫BG
Qƒ£àdG q¿CG Éªc ,äÉjqóëàdG á¡LGƒe »a º¡Øq °U IóMhh
∫hCG Qƒ¡X πÑb òæe ¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG »a »eƒ«dG
™°VƒdG QGô≤à°SG øe Rõq ©j ,Ωƒ«dG ≈àMh áHÉ°UEG ádÉM
øe ô«ãμdG ≈∏Y âbqƒØJ »àdGh ,øjôëÑdG »a »ë°üdG
áëaÉμªd á«bÉÑà°SG äGƒ£N øe ¬JòîJG ÉªH ∫hó``dG
,™«ªé∏d π≤q æàdG áqjôM ßØëj ÉªHh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
√òg QÉKBÉH »æWƒdG OÉ°üàb’G ôKCÉJ ΩóY øª°†j ÉªHh
.á«ªdÉ©dG áëFÉédG
ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ∫Ébh
»eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ¿EG »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
ôÑY ≥jôW áWQÉN ó©j ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
¢UôëdG ºà«°S πªY êÉ¡æe ¿ƒμàd ¬æ«eÉ°†e ô«WCÉJ
,øWGƒªdGh øWƒdG AÉªfh ô«N πLCG øe ¬≤«≤ëJ ≈∏Y
.áμ∏ªª∏d IOƒ°ûæªdG ájƒªæàdG ±GógC’G ≥«≤ëJh
ÜÉ£îdG É¡æª°†J »àdG á«μ∏ªdG iDhôdÉH √ƒ``fh

»μ∏ªdG ÜÉ£îdÉH ø«dhDƒ°ùªdG ø``e Oó``Y √ƒ``f
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG
ìÉààaG áÑ°SÉæªH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
¿G ø«Ø«°†e ,»æWƒdG ¢ù∏éª∏d ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO
á«μ∏ªdG ájDhôdG ¢Vô©à°ùj »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ¿ƒª°†e
∫ÉeB’G ≥«≤ëJ »a ájQƒà°SódG äÉ°ù°SDƒªdG äÉ¡ qLƒàd
ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ô«°S §N ôWDƒjh ,äÉ©∏q £àdGh
.QÉgOR’Gh √ÉaôdG IÉ«M ≥≤ëJ »àdG á∏eÉ°ûdG
¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ó``cCGh
áª∏μdG q¿CG áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈∏Y ócq DƒJ ∂∏ªdG ádÓéd á«eÉ°ùdG
OÓÑ∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe ≥«≤ëàd óL πμH πª©dÉH á«°VÉe
≈∏Y ®ÉØëdG ¿CGh ,áeOÉ≤dG ∫É``«`LC’Gh ø«æWGƒªdGh
êÉàfE’Gh πª©dG øjOÉ«e ∞∏àîe »a ôªà°ùªdG Ωqó≤àdG
¿Éà£∏°ùdG É¡≤«≤ëJ »a ¿hÉ©àJ ,ácôà°ûe á«dhDƒ°ùe
á«μ∏ªdG äÉ©∏q £àdG ≥≤ëj ÉªHh ,á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG
.IOƒ°ûæªdG áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥≤ëjh
¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ™``aQh
äÉjBG ≈ª°SG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ΩÉ≤e ≈dEG áØ«∏N ∫BG
AÉæÑH ¬àdÓL ¬«LƒJ áÑ°SÉæªH ,ô``jó``≤`à`dGh ôμ°ûdG
Égqk ƒæe ,ájó©ªdG ¢VGôeC’G »a ¢ü°üîàe ≈Ø°ûà°ùe
π°†aCG ô«aƒàH ΩGhódG ≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ΩÉªàgÉH
ájƒdhCÉc ™«ªé∏d É¡àMÉJEGh á«ë°üdG ájÉYôdG πÑ o°S
¿CG GkOóée âÑãoj »μ∏ªdG ¬«LƒàdG ¿CG GkócDƒe ,iƒ°üb
IOƒédG äGP á«Ñ£dG äÉeóîdG »a á«°VÉe øjôëÑdG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ºgCG óMCÉc á«dÉ©dG
¬dòH Éªd Gkôjó≤J AÉL ≈Ø°ûà°ùªdG AÉæH ¿EG ∫Ébh
…ò``dGh ,∞JÉμàªdGh π«°UC’G »æjôëÑdG ™ªàéªdG
»àdG IAÉ£©ªdG IQOÉ``Ñ`ª`dG á«æWƒdG ¬``Mhô``H Üô°V
ºYO »``a á∏ãeC’G ´hQCG ,¬«ª«≤eh ¬«æWGƒe â∏ª°T
óbh ,É``fhQƒ``c áëFÉL á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG
ΩÉbQC’G ¬à°ùμY …òdG π«ªédG ∞JÉμàdG »a ∂dP ≈∏q éJ
Égó°üM »àdG äÉYôÑàdGh ø«Yƒ£àªdG OGóYC’ á«dÉ©dG
ô``eC’G É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …qó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG
™«ªédG øe á©HÉædG ábOÉ°üdG ôYÉ°ûªdG ≈∏Y ∫ój …òdG
á«dhDƒ°ùªdG ÜÉH øe »JCÉJ »àdGh ,Oƒ¡édG √òg óaQ »a
.zô«N Éæ«a{ á∏ªM âªgÉ°S Éªc ,ácôà°ûªdG á«©ªàéªdG

ø``«à£∏°ù∏d π``«dOh á``∏MôªdG äÉ``LÉ«àMG ø``Y ô``«Ñ©J »``eÉ°ùdG ÜÉ``£îdG ø``«eÉ°†e :ÜGƒf
.äGõéæe ≈dG É¡∏jƒëJh É¡©jƒ£Jh
ìhó``ª` e Ö``FÉ``æ` dG ∫É```b √Qhó`` ` H
äÉeóîdG áæéd ¢ù«FQ ídÉ°üdG ¢SÉÑY
»a á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ¿G
-ó«aƒc) É``fhQƒ``c áëFÉL á¡LGƒe
≈``dEG iOCG …ò`` dG ´É``©` °` TE’G »``g (19
Iõ«ªàªdG äGRÉéfE’Gh áªjõ©dG √òg
≈∏Y Ö∏¨àdG »``a øjôëÑdG áμ∏ªªd
∂dPh ,É``fhQƒ``c äÉjóëJ øe ô«ãμdG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Oƒ¡L π°†ØH
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
ÖFÉædG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f ó¡©dG
AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` Fô``d ∫hC’G
»a ø«∏eÉ©dG πch øjôëÑdG ≥jôah
QOÉμdGh AÉÑWC’G øe »ë°üdG ´É£≤dG
.»Ñ£dG
Qó`` H Ö`` FÉ`` æ` `dG í`` ` °` ` `VhCG É`` ª` `c
»YGôdG ƒg ∂∏ªdG ádÓL ¿CG …ô°ShódG
á«fGôª©dG á°†¡ædGh á«ªæà∏d ∫h’G
GócDƒe ,øjôëÑ∏d á∏eÉ°ûdG áãjóëdG
áàHÉK ≈``£`î`H ô«°ùJ á``μ`∏`ª`ª`dG ¿CG
É``¡` JOÉ``«` b »`` ` `Yhh á``ª` μ` M π``°` †` Ø` H
ÜÉ£îdG »a √ócCG Ée ƒgh ,Ió«°TôdG
±ô¶dG Gòg »a Ék °Uƒ°üNh ,»eÉ°ùdG
¢Shô«a áëFÉL πX »a »FÉæãà°S’G
¿CG Gk ó``cDƒ` e ,z19-ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c
Iô¶f ø``Y ôÑ©J ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ
»dƒj ,º«μM óFÉ≤d ô¶f ó©Hh áÑbÉK
ôªà°ùªdGh ≠``dÉ``Ñ` dG ΩÉ``ª` à` g’G π``L
ø«ª«≤ªdGh ø``«` æ` WGƒ``ªo ` dG ¬``FÉ``æ` HC’
.IôeÉ©dG øjôëÑdG áμ∏ªªH

ƒëf ,Ék ©«ªL º¡d π``eCÓ`d åYÉH ƒ¡d
Ωƒ≤j ô``gGR ø``Whh ,ø`` eBG πÑ≤à°ùe
AÉ``«` ahC’G ø``e ¬``FÉ``æ` HCG ó``YGƒ``°`S ≈``∏`Y
.ø«°ü∏îªdGh
≈°ù«Y ÖFÉædG ∫É``b ¬à«MÉf øe
á``«`eÉ``°`ù`dG á``ª` ∏` μ` dG ¿G …ô`` °` `Shó`` dG
ó«cCÉàd äAÉ``L ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd
è¡f ó``jó``ë`J »``a á``©`«`aQ ø``«`eÉ``°`†`e
ô«°ùj …ò`` `dGh ,»``fÉ``ª` dô``Ñ` dG π``ª`©`dG
»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ÇOÉ``Ñ`e ≥``ah
õjõ©J ≈dEG ≈©°ùJ »àdGh Qƒà°SódGh
πYÉØdG QhódG π«©ØJh áæWGƒªdG º«b
á∏éY ∂jôëJ »a á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏d
á«é«JGôà°SG ¢``ù`«`°`SCÉ`Jh á«ªæàdG
Iõ``¡` LG ™``«`ª`L ™``e á``ë` °` VGh π``ª` Y
IƒLôªdG ±Gó``gC’G ≥«≤ëJh ádhódG
ádhO πX »a áμ∏ªªdG AÉ``æ`HCG áeóîd
.¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG
Qƒ``à``có``dG Ö`` FÉ`` æ` `dG ô`` ` cP É``ª``c
øe ºZôdG ≈∏Y ¬``fCG …ô«°û©dG ΩÉ°ûg
É¡H ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
,ºdÉ©dG ∫hO á«≤Ñc øjôëÑdG áμ∏ªe
äAÉ``L á``«`μ`∏`ª`dG äÉ``¡` «` Lƒ``à` dG ¿EÉ` ` a
áμ∏ªe á«°Uƒ°üN øY IôÑ©eh Iô¡Ñe
AÉ≤JQÓd OÉédG É¡«©°S »a øjôëÑdG
¿CÉ°ûH É°Uƒ°üNh ,õéæªdG iƒà°ùªH
AÉ°ûfEÉH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ¬«LƒàdG
,ájó©ªdG ¢VGôeCÓd ≈Ø°ûà°ùeh õcôe
äÉMƒªW º``Yó``j ¥hó``æ`°`U AÉ``°`û`fEGh
É°SQO »£©j ôeC’Éa ,ÜÉÑ°ûdG QÉμàHGh
äÉjóëàdG QÉªãà°SG »a ºdÉ©∏d GójóL

.ô«eC’GóÑY ÖæjR |
.ø«æWGƒoªdG ¬FÉæHC’
Ö``FÉ``æ` dG ∞```°` `Uh ¬``à` ¡` L ø`` `e
áª∏μdG ø«eÉ°†e »©«ØædG º«gGôHG
áãYÉH É¡fCÉH ∂∏ªdG ádÓéd á«eÉ°ùdG
≈``dG Ék ` à` a’ ,¢``SÉ``æ` dG ø``«` H ∫DhÉ``Ø` à` ∏` d
AÉæÑH ¬¡«LƒàH ¬``à`dÓ``é`d ô``jó``≤`à`dG
»a ¢ü°üîàe õ``cô``eh ≈Ø°ûà°ùe
ƒ``gh ,á``jó``©` ª` dG ¢`` VGô`` eC’G ∫É``é` e
øe á``eÉ``à`dG IOÉ``Ø`à`°`S’G ¢ùμ©j ô`` eCG
É¡«a ô£°S »àdGh áægGôdG áHôéàdG
´hQCG »Ñ£dG QOÉμdG øe ¿ƒ«æjôëÑdG
,AGóØdGh á«ë°†àdGh AÉaƒdG ºMÓe
á£∏°ù∏d ¬àdÓL ¬«LƒJ ¿CG ÉØ«°†e
ôªãà°ùj ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH ájò«ØæàdG
äGQÉμàHGh äÉMƒªWh äÉbÉW ºYójh
ƒª°S ¬«LƒJh ,»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG
AÉ°ûfG á©HÉàªd óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
,¬dÉªYCG ≈∏Y ±Gô``°`TE’Gh ¥hóæ°üdG

.»°ù«°ùdG óªëe |
á``«`eÉ``°`ù`dG á``ª` ∏` μ` dG ¿G ô``«` eC’Gó``Ñ` Y
âª°SQ á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`ë`d
ájƒªæàdG á«μ∏ªdG á``jDhô``dG í``eÓ``e
…OÉ``jô``dG ™``bƒ``ª`dG õjõ©àd á∏eÉ°ûdG
,Ió``©`°`UC’G ™«ªL ≈∏Y
É°Uƒ°üNh
k
ºYOh áæªbôdGh ,áë°üdG ä’Éée »a
¿CG ≈``dG Iô«°ûe ,áÄ«ÑdGh ÜÉÑ°ûdG
ƒëf á«°VÉe ô«°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªe
áμæM π°†ØH áàHÉK ≈£îH πÑ≤à°ùoªdG
äÉÑ∏£àoªd Ió«°TôdG É¡JOÉ«b »``Yhh
ÜÉ£îdG √ó``cCG É``e ƒ``gh ,á∏Môe π``c
≥jôW áWQÉN ™°Vh …ò``dG »eÉ°ùdG
±ô¶dG Gòg …ó©àd íeÓªdG áë°VGh
¿ÉeC’G ôH ≈dG ∫ƒ°UƒdGh »FÉæãà°S’G
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ´É°û≤fG ó©H
äÉ¡«LƒJ ¿CG áØ«°†e ,z19-ó«aƒc{
,º«μM óFÉb á``jDhQ øY ôÑ©J ¬àdÓL
ôªà°ùªdGh ≠``dÉ``Ñ`dG ΩÉ``ª`à`g’G »``dƒ``j

.»égƒμdG óªM |
Iƒb ¬H ™∏£°†J …òdG QhódÉH Ék gƒæe
á``«`æ`eC’G äGƒ``≤``dGh ø``jô``ë`Ñ`dG ´É`` aO
äÉÄ«¡dG ôFÉ°Sh É¡JÓ«μ°ûJ ∞∏àîªH
¿ƒfÉ≤dG PÉ``Ø`fEÉ`H áØ∏q μªdG á«eÉ¶ædG
√QGô≤à°SGh ø``Wƒ``dG ø``eCG ßØM »``a
»a AÉL ÉªH Égƒæe ,¬JGQó≤e ájÉªMh
ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG
áμ∏ªe ∞bƒe ó``cCG …ò``dGh ,ádÓédG
√ÉéJ ï``°` SGô``dGh â``HÉ``ã`dG ø``jô``ë`Ñ`dG
´ÉLôà°SG »``a »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG
¢``ù`°`SCG ≈``∏` Y á``Yhô``°` û` ª` dG ¬``bƒ``≤` M
¢ù∏ée äGQGô``bh á«dhódG á«Yô°ûdG
á«Hô©dG IQOÉÑªdGh ábÓ©dG äGP øeC’G
,ø«àdhódG πq M ≈∏Y áªFÉ≤dG ΩÓ°ù∏d
ÉehO ¿Éc ΩÓ°ùdG ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdGh
øjôëÑdG áμ∏ªªd É«é«JGôà°SG GQÉ«N
.á«LQÉîdGh á«∏NGódG É¡à°SÉ«°S »a
ÖæjR á``Ñ`FÉ``æ`dG äó`` cG É``gQhó``H

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |
πª©dG »a í°VGƒdG ¬àdÓL ∞bƒªH
∫OÉ©dGh πeÉ°ûdG ΩÓ°ùdG AÉ°SQEG ≈∏Y
,AÉØ∏ëdGh AÉ≤°TC’G ºYOh á≤£æªdG »a
äGƒ≤dÉH ¬àdÓL IOÉ``°` TEG ¿CG Gk ó``cDƒ` e
á«æe’Gh á«YÉaódG á∏°SÉÑdG áë∏°ùªdG
IQóbh IAÉØc øe ¬«dG â∏°Uh Ée ócDƒJ
™«ªéd ôîa ΩÉ°Sh πãªJh á«aôMh
.É¡«a ø«Ñ°ùàæªdG
óªëe ¢Sóæ¡ªdG âØd ¬ÑfÉL øe
áæéd ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG
øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG
πª©dG õjõ©J IQhô°V ≈``dG »æWƒdG
™e ¿hÉ©àdGh ∑ôà°ûªdG »©jô°ûàdG
øe ójõªdG ≥«≤ëàd ájò«ØæàdG á£∏°ùdG
äÉ©∏£J ≥«≤ëàd á«æWƒdG äGõéæªdG
πØμj É``ª` H ø``«` æ` WGƒ``ª` dGh ø`` Wƒ`` dG
áÄØdG √ò¡d óYGƒdG πÑ≤à°ùªdG äÉeƒ≤e
,¬JÉæHh ø``Wƒ``dG AÉ``æ` HCG ø``e á«dÉ¨dG

¬``∏`dG ó``Ñ`Y Ö``FÉ``æ` dG QÉ``°` TG É``ª`«`a
ÜÉÑ°ûdG á``æ`é`d ¢``ù`«`FQ …ô``°` Shó``dG
á``dÓ``L á``ª`∏`c ¿CG ≈```dG á``°` VÉ``jô``dGh
ô«°ùf ≥jôW áWQÉN ióØªdG ∂∏ªdG
á``«`©`jô``°`û`à`dG á``£` ∏` °` ù` dG »`` a É``¡`«`∏`Y
øWƒdG áeóN ≈∏Y πª©dG π``LCG ø``e
ìÉéf »``a º¡°ùj ÉªH ø«æWGƒªdGh
≈dEG äôªà°SG »àdGh á«HÉ«ædG áHôéàdG
GócDƒe ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG
Gó¡L ôNój ø``d ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée ¿CG
ô«N ¬«a ÉªH áeƒμëdG πªY ºYO »a
.øjôëÑdG áμ∏ªe ídÉ°Uh
ó``dÉ``N Ö``FÉ``æ` dG ó`` `cCG ¬``à`¡`L ø``e
»eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ø«eÉ°†e ¿CG ≥æYƒH
πª©dG »``a á`` jƒ`` dhC’G É``¡`d ¿ƒ``μ`à`°`S
∫ÓN øe ,á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d »fÉªdôÑdG
á«©jô°ûàdG ¢ù∏éªdG ∫É``ª`YCG ™«ªL
»a π``ª`©`dG ∫Ó``N ø``eh ,á``«` HÉ``bô``dGh
èeGôÑdGh á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG
∫ÉéªdG ºYO õjõ©J ™e ,á«©ªàéªdG
…QÉªãà°S’Gh …OÉ°üàb’Gh »ë°üdG
ø«°ùëJh »FGò¨dG øe’Gh »HÉÑ°ûdGh
™e ¿hÉ``©` à` dÉ``H á°û«©ªdG iƒ``à`°`ù`e
.á«æ©ªdG äÉ¡édG
»μdÉªdG º``°`SÉ``H Ö``FÉ``æ` dG ó`` `cCGh
øY ô``Ñ`©`J ∂``∏` ª` dG á``dÓ``L á``ª`∏`c ¿CG
∂``dPh áeOÉ≤dG á∏MôªdG äÉLÉ«àMG
,á«HÉÑ°ûdG äÉ``bÉ``£`dG º``YO ∫Ó``N ø``e
πãªJ »àdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdGh
OÉ``é` jEGh ,π``Nó``dG QOÉ``°`ü`ª`d Ék `©`jƒ``æ`J
Gó«°ûe ,ø«æWGƒª∏d πª©dG ¢``Uô``a

ø«eÉ°†ªH ÜGƒædG øe OóY OÉ°TCG
Iô°†M É¡¡Lh »àdG á«eÉ°ùdG áª∏μdG
øH ó``ª` M ∂``∏` ª` dG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°` U
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
QhO ìÉààaÉH ¬àdÓL π°†ØJ ∫Ó``N
»©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G
ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG
ø«eÉ°†e ¿CG øjócDƒe ,zóMC’G{ ¢ùeCG
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd á«eÉ°ùdG áª∏μdG
ájOÉ°üàb’G ÖfGƒédG ™«ªL â∏ª°T
á«ë°üdGh á``jƒ``ª`æ`à`dGh á``«` æ` eC’Gh
≥jôW áWQÉN πãªJ »àdGh ,á«Ä«ÑdGh
≥«≤ëJ π``LCG ø``e á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d
.ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J
á«dÉªdG á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ ô`` cPh
ìÉÑ°U óªMCG ÖFÉædG ájOÉ°üàb’Gh
πÑb øe OhóëeÓdG ºYódG ¿CG Ωƒ∏°ùdG
á«ªæJ πLCG øe ióØªdG OÓÑdG πgÉY
øe ójó©dG ºjó≤Jh »æWƒdG OÉ°üàb’G
»a ô«Ñc πμ°ûH âª¡°SG á«dÉªdG ΩõëdG
…OÉ°üàb’G ™°VƒdG ≈∏Y á¶aÉëªdG
.ÉfhQƒc áëFÉL AGôL √Qô°†J ΩóYh
óªM Ö``FÉ``æ` dG í``°` VhG √Qhó`` `H
ÜÉ£îdG ø«eÉ°†e ¿CG »``é`gƒ``μ`dG
á«dhDƒ°ùe πãªJ ∂∏ªdG ádÓéd »eÉ°ùdG
á``«`©`jô``°`û`à`dG ø``«`à`£`∏`°`ù`∏`d á``«` æ` Wh
êÉàëJ É``ª`d Égò«Øæàd á``jò``«`Ø`æ`à`dGh
Ék °Uƒ°üNh ,á«dÉëdG á∏MôªdG ¬«dG
»æWƒdG OÉ°üàbÓd ™jô°ùdG »aÉ©àdG
¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH ∂``dPh
.á«ªdÉ©dG áëFÉédG QÉKBG RhÉéàd
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:»æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ ƒª°S
á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG á«é¡æeh ..»eÉ°ùdG ÜÉ£îdG
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

.ábÉÑ°Sh Iô°VÉM
,á«°VGôàa’G äÉ°üæªdG ôÑY º«∏©àdGh πª©dG äÉeóN
áªK ¿CG á°UÉNh ,ôjƒ£àdG ≈dG áLÉëHh áëLÉf áHôéJ
»°SGQódG ΩÉ``©`dG º°†N »``a IOƒ``Lƒ``e ∫Gõ``J ’ äÉbƒ©e
ábÉ£dGh AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ∫ÉéªH ΩÉªàg’G ∂dòch ,ójóédG
,ájQhô°†dG á«∏Ñ≤à°ùªdG ä’ÉéªdG øe ÉgQÉÑàYÉH ,ájQòdG
.ä’ÉéªdG ∂∏J øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VƒîJ ¿CG Öéjh
,»eÉ°ùdG ÜÉ£îdG É¡æª°†J »àdG QƒeC’G RôHCG øeh
∑ôà°ûªdG πª©dG »g á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d ájƒdhCG ÉgQÉÑàYGh
¿hÉ©àdÉH »æWƒdG ÉfOÉ°üàb’ ™jô°ùdG »aÉ©àdG πLCG øe
ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG ájDhôd É≤ah ,¢UÉîdG ´É£≤dG ™e
¿ÉªdôÑdGh áeƒμë∏d Iô«Ñc á«dhDƒ°ùe ∂∏Jh ,2030
.…OÉ°üàb’Gh …QÉéàdG ´É£≤dGh
øe ÜÉÑ°ûdG øμªj ¥hóæ°U ø«°TóàH ¬«LƒàdG ¿CG Éªc
IóYGƒdG ¢UôØ∏d ÉªYO äÉcô°ûdGh ∫ÉªY’G ∂∏ªJh AÉ°ûfEG
ídÉ°U »a Ö°üj Éª«μM É¡«LƒJ ó©j ,πÑ≤à°ùªdG ∫É«LC’
»a πª©dG ¢Vƒîd ÜÉÑ°ûdG õ«ØëJh OÉ°üàb’Gh ÜÉÑ°ûdG
äÉ«°üî°Th äÉ«dÉ©Ød É°ù«°SCÉJh ,¢UÉîdG ´É£≤dG ∫Éée
ÖfÉéH ,IóYGh ájQÉªãà°SG ™jQÉ°ûeh IójóL ájOÉ°üàbG
á°UÉîdGh á«eƒμëdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒªdG Iƒ``YO
,áaÉ°†ªdG áª«≤dG äGP ä’ÉéªdG ≈dG É¡dGƒeCG ¬«LƒJ ≈dG
.Égôjƒ£J ihóLh á«ªgCG á«ë°üdG áeRC’G âàÑKCG »àdGh
ÜÉ£îdG »a äOQh »àdG ájQÉ°†ëdG IQÉ°TE’G π©dh
É¡JÉjóëJh á«Ä«ÑdG äGô«¨àªdG IÉYGôe ¿CÉ°ûH »eÉ°ùdG
áeÓ°S ƒëf »æjôëÑdG è¡æ∏d Gó«cCÉJ »JCÉJ ,áØ∏àîªdG
ÖæéJh ÉgQÉªãà°SG á«ªgCGh ,É¡«∏Y á¶aÉëªdGh áÄ«ÑdG
.»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y á°UÉNh ,É¡JÉ«YGóJ
QÉ°TCG ,áàHÉãdGh áî°SGôdG ,øjôëÑdG áμ∏ªe ádÉ°SQ
ΩÓ°ùdG ¿É``cQCG â«ÑãJ ó«cCÉJ »a »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG É¡«dEG
IQOÉÑªdG π«©ØJ ôÑY ,á≤£æªdG »``a ∫OÉ``©` dGh πeÉ°ûdG
ádÉ°SôdG »gh ..ø«àdhódG πM ≈``dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ,á«Hô©dG
πLCG øe ±Gô``WC’G ™«ªL øe ¿hÉ©àdG ÖLƒà°ùJ »àdG
õjõ©J πLCG øeh ,á≤£æªdG »a á«ªæàdGh ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ
π°†aC’G πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉë∏d íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdG
.™«ªé∏d
»g ∂∏Jh ,ájQÉ°†ëdG øjôëÑdG ádÉ°SQ »``g ∂∏J
ò«ØæàdGh πª©dG ÖLƒà°ùJ »àdG ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG á«é¡æe
.π«LCÉJ ’h ô«NCÉJ ¿hO øe ,á¶ë∏dG √òg øe

πªY á«é¡æeh ,ájQÉ°†M á``jDhQh ,á«æWh πFÉ°SQ
ÜÉ£îdG ø«eÉ°†e É¡à∏ªM ,á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d ájQhô°V
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬H π°†ØJ …òdG ,»eÉ°ùdG »μ∏ªdG
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
QhO ìÉààa’ áªjôμdG ¬àjÉYQ ∫ÓN ,√É``YQh ¬∏dG ¬¶ØM
»°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G
.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
ÜÉ£îdG ÉgócCG IQÉÑY ,zIôbƒªdG áeƒμëdG ájõgÉL{
Oƒ¡éd RQÉ`` H ô``jó``≤`Jh á``©`«`aQ IQÉ``°` TEG »``gh ,»``eÉ``°`ù`dG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
óYGƒb ¢ù«°SCÉJ »a ,¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ä’ÉéªdG πμd ,ájƒ≤dG á«àëàdG á«æÑdGh ,IóFGôdG á°†¡ædG
∞∏àîe »a É¡à«∏YÉah É¡àfÉμe âàÑKCG »àdG ,äÉYÉ£≤dGh
âfÉch ,ájƒªæàdG Iô«°ùªdG AÉæH »a âª¡°SCGh ,±hô¶dG
.ÉfhQƒc áëFÉL â©bh Éªæ«M ¬JÉ«YGóJh çóëdG Qób ≈∏Y
,»eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ÉgócCG IQÉÑY ,zø£ØdG πeÉ©àdG{
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Iô°†M Oƒ¡éd á≤ëà°ùe IOÉ°TEGh
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
,¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
áeÉY á«æWh ìhQ ≥∏Nh ,ÉfhQƒc áëFÉL áeRCG IQGOEG »a
è¡æ∏d ó«cCÉJh ,(øjôëÑdG ≥jôa) á``jGQ âëJ á©eÉLh
â«°üdG ∫Éf …òdG ,™«aôdG »fÉ°ùfE’Gh ,π«°UC’G »æjôëÑdG
RQÉH πμ°ûH É¡«a âª¡°SCG óbh ,…OÉjôdG ™bƒªdGh »ªdÉ©dG
ácGô°û∏d É«æjôëH ÉLPƒªf âeób »àdG zô«N Éæ«a{ á∏ªM
.á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdGh
»μ∏ªdG ÜÉ£îdG É¡æ∏YCG ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG á«é¡æe
,πYÉØdG ¿hÉ©àdG Ωõ∏à°ùj É¡≤«≤ëJ ¿CG ó``cCGh ,»eÉ°ùdG
πª©dGh ,á«æWƒdG áë∏°üªdG AÓYEGh ,á«dhDƒ°ùªdG πªëJh
πLCG øe äÉjóëàdGh ÜÉ©°üdG RhÉéàJ á«HÉéjEG ìhô``H
.äÉMÉéædGh äGõéæªdG ≥«≤ëJ
πªY á£N ÖLƒà°ùJ ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG á«é¡æe
,É©jô°Sh ÓLÉY Gò«ØæJh ,™jQÉ°ûeh äGQOÉÑeh èeGôHh
ÜÉ£îdG »a ºJ Éªc ÉeÉªJ ..¬∏Ñ≤à°ùeh øWƒdG πLCG øe
∂∏ªdG ádÓL QÉ°TCG Éªæ«M ,2019 ΩÉY »a »eÉ°ùdG »μ∏ªdG
»a ,»YÉæ£°U’G AÉcòdGh »ªbôdG ∫ƒëàdG ≈dG ióØªdG
ájõgÉL ™e É¡à«∏YÉa âàÑKCG ,á«∏Ñ≤à°ùeh áÑbÉK á``jDhQ
ÉfhQƒc áëFÉL ¿ÓYEG AÉæKCG áë°VGh IôbƒªdG áeƒμëdG
á«μ∏ªdG ájDhôdG ™eh øjôëÑdG áμ∏ªe âfÉch ,ájGóÑdG òæe

≥``«≤`ë`à`d ¢``SGô`Ñ`f á``«`eÉ°ù`dG á``ª`∏μ`dG
á``«dÉ¨dG É``æà`μ∏ªªd Ωó``≤`àdG ø``e ó``jõªdG

.»æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ |
AÉ°ûfE’ »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG äGQÉμàHGh äÉMƒªWh äÉbÉW
πc ¢SƒØf »a ôKC’G ≠dÉH ¬d ,äÉcô°ûdGh ∫ÉªYC’G ∂∏q ªJh
≈∏YC’G óFÉ≤dG ¿CG ≈∏Y á≤«ªY ád’Oh ,AÉ«ahC’G øWƒdG AÉæHCG
¢Uôëjh ,º¡æWh AGóf º¡à«Ñ∏Jh ¬FÉæHCG äÉ«ë°†J Qqó≤j
.º¡gÉaQh º¡FÉNQ ≈∏Y
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ¬fÉæàeG øY √ƒª°S ôÑYh
øe ¬àdÓL ¬jóÑj Ée ≈∏Y ,≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG ∂∏ªdG
Ék gƒæe ,á«æeC’G Iõ¡LC’Gh äÉ°ù°SDƒª∏d ô«Ñc ºYOh ΩÉªàgG
Ék ehO π¶«°S Iõ¡LC’G √òg øe Aõéc »æWƒdG ¢SôëdG ¿CÉH
øWƒdG äÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdG áfÉeCG ¬≤JÉY ≈∏Y πªëj
Ék «YGO ,¬«æWGƒe áeÓ°Sh ¬æeCG ßØMh ¬«°VGQCG ¿ƒ°Uh
.Ék Ñ©°Th áeƒμMh Ék μ∏e øjôëÑdG ßØëj ¿CG ¬∏dG

øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ø``cô``dG ∫hCG ≥jôØdG OÉ``°`TCG
ø«eÉ°†ªH »æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG
,≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG ájÉYôH ¬àdÓL π°†ØJ iód
.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG
Ék °SGôÑf â∏qμ°T ,á«eÉ°ùdG áª∏μdG ¿CG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
,äÉjóëàdG á¡LGƒeh ,QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõe ≥«≤ëàd
âàÑKCG »àdG á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒªdG áfÉàe ≈∏Y AÉæÑdGh
±hô¶dG πX »a ÉgQOGƒc á«∏YÉah É¡ª«¶æJ Iƒbh É¡MÉéf
.áægGôdG
¿Éc Iójó°ùdG ¬àjDhQh ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ¿EG :±É°VCGh
»a ±qô°ûªdG »æjôëÑdG êPƒªædG AÉæH »a ôKC’G ≠dÉH É¡d
´É£à°SG …òdGh ,áægGôdG á«ë°üdG á``eRC’G √òg á¡LGƒe
π°†aCG ø``e ó``MGƒ``c ,á«ªdÉY IOÉ``°` TEGh Éà«°U ≥≤ëj ¿CG
¬àª∏c »a ióØªdG πgÉ©dG ôcP Éªc ,á«dhódG äÉ°SQÉªªdG
.á«eÉ°ùdG
åëJ Ék ªFGO á«eÉ°ùdG ¬àdÓL äÉHÉ£N ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
º¡ªªg òë°Th º¡ªFGõY ájƒ≤Jh øWƒdG AÉæHCG πª°T ºd ≈∏Y
Éæàμ∏ªªd á«ªæàdGh AÉæÑdGh Ωó≤àdG øe ójõe ≥«≤ëJ ƒëf
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY …ó«°S ájGQ âëJ á«dÉ¨dG
¿Éaô©dG ,¬àdÓL ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d ¬fCG √ƒª°S ócCGh
âbh »a º¡æWh ∫ƒM º¡aÉØàdGh øjôëÑdG πgCG ™«æ°üH
AÉ°ûfEÉH ióØªdG πgÉ©dG äÉ¡«LƒJ ¿EÉ` a ∂dòd ,Iqó`°`û`dG
,ájó©ªdG ¢VGôeC’G ∫Éée »a ¢ü°üîàe õcôeh ≈Ø°ûe
á«ë°üdG äÉjóëàdG ™e πeÉ©àdG øe ¬æq μªJ äGõ«¡éàHh
ø«ªYGódG πc AÉª°SCG ¬Mô°U »a ≥Kq ƒn jo h ,Ék «ª«∏bEGh Ék «æWh
ºYójh ôªãà°ùj ¥hóæ°U AÉ°ûfEGh ,zô«N Éæ«a{ á∏ªëd

¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓ©H ó«°ûj á«LQÉîdG ôjRh
»HhQhC’G OÉëJ’G ∫hOh øjôëÑdG ø«H §HôJ »àdG

É°ùfôah É«fÉ£jôH …ô«Ø°S πÑ≤à°ùj á«LQÉîdG ôjRh
øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ¬LhCG õjõ©J
.ø«≤jó°üdG
ó``°`TGQ ø``H ∞«£∏dGóÑY Qƒ``à` có``dG πÑ≤à°SG É``ª`c
ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ¬Ñàμe »a ,á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG
á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédG ô«Ø°S ,OQÉ°Tƒc Ωhô«L IQGRƒ∏d
.øjôëÑdG áμ∏ªe iód
Ωhô«éH á«LQÉîdG ô``jRh Ö``MQ ,AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh
»àdG ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓ©H Gkó«°ûe ,OQÉ°Tƒc
á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H §HôJ
,Égõjõ©àd ∑ôà°ûe ΩÉªàgG øe ¬H ≈¶ëJ Éeh ,á≤jó°üdG
≈∏Y º``FGó``dG øjôëÑdG áμ∏ªe ¢``Uô``Mh ™∏£J Gó``cDƒ`e
ájQƒ¡ªédG ™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe
øjó∏ÑdG Óc ≈∏Y IóFÉØdGh ô«îdÉH Oƒ©j ÉªH á«°ùfôØdG
,ácôà°ûªdG Éª¡ëdÉ°üe ≥≤ëjh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh
.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO ô«Ø°ù∏d Ék«æªàe
iƒà°ùªdG OQÉ``°` Tƒ``c Ωhô``«` L ø``ª`K ,¬``Ñ`fÉ``L ø``e
áμ∏ªe ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¬«dEG â∏°Uh …òdG Ωó≤àªdG
√OÓH ¢UôM GócDƒe ,á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédGh øjôëÑdG
É¡H »°†ªdGh Iõ«ªàªdG äÉbÓ©dG √ò¡H AÉ≤JQ’G ≈∏Y
øjôëÑdG áμ∏ªªd Ék«æªàe ,πª°TCG äÉjƒà°ùe ƒëf Ékeób
.QÉgOR’Gh á©æªdGh Ωó≤àdG øe Gkójõe
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG QÉ°ùe åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh
πÑ°Sh ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG Ió``«`Wƒ``dG
áaÉ°VE’ÉH ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égôjƒ£Jh Égõjõ©J
ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh äÉYƒ°VƒªdG øe Oó``Y ≈``dEG
.∑ôà°ûªdG

,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ¬Ñàμe »a ,á«LQÉîdG ôjRh
iód IóëàªdG áμ∏ªªdG ô«Ø°S ,ó``fƒ``eGQO …OhQ ¢ùeCG
ó``ª`MCG ≥``«`aƒ``J ô«Ø°ùdG Qƒ°†ëH ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
á«Hô¨dG ∫hó``dG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG ,Qƒ°üæªdG
óªMCG âæH á°ûFÉY áî«°ûdG Iô«Ø°ùdGh ,ájƒ«°SBGhôaC’Gh
á«HhQhC’G ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ôjóe ,áØ«∏N ∫BG ô≤°U øH
.»HhQhC’G OÉëJ’Gh
√RGõàYG øY á«LQÉîdG ôjRh ÜôYCG AÉ≤∏dG ∫ÓNh
ø«H áªFÉ≤dG Ió«WƒdG á«îjQÉàdG ábGó°üdG äÉbÓ©H
Éeh ,á≤jó°üdG IóëàªdG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »``a QÉ`` gORGh Qƒ£J ø``e √ó¡°ûJ
≈dEG Ékeób É¡H »°†ªdG ≈∏Y ∑ôà°ûªdG ¢UôëdG πX »a
É kgƒæe ,»FÉæãdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG øe ™°ShCG ¥É``aBG
øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY õjõ©J á«ªgCÉH
Ék«æªàe ,Éª¡«∏Y ô«îdGh ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH ø«≤jó°üdG
.≥«aƒàdG πc IóëàªdG áμ∏ªªdG ô«Ø°ùd
äÉbÓ©dG QÉ°ùªH ófƒeGQO …OhQ OÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe
Éeh IóëàªdG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á«FÉæãdG
»Ñ∏j ÉªH Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y Iƒbh áHÓ°U øe ¬H RÉàªJ
ø«Ñ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG ídÉ°üªdGh äÉ©∏£àdG
Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd Ék«æªàe ,ø«≤jó°üdG
.AÉNôdGh
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh
õjõ©J πÑ°Sh IóëàªdG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
πÑ°S åëHh ,ä’É``é`ª`dG ≈à°T »``a ∑ôà°ûªdG πª©dG

QGƒédG ∫hO ΩGôàMGh ôNB’G ∫ƒÑbh
øe äÉ``aÓ``î` dGh äÉ``YGõ``æ` dG π`` Mh
¥ô``£` dÉ``Hh AÉ``æ` Ñ` dG QGƒ`` ë` `dG ∫Ó`` N
¥Éã«e ÇOÉÑe ≈dEG GkOÉæà°SG ,á«ª∏°ùdG
á«°†≤dG ¿EG ∫É``bh .IóëàªdG º``eC’G
,á``jô``gƒ``L á``«`°`†`b á``«`æ`«`£`°`ù`∏`Ø`dG
âHÉK É¡æe øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒeh
É``ªk `FGO ƒ``Yó``J áμ∏ªªdÉa ,±hô``©` eh
´Gô°üdG AÉ¡fE’ Oƒ¡édG ∞«ãμJ ≈dEG
É``≤k `ah »``∏`«`FGô``°`SE’G - »æ«£°ù∏ØdG
π«Ñ°ùdG √QÉÑàYÉH ,ø«àdhódG πëd
∫OÉ``©`dG ΩÓ``°`ù`dG ≥«≤ëàd π``°` †` aC’G
ádhódG ΩÉ«b ≈dEG …ODƒªdGh πeÉ°ûdGh
É¡àª°UÉYh ,á∏≤à°ùªdG á«æ«£°ù∏ØdG
≈``dEG GkOÉ``æ` à` °` SG ,á``«`bô``°`û`dG ¢``Só``≤` dG
IQOÉÑeh á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô``b
.á«Hô©dG ΩÓ°ùdG
AÉ``°` SDhQ OÉ`` °` `TCG ,º``¡` Ñ` fÉ``L ø``e
iód »HhQhC’G OÉëJ’G ∫hO äÉã©H
AÉæÑdG ¿hÉ©àdÉH øjôëÑdG áμ∏ªe
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e ø``«` H ô``ª` ã` ª` dGh
∞∏àîe »``a »`` `HhQh’G OÉ``ë` J’Gh
õ``jõ``©`J ¿CG ø``jó``cDƒ` e ,ä’É``é``ª``dG
»a º¡°ù«°S »FÉæãdG ¿hÉ©àdG Gò``g
»FÉæãdG πª©dG iƒà°ùªH AÉ``≤`JQ’G
,ø«≤jó°üdG ø«aô£dG Óμd ∑ôà°ûªdG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¬dòÑJ ÉªH ø«gƒæe
≥«≤ëJ π``LCG ø``e Iô«Ñc Oƒ¡L ø``e
»a QÉ`` ` ` gOR’Gh ΩÓ``°` ù` dGh ø`` ` eC’G
.á≤£æªdG

øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M Ée º¡°ùØfCÉH
.áëFÉédG √òg á¡LGƒe »a ìÉéf øe
ó``«`jCÉ`J ¿Ó`` ` YEG ™``«` bƒ``J ∫ƒ`` `Mh
ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ΩÓ°ùdG
ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ¿CG ócCG ,π«FGô°SEG
,ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`ª`d á``ª`¡`e Iƒ``£` N
ÖMÉ°U Iô°†M è``¡`fh á`` jDhQ ¿CGh
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
≥«≤ëàd ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
º«b øe Ióªà°ùe á≤£æªdG »a ΩÓ°ùdG
øeDƒJ áμ∏ªªdÉa ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG
»μd í«ë°üdG ≥jô£dG ƒg Gòg ¿CÉH
QGô≤à°SGh ø``eCG »``a ¢SÉædG ¢û«©j
Iƒ£îdG √òg ¿EGh ,QÉgORGh ΩÓ°Sh
áμ∏ªe É``¡`Jò``î`JG »``à` dG á``«`î`jQÉ``à`dG
≈dEG Ö©°Th ∂∏e ádÉ°SQ »g øjôëÑdG
∫hO ΩGôàMG ∂dòH âdÉf å«M ,ºdÉ©dG
,É«°SBGh É``HhQhCGh ÉμjôeCG »a ºdÉ©dG
OÉëJ’G ¢Uôëj ¿CG óH ’ ¬fCG ÉØk «°†e
√òg QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y »``HhQhC’G
Gòg ºYój ¿CGh ,ájƒ«ëdG á≤£æªdG
≥«≤ëJ ±ó¡à°ùj …òdG º«μëdG è¡ædG
QGô≤à°S’Gh ∫OÉ©dGh πeÉ°ûdG ΩÓ°ùdG
QGô≤à°SG ¿C’ ,ºdÉ©dGh á≤£æªdG »a
QGô≤à°S’ ô«Ñc ¿Éª°V ƒg á≤£æªdG
.ÉHhQhCG
¿CG á``«` LQÉ``î` dG ô`` ` jRh ó`` ``cCGh
πãªj ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿Ó`` YEG ™«bƒJ
øeDƒJ »``à`dG øjôëÑdG áμ∏ªe è¡f
º``gÉ``Ø`à`dGh í``eÉ``°`ù`à`dGh ¢ûjÉ©àdÉH

øH ∞«£∏dGóÑY Qƒ``à`có``dG ó≤Y
á``«`LQÉ``î`dG ô```jRh »``fÉ``jõ``dG ó``°` TGQ
äÉã©H AÉ``°` SDhQ ™``e ÉkYÉªàLG ¢``ù`eCG
áμ∏ªe iód »``HhQhC’G OÉëJ’G ∫hO
»fhôàμd’G ∫É°üJ’G ôÑY øjôëÑdG
ï«°ûdG QƒàcódG Qƒ°†ëH ,»FôªdG
π«ch áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H ¬∏dGóÑY
,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh
áμ∏ªe AGô``Ø`°`S ø``e Oó``Y á``cQÉ``°`û`eh
»a AÉ``°`†`YC’G ∫hó``dG ió``d øjôëÑdG
.»HhQhC’G OÉëJ’G
ôjRh Ö``MQ ,´ÉªàL’G ∫Ó``Nh
∫hO äÉ``ã`©`H AÉ``°` SDhô``H á``«` LQÉ``î` dG
áμ∏ªe ió```d »`` ` ` `HhQhC’G OÉ`` ë` `J’G
ábGó°üdG äÉbÓ©H Gkó«°ûe ,øjôëÑdG
áμ∏ªe ø«H §``Hô``J »``à`dG ¿hÉ``©`à`dGh
»``HhQhC’G OÉëJ’G ∫hOh øjôëÑdG
≈∏Y Ωó``≤`Jh Qƒ£J ø``e √ó¡°ûJ É``eh
áμ∏ªe ¢UôM GkócDƒe ,áaÉc Ió©°UC’G
õjõ©Jh ôjƒ£àH É¡eÉªàgGh øjôëÑdG
OÉëJ’G ∫hO ™e á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
øe É``e π``c »``a á≤jó°üdG »`` HhQhC’G
.ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG áeóN ¬fCÉ°T
∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ™∏WCG óbh
≈∏Y AGô``Ø`°`ù`dG »``fÉ``jõ``dG ó``°` TGQ ø``H
øjôëÑdG áμ∏ªªd áã«ãëdG Oƒ¡édG
á``ë`FÉ``L äÉ`` «` `YGó`` J á`` ¡` `LGƒ`` e »`` a
É kë°Vƒe ,(19 – ó«aƒc) É``fhQƒ``c
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿CG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M
ºjó≤J ≈`` dEG ¬`` Lh ,ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG
á«fÉéªdG á«Ñ£dG ájÉYôdGh êÓ©dG
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd
,AGƒ``°` S ó``M ≈``∏`Y ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
…òdG º¡ªdGh ô«ÑμdG QhódÉH Gkó«°ûe
áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG ¬H ™∏£°†j
ÖMÉ°U á°SÉFôH ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a
øH ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó¡©dG »``dh ,áØ«∏N ∫BG óªM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
…óëJ RhÉ``é`à`d ,AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée
AGƒàMGh á«FÉæãà°S’G á∏MôªdG √òg
∫ÓN ø``e ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æeh
»àdG á«FÉbƒdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
áë°U ≈``∏`Y á¶aÉëªdG ≈``dG ±ó``¡`J
Ghó¡°T AGôØ°ùdG ¿CG GkócDƒe ,™«ªédG

IÉ``«``M Ö``cƒ``c â```fÉ```ch
á°ûgódG ‘
∂``dò``c ,â``μ` °` ù` j ’ É``¡` Ø` ¨` °` T
’h ∞¨°T ’ »àdG IÉ«ëdG .É¡à°ûgO
lÖcƒch ,iô``NCG Il OÓ``H É¡«a á°ûgO
πª©∏d •ô``Ø`e qÖ`` Mh ,É``¡`∏q `c •É``°`û`f
É¡Ø¨°T ≈∏Y âfÉ©à°SG .IÉ``«` ë` dGh
,IAGô≤dÉH É¡à°ûgO ≈∏Yh ,ôØ°ùdÉH
¢UÉîdG ÉgAƒ°V â©æ°U ,Éª¡æ«Hh
.•É°ûædGh ácôëdÉH É¡JÉ«M CÓe …òdG
Qhój ÉjhÉª°S ÉeôL ÖcƒμdG ¢ù«dCG
nq ∫ƒM
.É¡Fƒ°†H A»°†à°ùjh ¢ùª°ûdG
Ée π``c ,(ÉæÑcƒc) âfÉc ∂dòc
QhóJ (ΩôL) ƒg É°UÉN GAƒ°V É¡Ñ¡j
:º∏≤H
.iôJo h iônJ ¬H »¡a ,¬dƒM
,IÉ«ëdG Ö``cƒ``c »``à`NCG â``Ñq ` MCG
¢ùjQOƒHCG áªWÉa
A»``°`T π``c »``a É``¡`°`ù`ªq `∏`à`J â`` ` MGQh
IÉ«ëdG π©éj Ée πc âqÑMCG .É¡dƒM
…ò``dG º¡é«é°†H ∫É``Ø` WC’G ; tÜó`` J
´óÑJ »àdG ¿ƒæØdG ,∂d â«g IÉ«ë∏d ∫ƒ≤J »àdG á«gGõdG ¿GƒdC’G ,IÉ«ëdÉH Öî°üj
,É¡gƒLh Oqó©j …òdG ôØ°ùdG ,á≤jôWh á≤jôW ∞dCÉH É¡jhôJ »àdG ÖàμdG ,IÉ«ëdG
.Öcƒc ôª©c G ô«°üb ¿Éc ¿EGh ≈àM ,IÉ«ëdG ôªY π«£j …òdG ∂ë°†dGh
á©«Ñ£dG ≥aóH äCÓàeG Éª∏q c ,ôØ°ùdG »a É¡fEG ∞«c Öcƒc äÉ≤jó°U ≈°ùæJ ’
: qø¡«a âMÉ°Uh ,â≤¡°T ,IôMÉ°ùdG
IGGGGÉ«M …òg Gƒaƒ°T Gƒaƒ°T •
,É¡à°ûgO ÅØμæJ ¿CG ¿hOh ,ΩCÉ`°`S ¿hO ÉgQôμJh ,IOhó``ª`e Gòμg É¡dƒ≤J
.É°SCÉc É¡Hô°ûJ É¡fCÉμa ..Öcƒc âμ°ùJ ’h ,QGôμàdG •ôa øe äÉ≤jó°üdG ∂ë°†àa
á≤¡°T ,áØ°TQ áØ°TQ ¬bhòàf ¿CG Öéj IÉ«M Öîf Öcƒc óæY á©«Ñ£∏d Qƒ°†M πq c
É¡æ«≤∏àj qø``c ¿CG ó©H ,ø¡YƒeóH ¿B’G Öcƒc IQÉÑY äÉ≤jó°üdG ôqcòàJ .á≤¡°T
.ø¡JÉμë°†H
!?Öcƒc Éj IÉ«ëdÉH ∂à≤¡°T ¿hO ôØ°S Éæd ¿ƒμj ∞«c •

∞¨°ûdG ‘
»a á∏dóe á∏ØW äCÉ°ûf .9 ºgOóY ≠dÉÑdG É¡JƒNEG ø«H Ö«JôàdG »a á°SOÉ°ùdG »g
óªMCG ¬∏dGóÑY êÉëdG …ódGh .áeÉæªdÉH ábQÉîªdG ≥jôa »a á£HGôàe Iô°SCG ø°†M
ø«©fÉb ø«°VGQ Éæ∏©éj ÉªH º©ææd ™«£à°ùj Ée πμH ó¡L ,»eÉ°ü©dG πLôdG ¢ùjQOƒHCG
ÉgAÉæHCG øëf Éæd ôaƒào d Ωƒ«dG ∫GƒW ìóμJ ≥jôHE’G áæjóe áLÉëdG »JódGhh ,ø«ª∏©àoe
.áÄfÉg áëjôoe IÉ«M
»Yƒ£àdG •É°ûædGh πª©dGh á°SGQódÉH ∂dòc âØ¨°T IÉ«ëdÉH Öcƒc âØ¨°T Éªc
øe á«©eÉédG É¡à°SGQO â¡fCG .™«aôdG RGô£dG øe IôHÉãe .GôcÉH ¬«a âWôîfG …òdG
IÉàa á°†¡f á«©ªL ≈``dEG ÉgQƒa øe ºq °†æJh Oƒ©àd ,ïjQÉàdG ¢ü°üîJ »a ≥°ûeO
¿CG πÑb ,âbƒdG ¢†©Ñd á«©ªé∏d á©HÉàdG á°VhôdG »a ¢ùjQóàdÉH Ωƒ≤Jh ,øjôëÑdG
á«HôàdG IQGRƒ``H …ƒHôàdG ±Gô°TE’G IQGOEG ºK ,1987 ΩÉY º«∏©àdG ∂∏°S ≈dEG º°†æJ
.2007 ΩÉY º«∏©àdGh
≈∏Y â∏°üM ähô«H øe .É«∏©dG É¡à°SGQO Öcƒc â∏°UGh ,¢UÉîdG É¡HÉ°ùM ≈∏Y
á«∏gC’G á©eÉédG øe πc »a »ªjOÉcC’G ÉgAÉ£Y π°UGƒàd ,√GQƒàcódG ºK ,ô«à°ùLÉªdG
.2020 »a ø«©∏dG ¢VôªdG É¡àZÉH ≈àM á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉLh
áª∏c â∏q X ,¢VôªdG ºZQh ,É¡FÉæHCÉc º¡H ô©°ûJ øjòdG É¡àÑ∏Wh ,É¡∏ªY âqÑMCG
.»àÑ∏W :É¡fÉ°ùd ≈∏Y ¢üî°ûJ
ÖÑ°ùJ •ƒ≤°ùd â°Vô©J ¿CG ó©Hh ,2020 πjôHCG »a É¡°Vôe ¢TGôa ¥ƒa øe
ºjó≤J øe â¡àfG ób É¡∏Ñb âfÉc ,πª©dGh ácôëdG øY Égó©bCG òîØdG º¶Y ô°ùc »a
ºjó≤J ø``e â¡àfGh ,ó©H ø``Y á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL »``a áÑ∏£∏d É¡JGô°VÉëe
âfÉc ∞«c ≈°ùfCG ’ .äÉLQódG ó°UQh ¬ë«ë°üJ §≤a É¡«∏Y »≤Hh ,º¡d ¿Éëàe’G
iƒ°S …ôμØJ ’{ :É¡d â∏b Éª∏ch .z»àÑ∏W{ :»d OqOôJ ºdC’G Iqó°T øe iqƒ∏àJ »g Éª«a
:É¡HGƒL ¿ƒμj ,z¿B’G ∂àMGQ »a
ô°†MCG ¿CG »∏Y
q äqô°UCG .zº¡≤q M º¡«£YCG ¿CG πÑb º¡côJCG ødh »à«dhDƒ°ùe ºg{
øY Égó°ùL ™aôJ âfÉμa .≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG áÑ∏£dG ¥GQhCGh ∫ƒªëªdG É¡Hƒ°SÉM É¡d
âeÉb ºK ,¥GQhC’G Rôa »a »NCG AÉæHCÉH âfÉ©à°SG ,¢Sƒ∏édG ≈∏Y Qó≤J Óa ôjô°ùdG
,É¡àÑ∏W âqÑMCG Éªch .âMÉJQG .É¡àfÉeCG âª∏q °S ≈àM äÉLQódG ó°UQh í«ë°üàdÉH
πFÉ°Sh »a É¡«©f ∫ÓN øe √hóHCG Gô«Ñc É¡∏«MQ ≈°SCG ¿Éμa ,ÖëH ÉqÑM É¡àÑ∏W É¡dOÉH
.»©ªàéªdG π°UGƒàdG

áaÉ≤ãdG ‘

Gô«Ñc GAõL »Yƒ£àdG πª©dG π¨°T ,Ö°UÉæªd ™∏q £J ’h è«é°V ÓHh Ahó¡H
IÉàa á°†¡f á«©ªéH â≤ëàdG á©eÉédG »a É¡LôîJ Qƒa ,Öcƒc äÉeÉªàgG øe
≈∏Y áÑXGƒoeh á£°ûf Iƒ°†Y âfÉμa ,1985 ΩÉY ƒ«fƒj 11 ïjQÉàH øjôëÑdG
¢ùdÉée »a âcQÉ°T .á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG É¡éeGôHh á«©ªédG äÉ«dÉ©a Qƒ°†M
áÑFÉf ºK ,ájQGOEG Iƒ°†©c 1994 - 1995 á«HÉîàfG äGQhO çÓK á«©ªédG IQGOEG
âdƒJ .2015 - 2016 iôNCG Iqôe ájQGOEG Iƒ°†Y ºK ,2007 – 2008 á°ù«FôdG
äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©dG òØq f …òdG (»aÉ≤ãdG ΩÉ°ùÑdG IõjõY ≈≤à∏e) ≈∏Y ±Gô°TE’G
.Iõ«ªàoªdGh áYƒæàoªdG á«ÑjQóàdGh á«aÉ≤ãdG
™e ºZÉæàJ äÉ«©ªL »a É°†jCG ∑QÉ°ûJ É¡∏©L »ª«∏©àdG ¿CÉ°ûdG »a É¡WGôîfG
º«∏©àdG ºYód á«∏gC’G á«©ªédG πãe ,™ªàéªdG áeóNh º∏©àq dG »a É¡àÑZQh É¡MƒªW
,øjôëÑdG QÉKBGh ïjQÉJ á«©ªLh ,2019 ¢SQÉe »a É¡«dEG âª°†fG »àdG ÖjQóàdGh
ôjƒ£Jh πeCÉà∏d øjôëÑdG á«©ªL äÉÑjQóJh èeGôH »a ÖMh á«dÉ©ØH âcQÉ°T Éªc
.Éªæ«°ù∏d øjôëÑdG …OÉf ¢VhôY Qƒ°†ëH âeõàdGh ,äGòdG
IÉ«ëdG √ƒLh ∞°ûμj ájDhQ ìÉÑ°üeh iôNCG IÉ«M IAGô≤dG »a Öcƒc äóLh
á°UÉîdG äÉ«dÉ©ØdG Qƒ°†M ≈∏Y ¢UôëJh ,ÖàμdG º¡æJ â``MGQ Gò¡d ,ÉgOó©jh
ø««æjôëÑdG ÜÉàq μ∏d IójóédG äGQGó``°` UE’G ™ÑàJh ,á«æjôëÑdG ÖàμdG ™«bƒàH
áYƒªée âcQÉ°T Éªc ,á«ªdÉ©dGh á«Hô©dG äGQGó``°`UE’G ∂dòc ,º¡©e π°UGƒàdGh
äÉjGhôdG IAGô≤H ºà¡j ,IAGô≤∏d á°TGôØdG …OÉf ¢ù«°SCÉJ »a äÉØ≤ãoªdG äGó«°ùdG øe
.»YÉªL …QhO πμ°ûH É¡à°ûbÉæeh ÖàμdGh

¥GôØdG ‘

,IÉ«ëdG âqÑMCG »àdG Öcƒc .Öcƒc »Ñ∏b á©£b øe ™Ñ°TCG ¿CG IÉ«ëdG »æ∏¡ªJo ºd
ó©H ¿ÉæëdG »æ«JCÉj øjCG øe .¿ÉæM øe á©£b oäó≤a .É©jô°S »æe IÉ«ëdG É¡JòNCG
ôØ°ùdG »a »∏Y
q ôq °üJ ∞«c ≈°ùfCG ’ .»JÉ«M πc »a É¡«∏Y õμàYCG áÑcQ oäó≤a ?¿B’G
øe ¢SÉ«cC’G Öë°ùJ »gh ∫ƒ≤J ,¢†aQCG ø«Mh ,¢SÉ«cC’G π≤K »æY πªëJ ¿CG
?¿B’G ∑ó≤a ™Lh πªM »æ«Øμj øªa .záYƒLƒªdG ∂àÑcQ πªM ∂«Øμj{ :…ój
»a »dõæe »a »©e QGô≤à°S’G äQôbh (áeÉæªdG) ∫õæe äQOÉZ ób ƒq à∏d âfÉc
ÉgOƒLƒH ¢ùfCÉà°SCG ¿CG »æ∏¡ªj ºd .É¡H »æ©Lƒj ¿CG ¢VôªdG Qôb ÉeóæY (óæ°S)
É¡∏«MQ ™Lh ≥qª©àd §≤a âJCG É¡fCÉc ,âbƒdG ¢†©Ñd ƒdh ¿ÉμªdG äGP »a »©e
øe ÉªHQ .òNCG Ée É©jô°Sh ¢VôªdG ∂dP âZÉH Ée É©jô°S .áHƒ©°U ôãcCG ¬∏©éJh
ºdC’G ¬Ñ©JCG …òdG Égpó°ùéH â∏MQ .ÓjƒW »fÉ©J É¡côàJ ºd ¿CG ÖcƒμH IÉ«ëdG ∞£d
.π«Ä°†dG Égó°ùL ¬≤q ëà°ùj ’h ¬≤q ëà°ùJ ’ ºdCG øe âMÉJQG .2020 ƒ«dƒj 24 »a
.∑Éæg Égô¶àæJ ºdCG ÓH iôNCG IGGGGÉ«M áqªK .AÉª°ùdG ƒëf ó©°üj ¿CG É¡Ñcƒc Qqôb
ÉgÉæ°ûY »àdG á∏«ªédG (IÉ«ëdG) äÉjôcP º∏ªdCG ,Éæg …óMh »æàcôJ É¡æμd
.É©e

RQÉ``ÑdG Qhó``dÉH √ƒ``æj á``«HƒæédG ß``aÉëe z¿É°ùfE’G ¥ƒ``≤M »a øjôëÑdG äGRÉ``éfEGh á``«LQÉîdG IQGRh QhO{ ∫ƒ``M Iô``°VÉëe
»``æWƒdG ±É``©°SE’G õ``côªH äÉ``«∏ª©dG IQGOE’
AÉ≤JQ’G øª°†J »àdG äGAGô``LE’G
áeó≤ªdG ±É©°SE’G áeóN IOƒéH
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
ó«≤©dG Üô`` `YCG ,¬``Ñ` fÉ``L ø``e
¬∏dGóÑY øªMôdGóÑY …Dƒ` d QÉ«W
ƒª°ùd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πjõL øY
ΩÉªàgG øe ¬«dƒj Ée ≈∏Y ßaÉëªdG
π``°` UGƒ``à` dGh ¿hÉ``©` à` dG õ``jõ``©`à`H
äGQGOE’G ∞∏àîe ™``e ôªà°ùªdG
GócDƒe ,á«∏NGódG IQGRƒH á«æeC’G
≥«°ùæàdG »``a ∫OÉÑàªdG ¬°UôM
.IóFGôdG á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh
óªëe Ö«≤ædG AÉ≤∏dG ô°†M
§HÉ°V »Ñ«∏°TƒH øªMôdGóÑY
á¶aÉëªdG »a »``æ`eC’G ≥«°ùæàdG
.á«HƒæédG

Gkó«°ûe ,ø«æWGƒªdG äÉ©∏£Jh
≥``«`°`ù`æ`à`dG iƒ``à` °` ù` ª` H √ƒ``ª` °` S
±É``©`°`SE’G õ``cô``e ™``e ¿hÉ``©` à` dGh
äÉ``ZÓ``H á``«` Ñ` ∏` J »```a »`` æ` `Wƒ`` dG
äÉ``eó``î` dG º``jó``≤` Jh çOGƒ`` `ë` ` dG
.á≤£æªdÉH á≤∏©àªdG á«aÉ©°SE’G
™e ßaÉëªdG ƒª°S å``ë`Hh
õcôªH äÉ``«`∏`ª`©`dG IQGOEG ô``jó``e
äGQOÉ``Ñ`ª`dG ,»``æ`Wƒ``dG ±É``©`°`SE’G
≈``dEG á``aOÉ``¡`dG á``«`æ`eC’G è``eGô``Ñ`dGh
äÉÑ°SÉæªdG øe ójó©dG ¿É°†àMG
√ƒ``ª`°`S É``gƒ``æ` e ,äÉ``«` dÉ``©` Ø` dGh
äÉ«∏ª©dG IQGOE’ RQÉ``Ñ`dG Qhó``dÉ``H
»``æ` Wƒ``dG ±É`` `©` ` °` ` SE’G õ`` cô`` ª` `H
äÉ``jƒ``à`°`ù`e ≈`` ∏` `YCG ≥``«`≤`ë`J »`` a
PÉîJ’ OGó``©`à`°`S’Gh á``jõ``gÉ``é`dG

áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG
áØ«∏N ∫BG á``Ø`«`∏`N ø``H »``∏`Y ø``H
á«HƒæédG á``¶`aÉ``ë`ª`dG ß``aÉ``ë`e
ôeÉK ≈°ù«Y ó``«`ª`©`dG Qƒ``°`†`ë`H
ß``aÉ``ë` e Ö`` `FÉ`` `f …ô`` ` °` ` `Shó`` ` dG
QÉ«W ó«≤©dG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG
ôjóe ¬∏dGóÑY øªMôdGóÑY …Dƒ` d
±É©°SE’G õcôªH äÉ«∏ª©dG IQGOEG
√ƒª°S ÖàμªH ∂`` dPh ,»``æ`Wƒ``dG
.á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH
äÉ``¡` «` Lƒ``J √ƒ``ª` °` S ø``ª``Kh
øH ó``°` TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥``jô``Ø`dG
,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
¿hÉ``©`à`dG ≥«≤ëJ ≈```dEG á``aOÉ``¡` dG
äGQGOE’G ∞∏àîe ™e ≥«°ùæàdGh
äÉ``LÉ``«`à`MG »``Ñ`∏`j É``ª`H á``«` æ` eC’G

.zá«dhódG ≥«KGƒªdGh
ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ¢Vô©à°SGh
É¡JGRÉéfEGh øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L …ô°ShódG
ájÉªMh õjõ©J »a á°Sƒª∏ªdGh IOƒ¡°ûªdG
äÉ«YGóJ á¡LGƒe π``X »``a ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤M
ó«aƒc ) óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«a »°ûØJ
á``«` dhO äGOÉ``°``TEÉ``H â``«`¶`M »``à` dGh ,(19 ∫ÓN øe áë°üdG »a ≥ëdG õjõ©àc ,á©°SGh
áeRÓdG ájÉYôdGh á«ë°üdG äÉeóîdG ºjó≤J
º«∏©àdG »``a ≥``ë` dG õ``jõ``©`Jh ,øjQô°†àª∏d
ácGô°ûdGh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdGh πª©dG »ah
.ô«ãμdG Égô«Zh á«©ªàéªdG
ΩÉàN »a á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ócCG Éªc
∫ÓN øe â°UôM øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG Iô°VÉëªdG
∂dPh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M º«b ó«cCÉJ ≈∏Y É¡JGQOÉÑe
»æWƒdG É¡KGôJh á«æWƒdG ájƒ¡dG ™e Ébk É°ùJG
IGhÉ°ùªdGh ∫ó©dG º«b ΩGôàMG ≈∏Y õμJôj …òdG
á«°SÉeƒ∏Hó∏d ¿CGh ,á«WGô≤ªjódGh íeÉ°ùàdGh
ádÉ©ØdG áªgÉ°ùªdG »a á¨dÉH á«ªgCG á«bƒ≤ëdG
.»dhódGh »∏ëªdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y

.á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe |
É¡é¡æH âYÉ£à°SG ób ™ªLCG ºdÉ©∏d IóàªªdGh
áfôªdG É¡JÉ°SÉ«°ùHh ¿õàªdG »°SÉeƒ∏HódG
Ö©°UCG áédÉ©e ,¬JGP âbƒdG »a ,áª°SÉëdGh
øe ó``jó``©`dG π``M »``a ΩÉ``¡` °` SE’Gh äÉ``jó``ë`à`dG
É¡eGõàdG ∞bGƒªdG πc »a ócDƒàdh ,äÉ``eRC’G
±GôYC’Gh ø«fGƒ≤∏d âHÉãdG É¡eGôàMGh ΩÉàdG

πaÉëªdG »a π«ãªJ ô«N É¡∏«ãªJh ,á«dhódGh
ádOÉ©dG ÉjÉ°†≤dG º`` YOh ,á``«` dhó``dGh á«Hô©dG
Ió«WƒdG ácGô°ûdGh ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeCÓd
IóëàªdG ºeC’Gh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á«eÉæàªdGh
.Égô«Zh á°ü°üîàªdG É¡J’Échh É¡Jõ¡LCGh
ôÑL ø`` H π``°` ü` «` a ø`` H ¬``∏` dGó``Ñ` Y Ωó`` ` bh
Ωƒ¡Øªd ÓeÉ°T ÉØk jô©J Qƒ°†ë∏d …ô°ShódG
øe Oó``Y Qƒ``¶`æ`e ø``e á``«`LQÉ``î`dG á°SÉ«°ùdG
á«μ∏ªdG á`` jDhô`` dGh ,ø``«`ã`MÉ``Ñ`dGh ø«jôμØdG
øH ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U Iô°†ëd
∫ƒM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
»àdG øjôëÑdG áμ∏ªªd á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG
ÉgOÉæà°SÉH É°UÉN
É kLPƒªf É¡°ùØæd â``°`SQCG{
k
ÉæàaÉ≤K ¿hõ``î` e ø``e ™``Ñ`æ`J º``«` bh ÇOÉ``Ñ` ª` d
á«°üî°ûdÉH §ÑJôªdG É¡FGôãHh ,á«fÉ°ùfE’G
ô°†ëàªdG É¡∏°UGƒàH áahô©ªdG á«æjôëÑdG
,áYƒæàªdG ¬JGQÉ°†Mh ¬JÉaÉ≤ãH ºdÉ©dG ™e
¬à«°üH õà©f Ék«°SÉeƒ∏HO É kMÉéf ∂dòH â∏é°ùa
øe øjôëÑdG áμ∏ªeh ,¬``JGRÉ``é`fEÉ`H ôîØfh
ïjQÉàdG ôe ≈∏Y É¡JÉcGô°Th É¡JÉØdÉëJ ∫ÓN

…ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY Ωób
∫ƒM Iô°VÉëe ¢ùeCG á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe
áμ∏ªe äGRÉ`` é` `fEGh á``«`LQÉ``î`dG IQGRh QhO{
èeÉfôÑdG øª°V ,z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M »a øjôëÑdG
¥ƒ≤M »``a á°ü°üîàªdG IOÉ¡°û∏d »ÑjQóàdG
É¡eó≤J »``à`dG ≈`` dhC’G É¡àî°ùf »``a ,¿É``°` ù` fE’G
∫BG ∑QÉ``Ñ`e ø``H óªëe ï«°ûdG ƒª°S á``«`ª`jOÉ``cCG
∫ÓN ∂``dPh ,á«°SÉeƒ∏HódG äÉ°SGQó∏d áØ«∏N
ôÑY ,Ω2020 ôHƒàcCG 30 - ôHƒàcCG 11 IôàØdG
É¡«a ∑QÉ°ûj »àdGh ,»fhôàμd’G »FôªdG åÑdG
.á«LQÉîdG IQGRh øe ø««°SÉeƒ∏HódG øe OóY
óYÉ°ùe ¢Vô©à°SG ,Iô°VÉëªdG ∫Ó``Nh
á°SÉ«°ùdG äGõμJôeh á«é¡æe á«LQÉîdG ôjRh
IOÉ«°S á«ªgCGh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«LQÉîdG
≈∏Y á``μ`∏`ª`ª`dG »`` °` `VGQCG Ió`` `Mhh ∫Ó``≤` à` °` SGh
áfÉ«°Uh ,»dhódGh »Hô©dGh »ª«∏b’G iƒà°ùªdG
á«°SÉ«°ùdGh á«é«JGôà°S’G É¡ëdÉ°üe ájÉªMh
,É¡æY ´É`` aó`` dGh êQÉ``î``dG »``a á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
äÉbÓ©dGh §HGhôdG ájƒ≤Jh õjõ©Jh á«ªæJh
á«Hô©dG äÉÄ«¡dGh ∫hó``dG áaÉch áμ∏ªªdG ø«H
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:á«HôàdG ôjRh ..¢SQGóªdG IOƒY ™e

»``æ``Ø``dG º```Yó```dGh á``©``HÉ``à``ª``dG ™```e ó``©``H ø```Y á``°``SGQó``∏``d á``∏``eÉ``°``T äGõ``«``¡``é``J
ø````«````∏````eÉ````©````dG Qƒ````````````````eC’G AÉ`````````«`````````dhCG ±hô````````````X »```````YGô```````J á`````MÉ`````à`````ª`````dG º````∏````©````à````dG π``````FÉ``````°``````Sh

Ió````jó````Y äGô`````````e ´Ó`````WÓ`````d ìÉ`````à`````e ¿ƒ````jõ````Ø````∏````à````dGh Üƒ`````«`````Jƒ`````«`````dGh á`````HGƒ`````Ñ`````dG iƒ````à````ë````e

,Üƒ«Jƒ«dG äGƒ``æ` bh á«ª«∏©àdG
ób á``«`Fô``ª`dG ¢``ü`°`ü`ë`dG ¿CG É``ª`c
Ék«fƒjõØ∏J É¡ãH ≈∏Y ¥É``Ø`J’G º``J
.kAÉ°ùeh É kMÉÑ°U

´ƒLôdG øμªjh ,zõª««J{ ≥«Ñ£J
ôeC’G »dhh ÖdÉ£dG πÑb øe É¡«dEG
≥Ñ£æj ¬JGP ôeC’Gh ,âbh …CG »a
áHGƒÑdÉH ´ƒaôªdG iƒàëªdG ≈∏Y

¬``Lh ≈``∏` Y º``¡` æ` e ø``«` ∏` eÉ``©` dGh
¢ü°üëdG ¿CG ≈dEG Ékàa’ ,ójóëàdG
ô°TÉÑe πμ°ûH áeó≤ªdG á«°VGôàa’G
»a Ék«FÉ≤∏J É¡¶ØM ºàj ,É kMÉÑ°U

ó``cCG ó≤a ,á«MÉÑ°üdG IôàØdG »``a
»a â`` YGQ IQGRƒ`` ` dG ¿CG ô``jRƒ``dG
äÉfÉμeEG áMÉàªdG º∏q ©àdG πFÉ°Sh
,º`` `gQƒ`` `eCG AÉ`` ` «` ` `dhCGh á``Ñ` ∏` £` dG

ó«©°U ≈∏Y ,»°VÉªdG »°SGQódG
É¡ªgCG øeh ,ó©H øY º∏q ©àdG π«©ØJ
IQÉjR ø«jÓe 5 øe ôãcCG ≥«≤ëJ
.á«ª«∏©àdG áHGƒÑ∏d
¢SQGóªdG ¿CG ôjRƒdG ±É°VCGh
,áë°VGh á«°SGQO ∫hGó``L äó``YCG
¢ü°üë∏d ¢ü°üîªdG øeõdG ø«ÑoJ
á≤Ñ£ªdG πFÉ°SƒdGh ,á``«`°`SGQó``dG
É```gRô```HCG ø```e »```à` `dGh ,É`` ¡` `dÓ`` N
á«∏YÉØàdG á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG
áHGƒÑdG ≈``dEG áaÉ°VEG ,Iô°TÉÑªdG
¢ShQO øe ¬ª°†J ÉªH á«ª«∏©àdG
≈``dEG ,¢``TÉ``≤`f äÉ``≤`∏`Mh á``£`°`û`fCGh
áeó≤ªdG á«FôªdG ¢ShQódG ÖfÉL
äGƒæbh ,á«FÉ°†ØdG IÉæ≤dG ôÑY
Ö°ùëH á``ª`°`ù`≤`ª`dG Üƒ``«` Jƒ``«` dG
.á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG
ä’DhÉ``°` ù` à` H ≥``∏`©`à`j É``ª` «` ah
ák °UÉNh ,ΩGô``μ`dG Qƒ``eC’G AÉ``«`dhCG
≈``dhC’G á≤∏ëdG áÑ∏£d áÑ°ùædÉH
á∏°üàªdGh ,»°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe
áÑ∏£dG á©HÉàe ≈∏Y IQó≤dG Ωó©H

π``°` UGƒ``à` dG ™``bGƒ``ª``H IQGRƒ`` ` ` `dG
Ée π``c í``«`°`Vƒ``à`d ,»``YÉ``ª` à` L’G
äÉHÉ°ùM ≈∏Y ∫ƒ``Nó``dÉ``H ≥∏©àj
.á«ªbôdG πFÉ°SƒdÉH áÑ∏£dG
IQÉjõdG ∫Ó``N íjô°üJ »``ah
â©°S IQGRƒ`` `dG ¿CG ô``jRƒ``dG ó`` cCG
»°SGQódG ΩÉ©dG äÉÑ∏£àe ô«aƒàd
∫Éée »``a É°Uƒ°üNh
,ó``jó``é`dG
k
º∏©àdG hCG ,ó©H øY º∏q ©àdG ≥«Ñ£J
äGRGôàM’G »YGôj …òdG »Ø°üdG
¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
IóYÉb ≈dEG óæà°ùj »ªbôdG º∏q ©àdG
ádÓL ´hô°ûe »a á∏ãªàe áÑ∏°U
,πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóªd óªM ∂∏ªdG
,2005 ΩÉ``©`dG òæe ≥∏£fG …ò``dG
òØæªdG »ªbôdG ø«μªàdG èeÉfôHh
áÑ∏£dG Ö°ùcCG Éªe ,2015 òæe
äGôÑîdGh äGQÉ¡ªdG ø«ª∏©ªdGh
»a á``«` æ` ≤` à` dG è``eó``d á``Hƒ``∏` £` ª` dG
IQGRƒ``dG ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,º«∏©àdG
øe ≥≤ëJ Ée õjõ©J ≈∏Y áeRÉY
π°üØdG ∫Ó`` N á``«` HÉ``é` jEG è``FÉ``à`f

óªM ∂``∏` ª` dG á``dÓ``L ´hô``°``û``eh
»æ©ªdGh ,πÑ≤à°ùªdG ¢``SQGó``ª`d
π«¡°ùJh á©HÉàªdGh π°UGƒàdÉH
ΩGóîà°SGh π«©ØàH ≥∏©àj Ée πc
ák °UÉNh ,»ªbôdG º∏q ©àdG äGhOCG
∫ƒ°üØdGh ,á«ª«∏©àdG á``HGƒ``Ñ`dG
q å«M ,á«°VGôàa’G
ôjRƒdG ™∏WG
πeÉμàe ≥``jô``a ¬``H Ωƒ``≤`j É``e ≈∏Y
ô°TÉÑe πeÉ©J ø``e ¢ü°üîàeh
ä’DhÉ°ùJh äGQÉ°ùØà°SG áaÉc ™e
AÉ`` «` `dhCGh á``Ñ` ∏` £` dGh ¢`` SQGó`` ª` `dG
º``gOƒ``¡` é` H Gkó``«``°``û``e ,Qƒ`` ` ` ` eC’G
.º¡ªdG ÖfÉédG Gòg »a ádhòÑªdG
øª°V õ``cô``ª` dG Gò`` g »``JCÉ``jh
,Iójó©dG IófÉ°ùªdGh ºYódG äGƒæb
»àdG ¢SQGóªdG ó«©°U ≈∏Y Ak Gƒ°S
AÉ``«``dhCGh á``Ñ`∏`£`dG ™``e π``°`UGƒ``à`J
ôÑY hCG ,Iôªà°ùe IQƒ°üH QƒeC’G
Égôah »``à`dG á«ØJÉ¡dG •ƒ£îdG
Ók °†a ,»æØdGh ΩÉ©dG º«∏©àdG ´É£b
™WÉ≤eh Qƒ°üdGh äÉª«∏©àdG øY
äÉëØ°U ôÑY IQƒ°ûæªdG ƒjó«ØdG

≈``dEG á``°` SGQó``dG ¢``ù` eCG äOÉ`` Y
øjôëÑdG áμ∏ªe ¢``SQGó``e ™«ªL
π``FÉ``°`Sh ∫Ó`` N ø``e ,á``«` eƒ``μ` ë` dG
IQGRh É¡Jôah »àdG ó©H øY º∏q ©àdG
É¡«∏Y OÉªàYÓd ,º«∏©àdGh á«HôàdG
âdòH ¿CG ó©H ,ÉkàbDƒe á∏eÉc IQƒ°üH
OGóàeG ≈∏Y Iô«Ñc GkOƒ¡L IQGRƒdG
ô«aƒJ QGôªà°S’ ,á«Ø«°üdG á∏£©dG
IQƒ°üdÉH á«ª«∏©àdG äÉ``eó``î`dG
ΩÉ``«`b ≈`` `dEG á``aÉ``°` VEG ,á``Hƒ``∏` £` ª` dG
,á«ª«∏©àdGh á`` `jQGOE’G äÉÄ«¡dG
´ƒÑ°SC’G πª©dG ≈dEG É¡JOƒY ó©H
äGOGó©à°S’G á©HÉàªH ,»°VÉªdG
™e π``°` UGƒ``à` dGh ,¿CÉ``°``û``dG Gò``¡` H
™jRƒàd ,ºgQƒeCG AÉ«dhCGh áÑ∏£dG
äÉª«∏©àdG í«°VƒJh ,∫hGó``é` dG
.ájQhô°†dG äGOÉ°TQE’Gh
»∏Y øH óLÉe QƒàcódG ΩÉbh
,º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG
IQÉ``jõ``H ,ô``cÉ``Ñ` dG ìÉ``Ñ` °` ü` dG ò``æ` e
∑ôà°ûªdG IófÉ°ùªdGh ºYódG õcôe
äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG º``¶` f IQGOEG ø``«` H

á``°``SGQó``∏``d ∫hC’G Ωƒ```«```dG π``cÉ``°``û``e º````gCG å``Ñ``dG ´É```£```≤```fGh á``«``ª``«``∏``©``à``dG á```HGƒ```Ñ```dG §``¨``°``V
á``Ñ``°``SÉ``æ``e QÉ```©```°```SCÉ```H â```fô```à```fEÓ```d äÉ````bÉ````H ô```«```aƒ```J ä’É````°````ü````J’G äÉ```cô```°```T ø````e ≈``æ``ª``à``f :Qƒ`````````eC’G AÉ`````«`````dhCG
¬LGƒJ »àdG πcÉ°ûªdG º``gG øe ¿CG
áHGƒÑdG ≈∏Y §¨°†dG ó©H øY º∏©àdG
Ée âfôàf’G ∞©°Vh á«fhôàμdE’G
Iôàa ø«H åÑdG ´É£≤fG ≈dEG …ODƒ`j
øe Gô«ãc Gƒª∏°ùJ ó``bh ,iô```NCGh
Ée ,∂dP ∫ƒM áÑ∏£dG øe ihÉμ°ûdG
ΩGóîà°SG ≈dEG ø«°SQóªdG ¢†©H ÉYO
ábÉH ™e ¬H ¢UÉîdG »d’G Ö°SÉëdG
¢†©ÑdG ∫AÉ``Ø` J Éªæ«H ,â``fô``à` f’G
øY º∏©àdG »a Ωƒj ∫hG ¿CÉ`H Gô«N
áHôéàdG øμdh É°SÉ«≤e ¢ù«d ó©H
¬∏dG AÉ``°`T ¿Gh ôÑ°U ≈`` dEG êÉ``à`ë`J
ΩÉ``j’G ∫Ó``N ´É``°` Vh’G ø°ùëàà°S
.áeOÉ≤dG

¿G Gƒ``æ` ª` Jh ,â``fô``à` f’G äÉ`` bÉ`` Hh
óYÉ≤e ≈∏Y ΩGhódÉH á°SGQódG ™LôJ
πÑ≤à°ùªd π°†aCG ∂dP ¬fC’ á°SGQódG
.áÑ∏£dG
:QƒeC’G AÉ«dhCG ¢†©H ∫AÉ°ùJh
á«FGóàH’G πMGôªdG »a ÉæFÉæHC’ ∞«c
¿Éc GPG ó©H øY º∏©àdGh ∫ƒ``Nó``dG
∞«μa ,¬∏ªY »a ÜC’Gh ΩC’G øe πc
ºgh áÑ∏£dG º¡FÉæHCG á©HÉàe ºà«°S
ÖdÉWh .IójóL áHôéJ ™e QÉ¨°U
ä’É°üJ’G äÉcô°T º¡æe ¢†©ÑdG
á°SGQód Ió«L âfôàfG äÉbÉH ô«aƒàH
. áÑ°SÉæe QÉ©°SCÉH áÑ∏£dG
ø«°SQóªdG ¢†©H ó``cCG Éªæ«H

™bƒ``ªdÉH É°SQO 3042```d πeÉ`°T π``«dO
á``«``Hô``à``dG IQGRƒ`````d »``fhô``à````````μ``dE’G

.ôeÉ©dG ΩÓMCG |
á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ø``e á«MÉÑ°üdG
Iô``à` Ø` dG »`` a IOÉ`` ` ` `YE’Gh É`` kMÉ``Ñ` °` U
á``ã`dÉ``ã`dG á``YÉ``°` ù` dG »``a á``«`FÉ``°`ù`ª`dG
º``«`∏`©`à`dG ¢`` ` ShQO å`` `Hh ,kAÉ``°``ù``e
,…ƒ``fÉ``ã` dG º``«`∏`©`à`dGh »``°` SÉ``°` SC’G
≈``dhC’G á≤∏ëdG ¢``ShQO AÓ``jEG ™``e
á°ü°üîªdG IôàØdGh ,åÑdG ájƒdhCG
ºK É kMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG É¡d
.kAÉ°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG »a IOÉYE’G
IQGRh ¿EG ô``eÉ``©` dG â`` dÉ`` bh
≥∏N ≈∏Y πª©J º«∏©àdGh á«HôàdG
¬àeGóà°S’ ,áYƒæàe º∏©J ¢Uôa
,áæeGõàe ô«Zh áæeGõàe IQƒ°üH
ÉæFÉæHC’ π«°UC’G º«∏©àdG ≥M ádÉØμd
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áÑ∏£dG ÉæJÉæHh

ΩÓ`` MCG IPÉ`` à` `°` `SC’G â``Ø`°`û`c
ègÉæª∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ôeÉ©dG
IQGRƒ`` `H …ƒ``Hô``à` dG ±Gô`` `°` ` TE’Gh
π«dO ô°ûf ºJ ¬fCG º«∏©àdGh á«HôàdG
∫hC’G »``°`SGQó``dG π°üØdG ¢`` ShQO
,»fhôàμdE’G IQGRƒ``dG ™bƒe ≈∏Y
¢``ShQó``dG ™«ªL øª°†àj …ò`` dGh
»°SÉ°SC’G º«∏©àdG »``a áHƒ∏£ªdG
º«∏©àdGh ΩÉ©dG …ƒfÉãdG º«∏©àdGh
,»æjódG º«∏©àdGh »æ¡ªdGh »æØdG
,»``°` SGQO Qô``≤` eh IOÉ`` e π``c »`` ah
(3042) ¢```ShQO Oó``Y »``dÉ``ª`LEÉ`H
.É k°SQO
¬`` `fCG ô`` eÉ`` ©` `dG â`` `ë` ` °` ` VhCGh
™aQ ™e π«dódG Gò``g ô°ûf øeGõàj
Üƒ«Jƒj IÉæb (14) ≈∏Y ¢ShQódG
»°SGQO ∞°U πμd É¡°ü«°üîJ ºJ
»æ¡ªdGh »æØdG º«∏©àdG áÑ∏£dh
ºJ å«M ,á°UÉîdG á«HôàdG áÑ∏Wh
Ö°ùëH ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G ¢ShQO ™aQ
ºà«°Sh ,Ióªà©ªdG á«°SGQódG á£îdG
É kYÉÑJ áeOÉ≤dG ™«HÉ°SC’G ¢ShQO ™aQ
.á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG »a
™e ¿hÉ``©` à` ∏` d GkQGô`` ª` `à` `°` `SGh
,ΩÓ`` ` YE’G ¿hDƒ` `°` `T á``Ä`«`g IQGRh
¬fCG ≈``dEG óYÉ°ùªdG π«cƒdG äQÉ°TCG
¢ShQó∏d »fƒjõØ∏àdG åÑdG ≥∏£fG
IôàØdG »a ó``MC’G ¢ùeCG IõØ∏àªdG

á∏μ°ûªdG πëJ ¿G ≈æªàf ∂dòd ,øeOG
,ájóL ôãcCG á°SGQódG íÑ°üJ ≈àM
∫ƒNO Ωó``Y á∏μ°ûe Éæà¡LGh ∂dòc
ºZQ å``Ñ`dG ≈``dG ø«°SQóªdG ¢†©H
.áÑ∏£dG óLGƒJ
ó©H øY º∏©àdG AÉÑYCG
Qƒ`` `eC’G AÉ`` «` `dhCG ió`` `HCG º``æ`«`H
ÅLÉØe QGôb Qhó°U øe ºgAÉ«à°SG
ΩGõdEÉH º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh øe
ºZQ »°SQóªdG …õdG ¢ùÑ∏H áÑ∏£dG
øe ójõj Ée ,á≤∏¨e äGô«eÉμdG ¿CG
ô«aƒJ AÖY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH º¡FÉÑYCG
ÖdÉW ø``e ô``ã` cC’ »```dB’G Ö``°`SÉ``ë`dG

»a á«eƒμM á°SQóe ≈``dEG á°UÉîdG
ºbQ º∏°ùJCG ºd ,ájƒfÉãdG á∏MôªdG
,õª««J ≥«Ñ£J ∫ƒ``Nó``d »HÉ°ùM
¢ShQódG á©HÉàe »a »fôNDƒj Gògh
πëJ ¿CG ≈``æ` ª` JCG ∂``dò``d ,ó``©` H ø``Y
.zøμªe âbh ´ô°SCÉH á∏μ°ûªdG
∞``°`Sƒ``j Ö``dÉ``£``dG ∞``«` °` †` jh
Ωƒ«dG ÉæàHôéJ ∫Ó``N ø``e :ó``ª` MCG
∑Éæg ¿CG í``°`†`JG õª««J ≥«Ñ£àd
øe πM ≈``dEG êÉàëJ Iô«Ñc á∏μ°ûe
áÑ∏£dG IQó≤e »gh ,IQGRƒ``dG πÑb
,åÑdG øe ôNBG ÖdÉW …CG ±òM ≈∏Y
É``¡`fCÉ`c äÉ``Yƒ``ª` é` ª` dG â``ë` Ñ` °` UCGh
áÑ∏£dG ø``e ™``«`ª`é`dGh ÜG ¢``ù` JGh

¬∏dGóÑY »°ù«Y Ö``dÉ``£`dG É`` eCG
Ωƒ``j ∫hCG ™``e :∫ƒ``≤` «` a …OGô`` ©` `dG
á∏μ°ûe áÑ∏£dG ¬LGh ó©H øY º∏©à∏d
á«fhôàμd’G áHGƒÑdG ≈∏Y §¨°†dG
ádhÉëe ÖÑ°ùH â``fô``à`f’G A§`` Hh
™«ªéd áÑ∏£dG ø``e Iô``«`Ñ`c OGó`` `YCG
,IôàØdG ¢ùØf »a ∫ƒNódG πMGôªdG
AÉ``æ`KCG á∏μ°ûe »æ¡LGƒJ º``d ø``μ`dh
¿Éch ,õª««J ≥«Ñ£J ≈∏Y »dƒNO
¿ƒμJ ¿CG ≈æªàf øμdh ,Gó«L åÑdG
QÉ©°SCÉH Ió«L âfôàfEG äÉbÉH ∑Éæg
..áÑ∏£∏d åÑdG ™e Ö°SÉæàJ áÑ°SÉæe
:ôØ©L óªëe ÖdÉ£dG ≥∏Y Éªæ«H
á°SQóªdG øe ΩÉ©dG Gòg »dÉ≤àfG ™e{

»°SGQódG ΩÉ©dG AóÑH AGó©°S øëf
¿ƒcCG ¿CG ≈æªJCG âæc »æμdh ójóédG
º∏©àdG øe ’óH á°SGQódG óYÉ≤e ≈∏Y
¿G ™∏£JCGh ,ó©H ø``Y »fhôàμd’G
áëLÉf ó©H øY º∏©àdG áHôéJ ¿ƒμJ
IQGRƒ``dG äGOGó©à°SG ™e á°UÉNh
ìô°ûd π°üØdG »``a º∏©e ô«aƒàH
∂``dPh ,ºYó∏d ø«ª∏©e ™``e ¢``SQó``dG
øY áHÉL’Gh á«æØdG πcÉ°ûªdG πëd
πëJ ¿G ≈æªàfh ,áÑ∏£dG äÉ≤«∏©J
á«fhôàμd’G áHGƒÑdG §¨°V πcÉ°ûe
»a ácQÉ°ûªdG áÑ∏£∏d ìÉ``à`j ¿CGh
∫É``é`ª`dG í``à` a ∫Ó`` N ø``e π``°`ü`Ø`dG
.äÉ≤«∏©à∏d

,õª««J »``a ∫ƒ``Nó``∏` d º``¡`JÉ``HÉ``°`ù`M
¢†©H ∫ƒ``NO Ωó``Y ≈``dG á``aÉ``°`VE’É``H
.åÑdG AÉæKCG ∫ƒ°üØdG ≈dG ø«°SQóªdG
Qƒ`` `eC’G AÉ`` «` `dhCG ió`` ` HCG É``ª`«`a
áÑ∏£dG IQGRƒ``dG ΩGõ``dEG º¡HGô¨à°SG
äGô«eÉμdG ¿CG ºZQ »°SQóªdG …õdÉH
ä’É°üJ’G äÉcô°T Gƒ``YOh ,á≤∏¨e
QÉ©°SCÉH âfôàfEÓd äÉbÉH ô«aƒJ ≈dEG
á©HÉàe º¡æμªj ≈àM áÑ∏£∏d áÑ°SÉæe
.´É£≤fG ¿hO øe ¢ShQódG
áHGƒÑdG §¨°V
á«fhôàμdE’G
:ø°ùM QÉ``æ` e á``Ñ`dÉ``£`dG ∫ƒ``≤` J

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
≈``dEG á``°``SGQó``dG ¢``ù``eCG äOÉ`` `Y
øjôëÑdG áμ∏ªe ¢``SQGó``e ™``«`ª`L
π``FÉ``°` Sh ∫Ó`` `N ø`` e ,á``«` eƒ``μ` ë` dG
áÑ∏£dG ióHCG å«M ,ó©H øY º∏q ©àdG
ΩÉ©dG AóÑH º¡àMôa QƒeC’G AÉ«dhCGh
≈dEG º¡©∏£J øY ø«Hô©e ,»°SGQódG
º¡à¡LGh »àdG πcÉ°ûªdG º``gCG π``M
≈∏Y §¨°†dG πãe ∫hC’G Ωƒ«dG »a
âfôàf’G A§Hh ,á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG
¢†©H ∫ƒ°üM ΩóYh åÑdG ´É£≤fGh
¢``SQGó``ª`dG ø``e ø«dƒëªdG áÑ∏£dG
ΩÉ``bQCG ≈∏Y áeƒμëdG ≈``dEG á°UÉîdG

á``«°VGôàaG á``«∏ªY äGô``Ñàîe AÉ``°ûfEÉH »``°VGôàa’G º``«∏©àdG Rõ``©J ∂``æμà«dƒÑdG

…òdG Ωó≤àdG øe ¬°ùØf iƒà°ùªdG ¿ƒ≤≤ë«°S ,º¡∏ªY Qƒ°üj …òdG ±ô°ûªdG
ÉªYh .zá«∏μdG ΩôM πNGO ô°TÉÑªdG »∏ª©dG ÖjQóàdG ∫ÓN øe Ik OÉY ¬fƒ≤≤ë«°S
º¶f ¢Sóæ¡e í°VhCG ,É¡H á°UÉîdG ∂æμà«dƒÑdG ΩôM ΩOGƒ``N ≈∏Y ¬bÓWEG ºJ
ôÑàîªdG áÄ«H ôÑà©j ∂dP ¿CG »bôëªdG ∫OÉY ó«°ùdG ∂æμà«dƒÑdÉH á«àëàdG á«æÑdG
á£°SGƒH É¡∏«ªëJh á«°VGôàaG Iõ¡LCG AÉ°ûfEÉH áÑ∏£dG Ωƒ≤j å«M ,Gkó«≤©J ôãcC’G
’CG Öéj øμdh .á°ù°SDƒªdG ∫ÉªYCG äÉÑ∏£àe IÉcÉëªd ¬«a ¿ƒÑZôj èeÉfôH …CG
k G ≈°ùæf
äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J É¡eó≤J »àdG áHÉë°ùdG ≈dEG Ióæà°ùªdG ∫ƒ∏ëdG ôcP É°†jC
AWS) Amazon Web)h Microsoft Azure ∫Ó``N ø``e
á«eƒªY ôãcC’Gh ™°ShC’G äGôÑàîªdG èeGôH äÉÑ∏£àe á«Ñ∏àd Services
á£°SGƒH ¬fCG ÉØk «°†e .øjôëÑdG ∂æμà«dƒH »a áYƒæàªdG á«°SGQódG äGQô≤ªdG ôÑY
∫ƒ°UƒdG á°Sóæ¡dG áÑ∏W ™«ªéd øμªj á«∏NGódG á«°VGôàa’G πeÉ©ªdG √òg
á«æ≤àH §ÑJôªdG Ö«JôàdG π°†ØH IOóëªdG á«°Sóæ¡dG èeGôÑdG ≈dEG ∫õæªdG øe
á«°Sóæ¡dG äÉª«ª°üà∏d á°ü°üîàe èeGôH »``gh ,ä’É``°`ü`J’Gh äÉeƒ∏©ªdG
á«fhôàμdE’Gh á«μ«fÉμ«ªdG ä’ÉéªdG »a IÉcÉëªdGh áLòªædGh äÉ≤«Ñ£àdGh
º¡æμªj ’ å«M ,óM ≈°übCG ≈dEG Gòg øe ÉæàÑ∏W ó«Øà°ùj ±ƒ°Sh .á«FÉHô¡μdGh
k G º¡æμªj øμdh ,á«°SGQódG äGô≤ªdG »a ÖjQóàdG äÉ°ù∏L Qƒ°†M §≤a
É°†jC
.ÉæJGôÑàîe »a »∏©ØdG ºgQƒ°†M ¿hO øe âbh …CG »a ÜQóàdG

ó«aƒc áëFÉL πX »a á«≤«Ñ£àdGh á«∏ª©dG äGQô≤ªdG É¡æe »fÉ©J »àdG IƒéØdG
.19
ø°ùM »∏Y ∂æμà«dƒÑdÉH äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J IQGOEG ôjóe ìô°U ,¬à¡L øeh
áÄ«ÑdG √òg OGóYEG ∫ÉªcEG πLCG øe á∏°üdG äGP äÉ«∏μdG ™e Éæ∏ªY ó≤d{ :∫ƒ≤dÉH
øY º¡©jQÉ°ûe hCG º¡JÉÑLGh ò«ØæJh á°SGQódG øe ÉæàÑ∏W ø«μªàd á«°VGôàa’G
ôÑàîªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe áÑ∏£dG øμªà«°S PEG ,á«°SGQódG OGƒªdG øe Oó©d ó©H
OGƒªdG øª°†àj PEG ,âfôàfE’G ≥jôW øY âbh …CG »a áHƒ∏£ªdG èeGôÑdG hCG
´hô°ûªdG Gò``g ÉfCGóH ,»dÉëdG âbƒdG »``a{ :ÉØk «°†e .á∏°üdG äGP á«ª«∏©àdG
ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ èeÉfôH É¡Ñ∏£àj »àdG πeÉ©ªdG ±Gó¡à°S’
É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ≈dEG ±ó¡f ,á«dÉJ Iƒ£îch .á«°Sóæ¡dG ∫ƒ°üØdGh
™«ªéd ÉkÑ°SÉæe ôeC’G π©éj Éªe ,∫ƒ°üØdG øe ójõªd á«°VGôàaG áÄ«H ô«aƒàd
á°SGQóH Ék«dÉM Ωƒ≤f ÉæfCG Éªc ,ó©oH øY º¡©jQÉ°ûeh º¡JÉ°SGQO AGôLE’ áÑ∏£dG
Éªd ,á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ™e ácGô°ûdÉH OGƒªdG ¢†©Ñd
,√Qhó``Hh .zá«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG ∫ƒ∏M »a äGôÑN øe ÉgƒÑ°ùàæe ¬μ∏àªj
É«LƒdƒæμJ »a ¢SƒjQƒdÉμÑdG èeÉfôH »a ∫hCG ¢SQóe- IƒNƒH ΩÉ°ùH í°VhCG
á«°VGôàa’G ∂æμà«dƒÑdG äGôÑàîe ¿CG ∂æμà«dƒÑdÉH ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG
ÖfÉédG É¡æe »fÉ©j »àdG IƒéØdG ó°ùd ,êô``M â``bh »a »∏NGO πëc »JCÉJ
∂dPh ,á«°SGQódG äGQô≤ªdG øe √ô«Z øe ôãcCG ôKCÉJ …òdGh º∏©àdG øe z»∏ª©dG{
äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J »ØXƒeh ø««ªjOÉcC’G øe πc øe á°ü∏îªdG Oƒ¡édG ∞JÉμàH
,Qƒ£àe »ª«∏©J πM »a äÉ«æ≤àdG èeO π«Ñ°S »a ,∂æμà«dƒÑdG »a ä’É°üJ’Gh
áæ°ùdG äGQô≤ªd áÑ°SÉæe πeÉ©ªdG √òg ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe .ìÉéæH πª©j ¬∏©Lh
IQGOEGh áª¶fC’G IQGOEG) áãdÉãdG áæ°ùdG äGQô≤eh ,(π«¨°ûàdG áª¶fCG) á«fÉãdG
º∏©àdG ´hô°ûe ,»∏NGO ´hô°ûe) á©HGôdG áæ°ùdG äGQô≤eh ,(äÉfÉ«ÑdG õcGôe
IÉcÉëe äÉÑ∏£àe É¡d á«°SGQódG äGQô≤ªdG √òg ™«ªL ¿C’ ∂dPh ,(»fhÉ©àdG
á«°VGôàa’G IÉcÉëªdG á«æ≤J ∫ÓN øe π°†aCG πμ°ûH É¡HÉ©«à°SG øμªj Ió≤©e
É≤k M ó≤àYCG{ :ÉØk «°†e .øjôëÑdG ∂æμà«dƒH äGôÑàîe »a IôaGƒàªdG á∏NGóàªdG
øjòdG áÑ∏£dG ¿EÉa ,≥FÉKƒdGh äÉª«∏©àdG øe áÑ°SÉæªdG áYƒªéªdG ∫ÓN øe ¬fCG
º∏©ªdG ™e πYÉØàdGh á«°VGôàa’G øjôëÑdG ∂æμà«dƒH äGôÑàîe ¿ƒeóîà°ùj

â≤∏WCG ,¬«a Égõ«ªJh »°VGôàa’G º«∏©àdG õjõ©J »a ÉgOƒ¡éd GkQGôªà°SG
øjôëÑdG ∂æμà«dƒH äGôÑàîe (øjôëÑdG ∂æμà«dƒH) á«æ≤àdG øjôëÑdG á«∏c
äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ áÑ∏W ≈``dhCG Iƒ£îc ±ó¡à°ùJ »àdGh ,á«°VGôàa’G
º¡jód øeh êôîàdG ∂°Th ≈∏Y ºg øe ,á°Sóæ¡dG á«∏c áÑ∏W ∂dòch ä’É°üJ’Gh
ó°ùd πãeC’G πëdG á«°VGôàa’G äGôÑàîªdG √òg ôÑà©J å«M ,á«∏ªY äGQô≤e
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ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ájGóH »a á«FGôLE’G Éª¡«à°ù∏L ¿Gó≤©j ÜGƒædGh iQƒ°ûdG É°ù∏ée

áeƒμëdG™eAÉæÑdG¿hÉ©àdÉH»fÉªdôÑdGπª©dGäÉjƒdhGº∏°S≈∏Y á«μ∏ªdGäÉ¡«LƒàdG:πæjRájRƒa
»©jô°ûàdG AGOC’G äÉ``jƒ``à``°``ù``e π``°``†``aCG ºjó≤àd Ió``jó``L á``∏``Mô``e Aó```H ó``cDƒ``j í``dÉ``°``ü``dG
ÜGƒædG ¢ù∏ée ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J »a RQÉÑdG √QhO ≈∏Y ø«æ«YƒÑdG π°†a øH ºfÉZ
.áeƒμëdGh
ÜGƒædG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeCÓd AÉæãdGh ôμ°ûdG ≠dÉH øY É¡àª∏c »a äôÑY Éªc
Oƒ¡édG ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G áªéfƒH óªëe ó°TGQ QÉ°ûà°ùªdG á°SÉFôH
.™«ªé∏d OGó°ùdGh ≥«aƒàdG πLh õY ≈dƒªdG á∏FÉ°S ,π°UGƒàªdG AÉ£©dGh Iõ«ªàªdG
áaÉë°üdG ¬H ™∏£°†J …ò``dG QhódÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äOÉ``°`TCG ó``bh Gò``g
.»HÉ«ædG πª©dG ºYO »a ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe πch á«eÓY’G πFÉ°SƒdGh á«æWƒdG
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ô``jRh ø«æ«YƒÑdG π°†a øH ºfÉZ ó``cCG ,¬ÑfÉL øeh
∫ÓN »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG ¬eób Ée ≈∏Y á«FGôLE’G á°ù∏édG ∫ÓN ¬àª∏c »a ÜGƒædGh
áHÉbôdGh ™jô°ûàdG ΩÉ¡e ájOCÉJ »a πãªJ ,»æWh πªY øe ø«≤HÉ°ùdG OÉ≤©f’G …QhO
ƒgh ,ΩÉeC’G ≈dEG É¡©aOh »æWƒdG RÉéfE’G Iô«°ùe »a áªgÉ°ùªdGh ø«æWGƒªdG π«ãªJh
»àdG á«FÉæãà°S’G IôàØdG √òg »a ¢ù∏éªdG πª©d »îjQÉàdG πé°ùdG ≈dG ±É°†oj Ée
.É¡JÉ«YGóJh ÉfhQƒc áëFÉL ΩÉeCG ¥ƒÑ°ùe ô«Z Éak ôX É¡«a ¬LGƒf
ø«©e ô«N ¬``fG á«°VÉªdG IôàØdG ∫Ó``N âÑKG ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée ¿G ≈``dG Gô«°ûe
,áëFÉédG á¡LGƒªd øjôëÑdG ≥jôa øª°V á«æWƒdG √Oƒ¡L ∫ÓN øe ájò«ØæàdG á£∏°ù∏d
∫ÓN øe ºLôoJ Ée ƒgh ,OÉ°üàb’Gh áeÉ©dG áë°üdGh ø«æWGƒªdG ≈∏Y ÉgQÉKBG º«éëJh
Ωƒ°SôªdG øe áæeÉãdG IOÉªdG øe (ê) Iô≤ØdG ≈dEG (3) ºbôH ójóL óæH áaÉ°VG QGô``bEG
ø««æjôëÑdG QƒLCG OGó°ùd ,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd (78) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
»àdG äGQGô≤dG øe Égô«Zh ,¿ƒfÉ≤dG ¬«∏Y ¢üf Éªd É≤k ah ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG
Ék«ª«∏bEG É kLPƒªf øjôëÑdG áμ∏ªe âëÑ°UCG ≈àM ,á«æWƒdG »YÉ°ùªdG ìÉéfEG »a âª¡°SCG
.¬H iòàëj Ék«ªdÉYh
ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J á∏°UGƒe ≈∏Y É¡eõY ócDƒJ áeƒμëdG ¿G GócDƒe
áeRÓdG Oƒ¡édG πc ∫òHh ,ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ á¡LGƒeh ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
.ΩÉeC’G ≈dEG »©jô°ûàdG πª©dG ™aój ÉªH ,ΩÉ©dG ídÉ°üdGh øWGƒªdG áeóîd
¢üf ÜGƒædG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G áªéfƒH óªëe ó°TGQ QÉ°ûà°ùªdG ÓJ Égó©H
≈dG ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée IƒYO ¿CÉ°ûH Ω2020 áæ°ùd (38) ºbQ »μ∏ªdG ôeC’G
.¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe »fÉãdG …OÉ©dG …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G QhO

äGRÉéfE’G øe ô«ãμdG ¿CG GócDƒe ,ø«à£∏°ùdG ø«H ≥«°ùæàdG iƒà°ùªH AÉ≤JQ’G ¬fCÉ°T
É¡à«ÑdÉZ »a â∏ãe »àdGh ,ø««°VÉªdG øjQhódG ∫ÓN ¢ù∏éªdG ÉgôbCG »àdG á«©jô°ûàdG
,á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG »a áª°SÉMh áª¡e ∫ƒëJ á∏Môe
,¬fÉédh ¢ù∏éªdG AÉ°†YC’ ∫Éq©ØdG QhódGh ô«ÑμdG ó¡édG ’ƒd É¡≤jôW iôàd øμJ ºd
á«©jô°ûàdG á«∏ª©dG »a ∂jô°T ô«N Gƒfƒμ«d ™«ªé∏d RGõ``à`YGh ôîa IÉYóe ƒ``gh
.á«MÓ°UE’Gh
,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ÜÉîàfG á«∏ªY á°ù∏édG ∫ÓN äôLh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG Ö°üæe »dƒàd hôîa óªëe ∫ÉªL á«cõJ âªJ å«M
.iQƒ°ûdG
á«cõJ âªJ å«M ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ÜÉîàfG iôL Éªc
.¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG Ö°üæªd ¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL
á«FGôLE’G ájOÉ©dG á°ù∏édG ÜGƒædG ¢ù∏ée ó≤Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á°ù∏L Ö≤Yh
»©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG …ƒæ°ùdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe zó©H øY{ ≈``dhC’G
.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dG óÑY âæH ájRƒa á°SÉFôH ,¢ùeÉîdG
É¡dÓN â``©`aQ ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée á°ù«Fôd áª∏μH É¡dÉªYCG á°ù∏édG â∏¡à°SGh
Iô°†M ≈dEG ¿Éaô©dGh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG -ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YCG º°SÉHh É¡ª°SÉH¬∏°†ØJ ≈∏Y ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
.¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaÉH
iDhQh ,á©«aQ ø«eÉ°†e øe ,»eÉ°ùdG »μ∏ªdG ÜÉ£îdG ¬æª°†J Ée ¿CG äó``cCGh
è¡ædGh »fÉªdôÑdG πª©dG äÉjƒdhG º∏°S ≈∏Y ¿ƒμà°S ,áª«μM äÉ¡«LƒJh ,Iójó°S
á«dhDƒ°ùªdGh ,óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH ,RÉéfE’Gh AÉ£©dGh πª©dG á∏°UGƒªd ,»æWƒdG
õjõ©Jh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éeh áeƒμëdG ™e AÉæÑdG ¿hÉ©àdÉH ,ácôà°ûªdG á«æWƒdG
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóîd ,á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
ídÉ°U øH »∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ≠dÉH øY âHôYCG Éªc
¢ù∏éeh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ô«ÑμdG ¬°Uôëd ídÉ°üdG
.ÜGƒædG
ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRƒd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ≠dÉÑH âeó≤Jh

Ók ãe ∂dP ¿Éμa »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa ¢SCGQ ≈∏Y ¿Éc …òdG ø«eC’G ó¡©dG »dh ƒª°S
Gòg »a Gkó«°ûe ,¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG πc Ék©«ªL Éæe º¡∏a ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¬H iòàëj
¢VGôeC’G áédÉ©ªd ¢ü°üîàe ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEÉH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¬«LƒàH ¥É«°ùdG
.áÄHhC’Gh íFGƒédG øY áªLÉædG äÉjóëàdG ™e »WÉ©àdG ≈∏Y IQó≤dG ™aôj ÉªH ájó©ªdG
¥ÓWEGh á«æWƒdG äGAGôLE’G ó«MƒJ π°†ØHh øjôëÑdG áμ∏ªe »a øëfh{ :∫Ébh
øe É¡à©ÑJ É``eh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY øe ácQÉÑªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG
≈∏Y ®ÉØëdG øe ¬∏d óªëdGh Éæq μªJ ób ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîªd ºYOh äGAÉØYEGh äGAGôLEG
ºYóJ ¿CG Ωƒ«dG á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG äÉÑLGh øe ¬fEGh .áeGóà°ùªdG ájƒªæàdG ÉæJÉÑ°ùàμe
,…OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G Rõ©J »àdG äÉ©jô°ûàdÉH ∫ÉéªdG Gòg »a á«eƒμëdG Oƒ¡édG
øe ójõªdG ≥≤ëJh ,á«©«Ñ£dG á«YÉªàL’G IÉ«ëdG ≈``dEG ójóL øe IOƒ©dG øª°†Jh
.záëFÉédG ó©H Ée äÉ«£©e ™e ΩAÓàj ÉªH á«æWƒdG äÉÑ°ùàμªdG
á«eƒμëdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d áªjôμdG á«μ∏ªdG IƒYódG Ió°VÉ©e ó``cCGh
âàÑKCG »àdG ,á«dÉ©dG áaÉ°†ªdG áª«≤dG äGP ä’ÉéªdG ƒëf É¡dGƒeCG ¬«LƒàH á°UÉîdGh
¬æqª°†J Éªe …ón
m g ≈∏Y ∂dPh ,Égõjõ©J »a Éeóbo »°†ªdG án MÉLQ áëFÉédG äÉ«YGóJ
≈∏Y ¿ƒμ«d Gó¡L ôNqój ’q CG »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdÉH ÉkÑ«¡e ,»eÉ°ùdG »μ∏ªdG ÜÉ£îdG
»μ∏ªdG ¬«LƒàdÉH ºgÉjEG ÉÄk æq ¡e ,á«eÉ°S á≤K øe ióØªdG πgÉ©dG ¬H √ÉÑM Ée iƒà°ùe
ÉªH ,QÉªãà°S’G ∫Éée »a ÜÉÑ°ûdG Oƒ¡L IófÉ°ùªd ¢UÉN ¥hóæ°U ø«°TóàH ºjôμdG
ÉkHô©e ,¬JÉæHh øWƒdG AÉæHCG øe á«dÉ¨dG áÄØdG √ò¡d óYGƒdG πÑ≤à°ùªdG äÉeƒ≤e πØμj
Éæ«a{ á∏ªM QÉWEG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¬Jó¡°T …òdG »æeÉ°†àdG óq ªdÉH RGõàY’G ≥«ªY øY
Ö©°ûdG AÉî°S äô¡XCG »àdGh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ájÉYôH zô«N
.á∏«ªL ÉjÉé°Sh Ió«ªM ∫É°üN øe ¬«∏Y πÑp oL Éeh ,»æjôëÑdG
IôHÉãªdGh óédG É¡oeGƒb IójóL á∏Môe ¬∏dG ácôH ≈∏Y Ωƒ«dG CGóÑf{ :±É°VCGh
,ΩÉ©dG ídÉ°üdG ≥«≤ëJ ≈dEG ƒÑ°üj …òdG »©jô°ûàdG AGOC’G äÉjƒà°ùe π°†aCG ºjó≤àd
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe ¢ü∏îªdG πª©dÉH Ék©«ªL Éæà«f ≈dEG ¬∏q c ∂dP »a øjóæà°ùe
ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa Ió«°ùdG ™e
.z¬Lh πªcCG ≈∏Y á«©jô°ûàdG äÉÑLGƒdÉH ΩÉ«≤∏d
øe Ée πc »a ôªà°ùªdG ¬fhÉ©àd ø«æ«YƒÑdG π°†a øH ºfÉZ ≈dEG ôμ°ûdÉH Ωó≤J Éªc

ådÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO »a ≈dhC’G á«FGôLE’G á°ù∏édG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ó≤Y
.(ó©oH øY) óMC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe
ôμ°ûdG äÉ``jBG ≈ª°SCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U ø``H »∏Y ™``aQh
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG ¿Éæàe’Gh
øe ådÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG º°SGôe ¬Øjô°ûJh ¬∏°†ØJ ≈∏Y ióØªdG OÓÑdG
á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏d ¬àdÓL ¬«dƒj ÉqªY ºq æj ∂dP ¿CG GócDƒe ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG
®ÉØëdÉH áª«μëdG IOÉ«≤∏d AÉaƒdGh A’ƒdG ó¡Y OóLh ,ájÉYôdG ºjôch ájÉæ©dG ≠dÉH øe
¿ƒfÉ≤dG øWh »a ¿ƒfÉ≤dGh Qƒà°SódG ΩGôàMG Éææ«YCG Ö°üf ø«©°VGh øWƒdG ≈∏Y
»a ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°Sh ájôëdGh á«WGô≤ªjódG ÇOÉÑeh º«b ø«ª¡∏à°ùeh ,äÉ°ù°SDƒªdGh
á°SÉFôH áeƒμëdG ™e AÉæÑdGh ôªãªdG ¿hÉ©àdG øe QÉWEG »a á«©jô°ûàdG ÉæJÉª¡ªH ΩÉ«≤dG
ºYóHh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IófÉ°ùeh
øjôëÑdG Ö©°ûd ócDƒfh ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
áë∏°üe »a Ö°üj ÉªH »©jô°ûàdG πª©dG QGôªà°SG á«dhDƒ°ùeh áfÉeCG Éæ∏ªM ºjôμdG
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG
OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ø«eÉ°†ªH ídÉ°üdG OÉ°TCGh
AÉæãdG ¥OÉ°Uh ôjó≤àdG ≠dÉH øY ÉkHô©e ,ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG º°SGôe »a ióØªdG
¢ùÑà≤f É°SGôÑf πqμ°ûJ Iójó°S áÑbÉK iDhQh á¨«∏H m¿É©e øe ÜÉ£îdG ¬H πpØ nM Ée ≈∏Y
ƒëf á«WGô≤ªjódG ÉæJô«°ùe »a QÉ``gOR’Gh Qƒ£àdG øe ójõe ƒëf πÑ°ùdG ΩƒbCG ¬æe
»a ,áÑ∏°U óYGƒbh ¢ù°SCG ≈∏Y ï°SGôdG »WGô≤ªjódG πª©dG ¬eGƒb ¥ô°ûe πÑ≤à°ùe
»°†ªdG »a ,Iô«°ùªdG √ò¡d ∫hC’G »YGôdG- ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd áàHÉãdG áÑZôdG ∞æc
á«≤«≤M áªLôJh ,áãjóëdG ádhódG AÉæH ƒëf á«©jô°ûàdGh á«fÉªdôÑdG äÉ°SQÉªªdÉH Ékeób
øe ójõªdÉH »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG óaôd ÉkÑ©°Th Ik OÉ«b ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdGh äÉMƒª£∏d
.ä’ÉéªdG ™«ªL »a AÉªædGh QÉgOR’G ≥≤ëj ÉªH á∏aÉëdG äGRÉéfE’G
áØ°SDƒe ∫ÓX øe â≤dCG Éeh 19 ó«aƒc áëFÉéH CÉLÉØJ ób ™ªLCG ºdÉ©dG ¿CÉH OÉaCGh
»a øjôëÑdG âëéf »àdG áëFÉédG »gh ,ájOÉ°üàbGh á«ë°U áeÉ©dG IÉ«ëdG ≈∏Y
QGóàbÉH ÉgOÉb á∏eÉμàe á«é«JGôà°SG QÉWEG »a äÉ°SQÉªªdG π°†aCG OÉªàYÉH É¡à¡HÉée

QóæÑdG ™éàæe øe Üô≤dÉH ø«HQÉb ø«H ΩOÉ°üJ ôKEG …ƒ«°SBG IÉah
øY ôØ°SCG QóæÑdG ™éàæe øe Üô≤dÉH ø«HQÉb ø«H ™bh ΩOÉ°üJ çOÉM ¿CÉH ¢ùeCG πMGƒ°ùdG ôØN Iô``FGO äOÉ``aCG
,çOÉëdG AGôL ôëÑdG »a Gƒ£≤°S øjôNBG á©HQCG PÉ≤fEG øe øμªàJ πMGƒ°ùdG ôØN äÉjQhOh ,(ÉeÉY 45) …ƒ«°SBG IÉah
.áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ∫Éªμà°SG QÉLh ,≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG º¡∏≤æH ΩÉbh ø«HÉ°üªdG èdÉY »æWƒdG ±É©°SE’Gh

ò``aÉ``æ``ª``dG »```a á``«``°``ù``«``dƒ``Ñ``dG ÜÓ```μ```dG ΩGó``î``à``°``SG
É```fhQƒ```μ```H á``HÉ``°``ü``ª``dG ä’É````ë````dG ø````Y ∞``°``û``μ``∏``d

ÜÉ°üªdG ójóëJ »``a º°ûdG á°SÉM
≈dEG IQÉ°TE’G ™e ,¬eóY øe ¢Shô«ØdÉH
äÉ°UƒëØdG øe ójó©dG AGôLEG ºJ ¬fCG
»a á«°ù«dƒÑdG ÜÓμdÉH áfÉ©à°S’ÉH
É¡MÉéf áHôéàdG âàÑKCGh ,òaÉæªdG
.á«aÉμdG áLQódÉH ÉgGhóLh

áYƒªée ÖjQóJ âæª°†Jh ,Ió``YGh
,áª¡ªdG AGOC’ á«°ù«dƒÑdG ÜÓμdG øe
äÉ¡édG Oƒ¡L Rõ©j ,»aÉ°VEG §îc
∞°ûμdGh òaÉæªdG ø«eCÉJ »a á«æ©ªdG
ájÉYQ âëJ ∂``dPh ,¢``Shô``«`Ø`dG ø``Y
ΩGóîà°SG ºàj å«M ,á°UÉN ájô£«H

áaÉ°VEG øjôëÑdG áμ∏ªe â∏é°S
IOÉ``jR É¡fCÉ°T ø``e Iõ«ªàeh Ió``jó``L
á«æWƒdG Oƒ``¡`é`dG á``«`dÉ``©`ah IAÉ``Ø` c
,É``fhQƒ``c áëFÉL QÉ°ûàfG ø``e óë∏d
,áeÉ©dG áeÓ°ùdG ájÉªM »a º¡°ùj ÉªH
ΩGóîà°SG á``eó``N ¥Ó`` `WEG º``J å``«`M
ô``KC’G ìÉæL »a á«°ù«dƒÑdG ÜÓμdG
ójóëJh ±É°ûàc’ á«∏NGódG IQGRƒH
ôÑY É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG
á°UÉîdG …ô°ûÑdG ¥ô©dG áæ«Y ¢üëa
ºàJ »àdG áHôéàdG »gh ,ádÉM πμH
á«ë°U á``jRGô``à` MG äGAGô`` `LEG ≥``ah
.áæeB’G á«ë°üdG ô«jÉ©ªdG π°†aCÉHh
áHôéàdG ΩGóîà°S’ ¿ƒμ«°Sh
∞°ûc »a πYÉØdG QhódG ,òaÉæªdG »a
á«dÉ©a ºK ø``eh ,áHÉ°üªdG ä’ÉëdG
ájÉ¡f »a ’ƒ°Uh ,É¡àbOh äGAGôLE’G
áeÓ°ùdGh áë°üdG ájÉªM ≈dEG ôeC’G
èFÉàf ,áHôéàdG äô``¡`XCGh .áeÉ©dG

™jóÑdG ´QÉ°T ≈∏Y IQÉfEG Oƒª©H Ωó£°UG »æjôëH áHÉ°UEG
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc

∫ƒ°Uh ø«M ≈``dEG äÉÑcôªdG ô«°S π«¡°ùàH Gƒ``eÉ``bh
™bƒe ø``e IQÉ«°ùdG á`` MGRG º``J å«M Qhô``ª` dG áWô°T
≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh ,çOÉëdG
.¬HÉÑ°SG áaô©ªd

çOÉM ôKEG ábôØàe äÉHÉ°UE’ »æjôëH ÜÉ°T ¢Vô©J
AÉ°ùe øe IôNCÉàe áYÉ°S »a ™jóÑdG ´QÉ°T ≈∏Y …Qhôe
.∫hC’G ¢ùeCG
ÉHÉ°T ¿CG ≈``dEG çOÉë∏d á«dhC’G π«°UÉØàdG ô«°ûJh
ICÉéah ™jóÑdG ´QÉ°T ≈∏Y ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ¿Éc É«æjôëH
Oƒª©H Ωó£°UGh IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG ó≤a
¬∏≤f ºJ á£°Sƒàe äÉHÉ°UEÉH ¬àHÉ°UEG ∂dP øY èàf ,IQÉfEG
êÓ©dG »≤∏àd »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée ≈dG ÉgôKCG ≈∏Y
ÉªgGóMEG äÉ«Ø∏àH IQÉ«°ùdG äQô°†J ø«M »a ΩRÓ``dG
™ªàéªdG áWô°T çOÉëdG ´ƒbh Qƒa ô°†M óbh .Iô«Ñc

IQó``îe OGƒ``e É``ª¡éjhôàd ø``«°üî°T ≈``∏Y ¢``†Ñ≤dG
áªjôédG áëaÉμeh ¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ QÉ``WEG »a ¬fCÉH á«FÉæédG á``dOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
èjhôàH Éª¡eÉ«b ôKEG (ÉeÉY 34h 23) ø«jƒ«°SBG ø«°üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe äGQóîªdG áëaÉμe IQGOEG áWô°T âæμªJ
™ªLh …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY Iô°TÉÑe âªJ ¿CÉ°ûdG Gò¡H äÉeƒ∏©e IQGOE’G »≤∏J ó©H ¬fCG í°VhCGh .IQóîªdG OGƒªdG
»dGƒM É¡àª«b ≠∏ÑJ »àdG IQóîªdG OGƒªdG §Ñ°Vh Éª¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh øjQƒcòªdG ájƒg ójóëJ øY äôØ°SCG »àdG äÉeƒ∏©ªdG
.QÉæjO 2200
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ô```jhõ```J º``````YR ..QÉ``````æ``````jO 400 º```¡```à```e º```jô```¨```J
ó```«```°```UQ ¿hO ø`````e ø```«```μ```«```°```T ≈````∏````Y ¬```©```«```bƒ```J
¿ƒfÉb øe (244) IOÉª∏d É≤ah ôjhõàdG OƒLh
ôjô≤J OQh Éeó©H ∂dPh ,á«FÉæédG äGAGôL’G
»a øª°†àªdGh ô``jhõ``à`dGh ∞«jõàdG ô«ÑN
§îH ÖJÉμdG ƒg º¡àªdG ¿CG á«FÉ¡ædG ¬àé«àf
,iƒYódG óæ°S ∂«°ûdG »a πjòªdG ¬©«bƒàd √ój
º¡àªdG ºjó≤àd ø«jƒYódG ô¶f π«LCÉJ äQôbh
.Éª¡H á«eÉàîdG ¬à©aGôe

∞«jõàdG ô«ÑN áªμëªdG âHóàfGh ,iƒYódG
AÉ``YO’G áë°U Ωó``Y í°†a …ò``dG ô``jhõ``à`dGh
™«bƒàdG ¿CG ≈``dEG √ôjô≤J ¢ü∏Nh ôjhõàdÉH
º¡àªdG ≈dEG Oƒ©j iƒYódG πëe äÉμ«°ûdG ≈∏Y
.√ój §îHh
ºjô¨àH äôeCG ¿CG ’EG áªμëªdG øe ¿Éc Éªa
ΩóY ÖÑ°ùH á«°†b πc »a QÉæjO 200 º¡àªdG

.ôjhõàdG ≈∏Y ¬æ©W
¿É«FÉæL ¿ÉªμM Qó°U ób º¡àªdG ¿Éch
ó«°UQ ¿hO øe ø«μ«°ûd ø«à«°†b »a √ó°V
¢VQÉYh ,QÉæjO ∞dCG 130 Éª¡Yƒªée ÜQÉ≤j
IQOÉ°üdG á«FÉ°†≤dG ΩÉ``μ` M’G ≈∏Y º¡àªdG
áë°U ≈``∏`Y º¡àªdG »``eÉ``ë`e ø``©`Wh √ó``°`V
´ƒ``°`Vƒ``e ø«μ«°ûdG ≈``∏`Y ¬``∏`cƒ``e AÉ``°` †` eEG

äôeCG É¡Yƒf øe ≈dhC’G ôÑà©J á©bGh »a
ºjô¨àH áãdÉãdG iô¨°üdG á«FÉæédG áªμëªdG
¬©«bƒJ ôjhõJ ¬FÉYOG ó©H QÉæjO 400 º¡àe
¿CG ’EG ,ø«à∏°üØæe ø«jƒYO »a ø«μ«°T ≈∏Y
ΩóY ∞°ûc ôjhõàdGh ∞«jõàdG ô«ÑN ôjô≤J
áªμëªdG äôeCÉa á°ù∏édG ∫ÓN ¬FÉYOG áë°U
á©bGh »a ∂«°T πc øY QÉæjO 200 ¬ªjô¨àH

á``Ø``dÉ``î``ª``dÉ``H á```«```æ```jO äÉ```©```ª```é```J º```«```¶```æ```à```H ø```«```ª```¡```à```ª```dG ¢```ù```Ñ```M
º```¡```à```HÉ```°```UEG ø````«````Ñ````Jh Gƒ`````cQÉ`````°`````T É```ª```¡```à```e 29 Ö```Lƒ```à```°```ù```J á````HÉ````«````æ````dG
.äÉ©ªéàdG ∂∏J Gƒª¶fh GƒYO øjòdG ø«ª¡àªdG ¢ùÑëH áeÉ©dG
π°UƒàdG á«¨H Iôªà°ùe ∫GõJ ’ äÉ≤«≤ëàdG ¿CG áHÉ«ædG äó``cCGh
á«fƒfÉ≤dG ô«Z äÉ©ªéàdG ∂∏J »a ø«cQÉ°ûªdGh ø«ª¶æªdG πc ≈dEG
âÑãj øe πc ºjó≤àd Gó«¡ªJ º¡dÉ«M á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh
áªcÉëªdG ≈dEG IQƒ°U …CÉH É¡«a ∑Gôà°T’G hCG á©bGƒdG ¬HÉμJQG
.á«FÉæédG

∂∏J »a º¡cGôà°TG âÑK øªe Éª¡àe 29 âHƒéà°SG å«M ÉgOhQh
ø«ª¡àªdG A’Dƒg óMCG áHÉ°UEG ≥«≤ëàdG øe âÑK óbh ,äÉ©ªéàdG
GQGô``b áHÉ«ædG äQó``°`UCG ºK ø``eh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
≈dEG ø«£dÉîe ø«ª¡àe Iô°ûY ádÉMEÉHh »ë°üdG ∫õ©∏d GQƒa ¬∏≤æH
º¡YÉ°†NEGh ºgƒëf É¡fhDƒ°T PÉîJ’ á°üàîªdG á«ë°üdG äÉ¡édG
áHÉ«ædG äôeCG Éª«a ,IQô≤ªdG äGAGôLE’G Ö°ùëH »ë°üdG ôéë∏d

â≤∏J ób áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH ºà¨dG óªMCG áHÉ«ædG ¢ù«FQ ìô°U
OGóYCG É¡«a ∑QÉ°T á«æjO ¢VGôZC’ äÉ©ªéJ ∫ƒ°üëH äÉZÓH IóY
IòîàªdG ájRGôàM’G äGAGôLEÓd áØdÉîªdÉH ¢UÉî°TC’G øe Iô«ØZ
,áëFÉédG øe óë∏dh óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd
äGòd áeÉ©dG øcÉeC’G »a ™ªéàdG ô¶ëH QOÉ°üdG …QGRƒdG QGô≤∏dh
Qƒa äÉZÓÑdG √òg »a ≥«≤ëàdG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh .¢Vô¨dG

∫É«àM’ÉH QÉ``æjO ±’BG 5 ≈``∏Y ø``«ØXƒe AÓ``«à°SG á``«°†b »``a »``ØædG Oƒ``¡°T AÉ``Yóà°SG
ºgQƒ°†M π«é°ùJ ºJ ¬fCG ø«ÑJ á«aÉ°VE’G πª©dG äÉYÉ°S
∫ÉNOE’G ≥jôW øY âªJ äÉYÉ°ùdG ∂∏J ∫ÉNOEG á≤jôW ¿CGh
≥«≤ëàdG ∞°ûch .áª°üÑdG IAGôb ∫ÓN øe ¢ù«dh …hó«dG
ΩÉ¶ædG ≈∏Y ∫ƒNódG á«MÓ°U ¬jód ¿Éc ∫hC’G º¡àªdG ¿CG
»a √Qƒ°†M π«é°ùàd ¬«∏Y ∫ƒNódG π¨à°SGh »fhôàμdE’G
øe ºZôdG ≈∏Y øjôNBG áKÓK ≈dEG áaÉ°VE’ÉH äGRÉL’G ΩÉjCG
ø«ØXƒªdG ¢†©Ñd äGRÉL’G »a πª©dG ∞bƒH QGôb Qhó°U
∫ÉNOE’G ≈∏Y GhóªàYG ø«ª¡àªdG ¿CG ’EG ,º¡«dEG áLÉëdG Ωó©d
∫ƒ°üëdG ó°ü≤H »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædÉH GƒÑYÓJh …hó«dG
±ô°üJ á«dÉe ≠dÉÑe øY IQÉÑY ƒgh äÉYÉ°ùdG ∂∏àd ∫óH ≈∏Y
¬fCG á°UÉNh ,ájOÉ©dG ΩÉjC’G »a πª©dG äÉYÉ°S ∞©°V áª«≤H
πªY äÉYÉ°S áaÉ°VEG øe øμªJ Iô¨K ∑Éæg ¿Éc ≥HÉ°ùdG »a
É«dÉM π«é°ùàdG íÑ°UCGh É¡cQGóJ ºJ øμdh Éjhój á«aÉ°VEG
.§≤a É«fhôàμdEG

á«°†b π``«`LCÉ`J iô``Ñ`μ`dG á«FÉæédG áªμëªdG äQô``b
äÉYÉ°S ΩÉ¶f »a ÖYÓàdÉH ø«ª¡àe áë°üdG IQGRƒH ø«ØXƒe
AÉYóà°S’ ôHƒàcCG 25 á°ù∏L ≈dEG IQGRƒdÉH á«aÉ°VE’G πª©dG
øjôëÑdG áμ∏ªe GhQOÉ``Z º¡fCG ø«ÑJ å«M ,»ØædG Oƒ¡°T
π«é°ùJ ºJ ¬°ùØf âbƒdG »ah á«ª°SôdG äÓ£©dG ΩÉjCG »a
ôãcCG ≈∏Y Gƒdƒà°SG º¡fCG ø«Ñà«d ,IQGRƒ``dG »a ºgQƒ°†M
∫ÉªYCÉH º¡eÉ«b AÉYOG ≥jôW øY ≥M ô«¨H QÉæjO ±’BG 5 øe
GƒÑYÓJ ¿G ó©H á«ª°SôdG πª©dG ó«YGƒe ô«Z »a á«aÉ°VEG
á«aÉ°VE’G πª©dG äÉYÉ°ùH ¢UÉîdG »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædÉH
π«ch QGôb ≈∏Y AÉæH CGóH ≥«≤ëJ ¿Éch .IRÉ``LE’G ΩÉjCG »a
ób ø«ª¡àªdG óMCÉH á°UÉN á«cƒ∏°S äÉØdÉîe ∫ƒM IQGRƒdG
GƒaÉ°VCGh »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædÉH GƒÑYÓJ øjôNBGh ¬fG ∞°ûc
…CÉH º¡Ø«∏μJ ¿hO øe äGRÉLE’G ΩÉjCÉH á«aÉ°VEG πªY äÉYÉ°S
ôjô≤J »a ≥≤ëàdGh åëÑdÉHh ,á«Ø«Xh ΩÉ¡e hCG ∫ÉªYCG

´É````H ∫É````à````ë````e ≈````∏````Y ¢````†````Ñ````≤````dG
¢```UÉ```î```°```TC’G ø````e Oó````©````d IQÉ```«```°```S
áWô°T ¿CÉ` H ¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉ``Y ô``jó``e ìô``°`U
Ö°üædÉH ΩÉ``b (ÉeÉY 45) ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ ájôjóªdG
¿hóH ∂«°T QGó°UEG ∫ÓN øe ∂dPh ¢UÉî°TC’G øe OóY ≈∏Y ∫É«àM’Gh
¢UÉî°TC’G ø``e Oó©d É¡©«H º``K ø``eh IQÉ«°S AGô``°`T á«∏ªY »``a ó«°UQ
.∂dP »a IQÉ©à°ùe AÉª°SCG Éeóîà°ùe
ájôjóªdG áWô°T äô°TÉH ¿CÉ°ûdG Gò¡H äÉZÓH »≤∏J Qƒa ¬fCG í°VhCGh
QƒcòªdG ájƒg ójóëJ ø``Y äôØ°SCG »àdG …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY
ádÉMEGh áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G PÉîJG ºJ å«M ,¬«∏Y ¢†Ñ≤dGh
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG
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ó«°TQ ájRƒa

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

!¬àfÉμeh º∏©ªdG áª«b
á«ë°üdG äGRGôàM’G ø«eCÉJ πX »a áeAÓe ±hô¶dG
.áÑ°SÉæªdG
á«ë°üdGh á«ª«∏©àdG QGhOC’G âμHÉ°ûJ Gòμg }
≈∏Y zÉ`` fhQƒ`` c{ ¬``°`Vô``a É``e äGó``é`à`°`ù`e QÉ`` `WEG »``a
!ºdÉ©dG »a iôNC’G äÉ©ªàéªdG Éªc ,Éæ©ªàée
»a IAÉØμdG º«∏©àdGh áë°üdG »a ¿ƒ∏eÉ©dG âÑKCGh
…hP º¡∏©éj ÉªH ,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ™e πeÉ©àdG
º¡d É``g’hCG »àdG á©«aôdG áfÉμª∏d »≤«≤M ¥É≤ëà°SG
áÑ∏£dG ∑QOCG Éªc ô°SC’G âcQOCGh ,ádhódGh ™ªàéªdG
…CGh ,≈°†e âbh …CG øe ôãcCG ¢SQGóªdG áª«bh á«ªgCG
¿CG á°UÉNh ,ø«ª∏©ªdG πgGƒc ≈∏Y ≈≤k ∏e ¿Éc AÖY
≈∏Y á«ª«∏©àdG á«dhDƒ°ùªdG ™°Vh zó©oH øY º«∏©àdG{
π°UGƒàdG äÉ«∏ªY á©HÉàªd ,äÉ``¡`eC’Gh AÉ``HB’G πgÉc
OƒLh πX »a ,º¡FÉæHCG ™e »fhôàμdE’Gh »ªbôdG
,âbƒdG ∫Gƒ``W â«ÑdG »``a º¡©e º¡FÉæHCGh º¡dÉØWCG
IÉ«ëdG πªée äôq«Z »àdG ájô¡≤dG ±hô¶dG ÖÑ°ùH
!ájÉ¡ædG »a AÉÑYC’G øe OGR Ée ,¿Éμe πc »a
»©ªàéªdG º«∏©àdG »a zá«∏FÉ©dG ácGô°ûdG{ ¿EG }
Qƒ¡°ûdG âàÑKCG ó≤a ,™Ñ£dÉH á∏¡°S á«∏ªY â°ù«d AÉæHCÓd
»a º«∏©àdGh ¢ùjQóàdG ¿CG ÉgQÉKBG âdÉW »àdG á«°VÉªdG
πμ°ûH á«©ªàéªdG IÉ«ëdG ΩÉ¶àfG »a º¡°ùj ¢SQGóªdG
á«¡«aôàdGh ájƒHôàdG ΩÉ¡ªdG πc ÖfÉL ≈dEG »°SÉ°SCG
â∏¡°S »àdGh ¢SQGóªdG »a á«YÉªàL’Gh á«Ø«≤ãàdGh
Ék©e) ΩC’Gh ÜC’Gh ,¬à°SQóe ≈dEG ÖdÉ£dG å«M ,ô«ãμdG
ø«∏eÉ©dG πch ,º¡ØFÉXh ≈``dEG ¿É«MC’G øe ô«ãc »a
±ôX øμdh ,º¡æcÉeCG »a ºg iô``NC’G ä’ÉéªdG »a
¬Ñ∏ZCG »a ºà«d ,A»°T πc »a ô««¨àdG ¢Vôa AÉHƒdG
iƒà°ùªdG ≈∏Y É¡d Oƒ¡°ûe áμ∏ªªdG Oƒ¡Lh ,(ó©oH øY)
Éª«a ,ô«¨àªdG Gòg äÉLÉ«àMG πc ô«aƒJ »a »dhódG
≈``dEG IOƒ``©` dG ¿hô¶àæj äÉ``¡` eC’Gh AÉ```HB’Gh áÑ∏£dG
»fÉ©e ≈ª°SCG ø«ª∏©ª∏d ¿ƒ©aôjh ,á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG
!ôjó≤àdG

º∏©ªdG Ωƒ``«`H) øjôëÑdG â∏ØàMG ΩÉ`` jCG πÑb }
πc ôHƒàcCG ô¡°T øe ¢ùeÉîdG ≥aGƒj …òdG (»ªdÉ©dG
øe ô«ãμdG â£≤°SCG ó``b zÉ``fhQƒ``c{ âfÉc ¿EGh ,ΩÉ``Y
äOÉ``YCG É¡fEÉa Üƒ©°ûdGh OGô``aCÓ` d IOÉà©ªdG IÉ«ëdG
ôãcCG ≈∏Y (áª«≤dG) AÉØ°VEG »``a äÉ``jƒ``dhC’G Ö«JôJ
ºgh É¡d Ébk É≤ëà°SG ™ªàéªdG »a á«fÉ°ùfE’G êPÉªædG
A¢ûædÉH ájÉæ©dG »a ¢SÉ°SC’G º¡a ,AÉÑWC’Gh ¿ƒª∏©ªdG
πc »a »°SÉ°SCG øcQ º«∏©àdGh á«HôàdG å«Mh ,OôØdÉHh
øcôdG áë°üdÉH ájÉæ©dG Éª∏ãe ,ájô°ûÑdG äÉ©ªàéªdG
πÑ≤à°ùªdG AÉæH äÉ©ªàéª∏d øμªj ’ Éª¡fhóHh ,ôNB’G
≈∏Y ájÉ¡ædG »a óªà©J É¡fC’ ,iô``NC’G ä’ÉéªdG »a
,™ªàéªdG OGô`` aCG ió``d ¿ó``Ñ`dG áë°Uh π≤©dG áë°U
ƒg á«ë°üdG ájÉYôdÉH ™àªàªdGh º∏©àªdG ¿É°ùfE’Gh
Éæg øeh ,AÉæÑdG ≈∏Yh AÉ£©dG ≈∏Y QOÉ≤dG ¿É°ùfE’G
äGóéà°ùªdG á¡LGƒªd Gkô«ãc ¿’ÉéªdG ¿Gò``g §°ûf
.Iô«NC’G
QhO …CG ô``°`SC’G â`` cQOCG zÉ``fhQƒ``c{ ø``eR »``a }
á«©«ÑW IÉ«ëd áMÉ°ùe …CGh ,º¡FÉæHC’ º∏©ªdG ¬H Ωƒ≤j
º``gDhÉ``æ`HCGh ,º∏©ªdG É¡ë«àj ¿É``c êGhRCÓ` `d á«æ¡eh
Iô«¡¶dG ≈àM ìÉÑ°üdG øe ájƒ«M äÉYÉ°S ¿ƒ∏¨°ûj
ºZQ ∂dP ∑QOCG äÉ¡eC’Gh AÉHB’G øe πc ,¢SQGóªdG »a
IQGRh ôÑY ádhódG ¬àeób …òdG (OhóëeÓdG ºYódG)
»a á«ª«∏©àdG Iô«°ùªdG π°UGƒàd ,º«∏©àdGh á«HôàdG
,zÉfhQƒc ¢Shô«a{ É¡°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
øe ,á«ª«∏©àdG ∞FÉXƒdG »∏ZÉ°T ΩÉ¡e äô«¨J óbh
øY{ º«∏©àdG ≈``dEG ¢``SQGó``ª`dG »``a ô°TÉÑªdG º«∏©àdG
áHGƒÑdG{ ∫ÓN øe IQô≤ªdG ¢ShQódG á«£¨Jh ,zó©oH
¢ShQódGh z»ªbôdG »ª«∏©àdG iƒàëªdG{h zá«ª«∏©àdG
≈∏Y É°UôM
k ,iôNC’G πFÉ°SƒdG øe Égô«Zh IõØ∏àªdG
á«∏ª©dG øY á°VhôdG ∫É``Ø`WCGh áÑ∏£dG ´É£≤fG Ωó``Y
QƒeC’G AÉ«dhC’ á°UôØdG áMÉJEG ÖfÉL ≈dEG ,á«ª«∏©àdG
âfÉc Ée ≈àe ,¢SQGóªdG »a º«∏©àdG º¡FÉæHCG »≤∏àd

ΩÉ``ª``à``g’G ø``«``H :äÉ````````eRC’G IQGOEG
»``©``ª``à``é``ª``dG »````Yƒ````dGh »``°``ù``°``SDƒ``ª``dG
ΩÉ`` `ª` ` à` ` g’G á`` `«` ` ª` ` gCG ™`` ` ` eh
¬fEÉa äÉ```eRC’G IQGOEÉ` `H »°ù°SDƒªdG
∂dP iRGƒàj ¿CG Öéj …ôjó≤J »a
âbƒdG »``a »©ªàéªdG »``Yƒ``dG ™``e
âfÉc É``fhQƒ``c áëFÉL π©dh ,¬``JGP
ï«°SôJ Iô``μ`Ø`d Ék«≤«≤M GkQÉ``Ñ` à` NG
äÉ`` `eRC’É`` `H »``©` ª` à` é` ª` dG »`` Yƒ`` dG
øjôëÑdG áμ∏ªªd ¿Éch .çQGƒμdGh
∂∏J ™e πeÉ©àdG »a Iõ«ªàe áHôéJ
Ék«©ªàéeh Ék«JÉ°ù°SDƒe áëFÉédG
Éeh ,ºdÉ©dG ∫hO øe ójó©dG IOÉ¡°ûH
’CG ƒ``g »©ªàéªdG »YƒdÉH ¬«æYCG
çQGƒμdGh äÉ``eRC’G á¡LGƒe ¿ƒμJ
AÓjEG ºàj øμdh Ée çóëH á£ÑJôe
Ak Gó``à`HG á¨dÉH á«ªgCG ádCÉ°ùªdG ∂∏J
¢SQGóªdÉH GkQhô``eh É¡JGP Iô°SC’ÉH
∫ÓN ±ô°üàdG á«Ø«μH äÉ©eÉédGh
QhóH AÉ¡àfGh çQGƒ``μ`dGh äÉ``eRC’G
»àdG »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe
ƒgh á«ª°SôdG QGhOC’G ™e πeÉμàJ
.ÉfhQƒc áëFÉL áHôéJ ¬à°ùμY Ée
áLÉM áªK ¿CG …Qƒ°üJ »``ah
ï«°SôJ πLCG øe äÉÑ∏£àe áKÓK ≈dG
çQGƒμdGh äÉ``eRC’G ∫ÉéªH »YƒdG
Ö``fÉ``é`dÉ``H ΩÉ``ª` à` g’G Aó`` H :É`` ¡` `dhCG
á«ªjOÉcC’G äÉ°ù°SDƒªdG »a »∏ª©dG
¿CÉ` c äÉ`` ` eRC’G ¢``ù`jQó``à`H á«æ©ªdG
Éæk jôªJ êô``î` à` dG ´hô``°` û` e ¿ƒ``μ` j
øe áØ∏àîe äÉ``Yƒ``ª`é`ª`d É``«k ` ª` gh
á``KQÉ``c hCG á```eRCG ∫ƒ``M ø``«` °` SQGó``dG
¬H Ωƒ≤J Ée QGôZ ≈∏Y ∂dPh á«ªgh
,ºdÉ©dG »``a á∏KÉªªdG äÉ°ù°SDƒªdG
á«YƒàdG »a ΩÓ``YE’G QhO :É¡«fÉKh
çQGƒ`` `μ` ` dGh äÉ`` ` ` `eRC’G ô``WÉ``î` ª` H
á∏eÉμàe á«é«JGôà°SG ∫Ó``N ø``e
hCG π``jƒ``¡`J ¿hO »``æ` eC’G ΩÓ``YEÓ` d
áaÉ≤K{ AÉ°SQEG ƒg ±ó¡dGh ,øjƒ¡J
≈∏Y É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch zá``eRC’G
á«ªgCG :É¡ãdÉKh ,äÉjƒà°ùªdG áaÉc
á«æ©ªdG äÉ``¡` é` dG ø``«`H ≥«°ùæàdG
á«ÑjQóJ äGQhO hCG èeGôH ºjó≤àH
çQGƒ``μ` dGh äÉ`` `eRC’G IQGOEG ¿CÉ`°`û`H
É¡æ«H Éª«a Oƒ¡édG πeÉμJ πLCG øe
≥≤ëj ÉªH èeGôÑdG ∂∏J QGôμJ ΩóYh
.É¡æe IƒLôªdG IóFÉØdG
øe ¬àÑJQ ÉªH ÉfhQƒc áëFÉL ¿EG
ºd øeõdG øe IôàØd óàªJ ±ƒ°S QÉKBG
øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉªàg’ áÄ°ûæe øμJ
´ƒ°VƒªH ∫hó`` `dG ø``e É``gô``«`Z hCG
áØ°TÉc âfÉc πH çQGƒμdGh äÉeRC’G
…òdG ´ƒ°VƒªdG ∂dP á«ªgCGh OÉ©HC’
ºFGO ΩÉªàgG QÉãe ¿ƒμj ¿CG ø«©àj
Ék«©ªàéeh Ék«JÉ°ù°SDƒe ∫hó``dG πμd
≈∏Y ´Ó`` `W’G á«ªàM º`` `gC’Gh π``H
»``gh - iô`` ` NC’G ∫hó`` `dG ÜQÉ``é` J
¬HÉ°ûàJ »àdG π``bC’G ≈∏Y - Ió``jó``Y
è«∏îdG á≤£æe ∫hO ™``e É``¡`ahô``X
≈∏Y ±ô``©` à` ∏` d ,É``ek ƒ``ª``Y »``Hô``©` dG
çQGƒμdGh äÉeRC’G Aƒ°ûf äÉÑÑ°ùe
¬``fC’ É¡©e ∫hó`` dG â∏eÉ©J ∞``«`ch
≈∏Y IOÉØà°ùe ¢`` ShQO É``¡`H É``ªk `à`M
»∏ª©dGh »``ª` jOÉ``cC’G ø«jƒà°ùªdG
äÉ``eRC’G ¬«a âëÑ°UCG ºdÉY øª°V
¬JÓYÉØJ äÉfƒμe ó``MCG çQGƒ``μ`dGh
™°Vh IQhô``°`V øe ∂``dP ¬«æ©j ÉªH
øeC’G äÉjƒdhCG øª°V á«°†≤dG ∂∏J
.áaÉc ∫hó∏d »æWƒdG
äÉ``°` SGQó``dG è``eÉ``fô``H ô``jó``e |
õcôªH á``«` dhó``dGh á«é«JGôà°S’G
á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh

:º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

.¬JGP âbƒdG »a É¡H á«æ©e è«∏îdG
…òdG QÉ°ùªdG øY ô¶ædG ¢†¨Hh
™e É¡∏eÉ©J QÉ``WEG »a ∫hó``dG √OóëJ
É¡JÉjƒà°ùªH çQGƒ``μ` dGh äÉ```eRC’G
âeÉb ób ∫hódG ¢†©H ¿EÉa ,áKÓãdG
É¡æ«H øeh á«æ©e äÉ°ù°SDƒe AÉ°ûfEÉH
AÉ°ûfEG ∫Ó``N ø``e øjôëÑdG áμ∏ªe
äÉ`` eRC’G IQGOE’ »``æ`Wƒ``dG õ``cô``ª`dG
áæé∏dG º``K 2003 ΩÉ``Y çQGƒ``μ` dGh
Ók °†a ,çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG
IOÉ«≤∏d ƒ``μ`HÉ``H õ``cô``e ø«°TóJ ø``Y
ÇQGƒ`` £` `dG ä’É`` ` M ™`` e π``eÉ``©` à` ∏` d
»a »£ØædG ∫ÉéªdG »a çQGƒμdGh
RGƒ``e ó«©°U ≈``∏` Yh .2019 ΩÉ`` Y
»a »ªjOÉcC’G ΩÉªàg’G AóH ßMƒd
äÉ``eRC’G IQGOEG ´ƒ°VƒªH áμ∏ªªdG
ô«à°ùLÉªdG èeGôH ø«ª°†J ∫ÓN øe
èeÉfôH áWô°û∏d á«μ∏ªdG á«ªjOÉcC’ÉH
øeh äÉeRC’G IQGOEG »a ô«à°ùLÉªdG
,»fGôÑ«°ùdG ø`` eC’G äÉ```eRCG É¡æ«H
´ƒ°VƒªH ΩÉªàg’G ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
á«ÑjQóàdG èeGôÑdG øª°V äÉ``eRC’G
áμ∏ªe »a äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©∏d
äGƒ£Nh Ék¡LƒJ ó©jh .øjôëÑdG
™e π``eÉ``μ` à` J å``«` M á``jÉ``¨` ∏` d á``ª` ¡` e
á«ªàëdG É¡àé«àfh ¢†©ÑdG É¡°†©H
IójóY ä’É≤e »a ∂dòd äô°TCG Éªc
ádOÉ©ªd áªLôJ ó©J É``¡` fCG á≤HÉ°S
»gh ÉkeƒªY äÉ``eRC’G IQGOEG ºμëJ
Óa ,(?∞`` «` `ch ?GPÉ`` ` e π``©`Ø`j ø`` e)
,äÉ``eRC’G ´ƒbh ™æe óMCG ™«£à°ùj
¢ùμY ≈∏Y äÉeó≤e É¡d ¿ƒμJ ÉªHQ
,äÉeó≤e ÓH »JCÉJ »àdG çQGƒ``μ`dG
äÉ°ù°SDƒe Oƒ``Lh π``X »``a ¬``fCG ó«H
»é«JGôà°S’G §«£îàdG øe òîàJ
äÉeRC’G IQGOEG ¿CÉ°ûH É¡∏ª©d É kLÉ¡æe
IQó≤dG §≤a ¢ù«d ¬fCÉ°T øe ∂dP ¿EÉa
óëdG πH äÉ``eRC’G ™e πeÉ©àdG ≈∏Y
πH ,iƒà°ùe ≈fOCG ≈dEG ÉgQGô°VCG øe
áμ∏ªe É¡æ«H øeh ∫hó``dG ¢†©H ¿G
ôãcCG äGƒ£N »a äCGóH ób øjôëÑdG
äÉæjôªJ AGô`` LEG ∫Ó``N ø``e É``ek ó``≤`J
∫ÉM AÓ``NE’G á«∏ªY ¿CÉ°ûH á«ªgh
áª¡e ó``©`J »``à` dGh ,çQGƒ`` `c ´ƒ`` bh
≈∏Y ±ô``©`à`∏`d §``≤`a ¢``ù`«`d á``jÉ``¨`∏`d
k G πH áMÉàªdG OQGƒªdG
Ö∏¨à∏d É°†jC
ó©j …ò``dGh ICÉLÉØªdG ô°üæY ≈∏Y
äÉeRC’G äÉfƒμe øe Ék«°SÉ°SCG Éfk ƒμe
¢†©H Aó``H ø``Y Ók °†a ,çQGƒ``μ` dGh
AÉ``cò``dG è``eGô``H ∞«XƒJ »``a ∫hó`` dG
øjQÉªJ AGô``LEG ∫Ó``N »YÉæ£°U’G
áÑ°ùædÉH á°UÉNh ´ƒædG Gò``g πãe
§ÑJôj Ée É¡æeh á«ª«∏bE’G äÉeRCÓd
.…ôëÑdG øeC’ÉH

ó``¡`©`e ø`` `e á`` ª` `jô`` c Iƒ`` `Yó`` `H
±ƒ°S á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG
¿Gƒæ©H ó¡©ªdÉH πªY á°TQh Ωó``bCG
Ωƒ«dG zá«°SÉ«°ùdG äÉ``eRC’G IQGOEG{
øª°V ∂`` dPh ¬``∏` dG áÄ«°ûªH Gkó` ` Zh
…òdGh zá«°SÉ«°S äGQÉ¡e{ èeÉfôH
ø«cQÉ°ûªdG äGQób ôjƒ£J ±ó¡à°ùj
≈∏Y äÉ`` ` ` eRC’G ™`` e π``eÉ``©` à` dG »`` a
∂``dP ô``«`ã`jh ,»``∏`ë`ª`dG iƒ``à`°`ù`ª`dG
IQGOEG ´ƒ``°`Vƒ``e GkOó``é` e å``jó``ë`dG
Pƒëà°ùj ≈``ë`°`VCG …ò`` dG äÉ`` `eRC’G
øeh ∫hódG øe ójó©dG ΩÉªàgG ≈∏Y
É¡JÉ°ù°SDƒªH øjôëÑdG áμ∏ªe É¡æ«H
ójó©dG ΩÉªàgG øjÉÑJ óbh ,áØ∏àîªdG
É≤k ah á«°†≤dG ∂∏àH ºdÉ©dG ∫hO øe
¿CG ’EG ,É¡JÉjƒdhCGh ádhO πc ±hô¶d
OƒLƒdG Ωób ºjób ¬JGP áeRC’G Ωƒ¡Øe
k
ä’ÉéªH É£ÑJôe
¿Éc ¬fCGh ,…ô°ûÑdG
»Ñ£dG ∫É``é` ª` dÉ``H á``jGó``H áØ∏àîe
á°SÉ«°ùdÉa OÉ°üàb’Éa IQGOE’G º``K
,ÉkeƒªY á«é«JGôà°S’G Ωƒ``∏`©`dGh
á«HƒμdG ïjQGƒ°üdG á``eRCG â``fÉ``ch
AóH »a ÉkjôgƒL ’k ƒëJ Ω1962 ΩÉY
á«°SÉ«°ùdG äÉeRC’ÉH ºdÉ©dG ΩÉªàgG
äÉbÓ©dG QÉ°ùe ≈∏Y ô«KCÉàdG äGP
ôjó≤J CÉ£îd áÑ°ùædÉH AGƒ°S á«dhódG
»a á«μjôeC’G äGQÉÑîà°S’G Iõ¡LCG
ƒëf á¡éàªdG á«à«aƒ°ùdG øØ°ùdG ¿CG
á≤«≤ëdGh ÉkHÉ°ûNCG πªëJ âfÉc ÉHƒc
Ió«©H ïjQGƒ°U iƒ°S øμJ ºd É¡fCG
äÉj’ƒdG IQGOEG á«Ø«c »a hCG ,ióªdG
»``à`«`aƒ``°`ù`dG OÉ`` ë` `J’Gh Ió``ë` à` ª` dG
É¡æe êhôîdGh ∑Gò``fBG á``eRC’G ∂∏àd
»a hCG ,ô°SÉN ’h õFÉa ’ áé«àæH
äÉ``eRC’G ∫ÓN πª©dG ≥jôa Ωƒ¡Øe
.¬∏ªY á«Ø«ch ¬°ù«°SCÉJ á«dBGh
¬``fEÉ` a ≥``Ñ` °` S É`` e á``«` ª` gCG ™```eh
áeóàëªdG äÉYGô°üdG ≈``dEG ô¶ædÉH
¬àÑJQ ÉªY Ók °†a ,Ék«ªdÉYh Ék«ª«∏bEG
âdÉW äÉ«YGóJ øe ÉfhQƒc áëFÉL
á«ªgCG ∑Éæg ¿EÉa IÉ«ëdG ¬LhCG áaÉc
»°ù°SDƒªdG ΩÉªàg’G πeÉμàd á¨dÉH
IQGOEG ádCÉ°ùªH »©ªàéªdG »YƒdG ™e
´ƒ°Vƒe ¬aó¡à°ùj Ée Gògh äÉeRC’G
.∫É≤ªdG
∫hó`` dG ΩÉ``ª` à` gG ó``æ` Y á`` jGó`` Hh
É¡°†©H ¿CG óéf äÉ`` eRC’G ádCÉ°ùªH
’k ƒª°ûe ΩÉ``ª` à` g’G ∂`` dP π``©`L ó``b
ÉªHQh .¬``JGP âbƒdG »a çQGƒμdÉH
∫hó∏d áÑ°ùædÉH É kë«ë°U ∂dP ¿ƒμj
πãe á«©«ÑW çQGƒ``c ¬``LGƒ``J »àdG
,ø«cGôÑdGh ∫R’õ`` dGh äÉfÉ°†«ØdG
¿ƒμJ ’ ÉªHQ ∫hó``dG ¢†©H ¿CG ’EG
çQGƒμH á∏°U äGP §£îd áLÉëH
è«∏îdG ∫hO É¡æeh ´ƒædG Gòg øe
á``«`Ä`«`Ñ`dG çQGƒ`` ` μ` ` `dG AÉ``æ` ã` à` °` SÉ``H
∫hO »a á∏ªàëe ∫R’R äÉ«YGóJh
øe ¬ÑÑ°ùJ ¿CG øμªj É``eh QGƒ``é` dG
ôWÉîªdG øe √ô«Zh »YÉ©°TEG çƒ∏J
.á∏ªàëªdG
¢†©H »dƒJ á«fÉK á«MÉf ø``e
k
äÉeRC’ÉH ÉXƒë∏e
ÉkeÉªàgG ∫hó``dG
É``«k `∏`ë`e É``¡` JÉ``jƒ``à` °` ù` e á``aÉ``c ≈``∏` Y
∂dP ¿ƒμj óbh ,Ék«ªdÉYh Ék«ª«∏bEGh
™≤J ∫hó``dG ∂∏J âfÉc GPEG É kë«ë°U
∂dP ¬«æ©j ÉªH Üô£°†e º«∏bEG »a
QGôZ ≈∏Y á«ª«∏bE’G äÉeRC’G ¿CG øe
≥«°†e ¥ÓZEÉH á«fGôjE’G äGójó¡àdG
»g ¬«a áMÓªdG π«£©J hCG õeôg
á«ª«∏bEG OÉ``©` HCG É¡d ¿ƒμ«°S á`` eRCG
∫hOh ∂``°` T ≈`` ` fOCG ¿hO á`` «` `dhOh
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º«∏°ùdG ≥jô£dG ≈∏Y ôFGõédG
øe ∞bƒªdG øY ô¶ædG ¢†¨H √RhÉéàH ∫ƒÑ≤dG øμªj ’ ôªMCG
áHÉãªH ¿É``c »eÉ°ùdG »æWƒdG ∞bƒªdG Gò``g ,»°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG
á«LQÉîdG iƒ≤dG ¢SÉ°SófG ¿hO ÓFÉM ∞bh …òdG ¿ÉeC’G ΩÉª°U
É¡ëdÉ°üe áeóN πLCG øe ¬©jƒ£Jh »Ñ©°ûdG ∑GôëdG »a É¡∏¨∏¨Jh
±GôëfG hCG ádR …C’ OÉ°UôªdÉH ∞≤J âfÉc iƒ≤dG √ò¡a ,á°UÉîdG
»a ¬dÓ¨à°SG π``LCG øe áØ∏àîªdG ¬JÉ«dÉ©ah ∑GôëdG øY êôîj
¿ƒ©aôj ºgh ¿ƒjôFGõédÉa ,iƒ≤dG √òg √ójôJ …ò``dG √ÉéJ’G
º¡ÑdÉ£ªH ¿ƒ©aójh ºFÉ≤dG »°SÉ«°ùdG ΩÉ¶æ∏d á°†gÉæªdG äGQÉ©°ûdG
ÉjQƒ°S »a º¡FÉ≤°TCG ÜQÉéJ º¡æ«YCG Ö°üf Gƒ©°Vh áYhô°ûªdG
.É«Ñ«dh
âëàa ájôFGõédG á£∏°ùdG ¿CÉH ±GôàY’G Öéj ±É°üfEÓdh
Gògh ,´QÉ°ûdG øY IQOÉ°üdG äGƒ°UCÓd ¢UÓNEÉHh ájóéH É¡fGPBG
Ö«æéJ »a âª¡°SCG »àdG ájôgƒédG πeGƒ©dG óMCG ó©j ¬JGP óëH
ájôFGõédG á£∏°ùdG ∞bƒªa ,AÉ≤°TC’G ¢†©H ÜQÉéJ QGôμJ ôFGõédG
√ò¡a ;∑Gô``ë`dG »a ø«cQÉ°ûªdGh ø«éàëªdG ∞bƒe ™e ™WÉ≤J
É¡∏c É¡fEÉa ÉgOÉ°†Jh πH É¡ØbGƒe ±ÓàNG øe ºZôdG ≈∏Y ±GôWC’G
äÉeÉªàg’G áeó≤e »a ,™«ªé∏d øWƒc ,ôFGõédG áë∏°üe â©°Vh
≈àM âJCG »àdG ábôëªdG øe ôFGõédG âéf ºK øeh ,äÉjƒdhC’Gh
.ÉjQƒ°Sh É«Ñ«d øe πc »a ¢ùHÉ«dGh ô°†NC’G ≈∏Y ¿B’G
øe iƒbh íFGô°ûd É«°Vôe ¿B’G ≈àM ≥≤ëJ Ée ¿ƒμj ’ ób
äÉ¶MÓe ∑Éæg ¿ƒμJ ó``bh ,»Ñ©°ûdG ∑Gô``ë`dG »a ø«cQÉ°ûªdG
º¡ªdG A»°ûdG ¿CG ’EG ,É¡°†©H hCG ÖdÉ£ªdG √ò¡d áHÉéà°S’G ióªd
≈∏Y ô«°ùJ ¿B’G ôFGõédG ¿CG ƒg ¬H ∂°ùªàdG Öéj …òdG »HÉéjE’Gh
äÉMÉéædGh »°SÉ«°ùdG Qƒ£àdG øe ójõªdG ≈dEG Oƒ≤j …òdG ≥jô£dG
.á«æWƒdG

ÖÑ°ùJh á«Hƒ°ùëªdGh OÉ°ùØdG äÉaBG äRôaCG á«°SÉ«°S zá≤ÑW{ RôaCG
»a ΩÉ¶ædG É¡«dEG êÉàëj »àdG »°SÉ«°ùdG ôjƒ£àdG äÉ«dBG π∏°T »a
ó©H Ée ∫É«LC’ á«°SÉ«°ùdG äÉMƒª£dGh äGQƒ£àdG áÑcGƒªd OÓÑdG
.∫Ó≤à°S’Gh ôjôëàdG
¥Ó£fG ≈∏Y ΩÉ``Y ∞°üfh ΩÉ``Y ø``e ô``ã`cCG Qhô``e ó©H ,¿B’G
á«°SÉ«°S äGQƒ£J ¿EÉ`a ,(2019 ΩÉY ôjGôÑa) »Ñ©°ûdG ∑GôëdG
ÜÉîàfG ó©H á°UÉNh ôFGõédG Égó¡°ûJ Iô«ãc Iô«Ñc á«HÉéjEG
ΩÉ©dG øe ôÑª°ùjO »a ¿ƒÑJ õjõ©dGóÑY »dÉëdG …ôFGõédG ¢ù«FôdG
É¡àeó≤e »a »°VÉªdG äÉØ∏îe π°ùZ á«∏ªY äCGó``H PEG ,»°VÉªdG
á£∏°ùdG ø«H ábÓ©dG ™``°`Vhh »°SÉ«°ùdG OÉ°ùØdG õ``cGô``e ¢ùæc
ôFGõédG »a áØ∏àîªdG á«°SÉ«°ùdG äÉfƒμªdGh áªcÉëdG á«°SÉ«°ùdG
øWƒdG »a AÉcô°T ™«ªédG ¿CG ≥∏£æe øe í«ë°üdG É¡©°Vƒe »a
.¬∏Ñ≤à°ùe º°SQ »ah
π``LCG ø``e AGó¡°ûdG ø«jÓe Ωó``b …ò``dG …ô``FGõ``é`dG Ö©°ûdG
¿ƒμj ¿CG ≥ëà°ùj QÉª©à°S’G ô«f ø``e Qô``ë`à`dGh ∫Ó``≤`à`°`S’G
¢ûeÉg ≈∏Y ¿ƒμj ¿CG ’ √ó∏H πÑ≤à°ùe AÉæH »a É«≤«≤M Éμjô°T
IôWÉb å«M ,π©ØdÉH ¿B’G ≥≤ëJ Ée Gò``gh ,á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG
áμ°ùdG ≈∏Y â©°Vh ób ôFGõédG »a »≤«≤ëdG »°SÉ«°ùdG ìÓ°UE’G
πjƒ£dG ≥jô£dG ™£≤J ¿CG øμªj ’ IôWÉ≤dG √ò``gh ,áë«ë°üdG
»a ø«cQÉ°ûªdG øe íFGô°T É¡«a ÖZôJ hCG Égó°ûæJ »àdG áYô°ùdÉH
øY áHô©dG ¥’õfG ≈dEG …ODƒJ ób áWôØªdG áYô°ùdG ¿CG ∂dP ,∑GôëdG
ø«°üjôëdG ™«ªL Égó°ûæj »àdG á£ëªdG ≈dEG π°üJ ø∏a É¡àμ°S
ôFÉ°ùîdGh QGô°VC’G øe ójõªdG ≈dEG …ODƒà°S πH ,ôFGõédG ≈∏Y
.™«ªé∏d
É£N øWƒdG áë∏°üe π©L ¬fCG …ôFGõédG Ö©°û∏d Ö°ùëj

É¡cGôM ¥Ó£fG òæe áÑ«°üY äÉbhCÉH á≤«≤°ûdG ôFGõédG äôe
äÉjôcP ¿CG á°UÉNh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ôjGôÑa ô¡°T »a »Ñ©°ûdG
IÉ«M â¨Ñ°U »àdG »°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«©°ùJ »a á«∏gC’G ÜôëdG
äÉ£ëªdG ø``e Ió``MGh âfÉc ¬FÉæHCG AÉ``eó``H …ô``FGõ``é`dG Ö©°ûdG
AÉeódG .åjóëdG É¡îjQÉJ ∫GƒW ôFGõédG É¡H äôe »àdG áμdÉëdG
,GQóg âÑgP á«∏gC’G ÜôëdG äGƒæ°S ∫ÓN âμØ°S »àdG Iôjõ¨dG
»àdG ø«jôFGõédG ø«jÓe AÉeO »g Éªc ,»æWh ±óg É¡d øμj ºd
»°ùfôØdG QÉª©à°S’G ô«f øe ¥Éà©f’Gh ôjôëàdGh ô°üædG â©æ°U
130 øe ôãcCG …ôFGõédG Ö©°ûdG AÉæHCG Qhó°U ≈∏Y ºãL …ò``dG
øe ¢ùeÉîdG Ωƒj ∫Ó≤à°S’Gh ôjôëàdG ≈àM 1830 øe) ÉeÉY
.(1962 ΩÉY ƒ«dƒj
,»Ñ©°ûdG ∑Gô``ë`dG ÖÑ°ùH ôFGõédG ≈∏Y á«°ûîdG øμJ º``d
ácQÉ°ûªH âfÉc ∑GôëdG Gòg »a ¿ƒcQÉ°ûªdG É¡©aQ »àdG ÖdÉ£ªdÉa
á«°SÉ«°ùdG ¬JÉ°ù°SDƒeh …ô``FGõ``é`dG Ö©°ûdG äÉYÉ£b ∞∏àîe
iƒb π¨à°ùJ ¿CG »a øªμJ á«°ûîdG ÉªfEGh ,áØ∏àîªdG á«HÉ≤ædGh
™aó∏d ∑GôëdG Gòg -iô``NCG á«HôY ∫hO »a â∏©a Éªc- á«LQÉN
ÉjQƒ°S πãe É¡«a É¡°ùØf äóLh »àdG ábôëªdG Üƒ°U ôFGõédÉH
ºd »Ñ©°ûdG …ôFGõédG ∑GôëdG ¿CG ™e ,¢ùfƒJ πbCG áLQóHh ,É«Ñ«dh
ÜôN …òdG ,z»Hô©dG ™«HôdG{ äÉLƒe »ª°S Ée ¥Ó£fG ™e øeGõàj
.¬JÓjh øe »fÉ©J ∫GõJ ’h á«Hô©dG ∫hódG øe ójó©dG
¢†©H øe ¬«fÉ©j Ée º``ZQ ,ôFGõédG »a »°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG
∂dP øμd ,áª¶fC’G øe √ô«Z øe Éeó≤J ôãcCG ôÑà©j ,Qƒ°üb •É≤f
≈∏Y IQOÉ≤dG AÉeódG ï°Vh ójóéàdG ≈``dEG áLÉëdG ΩóY »æ©j ’
,∫Ó≤à°S’Gh ôjôëàdG ó©H â≤∏£fG »àdG AÉæÑdG á«∏ªY á∏°UGƒe
ôFGõédG »a »°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG ÜÉ°T …òdG OƒªédG ¿CG á°UÉNh

¿hÉ```©```à```dG ¢``ù``∏``é``e ∫hO »````a á```«```ª```bô```dG ∑ƒ```æ```Ñ```dG
(3) π``Ñ``≤``à``°``ù``ª``dG ¥É``````aBGh ø```gGô```dG ™```bGƒ```dG »``é``«``∏``î``dG
»a É«é«∏Nh Ék«HôY ÉgQó°üJh ,IóëàªdG
äÉeóîdGh »ªbôdG OÉ°üàb’G »``a ™°SƒàdG
á«fGó«e á°SGQO ¿G ’G ,á«ªbôdG á«aô°üªdG
IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH »HO IQÉéJ áaôZ É¡JôLCG
IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhóH OÉ°üàb’G
á«aô°üªdG äÉjóëàdG RôHCG ∫ƒM ,2019 ΩÉY
,áÄ°TÉædGh IójóédG äÉcô°ûdG É¡¡LGƒJ »àdG
ø«cQÉ°ûªdG ∫ÉªYC’G OGhQ øe %65 áHGôb iôj
πãªJ á«aô°üªdG äÉeóîdG ¿CG ´Ó£à°S’G »a
¥ô¨à°ùj å«M ,º¡d áÑ°ùædÉH ∫hC’G …óëàdG
Éfk É«MCG π°üJ á∏jƒW Iôàa »aô°üe ÜÉ°ùM íàa
É¡JóYCG iôNCG á°SGQO ¿G Éªc .ô¡°TCG áKÓK ≈dEG
âæ∏YCGh á«æ≤àdG Hub71 (á°üæe) ácô°T
âëJh ,2020/ƒ«fƒj/23 »a É¡éFÉàf øY
á«aô°üªdG äÉeóîdG ∫ƒ``M á``°`SGQO{ ¿GƒæY
IóªdG §°Sƒàe ¿CG äô¡XCG ,záÄ°TÉædG äÉcô°û∏d
ÜÉ°ùM íàØd áÄ°TÉædG ácô°û∏d ábô¨à°ùªdG
.Ékeƒj (63) ƒg äGQÉ``eE’G ádhO »a »aô°üe
äÉcô°ûdG øe %30{ ¿CG á°SGQódG äô¡XCG Éªc
,zá«aô°üe äÉHÉ°ùM É¡jód ¢ù«d áÄ°TÉædG
ΩÉ«≤dG ≈``dEG äÉcô°ûdG √òg ™aój …ò``dG ô``eC’G
á«ÑæLC’G ∑ƒæÑdG ∫ÓN øe á«eƒ«dG É¡JÉ«∏ª©H
,É¡d Gôv ≤e äGQÉ`` eE’G á``dhO øe òîàJ ’ »àdG
±ô°U QÉ©°SC’ ™°†îJ Ékeƒ°SQ ÉgóqÑμj Éªe
¬°ùØf â``bƒ``dG »``a …ODƒ` `jh ,á©ØJôe »ÑæLCG
á``dhO »``a ∑ƒæÑdG ≈∏Y ¢``Uô``a âjƒØJ{ ≈``dEG
âØ°ûc ó≤a ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .zäGQÉ``eE’G
áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG ¿CG ø``Y á``°`SGQó``dG èFÉàf
øjôªãà°ùªdG ∫Ó``N ø``e É¡∏jƒªJ º``J »``à`dG
A…ôédG ∫ÉªdG ¢SCGQ …ôªãà°ùe hCG øjôq«îdG
á«μæÑdG É¡JÉHÉ°ùM íàa Ió``e §°Sƒàe OGR
Hub á°üæe ¿EÉa Gòd ,ΩÉjCG (105) ≈dEG π°üàd
∂æHh ¥ô°ûªdG ∂æH ™e ¿hÉ©àdÉH âeÉb 71
,á«ª«¶æàdG äÉ¡édG øe Om óYh ∫hC’G »ÑXƒHCG
¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàH
,É¡d ∫ƒ∏M OÉéjE’ »©°ùdGh áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG
√ôaƒJ Éeh á«ªbôdG ∑ƒæÑdG ∫ÓN øe ∂``dPh
.áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d äÓ«¡°ùJ øe
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

äÉYƒaóªdG »≤∏J ≈∏Y
á«°ùaÉæà∏d ájOÉëJ’G áÄ«¡dG
™``eh .´ô`` °` `SCG á``≤`jô``£`H
äGQÉ``eE’G ádhóH AÉ°üME’Gh
AÓª©∏d ô«ÑμdG ∫É``Ñ`bE’G
ô¡°T »``a IóëàªdG á«Hô©dG
,á«ªbôdG ∑ƒ``æ`Ñ`dG ≈∏Y
áÑ°ùf ´ÉØJQG ,2020 ¢SQÉe
∑ƒ`` æ` `Ñ` `dG â`` `JÉ`` `H ó`` ≤` `a
äGƒ``æ` ≤` ∏` d ø``«` eó``î` à` °` ù` ª` dG
Éª«a ≥HÉ°ùàJ ájó«∏≤àdG
á``«` fhô``à` μ` dE’G á``«` aô``°` ü` ª` dG
øe ójõªdG ìô£d É¡æ«H
%90 ≈dEG äGQÉeE’G »a á«ªbôdG
á``«`aô``°`ü`ª`dG É``¡` JÉ``eó``N
,∑ƒæÑdG AÓªY »dÉªLEG ø``e
áμÑ°ûdG ô``Ñ`Y á``«`ª`bô``dG
™ØJôªdG iƒà°ùªdG ¢ùμ©j Éªe
Ωó``≤` Jh ,á``«` Jƒ``Ñ` μ` æ` ©` dG
øe ´ƒ``æ`dG Gò``g ≈∏Y ∫ÉÑbEÓd
,É¡«eóîà°ùªd õaGƒëdG
Gkô«°ûe ,á«aô°üªdG äÉeóîdG
øe OGR …ò`` ` dG ô`` ` `eC’G
øe ô``Ñ` cC’G áÑ°ùædG ¿CG ≈`` dEG
äGQÉ``ª` ã` à` °` S’G º``é` M
ø``«` ª` «` ≤` ª` dGh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG
:º∏≤H
É¡°ü°üîj äÉ`` H »``à` dG
¿ƒ``eó``î` à` °` ù` j á`` `dhó`` `dG »`` `a
»``aô``°` ü` ª` dG ´É```£` `≤` `dG | ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O RÉ``é`fE’ ádƒªëªdG ∞``JGƒ``¡`dG
äGóéà°ùªdG á``Ñ`cGƒ``ª`d
ø∏YCGh .á«aô°üªdG º¡JÓeÉ©e
äGP á``«``Lƒ``dƒ``æ``μ``à``dG
»æWƒdG »``HO äGQÉ`` `eE’G ∂æH
,â``fô``à` fE’G áμÑ°T ô``Ñ`Y É¡JÉeóîH á``bÓ``©`dG
(E20) ∫É``ª`YCÓ`d »``ª`bQ ∂æH ∫hCG ¢ù«°SCÉJ
∂dPh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ`` eE’G á``dhO »a
,zƒ```«` `f{h ,z∞`` ` ` d{ äÉ``°` ü` æ` e â`` ë` `Ñ` `°` `UCGh
äÉcô°û∏d í«à«d ,2019 ôÑªàÑ°S ô¡°T »a
∑ƒ``æ` Ñ` dG É``¡` à` ≤` ∏` WCG »``à` dG z¢``ù` jô``Ñ` °` ù` cEG{h
,IôëdG ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCGh OGôaC’Gh áÄ°TÉædG
á«°VÉªdG çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ,á«JGQÉeE’G
äÉcô°Th äGQÉ¡ªdG OÉ°üàbG »a ø«∏eÉ©dGh
á«aô°üªdG á«ªbôdG äÉ°üæª∏d É``«v `M ’k É``ã` e
É«LƒdƒæμJ äÉcô°Th ,á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG
É°VQ â``dÉ``f »``à`dG ,á∏eÉμàªdG á``«`°`VGô``à`a’G
á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉcô°ûdGh ø«eCÉàdG
»``dÉ``ª`dG ´É``£` ≤` dG ™``e ø``«`∏`eÉ``©`à`ª`dG Qƒ``¡`ª`L
á«Ñ∏Jh á«aô°üªdG äÉHÉ°ùëdG íàa á«fÉμeEG
á«Hô©dG äGQÉ`` ` eE’G á`` dhO »``a »``aô``°`ü`ª`dGh
ádƒ¡°ùH á«eƒ«dG á«aô°üªdG º¡JÉLÉ«àMG
á©Ñ°ùd á«ªbôdG äÉ°üæªdG Ö©∏Jh .IóëàªdG
,∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ∫ÓN øe ∂æÑdG ≥«Ñ£J ôÑY
∂æH) á``«`Hô``©`dG äGQÉ`` ` `eE’G á`` dhO »``a ∑ƒ``æ` H
k G ∫ƒ°UƒdGh
øe áYƒæàe áYƒªée ≈dEG É°†jC
»``Ñ`Xƒ``HCG ∂``æ` Hh ,»``æ` Wƒ``dG »`` HO äGQÉ`` ` `eE’G
º¡dÉªYCG IQGOEG »a ºgóYÉ°ùJ »àdG äÉeóîdG
,¥ô°ûªdG ∂æHh ,…QÉéàdG »HO ∂æHh ,∫hC’G
z∫ÉªYCÓd »ªbôdG ∂æÑdG{ ôah ó≤a ,áØ∏àîªdG
¢ûJEG{ ∂æHh ,»eÓ°SE’G »ÑXƒHCG ±ô°üeh
»``à`dG á``eRÓ``dG á``«`ª`bô``dG äGhOC’G (E20)
(∂æH OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S ∂æHh ,z»°S »H ¢SEG
á«æ≤àdG á«aô°üªdG äGQƒ£àdG »a Éjƒ«M GQhO
ô«JGƒØdG OGó``YEG øe ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG øμªJ
äÉ°üæªdG ó©J å«M á``dhó``dG É¡Jó¡°T »àdG
ìÉHQC’G äÉfÉ«H ¢VôYh äÉ≤ëà°ùªdG ™ÑàJh
IójóL á«ªbQ ∑ƒæH áHÉãªH ∑ƒæÑ∏d á«ªbôdG
á``jƒ``°`ù`Jh ò``«`Ø`æ`Jh ,á``dƒ``¡`°`ù`H ô``FÉ``°` ù` î` dGh
á«aô°üªdG äÉeóîdG ™«ªL Ωó≤J á∏eÉμàeh
Ωó≤j Éªc .øjOQƒªdGh ø«©FÉÑ∏d äÉYƒaóªdG
,´hôa ¿hO øeh á«ªbQ äGƒæb ôÑY ájQƒØdG
áª«≤dG áÑjô°V äÉ≤ëà°ùe ∫ƒ``M äÉeƒ∏©e
≈∏Yh .AÓª©dG äÉLÉ«àMG øe ô«ãμdG »Ñ∏Jh
ájó≤ædG äÉ``≤` aó``à` dGh äÉ``≤`Ø`æ`dGh á``aÉ``°`†`ª`dG
´É£≤dG √ó¡°T …òdG Qƒ£àdG Gòg πc øe ºZôdG
IAÉØμH º¡dÉªYCG IQGOEG ≈∏Y AÓª©dG IóYÉ°ùªd
á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhód »aô°üªdGh »dÉªdG
ºgóYÉ°ùJ »àdG É``jGõ``ª`dG ÖfÉL ≈``dEG ,≈``∏`YCG

»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ó¡°ûJ
IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G á``dhO á°UÉîHh
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªeh
™e »aô°üªdG •É°ûædG ø``e Ió``jó``L á∏Môe
Ωó≤J »``à`dG á«ªbôdG ∑ƒ``æ`Ñ`dG OGó```YCG »eÉæJ
âfôàfE’G ôÑY á«aô°üªdG äÉ``eó``î`dG Ö``∏`ZG
äGQó≤H õ«ªàJ »àdGh ,ádƒªëªdG ∞JGƒ¡dGh
ájó«∏≤àdG ∑ƒæÑdG ™e á°ùaÉæªdG ≈∏Y á«dÉY
á°UÉN ,á«∏«¨°ûàdG ∞«dÉμàdG ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH
É¡Zƒ∏Hh IóFÉØdG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG πX »a
,á«MÉf øe Gó``L á«fóàe äÉjƒà°ùe ÉfÉ«MCG
IQÉéàdG äÉ«∏ªY ójGõJ ™e iôNCG á«MÉf øeh
á«aô°üe äÉeóN Ö∏£àJ »àdG á«fhôàμdE’G
∑ƒæÑdG ¬eó≤J …òdG …ó«∏≤àdG §ªædG RhÉéàJ
,™bƒªdGh áØ∏μdGh áYô°ùdG å«M øe IóFÉ°ùdG
É¡fG å«M ,á«ªbôdG ∑ƒæÑdG ¬Jôah Ée Gò``gh
’h ,∑ƒæÑ∏d …ó«∏≤àdG AGOC’G §ªf RhÉéàJ
∞«dÉμàHh ,Oóëe øeR hCG ø«©e ™bƒªH ó«≤àJ
¥ÓWEÉH ¥ô°ûªdG ∂æH ΩÉb ¿G ó©Ña .á°†Øîæe
(mashreqneo ƒ``«`f ¥ô``°`û`ª`dG) ∂æ`H
äÉ``eó``î`dG ™«ªL Ωó``≤` j ,»``ª` bQ ∂``æ`H ∫hCÉ` ` c
§≤a á«ªbQ äGƒæb ôÑY ájQƒØdG á«aô°üªdG
,2017 ôHƒàcCG øe ∫hC’G »a ´hôa ¿hO øeh
»ªbôdG ¬aô°üe …QÉéàdG »``HO ∂æH íààaG
,É°†jCG 2017 ΩÉY ∫ÓN zCBD NOW{
π«L AÓªY ¬aGó¡à°SG ø``Y ìƒ°VƒH Éæ∏©e
äGhOC’G ¿hóªà©j øjòdG ÜÉÑ°ûdG øe á«ØdC’G
Ωó≤j ¬fCGh ,á«aô°üªdG º¡JÓeÉ©J »a á«ªbôdG
,¬àLÉM Ö°ùëH π«ªY πμH á°UÉN äÉéàæe
iôNC’G á«aô°üªdG äÉeóîdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
QÉ``NO’G äÉHÉ°ùMh á``jQÉ``é`dG äÉHÉ°ùëdÉc
â``dGƒ``J º``K .É``gô``«` Zh ¿É``ª` à` F’G äÉ``bÉ``£` Hh
∞JÉ¡dG ôÑY á«ªbôdG á«aô°üªdG äÉeóîdG
»æWƒdG äGQÉ``eE’G ∂æH ≥∏WCG ó≤a ,∫ƒªëªdG
P2P ¢üî°ûd ¢üî°T ø``e ™``aó``dG á``eó``N
áª«îdG ¢SCGQ ∂æH ≥∏WCGh ,∫ƒªëªdG ∞JÉ¡dÉH
,äQÉ``c ¿hO øe ájó≤ædG äÉHƒë°ùdG áeóN
.á«aô°üªdG äÉeóîdG øe Égô«Zh
É``¡` Jô``LCG »``à` dG äÉ`` °` `SGQó`` dG äô`` ¡` `XCGh

!?¿GOƒ```°```ù```dG ≈````dEG ΩÓ``°``ù``dG Ö``∏``é``j π```g ..É```Hƒ```L ¥É```Ø```JG
≥«Ñ£àdG ádCÉ°ùe ¬LGƒJ ¿CG πªàëªdG øe ¬fEÉa
á∏MôªdG ÖÑ°ùH äÉÑ≤©dGh äÉHƒ©°üdG ¢†©H
πX »``a ¿GOƒ``°`ù`dG É¡°û«©j »àdG á«dÉ≤àf’G
™«bƒJ Ωó``Yh á«©jô°ûàdG á°ù°SDƒªdG ÜÉ«Z
É¡æe »``à`dGh ¥É``Ø`J’G ≈∏Y ø«ª¡e ø«∏«°üa
á«dÉ≤àf’G IôàØdGh ádhódÉH øjódG ábÓY ádCÉ°ùe
á«∏ëªdGh á``jõ``cô``ª`dG äÉ``£`∏`°`ù`dG ó``jó``ë`Jh
ÉgójóëJ øμªj ∞«c ºμëdG »a ácQÉ°ûªdGh
ádƒîªdG á«©jô°ûàdG á°ù°SDƒªdG ÜÉ«Z πX »a
≈àM á``jQƒ``à`°`Só``dG äÓ``jó``©`à`dG √ò``g QGô`` `bEG
¢VôàØªdG øe ¬fEÉa ¬«∏Yh ,á«fƒfÉb ¿ƒμJ
IOÉ«°ùdG ¢ù∏ée á∏«μ°ûJ »a ô¶ædG IOÉ``YEG
¿ƒμ«d ¬«a ájQƒãdG á¡ÑédG »∏ãªe ∑Gô°TEGh
GôÑ©eh ø««fGOƒ°ùdG ™«ªéd Óãªe É°ù∏ée
ï«°Sôàd áYhô°ûªdG º¡JÉ©∏£Jh º¡dÉeBG øY
¢SÉ°ùME’G Ωó``Yh IGhÉ°ùªdGh ádGó©dG º«b
AÉ≤H ÉeCG á≤ãdG ΩóYh πgÉéàdG hCG ¢û«ª¡àdÉH
ø∏a á«dÉëdG ¬à∏«μ°ûJ ≈∏Y IOÉ«°ùdG ¢ù∏ée
≈©°ùj »àdG IójóédG á∏MôªdG äÉÑ∏£àe »Ñ∏j
äó¡°T áHôéàdG ¿CG É°Uƒ°üN ¿GOƒ°ùdG É¡«dEG
»a ´GõædG ±GôWCG ø«H äÉ«bÉØJ’G øe ójó©dG
ºd É¡fC’ ΩÓ°S ≈dEG É¡àªLôJ ºàJ ºd ¿GOƒ°ùdG
É¡ªgCG øe »àdGh ´GõædG ÜÉÑ°SCG ádCÉ°ùe º°ùëJ
™«£à°ùj π¡a ,ÉØfBG ÉgÉfôcP »àdG πFÉ°ùªdG
äÉÑ≤©dG √òg RhÉéàj ¿CG IôªdG √òg ¿GOƒ°ùdG
.∂dP ≈æªàf ?ìÉéæH

,É¡ëdÉ°üªd ’EG ô¶æJ ’
ß``Ø`ë`J º`` ` ZQ º``gô``«` °` ü` e
Qƒ°†ëdG ≈``£`YCG Éª«a
¢û«L{ Éªg ¬«∏Y ø«∏«°üa
øe »``ª``eC’Gh »``dhó``dG
IOÉ«≤H z¿GOƒ``°`ù`dG ôjôëJ
IóëàªdG º`` eC’G Ö``fÉ``L
QƒaQGO »a Qƒf óMGƒdGóÑY
á`` «` `Hô`` ¨` `dG ∫hó`` ` ` ` ` `dGh
zá``«` Ñ` ©` °` û` dG á`` `cô`` `ë` ` dG{h
á«≤jôaE’Gh á«Hô©dGh
õjõ©dGóÑY É``gOƒ``≤`j »``à`dG
ÉªYO ™«bƒàdG º°SGôªd
ÉcQÉ°ûj º``d øjò∏dG ƒ∏ëdG
…ò`` dG ¥É``Ø``JÓ``d É`` jƒ`` b
ΩÓ``°` ù` dG äÉ``°` VhÉ``Ø` e »`` a
øe äGƒ``æ` °` S »``¡`æ`«`°`S
¥É``Ø` J’G ≈``∏`Y É``©`bƒ``j º``dh
≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``∏`d ∫É``à`≤`dG
≈``¡` à` æ` e »`` `a çó`` ` `M ƒ`` `g
ó∏ÑdG Gòg »a ºFGO ΩÓ°S
πÑ≤à°ùªd áÑ°ùædÉH á«ªgC’G
.≥«≤°ûdG »Hô©dG
Iƒ£Nh ≥«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG
:º∏≤H
¥ÉØJ’G øª°†àjh
∞``dC’G ≥``jô``W ≈``∏`Y ≈`` `dhCG
øe ÖfGƒédG øe ójó©dG
ójóédG ¿GOƒ°ùdG AÉæÑd π«e
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
á£∏°ùdG º°SÉ≤J É``¡`ª`gCG
ø``«` aô``£` dG á`` Ñ` `ZQ ó``«` cCÉ` à` d
äÉ°†jƒ©àdGh ádGó©dGh
äÉ`` aÓ`` î` `dG RhÉ`` `é` ``J »`` `a
´É```£` `≤` `dG ô`` ` jƒ`` ` £` ` `Jh
º``d »```à` `dG äÉ`` `YGô`` `°` ` ü` ` dGh
ø«ÄLÓdG IOƒ``Yh ¢``VQC’G á«μ∏eh …ƒYôdG
ábôØdG ø``e Gó``jõ``e ’EG ¿GOƒ``°`ù`dG É¡æe øéj
äÉcôëdG »∏JÉ≤e èeOh øeC’Gh øjOô°ûªdGh
ôªY ´ƒ∏îªdG ¢ù«FôdG ºμM ∫ÓN ¥õªàdGh
É«æWh É°û«L ¿ƒμ«d »eƒμëdG ¢û«édG »a
¿ÉeõdG ø``e Oƒ≤Y áKÓK QGó``e ≈∏Y ô«°ûÑdG
»fGOƒ°ùdG Ö©°ûdG äÉfƒμe πc πãªj GóMGh
ô«ãμdGh ô«ãμdG ø««fGOƒ°ùdGh ¿GOƒ°ùdG ∞∏c
º¡JGó≤à©eh º¡bGôYCGh º¡°SÉæLCG ∞∏àîªH
.OÉÑ©dGh OÓÑdG QGô≤à°SGh øeCÉH ô°VCGh
¿É``eCG ΩÉª°Uh ¿GOƒ°ùdG Ió``Mh øY É©aGóe
á``Ñ`Zô``dG ¢``ù`μ`Y ¥É`` Ø` `J’G Gò`` g ™``«` bƒ``J
.√QGô≤à°S’
πM »``a á``bOÉ``°` ü` dGh Ió`` «` `cC’G á``«` fGOƒ``°` ù` dG
IƒNEÓd ¬«a ∑QÉÑf …òdG âbƒdG »a ÉæfEG
»∏NGódG »fGOƒ°ùdG â«ÑdG QÉWEG »a äÉaÓîdG
»îjQÉàdG ¥ÉØJ’G Gòg ≥«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG »a
»àdG á«LQÉîdG iƒ≤dG äÓNóJ øY Gó«©H

áæMÉ£dG Ühô``ë` dG ø``e äGƒ``æ` °` S ó``©`H
ájQƒãdG á¡ÑédGh á«fGOƒ°ùdG áeƒμëdG ø«H
∞∏àîªH IOô``ª`à`ª`dG äÉ``cô``ë`dG º°†J »``à`dG
ó°V OôªàdG Ió``FÉ``b É¡JGAÉªàfGh É¡JÉ¡LƒJ
ÉbÓ£fG Ωƒ``Wô``î`dG »``a ájõcôªdG á£∏°ùdG
¥QRC’G π«ædGh ¿ÉaOôc ÜƒæLh QƒaQGO øe
™æàbG ¿ÉeõdG øe øjó≤Y øe ôãcCG äôªà°SG
»àdG ÜôëdG ¿CG hóÑj Ée ≈∏Y ¿ƒ«fGOƒ°ùdG
øe º¡∏ãeh ≈∏à≤dG ø«jÓe É¡à«ë°V ìGQ
ø«ÄLÓdGh ø«MRÉædGh øjOô°ûªdGh ≈MôédG
¢SÉæ∏d IÉfÉ©ªdGh äÓjƒdGh »°SBÉªdG âÑÑ°Sh
øjò∏dG QÉeódGh ÜGôîdG øY Ó°†a AGô≤ØdG
»fÉ©j Ó°UCG ó∏H »a ÜhôëdG √òg Éª¡àØ∏N
á«°SÉ°SC’G äÉ``eó``î`dG »``a ójó°T ¢ü≤f ø``e
ójõªdG ≈``dEG ’EG …ODƒ` J ød á«àëàdG á«æÑdGh
π«Ñ°ùdG ¿EGh ôFÉ°ùîdGh QÉeódGh ÜGôîdG øe
QGƒëdG ƒg ÜhôëdG √ò¡d óM ™°Vƒd ó«MƒdG
»£d É``¡`bRCÉ`e ø``e OÓ``Ñ`dG êGô`` NE’ ¥É``Ø` J’Gh
áëØ°U íàah ¬JÉ«YGóJ πμH »°VÉªdG áëØ°U
ádOÉÑàªdG á≤ãdGh ºgÉØàdG ≈∏Y áªFÉb IójóL
.óMƒªdG óMGƒdG ¿GOƒ°ùdG AÉæÑd
ºJ …ò`` `dG ¥É`` Ø` `J’G Gò`` `g ¿CG ∂``°` T ’h
äÉKOÉëe ó©H ÉHƒL áæjóe »a ¬«∏Y ™«bƒàdG
á``dhO É``¡`JOÉ``bh É¡«a â£°SƒJ äÉ``°`VhÉ``Ø`eh
ø``Y â``∏` °` ü` Ø` fG »`` à` `dG ¿GOƒ`` °` `ù` `dG Üƒ`` æ` `L
ôjô≤J ≈∏Y ¿Éμ°ùdG AÉàØà°SG ó©H ¿GOƒ°ùdG
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نفخر بجه�د مكافحة اجلائحة بقيادة ويل العهد الذي كان حمل النف�س يف حمل هذه امل�س�ؤولية اجل�سيمة ..امللك:

بالدنا ا�ستطاعت على مر الأزمان يف اجتياز اأدق املراحل واأ�سد الأزمات
اإن � �� � �س� ��اء �� �س� �ن ��دوق ي �� �س �ت �ث �م��ر ط� ��اق� ��ات واب� � �ت� � �ك � ��ارات ال� ��� �س� �ب ��اب ال� �ب� �ح ��ري� �ن ��ي خ� ��دم � � ًة مل �ج �ت �م �ع �ه��م وحت� ��� �س� �ي� � ًن ��ا ل��دخ �ل �ه��م
ت� �ط����ي���ر جت� ��رب� ��ة ال� �ع� �م���ل وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ع � ��ر امل� �ن� ��� �س���ات الف� ��را� � �س � �ي� ��ة والجت�� � � � ��اه ن� �ح���� ت� �ق� �ن� �ي ��ات ع � �ل� ���م امل �� �س �ت �ق �ب��ل
تف�شل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى ،ف�شمل
برعايته الكرمية اأم�س ،افتتاح دور االنعقاد الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ملجل�شي
ال�شورى والنواب والذي اأقيم بق�شر ال�شخري عرب االت�شال املرئي ،بح�شور وبنف�س طريقة
التوا�شل� ،شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
كما ح�شر االفتتاح مبعية جاللته� ،شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة املمثل ال�شخ�شي
جلاللة امللك املفدى ،و�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال
االإن�شانية و�شوؤون ال�شباب م�شت�شار االأمن الوطني رئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب والريا�شة
و�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وال�شيخ خالد بن اأحمد
اآل خليفة وزير الديوان امللكي.
وح�شر االفتتاح عن ُبعد كذلك فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب ،وعلي
بن �شالح ال�شالح رئي�س جمل�س ال�شورى وغامن بن ف�شل البوعينني وزير �شوؤون جمل�شي
ال�شورى والنواب واأع�شاء املجل�شني من مقر جمل�س ال�شورى والنواب.
وقد ا�شتهل االفتتاح بتالوة اآيات من الذكر احلكيم ،وتف�شل ح�شرة �شاحب اجلاللة
باإلقاء خطاب �شا ٍم هذا ن�شه:

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل ،وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل� ،صيدنا حممد وعلى اآله
و�صحبه اأجمعني،،
االإخوة واالأخوات اأع�صاء املجل�س الوطني املوقرين..
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
ي�صعدنا اأن نلتقي بكم عرب هذا االت�صال املرئي ،لنفتتح  -بعون اهلل
وتوفيقه  -دور االنعقاد الثالث ملجل�صكم املوقر يف ف�صله الت�صريعي
اجلاري ،متمنني لكم يف مطلع هذه املرحلة اجلديدة من م�صرية االإ�صالح
والتحديث ،املزيد من العطاء للبناء على ر�صيد منجزاتنا ،والكثري من
التوفيق وال�صداد يف تويل م�صوؤولياتكم الوطنية والد�صتورية� ..صونا ً
للم�صلحة العليا للبالد ،وحتقي ًقا لالأهداف املبتغاة من هذه اخلدمة
الوطنية الرفيعة.
واإنها لفر�صة طيبة جندد فيها م�صاعر الفخر بامل�صتوى امل�ص ّرف
الذي رافق مراحل العمل يف مكافحة اجلائحة ،وقاد عملياتها ال�صاملة،
ابننا العزيز ،وويل عهدنا االأمني� ،صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان
بن حمد اآل خليفة ،فكان حمل النف�س يف حمل هذه امل�صئولية اجل�صيمة،
وكما اأمرنا ووجهنا .وال نبالغ قوالً ،باأن «النموذج البحريني» يف
مواجهة هذه االأزمة ال�صحية ،ا�صتطاع اأن يحقق «�صيتا ً عامليا ً وموقعا ً
ريادياً» ،ال يقل �صاأنا ً وال تاأثريا ً على �صعيد اأف�صل املمار�صات الدولية.
وقد اأبهرتنا قوة االإرادة الوطنية التي ج�صدّها املواطنون الكرام يف
مواجهة هذه ال�صدة والتي نتمنى زوالها ..زواالً عاجالً ،باإذنه تعاىل،
مع جتديد العزم على موا�صلة االلتزام باالإجراءات االحرتازية واتباع
تعليمات فريق البحرين الطبي.
وياأتي هذا التعامل الفطن مع حتديات الظرف الراهن ،كنتيجة
منطقية جلاهزية حكومتنا املوقرة بتنظيماتها االإدارية العريقة
والفعالة ،برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي العم العزيز
ول�صيا�صاتها املرنة
ّ
االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة املوقر ،حيث ا�صتمر و�صول اخلدمات
ال�صرورية اإىل كل م�صكن وموؤ�ص�صة ،وخ�صو�صا ً خدمات العمل والتعليم
عرب املن�صات االفرتا�صية ،وهي جتربة علينا اأن نطورها ونحن نتجه
نحو اكت�صاب وامتالك معارف وتقنيات علوم امل�صتقبل .ويرتفع
�صقف طموحنا الوطني بالتفوق يف العديد من العلوم املتقدمة كعلوم
الف�صاء بفوائدها العلمية والبيئية ،وعلوم الطاقة الذرية با�صتخداماتها
ال�صلمية خلدمة االإن�صانية ،لنمكّن اأجيالنا من �صناعة نه�صتهم بال�صبق
واالحرتاف العلمي واملعريف ..ومن بني تلك اجلهود املباركة خالل هذه
االأزمة ال�صحية ،دعم اجلميع امل�صكور للحملة الوطنية «فينا خري» التي
راعت الظروف االإن�صانية للمجتمع ،ومل تغفل عن تلبية احتياجات

الكثري من املقيمني.
ومن منطلق حر�صنا على رد جميل هذا العطاء ،وتعزيزًا ملوقع
البحرين يف ال�صاأن ال�صحي ،فاإننا نوجه اجلهات املخت�صة باإن�صاء
م�صفى ومركز متخ�ص�س يف جمال االأمرا�س املعدية ،وبتجهيزات متكنّه
من التعامل مع التحديات ال�صحية وطنيا ً واإقليمياً ،على اأن ُي َوثّق يف
�صرحه اأ�صماء كافة الداعمني حلملة «فينا خري» ،تقديرا ً منا ملواقفهم
ربة عن «املعدن االأ�صيل الأهل البحرين» يف وقت ال�صدائد واالأزمات.
املع ّ
ون�صدد ،يف هذا ال�صياق ،على �صرورة تطوير اخلطط اخلا�صة بتحقيق
االأمن ال�صحي باال�صتمرار يف توفري اأف�صل اخلدمات الطبية ،وباإمكانيات
وخربات ت�صتبق املخاطر ال�صحية ..بالوقاية قبل العالج.
وجند باأن يف مقدمة اأولويات العمل املقبلة ،التعايف ال�صريع
القت�صادنا الوطني بالتعاون مع القطاع اخلا�س ،بتبني احللول
واملبادرات املن�صجمة مع متطلبات الظرف ولعودة املعدالت االإيجابية
للتنمية الوطنية ،وكما تطمح له روؤية البحرين االقت�صادية .2030
ومن منطلق اإمياننا باأن اأبناءنا وبناتنا من ال�صباب البحريني املنجز
والطموح م�صدر ثرائنا ورهاننا امل�صمون للم�صتقبل الواعد ،فقد جعلنا
م�صاألة متكني ال�صباب اأولوية وطنية لتحفيز م�صاركتهم الفعالة كقوة
عمل وبناء ت�صهم يف التطوير االإيجابي لنه�صتنا الوطنية وفق اأهداف
التنمية امل�صتدامة مب�صوؤولية وتكافوؤ حقيقي.
ونوجه لهذا اخل�صو�س ال�صلطة التنفيذية ،ومبا ت�صمح به اأنظمتها
املتبعة ،باإن�صاء �صندوق ي�صتثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات
ال�صباب البحريني الإن�صاء ومتلّك االأعمال وال�صركات ،خدم ًة ملجتمعهم
وحت�صينا ً لدخلهم ودعما ً للفر�س الواعدة جلني ثمار جهودهم .وقد
اأمرنا لهذا ال�صاأن ممثلنا لالأعمال االإن�صانية و�صوؤون ال�صباب ،ابننا
العزيز� ،صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد بن عي�صى اآل خليفة ،مبتابعة
تاأ�صي�س ال�صندوق واالإ�صراف على اأعماله ،مع تطلعنا باأن يحظى هذا
امل�صروع الواعد باهتمام وتعاون ال�صلطة الت�صريعية لينطلق حمققا ً
الأهدافه على طريق النجاح واالإجناز.
وندعو يف ذات ال�صياق ،املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية  -احلكومية
واخلا�صة  -بتوجيه روؤو�س اأموالها اإىل املجاالت التنموية ذات القيمة
امل�صافة ،والتي اأثبتت االأزمة ال�صحية اأهمية وجدوى تطويرها ،كمجال
التحول الرقمي واال�صتثمار يف القطاع الطبي وتاأمني االكتفاء الغذائي،
وهي اأولوية ت�صتدعي اأق�صى درجات التعاون والتن�صيق بني ال�صلطتني
الت�صريعية والتنفيذية.
ولتحقيق النجاح املرجو لعمليات التنمية االقت�صادية يجب اأن
تراعي م�صاراتها املتغريات البيئية وحتدياتها املختلفة ،كاالحتبا�س

احلراري وارتفاع من�صوب مياه البحار .ونوجه املخت�صني يف هذا
املجال ،بو�صع التو�صيات املنا�صبة لتدارك هذه التاأثريات على بيئتنا
املحلية والتقليل من خطورتها ،من خالل تنفيذ اأحدث الربامج يف جمال
تربيد االأجواء وحماية ال�صواحل من ارتفاع من�صوب البحار.
احل�صور الكرمي ،لن توؤخرنا هذه امل�صتجدات الطارئة عن متابعة
التزاماتنا جتاه ق�صايانا االإقليمية وعالقاتنا الدولية ،و�صنوا�صل يف
احلفاظ على اأمننا باال�صتناد ملبادئ ح�صن اجلوار ،ومد يد التعاون
لتح�صني جمتمعاتنا من نزعات التطرف واالإرهاب و�صد تهديداتها
لال�صتقرار واالزدهار.
ونوؤكد جمدداً ،باأن تثبيت اأركان ال�صالم ال�صامل والعادل يف املنطقة
يعتمد على تفعيل املبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل ال�صبل
مع اأ�صقائنا وحلفائنا ،وهذا موقف معلن و�صريح لنا يف مملكة البحرين
جتاه الق�صية الفل�صطينية للو�صول حلل الدولتني تعزيزا ً لالأمن وال�صالم
العاملي ،مقدرين على هذا ال�صعيد ما تتواله قواتنا امل�صلحة البا�صلة،
الدفاعية واالأمنية ،من م�صوؤوليات وطنية بالغة االأهمية متتاز باحلرفية
ونخ�صها من هذا املنرب ،بالتحية اخلال�صة والتقدير
والكفاءة العالية،
ّ
الكبري ،وهي حتمي �صياج الوطن وحتافظ على وحدته وا�صتقراره.
وبالنظر اإىل ما ت�صهده البحرين من اإجنازات طيبة وبحما�صة وطنية
عالية الأبنائها وبناتها الكرام ،فاإن ذلك يجعلنا فخورين بوطننا العزيز
ومواطنيه االأوفياء الذين �صربوا اأروع االأمثلة يف العطاء والبذل ل�صالح
الوطن .واإننا على قناعة تامة باأن منعة الدول بهذا النوع من التالحم
لهو خري �صبيل ل�صد املغر�صني ،وهو ما مكننا ،وهلل احلمد ،من الو�صول
اإىل ما نحن فيه من خري وتقدم واحرتام عاملي.
كما نتوجه بالتقدير لكافة موؤ�ص�صات الدولة ،التي عملت جاهدة،
وال زالت ،لتحقيق تطلعاتنا نحو املزيد من االزدهار والتقدم التنموي،
والتي عربنا عنها يف خطابنا االفتتاحي لدور االنعقاد املا�صي ..ف�صك ًرا
لهم على هذا االجتهاد وعلى ح�صن املتابعة و�صرعة التنفيذ.
ومن موقع م�صوؤوليتنا والتزامنا جتاه تلبية احتياجات الوطن
واملواطنني الكرام وتطلعاتهم نحو امل�صتقبل امل�صرق ،نوؤكد على
حر�صنا بت�صريع خطواتنا التطويرية الإغناء امل�صرية الوطنية وامدادها
بالو�صائل املالئمة لدعمها وتقويتها لعبور وجتاوز تاأثريات اجلائحة،
باإذنه تعاىل ،وكما ا�صتطاعت بالدنا على مر االأزمان يف اجتياز اأدق
املراحل واأ�صد االأزمات.
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ال � � �ن � � �م� � ��وذج ال � �ب � �ح� ��ري � �ن� ��ي يف م�� ��واج� � �ه�� ��ة الأزم� � � � � � � ��ة ال � �� � �ص � �ح � �ي� ��ة ح� � �ق � ��ق � � �ص � �ي � � ًت� ��ا ع�� ��امل� � � ًي�� ��ا وم� � ��وق� � ��عً � � ��ا ري � � ��اد ًي � � ��ا
ف � � � �خ� � � ��ورون ب� ��وط � �ن � �ن� ��ا ال� � �ع�� ��زي�� ��ز وم � ��واط� � �ن� � �ي � ��ه الأوف � � � � �ي� � � � ��اء ال � � ��ذي � � ��ن �� � �ص�� ��رب�� ��وا اأروع الأم � � �ث � � �ل� � ��ة يف ال � �ع � �ط� ��اء
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ويف اخلتام ،نكرر متنياتنا جلميع
مر�شانا بال�شفاء العاجل ،وملن دخل يف ذمة اهلل
يف ظل هذه اجلائحة بالرحمة واملغفرة ،وهو
�شبحانه املوفق اإىل �شواء ال�شبيل� .شاكرين
ح�شن ا�شتماعكم ،وال�شالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
كما األقت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س
جمل�س النواب كلمة قالت فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل ،وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف
خلق اهلل �شيدنا حممد ،وعلى اآله و�شحبه
اأجمعني.
�شيدي ،ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
حفظكم اهلل ورعاكم..
�شاحب ال�شمو امللكي ،الأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،حفظه
اهلل..
اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة..
الأخوات والإخوة..
احل�شور الكرام..
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�شاحب اجلاللة،
اإنه ملن دواعي ال�شرف والعتزاز اأن اأرفع
اإىل مقام جاللتكم ،با�شمي ونيابة عن اإخواين
واأخواتي اأع�شاء املجل�س الوطني ،اأ�شمى
اآيات التقدير ،وعظيم المتنان ،على تف�شلكم
بافتتاح دور النعقاد الثالث من الف�شل
الت�شريعي اخلام�س ،اإيذانا مبرحلة جديدة يف
م�شرية الوطن على طريق الدميقراطية التي
اأر�شيتم جاللتكم ،حفظكم اهلل ورعاكم ،دعائمها
حتى اأ�شبحت ثمرة يانعة يعي�س يف خرياتها
اجلميع ،فجاللتكم اتخذمت الإ�شالح نهجا،
والقانون ركازا ،والعدل حكما ،وال�شراكة
ميثاقا ،لتم�شي م�شرية الوطن بقيادتكم
احلكيمة ،وتوجيهاتكم ال�شديدة ،اإىل ما ن�شبو
اليه جميعا ،من خري ومناء.
�شاحب اجلاللة،
لقد متكنت ال�شلطة الت�شريعية خالل اأدوار
النعقاد املا�شية ،بف�شل دعم جاللتكم ،حفظكم
اهلل ورعاكم ،من القيام بدورها الت�شريعي
والرقابي على الوجه الأكمل ،وكان ذلك كله
يف ظل تعاون مثمر ومتميز بني ال�شلطتني
الت�شريعية والتنفيذية اللتني عملتا معا وفقا
لقيم وروح الفريق الواحد ،فغايتنا جميعا
�شالح الوطن واملواطن.
ووجدنا من احلكومة املوقرة برئا�شة
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان
اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء ،حفظه اهلل،
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،حفظه اهلل ،كل
حر�س على اأن يكون التعاون والتن�شيق هو
القاعدة التي ترتكز عليها وتنطلق منها العالقة
بني ال�شلطتني.
�شاحب اجلاللة،
اإن دول العامل �شهدت مطلع هذا العام
اأزمة كبرية ،وهي تف�شي جائحة «كورونا»،
والتي فر�شت تداعياتها واأثرت على كافة
مناحي احلياة .وقد كانت مملكة البحرين
بعون اهلل على قدر احلدث وتداعياته ،حيث
�شكلت توجيهات جاللتكم ال�شامية الدعامة
الأ�شا�شية للمنجز الوطني ،و�شجلت التزاما ً
رفيعا ً باملبادئ والقيم الإن�شانية ،والنابعة
من النهج الوطني الأ�شيل ،وجاءت جميع
الإجراءات واخلطوات من اأجل �شمان �شحة
و�شالمة املواطنني واملقيمني ،وتعززت باأمر
جاللتكم ال�شامي باإطالق «احلزم املالية»
التي خففت من تداعيات الأزمة على خمتلف
قطاعات املجتمع.
و�شوف تظل اجلهود الرفيعة واملتابعة
احلثيثة والإدارة الناجحة ل�شاحب ال�شمو
امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،حفظه اهلل ،يف مكافحة
اجلائحة حمل فخر واعتزاز لنا جميعا ،بجانب
ما حققه فريق البحرين ،بكل موؤ�ش�شاته
واأفراده ،من برامج ومبادرات نالت الإ�شادة
العاملية ،وحققت ململكة البحرين املكانة
الرائدة.
كما نفتخر ونقدر عاليا ما �شجله املجتمع
البحريني من اأ�شمى �شور التعا�شد والتعاون
من خالل امل�شاركة يف حملة التطوع الإن�شاين،
وما اأبداه الوعي املجتمعي خالل هذه الأزمة
من حت�شر ورقي رائع ،م�شيدين مبا بذله
اأبطال ال�شفوف الأمامية يف كل املجالت من
ت�شحيات نبيلة.
اإن هذا العمل الوطني املتوا�شل وامل�شتمر
يف الت�شدي للجائحة اأكد جاهزية احلكومة
املوقرة يف اإي�شال اخلدمات ال�شرورية
للجميع ،خا�شة يف جمال ال�شحة كعن�شر
اأ�شا�شي يف الت�شدي للفريو�س ،ويف جمال
العمل والتعليم عرب املن�شات الفرتا�شية،
وهي اجلهود التي �شتعمل ال�شلطة الت�شريعية
على دعمها وا�شتمرار التعاون مع احلكومة
من اأجل تطويرها ،مع الهتمام بعلوم الف�شاء
والطاقة الذرية باعتبارها من املرتكزات
ال�شرورية للم�شتقبل.
ونود اأن نعرب كذلك عن بالغ ال�شكر
والثناء ،لكافة الداعمني حلملة «فينا خري» التي
قادتها املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية ،وما
�شكله ذلك من تعزيز لقيم ال�شراكة املجتمعية
وامل�شوؤولية الوطنية.
اإن توجيهات جاللتكم ال�شامية باإن�شاء
م�شفى متخ�ش�س لالأمرا�س املعدية للتعامل
مع التحديات ال�شحية ،وتوثيق اأ�شماء كافة
الداعمني للحملة ،تعك�س حر�شكم حفظكم
اهلل ورعاكم ،على تر�شيخ قيم الوفاء وتعزيز
ثقافة التقدير يف املجتمع ،تخليدا لق�شة
جناح بحرينية ت�شتفيد منها الأجيال القادمة،
يف خلق الفر�س واملنجزات ،عرب مواجهة
ال�شعاب وحتويل التحديات اإىل مكت�شبات.
�شاحب اجلاللة،
اإن ال�شلطة الت�شريعية ،وتاأكيدا
لتوجيهات جاللتكم ال�شامية ،واإدراكا منها
حلجم التحديات التي تواجهنا جميعا،
والتي ت�شتوجب املزيد من العمل والتعاون،
واإعالء امل�شلحة العليا ،فاإنها ت�شع على

رئي�س جمل�س النواب

رئي�س جمل�س ال�شورى

راأ�س اأولوياتها للمرحلة املقبلة دعم جهود
التعايف ال�شريع لقت�شادنا الوطني بالتعاون
مع القطاع اخلا�س ،وفقا لروؤية البحرين
القت�شادية (.)2030
موؤكدين دعم وم�شاندة ال�شلطة الت�شريعية
لتوجيه جاللتكم بتد�شني �شندوق ميكن
ال�شباب من اإن�شاء ومتلك الأعمال وال�شركات،
دعما للفر�س الواعدة لأجيال امل�شتقبل ،يج�شد
نهجكم احلكيم يف رعاية ال�شباب البحريني
وتوفري كل املقومات التي ت�شهم يف حت�شني
اأو�شاعه اقت�شاديا واجتماعيا ،ومن �شاأنه
اأن يتيح املجال وا�شعا لل�شباب لالنطالق يف
جمال العمل والبتكار.
ونوؤكد جلاللتكم ،حفظكم اهلل ،التزام
ال�شلطة الت�شريعية بتوفري البنية الت�شريعية
الالزمة لقيام املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية،
احلكومية واخلا�شة ،بتوجيه اأموالها اإىل
املجالت ذات القيمة امل�شافة ،بجانب دعم �شبل
ال�شتثمار يف جمال التحول الرقمي والذكاء
ال�شطناعي ،ومراعاة املتغريات البيئية
وحتدياتها املختلفة ،مبا ي�شاعد يف دعم منو
القت�شاد الوطني وتدارك اأية تاأثريات على
البيئة واحلياة الفطرية يف مملكة البحرين.
�شاحب اجلاللة،
اإن املراأة البحرينية يف عهد جاللتكم
الزاهر تعي�س اأزهى ع�شورها ،واأ�شبحت
�شريكا رئي�شيا يف م�شرية التنمية ال�شاملة
التي يعي�شها الوطن ،فهي نالت كل الدعم
والرعاية والهتمام من جاللتكم ،واأ�شحت
ق�ش�س جناحاتها وتقدمها منوذجا متميزا
ورائدا يعك�س الوجه احل�شاري ململكة
البحرين و�شعبها العريق.

وواجب علينا اأن نعرب عن مدى تقديرنا
وامتناننا ،واأن نرفع كل الإجالل والعرفان
اإىل �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت
اإبراهيم اآل خليفة قرينة العاهل املفدى رئي�شة
املجل�س العلى للمراأة ،حفظها اهلل ،على جهودها
املخل�شة وتوجيهاتها الكرمية للنهو�س بواقع
وم�شتقبل املراأة البحرينية من خالل قيادة
�شموها للمجل�س الأعلى للمراأة وتبنيها للعديد
من ال�شرتاتيجيات والربامج الرائدة ،والتي
�شاهمت يف تقدم املراأة البحرينية وريادتها يف
خمتلف املجالت.
�شاحب اجلاللة،
اإن ما حققه �شباب مملكة البحرين من
اإجنازات ومراكز متقدمة يف خمتلف املجالت،
بف�شل دعم جاللتكم ،وجهود ومتابعة �شمو
ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة
امللك لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب
م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�شة� ،شاهم ب�شورة فاعلة يف
الرتقاء باملنظومة ال�شبابية والريا�شية،
وتهيئة جيل وطني يتحلى بقيم الولء
والنتماء والإبداع يف الإجناز والعطاء.
واإننا يف ال�شلطة الت�شريعية �شنوا�شل
العمل من اأجل حتقيق روؤيتكم احلكيمة
بالهتمام بال�شباب البحريني وتوفري كل
املقومات التي تعزز من دوره يف نه�شة الوطن
وتقدمه ،فال�شباب كما توؤكدون جاللتكم دائما
هم عماد حا�شر البحرين وم�شتقبلها ،م�شيدين
بالكفاءات ال�شبابية البحرينية يف خمتلف
املجالت الذين رفعوا راية الوطن عالية
بتميزهم وكفاءتهم.
�شاحب اجلاللة،

اإن املجل�س الوطني ،واإذ يجدد التاأييد
للخطوة التاريخية ململكة البحرين بالتوقيع
على اإعالن تاأييد ال�شالم مع دولة اإ�شرائيل،
ملا لها من اأثر يف حتقيق ال�شالم وال�شتقرار
يف املنطقة ،وتر�شيخا للقيم الأ�شيلة للمجتمع
البحريني ،يف التعاي�س والنفتاح ،فاإن
املجل�س يوؤكد يف ذات الوقت املوقف البحريني
الرا�شخ والثابت الذي توؤكدون جاللتكم عليه
دائما بدعم الق�شية الفل�شطينية واحلقوق
امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني ،للو�شول اإىل
ال�شالم العادل وال�شامل ،وفقا حلل الدولتني،
وطبقا لقرارات ال�شرعية الدولية واملبادرة
العربية.
ون�شيد يف ذات ال�شياق ،بالتقدير الكبري،
بدور ومواقف اململكة العربية ال�شعودية
ال�شقيقة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ،حفظه
اهلل ورعاه ،يف دعم ال�شتقرار والت�شامن
اخلليجي ،ومبا يحقق ال�شتقرار والزدهار يف
املنطقة ،واإ�شهاماتها احل�شارية والإن�شانية
على امل�شتوى الدويل.
كما ن�شجل فخرنا واعتزازنا بدور اجلنود
البوا�شل يف قوة دفاع البحرين ،واحلر�س
الوطني ،ووزارة الداخلية ،وكافة الأجهزة
الأمنية ،على ت�شحياتهم وجهودهم يف حتقيق
الأمن وال�شتقرار ،داعني بالرحمة واملغفرة
ل�شهداء الواجب الوطني.
�شاحب اجلاللة،
اإننا نعاهد جاللتكم على موا�شلة العمل
والعطاء وت�شريع اخلطوات التطويرية ،يف
ظل امل�شرية التنموية ال�شاملة ،بالتعاون
الفاعل مع كافة ال�شلطات واملوؤ�ش�شات ،وفقا
لأعمال الد�شتور ون�شو�س القانون ،وا�شعني
ن�شب اأعيننا م�شلحة الوطن العليا وثوابته
الوطنية ،وتعزيز قيم الت�شامح والتعددية،
والتي حققت ململكة البحرين الفخر مبا�شيها
العريق ،واأ�شهمت يف مناء حا�شرها املتطور،
والنفتاح على م�شتقبل اأكرث ازدهارا يف ظل
قيادتكم احلكيمة ،وتوجيهاتكم ال�شامية
ورعايتكم الكرمية.
حفظكم اهلل ورعاكم ،و�شدد على طريق
اخلري خطاكم واأنتم تقودون �شفينة الوطن
نحو الأمن وال�شتقرار والنماء ،ووفقكم ملا
يحبه وير�شاه.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

االثنني � 25صفر  1442ـ العدد 11510
Monday 12th October 2020 - No. 11510

www.alayam.com

حمليات 07

م�سيدين بو�سعه مرتكزات مهمة لدفع م�سرية التنمية ال�ساملة ..وزراء وم�سوؤولون:

اخلطـاب امللكـي خريطـة طريـق نحـو خيـر ومنـاء الوطــن واملواطـن

ال�سيخ حممد بن عبداهلل

وزير املالية

اأ�صاد وزراء وم�صوؤولون باخلطاب ال�صامي
حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،خالل افتتاح
دور االنعقاد الثالث من الف�صل الت�صريعي
اخلام�س ملجل�صي ال�صورى والنواب ،م�صريين
اإىل اأن اخلطاب ال�صامي مبنزلة خريطة طريق
عرب تاأطري م�صامينه لتكون منهاج عمل �صيتم
احلر�س على حتقيقه من اأجل خري ومناء
الوطن واملواطن.
من جانبه ،اأ�صاد الدكتور عبداللطيف بن
را�صد الزياين وزير اخلارجية مب�صامني اخلطاب
ال�صامي الذي األقاه ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
اأم�س عرب االت�صال املرئي ،يف افتتاح دور
االنعقاد الثالث من الف�صل الت�صريعي اخلام�س
ملجل�صي ال�صورى والنواب ،والذي يعك�س روؤية
جاللته احلكيمة ونهجه احل�صاري وروؤيته
الثاقبة ل�صمان حياة كرمية للمواطن البحريني
ومن اأجل وطن متقدم ومزدهر.
وو�صف وزير اخلارجية كلمة جاللة امللك
عربت عن
املفدى باأنها كلمة جامعة �صاملةّ ،
اإميان جاللته بالدور الفاعل املهم الذي تقوم به
ال�صلطة الت�صريعية ممثلة يف جمل�س ال�صورى
وجمل�س النواب يف م�صرية االإ�صالح والتحديث
التي يقودها جاللته ،بحكمته املعهودة وروؤاه
النرية ،وحر�س جاللته على موا�صلة البناء
على ما حتقق من منجزات وطنية عرب امل�صرية
التنموية ال�صاملة لهذا الوطن الغايل.
ونوه ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة
وزير املالية واالقت�صاد الوطني بالروؤى امللكية
التي ت�صمنها اخلطاب ال�صامي واأهميتها يف ظل
نربا�صا
املرحلة الراهنة ومتطلباتها ،والتي تعد
ً
يحتذى به ،اإذ اإن التوجيهات امللكية جتعل
دومًا الوطن واملواطن �صلب اأولوياتها.
ولفت اإىل اأن ما اأكد عليه جاللته ،اأم�س،
وو�صعه يف مقدمة اأولويات العمل يف املرحلة
املقبلة يتمثل يف اأهمية التعايف ال�صريع
لالقت�صاد الوطني بالتعاون مع القطاع اخلا�س،
عرب تبني احللول واملبادرات املن�صجمة مع
متطلبات الظرف ولعودة املعدالت االإيجابية
للتنمية الوطنية ،كما تطمح اإليه روؤية البحرين
االقت�صادية  .2030ويف هذا ال�صدد ،اأكد اأن

وزير اخلارجية

التوجيه ال�صامي من جاللته �صيكون مرتك ًزا
للعمل خالل املرحلة املقبلة ،لو�صع املبادرات
وال�صيا�صات واخلطط الكفيلة بتحقيق التعايف
ال�صريع لالقت�صاد الوطني.
واأ�صار اإىل اأن احلزمة املالية واالقت�صادية
التي وجه جاللته بها اإ�صهمت ب�صكل بارز
يف املحافظة على العمالة الوطنية واإ�صناد
القطاعات االأكرث ت�صر ًرا ،وو�صع البحرين
باملوقع االأن�صب لال�صتفادة من التعايف
االقت�صادي.
واأكد وزير املالية واالقت�صاد الوطني اأن
ال�صباب هم ثروة الوطن احلقيقة ،واأن اال�صتثمار
فيهم هو اال�صتثمار الناجح للم�صتقبل املزدهر،
منوهً ا باأهمية موا�صلة العمل على خلق الفر�س
النوعية اأمامهم؛ كون متكني ال�صباب هو اأولوية
م�صتمرة ،وذلك مبا يحقق روؤية ح�صرة �صاحب
اجلاللة ملك البالد املفدى يف خطابه ال�صامي،
عرب حتفيز م�صاركتهم الفعّ الة كقوة عمل وبناء
ت�صهم يف التطوير االإيجابي لنه�صتنا الوطنية.
من ناحيته ،اأ�صاد الفريق طبيب ال�صيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س
االأعلى لل�صحة باخلطاب امللكي ال�صامي
حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،مبنا�صبة افتتاح
دور االنعقاد الثالث للمجل�س الوطني ،م�صيدًا
مب�صمون اخلطاب ال�صامي الذي ي�صتعر�س
الروؤية امللكية لتوجّ هات املوؤ�ص�صات الد�صتورية
يف حتقيق االآمال والتطلّعات ،ويوؤطر خط �صري
امل�صرية التنموية ال�صاملة التي حتقق حياة
الرفاه واالزدهار.
ورفع الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن
عبداهلل اآل خليفة اإىل مقام جاللة امللك املفدى
اأ�صمى اآيات ال�صكر والتقدير؛ مبنا�صبة توجيه
جاللته اإىل بناء م�صت�صفى متخ�ص�س يف
االأمرا�س املعدية ،من ّوهً ا باهتمام جاللته على
الدوام بتوفري اأف�صل �صبل الرعاية ال�صحية
واإتاحتها للجميع كاأولوية ق�صوى ،موؤكدًا اأن
التوجيه امللكي يثبت جمددًا اأن البحرين ما�صية
يف اخلدمات الطبية ذات اجلودة العالية ،كاأحد
اأهم حقوق االإن�صان.
من جانبها ،ثمّنت فائقة بنت �صعيد ال�صالح
وزيرة ال�صحة ما جاء يف اخلطاب ال�صامي

وزيرة ال�سحة

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،خالل تف�صله
بافتتاح دور االنعقاد الثالث للمجل�س الوطني،
من م�صامني مهمة مل�صتقبل اململكة ،موؤكدة اأن
تلك امل�صامني تعك�س جدية مملكة البحرين
يف امل�صي قدمًا لتحقيق م�صتقبل اأف�صل للبالد
واملواطنني واالأجيال املقبلة.
وقالت وزيرة ال�صحة بهذه املنا�صبة« :اإن
اخلطاب ال�صامي عك�س نهج جاللته وحر�صه
على �صالمة �صعبه الويف ،وجت�صيده لقيم
ومبادئ امل�صوؤولية التي يحملها جاللته
خ�صو�صا بعد توجيه جاللته
جتاه اجلميع،
ً
ببناء م�صت�صفى متخ�ص�س لالأمرا�س املعدية،
وحر�صه على اإتاحة ال�صحة للجميع كاأولوية
ق�صوى ،وفق جودة عالية كونها من اأهم حقوق
االإن�صان ،ونعرب عن خال�س �صكرنا وتقديرنا
جلاللته على هذا التوجيه ال�صامي ،ما يراعي
البعد االإن�صاين يف هذه الظروف».
من جهته ،ثمّن ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم
اآل خليفة االأمني العام للمجل�س االأعلى
لل�صباب والريا�صة امل�صامني ال�صامية خلطاب
ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى

وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة

اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،يف افتتاح
دور االنعقاد الثالث من الف�صل الت�صريعي
اخلام�س ملجل�صي ال�صورى والنواب ،موؤكدًا اأن
اخلطاب ال�صامي و�صع مرتكزات مهمة لدفع
م�صرية التنمية ال�صاملة ململكة البحرين على
خمتلف االأ�صعدة.
واعترب ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم اآل خليفة
اأن �صدور املر�صوم امللكي ال�صامي باإن�صاء
�صندوق لدعم امل�صاريع واملبادرات ال�صبابية،
حتت م�صمى (�صندوق االأمل) ،يرتجم على
اأر�س الواقع الرعاية الكرمية التي يوليها
ويج�صد عمليًا تقدير
جاللته للقطاع ال�صبابي،
ّ
جاللته لل�صباب البحريني ودورهم احليوي
والبناء يف منظومة العمل الوطني والتنمية
امل�صتدامة ململكة البحرين.
واأكد اأن املر�صوم امللكي باإن�صاء ال�صندوق
يعد منعط ًفا مهمًا يف م�صرية احلركة ال�صبابية؛
ملا ميثله من مبادرة متميزة لدعم الكفاءات
البحرينية و�صقل املواهب ال�صابة واإدماجها
يف عملية البناء والتطور مبختلف قطاعات
االقت�صاد الوطني ،باالإ�صافة اإىل حتفيز وتنمية
روح االبتكار واالإبداع لدى ال�صباب واإثبات

ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم

قدراتهم على مواكبة التطور املتنامي يف عامل
التقنية احلديثة باأ�صكالها كافة.
يف حني اأكد اأمين بن توفيق املوؤيد وزير
�صوؤون ال�صباب والريا�صة اأن م�صامني الكلمة
ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،يف افتتاح
دور االنعقاد الثالث من الف�صل الت�صريعي
اخلام�س ملجل�صي ال�صورى والنواب ،توؤكد
امل�صاحة الكبرية التي ميتلكها ال�صباب
البحريني يف فكر جاللته ،واهتمامه املبا�صر
بدعم ال�صباب وتنمية مهاراتهم واأفكارهم؛
كونهم الرثوة احلقيقية للمملكة ورهانها
امل�صمون وقوة بناء وعمل ل�صياغة امل�صتقبل.
ولفت اإىل اأن جاللته دائم التاأكيد على اأن
البحرين غنية ب�صبابها ،واأن معدنهم من ذهب،
وهذا ما ينعك�س يف التوجيهات والقرارات
ال�صامية جلاللته ،وتاأكيده يف كلمته على
و�صع متكني ال�صباب كاأولوية وطنية كجانب
معزز لعملية التنمية امل�صتدامة ،وانعك�س
من خــالل االأوامر امللكية باإن�صاء �صندوق
لدعم امل�صاريــع واملبادرات ال�صبابية با�صم
(�صندوق االأمل).

واثقون بقيادة �سمو ال�سيخ نا�سر لل�سندوق والنطالق به لأرحب الآفاق

«�سندوق الأمل» مبادرة نوعية لحت�سان اإبداعات ال�سباب وابتكاراتهم

را�سد احلمر

اأ�ساد ع�سو جمل�س اإدارة �سحيفة «الأيام» واملح ّرر
امل�سوؤول عن ال�سحيفة الإلكرتونية را�سد احلمر بالأمر
امللكي ال�سامي باإن�ساء «�سندوق الأمل» لدعم امل�ساريع
واملبادرات ال�سبابية.
واأكد احلمر اأن اإن�ساء ال�سندوق يرتجم الروؤية امللكية
ال�سديدة ل�ساحب اجلاللة امللك املفدى ،واإميانه بقدرات
ال�سباب البحريني ومواهبهم وطاقاتهم ،وتوظيفها خلدمة
الوطن والرتقاء به ملزيد من النمو والزدهار .واأ�ساد
احلمر مبا ي�سطلع به �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل
خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون
ال�سباب من م�سوؤوليات ج�سام وجهود جبّارة ل�ستثمار
الطاقات ال�سبابية باعتبارها الرثوة احلقيقية للمملكة،
موؤكدًا اأن اإن�ساء ال�سندوق ياأتي يف �سياق ا�ستكمال هذه

اجلهود وتعزيزها ودعمها ،والإ�سهام يف �سقل املواهب
ال�سبابية وتنميتها ،وال�ستفادة الق�سوى منها يف البناء
والتطوير .وقال احلمر« :واثقون ك ّل الثقة بقيادة �سمو
ال�سيخ نا�سر بن حمد لهذا ال�سندوق والأخذ به لأرحب
الآفاق من العطاء ،واكت�ساف الكفاءات ال�سبابية املبدعة
وبناء جيل قوي ي�سهم ب�سكل فعّال يف امل�سرية القت�سادية
خ�سو�سا يف املجالت ال�سثمارية الواعدة
للمملكة،
ً
واقتنا�س كافة الفر�س التنموية مل�سروعات �سبابية رائدة
ت�سهم يف التنمية امل�ستدامة» .واأكد احلمر يف هذا ال�سياق
دعم ال�سحافة الوطنية جلميع املبادرات ال�سبابية النوعية،
والتعاون مع «�سندوق الأمل» يف حتقيق اأهدافه املبتغاة،
والنهو�س بال�سباب البحريني وم�ساعدتهم يف القيام
بامل�سروعات ال�ستثمارية الإبداعية.

�سباح الدو�سري يوؤدي اليمني الد�ستورية يف اجلل�سة الإجرائية الأوىل

ال�سوري يزكي «فخرو و�سلمان» ملن�سبي النائب الأول والثاين لرئي�س املجل�س
غالب اأحمد:

جمل�س النواب يعقد اجلل�سة الإجرائية الأوىل

املجل�س النيابي يعقد
جل�سته الإجرائية الأوىل «عن بُعد»
عقد جمل�س النواب اجلل�صة العادية
االإجرائية االأوىل« ،عن بُعد» ،من دور
االنعقاد العادي ال�صنوي الثالث من الف�صل
الت�صريعي اخلام�س ،م�صاء يوم اأم�س،
برئا�صة فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س
جمل�س النواب.
وا�صتهلت اجلل�صة اأعمالها بكلمة
لرئي�س جمل�س النواب رفعت خاللها
با�صمها وبا�صم اأع�صاء جمل�س النواب-اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان اإىل اجلاللة
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد؛
ّ
تف�صله بافتتاح دور االنعقاد الثالث
على
من الف�صل الت�صريعي اخلام�س.
واأكدت اأن ما ت�صمّنه اخلطاب امللكي
ال�صامي من م�صامني رفيعة وروؤى �صديدة،
وتوجيهات حكيمة� ،صتكون على �صلم
اأولويات العمل الربملاين والنهج الوطني،
ملوا�صلة العمل والعطاء واالإجناز بروح
الفريق الواحد وامل�صوؤولية الوطنية

امل�صرتكة ،بالتعاون البناء مع احلكومة
املوقرة وجمل�س ال�صورى املوقر ،وتعزيز
امل�صرية التنموية ال�صاملة خلدمة الوطن
واملواطنني .كما اأعربت عن بالغ ال�صكر
والتقدير لعلي بن �صالح ال�صالح رئي�س
جمل�س ال�صورى؛ على حر�صه الكبري
يف تعزيز التعاون امل�صرتك بني جمل�س
ال�صورى وجمل�س النواب.
من جانبه ،اأكد غامن بن ف�صل البوعينني
وزير �صوؤون جمل�صي ال�صورى والنواب،
يف كلمته خالل اجلل�صة االإجرائية ،على ما
قدمه املجل�س النيابي خالل دوري االنعقاد
ال�صابقني من عمل وطني ،متثل يف تاأدية
مهام الت�صريع والرقابة ومتثيل املواطنني،
واالإ�صهام يف م�صرية االإجناز الوطني
ودفعها اإىل االأمام ،وهو ما يُ�صاف لل�صجل
التاريخي لعمل املجل�س يف هذه الفرتة
اال�صتثنائية التي نواجه فيها ظر ًفا غري
م�صبوق اأمام جائحة كورونا وتداعياتها.

اأعلن رئي�س جمل�س ال�صورى تزكية ال�صورى
جمال فخرو ملن�صب النائب االأول لرئي�س جمل�س
ال�صورى ،وتزكية ال�صورية جميلة �صلمان ملن�صب
النائب الثاين ،وذلك بعد عدم تقدم اأي ع�صو
للمناف�صة على املن�صبني خالل اجلل�صة االإجرائية
االأوىل يف دور االنعقاد الثالث من الف�صل الت�صريعي
اخلام�س ،والتي عقدت م�صاء اأم�س.
وعقدت اجلل�صة عن بُعد ،اإذ ح�صر غالبية
االأع�صاء اجلل�صة عرب النظام االإلكرتوين ،فيما
ح�صر بالقاعة رئي�س املجل�س وروؤ�صاء اللجان
والع�صو اجلديد �صباح الدو�صري.
فيما اأدى الع�صو �صباح �صامل الدو�صري اليمني
الد�صتورية يف اأول جل�صة له بعد تعيينه ع�صوًا
يف جمل�س ال�صورى ً
خلفا للع�صو خمي�س الرميحي،
وذلك لنهاية الف�صل الت�صريعي اخلام�س.
واألقى رئي�س املجل�س كلمة اأ�صاد فيها مب�صامني
اخلطاب ال�صامي جلاللة امللك ،معربًا عن بالغ
التقدير و�صادق الثناء على ما حفل به اخلطاب
نربا�صا
من معانٍ بليغة وروؤى ثاقبة �صديدة ،ت�صكل
ً
نقتب�س منه اأقوم ال�صبل نحو مزيد من التطور
واالزدهار يف م�صريتنا الدميقراطية نحو م�صتقبل
م�صرق قوامه العمل الدميقراطي الرا�صخ على اأ�ص�س
وقواعد �صلبة ،يف كنف الرغبة الثابتة جلاللة
امللك املفدى ،الراعي االأول لهذه امل�صرية ،يف امل�صي
قدمًا باملمار�صات الربملانية والت�صريعية نحو بناء
الدولة احلديثة ،وترجمة حقيقية للطموحات
والتطلعات امل�صرتكة قيادة و�صعبًا لرفد امل�صروع
االإ�صالحي باملزيد من االإجنازات احلافلة مبا يحقق
االزدهار والنماء يف جميع املجاالت.

جانب من جل�سة جمل�س ال�سورى الإجرائية

�سباح الدو�سري يوؤدي اليمني الد�ستورية
واأكد رئي�س جمل�س ال�صورى اأن البحرين
جنحت يف جمابهة جائحة «كوفيد  »19باعتماد
اأف�صل املمار�صات يف اإطار ا�صرتاتيجية متكاملة
قادها باقتدار �صمو ويل العهد االأمني حفظة اهلل،
الذي كان على راأ�س فريق البحرين الوطني فكان
ذلك مثالً يحتذى به على م�صتوى العامل ،فلهم
منا جميعً ا كل ال�صكر واالمتنان ،م�صيدًا مبا وجه
به جاللته باإن�صاء م�صت�صفى متخ�ص�س ملعاجلة

االأمرا�س املعدية ،مبا يرفع القدرة على التعاطي
مع التحديات الناجمة عن اجلوائح واالأوبئة.
و�صدد ال�صالح على دعم الدعوة امللكية الكرمية
للموؤ�ص�صات اال�صتثمارية احلكومية واخلا�صة
بتوجيه اأموالها نحو املجاالت ذات القيمة امل�صافة
العالية ،التي اأثبتت تداعيات اجلائحة رجاحة
امل�صي ُقدما يف تعزيزها ،وذلك على هدي مما
ت�صمّنه اخلطاب امللكي ال�صامي.
واأهاب رئي�س جمل�س ال�صورى بال�صباب
البحريني اأال يدّخر جهدًا ليكون على م�صتوى ما
حباه به العاهل املفدى من ثقة �صامية ،مهنئني اإياهم
بالتوجيه امللكي الكرمي بتد�صني �صندوق خا�س
مل�صاندة جهود ال�صباب يف جمال اال�صتثمار ،مبا
يكفل مقومات امل�صتقبل الواعد لهذا الفئة الغالية
من اأبناء الوطن وبناته .واأعرب ال�صالح عن
عميق االعتزاز بامل ّد الت�صامني الذي �صهدته مملكة
البحرين يف اإطار حملة «فينا خري» برعاية �صمو
ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ،والتي اأظهرت
�صخاء ال�صعب البحريني وما جُ بل عليه من خ�صال
حميدة و�صجايا جميلة.
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وزير اخلارجية وال�سفري الربيطاين
يبحث ــان �سب ــل تعزي ــز اأوجــه التع ــاون
ا�صتقبل الدكتور عبداللطيف بن
را�صد الزياين وزير اخلارجية ،يف مكتبه
بالديوان العام للوزارة اأم�س ،رودي
دراموند �صفري اململكة املتحدة لدى مملكة
البحرين ،بح�صور ال�صفري توفيق اأحمد
املن�صور الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون الدول
الغربية واالأفرواآ�صيوية ،وال�صفرية
ال�صيخة عائ�صة بنت اأحمد بن �صقر اآل
خليفة مدير اإدارة ال�صوؤون االأوروبية
واالحتاد االأوروبي .وخالل اللقاء ،اأعرب

وزير اخلارجية عن اعتزازه بعالقات
ال�صداقة التاريخية الوطيدة القائمة بني
مملكة البحرين واململكة املتحدة ال�صديقة،
وما ت�صهده من تطور وازدهار يف خمتلف
املجاالت يف ظل احلر�س امل�صرتك على
امل�صي بها قدمًا اإىل اآفاق اأو�صع من التعاون
والتن�صيق الثنائي ،منوهً ا باأهمية تعزيز
عالقات ال�صداقة والتعاون بني البلدين
ال�صديقني مبا يعود بالنفع واخلري عليهما،
متمنيًا ل�صفري اململكة املتحدة كل التوفيق.

وزير اخلارجية :تعزيز العالقات الثنائية
مع فرن�سا وتطويرها يف خمتلف املجالت

ا�صتقبل وزير اخلارجية الدكتور
عبداللطيف بن را�صد الزياين ،يف مكتبه
بالديوان العام للوزارة اأم�س� ،صفري
اجلمهورية الفرن�صية لدى مملكة البحرين
جريوم كو�صارد ،بح�صور ال�صفري توفيق
اأحمد املن�صور الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون
الدول الغربية واالأفرواآ�صيوية ،وال�صفرية
ال�صيخة عائ�صة بنت اأحمد بن �صقر اآل
خليفة مدير اإدارة ال�صوؤون االأوروبية
واالحتاد االأوروبي.
وخالل اللقاء ،رحب وزير اخلارجية
بجريوم كو�صارد ،م�صيدًا بعالقات
ال�صداقة والتعاون التي تربط بني مملكة
البحرين واجلمهورية الفرن�صية ال�صديقة
وما حتظى به من اهتمام م�صرتك

لتعزيزها ،موؤكدًا تطلع وحر�س مملكة
البحرين الدائم على موا�صلة التعاون
والتن�صيق امل�صرتك مع اجلمهورية
الفرن�صية ،مبا يعود باخلري والفائدة
على كال البلدين وال�صعبني ال�صديقني
ويحقق م�صاحلهما امل�صرتكة ،متمنيًا
لل�صفري دوام التوفيق وال�صداد.
من جانبه ،ثمّن جريوم كو�صارد
امل�صتوى املتقدم الذي و�صلت اإليه
العالقات الثنائية بني مملكة البحرين
واجلمهورية الفرن�صية ،موؤكدًا حر�س
بالده على االرتقاء بهذه العالقات
املتميزة وامل�صي بها قدمًا نحو م�صتويات
اأ�صمل ،متمنيًا ململكة البحرين مزيدًا من
التقدم واملنعة واالزدهار.

«الرتبية» :جتهيزات �ساملة للدرا�سة
عــن بُعد مع املتابعــة والدعــم الفني

عادت يوم اأم�س االأحد املوافق 11
اأكتوبر  2020الدرا�صة اإىل جميع مدار�س
مملكة البحرين احلكومية ،من خالل و�صائل
التعلّم عن بُعد التي وفرتها وزارة الرتبية
والتعليم لالعتماد عليها ب�صورة كاملة
موؤق ًتا ،بعد اأن بذلت الوزارة جهودًا كبرية
على امتداد العطلة ال�صيفية ال�صتمرار توفري
اخلدمات التعليمية بال�صورة املطلوبة،
اإ�صاف ًة اإىل قيام الهيئات االإدارية والتعليمية،
بعد عودتها اإىل العمل االأ�صبوع املا�صي،
مبتابعة اال�صتعدادات بهذا ال�صاأن ،والتوا�صل
مع الطلبة واأولياء اأمورهم لتوزيع اجلداول،
وتو�صيح التعليمات واالإر�صادات ال�صرورية.
وقام الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير الرتبية والتعليم ،منذ ال�صباح الباكر،
بزيارة مركز الدعم وامل�صاندة امل�صرتك بني
اإدارة نظم املعلومات وم�صروع جاللة امللك
حمد ملدار�س امل�صتقبل ،املعني بالتوا�صل
واملتابعة وت�صهيل كل ما يتعلق بتفعيل
وا�صتخدام اأدوات التعلّم الرقمي ،خا�صة
البوابة التعليمية والف�صول االفرتا�صية ،اإذ
اطلع الوزير على ما يقوم به فريق متكامل
ومتخ�ص�س من تعامل مبا�صر مع ا�صتف�صارات
وت�صاوؤالت املدار�س والطلبة واأولياء االأمور
كافة ،م�صيدًا بجهودهم املبذولة يف هذا
اجلانب املهم.

وياأتي هذا املركز �صمن قنوات الدعم
وامل�صاندة العديدة� ،صواء على �صعيد املدار�س
التي تتوا�صل مع الطلبة واأولياء االأمور
ب�صورة م�صتمرة ،اأو عرب اخلطوط الهاتفية
التي وفرها قطاع التعليم العام والفني،
ف�صالً عن التعليمات وال�صور ومقاطع
الفيديو املن�صورة عرب �صفحات الوزارة
مبواقع التوا�صل االجتماعي ،لتو�صيح كل
ما يتعلق بالدخول على ح�صابات الطالب
بالو�صائل الرقمية.
ويف ت�صريح خالل الزيارة ،اأكد الوزير
اأن الوزارة �صعت لتوفري متطلبات العام
خ�صو�صا يف جمال تطبيق
الدرا�صي اجلديد،
ً
التعلّم عن بُعد ،اأو التعلم ال�صفي الذي يراعي
االحرتازات والتدابري الوقائية ،م�صريًا اإىل اأن
التعلّم الرقمي ي�صتند اإىل قاعدة �صلبة متمثلة
يف م�صروع جاللة امللك حمد ملدار�س امل�صتقبل
الذي انطلق منذ العام  ،2005وبرنامج
التمكني الرقمي املنفذ منذ  ،2015مما
اأك�صب الطلبة واملعلمني املهارات واخلربات
املطلوبة لدمج التقنية يف التعليم ،م�صريًا
اإىل اأن الوزارة عازمة على تعزيز ما حتقق
من نتائج اإيجابية خالل الف�صل الدرا�صي
املا�صي ،على �صعيد تفعيل التعلّم عن بُعد،
ومن اأهمها حتقيق اأكرث من  5ماليني زيارة
للبوابة التعليمية.

«النيابة» :ا�ستجواب  29متهمً ا �ساركوا
يف جتمع ديني خمالف لالإجراءات الحرتازية
�صرح رئي�س النيابة اأحمد الغتم
باأن النيابة العامة قد تلقت عدة بالغات
بح�صول جتمعات الأغرا�س دينية �صاركت
فيها اأعداد غفرية من االأ�صخا�س ،باملخالفة
لالإجراءات االحرتازية املتخذة ملنع انت�صار
فريو�س كورونا امل�صتجد وللحد من
اجلائحة ،وللقرار الوزاري ال�صادر بحظر
التجمع يف االأماكن العامة لذات الغر�س.
وقد با�صرت النيابة التحقيق يف هذه
البالغات فور ورودها ،اإذ ا�صتجوبت 29
متهمًا ممن ثبت ا�صرتاكهم يف تلك التجمعات،
وقد ثبت من التحقيق اإ�صابة اأحد هوؤالء
املتهمني بفريو�س كورونا امل�صتجد ،ومن

ثم اأ�صدرت النيابة قرا ًرا بنقله فو ًرا للعزل
ال�صحي ،وباإحالة ع�صرة متهمني خالطني
اإىل اجلهات ال�صحية املخت�صة التخاذ
�صوؤونها نحوهم واإخ�صاعهم للحجر
ال�صحي بح�صب االإجراءات املقررة ،فيما
اأمرت النيابة العامة بحب�س املتهمني الذين
دعوا ونظموا تلك التجمعات.
ومازالت التحقيقات م�صتمرة بغية
التو�صل اإىل كل املنظمني وامل�صاركني يف
تلك التجمعات غري القانونية واتخاذ
االإجراءات القانونية حيالهم؛ متهيدًا لتقدمي
كل من يثبت ارتكابه الواقعة اأو اال�صرتاك
فيها باأي �صورة اإىل املحاكمة اجلنائية.

حمليات 09

اجتمع مع روؤ�ساء بعثات دول الحتاد الأوروبي لدى البحرين ..وزير اخلارجية:

روؤية امللك لتحقيق ال�سالم يف املنطقة م�ستمدة من قيم املجتمع البحريني
عقد الدكتور عبداللطيف بن
را�صد الزياين وزير اخلارجية،
اأم�س ،اجتماعً ا مع روؤ�صاء بعثات
دول االحتاد االأوروبي لدى مملكة
البحرين ،عرب االت�صال االإلكرتوين
املرئي ،بح�صور الدكتور ال�صيخ
عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل
وزارة اخلارجية لل�صوؤون الدولية،
وم�صاركة عدد من �صفراء مملكة
البحرين لدى الدول االأع�صاء يف
االحتاد االأوروبي.
وخالل االجتماع ،رحب الوزير
بروؤ�صاء بعثات دول االحتاد
االأوروبي لدى مملكة البحرين،
م�صيدًا بعالقات ال�صداقة والتعاون
التي تربط بني مملكة البحرين
ودول االحتاد االأوروبي وما ت�صهده
من تطور وتقدم على االأ�صعدة
كافة ،موؤكدًا حر�س مملكة البحرين
واهتمامها بتطوير وتعزيز العالقات
الثنائية مع دول االحتاد االأوروبي
ال�صديقة يف كل ما من �صاأنه خدمة
امل�صالح امل�صرتكة.
وقد اأطلع الدكتور عبداللطيف
بن را�صد الزياين ال�صفراء على
اجلهود احلثيثة ململكة البحرين يف
مواجهة تداعيات جائحة كورونا
(كوفيد ،)19-مو�صحً ا اأن ح�صرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،وجه
اإىل تقدمي العالج والرعاية الطبية
املجانية جلميع املواطنني واملقيمني
يف مملكة البحرين على حد �صواء،
م�صيدًا بالدور الكبري واملهم الذي
ي�صطلع به الفريق الوطني ملكافحة
فريو�س كورونا ،برئا�صة �صاحب
ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
الوزراء.
وحول توقيع اإعالن تاأييد
ال�صالم بني مملكة البحرين ودولة
اإ�صرائيل ،اأكد اإن اإعالن تاأييد ال�صالم
خطوة مهمة ململكة البحرين،
واأن روؤية ونهج ح�صرة �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى لتحقيق
ال�صالم يف املنطقة ،م�صتمدة من قيم
املجتمع البحريني ،فاململكة توؤمن
باأن هذا هو الطريق ال�صحيح لكي
يعي�س النا�س يف اأمن وا�صتقرار
و�صالم وازدهار ،واإن هذه اخلطوة
التاريخية التي اتخذتها مملكة
البحرين هي ر�صالة ملك و�صعب اإىل
العامل ،اإذ نالت بذلك احرتام دول
العامل يف اأمريكا واأوروبا واآ�صيا،
م�صي ًفا اأنه ال بد اأن يحر�س االحتاد

االأوروبي على اأمن وا�صتقرار
هذه املنطقة احليوية ،واأن يدعم
هذا النهج احلكيم الذي ي�صتهدف
حتقيق ال�صالم ال�صامل والعادل
واال�صتقرار يف املنطقة والعامل؛
الأن ا�صتقرار املنطقة هو �صمان
كبري ال�صتقرار اأوروبا .واأكد وزير
اخلارجية اأن توقيع اإعالن تاأييد
ال�صالم ميثل نهج مملكة البحرين
التي توؤمن بالتعاي�س والت�صامح
والتفاهم وقبول االآخر واحرتام دول
اجلوار ،وحل النزاعات واخلالفات
من خالل احلوار البناء وبالطرق
ال�صلمية ،ا�صتنادًا اإىل مبادئ ميثاق
االأمم املتحدة .وقال اإن الق�صية
الفل�صطينية ق�صية جوهرية،
وموقف مملكة البحرين منها ثابت
ومعروف ،فاململكة تدعو دائمًا
اإىل تكثيف اجلهود الإنهاء ال�صراع

الفل�صطيني  -االإ�صرائيلي وف ًقا
حلل الدولتني ،باعتباره ال�صبيل
االأف�صل لتحقيق ال�صالم العادل
وال�صامل واملوؤدي اإىل قيام الدولة
الفل�صطينية امل�صتقلة ،وعا�صمتها
القد�س ال�صرقية ،ا�صتنادًا اإىل قرارات
ال�صرعية الدولية ومبادرة ال�صالم
العربية .من جانبهم ،اأ�صاد روؤ�صاء
بعثات دول االحتاد االأوروبي لدى
مملكة البحرين بالتعاون البناء
واملثمر بني مملكة البحرين واالحتاد
االأوروبي يف خمتلف املجاالت،
موؤكدين اأن تعزيز هذا التعاون
الثنائي �صي�صهم يف االرتقــاء
مب�صتوى العمل الثنائي امل�صرتك
لكال الطرفني ال�صديقني ،منوهــني
مبا تبذله مملكة البحرين من
جهود كبرية من اأجل حتقيق االأمن
وال�صالم واالزدهار يف املنطقة.

حمافظ اجلنوبية :دور بارز لالإ�سعاف الوطني يف حتقيق اأعلى م�ستوى اجلاهزية
ا�صتقبل �صمو ال�صيخ خليفة بن
علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ
املحافظة اجلنوبية بح�صور العميد
عي�صى ثامر الدو�صري نائب حمافظ
املحافظة اجلنوبية ،العقيد طيار
لوؤي عبدالرحمن عبداهلل مدير اإدارة
العمليات مبركز االإ�صعاف الوطني،
وذلك يف مكتب �صموه باملحافظة
اجلنوبية.
وثمّن �صموه توجيهات الفريق
اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل
خليفة وزير الداخلية ،الهادفة اإىل
حتقيق التعاون والتن�صيق مع
خمتلف االإدارات االأمنية مبا يلبي
احتياجات وتطلعات املواطنني،
م�صيدًا �صموه مب�صتوى التن�صيق
والتعاون مع مركز االإ�صعاف

الوطني يف تلبية بالغات احلوادث
وتقدمي اخلدمات االإ�صعافية املتعلقة
باملنطقة.
وبحث �صمو املحافظ مع مدير
اإدارة العمليات مبركز االإ�صعاف

الوطني ،املبادرات والربامج
االأمنية الهادفة اإىل احت�صان
العديد من املنا�صبات والفعاليات،
منوهً ا �صموه بالدور البارز
الإدارة العمليات مبركز االإ�صعاف

الوطني يف حتقيق اأعلى م�صتويات
اجلاهزية واال�صتعداد التخاذ
االإجراءات التي ت�صمن االرتقاء
بجودة خدمة االإ�صعاف املقدمة
للمواطنني واملقيمني .من جانبه،
اأعرب العقيد طيار لوؤي عبدالرحمن
عبداهلل عن جزيل ال�صكر والتقدير
ل�صمو املحافظ على ما يوليه من
اهتمام بتعزيز التعاون والتوا�صل
امل�صتمر مع خمتلف االإدارات االأمنية
بوزارة الداخلية ،موؤكدًا حر�صه
املتبادل يف التن�صيق وال�صراكة
املجتمعية الرائدة.
ح�صر اللقاء النقيب حممد
عبدالرحمن بو�صليبي �صابط
التن�صيق االأمني يف املحافظة
اجلنوبية.

قدّ م حما�سرة عن «دور وزارة اخلارجية واإجنازات البحرين احلقوقية» ..الدو�سري:

�سيا�ستنا اخلارجية تعك�س ال�سخ�سية البحرينية وتوا�سلها املتح�سر مع العامل
قدّم عبداهلل بن في�صل بن جرب الدو�صري،
م�صاعد وزير اخلارجية اأم�س ،حما�صرة حول
«دور وزارة اخلارجية واإجنازات مملكة
البحرين يف حقوق االإن�صان»� ،صمن الربنامج
التدريبي لل�صهادة املتخ�ص�صة يف حقوق
االإن�صان ،بن�صختها االأوىل التي تقدمها اأكادميية
�صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�صات
الدبلوما�صية ،وذلك خالل الفرتة ما بني 11
اأكتوبر اإىل  ٣0اأكتوبر 2020م ،عرب البث
املرئي االلكرتوين ،والتي ي�صارك فيها عدد من
الدبلوما�صيني من وزارة اخلارجية.
وخالل املحا�صرة ،ا�صتعر�س م�صاعد
وزير اخلارجية منهجية ومرتكزات ال�صيا�صة
اخلارجية ململكة البحرين ،واأهمية �صيادة
وا�صتقالل ووحدة اأرا�صي اململكة على
امل�صتوى االإقليمي والعربي والدويل ،و�صيانة
وحماية م�صاحلها اال�صرتاتيجية وال�صيا�صية
واالقت�صادية يف اخلارج والدفاع عنها ،وتنمية
وتعزيز وتقوية الروابط والعالقات بني اململكة
وكافة الدول والهيئات العربية والدولية،
ومتثيلها خري متثيل يف املحافل العربية
والدولية ،ودعم الق�صايا العادلة لالأمة العربية
واالإ�صالمية ،وال�صراكة الوطيدة واملتنامية
بني مملكة البحرين واالأمم املتحدة واأجهزتها
ووكاالتها املتخ�ص�صة وغريها .وقد قدم عبداهلل
ً
تعريفا
بن في�صل بن جرب الدو�صري للح�صور
ً
�صامال ملفهوم ال�صيا�صة اخلارجية من منظور عدد
من املفكرين والباحثني ،والروؤية امللكية حل�صرة

عبداهلل الدو�سري

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة،
عاهل البالد املفدى ،حول ال�صيا�صة اخلارجية
ململكة البحرين التي «اأر�صت لنف�صها منوذجً ا
خا�صا با�صتنادها ملبادئ وقيم تنبع من خمزون
ً
ثقافتنا االإن�صانية ،وبرثائها املرتبط بال�صخ�صية
البحرينية املعروفة بتوا�صلها املتح�صر مع
العامل بثقافاته وح�صاراته املتنوعة ،ف�صجلت
بذلك جناحً ا دبلوما�صيًا ،نعتز ب�صيته ونفخر
باإجنازاته ،ومملكة البحرين من خالل حتالفاتها
و�صراكاتها على مر التاريخ واملمتدة للعامل
اأجمع ،قد ا�صتطاعت بنهجها الدبلوما�صي املتزن
وب�صيا�صاتها املرنة واحلا�صمة ،يف الوقت ذاته،
معاجلة اأ�صعب التحديات واالإ�صهام يف حل
العديد من االأزمات ،ولتوؤكد يف كل املواقف

على التزامها التام واحرتامها الثابت للقوانني
واالأعراف واملواثيق الدولية».
ويف �صياق مت�صل ،اأ�صار م�صاعد وزير
اخلارجية اإىل مفهوم حقوق االإن�صان واأبعاده
الوطنية واالإقليمية والدولية وما ي�صتمل عليه
من خ�صائ�س كال�صمولية والتكاملية والعاملية،
وما يحويه من حقوق مدنية و�صيا�صية،
وحقوق اقت�صادية واجتماعية وثقافية ،وحقوق
الت�صامن واالإن�صانية ،م�صتذك ًرا يف هذا ال�صدد،
اإجنازات مملكة البحرين يف املجال احلقوقي ،من
�صمنها تقدمي مملكة البحرين تقريرها الوطني
الدوري االأول مبوجب العهد الدويل اخلا�س
باحلقوق املدنية وال�صيا�صية لالأمم املتحدة يف
مار�س 201٧م ،ومبادرة جائزة عي�صى خلدمة
االإن�صانية ،ومبادرة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري
خليفة بن �صلمان اآل خليفة ،رئي�س جمل�س
الوزراء املوقر ،ب�صاأن ال�صمري ،واإن�صاء مركز امللك
حمد العاملي للتعاي�س ال�صلمي.
وا�صتعر�س عبداهلل بن في�صل بن جرب
الدو�صري جهود مملكة البحرين واإجنازاتها
امل�صهودة وامللمو�صة يف تعزيز وحماية حقوق
االإن�صان يف ظل مواجهة تداعيات ّ
تف�صي فريو�س
كورونا امل�صتجد (كوفيد ،)19-والتي حظيت
على اإ�صادات دولية وا�صعة ،كتعزيز احلق
يف ال�صحة من خالل تقدمي اخلدمات ال�صحية
والرعاية الالزمة للمت�صررين ،وتعزيز احلق
يف التعليم ويف العمل واحلقوق االقت�صادية
وال�صراكة املجتمعية وغريها الكثري.

«إيميالت كلينتون»..
«درع الجزيرة» يحبط «اختطاف» البحرين

األولى بحرينيًا
و  16عربــــــــــيًا

مبكراً قرأت الس��عودية واإلمارات رس��ائل الخراب
الت��ي دعمته��ا إدارة الرئيس األمريكي الس��ابق
باراك أوباما مس��تخدمة أذرعها التخريبية س��واء
قط��ر و«جزيرته��ا» وتنظي��م اإلخ��وان إلح��داث
الفوض��ى ف��ي دول عربية ،فكانت��ا «درعا» يحمي
الش��قيقة البحري��ن ويمن��ع اختطافه��ا لس��احة
الفوضى والخراب.
يأت��ي التاري��خ ليثب��ت صح��ة وش��جاعة موق��ف
الس��عودية واإلمارات ،حيث كش��فت إحدى رسائل
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البري��د اإللكترون��ي لوزي��رة الخارجي��ة األمريكية
الس��ابقة هيالري كلينتون ،كيف وقف البلدان سداً
منيع�� ًا أمام محاول��ة اختطاف البحري��ن «رهينة»
إبان انتشار الفوضى في البالد عام .2011
المؤامرة تكشفت في رسالة بعثها مساعد وزيرة
الخارجية األمريكية السابق لشؤون الشرق األدنى،
جيف��ري فيلتمان ،ف��ي  13م��ارس  2011بعنوان
«عبداهلل ب��ن زايد :اس��تجابة القوات الس��عودية
واإلماراتية لطلب بحريني للمساعدة».
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«شاملة الضريبة»

الملك مفتتحًا دور االنعقاد:
الحفاظ على أمننا باالستناد لمبادئ حسن الجوار

مشفى لألمراض المعدية
يحمل أسماء داعمي «فينا خير»
وجه حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى،
«الجهات المختصة بإنشاء مشفى ومركز
متخصص في مجال األمراض المعدية،
وبتجهي��زات تمك ّن��ه م��ن التعام��ل مع
التحدي��ات الصحي��ة وطني�� ًا وإقليمي�� ًا،
عل��ى أن ُي َو ّث��ق في صرحه أس��ماء كافة
الداعمي��ن لحمل��ة «فينا خي��ر» ،تقديراً
من��ا لمواقفه��م المعب ّرة ع��ن (المعدن
األصيل ألهل البحرين) في وقت الشدائد
واألزمات».
وش��دد جاللته في كلمة سامية وجهها
عب��ر االتصال المرئي ،بمناس��بة افتتاح
دور االنعق��اد الثال��ث م��ن الفص��ل
التش��ريعي الخامس لمجلس��ي الشورى
والنواب ،بحضور صاحب الس��مو الملكي
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي
العهد نائ��ب القائد األعلى النائب األول
لرئي��س مجل��س ال��وزراء ،عل��ى ضرورة
تطوير الخطط الخاص��ة بتحقيق األمن
الصح��ي باالس��تمرار في توفي��ر أفضل
الخدم��ات الطبي��ة ،وبإمكانيات وخبرات
تستبق المخاطر الصحية.

كلمة

خارطة طريق لتجاوز التحديات بعزم بحريني

بقيادة ولي العهد ..مستوى مشرّ ف
رافق مراحل عمل مكافحة الجائحة
التعافي السريع القتصادنا الوطني
في مقدمة أولويات العمل المقبلة
مد يد التعاون لتحصين مجتمعاتنا
من نزعات التطرف واإلرهاب
تثبيت أركان السالم الشامل بالمنطقة
يعتمد على تفعيل المبادرة العربية
أبهرتنا قوة اإلرادة الوطنية
للمواطنين في مواجهة هذه الشدة
تجديد العزم على مواصلة
االلتزام باإلجراءات االحترازية

5-4-3-2

بمرسوم ملكي إنشاء صندوق األمل
لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية
صدر ع��ن حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى مرس��وم رقم
( )64لس��نة  2020بإنش��اء «صن��دوق األمل» لدعم
المشاريع والمبادرات الشبابية.
وبموج��ب المرس��وم يكل��ف ممث��ل جالل��ة الملك
لألعمال اإلنس��انية وشؤون الش��باب بإصدار الئحة
تتضم��ن الهيكل التنظيمي للصندوق ونظام عمله
وكافة المسائل الالزمة لتمكينه من تحقيق أهدافه
وممارسة اختصاصاته.

ويج��وز أن يك��ون للصن��دوق مجل��س إدارة ،يصدر
بتشكيله ومدته وتحديد اختصاصاته ونظام عمله
ق��رار م��ن ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية
وشؤون الشباب.
وسيباش��ر الصندوق تأسيس الشركات والمساهمة
ف��ي تأسيس��ها ،والتنس��يق م��ع الجه��ات المعنية
لتوفي��ر مص��ادر التموي��ل الالزمة لذل��ك ،وتعيين
أعضاء مجالس إدارة الش��ركات المملوكة للصندوق
بالكامل.
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رس��م حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المفدى حفظه اهلل
مالمح خارطة طريق بحرينية للمرحل��ة المقبلة تتجاوز التحديات التي تعصف بالعالم ،وتحقق
توازن شامل لبناء مرحلة جديدة من مسيرة اإلصالح والتحديث في العهد الزاهر لحضرة صاحب
الجاللة.
خارطة الطريق التي وضع جاللته مالمحها خالل تفضله برعاية افتتاح دور االنعقاد الثالث من
الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بنيت بعزم وإصرار أبناء البحرين متجاوزة
الظروف التي فرضتها جائحة كورونا لتشق البحرين طريقها بعزم وإصرار.
جاللته كعادته بث األمل في نفوس أبنائه ليشد من أزرهم في مواجهة هذا الوباء ،مؤكداً في
ذات الوقت فخره بجهود وبإرادة صنعت نموذج ًا بحريني ًا يضاهي النماذج العالمية في مواجهة
الجائحة بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ورغم أن الظروف التي فرضتها الجائحة أثبتت أن ما اس��تثمرت فيه المملكة مبكراً من مشاريع
س��باقة كانت خطوة س��باقة وخاصة في مجال التعلي��م إال أن جاللته بنظرة ثاقبة تستش��رف
المس��تقبل أكد على أن تستمر عملية التطوير لتحقيق مكتسبات جديدة ولنرفع سقف طموحنا
الوطن��ي بالتفوق في العديد م��ن العلوم المتقدم��ة كعلوم الفضاء والطاق��ة الذرية ،لنمكن
أجيالنا من صناعة نهضتهم بالسبق واالحتراف العلمي والمعرفي.
وأكد جاللته على ضرورة تطوير الخطط الخاصة بتحقيق األمن الصحي لتظل المملكة مستمرة
في ريادتها الصحية التي أثبتها الجائحة.
ول��م يك��ن االقتص��اد بعيداً ع��ن خارطة الطري��ق فأكد جاللته أن م��ن األولوي��ات العمل على
التعافي الس��ريع لالقتص��اد الوطني وتبني حلول ومبادرات مبناها الش��راكة للعودة باالقتصاد
إلى المعدالت اإليجابية.
وتقدي��راً لدور الش��باب في خارطة الطري��ق أكد جاللته على أن تمكين الش��باب أولوية وطنية،
ليأتي التنفيذ فوري ًا بإصدار جاللته مرس��وم ًا عقب كلمته الس��امية بإنشاء صندوق األمل لدعم
المش��اريع والمبادرات الشبابية وأمر بمتابعة تأس��يس الصندوق واإلشراف على أعماله لملهم
وشيخ الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة.
واس��تكما ًال لمالمح الخارطة دعا جاللته المؤسس��ات االس��تثمارية الحكومية والخاصة لتوجيه
رؤوس أموالها إلى المجاالت التنموية ذات القيمة المضافة كمجال التحول الرقمي واالستثمار
في القطاع الطبي وتأمين االكتفاء الغذائي.
لق��د حرص الخطاب الس��امي لجاللة الملك المف��دى على التأكيد على أن تل��ك األمور الطارئة
ال أمام تحقيق البحري��ن ألهدافها التي اختطتها ،محلي ًا وإقليمي ًا ودولياً،
ل��ن تكون عائق ًا أو حائ ً
س��واء ما يتعلق بتعافي االقتصاد ،وتحقيق التنمية االقتصادي��ة ،واالهتمام بالتحول الرقمي،
واالس��تثمار في القطاع الطبي ،وتأمين االكتف��اء الغذائي ،وبالتوازي مع كل ذلك ،الحفاظ على
أمن واس��تقرار الب��الد ،وتحصين المجتمع من اإلره��اب والتطرف ،بجهود ق��وة دفاع البحرين،
ووزارة الداخلية.
لطالم��ا كان «التميز» عنوان ًا لمس��يرة مملكة البحرين وتقدمها ونموها وازدهارها ،في ش��تى
المجاالت ،وعلى كافة األصعدة.
خارطة طريق ،للمرحلة المقبلة ،تتواصل فيها مس��يرة اإلصالح والتحديث ،من خالل البناء على
رصيد اإلنجازات ،بالعنوان األسمى ،واألشمل ،واألكبر ،أال وهو «النموذج البحريني».
لقد اس��تحق «النموذج البحريني» الذي أسسه جاللة الملك المفدى ،احترام وإشادة العالم ،عن
ج��دارة ،حي��ث أصبح نموذج�� ًا تحتذي به دول عظمى ،وهو يمثل تجس��يداً حقيقي�� ًا لقوة اإلرادة
الوطنية البحرينية ،وعزيمة ال تلين ،في كيفية التعامل مع االحداث الطارئة.
لقد جاء الخطاب السامي لجاللة الملك المفدى ،شام ً
ال وكافي ًا ووافي ًا ،ليرسم خارطة طريق لمرحلة
جدي��دة من العمل الوطني البناء ،وليؤكد على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنس��يق
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،من أجل خير ورفاه ونماء وازدهار البحرين وأهلها.

02

أخبار الوطن

local@alwatannews.net

الســنة  | 15العــدد 5420

| االثنيــن  25صفــر 1442هـــ

| 2020

Mon 12 Oct

الملك مفتتحًا دور االنعقاد:
الحفاظ على أمننا باالستناد إلى مبادئ حسن الجوار
مشفى لألمراض المعدية يحمل أسماء داعمي «فينا خير»
صندوق لدعم طاقات
الشباب البحريني لتحسين دخلهم
مرحلة جديدة من مسيرة
اإلصالح والتحديث بمزيد من العطاء
بقيادة ولي العهد ..مستوى مشرّ ف
رافق مراحل عمل مكافحة الجائحة
لن تؤخرنا المستجدات الطارئة
عن متابعة التزاماتنا تجاه قضايانا اإلقليمية
مواصلة تحصين مجتمعاتنا
من نزعات التطرف واإلرهاب
تثبيت أركان السالم الشامل
بالمنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية
تفعيل المبادرة العربية للسالم موقف
معلن تجاه فلسطين وصو ً
ال إلى حل الدولتين
وجه حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى،
«الجه��ات المختص��ة بإنش��اء مش��فى
ومرك��ز متخص��ص في مج��ال األمراض
المعدي��ة ،وبتجهي��زات تمك ّن��ه م��ن
التعامل م��ع التحديات الصحي��ة وطني ًا
وإقليمي ًا ،على أن ُي َو ّثق في صرحه أسماء
كافة الداعمين لحملة «فينا خير».
جاء ذلك ،لدى تفضل جاللته ،وش��موله
برعايت��ه الكريم��ة أم��س ،افتت��اح دور
االنعقاد الثالث من الفصل التش��ريعي
الخامس لمجلسي الشورى والنواب الذي
أقيم بقصر الصخير عبر االتصال المرئي،
بحضور وبنفس طريقة التواصل ،صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليف��ة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
كما حضر االفتتاح بمعية جاللته ،سمو
الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل
الش��خصي لجاللة الملك المفدى ،وسمو
الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون
الش��باب مستش��ار األمن الوطني رئيس
المجل��س األعل��ى للش��باب والرياض��ة
وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء ،والشيخ خالد
بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي.
وحض��ر االفتتاح عن بع��د كذلك رئيس
مجل��س الن��واب فوزي��ة زين��ل ،ورئيس
مجل��س الش��ورى عل��ي الصال��ح ،ووزير
شؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب غانم
البوعيني��ن وأعضاء المجلس��ين من مقر

مجلس الشورى والنواب.
واستهل االفتتاح بتالوة آيات من الذكر
الحكي��م ،وتفضل حضرة صاحب الجاللة
بإلقاء خطاب (سامي) هذا نصه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ،والصالة والس��الم على رسول
اهلل ،س��يدنا محم��د وعلى آل��ه وصحبه
أجمعين،،
اإلخ��وة واألخ��وات أعض��اء المجل��س
الوطني،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يسعدنا أن نلتقي بكم عبر هذا االتصال
المرئي ،لنفتت��ح -بعون اهلل وتوفيقه-
دور االنعق��اد الثال��ث لمجلس��كم ف��ي
فصل��ه التش��ريعي الج��اري ،متمني��ن
لكم في مطل��ع هذه المرحل��ة الجديدة
من مس��يرة اإلصالح والتحدي��ث ،مزيداً
من العطاء للبناء عل��ى رصيد منجزاتنا،
وكثي��راً من التوفيق والس��داد في تولي
مس��ؤولياتكم الوطني��ة والدس��تورية؛
صون ًا للمصلحة العلي��ا للبالد ،وتحقيق ًا
لأله��داف المبتغ��اة من ه��ذه الخدمة
الوطنية الرفيعة.
وإنها لفرصة طيبة نجدد فيها مش��اعر
الفخر بالمس��توى المش�� ّرف الذي رافق
مراحل العمل في مكافحة الجائحة ،وقاد
عملياتها الش��املة ،ابنن��ا العزيز ،وولي
عهدن��ا األمين ،صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ،فكان
محل النفس في حمل هذه المس��ؤولية
الجس��يمة ،وكم��ا أمرن��ا ووجهن��ا .وال
نبالغ ق��و ً
ال بأن «النموذج البحريني» في

مواجهة هذه األزمة الصحية ،اس��تطاع
أن يحقق «صيت ًا عالمي ًا وموقع ًا ريادي ًا»،
ال يقل شأن ًا وال تأثيراً على صعيد أفضل
الممارس��ات الدولية .وق��د أبهرتنا قوة
جسدها المواطنون
اإلرادة الوطنية التي
ّ
الك��رام ف��ي مواجهة هذه الش��دة التي
نتمنى زوالها زوا ً
ً
ال عاجال ،بإذنه تعالى،
مع تجديد العزم عل��ى مواصلة االلتزام
باإلجراءات االحترازي��ة واتباع تعليمات
فريق البحرين الطبي.
ويأتي هذا التعامل الفطن مع تحديات
الظ��رف الراه��ن ،كنتيج��ة منطقي��ة
لجاهزي��ة حكومتنا بتنظيماتها اإلدارية
والفعالة،
العريقة ولسياساتها المرنة
ّ
برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي العم
العزي��ز األمي��ر خليف��ة بن س��لمان آل
خليف��ة ،حيث اس��تمر وص��ول الخدمات
الضرورية إلى كل مس��كن ومؤسس��ة،
وخصوص ًا خدم��ات العمل والتعليم عبر
المنص��ات االفتراضي��ة ،وه��ي تجرب��ة
علين��ا أن نطوره��ا ونح��ن نتج��ه نح��و
اكتساب وامتالك معارف وتقنيات علوم
المستقبل.
ويرتفع سقف طموحنا الوطني بالتفوق
في العديد من العلوم المتقدمة كعلوم
الفض��اء بفوائده��ا العلمي��ة والبيئية،
وعلوم الطاق��ة الذرية باس��تخداماتها
الس��لمية لخدم��ة اإلنس��انيةّ ،
لنمك��ن
أجيالن��ا من صناعة نهضتهم بالس��بق
واالحتراف العلمي والمعرفي .ومن بين
تل��ك الجهود المباركة خالل هذه األزمة
الصحية ،دعم الجميع المش��كور للحملة

الوطني��ة «فينا خير» التي راعت الظروف
اإلنس��انية للمجتم��ع ،ول��م تغفل عن
تلبية احتياجات كثير من المقيمين.
وج��اء ف��ي الكمل��ة الس��امية« :إنه من
منطلق حرصنا على رد جميل هذا العطاء،
وتعزي��زاً لموق��ع البحري��ن في الش��أن
الصحي ،فإننا نوج��ه الجهات المختصة
بإنش��اء مش��فى ومرك��ز متخصص في
مج��ال األم��راض المعدي��ة ،بتجهيزات
تمك ّن��ه م��ن التعام��ل م��ع التحدي��ات
الصحية وطني ًا وإقليمي�� ًا ،على أن ُي َو ّثق
في صرحه أسماء كافة الداعمين لحملة
«فين��ا خي��ر» ،تقدي��راً من��ا لمواقفهم
المعب�� ّرة ع��ن «المع��دن األصيل ألهل
البحرين» في وقت الشدائد واألزمات».
ونش��دد في هذا الس��ياق عل��ى ضرورة
تطوير الخط��ط الخاصة بتحقيق األمن
الصح��ي باالس��تمرار في توفي��ر أفضل
الخدم��ات الطبي��ة ،بإمكان��ات وخبرات
تستبق المخاطر الصحية ،بالوقاية قبل
العالج.
ونج��د أن ف��ي مقدمة أولوي��ات العمل
المقبل��ة ،التعاف��ي الس��ريع القتصادنا
الوطن��ي بالتعاون م��ع القطاع الخاص،
بتبني الحل��ول والمبادرات المنس��جمة
مع متطلب��ات الظرف ولعودة المعدالت
اإليجابية للتنمي��ة الوطنية ،كما تطمح
له رؤية البحرين االقتصادية .2030
ومن منطل��ق إيماننا بأن أبناءنا وبناتنا
من الش��باب البحريني المنجز والطموح
مص��در ثرائن��ا ورهانن��ا المضم��ون
للمس��تقبل الواعد ،فقد جعلنا مس��ألة

تمكين الش��باب أولوية وطنية؛ لتحفيز
مش��اركتهم الفعالة كق��وة عمل وبناء
تس��اهم في التطوير اإليجابي لنهضتنا
الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة
بمسؤولية وتكافؤ حقيقي.
ونوج��ه له��ذا الخص��وص الس��لطة
التنفيذي��ة ،بم��ا تس��مح ب��ه أنظمتها
المتبع��ة ،بإنش��اء صن��دوق يس��تثمر
ويدع��م طاق��ات وطموح��ات وابتكارات
الشباب البحريني إلنشاء وتم ّلك األعمال
ً
خدمة لمجتمعهم وتحسين ًا
والشركات،
لدخله��م ودعم ًا للف��رص الواعدة لجني
ثمار جهودهم.
وقد أمرنا لهذا الش��أن ممثلنا لألعمال
اإلنسانية وشؤون الش��باب ابننا العزيز
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد بن عيسى
آل خليفة ،بمتابعة تأس��يس الصندوق
واإلش��راف على أعماله ،مع تطلعنا إلى
أن يحظى هذا المشروع الواعد باهتمام
وتعاون من السلطة التشريعية لينطلق
محقق�� ًا أهداف��ه عل��ى طري��ق النج��اح
واإلنجاز.
وندع��و في ذات الس��ياق ،المؤسس��ات
االس��تثمارية -الحكومي��ة والخاص��ة-
لتوجي��ه رؤوس أموالها إل��ى المجاالت
التنموية ذات القيم��ة المضافة ،والتي
أثبتت األزم��ة الصحية أهمي��ة وجدوى
تطويره��ا ،كمج��ال التح��ول الرقم��ي
واالس��تثمار في القطاع الطبي وتأمين
االكتفاء الغذائي ،وهي أولوية تستدعي
أقص��ى درجات التعاون والتنس��يق بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية.
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الملك :التعافي السريع القتصادنا
الوطني في مقدمة أولويات العمل المقبلة
جسدها
أبهرتنا قوة اإلرادة الوطنية التي
ّ
المواطنون في مواجهة هذه الشدة
تجديد العزم على مواصلة
االلتزام باإلجراءات االحترازية
استمرار وصول الخدمات
الضرورية إلى كل مسكن ومؤسسة
تطوير تجربة التعليم عبر المنصات االفتراضية
تطوير خطط تحقيق
األمن الصحي بتوفير أفضل الخدمات الطبية
إن توجيه��ات جاللتك��م الس��امية بإنش��اء مش��فى
متخصص لألمراض المعدي��ة للتعامل مع التحديات
الصحي��ة ،وتوثيق أس��ماء كاف��ة الداعمي��ن للحملة،
تعك��س حرصك��م ،على ترس��يخ قيم الوف��اء ،وتعزيز
ثقاف��ة التقدي��ر ف��ي المجتم��ع ،تخليداً لقص��ة نجاح
بحريني��ة تس��تفيد منها األجي��ال القادم��ة ،في خلق
الف��رص والمنج��زات ،عبر مواجهة الصع��اب وتحويل
التحديات إلى مكتسبات.
صاحب الجاللة،،
إن الس��لطة التش��ريعية ،تأكيداً لتوجيهات جاللتكم
الس��امية ،وإدراك ًا منها لحجم التحديات التي تواجهنا
جميع ًا ،والتي تس��توجب مزيداً من العمل والتعاون،
وإع��الء المصلح��ة العلي��ا ،فإنه��ا تض��ع عل��ى رأس
أولوياتها للمرحلة المقبلة دعم جهود التعافي السريع
القتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص ،وفق ًا
لرؤية البحرين االقتصادية .2030
مؤكدين دعم ومساندة الس��لطة التشريعية لتوجيه
جاللتكم بتدش��ين صندوق يمكن الش��باب من إنشاء
وتمل��ك األعمال والش��ركات ،دعم ًا للف��رص الواعدة
ألجيال المس��تقبل ،يجس��د نهجكم الحكيم في رعاية
الش��باب البحريني وتوفير كل المقومات التي تس��هم
في تحس��ين أوضاعه اقتصادي ًا واجتماعي ًا ،ومن شأنه
أن يتيح المجال واس��ع ًا للش��باب لالنط��الق في مجال
العمل واالبتكار.
ونؤكد لجاللتكم ،التزام الس��لطة التش��ريعية بتوفير
البني��ة التش��ريعية الالزم��ة ،لقي��ام المؤسس��ات
االس��تثمارية ،الحكومي��ة والخاصة ،بتوجي��ه أموالها

إل��ى المج��االت ذات القيم��ة المضاف��ة ،بجانب دعم
س��بل االس��تثمار في مجال التحول الرقم��ي ،والذكاء
االصطناع��ي ،ومراعاة المتغي��رات البيئية وتحدياتها
المختلفة ،بما يس��اعد في دعم نمو االقتصاد الوطني
وت��دارك أي تأثيرات على البيئ��ة والحياة الفطرية في
مملكة البحرين.
صاحب الجاللة،،
إن الم��رأة البحرينية في عه��د جاللتكم الزاهر تعيش
أزهى عصورها ،وأصبحت ش��ريك ًا رئيس�� ًا في مس��يرة
التنمية الش��املة التي يعيش��ها الوط��ن ،فهي نالت
كل الدعم والرعاي��ة واالهتمام من جاللتكم ،وأضحت
قص��ص نجاحاتها وتقدمه��ا نموذج ًا متمي��زاً ورائداً
يعك��س الوجه الحض��اري لمملكة البحرين وش��عبها
العريق.
وواج��ب علين��ا أن نعبر عن م��دى تقديرن��ا وامتناننا
وأن نرف��ع كل اإلج��الل والعرفان ،إلى صاحبة الس��مو
الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليفة قرينة
العاهل المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة ،على
جهوده��ا المخلص��ة وتوجيهاته��ا الكريمة للنهوض
بواق��ع ومس��تقبل الم��رأة البحرينية من خ��الل قيادة
س��موها للمجلس األعلى للم��رأة وتبنيها للعديد من
اإلس��تراتيجيات والبرام��ج الرائدة ،التي س��اهمت في
تقدم المرأة البحرينية ،وريادتها في مختلف المجاالت.
صاحب الجاللة،،
إن م��ا حقق��ه ش��باب مملك��ة البحرين ،م��ن إنجازات
ومراك��ز متقدمة ف��ي مختلف المج��االت ،بفضل دعم
جاللتك��م ،وجه��ود ومتابعة س��مو الش��يخ ناصر بن

حمد آل خليفة ،ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية
وش��ؤون الش��باب ،مستش��ار األمن الوطن��ي ،رئيس
المجل��س األعلى للش��باب والرياضة ،س��اهم بصورة
فاعلة ف��ي االرتقاء بالمنظومة الش��بابية والرياضية،
وتهيئ��ة جي��ل وطني ،يتحل��ى بقيم ال��والء واالنتماء،
واإلبداع في اإلنجاز والعطاء.
وإننا في السلطة التشريعية سنواصل العمل من أجل
تحقيق رؤيتكم الحكيمة باالهتمام بالشباب البحريني
وتوفي��ر كل المقومات التي تعزز من دوره في نهضة
الوط��ن وتقدم��ه ،فالش��باب كما تؤك��دون جاللتكم
دائم ًا هم عماد حاضر البحرين ومس��تقبلها ،مشيدين

مرسوم ملكي بإنشاء صندوق
األمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية
ص��در عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى مرسوم رقم
( )64لس��نة  2020بإنش��اء صندوق األمل لدعم
المشاريع والمبادرات الشبابية ،جاء فيه:
المادة األولى:
ينش��أ صن��دوق لدع��م المش��اريع والمب��ادرات
الشبابية يس��مى صندوق األمل لدعم المشاريع
والمب��ادرات الش��بابية ويش��ار إلي��ه ف��ي ه��ذا
المرس��وم بكلم��ة «الصن��دوق» ويكل��ف ممثل
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب
بإص��دار الئح��ة تتضم��ن الهي��كل التنظيمي
للصن��دوق ونظ��ام عمل��ه وكاف��ة المس��ائل
الالزمة لتمكينه من تحقيق أهدافه وممارس��ة
اختصاصاته.
المادة الثانية:
يجوز أن يك��ون للصندوق مجل��س إدارة ،يصدر
بتش��كيله ومدته وتحدي��د اختصاصاته ونظام
عمل��ه قرار م��ن ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال
اإلنسانية وشؤون الشباب.
المادة الثالثة:

يهدف الصندوق إلى االس��تثمار ودعم المشاريع
والمبادرات الشبابية ،ورعاية الشباب البحريني،
والنهوض باالستثمارات في المجال الشبابي.
المادة الرابعة:
يباش��ر الصن��دوق كاف��ة المه��ام والصالحيات
الالزمة لتحقيق أهدافه ،وله على األخص القيام
باآلتي:
 -1تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيسها،
والتنس��يق مع الجهات المعني��ة لتوفير مصادر
التمويل الالزمة لذلك.
 -2تعيي��ن أعض��اء مجال��س إدارة الش��ركات
المملوكة للصندوق بالكامل ،وترش��يح ممثلي
الصن��دوق في مجال��س إدارة الش��ركات األخرى
التي يساهم بنسبة في رأسمالها.
 -3استثمار أموال الصندوق.
 -4تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة
نشاطه.
 -5تملك حق��وق الملكية الفكري��ة من براءات
االخت��راع والعالم��ات التجاري��ة والصناعي��ة
وحق��وق االمتياز وغيرها م��ن الحقوق المعنوية

واستغاللها.
 -6إبرام التعاقدات مع الشركات الخاصة.
 -7القيام بالمشروعات االستثمارية والشبابية
وتحقيق اإليرادات لتنمية ودعم القطاع الشبابي
بشكل مستدام.
 -8تسليط الضوء على اإلنجازات والمنجزين في
المجال الشبابي وتحفيزهم بالمكافآت والجوائز
وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية.
 -9المس��اهمة ف��ي إنش��اء وتنمية المش��اريع
الش��بابية غي��ر الربحية ،والتنس��يق مع األجهزة
الحكومي��ة المكلفة بتنفيذ البرامج والمش��اريع
في هذا المجال.
المادة الخامسة:
يق��وم الصن��دوق بالتنس��يق مع كاف��ة الجهات
لتوفير مصادر التمويل الالزمة لتحقيق أهدافه.
المادة السادسة:
عل��ى رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء -كل فيما
يخص��ه -تنفيذ أح��كام هذا المرس��وم ،ويعمل
به من الي��وم التالي لتاريخ نش��ره في الجريدة
الرسمية.

بالكفاءات الش��بابية البحرينية ف��ي مختلف المجاالت
الذين رفعوا راية الوطن عالية بتميزهم وكفاءتهم.
صاحب الجاللة،،
إن المجل��س الوطن��ي ،إذ يج��دد التأيي��د للخط��وة
التاريخي��ة لمملك��ة البحري��ن بتوقي��ع إع��الن تأييد
الس��الم مع دولة إسرائيل ،لما لها من أثر في تحقيق
الس��الم واالس��تقرار في المنطق��ة ،وترس��يخ ًا للقيم
األصيلة للمجتم��ع البحريني ،في التعايش واالنفتاح،
فإن المجلس يؤكد في ذات الوقت ،الموقف البحريني
الراس��خ والثابت الذي تؤكدونه جاللتكم دائم ًا بدعم
القضية الفلس��طينية ،والحقوق المش��روعة للشعب
الفلس��طيني ،للوصول إلى الس��الم العادل والشامل،
وفق ًا لحل الدولتين ،وطبق ًا لقرارات الشرعية الدولية،
والمبادرة العربية.
ونش��يد في ذات الس��ياق التقدير الكبير بدور ومواقف
المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة ،بقيادة خادم
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل
س��عود ،في دعم االس��تقرار والتضامن الخليجي ،بما
يحقق االس��تقرار واالزدهار في المنطقة ،وإسهاماتها
الحضارية واإلنسانية على المستوى الدولي.
كما نس��جل فخرنا واعتزازنا بدور الجنود البواس��ل في
قوة دفاع البحرين ،والحرس الوطني ،ووزارة الداخلية،
وكافة األجهزة األمنية ،عل��ى تضحياتهم وجهودهم،
ف��ي تحقي��ق األم��ن واالس��تقرار ،داعي��ن بالرحم��ة
والمغفرة لشهداء الواجب الوطني.
صاحب الجاللة،،
إنن��ا نعاهد جاللتك��م على مواصلة العم��ل والعطاء،
وتس��ريع الخط��وات التطويري��ة ،ف��ي ظل المس��يرة
التنموية الشاملة ،بالتعاون الفاعل مع كافة السلطات
والمؤسس��ات ،وفق�� ًا ألعم��ال الدس��تور ،ونص��وص
القانون ،واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن العليا،
وثوابت��ه الوطنية ،وتعزيز قيم التس��امح والتعددية،
التي حققت لمملكة البحرين الفخر بماضيها العريق،
وأس��همت في نماء حاضرها المتطور ،واالنفتاح على
مس��تقبل أكث��ر ازدهاراً في ظ��ل قيادتك��م الحكيمة،
وتوجيهاتكم السامية ،ورعايتكم الكريمة.
حفظكم اهلل ورعاكم ،وس��دد على طريق الخير خطاكم
وأنتم تقودون س��فينة الوطن نحو األمن واالس��تقرار
والنماء ،ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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وزيرة الصحة :بناء مستشفى لألمراض المعدية يعكس الحرص الملكي
قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح:
«إن الخطاب الس��امي عكس نهج
جاللت��ه وحرص��ه عل��ى س��المة
ش��عبه ،وتجس��يده لقيم ومبادئ
المس��ؤولية التي يحملها جاللته
تجاه الجميع ،خصوص ًا بعد توجيه
جاللته ببناء مستشفى متخصص
لألمراض المعدي��ة ،وحرصه على
إتاح��ة الصح��ة للجمي��ع كأولوية

قصوى ،وفق جود ٍة عالية ،ونعرب
ع��ن خال��ص ش��كرنا وتقديرن��ا
لجاللته على هذا التوجيه السامي
ما يراعى ال ُبعد اإلنساني في هذه
الظ��روف» .وأعرب��ت الصال��ح عن
بالغ فخرها بم��ا تضمنه الخطاب
الملكي السامي من تقدير للجهود
الت��ي يبذله��ا الفري��ق الوطن��ي
للتصدي لفيروس كورونا.

وزيرة الصحة

المؤيد :رفد «صندوق األمل» بالمواهب الشابة لتحقيق األهداف
أك��د وزي��ر ش��ؤون الش��باب
والرياض��ة أيم��ن المؤي��د أن
ال��وزارة س��تعمل م��ن خ��الل
اس��تثمار كافة كوادرها وطاقم
عملها م��ن أجل رف��د «صندوق
األم��ل» بالعديد م��ن المواهب
الش��ابة والت��ي س��يتم رصدها
من خالل وبالتع��اون مع مراكز
تمكي��ن الش��باب والمراك��ز

النموذجي��ة والتخصصي��ة ف��ي
جمي��ع أنح��اء المملك��ة ،والذي
س��يكون له انعكاس��ات إيجابية
عل��ى احتض��ان ورص��د وإب��راز
المه��ارات الش��بابية واألف��كار
المبدعة لدى الش��باب البحريني
والعم��ل عل��ى اب��راز مواهبهم
محلي�� ًا وعالمي�� ًا والعم��ل عل��ى
تشجيع الشباب من أجل االبداع.

وزير الشباب والرياضة

آل رحمة :مرحلة جديدة من العطاء تتطلب مضاعفة الجهود
ّ
أك��د لنائ��ب غ��ازي آل رحم��ة أن
المملك��ة مقبل��ة عل��ى مرحل��ة
جدي��دة م��ن العم��ل الوطن��ي
تتط ّل��ب مضاعفة الجه��ود لكافة
المؤسس��ات به��دف مواجه��ة
التحديات الكبيرة وتحس��ين األداء
وتطوي��ره ف��ي كاف��ة األصع��دة
والمستويات.
وش��دد عل��ى ض��رورة أن يحظ��ى
ّ

موض��وع «التعاف��ي الس��ريع
لالقتص��اد» عل��ى اهتم��ام جميع
المؤسس��ات الرس��مية ف��ي
السلطتين التنفيذية والتشريعية،
وذلك لمعالج��ة التداعي��ات التي
أفرزته��ا جائح��ة كورون��ا ،منوه ًا
بض��رورة التع��اون م��ع كاف��ة
المب��ادرات الج��ادّة والرامي��ة إلى
عودة المعدالت اإليجابية للتنمية.

غازي آل رحمة

العشيري :استثمار التحديات وتحويلها منجزات
أكد النائب د.هش��ام العش��يري
أن الخطاب السامي مثل انفتاح ًا
على مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدم ًا
للبحري��ن .وذك��ر أن��ه وبالرغ��م
من الظ��روف االس��تثنائية التي
تمر بها مملك��ة البحرين كبقية
دول العال��م ،إال أن التوجيه��ات
الملكية ج��اءت مبه��رة ومعبرة
ع��ن خصوصية مملك��ة البحرين

ف��ي س��عيها الج��اد لالرتق��اء
بمستوى المنجز ،خصوصا بشأن
التوجيه الملكي الس��امي بإنشاء
مرك��ز ومستش��فى لألم��راض
المعدية ،وإنش��اء صندوق يدعم
طموحات وابتكار الش��باب ،األمر
يعطي درس�� ًا جديداً للعالم ،في
اس��تثمار التحدي��ات وتطويعها
وتحويلها لمنجزات.

أكد النائب عيس��ى الدوس��ري أن
«كلم��ة جالل��ة المل��ك المف��دى
رس��مت ف��ي مضامينه��ا خارطة
الطري��ق لعم��ل الس��لطات م��ن
أجل دعم المس��يرة الديمقراطية
لتحقي��ق التطلع��ات الملكي��ة
السامية والنهج اإلصالحي».
وأضاف أن «الكلمة السامية جاءت
لتأكيد مضامين رفيعة في تحديد

«األعلى للصحة» :مستشفى األمراض المعدية تقدير ملكي للمجتمع
أكد رئيس المجلس األعلى للصحة
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد بن
عبداهلل آل خليفة أن بناء مستشفى
متخصص ف��ي األمراض المعدية،
جاء تقدي��راً لم��ا بذل��ه المجتمع
البحرين��ي األصي��ل والمتكات��ف،
وال��ذي ض��رب بروح��ه الوطني��ة
المب��ادرة المعطاءة التي ش��ملت
مواطني��ه ومقيمي��ه ،أروع األمثلة

في دعم الجهود الوطنية لمواجهة
جائح��ة كورون��ا ،وق��د تجلى ذلك
في التكاتف الجميل الذي عكس��ته
األرقام العالية ألعداد المتطوعين
والتبرع��ات التي حصده��ا الفريق
للتص��دي لفيروس كورونا
الوطني
ّ
األم��ر ال��ذي ي��دل على المش��اعر
الصادق��ة النابعة م��ن الجميع في
رفد هذه الجهود.

رئيس األعلى للصحة

السيد :الخطاب الملكي يحمل مستقب ً
ال مشرقًا لألجيال القادمة
ق��ال األمي��ن العام للمؤسس��ة
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية
د.مصطف��ى الس��يد إن خط��اب
حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة
عاه��ل البالد المفدى يعد إيذان ًا
بدخول البحرين لمرحلة جديدة
ف��ي مس��يرتها المبارك��ة ،من
أجل تحقيق مزيداً من اإلنجازات

التنموية ،حي��ث تضع الحكومة
تل��ك التوجيه��ات الملكي��ة
الس��امية ف��ي أعل��ى أولوياتها
من اج��ل التقدم المس��تمر في
مختلف ميادين العمل واإلنتاج،
الت��ي توليه��ا ج��ل االهتم��ام
والعناي��ة ،بم��ا يحق��ق حي��اة
معيش��ية مزده��رة للمواط��ن،
وتقدم ورفعة للوطن.

د .مصطفى السيد

الغذائي
السلوم :خطة طموحة لرفد االقتصاد وتحقيق األمن
ّ
أش��اد النائ��ب أحم��د الس��لوم
بمضامي��ن الكلمة الس��امية التي
وجهه��ا حض��رة صاح��ب الجاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل الب��الد المفدى خالل تفضل
جاللت��ه بافتت��اح دور االنعق��اد
الثال��ث م��ن الفص��ل التش��ريعي
الخامس.
وأكد أن مضامين الكلمة السامية

لجالل��ة المل��ك المف��دى ش��ملت
جمي��ع الجوان��ب االقتصادي��ة
واألمني��ة والتنموي��ة والصحي��ة
والبيئية ،التي تمثل خارطة طريق
للمرحلة المقبل��ة من أجل تحقيق
تطلعات المواطنين .ولفت إلى أن
وضع خطة طموحة لرفد االقتصاد
الوطني وتحقيق مستلزمات األمن
الغذائي الذي يعد ضرورة حالي ًا.

أحمد السلوم

الكوهجي :الخطاب الملكي خارطة طريق للسلطتين

د.هشام العشيري

أش��اد النائ��ب حم��د الكوهج��ي
بمضامي��ن الكلم��ة الس��امية
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب��الد المف��دى في افتت��اح دور
االنعق��اد الثال��ث ،مؤك��داً أن
كلم��ة جالل��ة الملك عب��رت عن
احتياج��ات المرحلة الحالية التي
نمر بها ،وهي دليل للس��لطتين

التشريعية والتنفيذية للمرحلة
المقبل��ة والتي يجب العمل على
تطبيقها لخدمة الوطن.
وأوض��ح أن مضامي��ن الخط��اب
الس��امي تمث��ل مس��ؤولية
وطنية للس��لطتين التش��ريعية
والتنفيذية لتنفيذها لما تحتاجه
المرحل��ة الحالي��ة وخصوص�� ًا
التعافي السريع لالقتصاد.

حمد الكوهجي

العسومي :رؤية حكيمة وخطة عمل الستكمال المسيرة

الدوسري :العمل على تحقيق التطلعات السامية
نهج العمل البرلماني ،الذي يسير
وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني
والدس��تور الت��ي تس��عى لتعزيز
قي��م المواطن��ة وتفعي��ل ال��دور
الفاعل للس��لطة التش��ريعية في
تحري��ك عجلة التنمية وتأس��يس
إستراتيجية عمل واضحة مع كافة
أجه��زة الدولة وتحقي��ق األهداف
المرجوة لخدمة أبناء المملكة.
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عيسى الدوسري

ق��ال النائب ع��ادل العس��ومي إن
ال��رؤى الحكيمة لصاح��ب الجاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل الب��الد المف��دى ،هي خطة
عمل لكافة الس��لطات ومؤسسات
ٍ
الدول��ة ،وتمث��ل دافع�� ًا لمجلس
النواب لتعزيز الجهود وتكريس��ها
ف��ي القيام بالواجبات الدس��تورية
وأداء ال��دور التش��ريعي والرقابي،

انطالق�� ًا من الثوابت التي جاء بها
ميث��اق العم��ل الوطن��ي ،وتطلع ًا
لتحقي��ق المزيد من المكتس��بات
للوطن والمواطنين.
ِ
وأك��د أن خط��اب جاللت��ه وم��ا
تضمنته من توجيهات ومرتكزات
حكيم��ة لمتابعة تطوير مس��يرة
العمل الوطني في المرحلة الهامة
المقبلة.

عادل العسومي

 :مشكالت تقنية في «تيمز»
أولياء أمور لـ
و«البوابة التعليمية» بأول يوم للتعليم عن بعد
موزة فريد

واج��ه أولي��اء أم��ور مش��كالت تقني��ة عب��ر البوابة
التعليمية وبرنامج «مايكروس��وفت تيمز» ،في أول
يوم للدراسة عن ُبعد أمس ،مؤكدين تواصلهم مع
قس��م الدعم الفني إلكتروني ًا وهاتفي ًا دون الحصول
على رد.
وأكدوا ل�«الوطن» ،أن «مايكروس��وفت تيمز» عانى
مش��كالت تقني��ة ،حيث ش��هد في معظ��م األوقات
تباط��ؤاً ،وع��دم الق��درة عل��ى فت��ح موق��ع البوابة
التعليمي��ة ،مطالبي��ن بإيجاد حلول س��ريعة لهذه
المشكالت ،مع أهمية تخصيص مراقب لكل مدرسة
ف��ي برام��ج المكايروس��وفت للحد من ع��دم التزام
بعض الطلبة بالحصص.
ولفتوا إلى أنه يتم تدريس الحلقات الدراسية األولى
والثاني��ة والثالثة ،عن طريق «تيمز» يومي األربعاء
والخميس من كل أس��بوع ،أما باق��ي األيام فتكون
من خالل «البوابة التعليمية».
وقال��ت ولية األمر «أم ريم» :إن المدرس��ة أنش��أت
قروب ًا عبر «الواتساب» للمدرسة ويمنع الكتابة من

خالله باستثناء إرسال ما هو مطلوب من الطلبة عن
طريقه.
وأكدت أنها حاولت التواصل مع مش��رفة المجموعة
بخص��وص ع��دم إمكاني��ة فت��ح البرنام��ج ولك��ن
دون مجي��ب ،عل��ى الرغم من إرس��ال إيمي��ل ورقم
لالستفس��ار ،متس��ائلة عن تلقي الدروس هل من
خالل البواب��ة التعليمية أم من خالل «تيمز» أو عبر
الحصص المتلفزة.
فيما قال ولي األمر حمد عبداهلل :إن برنامج «تيمز»
يج��ب أن يكون نظامي ًا بش��كل أكب��ر ،مع تخصيص
إداري يراق��ب البرنام��ج للح��د مما يق��وم به بعض
الطلب��ة من التش��ويش عل��ى الحص��ص وبالتالي
يضطرب بعض المعلمين إلى مغادرة الحصص.
ويقول «هناك أطفال يقومون باس��تخدام البرنامج
بع��د انتهاء وق��ت الدراس��ة وكأنه غرف��ة محادثة
ولعب فال وقت معين ًا إلغالقه أو تنظيمه».
أما بالنس��بة إلى البوابة التعليمية ،فقال« :تعاني
بطئ ًا ويتم تغيير أوقات الحصص» ،معبراً عن أمله

أن يتم وضع جداول أس��بوعية للحصص في أول يوم
من كل أس��بوع بد ًال من وضعها بش��كل يومي لي ً
ال
وذلك اختصاراً للوقت.
ونوه إلى مش��كلة أخرى ،وهي كونه موظف ًا وزوجته
ً
تعمل موظفة ،ما يخلق مش��كلة أيضا بالنسبة إلى
تطبي��ق التعلي��م عن ُبع��د فكيف يت��م التأكد من
التزام الطفل بحضور الحصص والحرص على تعلم
وعمل ما هو مطلوب؟
وأش��ار العدي��د من المعلم��ات ،إلى أنه��ن واجهن
صعوب��ات خ��الل الي��وم األول ،تتمث��ل ف��ي وجود
مش��كالت تقني��ة كع��دم تحمي��ل اإلنترن��ت ف��ي
بعض المدارس لتحميل ال��دروس والبرامج ،وبطء
اإلنترن��ت ،مع عدم إمكانية ش��بك بع��ض الدروس
في برنامج «تيمز» ،وف��ي حال ارتباطه بالبرنامج ال
يمكن لبعض الطلبة رؤية المحتوى بس��بب ضعف
اإلنترنت لديهم فهو تحد كبير بالنس��بة لهم خالل
هذه الفترة.
ودع��ت المعلم��ات إل��ى رف��ع مس��توى الطاق��ة

االس��تيعابية لإلنترنت في الم��دارس لتفادي هذه
المشكالت.
ولي��ة أمر الطفل مروان نواف ،ت��رى أن البداية تعد
جي��دة حت��ى اآلن ،ولك��ن هناك مش��كالت صادفت
أصدق��اء ابنه��ا كع��دم ظه��ور بع��ض الم��واد في
التطبيق وهي مشكالت متوقعة في أول يوم دراسي
عن ُبعد.
وواصل��ت «لوحظ ع��دم إمكانية الدخ��ول إلى موقع
البوابة التعليمية عبر إدخال رقم البطاقة السكانية
للطالب» ،مقترحة تقديم ش��رح مصور للدروس عن
طريق الفيديو م��ع تنظيم برنامج «تيمز» بضوابط
أكثر ترتيب�� ًا وصرامة لمنع التداخالت التشويش��ية
لكثرة العدد وتفادي المشكالت األخرى.
ودعت إل��ى التأكد من جودة الصوت كي يس��تطيع
الطالب أن يس��معه بش��كل واضح ،مبينة أن بعض
التعليق��ات الجانبي��ة للطلب��ة تك��ون طاغي��ة على
ص��وت المعلم أو المعلمة م��ا يضيع يضيع مجهود
الطرفين.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t
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دور االنعقاد الثالث لمجلسي الشورى والنواب
ملي��ئ بالتحدي��ات الت��ي تحتاج تش��ريعات
رصينة ومعالجات لما خلفته تداعيات كورونا.
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استخدام الكالب البوليسية
في المنافذ للكشف عن «كورونا»

إيهاب أحمد
emohd@alwatannews.net

مدير المبيعات والعالقات العامة

معاذ عادل بوصيبع
mbusaibea@alwatannews.net

التحريـر17496666 :
الفاكس17496678 :
ص.ب38801 :

اإلعالنات 17496682 :
االشتراكات «رقم مجاني»:

الســنة  | 15العــدد 5420

| االثنيــن  25صفــر 1442هـــ

مواقيت الصالة

| 12 Oct 2020

الفجـــر 04:19

Mon

الشروق 05:35
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الظهــر 11:24

س��جلت البحرين ،إضافة جديدة ومتميزة من شأنها
زي��ادة كف��اءة وفعالي��ة الجه��ود الوطني��ة للحد من
انتشار جائحة كورونا ،بما يسهم في حماية السالمة
العام��ة ،حي��ث ت��م إطالق خدم��ة اس��تخدام الكالب
البوليس��ية في جناح األثر بوزارة الداخلية الكتش��اف
وتحديد المصابين بفيروس كورونا ،عبر فحص عينة

العصــر 02:44

المغرب 05:13

العرق البشري الخاصة بكل حالة ،وهي التجربة ،التي
تتم وفق إج��راءات احترازية صحية وبأفضل المعايير
الصحي��ة اآلمن��ة .وس��يكون الس��تخدام التجربة في
المنافذ ،الدور الفاعل في كش��ف الح��االت المصابة،
ومن ث��م فعالية اإلجراءات ودقتها ،وصو ًال في نهاية
األمر إلى حماية الصحة والسالمة العامة.

العشــاء  06:43درجات الحرارة

العظمى 33

الصغرى 29

كلمة أخيرة

رسائل هيالري..
توثيق ما كان
مؤكدًا
سوسن الشاعر
@ sa w sa n alsh a e r

لقطة بحرينية

جانب من استعدادات خفر السواحل ،ألداء واجباته
في حفظ األمن والسالمة البحرية في سبعينات القرن الماضي

جهاز هندي إسرائيلي
يكشف «كورونا»
بنصف دقيقة
تقنية اختبار جديدة للكش��ف
ف��ي  30ثاني��ة فق��ط ع��ن
فيروس كورونا ،توصل إليها
تع��اون هن��دي -إس��رائيلي
مش��ترك« ،وه��ي جاه��زة
لالس��تخدام ف��ي غض��ون
أي��ام» بحس��ب م��ا ذكرت��ه
صحيفة «جيروزاليم بوست»
اإلسرائيلية.
وأكدت بخبرها المنش��ور في
موقعه��ا أن التقني��ة بإجراء
فح��ص الفي��روس التاج��ي
والكش��ف ع��ن الش��خص
المص��اب ف��ي  30ثاني��ة
فق��ط ،حققت نتائ��ج دقيقة
بنس��بة  %85بحس��ب شركة
 Nanoscentالمط��ورة ف��ي
إسرائيل للفحص الموعود.
رون ملكا ،السفير اإلسرائيلي
ل��دى الهن��د ،ذك��ر الجمعة
أيض�� ًا لوكال��ة  PTIالهندية
لألنب��اء ،أن االختب��ار البالغة
مدت��ه نصف دقيقة للكش��ف
ع��ن الفي��روس «س��يكون
جاه��زا لالس��تخدام ف��ي
غض��ون أي��ام ( )..بعد تجاوز
جمي��ع المراحل» آم�� ً
ال بأنها
«ستكون بشرى سارة للعالم
بأسره ،وستكون الهند المقر
الرئيس��ي لتصني��ع مع��دات
االختبار».

s.alshaeer@gmail.com

رس��ائل هيالري كلينت��ون التي ُكش��ف عنها يوم أمس أك��دت المؤكد
بالنس��بة لنا في البحرين بأن هناك مش��روع ًا تبنت��ه الواليات المتحدة
األمريكي��ة وأم��رت حمد ب��ن خليفة بتمويل��ه تحالفت في��ه الواليات
المتح��دة األمريكية مع تركيا وإيران عن طريق خدامهم العرب وخونة
األمة العربية من «جماعة اإلخوان المس��لمين» وجماعة الولي الفقيه
إلس��قاط األنظمة العربية وتس��ليم األمر ف��ي الدول العربي��ة لتركيا
وإي��ران كي تعين والتها! إنما وثقت لنا رس��ائل كلينت��ون أن «الربيع
العربي» كان أمريكي ًا بامتياز بتمويل قطري وبتأييد يساري غربي كما
كشفناه وعريناه منذ .2011
تأت بجديد بالنس��بة لنا ولكنها اآلن موثقة كتابي ًا ممكن
رسائلها لم ِ
أن نس��تخدمها لوضعها في عين الخونة واألغبياء الذين كانوا ينكرون
مث��ل ه��ذا المخطط والذي��ن لم يصدق��وا أن فالن ًا أوعالن�� ًا ممكن أن
يتحالف مع أمريكا الشيطان األكبر وحليف الصهاينة وهو المتدين وهو
الذي يلعن أمريكا وهو ال��ذي يتهم األنظمة العربية وخاصة الخليجية
بأنهم يتحالفون مع األمريكان من أجل إبقائهم على كراس��يهم ،فإذا
بقائدهم هو الذي يتحالف مع األمريكان ليجلس مكان النظام الحالي!
رس��ائل هيالري كلينتون وثق��ت كتابي ًا من أصحاب المش��روع أن دول
الخليج أفش��لت مش��روعها وأن س��عود الفيصل أغلق الهاتف بوجهها
وأن البحري��ن فاجأتها وأنها عصية على الخن��وع خاصة بعد أن طردنا
مس��اعدها ،فمن هو الخائن هن��ا؟ من هو الذي يس��تعين باألمريكان
ليستولي على الحكم ويحتفظ بالكرسي؟
رس��ائل هيالري كلينتون وثق��ت كتابي ًا أن في عالمنا العربي ش��ريحة
كبيرة جداً جداً تجري وراء القمصان المرفوعة دون أن تس��أل لمن هذا
القمي��ص وما قصته وحقيقة ما يقال ،ف��إن رفع أحدهم قميص الثورة
س��رنا وراءه وإن رفع قميص العدالة سرنا وراءه وإن رفع قميص الموت
ألمريكا سرنا وراءه ،دون أن نتأكد بأن رافع القميص هو من نراه أو أن
هناك أحداً خلفه!
وثقت رسائل كلينتون أن «العديد» ممن يشتغل بالسياسة في عالمنا
العربي أما خائن وأما س��اذج ،خائن متحالف مع األجنبي ويش��تمه ليل
نهار ،وساذج ال يصدق أن هناك خائن ًا بينهم.
وثق��ت لنا رس��ائل كلنتون أن الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة حليف غير
مضمون وأنهم ال تعنيهم أرواح الناس التي ماتت بس��بب مش��روعهم
والناس التي تش��ردت والناس التي عانت وم��ازال الحزب الديمقراطي
عل��ى غيه يري��د إكمال المش��روع إن فاز بادين وأن هناك ش��ريحة من
الخونة ومن السذج العرب يتمنون أن يتشرد بقية العرب وينزحون من
أوطانه��م ويباتون في العراء وفي الخي��ام ليكتمل ما حدث في العراق
وليبيا واليمن وسوريا ولبنان ويسري على بقية الدول العربية.
وثقت لنا رس��ائل كلينتون أن قطر مجرد «خادم» للحلة البهية ضحكوا
عل��ى ابن الحاكم القطري ومن��وه بزعامة األمة العربي��ة إن هو تكفل
بهدمها وحرقها ،فسال لعابه للحلم الذي تخيل أنه سيمحي به ماضيه
ويبني له مجداً جديداً باسمه ،ووثق أن هيالري كلينتون منته بتنصيبه
على األراضي التي س��يحرقها فمس��ح لعابه بك��م قميصه وهز الكيس
ليمول أي كلب يعوي علينا حتى خدر جس��مه من النشوة وتنبأ للقذافي
بأن��ه لن تك��ون هناك س��عودية بعد اثني عش��ر عام�� ًا ،وأن البحرين
س��تغرق ببحر من الدماء وأن مصر انتهت فلم َ
يبق قاتل مرتزق وخائن
لم يساعدوه.
وأخي��راً وليس آخ��راً وثقت لنا رس��ائل هيالري كلينتون أنن��ا تمكنا في
البحري��ن والس��عودية ومصر من هزيمة الوالي��ات المتحدة األمريكية
هزيم��ة نكراء وتصدينا لها وللخونة خدمها وخدم تركيا وإيران بفضل
من اهلل ع��ز وجل وبفضل حكام وش��عوب يحملون راي��ات العز والفخر
رغم�� ًا عن أنف ق��وى (عظمى) ورغم ًا ع��ن أنف المرتعدي��ن والخائفين
والمترددين من بيننا الذين إذا قالوا (أمريكا) شرقوا بها.
أما أخيراً فالسؤال األهم ما الذي تكفل به الخونة مقابل خيانتهم؟ وما
الذي امتنع عن تقديمه حكام الخليج وقبل الخونة بتقديمه لها؟

باع سيارة على عدة
أشخاص مستخدمًا أسماء مستعارة
أك��د مدي��ر ع��ام مديري��ة ش��رطة محافظة
المح��رق ،أن ش��رطة المديري��ة تمكنت من
القبض على شخص « 45عام ًا» قام بالنصب
واالحتي��ال عل��ى عدد م��ن األش��خاص ،من
خ��الل إصدار ش��يك بدون رصيد ف��ي عملية
ش��راء س��يارة ومن ثم بيعها عل��ى عدد من
األشخاص مس��تخدم ًا أسماء مس��تعارة في

ذلك.
وأوضح أن��ه فور تلقي بالغات بهذا الش��أن،
باش��رت ش��رطة المديري��ة عملي��ات البحث
والتح��ري والتي أس��فرت ع��ن تحديد هوية
المذك��ور والقب��ض علي��ه ،حيث ت��م اتخاذ
اإلجراءات القانوني��ة الالزمة وإحالة القضية
إلى النيابة العامة.

مشاكل تقنية تلغي الحصة األولى ببعض المدارس
محرر الشؤون المحلية

العامر :بث الدروس
المتلفزة صباحا
وتعاد مساء

شـــهدت المـــدارس الحكوميـــة جهـــودا كبيـــرة مـــن
ً
وتفاعـــال
الهيئـــات اإلداريـــة والتعليميـــة والفنيـــة،
وحماسا الفتين من طلبة جميع المراحل الدراسية،
ً

إذ تم تفعيل الدراسة الرقمية عن بعد بوسائل عدة
وفرتهـــا وزارة التربيـــة والتعليم ،مـــع توفير الدعم

الفني من المدارس والجهات المختصة بالوزارة.

الطلبـــة للدروس في الســـويعات األولى .وكشـــفت
الوكيـــل المســـاعد للمناهـــج واإلشـــراف التربـــوي

بـــوزارة التربيـــة والتعليم أحالم العامـــر عن أنه تم
نشـــر دليـــل دروس الفصـــل الدراســـي األول علـــى

صبـــاح أمـــس ،تأخرًا فـــي دخول الطلبـــة للحصص

وإلغائهـــا ببعـــض المـــدارس .وتلقـــت “البـــالد” عددًا
أكدوا بها عدم التزام بعض المدارس بتوفير تقنية

الدينـــي ،وفـــي كل مـــادة ومقـــرر دراســـي ،وعـــدد

البـــث الحديث بنت قوي ،األمر الذي عثر مشـــاركة

بســـبب أعطـــال تقنيـــة وضعـــف فـــي شـــبكة النت،

موقـــع الـــوزارة اإللكترونـــي ،الـــذي يتضمـــن جميع

الدروس المطلوبة في التعليم األساســـي ،والتعليم

من االتصـــاالت الصباحية المبكرة من أولياء أمور،

شهدت بعض المدارس الخاصة في الحصة األولى

“األهلي المتحد” أفضل بنك تجزئة

الثانـــوي العـــام ،والتعليم الفني والمهنـــي ،والتعليم
درسا.
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إنشاء مشفى لألمراض المعدية وصندوق البتكارات الشباب

جاللة الملك يشمل برعايته الكريمة افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب أمس

المنامة  -بنا

جاللة الملك :حكومتنا برئاسة سمو رئيس
الوزراء تعاملت بفطنة مع الوضع الراهن

وجه عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء مشفى
ومركـــز متخصص في مجـــال األمراض

المعدية ،وبتجهيزات تمكنّه من التعامل
وإقليميا،
وطنيا
مع التحديـــات الصحية
ً
ً
علـــى أن يُ وَ ّثق في صرحه أســـماء جميع
الداعميـــن لحملـــة “فينـــا خيـــر” ،تقديـــرًا

لمواقفهـــم المعبرّة عـــن “المعدن األصيل
ألهـــل البحريـــن” فـــي وقـــت الشـــدائد

العزيـــز ،وولـــي عهدنـــا األميـــن ،صاحـــب

واألزمـــات .وتفضل جاللة الملك فشـــمل

الـــذي أقيم بقصر الصخيـــر عبر االتصال

برعايتـــه الكريمـــة أمـــس ،افتتـــاح دور

المرئـــي ،بحضـــور وبنفـــس طريقـــة

حمد آل خليفة .وتفضل صاحب الجاللة

االنعقـــاد الثالـــث مـــن الفصل التشـــريعي

التواصـــل ،ولي العهد نائب القائد األعلى

الخامـــس لمجلســـي الشـــورى والنـــواب،

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

ســـام قـــال فيـــه :يأتـــي
خطـــاب
بإلقـــاء
ٍ
ٍ
التعامـــل الفطـــن مـــع تحديـــات الظـــرف

ولسياســـاتها المرنـــة والفعّ الـــة ،برئاســـة

آل خليفة ،فـــكان محل النفس في حمل

صاحب السمو الملكي العم العزيز األمير

هذه المســـؤولية الجســـيمة ،وكمـــا أمرنا
( 02و)03

التش ــغيلية لبعض سواق وس ــائل النقل

العام ،ت ــود الوزارة التنوي ــه بأنها لم تلغ
تماشيا
أي بطاقة تشغيلية للعام ،2020
ً
م ــع التوجه ــات الحكومي ــة ف ــي ظ ــل

الظروف الراهنة ،وأن قرار عدم تجديد
البطاق ــات التش ــغيلية بالتراخي ــص
المنتهي ــة إل ــى الع ــام  2019و 2018وما

قب ــل ،إذ ل ــم يبادر أي م ــن المرخص لهم

المخالفين بإخطار الوزارة بأسباب عدم

“الذرية” :طهران تواصل التخصيب
أوروبـــا تتمســـك به ،أعلن المدير العام للوكالـــة الدولية للطاقة الذرية

استعداد المدارس إلنشاء الفصول

النيابــة :التحقيقــات مســتمرة للتوصل لجميــع المنظمين والمشــاركين
المنامة  -النيابة العامة

رافائيـــل غروســـي ،أن اإليرانييـــن يواصلـــون تخصيـــب اليورانيـــوم
ً
مضيفـــا أن هذه الكمية
وبدرجـــة أعلى بكثير ممـــا كانوا يلتزمون به،

العامـــة قـــد تلقت بالغـــات عـــدة بحصول

وفي مقابلة مع صحيفة “دي برس” النمســـاوية ،قال ردًا على ســـؤال

أعـــداد غفيـــرة مـــن األشـــخاص بالمخالفة

الكبيـــرة والحد األدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم

انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد وللحد

الكبيرة”.

بحظـــر التجمع فـــي األماكـــن العامة لذات

تزداد كل شهر.

تجمعـــات ألغـــراض دينيـــة شـــارك فيهـــا

عن المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سالح نووي “ننظر إلى الكمية
الـــالزم لصنـــع قنبلـــة نوويـــة ،إيـــران ليـــس لديهـــا حاليـــا هـــذه الكمية

مـــن الجائحـــة ،وللقـــرار الـــوزاري الصـــادر

وكان نـــواب إيرانيـــون قد عبروا عن قلقهم مـــن تقرير الوكالة المقبل

الغرض.

للطاقة الذرية لثاني موقع نووي مشبوه في إيران.
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وباشـــرت النيابـــة التحقيـــق فـــي هـــذه

البالغـــات فـــور ورودهـــا ،إذ اســـتجوبت

 29متهمً ـــا ممـــن ثبـــت اشـــتراكهم في تلك

“المركزي” يستعرض التطورات المالية

07

» ترأس رئيس مجلس إدارة مصرف

البحرين المركزي حسن الجالهمة،
اجتماع مجلس اإلدارة في صباح
أمس  11أكتوبر  .2020واستعرض
المجلس الموضوعات المدرجة على

جدول األعمال ،إذ اطلع على تقرير
األداء للمصرف والتطورات.

هدنة ّ
هشة بين أرمينيا وأذربيجان

10

» تبادلت القوات األرمينية

االنفصالية في ناغورني قره باغ
والجيش األذربيجاني أمس التهم
بعدم احترام الهدنة ،وبمواصلة
قصف مواقع مدنية .وبعد ظهر

األحد ،لم يجر إعالن أي تبادل
لألسرى أو للجثث.

خالفوا
اإلجراءات
االحترازية لمنع
انتشار “كورونا”

صرح رئيس النيابة أحمد الغتم بأن النيابة

لإلجـــراءات االحترازيـــة المتخـــذة لمنـــع

والســـماح بالتفتيش ،بعد أســـبوع من زيارة مفتشـــي الوكالة الدولية

ووجهنا.

استجواب  29شاركوا في تجمعات دينية

عواصم ـ وكاالت

في تأكيد الســـتمرار إيـــران في انتهاك االتفاق النـــووي ،الذي مازالت
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في جميع المدارس على إنشاء
فصول دراسية وإدارتها.

الجائحـــة ،وقـــاد عملياتها الشـــاملة ،ابننا

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن

أنه “بخص ــوص عدم تجدي ــد البطاقات
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الـــذي رافـــق مراحل العمل فـــي مكافحة

حكومتنـــا بتنظيماتهـــا اإلداريـــة العريقة

المنامة  -المواصالت واالتصاالت

» أفاد القائم بأعمال مشروع جاللة

مشـــاعر الفخـــر بالمســـتوى المشـــرّ ف

الراهـــن ،كنتيجـــة منطقيـــة لجاهزيـــة

ذك ــرت وزارة المواص ــالت واالتصاالت

الملك حمد لمدارس المستقبل بدر
الجالهمة بوضع آلية متبعة لكل
وأيضا تم تدريب
ً
مدارس البحرين،
جميع اختصاصي تكنولوجيا التعليم

جاللتـــه :إنهـــا لفرصـــة طيبة نجـــدد فيها

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد

“المواصالت” لم
تلغ أي بطاقة
تشغيلية 2020

التجديد.

سمو ولي العهد محل النفس في
حمل المسؤولية الجسيمة

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة .وأضاف

التجمعـــات ،وثبـــت مـــن التحقيـــق إصابـــة

14

اإلجـــراءات المقـــررة ،فيمـــا أمـــرت النيابة
العامـــة بحبـــس المتهميـــن الذيـــن دعـــوا

ونظموا تلك التجمعات.

هـــذا ،ومازالت التحقيقات مســـتمرة بغية

التوصل إلى جميع المنظمين والمشاركين
في تلـــك التجمعات غير القانونية واتخاذ

أحـــد هـــؤالء المتهميـــن بفيـــروس كورونا
بنقلـــه فـــورًا للعـــزل الصحـــي وبإحالـــة ١٠

االشـــتراك فيها بأية صـــورة إلى المحاكمة

المســـتجد ،ومن ثم أصـــدرت النيابة قرارًا
متهميـــن مخالطين إلى الجهـــات الصحية

للثقافة واآلثار مطلع أكتوبر
الجاري “البرنامج التدريبي في
مجال الحرف” في مركز الجسرة
للحرفيين ،إذ يأتي البرنامج ضمن
فعاليات وبرامج جناح مملكة
البحرين في إكسبو  2021دبي.

وإخضاعهـــم للحجـــر الصحـــي بحســـب

اإلجـــراءات القانونيـــة حيالهـــم تمهیـــدًا

برنامج تدريبي في الحرف
» دشنت هيئة البحرين

المختصـــة التخـــاذ شـــؤونها نحوهـــم

لتقديـــم كل من يثبت ارتكابـــه الواقعة أو
الجنائية.

لقب كأس الملك بين المحرق والحد

13

» تحت رعاية عاهل البالد صاحب

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ،تقام عند  6.30من مساء
اليوم (اإلثنين) المباراة النهائية
لكأس جاللة الملك ،بين ناديي

المحرق والحد على استاد مدينة
خليفة الرياضية.
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تحقيـــــق أهــداف التنميـــة وفـــق الرؤى الملكيــة
المنامة  -بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ،بمناســبة افتتاح جاللة الملك لدور االنعقاد
الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى ،هذا نصها:

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

ً
سائال هللا العلي القدير أن يوفقكم ويسدد

إن نهج عطائكـــم المتواصل ّ
عزز دومً ا من

ســـموكم موفور الصحة والســـعادة وطول

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

والمكتســـبات التنمويـــة ،ويســـرني مـــع

ودمتم سموكم سالمين موفقين...

يســـعدني أن أرفـــع إلـــى ســـموكم الكريـــم

التشـــريعي الخامس أن أشـــيد بما تبذلونه

بمناســـبة افتتـــاح دور االنعقـــاد الثالث من

راســـخة أســـهمت باســـتمرار فـــي شـــحذ

صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه

أطيـــب التهانـــي وخالـــص التبريـــكات

الفصـــل التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي

صاحب السمو...

مســـيرة الوطـــن نحو مزيدٍ مـــن المنجزات

افتتـــاح دور االنعقـــاد الثالـــث مـــن الفصل

دومً ـــا على الخير خطاكـــم وأن يديم على
العمر.

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى

مـــن جهود مقدرة تنطلق من ركائز وطنية
همـــم أبناء الوطـــن في مختلـــف الظروف

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

الشـــورى والنـــواب ،الـــذي نشـــهد فيـــه
ً
مواصلـــة للعمـــل الديمقراطـــي فـــي مملكة

جليـــا فـــي
المجـــاالت ،وهـــذا مـــا شـــهدناه
ً

ألهداف المســـيرة التنموية الشـــاملة وفق

االســـتثنائية لفيروس كورونـــا التي ندعو
ّ
عـــز وجـــل أن يرفعهـــا عـــن مملكـــة
هللا

الوزراء ،هذا نصها:

بالصحة والعافية.

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا

البحريـــن القائم علـــى التعـــاون البنّاء بين
ً
تحقيقا
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية
رؤى سيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد
العزيـــز الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة

لتحقيـــق التطلعـــات والنهـــوض بكافـــة

بذلكم الالمحدود خالل الظروف العالمية

البحريـــن والبشـــرية جمعـــاء والـــكل ينعم

سمو رئيس الوزراء
وسمو ولي العهد
يتبادالن التهاني

مـــا أبديتمـــوه فـــي برقيتكـــم الكريمـــة من
ً
كثيـــرا ،وكذلك عن
مشـــاعر نبيلـــة نعتز بها

ورعـــاه ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

كبيرة فـــي إطار منظومـــة العمل الوطني،

وبعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

الـــوزراء برقية تهنئة مماثلـــة إلى صاحب
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

صاحب الســـمو الملكي االبن العزيز األمير

وإنـــه ليطيـــب لنـــا فـــي هـــذه المناســـبة

جاللــــة
الملـــك
يهنئ
إسبانيـــا

الوطني للتصدي لجائحة فيروس كورونا

المنامة  -بنا

العزيزة أن نعبر عن شـــكرنا لســـموكم على

بالـــغ التقدير لمـــا تواصلون بذله من جهود
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ابنكـــم

العزيز.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
فلقـــد كان من دواعـــي ســـرورنا واعتزازنا
أن نطلـــع علـــى برقيـــة ســـموكم المهنئة لنا
بمناســـبة افتتـــاح دور االنعقـــاد الثالث من

مقدريـــن مـــا يقوم به ســـموكم مـــن جهود
وطنيـــة كبيـــرة فـــي إدارة فريـــق البحرين

(كوفيد  ،)19ودور سموكم البارز في إدارة

العديـــد من الملفات ذات البعد االقتصادي
ً
إســـهاما فيمـــا نســـعى إليـــه
واالجتماعـــي

الفصـــل التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي

ً
جميعـــا مـــن نهضـــة وتقـــدم ونمـــاء لبلدنـــا

رعايـــة ســـامية مـــن لـــدن حضـــرة صاحب

وجل أن يحفظ سموكم وأن يسبغ عليكم

ملك البالد حفظه هللا ورعاه ،وبما يعكس

والسداد.

النـــواب والشـــورى ،والـــذي أقيـــم تحـــت

مملكـــة البحرين الغالية ،داعين المولى عز

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

موفور الصحة والســـعادة ودوام التوفيق

نهـــج جاللتـــه الحكيم في مواصلـــة العمل

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

على دعم وترسيخ المسيرة الديمقراطية

خليفة بن سلمان آل خليفة

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفـــة ،برقيـــة تهنئـــة إلـــى
ملـــك مملكـــة إســـبانيا صاحـــب

الجاللة الملك فيليب الســـادس؛
بمناســـبة اليوم الوطنـــي لبالده،

أعـــرب جاللتـــه فيها عـــن أطيب
تهانيـــه وتمنياتـــه لـــه بموفـــور

الصحة والسعادة بهذه المناسبة
الوطنية.

رئيس الوزراء

التـــي أرســـى جاللتـــه دعائمهـــا فـــي بلدنـــا

ناصر بن حمد :إشراك الشباب في صياغة المستقبل كقوة عمل وبناء

إشــــــــــــــادة بـــــــاألمـــــــر الــــمــــلــــكــــي بــــــإنــــــشــــــاء “صــــــــنــــــــدوق األمـــــــــل”

المنامة  -بنا

أشـــاد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

للمشـــاركة فـــي قيـــادة الحركـــة التنموية

الوطنيـــة فـــي جميـــع القطاعـــات لتكـــون

وســـينجز وســـيلهم العالم وســـيرفع اسم

العالم والوصول إلـــى الذهب في القطاع

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ،بمضاميـــن

للمملكـــة والرهـــان المضمون للمســـتقبل.

جيل المستقبل الواعد”.

عاتقهـــم جميع مفـــردات التطـــور للمملكة

في القطاع الرياضي”.

خليفـــة أن “هـــذا الصنـــدوق الـــذي يهدف

خليفـــة “باســـم شـــباب المملكـــة نثمـــن

اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو الشيخ
كلمة عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك
حمد بـــن عيســـى آل خليفة ،التـــي ألقاها
فـــي افتتـــاح دور االنعقـــاد الثالـــث مـــن
الفصـــل التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي
الشـــورى والنـــواب وحملـــت العديـــد مـــن

المعانـــي النبيلة ومشـــاعل الخير والنماء
لمملكـــة البحريـــن في مختلـــف الجوانب،
مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن األمـــر الملكـــي

الســـامي والتاريخـــي بإنشـــاء صنـــدوق

لدعـــم المشـــاريع والمبـــادرات الشـــبابية

تحت اســـم “صندوق األمل” هو الترجمة
الحقيقيـــة لرؤيـــة وفكـــر جاللتـــه فـــي
منـــح الشـــباب البحرينـــي الثقـــة الكاملـــة

في المملكة باعتبارهـــم الثروة الحقيقية
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل
لرصـــد المهـــارات والكفـــاءات الوطنيـــة

لدعـــم أفكار الشـــباب ومهاراتهـــم ويعمل

علـــى اكتشـــاف وصقـــل وإبـــراز المواهب
الشـــبابية ســـيمكن الشـــباب مـــن تحقيـــق

النجاح واالســـتمرارية بما ينعكس إيجابًا

شـــريكا اســـتراتيجيا بخبراتهم في صقل
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

وجعـــل مســـيرتها التنمويـــة تســـير فـــي

عاليـــا وبـــكل الفخـــر واالعتـــزاز القرارات
ً

األمـــل) مبـــادرة نوعيـــة علـــى المســـتوى

والتوجيهـــات الملكيـــة الســـديدة تجـــاه

الشـــباب البحريني والثقة الملكية الغالية
فـــي شـــباب البحريـــن باعتبارهـــم الثروة

الحقيقيـــة وحمـــاة مســـتقبل البحريـــن

على مســـيرة المملكة الريادية في تفعيل

ووضـــع تمكين الشـــباب كأولويـــة وطنية

فـــي التنمية والدخول في عالم االقتصاد

عمـــل وبنـــاء وإســـهامهم فـــي التطويـــر

دور الشـــباب البحرينـــي وتعزيز إســـهامه

بـــكل ثقة واقتـــدار ووصولهم لبـــر األمان

وإطالق مشروعات شبابية نحو العالمية
من خالل وضع خطط إلشـــراك الكفاءات

عاليـــا كمـــا أن الشـــباب تقع على
المملكـــة
ً

وإشـــراكهم فـــي صياغة المســـتقبل كقوة
اإليجابـــي وبمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف

التنميـــة المســـتدامة ،ونحـــن علـــى ثقـــة

كاملة بأن شباب البحرين محب للتحدي

الشبابي كما أبهر الشباب البحريني العالم
واختتـــم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد

الطريـــق الســـليم ،لـــذا ســـيمثل (صنـــدوق

آل خليفـــة “نعـــد جاللـــة الملك بـــأن نكون
علـــى قـــدر المســـؤولية لالســـتفادة مـــن

اإلقليمـــي ومشـــروع مســـتدام للســـنوات

هـــذه الفـــرص في عهد جاللتـــه لرفع راية

القادمـــة وســـيتم العمـــل مـــن خالله وفق

عاليـــا ،كمـــا أن هـــذا الصنـــدوق
البحريـــن
ً

أســـلوب أداء متميز وبطريقـــة احترافية
ووفـــق أفضل الممارســـات تجاه الشـــباب
ً
وصـــوال إلـــى تحقيـــق رؤيـــة
البحرينـــي

وأهداف ورسالة الصندوق”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الـــذي ننظر إليه بكل األمل تجاه الشـــباب
ً
فاعـــال في دعم الشـــباب
جـــزءا
ً
ســـيكون

الملـــك واعـــدًا باإلنجـــازات الشـــبابية

والتعلـــم وزيادة حجـــم المهـــارات وإبراز

شـــبابنا وشـــاباتنا الذيـــن ســـطروا أروع

وذلـــك انطالقـــا مـــن أهـــداف والتزامـــات

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

الفردية والجماعية وكلنا ثقة في قدرات

حاضـــر البحريـــن ومســـتقبلها فـــي ظـــل

األمثلـــة في إبـــراز الصورة المشـــرقة عن

خليفـــة “نقـــول للشـــباب البحرينـــي إن

الرعاية الملكيـــة لحضرة صاحب الجاللة

البحريـــن وتنميتهـــا وآن األوان إلبهـــار

البحرينـــي المبتكر والـــذواق إلى االبتكار

وصقـــل مواهبـــه على مختلـــف األصعدة،
الصنـــدوق بدعم المشـــروعات التي تعزز

دور الشباب في عملية التنمية”.

التعاون مع “اإلسعاف الوطني” في تلبية بالغات الحوادث

ســمــو مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة يـــؤكـــد الــتــنــســيــق مـــع مــخــتــلــف اإلدارات األمــنــيــة

المنامة -وزارة الداخلية

اســـتقبل محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ

المواطنيـــن ،مشـــيدًا ســـموه بمســـتوى

تضمـــن االرتقـــاء بجودة خدمة اإلســـعاف

بحضـــور نائب محافـــظ الجنوبيـــة العميد

الوطنـــي فـــي تلبيـــة بالغـــات الحـــوادث

مـــن جانبـــه ،أعـــرب العقيـــد طيـــار لـــؤي

خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة،

عيســـى ثامـــر الدوســـري ،مديـــر إدارة

العمليات بمركز اإلســـعاف الوطني العقيد
طيـــار لؤي عبـــدهللا ،وذلك بمكتب ســـموه
بالمحافظة الجنوبية.

التنســـيق والتعـــاون مـــع مركـــز اإلســـعاف

وتقديـــم الخدمـــات اإلســـعافية المتعلقـــة

بالمنطقة .وبحث سمو المحافظ مع مدير

إدارة العمليـــات بمركز اإلســـعاف الوطني،
المبـــادرات والبرامـــج األمنيـــة الهادفـــة

وأثنـــى ســـموه علـــى توجيهـــات وزيـــر

إلـــى احتضـــان العديـــد مـــن المناســـبات

عبـــدهللا آل خليفـــة ،الهادفـــة إلـــى تحقيق

إلدارة العمليـــات بمركز اإلســـعاف الوطني

الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن
التعـــاون والتنســـيق مع مختلـــف اإلدارات
األمنيـــة بمـــا يلبـــي احتياجـــات وتطلعات

والفعاليـــات ،منوهـــا ســـموه بالـــدور البارز
فـــي تحقيـــق أعلـــى مســـتويات الجهوزية

واالســـتعداد التخـــاذ اإلجـــراءات التـــي

المقدمة للمواطنين والمقيمين.

عبدهللا عن جزيل الشـــكر والتقدير لســـمو

المحافظ على ما يوليه من اهتمام بتعزيز

التعـــاون والتواصل المســـتمر مع مختلف
اإلدارات األمنية بـــوزارة الداخلية ،مؤكدًا
حرصـــه المتبادل في التنســـيق والشـــراكة

المجتمعية الرائدة.

حضـــر اللقـــاء ضابـــط التنســـيق األمنـــي

فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة النقيـــب محمد

عبدالرحمن بوشليبي.

“النواب” يعقد جلسته اإلجرائيـة األولـى

زينل :التوجيهات الملكية على سلم أولويات العمل البرلماني

خالل االستقبال

الدوسري يؤدي القسم عضوا جديدا بـ “الشورى”

تجديــد تزكية جمــال وجميلــة لنيابــة رئاســة المجلس

القضيبية  -مجلس النواب

القضيبية  -مجلس الشورى

عقـــد مجلـــس النـــواب الجلســـة العادية

تـــرأس رئيـــس مجلـــس الشـــورى علي بن

رئيســـة المجلـــس فوزيـــة بنـــت عبدهللا

لمجلس الشورى.

صالـــح الصالح الجلســـة اإلجرائية األولى

اإلجرائيـــة األولـــى “عـــن بعـــد” برئاســـة

وتمـــت تزكية جمال فخرو لتولي منصب

زينل.

واستهلت الجلسة أعمالها بكلمة لرئيسة

النائـــب األول للرئيـــس ،وتزكيـــة جميلـــة

السابق خميس الرميحي.

صبـــاح الدوســـري اليميـــن الدســـتورية

السامي لصاحب الجاللة عاهل البالد في

ســـلمان لمنصـــب النائـــب الثانـــي .وأدى

عضـــوا بمجلـــس الشـــورى خلفا للشـــوري

وأشـــاد الصالـــح بمضاميـــن الخطـــاب

مراسم افتتاح دور االنعقاد الثالث.

مجلـــس النـــواب رفعت خاللها ،باســـمها
وباســـم أعضاء مجلس النواب ،أســـمى

آيات الشـــكر والعرفـــان إلى عاهل البالد
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفـــة علـــى تفضلـــه بافتتـــاح دور

االنعقـــاد الثالـــث من الفصل التشـــريعي
الخامـــس .وأكـــدت أن مـــا تضمنـــه

الخطاب الملكي الســـامي ،من مضامين
رفيعـــة ،ورؤى ســـديدة ،وتوجيهـــات

خالل الجلسة

حكيمـــة ،ســـتكون علـــى ســـلم أولويات

الوطنية المشـــتركة ،بالتعاون البناء مع

لمواصلـــة العمـــل والعطـــاء واإلنجـــاز،

المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة ،لخدمـــة

العمـــل البرلمانـــي والنهـــج الوطنـــي،

بـــروح الفريـــق الواحـــد ،والمســـؤولية

الحكومـــة ومجلـــس الشـــورى ،وتعزيـــز

الوطن والمواطنين.

الرئيس علي الصالح بالجلسة االجرائية

الدوسري مؤديا القسم
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جاللة الملك دائم الحث على لم شمل أبناء الوطن

رئيــس الحرس الوطني :دعم ملكــي كبير لألجهزة األمنية
توجيهـــات جاللـــة العاهـــل بإنشـــاء مشـــفى

الصخير  -الحرس الوطني

ومركـــز متخصـــص فـــي مجـــال األمـــراض

أشـــاد رئيس الحـــرس الوطنـــي الفريق أول

المعديـــة ،وبتجهيـــزات تمكنـــه مـــن التعامل

الركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بن عيســـى آل

وإقليميا،
وطنيـــا
مـــع التحديـــات الصحيـــة
ً
ً
ويُ وَ ثـــق في صرحه أســـماء جميع الداعمين

خليفـــة ،بمضامين الخطاب الســـامي لعاهل
البـــالد القائد األعلى صاحـــب الجاللة الملك

لحملة “فينا خير” ،وإنشاء صندوق يستثمر

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،لـــدى تفضـــل

ويدعـــم طاقـــات وطموحـــات وابتـــكارات

جاللتـــه برعاية افتتـــاح دور االنعقاد الثالث

الشـــباب البحريني إلنشـــاء وتملـــك األعمال

من الفصـــل التشـــريعي الخامس لمجلســـي

والشـــركات ،لـــه بالغ األثر فـــي نفوس جميع

الشورى والنواب.

أبناء الوطـــن األوفياء ،وداللـــة عميقة على

وأشار سموه إلى أن الكلمة السامية ،شكلت

أن القائـــد األعلـــى يقـــدر تضحيـــات أبنائـــه

نبراســـا لتحقيق مزيد من التقدم واالزدهار،
ً

سمو الشيخ محمد بن عيسى

وتلبيتهـــم لنـــداء وطنهـــم ،ويحـــرص علـــى

وأشـــار إلـــى أن “خطابـــات جاللته الســـامية

وعبر ســـموه عـــن امتنانه لصاحـــب الجاللة
ّ

وتقويـــة عزائمهـــم وشـــحذ هممهـــم نحـــو

من اهتمام ودعم كبير للمؤسسات واألجهزة

ومواجهـــة التحديـــات ،والبنـــاء علـــى متانة
المؤسســـات الوطنيـــة التي أثبتـــت نجاحها

وقـــوة تنظيمهـــا وفاعلية كوادرهـــا في ظل
الظروف الراهنة.

وأضـــاف أن توجيهـــات جاللتـــه ورؤيتـــه

السديدة كان لها بالغ األثر في بناء النموذج
البحريني المشرف في مواجهة هذه األزمة
الصحيـــة الراهنة ،الذي اســـتطاع أن يحقق
صيتًـــا وإشـــادة عالميـــة ،كواحد مـــن أفضل
الممارســـات الدوليـــة كمـــا ذكـــر العاهـــل في

كلمته السامية.

دائمً ـــا تحـــث علـــى لـــم شـــمل أبنـــاء الوطـــن

تحقيـــق مزيد مـــن التقدم والبنـــاء والتنمية

لمملكتنـــا الغاليـــة تحـــت راية ســـيدي عاهل
البالد”.

وأكد ســـموه أنه ليس بغريـــب على جاللته،
العرفـــان بصنيـــع أهـــل البحريـــن والتفافهم
حـــول وطنهم في وقـــت الشـــدة ،لذلك فإن

رخائهم ورفاههم.

الملـــك القائد األعلى؛ علـــى ما يبديه جاللته

األمنيـــة ،مؤكدا أن الحـــرس الوطني كجزء

من هذه األجهزة ســـيظل دومً ـــا يحمل على
عاتقه أمانة الحفاظ على مكتسبات الوطن
وصـــون أراضيـــه وحفـــظ أمنـــه وســـالمة
داعيـــا هللا أن يحفـــظ البحريـــن
مواطنيـــه،
ً
ً
وشعبا.
ملكا وحكومة
ً

وزير المالية :الخطاب السامي خارطة طريق لتحقيق االزدهار
ســـاهمت بشـــكل بـــارز فـــي المحافظـــة علـــى

المنامة  -بنا

العمالـــة الوطنيـــة وإســـناد القطاعـــات األكثـــر
ً
تضـــررا ،ووضـــع البحريـــن بالموقـــع األنســـب

قـــال وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة إن الخطـــاب

لالســـتفادة مـــن التعافـــي االقتصـــادي .وأكـــد

السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن

وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني أن الشـــباب

عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى حفظه

هم ثروة الوطن الحقيقة وأن االســـتثمار فيهم

هللا ورعـــاه خـــالل افتتاح دور االنعقـــاد الثالث

مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي
الشـــورى والنـــواب يعـــد خارطـــة طريـــق عبـــر
تأطيـــر مضامينـــه لتكـــون منهـــاج عمل ســـيتم
الحـــرص علـــى تحقيقـــه مـــن أجل خيـــر ونماء
الوطـــن والمواطن ،وتحقيق األهداف التنموية
المنشودة للمملكة.
ونـــوه وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي
بالرؤى الملكية التي تضمنها الخطاب الســـامي
وأهميتهـــا في ظل المرحلة الراهنة ومتطلباتها
ً
نبراســـا يحتـــذى بـــه ،والتوجيهات
والتـــي تعد
ً
دومـــا الوطـــن والمواطن
الملكيـــة التـــي تجعل

صلـــب أولوياتهـــا .ولفـــت إلى أن مـــا أكد عليه
جاللتـــه أمـــس ووضعـــه فـــي مقدمـــة أولويات

العمـــل في المرحلـــة المقبلة يتمثـــل في أهمية

التعافي السريع لالقتصاد الوطني بالتعاون مع

هـــو االســـتثمار الناجـــح للمســـتقبل المزدهـــر،
ً
منوهـــا بأهميـــة مواصلـــة العمـــل علـــى خلـــق

الفـــرص النوعيـــة أمامهم كون تمكين الشـــباب

الشيخ سلمان بن خليفة

القطـــاع الخاص عبر تبنـــي الحلول والمبادرات
المنســـجمة مـــع متطلبـــات الظـــرف ولعـــودة

المعـــدالت اإليجابيـــة للتنميـــة الوطنيـــة ،وكمـــا

تطمـــح لـــه رؤية البحريـــن االقتصاديـــة .2030

وفـــي هـــذا الصـــدد ،أكد بـــأن التوجيه الســـامي
ً
مرتكـــزا للعمـــل خـــالل
مـــن جاللتـــه ســـيكون

المرحلـــة المقبلة لوضع المبادرات والسياســـات
والخطـــط الكفيلـــة بتحقيـــق التعافـــي الســـريع

لالقتصـــاد الوطنـــي .وأشـــار إلـــى أن الحزمـــة

الماليـــة واالقتصاديـــة التـــي وجـــه جاللتـــه بها

هـــي أولويـــة مســـتمرة ،وذلك بما يحقـــق رؤية
صاحب الجاللة ملك البالدفي خطابه الســـامي

محمد بن عبداهلل :تأسيس مستشفى لألمراض المعدية تقدير ملكي للمجتمع

الخطاب السامي يؤطر خط سير المسيرة التنموية الشاملة

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

أشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة

بتوفيـــر أفضـــل ُســـبل الرعايـــة الصحية

آل خليفـــة بالخطـــاب الملكـــي الســـامي

مؤكدًا أن التوجيه الملكي يُ ثبت مجددًا

الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا

وإتاحتهـــا للجميـــع كأولويـــة قصـــوى،

لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك

أن البحريـــن ماضيـــة فـــي الخدمـــات

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،بمناســـبة

الطبيـــة ذات الجـــودة العاليـــة كأحد أهم

افتتـــاح دور االنعقـــاد الثالـــث للمجلـــس

حقـــوق اإلنســـان .وقال رئيـــس المجلس

الوطنـــي ،مشـــيدًا بمضمـــون الخطـــاب

األعلـــى للصحـــة إن بنـــاء المستشـــفى

السامي والذي يستعرض الرؤية الملكية
لتوجهـــات المؤسســـات الدســـتورية في
تحقيـــق اآلمـــال والتطلعـــات ،ويؤطـــر
خـــط ســـير المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة
التـــي تحقـــق حيـــاة الرفـــاه واالزدهـــار.
وأضاف رئيـــس المجلس األعلى للصحة
أن الكلمـــة الســـامية لجاللـــة الملك تؤكد
علـــى أن مملكة البحريـــن ماضية بالعمل
بـــكل جـــد لتحقيـــق مســـتقبل أفضـــل
للبـــالد والمواطنيـــن واألجيـــال القادمة،
وأن الحفـــاظ علـــى التقـــدم المســـتمر
فـــي مختلـــف مياديـــن العمـــل واإلنتـــاج

الشيخ محمد بن عبدالله

مسؤولية مشتركة ،تتعاون في تحقيقها
الســـلطتين

التنفيذيـــة

والتشـــريعية،

وبمـــا يحقـــق التطلعـــات الملكية ويحقق
التنميـــة المســـتدامة المنشـــودة .ورفـــع
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا
آل خليفـــة ،إلـــى مقـــام جاللـــة الملـــك
أســـمى آيات الشـــكر والتقدير؛ بمناســـبة
توجيـــه جاللتـــه حفظه ببناء مستشـــفى

متخصص في األمراض المعدية ،منوهً ا
باهتمـــام القيـــادة الرشـــيدة علـــى الدوام

تطلعات الوطن والمواطنين.

التكاتـــف الجميـــل الذي عكســـته األرقام
العاليـــة ألعـــداد المتطوعيـــن والتبرعات
التـــي حصدها الفريـــق الوطني للتصدي
لفيـــروس كورونـــا األمر الذي يـــدل على
المشاعر الصادقة النابعة من الجميع في
رفد هذه الجهود.

بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة بالمضاميـــن

الصنـــدوق واإلشـــراف علـــى أعمالـــه،

للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ ســـلمان
الســـامية لخطـــاب عاهـــل البـــالد

يعـــزز التطلعـــات بتحقيـــق األهـــداف

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

النبيلـــة للصنـــدوق علـــى صعيـــد

عيســـى آل خليفـــة ،في افتتـــاح دور

اســـتثمار ودعم طاقـــات وطموحات

االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي
الخامس لمجلسي الشورى والنواب،
مؤكـــدا أن الخطـــاب الســـامي وضـــع

الشيخ سلمان بن إبراهيم

وفـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة بمســـؤولية

الجميع ضمن فريق البحرين الواحد بما يحقق

جائحـــة كورونـــا ،وتجلـــى ذلـــك فـــي

بـــن حمد آل خليفة بمتابعة تأســـيس

مختلف األصعدة.

عـــن تمنياتـــه بمواصلـــة ترســـيخ التعـــاون بين

فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة لمواجهـــة

المنامة  -لمجلس األعلى للشباب والرياضة

جاللته للشـــباب البحرينـــي ودورهم

التشـــريعية لتحقيق العديد من المشاريع التي
ً
معربا
هدفهـــا ازدهار الوطـــن ونماء المواطـــن،

شملت مواطنيه ومقيميه ،أروع األمثلة

أشـــاد األميـــن العام للمجلـــس األعلى

الكريمـــة التـــي يوليهـــا جاللـــة الملك

الوطنـــي إلـــى التعـــاون البنـــاء مـــع الســـلطة

بروحه الوطنية المبادرة المعطاءة التي

وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ ناصر

عبر تحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء

وتكافـــؤ .وأشـــار وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد

األصيـــل والمتكاتـــف ،والـــذي ضـــرب

سلمان بن إبراهيم“ :األمل” ترجمة ملكية لرعاية الشباب

مرتكزات مهمة لدفع مسيرة التنمية

تساهم في التطوير اإليجابي لنهضتنا الوطنية

جاء تقديرً ا لمـــا بذله المجتمع البحريني

الشـــاملة لمملكـــة البحريـــن علـــى

واعتبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل

للقطاع الشبابي ويجسد عمليا تقدير
الحيـــوي والبناء فـــي منظومة العمل

خليفـــة أن صـــدور المرســـوم الملكي

الوطني والتنمية المستدامة لمملكة

المشـــروعات والمبـــادرات الشـــبابية

وأشار الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل

الســـامي بإنشـــاء صنـــدوق لدعـــم

تحـــت مســـمى “صنـــدوق األمـــل”

يترجـــم علـــى أرض الواقـــع الرعايـــة

البحرين.

خليفـــة إلى أن األمر الملكي الســـامي

لممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية

وابتكارات الشباب البحريني إلنشاء
ّ
وتملك األعمال والشركات ،بما يسهم

في دعم عجلة االقتصاد الوطني.

وأكد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل
خليفة أن المرســـوم الملكي بإنشـــاء
الصنـــدوق يعـــد منعطفـــا مهمـــا فـــي

مســـيرة الحركة الشـــبابية؛ لما يمثله
مـــن مبادرة متميـــزة لدعم الكفاءات

البحرينيـــة وصقل المواهب الشـــابة

وإدماجهـــا في عملية البناء والتطور
بمختلـــف

الوطني.

قطاعـــات

االقتصـــاد

طلبــة بالزي بــــأول يــــوم ..وعــــالج مشكــالت تقنيــــة

“الــــهــــدايــــة” تـــوعـــي الـــطـــلـــبـــة“ ...الــمــالــكــيــة” تــطــبــق “الـــصـــف الــمــقــلــوب”

الثانويـــة للبنيـــن ياســـر بني حمـــاد :حرصا

الفصـــول االفتراضية باســـتخدام برنامج

اإللكترونـــي بالمدرســـة إلى قاعـــدة صلبة

التـــي تشـــهدها مملكة البحريـــن تضافرت

قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم ،ومتابعـــة

من وزارة التربية والتعليم على اســـتدامة

مايكروســـوفت تيمـــز والبوابـــة التعليمية.

تـــم إرســـاؤها عبـــر مشـــروع جاللـــة الملك

جهـــود منتســـبات المدرســـة فـــي إبـــراز

المشـــكالت التـــي حدثـــت أثنـــاء البـــث،

التعليـــم ألبنائنا الطلبة فقـــد أولت الوزارة

وقـــد بدأ البث من مركـــز الهداية الخليفية

حمـــد لمـــدارس المســـتقبل حيـــث قدمـــت

الواقـــع االفتراضـــي بالشـــكل المشـــرف

واالهتمام بتوعية أوليـــاء األمور والطلبة

جهـــودا كبيـــرة في توعيـــة أوليـــاء األمور

في المقررات األساسية على أكمل وجه.

المدرســـة تجارب رائدة في تطبيق التعلم

حيـــث كانـــت اســـتعدادات المدرســـة على

من خـــالل ورشـــة تدريبية للوقـــوف على

مديرة المالكية

اإللكترونـــي داخـــل الصفـــوف مـــن خـــالل

قدم وســـاق وتبلورت في اجـــراءات منها

المشـــاكل التي يعانيها أولياء األمور حول

تطبيـــق برنامج  ، Isteواســـتخدام برنامج

تدريـــب المعلميـــن علـــى برنامـــج تفعيـــل

البوابـــة التعليمية والصفـــوف االفتراضية

مراكـــز لبث الـــدروس المركزيـــة للصفوف

بدورهـــا ،قالـــت مديـــرة مدرســـة المالكيـــة

تيمـــز للتواصل بيـــن المعلمـــات والطالبات

الصفـــوف االفتراضية ،والتأكد من إضافة

وإرســـال إرشـــادات توعويـــة  ،كمـــا تـــم

االفتراضيـــة ومـــن ضمنهـــا مركـــز الهداية

االبتدائية اإلعدادية للبنات وداد البنغدير

خـــارج الفصـــول الدراســـية وتطبيـــق

أســـماء جميع الطالبات فـــي برنامج نظام

تزويـــد أولياء األمـــور بجـــداول الصفوف

الخليفيـــة والـــذي بدوره أخذ علـــى عاتقه
إنجاح مســـعى الوزارة حيث أعِ دت خطة

الدوســـري  :التعليـــم اإللكتروني جعل من

استراتيجية الصف المقلوب.

اإلدارة المدرســـية ومطابقتهـــا بالصفـــوف

االفتراضيـــة حســـب خطـــة الـــوزارة،

المدرســـة واقعً ـــا افتراضيـــا عبـــر الشـــبكة

وتابعـــت بالقـــول :كمـــا قدمـــت المدرســـة

االفتراضيـــة ،وإضافـــة المعلميـــن ،تحميل

وتشـــكيل فريـــق تقنـــي لتقديـــم الدعـــم

مدير الهداية

عمل شاملة وإجراءات احترازية ودروس
تجريبيـــة لصفـــوف افتراضيـــة .وســـيركز

العنكبوتيـــة ،وكان لمدرســـة المالكيـــة
ّ

محتـــوى رقميـــا لدعـــم تعلـــم الطالبات تم

البرنامج  Teamsعلى جميع الحواســـيب،

للمدرســـة والصفـــوف المركزية ،وتدشـــين

االبتدائية اإلعدادية للبنات دور في جعل

رفعـــه علـــى البوابـــة التعليميـــة للطالبات،

كمـــا كان لنـــا دور فـــي تهيئـــة الفصـــول

مشـــروع لمســـاندة الطالبات وأولياء أمور

وقـــال مديـــر مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة

خـــالل األســـبوعين األوليين علـــى تطبيق

هـــذا الواقـــع حقيقـــة حيث يســـتند التعلم

واليـــوم وفـــي ظل الظـــروف االســـتثنائية

االفتراضيـــة أثنـــاء البـــث التجريبـــي مـــن

الطالبات سيعلن عنه الحقا.

محرر الشؤون المحلية

شـــهدت

مـــدارس

مملكـــة

البحريـــن

الحكوميـــة جهـــودا كبيـــرة مـــن الهيئـــات

اإلداريـــة والتعليميـــة والفنيـــة ،وتفاعـــالً
ً
وحماســـا الفتين من طلبة جميع المراحل
الدراســـية ،حيـــث تـــم تفعيـــل الدراســـة
الرقميـــة عـــن بعـــد بعـــدة وســـائل وفرتهـــا

وزارة التربيـــة والتعليم ،مـــع توفير الدعم
الفنـــي من المـــدارس والجهـــات المختصة

بالوزارة.

وأبنائنا الطلبة من خالل وسائل التواصل
المختلفـــة .وقـــد خصصـــت الـــوزارة عـــدة

مشاكل تقنية تلغي الحصة األولى بمدارس

جهوزية إنشاء حسابات الطلبة

شـــهدت بعـــض المدارس الخاصة فـــي الحصة األولى صبـــاح اليوم،

قالـــت القائـــم بأعمـــال مديـــرة إدارة نظـــم المعلومـــات بـــوزارة التربيـــة

في شـــبكة النت ،وإلغائها ببعـــض المدارس .وتلقت “البالد” عـــددًا من االتصاالت

للتأكـــد مـــن حصول جميـــع الطلبة على حســـاباتهم علـــى ميكروســـوفت  365والتي

تأخـــرً ا في دخـــول الطلبـــة للحصص بســـبب أعطـــال تقنية وضعف

الصباحية المبكرة من أولياء أمور ،أكدوا بها عدم التزام بعض المدارس بتوفير
تقنيـــة البـــث الحديـــث بنت قوي ،األمـــر الذي عثر مشـــاركة الطلبـــة للدروس في

السويعات األولى.

وشـــهدت “قروبات الواتســـاب” الخاصة بأولياء األمور حالة من التذمر والسخط
ً
خصوصا مع صعوبة تنفيذ التعليم
بسبب هذه األعطال ووصفوفها بـ “المستفزة”

عن بعد في ظل غياب كليهما ،أو أحدهما ،األمر الذي يصعب األمر على الطالب.

والتعليم نادية المريسي :إن اإلدارة استكملت كافة اإلجراءات الالزمة

تمكنهـــم من الدخول على هذه الفصول .وأضافت المريســـي “ :فيما يخص الفصول

الدراســـية المركزية للصف الثالث االعدادي الى الصف الثالث الثانوي والتي ســـتدار
مـــن قبل فريـــق العمليات بإدارة نظـــم المعلومات ،فقد تم االنتهاء من انشـــاء جميع

هذه الفصول ،وإدخال حســـابات الطلبة عليها” .واختتمت المريسي“ :كما تم تحديد
قنـــوات الدعـــم الفنـــي لتلقـــي كافة الطلبـــات الواردة مـــن أبنائنـــا الطلبـــة والمعلمين،

وتقديم كافة سبل الدعم التقني الالزمة لضمان نجاح سير العملية التعليمية”.

فريقان بكل مدرسة للحصص االفتراضية
أفـــاد القائـــم بأعمـــال مشـــروع جاللـــة الملـــك حمـــد لمـــدارس

المســـتقبل بـــدر الجالهمـــة عن وضع آليـــة متبعة لـــكل مدارس
ً
وأيضا تـــم تدريب جميع اختصاصـــي تكنولوجيا التعليم
مملكـــة البحرين،

في جميع المدارس على إنشاء فصول دراسية وادارتها.

وأضـــاف الجالهمـــة “بأنـــه تـــم التواصل مـــع جميـــع المـــدارس ،والتأكد من

اســـتعدادها مع بدء العام الدراســـي إلنشاء فصول دراسية وتفعيل البوابة

التعليميـــة ،وأيضـــا تشـــكيل فريقيـــن في كل مدرســـة ،فريق تقني برئاســـة
اختصاصي تكنولوجيا التعليم في المدرســـة ،وفريق إداري يقوم بالتحقق

من حسابات تفعيل البوابة التعليمية والفصول االفتراضية”.
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