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ø``eCG{ ø``jôªJ äÉ``«dÉ©a ¥Ó``£fG
…ôëÑdG øeC’G ¢VôØd z6 á``μ∏ªªdG
á`jô```ëÑdG Ohó````ëdG á```jÉ``ªMh
øeCG{ ∑ôà°ûªdG …ôëÑdG øjôªàdG äÉ«dÉ©a ¢ùeCG ìÉÑ°U äCGóH
ìÓ°S ácQÉ°ûªH πMGƒ°ùdG ôØN IOÉ«b √òØæJ …ò``dG z6 áμ∏ªªdG
,á«∏NGódG IQGRh äGQGOEG øe Oó``Yh »æjôëÑdG »μ∏ªdG ájôëÑdG
…òdGh ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG ájÉYôH
.…QÉédG ôHƒàcCG 22-18 IôàØdG »a ΩÉ≤j
ôØN óFÉb …OÉ«°S ¬∏dGóÑY AÓ``Y …ôëH ø``cQ AGƒ``∏`dG QÉ``°`TCGh
IAÉØμdG ™aQ ≈dEG ±ó¡j z6 áμ∏ªªdG øeCG{ øjôªJ ¿CG ≈dEG πMGƒ°ùdG
ΩÉ©dG ø``eC’G »Ñ°ùàæe iód äGôÑîdG ∫OÉÑJh á«æeC’G ájõgÉédGh
§£N øª°V øjôªàdG ò«ØæJ »JCÉj PEG ,ácQÉ°ûªdG á«æ©ªdG äÉ¡édGh
∫Éée »a ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ∫OÉÑàd πMGƒ°ùdG ôØN IOÉ«b èeGôHh
,PÉ``≤`fE’Gh åëÑdG äÉ«∏ªY ò«ØæJ ≈∏Y ácôà°ûªdG äGƒ≤dG ÖjQóJ
ø``eC’G ¢``Vô``a äGAGô`` `LEG á°SQÉªe ≈∏Y Ö``jQó``à`dG ≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H
,ájôëÑdG Iô£«°ùdG ≥«≤ëJh ájôëÑdG OhóëdG ájÉªMh ,…ôëÑdG
äÉjóëàdG á¡LGƒe »a IOƒ°ûæªdG ±Gó``gC’G ≥«≤ëJ ≈``dEG ’ƒ°Uh
.áμ∏ªªdG ´ƒHQ »a øeC’G ≥«≤ëJh äÉeRC’Gh
(4¢U π«°UÉØàdG)

á``°``ü``°``ü``î``à``e á```HÉ```«```f AÉ```°```û```fEG
¢``UÉ``î``°``TC’É``H QÉ```é```J’G º``FGô``é``d
äGP ÉjÉ°†≤dG »a ≥«≤ëà∏d ÆôØàdGh ¢ü°üîàdG OÉéjEG QÉ``WEG »a
π°†a ø``H »∏Y Qƒ``à`có``dG ΩÉ``©`dG Ö``FÉ``æ`dG Qó``°` UCG IQƒ``£`î`dGh á``«`ª`gC’G
≥«≤ëàdÉH ¢üàîàd ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áHÉ«f AÉ°ûfEÉH GQGôb ø«æ«YƒÑdG
(1) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG ºFGôédG øe á«YƒædG ∂∏J »a
á£ÑJôªdG ∂dòch ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμe ¿CÉ°ûH 2008 áæ°ùd
ºFGôédGh QƒLC’G õéMh …ô°ù≤dG πª©dG πãe ôNBG ¿ƒfÉb …CG »a É¡H
,áMÉ«°ùdG º«¶æJh ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g ø«fGƒb ≈°†à≤ªH áªKDƒªdG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á°SÉªdG ºFGôédG øe ∂dP ô«Zh ,Oô°ûàdGh ∫ƒ°ùàdGh
QÉéJ’G áªjôL »a ∫Ó¨à°S’G IQƒ°U É¡«a RôÑJ ób »àdG ¬àjôMh
.¢UÉî°TC’ÉH
äGAGô`` LE’G áHÉ«ædG √ò``g AÉ°†YCG ô°TÉÑj QGô``≤`dG Gò``g ÖLƒªHh
»æéªdG ¥ƒ≤ëH á≤∏©àªdG ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμe ¿ƒfÉ≤H áæ«ÑªdG
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ¬d ájÉªëdG ô«aƒJh ¬àjÉYQh á«fƒfÉ≤dG ¬«∏Y
ΩÉeCG É¡Jô°TÉÑeh ÉjÉ°†≤dG á©HÉàeh ,á∏°üdG äGP á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e
.ΩÉμMCG øe É¡«a Qó°üj Ée á©LGôeh ,É¡JÉLQO ∞∏àîªH ºcÉëªdG
øcÉeCGh AGƒjE’G õcGôe IQÉjR áHÉ«ædG AÉ°†YCG ≈dEG QGô≤dG óæ°SCG Éªc
,äGQÉjõdG ∂∏J ¬æY ôØ°ùJ ÉªH ôjQÉ≤J OGó``YEGh ,º¡«∏Y »æéªdG øμ°S
¬æY ∞°ûμJ ÉªH ôjQÉ≤J OGó``YEG ∂dòch ,äÉ°SGQódGh çƒëÑdG OGó``YEGh
áæé∏dG ÆÓHEGh ,áªjôédG ÜÉμJQG »a áKóëà°ùe ≥FGôW øe äÉ≤«≤ëàdG
óæY QÉÑàY’G »a ÉgòNC’ É¡H ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμªd á«æWƒdG
.áëaÉμªdG èeGôH ™°Vh
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U èeO äGAGôLEGh óYGƒb QGó°UEG
óYÉ≤J ΩÉ``¶f hCG ¿ƒ``fÉb …C’ É``≤ÑW ¢``TÉ©e ø``e ô``ãcCG ø``«H ™``ªédG Rƒ``éj ’

É¡JGQÉªãà°SGh ≥jOÉæ°üdG IQGOEG ∫ƒ``M ≥«≤ëJ áæéd π«μ°ûàH á``«HÉ«f äÉÑdÉ£e
ΩÉμMCG ò«ØæJ áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈∏Y ¬fCGh ,¬«dEG
√ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©dGh QGô≤dG Gòg
.2020 ôHƒàcCG 8 »a á«ª°SôdG IójôédG »a
π«μ°ûJ Ö∏£H ÜGƒædG øe OóY Ωó≤J á«fÉK á¡L øe
øe QGó``J »àdG óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ∫ƒ``M ≥«≤ëJ áæéd
.á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
»eó≤e ó``MCG »©«ØædG º``«`gGô``HEG Ö``FÉ``æ`dG QÉ``°` TCGh
øe ≥≤ëàdG »a πãªàJ ≥«≤ëàdG QhÉëe ¿CG ≈dEG Ö∏£dG
øe ≥≤ëàdGh ≥jOÉæ°ü∏d ájQGƒàc’G äGRƒé©dG ÜÉÑ°SCG
≥≤ëàdGh ,äGRƒé©dG ∂∏J á¡LGƒe »a áÄ«¡dG äGAGôLEG
≥jOÉæ°üdG ∫Gƒ`` `eCG äGQÉ``ª`ã`à`°`SG á«∏YÉa ø``e É``°`†`jCG
ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG AGOCG øe ≥≤ëàdGh ,ájóYÉ≤àdG
.ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG IQGOEG »a »YÉªàL’G
(5¢U π«°UÉØàdG)

ÉeEG ;äGQÉ«îdG óMCG PÉîJG ¬«∏Y Öéj ¬ÑLƒªH ¢TÉ©ªdG
≈dEG á≤HÉ°ùdG ¬àeóN Ióe º°Vh ¢TÉ©ªdG ±ô°U ∞bh
¢TÉ©ªdG ±ô°U QGôªà°SG É``eEGh ,IójóédG ¬àeóN Ióe
≈∏Y ¬∏°üëJ ™e á≤HÉ°ùdG ¬àeóN Ióe øY ≥ëà°ùªdG
IójóédG ¬àeóN Ió``e ø``Y ICÉ`aÉ``μ`e hCG ô``LCG hCG Ö``JGQ
É¡æY …ODƒ` jh ,ájóYÉ≤àdG äÉcGôà°T’G É¡æY …ODƒ` j ’
.πª©dG äÉHÉ°UEG ó°V ø«eCÉàdÉH á°UÉîdG äÉcGôà°T’G
AπªH πª©dG á¡Lh ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U øe πc Ωõà∏jh
»àdG á∏«°SƒdÉH ¢Vô¨dG Gò¡d á°ü°üîªdG äGQÉªà°S’G
¥ÉëàdG ïjQÉJ øe Éeƒj 30 ∫ÓN ∂dPh áÄ«¡dG ÉgOóëJ
QòY ºjó≤J ºàj ºd Ée ójóédG πª©dÉH ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U
.áÄ«¡dG ¬∏Ñ≤J
¢VôY ≈``dƒ``à`J á``Ä`«`¡`dG ¿CG ≈`` dEG QGô``≤` dG QÉ`` °` `TCGh
áÑ°ùædÉH π°†aC’G òîà«d ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U ≈∏Y äGQÉ«îdG

ø«àdhódG πM ≥≤ëj ∫OÉY ΩÓ°S ≈dEG ™∏£àf :á«LQÉîdG ôjRh

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

Qó``°üj …Oƒ``©°ùdG π````gÉ``©dG
á``Ä«g π``«μ°ûJ IOÉ``YEÉH Gô``eCG
iQƒ°ûdG ¢ù∏éeh AÉ``ª∏©dG QÉÑc
¢ùeCG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG …Oƒ©°ùdG πgÉ©dG Qó°UCG
ï«°ûdG á°SÉFôH AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g øjƒμJ IOÉYEÉH Gô``eCG ó``MC’G
.ï«°ûdG ∫BG ¬∏dGóÑY øH õjõ©dGóÑY
ø««©àH Qó°U É«μ∏e GôeCG ¿CG ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G ádÉch äôcPh
áÑJôªH É«∏©dG áªμëª∏d É°ù«FQ ¿Gó«ë∏dG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG
≈∏Y ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée π«μ°ûJ IOÉYEÉH »μ∏e ôeCG Qó°U Éªc .ôjRh
º«gGôHEG øH óªëe øH ¬∏dGóÑY QƒàcódG ï«°ûdG ¢ù∏éªdG ¢SCGôj ¿CG
GóYÉ°ùe …óªMC’G º«MôdGóÑY âæH ¿ÉæM ø««©Jh ,ï«°ûdG ∫BG
øH º¡a øH π©°ûe QƒàcódG ø««©Jh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
.ôjRh áÑJôªH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ÉÑFÉf »ª∏°ùdG óªëe
øH óªëe øH Ö¡«Z ï«°ûdG ø««©àH »μ∏e ô``eCG Qó°U Éªc
.ôjRh áÑJôªH »μ∏ªdG ¿GƒjódÉH GQÉ°ûà°ùe Ö¡«¨dG ¬∏dGóÑY

ï«°ûdG »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ô``jRh Qó°UCG
ó``YGƒ``b ¿CÉ`°`û`H GQGô`` `b áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H ¿É``ª`∏`°`S
¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd 21 ºbQ Ωƒ°SôªdG ò«ØæJ äGAGôLEGh
áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG »a óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©eh ≥jOÉæ°U
áÄ«¡dG ≈dƒàJ ¬``fCG ¬«a ó``cCG ,á«æ«eCÉàdGh ájóYÉ≤àdG
óYÉ≤J ¥hóæ°U øe πc èeO »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG
,á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ¥hóæ°Uh ,áeƒμëdG »ØXƒe
ájƒ°ùJ âªJ øe ≥ëH ∫ÓNE’G ¿hO øe ¬fCG ≈∏Y GOó°ûe
Rƒéj ’ ¿ƒfÉ≤dG Gò``g ΩÉμMCÉH πª©dG πÑb ¬JÉ°TÉ©e
Rƒéj ’h ,¥hóæ°üdG øe óMGh ¢TÉ©e øe ôãcCG ±ô°U
ΩÉ¶f hCG ¿ƒfÉb …C’ É≤ÑW ¢TÉ©e øe ôãcCG ø«H ™ªédG
.»YÉªàLG ø«eCÉJ hCG óYÉ≤J
¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U ≥ëàdG GPEG ¬`` fCG QGô``≤` dG ó`` cCGh
≥ëà°SG …òdG ¿ƒfÉ≤dG äGòd ™°VÉN πªY hCG áØ«XƒH

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh |

á«∏«FGô°SE’G á«μjôeC’G á«æjôëÑdG äÉYÉªàL’G ∫ƒM ∑ôà°ûe ¿É«H áàbDƒe áæéd π«μ°ûàH …Qƒ°T ìGôàbG

äÉ«∏ªY øe Qò``ëj …OÉ°üàbG ô«ÑN
»ªgƒdG ∞«XƒàdG ôÑY ∫GƒeCG π°ùZ
øe ø«éjôîdG ÜÉÑ°ûdG áØ«∏N ±QÉ``Y …OÉ°üàb’G ô«ÑîdG Qò``M
ó«°üH Ωƒ≤J »àdG äÉcô°ûdG ióMEG øe á«dÉ«àMG äÉ«∏ªY øe ø«°ùæédG
ôÑY OGôaCÓd á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y ´Ó``W’G ∫ÓN øe á«ë°†dG
π°üM ¬fCÉH ¬ªgƒàd ¬H ∫É°üJ’G ∫hÉëJh »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe
øY ¬«dEG π°üJ ádÉ°SQ ≥jôW øY ∂dPh ,¬JÓgDƒe Ö°SÉæJ áØ«Xh ≈∏Y
Ö∏£Jh ,(¿EG óμæd) ÜÉ°ùM hCG ¬H ¢UÉîdG π«ªjE’G hCG ÜÉ°ùJGƒdG ≥jôW
¥ô¨à°ùJ »àdGh øjôëÑdG ∑ƒæH »a á«fhôàμdEG äÉHÉ°ùM íàØj ¿CG ¬æe
≈dEG ≠dÉÑªdG ácô°ûdG √ò``g πjƒëJ π``LCG øe ,≥``FÉ``bO 5 »dGƒM É«dÉM
OGôaCG ≈dEG ≠dÉÑªdG √òg πjƒëàH Ωƒ≤j ¿CÉH ¬àÑdÉ£e ºK øeh á«ë°†dG
ºJ …òdG ≠∏ÑªdG øe %30 ≈dEG %25 øe ádƒªY ≈∏Y π°üëj ºK ø«æ«©e
.ácô°ûdG √òg ÜÉ°ùM øe ¬«dEG ¬∏jƒëJ
É¡H ºFÉ≤dG ¢Vô©Jh á«Yô°T ô«Z äÉ«∏ª©dG √ò``g ¿CG ≈``dEG âØdh
¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,∫GƒeC’G π°ùZ ¥É£f »a πNóJ É¡fC’ á«FÉ°†≤dG á≤MÓª∏d
.äÉHÉ°ùëdG √òg ÖbGôJ ¿CG ∑ƒæÑdG ≈∏Y Öéj
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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.»Øë°üdG ôªJDƒªdG »a çóëàj á«LQÉîdG ôjRh |

øe »``∏`«`FGô``°`SE’G »æ«£°ù∏ØdG
Iô°TÉÑªdG äÉ°VhÉØªdG ∫Ó``N
πM ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ø«aô£dG ø«H
πM ≥≤ëjh ø«aô£dG »°Vôj
ÇOÉÑe ø``e ÉbÓ£fG ø«àdhódG
≥ahh á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑe
äGP á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô``b
.á∏°üdG
( 2¢U π«°UÉØàdG)

∂∏ªdG á``dÓ``L ¿CG á``«` LQÉ``î` dG
¿CÉ` H ø``«` æ` eDƒ` ª` dG ø``e ió``Ø` ª` dG
Öéj πeÉ°ûdGh ºFGódG ΩÓ°ùdG
ºdÉ©dG AÉ`` `LQCG ™«ªL º``©`j ¿CG
Üƒ©°ûdG ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd
π``°` Uƒ``à` dG Üƒ`` ` ` Lhh ,á`` `aÉ`` `c
»a π``eÉ``°`Th ∫OÉ`` Y ΩÓ``°` S ≈`` dEG
QÉ«îc §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
´Gõ``æ` dG π`` Mh ,»``é` «` JGô``à` °` SG

ø«H Iô°TÉÑe äÉ``bÓ``Y AÉ``°`û`fEG
øe ¿GôÑà©j ø``jò``∏`dG øjó∏ÑdG
»a …ƒ«ëdG Qhó``dG äGP ∫hó``dG
¿CG ¬fCÉ°T øe §``°`ShC’G ¥ô°ûdG
ôãcCG πÑ≤à°ùe ≥«≤ëJ »a º¡°ùj
øjó∏ÑdG Üƒ©°ûd GQÉgORGh ÉæeCG
.á≤£æªdGh
∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ó``cCGh
ô`` `jRh »`` fÉ`` jõ`` dG ó`` `°` ` TGQ ø`` `H

¢ùeCG ∑ôà°ûe ¿É«H Qó°U
á``μ`∏`ª`ª`H äÉ`` YÉ`` ª` `à` `LG Ö`` ≤` `Y
øe ø«dhDƒ°ùe âª°V øjôëÑdG
øe GOƒ```ahh øjôëÑdG áμ∏ªe
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
ôjRh ø«°ûJƒæe øØ«à°S á°SÉFôH
á`` dhOh ,á``«` μ` jô``eC’G á``fGõ``î` dG
øH ô``«`FÉ``e á``°`SÉ``Fô``H π``«`FGô``°`SEG
,»eƒ≤dG øeC’G QÉ°ûà°ùe äÉÑ°T
™«bƒàdG iô`` L ¬`` fCG ¬``«`a AÉ`` L
ø«H ∑ôà°ûe »îjQÉJ ¿É«H ≈∏Y
π«FGô°SEG ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe
á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEG ∫ƒM
óYGhh ójóL ó¡Y ájGóÑH ÉfGòjEG
.øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG »a
OóY ≈∏Y ™«bƒàdG º``J Éªc
Éª¡æ«H º``gÉ``Ø`à`dG äGô``cò``e ø``e
ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG ∫hÉæàJ
ä’É`` °` `ü` `J’Gh á`` jQÉ`` é` `à` `dGh
ájƒédG äÉeóîdGh IQÉéàdGh
äÉ``eó``î` dGh OGô`` ` ` aC’G π``≤` æ` Jh
¿hÉ©àdGh á«dÉªdGh á«aô°üªdG
Égô«Zh á«LQÉîdG »JQGRh ø«H
.∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ä’Éée øe
QÉ`` `WE’G Gò`` g »``a äó``≤` Yh
πªY äÉYƒªéªd äÉ``YÉ``ª`à`LG
¿hÉ©àdG ä’Éée øe ójõe åëÑd
»a ÉªH ,»∏«FGô°SE’G »æjôëÑdG
á«ë°üdG ájÉYôdGh ¿Gô«£dG ∂dP
á``MÉ``«`°`ù`dGh É``«` Lƒ``dƒ``æ` μ` à` dGh
¿CG äó``cCG ,Égô«Zh á``YGQõ``dGh

äÉ````Hƒ```≤Y ¢Vô`````Øà°S É`````μjô```eCG :ƒ````«Ñeƒ````H
¿Gô```jE’ á```ë∏°SCG ™``«ÑJ á```dhO hCG Oô```a …CG ≈∏``Y
øe OóY ≈∏Y á°VhôØªdG IóëàªdG ºeC’G
ø«dhDƒ°ùªdGh ø««fGôjE’G ø«æWGƒªdG
.z»FÉ≤∏J πμ°ûH ÉgDhÉ¡fEG ºJ ,ø«jôμ°ù©dG
¿EG ¿É`` «` `H »`` `a ƒ``«` Ñ` eƒ``H ∫É`` ` `bh
ΩGóîà°S’ Ió©à°ùe IóëàªdG äÉj’ƒdG{
≈∏Y äÉHƒ≤Y ¢VôØd á«æWƒdG É¡JÉ£∏°S
¢Sƒª∏e πμ°ûH º¡°ùj ¿É«c hCG Oôa …CG
ájó«∏≤J áë∏°SCG π≤fh ™«Hh OGó``eEG »a
.z¿GôjEG ≈dEG
»àdG ∫hó`` dG π``c ≈``∏`Y{ :±É``°` VCGh
»a QGô``≤` à` °` S’Gh ΩÓ``°` ù` dG »``a Ö``Zô``J
á``ë`aÉ``μ`e º`` Yó`` Jh §`` `°` ` ShC’G ¥ô``°` û` dG
»a ácQÉ°ûªdG øY ™æàªJ ¿CG ÜÉ`` gQE’G
.z¿GôjEG ™e áë∏°SC’ÉH QÉéJ’G
(8¢U π«°UÉØàdG)

ôjRh ô``cP :ä’É``cƒ``dG - ø£æ°TGh
¢ùeCG ƒ«ÑeƒH ∂jÉe »μjôeC’G á«LQÉîdG
…ODƒà°S ¿GôjE’ áë∏°SCG ™«H á«∏ªY …CG ¿CG
¿Gô¡W äócCG Éeó©H ∂dPh ,äÉHƒ≤Y ≈dEG
ájó«∏≤àdG áë∏°SC’G ™«Hh AGô°T ô¶M q¿CG
™paQo IóëàªdG ºeC’G É¡«∏Y ¬°VôØJ …òdG
ájõ«∏μfE’ÉH ¿É«H »a AÉ``Lh .zÉq«FÉ≤∏J{
√ô°ûf á``«` fGô``jE’G á``«`LQÉ``î`dG IQGRƒ`` `d
ôàjƒJ ôÑY ∞jôX OGƒL óªëe ôjRƒdG
πq c ,Ωƒ«dG øe GQÉÑàYG{ :≥HÉ°S âbh »a
äÉWÉ°ûædGh ,áë∏°SC’G π≤f ≈∏Y Oƒ«≤dG
á«dÉªdG äÉeóîdGh (∂``dò``H) á£ÑJôªdG
,É¡«dEGh á«eÓ°SE’G ¿GôjEG ájQƒ¡ªL øe
hCG ∫ƒNóH á≤∏©àªdG äGQƒ¶ëªdG πch
»a AÉ°†YC’G ∫hódG »°VGQCG ôÑY QhôªdG

.ƒ«ÑeƒH ∂jÉe |

»FGò¨dG øeC’G ¿hDƒ``°ûd ¢ù∏éªdÉH
á¶aÉëe iQƒ°ûdG ¢ù∏ée »a á«YƒædG ¿Éé∏dG π«μ°ûJ ó¡°T
≈∏Y π°VÉØdG OÉ¡L .Oh »£≤°ùªdG ó``dÉ``Nh ó``jGõ``dG ∫’O ø``e π``c
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdGh á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG ¿Ééd á°SÉFQ
óªMCG ∞°Sƒj øe πc á«cõJ ºJ Éª«a ,äÉeóîdGh ájOÉ°üàb’Gh
á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG »àæéd á°SÉFôd ø°ùM »∏Y óªëe .Oh ºà¨dG
øe πμd ÉØ∏N áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôªdGh »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh
IQƒàcódG á«cõJ ºJ Éªc ,»LÉëdG OGDƒ`ah ¿Éªé©dG õjõ©dGóÑY .O
,πØ£dGh ICGôªdG ¿hDƒ°T áæéd á°SÉFôd ∫’ódG ídÉ°U óªëe ΩÉ°ùàHG
óªMCGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T áæé∏d É k°ù«FQ ádÉ°†ØdG áØ«∏N áμ«Ñ°Sh
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæé∏d É k°ù«FQ OGóëdG …ó¡e
øH »∏Y á°SÉFôH ¢ùeCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á°ù∏L ∫ÓN ∂dP AÉL
.ó©H øY äó≤Y »àdGh ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U
ÉMGôàbG ¢``ù`eCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée Öàμe ´ÉªàLG åëH ó``bh
.»FGò¨dG øeC’G ¿hDƒ°ûH á«æ©e áàbDƒe áæéd π«μ°ûàH
™«ªédG øe Ö∏£àJ á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG s¿CG ídÉ°üdG ó``cCGh
»àdG á∏MôªdG äÉÑ∏£àe áÑcGƒªd QhódG Gòg ∫ÓN áØYÉ°†e GOƒ¡L
ø«eÉ©∏d ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô°ûe QGô``bEG É¡ªgCG øe »JCÉj
¢ù∏éªdG ≈dEG ádÉëªdG ø«fGƒ≤H º«°SGôªdG øY Ó°†a ,2022-2021
.á«©jô°ûàdG IRÉLE’G ∫ÓN äQó°U »àdG
(5¢U π«°UÉØàdG)

êÉàfE’ ™``æ°üe ∫hC’ ¢``ü«NôàdG
øjôëÑdG »a á``«Ñ£dG äÉeÉªμdG
á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG âæ∏YCG
äÉeÉªμdG êÉàfE’ áÄ«¡dG øe óªà©e ™æ°üªd ¢ü«NôJ ∫hCG íæe
»a ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢Shô«ØdG øe á«bGƒdGh á«Ñ£dG
É°Uƒ°üNh á«ë°üdG äGQÉªãà°S’G õjõ©àd áμ∏ªªdG Oƒ¡L QÉWEG
»a áμ∏ªªdG Oƒ¡L º``YO »a áªgÉ°ùªdG É¡fCÉ°T øe »àdG ∂∏J
.ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üàdG
»HòY ºjôe IQƒàcódG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG äó``cCGh
äÓ«¡°ùàdGh º``Yó``dG ¬``LhCG π``c Ωó≤J áÄ«¡dG q¿CG áªgÓédG
IOƒ``L Rõ©j ÉªH »ë°üdG ´É£≤dG ∫Éée »``a øjôªãà°ùª∏d
øeh ,áμ∏ªªdG »a á«ë°üdG äÉeóîdG áeGóà°SGh á«°ùaÉæJh
áªgÉ°ùªdG ≈∏Y ≥«Kh πμ°ûH πª©J áÄ«¡dG ¿EÉa ≥∏£æªdG Gòg
´É£≤dG »a ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûªdGh äGQOÉÑªdG ÜÉ£≤à°SG »a
™àªàJ »àdG ÉjGõªdGh ¢UôØdÉH ∞jô©àdGh »Ñ£dGh »ë°üdG
.á«Ñ£dG äGQÉªãà°SÓd áHPÉL áÄ«H πãªJ »àdGh áμ∏ªªdG É¡H
πªà°ûjh ,É©Hôe Gôàe 750 áMÉ°ùe ≈∏Y ™æ°üªdG ΩÉ≤jh
≥ah ¿Óª©j ,ø«∏eÉμàe ø««μ«JÉeƒJhCG êÉ``à`fEG »£N ≈∏Y
.∫ÉéªdG Gòg »a É«LƒdƒæμàdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCG
áæ«Y 40 ƒëf (N95) äÉeÉªμd á«LÉàfE’G IQó≤dG ≠∏ÑJh
IóMh 100 πHÉ≤e ,ô¡°ûdG »a áeÉªc ¿ƒ«∏e …CG ,á≤«bódG »a
…CG ,á≤«bódG »a (Surgical-3 Ply)á«Ñ£dG äÉeÉªμdG øe
.Éjô¡°T áeÉªc ø«jÓe 3 ƒëf
QÉ°ûà°ùe ≠jÉ°üdG ióf á°Sóæ¡ªdG âë°VhCG É¡à¡L øe
ôaGƒJ ¿Éª°V ≈∏Y πª©à°S áÄ«¡dG ¿CG á«°Sóæ¡dG áeÓ°ùdG
áLÉM ôaƒ«d É«é«∏N ™æ°üªdG π«é°ùJ äÉÑ∏£àe ™«ªL
É¡©«æ°üJ ºJ »àdG á«Ñ£dG äÉeÉªμdG øe »é«∏îdG ¥ƒ°ùdG
áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àªd á«μjôeC’Gh á«HhQhC’G ô«jÉ©ªdG ≈∏Y AÉæH
.á«∏YÉØdGh
(4¢U π«°UÉØàdG)
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ôμ°T »``à``«``bô``H ≈``≤``∏``à``j ∂``∏``ª``dG
»∏«°ûJh óæ¡dG »°ù«FQ øe ø«à«HGƒL
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
óæ«aƒc çÉf ΩGQ ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG
å©H »àdG áÄæ¡àdG á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤jó°üdG óæ¡dG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
.óæ¡dG ájQƒ¡ªL ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ¬«dEG ¬àdÓL É¡H
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J Éªc
¿É«à°SÉÑ°S ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
áÄæ¡àdG á«bôH ≈∏Y Gk OQ ∂dPh ,á≤jó°üdG »∏«°ûJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ Gô««æ«H
.»∏«°ûJ ájQƒ¡ªL ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ¬«dEG ¬àdÓL É¡H å©H »àdG

ôμ°T á``«``bô``H ≈≤∏àj ó``¡``©``dG »```dh
…ó``æ``¡``dG ¢``ù``«``Fô``dG ø```e á``«``HGƒ``L

zójGR ìƒªW áª¡e{ á°ù∏L »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN

∞≤°S ™``aô``d ∂``∏``ª``dG á``dÓ``L Iƒ````YO ó```cDƒ```j ó``ª``M ø```H ô``°``UÉ``f
á``eó``≤``à``ª``dG Ωƒ``∏``©``dG »```a ¥ƒ``Ø``à``dÉ``H á``«``æ``Wƒ``dG äÉ``Mƒ``ª``£``dG
√òg ≈∏Y »æjôëH π``c É¡H ôîØj É``°`†`jCGh
.áÑ«£dG ¢VQC’G
»a Ió«°TôdG IOÉ``«`≤`dG ¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCGh
º¡∏e ìƒªW É¡jód á≤«≤°ûdG äGQÉ``eE’G ádhO
∫Éée »``a á°UÉNh ÜÉÑ°ûdÉH Iô«Ñc á≤Kh
≈dEG ójGR ìƒªW áª¡e âfÉc å«M ,AÉ°†ØdG
ΩÉ¡dE’G Gò¡d ÉéjƒàJ á«dhódG AÉ°†ØdG á£ëe
äÉMƒªW Rõ©J á«îjQÉJ Iƒ£Nh ìƒª£dGh
Ió``YGƒ``dG á≤«≤°ûdG äGQÉ`` ` eE’G á`` dhO IOÉ``«` b
äGQÉeE’G ádhód ¿EG GócDƒe ,πÑ≤à°ùªdG ƒëf
ô°û©d óàªJ AÉ°†ØdG ∫Éée »a á«é«JGôà°SG
ìƒªW ¿CG ó``cDƒ` j Gò`` gh ,á``eOÉ``b äGƒ``æ` °` S
ìƒªW áª¡e ¿EGh Ohó``M ¬d ¢ù«d äGQÉ``eE’G
¬d QƒØ¨ªdG º∏M â≤≤Mh ájGóÑdG âfÉc ójGR
.¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬∏dG ¿PEÉH
óFGQ ∫hCG ,…Qƒ°üæªdG ´Gõ``g ∑QÉ°Th
¿É£∏°S AÉ°†ØdG óFGQ ¬∏«eRh ,»JGQÉeEG AÉ°†a
âfÉc »àdG ájQGƒëdG á°ù∏édG »a …OÉ«ædG
,…ô«°ù©dG óªëe Qƒ``à` có``dG IQGOEG â``ë`J
Ωƒ∏©d á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
øY åjóëdÉH ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a AÉ°†ØdG
äÉjóëàdGh ,AÉ°†ØdG ºdÉ©H Éª¡Ø¨°T ájGóH
≈∏Y Aƒ``°`†`dG §«∏°ùJh ,É``ª`¡`à`¡`LGh »``à`dG
äGQÉ``eE’G ádhO ¬à≤≤M …òdG ô«ÑμdG ìÉéædG
OGó``YE’G ∫Ó``N ,AÉ°†ØdG ´É£b »a á≤«≤°ûdG
.AÉ°†ØdG ≈dEG ádƒgCÉe á«JGQÉeEG áª¡e ∫hC’
á«ª∏©dG Éª¡àHôéJ øY É°†jCG ÉKóëJh
»a Éª¡ÑjQóàH GkQhô``e ÉªgQÉ«àNG øe GAó``H
AÉ``¡`à`fGh AÉ``°`†`Ø`dG ≈`` dEG á``∏`Mô``dGh ,É``«`°`ShQ
á∏MôdG √òg ¬à≤≤M Éeh ,øWƒdG ≈dEG IOƒ©dÉH
AÉ°†ØdG »a á«ª∏©dG ≥``aC’G ±É°ûμà°SG øe
á``dhO É¡à≤≤M »àdG áëLÉædG ™jQÉ°ûªdGh
áHôéàdG √òg »a IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
Gkójõe ≥≤ëJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdGh á«FÉ°†ØdG
.Ók Ñ≤à°ùe AÉ°†ØdG Ωƒ∏©dG »a äÉMÉéædG øe

.zIójóL ¥ÉaBG ƒëf á«fÉ°ùfE’G
è«∏îdGh øjôëÑdG ÜÉÑ°T √ƒª°S ÉYOh
øe Ghó«Øà°ùj ¿CG ≈`` dEG Üô``©` dGh »``Hô``©`dG
äGOÉ«≤dG ÉgôaƒJ »àdG á©é°ûªdG AGƒ``LC’G
øe º``¡`fGó``∏`H »``a á``dhDƒ`°`ù`ª`dGh á°ü∏îªdG
∞∏àîe »``a ´Gó`` `HE’Gh º``¡`JGP ôjƒ£J π``LCG
º¡JGQóbh ÉæHÉÑ°T »a ≥ãæd ÉæfEGh ,ä’ÉéªdG
¿C’ ™«é°ûàdG π``c º¡©é°ûfh ,á``≤`ã`dG π``c
ä’ÉéªdG ∞∏àîe »``a º¡JÉª°üH Gƒ©°†j
iƒà°ùe ≈``∏` Y õ``«`ª`à`dG º``¡` d ≥``≤`ë`J »``à` dG
øjôëÑdG áμ∏ªe âHô°V ÉªdÉ£dh ,º``dÉ``©`dG
πãªdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ`` eE’G á``dhOh
»©°Sh ÜÉÑ°ûdÉH ¿ÉªjE’G ≈∏Y Éªgó«cCÉJ »a
Éªgó«°UQ º¡fC’ º¡æ«μªàd ÜhDhódG øjó∏ÑdG
πÑ≤à°ùªdG ≈`` dEG ¬``©` eh ¬``H ¿Ó``Nó``J …ò`` dG
.¬∏dG ¿PEÉH π°†aC’G
á°ù∏édG »a ø«cQÉ°ûª∏d √ƒª°S ≈æªJh
…óFGQ AÉ≤d øe IOÉØà°SG ≈°übCG Gƒ≤≤ëj ¿CG
¿É``£`∏`°`Sh …Qƒ``°` ü` æ` ª` dG ´Gõ`` `g AÉ``°` †` Ø` dG
.…OÉ«ædG
øH ¿É£∏°S ï«°ûdG Ö``MQ ¬ÑfÉL ø``eh
á``dhO ô«Ø°S ,¿É``«`¡`f ∫BG ó`` jGR ø``H ¿Gó``ª` M
áμ∏ªe ió``d Ió``ë`à`ª`dG á``«`Hô``©`dG äGQÉ`` ` eE’G
øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ácQÉ°ûªH øjôëÑdG
∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM
á°ù∏édG »``a ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ` °` Th á«fÉ°ùfE’G
á``dhO ø``e AÉ``°` †` Ø` dG OGhQ ™``e á``jQGƒ``ë` dG
QGƒ``ë`dG …ô``ã`j ±ƒ``°`S …ò`` dGh ,äGQÉ`` ``eE’G
.á°ù∏édÉH ø«cQÉ°ûªdG ÜÉÑ°ûdG õØëjh
ábÓY øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG ¿CG ó``cCGh
,ä’ÉéªdG áaÉc »``a Iõ«ªàeh á«FÉæãà°SG
´Gõ`` g AÉ``°` †` Ø` dG …ó`` ` `FGQ ¢`` Uô`` M É``æ` ª` ã` e
π≤f ≈∏Y …OÉ``«`æ`dG ¿É£∏°Sh …Qƒ°üæªdG
zó``jGR ìƒ``ª`W áª¡e{ »a ájôãdG º¡àHôéJ
äGQÉ`` `eE’G á`` dhO »``a É``¡`H ¿hô``î`Ø`j »``à` dGh

AÉ``æ` Hh äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dGh äGô``Ñ` î` dG ∫OÉ`` Ñ` `Jh
áYƒªée çÉ©àHG ÉgRôHCG ,á«æWƒdG äGQó≤dG
øjòdGh AÉ°†Ø∏d øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG øe
Égò«ØæJ »a âªgÉ°S á«dBG ≥ah ºgQÉ«àNG ºJ
´hô°ûe ò«ØæJh ,AÉ°†Ø∏d äGQÉ``eE’G ádÉch
øe OóY º«¶æJh ,∑ôà°ûe »YÉæ°U ôªb AÉæH
Ωƒ∏©H ≥∏©àJ ä’Éée »a á«ÑjQóàdG èeGôÑdG
ôªà°ùe ¿hÉ©Jh ácGô°T ¥É«°S »a AÉ°†ØdG
»a áªgÉ°ùeh ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG áeóîd
ƒëf »°†ª∏d øjó∏ÑdG »JOÉ«b ájDhQ ≥«≤ëJ
.zAÉNôdGh QÉgOR’Gh Qƒ£àdG
Ωó≤àdGh AÉ°†ØdG OÉ``«`JQG ¿CG í``°`VhCGh
k
,É``aô``J ó``©`J º``d ¬``H á£ÑJôªdG á``aô``©`ª`dG »``a
á«£¨àd ≈©°ùJ »àdG áãjóëdG É«LƒdƒæμàdÉa
iôÑc á«ªgCG »dƒJ ∫É°üJ’G πFÉ°SƒH ºdÉ©dG
óLGƒàdG º¡°ùjh ,¬à°SGQOh AÉ°†ØdG çÉëHC’
ójó©∏d á«∏YÉØH …ó°üàdG »``a AÉ°†ØdG »``a
,¢VQC’G Öcƒc ¬LGƒJ »àdG äÓμ°ûªdG øe
øe ø«°üàîªdGh ø«ãMÉÑdGh AÉª∏©dG øqμªjh
∞∏àîe øY ÉkYÉ°ùJGh É≤k ªY ôãcCG Iôμa π«μ°ûJ
á«æÑdG ôjƒ£J É¡æeh ,äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG
äÉ≤«Ñ£Jh á«Ä«ÑdG á«ªæàdG áÑbGôeh á«àëàdG
ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh øeC’G ≥«≤ëJ »a º¡°ùJ
.AÉNôdGh á«gÉaôdG ≈dEG ’ƒ°Uh áeGóà°ùªdG
á≤£æe »``a ™∏£àæd É``æ` fEG{ :±É`` °` `VCGh
Ωó≤àªdG ºdÉ©dG áÑcGƒªd ¢ù«d »Hô©dG è«∏îdG
≈dEG íª£f Éææμdh ,Ö°ùMh ∫ÉéªdG Gòg »a
QhódG Éæd ¿Éc Éªc ,GkOƒ¡°ûe GkQhO …ODƒf ¿CG
»dÉYCG »a áMÓªdG ôjƒ£J »a ≥HÉ°ùdG »a
¥ôW ±É°ûàcG ≈dEG iOCG …òdG ôeC’G ,QÉëÑdG
ºdÉY »a Gkô«Ñc GkQƒ£J âKóMCG IójóL ájôëH
IOÉjôdG ≈∏Y ICGôédG √ògh ,á«dhódG IQÉéàdG
πgCG äÉØ°U øe ó©J IQOÉÑªdG »a áYÉé°ûdGh
ÉkªFGO ¿ƒ©°ùj øjòdG »Hô©dG è«∏îdG ∫hO
IÉ«ëdÉH ¢Vƒ¡ædG »``a IAÉ``æ`Ñ`dG ácQÉ°ûª∏d

≈∏Y QGô°UE’Gh ,»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏ée
.ìƒª£dG ≥«≤ëJ
áμ∏ªe ¿CG ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ±É°VCGh
»a •GôîfÓd ák bÉÑ°S âfÉc πãªdÉH øjôëÑdG
á∏éY ™aO »a º¡°ùJ »àdG ä’ÉéªdG ∞∏àîe
ÖMÉ°U Iô°†M ájDhQ QÉWEG »a ∂dPh ,Ωó≤àdG
,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
≈£N ¬àdÓL OÉb …òdG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
,øjôëÑdG »a AÉ°†ØdG ´É£b ¢ù«°SCÉàd OÓÑdG
á«eÉ°ùdG ¬``à`dÓ``L äÉ``¡`«`Lƒ``J ≈`` dEG Gkô`«`°`û`e
ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG ÜÉ£N ∫Ó``N
»°ù∏éªd ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe
»©°ùdG IQhô``°` †` H ÜGƒ`` æ` `dGh iQƒ``°` û` dG
äÉ«æ≤Jh ±QÉ©e ∑ÓàeGh ÜÉ°ùàc’ ÜhDhódG
∞≤°S ™aQ ≈``dEG ¬àdÓL Iƒ``YOh ,πÑ≤à°ùªdG
øe ójó©dG »a ¥ƒØàdÉH á«æWƒdG äÉMƒª£dG
ÉgóFGƒØH AÉ°†ØdG Ωƒ∏©c áeó≤àªdG Ωƒ∏©dG
.á«Ä«ÑdGh á«ª∏©dG
¬àdÓL ΩÉªàgG ¿CG ≈``dEG √ƒª°S QÉ``°`TCGh
áμ∏ªe »`` a á``«` æ` Wƒ``dG QOGƒ`` `μ` ` dG á``«`ª`æ`à`H
ôjƒ£Jh ºYóH áªFGódG ¬àjÉæYh ,øjôëÑdG
¿É``°`ù`fE’G Ωó``≤`à`H ºà¡j …ò`` dG ´É``£`≤`dG Gò``g
πFÉ°SƒdG çó``MCG ≥``ah ¬∏«gCÉJh »æjôëÑdG
,¬àeCGh ¬æWh áeóN »a áªgÉ°ùª∏d áeó≤àªdG
Gòg ≈∏Y øjôëÑdG äGRÉéfEG á©«∏W »a ¿Éμa
Ωƒ∏©d á«æWƒdG áÄ«¡dG ¢ù«°SCÉJ ó«©°üdG
OGó``YEG »a Gkô«Ñc GkQhO …ODƒ`J »àdG AÉ°†ØdG
äGQó``≤` dG á«ªæJh äÉ``°` SGQó``dGh çÉ``ë` HC’G
Rõ©jh áμ∏ªªdG á°SÉ«°S Ωóîj ÉªH á«æWƒdG
.AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ∫Éée »a á«ªdÉ©dG É¡àfÉμe
ô«Ñc ∫DhÉØàH ô¶æf ÉæfEG{ :√ƒª°S ∫Ébh
ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H á≤«KƒdG äÉbÓ©dG ≈dEG
AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ∫Éée »a »eÉæàªdG ¿hÉ©àdGh
∫ÉéªdG Gò``g »``a äGQÉ`` `eE’G á``dhO IôÑîHh
,ácôà°ûªdG ™jQÉ°ûªdG øe GkOó``Y ôªKCG …ò``dG

∫BG óªM ø``H ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ó``cCG
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe ,áØ«∏N
á``dhO äGRÉ`` é` `fEG ¿CG ,ÜÉ``Ñ` °` û` dG ¿hDƒ` `°` `Th
»g á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ```eE’G
Éæd íàØJ á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeCÓd ôîa
¢Vƒî∏d ÉæHÉÑ°T ™é°ûJh ,πÑ≤à°ùªdG ¥ÉaBG
AÉ°†ØdG OÉ«JQGh ÉkeƒªY AÉ°†ØdG ∫Éée »a
,QGô``°` UEGh áªjõ©H ¢Uƒ°üîdG ¬``Lh ≈∏Y
»a ácQÉ°ûe ôÑà©J äGRÉ``é`fE’G ∂∏J ¿CG Éªc
Ωƒ∏©dG õjõ©J ôÑY »fÉ°ùfE’G Ωó≤àdG Iô«°ùe
.AÉ°†ØdÉH á£ÑJôªdG ±QÉ©ªdGh
»a √ƒª°S ÉgÉ≤dCG áª∏c ∫ÓN ∂dP AÉL
¿Gƒæ©H á«FôªdG ájQGƒëdG á°ù∏édG π¡à°ùe
ï«°ûdG á``cQÉ``°`û`ª`H ,zó`` `jGR ìƒ``ª` W á``ª`¡`e{
ô«Ø°S ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM øH ¿É£∏°S
øe º«¶æàH âª«bCG »àdG ,äGQÉ`` `eE’G á``dhO
iód IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ`` `eE’G IQÉ``Ø`°`S
ó°TGQ ø``H óªëe õ``cô``eh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
á«æWƒdG áÄ«¡dGh ,äGQÉ``eE’G ádhóH AÉ°†Ø∏d
Qƒ°†ëH ∂dPh ,øjôëÑdG »a AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d
.åÑ∏d ™HÉàe ¢üî°T 300 øe ôãcCG
∂∏J ¿EG{ :ô``°`UÉ``f ï«°ûdG ƒª°S ∫É`` bh
å«M ø``e Iõ``«`ª`ª`dGh Iô«ÑμdG äGRÉ``é``fE’G
Ωó``≤`à`dG ≈``∏` Y É``gô``«` KCÉ` J º``é` Mh É``¡`à`«`ª`gCG
»a ÉæFÉ≤°TC’ ìÉ``é`f ¢ü°üb »``g »ª∏©dG
∫Éée »a IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhO
äÉ©ªàéªdG åjóM Ωƒ«dG âëÑ°UCGh AÉ°†ØdG
√ƒª°S Gkó` `cDƒ` `e ,zá``°`ü`°`ü`î`à`ª`dG á``«`ª`∏`©`dG
»£îJ ≈∏Y »``JGQÉ``eE’G ÜÉÑ°ûdG IQó``b ≈∏Y
á«dÉààªdG äGRÉ``é` fE’G ≥«≤ëJh ÜÉ©°üdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™«é°ûJh ΩÉªàgG π°†ØH
¢ù«FQ ,¿É«¡f ∫BG ó``jGR ø``H áØ«∏N ï«°ûdG
,á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhO
∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
¢ù«FQ äGQÉ``eE’G ádhO ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàμe

»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
óæ¡dG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ óæ«aƒc çÉf ΩGQ ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T
áÑ°SÉæªH ¬«dEG √ƒª°S É¡H å©H »àdG áÄæ¡àdG á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤jó°üdG
.óæ¡dG ájQƒ¡ªL ∫Ó≤à°SG iôcP

:zá«HôàdG{ ..ó©H øY º∏©à∏d É«FÉ°ùe Gõcôe 21

»a ºμÑdGh º``°üdG áÄa èeO
ôªà``°ùªdG º``«∏©àdG è``eGôH
º«∏©àdG IQGOEG ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG á©«Ñ°UƒH ºjôμdGóÑY PÉà°SC’G ócCG
πeÉ©à∏d IQGRƒdG Oƒ¡L QÉWEG »a ¬fCG ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH ôªà°ùªdG
á«ª«∏©àdG äÉeóîdG ºjó≤J QGôªà°S’ ,áægGôdG á«ë°üdG ±hô¶dG ™e
ôªà°ùªdG º«∏©àdG õcGôªd §£N ™°Vh ºJ ó≤a ,áHƒ∏£ªdG IQƒ°üdÉH
,äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîe ≈∏Y ák YRƒe Gk õcôe 21 ÉgOóY ≠dÉÑdG »FÉ°ùªdG
ô«aƒJ ™e ,äÉ°SQGódGh ø«°SQGó∏d ó©H øY º∏q ©àdG ≥«Ñ£àd õcGôe ¿ƒμàd
™e ,É¡«dEG …ó«∏≤àdG º«∏©àdG IOƒY ∫ÉM »a áeRÓdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdG
èeGôH ºjó≤J QGôªà°SG á«fÉμeEG åëHh ,èeóªdG º∏q ©àdG á«∏ª©d Ö«JôàdG
.áæμªªdG äÉ«dB’ÉH ,»ªjOÉcC’G OÉ°TQE’Gh ™ªàéªdG áeóN
º°üdG áÄa ø``e áYƒªée ÜÉ£≤à°SG º``J ¬``fCG á©«Ñ°UƒH ∞°ûch
ø«ª∏©e ô«aƒJh ,ôªà°ùªdG º«∏©àdG èeGôÑH ¥Éëàd’ÉH ø«ÑZGôdG ºμÑdGh
áMÉJE’ IQGRƒ``dG Oƒ¡L øª°V ∂dPh ,º¡d IQÉ°TE’G á¨d »a ø«°ü°üîàe
ø«∏HÉ≤dG á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hò``d áÑ°SÉæªdG á«ª«∏©àdG ¢UôØdG
.º∏q ©à∏d
á«æ©ªdG äGQGOE’G ™``e ≥«°ùæàdG º``J ¬`` fCG á©«Ñ°UƒH ±É``°` VCGh
êPÉªf OGó``YEGh ,ó©H øY ÖjQóàdGh º«∏©àdG ΩÉ¶f π«©Øàd ,IQGRƒ``dÉ``H
»a ¿Ó``YE’Gh ,∫OÉ©ªdG »°SÉ°SC’G º«∏©àdG πMGôªd á«fhôàμdEG ¢``ShQO
,ôªà°ùªdG º«∏©àdG èeGôH »a »fhôàμdE’G π«é°ùàdG øY á≤HÉ°S Iôàa
ø«∏é°ùªdG ø«°SQGódGh ø«∏eÉ©dG äÉfÉ«ÑH á«fhôàμdEG äÓé°S OGóYEGh
áeƒ¶æªdG ≈∏Y ø«ª∏©ªdGh ø«°SQGódG ∫ƒ``NO π«¡°ùJh ,èeGôÑdG »a
,á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdGh á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG »a á∏ãªàªdG á«fhôàμdE’G
.ájRGôàM’G äGhOC’Gh õcGôªdG º«≤©àd á«°SÉ°SC’G äÉeõ∏à°ùªdG ô«aƒJh
áHQóªdGh á«dÉ©dG IAÉØμdG äGP ájô°ûÑdG QOGƒ``μ`dG ô«aƒJ ºJ Éªc
õcGôªdG ójhõJh ,á«ª«∏©àdG õcGôªdÉH á«æ≤àdG èeGôÑdG ΩGóîà°SG ≈∏Y
º«∏©à∏d á«°VGôàaG ∫ƒ°üa AÉ°ûfEGh ,á«°SGQódG ÖàμdG øe É¡JÉLÉ«àMÉH
ø«°SQGó∏d áeRÓdG »æ≤àdGh »æØdG ºYódG ¬LhCG áaÉc ºjó≤Jh ,ó©H øY
»a á∏YÉØdG ôªà°ùªdG º«∏©àdG IQGOEG ácQÉ°ûe ≈dEG áaÉ°VEG ,ø«ª∏©ªdGh
,ó©H øY …ƒHôàdG ºjƒ≤àdG ΩÉ¶f á©LGôeh OGó``YEG áæéd äÉYÉªàLG
∫ÓN øe ,ó©H øY º∏q ©àdG π«dO OGóYEG áæéd äÉYÉªàLG »a ácQÉ°ûªdGh
.π«dódG »a É¡æ«ª°†àd IQGOE’G äÉMôà≤ªH IO qƒ°ùe OGóYEG

á«HƒæédG ßaÉëe ájÉYQ âëJ

õ``cô``e ∫hCG ¿ƒ``Ä``°``û``æ``j ¿hô``ª``ã``à``°``ù``e
á``¶``aÉ``ë``ª``dG ÜÉ``Ñ``°``T á``cQÉ``°``û``ª``H »``°``û``ª``dG á``«``dÉ``©``a º``«``¶``æ``J ø``jô``ë``Ñ``dG »```a ≈``∏``μ``dG π``«``°``ù``¨``d »``Ñ``W

π°UGƒàH øjó«°ûe ,á«Ø«≤ãàdGh á«ë°üdG
∫É``°` ü` J’G á``«`æ`≤`J ô``Ñ` Y ô``ª`à`°`ù`ª`dG √ƒ``ª` °` S
óYÉÑàdG Ωƒ¡Øe ï«°Sôàd »dÉgC’G ™e »FôªdG
.™«ªédG áeÓ°S ¿Éª°†d »YÉªàL’G

ƒª°S Oƒ¡éd ºgôjó≤Jh ºgôμ°T øY »°ûªdG
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG
RQÉÑdG √QhOh ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe
äGQOÉ``Ñ` ª` dGh äÉ``«`dÉ``©`Ø`dG º`` YOh á``jÉ``YQ »``a

.¿ÉWô°ùdG áëaÉμe
á«dÉ©ØdG ¿CG ≈dEG ßaÉëªdG ƒª°S QÉ°TCGh
,á«còdG π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY ó©H øY âª«bCG
®ÉØëdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ≥ah ∂dPh
ΩÉªàgG ≈dEG Gkô«°ûe ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y
ø«æWGƒªdG ™e »FôªdG π°UGƒàdÉH á¶aÉëªdG
äÉ«æ≤àdG QÉªãà°SGh á¶aÉëªdG »a »dÉgC’Gh
.ó©H øY »YƒdG õjõ©J »a á«còdG
øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG √ƒª°S øªK Éªc
IQGRƒ``H ΩÉ©dG øeCÓd »°VÉjôdG OÉëJ’G πÑb
√ò``g ìÉ``é` fEG »``a ø``«`cQÉ``°`û`ª`dGh á``«` ∏` NGó``dG
»a á¶aÉëªdG QhO ¢ùμ©J »``à`dG á«dÉ©ØdG
,äÉ¡édG ∞∏àîe ™``e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©`à`dG
á«YƒàdG ôaƒJ »àdG Oƒ¡édG øe ójõªdG ∫òHh
á``¶`aÉ``ë`ª`dG »`` dÉ`` gC’ á``eÓ``°` ù` dGh á``«`ë`°`ü`dG
.á«HƒæédG
á«dÉ©a »a ¿ƒcQÉ°ûªdG ôÑY º¡ÑfÉL øeh

øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S á``jÉ``YQ â``ë`J
á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y
™e ¿hÉ©àdÉH á¶aÉëªdG âª¶f ,á«HƒæédG
∫É°üJ’G ôÑY ΩÉ©dG øeCÓd »°VÉjôdG OÉëJ’G
OóY É¡«a ∑QÉ°T »àdG »°ûªdG á«dÉ©a »FôªdG
á∏ªëdG QÉ``WEG »a ∂dPh á¶aÉëªdG ÜÉÑ°T øe
øeÉ°†àf) ¿É``Wô``°`ù`dG áëaÉμªd á``jƒ``Yƒ``à`dG
Qƒ°†ëH É¡Yƒf øe ≈dhC’G ó©J »àdGh (ºcÉ©e
ßaÉëe ÖFÉf …ô°ShódG ôeÉK ≈°ù«Y ó«ª©dG
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG
º«¶æàH á¶aÉëªdG ΩÉªàgG √ƒª°S ó``cCGh
á«©ªàéªdGh á«ë°üdG äÉ«dÉ©ØdG á``eÉ``bEGh
,á«ªdÉ©dG äÉÑ°SÉæªdG ™e øeGõàJ »àdG á°UÉN
,á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe ï«°SôJ ±ó¡H ∂dPh
º¡©«é°ûJh OGôaCÓd »ë°üdG »YƒdG õjõ©Jh
πLCG øe áë«ë°üdG á«JÉ«ëdG á°SQÉªªdG ≈∏Y
É¡æª°V ø``eh á``Ä` HhC’Gh ¢``VGô``eC’G áëaÉμe

á``«``Hô``à``dG IQGRƒ```````d á``«``∏``«``°``ü``Ø``à``dG π``cÉ``«``¡``dG OÉ```ª```à```YG
AÉ°†YCG áWÉMEG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,Égò«ØæJ ºYód
äGQGô``b ò«ØæJ äGQƒ``£` J ô``NBÉ`H Ékª∏Y áæé∏dG
ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
IQGRƒ∏d »°ù°SDƒªdG πμ«¡dG ´hô°ûªH á£ÑJôªdG
á«©ÑJh »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée á«dÓ≤à°SG πãe
øjôëÑdG á«∏c ≈``dEG ÖjQóà∏d øjôëÑdG ó¡©e
≈∏Y ±Gô°TE’Gh zøjôëÑdG ∂æμà«dƒH{ á«æ≤àdG
øe ô°ûY »fÉãdGh ™°SÉàdG ø«Ø°üdG äÉfÉëàeG
äÉ°SÉμ©fGh ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g πÑb
.IQGRƒ∏d »ª«¶æàdG πμ«¡dG ≈∏Y ∂dP
á«∏Ñ≤à°ùªdG äGAGôLE’G áæé∏dG äóªàYG Éªc
≈∏Y ¥ÉØfE’G §HGƒ°Vh º«¶æJ äÉ«dBÉH á∏°üàªdG
.á«eƒμëdG ¢SQGóªdG iƒà°ùe

´hô``°`û`ª`d á``«`¡`«`Lƒ``à`dG á``æ` é` ∏` dG äó``≤` Y
á«HôàdG IQGRƒ`` d »°ù°SDƒªdG πμ«¡dG ôjƒ£J
QƒàcódG á°SÉFôH ™°SÉàdG É¡YÉªàLG º«∏©àdGh
OQGƒª∏d IQGRƒ`` dG π«ch á©ªL ∑QÉÑe óªëe
AÉcô°ûdG ™«ªL »∏ãªe Qƒ°†ëHh ,äÉeóîdGh
ájQÉ°ûà°S’G ácô°ûdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG øe
´ÉªàL’G Gòg ¢ü«°üîJ ºJ å«M ,´hô°ûª∏d
áMôà≤ªdG á«∏«°üØàdG πcÉ«¡dG OÉªàYGh á°ûbÉæªd
º°ùb iƒà°ùe ≈∏Y IQGRƒ``dG äÉYÉ£b ™«ªéd
áeóîdG ¿GƒjO ≈dEG É¡©aôd Gk ó«¡ªJ ∂dP ¿hO Éeh
.á«fóªdG
™«ªL »a RôëªdG Ωó≤àdG á°ûbÉæe âªJ Éªc
áeRÓdG äÉMôà≤ªdG ºjó≤Jh ´hô°ûªdG äGQOÉÑe

.…QÉîH OÉªY |
á«Ñ∏àd á«dõæªdG ≈∏μdG π«°ùZ áeóN
.z¢†jôe πμd IójôØdG äÉLÉ«àM’G
¿EÉ` a ,…QÉ``î` H ó«°ù∏d É``≤k ` ahh
π«°ùZ ≈°Vôªd …ôjó≤àdG Oó``©`dG
RhÉéà«°S ø``jô``ë`Ñ`dG »``a ≈``∏`μ`dG
ábÉ£dGh ,2021 ΩÉ``Y »``a 1100
É¡ª¶©e Ék«dÉM áMÉàªdG á«HÉ©«à°S’G
á«£¨àd á«aÉc ΩÉ``©` dG ´É``£`≤`dG »``a
.É``jk ƒ``æ`°`S ¢``†` jô``e 900 »``dGƒ``M
≈∏Y Ö∏£dG OGOõj ¿CG Qô≤ªdG øeh
≈dEG Gkô¶f ôÑcCG πμ°ûH ≈∏μdG π«°ùZ
Iôªà°ùªdG á«YÉªàL’G äGô«¨àdG
ø``°`ù`dG QÉ``Ñ` c á``Ñ`°`ù`f IOÉ`` ` jR π``ã` e
¢VGôeC’G QÉ°ûàfGh ¿Éμ°ùdG øª°V
…ôμ°ùdG ¢Vôe É¡ªgCGh áæeõªdG
»``à` dGh Ωó`` ` dG §``¨` °` V ´É`` `Ø` ` JQGh
áæeõªdG ¢`` VGô`` eC’G ô``ã` cCG πμ°ûJ
…ƒ∏μdG π°ûØdG ≈``dEG …ODƒ` `J »``à`dG
ióe ≈∏μdG π«°ùZ Ö∏£àj …ò``dGh
á``YGQR ≈∏Y ∫ƒ°üëdG hCG IÉ«ëdG
ájƒ«ëdG É¡ØFÉXh ¢†jƒ©àd ≈∏μdG
º°ùédG ∞``FÉ``Xh ≈``∏`Y ®É``Ø` ë` dGh
.áë°üH

.»aƒ°üdG Oƒªëe |
ájÉYôdG º¡d ôaƒf ¿CG ƒg Éæaógh
.º¡JÉ«M Rõ©J »àdG á«ë°üdG
≈¶ë«d õcôªdG º«ª°üJ ºJ óbh
äGó©ªdG çóMCG ™e áFOÉg AGƒLCÉH
äGhOC’G …Ohõ`` ` `e π`` °` `†` `aCG ø`` e
.»ë°üdG ´É``£`≤`dG »``a á``«`LÓ``©`dG
äÉ≤aGƒªdG ≈∏Y ´hô°ûªdG π°üMh
»``a á``∏` °` ü` dG äGP äÉ`` ¡` `é` `dG ø`` e
ΩÉàdG ΩGõàd’G ™e øjôëÑdG áμ∏ªe
íFGƒ∏dG ∂dòch á«dhódG ô«jÉ©ªdÉH
á``«`æ`Wƒ``dG á``Ä`«`¡`dG ø``Y IQOÉ``°` ü` dG
.á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
è``¡`æ`dG ¿CG ô``Ñ`à`©`f É``æ``fCG É``ª` c
¬eÉªàgG ≈°übCG õcôj …òdG πeÉ°ûdG
á«ªgC’G ≠dÉH ôeCG ƒg ¢†jôªdG ≈∏Y
.á«°Vôe ájôjô°S èFÉàf ≥«≤ëJ »a
ƒ°†Y ,…QÉîH OÉªY ó«°ùdG ≥∏Yh
»``fhô``«`Ñ`dG õ``cô``e IQGOEG ¢ù∏ée
ºjó≤J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH{ :≈∏μdG π«°ù¨d
,õcôªdG »a ≈∏μdG π«°ùZ äÉeóN
á«∏«ªμJ äÉ``eó``N õ``cô``ª`dG Ωó≤«°S
á©HÉàªdGh ájò¨àdG πãe ≈°Vôª∏d
≈dEG áaÉ°VE’ÉH á``jQhó``dG á«ë°üdG

õcôe ∫hCG AÉ``°`û`fEÉ`H Aó``Ñ`dG º``J
Ωõà©j …òdGh ≈∏μdG π«°ù¨d ¢UÉN
ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG »a ¬MÉààaG
πμ°û«°Sh .èfõdG á≤£æe »a 2021
õcGôe øe áμÑ°T øe GkAõ``L õcôªdG
ºà«°S »àdG ≈∏μdG ≈°Vôe á``jÉ``YQ
áμ∏ªªdG AÉëfCG ™«ªL »a ÉgDhÉ°ûfEG
π«°ùZ ≥aGôe »a ¢ü≤ædG áédÉ©ªd
QÉ¶àf’G ºFGƒbh øjôëÑdG »a ≈∏μdG
.êÓ©dG »≤∏àd á∏jƒ£dG
¿hôªãà°ùe ´hô°ûªdG ºYójh
ÉªH ,»ë°üdG ´É£≤dG øe ¿hRQÉ``H
ácô°Th …óæμdG ≈Ø°ûà°ùe ∂dP »a
á``°` †` HÉ``≤` dG á``«` æ` Wƒ``dG ø``jô``ë` Ñ` dG
ø«°ù°SDƒe OGô`` `aCG ≈`` dEG á``aÉ``°`VE’É``H
´É£b »a Iô«Ñc IôÑîH ¿ƒ©àªàj
á≤£æªdG »``a á``«`ë`°`ü`dG á``jÉ``Yô``dG
∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG Gò``g ∫Ó``N ø``e
ø«æWGƒªdG ídÉ°U »a Ö°üj …òdG
.ø«ª«≤ªdGh
Oƒ``ª` ë` e ó``«` °` ù` dG í`` ` °` ` `VhCGh
¢ù°SDƒe ƒ°†Y ƒ``gh ,»``aƒ``°`ü`dG
õcôªd IQGOE’G ¢ù∏ée »a ƒ°†Yh
™∏£JCG{ :≈∏μdG π«°ù¨d »fhô«ÑdG
¢ùμ©à°S »àdG ácGô°ûdG √ò``g ≈``dEG
ájÉYQ ºjó≤J »a á∏ãªàªdG Éæàª¡e
¢†jôªdG ≈``∏`Y õ``cô``J á«FÉæãà°SG
≈∏YCÉH ≈∏μdG π«°ùZ äÉeóN Ωó≤Jh
∫hÉ``æ`à`e »```ah IOƒ`` é` `dG äÉ`` ` LQO
¢VGôeCG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôªdG
.záæeõªdG ≈∏μdG
º«¶Y IQOÉ``Ñ`ª`dG √ò¡d ¿CG Éªc
»``∏` ë` ª` dG ™``ª` à` é` ª` dG »`` `a ô`` ` ` KC’G
¿CG »aƒ°üdG ±É°VCGh .»ª«∏bE’Gh
¿ƒLÉàëj …ƒ∏μdG π°ûØdG ≈°Vôe
,IÉ«ëdG ióe ≈∏μdG π«°ùZ êÓY ≈dEG
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øjôªãà°ùª∏d ™æ°üªdG IOÉ¡°T º∏°ùJ áªgÓédG .O

OGó©J ó©H GPÉeh
??...¿Éμ°ùdG

øjôëÑdG »a á«Ñ£dG äÉ``eÉªμdG êÉàfE’ ™æ°üe ∫hC’ ¢``üNôJ zá«ë°üdG ø``¡ªdG{

≈∏Y πª©à°S áÄ«¡dG ¿CG á«°Sóæ¡dG
äÉÑ∏£àe ™``«`ª`L ô`` aGƒ`` J ¿É``ª` °` V
ôaƒ«d Ék «é«∏N ™æ°üªdG π«é°ùJ
ø``e »``é` «` ∏` î` dG ¥ƒ`` °` `ù` `dG á`` LÉ`` M
É¡©«æ°üJ ºJ »àdGh á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
á`` «` `HhQhC’G ô``«`jÉ``©`ª`dG ≈``∏` Y AÉ``æ` H
áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àªd á``«` μ` jô``eC’Gh
.á«∏YÉØdGh
áÄ«¡dG ÖfÉL øe AÉ≤∏dG ô°†M
ô``°`UÉ``æ`dG ∞``«`£`∏`dGó``Ñ`Y ¢``Só``æ`¡`ª`dG
»FÉ°üNCG ¢SÉªNƒH ódÉN ó«°ùdGh
Iõ¡LC’G áÑbGôe º°ùb »a äÉeƒ∏©ªdG
.á«Ñ£dG

ø``«` «` μ` «` JÉ``eƒ``JhCG êÉ`` `à` ` fEG »``£` N
Ée çó``MCG ≥``ah ¿Óª©j ,ø«∏eÉμàe
Gòg »a É«LƒdƒæμàdG ¬«dEG â∏°UƒJ
.∫ÉéªdG
á``«` LÉ``à` fE’G IQó`` `≤` ` dG ≠``∏` Ñ` Jh
áæ«Y 40 ƒëf ,(N95) äÉeÉªμd
»a áeÉªc ¿ƒ«∏e …CG ,á≤«bódG »a
øe Ió`` `Mh 100 π``HÉ``≤` e ,ô``¡` °` û` dG
– Surgical) á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
3 ƒëf …CG ,á≤«bódG »``a (Ply 3
.Éjô¡°T áeÉªc ø«jÓe
á°Sóæ¡ªdG âë°VhCG É¡à¡L øe
áeÓ°ùdG QÉ°ûà°ùe ≠``jÉ``°`ü`dG ió``f

∫hó``dG ø``e ô«ãμdG ¿EÉ` `a ,»``ª`dÉ``©`dG
á``bÓ``Y ¬`` d É`` e π`` c ô``jó``°` ü` J â``©`æ`e
,á«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdÉH
É¡FÉØàcG ≈∏Y á¶aÉëª∏d É¡æe Ék «©°S
º``Yó``H äCGó`` ``H â`` `bh »`` a ,»`` `JGò`` `dG
∫ÉéªdG Gòg »a á«∏ëªdG É¡JÉYÉæ°U
¿hõîªdG øe AÉØàc’G Gòg ≥«≤ëàd
™∏£àf Ée Gògh .É¡jód »é«JGôà°S’G
™æ°üªdG Gòg ó««°ûJ ∫ÓN øe ¬«dEG
πãªj …ò`` dGh øjôëÑdG áμ∏ªe »``a
.á«é«∏îdG ¥Gƒ°SCÓd áª¡e IòaÉf
áMÉ°ùe ≈∏Y ™æ°üªdG ΩÉ``≤`jh
≈∏Y πªà°ûjh ,É``©`Hô``e Gô``à`e 750

»ë°üdG ø`` eC’G ø``e ´ƒ``f ≥«≤ëàd
ô°üæY ø«eCÉJ ∫ÓN øe ,»FÉbƒdGh
ôaGƒàªdG ô«Z á«Ñ£dG äÉLÉ«àM’G
.áμ∏ªªdG »a áYÉæ°üdG ´É£b »a
√ôjó≤J ø``Y Oƒ``ª`ë`dG Üô`` `YCGh
äGAGô`` ` ` ` LEG á`` °` `SÓ`` °` `Sh á``Yô``°` ù` d
ºYóHh ™jô°S ƒëf ≈∏Y ¢ù«°SCÉàdG
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh øe ΩÉJ
á∏°ù∏°S OƒLh ™e ,øjôëÑdG áμ∏ªªH
≈∏Y á``«`Ñ`jô``°`†`dG äGAÉ`` `Ø` ` YE’G ø``e
øe É¡∏KÉªj É``eh äÉ``é`à`æ`ª`dG √ò``g
q¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,á«Ñ£dG äÉéàæªdG
áÄ«ÑdGh ìƒàØªdG ¥ƒ°ùdG á°SÉ«°S
»àdG QÉ``ª`ã`à`°`S’G ≈``∏`Y á©é°ûªdG
Ók eÉY âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe É¡é¡àæJ
™æ°üªdG áeÉbEG ÉfQÉ«àN’ É«°SÉ°SCG
áμ∏ªªdG ¬H ™àªàJ Éªa ,áμ∏ªªdG »a
∞∏àîe »a äGAGô``LE’G ìƒ°Vh øe
ΩÉ¶ædG ≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H äÉ``YÉ``£`≤`dG
Ók eÉY πμ°ûj ™ÑàªdG »``fhô``à`μ`dE’G
.ôªãà°ùª∏d Évª¡e
-ó``«`aƒ``c{ á```eRCG q¿CG í``°``VhCGh
¬LƒJh Gk ójóL Ék ©bGh â°Vôa z19
»``FGò``¨` dG É``¡` æ` eCG ø``«` eCÉ` à` d ∫hó`` ` dG
øe ºZôdÉH ¬fCG ÉæjCGQ PEG ,»ë°üdGh
»àdG á«ªdÉ©dG áeƒ¶æªdG Oƒ`` Lh
OGô«à°S’Gh ôjó°üà∏d ∫ÉéªdG íàØJ

»``a É`` æ` `fEÉ` `a ≥``∏` £` æ` ª` dG Gò`` `g ø`` `eh
≈∏Y ≥``«` Kh π``μ`°`û`H π``ª`©`f á``Ä`«`¡`dG
äGQOÉÑªdG ÜÉ£≤à°SG »a áªgÉ°ùªdG
»a á``jQÉ``ª` ã` à` °` S’G ™``jQÉ``°` û` ª` dGh
∞jô©àdGh »Ñ£dGh »ë°üdG ´É£≤dG
É¡H ™àªàJ »àdG ÉjGõªdGh ¢UôØdÉH
áHPÉL áÄ«H πãªJ »``à`dGh áμ∏ªªdG
.á«Ñ£dG äGQÉªãà°SÓd
OhGO ó«°ùdG OÉ``°`TCG ¬à¡L ø``eh
IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf OƒªëdG
…ò``dG ¿hÉ©àdÉH á«Ñ£dG z¢``ù`é`jG{
™æ°üªdG Gòg »a ¿hôªãà°ùªdG ¬«≤d
»ah ,á«æ©ªdG äÉ¡édG ™«ªL ø``e
º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG É¡àeó≤e
É``eh á«ë°üdG äÉ``eó``î` dGh ø``¡`ª`dG
øe ™æ°üªdG »a πeÉ©dG ≥jôØdG ¬«≤d
≈∏Yh áÄ«¡dG øe ôªãeh AÉæH ¿hÉ©J
≥jôah …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG º¡°SCGQ
™e πeÉ©J …ò``dG á«Ñ£dG Iõ``¡` LC’G
.áeÉJ á«aGôàMÉH Ö∏£dG
É``æ`Jô``μ`a äCGó`` ` ``H{ :±É`` ` °` ` `VCGh
»a äÉ``eÉ``ª` μ` dG ™æ°üe ¢``ù`«`°`SCÉ`à`H
áYƒªée ΩÉ«b ™e ,øjôëÑdG áμ∏ªe
ø``«` «` à` jƒ``μ` dG ø``jô``ª` ã` à` °` ù` ª` dG ø`` e
á«Ñ£dG äÉeÉªμ∏d ™æ°üe AÉ°ûfEÉH
(N95) äÉeÉªch (Surgical)
á``«`ª`dÉ``Y äÉ``Ø` °` UGƒ``ª` H 3PLYh

º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG âæ∏YCG
∫hCG íæe á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG
áÄ«¡dG øe óªà©e ™æ°üªd ¢ü«NôJ
á«bGƒdGh á«Ñ£dG äÉeÉªμdG êÉàfE’
,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢Shô«ØdG øe
õjõ©àd áμ∏ªªdG Oƒ¡L QÉWEG »a ∂dPh
Ék °Uƒ°üNh á«ë°üdG äGQÉªãà°S’G
»a áªgÉ°ùªdG É¡fCÉ°T øe »àdG ∂∏J
…ó°üàdG »``a áμ∏ªªdG Oƒ``¡`L º``YO
.ÉfhQƒc áëFÉéd
â∏Ñ≤à°SG ,QÉ`` ` WE’G Gò``g »``ah
IQƒàcódG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
¢ùeCG ìÉÑ°U áªgÓédG »HòY ºjôe
øY Ók ãªe »MÉæL OÉ``jR ¢Sóæ¡ªdG
Gòg ∫ÓN ¬ª«∏°ùJ ºJ å«M ,™æ°üªdG
™æ°üe ájOÉªàYG IOÉ¡°T ´ÉªàL’G
á«Ñ£dG äÉéàæª∏d ™æ°üªc z¢ùéjG{
á``jOÉ``ª`à`YGh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe »``a
á«Ñ£dG äÉ``eÉ``ª` μ` dG ø``e ¬``JÉ``é`à`æ`e
.(3PLY)h N95))
áÄ«¡dG q¿CG áªgÓédG äó`` cCGh
IOÉ«≤dG ø``e Iôªà°ùe äÉ¡«LƒàH
¬LhCG áaÉc Ωó≤J áeƒμëdGh Ió«°TôdG
»a øjôªãà°ùª∏d äÓ«¡°ùàdGh ºYódG
Rõ©j ÉªH »ë°üdG ´É``£`≤`dG ∫É``é`e
á``eGó``à`°`SGh á«°ùaÉæJh IOƒ`` L ø``e
,áμ∏ªªdG »``a á«ë°üdG äÉ``eó``î` dG

z¿hÉ©àdG{ ∫hó``H ø«eÉ©dG ø``«YóªdGh Ωƒª©dG ÜGƒ``ædG ´É``ªàLG »a ∑QÉ``°ûj ΩÉ©dG Ö``FÉædG
.ΩÉ©dG AÉYOE’Gh áeÉ©dG
äÉHÉ«ædG ÜQÉéJ ¢VôY ºJ Éªc
,áëLÉædG ΩÉ``©`dG AÉ`` YOE’G Iõ``¡` LCGh
¬H ™``∏`£`°`†`J …ò`` `dG Qhó`` `dG É``¡` æ` eh
»a øjôëÑdG áμ∏ªªH áeÉ©dG áHÉ«ædG
ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J
É¡æ«H º``FÉ``≤`dG ≥«°ùæàdGh á``∏`jó``Ñ`dG
á«æ©ªdG áμ∏ªªdG äÉ°ù°SDƒe ø«Hh
»a »``fó``ª`dG ™ªàéªdG äÉ``ª`¶`æ`eh
IOÉØà°S’Gh ,¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ∫Éée
¿ƒfÉ≤dG ∂dP ≥«Ñ£J øe â≤≤ëJ »àdG
.áægGôdG áëFÉédG ±hôX »a
Ωƒª©dG ÜGƒ``æ` dG Qó``°` UCG ó``bh
øe áYƒªée º¡YÉªàLG ΩÉàN »``a
Iõ``¡`LCG º``YO É¡fCÉ°T ø``e äGQGô``≤` dG
.ΩÉ©dG AÉYO’Gh áeÉ©dG áHÉ«ædG

á©HÉàe á``«`dBGh ,áãjóëdG äÉ«æ≤àdG
äÉHÉ«ædG ∫É``ª` YCG äGAGô`` ` LEG ô«°S

´hô``°`û`e OGó`` ` YEG á`` °` `SGQOh ,ΩÉ``©``dG
ºFGôéd á«FGôLE’G §HGƒ°†dÉH π«dO

º«¶æàd …OÉ°Tôà°SG ¿ƒfÉb ´hô°ûe
AÉ``YOE’Gh áeÉ©dG äÉHÉ«ædG Iõ``¡`LCG

áª¶æªdG áªjôédG »a ∂dPh »FôªdG
∫GƒeC’G π°ùZh á«HÉgQE’G ºFGôédGh
≈∏Y ÜQó``à`dGh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh
º¶ædG ôÑY π«dódG á≤MÓeh ó°UQ
.á«JÉeƒ∏©ªdG äÉ«æ≤àdGh
Ωƒª©dG ÜGƒ``æ` dG iô`` `LCG ó``bh
´ÉªàL’G ∫ÓN ¿ƒeÉ©dG ¿ƒYóªdGh
QhÉëªdG øe ójó©dG »a äÉãMÉÑe
¿hÉ©àdÉH á∏°üdG äGP äÉYƒ°VƒªdGh
äÉÑ∏£àe ¢``ü` NC’É``Hh »``FÉ``°`†`≤`dG
,∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG óYGƒb åjóëJ
á∏Môe ∫ÓN πØ£dG ájÉªM óYGƒbh
äGQGOEG AGOCG ô``jƒ``£`Jh ,≥«≤ëàdG
áHÉ«ædG Iõ¡LCÉH »FÉ°†≤dG ¢û«àØàdG
∫hó`` H ΩÉ`` ©` `dG AÉ`` ` ` `YOE’Gh á``eÉ``©` dG
»a ô``¶`æ`dG ø``Y Ók `°`†`a ,¢``ù`∏`é`ª`dG

QƒàcódG ΩÉ``©`dG ÖFÉædG ∑QÉ``°`T
»a ø``«` æ` «` Yƒ``Ñ` dG π``°` †` a ø`` H »``∏` Y
ÜGƒ``æ`∏`d ô``°`û`Y »``fÉ``ã` dG ´É``ª` à` L’G
∫hóH ø«eÉ©dG ø«YóªdGh Ωƒª©dG
…òdGh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
2020 ô``Hƒ``à` cCG 18 ¢``ù` eCG ó``≤`©`fG
∂dPh ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
¢ù∏éªd ΩÉ``©` dG ø``«` eC’G Qƒ``°`†`ë`H
ΩÉ©dG ÖFÉædG ≈``≤`dCG ó``bh ,¿hÉ``©`à`dG
Oƒ¡édG ≈dEG É¡«a √ƒf á«MÉààaG áª∏c
á«°VÉªdG IôàØdG ∫Ó``N âdòH »àdG
ø«YóªdGh ÜGƒ``æ`dG äGQGô``b ò«Øæàd
ºZQ QGôªà°S’G ≈dEG ÉYOh ,ø«eÉ©dG
ó≤Y »a áægGôdG áëFÉédG ±hô``X
á≤FÉa á≤ª©àªdG á«ÑjQóàdG äGQhódG
∫É°üJ’G ôÑY AÉ°†YCÓd ¢ü°üîàdG

z6 á````μ````∏````ª````ª````dG ø````````````eCG{ ∑ô````à````°````û````ª````dG …ô`````ë`````Ñ`````dG ø````jô````ª````à````dG Aó````````H
á``jÉ``ª`Mh ,…ô``ë` Ñ` dG ø`` `eC’G ¢``Vô``a
Iô£«°ùdG ≥«≤ëJh ájôëÑdG OhóëdG
≥«≤ëJ ≈`` `dEG ’ƒ``°``Uh ,á``jô``ë` Ñ` dG
á¡LGƒe »``a IOƒ°ûæªdG ±Gó`` `gC’G
øeC’G ≥«≤ëJh äÉeRC’Gh äÉjóëàdG
.áμ∏ªªdG ´ƒHQ »a
…ôëÑdG øjôªàdG »a ∑QÉ°ûjh
ìÓ°S z6 áμ∏ªªdG ø``eCG{ ∑ôà°ûªdG
Iƒb ,»æjôëÑdG »μ∏ªdG ájôëÑdG
áeÉ©dG IQGOE’G ,á``°`UÉ``î`dG ø`` `eC’G
IQGOE’G ,á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d
IQGOE’G ,»``fó``ª` dG ´É``aó``∏` d á``eÉ``©` dG
,á«æeC’G áaÉ≤ãdGh ΩÓ``YEÓ`d áeÉ©dG
IQGOEG ,á``Wô``°` û` dG ¿Gô`` «` `W IOÉ`` «` `b
,ΩÉ``©` dG ø`` `eC’G á``°`SÉ``Fô``H äÉ``«`∏`ª`©`dG
á«æWƒdG áæé∏d …ò«ØæàdG ÖàμªdG
.çQGƒμdG á¡LGƒªd

»μ∏ªdG ájôëÑdG ìÓ°S ácQÉ°ûªH
IQGRh äGQGOEG øe OóYh »æjôëÑdG
øe IôàØdG »a ΩÉ≤j …òdGh ,á«∏NGódG
.…QÉédG ôHƒàcCG 22 ≈dEG 18
AGƒ∏dG QÉ°TCG áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
…OÉ«°S ¬∏dGóÑY AÓ``Y …ôëH ø``cQ
øjôªJ ¿CG ≈dEG πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb
™aQ ≈``dEG ±ó``¡`j z6 áμ∏ªªdG ø`` eCG{
∫OÉÑJh á«æeC’G ájõgÉédGh IAÉØμdG
ΩÉ©dG øeC’G »Hƒ°ùæe iód äGôÑîdG
å«M ,ácQÉ°ûªdG á«æ©ªdG äÉ¡édGh
§£N øª°V øjôªàdG ò«ØæJ »JCÉj
π``MGƒ``°`ù`dG ô``Ø` N IOÉ``«``b è`` eGô`` Hh
∫Éée »a ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ∫OÉÑàd
ò«ØæJ ≈∏Y ácôà°ûªdG äGƒ≤dG ÖjQóJ
áaÉ°VE’ÉH ,PÉ≤fE’Gh åëÑdG äÉ«∏ªY
äGAGôLEG á°SQÉªe ≈∏Y ÖjQóàdG ≈dEG

zÜÉ```à```c »`````a IAGô``````````b{ ≥```∏```£```j zá```«```°```SÉ```«```°```ù```dG á```«```ª```æ```à```dG{
ø```«```ã```MÉ```Ñ```dGh ø````«````Ø````dDƒ````ª````dG ø`````e á```Ñ```î```f á```aÉ```°```†```à```°```SÉ```H
á°SOÉ°ùdG á≤∏ëdG »a ¢ùª°T øH ióf
»a á``æ`WGƒ``ª`dG) É¡HÉàc ø``Y åjóë∏d
èeÉfôÑdG ºààîjh ,(»ªbôdG ô°ü©dG
ôbÉH Qƒ``à` có``dG å``MÉ``Ñ`dG áaÉ°†à°SÉH
áKGóëdG) ¬HÉàc ¢VGô©à°S’ QÉéædG
ä’ƒëJ :»Hô©dG è«∏îdG »a á©æàªªdG
ôcòdÉH ôjóédG .(á``dhó``dGh ™ªàéªdG
≥«≤ëJ øª°V »JCÉj èeÉfôÑdG Gòg ¿CG
»YƒdG á«ªæJh ô°ûæd ó¡©ªdG ±Gó``gCG
É``≤k `ah ,ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ø``«`H »``°`SÉ``«`°`ù`dG
πª©dG ¥Éã«e ÇOÉÑeh Qƒà°SódG ΩÉμMC’
QGƒëdG áaÉ≤K ô°ûfh õjõ©Jh ,»æWƒdG
.…CGôdG ∫OÉÑJh

áØ«∏N ìƒ``f Qƒ``à`có``dG å``MÉ``Ñ`dG πëj
ÜÉàc ∫ÓN øe èeÉfôÑdG ≈∏Y ÉØk «°V
øjôëÑdG »a á«WGô≤ªjódGh áæWGƒªdG)
»≤jó°üdG »∏Y QƒàcódG ÉeCG ,(ºdÉ©dGh
»°SÉ«°ùdG ΩÉ``¶`æ`dG) ¬HÉàc ¢Vô©«a
»a (¿ƒ``ª`dO IQÉ°†M »a »fƒfÉ≤dGh
.á©HGôdG á≤∏ëdG
ºà«°S á``°`ù`eÉ``î`dG á``≤`∏`ë`dG »`` ah
ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ` dG) ÜÉ``à`c ¢``VGô``©`à`°`SG
áª¶©dG ÖMÉ°U ó¡Y ø``e º°SGôªdGh
∫BG »∏Y ø``H ≈°ù«Y ø``H óªM ï«°ûdG
Ö``JÉ``μ`dGh å``MÉ``Ñ` dG ¬``Ø`dDƒ`ª`d (á``Ø`«`∏`N
IQƒàcódG πëJ Éª«a ,º°SÉédG ó°TGQ

Gò¡d õjõ©J ø``e äÉ``Ø`dDƒ`ª`dG ¬æª°†àJ
ÖfGƒédG ∞∏àîªH á«YƒàdGh ,ÖfÉédG
áμ∏ªe Iô«°ùe »a á«æWƒdGh á«îjQÉàdG
.ájQÉ°†ëdGh á«WGô≤ªjódG øjôëÑdG
»a è``eÉ``fô``Ñ` dG ∞``«`°`†`à`°`ù`«`°`Sh
IQƒ``à`có``dGh áãMÉÑdG ≈`` dhC’G ¬à≤∏M
É``¡`HÉ``à`c ¢``VGô``©` à` °` S’ ó``¡` a ¿Gó`` ` Lh
á«KÓK ,á°SÉ«°ùdG ,ø``jó``dG ,ΩÓ`` `YE’G)
¿ƒμà°S Éª«a ,(…ô«gÉªédG »``Yƒ``dG
áe’OƒH Iƒdƒd IQƒàcódG á«eÓYE’G
∫Ó``N ø`` e á``«` fÉ``ã` dG á``≤` ∏` ë` dG ∞``«` °` V
äÉHÉ£N »a IAGôb) ÜÉàc ¢VGô©à°SG
áãdÉãdG á≤∏ëdG »ah ,(≈°ù«Y øH óªM

ó``¡`©`ª`dG ™``bƒ``e ô``Ñ` Y è``eÉ``fô``Ñ` dG »`` a
.bipd.org
Ωó``≤`J ;äÉ``≤` ∏` M 7 ió`` e ≈``∏` Yh
ºgCG ¿ƒØdDƒªdG ¢Vô©à°ù«°S ,Ék«YƒÑ°SCG
,QÉμaCG øe ¬àæª°†J Éeh º¡Ñàc QhÉëe
»°SÉ«°ùdG »YƒdG õjõ©J »a º¡°ùj ÉªH
äÉÄa áaÉc øe ±ó¡à°ùªdG Qƒ¡ªé∏d
.™ªàéªdG
õjõ©J ≈`` dEG è``eÉ``fô``Ñ`dG ±ó``¡` jh
äGôÑîdG AGô``KEGh á«©ªàéªdG áaÉ≤ãdG
¬àdhÉæJ Ée ºgCG ¢VGô©à°SG ∫ÓN øe
áæWGƒªdG õjõ©J ÖfÉL ≈``dEG ,ÖàμdG
É``ª`H á`` æ` `WGƒ`` ª` `dGh AÉ`` ª` `à` `f’G º`` «` `bh

á«ªæà∏d ø``jô``ë`Ñ`dG ó¡©e ≥∏£j
ô``Hƒ``à` cCG ø`` e 26 »`` a ,á``«` °` SÉ``«` °` ù` dG
,(ÜÉàc »a IAGô``b) èeÉfôH ,…QÉédG
øe áÑîf ¬dÓN øe ∞«°†à°ùj …òdGh
,ø««æjôëÑdG ø«ãMÉÑdGh ø«ØdDƒªdG
≈``dEG º``¡`JÉ``HÉ``à`c »``a Gƒ``bô``£` J ø``jò``dG
á``æ` WGƒ``ª` dG ø`` e á``Ø` ∏` à` î` e Ö`` fGƒ`` L
»°SÉ«°ùdG »``Yƒ``dGh á``«`WGô``≤`ª`jó``dGh
,Ék«ª«∏bEGh Ék«∏ëe »°SÉ«°ùdG ïjQÉàdGh
Aƒ°†dG §«∏°ùJh º¡JÉØdDƒe ¢Vô©d
É¡àæª°†J »``à`dG QhÉ``ë`ª`dG º`` gCG ≈``∏`Y
;ô°üàîe πμ°ûH Qƒ¡ªé∏d É¡ªjó≤Jh
π«é°ùàdG Qƒ¡ªédG IOÉ°ù∏d øμªj å«M

zÉfhQƒc{ á¡LGƒe Oƒ¡L ¿ƒ°Vô©à°ùj ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH á«HôàdG äGQGRh AÓch
,áÑ∏£dG äÉeƒ∏©e ø``eCGh ,áeOÉ≤dG IôàØ∏d áæé∏dG πªY á£Nh
áaÉ≤K á«ªæJ »a á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG QhO õjõ©J ≈dEG áaÉ°VEG
.»Yƒ£àdG πª©dG
≈∏Y ¢``Vô``©`Jo ,äÉ``«`°`Uƒ``à`dG ø``e Oó``©`H ´É``ª`à`L’G êô`` Nh
¢ù∏ée ∫hóH º«∏©àdGh á«HôàdG AGQRh áæé∏d ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G
.¿hÉ©àdG

¬``JQhO »``a ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG äGQGô`` b ´ÉªàL’G ¢ûbÉfh
¢ù∏éªdG ∫hó``H º«∏©àdGh á«HôàdG äGQGRh Oƒ``¡`Lh ,(40)
(19 – COVID) É``fhQƒ``c ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒe »a
≥«≤ëJ »``a ¿hÉ©àdG É``gRô``HCG ø``e á«ªgC’G äGP ™«°VGƒªdGh
áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d IóëàªdG º``eC’G ±Gó``gCG øe ™HGôdG ±ó¡dG
.º«∏©àdG ≈∏Y á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG QÉKBGh ,(ó«édG º«∏©àdG)

¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH º«∏©àdGh á«HôàdG äGQGRh AÓch ó≤Y
Öàμe ácQÉ°ûªH ,»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ,¢ùeCG ™HGôdG º¡YÉªàLG
QƒàcódG ´ÉªàL’G ¢SCGôJ óbh ,è«∏îdG ∫hód »Hô©dG á«HôàdG
º«∏©àdGh ègÉæªdG ´É£≤d óYÉ°ùªdG π«cƒdG »FÉ«ë«dG óªëe óªM
äGQÉ`` eE’G á``dhO »``a º«∏©àdG IQGRƒ`` H ΩÉ``©`dG º«∏©àdG ¿hDƒ°ûH
.IóëàªdG á«Hô©dG

øH ¥QÉ``W ≥jôØdG ájÉYQ âëJ
,ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM
øjôªàdG äÉ«dÉ©a ¢ùeG ìÉÑ°U äCGóH
z6 áμ∏ªªdG øeCG{ ∑ôà°ûªdG …ôëÑdG
,πMGƒ°ùdG ôØN IOÉ«b √òØæJ …ò``dG

ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

OGó©J äÉfÉ«H AGQRƒ``dG ¢ù∏ée óªàYG »°VÉªdG ø«æKE’G
Oó``Y ¿CG âæ«H »``à` dGh ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe »``a 2020 ¿É``μ`°`S
Ée º¡æe ¿ƒ«æjôëÑdG πμ°ûj ,áª°ùf 1^501^635 ƒg ¿Éμ°ùdG
OóY ≠∏H Éªæ«H ,%47^4 áÑ°ùæH ,áª°ùf 712^362 ¬Yƒªée
∫GDƒ°ùdGh ..%52^6 áÑ°ùæH ,áª°ùf 789^273 ø««æjôëÑdG ô«Z
π«eõdG ∫ƒ≤j Éªc- OÉà©ªdG ÉªHQh ,™bƒàªdGh Rô``HC’Gh º``gC’G
GPÉeh :ƒg -™«°VGƒªdG √òg πãe »a »HÉ¡°ûdG ¿É°ùZ PÉà°SC’G
??...¿Éμ°ùdG OGó©J ó©H
É¡jód á°üàîªdG äÉ¡édGh IôbƒªdG áeƒμëdG ¿CÉ` H ≥``KCG
,ôeC’G Gò¡d äÉ«Fôeh §£N ÉªHQh ,äGOGó©à°SGh äGQƒ°üJ
áHÉLE’G ∫Ó``N øe ,á«dÉàdG •É≤ædG ∂dòc åëÑJ ¿CG ≈æªJCGh
:»gh ,äGQƒ°üJ øe É¡jód Ée ≈dEG É¡ª°†àd ,É¡«∏Y
,2030 ΩÉY øjôëÑdG áμ∏ªe ¿Éμ°ùd ™bƒàªdG Oó©dG Ée *
πÑ°ùdG É``eh ?ø««æjôëÑdG ô«Z hCG ø««æjôëÑdG ø``e AGƒ``°`S
∫ÓN ø««æjôëÑdG ô«Z IOÉ`` jR Ωó``Y ø``e óë∏d äGAGô`` ` LE’Gh
IóaGƒdG ádÉª©dÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ,áeOÉ≤dG ô°û©dG äGƒæ°ùdG
?á°ü°üîàªdG ô«Z
OGó©à∏d áªFÓe ¿ƒμà°S á«dÉëdG á«àëàdG ≈æÑdG π``g *
É¡JOÉjR ≈``dEG áLÉëH øëf ΩCG ,äGƒæ°S ô°ûY ó©H »fÉμ°ùdG
»a Éæ°ùØfCG óéfh IôàØdG ∂∏J ≈``dEG π°üf ’ »c ,Égôjƒ£Jh
áªjób âëÑ°UCG IOƒLƒªdG ™jQÉ°ûªdG ¿CG hCG ,®É¶àcGh ΩÉMORG
?áμdÉ¡àeh
á£î∏d á«ë°üdG õ``cGô``ª`dGh ¢``SQGó``ª`dG Oó``Y ø``Y GPÉ``e *
,iô``NC’G áª¡ªdG ájƒ«ëdG ≥aGôªdG Oó``Yh ,áeOÉ≤dG ájô°û©dG
πãe Ée áeRCG ´ƒbh ∫ÉM »a ∂dòch ,IOƒ°UôªdG É¡JÉ«fGõ«eh
?ÉfhQƒc áëFÉL
»``©`eÉ``é`dG ÜÉ``Ñ` °` û` dG Oó`` ` Yh ,Iô``ZÉ``°``û``dG ∞`` FÉ`` Xƒ`` dG *
™jQÉ°ûªdG πHÉ≤e »a ..Ö``JGhô``dGh ,ádÉ£ÑdGh ,¿ƒéjôîdGh
√ò¡d á``jDhô``dG Ée ,¿É``μ`°`SE’G §£Nh πª©dG ¢Uôah áªî°†dG
?™«ªé∏d É°ùLÉg πμ°ûJ »àdG QƒeC’G
¿CG Öéj »àdG ÉjÉ°†≤dGh ä’DhÉ°ùàdG øe ô«ãμdG Égô«Zh
á«©ªàéªdG ácGô°ûdG π«©ØJ ºàjh ,¿B’G øe ¢SQGóàJh åëÑJ
Qhód Gó«cCÉJh ,…QÉ°†ëdG »MÓ°UE’G è¡æ∏d Gõjõ©J ,É¡«a
.øWƒdG á°†¡fh á«ªæJh AÉæH »a øWGƒªdG
,πªY ¢TQhh äGhófh äGAÉ≤d ó≤Y ºàj ¿CG ,ÉbOÉ°U ≈æªJCG
ó©H øjôëÑdG ¿ƒμà°S ∞«c ∫ƒ``M …CGQ äÉYÓ£à°SG ≈àMh
Éeh ,∫ƒ``eCÉ`ª`dGh ™bƒàªdGh Üƒ∏£ªdG É``eh ,¿É``eõ``dG ø``e ó≤Y
É¡d πª©jh ,Iô°VÉM ¿ƒμJ ¿CG ÖLGƒdG øe »àdG äÉLÉ«àM’G
¬æY çóëàf Ée ™«ªéd Éª¡eh Gô«Ñc GAõL ¿CÉH Éª∏Y ?¿B’G øe
,ióØªdG πgÉ©dG ádÓéd »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ÜÉ£îdG »a AÉL Ωƒ«dG
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
á«dhDƒ°ùªH ∑QÉ°ûàf ≈àMh ,ájQhô°Vh áª¡e á£≤f ≈≤ÑJ
¿CG ..áeOÉ≤dG ÉædÉ«LCG πÑ≤à°ùe π``LCG øe á«æWƒdG áfÉeC’G »a
hCG ,…ôμa »LƒdƒjójCG Qƒ¶æe øe ádCÉ°ùªdG ìôW øY ó©àÑf
≥∏£æe øe ô``eC’G ™e πeÉ©àf ¿CGh ..√ô«Zh »≤WÉæeh »HõM
π«°UÉØJ øY åjóëdG ¿hO øe ,á«∏Ñ≤à°ùe ájDhQh ,»©bGh »æWh
ød Iô«¨°U ∑QÉ©e »a ∫ƒ``Nó``dGh ,á«°VÉe çGó``MCGh ,á≤HÉ°S
øëfh 2030 ΩÉY »a Éæ°ùØfCG óéæ°S ÉgóæYh ..èJÉf …CG ≥≤ëJ
øÑf ºdh ,ÉYQÉ°T íàØf ºdh ,ÉæcÉ°S ∑ôëf ºd ,»£fõ«H ∫GóL »a
!!...ÜÉÑ°û∏d ÓªYh áØ«Xh ôaƒf ºdh ,Éà«H
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.ø°ùM »∏Y óªëe .O |

.ºà¨dG ∞°Sƒj |

.π°VÉØdG OÉ¡L .O |

.á°ù∏édG πÑb åjóMh »£≤°ùªdGh ójGõdG |

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

á``eƒμëdG ™``e ≥«``°ùæàdGh ¿hÉ``©àdÉH äÉ©jô``°ûàdG RÉ``éfE’ Oƒ``¡édG ∞``«ãμJ :iQƒ``°ûdG ¢``ù«FQ
ICGô``ª``∏``d ∫’ó````dG .Oh ..á``eÉ``©``dG ≥``aGô``ª``dGh á``«``LQÉ``î``dG »àæéd á``°``SÉ``Fô``d »``∏``Y óªëe .Oh º``à``¨``dG á``«``cõ``J

äÉ``eóîdGh á``«dÉªdGh á``«©jô°ûàdG ¿É``éd á``°SÉFQ ≈``∏Y ¿ƒ``¶aÉëj π``°VÉØdG .Oh »``£≤°ùªdGh ó``jGõdG
Ók °†a ,2022 – 2021 ø«eÉ©∏d ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG
äQó°U »àdGh ¢ù∏éªdG ≈dEG ádÉëªdG ø«fGƒ≤H º«°SGôªdG øY
Öàμe ™``∏` sWG Éª«a ∂``dP »``JCÉ`j .á«©jô°ûàdG IRÉ`` LE’G ∫Ó``N
,ójGõdG º°SÉL ∫’O :ø``e Ωó≤ªdG ìGô``à`b’G ≈∏Y ¢ù∏éªdG
áØ«∏N áμ«Ñ°S ,IOhÉ©ªdG øªMôdGóÑY ∫OÉY ,ºà¨dG ∞°Sƒj
óªëe ΩÉ°ùàHG .O ,»∏Y ø°ùM »∏Y óªëe .O ,ádÉ°†ØdG
áæéd π«μ°ûàH ,…ô``°`Shó``dG ºdÉ°S ìÉÑ°U ,∫’ó`` dG ídÉ°U
∞°ûc ≈∏Y ™∏WG Éªc ,»FGò¨dG øeC’G ¿hDƒ°ûH á«æ©e áàbDƒe
âdGRÉe »àdG ø«fGƒ≤H äÉMGôàb’Gh ø«fGƒ≤dG äÉYhô°ûªH
Oƒah ôjQÉ≤J øY Ók °†a ,¢ù∏éªdG ¿Ééd iód á°SGQódG ó«b
»a ácQÉ°ûªdG ¢ù∏éªdG Oƒah ôjQÉ≤Jh ,á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG
∫ÉªYCG ∫hóL ´hô°ûe óªà©j ¿CG πÑb ,á«fÉªdôÑdG πaÉëªdG
.áeOÉ≤dG ¢ù∏éªdG á°ù∏L

¢ù∏éªdG ≈``dEG ádÉëªdG ø«fGƒ≤dG äÉYhô°ûeh º«°SGôªdG
»©jô°ûàdG π°üØdG ø``e ådÉãdG »©jô°ûàdG Qhó`` dG ∫Ó``N
πeÉμàdGh ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢ù∏éªdG ¢UôM Éæk «Ñe ,¢ùeÉîdG
»àdG á«FÉæãà°S’G äÉjóëàdG RhÉéàd áeƒμëdG »YÉ°ùe ™e
QÉ°ûàfG áé«àf ºdÉ©dG ∫hOh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡¡LGƒJ
ájOÉ°üàb’G äGô«KCÉàdGh ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y É¡d áÑMÉ°üªdG
,¢ù∏éªdG Öàμe ´ÉªàLG ¢ùeCG ¬°SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL
º¡à«cõàH ¿Éé∏dG AÉ°SDhQ iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ CÉæg å«M
π°üØdG ø``e ådÉãdG OÉ``≤`©`f’G QhO ∫Ó``N ¿Éé∏dG á°SÉFôd
Ö∏£àJ á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG s¿CG GócDƒe ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG
áÑcGƒªd Qhó``dG Gò``g ∫Ó``N áØYÉ°†e GkOƒ``¡`L ™«ªédG ø``e
´hô°ûe QGô``bEG É¡ªgCG øe »JCÉj »àdGh á∏MôªdG äÉÑ∏£àe

QƒàcódG á«cõJh ,¢ù«Fô∏d ÉkÑFÉf õjÉa …õeQ ádÉgh ,áæé∏dG
áeÉ©dG ≥``aGô``ª`dG áæé∏d É k°ù«FQ »∏Y ø°ùM »∏Y óªëe
.áæé∏dG ¢ù«Fôd ÉkÑFÉf »Ñ©μdG óªëe á©ªLh ,áÄ«ÑdGh
IQƒàcódG á«cõJ iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ø∏YCG Éªc
ICGôªdG ¿hDƒ°T áæéd á°SÉFôd ∫’ó``dG ídÉ°U óªëe ΩÉ°ùàHG
ÉkÑFÉf »égƒμdG QÉÑédGóÑY áªWÉa IQƒàcódGh ,πØ£dGh
É k°ù«FQ ádÉ°†ØdG áØ«∏N áμ«Ñ°S á«cõJh ,áæé∏dG ¢ù«Fôd
ÉkÑFÉf …Qƒ°†N »∏jEG ÉæjO »°ùfÉfh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T áæé∏d
OGóëdG …ó¡e óªMCG á«cõJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áæé∏dG ¢ù«Fôd
ÉkÑFÉf »YÉæªdG óªMCG ¢ûjhQOh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæé∏d É k°ù«FQ
.áæé∏dG ¢ù«Fôd
¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U ø``H »∏Y ó``cCG á«fÉK á¡L ø``e
RÉéfE’ á«©jô°ûàdG Oƒ¡édG ∞«ãμJ á«ªgCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

Gƒeó≤J øjòdG AÉ°†YC’G øe 4 ÜÉë°ùfG ó©H ∂dPh ,á«fÉªdôÑdG
.á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG »a ¢ù∏éªdG π«ãªJ Ö∏£H
™aQ ó©H äÉYÉªàLG áªFGódG á«YƒædG ¿Éé∏dG äó≤Yh
¿Éé∏dG AÉ°SDhQ ÜÉîàf’ á°ù∏édG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
º°SÉL ∫’O á«cõJ ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ø∏YCG å«M ,º¡HGƒfh
,á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd á°SÉFôd ó``jGõ``dG
á«cõJh ,áæé∏dG ¢ù«Fôd ÉkÑFÉf IOhÉ©ªdG øªMôdGóÑY ∫OÉYh
á«LQÉîdG ¿hDƒ`°`û`dG áæé∏d É k°ù«FQ ºà¨dG ó``ª`MCG ∞°Sƒj
ÉkÑFÉf »ª«©ædG ó°TGQ π°ü«ah ,»æWƒdG ø``eC’Gh ´É``aó``dGh
»£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN á«cõJ ÖfÉL ≈dEG ,áæé∏dG ¢ù«Fôd
¬∏dGóÑY É°VQh ,ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæé∏d É k°ù«FQ
¢ù∏ée ¢ù«FQ ø∏YCÉa äÉeóîdG áæéd ÉeCG .¢ù«Fô∏d ÉkÑFÉf êôa
á°SÉFôd π°VÉØdG ¬∏dGóÑY OÉ¡L IQƒàcódG á«cõJ iQƒ°ûdG

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L ∫Ó``N iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ô``bCG
áª¶fCG ΩGóîà°SÉH ,¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y
ÜÉ£îdG ≈∏Y OôdG áæéd π«μ°ûJ ,ó©oH øY »FôªdG ∫É°üJ’G
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG hôîa óªëe ∫ÉªL á°SÉFôH »eÉ°ùdG
¿Éé∏dG π«μ°ûJ ≈∏Y ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG ≥aGƒJ Éª«a ,¢ù∏éªdG
á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG »a ¢ù∏éªdG »∏ãªeh áªFGódG á«YƒædG
AÉ°SDhQ ÜÉîàfG á«∏ªY …ôéJ ¿CG πÑb ,øjôëÑdG áμ∏ªªd
.º¡HGƒfh ¿Éé∏dG
º°SÉL ∫’O á«cõJ ≈∏Y ¢ù∏éªdG AÉ``°`†`YCG ≥``aGƒ``Jh
,»YÉæªdG óªMCG ¢ûjhQO ,ádÉ°†ØdG áØ«∏N áμ«Ñ°S ,ójGõdG
áÑ©°ûdG »a ¢ù∏éªdG π«ãªàd »YGõîdG »∏Y óªëe QƒàcódGh

..óYÉ≤àdG »bhóæ°U èeO äGAGôLEG AóH

¿ƒ``fÉ``b …C’ É``≤``Ñ``W ¢``TÉ``©``e ø```e ô```ã```cCG ø``«``H ™``ª``é``dG Rƒ``é``j ’
.»ÑYõdG á°ûFÉY |

:zá«HôàdG{ ..á«ë°üdG ¿Éé∏dG ΩÉ¡e ≈∏Y ÉØXƒe 1611 ÖjQóJ

ø``e ó```cCÉ```à```∏```d ¢````SQGó````ª````dG ™``«``ª``L IQÉ```````jR
áÑ∏£dG IOƒ```Y πÑb á``jRGô``à``M’G äGAGô`````LE’G
»àdG á«ë°üdG áÑ«≤ëdG ¢VôYh
»fhôàμdE’G ójôÑdÉH É¡dÉ°SQEG ºJ
¬jƒàëJ É``e ìô``°` Th ¢``SQGó``ª` ∏` d
á«dBGh äGQÉªà°SGh äÉeƒ∏©e øe
.¢SQGóªdG »a É¡≤«Ñ£J
≈`` `dEG »`` Ñ` `Yõ`` dG äQÉ`` ` `°` ` ` TCGh
á∏eÉ°T á``£`N ™``°` Vh º``°`ù`≤`dG ¿CG
øª°†àJ ,¢SQGóªdG ™e π°UGƒà∏d
ádÉM øY ÆÓHE’G IQÉªà°SG ∫É°SQEG
¢SQGóªdG ™«ªL ≈``dEG É¡H ¬Ñà°ûe
ä’É``ë` dG á``©`HÉ``à`eh ,á``«`eƒ``μ`ë`dG
äGQGOEG ™e ≥«°ùæàdÉH ,É¡æY ≠∏ÑªdG
á``cQÉ``°` û` eh ,á``«` æ` ©` ª` dG º``«` ∏` ©` à` dG
áYƒªée »a º«∏©àdG »«°UÉ°üàNG
¿É``é`d »``∏`ã`ª`e á``≤` aô``H ÜÉ``°` ù` JGh
,á«°SQóªdG áë°üdGh áeÓ°ùdG

¢SQGóªdG »Ñ°ùàæe ™«ªéd áæeB’G
π°Uh å«M ,áÑ∏Wh ø«ª∏©e øe
√ò``g ø`` `e ø``jó``«` Ø` à` °` ù` ª` dG Oó`` ` Y
1611 ó©H øY Ió≤©æªdG äGAÉ≤∏dG
äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdÉH ,Gkó«Øà°ùe
.áμ∏ªªdÉH á∏°üdG äGP á«ë°üdG
äGAÉ``≤` ∏` dG √ò`` g ±ó``¡` J É``ª` c
ΩÉ¡eh QGhOCG áaô©e ≈dEG á«ÑjQóàdG
áeÓ°ùdGh áë°üdG áæéd AÉ°†YCG
πeÉ©àdG á«Ø«c ìô°Th ,á«°SQóªdG
É¡àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûªdG ä’É``ë`dG ™e
¢``VGô``YCG É¡«∏Y ô``¡`¶`J »``à` dG hCG
¢Shô«a ¢VGôYC’ á¡HÉ°ûe á«ë°U
π°UGƒàdG Qƒ°ùL ó``eh ,É``fhQƒ``c
ádhDƒ°ùªdG äÉ¡édGh á°SQóªdG ø«H
,π°UGƒàdG á£N ¢VôY ∫ÓN øe

á``°`û`FÉ``Y IPÉ```à` `°` `SC’G äó`` ` `cCG
áë°üdG º``°`ù`b ¢``ù` «` FQ »``Ñ` Yõ``dG
äÉ``eó``î` dG IQGOEÉ` ` ` `H á``«` °` SQó``ª` dG
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH á«HÓ£dG
IQÉjR 215 ò«ØæàH ΩÉb º°ù≤dG ¿CG
¢SQGóªdG ™«ªéd ájó≤ØJ á«fGó«e
ò«ØæJ ø``e ó``cCÉ` à` ∏` d ,á``«` eƒ``μ` ë` dG
Égô«Zh ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G
,á`` jQhô`` °` `V äGOGó`` ©` `à` `°` `SG ø```e
áÑ∏£dG IOƒ``Y Üô``b ™``e á°UÉNh
IQƒ°üH á«eÉ¶ædG á°SGQódG ≈``dEG
≥aGƒªdG ó``MC’G øe GkAó``H á«FõL
.2020 ôHƒàcCG 25
ºJ ¬`` `fCG »``Ñ` Yõ``dG â``aÉ``°` VCGh
ájõgÉL øe äGQÉjõdG ∫ÓN ócCÉàdG
,á``Ñ`∏`£`dG ∫É``Ñ` ≤` à` °` S’ ¢``SQGó``ª``dG
á``ë`°`ü`dG á``æ` é` d π``ª` Y á``©` HÉ``à` eh
™e ,á`` °` `SQó`` e π``μ` H á``eÓ``°` ù` dGh
IQÉªà°S’ ôFGõdG ≥jôØdG ≥«Ñ£J
äGAGô`` ` ` ` `LE’G ≥``«` Ñ` £` J ¢``ü` ë` a
»àdGh ,¢SQGóªdG »a ájRGôàM’G
èeÉfôÑH É``¡`JÉ``fÉ``«`H ∫É`` ` NOEG º``à`j
èFÉàf π``∏`ë`j »``fhô``à` μ` dEG ó``°` UQ
¢SQGóªdG áeAÓe ióeh äGQÉjõdG
π«∏ëJ ∫ÓN øe ,áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°S’
áaÉãμdÉH áfQÉ≤ªdÉH äGQÉªà°S’G
.á°SQóe πc »a á«HÓ£dG
øe Oó`` `Y IQÉ`` ` `jR â``ª` J É``ª` c
á©LGôªd ,Iôe øe ôãcC’ ¢SQGóªdG
á``°` UÉ``Nh ,á`` `bó`` `H É`` `¡` ` JGAGô`` `LEG
»a AÉ``L É``e ≥«Ñ£J ó«©°U ≈∏Y
QOÉ``°`ü`dG …OÉ``°` Tô``à` °` S’G π``«` dó``dG
≥aGôªdG IQÉ``jR ™e ,IQGRƒ``dG øY
,É¡àjõgÉL øe ócCÉà∏d á«°SQóªdG
äÉ``fÉ``«`Ñ`dG ô``aGƒ``J ø``e ≥``≤`ë`à`dGh
á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG AÉ°†YC’ á«ë°üdG
.áÑ∏£dGh á«æØdGh ájQGOE’Gh
,π``°` ü` à` e ó``«``©``°``U ≈`` `∏` ` Yh
áë°üdG º°ùb ¢``ù`«`FQ â``ë`°`VhCG
á£N ™°Vh º°ù≤dG ¿CG á«°SQóªdG
¢SQGóª∏d iƒà°ùªdG á«dÉY á«ÑjQóJ
áë°üdG ¿É``é` d AÉ``°` †` YCG π``ª`°`û`J
ø««ë°üdG øjó°TôªdGh áeÓ°ùdGh
,á«ª«∏©àdGh á`` jQGOE’G äÉÄ«¡dGh
ø``«` °` UÉ``°` ü` à` N’G ≈`` ` dEG á`` aÉ`` °` `VEG
á«ª«∏©àdG äGQGOE’É`` H ø«jƒHôàdG
≈∏Y ÖjQóà∏d ∂`` dPh ,IQGRƒ`` dÉ`` H
Üƒ∏°SCÉH ¢SQGóªdG ™°Vh á©HÉàe
á«ë°üdG ±hô¶dG πX »a »ª∏Y
»a OQh É``e ≥``«`Ñ`£`Jh ,á``æ` gGô``dG
¢SQGóª∏d á``æ` eB’G IOƒ``©` dG π``«` dO
äGOGó``©``à``°``SGh äGõ``«` ¡` é` J ø`` e
áÄ«ÑdG ô«aƒJ ¿Éª°†d ,äGRGôàMGh

™°VÉN πªY hCG áØ«XƒH ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U ≥ëàdG GPEG (6Ω)
ΩÉμMCG ¬«∏Y …ô°ùJ ¬ÑLƒªH ¢TÉ©ªdG ≥ëà°SG …òdG ¿ƒfÉ≤dG äGòd
»a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG πª©∏d hCG áeóî∏d ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U IOƒY
.»YÉªàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG áª¶fCGh ø«fGƒb
…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ªdG ø«H ™ªédG Rƒéj ’ ∫GƒMC’G ™«ªL »ah
ø«©°VÉN GƒfÉc ≈àe ájô¡°ûdG ICÉaÉμªdG hCG ôLC’G hCG ÖJGôdG ø«Hh
.»YÉªàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG áª¶fCGh ø«fGƒ≤d É≤ÑW ∑Gôà°TÓd
πªY hCG áØ«XƒH É≤ëà∏e ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U ¿Éc GPEG :CG (7Ω)
hCG ¬ÑLƒªH ¢TÉ©ªdG ≥ëà°SG …ò``dG ¿ƒfÉ≤dG äGò``d ™°VÉN ô«Z
øe (136) IOÉªdG ΩÉμMC’ É≤ÑW ôLC’Gh ¢TÉ©ªdG ø«H ™ªéj ¿Éc
(24) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG »YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb
óMCG PÉîJG ¬«∏Y Öé«a ¿ƒfÉ≤dG Qhó°U óæY ∂dPh ,1976 áæ°ùd
IÉYGôe ™e ,QGô≤dG Gòg øe (4) IOÉªdG »a øjOQGƒdG øjQÉ«îdG
:á«JB’G óYGƒ≤dG
±ô°U ∞bƒj (1) QÉ«î∏d ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U PÉîJG óæY - 1
É¡æY ≥ëà°SG »àdG á≤HÉ°ùdG áeóîdG äGƒæ°S º°V ºàjh ¢TÉ©ªdG
óæY äÉ≤ëà°ùªdG iƒ°ùJh IójóédG áeóîdG Ióe ≈``dEG ¢TÉ©ªdG
.QGô≤dG Gòg øe (5) IOÉªdG ¢üæd É≤ÑW áeóîdG AÉ¡àfG
∑Gôà°T’G ≈¨∏oj (2) QÉ«î∏d ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U PÉîJG óæY - 2
ø«eCÉàdG ´ôa AÉæãà°SÉH »YÉªàL’G ø«eCÉàdG hCG óYÉ≤àdG ΩÉ¶f »a
.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCÉH πª©dG ïjQÉJ øe πª©dG äÉHÉ°UEG ó°V
ΩÉμMCÉH πª©dG ≥Ñ°ùJ »àdG IójóédG áeóîdG Ióe âfÉc GPEGh
øY ¢TÉ©ªdG áÑ°ùf ±É°†J ¢TÉ©ªdG ¥É≤ëà°S’ á∏gDƒe ¿ƒfÉ≤dG
,á≤HÉ°ùdG áeóîdG Ió``e øY ≥ëà°ùªdG ¢TÉ©ªdG ≈``dEG IóªdG √ò``g
≈∏Y ,¢TÉ©ªdG ¥É≤ëà°S’ ≈°übC’G OóªdG ´ƒªée RhÉéàj ’ ÉªHh
ICÉaÉμe ¢TÉ©ªdG ÜÉ°ùM »a πNóJ ’ »àdG OóªdG øY ±ô°üJo ¿CG
óYÉ≤àdG áª¶fCGh ø«fGƒb Ö°ùëH IóMGƒdG á©aódG ¢†jƒ©J hCG
.»YÉªàL’G ø«eCÉàdGh
¢TÉ©ªdG ¥É≤ëà°S’ á∏gDƒe IójóédG áeóîdG Ióe øμJ ºd GPEGh
IóMGƒdG á©aódG ¢†jƒ©J hCG ICÉaÉμe ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°üd ±ô°üJo
.IóªdG √òg øY -∫GƒMC’G Ö°ùëH.IójóédG áeóîdG AÉ¡àfG óæY äÉ≤ëà°ùªdG ™«ªL ±ô°üJo h
AπªH πª©dG á``¡`Lh ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U ø``e π``c Ωõà∏j - Ü
√òg øe (CG) Iô≤ØdG ≥«Ñ£J ¢VGôZC’ á°ü°üîªdG äGQÉªà°S’G
Éeƒj (60) ∫ÓN ∂``dPh áÄ«¡dG ÉgOóëJ »àdG á∏«°SƒdÉH IOÉªdG
¬∏Ñ≤J QòY ºjó≤J ºàj ºd Ée ,QGô≤dG Gòg ΩÉμMCÉH πª©dG ïjQÉJ øe
.áÄ«¡dG
»a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG äGQÉ«îdG ¢VôY áÄ«¡dG ≈dƒàJ (8Ω)
.¬«dEG áÑ°ùædÉH π°†aC’G òîà«d ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U ≈∏Y QGô≤dG Gòg
,QGô≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈∏Y (9Ω)
.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©ojh

»YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb ÖLƒªH CÉ°ûæªdG á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG
,¥hóæ°üdG »a 1976 áæ°ùd (24) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG
Gòg »a ¢UÉ°üàN’Gh IôÑîdG ¬d øªH áfÉ©à°S’G É¡d Rƒéjh
.¿CÉ°ûdG
.ÜÉ°ùëdG ≈dEG ¥hóæ°üdG ¢†FÉa πMôjh
πÑb ¬JÉ°TÉ©e ájƒ°ùJ âªJ ø``e ≥ëH ∫Ó`` NE’G ¿hO (3Ω)
øe óMGh ¢TÉ©e øe ôãcCG ±ô°U Rƒéj ’ πª©dG ΩÉμMCÉH πª©dG
¿ƒfÉb …C’ É≤ÑW ¢TÉ©e øe ôãcCG ø«H ™ªédG Rƒéj ’h ,¥hóæ°üdG
.»YÉªàLG ø«eCÉJ hCG óYÉ≤J ΩÉ¶f hCG
≥ëà°ùªdG ¢TÉ©ªdG ≈∏Y á≤HÉ°ùdG Iô≤ØdG »a ô¶ëdG …ô°ùj ’h
™e ∂dPh ,áHGô≤dG á∏°U ÖÑ°ùH hCG πª©dG áHÉ°UEG hCG õé©dG ÖÑ°ùH
ø«fGƒb »a IOQGƒdG ø«≤ëà°ùªdG äÉ°TÉ©e ±ô°U ΩÉμMCG IÉYGôe
.»YÉªàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG áª¶fCGh
ô«Z πªY hCG áØ«XƒH ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U ≥ëàdG GPEG (4Ω)
¬«∏Y Öéj ¬ÑLƒªH ¢TÉ©ªdG ≥ëà°SG …òdG ¿ƒfÉ≤dG äGòd ™°VÉN
:á«JB’G äGQÉ«îdG ióMEG PÉîJG
Ióe ≈dEG á≤HÉ°ùdG ¬àeóN Ióe º°Vh ¢TÉ©ªdG ±ô°U ∞bh - 1
IOÉªdG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG óYGƒ≤∏d É≤ah ∂dPh ,IójóédG ¬àeóN
.QGô≤dG Gòg øe (5)
¬àeóN Ió``e øY ≥ëà°ùªdG ¢TÉ©ªdG ±ô°U QGôªà°SG - 2
¬àeóN Ióe øY ICÉaÉμe hCG ôLCG hCG ÖJGQ ≈∏Y ¬∏°üëJ ™e á≤HÉ°ùdG
É¡æY …ODƒ` jh ,ájóYÉ≤àdG äÉcGôà°T’G É¡æY …ODƒ` j ’ IójóédG
.πª©dG äÉHÉ°UEG ó°V ø«eCÉàdÉH á°UÉîdG äÉcGôà°T’G
AπªH π``ª`©`dG á``¡` Lh ¢``TÉ``©`ª`dG Ö``MÉ``°`U ø``e π``c Ωõ``à` ∏` jh
,áÄ«¡dG ÉgOóëJ »àdG á∏«°SƒdÉH ¢Vô¨dG Gò¡d á°UÉîdG äGQÉªà°S’G
πª©dÉH ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U ¥ÉëàdG ïjQÉJ øe Éeƒj (30) ∫ÓN ∂dPh
.áÄ«¡dG ¬∏Ñ≤J QòY ºjó≤J ºàj ºd Ée ójóédG
øe (1) QÉ«îdG PÉîJÉH ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U ΩÉ«b ádÉM »a (5Ω)
:á«JB’G óYGƒ≤dG IÉYGôe ÖLƒàJ ¬fEÉa ,QGô≤dG Gòg øe (4) IOÉªdG
≈dEG ≥HÉ°ùdG ¢TÉ©ªdG »a áHƒ°ùëªdG áeóîdG Oóe º°V - 1
.IójóédG áeóîdG Ióe
±ô°U ±ÉæÄà°SG OÉ©j IójóédG áeóîdG AÉ¡àfG óæY - 2
Ióe øY ¢TÉ©ªdG ¬«dEG ÉaÉ°†e á≤HÉ°ùdG áeóîdG Ióe øY ¢TÉ©ªdG
≈°übC’G óëdG OóªdG ´ƒªée RhÉéJ ΩóY •ô°ûH IójóédG áeóîdG
.¢TÉ©ªdG ¥É≤ëà°S’
hCG ¢TÉ©ªdG ¥É≤ëà°S’ á∏gDƒªdG ô«Z OóªdG øY ±ô°üJo - 3
á©aódG ¢†jƒ©J hCG ICÉaÉμe ¢TÉ©ªdG ÜÉ°ùM »a πNóJ ’ »àdG OóªdG
.»YÉªàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG áª¶fCGh ø«fGƒb Ö°ùëH IóMGƒdG
≈∏Y áÑJôàªdG äÉ°†jƒ©àdGh íæªdGh ÉjGõªdG Ö°ùàëJ - 4
áeóîdG Ióe ¬d á©°VÉîdG ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’ É≤ÑW ¢TÉ©ªdG ¥É≤ëà°SG
.IójóédG

á``«``μ``jô``eCG á``«``æ``jô``ë``H º``gÉ``Ø``J Iô```cò```e ´hô``°``û``e å``ë``H
á``«``aÉ``≤``ã``dG äÉ``μ``∏``à``ª``ª``dG á``jÉ``ª``Mh ß``Ø``M ∫É``é``e »```a

IQÉ°†ë∏d è``jhô``à` dG »``a QÉ`` ` `KB’Gh
ôμ°ûdÉH É¡Lƒàe ,á«æjôëÑdG áaÉ≤ãdGh
áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »``e áî«°û∏d
¿hÉ©àdG ¥É``aBG íàa »a É``gQhO ≈∏Y
.ÉμjôeCGh øjôëÑdG ø«H Ée »aÉ≤ãdG
ôªãJ ¿CG »a ¬∏eCG øY ôcÉH Üô``YCGh
»a ºgÉ°ùJ ™jQÉ°ûe ºgÉØàdG Iôcòe
øjó∏ÑdG Óc ìƒªWh á``jDhQ ≥«≤ëJ
.ø«≤jó°üdG

øe ºgÉØàdG Iô``cò``e ¿EG â``dÉ``bh
ájÉªMh ßØM Oƒ¡L Rõ©J ¿CG É¡fCÉ°T
øe ójó©dG ∫ÓN øe »aÉ≤ãdG çGôàdG
,á«fhÉ©àdG ™jQÉ°ûªdGh äGQOÉÑªdG
áë∏°üe »a Ö°ü«°S ∂dP ¿CG áë°Vƒe
øjôëÑdG »``a …QÉ``°` †` ë` dG çGô``à` dG
.á≤£æªdGh
ô``cÉ``H ∫hÉ`` `H OÉ`` °` `TCG ¬``Ñ`fÉ``L ø``e
áaÉ≤ã∏d ø``jô``ë` Ñ` dG á``Ä`«`g Oƒ``¡` é` H

óªëe âæH »e áî«°ûdG â∏Ñ≤à°SG
øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG
¢ùeCG É¡Ñàμe »``a QÉ`` `KB’Gh áaÉ≤ã∏d
äÉ``j’ƒ``dG áæéd ¢ù«FQ ô``cÉ``H ∫hÉ``H
»a »μjôeC’G çGôàdG ßØëd IóëàªdG
øe AÉ≤∏dG Gòg »JCÉj å«M ,êQÉîdG
Iôcòe ´hô°ûe ∫ƒM åMÉÑàdG πLCG
ßØM ∫Éée »a ìô£à°S »àdG ºgÉØàdG
ø«H Ée á«aÉ≤ãdG äÉμ∏àªªdG ájÉªMh
áeƒμMh øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM
.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
óªëe âæH »e áî«°ûdG äócCGh
™àªàJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG áØ«∏N ∫BG
äÉj’ƒdG ™e áæ«àe á«aÉ≤K äÉbÓ©H
¿hÉ©àdÉH Ió«°ûe .á«μjôeC’G IóëàªdG
…òdGh »æjôëÑdG -»μjôeC’G »aÉ≤ãdG
™jQÉ°ûe äGƒæ°ùdG QGó``e ≈∏Y ôªKCG
ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y Iõ«ªe ácôà°ûe
.»∏gC’Gh »ª°SôdG

øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh Qó°UCG
óYGƒb ¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd (22) º``bQ QGô``b áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
áæ°ùd (21) º``bQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉ``μ`MCG ò«ØæJ äGAGô`` `LEGh
áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG »a óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©eh ≥jOÉæ°U ¿CÉ°ûH 2020
.á«æ«eCÉàdGh ájóYÉ≤àdG
(1) IOÉe
äGQÉÑ©dGh äÉª∏μ∏d ¿ƒμJ QGô``≤`dG Gò``g ΩÉ``μ`MCG ≥«Ñ£J »a
¢üædG ¥É«°S ¢†à≤j ºd Ée É¡æe πc øjôb áæ«ÑªdG »fÉ©ªdG á«dÉàdG
:∂dP ±ÓN
¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd (21) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG :¿ƒfÉ≤dG
ájóYÉ≤àdG áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG »a óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©eh ≥jOÉæ°U
.á«æ«eCÉàdGh
.»YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG :áÄ«¡dG
CÉ°ûæªdG á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdGh óYÉ≤àdG ¥hóæ°U :¥hóæ°üdG
.¿ƒfÉ≤dG ÖLƒªH
¢†FÉa πjƒëJ ºàj …ò``dG π≤à°ùªdG ÜÉ°ùëdG :ÜÉ°ùëdG
.¬«dEG ¥hóæ°üdG
É≤ÑW ≥ëà°ùªdG áNƒî«°ûdG hCG óYÉ≤àdG ¢TÉ©e :¢TÉ©ªdG
.»YÉªàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG áª¶fCGh ø«fGƒ≤d
»æ¡ªdG ô«Z õé©dG ÖÑ°ùH ≥ëà°ùªdG ¢TÉ©ªdG :õé©dG ¢TÉ©e
.»YÉªàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG áª¶fCGh ø«fGƒ≤d É≤ÑW
¢VôªdG ÖÑ°ùH ≥ëà°ùªdG ¢TÉ©ªdG :πª©dG áHÉ°UEG ¢TÉ©e
ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG áª¶fCGh ø«fGƒ≤d É≤ÑW πª©dG áHÉ°UEG hCG »æ¡ªdG
.»YÉªàL’G
…òdG ¢TÉ©ªdG :áHGô≤dG á∏°U ÖÑ°ùH ≥ëà°ùªdG ¢TÉ©ªdG
Ö°ùëH ¢TÉ©ªdG ÖMÉ°U øe º¡àHGôb ÖÑ°ùH ø«≤ëà°ùª∏d ±ô°üoj
.»YÉªàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG áª¶fCGh ø«fGƒb
hCG- ∞Xƒª∏d ±ô``°`ü`Jo »``à`dG óYÉ≤àdG ICÉ`aÉ``μ`e :ICÉ`aÉ``μ`ª`dG
,¢TÉ©ªd ¬bÉ≤ëà°SG ¿hO áeóî∏d ¬côJ óæY -¬æY ø«≤ëà°ùª∏d
ÜÉ°ùM »a πNóJ ’ »àdG OóªdG øY ±ô°üJo »àdG ICÉaÉμªdG hCG
¿CÉ°ûH 1975 áæ°ùd (13) º``bQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉ``μ`MC’ É≤ÑW ¢TÉ©ªdG
.áeƒμëdG »ØXƒªd óYÉ≤àdG äBÉaÉμeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ
±ô°üoj …ò``dG ´ƒ£≤ªdG ≠∏ÑªdG :IóMGƒdG á©aódG ¢†jƒ©J
¿hO ¬àeóN AÉ¡àfG óæY -¬æY ø«≤ëà°ùª∏d hCG- ¬«∏Y øeDƒª∏d
’ »àdG OóªdG øY ±ô°üoj …ò``dG ≠∏ÑªdG hCG ,¢TÉ©ªd ¬bÉ≤ëà°SG
»YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb ΩÉμMC’ É≤ÑW ¢TÉ©ªdG ÜÉ°ùM »a πNóJ
.1976 áæ°ùd (24) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG
(2) IOÉe
»ØXƒe óYÉ≤J ¥hóæ°U øe πc èeO äGAGôLEG áÄ«¡dG ≈dƒàJ
¿CÉ°ûH 1975 áæ°ùd (13) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒªH CÉ°ûæªdG áeƒμëdG
¥hóæ°Uh áeƒμëdG »ØXƒªd óYÉ≤àdG äBÉaÉμeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ
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äGô°TDƒªdG
!!..á«HÉéjE’G
eslammahfoouz@hotmail.com

ÜÉjO ó«dh:Ëó≤J

..¬àjôMh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á°SÉªdG ºFGôédG »a ≥«≤ëàdÉH ¢üàîJ

¢``UÉ``î``°``TC’É``H QÉ```é```J’G á``HÉ``«``f AÉ``°``û``fEÉ` H GQGô````b Qó``°``ü``j ΩÉ``©``dG Ö``FÉ``æ``dG
º``¡«∏Y »``æéªdG ¿CÉ``°ûH IQOÉ``°üdG äGQGô``≤dG êGQOE’ »``fhôàμdEG πé``°S AÉ``°ûfEG

.ø«æ«YƒÑdG π°†a øH »∏Y .O |

.áëaÉμªdG èeGôH ™°Vh óæY QÉÑàY’G
áHÉ«ædG √òg AÉ°†YCÉH QGô≤dG •ÉfCG Éª«a
øe Ö∏£oj Ée ô«aƒJh ,äÉ«FÉ°üME’G OGó``YEG
á«æWƒdG äÉ¡é∏d äÉeƒ∏©ªdGh äÉfÉ«ÑdG
¬H íª°ùj Ée OhóM »a á∏°üdG äGP á«dhódGh
»fhôàμdEG πé°S AÉ°ûfEG øY Ók °†a ,¿ƒfÉ≤dG
¿CÉ°ûH IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ¬«a êQóJ áHÉ«æ∏d
,Égò«ØæJh º¡«∏Y »æéªdG ájÉªMh ájÉYQ
±ô°üàdGh äÉWƒÑ°†ªdÉH á≤∏©àªdG ∂dòch
ΩÉμMC’Gh ôeGhC’G ÖLƒªH ¬«dEG âdBG Éeh É¡«a
.á«FÉ¡ædG

∞∏àîªH ºcÉëªdG ΩÉeCG É¡Jô°TÉÑeh ÉjÉ°†≤dG
øe É¡«a Qó``°`ü`j É``e á``©` LGô``eh ,É``¡` JÉ``LQO
.ΩÉμMCG
áHÉ«ædG AÉ°†YCG ≈``dEG QGô``≤`dG óæ°SCG Éªc
»æéªdG øμ°S øcÉeCGh AGƒjE’G õcGôe IQÉjR
∂∏J ¬æY ôØ°ùJ ÉªH ôjQÉ≤J OGó``YEGh ,º¡«∏Y
,äÉ``°`SGQó``dGh çƒëÑdG OGó`` YEGh ,äGQÉ``jõ``dG
¬æY ∞``°`û`μ`J É``ª` H ô``jQÉ``≤` J OGó`` ` YEG ∂``dò``ch
»a á``Kó``ë`à`°`ù`e ≥``FGô``W ø``e äÉ``≤`«`≤`ë`à`dG
á«æWƒdG áæé∏dG É¡ZÓHEGh ,áªjôédG ÜÉμJQG
»a ÉgòNC’ ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμªd

º«¶æJh ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g ø«fGƒb
øe ∂dP ô«Zh ,Oô°ûàdGh ∫ƒ°ùàdGh ,áMÉ«°ùdG
¬àjôMh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á°SÉªdG ºFGôédG
»a ∫Ó¨à°S’G IQƒ°U É¡«a RôÑJ ób »àdGh
.¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áªjôL
AÉ°†YCG ô°TÉÑj QGô``≤`dG Gò``g ÖLƒªHh
¿ƒfÉ≤H áæ«ÑªdG äGAGô`` `LE’G áHÉ«ædG √ò``g
á≤∏©àªdG ¢``UÉ``î`°`TC’É``H QÉ``é` J’G áëaÉμe
¬àjÉYQh á«fƒfÉ≤dG ¬«∏Y »æéªdG ¥ƒ≤ëH
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ¬d ájÉªëdG ô«aƒJh
á©HÉàeh ,á∏°üdG äGP á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e

ÆôØàdGh ¢ü°üîàdG OÉ``é`jEG QÉ``WEG »``a
á``«` ª` gC’G äGP É``jÉ``°` †` ≤` dG »`` a ≥``«`≤`ë`à`∏`d
QƒàcódG ΩÉ©dG ÖFÉædG Qó°UCG ,IQƒ£îdGh
º``bQ √QGô`` ` b ø``«`æ`«`Yƒ``Ñ`dG π``°`†`a ø``H »``∏` Y
QÉéJ’G áHÉ«f AÉ°ûfEÉH 2020 áæ°ùd (34)
∂∏J »``a ≥«≤ëàdÉH ¢üàîàd ¢UÉî°TC’ÉH
»a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG ºFGôédG øe á«YƒædG
áëaÉμe ¿CÉ°ûH 2008 áæ°ùd (1) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG
á£ÑJôªdG ∂``dò``ch ,¢``UÉ``î`°`TC’É``H QÉ``é` J’G
…ô°ù≤dG πª©dG πãe ôNBG ¿ƒfÉb …CG »a É¡H
≈°†à≤ªH áªKDƒªdG ºFGôédGh QƒLC’G õéMh

¢UÉî°TC’ÉH QÉ``é``J’G º``FGô``é``d á``HÉ``«``f AÉ``°``û``fEG ΩÉ``©``dG Ö``FÉ``æ``dG QGô``≤``H äGOÉ```°```TEG
¿hÉ©Jh ºYO GócDƒe ,É¡H á£ÑJôªdGh
äGP äÉ©jô°ûà∏d á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
QÉéJ’G áHÉ«f ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,ábÓ©dG
πª©∏d á``ª`¡`e á``£`ë`e ¢``UÉ``î`°`TC’É``H
±É°†j ó``jó``L RÉ`` é` `fEGh »``bƒ``≤`ë`dG
ôNGõdG øjôëÑdG áμ∏ªe πé°S ≈``dEG
.äGRÉéf’Gh äÉMÉéædÉH
»``JCÉ` j QGô`` ≤` `dG Gò```g ¿CG ó`` ` cCGh
ájDhQh á«HÉ«ædG áÑZôdG ™e Éªé°ùæe
äÉ°ü°üîJ ™jƒæJ »a ΩÉ©dG ÖFÉædG
ádGó©dG ¿Éª°V π``LCG ø``e äÉHÉ«ædG
AÉ°ûfEG á«ªgCG ≈``dEG É``«`YGO ,Iõ``LÉ``æ`dG
.á°ü°üîàªdG äÉHÉ«ædG øe ójõe

ÉgÉjÉ°†b »``°`ü`≤`Jh ¢``UÉ``î`°`TC’É``H
≥ah É¡dÉμ°TCGh ÉgQƒ°U ∞∏àîªH
¿CÉ°ûH 2008 áæ°ùd 1 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG
¢``UÉ``î` °` TC’É``H QÉ`` é` `J’G á``ë` aÉ``μ` e
¬fCG Éªc ,É¡H á£ÑJôªdG ø«fGƒ≤dGh
±É°üfG á«∏ªY ™jô°ùJ »``a º¡°ùj
ó©H º¡bƒ≤M º¡ëæeh ÉjÉë°†dG
.IÉæédG øe ¢UÉ°üàb’G
óLÉe »∏Y .O ÖFÉædG OÉ°TCG Éªc
ÜGƒ``æ` dG ¢``ù`∏`é`e ƒ``°`†`Y »``ª`«`©`æ`dG
øH »``∏` Y .O ΩÉ``©` dG Ö``FÉ``æ` dG QGô``≤` H
ô¶æ∏d áHÉ«f AÉ°ûfEG ø«æ«YƒÑdG π°†a
¢``UÉ``î`°`TC’É``H QÉ``é` J’G É``jÉ``°`†`b »``a

äGRÉéfEG á∏°ù∏°S ≈dEG ±É°†j GkójóL
áëaÉμe »a ájOÉjôdG øjôëÑdG áμ∏ªe
≈∏Y πdój ¬``fCG Éªc ,áªjôédG √ò``g
QÉéJ’G áëaÉμe áaÉ≤K ï°SôJ ióe
á«°SÉ°SC’G á«æÑdG »a ¢UÉî°TC’ÉH
CGõéàj ’ GkAõ``L âJÉH É¡fCGh ádhó∏d
.áμ∏ªªdG »a πª©dG áÄ«H øe
áHÉ«f AÉ``°`û`fGE ¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCGh
QÉ`` `é` ` J’G á``ë``aÉ``μ``ª``H á``°` ü` à` î` e
»a º¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe ¢UÉî°TC’ÉH
áªjôédG √ò¡d …ó°üàdG Oƒ¡L íæe
øe É¡æμªJ áÑ∏°U á``«`fƒ``fÉ``b á``©`aO
QÉéJ’G áªjôL áëaÉμe »a ™°SƒàdG

…ò``«` Ø` æ` à` dG ¢`` ù` `«` `Fô`` dG ø`` ªq ` `K
¢ù«FQ πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d
QÉéJ’G áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏dG
¬∏dGóÑY ø``H á``eÉ``°` SCG ¢``UÉ``î`°`TC’É``H
QƒàcódG ΩÉ©dG ÖFÉædG QGôb »°ùÑ©dG
AÉ°ûfEG ø«æ«YƒÑdG π°†a ø``H »∏Y
ÉkHô©e ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áHÉ«f
√ò``¡`d á``«` æ` Wƒ``dG á``æ`é`∏`dG º`` YO ø``Y
™e ¿hÉ©à∏d ΩÉàdG ÉgGó©à°SGh QGô≤dG
»a ÉgOƒ¡L ºYój Ée πc »a áHÉ«ædG
.ÉjÉë°†dG IóYÉ°ùeh ±É°üfG
áHÉ«f ¿CG ≈``dEG »°ùÑ©dG â``Ø`dh
GRÉéfEG πãªJ ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G

¿É°†aôJ zÉ``«``∏``©``dG ±É``æ``Ä``à``°``S’G{h zá```````jQGOE’G iô``Ñ``μ``dG{
zäÉ``jó``∏``Ñ``dG{ ó``°``V »``aÉ``°``VEG ¢``†``jƒ``©``à``H á``Ñ``dÉ``£``e iƒ````YO
,á«ÑÑ°S á``bÓ``Yh Qô``°`†`dGh CÉ£îdG »``g ¿É`` cQCG á``KÓ``K
CÉ£N ´ƒ``bƒ``H ’EG IQGOE’G á«dhDƒ°ùe Ωƒ≤J ’ å«ëH
ÖMÉ°üH ≥ë∏j ¿CGh ,É¡μ∏°ùe »a á``jQGOE’G á¡édG øe
CÉ£N ø«H á«ÑÑ°S ábÓY ôaGƒàJ ¿CGh ,Qô``°`V ¿CÉ°ûdG
,¿CÉ°ûdG ÖMÉ°üH ≥ëd …ò``dG Qô°†dGh á``jQGOE’G á¡L
≥ëd Éªd ô°TÉÑªdG ÖÑ°ùdG ƒg IQGOE’G CÉ£N ¿ƒμj å«ëH
.Qô°V øe ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°üH
∂°ùªàj øe á«dhDƒ°ùe ƒg Qô°†dG äÉÑKEG ¿EG å«Mh
Iô°TÉÑe QGô°VCÉH ¬àHÉ°UEG âÑãj Ée Ωó≤j ¿CG ¬«∏Y PEG ,¬H
∞∏îJ GPEÉa ,¬æY ¢†jƒ©àdG Üƒ∏£ªdG CÉ£îdG AGôL øe
.¢†jƒ©àdG ™æàeG á«dhDƒ°ùªdG √òg ¿ÉcQCG øe øcQ
í«ë°U ∫õfCG ób ∞fCÉà°ùªdG ºμëdG ¿ƒμj ºK øeh
¬H äòîJGh iƒYódG äÉjOÉe ≈∏Y »fƒfÉ≤dG ºμëdG
¿ƒμjh É¡ªμM ÜÉÑ°SC’ á∏ªμe ÉgôÑà©Jh áªμëªdG
™``bGƒ``dG ø``e óæ°S ≈``∏`Y º``≤`j º``d ¬``à`eô``H ±É``æ`Ä`à`°`S’G
»°†≤J …òdG ôeC’G ¢†aôdÉH GkôjóL ¿ƒμ«a ,¿ƒfÉ≤dGh
ºμëdG ó``«`jCÉ`Jh ±ÉæÄà°S’G ¢†aôH áªμëªdG ¬©e
∂∏J ¢VQÉ©àJ ’ ÜÉÑ°SCG øe ¬«∏Y »æH Éªd ∞fCÉà°ùªdG
.áªμëªdG √òg É¡àbÉ°S »àdG
∫ƒÑ≤H áªμëªdG â°†b 2020/7/27 »``ah
ó«jCÉJh ¬°†aôH ´ƒ°VƒªdG »``ah Ók μ°T ±ÉæÄà°S’G
∞jQÉ°üªdÉH ∞fCÉà°ùªdG âeõdCGh ∞fCÉà°ùªdG ºμëdG
.IÉeÉëªdG ÜÉ©JCG πHÉ≤eh
ΩÉ``μ`MC’G ¿CG É¡d ¿É«H »``a IQGRƒ`` dG â``ë`°`VhCGh
AÉ°†≤dG ¬«∏Y ô≤à°SG Ée â≤aGh ób IQOÉ°üdG á«FÉ°†≤dG
Ö°SÉæªdG ¢†jƒ©àdG ôjó≤J ¿CG øe õ««ªàdG áªμëe »a
É¡H π≤à°ùJ »àdG ™``bGƒ``dG πFÉ°ùe ø``e Qô°†dG ôÑéd
É¡ªμM »a äOQhCG ób É¡fCG ΩGOÉ``e ´ƒ°VƒªdG áªμëe
áaÉ°VE’ÉH ,Égôjó≤àd É k°SÉ°SCG É¡JòîJG »àdG ô°UÉæ©dG
âª∏°ùJ ób É¡fCG É¡°ùØf ácô°ûdG QGôbEÉH âHÉãdG ¿CG ≈dEG
95050/- ™``bGƒ``H äBÉ°ûæªdG ø``Y ¢†jƒ©àdG áª«b
…CG É¡d ¢ù«dh á«FÉ¡f á°üdÉîªdG √ò``g ¿CGh ,GQÉ``æ`jO
∫ój Éªe ,¢Uƒ°üîdG Gò¡H áeƒμëdG ió``d ≥ëà°ùe
™«ªL ≈aƒà°SG ób ´ƒ°VƒªdG ¿CG ≈∏Y á«©£b á``d’O
.¢†jƒ©àdG äGAGôLEG

95050/- ™bGƒH ∂∏ªà°ùªdG QÉ≤©dG ≈∏Y äBÉ°ûæªdG
,¢†jƒ©àdG ≠∏Ñe ΩÓà°SG â°†aQ á«YóªdG ¿CG ’EG ,GQÉæjO
¢VQCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a É¡àÑZQ øY âHôYCG πHÉ≤ªdG »a
ÖLƒªH ’EG ¢†jƒ©àdG ≈∏Y á≤aGƒªdÉH QOÉÑJ ºdh ,á∏jóH
¢ü∏îJ …òdG ôeC’G ,2014/5/26 »a ñQDƒªdG É¡HÉàc
ºd ¢†jƒ©àdG ≠∏Ñe ±ô°U »a ôNCÉàdG ¿CÉH áªμëªdG ¬©e
»àdG »g á«YóªdG ¿EG å«M ,IQGOE’G á¡L ≈dEG Ék©LGQ øμj
â∏N óbh ,á∏jóH ¢VQCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ≈©°ùJ âfÉc
IQGRƒdG á¡L øe ∫ÓNEG áªK OƒLh ó«Øj Éªe ¥GQhC’G
≠∏Ñe ≈∏Y á«YóªdG ácô°ûdG ∫ƒ°üM »a É¡«∏Y ≈YóªdG
.¢†jƒ©àdG
á«YóªdG QGôbEG ƒg âHÉãdG ¿CG áªμëªdG âaÉ°VCGh
√Qóbh ,¬«dEG QÉ°ûªdG ,¢†jƒ©àdG ≠∏Ñe âª∏à°SG É¡fCG
¢ù«dh á«FÉ¡f á°üdÉîªdG √òg ¿CGh ,GQÉæjO 95050/ôeC’G ,¢Uƒ°üîdG Gò¡H áeƒμëdG iód ≥ëà°ùe …CG É¡d
âeõdCGh ,iƒYódG ¢†aôH áªμëªdG ¬©e â°†b …ò``dG
ºμëdG äÉ«ã«ëd É``≤k `ah ∂``dPh äÉahô°üªdG »``Yó``ª`dG
.IQƒcòªdG
ácô°ûdG ió``d ’k ƒ``Ñ` b AÉ°†≤dG Gò``g ≥∏j º``d PEGh
áëFÓH πKÉªdG ±ÉæÄà°S’ÉH ¬«∏Y âæ©£a ,á«YóªdG
â¡àfGh ,Éfk ƒfÉb âæ∏YCGh 2017/7/12 ïjQÉàH äó«b
πÑbh Ók μ°T ±ÉæÄà°S’G ∫ƒÑ≤H áÑdÉ£ªdG ≈``dEG É¡«a
πHÉ≤e áª«b ôjó≤àd ô«ÑN ÜóæH ´ƒ°VƒªdG »a π°üØdG
¢†jƒ©àdG ±ô°U »a ô«NCÉàdG Ióe πãªdG QÉ≤Y ´ÉØàfG
∑Ó``ª`à`°`S’G QGô`` b π``ë`e QÉ``≤` ©` dG ∑Ó``ª`à`°`S’ Qô``≤` ª` dG
≈àMh 2009/6/22 øe IóªdG{ 2006 áæ°S QOÉ°üdG
iô``NC’G QGô``°` VC’G πHÉ≤e ôjó≤Jh ,z2015/5/10
±ô°U »a ô«NCÉàdG AGôL øe áØfCÉà°ùªdG âHÉ°UCG »àdG
IQGRƒdG ΩGõdEÉH ´ƒ°VƒªdG »ah ,∑Óªà°S’G ¢†jƒ©J
k
5001/- √Qób É°†jƒ©J
…ODƒJ ¿CÉH Égó°V ∞fCÉà°ùªdG
É``¡`eGõ``dEGh ,â``bDƒ`ª`dG ¢†jƒ©àdG π«Ñ°S ≈∏Y ,QÉ``æ` jO
ÜÉ©JCG πHÉ≤eh ô«ÑîdG ÜÉ©JCGh ∞jQÉ°üªdGh Ωƒ°SôdÉH
.»°VÉ≤àdG »àLQO ≈∏Y IÉeÉëªdG
•Éæe ¿CÉH Qô≤ªdG É¡ªμM áªμëªdG äQó``°`UCG ób
ôaGƒJ ƒ``g ¢†jƒ©à∏d áÑLƒªdG IQGOE’G á«dhDƒ°ùe

á«fÉãdG á«fóªdG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe â°†b
¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh ó°V ´ƒaôªdG ø©£dG ∫ƒÑb ΩóY
áÑdÉ£e ¢†aôH â°†bh »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
∑Óªà°SG øY »aÉ°VEG ¢†jƒ©àH áØfCÉà°ùªdG ácô°ûdG
É¡«dEG QÉ°ûªdG ácô°ûdG â``eõ``dCGh ,OGô``Y á≤£æªH ¢``VQCG
.IÉeÉëªdG ÜÉ©JCG πHÉ≤eh äÉahô°üªdG ™«ªL
∫É``¨` °` TC’G IQGRh QGó``°` UEÉ` H iƒ``Yó``dG π``ã`ª`à`Jh
GkQGô`` b »``fGô``ª`©`dG §``«`£`î`à`dGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` `°` `Th
2006 ΩÉ``Y »a iƒ``Yó``dG ´ƒ°Vƒe QÉ≤©dG ∑Óªà°SÉH
ájôb ÜƒæL »a »fÉμ°SE’G ´hô°ûªdG AÉ°ûfEG πLCG øe
PÉîJG ó©Hh ,∑GòfBG ¿Éμ°SE’G Ö∏W Ö°ùëH ∂dPh ,OGôY
¿ƒfÉb »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG áeRÓdG äGAGô``LEG áaÉc
ºJ ,ábÓ©dG äGP á«æ©ªdG äÉ¡édG QÉ©°TEGh ,∑Óªà°S’G
IôLCÉà°ùªdG ácô°ûdÉH á°UÉîdG äBÉ°ûæªdG áª«b ôjó≤J
É¡fCG ’EG ,GQÉæjO 95050/- ™bGƒH ∂∏ªà°ùªdG QÉ≤©∏d
á©£b ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH âÑdÉWh ≠∏ÑªdG ΩÓà°SG â°†aQ
á©LGôe IQhô°†H ÉgQÉ£NEG ºJ å«M ,á∏jóH ¢``VQCG
∫ƒ°üëdG Qò©J ó©Hh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ¿Éμ°SE’G IQGRh
É¡àÑZQ øY á«YóªdG âHôYCG ,á∏jóH ¢``VQCG á©£b ≈∏Y
»ah ,¬«dEG QÉ°ûªdG ¢†jƒ©àdG ≠∏Ñe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a
ΩÓà°SÉH á«YóªdG ácô°ûdG âeó≤J 2015/5/10 ïjQÉJ
≈∏Y IOƒLƒªdG äBÉ°ûæªdG øY QƒcòªdG ¢†jƒ©àdG áª«b
.∂∏ªà°ùªdG QÉ≤©dG
áªμëe ΩÉeCG ø©£dÉH âeó≤J á«YóªdG ácô°ûdG ¿CG ’EG
¢†jƒ©àH
ák ÑdÉ£e 2016 ΩÉY ∫ÓN á``jQGOE’G iôÑμdG
m
»a ô«NCÉàdG Ióªd QÉ≤©dÉH ´ÉØàf’G Ωó``Y øY »aÉ°VEG
≈àM 2009 ΩÉY øe »∏°UC’G ¢†jƒ©àdG ≠∏Ñe ±ô°U
39 º``bQ ¿ƒfÉb øe 28 º``bQ IOÉª∏d É≤k ah ,2015 ΩÉ``Y
.áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG ∑Óªà°SG ¿CÉ°ûH 2009 áæ°ùd
¢ü«ëªJh åëÑdÉH áªμëªdG â``dhGó``J å``«`Mh
´Éª°S ó©Hh ,á«YóªdG øe áeó≤ªdG äGóæà°ùªdGh ¥GQhC’G
âHÉãdG ¿CÉH áªμëªdG äQôb ,Éfk ƒfÉb ádhGóªdGh á©aGôªdG
á©£b ∑Óªà°SÉH 2006 ΩÉ``Y ∑Óªà°SG QGô``b Qhó``°`U
âHÉãdG ¿CG Éªc ,¥ôëªdG øe OGôY »a áæFÉμdG ¢``VQC’G
áª«≤H á«YóªdG QÉ£NEG ºJ ób 2009/2/22 ïjQÉàH

πàb áªjôéH »¡àæJ ¬≤jó°Uh »æ«°ùªN ø«H äGôμ°ùªdG ∫hÉæJ á°ù∏L
É¡H ôbCÉa á©bGƒdG øY ∫GDƒ°ù∏d áWô°ûdG õcôe ≈dEG ¬Ñ∏L
á≤aôH ¿Éc ¬fCÉH ±ôàYG å«M ,É¡∏«°UÉØàH ≈dOCGh GQƒa
≈dEG Gkô«°ûe ,ôªîdG ¿ƒHô°ûj ≈aƒàªdG º¡æ«H ¬«≤jó°U
ÖÑ°S ¿hO øe ¬«∏Y ióàYG ICÉéa ¬«∏Y »æéªdG ¿CG
É£≤°Sh GôLÉ°ûJh Üô°†dG ¬dOÉH ¿CG ’EG ¬æe ¿Éc Éªa
»æéªdG Üô°V »a ƒg ôªà°SGh ¢``VQC’G ≈∏Y É©e
á≤aôH ¢ùHÓe ¿hO øe ¬côJh ¬HÉ«K ´õæH ΩÉbh ¬«∏Y
Éjƒ°S ¢Sƒ∏édG GhOÉàYG º¡fCG ÉØ«°†e ,ôNB’G ¬≤jó°U
.á«dƒëμdG äÉHhô°ûªdG ∫hÉæJ ø«æeóe º¡fƒc
¬Ñ∏L ºJ ô``NB’G ∂jô°ûdG øY äÉjôëàdG ó©Hh
á°ù∏L ¿CG ∫hC’G º¡àªdG äÉaGôàYG ócDƒ«d ôNB’G ƒg
∫hC’G º¡àªdG ø«H IôLÉ°ûªH â¡àfG ôªîdG Üô°T
’EG Éª¡æ«H ∑ÉÑà°T’G ∂a ∫hÉM ¬fCGh ¬«∏Y »æéªdGh
ΩóY É«Yóe Éª¡JQOÉ¨eh Éª¡côJ ≈dEG ¬©aO ¬∏°ûa ¿CG
.É©e ÉªgQÉé°T AGôL á«ë°V •ƒ≤°ùH ¬ª∏Y

.¬«∏Y »æéªdG áKÉZEG øY QòY ¿hO øe ™æàeG
»a É``ZÓ``H â≤∏J ó``b á«æ©ªdG äÉ``¡`é`dG â``fÉ``ch
Qƒã©dÉH ó«Øj á©bGƒdG Ωƒj øe ≈dhC’G ìÉÑ°üdG äÉYÉ°S
á≤£æªH ´QGõ``ª`dG ió``MEÉ`H Qm É``Y ¢üî°ûd áãL ≈∏Y
¬LƒJ …ôëàdGh åëÑ∏d ≥jôa π«μ°ûJ ºàa ,IQƒëdG
≈dEG áãédG π≤fh äÉª°üÑdG ™aôd áªjôédG ìô°ùe ≈dEG
¢Vô©J øY á«FóÑªdG áæjÉ©ªdG âØ°ûch áMô°ûªdG
»àdG äÉ``HÉ``°`UE’G ∫Ó``N ø``e Üô°†∏d ¬«∏Y »æéªdG
π°UƒàdG øe ájô°ùdG QOÉ°üªdG âæμªJh.¬«∏Y äô¡X
øjOƒLƒe GƒfÉc øjòdG ¢UÉî°TC’G óMCG ájƒg ≈dEG
äÉjôëàdG ∫ÓN øeh Ωƒ«H á©bGƒdG πÑb áYQõªdÉH
iód ±hô``©`eh äÉ«≤Ñ°SC’G ÜÉë°UCG øe ¬``fCG ø«ÑJ
ø«M øe á©bGƒdG ¿Éμe ≈∏Y OOôàjh á«æeC’G Iõ¡LC’G
≈∏Yh ,Aƒ°ùdG ÜÉë°UCG øe áYƒªée á≤aôH ôNBG ≈dEG
ºJh ¬æμ°S ô≤e ≈``dEG áWô°T á``jQhO â¡LƒJ QƒØdG

á«°†b ô¶f á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG äCGó``H
,¬``JÉ``ah ≈``dEG iOCG Éªe ô``NBG ≈∏Y ió``©`J »æ«°ùªN
GQÉé°T ¿CG ’EG ,ôNBG á≤aôH äGôμ°ùªdG ’hÉæJ å«M
º¡àªdG ∫OÉÑJ ≈dEG iOCG ÖÑ°S ¿hO øe Éª¡æ«H Ö°ûf
,ÉªgógÉ°ûj ådÉãdG ¿Éc Éªæ«H Üô°†dG ¬«∏Y »æéªdGh
ΩÉ≤a ,≈aƒàe É``°`VQCG É¡«∏Y »æéªdG §≤°S ¿CG ≈``dEG
≈dEG QOÉZh ÉjQÉY ¬côJh ô«NC’G ¢ùHÓe ™∏îH º¡àªdG
á°ù∏L ≈dEG á«°†≤dG π«LCÉJ áªμëªdG äQôbh .¬dõæe
.∫hC’G º¡àª∏d ΩÉëe Üóæd ôHƒàcCG 20
14 »``a Éª¡fCG ø«ª¡àªdG ≈``dEG áHÉ«ædG äóæ°SCG
º¡àªdG áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG IôFGóH 2020 ƒ«dƒj
¿CÉH ¬«∏Y »æéªdG º°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG ∫hC’G
äÉHÉ°UE’G ¬H çóMCÉa √ó°ùL »a äÉHô°V IóY ¬d ¬Lh
¬∏àb ∂dP øe ó°ü≤j ºdh »Ñ£dG ôjô≤àdÉH áaƒ°UƒªdG
¬fCG »fÉãdG ≈dEG äóæ°SCGh ,äƒªdG ≈dEG ≈°†aCG øμdh

.»ª«©ædG »∏Y |

.»°ùÑ©dG áeÉ°SCG |

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

riffa3al3z@gmail.com

äGô°TDƒªdG ø``e áYƒªée á«æjôëÑdG áaÉë°üdG ¢``ù`eCG Ωƒ``j äô°ûf
áëFÉL á``eRCG ¢û«©j ºdÉ©dG ¿G øe ºZôdÉH ô«îdÉH ô°ûÑJ »àdG á«HÉéj’G
çóëj ÉªH ôKCÉàfh ºdÉ©dG Gòg øe AõL ÉæfCG ∂°T ÓHh ,É¡JÉ«YGóJh ÉfhQƒc
.É«ªdÉY
¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG OGóYCG ¢VÉØîfG ô°TDƒe ƒg äGô°TDƒªdG √òg ∫hCG
¢VÉØîfG ≈``dEG 2020 ôHƒàcCG 17 ïjQÉàH OGó``YC’G â∏°Uh å«M ÉfhQƒc
.áHÉ°UEG 246 â¨∏H PG ®ƒë∏e
ô°TDƒªdG Gògh ,»°VÉªdG ¢ù£°ùZCG ô¡°T òæe äÉHÉ°UEÓd OóY πbG ƒgh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lh ¿G ó©H øe á°UÉN ,ô«îdÉH ô°ûÑjh ÉÑ«W ¿Éc
ΩGõàd’G IQhô°V ≈dEG √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
.ø«YƒÑ°SCG Ióªd
,™«ªédG øe ΩGõàd’G ≈æªàfh ,â°†ØîfG äÉHÉ°UE’G OGóYCG ¿CG ¬∏dG óªëf
äGAGôLE’ÉH §ÑJôe É¡°VÉØîfG hCG É¡YÉØJQGh äÉHÉ°UE’G ´ƒ°Vƒe ¿G ô«Z
É¡«a ÉªH ,A»°T πc âëàa »àdG á«HhQhC’G ∫hódÉa ,ádhódG ÉgòîàJ »àdG
.á«fÉãdG áLƒªdÉH ≈ª°ùj Ée çóMh á«°ùμY èFÉàædG äAÉL ,äGQÉ£ªdG
¿G ƒgh ó©H ¬àæJ ºd áëFÉédG ¿G ºZQ ôNBG »HÉéjG ô°TDƒe ô¡X É°†jCG
QÉæjO ¿ƒ«∏e 45^8 áYƒªée Ée â≤∏J á«æjôëH ácô°T 39 ¬Yƒªée Ée ∑Éæg
ºYódG áªFÉb ±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG ´É£b Qó°üJ óbh ,ádhódG øe Éeó≤e ÉªYO
.±ô°üe πμd Ωó≤ªdG ºYódG áª«b å«M øe
ádhódG ¿G ô¡¶j ƒg ÉªfG áª¡ªdG äÉYÉ£≤∏d ádhódG øe Ωó≤ªdG ºYódG Gòg
OÉ°üàb’G ôKCÉàj ’ ≈àM áëFÉédG ÖÑ°ùH ôKCÉàJ ’G äÉcô°ûdG áaÉc øe ójôJ
ÖÑ°ùH ø«ØXƒe ádÉbEG ºàJ hCG ,ø«æWGƒª∏d πª©dG ¢Uôa ôKCÉàJh ,»æWƒdG
.áëFÉédG
¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¬H ô``eCG …ò``dG »eƒμëdG ºYódG Gòg
»©«ÑW πμ°ûH πª©J »æWƒdG OÉ°üàb’G IôFGO π©éj ¿G πLG øe AÉL √ÉYQh
»eƒμëdG ºYódG ÜÉÑ°SCG ºgCG Gògh ,GQô°V πbG ô«KCÉàH ôjó≤J πbG ≈∏Y hCG
.äÉYÉ£≤dG áaÉμd ºYódG Gòg ≈∏Y ádhódG ôμ°ûJ ∂°T ÓHh ,Ωó≤ªdG
áaô¨dG øe êôN ô°TDƒe ƒg ,á``eRC’G √òg πc §°Sh Ö«W ôNBG ô°TDƒe
¿G ôà°ûdG ôcÉ°T ájQÉéàdG áaô¨∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∞°ûc ó≤a ájQÉéàdG
.%50 QGó≤ªH IójóédG äÓé°ùdG »a É°VÉØîfG ™bƒàJ âfÉc áaô¨dG
πé°S 4500 π«é°ùJ ºJ Éªæ«H ,%30 áÑ°ùæH ¿Éc ¢VÉØîf’G ¿CG ’EG
≈∏Y Gô°TDƒe ó©j ∂dP ¿G{ :ôà°ûdG ∫Ébh ,ÉfhQƒc áeRCG ∫ÓN ójóL …QÉéJ
ÜÉë°UCG â∏©L á``eRC’G ∫Ó``N âéàf á«≤«≤M ájQÉªãà°SG ¢Uôa Oƒ``Lh
.zIójóL äÓé°S ¿hQó°üj ∫ÉªYC’G
OÉ°üàb’G ≈∏Yh É«∏ëe Éæ«∏Y É¡dÓ¶H »≤∏J á«ªdÉY áeRCG ∑Éæg ¿G ±ô©f
,¬©æªJ hCG ¬cQGóàJ ¿G á``dhO …C’ øμªj ’h ±hô©e ô``eCG Gò``g ,»æWƒdG
πc ™e øμd ,ÉÑ∏°S GhôKCÉJ ∫ÉªYCG ÜÉë°UCGh ,äôKCÉJ äÉYÉ£b ∑Éæg ¿G ±ô©fh
,RÉàªe πμ°ûH ≈aÉ©àj »æWƒdG OÉ°üàb’G ¿G ø«ÑJ á«HÉéjG ΩÉbQCG äô¡X ∂dP
.OÉ°üàb’G ¥ƒ°ùdG ™°Vƒd á«©«Ñ£dG ádÉëdG IOÉ©à°SG ≥jôW »a
»àdG ájOôØdG ™jQÉ°ûªdGh äÉYÉ£≤dG øY åëÑ∏d ádhódG ƒYóf É°†jCG
≈àM ™jQÉ°ûªdG √òg ÜÉë°UCG IóYÉ°ùe πLG øe áëFÉédG AGôL ÉÑ∏°S äôKCÉJ
¿CGh ,»©«ÑW πμ°ûH º¡à£°ûfCG á°SQÉªe πLG øe ∂dPh ¿RGƒàdG Ghó«©à°ùj
.êhôîdG QƒW »a hCG ¥ƒ°ùdG øe GƒLôN øe IôFGO ¢ü∏≤f
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ó«°TQ ájRƒa

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

!»æjôëÑdG êPƒªædG
!√OhóM êQÉN »fÉ°ùfEG õéæe πc ôjó≤J ≈∏Y ,á«ªdÉ©dG
¬«HPÉL) ÉªFGO É¡∏NGO »a πªëJ áØ∏àîe äÉØ°U »g
¢†©H QÉÑ¨dG ≈£Z ¿EÉa ,(¬fó©e AÉØ°Uh »æjôëÑdG êPƒªædG
™e ΩÉÄàd’G ≈``dEG Oƒ©j Ée ¿ÉYô°ùa âbƒdG ¢†©H ¬é«°ùf
!¬æe ƒg …òdG »∏°UC’G ¿ó©ªdG
QhO ìÉààaG »a OÓÑdG πgÉ©d »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG »a }
ÓeÉM AÉL ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ójóédG OÉ≤©f’G
á¡LGƒe »a ,»æjôëÑdG ¿ó©ª∏d »YƒædG çQE’G Gò``g πc
AÉ``Lh ,zÉ``fhQƒ``c á``ë`FÉ``L{ É¡æe ,äÉ`` ` eRC’Gh äÉ``jó``ë`à`dG
äÉjóëàdG ™e πeÉ©àdG á«Ø«c »a á∏eÉμàe á``jDhQ ≠«°ü«d
ôîØdG ÉªFGO å«Mh ,á«Hô©dG äÉeRC’Gh á«ª«∏bE’Gh á«∏NGódG
ø«æWGƒªdÉHh √QGô≤à°SGh ¬æeCG ≈∏Y ¢UôëdGh øWƒdÉH
ó°üd §≤a ¢ù«d ¿Gƒæ©dG ƒg »Ñ©°ûdG ºMÓàdGh AÉ«ahC’G
øe óéà°ùe ´ƒf …CG á¡LGƒªd É°†jCG ÉªfEGh ,ø«°Vô¨ªdG
zπeC’G ¥hóæ°U{ »JCÉj ¬æeh ,Éæ∏b Éªc äÉeRC’Gh äÉjóëàdG
≈Ø°ûà°ùe{ AÉ°ûfEGh ,ÜÉÑ°ûdG äGQOÉ``Ñ` eh ™jQÉ°ûe ºYód
ô«î°ùJh ,ájó©ªdG ¢``VGô``eC’G áédÉ©e »``a z¢ü°üîàe
,á«ªæàdGh áë°üdGh º«∏©àdG iƒà°ùe ≈∏Y Oƒ¡édG π``c
ájƒªæàdG á«æjôëÑdG áHôéàdG) õjõ©Jh ï«°SôJ πX »a
äÉ«æ≤Jh áãjóëdG Ö«dÉ°SC’G πμH ò``NC’Gh ,(á∏°UGƒàªdG
»``ª`bô``dG ∫ƒ``ë` à` dG äÉ``«` é` «` JGô``à` °` SGh πÑ≤à°ùªdG Ωƒ``∏` Y
QGôªà°SGh ÜÉÑ°û∏d ∫ÉéªdG ìÉ°ùaEGh ,»aô©ªdG OÉ°üàb’Gh
äGAÉ°†a πc »a á«æjôëÑdG ICGôª∏d IóFGôdG áfÉμªdG õjõ©J
.»æWƒdG πª©dG
Qƒ£àdG ≈dEG ÉªFGO ™∏£àªdG »æjôëÑdG êPƒªædG ¬fEG }
QÉªãà°S’G ≥ëà°ùj ƒg …òdGh ,¢UôØdG áYÉæ°Uh RÉéfE’Gh
ÜÉÑ°ûdG AÉ£©d …ƒ«ëdG QhódG RGôHEG Ö∏£eh ,á≤K πμH ¬«a
øe ô«ãμdG É¡æe »fÉ©j »àdG ,zá``dÉ``£`Ñ`dG{ ≈∏Y AÉ°†≤dÉH
,√ô«Ø°üJ ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈æªàf Ö∏£e ƒg ,Ωƒ«dG ø«éjôîdG
Iô«ãμdG äÉ°ü°üîà∏d áªFÓªdG ∞FÉXƒ∏d ¿ÉμªdG ìÉ°ùaEGh
!¿É«°ùædG ÉgôKój ¿CG πÑb
,»æjôëÑdG ¿É``°`ù`fE’G Gò``g áª«b »gÉ°†j A»``°`T Ó``a
Éªc ,¬H ¢†¡æJ »àdG ¢UôØdG πc IQGóL øY ≥ëà°ùj …òdG
!¬eÓMCG πc ≥«≤ëJh ¬JGQób »a á≤ãdG ≥ëà°ùj

øjôëÑdG zπ``«`Ñ`NQCG{ hCG á«dÉëdG øjôëÑdG Qõ``L }
iôÑc IQÉ°†M õcôe ™«ªédG ±ô©j Éªc Ée Ωƒj »a âfÉc
z¿ƒjôeƒ°ùdG{ É¡H ≈æ¨J »àdG ,¿ƒª∏jO IQÉ°†M »g ,ΩCGh
,zácQÉÑªdG ¢``VQC’G{ »¡a ,iô``NC’G áªjó≤dG äGQÉ°†ëdGh
¢VQCG{ »gh ,záªjó≤dG á¡dB’G ¢``VQCG{h ,zOƒ∏îdG ¢``VQCG{h
z¿ÉªdCG{ ¿ƒ``jô``KCGh ¿ƒãMÉH ÉgôÑàYGh ,zô«îdGh ΩÓ°ùdG
z¿óY áæL{ É¡fCG ¿ƒª∏jO IQÉ°†M øY »≤«KƒJ º∏«a »a
!…ôKCGh »îjQÉJ AGô≤à°SG ∫ÓN øe ájQƒ£°SC’G
ÉLPƒªf) É¡FGƒgh É¡HGôJ »a âfõàNG ¢VQCG »g }
AÉ£©dGh ô«î∏d ¬ÑM »ah ¬MÉàØfG »a ,(É«FÉæãà°SG Éjô°ûH
øe ôãcCG òæe ïjQÉàdG ôÑY ∫É``«`LC’G âKQGƒàa ,ΩÓ°ùdGh
¿É``°`ù`fE’G íÑ°ü«d ,êPƒ``ª` æ` dG ∂``dP zäÉ``æ`«`L{ ΩÉ``Y 5000
áKÉeódG å«M øe ,Üƒ©°ûdG πc ´É``ª`LEG QÉãe »æjôëÑdG
òæe ºdÉ©dG ≈∏Y ìÉàØf’G ÖM å«M øeh ,»YƒdGh áÑ«£dGh
ójôØdG DƒdDƒ∏dG IQÉéJh ,áªjó≤dG á«fƒª∏jódG øØ°ùdG QÉØ°SCG
!Ωƒ«dG Gòg ≈àM ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y
ƒg ,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y Dƒ`dDƒ`∏`dG Gò``g IQó``æo ` ch
RÉéfE’Gh Qƒ£àdG ≈∏Y QOÉ≤dG (»æjôëÑdG êPƒªædG) É°†jCG
,Iójôa á°SÉ«μH äÉjóëàdGh äÉeRC’Gh ÜÉ©°üdG á¡LGƒeh
,ô°UÉ©ªdG ïjQÉàdG ≈dEG ’ƒ°Uh √ó©H Éeh ºjó≤dG ïjQÉàdGh
OhóM ¬à©ª°S âbÉa …òdG ,(»æjôëÑdG è«°ùædG IOGôa) âÑãj
»≤ædG Ö∏≤dG ¬fCÉch ,…ƒàëjh ™°ùà«d ,á≤«°†dG É«aGô¨édG
!¬ÑM ≈∏Y πμdG ™ªLCÉa ºdÉ©dG Gòg »a
,É¡æWƒd á≤°TÉ©dG ó∏ÑdG áæHG øe IOÉ¡°T √òg â°ù«d }
πc IOÉ¡°T É¡æμdh !QÉÑ¨dG äÉÑg øe ¬«∏Y ≈°ûîJ ≈àM
ºZQ ¢ùªd øe πch ,Üôb øe »æjôëÑdG Ö©°ûdG ±ôY øe
πc »a ô«KCÉàdGh RÉéfE’G »a áª¡ªdG ¬J’hÉëe ó∏ÑdG ô¨°U
¬KGôJh ¬àaÉ≤K ègh øe ÜôàbG øe πch ,á«ªdÉ©dG á£°ûfC’G
ègh ¢ùªd øe π``ch ,¬îjQÉJh ,¬JQÉ°†Mh ¬JÉKhQƒeh
,äGôeGDƒªdG ≈àYCG §≤°SCG …òdG ,¬Ñ©°T »a π«ªédG »YƒdG
∫GƒW ¬°ûjÉ©Jh ¬ëeÉ°ùJh ¬``MhQ Iƒ``b ≈°üMCG øe π``ch
√ô«KCÉJ ∑QOCG øe π``ch ,ábôØà∏d ¿Gõ«e ¿hO øe ïjQÉàdG
á«Hô©dG á°SÉ«°ùdG »a ¬à«aGô¨L ô¨°U øe ºZôdG ≈∏Y øgGôdG
á«æjôëÑdG õFGƒédÉH ¬ãMh ,á``«`dhó``dGh π``H á«ª«∏bE’Gh

»HhQhC’G Qhó∏d á«é«JGôà°S’G äGOóëªdG
§°SƒàªdG ¥ô``°``T »``a ´Gô``°``ü``dG √É``é``J
≈`` `dhC’G á``HGƒ``Ñ` dG ó``©` J »``à` dG ¢``UÉ``N
∫hó``d á«Yô°ûdG ô«Z Iôé¡dG ≥aóàd
ÉkHô¨à°ùe ø``μ`j º``d º``K ø``eh OÉ``ë` J’G
äÉbÓ©dG É¡Jó¡°T »àdG ÜQÉ≤àdG ádÉM
äÓYÉØJ ∫Ó``N á«°ùfôØdG-á«dÉ£jE’G
GkOƒ¡©e øμj ºd ôeCG ƒgh ´Gô°üdG ∂dP
OÉ``ë`J’G ¢``Uô``M ø``Y Ók °†a ,π``Ñ`b ø``e
Oƒ¡édG »a •Gôîf’G ≈∏Y »HhQhC’G
øe á`` `eRC’G ∂``∏`J π``ë`d á«°SÉeƒ∏HódG
á«ª«∏bE’G äÉª¶æªdG ™e ¿hÉ©àdG ∫ÓN
∞jRƒL É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG ÉgRôHCGh
¿hDƒ`°`û`∏`d ≈`` ∏` `YC’G π``ãq ` ª` ª` dG π``jQƒ``H
OÉëJÓd á«æeC’G á°SÉ«°ùdGh á«LQÉîdG
»a á«Hô©dG ∫hódG á©eÉéd »``HhQhC’G
≥ØJG å«M Ω2020 ôÑªàÑ°S øe ådÉãdG
ΩÉ©dG ø``«`eC’Gh »`` HhQhC’G ∫hDƒ°ùªdG
IQƒ£N{ ≈∏Y á«Hô©dG ∫hódG á©eÉéd
q `à`dG
»a á«ÑæLC’G ájôμ°ù©dG äÓ``Nó`
äGQGô``≤` d áØdÉîªdÉH »Ñ«∏dG ¿CÉ`°`û`dG
áLÉëdGh ,á∏°üdG äGP ø``eC’G ¢ù∏ée
ò«Øæàd á«dhódG Oƒ¡édG ó«MƒJ ≈``dEG
Gòch ø«dôH á«∏ªY äÉLôîe πªée
ø«H »∏eÉμàdG ó¡édGh ¿hÉ©àdG õjõ©J
,»HhQhC’G OÉëJ’Gh á«Hô©dG á©eÉédG
á«°SÉ«°S ájƒ°ùJ ≈dEG π°UƒàdG π«Ñ°S »a
øY Ók °†a ,zá``eRC’G ∂∏àd á«æWh á«Ñ«d
…ôμ°T íeÉ°S ™e πjQƒH ∞jRƒL AÉ≤d
…ò``dG á``jô``°`ü`ª`dG á``«` LQÉ``î` dG ô`` `jRh
¢ù°SDƒj …ô°üªdG ∞bƒªdG{ ¿CG ó``cCG
,»dhódG ø``eC’G ¢ù∏ée äGQGô``b ≈∏Y
≈dEG Gkô«°ûe ,ø«dôH QÉ°ùe äÉLôîeh
™e ∞ãμe πμ°ûH π°UGƒàJ ô°üe ¿CG
π°†aCG »æÑàd »``HhQhC’G OÉëJ’G ∫hO
»dÉëdG ™°VƒdG øe êhôî∏d ∫ƒ∏ëdG
.zÉ«Ñ«d »a
∫hDƒ`à`°`S É``ª`Y ô``¶`æ`dG ¢``†`¨`Hh
∂∏J »`` a ´Gô``°` ü` dG äGQƒ`` £` `J ¬`` «` `dEG
É``¡``KGó``MCG º``°` ù` à` J »`` à` `dG á``≤` £` æ` ª` dG
ÉkjóëJ πãªj ¬fEÉa ∂HÉ°ûàdGh ó«≤©àdÉH
¬`` dhOh »`` ` `HhQhC’G OÉ``ë` JÓ``d Ó`k `FÉ``g
¬``fCG :∫hC’G ÖÑ°ùdG ÜÉ``Ñ`°`SCG áKÓãd
OÉëJ’G Qhó``d Ék«≤«≤M GkQÉ``Ñ`à`NG ó©j
ÜƒæL á≤£æe »a »æeC’G »``HhQhC’G
øeCÓd ÉkjóëJ ó©J ºd »àdG §°SƒàªdG
ÉkÑÑ°S âfÉc øμd Ö°ùëa »`` HhQhC’G
á«°SÉ«°ùdG ÖîædG áÑ«côJ ô««¨J »a
,á«Yô°ûdG ô«Z Iôé¡dG á«°†b AGô``L
ójóëJ ƒ``¡` a :»``fÉ``ã` dG Ö``Ñ`°`ù`dG É`` `eCG
á``«`æ`eC’G á`` «` `HhQhC’G ∫hó```dG äGQó```b
¿Éc ÉªdÉ£d »àdG á«°SÉ«°ùdG ∂dòch
»°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M ≈∏Y ÉgOÉªàYG
á°UÉN IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dGh ÉkeƒªY
ƒ¡a :ådÉãdG ÖÑ°ùdG ÉeCG ,á«æeCG á∏¶ªc
QÉ°ùe ≈∏Y ´Gô°üdG ∂dP èFÉàf ô«KCÉJ
QGƒL ∫hO ™e á``«` HhQhC’G ácGô°ûdG
∫hódG É¡«∏Y ∫ƒ©J »àdGh §°SƒàªdG
πX »``a á``°`UÉ``Nh Gkô`«`ã`c á``«` HhQhC’G
»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G ´Gô°üdG ΩGóàMG
ºdÉ©dG øe ájƒ«ëdG á≤£æªdG ∂∏J »a
íeÓe º°SQ ä’hÉëe øY OOôàj Éeh
É¡∏bCG ¢ù«d IójóL á«ª«∏bEG äÉÑ«JôJh
RÉZ ióàæe ≈∏Y á©bƒªdG ∫hódG ¿ÓYEG
ióàæªdG ∂dP πjƒëJ §°SƒàªdG ôëÑdG
.IôgÉ≤dG Égô≤e á«ª«∏bEG áª¶æe ≈dEG
äÉ``°` SGQó``dG è``eÉ``fô``H ô``jó``e |
õcôªH á``«` dhó``dGh á``«`é`«`JGô``à`°`S’G
á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh

:º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O
ô«KCG ÉªdÉ£d ¬``fCG :É¡«fÉKh ,á«fÉªdC’G
»HhQhC’G »æeC’G QhódG ∫ƒM ∫óédG
áÑ°ùædÉH AGƒ°S »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y
ájÉªëH IóëàªdG äÉj’ƒdG ´Ó£°V’
É``eEG Oƒ≤Y ôÑY á``«` HhQhC’G ídÉ°üªdG
,ƒJÉædG ∞∏M ∫Ó``N ø``e hCG ÉgOôØªH
»HhQhC’G OÉëJ’G ìÉéf ¿EÉa ºK øeh
ôëÑdG ¥ô°T »a ´Gô°üdG áeRCG IQGOEG »a
Ö°SÉμªH É¡æe êhô``î`dGh §°SƒàªdG
Ωó``b Å``Wƒ``e OÉ`` é` `jEG »``æ`©`j IOó`` ë` `e
á¡LGƒe »a »``HhQhC’G OÉëJÓd ójóL
»gh ÉkeƒªY …ôëÑdG øeC’G äGójó¡J
OÉ``ë`J’G É``gCGó``H »``à`dG á«é«JGôà°S’G
zÉ«aƒ°U{ á«∏ªY ∫ÓN øe »``HhQhC’G
±ó¡H Ω2015 ΩÉ``Y »a É¡°ù°SCG »àdG
»a áYhô°ûªdG ô«Z Iôé¡∏d …ó°üàdG
ácQÉ°ûªH GkQhô``eh ,§°SƒàªdG ôëÑdG
áëaÉμªd áã©ÑH »`` `HhQhC’G OÉ``ë` J’G
∫Éeƒ°üdG π``MGƒ``°`S ádÉÑb áæ°Uô≤dG
É≤k ah Ω2008 ΩÉ``Y òæe ¿ó``Y è«∏Nh
AÉ¡àfGh ¿CÉ°ûdG Gòg »a á«ªeCG äGQGô≤d
»àdG z»``æ` jô``jEG{ á``jô``ë`Ñ`dG á«∏ª©dÉH
ôjGôÑa »a »``HhQhC’G OÉëJ’G ÉgôbCG
ô¶M án ` Ñ` bGô``e ±ó``¡`à`°`ù`Jh Ω2020
´GõædG ±Gô``WCG ≈dEG áë∏°SC’G ∫ƒ°Uh
á«ªeC’G äGQGô``≤`∏`d É≤k «Ñ£J É«Ñ«d »``a
øØ°S ô°ûf øª°†àJh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a
Gò¡d á«YÉæ°U QÉªbCG π«©ØJh äGôFÉWh
Ö°SÉμªdG ¿CG »``a ∂``°` T’h ,¢``Vô``¨`dG
π°üëj ±ƒ``°`S »``à`dG á«é«JGôà°S’G
øe áª¶æªc »``HhQhC’G OÉëJ’G É¡«∏Y
äÉ¡LƒàdG øe Rõ©J ±ƒ°S áeRC’G ∂∏J
á«HhQhCG á«æeCG ájƒg ¢ù«°SCÉàd á«YGódG
ºZôdG ≈∏Y -ƒJÉædG ∞∏M øY á∏≤à°ùe
á«HhQhCG ádhO 22 ájƒ°†Y πNGóJ øe
-»HhQhC’G OÉëJ’Gh ƒJÉædG ∞∏M ø«H
ájOÉ°üàb’G Ö°SÉμªdG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
»HhQhC’G OÉëJ’G É¡«æéj ±ƒ°S »àdG
»àdGh ábÉ£dG ø``eCG á«°†b É¡∏bCG ¢ù«d
á°SÉ«°ùdG Ió``æ` LCG »``a É``¡` LÉ``eOEG º``J
Ω2007 ΩÉ``Y òæe OÉëJÓd á«LQÉîdG
á°UÉNh ,OÉ``ë` J’G äÉ`` jƒ`` dhCG ó``MCÉ` c
ábÉ£dG ø``e OÉ``ë` J’G äGOQGh ™jƒæJ
§°SƒàªdG ô``ë`Ñ`dG RÉ`` Z É¡æ«H ø`` eh
OÉªàY’G øe óëdG ¬fCÉ°T øe ôeCG ƒgh
∫hO á°UÉNh É«°ShQ ≈∏Y »``HhQhC’G
:É``¡`ã`dÉ``Kh ,É`` ` `HhQhCG Üƒ``æ` Lh ¥ô``°` T
ø«H »``é`«`JGô``à`°`SGƒ``«`é`dG •É`` Ñ` `JQ’G
¥ô°T á≤£æeh É«Ñ«d QGô≤à°SGh ø``eCG
»``HhQhC’G ø``eC’Gh §°SƒàªdG ôëÑdG
ƒëf ≈∏Y É«dÉ£jEG πãe ∫hOh á``eÉ``Y

øe ¢``SOÉ``°` ù` dG »``a ¬``d á``ª`∏`c »``a
AÉ°†YCG ÜGƒ``æ`dG ΩÉ``eCG 2020 ôHƒàcCG
π«°û«e ∫QÉ°T ∫Éb »HhQhC’G ¿ÉªdôÑdG
¿EG{ »`` ` ` `HhQhC’G ¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``ù` «` FQ
áë∏°üe ó©j §°SƒàªdG ¥ô°T QGô≤à°SG
ôeC’G ™``bGhh ,zÉ``HhQhC’ á«é«JGôà°SG
á«ªgCG Ö°ùàμj §°SƒàªdG ôëÑdG ¿CG
¢ù«d á«HhQhC’G ∫hó∏d áÑ°ùædÉH á¨dÉH
»``é`«`JGô``à`°`SGƒ``«`é`dG ó``«`©`°`ü`dG ≈``∏`Y
§Hôj Éª¡e ÉjôëH ÉfÉjô°T ¬fƒc Ö°ùëa
É``HhQhCGh É«≤jôaEGh É«°SBG äGQÉ``b ø«H
á«Yô°ûdG ô«Z Iôé¡∏d Gkôªe ¬fƒμd πH
áYhô°ûªdG ô«Z Öjô¡àdG äÉ«∏ªYh
∫hC’G »æeC’G …óëàdG âë°VCG »àdG
Üƒ``æ`Lh É``ek ƒ``ª`Y á`` «` `HhQhC’G ∫hó``∏` d
ƒëf ≈∏Y É«dÉ£jEGh §°SƒàªdG ôëÑdG
¿CG ÉkHô¨à°ùe øμj ºd ºK øeh ,¢UÉN
≠dÉH ΩÉªàgÉH á≤£æªdG ∂∏J ≈¶ëJ
»eƒ≤dG ø``eC’G äÉ«é«JGôà°SG øª°V
ô«Z É``gô``jƒ``£`J º``J »``à`dG á`` «` `HhQhC’G
´Gô°üdG äÓYÉØJ øª°Vh ,Iô``e …P
§°SƒàªdG ôëÑdG ¥ô``°`T »``a ø``gGô``dG
ÉkeƒªY »`` `HhQhCG QhO Rhô`` H ß``Mƒ``d
…ò``dGh ¢``UÉ``N ƒ``ë`f ≈``∏`Y »``°`ù`fô``ah
áYƒªée áª≤d É°ùfôa IƒYO »a ≈∏éJ
ÜƒæL ∫hód á«£°SƒàehQhC’G ∫hódG
ôÑªàÑ°S øe ô°TÉ©dG »a ™Ñ°ùdG ÉHhQhCG
Éμ«°SQƒc IôjõéH äó≤Y »àdGh 2020
,É«fÉÑ°SEG ,É``«`dÉ``£`jEG ø``e π``c âª°Vh
∫É¨JôÑdGh ¢UôÑb ,¿É``fƒ``«`dG ,É£dÉe
¢``ù`«`Fô``dG Ö``dÉ``W á``ª`≤`dG ∂``∏`J ∫Ó`` `Nh
∫hó``dG ¿hô``cÉ``e πjƒfÉªjEG »°ùfôØdG
ó``MGh äƒ°üH{ åjóë∏d á``«` HhQhC’G
á«côàdG äÉ°SÉ«°ùdG AGREG zí``°` VGhh
OƒLh ßMƒd PEG ,§°SƒàªdG ¥ô°T »a
AGREG á``«` HhQhC’G ∫hó``dG ø«H ΩÉ°ù≤fG
áª≤dG øY Ók °†a á«côàdG äÉ°SÉ«°ùdG
øe »fÉãdGh ∫hC’G »eƒj á``«`HhQhC’G
.2020 ôHƒàcCG
á«ªgCG QÉÑàY’G »``a ò``NC’G ™``eh
áÑ°ùædÉH §``°`Sƒ``à`ª`dG ô``ë`Ñ`dG á≤£æe
…ôjó≤J »a ¬``fCG ’EG »``HhQhC’G øeCÓd
á«é«JGôà°SG äGOó``ë` e á``KÓ``K ó``Lƒ``J
»HhQhC’G QhódG º¡a É¡dÓN øe øμªj
§°SƒàªdG ôëÑdG ¥ô°T çGó``MCG AGREG
ádÉM ô«°ùØJ øμªj :É``¡` dhCG É``ek ƒ``ª`Y
±GôWCG AGREG »``HhQhC’G ´ÉªLE’G ΩóY
Aƒ°V »a §°SƒàªdG ¥ô°T »a ´Gô°üdG
êÉ``¡`à`f’ »`` ` `HhQhC’G OÉ``ë` J’G »``©`°`S
∫ƒ``∏`ë`dG ø``«` H êõ``ª` J á``«`é`«`JGô``à`°`SG
™e πeÉ©àdG »a á«≤«aƒàdGh á£ZÉ°†dG
áZÉ«°U ∫Ó``N øe á«côàdG á°SÉ«°ùdG
øY É°VôdG ΩóY øY ôÑ©J á≤«bO ádOÉ©e
®ÉØëdGh á«MÉf øe á«côàdG á°SÉ«°ùdG
É«côJ ™e ™bƒªdG ø«ÄLÓdG ¥ÉØJG ≈∏Y
¬ÑLƒªH ó¡©J …òdGh Ω2016 ΩÉY »a
6 É``«`cô``J íæªH »`` ``HhQhC’G OÉ``ë` J’G
á«Ñ∏J »``a IóYÉ°ùª∏d hQƒ``j äGQÉ«∏e
πHÉ≤e ø«ÄLÓd á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’G
¿hO ádƒ∏«ëdG ≈∏Y É«côJ πª©J ¿CG
.á«HhQhC’G »°VGQC’G ø«ÄLÓdG Æƒ∏H
Ö``LQ »``cô``à` dG ¢``ù` «` Fô``dG Oó`` g ó`` bh
Iôe …P ô«Z ¬FÉ¨dEÉH ¿É``LhOQCG Ö«W
»a ´Gô°üdG ø«H •ÉÑJQ’G »æ©j ÉªH
,¬éjEG ôëHh §°SƒàªdG ôëÑdG ¥ô°T
»àdG áWÉ°SƒdG Oƒ¡L ô°ùØj Ée ƒ``gh
ø«H á«HhQhC’G ∫hódG ¢†©H É¡H âeÉb
áWÉ°SƒdG É¡æeh ,´Gô°üdG ∂dP ±GôWCG
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zá«eÓ``°SE’G ¿hDƒ``°û∏d ≈∏YC’G{ øe áª¡e á``àØd
ô«μØJ á∏≤f ≈``dEG á``LÉ``ë`dG ¢``ù`eCG »``a á«Hô©dG Üƒ©°ûdG
áÑ©°üdG ájôμØdG ´É°VhC’G øe êhôî∏d ,ájQƒKh πH ,á«Yƒf
äÉcôM âéàfCG »àdG áaô£àªdG á«æjódG QÉμaC’G É¡à≤∏N »àdG
á≤«ªY ìhô``Lh πH ,ñhô``°`T çGó``MEG »a âÑÑ°ùJ äÉYÉªLh
äOCGh ,á«Hô©dG Üƒ©°ûdG øe ójó©∏d á«©ªàéªdG áÑ«côàdG »a
»àdG äÉfƒμªdG øe ójó©dG ø«H á©«£≤dG ¬Ñ°ûj Ée ≥∏N ≈``dEG
»gh ,á«ÑgòªdGh É¡æe á«æjódG ,äÉ©ªàéªdG √òg è«°ùf πμ°ûJ
»a â∏°Uh »àdG äÉ©ªéªdG √òg ≈∏Y á∏«NO ôÑà©J ´É°VhCG
»a ΩÉàdG ¬Ñ°T QÉ¡°üf’G ¬Ñ°ûj Ée ≥«≤ëJ ≈dEG äGôàØdG øe Iôàa
äGAÉªàf’G OƒLh øY ô¶ædG ¢†¨H Ió``MGh á«©ªàée á≤JƒH
.É¡æjhÓJ ∞∏àîªH á«YôØdG
ó``°`TCGh Ö``©`°`UCG ø``e Ió``MGƒ``H É«dÉM ôªJ Üƒ©°ûdG √ò``g
É¡JÉfƒμe π``c πÑ≤à°ùeh É¡∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y IQƒ``£`N ±hô``¶`dG
π¨à°ùJ øe iƒ≤dG øe ∑Éæ¡a ,á«ÑgòªdGh á«bô©dGh á«æjódG
,Üƒ©°ûdG √òg AÉæHCG ø«H ábôØdGh ñô°ûdG ≥«ª©àd ±hô¶dG √òg
á«æWƒdG áé°ùfC’G ≈``dEG PÉØædG π¡°ùj ¿CG ∂``dP ¿CÉ`°`T ø``e ¿C’
≈dhC’G áLQódÉH ΩóîJ ióªdG Ió«©H ±GógC’ áeóN É¡≤jõªJh
»°†à≤J á«æWƒdG áë∏°üªdG ¿EÉa ºs K øeh ,iƒ≤dG √òg ídÉ°üe
™LGôªdGh äÉ°ù°SDƒªdG ∫É``ë`dG á©«Ñ£H É¡æe ,™«ªédG ø``e
√òg áédÉ©e »a áªgÉ°ùª∏d º¡JÉbÉW Ghó°ûëj ¿CG ,á«æjódG
äÉ©ªàéªdG É¡H ôªJ »àdG ´É°VhC’G √òg πãe ¿CG ∂dP ,´É°VhC’G
≥jõªJh É¡μ«μØàH Oó¡J øgGôdG âbƒdG »a á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
.á«æWƒdG É¡àé°ùfCG

É¡≤jôW øY âMGRCGh ºdÉ©dG Üƒ©°T øe ójó©dÉH ∞°ü©J »àdG
»a »JCÉJ ∂°T ÓH áàØd »gh ,á«bô©dG äÉeGó°üdGh äÉ°ThÉæªdG
•É°ShCG »a á«ÑgòªdGh á«æjódG Iô«JƒdG ™ØJôJ å«M âbƒdG Gòg
,á«eÓ°SE’Gh É¡æe á«Hô©dG á°UÉNh ,äÉ©ªàéªdG øe ójó©dG
»æjódG Oó©àdG hCG á«ÑgòªdG äÉaÓàN’G ¢†©ÑdG π¨à°ùj å«M
’h ,É¡JÉfƒμe ø«H áæàØdG IQÉKEG πLCG øe äÉ©ªàéªdG √òg »a
QGô≤à°SG áYõYR ≈dEG áaOÉ¡dG iƒ≤dG √òg ¿CG óMCG ≈∏Y ≈Øîj
IQÉ``KEG »``a äÉ``aÓ``à`N’G √ò``g ∫Ó¨à°SG »``a âëéf Üƒ©°ûdG
.Üƒ©°ûdG √òg äÉfƒμe ø«H äÉeGó°U
¿É``jOC’G ôãcCG ƒg »eÓ°SE’G øjódG ¿CG óMCG ≈∏Y ≈Øîj ’
ΩÓ°SE’G AGó``YCG ÖfÉL øe ¢ù«d ,¬jƒ°ûàdGh IAÉ°SEÓd É°Vô©J
OGôaCG ÖfÉL øe »JCÉJ Égó°TCGh IAÉ°SE’G √òg ¿C’ πH ,Ö°ùëa
øjódG ájÉªM ≈∏Y á°üjôM ¿ƒ``μ`J ¿CG ¢VôàØj äÉ``YÉ``ª`Lh
A»°ùJ ∫ÉªYCGh ∫É©aCÉH »JCÉJ ¿CG ’ á«£°SƒdG ¬ª«dÉ©Jh »eÓ°SE’G
áaô£àªdG iƒ≤dG GójóëJ ∂dòH »æYCGh ,¬ª«dÉ©Jh øjódG ≈dEG
πH ,É¡J’É¨eh É¡aô£J ∫ÓN øe º«dÉ©àdG √òg ≈dEG äAÉ°SCG »àdG
øe GQÉμæà°SGh áfGOEG âb’ »àdG á«HÉgQE’G É¡dÉªYCGh É¡dÉ©aCGh
,∞jô°ûdG ôgRC’G πãe ,á«æjódG ™LGôªdGh äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe
äGAÉ``°`SE’Gh ∫É``©`aC’G √ò``g πc ,ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y
á«æjódG ™LGôªdGh äÉ°ù°SDƒªdG √òg ≈∏Y Ó«≤K ÉÄÑY âaÉ°VCG
øY áaô£àªdG ∫ÉªYC’G É¡JRôaCG »àdG Iô¶ædG í«ë°üJ πLCG øe
áaô£àe ’É©aCG ∑Éæg ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G πØ¨f ¿CG ¿hO øe ,ΩÓ°SE’G
,á∏°üH »eÓ°SE’G øjódG ≈dEG âªJ ’ iô``NCG äÉ¡L øe äAÉL
ô«Zh z…CGôdG øY ô«Ñ©àdG{ áéM AGQh É¡JÉaô°üJ »ØîJ âfÉch
.á«gGƒdG èéëdG øe ∂dP

¿hDƒ°û∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ó`` cCG ô``«` NC’G ¬YÉªàLG »``a
»Yóà°ùJ Ωƒ«dG ºdÉ©dÉH ∞°ü©J »àdG äÉjóëàdG{ ¿CG á«eÓ°SE’G
,äÉjóëàdG ∂∏J á¡LGƒªd ø«ª∏°ùªdG ø«H áª∏μdGh ∞°üdG IóMh
á«gGôμdG åYGƒHh ,ájô°üæ©dGh ±ô£àdGh ÜÉ``gQE’G É¡ªgCG
Iô«ãc ä’’O πªëJ zäÉ©ªàéªdGh ∫hódGh ¿ÉjOC’G ø«H øàØdGh
QÉ£NC’G ió``e ¢ù∏éªdG QÉ©°ûà°SG É¡àeó≤e »a »JCÉj ÉªHQ
ø«H øàØdG IQÉ``KEG »a ¿ÉjOCÓd Å«°ùdG ∫Ó¨à°S’G É¡ÑÑ°ùj »àdG
∂dP ,É¡JGP ¿É``jOC’G ø«Hh ,º¡Ñgòeh º¡ØFGƒW πμH ,É¡«≤æà©e
πμ°ûjh ,É¡H ø«æeDƒªdG iód á°UÉN áfÉμe ¿É``jOC’G ™«ªéd ¿CG
óbh ∫ƒÑ≤e ô«Zh Gô«£N GRGõØà°SG É¡JGó≤à©ªHh É¡H ¢SÉ°ùªdG
¬ÑÑ°ùJ ób Éeh äÉ©ªàéªdG Oƒ≤J øjCG ≈dEG óMCG º∏©j ’ Éæàa π©°ûj
.áª«°ùL ájOÉeh ájô°ûH ôFÉ°ùN øe É¡H ¬≤ë∏J hCG
áHÉãªH ƒg äÉ¡«LƒJh äÉ¡«ÑæJ øe ¢ù∏éªdG øY Qó°U Ée
á«æWƒdGh á«æjódG á«dhDƒ°ùªdG QÉWEG »a »JCÉj ÉªfEG äGôjòëJ
É¡àfÉμe É¡d á«æjO á°ù°SDƒe √QÉÑàYÉH ,¬≤JÉY ≈∏Y ™≤J »àdG
»àdG âHGƒãdG ≥∏£æe øe ™ªàéªdG »a Égô«KCÉJh É``gQhOh
´É°VhC’G ∞∏àîe øe √GDhQh ¢ù∏éªdG ∞bGƒe É¡«dEG óæà°ùJ
á«eÓ°SE’Gh ,á«Hô©dGh á«æWƒdG ø«àMÉ°ùdG ≈∏Y ÉjÉ°†≤dGh
»æjódG ÖLGƒdG ™e ºé°ùæj ¬°ùØf âbƒdG »a Gògh ,ΩÉY πμ°ûH
Ée ∫É«M âª°üdG øμªj ’ PEG ,¢ù∏éªdG ≥JÉY ≈∏Y ™≤j …òdG
QGô≤à°SG ΩóY ádÉM øe á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG Üƒ©°ûdG ¬¡LGƒJ
πμH ÜÉgQE’Gh ±ô£àdG äÉaBG »°ûØJh QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH »©ªàée
.¬dÉμ°TCG
âbh »a äAÉL á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG áàØd
äÉ°ThÉæªdG IQGó°U á«ÑgòªdGh á«æjódG äÉ°ThÉæªdG ¬«a â∏àMG

∂``∏``ª``dG á``dÓ``L iDhQ »```a »``æ``jô``ë``Ñ``dG ø```WGƒ```ª```dG
á``°` UÉ``î` dGh á``«` eƒ``μ` ë` dG ±Gô`` ` ` WC’G ™``«` ª` L
á``jDhQ QÉ©°T ≥«≤ëàd á«HÉÑ°ûdGh á``«`∏`gC’Gh
»æjôëÑdG π©L) 2030ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG
¿CG ó≤à©fh (πª©dG ¥ƒ°S »a π°†aC’G QÉ«îdG
»a ádhó∏d πZÉ°ûdG π¨°ûdGh º¡ªdG ƒg Gò``g
á∏μ°ûe RhÉéàd πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdG âbƒdG
,ÜÉÑ°û∏d πªY ¢Uôa OÉéjEG ∫ÓN øe ∞«XƒàdG
ô©°ûà°SG »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ¬«LƒàdG ¿EÉa ∂dòdh
≈``dEG ¬«LƒàdG º``J ¬«∏Yh á∏μ°ûªdG √ò``g πãe
…òdG …QÉªãà°S’G ¥hóæ°üdG Gòg πãe AÉ°ûfEG
.á∏μ°ûªdG √òg á∏ë∏M ≈∏Y óYÉ°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe
â«ÑãJ á«eÉ°ùdG áª∏μdG âæª°†J :ÉãdÉK
á≤£æªdG »a ∫OÉ©dGh πeÉ°ûdG ΩÓ°ùdG ¿É``cQCG
ø««æ«£°ù∏ØdG Iƒ``NE’G ™e âHÉãdG ±ƒbƒdGh
∞bƒe ≈∏Y ó«cCÉàdGh AGô°†dGh AGô°ùdG »a
õjõ©àd ø«àdhódG πM ≈∏Y âHÉãdG øjôëÑdG
.ΩÓ°ùdGh øeC’G
»àdG áª¡ªdG çÓ``ã` dG •É``≤`æ`dG √ò``g ¿EG
GOó``é`e äó```cCG á«eÉ°ùdG áª∏μdG É¡àæª°†J
ÉªY ôÑ©J á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ¿CG
∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG ¬æª°†J
á«°SÉ«°ùdG äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y ¬∏dG √ó``jCG
øWGƒªdG ¿CGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh
áeó≤e »``a É``ª` FGO π``¶`j ±ƒ``°` S »``æ`jô``ë`Ñ`dG
É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG πc ¿CGh ¬àdÓL äÉeÉªàgG
´É°VhCÉH AÉ≤JQ’G áfÉN »a Ö°üJ áeƒμëdG
.»æjôëÑdG øWGƒªdG

¬àdÓL ô`` `eCG ¬``∏`jƒ``ª`à`H
å«M øe ºdÉ©dG ∫hO π°†aCG
AÉ```ª` `°` `S’G ≥`` «` `Kƒ`` à` `H
É¡JòîJG »àdG äGAGô`` `LE’G
»YÉªàL’G øeÉ°†àdGh
iƒ``à` °` ù` ª` dG ≈`` ∏` `Y ¢``ù` «` d
»JCÉjh ,IQƒ°U ≈¡HCG »a
É``°`†`jCG π``H §``≤` a »``ë`°`ü`dG
ôeCG Ée ¥É«°ùdG Gòg »a
…OÉ°üàb’G iƒà°ùªdG ≈∏Y
AÉ°ûfEÉH ∂∏ªdG ádÓL ¬H
äô``ah å«M »YÉªàL’Gh
äGQGô≤dG øe ábÉH ™ªàéª∏d
QÉ``ª`ã`à`°`SÓ``d ¥hó``æ` °` U
äó``M »``à` dG äGAGô`` ` ` LE’Gh
äÉ`` `Mƒ`` `ª` ` W º`` ` `Yó`` ` `j
√ò¡d »Ñ∏°ùdG ô«KCÉàdG ø``e
ÜÉ``Ñ`°`û`dG äGQÉ`` μ` `à` `HGh
∞``bƒ``J É`` ª` `c .á`` ë` `FÉ`` é` `dG
∂``∏` ª` à` d »`` æ` `jô`` ë` `Ñ` `dG
QhódÉH IOÉ°TE’G óæY ¬àdÓL
ÉªH äÉcô°ûdGh ∫ÉªYC’G
ÖMÉ°U á°SÉFôd …QƒëªdG
Ó«Ñ°S º``¡` eÉ``eCG í``à`Ø`j
:º∏≤H
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É©°SGh
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
á``eó``î`d á``«` Yƒ``f ¢``Uô``a
»eƒ°ù©dG
π«Ñf
.O
ºé°ùæj É``ª`H º¡©ªàée
ºd å``«`M ô``bƒ``ª` dG AGQRƒ`` ` dG
≥≤ëjh º``¡`JÉ``©`∏`£`J ™``e
á«ë°üdG áëFÉédG √òg CÉLÉØJ
≈∏Y á«æWƒdG ±Gó```gC’G
âfÉc É¡fC’ øjôëÑdG áμ∏ªe
.RÉ«àe’Gh ìÉéædG ≥jôW
äGƒ£îdG ∫ÓN øe áª∏μdG ≈æ©e ºJCÉH Ió©à°ùe
≈∏Y ¬``à` dÓ``L ó`` ` cCG ∂`` `dP π``«` Ñ` °` S »`` `ah
¿ÉeCG ΩÉª°U ∂dP ¿Éμa πÑ≤à°ùª∏d Ö°ùëàJ »àdG
á«eƒμëdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒªdG Iƒ``YO
√òg ™e πeÉ©àdG ≈∏Y É¡∏gCGh øjôëÑdG óYÉ°S
á°UÉN á«ªæàdG ≈dEG É¡dGƒeCG ¬«Lƒàd á°UÉîdGh
.∑ÉÑJQG ¿hO øe áëFÉédG
AGò¨dGh áë°üdGh á«ªbôdG IQƒãdG ∫Éée »a
É°†jCG á«eÉ°ùdG áª∏μdG âæª°†J :É«fÉK
¬Lhh ¬àdÓL ó°TQCG GóL áª¡e äÉjƒdhCG »gh
õ``cô``eh ≈Ø°ûà°ùe AÉ``°`û`fEÉ`H »``μ`∏`ª`dG ô`` `eC’G
áeRC’G √òg πjƒëJ ºàj ≈àM Égƒëf ™ªàéªdG
™e πeÉ©à∏d ájó©ªdG ¢VGôeC’G »a ¢ü°üîàe
øe ÉªHQh á«YÉªàLG äÓμ°ûe øe É¡≤aGQ Éeh
πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdG »a á«ë°üdG äÉjóëàdG
≈dEG ∞«XƒàdGh πª©dG ¢Uôa ≈∏Y »Ñ∏°S ô«KCÉJ
Gòg AÉ°ûfE’ á¨dÉÑdG á«ªgC’G ≈∏Y ó«cCÉà∏dh
É¡JQƒ∏Hh É¡≤«≤ëJ »a ∑ôà°ûj IójóL ¢Uôa
Ωƒ≤à°S »àdG äÉ¡édG áaÉμd Gôjó≤Jh .õcôªdG

ÖMÉ°U Iô°†M É¡«a ÖWÉîj Iôe πc »a
∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
…CG »``ah ¬∏dG √ó``jCG ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe
»a ¢``SQO ≈``dEG ∫ƒëàj ÜÉ£îdG ¿EÉ`a áÑ°SÉæe
¢†¡æàa âHGƒãdG ≈∏Y »æÑe º«≤dGh á°SÉ«°ùdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájƒªæàdG Iô«°ùªdG É¡«∏Y
É¡H π°†ØJ »àdG á«eÉ°ùdG áª∏μdG π©dh
øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG »a ¬àdÓL
Gòg »``a »``JCÉ`J ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG
äÉ£ëªdG øe ójó©dG âæª°†J å«M ,QÉ``WE’G
á«æjôëÑdG á°SÉ«°ùdG ¢üî∏J »àdG ∞bGƒªdGh
¿ƒμàd Ö``jô``≤`dG πÑ≤à°ùªdGh ô``°`VÉ``ë`dG »``a
ƒëf Éeób ô«°ù∏d ájDhQ π«μ°ûJh Éªjƒb Éé¡æe
∞bƒàf ¿CG øμªjh .áàHÉK ≈£îH πÑ≤à°ùªdG
á«μ∏ªdG ájDhôdG ∂∏J ºgCG óæY Oó°üdG Gòg »a
:áª∏μdG É¡àæª°†J »àdG á«eÉ°ùdG
áØbh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ∞bƒJ :’hCG
øjôëÑdG áHôéJ ø``Y å``jó``ë`dG óæY ádƒ£e
øe ≥≤ëJ Éeh ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üàdG »a
∂``dPh áÑWÉb øjôëÑdG É¡H ôîØJ äGRÉ``é` fEG
ø°ùëH º``K ≈``dÉ``©` Jh ¬fÉëÑ°S ¬``∏` dG π°†ØH
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«b
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
øjôëÑdG êPƒªf AÉæHh Æƒ°U øe øμªJ …òdG
á«ë°üdG á``eRC’G √ò``g á¡LGƒe »a ¢üdÉîdG
øe øjôëÑdÉa ,Éaô°ûe É«ªdÉY Éà«°U ≥≤ëj ¿CGh

?á°SÉ«°ùdG »a åjóëdG ≈dEG á«ª∏©dG äÓéªdG ¢†©H äô£°VG GPÉªd
»HÉ«f hCG »°SÉFQ í°Tôe …C’ õ«ëàJ ’ É¡fEG
iƒà°ùªdG ≈``∏` Yh á``j’ƒ``dG iƒ``à`°`ù`e ≈``∏`Y
≈dEG ¿B’G äô£°VG á∏éªdG √ò¡a .…OÉëJ’G
≈dEG IƒYódGh ΩRÉ``M »°SÉ«°S ∞bƒe
PÉîJG
m
∫É≤e »a AÉL å«M ,ÖeGôàd âjƒ°üàdG ΩóY
:¿GƒæY âëJ ôHƒàcCG 14 »a ôjôëàdG áÄ«g
¢†«HC’G â«ÑdG ¿CÉH ,z…OÉ«b ÆGôa
m »a äƒªf{
AÉHh πMGôe πc IQGOEG »a Ék©jQP Ók °ûa π°ûa
≈``dEG á`` `eRC’G â``dƒ``M{ É``¡` fEG å``«`M ,É``fhQƒ``c
¿CÉH »MÉààa’G ∫É≤ªdG »a OQh Éªc ,záKQÉc
º∏©dG »``a á≤ãdG âØn ©s °V á«dÉëdG IOÉ``«`≤`dG{
á©ª°S ô«eóJ »a âÑÑ°ùJh ,áeƒμëdG »ah
á«dÉëdG IOÉ«≤dÉa ,zá``eOÉ``b äGƒæ°ùd º∏©dG
óªà©Jh AGôÑîdG AGQB’ ™ªà°ùJ ¿CG øe ’k ó``H
â¡LƒJ ó≤a ,»ª∏©dG åëÑdG èFÉàf ≈∏Y
¢VGôeC’ÉH IôÑN hCG º∏Y º¡d ¢ù«d øe ƒëf
π¡°S Éªe ,á°UÉN ám Ø°üH ÉfhQƒch ,ájó©ªdG
´ÉØJQGh á∏∏°†ªdGh áHPÉμdG äÉeƒ∏©ªdG π≤f
.≈JƒªdGh ø«HÉ°üªdG OGóYCG
á«ª∏Y á∏ée âμ∏°S ¬°ùØf âbƒdG »ah
»gh ,¬°ùØf ÜQódG á≤jôYh ábƒeôe iôNCG
Scientific) z»``μ` jô``eC’G »``ª`∏`©`dG{ á∏ée
É``gQhó``°`U ô``ª`Y ≠∏Ñj »``à` dG (American
Qƒ°ûæªdG Oó©dG »a AÉL ó≤a ,¿ôb øe ôãcCG
k G Iôe ∫hC’h ôHƒàcCG »a
É¡îjQÉJ »a É°†jC
»°SÉFQ í°Tôªd âjƒ°üàdG ≈`` dEG Iƒ``Yó``dG
áÄ«g ∫É≤e ócCG å«M ,¿ójÉH ƒL ƒgh ¬æ«©H
ºd »μjôeC’G »ª∏©dG á∏ée{ :¿CG ôjôëàdG
»a »°SÉFQ í°Tôe ≈∏Y ≥jó°üàdÉH §b º≤J
Gòg øëfh ,ÉkeÉY 175 ≠∏H …ò``dG É¡îjQÉJ
∞bƒªdG Gò``g PÉ``î`JG ≈∏Y øjôÑée ΩÉ``©`dG
:∫É``≤`ª`dG »``a AÉ``L É``ª`c ,zGkó` ` L áHƒ©°üHh
áë°U áeRCG ôÑcCG IQGOEG øY çóëàf ÉeóæY{
á«dÉëdG á«°SÉ«°ùdG ÉæJOÉ«≤a ,Ωƒ``«`dG áeÉY
.zAÉØcCG ô«Z º¡fCÉH Éæd Ghô¡XCG
,AÉª∏©dGh º∏©dG á©ª o°ùd ájÉªM ∂dòdh
k
º¡KÉëHCGh AÉª∏©dG á«bGó°üe ≈∏Y ÉXÉØMh
PÉîJG »``a º∏©dG Qhó``d É≤k «ª©Jh ,á«ª∏©dG
á«ªæJh áeGóà°ùªdGh áª«∏°ùdG äGQGô``≤` dG
øe QÉ«àNG øe óH ’ ,ÉgQÉgORGh äÉ©ªàéªdG
á«©ªàéªdG ÇOÉÑªdGh ¢ù°SC’G √òg øY ™aGój
.™ªàéªdG »a É¡î«°SôJ ≈∏Y πª©jh
bncftpw@batelco.com.bh

ó`` `cCG É``ª``c ,zá``«` æ` «` °` U
,Ék«∏c »Øàî«°S ¢``Shô``«`Ø`dG
’ ¬``fCÉ` H π``«`dO …CG ¿hO
¿CÉ``H ∫ƒ``≤` j iô`` ` NCG IQÉ`` ` Jh
√òg »a ¿É°ùfEÓd QhO
øeh á«æ«°U áYóN ¢Shô«ØdG
á``«`NÉ``æ`ª`dG äGô``«` ¨` à` dG
,»WGô≤ªjódG ÜõëdG êÉàfEG
Iô``μ` dG É``gó``¡`°`û`J »``à` dG
…CG ¿hO »àØj ¿É``c IQÉ`` Jh
≈dEG áaÉ°VEG ,á``«`°`VQC’G
AGhó`` dG »``a Iô``Ñ` N hCG º``∏`Y
á«bÉØJG ø``e ¬HÉë°ùfG
,¢``Shô``«` Ø` dG è``dÉ``©` j …ò`` ` dG
ô«¨àdG ∫ƒ`` M ¢``ù` jQÉ``H
¢``SQÉ``e 19 »``a ∫É`` b å``«` M
É``Øk ` dÉ``î` e ,»`` NÉ`` æ` `ª` `dG
áeóîà°ùªdG á`` ` `jhOC’G ¿EG
»dhódG ´É``ª`LE’G ∂dòH
Ió``«` Ø` e É```jQÓ```ª` `dG êÓ`` ©` `d
.á``«`bÉ``Ø`J’G √ò``g ∫ƒ``M
πãe ÉfhQƒc ¢Shô«a êÓ©d
ó≤a ∂``dP ≈∏Y IhÓ`` Yh
ø``jƒ``chQƒ``∏`c »``°`ù`chQó``«`g
hydroxychloroquine )
øY Oƒ``«`≤`dG ™``aô``H CGó`` H
:º∏≤H
Ékª∏Y ,(and chloroquine
ô``«` jÉ``©` ª` dGh á`` ª` `¶` `fC’G
πbCG ¿ƒμJ »μd á«Ä«ÑdG ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O »a Gkô`«`Ñ`c É``ak Ó``N ∑É``æ` g ¿CÉ` `H
ihóL ∫ƒM »Ñ£dG ™ªàéªdG
iƒà°ùªd áÑ°ùædÉH ÉkeõM
ÉeóæY ºK .AGhódG Gòg á«∏YÉah
≥∏£æJ »àdG äÉKÉ©Ñf’G
»μjôeC’G ™ªàéªdG ó°ùL ¢Shô«ØdG πàMG
,áØ∏àîªdG ÉgQOÉ°üe øe …ƒédG AGƒ¡dG ≈dEG
º¡Ñëf Gƒ°†b ø``jò``dG Oó``Y π``°` Uhh ¬àeôH
ó«dƒJ äÉ£ëe hCG ,äGQÉ«°ùdG âfÉcCG AGƒ°S
.AÉHô¡μdG
ºZôdÉH ¿É``c ó≤a ,É``Ø` dCG 220 ø``e ô``ã`cCG ≈``dEG
øe äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dGh ∞``bGƒ``ª` dG √ò``g π``c
¢†aôj ≈JƒªdG ø``e ô«ÑμdG Oó``©`dG Gò``g ø``e
π«∏≤àdGh ,Éª¡H áfÉ¡à°S’Gh ,AÉª∏©dGh º∏©dG
¢VôªdG »a ºμëà∏d IOóëe äGAGôLEG PÉîJG
¢†©H ô£°VG ,Éª¡à«bGó°üeh É¡ª¡fCÉ°T øe
¢ùÑd ¢SÉædG ΩGõ`` dEG πãe ¬«∏Y Iô£«°ùdGh
á``«` μ` jô``eC’G á``«` Ñ` £` dGh á``«`ª`∏`©`dG äÓ``é` ª` dG
,»YÉªàL’G óYÉÑàdGh ,á«bGƒdG äÉeÉªμdG
É¡îjQÉJ »a Iôe ∫hC’h ,ábƒeôªdGh á≤jô©dG
¿ƒ©°†îj øjòdG ø««μjôeC’G OGóYCG OÉjORGh
¢ù«d ,á°SÉ«°ùdG »a πNóàdG ≈``dEG ,πjƒ£dG
¿óªdG ¢†©H ¥ÓZE’ IƒYódGh ,ΩódG π«∏ëàd
πãªdG ∫ƒ≤j Éªc øμdh ,∂dP »a áÑZQ ’h ÉkÑ oM
.Qô°†àdG Iójó°ûdG
ô«Z πNóàdG Gò¡a ,zπ``£`H ’ ∑É`` NCG ôÑée{
º¡àdG »``≤`∏`jo ¿É``c ¬°ùØf â``bƒ``dG »``ah
,º∏©dG ôgƒL ájÉªM πLCG øe ¿Éc ¥ƒÑ°ùªdG
ºLÉ¡jh ,ø««eƒμëdG AÉª∏©dG ó°V á∏∏°†ªdG
á≤K IOÉYEGh AÉª∏©dG á«bGó°üe ≈∏Y ®ÉØëdGh
áë°üdGh º``∏`©`dG ∫É`` LQ ¬°ùØf â``bƒ``dG »``a
.º¡H äÉeƒμëdGh ¢SÉædG
ÉeóæY ¢``VGô``eC’G √ò``g πãªH ø«°üàîªdGh
óæ∏éfEG ƒ«f á∏ée ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a
¬fƒ≤aGƒj ’h ,…CGôdG »a ¬©e ¿ƒØ∏àîj GƒfÉc
The New England Journal of) Ö£∏d
øe á≤∏£æªdG ô«Z ¬ØbGƒeh ¬JÉ°SÉ«°S ≈∏Y
¥ô``YCGh Ωó``bCG øe ôÑà©oJ »àdG (Medicine
ÉeóæY π©ØdÉH çó``M Éªc ,á«ª∏©dG á`` dOC’G
»a á«bGó°üe É``gô``ã`cCGh á«ª∏©dG äÓéªdG
(Anthony Fauci) »°ûJƒa »fƒàfCG ºLÉg
™«ªL ø«H π«≤ãdG É¡fRh É¡dh Ö£dG ∫Éée
¢VGôeC’Gh á«°SÉ°ùë∏d »eƒ≤dG ó¡©ªdG ôjóe
»a QGó°UE’G »a äCGóH »àdGh ,ºdÉ©dG AÉª∏Y
»a ÉgôNBG ¿Éc ,äÉÑ°SÉæe IóY »a ájó©ªdG
âfÉc ,äGƒæ°S 208 πÑb …CG ,1812 ΩÉ``Y
.ôHƒàcCG 13
»a πNóàdG øY ó©àÑJ πjƒ£dG É¡îjQÉJ »a
π≤àæf á«ë°üdG á«FGƒ°û©dG ¬ØbGƒe øeh
,Üô¨ªdG øY ¥ô°ûªdG ó©oH »°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdG
áÑ°ùædÉH á°UÉîHh ,á«Ä«ÑdG ¬JÉ°SÉ«°S ≈``dEG
Ék«∏c É¡d ábÓY ’ áàëH á«ÑWh á«ª∏Y É¡KÉëHCÉa
ô«¨àdG »``gh á``μ`FÉ``°`û`dG á``«` dhó``dG á«°†≤∏d
∞bGƒªdG hCG ,ó∏ÑdG »a »°SÉ«°ùdG ™°VƒdÉH
,¢``VQC’G IQGô``M á``LQO ´É``Ø`JQGh »NÉæªdG
Éªc ,ºμëdGh á°SÉ«°ùdG ∫ÉLôd á«°SÉ«°ùdG
áYóN{ É``¡`fCG äÉÑ°SÉæe Ió``Y »``a ∫É``b å«M

¢ù««°ùàd ’h ,º``∏`©`dG »``a á°SÉ«°S ’
πNóàd ’h ,á«ª∏©dG çÉ``ë` HC’Gh ôjQÉ≤àdG
äÉLÉàæà°SG »a PƒØædGh á°SÉ«°ùdG ∫É``LQ
≈≤Ñj ¿CG Öéj º∏©dÉa ,á«ª∏©dG äÉ°SGQódG
AGƒ``gC’Gh äGôJÉ¡ªdG øY Ók ≤à°ùeh Gkó«©H
,ÉgÉë°Vh ám «°ûY ø«H Ö∏≤àJ »àdG á«°SÉ«°ùdG
¿ƒ``ã`MÉ``Ñ`dGh AÉ``ª`∏`©`dG Öæéàj ¿CG Ö``é` jh
,PƒØædGh ºμëdG ∫ÉLQ ∞bGƒe ø«H π«°†ØàdG
π«dódGh ájôÑîªdG π«dÉëàdG ≈dEG GkOÉæà°SG ’EG
.¥ƒKƒªdG »ª∏©dG
√ò``g π``ã``e QÉ`` Ñ` `à` `Y’É`` H É`` `fò`` `NCG ƒ``∏``a
º∏©dG ábÓ©H á≤∏©àªdG á∏«°UC’G äÉ°SÉ«°ùdG
á«eƒ«dG ÉæJÉ«M »a ÉgÉæ≤ÑWh á°SÉ«°ùdÉH
ójõæ°Sh ,AÉª∏©dGh º∏©dG ¿CÉ°T øe ™aôæ°ùa
Óa ,º¡KÉëHCG èFÉàfh AÉª∏©dG á«bGó°üe øe
á°SÉ°ù∏d iƒàa ∫É``LQ ≈``dEG AÉª∏©dG ∫ƒëàj
º¡JÉ°SGQOh º¡ª∏Y ¿ƒYƒ£o«a ,AÉ``ª`Yõ``dGh
≥aGƒàJ É¡fƒ∏©éjh ,á°SÉ«°ùdG ∫ÉLQ AGƒgC’
.á°SÉ«°ùdG º¡ØbGƒe ™e
∫hódG IOÉb øe ∞°SC’G ™e ∑Éæg øμdh
¿É£∏°S ¿hO º∏©dG ¿hDƒ` °` T »``a π``Nó``J ø``e
»a á«°SÉ«°ùdG ¬``Ø`bGƒ``e π``©`Lh ,á``æ` «s ` Hn hCG
™e É¡≤aGƒJ ≈∏Y Ak ÉæH á«Ä«Hh á«ë°U ÉjÉ°†b
ΩõdCGh πH ,äÉHÉîàf’G »a RƒØdG »a ¬Xƒ¶M
»a á«ª∏©dG º¡FGQBG ô««¨J ≈dEG AÉª∏©dG ¢†©H
¬JÉ°SÉ«°S ópæ°ùoàd áÄ«ÑdGh áë°üdG »dÉée
.¬ØbGƒeh
¢†©H »a ¿B’G çóëj Ée π©ØdÉH Gògh
,É kMƒ°Vh á∏ãeC’G ôãcCG ø``eh ,ºdÉ©dG ∫hO
ƒg á≤«≤ëdG √òg ¿É«Ñd É¡Hô°V øμªj »àdGh
»a á°UÉîHh ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
,»ë°üdG ∫ÉéªdG »Øa .ÖeGôJ ¢ù«FôdG ó¡Y
ƒ¡a É``fhQƒ``c AÉ``Hƒ``d áÑ°ùædÉH ójóëàdÉHh
AÓ``LC’G ÉμjôeCG AÉª∏Y çÉëHCÉH ±ôà©j ºd
IQGõ¨H »dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y ø«ahô©ªdG
AGQBÉ` H ò``NCÉ`j º``dh ,º¡JGôÑN ≥ªYh º¡ª∏Y
á«ë°üdG ógÉ©ªdGh õcGôªdG »a ø«dhDƒ°ùªdG
∫Éée »``a á°üàîªdG á«eƒμëdG á«eƒ≤dG
ôNB’Gh ø«ëdG ø«H òNCGh ,ájó©ªdG ¢VGôeC’G
Éæk «ªj ájhÉîdG á«°SÉ«°ùdG äÉëjô°üàdG ±ò≤j
¢Shô«a ¢Vôe ¿CÉH ∫ƒ≤j ¿Éc IQÉàa ,GkQÉ°ùjh
OôÑdG ¢Vôe hCG ,ΩÉcõdG ¢Vôe πãe ÉfhQƒc
¿CÉ`H ∫ƒ≤j ¿É``c IQÉ``Jh ,»ª°SƒªdG …OÉ``©`dG
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ìÉéf
áØ«∏ÿG á∏ØW

™``«``Ñ``d IQƒ```aÉ```¨```æ```°```S »````a ô``é``à``e
á```Ø```«```dCG äÉ```fGƒ```«```ë```c π```ª```æ```dG
ôaq ƒj IQƒaÉ¨æ°S »a ôéàe π``NGO áaÉØ°T ≥jOÉæ°U »a πªædG ¢†côj
äGP äGô°ûëdG √òg »a ø«ÑZGô∏d áeRÓdG äGõ«¡éàdG πch äGôª©à°ùªdG
q .áØ«dCG äÉfGƒ«ëc áà°ùdG πLQC’G
√ôéàe âFÉØdG ôjÉæj »a »j ¿ƒL ø°TOh
™«Ñd ¢ü°üîe IQƒaÉ¨æ°S »a πq ëe ∫hCG ƒgh ,(§≤a πªf) z¢ùàfBG â°SÉL{
≈dEG ¬eÉªàgG øe GAõL É¡d ¢ü°üîj ¿Éc »àdG ¬àjGƒg ’k ƒq ëe ,äGô°ûëdG √òg
Éeó©H äGô°ûëdG √ò¡H ¬eÉªàgG …QƒaÉ¨æ°ùdG Qƒq W .¬àbh πc É¡d ¢Sqôμj áæ¡e
Ühóæªc ¬àØ«Xh ∑ôJ Ée ¿ÉYô°Sh .√ô¡°U øe ák jóg äÉæq«©dG ¢†©H ≈≤∏J
»a »æ«©HQC’G πLôdG iôj .√ôéàe ¥ÓWE’ ÆôØàj »μd á«fhôàμdEG äÉ©«Ñe
»a πeCÉjh ,zá«dÉàb ìhQ{`H ™àªàJh zô«¨dG ÖëJh áª«MQ äÉfGƒ«M{ πªædG
.øjôNB’G πªædG ¥É°û©d Gó°ü≤e √ôéàe íÑ°üj ¿CG
™ªàéj Ék fÉμe πq ëªdG Gòg π©LCG ¿CG ó``jQCG{ :¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ∫Ébh
ôéàªdG ™«Ñjh .zπªædG á«HôJ »a º¡JGôÑNh º¡aQÉ©e ¿ƒdOÉÑàjh ¢SÉædG ¬«a
Iô«¨°U Ék bÉÑWCGh ÉgOÉ«£°U’ Ö«HÉfCGh á°ü°üîàe äGó©eh πªædG äGôª©à°ùe
.É¡eÉ©WE’ ¿GójódG ≈àMh ΩÉ©£∏d

¬``°``ù``Ø``f ø````¶````j{ π`````LQ ∞```«```bƒ```J
Iƒ``æ``Y …É``°``Sô``a ô``°``ü``b π```NO zÉ``μ``∏``e
Éeó©H zÉk μ∏e ¬°ùØf ø¶j{ ÓLQ âÑ°ùdG Ωƒj AÉ°ùe á«°ùfôØdG áWô°ûdG âØbhCG
áWô°ûdG »a Qó°üe í°VhCGh .¢ùjQÉH øe Üô≤dÉH …É°Sôa ô°üb Ik ƒæY πNO
±É°VCGh .ô°ü≤dG ΩôM πNOh IôLCG IQÉ«°ùH π°Uh ÉeÉY 31 ≠dÉÑdG πLôdG ¿CG
,Ók «d ∞°üædGh Iô°TÉ©dG π«Ñb ôeC’G ≈dEG áWô°ûdG ¬qÑf IQÉ«°ùdG ≥FÉ°S ¿CG Qó°üªdG
áWô°ûdG ∫ÉLQ ßM’h .zÉk μ∏e ¬°ùØf ø¶jh AGOQ ™°†j{ ¬fCÉH πLôdG ∞°Uhh
≈∏Y Ghôã©j ¿CG πÑb ,Gk Qƒ°ùμe Ék «LÉLR Ék HÉH áªK ¿CG ¿ÉμªdG ≈dEG º¡dƒ°Uh iód
ΩôM §FÉM ≥∏q °ùJ Ók LQ ¿CG …É°Sôa »a áeÉ©dG áHÉ«ædG äócCGh .√ƒØbƒjh πLôdG
á≤WÉædG äócCGh .á«aÉ°VEG π«°UÉØJ …CG »£©J ¿CG ¿hO øe ,Ik ƒæY ¬∏NO ºK ô°ü≤dG
hCG ô°ü≤dG çÉKCG »a ájOÉe QGô°VCG ’ ¬fCG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd …É°Sôa ô°üb º°SÉH
≥FÉ°ùd ∫Ébh …É°Sôa ≈dEG ¢ùjQÉH øe ≈JCG πLôdG{ ¿CG âaÉ°VCGh .¬JÉYƒªée »a
êÉLR ô°ùc Éeó©H ∞bhCG{ ¬fCG âaÉ°VCGh .zô°ü≤dG ∫ƒNO Ωõà©j ¬fEG IôLC’G IQÉ«°S
.z»∏Ø°ùdG ¢Vô©ªdG ∫ƒNO í«àj ÜÉH

.»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©Ñ°ùdG »a ∂dPh ,á«æWƒdG ä’ÉØàM’G óMCG »a ácQÉ°ûª∏d ó©à°ùJ øjôëÑdG áWô°T ádÉ«N øe áÑcƒc |

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

?ÉμjôeCG »a á°SÉFôdG ≈dEG π°üj øe ≈∏Y áægGôªdG áªμëdG øe πg
É¡æeCGh ÉgQGô≤à°SGh É¡Hƒ©°Th É¡dhO ídÉ°üe iôNC’G
(á«μjôeC’G IQGOE’G) ™e åëÑJ ø«M A»°T πc πÑb
.(ø£æ°TGh) ™e ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ∫OÉÑJ
øª°V (§°ShC’G ¥ô°ûdG) ∞∏M ™°†j (ójóL) »μjôeCG ¢ù«FQ πc ¿Éc ≥HÉ°ùdG »a
,±ôdG ≈∏Y ∞∏ªdG Gòg ™°†j (ójóL ¢ù«FQ) πc QÉ°üa ¿B’G ÉeCG ,á«LQÉîdG ¬JÉeÉªàgG
»a »°SÉ«°ùdG ó¡°ûªdG ó≤©J ¿CG ó©H É°Uƒ°üNh ,(IóM ≈∏Y) ádhO πc ™e πeÉ©àjh
ídÉ°üªdG áμÑ°T »a IójóL (á«ª«∏bEGh á«dhO) ±GôWCG â∏NOh ,(§°ShC’G ¥ô°ûdG)
.É«°ShQh É«côJh ¿GôjEG πãe ,á«Hô©dG »°VGQC’G »a PƒØædGh
(¢†«HC’G â«ÑdG) á°SÉFôd »JCÉ«°S øe ≈∏Y øgGôJ ’CG á«Hô©dG ∫hódG ≈∏Y ¿PEG
πNGO á«JGòdG É¡Jƒb QOÉ°üe ≈∏Y øgGôJ ¿CG É¡«∏Y πH ,É«WGô≤ªjO hCG ¿Éc ÉjQƒ¡ªL
QhòL øY AÓª©dGh ábõJôªdÉc IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G âdGRCGh äó©HCG Éª∏ch ,É¡Hƒ©°T
¢ù«FQ …CG ™«£à°ùj ødh ,πNGódG øe áμ°SÉªàeh ájƒb ¿ƒμJ ádhódG ¿EÉa á∏îædG
.á«Hô©dG ∫hódG øeCÉH åÑ©jh õàÑj ¿CG (ÉeÉHhCG ∑GQÉH)`d ¬HÉ°ûe

»a øëf É¡æ«H ø``eh ,á«Hô©dG ∫hó``dG äÉeƒμM ø``gGô``J ¿CG áªμëdG ø``e π``g
IóëàªdG äÉj’ƒdÉH (¢†«HC’G â«ÑdG) á°SÉFôd »JCÉj øe ≈∏Y ,»Hô©dG è«∏îdG ∫hO
!(»WGô≤ªjódG ÜõëdG) øe hCG (…Qƒ¡ªédG ÜõëdG) øe ¿Éc AGƒ°S ,á«μjôeC’G
ÜõëdG øY ôÑ©j (¢†«HC’G â«ÑdG) ≈dEG π°üj »μjôeCG ¢ù«FQ πc ¿EG ..∂°T ÓH
≈∏Y á«Hô©dG äÉeƒμëdG øgGôJ ¿CG øμd ..≥∏£e πμ°ûH ∂dP øμj ºd ¿EGh ,¬∏ãªj …òdG
∫hódG ∂°ùªàJ ¿CG ƒg Üƒ∏£ªdG ..ÅWÉN ôeCG ƒ¡a ójóL ΩOÉb »μjôeCG ¢ù«FQ πc
,á«∏NGódG É¡fhDƒ°T »a πNóàdG πÑ≤J ’h ,É¡«°VGQCG ≈∏Y (ájOÉ«°ùdG) É¡bƒ≤ëH á«Hô©dG
â«ÑdG) ≈dEG π°üj »μjôeCG ¢ù«FQ …CG ΩÉeCG ,»∏NGódG ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCÉH åÑ©dG hCG
.É«WGô≤ªjO hCG ÉjQƒ¡ªL ¿Éc AGƒ°S (¢†«HC’G
¿ƒ©°†j GƒfÉc ÉμjôeCG »a áØ∏àîe á«æeR πMGôe »a GƒªμM øjòdG AÉ°SDhôdG πc
áªFÉb ≈dEG ¿hô¶æj ºK ,’hCG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ídÉ°üe º¡æ«YCG Ö°üf
øe Gògh ,ídÉ°üªdG √òg Gƒeóîj ¿CG øμªj øjòdG ø««ª«∏bE’Gh ø««dhódG AÉØ∏ëdG
»g ™°†J ¿CG á«é«∏îdGh É°†jCG á«Hô©dG ∫hó``dG ≈∏Yh ..ÉμjôeC’ AÉ°SDhôc º¡≤M

Iƒ¡≤dÉH áeƒ°Sôe áMƒd ôÑcCÉH ¢ù«æ«L áYƒ°Sƒe πNóJ ájOƒ©°S áfÉæa

á```eÉbEG ™```æªJ ∑Qƒ``jƒ«f äÉ```£∏°S
ƒYóe ±’BG Iô``°ûY ácQÉ°ûªH ±É``aR

¢ù«æ«L áYƒ°Sƒe ájOƒ©°S á«∏«μ°ûJ áfÉæa â∏NO
,Iƒ¡≤dÉH áeƒ°Sôe áMƒd ôÑcCG áÄa øY á«°SÉ«≤dG ΩÉbQCÓd
»a É``jOô``a ÉÑ≤d ≥``≤q `ë`J á``jOƒ``©`°`S ICGô`` `eG ∫hCG íÑ°üàd
Oƒ¡Y áMƒd âæª°†Jh .É¡«∏Y ø«ª«≤∏d É≤ah ,áYƒ°SƒªdG
ôëÑdG πMÉ°S ≈∏Y IóL áæjóe »a áª«≤ªdG »μdÉªdG ¬∏dGóÑY
á«JGQÉeEGh ájOƒ©°S äÉ«°üî°T ™Ñ°ùd Éeƒ°SQ ,ôªMC’G
¢ù°SDƒeh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY πMGôdG ∂∏ªdG º¡æ«H øe
áYƒ°Sƒªd ¿É«H Ö°ùëHh .¿É«¡f ∫BG ójGR ï«°ûdG äGQÉeE’G
§≤a ≠∏c 4^5 ƒëf »μdÉªdG âeóîà°SG ,á«°SÉ«≤dG ΩÉbQC’G
™e Iƒ¡≤dG âLõe Éªc .∑Ó¡à°SÓd á∏HÉ≤dG ô«Z Iƒ¡≤dG øe
.»æÑdG ¿ƒ∏dG øe áØ∏àîe ±É«WCG 4 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d AÉªdG
220 áMÉ°ùe ≈∏Y óàªJh z1 è«°ùf{ º°SG áMƒ∏dG πªëJh
á∏°üàe á«æ£b á«°TÉªb ™£b ™Ñ°S øe ¿ƒμàJh ,É©Hôe Gôàe
:É¡dƒb ájOƒ©°ùdG áfÉæØdG øY ¿É«ÑdG π≤fh .É°†©H É¡°†©H
.zøμªe »æa πªY π°†aCÉH êhôîdG ±ó¡H ôÑ°üdÉH â«∏ëJ{
ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG OGóYC’Gh ΩÉbQC’G øe ójó©dG ∑Éægh
ôZôÑª¡dG äÉÑLƒd º©£e ôÑcCG É¡æ«H øe ,áYƒ°SƒªdG »a
åÑd Qƒ°†M ô``Ñ`cCGh ,á«fÓYEG áMƒd ô``Ñ`cCGh ,ºdÉ©dG »a
.¿É°†eQ ô¡°ûH QÉ£aE’G óYƒe ∫ÓN ô°TÉÑe

±ÉaR á∏ØM á``eÉ``bEG á«μjôeC’G ∑Qƒjƒ«f á``j’h äÉ£∏°S â©æe
,ƒYóe ±’BG Iô°ûY øe ôãcCG ºq °†J ób É¡fCG øY äÉeƒ∏©e â≤∏J Éeó©H
ø∏YCG Ée ≥ah ,ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ AGƒàMG ô«HGóàd Ék bôN πμ°ûj Ée
á©WÉ≤e z∞jô°T{ Öàμe ≠∏HCG óbh .ƒeƒc hQófCG ºcÉëdG âÑ°ùdG Ωƒj
»a ø«æK’G É¡ª«¶æJ Qô≤ªdG áªî°†dG á∏ØëdÉH äÉ£∏°ùdG ófÓchQ
áëFÉL É¡∏£J ºd »àdG á©WÉ≤ªdG √òg øe AõL »gh ,ÆôÑ°ùeÉ«∏jh
Ék ≤«≤ëJ ÉæjôLCÉa ,ΩÉ≤à°S á∏ØëdG ¿EG Éæd π«b{ :ƒeƒc ∫Ébh .19-ó«aƒc
πqμ°ûJ ±ÉaR á∏ØM ΩÉ≤à°S âfÉc .Ék ë«ë°U ¿ƒμj ób ôeC’G ¿CG Éæd ø«ÑJh
IQÉ°ûà°ùe äQÉ°TCGh .zäÉ©ªéàdG ¿CÉ°T »a áYƒ°VƒªdG óYGƒ≤∏d Ék cÉ¡àfG
GƒfÉc ¢üî°T ±’BG Iô°ûY øe ôãcCG{ ¿CG ≈dEG »aQÉZ å«HGõ«dEG ƒeƒc
±ÉaõdG ¿CÉH á«∏ëªdG ∞ë°üdG äOÉ``aCGh .á∏ØëdG zQƒ°†M ¿ƒeõà©j
Oƒ«≤dG ≈∏Y Gk ô«NCG âéàMG áØFÉW »gh ,ø«æjóàe GOƒ¡j ¢üîj ¿Éc
.áëFÉédG á¡LGƒªd ∑Qƒjƒ«f »a á°VhôØªdG

Üƒg’ƒ¡dG IÉàa áMƒd ≈æÑàj »°ùμfÉH »fÉ£jôÑdG ´QÉ°ûdG ¿Éæa

»ah .ºdÉ©dG ∫ƒM ¿óe »a äÉjQGóL IQƒ°U
GOhôb É¡«a º°SQ áMƒd â©«H »°VÉªdG ΩÉ©dG
øe ôãcCÉH »fÉ£jôÑdG Ωƒª©dG ¢ù∏ée π¨°ûJ
.OGõe »a Q’hO ¿ƒ«∏e 12

tea.kh@aaknews.net

ä’ÉëdG OGó``YCG äCGó``H ó≤d ,¬∏d óªëdG
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G øe IójóédG
∫ó©ªdG ≈``dEG ÉÑjô≤J â∏°Uh óbh ,¢übÉæàJ
ô«ÑμdG ´ÉØJQ’G πÑb ¬«∏Y âfÉc …òdG ¬°ùØf
ä’ÉëdG äQÉ°Uh ,AGQƒ°TÉY »a π°üM …òdG
πH ,á``dÉ``M áFÉªKÓãdG Ohó``M »``a á«eƒ«dG
Ée ,ádÉM 250 ≈dEG ΩÉjC’G ¢†©H »a â©LGôJ
áÑ°ùædÉH ≈àMh ,ô«Ñc ø°ùëJ çhóM »æ©j
πbCG OGó``YC’G äQÉ°U á«ÑæLC’G ádÉª©dG ≈``dEG
øe π`` bCG â``ë`Ñ`°`UCG π``H ,â``fÉ``c É``ª`e Gô``«`ã`c
∑Éæg ¿CG »æ©j Gò``gh ,á«∏ëªdG äÉHÉ°UE’G
AÉ°T ¿EG ô«îdÉH ô°ûÑj ™«ªédG øe ÉeGõàdG
.¬∏dG
Iô«Ñc GOƒ¡L ∑Éæg ¿CG ¬«a ∂°T’ Éªeh
AGƒ°S áé«àædG √òg ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d âdòH ób
ΩGõàd’G ≈dEG äGƒYódGh á«YƒàdG á«MÉf øe
øeh ø«dhDƒ°ùªdG øe ™«ªédG É¡H ΩÉb »àdG
AÉ``Ñ`WC’G ø``eh ø««°VÉjôdG ø``eh ø«fÉæØdG
AGOC’ »``ë`°`ü`dG ∫É``é` ª` dG »``a ø``«`∏`eÉ``©`dGh
øe hCG ,ø``Wƒ``dG √É``é`J Üƒ∏£ªdG Ö``LGƒ``dG
IOÉ``jR É¡æeh IòîàªdG äGAGô`` `LE’G á«MÉf
.áeÉªμdG ¢ùÑd ΩóY áØdÉîe ≈∏Y ≠dÉÑªdG
Gòg ≈∏Y ßaÉëf ∞«c ƒg ¿B’G ∫GDƒ°ùdG
âæ°ùëJ ∫hO ∑Éæg ºdÉ©dG »Øa ,ø°ùëàdG
ô``ã`cCG ä’É``ë` dG É¡«a â``©` Ø` JQGh äOÉ`` Y º``K
¿CG âYÉ£à°SG ∫hO ∑É``æ`gh ,≥HÉ°ùdG ø``e
É¡fCG ºZQ ø°ùëJ øe ¬à≤≤M Ée ≈∏Y ßaÉëJ
.Óãe ø«°üdÉc É¡JÉcô°Th É¡©fÉ°üe âëàa
¿CG øμªj ∞«c á°SGQO ƒg É«dÉM Üƒ∏£ªdGh
ÉæJOƒY ™e ÉæYÉ°VhCG ø°ùëJ ≈∏Y ßaÉëf
.É«éjQóJ á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG ≈dEG

¿ÉæØdGh .É«≤jôaEG øe ø«eOÉb É``HhQhCG ≈``dEG
§«ëj …ò`` `dGh ∫ƒ``à`°`ù`jô``H »``a Oƒ``dƒ``ª` dG
¬FGQBÉH ±hô©e ájô°ùdÉH á«≤«≤ëdG ¬àjƒg
»a ó°ùéàJ »àdG á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG

»°ùμfÉH »fÉ£jôÑdG ´QÉ°ûdG ¿Éæa ócCG
≈∏Y äô¡X IójóL á«æa áMƒd ÖMÉ°U ¬fCG
Gôà∏éfEG §°SƒH ΩÉ¡éæJƒf áæjóe »a QGóL
ÉbƒW á``LGQO QÉ``WEG øe òîàJ IÉàa Qƒ°üJh
Ωƒj äô¡X ób áMƒ∏dG âfÉc .Üƒg’ƒ¡∏d
ô``ª`MC’G Üƒ``£` dG ø``e QGó`` L ≈``∏`Y AÉ``KÓ``ã` dG
QÉWEG ¿hóH áLGQO QGƒéH π«ªéJ ¿ƒdÉ°üd
ÜÉ°ùM ≈∏Y áMƒ∏d IQƒ°U äô°ûfh .»Ø∏N
¬©bƒeh ΩGôéà°ùfG ™bƒe ≈∏Y »μ°ùfÉH
»μ°ùfÉH ô¡à°ûjh .âÑ°ùdG Ωƒj »fhôàμd’G
ÉÑdÉZ πªëJ »àdG áØjô¶dG á«æØdG ¬dÉªYCÉH
π¨°ûJ »àdG ÉjÉ°†≤dG øY á«æª°V πFÉ°SQ
áeRCG ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg ¬dÉªYCG äõcôJh .ºdÉ©dG
ôJÉe õØj’ ∑Ó``H ácôMh ÉfhQƒc ¢Shô«a
ΩÉb ¢ù£°ùZCG »``ah .záª¡e Oƒ°ùdG IÉ«M{
AGôÑN øe ¬ªbÉW ÜQÉ``b πjƒªàH »°ùμfÉH
»a ø«ÄLÓdG PÉ``≤`fE’ ø«Yƒ£àªdG PÉ``≤` fE’G
∫ƒ°UƒdG ¿ƒdhÉëj øªe §°SƒàªdG ôëÑdG

ø«jÓªdG ≥``Øæj »°ShQ …ôK
ΩÉY 200 ¢SÉædG ¢û«©j ≈àM
≠fƒj »Lô«°S »°ShôdG ô«fƒ«∏ªdG ôªãà°SG
≥ØfCG å«M ,zOƒ∏îdG º∏Y{ ≈ª°ùj Éª«a ø«jÓªdG
É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y »μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 100 ƒëf
≈dEG π°üJ Iôàa ¿É°ùfE’G ôªY ádÉWE’ ;ájƒ«ëdG
,»μjôeC’G zRƒ«f ¢ùcƒa{ ™bƒªd É≤ahh .ΩÉY 200
ø«jÓªdG ™æ°U »eÉ°üY ôªãà°ùe ƒg ≠fƒj ¿EÉ`a
ôjOQÉ«∏ªdG QÉ°ûà°ùe ¿É``ch ,á«JGòdG √Oƒ¡L øe
øe ójôj å«M ,¢ûà«aƒeGôHCG ¿É``ehQ »°ShôdG
.¢üî°T QÉ«∏e IÉ«M Ióe IOÉjR √QÉªãà°SG AGQh
AGõLCG ΩGóîà°SG »a ,»°ShôdG ô«fƒ«∏ªdG ôμØjh
É¡àYÉÑW ºàj ájƒ«M iô``NCGh ,á«fhôàμdEG º°ùL
ôªY á``dÉ``WE’ ,OÉ``©` HC’G á«KÓãdG á©HÉ£dG á«æ≤àH
øe ôãcCG Éjƒæ°S πHÉ≤j å«M ,ô«Ñc πμ°ûH ô°ûÑdG
∫Gƒ``eC’G ¿B’G ≥Øæjh .∂dòH á°üàîe ácô°T 100
áYÉæ°U ∂dP »a ÉªH ,äÉ«æ≤àdG øe áYƒªée ≈∏Y
»a áYhQõªdG AÉ°†YC’G ∫GóÑà°SGh ,äÉJƒHhôdG
AÉcòdG çƒëHh ,º°ùédG πNGO ájƒ«ëdG äÓYÉØªdG
80 πÑb{ :¬d íjô°üJ »a ≠fƒj ∫Ébh .»YÉæ£°U’G
,ÉeÉY 43 ¢VQC’G ≈∏Y ôª©dG §°Sƒàe ¿Éc ,ÉeÉY
äÉj’ƒdGh IóëàªdG áμ∏ªªdG πãe ¿Gó∏H »a ¿B’Gh
75 ø«H ìhGô``à`j ôª©dG §°Sƒàe ¿EÉ` a ,IóëàªdG
Iôàa ójóªàd »©°ùdG π°UGƒæ°S ∂dòd ,ÉeÉY 80 ≈dEG
øe Éeó≤J ôãcCG IÉ«M Üƒ∏°SCG ∫Ó``N øe ,ôª©dG
ájÉYôdG »a äGô««¨àdGh á«LƒdƒæμàdG á«MÉædG
.zá«ë°üdG

ø¡cÓeCG øe GAõL êhõdG ¿ôÑà©j äÉ«Hô©dG AÉ°ùædG øe ٪92
¿CG áãjóM á°SGQO äó`` cCG
äÉ``«`Hô``©`dG AÉ``°`ù`æ`dG ø``e %92
¿ôÑà©j-á°SGQódG áæ«©d É≤ahø``¡` cÓ``eCG ø`` e GkAõ`` ` L êhõ`` ` dG
¢û«àØJ »``a É`` kLô``M ¿óéj ’h
¬ØJÉg É°Uƒ°üNh ,¬JÉ≤∏©àe
¥hóæ°üdG ó©j …ò``dG ∫Gƒ``é`dG
ø¡d äCÉ«¡J Éª∏c ∂dPh ,Oƒ°SC’G
,á°SGQódG âë°üfh .á°UôØdG
π``FÉ``°` Sô``dG ±ò``ë` H êGhRC’G
™bƒàj »àdG hCG zágƒÑ°ûªdG{
πÑb äÉaÓNh á∏Ä°SCG ô«ãJ É¡fCG
¥É«°ùdG »``ah .∫õæªdG ∫ƒ``NO
¿CG ≈dEG ,á°SGQódG äQÉ°TCG ,¬°ùØf
∫GƒédG ∞JÉ¡dG ¢û«àØJ ¢Uôa
êhõdG ó∏îj ÉeóæY ôãcCG CÉ«¡àJ
ΩƒædG á∏Môe CGóÑjh ΩƒædG ≈dG
≈dEG Ögòj Éªæ«M hCG ≥«ª©dG
πLCG øe ák °UÉNh ,√É«ªdG IQhO
.ΩÉªëà°S’G

«ال�سالم»
يح�سد جائزة
اأف�سل م�سرف
جتزئة اإ�سالمي
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نا�سر بن حمد
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مو�سعة بحرينية اأمريكية اإ�سرائيلية
اجتماعات ّ

مذكرات تفاهم اقت�سادية وم�سرفية وجوية وتكنولوجية
تـ ـ ـ ــوث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاون الأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والــ ـ ــدبـ ـ ـ ـلــ ـ ــومــ ـ ــا�ـ ـ ـ ـســ ـ ــي

و�سول الوفد الأمريكي والإ�سرائيلي اإىل مطار البحرين الدويل

نا�سر بن حمد ي�سارك يف اجلل�سة احلوارية «مهمة طموح زايد»:

م�ساريع م�سرتكة مع الإمارات يف علوم الف�ساء
�سمو
ال�سيخ
نا�سر
بن حمد
م�سار ًكا
يف اجلل�سة
احلوارية

متام اأبو�شايف:
عُ قدت اأم�ص اجتماعات �شمّت م�شوؤولني من
البحرين ووفودًا من الوليات املتحدة الأمريكية
برئا�شة �شتيفن منوت�شني وزير اخلزانة الأمريكية،
ودولة اإ�شرائيل برئا�شة مائري بن �شبات م�شت�شار
الأمن القومي.
وجرى التوقيع على بيان تاريخي م�شرتك بني
مملكة البحرين ودولة اإ�شرائيل حول اإقامة عالقات
دبلوما�شية ،اإيذا ًنا ببداية عهد جديد وواعد يف
العالقات بني البلدين.
ومت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم،
تتناول العالقات القت�شادية والتجارية والت�شالت
والتجارة ،واخلدمات اجلوية وتنقل الأفراد ،واخلدمات
امل�شرفية واملالية والتعاون بني وزارتي اخلارجية،
وغريها من جمالت التعاون امل�شرتك .وعُ قدت يف
هذا الإطار اجتماعات ملجموعات عمل لبحث املزيد من
جمالت التعاون البحريني الإ�شرائيلي ،مبا يف ذلك
الطريان والرعاية ال�شحية والتكنولوجيا وال�شياحة
والزراعة وغريها .وتط ّرق البيان اإىل توثيق التعاون
الأمني والدبلوما�شية العامة.
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خادم احلرمني ال�سريفني

ال�سعودية :اإعادة ت�سكيل «كبار العلماء»
وتعيني �سيدة م�ساع ًدا لرئي�ص ال�سورى
ذكرت وكالة الأنباء ال�شعودية ،على «تويرت»،
اأن اأم ًرا ملكيًا �شدر باإعادة تكوين هيئة كبار
العلماء برئا�شة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل
اآل ال�شيخ .واأ�شافت اأن اأم ًرا ملكيًا �شدر بتعيني
ال�شيخ خالد بن عبداهلل اللحيدان رئي�شً ا للمحكمة
العليا مبرتبة وزير .كما �شدر اأمر ملكي باإعادة
ت�شكيل جمل�ص ال�شورى ،على اأن يراأ�ص املجل�ص
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل
ال�شيخ ،وتعيني حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي
م�شاعدًا لرئي�ص جمل�ص ال�شورى ،وتعيني الدكتور
م�شعل ال�شلمي نائبًا لرئي�ص جمل�ص ال�شورى.
وتُعد الأحمدي اأول امراأة �شعودية تنال
من�شبًا قياديًا يف جمل�ص ال�شورى ،وهي اأكادميية
متخ�ش�شة يف جمال القت�شاد والإدارة ال�شحية.
ّ

اأحكام تف�سيلية لت�سوية املعا�سات ..قرار تنفيذي لوزير املالية:

بدء اإجراءات دمج �سندوقي تقاعد «العام» و«اخلا�ص»
ح�شني �شبت:
اأ�شدر وزير املالية والقت�شاد الوطني ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة قرا ًرا ب�شاأن قواعد
واإجراءات تنفيذ اأحكام املر�شوم بقانون رقم ( )21ل�شنة  ،2020ب�شاأن �شناديق ومعا�شات
التقاعد يف القوانني والأنظمة التقاعدية والتاأمينية.
ون�شت مادته
وتناول القرار بدء اإجراءات دمج �شندوقي تقاعد القطاعني العام واخلا�ص،
ّ
الثانية على اأن «تتوىل هيئة التاأمني الجتماعي دمج كل من �شندوق تقاعد موظفي احلكومة
و�شندوق تقاعد موظفي القطاع اخلا�ص» ،واأجاز لها ال�شتعانة مبن له اخلربة والخت�شا�ص
يف هذا ال�شاأن ،على اأن يُرحّ ل فائ�ص ال�شندوق اإىل ح�شاب م�شتقل.
وت�شمّن القرار التنفيذي اأحكامًا تف�شيلية تناولت كيفية ت�شوية املعا�شات التقاعدية يف حالة
التقاعد ،اأو يف حالة اللتحاق بعمل جديد بعد التقاعد.
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وزير املالية

تخت�ص بالتحقيق يف جرائم الجتار والعمل الق�سري وحجز الأجور
ّ
اأكد �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد
اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال
الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب اأن اإجنازات
دولة الإمارات هي فخر لالأمتني العربية
والإ�شالمية ،وتفتح لنا اآفاق امل�شتقبل.
جاء ذلك خالل كلمة األقاها �شموه يف
م�شتهل اجلل�شة احلوارية املرئية بعنوان
«مهمة طموح زايد» ،مب�شاركة ال�شيخ
�شلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان �شفري
دولة الإمارات ،والتي اأقيمت بتنظيم من

�شفارة الإمارات لدى البحرين ،ومركز
حممد بن را�شد للف�شاء ،والهيئة الوطنية
لعلوم الف�شاء يف البحرين ،وذلك
بح�شور اأكرث من � 300شخ�ص متابع
للبث.
وقال �شموه« :اإننا ننظر بتفاوؤل
كبري اإىل العالقات الوثيقة بني البلدين
التي اأثمرت عددًا من امل�شاريع امل�شرتكة،
اأبرزها تنظيم عدد من الربامج التدريبية
يف جمالت تتعلق بعلوم الف�شاء»03 .

«ال�سحة»:
 331اإ�سابة وتعايف ..479
ّ

 7ح ــالت وفـ ـ ــاة بـ«كورونـ ـ ــا»
حمرر ال�شوؤون املحلية:
اأعلنت وزارة ال�شحّ ة ،اأم�ص ،ت�شجيل  7حالت وفاة ،ليبلغ اإجمايل عدد احلالت
امل�شجّ لة  300حالة وفاة .وذكرت الوزارة اأن الفحو�شات التي بلغ عددها  9940يوم
اأم�ص اأظهرت ت�شجيل  331حالة قائمة جديدة ،منها  112حالة لعمالة وافدة ،و213
حالة ملخالطني حلالت قائمة ،و 6حالت قادمة من اخلارج ،كما تعافت  479حالة
اإ�شافية .وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية  39حالة ،اأما احلالت التي يتطلب
و�شعها ال�شحي تلقي العالج فبلغت  77حالة.

اإن�سـ ــاء نياب ــة جلرائـ ــم الجتـ ــار بالأ�سخ ــا�ص
اأ�شدر النائب العام الدكتور علي بن ف�شل البوعينني قرا ًرا باإن�شاء
تخت�ص بالتحقيق يف جرائم الجتار
نيابة الجتار بالأ�شخا�ص،
ّ
بالأ�شخا�ص ،كذلك املرتبطة بها يف اأي قانون اآخر مثل العمل الق�شري
وحجز الأجور ،واجلرائم املوؤثمة مبقت�شى قوانني هيئة تنظيم �شوق
العمل ،وتنظيم ال�شياحة ،والت�شوّل والت�ش ّرد ،وغري ذلك من اجلرائم
املا�شّ ة بحقوق الإن�شان وح ّريته التي قد تربز فيها �شورة ال�شتغالل يف

جرمية الجتار بالأ�شخا�ص.
ومبوجب هذا القرار ،يبا�شر اأع�شاء هذه النيابة الإجراءات املبيّنة
بقانون مكافحة الجتار بالأ�شخا�ص ،املتعلقة بحقوق املجني عليه
القانونية ورعايته ،وتوفري احلماية له بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات
املعنية ذات ال�شلة ،ومتابعة الق�شايا ومبا�شرتها اأمام املحاكم مبختلف
درجاتها ،ومراجعة ما ي�شدر فيها من اأحكام.
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ا�ستخبارات اأملانيا تر�سد �سبكات اإيرانية وا�سعة داخل امل�ساجد ..وا�سنطن:

�سنفر�ص عقوبات على ا ّأي دولة تبيع اأ�سلحة لإيران
عوا�شم  -وكالت:
اأكد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ،الأحد ،اأن اأيّ عملية بيع
اأ�شلحة لإيران �شتوؤدي اإىل عقوبات ،وذلك بعدما اأكدت طهران اأن حظر
�شراء وبيع الأ�شلحة التقليدية الذي تفر�شه عليها الأمم املتحدة ُرفع
«تلقائيًا».
وقال بومبيو يف بيان« :اإن الوليات املتحدة م�شتعدة ل�شتخدام
�شلطاتها الوطنية لفر�ص عقوبات على اأيّ فرد اأو كيان ي�شهم ب�شكل

ملمو�ص يف اإمداد وبيع ونقل اأ�شلحة تقليدية اإىل اإيران».
واأ�شاف« :على كل الدول التي ترغب يف ال�شالم وال�شتقرار يف ال�شرق
الأو�شط ،وتدعم مكافحة الإرهاب ،اأن متتنع عن امل�شاركة يف الجتار
بالأ�شلحة مع اإيران» .اإىل ذلك ،اأفاد «املركز الأوروبي لدرا�شات مكافحة
الإرهاب وال�شتخبارات» اأن ا�شتخبارات اأملانيا بداأت تر�شد ،ب�شكل وا�شع،
�شبكات اإيرانية وا�شعة داخل امل�شاجد واملراكز التي تُعد امتدادًا لنفوذ
النظام الإيراين يف البالد.
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حمليات 03

موؤك ًدا اأن اإجنازات الإمارات تعد فخرًا لالأمتني العربية والإ�شالمية وتفتح لنا اآفاق امل�شتقبل ..نا�شر بن حمد:

للتفوق يف العلوم املتقدمة
امللك رفع �شقف الطموحات الوطنية بدعوته
ّ
اأكد �سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�س�ؤون ال�سباب اأن اإجنازات دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة هي فخر لالأمتني العربية والإ�سالمية وتفتح
لنا اآفاق امل�ستقبل ،وت�سجع �سبابنا للخ��ص يف جمال الف�ساء عم� ًما وارتياد الف�ساء على وجه اخل�س��ص بعزمية واإ�سرار ،كما اأن تلك الإجنازات تعترب م�ساركة يف م�سرية التقدم الإن�ساين عرب
تعزيز العل�م واملعارف املرتبطة بالف�ساء.
جاء ذلك خالل كلمة األقاها �سم�ه يف م�ستهل اجلل�سة احل�ارية املرئية بعن�ان «مهمة طم�ح زايد» ،مب�ساركة ال�سيخ �سلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان �سفري دولة الإمارات ،التي اأقيمت
بتنظيم من �سفارة الإمارات العربية املتحدة لدى مملكة البحرين ،ومركز حممد بن را�سد للف�ساء بدولة الإمارات ،والهيئة ال�طنية لعل�م الف�ساء يف البحرين ،وذلك بح�س�ر اأكرث من � 300سخ�ص
متابع للبث.
وقال �سمو ال�سيخ نا�سر« :اإن تلك االإجنازات الكبرية
واملميزة من حيث اأهميتها وحجم تاأثريها على التقدم
العلمي ،هي ق�س�ص جناح الأ�سقائنا يف دولة االإمارات
العربية املتحدة يف جمال الف�ساء ،واأ�سبحت اليوم حديث
املجتمعات العلمية املتخ�س�سة».
موؤكدًا �سموه قدرات ال�سباب االإماراتي على تخطي
ال�سعاب وحتقيق االإجنازات املتتالية ،بف�سل اهتمام
وت�سجيع �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ص دولة االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة ،و�ساحب
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص دولة
االإمارات رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي ،واالإ�سرار على
حتقيق الطموح.
واأ�ساف �سمو ال�سيخ نا�سر اأن مملكة البحرين باملثل
كانت �سباق ًة لالنخراط يف خمتلف املجاالت التي ت�سهم يف
دفع عجلة التقدم ،وذلك يف اإطار روؤية ح�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،الذي قاد جاللته خطى البالد
لتاأ�سي�ص قطاع الف�ساء يف البحرين ،م�سريًا اإىل توجيهات
جاللته ال�سامية خالل خطاب افتتاح دور االنعقاد
الثالث من الف�سل الت�سريعي اخلام�ص ملجل�سي ال�سورى
والنواب اإىل �سرورة ال�سعي الدوؤوب الكت�ساب وامتالك
معارف وتقنيات امل�ستقبل ،ودعوة جاللته اإىل رفع �سقف
الطموحات الوطنية بالتفوق يف العديد من العلوم املتقدمة
كعلوم الف�ساء بفوائدها العلمية والبيئية.
واأ�سار �سموه اإىل اأن اهتمام جاللته بتنمية الكوادر
الوطنية يف مملكة البحرين ،وعنايته الدائمة بدعم
وتطوير هذا القطاع الذي يهتم بتقدم االإن�سان البحريني
وتاأهيله وفق اأحدث الو�سائل املتقدمة لالإ�سهام يف خدمة
وطنه واأمته ،فكان يف طليعة اإجنازات البحرين على هذا

ال�سعيد تاأ�سي�ص الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء التي توؤدي
دو ًرا كبريًا يف اإعداد االأبحاث والدرا�سات وتنمية القدرات
الوطنية ،مبا يخدم �سيا�سة اململكة ويعزز مكانتها العاملية
يف جمال علوم الف�ساء.
وقال �سموه« :اإننا ننظر بتفاوؤل كبري اإىل العالقات
الوثيقة بني البلدين ال�سقيقني والتعاون املتنامي يف
جمال علوم الف�ساء وبخربة دولة االإمارات يف هذا املجال
الذي اأثمر عددًا من امل�ساريع امل�سرتكة ،وتبادل اخلربات
واملعلومات وبناء القدرات الوطنية ،اأبرزها ابتعاث
جمموعة من اأع�ساء فريق البحرين للف�ساء الذين مت
اختيارهم وفق اآلية اأ�سهمت يف تنفيذها وكالة االإمارات
للف�ساء ،وتنفيذ م�سروع بناء قمر �سناعي م�سرتك ،وتنظيم
عدد من الربامج التدريبية يف جماالت تتعلق بعلوم الف�ساء
يف �سياق �سراكة وتعاون م�ستمر خلدمة البلدين ال�سقيقني
وم�ساهمة يف حتقيق روؤية قيادتي البلدين للم�سي نحو
التطور واالزدهار والرخاء».
واأو�سح اأن ارتياد الف�ساء والتقدم يف املعرفة املرتبطة
به مل تعد تر ًفا ،فالتكنولوجيا احلديثة التي ت�سعى اإىل
تغطية العامل بو�سائل االت�سال تويل اأهمية كربى الأبحاث
الف�ساء ودرا�سته ،وي�سهم احل�سور يف الف�ساء يف الت�سدي
بفاعلية للعديد من امل�سكالت التي تواجه كوكب االأر�ص،
وميكّن العلماء والباحثني واملخت�سني من ت�سكيل فكرة
اأكرث عم ًقا وات�ساعً ا عن خمتلف الق�سايا والتحديات ،ومنها
تطوير البنية التحتية ومراقبة التنمية البيئية وتطبيقات
ت�سهم يف حتقيق االأمن والتنمية االقت�سادية امل�ستدامة
و�سوالً اإىل الرفاهية والرخاء.
واأ�ساف« :اإننا لنتطلع يف منطقة اخلليج العربي لي�ص
ملواكبة العامل املتقدم يف هذا املجال وح�سب ،لكننا نطمح
اأن نوؤدي دو ًرا م�سهودًا ،كما كان لنا الدور يف ال�سابق يف

تطوير املالحة يف اأعايل البحار االأمر الذي اأدى اإىل اكت�ساف
طرقات بحرية جديدة اأحدثت تطو ًرا كبريًا يف عامل التجارة
الدولية ،وهذه اجلراأة على الريادة وال�سجاعة يف املبادرة
تعد من �سفات اأهل دول اخلليج العربي الذين ي�سعون
دائمًا للم�ساركة البناءة يف النهو�ص باحلياة االإن�سانية
نحو اآفاق جديدة».
ودعا �سموه �سباب البحرين واخلليج العربي والعرب
اإىل اأن ي�ستفيدوا من االأجواء امل�سجعة التي توفرها
القيادات املخل�سة وامل�سوؤولة يف بلدانهم من اأجل تطوير
ذاتهم واالإبداع يف خمتلف املجاالت ،واإننا لنثق يف �سبابنا
وقدراتهم كل الثقة ،ون�سجعهم كل الت�سجيع الأن ي�سعوا
ب�سماتهم يف خمتلف املجاالت التي حتقق لهم التميز
على م�ستوى العامل ،ولطاملا �سربت مملكة البحرين
ودولة االإمارات العربية املتحدة املثل يف تاأكيدهما على
االإميان بال�سباب و�سعي البلدين الدوؤوب لتمكينهم؛ الأنهم
ر�سيدهما الذي تدخالن به ومعه اإىل امل�ستقبل االأف�سل
باإذنه تعاىل.
ومتنى �سموه للم�ساركني يف اجلل�سة اأن يحققوا اأق�سى
ا�ستفادة من لقاء رائدي الف�ساء هزاع املن�سوري و�سلطان
النيادي.
من جانبه ،رحّ ب ال�سيخ �سلطان بن حمدان بن زايد
اآل نهيان �سفري دولة االإمارات العربية املتحدة لدى مملكة
البحرين مب�ساركة �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة
ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�سانية و�سوؤون ال�سباب يف
اجلل�سة احلوارية مع رواد الف�ساء من دولة االإمارات،
والذي �سوف يرثي احلوار ويحفز ال�سباب امل�ساركني
باجلل�سة.
واأكد اأن العالقات بني البلدين عالقة ا�ستثنائية
ومتميزة يف املجاالت كافة ،مثم ًنا حر�ص رائدي الف�ساء

هزاع املن�سوري و�سلطان النيادي على نقل جتربتهم
الرثية يف «مهمة طموح زايد» والتي يفخرون بها يف دولة
االإمارات ،وا ً
أي�سا يفخر بها كل بحريني على هذه االأر�ص
الطيبة.
واأ�سار اإىل اأن القيادة الر�سيدة يف دولة االإمارات
ال�سقيقة لديها طموح ملهم وثقة كبرية بال�سباب ،خا�سة يف
جمال الف�ساء ،اإذ كانت مهمة طموح زايد اإىل حمطة الف�ساء
الدولية تتويج لهذا االإلهام والطموح وخطوة تاريخية
تعزز طموحات قيادة دولة االإمارات ال�سقيقة الواعدة نحو
امل�ستقبل ،موؤكدًا اأن لدولة االإمارات ا�سرتاتيجية يف جمال
الف�ساء متتد لع�سر �سنوات قادمة ،وهذا يوؤكد اأن طموح
االإمارات لي�ص له حدود واأن مهمة طموح زايد كانت البداية
وحققت حلم املغفور له باإذنه تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان
اآل نهيان.
و�سارك هزاع املن�سوري ،اأول رائد ف�ساء اإماراتي،
وزميله رائد الف�ساء �سلطان النيادي ،يف اجلل�سة احلوارية
التي كانت حتت اإدارة الدكتور حممد الع�سريي الرئي�ص
التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء يف مملكة
البحرين ،عن بداية �سغفهما بعامل الف�ساء ،والتحديات
التي واجهتهما ،وت�سليط ال�سوء على النجاح الكبري الذي
حققته دولة االإمارات ال�سقيقة يف قطاع الف�ساء خالل
االإعداد الأول مهمة اإماراتية ماأهولة اإىل الف�ساء.
وحتدثا ا ً
أي�سا عن جتربتهما العلمية بدءًا من اختيارهما
مرو ًرا بتدريبهما يف رو�سيا ،والرحلة اإىل الف�ساء وانتها ًء
بالعودة اإىل الوطن ،وما حققته هذه الرحلة من ا�ستك�ساف
االأفق العلمية يف الف�ساء وامل�ساريع الناجحة التي حققتها
دولة االإمارات العربية املتحدة يف هذه التجربة الف�سائية،
والتي من �ساأنها اأن حتقق مزيدًا من النجاحات يف العلوم
الف�ساء م�ستقبالً.

اأحكام تف�شيلية لت�شوية املعا�شات ..قرار تنفيذي لوزير املالية:

بدء اإجراءات دمج �شندوقي تقاعد «العام» و«اخلا�ص»
ح�سني �سبت:
اأ�سدر وزير املالية واالقت�ساد الوطني ال�سيخ
�سلمان بن خليفة اآل خليفة قرا ًرا ب�ساأن قواعد
واإجراءات تنفيذ اأحكام املر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة  2020ب�ساأن �سناديق ومعا�سات التقاعد يف
القوانني واالأنظمة التقاعدية والتاأمينية.
وتناول القرار بدء اإجراءات دمج �سندوقي تقاعد
ون�ست مادته الثانية
القطاعني العام واخلا�ص،
ّ
على اأن «تتوىل هيئة التاأمني االجتماعي دمج ك ّل من
�سندوق تقاعد موظفي احلكومة و�سندوق تقاعد
موظفي القطاع اخلا�ص» ،واأجاز لها اال�ستعانة مبن
له اخلربة واالخت�سا�ص يف هذا ال�ساأن ،على اأن يُرحّ ل
فائ�ص ال�سندوق اإىل ح�ساب م�ستقل.
وت�سمن القرار التنفيذي اأحكامًا تف�سيلية تناولت
كيفية ت�سوية املعا�سات التقاعدية يف حالة التقاعد ،اأو
يف حالة االلتحاق بعمل جديد بعد التقاعد.
وال يجيز القرار �سرف اأكرث من معا�ص واحد من
ال�سندوق ،وال يجيز اجلمع بني اأكرث من معا�ص طب ًقا
الأيّ قانون اأو نظام اأو تقاعد اأو تاأمني اجتماعي ،ا ّإال
اأنه ا�ستثنى من ذلك املعا�ص امل�ستحق ب�سبب العجز اأو
اإ�سابة العمل اأو ب�سبب �سلة القرابة ،وذلك مع مراعاة
اأحكام �سرف معا�سات امل�ستحقني الواردة يف قوانني
واأنظمة التقاعد.
وتن�سر «االأيام» اأبرز مواد القرار اجلديد:
 مادة (:)4اإذا التحق �ساحب املعا�ص بوظيفة اأو عمل غري
ّ
ا�ستحق املعا�ص مبوجبه،
خا�سع لذات القانون الذي
يجب عليه اتخاذ اإحدى اخليارات االآتية:
 -1وقف �سرف املعا�ص و�سم مدة خدمته
ال�سابقة اإىل مدة خدمته اجلديدة ،وذلك وف ًقا للقواعد
املن�سو�ص عليها يف املادة ( )5من هذا القرار.
 -2ا�ستمرار �سرف املعا�ص امل�ستحق عن مدة

حت�سله على راتب اأو اأجر اأو
خدمته ال�سابقة مع
ّ
مكافاأة عن مدّة خدمته اجلديدة ال يوؤدي اال�سرتاكات
التقاعدية عنها ،ويوؤدي عنها اال�سرتاكات اخلا�سة
بالتاأمني �س ّد اإ�سابات العمل.
ويلتزم كل من �ساحب املعا�ص وجهة العمل
مبلء اال�ستمارات اخلا�سة لهذا الغر�ص بالو�سيلة
التي حتددها الهيئة ،وذلك خالل  30يومًا من تاريخ
التحاق �ساحب املعا�ص بالعمل اجلديد ،ما مل يتم
تقدمي عذر تقبله الهيئة.
 مادة (:)5يف حالة قيام �ساحب املعا�ص باتخاذ اخليار ()1
من املادة ( )4من هذا القرار ،فاإنه تتوجّ ب مراعاة
القواعد االآتية:
� -1سم مدد اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ص ال�سابق
اإىل مدّة اخلدمة اجلديدة.
 -2عند انتهاء اخلدمة اجلديدة يُعاد ا�ستئناف
ً
�سرف املعا�ص عن مدّة اخلدمة ال�سابقة م�سافا اإليه
املعا�ص عن مدّة اخلدمة اجلديدة ب�سرط عدم جتاوز
جمموع املدد االأق�سى ال�ستحقاق املعا�ص.
ُ -3ت�سرف عن املدد غري املوؤهّ لة ال�ستحقاق
املعا�ص اأو املدد التي ال تدخل يف ح�ساب املعا�ص
مكافاأة اأو تعوي�ص الدفعة الواحدة بح�سب قوانني
واأنظمة التقاعد والتاأمني االجتماعي.
ُ -4حتت�سب املزايا واملنح والتعوي�سات املرتتبة
على ا�ستحقاق املعا�ص طب ًقا الأحكم القانون اخلا�سعة
لد مدّة اخلدمة اجلديدة.
 مادة (:)6اإذا التحق �ساحب املعا�ص بوظيفة اأو عمل خا�سع
ّ
ا�ستحق املعا�ص مبوجبه ت�سري
لذات القانون الذي
عليه اأحكام
عودة �ساحب املعا�ص للخدمة اأو للعمل املن�سو�ص
عليها يف قوانني واأنظمة التقاعد والتاأمني االجتماعي.
 -مادة (:)7

اأ -اإذا كان �ساحب املعا�ص ملتح ًقا بوظيفة اأو
ّ
ا�ستحق املعا�ص
عمل غري خا�سع لذات القانون الذي
مبوجبه اأو كان يجمع بني املعا�ص واالأجر طب ًقا
الأحكام املادة ( )136من قانون التاأمني االجتماعي،
وذلك عند �سدور القانون ،فيجب عليه اتخاذ اأحد
اخليارين الواردين يف املادة ( )4من هذا القرار ،مع
مراعاة القواعد االآتية:
 -1عند انتهاء �ساحب املعا�ص للخيار (،)1
يُوقف �سرف املعا�ص ويتم �سم �سنوات اخلدمة
ال�سابقة التي ا�س ُتحق عنها املعا�ص اإىل مدّة اخلدمة
اجلديدة ،وت�سوّى امل�ستحقات عن انتهاء اخلدمة طب ًقا
لن�ص املادة ( )5من هذا القرار.
 -2عند اتخاذ �ساحب املعا�ص للخيار ( ،)2يُلغى
اال�سرتاك يف نظام التقاعد اأو التاأمني االجتماعي
با�ستثناء فرع التاأمني �س ّد اإ�سابات العمل من تاريخ
العمل باأحكام القانون .واإذا كانت مدة اخلدمة اجلديدة
التي ت�سبق العمل باأحكام القانون موؤهلة ال�ستحقاق
املعا�صُ ،ت�ساف ن�سبة املعا�ص عن هذه املدّة اإىل املعا�ص
امل�ستحق عن مدّة اخلدمة ال�سابقة ،ومبا ال يتجاوز
جمموع املُدد احل ّد االأق�سى ال�ستحقاق املعا�ص ،على
اأن ُت�سرف عن املُدد التي ال تدخل يف ح�ساب املعا�ص
مكافاأة اأو تعوي�ص الدفعة الواحدة بح�سب قوانني
واأنظمة التقاعد والتاأمني االجتماعي .واإذا مل تكن مدة
اخلدمة اجلديدة موؤهلة ال�ستحقاق املعا�صُ ،ت�سرف
ل�ساحب املعا�ص مكافاأة اأو تعوي�ص الدفعة الواحدة
بح�سب االأحوال -عن هذه املدة ،و ُت�سرف جميعامل�ستحقات عند انتهاء اخلدمة اجلديدة.
ب -يلتزم كل من �ساحب املعا�ص وجهة العمل
مبلء اال�ستمارات املخ�س�سة الأغرا�ص تطبيق الفقرة
(اأ) من هذه املادة بالو�سيلة التي حتددها الهيئة ،وذلك
خالل ( )60يومًا من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار،
ما مل يت ّم تقدمي عذر تقبله الهيئة.

خفر ال�شواحل يبداأ فعاليات التمرين
البحري امل�شرتك «اأمن اململكة »6
حتت رعاية �سعادة الفريق طارق بن ح�سن احل�سن رئي�ص
االأمن العام ،بداأت �سباح اليوم فعاليات التمرين البحري امل�سرتك
«اأمن اململكة  »6الذي تنفذه قيادة خفر ال�سواحل ،مب�ساركة �سالح
البحرية امللكي البحريني وعدد من اإدارات وزارة الداخلية ،والذي
يقام يف الفرتة من  18اإىل  22اأكتوبر اجلاري.
وبهذه املنا�سبة ،اأ�سار اللواء ركن بحري عالء عبداهلل �سيادي
قائد خفر ال�سواحل اإىل اأن مترين «اأمن اململكة  »6يهدف اإىل رفع
الكفاءة واجلاهزية االأمنية وتبادل اخلربات لدى من�سوبي االأمن
العام واجلهات املعنية امل�ساركة ،حيث ياأتي تنفيذ التمرين �سمن
خطط وبرامج قيادة خفر ال�سواحل لتبادل وتعزيز التعاون يف
جمال تدريب القوات امل�سرتكة على تنفيذ عمليات البحث واالإنقاذ،
باالإ�سافة اإىل التدريب على ممار�سة اإجراءات فر�ص االأمن البحري،
وحماية احلدود البحرية وحتقيق ال�سيطرة البحرية ،و�سوال اإىل
حتقيق االأهداف املن�سودة يف مواجهة التحديات واالأزمات وحتقيق
االأمن يف ربوع اململكة.
وي�سارك يف التمرين البحري امل�سرتك «اأمن اململكة � ،»6سالح
البحرية امللكي البحريني ،قوة االأمن اخلا�سة ،االإدارة العامة
للمباحث واالأدلة اجلنائية ،االإدارة العامة للدفاع املدين ،االإدارة
العامة لالإعالم والثقافة االأمنية ،قيادة طريان ال�سرطة ،اإدارة
العمليات برئا�سة االأمن العام ،واملكتب التنفيذي للجنة الوطنية
ملواجهة الكوارث.
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م�شت�شار المن القومي الإ�شرائيلي :مند يدنا ل�شعب البحرين وقيادته ال�شجاعة

وزير اخلارجية :ال�شالم ميثل خطوة تاريخية تعك�س حكمة امللك

وزير املالية والقت�شاد الوطني لدى اجتماعه مع وزير اخلزانة الأمريكي:

تطوير العالقات مع وا�شنطن ماليًا واقت�شاديًا
�أكد �ل�سيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة
وزير �ملالية و�القت�ساد �لوطني على ما
متثله �لعالقات �لبحرينية �الأمريكية من
�سر�كة ��سرت�تيجية مميزة عززت من
�لتعاون �لثنائي على كافة �مل�ستويات،
منوهًا باأهمية مو��سلة تر�سيخ �أ�س�س
�لتعاون �مل�سرتك �لذي و�سلت �إليه
م�سار هذه �لعالقات مبا يحقق �لتطلعات
�مل�سرتكة للبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني.
و�أ�سار �ل�سيخ �سلمان �إىل ما
توليه �ململكة من �هتمام بتو�سيع �آفاق
�لتعاون �مل�سرتك مع �لواليات �ملتحدة
�الأمريكية �ل�سديقة عرب �لبناء على ما
حتقق من تعاون ثنائي مميز طو�ل
م�سرية �لعالقات �لتاريخية �لتي جتمع
�لبلدين �ل�سديقني .جاء ذلك لدى لقاء
وزير �ملالية و�القت�ساد �لوطني �أم�س
مع �ستيفني منو�سني وزير �خلز�نة يف
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية �ل�سديقة
و�لوفد �ملر�فق مبنا�سبة زيارته للبالد،

حيث رحب بوزير �خلز�نة �الأمريكي
و�لوفد �ملر�فق و��ستعر�س عالقات
�ل�سد�قة �لتاريخية و�لوطيدة بني مملكة
�لبحرين و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية،
وما ت�سهده من تقدم و�زدهار يف
خمتلف �ملجاالت ،وبحث �سبل دعم
وتطوير هذه �لعالقات يف جو�نبها
�ملالية و�القت�سادية مبا يحقق �مل�سلحة
�مل�سرتكة للبلدين و�سعبيهما.
ومن جانبه� ،أعرب وزير �خلز�نة
�الأمريكي عن �سكره وتقديره لوزير
�ملالية و�القت�ساد �لوطني ،موؤكدً�
حر�س بالده على تعزيز �لتعـاون
�لقوي و�لكبري �مل�سرتك مع مملكة
�لبحرين مبا ي�سهــم يف فتــح �ملزيــد
من �آفاق �لتعاون بينهما خا�ســة مع
ما ت�سهده تلك �لعالقــات مــن تقــدم
الفت يف �ل�سوؤون �ملاليــة و�القت�ساديــة
و�لتجارية ،منــوها ً بــدور مملــكة
�لبحرين �القت�ســادي يف �ملنطقة.

املتحدث با�شم اخلارجية الإ�شرائيلية لـ«الأيام»:

رحالت جتارية مبا�شرة بني اإ�شرائيل والبحرين نهاية العام

�لزياين م�ستقبالً �لوفد �الأمريكي �الإ�سر�ئيلي �مل�سرتك يف �ملطار

متام اأبو�صايف:
اأكد وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�صد
الزياين اأن تفعيل ال�صالم بني مملكة البحرين
ودولة اإ�صرائيل ميثل خطوة تاريخية مهمة
تعك�س حكمة جاللة امللك ،م�صددًا على اأهمية
تعزيز ال�صالم يف املنطقة.
وقال الزياين يف كلمة خالل ا�صتقباله وفدًا
اإ�صرائيليًا – اأمريكيًا يف مطار البحرين ام�س
جاء على منت اول رحلة جتارية مبا�صرة بني
مطار بن غوريون ومطار البحرين الدويل« :من
املهم تعزيز التعاي�س والت�صامح يف املنطقة بني
خمتلف الديانات والثقافات ،مبا يحقق اخلري
ل�صعوب املنطقة».
واأ�صار الزياين يف كلمته التي األقاها يف
ا�صتقبال وزير اخلزانة االمريكية �صتيفن
منو�صني ،وم�صت�صار االمن القومي يف دولة
اإ�صرائيل مائري بن �صبات خالل البدء بتفعيل
اتفاقية ال�صالم بني البحرين وا�صرائيل اىل اأهمية
ان حتقق املباحثات ما فيه م�صلحة من املنطقة.
واعترب الزياين ان «ال�صالم ياأتي تعزيزا
الأمن املنطقة ،عرب تطوير احلوار وما يحقق
امل�صتقبل لالأجيال القادمة» ،معتربا ان هذه
الزيارة ت�صكل حمطة تاريخية يف املنطقة ،معربا ً
عن �صكره وتقديره للقيادة ،التي عززت احلوار
نحو الو�صول اىل ال�صالم ،وانهاء ال�صراعات.
وقال الزياين»اود ان اعرب عن خال�س

تقديري لالإدارة االمريكية التي دفعت باجتاه
حتقيق هذه اخلطوة التاريخية وكذلك القيادة
اال�صرائيلية ،من اجل الو�صول اىل هذه الروؤية
امل�صتقبلية.
من جانبه ،قال وزير اخلزانة االمريكية
�صتيفن موني�صن ان حتقق ال�صالم ي�صكل خطوة
تاريخية مثمنا ً
الدور الكبري للقيادة البحرينية يف حتقيق
امن وا�صتقرار املنطقة وما يخدم �صعوبها.
واأ�صاد موني�صن بال�صيا�صات البحرينية التي
تعك�س دوما االميان بال�صالم والتعاي�س بني
�صعوب املنطقة ،وما يحقق رخاءها.

فيما اعترب م�صت�صار االمن القومي يف
دولة اإ�صرائيل بن �صبات حتقيق ال�صالم خطوة
تاريخية ال يختزل بال�صالم بني احلكومات ،بل
بني ال�صعوب.
وقال بن �صبات ان العالقات البحرينية
– اال�صرائيلية تخدم البلدين على خمتلف
االأ�صعدة ،م�صددًا على ان بالده متد يدها اىل
ال�صعب البحريني وقيادته ال�صجاعة من اجل
تغيري وجه املنطقة ل�صالح �صعوب املنطقة.
وعرب امل�صوؤول االإ�صرائيلي عن تقديره
لل�صريك االأمريكي الذي لعب دو ًرا تاريخيًا من
اجل حتقيق هذا ال�صالم.

توقيع مذكرات التفاهم يوؤ�ش�س ملرحلة جديدة ..وزير اخلارجية:

تعاون ثنائي بني البحرين واإ�شرائيل لرت�شيخ ال�شالم باملنطقة

�مل�سوؤول �ال�سر�ئيلي يتحدث ملندوبة«�الأيام»

متام اأبو�صايف:
ك�صف املتحدث الر�صمي با�صم اخلارجية
اال�صرائيلية لوير هاأييت عن التطلع نحو
ت�صري رحالت جتارية مبا�صرة بني تل ابيب
والبحرين مع نهاية العام اجلاري
وقال املتحدث يف مقابلة لـ«االيام» على
هام�س و�صول وفد ا�صرائيلي  -امريكي
اىل البحرين على منت اول رحلة جتاربة
بني البلدين منذ توقيع اتفاقيات ال�صالم
منت�صف ال�صهر املا�صي ان الزيارة ت�صمل
 8اتفاقيات يف جماالت اقت�صادية وجتارية
و�صياحية وطبية.
واأكد هاييت عن التطلع نحو افتتاح
�صفارة ا�صرائيلية يف البحرين قريبًا ،م�صددًا
على انه قد ان االوان نحو فهم اف�صل بني
البلدين وال�صعبني.
ولفت املتحدث اىل ان الدور الكبري
الذي تلعبه البحرين يف ا�صتقرار واأمن
املنطقة .وكذلك التحول االيجابي الذي
يتحقق بف�صل ال�صالم يف املنطقة.
وقال هاييت انه يوم تاريخي ،حيث
يزور البحرين اول وفد ا�صرائيلي ب�صكل
ر�صمي ،على منت اول رحلة جتارية من
ا�صرائيل اىل البحرين .وهو ي�صع االطار
الر�صمي لبدء العالقات الدبلوما�صية بني
البلدين بعد توقيع اتفاقية ال�صالم .هذا يوم
رائع بالن�صبة ال�صرائيل ،ونتطلع ان بكون
يوما رائعا لل�صرق االو�صط».
تابع« :اإن ال�صالم يقدم االمل وامل�صتقبل
للمنطقة و�صعوبها واال�صتقرار».
وحول االتفاقيات التي �صوف توقع
خالل الزيارة قال« :هناك  8اتفاقيات ،اولها
اتفاقية اقامة العالقات الدبلوما�صية وكذلك
اتفاقية جتاربة ،والزراعية و�صوف جتري
مباحثات مع وزارة اخلارجية البحرينية،
هناك عدة جماالت ميكن ان ن�صل التفاقيات

م�صرتكة حولها .كما ان هناك اتفاقيات
�صوف يتم االتفاق حولها خالل اال�صبوعيني
القادمني».
وحول افتتاح �صفارات يف البلدين قال:
«قريبًا جدًا �صوف نبداأ اجراءاتنا من اجل
افتتاح �صفارة يف العا�صمة املنامة ،وهناك
الكثري اال�صرائيلني للعمل يف ال�صفارة هنا».
وتابع« :نتطلع اي�صا الفتتاح �صفارة
بحرينية يف ا�صرائيل ،بال �صك ان هناك
تطلعً ا منذ �صنوات طويلة لبناء ج�صور
العالقات بني البلدين .وما يتم االتفاق
حوله هو جزء من عملية ال�صالم».
وحول تد�صني رحالت جوية بني
البلدين ال �صيما خطوط العال اال�صرائيلية
قال هاييت« :نتطلع ان تنتهي هذه اخلطوات
مع نهاية هذا العام ،حيث �صتكون هناك
رحالت مبا�صرة ،وهذا ما نعمل عليه حاليًا،
حيث هناك الكثري من اال�صرائيلني الذين
يتطلعون لزيارة البحرين ،وبناء اجل�صور
بني ال�صعبني ولي�س فقط بني احلكومتني».
وثمّن هاييت الدور االمريكي الكبري من
اجل حتقيق ال�صالم واال�صتقرار يف املنطقة،
م�صددًا على ان ا�صرائيل جزء ا�صا�صي يف
تر�صيخ ال�صالم يف املنطقة جلانب �صركائها
يف املنطقة .ولفت هاييت اىل ان التحديات
التي تواجه املنطقة هي واحدة مما يجعل
ا�صتقرار املنطقة م�صوؤولية م�صرتكة.
واأكد هاييت على اهمية بناء وتعزيز
العالقات يف خمتلف املجاالت عرب فهم
م�صرتك بني النا�س،وتبادل الزيارات بني
البلدين ال �صيما ان هناك �صمات كثرية
م�صرتكة من حيث الثقافة واحل�صارة
والعادات.
و�صدد هاييت على ان املنطقة تواجه
اليوم ذات التحديات املتعلقة باالإرهاب
وزعزعة اال�صتقرار مما يجعل هناك حاجة
لتعاون م�صرتك لتعزيز امن املنطقة.

اأكد الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين
وزير اخلارجية اأن اإعالن تاأييد ال�صالم مع
دولة اإ�صرائيل وما مت من توقيع ملذكرات تفاهم
يف عدد من املجاالت توؤ�ص�س لتعاون ثنائي
مثمر بني مملكة البحرين ودولة اإ�صرائيل ميكّن
وي�صهّم يف تر�صيخ اأ�ص�س ال�صالم يف املنطقة
وفق روؤى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى الهادفة
للدفع بعملية ال�صالم نحو اآفاق اأكرث اإيجابية،
وذلك بدءًا بحفظ احلقوق امل�صروعة لل�صعب
الفل�صطيني ال�صقيق وف ًقا لقرارات ال�صرعية
الدولية .موؤكدًا باأن حتقيق ال�صالم �صينعك�س
على حتقيق تطلعات دول و�صعوب املنطقة يف
اال�صتقرار وال�صالم والبناء والنماء.
جاء ذلك لدى لقاء وزير اخلارجية ،مائري
بن �صبات م�صت�صار االأمن القومي يف دولة
ا�صرائيل مبنا�صبة زيارة الوفد االإٍ�صرائيلي
ململكة البحرين .حيث رحب مب�صت�صار االأمن
القومي االإ�صرائيلي ،م�صيدًا باأهمية زيارة
الوفد االإ�صرائيلي للمملكة وما نتج عن هذه

الزيارة من نتائج اإيجابية تدفع نحو بناء
عالقات اأكرث بني البلدين ،منوهً ا باهتمام
مملكة البحرين بتعزيز التعاون الثنائي مبا
يحقق التطلعات امل�صرتكة ،وينعك�س اإيجابا ً
على م�صتقبل عملية ال�صالم يف املنطقة ويعزز
من ا�صتقرارها.
من جانبه ،اأكد م�صت�صار االأمن القومي
االإ�صرائيلي مائري بن �صبات اأن جناح هذه

الزيارة �صينعك�س باالإيجاب على م�صتقبل
العالقات بني مملكة البحرين ودولة اإ�صرائيل،
من حيث ا�صتمرار التن�صيق امل�صرتك بينهما
وامل�صاهمة يف تعزيز عملية ال�صالم يف
املنطقة مبا يخدم تطلعات دولها و�صعوبها
نحو التقدم واالزدهار ،منوهً ا بروؤية مملكة
البحرين لل�صالم يف ال�صرق االأو�صط وحر�صها
على تعزيز اال�صتقرار واالأمن يف املنطقة.

نقا�شات مو�شعة لو�شع اأطر التعاون الثنائي بني اململكة وا�شرائيل

جمموعات عمل بني البحرين واأمريكا واإ�شرائيل تبحث جمالت التعاون

عقدت جمموعات العمل امل�صرتكة بني مملكة
البحرين والواليات املتحدة االأمريكية ودولة
اإ�صرائيل اأم�س ،عددًا من االجتماعات لبحث
جماالت التعاون امل�صرتك يف �صوء اإعالن تاأييد
ال�صالم واإعالن مبادئ اإبراهيم الذين مت التوقيع
عليهما يف العا�صمة االأمريكية وا�صنطن يف
�صهر �صبتمرب املا�صي.

وتراأ�س جمموعات العمل من اجلانب
البحريني كل من؛ الدكتور ال�صيخ عبداهلل بن
اأحمد اآل خليفة ،وكيل وزارة اخلارجية لل�صوؤون
الدولية ،وحممد ثامر الكعبي ،وكيل �صوؤون
الطريان املدين بوزارة املوا�صالت واالت�صاالت،
واإميان اأحمد الدو�صري ،وكيل �صوؤون التجارة
بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة.

وتعمل جمموعات العمل على نقا�صات
مو�صعة لو�صع اأطر التعاون الثنائي بني
مملكة البحرين ودولة اإ�صرائيل يف العديد من
املجاالت ،وحتديد القطاعات احليوية واملهمة
التي من �صاأنها اأن توؤ�ص�س لقاعدة من التعاون
الثنائي امل�صرتك مبا يخدم م�صلحة البلدين
وي�صهم يف تطوير م�صتقبل العالقات بينهما.
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حمليات 05

يف بيان م�سرتك حول الجتماعات البحرينية الأمريكية الإ�سرائيلية

اإن�ساء عالقات مبا�سرة وتوقيع مذكرات تفاهم وتعزيز التعاون الأمني والدبلوما�سي

عُ قدت اأم�ش الأحد  18من �صهر اأكتوبر ،يف مملكة البحرين،
اجتماعات �صمّت م�صوؤولني من مملكة البحرين ووفود من
الوليات املتحدة الأمريكية برئا�صة �صتيفن منوت�صني وزير
اخلزانة الأمريكية ،ودولة اإ�صرائيل برئا�صة مائري بن �صبات
م�صت�صار الأمن القومي.
وقد �صدر عن هذه الجتماعات بيان م�صرتك ،جاء فيه اأنه
جرى التوقيع على بيان تاريخي م�صرتك بني مملكة البحرين
ودولة اإ�صرائيل حول اإقامة عالقات دبلوما�صية ،اإيذا ًنا ببداية
عهد جديد وواعد يف العالقات بني البلدين.
كما مت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بينهما
تتناول العالقات القت�صادية والتجارية والت�صالت والتجارة
واخلدمات اجلوية وتنقل الأفراد ،واخلدمات امل�صرفية واملالية
والتعاون بني وزارتي اخلارجية ،وغريها من جمالت التعاون
امل�صرتك.
وعُ قدت يف هذا الإطار اجتماعات ملجموعات عمل لبحث
املزيد من جمالت التعاون البحريني الإ�صرائيلي ،مبا يف ذلك
الطريان والرعاية ال�صحية والتكنولوجيا وال�صياحة والزراعة

وغريها.
واأ�صار البيان اإىل اأن الجتماعات اأكدت اأن اإن�صاء عالقات
مبا�صرة بني البلدين اللذين يعتربان من الدول ذات الدور
احليوي يف ال�صرق الأو�صط من �صاأنه اأن ي�صهم يف حتقيق
م�صتقبل اأكرث اأم ًنا وازدها ًرا ل�صعوب البلدين واملنطقة.
ونوّه البيان امل�صرتك بالدور الكبري للرئي�ش الأمريكي
دونالد ترامب رئي�ش الوليات املتحدة المريكية ،واإطالقه
مبادرة اتفاقيات اإبراهيم التي �صهلت اإمتام هذا الإجناز
الدبلوما�صي التاريخي .كما ياأتي هذا الإجناز بعد �صدور
البيان الر�صمي امل�صرتك بني الوليات املتحدة الأمريكية ومملكة
البحرين ودولة اإ�صرائيل يف � 11صبتمرب  2020عقب الت�صال
الهاتفي بني ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى بن
�صلمان اآل خليفة ملك مملكة البحرين ،ورئي�ش وزراء دولة
اإ�صرائيل بنيامني نتنياهو ،الذي مت التاأكيد فيه على اأهمية فتح
حقبة جديدة من التعاون بني البلدين ،وما تالها من توقيع
اإعالن تاأييد ال�صالم بني البحرين واإ�صرائيل يف وا�صنطن يف 15
�صبتمرب  2020لإقرار مبادئ اتفاق اإبراهيم وفتح ف�صل جديد

من ال�صالم.
واأكد البيان امل�صرتك اأن هذا الف�صل هو ا�صتمرار للجهود
الإقليمية والدولية البارزة لتعزيز ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط،
و�صهادة على الروؤية اجلريئة والقيادة التي اأظهرتها الدول
الثالث من جهود دبلوما�صية �صادقة من اأجل ال�صالم والزدهار
امل�صتدامني .وتواجه البلدان الثالثة جمموعة من التحديات
امل�صرتكة ،و�صت�صتفيد ب�صكل متبادل من اإجناز هذا اليوم
التاريخي.
واأ�صار البيان اإىل اأن التوقيع التاريخي يجمع اثنني من
اأ�صدقاء الوليات املتحدة الأمريكية و�صركائها يف ال�صرق
الأو�صط .و�صتن�صم مملكة البحرين ودولة اإ�صرائيل اإىل الوليات
املتحدة لدفع اخلطط ال�صرتاتيجية لل�صالم والزدهار يف
ال�صرق الأو�صط ،وتو�صيع �صبل التعاون التي ترتكز على القيم
وامل�صالح امل�صرتكة .وتطرق البيان اإىل اتفاق وجهات نظر الدول
الثالث ب�صاأن التحديات والتهديدات والفر�ش املتاحة يف املنطقة،
واإطالق اإمكانات املنطقة من خالل توثيق التعاون الأمني
والدبلوما�صية العامة ،وامل�صاركة يف القت�صاد والتكنولوجيا

وامل�صالح امل�صرتكة الأخرى ،مبا يف ذلك تعزيز التعاي�ش
وامل�صاركة بني النا�ش وثقافة ال�صالم ،و�صتوؤدي اتفاقيات اليوم
اإىل حياة اأف�صل للبحرين واإ�صرائيل واملنطقة و�صعوبها.
واأ�صار البيان اإىل اأن الطرفني �صيوا�صالن جهودهما من اأجل
حل عادل و�صامل ودائم لل�صراع الإ�صرائيلي الفل�صطيني.
واأ�صاف البيان اأن مملكة البحرين ودولة اإ�صرائيل على ثقة
من اأن هذا التطور �صي�صهم يف حتقيق م�صتقبل تعي�ش فيه جميع
ال�صعوب وجميع الأديان معًا بروح التعاون والتمتع بال�صالم
والزدهار ،حيث تركز الدول على امل�صالح امل�صرتكة وبناء
م�صتقبل اأف�صل للجميع.
وعربت الوليات املتحدة الأمريكية ودولة اإ�صرائيل عن
تقديرهما ململكة البحرين ل�صت�صافتها الور�صة التاريخية
«الزدهار من اأجل ال�صالم» يف املنامة يف يونيو  ،2019والتي
كانت خطوة نحو حتقيق املزيد من التعاون يف خمتلف املجالت.
واأعربـــت مملكة البحرين ودولة اإ�صرائيل يف هذا البيـــان عن
تقديرهما العميق للوليات املتحدة الأمريكية جلهودها يف تاأمني
�صرق اأو�صط اأكرث ا�صتقرا ًرا واأما ًنا وازدها ًرا.

يف كلمة األقاها بعد انتهاء اجلولة الأوىل من الجتماعات بني اجلانب البحريني والإ�سرائيلي

الزيان ــي :ت�سكيل فرق عمل لتدار�س التعاون بني البحرين واإ�سرائيل
وزيـ ـ ـ ــر اخلــ ــزانــ ــة الأم ـ ــريـ ـ ـك ـ ــي :م ـ ــا حتـ ـق ــق ب ـ ــداي ـ ــة م ـ ــن اأجـ ـ ـ ــل ا� ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــرار امل ـن ـط ـقــة

متام اأبو�صايف:
و�صف وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�صد الزياين الزيارة التاريخية
لأول وفد ر�صمي اإ�صرائيلي اىل البحرين ببداية انطالقة العالقات بني
البلدين ،و�صولً اىل تعاون ثنائي مثمر يف خمتلف املجالت.
وقال الزياين يف كلمة األقاها بعد انتهاء اجلولة الأوىل من الجتماعات
بني اجلانب البحريني والإ�صرائيلي اإن البحرين قد وقعت على تاأييد ال�صالم
واإقامة عالقات دبلوما�صية مع اجلانب الإ�صرائيلي انطال ًقا من روؤية جاللة
امللك ،واإميانه باأهمية تعزيز قيم الت�صامح والتعاي�ش والتفاهم بني الأديان،
لي�ش يف منطقة ال�صرق الأو�صط فح�صب ،بل يف العامل اأجمع.
واأ�صار الزياين اىل التزام القيادة البحرينية بنهج ال�صالم والتعاون
و�صولً نحو اإحالل ال�صلم وال�صتقرار والزدهار يف هذه املنطقة التي عانت
�صعوبها من حروب و�صراعات ،وما رافقها من املاأ�صي والأمل.
وقال الزياين اإن جاللة امللك من املوؤمنني باأن ال�صالم الدائم وال�صامل
يجب ان يعم جميع ارجاء العامل ،مبا فيه خري و�صالح ال�صعوب كافة.
واأكد الزياين اأهمية الو�صول اىل �صالم عادل و�صامل يف منطقة
ال�صرق الأو�صط ،كخيار ا�صرتاتيجي ،وحل النزاع الفل�صطيني الإ�صرائيلي
عرب احلوار املبا�صر ،للو�صول اىل حل ير�صي الطرفني نحو حل الدولتني
وقرارات ال�صرعية الدولية ذات ال�صلة.
واأ�صاد الزياين باجلهود احلثيثة التي بذلها الرئي�ش الأمريكي دونالد
ترامب ،م�صيدًا بالتفاعل الإيجابي من قبل احلكومة الإ�صرائيلية اجتاه هذه
اخلطوة التاريخية.
وقال الزياين« :ناأمل مع املجتمع الدويل حتريك ال�صالم املن�صود يف كافة
انحاء ال�صرق الأو�صط يف امل�صتقبل القريب».
وتابع الزياين« :لقد عقدنا اليوم جل�صات مباحثات مهمة وبناءة
ومثمرة ،ات�صمت بال�صراحة والو�صوح ،وعك�صت رغبة البلدين باأن تكون

العالقات بني البلدين فاعلة ومفيدة ،وتقوم على اأ�ص�ش الحرتام املتبادل
والتعاون امل�صرتك ملا فيه خري و�صالح البلدين وال�صعبني ،كما بحثنا كافة
اخلطوات ال�صيا�صية والقانونية الالزمة لإقامة العالقات الدبلوما�صية وف ًقا
لالتفاقيات الدولية املعتمدة ،وموا�صلة اجلهود امل�صرتكة ل�صتكمال درا�صة
الآليات والطر من اجل تعزيز العالقات يف خمتلف املجالت بني البلدين،
والتوقيع على البيان امل�صرتك بني البلدين».
واأ�صاف« :اتفقنا على ت�صكيل فرق عمل لتدار�ش فر�ش التعاون بني
البلديني مبا يعزز العالقات بني البلدين ،املني ان ت�صكل النوايا ال�صادقة
فر�صة لبناء عالقات مثمرة بني البلدي».
و�صدّد الزياين على ان الأجواء الإيجابية والبناءة خالل الجتماعات
كانت م�صجعة نحو امل�صي قدمًا نحو عالقات متميزة مع دولة اإ�صرائيل.
واختتم الزياين بالقول« :ناأمل ان نكون على اعتاب مرحلة مفيدة لكافة
دول املنطقة».
من جانبه ،و�صف وزير اخلزانة الأمريكي �صتيفن منو�صني ما حتقق
من خالل توقيع العديد من التفاقيات مع اجلانب الإ�صرائيلي بالإجناز
ال�صتثنائي.
وقال منو�صني« :ما حتقق هو بداية ،ونعلم جيدًا اأن مدى اأهمية هذه
اخلطوات من اجل ا�صتقرار املنطقة».
واأكد منو�صن وجود فر�ش كثرية بني البلدين يف املجالت كافة ،لف ًتا
اىل ان هذا العمل امل�صرتك ل بد ان ينعك�ش اإيجابيًا على عالقات ال�صعوب
ببع�صها البع�ش.
من جانبه ،اأكد م�صت�صار المن القومي الإ�صرائيلي مائري بن �صبات اأن
هذه البداية توؤ�ص�ش نحو افاق مثمرة يف العالقات بني البلدين ،م�صيدًا
بالقيادة البحرينية ال�صجاعة وروؤية جاللة امللك للمنطقة.
وقال بن �صباك« :اليوم الأبواب فتحت نحو عالقات م�صتقبلية بني
البحرين واإ�صرائيل ،ونتطلع ل�صتقبال اأ�صدقائنا البحرينيني يف اإ�صرائيل».
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ال�سالح :تكثيف جهود املجل�س لإجناز القوانني بالتعاون والتن�سيق مع احلكومة

«ال�سورى» يعتمد روؤ�ساء اللجان النوعية باملجل�س بعد تغيريات ب�سيطة
غالب اأحمد:
اأعلن رئي�س جمل�س ال�صورى علي ال�صالح انتخاب
روؤ�صاء اللجان النوعية باملجل�س ونوابًا لهم ،وذلك بعد
التوافق بني الأع�صاء ،وجاءت التغيريات يف روؤ�صاء
اللجان ب�صيطة ومل ت�صهد تغيريًا يذكر ،اإذ مت التجديد
لل�صورية دلل الزايد يف اللجنة الت�صريعية والقانونية،
واختيار عادل املعاودة نائبًا لها.
فيما �صهدت جلنة اخلارجية والدفاع والأمن الوطني
تغيريًا ،اإذ انتُخب يو�صف الغتم رئي�صً ا وفي�صل النعيمي
نائبًا ،ويف اللجنة املالية والقت�صادية جدّد الأع�صاء
لل�صوري خالد امل�صقطي ،فيما مت التوافق على ال�صوري
ر�صا فرج نائبًا له.
و�صهدت جلنة اخلدمات جتديدًا لل�صورية الدكتورة
جهاد الفا�صل ومت التوافق على هالة رمزي نائبًا
للرئي�س ،وتوافق جلنة املراأة والطفل على اإ�صناد رئا�صتها
اإىل ال�صورية ابت�صام الدلل ،وفاطمة الكوهجي نائبًا.
كذلك توافق الأع�صاء على اختيار رئي�س جديد
للجنة املرافق العامة والبيئة ،هو الدكتور حممد علي
ح�صن ،وجمعة الكعبي نائبًا له ،وبقيت ال�صورية �صبيكة
الف�صالة على رئا�صة جلنة �صوؤون ال�صباب ومت التوافق
بني الأع�صاء على نان�صي خ�صوري نائبًا للرئي�س.
وقال رئي�س املجل�س علي �صالح ال�صالح اإن
التغيريات يف اللجان جاءت يف احلدود الدنيا ،م�صريًا اإىل
اإن املجل�س عمل على النزول عند رغبات جميع الأع�صاء
قدر الإمكان.
ويف بند اآخر ،توافق جمل�س ال�صورى على اختيار
ممثلي املجل�س يف اللجنة التنفيذية لل�صعبة الربملانية

رئي�س جمل�س ال�شورى

يف اجلل�صة املنعقدة حاليًا ،اإذ مت التوافق على ال�صوريني
دروي�س املناعي ،دلل الزايد� ،صبيكة الف�صالة ،حممد
اخلزاعي.
فيما تقدم ال�صوري ر�صا منفردي وفاطمة الكوهجي
بطلب الن�صحاب من التقدم لع�صوية اللجنة؛ وذلك
لختيار  4ممثلني فقط.
بدوره ،اأ�صاد رئي�س جمل�س ال�صورى علي ال�صالح
بروح التعاون وامل�صوؤولية بني اأع�صاء املجل�س.
واأكد ال�صالح اأهمية تكثيف اجلهود الت�صريعية لإجناز
املرا�صيم وم�صروعات القوانني املحالة اإىل املجل�س خالل
الدور الت�صريعي الثالث من الف�صل الت�صريعي اخلام�س،
مبي ًنا حر�س املجل�س على التعاون والتكامل مع م�صاعي

احلكومة لتجاوز التحديات ال�صتثنائية التي تواجهها
مملكة البحرين ودول العامل نتيجة انت�صار فريو�س
كورونا (كوفيد ،)19-والتاأثريات القت�صادية امل�صاحبة
لها على امل�صتوى العاملي.
موؤكدًا اأن امل�صوؤولية الوطنية تتطلب من اجلميع جهودًا
م�صاعفة خالل هذا الدور ملواكبة متطلبات املرحلة ،ياأتي
من اأهمها اإقرار م�صروع امليزانية العامة للدولة للعامني

 ،2022-2021ف�صالً عن املرا�صيم بقوانني املحالة اإىل
املجل�س والتي �صدرت خالل الإجازة الت�صريعية.
وتوافق املجل�س على اختيار جلنة الرد على اخلطاب
ال�صامي ،واأكد رئي�س املجل�س اأن التفاق جاء بنا ًء على
التوافق ال�صابق بني الأع�صاء ،وهو اأن يتم ت�صكيل
جمموعة لكل �صنة تعمل يف اللجنة ال�صنوية للرد على
اخلطاب ال�صامي جلاللة امللك املفدى.

رّ
التعث واإدارة ال�ستثمار
تقدرّ م به  7نواب وي�سعى لبحث اأ�سباب

طلب لت�سكيل جلنة حتقيق يف «ال�سناديق التقاعدية»
فاطمة �صلمان:

«املهن ال�سحية» :الرتخي�س لأول
م�سنع لإنتاج الكمامات الط رّبية يف البحرين
اأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�صحية منح اأول ترخي�س
مل�صنع معتمد من الهيئة لإنتاج الكمامات
الطبية والواقية من الفريو�س يف مملكة
البحرين ،وذلك يف اإطار جهود اململكة
خ�صو�صا
لتعزيز ال�صتثمارات ال�صحية،
ً
تلك التي من �صاأنها الإ�صهام يف دعم جهود
اململكة يف الت�صدي جلائحة كورونا.
ويف هذا الإطار ،ا�صتقبلت الرئي�س
التنفيذي للهيئة الدكتورة مرمي عذبي
اجلالهمة� ،صباح اأم�س ،املهند�س زياد
جناحي ممثالً عن امل�صنع ،اإذ مت ت�صليمه
خالل هذا الجتماع �صهادة اعتمادية م�صنع
«ايج�س» م�صنعً ا للمنتجات الطبية يف
مملكة البحرين ،واعتمادية منتجاتها من
الكمامات الطبية ( )N95و(.)3PLY
الهيئة
اأن
اجلالهمة
واأكدت
بتوجيهات م�صتمرة من القيادة الر�صيدةواحلكومة املوقرة -تقدّم كل اأوجه الدعم

والت�صهيالت للم�صتثمرين يف جمال القطاع
ال�صحي ،مبا يعزز من جودة وتناف�صية
وا�صتدامة اخلدمات ال�صحية يف اململكة،
ومن هذا املنطلق فاإن الهيئة تعمل ب�صكل
وثيق على الإ�صهام يف ا�صتقطاب املبادرات
وامل�صاريع ال�صتثمارية يف القطاع ال�صحي
والطبي ،والتعريف بالفر�س واملزايا التي
تتمتع بها اململكة ،والتي متثل بيئة جاذبة
لال�صتثمارات الطبية.
من جهته ،اأ�صاد داود احلمود نائب
رئي�س جمل�س اإدارة «ايج�س» الطبية
بالتعاون الذي لقيه امل�صتثمرون يف هذا
امل�صنع من جميع اجلهات املعنية ،ويف
مقدّمتها الهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�صحية ،وما لقيه الفريق
العامل يف امل�صنع من تعاون ب ّناء ومثمر
من الهيئة وعلى راأ�صها الرئي�س التنفيذي
وفريق الأجهزة الطبية الذي تعامل مع
الطلب باحرتافية تامة.

بكلفة  1.5مليون دينار ..البلدي الكعبي:

تطوير �سامل لطرق جممع  111باحلد قريبًا
خديجة العرادي:
�ص ّرح الع�صو البلدي لثامنة املحرق
عبدالعزيز الكعبي اأن تطوي ًرا �صامالً
�صيطال طريقي  1117-1120الواقعني
�صمن جممع  111يف منطقة احلد ،بدءًا
من املدخل الرئي�س ،اإذ �صيكلف قرابة ن�صف
مليون دينار بحريني.
ويف هذا ال�صياق ،قال الكعبي« :لقد
مت الإر�صاء على مناق�صات ال�صركات
التي �صتنفذ هذا امل�صروع الذي يت�صمّن
اإن�صاء املدخل الرئي�س والت�صوية الرتابية
والر�صف بال�صفلت ،كما �صيتم عمل �صبكة
لت�صريف مياه الأمطار وتركيب اأعمدة
اإنارة وو�صع عالمات مرورية ،و�صباغة
اخلطوط الأر�صية».
وذكر الع�صو اأن � 21صركة تناف�صت
يف جل�صة املناق�صات واملزايدات ل�صوؤون
الأ�صغال على مناق�صة تنفيذ الأعمال
التطويرية يف املنطقة ،والتي تبلغ كلفتها
الإجمالية مئات الآلف من الدنانري

تقدم عدد من النواب ،هم اإبراهيم
النفيعي ،حممد بوحمود ،اأحمد الأن�صاري،
خالد بوعنق ،كلثم احلايكي� ،صيد فالح
ها�صم ،عبدالنبي �صلمان ،بطلب اإىل رئي�س
جمل�س النواب ب�صاأن ت�صكيل جلنة حتقق
حول �صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة
العامة للتاأمينات الجتماعية.
وذكر النائب اإبراهيم النفيعي اأن طلب
التحقيق يتك ّون من  3حماور؛ اأولها التحقق
من اأ�صباب العجوزات الكتوارية لل�صناديق
التي تديرها الهيئة العامة للتاأمني
الجتماعي ،اأما املحور الثاين فهو التحقق
من فعالية ا�صتثمارات اأموال ال�صناديق

اإبراهيم النفيعي

التقاعدية التي تديرها ،واملحور الثالث
والأخري هو التحقق من اأداء الهيئة العامة
للتاأمني الجتماعي يف اإدارة ال�صناديق

التقاعدية.
واأكد النائب النفيعي اأن ال�صناديق
التقاعدية تعد �صمانه مهمة حلفظ حقوق
املواطنني الذين بذلوا جهودهم طيلة �صنني
خدمتهم الوظيفية ،وقاموا بتمويل جزء
مهم من اأموال هذه ال�صناديق من خالل
ال�صرتاكات التي �صدّدوها طوال حياتهم
الوظيفية ،ونظ ًرا للعجوزات الكتوارية
الكبرية التي تواجهها ال�صناديق التقاعدية،
ولغر�س التحقق من اأ�صباب تلك العجــوزات
والإجـراءات التي مبوجبها تُعالج تلــك
الأ�صبــاب ،والتحــقق من كفــاءة اأداة
الهيئة العامــة للتاأمني الجتمــاعي يف
تخفيــ�س تلك العجــوزات والتــحقق من
فاعليــة ال�صتثمارات.

الأن�ساري :التمييز بني خررّ يجي الداخل واخلارج غري د�ستوري

مقرتح برملاين :م�ساواة اأطبرّاء المتياز املبتعثني يف املكافاآت
حمرر �صوؤون الربملان:
يعتزم نواب تقدمي اقرتاح برغبة يف جل�صة
النواب غدًا ،وذلك مب�صاواة اأطباء المتياز املبتعثني
من قبل وزارة الرتبية والتعليم املتدربني حاليًا
مبجمع ال�صلمانية الطبي يف املكافاآت بغريهم من
خريجي اجلامعات داخل البحرين.
وتقدّم باملقرتح امل�صتعجل كل من النواب
اأحمد الأن�صاري ،با�صم املالكي ،فالح ها�صم ،حممد
بوحمود ،عبدالرزاق حطاب ،با�صم املالكي.
واأكد النائب اأحمد الأن�صاري ،اأحد مقدمي
القرتاح ،اأن د�صتور اململكة �صاوى بني املواطنني

يف احلقوق والواجبات ،واأن جميع املبتعثني
للطب قد بذلوا جهودًا كبرية يف التح�صيل العلمي،
بالإ�صافة اإىل اأنهم انتظموا حاليًا يف برامج
المتياز ،ومن غري املن�صف اأن يتم دفع راتب �صهري
خلريجي الطب من اجلامعات داخل البحرين بينما
يتم حرمان اخلريجني من اجلامعات اخلارجية.
واأ�صاف النائب الأن�صاري قائالً« :جميع
اخلريجني من اجلامعات الداخلية واخلارجية هم
مبتعثون من الدولة ،كما يخ�صعون لنف�س برامج
المتياز ،ف�صالً عن كون اخلريجني من اخلارج قد
تغ ّربوا يف اخلارج وابتعدوا عن اأهاليهم وذويهم
طوال فرتة الدرا�صة».

اأحمد الأن�شاري

قدرّ ر جهد احلكومة يف حتقيق مقرتحه بتثبيت موظفي الإعالم املوؤقتني ..العامر:

مقرتح لتثبيت املو رّؤذنني البحرينيني يف كادر «اخلدمة املدنية»

عبدالعزيز الكعبي

البحرينية.
وختم الكعبي موجهًا �صكره وتقديره
لوزارة الأ�صغال والبلديات وعلى راأ�صها
الوزير املهند�س ع�صام خلف ،وجميع
العاملني فيها ،ل�صتجابتهم لكل اخلطابات
والتو�صيات املرفوعة اإليهم ،والتي من
�صاأنها خدمة هذا الوطن ومواطنيه وتوفري
اأف�صل اخلدمات اإليهم.

قدّم النائب اأحمد العامر مقرتحً ا برغبة
لتثبيت القائمني مبهام املوؤذنني من البحرينيني
الذين لي�س لهم وظيفة اأخرى يف وظيفة موؤذن،
وتثبيتهم يف كادر ديوان اخلدمة املدنية ،وذلك
ل�صمان العي�س الكرمي لهم وا�صتقرارهم الجتماعي
والنف�صي واملادي ،وف ًقا ملواد الد�صتور التي تق�صي
باأن «احلرية وامل�صاواة والأمن والطماأنينة والعلم
والت�صامن الجتماعي وتكافوؤ الفر�س بني املواطنني
دعامات للمجتمع تكفلها الدولة» ،ووجوب العمل
على كل مواطن وف ًقا للمادة  13من الد�صتور ملا
تقت�صيه وي�صتوجبه اخلري العام ،وحق كل مواطن
يف العمل واختيار نوعه وف ًقا للنظام العام،
ووقاية املواطن من براثن اجلهل واخلوف والفاقة،
وكفل املواطنني بتحقيق ال�صمان الجتماعي الالزم
للمواطنني يف حالة ال�صيخوخة اأو املر�س اأو العجز
عن العمل اأو اليتم اأو الرتمل اأو البطالة ،وتاأمني

اأحمد العامر
خدمات التاأمني الجتماعي والرعاية ال�صحية.
واأ�صار اإىل اأن الرغبة النيابية ال�صابقة التي
تقدم بها لتثبيت موظفي العقود املوؤقتة بوزارة

�صوؤون الإعالم نتج عنها حتقيق الرغبة وتثبيت
املوظفني ،وهذا اأمر مقدر من احلكومة ،ومت اتخاذ
اخلطوات الالزمة لتنفيذ املقرتح ،ما حقق ال�صتقرار
الوظيفي ملوظفي الإعالم بعد �صنوات من عملهم
بعقود موؤقتة ،موؤكدًا اأن املوؤذنني املوؤقتني مي ّرون
بو�صع مماثل ويجب العمل على اإيجاد احللول
العاجلة لتثبيتهم يف وظيفة موؤذن ،وا�صتفادتهم
من قانون اخلدمة املدنية من خالل ا�صتحداث برامج
ت�صمل هذه ال�صريحة ،والعمل على حتقيق مبداأ
العدل وامل�صاواة الذي يكفله الد�صتور للمواطنني
بخ�صو�س التوظيف.
واأعــرب النائــب اأحمــد العامــر عــن
اأملــه بحلحلــة هــذا امللف؛ ملا فيه حتقيــق
م�صلحــة �صريحــة مـــن املواطنني يقدّمون ج ّل
وقتــهم خلدمــة بيــوت اهلل ،ويــتو ّلــون عملهم
مب�صوؤوليــة واقتدار.

ب�إ�سراف :ح�سني املرزوق
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ترحب «االأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال .وحتتفظ «االأيام» لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

ر�س�لة �سكر ل�سمو ال�سيخ
ن��سر بن حمد اآل خليفة حفظك الـله ورع�ك

عبداملنعم حممد العيد

�سيدي اأتقدم لكم بالنيابة عني وعائلتي واأهلي بال�سكر اجلزيل على اهتمامكم العظيم بهذا
الوطن واأبنائه وال�سباب منهم خدم ًة للبحرين وتقدمها يف كل املجاالت حتت قيادة �سيدي جاللة
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه وانني اأعاهدكم باأن اأكون على قدر امل�سوؤولية
ببذل املزيد يف خدمة الوطن الغايل وقيادته احلكيمة.
�سيدي لقد كان لدعمكم وجهود وزارة الرتبية يف ايجاد احللول املنا�سبة وبال�سرعة املمكنة
اأثره املقدر والكبري واحلافز القوي يل واىل �سباب هذا الوطن الغايل للعمل بكل طاقاتنا نحو املزيد
من التقدم والرقي.
حفظكم اهلل وحفظ البحرين وقيادتها احلكيمة.
�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد

اأثـ ــر ممتـ ـ ــد
عندما جاءت كلمة جاللة امللك
املفدى يف افتتاح دور االنعاد الثالث من
الف�شل الت�شريعي اخلام�س كان التاأكيد
على موا�شلة امل�شروع اال�شالحي بدعم
ال�شلطة الت�شريعية للعمل الوطني.
فكانت ال�شرورة هي مواجهة
حتديات املر�س واحلد من تف�شيه
وانت�شاره ،فاخلطاب جاء هاد ًفا من
جاللتة اذ انه ي�شعي من اجل م�شلحة
اجلميع ومن اجل مكافحة االمرا�س
املعدية ،فمبادرة جاللته امللك حتت
قيادة �شاحب ال�شمو امللكي االمي
�شلمان بن عي�شى اآل خليفة ويل العهد
ملجتمع واعٍ ي�شهد له العامل ملواقفه
ال�شباقة االحرتازية عن املر�س،
فكانت منذ اللحظات االوىل بالت�شامن
والتن�شيق مع دول العامل ومنظماتها
املخت�شه ملواجهة هذه اجلائحه ،فالثناء

�شهادة يفتخر بها لهذا العمل االن�شاين
اجلليل فكان خطاب جاللتة امللك املفدى
يدعو للم�شلحة العامة من �شرورة
لتطوير اخلطط اخلا�شة بتحقيق االمن
ال�شحي وتوفي اف�شل اخلدمات الطبية
ملواجهة االمرا�س املعدية وذلك بامر عن
ان�شاء م�شفى متخ�ش�س يف االمرا�س
املعدية بالتعاون مع احلاالت ب�شكل
خا�س ول�شالمة اجلميع من توفي
اخلدمات الطبية لل�شعب ،وهذا لي�س
بغريب من جاللته امللك املفدى ونحن
باال�شادة بالثناء ملا ي�شعى له جاللته،
واذا تفكرنا قليال يف القيم واملبادئ
املوجودة يف معر�س �شرح امليثاق
الوطني املوجودة وما ي�شرحه ال�شرح
من مبادئ وقيم لزواره من تعاون بني
ال�شعب الواحد متكافني مع القيادة
الر�شيدة واال�شرار كما نرى بالوقوف

رنا الغتم
يف االزمات الجتياز ال�شعوبات �شرنى
ان ال�شرح ي�شرح قيم ومبادئ ملا يرويه
من روؤية ملك وق�شة �شعب فاملواقف
والتطلعات مل�شية االجيال من �شمن
تطلعات جاللتة امللك املفدى ،وكما

نرى االآن ملا جاء يف خطابه الر�شمي
ا�شدار مر�شوم ملكي بان�شاء �شندوق
االمل الذي يدعم ال�شباب وطاقاتهم
وطموحاتهم وابتكاراتهم با�شراف ممثل
جاللته �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل
خليفه لالعمال االن�شانية هي مبثابة
تقدم مل�شية وطنيه تنمويه لرفع ا�شم
مملكتنا عاليًا ودائمًا يفخر به قادته
و�شعب نحمد اهلل اننا حتت راية �شيدي
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل
خليفه من�شي والكل باأمان مع ملك اأثره
ممتد باخلي والعطاء ،وما ي�شعني اإال
ان اأدعو املوىل عز وجل ان يثبت خطى
وىل امرنا ويحفظه وميد يف عمره
ويجعله خي لالمة العربية واال�شالمية
جمعاء.

رن� الغتم

الغذاء الع�ملي ..ي�س�رع الكورون�
يحتفل العامل يف  16اأكتوبر من كل
عام بيوم الغذاء العاملي بقيادة منظمة
االغذية والزراعة (الفاو)  .FAOوحمور
االحتفالية ين�شب على رفع الوعي
مب�شكلة اجلوع يف العامل وتو�شيع الرقعة
الزراعية وا�شتخدام التكنلوجيا احلديثة
وا�شتثمار الطاقات واملوارد ملحاربة
اجلوع والفقر و�شوء التغذية.
وهذا ال يتم اإال بجهود دولية واقليمية
ووعي عام بخطورة املرحلة احلالية
املتزامنة مع جائحة الكورونا التي خلفت
ازمة اقت�شادية حادة .جعلت الكثي من
�شعوب العامل بال وظائف وحرمتهم من
لقمة العي�س والغذاء والدواء.
ومبا اأن �شوء التغذية يكلف االقت�شاد
العاملي نحو  3.5تريليون دوالر اأمريكي
�شنويًا ،فقد جاءت جائحة كورونا لتزيد
هذا الرقم  690مليو ًنا اآخر منذ بداية
 .2019ويتوقع الزيادة لهذا الرقم ما بني

 83اىل  182مليو ًنا اإن ا�شتمرت اجلائحة
ح�شب �شيناريو النمو االقت�شادي.
فاأكرث من ملياري �شخ�س ال يح�شلون
ٍ
بانتظام على غذاء اآمن ومغ ٍذ وكاف مع
زيادة ملحوظة يف الطلب وال�شعر.
اأما ناقو�س اخلطر فيدق يف بلداننا
العربية كل حني .فاأكرث من  50مليون
عربي يعاين من انعدام االأمن الغذائي
ح�شب ما اأفاد به املدير التنفيذي لربنامج
االغذية العاملي (ديفيذ برنيل).
ومبا اأن الدول العربية غي منتجة
الأغذيتها بحد الكفاية يتوقع ان ت�شرف
 60مليار دوالر امريكي بحلول 2030
لتلبية احتاجاتها من الغذاء من اخلارج.
فعلى �شبيل املثال ت�شتورد العرب %70
من ال�شكر و %60من الزيوت و %45من
البقوليات .ا�شافة اىل  41مليون طن من
القمح .واالرقام يف تزايد اذا مل ت�ش َع الدول
العربية لنق�س ال�شد داخليًا واقليميًا.

ح�سن علي
اأما على امل�شتوى اخلليجي ،فقد
�شعرت دول اخلليج العربي باخلطر
وخ�شو�شا مع بداية ازمة الكورونا
ً
وقامت ب�شد احتاجاتها مبك ًرا وهي يف
طور عمل �شبكة اأمن غذائي متكاملة
ح�شب االقرتاح املقدم من دولة الكويت
ال�شقيقة واملدعوم خليجيًا.

يبقى اأن نعي اأن املوؤ�شر لالأمن
الغذائي يعتمد على ثالث ركائز ،وهي
توفر الغذاء وقدرة امل�شتهلك على حتمل
تكلفته و�شالمة وجودة الغذاء اي�شا.
وهذه اأمور حتتاج اىل دعم متوا�شل
من احلكومات وال�شعوب فبتكاتف اجلهود
املخل�شة (ف�شالمة الغذاء م�شوؤولية
اجلميع) ح�شب ما طرحته منظمة االغذية
والزراعة (الفاو) ،فالنعمل معً ا لزيادة
االنتاج الزراعي والدعم املايل واملحافظة
على املوارد الطبيعية وعدم الهدر وح�شن
التخزين واالعداد مع وجود رقابة �شارمة
لنوفر الغذاء اىل امل�شتهلك ب�شورة �شحية
واآمنة ح�شب احتياجه .ون�شاهم يف تقليل
اجلوع و�شوء التغذية.

اأخ�س�ئي الغذاء والتغذية
ح�سن علي

�سالم عليك ي� وطن ال�سالم ..وهل
ي�أتي ال�سالم دون �سالم؟ ( 1من )2
�شروح �شاخمة ومئويات متعددة ملختلف اخلدمات
اجلليلة لوطن مزدهر ب�شعب واعٍ مثقف تقدم ملواطن
بحريني يرتقي بثقافة عالية لها مكانة على م�شتوى العامل،
حيث ي�شار ململكة البحرين والبحريني بالبنان ملا لهما من
�شمعة طيبة و�شدى رفيع ،ياأتي ذلك من خالل مرور مائة
عام وزيادة على بدء التعليم النظامي واخلدمات ال�شحية
واخلدمات البلدية واخلدمات االأمنية وال�شرطية واخلدمات
املالية يف مملكة البحرين ،كل ذلك يوؤكد على الريادة
الوطنية الكبية التي بذلت لتطوير خمتلف املراحل
امل�شرقة منذ وقت مبكر والتي ر�شخت مكانة اخلدمات
وعملت ثقافة وفكر وممار�شة ،حيث تفاعل املجتمع مع تلك
امل�شتجدات اآنذاك يف كافة مراحلها وحتدياتها ،حتى اأ�شبح
للخدمات ب�شمات وا�شحة على امل�شية اخلدماتية الرثية
باالإجنازات التي حتققت على اأر�س الواقع ،والتي بداأتها
قبل قرن من الزمان و�شوالً ملا و�شلت اإليه مملكة البحرين
اليوم وظهور العديد من املوؤ�شرات العاملية التي توؤهلها
للم�شي قدمًا يف التحديث والتطوير على اخلدمات.

اخلدم�ت التعليمة
واأما عن اخلدمات التعليمية فربزت يف املجتمع
البحريني بكل فئاته ومنذ البدايات ومنذ اإر�شاء حجر
االأ�شا�س للتعليم النظامي يف البحرين ،والذي �ش َّكل النقلة
النوعية التي نحن عليها االآن كان له تاريخ جميل يحكي
ق�شة التعليم يف البحرين ،حيث اإنها بداأت منذ اأواخر القرن
التا�شع ع�شر واأوائل القرن الع�شرين.
مئوية التعليم النظامي يف مملكتنا الغالية هي
ق�شة واقعية جميلة حكاها الزمن ،انطلقت من مدر�شة
الهداية اخلليفية �شعلة العلم وبداياته ،وهي تاريخ وطن
وتاريخ رجال ،وكانت خطوة جريئة �شجاعة عند الرجال
املوؤ�ش�شني.

اخلدم�ت الأمنية وال�سرطة يف خدمة املجتمع
اأما عن مئوية �شرطة البحرين فهي م�شية بارزة ولها
�شبق وطني وذكرى ت�شتحق االإ�شادة بها ملا لها من روح تتمل
يف ال�شالم والت�شامح والتعاي�س ،والتم�شك بالثوابت الوطنية
االأ�شيلة ،وحفظ االأمن واال�شتقرار ،يف وطن ينعم بال�شالم
وحياة اآمنة مطمئنة ،وروح ثابته نحو العمل واالجناز
امل�شرق للم�شتقبل ،اإنهم رجال �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.

اخلدم�ت البلدي�ت
واأما عن اخلدمات البلدية فمرت مبراحل عدة ،حيث
بداأت تلك اخلدمات باملجل�س البلدي لبلدية البحرين
وا�شتمرت يف التطور مع بداية تكوين املجل�س يف العام
1338هـ امل�شادف للعام 1920م وكان ذلك مبنزلة بداية
الإن�شاء اأول نظام اإداري بلدي ي�شتحدث يف البحرين والذي
يعترب اأول جتربة ت�شهدها البحرين ،وهي جاءت يف وقت
مبكر ملواكبة ما يطراأ على البالد اآنذاك ،حيث األقيت على
كاهله املهام والق�شايا البلدية املتعددة لتحقيق االأهداف
القيمة ملثل هذا املرفق احليوي الذي يرتتب عليه م�شتقبل
و�شالمة هذا البلد ،كما اأنه ي�شرف على تنظيم و�شي حياة
املواطنني واملقيمني التنظيمية من حيث الوقائية ال�شحية
يف تلك الفرتة وحتى وقتنا احلا�شر.
ويف ختام هذا اجلزء من «�شالم عليك يا وطن ال�شالم
وهل ياأتي ال�شالم دون �شالم؟» ،اأمتنى لكم ال�شحة
والعافية وال�شعادة ،وتابعونا يف اجلزء الثاين.

املحكمة حجزت ح�س�بي
البنكي وتعطلت حي�تي

مالحظة لـ«املرور» و«الأ�سغ�ل»
�شوؤال اإىل وزارة االأ�شغال واإدارة
املرور؛ هل الحظ اأحد من امل�شوؤولني اأن
جميع املناطق التي يوجد فيها املربع
االأ�شفر يف مملكة البحرين قد م�شى
عليها الدهر واأ�شبح اللون االأ�شفر ال
تراه العني املج ّردة؟ اأرجو من امل�شوؤولني
خ�شو�شا تقاطع مرفاأ
زيارة املناطق
ً
البحرين احليوي ومدخل دار احلكومة
مقابل جممع ال�شياتون ،اإذ اأمتنى من
امل�شوؤولني تفقد هذه املناطق واخلروج
من مكاتبهم وم�شاهدة هذه املواقع
على اأر�س الواقع ،علمًا باأنني خاطبت
مكتب وزير االأ�شغال عدة مرات بهذا
علي بالوعود
اخل�شو�س ،ومت الرد
ّ
يتغي اأي
فقط ،ولكن حتى اليوم مل
ّ
�شيء.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأنا مواطن بحريني ورب اأ�شرة ،لديّ ق�شية يف املحكمة
وكنت ملتزمًا بدفع الر�شوم ب�شكل �شهري ،ولكن ب�شبب
جائحة كورونا تاأخرت قليالً عن دفع املبلغ يف موعده،
وعند ح�شويل على املبلغ الكامل ذهبت اإىل املحكمة ل�شداده
كامالً ،واأخربت القا�شي الذي تفهّم و�شعي م�شكو ًرا واأمر
بجلب املبلغ ،ولكن البنك قام بحجز ح�شابي وهذا ما
يجعلني ال اأ�شتطيع الت�شرف فيه ،فال ميكنني اأخذ اأي
مبلغ ب�شبب حجز احل�شاب ،علمًا اأنني قمت بدفع املبلغ
والقا�شي على علم بذلك ،وال اأ�شتطيع تلبية احتياجات
اأ�شرتي ب�شبب حجز املحكمة حل�شابي البنكي ،وهذا االأمر
منذ تاريخ  28من �شبتمرب املا�شي حلد االآن ،وعندما
ذهبت الأ�شتلم الر�شالة التي تفيد بفتح ح�شابي من املحكمة
ونقلها اإىل البنك اأخربوين اأنه مينع القيام بذلك ،واأنا حاليًا
أ�شي حاجيات اأ�شرتي فلي�س
يف حية من اأمري؛ كيف ا ّ
لديّ اأي مبلغ خارج البنك .اأمتنى من امل�شوؤولني املعنيّني
النظر يف طلبي هذا واإيجاد حل �شريع الأمتكن من العودة
للحياة الطبيعية.

البي�ن�ت لدى املحرر

ناصر بن حمد
يشارك في
جلسة «مهمة
طموح زايد»:
البحرين سباقة
في تأسيس
قطاع الفضاء
لدفع عجلة
التقدم

األولى بحرينيًا
و  16عربــــــــــيًا
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«شاملة الضريبة»

توقيع اتفاق إقامة العالقات
بين البحرين وإسرائيل ومذكرات تفاهم
تسيير رحالت قبل نهاية العام وفتح السفارات 2021
وليد صبري

وقع��ت البحري��ن وإس��رائيل أمس على
بي��ان مش��ترك يتضمن إقام��ة عالقات
دبلوماس��ية بين البلدين ،باإلضافة إلى
عدد م��ن مذكرات التفاه��م في مجاالت
التعاون المشترك.
وقد هبطت ف��ي مطار البحري��ن الدولي
ظهر أم��س طائرة إس��رائيلية كان على
متنها وفد إس��رائيلي وأمريكي ،في أول
رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة.
كم��ا تم التوقيع على ع��دد من مذكرات
التفاهم التي تنظم التعاون المش��ترك
في المجاالت السياس��ية والدبلوماس��ية
والتجاري��ة واالقتصادي��ة والزراعي��ة
والخدم��ات الجوي��ة ،ومج��ال االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات والبريد ،وكذلك
ف��ي مج��ال تأش��يرات الدخ��ول لحاملي
ج��وازات الس��فر الدبلوماس��ية والخاصة
والخدم��ة كما تم توقي��ع مذكرة تفاهم
بين غرفة التج��ارة والصناعة في مملكة
البحرين واتحاد غرف التجارة اإلسرائيلي.
وق��ال وزي��ر الخارجي��ة د .عبداللطي��ف
الزياني لدى اس��تقباله مستش��ار األمن
القوم��ي اإلس��رائيلي مائي��ر بن ش��بات
ووزير الخزانة األمريكي ستيفن منوشين
«اليوم ،نكمل البناء على تلك المناس��بة
التاريخية التي حدثت في البيت األبيض
الشهر الماضي ،ونتخذ الخطوات التالية
لتنفيذ اإلع��الن لدعم الس��الم واالتفاق
اإلبراهيمي».
وأضاف الزياني« :وضعنا اليوم األس��س
الت��ي يمكننا م��ن خاللها الوص��ول إلى
هذا الهدف ،بإنشاء إطار عملي للنهوض
بالتعاون الثنائي والش��راكة المستمرة
الت��ي تتمت��ع به��ا بلداننا م��ع الواليات
المتح��دة األمريكية ،هذه زيارة تاريخية،
وأود أن أش��كركم عل��ى حضورك��م هن��ا
اليوم».
وعقدت مجموعات العمل المشتركة بين
البحري��ن والواليات المتح��دة األمريكية
وإس��رائيل أمس عدداً م��ن االجتماعات
لبح��ث مج��االت التعاون المش��ترك في
ضوء إعالن تأييد الس��الم وإعالن مبادئ
إبراهيم اللذين ت��م التوقيع عليهما في
العاصمة األمريكية واش��نطن في شهر
سبتمبر الماضي.

محمد بن مبارك:
«تأييد السالم» السبيل الفاعل
لمواجهة تحديات المنطقة
«الخارجية اإلسرائيلية»
 :البحرينيون يصلون
لـ
في المسجد األقصى قريبًا
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نيابة خاصة لالتجار باألشخاص
أص��در النائ��ب الع��ام د.عل��ي البوعينين ق��راراً
رق��م ( )34لس��نة  2020بإنش��اء نياب��ة االتج��ار
باألش��خاص ،تختص بالتحقيق في تلك النوعية
م��ن الجرائ��م المنص��وص عليه��ا ف��ي القانون
رق��م ( )1لس��نة  2008بش��أن مكافح��ة االتج��ار
باألشخاص والمرتبطة بها في أي قانون آخر مثل
العمل القس��ري وحجز األج��ور والجرائم المؤثمة
بمقتض��ى قوانين هيئ��ة تنظيم س��وق العمل،

وتنظيم السياحة ،والتسول والتشرد.
وبموجب القرار ،يباش��ر أعض��اء النيابة اإلجراءات
المبين��ة بقان��ون مكافح��ة االتجار باألش��خاص
المتعلقة بحقوق المجني عليه القانونية ورعايته
وتوفي��ر الحماي��ة ل��ه بالتع��اون والتنس��يق مع
الجهات المعنية ذات الصل��ة ،ومتابعة القضايا
ومباش��رتها أم��ام المحاكم بمختل��ف درجاتها،
ومراجعة ما يصدر فيها من أحكام.
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السعودية تعيد تشكيل هيئة كبار
العلماء ومجلس الشورى والقضاء

السماح بالصالة
في المسجد الحرام
بعد توقف  7أشهر
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أص��در خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل
س��عود ،أمراً ملكي ًا بإعادة تش��كيل
هيئة كب��ار العلماء برئاس��ة مفتي
المملك��ة الش��يخ عبدالعزي��ز ب��ن
عبداهلل بن محمد آل الشيخ.
كم��ا أع��اد الملك س��لمان تش��كيل
مجلس الشورى ،وعين الشيخ غيهب
ب��ن محم��د ب��ن عب��داهلل الغيه��ب

ترخيص أول مصنع
كمامات « »N95في البحرين
منح��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات
الصحي��ة ،أول ترخي��ص لمصن��ع «ايج��س» للكمامات
الطبي��ة « N95و »3PLYوالواقية م��ن فيروس كورونا،
حي��ث تبلغ القدرة اإلنتاجية ل�« ،»N95نحو  40عينة في
الدقيقة أي مليون كمامة شهري ًا ،مقابل  100وحدة من
« »Ply 3 – Surgicalف��ي الدقيقة ،أي  3ماليين كمامة
ش��هري ًا .ويقام المصنع على مس��احة  750متراً مربع ًا،
ويش��تمل على خط��ي إنتاج أوتوماتيكيي��ن متكاملين،
يعمالن وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا
المجال.
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مستش��اراً بالديوان الملكي بمرتبة
وزير ،كما عين الشيخ خالد بن عبداهلل
بن محمد اللحيدان رئيس ًا للمحكمة
العلي��ا بمرتب��ة وزي��ر ،ود.مش��عل
ب��ن فهم ب��ن محمد الس��لمي نائب ًا
لرئي��س مجل��س الش��ورى بمرتبة
وزير ،ود .حنان بن��ت عبدالرحيم بن
مطل��ق األحم��دي مس��اعداً لرئيس
مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
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ألمانيا ترصد شبكات
إيرانية داخل المساجد
أف��اد «المرك��ز األوروبي لدراس��ات مكافح��ة اإلرهاب
واالس��تخبارات» أن اس��تخبارات ألمانيا ب��دأت ترصد
بشكل واسع ش��بكات إيرانية واس��عة داخل المساجد
والمراكز الت��ي تعتبر امتداداً لنف��وذ النظام اإليراني
في البالد.
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النائب العام يبحث باجتماع
النواب العموم قواعد حماية
الطفل بمرحلة التحقيق
ش��ارك النائ��ب الع��ام د.عل��ي البوعينين ف��ي االجتماع
ال� 12للنواب العموم والمدعي��ن العامين بدول مجلس
التعاون الخليجي بحضور األمين العام لمجلس التعاون،
عبر تقنية االتصال المرئي أمس ،لبحث عدد من المحاور
ذات الصلة بالتعاون القضائي أبرزها متطلبات تحديث
قواعد التعاون المش��ترك ،وقواع��د حماية الطفل خالل
مرحلة التحقيق.
وألقى النائب العام كلمة افتتاحية نوه فيها إلى الجهود
التي بذلت خالل الفت��رة الماضية لتنفيذ قرارات النواب
والمدعين العامين.
ودعا إلى االس��تمرار ،رغ��م ظروف الجائح��ة الراهنة في
عق��د ال��دورات التدريبي��ة المتعمقة فائق��ة التخصص
لألعض��اء عبر االتص��ال المرئي في الجريم��ة المنظمة
والجرائم اإلرهابية وغس��ل األم��وال وتقنية المعلومات
والتدرب على رصد ومالحقة الدليل عبر النظم والتقنيات
المعلوماتية .وأجرى النواب العموم والمدعون العامون
خالل االجتماع مباحثات ف��ي العديد من المحاور ،بينها
تطوي��ر أداء إدارات التفتيش القضائ��ي بأجهزة النيابة
العام��ة واالدعاء العام ب��دول المجلس ،فض ً
ال عن النظر
في مش��روع قانون استرش��ادي لتنظيم أجهزة النيابات
العام��ة واالدعاء الع��ام ،ودراس��ة إعداد مش��روع دليل
بالضواب��ط اإلجرائية لجرائم التقني��ات الحديثة ،وآلية
متابعة س��ير إج��راءات أعمال النياب��ات العامة واالدعاء
العام.

العبسي :إنشاء نيابة
االتجار يجعل البحرين
نموذجًا عالميًا يحتذى
أك��د الرئي��س التنفيذي
لهيئ��ة تنظي��م س��وق
العم��ل رئي��س اللجن��ة
الوطنية لمكافحة االتجار
باألش��خاص أس��امة
العبسي على قرار النائب
العام د.عل��ي البوعينين
بإنش��اء نياب��ة االتج��ار
باألش��خاص ،معرب ًا عن
دعم اللجنة الوطنية لهذا
أسامة العبسي
القرار واس��تعداها التام
للتعاون م��ع النيابة في كل
ما يدعم جهودها في إنصاف ومساعدة الضحايا.
ولفت العبس��ي إلى أن نيابة االتجار باألشخاص تمثل إنجازاً
جدي��داً يضاف إلى سلس��لة إنج��ازات البحري��ن الريادية في
مكافحة هذه الجريمة ،كما أنه يدلل على مدى ترسخ ثقافة
مكافح��ة االتجار باألش��خاص ف��ي البنية األساس��ية للدولة
وأنها باتت جزءاً ال يتجزأ من بيئة العمل في المملكة.
وأش��ار إل��ى أن إنش��اء نيابة مختص��ة في مكافح��ة االتجار
باألش��خاص من ش��أنه أن يس��هم في منح جهود التصدي
له��ذه الجريمة دفع��ة قانونية صلبة تمكنها من التوس��ع
في مكافحة جريم��ة االتجار باألش��خاص وتقصي قضاياها
بمختلف صورها وأش��كالها وفق لقانون رقم  1لسنة 2008
بشأن مكافحة االتجار باألشخاص والقوانين المرتبطة بها،
كما أنه يسهم في تس��ريع عملية إنصاف الضحايا ومنحهم
حقوقهم بعد االقتصاص من الجناة.
وأك��د العبس��ي أن هذا الق��رار يثبت مج��دداً أن البحرين لن
تتوقف ع��ن تطوير إمكانياته��ا وقدراته��ا واالرتقاء ببيئة
العمل ومكافحة االتجار باألش��خاص س��واء على المس��توى
الوطن��ي المحل��ي أو اإلس��هام الدول��ي في التص��دي لهذه
الجريمة الدولية ،مشيراً إلى أن السعي الحثيث للمملكة هو
م��ا يمنحها الثقة الدولية باعتباره��ا نموذج عالمي يحتذى
به في مكافحة االتجار باألش��خاص ،مجدداً ش��كره وتقديره
لقرار النائب العام د.عل��ي البوعينين وللجهود التي تبذلها
النيابة العامة في إنصاف الضحايا واالقتصاص من مرتكبي
الجرائم.
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النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء نيابة االتجار باألشخاص
أص��در النائ��ب الع��ام د.عل��ي
البوعينين قراره رقم ( )34لس��نة
 2020بإنش��اء نياب��ة االتج��ار
باألش��خاص ،ف��ي إط��ار إيج��اد
التخصص والتفرغ للتحقيق في
القضايا ذات األهمية والخطورة.
وتخت��ص النياب��ة ،بالتحقي��ق
ف��ي تل��ك النوعية م��ن الجرائم
المنص��وص عليها ف��ي القانون
رق��م ( )1لس��نة  2008بش��أن
مكافح��ة االتج��ار باألش��خاص،
وكذل��ك المرتبط��ة به��ا في أي
قانون آخر مثل العمل القس��ري
وحجز األج��ور والجرائم المؤثمة
بمقتضى قواني��ن هيئة تنظيم
س��وق العمل ،وتنظيم السياحة،
والتسول والتشرد ،وغير ذلك من

د.علي البوعينين

الجرائم الماسة بحقوق اإلنسان
وحريت��ه الت��ي ق��د تب��رز فيه��ا
ص��ورة االس��تغالل ف��ي جريمة
االتج��ار باألش��خاص .وبموجب
هذا الق��رار ،يباش��ر أعضاء هذه

النيابة اإلجراءات المبينة بقانون
مكافح��ة االتج��ار باألش��خاص
المتعلقة بحق��وق المجني عليه
القانوني��ة ورعايت��ه وتوفي��ر
الحماية له بالتعاون والتنس��يق
مع الجهات المعنية ذات الصلة،
ومتابع��ة القضايا ومباش��رتها
أمام المحاكم بمختلف درجاتها،
ومراجع��ة م��ا يص��در فيها من
أحكام .وأس��ند القرار إلى أعضاء
النياب��ة زي��ارة مراك��ز اإلي��واء
وأماكن س��كن المجن��ي عليهم،
وإع��داد تقاري��ر بما تس��فر عنه
تل��ك الزي��ارات ،وإع��داد البحوث
والدراسات ،وكذلك إعداد تقارير
بم��ا تكش��ف عن��ه التحقيق��ات
م��ن طرائ��ق مس��تحدثة ف��ي

ارت��كاب الجريم��ة ،وإبالغه��ا
اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار
باألش��خاص ألخذها في االعتبار
عند وضع برامج المكافحة.
فيما أن��اط الق��رار بأعضاء هذه
النياب��ة إع��داد اإلحصائي��ات،
وتوفير م��ا ُيطلب م��ن البيانات
والمعلوم��ات للجه��ات الوطنية
والدولي��ة ذات الصل��ة في حدود
ما يس��مح به القانون ،فض ً
ال عن
إنش��اء س��جل إلكتروني للنيابة
تدرج فيه القرارات الصادرة بشأن
رعاي��ة وحماية المجن��ي عليهم
وتنفيذه��ا ،وكذل��ك المتعلق��ة
بالمضبوط��ات والتص��رف فيها
وم��ا آلت إلي��ه بموج��ب األوامر
واألحكام النهائية.

بطاقة  4ماليين شهريًا..
الترخيص ألول مصنع كمامات « »N95و«»3PLY
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية ،ع��ن منح أول ترخيص لمصنع معتمد
م��ن الهيئة إلنتاج الكمام��ات الطبية والواقية
من فيروس كورونا في البحرين ،في إطار جهود
المملكة لتعزيز االستثمارات الصحية وخصوص ًا
تلك التي من شأنها المساهمة في دعم جهود
المملكة في التصدي لجائحة كورونا.
وس��لمت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة د.مريم
الجالهمة خالل اس��تقبالها أم��س زياد جناحي
ممث ً
ال ع��ن المصنع ،ش��هادة اعتمادية مصنع
«ايج��س» كمصن��ع للمنتج��ات الطبي��ة ف��ي
البحري��ن واعتمادية منتجاتها م��ن الكمامات
الطبي��ة « N95و »3PLYوالذي��ن ينتج��ان 4
ماليين كمامة شهري ًا.
وأك��دت الجالهم��ةّ ،
أن الهيئ��ة وبتوجيه��ات
مس��تمرة من القيادة والحكوم��ة ،تقدم كافة
أوج��ه الدعم والتس��هيالت للمس��تثمرين في
مج��ال القط��اع الصح��ي بم��ا يعزز م��ن جودة
وتنافس��ية واس��تدامة الخدم��ات الصحية في
المملكة.

وقال��ت «من هذا المنطلق فإننا نعمل بش��كل
وثيق على المساهمة في استقطاب المبادرات
والمش��اريع االس��تثمارية في القط��اع الصحي
والطب��ي والتعري��ف بالف��رص والمزاي��ا التي
تتمت��ع بها المملكة والت��ي تمثل بيئة جاذبة
لالستثمارات الطبية».
فيما أش��اد نائب رئيس مجلس إدارة «ايجس»
الطبي��ة داود الحم��ود بالتع��اون ال��ذي لقي��ه
المس��تثمرون ف��ي ه��ذا المصن��ع م��ن جميع
الجه��ات المعني��ة ،وف��ي مقدمته��ا الهيئ��ة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وما
لقي��ه الفري��ق العامل في المصن��ع من تعاون
بن��اء ومثمر من الهيئة وعلى رأس��هم الرئيس
التنفيذي وفريق األجه��زة الطبية الذي تعامل
مع الطلب باحترافية تامة.
وأض��اف« :ب��دأت فكرتن��ا بتأس��يس مصن��ع
الكمام��ات ف��ي البحرين ،م��ع قي��ام مجموعة
م��ن المس��تثمرين الكويتيين بإنش��اء مصنع
للكمام��ات الطبي��ة « »Surgicalوكمام��ات
( )N95و 3PLYبمواصفات عالمية لتحقيق نوع

م��ن األمن الصحي والوقائ��ي ،من خالل تأمين
عنص��ر االحتياج��ات الطبي��ة غي��ر المتوفر في
قطاع الصناعة في المملكة».
وأع��رب الحمود عن تقديره لس��رعة وسالس��ة
إجراءات التأس��يس على نحو سريع وبدعم تام
م��ن وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة ،مع
وجود سلسلة من اإلعفاءات الضريبية على هذه
المنتجات وما يماثلها من المنتجات الطبية.
وأش��ار ّ
أن سياس��ة الس��وق المفت��وح والبيئ��ة
المش��جعة عل��ى االس��تثمار الت��ي تنتهجه��ا
ً
ً
المملك��ة كانت عامال أساس��يا الختيارنا إقامة
المصن��ع ف��ي المملك��ة ،فم��ا تتمت��ع به من
المملكة وضوح اإلجراءات في مختلف القطاعات
باإلضافة إلى النظام اإللكتروني المتبع يشكل
عام ً
ال مهم ًا للمستثمر.
أن أزمة (كوفيد )19فرضت واقع ًا جديداً
وأوضح ّ
وتوج��ه الدول لتأمين أمنها الغذائي والصحي،
إذ رأينا أن��ه وعلى الرغم من وج��ود المنظومة
العالمي��ة الت��ي تفت��ح المج��ال للتصدي��ر
واالستيراد العالمي.

«التربية» :دمج «الصم والبكم» ببرامج
التعليم المستمر بعد توفير معلمي إشارة
أكد القائم بأعمال مدير إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم
عبدالكريم بوصبيعة ،أنه سيتم دمج فئة الصم والبكم في برامج التعليم
المستمر بعد توفير معلمي إشارة.
وأض��اف ،أنه في إطار جهود الوزارة للتعامل مع الظروف الصحية الراهنة،
الس��تمرار تقدي��م الخدم��ات التعليمية بالص��ورة المطلوب��ة ،فقد تم
وضع خطط لمراكز التعليم المس��تمر المس��ائي البالغ عددها  21مركزاً
ً
موزع��ة على مختلف المحافظات ،لتك��ون مراكز لتطبيق التع ّلم عن بعد
للدارسين والدارس��ات ،مع توفير التدابير الوقائية الالزمة في حال عودة
التعلي��م التقليدي إليه��ا ،مع الترتي��ب لعملية التع ّل��م المدمج ،وبحث
إمكانية اس��تمرار تقدي��م برامج خدم��ة المجتمع واإلرش��اد األكاديمي،
باآللي��ات الممكنة .وكش��ف أنه تم اس��تقطاب مجموعة م��ن فئة الصم
والبك��م الراغبين بااللتح��اق ببرامج التعليم المس��تمر ،وتوفير معلمين
متخصصين في لغة اإلش��ارة لهم ،ضمن جهود ال��وزارة إلتاحة الفرص
التعليمية المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة القابلين للتع ّلم.
ولفت إلى أنه تم التنس��يق مع اإلدارات المعني��ة بالوزارة ،لتفعيل نظام

التعلي��م والتدري��ب عن ُبعد ،وإع��داد نم��اذج دروس إلكترونية لمراحل
التعلي��م األساس��ي المع��ادل ،واإلعالن في فترة س��ابقة عن التس��جيل
اإللكترون��ي ف��ي برامج التعلي��م المس��تمر ،وإعداد س��جالت إلكترونية
ببيانات العاملين والدارس��ين المس��جلين في البرامج .كما تم تس��هيل
دخول الدارس��ين والمعلمين على المنظوم��ة اإللكترونية المتمثلة في
البوابة التعليمية والفصول االفتراضية ،وتوفير المس��تلزمات األساسية
لتعقيم المراكز ،واألدوات االحترازية.
وتم توفير الكوادر البش��رية ذات الكفاءة العالية والمدربة على استخدام
البرام��ج التقنية بالمراك��ز التعليمية ،وتزويد المراك��ز باحتياجاتها من
الكتب الدراس��ية ،وإنش��اء فصول افتراضية للتعليم ع��ن ُبعد ،وتقديم
ً
إضافة
كاف��ة أوجه الدعم الفني والتقني الالزمة للدارس��ين والمعلمين،
إلى مش��اركة إدارة التعليم المس��تمر الفاعلة في اجتماعات لجنة إعداد
ومراجعة نظ��ام التقويم الترب��وي عن ُبعد ،والمش��اركة في اجتماعات
لجن��ة إعداد دليل التع ّلم ع��ن ُبعد ،من خالل إعداد مس�� ّودة بمقترحات
اإلدارة لتضمينها في الدليل.

«التربية» :تدريب  1611موظفًا على مهام اللجان الصحية

 7وفيات بـ «كورونا»
وتعافي  479حالة
كش��فت إحصائيات وزارة الصحة عن «تس��جيل  7حاالت
وف��اة بفيروس كورونا (كوفيد )19أم��س األحد» ،ليرتفع
ع��دد حاالت الوفاة بالفيروس حت��ى أمس إلى  300حالة
وف��اة ،فيم��ا أعربت ال��وزارة عن «خالص تعازيها ألس��ر
المتوفي��ن وكاف��ة أهله��م وأقاربهم» .وللم��رة الثانية،
تسجل البحرين أعلى حصيلة وفيات يومية.
وأعلن��ت الوزارة الصح��ة أن «الفحوص الت��ي بلغ عددها
 9940في ي��وم أمس األحد 18 ،أكتوب��ر  ،2020أظهرت
تسجيل  331حالة قائمة جديدة منها  112حالة لعمالة
واف��دة ،و 213حالة لمخالطين لح��االت قائمة و 6حاالت
قادمة من الخ��ارج ،كما تعافت  479حالة إضافية ليصل
العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى .»74320
وذك��رت أن «عدد الحاالت القائمة تح��ت العناية بلغ 39
حالة ،والحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج
بلغت  77حالة ،في حين أن  3243حالة وضعها مس��تقر
من الع��دد اإلجمالي للح��االت القائمة ال��ذي بلغ 3282
حالة قائمة» .وأجرت الوزارة « 1617632فحص ًا طبي ًا».

أك��دت رئيس قس��م الصحة المدرس��ية بإدارة
الخدم��ات الطالبية ب��وزارة التربي��ة والتعليم
أ.عائش��ة الزعب��ي ،أن القس��م ق��ام بتنفي��ذ
 215زي��ارة ميدانية تفقدي��ة لجميع المدارس
الحكومي��ة ،للتأك��د م��ن تنفي��ذ اإلج��راءات
االحترازي��ة وغيرها من اس��تعدادات ضرورية،
وخاص��ة مع ق��رب ع��ودة الطلبة إلى الدراس��ة
النظامية بصورة جزئية بدءاً من األحد الموافق
 25أكتوبر .2020
وأضافت الزعبي ،أنه ت��م التأكد خالل الزيارات

م��ن جاهزي��ة الم��دارس الس��تقبال الطلب��ة،
ومتابع��ة عمل لجن��ة الصحة والس��المة بكل
مدرس��ة ،مع تطبي��ق الفريق الزائر الس��تمارة
فح��ص تطبي��ق اإلج��راءات االحترازي��ة ف��ي
المدارس ،والتي يتم إدخ��ال بياناتها ببرنامج
رص��د إلكترون��ي يحل��ل نتائج الزي��ارات ومدى
مالءمة المدارس الس��تقبال الطلبة ،من خالل
تحلي��ل االس��تمارات بالمقارن��ة م��ع الكثاف��ة
الطالبية في كل مدرسة.
وأوضح��ت أنه تم��ت زيارة عدد م��ن المدارس

ألكثر م��ن م��رة ،لمراجع��ة إجراءاته��ا بدقة.
كم��ا ت��م تدري��ب االختصاصي��ن التربويي��ن
ب��اإلدارات التعليمية في ال��وزارة ،على متابعة
وض��ع الم��دارس بأس��لوب علم��ي ف��ي ظ��ل
الظ��روف الصحية الراهن��ة ،وتطبيق ما ورد في
دلي��ل العودة اآلمن��ة للمدارس م��ن تجهيزات
واس��تعدادات واحترازات ،لضمان توفير البيئة
اآلمنة لجميع منتس��بي المدارس من معلمين
وطلبة ،حيث وصل عدد المس��تفيدين من هذه
اللقاءات المنعقدة عن بعد  1611مستفيداً.

بومبيو يحذر إيران من انتهاك الحظر األممي على األسلحة

بدء فعاليات “أمن المملكة ”6
المنامة  -وزارة الداخلية

واشنطن ـ وكاالت

مع انتهاء
الحظر ..هل
تستطيع إيران
فعال شراء
األسلحة؟

تحـــت رعايـــة رئيس األمـــن العام

المشـــترك “أمن المملكة  ،“ 6سالح

أي عمليـــة بيع أســـلحة إليران ســـتؤدي الى عقوبات،

صبـــاح امـــس فعاليـــات التمريـــن

األمـــن الخاصـــة ،اإلدارة العامـــة

التقليديـــة الـــذي تفرضه عليهـــا األمم المتحـــدة رُ فِ ع
“تلقائي ًا”.
ّ

الذي تنفذه قيادة خفر السواحل،

ذكر وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أمس أن

الفريـــق طـــارق الحســـن ،بـــدأت

أن حظر شـــراء وبيع األســـلحة
بعدمـــا اكدت طهران ّ

البحري المشترك “أمن المملكة ،”6

وقال بومبيو في بيان إن “الواليات المتحدة مستعدة
الستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي
فـــرد أو كيان يســـاهم في شـــكل ملموس فـــي إمداد
وبيع ونقل أسلحة تقليدية الى ايران”.

()10

بمشـــاركة ســـالح البحرية الملكي
البحريني وعدد من إدارات وزارة

الداخلية ،والـــذي يقام في الفترة
من  18إلى  22أكتوبر الجاري.

ويشـــارك فـــي التمريـــن البحـــري

البحريـــة الملكـــي البحريني ،قوة

للمباحـــث

واألدلـــة

الجنائيـــة،

اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي،
اإلدارة العامـــة لإلعـــالم والثقافـــة

األمنيـــة ،قيـــادة طيران الشـــرطة،
إدارة العمليـــات برئاســـة األمـــن
العـــام ،والمكتب التنفيـــذي للجنة

الوطنية لمواجهة الكوارث)06( .
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ناصر بن حمد :تشجيع الشباب
على الخوض في مجال الفضاء

حيــات لـــ “^” :انطالق عمل الســفارة مطلع العــام المقبل
بدور المالكي من المحرق

كشـــف المتحـــدث الرســـمي باســـم الخارجيـــة

اإلسرائيلية ليور حيات في تصريحات لـ “^”،
عـــن أن بدء العالقات الدبلوماسيــــة بيـــن البلدين،

ســـيعقبه فـــورا افتتـــاح للســـفارة االســـرائيلية في
المنامـــة ،والســـفارة البحرينيـــة فـــي إســـرائيل،

والمتوقع افتتاحهما مع مطلع العام المقبل.

المنامة  -بنا

وبـــدأت أمـــس فـــي المنامـــة اجتماعـــات موســـعة

بيـــن مســـؤولين فـــي مملكـــة البحرين ووفـــود من

التوقيع على بيان مشـــترك يتضمن إقامة عالقات

أن إنجـــازات دولـــة اإلمـــارات

دبلوماســـية بين مملكة البحرين ودولة إســـرائيل،

العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة هـــي

إضافـــة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مجاالت

التعاون المشـــترك .وصـــدر عـــن االجتماعات بيان
تاريخـــي مشـــترك بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة

إســـرائيل عـــن إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية إيذانا
ببدايـــة عهـــد جديـــد وواعـــد فـــي العالقـــات بيـــن

 % 10تراجع
طلب األسمنت
واألسعار مستقرة

البلدين.

كمـــا تـــم التوقيع على عـــدد من مذكـــرات التفاهم

بينهمـــا تتناول العالقـــات االقتصاديـــة والتجارية

تفتح لنا آفاق المستقبل ،وتشجع

واالتصـــاالت والتجارة والخدمـــات الجوية وتنقل

شبابنا للخوض في مجال الفضاء

األفـــراد والخدمات المصرفيـــة والمالية والتعاون
بين وزارتي الخارجية.

 531شركة سعودية تستعد
الستقبال المعتمرين

علي الفردان

عموما وارتياد الفضاء على وجه

()٠٤

األســـمنت شـــهد انخفاضـــا فـــي

العام الجاري بنحو  % 10وذلك

لعـــدد مـــن العوامـــل االقتصادية

والتـــي فاقمتها جائحـــة كورونا
إال أن الســـوق ال تـــزال مســـتقرة

طمـــوح زايـــد” ،بمشـــاركة ســـفير

دولـــة اإلمـــارات ،الشـــيخ ســـلطان
بـــن حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيـــان

وبحضـــور أكثر من  300شـــخص

متابع للبث.

()02

تختــص بالجرائــم الماســة بحقــوق اإلنســان وحريتــه

أصـــدر النائب العام علـــي البوعينين قراره

عليهـــم ،وإعداد تقارير بما تســـفر عنه تلك

رقم ( )34لسنة  2020بإنشاء نيابة االتجار

الزيـــارات ،وإعـــداد البحوث والدراســـات،

باألشـــخاص لتختـــص بالتحقيـــق في تلك

وكذلـــك إعـــداد تقاريـــر بمـــا تكشـــف عنـــه

النوعيـــة مـــن الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا

التحقيقـــات مـــن طرائـــق مســـتحدثة

فـــي القانـــون رقم ( )1لســـنة  2008بشـــأن

فـــي ارتـــكاب الجريمـــة ،وإبالغهـــا اللجنـــة

مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص ،وكذلـــك

الوطنيـــة لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص

المرتبطـــة بهـــا فـــي أي قانـــون آخـــر مثـــل

ألخذهـــا فـــي االعتبـــار عنـــد وضـــع برامج

علي البوعينين

علـــى

المؤثمـــة بمقتضـــى قوانيـــن هيئـــة تنظيم

ســـوق التجزئـــة ،فـــإن مصنعـــي

المكافحة .فيما أنـــاط القرار بأعضاء هذه

هـــذه النيابـــة اإلجـــراءات المبينـــة بقانون

ســـوق العمل ،وتنظيم السياحة ،والتسول

مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص المتعلقـــة

وتوفيـــر الحماية لـــه بالتعاون والتنســـيق

الرياض  -واس

والتشـــرد ،وغير ذلك من الجرائم الماســـة
بحقـــوق اإلنســـان وحريتـــه التي قـــد تبرز

بحقـــوق المجني عليـــه القانونية ورعايته

المعـــروض ،ما أجبر البعض على

تستعد  531شركة ومؤسسة الستقبال معتمري الخارج في المرحلة

فيها صورة االستغالل في جريمة االتجار

مـــع الجهات المعنيـــة ذات الصلة ،ومتابعة

ومتفاوتـــة وســـط حاجـــة ملحة

مـــن يوم األحـــد  15ربيـــع األول 1442هـ الموافـــق األول من نوفمبر

الطابوق والخرســـانة يواجهون

منافســـة شرســـة في ظـــل وفرة
تخفيض األسعار بصورة نسبية

الثالثة للعودة التدريجية ألداء مناسك العمرة والتي ستبدأ اعتبارًا

للســـيولة في مختلف القطاعات

()07

()07

.2020

باألشـــخاص ،وذلـــك فـــي إطـــار إيجـــاد

القضايا ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف

التخصص والتفـــرغ للتحقيق في القضايا

درجاتهـــا ،ومراجعـــة مـــا يصـــدر فيهـــا من

وبموجـــب هـــذا القـــرار يباشـــر أعضـــاء

زيارة مراكز اإليواء وأماكن سكن المجني

ذات األهمية والخطورة.

 % 12مناطق االستجمام بـ “ديار المحرق”
هبة محسن |تصوير -خليل ابراهيم

أحكام .كما أسند القرار إلى أعضاء النيابة

كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ديـــار

إلى المســـاحات المفتوحة وشـــواطئ الجزر

إجمالـــي نســـبة المناطـــق االســـتجمامية في

وعن نســـبة اإلشـــغال في المدن والمشـــاريع

الفيروس فـــي مملكة البحرين ،في إطار جهود

“حي النور” و “حي الشروق” و “ديرة العيون”

وفـــي هذا اإلطار ،اســـتقبلت الرئيـــس التنفيذي

المحـــرق ،المهنـــدس أحمد علـــي العمادي أن

“ديـــار المحـــرق” يبلـــغ نحـــو  ،% 12وتتألـــف
مـــن  % 7مناطق ترفيهية ،و % 3شـــواطئ،

و % 2قســـائم المراكز المجتمعية ،باإلضافة

إتمام الصيانة لبيت في أبوصيبع
» تسلم محافظ الشمالية علي العصفور
أحد البيوت بقرية أبوصيبع بعد إتمام
الصيانة والترميم ،بالتعاون مع
مؤسسة الرضا لأللمنيوم ومجموعة
الضاحية التجارية والمؤسسة
البحرينية لريادة األعمال وجمعية
أبوصيبع الخيرية واالجتماعية.

من الهيئة إلنتاج الكمامات الطبية والواقية من

التـــي اكتمل إنجازها ،قال :اكتملت مشـــاريع

بنسبة .% 100

رئيسا لتطوير األعمال ببنك التنمية
رجب
ً

07

» عيّن بنك البحرين للتنمية،
رئيسا لتطوير
ً
حسين رجب

األعمال بالبنك ،بحيث يتبع
مباشرةً الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك البحرين للتنمية
سنجيف بول.

المملكة لتعزيز االستثمارات الصحية.

()١٣

المهندس أحمد العمادي

اتهامات بخرق “هدنة القوقاز”

10

» تبادلت أذربيجان وأرمينيا ،أمس
األحد ،االتهامات بخرق الهدنة

اإلنسانية ،في إقليم ناغورني كاراباخ
االنفصالي ،بعد ساعات من دخولها
حيز التنفيذ ،فيما أعلنت وزارة الدفاع
في إقليم ناغورني كاراباخ مقتل 40
جنديا آخر.

الذوادي :الموسيقى بيتي وأهلي

14

يُ طلـــب من البيانـــات والمعلومات للجهات
الوطنيـــة والدوليـــة ذات الصلة في حدود
ً
فضال عن إنشـــاء
مـــا يســـمح بـــه القانـــون.
ســـجل إلكترونـــي للنيابـــة تـــدرج فيـــه
القـــرارات الصادرة بشـــأن رعايـــة وحماية
المجني عليهم وتنفيذها ،وكذلك المتعلقة
بالمضبوطـــات والتصـــرف فيهـــا ومـــا آلت
إليه بموجب األوامر واألحكام النهائية.

المنامة  -نهرا

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات

الشمالية من “ديار المحرق”.

النيابـــة إعـــداد اإلحصائيـــات ،وتوفيـــر مـــا

“إيجس” أول مصنع إلنتاج كمامات طبية بالبحرين
الصحية عن منـــح أول ترخيص لمصنع معتمد
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الحواريـــة المرئية بعنـــوان “مهمة

قرار بإنشاء نيابة “االتجار باألشخاص”

العمل القســـري وحجـــز األجـــور والجرائم

مســـتواها الســـابق” .ولكـــن فـــي

االقتصادية.

جـــاء ذلـــك خـــالل كلمـــة ألقاهـــا

المنامة  -النيابة العامة

مـــواد بنـــاء “إن الطلـــب علـــى

واألســـعار

فخر لألمتين العربية واإلسالمية

جانب من توقيع االتفاقيات بين الجانبين البحريني واإلسرائيلي (تصوير :رسول الحجيري)

قـــال مســـؤولون فـــي شـــركات

حافظـــت

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة،

ســـموه فـــي مســـتهل الجلســـة

اإلنسانية وشـــؤون الشباب ،سمو

الواليات المتحدة األميركية ودولة إســـرائيل وتم

مشـــترك جـــاء فيـــه أنـــه جـــرى التوقيع علـــى بيان

أكـــد ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال

الخصوص بعزيمة وإصرار.

» قال الفنان خالد الذوادي ،أحد
مؤسسي فرقة األخوة البحرينية،

لدى استضافته ببرنامج “وطني”
بتلفزيون البحرين إن الموسيقى
هي بيتي وأهلي وحياتي ،وإن
الجمهور هو الداعم األول له.

للهيئـــة مريـــم الجالهمـــة صبـــاح امـــس زيـــاد
ً
ممثال عن المصنع ،إذ تم تســـليمه أثناء
جناحي
االجتمـــاع شـــهادة اعتماديـــة مصنـــع “ايجـــس”
كمصنـــع للمنتجات الطبية فـــي مملكة البحرين

واعتماديـــة منتجاتهـــا مـــن الكمامـــات الطبية (
( N95و(.)3PLY

لقاءان في ختام دوري ناصر بن حمد الممتاز
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» تختتم اليوم (اإلثنين) منافسات
دوري ناصر بن حمد الممتاز ،بإقامة

لقاءين عند  6مساء ،ضمن الجولة 18
واألخيرة للمسابقة.يلعب الحالة مع
النجمة على استاد األهلي ،والرفاع
الشرقي مع الرفاع على استاد مدينة

خليفة الرياضية.
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البوعينين :عقد دورات متعمقة عن الجريمة المنظمة

البحريـــن تســـتعرض تجربـــة العقوبـــات البديلـــة للنـــواب العمـــوم
بالضوابـــط اإلجرائيـــة لجرائـــم التقنيات

المنامة  -النيابة العامة

الحديثـــة ،وآليـــة متابعة ســـير إجراءات

شـــارك النائـــب العام علـــي البوعينين في

أعمال النيابات العامة واإلدعاء العام.

االجتمـــاع الثانـــي عشـــر للنـــواب العموم

كما تـــم عرض تجـــارب النيابات وأجهزة

والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

اإلدعاء العام الناجحة ،ومنها الدور الذي

الخليجي ،والـــذي انعقد أمس عبر تقنية

افتتاح دورة الغوص ال 14

تضطلع به النيابة العامة بمملكة البحرين

االتصـــال المرئي ،وذلـــك بحضور األمين

فـــي تطبيق قانـــون العقوبـــات والتدابير

العام لمجلـــس التعاون ،وقد ألقى النائب

البديلـــة والتنســـيق القائـــم بينهـــا وبيـــن

العام كلمة افتتاحية نوه فيها إلى الجهود

المنامة  -وزارة الداخلية

التـــي بذلت خالل الفترة الماضية لتنفيذ

افتتـــح قائد خفر الســـواحل اللواء ركن

الملكية.

الغـــوص التأسيســـية الرابعـــة عشـــرة

التي تســـتمر لمدة  10أســـابيع تأتي في

بحري عالء ســـيادي صباح امس ،دورة
المشـــتركة التـــي ينظمهـــا مركـــز اإلنقاذ

البحري بقاعدة المحرق ،بمشـــاركة عدد
مـــن منتســـبي قيـــادة خفـــر الســـواحل،

وإدارات وزارة الداخليـــة ورئاســـة
الحـــرس الوطنـــي ،وســـالح البحريـــة

الملكـــي البحرينـــي ،والقـــوة الخاصـــة

وأكـــد قائـــد خفـــر الســـواحل أن الـــدورة
إطـــار برنامـــج الخطـــة الســـنوية التـــي

تهـــدف إلـــى رفـــع مســـتوى المشـــاركين

للقيـــام بالواجبـــات الموكلـــة إليهـــم K

مؤكـــدا اســـتمرار قيادة خفر الســـواحل
في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية

قرارات النواب والمدعين العامين ،ودعا
إلـــى االســـتمرار رغـــم ظـــروف الجائحـــة
الراهنـــة فـــي عقـــد الـــدورات التدريبيـــة

المتعمقـــة فائقـــة التخصـــص لألعضـــاء

عبر االتصال المرئـــي وذلك في الجريمة
المنظمـــة والجرائـــم اإلرهابيـــة وغســـل

األمـــوال وتقنيـــة المعلومـــات والتـــدرب

مؤسســـات المملكـــة المعنيـــة ومنظمـــات

المشـــترك ،وقواعد حمايـــة الطفل خالل

والتقنيات المعلوماتية.

مرحلـــة التحقيق ،وتطويـــر أداء إدارات

المجتمـــع المدنـــي فـــي مجـــال تطبيـــق

هذا وقد أجرى النواب العموم والمدعون

التفتيش القضائي بأجهزة النيابة العامة

تطبيق ذلك القانون في ظروف الجائحة

علـــى رصد ومالحقـــة الدليل عبـــر النظم

العامون خـــالل االجتمـــاع مباحثات في

واإلدعـــاء العـــام بـــدول المجلـــس ،فضالً

القانـــون ،واالســـتفادة التـــي تحققت من
الراهنـــة .وقـــد أصدر النـــواب العموم في

العديـــد من المحـــاور والموضوعات ذات

عن النظر في مشروع قانون استرشادي

الصلـــة بالتعـــاون القضائـــي وباألخـــص

لتنظيم أجهـــزة النيابات العامة واالدعاء

ختام اجتماعهـــم مجموعة من القرارات

متطلبـــات تحديـــث قواعـــد التعـــاون

العـــام ،ودراســـة إعـــداد مشـــروع دليـــل

واالدعاء العام.

مـــن شـــأنها دعـــم أجهـــزة النيابـــة العامة

وتطوير معاييرها.

بدء فعاليات التمرين البحري “أمن المملكة ”6

“التنمية السياسية” يطلق “قراءة في كتاب”

يــســتــضــيــف بــاحــثــيــن بــحــريــنــيــيــن لــمــنــاقــشــة مــؤلــفــاتــهــم

المنامة  -وزارة الداخلية

تحـــت رعاية رئيس األمـــن العام الفريق

علـــى تنفيـــذ عمليـــات البحـــث واإلنقاذ،

فعاليـــات التمريـــن البحـــري المشـــترك

إجراءات فرض األمن البحري ،وحماية

طـــارق الحســـن ،بـــدأت صبـــاح امـــس

“أمـــن المملكـــة  ،”6الـــذي تنفـــذه قيـــادة

خفر السواحل ،بمشاركة سالح البحرية
الملكـــي البحرينـــي وعـــدد مـــن إدارات

وزارة الداخليـــة ،والذي يقام في الفترة

من  18إلى  22أكتوبر الجاري.

إضافـــة إلـــى التدريـــب علـــى ممارســـة
الحـــدود البحريـــة وتحقيـــق الســـيطرة

البحريـــة ،وصوال إلـــى تحقيق األهداف
المنشـــودة فـــي مواجهـــة التحديـــات
واألزمـــات وتحقيـــق األمـــن فـــي ربـــوع

المملكة.

وأشـــار قائد خفر الســـواحل اللواء ركن

ويشـــارك في التمرين البحري المشـــترك

المملكـــة  “ 6يهـــدف إلـــى رفـــع الكفـــاءة

البحرينـــي ،قوة األمـــن الخاصة ،اإلدارة

بحري عالء ســـيادي إلى أن تمرين “أمن
والجاهزيـــة األمنيـــة وتبـــادل الخبـــرات
لـــدى منســـوبي األمـــن العـــام والجهـــات

المعنيـــة المشـــاركة ،حيـــث يأتـــي تنفيذ
التمريـــن ضمـــن خطـــط وبرامـــج قيادة

خفر الســـواحل لتبـــادل وتعزيز التعاون
فـــي مجـــال تدريـــب القوات المشـــتركة

“أمن المملكة  ،“ 6سالح البحرية الملكي
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة،

اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي ،اإلدارة

العامة لإلعـــالم والثقافة األمنية ،قيادة

طيران الشرطة ،إدارة العمليات برئاسة
األمن العـــام ،والمكتـــب التنفيذي للجنة

الوطنية لمواجهة الكوارث.

راشد الجاسم

وجدان فهد

أم الحصم  -معهد البحرين للتنمية السياسية

يطلق معهـــد البحرين للتنمية السياســـية،
في  26من أكتوبر الجاري ،برنامج (قراءة
فـــي كتاب) ،والذي يســـتضيف مـــن خالله
نخبة من المؤلفين والباحثين البحرينيين،
الذيـــن تطرقـــوا في كتاباتهـــم إلى جوانب
مختلفـــة مـــن المواطنـــة والديمقراطيـــة
والوعـــي السياســـي والتاريخ السياســـي

لولـــوة بودالمـــة ضيـــف الحلقـــة الثانيـــة
مـــن خـــالل اســـتعراض كتاب (قـــراءة في

راشـــد الجاســـم ،فيما تحل ندى بن شمس
في الحلقة السادســـة للحديـــث عن كتابها
(المواطنـــة فـــي العصر الرقمـــي) ،ويختتم
البرنامـــج باســـتضافة الباحـــث الدكتـــور
باقـــر النجـــار الســـتعراض كتابـــه (الحداثة

جانـــب تعزيـــز المواطنـــة وقيـــم االنتمـــاء

والديمقراطيـــة في البحريـــن والعالم) ،أما

المجتمع والدولة).

المجتمعيـــة وإثـــراء الخبـــرات مـــن خالل
اســـتعراض أهـــم مـــا تناولتـــه الكتـــب ،إلى

يمكـــن للجمهـــور التســـجيل فـــي البرنامج

مملكة البحرين الديمقراطية والحضارية.
وسيســـتضيف البرنامج في حلقته األولى

مـــع أفضـــل المعاييـــر الدوليـــة،
وترجمـــة

حقيقيـــة

لاللتـــزام

بالمواثيـــق والمعاهدات الدولي،

الخطـــوة تمثـــل مواصلـــة للنهج

فـــي التصـــدي لهـــذا النـــوع مـــن

الذي تتبعـــه مملكة البحرين في

الجرائم.

تعزيز البنية القانونية في مجال

وأكـــد أن الســـلطة التشـــريعية

حقوق اإلنســـان ،فـــي ظل قيادة

حريصـــة علـــى مســـاندة هـــذه

جاللة الملك.

الخطـــوات الهامـــة ،التـــي تعـــزز

وأشـــار العـــرادي إلـــى أن مملكـــة

مكانـــة مملكـــة البحريـــن فـــي

علي العرادي

البحرين قدمـــت نموذجا عالميا

الخـــاص

الجماهيـــري) ،فيمـــا ســـتكون اإلعالميـــة

علـــي آل خليفة) لمؤلفـــه الباحث والكاتب

ويهـــدف البرنامـــج إلـــى تعزيـــز الثقافـــة

وتقديمها للجمهور بشـــكل مختصر؛ حيث

ثابتا لعملهـــا الوطني ،وبما يتفق

االتجـــار باألشـــخاص ،مؤكدا أن

بمكافحـــة

(اإلعـــالم ،الدين ،السياســـة ،ثالثية الوعي

عهـــد العظمـــة الشـــيخ حمد بن عيســـى بن

خطابـــات حمد بن عيســـى) ،وفـــي الحلقة
ً
ضيفا
الثالثـــة يحـــل الباحـــث نوح خليفـــة

الجوانب التاريخية والوطنية في مسيرة

للمنظومـــة الحقوقيـــة مســـارا

البوعينيـــن بشـــأن إنشـــاء نيابـــة

االتجـــار

المستهدف من كافة فئات المجتمع.

الباحثـــة وجدان فهـــد الســـتعراض كتابها

باقر النجار

علـــى البرنامج من خـــالل كتاب (المواطنة
الدكتـــور علـــي الصديقـــي فيعـــرض كتابه

(النظـــام السياســـي والقانوني في حضارة

دلمون) في الحلقة الرابعة.

وفي الحلقة الخامســـة ســـيتم استعراض
كتـــاب (البروتوكـــوالت والمراســـم مـــن

الممتنعـــة فـــي الخليـــج العربـــي :تحوالت

يذكـــر أن هذا البرنامج يأتي ضمن تحقيق
أهـــداف المعهـــد لنشـــر وتنميـــة الوعـــي
ً
وفقـــا ألحكام
السياســـي بيـــن المواطنين،
الدســـتور ومبـــادئ ميثاق العمـــل الوطني،

وتعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.

إتمــام الصيانــة لبيــت فــي أبوصيبــع
العصفـــور :مشـــروع “بيـــوت” يعـــزز التعـــاون المجتمعـــي

المنامة  -وزارة الداخلية

العرادي بقـــرار النائب العام علي

ضمـــن فئـــات تصنيـــف الـــدول

فـــي تعزيـــز الوعـــي السياســـي للجمهـــور

تعزيـــز لهـــذا الجانـــب ،والتوعيـــة بمختلف

محرر الشؤون المحلية

الرائـــدة ،واحتالل الفئـــة األولى

كتبهـــم ومـــا تضمنته من أفكار ،بما يســـهم

الضوء علـــى أهم المحاور التـــي تضمنتها

عبر موقع المعهد .bipd.org

أشاد عضو مجلس الشورى علي

بالبشـــر األمر الذي بوأها المكانة

سيســـتعرض المؤلفـــون أهـــم محـــاور

والمواطنـــة بمـــا تتضمنـــه المؤلفـــات مـــن

العرادي :البحرين اتخذت التطوير المستمر مسارا ثابتا لعملها الوطني

للمعاييـــر الدولية بشـــأن االتجار

أســـبوعيا،
وعلـــى مـــدى  7حلقـــات؛ تقـــدم
ً

وإقليميا ،لعرض مؤلفاتهم وتسليط
محليا
ً
ً

نيابة االتجار بالبشر مواصلة للمسيرة الحقوقية الرائدة للبحرين

متقدمـــا فـــي التطبيـــق الدقيـــق

نوح خليفة

علي الصديقي

ندى بن شمس

لولوة بودالمة

باألشخاص في تقارير الخارجية
األمريكية حول االتجار بالبشـــر
وعلى مدى سنوات متعاقبة.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحرين
اتخـــذت

التطويـــر

المســـتمر

أكـــد محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور

أهميـــة المشـــروع الخيـــري “بيـــوت” الذي
تنفـــذه المحافظـــة فـــي تعزيـــز جســـور

التعاون والشـــراكة المجتمعية والتواصل
مـــع كافـــة شـــرائح المجتمـــع ومؤسســـات

القطـــاع الخاص والمجتمع المدني ،والذي

يأتي ضمن توجيهات الفريق أول الشـــيخ
راشد بن عبدهللا آل خليفة .

جـــاء ذلـــك بمناســـبة اســـتالم المحافـــظ
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميـــد خالـــد

ربيعة ســـنان الدوســـري ورئيس مؤسسة
الرضـــا لأللمنيـــوم إســـماعيل لطـــف هللا

خارطـــة العالم في مجال حقوق

وعضـــو المجلـــس التنســـيقي رئيـــس

كمنـــارة مضيئـــة ،عبـــر ســـن

ورئيـــس المؤسســـة البحرينيـــة لريـــادة

التي تواكب أفضل الممارســـات

أبوصيبـــع ،و بعـــد إتمـــام عمليـــة الصيانـــة

مكانتهـــا

مجموعة الضاحية القابضة أحمد يوسف

اإلنســـان،

وترســـخ

القوانيـــن وتطويـــر التشـــريعات

االعمال فريال نـــاس ألحد البيوت بقرية

األممية والحقوقية.

والترميم وتحســـين المســـتوى المعيشـــي

“إيجس” أول مصنع في البحرين إلنتاج كمامات طبية

لألسرة ،وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرضا

العمل من المحافظة الشمالية شرحا حول

والمؤسســـة البحرينيـــة لريـــادة األعمـــال

في المنزل ،فيما ســـلم المحافظ شـــهادات

لأللمنيـــوم ومجموعـــة الضاحية التجارية

وجمعية أبوصيبع الخيرية واالجتماعية.

وأشـــاد المحافـــظ بالجهـــود التـــي بذلتهـــا
الجهـــات المتعاونـــة فـــي دعـــم المشـــروع

والمســـاهمة في تحسين الوضع المعيشي
ً
تجســـيدا للتكاتـــف
ألصحـــاب الوحـــدة
واللحمـــة المجتمعيـــة والوطنية بين أبناء
المجتمـــع البحريني الواحـــد .وقدم فريق

مراحل أعمال الصيانة والترميم والتأثيث
الشـــكر والتقديـــر للجهـــات المتعاونة .من
جانبهـــم ،أعربـــت الجهـــات المتعاونـــة في

تنفيذ المشـــروع عن بالغ شكرها لمحافظ

الشـــمالية في إتاحـــة الفرصة للعمل تحت
مظلـــة هـــذا المشـــروع الخيـــري التكافلي،

مشـــيدين بالفكـــرة النوعية للمشـــروع في

دعم األسر المتعففة.

اعتماد الهياكل التفصيلية لـ “التربية”

إنتــــــاج مليـــون كمامـــة “ ”N95و 3مالييـــن “ ”3PLYشهريًــــا

المنامة  -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحة

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن منح أول ترخيص لمصنع معتمد من الهيئة
إلنتــاج الكمامــات الطبيــة والواقيــة مــن الفيــروس فــي مملكة البحريــن ،وذلك فــي إطار جهــود المملكة
ً
وخصوصــا تلــك التــي مــن شــأنها المســاهمة في دعــم جهــود المملكة في
لتعزيــز االســتثمارات الصحيــة

التصدي لجائحة كورونا.

واســـتقبلت الرئيـــس التنفيـــذي

للهيئـــة مريـــم الجالهمـــة صبـــاح
ً
ممثـــال عـــن
امـــس زيـــاد جناحـــي

وبتوجيهات مســـتمرة من القيادة

االســـتثمارية

تقدم أوجـــه الدعم والتســـهيالت

بالفـــرص والمزايا التـــي تتمتع بها

االجتماع شهادة اعتمادية مصنع

القطاع الصحي بما يعزز من جودة

المصنـــع ،إذ تـــم تســـليمه أثنـــاء

“ايجس” كمصنع للمنتجات الطبية
فـــي مملكـــة البحريـــن واعتمادية
منتجاتهـــا من الكمامـــات الطبية (

( N95و(.)3PLY

وأكـــدت الجالهمـــة أن الهيئـــة

الرشـــيدة والحكومـــة الموقـــرة
للمســـتثمرين كافـــة فـــي مجـــال

وتنافســـية واســـتدامة الخدمات
الصحيـــة فـــي المملكـــة ،ومن هذا
المنطلـــق ،فإننـــا فـــي الهيئة نعمل

بشـــكل وثيق على المســـاهمة في

اســـتقطاب المبادرات والمشاريع

الصحـــي

فـــي

والطبـــي

القطـــاع

والتعريـــف

المملكة والتي تمثـــل بيئة جاذبة
لالستثمارات الطبية.

وأشـــاد نائب رئيس مجلس إدارة
“ايجـــس” الطبيـــة داود الحمـــود

بالتعاون الذي لقيه المســـتثمرون
فـــي المصنـــع مـــن جميـــع الجهات

المعنيـــة ،وفـــي مقدمتهـــا الهيئـــة

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية ومـــا لقيه الفريق العامل
في المصنع من تعاون بناء ومثمر
من الهيئة وعلى رأســـهم الرئيس
التنفيـــذي وفريق األجهزة الطبية
الذي تعامل مع الطلب باحترافية
تامة”.
وأضـــاف “بدأت فكرتنا بتأســـيس

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

عقـــدت اللجنـــة التوجيهيـــة لمشـــروع

تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية
والتعليـــم اجتماعهـــا التاســـع برئاســـة

وكيل الوزارة للموارد والخدمات محمد
جمعة ،وبحضور ممثلي جميع الشـــركاء

مصنـــع الكمامـــات فـــي مملكـــة

مـــن الجهـــات الحكوميـــة والشـــركة

المســـتثمرين الكويتيين بإنشـــاء

هذا االجتماع لمناقشة واعتماد الهياكل

البحريـــن ،مع قيـــام مجموعة من

االستشـــارية للمشروع ،إذ تم تخصيص

مصنع للكمامـــات الطبية (�Surgi

التفصيليـــة المقترحـــة لجميـــع قطاعات

 )calوكمامـــات ( )N95و 3PLY
بمواصفات عالمية”.

الـــوزارة على مســـتوى قســـم ومـــا دون
ذلـــك تمهيدًا لرفعها إلـــى ديوان الخدمة

المدنية.

وتمت مناقشة التقدم المحرز في جميع
مبادرات المشـــروع وتقديم المقترحات
الالزمـــة لدعـــم تنفيذهـــا ،إضافـــة إلـــى

إحاطـــة أعضـــاء اللجنـــة علمً ـــا بآخـــر

تطورات تنفيذ قرارات المجلس األعلى
لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب المرتبطـــة

بمشروع الهيكل المؤسسي للوزارة.
واعتمـــدت

اللجنـــة

اإلجـــراءات

المســـتقبلية المتصلـــة بآليـــات تنظيـــم
وضوابـــط اإلنفـــاق علـــى مســـتوى

المدارس الحكومية.
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وقــال نشــطاء إن مــكان الحادثة
هــو جســر األئمــة ،الــذي يربــط

االثنين
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طفليهــا بنهــر دجلــة ،فــي جريمة

بيــن منطقتــي الكاظمية واألعظميــة المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد .وتداول رواد
مواقع التواصل االجتماعي الفيديو ،الذي يبدو أنه تم تصويره مســاء يوم الجمعة،
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 2ربيع األول 1442
تأسست سنة2008 :

هزت الرأي العام  ..أم ترمي طفليها في نهر دجلة

حيــث قــال بعضهــم إنه لســيدة أقدمت على فعلتها بســبب خافات مــع طليقها والد
الطفلين .على إثر ذلك ،قامت قوات األمن بالقبض على الســيدة ،التي اعترفت بعد

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

التحقيق معها بفعلتها ،قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خافات مع طليقها.
كمــا انتشــر فيديــو مؤثر لوالــد الطفلين من موقــع الحادثة ،حيــث كان يبكي بصوت
عال على طفليه ،بينما كانت فرق اإلنقاذ تبحث عن جثتي الطفلين.

أحمد البحر

ahmed.bahar@albiladpress.com

سائحون يلتقطون صورا على جسر للمشاة شاهق
االرتفاع في وسط موسكو (أ ف ب)

ً
تشويقا؟
هل نخلق من المنهج مادة أكثر

Û

إحــدى المحطــات المهنيــة التــي طالمــا أحببتها بــل يمكنني القــول إني عشــقتها والتزال

تمثــل لــي المهنــة األكثــر جاذبيــة بعــد العمــل اإلداري هــي مهنــة التدريس التي مارســتها
ألكثــر مــن عشــر ســنوات تدرجت خاللها مــن المرحلــة االبتدائية إلى اإلعداديــة وآخرها

Û

المرحلة الثانوية.
أســتطيع القــول إن أهــم التحديات التي تواجه المعلم ليــس فقط مدى تمكنه من المادة
العلميــة التــي يدرّ ســها وإنمــا التحدي الحقيقي هو كيفية إيصال هــذه المادة إلى طالبه.
أقصــد هنــا مــدى إلمــام المعلم بطــرق التدريس المناســبة لكل مادة ولــكل مرحلة عمرية،
حيــث يســتطيع أن يجعــل المنهــج الدراســي مــادة مشــوقة للطالب ويســهل عليــه فهمه

Û

واستيعابه.
أســتذكر فــي هــذه المناســبة مقولــة كان يكررهــا علينــا أحــد المحاضرين خالل دراســتنا
الجامعيــة ،كان يقــول إن الكتــاب المدرســي مــادة جامــدة ال حيــاة فيها والمعلــم الناجح
والماهــر هــو مــن يبعث الروح في تلك المادة ويقدمها للطالب بأســلوب مشــوق وجاذب
بحيث يجد هذا الطالب نفســه يشــارك معلمه في تقديم وشــرح المادة وطرح األســئلة.

Û

هذا هو التحدي في رأيي.
فــي هــذا المســاق يقول د.غازي القصيبــي رحمه هللا “ال يمكن للمــادة أن تكون مفيدة ما
لم تكن مشوقة وال يمكن أن تكون مشوقة ما لم تكن مبسطة وال يمكن أن تكون مفيدة
ومشــوقة ومبســطة ما لم يبذل المعلم أضعاف الجهد الذي يبذله الطالب” .انتهى .إليك

Û

سيدي القارئ هذا الموقف الذي ربما يعكس ما ورد آنفً ا.
خــالل فتــرة تدريســي للغــة اإلنجليزيــة في المرحلــة الثانوية كنا نســتعير بعــض األفالم
التعليميــة مــن أحــد المعاهــد األجنبيــة المتخصصــة فــي تدريــس هــذه اللغــة ونعرضهــا
لطالبنــا .كنــا نراعــي أن تكــون تلــك األفــالم تحاكــي مســتوى الطــالب وتقدم لهــم المادة
العلمية بأســلوب مبســط ومشــوق وعملي .أســهمت تلك التجربة في زيادة شغف الطلبة
لتعلــم اللغــة ،ودفــع هــذا الشــغف بعضهــم إلــى إصــدار مجلــة حائــط لــرواد ما كنا نســميه
بالنــادي اإلنجليــزي فــي المدرســة والــذي كان يرتاده الطلبــة في أوقــات فراغهم ،إضافة

Û

إلى إلقاء الكلمات في طابور الصباح وأنشطة أخرى.
في هذا اإلطار يقول د.القصيبي ’’إن المدرس الذي يســتطيع تبســيط المنهج يفتح أمام
الطالــب آفاقً ــا جديــدة مــن المعرفة ويحثه على االســتزادة منها‘‘ .انتهى ما رأيك ســيدي
القارئ؟

فيتامين “د”

يتحدى فيروس

كورونا

رغــم أن فيتاميــن “د” قابل للذوبان
فــي الدهــون ،ويلعــب العديــد مــن

األدوار الحيوية في جسد اإلنسان،
إال أنــه أصبــح فــي واجهــة األخبــار

الصحيــة في اآلونــة األخيرة بعدما

أظهــرت دراســات حديثــة دوره

الكبير في مكافحة فيروس كورونا
المستجد “كوفيد .”19 -

ويقول موقع “هيلث الين” الصحي:

إن فيتامين “د” مهم للغاية بالنسبة
لتقويــة الجهــاز المناعــي ،الــذي

يتصــدى للفيــروس الــذي يســبب

مرض “كوفيد .”19 -

وأظهــرت األبحــاث أن وجــود

مســتويات جيــدة مــن فيتاميــن

“د” فــي جســد اإلنســان ،يســاعد
فــي الحفــاظ علــى صحــة جهــاز

المناعة ويحمي من أمراض الجهاز
التنفســي عموما ،وبالتالي التصدي

بصورة أفضل الوباء.

المسجد الحرام يستقبل المصلين بعد  7أشهر
أعلنت السعودية ،أمس األحد ،السماح للمواطنين والمقيمين
المكرمة ،وذلك للمرة األولى خال  7أشهر.

وبحســب الخطــة التنفيذيــة التــي وضعــت من قبــل الجهات

من الطاقة االســتيعابية ،التــي تراعي اإلجراءات االحترازية

 54ألفــا ،بلغــت نســبة رضاهــم عــن الخدمــات المقدمــة 94

الروضــة الشــريفة وفــي المســجد النبوي والســام على النبي

الــوزارة ألداء مناســك العمــرة إلــى أكثــر مــن  600ألف ،في

االحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

أكثر من  155ألفا ،أما التصاريح الصادرة للسام على النبي

بنسبة  % 75من الطاقة االستيعابية التي تراعي اإلجراءات

حيــن وصلــت عــدد تصاريح الصــاة في الحــرم المكي إلى

وكشــفت آخر اإلحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج

فتجاوزت  21ألفا ،فيما بلغ عدد التصاريح الصادرة للصاة

لعبة تتحول

لـ”كارثة” ..والجاني

كان يخصص لها جزءً ا من اهتمامه إلى
طــور الســنغافوري اهتمامــه بهــذه

في تربية النمل”.

ومــا زالــت حكايــة جثــة الفتــاة “شــيماء”

بعمر  3سنوات

وقــود مهجــورة شــرقي الجزائــر ،تتصدر

قتلــت طفلــة أميركيــة تبلــغ مــن العمر 3

(كانتــري) ،والــذي يهــدف إلــى

مــع مجموعــة مــن الريشــات

والتبرعــات

المصنوعــة خصيصــا للمغنيــة،

لصالــح عامليــن فــي تلــك

والتي يمكن أن تحصد ما بين

الصناعــة ،تســببت جائحــة

 25ألفا إلى  40ألف دوالر.

فيــروس “كورونــا” المســتجد

كمــا طــرح فــي المــزاد الغيتــار

في تدمير مصادر رزقهم.

اإللكترونــي الــذي عــزف عليه

وتبرعــت كل مــن المغنيــة

برادلــي كوبــر أثنــاء أدائه دور

األميركيــة ،تايلــور ســويفت،

مغني موســيقى كانتري شهير

والممثــل األميركــي ،برادلــي

فــي فيلمــه “”A Star is Born

كوبــر ،وكيــث إربــان بغيتــاره

إنتاج عام  ،2018وذلك بســعر

للمــزاد الــذي تنظمــه دار

يقــدر بمــا يتــراوح بيــن 2000

“كريســتيز” للمزادات ،بحســب

و 4آالف دوالر.

مجلة “بيبول” األميركية.

وســينتهي المــزاد فــي 29

ســنوات والدهــا بإطاق رصاصــة قاتلة

وفي خطوة لكسر حاجز الصمت ،خرجت

علــى رأســه ،لكــن بــكل تأكيــد لــم يكــن

أنحاء الباد ،للمطالبة بالقصاص لشيماء

األميركيــة ،أمــس األحــد ،أن الطفلــة

لفتيات قتلن بدم برد في الجزائر.

والدهــا ،وهنــاك كانت تلهو بســاح ناري

وقالــت نجمــات الجزائر “نحــن الممثات

كل أشكال العنف الممارس عليهن ،ندعو

وإكــرام وأميــرة ورزيقــة ،وهــذه أســماء

كانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارة
وفجــأة انطلــق العيــار النــاري صــوب

الوالــد ،الــذي وجدتــه الشــرطة مضرجــا

بدمائه على مقعد القيادة.

وقالت شــرطة الوالية إنها ألقت القبض
علــى رجــل كان فــي الســيارة حينهــا،

ووجهــت إليــه تهمتــي القتــل الخطــأ

وحيازة ساح ناري غير شرعي.

وحســب تقريــر إعاميــة ،فــإن األب

ويأتي تحرك الفنانات الجزائريات بينما تواصل المحكمة الجزائرية التحقيق في فصول الجرائم البشعة ،ومن
داعمي هذه المبادرة ،الفنانة الجزائرية الشهيرة ،بهية راشدي والممثلة نجية لعراف وإيمان نوال وعديلة بن
ديمراد وسهيلة معلم وسليمة عبادة ،إلى جانب أخريات وقفن متشحات باألسود في لقطة تعبر عن حجم
الحزن الذي يخيم على القلوب وسط أخبار الدم.

النــاس ويتبادلــون معارفهــم وخبراتهــم

تايلور سويفت تتبرع لصالح متضررين من كورونا
موســيقى الريــف األميركيــة

عشــرات النســاء في مظاهــرات بمختلف

الجميــع لاتحــاد والتضامــن لوقــف هــذا

متجره مقصدًا لعشاق النمل اآلخرين.

في الروضة الشريفة أكثر من  30ألفا.

األمــر متعمــدا .وذكــرت شــبكة “فوكس”

متحــدات ضد ظاهرة قتل النســاء وضد

بـــ”روح قتاليــة” ،ويأمــل فــي أن يصبــح

أداء العمــرة بدايــة مــن نقطــة التجمــع وحتــى العــودة إليها
الطــواف  19دقيقــة .وبلغت عدد التصاريــح التي أصدرتها

األحداث في الجزائر.

“حيوانات رحيمة وتحب الغير” وتتمتع

في كامل المرحلة .وأشــارت الوزارة إلى أن متوســط وقت

فقــط إلتمــام مناســك العمــرة ،كما سيســمح لهــم بالصاة في

تفاعل مع الضجة التي هزت الرأي العام،

ويــرى الرجــل األربعينــي فــي النمــل

 ،%مؤكــدة عــدم رصــد أي حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا

وصل إلى ساعة و 42دقيقة تقريبا ،وسجل متوسط وقت

والعمــرة أن عــدد المعتمريــن فــي المرحلــة األولــى وصل إلى

وظيفتــه كمندوب مبيعــات إلكترونيات

وقــال لوكالــة “فرانــس بــرس”“ :أريد أن
أجعــل هــذا المحــل مكا ًنــا يجتمــع فيــه

مهنة يكرس لها كل وقته.

الصحية للمســجد الحرام .وســيخصص لكل فوج  3ســاعات

بــادرت فنانــات جزائريــات إلــى إطــاق

والقتل العمد.

عودة الصالة في المسجد الحرام بعد  7أشهر

الحكوميــة ،ستشــهد المرحلــة الثانيــة لعودة العمــرة والزيارة

العنف”.

أودت بحيــاة فتيــات تعرضن لاغتصاب

أول محل في ســنغافورة مخصص لبيع
ً
محــوال هوايتــه التــي
هــذه الحشــرات،

المملكة ،حسبما أعلنت وكالة األنباء السعودية (واس).

التــي عثــر عليهــا متفحمــة فــي محطــة

مؤخــرا ،بســبب توالــي جرائــم مروعــة

متجره “جاست آنتس” (نمل فقط) ،وهو

اســتقبال المعتمريــن مــن المواطنيــن والمقيميــن مــن داخــل

“جميالت الجزائر” ينتفضن ضد أبشع جريمة
مبــادرة للتوعيــة بالعنف ضــد المرأة ،في

ودشــن جــون يــي فــي ينايــر الماضــي

مــن العــودة التدريجية ألداء العمرة والزيارة ،إذ شــرعت في

للمواطنيــن والمقيميــن بــأداء مناســك العمــرة بنســبة % 75

للراغبيــن فــي هــذه الحشــرات ذات

لكي يتفرغ إلطاق متجره.

داخــل متجــر فــي ســنغافورة ،ويوفــر

األرجل الست كحيوانات أليفة.

ويأتي ذلك مع بدء السلطات السعودية تنفيذ المرحلة الثانية

و 40ألــف مصــل فــي اليــوم الواحــد كحــد أقصى .وسيســمح

يركــض النمــل فــي صناديــق شــفافة

الحشــرات بعدمــا تلقــى بعــض العينــات
ً
هديــة مــن صهــره .وســرعان مــا تــرك

المســتعمرات وكل التجهيــزات الازمــة

داخــل المملكــة بــأداء الصــاة فــي المســجد الحــرام بمكــة

أعــدادا أكبــر مــن المرحلــة األولــى ،تصل إلــى  15ألــف معتمر

متجر في سنغافورة لبيع النمل ..كحيوانات أليفة

المقتــول ،وامــرأة أخــرى كانــت معه في

الســيارة ،اصطحبا معهما رجل من أجل
إيصالــه إلــى منــزل ،وجلــس الرجــل في

المقعد الخلفي إلى جانب الطفلة.

انطلــق مــزاد نظمــه مشــاهير

جمــع

األمــول

مرة في شهر سبتمبر.

ويُ عرض غيتار تايلور سويفت

الجــاري،

وتذهــب

واختــارت تايلــور ســويفت

أكتوبــر

أن تضــع توقيعهــا علــى غيتار

أرباحــه إلى صندوق مســاعدة

جيبسون أســود اللون تبرعت

المتضرريــن مــن (كوفيــد)-19

بــه ،وعزفــت عليــه أثنــاء أداء

التابــع ألكاديميــة موســيقى

أغنيتهــا الجديدة “بيتي” ألول

الريف (كانتري).

تايلور سويفت

روابط األخبار
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