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 äÓ``Mô`dG  ≥``∏`©J  á``jOƒ`©°ùdG
 ÖÑ°ùH Ohó``ëdG ≥∏¨Jh á``jƒédG
ÉfhQƒc ø``e IójóédG á``dÓ°ùdG

 ájƒédG äÓMôdG ≥«∏©J ájOƒ©°ùdG äQ qôb :(Ü ± CG) - ¢VÉjôdG
 ≈∏Y  ,ójóéà∏d  á∏HÉb  ´ƒÑ°SCG  Ióe  ájôëÑdGh  ájôÑdG  OhóëdG  ¥ÓZEGh
 ó©H ∂dPh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øe IójóL ádÓ°S Qƒ¡X á«Ø∏N
 äôªà°SG  ¥ÓZEG  Iôàa  ôKEG  øjôaÉ°ùª∏d  É¡HGƒHCG  íàa  ≈∏Y  ô¡°TCG  áKÓK
 ∫hDƒ°ùe Qó°üe øY á«eƒμëdG AÉÑfC’G ádÉch â∏≤fh .ô¡°TCG áà°S ƒëf
 AÉL  ¥Ó`̀ZE’G  IOÉ`̀YEG  QGôb  q¿CG  ø«æK’G  óMC’G  π«d  á«∏NGódG  IQGRh  »a
 Qƒëàe  ójóL  ´ƒf  QÉ°ûàfG  øY  áë°üdG  IQGRh  ¬à©aQ  Ée  ≈∏Y  kAÉæH{
 í°†qàJ  ≈àMh  ,∫hó``dG  øe  Oó`̀Y  »a  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe
 q¿CG  ∫hDƒ°ùªdG  í°VhCGh  .z¢Shô«ØdG  Gòg  á©«ÑW  øY  á«ÑW  äÉeƒ∏©e
 øjôaÉ°ùª∏d  á«dhódG  ájƒédG  äÓMôdG  ™«ªL  ≥«∏©J{  äQ qôb  áμ∏ªªdG
 ójóªà∏d  á∏HÉb  ,´ƒÑ°SCG  Ióe  kÉàbDƒe  -  á«FÉæãà°S’G  ä’ÉëdG  »a  ’EG  -
 òaÉæªdG  ôÑY  áμ∏ªªdG  ≈dEG  ∫ƒNódG  ≥«∏©J{  äQ qôb  Éªc  .zôNBG  kÉYƒÑ°SCG
 ,zôNBG  É kYƒÑ°SCG  ójóªà∏d  á∏HÉb  ´ƒÑ°SCG  Ióe  É kàbDƒe  ájôëÑdGh  ájôÑdG
 IójóédG  ádÓ°ùdG  É¡«a  äô¡X  á«HhQhCG  ádhO  øe  OÉY  øe  πc  áÑdÉ£e
 á°ùªN πc ¢Shô«Ø∏d  ¢üëa AGôLEGh ø«YƒÑ°SCG  Ióe »dõæªdG ∫õ©dÉH

.ΩÉjCG

ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J á«Ñ∏àd  »æWƒdG πª©dG Iô«°ùe õjõ©J

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ócCG
 á«°VÉe  áμ∏ªªdG  ¿CG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG
 øe  ójõªd  ájOÉ°üàb’Gh  ájƒªæàdG  §£îdG  »æÑJ  »a
 ,º¡JÉ©∏£Jh  ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  äGõéæªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  ¬àdÓL  ÉHô©e
 ¬dòÑj Ée ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
 õjõ©Jh  øjôëÑdG  áeóN  »a  Iô«Ñc  Oƒ¡L  øe  √ƒª°S
 äÉ«é«JGôà°S’Gh §£îdG »æÑàd ºFGódG ¬«©°Sh É¡à°†¡f
 äÉjƒà°ùªH  ¢Vƒ¡ædG  ≈dEG  áaOÉ¡dGh  Qƒ£à∏d  áÑcGƒªdG

.á«eƒμëdG Iõ¡LC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG »a AGOC’G
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e ¬àdÓL ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 iôL  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh  .¢`̀ù`̀eCG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 »àdG  äÉYƒ°VƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ¢VGô©à°SG
 Iô«°ùe  õjõ©J  ≈`̀dEG  á«eGôdGh  »∏ëªdG  ¿CÉ°ûdG  ¢üîJ

»æWƒdG πª©dG
 á¡LGƒªH  á≤∏©àªdG  äGóéà°ùªdG  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJ  Éªc

 ∂∏ªdG  ádÓL  OÉ°TCG  PEG  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 OÉ°†ªdG  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¥Ó£fÉH  ióØªdG
 ÜhÉéàdÉHh áÑ«W èFÉàf øe ¬à≤≤M Éeh ¢Shô«ØdG Gò¡d
 á∏ªëdG √òg ™e ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πÑb øe ô«ÑμdG
 øY  ÉHô©e  ,É¡MÉéfE’  º¡fhÉ©Jh  º¡«Yh  ¢ùμY  …òdGh
 á∏eÉ©dG  á«æWƒdG  QOGƒμdG  πc  Oƒ¡éH RGõàY’Gh ôîØdG
 »a É¡JÉeÉ¡°SEGh áªYGódG ¥ôØdGh á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a

.ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d áYƒ°VƒªdG §£îdG ìÉéf
 GQó≤e ,ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ¥ƒ≤M åëH ºJ Éªc
 »àdG  á«æWƒdGh  á∏«ÑædG  ∞bGƒªdG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 »a  »fóªdG  ™ªàéªdGh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  É`̀¡`̀Jó`̀HCG
 ¢üdÉN  øY  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ÉHô©e  ,¿CÉ°ûdG  Gò`̀g
 á«∏gC’Gh  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ™«ªéd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T
 áμ∏ªe  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ΩGô`̀μ`̀dG  ø«æWGƒª∏dh
 OÉ«YC’G áÑ°SÉæªH ¬àdÓéd áÑ«£dG º¡«fÉ¡J ≈∏Y øjôëÑdG

.á«æWƒdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 AÉ£NC’G OóY ¿CG øY áë°üdG IQGRh âØ°ûc
 2018  øe  IôàØdG  ∫Ó`̀N  äÉØdÉîªdGh  á«Ñ£dG
 É¡©«ªL É¡àdÉMEG ºJ ,ádÉM 84 ≠∏H 2020 ≈àM
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ≈dEG
 øe  AÉ¡àf’G  ºJ  ¬`̀fCG  áØ«°†e  ,zGô¡f{  á«ë°üdG
 AÉ`̀£`̀NCG  ä’É``̀M 4 Oƒ``̀Lh ø`̀«`̀Ñ`̀Jh ,á`̀ dÉ`̀M 17
 äGAGô```̀LEG  PÉ`̀î`̀JG  º`̀ Jh  ,äÉØdÉîe  6h  ,á«ÑW
 ≈`̀dEG  á`̀ dÉ`̀ME’G  »`̀a  â∏ãªJ  ä’É`̀ë`̀dG  ∂∏J  ∫ƒ`̀M
 πª©dG øY ±É≤jE’Gh á«ÑjOCÉàdG ¿Éé∏dGh áHÉ«ædG
 ó«b ádÉM 67 ≈≤Ñàj Éª«a ,»HÉàc QGòfGEÉ¡«LƒJh

.≥«≤ëàdGh á°SGQódG
 IQGRh É¡àeób »àdG äÉ«FÉ°üME’G äô¡XCGh
 ¿CÉ°ûH  á«HÉ«ædG  ≥«≤ëàdG  áæéd  ≈`̀ dEG  áë°üdG

 zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  â∏°üMh  á«Ñ£dG  äÉeóîdG
 AÉ`̀£`̀NC’G  Oó`̀Y  »`̀a  GóYÉ°üJ  É¡æe  áî°ùf  ≈∏Y
 2018  »`̀a  á`̀dÉ`̀M  18  ∑É`̀æ`̀g  â`̀fÉ`̀c  PEG  á«Ñ£dG
 ™ØJQG  ºK  ádÉM  25  â¨∏Hh  2019  »a  äOGRh
 øY èàfh ,2020 »a  ádÉM 41 ≈dEG  Oó©dG  Gòg
 IÉah  ÉàdÉM  äÉØdÉîªdGh  á«Ñ£dG  AÉ£NC’G  ∂∏J

.2020 »a iôNCGh 2019 »a ádÉM ™bGƒH
 ºd  AÉÑWCG  Oƒ`̀Lh  øY  IQGRƒ`̀ dG  âØ°ûc  Éªc  
 äÉYÉ°ùH  ¢ü«NGôàdG  ójóéJ •hô°T  Gƒaƒà°ùj
 É«dÉM  Ωƒ≤J  É`̀¡`̀fCG  áØ«°†e  ,»æ¡ªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 ™«ªL AÉØ«à°SG øe ócCÉà∏d zGô¡f{ ™e ≥«°ùæàdÉH
 á≤∏©àªdG  ¢ü«NGôàdG  ójóéJ  •hô°T  AÉÑWC’G
 áëFÉL  π`̀X  »`̀a  »æ¡ªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀°`̀ù`̀H

 .ÉfhQƒc

 ∂dPh ô£b »a º¡Ø«bƒJ ºJ øjòdG IQÉëÑdG äÉÑ∏W »≤∏J πMGƒ°ùdG ôØN ô°TÉH
 ±Gó¡à°S’Gh  á«FGó©dG  äGAGô`̀LE’G  AGôL  ,É¡d  Gƒ°Vô©J  »àdG  QGô°VC’G  ô°üëd

.ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ¥GRQCGh ìGhQC’ è¡æªªdG …ô£≤dG
 √òg  ¿CG  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  …OÉ«°S  AÓY  …ôëH  øcQ  AGƒ∏dG  í°VhCGh
 øe »àdG ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJ’ ≥«°ùæàdG QÉWEG »a »JCÉJ Iƒ£îdG
 º¡Ø«bƒJ AGôL ,QGô°VCG  øe º¡H ≥ëd Éª«a IQÉëÑdG ¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØëdG É¡fCÉ°T
 É¡H  ΩGó£°U’G  hCG  á∏jƒW  Oóªd  ô£b  »a  ÉgRÉéàMG  áé«àf  ,º¡HQGƒb  ±Ó`̀JEGh

.ájô£≤dG OhóëdGh πMGƒ°ùdG øeCG äÉjQhO πÑb øe Iô°TÉÑe
 »a  IQÉëÑ∏d  ôªà°ùªdG  …ô£≤dG  ±Gó¡à°S’G  QÉ``̀WEG  »`̀a  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ¿CG  ó©H  ,É«æjôëH  ó«°U  ÜQÉb  47  Ωƒ«dG  ≈àM  õéàëJ  ô£b  âdGRÉe  ,º¡bGRQCG
 650  Iô«NC’G  ô°û©dG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  äõéàMG  ób  ájô£≤dG  äÉjQhódG  âfÉc

.á«æjôëÑdG á«ª°SôdG ájƒ¡dG ¿ƒ∏ªëj É°üî°T 2153h ÉHQÉb

:∞°ûμj á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG  áæéd ≈∏Y áë°üdG OQ

 ójGõàJ  á«Ñ£dG  äÉ``Ø`dÉ`î`ª`dGh  AÉ```£`NC’G
zá«ë°üdG ø``¡ªdG{ ≈``dEG â``∏«MCG á``dÉM 84h

 ôØNh É«æjôëH ó«°U ÜQÉb 47 õéàëJ âdGR Ée ô£b
   á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G PÉîJ’ ó©à°ùj π``MGƒ°ùdG

.á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG ∫ƒM ìô°T ≈dEG ™ªà°ùj AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 »``∏Ñ≤à°ùe á``eó≤e »``a ∂``∏ªdG
Ωƒ`````«`dG »````fOQC’G π```gÉ`©`dG

 Iô°†M ¿CG  »μ∏ªdG ¿GƒjódG ø∏YCG
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``̀dÓ``̀é``̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 ¬«NCG  »∏Ñ≤à°ùe  áeó≤e  »`̀a  ¿ƒμ«°S
 »fÉãdG  ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 á«fOQC’G  áμ∏ªªdG  πgÉY  ø«°ùëdG  øHG
 ÖMÉ°U  ¬≤aGôj  ,á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG
 øH  ø«°ùëdG  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 áμ∏ªªdG  ó`̀¡`̀Y  »``̀dh  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ≈dEG  ¬dƒ°Uh  iód  ,á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G
 …OÉëdG ≥aGƒªdG ø«æKE’G Ωƒ«dG OÓÑdG
 ,»dÉëdG  ôÑª°ùjO ô¡°T øe øjô°û©dGh
 …ôéj  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  IQÉ``̀ jR  »`̀a
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L ™`̀e  äÉ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀e  É`̀¡`̀dÓ`̀N
 á`̀jƒ`̀NC’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ∫hÉæàJ  ióØªdG

 äGQƒ£àdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  §HôJ  »àdG  á≤«KƒdG
 ¿GƒjódG  ºæà¨jh  .á«dhódGh  á«Hô©dGh  á«ª«∏bE’G  äÉMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdGh
 É«æªàe  ,≥aGôªdG  óaƒdGh  ºjôμdG  OÓÑdG  ∞«°†H  ÖMô«d  áÑ°SÉæªdG  √òg  »μ∏ªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe √ó∏H »a áeÉbE’G Ö«W »fOQC’G πgÉ©dG ádÓéd

 ôjƒ£J ø``e AÉ``¡àf’G :á``«∏NGódG ô``jRh
ΩÉ©dG Gòg á«fhôàμdEG áeóN 83 ø``e ôãcCG

 ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ∞°ûc
 á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  ¿CG
 ájÉ¡f  ™e  »¡àæJ  ±ƒ°S  á«fhôàμdE’G
 83 ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ôjƒ£J  ø`̀e  2020 ΩÉ`̀Y
 øe  Oó©d  á∏eÉμàe  á«fhôàμdEG  áeóN
 %108 ≠∏ÑJ IOÉjõH á«eƒμëdG äÉ¡édG
 äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ∫ó`̀©`̀ª`̀ dG ¥ƒ```̀a
 áeóN  40  É`̀gOó`̀Y  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dG  IQƒ`̀£`̀ª`̀dG
 ∫GDƒ°S  ≈∏Y  √OQ  »a  ∂dP  AÉL  .Éjƒæ°S
 óªëªæÑdG π«YÉª°SEG ΩÉ°ùH øe »fÉªdôH

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á``eƒ``μ``M  ¿CG  ó`````̀ cCGh
 ∫ƒëà∏d  á«dhódG  äÉ¡LƒàdG  äóªàYG
 IOÉ`̀YEG  äÉ«é¡æe  ΩGóîà°SGh  »ªbôdG

 ∫ƒëàdG  äÉ«∏ªY  QGôªà°SG  ≈dEG  ±ó¡J  »àdG  ô««¨àdG  IQGOEGh  äGAGô``LE’G  á°Sóæg
 ≈dEG  äÉeóîdG  ºjó≤J  »a  »ªbôdG  QÉμàH’G  ø«°ùëJh  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a  »ªbôdG
 AÉ¡fEG  áYô°S  IOÉjRh  »°üî°ûdG  Qƒ°†ëdG  AÉ¨dEGh  á«eƒμëdG  äGAGô`̀LE’G  §«°ùÑJ

.ΩÉY πμ°ûH »eƒμëdG AGOC’G ø«°ùëJh ,%74 áÑ°ùæH äÉeóîdG

(3¢U π«°UÉØàdG)

 ø``eB’G ìÉ``≤∏dG É``fôah :á``ë°üdG Iô``jRh
zá«ªdÉ©dG á``ë°üdG{ á``∏¶e âëJ êQó``ªdG

 ø«æWGƒªdG  á∏°UGƒe  ¿CG  áë°üdG  Iô`̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  äó`̀cCG
 z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  º«©£àdG  òNCG  ≈∏Y ∫ÉÑbE’G  »a ø«ª«≤ªdGh
 πc  iód  »ë°üdG  »YƒdG  ¢ùμ©J  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ™e  πYÉØàdG  ∫ÓN  øe
 êQóªdG øeB’G ìÉ≤∏dG äôah º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG ¿EG áØ«°†e ,™ªàéªdG OGôaCG
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  πÑb  øe ¢üNôªdGh á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe á∏¶e âëJ
 øe  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  øe  Oôa  πc  ájÉªM  ±ó¡H  ∂dPh  ,á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ΩÉeCG  …QÉ«àNG  πμ°ûH  º«≤eh  øWGƒe  πμd  ÉfÉée  º«©£àdG  áMÉJEG  ¿CG  káæ«Ñe
 ™ªàéªdG  OGôaCG  πc  áeÓ°Sh  áë°üd  ΩÉªàgG  øe  áμ∏ªªdG  ¬«dƒJ  Ée  ócDƒJ  ø«ÑZGôdG

.iƒ°üb ájƒdhCG É¡fƒμd

QÉ`̀°`̀S ™`̀ WÉ`̀ ≤`̀ J í`̀à`̀à`̀Ø`̀j AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »```̀ dh
ájOÉ°üàb’G á``°†¡ædG õ``jõ©àd á«é«JGôà°S’G ¥ô``£dG á``μÑ°T ô``jƒ£J

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 ∫BG  ó``ª``M ø``̀ H  ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S  ô```̀«```̀eC’G
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh áØ«∏N
 ™aódG  á∏°UGƒe  á«ªgCG  AGQRƒ``̀dG
 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  á∏é©H
 ó©°üdG  πc  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 õjõ©J  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG  ∫Ó```N  ø``̀e
 ÉªH á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG  á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e
 ájƒªæàdG  äGóéà°ùªdG  Ö`̀cGƒ`̀j
 á`̀ª`̀¡`̀e Ió```̀YÉ```̀b ø```̀e ¬`̀∏`̀ã`̀ª`̀J É``̀ª``̀d
 Ió`̀jó`̀L  ¢`̀Uô`̀a  ≥`̀∏`̀N  »`̀a  º¡°ùJ
 äÉYÉ£≤dG »a ™jQÉ°ûªdG ∞∏àîªd
 É kgƒæe  ,áYƒæàªdG  ájOÉ°üàb’G
 ¥ô£dG  áμÑ°T  á©°SƒJ  ¿CG  ≈``̀ dEG
 á«æÑdG  óaQ  »a  º¡°ùJ  á«°ù«FôdG
 á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdG  äGP  á«àëàdG
 ≥≤ëj ÉªH áμ∏ªªdG  Égó°ûæJ »àdG

 á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ±Gó``````gCG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 √ƒª°S  π°†ØJ  iód  ∂dP  AÉL
 ôjƒ£J ´hô`̀°`̀û`̀e  IQÉ`̀jõ`̀H  ¢`̀ù`̀eCG
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ™WÉ≤J
 ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ™e  ¿Éª∏°S
 ¬MÉààaÉH  É```̀ kfGò```̀jEG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``̀H
 á«ªgCG ≈dEG √ƒª°S √ƒf PEG ,É«ª°SQ
 ±GógCG ò«ØæJ ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒe
 ¥ô`̀£`̀dG á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀T ô`̀jƒ`̀£`̀J §`̀£`̀N
 Rõ©j  ÉªH  iôÑμdG  á«é«JGôà°S’G
 á«fGôª©dGh  ájOÉ°üàb’G  á°†¡ædG
 º¡°ùjh  áμ∏ªªdG  Égó¡°ûJ  »àdG
 á`̀cô`̀ë`̀dG á`̀«`̀HÉ`̀«`̀°`̀ù`̀fG IOÉ````jR »``a
 ¥ô`̀£`̀dG  áμÑ°T  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ jQhô`̀ª`̀ dG

 IQhô`̀°`̀V  ≈``̀ dEG  É`̀ kà`̀ a’  ,áμ∏ªªdÉH
 ™jQÉ°ûe  §£N  ò«ØæJ  ∫Éªμà°SG
 »a iô`````̀NC’G á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG
 ≥≤ëj …òdG ƒëædG ≈∏Y øjôëÑdG
 ≈°TÉªàjh  ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J
 »a á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀ª`̀dG ™``e

.áμ∏ªªdG
 á«ªgCG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  QÉ``°``TCGh
 »a  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ∞«ãμJ  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 ™e  á`̀«`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  á«ªæàdG  ∫É`̀é`̀e
 ΩGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀ jƒ`̀£`̀ à`̀ dG ¿É`̀ª`̀ °`̀V
 ø`̀Wƒ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ™ØædÉH  Oƒ`̀©`̀j  É`̀ª`̀H
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ô`̀ Ñ`̀Y ø``«``æ``WGƒ``ª``dGh
 á«é«JGôà°S’G  §£îdG  ™`̀°`̀Vh
 èeGôÑdGh ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdGh
.ø≤àªdG ò«ØæàdG ™°Vƒe ájƒªæàdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ™e ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

øjôëÑdG áeóN »``a AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dƒd Iô«ÑμdG Oƒ¡édG Qó``≤f :∂``∏ªdG

É`fhQƒ`c á`¡`LGƒ`e äGó`é`à`°ù`eh ø`«`«`æ`jô`ë`Ñ`dG ø`jOÉ`«`°üdG ¥ƒ≤M å`ëH

.á«∏NGódG ôjRh |

.…OÉ«°S AÓY øcQ AGƒ∏dG |

.»fOQC’G πgÉ©dG |

(2¢U π«°UÉØàdG)

 á````eÓ`°Sh  á```ë`°U  :QÉ```£`ª`dG  á```cô`°T  ¢``ù`«`FQ
ÉæJÉjƒdhCG IQGó``°U »``a É``ªFGO ¿Ó``¶à°S ø``jôaÉ°ùªdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

DUE DATE:

Return the completed 
application and one copy 
to your YES program office.

INSTRUCTIONS:
Note to student: Please read all of the 

instructions carefully before you start 

to fill out this application. Specific 

instructions for each form are located 

at the top of the form, and additional 

instructions are located on the last 

page of this application. 

You must complete every section on 
each form in this application, and 
return the completed application by 
the due date. If you do not return the 
completed application by the due 
date,  your application will not be 
considered. 

• Write your name at the top of each 
form where indicated.

• Complete all forms in English only.
• Complete all forms using BLACK ink.

APPLICATION COVER SHEET

FORM 1

DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL 
USE 

ONLY
TC

This Application is FREE OF CHARGE

YES PROGRAM 
APPLICATION
2021-2022

 STUDENT INFORMATION
 LAST (FAMILY) NAME:

 FIRST NAME: 

 MIDDLE NAME, IF ANY:  

  GENDER (select one):  MALE          FEMALE           AGE:

 DATE OF BIRTH: 

 CITY OF RESIDENCE:

    COUNTRY OF RESIDENCE:

 CITIZENSHIP(S):  

 IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

 SCHOOL INFORMATION

 SCHOOL CITY: 

 SCHOOL NAME: 

CLASS (choose one):  
 8        9        10        11        12

  Other:

 APPLICATION CHECK-LIST

Is school transcript included?     Yes       No 

Is Form M (Student Health Certificate) included?     Yes      No 

Is Form 4 (Recommendation from Teacher) included?    Yes       No 

Are passport size photos included?    Yes      No

Have you participated in the English Access Microscholarship Program (Access)?     

Yes      No

Please write DOB as DD/MM/YY

CAUTION! Pressing the CLEAR FORM button will erase the entire 
form. Once erased, your answers cannot be retrieved.

ALKAWARI

YOUSIF

SAEED

15

MANAMAN

BAHRAIN

BAHRAINI

MANAMA

NOAIM SECONDERY SCHOOL

6/20/05
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 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ó≤Y
 OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™e  É kYÉªàLG  ióØªdG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëH
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG
 QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G
 øH  ódÉN  ï«°ûdGh  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d
 ,»μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh áØ«∏N ∫BG óªMCG

.¢ùeCG ájôaÉ°üdG ô°üb »a
 ¢VGô©à°SG  iô`̀L  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 »àdG  äÉYƒ°VƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY
 ≈dEG  á«eGôdGh  »∏ëªdG  ¿CÉ°ûdG  ¢üîJ
 GócDƒe  ,»æWƒdG  πª©dG  Iô«°ùe  õjõ©J
 áμ∏ªªdG  ¿G  ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á``dÓ`̀L
 ájƒªæàdG  §£îdG  »æÑJ  »`̀a  á«°VÉe
 äGõéæªdG  ø`̀e  ójõªd  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ø`̀ «`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ à`̀ d

 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É kHô©e ,º¡JÉ©∏£Jh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY
 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 Oƒ¡L øe √ƒª°S ¬dòÑj Ée ≈∏Y AGQRƒdG
 õjõ©Jh  øjôëÑdG  á`̀eó`̀N  »`̀a  Iô«Ñc
 §£îdG  »æÑàd  ºFGódG  ¬«©°Sh  É¡à°†¡f
 Qƒ£à∏d  áÑcGƒªdG  äÉ«é«JGôà°S’Gh
 AGOC’G  äÉjƒà°ùªH  ¢Vƒ¡æ∏d  áaOÉ¡dGh

.á«eƒμëdG Iõ¡LC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG »a
 äGóéà°ùªdG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫hÉ`̀æ`̀J  É`̀ª`̀c
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªH  á≤∏©àªdG
 ∂∏ªdG  ádÓL  OÉ°TCG  å«M  ,(19ó«aƒc)
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¥Ó`̀£`̀fÉ`̀H  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 Éeh  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  OÉ°†ªdG  º«©£à∏d
 ÜhÉéàdÉHh  áÑ«W  èFÉàf  ø`̀e  ¬à≤≤M
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  πÑb  øe ô«ÑμdG
 º¡«Yh  ¢ùμY  …ò`̀dGh  á∏ªëdG  √òg  ™e
 ôîØdG øY É kHô©e ,É¡MÉéfE’ º¡fhÉ©Jh
 QOGƒ``μ``dG ™`̀«`̀ª`̀L Oƒ`̀¡`̀é`̀H RGõ``̀ à``̀ Y’Gh
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a á∏eÉ©dG á«æWƒdG

 ìÉéf »a É¡JÉeÉ¡°SEGh áªYGódG ¥ôØdGh
 áëFÉéd  …ó°üà∏d  áYƒ°VƒªdG  §£îdG

.ÉfhQƒc
 øjOÉ«°üdG  ¥ƒ`̀≤`̀M  åëH  º`̀J  Éªc
 ∂∏ªdG  á`̀ dÓ`̀L  G kQó``̀≤``̀e  ,ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á«æWƒdGh  á∏«ÑædG  ∞bGƒªdG  ióØªdG
 á«©jô°ûàdG  á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  É`̀ ¡`̀ Jó`̀ HCG  »`̀à`̀ dG
 ,¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »`̀a  »fóªdG  ™ªàéªdGh
 ¢üdÉN øY ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É kHô©e
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d √ô``̀jó``̀≤``̀Jh √ô`̀μ`̀ °`̀T
 ΩGôμdG ø«æWGƒªdGh á«∏gC’Gh á«ª°SôdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
 áÑ°SÉæªH  ¬àdÓéd áÑ«£dG  º¡«fÉ¡J  ≈∏Y
 »a  ∑QÉ°T  øe  π`̀ch  á«æWƒdG  OÉ`̀«`̀YC’G
 ôÑY  ø`̀eh  á«æWƒdG  ä’É`̀Ø`̀à`̀M’G  √ò`̀g
 ∞∏àîªH ¬àMôah á∏«ÑædG √ôYÉ°ûe øY
 ,á∏«∏édG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  ∫É`̀μ`̀ °`̀TC’G
 √òg  ó«©j  ¿CG  ≈dÉ©J  ≈`̀dƒ`̀ª`̀dG  kÓ`̀FÉ`̀°`̀S
 ô«îdÉH  ™«ªédG  ≈∏Y á«dÉ¨dG  áÑ°SÉæªdG

.IOÉ©°ùdGh

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ™e ¬àdÓL ´ÉªàLG iód

äGõéæªdG øe ójõªd ájOÉ°üàb’Gh ájƒªæàdG §£îdG »æÑJ »a »°†ªdG ócDƒj ∂∏ªdG
É¡à°†¡f õjõ©Jh øjôëÑdG áeóN »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dƒd Iô«ÑμdG Oƒ¡édÉH ó«°ûj ¬``àdÓL

º«©£à∏d á``«æWƒdG á∏ªëdG ™``e ø«ª«≤ªdGh ø``«æWGƒªdG πÑb ø``e ô«ÑμdG ÜhÉ``éàdÉH IOÉ``°TE’G

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  π`̀°`̀†`̀Ø`̀J
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ≈`̀dEG  áÄæ¡àdG  ¬«LƒàH
 øe  √ƒ≤≤M  ÉªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áÑ∏W  ¬FÉæHCGh
 äGQÉÑàN’G  »a  ábƒÑ°ùe  ô«Zh  áaô°ûe  èFÉàf
 TIMSS)  Ωƒ∏©dGh  äÉ«°VÉjôdG  »a  á«dhódG
 Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ™«ªé∏d  ¬àdÓL  É«æªàe  ,(19

.áaô°ûªdG èFÉàædGh
 …ò`̀dG  áÄæ¡àdG  ÜÉ`̀£`̀N  ≈`̀∏`̀Y  GOQ  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 ôjRh  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  ±ô°ûJ

 ,ºjôμdG  ¬àdÓL  ≈`̀ dEG  ¬©aôH  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ô«Z  èFÉàædG  √ò`̀g  ≥«≤ëàH  áÄæ¡àdG  Éæª°†àe
 ôμ°ûdG  »fÉ©e  øY  ¬«a  Üô`̀YCG  …ò`̀dGh  ábƒÑ°ùªdG
 ÉªFGO ¬àdÓL ¬H π°†ØàJ ÉªH RGõàY’Gh ôjó≤àdGh
 IQGRƒ`̀d  Iôªà°ùe  IófÉ°ùeh  Ohóëe  ’  ºYO  øe
 ,ácQÉÑªdG á«ª«∏©àdG Iô«°ùª∏dh º«∏©àdGh á«HôàdG
 É¡àÑ∏W  ≥«≤ëJ  øe  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿ƒ©H  É¡æ qμe  Éªe
 øe É¡éFÉàf ôÑà©J »àdGh ,áa qô°ûªdG èFÉàædG √òg
 ójó©dG  É¡«∏Y  óªà©j  »àdG  á«°SÉ°SC’G  äGô°TDƒªdG
 Ω qó≤J  ióe  ∞«æ°üJ  »a  á«dhódG  äÉª¶æªdG  øe

 ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,»ª«∏©àdG  ∫ÉéªdG  »`̀a  ∫hó``̀dG
 ≥≤ëààd  É¡d  ¿Éc  Ée  áaô°ûªdG  èFÉàædG  √òg  πãe
 Iô«°ùª∏d  á«eÉ°ùdG  ¬àjÉYQh  ,¬àdÓL  º`̀YO  ’ƒ`̀d
 CGƒÑààd ôKC’G ≠∏HCG ¬d ¿Éc Éªe ,ácQÉÑªdG á«ª«∏©àdG
 ≈∏Y  áeó≤àªdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  √ò`̀g  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øY  ádÉ°UC’ÉH  ,GQó≤eh  G kôcÉ°T  ,»dhódG  ó«©°üdG
 ,IQGRƒ``̀dG  »Ñ°ùàæe  áaÉc  øY  áHÉ«ædÉHh  »°ùØf
 ájÉæ©dG  √òg  ¬àdÓéd  ,áÑ∏£dGh  QƒeC’G  AÉ«dhCGh
 iód RGõàY’Gh ¿Éaô©dG  πëe »g »àdG  áªjôμdG

.™«ªédG

 èFÉàf ø``e ≥≤ëJ É``ªH á``Ñ∏£dGh zá``«HôàdG{ Å``æ¡j ∂``∏ªdG
äÉ«``°VÉjôdGh Ωƒ∏©∏d á``«dhódG äGQÉ``ÑàN’G »``a áaô``°ûe

 ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  äócCG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ¿CG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  Iô````jRh
 º«©£àdG  ò``̀NCG  ≈∏Y  ∫É``Ñ``bE’G  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh
 øe  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG
 ,º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ™e  πYÉØàdG  ∫ÓN
 OGô```̀aCG á`̀ aÉ`̀c ió``̀ d »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG »``̀Yƒ``̀dG ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j
 øWGƒª∏d  ∫hDƒ°ùªdG  QhódÉH  kIó«°ûe  ,™ªàéªdG
 ¬æWh  äÉÑ°ùàμe  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀ü`̀jô`̀ë`̀dG  »``̀YGƒ``̀dG
 §£îdG  ìÉ`̀é`̀fE’  á∏YÉØdG  ácGô°ûdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e

.áëFÉé∏d …ó°üàdG πMGôªd áeƒ°SôªdG
 äôah º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG ¿EG âdÉbh 
 áª¶æe  á∏¶e  âëJ  êQó`̀ª`̀ dGh  ø``̀eB’G  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 áÄ«¡dG  πÑb  øe  ¢üNôªdGh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG
 ™ªàéªdG OGôaCG øe Oôa πc ájÉªM ±ó¡H ∂dPh
 º«©£àdG áMÉJEG ¿CG káæ«Ñe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe
 …QÉ«àNG  πμ°ûHh  º«≤eh  øWGƒe  πμd  ÉfÉée
 øe  áμ∏ªªdG  ¬«dƒJ  É`̀e  ó`̀cDƒ`̀j  ø«ÑZGôdG  ΩÉ``̀eCG

 ≈dEG kIô«°ûe ,iƒ°üb ájƒdhCG É¡fƒc ™ªàéªdG OGôaG áaÉc áeÓ°Sh áë°üH ΩÉªàgG
 ,»ë°üdG  øeC’G  äÉLQO  ≈∏YCG  ≥«≤ëàd  äÉjƒdhC’G  øe  ó©J  äGƒ£îdG  √òg  ¿CG
 äÉ¡«Lƒà∏d  Gò«ØæJh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ™«aôdG  »fÉ°ùfE’G  è¡ædG  øª°V  »JCÉJh
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ód  øe  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 øe  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ø«°TóJ  ¬∏ãªj  Ée  áë°üdG  Iô`̀jRh  âæ«Hh

 áë°üd  ájÉªM  øe  á∏ªëdG  ¬H  º¡°ùJ  Ée  ôÑY  á«ªgCG
 áμ∏ªªH  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ™«ªL  á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 QGôªà°SG  á«ªgCÉH  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  kágƒæe  ,øjôëÑdG
 äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  áaÉμH  ΩGõàd’G
 ≥«≤ëJ  π``̀LCG  ø`̀e  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG

 .áëFÉé∏d …ó°üàdG §£N øe IOƒ°ûæªdG ±GógC’G
 zídÉ°üdG{ IôjRƒdG äQÉ°TCG ìÉ≤∏dG á«ªgCG ∫ƒMh 
 ádÉ©ah  áæeBGh  á£«°ùH  á∏«°Sh  ƒg  ø«°üëàdG  ¿CG  ≈dEG
 øªμJ  ìÉ≤∏dG  Gò`̀g  á«ªgCGh  ,¢`̀VGô`̀eC’G  øe  ájÉªë∏d
 º°ùé∏d  ìÉª°ùdÉH  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ájÉªëdG  »a
 ôaƒJ  »àdGh  ø`̀eBG  πμ°ûH  á«YÉæe  áHÉéà°SG  ôjƒ£àH
 Iô£«°ùdG hCG  ihó©dG ™æe ∫ÓN øe º°ùé∏d ájÉªëdG
 óYÉ°ùj  ±ƒ°S  ìÉ≤∏dG  ¿EÉ`̀ a  ∂`̀dP  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,É¡«∏Y

 .É«éjQóJ á«©«Ñ£dG IÉ«ë∏d áæeB’G IOƒ©dÉH ™«ªédG
 øe  ÉªFGO  Éfó¡Y  Éªc{  áë°üdG  Iô`̀jRh  â©HÉJh 
 º¡©°SƒH  Ée  ∫ò`̀Hh  AÉ£©dGh  AÉaƒdG  øjôëÑdG  AÉæHCG
 áÑ«ÑëdG  Éæàμ∏ªe ¿CÉH  ¿ƒ≤KGh ÉæfEÉa  ,º¡æWh πLCG  øe
 ¢UôMh  »YƒH  ìÉéf  πμH  áëFÉédG  √òg  ≈£îàà°S
 IôjRƒdG âYOh .zô°üàæf É k©e{ ÉæØJÉμàH ÉæfCG ócDƒfh É©«ªL ìôØæd É¡FÉæHCG áaÉc
 ´ÉÑJG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äGõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dGh  äÉÑ°ùàμªdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ≈``̀dEG
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’G
 ™ªàéªdG OGôaCG øe Oôa πc ≈∏Y ™≤J á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ¿CG ≈dEG káàa’ ,ÉfhQƒc
 πMGôe ∫GƒW äGõéæe øe áμ∏ªªdG ¬à≤≤M Ée ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d

 .áëFÉédG ™e πeÉ©àdG

 ∫hDƒ``°``ù``ª``dG Qhó```̀ dÉ```̀ H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ J á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG Iô`````̀ jRh
¬``æ``Wh äÉ``Ñ``°``ù``à``μ``e á``̀ jÉ``̀ ª``̀ M »```̀ a ø``̀ WGƒ``̀ ª``̀ ∏``̀ d

.áë°üdG IôjRh |

 á°ù«FQ π`̀æ`̀jR ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  äó```̀cCG
 ¢ù∏éªdG  ió`̀d  º`̀FGó`̀dG  ¢UôëdG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 ,á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  π«©ØJ  ≈∏Y  »HÉ«ædG
 ∫hó`̀dG  äÉfÉªdôH  ™`̀e  ¿hÉ©àdG  äÉ`̀bÓ`̀Y  õjõ©Jh
 RÉéfE’G  iƒà°ùªH  AÉ≤JQ’G  ≥≤ëj  ÉªH  ,á≤jó°üdG
 IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe  ºYójh  ,»æWƒdG
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó``̀N  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 ôcÉ°T  ø`̀ H  ø`̀«`̀gÉ`̀°`̀T  ¢`̀ù`̀eCG  É¡Ñàμe  »`̀a  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 iód  ¿É`̀é`̀«`̀HQPCG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ∞«jÓdGóÑY

.¢VÉjôdG »a º«≤ªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
 áμ∏ªe »a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ΩÉªàgG âæ«Hh

 ¢ù∏ée  ™e  »fÉªdôÑdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àH  øjôëÑdG
 ôWCG  á©°SƒJh  ,¿Éé«HQPCG  ájQƒ¡ªL  »a  ÜGƒædG
 ≈∏Y  AÉæH  ,∑ôà°ûªdG  QGƒëdG  á∏°UGƒeh  ≥«°ùæàdG
 ≥«≤ëJ  »`̀a  Ö°üj  É`̀ª`̀Hh  ,á`̀dOÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG  ídÉ°üªdG
 ájQÉéàdG  äÉbÓ©dG  õjõ©Jh  ,QÉ``̀gOR’Gh  AÉªædG

.øjó∏ÑdG ø«H á«MÉ«°ùdGh
 ø«gÉ°T  ó«°ùdG  ô«Ø°ùdG  OÉ``°``TCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 »àdG  ájƒªæàdG  á°†¡ædÉH  ∞«jÓdGóÑY  ôcÉ°T  øH
 áYÉ°TEG  »`̀a  É``̀gQhOh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡°û«©J
 »a  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdGh  ΩÓ°ùdGh  QGƒëdG  á¨d
 áHôéàdGh  Ωó≤àªdG  iƒà°ùªdÉH  Gó«°ûe  ,á≤£æªdG
 ÉfhQƒc áëFÉL áeRCG  IQGOEG  »a áμ∏ªª∏d  Iõ«ªàªdG

.(19-ó«aƒc)

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

øjôëÑ∏d ájƒªæàdG äGRÉéfE’ÉH AÉ≤JQÓd á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG QhO õjõ©J

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH ióØªdG
 ìÉÑ°U  ô°UÉf  ï«°ûdG  IÉah  »a  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG
 ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  É¡«a  ¬àdÓL  Üô`̀YCG  ,¬∏dG  ¬ªMQ  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G
 ÖbÉæªH ¬àdÓL Gó«°ûe ,ΩGôμdG ìÉÑ°üdG ∫BG Iô°SCGh √ƒª°S ≈dG ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh
 √óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ÓFÉ°S ,âjƒμdG ádhO áeóN »a ¬JÉeÉ¡°SEGh ó«≤ØdG
 áªjôμdG Iô°SC’Gh √ƒª°S º¡∏jh ¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬JôØ¨eh ¬àªMQ ™°SGƒH

.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dEG  IÉ°SGƒeh  ájõ©J  á«bôH  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 ï«°ûdG  IÉah  »a  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  ±Gƒf
 ¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,¬∏dG ¬ªMQ ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ô°UÉf
 √ƒª°S G kó«°ûe ,ΩGôμdG ìÉÑ°üdG ∫BG Iô°SCGh √ƒª°S ≈dEG ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J
 ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG kÓFÉ°S ,âjƒμdG ádhO áeóN »a ¬JÉeÉ¡°SEGh ó«≤ØdG ÖbÉæªH
 Iô°SC’Gh √ƒª°S º¡∏jh ¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬JôØ¨eh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj

.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL áªjôμdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 »dh ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G π©°ûe ï«°ûdG ƒª°S ¬«NCG ≈dEG  ø«à∏KÉªe ø«à«bôH
 ìÉÑ°üdG  óªëdG  ódÉN  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬«NCGh  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO  ó¡Y

 .á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhóH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

ìÉÑ°üdG ô°UÉf ï«°ûdG IÉah »a âjƒμdG ô«eCG ¿Éjõ©j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG
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 ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°S’G  âdÉb

 »a  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG  Rƒ`̀a  ¿EG  áë°üdG  Iô``̀jRh

 kGô`̀î`̀a  ó`̀©`̀j  á`̀«`̀dhó`̀dG  π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dGh  äÉ≤HÉ°ùªdG

 áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ≈```̀ dEG  kIô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,ø`̀Wƒ`̀∏`̀ d

 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  ∂∏àªJ  äGAÉ`̀Ø`̀ch  ¿ƒYóÑe  É¡jód

 QÉ¡XEGh  ,É«dhO  hCG  ¿Éc  É«∏ëe óëJ …CG  ¢VƒN

 ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  º¡JÉbÉWh  º¡JÉYGóHEG

 ≥«≤ëJ πLCG øe OÉ¡àL’Gh IôHÉãªdG ÖfÉL ≈dEG

.kÉ«ªdÉY RƒØdG

 QÉμàH’G  èeÉfôH  ≥jôa  Rƒ`̀a  áÑ°SÉæªHh

 á«ª«∏bE’G  ¿ƒ`̀KÉ`̀ jó`̀jC’G  á≤HÉ°ùªH  »eƒμëdG

 ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  kÉjƒæ°S  É¡ª¶æJ  »àdG

 ™e ¿hÉ©àdÉH  âjƒμdG  ádhóH  §«£îà∏d  ≈∏YC’G

 (UNDP)  »FÉªfE’G  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôH

 Iô`̀jRƒ`̀dG  äCÉ`̀æ`̀g  ,»``dhó``dG  ∂æÑdG  áYƒªéeh

 áÑ«ÑW ô`̀gÉ`̀W  á`̀æ`̀«`̀eCG  IQƒ``à``có``dG  zí`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG{

 ´hô°ûªH  ºgRƒØH  õFÉØdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dGh  á∏FÉ©dG

 πãeC’G QÉªãà°SÓd á«eƒμëdG ÖgGƒªdG áHÉë°S

 ôjhóJ{  ΩÉ©dG  ´É£≤∏d  á«ª«¶æàdG  πcÉ«¡dG  »a

 øY  áHô©e  ,zá«eƒμëdG  ÖgGƒªdGh  äÉbÉ£dG

 »àdG  áaô°ûªdG  äGRÉéfE’ÉH  ÉgRGõàYGh  Égôîa
 QÉμàH’G  ä’Éée  »a  øjôëÑdG  AÉæHCG  É¡≤≤ëj

.ôjƒ£àdGh
 áë°üdG  Iô`̀jRh  ™ªL  …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 ôÑª°ùjO  15  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  Ωƒ`̀j  ìÉÑ°U

 êGôHCÉH  IQGRƒ``̀dG  ¿Gƒ`̀jO  »a  É¡ÑàμªH  Ω2020
 IQƒàcódG áÑ«Ñ£dÉH ¢ùHÉæ°ùdG á≤£æe »a ô«îdG
 Qƒ°†ëH ,øjQƒ£ªdG  ≥jôa ƒ°†Y ôgÉW áæ«eCG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó«°ùdG  á∏«∏L  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 IQƒàcódGh  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôªd

 ,á«ë°üdG  õcGôªdG  AÉÑWCG  ¢ù«FQ  º°SÉédG  ádÉg

 ô«Ñc ±ô`̀°`̀T  »`̀dhó`̀dG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g ¿CG  äó``̀cCG

 »àdG  äGRÉéfE’G  ≈dEG  ±É°†j  øjôëÑdG  áμ∏ªªd

 πaÉëªdG  »a  »dÉ¨dG  øWƒdG  Gòg  AÉæHCG  É¡≤≤ëj

 øY  áHô©e  ,äÉ°ü°üîàdG  ™«ªL  »ah  á«dhódG

 »àdG  áaô°ûªdG  èFÉàædÉH  É`̀gRGõ`̀à`̀YGh  Égôîa

.â≤≤M

 áæ«eCG  á∏FÉ©dG  áÑ«ÑW  â`̀dÉ`̀b  É¡ÑfÉL  ø`̀e

 º°SG  ™aôH  Qƒîa  øjQƒ£ªdG  ≥jôa  ¿EG  ôgÉW

 Gòg  »`̀a  IQGó`̀°`̀ü`̀dG  É¡FƒÑàH  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ≥jôØdG  »©°S  IócDƒe  ,º¡ªdG  »ª«∏bE’G  πØëªdG

 äÉMôà≤ªH  êhôî∏d  å«ãëdG  πª©dG  á∏°UGƒªd

 áμ∏ªe »a ÖgGƒªdG IQGOEG ∫Éée »a ™jQÉ°ûeh

 äQÉ°TCGh  .õ«ªàdGh  IOÉjôdG  ≥«≤ëàd  øjôëÑdG

 ƒëf ¬MƒªW π°UGƒj øjQƒ£ªdG ≥jôa ¿CG ≈dEG

 äÉª°üH ¬d ¿ƒμJ ¿CG â«Ñãàd ≈©°ùjh ,QÉμàH’G

 äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  »a  QÉμàH’G  áaÉ≤K  ô°ûæd

 IójóL  äÉjóëJ  »æÑJ  ÖfÉL  ≈dEG  ,á«eƒμëdG

 QGôªà°S’  »ª«∏bE’Gh  »∏ëªdG  øjó«©°üdG  ≈∏Y

 .QÉμàH’Gh Ωó≤àdG ƒëf ìÉéædG ¢ü°üb

 á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG QOGƒ````̀μ````̀dG AÉ``̀£``̀©``̀H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ J á``ë``°``ü``dG Iô``````̀ jRh
á`̀ «`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dGh á``̀«``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’G äÉ``̀≤``̀HÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG »```̀a É``̀¡``̀bƒ``̀Ø``̀Jh

 ájQGOE’G  áHÉbôdG  IQGOEG  Ωõà∏J
 É¡eÉ«≤H  á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjóH
 ºgÉ°ùJ  »àdG  ΩÉ¡ªdG  øe  ójó©dÉH
 DƒaÉμJh IGhÉ°ùªdG CGóÑe ≥«Ñ£J »a
 IOÉjRh  ádGó©dG  ≥«≤ëJh  ¢UôØdG
 »ØXƒe  ™«ªL  ø`̀«`̀H  á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G
 É`̀¡`̀fCG É`̀ª`̀c ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 ΩGõ`̀à`̀dG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG  áª¡e  ≈dƒàJ
 ≥«Ñ£àH  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG  äÉ``̀¡``̀é``̀dG
 á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG á``̀eó``̀î``̀dG äÉ`̀©`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ J
 åëÑdÉH  Ωƒ≤J  Éªc  É kª«∏°S  É k≤«Ñ£J
 »a Qƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀dG ¬```̀LhC’ …ô`̀ë`̀à`̀dGh
 øY  ∞°ûμdGh  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 πbô©J  »àdG  á``̀ jQGOE’G  äÉbƒ©ªdG
 áeÉ©dG  ≥aGôª∏d  º¶àæªdG  ô«°ùdG

 áÑ°SÉæªdG  π`̀ FÉ`̀ °`̀Sƒ`̀dG  ìGô``̀ à``̀ bGh
 »ah  ,á«LÉàfE’G  IOÉ`̀jRh  É¡LÓ©d
 áî«°ûdG  â`̀Kó`̀ë`̀J  ¿CÉ``̀°``̀û``̀dG  Gò```̀g
 áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  âæH  É`̀fQ
 á```̀jQGOE’G  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  IQGOEG  Iô`̀jó`̀e
 âæμªJ  »`̀à`̀ dG  ΩÉ`̀¡`̀ª`̀ dG  Rô```̀HG  ø``̀Y
 ΩÉ©dG  ∫ÓN  É¡≤«≤ëJ  øe  IQGOE’G

 .Ω2020…QÉédG
 áHÉbôdG  IQGOEG  Iôjóe  äó`̀cCGh
 ≈∏Y ¿Gƒ``̀jó``̀dG ¢`̀Uô`̀M á`````̀jQGOE’G
 ,á«HÉbôdG  á«∏ª©dG  ô«°S  ¿Éª°V
 á«°VGôàaG á«HÉbQ äÉYÉªàLG ó≤Yh
 ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SÉ``̀H ó``̀©``̀H ø```̀Y
 (Microsoft Teams)
 ,á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  »∏ãªe  ™`̀e

 á«HÉbôdG  äGQÉjõdG  OóY  ≠∏H  å«M
 ¿G  Éªc  ,IQÉ```jR  (17)  á«fGó«ªdG
 øe  »¡àæJ  ¿G  âYÉ£à°SG  IQGOE’G

 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀Hh  ,AGô`````LEG  459
 É`̀ kZÓ`̀H  291  É```̀gOQh  IQGOE’G  ¿G
 ≠«∏ÑàdG  ΩÉ¶f  ôÑY  É¡Ñ∏ZG  É``̀ kjQGOEG
 É`̀ZÓ`̀H  58  É`̀¡`̀æ`̀e  »``̀ fhô``̀ à``̀μ``̀ dE’G
 ÉZÓH  233h  •hô°û∏d  É«aƒà°ùe
 òîàªdG  •hô°û∏d  p±ƒà°ùe  ô«Z

.É¡H
 äGQÉ`̀jõ`̀ dG  ™«°VGƒe  ∫ƒ``̀Mh
 É`̀ fQ á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG â``̀dÉ``̀b á``̀«``̀HÉ``̀bô``̀dG
 É¡fCG  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  âæH
 ó`̀jQƒ`̀J Oƒ``̀≤``̀Y ø`̀«`̀H É``̀e â`̀Yƒ`̀æ`̀J
 ÜóædG  äGAGôLEGh  á∏eÉ©dG  …ójC’G
 ±Gô`̀°`̀ü`̀f’Gh Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG ΩÉ`̀¶`̀fh
 ≈`̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,»`̀aÉ`̀°`̀VE’G π`̀ª`̀©`̀dGh
 áeóîdG  AGô°T  ICÉaÉμeh  äÉ«bôàdG

 …ƒæ°ùdG  º««≤àdGh  á«°VGôàa’G

 ,»ª«¶æàdG  πμ«¡dGh  ø«ØXƒª∏d

 ∞`̀Xƒ`̀e  …CG  ≥``̀M  ≈````̀dEG  Iô`̀«`̀°`̀û`̀e

 ™ªàéªdG  øe  Oôa  …CG  hCG  »eƒμM

 áØdÉîe …CG OƒLh óæY ≠«∏ÑàdG »a

 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  »`̀a  á````̀jQGOEG

 ¿Gƒ`̀jO  á∏¶e  âëJ  êQó`̀æ`̀J  »àdG

 ∞∏àîe ôÑY ∂dPh á«fóªdG áeóîdG

 ∫É°üJ’G  É¡æe  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  äGƒ`̀æ`̀b

 ∫ÓN  øe  hCG  17364447  ºbôdÉH

 hCG  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ∞`̀Xƒ`̀ª`̀dG  ≥«Ñ£J

 hCG  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  ™bƒe

 ∞Xƒª∏d  øμªj  Éªc  IQGOE’G  ójôH

.ÆÓÑdG ºjó≤àd É k«°üî°T Qƒ°†ëdG

 ΩÉ``©`dG  Gò``g  É``jQGOEG  É```ZÓ`H  291h  á``«`HÉbQ  IQÉ``jR  17  ò``Ø`æJ  zá``«fóªdG  á``eóîdG{

.øªMôdGóÑY âæH ÉfQ áî«°ûdG |

 ¢SÉÑY ∫Gƒf :âÑàc
 ¢```ShQó```dG ≈``∏``Y ∫É```̀Ñ```̀b’G ¢`̀û`̀©`̀ à`̀ fG
 »°VÉªdG ôÑªaƒf ô¡°T ∫ÓN á«°Uƒ°üîdG
 OQGƒJ  ó©H   á°UÉNh  …QÉédG   ôÑª°ùjOh
 »dhG  á«ªjƒ≤J  äÉØbh  ∑Éæg  ¿É`̀H  QÉÑNG
 º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh É¡≤Ñ£à°S á«fÉKh
 áÑ∏W  º`̀«`̀«`̀≤`̀J π``̀LG ø`̀e ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG ≈`̀∏`̀Y
 á«FGóàH’G  πMGôªdG  ™«ªL  »a  áeƒμëdG
 ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dGh  á``̀jOGó``̀YE’Gh
 äÉ©eÉédG  áÑ∏£d  äÉLQódG  ΩÉ¶f  ´ƒLQ
 ∫ƒ`̀≤`̀jh .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀Lh á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 Éfó≤àaG{  :AÉ`̀jõ`̀«`̀Ø`̀dG  IOÉ``̀e  »°SQóe  ó`̀MG
 »°SGQódG  ΩÉ©dG  á«°Uƒ°üîdG  ¢`̀ShQó`̀dG
 ±ƒîàd  ∂dPh ,(»fÉãdG  π°üØdG)  »°VÉªdG
 ≥«Ñ£Jh ÉfhQƒμdG  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH ¢SÉædG
 øY  º∏©àdG   º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh

 º««≤àd  ÖdÉ£dG  ∞∏e  ≈∏Y  OÉªàY’Gh  ,ó©H
 ΩÉ`̀©`̀dG Gò```g É`̀æ`̀Ä`̀Lƒ`̀a É`̀æ`̀æ`̀μ`̀dh ,Ö``dÉ``£``dG
 øY QÉ`̀ Ñ`̀NG OQGƒ``̀à``̀H ó`̀jó`̀é`̀dG »`̀ °`̀ SGQó`̀ dG
  á«fÉKh  ≈`̀ dhG  á«ªjƒ≤J  äÉØbh  ∑Éæg  ¿G
 ójó©dG ±ƒîJ ≈dEG iOCG Ée ,áÑ∏£dG QÉÑàN’
 ¢VÉØîfG øe ºgQƒeG AÉ«dhGh áÑ∏£dG øe
 ¢ShQódG  ≈∏Y ∫ÉÑb’Gh ,º¡FÉæHCG  iƒà°ùe
 ∫ÓN  ¢û©àæJ  äCGóH  »àdGh  á«°Uƒ°üîdG
 ô`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀jOh »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f …ô`̀¡`̀°`̀T
 πãe  á«ª∏©dG  OGƒª∏d  á°UÉNh  …QÉ`̀é`̀dG

.äÉ«°VÉjôdGh AÉ«ª«μdGh AÉjõ«ØdG
 ≥«Ñ£J  ºZQ{  ôNBG  ¢SQóe  ≥∏Y  Éªæ«H
 ájGóH  òæe  ¢SQGóªdG  »a  ó©H  øY  º∏©àdG
 ’ÉÑbEG  ∑Éæg  ¿EÉa  ,∫hC’G  »°SGQódG  π°üØdG
 ¢``̀ShQó``̀dG õ`̀é`̀M ≈`̀∏`̀Y ô`̀«`̀¶`̀æ`̀dG ™`̀£`̀≤`̀æ`̀e
 ≈∏Y  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  áÑ∏W  ø`̀e  á«°Uƒ°üîdG
 ájƒfÉãdG á∏MôªdG á°UÉNh ,á«ª∏©dG OGƒªdG

 ≈dG  ∂`̀dP  ™Lôj  ÉªHQh  ,á©eÉédG  áÑ∏Wh
 á©eÉédG  »``a  äÉ``̀LQó``̀ dG  ΩÉ`̀¶`̀f  OÉ`̀ª`̀à`̀YG
 áÑ∏£dG  øe  ô«ãμdG  ∫É`̀Ñ`̀bGh  ,π°üØdG  Gò`̀g
 ,º¡dó©e πjó©àd ¢ShQódG ≈∏Y ø««©eÉédG
 ≈dG   êÉàëj ó©H  øY º«∏©àdG  ¿G  á°UÉNh

.¢ShQódG AÉ¡àfG ó©H Ió«L á©HÉàe
 ¢``̀SQó``̀e) ∫ƒ``̀≤``̀j ô````̀NBG Ö``̀fÉ``̀L ø```̀eh
  á«°Uƒ°üîdG ¢ShQó∏d ≈dhóL ¿G (AÉ«ª«c
  á°SQóªdG øe »LhôN òæe ájÉ¨∏d ºMOõe
 Ωƒ``̀bCG  å`̀«`̀M  ,π`̀«`̀∏`̀dG  ∞°üàæe  12  ≈`̀à`̀M
  hG  äÉ¡«aÉμdG  hG  ∫RÉæªdG   »a  ¢ùjQóàdÉH
 øe  äÉÑ∏£dG  Iôãμd  á«Ñ∏J  ∂`̀ dPh  ,ΩhhR
 É°ShQO º¡FÉ£YE’ ºgQƒeCG AÉ«dhCGh áÑ∏£dG
 ájƒfÉãdG  áÑ∏W  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,á«°Uƒ°üN
 Ωƒ`̀°`̀SQ ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh ,á`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dGh
 áÑ∏£dô«fÉfO 10 ¢SQó∏d IóMGƒdG áYÉ°ùdG

.á©eÉédG áÑ∏£d GQÉæjO 15h ¢SQGóªdG

áYÉ°ù∏d  GQÉæjO  15 ≈dEG  â∏°Uh  QÉ©°SC’Gh  á«°Uƒ°üîdG  ¢ShQódG  ≈∏Y ∫ÉÑbE’G  ´ÉØJQG

 âæH  q»e  áî«°ûdG  âcQÉ°T   
 áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 »a  QÉ```̀ KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 ¿GƒæY âëJ á qjQGƒëdG  á°ù∏édG
 á`̀¨`̀∏`̀dG á``̀dÉ``̀M ô`̀jô`̀≤`̀ J ó`̀©`̀H É```̀e)
 ó`̀bh .(É`̀¡`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀eh á`̀ q«`̀Hô`̀©`̀ dG
 ,É«fhôàμdEG  á°ù∏édG  √òg  äó≤Y
 á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  IQGRh  ø``̀e  º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀H
 äGQÉ``````eE’G á``̀ dhó``̀H ÜÉ``Ñ``°``û``dGh
 Ωƒj áÑ°SÉæªH ,IóëàªdG á q«Hô©dG

.áq«Hô©dG á¨∏dG
 á`̀ °`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ dG »````̀a ∑QÉ`````̀°`````̀Th
 ø`̀«`̀ dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀ dG ø```e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 ºgh  áq«Hô©dG  á¨∏dÉH  ø«ªà¡ªdGh
 áaÉ≤ãdG  Iô```jRh  »Ñ©μdG  IQƒ``̀f
 QƒàcódG  ,á«JGQÉeE’G  ÜÉÑ°ûdGh
 õ`̀cô`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ º`̀«`̀ª`̀J ø``̀H »`̀∏`̀Y
 ,»`̀Ñ`̀Xƒ`̀HCG »`̀ a á`̀ q«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀¨`̀∏`̀dG
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀ d ΩÉ``̀©``̀ dG ø```«```eC’G
 »dhódG  õjõ©dGóÑY  øH  ¬∏dGóÑY
 QƒàcódG  á«Hô©dG  á¨∏dG  áeóîd
 Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,»`̀ª`̀°`̀Tƒ`̀dG  ¬∏dGóÑY
 á¨∏dG ™ªée ¢ù«FQ π°†a ìÓ°U

.IôgÉ≤dG »a á«Hô©dG
 á``̀°``̀ù``̀∏``̀é``̀dG â```̀∏```̀¡```̀à```̀°```̀SGh
 ôjóªd  á∏é°ùe  áª∏μH  ájQGƒëdG
 Ió«°ùdG  ƒμ°ùfƒ«dG  áª¶æe  ΩÉY
 äOó°T  »àdG  ,…’hRCG  ¬```̀jQOhCG
 á«Hô©dG  á¨∏dG  á«ªgCG  ≈∏Y  É¡«a
 .ÉgÉæZ  ¢ùμ©j  …ò`̀dG  É¡îjQÉJh
 á«ªgCG  »Ñ©μdG  IQƒf  äócCG  Éª«a
 á``̀dhO ¬`̀à`̀≤`̀∏`̀WCG …ò```̀ dG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG

 ,IóëàªdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  äGQÉ`````̀eE’G
 äÉeƒ∏©e  ø«àæ°S  ∫ÓN  ™ªLh
 ,á«Hô©dG  á¨∏dÉH  á q«æ©e  áª¡e
 É kãMÉH  23  ôjô≤àdG  ≈∏Y  πªY  PEG
 á¨∏dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  G kô`̀«`̀Ñ`̀N  50h
 ôjô≤àdG  »a  ∑QÉ°T  Éªc  ,á«Hô©dG
 á¨d  ™`̀eÉ`̀é`̀e  10h  á`̀©`̀eÉ`̀L  18
 .á«eÓYEG  á°ù°SDƒe  15h  á«HôY
 §∏°ùj  ôjô≤àdG  ¿CG  ≈dEG  âgƒfh
 á≤∏©àe  ÜGƒ`̀HCG  10  ≈∏Y  Aƒ°†dG
 É¡eGóîà°SGh  á«Hô©dG  á¨∏dÉH
 ègÉæeh  áªLôàdG  ä’Éée  »a

 .Égô«Zh ¢ùjQóàdG
 áî«°ûdG â¡LƒJ ,É¡ÑfÉL øe
 ôμ°ûdÉH áØ«∏N ∫BG óªëe âæH q»e
 á``̀«``̀JGQÉ``̀eE’G á`̀aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG IQGRƒ`````̀d
 á°ù∏édG  ó`̀≤`̀Yh  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H á`̀gƒ`̀æ`̀e ,á``̀ jQGƒ``̀ë``̀ dG
 ájƒg  ó©J  »àdG  á«Hô©dG  á¨∏dG
 IQhô`̀°`̀V  äó```̀cCGh  ,ÉæJÉ©ªàée
 É¡«∏Y á¶aÉëª∏d »YÉªédG πª©dG
 Éªc  .áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd  É¡ª«∏©Jh
 äÉ°ù°SDƒªdG  QhO  óæY  âØbƒJ
 ¢ùjôμJ  »a  á°UÉîdGh  á«ª°SôdG
 .É¡«∏Y á¶aÉëªdGh á«Hô©dG á¨∏dG
 q»``e á`̀î`̀«`̀ °`̀û`̀ dG â``̀ dhÉ``̀æ``̀ Jh
 π≤f)  ´hô°ûe  É¡àcQÉ°ûe  ∫Ó`̀N
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀d (±QÉ``̀©``̀ª``̀ dG
 ±ó¡j  …ò``̀dGh  QÉ```̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d
 ôÑY á«fÉ°ùfE’G ±QÉ©ªdG π≤f ≈dEG
 äÉ¨∏dG  øe  ÖàμdG  º`̀gCG  áªLôJ

.á«Hô©dG ≈dEG á«ªdÉ©dG

 á```̀jQGƒ```̀M á``°``ù``∏``L »````a ∑QÉ```̀°```̀û```̀J q»`````̀e á``̀î``̀«``̀°``̀û``̀dG
á``«``Hô``©``dG á``̀ ¨``̀ ∏``̀ dG π`̀ Ñ`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e ø```̀ Y á``̀ «``̀ fhô``̀ à``̀ μ``̀ dEG

 ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  iô```̀LCG   
 á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H
 »Ñ°ùàæe ™e ådÉãdG ΩÉ©dG AÉ≤∏dG ¢ùeCG
 ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G  ô`̀Ñ`̀Y  á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG  IQGRh
 ¬«a  ÜôYCG  å«M  ,»FôªdG  »fhôàμdE’G
 ∫ÉØàMG  áÑ°SÉæªH  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY
 á«æWƒdG  ÉgOÉ«YCÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«æjôëÑdG  ádhódG  ΩÉ«b  iôcòd  kAÉ«MEG
 ádhóc íJÉØdG óªMCG ¢ù°SDƒªdG ó¡Y »a
 ,ájOÓ«e  1783  ΩÉ`̀Y  áª∏°ùe  á«HôY
 IóëàªdG  ºeC’G  »a  É¡eÉª°†fG  iôcPh
 »dƒJ iôcPh ,ájƒ°†©dG á∏eÉc ádhóc
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe ,ºμëdG ó«dÉ≤e

 .AÉNôdGh á©æªdGh Ωó≤àdG ΩGhO
 øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ÜôYCGh
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ø`̀Y  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  »Ñ°ùàæe  á`̀aÉ`̀μ`̀d
 ≈∏Y ø```̀«```̀jQGOEGh ø`̀«`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀HO ø``e
 á°ü∏îe  Oƒ``̀¡``̀L  ø```e  ¬``fƒ``dò``Ñ``j  É```e
 áaÉc  AGOC’  ¿hÉ©Jh  ¿ÉØàHh  IQó≤eh
 ΩÉ¡ªdGh  ,º¡H  áWƒæªdG  äÉ«dhDƒ°ùªdG
 iƒà°ùªH  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d  º`̀¡`̀«`̀dEG  á`̀∏`̀cƒ`̀ª`̀dG
 ≥«≤ëàd IQGRƒdG Oƒ¡L õjõ©Jh πª©dG
 Rõ©J  IAÉæHh  á∏YÉa  á«LQÉN  á°SÉ«°S
 ΩóîJh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  ø`̀e
 π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a É`̀¡`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e
 √òg  »a  á°UÉNh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G
 áëFÉL  ÖÑ°ùH  á«FÉæãà°S’G  IôàØdG
 áμ∏ªe É¡©e â∏eÉ©J »àdG (19-ó«aƒc)
 π°†ØH á«dÉY IAÉØch IQGóéH øjôëÑdG
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôa  Oƒ¡L
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG
 á«FÉbh  äGAGô`̀LEG  øe  √PÉîJG  ºJ  Éeh
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ±ó¡H
 IAÉØμH É kgƒæe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 øjòdG  IQGRƒdG  »ØXƒe  áaÉc  IQGóLh
 Gƒ∏ªëJh  »æWƒdG  º¡ÑLGƒH  Gƒ`̀eÉ`̀b
 É k«æªàe  ,IQGóL  πμH  á«dhDƒ°ùªdG  √òg

 .OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ¢Vô©à°SG  Éªc
 Iõ«ªàªdG äGRÉéfE’Gh äÉMÉéædG RôHCG
 ΩÉY »a á«LQÉîdG IQGRh É¡à≤≤M »àdG
 á°UÉNh  Iô«°üb  Iô`̀à`̀Ø`̀Hh  ,Ω2020
 á«FÉæãà°S’G  á∏MôªdG  √ò`̀g  π`̀X  »`̀a
 øe Oó````Y ≈`````dEG G kô``«``°``û``e ,á```FQÉ```£```dG

 É¡«a â`̀dò`̀H  »`̀à`̀dG  á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG  çGó`````MC’G
 ™«bƒàdG  πãe  ,Iõ«ªe  G kOƒ¡L  IQGRƒdG
 ø«°TóJh  ,ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó`̀YEG  ≈∏Y
 ø«H  ∫hC’G  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  QGƒ``ë``dG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e ΩÉ`̀¶`̀f QGô```̀bEGh ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 πª©dGh  ,á«LQÉîdG  IQGRh  »ØXƒªd
 á«æWƒdG  π`̀ª`̀©`̀dG  á`̀£`̀N  OGó````̀YEG  ≈`̀∏`̀Y
 OóY º«¶æJ ∫ÓN øe ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ªdG ¢TQƒdG øe
 »¶M  …ò`̀dG  áeÉæªdG  QGƒ`̀M  ôªJDƒeh
 ,Égô«Zh ô«Ñc ìÉéfh á©°SGh IOÉ°TEÉH
 √ò¡H √RGõ``̀ à``̀YGh √ô`̀î`̀a ø`̀Y É`̀ kHô`̀©`̀e
 IQGRƒdG É¡H âeÉb »àdG áª¡ªdG Oƒ¡édG
 áaÉc  AÉ£Yh  ¢UÓNEGh  IAÉØc  π°†ØH

.É¡«Ñ°ùàæe
 ≈∏Y á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh ≈``̀æ``̀KCGh
 IQGRƒdG  »a  á°üàîªdG  ¿Éé∏dG  Oƒ¡L
 ΩÉ¡ªdG  RÉ`̀é`̀fE’  Oƒ¡L  øe  ¬dòÑJ  É`̀eh
 ,É`̀¡`̀«`̀dG á`̀ ∏`̀ cƒ`̀ª`̀ dG äÉ``̀«``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh
 äÉ«bÉØJ’G  áØ°TQCG  áæéd  É¡æ«H  ø`̀eh
 ßØM á`̀æ`̀é`̀dh ,º`̀gÉ`̀Ø`̀à`̀dG  äGô``̀cò``̀eh
 áæédh  ,äÉØ∏ªdGh  ≥FÉKƒdG  áØ°TQCGh
 ,»∏°üæ≤dGh  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  ∂`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 á«ªgCG  G kó``̀cDƒ``̀e  ,äGQOÉ``Ñ``ª``dG  á`̀æ`̀é`̀dh
 IOƒ`̀é`̀dG  ≥«≤ëàd  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  á∏°UGƒe
 G kó«°ûe  ,IQGRƒdÉH  AGOC’G  »a  õ«ªàdGh
 äÉeƒ∏©ªdG  º¶f  IQGOEG  ¬à≤≤M  ÉªH
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ¿hDƒ°T IQGOEGh
 Éª¡dƒ°üM  øe  á«∏°üæ≤dG  äÉeóîdGh

.IOƒédG »a hõjB’G IOÉ¡°T ≈∏Y
 ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  OÉ``̀ °``̀TCGh
 á«ªjOÉcCG  Qhó``̀H  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H
 äÉ°SGQó∏d  áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe øH óªëe

 õ«ªàªdG  É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Yh  ,á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀ Hó`̀ dG

 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh Ö``̀jQó``̀J »``̀a ¢`̀Sƒ`̀ª`̀∏`̀ª`̀dGh

 á«LQÉîdG  IQGRh  »ØXƒe  äGQÉ`̀¡`̀e

 IAÉØc  πμH  É k«dÉY  kÓ`̀«`̀gCÉ`̀J  º¡∏«gCÉJh

 ìô`̀W ∫Ó```̀N ø``̀e Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀e IOƒ`````̀Lh

 ∞∏àîe  »a  á«ÑjQóJ  èeGôHh  äGQhO

 øe  ó`̀jõ`̀e  ≈```̀dEG  É k©∏£àe  ,ä’É`̀é`̀ª`̀ dG

 áeOÉ≤dG  áæ°ùdG  »a äGRÉéfE’Gh πª©dG

 IQGRƒ````̀ dG  á````̀ jDhQ  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d  Ω2021

.øjôëÑdG áμ∏ªe ídÉ°üeh ±GógCGh

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô````̀jRh ø``̀°``̀TO ó```̀ bh

 ,(»°üî°ûdG  ô`̀«`̀Jô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG)  ´hô`̀°`̀û`̀e

 ¿ƒ«æØdG √óYCG »fhôàμdEG èeÉfôH ƒgh

 IQÉÑY  ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  º¶f  IQGOEG  »`̀a

 ô«còàd  »`̀ª`̀bQ  »°üî°T  óYÉ°ùe  ø`̀Y

 ójóéJ  ó`̀«`̀YGƒ`̀ª`̀H  IQGRƒ````̀dG  »`̀Ø`̀Xƒ`̀e

 OGô`̀aCG  ≥FÉKh  hCG  á«°üî°ûdG  ≥FÉKƒdG

 äÉÑ°SÉæªdÉH  ô«còàdG  ∂dòch  Iô°SC’G

 å«M  ,áª¡ªdG  çGó````̀MC’Gh  á°UÉîdG

 ∫É``̀°``̀SQEG á`̀«`̀°`̀UÉ`̀N è`̀eÉ`̀ fô`̀ Ñ`̀ dG ô``aƒ``j

 ô«còà∏d  Ö°SÉæe  âbƒH  á«°üf  πFÉ°SQ

 ôNCÉà∏d  É k«aÓJ  É`̀¡`̀JÉ`̀bhCGh  ó«YGƒªdÉH

.∫É©a πμ°ûH ó«YGƒªdG á©HÉàeh

 ô`̀jRh ÜÉ``̀LCG AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ΩÉ`̀à`̀N »`̀ah

 á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’G ø``̀e Oó```̀Y ø``̀Y á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG

 ∫ƒ`̀M ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG ø``e É`̀gÉ`̀≤`̀∏`̀J »`̀à`̀ dG

 á≤∏©àªdG  Qƒ```̀eC’Gh  πFÉ°ùªdG  ¢†©H

 …QGOE’Gh  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀ Hó`̀ dG  π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H

 É`̀ kë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  IQGRh  »``̀a

 »àdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  iDhôdGh  äÉ¡LƒàdG

 Égò«ØæJh  É¡≤«Ñ£J  IQGRƒ```̀ dG  …ƒ`̀æ`̀J

 ¬JÉLôîªH  AÉ≤JQ’Gh  πª©dG  ôjƒ£àd

 .¬JÉjƒà°ùeh

 IQGRƒdG »Ñ``°ùàæe Oƒ¡éH ó«``°ûj á«LQÉîdG ôjRh
á``∏YÉ`a  á``«LQÉ```N  á``°SÉ«``°S  ≥``«≤```ëJ  »``a



 Aó`̀Ñ`̀dG ò`̀æ`̀e äô`̀¡`̀X »`̀à`̀dG äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀ dG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L ¬`̀à`̀°`̀Vô`̀a …ò````dG ¥Ó`````̀ZE’G AÉ``̀¡``̀fEÉ``̀H
 äGQOÉÑªdGh ,É«éjQóJ (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ∑Gô`̀ë`̀dG â`̀≤`̀aGQ »`̀à`̀dG á`̀«`̀YGó`̀HE’G á`̀jOÉ`̀jô`̀dG
 ∫hO  ∞∏àîe  »`̀a  »`̀eÉ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 Ö∏Wh  ,…QÉªãà°SG  ∑Gô`̀ë`̀H  ÅÑæJ  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 ≥≤ëJ »`̀ à`̀ dG  ä’É``é``ª``dG  »``̀a  ó`̀ jó`̀L ∫É`̀ ©`̀ a
 ¬«∏Y  ≥∏£j  É`̀e  Gò`̀gh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 Social  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  OÉ°üàbÉH
 ¿G  …CG  ;Distancing Economy
 É¡°SQÉªj  »àdG  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G  ™«ªL
 äGAGô`̀LE’G  ≥≤ëJ  »àdG  äÉcô°ûdGh  OGô`̀aC’G
 áÄHhC’Gh äÉ°Shô«ØdG  øe É«bƒJ ájRGôàM’G
 ÜQÉ≤àdÉH  π≤àæJ  ¿G  øμªj  »àdG  ¢VGôeC’Gh
 ƒªf  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀Jh  ,á«MÉf  øe  ,»YÉªàL’G
 •ÉªfCG  »a  äGQƒ£àH  Üƒë°üe  …OÉ°üàbG
 á«MÉf øe É¡æY áªLÉædG á«æ≤àdGh QÉªãà°S’G
 óYÉÑàdG  äÉ°SÉ«°S  ¿G  øe ºZôdG  ≈∏Y .iôNCG
 »a  ºdÉ©dG  ∫hO  É¡Jó¡°T  »àdG   »YÉªàL’G
 áë°üdG  Qƒ¶æe  øe  ájQhô°V  áëFÉédG  πX
 ±ó¡dG  »g  á«fÉ°ùfE’G  IÉ«ëdG  ¿EG  PEG  ,áeÉ©dG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ¿Gh  ,á«ªæà∏d  ≈ª°SC’G
 AGƒ`̀à`̀M’G Qƒ`̀°`̀U π`̀°`̀†`̀aCG  ≥`̀ë`̀H  πãªj ¿É``̀c
 óYÉÑàdG QÉKBG øe ºZôdÉH ,áëFÉé∏d »YÉªàL’G
 .…OÉ°üàb’G •É°ûædG ≈∏Y á©°SGƒdG á«Ñ∏°ùdG
 á«Ñ∏°ùdG  IôgÉ¶dG  √òg  πjƒëJ  øμªj  ∞«μa
 ó«©J  á«HÉéjG  IôgÉX  ≈dEG  AÉHƒdÉH  áfôà≤ªdG
 êhô`̀î`̀dG  ø`̀e  ¬æμªJh  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  §«°ûæJ
 ¿CG  øμªj  ’  ∂dP  ?¢TÉ©àf’G  ≈dEG  OƒcôdG  øe
 óYÉÑàdG  OÉ°üàbG  πjƒëJ  ∫Ó`̀N  øe  ’CG  ºàj
 ≈dEG áëFÉédG ¬à°Vôa …òdG »∏μdG »YÉªàL’G
 ≈∏Y ºFÉb ójóL §ªæH ,»Ñ°ùf óYÉÑJ OÉ°üàbG
 á°VÉ©à°S’Gh  ,QÉμàH’Gh  ´Gó`̀HE’Gh  IOÉjôdG
  »©«Ñ£dG »YÉªàL’G ÜQÉ≤àdG  øY ¬dÓN øe
 OÉªY  ¿Éc  …òdGConvergence Real
 ÖfÉéH ,ÉfhQƒc πÑb Ée á∏Môe »a OÉ°üàb’G
 Convergence  »°VGôàa’G  ÜQÉ≤àdG
 ,É©aÉfh  Éæμªe  ∂`̀ dP  ¿É`̀c  Éª∏c  Virtual
 π°UGƒàdG  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  ÜQÉ≤àdÉH  ó°ü≤jh
 πFÉ°Sh  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ¢SÉædG  ø«H  »YÉªàL’G

 á``̀«``̀æ``̀≤``̀à``̀dG π```̀ °```̀UGƒ```̀ à```̀ dG
 äÉμÑ°T  ôÑY  á«°VGôàa’G
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh ,â``̀fô``̀à``̀f’G
 ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G è``̀eGô``̀Ñ``̀dG
 π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG π```̀ FÉ```̀ °```̀ Shh
 ,áØ∏àîªdG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 É«LƒdƒæμJ  äÉKóëà°ùeh
 ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 .º```̀¡```̀dRÉ```̀æ```̀e »`````̀a º```````̀gh
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S Ö`̀∏`̀£`̀à`̀j É`̀ ª`̀e
 áªYGO  á«eƒμM ájOÉ°üàbG
 óYÉÑàdG  OÉ°üàb’  IõØëeh
 á∏Môe  »``̀a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ≈àMh  »FõédG  »aÉ©àdG

 ôjƒ£àH  á`̀fô`̀à`̀≤`̀e  ,»`̀∏`̀μ`̀dG
 ÜQÉ≤à∏d  á«æWh  äÉ°SÉ«°S
 äÉYÉ£≤dG  »a  »°VGôàa’G
 á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

 …ODƒ«°S  ¬`̀fG  Éª«°S  á```̀ jQGOE’Gh  ájQÉéàdGh
 ≥°ùæH  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  π«¨°ûJ  IOÉYEG  ≈dEG
 á«ªdÉYh á«ª«∏bEG áÄ«H πX »a øjójóL §ªfh
 áLQO ´ÉØJQGh äÉjóëàdGh ó«≤©àdG »a ájÉZ
 ó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Yh  .ø`̀«`̀≤`̀j  Ó```̀dGh  Iô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG
 …òdG  áMÉ«°ùdG  ´É£b ¿EÉa  ∫Éãªch »≤«Ñ£àdG
 áëFÉL  äÉ«YGóJ  øe  øjQô°†àªdG  ôãcCG  ¿Éc
 êPÉªf  ôãcCG  ó¡°ûj  ¿G  ™bƒàªdG  øe  ÉfhQƒc
 ,É`̀Mƒ`̀°`̀Vh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG
 äÉeƒ≤e  äOÉ``̀Y  É`̀e  áMÉ«°ùdG  ¿G  á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 »g  ÉªfGh  ,É¡«a  ¿É°ùfEÓd   π`̀NO  ’  á«©«ÑW
 É¡ªéMh  É¡∏μ°T  ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G  Qô`̀≤`̀j  áYÉæ°U
 πH  ’  ,É¡JÉLôîeh  É¡JÓNóeh  ,É¡LPÉªfh
 Ö£bh  πÑ≤à°ùªdG  áYÉæ°U  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  ∞°UƒJ
 IóMGh »gh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »a ≈MôdG
 á©aGódG Iƒ≤dG â∏μ°T äÉYÉæ°U çÓK ºgCG øe
 …OÉ`̀ë`̀dG  ¿ô`̀≤`̀dG  »`̀a  áªdƒ©dG  äÉjOÉ°üàb’
 áYÉæ°Uh  ,ä’É°üJ’G  áYÉæ°U)  øjô°û©dGh
 ,(áMÉ«°ùdG  áYÉæ°Uh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 ´ô°SC’Gh ÉYƒæJ ôãcC’G äÉYÉæ°üdG øe »gh
 GQhO Ö`̀©`̀∏`̀Jh .º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a kGQƒ``̀£``̀Jh kGƒ`̀ª`̀f
 »æWƒdG OÉ°üàb’G á∏éY ∂jôëJ »a kÉ«°SÉ°SCG

 å«ëH ,∫hódG øe ô«ãμ∏d
 ø`̀e É```̀gó```̀FÉ```̀Y í```̀Ñ```̀°```̀UCG
 GQó°üe »MÉ«°ùdG πNódG
 .»eƒ≤dG  É¡∏Nód  É«°ù«FQ
 ÖYƒà°ùj  ´É`̀£`̀b  É`̀¡`̀fGh
 øe Ió``̀jGõ``̀à``̀e  GOGó```````̀YCG
 á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀ dG á```̀dÉ```̀ª```̀©```̀dG
 ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H AGƒ``̀°``̀S
 áMÉ«°ùdG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  »``a
 ≥`̀≤`̀ °`̀ û`̀ dGh ¥OÉ```̀ æ```̀ Ø```̀ dGh
 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dGh á`̀°`̀Thô`̀Ø`̀ª`̀dG
 øjó°TôªdGh  á«MÉ«°ùdG
 á`̀dÉ`̀ª`̀Yh ø`̀«`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e ô`̀ «`̀Z á`̀ «`̀ æ`̀Wh
 äÉ``YÉ``£``≤``dG »```̀a π``ª``©``J
 ´É£≤∏d á∏ªμªdGh áªYGódG
 ´É£≤dG  π`̀ã`̀e  »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh »``̀YGQõ``̀ dG
 π≤ædG  ´É£bh  …QÉ≤©dG  ´É£≤dGh  á«FGò¨dG
 äÓ«¡°ùàdG  ´É£bh  ,Égô«Zh  ä’É°üJ’Gh
 ¿Ó`̀YE’É`̀c  É`̀¡`̀YGƒ`̀fCG  ™«ªéH  É¡d  IófÉ°ùªdG
 ∫É¨°TC’Gh  á«MÉ«°ùdG  IQGOE’Gh  »MÉ«°ùdG
 Ö`̀MQ ∫É``̀é``̀e »```̀gh ,∑ƒ``̀æ``̀Ñ``̀dGh á``̀jhó``̀«``̀dG
 ,á«ÑæLC’Gh  á«æWƒdG  äGQÉªãà°S’G  Üòéd
 OÉ°üàb’G  äÉYÉ£b  á«≤Ñd  »°SÉ°SCG  ∑ôëeh
 »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  ∂HÉ°ûàj  å«M  ,»æWƒdG
 ¿G  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  äÉYÉ£b  Ö`̀∏`̀ZG  ™`̀e
 á«aÉ≤ãdG  QÉ`̀KB’G  øY  Ó°†a  .É¡©«ªL  øμj  ºd
 áeÉY ø«æWGƒªdG ≈∏Y áMÉ«°ù∏d á«YÉªàL’Gh
 ,á°UÉîH  É¡«a  á∏eÉ©dG  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dGh
 π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh Ö`̀jQó`̀à`̀ dG ä’É``é``e »``a AGƒ``°``S
 áaÉ≤ãdG  π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀Jh  ,äGô``Ñ``î``dG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cGh
 ,Égô«Zh ΩÉ©dG ¥hòdGh …QÉ°†ëdG ∑ƒ∏°ùdGh
 ≈∏Y É«HÉéjEG ôNBÉH hCG πμ°ûH ¢ùμ©æJ »àdGh
 ,áMÉ«°ù∏d  ÜPÉ`̀é`̀dG  ™ªàéªdGh  OÉ°üàb’G
 á«MÉ«°ùdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  ≈``̀ dEG  ’ƒ`̀°`̀Uh
 .º`̀¡`̀e »`̀Ñ`̀©`̀°`̀T Ö`̀∏`̀£`̀e »``̀gh ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ™aó«°S  »Ñ°ùædG  »aÉ©àdG  á∏Môe  ¿EÉ`̀a  ,Gò`̀ d
 ¬Lƒà∏d  áMÉ«°ùdG  GhOÉ`̀ à`̀YG  ø`̀jò`̀dG  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG
 º¡d  ™ªéJ  »àdG  á«MÉ«°ùdG  äGPÓ`̀ª`̀dG  ≈``dEG

 áMGôdG  ô«aƒJ  πãe  á«MÉ«°ùdG  º¡JÉjÉZ  ø«H
 •ƒ¨°†dG  ø`̀e  ∞«ØîàdGh  ,ΩÉ`̀ª`̀é`̀à`̀°`̀S’Gh
 ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡H  âÑÑ°ùJ  »àdG  á«°ùØædG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  äÉÑ∏£àªH  ΩGõàd’G  ™e
 äÉeÉªμdG  ΩGóîà°SGh  ô«¡£àdGh  º«≤©àdGh
 ô¡¶J  Éægh  .ájÉbƒdG  πFÉ°Sh  øe  Égô«Zh
 á«MÉ«°ùdG  ó°UÉ≤ªdG  ø«H  IójóédG  á°ùaÉæªdG
 ôÑY »YÉªàL’G óYÉÑàdG äÉÑ∏£àe ô«aƒJ »a
 GQób  ôaƒJ  »àdG  á«aÉμdG  äGAÉ°†ØdG  ô«aƒJ
 á£°ûfC’G  á°SQÉªªd  á«°Uƒ°üîdG  øe ÉÑ°SÉæe
 äÉ°Shô«ØdG  ø`̀e  á`̀æ`̀eBG  áÄ«H  »`̀a  á«MÉ«°ùdG
 ájôëÑdG  ÅWGƒ°ûdG  ≈∏Y  AGƒ`̀°`̀S  á`̀Ä`̀HhC’Gh
 »a  hCG  á`̀jhGô`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ©éàæªdG  »`̀a  hCG
 ,ÜÉ©dC’G  ¿ó`̀eh  ºYÉ£ªdGh  ¥OÉæØdG  äÉYÉb
 á«KGôàdGh  á«Ñ©°ûdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh  ≥FGóëdGh
 QhOh  á«æØdG  ¢Vhô©dG  äÉYÉbh  ìQÉ°ùªdGh
 §ªf  »a  äGô«¨àdG  √òg  .Égô«Zh  Éªæ«°ùdG
 ø«°ùëJ  ≈``̀ dEG  Oƒ`̀≤`̀J  á«MÉ«°ùdG  ó°UÉ≤ªdG
 πμ°ûdÉH  É¡©e  ¬àeAGƒeh  …QÉ≤©dG  èàæªdG
 »Ñ∏j É`̀ «`̀cP É`̀jQÉ`̀≤`̀Y É`̀é`̀à`̀æ`̀e ¬`̀∏`̀©`̀é`̀j …ò```̀dG
 áaÉ°VE’ÉH  ,Iô`̀jÉ`̀¨`̀à`̀ª`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  äÉÑ∏£àe
 »a  âYô°S  ó`̀b  áëFÉédG  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ¿G  ≈``dEG
 ≈dEG  ájó«∏≤àdG  øe  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  πjƒëJ
 »a  ≈eÉæàjh  ôªà°ù«°S  ∂`̀ dP  ¿Gh  ,á«æ≤àdG
 ≈`̀dEG  ’ƒ`̀°`̀Uh  Égó©H  É``eh  »aÉ©àdG  á∏Môe
 ´É£≤dG π°UÉØe »a ájQÉ≤©dG á«æ≤àdG  IOÉ«°S
 ¬æY  ºéæj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,IOó©àªdG  …QÉ≤©dG
 QÉªãà°S’G  πªY êPÉªf  »a IOó©àe äGQƒ£J
 ¬∏jƒªJh ájô°ûÑdG  √OQGƒe π«gCÉJh …QÉ≤©dG
 º«ª°üJ  »ah  ,áë∏°üªdG  ÜÉë°UCÉH  ¬àbÓYh
 ÉeGóîà°SG  óéæ°Sh  ,ájô°†ëdG  äÉ«éeôÑdG
 É«LƒdƒæμJh  »°VGôàa’G  ™bGƒ∏d  É©°SGh
 §`̀FGô`̀î`̀dG äÉ`̀fÉ`̀«`̀H äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀eh ,IÉ`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 øe  Égô«Zh  ,ø«°ûcƒ∏H  äÉ«æ≤Jh  ,á°UÉîdG
 ócDƒf  ÉeÉàNh .Iô°UÉ©ªdG  á«æ≤àdG  Ö«dÉ°SC’G
 á∏Môe »a É«ªdÉY Oƒ°ù«°S …òdG OÉ°üàb’G ¿CG
 ≈≤Ñ«°S ÉfhQƒc áëFÉL øe »FõédG »aÉ©àdG
 É¡à°Vôa »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH GôKCÉàe

.»YÉªàLGh »aÉ≤Kh »°ùØf ôKCÉc áëFÉédG
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 IOƒ``̀©``̀dG …ô``̀é``̀J iô`````̀NCGh á`̀æ`̀«`̀a ø`̀«`̀H
 ∫ƒëJ  ¬``̀fCG  á`̀LQó`̀d  óYÉ≤àdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  ≈``̀dEG
 πc  »`̀ah  ,IQôμàªdG  á∏μ°ûªdG  ¬Ñ°ûj  Ée  ≈`̀dEG
 ∫ƒ∏ëdG  ¿ƒμJ  ´ƒ°VƒªdG  Gò`̀g  ìô£j  Iô`̀e
 ,§«°ùÑdG  øWGƒªdG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  áMôà≤ªdG
 áfhB’G »a ¬Ñjô°ùJ hCG √ô°ûf ºJ Ée ôNBG ¿Éch
 øe  á«fÉãdG  áYƒªéªdÉH  ≥∏©àj  Ée  Iô`̀«`̀NC’G
 ∫ÓN  ø`̀e  ÉgôjôªJ  Üƒ∏£ªdG  äGAGô````̀LE’G
 ≈¡àæe  »a  •É≤f  »gh  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 ºJ »àdG •É≤ædG ô«ãμH RhÉéàJ ÉªHQh á«ªgC’G

.≥HÉ°ùdG »a ÉgôjôªJ
 ≈∏Y  á©bƒàªdG  •É`̀≤`̀æ`̀dG  √ò`̀g  QÉ``̀KBG  Éªa
 hCG øjóYÉ≤àªdG á°UÉNh ,ø«æWGƒªdG Qƒ¡ªL

.ÉÑjôb ¿hóYÉ≤à«°S øjòdG
 É¡Ñjô°ùJ ºJ »àdGh áMhô£ªdG •É≤ædG ¿EG
 ≈dEG  60 øe óYÉ≤àdG  ø°S ™aQ »g É¡fÓYEG  hCG
 ∞bhh  ôμÑªdG  óYÉ≤àdG  ø°S  ™aQh  ,áæ°S  65
 »àdG  á«°VGôàa’G  áeóîdG  äGƒæ°S  AGô`̀°`̀T
 »a ¿ƒæWGƒªdG É¡«∏Y óªà©j Ωƒ«dG ≈dEG ∫GRÉe
 ¢ùªN ÉgOóYh ájóYÉ≤àdG º¡JÉ°TÉ©e ø«°ùëJ
 º¡ÑJGhQ  øe  ÓeÉc  É¡æªK  ¿ƒ©aój  äGƒæ°S
 ôμÑªdG  óYÉ≤àdG  óæY  É¡æe  ¿hó«Øà°ùj  º¡æμdh
 ∞«XƒàdG ø°S ôNCÉJ ≈dEG ô¶ædÉH ¢UÉN ¬LƒH
 ájÉ¡f ICÉaÉμe AÉ¨dEG á«fÉμeEG øY Ó°†a ÉfÉ«MCG
 ôÑà©J  »àdGh  ,É«dÉM  É¡H  ∫ƒª©ªdG  áeóîdG
 √ôªY  ≈`̀æ`̀aCG  ∞XƒªdG  ¿C’  á«≤«≤M  ICÉ`̀aÉ`̀μ`̀e
 áªgÉ°ùe  áÑ°ùf  ¢†ØNh  OÓ`̀Ñ`̀dG  á`̀eó`̀N  »`̀a
 áÑ°ùf IOÉjRh óYÉ≤à∏d É¡∏ªëàJ »àdG áeƒμëdG
 »àdG áÑ°ùædG ¢ùØæH ∞XƒªdG øe ´É£≤à°S’G

.áeƒμëdG øe É¡°†«ØîJ ºJ
 É«≤£æe  ¿ƒμj  ób  É¡°†©H  •É≤ædG  √ò`̀g
 ≥jOÉæ°üdG  á∏μ°ûe  áédÉ©e  QÉWEG  »a  Éª«∏°Sh
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG É`̀¡`̀«`̀dEG äCÉ`̀é`̀d ó``̀bh ,á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG
 ≈∏Y  ±Ó```̀N  ’h  º``dÉ``©``dG  »``̀a  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 óYÉ≤àdG  ø°S ™aQ πãe É¡à«ªgCGh É¡à«Yhô°ûe

 ó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ø``̀°``̀S π``̀©``̀L ™```̀e
 ¿hO  ø`̀e  áæ°S  55  ôμÑªdG

.áØëée •hô°T
 áÑ°ùædÉH  ô`̀eC’G  ∂dòch
 äGƒæ°S  AGô`̀°`̀T  ∞``̀bh  ≈``̀dG
 •hô°T  ™°Vh  hCG  áeóîdG
 á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f IOÉ`````jõ`````H É``̀¡``̀«``̀∏``̀Y
 ø°ùH  ¬£HQ  hCG  ´É£≤à°S’G
 áeóîdG  AGô°ûa  ,∞«XƒàdG
 ∞«XƒàdG  óæY  §≤a  ¿ƒμj
 ôãcCÉa  ø`̀«`̀KÓ`̀ã`̀dG  ø`̀°`̀S  ó`̀©`̀H
 ∂dòch ,∂dP πÑb ¢ù«dh Óãe
 IOÉ`̀jR  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH  ô``eC’G
 ájóYÉ≤àdG  äÉYÉ£≤à°S’G

 •ô°ûH øμdh ø«ØXƒªdG  ≈∏Y
 áªgÉ°ùe  áÑ°ùf  ¢†ØN  Ωó`̀Y

.áeƒμëdG
 ≈``̀dEG ∂```̀dP ó`̀©`̀H »``̀ JCÉ``̀ fh
 ≥Ñ°S  …ò`̀dGh  ,ìGôàbG  CGƒ°SCG

 äQÉKh áÑWÉb »æjôëÑdG ™ªàéªdG ¬°†aQ ¿CG
 á«∏ëªdG  áaÉë°üdG  ¬`̀æ`̀Y  â`̀Ñ`̀à`̀ch  º`̀¡`̀Jô`̀FÉ`̀K
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »a  AÉ«à°SG  áLƒe  QÉ`̀KCGh
 ájÉ¡f  ICÉaÉμe  AÉ¨dEG  ìGôàbG  ƒgh  »YÉªàL’G
 Iƒ°ù≤dG ≈¡àæe »a ôeCG ƒgh ,™«ªé∏d áeóîdG
 äGƒæ°S Gƒ°†eCG øjòdG A’Dƒg Ωôëj ¿CG º∏¶dGh
 øe ¿ƒeôëj ájÉ¡ædG »ah áØ«XƒdG »a IójóY
 30 »a  ºgOƒ¡L ¢üî∏J  »àdG  ICÉaÉμªdG  √òg
.π°UGƒàªdGh »æ°†ªdG πª©dG øe áæ°S 40 hCG
 ób  ÉgPÉîJG  ≥Ñ°S  »àdG  äGAGô``̀LE’G  ¿EG
 »a  º¡°ùJ  É¡fC’  ¢†°†e  ≈∏Y  ¢SÉædG  É¡∏Ñ≤J
 ,»°VGôàa’G ÉgôªY ójóªJh ≥jOÉæ°üdG PÉ≤fEG
 äÉMôà≤ªdG  øe  IójóédG  á©aódG  √òg  øμdh
 ¥OÉ°U »æWh ¢TÉ≤f ≈dEG áLÉM »a É¡fCG ó≤à©f
 á≤aGƒªdG  ºàj  å«ëH  »Yƒ°Vƒeh  ¢ü∏îeh
 »a øμdh ,≥jOÉæ°ü∏d ó«Øeh ∫OÉY ƒg Ée ≈∏Y

 ô°†e  ô«Z  âbƒdG  ¢ùØf
 .øjóYÉ≤àªdG  ø«ØXƒª∏d
 •É≤ædG  √ò`̀g  ô°üàîeh
 óëdGh  óYÉ≤àdG  ø°S  óe
 ô`̀μ`̀Ñ`̀ª`̀dG ó``YÉ``≤``à``dG ø```e
 »`̀a ô``̀¶``̀æ``̀dG IOÉ`````````̀ YEGh
 áeóîdG  AGô°T  ´ƒ°Vƒe
 √ó««≤Jh  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 áÑ°ùf  IOÉ`̀jRh  •hô°ûH
 π`̀μ`̀°`̀û`̀H ´É``̀£``̀≤``̀à``̀°``̀S’G
 ≈àM »éjQóJh ∫ƒ≤©e
 ô«KCÉàdG  »`̀a  ÖÑ°ùàj  ’
 ,ø«∏eÉ©dG  Ö`̀JGhQ  ≈∏Y
 AÉ`̀¨`̀dEG ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e ø`̀μ`̀dh
 ’  áeóîdG  ájÉ¡f  ICÉaÉμe
 …CÉH  É¡«a  ô«μØàdG  Öéj
 »¡a  ∫Éμ°TC’G  øe  πμ°T
 ∞`̀Xƒ`̀ª`̀∏`̀d »``∏``°``UCG ≥``̀M
 É≤∏£e  É¡FÉ¨dEG  øμªj  ’
 äGAGô`````̀LE’G √ò``̀g ø``e É`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SG Ö`̀é`̀jh
 Qôªj ¿CG  øμªj ’ ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG  ó≤à©fh
 á«≤«≤M áKQÉc ¿ƒμ«°S ¬fC’ AGôLE’G Gòg πãe
 ,§≤a óYÉ≤àdG áÑgCG  ≈∏Y ºg øjòdG ≈∏Y ¢ù«d
 ICÉaÉμªdG  √òg  ¿C’  º¡FÉæHCGh  ºgô°SCG  ≈∏Y  πH
 áªLÉf á°Vôà≤e ¿ƒjO ™aód º¡Ñ∏ZC’ áÑ°ùædÉH
 Iô°SC’G  ÜQ  É¡«a  •Qƒàj  »àdG  ¢Vhô≤dG  øY
 IÉ«ëdG  äÉ«°SÉ°SCG  ô«aƒàd  ø«æ°ùdG  QGóe  ≈∏Y
 äÉLÉ«àM’Gh  AÉ`̀æ`̀HC’G  á`̀°`̀SGQOh  AÉæÑdG  πãe
 ¬«dEG áÑ°ùædÉH ICÉaÉμªdG πμ°ûJ »àdG á«°SÉ°SC’G

.É«≤«≤M GPÉ≤fEG
 óYÉ≤àdG  ´ƒ°Vƒe  ¿CG  ≈∏Y  ≥Øàf  É`̀æ`̀fEG
 ,ájóéHh  áYô°ùH  ¬àédÉ©e  Ö`̀é`̀jh  ó≤©e
 ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG ≈```̀dEG ô`̀¶`̀æ`̀dG º`̀à`̀j ’ GPÉ``̀ª``̀d ø`̀μ`̀ dh
 É¡æY  çóëàj  »àdG  á«Yƒ°VƒªdGh  á«≤£æªdG
 πãe  º¡ãjOÉMCG  »`̀ah  º¡°ùdÉée  »a  ¢SÉædG

 …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ªdG øe á°UÉîdG IhÓ©dG AÉ¨dEG
 äGQGOE’G  hô`̀jó`̀e  ¿B’G  É¡«∏Y  π°üëj  »àdG
 É¡dÉM ,AÓ``̀cƒ``̀dGh  ¿hó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  AÓ``cƒ``dGh
 äÓ°UGƒªdG  IhÓ``̀Yh  ∞JÉ¡dG  IhÓ``Y  ∫É`̀M
 …óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ªdG  øª°V  π`̀Nó`̀J  ’  »`̀à`̀dG
 ø«H  ìhGô`̀à`̀J  »`̀gh  óYÉ≤àdG  ó©H  ∞Xƒª∏d
 ≠∏ÑªdG  Gò``̀gh  ,Éjô¡°T  QÉ`̀æ`̀jO  700h  400
 ájƒæ°ùdG  IOÉ``̀jõ``̀dG  á«£¨àH  π`̀«`̀Ø`̀c  √ó```̀Mh
 ICÉaÉμªdG ¿CG É°Uƒ°üNh ,øjóYÉ≤àªdG ™«ªéd
 ¢TÉ©ªdG  »a  πNóJ  ¿CG  Öéj  ’  áYƒ£≤ªdG
 ∞Xƒª∏d  ±ô°üJ  ICÉaÉμe  É¡fC’  ;…óYÉ≤àdG
 ó©H  ±ô°üJ  ’h  á`̀eó`̀î`̀dG  ≈∏Y  ƒ`̀g  ΩGO  É`̀e
 ó≤a  ∞°SCÓd  øμdh  ,¢TÉ©ªdG  ≈∏Y  êhô`̀î`̀dG
 Ée  Gò`̀gh  ,…óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ªdG  ™e  É¡éeO  ºJ
 ;»≤«≤M  QôÑe  ¿hO  øe  ádhódG  πgÉc  π≤KCG
 ø«ØXƒªdG  QÉÑc  øe  áÄØdG  √òg  äÉ°TÉ©e  ¿C’
 øjôëÑdG  »`̀a  ™°VƒdG  ô«jÉ©ªH  Gó`̀L  á«dÉY
 Iô«ÑμdG  IhÓ©dG  √ò`̀g  ÉæØ°VCG  GPEG  ∂dÉH  Éªa
 ∫ó©dG  ¿EÉ`̀a  ∂dòdh  ,…óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ªdG  ≈`̀dEG
 √òg  »a  ô¶ædG  IOÉ``YEG  ¿É°VôàØj  ≥£æªdGh
 ∞XƒªdG  πªY  Iôàa  ≈∏Y  Égô°übh  IhÓ©dG
 ƒgh ,…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ªdG øª°V Ö°ùàëJ ’h
 áédÉ©e  »a  º¡°ùjh  ∞°üæeh  ∫OÉ`̀Y  AGô`̀LEG
 π°üM  Éªc  ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  á∏μ°ûe
 ø«jQƒ°ûdGh  AGQRƒ``̀ dG  óYÉ≤J  ´ƒ°Vƒe  ™`̀e

.ÜGƒædGh
 áédÉ©ªdG  ÜGƒ``̀ HCG  ø`̀e  ó``MGh ÜÉ`̀H  Gò`̀g
 »a  øjOÉL  Éæc  GPEG  É¡«dEG  Aƒé∏dG  øμªj  »àdG
 ádGó©dG ≈∏Y Ωƒ≤J ájDhQ øª°V á∏μ°ûªdG πM
 QGô°VnE’G  ¿ÉμeE’G  Qób  ÖæéJh  á«YÉªàL’G
 ’h  .ø`̀jô`̀eC’G  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  øjóYÉ≤àªdÉH
 iô`̀NCG  äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀eh  ’ƒ`̀∏`̀M  ∂dÉæg  ¿CG  ∂°T
 ICÉaÉμªH ¢SÉ°ùªdG Öæéàd É¡«dEG Aƒé∏dG øμªj
 ájƒæ°ùdG IOÉjõdÉH ¢SÉ°ùªdG hCG áeóîdG ájÉ¡f

.øjóYÉ≤àª∏d

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

ìÉ`̀é`̀æ`̀H zÉ```̀ fhQƒ```̀ c{ ô`̀ °`̀ UÉ`̀ ë`̀ J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 øjôëÑdG  ¿CG  ócDƒJ  äGô°TDƒªdG  ™«ªLh èFÉàædGh  ΩÉbQC’G
 QÉ°ûàf’  É¡à¡LGƒe  »a  º«∏°ùdG  ≥jô£dG  ìÉéæH  âμ∏°S  ób
 »a ¢Shô«ØdG Gòg Qƒ¡X ájGóH òæe zÉfhQƒc{ ¢Shô«a áëFÉL
 áJhÉØàe  äÉLQóH  ºdÉ©dG  ∫hO  º¶©e  ìÉàLG  ¿CG  ó©H  áμ∏ªªdG
 øjôëÑdG  ¿EG  ∫ƒ≤dG  á¨dÉÑe  ¢ù«dh  .Ió`̀ë`̀dGh  QÉ°ûàf’G  øe
 âYÉ£à°SG »àdG ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y πFÓ≤dG ∫hódG øe IóMGh
 Gògh  .QÉ°ûàf’G  á∏°UGƒe  øe  ¬©æeh  ¢Shô«ØdG  Iô°UÉëe
 äÉeƒ≤ªdG  ô«aƒJ  É¡æe  ,Iô«ãc  π`̀eGƒ`̀Y  ≈``dEG  Oƒ©j  ìÉéædG
 äóYÉ°S  »àdG  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  á«Ñ£dGh  á«ë°üdG
 ájÉZ »a ácô©e âfÉμa ..¿B’G ≈àM ìÉéædG Gòg ≥«≤ëJ ≈∏Y
 ¿Éª∏°S ô«eC’G ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa É¡°VÉN áHƒ©°üdG
 ,QGóàbGh IAÉØμH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 á«Ñ£dG QOGƒμdG øe á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG OGôaCG ∞≤j ¬Ø∏N øeh

.á«°†jôªàdGh
 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG Iô°UÉëe »a ¢Sƒª∏ªdG ìÉéædG Gòg ó©H
 IGRGƒe »a ø«HÉ°üªdG OGóYC’ »éjQóàdG QGóëf’G π«é°ùJ ™e
 IójóL á∏Môe â∏NO øjôëÑdG  ¿EÉa  ,ø«aÉ©àªdG  OGóYCG  ´ÉØJQG
 »a πãªàJ á∏MôªdG √òg .¢Sô°ûdG hó©dG Gòg ó°V É¡àcô©e »a
 óbh .zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ó°V º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG ¥Ó£fG
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd ÉfÉée ìÉ≤∏dG Gòg ádhódG äôah
 øe ¢VQC’G √òg ≈∏Y º«≤j øe πc √ÉéJ ádhódG ΩGõàd’ áªLôJ
 π«Ñf  »fÉ°ùfEG  ∞bƒe  ƒgh  ,¬bôY  hCG  ¬°ùæL  ≈dEG  ô¶ædG  ¿hO
 ºgOƒ¡Lh ¬FÉæHCG AÉ£©H ô«ÑμdG øWƒdG Gòg ïjQÉJ »a πé°ùj

.¿B’G ≈àM ìÉéædG Gòg äôªKCG »àdG
 zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a  ôÑcC’G  AÖ©dG  ¿Éc  GPEÉ`̀a
 πgÉc ≈`̀∏`̀Y ™``̀bh ó`̀b √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG Iô`̀°`̀UÉ`̀ë`̀eh ¬`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh

 iôNC’G  ≥aGôªdGh  ø«°Vôªeh  AÉÑWCG  øe  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 ìÉéf  ¿EÉ`̀a  ,π«ÑædGh  ô«ÑμdG  πª©dGh  Oƒ¡édG  √ò¡d  á∏ªμªdG
 ,É¡aGógC’ É¡≤«≤ëJh ¢Shô«ØdG ó°V º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG
 ∞bƒàj  ,ô«£îdG  ¢Shô«ØdG  Gòg  ó°V  ™ªàéªdG  ø«°üëJ  …CG
 á«ªgCÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  »Yh  ≈∏Y  ≈`̀ dhC’G  áLQódÉH
 ¿C’  É¡aGógCG  ™e  ÜhÉéàdG  ∫ÓN  øe  ,á∏ªëdG  √òg  IQhô°Vh
 ,¬JÉÄa ™«ªéH ™ªàéªdG ídÉ°U »a ≈dhC’G áLQódÉH Ö°üj ∂dP
 ájÉªë∏d ¿B’G ≈àM ôaGƒàªdGh ìÉàªdG π«Ñ°ùdG ƒg í«≤∏àdG ¿C’

.ô£îdG ¢Shô«ØdG Gò¡H áHÉ°UE’G øe
 ¬JQÉjR ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ∫Éb Éªch
 ¿EG  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  â≤∏£fG  å«M  ¢VQÉ©ªdG  õcôe
 AÉL  ÉfhQƒc  á¡LGƒe  »a  øjôëÑdG  πLCG  øe  ¬≤«≤ëJ  ºJ  Ée{
 á∏«ÑædG  á«æWƒdG  á∏ªëdG  √ò¡a  ,zóMGƒdG  ≥jôØdG  ìhQ  π°†ØH
 áHÉãªH  qó©j  ÉgôaGƒàa  ,ìhô`̀ dG  √ò`̀g  πãe  ≈`̀dEG  É°†jCG  áLÉëH
 ™«ªédG  πeCÉj  …ò`̀dG  ìÉéædG  IôWÉb  ∑ôë«°S  …ò`̀dG  Oƒ`̀bƒ`̀dG
 äÉÑ°ùàμªdGh äGRÉéfE’G ™«ªL ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe ,¬≤«≤ëJ

.¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒe »a ácô©ªdG AóH òæe â≤≤ëJ »àdG
 ô«°ûJ  áë°üdG  IQGRh É¡H  âdOCG  »àdG  á«dhC’G  äÉeƒ∏©ªdG
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ÖfÉL  øe  á«HÉéjEG  ájGóH  ≈`̀ dEG
 ’ÉÑbEG  ∑Éæg  ¿CG  IQGRƒ`̀dG  ócDƒJ  PEG  á∏ªëdG  √òg  ™e  ÜhÉéàdG
 äó`̀cCG  ¿CG  ó©H  á°UÉNh  ,ìÉ≤∏dG  ò`̀NCG  ≈∏Y  A’Dƒ`̀g  øe  Gô«Ñc
 ’h øeBG  á«Ñ£dG á«MÉædG øe ìÉ≤∏dG ¿CG  á«Ñ£dG AGQB’G ∞∏àîe
 »≤∏àe  áeÓ°S  ≈∏Y  … qóL  ô«KCÉJ  äGP  á«ÑfÉL  É°VGôYCG  πªëj
 ¢UÉ°üàN’G  ÜÉë°UCG  øY  IQOÉ°üdG  AGQB’G  √òg  πãe  .ìÉ≤∏dG
 øe  iód  ¬æe  óëdGh  ¢ùLƒàdG  ádGREG  »a  º¡°ùJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe
 ∂dP ≈dEG ∞°VCG ,ìÉ≤∏dG òNCG »a OOôJ ¿EG ±hÉîe ájCG √QhÉ°ùJ

 QÉ«îdG ∑ôJ ÉªfEGh ,ΩGõdE’G ∫Éμ°TCG øe πμ°T …CG ∑Éæg ¢ù«d ¬fCG
.¿CÉ°ûdG Gòg »a º«≤ªdGh øWGƒª∏d

 IQGRh  É¡æY  âKóëJ  »àdG  áæÄª£ªdG  ájGóÑdG  √ò`̀g  ó©H
 ¿ƒμ«°S  á«æWƒdG  øjôëÑdG  á∏ªM  ¿EG  ∫ƒ≤dG  øμªj  ,áë°üdG
 áehÉ≤ªd É¡à∏ªM ∞«∏M ìÉéædG Gòg ¿Éc Éªc ,É¡Ø«∏M ìÉéædG
 ¬°ùªd  Ée  ≈∏Y  õμJôj  ∫DhÉØàdG  Gò`̀g  .¬Jô°UÉëeh  ¢Shô«ØdG
 ø«æWGƒªdG øe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG iód »Yh áLQO øe ™«ªédG
 Gòg ..¢Shô«ØdG ó°V ácô©ªdG ΩGóàMG Iôàa ∫ÓN ø«ª«≤ªdGh
 äÉMÉéædG  ≥«≤ëJ »a ¬H  ¿É¡à°ùj  ’ GQhO Ö©d  …òdG  »YƒdG
 ìÉéfEG »a ºgÉ°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG IGOC’G ƒgh ,á°Sƒª∏ªdG
 ¿Éª°V ƒgh ,ôÑcC’G  ±ó¡dG  ≥«≤ëJ ≈dEG  ’ƒ°Uh á∏ªëdG  √òg
 áHÉ°UE’G ó°V º«≤ªdGh øWGƒª∏d ájÉªëdG øe GóL Iô«Ñc áÑ°ùf

.zÉfhQƒc{ ¢Shô«ØH
 áë∏°üe  »a  ó«cCÉJ  πμH  Ö°üJ  »àdG  ,á∏ªëdG  √ò`̀g  πãe
 É¡MÉéfEG  ,ΩÉ``̀Y  πμ°ûH  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ø`̀Wƒ`̀dG
 »a  áªgÉ°ùªdG  ™«ªédG  ≈∏Y  á«æWh  á«dhDƒ°ùe  áHÉãªH  ôÑà©j
 ¬à£N …òdG  ≥jô£dG  ¢ùØf  ≈dEG  â¡LƒJ  øjôëÑdÉa  ,É¡MÉéfEG
 áμ∏ªªdG  πãe  ¿Gô«édG  ∂dP  »a  ÉªH  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM  Iô«ãc  ∫hO
 ø«æWGƒªdG º«©£J äCGóH ÉgQhóH »g »àdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ìÉàªdG  π`̀ã`̀eC’G  QÉ«îdG  ƒg  Gò¡a  ..É¡°VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh
 ¢Shô«ØdG  Gòg  ó°V  ácô©ªdG  »a  óYÉ°ùj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  …òdGh
 â¡LGh »àdG äÉjóëàdG ôÑcCG øe GóMGh √QÉ°ûàfG πμ°ûj …òdG
 ÖÑ°ùJh ,πeÉc ΩÉY øe Üô≤j Ée ióe ≈∏Y ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe
 øeR  »a  ábƒÑ°ùe  ô«Z  á`̀jOÉ`̀eh  ájô°ûH  ôFÉ°ùN  çGó``̀MEG  »a

 .º∏°ùdG

 IQGOEG  ∫É`̀é`̀ª`̀H  »`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG  ø`̀ª`̀°`̀V
 AGƒ°S  É¡JÉjƒà°ùe  á`̀aÉ`̀c  ≈∏Y  äÉ```̀eRC’G
 »ª«∏bE’G  hCG  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 AÓ«à°SG  á`̀eRCG  »æàØbƒà°SG  »ªdÉ©dG  hCG
 RÉZ  π≤M  ≈∏Y  áë∏°ùe  á«HÉgQEG  áYÉªL
 »àdGh  2013  ΩÉ`̀Y  ôFGõédÉH  ¢SÉæ«eCG
 áeƒμëdG  ø`̀e  IOó`̀ë`̀e  Ö`̀dÉ`̀£`̀e  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 äÉ``̀eRCG ∑É`̀æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀J É`̀ª`̀HQ ,á`̀jô`̀FGõ`̀é`̀dG
 á`̀eRC’G  ∂∏J  ¿CG  ’EG  áØ∏àîe  ∫hO  É¡Jó¡°T
 ,IOÉØà°ùªdG  ¢``ShQó``dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  É¡H
 øe  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ≈`̀ dEG  á°ü≤dG  Oƒ©Jh
 áYÉªL  âæ∏YCG  ÉeóæY  2013  ΩÉ`̀Y  ôjÉæj
 ÉgAÓ«à°SG  IóYÉ≤dG  º«¶æJ  øY  á≤°ûæe
 ø«Y  áæjóe  »a  RÉ¨dG  êÉ`̀à`̀fE’  π≤M  ≈∏Y
 óbh ,ô`̀FGõ`̀é`̀dG ¥ô`̀°`̀T Üƒ`̀æ`̀L ¢`̀SÉ`̀æ`̀«`̀eCG
 Ghõ`̀é`̀à`̀MGh IQhÉ`̀é`̀e ∫hO ø`̀e Gƒ`̀∏`̀NO
 øe  Gƒ`̀fÉ`̀ch  π≤ëdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  äÉÄe
 ™ÑàJ  á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e  äÉ`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀Lh  ô``̀FGõ``̀é``̀dG
 π≤ëdG  º«¨∏àH  GƒeÉb  ó`̀bh  ,á«HôZ  k’hO
 ¿ÉμªdG  ô«éØJh  øFÉgôdG  πà≤H  ójó¡àdGh
 áKÓãdG  º¡ÑdÉ£ªd  áHÉéà°S’G  ºàJ  ºd  Ée
 ¢û«édG  äGƒ``b  ÜÉë°ùfG  :∫hC’G  »`̀gh
 ¿ÉμªdG  ≥jƒ£J  äCGó``̀H  »àdG  …ô`̀FGõ`̀é`̀dG
 äÉ`̀eƒ`̀μ`̀M  ™``̀e  ¢`̀VhÉ`̀Ø`̀à`̀ dG  ¿ƒ`̀μ`̀ j  ¿CGh
 áeƒμëdG  áÑdÉ£e  :»`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ,ø`̀FÉ`̀gô`̀dG
 ΩÉeCG  …ƒédG  É¡dÉée  ¥ÓZEÉH  ájôFGõédG
 äCGóH ób âfÉc »àdG  á«°ùfôØdG  äGôFÉ£dG
 äÉYÉªé∏d  ájôμ°ùY  äÉHô°V  ¬«LƒJ  »a
 ¥Ó`̀WEG  :å`̀dÉ`̀ã`̀dGh  ,»`̀dÉ`̀e  »`̀a  IOó°ûàªdG
 »a  ø««eÓ°SE’G  øe  π≤à©e  100  ìGô°S
 øFÉgôdG  ìGô°S  ¥Ó`̀WEG  πHÉ≤e  ôFGõédG

.π≤ëdG øe ø«Ø£àîªdG êhôN ø«eCÉJh
 äÉ```̀eRC’G  á`̀aÉ`̀c  ƒjQÉæ«°ùd  É`` k≤``ahh
 ájGóÑdG »a ÖdÉ£ªdG ∞≤°S ¿ƒμj Ée IOÉY
 ôNB’G  ±ô£dG  Iƒ≤d  QÉÑàNG  »a  É k©ØJôe
 ™bGhh  ,É¡©e  πYÉØà∏d  √OGó©à°SG  ióeh
 π©ØdÉH  äó°ùL  ób  á`̀eRC’G  ∂∏J  ¿CG  ô`̀eC’G
 É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  á```eRC’G  ô°UÉæY  á`̀aÉ`̀c
 ¢ü≤fh  âbƒdG  ≥«°Vh  ICÉLÉØªdG  »`̀gh
 PÉîJ’  áLÉëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ÜQÉ°†Jh
 π`̀eGƒ`̀Y á`̀KÓ`̀K Aƒ`̀ °`̀V »``̀a π`̀LÉ`̀Y QGô```̀b
 äÉeƒ∏©e  Oƒ``Lh  Ωó`̀Y  :É`̀¡`̀dhCG  á£ZÉ°V
 ø`̀«`̀Ø`̀WÉ`̀î`̀dG A’Dƒ````̀g Iƒ```̀b ∫ƒ```̀M á`̀«`̀aÉ`̀c
 í°†JG  å«M  OÓ`̀Ñ`̀dG  ≈``dEG  Gƒ`̀∏`̀NO  ∞«ch
 Qƒã©dG  á«∏ª©dG  AÉ¡àfG  ÜÉ≤YCG  »a  É k≤M’
 áãjóëdG  áë∏°SC’G  øe  á∏FÉg  äÉ«ªc  ≈∏Y
 ¿CG  øe  ºZôdÉH  ¬`̀fCG  :É¡«fÉKh  ,º¡JRƒëH
 …ôFGõédG  ¢û«édG  Éªg  á``̀eRC’G  »aôW
 ¬fCG  ó«H  á«∏ëe  á`̀eRCG  »`̀gh  ø«ØWÉîdGh
 »dGƒM  AÉªàf’  á`̀«`̀dhO  OÉ`̀©`̀HCG  É¡d  âfÉc
 øe ∂dP ¬«æ©j Éeh iôÑc ∫hód G kOôa 150
 ájÉªM á«Ø«c ¿CÉ°ûH ΩÉY …CGQ QOGƒH Qƒ¡X
 ,º¡«ØWÉN  …ó`̀jCG  øe  ºgôjôëJh  A’Dƒ`̀g
 áÑ°ùædÉH RÉ¨dG êÉàfEG π≤M á«ªgCG :É¡ãdÉKh
 ôFGõédG  ó©J  PEG  ,…ô`̀FGõ`̀é`̀dG  OÉ°üàbÓd
 á«HhQhC’G ∫hó∏d RÉ¨dG …OQƒe ºgCG óMCG
 äGOGóeE’G ∂∏J ∞bƒJ øe ∂dP ¬«æ©j Éeh
 á«ÑæLC’G  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  Égô«KCÉJh  πH

.IQhÉéªdG ∫hódG »a á∏eÉ©dG á∏KÉªªdG
 ¢û«édG ¿EÉa ≥Ñ°S ÉªH º«∏°ùàdG ™eh
 áYGôÑH  á``eRC’G  ∂∏J  QGOCG  ób  …ôFGõédG
 πeÉ©àdG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f  Ωó≤«d  á«dÉY
 G kójó¡J  πãªJ  »àdG  á«æeC’G  äÉ`̀eRC’G  ™e

 π≤M  »a  kÓãªàe  ádhó∏d  »eƒ≤dG  øeCÓd
 ∂dP  πªéeh  .ÉgOÉ°üàbG  Ö°üY  RÉ`̀¨`̀dG
 IQGOE’ á`̀KÓ`̀K QhÉ`̀ë`̀e ∑É`̀æ`̀g â`̀fÉ`̀c  ¬``̀fCG
 á«dÉ©dG  ájõgÉédG  :É`̀¡`̀ dhCG  á```eRC’G  ∂∏J
 OGó©à°S’Gh  ¿ÉμªdG  Iô°UÉëe  å«M  øe
 π`̀eÉ`̀°`̀T Ωƒ``é``g ø`̀°`̀û`̀d á````LQO ≈`̀ °`̀ü`̀bCÉ`̀H
 Üƒ`̀∏`̀°`̀SCG ∫Ó``̀N ø``e ø`̀FÉ`̀gô`̀ dG ô`̀jô`̀ë`̀à`̀d
 ¢Vƒª¨dG  êÉ¡àfG  :É¡«fÉKh  ,áàZÉÑªdG
 Éªd  ôjÉ¨e  ƒëf  ≈∏Y  ∂``̀dPh  á`̀jô`̀°`̀ù`̀dGh
 çóëàe  OƒLh  IQhô°V  øe  ¬YÉÑJG  ºàj
 hCG  äÉfÉ«H …CG  Qó°üJ ºd ¬fCG  ’EG  ,»eÓYEG
 Ée  A»°T  ≈`̀dEG  ô«°ûJ  á«ª°SQ  äÉëjô°üJ
 ΩóY  :É¡ãdÉKh  ,∑GP  hCG  √ÉéJ’G  Gòg  »a
 OÉ°†e ∞bƒªH á©ØJôªdG ÖdÉ£ªdG á∏HÉ≤e
 QÉ«N ójDƒj ¢û«édG ¿CÉH AÉëjE’G ºJ å«M
 AÉªYR ∫ÓN øe ø«ØWÉîdG ™e ¢VhÉØàdG

.RÉ¨dG π≤M øe áÑjô≤dG πFÉÑ≤dG
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀S’G ∂``̀∏``̀J π```̀X »````̀ah
 …ôμ°ùY  πª©H  ¢û«édG  ΩÉ`̀b  á∏eÉμàªdG
 ∂∏J  ´ƒ`̀bh  ø`̀e  á∏«∏b  ΩÉ``̀jCG  ó©H  ÅLÉØe
 6  ø`̀e  É kªLÉ¡e  32  πà≤e  É kæ∏©e  á``̀eRC’G
 øe  á`̀æ`̀«`̀gQ  23h  ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e  äÉ`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀L
 kÓeÉY  685  ôjôëJh  ,áØ∏àîe  äÉ«°ùæL

.ÖfÉLCG 107h É kjôFGõL
 É¡H  á```̀eRC’G  ∂∏J  ¿CG  …ô`̀jó`̀≤`̀J  »`̀ah
 :É¡dhCG  ,IOÉØà°ùªdG  ¢ShQódG  øe  ójó©dG
 ∂dP  §ÑJôjh  ∞bƒª∏d  í«ë°üdG  ôjó≤àdG
 É vª¡e ó©j …òdG âbƒdG πeÉ©H ≥«Kh πμ°ûH
 ô«°ûJ å«M ,äÉeRC’G IQGOEG ∫ÓN ájÉ¨∏d
 GƒØàμj  ºd  ø«ØWÉîdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QOÉ°üªdG
 GhCGó`̀H  πH  øFÉgôdG  πà≤H  ójó¡àdÉH  §≤a
 …òdG  ô`̀eC’G  ,º¡æe  6  ΩGó``̀YEG  »a  π©ØdÉH
 …ôFGõédG  ¢û«é∏d  G kô«Ñc  É kjóëJ  ôÑàYG
 ôjôëàH  QGô`̀b  PÉ`̀î`̀JG  ø«©àj  ¿É`̀c  å«M
 ,ø`̀«`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  ≈∏Y AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dGh  ø`̀FÉ`̀gô`̀dG
 »é«JGôà°S’G  ´GóîdG  Üƒ∏°SCG  :É¡«fÉKh
 CGó`̀Ñ`̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG AGó```̀ HEG ∫Ó``̀N ø`̀e
 ¬fCG ø«M »a §«°Sh ∫ÓN øe ¢VhÉØàdG
 Ωƒég ø°ûd äGOGó©à°S’G ΩÉªJEG ºàj ¿Éc
 ≈æ©ªH  ,ø«ë∏°ùªdG  A’Dƒ`̀g  ≈∏Y  πeÉ°T
 á£ZÉ°†dG  Ö«dÉ°SC’G  ø«H  ΩRÓ`̀à`̀dG  ô`̀NBG
 QÉ``̀WEG  »`̀a  äÉ````̀eRC’G  ¿É```̀HEG  á«≤«aƒàdGh
 :É¡ãdÉKh  ,òîàªdG  »é«JGôà°S’G  QGô≤dG
 äÉ``̀eRC’G  »`̀a  ¬``fC’  »`̀eÓ`̀YE’G  ¢Vƒª¨dG

 ≈©°ùj  á`̀eRCÓ`̀ d  ÖÑ°ùªdG  ±ô`̀£`̀dG  ¿EÉ``̀ a
 ƒd  ≈àM  äÉëjô°üJ  …CG  øe  IOÉØà°SÓd
 A’OE’G  Ωó`̀Y  óª©J  ¿CG  ’EG  á£«°ùH  âfÉc
 áeÉY  GQÉÑNCG  âfÉc  AGƒ°S  äÉëjô°üàH
 »ªdÉ©dG  ΩÉ©dG  …CGô``dG  áfCÉªW  øe  ´ƒæc
 ,Égô«Z  hCG  á«Hô¨dG  ∫hó`̀dG  ÉjÉYQ  ¿CÉ°ûH
 É¡é¡àfG á«é«JGôà°SG øe G kAõL ∂dP ¿Éch
 »a  É¡à«∏YÉa  âàÑK  …ôFGõédG  ¢û«édG
 ºJ  …ò`̀dG  ƒëædG  ≈∏Y  á``̀eRC’G  ∂∏J  AÉ`̀¡`̀fEG

.É k≤Ñ°ùe ¬d §«£îàdG
 äGƒæ°S ™Ñ°S Qhôe øe ºZôdG ≈∏Yh
 Oƒ`̀Lh  Ωó``̀Yh  á```̀eRC’G  ∂∏J  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  ≈∏Y
 ´ô≤J É¡fEÉa É¡fCÉ°ûH äÉeƒ∏©ªdG øe ô«ãμdG
 äÉ«é«JGôà°SG  ¿CÉ°ûH  QGò``̀fE’G  ¢`̀SGô`̀LCG
 í«ë°U  ,´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  ø`̀e  äÉ``̀eRCG  IQGOEG
 ádhó∏d »æWƒdG ÜGôàdG πNGO â©bh É¡fCG
 ¢ù«d  á«ª«∏bEG  OÉ©HCG  øe ƒ∏îJ ød É¡æμdh
 äÉcô°ûdG  äOÉ°S  »àdG  ±hÉîªdG  É¡∏bCG
 á∏KÉªªdG  ∫ƒ≤ëdG  »a  á∏eÉ©dG  á«ÑæLC’G
 iôNCG äÉªég ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG ∫ÉªàMGh
 äÉYÉªédG  ∂∏J  IQób  ≈dEG  ô¶ædÉH  á∏KÉªe
 áë∏°SCÉH  á∏ªëe  Ohó``ë``dG  Qƒ`̀Ñ`̀Y  ≈`̀∏`̀Y
 øe  ∂`̀ dP  ¬«æ©j  ÉªH  IOó`̀©`̀à`̀eh  áYƒæàe
 äBÉ°ûæªdG  ájÉªM  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG  IQhô`̀°`̀V
 äGAGô`̀LEG  ∫ÓN  øe  §≤a  ¢ù«d  ájƒ«ëdG
 π`̀FÉ`̀°`̀Sh ó`̀°`̀V π``H á`̀jó`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG
 õfhQódG äGôFÉW É¡æeh áãjóëdG ÜôëdG
 á«MÉf øe ,á«fGôÑ«°ùdG  äÉªé¡dG ∂dòch
 á°ü°üîàe  ¥ô`̀a  Oƒ`̀Lh  IQhô°V  á«fÉK
 É¡æμªj  »àdGh  á«æeC’G  äÉ``̀eRC’G  IQGOE’
 ô«°üb  â```̀bh  ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z  »``̀a  ´É``̀ª``̀à``̀L’G
 Gòg  øe  äÉ`̀eRCG  ´ƒbh  ÜÉ≤YCG  »a  ájÉ¨∏d
 ¬`̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  º°†J  ¿CG  ≈∏Y  ´ƒ`̀æ`̀dG
 ΩÓ``̀YE’Gh »`̀dhó`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG »`̀a AGô`̀Ñ`̀N
 OGôaCG  ÖfÉéH  »é«JGôà°S’G  §«£îàdGh
 IQGOEG  QGô```̀Z  ≈`̀∏`̀Y  áë∏°ùªdG  äGƒ``̀≤``̀dG
 áeRC’ …óæ«c äôHhQ »μjôeC’G ¢ù«FôdG
 »àdGh  1962  ΩÉY  á«HƒμdG  ïjQGƒ°üdG
 ïjQÉàdG  »a  ô¡°TC’G  á«dhódG  áeRC’G  ó©J
 øeC’G  áæé∏H  ±ôY  Ée  π«μ°ûJ  ∫ÓN  øe
 øjhÉ°ùàe  G kOôa  15  âª°V  »àdG  »eƒ≤dG
 ióe ≈∏Y πª©dG  º¡æe Ö∏Wh ÖJôdG  »a
 äGô«°ùØJ  ™°Vƒd  áYÉ°S  øjô°ûYh  ™HQCG
 »à«aƒ°ùdG  OÉ``̀ë``̀J’G  ∑ƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀d  á`̀∏`̀LÉ`̀Y
 Ió«©H  ïjQGƒ°U  Ö°üæH  Oƒ¡©ªdG  ô«Z
 äGQÉ«N áZÉ«°U ∂dòch ,ÉHƒc »a ióªdG
 ÖjQóJ  áãdÉK  á«MÉf  øeh  ,Oô∏d  á«μjôeCG
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  äÉ``````̀eRC’G  IQGOEG  ¥ô```̀a
 ∂dPh  ´ƒædG  Gòg  øe  äÉeRCG  ™e  á«aôëH
 á∏KÉªe  äÉ``̀eRCG  ≈∏Y ´Ó``̀W’G  ∫Ó`̀N ø`̀e
 äÉeRC’  äÉgƒjQÉæ«°S  πªYh  á«MÉf  øe
 äGQó≤dG ójóëJ É¡dÓN øe øμªj á«ªgh
 á«Ø«ch  äGƒ`̀é`̀Ø`̀dG  º```̀gC’Gh  ôWÉîªdGh
 ¿CG  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e  …ò``̀dG  ô``̀ eC’G  ,É¡à¡LGƒe
 äÉ`̀eRC’G  ™æªd  ¢ù«d  É vª¡e  kÓNóe  πãªj
 »é«JGôà°SG Qƒ¶æe ≥ah É¡JQGOE’ øμdh
 øeC’ÉH §ÑJôJ »àdG ∂∏J á°UÉNh πeÉμàe
 áª°SÉM äGQGô≤d êÉàëJh ∫hó∏d »eƒ≤dG

.QÉ¶àf’G á«gÉaQ OƒLh ΩóY πX »a
 äÉ```̀°```̀SGQó```̀dG  è``̀eÉ``̀ fô``̀ H  ô```jó```e  |
 øjôëÑdG õcôªH á«dhódGh á«é«JGôà°S’G
 á`̀«`̀dhó`̀dGh á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d

zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh

 :á«æeC’G äÉeRC’G IQGOEGh ¢Tƒ«édG
É``̀ kLPƒ``̀ª``̀f ¢``̀ SÉ``̀ æ``̀ «``̀ eCG RÉ````̀Z π``̀≤``̀M

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG  ≥`̀ jOÉ`̀ æ`̀ °`̀ü`̀ dG  á∏μ°ûe  á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d  äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ e

(2-2) ¬``JÉÑ∏£àeh ¬``eƒ¡Øe ..»``YÉªàL’G ó``YÉÑàdG OÉ``°üàbG

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O 

 ,øjôëÑdG IQO ôëH »a oíÑ°SCG ΩÉjCG πÑb oâæc
 á«°üî°ûdG  »`̀à`̀Hô`̀é`̀J  ™```̀bGh  ø``e  ó`̀©`̀ oj  …ò```̀ dGh
 äGóéà°ùªdGh äGô«¨à∏d »JÉ©HÉàeh »JGógÉ°ûeh
 ≈Ø°UCGh ≈≤fCG øe øjôëÑdG »a ájôëÑdG áÄ«ÑdG »a
 IOƒ`̀Lh  á«Yƒf  á«MÉf  ø`̀e  ájôëÑdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG
 ¢UƒZCG oâæc áMÉÑ°ùdG AÉæKCGh ,ôëÑdG AÉe áë°Uh
 »a íÑ°ùJ »àdG ájôëÑdG äÉæFÉμdG IógÉ°ûªd IQÉJ
 πNGO  »ah  ôëÑdG  ´Éb  »a  ¢û«©Jh  AÉªdG  OƒªY
 ¢†«HCG  É kÄ«°T  ó©oH  øY  oâ¶MÓa  ,á«YÉ≤dG  áHôàdG
 ¬°SCGôH  π£jh  áHôàdG  í£°S  ¥ƒa  É kªKÉL  ¿ƒ∏dG
 ´Ó£à°S’G oÖMh ∫ƒ°†ØdG »fòNCÉa ,≈∏YC’G ≈dEG
 ¿CÉ`̀Jh  QòëH  Öjô¨dG  A»°ûdG  Gò`̀g  øe  ÜGôàbÓd
 É kjPDƒeh É keÉ°S É kjôëH É kæFÉc ¿ƒμj ÉªHôa ,øjójó°T

.G kOÉMh É k≤«ªY É kMôL »d ÖÑ°ùj
 ¢†«HC’G º°ùédG Gòg øe ôãcCG oâHôàbG ÉeóæYh
 ,É kÄ«°ûa  É kÄ«°T  ô¡¶J  ¬ëeÓe  räCGó``̀Hh  ,∫ƒ¡éªdG
 ábóH  ¬àjƒg  ∞°ûμæJh  ,ôãcCG  IQƒ°üdG  í°†àJh
 äÉØ∏îe øY IQÉÑY Öjô¨dG A»°ûdG Gò¡H GPEGh ,ó°TCG
 ô«Ñc  »μ«à°SÓH  øë°U  πμ°T  ≈∏Y  á«μ«à°SÓH

 ,ájDhô∏d ájPDƒeh áªKBG ájô°ûH …ójCÉH ¬æe ¢ü∏îàdG ºJ ,¿ƒ∏dG ¢†«HCG
 .á«YÉ≤dG áHôàdG çƒdh ,π«ªédG …ô£ØdG ôëÑdG ô¶æe √ƒ°ûa

 ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  áaÉ¶f  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ÜÉH  øe  mòFóæY  oäQô≤a
 IÉ«ëdGh ô°ûÑ∏d IQÉ°†dG áÑjô¨dG äÉKƒ∏ªdGh ΩÉ°ùLC’G øe É¡àjÉªMh
 ,ôëÑdG  ´Éb  øe »μ«à°SÓÑdG  øë°üdG  Gòg ádGREG  ,ájôëÑdG  ájô£ØdG
 ¬fCÉH  ∫ƒ`̀bCG  ’h  ,¬H  GPEGh  øë°üdG  Gò¡H  ∑É°ùeE’G  oâdhÉM  ÉeóæYh
 ,…ój  ø«H  âàØJh  º°û¡J  ÉªfEGh  ,ô¨°UCG  AGõ`̀LCGh  m™£b  ≈`̀dEG  ô°ùμJ
 »a  á«gÉæàe  äÉª«°ùL  ≈`̀dEGh  ,É k«∏c  ¢†«HCG  m¥ƒë°ùe  ≈dEG  ∫ƒëJh
 äÉª«°ùédG √òg râdõæa ,IOôéªdG ø«©dÉH É¡°†©H iôoj ’ ób ô¨°üdG

.á«YÉ≤dG áHôàdG í£°S ¥ƒa äô°ûàfGh á«μ«à°SÓÑdG
 »àdG  Iô«¨°üdG  á«μ«à°SÓÑdG  äÉª«°ùédGh  äÉØ∏îªdG  √ò`̀gh
 ájô¡éªdG  äÉª«°ùédG  hCG  ,∂«à°SÓHhôμ«ªdÉH  ¿B’G  É¡«∏Y  ≥∏£oj
 G kójó¡J  πμ°ûoJ  »àdG  »g  ,∂«à°SÓHƒfÉædG  ≈ª°ùJh  É kªéM  ô¨°UC’G
 iò¨àj …òdG ¿É°ùfEÓdh ôëÑdG »a ájô£ØdG IÉ«ë∏d É k«≤«≤Mh É kæeõe
 äÉØ∏îªdG √ò¡H É¡eÉ°ùLCG âªª°ùJ »àdG ájôëÑdG AÉ«MC’G √òg ≈∏Y

.ºéëdG Iô«¨°üdG á«μ«à°SÓÑdG
 Iô°TÉÑe  ≥∏©àeh  »`̀eÉ`̀eCG  ¬`̀à`̀jCGQ  …ò`̀dG  »fÉãdG  ó¡°ûªdG  É`̀eCGh
 ,ájôëÑdG  ájô£ØdG  IÉ«ëdG  ≈∏Y  á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG  IQƒ£îH
 áÄ«g ¿ƒμJ  »àdG  á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG  ƒg ¬«a  ¢ù«FôdG  º¡àªdÉa
 AÉæKCG  å«M  ,á≤«bOh  áfôe  á«μ«à°SÓH  É`̀ bGQhCG  hCG  ,á≤«bQ  ¢SÉ«cCG
 G kQƒah  ,(Ö oL  Ö oédG)  ôëÑdG  ¿ÉWô°S  »eób  âëJ  oâ`̀jCGQ  áMÉÑ°ùdG
 »μ«à°SÓH m¢ù«c »a èdh ¬Hhôg AÉæKCG øμdh ,»æe Ühô¡dG »a ´ô°T
 ºdh  ,ø«é°ùdÉc  ¬∏NGóH  ¢ùÑëfGh  ,¬«a  πbô©àa  ,¬`̀eÉ`̀eCG  OƒLƒe
 ó©H  ’EG  ,¢ù«μdG  Gòg  øe  êhôîdGh  Ühô¡dG  øe  Iô°TÉÑe  øμªàj
 ∑ÉÑ°T  øe  â∏a  G kô«NCG  ≈àM  ,ô«Ñc  ó¡Lh  ,É¡H  ΩÉb  IóY  ä’hÉëe
 …ôëÑdG øFÉμdG Gòg ¿Éc ádÉëdG √òg »Øa .»μ«à°SÓÑdG ¢ù«μdG Gòg
 √òg øé°S øe êhôîdGh äÓaE’G øe íéf å«M ,É kXƒ¶ëe »ëdG
 ød  iôNC’G  ä’ÉëdG  øe ô«ãμdG  »a  øμdh  ,á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG

 .´ƒédG øe äƒªj ≈àM É¡∏NGóH ≈≤Ñ«a ,É¡æe êhôîdG øe øμªàj
 ójõJh  ºbÉØàJh  ,áaƒdCÉe  ¿B’G  âëÑ°UCG  ógÉ°ûªdG  √òg  πãªa
 Iô«¨°üdG  á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG  √ò`̀g  Oƒ`̀Lhh  ,Ωƒ`̀j  ó©H  É keƒj
 ,ôÑdG  »`̀a  ,¢```VQC’G  ø`̀e  ôÑ°T  π`̀c  »`̀a  ¿B’G  É¡àjDhQ  øμªj  ºéëdG
 É¡JógÉ°ûe øμªj Éªc ,á«dÉ©dG QÉé°TC’G ¥GQhCG »ah ,ƒédGh ,ôëÑdGh
 ,ó`̀MCG  ∫É`̀ H  ≈∏Y ô£îJ ’ »`̀à`̀dG  á`̀«`̀°`̀VQC’G Iô`̀μ`̀dG  ø`̀e ™`̀bGƒ`̀e »`̀a
 á©≤H  ≥ªYCG  »ah ,»HƒæédGh  »dÉª°ûdG  ø«Ñ£≤dG  √É«eh êƒ∏K  πãe
 »a ôëÑdG í£°S âëJ äGôàeƒ∏«c Iô°ûY øe ôãcCG ó©H ≈∏Y ájôëH

 ÉfÉjôe  ¥óæN  äÉª∏X  »a  ÇOÉ¡dG  §«ëªdG
 ∂∏J  »a  ¢û«©J  »àdG  á«ëdG  äÉæFÉμdG  »ah
 É k«∏c  áª∏¶ªdGh  IOhôÑdG  Iójó°ûdG  á≤£æªdG
 ¿É«HhôdG  ¬Ñ°ûj  …òdG  …ôëÑdG  øFÉμdG  πãe
 Eurythenes)  »`̀ª`̀ ∏`̀ ©`̀ dG  ¬``̀ª``̀°``̀SGh
 IQƒ°ûæªdG á°SGQódG Ö°ùM ,(plasticus
 øe  ¢ùeÉîdG  »a  (Zootaxa)  á∏ée  »a
 râØ°ûàcG  ∂dòc  ,…QÉédG  ΩÉ©dG  øe  ¢SQÉe
 ºªb »dÉYCG  »a á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG √òg
 øY  Ió«©ÑdGh  á≤gÉ°ûdGh  á«FÉædG  ∫ÉÑédG

.…ô°ûH •É°ûf …CG øYh ,¿É°ùfE’G …ójCG
 á∏ée  räô`̀°`̀û`̀f  ,∫É`̀ã`̀ª`̀dG  π«Ñ°S  ≈∏©a
 »a  (One Earth)  zIó```̀MGh  ¢```̀VQCG{
 ±É°ûàcG  øY  …QÉ`̀é`̀dG  ΩÉ©dG  øe  ôÑª°ùjO
 áØ∏àîªdG  É¡eÉéMCÉH  á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG
 √É`̀«`̀ª`̀dG äÉ``̀æ``̀«``̀Yh è`̀ ∏`̀ ã`̀ dG äÉ`̀ æ`̀ «`̀Y π``̀c »``̀a
 ≈∏Y  áªb  ≈∏YCG  »a  É¡©ªL  ºJ  »àdG  ájQÉédG
 â°SôØjEG  ∫ÉÑL  áªb  »`̀gh  ,¢```̀VQC’G  í£°S
 ¥ƒa  G kôàe  8850  ´ÉØJQG  ≈∏Yh  ,IQƒ¡°ûªdG

.¢VQC’G í£°S
 23 »a zΩƒ∏©dG{ á∏ée »a IQƒ°ûæe á«ª∏Y á°SGQO âe sób óbh
 ™æªH  á≤∏©àe  äÉgƒjQÉæ«°S  º««≤J{  :¿GƒæY  âëJ  2020  ƒ«dƒj
 äÉØ∏îªdG  ΩÉéMCG  ∫ƒM  ájôjó≤J  äÉeƒ∏©e  z»μ«à°SÓÑdG  çƒ∏àdG
 äÉfƒμe  »a  É kjƒæ°S  è∏J  »àdG  Iô«ÑμdGh  Iô«¨°üdG  á«μ«à°SÓÑdG
 ≈dEG  πNóJ »àdG  äÉØ∏îªdG  á«ªc ¿CÉH  á°SGQódG  äOÉaCG  å«M ,ÉæàÄ«H
 øW ø«jÓe 710 ƒëf ≠∏ÑJ  áHôJh AÉeh AGƒg øe ÉæàÄ«H  ô°UÉæY
 ºéëdG  Iô«ÑμdG  …CG  ,zhô rcÉªdG{  á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG  øe  É kjƒæ°S
 1^5 ≈dEG áaÉ°VEG ,¿Éμe πc »a ÉæeÉeCG IOôéªdG Éæfƒ«©H ÉgGôf »àdG
 äÉª«°ùédGh á«μ«à°SÓHhôμ«ªdG  äÉØ∏îªdG  øe É kjƒæ°S  øW ¿ƒ«∏e
 π°üJ  ójóëàdÉH  äÉØ∏îªdG  √ògh  ,ºéëdG  Iô«¨°üdG  á«μ«à°SÓÑdG
 Ö°ùM  ,á`̀dƒ`̀cCÉ`̀ª`̀dG  äÉJÉÑædG  πãe  ,á«ëdG  äÉæFÉμdG  ΩÉ°ùLCG  ≈`̀ dEG
 á∏ée  »a  …QÉédG  ΩÉ©dG  øe  ƒ«dƒj  13  »a  IQƒ°ûæªdG  á°SGQódG
 âëJ  ,(Nature Sustainability)  á©«Ñ£dG  áeGóà°SG
 ó≤a  .zá«YGQõdG  π«°UÉëªdG  ≈dEG  ∂«à°SÓHhôμ«ªdG  ∫ƒNO{  :¿GƒæY
 QhòL  »a  ∂«à°SÓHhôμ«ªdG  Oƒ`̀Lh  ≈∏Y  ø«°üdG  øe  AÉª∏Y  ó`̀cCG
 π≤àæj  äGhGô`̀°`̀†`̀î`̀dG  √ò`̀g  ø`̀eh  ,äGhGô`̀°`̀†`̀î`̀dG  ¥GQhCGh  ¥É`̀°`̀Sh
 »¡àæJ »àdG á«FGò¨dG á∏°ù∏°ùdG ≈dEG  ºK ,äÉfGƒ«ëdG ≈dEG  ∂«à°SÓÑdG
 AÉ°†YCG »a ºcGôàdG »a á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG √òg CGóÑàa ,¿É°ùfE’ÉH
 á∏ée »a IQƒ°ûæªdG  á°SGQódG  ¬JócCG  Ée  Ö°ùëH ,øeõdG  ™e ¬ª°ùL
 Qƒ°ûæªdG Oó©dG »a (Science Advances) Ωƒ∏©dG äGQƒ£J
 ¿B’G  ≈àM  ó``̀MCG  º∏©j  ’h  ,…QÉ``é``dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ôÑªaƒf  13  »`̀a
 ,Ióéà°ùªdG IôgÉ¶dG √òg πãe øY ºéæJ »àdG á«ë°üdG äGô«KCÉàdG

. kÓÑ≤à°ùe Éæ«∏Y ∫õæà°S »àdG áæeõªdGh IOÉëdG π∏©dGh ¢VGôeC’Gh
 áÄ«ÑdG  áë°üd  É k«≤«≤M  G kójó¡J  πãªJ  á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdÉa
 IQƒ°ûæªdG á°SGQódGh ,äÉÑfh IÉ«Mh ¿É°ùfEG  øe á«ëdG É¡JÉfƒμeh
 (Conservation Letters)  ájÉªëdG  πFÉ°SQ  á∏ée  »`̀a
 çƒ∏àdG{  :¿GƒæY  âëJ  »dÉëdG  ΩÉ©dG  øe  ôÑª°ùjO  øe  ådÉãdG  »a
 äÉ°SÉ«°ùdG  ™°†f  ∞«c  øμdh  ,ájôëÑdG  AÉ«MC’G  πà≤j  »μ«à°SÓÑdG
 øe ô«ãμdG ∑Éæg øμdh ,á≤«≤ëdG √òg ≈∏Y ócDƒJ ,z?äÉ«aƒdG ¢†Øîd
 ¿É°ùfE’G  ∫GRÉe  »àdGh  äÉØ∏îªdG  √òg  ∫ƒM  Qhój  …òdG  ¢Vƒª¨dG
 Éeh ,áÄ«ÑdG »a πNóJ ÉeóæY äÉØ∏îªdG ±ô°üJ á«Ø«c πãe ,¬∏¡éj
 ,á«ëdG  äÉæFÉμdG  AÉ°†YCG  »a  ºcGôàJ  ∞«ch ,»FÉ¡ædG  Égô«°üe ƒg
 ,á«ëdG  äÉæFÉμdG  ≈dEG  á«ëdG  ô«Z  áÄ«ÑdG  äÉfƒμe  øe  π≤àæJ  ∞«ch

?É¡«∏Y á«ë°üdG É¡JGô«KCÉJ »g Éeh
bncftpw@batelco.com.bh

á«°üî°T áHôéJ ™bGh øe á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG IQƒ£N
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áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
 »°ù∏ée  ¿hDƒ``̀°``̀T  ô```̀jRh  ó```̀cCG
 ø«æ«YƒÑdG  ºfÉZ  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG
 »a  Gó`̀¡`̀L  ô`̀Nó`̀J  ’  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG
 ≈∏Y  É¡«ØXƒe  Ö`̀jQó`̀à`̀H  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G
 ¿ƒμj  ¿CG  É«aÉf  ,äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL
 »a  á«fóªdG  á`̀eó`̀î`̀dG  ¿Gƒ```jO  …CGQ
 áeƒμëdG  »ØXƒe  Ö`̀jQó`̀J  ádCÉ°ùe
 GQÉªãà°SG  ¢ù«dh  ±hô`̀°`̀ü`̀e  ¬`̀fCÉ`̀H
 »a  G kô«°ûe  ,»æjôëÑdG  ¿É°ùfE’G  »a
 IÉ`̀YGô`̀e  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG
 Iô«¨àªdG á«dÉªdG ´É°VhC’G äGô«¨àe
 äÉYÉ°S  Oó`̀Y  á`̀«`̀eGõ`̀dG  ¢üîj  Éª«a
 á°ù∏L ∫ÓN ∂dP AÉL .áæ«©e ÖjQóJ
 »∏Y á°SÉFôH ¢ùeCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
.¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH

 AÉ`̀°`̀†`̀YCG á`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀Z ∂`̀°`̀ù`̀ª`̀J ó``̀ bh
 ´hô°ûe  ¢†aôH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ΩGõdEÉH  ¿ƒfÉ≤H
 É¡«ØXƒªd ÖjQóJ áYÉ°S 30 ô«aƒàH
 ¢ù∏ée  …CGô````̀ d  á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dÉ`̀H  ∂```̀ dPh
 √ó`̀«`̀jCÉ`̀J ≈`̀∏`̀Y ô`̀ °`̀UCG …ò``̀ dG ÜGƒ``æ``dG
 ≈`̀dEG  ô«°ûj  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G  ,´hô°ûª∏d
 ¢ù∏éªdG  ≈dEG  ∫Éëj ±ƒ°S ôeC’G  ¿CG

.»æWƒdG
 ø«°ù∏éªdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  ∫Ébh
 ¿hô≤e  QÉªãà°SG  ƒ`̀g  ÖjQóàdG  ¿EG
 ¿CG  iôj  øe  ¿CG  ÉØ«°†e  ,±hô°üªH
 ΩGõdEG  ÖjQóà∏d  äÉYÉ°S  OóY  ójóëJ
 Gòg ¿C’  ,Å£îe ƒg §≤a  áeƒμë∏d
 ¿CG  …CG  ,É©e  ø«aô£∏d  Ωõ∏e  ô``̀eC’G
 ÖjQóJ  áYÉ°S  30  ôaƒJ  áeƒμëdG

.É°†jCG É¡H Ωõà∏e ∞XƒªdGh
 ¿ƒfÉb ø«H áfQÉ≤ªdG ¿CG ±É°VCGh
 á«eGõdEG  ´ƒ°Vƒeh  º«∏©àdG  á«eGõdEG
 á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO »a ÖjQóàdG
 ™e ¬bÉØJG ≈dEG G kô«°ûe ,≥«bO ô«Z ôeCG
 ,ÖjQóJ  ≈`̀dEG  êÉàëj  ∞Xƒe  πc  ¿CG
 ÖjQóàdG øY πØ¨J ºd ádhódG ¿EÉa Gòd
 »a  AGƒ°S  áfQÉ≤ªdG  ø«fGƒ≤dG  øμdh
 ¿ÉªY  áæ£∏°Sh  äGQÉ`̀eE’Gh  âjƒμdG
 ΩGõ```̀ dEG ≈`̀∏`̀Y â`̀°`̀ü`̀f »``à``dG ô`̀°`̀ü`̀eh
 Oóëàd í`̀FGƒ`̀∏`̀dG  äAÉ``̀Lh Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 äÉWGôà°T’Gh ÖjQóàdG äÉYÉ°S OóY

.ÖjQóàdG äÉÑ∏£àe øe Égô«Zh
 ø«°ù∏éªdG  ô```̀jRh  í```°```VhCGh
 Iƒéa  ó°S  ≈`̀dEG  ±ó¡j  ÖjQóàdG  ¿CG
 ∫ƒ°Uƒ∏d  ∞`̀Xƒ`̀ª`̀dG  ió`̀ d  á«ÑjQóJ
 Iƒéa  √ògh  ,∫ƒeCÉªdG  ™°VƒdG  ≈dEG
 ¿EÉa Gòd ,ôNBGh ∞Xƒe ø«H áJhÉØàe
 ’h  IGhÉ°ùe  á«°†b  â°ù«d  á«°†≤dG
 óeÉL ¢üf ÖLƒªH ÉgójóëJ øμªj
 ¢†©H  ¿CG  É kë°Vƒe  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  »`̀a
 ÖjQóJ  äÉYÉ°S  Ö∏£àJ  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG

 ¿CG  Öé«a  Gòd  ,á«dÉe  áØ∏μe  á«eGõdEG
 »a  á«ªàMh  áÑLGh  áfhôªdG  ¿ƒμJ

.ôeC’G Gòg
 áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 ≥ah ÖjQóà∏d É°ù°SCGh ô«jÉ©e Oóëj
 …ò`̀dGh  ø«ØXƒªdGh  äÉYÉ°ùdG  Oó`̀Y
 äÉ`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG ó`̀ °`̀UQ ¬`̀Ñ`̀Lƒ`̀ª`̀H º`̀à`̀j
 á«fGõ«ªdÉH  Ö`̀jQó`̀à`̀∏`̀d  á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG
 ó¡©e  ¿CG  Gó``cDƒ``e  ,á`̀dhó`̀∏`̀ d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 »a  GOƒ`̀¡`̀L  ∫ò`̀Ñ`̀j  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G
 ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGOÉ```«```≤```dG ô``jƒ``£``J
 ≥`̀ah  ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG  è``eGô``H  É°Vô©à°ùe
 6  º``̀¡``̀jó``̀d  å``̀«``̀M  ,2021  á``̀£``̀N
 èeÉfôH  É¡æ«H  øe  ,á«ÑjQóJ  èeGôH
 …òdG  ∞Xƒª∏d  »eGõdE’G  z¢ù«°SCÉJ{
 ,§≤a  IóMGh  áæ°S  ¬æ««©J  ≈∏Y  ôªj
 ,zøjƒμJ{  èeÉfôH  ,zAÉæH{  èeÉfôH
 ,zäGOÉ«b{ èeÉfôH ,zQOGƒc{ èeÉfôH
 IOÉ`̀«`̀≤`̀dG{ è`̀eÉ`̀fô`̀H çGó`̀ë`̀à`̀°`̀SG º``Jh
 AÓcƒ∏d  ójóédG  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  zÉ«∏©dG

.øjóYÉ°ùªdG AÓcƒdGh
 ¿CÉH  áeõ∏e  áeƒμëdG  ¿CG  ó`̀cCGh
 ó¡©e  è`̀eGô`̀Ñ`̀H  É`̀gƒ`̀Ø`̀Xƒ`̀e  ≥ëà∏j
 »àdGh  ,áØ∏àîªdG  áeÉ©dG  IQGOE’G
 áeõ∏e  á«ÑjQóJ  è`̀eGô`̀H  ôÑà©J  »`̀g
 èeÉfôÑdG  ¿CG  GócDƒe  ,äÉ«bôàdG  »a
 ájDhôd ≥«≤ëJ ƒg ÖjQóà∏d »æWƒdG
 GOó°ûe ,2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG
 ôNóJ ’ á«eƒμëdG äÉ¡édG ¿CG  ≈∏Y
 É kë°Vƒe ,É¡«ØXƒe ôjƒ£J »a Gó¡L
 Gƒ°ü∏≤J  áeƒμëdG  »ØXƒe  OóY  ¿CG
 ∞`̀dCG  40  ≈``dEG  ∞Xƒe  ∞``dCG  50  ø`̀e
 óYÉ≤àdG  èeÉfôH ≥«Ñ£J ó©H ∞Xƒe
 ™«ªéH  ¿ƒeƒ≤j  º`̀gh  ,…QÉ«àN’G
 …òdG  ÖjQóàdG  π°†ØH  ∂dPh  ΩÉ¡ªdG
 πª©dG ô«°Sh ,πÑb øe ¬«∏Y Gƒ∏°üM
 ≈©°ùj  ™«ªédGh  ,ó«L  »eƒμëdG
 hCG  OôØdG  iƒà°ùe ≈∏Y AÉ≤JQ’G ≈dEG

.á«eƒμëdG á¡édG
 á«fGõ«e ¿CG ø«æ«YƒÑdG ±É°VCGh
 ºàj  äÉ¡édG  ∞∏àîe  »`̀a  ÖjQóàdG
 ¿Gƒ``̀jO  ™``e  ≥«°ùæàdÉH  É`̀gOÉ`̀ª`̀à`̀YG
 ó°S äÉÑ∏£àe á«Ñ∏àd á«fóªdG áeóîdG
 ¿CG  GócDƒe  ,áæ«©e  á«ÑjQóJ  äGƒéa

.±Éc ºFÉ≤dG ¢üædG
 ójGõdG  ∫’O  âë°VhCG  ÉgQhóH
 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ
 ôÑà©j ´hô°ûªdG Gòg ¿CG á«fƒfÉ≤dGh
 IOƒ°ûæªdG  ÖjQóàdG  äÉjÉ¨d  Gó«≤e
 äÉ¡édGh  äÉÄ«¡dG  πªY  ∫Éée  »a
 ¢ù«FQ  ¿CG  ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,á«eƒμëdG
 ó`̀ª`̀MCG á`̀«`̀fó`̀ª`̀ dG á``eó``î``dG ¿Gƒ`````jO
 ¬YÉªàLG  ∫Ó`̀N  ¢Vô©à°SG  ó`̀jGõ`̀dG
 á`````̀jQGOE’G äGQGô```̀≤```̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ™``̀e
 äÉLÉëdG  ≥ah  ÖjQóàdÉH  á≤∏©àªdG

 ¿CG  ≈`̀dEG  áàa’  ,∞FÉXƒ∏d  áHƒ∏£ªdG
 ¿ƒfÉ≤∏d ΩÉ©dG ¢üædG ™°†j ´ô°ûªdG
 øe  ¬``̀JGAGô``̀LEGh  ¬∏«°UÉØJ  ∑ô`̀à`̀jh
 á¡é∏d  »©jô°ûàdG  ¢†jƒØàdG  ∫ÓN

.áeRÓdG áLÉëdG ≥ah á°üàîªdG
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ≈````̀ dEG  äQÉ````̀°````̀TCGh
 ¬``fC’  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¢`̀†`̀aô`̀H  âμ°ùªJ
 ,¬æe  Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG  èFÉàædG  ≥≤ëj  ø`̀d
 ¿CG  »``̀a  IQGOE’G  á`̀¡`̀L  ó«≤«°S  π``̀H
 ôaƒJ  ¿CGh  ÖjQóàdG  ádCÉ°ùe  …ôãJ
 º¡JÉLÉ«àMG  Ö°ùëH  ø«ØXƒª∏d
 ™«ªL ¿CG áë°Vƒe ,ΩRÓdG ÖjQóàdG
 ¿Ééd  É`̀¡`̀jó`̀d  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 äó¡°ûà°SGh  ,Ö`̀jQó`̀à`̀ dÉ`̀H  á«æ©e
 »àdG  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  äÉ«∏ª©H
 »àdGh  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  Iôàa  ∫ÓN  äôL

.äGQGRƒdG äÉLÉ«àM’ á∏ªμe âfÉc
 áæé∏dG  ¿CG  ≈∏Y ójGõdG  äOó°Th
 hCG  âbƒ∏d  GQó`̀g  ÖjQóàdG  ôÑà©J  ºd
 ¿ƒLÉàëj ’ ø«ØXƒªdG ¿CG hCG ,∫Éª∏d
 º«∏©àdG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,ÖjQóàdG ≈dEG
 ¿CG  äócCG  Éªc  ,ÖjQóàdG  øY  ∞∏àîj
 ,ÖjQóàdÉH  ÉeÉªàgG  »dƒJ  á`̀dhó`̀dG
 áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e AÉ°ûfG ºJ å«M
 ™°†îjh  ,2006  ΩÉ``̀Y  ò`̀æ`̀e  É`̀Ñ`̀«`̀H
 øe  ôãcC’  ÖjQóà∏d  ádhódG  ƒØXƒe

.áYÉ°S 30
 âbô£J áæé∏dG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ø«ØXƒªdG ø«H …hÉ°ùàdG ádCÉ°ùe ≈dEG
 »gh ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG ádCÉ°ùe »a
 ,áæ«©e  ∞FÉXh  ≈∏Y  GôμM  â°ù«d
 Ö°UÉæªdG  ±ÓàNÉH  ∞∏àîJ  É¡æμdh

.õcGôªdGh
 »ØXƒe  Oƒ¡L  ó`̀jGõ`̀dG  âæªKh
 øjOƒLƒªdG  ¢üNC’G  ≈∏Yh  ádhódG
 á`̀eó`̀Nh á``̀«``̀eÉ``̀eC’G Ö`̀JÉ`̀μ`̀ ª`̀ dG »``̀a
 ≈∏Y ¿ƒ`̀°`̀Uô`̀ë`̀j ø`̀jò`̀ dG Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG
 ∞`̀Xƒ`̀ª`̀dG  ¿C’  ,»``̀JGò``̀ dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG
 á©«ÑW  ¬`̀«`̀a  π`̀ °`̀UCÉ`̀à`̀J  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Éææμªj  ’h  ,á`̀æ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG
 »a  Ωó©æe  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ¿EG  ∫ƒ`̀≤`̀f  ¿CG

.äGQGRƒdG
 hôîa ∫ÉªL ∞∏àNG πHÉ≤ªdG »a
 ™e  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ¿ƒfÉ≤H  ó¡°ûà°SGh  ,áæé∏dG  …CGQ
 äGƒæ°ùdG  Oó`̀Y  Oó`̀M  …ò`̀ dG  º«∏©àdG
 Éªc  ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S  9  º∏©à∏d  á`̀«`̀eGõ`̀dE’G
 ∫ƒ°üØdG OóY äÉ©eÉédG ¿ƒfÉb OóM
 ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀∏`̀d á```̀eRÓ```̀dG äÉ``̀YÉ``̀°``̀ù``̀dGh
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É«∏©dG  äGOÉ¡°ûdG  ≈∏Y
 Gòd  ,¿ÉØ∏àîj  ’  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG
 ÖjQóàdG  äÉYÉ°S  Oó`̀Y  ójóëJ  ¿EÉ`̀ a
 ô«aƒàH  á«æ©ªdG  äÉ¡é∏d  ΩGõ`̀dEG  ƒg

.É¡«ØXƒªd ÖjQóàdG
 ƒg  Ö``̀jQó``̀à``̀dG  ¿CG  í```̀°```̀VhCGh
 ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  »`̀a  QÉªãà°SÓd  á∏«°Sh
 ôÑà©j  ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ≈```̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 áØ°ù∏a  √ò``gh  ,Éahô°üe  Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 ,QÉªãà°SG  ƒg  ÖjQóàdG  ¿C’  ,áÄWÉN
 »a  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  ¢Uôëf  øëfh
 ¬æμªj  ≈`̀à`̀M  »æjôëÑdG  ¿É`̀°`̀ù`̀f’G
 ´Gó`̀HE’Gh  AÉ£©dG  øe  ójõªdG  ºjó≤J
 IOÉjR  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,π°†aCG  IQƒ°üH
 ±ƒ°S ∞`̀Xƒ`̀ª`̀dG  Ö`̀jQó`̀J  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S

 áeóN  AGOCG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¢ùμ©æJ
.π°†aCG

 Qƒ£àdG  ¿CG  ≈∏Y  hôîa  Oó°Th
 OóY  ô«aƒJ  Ö∏£àj  »LƒdƒæμàdG
 á`̀fQÉ`̀≤`̀e Ö`̀jQó`̀à`̀∏`̀ d ô``̀Ñ``̀cCG äÉ`̀YÉ`̀ °`̀S
 ¬`̀°`̀VGô`̀à`̀YG ø``Y Gô`̀Ñ`̀©`̀e ,≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H
 áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  ó«H  ô`̀eC’G  ∑ôJ  ≈∏Y
 2015  ΩÉ`̀Y  »`̀a  ΩÉ`̀b  …ò``̀dG  á«fóªdG
 Ö`̀jQó`̀à`̀ dG äÉ``YÉ``°``S Oó```̀Y ¢`̀†`̀Ø`̀î`̀H
 ,§`̀≤`̀a  á`̀YÉ`̀°`̀S  20 ≈```̀ dEG  á``̀«``̀eGõ``̀dE’G
 ócDƒf  ¿CG  á«©jô°ûJ  á£∏°ùc  Éæ«∏Yh
 Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ¿CG  á«eƒμëdG  äÉ¡é∏d
 ¢ù«dh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  »`̀a  QÉªãà°SG  ƒ`̀g

.Ö°ùëa Éahô°üe
 ô¶f  ¢†©ÑdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ¥ô`̀£`̀Jh
 á«bƒ≤M á«MÉf øe ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûªd
 øe √Gô`̀ f  …ò`̀ dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  Ö°ùëa
 ∞Xƒe πc ¿C’ ,ájôjƒ£àdG á«MÉædG
 OóY  ≈``̀dEG  êÉàëj  ø«©e  ™`̀bƒ`̀e  »`̀a
 ’h  ,ôjƒ£à∏d  ÖjQóàdG  øe  äÉYÉ°S
 ,ÖjQóJ  ≈`̀ dEG  êÉàëj  ’  ó`̀MCG  óLƒj
 ÖjQóàdG  ≈`̀dEG  áLÉëH  ∞XƒªdG  ¿C’
 ôNBG  ≈dEG  πª©dG  »a  ¬d  Ωƒj  ∫hCG  øe
 ÉædÉªYCG  ôjóf  ¿CG  øμªj  ’h  ,¬d  Ωƒj
 QÉμaCÉH øjô°û©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG »a

.øjô°û©dG ¿ô≤dG øe
 ¢ù∏ée  √ôaƒj  ÉªH  ó¡°ûà°SGh
 ,¬«ØXƒªd  Ö``jQó``J  ø``e  iQƒ`̀°`̀û`̀ dG
 áYÉ°S  30 ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ô`̀aƒ`̀j  …ò```dGh
 Ée ƒ``̀gh ,¬``̀H ∞`̀Xƒ`̀e π`̀μ`̀d Ö`̀jQó`̀J
 π`̀bCG  Oó`̀©`̀H  ¢ù∏éªdG  IQGOEÉ```̀H  íª°S
 äGƒæ°ùdÉH  áfQÉ≤e  ø«ØXƒªdG  ø`̀e

 ø«ØXƒªdG  IAÉ`̀ Ø`̀ c  ¿C’  ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG
.π°†aCG äQÉ°U

 ºJ ¬````̀fCG ≈````̀dEG hô``̀î``̀a QÉ```̀°```̀TCGh
 óYÉ≤àdG  ≈`̀dEG  ∞Xƒe  ±’BG  8  ádÉMEG
 ºàj  ºdh  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  …QÉ«àN’G
 ¿CG Öéj ÉæfEÉa Gòd ,º¡æY πjóH ø««©J
 ø«ØXƒª∏d  ÖjQóàdG øe Gójõe ôaƒf
 ≈∏Y Gƒ`̀∏`̀°`̀ü`̀ë`̀j  ≈`̀ à`̀M ø`̀«`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ºJ øjòdG  ø«ØXƒªdG  ÖjQóJ äÉYÉ°S

.º¡JÉeóN øY AÉæ¨à°S’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ∫É``̀ bh
 »a  ÉjóL  ôμØf  Éæc  GPEG  :¢ù∏éªdG
 »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  AGOCG  ø«°ùëJ
 ô°üJ  ¿CG  Öéj  ¬`̀fEÉ`̀a  øjôëÑdG  »`̀a
 ΩGõ```̀dEG  ≈`̀∏`̀Y  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 äÉYÉ°S  ø`̀e  ø«©e  Oó©H  áeƒμëdG
 Éªc  áYÉ°S  20  ``̀dG  ¢ù«dh  ÖjQóàdG
 ø«eƒj ∫OÉ©J É¡fC’ É«dÉM Oóëe ƒg
.ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y §≤a Ωƒ«dG ∞°üfh
 ihÉμ°ûdG º¶©e ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ’ »`̀gh ,IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  Ωó`̀Y ø`̀Y áéJÉf
 ,ÖjQóàdÉH øμdh IôÑîdÉH §≤a »JCÉJ
 ô¶ædG  IOÉ``̀YEÉ``̀H  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  É`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀e
 á«dÉëdG  ÖjQóàdG  äÉYÉ°S  Oó`̀Y  »a
 ¿CG Gó`̀ cDƒ`̀e ,É`̀¡`̀JOÉ`̀jR ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀Jh
 Ωõ∏j  ±ƒ°S  äÉYÉ°ùdG  Oó`̀Y  ójóëJ

.ÖjQóàdÉH á«eƒμëdG äÉ¡édG
 Öéj  ÖjQóàdG  ¿CG  hôîa  ócCGh
 øe  %3  ≈`̀ dEG  2  ø«H  É`̀e  ìhGô`̀à`̀j  ¿CG
 Gó«°ûe  ,á`̀¡`̀L  …CG  Ö``̀JGhQ  »dÉªLG
 zÉÑ«H{  áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©e  Oƒ¡éH
 á«£¨J  √OôØªH  ™«£à°ùj  ød  ¬æμdh

.áeƒμëdG »ØXƒe ™«ªL

ÚØXƒª∏d ∑ÉHQEG :áªMQ ∫BG
 ¿EG  á``̀ª``̀MQ  ∫BG  ¥OÉ```̀°```̀U  ∫É````̀b
 äÉÑãdG  π``LCG  ø`̀e  ÆÉ°üJ  ø«fGƒ≤dG
 π«°UÉØàdG  ∑ô``̀à``̀Jh  á``eGó``à``°``S’Gh
 É¡d  ¿C’  á«∏NGódG  íFGƒ∏d  á«ª«¶æàdG
 hCG  É¡∏jó©J  øμªjh  Iô«¨àe  á©«ÑW
 ,ájQGOE’G äGQGô≤dG ∫ÓN øe É¡FÉ¨dG
 ìGô`̀à`̀b’G Gò`̀g QGô``̀ bEG ¿CG ≈``̀dEG É`̀à`̀a’
 »ØXƒe  ™«ªL  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  ±ƒ°S
 IÉYGôe ¿hO ádhó∏d …QGOE’G RÉ¡édG
 ±ƒ`̀°`̀Sh  ,Iô``̀Ñ``̀î``̀dG  hCG  Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀∏`̀d
 ∞∏àîe  ø«H  Gójó°T  ÉcÉHQG  ÖÑ°ùj

.ø«ØXƒªdG

ähÉØàJ äGQó≤dG :»LÉ◊G
 ¿CG ≈``̀dEG »`̀LÉ`̀ë`̀dG OGDƒ``̀ a QÉ`̀ °`̀TCG
 Ée  ƒ`̀gh  ähÉØàJ  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  äGQó``̀b
 áYÉ°S  30  ó`̀jó`̀ë`̀J  ™``̀e  ¢`̀VQÉ`̀©`̀à`̀j
 äGQó``̀≤``̀dG »``̀YGô``̀j ’ ¬```̀fC’ Ö``̀jQó``̀J
 ±ƒ°S ¬fCG Éªc ,∞Xƒe πμd á«Ø«XƒdG
 Oƒ`̀Lh π`̀X »`̀a ∑É```̀HQEG ≈``̀ dEG …ODƒ```j
 πHÉ≤e ÖjQóJ ≈dEG êÉàëJ ’ ∞FÉXh
 ÖjQóJ  ≈`̀dEG  êÉàëJ  iô`̀NCG  ∞FÉXh
 ∑ôàj  ¿CG  Öéj  ô``̀eCG  ƒ``gh  ,∞ãμe
 ∫ÓN øe É¡eGõdG øμªj ’h äGQGOEÓd
 äÉYÉ°ùdG  øe  ø«©e  Oó©H  ¿ƒfÉ≤dG
 GQGô°VG πãªj ¬fCG GôÑà©e ,á«ÑjQóàdG

.äGQGOE’Gh ø«ØXƒªdÉH

 ’ ¿É©Ñ°ûdG{ :¿ÉMô°S .O
zπcC’G ≈∏Y Èéj

 ¿CG  ¿É`̀Mô`̀°`̀S  Qƒ°üæe  .O  ó``̀ cCG
 ¢ù«d  ´hô°ûªdG  Gòg  ≈∏Y  á≤aGƒªdG
 ø«∏eÉ©dG  hCG  äÉ°ù°SDƒªdG  ídÉ°U  »a
 ¢üî°T …C’ øμªj ’ ¬fEG ∫Ébh ,É¡«a
 ,πcCÉj  ¿CG  ≈∏Y  z¿É©Ñ°ûdG{  ôÑéj  ¿CG
 øe  ó``jó``©``dG  ∑É``̀æ``̀g  ¿CG  É`̀ kë`̀ °`̀Vƒ`̀e
 »a á©°SGh IôÑN Gƒμ∏àeG øjôjóªdG
 ¿ƒLÉàëj  ’  A’Dƒgh ,º¡∏ªY ∫Éée
 ¿ƒLÉàëj º¡æμdh áØãμe äGQhO ≈dEG
 Gò``gh  ,§`̀≤`̀ a  á`̀«`̀Yƒ`̀f  äGQhO  ≈```̀dEG
 ≈∏Y  ºμdG  π°†Øj  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG
 ∫Gƒ`̀eC’G  Qóg  »æ©j  Ée  ƒgh  ∞«μdG

.âbƒdGh ó¡édGh

 GƒcôJG :…ô°ShódG ìÉÑ°U
á«fóŸG áeóÿG ¿Gƒjód ôeC’G

 ¿CÉ`̀H  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ìÉÑ°U  Ö`̀dÉ`̀W
 á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG á`̀eó`̀î`̀ dG ¿Gƒ``̀jó``̀ d ∑ô``à``j
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG QGô``̀≤``̀ dG PÉ``̀î``̀JG
 º∏YCGh  ÜôbCG  ƒ¡a  ø«ØXƒªdG  ÖjQóJ
 ,ø«ØXƒª∏d  á«ÑjQóàdG  äÉLÉ«àM’ÉH
 »a  É¡dòÑj  »`̀à`̀dG  Oƒ¡édÉH  Gó«°ûe
 ™e  ≥«°ùæàdG  ∫ÓN  øe  QÉ`̀WE’G  Gòg

.á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîe

∞∏à »ÑjQóJ è¡f :πHCG
 ≈``dEG  π```̀HCG  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y .O É``̀YO
 ∞∏àîe »ÑjQóJ è¡f ™°Vh IQhô°V
 ≥«≤ëàd  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ô``̀FGhó``̀dG  »`̀ a
 Oó`̀Y  ≈``̀ dEG  ô`̀¶`̀æ`̀dG  ¿hO  á«°ùaÉæàdG
 ájDhQ ≥«≤ëJh ,á«ÑjQóàdG äÉYÉ°ùdG

.2030 øjôëÑd

»æWƒdG ¢ù∏éªdG ≈dEG zÉ¡«ØXƒªd ÖjQóJ áYÉ°S 30 ô«aƒàH á«eƒμëdG äÉ¡édG ΩGõdEG{ 

É«∏©dG äGOÉ«≤dG ÖjQóàd èeÉfôH çGóëà°SGh ..É¡«ØXƒe ôjƒ£J »a Gó¡L ôNóJ ’ áeƒμëdG :ø«æ«YƒÑdG

øjô°û©dG ¿ô≤dG á«∏≤©H ÉædÉªYCG ôjóf ¿CG Öéj ’h ..GQÉªãà°SG πH Éahô°üe ¢ù«d ÖjQóàdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G :hôîa

ôjƒ£à∏d  Iƒ`̀ Lô`̀ ª`̀ dG  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG  ≥≤ëj  ø`̀ d  Ö`̀jQó`̀à`̀∏`̀d  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  Oó``̀Y  ó`̀jó`̀ë`̀J  :ó``̀jGõ``̀dG

π«YÉª°SEG ÖæjR -âÑàc
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ¿Ó`````̀YEG ó`̀©`̀H
 ø«æWGƒªdG  πμd  ÉfhQƒc  ìÉ≤d  º«©£J
 ¥ô¨à°ùJ  ¿CG  íLôªdG  øe  ,ø«ª«≤ªdGh
 300-150  ÜQÉ≤j  Ée  º«©£àdG  á«∏ªY
 ∞°üfh  ¿ƒ«∏e  øe  ôãcCG  º«©£àd  Ωƒj
 ¢üî°T ±’BG 10-5 ∫ó©ªH Oôa ¿ƒ«∏e
 »eƒ«dG  Oó©dG  Gòg  ∫ƒ°üëHh.É«eƒj
 ìÉ≤∏dG  íæª«°S  Ö≤JôªdG  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y
 á≤«bódG  »`̀a  OGô``̀ aCG  4  -2  ÜQÉ`̀≤`̀j  Éªd

.á«æeõdG IóªdG ∂∏J ∫GƒW IóMGƒdG
 ,á°ShQóe á«æWh á£N ∫ÓN øeh
 ºà«°S  ,á«°VÉªdG  á©ªédG  É¡æY  ø∏YCG
 Ée º«©£àd É«ÑW Gõcôe 27 ¢ü«°üîJ

.É«eƒj Oôa ±’BG 10-5 ÜQÉ≤j

 É`̀¡`̀©`̀°`̀Vh º```̀J »```à```dG á``̀£``̀î``̀ dGh
 øe ÉeÉY 18 ø°S âëJ ºg øe »æãà°ùJ
 øe  πbCG  ó©Ñà°ù«°S  Ée  ƒgh  ,º«©£àdG
 º«©£àdG  IôFGO  øe  ¢üî°T  ∞dCG  370
 â``̀fÉ``̀ch.Ö``̀fÉ``̀LCGh ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H ø``̀e
 øe  ≥HÉ°S  â`̀bh  »a  âæ∏YCG  øjôëÑdG
 äÉYôL  ¢ü«°üîJ  ø`̀Y  ô¡°ûdG  Gò`̀g

 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  ìÉ≤d
 ∞dCG  712 øe ôãcCG É¡«∏Y π°üë«°S PEG

.»ÑæLCG ∞dCG 789 πHÉ≤e »æjôëH
 º«©£J  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  ¥ô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀à`̀°`̀Sh
 »a ,Éeƒj 140-70 ø«H Ée ø«æWGƒªdG
 ÖfÉLC’G  º«©£J  Ióe  ìhGôàà°S  ø«M

.Éeƒj 160 -80 ø«H Ée

 øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ø«H á«bÉØJ’G ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≥aGh
 Éª«a »Ñjô°†dG êGhOR’G ádGREG ¿CÉ°ûH …ô°ùjƒ°ùdG »dGQó«ØdG OÉëJ’Gh
 ÖæéàdGh  Üô¡àdG  ™æeh  ∫ÉªdG  ¢SCGQh  πNódG  ≈∏Y  ÖFGô°†dÉH  ≥∏©àj
 ≈dEG  á«bÉØJ’G  √ò`̀g  ±ó¡Jh  ,É¡H  ≥aôªdG  ∫ƒcƒJhôÑdGh  »Ñjô°†dG
 πFÉ°ùªdG  »a  ø«aô£dG  ø«H  ¿hÉ©àdGh  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  õjõ©J

.á«Ñjô°†dG
 »àdG  äÉ«bÉØJ’G  øe  á«bÉØJ’G  √òg  ¿CG  ≈dEG  »LÉëdG  OGDƒa  QÉ°TCGh

.∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμe »a IOÉ°TEG õcôe øjôëÑdG â∏©L
 ’ ≈àM É kcôà°ûe G kQÉWEG  ™°†J á«bÉØJ’G ¿CG  …OGô©dG »∏Y í°VhCGh

.äÉcô°ûdG hCG OGôaC’G ≈∏Y »Ñjô°V êGhORG ∑Éæg ¿ƒμj

 ø«H  ájƒédG  äÉeóîdG  ¿CÉ°ûH  á«bÉØJG  ≈∏Y  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ≥aGh
 AGQh  Éª«ah  ∞jódÉªdG  ájQƒ¡ªL  áeƒμMh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM
 ¿Gô«£dG ∫Éée »a ¿hÉ©àdG ™«é°ûJh õjõ©J ≈dEG ±ó¡J »àdGh ,Éª¡«ª«∏bEG
 ∞jódÉªdG  ájQƒ¡ªL  áeƒμMh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ø«H  »fóªdG
 á©HÉàdG …ƒédG π≤ædG äÉ°ù°SDƒªd ájhÉ°ùàeh ádOÉY ¢Uôa ºjó≤J ¢Vô¨H

 πc áª¶fCGh ø«fGƒ≤d  É k≤ah á°ùaÉæªdG  í«àJ »àdG  äÉeóîdG  π«¨°ûàd  Éª¡d
.±ôW

 ¬fCG  ≈dEG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  ¿Éª∏°S  á∏«ªL  äQÉ°TCGh
 âØ∏àNG  GPEG  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’G  »a  ájõ«∏éfE’G  áî°ùædG  ≈`̀dEG  ºμàëoj

.…õ«∏éfE’G ¢üædG íLôjh ,á«Hô©dG áî°ùædG »a áªLôàdG

∞jódÉªdGh øjôëÑdG ø«H ájƒédG äÉeóîdG á«bÉØJG ≈∏Y á≤aGƒªdGGô°ùjƒ°Sh øjôëÑdG ø«H »Ñjô°†dG êGhOR’G ádGREG á«bÉØJG ≈∏Y á≤aGƒªdG

 ¿ÉëàeG  º¶æ oJ  záë°üdG{
 »`̀ Hô`̀ ©`̀ dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ ª`̀ dG
 Ö`̀W ¢``̀ UÉ``̀ °``̀ ü``̀ à``̀ N’
 ájôjƒ°üàdG  á`̀©`̀°`̀TC’G
 QƒàcódG  áë°üdG  IQGRh π«ch ájÉYQ  âëJ
 IQGRh »a ÖjQóàdG ¿hDƒ°T âeÉbCG ,™fÉªdG ó«dh
 ¢UÉ°üàN’  »Hô©dG  ¢ù∏éªdG  ¿ÉëàeG  áë°üdG
 ∫hC’G »HÉàμdG ¬jAõéH ájôjƒ°üàdG á©°TC’G ÖW
 øe ø«æëàªe AÉÑWCG 7 ¬d Ωó≤J …òdGh ;»FÉ¡ædGh
 ∫ÉªcEG ó©H Ö«Ñ£dG πgDƒj å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 ÖW »a »FÉ°üNCG  áLQO ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ¬ÑjQóJ

.ájôjƒ°üàdG á©°TC’G
 ∫ÉªYCÉH  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  äó``̀cCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 áë°üdG  IQGRh  »a  ÖjQóàdG  ¿hDƒ°T  ∞jô°üJ
 ájõgÉL  ¿CG  »©«Ñ°ùdG  âÑ°S  Iô«æe  IQƒàcódG
 º¡dƒ°üM  áé«àf  ¿Éëàe’G  Gòg  ºjó≤àd  AÉÑWC’G
 ™`̀HQC’G  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  ΩRÓ``̀dG  ÖjQóàdG  ≈∏Y
 ádÉeR  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  º¡∏gDƒj  ÉªH  ,á«°VÉªdG
 áμ∏ªe áeóîd ∂dP ó©H º¡eÉ«bh »Hô©dG ¢ù∏éªdG
 á«ë°üdG äÉeóîdG iƒà°ùªH AÉ≤JQ’Gh øjôëÑdG
 IQGRƒH ÖjQóàdG iƒà°ùe ¿CG ≈dEG káàa’ ,áeó≤ªdG
 áaÉc  ≈∏Y  kÉXƒë∏e  kGQƒ`̀£`̀J  ó¡°T  ó`̀b  áë°üdG
 »a º¡°ùoj ÉªH á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdGh äÉjƒà°ùªdG
 áμ∏ªe »a áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’G
 º`̀Yó`̀dGh  äÉ¡«LƒàdG  π°†ØH  ∂``̀dPh  ,øjôëÑdG
 É«∏©dG  IQGOE’G  π`̀Ñ`̀ pb  ø`̀e  áã«ãëdG  á©HÉàªdGh
 áë°üdG  Iô`̀ jRh  É¡°SCGQ  ≈∏Y  ,áë°üdG  IQGRƒ``̀H
 π«chh  ,ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G

.™fÉªdG ó«dh QƒàcódG áë°üdG IQGRh

 ∞`̀ °`̀ ü`̀ fh  ¿ƒ``̀«``̀∏``̀e  º`̀ «`̀ ©`̀ £`̀ à`̀ d  Ωƒ````̀ j  300-150
ø``jô``ë``Ñ``dG »````a ìÉ``̀ ≤``̀ ∏``̀ dÉ``̀ H ¢``ü``î``°``T ¿ƒ``̀ «``̀ ∏``̀ e

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 »eƒ°ù©dG  øªMôdGóÑY  øH  ∫OÉ`̀Y  ájÉYôH
 ∫É`̀ª`̀YCG â`̀≤`̀∏`̀£`̀fG ,»`̀Hô`̀©`̀dG ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫ƒM »fÉãdG »bƒ≤ëdG ióàæªdG
 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  É¡JÉ≤«Ñ£Jh
 ¬àª¶f  …ò`̀dGh  ,»Hô©dG  øWƒdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 ¿É°ùfC’G  ¥ƒ≤ëd  ó°UôªdG  á«©ªL  kÉ«°VGôàaG

.âÑ°ùdG ¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe øjôëÑdG áμ∏ªªH
 ≈≤dCG  ,ióàæªdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ¬MÉààaG  ∫Ó``Nh
 á«MÉààaG  á`̀ª`̀∏`̀c  »`̀Hô`̀©`̀ dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒ`̀ã`̀dG  ¿CG  É¡«a  í`̀°`̀VhCG
 âª¡°SG  »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G  AÉ`̀ cò`̀ dG  É«LƒdƒæμJh
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á°SQÉªe õjõ©J »a ô«Ñc πμ°ûH
 k’ƒ∏M  âMôWh  ,πeÉ°ûdGh  ™°SGƒdG  É¡eƒ¡ØªH
 ô°TÉÑe  πμ°ûH  á≤«°üd  IójóY  äÓμ°ûªd  ádÉ s©a
 ¥ƒ≤ëdG  á°UÉNh  ,á«°SÉ°SC’G  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH
 »a  QÉ°TCG  ¬`̀fCG  ô«Z  ,á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G
 É¡°VôØj  »`̀à`̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ≈``̀ dEG  ¬``̀JGP  â`̀bƒ`̀dG
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a »YÉæ£°U’G AÉcòdG
 ÅWÉîdG  ΩGóîà°S’G  áé«àf  kÉÑdÉZ  »JCÉJ  »àdGh
 äÉ«fÉμeEG  øe  ¬ë«àoj  Éªd  Å«°ùdG  ∞«XƒàdGh
 º`̀FGô`̀L ø``̀e ∂```̀dP ≈`̀∏`̀Y Ö`̀Jô`̀à`̀j É```̀eh ,á`̀ ∏`̀ FÉ`̀g
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  á«°Uƒ°üN  ∂¡àæJ  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G
 »eƒ≤dG  øeC’G  O pó¡oJ  πH  ,¬bƒ≤M  ≈∏Y  ió©àJh

.ä’ÉëdG øe ô«ãμdG »a ∫hó∏d
 á«ªgCG  »`̀Hô`̀©`̀dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó```̀cCGh
 á«bÓNCGh  á«ª«bh  á«fƒfÉb  áeƒ¶æe  AÉ°ûfEG
 ádB’G Iô£«°S ΩóY øª°†J ,á∏eÉ°T á«JÉ°ù°SDƒeh

 áeóîd ó«L πμ°ûH É¡Ø pXƒoJ ÉªfEGh ,¿É°ùfE’G ≈∏Y
.¬JÉjôëd ¬à°SQÉªe õjõ©Jh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 ¿CG IQhô``̀ °``̀V ø``̀Y ¬`̀ã`̀jó`̀M ¥É`̀«`̀ °`̀S »```̀ah
 AÉcòdG  øe  ôaGh  Ö«°üf  á«Hô©dG  ∫hó∏d  ¿ƒμj
 ø sªK  ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG  ¬`̀JÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh  »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G
 …òdG  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’G  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤dG  ¬«dƒoJ
 Iô°†M  ¬«LƒJh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  á«°†≤d
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ,øjôëÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 äÉ«æ≤J  ∞«Xƒàd  á∏eÉ°T  á«æWh  á£N  ™°VƒH
 á«LÉàf’G  äÉYÉ£≤dG  »a  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG
 zIõFÉL{ ≈dEG ¥É«°ùdG Gòg »a kGô«°ûe ,á«eóîdGh
 ,záØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  -ƒμ°ùfƒ«dG
 á«fÉãdG  É¡JQhO  »a  áª¶æªdG  É¡à°ü s°üN  »àdGh
 ΩGóîà°SG{  ´ƒ°Vƒªd  ,Ω2020  ΩÉ©∏d  Iô°ûY
 º∏©àdG  ájQGôªà°SG  õjõ©àd  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬à≤≤M  Éªd  kGôjó≤J  ,z¬JOƒLh
.»ªbôdG º∏©àdG ∫Éée »a äGRÉéfEG øe

 ¬àª∏c  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  ºààNGh
 Iƒ≤H á«Hô©dG  ∫hódG  •GôîfG ¿CG  ≈∏Y ó«cCÉàdÉH
 AÉcòdG áeƒ¶æeh á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a
 ÉªfEGh  ,á«gÉaQ  hCG  kÉaôJ  ó©j  ºd  »YÉæ£°U’G
 »Hô©dG  ºdÉ©dG  OGQCG  Ée  GPEG  kÉ«ªàM  kGô`̀eCG  íÑ°UCG
 ´ƒª°ùe  äƒ`̀°`̀U  ¬``̀dh  Iô`̀ KDƒ`̀e  Iƒ``̀b  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG
 »æÑJ  Ö∏£àj  Ée  ƒ`̀gh  ,»`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  »a
 äÉÑ∏£àªH AÉaƒdG ≈dEG ±ó¡J á«HôY á«é«JGôà°SG
 É«LƒdƒæμJ  ø«WƒJh  á«ªdÉ©dG  IQƒ`̀ã`̀dG  √ò`̀g
 ÉªH  ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG
 á«Hô©dG  äÉ©ªàéªdG  á«°Uƒ°üN  ™e  Ö°SÉæàj
 ,É¡H á°UÉîdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh º«≤dG áeƒ¶æeh
 á«°ù«FôdG QhÉëªdG óMCG ¿ƒμ«°S ∂dP ¿CG kÉØ«°†e
 á£N  »a  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  É¡«∏Y  πª©«°S  »àdG

.á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN IójóédG ¬∏ªY

É¡JÉ≤«Ñ£Jh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ióàæe ¬MÉààaG ∫ÓN

 ∫hó```̀dG •Gô```î```fG :»``̀Hô``̀©``̀dG ¿É`̀ ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
É«ªàM  í`̀ Ñ`̀ °`̀ UCG  á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQƒ``̀ã``̀dG  »``a  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 QGôªà°SG  ≈∏Y  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  â°UôM
 ,¢SQGóªdG  ™«ªéH  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©∏d  á«eƒ«dG  á©HÉàªdG
 »a  ÉªH  ,áëFÉédG  ±hô¶d  á«YGôªdG  πFÉ°SƒdG  ∞∏àîªH
 ø«°üàîªdG  πÑb  øe  á«°VGôàaG  á«Ø°U  äGQÉjR  ò«ØæJ  ∂dP
 ¢ü°üëdG  ô«°S  á©HÉàªd  ,IQGRƒdÉH  á«ª«∏©àdG  äGQGOE’É`̀H

.áHƒ∏£ªdG IQƒ°üdÉH Égò«ØæJ ¿Éª°Vh á«°VGôàa’G
 º«MôdGóÑY  ≈æe  IPÉà°SC’G  âdÉb  ,QÉ``̀WE’G  Gò`̀g  »`̀ah
 »æØdG  º«∏©àdG  IQGOEÉ``̀ H  ∫hCG  …ƒ`̀Hô`̀J  »°UÉ°üàNG  πæjR
 11 øe  ¿ƒμe  ≥jôa  π«μ°ûàH  âeÉb  IQGOE’G  ¿EG  »æ¡ªdGh
 á«°VGôàa’G  ∫ƒ°üØdG  åH  Qƒ°†ëd  ÉjƒHôJ  É«°UÉ°üàNG
 ±ó¡H ,»æ¡ªdGh »æØdG º«∏©àdG IQGOE’ á©HÉJ á°SQóe 11`H
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»TIMSS 19« امللك يهنئ »الرتبية« مبا حتقق من نتائج م�شّرفة يف اختبارات
امللك حمد  اجلاللة  ل ح�صرة �صاحب  تف�صّ

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اإىل  التهنئة  بتوجيه 

حققوه  ما  على  البحرين  طلبة مملكة  واأبنائه 

من نتائج م�صرفة وغري م�صبوقة يف الختبارات 

 TIMSS( والعلوم  الريا�صيات  يف  الدولية 

19(، متمنيا جاللته للجميع املزيد من التقدم 

والنتائج امل�صرفة.

الذي  التهنئة  خطاب  على  رًدا  ذلك  جاء 

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ت�صّرف 

الكرمي،  جاللته  اإىل  برفعه  والتعليم  الرتبية 

غري  النتائج  هذه  بتحقيق  التهنئة  مت�صمنا 

ال�صكر  معاين  عن  فيه  اأعرب  والذي  امل�صبوقة 

جاللته  به  تتف�صل  مبا  والعتزاز  والتقدير 

م�صتمرة  وم�صاندة  حمدود  ل  دعم  من  دائًما 

لوزارة الرتبية والتعليم وللم�صرية التعليمية 

املباركة، مما مّكنها بعون اهلل تعاىل من حتقيق 

تعترب  والتي  امل�صّرفة،  النتائج  هذه  طلبتها 

يعتمد  التي  الأ�صا�صية  املوؤ�صرات  من  نتائجها 

يف  الدولية،  املنظمات  من  العديد  عليها، 

ت�صنيف مدى تقّدم الدول يف املجال التعليمي، 

ما  امل�صرفة  النتائج  هذه  مثل  اأن  اإىل  م�صرًيا 

اهلل  حفظه  جاللته  دعم  لول  لتتحقق  لها  كان 

التعليمية  للم�صرية  ال�صامية  ورعاه، ورعايته 

مملكة  لتتبواأ  الأثر  اأبلغ  له  كان  مما  املباركة، 

ال�صعيد  على  املتقدمة  املراكز  هذه  البحرين 

نف�صي  عن  بالأ�صالة  ومقّدًرا،  �صاكًرا  الدويل، 

الوزارة، واأولياء  وبالنيابة عن كافة منت�صبي 

الأمور والطلبة، جلاللته هذه العناية الكرمية 

التي هي حمّل العرفان والعتزاز لدى اجلميع.

جاللة امللك يف مقدمة م�شتقبلي

امللك عبداهلل الثاين لدى و�شوله البالد اليوم

ح�صرة  اأن  امللكي  ــوان  ــدي ال يعلن 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

يف  �صيكون  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

اجلاللة  �صاحب  اأخيه  م�صتقبلي  مقدمة 

عاهل  احل�صني  ابــن  الثاين  عبداهلل  امللك 

اململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة، يرافقه 

بن  احل�صني  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الأردنية  اململكة  عهد  ويل  الثاين  عبداهلل 

اليوم  البالد  اإىل  و�صوله  لدى  الها�صمية، 

الإثنني املوافق احلادي والع�صرين من �صهر 

دي�صمرب احلايل يف زيارة ململكة البحرين، 

امللك  جاللة  مع  مباحثات  خاللها  يجري 

الوثيقة  الأخوية  العالقات  تتناول  املفدى 

ال�صقيقني،  وال�صعبني  البلدين  تربط  التي 

على  وامل�صتجدات  التطورات  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صاحات الإقليمية والعربية والدولية.

املنا�صبة  هذه  امللكي  الديوان  ويغتنم 

والوفد  الكرمي  البالد  ب�صيف  لريحب 

املرافق، متمنًيا جلاللة العاهل الأردين ِطيب 

الإقامة يف بلده مملكة البحرين.

وزير اخلارجية ي�شتعر�ض الروؤى امل�شتقبلية لتطوير العمل واالرتقاء مبخرجاته

تد�شني م�شروع »ال�شكرتري ال�شخ�شي« للتذكري مبواعيد جتديد الوثائق
اأجرى الدكتور عبداللطيف بن 

را�صد الزياين، وزير اخلارجية اأم�س 

منت�صبي  مع  الثالث،  العام  اللقاء 

الت�صال  عرب  اخلارجية،  وزارة 

اأعرب  حيث  املرئي،  الإلــكــرتوين 

مبنا�صبة  تهانيه  خال�س  عن  فيه 

باأعيادها  البحرين  مملكة  احتفال 

الوطنية اإحياًء لذكرى قيام الدولة 

اأحمد  املوؤ�ص�س  عهد  البحرينية يف 

عام  م�صلمة  عربية  كدولة  الفاحت 

1783 ميالدية، وذكرى ان�صمامها 

كاملة  كدولة  املتحدة  الأمم  يف 

ح�صرة  تويل  وذكرى  الع�صوية، 

�صاحب اجلاللة امللك املفدى، مقاليد 

احلكم، متمنًيا ململكة البحرين دوام 

التقدم واملنعة والرخاء.

وخالل اللقاء ا�صتعر�س الوزير 

التوجهات والروؤى امل�صتقبلية التي 

وتنفيذها  تطبيقها  الوزارة  تنوي 

لتطوير العمل والرتقاء به، معرباً 

عن �صكره وتقديره لكافة منت�صبي 

دبلوما�صيني  من  اخلارجية  وزارة 

واإداريني على ما يبذلونه من جهود 

وتعاون  وبتفاٍن  ومقدرة  خمل�صة 

املنوطة  امل�صوؤوليات  كافة  لأداء 

بهم، واملهام املوكلة اإليهم لالرتقاء 

جهود  وتعزيز  العمل  مب�صتوى 

خارجية  �صيا�صة  لتحقيق  الوزارة 

فاعلة وبناءة تعزز من مكانة مملكة 

يف  م�صاحلها  وتخدم  البحرين 

خمتلف املحافل الإقليمية والدولية 

وخا�صة يف هذه الفرتة ال�صتثنائية 

ب�صبب جائحة )كوفيد-19(، التي 

البحرين  مملكة  معها  تعاملت 

بجدارة وكفاءة عالية بف�صل جهود 

�صاحب  بقيادة  البحرين  فريق 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة، ويل العهد رئي�س الوزراء، 

وما مت اتخاذه من اإجراءات وقائية 

بهدف احلفاظ على �صحة و�صالمة 

بكفاءة  منوًها  واملقيمني،  املواطنني 

وجدارة كافة موظفي الوزارة الذين 

وحتملوا  الوطني  بواجبهم  قاموا 

هذه امل�صوؤولية بكل جدارة، متمنًيا 

لهم دوام التوفيق وال�صداد.

ــعــر�ــس وزيـــر  ــت ــص ــا ا� ــم ك

النجاحات  اأبـــرز  ــة  اخلــارجــي

حققتها  التي  املتميزة  والإجنازات 

وزارة اخلارجية يف عام 2020م، 

ظل  يف  وخا�صة  ق�صرية  وبفرتة 

الطارئة،  هذه املرحلة ال�صتثنائية 

م�صرًيا اإىل عدد من الأحداث املهمة 

جهوًدا  الــوزارة  فيها  بذلت  التي 

اإعالن  على  التوقيع  مثل  مميزة، 

احلوار  وتد�صني  ال�صالم،  تاأييد 

مملكة  بني  الأول  ال�صرتاتيجي 

املتحدة  ــات  ــولي وال البحرين 

مبادرات  نظام  واإقرار  الأمريكية، 

ملوظفي وزارة اخلارجية، والعمل 

الوطنية  العمل  خطة  اإعداد  على 

تنظيم  خالل  من  الإن�صان  حلقوق 

بحقوق  املعنية  الور�س  من  عدد 

املنامة  حوار  وموؤمتر  الإن�صان، 

الذي حظي باإ�صادة وا�صعة وجناح 

فخره  عن  معرًبا  وغريها،  كبري 

واعتزازه بهذه اجلهود املهمة التي 

كفاءة  بف�صل  ــوزارة  ال بها  قامت 

واإخال�س وعطاء كافة منت�صبيها.

اخلارجية  ــر  وزي د�صن  وقــد 

ال�صخ�صي(  )ال�صكرتري  م�صروع 

ــده  اأع ــرتوين  ــك اإل برنامج  ــو  وه

املعلومات،  نظم  اإدارة  الفنيون يف 

رقمي  �صخ�صي  م�صاعد  عن  عبارة 

مبواعيد  الــوزارة  موظفي  لتذكري 

اأو  ال�صخ�صية  الوثائق  جتديد 

وثائق اأفراد الأ�صرة وكذلك التذكري 

ــداث  والأح اخلا�صة  باملنا�صبات 

الربنامج  يوفر  حيث  املهمة، 

خا�صية اإر�صال ر�صائل ن�صية بوقت 

منا�صب للتذكري باملواعيد واأوقاتها 

املواعيد  ومتابعة  للتاأخر  تالفًيا 

ب�صكل فعال.

مبنا�شبة فوز فريق برنامج »االبتكار« مب�شابقة االأيدياثون.. »ال�شالح«:

 فوز اأبناء البحرين يف املحافل الدولية فخر للوطن

بنت  فائقة  ال�صحة  وزيرة  قالت 

�صعيد ال�صالح اإن فوز اأبناء البحرين يف 

امل�صابقات واملحافل الدولية، يعد فخراً 

ال�صحة  وزارة  اأن  م�صريًةاإىل  للوطن، 

القدرة  لديها مبدعني وكفاءات، متتلك 

اأو  اأي حتدي كان حمليا  على خو�س 

دوليا، واإظهار اإبداعاتهم وطاقاتهم يف 

املثابرة  جانب  اإىل  املجالت،  خمتلف 

والجتهاد من اأجل حتقيق الفوز عاملًيا.

برنامج  فريق  فــوز  ومبنا�صبة 

البتكار احلكومي مب�صابقة الأيدياثون 

الأمانة  �صنوياً  تنظمها  التي  الإقليمية 

للتخطيط  الأعلى  للمجل�س  العامة 

برنامج  مع  بالتعاون  الكويت  بدولة 

 )UNDP( الإمنائي  املتحدة  الأمم 

وجمموعة البنك الدويل، هّناأت الوزيرة 

ال�صالح، الدكتورة اأمينة طاهر طبيبة 

فوزهم  عن  الفائز،  والفريق  العائلة 

احلكومية  املواهب  �صحابة  مب�صروع 

لال�صتثمار الأمثل يف الهياكل التنظيمية 

الطاقات  ــر  ــدوي »ت الــعــام  للقطاع 

عن  معربة  احلكومية«،  واملــواهــب 

فخرها واعتزازها بالإجنازات امل�صرفة 

التي يحققها اأبناء البحرين يف جمالت 

البتكار والتطوير.

وزيرة  جمع  الذي  اللقاء  وخالل 

املوافق  الثالثاء  يوم  �صباح  ال�صحة 

يف  مبكتبها  2020م  دي�صمرب   15

مبنطقة  اخلري  باأبراج  الوزارة  ديوان 

اأمينة  الدكتورة  بالطبيبة  ال�صناب�س، 

طاهر ع�صو فريق املطورين، بح�صور 

الرئي�س  ال�صيد  جليلة  الدكتورة 

ال�صحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي 

اجلا�صم  هالة  والدكتورة  الأولــيــة 

اأكدت  ال�صحية،  املراكز  اأطباء  رئي�س 

الــدويل  الإجنــاز  هــذا  ــاأن  ب �صعادتها 

ي�صاف  البحرين  ململكة  كبري  �صرف 

هذا  اأبناء  يحققها  التي  الإجنازات  اإىل 

الوطن الغايل يف املحافل الدولية ويف 

جميع التخ�ص�صات، معربة عن فخرها 

التي  امل�صرفة  بالنتائج  واعتزازها 

حققت.

وقد اأعربت وزيرة ال�صحة عن بالغ 

البحرينية  الكفاءات  لت�صدر  فخرها 

املبدعة ملراكز متقدمة، وقدمت �صكرها 

على اجلهود املبذولة التي تقدم من اأجل 

تنمية القدارات واكت�صاب اخلربات، من 

خالل امل�صاركة يف امل�صابقات الدولية. 

امل�صاريع  هذه  باأن  ثقتها  عن  واأكــدت 

تطبق  و�صوف  اهتمام  حمل  الطموحة 

اهلل،  باإذن  املقبلة  الزمنية  املراحل  يف 

احلكومة  حر�س  منطلق  من  وذلــك 

الر�صيدة على تبني املبادرات وامل�صاريع 

البتكاري والذي  الطابع  املتميزة ذات 

وم�صرية  التنموية  الحتياجات  يلبي 

الزدهار.

م�صابقة  اأن  اإىل  الإ�ــصــارة  ومتت 

الكويت  دولة  اأطلقتها  »اليدياثون« 

املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون 

الإمنائي )UNDP(، وتهدف لالبتكار 

من خالل تقدمي حلول خالقة، ومتميزة 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  للعمل 

مواجهة  و�صبل  كورونا  جائحة  بعد 

املطورين  فريق  تقدم  وقــد  الأزمـــة. 

احلكومية«  املواهب  »�صحابة  بفكرة 

الأول �صمن  املركز  على  والتي حازت 

70 م�صروعا مت تقدميها من 17 دولة 

ومب�صاركة اأكرث من 500 م�صارك من 

العربية، ملا للفكرة من  الدول  خمتلف 

دللة قوية ومعاجلة متميزة للهياكل 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  التنظيمية 

بعد التحول الإلكرتوين الكبري وتفرغ 

جائحة  ب�صبب  املوظفني  من  العديد 

على  امل�صروع  ويــقــوم  ــا.  ــورورن ك

يف  املواهب  لر�صد  منهجية  ا�صتحداث 

وبرنامج  اأولً،  احلكومية  املوؤ�ص�صات 

ي�صمح بتدوير املوظفني يف موؤ�ص�صاتهم 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  بني  اأو 

تتنا�صب  م�صاريع  تطوير  على  للعمل 

مع مهاراتهم، اإىل جانب �صمان وجود 

هياكل تنظيمية اأكرث مرونة. 

القب�ض على 4 اآ�شيويني لتورطهم يف �شرقة �شاحنات وبيع بطارياتها

اجلنوبية  املحافظة  �صرطة  مديرية  عام  مدير  قال 

اآ�صيويني   4 على  القب�س  من  املديرية متكنت  �صرطة  اإن 

لتورطهم يف وقائع �صرقة �صاحنات وبيع بطارياتها.

واأو�صح اأنه اإثر تلقي املديرية لبالغات مفادها تعر�س 

بطارياتها  على  وال�صتيالء  لل�صرقة  ال�صاحنات  من  عددا 

من  والهرب  بعيدة  مناطق  يف  باإيقافها  منها  والتخل�س 

البحث  عمليات  لتكثيف  فريق  ت�صكيل  مت  فقد  املوقع، 

وال�صتعانة  البالغات  حول  املعلومات  وجمع  والتحري 

بالتقنيات الذكية، فقد تو�صلت ال�صرطة اىل ك�صف هوية 

�صخ�صني  قيام  ات�صح  حيث  عليهم،  والقب�س  املتهمني 

ب�صرقة املركبات الثقيلة فيما يقوم الآخران وهما اأ�صحاب 

تلك  بطاريات  بيع  يف  مب�صاعدتهما  للخردة  حمالت 

الكهربائية  التمديدات  ا�صالك  اتالف  بعد  وذلك  املركبات 

ونزع البطاريات منها. واأ�صاف مدير عام مديرية �صرطة 

املحافظة اجلنوبية اأنه مت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

متهيداً لإحالة املتهمني اإىل النيابة العامة.

امللك يبعث برقية تعزية وموا�شاة

الأمري الكويت بوفاة ال�شيخ نا�شر �شباح االأحمد

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية 

تعزية وموا�صاة اإىل اأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة 

الكويت ال�صقيقة، بوفاة ال�صيخ نا�صر �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح، اأعرب جاللته فيها عن 

خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته اإىل �صموه واأ�صرة اآل ال�صباح الكرام، م�صيًدا جاللته مبناقب 

الفقيد واإ�صهاماته يف خدمة دولة الكويت، �صائالً اهلل العلي القدير اأن يتغّمده بوا�صع رحمته 

ومغفرته وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم �صموه والأ�صرة الكرمية جميل ال�صرب وح�صن العزاء.

امللك عبداهلل الثاين

ويل العهد يعزي بوفاة نا�شر ال�شباح

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث 

جمل�س  رئي�س  العهد،  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

�صاحب  اإىل  وموا�صاة  تعزية  برقية  الــوزراء، 

ال�صباح  اجلابر  الأحمد  نواف  ال�صيخ  ال�صمو 

ال�صيخ  بوفاة  ال�صقيقة،  الكويت  دولة  اأمري 

نا�صر �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح رحمه اهلل، 

اأعرب �صموه فيها عن خال�س تعازيه و�صادق 

اآل ال�صباح الكرام،  اإىل �صموه واأ�صرة  موا�صاته 

يف  واإ�صهاماته  الفقيد  مبناقب  �صموه  م�صيًدا 

خدمة دولة الكويت، �صائالً اهلل العلي القدير اأن 

يتغّمده بوا�صع رحمته ومغفرته وي�صكنه ف�صيح 

جميل  الكرمية  والأ�صرة  �صموه  ويلهم  جناته 

ال�صرب وح�صن العزاء. كما بعث �صاحب ال�صمو 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء برقيتني 

الأحمد  ال�صيخ م�صعل  اأخيه �صمو  اإىل  مماثلتني 

اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت ال�صقيقة، 

واأخيه �صمو ال�صيخ �صباح خالد احلمد ال�صباح 

رئي�س جمل�س الوزراء بدولة الكويت ال�صقيقة.
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57 مليون دينار املدفوعات الإلكرتونية بني اأبريل واأغ�سط�س.. وزير الداخلية:

 تطوير اأكثـر من 83 خدمة اإلكرتونية لعدد من اجلهات احلكومية

غالب اأحمد:

ال�شيخ  ركن  اأول  الفريق  الداخلية  وزير  اأكد 

املدفوعات  مبالغ  اأن  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

عرب  بحريني  دينار  مليون   57 بلغت  الإلكرتونية 

جهود  اأن  اىل  م�شريا  الإلكرتونية،  القنوات  جميع 

املعلومات  هيئة  بها  قامت  التي  الإلكرتوين  التحول 

خدمة   500 تقدمي  اأثمرت  الإلكرتونية  واحلكومة 

للمواطنني واملقيمني عرب القنوات املختلفة.

واأ�شار وزير الداخلية، يف رده على �شوؤال لع�شو 

ا�شرتاتيجية  البنمحمد حول  ب�شام  ال�شورى  جمل�س 

الإلكرتونية  والتحول  املعلومات  هيئة  وخطط 

ما  الفرتة  خالل  ملحوظ  منو  اىل  الرقمي،  للتحول 

ا�شتخدام  يف   2020 واأغ�شط�س  وحتى  اأبريل  بني 

�شعف  جتاوزت  بن�شبة  الذكية،  الأجهزة  تطبيقات 

املا�شي،  العام  املماثلة من  الفرتة  ما كانت عليه يف 

عرب  الإلكرتونية  احلكومية  املعامالت  اأن  موؤكدا 

خمتلف القنوات تقارب 800 األف معاملة.

املحاكم  خلدمات  الزيارات  عدد  اأن  واأو�شح 

والق�شايا بلغ اأكرث من 500 األف زيارة، واأكرث من 

37 األف زيارة خلدمات ت�شجيل طلب الدعم للفئات 

امل�شتحقة من املت�شّررين ب�شبب فريو�س كورونا.

للبطاقة  املنجزة  املعامالت  عدد  اأن  اىل  واأ�شار 

الذكية بلغ اأكرث من 51 األف معاملة منجزة خلدمات 

�شداد  األف معاملة خلدمة  واأكرث من  الهوية،  بطاقة 

فواتري القيمة امل�شافة.

ال�شرتاتيجية  �شمن  اإنه  الداخلية  وزير  وقال 

الوطنية للحكومة الإلكرتونية، فقد مت اإعادة هند�شة 

الرقمي ي�شمل  للتحول  ا�شرتاتيجية �شاملة  وتطوير 

بنهاية  اأنه  اىل  م�شريا  احلكومية،  اجلهات  جميع 

من  اأكرث  تطوير  من  النتهاء  قد مت  �شيكون   2020

اجلهات  من  لعدد  متكاملة  اإلكرتونية  خدمة   83

احلكومية بزيادة تبلغ 108% فوق املعدل ال�شنوي 

للخدمات املطورة البالغ عددها 40 خدمة �شنويا.

عملت  الهيئة  اأن  اىل  الداخلية  وزير  واأ�شار 

للخدمات  الرقمي  والتحول  اخلدمات  زيادة  على 

 83 يقارب  ما  تطوير  درا�شة  �شيتم  اإذ  احلكومية، 

الإلكرتونية  القنوات  عرب  متكاملة  حكومية  خدمة 

قامت  الهيئة  اأن  اىل  لفتا  عام 2020،  املختلفة يف 

الرقمي  التحول  اىل  للو�شول  م�شاعفة  بجهود 

املطلوب.

ال�شنوات  خم�س  خالل  مقبلة  الهيئة  اأن  وذكر 

القادمة على دعم جميع اجلهات احلكومية يف �شبيل 

الإ�شراع يف التحول من النظم التقليدية اىل ا�شتخدام 

تقدمي معامالتها  الإلكرتونية يف  والو�شائل  الأنظمة 

وخدماتها، وذلك باإعادة وهند�شة وتطوير ما يقارب 

اجلهات  ا�شتعداد  على  تعتمد  120 خدمة حكومية 

الطاقة  وتوافر  ال�شامل،  الرقمي  للتحول  احلكومية 

خطة  لدعم  التمويل  وم�شادر  املتخ�ش�شة  الب�شرية 

احلديثة  التقنيات  على  املوظفني  وتدريب  التحول 

وتنمية قدراتهم الفنية.

تطبيق »املرور« يفوز بجائزة

�سامل ال�سباح لأف�سل امل�ساريع التقنية

للمرور  العامة  الإدارة  قالت 

ي�شاف  جديدا  اإجنازا  حققت  اإنها 

اإذ  حققتها،  التي  الإجنـــازات  اإىل 

على  الإلكرتوين«  »التطبيق  حاز 

التقنية  امل�شاريع  اأف�شل  جائزة 

تقنية  م�شاريع   5 اأف�شل  فئة  �شمن 

العربي، �شمن  الوطن  على م�شتوى 

العلي  �شامل  ال�شيخ  �شمو  جائزة 

الكويت  بدولة  املعلوماتية  ال�شباح 

الع�شرين.  ن�شختها  يف 

تطوير  اإىل  اجلــائــزة  وتهدف 

واإبرازه،  العربي  الرقمي  املحتوى 

تقنية  جمـــال  يف  والبـــتـــكـــار 

ا�شتعداد  درجة  وزيادة  املعلومات، 

الرقمي. للتعامل  املجتمع 

العميد  اأكــد  املنا�شبة،  وبهذه 

عبدالوهاب  بن  عبدالرحمن  ال�شيخ 

العامة  الإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل 

اجلائزة  بهذه  الفوز  اأن  للمرور 

الدعم  العربية مل يكن ليتحقق لول 

ال�شيخ  اأول  الفريق  من  الالحمدود 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

املروري،  العمل  ملنظومة  الداخلية 

جميع  توفري  يف  اأ�شهم  الذي  الأمر 

الإلكرتونية  والإجراءات  اخلدمات 

اخلــدمــات  وتطوير  للمراجعني 

لتوجهات  وفــقــا  ــة  ــي ــكــرتون الإل

الرقمي  الــتــحــول  يف  احلــكــومــة 

بالتعاون  وتعزيزها  والإلكرتوين، 

املعلومات  هيئة  مع  والتن�شيق 

واجلهات  الإلكرتونية  واحلكومة 

العالقة. ذات 

اجلهود  هــذه  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 

ن�شبة  ــرب  اأك حتقيق  يف  اأ�شهمت 

املــروريــة،  اخلــدمــات  مــن  ممكنة 

التحول  ن�شبة  حاليا  بلغت  فقد 

 %80 حلوايل  للخدمات  الإلكرتوين 

اإلكرتونيا  تقدميها  يتم  والــتــي 

منها  ومتنوعة،  متعددة  وبو�شائل 

الإلكرتونية  احلكومة  بوابة  موقع 

»املرور«  وتطبيق   ،bahrain.bh
واملن�شات  الــذكــيــة،  لــالأجــهــزة 

للحكومة  التابعة  الإلكرتونية 

الإلكرتونية.

ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

ب�شام البنمحمدوزير الداخلية

ميكن اأخذه لكل من جتاوز عمره 6 اأ�سهر.. العمران:

لقاح الإنفلونزا ل يتعار�س مع لقاحات »كورونا«.. واآمن للحوامل

�شيد فا�شل حممد:

زهراء  الدكتورة  قالت 

العمران اإن تطعيم الإنفلونزا اآمن 

على احلوامل اإذا كان غري ن�شط 

 inactivated influenza(

لهم،  به  ين�شح  بل   ،)vaccine
موؤكدًة يف الوقت ذاته اأن اللقاح 

تطعيمات  مع  يتعار�س  ل 

فريو�س  لقاحات  مثل  اأخرى، 

»كورونا«، بل ُين�شح به لتقوية 

املناعة باجل�شم.

-وهي  العمران  واأكدت 

طبيب مقيم مب�شت�شفى ال�شلمانية 

اأن التطعيم ميكن اأخذه  الطبي- 

لكل من جتاوز عمره �شتة اأ�شهر، 

م�شريًة اإىل اأن الأعرا�س اجلانبية 

اللقاح  اأخذ  بعد  حتدث  قد  التي 

ب�شيطة، كارتفاع درجة احلرارة 

اأو احل�شا�شية املوؤقتة اأو الت�شّنج 

الب�شيط.

هناك  اإن  العمران  وقالت 

الإنفلونزا  اأعرا�س  بني  فروًقا 

املو�شمية العادية وبني الأعرا�س 

بـ»كوفيد-19«،  املرتبطة 

الإنفلونزا  اأعرا�س  اأن  مو�شحًة 

تكون  الغالب  يف  املو�شمية 

عبارة عن �شداع، �شيالن الأنف، 

التهاب  خفيفة،  حمى  �شعال، 

يف  اآلم  الأنف،  ان�شداد  احللق، 

اإعياء،  واجل�شم،  الع�شالت 

ولي�س  ق�شعريرة،  اإ�شهال،  قيء، 

تلك  جميع  تكون  اأن  بال�شرورة 

اأن  فيمكن  موجودة،  الأعرا�س 

تلك  من  بع�س  الفرد  ت�شيب 

جميعها،  ورمّبا  الأعرا�س، 

وميكن القول اإن الإنفلونزا توؤثر 

العلوي  التنف�شي  اجلهاز  على 

فقط، ما ي�شّبب احتقان اجليوب 

الأنف  الب�شيطة و�شيالن  الأنفية 

وال�شعال.

فريو�س  اأعرا�س  عن  اأما 

فاأكدت  امل�شتجد،  كورونا 

تكون  الغالب  يف  اأنها  العمران 

جاف،  و�شعال  حمى  �شكل  على 

والتذّوق،  ال�شم  حا�شتي  وفقد 

بلغم،  ذلك  ي�شاحب  اأن  وميكن 

�شديدة  اآلم  التنف�س،  يف  �شيق 

اإرهاق،  واجل�شم،  الع�شالت  يف 

اأن  اإىل  بالإ�شافة  التهاب احللق، 

اأو قليلة  اأعرا�س نادرة  هناك 3 

الإ�شهال،  هي  للكورونا،  جًدا 

الغثيان، �شيالن الأنف.

على  الدكتورة  �شّددت  كما 

كورونا  فريو�س  اأعرا�س  اأن 

خطورة،  اأكرث  »كوفيد-19« 

اجلهاز  على  تاإثرًيا  له  اإن  اإذ 

فريو�شات  اأكرثمن  التنف�شي 

الأخرى،  العادية  الإنفلونزا 

الرئوي  اللتهاب  ي�شّبب  وقد 

التنف�شي  اجلهاز  )متالزمة 

احلادة(، وقد يوؤدي اإىل اأمرا�س 

خطرية.

د. زهراء العمران

وكيل وزارة الداخلية: ال�سرطة الن�سائية

حققت تقدًما بف�سل دعم وتوجيهات وزير الداخلية
اآل  عبدالرحمن  بن  نا�شر  ال�شيخ  اأعرب 

خليفة وكيل وزارة الداخلية عن تقديره لدور 

و�شابطات  �شابطات  من  الن�شائية  ال�شرطة 

�شف واأفراد، يف ظل الحتفال بيوبيلها الذهبي، 

التاأ�شي�س، مبثابة  عاما على  اأن 50  مو�شحا 

ن�شف قرن من الدعم والعطاء والرعاية وهذا 

متكني  م�شرية  حققته  الذي  التقدم  من  جزء 

املراأة البحرينية برعاية �شاحبة ال�شمو امللكي 

قرينة  اآل خليفة  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية 

جاللة امللك، رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة.

تكن  مل  الن�شائية،  ال�شرطة  اأن  واأ�شاف 

حتقق هذا امل�شتوى املتقدم، وتخو�س جمالت 

وزير  دعم  لول  متعددة،  وجمتمعية  اأمنية 

دور  لتاأكيد  الدائمة  وتوجيهاته  الداخلية 

ال�شرطة الن�شائية وتوفري التدريب الالزم يف 

هذا ال�شاأن. وقال اإن ال�شرطة الن�شائية، تطورت 

عددا وعتادا وازادت امكانياتها وقدراتها على 

العمل، ودخلت للكثري من املجالت واأ�شبحت 

متار�س دورا متميزا يف جمال تعزيز ال�شراكة 

املجتمعية ورعاية الأحداث.

بالإ�شارة  الداخلية،  وزارة  وكيل  وختم 

الآمال والتطلعات تتزايد، نحو تعزيز  اأن  اإىل 

التطور والتقدم والبناء على ما مت اإجنازه خالل 

ال�شرطة  اأن  م�شريا  املا�شية،  عاما  اخلم�شني 

الن�شائية، اأنهت ن�شف قرن من العطاء، والآن 

�شرطة  �شمن  العمل  ملوا�شلة  العهد  جتدد 

البحرين باإخال�شها ودورها امل�شرف.

وّجهت اإىل اإعداد »احل�سابات اخلتامية« واللتزام بامليزانيات.. »املالية«: 

ل مترير لأّي مدفوعات تفوق امليزانية املعتمدة اإل بقرار من جمل�س الوزراء
�شارة جنيب:

الوطني  والقت�شاد  املالية  وزارة  دعت 

يف  البدء  اإىل  احلكومية  واجلهات  الوزارات 

على  واحلفاظ  اخلتامية،  احل�شابات  اإعداد 

امليزانيات  حدود  �شمن  ال�شرف  م�شتويات 

اأو  التعاقدات  تتجاوز  األ  ومراعاة  املعتمدة، 

املمنوحة من هذه  املالية  املوافقات  اللتزامات 

الوزارة.

اأي  مترير  يتم  لن  اإنه  املالية  وقالت 

تتجاوز  مالية  التزامات  تخ�س  مدفوعات 

العتمادات املالية املخ�ش�شة للوزارة اأو اجلهة 

احلكومية، اإل بناًء على قرار ي�شدر من جمل�س 

الوزراء بعد قيام الوزارة اأو اجلهة احلكومية 

املهنية ب�شرح وتو�شيح مرّبرات ذلك.

واأ�شافت: »يجب تنفيذ الإجراءات الالزمة 

مالية  معامالت  اأي  وت�شوية  اإدخال  ب�شاأن 

تخ�س هذه ال�شنة، وتتحّمل الوزارة اأو اجلهة 

املعنية امل�شوؤولية يف حال التاأخر يف ت�شجيل 

املحددة،  الفرتة  خالل  م�شروفاتها  وت�شوية 

ويجب تزويد وزارة املالية بتو�شيح لأ�شباب 

وتفا�شيل اأي ت�شويات حما�شبية يرتّتب عليها 

تخفي�س يف الإيرادات احلكومية«.

ووجهت وزارة املالية اإىل اتخاذ الإجراءات 

ال�شلطة  مالحظات  جميع  لت�شحيح  الالزمة 

والإدارية  املالية  الرقابة  وديوان  الت�شريعية 

وجدت(،  )اإن  ال�شابقة  املالية  لل�شنوات 

وال�شيا�شات  القوانني  مع  يتوافق  مبا  وذلك 

من  والتاأكد  املعتمدة،  والأنظمة  والقرارات 

و�شع الإجراءات التنظيمية والرقابية الكفيلة 

مع  والتعاون  خمالفات،  اأي  تكرار  بعدم 

وت�شليم  اإعداد  اإجراءات  ل�شتكمال  الديوان 

احل�شاب اخلتامي املدقق يف املوعد املحدد وفًقا 

لقانون امليزانية العامة للدولة.

كل  ت�شجيل  يجب  املالية،  وبح�شب 

يف  املالية  ال�شنة  خالل  امل�شتلمة  الإيرادات 

اإىل  وتوريدها  العام،  الأ�شتاذ  ح�شابات 

احل�شابات امل�شرفية املخ�ش�شة لهذا الغر�س.

الإجراءات  اتخاذ  يجب  اأنه  واأو�شحت 

املبالغ  حت�شيل  ملتابعة  الالزمة  الإدارية 

وتوريدها  امل�شتلمة  غري  للحكومة  امل�شتحقة 

تدوير  لتاليف  وذلك  العمومي؛  للح�شاب 

اإيرادات هذه ال�شنة اإىل �شنوات اأخرى وتراكمها 

املطابقة  واإجراء  احلكومة،  �شجالت  يف 

امل�شرفية  للح�شابات  الالزمة  والت�شويات 

املخ�ش�شة لإيداع تلك الإيرادات، واإر�شالها اإىل 

اإدارة اخلزانة قبل اإقفال الأنظمة املالية.

ونوهت باأهمية ح�شر الإيرادات امل�شتحقة 

ت�شنيفها،  اإعادة  مت  التي  واملبالغ  للحكومة، 

واإخطار مكتب الوكيل امل�شاعد لتنمية و�شيا�شة 

الإيرادات العامة واإدارة اخلزانة بهذه الوزارة 

مت  وما  الزمني  وعمرها  الديون  تلك  مببالغ 

لتعاميم  وفًقا  وذلك  حالة،  كل  ب�شان  عمله 

هذه الوزارة ال�شادرة بهذا ال�شاأن، وح�شر اأي 

اإعفاءات عن �شداد ر�شوم اأو �شرائب م�شتحقة 

للحكومة، مع بيان ال�شند القانوين املوؤيد ملنح 

هذه الإعفاءات.

و�شددت على اأهمية التحقق �شحة توجيه 

القيود  واإعداد  املنا�شب،  التبويب  على  الإيراد 

اأي  وت�شوية  لت�شحيح  الالزمة  املحا�شبية 

اأخطاء يف الت�شجيل.

التي  املبالغ  اإعادة  اأهمية  اإىل  ولفتت 

ح�شابات  �شمن  اإيرادات  خطاأ   �شجلت 

الت�شوية  واإعداد  اأ�شحابها،  اإىل  ال�شنة  هذه 

الالزمة لت�شحيحها، واإخطار مكتب الوكيل 

العامة  الإيرادات  و�شيا�شة  التنمية  امل�شاعد 

وبيان  التغريات،  بهذه  الوزارة  هذه  يف 

اأ�شبابها والتفا�شيل املتعلقة بها.

املرجعة  ال�شيكات  ح�شر  اإىل  ووجهت 

ال�شنة،  نهاية  حتى  حت�شيلها  يتم  مل  التي 

ت�شجيلها  مت  اإذا  الإيرادات  من  وخ�شمها 

وقت ا�شتالم تلك ال�شيكات.

اخلا�شة  بالتعليمات  يتعلق  وفيما 

قالت  احلكومية،  واللتزامات  بامل�شروفات 

املوافقة  على  احل�شول  يجب  اإنه  املالية 

للتعاميم  وفًقا  وذلك  لل�شرف،  امل�شبقة 

ال�شادرة من املالية.

ودعت اإىل ت�شجيل ا�شتالم جميع ال�شلع 

نظام  يف  ال�شنة  خالل  امل�شتلمة  واخلدمات 

امل�شروفات  اأوامر �شراء  امل�شرتيات، واإلغاء 

املتكررة التي التقت احلاجة اإليها، وت�شوية 

اأي اأوامر �شراء معلقة، وذلك لتجّنب ترحيل 

اإىل  لها  املحجوزة  واملبالغ  الطلبات  تلك 

ميزانية ال�شنة املالية الالحقة.

قيود  اإعداد  يجب  اأنه  واأو�شحت 

امل�شروفات  لت�شحيح  الالزمة  الت�شوية 

ح�شابات  �شمن  خطاأ  و�ُشجلت  ُدفعت  التي 

ا�شرتدادها،  اإجراءات  ومتابعة  ال�شنة،  هذه 

واإعداد الت�شويات الالزمة لإلغاء اأي اأر�شدة 

�شالبة.

املجهزين  مطالبة  يجب  اإنه  وقالت 

اأي  نظري  امل�شتحقة  فواتريهم  بت�شليم 

ال�شنة  خالل  ا�شتالمها  مت  �شلع  اأو  خدمات 

الالزمة  الإجراءات  وا�شتكمال  املالية، 

فرتة  خالل  وذلك  املالية،  اللتزامات  ل�شداد 

الفواتري  ا�شتالم  من  يوًما   40 على  تزيد  ل 

ال�شراء  طلبات  اأو  العقود  �شروط  ح�شب  اأو 

ذلك  وي�شمل  املوّردين،  مع  عليها  املتفق 

املعامالت مع الوزارات واجلهات احلكومية. 

و�شّددت على �شرورة احل�شول على موافقة 

على  الوزارة  بهذه  امل�شاريع  متويل  اإدارة 

تعتزم  التي  امل�شاريع  م�شروفات  اعتمادات 

اإىل ال�شنة املالية  كل جهة حكومية تدويرها 

القادمة، واأن تكون طلبات املوافقة م�شفوعة 

باملرّبرات، على اأن تر�شل اإىل الإدارة املذكورة 

واأ�شافت:  اجلارية.  املالية  ال�شنة  انتهاء  مع 

الالزمة  امل�شتندات  كل  ا�شتيفاء  من  بد  »ل 

ل�شداد الإعانات والتحويالت التي تتوافر بها 

�شروط ال�شتحقاق مبوجب القوانني املنظمة 

املالية،  ال�شنة  نهاية  قبل  و�شدادها  لها، 

تعمل  التي  احلكومية  اجلهات  اإىل  والإيعاز 

خارج اململكة باإر�شال ح�شاباتها اإىل الوزارة 

املخت�شة فور انتهاء ال�شنة املالية«.

ال�شيخ نا�شر بن عبدالرحمن

�سلطات الدوحة ل تزال حتتجز 47 قارًبا.. »خفر ال�سواحل«:

تلّقي طلبات البّحارة املت�سررين من املمار�سات القطرية

الذين مت  البّحارة  طلبات  تلقي  با�شر  اإنه  ال�شواحل  قال خفر 

توقيفهم يف قطر؛ وذلك حل�شر الأ�شرار التي تعّر�شوا لها جّراء 

الإجراءات العدائية وال�شتهداف القطري املمنهج لأرواح واأرزاق 

�شيادي  عالء  بحري  ركن  اللواء  واأو�شح  البحرينيني.  البّحارة 

قائد خفر ال�شواحل اأن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار التن�شيق لتخاذ 

الإجراءات القانونية الالزمة، التي من �شاأنها احلفاظ على حقوق 

البّحارة فيما حلق بهم من اأ�شرار جّراء توقيفهم واإتالف قواربهم، 

نتيجة احتجازها يف قطر ملدد طويلة اأو ال�شطدام بها مبا�شرة من 

قبل دوريات اأمن ال�شواحل واحلدود القطرية.

للبّحارة  امل�شتمر  القطري  ال�شتهداف  اإطار  اأنه يف  اإىل  واأ�شار 

�شيد  قارب   47 اليوم  حتى  حتتجز  قطر  زالت  ما  اأرزاقهم،  يف 

خالل  احتجزت  قد  القطرية  الدوريات  كانت  اأن  بعد  بحرينًيا، 

يحملون  ا  �شخ�شً و2153  قارًبا  الأخرية 650  الع�شر  ال�شنوات 

الهوية الر�شمية البحرينية.
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�ساللة كورونا �ملتحّورة تطل يف 3 دول 

دول حتظر �لطري�ن من بريطانيا

عوا�صم - وكالت:

ال�صاللة اجلديدة من فريو�س  اأن  يبدو 

الفريو�س  من  عــدوى  -الأ�ــصــد  كــورونــا 

 3 يف  اأو�صح  ب�صكل  تظهر  بداأت  الأ�صلي- 

دول اأخرى بعد بريطانيا.

العامل خرًيا  ا�صتب�صار  الرغم من  فعلى 

مع  الوباء  مع  احلــرب  نهاية  باحتمال 

الفريو�س  �صد  التلقيح  حمالت  انطالق 

العاملية،  ال�صحة  منظمة  اأعلنت  امل�صتجد، 

ال�صاللة اجلديدة  الأحد، ر�صد تف�صي  اأم�س 

يف كل من الدمنارك وهولندا واأ�صرتاليا.

وهي  كريخوف،  فان  ماريا  واأو�صحت 

الأمرا�س  يف  �صة  متخ�صّ اأمريكية  خبرية 

الطوارئ  برنامج  �صمن  املعدية  الطارئة 

جائحة  ملواجهة  التقنية  واملدينة  ال�صحية 

حديث  يف  الأممية،  املنظمة  يف  كورونا 

الدول  تلك  اأن  الربيطانية،  الإذاعية  لهيئة 

الفريو�س  �صاللة  يف  طفرات  ت�صهد  التي 

كذلك  وهولندا،  الدمنارك  هي  اجلديدة 

اإ�صابة واحدة  التي �صجلت حالة  اأ�صرتاليا 

فقط حتى الآن.

م�صاء  اأعلنت،  العاملية  املنظمة  وكانت 

ال�صبت، اأنها تن�ّصق مع ال�صلطات الربيطانية 

من  املزيد  واأخذ  التحقق  اأجل  من  املعنية 

املعلومات حول الفريو�س املتحّور موؤخًرا، 

الأ�صبوعني  خالل  البالد  يف  ظهر  والــذي 

املا�صيني.

من  اجلديد  التحّور  على  التعرف  ومت 

الإ�صابة  حالت  يف  زيادة  بعد  الفريو�س 

واأُطلق  البالد،  يف  كبري  ب�صكل  النوع  بهذا 

.»01  /202012-VUI« عليه ا�صم

يف �صياق مت�صل بعد الإعالن عن ظهور 

�صاللة جديدة من فريو�س كورونا امل�صتجد 

»خارجة عن ال�صيطرة« يف بريطانيا، اأعلنت 

هيئة الطريان املدين الكويتية، الأحد، حظر 

الطريان القادمة من هناك، واأدرجت الدولة 

اخلطورة  ذات  ــدول  ال �صمن  الأوروبــيــة 

املدين  الطريان  هيئة  واأو�صحت  العالية. 

القادم  الطريان  حظر  قرار  اأن  الكويتية 

على  »بناًء  اتخاذه  مت  املتحدة  اململكة  من 

تعليمات ال�صلطات ال�صحية«.

الدول  من  عدد  علّق  ذاته،  ال�صياق  يف 

ورحــالت  اجلوية  الرحالت  ــة  ــي الأوروب

القطارات اإىل اململكة املتحدة، ب�صبب ظهور 

ُيعتقد  كورونا  فريو�س  من  جديدة  �صاللة 

اأنها اأ�صد عدوى بن�صبة %70.

اإ�صبانيا  طالبت  اآخـــر،  جانب  مــن 

ال�صفر  ب�صاأن  من�ّصقة  اأوروبية  با�صتجابة 

كورونا،  حتّور  بعد  بريطانيا  واإىل  من 

تطبيق  اإن  اأملانية  اإعالم  و�صائل  قالت  فيما 

الحتاد  دول  يف  بريطانيا  اإىل  �صفر  حظر 

الأوروبي �صيبداأ منت�صف الليلة.

قد  اأملانيا  اأن  حكومي  م�صدر  واأعلن 

وجنوب  بريطانيا  مع  الرحالت  تعلّق 

عودة  اإطار  يف  اجلائحة،  ب�صبب  اأفريقيا، 

من  جديدة  �صاللة  ملواجهة  القيود  بع�س 

الفريو�س ظهرت يف بريطانيا.

خالد بن �سلمان ي�سيد بجهود �ل�سعودية و�لإمار�ت يف �تفاق �لريا�ض

عوا�صم - وكالت:

بن  �صلمان  بن  خالد  الأمري  ال�صعودي  الدفاع  وزير  نائب  قال 

بجهود  والعقبات  ال�صعوبات  جتاوز  الريا�س  اتفاق  اإن  عبدالعزيز 

اليمنية  الأطراف  وا�صتجابة  التحالف،  ودول  والإمارات  ال�صعودية 

. لها

الر�صمي  �صلمان يف تغريدة على ح�صابه  بن  الأمري خالد  واأ�صاف 

احلكومة  اإىل  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  »نتطلع  »تويرت«:  يف 

الأمان«. بر  اإىل  اليمن و�صعبه  لقيادة  اليمنية 

من جانبه، قال وزير الدولة ال�صعودي لل�صوؤون اخلارجية عادل 

اجلبري يف تغريدة على »تويرت«: »ما حتقق لليمن العزيز من ت�صكيل 

حكومة جديدة وفًقا ملا ورد يف اتفاق الريا�س، خطوة مهمة يف بلوغ 

احلل ال�صيا�صي واإنهاء الأزمة، واإر�صاء الأمن وال�صتقرار وحتقيق ما 

ال�صقيق«. اليمني  ال�صعب  اإليه  ي�صبو 

قرار  ب�صدور  اجلمعة،  اأفادت،  قد  اليمنية  الأنباء  وكالة  وكانت 

اأع�صائها. وت�صمية  جديدة  مينية  حكومة  بت�صكيل  يق�صي  جمهوري 

الطالع على  بعد  ت�صكيل احلكومة جاء  قرار  اأن  البيان  وجاء يف 

»د�صتور اجلمهورية اليمنية وعلى مبادرة جمل�س التعاون اخلليجي، 

الريا�س«. اتفاق  ال�صامل وعلى  الوطني  وعلى خمرجات احلوار 

»ثقتنا  عبدامللك:  معني  اجلديدة  اليمنية  احلكومة  رئي�س  وقال 

ودول حتالف  اململكة  اأ�صقائنا يف  من  ال�صادق  الأخوي  بالدعم  عالية 

ال�صرعية«. دعم 

»تويرت«:  يف  الر�صمي  ح�صابه  على  تغريدة  يف  عبدامللك  واأ�صاف 

و�صاقة  عاجلة  ومهام  تاريخية  م�صوؤوليات  اأمام  املعلنة  »احلكومة 

ت�صتدعي العمل اجلاد واحلازم والروؤية الوطنية الوا�صعة، والربنامج 

ل�صتكمال  ال�صلبة  والإرادة  وال�صليم  الوا�صح  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

املوؤ�ص�صات  وبناء  وال�صتقرار،  الدولة  وا�صتعادة  النقالب  اإنهاء 

اخلدمات«. الف�صاد وحت�صني  ومواجهة  املوارد  وتنمية 

وفاة �ل�سيخ نا�سر �ل�سباح جنل �أمري �لكويت �لر�حل

الكويت - وكالت:

نعى الديوان الأمريي يف الكويت، الأحد، ال�صيخ نا�صر �صباح الأحمد 

اجلابر ال�صباح، جنل اأمري الكويت الراحل، عن عمر يناهز 72 عاًما.

عند  الرثى  �صيوارى  الراحل  جثمان  اأن  الأمريي  البيان  واأ�صاف 

اأرقام  ن�صر  كما  الثنني.  اليوم  �صباح  من  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة 

الهواتف للتعزية.

والنائب  الدفاع  وزير  من�صب  الأحمد  �صباح  نا�صر  ال�صيخ  و�صغل 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء يف الكويت �صابًقا، وهو النجل الأكرب لأمري 

الكويت الراحل، ال�صيخ �صباح اجلابر ال�صباح.

ُولد ال�صيخ نا�صر �صباح الأحمد يف ق�صر ال�صعب، يف الـ27 من اأبريل 

عام 1948، وعا�س وتربى بعد ذلك بق�صر د�صمان. ال�صیخ نا�صر �صباح الأحمد 
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يف  الن�سائية  وال�سرطة  عاماً 

خدمة الأمن يف مملكة البحرين

اأنا وعائلتي نحمد ون�سكر اهلل على  دائًما واأبًدا 

و�سالًما  واأماًنا  اأمنًا  اأعطتنا  التي  البحرين  نعمة 

ووطنًا منذ اأكرث من 100 �سنة، اإمنا اليوم بعد جتربة 

وطن  هنا  �سادق:  وباإخال�ص  باخت�سار  اأقولها  اللقاح 

حقوق الإن�سان.
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يخرتع  اإدي�ش�ن  ت�ما�ص   -  1879

امل�شباح الكهربائي.

الأهلية  اجلامعة  افتتاح   -  1908

امل�شرية التي ُتعد اأول جامعة عربية.

اأحمد  ال�شيخ  الك�يت  اأمري   -  1938

الت�شريعي  املجل�ص  يحل  ال�شباح  اجلابر 

ويدع�  تك�ينه،  من  �شه�ر  �شته  بعد 

لنتخاب جمل�ص جديد يف 27 دي�شمرب.

1951 - ليبيا تنال ا�شتقاللها.

يف  جامعة  اأول  تد�شني   -  1957

املغرب، وذلك يف مدينة الرباط.

ديغ�ل  �شارل  انتخاب   -  1958

رئي�ًشا للجمه�رية الفرن�شية، لي�شبح اأول 

رئي�ص يف اجلمه�رية اخلام�شة.

تطلق  املتحدة  ال�ليات   -  1968

ف�شاء  رّواد   3 وبه  اأب�ل�8  �شاروخ 

اأمريكيني اإىل مدار ح�ل القمر.

ماأرب  �شد  م�شروع  افتتاح   -  1986

من قبل الرئي�ص اليمني علي عبداهلل �شالح 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ورئي�ص 

زايد بن �شلطان اآل نهيان.

تنتقل من  بيت حلم  مدينة   - 1995

ال�شيطرة الإ�شرائيلية اإىل الفل�شطينيني.

2015 - جلنة القيم بالحتاد الدويل 

بالتر  �شيب  تعاقب  )فيفا(  القدم  لكرة 

رئي�ص  بالتيني  ومي�شيل  الفيفا  رئي�ص 

الحتاد الأوروبي لكرة القدم بالإيقاف ملدة 

ثماين �شن�ات.

اختيار ملكة جمال فرن�سا لعام 2021 يف حفل دون جمهور
مبنا�شبة  ا�شتثنائي  حفل  يف   ،2021 لعام  جمالها  ملكة  فرن�شا  اختارت 

اأماندين ب�تي،  مرور 100 عام على انطالق م�شابقة اجلمال الأ�شهر، وفازت 

 ،2021 فرن�شا  جمال  ملكة  بلقب  الفرن�شية،  الن�رماندي  منطقة  مثلّت  التي 

البالغة من العمر 23 عاًما، وط�لها 175 �شنتمرًتا، وهي طالبة ماج�شتري يف 

�ص اإدارة امل�ؤ�ش�شات وهياكل ال�شيخ�خة. تخ�شّ

واختريت اأماندين من بني 29 مر�شحة، تراوحت اأعمارهن بني 18 و24 

اآن ل�رف�لن، واأوريلي رو، ولرا  الأربع لب�تي فهن ل�  اأما ال��شيفات  عاًما، 

ج�تييه، واأبريل بن عي�ن، وفًقا ل�شبكة �شكاي ني�ز.

وتاألق املت�شابقات يف ف�شاتني �شاحرة من ت�شميم امل�شمم اللبناين  زياد نكد  

اإ�شادة كبرية من اجلمه�ر. ونظًرا للتدابري  من جمم�عته اجلديدة التي نالت 

ال�شحية املتبعة املرتبطة بفريو�ص ك�رونا امل�شتجد، فقد بّث حفل انتخاب ملكة 

جمال فرن�شا على التلفزي�ن، دون اأن يح�شره جمه�ر.

اإىل  اإنها �شت�شعى  بلقب ملكة اجلمال، يف م�ؤمتر �شحايف،  الفائزة  وقالت 

باأي  القيام  على  وقدرتها  ق�تها،  واإظهار  املجتمعات  يف  املراأة  �ش�رة  تغيري 

�شيء. و�شّمت جلنة التحكيم عدًدا من ال�شخ�شيات، اأبرزها ملكة جمال الك�ن 

يف العام 2016، الفرن�شية اإيري�ص ميتينري.

فاقدة لل�سمع تطلق األبوًما غنائًيا لتحقق حلم حياتها

نات،  زوي  تدعى  اأمريكية  فتاة  اأ�شّرت 

الأمريكية،  تيني�شي  ب�لية  نا�شفيل  مدينة  من 

الرغم  على  بالغناء  حياتها  حلم  حتقيق  على 

ي�شغلها  ما  كل  كان  اإذ  مر�شها،  حتديات  من 

عانت  ولكنها  مغنية،  تك�ن  اأن  الطف�لة  منذ 

من ال�شمم التدريجي منذ �شن الثامنة، وكانت 

اأن حلمها رمبا  اإعاقتها كانت تعني  اأن  مقتنعة 

يك�ن بعيد املنال.

اأذنها  يف  متاًما  بال�شمم  زوي  واأ�شيبت 

اليمنى يف �شن الثامنة، وكانت تعاين من ن�بات 

ملدة  ت�شتمر  كانت  ال�شديد  ال�شمع  فقدان  من 

اإىل �شهر يف املرة ال�احدة، والآن وبعمر  ت�شل 

27 عاًما قد تك�ن زوي �شّماء بالكامل تقريًبا، 

ا باإطالق األب�مها الثاين، بعد  لكنها حتتفل اأي�شً

حلمها  لتحقيق  ال�شمع  �شعف  على  التغلب 

وفًقا  والغناء،  امل��شيقى  جمال  يف  والعمل 

ل�شحيفة »مرتو« الربيطانية.

يحمل  الذي  اجلديد  األب�مها  زوي  واأنهت 

من  الرغم  على   How Does It Feel عن�ان 

العمل  منت�شف  يف  بالكامل  �شمعها  فقدت  اأنها 

لإنقاذ  حماولة  ويف  الألب�م،  ت�شجيل  على 

حياتها املهنية، ت�قفت زوي م�ؤقًتا عن ت�شجيل 

األب�مها لرتكيب جهاز �شمعي مزروع جراحًيا، 

�شمح لها ب�شماع الأ�ش�ات مرة اأخرى، لكن كان 

عليها اإعادة تعلم كيفية ال�شمع من جديد.

مت اإ�ساءة متثال امل�سيح الفادي مبدينة ريو دي جانريو بعلم مملكة البحرين؛ احتفاًء باإطالق اإعالن مملكة البحرين يف العا�سمة الربازيلية كوثيقة تهدف اإىل تعزيز ال�سالم بني الأمم والتعاي�ص بني خمتلف الأديان 

واملعتقدات يف جميع اأنحاء العامل. وُيعد متثال امل�سيح الفادي من اأ�سهر معامل الربازيل، ويطل من قمة جبلية على مدينة ريو دي جانريو، ويبلغ ارتفاع التمثال 38 مرتًا، ويعود ت�سييده اإىل عام 1922.

وفاة م�سّمم باب الكعبة امل�سّرفة

ُت�يف م�شّمم باب الكعبة امل�شرفة يف 

املهند�ص  عبدالعزيز،  بن  خالد  امللك  عهد 

ال�شبت،  الأول  اأم�ص  ي�م  اجلندي،  منري 

يف اأملانيا.

�شناعة  اإىل  وّجه  خالد  امللك  وكان 

وذلك  اخلال�ص،  الذهب  من  للكعبة  باب 

ووقع  1397هـ،  عام  فيها  �شالته  عقب 

الختيار على املهند�ص اجلندي لت�شميمه.

و�شّمم الباب يف معمل �شيخ ال�شاغة 

اأن  خا�شة  بدر،  حمم�د  ال�شيخ  مبكة 

�شابًقا  كلف  قد  كان  عبدالعزيز  امللك 

ا،  اأ�شرة اآل بدر ب�شناعة باب للكعبة اأي�شً

وا�شتخدم يف �شناعة باب الكعبة والثاين 

من  كيل�غراًما  �شطحها 280  اإىل  امل�ؤدي 

الذهب اخلال�ص.

املهند�ص منري �شري اجلندي، �ش�ري 

وُكتب  حم�ص،  مدينة  يف  ُولد  اجلن�شية، 

ا�شمه على باب الكعبة امل�شرفة لأنه �شّمم 

ت�شميم  يتم  اأن  املقّرر  من  وكان  بابها. 

من  بد  ل  وكان  اأملانيا،  يف  الكعبة  باب 

طلب  على  بناًء  م�شلم  رجل  ي�شّممه  اأن 

ال�شع�دية؛ لكي ُيكتب ا�شمه على الباب، 

ووقع الختيار على اجلندي لنيل �شرف 

ت�شميم باب الكعبة.

»بامتان« امل�سري.. يف مهّمة للت�سدي لكورونا

مبتكرة  فكرة  اإىل  م�شري  �شاب  جلاأ 

ب�شاأن  النا�ص  بني  ال�عي  ليبث  وذكية 

يف  امل�شتجد،  ك�رونا  فريو�ص  خط�رة 

الإر�شادات  مبراعاة  اإقناعهم  اإىل  حماولة 

ارتداء  على  امل�اظبة  قبيل  من  ال�قائية 

الكمامة.

ويق�ل ال�شاب امل�شري الذي يتقّم�ص 

)بامتان(،  ال�ط�اط  الرجل  �شخ�شية 

كتب  لبطل  خيالية  �شخ�شية  وهي 

م�شّ�رة خارق، اإن �شنة 2020: »حتتاج 

ن�يل،  بابا  ولي�ص  ال�ط�اط  الرجل  اإىل 

ون�شر  ك�رونا  جائحة  من  النا�ص  لإنقاذ 

البهجة خالل م��شم عيد امليالد«.

 28( روؤوف  با�شم  يق�د  ما  وعادة 

الرجل  �شيارة  ت�شبه  التي  �شيارته  عاًما( 

يقطنه  الذي  احلي  اأنحاء  يف  ال�ط�اط، 

مبدينة القاهرة، ويلّ�ح للمارة ويقف ملن 

يرغب�ن منهم يف التقاط �ش�ر معه.

احلايل،  امليالد  عيد  م��شم  يف  لكن 

من  ك�رونا  جائحة  حتّد  وحيث 

ي�ّزع  باملنا�شبة،  املعتادة  الحتفالت 

مبالب�ص  يظهر  ما  عادة  الذي  روؤوف، 

كمامات  ال�ط�اط،  الرجل  مالب�ص  ت�شبه 

على املارة الذين ي�شادفهم يف طريقه.
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زين اليافعي «

باش��ر خف��ر الس��واحل تلق��ي طلب��ات البحارة 
الذين ت��م توقيفهم في قط��ر لحصر األضرار 
الت��ي تعرضوا له��ا، جراء اإلج��راءات العدائية 
واالس��تهداف القطري الممنه��ج ألرواح وأرزاق 
البحارة البحرينيين. وأوضح قائد خفر السواحل 
اللواء ركن بحري عالء س��يادي أن هذه الخطوة 

تأت��ي ف��ي إط��ار التنس��يق التخاذ اإلج��راءات 
القانونية الالزمة التي من شأنها الحفاظ على 
حق��وق البحارة فيما لحق به��م من أضرار جراء 

توقيفه��م وإتالف قواربه��م، نتيجة احتجازها 
في قطر لمدد طويلة أو االصطدام بها مباشرة 
م��ن قب��ل دوري��ات أم��ن الس��واحل والحدود 

القطرية. فيما أكد ش��وريون أن تجاوزات قطر 
تخط��ت المعقول والمقبول حي��ال التصرفات 
التي تقوم بها تجاه مملكة البحرين والتعدي 

على حقوقها وعدم االلت��زام باتفاق الرياض. 
وأضاف��وا ل�»الوط��ن« أن��ه ال يمك��ن بأي حال 
من األح��وال الصمت جراء التعرض للصيادين 
البحرينيين م��ن قبل خفر الس��واحل القطري، 
الفتين إلى أن تصرف��ات قطر تجاه الصيادين 
البحرينيي��ن غير حضارية ومس��تنكرة من دول 
مجل��س التع��اون الخليج��ي خصوص��ًا وأنه��ا 

تتعارض مع اتفاقية الرياض.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net

استكمال تنفيذ خطط مشاريع البنية 
التحتية لتحقيق تطلعات المواطنين

سيادي: الدوحة ما زالت تحتجز 47 قارب صيد بحرينيًا حتى اليوم

برلمانيون: سياسة قطر تجاوزت المعقول وال بد من االلتزام باتفاق الرياض

أهمية مواصلة الدفع بالتنمية 
المستدامة على كافة الصعد

نتائج طيبة وتجاوب كبير لحملة التطعيم المضاد لـ»كورونا«مواقف وطنية نبيلة لـ»التشريعية« والمجتمع المدني لحماية حقوق الصيادين

Mon 21 Dec 2020  |  السنة 16  |   العدد 5490   |  االثنين 6 جمادى األولى 1442هـ

بحث حقوق الصيادين البحرينيين ومستجدات مواجهة »كورونا«

 الملك: خطط تنموية واقتصادية 
 لمزيد من المنجزات وتلبية احتياجات المواطنين

جهود كبيرة لولي العهد رئيس الوزراء في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها

أع��رب حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المفدى عن ش��كره وتقديره لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء على ما يبذله س��موه من جهود 
كبي��رة في خدم��ة البحرين وتعزيز نهضتها وس��عيه الدائ��م لتبني الخطط 
واالس��تراتيجيات المواكبة للتطور والهادفة للنهوض بمس��تويات األداء في 

المؤسسات واألجهزة الحكومية.
واس��تعرض جاللته، خالل اجتماع عقده أمس مع صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء، ع��ددًا من القضاي��ا والموضوعات التي تخص 
الش��أن المحلي والرامية إلى تعزيز مس��يرة العمل الوطني، مؤكدًا جاللته أن 
المملكة ماضية في تبني الخطط التنموية واالقتصادية لمزيد من المنجزات 

لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
كما تم بح��ث حقوق الصيادين البحرينيين، مق��درًا جاللة الملك المفدى 
المواق��ف النبيلة والوطنية التي أبدتها الس��لطة التش��ريعية والمجتمع 

المدني في هذا الشأن.
كما تناول اللقاء المستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا )كوفيد19(، 
حيث أش��اد جاللة الملك المفدى بانط��الق الحملة الوطنية للتطعيم المضاد 
له��ذا الفي��روس وما حققت��ه من نتائ��ج طيبة وبالتج��اوب الكبي��ر من قبل 
المواطني��ن والمقيمي��ن مع ه��ذه الحملة وال��ذي عكس وعيه��م وتعاونهم 

إلنجاحها.
وأع��رب جاللته عن الفخر واالعتزاز بجه��ود كافة الكوادر الوطنية العاملة في 
الصفوف األمامية والفرق الداعمة وإس��هاماتها في نجاح الخطط الموضوعة 

 02للتصدي لجائحة كورونا )كوفيد19(.

الملك في مقدمة 
مستقبلي العاهل األردني اليوم

أعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المفدى س��يكون في مقدمة مس��تقبلي أخيه صاحب 
الجالل��ة المل��ك عب��داهلل الثاني ابن الحس��ين عاه��ل المملك��ة األردنية 
الهاش��مية الش��قيقة، يرافقه صاحب الس��مو الملكي األمير الحسين بن 
عب��داهلل الثاني ولي عه��د المملكة األردنية الهاش��مية، لدى وصوله إلى 
البالد الي��وم االثنين في زيارة للمملكة يجري خالله��ا مباحثات مع جاللة 
المل��ك المف��دى تتناول العالق��ات األخوية الوثيقة الت��ي تربط البلدين 
والشعبين الشقيقين، باإلضافة إلى التطورات والمستجدات على الساحات 

 03اإلقليمية والعربية والدولية.

 »خفر السواحل« يتلقى طلبات 
البحارة الموقوفين في قطر لحصر األضرار 

 »تقاطع سار« يرفع الطاقة االستيعابية إلى 3600 مركبة في الساعة 

ولي العهد رئيس الوزراء: تنفيذ أهداف الخطط 
التطويرية لشبكة الطرق االستراتيجية الكبرى

نوه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بأن توس��عة ش��بكة الطرق الرئيسة تسهم في 
رف��د البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي تنش��دها المملكة بما 
يحقق أهداف المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
ونوه سموه لدى تفضله أمس بزيارة مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ 
خليفة بن س��لمان مع شارع الشيخ عيسى بن س��لمان إيذانًا بافتتاحه 
رس��ميًا، بأهمية مواصلة العمل على تنفيذ أهداف الخطط التطويرية 
لش��بكة الطرق االس��تراتيجية الكب��رى بما يعزز النهض��ة االقتصادية 
والعمرانية التي تشهدها المملكة ويسهم في زيادة انسيابية الحركة 

المرورية على شبكة الطرق بالمملكة.

 وزير الداخلية: 
57 مليون دينار المدفوعات 

اإللكترونية عبر جميع القنوات
مريم بوجيري «

كش��ف وزير الداخلية، الفريق 
أول رك��ن الش��يخ راش��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليفة، عن تجاوز 
قيمة المدفوعات اإللكترونية 
57 ملي��ون دينار عب��ر جميع 
االنتهاء  ت��م  القن��وات، فيما 
الج��اري م��ن  خ��الل الش��هر 
تطوي��ر أكثر م��ن 83 خدمة 
إلكترونية ضمن استراتيجية 

شاملة. 
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عقد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المفدى، في قص��ر الصافرية أمس اجتماعًا مع 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء، بحضور س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب مستش��ار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للش��باب والرياض��ة، ووزير الديوان الملكي الش��يخ 

خالد بن أحمد آل خليفة.
وخالل اللقاء، جرى استعراض عدد من القضايا والموضوعات 
الت��ي تخص الش��أن المحل��ي والرامية إلى تعزيز مس��يرة 
العم��ل الوطني، مؤكدًا جاللة المل��ك المفدى أن المملكة 
ماضية في تبني الخطط التنموية واالقتصادية لمزيد من 

المنجزات لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وأع��رب جاللة الملك المفدى عن ش��كره وتقديره لصاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء على ما 
يبذله س��موه من جهود كبيرة في خدم��ة البحرين وتعزيز 
نهضته��ا وس��عيه الدائم لتبني الخطط واالس��تراتيجيات 
بمس��تويات  للنه��وض  والهادف��ة  للتط��ور  المواكب��ة 
األداء ف��ي المؤسس��ات واألجه��زة الحكومية. كم��ا تناول 

اللقاء المس��تجدات المتعلق��ة بمواجهة في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، حيث أش��اد جالل��ة الملك المف��دى بانطالق 
الحمل��ة الوطني��ة للتطعيم المض��اد لهذا الفي��روس وما 
حققت��ه م��ن نتائ��ج طيب��ة وبالتج��اوب الكبي��ر م��ن قبل 
المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة والذي عكس وعيهم 
وتعاونه��م إلنجاحها، معرب��ًا عن الفخ��ر واالعتزاز بجهود 
كافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف األمامية والفرق 
الداعمة وإسهاماتها في نجاح الخطط الموضوعة للتصدي 
لجائح��ة كورونا )كوفيد19(. كما تم بحث حقوق الصيادين 
البحرينيين، مق��درًا جاللة الملك المف��دى المواقف النبيلة 
والوطني��ة التي أبدته��ا الس��لطة التش��ريعية والمجتمع 
المدني في هذا الش��أن، معربًا جالل��ة الملك المفدى عن 
خالص شكره وتقديره إلى جميع الجهات الرسمية واألهلية 
وإلى المواطنين الكرام والمقيمين على أرض المملكة على 
تهانيهم الطيبة لجاللته بمناسبة األعياد الوطنية وكل من 
ش��ارك في هذه االحتفاالت الوطنية ومن عبر عن مش��اعره 
النبيلة وفرحته بمختلف األش��كال بهذه المناسبة الجليلة، 
س��ائاًل المولى تعالى أن يعيد هذه المناس��بة الغالية على 

الجميع بالخير والسعادة.

02l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن

 النتائج الطيبة والتجاوب الكبير 
مع حملة التطعيم ضد »كورونا« يعكس الوعي والتعاون  

بحث حقوق الصيادين البحرينيين ومستجدات مواجهة »كورونا«

ولي العهد رئيس الوزراء يتبنَّى الخطط 
واالستراتيجيات الهادفة للنهوض بمستويات األداء الحكومي

المملكة ماضية في الخطط التنموية 
واالقتصادية لمزيد من المنجزات تلبيًة الحتياجات المواطنين

إسهامات للكوادر الوطنية في إنجاح خطط التصدي للجائحة

 خالص الشكر والتقدير للجهات الرسمية واألهلية 
والمواطنين والمقيمين على تهانيهم باألعياد الوطنية

Mon 21 Dec 2020  |  السنة 16  |   العدد 5490   |  االثنين 6 جمادى األولى 1442هـ

العاهل يبحث مع ولي العهد رئيس الوزراء قضايا تعزيز مسيرة العمل الوطني

الملك: مواقف وطنية نبيلة للسلطة التشريعية 
 والمجتمع المدني بشأن حقوق الصيادين البحرينيين

جهود كبيرة لولي العهد رئيس الوزراء في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها



12r @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 16  |   العدد 5490   |  االثنين 6 جمادى األولى 1442هـ  |  Mon 21 Dec 2020الوطن األكبر

Vacancies Available

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING 
COMPANY WLL has a vacancy for the 
occupation of  LABOURER , suitably 

qualified applicants can contact 17831000  
or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

CELL LAND MOBILE has a vacancy for 
the occupation of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can contact 34110323  
or  FAHDANDC@GMAIL.COM

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES has a 
vacancy for the occupation of  SHIP RIGGER 

, suitably qualified applicants can contact 
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com

Bahrain Guarding Solutions SPC owned 
by Mohamed Alrayes has a vacancy for 

the occupation of  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can 

contact 17595971  or  MALYAQOOB@
GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES has a 
vacancy for the occupation of  SHIP RIGGER 

, suitably qualified applicants can contact 
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com

ENTIRE CONTRACTING WLL has a vacancy 
for the occupation of  ELECTRICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 
17294473  or  SHIBU.PHILIP75@GMAIL.COM

UNIVERSAL FOUNDATIONS has a vacancy 
for the occupation of  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact 

17620673  or
 SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

ASFI CONTRACTING has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 17777355  or  
ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM

ZAKAREYA HUSAIN ALI MATROOK ( 
JAWAHATMATROOK / 6615 ) has a vacancy 
for the occupation of  SEAMAN , suitably 

qualified applicants can contact 39669091  
or  WESALMATROOK39@GMAIL.COM

UNIVERSAL FOUNDATIONS has a vacancy 
for the occupation of  HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 
17620673  or 

SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners 
Trading & Contracting Co has a vacancy 

for the occupation of  LABOURER , suitably 
qualified applicants can contact 77090866  

or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM 
SCAFFOLDS has a vacancy for the 

occupation of  SCAFFOLDER , suitably 
qualified applicants can contact 17552722  

or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

ALMANZER BULIDNG  CONSTRACTION has 
a vacancy for the occupation of  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact 

39663112  or 
 NADHEM.ISMEEL@YAHOO.COM

N E T CLEANING CONTRACTING has a 
vacancy for the occupation of  CLEANER 
(GENERAL) , suitably qualified applicants 

can contact 17179698  or  
mahesh@netcleaningcontracting.com

Oasis Furniture has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 33171517  or  
ABDULLAALQADHI1@GMAIL.COM

NET CONTRACTING has a vacancy for 
the occupation of  CLEANER (GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 

17179698  or 
 mahesh@netcleaningcontracting.com

Areesh Food Club S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  WAITER , suitably qualified 

applicants can contact 16002600  or  
MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM

GOLDEN GROUP CONTRACTORS has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

17533125  or 
 GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

Layla line contracting has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 39960906  or  
LIFELONG.DC.H@GMAIL.COM

FRESHIA TRADERS has a vacancy for 
the occupation of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can contact 33070118  
or  FRESHIATRADERS@YAHOO.COM

ENCO GROUP LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of  PIPE-
FITTER , suitably qualified applicants can 

contact 39135771  or 
 vicken.tcheroyan@encogroup.net

Ispanyol coldstore has a vacancy for 
the occupation of  LABOURER , suitably 

qualified applicants can contact 36983883  
or  Alooy_saa@hotmail.com

Dar al etihad contracting and trading has 
a vacancy for the occupation of  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact 

34567893  or  
HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM

ENCO GROUP LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact 

39135771  or 
 vicken.tcheroyan@encogroup.net

Sandwich  Kapde Khamsinat has a vacancy 
for the occupation of  SANDWICHES MAKER 

, suitably qualified applicants can contact 
17244162  or  

ARABIANAGENCY1@YAHOO.COM

Fajar Al Mustaqbal for electricity has a 
vacancy for the occupation of  ELECTRICAL 

WORKER , suitably qualified applicants 
can contact 33885381  or  FAJOR.
ALMUSTAQBAL@OUTLOOK.COM

GOLDEN MAJESTIC CAFETERIA has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

39043725  or  
AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM

ALAWAFI MARKETS has a vacancy for the 
occupation of  INFORMATION TECHNOLOGY 

SPECIALIST , suitably qualified applicants 
can contact 17294881  or

  dhiyaa69@yahoo.com

ALRIWIEEDAN TRADING & CONTRACTING 
EST has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER , suitably qualified applicants 
can contact 39744044  or 

 akcgroup@ymail.com

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP 
COMPANY has a vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably qualified applicants 
can contact 33409191  or  

MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM

Mc 6 Construction S.P.C has a 
vacancy for the occupation of  

EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) , 
suitably qualified applicants can contact 

17402050  or  hrassistant@mcsix.me

Tryst restaurant and coffee shop 
management has a vacancy for the 

occupation of  DRIVER , suitably qualified 
applicants can contact 36669924  or  

mouathen@gmail.com

GENETECH SERVICES Co. W.L.L has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM

TOOMA NALIS SALOON has a vacancy for 
the occupation of  BEAUTICIAN , suitably 

qualified applicants can contact 17666797  
or  Yogo.bahrain@gmail.com

TRANSALIGN DENTAL LABS has a vacancy 
for the occupation of  TECHNICIAN(DENTAL) 

, suitably qualified applicants can contact 
39797962  or  FADHEL.TRANS@GMAIL.COM

JEEVAN SALON has a vacancy for the 
occupation of  BEAUTICIAN , suitably 

qualified applicants can contact 33199200  
or  ENAS_S@MOE.GOV.BH

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM 
SCAFFOLDS has a vacancy for the 

occupation of  WELDER , suitably qualified 
applicants can contact 17552722  or  

SIAM7373@BATELCO.COM.BH

SKYLAND  MINISTOP  SUPERMARKET has a 
vacancy for the occupation of  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact 
39077388  or  THAWADI48@GMAIL.COM

ROAST S.P.C OWNED BY SADEQ MOHAMED 
ABDULLA EBRAHIM ALTHAHABA has a 
vacancy for the occupation of  COFFEE 

SERVER , suitably qualified applicants can 
contact 77372020  or 

 LAYLAJAFFER23@GMAIL.COM

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L has 
a vacancy for the occupation of  CARPENTER 

, suitably qualified applicants can contact 
17305665  or  info@haiderwood.com

SMILE PHONE has a vacancy for the 
occupation of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can contact 34156666  
or  MALABARBH@GMAIL.COM

ALSINDI STATIONERY has a vacancy for 
the occupation of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can contact 39433224  
or  alsindi@batelco.com.bh

South Riffa For Blacksmith Work Shop has 
a vacancy for the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact 

36604949  or 
 SOUTHRIFFACLEANING@GMAIL.COM

ELSHAWEISH Resturant has a vacancy 
for the occupation of  CASHIER , suitably 

qualified applicants can contact 33409906  
or  NASSER.CO.BH@GMAIL.COM

MIX MAX ELECTRONICS W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  SALES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact 
39965986  or  HARIS@MIXMAXME.COM

LIFTE AND SHIFT FOR MACHINERY HIRING 
has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTANT , suitably qualified applicants 
can contact 36111030  or

  LIFT.AND.SHIFT.BH@GMAIL.COM

Al adil super market co wll has a vacancy for 
the occupation of  ACCOUNTANT , suitably 
qualified applicants can contact 17295879  

or  HASSAN@ARABASIAN.COM

KOJO RESTAURANT CO. S.P.C has a vacancy 
for the occupation of  KITCHEN WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

17877880  or  HR@RMKGROUP.COM

LINNAS FURNITURE CO. W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  CARPENTER , suitably 
qualified applicants can contact 39645325  

or  LINNAS.JASSIM@GMAIL.COM

AL KHAYAM MECHANICAL CONTRACTING 
EST has a vacancy for the occupation of  

WORKER , suitably qualified applicants can 
contact 17230808  or  

hussain@awalinternational.com

Noor albarka bakery has a vacancy for the 
occupation of  BAKER(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can contact 0  or  
HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP 
COMPANY has a vacancy for the occupation 

of  WAITER , suitably qualified applicants 
can contact 33409191  or 

 MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM

ALSAFA TOWER Contracting Co W.L.L has 
a vacancy for the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact 

35479727  or  mc4cont@gmail.com

ABU HASAN CAFETERIA has a vacancy 
for the occupation of  COOK(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 

17401999  or  BUHASSAN999@YAHOO.COM

Sit alsham cafeteria has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 36305009  or
  info@sitalsham.com

BAB ALHARA CATERING RESTAURANT has 
a vacancy for the occupation of  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact 

39000666  or 
 BINTALMAJED81@GMAIL.COM

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL has a 
vacancy for the occupation of  WAITER , 
suitably qualified applicants can contact 

17712303  or  CORP@DADABAI.COM

 منعًا لتكرار سيناريو ووهان.. 
تعليق بالجملة للطيران مع بريطانيا 

)أبوظب��ي - س��كاي ني��وز(: م��ا إن أعلن��ت المملكة 
المتح��دة »خ��روج الس��الة الجدي��دة م��ن فيروس 
كورونا المس��تجد عن السيطرة«، وانتشارها بشكل 
أس��رع بين المواطني��ن، بدأت مجموع��ة من الدول 
باتخ��اذ إج��راءات فوري��ة، لتجن��ب تكرار »س��يناريو 
ووه��ان« الصيني��ة، عندما تأخرت ال��دول في اتخاذ 
اإلجراءات الازمة لوقف تفشي الوباء. وكانت فرنسا 
آخر ال��دول التي أعلنت حظر دخ��ول جميع الوافدين 
م��ن المملكة المتح��دة لمدة 48 س��اعة، بدءا من 
منتصف ليل األحد. كما قررت أيرلندا تعليق رحاتها 

الجوية مع بريطانيا، نظرا للتفش��ي الس��ريع للوباء 
هناك.وبدوره��ا، أعلن��ت الحكوم��ة األلماني��ة أنها 
ستحظر الرحات الجوية من بريطانيا، إذ قالت وزارة 
النق��ل: »إن جميع الرح��ات القادمة م��ن المملكة 
المتحدة باستثناء رحات الشحن، »لم يعد مسموحًا 
له��ا بدخول ألمانيا ب��دءًا من منتص��ف ليل األحد«. 
وأوردت ألماني��ا أيض��ا أنه��ا س��تقيد أيضًا الس��فر 
م��ن وإلى جنوب إفريقيا، بس��بب الس��الة الجديدة 
لفيروس كورونا. كما حظرت هولندا الرحات الجوية 
من المملكة المتحدة لبقية العام على األقل، بينما 

أصدرت بلجيكا حظرا  على الطيران بدءا من منتصف 
اللي��ل، وأوقفت أيضا رحات القطارات إلى بريطانيا. 
وطبق��ت إيطالي��ا أيض��اًَ حظ��را للرحات م��ن وإلى 
بريطانيا، حس��بما ذكر مراسل »سكاي نيوز عربية« 
ف��ي لندن. من جانبها، طالبت إس��بانيا دول االتحاد 
األوروبي، بالتوصل إلى »رد منس��ق« بشأن الرحات 
مع المملكة المتح��دة. وعلى صعيد الدول العربية، 
أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، حظر رحات 
الطيران القادمة من هناك، وإدراج الدولة األوروبية 

ضمن الدول ذات الخطورة العالية.

 اليونان ترصد تحركات تركيا 
في ليبيا منعًا إلقامة قاعدة عسكرية

مع تراج��ع طفيف في التحركات التركية العلنية أقلها في 
ليبي��ا، بالتزامن م��ع التفاهمات التي ت��م التوصل إليها 
خ��ال جوالت الح��وار المتع��ددة برعاية األم��م المتحدة 
مؤخرًا، ال ت��زال اليونان ترصد التح��ركات التركية قبالة 
سواحلها، وفي األراضي الليبية، ساعية إلى منع أنقرة من 

إقامة قاعدة عسكرية رسمية.
وأك��د وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، بحس��ب 
ما نقلت وكالة األنباء اليونانية أن أولوية باده حول ليبيا 
هي ضمان خضوع الش��واطئ الليبي��ة قبالة جزيرة كريت 
لس��يطرة قوى صديقة، قائًا: »نسعى لمنع إقامة قاعدة 

تركية في ليبيا«.

كما أضاف: »نهدف إلى أن تتراجع حكومة فايز السراج عن 
المذك��رة التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية«. 
أما ف��ي ما يتعل��ق بالعقوبات األمريكي��ة، فأكد أن تلك 
العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة األمريكية قبل أيام 
على وزارات ومسؤولين أتراك ستؤثر على التوازن الحالي.
كما أش��ار إلى أن وزير الخارجي��ة األمريكي، مايك بومبيو، 
دحض ادعاء تركيا بأنها ركن أساس��ي لوجود حلف الناتو 

في المنطقة. 
وع��ن عاقة أنق��رة باالتحاد األوروبي الذي فرض س��ابقًا 
أيض��ا عقوبات عليها، أعرب الوزي��ر اليوناني عن اعتقاده 

بأن تركيا ستستمر في االبتعاد عن أوروبا.

سفير السعودية باليمن: 
 التحالف بذل جهودًا 
جبارة لتحقيق السالم

أك��د س��فير الس��عودية ل��دى 
أن  جاب��ر  آل  محم��د  اليم��ن 
المملك��ة  بقي��ادة  التحال��ف 
بذل جهودًا جب��ارة في تحقيق 
الص��دع ودع��م  الس��ام ورأب 

التوافق بين األطراف اليمنية.
كبي��رة  مس��ؤولية  إن  وق��ال 
القي��ادات  عات��ق  عل��ى  تق��ع 
والعسكرية  السياسية  اليمنية 
تعمي��ق  ف��ي  واالجتماعي��ة 
الحوار والمصالح��ة واالبتعاد 
ع��ن التصعيد بكاف��ة أنواعه 

وتوحيد الصفوف الستعادة الدولة وإرساء السام.
كما أضاف أن »جه��ود المملكة أثمرت تنفيذ اتفاق الرياض ووقف 
االقتتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية بتوافق 

بين المكونات السياسية اليمنية«.
وق��ال: »أهن��ئ الرئيس اليمن��ي وحكومت��ه والمجل��س االنتقالي 
الجنوب��ي والمكون��ات السياس��ية والش��عب اليمني على تش��كيل 

الحكومة اليمنية بعد تنفيذ الشق العسكري«.
يذك��ر أن الحكوم��ة اليمني��ة الجديدة برئاس��ة معين عب��د الملك 
أبصرت النور مساء الجمعة. وفي كلمة له أكد عبد الملك أن »إعان 
حكومة الكفاءات السياسية هو تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس 
عبد ربه منصور هادي وقيادة السعودية ودول تحالف دعم الشرعية 

والقوى السياسية والشخصيات الوطنية«.

محمد آل جابر

 السعودية: تعليق الرحالت الجوية 
الدولية لمدة أسبوع قابلة للتمديد

صرح مصدر مس��ؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية الس��عودية بأنه 
بن��اء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتش��ار ن��وع جديد متحور من فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( المس��تجد في عدد من الدول، وحت��ى تتضح معلومات 
طبية ع��ن طبيعة هذا الفي��روس، ورغبة في اتخاذ إج��راءات عاجلة لحماية 
الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سامتهم. فقد قررت حكومة 
المملكة اتخاذ إجراءات احترازية تشمل تعليق جميع الرحات الجوية الدولية 
للمس��افرين - إال ف��ي الح��االت االس��تثنائية - مؤقتًا لمدة أس��بوع، قابلة 
للتمديد أس��بوعًا آخر، ما ع��دا الرحات األجنبية الموج��ودة حاليًا في أراضي 
المملك��ة، فيس��مح لها بالمغادرة. كم��ا تقرر تعليق الدخ��ول إلى المملكة 
عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أس��بوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، 
وعلى كل من عاد من إحدى الدول األوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، 

وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتبارًا من تاريخ 23 / 4 / 1442 هجرية الموافق 
8/ 2020/12 ميادية وإلى تاريخه، االلتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين 
اعتب��ارًا من تاريخ قدوم��ه إلى المملك��ة، وأن يقوم بإج��راء فحص فيروس 
كورونا )كوفيد19( المس��تجد خال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة 
أيام. وعلى كل من عاد من إحدى الدول األوروبية أو مّر بها أو بأي دولة ظهر 
فيها الوباء - خال األشهر الثاثة الماضية - أن يقوم بإجراء فحص فيروس 
كورونا )كوفيد19( المس��تجد. ويس��تثنى مما ورد أعاه حركة نقل البضائع 
والس��لع وساس��ل اإلمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، 

وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.
وس��تتم مراجعة هذه اإلجراءات في ضوء المس��تجدات المتعلقة بالجائحة، 

وما يرد من وزارة الصحة.



يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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جهود جبارة للكوادر الطبية في إنجاح الحملة الوطنية 
للتطعيم ضد فيروس »كورونا« فكل الشكر لكم على 

مابذلتموه وتبذلونه.

باألحمر

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

مدير المبيعات والعالقات العامة

معاذ عادل بوصيبع
mbusaibea@alwatannews.net

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رقـــــم 
3اإلشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالنـات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشكـاوى

Mon 21 Dec 2020  |  السنة 16  |   العدد 5490   |  االثنين 6 جمادى األولى 1442هـ

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

استمرار إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ التطعيم المضاد لفيروس »كورونا«

هل تخلت قطر عن دورها حتى نصالحها؟
هل تعرقلون الصلح؟ الجواب ال وأبدًا، فال أحد كالبحرينيين ش��عب طيب يحب الجميع، 
إنما نحن مع الصلح المس��تدام المبني على أس��س س��ليمة وضمانات، ألنه ببساطة 
هكذا نحترم كلمتنا، وهكذا نمنح ألجيالنا القادمة منطقة آمنة مستقرة، فالمقاطعة 
تمت حتى تتخلى قطر عن دورها في مش��روع التقس��يم، واألزمة القطرية مرت بعدة 
مراح��ل قبل أن تصل للمقاطعة، ومحاوالت تدفع قطر للتخلي عن مش��روعها أش��رف 
عليها حكام المنطقة منذ عام 2013 وجميعها باءت بالفش��ل، واس��تذكارها ضروري 

حتى نبني مستقبلنا على أسس مستدامة قابلة لالستمرار.
من المفيد كذلك أن نستذكر الطرق التقليدية العربية في الخصام والمصالحة، التي 
تم��ت بين أكثر من دول عربية وعربية، وهي طرق بدائية جدًا، تبدأ بالبيان رقم واحد 
وتنتهي بالبيان رقم اثنين، حكاية قصيرة مكررة تبدأ وتنتهي بذات األس��لوب خصام 
»فحب خشوم« وتعتقد الدول أن الخالفات قد حسمت، ولهذا السبب لم تفض أي من 

تلك الطرق إلى أي حالة استقرار دائم بين الدول.
االس��تقرار والثب��ات بين ال��دول التي تحترم ش��عوبها وتحترم كلمته��ا له مقومات 
تعتمده��ا كافة األط��راف، وتلزمها أمام ش��عوبها وأم��ام المجتم��ع الدولي كذلك، 
فمكانت��ك الدولية تبنى عل��ى مدى التزام��ك باالتفاقيات التي تقره��ا وتوقع عليها 

بقلمك.
 وعل��ى هذا األس��اس كان اتف��اق الرياض األول وم��ن ثم التكميلي، فه��و اتفاق وقع 
علي��ه القادة بأقالمهم، ووثق أمام العالم بأجمع��ه، ونقضته قطر وهو ما أدى لقرار 
المقاطع��ة المتخذ من قب��ل دول التحال��ف الرباعي، وهم اآلن بص��دد مراجعة هذه 
االتفاقي��ة بناء على طلب أمريكي »مش��بوه« ومس��اع خيرة ومش��كورة من األخوة في 
الكويت، نحن بصدد مراجعة التزام جميع األطراف باالتفاقية الملزمة للجميع ال لقطر 

فحسب، إنما إنعاشًا للذاكرة دعونا نمر على المراحل التي مر بها الخالف مع قطر
1: االتفاق الذي تم بالرياض ووقع عليه قادة دول مجلس التعاون كان في أغس��طس 

من عام 2013 للتخلي قطر عن دورها في مشروع التقسيم بالشرق األوسط.
2: وق��ع على االتف��اق كل من الملك عبداهلل بن عبدالعزي��ز رحمه اهلل الملك حمد بن 
عيس��ى واألمي��ر تميم بن حمد واألمير صباح األحمد والش��يخ محمد بن زايد والش��يخ 

محمد بن راشد.
3: االتفاق يلزم جميع قادة الدول التي وقعت عليه وال يلزم قطر وحدها.

4: في حين التزمت جميع الدول بما وقعت عليه، لم تلتزم قطر بما تعهدت به، فعقد 
اجتم��اع آخر في العام التال��ي ووقعت اتفاقية تكميلية في نوفمب��ر 2014 بها بنود 

تفصيلية وآلية تنفيذ مقرة من قبل الجميع ووقع عليها الجميع.
5: مات الملك عبداهلل بن عبدالعزيز خادم الجرمين الش��ريفين بعد خمسة شهور من 

توقيع االتفاقية التكميلية في يناير 2015
6: نقضت قطر االتفاق فورًا معتبرة أن االتفاق تم مع الملك عبداهلل رحمه اهلل ودفنت 

معه وليس مع الملك سلمان وفي ذلك قلة احترام تعود عليه النظام القطري!!
7: ل��م يجف الحبر بعد على توقيع االتفاقية وعادت قطر لجميع ممارس��اتها المهددة 
والخطيرة على أمن واس��تقرار دول مجلس التع��اون والمهددة لألمن القومي العربي 
وذلك باس��تكمال دورها في مشروع تقسيم الشرق األوسط، فتدخلت في كل الثورات 

التي قامت في الدول العربية ودعمت المنظمات والجماعات اإلرهابية ومازالت.
8: بع��د ثالث��ة أعوام أي في ع��ام 2017 من نق��ض التعهدات وعدم احت��رام توقيع 
أميرها وعدم االلتزام بوعده، قررت كل من السعودية والبحرين واإلمارات ومصر قطع 
العالق��ات م��ع قطر ومقاطعتها، ولي��س بناء على ما تدعيه قطر م��ن اختراق لوكالة 

أنبائها.
9: بعد ذلك ظهرت العديد من التس��ريبات المس��جلة التي بينت حجم التآمر القطري 
على الدول العربية وتدخالتها ودعمها للجماعات اإلرهابية من أجل إسقاط األنظمة 

وإحداث الفوضى.
10: تج��اوزت األضرار إلى التحريض الدولي ضد األنظمة العربية والتحالف مع خصوم 

وأعداء الدول.
11: البقية أصبحت معروفة 

اآلن نح��ن بصدد جهود تبذلها دولة الكويت مش��كورة إلجراء »المصالحة« بالطريقة 
العربي��ة التقليدي��ة المك��ررة وهي طريقة حس��نة النوايا جدًا تقوم على أس��اس طي 
الصفحة وقلبها وكأن شيئًا لم يكن دون أية التزامات أو تعهدات وتتوقع منا كشعوب 

أن نصفق ونهلل ونغني ونطرب ومن بعدها ال أحد ملزم بشيء!!
للتذكي��ر كم��ا في كل مرة أننا أواًل نقدر وبش��دة الوس��اطة الكويتي��ة وال نكن إال كل 
التقدي��ر واالحت��رام للش��عب القط��ري، ونتمن��ى عودت��ه لحضنه الطبيع��ي وعمقه 
االس��تراتيجي الطبيعي ونتمنى وحدة دول مجلس التعاون، إنما بناء على ماذا نعود؟ 
إن لم تكن المصالحة مبينة على أسس سليمة قوية توفر لنا جميعًا بما فينا الشعب 
القطري أس��س األمن واالس��تقرار، فمن يضمن النظام القط��ري هذه المرة؟ وما هي 
قيم��ة االتفاقيات إذا كنا س��نمزقها وكأنها لم تكن؟ وما هو االنطباع الذي س��نتركه 
لش��عوبنا وللدول والق��وى المتربصة بنا، بل ما هو االنطباع الذي س��نتركه للمجتمع 

الدولي بأسره؟
إن كان��ت قطر نقضت العهد ع��ام2013 وعام 2014 وعام 2017 وزادت وتمادت من 
بع��ده، فما قيمة أي اتفاق س��توقعه فيما بعد، هذا إذا كان��ت هناك اتفاقية جديدة 

أصاًل؟
الرئاس��ة المصري��ة تقول »ل��م يتم التوصل إل��ى نتائج يمكن اإلفصاح عنها بش��أن 

الخالف مع قطر«.
خالصتن��ا قوتنا في وحدة التحالف الرباعي وع��دم انفصام حباله، وخالصة القول هذا 
النظ��ام القطري أداة في مش��روع أكب��ر منه، والتحالف الرباعي ه��و حائط الصد أمام 
هذا المشروع والمقاطعة واحدة من أدوات الدفاع عن النفس، والمصالحة مجدية إن 

تخلت قطر عن دورها فيه، فهل تخلت؟
وللحديث بقية..

 فرنسي يحطم الرقم العالمي
 بالبقاء في وعاء مع الجليد

قالت صحيفة La Voix du Nord، إن الفرنس��ي رومين فاندندورب، سجل 
رقم��ًا قياس��يًا عالميًا جديدًا، في البقاء في حاوية م��ع الجليد. وتمكن من 

البقاء فيها لمدة ساعتين و35 دقيقة و33 ثانية.
ونقل��ت الصحيفة عن فاندندورب: »أنا س��عيد جدًا. لق��د تم إثبات أنه ال 
داعي ألن تكون س��وبرمان لكي تتمكن من تنفيذ مغامرة من هذا النوع. 

إذا كان لديك حلم، فعليك التمسك به«.
وأش��ارت الصحيفة، إلى أن رومان فاندن��دورب، البالغ من العمر 34 عامًا، 

تدرب لمدة عامين قبل أن يقوم بمحاولته هذه.
وذك��رت الصحيف��ة، أن مجموع��ة من ممثل��ي كتاب »غيني��س« لألرقام 

القياسية، راقبت عملية تحطيم الرقم القياسي.
وق��ام فاندن��دورب، ال��ذي يعمل ف��ي القطاع الطب��ي، بالن��زول في وعاء 
خاص ش��فاف مملوء بالثلج المجروش، وصلت درجة الحرارة فيه إلى -18 
درج��ة مئوية. وق��ال فاندندورب: »من الخارج، يب��دو أنك رجل عادي يقف 
ف��ي صندوق ب��ه مكعبات ثلج، لكنني أؤكد لكم أني أش��عر بالكثير يحدث 
بداخل��ي. إذا كنت أتحكم في كل ش��يء خالل الس��اعة األول��ى، ففي باقي 

الوقت كان علي أن أبقى مركزًا للسيطرة على القشعريرة«.
وفق��ًا لموقع كتاب »غينيس« لألرقام القياس��ية، س��جل الرقم القياس��ي 
السابق، جين سونغ تشاو من الصين في 4 سبتمبر 2014. ووقف المذكور 

في الجليد حتى رقبته، لمدة ساعة و53 دقيقة.

 إضاءة تمثال شهير بمدينة 
ريو دي جانيرو بعلم البحرين

تم إض��اءة تمثال المس��يح 
دي  ري��و  بمدين��ة  الف��ادي 
البحري��ن  بعل��م  جاني��رو 
إع��الن  بإط��الق  احتف��اًء 
العاصم��ة  ف��ي  المملك��ة 
تهدف  كوثيقة  البرازيلي��ة، 
إلى تعزيز السالم بين األمم 
مختل��ف  بي��ن  والتعاي��ش 
في  والمعتق��دات  األدي��ان 

جميع أنحاء العالم.
ويعد تمثال المسيح الفادي 
من أش��هر معال��م البرازيل 
ويطل من قم��ة جبلية على 
جاني��رو،  دي  ري��و  مدين��ة 
 38 التمثال  ارتف��اع  ويبل��غ 
مترًا يعود تشييده إلى عام 
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طفل يكسب 
30 مليون دوالر في عام

جن��ى الطف��ل راي��ان كاج��ي »Ryan Kaji« البالغ من 
العمر 9 س��نوات ما يقرب من 30 مليون دوالر في عام 
واحد من فتح الصناديق ومراجعة األلعاب عبر يوتيوب 
ليحمل لقب مستخدم يوتيوب األعلى أجرًا للعام الثالث 

على التوالي.
وحق��ق راي��ان كاج��ي 29.5 ملي��ون دوالر م��ن قناته 
 ،Ryan’s World )عبر يوتيوب المس��ماة )عالم ري��ان
باإلضاف��ة إل��ى 200 ملي��ون دوالر أخرى م��ن األلعاب 
 ،Ryan’s World والمالب��س ذات العالمات التجاري��ة
 .Marks & Spencer ومن ضمنها مالبس الن��وم من
كما وقع على صفقة غير معلنة، لكن من المحتمل أن 
تك��ون بماليين الدوالرات، لمسلس��له المتلفز الخاص 

.Nickelodeon عبر قناة
وب��دأ كاجي في تصوي��ر مقاطع الفيدي��و عبر يوتيوب 
ألول مرة في شهر مارس 2015 بعد مشاهدته لقنوات 

أخرى لمراجعة األلعاب.
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أكد ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
الدفـــع  مواصلـــة  أهميـــة  خليفـــة،  آل 
بعجلـــة التنمية المســـتدامة في مملكة 
البحريـــن على كل الصعـــد بالعمل على 
تعزيـــز مقومـــات البنيـــة التحتيـــة بمـــا 
لمـــا  التنمويـــة  المســـتجدات  يواكـــب 
تمثله من قاعدة مهمة تســـهم في خلق 
فرص جديـــدة لمختلف المشـــاريع في 

القطاعات االقتصادية المتنوعة.
جـــاء ذلـــك لـــدى تفضـــل ســـموه امـــس 
بزيـــارة مشـــروع تطوير تقاطع شـــارع 
الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان مع شـــارع 
إيذاًنـــا  ســـلمان  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
ســـموه  نـــوه  إذ  رســـمًيا،  بافتتاحـــه 
بأهميـــة مواصلـــة العمـــل علـــى تنفيـــذ 
أهـــداف خطـــط تطويـــر شـــبكة الطرق 
االستراتيجية الكبرى بما يعزز النهضة 

االقتصادية والعمرانية.

تطوير شبكة الطرق االستراتيجية الكبرى
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: خلق فرص جديدة لمختلف المشاريع

سمو ولي العهد رئيس الوزراء في زيارة أمس لمشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان

المنامة - بنا
يوًمـــا بعـــد يوم، تســـتمر جهـــود مملكة 
البحرين في مواجهة جائحة فيروس 
كورونـــا وتواصـــل تحقيـــق إنجازاتهـــا 
المتتاليـــة فـــي هـــذا الشـــأن، والتي لم 
تشـــمل فقـــط توفير خدمـــات الفحص 
الحـــرص  وإنمـــا  والعـــاج،  والرعايـــة 
أيًضـــا علـــى توفير اللقاحـــات المضادة 
للفيروس إيماًنا منها بضرورة الحفاظ 
على صحة وســـامة موردها البشـــري 
باعتبـــاره ثروتها األهـــم، حيث جاءت 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  توجيهـــات 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
الوطنيـــة  الحملـــة  بإطـــاق  خليفـــة، 
للتطعيـــم تأكيـــًدا علـــى مـــا تحظـــى به 
صحة وســـامة المواطنين والمقيمين 
في مملكة البحرين من أولوية قصوى 

في كل الظروف.
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وأكـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
لـــدى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 

ترؤســـه اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية، 
أن البحريـــن مســـتمرة فـــي جهودهـــا 
الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا 
وفـــق توجيهـــات عاهل البـــاد بتوفير 
اللقاح اآلمن للفيروس وإتاحته مجاًنا 
للجميـــع بمـــا يعـــزز مـــن خطـــط األمن 
الصحي االستباقي للمملكة. المعروف 
فـــي  التطعيمـــات  اســـتخدام  أن  هنـــا 
البحريـــن يرجع إلى ما قبل أربعينيات 
القـــرن الماضـــي، ويعـــود النجـــاح فـــي 
اختفاء كثير مـــن األمراض بالباد إلى 
استخدام مثل هذه العاجات القديمة، 
التي تطورت خال السنوات الاحقة، 
وذلـــك باإلشـــارة إلى ما مـــر بالباد في 
بدايات القرن العشـــرين خال “سنوات 
الرحمة” أعـــوام 1903 و1907 و1924 
التـــي  الســـتينيات،  ومطلـــع  و1929 
شـــهدت عـــدة أمـــراض وقفـــت أمامهـــا 
واســـتطاعت  قـــوة،  بـــكل  البحريـــن 

التصدي لتداعياتها.

التطعيمات بالبحرين تعود لما 
قبل أربعينيات القرن الماضي
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الــبــرلــمــانــيــة الــتــحــقــيــق  لــجــنــة  عــلــى  ــة”  ــح ــص “ال ردود  تــنــشــر   ”^“

منـع األطبـاء مـن صـرف األدويـة ألنفسهـم

لجنة التحقيق في الصحة

المنامة - وزارة الداخلية

باشر خفر الســـواحل، تلقي طلبات 
البحـــارة الذيـــن تـــم توقيفهـــم فـــي 
قطـــر وذلـــك لحصـــر األضـــرار التي 
اإلجـــراءات  جـــراء  لهـــا،  تعرضـــوا 
القطـــري  واالســـتهداف  العدائيـــة 
البحـــارة  وأرزاق  ألرواح  الممنهـــج 
البحرينييـــن. وأوضـــح قائـــد خفـــر 
الســـواحل اللواء ركـــن بحري عاء 
فـــي  تأتـــي  الخطـــوة  أن  ســـيادي، 
إطار التنســـيق التخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة الازمة، التي من شـــأنها 
البحـــارة،  حقـــوق  علـــى  الحفـــاظ 
فيمـــا لحـــق بهم مـــن أضـــرار، جراء 
توقيفهم وإتـــاف قواربهم، نتيجة 
احتجازهـــا فـــي قطر لمـــدد طويلة 
أو االصطـــدام بها مباشـــرة من قبل 
دوريـــات أمـــن الســـواحل والحدود 

القطرية. وأشـــار إلى أنـــه في إطار 
المســـتمر  القطـــري  االســـتهداف 
للبحارة في أرزاقهم، فمازالت قطر 
تحتجز حتى اليوم 47 قارب صيد 
بحرينـــي، بعـــد أن كانـــت الدوريات 
فـــي  احتجـــزت  قـــد  القطريـــة، 
الســـنوات العشر األخيرة 650 قاربا 
الهويـــة  و2153 شـــخصا يحملـــون 

الرسمية البحرينية.

 قطر تحتجز 47 قارب صيد 
بحريني حتى اليوم
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جاللة الملك 
المفدى يعقد 
اجتماعا مع 
سمو ولي 

العهد رئيس 
مجلس الوزراء
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عقد عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
اجتماًعا مع ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، بحضـــور ممثل جالة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ووزير الديوان الملكي الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في قصر 
الصافريـــة امس. كما تناول اللقاء المســـتجدات المتعلقة بمواجهة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، إذ أشاد جالة الملك بانطاق الحملة 
الوطنيـــة للتطعيـــم المضـــاد للفيروس وما حققته مـــن نتائج طيبة 
وبالتجـــاوب الكبيـــر مـــن المواطنيـــن والمقيمين مـــع الحملة والذي 

)٠٢(عكس وعيهم وتعاونهم إلنجاحها.

1407101513

الرفاعان يبلغان المربع الذهبي لكأس جاللة الملكحلقة عن فريد رمضانأميركا: تضييق الخناق على األسدانخفاض القروض المتعثرة 4.5 % نصف قرن من الدعم للشرطة النسائية
أكد وكيل وزارة الداخلية  «

الشيخ ناصر بن 
عبدالرحمن آل خليفة أن 

50 عاما على تأسيس 
الشرطة النسائية، بمثابة 

نصف قرن من الدعم 
والعطاء والرعاية.

ذكر تقرير حديث لمصرف البحرين  «
المالي تناول االستقرار المالي 

في المملكة، أن نسبة القروض 
المتعثرة قد انخفضت بنهاية 

النصف األول 2020 لتبلغ 4.5 % 
مقارنة بنسبة 0.3 % عن الفترة 

المقابلة من العام الماضي.

مع استمرار ضغط الواليات  «
المتحدة على النظام في 
سوريا عبر فرض عقوبات 

اقتصادية على شخصيات 
نافذة تابعة له، لوحت اإلدارة 
األميركية بموجة جديدة من 

الضغوطات.

خصص برنامج “أفالم البحرين”  «
الذي يعرض مساء كل يوم جمعة 

ويعاد األحد، حلقته العاشرة عن 
الروائي واألديب والسيناريست 

فريد رمضان )رحمه الله(، وتخلل 
البرنامج لقطات من األفالم التي 

كتبها.

بلغ الرفاع الشرقي والرفاع الدور  «
نصف النهائي لمسابقة كأس 

جاللة الملك، لكرة القدم للموسم 
الرياضي 2021-2020، بعد أن 
تخطيا الحالة والنجمة على 

التوالي في المباريات التي أقيمت 
مساء األحد.
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تـجــاوب كبـيــر مــع الحمـلــة الوطنـيــة للتطـعـيــم

علوي الموسوي

أن  عـــن  الصحـــة  وزارة  كشـــفت 
القـــدرة االســـتيعابية للعيـــادات فـــي 
الطبيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
التابعـــة لـــوزارة الصحـــة فـــي اليـــوم 
 2300 نحـــو   2020 فـــي  الواحـــد 

مريض يومًيا. 
فـــي ردودهـــا علـــى لجنـــة  وقالـــت  
التحقيق البرلمانية بشـــأن الخدمات 
الطبيـــة ن متوســـط المواعيـــد فـــي 
الواحـــد  باليـــوم  الصحيـــة  المراكـــز 
االعتياديـــة،  المتابعـــة  مـــن   14290
وإن عـــدد المواعيـــد الصباحيـــة في 
األســـبوع للطبيب الواحد من األحد 
حتـــى الخميس 219 حالـــة، فيما بلغ 
عدد المواعيد المسائية في االسبوع 
232 موعـــدا وبيـــن كل موعـــد وآخر 

8 دقائـــق فقـــط. وبينـــت أن جميـــع 
ديـــوان  فـــي  وردت  التـــي  األدويـــة 
الرقابـــة الماليـــة يوجـــد لهـــا أدويـــة 

بديلـــة وتحقـــق نفس المفعـــول، كما 
أن هنـــاك بعـــض األدوية تـــم إلغاؤها 
لتغير البروتوكول العاجي وإدخال 

أدويـــة جديدة أكثـــر فاعلية، مؤكدة 
أنـــه تـــم منـــع األطبـــاء مـــن وصـــف 
األدوية ألنفسهم.وفيما يخص كيفية 
الكـــوادر  نقـــص  مـــع  الـــوزارة  تعامـــل 
الطبية بعد برنامج التقاعد االختياري 
أكـــدت الصحة أنها لم تعـــاِن من نقص 
فـــي الكـــوادر الصحية حيـــث تقدم 69 
طبيًبا للتقاعد االختياري، مشـــيرة إلى 
أن الـــوزارة وظفـــت 132 طبيًبـــا فـــي 
عـــام 2020 بينما وظفـــت الوزارة 179 
طبيًبا خـــال الثاثة األعوام الماضية، 
التقاعـــد  برنامـــج  يـــؤِد  لـــم  وبالتالـــي 
االختياري إلى نقص في عدد األطباء، 
وأن هناك شـــواغر جديدة على الهيكل 
التنظيمـــي للـــوزارة، وأن األولويـــة في 

التوظيف للبحرينيين.

قائد خفر السواحل

أعلن الديوان الملكي أن عاهل الباد ، ســـيكون 
فـــي مقدمة مســـتقبلي عاهل المملكـــة األردنية 
الهاشمية الشقيقة أخيه صاحب الجالة الملك 
عبـــد هللا الثاني بن الحســـين، يرافقه ولي عهد 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير الحســـين بن عبدهللا الثاني، لدى 

وصوله إلى الباد اليوم.

جاللة الملك في مقدمة مستقبلي 
العاهل األردني اليوم
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صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة، برقيتي تعزية ومواســـاة 
إلـــى أخيهـــم أمير دولـــة الكويت 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ 
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، 
بوفاة الشيخ ناصر صباح األحمد 
الجابر الصباح رحمه هللا، أعربوا 
فيها عن خالص تعازيهم وصادق 
مواســـاتهم إلى سموه وأسرة آل 
الصباح الكرام، مشيدين بمناقب 
الفقيـــد وإســـهاماته فـــي خدمـــة 
دولة الكويت، سائلين هللا العلي 
القدير أن يتغمده بواســـع رحمته 
ومغفرته ويســـكنه فسيح جناته 
ويلهـــم ســـموه واألســـرة الكريمة 

جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
مماثلتيـــن  برقيتيـــن  الـــوزراء 
إلـــى أخيه ســـمو الشـــيخ مشـــعل 
األحمد الجابـــر الصباح ولي عهد 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة، وأخيه 
ســـمو الشـــيخ صباح خالد الحمد 
الصبـــاح رئيس مجلـــس الوزراء 

بدولة الكويت الشقيقة.

أشادا بمناقب 
الشيخ ناصر 

الصباح 
وإسهاماته في 

خدمة بالده

جاللة الملك وسمو ولي العهد 

رئيس الوزراء يعزيان أمير الكويت

خالد بن عبد اهلل: العالقات مع السعودية ترتكز على قواعد متينة 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والبنيـــة التحتية، الشـــيخ خالد بن عبد 
البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل  هللا 
بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ماضيـــة فـــي خطـــط تطويـــر وتحديث 
منظومـــة البنيـــة التحتيـــة بمـــا يدعـــم 
التنميـــة المســـتدامة والنمو االقتصادي 
فـــي تحقيـــق  اإليجابـــي، وبمـــا يســـهم 
التقدم واالزدهار للوطن، ويدعم جهود 
اســـتدامة الخدمات للمواطنيـــن الذين 

هم محور التنمية وغايتها الرئيسية.
ه الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا بمـــا   ونـــوَّ
تحقق خال العقد األخير من مبادرات 
علـــى صعيد رفـــع المســـتوى الخدماتي 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي مملكـــة 

تلـــك  رأس  علـــى  ويأتـــي  البحريـــن، 
المبـــادرات برنامـــج التنميـــة الخليجـــي 
الذي تحظى مشاريعه باهتمام ومتابعة 
مباشـــرة من ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، لما أسهم به 
هذا البرنامج السخي الممول من الدول 
الشـــقيقة، المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
ودولة الكويت، في إحداث نقلة نوعية 
ملموسة وبوتيرة أسرع عّززت الخطط 
اســـتدامة  إلـــى  الراميـــة  الحكوميـــة 
البنيـــة التحتية على نحـــو محفز للنمو. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله أمـــس فـــي 
مكتبـــه بقصر القضيبيـــة، بحضور وزير 
األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي، عصام خلف، مدير مشـــاريع 

مملكـــة البحريـــن بالصندوق الســـعودي 
للتنميـــة، محمـــد الحســـين، والمهندس 
البحريـــن  مملكـــة  لمشـــاريع  المســـاعد 

بالصندوق محمد الراشد.
ه نائـــب رئيس مجلس   وفـــي اللقاء، نوَّ
الوزراء بالمواقف التاريخية المشـــرفة 
بقيـــادة  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبـــد العزيز آل ســـعود، ومســـاندتها 

الدائمـــة لمملكـــة البحرين فـــي مختلف 
علـــى  انعكـــس  الـــذي  األمـــر  الظـــروف، 
عمـــق العاقات بين البلدين وشـــعبيهما 
الشـــقيقين منـــذ عصور ترجـــع إلى عهد 
كونهـــا  قبلهـــم،  مـــن  واألجـــداد  اآلبـــاء 
عاقـــات تأسســـت علـــى قواعـــد متينة 
من اإلخاء والمحبة، وتعّززت بالروابط 
والقواســـم المشـــتركة التـــي تجمـــع كا 
البلديـــن. كمـــا أشـــاد بدعـــم الصنـــدوق 

الســـعودي للتنمية لجملة من المشـــاريع 
التنميـــة  برنامـــج  ضمـــن  المدرجـــة 
الخليجـــي، ومـــن بينها تمويل مشـــروع 
تطوير تقاطع شـــارع الشيخ خليفة بن 
ســـلمان مـــع شـــارع الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان )تقاطع ســـار( بقيمة تفوق مبلغ 
20 مليون دينار، والذي تفّضل صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، بافتتاحه صبـــاح أمس، مثنًيا 

في الوقت نفسه على جهود وإسهامات 
لدعـــم  للتنميـــة  الســـعودية  الصنـــدوق 
الجهود اإلنمائية في الدول المستفيدة 

من الخدمات التمويلية التي يقدمها.
وأعـــرب مدير مشـــاريع مملكة البحرين 
بالصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة محمـــد 
الحســـين، عن شـــكره وتقديـــره لمملكة 
وشـــعًبا  وحكومـــة  قيـــادة   – البحريـــن 
– علـــى مـــا يوليـــه الجميـــع مـــن حرص 
بيـــن  العاقـــات  بتطويـــر  واهتمـــام 
البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين، مشـــيًدا 
بتعاون الـــوزارات والجهات الحكومية 
فـــي مملكة البحريـــن لتنفيذ المشـــاريع 
الممولة من الصندوق السعودي للتنمية 
ضمـــن برنامـــج التنميـــة الخليجي وفق 
بـــكل حرفيـــة  المتفـــق عليهـــا  اآلليـــات 

وكفاءة.

المنامة- قصر القضيبية
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جاللة الملك المفدى يعقد اجتماعا مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

عقـــد عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
اجتماًعا مع ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بحضـــور ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر الديوان 
الملكـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل 

خليفة، في قصر الصافرية امس.
وأثنـــاء اللقـــاء، جرى اســـتعراض عدد 
التـــي  والموضوعـــات  القضايـــا  مـــن 
تخـــص الشـــأن المحلـــي والرامية إلى 

تعزيز مســـيرة العمـــل الوطني، مؤكًدا 
جالـــة الملـــك أن المملكـــة ماضية في 
تبني الخطط التنمويـــة واالقتصادية 
لمزيد من المنجزات لتلبية احتياجات 
المواطنيـــن وتطلعاتهـــم، معرًبا جالة 
الملـــك عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 

مجلـــس الوزراء على ما يبذله ســـموه 
مـــن جهود كبيرة فـــي خدمة البحرين 
وتعزيـــز نهضتها وســـعيه الدائم لتبني 
الخطـــط واالســـتراتيجيات المواكبـــة 
للتطور والهادفة للنهوض بمســـتويات 
واألجهـــزة  المؤسســـات  فـــي  األداء 

الحكومية.

كما تناول اللقاء المستجدات المتعلقة 
)كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا  بمواجهـــة 
19(، إذ أشـــاد جالـــة الملـــك بانطـــاق 
الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لهذا 
الفيروس وما حققته من نتائج طيبة 
وبالتجاوب الكبير من قبل المواطنين 
والمقيميـــن مـــع هـــذه الحملـــة والـــذي 

عكـــس وعيهـــم وتعاونهـــم إلنجاحها، 
معرًبـــا عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بجهود 
كافـــة الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة فـــي 
الصفـــوف األماميـــة والفـــرق الداعمة 
الخطـــط  نجـــاح  فـــي  وإســـهاماتها 

الموضوعة للتصدي لجائحة كورونا.
الصياديـــن  حقـــوق  بحـــث  تـــم  كمـــا 

الملـــك  جالـــة  مقـــدًرا  البحرينييـــن، 
التـــي  والوطنيـــة  النبيلـــة  المواقـــف 
أبدتها الســـلطة التشـــريعية والمجتمع 
المدني فـــي هذا الشـــأن، معرًبا جالة 
الملـــك عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره 
إلى جميع الجهات الرســـمية واألهلية 
وإلـــى المواطنيـــن الكـــرام والمقيمين 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  أرض  علـــى 
بمناســـبة  لجالتـــه  الطيبـــة  تهانيهـــم 
األعيـــاد الوطنيـــة وكل من شـــارك في 
هـــذه االحتفـــاالت الوطنيـــة ومن عبر 
عن مشاعره النبيلة وفرحته بمختلف 
األشكال بهذه المناسبة الجليلة، سائًا 
المولـــى تعالى أن يعيد هذه المناســـبة 
الغالية على الجميع بالخير والسعادة.

جاللته أشــاد بجهود ســمو ولي العهــد رئيس الوزراء فــي خدمة البحريــن وتعزيز نهضتها

جاللة الملك: ماضون بتبني الخطط التنموية واالقتصادية

بحث الموضوعات 
ذات الشأن 

المحلي والرامية 
لتعزيز مسيرة 

العمل الوطني

نعتز بجهود 
العاملين بالصفوف 

األمامية إلنجاح 
خطط التصدي        

لـ “كورونا”

إشادة ملكية 
بانطالق الحملة 

الوطنية للتطعيم 
وبتجاوب المواطنين 

والمقيمين

نقدر مواقف 
السلطة التشريعية 
والمجتمع المدني 

لتضامنهم مع 
الصيادين البحرينيين

”TIMSS 19“ جاللة الملك يهنئ “التربية” والطلبة في اختبارات
ــج الــمــشــرفــة ــائ ــت ــن ــدم وال ــق ــت ــن ال ــد مـ ــزي ــم نــتــمــنــى لــلــجــمــيــع ال

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تفّضـــل 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بتوجيـــه التهنئة إلـــى وزارة 
طلبـــة  وأبنائـــه  والتعليـــم  التربيـــة 
مملكـــة البحرين على مـــا حققوه من 
نتائـــج مشـــرفة وغيـــر مســـبوقة في 
االختبـــارات الدولية فـــي الرياضيات 
متمّنًيـــا   ،)TIMSS 19( والعلـــوم 

جالتـــه للجميـــع المزيـــد مـــن التقدم 
ا  والنتائـــج المشـــرفة.  جـــاء ذلـــك ردًّ
علـــى خطـــاب التهنئـــة الـــذي تشـــرف 
وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 
برفعـــه إلـــى جالته الكريـــم، متضمًنا 
التهنئـــة بتحقيـــق هـــذه النتائـــج غير 
المســـبوقة والـــذي أعـــرب فيـــه عـــن 
معاني الشـــكر والتقدير واالعتزاز بما 
يتفضل بـــه جالته دائًمـــا من دعم ال 
محدود ومســـاندة مســـتمرة لـــوزارة 

التربية والتعليم وللمسيرة التعليمية 
المباركة، ممـــا مّكنها بعون هللا تعالى 
مـــن تحقيـــق طلبتهـــا هـــذه النتائـــج 
المشـــّرفة، والتـــي تعتبـــر نتائجها من 
المؤشـــرات األساســـية التـــي يعتمـــد 
عليها، العديد من المنظمات الدولية، 
فـــي تصنيف مـــدى تقّدم الـــدول في 
المجـــال التعليمـــي. ومما جـــاء أيًضا 
فـــي خطـــاب تهنئـــة النعيمـــي لجالة 
الملك أن مثل هذه النتائج المشـــرفة 

مـــا كان لها لتتحقق لوال دعم جالته، 
ورعايته السامية للمسيرة التعليمية 
األثـــر  أبلـــغ  لـــه  كان  ممـــا  المباركـــة، 
لتتبـــوأ مملكـــة البحرين هـــذه المراكز 
الدولـــي،  الصعيـــد  علـــى  المتقدمـــة 
شـــاكًرا ومقـــدًرا، باألصالة عن نفســـه 
وبالنيابة عن كافة منتســـبي الوزارة، 
لجالتـــه  والطلبـــة،  األمـــور  وأوليـــاء 
هذه العنايـــة الكريمة التي هي محل 

العرفان واالعتزاز لدى الجميع.

المنامة - بنا

جاللة الملك في مقدمة مستقبلي العاهل األردني
أعلـــن الديـــوان الملكـــي أن عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ســـيكون في مقدمة مستقبلي 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الشـــقيقة أخيـــه صاحـــب الجالـــة الملك 

عبـــد هللا الثانـــي بـــن الحســـين، يرافقـــه 
ولـــي عهـــد المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير الحســـين 
بـــن عبـــدهللا الثانـــي، لـــدى وصولـــه إلـــى 
الباد اليوم اإلثنين الموافق 21 ديســـمبر 

الجاري في زيارة لمملكة البحرين، يجري 
خالهـــا مباحثات مع جالة الملك تتناول 
العاقـــات األخويـــة الوثيقـــة التـــي تربط 
البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى 
التطورات والمســـتجدات على الساحات 

اإلقليمية والعربية والدولية.
ويغتنـــم الديـــوان الملكي هذه المناســـبة 
ليرحـــب بضيـــف البـــاد الكريـــم والوفـــد 
المرافـــق، متمنًيا لجالـــة العاهل األردني 

طيب اإلقامة في بلده مملكة البحرين.

المنامة - بنا



مدفـوعــــــات إلكتــرونيـــــة خـــالل 5 أشهـــر
قـــال وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
ا علـــى  راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة –ردًّ
ســـؤال برلمانـــي- بـــأن هيئـــة المعلومـــات 
والحكومة اإللكترونية عملت على تطوير 
الرقمـــي  للتحـــول  شـــاملة  اســـتراتيجية 
بالبحرين تشمل جميع الجهات الحكومية.
وأضـــاف: بنهايـــة العام 2020 ســـيكون قد 
تـــم االنتهاء من تطوير أكثر من 83 خدمة 
إلكترونيـــة متكاملـــة لعـــدد مـــن الجهـــات 
الحكوميـــة وبزيـــادة تبلـــغ 108 % فـــوق 
المعدل السنوي للخدمات المطورة والبالغ 

ا. عددها 40 خدمة سنويًّ
الـــدوري  اإلحصـــاءات  تقريـــر  أن  وبّيـــن 

للخدمـــات اإللكترونيـــة خـــال الفتـــرة من 
ابريـــل حتـــى أغســـطس 2020 كشـــف عن 
تجـــاوز مبالغ المدفوعـــات االلكترونية 57 

مليون دينار عبر جميع المنصات.
وأكـــد أن الهيئـــة مقبلـــة خـــال الســـنوات 
الخمـــس المقبلة على دعـــم جميع الجهات 
الحكومية في سبيل اإلسراع في التحول 
اســـتخدام  إلـــى  التقليديـــة  النظـــم  مـــن 
األنظمة والوســـائل اإللكترونية في تقديم 
معاماتها وخدماتها وذلك بإعادة هندسة 
وتطويـــر ما يقـــارب 120 خدمـــة حكومية 

على القنوات اإللكترونية المختلفة.
بســـام  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وكان 
البنمحمـــد قد وّجه ســـؤاالً لوزير الداخلية 

هيئـــة  وخطـــط  اســـتراتيجية  بشـــأن 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
مؤسســـات  ومســـاعدة  الرقمـــي  للتحـــول 
الدولـــة الحكومية والخاصـــة في التحول 
الرقمي بما في ذلك تبني اآلليات الحديثة 

للذكاء الصناعي.

ا  وزير الداخلية رّدً
على سؤال برلماني: 

االنتهاء من تطوير أكثر 
من 83 خدمة إلكترونية
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التطعيمات في البحرين تعود لما قبل أربعينيات القرن الماضي
يوًمــا بعــد يــوم، تســتمر جهود مملكــة البحرين فــي مواجهة جائحــة فيروس 
كورونا وتواصل تحقيق إنجازاتها المتتالية في هذا الشأن، والتي لم تشمل 
فقــط توفيــر خدمــات الفحــص والرعاية والعــاج، وإنما الحــرص أيًضا على 
توفيــر اللقاحــات المضادة للفيروس إيماًنا منها بضرورة الحفاظ على صحة 
وســامة موردهــا البشــري باعتبــاره ثروتهــا األهــم، حيــث جــاءت توجيهــات 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإطاق الحملة 
الوطنيــة للتطعيــم تأكيــًدا علــى مــا تحظــى بــه صحــة وســامة المواطنيــن 

والمقيمين في مملكة البحرين من أولوية قصوى في كل الظروف.

الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وأكـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
لـــدى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
ترؤســـه اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية، 
أن البحريـــن مســـتمرة فـــي جهودهـــا 
الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا 
وفق توجيهـــات عاهل البـــاد بتوفير 
وإتاحتـــه  للفيـــروس  اآلمـــن  اللقـــاح 

مجاًنـــا للجميـــع بمـــا يعـــزز مـــن خطط 
األمـــن الصحـــي االســـتباقي للمملكة، 
التنســـيقية  اللجنـــة  ناقشـــت  حيـــث 
يومها الخطط واالستعدادات الرامية 
الحملـــة  خـــال  مـــن  اللقـــاح  لتوفيـــر 
 27 خـــال  مـــن  للتطعيـــم  الوطنيـــة 
مركًزا طبًيا بهدف تطعيم من يبلغون 
مـــن العمـــر 18 عاًمـــا وما فـــوق بطاقة 

اســـتيعابية تصل لخمسة آالف يومًيا 
والوصـــول إلـــى عشـــرة آالف تطعيـــم 

يومًيا.
وتعـــد مملكة البحرين واحدة من أبرز 
الـــدول التي توفر تطعيمات أساســـية 
لـــكل فئـــات المجتمـــع بهـــدف الوقاية 
والحمايـــة  المعديـــة،  األمـــراض  مـــن 
مـــن الفيروســـات الوبائيـــة، وهـــو نهج 
فيـــه  حرصـــت  عقـــود  منـــذ  اعتادتـــه 
الوبائيـــة  األمـــراض  مواجهـــة  علـــى 

بأنواعهـــا، وتقليل معدالت انتشـــارها، 
واســـتئصالها بشـــكل شـــبه كلـــي نحـــو 
مجتمـــع ينعـــم جميع أفـــراده بالصحة 

والعافية.
والمعـــروف أن اســـتخدام التطعيمات 
قبـــل  مـــا  إلـــى  يرجـــع  البحريـــن  فـــي 
ويعـــود  الماضـــي،  القـــرن  أربعينيـــات 
النجاح في اختفاء كثير من األمراض 
هـــذه  مثـــل  اســـتخدام  إلـــى  بالبـــاد 
العاجات القديمـــة، التي تطورت في 
الســـنوات الاحقـــة، وذلـــك باإلشـــارة 
إلـــى مـــا مر بالبـــاد في بدايـــات القرن 
الرحمـــة”  “ســـنوات  خـــال  العشـــرين 
أعـــوام 1903 و1907 و1924 و1929 
ومطلع الســـتينيات، التي شهدت عدة 
أمـــراض وقفـــت أمامهـــا البحرين بكل 
قوة، واستطاعت التصدي لتداعياتها.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

المنامة - بنا

100 % معدالت 
التغطية باللقاحات 

واختفاء كثير من 
األمراض الوبائية
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بسام البنمحمد وزير الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

أجــرى وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي أمــس، اللقــاء العــام الثالث، مع 
منتســبي وزارة الخارجية، عبر االتصال االلكتروني المرئي، حيث أعرب فيه 
عن خالص تهانيه بمناســبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياًء 
لذكــرى قيــام الدولة البحرينية في عهد المؤســس أحمــد الفاتح كدولة عربية 
مســلمة عــام 1783 مياديــة، وذكــرى انضمامهــا فــي األمــم المتحــدة كدولــة 
كاملــة العضوية، وذكــرى تولي حضرة صاحب الجالة الملك، مقاليد الحكم، 

متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم والمنعة والرخاء. 

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة منتسبي 
دبلوماســـيين  مـــن  الخارجيـــة  وزارة 
وإدارييـــن علـــى مـــا يبذلونـــه مـــن جهـــود 
مخلصـــة ومقـــدرة وبتفان وتعـــاون ألداء 
كافة المســـؤوليات المنوطـــة بهم، والمهام 
الموكلـــة إليهـــم لارتقـــاء بمســـتوى العمل 
وتعزيـــز جهـــود الـــوزارة لتحقيق سياســـة 
خارجيـــة فاعلـــة وبنـــاءة تعزز مـــن مكانة 
مملكـــة البحريـــن وتخـــدم مصالحهـــا فـــي 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  المحافـــل  مختلـــف 
االســـتثنائية  الفتـــرة  هـــذه  فـــي  وخاصـــة 
بســـبب جائحة )كوفيـــد 19(، التي تعاملت 
معهـــا مملكـــة البحريـــن بجـــدارة وكفـــاءة 

عاليـــة بفضل جهود فريق البحرين بقيادة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وما تم اتخاذه من إجراءات وقائية بهدف 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـامة المواطنين 
والمقيميـــن، منوًها بكفـــاءة وجدارة كافة 
موظفـــي الـــوزارة الذيـــن قامـــوا بواجبهم 
المســـؤولية  هـــذه  وتحملـــوا  الوطنـــي 
بـــكل جـــدارة، متمنًيـــا لهـــم دوام التوفيق 
والســـداد. كما اســـتعرض وزيـــر الخارجية 
المتميـــزة  واإلنجـــازات  النجاحـــات  أبـــرز 
التـــي حققتهـــا وزارة الخارجيـــة فـــي عام 
2020، وبفتـــرة قصيـــرة خاصـــة فـــي ظل 

هذه المرحلة االســـتثنائية الطارئة، مشيًرا 
إلـــى عدد من األحـــداث المهمة التي بذلت 
فيهـــا الوزارة جهوًدا مميـــزة، مثل التوقيع 
على إعان تأييد السام، وتدشين الحوار 
االســـتراتيجي األول بيـــن مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، وإقـــرار 
نظـــام مبادرات لموظفي وزارة الخارجية، 
والعمـــل على إعداد خطـــة العمل الوطنية 
لحقوق اإلنسان من خال تنظيم عدد من 
الورش المعنية بحقوق اإلنســـان، ومؤتمر 

حوار المنامة الذي حظي بإشـــادة واســـعة 
ونجـــاح كبيـــر وغيرهـــا، معرًبـــا عـــن فخره 
واعتزازه بهذه الجهود المهمة التي قامت 
بها الوزارة بفضل كفاءة وإخاص وعطاء 

كافة منتسبيها.
جهـــود  علـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  وأثنـــى 
اللجـــان المختصة في الـــوزارة وما تبذله 
مـــن جهود إلنجـــاز المهام والمســـؤوليات 
الموكلـــة إليهـــا، ومـــن بينها لجنة أرشـــفة 
االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم، ولجنـــة 
حفظ وأرشـــفة الوثائق والملفات، ولجنة 
الســـلك الدبلوماســـي والقنصلـــي، ولجنة 
المبادرات، مؤكًدا أهمية مواصلة الجهود 
األداء  فـــي  والتميـــز  الجـــودة  لتحقيـــق 
بالـــوزارة، مشـــيًدا بما حققتـــه إدارة نظم 
المواطنيـــن  شـــؤون  وإدارة  المعلومـــات 

مـــن  القنصليـــة  والخدمـــات  والمقيميـــن 
فـــي  اآليـــزو  شـــهادة  علـــى  حصولهمـــا 
الجـــودة. وأشـــاد الزياني بـــدور أكاديمية 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة للدراســـات 
الدبلوماســـية، وعملها المتميز والملموس 
فـــي تدريـــب وتطويـــر مهـــارات موظفي 
وزارة الخارجيـــة وتأهيلهـــم تأهيًا عالًيا 
بـــكل كفـــاءة وجـــودة متميزة مـــن خال 
فـــي  تدريبيـــة  وبرامـــج  دورات  طـــرح 
مختلـــف المجـــاالت، متطلًعـــا إلـــى مزيـــد 
من العمل واإلنجازات في الســـنة القادمة 
2021 لتحقيـــق رؤيـــة الـــوزارة وأهـــداف 
ومصالـــح مملكـــة البحريـــن. وقـــد دشـــن 
)الســـكرتير  مشـــروع  الخارجيـــة  وزيـــر 
الشـــخصي( وهو برنامـــج الكتروني أعده 
المعلومـــات،  نظـــم  إدارة  فـــي  الفنيـــون 

عبارة عن مساعد شخصي رقمي لتذكير 
موظفي الوزارة بمواعيد تجديد الوثائق 
الشخصية أو وثائق أفراد األسرة وكذلك 
التذكيـــر بالمناســـبات الخاصة واألحداث 
المهمـــة، حيـــث يوفـــر البرنامـــج خاصيـــة 
بوقـــت مناســـب  إرســـال رســـائل نصيـــة 
للتذكير بالمواعيد وأوقاتها تافًيا للتأخر 
ومتابعـــة المواعيـــد بشـــكل فعـــال. هـــذا 
وفي ختام اللقاء أجـــاب وزير الخارجية 
علـــى عدد مـــن األســـئلة التـــي تلقاها من 
الموظفيـــن حول بعض المســـائل واألمور 
المتعلقـــة بالعمـــل الدبلوماســـي واإلداري 
فـــي وزارة الخارجيـــة، موضًحا ســـعادته 
التوجهات والرؤى المستقبلية التي تنوي 
الـــوزارة تطبيقها وتنفيذها لتطوير العمل 

واالرتقاء بمخرجاته ومستوياته.

جهود مقدرة لمنتسبي الوزارة اإلداريين والدبلوماسيين

الزياني يستعرض منجزات “الخارجية” في المرحلة االستثنائية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح أن 
مواصلة المواطنين والمقيمين في اإلقبال 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  أخـــذ  علـــى 
كورونـــا “كوفيـــد - 19” من خـــال التفاعل 
مـــع الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم، يعكـــس 
الوعي الصحي لـــدى كافة أفراد المجتمع، 
مشيدًة بالدور المسؤول للمواطن الواعي 
مـــن  وطنـــه  مكتســـبات  علـــى  الحريـــص 
خـــال الشـــراكة الفاعلـــة إلنجـــاح الخطط 

المرسومة لمراحل التصدي للجائحة.
للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  إن  وقالـــت: 

تحـــت  والمـــدرج  اآلمـــن  اللقـــاح  وفـــرت 
مظلة منظمة الصحـــة العالمية والمرخص 
مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة؛ بهـــدف حمايـــة كل 
فـــرد مـــن أفـــراد المجتمـــع مـــن فيـــروس 
كورونـــا، مبينـــًة أن إتاحـــة التطعيم مجانا 
لـــكل مواطـــن ومقيـــم وبشـــكل اختيـــاري 
أمـــام الراغبيـــن يؤكـــد مـــا توليـــه المملكـــة 
مـــن اهتمـــام بصحة وســـامة كافـــة أفراد 
المجتمـــع كونهـــا أولويـــة قصوى، مشـــيرًة 
إلـــى أن هذه الخطوات تعد من األولويات 
لتحقيـــق أعلـــى درجـــات األمـــن الصحـــي، 

الرفيـــع  اإلنســـاني  النهـــج  ضمـــن  وتأتـــي 
للتوجيهـــات  وتنفيـــذا  البحريـــن،  لمملكـــة 
الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وبينـــت وزيـــرة الصحـــة ما يمثله تدشـــين 
الحملـــة الوطنية للتطعيم مـــن أهمية عبر 
مـــا تســـهم بـــه الحملة مـــن حمايـــة لصحة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع  وســـامة 
بمملكة البحرين، منوهًة في الوقت نفسه 
بأهمية استمرار االلتزام بكافة اإلجراءات 
مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات  االحترازيـــة 

تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الرســـمية  الجهـــات 
األهـــداف المنشـــودة مـــن خطـــط التصدي 

للجائحة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــارت الوزيـــرة إلى 
أن التحصيـــن هـــو وســـيلة بســـيطة وآمنة 
وفعالـــة للحمايـــة مـــن األمـــراض، وأهمية 
هذا اللقاح تكمن في الحماية من فيروس 
كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة 
مناعيـــة بشـــكل آمن والتي توفـــر الحماية 
للجسم من خال منع العدوى أو السيطرة 
عليهـــا، إضافة إلى ذلك فإن اللقاح ســـوف 
يســـاعد الجميـــع بالعـــودة اآلمنـــة للحيـــاة 

الطبيعية تدريجيا.
واختتمت وزيرة الصحة قائلة “كما عهدنا 
دائمـــا من أبنـــاء البحرين الوفـــاء والعطاء 
أجـــل وطنهـــم،  مـــن  مـــا بوســـعهم  وبـــذل 
فإننـــا واثقـــون مـــن أن مملكتنـــا الحبيبـــة 
ستتخطى هذه الجائحة بكل نجاح بوعي 
وحرص كافة أبنائهـــا لنفرح جميعا ونؤكد 
أننـــا بتكاتفنـــا “مًعـــا ننتصـــر”. داعيـــة إلـــى 
المحافظـــة علـــى المكتســـبات والمنجزات 
اإلرشـــادات  اتبـــاع  اســـتمرار  خـــال  مـــن 
والتعليمـــات الصادرة مـــن الفريق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونـــا، الفتًة 

أن المســـؤولية الوطنيـــة تقع على كل فرد 
مـــن أفـــراد المجتمـــع للتصـــدي للفيـــروس 
والحفـــاظ علـــى مـــا حققتـــه مـــن منجزات 

طوال مراحل التعامل مع الجائحة.

ــع أولــــويــــة قـــصـــوى لـــــدى الــمــمــلــكــة ــم ــت ــج ــم صـــحـــة أفـــــــراد ال

الصالح تشيد بتفاعل المواطنين والمقيمين مع حملة التطعيم

وزيرة الصحة
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كشــفت وزارة الصحــة عن أن كمية األدويــة التي تم إتالفها منذ عام 
2018 حتــى بداية شــهر ديســمبر 2020 بلــغ 6,458,926 وحدة دوائية 
بواقــع 2,083,979 للعــام 2018، و1,373,993 للعــام 2019، فيمــا بلغت 
منــذ مطلــع العام 2020 إلى 2 من من شــهر ديســمبر الجــاري 3 ماليين 
و954 وحــدة دوائيــة، جاء ذلك في ردود الوزارة على لجنة التحقيق 

البرلمانية بشأن الخدمات الطبية.

وأفـــادت الـــوزارة أنهـــا تتعامل مع 
42 مـــوردا لألدويـــة في آخر ثالث 
 202 يبلـــغ  بمجمـــوع  ســـنوات، 
مليون و220 ألف دينار، بواقع 57 
مليونا و984 ألفا للعام 2018 و80 
 ،2019 للعـــام  ألفـــا  و200  مليونـــا 
و64 مليونـــا و36 ألـــف دينار للعام 
2020، مؤكـــدة أنه لـــم تتم عملية 
شـــراء أدوية من غيـــر علم اللجنة 
الوطنية للشـــراء الموحد لألدوية 

والمستلزمات الطبية.
وأكدت وزارة الصحة أن األخطاء 
األول  لقســـمين  تنقســـم  الطبيـــة 
وصـــف  ويشـــمل  الفنـــي  الخطـــأ 
الطبيـــب دواء خاطئـــا أو لـــه آثـــار 
جانبية على حالة المريض نتيجة 
عدم معرفته بأصول المهنة وأيًضا 
وعدم القيام بها بالشكل الصحيح، 
وهنـــاك خطـــأ آخر ويســـمى الخطأ 
الخطـــأ  هـــذا  ويتضمـــن  المـــادي 
عـــدم قيـــام الطبيـــب بأخـــذ الحذر 
والتـــي  الالزمـــة  واالحتياطـــات 
تتمثـــل في اإلهمال والتقصير مما 

يؤدي للوقوع في الخطأ.
هنـــاك  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
وخارجيـــة  داخليـــة  تحقيقـــات 
الطبيـــة،  األخطـــاء  فـــي  مســـتقلة 
التحقيـــق،  مـــن  نوعـــان  ويوجـــد 
الداخلـــي  التحقيـــق  وهـــو  األول 
مـــن قبـــل وزارة الصحـــة ولجـــان 
التحقيق الداخلية، ويتم تشـــكيل 
لجـــان التحقيـــق، وتكـــون مؤقتـــه 
لكل حالـــة، وبعد موافقة الســـلطة 
لجـــان  توجـــد  كمـــا  المختصـــة 
مـــن  تشـــكل  المبدئـــي  للتحقيـــق 
رئيس األطبـــاء، أما النـــوع الثاني 
الـــذي  الخارجـــي  التحقيـــق  فهـــو 
يكـــون مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
)نهرا(.

تحقيق

وأبانـــت الوزارة قائلـــة: “يتم عمل 
لجنـــة مؤقته لـــكل حادثـــة، حيث 
تحقيـــق  لجـــان   )4( تشـــكيل  تـــم 
 2018/2020 األعـــوام  خـــالل 
كمـــا  الطبيـــة،  باألخطـــاء  تتعلـــق 
توجد لجنـــة دائمة يعاد تشـــكيلها 
كل فتـــرة، تســـمى لجنـــة الوفيات 
والمضاعفات تهدف إلى تحســـين 
بيئة العمل، تم إنشـــاء هذه اللجنة 
منـــذ أكثـــر مـــن 25 ســـنة وتقـــوم 
بدراســـة جميـــع حـــاالت الوفيـــات 
والمضاعفـــات وتختـــص بدراســـة 
والمضاعفـــات،  الوفيـــات  حاللـــت 
ودراســـة مالبســـات جميع حاالت 
التـــي  والوفيـــات  المضاعفـــات 
الســـلمانية  مجمـــع  فـــي  تحـــدث 
الطبـــي، وتحديـــد أوجـــه القصـــور 
العمـــل،  آليـــات  فـــي  والســـلبيات 
الشـــهرية  ومراجعـــة االحصائيات 
المراجعـــة  مكتـــب  عـــن  الصـــادرة 

الطبية.
أكـــدت وزارة الصحة أنه بحســـب 
الوقائع المســـجلة لدى الوزارة عن 
وجود شبهة خطأ طبي من عدمه 
لـــم يتبيـــن زيـــادة فـــي األخطـــاء 
المستشـــفيات  فـــي  فـــي  الطبيـــة 
الحكوميـــة فـــي اآلونـــة األخيـــرة، 
والمالحـــظ فـــي األمـــر هـــو زيـــادة 
معهـــا  والتعامـــل  الحـــاالت  رصـــد 
وتحويلهـــا للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة مـــن 
قبل المستشفيات، مشيًرة إلى أن 
الجهـــة المســـؤولة عـــن تعويضات 
وزارة  هـــي  الطبيـــة  األخطـــاء 

الصحة، وأنه ال توجد لدى الوزارة 
أي دراســـات بشـــأن التأميـــن ضـــد 
األخطاء الطبية أو توقيت إجراء 

مثل هذه الدراسة.
وأضافت الوزارة أن عدد األخطاء 
الطبية التي شكلت جرائم جنائية، 
ُأحيلت إلى النيابة العامة بدًءا من 
2018 اثنتيـــن، واحـــدة فـــي العام 
2019 واألخـــرى فـــي 2020، وتـــم 

تحويلها إلى النيابة.

اإلتالف

وذكـــرت الـــوزارة أن كمية األدوية 
التـــي تم إتالفهـــا منذ عـــام 2018 
حتـــى بداية شـــهر ديمســـبر 2020 
دوائيـــة  وحـــدة   6,458,926 بلـــغ 
 ،2018 للعـــام   2,083,979 بواقـــع 
فيمـــا   ،2019 للعـــام  و1,373,993 
بلغـــت منذ مطلع العـــام 2020 إلى 
2 من من شـــهر ديســـمبر الجاري 3 

ماليين و954 وحدة دوائية.
وأكملت أنها تتعامل مع 42 موردا 
لألدويـــة فـــي آخر ثالث ســـنوات، 
بمجمـــوع يبلـــغ 202 مليون و220 
ألف دينار، بواقع 57 مليونا و984 
ألف للعام 2018 و80 مليونا و200 
ألف للعام 2019، و64 مليونا و36 
ألف دينار للعام 2020، مؤكدة أنه 
لـــم تتـــم عمليـــة شـــراء أدوية من 
غيـــر علم اللجنة الوطنية للشـــراء 
والمســـتلزمات  لألدويـــة  الموحـــد 

الطبية.
وبينـــت أن جميـــع األدويـــة التـــي 
وردت فـــي ديوان الرقابـــة المالية 
يوجـــد لهـــا أدويـــة بديلـــة وتحقق 
هنـــاك  أن  كمـــا  المفعـــول،  نفـــس 
بعـــض األدوية تـــم إلغاؤهـــا لتغير 
وإدخـــال  العالجـــي  البروتوكـــول 
فاعليـــة،  أكثـــر  جديـــدة  أدويـــة 
مؤكـــدة أنـــه تم منـــع األطبـــاء من 

وصف األدوية ألنفسهم.

القدرة

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن القدرة 
فـــي  للعيـــادات  االســـتيعابية 
الطبيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
التابعـــة لوزارة الصحـــة في اليوم 
الواحد خالل 2020 حوالي 2300 
إلـــى أن  مريـــض يومًيـــا، مشـــيرة 
العيـــادات فـــي مجمـــع الســـلمانية 
الصباحيـــة  الفتـــرة  فـــي  الطبـــي 
تعمل بكامل طاقتها االســـتيعابية 
لبعـــض  عيـــادات  وتتواجـــد 
التخصصات في التفرة المســـائية 
كما تم استحداث عيادات مسائية 
لتخفيض فترات انتظار المرضى.

وبالنســـبة للمراكـــز الصحيـــة فـــإن 
اليـــوم  فـــي  المواعيـــد  متوســـط 
مواعيـــد  مـــن   14290 الواحـــد 
عـــدد  وإن  االعتياديـــة،  المتابعـــة 
المواعيد الصباحية في األســـبوع 
للطبيـــب الواحـــد مـــن األحد حتى 
الخميس 219 حالة، فيما بلغ عدد 
المواعيد المســـائية في االســـبوع 
232 موعدا وبين كل موعد وآخر 

8 دقائق فقط.
وأردفت الوزارة أن فترة متوسط 
طـــوارئ  قســـم  فـــي  االنتظـــار 
السلمانية الطبي من لحظة دخول 
المريض قسم الطوارئ إلى لحظة 
للفحـــص  الطبيـــب  إلـــى  الدخـــول 
وأخـــذ العـــالج مـــن ســـاعتين إلـــى 
4 ســـاعات، أمـــا الحـــاالت الحرجة 

فيتم معاينتها على الفور.
وفيما يخص كيفية تعامل الوزارة 
مـــع نقـــص الكـــوادر الطبيـــة بعـــد 
برنامج التقاعـــد االختياري أكدت 
الصحـــة أنهـــا لـــم تعـــاِن مـــن نقص 
فـــي الكوادر الصحيـــة حيث تقدم 
االختيـــاري،  للتقاعـــد  طبيًبـــا   69
مشـــيرة إلـــى أن الـــوزارة وظفـــت 

132 طبيًبـــا فـــي عـــام 2020 بينما 
وظفت الـــوزارة 179 طبيًبا خالل 
الثالثة األعوام الماضية، وبالتالي 
لم يؤِد برنامج التقاعد االختياري 
إلـــى نقص في عـــدد األطباء، وأن 
هنالك شواغر جديدة على الهيكل 
التنظيمـــي للـــوزارة، وأن األولوية 

في التوظيف للبحرينيين.

النقص

وذكـــرت أن النقـــص الحاصـــل في 
بعض التخصصـــات الدقيقة فقط 
فـــي الـــوزارة، وذلـــك بســـبب عدم 
توفـــر الكـــوادر الطبيـــة البحرينية 
المؤهلـــة فـــي هـــذه التخصصـــات، 
بعـــض  عـــن  األطبـــاء  ولعـــزوف 
التخصصات الدقيقة، مشيرة إلى 
أن الـــوزارة تقوم بابتعاث األطباء 
التخصصـــات  علـــى  للتدريـــب 
الحاصـــل  النقـــص  لســـد  الدقيقـــة 
فيها وفق اإلمكانيات والميزانيات 

المتاحة.
وقالت، في حال وجود شواغر في 
الـــوزارة تقـــوم بتقديـــم طلب إلى 
ديـــوان الخدمـــة المدنية إلرســـال 
قوائم المرشحين وفي حال تعذر 
مـــن  المرشـــحين  الحصـــول علـــى 
المركـــز يتم طلب اإلعالن عن تلك 

الشواغر في الصحف المحلية.

تقليل

عـــدم  أو  تقليـــل  موضـــوع  وفـــي 
صرف بعض المكافآت أو العالوات 
لألطبـــاء قالت الـــوزارة: “ال يوجد 
تقليـــل فـــي عـــالوات األطبـــاء أو 
عـــدم صرفها بـــل تم زيادة ســـقف 
والعمـــل  الخفـــارة  بـــدل  ســـاعات 
اإلضافي لألطباء فـــي العديد من 
األقسام الطبية إلى الحد األقصى 
المســـموح له وهو 156 ساعة لكل 
طبيب، كما تم فتح سقف ساعات 

بـــدل الخفـــارة والعمـــل اإلضافـــي 
الذيـــن  مـــن األطبـــاء  لعـــدد كبيـــر 
تجاوزت ســـاعاتهم الحد األقصى 
المســـموح بـــه واســـتدعت حاجـــة 

العمل لخدماتهم.
وعـــن المواعيـــد االســـبوعية فـــي 
المراكـــز الصحيـــة التابعـــة لـــوزارة 
مجموعهـــا  بلـــغ  فقـــد  الصحـــة 
اســـبوعًيا 71 ألفـــا و447 موعـــدا لـ 
27 مركزا صحيا وفًقا إلحصائيات 

الوزارة.
 562 إن  الصّحـــة  وزارة  وقالـــت 
مـــن  خدماتـــه  أنهـــى  ـــا  طبيًّ كادًرا 
القطـــاع الصّحـــي الحكومـــي عبـــر 
“التقاعد” منـــذ العام 2017 وحتى 

ديسمبر الجاري.
وأفادت بـــأن 106 من المتقاعدين 
وأطبـــاء  واستشـــاريين  أطبـــاء 
أســـنان، و205 منهـــم يعملـــون في 
التمريـــض، و93 فـــي مهـــن طبيـــة 
معاونـــة، و95 فـــي مهـــن مســـاعد 

خدمات طبية.
أما على صعيـــد التوظيف، فقالت 
الـــوزارة إّنها وّظفـــت 1105 كوادر 
طبّية جديدة في الفترة ذاتها )من 
2017 وحتـــى ديســـمبر الجـــاري(، 
)التمريـــض(،  مهنـــة  فـــي  أغلبهـــم 
حيـــث تـــم توظيـــف 633 ممّرًضـــا 
مـــن   %  57.2 بنســـبة  وممّرضـــة 
إجمالـــي عمليـــات التوظيف، وفي 
المقابـــل تـــّم توظيـــف 179 طبيًبا 
بنســـبة 16 % من إجمالي عمليات 

التوظيف.
وفي الســـياق نفسه، قالت الوزارة 
إنهـــا قامـــت خـــالل الفتـــرة ذاتهـــا 
بتدريـــب 354 طبيًبـــا في مختلف 
التخصصات، وإنها تعاقدت جزئًيا 
مـــع 25 طبيًبـــا فـــي العـــام الجاري 

.2020

لجنة التحقيق في الصحة

ا منع األطباء من صرف األدوية ألنفسهم... وكل طبيب يستقبل 451 حالة أسبوعيًّ
“^” تنـشــــــــر ردود “الصــحـــــــة” عـلـــــــى لـجـنـــــــة التحـقـيـــــــق البـــرلمــانـيـــــــة
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علوي الموسوي

2300 مريض 
ا تستقبلهم  يومّيً
العيادات والمراكز 

الطبية

تشكيل 4 لجان 
تحقيق باألخطاء 

الطبية خالل 3 
سنوات

“الصحة” الجهة 
المسؤولة عن 

تعويضات األخطاء 
الطبية

ال دراسات لدى 
الوزارة بشأن 

التأمين ضد 
األخطاء الطبية

 النتيجة لجنة التحقيقالسنة

 اإليقاف عن العمل والراتب لمدة 10 أيامواقعة تعرض مريضة لمضاعفات بعد خروجها من غرفة العمليات2018

 إنذار كتابيفي األهمال وعدم االهتمام في العمل ومخالفة االرشادات والتعليمات بالعمل2019 

 الفصل عن العمل جزاءات مختلفة للطاقم الطبي والتمريضيفي واقعة إعطاء طبيب لدواء غير مسموح به عن طريق الوريد 2019 

في واقعة التوأمين. 2020
صدر قرار بالوقف عن العمل لحين انتهاء اإلجراءات الجنائية المتخذة ضد الطبيب

 خصم من الراتب لمدد مختلفة على الطاقم الطبي والتمريضي

 األسباب وراء طول مدة المواعيد الممنوحة للمرضى 
بحسب وزارة الصحة

زيادة التحويالت إلى مجمع السلمانية الطبي

الزيادة السكانية

زيادة األمراض المزمنة 

قلة األطباء االستشاريين في مجمع السلمانية الطبي

ال نقص في عدد األطباء 
وأولوية التوظيف للمواطنين 

ال يوجد تقليل في عالوات 
األطباء أو عدم صرفها

إتالف 6,5 مليون 
دواء منذ 2018

خطئان طبيان 
ارتقيا لجرائم جنائية 
تم إحالتهما للنيابة 

منذ 2018

202 مليون دينار 
لشراء األدوية من 
42 مورًدا في 3 

سنوات
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يؤكـــد المهتمـــون بالتربيـــة األهميـــة البالغـــة لتدعيم المناهج الدراســـية بشـــكل دائم 
بالجوانـــب العمليـــة والـــدروس التفاعليـــة والمقاطـــع المصورة التـــي تراعي مختلف 
أنـــواع الـــذكاءات التي من ضمنها الـــذكاء البصري والموســـيقي والبدني والوجودي 
وغيرهـــا، لمـــا لها من دور فعال في ترســـيخ المعارف والمعلومـــات لدى الطالب، وقد 
فرضـــت جائحـــة كورونـــا العديد من التحـــوالت على جميـــع المســـتويات وبمختلف 
المجـــاالت الحياتية في مملكتنا الغاليـــة، ومن ضمنها التعليم الذي طالته العديد من 
التغيرات، الســـيما في مجال تحوله إلى التعلم عن بعد والتركيز على تفعيل العديد 
من البرامج واألدوات الرقمية التي ساعدت بشكل عظيم في خلق جو تفاعلي بين 

المعلمين والطالب.
وأتطـــرق هنـــا لنقطة غاية فـــي األهمية، وهي ضـــرورة مواكبة الطـــالب في مختلف 
المراحـــل التعليميـــة وبمســـاندة األســـرة التغيـــر في الكيفيـــة التجميعيـــة للمعلومات 
واإلثـــراءات الخاصـــة بالجانبيـــن النظـــري والعملـــي للمناهـــج التعليميـــة أثنـــاء هذه 
الجائحـــة وحتـــى بعـــد انقضائهـــا بـــإذن هللا، حيـــث مـــن المهـــم تأكيـــد البنـــاء علـــى 
المعلومات باإلثراءات واألنشـــطة التطبيقية المتنوعة كخطوة صحيحة وفعالة في 
هـــذا الجانـــب، أي الحصول علـــى المعلومة مـــن مختلف االمتدادات بما يســـاهم في 

ترســـيخها والتي تم التوســـع في إطالقها مـــن قبل وزارة التربيـــة والتعليم، وأقصد 
هنا تنويع استقاء الدروس واألنشطة التقويمية من “الفصول االفتراضية الداخلية” 
و”الفصول المركزية على التييمز” و”الدروس التي تعرض بشـــكل مســـتمر على قناة 
البحريـــن” و”الدروس من التعليم المباشـــر” و”البوابة التعليمية” وغيرها من القنوات 
التـــي حرصـــت “التربية” على تنويعها في ظل الجائحـــة وحتى قبلها، فتنوع مصادر 
المعارف والمعلومات وتدعيمها بالشـــروحات ومقاطع الفيديو المعدة لذلك وغيرها 

يرسخ كل المفاهيم العلمية التي يراد بناؤها لدى أعزائنا الطالب.

نقطة أخيرة

نؤكـــد هنا األهميـــة المتعاظمة لمتابعـــة “البوابـــة التعليمية” لوزارة التربيـــة والتعليم 
مـــن قبـــل أبنائنا الطـــالب والتي حققت إنجازا كبيرا قبل أيام بفوزها بجائزة الشـــيخ 
ســـالم الصباح للمعلوماتية ضمن أفضل المشاريع التقنية لعام 2020م، حيث شكلت 
جائحـــة كورونـــا نقطة انطالق كبيـــرة لتطوير المنصات التعليمية بالمملكة وتوســـيع 
الشـــراكات واالتفاقيـــات مـــع شـــركات التكنولوجيـــا الضخمـــة مثل “ميكروســـوفت” 

و”أمازون” وغيرها.

كورونا وحماية كبار السن
كبار الســـن من أشـــد الفئات تضرًرا من جائحـــة كورونا على 
مســـتوى العالـــم أجمـــع، فمنـــذ بداية انتشـــار هـــذا الفيروس 
اللعين قبل نحو عام وهم الفريســـة األســـهل واألكثر عرضة 
لخطـــره، كمـــا أنهم الســـواد األعظـــم من الضحايا ســـواء من 
حيث اإلصابة أو الوفاة ألسباب صحية مفهومة، وهو األمر 
الـــذي يجب أن يتجاوز مرحلة العطف والشـــفقة عليهم إلى 
التفكيـــر فـــي كيفية حمايتهـــم والتوصل لطـــرق تمكنهم من 
االســـتمتاع بحياتهم بما يتناســـب مع هذه المرحلة العمرية، 
السيما من حيث ضرورة التواصل مع أحبائهم وأقربائهم لما 
لذلك من أهمية كبيرة في استكمال مشوار حياتهم بصورة 
طبيعيـــة، فالتواصـــل االجتماعـــي بالنســـبة لهؤالء الشـــريان 

الرئيسي للحياة.
وتقدم مدينة توبنغـــن الواقعة بجنوب ألمانيا تجربة ملهمة 
وجديرة بالدراســـة واالستفادة منها في هذا السياق، فوفًقا 
لمـــا نشـــره موقـــع إذاعة صـــوت ألمانيـــا على اإلنترنـــت، فإن 
المدينـــة اعتمـــدت خطة خاصة بهـــا تقوم علـــى حماية كبار 
الســـن وإجـــراء الكثيـــر من االختبـــارات والمســـحات الطبية 
لـــكل مـــن يريد زيـــارة أقاربه بدور المســـنين، ومـــن بينها دار 
باولينـــه كرونـــه التي بها نحو 100 من كبار الســـن، إذ إن كل 
راغب بالزيارة لـــه أن يجري اختبار كورونا بالمجان، وتأخذ 
الممرضة مســـحة من األنف، وبعد ربع ســـاعة تكون النتيجة 
جاهـــزة لتصبـــح الزيـــارة لدى المســـنين في الـــدار خالية من 

المخاطر.
مـــن الجوانـــب األخرى لهـــذه التجربـــة تمكين المســـنين من 
التسوق والتنزه في أوقات خاصة بهم وبوسائل مواصالت 

رخيصة مع توفير الكمامات المجانية.
وإذا كان البعض سينظر إلى التكلفة المرتفعة لهذه التجربة 
فعليـــه أيًضـــا أن ينظـــر إلى ما ســـتوفره علـــى الجانب اآلخر 
مـــن أموال كثيـــرة تفوق هـــذه التكلفـــة، حيث إنهـــا نجحت 
بالفعل في تقليل اإلصابات والوفيات بين كبار الســـن، ومن 
ثم التخفيف من االزدحام في المستشـــفيات ورفع كفاءتها 
وتمكينها من معالجة الحاالت األخرى، ويبقى هدف الحفاظ 
علـــى حيـــاة أحبائنا من كبار الســـن هدًفا نبيـــال ال يقدر بمال 

ويستحق التضحية بكل ما هو غال من أجله.

إيران... “الداخل مفقود” )2(
وبعـــد ما حّل خامنئي محل الخميني بعد وفاته والذي كان، 
أي خامنئي، يوصف بأنه أفضل المعممين وأنه كان “منفتحًا” 
على التنظيمات العلمانية، لألسف تغير بعد ما حل محل من 
سبقه وأصبح يصدر قرارات اإلعدام بدون أن يرف له جفن. 
والمهم أن هـــذه “الثورة الخمينية” التي مّر عليها حتى اآلن 
أربعون عاما وأكثر قد حولت إيران التي كان أهلها، ومن كل 
المنابـــت واألصـــول، يحلمون في البدايات بأنهم ســـينعمون 
بـ”الديمقراطيـــة” وبدولة حضارية ال ســـجون فيها إال للقتلة 
والمجرميـــن وال تفرق بيـــن األكثرية “الفارســـية” واألقليات 
القوميـــة التـــي من بينهـــا العرب والبلـــوش وبالطبـــع األكراد 
واألتـــراك واآلذريون.. وغيرهم، وكانت النتيجة أن ما كانت 
تحلـــم بـــه هـــذه األقليـــات القومية قـــد تحول إلـــى كوابيس 

مرعبة.
و”المحزن” لإليرانيين، و”الفرس” في مقدمتهم، أن هذا البلد 
الذي كان قد احتل مكانة مرموقة في التاريخ البعيد وأيضا 
في التاريخ القريب تحول إلى ما هو عليه اآلن، أي “الداخل 
إليـــه مفقـــود والخـــارج منـــه مولـــود”، وإاّل ما معنـــى كل هذا 
الـــذي يجري، حيث أصبح في هـــذا البلد الذي من المفترض 
أنـــه يتكـــئ علـــى حضـــارة تليـــدة بالفعل، ســـتة عشـــر جهازًا 
استخباريًا، وأنه إلى جانب وزارة الثقافة الوهمية أصبحت 
هنـــاك وزارة اســـتخبارات وأمن، وأصبح هنـــاك مجلس أمن 
وهيئة استخبارية على رأسها وزير استخبارات، وهكذا فإن 
الداخـــل إلى هـــذا البلد، الذي كان قد احتـــل مكانة حضارية 
متقدمـــة فـــي التاريخ البعيـــد والقريب، أصبـــح مفقودًا وأن 

الخارج منه بات يعتبر مولودًا!. “إيالف”.

صالح القالب

بناء المعارف والمعلومات بتنوع المصادر والمنصات

يف” - طبيعة  َجّســـَد الســـاحل أو الشـــاطئ أو الواجهة البحرية – بمســـماه الُمتعارف محليًا “السِّ
العالقـــة اليوميـــة الوطيـــدة التي كانت تربط المواطـــن البحريني مع البحر قديمًا واســـتمرارها 
حديثـــًا، بمـــا يحمله هـــذا الترابط إلى عوالم مختلفـــة، ال تقتصر أهمّيته على أّنه مصدر تســـلية 
واســـتجمام وســـياحة وتمضية أوقات ممتعة في ســـويعات االســـترخاء أو لحظات التأمل أو 
فترات السباحة؛ سعيًا لحرق سعرات حرارية وتنشيط دورة دموية، أو أّنها مورد غني بعناصر 
الغـــذاء المفيـــد وأمـــالح المعادن المقويـــة، بل أضحى رمـــزًا صحيًا وطبيًا إلى حيث تســـتخدم 
مياهـــه دواء لـــداء الجلـــد وعلل الجســـم تـــارة، وبعليل هوائـــه عالج ألمراض نفســـية وأعراض 

اجتماعية ومترافقات بيئية تارة أخرى.
تلك هي عالقة أهالي قرية “باربار” – القرية الوادعة التي تقع في شمال غربي مملكة البحرين 
وســـط ميـــاه بحيـــرة الخليـــج العربي الدافئـــة - الذين جعلوا هـــواء البحر يســـتوطن رئتيهم ما 
عاشـــوا، حتـــى توّلدت عالقتهم الوثيقة مـــع البحر واإلبحار، فّصيُروها محـــور حياتهم ومرتكز 
معاشـــهم حوله، بهدوئـــه وصخبه وهياجه وصفائه، ُمّســـجلين فيها ملوحـــَة الماضي وذكريات 
األقدمين، حيث على ضفاف شـــواطئه باب الرزق والعيش والتجارة الواســـع الذي ال يشـــّح وال 
يجـــّف رغـــم متناقضات الســـكينة والصخب فيه، واللين والقســـوة بينه، والبســـاطة والجبروت 
داخلـــه، واألمـــان والخوف عنه، والغـــدر والوفاء له بعد أْن خلقوا منهـــا تواصالً وثيًقا وأوجدوا 
فيها تالقيًا مستمرًا في سبيل حياة هانئة بأعماقه وترويح النفس على شطآنه، بعد أْن أضحى 

مورد الباحث عن لقمة العيش وملجأ الراغب في إراحة النفس.

باتـــت – وفـــق التفســـير العلمي - ذبذبـــات اللوَنيـــن األزرق واألخضر التي تمد الجســـم بالهدوء 
والراحـــة لـــدى أهالي القرية “وبحارتها علـــى وجه التحديد” في خطر محـــدق؛ كنتيجة حتمية 
للنســـيان واإلهمـــال اللذيـــن يتعـــرض لهما هذا الســـاحل الوحيـــد والمرفأ اليتيم مـــن قبل وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني كجهـــة معنية منذ أمد ليـــس قريبا، وافتقار 
جّدية الشـــروع في التنفيذ والتطوير اللذين لم تطآه كســـائر المشروعات المماثلة على مستوى 
المملكة، بعد أْن استمّر التسويف – على حّد قول األهالي - في تنفيذ حديقة الساحل المنظورة 

وتطوير مرفأ القرية الذي استنزف حفره جيوب البحارة البسطاء.

نافلة:

يبدو أّن واجهة باربار الســـاحلية اليتيمة – المتضمنة للحديقة التي يئس األهالي من تنفيذها، 
وكذلك مرفأ الصيادين الذي كاد يغرق أحد مرتاديه الرتفاع منسوب الوحل فيه – خارج دائرة 
الخطـــط التطويرية للواجهات البحرية المفتوحة الجديدة لوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي ممثلة في هيئـــة التخطيط والتطويـــر العمراني التي تعكـــف ذاتها على 
دراسة هكذا مشروعات في البحرين - وفق ما أكّد وزيرها بمجلس النواب مؤخرًا – في حديثه 
عن االســـتراتيجية السادســـة المتعلقة بتحديد الواجهات البحرية العامة “وخلوها من ســـاحل 
القريـــة” بالرغـــم من وجود الوثائـــق والمخططات الالزمة التي صدرت بعـــد حصوله الموافقات 

الالزمة.

“ِسيف باربار”... يستنجد!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الخيانات القطرية المعبأة بالود المغشوش لم تعد تنفع
أثبـــت النظام القطري أنـــه صاحب المكانة المرموقة فـــي الحضيض بما 
ارتكبـــه من شـــرور وإرهاب وقطـــع أرزاق البحـــارة البحرينيين والتعدي 
على حقوق اإلنســـان، وال يقف جرم هذا النظام عند ذلك الحد، بل أنشـــأ 
أســـطوال مـــن الكذابين والمرتزقـــة والعصابات الذين عاثـــوا خرابا وبغيا 
فـــي األرض، وأنفـــق عليهم من أموال الشـــعب القطري الشـــقيق، وأطلق 
عليهـــم مســـمى “قناة الجزيـــرة” بقصـــد التزييف والتشـــويه وخلق حالة 
مـــن العداء الدائم مع الجيران وســـائر الدول العربيـــة التي تعودت على 
مسلســـل الخيانـــة القطريـــة وارتماء نظـــام الحمدين بشـــكل صريح في 

أحضان أعداء األمة العربية كنظام الماللي ونظام اإلخونجية التركي.
مـــا يتعرض له البحارة البحرينيون من قبل نظام الحمدين المريض من 
إرهاب وقرصنة واعتداءات، ال يمكن أن يقبل بأي شـــكل من األشـــكال، 
فالقضية لم تعد تحرشا بدول الجوار، إنما وصلت إلى إطالق الرصاص 
الحي على الصيادين واســـتخدام شـــتى أنواع االعتـــداءات على أولئك 
الناس البسطاء الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم يبحثون عن لقمة 
عيشهم، فقطر تتصرف بغير مسؤولية وال تؤمن بمبادئ شريفة وحسن 

الجـــوار، وصيانة األمن واالســـتقرار في المنطقـــة، والبحرين ال يمكن أن 
تقـــف مكتوفـــة األيـــدي إزاء العدوان المتكـــرر من هذا النظـــام المجنون 
الفاقد ألي شـــعور بالمسؤولية والمتعطش دائما للتخريب والدمار وغير 
المكتـــرث بأمـــن المنطقة واســـتقرارها، نظام ال يســـتجيب لصوت الحق 
والعـــدل ويســـتند علـــى الزمرة المجوســـية واألتـــراك، وأدار ظهره لألمة 

العربية والعالم أجمع.
نحن في مملكة البحرين دعاة حق وأصحاب رسالة وتربينا على معاني 
الشرف والرجولة والتسامح، وهذا البلد الطيب يرفع شعلة الحق والخير 
والســـالم منـــذ فجر التاريـــخ، وإذا كان نظام الحمديـــن المجنون يتصور 
أنـــه بعدوانـــه وتهديـــده وعربدته وعـــدم احترامـــه القوانيـــن واألعراف 
والمواثيـــق الدولية، أنه ســـيحقق نجاحا ويرضي غـــروره األجوف، فهو 
على خطأ كبير جدا، ألن الرد الصارم والرادع سيأتيه دفاعا عن سيادتنا 
وحقوقنا وكرامة شـــعبنا، وأقول بصفة شـــخصية وقبل القمة الخليجية 
القادمـــة التي ستســـتضيفها الرياض يناير المقبـــل إن الخيانات القطرية 

المعبأة بالود المغشوش لم تعد تنفع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى األولى 1442 - العدد 4451

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/ar- 300-150 يوم لتطعيم مليون ونصف مليون شخص باللقاح في البحرين 
ticle/1231217#.X-Agd9Cjvak.whatsapp

http:// »رد الصحة على لجنة  التحقيق النيابية يكشف:األخـطـاء والـمـخـالـفات الطبية تتزايد و84 حالة أحيلت إلى »المهن الصحية
www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1231231#.X-AgmzaJAwk.whatsapp

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1231226#.X-AhEejZxj0. البحرين تحاصر »كورونا« بنجاح
whatsapp

https://alay.am/p/3xs5#.X-AhZv4WLBk. لقاح اإلنفلونزا ال يتعارض مع لقاحات »كورونا«.. وآمن للحوامل 
whatsapp

https://alay.am/p/3xsn#.X-Ah4wVc_aU.whatsapp فوز أبناء البحرين في المحافل الدولية فخر للوطن
https://alay.am/p/3xqy#.X-AiUr5CkoI.whatsapp هل يعيد اللقاح الجمهور للمالعب؟ 
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أسبوعيًّا
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 الصحة ترصد 220 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 153 حالة
https://albiladpress.com/news/2020/4451/bahrain/685376.html 

 كورونا وحماية كبار السن
https://albiladpress.com/news/2020/4451/columns/685381.html 
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