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Ω2020 ôÑªaƒf 19 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 4 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15581) Oó©dG3

 ÜÉjP  øcôdG  ≥jôØdG  ¢SCGôJ
 áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U  øH
 AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U ¿É``̀cQC’G
 Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  Ω2020  ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f  18
 ´ÉªàL’G  ∫ÉªYCG  »a  »æjôëÑdG
 á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ d »``̀Fô``̀ª``̀dG
 É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG á````«````fOQC’G
 øe  ¢`̀SCGô`̀J  Éªc  ,ô°ûY  ™HÉ°ùdG
 øcôdG  AGƒ`̀∏`̀dG  »``̀fOQC’G  ÖfÉédG
 ¢ù«FQ  »£«æëdG  óªMCG  ∞°Sƒj
 äGƒ≤∏d  ácôà°ûªdG  ¿ÉcQC’G  áÄ«g
 á``̀«``̀fOQC’G  áμ∏ªªdÉH  áë∏°ùªdG
 ôÑY  ∂``̀dPh  á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG

.ó©oH øY »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J
 »FôªdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀Nh
 ≥ª©H ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ OÉ°TCG
 á«îjQÉàdGh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 áμ∏ªe ø«H ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H
 á``̀«``̀fOQC’G á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 É¡ªFÉYO  ≈°SQCG  »àdGh  á«ª°TÉ¡dG
 Iô°†M ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÓgÉY
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 √É``̀NCGh ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 øH  »fÉãdG  ¬∏dGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL
 á«fOQC’G  áμ∏ªªdG  πgÉY  ø«°ùëdG
 Égôjƒ£àd  »©°ùdGh  ,á«ª°TÉ¡dG
 »a  á°UÉNh  ä’ÉéªdG  áaÉc  »a
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  …ôμ°ù©dG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG

.»YÉaódG
 G kOóY  ¿ÉÑfÉédG  ¢Vô©à°SGh
 ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG  øe
 »`̀à`̀dGh ,á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ∫É`̀ ª`̀YCG ∫hó``̀L
 º«YóJ  ¢ù°SCG  É¡àeó≤e  »a  »JCÉJ
 ø«H  ºFÉ≤dG  …ôμ°ù©dG  ¿hÉ©àdG
 π`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dGh ø`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 Gò`̀g  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  á«ªæàH  á∏«ØμdG
 åëH ≈```̀ dEG  á``aÉ``°``VEG  ,¿hÉ``̀©``̀à``̀dG

 äÉYhô°ûªdG  øe  OóY  á°ûbÉæeh
 ø«H  á`̀cô`̀à`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG  á`̀jô`̀μ`̀ °`̀ù`̀©`̀ dG

.ø«ÑfÉédG

 AGƒ``̀∏``̀dG ´É``̀ª``̀à``̀L’G ô`̀°`̀†`̀M
 ádÉ°†ØdG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  º`̀fÉ`̀Z  ø`̀cô`̀dG
 ¿É```̀cQC’G  áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  óYÉ°ùe

 ìÓ°U  øcôdG  AGƒ∏dGh  äÉ«∏ª©∏d
 Ö`̀jQó`̀à`̀dG ô`̀jó`̀e ó`̀©`̀°`̀ù`̀dG ó``°``TGQ
 •ÉÑ°V QÉÑc øe OóYh ,…ôμ°ù©dG

 øe  Oó``Yh  ,øjôëÑdG  ´É``aO  Iƒ`̀b
 Ö`̀fÉ`̀é`̀dG ø```e •É``Ñ``°``†``dG QÉ``̀Ñ``̀c

.»fOQC’G

»FÉæãdG …ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG ¢VGô©à°SG

É«∏©dG ácôà°ûªdG á``«fOQC’G á``«æjôëÑdG áæé∏dG ´É``ªàLG ∫ÉªYCG ¢``SCGôàj ¿ÉcQC’G ¢``ù«FQ

 ó`̀LÉ`̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dG ¢```̀SCGô```̀J
 ô```̀ jRh »``̀ª``̀«``̀©``̀æ``̀dG »``̀∏``̀Y ø```̀ H
 É`̀ kYÉ`̀ª`̀à`̀LG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 äÉYÉ£b  »`̀a  ø«dhDƒ°ùªdG  ™`̀e
 ∫É°üJ’G á«æ≤àH ∂dPh ,IQGRƒdG
 ô«°S  á©HÉàªd  ,ó©H  øY »FôªdG
 »àdG  äGOGó`̀©`̀ à`̀ °`̀S’Gh  π`̀ª`̀©`̀dG
 QGôªà°SG  ¿Éª°†d  ÉgPÉîJG  ºJ
 ∫Ó``̀N á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀ dG
.á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

 ´ÓW’G ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJ
 É¡JòîJG  »àdG  äGAGôLE’G  ≈∏Y
 ô«aƒàd ôªà°ùªdG º«∏©àdG IQGOEG
 áÑ∏£d  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  á``̀eó``̀î``̀dG

 ºJ  øjòdGh  ,ºμÑdGh  º°üdG  áÑ∏£dG  º¡æª°V  øeh  ,»FÉ°ùªdG  º«∏©àdG
 ºjó≤Jh º¡©e π°UGƒà∏d IQÉ°TE’G á¨d »a ø«°ü°üîàe ø«ª∏©e ô«aƒJ
 ó¡°T ób »dÉëdG »°SGQódG ΩÉ©dG ¿CÉH É kª∏Y ,º¡d á«°VGôàa’G ¢ShQódG
 á«dBG  OÉªàYG  áé«àf  ôªà°ùªdG  º«∏©àdG  »a  π«é°ùà∏d  É kXƒë∏e  k’ÉÑbEG
 ∫ÉªcEG  »a  ø«ÑZGôdG  ™«é°ûJ  »a  âªgÉ°S  »àdGh  ,ó©H  øY  º∏©àdG
 É¡fƒc  ,á«°VGôàa’G  ¢ShQódG  á©HÉàe  »a  ΩÉ¶àf’G  ≈∏Y  º¡à°SGQO
 â¨∏H  å«M  ,º«∏©àdG  õcGôe  ≈`̀dEG  »°üî°ûdG  ºgQƒ°†M  Ö∏£àJ  ’
 áÑ∏W OóY »dÉªLEG øe (%90) ó©H øY º∏©àdG ΩÉ¶æH ø«°SQGódG áÑ°ùf
 ºgOóY ≠∏H øjòdGh ,…RGƒªdG …ƒfÉãdGh ∫OÉ©ªdG »°SÉ°SC’G º«∏©àdG
 »a OóédG ø«°SQGódG øe (320) º¡æ«H øe ,á°SQGOh É k°SQGO (1944)
 »a OóédG ø«°SQGódG øe (598)h ,∫OÉ©ªdG »°SÉ°SC’G º«∏©àdG á∏Môe

.…RGƒªdG …ƒfÉãdG º«∏©àdG á∏Môe
 äGAGôLE’G ≈∏Y ´ÓW’G ºJ ó≤a ,∫ÉØWC’G ¢VÉjôH ≥∏©àj Éª«ah
 ÉgPÉîJG  ≈∏Y  ¿ÉæÄªWÓd  ájó≤ØàdG  äGQÉ``jõ``dG  ò«ØæàH  á≤∏©àªdG
 π«dódG  É¡æª°†J  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL ≈∏Y ¬©jRƒàH IQGRƒdG âeÉb …òdG …OÉ°Tôà°S’G
 IQGôëdG äÉLQO ¢üëa ∂dP »a ÉªH ,á°UÉîdGh á«eƒμëdG á«ª«∏©àdG
 ΩÉ©dG  ¿CÉ`̀H  É kª∏Y  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ¿Éª°Vh  äÉª≤©ªdG  ô«aƒJh
 »a  ,IójóL  ∫ÉØWCG  á°VhQ  (13)  ìÉààaG  ó¡°T  ób  »dÉëdG  »°SGQódG

.…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg »a QÉªãà°S’G ™«é°ûàd IQGRƒdG ¬LƒJ QÉWEG
 IòîàªdG  äGAGô```̀LE’G  ´ÉªàL’G  åëH  ,π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh
 ,á«°SÉ°SC’G äGõ«¡éàdG ô«aƒJh á«°SQóªdG »fÉÑª∏d á«FÉbƒdG áfÉ«°ü∏d
 Iõ¡LCG  ô«aƒJh  ,∞«μe  (1000)  ∫GóÑà°SG  øe  AÉ¡àf’G  É¡æ«H  øeh
 ,á«°SQóªdG  ÖàμdG  ™jRƒJ  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,IQGô`̀ë`̀dG  ¢SÉ«bh  º«≤©àdG
 º«∏©àdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah  ,á«fhôàμdE’G  ¢ShQódG  ™aQ  »a  QGôªà°S’Gh
 º«∏©àdG  ô«aƒàd  IQGOE’G  á£N  ≈∏Y  ´Ó``W’G  ºJ  ,»æ¡ªdGh  »æØdG
 ¢SQGóªdG  ≈dEG  áÑ∏£dG  Qƒ°†M  º«¶æJh  ,ájô¶ædG  ¢ShQó∏d  ó©H  øY
 ájRGôàM’G  äGOÉ°TQE’ÉH  ΩGõàd’G  ™e  ,á«∏ª©dG  äGQÉ¡ªdG  ∫Éªμà°S’

.á«FÉbƒdGh

.á«HôàdG ôjRh |

 ô«°S ≈∏Y ™∏£j º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh
áØ∏àîªdG IQGRƒdG äÉYÉ£b »a πª©dG

 ìÉÑ°U iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y πÑ≤à°SG
 iód  ¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ø`̀jQBG  ∂jô«H  (AÉ`̀©`̀HQC’G)  ¢ùeCG
 ôjƒ£J  πÑ°S  åëÑd  ∂`̀ dPh  ,¢VÉjôdG  »a  º«≤ªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.ä’ÉéªdG ≈à°T »a øjó∏ÑdG ø«H »FÉæãdG ¿hÉ©àdG
 ábGó°üdG äÉbÓ©H iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ OÉ°TCG  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 ,¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  §HôJ  »àdG  ¿hÉ©àdGh
 øjó∏ÑdG É¡dòÑj »àdG áã«ãëdG Oƒ¡édGh §HGhôdG õjõ©J á«ªgCG kGócDƒe
 ø«Ñ©°ûdG  äÉ©∏£Jh  äÉMƒªW  ≥«≤ëJh  äÉbÓ©dG  √ò`̀g  ôjƒ£àd

.ø«≤jó°üdG
 ΩGhó`̀H  ø``̀jQBG  ∂jô«H  ó«°ù∏d  ¬JÉ«æªJ  ¢üdÉN  ø`̀Y  Üô``̀YCG  Éªc
 áμ∏ªe ™∏£J kGócDƒe ,á«°SÉeƒ∏HódG ¬eÉ¡e AGOCG »a ìÉéædGh ≥«aGƒàdG
 ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG  »a  ¿hÉ©àdGh  πª©dG  øe  ójõªd  øjôëÑdG
 øe  Ö`̀MQCG  ¥É`̀aBG  ƒëf  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdÉH  π°üJ  »àdGh  ∑ôà°ûªdG

.¿hÉ©àdG
 ø«©ªdG ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL ô«Ø°S øjQBG ∂jô«H ôqÑY ¬à¡L øe
 ø°ùM  ø`̀e  ¬°ùªd  Éªd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T  ø`̀Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d
 áÑ«£dG  á©ª°ùdGh  Iô«ÑμdG  áfÉμªdÉH  kGó«°ûe  ,IhÉØëdGh  ∫ÉÑ≤à°S’G
 áªFGódG  É¡«YÉ°ùeh  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  ∫hO  ø«H  øjôëÑdG  áμ∏ªªd

.ΩÓ°ùdGh AÉNôdG ≥«≤ëàd

 iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  ô`̀ jƒ`̀ £`̀ J å`̀ë`̀Ñ`̀j
¿Éà°ùNGRÉc  ô``«Ø°S  ™e  »FÉæãdG

.»£«æëdG óªMCG ∞°Sƒj øcôdG AGƒ∏dG |

 ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  â∏Ñ≤à°SG
 É¡ÑàμªH ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR
 »ë«eôdG óªëe øH »∏Y ¢ùeCG ìÉÑ°U
 »a  ºJ  å«M  ,ΩÓ``YE’G  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  åëH  AÉ≤∏dG
 ídÉ°Uh  ô`̀«`̀N  ¬`̀«`̀a  É`̀ª`̀d  ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh ,ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dGh ø``̀Wƒ``̀ dG
 Iô«°ùªdG πX »a ,äGRÉéfE’G Iô«°ùe
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 á°ù«FQ  äOÉ`̀°`̀TCG  AÉ≤∏dG  ∫Ó``Nh
 ôªãªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø`̀«`̀H ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdGh
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 õjõ©J á«ªgCG IócDƒe ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ¢ù∏ée  ø`̀«`̀H  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿hÉ``©``à``dG
 ,ΩÓ``̀YE’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRhh  ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 áμ∏ªªd ôgGõdG ó¡©dG äGõéæe RGôHE’

.øjôëÑdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á``°``ù``«``FQ äQÉ`````°`````TCGh
 π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG  º```̀YO  ¿CG  ≈````̀dEG  ÜGƒ```æ```dG

 á«Øë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  á«eÓYE’G
 »a »``̀eÓ``̀YE’G º`̀°`̀ù`̀é`̀dGh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 πª©dG  äÉjƒdhCG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áeƒ¶æªdG  ôjƒ£J  ôÑY  ,»fÉªdôÑdG
 É≤ah  »`̀eÓ`̀YE’G  πª©∏d  á«©jô°ûàdG
 …QÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dGh …ô`̀°`̀ü`̀©`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀∏`̀ d
 ΩÓ``̀YE’G  ø`̀e  É që∏e  ÉÑ∏W  äÉ``H  …ò``̀dG
 º`̀YO IQhô`̀ °`̀V Ö`̀fÉ`̀é`̀H ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á«Øë°üdGh  á«eÓYE’G  äÉ°ù°SDƒªdG
 ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL äÉ`̀«`̀YGó`̀J  π`̀X  »`̀a
 ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T  IQGRh  Oƒ¡L  áæªãe
 πFÉ°SƒdGh á«æWƒdG áaÉë°üdG ºYO »a
 á°ù°SDƒªdG  √ó¡°ûJ  É`̀eh  ,á`̀«`̀eÓ`̀YE’G
 ,Ωó≤Jh Qƒ£J øe á«ª°SôdG á«eÓYE’G
 âªgÉ°S  ,Iõ«ªàe  èeGôHh  ∫É`̀ª`̀YCGh
 áæWGƒªdG  ÇOÉ`̀Ñ`̀eh  º«b  õjõ©J  »`̀a
 ,RÉ```̀é```̀fE’Gh π``ª``©``dGh ,AÉ``̀ª``̀ à``̀ f’Gh

.á«æWƒdG âHGƒãdGh
 óªëe  øH  »∏Y  ó`̀cCG  ,¬ÑfÉL  øe
 ΩÓ```̀YE’G ¿hDƒ``̀°``̀T ô```̀jRh »`̀ë`̀«`̀eô`̀dG
 õ`̀jõ`̀©`̀J ≈``̀∏``̀Y á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG ¢```Uô```M
 ¢ù∏éªdG  ™``e  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG
 øWGƒªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJh ,»HÉ«ædG
 ,¬`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀Jh ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 á£∏°ùdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  πª©∏d  É≤ah

 ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdGh  ájò«ØæàdG

 ¿hDƒ°T  IQGRh  ΩÉªàgG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe

 á``eƒ``¶``æ``ª``dG ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀H ΩÓ`````````̀YE’G

 ºYOh  ,»`̀eÓ`̀YE’G  πª©∏d  á«©jô°ûàdG

 ,á«Øë°üdGh  á«eÓYE’G  äÉ°ù°SDƒªdG

 ájQÉ°†ëdG äÉ°SQÉªªdG áaÉc õjõ©Jh

 ¿ƒfÉ≤dG ≥ah ô«Ñ©àdGh …CGôdG ájôëd

 á«dhDƒ°ùªdGh  á«æWƒdG  â`̀HGƒ`̀ã`̀dGh

 π«ëà°S áeƒμëdG ¿CG GócDƒe ,á«æ¡ªdG

 ¿ƒ`̀fÉ`̀b á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ≈```̀dEG

 IôàØdG »a ójóédG ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG

 »a ¬à°ûbÉæe øe AÉ¡àf’G ó©H á∏Ñ≤ªdG

 ÉHô©e  ..á°üàîªdG  ájQGRƒdG  áæé∏dG

 ¢ù∏éªdG πªY √ó¡°ûj Éªd √ôjó≤J øY

 Oƒ¡Lh  ,π°UGƒàe  πªY  øe  »HÉ«ædG

 äÉ`̀Mhô`̀WCGh  äÉ°ûbÉæeh  ,IQƒμ°ûe

 πeÉμJ  »``a  º¡°ùJ  ,IRQÉ````̀H  á`̀«`̀æ`̀Wh

 áeóîd ø«à£∏°ùdG ø«H »æWƒdG πª©dG

 .ø«æWGƒªdGh øWƒdG

:ócDƒJ ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ..ΩÓYE’G ôjRh É¡FÉ≤d ∫ÓN

ÉfhQƒc  äÉ«YGóJ  πX  »a  á«Øë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ºYO  IQhô°V

 iód ºFGódG ¢UôëdG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äócCG

 ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©Jh ,á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG π«©ØJ ≈∏Y »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG

 IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG Iô«°ùe ºYO »a Ö°üj ÉªH ,á≤jó°üdG ∫hódG äÉfÉªdôH ™e

 .ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M

 ô«Ø°ùdG AÉ©HQC’G ¢ùeCG É¡Ñàμe »a ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 »a º«≤ªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe iód ø«©ªdG ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL ô«Ø°S øjQCG ∂jô«H

 ¿hÉ©àdG õjõ©àH øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ΩÉªàgG âæ«Hh .¢VÉjôdG

 ôWCG á©°SƒJh ,á≤jó°üdG ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ™e »fÉªdôÑdG

 ±GógC’Gh ádOÉÑàªdG  ídÉ°üªdG  ≈∏Y AÉæH  ,∑ôà°ûªdG  QGƒëdG  á∏°UGƒeh ≥«°ùæàdG

 ájQÉéàdG äÉbÓ©dG õjõ©Jh ,QÉgOR’Gh AÉªædG ≥«≤ëJ »a Ö°üj ÉªHh ,IóMGƒdG

 áØ∏àîªdG ÉjÉ°†≤dG AGREG iDhôdGh ∞bGƒªdG ≥«°ùæJh ,øjó∏ÑdG ø«H ájQÉªãà°S’Gh

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G πaÉëªdG »a

 áμ∏ªe É¡°û«©J »àdG ájƒªæàdG á°†¡ædÉH øjQCG ∂jô«H ô«Ø°ùdG OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 »a  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdGh  ΩÓ°ùdGh  QGƒëdG  á¨d  áYÉ°TEG  »a  É`̀gQhOh  ,øjôëÑdG

 áeRCG IQGOEG »a áμ∏ªª∏d Iõ«ªàªdG áHôéàdGh Ωó≤àªdG iƒà°ùªdÉH Gó«°ûe ,á≤£æªdG

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL

 ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ºYód á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG π«©ØJ :πæjR ájRƒa

 kÉMGôàbG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  âeób
 äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y áHÉbôdG  ójó°ûàH á°üàîªdG  äÉ¡édG ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH áÑZôH
 AGô``̀LEGh  ≈°Vôª∏d  á```̀jhOC’G  ±ô°üH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉîdG  á«ë°üdG
 ø«eCÉJ º¡jód øjòdG ≈°Vôª∏d kÉ°Uƒ°üNh É¡YGƒfCG  ∞∏àîªH äÉ°UƒëØdG

.»ë°U
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ¬H  âeó≤J  …òdG-  áÑZôH  ìGôàb’G  ±ó¡jh
 áHÉbôdG  ∞«ãμàH  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ΩÉ«b  ≈dEG  -ÜGƒædG  øe  OóY  á«©ªH
 hCG  É¡FGôLEG  ΩóY øe ócCÉàdGh ,ájhOC’G ±ô°Uh äÉ°UƒëØdG AGôLEG  ≈∏Y

.¢†jôªdG ádÉM É¡eõ∏à°ùJ »àdG ∫GƒMC’G »a ’EG É¡aô°U
 øe  ¢†©H  ¿CG  ßMÓªdG  øe  ¬fEÉa  ,á«MÉ°†jE’G  IôcòªdG  ≈∏Y  AÉæHh
 á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdGh äGOÉ«©dGh õcGôªdG »a á«Ñ£dG ø¡ªdG ¿ƒdhGõj
 Éªc ,¢†jôªdG ádÉM É¡eõ∏à°ùJ ’ IójóY äÉ°Uƒëa AGôLEG  ≈dEG  ¿hóª©j
 ≈°VôªdG  ∞∏μj  Ée  ,IQhô`̀°`̀V  ô«Z  øe  IójóY  á`̀ jhOCG  ±ô°üH  ¿ƒeƒ≤j
 ¢Vô©j  ó`̀bh  ,≥`̀M  ¬`̀Lh  ¿hó`̀H  Iô«Ñc  á«dÉe  ≠dÉÑe  ø«eCÉàdG  äÉcô°Th
 ¢†©H  É¡ÑÑ°ùJ  »àdG  á«ÑfÉédG  QÉ`̀KB’G  ÖÑ°ùH  á«ë°U  QGô°VC’  ¢†jôªdG
 ,áLÉM ¿hO øe ájhOC’G ´GƒfCG ¢†©H ∫hÉæJh á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ´GƒfCG
 ìGôàb’G  ΩAGƒàjh  .πFÉW  ¿hO  øe  á«dÉªdG  OQGƒª∏d  kGQóg  ∂dP  ó©oj  Éªc
 »a ≥ëdG øWGƒe πμd  ¿CG  ¢üæJ »àdG Qƒà°SódG øe (8) IOÉªdG ¢üf ™e
 ájÉYôdG πFÉ°Sh πØμJh ,áeÉ©dG áë°üdÉH ádhódG ≈æ©Jh ,á«ë°üdG ájÉYôdG
 ,á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ´GƒfCG  ∞∏àîe  AÉ°ûfEÉH  êÓ©dGh
 QhO hCG äÉØ°Uƒà°ùe hCG äÉ«Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG OGôaCÓd Rƒéj ¬fCG ¢üæJ Éªc

.¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ahh ,ádhódG øe ±Gô°TEÉH êÓY

 ≈∏Y áHÉbôdG ó``jó°ûàH »HÉ«f ìGôàbG
 »a äÉ``°Uƒ`ë``ØdGh á``jhOC’G ±ô``°U
á``°UÉîdG á``«ë°ü````dG äÉ``°ù°SDƒ``ª``dG

 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR  ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  â`̀eó`̀b
 ≈∏Y  Iójó°ûdG  áÑbGôªdÉH  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ΩÉ«≤H  áÑZôH  kÉMGôàbG

.∑ôÑdG ∂∏J »a ò≤æe OƒLh IQhô°V øe ócCÉàdG ™e áMÉÑ°ùdG ∑ôH
 OóY  ¿EÉ`̀a  ,ìGôàbÓd  áÑMÉ°üªdG  á«MÉ°†jE’G  Iôcòª∏d  É≤ahh
 ,Iô`̀«`̀NC’G  á```̀fhB’G  »`̀a  ó`̀jGõ`̀J  áMÉÑ°ùdG  ∑ô`̀ H  »`̀a  ¥ô`̀¨`̀dG  ä’É``̀M
 ,QÉéjEÓd á°ü°üîªdG ∑ôÑdG »a Éª«°S ’h ,∫ÉØWC’G øe É°Uƒ°üNh
 OƒLh  Ωó`̀Yh  áeÓ°ùdG  äÉWGôà°TG  ôaGƒJ  Ωó`̀Y  ≈`̀ dEG  kGô¶f  ∂`̀ dPh
 IQhô°†H  ø«æWGƒªdG  øe  ô«ãμdG  ÖdÉW  óbh  ,∑ôÑdG  √òg  »a  ò≤æe
 ¥ô¨dG çOGƒM ´ƒbh Öæéàd ∂dPh ,áMÉÑ°ùdG ∑ôH »a ò≤æe ô«aƒJ

.É¡jOÉØJh
 ¿Éª°Vh ,∑ôÑdG ∂∏J ≈∏Y áHÉbôdG ¿CG ó«cCÉàdG IôcòªdG âæª°†Jh
 ò≤æe  OƒLh  IQhô°†H  É¡eGõdEG  ∂dòch  áeÓ°ùdG  äÉWGôà°TG  ôaGƒJ
 ßaÉëjh áØ°SDƒªdG çOGƒëdG ∂∏J QGôμJ ¿hO ∫ƒëj áªFGO IQƒ°üH

.∑ôÑdG ∂∏J …OÉJôeh ∫ÉØWC’G IÉ«M ≈∏Y
 áë∏°üªdGh  á©ØæªdG  ≥«≤ëJ  ≈`̀ dEG  áÑZôH  ìGô`̀à`̀b’G  ±ó`̀¡`̀jh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d áeÉ©dG

 ìô`̀ à`̀≤`̀ J ÜGƒ````̀æ````̀dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ

áMÉÑ°ùdG  ∑ô``̀H  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ HÉ`̀ bô`̀ dG  ó`̀jó`̀°`̀û`̀J

 ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N
 …ôëH ≥jôØdG ,2020 ôÑªaƒf 18 AÉ©HQC’G ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 äGƒ≤dG  óFÉb  (Samuel Paparo)  hQÉHÉH  πjƒª°U
 ≥aGôªdG  óaƒdGh  á«μjôeC’G  ájõcôªdG  IOÉ«≤dÉH  ájôëÑdG
 ≥jôØdG  Qƒ°†ëH  ∂``dPh  ,¢ùeÉîdG  ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G  óFÉb  ,¬`̀d

.´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh »ª«©ædG ø°ùM ¬∏dGóÑY øcôdG
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 ájõcôªdG  IOÉ«≤dG  »a  á«μjôeC’G  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  óFÉ≤H
 ÉªH  kGó«°ûe  ,¬d  ≥aGôªdG  óaƒdGh  ¢ùeÉîdG  ∫ƒ£°SC’G  óFÉb
 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ™ªéj
 á≤«Kh  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀J  §```̀ HGhQh  á«é«JGôà°SG  äÉ`̀bÓ`̀Y  ø`̀e

 ,á«YÉaódGh  ájôμ°ù©dG  øjOÉ«ªdG  »a  Éª«°S  ’h  ,Iôªà°ùe
 Oƒ≤Y òæe á«æÑe á«μjôeC’G á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG ¿CG kGócDƒe
 ™«ªL ≥«≤ëàd kÉ°UôM ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG ≈∏Y áªFÉb á∏jƒW
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdGh  ±Gó`̀gC’G
 ÉjÉ°†≤dG  ¿CÉ°ûH  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  ºJ  Éªc  ,ø«≤jó°üdG

.øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP

 ôjóe  ó©°S  óªëe  ø°ùM  øcôdG  AGƒ∏dG  AÉ≤∏dG  ô°†M
 óªMCG ∞°Sƒj …ôëH øcôdG AGƒ∏dGh ,áeÉ©dG IOÉ«≤dG ¿GƒjO
 ,øjƒªàdGh OGóeEÓd ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùe ¬∏dG ∫Ée
 ìÓ°S  óFÉb  º°ù©dG  ∞°Sƒj  óªëe  …ôëH  øcôdG  AGƒ∏dGh
 Iƒb  •ÉÑ°V  QÉÑc  øe  OóYh  ,»æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ájôëÑdG

.øjôëÑdG ´ÉaO

øjó∏ÑdG ø«H á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dÉH Gó«°ûe

á«μjôeC’G ájõcôªdG IOÉ«≤dÉH ájôëÑdG äGƒ≤dG ó``FÉb πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG óFÉ≤dG



 ¬JQÉ«°S äQƒ``góJ »æjôëH IÉ``éf
¿É``ª∏°S ø``H á``Ø«∏N ´QÉ``°T ≈``∏Y

áæWÓ°ùdG ÒeC’G óÑY :Öàc
 å«M  ,¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ´QÉ°T  ≈∏Y  ¬JQÉ«°S  äQƒgóJ  »æjôëH  ÜÉ°T  Ééf

 áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG AÉ°ùe øe ∞°üædGh áæeÉãdG áYÉ°ùdG »a ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ¿Éc

 á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG ¬fGó≤a »a ÖÑ°ùJ äGQÉWE’G óMCG »a π£Y çóMh ¿Éª∏°S øH

 êÉ«°ùdGh  IQÉ«°ùdG  Qô°†J  ∂dP  øY  èàf  ,…ójóëdG  êÉ«°ùdÉH  Ωó£°UÉa  IOÉ«≤dG

.äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH …ójóëdG

 ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOôaG  ΩÉbh  IóéædG  áWô°T  çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒa  ô°†M  óbh

 äÉ¡édG  âëàa Égó©Hh ,IQÉ«°ùdG  áMGREG  âªJh QhôªdG  áWô°T ø«ëd äGQÉ«°ùdG

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG

 »a  á°ùeÉîdG  iô¨°üdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  äQôb
 á«°†b π«LCÉJ ,»°VÉªdG ø«æK’G Ωƒj äó≤Y »àdG É¡à°ù∏L
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ø«eCGƒàdG  IÉah  á©bGh  »a  ø«ª¡àªdG

.OôdGh ´ÓWÓd ôÑª°ùjO 1 á°ù∏L ≈dEG »Ñ£dG
 á©bGh  »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõéfCG  ób  áHÉ«ædG  âfÉch
 âfÉc  å«M  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ø«eCGƒàdG  IÉah
 á«æ¡ªdG AÉ£NC’G ôjô≤àd á«æØdG áæé∏dG ôjô≤J âª∏°ùJ ób
 øe  á∏μ°ûªdG  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  »dhGõªd  á«bÓNC’Gh
 á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  πÑ pb
 ¬«dEG ≈¡àfG Ée øª°†àªdGh ,áeÉ©dG áHÉ«ædG QGôb ≈∏Y kAÉæH
 …òdG »Ñ£dG QOÉμdG äÉ«dhDƒ°ùªd mójóëJ øe áæé∏dG …CGQ
 ôKEG  Éª¡©e πeÉ©àdGh  ø«eCGƒàdG  ™°Vh ádÉM ≈∏Y ±ô°TCG

 .Éª¡©°Vh
 ƒ°†Yh  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫Gƒ```̀ bC’  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  â©ªà°SG  ó``̀bh
 Ióªà©ªdG  IôÑîdG  …hP  ø`̀e  Ö«Ñ£d  ∂`̀dò`̀ch  áæé∏dÉH
 ∂dPh  áæé∏dG  ¬H  âfÉ©à°SG  …ò`̀dG  ¢ü°üîàdG  ∂`̀dP  »a
 á«dhDƒ°ùe  â`̀Ñ`̀KCG  …ò``̀dGh  ,ôjô≤àdG  ∂`̀ dP  ¬æª°†J  Éª«a
 º¡dÓNE’  ádÉëdG  ™e  πeÉ©J  …òdG  »Ñ£dG  QOÉμdG  AÉ°†YCG
 IQƒ°ûªdG  ºjó≤àH  º¡eÉ«b  ΩóY  »a  á∏ãªàªdG  º¡JÉÑLGƒH
 ø«eCGƒàdG  ¢üëØH  º¡eÉ«b  Ωó``Yh  áë«ë°üdG  á«Ñ£dG
 øe  Ωõ∏j  Ée  PÉîJGh  Éª¡«a  IÉ«ëdG  ôgÉ¶e  øe  âÑãà∏d

.Éªgƒëf á«ÑW ájÉYQ

 øe  ÜóàæªdG  »Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  ôjô≤J  ¢ü∏N  Éªc
 ,á«ªMôdG ô¡°TC’G »∏ªàμe ô«Z ø«eCGƒàdG ¿CG ≈dEG áHÉ«ædG
 ¿CGh  ,kÉ«FõL  kÉ°ùØæJ  É°ùØæJh  IÉ«ëdG  Éª¡«a  Gó`̀dh  ó`̀bh
 ÉªgôªY  ô¨°U  ≈`̀dEG  kGô¶f  áFQÉW  ádÉM  ôÑà©J  Éª¡JO’h
 ≈∏Y  Éª¡∏≤f  Ωõ∏à°ùj  ¿É`̀ c  ô``̀eC’G  Gò`̀g  ¿CGh  ,»`̀ª`̀Mô`̀dG
 ≈∏Y ÉàfÉc ÉªdÉW iƒ°ü≤dG ájÉYôdG äÉæ°VÉM ≈dEG  QƒØdG
 ájÉYôdG  ≈`̀dEG  QƒØdG  ≈∏Y  Éª¡∏≤f  ΩóY  ¿CGh  ,IÉ«ëdG  ó«b

.Éª¡JÉ«M PÉ≤fE’ á°UôØdG äƒa ób iƒ°ü≤dG
 ø«eCGƒàdG …ódGh ∫GƒbC’ ∂dòc áHÉ«ædG â©ªà°SG Éªc
 âHƒéà°SGh  ,»`̀Yô`̀°`̀û`̀dG  Ö«Ñ£dGh  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀°`̀Th
 ádÉM  ™e  πeÉ©àdG  GƒHhÉæJ  øjòdG  »Ñ£dG  QOÉμdG  AÉ°†YCG
 ôjô≤J  Aƒ°V  »a  äÉ≤«≤ëàdG  â¡àfGh  ,ø«eCGƒàdGh  ΩC’G
 á«bÓNC’Gh  á«æ¡ªdG  AÉ`̀£`̀NC’G  ôjô≤àd  á«æØdG  áæé∏dG
 áÄ«¡dG  πÑ pb  øe  á∏μ°ûªdG  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  »dhGõªd
 ¢ü∏N Éeh ,á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
 áKÓK  á«dhDƒ°ùe  äƒÑK  ≈dEG  ,»Yô°ûdG  Ö£dG  ôjô≤J  ¬«dEG
 á«FÉæédG  áªcÉëª∏d  º¡ªjó≤àH  äôeCGh  á°Vôªeh  AÉÑWCG
 ,ø«eCGƒàdG  äƒe  »a  CÉ£N  ÖÑ°ùàdG  øe  º¡«dEG  óæ°SCG  ÉªY
 äÉ°Vôªe  çÓ`̀K  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  º¡àdÉMEÉH  äô``eCG  Éª«a
 ÉªY  kÉ«ÑjOCÉJ  ø¡JGRÉéªd  á°üàîªdG  áæé∏dG  ≈dEG  äÉjôNCG
 äÉØdÉîe  ø¡HÉμJQG  øe  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ  ¬æY  âØ°ûc

.ø«eCGƒàdG IÉaƒH á∏°U É¡d ¢ù«d á«Ñ£dG ±GôYCÓd

 á«FÉæédG  áªμëªdG  â°†b
 áÑ«ÑW ¢ùÑëH áãdÉãdG iô¨°üdG
 ô`̀¡`̀°`̀TCG á`̀©`̀Ñ`̀°`̀S Ió``̀ª``̀d á`̀«`̀°`̀ù`̀Ø`̀f
 ™`̀bGƒ`̀e ô`̀Ñ`̀Y ƒ`̀jó`̀«`̀a É`̀gô`̀°`̀û`̀æ`̀d
 âdhÉM  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 •Éæj  Éª«a  ô«KCÉàdG  ¬dÓN  ø`̀e
 á«°†b ±ÉæÄà°SG »a π°üØdG º¡H
 á°SQÉªªH  É¡«a  âæjOCG  ¿CG  ≥Ñ°S
 øe  á«dó«°üdGh  …ô°ûÑdG  Ö£dG
 âdhÉM  å«M  ,¢ü«NôJ  ¿hO
 AÉYO’Gh ø«©HÉàªdG ±É£©à°SG
 ΩÉ¡JG  ≥jôW  øY  É¡à«eƒ∏¶ªH
 Qhõ```̀dG IOÉ`̀¡`̀ °`̀û`̀ dÉ`̀H ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀e

.Égó°V
 á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 åH  ô°ûæH  áª¡àªdG  ΩÉ`̀«`̀b  ≈``̀dEG
 á«fÓ©dG  ≥`̀ jô`̀W  ø``Y  ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e
 π°UGƒàdG  èeÉfôH  ≥jôW  ø`̀Y
 (ΩGô`̀¨`̀ à`̀ °`̀ù`̀ f’G) »`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG É`̀¡`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M ∫Ó``̀N ø``e
 G kQƒ`̀eCG  äOô°Sh  áeÉ©∏d  ìÉàªdG
 ≥∏©àJ  áë«ë°U  ô«Zh  á`̀HPÉ`̀c
 QOÉ°U  ºμM  ≈∏Y  É¡aÉæÄà°SÉH
 É¡àfGOEG  ó©H  ,¢ùÑëdÉH  Égó°V
 …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  ádhGõªH
 äóª©Jh  ¢ü«NôJ  ¿hO  ø`̀e
 π°üØdG πÑb åÑdG ô°ûf áª¡àªdG
 ∫GƒW  âfÉch  ,±ÉæÄà°S’G  »a

 ÖÑ°ùH  É¡à«°†b ¿CG  »YóJ  åÑdG
 â`̀ª`̀Jh  ∫hGó```à```e  »`̀Ñ`̀W  AGhO
 »a  §≤a  ÖÑ°ùdG  ∂dòd  É¡àfGOG
 …CGô```̀dG ±É`̀£`̀©`̀à`̀°`̀S’ á`̀dhÉ`̀ë`̀e

.ΩÉ©dG
 á≤«≤M  »a  á©bGƒdG  ¿CG  ’EG
 á«°†≤dG π«°UÉØJ Ö°ùëH ôeC’G
 øe  á°üNôe  É¡fƒc  ≈`̀dEG  Oƒ©J
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  πÑb
 º`̀jó`̀≤`̀ à`̀H á``«``ë``°``ü``dG ø``̀¡``̀ª``̀dG
 É¡fƒc  §≤a  »°ùØædG  OÉ`̀°`̀TQE’G
 Éªæ«H  ,¢`̀ù`̀Ø`̀f  º`̀∏`̀Y  »`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NCG
 Ö£dG  »àæ¡e  á`̀dhGõ`̀ª`̀H  â`̀eÉ`̀b
 øe  ádó«°üdG  áæ¡eh  …ô°ûÑdG
 ±ô°üH  âeÉbh  ¢ü«NôJ  ¿hO
 ¢UÉî°TC’G  ó`̀MC’  Qóîe  êÓ`̀Y
 Ö°ùëH  É¡d  ¢ü«NôJ  ¿hO  øe
 êÓ©dÉH  OhóëªdG  É¡°UÉ°üàNG
 iOCG  Éªe  ∂`̀dP  â∏©ah  »°ùØædG
 É¡fCG  Éªc  ,¬àdÉM  ¢SÉμàfG  ≈`̀dEG
 »æ∏©dG  Ö°ùdGh  ±ò≤dÉH  âeÉb
 äÉÑKE’G GógÉ°T Éªgh ø«ØXƒªd
 Éª¡fG âYOG ¿CG ó©H á«°†≤dG »a
.QhR IOÉ¡°ûH É«dOCGh É kHòc ÉØ∏M

 ≈``̀dEG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀ dG äó``̀æ``̀°``̀SCGh
 ≥jô£H  äô°ûf  É`̀¡`̀fCG  áª¡àªdG
 É¡fCÉ°T  ø``e  G kQƒ`````̀eCG  á`̀«`̀fÓ`̀©`̀dG
 π°üØdG º¡H •Éæj øª«a ô«KCÉàdG

 ΩÉ```̀eCG á``̀Mhô``̀£``̀e iƒ````̀YO »``̀a
 ≈∏Y  ô«KCÉàdGh  ,á«FÉ°†b  á¡L
 ¿ƒÑ∏£j  ó``̀b  ø``̀jò``̀dG  Oƒ`̀¡`̀°`̀û`̀dG
 ∂`̀∏`̀J  »````̀a  IOÉ```̀¡```̀°```̀û```̀dG  AGOC’
 …CGô`̀dG  »a  ô«KCÉàdGh  ,iƒ`̀Yó`̀dG
 ô°ûædG  ¿Éch  É¡àë∏°üªd  ΩÉ©dG
 ô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG  ∂``̀ dP  çGó````̀MEG  ó°ü≤H
 IQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG Qƒ`````̀eC’G â``̀fÉ``̀ch
 ∫Éª©à°SG  äAÉ`̀°`̀SCG  Éªc  ,á`̀HPÉ`̀c
 á«μ∏°ùdG  äÓ°UGƒªdG  Iõ`̀¡`̀LCG
 (∫É≤ædG  ∞JÉ¡dG)  á«μ∏°SÓdGh
 êÉ``̀YREG  »`̀a  Gó`̀ª`̀Y  ÖÑ°ùJ  É`̀ª`̀e
 äó`̀æ`̀°`̀SCGh ,É`̀ª`̀¡`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG
 »æéªdG  ≈`̀dEG  á«fÓ©dG  ≥jô£H
 ,Qhõ`̀dG  IOÉ¡°T  á©bGh  Éª¡«∏Y
 Éª¡∏©éJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  »àdGh
 âeQh AGQOR’Gh ÜÉ≤©∏d Óëe
 »æéªdG ∞JÉ¡dG ≥jô£H á«fÓY
 Éª¡aô°T øe ¢Tóîj ÉªH Éª¡«∏Y
 øª°†àj  ¿G  ¿hO  ÉªgQÉÑàYGh
 ,á`̀æ`̀«`̀©`̀e á``̀©``̀bGh OÉ``æ``°``SG ∂```̀dP
 ¢ùÑëH  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  â``°``†``bh
 óæ°SCG ÉªY ô¡°TCG á©HQCG áª¡àªdG
 k’hCG óæÑdG πëe áª¡àdG »a É¡«dEG
 ÉªY ô¡°TCG  áKÓK Ióªd É¡°ùÑMh
 πëe  áª¡àdG  »`̀a  É`̀¡`̀«`̀dEG  ó`̀æ`̀°`̀SCG
 É`̀ k©`̀HGQh É`̀ kã`̀dÉ`̀Kh É`̀ k«`̀fÉ`̀K Oƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG

.•ÉÑJQÓd

 áãdÉãdG  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  äQó°UCG
 ¢UÉî°TCGh  Rƒ``̀eQ  á`̀fÉ`̀gEG  á«°†b  »`̀a  É kªμM  ¢`̀ù`̀eCG
 áÑbÉ©ªH  â°†b  å«M  ,á∏e  πgCG  iód  ó«éªJ  ™°Vƒe
 ∂dPh  PÉØædG  ™e  ô¡°TCG  áà°S  Ióªd  ¢ùÑëdÉH  º¡àªdG
 øªMôdGóÑY  ∂dòH  ìô°U  .ΩÉ¡JG  øe  ¬«dEG  óæ°SG  ÉªY

.á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG áHÉ«æH áHÉ«ædG π«ch »YÉæªdG
 ≥«≤ëàdG  äô°TÉH  ó`̀b  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â`̀fÉ`̀ch
 á«æeC’G  IQGOE’G  ÆÓ`̀H  É¡«≤∏J  Qƒ`̀a  á©bGƒdG  ∂∏J  »a
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  »≤∏j  ƒ`̀gh  º¡àªdG  ó°UôH  á°üàîªdG
 áHÉë°U  ¢†©H  ≈∏Y  ’hÉ£J  áæª°†àªdGh  Ö£îdG
 ≈∏Y  â©∏WGh  ,º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U  ¬∏dG  ∫ƒ°SQ
 äGQÉ`̀Ñ`̀Y  âæª°†J  »`̀à`̀dGh  Ö£îdG  ∂∏J  äÓ«é°ùJ
 Éªc .ΩGô``̀μ``̀ dG á`̀HÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ≥`̀ë`̀H ø`̀©`̀∏`̀ dGh á``̀ fÉ``̀gE’G
 »a ¬fÉ°ùd ≈∏Y AÉL ÉªH ¬à¡LGhh º¡àªdG âHƒéà°SG

 áHÉ«ædG äôeCG ºK øeh ,¬«dEG É¡àÑ°ùæH ôbCÉa Ö£îdG ∂∏J
 ¿CG  ó©H  á°üàîªdG  áªμëªdG  ≈dEG  É k°SƒÑëe  ¬àdÉMEÉH
 ¢UÉî°TCGh  á«æjO  Rƒ`̀eQ  áfÉgEG  áª¡J  ¬«dEG  äóæ°SCG
 áªμëªdG  äQó°UCÉa  ,ø«ª∏°ùªdG  iód  ó«éªJ  ™°Vƒe

.¬àÑbÉ©eh º¡àªdG áfGOEÉH Ωó≤àªdG É¡ªμM
 Éeh  áªKDƒªdG  äÉ°SQÉªªdG  √ò`̀g  ¿CG  ó``cCG  Éª«a
 øe  ∫ÉæJ  hCG  á«æjódG  RƒeôdG  ¢ùªj  Éªe  Égƒëf  ≈∏Y
 •É°ShCG  »a  øàØdG  IQÉKEG  É¡fCÉ°T  øe  âHGƒãdGh  º«≤dG
 …CGôdG ájôM Ωƒ¡Øe âëJ êQóæJ ’ »gh ,™ªàéªdG
 º«≤dG  ∂∏J  ≈∏Y  É këjô°U  É kjó©J  πμ°ûJ  πH  ,ô«Ñ©àdGh
 ºK  ø`̀eh  ,É¡àëaÉæeh  É¡fƒ°üH  ¿ƒfÉ≤dG  »æY  »àdG
 πãe  øY  á«FÉæédG  á«dhDƒ°ùªdG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  º«≤J

.ΩõM πμH äÉ°SQÉªªdG ∂∏J

 á«fÉª∏°ùdÉH ø``«eCGƒàdG IÉ``ah á``«°†b π``«LCÉJ
Oô``dGh  ´Ó``WÓd  ô``Ñª°ùjO  1  á``°ù∏L  ≈``dEG

á``dhÉëªd  ô``¡°TCG  7  á``«°ùØf  á``Ñ«ÑW  ¢``ùÑM
AÉ°†≤dG ΩÉeCG IQƒ¶æe iƒYO ô«°S ≈∏Y ô«KCÉàdG

 º`̀¡`̀à`̀ª`̀d ô```̀¡```̀°```̀TCG á``̀à``̀°``̀S ¢``̀ù``̀ Ñ``̀ë``̀ dG
á``̀HÉ``̀ë``̀°``̀ü``̀dG ≈```̀∏```̀Y ∫hÉ```̀ £```̀ à```̀ dÉ```̀ H

 »a  áWô°ûdG  ∫ÉLQ  Oƒ¡L  QÉ`̀WEG  »a
 ΩÉ©dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dGh  ø``̀eC’G  ≈∏Y  á¶aÉëªdG
 áëaÉμe  ∫Ó``̀N  ø``e  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ¢``Vô``ah
 É¡«ÑμJôe  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀ dGh  á`̀ª`̀jô`̀é`̀dG
 ájôjóe  âæμªJ  ó≤a  ,ádGó©∏d  º¡ªjó≤Jh
 ¢†Ñ≤dG  øe  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  áWô°T
 ¢UÉî°TCG  9  ø`̀e  áfƒμe  áHÉ°üY  ≈∏Y
 ´ƒæªªdG  ≠`̀Ñ`̀à`̀dG  OGƒ```̀e  ™`̀«`̀Ñ`̀H  º¡eÉ«≤d
 ,ôFÉé°ùdGh (∑ÉÑªàdG ,áμjƒ°ùdG) É¡dhGóJ
 É¡d  èjhôàdGh  É¡Ñjô¡J  ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh

.áμ∏ªªdG »a
 áWô°T  ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  QÉ`̀°`̀TCGh
 ≈∏Y  AÉæH  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 áWô°ûdG  É`̀¡`̀H  â`̀eÉ`̀b  »`̀à`̀dG  äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG
 ≈`̀dEG  π°UƒàdG  º`̀J  ó≤a  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀g  »`̀a
 ¿ƒeƒ≤j  ºgh  ¢UÉî°TC’G  øe  áYƒªée
 ºàj  å«M  ,IQƒcòªdG  OGƒª∏d  èjhôàdÉH

 »àdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ≈∏Y  É¡©jRƒJ
.™«ÑdG ó°ü≤H É¡«∏Y OOôàdG GhOÉàYG

 äÉeƒ∏©ªdG  ™ªL  ó©H  ¬fG  ±É°VCGh
 ,…ôëàdGh  åëÑdGh  á≤«bódG  á©HÉàªdGh
 √òg  IQGOEÉ```̀H  ¢üî°T  ΩÉ`̀«`̀b  í°†JG  ó≤a
 ô`̀NBG  ¢üî°T  Ωƒ`̀≤`̀j  Éª«a  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG
 øY  áμ∏ªªdG  ≈```̀dEG  á`̀YÉ`̀°`̀†`̀Ñ`̀dG  Ö`̀jô`̀¡`̀à`̀H
 ∫hó`̀dG  ió`̀MEÉ`̀H  ¢UÉî°TC’G  ó`̀MCG  ≥jôW
 OGƒe  áWô°ûdG  â£Ñ°V å«M ,á«é«∏îdG
 øe  Oó``̀Y  »`̀a  É¡æjõîJ  º`̀J  »`̀à`̀dG  ≠`̀Ñ`̀à`̀dG
 »dGƒëH  É¡àª«b  Qó≤J  »`̀à`̀dGh  ™bGƒªdG
 »dGƒM  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,QÉæjO  ∞dCG  350
 √òg  ¢†©H  ™«H  áª«b  QÉæjO  ∞`̀ dCG  100
 á¶aÉëe áWô°T ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh .OGƒªdG
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  áª°UÉ©dG
 ≈``dEG ø`̀jQƒ`̀cò`̀ª`̀dG á``̀dÉ``̀MEGh á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG

 øH  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  Qó°UCG
 áªμëe  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  ø°ùM
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f  -õ««ªàdG
 ¢ü«°üîàH  GQGô`̀ b  AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ƒëædG  ≈∏Y  ø«à«FÉæL  ø«àªμëe
 á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  :»`̀JB’G
 QÉéJ’G  º`̀FGô`̀L  »`̀a  ô¶æ∏d  ≈``̀ dhC’G
 iôÑμdG  áªμëªdGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’É`̀H
 ºFGôédG »a ô¶æ∏d á©HGôdG á«FÉæédG

.∫GƒeC’G π°ùZh á«dÉªdG
 iôÑμdG  áªμëªdG  ≈dƒàà°Sh
 »a π`̀ °`̀ü`̀ Ø`̀ dG ≈```````dhC’G á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀é`̀ dG
 áHÉ«f  ø`̀e  É¡«dEG  ádÉëªdG  º`̀FGô`̀é`̀dG
 ºFGôédG »gh ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 áëaÉμe  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2008  áæ°ùd  (1)
 ∂``dò``ch ,¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TC’É``̀H QÉ```̀é```̀J’G
 iôNCG  ø«fGƒb »a IOQGƒdG  ºFGôédG

 ∫Ó¨à°S’G Qƒ°U ióMEG É¡«a RôÑJh
. ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áªjôL »a

 á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  ÉeCG
 »a π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG ≈`̀dƒ`̀à`̀à`̀°`̀ù`̀a á``̀©``̀HGô``̀dG
 áHÉ«f  ø`̀e  É¡«dEG  ádÉëªdG  º`̀FGô`̀é`̀dG
 ,∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZh  á«dÉªdG  ºFGôédG
 IOQGƒ````dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG º`̀ FGô`̀é`̀ dG »``̀gh
 º``̀FGô``̀Lh äÉ``Hƒ``≤``©``dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b »``̀a
 É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ∫Gƒ```̀eC’G  π°ùZ
 (4) º``̀ bQ ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ H Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀ dG »``̀a
 áëaÉμeh  ô¶M  ¿CÉ°ûH  2001áæ°ùd
 ÜÉ``̀gQE’G  π`̀jƒ`̀ª`̀Jh  ∫Gƒ```̀ eC’G  π°ùZ
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG äGQGô``̀≤``̀dGh ¬`̀JÓ`̀jó`̀©`̀Jh
 á≤∏©àªdG ºFGôédG ∂dòch ,¬«∏Y AÉæH

.á«dÉªdG áeòdÉH
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ∫É````̀bh
 á«dÉªdG  º`̀FGô`̀é`̀dG  ¿EG  ø«æ«YƒÑdG
 ºFGôédG  Rô`̀HCG  øe  ∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZh

 ≈∏Y Gô£N πμ°ûJ  »àdG  ájOÉ°üàb’G

 ô°†Jh OÓÑdG »a ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG

 äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL  »a  OÉ°üàb’ÉH

 ô¶æ∏d  áªμëe  ¢ü«°üîJ  ¿CG  GócDƒe

 ∫GƒeC’G π°ùZh á«dÉªdG ºFGôédG »a
 »a  AÉ°†≤dG  QhO  ≈∏Y  G kó«cCÉJ  »JCÉj
 øe á`̀dhó`̀∏`̀d »`̀dÉ`̀ª`̀dG ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG ¿ƒ`̀°`̀U
 ójGõJ  π`̀X  »`̀a  á°UÉN  ,á¡Ñ°T  …CG
 iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  º`̀FGô`̀é`̀dG
 ,É¡Ñ«dÉ°SCGh É¡dÉμ°TCG ´ƒæJh »ªdÉ©dG
 Gòg áÑcGƒe ¬©e Ö∏£àj …òdG ôeC’G
 áªμëe ¢ü«°üîJ ∫ÓN øe ójGõàdG
 ,º`̀FGô`̀é`̀dG √ò``̀g »`̀a ô`̀¶`̀æ`̀dG ≈`̀dƒ`̀à`̀J
 áYô°S  â`̀ bƒ`̀ dG  äGP  »`̀ a  ø`̀ª`̀°`̀†`̀jh
 äÉfÉª°Vh ô«jÉ©e ≥ah É¡«a π°üØdG

.ádOÉ©dG áªcÉëªdG
 ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J  ¿CG  ó```````̀cCG  É```ª```c
 QÉéJ’G  º`̀FGô`̀L  »`̀a  ô¶æ∏d  áªμëe
 Qhód  k’Éªμà°SG  »JCÉj  ¢UÉî°TC’ÉH
 ºFGôédG √òg πãe áëaÉμe »a ádhódG
 ¥ƒ≤ëd  É kNQÉ°U  É kcÉ¡àfG  ó©J  »àdG

.á«°SÉ°SC’G ¬JÉjôMh ¿É°ùfE’G

É`̀ ¡`̀ dhGó`̀J ´ƒ`̀æ`̀ª`̀ª`̀ dG ≠`̀ Ñ`̀ à`̀ dG OGƒ```̀ e ™`̀ «`̀ Hh Ö`̀jô`̀¡`̀J á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀Y •ƒ`̀≤`̀ °`̀ S

∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôLh ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ºFGôL ô¶æd ø«àªμëe ¢ü«°üîJ

 º``̀Yó``̀d ¢``̀ü``̀«``̀°``̀ü``̀î``̀à``̀dG :ø``̀ «``̀ æ``̀ «``̀ Yƒ``̀ Ñ``̀ dG QÉ``̀ °``̀û``̀à``̀ °``̀ù``̀ª``̀dG
¿É``̀ °``̀ ù``̀ fE’G ¥ƒ```≤```M á``̀ jÉ``̀ ª``̀ Mh »``̀ dÉ``̀ ª``̀ dG ΩÉ``̀ ¶``̀ æ``̀ dG ¿ƒ```°```U

 á©bGh  »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äõéfCG 
 õéMh  Éª¡aÉ£àNGh  ø«àjƒ«°SBG  ø«JÉàØH  QÉéJG
 IAÉ``°``SEG ¢`̀Vô`̀¨`̀H »`̀fƒ`̀fÉ`̀b ¬``̀Lh ô`̀«`̀¨`̀H É`̀ª`̀¡`̀à`̀jô`̀M
 ,»°ùæédG AGóàY’Gh IQÉYódG ∫ÉªYCG »a Éª¡dÓ¨à°SG
 iôÑμdG áªμëªdG ≈dEG ø«ª¡àªdG ádÉMEÉH äôeCG å«M
 ôÑªaƒf  24  á°ù∏L  äOó```̀Mh  ≈````dhC’G  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 áHÉ«ædG π«ch …QÉ°üfC’G óªMCG ∂dòH ìô°U .Égô¶æd

.¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áHÉ«æH
 øe  ø«ª¡àªdG  ΩÉ`̀«`̀b  ≈``̀dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  ¢ü∏îJh
 øe  Éª¡«∏Y  »æéªdG  ±É£àNÉH  ájƒ«°SBG  á«°ùæL
 ≥≤°ûdG  ió`̀MEG  »a  ÉªgRÉéàMGh  Éª¡∏≤fh  Éª¡æμ°S
 IQÉYódG  ∫É`̀ª`̀YCG  á°SQÉªe  ≈∏Y  ÉªgQÉÑLEG  ¢Vô¨d
 âëJ  ÉªgÉ°VQ  ô«¨H  É k«°ùæL  Éª¡à©bGƒªH  ÉeÉbh
 Éª¡ØJGƒg òNCÉH ÉeÉb ¿CG ó©H ójó¡àdGh √GôcE’G ICÉWh
 âæμªJ óbh ,ô«¨dÉH OÉéæà°S’G øe Éª¡©æªd ádÉ≤ædG

 IQÉªdG  óMCG  QÉ¶fCG  âØd  øe  Éª¡«∏Y  »æéªdG  ióMEG
 óMCG  ¬d  êôîa É¡HÉH ¥ôWh á≤°ûdG  ≈dEG  ô°†M …òdG
 á°UôØdG  É¡«∏Y »æéªdG  â∏¨à°SG  É¡æ«Mh ø«ª¡àªdG
 âYÉ£à°SGh  á≤°ûdG  ÜÉ`̀H  ƒëf  káYô°ùe  â`̀Yô`̀gh
 êhôîdG  øe  É¡©æe  ¿Éª¡àªdG  ∫hÉM  Éeó©H  QGôØdG
 áWô°ûdG ∫ÉLQ ÆÓHEG ºàa ,Üô°†dÉH É¡«∏Y AGóàY’ÉH
 É¡«∏Y  »æéªdG  ¢ü«∏îàH  GƒeÉbh  Ghô°†M  øjòdG

.á«fÉãdG
 ≥«≤ëàdG äGAGôLEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh
 »æéªdG ∫GƒbCG ≈dEG â©ªà°SG å«M ÆÓÑdG OhQh Qƒa
 ,≥HÉ°ùdG  Éª¡∏ªY  ≈``dEG  Éª¡JOƒY  â∏¡°Sh  Éª¡«∏Y
 âHƒéà°SGh  .á©bGƒdG  Oƒ¡°T  ≈`̀ dEG  â©ªà°SG  Éªc
 ≈`̀ dEG  ø«°SƒÑëe  É`̀ª`̀¡`̀à`̀dÉ`̀MEÉ`̀H  äô```̀ eCGh  ø«ª¡àªdG

 .á«FÉæédG áªcÉëªdG

 øe  ôëÑdG  …OÉ`̀Jô`̀e  πMGƒ°ùdG  ôØN  IOÉ`̀«`̀b  ƒYóJ
 QhôªdG  óæY QòëdGh á£«ëdG  òNCG  ≈dEG  IGƒgh øjOÉ«°U
 Ö°ùM{ QGƒM QõLh ôÑdG ¢SCGQ ø«H ájôëÑdG á≤£æªdÉH
 31 ≈àMh Ωƒ«dG øe kGQÉÑàYG ∂dPh záë°VƒªdG á£jôîdG

.2020 ôÑª°ùjO

 ∫ÉªYCG  ò«ØæJ  ¿CG  πMGƒ°ùdG  ôØN  IOÉ«b  í°VƒJh
 OÉ©àH’G  Ö∏£àj ,IQƒcòªdG  á≤£æªdÉH  »FÉHô¡μdG  §HôdG
 ¿ƒμ«°Sh ,ø«ÑfÉédG  øe ôàe  (500) øY π≤J  ’  áaÉ°ùe
 êQÉ`̀N  ,ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG  äGó`̀©`̀e  π≤æH  øjOÉ«°ü∏d  kÉMƒª°ùe

.¬îjQÉJ øe ´ƒÑ°SCG ∫ÓN á≤£æªdG

 ∞``£`î`H ø```«`ª`¡`à`e á`ª`cÉ`ë`e Aó````H
IQÉYódG  ≈``∏Y É`ª`gQÉ`Ñ`LEGh  ø``«àjƒ«°SBG

 ó`̀æ`̀Y ô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG …OÉ```̀ Jô```̀ ª```̀ d ô``̀ jò``̀ ë``̀ J
QGƒ``M Qõ```̀Lh ô`̀ Ñ`̀ dG ¢````SCGQ ø`̀«`̀H Qhô``̀ª``̀dG

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

.ø«æ«YƒÑdG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG |
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 øjôëÑdG  »a  ≥∏Y  …óæg  øWGƒe  ó°TÉf
 IóYÉ°ùªdG  ój  ºjó≤àH  Oƒ≤Y  áKÓK  øe  ôãcCG
 ™e  ¬∏ª°T  ™ªàé«d  √OÓ``̀H  ≈``̀dEG  IOƒ`̀©`̀∏`̀d  ¬`̀d
 ¿Éæ°ûjôcÓH  ∫Ééæ«dÉcGOƒc  ¿Éch  .¬Jô°SCG
 1988 »a øjôëÑdG ≈dEG  AÉL ób (áæ°S 64)
 øY Iôμa …CG  ¬jód ¢ù«d øμdh zGõ«a …ôa{`H
 áKÓK  ó©H  √ôØ°S  RGƒ`̀L  ¬ª∏°S  …ò`̀dG  ¬∏«Øc

.øjôëÑdG ≈dEG ¬dƒ°Uh øe ΩÉjCG
 ∫É`̀ª`̀YCG AGOCÉ````̀H ¿É`̀æ`̀°`̀û`̀jô`̀cÓ`̀H ΩÉ``̀b ó``̀bh
 ºd  »`̀à`̀dG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  √ò``̀g  ∫Gƒ```̀W  áØ∏àîe
 ô«Z  ¬©°Vh  á≤«≤M  É¡ª¶©e  »a  ∑Qój  øμj
 Gòg  áë°U  Gô«NCG  äQƒgóJ  óbh  .»fƒfÉ≤dG
 í`̀Ñ`̀°`̀UCGh ’ô`̀«`̀c á``̀j’h ø`̀e ΩOÉ`̀≤`̀ dG π`̀Lô`̀dG
 á≤°T  »a  ¬d  Öjôb  ¿É°ùMEG  ≈∏Y ¿B’G  ¢û«©j
 ájóæ¡dG  IQÉØ°ùdG  øe  Ö∏W  óbh  .¥ôëªdÉH
 ™«£à°ùj  ≈àM  ôØ°S  á≤«Kh  ¬`̀d  Qó°üJ  ¿CG

 É¡ëæªJ  »àdG  ìÉª°ùdG  Iôàa  øe  IOÉØà°S’G
 ø`̀jó`̀aGƒ`̀dG  ∫Éª©∏d  á«æjôëÑdG  äÉ£∏°ùdG
 ™aO  ¿hO  ø`̀e  ôÑª°ùjO  31  πÑb  IQOÉ¨ª∏d

.áeGôZ
 ∞`̀∏`̀L{ á`̀∏`̀«`̀eõ`̀∏`̀d ¿É`̀æ`̀°`̀û`̀jô`̀cÓ`̀H ∫É```̀bh
 ø°S  »a  øjôëÑdG  ≈dEG  Ωób  ¬fEG  zRƒ«f  »∏jO
 ¿CGh ,¢û«©dG Ö°ùc πeCÉH øjô°û©dGh áæeÉãdG
 QÉæjO 400 ™aO Éæg ¢û«©j ¿Éc …òdG ¬≤«≤°T
 .zGõ«a  …ô`̀a{  πHÉ≤e  Oƒæ¡dG  ó`̀MC’  »æjôëH
 øe  ¿GQófÉ°T  ≈Yój  É°üî°T  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 π«ØμdG á∏HÉ≤ªd √òNCGh Gõ«Ø∏d ÖJQ ób ’ô«c
 ¬fCG  ÉØ«°†e  ,¬dƒ°Uh  øe  ådÉãdG  Ωƒ«dG  »a
 .π«ØμdG  º°SG  ¬≤«≤°T  ’h  ƒ`̀g  ’  ±ô©j  ’
 òæe  √ôj  ºdh  π«Øμ∏d  √RGƒL  º∏°S  ¬fCG  ócCGh
 ¿GQófÉ°T QOÉZ ≥M’ âbh »ah ,Ωƒ«dG ∂dP

.øjôëÑdG

Oƒ≤Y 3 ò``æe øjôëÑdG »``a ≥``dÉY …ó``æg
√OÓ``H  ≈``dEG  IOƒ``©∏d  Ió``YÉ°ùªdG  Ö``∏£j
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 QõjÉa  Éàcô°T  âæ∏YCG  :ä’ÉcƒdG  –  ø£æ°TGh
 áÑ°ùæH  ∫É`̀©`̀a  ∑ôà°ûªdG  Éª¡MÉ≤d  ¿CG  ∂«àfƒjÉHh
 èFÉàædG ≈dEG OÉæà°S’ÉH 19-ó«aƒc øe ájÉbƒ∏d %95

 .¥É£ædG á©°SGh ájôjô°S áHôéàd á∏eÉμdG
 »àdG  áHôéàdG  √ò¡d  á«FõédG  èFÉàædG  âfÉch
 á«∏YÉa  äô``̀¡``̀XCG  ó`̀ b  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀ SC’G  äô`̀°`̀û`̀f
 äÉ£∏°ùdG  äÉ©bƒJ  âÑãj  Gògh  ,z%90  ≈∏Y  ójõJ{
 πÑb  CGó`̀Ñ`̀j  ó`̀b  í«≤∏àdG  ¿CG  âæ∏YCG  »àdG  á«μjôeC’G

 .ΩÉ©dG ájÉ¡f
 OGô```̀aCG  ø``e  162 Ö`̀«`̀°`̀UCG  ,π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀à`̀dG  »``̀ah
 19-ó«aƒc  ¢VôªH  É«ªgh  ÉMÉ≤d  â≤∏J  áYƒªée
 »àdG  áYƒªéªdG  OGô`̀aCG  øe  §≤a  á«fÉªK  πHÉ≤e  »a
 áHôéàdG  ∫ƒcƒJhôH  ¢üæjh  .»∏©ØdG  ìÉ≤∏dG  â≤∏J
 øª°V ádÉM 170 Æƒ∏H ™e ìÉ≤∏dG á«dÉ©a º««≤J ≈∏Y

 .ø«àYƒªéªdG
 »àdG  áHôéàdG  √ò¡d  ø«Yƒ£àªdG  Oó`̀Y  ≠∏Hh
 øe  ôãcCG  ,ôªà°ùJ  ¿CG  ¢VôàØjh  ƒ«dƒj  ájÉ¡f  äCGóH
 Iô«£N  ä’É`̀M  ™°ùJ  â∏é°Sh  .¢üî°T  ∞`̀ dCG  43
 É«ªgh AGhO â≤∏J »àdG áYƒªéªdG »a 19-ó«aƒμH

 .ìÉ≤∏dG â≤∏J »àdG áYƒªéªdG »a IóMGhh
 »a{ ìÉ≤∏dG ≥jƒ°ùàd É°ü«NôJ QõjÉa Ö∏£à°Sh
 ájòZCÓd  á«μjôeC’G  ádÉcƒdG  øe  zá∏«∏b  ΩÉjCG  ¿ƒ°†Z

 .ô«bÉ≤©dGh
 ô°†NC’G  Aƒ°†dG  É≤M’  ádÉcƒdG  »£©J  ó`̀bh
 ø∏YCG  Éªc  ôÑª°ùjO  ø`̀e  GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  ìÉ≤∏dG  ≥jƒ°ùàd
 »a  ô«ÑμdG  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  …hÓ`̀°`̀S  ∞°üæe  ø`̀«`̀æ`̀K’G

 .äÉMÉ≤∏dÉH á°UÉîdG á«eƒμëdG á«∏ª©dG
/QõjÉa  ìÉ≤d  á«dÉ©a  áÑ°ùf  ¿CG  ¿É«ÑdG  í°VhCGh

 65 ≈∏Y ºgQÉªYCG ójõJ øjòdG ¢UÉî°TCÓd ∂«àfƒjÉH
 á«dÉ©ØdG  øe  áÑ°ùædG  √ògh  .z%94  øe  ôãcCG{  ÉeÉY
 á«dÉ©a  ôãcC’G  ìÉ≤∏dG  øe  π©éà°S  ,äócCÉJ  ∫ÉM  »a
 ôãcCGh áÑ°üëdG ¢Vôe ó°V ìÉ≤∏dÉc ÉeÉªJ ºdÉ©dG »a
 øμj  º`̀d  …ò``dG  Gõ`̀fƒ`̀∏`̀Ø`̀fE’G  ó°V  ìÉ≤∏dG  ø`̀e  á«dÉ©a

.%60 ≈dEG 19 áÑ°ùæH iƒ°S ’É©a GôNDƒe

 â∏é°S »àdG Ió«MƒdG áª¡ªdG á«ÑfÉédG QÉKB’Gh

 Ö©àdG  â`̀fÉ`̀c  ø«cQÉ°ûªdG  ø`̀e  %2  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ió`̀ d

 ìÉ≤∏dG  »©fÉ°üH  ™aój  Ée  (%2)  ´Gó°üdGh  (%3^8)

 .zGó«L ¬∏Ñ≤àj º°ùédG{ ¿EG ∫ƒ≤∏d

 øjô¡°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ™bƒàJ  QõjÉa  âfÉch

 πÑb π````̀bC’G ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e

 ájòZCÓd  á«μjôeC’G  ádÉcƒdG  øe  ¢ü«NôàdG  Ö∏W

 É¡fCG  áYƒªéªdG  º∏©J  á∏Môe  »`̀gh  ,ô«bÉ≤©dGh

 .´ƒÑ°SC’G Gòg ÉgÉ£îàà°S

 äô`̀Ñ`̀dCG  Qõ`̀jÉ`̀a  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ø`̀∏`̀YCGh

 »©°ùdG  »a  áª¡e  á∏Môe  ÜQÉéàdG  πé°ùJ{  ’Qƒ`̀H

 QOÉb ìÉ≤d ôjƒ£àd ô¡°TCG á«fÉªK ΩGO …òdG »îjQÉàdG

 .zá«KQÉμdG áëFÉédG √òg ≈∏Y AÉ°†≤dG ≈∏Y
 ácô°T  »°ù°SDƒe  óMCG  ø«gÉ°T  Qƒ`̀ZhCG  ôÑà©jh
 á«æ≤àdG  äQƒW  »àdG  á«fÉªdC’G  Iô«¨°üdG  ∂«àfƒjÉH
 ìÉéædG  Gòg{  ¿CG  ìÉ≤∏dG  É¡«dEG  óæà°ùj  »àdG  IójóédG
 ÉfQ …hƒædG  ¢†ªëdG  ΩGóîà°SG  á«æ≤J IQób ó°ùéj

 .zájhOC’G øe IójóL áÄa íÑ°üàd
 á«μjôeC’G  zÉfôjOƒe{  ácô°T  âæ∏YCG  ø«æK’Gh
 ìÉ≤∏d  (%94^5  áÑ°ùæH  á«dÉ©a)  á∏KÉªe  èFÉàf  øY
 ô¡XCG ø«àdÉëdG Óc »ah .É¡°ùØf á«æ≤àdG ≈∏Y Ωƒ≤j
 Iô«£îdG  äÉHÉ°UE’G  …OÉØàd  Éª¡à«dÉ©a  ¿ÉMÉ≤∏dG

 .19-ó«aƒμH
 äÉ``HÉ``°``UE’G Oó```Y ™``̀LGô``̀J ∂```dP ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z »``̀a
 Iôª∏d »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G 19-ó«aƒc AÉHƒH IójóédG
 äÉ«aƒdG ¿CG  ’EG  ô¡°TCG  áKÓK òæe ÉHhQhCG  »a ≈dhC’G
 äô¡XCG  Ée  ≈∏Y  ´ÉØJQ’ÉH  äôªà°SG  á≤£æªdG  »a

 .¢ùeCG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡Jô°ûf äÉfÉ«H
 á©HQCG  »dGƒM  ¿CG  áë°üdG  áª¶æe  âë°VhCGh
 â∏é°S  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ádÉM  ø«jÓe
 Éª«a  óMC’G  ≈¡àfG  …òdG  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  ºdÉ©dG  »a

 .É¡°ùØf IôàØdG ∫ÓN ¢üî°T ∞dCG 60 »aƒJ
 øe  GQô°†J  ≥WÉæªdG  ôãcCG  É`̀ HhQhCG  ∫Gõ`̀J  ’h
 15  É¡«a  äÉHÉ°UE’G  OóY  »dÉªLEG  ≈£îJh  AÉHƒdG
 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  É¡«a  πé°Sh  .AÉKÓãdG  Éfƒ«∏e
 øe  %49h  ºdÉ©dG  »a  äÉHÉ°UE’G  »dÉªLEG  øe  %46
 ∫ƒM á«YƒÑ°SC’G  Iô°ûædG  äô¡XCG  Ée  ≈∏Y äÉ«aƒdG

.á«ªdÉ©dG áª¶æªdG øY IQOÉ°üdG AÉHƒdG QÉ°ûàfG
 ∫GõJ  ’  äÉHÉ°UE’G  ¿CG  ≈dEG  áª¶æªdG  äQÉ°TCGh
 äOó°T É¡æμd IójóL ádÉM ¿ƒ«∏e 1^84 ™e á©ØJôe
 πé°S  ô¡°TCG  áKÓK  òæe  ≈``̀ dhC’G  Iôª∏d{  ¬``fCG  ≈∏Y
 áÑ°ùæH  É©LGôJ  á≤£æªdG  »a  Ωô°üæªdG  ´ƒÑ°SC’G

 .zá«YƒÑ°SC’G ä’ÉëdG »a %10
 ∞dCG 29 øe ôãcCG â∏é°S ,¬°ùØf âbƒdG »a øμd
 ¬àÑ°ùf  ´ÉØJQÉH  á`̀«`̀HhQhC’G  IQÉ≤dG  »a  IÉ`̀ah  ádÉM

.¬≤Ñ°S …òdG ´ƒÑ°SC’ÉH áfQÉ≤e %18

 ٪95  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  ∫É``̀©``̀a  z∂``̀«``̀à``̀fƒ``̀jÉ``̀H/Qõ``̀jÉ``̀a{  ìÉ``̀≤``̀d
á`̀ jô`̀ jô`̀ °`̀ ù`̀ dG á`̀ Hô`̀ é`̀ à`̀ ∏`̀ d á`̀ ∏`̀ eÉ`̀ μ`̀ dG è`̀ FÉ`̀ à`̀ æ`̀ dG ≥```̀ ah

(Ü ± CG)      .ΩÉjCG ∫ÓN ìÉ≤∏dG ≥jƒ°ùàd É°ü«NôJ Ö∏£à°S QõjÉa |

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ≈`̀°`̀†`̀e  :(Ü  ±  CG)  -  ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh
 »a  Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO  ¬`̀à`̀j’h  á«¡àæªdG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G
 äÉHÉîàf’G  »`̀a  ¬àªjõg  ¢`̀†`̀aQ  ≈∏Y  √QGô``̀°``̀UEG
 øY  ∫hDƒ°ùªdG  AÉKÓãdG  Ωƒj  ¬àdÉbEG  ôÑY  á«°SÉFôdG
 ¬«Øæd  äÉHÉîàf’G øeCG  áØ∏μªdG  á«eƒμëdG ádÉcƒdG
 ø«YƒÑ°SCG  ó©H .ôjhõJ äÉ«∏ªY ∫ƒ°üëH ºYGõªdG
 ¢ù«FôdG  ∫Gõ```j  ’  ,ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f  3  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG  ≈`̀∏`̀Y
 ,ô«°ûjh ´Gôàb’G »a RÉa ¬fG ócDƒj ¬àj’h á«¡àæªdG
 äÉ«∏ªY  ∫ƒ°üM  ≈`̀ dEG  ,á``̀dOCG  ºjó≤J  ¿hO  øe  øμd

 .á«ª°SôdG ä’ÉcƒdG ≈àM ¬«ØæJ Ée ƒgh ôjhõJ
 ¢ùjôc  ádÉbEG  AÉKÓãdG  AÉ°ùe  ÖeGôJ  ø∏YCGh
 á«æÑdG øeCGh »fGôÑ«°ùdG øeC’G ádÉch ôjóe ¢ùÑjôc
 á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  ¿CG  ø∏YCG  …ò`̀dGh  á«àëàdG
 .zIóëàªdG äÉj’ƒdG ïjQÉJ »a ÉfÉeCG ôãcC’G âfÉc{
 ¿É«ÑdG{  ¿CG  ôàjƒJ  ≈∏Y  Iójô¨J  »a  ÖeGôJ  Öàch
 øeCG  ¿CÉ°ûH  ¢ùÑjôc  ¢ùjôc  øY  QOÉ°üdG  ô«NC’G
 â∏°üM  PEG  ,É kJÉàH  É k≤«bO  øμj  ºd  2020  äÉHÉîàfG

.z¥É£ædG á©°SGh ôjhõJ äÉ«∏ªYh äÉØdÉîe
 ,G kQƒa ¬dƒ©Øe …ô°ùj QGô≤Hh ,∂dòd{ ±É°VCGh
 ádÉch ôjóe Ö°üæe øe ¢ùÑjôc ¢ùjôc ádÉbEG â qªJ
 OQh  .zá«àëàdG  á«æÑdG  ø`̀eCGh  »fGôÑ«°ùdG  ø`̀eC’G
 AGOCG ,±ô°ûd ¬fEG{ ÓFÉb Iójô¨J »a ¢ùÑjôc ¢ùjôc
 ¿G  hóÑjh .zí«ë°U πμ°ûH  É¡H  Éæªb  ó≤d  .áeóîdG
 »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ¬d AÉbó°UC’ ∫Éb ¢ùÑjôc ¢ùjôc

 .¬àdÉbEG ºàJ ¿CG ™bƒàj ¬fEG
 ¿Ó`̀YEÉ`̀H ¿ƒ`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG Oó``f É`̀e ¿É`̀Yô`̀°`̀Sh
 á«dÉ≤àf’G  á«∏ª©dG  ™jô°ùJ  ≈`̀ dEG  Gƒ``̀YOh  Ö`̀eGô`̀J
 QƒJÉæ«°ùdG ∫Ébh .á«°SÉFôdG ¿ójÉH ƒL º∏°ùJ ƒëf
 áæéd  »a  »WGô≤ªjódG  ∫hDƒ°ùªdG  ô`̀ fQhh  ∑QÉ`̀e
 ¢ùjôc{  ¿EG  ñƒ`̀«`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH  äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G
 GójóëJ  ƒgh  »FÉæãà°SG  »ª°SQ  ∞Xƒe  ¢ùÑjôc

 øeCG  ájÉªëd  ¿ƒ«μjôeC’G  √ójôj  …ò`̀dG  ¢üî°ûdG
 ¬dƒb  Oôéªd  ¬àdÉbEG  ¢ù«FôdG  QGôb  ¿EG  .ÉæJÉHÉîàfG

.zIô«ãc ä’’O ¬d á≤«≤ëdG
 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  äQó°UCG  ádÉcƒdG  âfÉch
 áq«∏ëe  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M  äÉ`̀Ä`̀«`̀g  ™``̀e  É`̀ kcô`̀à`̀°`̀û`̀e  É`̀ kfÉ`̀ «`̀H
 äÉHÉîàf’G  øeCG  øY  ádhDƒ°ùe  iô`̀NCG  á«dGQó«ah
 âfÉc ôÑªaƒf øe ådÉãdG  äÉHÉîàfG{  q¿EG  ¬«a  âdÉb
 .zIó`̀ë`̀ qà`̀ª`̀dG äÉ``j’ƒ``dG ï`̀jQÉ`̀J »`̀a É`` kfÉ``eCG ô`̀ã`̀cC’G
 q…CG  q¿CG  ≈∏Y π«dO  q…CG  ∑Éæg ¢ù«d{  ¿É«ÑdG  ±É°VCGh
 ,É¡d qóY hCG Ég nó n≤a hCG É kJGƒ°UCG ±nò nM »HÉîàfG ΩÉ¶f

.z∫Éμ°TC’G øe πμ°T q…CÉH ¬bGôàNG qºJ ób ¬ qfCG hCG
 ≈∏Y{  á`̀ q«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  äÉ£∏°ùdG  ¿É`̀«`̀H  ™`̀HÉ`̀Jh
 Éæjód  á q«HÉîàf’G  á q«∏ª©dG  q¿CÉ`̀H  Éæª∏ pY  øe  ºZ qôdG

 ’  »àdG  äGAÉ```̀Y qO’G  ø`̀e  ô«ãμdG  ´ƒ°Vƒe  π qμ°ûoJ
 ó qcDƒf  ¿CG  Éææμªj  ,π«∏°†àdG  äÓªMh  É¡d  ¢SÉ°SCG
 ÉæJÉHÉîàfG  ø``̀eCG  »`̀a  á≤∏£e  á≤K  Éæjód  q¿CG  ºμd
 »WGô≤ªjódG  º«YõdG  ∞«°T  ΩOBG  ∫Ébh  .zÉ¡àgGõfh
 ôeC’ ¬fEG{ ÜGƒædG ¢ù∏ée »a äGQÉÑîà°S’G áæé∏d
 ¿ƒμj ¿CG  ,¬©bƒJ øμªj ∞°SCÓd  øμd  á≤Ø°û∏d  ô«ãe
 ÉÑÑ°S É¡fƒ°Uh á«WGô≤ªjódG ÉæJÉ«∏ªY ≈∏Y ®ÉØëdG

.zádÉbEÓd
 á≤HÉ°ùdG  á`̀ë`̀°`̀Tô`̀ª`̀dG  â`̀Ø`̀°`̀Uh  É`̀¡`̀à`̀¡`̀L  ø``̀e
 øjQGh å«HGõ«dEG QƒJÉæ«°ùdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd
 ¢ù«FQ  πÑb  øe  zá£∏°ù∏d  ∫Ó¨à°SG{  É¡fCÉH  ádÉbE’G
 »°ùfÉf  á«WGô≤ªjódG  âdÉbh  .z¢ùFÉjh  ∞«©°V{
 ¿EG  »μjôeC’G  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  »°Sƒ∏«H

 ¬fCGh z™°SGh ΩGôàMÉH ≈¶ëj{ ¿Éc ¢ùÑjôc ¢ùjôc
 á∏ªM  ¢†aQh  á£∏°ù∏d  á≤«≤ëdG  ∫É`̀b  ¬`̀ fC’{  π«bCG

.»HÉîàf’G ôjhõàdG ¿CÉ°ûH zIôªà°ùªdG ÖeGôJ
 …Qƒ¡ªédG  QƒJÉæ«°ùdG  ô`̀Ñ`̀à`̀YG  ¬à¡L  ø`̀e
 ¬`̀≤`̀jô`̀ah ¢`̀ù`̀Ñ`̀jô`̀c  ¢`̀ù`̀jô`̀c  ¿G QÉ```̀H  OQÉ``°``û``à``jQ
 á«æÑdG  õjõ©J  π`̀LCG  øe  IOGƒ``g  ¿hO  øe  Gƒ∏ªY{
 π«∏b  OóY  ¿Éc  GPGh  .zÉæjód  á«HÉîàf’G  á«àëàdG
 ≈dEG  GƒYQÉ°S  ¢SôéfƒμdG  »a  ø«jQƒ¡ªédG  øe
 âª°üdG Ωõd ôNBG GOóY ¿EÉa ,¿ójÉH RƒØH ±GôàY’G
 É¡≤∏WCG  »àdG  ôjhõàdÉH  äÉeÉ¡J’G  Éæ∏Y  ófÉ°S  hCG

.ÖeGôJ
 á q«°SÉ«°ùdG  ó«dÉ≤àdG  ™e  í°VÉa  ¢VQÉ©J  »ah
 ,¬àªjõ¡H QGôbE’G ¢†aôj ÖeGôJ ∫GRÉe á«μjôeC’G
 ΩÉeCG  á q«dÉ≤àf’G IôàØdG  ó«≤©J ¬fCÉ°T øe ∞bƒe »a
 20  ô¡X  ¬eÉ¡e  ≈ qdƒàj  ¿CG  ¢VôàØoj  …ò`̀dG  ¿ójÉH
 Rƒa øY ôÑªaƒf 8 »a ¿ÓYE’G òæeh .2021 ôjÉæj
 IôμØdG RõY Ée ºdÉ©dG IOÉb º¶©e √CÉæg ,¿ójÉH ƒL
 »a  ’h  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a  ’  ,ó``̀MCG  ’  ¬`̀fCÉ`̀H
 ≈∏Y ÖeGôJ É¡≤∏WCG »àdG äÉeÉ¡J’G òNCÉj ,êQÉîdG
 Ωƒ≤j  »àdG  á«FÉ°†≤dG  äÉcôëàdG  hCG  óédG  πªëe

.»HÉîàf’G ¬≤jôa É¡H
 á«°Vôa  í`̀Lô`̀J  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y  ÜÉ`̀«`̀Z  π``̀X  »``̀ ah
 ºcÉëe â°†aQ ,äÉHÉîàf’G ∫ÓN ôjhõJ ∫ƒ°üM
 ÜôbCGh AGQRƒdG  ¢†©H øμd  .¿ƒ©£dG  √òg á«ÑdÉZ
 ¿ƒdƒ≤j  ¬àj’h  á«¡àæªdG  ¢ù«Fô∏d  øjQÉ°ûà°ùªdG
 »a .zÖ`̀eGô`̀à`̀ d á`̀«`̀fÉ`̀K á`̀ j’ƒ`̀ d{ ¿hô`̀°`̀†`̀ë`̀j º`̀¡`̀fG
 ¬àj’h  AóÑd  ¬JGô«°†ëJ  ¿ójÉH  π°UGƒj  πHÉ≤ªdG
 AÉ°†YCG  øe  Iô°ûY  AÉKÓãdG  QÉàNGh  .á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ÖFÉf  º¡æ«Hh  AÉ°ùædG  øe  º¡Ø°üf  ,¬à∏ªM  ≥jôa
 ø«M ¢†«HC’G â«ÑdG »a ¬H ¿ƒ£«ëj »μd ,Oƒ°SCG

.ôjÉæj 20 »a ¬eÉ¡e ≈dƒàj

 ôjhõàdG ºYGõe ¢``†aQ äÉHÉîàf’G øeCG øY ’hDƒ``°ùe π«≤j Ö``eGôJ

(RôàjhQ) .…QÉédG ô¡°ûdG øe ¢SOÉ°ùdG »a äÉHÉîàf’G øY ø««Øë°üdG ≈dEG ¬ãjóM ∫ÓN ∫É≤ oªdG »μjôeC’G ∫hDƒ°ùªdG |

 Ωõà©J  :(Ü  ±  CG)  -  ø£æ°TGh
 É¡JGƒb OóY ¢†ØN IóëàªdG äÉj’ƒdG
 ≈`̀fOCG  ≈`̀ dEG  ¿Éà°ùfÉ¨aCGh  ¥Gô`̀©`̀dG  »a
 ≥ah ÉÑjô≤J ÉeÉY 20 òæe É¡JÉjƒà°ùe
 QÉKCG  Ée ,AÉKÓãdG ¿ƒLÉàæÑdG ø∏YCG Ée
 AÉØ∏ëdG  ±ƒØ°U  »a  á«æeCG  ±hÉîe
 Éeó©H ,∫ƒ`̀HÉ`̀c ´QGƒ`̀°`̀T »`̀a É`̀ kaƒ`̀Nh
 ódÉfhO ¬àj’h á«¡àæªdG ¢ù«FôdG ó¡©J

 .êQÉîdG »a äÉYGõædG AÉ¡fEG ÖeGôJ
 »μjôeC’G  ´ÉaódG  ô`̀jRh  ø∏YCGh
 ºà«°S  ¬```fCG  ô∏«e  ¢`̀ù`̀jô`̀c  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dÉ`̀H
 øe …ó``̀æ``̀L »``̀Ø``̀dCG »``̀dGƒ``̀M Ö`̀ë`̀°`̀S
 É°†aGQ  ôjÉæj  15 ∫ƒ∏ëH ¿Éà°ùfÉ¨aG
 ÜÉë°ùf’G  ¿CÉ``̀H  á∏FÉ≤dG  ±hÉ`̀î`̀ª`̀dG
 Ö°SÉμªdG  ≈∏Y  »°†≤j  ób  ´ô°ùàªdG
 äÉ``̀j’ƒ``̀dG É`̀¡`̀à`̀≤`̀≤`̀M »``à``dG á``̀«``̀æ``̀eC’G
 »a  ∫Éà≤dG  øe  äGƒæ°S  ó©H  IóëàªdG
 …óæL 500 Öë°S ºà«°Sh .ó∏ÑdG ∂dP
 å«ëH  óYƒªdG  ¢ùØf  »a  ¥Gô©dG  øe
 iƒ°S  øjó∏ÑdG  ø`̀e  π`̀c  »`̀a  ≈≤Ñj  ’

 .»μjôeCG …óæL 2500
 ÜhôëdG  AÉ`̀¡`̀fEG  Ö`̀eGô`̀J  π©Lh
 á«°ù«FôdG  √Oƒ`̀Yh  ó`̀MCG  êQÉîdG  »a
 á«μjôeC’G  IQGOE’G  π©ØdÉH  â°†ØNh
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a Iô°ûàæªdG É¡JGƒb ójóY
 É`̀Ø`̀dCG  13  ƒ`̀ë`̀f  ø``e  ø«ã∏ãdG  ƒ`̀ë`̀æ`̀H
 ¬«dEG  â∏ q°UƒJ  ¥ÉØJG  ó©H  ΩÉ©dG  Gò`̀g
 29  »a  ¿ÉÑdÉW  ácôM  ™e  ø£æ°TGh
 •GôîfG ≈∏Y ¥ÉØJ’G q¢üfh .ôjGôÑa
 ¥ÉØJG  ΩGô`̀HE’  äÉ°VhÉØe  »a  ¿ÉÑdÉW
 πHÉ≤e  á«fÉ¨aC’G  áeƒμëdG  ™e  ΩÓ°S
 øe á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G äGƒ`̀≤`̀ dG π`̀c êhô``̀N

 .2021 ƒjÉe ∫ƒ∏ëH OÓÑdG
 πÑb ô``̀«``̀NC’G ¿Ó````̀YE’G »``̀JCÉ``̀jh
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG IQOÉ```̀¨```̀e ø```̀e ™``̀«``̀HÉ``̀°``̀SCG
 Ö`̀eGô`̀J ó``̀dÉ``̀fhO ¬``̀à``̀j’h á`̀«`̀¡`̀à`̀æ`̀ª`̀dG

 ΩÉ`̀eCG  ¬àªjõg  ó©H  ¢`̀†`̀«`̀HC’G  â«ÑdG
 äÉHÉîàfG »a ¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG
 QGô≤dG  Gòg ¿CG  ô∏«e ócCGh .ôÑªaƒf 3
 »a{  Ö`̀eGô`̀J  ¢ù«FôdG  áÑZQ  ¢ùμ©j
 ¥Gô`̀©`̀dGh  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »HôM  AÉ`̀¡`̀fEG
 ÉfOƒæL  IOÉ`̀YEGh  á«dhDƒ°ùeh  ìÉéæH

 .zøWƒdG ≈dEG ¿É©é°ûdG
 IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿EG ô∏«e ∫Ébh
 É`̀ ¡`̀ JO qó`̀M »``̀à``̀dG ±Gó```````̀gC’G â`̀≤`̀ q≤`̀M
 É¡ qæ°T  äÉªég  ó©H  2001  ΩÉ`̀Y  »`̀a
 ,É`̀¡`̀ «`̀ °`̀VGQCG ≈`̀∏`̀Y Ió``̀YÉ``̀≤``̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀J
 á`̀ dhó`̀dG  º«¶æJ  »`̀aô`̀£`̀à`̀e  â``eõ``gh
 É`̀gAÉ`̀cô`̀°`̀T{ äó`̀YÉ`̀ °`̀Sh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 »a  Ω qó≤àdG  ≈∏Y  ÉgAÉØ∏Mh  ø««∏ëªdG
 ,πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  »a{  ™HÉJh  .zácô©ªdG
 äôªà°SG  »àdG  ÜôëdG  √òg  »¡ææ°S
 ÉfAÉ°ùfh  ÉædÉLQ  ó«©æ°Sh  ∫É`̀«`̀LC’
 º°SÉH  çóëàªdG  ∫É`̀bh  .zøWƒdG  ≈`̀dEG
 ádÉcƒd  ógÉée  ¬`̀∏`̀dG  í`̀«`̀HP  ¿É`̀Ñ`̀dÉ`̀W
 Ö°üj  ó«L  Ωó≤J  ¬`̀fEG{  ¢SôH  ¢ùfGôa
 »`̀fÉ`̀¨`̀aC’G  zø«Ñ©°ûdG  áë∏°üe  »`̀a

 .»μjôeC’Gh
 øe º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y ¿Ó``̀YE’G  ≈``̀JCGh
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀∏`̀d  AÉ`̀Ø`̀∏`̀M  ô`̀jò`̀ë`̀J
 ¿CÉH  øjRQÉH  ø««μjôeCG  ø«dhDƒ°ùeh
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G äGƒ``̀≤``̀dG ó`̀ jó`̀Y ¢`̀†`̀Ø`̀N
 á`̀«`̀fÉ`̀¨`̀aC’G  ø«àeƒμëdG  ∞©°†«°S
 .ø«aô£àªdG  á¡LGƒe  »a  á«bGô©dGh
 Ö`̀eGô`̀J ¿CÉ```̀ H äGOÉ``̀≤``̀à``̀f’G §``̀°``̀Shh
 ,¬àªjõg òæe ´ô°ùàe πμ°ûH ±ô°üàj
 â«ÑdG »a »eƒ≤dG øeC’G QÉ°ûà°ùe ∫Éb
 ¢†ØN ¿CG  ¿ÉjôHhG  äôHhQ  ¢†«HC’G

 .Iôàa òæe ¬ãëH …ôéj ¿Éc äGƒ≤dG
 »a  ó``̀Yh  Ö`̀eGô`̀J  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 ÉμjôeCG  Ühô`̀M  ∞`̀bƒ`̀H{  2016  ΩÉ`̀Y
 ¿ÓYE’G  ºJ  Ωƒ«dG{  É kØ«°†e  zá∏jƒ£dG

 ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  ¿CG  ¢SôéfƒμdG  »a
 ¢ù«FôdG{  ±É°VCGh  .z√óYƒH  Ωõà∏j
 ≈``̀ dEG º``̀¡``̀JOƒ``̀Y »``̀a π``̀eCÉ``̀j Ö``̀eGô``̀J
 ô`̀ qÑ`̀Yh .zº`̀¡`̀©`̀«`̀ª`̀Lh ¿É``̀eCÉ``̀H OÓ`̀Ñ`̀ dG
 øe  º¡aƒN  øY  ∫ƒHÉc  ¿Éμ°S  ¢†©H
 ó©H OÓÑdG »a ∞æ©dG ∫ÉªYCG óYÉ°üJ

 .á«μjôeC’G äGƒ≤dG ÜÉë°ùfG
 Iô°ûY Qhôe ó©H ¿ÓYE’G AÉLh
 ´ÉaódG  ôjRh  ÖeGôJ  ádÉbEG  ≈∏Y  ΩÉjCG
 ≈∏Y ô°üj ¿É`̀c  …ò``̀dG  ô`̀Ñ`̀°`̀SEG  ∑QÉ``̀e
 »a  »`̀μ`̀jô`̀eCG  …ó`̀æ`̀L  4500  AÉ`̀≤`̀ HEG
 ∫ÓN  áeƒμëdG  º`̀Yó`̀d  ¿Éà°ùfÉ¨aCG
 .¿ÉÑdÉW ácôM ™e ΩÓ°ùdG äÉKOÉëe
 IOÉ≤dG QÉÑc ¿Éc ô∏«e ø««©J πÑb øμd
 ¿hócDƒj ¿ƒLÉàæÑdG »a ø«jôμ°ù©dG
 »a  É¡JÉeGõàdÉH  p∞`̀J  ºd  ¿ÉÑdÉW  ¿CG

 ≈∏Y  É¡JÉªég  ¢ü«∏≤àH  ≥ q∏©àj  É`̀e
 É°†ØN  ¿CGh  ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äGƒ``≤``dG
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G äGƒ`̀≤`̀ dG ó`̀jó`̀©`̀d Gó`̀jó`̀L
 »a  ácôëdG  øY  •ƒ¨°†dG  ∞Øî«°S

 .äÉ°VhÉØªdG
 ø``«``dhDƒ``°``ù``ª``dG QÉ```Ñ```c ¿É``````ch
 ¢†©Hh  ø««μjôeC’G  ø««°SÉ«°ùdG
 ó`̀b Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG äÉ````̀j’ƒ````̀dG AÉ``̀Ø``̀∏``̀M
 äGƒ≤dG  Öë°S  ôWÉîe  øe  GhQò`̀M
 º«YR Qò``̀M ø`̀«`̀æ`̀K’Gh .á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ¢ù∏ée  »`̀a  ájQƒ¡ªédG  á«ÑdÉ¨dG
 ¢ûà«e QƒJÉæ°ùdG »μjôeC’G ñƒ«°ûdG
 Iô«Jh  ™jô°ùJ  áqÑ¨e  øe  π«fƒcÉe
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe »μjôeC’G ÜÉë°ùf’G
 ¿CG  AGôLEG  Gòμg ¿CÉ°T  øe q¿CG  G kôÑà©e
 áa qô£àªdG á«eÓ°SE’G äÉcôëdG …ó¡j

 …ODƒj ób ¬fCGh zÉ kª«¶Y É k«FÉYO G kô°üf{
 »μjôeC’G  ÜÉë°ùf’G{  ¬Ñ°ûj  Ée  ≈dEG

 .1975 ΩÉY zΩÉæà«a øe ∫òªdG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  Q qò``̀M AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dGh
 ¢ùæj  »``̀°``̀ù``̀∏``̀WC’G  ∫É``ª``°``T  ∞`̀∏`̀ë`̀ d
 É kYô°ùàe É kHÉë°ùfG ¿CG øe ÆôÑæàdƒà°S
 ¬æªK{ ¿ƒμ«°S ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe ∞∏ë∏d
 Gòg  ∫ƒ`̀ë`̀J  ô£N  ™`̀e  zG kó``̀L  É¶gÉH
 ø««HÉgQEÓd IóYÉb ≈dEG G kOóée{ ó∏ÑdG
 ô`̀jRh  ∫É`̀ b  ,¬à¡L  ø`̀e  .zø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG
 ¿EG  ¢SÉe  ƒμjÉg  »fÉªdC’G  á«LQÉîdG
 äÉ©ÑJ  øe  É°Uƒ°üN  á≤∏b{  ø«dôH
 ≈∏Y  á∏ªàëªdG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¿Ó``̀YE’G
 z¿Éà°ùfÉ¨aCG  »a  ΩÓ°ùdG  äÉ°VhÉØe

.z´ô°ùàe ÜÉë°ùfG{ øe G kQ qòëe

 ¿Éà°ùfÉ¨aCGh ¥Gô©dG »a É¡JGƒb OóY ¢†ØN Ωõà©J IóëàªdG äÉ``j’ƒdG

(Ü ± CG)       .»°VÉªdG ΩÉ©dG ôμ°ûdG ó«Y ∫ÓN ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a ¬JGƒ≤d áÄLÉØªdG ¬JQÉjR ∫ÓN ÖeGôJ |

 Ωƒ``é¡dG  ø``jó oj  »``Hô©dG  ¿É``ªdôÑdG  ¢``ù«FQ
OGó¨H »a AGô°†îdG á≤£æªdG ≈∏Y »NhQÉ°üdG

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 »eƒ°ù©dG  øªMôdGóÑY  øH  ∫OÉ`̀Y  ó«°ùdG  ¿GOCG
 QOÉ¨dG »NhQÉ°üdG Ωƒé¡dG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ
 áª°UÉ©dG  »a  AGô°†îdG  á≤£æªdG  ±ó¡à°SG  …ò`̀dG
 øe mOóY πà≤eh áHÉ°UEG  øY ôØ°SCGh ,OGó¨H á«bGô©dG

.¢UÉî°TC’G
 ¿ÉªdôÑdG øeÉ°†J »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ ócCGh
 »a  ¥Gô`̀©`̀dG  ájQƒ¡ªL  ™e  ΩÉàdG  ¬`̀aƒ`̀bhh  »Hô©dG
 ,á`̀ «`̀ HÉ`̀gQE’G äÉ`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dGh ÜÉ````̀gQE’G ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀Hô`̀M
 …ó°üà∏d äGAGôLEG øe √òîàJ Ée πc »a É¡JófÉ°ùeh
 ≈∏Y  kGOó°û oe  ,á«ÑjôîàdG  á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG  √ò¡d
 ø`̀eC’ º`̀YGó`̀ dGh â`̀HÉ`̀ã`̀dG »`̀Hô`̀©`̀dG ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ∞`̀bƒ`̀e
 ¬«æWGƒe  áeÓ°Sh  ¥Gô`̀©`̀dG  ájQƒ¡ªL  QGô≤à°SGh
 ∫hÉ`̀ë`̀J á`̀¡`̀L …C’ …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh ¬`̀«`̀ °`̀VGQCG  Ió```̀Mhh
 ¬fhDƒ°T  »`̀a  πNóàdGh  ¬JOÉ«°Sh  ¬æeCÉH  ¢SÉ°ùªdG

.¬«a QGô≤à°S’Gh øeC’G á∏î∏îd á«∏NGódG
 ¢üdÉN  øY  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  Üô``YCGh

 káeƒμMh kÉfÉªdôHh kÉ°ù«FQ ¥Gô©dG ájQƒ¡ªéd ¬jRÉ©J
 QOÉ¨dG  »NhQÉ°üdG  Ωƒé¡dG  ÉjÉë°V  »`̀a  kÉÑ©°Th

 .ø«HÉ°üª∏d πLÉ©dG AÉØ°ûdG É«æªàe ,¿ÉÑédGh

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |

 πàb  :(Ü  ±  CG)  -  ähô``̀«``̀H
 ΩÉ¶ædG  äGƒ```b  ø`̀e  G kô`̀°`̀ü`̀æ`̀Y  11
 ¢ùeCG  É¡d  ø«dGƒªdG  ø«ë∏°ùªdGh
 º«¶æJ ™e äÉcÉÑà°TG »a AÉ©HQC’G
 »a  (¢`̀û`̀YGO)  á«eÓ°SE’G  á`̀dhó`̀dG
 ¥ô°T »`̀ a Qhõ```̀ dG  ô``̀jO á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 ó°UôªdG  OÉ```̀ aCG  É`̀ e  ≥``̀ah  ,OÓ``̀Ñ``̀dG
 OQhCGh .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd …Qƒ°ùdG
 º«¶æàdG  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y  ¿CG  ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG
 äGƒ≤d  kÓ`̀JQ  Gƒ`̀©`̀bhCG{  ±ô£àªdG
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀H Ωƒ``̀≤``̀j ¿É```̀ c ΩÉ``̀¶``̀æ``̀dG
 ôjO  ∞`̀jQ  »`̀a  ø«ªc  »`̀a  §«°ûªJ
 ∂dP  ôKEG  â©dófG  .z»bô°ûdG  QhõdG

 .ø«aô£dG ø«H áØ«æY äÉcÉÑà°TG
 äÉ``̀cÉ``̀Ñ``̀à``̀°``̀T’G â``̀Ñ``̀Ñ``̀°``̀ù``̀Jh
 πà≤ªH  ,øjOÉ«ªdG  áæjóe  ÜƒæL
 ΩÉ¶ædG  äGƒ```b  ø`̀e  G kô`̀°`̀ü`̀æ`̀Y  11
 É`̀¡`̀d ø``̀«``̀dGƒ``̀ª``̀dG ø`̀«`̀ë`̀∏`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dGh
 ,ìhô`̀é`̀H  ø`̀ jô`̀NBG  17 á`̀HÉ`̀ °`̀UEGh
 Oóëj º`̀ d  …ò``̀ dG  ,ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG  ≥``̀ah
 º«¶æàdG  ±ƒØ°U  »`̀a  ôFÉ°ùîdG
 ÉjQƒ°S äGƒb âæ∏YCGh .±ô£àªdG

 2019  ¢`̀SQÉ`̀e  »`̀a  á«WGô≤ªjódG
 .á«eÓ°SE’G  ádhódG  º«¶æJ  áªjõg
 ≥WÉæe  øe  √ójôéJ  º`̀ZQ  ¬`̀fCG  ’EG
 »a  ô°ûàæj  ∫Gõ```̀j  ’  ,¬`̀Jô`̀£`̀«`̀°`̀S
 á`̀«`̀eGô`̀à`̀ª`̀dG á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀ dG á``jOÉ``Ñ``dG
 »`̀Ø`̀jQ ø``̀e Ió`̀à`̀ª`̀ª`̀dG ,±Gô``````̀WC’G
 k’ƒ°Uh  »bô°ûdG  √ÉªMh  ¢üªM
 G kQhô```̀e á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG Ohó``̀ë``̀dG ≈```̀dEG
 Qhõ``dG  ô``̀jOh  á`̀bô`̀dG  äÉ¶aÉëªH

 .Ö∏Mh
 º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG  •É``°``û``f  OGORGh
 »a Iô«NC’G  IôàØdG  »a  ±ô£àªdG
 ≈àM  ,»bô°ûdG  Qhõ``dG  ô`̀jO  ∞`̀jQ
 GƒÑdÉW  ¬`̀ d  ø«©HÉJ  ô°UÉæY  ¿CG
 zIÉcõdG{  ™aóH  ø«æWGƒªdG  ¢†©H
 øe É kbÓ£fGh .äGó∏ÑdG  ióMEG  »a
 º«¶æàdG  ô°UÉæY  ø°ûj  ,á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y  äÉªég  ôNB’Gh  ø«ëdG  ø«H
 ±ó¡à°ùJ  ,ΩÉ¶ædG  äGƒ`̀b  ™bGƒe
 .RÉ`̀¨`̀dGh  §Øæ∏d  äBÉ°ûæe  É`̀ kfÉ`̀«`̀MCG
 ø«H äÉcÉÑà°T’G OóéàJ Ée É kªFGOh
 øe  ô«ãc  »a  πNóàJh  ,ø«aô£dG

 É kªYO á«°ShôdG äGôFÉ£dG ¿É«MC’G
 .¢VQC’G ≈∏Y ΩÉ¶ædG äGƒ≤d

 ¢SQÉe  òæe  ó°UôªdG  ≥`̀ Khh
 980  ø```e  ô```ã```cCG  π`̀ à`̀≤`̀e  2019
 140h  ΩÉ¶ædG  äGƒb  øe  G kô°üæY
 á«dGƒªdG  äÉYƒªéªdG  »a  kÓJÉ≤e
 ôãcCG øY kÓ°†a É¡d áªYGódG ¿GôjE’
 äÉªé¡dG  AGôL  É kjOÉ¡L  530  øe
 ó`̀cDƒ`̀jh .á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG »`̀a ∑QÉ`̀©`̀ª`̀dGh
 ¿CG  ¿ƒjôμ°ùY  AGôÑNh  ¿ƒ∏∏ëe
 »æ©j  ’  záaÓîdG{  ≈∏Y  AÉ°†≤dG
 ¬JQób ™e ∫GR ób º«¶æàdG ô£N ¿CG
 »a ájQGƒàe ô°UÉæY ∂jôëJ ≈∏Y
 É kbÓ£fGh É¡æe Oô oW »àdG ≥WÉæªdG

 .ájQƒ°ùdG ájOÉÑdG øe
 A’Dƒ````̀g ò``̀ qØ``̀æ``̀j É```̀e É``̀ kÑ``̀ dÉ``̀Zh
 äGƒÑY  ™`̀°`̀Vhh  ∞£N  äÉ«∏ªY
 ájQÉëàfG  äÉªégh  ä’É`̀«`̀à`̀ZGh
 »a ájôμ°ùYh á«fóe É kaGógCG ∫É£J
 ¬Ñ°T πμ°ûH ±ó¡à°ùJh ,óMGh ¿BG
 ÉjQƒ°S äGƒb ô°UÉæY É k°†jCG »eƒj
.QhõdG ôjO ¥ô°T »a á«WGô≤ªjódG

 äÉcÉÑà°TG »``a ΩÉ``¶ædG äGƒ``b øe Ó``«àb 11
 É``jQƒ°S  ¥ô``°T  »``a  ¢``û`YGO  º``«`¶æJ  ™``e

 áeƒμëdG øe qπc âæ∏YCG  :(Ü ± CG)  - ÉHÉHCG  ¢ùjOCG
 AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢`̀ù`̀eCG  …Gô¨«J  º«∏bEG  äÉ£∏°Sh  á«Hƒ«KE’G
 ôªà°ùªdG ´GõædG »a áª¡e ájôμ°ùY äGQÉ°üàfG ≥«≤ëJ
 ÉHÉHCG  ¢ùjOCG  ≥ah  πNO  …ò`̀dGh  Éª¡æ«H  ø«YƒÑ°SCG  òæe
 ,óªMCG »«HCG AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿Éch .zá«FÉ¡ædG{ ¬à∏Môe
 ø∏YCG ób ,2019 ΩÉY ΩÓ°ù∏d πHƒf IõFÉL ≈∏Y õFÉëdG
 äÉ£∏°ùdG  ó°V  ôÑªaƒf  4  »a  ájôμ°ùY  á«∏ªY  ¥Ó£fG
 ∂dP  AÉLh  .É«Hƒ«KEG  ∫Éª°T  á©bGƒdG  á≤£æª∏d  IOôªàªdG
 á¡ÑL{h á qjõcôªdG äÉ£∏°ùdG ø«H ôJƒàdG øe ô¡°TCG Ö≤Y

 .z…Gô¨«J Ö©°T ôjôëJ
 ¿Gó«ªdG  »a  É«∏©a  …ôéj  Éªe  ≥≤ëàdG  Ö©°üjh
 Oƒ`̀«`̀≤`̀ dGh á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a ä’É``̀°``̀ü``̀J’G ™`̀£`̀b Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
 ¢ù«FQ  ó``̀cCGh  .ø««Øë°üdG  äÓ≤æJ  ≈∏Y  á°VhôØªdG
 πFÉ°Sh IóYh ,’ƒL ƒfÉgôH »Hƒ«KE’G ¢û«édG ¿ÉcQCG
 ™«ªL ≈∏Y ô°üàæj ¢û«édG{ ¿CG AÉ©HQC’G ,á«ª°SQ ΩÓYEG
 Ö©°T  ôjôëJ  á¡ÑL  á£N{  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh  .zäÉ¡ÑédG
 É¡μ«μØJh  á«∏gCG  Üô`̀M  ƒëf  É«Hƒ«KEG  ™aód  …Gô¨«J

 .zIô°UÉëe É¡fC’ á°ùFÉj É«dÉM »gh â∏°ûa
 AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG AÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀«`̀Hƒ`̀«`̀KE’G á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äó````̀cCGh
 á°UÉN  ,…Gô`̀¨`̀«`̀J  ¥ô`̀°`̀T  äGó`̀∏`̀H  Ió`̀Y  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 áª°UÉY ÜƒæL º∏c 125 áaÉ°ùe ≈∏Y á©bGƒdG »fƒ¡«e
 zΩó≤àdG Oó°üH{ É¡°û«L ¿CG äOó°T »àdG »∏«μ«e º«∏bE’G
 Ö©°T  ôjôëJ  á¡ÑL{  É`̀HÉ`̀HCG  ¢`̀ù`̀jOCG  âª¡JGh  .Égƒëf

 .»∏«μ«e ≈dEG …ODƒJ Qƒ°ùL á©HQCG ô«eóàH z…Gô¨«J
 ΩÉ`̀jCG  Ió`̀Y  òæe  É¡Jô£«°S  ócDƒJ  »àdG  áeƒμëdGh
 ™°Vh  ≈dEG  AÉKÓãdG  AÉ°ùe  äQÉ°TCG  ,…Gô¨«J  ÜôZ  ≈∏Y
 ø°†àëJ »àdGh ’Éª°T á©bGƒdG …ô«°T Ió∏H ≈∏Y Égój
 √ÉéJÉH  zΩó≤àJ{  É¡fCGh  ,ø«jôàjQCG  ø«ÄLÓd  äÉª«îe
 á«°ùchPƒKQC’G  á°ù«æμdG  áª°UÉY  πãªJ  »àdG  Ωƒ°ùcCG

 .á«Hƒ«KE’G
 ≥«≤ëJ  …Gô``̀¨``̀«``̀J  äGƒ````̀b  â``̀æ``̀∏``̀YCG  É`̀¡`̀à`̀¡`̀L  ø``̀e
 á«aGô¨L π«°UÉØJ Ωó≤J ¿CG  ¿hO ,ájôμ°ùY äGQÉ°üàfG
 π«FÉμ«e ôÑL ¿ƒ«°SôÑjO á≤£æªdG ¢ù«FQ ∫Ébh .É¡dƒM
 ôFÉ°ùN ÉæàªLÉ¡ªd  äAÉL »àdG  Iƒ≤dG  ÉfóÑc{  ¿É«H  »a

 ™«ªL  ƒ``̀YOCG{  ±É`̀°`̀VCGh  .zäÉ¡ÑédG  qπ`̀c  ≈∏Y  áª«°ùL
 á∏°UGƒeh IGõ¨dG  ó°üd áaÉãμH êhôîdG ≈dEG  …Gô¨«àdG

 .zIô«Ñc ôFÉ°ùN hó©dG ó«ÑμJ
 ájƒL  äÉHô°V  áYƒªée  »Hƒ«KE’G  ¢û«édG  qø°T
 äÉYOƒà°ùe QGôZ ≈∏Y ájôμ°ùY ÉaGógCG É«ª°SQ âdhÉW
 ∑QÉ©ªdG  âØq∏N  ,¢``̀VQC’G  ≈∏Y  .äÉbhôëeh  áë∏°SCG
 QGôØ∏d ¢üî°T ∞dCG  27 øe ôãcCG  â©aOh ≈∏à≤dG äÉÄe
 AÉKÓãdG IóëàªdG ºeC’G â¡qÑfh .QhÉéªdG ¿GOƒ°ùdG ≈dEG
 πμ°ûàdG  Oó°üH  z¥É£ædG  á©°SGh  á«fÉ°ùfEG  á`̀eRCG{  øe
 É«eƒj ÉgôÑ©j ¬fEG âdÉb »àdG øjó∏ÑdG ø«H OhóëdG ≈∏Y
 øe  É°†jCG  ≥∏b  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdGh  .¢üî°T  ±’BG  4
 PEG ,»≤jôaE’G ¿ô≤dG »a QGô≤à°S’G ≈∏Y ´GõædG äÉ«YGóJ

 .É«Hƒ«KEG êQÉN ≈dEG ™°Sƒàj ¿CÉH ójó¡J óLƒj
 ájOhóëdG  Iô`̀¡`̀eCG  »a  øjQÉ£e  É¡aGó¡à°SG  Ö≤Y
 z…Gô¨«J  Ö©°T  ôjôëJ  á¡ÑL{  â≤∏WCG  ,…Gô¨«J  ™e
 .IQhÉéªdG  ÉjôàjQEG  áª°UÉY  ≈∏Y  ïjQGƒ°U  âÑ°ùdG
 ∂jÉe »μjôeC’G á«LQÉîdG ôjRh º¡JG ,Oó°üdG Gòg »a
 áYõYR{ ≈dEG »©°ùdÉH …Gô¨«J äÉ£∏°S AÉKÓãdG ƒ«ÑeƒH
 É«æ«ch  GóæZhCG  AÉ°SDhQ  πÑ≤à°SGh  .zá≤£æªdG  QGô≤à°SG
 »μ«ªjO  »`̀Hƒ`̀«`̀KC’G  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  Gó```̀fGhQh
 IOÉ©à°SG  »a  ´Gô°SE’G  ≈dEG  º¡©«ªL  GƒYOh  ,ø«fƒμ«e

 .ΩÓ°ùdG
 á∏MôªdG »a ∫ƒNódG AÉKÓãdG ÉHÉHCG ¢ùjOCG äócCGh
 ôjRh  ì qô`̀°`̀Uh  .ájôμ°ù©dG  á«∏ª©dG  √ò¡d  zá«FÉ¡ædG{
 zƒ«∏HO …O{ ¿ƒjõØ∏àd ¬JGP Ωƒ«dG »a ÉàjOÉj É«æ«c ´ÉaódG
 πbCG  ∫ÓN íLQC’G ≈∏Y{ »¡àæà°S á«∏ª©dG ¿CG  »fÉªdC’G
 ,á«°SÉeƒ∏HO QOÉ°üe ≥ah øμd  .zÉeƒj 15 ≈dEG  10 øe
 ´É≤jEG øe á«dGQó«ØdG äGƒ≤dG øμªàJ ¿CG ócDƒªdG ô«Z øe
 »àdG  z…Gô¨«J  Ö©°T  ôjôëJ  á¡ÑL{`H  á©jô°S  áªjõg
 πJÉ≤e  ∞`̀dCG  250  ƒëfh  áeÉg  ájôμ°ùY  äGó©e  ∂∏ªJ
 ó«L  πμ°ûH  ¿ƒHQóe  (É«°û«∏eh  ájôμ°ùY  ¬Ñ°T  äGƒb)
 ¢û«édG  ójóY  Qó≤jh  .á«∏ÑédG  á≤£æªdG  »°VGQCG  ≈∏Y
 ’  ºbôdG  Gòg  øμd  ,ô°üæY  ∞dCG  150  ƒëæH  »Hƒ«KE’G

.äÉ«°û«∏ªdGh á°UÉîdG äGƒ≤dG πª°ûj

 ¿É`̀ æ`̀ ∏`̀ ©`̀ j É``̀ «``̀ Hƒ``̀ «``̀ KEG »```̀a ´Gõ````æ````dG É``̀ aô``̀ W

 …Gô`̀¨`̀«`̀J º`̀ «`̀ ∏`̀ bEG »``̀a á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y äGQÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ fG

(Ü ± CG)       .»fGOƒ°ùdG áHƒcGQ ΩCG º«îªH …Gô¨«J »a ´GõædG ≥WÉæe øe ¿hQÉa |



¢SÉÑY ôØ©L jafasid09@hotmail.com

 §≤a AÉæàY’G
º«∏©àdG Qƒ°û≤H

 ¿GOQƒc »∏Y »fGôjE’G á«∏NGódG ôjRh ôeCG í°†àaG 2008 ΩÉY »a
 É¡«∏Y  π°üM  ¬`̀fCG  ¢VôàØj  »àdG  √GQƒàcódG  á`̀LQO  ¿CG  í°†JG  ¿CG  ó©H
 ™bƒe  ≈àM  ±ô©j  ’  ¬`̀fCG  í°†JG  πH  ,IQhõ`̀e  OQƒØ°ùchCG  á©eÉL  øe
 ¬fCÉH  ¬°ùØf  øY  ™`̀aGO  ó≤a  É«ÑZ  ¿Éc  ¬`̀fC’h  ,¢ù∏WC’G  ≈∏Y  OQƒØ°ùchCG
 »a  á«fÉ£jôÑdG  á©eÉédG  ∂∏J  πãªe ¬fCG  ≈YOG  πLQ á∏«ëd  á«ë°V ¿Éc
 √ôWÉN  ô°ùc  ΩóY  QÉàNGh  √GQƒàcódG  IOÉ¡°T  ¬d  Ωób  »æ©j)  .¿Gô¡W

.(á«JGòdG ¬Jô«°S »a É¡©°Vhh IOÉ¡°ûdÉH πÑbh
 áeó≤àe  Ió«°S  øY  CGô≤æd  á«HôY  ádhO  ≈dEG  ø«∏≤àæe  ¿Gô`̀jEG  ∑ôàfh
 º∏©àH  É¡à«eCG  ƒëe »a  áÑZQ  ,QÉÑμdG  º«∏©àd  õcôªH  â≤ëàdG  ôª©dG  »a
 ¿ÉëàeÓd  â°ù∏L  »°VÉªdG  πÑb  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  »ah  ,áHÉàμdGh  IAGô≤dG
 áæ°ùdG zIOÉYEG{ ≈dEG äô£°VÉa ,âÑ°SQh »FGóàH’G ∫hC’G ∞°ü∏d »FÉ¡ædG
 É¡æe ¿Éc Éªa ,âÑ°SQh á∏«∏b ΩÉjCG  πÑb iôNCG  Iôe ¿ÉëàeÓd â°ù∏Lh
 ÉgƒHô°†«d ÉgO’hCÉH »JCÉà°S É¡fCÉH É¡à¨∏HCGh É¡àª∏©e ≈dEG â¡LƒJ ¿CG ’EG
 AGôLEG  »a  âYô°ûa  º«∏©àdG  ájôjóe  ôeC’G  ≠∏Hh  ,É¡eÉ¶Y  Gƒ°Tó°Tójh
 ∂∏J  ø°S  ôÑc  ≈`̀ dEG  Gô¶f  ¬`̀fEÉ`̀a  …ôjó≤J  »`̀ah  ,ójó¡àdG  ∫ƒ`̀M  ≥«≤ëJ
 Éghƒ°S ∂dÉ«Y ƒdh ..ádÉN Éj Ö«Y :É¡d ∫ƒ≤dÉH ôeC’G »¡àæ«°ùa Ió«°ùdG

.á«fƒfÉ≤dG ádAÉ°ùª∏d É°†jCG âfCG ø«°Vô©àà°Sh øé°ùdG ¿ƒ∏Nó«°ùa
 ¿CG äQôb »°üî°T QGô≤Hh É¡æμdh ,º«∏©àdG QÉ£b É¡JÉa ICGôeG √òg
 â«ÑdG{ ¿hQOÉ¨jh ∫É«©dG ôÑμj Éeóæ©a .ƒaGôH ..º«∏©àdG øe É¶M ∫ÉæJ
 ô«N IAGô≤dG íÑ°üJh øjódGƒdG IÉ«M »a ¢†jôY ÆGôa çóëj zô«ÑμdG
 áæ°ùªdG Ió«°ùdG √òg ¿CG ócDƒªdG øe iôNCG IQÉÑ©H ..π∏ªdG »Øæd á∏«°Sh
 ¬H πNóJ »ªjOÉcCG πgDƒe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d º«∏©àdG øe §°ùb π«æd ™°ùJ ºd
 ºd Ée ∞æ©dG ≈dEG Aƒé∏dÉH É¡àª∏©ªd Égójó¡J ¿EÉa »dÉàdÉHh ,πª©dG ¥ƒ°S

.Öé©dGh á°ûgódG ô«ãj ôeCG ,áëLÉf ÉgôÑà©J
 áØ°üH º«∏©àdG ≈dEG É¡H ô¶æf »àdG á≤jô£dG »a É«∏e äôμa GPEG øμdh
 π°üëj  ¿CG  º¡j  ’  :Rƒé©dG  Ió«°ùdG  ∂∏J  ∑ƒ∏°S  º¡Øàà°S  ∂fEÉa  áeÉY
 QƒeCG  AÉ«dhCG  ∑Éæg  πH  ,ájƒà∏e  Ö«dÉ°SCÉH  Ωó≤àe  zÖ«JôJ{  ≈∏Y  ÉædÉ«Y
 ó°V  º¡dÉ«Y  ø«°üëàd  É`̀eEG  ø«ª∏©ª∏d  Iƒ°TôdG  ºjó≤J  »a  ¿hOOôàj  ’
 ,zø«ëLÉædG á©«∏W{ »a GƒëÑ°üj ≈àM º¡JÉLQO ™aôd ÉeEGh Üƒ°SôdG
 ≈£YCG  QÉªëdG  ∞°üdG  ó°Tôe  ƒd  :ƒμ°ûj  É≤jó°U  â©ª°S  ¿CG  ≥Ñ°Sh
 …òdG Ö«JôàdG øY ¬àdCÉ°S !!πFGhC’G Iô°û©dG πNój ¿Éc áLQO 12 ódƒdG
 ∞°üdG »Hôe /ó°Tôe ¿EG ¬d â∏b .øjô°û©dGh »fÉãdG :∫É≤a √ódh √RôMCG
 äÉ«°VÉjôdGh É«aGô¨édG »a ÖdÉ£dG äÉLQO πjó©J äÉ«MÓ°U ∂∏ªj ’
 ≈∏Y IOÉe πc »°SQóe øe ¬«JCÉJ äÉLQódG ∂∏J ¿C’ ïdG á«Hô©dG á¨∏dGh
 .èFÉàædG  QGó°UEGh äÉLQódG  ™«eÉée ó°UQ ≈∏Y √QhO ô°üà≤jh ,IóM
 ™aôj ¿CG  ∞°üdG  »Hôe Qhó≤ªH ¿Éc ¬fCG  ≈∏Y ô°UCGh »eÓμH  ™æà≤j  ºd
 òFóæY  !!π``̀FGhC’G  Iô°û©dG  øe  íÑ°üj  »c  ,∑Éægh  Éæg  √ó`̀dh  äÉ`̀LQO
 øe â«JhCG Ée πμH ¬d â∏bh »∏≤Y »a áæeÉμdG ¢ùjQóàdG äÉæ«L â£°ûf
 á°SQóªdG  »a  π`̀FGhC’G  Iô°û©dGh  z§°Sh{  √Gƒà°ùe  Gòg  ∑ódh  :áMÉbh
 ∂Ñ«JôJ  ¿ƒμ«a  á`̀LQO  ∞°üf  ô°ùîJ  ó`̀bh  ,áæédÉH  øjô°ûÑe  Gƒ°ù«d
 12 ¬°ü≤æJ ∑ódh ¿CG âéàæà°SGh ôJƒ«ÑªμdÉH É¡àÑ°ùM âfCGh ,z»fÉãdG{
 hCG  Iô°TÉ©dG  áÑJôªdG  ≈dEG  øjô°û©dGh  á«fÉãdG  áÑJôªdG  øe  õØ≤«d  áLQO
 ∞°üdG  »Hôe  πg  :É¡dCÉ°SGh  ∂°ùØf  ™LGQ  ..É¡≤ëà°ùj  ’  ƒgh  áæeÉãdG

?QÉªëdG ƒg
 :(»gÉÑàdG) Iôî°ûØdG ¥ƒ°S É°†jCG â∏NO ÉfóæY äÉLQódGh º«∏©àdG
 âfCG ∂«∏Y ¬∏dG º°SG) ..É¡«∏Y ¬∏dG AÉ°T Ée ..449 ´ƒªée âHÉL âæÑdG
 äÉ°üî∏ªdÉH É¡àMôW øjõJ »gh ÓeÉc Gô¡°T â°†b É¡fCG  ±ô©J …òdG
 á«≤«≤ëdG ÉæJÉbÉW ¥ƒa ’GƒeCG ¢Vôà≤f ÉæfCG Éªch ..(ΩÉ°TôH ≈ª°ùJ »àdG
 hCG  ±ÉaõdG  äÓØM  º«¶æàd  hCG  äGRÉ`̀LE’G  »a  ôØ°ù∏d  hCG  çÉKC’G  AGô°ûd
 øY) äÉLQO ÉædÉ«Y ¢Vôà≤j ¿CG »a ™fÉªf ’ ÉæfEÉa ,zOÓ«ªdG OÉ«YCG{ ≈àM
 ¿Óa ódh ¿CÉH CÉLÉØJ Gò¡dh ..º¡«°SQóe hCG º¡FÓeR øe (¥É≤ëà°SG ô«Z
 (»HOC’G  ¥É°ùªdG)  ájƒfÉãdG  IOÉ¡°ûdG  ¿ÉëàeG  »a  á«aÉ©dÉH  íéf  …òdG
 .ÖW ¢SƒjQƒdÉμH ÓeÉM ¢ù∏WC’G »a Qƒcòe ô«Z »HhQhCG ó∏H øe OÉY

.ÉgGƒàëe ¢ù«dh zIOÉ¡°ûdG{ ƒg º¡ªdG

 ìÉ«°ùdG  ≥M  »a  äGAGô``̀LEG  PÉîJG  ¢ùeCG  Góæ∏jRƒ«f  áeƒμM  äó¡©J
 »a  á«©«Ñ£dG  ôXÉæªdG  πªLCG  §°Sh º¡àLÉM AÉ°†b  »a  ¿hOOôàj  ’  øjòdG

 .π«ÑNQC’G
 ºgó∏H ≈dEG ¿ƒJCÉj øjòdG ìÉ«°ùdG ∑ƒ∏°S É kªFGO ¿ƒjóæ∏jRƒ«ædG ƒμ°ûjh
 AÉ°†b  »`̀a  É k«dÉJ  ¿hOOô`̀à`̀j  ’h  ,¢†«MGôe  …ƒëJ  ’  á∏≤æàe  ∫RÉ`̀æ`̀e  »`̀a

 .¥ô£dG ∫ƒW ≈∏Y º¡àLÉM
 á«é«JGôà°S’G  ¢VôY  ∫ÓN  ¢TÉf  äQGƒ«à°S  áMÉ«°ùdG  ô`̀jRh  ó`̀cCGh
 ∑ƒ∏°ùdG Gòg ¿CG 19-ó«aƒc áëFÉL ó©H Ée á∏Môe »a Góæ∏jRƒ«æd á«MÉ«°ùdG
 øY ÉgRGôHEG Góæ∏jRƒ«f ójôJ »àdG záÄªdG »a áFÉe á«≤ædG{ IQƒ°üdG ≥HÉ£j ’

 .á«©«Ñ£dG √ôXÉæªd »©«Ñ£dG ∫ÉªédÉH ô¡à°ûj ó∏Ñc É¡°ùØf
 ìÉ«°ùdG  ΩGõ`̀à`̀dG  Üƒ`̀Lh  ≈∏Y  ø««Øë°ü∏d  íjô°üJ  »a  ¢TÉf  O qó`̀°`̀Th
 ,É¡FÉ£YEG  ≈dEG  √ó∏H  ≈©°ùj  »àdG  záeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  IQƒ°U{`H  ÖfÉLC’G
 ¬Ñ°ûj  ’  á«FÉªdG  äGôªªdGh  ¥ô£dG  ∫ƒW  ≈∏Y  áLÉëdG  AÉ°†b{  ¿CG  G kôÑà©e

 .ø«jóæ∏jRƒ«ædG zäGOÉY
 ’  á∏≤æàe  ∫RÉæe  QÉéÄà°SG  øe  ìÉ«°ùdG  ™æªd  ¬LƒJ  øY  ¢TÉf  ∞°ûch

 .¢†«MGôe ≈∏Y …ƒàëJ
 Góæ∏jRƒ«f ≈dEG  É kÑ∏£J ôãcC’G ìÉ«°ùdG  ô¶æj ¿CG  ƒg »MƒªW{ ±É°VCGh

 .zIQÉjõ∏d øcÉeCG áKÓK π°†aCG øe IóMGh É¡fCG ≈∏Y
 á«°ù«FôdG  π`̀Nó`̀dG  QOÉ`̀°`̀ü`̀e  ó``̀MCG  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  π`̀Ñ`̀b  áMÉ«°ùdG  â`̀fÉ`̀ch
 .ΩÉY πc »ÑæLCG íFÉ°S ø«jÓe á©HQCG ƒëf πÑ≤à°ùJ âfÉc »àdG Góæ∏jRƒ«æd

 Q’hO  QÉ«∏e  16^2  ƒëf  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ≈∏Y  qQó``̀j  ´É`̀£`̀≤`̀dG  Gò``g  ¿É``̀ch
 .(hQƒj äGQÉ«∏e 9^4) …óæ∏jRƒ«f

 ¥Ó£f’G πÑb  πÑ≤à°ùªdG  »a √hòM Ghòëj ¿CÉH  ìÉ«°ùdG  ¢TÉf  í°üfh
 (¢VÉMôªdG) É kªFGO πNOCG{ :∫Ébh .√ó∏H »a á«©«Ñ£dG ™FGhôdG ±É°ûμà°S’

 .z∫õæªdG QOÉZCG ¿CG πÑb

 ìÉ``«°ùdG  ™``æªH  ó``¡©àJ  Gó``æ∏jRƒ«f
 á©«Ñ£dG »``a º``¡àLÉM AÉ``°†b ø``e

 ¢ùeCG  ,§«¨dG  ƒ`̀HCG  óªMCG  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉéd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  πÑ≤à°SG
 π≤f  »a  ¢ü°üîàªdG  »fÉehôdG  ô°TÉædG  ,ƒfÉ°ûà«dôà«H  hQófÉ°ù«dG  ,AÉ©HQC’G

 .á«fÉehôdG á¨∏dG ≈dEG »Hô©dG ´GóHE’G
 á«fÉehôdG á¨∏dG ≈dEG áªLôJ øe ≈dhC’G á©Ñ£dG Qhó°U áÑ°SÉæªH ∂dP AÉL 
 äGôcòe p¿Éæª°†àj øjò∏dG ,z»JOÉ¡°T{h ,zΩÓ°ùdGh ÜôëdG ≈∏Y ógÉ°T{ »HÉàμd
 ∂dòch  ,ΩÓ°ùdG  á«∏ªYh  »∏«FGô°SE’G  »Hô©dG  ´Gô°üdG  ä’ƒL  øY  §«¨dG  ƒHCG

 .2011 ≈àM 2004 øe ájô°üªdG á«LQÉîdG IQGRƒd ¬«dƒJ Iôàa
 âªJ  ,zô°üe  á°†¡f{  QGO  ø`̀Y  øjQOÉ°üdG  ,§«¨dG  ƒ`̀HCG  »HÉàc  ¿CG  ôcòj

 .á«æ«°üdGh á«fÉÑ°SE’Gh ájõ«∏éfE’G É¡ªgCG ,äÉ¨∏dG øe Oó©d Éª¡àªLôJ
 IQÉØ°ùdG  øY  kÓãªe  ,»fÉehôdG  ô°TÉædG  ¬dÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  §«¨dG  ƒHCG  ∫Ébh
 ∞jô©àdG »a á«fÉehôdG ô°ûædG QGO ¬H Ωƒ≤J …òdG πª©dG ¿EG ,IôgÉ≤dÉH á«fÉehôdG
 ,Üƒ©°ûdG  ø«H  äÉbÓ©∏d  á«≤«≤M  áaÉ°VEG{  πãªj  É¡JÉéàæeh  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdÉH
 »a áªLôàdG »a ™°SƒàdG É k«æªà oe ,…QÉ°†ëdGh »aÉ≤ãdG π°UGƒà∏d É kª¡e G kô°ùLh

 .zπ°UGƒàdG øe ´ƒædG Gòg AGôKE’ ø«gÉéJ’G

 ´Gô``̀ °``̀ ü``̀ dG ø````Y §``̀ «``̀ ¨``̀ dG ƒ``````̀ HCG Ö``̀ à``̀ c á``̀ ª``̀ Lô``̀ J
 á`̀ «`̀ fÉ`̀ ehô`̀ dG á`̀ ¨`̀ ∏`̀ dG ≈````̀ dEG »``̀∏``̀«``̀FGô``̀°``̀SE’G »``̀Hô``̀©``̀dG

 »a É¡à°SQóe ΩÉ``eCG è``àëJ IÉ``àa
 É¡ëàa  IOÉ``YEÉH  áÑdÉ£e  É``«dÉ£jEG
 áLƒªdG πX »a GO qóée É¡HGƒHCG ¥ÓZEG ≈dEG Éà«fCG á°SQóe äô£°VG
 ÉeÉY 12 á¨dÉÑdG Iò«ª∏àdG øμd ,É«dÉ£jEG »a 19-ó«aƒc AÉHh øe á«fÉãdG

 .∫õæªdG »a AÉ≤ÑdG â°†aQ
 ƒæjQƒJ »a á©bGƒdG  É¡à°SQóe Ωƒj πc á«dÉ£jE’G  IÉàØdG  ó°ü≤Jh
 »a ,É¡ëàa IOÉYEÉH áÑdÉ£ª∏d (É«dÉ£jEG ÜôZ ∫Éª°T »a »àfƒª««H º«∏bEG)

 .á≤£æªdG »a ΩÉ©dG ∫õ©dG AóH òæe á«ª«∏©àdG á°ù°SDƒªdG â≤∏ZoCG ø«M
 ¬«a  âqØæ°U  …ò`̀ dG  ïjQÉàdG  ƒ`̀gh  ,ôÑªaƒf  ø`̀e  ¢SOÉ°ùdG  òæªa
 Éà«fCG  ¬ qLƒàJ  ,zAGôªëdG  ≥WÉæªdG{  áªFÉb  øª°V  »àfƒª««H  áeƒμëdG
 ™°†Jh ƒæ«ØdÉc ƒdÉàjEG á°SQóe ≈dEG É¡JódGh á≤aôH Ωƒj qπc »∏«aƒcÉjEG
 øe  ¢ü°üëdG  á©HÉàªd  É¡©e  Éª¡àÑ∏L  ádhÉWh  É«°Sôc  É¡∏Nóe  ΩÉ`̀eCG

 .ó©H
 ò«eÓàdG  ¢†©Hh  Gõ«d  É¡à≤«aQ  É¡«dEG  âª°†fG  ,ΩÉjCG  á©°†H  ó©Hh

 .ºq∏©àdG »a º¡ q≤ëH É«ª∏°S áÑdÉ£ª∏d IQhÉée á°SQóe øe
 É¡àdhÉWh  ™bÉØdG  …ôgõdG  É¡«°Sôc  ìÉÑ°U  qπ`̀c  Éà«fCG  ô°†ëJh
 AÉL áàa’ ™e á°SQóªdG πNóe ΩÉeCG Éª¡©°†Jh q»£∏d á∏HÉ≤dG Iô«¨°üdG
 IÉàØdG ™HÉàJh .zÉæ q≤M ƒg á«°SGQódG ¢ü°üëdG Qƒ°†M !Iô°VÉM{ É¡«a
 ™HÉ°UC’G  óæY  ø«MƒàØe  øjRÉ qØb  …óJôJh  á«aƒ°U  á©qÑb  ôªà©J  »àdG

 .»Mƒ∏dG ÉgRÉ¡L á£°SGƒH ¢ü°üëdG
 Éæ«dƒ°ùJCG  É°ûJƒd  º«∏©àdG  Iô``̀jRh  ø`̀e  ’É°üqJG  âq≤∏J  ó`̀b  »`̀gh
 Éà«fCG  ôÑîJh .Öjôb ÉªY GO qóée íàØà°S ¢SQGóªdG ¿CG  É¡d äó qcCG  »àdG
 É¡©°Sh »a Ée ∫òÑà°S É¡fEG »d âdÉbh »dÉ°†æH äOÉ°TCGh »H â∏°üJG{

 .zâbh ÜôbCG »a ¢SQGóªdG íàa IOÉYE’
 ød  ¬fEG  »°ùØf  »a â∏b  ,¢SQGóªdG  ¥ÓZEG  Gƒæ∏YCG  ÉeóæY{  ±OôJh
 Ö©°üdG øªa .ó©H øY º«∏©àdG øe IójóL áæ°S π qªëJ »©°Sh »a ¿ƒμj

 .zÜƒ°SÉëdG ΩÉeCG õ«côàdG
 Qƒ°†M  ≈``̀dEGh  á°SQóªdG  ≈`̀ dEG  â≤à°TG{  AGô≤°ûdG  IÉàØdG  qô`̀≤`̀Jh
 á°TÉ°T ∫ÓN øe ¢ù«dh ø«°S qQóªdG ø«YCG  »a ô¶ædGh É¡«a ¢ü°üëdG
 øe ’óH á°SQóªdG ≈dEG ÜÉgò∏d GôcÉH ®É≤«à°S’Gh »HÉë°UCG á≤aQ ≈dEGh
 »a Éà«fCG  ≈¶ëJh .zΩƒædG  ¢SÉÑ∏H Üƒ°SÉëdG  ΩÉeCG  ∫õæªdG  »a AÉ≤ÑdG

 .¬«fhô«H ÉfÉ«à°ùjôc É¡JódGh ºYóH Gòg É¡dÉ°†f
 »HhQhC’G  ó«©°üdG  ≈∏Y AÉHƒdG  ¬Hô°†j ó∏H ∫hCG  É«dÉ£jEG  âfÉch
 45 øe ôãcCG  É¡æ«H øe ,áHÉ°UEG  ¿ƒ«∏e 1^2 øe ôãcCG  É¡«a â«°üMCGh

 .IÉah ádÉM ∞dCG

 »a  É¡d  CÉé∏e  IOQÉ`̀°`̀T  Iô«¨°U  áÑ∏c  äó``̀Lh
 á«∏ªY  ä qõ```̀gh  QÉ`̀£`̀b  É¡eó°U  É`̀eó`̀©`̀H  É«fÉ£jôH
 OGhQ  ôYÉ°ûe  á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dG  É`̀¡`̀JÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  ø`̀e  É`̀¡`̀aÉ`̀©`̀°`̀SEG

 .óæ¡dG »a π°UGƒàdG äÉ q°üæe
 á¨dÉÑdG áÑ∏μ∏d ¿Éà«eÉeC’G ¿ÉàªFÉ≤dG äôàH óbh
 Ü qQóàJ  ÉÑjô≤J  ÉeÉY  â°†eCG  »`̀gh  äGƒæ°S  çÓ`̀K
 ,ø««YÉæ£°UG  ø«aôW  á£°SGƒH  π q≤æàdG  ≈∏Y  ¬dÓN
 ,»HhO  »aGQ  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd  ∞°ûc  Ée  ≥ah
 »H)  zÉ`̀jó`̀fEG  õdÉª«fCG  Qƒ`̀a  ∫ƒÑ«H{  á«©ªL  ¢ù«FQ

 .(¬jG ±G
 ÉgƒØ©°ùe É¡«∏Y ≥∏WCG »àdG áÑ∏μdG ≈∏Y ôã oYh
 áμ°S  ≈∏Y  z qΩó`̀dÉ`̀H  áL qô°†e{  »`̀gh  z»``̀chQ{  º°SG
 »a  (á«dÉª°ûdG  ÉfÉjôg  áj’h)  OÉHBG  ójôa  »a  ójóM
 »H{  √ô`̀jó`̀J  CÉé∏e  ≈``dEG  äò``̀NCGh  .2019  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG
 qÖ£∏d  IOÉ`̀«`̀Y  ≈`̀ dEG  É`̀gQhó`̀H  É¡à∏≤f  »àdG  z¬`̀jG  ±G

 .…ô£«ÑdG
 »a  É`̀eô`̀a  ¢û«gÉe  …ô£«ÑdG  Ö«Ñ£dG  ∫É``̀bh
 ¬Ñ°T  øe  ¿É`̀c{  ±É©°SE’G  ô°UÉæY  √ô°ûf  π«é°ùJ
 √ò¡d Iô£N äÉHÉ°UEÉH Ö«°UCG Ö∏c PÉ≤fEG π«ëà°ùªdG

 .zΩódG øe ô«ãμdG »chQ äô°ùN óbh .áLQódG
 É¡«àªFÉb  ô`̀à`̀Hh  É`̀¡`̀d  ΩO  π`̀≤`̀f  ô```̀eC’G  Ö`̀∏`̀£`̀Jh
 ,zá∏°VÉæe  »``̀gh  .»```̀chQ  ƒ`̀é`̀æ`̀à`̀d{  ø`̀«`̀à`̀«`̀eÉ`̀eC’G

 .»HhO Ö°ùëH
 ∫É°†f  …hô``̀j  Ó«é°ùJ  á«©ªédG  äô`̀°`̀û`̀fh

 áæ«©à°ùe  π q≤æàdG  ≈∏Y  ÜQó`̀à`̀J  Égô¡¶jh  »`̀chQ
 É©°SGh  GQÉ°ûàfG  »≤d  Ée  ¿ÉYô°S  ôjÉæj  »a  É¡ qμØH
 á«©ªédG  √ÉÑàfG  áÑ∏μdG  âàØdh  .â`̀fô`̀à`̀fE’G  ≈∏Y
 zø`̀°`̀û`̀jGó`̀fhÉ`̀a  äQÉ```̀g  äBG  ó``̀∏``̀jGh{  á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG
 .ºdÉ©dG »a IOQÉ°ûdG ÜÓμdG PÉ≤fEG »a á°ü°üîàªdG

 »chôd  ihCÉ`̀ e  øY  åëÑJ  á«©ªédG  â`̀MGQh
 ø«aôW  πjƒªJ  ¿óæd  »`̀a  ¢û«©j  …óæg  ¢`̀Vô`̀Yh

 .É¡d ø««YÉæ£°UG
 É¡«àªFÉ≤H  ≈``̀dhC’G  É¡JGƒ£N  »`̀chQ  â£Nh
 »a  ¢`̀ù`̀eCG  äô`̀aÉ`̀°`̀Sh  ƒ«dƒj  »`̀a  ø«à«YÉæ£°U’G

 .¿óæd √ÉéJÉH »¡dOƒ«f øe â©∏bCG IôFÉW
 »gh áYÉé°T óL áÑ∏c »chQ{ ¿EG »HhO ∫Ébh
 Q qó≤jh .zÉ¡d π«ãe ’ áªjõYh I qƒbh IôHÉãe äô¡XCG

.Éfƒ«∏e 30 ƒëæH óæ¡dG »a IOQÉ°ûdG ÜÓμdG OóY

 É«fÉ£jôH ≈``dEG ó``æ¡dG øe ô``aÉ°ùJ »``chQ á``∏°VÉæªdG

»MÉæL AÉah

 ∂dPh  ,íHQGh  ¥ƒ°ùJ  á∏ªëd  ™HGôdG  Öë°ùdG  âcQÉeôÑjÉgƒdƒd  iôLCG
 õFÉa 400 ƒëf ô«àNG å«M ,óëdG ƒdƒd ´ôa »a 2020 ôÑªaƒf øe 17 »a

.»æjôëH QÉæjO ∞dCG 25 áª«≤H ƒdƒd øe ¥ƒ°ùJ äÉbÉ£H ≈∏Y Gƒ∏°üM
 »a  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  á`̀eó`̀N  Öàμe  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ø`̀jõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG  ™«ªéd  øμªjh
 150  π°üë«°Sh  .ºgõFGƒL  ΩÓà°SGh  óëdG  ƒdƒd  »a  âcQÉeôÑjÉgƒdƒd
 äÉbÉ£H  ≈∏Y  GõFÉa  150h  ,QÉæjO  100  áª«≤H  ¥ƒ°ùJ  äÉbÉ£H  ≈∏Y  GõFÉa
 GQÉæjO 25 áª«≤H äÉbÉ£H ≈∏Y õFÉa 100h ,É«æjôëH GQÉæjO 50 áª«≤H ÉjGóg

.É«æjôëH
 - ƒdƒd øe ¥ƒ°ùàdG äÉbÉ£ÑH øjõFÉØdG ø«bƒ°ùàªdG OóY »dÉªLEG ≠∏Hh
 QÉæjO ∞dCG 100 áª«≤H ≠dÉÑe ≈∏Y Gƒ∏°üM ®ƒ¶ëe 1600 ƒëf -¿B’G ≈àM
 ºî°VC’G  á«éjhôàdG  á∏ªëdG  ,zíHQGh  ¥ƒ°ùJ{  ƒdƒd  á∏ªM  ó©Jh  .»æjôëH

 ,äÉÄa 3 øe ƒdƒd øe ¥ƒ°ùJ äÉbÉ£H øjõFÉØdG íæe ºà«°S å«M ,áμ∏ªªdG »a
 150 ≈dEG  π°üJ á«dÉªLEG áª«≤H GQÉæjO 25h GQÉæjO 50h ,QÉæjO 100 »gh
 ≈àM ôªà°ù«°S …òdG »fhôàμdE’G Öë°ùdG ∫ÓN ∂dPh ,»æjôëH QÉæjO ∞dCG
 ≈∏Y øjôNBG ø«Ñë°S âcQÉeôÑjÉgƒdƒd …ôéj ¿CG ™eõªdG øeh .ΩÉ©dG ájÉ¡f

.áØ∏àîe á«æeR äGôàa
 »fhôàμdE’G Öë°ùdG »a ∫ƒNódÉH øFÉHõ∏d á«éjhôàdG á∏ªëdG íª°ùJh
 »a á«fÉªãdG âcQÉeôÑjÉgƒdƒd ôLÉàe øe …CG »a É¡fƒ≤Øæj ô«fÉfO 5 πc ™e
 ájQÉéJ äÉeÓY äÉéàæe ≈∏Y á°UÉN á«éjhôJ É°VhôY Ωó≤J Éªc ,áμ∏ªªdG

.äÉéàæªdG ∂∏J øe AGô°ûdG óæY RƒØdG ¢Uôa ∞YÉ°†àà°S å«M ,IQÉàîe
https://  :»fhôàμdE’G  Éæ©bƒe  IQÉjR  ≈Lôj  ,π«°UÉØàdG  øe  ójõªd

.www.luluhypermarket.com/en-bh/winners

õFÉa 400`d QÉæjO ∞dCG 25 Ωó``≤j zâcQÉeôÑjÉgƒdƒd{
zí``HQGh ¥ƒ``°ùJ{ á``∏`ª`ëd ™``HGôdG Ö``ë`°ù`dG »``a

 »a ∑QÉ°T …òdG ¿OQƒL .»H πμjÉe πãªªdG ∫ƒÑ«H á∏ée äQÉàNG
 ó«b ≈∏Y á«HPÉL ∫ÉLôdG ôãcCG{ ¿ƒμ«d AÉKÓãdG Ωƒj zôãfÉH ∑ÓH{ º∏«a
.ºjôμàdG Gòg ≈∏Y π°üëj »dGƒàdG ≈∏Y Oƒ°SCG πãªe ådÉK ƒgh zIÉ«ëdG
 Ö≤∏dG  ¿EG  ÉeÉY  33  ôª©dG  øe  ≠∏Ñjh  Üõ`̀YCG  ƒgh  ¿OQƒ`̀L  ∫É`̀bh

.zÉ©FGQ GQƒ©°T{ ¬ëæe
 è`̀eGô`̀H  »`̀a  Ó`̀Ø`̀W  ¿É``̀c  É`̀eó`̀æ`̀Y  á«æØdG  ¬Jô«°ùe  ¿OQƒ```̀L  CGó```̀Hh
 áàHÉK  ≈£îH  ó©°Uh  z¿Qó∏«°ûJ  …Ée  ∫hCG{  π°ù∏°ùe  πãe  á«fƒjõØ∏J
 ádGó©dG ÉeGQO »a Gõ«ªàe AGOCG  Ωób ≈àM Ohƒ«dƒg »a Iô¡°ûdG ≥jôW

.2013 ΩÉY zø°û«à°S π«ØJhôa{ á«YÉªàL’G
 zójôc{  áªcÓªdG  º∏«a  »a  ádƒ£ÑdG  QhO  Ö©d  2015  ΩÉ`̀Y  »`̀ah
 á«°üî°T  ó°ùL  äGƒæ°S  çÓK  ó©Hh  z»`̀chQ{  ΩÓ`̀aCG  á∏°ù∏°ùd  πªμªdG
 º∏«a  »a  ¿Éª°SƒH  ∂jhOÉ°ûJ  πMGôdG  ΩÉ`̀eCG  ôéfƒª∏«c  ∂`̀jQG  ôjô°ûdG

.zôãfÉH ∑ÓH{
 »fƒjõØ∏àdG  èeÉfôÑdG »a ¬æY ø∏YCG  …òdG Ö≤∏dG  ¿OQƒL ó°üMh
 »fÉ£jôÑdG  πãªªdGh  óæé«d  ¿ƒL  »æ¨ªdG  ó©H  z∞j’  π«ª«c  »ª«L{

.2018h 2019 »eÉY »a Ö≤∏dG ≈∏Y Ó°üM øjò∏dG ÉÑdG ¢ùjQOG

á«HPÉL ∫ÉLôdG ôãcCG ..¿OQƒL .»H πμjÉe πãªªdG :∫ƒÑ«H á∏ée

 ºcƒLQCG ô«NC’G ≥eôdG ≈dEG ÉæJÉfÉ©e â∏°Uh ó≤d ..ô°†àëf ÉæfEG{
 ,ºjôμdG  ó¡©dG  »`̀ dh  ƒª°S  ≈``̀dEG  ÉæJó°TÉæe  Gƒ`̀∏`̀ °`̀UhCGh  ÉfhóYÉ°S

.zíaÉμªdG »æjôëÑdG øWGƒªdÉH ójó°ûdG ¬eÉªàgÉH ±hô©ªdG
 äÉ«æjôëÑdG  äÉæWGƒªdG  øe  áYƒªée  äCGó``H  äÉª∏μdG  √ò¡H
 »jCGQ ô«ZCG »æ∏©L Ée ,∞JÉ¡dG ôÑY ø¡Jó°TÉæe äÉfƒdÉ°üdG äÉÑMÉ°U
 IÉfÉ©e øY âÑàc ó≤d º©f ..áãdÉãdG Iôª∏d ´ƒ°VƒªdG Gòg »a ÖàcCGh
 AÉæÑd  á∏jƒW  äGƒæ°S  ôÑY  øëaÉc  »JÓdG  äÉfƒdÉ°üdG  äÉÑMÉ°U
 iƒà°ùe ≈dEG  ø∏°Uh ≈àM ¿ÉØJh ó¡L πμH ø¡JÉeóîd á©FGQ á©ª°S
 ó«MƒdG πFÉ©dG ¿ôÑà©j ø¡æe ô«ãμdG ¿CG É°Uƒ°üNh GóL ó«L …OÉe
 äÉ«æjôëH  äÓeÉ©d  ¢UôØdG  ø«£YCG  ø¡fCG  Éªc  ,Iô«ÑμdG  øgô°SC’

.ø¡Jƒ«H ∞jQÉ°üe »a IóYÉ°ùªdGh πª©∏d
 ,á«ªdÉY  äÉ``eRCG  âÑÑ°Sh  Iô«ãc  ∫hO  OÉ°üàbG  äô`̀eO  ÉfhQƒc
 ¿EG  PEG  ,äÉfƒdÉ°üdG  ´É£b  ƒg  ¿B’G  ≈àM  ¬ÑÑ°ùH  ô°ùN  ´É£b  ôãcCGh
 áHƒ∏£ªdG äÉeóîdG º¶©e ™æªH ∂dPh ,GóL áeQÉ°U âdGRÉe ø«fGƒ≤dG
 øFÉHõdG ô©°T ∞Øéj ’ ƒgh íHôj ¿CG ¿ƒdÉ°U ™«£à°ùj ∞«μa ..É¡«a
 ,ƒæM ’h ,»Hô¨e ΩÉªM ’h ,êÉ°ùe ’h §«îdÉH ±ÉØM óLƒj ’h
 »bÉH ƒæ°T !?ô©°û∏d äÉLÓY ≈àM hCG êÉ«cÉe ’h ,Iô°ûH ∞«¶æJ ’h

 !?ó©H
 »a  ¬`̀H  ÉMƒª°ùe  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  √ò`̀g  º¶©e  ¿CG  Ö`̀jô`̀¨`̀dG
 áYƒæªe âdGRÉe GPÉª∏a !ájQhô°†dG äGRGôàM’G òNCG  ó©H äGOÉ«©dG
 GOó°ûJ ôãcCG âfÉc äÉfƒdÉ°üdG º¶©e ¿CG Éæ°ùªd ÉæfCG ™e ?¿ƒdÉ°üdG »a

 ?º¡©e ÉeQÉ°U ¿ƒfÉ≤dG ∫GRÉe GPÉª∏a ,áeÓ°ùdG äGRGôàMG »a
 iOCG …òdG Gògh ,äÉfƒdÉ°ü∏d É¡ªYO âØbhCG ø«μªJ ¿CG áÑ«°üªdG
 ¬«a øg …òdG âbƒdG »Øa ,ájô¡°ûdG ºgôFÉ°ùNh º¡JÉfÉ©e ºbÉØJ ≈dEG
 ∞jQÉ°üªdG  øe  Égô«Zh  ÖJGhôdGh  ájô¡°ûdG  äGQÉéjE’ÉH  äÉÑdÉ£e
 ∞«μa  ..áØbƒàe  OGô`̀jE’G  ø¡«∏Y  QóJ  »àdG  ø¡JÉeóN  º¶©e  âdGRÉe
 â∏°T  ¿CG  ó©H  ¿ƒdÉ°üdG  ∞jQÉ°üe  äÉfƒdÉ°üdG  äÉÑMÉ°U  ™aóà°S

 ??ø¡d ø«μªJ ºYO ∞bhh ø¡JÉeóN
 ó©H{ :∫ƒ≤Jh ábôëH »μÑJ øgGóMEG ™ª°SCG ÉfCGh »Ñ∏b ™£≤J ó≤d
 ..áfƒjóe äô°U á°û«Y ≈∏MCG ø«°ûjÉY »dÉ«Yh »MhQ á∏jÉ°T âæc Ée
 Éªc .z!!øé°ùdG ìhQCG  ’EGh ¿ƒdÉ°üdG πØbCG  ΩR’ ..QóbCG  Ée ¢UÓNh
 ´hô°ûe) ø¡JÉfƒdÉ°U ∫ÉØbEG »a ÉjóL ¿ôμØj ø¡fCG ø¡æe ójó©dG äócCG
 øgQƒ¡X  ≈∏Yh  πª©dG  øY  äÓWÉY  øëÑ°ü«°S  ºK  ø`̀eh  ,(ôª©dG

.¢Vhô≤dG
 GƒYÉ£à°SG IójóL ø«fGƒ≤H øμdh ..Qô°†J äÉYÉ£≤dG øe ô«ãμdG
 É¡æe ,…QÉéàdG º¡WÉ°ûf QGôªà°SGh äÉWÉ«àM’G òNCG ø«H GƒfRGƒj ¿CG
 »àdG  á°û«°û∏d  ∫ÉéªdG  Éæëàa  ÉæfCG  ÉªHh  ,»gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG  ´É£b
 zQGƒ°ûà°S’G{`H íª°ùf ’ ∞«μa ihó©dG π≤f πFÉ°Sh ô£NCG  øe »g
 äÉWÉ«àMG  òNCG  ™e  ¿ƒdÉ°üdG  »a  äÉeóîdG  øe  Éªgô«Zh  áæëdGh

?É©ÑW áeÓ°ùdG
 AGQRƒdG  ¢ù«FQh  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ≈dEG  É¡¡LhCG  ájƒb  Ió°TÉæe
.GóL Qõe ™°Vh »a qø¡a äÉfƒdÉ°üdG äÉÑMÉ°U IóYÉ°ùªH ¬Lƒj »c

 :äÉfƒdÉ°üdG äÉÑMÉ°U
!ô°†àëf øëf



فاطمة �سلمان: 

�آل  عمار  هم  �لنو�ب،  من  عدد  تقّدم 

�لع�سريي،  ه�سام  �ل�سو�د،  فا�سل  عبا�س، 

ب�ساأن  برغبة  باقرت�ح  �إ�سحاقي،  علي 

�أ�سحاب  �لعمل  وز�رة  موظفي  تثبيت 

�لعقود �ملوؤقتة.

و�أكد �لنائب عمار �آل عبا�س، �أحد �أبرز 

كبرية  �أعد�ًد�  هناك  �أن  �القرت�ح،  مقدمي 

يعملون  �لعمل  وز�رة  يف  �ملوظفني  من 

يعاملون  �أنهم  مو�سًحا  موؤقتة،  بعقود 

�لعقود  بنظام  يعملون  كونهم  كاالأجانب 

مو�طنون،  وهم  حكومية،  بوز�رة  �ملوؤقتة 

بع�سها 10  يفوق  ل�سنو�ت طويلة  وذلك 

�سنو�ت.

حق  �لوظيفي  �الأمان  �أن  �إىل  و�أ�سار 

يتحقق  ال  �الأمان  وهذ�  كافة،  للمو�طنني 

�سرورة  �إىل  الفًتا  موؤقتة،  �لعقود  بكون 

�إعادة تنظيم هيكلة وز�رة �لعمل وتثبيت 

من  �ملوؤقتة  �لعقود  موظفي  جميع 

�أكرث  حياة  ل�سمان  وذلك  �لبحرينيني؛ 

��ستقر�ًر� للمو�طنني.
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زينل ت�ضيد مب�ضامني قمة اأبوظبي الثالثية وبدعمها للق�ضايا العربية

�أ�سادت فوزية بنت عبد�هلل زينل رئي�س جمل�س 

بني  ُعقدت  �لتي  �لثالثية  �لقمة  ت�سمنته  �لنو�ب مبا 

�آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة 

�ل�سيخ حممد بن  �ملفدى، و�سمو  �لبالد  خليفة عاهل 

�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 

�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  �مل�سلحة يف  للقو�ت 

�بن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  �جلاللة  و�ساحب  �ل�سقيقة، 

�ل�سقيقة،  �لها�سمية  �الأردنية  �ململكة  عاهل  �حل�سني 

بح�سور �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 

�آل خليفة ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء.

�أن �لقمة �لثالثية  و�أكدت رئي�س جمل�س �لنو�ب 

�أبوظبي  �لعا�سمة  يف  )�الأربعاء(  �أم�س  ُعقدت  �لتي 

�ملرحلة  تتطلبه  ما  ظل  يف  كبرية،  �أهمية  تكت�سب 

للمو�قف،  وتن�سيق  للروؤى  توحيد  من  �لر�هنة 

و�الرتقاء مب�ستوى �لتعاون يف خمتلف �ملجاالت، مبا 

و�سعوبها،  �لثالث  للدول  �مل�سرتكة  �مل�سالح  يحقق 

ودعم �لق�سايا �لعربية �لعادلة، وحتقيق �ال�ستقر�ر 

و�ل�سالم يف �ل�سرق �الأو�سط.

ولفتت �إىل �أن �لظروف �لر�هنة جر�ء تف�سي جائحة 

و�مل�ستجد�ت  و�ملتغري�ت  )كوفيد-19(،  كورونا 

من  تزيد  و�لعاملي،  �الإقليمي  �مل�ستوى  على  �ملختلفة 

�أهمية ت�سافر �جلهود حول �ملو��سيع �لتي ركز عليها 

�لتعاون  لتعزيز  �لر�مية  �لثالثية،  �لقمة  يف  �لقادة 

و�لتكامل يف عدد من �لقطاعات �حليوية، ال �سيما يف 

وتكثيف  و�لدو�ئي،  �لغذ�ئي  و�الأمن  �ل�سحة  قطاعي 

�القت�سادية  �لتد�عيات  ملو�جهة  �مل�سرتكة  �جلهود 

و�ل�سحية و�الجتماعية الأزمة وباء كورونا.

�أكد علي �ل�سالح رئي�س جمل�س �ل�سورى �أن �لقمة 

)�الأربعاء(،  �أم�س  �أبوظبي  يف  ُعقدت  �لتي  �لثالثية 

مب�ساركة ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 

ورعاه،  �هلل  حفظه  �ملفدى،  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل 

و�ساحب �جلاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني ملك 

�ل�سمو  �ل�سقيقة، و�ساحب  �لها�سمية  �الأردنية  �ململكة 

�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة بدولة �الإمار�ت �لعربية 

�ل�سالم  حتقيق  مبادر�ت  تدعم  �ل�سقيقة،  �ملتحدة 

و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة، وتدفع نحو حتقيق تطلعات 

�الأمن  �لكرمي يف نعمة  بالعي�س  �ل�سعوب  وطموحات 

و�الأمان و�الزدهار.

�لقمة  باأهد�ف  �ل�سورى  جمل�س  رئي�س  و�أ�ساد 

�سعت  �سامية  توجهات  من  ت�سمنته  وما  �لثالثية 

و�لعربي  �خلليجي  �لتكامل  من  �ملزيد  لتحقيق 

�لذي  �مل�سرتك  �ملتني  �لتعاون  وتوثيق  �ال�سرت�تيجي، 

�ل�سف  وتوحيد  �إ�سر�ًقا،  �أكرث  م�ستقبل  �أبو�ب  يفتح 

ملجابهة �ل�سعاب وخلق فر�س �لنجاح جتاه خمتلف 

و�العتز�ز  �لفخر  عن  �ل�سالح  و�أعرب  �لتحديات. 

باجلهود �حلثيثة، و�مل�ساعي �لنبيلة �لتي ي�سطلع بها 

جاللة �مللك �ملفدى، رعاه �هلل، يف �سبيل �إحالل �ل�سالم 

وفتح �آفاق �أرحب مع كل دول �جلو�ر، وتبني جميع 

�سماحة  تعك�س  �لتي  �مل�سّرفة  و�ملبادر�ت  �ملو�قف 

وحكمة جاللته، رعاه �هلل، يف �إد�رة خمتلف �ملو��سيع 

�الأ�سقاء  �لدول  مع  �مل�سرتك  �الهتمام  ذ�ت  و�لق�سايا 

و�الأ�سدقاء. م�سرًي� �إىل مكانة مملكة �لبحرين �لرفيعة 

�لقيادة  بف�سل  �ملجاالت،  �ستى  يف  وخارجًيا  د�خلًيا 

�حلكيمة و�لروؤية �لثاقبة لعاهل �لبالد �ملفدى.

فوزية زينل

ال�ضالح: »قمة اأبوظبي« تدعم مبادرات اال�ضتقرار يف املنطقة

علي ال�صالح

 عمار اآل عبا�س

م�ضاّدات كالمية يف االجتماع االأول للجنة

الع�ضريي رئي�ًضا للجنة التحقيق يف اخلدمات ال�ضحية
حمرر �ل�سوؤون �لربملانية:

على  �لنو�ب  جمل�س  و�فق 

برملانية  حتقيق  جلنة  ت�سكيل 

�ملقدمة  �ل�سحية  �خلدمات  ب�ساأن 

و�ختارت  �ل�سحة،  وز�رة  من 

ه�سام  �لدكتور  �لنائب  �للجنة 

و�لنائب  لها،  رئي�ًسا  �لع�سريي 

عمار �لبناي نائًبا للرئي�س.

للجنة،  �الأول  �الجتماع  و�سهد 

كالمية  م�ساد�ت  �الأربعاء،  �أم�س 

وتوتًر� بني �الأع�ساء؛ وذلك ب�سبب 

وعلى  �لرئا�سة  على  خالفات 

ما  بح�سب  وذلك  �للجنة،  ت�سكيل 

نقلت م�سادر لـ»�الأيام«.

ت�سكيل  �إن  م�سادر  وقالت 

�أ�سماء  �للجنة �سهد حذف عدد من 

�لت�سكيل،  طلب  مقدمي  �لنو�ب 

للطلب  �ملقدمون  �لنو�ب  كان  �إذ 

عي�سى  بوحمود،  حممد  �لنائب 

�لدكتور  قمرب،  عمار  �لقا�سي، 

�ملالكي،  با�سم  �لذو�دي،  عبد�هلل 

�لدم�ستاين،  �أحمد  بوعنق،  خالد 

من  ُحذفت  �الأ�سماء  تلك  وجميع 

�لت�سكيل �لذي مت �إقر�ره.

�لنو�ب  من  �للجنة  وتكّونت 

زينل،  يو�سف  �لع�سريي،  ه�سام 

مع�سومة ح�سن، حممد �لعبا�سي، 

علي  �لبناي،  عمار  ح�سني،  عمار 

حمد  عبد�الأمري،  زينب  ��سحاقي، 

�لكوهجي.

من  عدًد�  �أن  »�الأيام«  وعلمت 

لتقدمي طلب  يتجه  �للجنة  �أع�ساء 

�ن�سحاب من �للجنة؛ وذلك ب�سبب 

بع�س  ع�سوية  على  �حتجاجهم 

�الأع�ساء لكون تربطهم �سلة قر�بة 

وز�رة  يف  �مل�سوؤولني  من  عدد  مع 

بع�س  �أن  �إىل  �إ�سافة  �ل�سحة، 

�الأع�ساء �حلاليني يف �للجنة كانو� 

�سد ��ستجو�ب وزيرة �ل�سحة يف 

عمل  يجعل  قد  ما  �الأول،  �لدور 

�للجنة غري حمايد، بح�سب قولهم.

جلنة التحقيق الربملانية برئا�صة النائب د.ه�صام الع�صريي 

اآل عبا�س: مواطنون بعقود 

»موؤقتة« منذ 10 �ضنوات يف »العمل«

»تنمية الطفولة« تدعو لتعزيز

نظم حماية االأطفال ورعايتهم

حلماية  �لعاملي  باليوم  �لعامل  يحتفل 

 19 يو�فق  �لذي  و�الإيذ�ء  �الإ�ساءة  من  �لطفل 

بالذكرى  يحتفل  كذلك  عام،  كل  من  نوفمرب 
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حقوق  �تفاقية  ل�سدور  عام  كل  من  نوفمرب 

بتاريخ  �ملتحدة  �الأمم  �عتمدتها  �لتي  �لطفل 

مملكة  عليها  ووقعت   ،1989 نوفمرب   20

�لبحرين يف 13 فرب�ير 1992.

لتنمية  �لبحرينية  �جلمعية  و�أكدت 

لبنود  تاأييدها  �أم�س،  لها  بيان  يف  �لطفولة، 

�التفاقية �ملتعلقة بحماية حقوق �لطفل.

�جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  وقال 

�لدكتور ح�سن بن عبد�هلل فخرو: »��ست�سعار� 

منا باأهمية تفعيل بنود قانون �لطفل مبملكة 

�لتنموي  بدورنا  منا  و�إميانا  �لبحرين، 

ن�سعى  فاإننا  وكر�مته،  �لطفل  وبحقوق 

مقدمة  يف  وجعلها  �جلمعية  �أهد�ف  لتحقيق 

�جلاد  �لعمل  �إىل  �جلميع  ودعوة  �أولوياتنا، 

و�لعامل،  �ملجتمع  يف  �خلري  قوى  وت�سافر 

لتح�سني وحتقيق تلك �الأهد�ف �ل�سامية«.

حتمل  �جلميع  على  »يجب  و�أ�ساف: 

�مل�سالح  ل�سمان  به  �ملنوطة  �مل�سوؤوليات 

�لف�سلى لالأطفال. كما نود �الإ�سارة �إىل حر�س 

�لبحرين على تعزيز �حلماية حلقوق  مملكة 

رقم  �لطفل  قانون  �إ�سد�ر  خالل  من  �لطفل 

�لبحرين  مملكة  ولفوز   ،2012 ل�سنة   37

لالأمم  �لتابعة  �لطفل  حقوق  جلنة  بع�سوية 

على  �آخر  دليل  لهو   2021-2017 �ملتحدة 

جهود �ململكة يف جمال حقوق �لطفل«.

�لطفولة  لتنمية  �لبحرينية  و�جلمعية 

هي من �أوىل �جلمعيات �لتي تتميز بن�ساطها 

�الهتمام  عاتقها  على  و�أخذت  �لو��سح، 

�ملبذولة  �جلهود  خالل  من  �لطفولة  بق�سايا 

كبريين،  وتن�سيقا  تنظيما  ت�سهد  و�لتي 

�أهد�فها  وحتقيق  لتوجهاتها  دعما  وتالقي 

يخدم  مبا  �لتنموية  م�ساريعها  وتطوير 

�الأ�سرة و�ملجتمع، فاجلمعية تعمل على عدد 

نظم  تعزيز  خالل  من  �ملهمة  �لق�سايا  من 

�الجتماعية  �لعاد�ت  وت�سجيع  �لطفل  حماية 

ملنع  �لتنموية؛  �مل�سار�ت  يف  �اليجابية 

�ملوجه  و�الإيذ�ء  و�ال�ستغالل  �لعنف  مو�جهة 

مركز  �إن�ساء  م�ساريعها  �أهم  ومن  لالأطفال. 

�الأمري �سلطان بن عبد�لعزيز �آل �سعود لتنمية 

�ل�سمع و�لنطق، و�لذي ُيعنى بتدريب وتاأهيل 

�الأطفال من ذوي �الإعاقة �ل�سمعية لدجمهم يف 

�ملد�ر�س �لعادية ويف �ملجتمع، �إ�سافة الإقامة 

�لطفولة،  بق�سايا  �ملعنية  �لدورية  �ملوؤمتر�ت 

وت�سعى �جلمعية لتنفيذ تو�سيات موؤمتر�تها 

ذ�ت  �جلهات  مع  منها  لال�ستفادة  �ل�سابقة 

�لعالقة.

د. ح�صن فخرو

جل�ضة مباحثات ثالثية م�ضرتكة تعلن البدء باإجراءات فتح ال�ضفارات

ت�ضيري 14 رحلة اأ�ضبوعية بني البحرين وتل اأبيب مطلع 2021
�إ�سر�ئيل  ودولة  �لبحرين  مملكة  �أعلنت 

بناًء  �جلوية  �لرحالت  ت�سيري  يف  �لبدء 

�لبلدين  بني  �ملربمة  �لتفاهم  مذكرة  على 

للتعاون يف جمال �خلدمات �جلوية، و�لتي 

�لتجارية  �جلوية  �لرحالت  بتبادل  ت�سمح 

يف  �لبدء  عن  �الإعالن  مت  كما  �لبلدين.  بني 

�إ�سد�ر  و�إجر�ء�ت  �ل�سفار�ت،  فتح  �إجر�ء�ت 

�لتاأ�سري�ت. 

جاء ذلك خالل جل�سة �ملباحثات �لثالثية 

بح�سور  �أبيب،  تل  يف  متت  �لتي  �مل�سرتكة 

رئي�س �لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي بنيامني نتنياهو، 

بن  عبد�للطيف  �لدكتور  �خلارجية  ووزير 

�الأمريكي  �خلارجية  ووزير  �لزياين،  ر��سد 

مايك بومبيو، ووزير �خلارجية �الإ�سر�ئيلي 

غابي �أ�سكنازي. ومت خالل �ملباحثات مناق�سة 

جماالت �لتعاون �مل�سرتكة، وتفعيل مذكر�ت 

�لتفاهم �لبحرينية - �الإ�سر�ئيلية �ملوقعة يف 

�ملنامة موؤخًر�، يف �سوء �إعالن تاأييد �ل�سالم 

ومبادئ �إبر�هيم.

و�أدىل وزير �خلارجية بت�سريحات مهمة 

عن  فيها  �أعرب  �الإعالم،  وو�سائل  لل�سحافة 

على  �الإ�سر�ئيلية  للحكومة  وتقديره  �سكره 

دعوة و��ستقبال �لوفد �لبحريني، و�لتعازي 

�لتي قدموها يف وفاة �ملغفور له باإذنه تعاىل 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان 

�آل خليفة رحمه �هلل، و��ستذكارهم الإجناز�ته.

�مل�سرتكة  �ملباحثات  �أن  �لوزير  و�أو�سح 

مملكة  بني  �لتعاون  تطوير  يف  �ست�سهم 

�لبحرين ودولة �إ�سر�ئيل يف جماالت �لتجارة 

و�لقطاع  �لنا�سئة،  و�مل�ساريع  و�ال�ستثمار، 

و�الت�سال،  و�لتعليم،  و�ل�سحة،  �مل�سريف، 

قيام  عن  وك�سف  و�البتكار.  و�لتكنولوجيا 

�ل�سفار�ت،  لفتح  �ملكثف  بالعمل  �لبلدين 

ح�سب  �مل�سرتكة  �لتاأ�سري�ت  نظام  و�إنهاء 

�الأنظمة �ملعمول بها. 

وفيما يتعلق مبذكرة �لتفاهم للتعاون يف 

جمال �خلدمات �جلوية �ملوقعة موؤخًر�، بنّي 

�لعام  مطلع  من  �بتد�ًء  �أنه  �خلارجية  وزير 

�أ�سبوعية  رحلة   14 ت�سيري  �سيتم   2021

بني �لبحرين وتل �أبيب، كذلك مطار�ت �أخرى 

ت�سمل مطاري �إيالت وحيفا، كذلك 5 رحالت 

�سحن �أ�سبوعية. موؤكًد� �أهمية هذه �خلطو�ت 

�لبلدين يف جماالت  �لتعاون بني  يف تطوير 

�ل�سياحة و�لتجارة. 

وبهذه �ملنا�سبة، �أكد وكيل �سوؤون �لطري�ن 

�ملو��سالت و�الت�ساالت حممد  �ملدين بوز�رة 

�لتفاهم  مذكرة  توقيع  �أن  �لكعبي  ثامر 

للتعاون يف جمال �خلدمات �جلوية �سي�سهم 

بني  ناجحة  �قت�سادية  �سر�كة  بناء  يف 

�لبلدين؛ نظًر� ملا متتلكه �لبحرين و�إ�سر�ئيل 

مو�سًحا  م�سرتكة،  وم�سالح  مقّومات  من 

رحالت  ت�سيري  تت�سّمن  �لتفاهم  مذكرة  �أن 

طري�ن مبا�سرة بني �لبلدين، �سو�ء للركاب �أو 

�ل�سحن، وهو ما من �ساأنه تن�سيط  لرحالت 

حركة �لنقل �جلوي و�ل�سياحة �لبينية.

وقال �لكعبي �إن �لبحرين تنظر للتعاون 

مع �إ�سر�ئيل يف جمال �لطري�ن �ملدين بالكثري 

من  �لبلد�ن  به  يتمّتع  ملا  نظًر�  �الهتمام؛  من 

جّوي  نقل  و�أ�سطول  �ساملة  حتتية  بنية 

�إ�سافة  وموؤّهلة،  مدربة  وكو�در  حديث 

للم�ستوى �ملتقدم �لذي و�سلت �إليه �لبحرين 

و�إ�سر�ئيل فيما يتعلّق باأمن و�سالمة �لطري�ن 

�ملهم،  �لقطاع  لهذ�  �لبيئية  و�حلماية  �ملدين 

�لدويل؛  �ملجتمع  �هتمام  حمل  بات  و�لذي 

بالغة  حيوية  �سناعة  من  ميثله  ملا  وذلك 

�الأهمية، خا�سة يف ظل �لظروف و�لتحديات 

�القت�سادية �لتي ي�سهدها �لعامل.
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من خالل تنظيم لقاء مع الدكتور م�شطفى ال�شيد

مدر�شة احلكمة الدولية حتتفل باليوم العاملي للطفل

للطفل  العاملي  باليوم  الحتفال  يتم 

لتعزيز  عام  كل  من  نوفمرب   20 املوافق 

يف  الأطفال  بني  والوعي  الدويل  التعاون 

رفاهيتهم،  وحت�سني  العامل،  اأنحاء  جميع 

الدولية  احلكمة  مدر�سة  احتفلت  وقد 

باليوم العاملي للطفل من خالل تنظيم لقاء 

العام  الأمني  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  مع 

فر�سة  اأتاح  ما  امللكية،  اخلريية  للمنظمة 

املرحلتني  طلبة  جمل�س  لأع�ساء  مميزة 

اأهمية  وفهم  للتفاعل  والثانوية  الإعدادية 

د.  و�سارك  عاملهم.  بناء  يف  الأطفال  ودور 

على  احل�سول  اأهمية  يف  الطللبة  م�سطفى 

تعليم جيد، وقدم اأمثلة من حياته لهم. وقد 

اأ�سار كيف ميكن لالأطفال اإحداث فرق يف كل 

و�سرح  يريدونه،  الذي  العامل  لت�سكيل  بلد 

واجبات وم�سوؤوليات الأطفال جتاه املجتمع 

اليوم هم  اأطفال  اأن  واأكد  والوطن والعامل، 

حوارية  جل�سة  كانت  فقد  الغد،  مواطنو 

تفاعلية. 

لطلبتنا  الفر�سة  اجلل�سة  هذه  اأعطت 

تعزيز ثقتهم باأنف�سهم للتوا�سل مع القادة، 

ا�ستك�ساف طرق خمتلفة  على  كما حفزتهم 

الأطفال  لدعم  جمتمعهم  من  جزًءا  ليكونوا 

املحتاجني. 

القرارات  اتخاذ  بفر�سة  زّودتهم  كما 

والإجراءات الالزمة لدعم اأطفال العامل.

البيع  يف  الرائدة  لولو  متاجر  ت�ستعد 

من  والع�سرين  الثالث  من  ابتداًء  بالتجزئة، 

نوفمرب، لإطالق عرو�س »اجلمعة املذهلة« التي 

على  اخل�سومات  من  وا�سعة  ت�سكيالت  ت�سمل 

الإلكرتونيات، الهواتف الرقمية، الأزياء، وغريها 

التموينية،  وامل�ستلزمات  املنتجات  من  الكثري 

هذه  وتاأتي  اجلاهزة.  الأطعمة  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سوداء  اجلمعة  مو�سم  مع  تزامًنا  العرو�س 

حول العامل.

وبهذه املنا�سبة، قال جميب عبدالرحمن مدير 

عرو�س  »تعترب  لولو:  جمموعة  يف  امل�سرتيات 

عرو�سنا  اأكرب  من  واحدة  املذهلة  اجلمعة 

الأعزاء  عمالوؤنا  و�سيتمتع  موؤخًرا،  الرتويجية 

بخ�سومات لغاية 70% على ت�سكيلة وا�سعة من 

الإلكرتونيات والأزياء فح�سب،  املنتجات، لي�س 

عن  وعدا  منزل.  لكل  اليومية  امل�ستلزمات  بل 

عرو�س  بتد�سني  �سنقوم  املتاجر،  يف  عرو�سنا 

ح�سرية اأونالين عرب رموز ترويجية للعرو�س، 

جنًبا بجنب مع ميزة التو�سيل املجاين.

فرتة  اأثناء  يف  الطلبات  لأرتفاع  وحت�سًبا 

اإىل  املركبات  من  عدًدا  لولو  اأ�سافت  العر�س، 

الت�سال  مركز  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سطولها، 

الدويل بزيادة كبرية يف العاملة؛ من اأجل توا�سل 

اأف�سل وخدمة اأح�سن للعمالء الكرام.

وت�ستمر العرو�س حتى 5 دي�سمرب يف جميع 

www. موقع  عرب  واأونالين  الثمانية  اأفرعنا 

ت�سكيلة  ذلك  عدا   ،luluhypermarket.com
حتر�س  املتاجر.  يف  اجلودة  عالية  املنتجات 

اآمنة عرب تنفيذ  لولو على توفري جتربة ت�سوق 

)ل  الدفــع  خدمات  عرب  ال�سالمة،  اجراءات  كل 

التالم�سيــة( من اأجــل �سالمة املوظفني. 

الدوري  التعقيــم  توفــري  جانب  اإىل 

والنظافة لكل املخازن واملتاجر.

عرب ت�شكيالت من عرو�ض الإلكرتونيات وال�شلع التموينية

»لولو« ت�شتعد لإطالق عرو�ض اجلمعة املذهلة 

�شركة عقارات ال�شيف تتعاون مع 

جامعة البحرين لتنظيم م�شابقة لطلبة العمارة

ال�سيف،  اأعلنت �سركة عقارات 

العقاري  التطوير  �سركات  اإحدى 

الرائدة يف مملكة البحرين والوكيل 

م�سروع  وتاأجري  لإدارة  املعنّي 

�سركة  ُتطوره  الذي  »الليوان« 

مع  تعاونها  ذ.م.م،  العقارية  لما 

م�سابقة  لتنظيم  البحرين  جامعة 

لطلبة العمارة، اإذ تناف�س اأكرث من 

�سبعون طالًبا وطالبة على ت�سميم 

»الليوان«  م�سروع  يف  اأك�ساك   4

الواقع مبنطقة الهملة يف املحافظة 

ال�سمالية. 

الفائزين  عن  الإعالن  مت  وقد 

بامل�سابقة  الأوىل  الثالثة  باملراكز 

عقارات  �سركة  اأقامته  حفل  خالل 

ب�ساحية  الرئي�س  مبقرها  ال�سيف 

ال�سيف، بح�سور الإدارة التنفيذية 

ونخبة من اأ�ساتذة كلية الهند�سة - 

الداخلي.  والت�سميم  العمارة  ق�سم 

الطالب  الأول  باملركز  فاز  فقد 

على  وح�سل  ح�سن  حممد  عبداهلل 

جائزة مالية قدرها 1000 دينار، 

الطالبة  الثاين  املركز  وح�سدت 

على  وح�سلت  ب�سري  �سابرينا 

ديناًرا،   750 قدرها  مالية  جائزة 

فيما نال جمموعة من الطلبة وهم 

الهاجري،  �سلمان  بهلوان،  عبداهلل 

عبداهلل الدو�سري، اأحمد هالل على 

املركز الثالث وح�سلوا على جائزة 

اإ�سافة  دينار.   500 قدرها  مالية 

لذلك، مت تقدمي جوائز خا�سة لعدد 

م�ساركاتهم،  نظري  الفائزين  من 

ت�سكيل  اأف�سل  جائزة  تقدمي  مت  اإذ 

خالد  هالة  الطالبة  اإىل  م�ساحي 

الطالبة  ح�سلت  فيما  املن�سوري، 

على  ب�سري  �سابرينة  كي.�سي. 

حني  يف  تقدمي،  اأف�سل  جائزة 

منال  من  املكون  الفريق  منح  مت 

ال�سعيد  و�سلمى  العامري  حممد 

ودارفني  باول  وبين�سكال  حممد 

كما  فكرة.  اأف�سل  جائزة  فارغي�س 

تقديرية جلميع  �سهادات  تقدمي  مت 

لأع�ساء جلنة  امل�ساركني، وجوائز 

التحكيم يف جامعة البحرين وعميد 

املنا�سبة،  وبهذه  الهند�سة.  كلية 

الرئي�س  يو�سف  اأحمد  اأ�ساد 

ال�سيف  عقارات  ل�سركة  التنفيذي 

العقارية  لما  �سركة  عن  واملمثل 

طلبة  بذلها  التي  باجلهود  ذ.م.م، 

يف  البحرين  جامعة  يف  العمارة 

مل�سروع  مميزة  اأك�ساك  ت�سميم 

»الليوان«، وم�ساركتهم الفاعلة يف 

هذه امل�سابقة التي هدفت يف املقام 

الأول اىل اإك�ساب امل�ساركني اخلربة 

يف  العملية  واملهارات  الالزمة 

قطاع العمارة والتطوير العقاري، 

يف  للم�سوؤولني  ال�سكر  موجًها 

جامعة البحرين على تعاونهم يف 

�ستعود  التي  امل�سابقة  هذه  تنفيذ 

جميع  على  العملية  باخلربة 

امل�ساركني.  بدوره، ثّمن عميد كلية 

الأن�ساري  فوؤاد  الدكتور  الهند�سة 

يف  ال�سيف  عقارات  �سركة  بادرة 

العمارة،  لطلبة  م�سابقة  تنظيم 

جيل  تهيئة  ت�ستهــدف  والتي 

واعد من املعماريني القادرين على 

نحو  العقاري  التطوير  دفة  قيادة 

اآفاق اأرحب مــن النمو والزدهار، 

وتعزيز فر�س توظيفهم امل�ستقبلية 

يف �سوق العمل املحلي.

ذات  لالت�سالت  انفونا�س  اأعلنت 

م�سوؤولية حمدودة، و�ستديوهات �سني اي�سل، 

ال�سرتاتيجي  التحول  لربنامج  توقيعهما 

انفونا�س  ا�ستخدام  بني  باجلمع  للت�سويق 

الت�سويق  خدمات  مع  للتكنولوجيا  املتطور 

�سني  �ستديوهات  من  القادم  للجيل  العاملية 

اي�سل. كما اأن هذه اخلطوة تدعم خطة مملكة 

مركز  اإىل  التحول  يف  كامل  ب�سكل  البحرين 

الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف  للتكنولوجيا 

يف  خدماتها  تقدمي  انفونا�س  و�ست�سمن 

يف  اأف�سل  ب�سكل  الت�سالت  تكنولوجيا 

و�سوف  والدويل.  املحلي  الأعمال  جمتمع 

�سركة  ت�سبح  اأن  على  ال�سراكة  هذه  ت�ساعد 

وتقدمي  العمالء  خدمة  على  قائمة  انفونا�س 

خدماتها يف التكنولوجيا احلديثة با�ستمرار 

مع جميع التطورات الزمنية، وزيادة تعزيز 

قدرتها على التوا�سل وامل�ساركة يف منتجاتها 

وخدماتها.

»اإنفونا�ض« و»�شتديوهات �شني اإي�شل« 

يوقعان اتفاقية لربنامج الت�شويق ال�شرتاتيجي

جمعية الكلمة الطيبة تكّرم 

»الأيام« لدعمها جائزة عي�شى بن علي

جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  �سلمت 

العربي  الحتاد  وم�ست�سار  الطيبة  الكلمة 

وتقدير  �سكر  درع  ح�سني  �سامية  للتطوع 

»الأيام«  �سحيفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س 

جنيب احلمر؛ وذلك تقديًرا وعرفاًنا جلهود 

ال�سحيفة الفعالة يف دعم فعاليات جائزة 

خليفة  اآل  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو 

الوطنية  الكوادر  لتكرمي  التطوعي  للعمل 

لفريو�س  للت�سدي  الأمامية  ال�سفوف  يف 

كورونا )كوفيد-19(.

�سامية ح�سني  اأعربت  املنا�سبة،  وبهذه 

عن بالغ �سكرها وتقديرها جلميع القائمني 

الفّعال  لدورهم  »الأيام«؛  جريدة  على 

مثمنًة  اجلائزة،  فعاليات  دعم  يف  واملميز 

جهودهم املخل�سة ودورهم املوؤثر يف ن�سر 

�سقل  يف  ودوره  التطوع  باأهمية  الوعي 

ال�سباب البحريني ويزيد ارتباطه بوطنه، 

دور  عاتقه  على  يقع  الإعالم  اأن  موؤكدًة 

ململكة  الرفيعة  املكانة  اإبراز  يف  اأ�سا�سي 

البحرين، وما بها من مناذج مهمة ت�ستحق 

ت�سليط ال�سوء عليها.

رئي�س  احلمر  جنيب  ثّمن  جانبه،  من 

جهود  »الأيام«  �سحيفة  اإدارة  جمل�س 

الالفتة  واإجنازاتهم  الطيبة  الكلمة  جمعية 

الدعم  �سبل  جميع  تقدمي  ت�ستحق  التي 

جائزة  اخل�سو�س  وجه  وعلى  العالمي، 

خليفة  اآل  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو 

واحدة  اأ�سحت  التي  التطوعي  للعمل 

ال�سعيد  على  التطوعية  اجلوائز  اأهم  من 

العربي.

حتدي الـ100 حفرة ل�شالح 

جمعية البحرين ملكافحة ال�شرطان

قام مدير عمليات الغولف فرانكو بوثا 

و رئي�س تدريب املحرتفني زاندر بوتقيتري 

باإقامة فعالية حتدي الـ100 حفرة لتحفيز 

الالعبني؛ للم�ساهمة والتربع بهذه الفعالية 

اخلريية ل�سالح جمعية مكافحة ال�سرطان 

تكرمًيا ل�سهر التوعية حول �سحة الرجال.

�سباًحا   4 ال�ساعه  يف  التحدي  بدء 

تبلغ  اإذ  للغولف،  امللكي  النادي  ملعب  يف 

م�ساحته 27000 ياردة.

مباراة،   18*5 اجلولت  ت�سمنت  فقد 

الـ18.  يف  انتهت  حفرات   10 واآخر 

ا�ستغرق وقت الفعالية 18 �ساعة متوا�سلة 

من التحدي والت�سويق.

اأداء  من  رائعا  جهدا  احلدث  ا�ستغرق 

النادي يف  اع�ساء  �سارك  امل�ساركني، حيث 

اإنهاء الـ100 حفرة، ومنهم مارك مول�س، 

يل  يا�سني  هوبداي،  �سام  اأ�ستلي،  �ستيف 

فاهلري، �سيب وودرو و رونان �سميث.

 11 بريديز،   185 اجمايل  �سنع  مت 

ايجلز طوال فرتة التحدي حتى النتهاء من 

963 حفرة.

دينارا   1143 مبلغ  جمع  مت  وقد 

به  التربع  مت  اإذ  امل�ساركني،  من  بحرينيا 

ل�سالح جمعية البحرين ملكافحة ال�سرطان.

وذلك بح�سور رئي�س تدريب املحرتفني 

امللكي  النادي  ع�سو  بوتقيتري،  زاندر 

عمليات  مدير  اأ�ستلي،  �ستيف  للغولف 

الغولف فرانكو بوثا وع�سو النادي امللكي 

التحدي، ومدير عمليات  اأثناء  للغولف يف 

جمعية  وممثلي  بوثا،  فرانكو  الغولف 

فخرو  دانة  ال�سرطان  ملكافحة  البحرين 

واأحمد النوخذة يف اأثناء ا�ستالم ال�سيك.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�صقل  �إىل  يحتاجون  �ملوهوبني  من  �لكثري 

ر�صم  يف  ت�صاعدهم  تدريبية  بر�مج  عرب  مهار�تهم 

مالمح �مل�صتقبل ما بعد �لتعليم �ملدر�صي.

�أبوظبي مع  �لثالثية يف  �لقمة  �صررت بعقد 

عبد�هلل  �مللك  و�أخي  عي�صى  بن  حمد  �مللك  �أخي 

�لأخوية  عالقاتنا  تعزيز  خاللها  ناق�صنا  �لثاين.. 

�ل�صرت�تيجية، و�صبل �لرتقاء بها �إىل �أعلى �مل�صتويات.
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1493 - كري�صتوفر كولومبو�س ينزل 
على جزيرة بورتوريكو يف �لعامل �جلديد.

1816 - تاأ�صي�س جامعة و�ر�صو.
1946 - �أفغان�صتان و�أي�صلند� و�ل�صويد 

ين�صمون �إىل �لأمم �ملتحدة.

مونتي  »تلفزيون  بث  بدء   -  1954
�أقدم قناة تلفزيونية خا�صة  كارلو«، وهي 

يف �أوروبا، وقد قام بتاأ�صي�صها �لأمري رينيه 

�لثالث.

�أنور  �لرئي�س �مل�صري حممد   - 1977
�ل�صاد�ت يزور �إ�صر�ئيل ويلقي خطاًبا مبقر 

�لكني�صت يف �لقد�س.

يتوىل  بيغوفيت�س  1990 - علي عزت 
رئا�صة �لبو�صنة و�لهر�صك.

�لإعد�م  حكم  ينفذ  �لأردن   -  1993
يف �صيدة تبلغ من �لعمر 26 �صنة لقيامها 

ب�صرب زوجها و�إ�صعال �لنري�ن فيه، وتعد 

هذه هي �ملرة �لثانية يف تاريخ �لأردن �لتي 

ينفذ فيها حكم �لإعد�م يف �مر�أة.

جمل�س  يف  �لق�صائية  �للجنة   -  1998
�ل�صتماع  جل�صات  تبد�أ  �لأمريكي  �لنو�ب 

لل�صهاد�ت حول ف�صيحة لوين�صكي، �ملتهم 

بها �لرئي�س بيل كلينتون.

2011 - �ملجل�س �لنتقايل �لليبي يعلن 
�لقذ�يف بالقرب من  �لإ�صالم  �عتقال �صيف 

بلدة �أوباري جنوبي ليبيا.

غرفة »الأمرية ديانا« بتكلفة

32000 دولر للإقامة ليلتني فقط
بداية  ب�شيكاغ�   »Drake Hotel« فندق  ا�شتغّل 

انطالق م��شم جديد من م�شل�شل »The Crown« الذي 

الثانية،  اإليزابيث  للملكة  الذاتية  ال�شرية  عن  يتحدث 

اجلديد،  امل��شم  يف  ديانا  الأمرية  �شخ�شية  وجت�شيد 

الراحلة  الأمرية  فيه  اأقامت  الذي  اجلناح  فتح  واأعلن 

ملا  وفًقا   ،1996 عام  ل�شيكاغ�  الأوىل  زيارتها  خالل 

.»insider« ذكره م�قع

غرفتها  داخل  »ديانا«  باقة  الفندق  ي�فر  و�ش�ف 

-التي اأطلق عليها ا�شمها- بداية من ي�م 15 دي�شمرب، 

من  يبداأ  اأدنى  كحد  ليلتني  ملدة  الإقامة  تكلفة  وتبلغ 

املبلغ،  دفع  النزيل  ي�شتطع  مل  واإذا  دولر،   32000

يعّ��ص  اأن  امللكية، ميكن  التجربة  فى خ��ص  ويرغب 

عطلة  يف  الظهر  بعد  ال�شاي  تناول  بالكتفاء  ذلك 

�شنت�ري�ن، والتي �ش�ف تبداأ يف 3 دي�شمرب.

�صاحبة اأكرب فم يف العامل حت�صد اآلف املتابعني والدولرات
ك�شفت الأمريكية �شامنثا رام�شديل، ذات 30 عاًما، �شاحبة اأكرب فم يف العامل، اأن هذه 

امليزة جعلتها م�شه�رة على الإنرتنت، ومّكنتها من ك�شب اآلف الدولرات عرب »تيك ت�ك« 

وهي تعمل مندوبة للمنتجات الطبية. وكانت اأحدثت �شجة كبرية على ال�ش��شال ميديا 

ب�شبب فمها ال�شخم، وح�شلت على 740 األف متابع يف اأثناء فرتة الإغالق يف بداية العام. 

وقالت: »بداأت �شعبيتي بالتزايد خالل فرتة الإغالق، كنت اأق�م بعمل الكثري من مقاطع 

الفيدي� امل�شحكة لل�جه، وامل�شرحيات الك�ميدية، واملحاكاة الغنائية ال�شاخرة. وكانت 

املقاطع التي تت�شمن فمي الكبري تنت�شر ب�شكل جن�ين«، م�ؤكدة اأنها ك�شبت حتى الآن اأكرث 

اإن�شاء مقاطع  اأنها لن تت�قف عن  اإىل  اأمريكي على تيك ت�ك، م�شرية  األف دولر  من 12 

الفيدي�، ولن تتاأثر باأي تعليقات ت�شخر من فمها، ما دامت مقتنعة مبا تفعل.

وكان مراهق اأمريكي قد حّطم الرقم القيا�شي العاملي مل��ش�عة جيني�ص، لأكرب فم يف 

العامل، اإذ بلغ جت�يف فمه 3.75 ب��شة اأو 9.52 �شنتيمرت. ووفًقا ل�شحيفة »ديلي ميل« 

اإ�شحاق  املراهق  على  وتغلّب  »جيني�ص«،  م��ش�عة  اإىل  طلبه  اأجن��ص  قّدم  الربيطانية، 

ج�ن�ش�ن، وكان ج�ن�ش�ن قادًرا على ت��شيع فمه مبقدار 3.67 ب��شة، اأي 9.34 �شنتيمرت.

القب�ض على ع�صابة تهّرب وتبيع مواد التبغ املمنوع تداولها

ال�شرطة  رجال  جه�د  اإطار  يف 

والنظام  الأمن  على  املحافظة  يف 

خالل  من  القان�ن  وفر�ص  العام 

على  والقب�ص  اجلرمية  مكافحة 

مرتكبيها وتقدميهم للعدالة، متّكنت 

العا�شمة  حمافظة  �شرطة  مديرية 

مك�نة  ع�شابة  على  القب�ص  من 

اأ�شخا�ص لقيامهم ببيع م�اد  من 9 

)ال�ش�يكة،  تداولها  املمن�ع  التبغ 

التمباك( وال�شجائر، وذلك من خالل 

تهريبها والرتويج لها يف اململكة.

 واأ�شار مدير عام مديرية �شرطة 

حمافظة العا�شمة اإىل اأنه بناًء على 

ال�شرطة  بها  قامت  التي  التحريات 

ل  الت��شّ مت  فقد  ال�شاأن،  هذا  يف 

وهم  ال�شخا�ص  من  جمم�عة  اإىل 

يق�م�ن بالرتويج للم�اد املذك�رة، 

اإذ يتم ت�زيعها على عدد من امل�اقع 

بق�شد  عليها  الرتدد  اعتادوا  التي 

البيع.

واأ�شاف اأنه بعد جمع املعل�مات 

والبحث  الدقيقة  واملتابعة 

والتحري، فقد ات�شح قيام �شخ�ص 

يق�م  فيما  املجم�عة،  هذه  باإدارة 

اإىل  الب�شاعة  بتهريب  اآخر  �شخ�ص 

الأ�شخا�ص  اأحد  طريق  عن  اململكة 

حيث  اخلليجية،  الدول  باإحدى 

التي  التبغ  م�اد  ال�شرطة  �شبطت 

امل�اقع،  من  عدد  يف  تخزينها  مت 

 350 بح�ايل  قيمتها  تقّدر  والتي 

ح�ايل  اإىل  بالإ�شافة  دينار،  األف 

بع�ص  بيع  قيمة  دينار  األف   100

هذه امل�اد.

كلب ينتظر مالكه

املتوفى منذ 11 عاًما

مع  احلية  الكائنات  اأوفى  باأنها  الكالب  ُتعرف 

الإن�شان، وتنت�شر الكثري من الق�ش�ص التي حتكي ذلك، 

ت�ب�ل�شك  مدينة  يف  يتجّ�ل  الذي  مي�شا  الكلب  منها 

الرو�شية، بالقرب من اجل�شر امل�ؤدي اإىل النهر حيث لقي 

مالكه م�شرعه يف حادث �شري يف عام 2009. واعتاد 

املالك الت�ّجه مع كلبه مي�شا اإىل ال�شيد، ويف اأحد الأيام 

وعندما كانا يعربان ال�شارع �شدمت �شيارة مري�شيد�ص 

مالك الكلب، وُت�يف على الف�ر.

مل  احلني  ذلك  منذ  حملية،  اإعالم  ل��شائل  ووفًقا 

يغادر الكلب املكان، وغالًبا ما يت�قف �شائق� ال�شيارات 

عام،  كل  منزله  باإ�شالح  الطرق  عّمال  ويق�م  لإطعامه، 

واأكد اأحد ال�شكان املحليني »كانت هناك حماولت لتبّني 

عن  يعتكف  مي�شا  كان  مرة  كل  ويف  مرات،  عدة  الكلب 

الأكل وال�شرب وُي�شاب باكتئاب �شديد«.

�شفيتالنا  البيطرية  الطبيبة  قالت  جانبها،  من 

�ش�ل�في�: »اجلميع يحاول اأن يطعمه ويعطيه الهتمام، 

ولكنه خائف، اإنه يخ�شى النا�ص«.

�أثارت �لفنانة 

�ل�صورية �صوز�ن 

جنم �لدين جدلً 

باإطاللة و�صفها 

متابعون بـ»�جلريئة« 

خالل م�صاركتها يف 

مهرجان �لف�صائيات 

�لعربية.

وظهرت �صوز�ن 

جنم �لدين مرتديًة 

ف�صتاًنا �أ�صود 

�للون ك�صف كتفها 

و�صاقيها.

ُي�صار �ىل �أّن 

مهرجان �لف�صائيات 

�لعربية �نطلق 

�لثنني، بح�صور 

�أبرز روؤ�صاء 

�لقنو�ت �لف�صائية 

و�ل�صخ�صيات �لعامة، 

وكبار �لإعالميني 

وجنوم �لفن للدر�ما 

و�ل�صينما.

وُتهدى هذه �لدورة 

تخليًد� لذكرى �لفنانة 

رجاء �جلد�وي 

�لتي رحلت قبل 

فرتة ق�صرية ب�صبب 

فريو�س كورونا.

ل 174 اإ�صابة جديدة  »ال�صحة« ت�صِجّ

بفريو�ض كورونا وتعايف 187 حالة

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

 ،2020 ن�فمرب   18 الأربعاء  ي�م  يف   9694 عددها 

منها  قائمة جديدة  حالة  ت�شجيل 174  اأظهرت  والتي 

اإىل  ملخالطني  حالة   104 و  وافدة،  لعمالة  حالة   65

حالت قائمة، و 5 حالت قادمة من اخلارج، كما تعافت 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   187

املتعافية اإىل 83087.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 14 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

و�شعها  حالة   1744 اأن  حني  يف  حالة،   30 بلغت 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

1758 حالة قائمة.



 Ihôã∏d  IQGRƒ`̀ dG  π«ch  ó`̀cCG

 ∫É¨°TC’G  IQGRh  »a  á«fGƒ«ëdG

 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th

 ó`̀ dÉ`̀N Qƒ```̀à```̀có```̀dG »``̀fGô``̀ª``̀©``̀ dG

 πªY  øe  AÉ¡àf’G  ø°ùM  óªMCG

 á∏Môª∏d  á«FÉ¡ædG  º«eÉ°üàdG

 ôéëªdG  á©°SƒJ  ø`̀e  ≈```̀ dhC’G

 ìô``̀£``̀d Gó``̀«``̀¡``̀ª``̀J …ô``̀£``̀ «``̀ Ñ``̀ dG

 ,áeÉY  á°übÉæe  »`̀a  ´hô°ûªdG

 ¿hDƒ`̀ °`̀ T ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H ∂```̀ dPh

.∫É¨°TC’G

 º`̀«`̀eÉ`̀°`̀ü`̀J  ¿CG  í````̀°````̀VhCGh

 øe  ™`̀aô`̀J  á«FÉ¡ædG  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ôéëª∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG

 øe  ¢`̀SCGQ  5000  øe  …ô£«ÑdG

 QÉ≤HC’G øe ¢SCGQ 600h ΩÉæZC’G

 øe  ¢``̀SCGQ  15000  ≈``dEG  π°üàd

 øe  ¢`````̀SCGQ  1500h  ΩÉ```̀æ```̀ZC’G

 IOÉ``̀jõ``̀dG ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’ QÉ```̀≤```̀HC’G

 äÉfGƒ«ëdG  OGó`̀YCG  »a  IOô£ªdG

 Éjƒæ°S  É`̀gOGô`̀«`̀à`̀°`̀SG  ºàj  »`̀à`̀dG

 ¿É°†eQ  ô¡°T  »`̀a  É°Uƒ°üNh

 á`̀é`̀ë`̀dG  …P  ô`̀¡`̀°`̀Th  ∑QÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG

 .Ωôëeh

 Ihô``̀ ã``̀ dG π``̀ «``̀ ch QÉ````̀°````̀TCGh

 áμ∏ªe  ¿CG  ≈````̀ dEG  á`̀ «`̀ fGƒ`̀ «`̀ë`̀ dG

 ΩÉ`̀Y »`̀a äOQƒ`̀à`̀ °`̀SG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ¢SCGQ ∞dCG 120 øe ôãcCG 2019

 10  ÉgQób  IOÉjõH  á«°TÉªdG  øe

 Ée  2018  ΩÉ`̀Y  ø`̀Y  ¢``̀SCGQ  ±’BG

 á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀Jh ô`̀jƒ`̀£`̀J »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀j

 á≤£æe  »`̀a  …ô£«ÑdG  ôéëªdG

 IOÉjõdG  √òg  ÜÉ©«à°S’  …Qƒ`̀H

 äÉ``̀fGƒ``̀«``̀ë``̀dG ø```̀e IOô```̀£```̀ª```̀dG

 ,∫hO  Ió```̀Y  ø``̀e  IOQƒ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG

 á«é«JGôà°SG  êÉ¡àfG  ≈`̀dEG  Éàa’

 IójóL ¥Gƒ°SCG íàa »a ™°SƒàdG
 ™e Ö`̀cGƒ`̀à`̀j É`̀ª`̀H OGô`̀«`̀à`̀°`̀SÓ`̀d
 »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø```̀eC’G  á«é«JGôà°SG

.øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ¿CG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Uô`̀ë`̀f{ :∫É```̀bh
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀°`̀SQE’G  ™«ªL  »aƒà°ùJ
 OGô«à°S’G äÉÑ∏£àªd á«fGƒ«ëdG
 …ô£«ÑdG ôéëdG ¿ƒfÉb Ö°ùëH
 2003  áæ°ùd  8  º``̀bQ  ó`̀Mƒ`̀ª`̀dG
 áæ°ùd 7 ºbQ ájò«ØæàdG ¬àëF’h
 π«dódG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,2004
 ôéë∏d  »é«∏îdG  …OÉ°Tôà°S’G
 øe  √QGô``̀ bEG  º`̀J  …ò`̀ dG  …ô£«ÑdG
 »a »``̀YGQõ``̀ dG ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d
 »a  ó≤©æªdG  28  ºbQ  É¡YÉªàLG

.záeÉæªdG
 Ihô```̀ã```̀dG π```̀«```̀ch Oó````̀°````̀Th
 »°TGƒªdG QÉéJ ≈∏Y á«fGƒ«ëdG
 ádÉcƒdG  »a  ø««æ©ªdG  IQÉ°ûà°SG
 äGó``bÉ``©``J »``̀ a ∫ƒ```̀Nó```̀dG π``Ñ``b
 á«ëdG  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  OGô`̀«`̀à`̀°`̀S’
 AÉ`̀°`̀†`̀«`̀Ñ`̀dG AGƒ```°```S Ωƒ``̀ë``̀∏``̀ dGh
 ™°VƒdG  áaô©ªd  AGô`̀ª`̀ë`̀dG  hCG
 ò`̀NCGh  ôjó°üàdG  ó∏Ñd  »FÉHƒdG
 ¢``̀ü``̀«``̀NGô``̀à``̀dGh äÉ``̀≤``̀ aGƒ``̀ ª``̀ dG
 äGóæà°ùªdG  áaô©eh  áÑ°SÉæªdG
 π«¡°ùJh  ô«°ù«àd  á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG
 »a  äÉ«dÉ°SQE’G  ÜÉ«°ùfG  ácôM

.òaÉæªdG
 IhôãdG ádÉch ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 É`̀¡`̀JGQGOEG  ôÑY  ∫òÑJ  á«fGƒ«ëdG
 á∏°UGƒàe  kGOƒ`̀ ¡`̀L  á°üàîªdG
 ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dG π````LCG ø``̀e Iô`̀ «`̀ Ñ`̀ ch
 …ô`̀£`̀«`̀Ñ`̀dG ô`̀é`̀ë`̀dG äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀H
 øe  Qó`̀b  ôÑcCG  ≥«≤ëJ  π`̀LCG  øe
 äGOQGƒ`̀ ∏`̀ d á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG
 Ihôã∏d ájÉªM ∂dPh ,á«fGƒ«ëdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«fGƒ«ëdG
 äÉLƒª∏d  á«Ñ∏°S  QÉ``̀KBG  …CG  ø`̀e
 øe ºdÉ©dG ìÉàéJ »àdG á«FÉHƒdG
 áÑcGƒe Ö∏£àj Ée ,ôNBG ≈dEG âbh
 ôWÉîªdG  á¡LGƒe  »a  Qƒ£àdG
 É¡ÑÑ°ùJ »àdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 ájQÉ°ùdG  á«fGƒ«ëdG  ¢`̀VGô`̀eC’G

.Ohóë∏d IôHÉ©dGh á∏bÉæàªdGh
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:ô£°ùdG ∫hCG
 óM  ≈``dEG  É¡JGó°TÉæe  äQô``̀ch  äó°TÉf  ÉªdÉ£d
 ø««Øë°üdG  á«©ªL  á°ù«FQ  ,AÉ``̀Lô``̀dGh  π°SƒàdG
 ¿ƒ©dG ój ºjó≤J πLCG øe ,á«æ©ªdG äÉ¡é∏d á«æjôëÑdG
 »àdG äÉ«eÓYE’G äÓ«eõdG ióMEG êÓ©d IóYÉ°ùªdGh
 GóL ∞°SDƒªdG  øe øμdh ..∫É°†Y ¢Vôe øe »fÉ©J
 hCG OQ óMCG ’h ,πYÉØJ óMCG ’h ,ÜÉéà°SG óMCG ’ ¬fCG

  ??...ÖÑ°ùdG Ée …QOCG ’ ..∫CÉ°S

 ≈∏Y äÉjó©àdG

:áeÉ©dG ≥aGôªdGh ≥jô£dG
 ΩÉ©dG ≥jô£dG ∫É¨°TEGh äÉjó©àdG ádGREG äÓªM
 ó¡°ûe »a ,á°UÉN ídÉ°üeh ™aÉæe ≈dEG É¡∏jƒëJ ó©H
 QƒeC’ áeÉ©dG ≥aGôªdG ∫Ó¨à°SGh ,ó«dG ™°Vƒd ÜôbCG
 â«Ñ∏d  øjOóëe  ¢UÉî°TCG  ≈∏Y  ÉgôμMh  ,á«°üî°T
 ôμ°ûJ  ô`̀eCG  ,¬dÉªYh  …QÉéàdG  πëª∏d  hCG  ,√OGô``̀aCGh
 ájQÉ°†M ô«Z äÉ°SQÉªe á¡LGƒe »a äÉjó∏ÑdG ¬«∏Y

.iôNCG á¡L ¢ù«dh ¢SÉædG ¢†©H É¡ÑÑ°S
 á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG »a äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe QÉμàMG
 Üƒ£dG  AÉ`̀æ`̀Hh  ,É¡d  ¢ü°üîªdG  ô«¨H  ájQÉéàdGh
 πH  ,zπ°SÓ°ùdGh ñÉ«°SC’Gh ójóëdG  IóªYCG{  ™°Vhh
 ,»fƒfÉb  ô«Z  ±ô°üJ  ,±ƒbƒdG  ΩóY  äÉeÓY  ≈àM
 É¡JÉ«dhDƒ°ùeh  É¡dÉªYCG  Iô°TÉÑªH  äÉjó∏ÑdG  ΩÉ«bh
 øe  ôeòJh  ¢†©ÑdG  ¢†aQ  πHÉ≤ªdG  »a  ..º«∏°S  ôeCG
 ºàj ºd ¬fC’ øμdh ,∞dÉîe ¬fC’ ¢ù«d ,¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ
 πëeh  â«H  ¿C’  hCG  ,ájGóÑdG  øe  Qƒ``eC’G  í«ë°üJ
 íjô°üJ  ∫Éf  ¬`̀fCG  hCG  ,¬©°Vh  Ée  á`̀dGREG  ºàj  ºd  ¿Óa
 ¿hô`̀NB’Gh  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  ∂dòd  ¢ü«NôJh
 ÉªH  º¡d  ìÉª°ùdGh  íjQÉ°üàdG  ≈∏Y  Gƒ∏°üëj  º`̀d
 áë°VGh  ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj  ádCÉ°ùe  √ò`̀gh  ,√ƒ©°Vh

.™«ªédG ™e ádOÉYh áaÉØ°Th
 ,™FÉHh  áæ¡e  πμd  áØ∏àîe  äÉ≤°ü∏eh  äÉfÓYEG
 ábÉ«°S  »`̀HQó`̀eh  ø««°Uƒ°üN  ø«°SQóe  ≈`̀à`̀Mh
 â∏àMG  ,Égô«Z hCG  ¢SGôYCG  äÓØM º«¶æJ  äÓëeh
 ô«Z ó¡°ûe »`̀a  ,äÉ`̀à`̀aÓ`̀dGh á`̀jQhô`̀ª`̀dG  äGQÉ``°``TE’G
 ,Ió`̀jó`̀Yh Iô«ãc êPÉ`̀ª`̀æ`̀dGh á`̀∏`̀ã`̀eC’Gh ..…QÉ`̀°`̀†`̀M
 ¢üî°T  πc  ºjô¨Jh  πH  ,GQƒ`̀a  É¡àdGREG  ÖLƒà°ùJ
 ájó∏ÑdG äÉjQhO QhO §«°ûæJ Ωõ∏à°ùj Ée ,∂dòH Ωƒ≤j

.á≤£æeh á¶aÉëe πc »a
 ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dGh  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ≈∏Y  äÉ`̀jó`̀©`̀à`̀dG  ÖÑ°ùH
 äÉeƒ°üîdGh äÉaÓîdG â©bh ,¢†©ÑdG øe áeÉ©dG
 ø«Hh ,¿Gô«édG  ø«H á©«£≤dGh äGôLÉ°ûªdG  ≈àMh
 ójôj  ¢†©ÑdG  ¿CÉ`̀ch  ,øFÉHõdGh  äÓëªdG  ÜÉë°UCG
 ¢ù«dh  ..(¬`̀dEG  √ójEG  øe  πc  IQÉM)  ¿ƒfÉb  ≥Ñ£j  ¿CG
 õcGôeh ..äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fCGh äGAGô````LEGh ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 √òg  øe  ójó©dG  É¡jód  ºcÉëªdGh  áHÉ«ædGh  áWô°ûdG

.É¡JÉ«YGóJh äÉaÓîdG
 äÉjó∏ÑdG ∑ôëJ »eƒj ¬Ñ°T πμ°ûH ™HÉàf ,É«dÉM
 äÉØdÉîªdGh  Qƒ```̀eC’G  í«ë°üàd  äÉ¶aÉëªdG  »`̀a
 É¡HÉ°üf  ≈``̀ dEG  ´É``̀°``̀VhC’G  IOÉ````̀YEGh  ,äGRhÉ``̀é``̀à``̀dGh
 ∫Ó¨à°SÉH  ™«ªé∏d  ìÉª°ùdGh  ,»fƒfÉ≤dGh  í«ë°üdG
 ,ø«æ«©e ¢SÉfCG ≈∏Y ÉgôμM ¿hO øe áeÉ©dG ≥aGôªdG

.™«ªédG ≈∏Y º¡fƒfÉb Gƒ°Vôa
 Ωõà∏e  ™ªàée  áaÉ≤ãH  §ÑJôe  ô`̀eC’G  πc  ô`̀eC’G
 ,¿ƒfÉ≤dG  ΩGô`̀à`̀MGh  ,á`̀dhó`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fCGh  äGAGô``LEÉ``H
 ¿hO øeh ,º¡FGòjEG ¿hO øe ,øjôNB’G ≥M ΩGôàMGh
 ¢ü∏îà∏d áª°SÉM áØbh øe π¡a ..RhÉéàdGh …ó©àdG
 ??..á«fƒfÉ≤dG ô«Zh ájQÉ°†ëdG ô«Z äÉ°SQÉªªdG øe

 .πëdG »g ácôà°ûªdG á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG

:ô£°ùdG ôNBG
 ôKEG- …ô«LƒH øªMôdGóÑY PÉà°SC’G ñC’G Éæ¨∏HCG
 øY -»ë°üdG  ±ô°üdG  ∫ÉªY øe áKÓK IÉah áKOÉM
 ø«°ùªN  πÑb  øjôëÑdG  »a  â©bh  á¡HÉ°ûe  áKOÉM
 øe  áKÓK  ò≤fCG  ób  ¿Éc  ¬∏dG  ¬ªMQ  √ó`̀dGh  ¿CG  ,ÉeÉY
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ºgòNCGh  ,»ë°üdG  ±ô°üdG  ∫ÉªY
 óªà©ªdG  º`̀∏`̀©`̀d  ô`̀Ñ`̀î`̀dG  π`̀ °`̀Uh  É`̀eó`̀æ`̀Yh  ,êÓ`̀©`̀∏`̀ d
 É¡æ«Mh ,¿óæd ≈dEG ôÑîdG ™aQ ,øjôëÑdÉH »fÉ£jôÑdG
 ΩÉ°Sh  √ó`̀dGh  íæªH  ≈ª¶©dG  É«fÉ£jôH  áμ∏e  äô`̀eCG
 íæe ºJh ,¢SQÉa áLQóH á«fÉ£jôÑdG ájQƒWGôÑeE’G
 ,1970  ΩÉY  »fÉ£jôÑdG  ô«Ø°ùdG  ∫õæe  »a  ΩÉ°SƒdG
 ..äÉ«°üî°ûdG  QÉÑc  ø`̀e  ™ªL  πØëdG  ô°†M  ó`̀bh
 øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J  »a  ΩGôμdG  Iƒ`̀NE’G  ≈∏Y  ìôàbCG
 äGô≤a  øª°V  á«îjQÉàdG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  √ò`̀g  QÉªãà°SG
 øªMôdGóÑY ñC’G ™e π°UGƒàdGh ,»fƒjõØ∏J èeÉfôH
 ≥FÉKƒdÉH  áªYóe  ,π«°UÉØàdG  πc  ¬jódh  ,…ô«LƒH
 ΩÉ°Sh √ódGh ó∏≤j ƒgh ô«Ø°ùdG IOÉ©°S ™e ,Qƒ°üdGh

.á«fÉ£jôÑdG ájQƒWGôÑeE’G

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

áeÉ©dG ≥aGôªdGh ≥jô£dG ≈∏Y äÉjó©àdG

 øH  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈≤àdG
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY z»°VGôàa’G ¢ù∏éªdG{ »a
 øe  »dÉgC’G  ¿É«YCGh  AÉ¡Lh  øe  GOóY  »FôªdG
 Qƒ°†ëH  ∂``̀dPh  ,á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe
 ßaÉëe  ÖFÉf  …ô°ShódG  ôeÉK  ≈°ù«Y  ó«ª©dG
 •ÉÑ°†dG  ø`̀e  Oó``̀Yh  ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG

.á¶aÉëªdÉH ø«dhDƒ°ùªdGh
 ¿CG  ßaÉëªdG  ƒª°S  ó`̀cCG  AÉ≤∏dG  ájGóH  »a
 ΩÓ°ù∏d  kÉîeÉ°T  kGõ`̀ eQ  äó≤a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »fÉHh  ô°UÉ©ªdG  øjôëÑdG  ï`̀jQÉ`̀J  ™`̀fÉ`̀°`̀Uh
 ,áμæëdGh áMÉLôdG ÖMÉ°U ,áãjóëdG É¡à°†¡f
 ¬FÉ£Y  »a  ¢ü∏îªdGh  ø£ØdG  á`̀dhó`̀dG  π`̀LQh
 ¬d QƒØ¨ªdG ,ºjôμdG ¬Ñ©°Th »dÉ¨dG øWƒdG Gò¡d

 ódGƒdG »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH
 ,¬∏dG  ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 π«Ñ°S »ah øWƒdG Gò¡d áeóN ¬JÉ«M ≈æaCG …òdG
 ¬JGQOÉÑe  ∫É«LC’G  ≈°ùæJ  ødh  ,¬FÉªfh  ¬à©aQ

.áμ∏ªªdG áeóN »a RQÉÑdG √QhOh
 øY  áHÉ«fh  ¬ª°SÉH  ßaÉëªdG  ƒª°S  ó`̀cCGh
 A’ƒ`̀ dG  ójóéJ  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  »`̀dÉ`̀gCG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤ªd ≥∏£ªdG ó«jCÉàdGh
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ≈``̀ dEG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ƒª°S  QÉ``̀°``̀TCGh
 ô«ÑμdG  π`̀MGô`̀∏`̀d  á∏«∏édG  Ö`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dGh  á∏«ÑædG

 øe  ™«ªédG  â∏ª°T  »àdGh  -√Gô`̀K  ¬∏dG  Ö«W-
 ôÑ°T  πc  ≈`̀ dEG  π°üàd  äó`̀à`̀eGh  ,AÉæãà°SG  ¿hO
 ∑ôJ  PEG  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  AÉ`̀LQCG  áaÉc  »a
 ≥WÉæe  π`̀c  »`̀a  kGó`̀ dÉ`̀N  kÉ```̀KQEG  ô«ÑμdG  π`̀MGô`̀ dG
 kGõeQ qó©j πMGôdG ô«eC’G ƒª°S ¿CGh ,á¶aÉëªdG
 áμæMh áªμM πμH »eƒμëdG πª©dG OÉb kÉ«æWh

.áî°SGQ ÇOÉÑeh ºjƒb mè¡fh QGóàbGh
 ó«≤ØdG  ¿CG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  ø`` q«``H  É`̀ª`̀c
 äÉÄa  πμd  kÉ©eÉLh  ™«ªédG  ó`̀dGh  ¿É`̀c  ô«ÑμdG
 ≈`̀ °`̀SQCG  PEG  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ™ªàéªdG  í`̀FGô`̀°`̀Th
 ô°TÉÑªdG  π°UGƒàdG  è¡f  -¬∏dG  ¬ªMQ-  √ƒª°S
 π qãe …ò```̀dG  ô```̀ eC’G ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  AÉ``≤``à``d’Gh
 Éªc ,ÜÉëàªdGh ¢ùfÉéàªdG ™ªàéª∏d kÉLPƒªfCG
 øe ¬Hôbh ¬ÑM -¬∏dG  ¬ªMQ- √ƒª°S øY ±ôY

 Ö©°ûdG  AÉæHCG  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  ¬°UôMh  ,™«ªédG
 ∞∏àîªd  ¬JGQÉjRh  ,áØ∏àîªdG  º¡JÉÑ°SÉæe  »a
 º¡JÉÑ∏Wh  º¡JÉLÉ«àMG  »`̀a  ô¶æ«d  ≥WÉæªdG
 á©aôdh øWƒdG AÉæH ±ó¡H ,É¡∏M ≈∏Y πª©dGh

.ø«æWGƒªdG ¿CÉ°T
 ¿ƒæWGƒªdGh »dÉgC’G ôcòà°SG ,º¡ÑfÉL øe
 QhódGh  ,¬∏dG  ¬ªMQ  √ƒª°ùd  IódÉîdG  ∞bGƒªdG
 ,¬`̀H ™`̀∏`̀£`̀°`̀VG …ò````dG »``î``jQÉ``à``dGh »``æ``Wƒ``dG
 á∏«∏édG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SE’Gh  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh
 Iô«°ùe ∫GƒW ¬æWƒd -¬∏dG ¬ªMQ- É¡eób »àdG
 »∏©dG  ¬∏dG  ø«∏FÉ°S  ,Iô£©dGh  á∏aÉëdG  ¬FÉ£Y
 ¬àªMQ  ™°SGƒH  øWƒdG  ó«≤a  óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG
 ¬∏gCG  º¡∏jh  ¬JÉæL  í«°ùa  ¬æμ°ùjh  ¬fGƒ°VQh

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ¬«Ñëeh ¬jhPh

ô``̀ «``̀ eC’G Ö``̀bÉ``̀æ``̀e ô`̀ cò`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e
»``̀°``̀VGô``̀à``̀a’G ¬`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e »```̀a ¿É``ª``∏``°``S ø```̀H á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀ N

 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  ø`̀∏`̀YCG
 π«é°ùàdG  ÜÉ`̀H  íàa  øY  á«°SÉ«°ùdG
 »a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d  º`̀jô`̀μ`̀ dG  Qƒ¡ªé∏d
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ø``̀e á`̀ã`̀ dÉ`̀ã`̀ dG á`̀î`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 IQÉjR  ∫ÓN øe ,z§HGôJ{  »∏YÉØàdG
 …òdGh ,bipd.org  ó¡©ªdG  ™bƒe
 á«æWƒdG  á£îdG  ™`̀e  É kbÉ°ùJG  »`̀JCÉ`̀j
 ï«°SôJh  »æWƒdG  AÉªàf’G  õjõ©àd
 å«M ,zÉ`̀æ`̀æ`̀jô`̀ë`̀H{ á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG º`̀«`̀b
 24  ï`̀jQÉ`̀à`̀H  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ≥∏£æ«°S
 ≈∏Y  πª°û«°Sh  ,…QÉ`̀é`̀dG  ôÑªaƒf
 ø«H  á«∏YÉØJh  Iô°TÉÑe  äGQGƒ```̀M
 ,Qƒ¡ªédGh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  áÑîf
 øY  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y
 äGõéæªdG  º`̀gCG  ø`̀Y  åjóë∏d  ,ó`̀©`̀ oH
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  á«eƒμëdG  äGQOÉÑªdGh
 ºJ  »àdG  äGAGô````̀LE’Gh  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SE’G
 á«æWƒdG  á`̀£`̀î`̀dG  º`̀Yó`̀ d  É`̀gPÉ`̀î`̀JG

.19 ó«aƒc áeRC’ …ó°üà∏d
 G kOó``̀Y  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  øª°†à«°Sh
 øe  ójõe  ™e  IAÉæÑdG  äGAÉ≤∏dG  øe
 äÉÄ«¡dGh  äÉ¡édG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG
 á«æWƒdG ºgOƒ¡L ¿É«Ñd ,á«eƒμëdG
 º`̀ ¡`̀ JGRÉ`̀é`̀ fEGh º`̀ ¡`̀eÉ`̀ ¡`̀e  AGOCG  »``̀ a
 AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d  áØ∏àîªdG  º`̀¡`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀eh
 ≈à°T »a á«ªæàdGh »eƒμëdG πª©dÉH
 äGAGô````̀LE’G  π«¡°ùJh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 ,±hô``̀¶``̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a É`̀gô`̀ «`̀Zh
 õjõ©J »a º¡JÉeÉ¡°SEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 äGQGô≤dGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 á`̀£`̀î`̀dG º``Yó``d É``̀gPÉ``̀î``̀JG º``̀J »``à``dG

 áëFÉL  á``̀ eRC’  …ó°üà∏d  á«æWƒdG
.19-ó«aƒc ÉfhQƒc

 èeÉfôÑdG  QhÉ`̀ë`̀e  ¥ô£àà°Sh
 πμH  •É`̀æ`̀ª`̀dG  Qhó```̀dG  ≈`̀∏`̀Y  õ«côà∏d
 ±Gô°TE’G  »a  ¬JÉeÉ¡°SEGh  ∫hDƒ°ùe
 ,ádhó∏d  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ  ≈∏Y
 ¥É£f  »`̀a  ájƒªæàdG  äÉ©jô°ûàdGh
 ≥«°ùæàdG  QhO  RGôHEGh  á¡L πc  πªY
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 äÉ©jô°ûàdGh  äGQGô≤dGh  ,áØ∏àîªdG
 AÉ≤JQ’Gh π«¡°ùà∏d ÉgPÉîJG ºJ »àdG
 ,ø«æWGƒª∏d  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  iƒà°ùªH
 ô¶ædG äÉ¡Lh ¢VôY ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 áeóîd  ,áØ∏àîªdG  IAÉæÑdG  AGQB’Gh
 ™e  äÉeóîdG  π«¡°ùJh  ø«æWGƒªdG

.äÉHƒ©°U …CG π«dòJ ≈∏Y πª©dG
 »a  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ∞«°†à°ù«°Sh
 »WÉHôªdG ¿ÉªjEG Ió«°ùdG ∫hC’G ¬FÉ≤d

 áeÉ©dG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ¿ƒμà°S  Éª«a  ,»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d
 ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  IQƒàcódG
 ,á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG
 ∞«°V  É``̀eCG  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  áØ«°V
 óªëe ó«°ùdG ¿ƒμ«°ùa ådÉãdG AÉ≤∏dG
 IQGRƒ```̀dG π`̀«`̀ch »`̀Ñ`̀©`̀μ`̀dG ô`̀eÉ`̀K ø`̀H
 IQGRƒ`̀H  »fóªdG  ¿Gô«£dG  ¿hDƒ°ûd
 É``̀eCG ,ä’É``̀ °``̀ü``̀ J’Gh äÓ`̀ °`̀UGƒ`̀ª`̀ dG
 QƒàcódG  ™e  ¿ƒμ«°ùa  ™HGôdG  AÉ≤∏dG
 IQGRh π«ch ôëH óªëe øªMôdGóÑY

.ΩÓYE’G ¿hDƒ°T
 á```̀ fGO IPÉ````̀à````̀°````̀SC’G π``̀ë``̀à``̀°``̀Sh
 IQGRh  π``̀«``̀ch  »``̀fÉ``̀jõ``̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N
 á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G ¿hDƒ```̀°```̀û```̀dGh ∫ó```̀©```̀dG
 ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dGh  §«£îà∏d  ±É`````̀bhC’Gh
 AÉ≤∏dG  »a  áØ«°V  ,á≤ØædGh  …ô°SC’G
 AÉ≤∏dG  áØ«°V  ¿ƒμà°Sh  ,¢ùeÉîdG

 »¡«≤a º«gGôHEG ÉfQ Ió«°ùdG ¢SOÉ°ùdG
 »æWƒdG  RÉ¡é∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

.äGOGôjEÓd
 ºà«°S  ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  AÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dG  »```̀ah
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  áaÉ°†à°SG
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G
 ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀Sh ,á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ∫É``ª``YCÓ``d
 óªMCG  øH  óªëe  ï«°ûdG  ¢Sóæ¡ªdG
 ¿hDƒ°ûd  IQGRƒ``̀ dG  π«ch  áØ«∏N  ∫BG
 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  IQGRh  »``̀a  äÉ``jó``∏``Ñ``dG
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  ¿hDƒ``̀ °``̀ Th
 ,øeÉãdG  AÉ≤∏dG  »a  ÉØ«°V  »fGôª©dG
 ™e AÉ`̀≤`̀∏`̀ H è`̀eÉ`̀ fô`̀ Ñ`̀ dG º`̀à`̀à`̀î`̀«`̀°`̀Sh
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  Óg  áî«°ûdG
 ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  IQGOEG  ΩÉ`̀Y  ôjóe

.QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«¡H
 èeÉfôÑdG  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 ≈∏Y ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG  ø``̀e É``̀ k°``̀Uô``̀M »``̀JCÉ``̀j

 »a  …Qƒ``̀ë``̀ª``̀dG  √QhO  á`̀ ∏`̀ °`̀UGƒ`̀e

 QGƒëdGh  …CGô``̀dG  ∫OÉÑJ  áaÉ≤K  ô°ûf

 ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  Aƒ`̀ °`̀†`̀ dG  §`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀Jh

 ∫Ó`̀N  ø``e  á≤ãÑæªdG  äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG

 á`̀dÓ`̀é`̀d »``̀MÓ``̀ °``̀UE’G ´hô``̀°``̀û``̀ª``̀dG

 ÇOÉÑªH  ¢Vƒ¡ædGh  ,ióØªdG  ∂∏ªdG

 ï«°SôJh  á«WGô≤ªjódG  äÉ°SQÉªªdG

 É`̀¡`̀ª`̀«`̀gÉ`̀Ø`̀ª`̀H á``̀«``̀Yƒ``̀à``̀ dGh É`̀¡`̀ª`̀ «`̀ b

 Ö«dÉ°SCGh  äGƒæb  á«ªæJh  õjõ©Jh

 ™e »°ù°SDƒªdG  ∫É°üJ’Gh π°UGƒàdG

 G kQGôªà°SGh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

 AÉ°ûfG  ±Gó````̀gCG  ó```MCG  ó«°ùéJ  »`̀a

 äGAÉ≤∏dGh  äGhóædG  ó≤Y  »a  ó¡©ªdG

 Ö©°ûdG  äÉ`̀Ä`̀a  ™«ªéd  áØ∏àîªdG

 ácQÉ°ûªdGh  »YƒdG  á«ªæJ  π`̀LCG  øe

 IÉ`̀«`̀ë`̀dG ¬````̀LhCG á`̀ aÉ`̀c »``̀a IAÉ`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG

.á«°SÉ«°ùdG

.óªMCG øH óªëe ï«°ûdG |.áØ«∏N ∫BG ÉfQ áî«°ûdG | .ôëH øªMôdGóÑY .O |.áØ«∏N ∫BG Óg áî«°ûdG |.ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O |

§HGôJ è``eÉfôH øe á``ãdÉãdG á``î°ùædG ≥``∏£j zá``«°SÉ«°ùdG á``«ªæàdG{

.»¡«≤a ÉfQ |.»Ñ©μdG ôeÉK øH óªëe |.»WÉHôªdG ¿ÉªjEG |.»fÉjõdG áfGO |

 ΩÉ`̀°`̀ù`̀à`̀HG IQƒ``̀à``̀có``̀dG äó`````cCG
 áæéd  á°ù«FQ  ∫’ódG  ídÉ°U  óªëe
 ¢ù∏éªH  πØ£dGh  ICGô`̀ª`̀dG  ¿hDƒ°T
 »ªdÉ©dG ióàæªdG Iô«Ø°S iQƒ°ûdG
 á«°SÉ«°ùdG  á«FÉ°ùædG  äGOÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d
 á`̀jDhô`̀dG  ¿CG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 Éeh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 Iô`̀«`̀eC’G  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ¬«dƒJ
 áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  áμ«Ñ°S
 øe ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ™°VƒH  ΩÉªàgG

 äÉjóëàdG  »£îJ  ø`̀e  É¡æμe  ó`̀b
 á©fÉ°Uh  áëLÉf  ájOÉ«b  íÑ°üàd
 á``̀dhó``̀dG äÉ``°``ù``°``SDƒ``e »```a QGô`````b
 ´É£≤dG  »a  ájQÉéàdG  äÉcô°ûdGh

.AGƒ°S óM ≈∏Y ¢UÉîdG
 É¡àcQÉ°ûe  ΩÉàN  »a  ∂dP  AÉL
 OÉëJG - á«ªdÉ©dG áª≤dG ióàæe »a
 èeÉfôH  -  äÉjOÉ«≤dG  AÉ°ùædG  Iƒb
 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  »``̀ a  ΩÉ``̀≤``̀ª``̀dG  2020
 ôÑY ,(∂`̀«`̀aÉ`̀«`̀μ`̀jQ)  á`̀jó`̀æ`̀∏`̀°`̀ù`̀jC’G
 ø`̀Y) »`̀Fô`̀ª`̀dG ∫É`̀ °`̀ü`̀ J’G á`̀ª`̀¶`̀fCG

.(ó©oH
 âcQÉ°T πªY ábQh ∫ÓN øeh

 ¿GƒæY âëJ ióàæªdG »a ∫’ódG É¡H
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  øμªj  ∞`̀«`̀c{
 ¿hO  ájOÉ«≤dG  Ö°UÉæªdG  CGƒÑàJ  ¿CG
 äó`̀cCG  z?AÉæãà°SG  ∂`̀ dP  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG
 πμ°ûJ  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  äGOÉ`̀ «`̀≤`̀ dG  ¿CG
 ,áë°üdG  IQGRh  »`̀a  %93  áÑ°ùf
 »`̀HÉ`̀é`̀jEG  πμ°ûH  Gò``̀g  ¢ùμ©æjh
 áμ∏ªªdG  â`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SG  ∞`̀«`̀c  ≈`̀∏`̀Y
 å«M  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  ™`̀e  πeÉ©àJ  ¿CG
 πμ°ûH  QÉ°ûàf’G  ∫ó©e  ¢†ØîfG
 ≥∏WCG GôNDƒe ,øjô¡°T ∫ÓN ô«Ñc
 AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ƒ`̀ª`̀°`̀S
 ´GóHE’Gh  QÉμàH’G  IõFÉL  πMGôdG

 á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG çƒ`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ∫É``é``e »``̀a
 âdÉf  ó`̀bh  á«Ñ£dGh  ájôjô°ùdGh
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وزير اخلارجية يرتاأ�س اأول وفد ر�سمي اإىل اإ�سرائيل

14 رحلة جّوية اأ�سبوعية.. وفتح ال�سفارات قريبـًا

اأعلنت مملكة البحرين ودولة اإ�سرائيل البدء يف ت�سيري الرحالت اجلوية بناًء 

على مذكرة التفاهم املربمة بني البلدين للتعاون يف جمال اخلدمات اجلوية، والتي 

البدء يف  الإعالن عن  البلدين. ومت  التجارية بني  الرحالت اجلوية  بتبادل  ت�سمح 

اإجراءات فتح ال�سفارات، واإجراءات اإ�سدار التاأ�سريات. 

اأبيب،  تل  يف  متت  التي  امل�سرتكة  الثالثية  املباحثات  جل�سة  خالل  ذلك  جاء 

الدكتور  اخلارجية  نتنياهو، ووزير  بنيامني  الإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�س  بح�سور 

الأمريكي مايك بومبيو، ووزير اخلارجية  الزياين، ووزير اخلارجية  عبداللطيف 

العام  مطلع  من  ابتداًء  اأنه  اخلارجية  وزير  وبنينَّ  اأ�سكنازي.  غابي  الإ�سرائيلي 

2021، �سيتم ت�سيري 14 رحلة اأ�سبوعية بني البحرين وتل اأبيب، ومطارات اأخرى 

ا ت�سمل مطاري اإيالت وحيفا، وكذلك 5 رحالت �سحن اأ�سبوعية.  اأي�سً

امللك وحممد بن زايد والعاهل الأردين يعقدون اجتماًعا يف اأبوظبي بح�سور ويل العهد رئي�س الوزراء

حتقيق ال�سالم العادل وال�سامل على اأ�سا�س حلِّ الدولتني

اآل  بن عي�سى  امللك حمد  عقد ح�سرة �ساحب اجلاللة 

خليفة ملك مملكة البحرين، و�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

و�ساحب  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف 

اململكة  عاهل  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة 

الأردنية الها�سمية ال�سقيقة، بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، 

قمة ثالثية يف العا�سمة اأبوظبي اأم�س.

ورّكز القادة على �ُسبل النهو�س يف جمالت التعاون 

ا  خ�سو�سً احليوية،  القطاعات  من  عدد  يف  والتكامل 

والدوائي،  الغذائي  والأمن  ال�سحة  بقطاعي  يتعلق  فيما 

اأزمة وباء كورونا وتداعياته  امل�سرتكة ملواجهة  واجلهود 

القت�سادية وال�سحية والجتماعية.

وبحث القادة اآخر التطّورات الإقليمية والدولية، ويف 

ال�سالم  حتقيق  و�سرورة  الفل�سطينية،  الق�سية  مقّدمتها 

ي�سمن  الذي  الدولتني  حل  اأ�سا�س  على  وال�سامل  العادل 

ال�سيادة والقابلة  امل�ستقلة، ذات  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة 

 ،1967 عام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على  للحياة، 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

ت�ستهدف ع�سرات الكيانات وال�سخ�سيات 

اأمريكا تفر�س عقوبات جديدة على اإيران
فر�س  الأربعاء،  اأم�س  املتحدة،  الوليات  اأعلنت 

اإيران، ت�ستهدف ع�سرات  عقوبات وا�سعة جديدة على 

ال�سخ�سيات والكيانات املرتبطة بطهران.

بيان،  يف  الأمريكية،  اخلزانة  وزارة  واأفادت 

للثورة  م�ست�سعفان  »موؤ�س�سة  ت�سمل  العقوبات  باأن 

علي  اهلل  اآية  الإيراين  املر�سد  يديرها  التي  الإ�سالمية« 

حممود  للبالد  واملخابرات  الأمن  ووزير  خامنئي، 

علوي.

قائمة  يف  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  اأدرجت  كما 

الأخرى،  والكيانات  ال�سخ�سيات  ع�سرات  عقوباتها 

مرتبطة بقطاعات املعادن والنفط والنقل يف اإيران.

وتعليًقا على هذه الإجراءات، اعترب وزير اخلارجية 

اأن حملة ال�سغوط الق�سوى  الأمريكي، مايك بومبيو، 

التي تتبعها بالده �سد اإيران تنجح. 

منذ  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وتتبع 

توليه ال�سلطة عام 2017، حملة »ال�سغوط الق�سوى« 

على اإيران، ت�سمل فر�س عقوبات اقت�سادية قا�سية؛ لأنها 

اأكرب داعم دويل لالإرهاب يف ال�سرق الأو�سط.

التعاون يف قطاعات ال�سحة والأمن الغذائي والدوائي وجهود مكافحة »كورونا«

جاللة امللك وويل عهد اأبوظبي والعاهل الأردين يعقدون قمة ثالثية بح�ضور ويل العهد رئي�س الوزراء

»التنظيم العقاري«: مراقبة 

ح�سابات ال�سمان للم�ساريع

العقاري،  التنظيم  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  اأكد 

ال�سيخ  برئا�سة  ُبعد  عن  ُعقد  الذي  الجتماع  خالل 

جهاز  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  بن  �سلمان 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقاري  والت�سجيل  امل�ساحة 

حتر�س  املوؤ�س�سة  اأن  العقاري،  التنظيم  موؤ�س�سة 

واإبداء  الإجراءات  ت�سهيل  على  عملها  خالل  من 

املرونة الكافية، بهدف و�سع املوؤ�س�سات وال�سركات 

والتنمية،  التطور  طريق  على  العقارية  وامل�ساريع 

القانون  تطبيق  على  اأمينة  ذاته  الوقت  اأنها يف  اإل 

ومراقبة ح�سابات ال�سمان، واإيقاف املمار�سات غري 

القانونية.

الروؤى  لتحقيق  منها  يتطلّب  الأمر  هذا  اأن  واأكد 

العقاري  القطاع  اإليها  يتطلع  التي  وال�سيا�سات 

القت�سادية  الروافد  اأحد  بو�سفه  النمو،  لتعزيز 

غري النفطية املهمة، وهي معنّية كذلك بتوفري اأعلى 

مراحل ال�سمان وال�ستدامة للم�ساريع.

ات نيابية يف الجتماع الأول  م�سادَّ

للتحقيق يف اخلدمات ال�سحية

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

الأول للجنة  اأن الجتماع  ذكرت م�سادر نيابية 

�سهد  ال�سحية  اخلدمات  ب�ساأن  النيابية  التحقيق 

ب�سبب  وذلك  الأع�ساء؛  بني  وتوتًرا  م�سادنَّات كالمية 

خالفات على الرئا�سة وعلى ت�سكيل اللجنة. 

وقالت امل�سادر اإن اللجنة اختارت النائب الدكتور 

ه�سام الع�سريي رئي�ًسا لها، والنائب عمار البناي نائًبا 

للرئي�س. واأ�سافت امل�سادر اأن عدًدا من النواب حذفوا 

اأ�سماءهم من طلب ت�سكيل اللجنة.

»البحرين والكويت« يدر�س

ال�ستحواذ على »الإثمار« و»اآي بي كابتال«

عبا�س ر�سي:

ك�سف بنك البحرين والكويت عن درا�سته لعر�سني 

ال�ستحواذ  لعملية  ا�ست�ساريتني،  �سركتني  من  مقدنَّمني 

اخلا�سة  الأ�سول  وبع�س  الإثمار  بنك  على  الأولية 

ب�سركة اآي بي كابتال، اململوكتني بالكامل ل�سركة الإثمار 

اإف�ساح ر�سمي على بور�سة  البنك يف  القاب�سة. وذكر 

الإدارة  من  طلب  البنك  اإدارة  جمل�س  اأن  البحرين، 

خالل  مناق�ستها  مت  التي  الأمور  من  التاأكد  التنفيذية 

اجتماع جمل�س الإدارة، وتقدمي عر�س اآخر للمجل�س يف 

اجتماع �سُيعقد قريًبا.

�ضلمان بن عبداهلل مرتئ�ًضا اجتماع التنظيم العقاري

وزيرا خارجية البحرين واإ�ضرائيل يف تل اأبيب
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الزياين: نهج البحرين يقوم على االلتزام بال�سالم كخيار ا�سرتاتيجي

الرئي�س االإ�سرائيلي ي�سيد باملواقف ال�سجاعة للملك لتحقيق ال�سالم

رئي�س  ريفلني  روؤوفني  ا�ستقبل 

الدكتور  اخلارجية  وزير  اإ�سرائيل،  دولة 

والوفد  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 

املرافق، مبنا�سبة زيارته لتل اأبيب.

بالوفد  الإ�سرائيلي  الرئي�س  ورّحب 

تاريخية  بداية  الزيارة  معترًبا  البحريني، 

و�ست�سهم  البلدين،  بني  امل�سرتك  للتعاون 

ال�سرق  منطقة  يف  جديدة  مرحلة  بدء  يف 

الأو�سط، مبا يعزز من فر�س اإحالل ال�سالم 

والأمن فيها.

للمواقف  وتقديره  اعتزازه  عن  واأعرب 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جلاللة  ال�سجاعة 

روؤية  وتبنيه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

يف  والتعاي�س  ال�سالم  لتحقيق  فريدة 

فتح  على  بالده  حر�س  موؤكًدا  املنطقة، 

مملكة  مع  امل�سرتك  للتعاون  اأو�سع  اآفاق 

م�ساريع  تنفيذ  قدًما يف  وامل�سي  البحرين، 

بني  التفاهمات  �سوء  على  بينهما  م�سرتكة 

اجلانبني، م�سرًيا اإىل اأن جناح هذه الزيارة 

يلّبي  مبا  م�ستقبالً  لتكرارها  دافًعا  ي�سّكل 

والتطلّعات  الأهداف  ويحّقق  الطموحات 

وُي�سهم يف ا�ستقرار املنطقة.

اإىل  الإ�سرائيلي  الرئي�س  واأ�سار 

واعتربه  البحريني،  املجتمع  خ�سو�سية 

خمتلف  فيه  جتتمع  متما�سًكا  جمتمًعا 

تعي�س  التي  واملذاهب  والطوائف  الأديان 

اجلالية  ومنها  بينها،  فيما  واأمان  ب�سالم 

اليهودية. موؤكًدا اأن هذا الن�سيج الفريد من 

نوعه يف مملكة البحرين ي�سّكل عامالً مهًما 

وموؤثًرا يف جناح اأي تقارب وبناء العالقات 

متمنًيا  الدول،  من  وغريها  اململكة  بني 

البحرين  بني  النجاح  من  املزيد  حتقيق 

واإ�سرائيل يف خمتلف املجالت.

من جهته، نقل وزير اخلارجية الدكتور 

حتيات  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 

امللك حمد  وتقدير ح�سرة �ساحب اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

الإ�سرائيلي،  للرئي�س  الوزراء،  رئي�س 

على  يقوم  البحرين  مملكة  نهج  اأن  موؤكًدا 

اللتزام بال�سالم كخيار ا�سرتاتيجي تنطلق 

التعاون  لتعزيز  املبادرات  اأطر  خالله  من 

يف  والزدهار  وال�سالم  وال�ستقرار  الدويل 

منطقة ال�سرق الأو�سط. 

واأكد وزير اخلارجية اأن مملكة البحرين 

اتخذت خطوة �سجاعة من خالل اإعالن تاأييد 

برعاية  اإ�سرائيل  دولة  وبني  بينها  ال�سالم 

ما  وهو  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من 

لإيجاد  الرامية  اجلهود  تعزيز  يف  ي�سهم 

ال�سرعية  لقرارات  وفًقا  و�سامل  عادل  حل 

ل�سمان  العربية  ال�سالم  ومبادرة  الدولية، 

ال�سقيق، موؤكًدا  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق 

اأهمية زيارة الوفد البحريني الأوىل لدولة 

اإ�سرائيل يف تعزيز العالقات بني البلدين يف 

عدد من املجالت.

وزير اخلارجية اجتمع مع رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي 

فتح اآفاق رحبة للتعاون الثنائي وتنفيذ م�ساريع م�سرتكة
اأكد وزير اخلارجية الدكتور عبد اللطيف 

بن را�سد الزياين حر�س مملكة البحرين على 

تنطلق  ا�سرتاتيجي،  كخيار  بال�سالم  اللتزام 

التعاون  لتعزيز  املبادرات  اأطر  خالله  من 

الدويل وال�ستقرار وال�سالم والزدهار مبنطقة 

ال�سرق الأو�سط.

ال�سالم  حتقيق  مبادرة  اأن  واأو�سح 

امللك  جاللة  من  كل  يقودها  التي  الإقليمي 

رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  و�سمو 

التي  احلكومة  لدى  اأولوية  تعترب  الوزراء، 

هذه  لإجناح  وقدراتها  اإمكاناتها  �سّخرت 

املبادرة، ومبا يتوافق والدور املحوري لها يف 

حتقيق ال�سالم.

نتنياهو  بنيامني  ا�ستقبال  ذلك خالل  جاء 

رئي�س وزراء دولة اإ�سرائيل يف تل اأبيب، وزير 

اخلارجية مبنا�سبة زيارة الوفد البحريني.

من جانبه، رّحب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي 

بوزير اخلارجية والوفد البحريني، موؤكًدا اأن 

اأن  �ساأنه  من  وجناحها  الزيارة  هذه  نتائج 

يفتح اآفاًقا اأرحب للتعاون الثاين امل�سرتك بني 

فيما  اإ�سرائيل، خا�سة  البحرين ودولة  مملكة 

ما يتعلق بتبادل الزيارات بني اجلانبني وتنفيذ 

وتطلّعات  طموح  تلبي  م�سرتكة  م�ساريع 

يف  وي�سهم  م�ساحلهما،  يخدم  مبا  البلدين 

تعزيز ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة، متطلًعا 

اإىل مزيد من التعاون امل�سرتك بني البلدين يف 

الفرتة املقبلة.

خالل جل�سة مباحثات م�سرتكة مع نظريه االإ�سرائيلي.. وزير اخلارجية: 

املوافقة على فتح ال�سفارة االإ�سرائيلية يف املنامة

بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  عقد 

وزير  مع  م�سرتكة  مباحثات  الزياين  را�سد 

يف  اأ�سكنازي،  غابي  الإ�سرائيلي  اخلارجية 

مبنا�سبة  اأبيب،  بتل  اخلارجية  وزارة  مقر 

زيارة الوفد البحريني اإىل دولة اإ�سرائيل.

ح�سرها  التي  املباحثات  جل�سة  وخالل 

�سبل  اجلانبان  تناول  امل�سوؤولني  من  عدد 

البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 

بني  املربمة  التفاهم  مذكرات  تفعيل  واآليات 

البلدين موؤخًرا يف �سوء اإعالن تاأييد ال�سالم 

ومبادئ اإبراهيم.

مملكة  حر�س  اخلارجية  وزير  واأكد 

البحرين على التعاون مع دولة اإ�سرائيل يف 

الأ�سيلة  القيم  من  انطالًقا  املجالت  خمتلف 

على  القائم  البحرين  جمتمع  يف  املتجذرة 

الرا�سخ  واإميانها  والتعاي�س،  التعددية 

ب�سرورة التعاون لتعزيز ال�سالم يف ال�سرق 

الأو�سط، والعمل على بناء امل�سالح امل�سرتكة 

وهي  الإقليمي،  وال�ستقرار  الأمن  يخدم  مبا 

املفدى  امللك  جاللة  يحملها  متقدمة  روؤية 

و�سعبه.

دولة  طلب  على  املوافقة  عن  وك�سف 

اإ�سرائيل فتح �سفارة يف املنامة، و�سيتم البدء 

يف اتخاذ الإجراءات الر�سمية لفتح ال�سفارة 

قريًبا مبا يخدم تطوير العالقات بني البلدين. 

كما وجه دعوة لوزير اخلارجية الإ�سرائيلي 

لزيارة مملكة البحرين، وامل�ساركة يف اأعمال 

حوار املنامة ال�سهر املقبل.

الثنائية تناول عدًدا  اأن املحادثات  وبنّي 

لتحقيق  امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  من 

مع  خا�سة  املنطقة،  يف  الإقليمي  ال�ستقرار 

ت�ساعد حتديات الإرهاب والتطرف، وتنامي 

والتفاهم  احلوار  ثقافة  لتعزيز  احلاجة 

الوليات  لدور  تقديره  عن  معرًبا  امل�سرتك. 

ال�سالم  حتقيق  يف  الأمريكية  املتحدة 

وم�ساركة  البلدين،  بني  بالعالقات  والدفع 

بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزير 

من  الزيارة.  خالل  امل�سرتكة  املباحثات  يف 

الإ�سرائيلي  اخلارجية  وزير  رحب  جانبه، 

موؤكًدا  املرافق،  والوفد  البحريني  بنظريه 

مملكة  مع  امل�سرتك  بالعمل  بالده  اهتمام 

البحرين لتعزيز العالقات وتبادل اخلربات، 

معترًبا هذه الزيارة بداية فعلية لتعاون جاد 

خالل  امل�سرتكة  امل�ساريع  من  العديد  على 

مذكرات  تنفيذ  ي�سمن  مبا  املقبلة،  الفرتة 

التفاهم املربمة بني البلدين.

و�سول اأول وفد ر�سمي بحريني اإىل تل اأبيب.. وزير اخلارجية:

 الزيارة بدايـــة ا�سرتاتيجيـــة لتعــزيز التعــاون امل�سرتك

ر�سمي  وفد  اأبيب  تل  اإىل  اأم�س  يوم  و�سل 

عبد  الدكتور  اخلارجية  وزير  برئا�سة  بحريني 

اللطيف بن را�سد الزياين، يف زيارة تاريخية هي 

الأوىل من نوعها اإىل دولة اإ�سرائيل.

وزير  البحريني  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان 

اخلارجية غابي اأ�سكنازي، بالإ�سافة اإىل وزراء 

وم�سوؤولني اآخرين.

اللطيف  عبد  الدكتور  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

�سجاعة  خطوة  الزيارة  هذه  »تعّد  الزياين: 

روؤية  مع  يتما�سى  البحرين مبا  اتخذتها مملكة 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

حيث  والزدهار،  وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق 

ال�سالم  لتحقيق  الرائد  بدورها  اململكة  ت�سطلع 

يف املنطقة والعامل«.

هذه  ومع  البحرين  مملكة  »اإن  واأ�ساف: 

اإ�سرائيل، توؤكد  الزيارة التاريخية الأوىل لدولة 

بال�سالم  اللتزام  على  القائمة  �سيا�ستها  على 

اأطر  خالله  من  تنطلق  ا�سرتاتيجي  كخيار 

وال�ستقرار  الدويل  التعاون  لتعزيز  املبادرات 

وال�سالم والزدهار يف منطقة ال�سرق الأو�سط«. 

بداية  الزيارة  هذه  »اإن  قائالً:  وتابع 

ا�سرتاتيجية لتعزيز التعاون امل�سرتك بني مملكة 

امل�سالح  يحقق  مبا  اإ�سرائيل  ودولة  البحرين 

يف  الزيارة  هذه  �ست�سهم  اإذ  بينهما،  امل�سرتكة 

اإطالق العديد من مبادرات التعاون يف خمتلف 

مرتقبة  اأخرى  لزيارات  منطلق  وهي  املجالت، 

م�ستقبالً«. واأو�سح وزير اخلارجية »لقد �سهدت 

منطقة ال�سرق الأو�سط على مر العقود ال�سابقة 

حان  وقد  ال�ستقرار،  عدم  من  وحالة  نزاعات 

اإىل  ل  اأخرى للتو�سّ الوقت لأن ننتهج �سيا�سات 

حل �سامل يحقق الزدهار والنماء للجميع«.

التفاق  ما مت  الزيارة يف �سوء  وتاأتي هذه 

مبادئ  واإعالن  ال�سالم  تاأييد  اإعالن  يف  عليه 

اإ�سرائيل،  ودولة  البحرين  مملكة  بني  اإبراهيم 

املربم يف وا�سنطن يف 15 �سبتمرب 2020.
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أخبار الوطن

 تخصيص محكمتين للنظر في جرائم
االتجار باألشخاص والمالية وغسل األموال

أصدر المستش��ار رئي��س محكمة 
المجلس  رئي��س  نائب  التميي��ز- 
األعلى للقضاء عب��داهلل البوعينين 
محكمتي��ن  بتخصي��ص  ق��رارًا 

جنائيتين.
وجاء القرار على النحو اآلتي:

الجنائي��ة  الكب��رى  المحكم��ة   -
األول��ى للنظ��ر في جرائ��م االتجار 
الكب��رى  والمحكم��ة  باألش��خاص 
الجنائية الرابعة للنظر في الجرائم 

المالية وغسل األموال.
حيث س��تتولى المحكم��ة الكبرى 
ف��ي  الفص��ل  األول��ى  الجنائي��ة 
الجرائ��م المحالة إليه��ا من نيابة 
االتجار باألش��خاص، وهي الجرائم 
المنصوص عليها في القانون رقم 
)1( لس��نة 2008 بش��أن مكافحة 
وكذل��ك  باألش��خاص،  االتج��ار 

الجرائم الواردة ف��ي قوانين أخرى 
وتبرز فيها أحدى صور االس��تغالل 

في جريمة االتجار باألشخاص.
الجنائي��ة  الكب��رى  المحكم��ة   -
الرابع��ة فس��تتولى الفص��ل ف��ي 

الجرائ��م المحالة إليه��ا من نيابة 
الجرائ��م المالية وغس��ل األموال، 
وهي الجرائم المالي��ة الواردة في 
قان��ون العقوب��ات وجرائم غس��ل 
األم��وال المنص��وص عليه��ا ف��ي 
المرس��وم بقانون رقم )4( لس��نة 
ومكافح��ة  حظ��ر  بش��أن   2001
غس��ل األم��وال وتموي��ل اإلرهاب 
وتعديالته والقرارات الصادرة بناء 
علي��ه، وكذلك الجرائ��م المتعلقة 
المستش��ار  وقال  المالية.  بالذمة 
المالي��ة  الجرائ��م  إن  البوعيني��ن 
وغس��ل األموال من أب��رز الجرائم 
االقتصادي��ة الت��ي تش��كل خطرًا 
ف��ي  التنموي��ة  المش��اريع  عل��ى 
البالد وتض��ر باالقتصاد في جميع 
المس��تويات، مؤكدًا أن تخصيص 
محكمة للنظر في الجرائم المالية 

وغس��ل األموال يأت��ي تأكيدًا على 
دور القض��اء ف��ي ص��ون النظ��ام 
المال��ي للدول��ة م��ن أي ش��بهة، 
خاص��ة ف��ي ظ��ل تزاي��د الجرائم 
المالي��ة على المس��توى العالمي 
وتنوع أشكاله وأساليبه، األمر الذي 
يتطلب معه مواكب��ة هذا التزايد 
من خالل تخصيص محكمة تتولى 
النظر في ه��ذه الجرائم، ويضمن 
في ذات الوقت سرعة الفصل فيها 
وفق معايي��ر وضمانات المحاكمة 
العادلة، مش��يرًا إلى أن تخصيص 
محكم��ة للنظر ف��ي جرائم االتجار 
اس��تكمااًل  يأت��ي  باألش��خاص 
ل��دور الدول��ة ف��ي مكافح��ة مثل 
هذه الجرائ��م التي تع��د انتهاكًا 
صارخ��ًا لحقوق اإلنس��ان وحرياته 

األساسية.

عبداهلل البوعينين

 وكيل الثروة الحيوانية: انتهاء تصاميم 
رفع الطاقة االستيعابية للمحجر البيطري

أك��د وكيل ال��وزارة للثروة الحيواني��ة في وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
خال��د حس��ن، االنته��اء م��ن عم��ل التصاميم 
النهائي��ة للمرحلة األولى من توس��عة المحجر 
البيطري تمهيدًا لطرح المش��روع في مناقصة 
عام��ة وذل��ك بالتعاون مع ش��ؤون األش��غال، 
موضح��ًا أن تصاميم المش��روع النهائية ترفع 
من الطاقة االس��تيعابية للمحجر البيطري من 
5000 رأس من األغن��ام و600 رأس من األبقار 
لتص��ل ال��ى 15000 رأس من األغن��ام و1500 
رأس من األبقار الس��تيعاب الزي��ادة المطردة 
في أعداد الحيوانات التي يتم استيرادها سنويًا 
وخصوصًا في ش��هر رمضان المبارك وشهر ذي 

الحجة ومحرم. 
وأش��ار وكيل الثروة الحيوانية إل��ى أن البحرين 
قد اس��توردت ف��ي الع��ام 2019 أكثر من 120 
ألف رأس من الماش��ية بزي��ادة قدرها 10 أالف 
رأس ع��ن ع��ام 2018 مم��ا يس��تدعي تطوير 
وتوس��عة المحج��ر البيطري ف��ي منطقة بوري 
الستيعاب هذه الزيادة المطردة من الحيوانات 
المس��توردة من ع��دة دول، الفتًا إل��ى انتهاج 
اس��تراتيجية التوس��ع في فتح أس��واق جديدة 
لالس��تيراد بما يتواكب مع اس��تراتيجية األمن 

الغذائي للمملكة.
جمي��ع  تس��توفي  أن  عل��ى  »نح��رص  وق��ال: 
اإلرس��اليات الحيواني��ة لمتطلب��ات االس��تيراد 

حس��ب قانون الحج��ر البيطري الموح��د رقم 8 
لس��نة 2003 والئحته التنفيذية رقم 7 لس��نة 
االسترش��ادي  الدلي��ل  إل��ى  باإلضاف��ة   2004
الخليجي للحجر البيطري الذي تم إقراره من لجنة 
التعاون الزراعي في اجتماعها رقم 28 المنعقد 
في المنامة«. وشدد وكيل الثروة الحيوانية على 
تجار المواشي استش��ارة المعنيين في الوكالة 
قبل الدخول في تعاقدات الس��تيراد الحيوانات 
الحية واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء لمعرفة 
الوضع الوبائي لبل��د التصدير وأخذ الموافقات 
والتراخي��ص المناس��بة ومعرفة المس��تندات 
المطلوب��ة لتيس��ير وتس��هيل حركة انس��ياب 

اإلرساليات في المنافذ.

 »خفر السواحل« تحذر 
 مرتادي البحر المارين 

بين رأس البر وحوار
دعت قيادة خفر الس��واحل، مرت��ادي البحر من صيادين 
وه��واة، إلى أخ��ذ الحيطة والحذر عند الم��رور بالمنطقة 
البحري��ة بي��ن رأس الب��ر وجزر ح��وار وذلك اعتب��ارًا من 
األربعاء وحتى 31 ديس��مبر 2020. وتوض��ح قيادة خفر 
الس��واحل أن تنفيذ أعمال الربط الكهربائي بالمنطقة 
المذكورة، يتطلب االبتعاد مس��افة ال تقل عن 500 متر 
من الجانبين، وسيكون مسموحًا للصيادين بنقل معدات 

الصيد، خارج المنطقة خالل أسبوع من تاريخه.

القبض على عصابة هربت وباعت مواد التبغ الممنوعة

أعلن��ت مديري��ة ش��رطة محافظ��ة العاصم��ة عن 
تمكنه��ا م��ن القبض عل��ى عصابة مكون��ة من 9 
أشخاص لقيامهم ببيع مواد التبغ الممنوع تداولها 
»الس��ويكة، التمباك« والس��جائر وذل��ك من خالل 
تهريبه��ا والترويج لها في المملكة، وذلك في إطار 
جه��ود رجال الش��رطة ف��ي المحافظة عل��ى األمن 
والنظ��ام العام وفرض القانون م��ن خالل مكافحة 
الجريم��ة والقب��ض عل��ى مرتكبيه��ا وتقديمه��م 
للعدالة. وأش��ار مدير عام مديرية شرطة محافظة 
العاصم��ة، أنه بناء على التحري��ات التي قامت بها 
الش��رطة ف��ي هذا الش��أن، فق��د تم التوص��ل إلى 
مجموع��ة من األش��خاص وهم يقوم��ون بالترويج 

للمواد المذكورة حيث يت��م توزيعها على عدد من 
المواقع التي اعتادوا التردد عليها بقصد البيع.

وأض��اف: »إن��ه بعد جم��ع المعلوم��ات والمتابعة 
الدقيقة والبحث والتحري، فقد اتضح قيام ش��خص 
ب��إدارة ه��ذه المجموع��ة فيم��ا يقوم ش��خص آخر 
بتهري��ب البضاع��ة إل��ى المملكة ع��ن طريق أحد 
األش��خاص بإحدى ال��دول الخليجي��ة، حيث ضبطت 
الش��رطة مواد التبغ التي ت��م تخزينها في عدد من 
المواقع والتي تقدر قيمتها بحوالي 350 ألف دينار، 
باإلضافة إلى حوالي 100 ألف دينار قيمة بيع بعض 
ه��ذه الم��واد«، الفتًا إل��ى أنه تم اتخ��اذ اإلجراءات 

القانونية وإحالة المذكورين إلى النيابة العامة.

»األعلى للشؤون اإلسالمية« 
 ينفي أنباء فتح 

المساجد خالل أيام

نفى مصدر بالمجلس األعلى للش��ؤون اإلسالمية اتخاذ 
قرار بعودة فتح المساجد أمام المصلين لصلوات العصر 
والمغرب والعش��اء خالل األيام القادمة، مش��يرًا إلى أن 
المجلس عقد اجتماعًا اعتياديًا ناقش فيه األمر بش��كل 

عام دون اتخاذ قرار محدد.
وتداول��ت وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي أمس رس��الة 
مفاده��ا العودة لفت��ح المس��اجد تدريجي��ًا، وأن صالة 
العصر سيتم الس��ماح بأدائها في المساجد اعتبارًا من 
تاري��خ 22 نوفمبر الجاري، بينما سيس��مح بأداء صالتي 

المغرب والعشاء بتاريخ 29 من الشهر الجاري.
وأض��اف متداول��و الرس��الة باإلع��الن أيضًا ع��ن عودة 

المصلين ألداء صالة الجمعة اعتبارًا من 13 ديسمبر.
لكن مصدر بالمجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية نفى 
في تصريح ل�»الوطن« صحة الرس��الة التي يتم تداولها 
على نطاق واسع، وأوضح أن المجلس عقد اجتماعًا أمس 
تناول فيه األمر بش��كل عام، لكن ل��م يتم اتخاذ أي قرار 

مما أثير في وسائل التواصل.

أيمن شكل

 تأجيل محاكمة 3 أطباء وممرضة 
في »وفاة توأم السلمانية« لديسمبر

بدأت المحكم��ة الصغرى الجنائية محاكمة 3 
أطب��اء وممرضة متهمين بالتس��بب خطًأ في 
م��وت توأم، بمستش��فى الس��لمانية، وقررت 
المحكم��ة تأجي��ل القضية لجلس��ة األول من 

ديسمبر لالطالع والرد.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في 
واقعة وفاة التوأم بمجمع الس��لمانية الطبي، 
حيث كانت قد تس��لمت تقري��ر اللجنة الفنية 
لتقرير األخطاء المهني��ة واألخالقية لمزاولي 
مهنة الطب البشري المشكلة من قبل الهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
بناًء على قرار النياب��ة العامة، والمتضمن ما 
انتهى إليه رأي اللجنة من تحديٍد لمسؤوليات 
ال��كادر الطب��ي الذي أش��رف عل��ى حالة وضع 

التوأم والتعامل معهما إثر وضعهما.
واس��تمعت النياب��ة إلى أق��وال رئيس وعضو 
باللجن��ة وكذل��ك إلى طبيب م��ن ذوي الخبرة 

المعتمدة في ذلك التخصص الذي استعانت 
ب��ه اللجنة وذل��ك فيما تضمنه ذل��ك تقرير، 
والذي أثبت مس��ؤولية أعضاء ال��كادر الطبي 
الذي تعامل مع الحال��ة إلخاللهم بواجباتهم 
المتمثلة في عدم قيامهم بتقديم المش��ورة 
الطبي��ة الصحيح��ة وع��دم قيامه��م بفحص 
التوأم للتثبت من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ 
ما يلزم من رعاي��ة طيبة نحوهما. كما خلص 
تقرير الطبيب الش��رعي المنتدب من النيابة 
إل��ى أن التوأم غير مكتملي األش��هر الرحمية 
وقد ولدا فيهما الحياة وتنفس��ا تنفسًا جزئيًا 
وأن والدتهم��ا تعتبر حالة طارئة نظرًا لصغر 
عمرهما الرحمي، وأن هذا األمر كان يس��تلزم 
نقلهم��ا عل��ى الف��ور إل��ى حاضن��ات الرعاية 
القص��وى طالما كانت��ا على قي��د الحياة، وأن 
عدم نقلهما على الف��ور إلى الرعاية القصوى 

قد فوت الفرصة إلنقاذ حياتهما. 

كما اس��تمعت النيابة كذلك إلى أقوال والدي 
الت��وأم وش��هود الواقعة والطبيب الش��رعي، 
واستجوبت أعضاء الكادر الطبي الذين تناوبوا 
التعام��ل م��ع حال��ة األم والت��وأم، وانته��ت 
التحقيق��ات ف��ي ضوء تقري��ر اللجن��ة الفنية 
لتقرير األخطاء المهني��ة واألخالقية لمزاولي 
مهنة الطب البشري المشكلة من قبل الهيئة 
الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية، 
وما خل��ص إليه تقري��ر الطب الش��رعي، إلى 
ثبوت مسؤولية ثالثة أطباء وممرضة وأمرت 
بتقديمه��م للمحاكم��ة الجنائية عما أس��ند 
إليهم من التسبب خطأ في موت التوأم، فيما 
أمرت بإحالتهم باإلضافة إلى ثالث ممرضات 
أخري��ات إل��ى اللجن��ة المختص��ة لمجازاتهن 
تأديبيًا عما كشفت عنه تحقيقات النيابة من 
ارتكابهن مخالفات لألعراف الطبية ليس لها 

صلة بوفاة التوأم.

أيمن شكل

إحالة متهمين باختطاف 
آسيويتين لـ»الكبرى الجنائية«

قال وكيل النيابة بنيابة االتجار باألش��خاص أحمد األنصاري 
إن النياب��ة العام��ة أنج��زت تحقيقاته��ا في واقع��ة اتجار 
بفتاتي��ن آس��يويتين واختطافهم��ا وحج��ز حريتهما بغير 
وجه قانوني بغرض إساءة اس��تغاللهما في أعمال الدعارة 
واالعتداء الجنس��ي، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة 
الكبرى الجنائي��ة األولى وحددت جلس��ة بتاريخ 24 نوفمبر 

2020 لنظرها.
 وتخلص الواقعة إلى قيام المتهمين من جنس��ية آس��يوية 
باختطاف المجني عليهما من سكنهما ونقلهما واحتجازهما 
ف��ي إحدى الش��قق لغ��رض إجبارهما على ممارس��ة أعمال 
الدع��ارة وقام��ا بمواقعتهما جنس��يًا بغي��ر رضاهما تحت 
وطأة اإلكراه والتهديد بعد أن قاما بأخذ هواتفهما النقالة 
لمنعهما من االس��تنجاد بالغير، وقد تمكنت إحدى المجني 
عليهم��ا من لفت أنظ��ار أحد المارة الذي حضر إلى الش��قة 
وطرق بابها فخرج له أحد المتهمين حينها استغلت المجني 
عليها الفرصة وهرعت مسرعًة نحو باب الشقة واستطاعت 
الفرار بعدما ح��اول المتهمان منعها من الخروج باالعتداء 
عليه��ا بالضرب، فت��م بإبالغ رجال الش��رطة الذين حضروا 

وقاموا بتخليص المجني عليها الثانية.
 وباش��رت النيابة العامة إجراءات التحقيق ف��ور ورود البالغ 
حيث اس��تمعت إلى أقوال المجني عليها وسهلت عودتهما 
لعملهم��ا الس��ابق، كما اس��تمعت إل��ى ش��هود الواقعة، 
واس��تجوبت المتهمين وأم��رت بإحالتهما محبوس��ين إلى 

المحاكمة الجنائية.
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خليفة بن سلمان.. اإلنجاز والمدرسة

رحل س��مو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اإلنسان والسياسي 
عن هذه الدنيا، تاركًا وراءه وجع الفقد الكبير، بعد أن أدى رسالته 
كم��ا يجب أن تؤدى، تجاه وطنه وش��عبه. ولذلك عند الحديث عن 
سموه، رحمه اهلل، وعن عطاءاته الكبيرة والمتعددة، فإن الكلمات 
-على كثرته��ا والمقاالت عل��ى تنوعها- ال تس��توعب وال تحيط 
بما أنج��ز، وبما حقق لهذا البلد الطيب. حي��ث تعجز الكلمات عن 
اإلحاطة بما قدمه خليفة بن سلمان للبحرين، من جهد وإنجازات، 
وم��ن مديد خبرته في البناء االجتماع��ي والتنموي الذي جعل من 
البحري��ن مزدهرة على ال��دوام بالرغم من كاف��ة التحديات. فقد 
كان لجهود س��موه، دور كبير في المكانة المرموقة التي حققتها 
مملك��ة البحرين ف��ي اإلقليم، كم��ا في المحافل الدولية، يش��هد 
بذل��ك العديد من المؤش��رات المش��رفة ف��ي التقاري��ر الدولية، 
والجوائز التي نالها س��موه تقديرًا لدوره البارز في خدمة التنمية 
واإلنس��انية، كان آخرها مصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
على مبادرة س��موه بإعالن الخامس من أبريل من كل عام ليكون 
يوم��ًا عالميًا للضمير، وغير ذلك كثير ومش��رف لمس��يرة س��موه 

وللبحرين..
واألهم من ذلك كله، في تقديري، هو مدرس��ة خليفة بن سلمان 
التي أنش��أها وأسس��ها بمحبة وقناعة، وهي مدرسة التواصل مع 
الناس واالنفتاح عليهم، واالس��تماع إلى نبضه��م، عبر المتابعة 
اللصيقة لش��ؤونهم ف��ي مختلف نواحي الحياة، مم��ا جعله عليمًا 
مطلع��ًا بكل ما يمس حياة الن��اس، ومتابعًا لها، ومتفاعاًل مع ما 

يطرح��ه جمهور المواطنين والمقيمي��ن، والفعاليات االقتصادية 
والش��عبية، ومتجاوبًا مع التطلعات المش��روعة نحو حياة أفضل، 
مكيف��ًا الق��رارات الحكومي��ة، مهم��ا كان��ت صعبة، م��ع حاجات 
الناس المعيش��ية بالدرجة األولى، والحرص على عدم المس��اس 
بمكتس��باتهم، مهما تعقدت األوضاع.. تلك هي المدرسة وذلك 
هو الدرس األكثر أهمية في مس��يرة الراحل الكبير، والتي ترتبط 
بما يحمله اس��م س��موه من ارتباط وثيق باإلنجاز التنموي، حيث 
ش��هدت الب��الد خالل قيادت��ه للجه��از الحكومي إنج��ازات عديدة 

وكبيرة، جعلت من البحرين نموذجًا يحتذى به.
ومن حسن حظ البحرين أن هذه المدرسة باقية، ألنها راسخة غير 
منقطعة، في ظل القي��ادة الحكمية لجاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل، اس��تمرارًا لرؤية وثوابت ال تتزحزح، محورها التنمية من أجل 
اإلنسان، يعززها ويحافظ على مكوناتها وأهدافها األساسية سمو 
ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل، في إطار التواصل بين القيادة 
والش��عب، بين الدولة والمجتمع، وتقديم المصلحة الوطنية على 
كل اعتبار، واإلرادة الصادقة لحفظ التوازنات والنهوض باالقتصاد 

والمجتمع معًا وتأمين سبل العيش الكريم له.

* همس:
»علينا دومًا أن نبحث في اإلنسان قبل أن نبحث في األحداث، فكما 
يكون اإلنس��ان تكون األح��داث وليس كما تك��ون األحداث يكون 

اإلنسان«، الدكتور محمد عابد الجابري.

ماذا حدث 
في االنتخابات 

األمريكية؟

أنا ش��خصيًا، فؤجئت بخس��ارة الرئيس دونالد ترامب باالنتخابات الرئاس��ية، 
ليس ألنني من مؤيدي سياس��اته، بل ألنني متابعة لتنامي اليمين المتطرف 
واالتجاه الشعبوي في كل من أمريكا وأوروبا، الذي يمثله »ترامب« خير تمثيل، 
وتمكن من خالل تلك األفكار أن يكس��ب جماعات غفيرة من المؤيدين. لذلك 
حص��ل الرئيس ترامب على أكثر من س��بعين مليون صوتًا. وهو رقم قياس��ي 
ف��ي تاريخ أمريكا، وبنس��بة 47% من أصوات الناخبي��ن. أي أن الرئيس الجديد 
ج��و بايدن لم يحقق فوزًا س��احقًا عل��ى ترامب. وهو ما دف��ع بالكاتب توماس 
فريدمان، الذي يعارض سياسات ترامب، إلى القول في مقاله األخير بعد إعالن 
نتائ��ج االنتخابات ف��ي صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكي��ة إن األصوات التي 

خرجت لتقول لترامب »كفى« لم تكن »كافية«.
كش��فت االنتخابات األمريكية عن حالة من االنقس��ام المجتمعي لم تشهدها 
أمريكا منذ مائة عام. اس��تقطابات حادة جعلت البعض يرجح قيام حرب أهلية 
بي��ن أنص��ار ترامب ومعارضي��ه. من هم أنص��ار الرئيس ترام��ب؟ إنهم أفراد 
الطبقة الوس��طى والدني��ا. إنهم من طبقة العمال ومتوس��طي التعليم. ومن 
األمريكيي��ن البي��ض. علين��ا أن نذكر أيض��ًا أن من أنصار ترام��ب المحافظين 
المتدينين، الذين يعارضون تش��ريع اإلجه��اض وزواج المثليين. أولئك الذين 
يش��عرون أن أمريكا مختطفة من النخبة »المختلطة« والمتحررة التي تسيطر 
على مؤسس��ات الدولة وعلى أجهزة اإلعالم. ويشعرون اليوم أن فوز ترامب قد 

اختطف هو أيضًا.
م��ن هم الذين صوتوا ضد ترامب؟ ه��ذا هو التعبير الدقيق. فأغلب تلك الفئة 
تعبر عن أنها صوتت إلخراج ترامب من الرئاسة وليس اقتناعًا بشخص بايدن 
أو ببرنام��ج الديمقراطيين. إنهم من »النخ��ب« عالية التعليم والتأهيل. لذلك 
كان أداء وس��ائل اإلع��الم الديمقراطي��ة »الليبرالية« عاليًا ج��دًا في التحريض 
ض��د ترامب. وهم كذلك األمريكيون من أص��ول متعددة، األفريقية والالتينية 
واإلسالمية، وقد شكلوا نسبة كبيرة يدرك الجميع، وخصوصا تيار ترامب، أنهم 
في خالل عش��رين عامًا سيقلبون الهرم الس��كاني وسيصيرون األغلبية الكبيرة 
في الش��عب األمريك��ي. لذلك كان التحش��يد من قبل هذه الفئ��ات األمريكية 
المنوعة شرس��ًا. خصوصًا بعد أن منع ترامب مواطني العراق وس��وريا واليمن 
والصوم��ال وليبيا من دخول أمريكا. وبعد أن حرض على المكس��يك وأمر ببناء 
ج��دار عازل على حدودها. وبعد أن لم يبِد تعاطفًا مع الس��ود في حادثة مقتل 
»جورج فلويد« تحت قدم ش��رطي أبيض. عبرت هذه الفئات في وسائل اإلعالم 
األمريكية عن أن التخلص من الرئيس ترامب، بالنسبة لهم، مسألة »خالص« 

مصيري.
في تحليل نشره موقع ال� »BBC« بين أن ترامب فاز في عام 2016، ألنه قادم 
من خارج المؤسسات الحاكمة. وألنه الوحيد القادر على قول ما ال يستطيع أحد 
قوله. وفي والوقت نفسه خسر انتخابات 2020 ألنه قادم من خارج المؤسسات 
الحاكم��ة، وألنه ق��ال ما لم يقله أحد قبله. فترامب لم يتدرج في المؤسس��ات 
السياس��ية مثل جو بايدن، لذلك دخل غير مرة في صراع مع تلك المؤسس��ات. 
كما أن��ه عبر عن فظاظة وبذاءة ل��م تعتد عليها الدبلوماس��ية األمريكية في 

تاريخها.
وبع��د أن كش��فت االنتخاب��ات الرئاس��ية ع��ن خس��ارة الرئيس ترام��ب وفوز 
»الترامبية« وترس��خها في المجتمع األمريكي، هل يس��تطيع بايدن عالج هذا 
االنقس��ام الخطير؟ وهل بإمكانه أن يس��تقطب »الترامبيي��ن« ويقنعهم بأنه 

رئيس لجميع األمريكيين الذين صوتوا له، والذين صوتوا ضده؟

وستظل البحرين قوية..

على مدى عدة ش��هور وحت��ى اآلن أثبتت البحري��ن وأبناؤها بأنها 
قوية في مواجهة فيروس كورونا بفضل من اهلل تعالى ثم بجهود 
فري��ق البحرين الوطني للتص��دي للفيروس، فتباط��ؤ منحنى عدد 
اإلصاب��ات ومواصلة انخفاض الحاالت الحرجة هي نتاج عمل دؤوب 
لخالي��ا وطني��ة تعمل بال كلل أو ملل في الصفوف األمامية تس��هر 
لحماي��ة وراحة المواطنين والمقيمين. هذا الدور الكبير كان واضحًا 
في الفيديو القصير الذي أعدته وزارة الخارجية مش��كورة بالتعاون 
والتنس��يق مع عدد م��ن الجهات المعنية، فمش��اهدة هذا الفيديو 
حقيق��ة يجعلنا نش��عر بالفخر واالعت��زاز لوجود قي��ادة تؤمن بأن 

المواطن البحريني وصحته على رأس األولويات.
فم��ا نراه اليوم م��ن تقدم إيجاب��ي للبحرين على صعي��د مواجهة 
انتش��ار جائحة في��روس كورونا وبالش��ك هي كما أس��لفنا بفضل 
الجه��ود المميزة التي تبذله��ا الكوادر الطبية والتي القت إش��ادة 
واستحس��ان كبري��ات المنظم��ات الدولية وف��ي مقدمتها منظمة 
الصحة العالمية، يقف وراءها ويقودها صاحب س��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى رئيس 
الوزراء بفكره المس��تنير ورؤيته الثاقبة وإنس��انيته قبل كل شيء، 
وهذا ما لمس��ناه خالل متابعته الدقيقة ل��كل صغيرة وكبيرة، وما 
يثل��ج الصدر ف��ي الواقع أن س��موه دائم��ًا وف��ي تصريحاته يعول 
ويش��يد بالوعي المجتمعي المس��ؤول من خالل التزام المواطنين 
والمقيمين بالتعليمات واالشتراطات الصحية التي يصدرها الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
كما نلمس التقدي��ر والعرفان من قيادة هذا البلد المعطاء للكادر 
الطبي الذي يقاتل ويستبسل من أجل البحرين وشعبها بتخصيص 

ي��وم لالحتف��اء بالطبي��ب البحريني ال��ذي اعتمده مجل��س الوزراء 
بمبادرة من األمير الراحل صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن 
س��لمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، وفوز أرب��ع طبيبات بهذه الجائزة 
التي تحمل اس��مه رحمه اهلل يؤكد على دور الطبيب ومكانة الكادر 
الطبي لدى س��موه رحمه اهلل تعالى لإلسهامات النبيلة لهذا الكادر 
في رعاية المجتمع وعطائهم اإلنساني والتضحيات والمخاطر التي 
يقدمونه��ا من خالل تواجده��م في الصفوف األمامي��ة للمحافظة 
على صحة وسالمة المجتمع. هذا التقدير لم يقف هنا بل أن صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء وج��ه بأن يتم تخصيص 
مقاع��د ف��ي المدرج��ات لعوائ��ل الصف��وف األمامية لالس��تمتاع 
بمش��اهدة س��باق »الفورموال 1« العالمي والذي سيقام أواخر هذا 
الش��هر وبداية الش��هر المقبل، ولكن بدون حضور جماهيري سوى 
للكادر الطب��ي وأبنائهم إجالاًل وعرفانًا لهم لما يبذلونه من جهود 
وطني��ة للتصدي له��ذه الجائحة، وه��ذه حقيقة لفتة تق��در عاليًا 
لصاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئي��س الوزراء، ب��رد الجميل 
خصوصًا لعوائلهم الذين صبروا وتحملوا والزالوا لش��هور وتحملوا 

غياب ذويهم.

* همسة:
أك��د حض��رة صاح��ب الجاللة عاه��ل الب��الد المف��دى، حفظه اهلل 
ورعاه، ف��ي الفيديو بأنه »وفي مثل هذه الظ��روف يتحتم علينا أن 
نلت��زم بنهجنا الوطني القويم في حماي��ة وتقديم المصلحة العليا 
للوطن«، فالبحرين قوية وتس��ير بعزم ال يلين خالل األزمات وتخرج 

دائمًا أقوى من السابق.

معلومة عن 
إخوان قطر

األخب��ار والتغريدات الس��البة التي تنش��رها ف��ي كل يوم جه��ات تابعة لقطر 
أو ممول��ة منها عبر وس��ائل التواصل واالتصال عن الدول األربع »الس��عودية 
والبحري��ن واإلمارات ومصر«، التي اتخذت قبل ثالث س��نوات قرارًا بمقاطعتها 
لعلها تعوب إلى رشدها وتتوقف عن إنتاج السوء لم يعد يصدقها أحد، والسبب 
هو أن العالم صار يعرف الغاية منها وأنه من غير المعقول أال يتوفر في الدول 
األربع على مدار الساعة خبر يستحق النشر من دون تعليق مسيء، ويعرف أيضًا 
أن جل إن لم يكن كل تلك األخبار تصنع في أقبية السوء وممهورة بأيدى خبراء 

في الكذب والبلطجة اإلعالمية. 
ليس هذا فحس��ب ولكن تلك الجهات صارت ترك��ز على األخبار التي تعتقد أن 
نش��رها مصحوبة بالتعليقات السالبة والكاذبة يسيء إلى الدول األربع ويمكن 
أن يوق��ع فيم��ا بينها، فهذه الدولة تس��لمت بضاعة رديئة م��ن أختها، وتلك 
أرادت من تصريحها عن األخرى التعبير عن عدم رضاها منها ألنها تتدخل في 
ش��ؤونها، وهذه تقترب من اإلفالس، وهكذا رغ��م أن كل هذه األخبار ال يمكن 

حتى لفاقدي العقل تصديقها.
هذه هي الطريقة المعتمدة لدى جماعة »اإلخوان المس��لمين« والتي يس��هل 
تبينه��ا م��ن خ��الل متابعة قصي��رة لبعض برام��ج فضائياتها مثل »الش��رق 
ومكملين« اللتين تتخذان من تركيا أردوغان مقرًا. ما تفعله تلك الفضائيات 
باختصار هو أنها تركز على خبر صغير تافه عن أي من الدول األربع وتنفخ فيه 
وتعتبره خطأ كبيرًا، بل نهاية العالم. من ذلك على سبيل المثال الموقف الذي 
حصل قبل حين في أحد ش��وارع القاهرة بين ش��اب صغير يشغل والده وظيفة 
معتبرة وش��رطي م��رور حيث خصصت تل��ك الفضائيات العدي��د من برامجها 
لتحمي��ل الموقف ما ال يحتمله واالنطالق منه لإلس��اءة إلى الرئيس السيس��ي 
الذي ال يمكن أن تبث عنه خبرًا طيبًا أيًا كان حجم منفعة الشعب المصري منه. 

فكل ما يفعله قادة الدول األربع ال قيمة له عند إخوان قطر.

الروح والعزم والمستقبل

يحمل صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس الوزراء حفظه اهلل، على عاتقه وضمن مس��ؤولياته 
الي��وم، يحم��ل الوط��ن ومس��تقبله بين يدي��ه، ويحمل ف��ي قلبه 
وذاكرت��ه إرث فقي��ده الغال��ي األمير خليفة بن س��لمان رحمه اهلل 
وأس��كنه جنات��ه، وهو م��ا يجعل األمير س��لمان مح��ط أنظار أهل 

البحرين والمنطقة وحتى العالم. 
األمير س��لمان عرفناه رجاًل يحقق النجاح��ات ويمضي بقوة باتجاه 
المس��تقبل، وخالل عمله اللصيق مع القائ��د المحنك األمير خليفة 
بن س��لمان، كان الس��ند والداعم والعضيد القوي له، يعمل بذات 
الس��رعة والقوة، ويبن��ي على قصص النجاح ويط��ور، ويضع نصب 
عيني��ه التجدي��د واإلصالح، وهو م��ا يفرض التوقع اآلن بش��أن ما 
سيقدم عليه سموه من تطوير وبناء وفتح آفاق إضافية في العمل 

الحكومي.
نرى روح س��مو األمير خليفة بن س��لمان رحمه اهلل متجس��دة في 
البحرين، نراها في عزم سمو ولي العهد رئيس الوزراء على المضي 
قدم��ًا، وفي تخليده لذك��رى فقيده، وما حظي ب��ه من عمل قريب 
منه، نراها في رجل اعتبرناه دائمًا نموذج الشباب البحريني الذكي 
والطم��وح والق��ادر على اإلنجاز، منذ كان س��موه ش��ابًا يافعًا، إلى 

وصوله لعنفوان الرجولة والقوة والعطاء.

مازل��ت أتذك��ر تلك اللقط��ات التي بثه��ا تلفزي��ون البحرين منذ 
س��نوات طوال، قبل وفاة والدنا الشيخ عيسى طيب اهلل ثراه، حينما 
كان صف الضباط العسكريين في قوة الدفاع يقومون باستعراض 
عس��كري على التعامل مع األسلحة في تفكيكها وتركيبها بسرعة 
وهو تمرين معني بس��رعة التأهب للقتال ومواجهة العدو، وكيف 
كان األمير سلمان أول من انتهى من تركيب سالحه ووقف متأهبًا 
قب��ل البقية وأمام جاللة الملك حفظ��ه اهلل حينما كان ولي للعهد 
حينها، وهنا كانت نظ��رات الفخر الممزوجة بالحب من قبل الملك 
حم��د البنه البكر واضحة، فس��لمان بن حمد يثبت م��رارًا أنه قائد 
يجم��ع صفات عديدة في تركيبته، يجمع الس��رعة والذكاء، ويجمع 
التأن��ي والصبر وحس��ن اتخاذ الق��رار، ويملك تل��ك الخصلة التي 
تج��ذب قل��وب الناس له وأعني به��ا العدالة واإلنص��اف، فهو من 
موالي��د برج المي��زان، وهو بالفعل كان ومازال وس��يظل بإذن اهلل 

»ميزانًا للعدالة«. 
لذلك حينما كتبنا سابقًا هنا أن األمانة والمسؤولية والحرص على 
الوط��ن وأهله انتقلت بكاملها اليوم من خليفة بن س��لمان رحمه 
اهلل إلى عضيده وس��نده وابنه العزيز سلمان بن حمد، فإنها تعني 
ب��أن البحرين دائمًا وأبدًا س��تكون بأمان وحف��ظ، يرعاها ويرعى 

أهلها قادة يضعونهم في عيونها.



تعزيز التعاون بين “النواب” و “اإلعالم”
ــانــي ــم ــرل ــب ــل ال ــم ــع ــن أولــــويــــات ال ــة مـ ــاف ــح ــص ــل: دعــــم ال ــنـ زيـ

اســـتقبلت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
زينـــل بمكتبهـــا صبـــاح أمس وزير شـــؤون 
اإلعـــام علـــي الرميحـــي، حيـــث تـــم فـــي 
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، 
لما فيه خير وصالـــح الوطن والمواطنين، 
ظـــل  فـــي  اإلنجـــازات،  مســـيرة  وتعزيـــز 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لعاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وفي اللقاء أشادت رئيسة مجلس النواب 
بالتعـــاون المثمـــر والمســـتمر بيـــن مجلس 
النـــواب والحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
نائب القائد األعلى رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
التعـــاون  أهميـــة تعزيـــز  خليفـــة، مؤكـــدة 

ووزارة  النـــواب  مجلـــس  بيـــن  المشـــترك 
شـــؤون اإلعـــام؛ إلبـــراز منجـــزات العهـــد 

الزاهر لمملكة البحرين.
وأشـــارت رئيســـة مجلـــس النـــواب إلى أن 
والمؤسســـات  اإلعاميـــة  الوســـائل  دعـــم 
الصحافيـــة الوطنيـــة، والجســـم اإلعامي 
أولويـــات  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 

العمـــل البرلمانـــي، بجانـــب ضـــرورة دعـــم 
المؤسسات اإلعامية والصحفية في ظل 

تداعيات جائحة كورونا.
وأشـــادت بجهـــود وزارة شـــؤون اإلعـــام 
فـــي دعـــم الصحافـــة الوطنية والوســـائل 
المؤسســـة  تشـــهده  ومـــا  اإلعاميـــة، 
اإلعاميـــة الرســـمية مـــن تطـــور وتقـــدم، 

وأعمـــال وبرامـــج متميـــزة، ســـاهمت فـــي 
تعزيـــز قيم ومبـــادئ المواطنـــة واالنتماء، 

والعمل واإلنجاز، والثوابت الوطنية.
من جانبه، أكد وزير شؤون اإلعام حرص 
الحكومـــة علـــى تعزيـــز التعاون المشـــترك 
مـــع المجلـــس النيابـــي، وتحقيـــق تطلعات 
المواطـــن البحرينـــي، وتلبيـــة احتياجاته، 
الســـلطة  بيـــن  المشـــترك  للعمـــل  وفقـــا 

التنفيذية والسلطة التشريعية.
وأشـــار إلـــى اهتمام وزارة شـــؤون اإلعام 
ودعـــم  اإلعاميـــة،  المنظومـــة  لتطويـــر 
المؤسسات اإلعامية والصحفية، وتعزيز 
لحريـــة  الحضاريـــة  الممارســـات  كافـــة 
الـــرأي والتعبيـــر وفـــق الثوابـــت الوطنيـــة 

والمسؤولية المهنية.

المنامة - بنا

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أبـــدى 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي تحّفظـــه 
علـــى مقترح مجلس بلـــدي المحرق 
باقتصار إصـــدار تراخيص المقاهي 
التـــي تقّدم الشيشـــة علـــى المناطق 

الصناعية والخدمية فقط.
هـــذا  تطبيـــق  إن  الزيانـــي  وقـــال   
انعكاســـاته  لـــه  ســـيكون  المقتـــرح 
وآثـــاره الســـلبية على المســـتثمرين 
في قطاعي الضيافة والمشروبات.

يأتـــي ذلـــك فـــي وقت ســـجلت فيه 
محافظة المحرق وجود 40 ســـجاً 
تقديـــم  نشـــاط  تمـــارس  ـــا  تجاريًّ
خدمـــات األطعمة والمشـــروبات مع 
الشيشـــة، 20 منها مؤسســـة فردية، 
و11 ســـجاً لشركات ذات مسؤولية 
محـــدودة، إضافـــة إلـــى 7 ســـجات 
شـــركات الشـــخص الواحد، وشركة 
تضامـــن واحـــدة، إلى جانب شـــركة  

شركة مساهمة بحرينية مقفلة.
ويشـــترط لممارسة نشـــاط الشيشة 
الحصول على موافقـــات من وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
إلضافـــة هـــذا النشـــاط، إلـــى جانب 
علـــى  الصحـــة  وزارة  موافقـــة 
المطلوبـــة  الصحيـــة  االشـــتراطات 

لممارسة هذا النوع من األنشطة.

ال لقصر “الشيشة” على المناطق الخدمية
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سيدعلي المحافظة

البحرين أثبت صالبة عالية باستمرار المشاريع العقارية
والتنمية ــور  ــط ــت ال ــق  ــري ط عــلــى  ــمــؤســســات  ال ــع  ــوض ل ــة  ــرون ــم ال وإبـــــداء  اإلجــــــراءات  تسهيل 

اجتمـــع مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم 
العقاري عند بعد برئاســـة الشـــيخ ســـلمان 
بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس 
جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقاري، 
أمـــس. وفي االجتماع اطلع المجلس على 
آخـــر مســـتجدات أعمـــال المؤسســـة، ومـــا 
اتبعته من إجراءات في المرحلة الماضية 
لتنفيـــذ الخطـــط والرؤى واإلســـتراتيجية 

المناطة بها المؤسسة.
الكيفيـــة  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كمـــا 
الشـــركات  اســـتجابة  عليهـــا  تســـير  التـــي 
عملهـــا  بمتابعـــة  المعنيـــة  والمؤسســـات 
مؤسســـة التنظيم العقاري، ومدى التزامها 
باألنظمـــة والقوانين واإلجراءات المنظمة 
الواجـــب اتباعهـــا؛ مـــن أجـــل اســـتمرارية 

المشاريع ونجاح إنجاز مراحلها بما يحقق 
مصلحـــة الجميـــع، مؤكدا مجلـــس اإلدارة 
بأن المؤسســـة، وإذ إنها تحرص من خال 
عملهـــا علـــى تســـهيل اإلجـــراءات وأبـــداء 
المرونة الكافية؛ بهدف وضع المؤسســـات 
علـــى  العقاريـــة  والمشـــاريع  والشـــركات 
طريق التطور والتنمية، إال أنها في الوقت 
ذاته أمينـــة على تطبيق القانون، ومراقبة 
حسابات الضمان وإيقاف الممارسات غير 
القانونيـــة، وهـــو األمـــر الـــذي يتطلب منها 
لتحقيـــق الـــرؤى والسياســـات التي يتطلع 
للقطـــاع العقاري لتعزيز نمو القطاع، كأحد 
الروافد االقتصاديـــة غير النفطية المهمة، 
وهـــي معنية كذلـــك بتوفير أعلـــى مراحل 
الضمـــان واالســـتدامة للمشـــاريع والقطاع 
جميـــع  حقـــوق  علـــى  والحفـــاظ  عمومـــا، 

األطراف من شـــركات وأفراد ومستثمرين 
ومشترين للوحدات العقارية.

وأكـــد المجلـــس أن القطـــاع العقـــاري فـــي 
مملكـــة البحريـــن أثبـــت صابـــة عالية من 
خـــال اســـتمرار المشـــاريع العقاريـــة على 
وتيـــرة عمـــل جيـــدة، وأبدت المؤسســـات 
والشـــركات مرونـــة عاليـــة علـــى توفيـــق 
أوضاعهـــا مـــع اإلجـــراءات المتبعـــة ومـــع 
األوضـــاع االقتصاديـــة، وبـــكل تأكيد كان 
لدعم القيادة الرشـــيدة وعلى رأســـها دعم 
صاحب الجالة الملك لاقتصاد البحريني 
خـــال الظـــروف الحاليـــة، أكبـــر األثـــر في 
أهـــم  كأحـــد  العقـــاري  القطـــاع  تماســـك 
القطاعـــات االقتصاديـــة فـــي البـــاد. ومن 
خـــال اإلجـــراءات والقـــرارات الحكومية 
مـــن  لاقتصـــاد  والمواكبـــة  الســـريعة 

الحكومة، والمتابعة الشـــخصية واليومية 
للتطورات واألحداث من ســـمو ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس الوزراء، وكذلك 
مـــا يمتاز بـــه القطـــاع العقاري فـــي مملكة 
البحريـــن مـــن وجـــود إجـــراءات منظمـــة 
متطورة، وقدرة على متابعة تنفيذها بكل 

اقتدار من قبـــل الجهات المعنية، وتوفيق 
أوضاع المشـــاريع والشـــركات بكل مرونة 
لتتواكـــب مـــع اإلجـــراءات القانونيـــة فـــي 
البـــاد، حيث تعتبـــر الســـوق العقارية في 
مملكـــة البحريـــن من األســـواق المســـتقرة 
االســـتثمارية  الوجهـــات  ومـــن  واألمنـــة 

المفضلة عند الكثيرين.
حيـــث قـــدم الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم 
خليفـــة آل خليفـــة عرضـــا تفصيليـــا عـــن 
آخـــر مســـتجدات أعمـــال المؤسســـة، كمـــا 
التـــي  العمـــل  مشـــاريع  خطـــة  اســـتعرض 
ستعكف عليها المؤسسة للمرحلة المقبلة، 
والتـــي تتطلـــب موافقـــة مجلـــس اإلدارة 
عليها للمضي قدما في طرحها وتنفيذها.

برئاســـة  اإلدارة  أعضـــاء مجلـــس  وشـــكر 
الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا آل خليفة على 
ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة ومن 
قرارات تتماشـــى مع التوجيهات الصادرة 
من القيادة الرشيدة والتي أسهمت بشكل 
إيجابـــي فـــي إنجازه الكثير من المشـــاريع 

من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

 

المنامة - النيابة العامة

بنيابـــة  النيابـــة  وكيـــل  صـــرح 
عبدالرحمـــن  الشـــمالية  المحافظـــة 
الصغـــرى  المحكمـــة  بـــأن  المناعـــي 
أمـــس  أصـــدرت  الثالثـــة  الجنائيـــة 
رمـــوز  إهانـــة  قضيـــة  فـــي  حكمـــا 
وأشخاص موضع تمجيد لدى أهل 
ملة، حيـــث قضت بمعاقبـــة المتهم 
بالحبس لمدة ســـتة أشهر مع النفاذ 

عما اسند إليه من اتهام.
وكانـــت النيابـــة العامة قد باشـــرت 
التحقيـــق فـــي تلـــك الواقعـــة فـــور 
األمنيـــة  اإلدارة  بـــاغ  تلقيهـــا 
المختصـــة برصد المتهم وهو يلقي 
العديـــد مـــن الخطـــب والمتضمنـــة 
تطاوال على بعض صحابة )رســـول 
وســـلم(،  عليـــه  هللا  صلـــى  هللا 
تلـــك  تســـجيات  علـــى  واطلعـــت 
الخطـــب والتـــي تضمنـــت عبـــارات 
الصحابـــة  بحـــق  واللعـــن  اإلهانـــة 
المتهـــم  اســـتجوبت  كمـــا  الكـــرام. 

وواجهتـــه بما جاء على لســـانه في 
تلـــك الخطب، فأقـــر بنســـبتها إليه، 
ومـــن ثـــم أمـــرت النيابـــة بإحالتـــه 
محبوســـا إلـــى المحكمـــة المختصة 
بعـــد أن أســـندت إليـــه تهمـــة إهانة 
موضـــع  وأشـــخاص  دينيـــة  رمـــوز 
تمجيـــد لـــدى المســـلمين، فأصدرت 
المحكمـــة حكمهـــا المتقـــدم بإدانـــة 

المتهم ومعاقبته.
الممارســـات  هـــذه  أن  أكـــد  فيمـــا 
المؤثمـــة وما على نحوها مما يمس 
الرمـــوز الدينيـــة أو تنال مـــن القيم 
والثوابت من شأنها إثارة الفتن في 
أوســـاط المجتمـــع، وهـــي ال تندرج 
تحت مفهوم حرية الرأي والتعبير، 
بل تشـــكل تعديـــا صريحا على تلك 
القيـــم التي عنـــي القانـــون بصونها 
والمنافحـــة عنهـــا، ومـــن ثـــم تقيـــم 
النيابة العامة المســـؤولية الجنائية 
عن مثل تلك الممارسات بكل حزم.

العمل الجمركي يواجه مخاطر أثناء الجائحةالحبس 6 أشهر لمتهم بإهانة رموز موضع تمجيد لدى ملة
أحمد بن حمد: التحدي الراهن هو تطوير االتصال الفعال مع شركات النقل السريع

تحت رعاية رئيس الجمارك القائم بأعمال 
رئيـــس مجلـــس منظمة الجمـــارك العالمية 
الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة وبمشاركة 
األميـــن العـــام المســـاعد لمنظمـــة الجمارك 
العالمية ريـــكاردو تريفينو، نظمت األمانة 
العامة للمنظمة عبر االتصال المرئي ورشة 
عمـــل االستشـــراف اإلســـتراتيجي للخطة 
بمشـــاركة   2025  2022- اإلســـتراتيجية 
نخبـــة مـــن الخبـــراء فـــي هذا المجـــال من 
التعـــاون  ومنظمـــة  األوروبـــي،  االتحـــاد 
االقتصـــادي والتنمية وعـــدد من المديرين 
المســـؤولين  وكبـــار  للجمـــارك  العاميـــن 
بمنطقـــة شـــمال إفريقيـــا والشـــرق األدنى 

واألوسط.
وتهدف الورشـــة إلـــى التشـــاور واالطاع 
مـــع  والمقترحـــات  النظـــر  وجهـــات  علـــى 
خـــال  مـــن  العليـــا  الجمركيـــة  اإلدارات 

اإلســـتراتيجي  االستشـــراف  منهجيـــة 
اإلســـتراتيجية  الخطـــة  لرســـم  تمهيـــدا 

للمنظمة للسنوات الثاث المقبلة.
الشـــيخ  أكـــد  االفتتاحيـــة  كلمتـــه  وفـــي 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفة أهميـــة مراعاة 
المتغيرات والتطـــورات التقنية في العمل 
الجمركـــي، إضافـــة إلـــى تيســـير التجـــارة 
وحمايـــة المجتمـــع وذلك مـــن خال وضع 
خطط إستراتيجية توضح أسس التعامل 
مع العماء والشـــركاء باســـتخدام الحلول 

الرقمية؛ لمواكبـــة التطورات التكنولوجية 
التي يشـــهدها العالم الســـيما أثناء جائحة 
كورونا المستجد، مؤكدا أهمية االستفادة 
تأخـــذ  وأن  الكتـــل،  سلســـلة  تقنيـــة  مـــن 
المنظمة دورا أساســـيا فـــي تطوير وإدارة 

هذه التقنية لدعم األعضاء.
مـــن جانب آخـــر، شـــارك الشـــيخ أحمد بن 
حمـــد آل خليفة فـــي الجلســـة االفتتاحية 
العالميـــة  الجمـــارك  منظمـــة  لمؤتمـــر 
للتكنولوجيـــا 2020، حيـــث أدار الجلســـة 

االفتتاحية كونيـــو ميكيوريا األمين العام 
لمنظمة الجمارك العالمية.

وتـــم فـــي المؤتمـــر التركيـــز علـــى أفضـــل 
الممارســـات الدوليـــة والمخاطـــر والفرص 
خـــال  المســـتخدمة  التكنولوجيـــا  فـــي 

جائحة كورونا المستجد.
العمـــل الجمركـــي واجـــه  إلـــى أن  وأشـــار 
مخاطـــر خال جائحـــة كورونا المســـتجد 
والذي نتج عنها إغاق الحدود بين بعض 
الـــدول وتطبيق إجـــراءات الحظر ووقف 
الطيـــران؛ ممـــا تســـبب في تعطيـــل حركة 
المهمـــة  الســـلع  بعـــض  وانتقـــال  التجـــارة 
والرئيســـة حـــول العالـــم، وهو األمـــر الذي 
دفـــع أغلبيـــة الـــدول إلـــى تســـريع وتيـــرة 
اســـتخدام التكنولوجيا والبرامج الرقمية 
للتعامـــل عـــن بعـــد، وكذلـــك زيـــادة الطلب 

على التجارة اإللكترونية.

المنامة - وزارة الداخلية
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صرح أحمد األنصاري وكيل النيابة 
بـــأن  باألشـــخاص  اإلتجـــار  بنيابـــة 
النيابـــة العامـــة أنجـــزت تحقيقاتها 
بفتاتيـــن  اتجـــار  واقعـــة  فـــي 
وحجـــز  واختطافهمـــا  آســـيويتين 
حريتهمـــا بغير وجه قانوني بغرض 
أعمـــال  فـــي  اســـتغالهما  إســـاءة 
الجنســـي،  واالعتـــداء  الدعـــارة 
إلـــى  المتهميـــن  بإحالـــة  وأمـــرت 
المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة األولى 
وحددت جلســـة بتاريخ 24 نوفمبر 
2020 لنظرهـــا. وتخلـــص الواقعـــة 
إلـــى قيـــام المتهميـــن مـــن جنســـية 
آســـيوية باختطاف المجني عليهما 
من ســـكنهما ونقلهمـــا وإحتجازهما 
في إحدى الشـــقق لغرض إجبارهما 
على ممارســـة أعمال الدعارة وقاما 
بمواقعتهمـــا جنســـيا بغيـــر رضاهما 
تحت وطأة اإلكراه والتهديد بعد أن 
قاما بأخذ هواتفهما النقالة لمنعهما 

من االســـتنجاد بالغير، وقد تمكنت 
إحـــدى المجنـــي عليهمـــا مـــن لفـــت 
أنظـــار أحـــد المارة الـــذي حضر إلى 
الشـــقة وطرق بابها فخـــرج له أحد 
المتهميـــن حينها اســـتغلت المجني 
عليهـــا الفرصـــة وهرعـــت مســـرعًة 
نحو باب الشقة واستطاعت الفرار 
بعدمـــا حـــاول المتهمـــان منعها من 
الخروج باالعتـــداء عليها بالضرب، 
فتـــم بإباغ رجـــال الشـــرطة الذين 
حضروا وقامـــوا بتخليص المجني 

عليها الثانية.
وباشـــرت النيابة العامـــة إجراءات 
التحقيق فـــور ورود البـــاغ، حيث 
اســـتمعت إلى أقوال المجني عليها 
وســـهلت عودتهما لعملهما الســـابق، 
كمـــا اســـتمعت إلى شـــهود الواقعة. 
وأمـــرت  المتهميـــن  واســـتجوبت 
بإحالتهما محبوسين إلى المحاكمة 

الجنائية.

“النيابة” تحقق في واقعة إتجار بآسيويتين

“لولو هايبر ماركت” يقدم 25 ألف دينار لـ 400 فائز
واربــــــــــح” “تــــــســــــوق  لـــــــ  الـــــــرابـــــــع  الــــســــحــــب   فــــــي 

أجرى لولو هايبر ماركت الســـحب الرابع 
لحملـــة تســـوق واربـــح، وذلـــك فـــي 17 
مـــن نوفمبـــر 2020 في فرع لولـــو الحد، 
حيـــث اختيـــر نحـــو 400 فائـــز حصلـــوا 
علـــى بطاقـــات تســـوق مـــن لولـــو بقيمة 
25 ألـــف دينـــار بحريني. ويمكـــن لجميع 
الفائزيـــن التواصـــل مـــع مكتـــب خدمـــة 
العماء في لولـــو هايبر ماركت في لولو 
الحـــد واســـتام جوائزهـــم. وســـيحصل 
150 فائـــزا علـــى بطاقات تســـوق بقيمة 
100 دينـــار و150 فائـــزا علـــى بطاقـــات 
هدايـــا بقيمة 50 دينـــارا و100 فائز على 

بطاقات بقيمة 25 دينارا.
وبلـــغ إجمالي عدد المتســـوقين الفائزين 

ببطاقات التســـوق من لولو - حتى اآلن- 
نحـــو 1600 محظوظ حصلوا على مبالغ 

بقيمة 100 ألف دينار. 
وتعد حملة لولو “تسوق واربح”، الحملة 
الترويجية األضخم فـــي المملكة، حيث 

ســـيتم منـــح الفائزيـــن بطاقـــات تســـوق 
مـــن لولو مـــن 3 فئات، وهـــي 100 دينار 
و50 دينـــارا و25 دينـــارا بقيمـــة إجمالية 
ألـــف دينـــار بحرينـــي،   150 إلـــى  تصـــل 
وذلـــك خـــال الســـحب اإللكتروني الذي 

سيســـتمر حتى نهاية العام. ومن المزمع 
أن يجـــري لولـــو هايبـــر ماركت ســـحبين 

آخرين على فترات زمنية مختلفة.
للزبائـــن  الترويجيـــة  الحملـــة  وتســـمح 
بالدخـــول فـــي الســـحب اإللكترونـــي مع 
كل 5 دنانيـــر ينفقونها في أي من متاجر 
لولـــو هايبر ماركت الثمانية في المملكة، 
كما تقـــدم عروضا ترويجية خاصة على 
منتجات عامات تجارية مختارة، حيث 
ستتضاعف فرص الفوز عند الشراء من 
تلـــك المنتجـــات. لمزيـــد مـــن التفاصيل، 

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
https://www.luluhypermarket.

com/en-bh/winners
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روابط األخبار

https://alay.am/p/3tgz#.X7XrxNSTm7U.whatsapp تحقيق السالم العادل والشامل على أساس حّلِ الدولتين
https://alay.am/p/3tgv#.X7XsBvIF_mg.whatsapp 14 رحلة جّوية أسبوعية.. وفتح السفارات قريبـًا 

https://alay.am/p/3tgq#.X7XsvgZ2FAM.whatsapp مشادَّات نيابية في االجتماع األول للتحقيق في الخدمات الصحية 
الصحة ترصد 174 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 187 حالة

https://albiladpress.com/news/2020/4419/bahrain/680781.html 
طبيبات لـ”البالد”: كان القائد والمعلم والملهم

https://albiladpress.com/news/2020/4419/bahrain/680767.html 
 خالل مشاركتها في المنتدى العالمي للقيادات النسائية السياسية.. د. ابتسام الدالل:رؤى جاللة الملك مكنت المرأة البحرينية من تخطي التحديات 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1227876#.X7XtcfixWVo.whatsapp لتصبح قيادية ناجحة
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/arti- 1 ديسمبر لالطالع والرد   تأجيل قضية وفاة التوأمين بالسلمانية إلى جلسة

cle/1227905#.X7XtwlaAZPo.whatsapp
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/arti- 7 أشهر لمحاولة التأثير على سير دعوى منظورة أما القضاء   حبس طبيبة نفسية

cle/1227853#.X7Xt0hPfP6U.whatsapp
https://alwatannews.net/article/908154#.X7Xt- ”200 إصابة بـ”كورونا   لليوم السابع على التوالي.. البحرين تسجل أقل من

64pxfHE.whatsapp
https://alwatannews.net/article/908128#.X7XuS3srcKw.whatsapp المزيد من البحرين - صحيفة الوطن

 األعلى للشؤون اإلسالمية  ينفي األنباء عن فتح المساجد خالل أيام https://alwatannews.net/article/908151/Bahrain/األعلى-
X7XuILsmMfE.whatsapp.#للشؤون-اإلسالمية-ينفي-األنباء-عن-فتح-المساجد-خالل-أيام

https://alwatannews.net/article/908127#.X7XuWDI1RoQ.whatsapp المزيد من البحرين - صحيفة الوطن
الزياني: ال لقصر “الشيشة” على المناطق الخدمية

https://albiladpress.com/news/2020/4419/bahrain/680704.html 
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